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                              พระสุตตันตปฎก   

 
                          ขุททกนิกาย   พุทธวงศ         
 
                            เลมท่ี  ๙  ภาคที่  ๒ 
   ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

 
                       รัตนจังกมนกัณฑ 
 

                        ทรงเนรมิตรัตนจงกรม 
                        [๑]  ทาวสหัมบดีพรหม   เจาโลก  ประคองอัญชลี 
        ทูลขอพรอันยอดเยี่ยมวา  หมูสตัวในโลกนี้ที่มีกิเลสดุจ 
           ธุลีในดวงตานอย  ยังมีอยู     ขอทรงเอ็นดูแสดงธรรม 
         โปรดหมูสัตวนี้ดวยเถิด. 
                        [พระผูมีพระภาคเจา  เจาโลก  ผูสงูสุดในนรชน 
        อันหมูพรหมผูประคองอัญชลีทูลขอวา   หมูปราชญใน 
         โลกนี้  ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยยังมีอยู  ขอทรง 
          เอ็นดูแสดงธรรมโปรดหมูสัตวนี้ดวยเถิด    ขาแตพระ 
          ผูนํา      ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรม     โปรดแสดง 
         อมตบท โปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะหโลกท้ังหลาย]   
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                         พระตถาคต    ผูมีวิชชาและจรณะพรั่งพรอมแลว 
         ผูคงท่ี   ผูทรงความรุงโรจน     ทรงพระวรกายสุดทาย 
         ไมมีผูเปรียบ  ทรงเกิดพระกรุณาในสัตวทั้งปวง. 
                   [พระผูมีพระภาคเจา    ผูพระศาสดาทรงสดับคํา 
         ของพรหมนั้นแลว   จึงไดมีพระพุทธดํารัสวา] 
                        ดูกอนพรหม  เราเปดประตูแหงอมตนครสําหรับ 
         ทานแลว    ขอสัตวที่มีโสตจงปลอยศรัทธาออกมาเถิด 
          แตกอนเราเขาใจวาจะลําบากเปลา     จึงไมกลาวธรรม 
         อันประณีตท่ีคลองแคลว  ในหมูมนุษย. 
                        [สมัยน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาจอมมุน ี  ผูทรง 
         อนุเคราะหเวไนยสัตวทั้งหลาย      ทรงออกจากตน 
         อชปาลนิโครธ   เสด็จพุทธดําเนินโดยลําดับ  ก็ถึงกรุง 
         พาราณสี   ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับน่ังเหนือ 
         พุทธอาสนอันประเสริฐนั้น      ทรงประกาศพระธรรม- 
         จักรคือ  ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรคอันอุดม   แกภกิษ ุ
         ปญจวัคคีย.    พระผูมีพระภาคเจาประกาศพระธรรม- 
        จักรน้ันแลว    ภกิษปุญจวัคคีย    คือ    โกณฑญัญะ 
         ภัททิยะ  วัปปะ  มหานามะ  และอัสสชิ  ทั้งหมูเทวดา 
         พรหม   ๑๘ โกฏ ิ   ในครั้งน้ัน     ก็ตรัสรูธรรมในการ 
         ประชมุครั้งแรก.  ภิกษุปญจวัคคียทั้งหมด  อันพระผูม ี
         พระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงแนะนําโดยธรรมปริยาย 
         อื่นตามลําดับ   พรอมทั้งหมูเทวดาพรหม  ๑๘  โกฏิ  ใน  
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        ครั้งน้ัน       โสดาปตติผล  ไดมีในการประชุมครั้งแรก 
        พระผูมพีระภาคเจาเสด็จพุทธดําเนินถึงกรุงราชคฤห.  
        พระจอมมุนีประทับ  ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร.  พระเจา 
        พิมพิสารทรงสดับขาว     ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
        ทาวเธอมีบริวารมากถึง  ๑๑  นหตุ  ทรงบูชาพระผูมีพระ- 
         ภาคเจา  ดวยเทียน  ธูป  ของหอมและดอกไมเปนตน. 
        พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงอนุบุพพีกถาประกอบดวย 
        กามาทีนพในสมาคมน้ันนั่นแล   จบเทศนาในครั้งน้ัน 
         สัตว   ๘๔,๐๐๐  มพีระราชาเปนประธาน  ก็ตรัสรูธรรม. 
                       พระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดา ทรงสดับขาว  ก็  
        ทรงสงทูต  ๙  คน พรอมดวยบริวาร  ๙,๐๐๐  คน. ทูตท้ัง ๙ 
        คน   พรอมดวยบรวิาร   ๙,๐๐๐  คน   ก็บรรลุพระอรหัต 
        ทูลขอบวชกะพระมนุี.    ในท่ีสุด    กาฬุทายีอํามาตย  
        ก็ถือเพศภิกษุ    พรอมบริวาร  ๑,๐๐๐  คน    ทานจึงทูล 
         อาราธนาพระผูมีพระภาคเจา.   
                         พระจอมศากยมุนี   ทรงรับอาราธนาแลว   เสด็จ 
         เดินทางใหญ  เสด็จพุทธดําเนินมาโดยลําดับพรอมดวย 
         ภิกษ ุ ๒๐,๐๐๐  รูป  ก็ลุถึงกรุงกบิลพัศดุ.  พระองคทรง 
         ทําปาฏิหาริย   ณ  รมิฝงแมน้ําโรหิณี.   พระผูมีพระภาค 
         เจา  จอมศากยมุนี  ประทับน่ังแสดงธรรมคือมหาเวส- 
         สันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดา   ทามกลางบัลลังกนั้น. 
         สัตว  ๘๔,๐๐๐  ก็ไดตรัสรูธรรม]   
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                        พระประยรูญาติเหลาน้ี     พรอมทั้งเทวดา  และ 
        มนุษยไมรูวา     พระพุทธเจาผูสูงสุดในนรชนนี้เปน 
         เชนไร   กําลังฤทธิ์และกําลังปญญาเปนเชนไร    กําลัง 
         ของพระพุทธเจาเปนประโยชนเกื้อกูลแกโลก      เปน 
         เชนไร. 
          พระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระดําริวา 
                        พระประยรูญาติเหลาน้ี    พรอมท้ังเทวดา  และ 
        มนุษยไมรูดอกวา     พระพุทธเจาผูสูงสุดในนรชนนี้ 
         เปนเชนนี้   กําลังฤทธิ์และกําลังปญญาเปนเชนนี้    กําลัง 
         ของพระพุทธเจาเปนประโยชนเกื้อกูลแกโลก      เปน 
        เชนนี้. 
                         เอาเถิด      จําเราจักแสดงกําลังของพระพุทธเจา 
        อันยอดเยี่ยม   จักเนรมิตท่ีจงกรม   ประดับดวยรัตนะ 
        ในนภากาศ. 
                       เทวดาภาคพ้ืนดิน   เทวดาช้ันจาตุมหาราช   ชั้น 
        ดาวดึงส  ชั้นยามา   ชั้นดุสิต   ชัน้นิมมานรดี   ชั้นปรนิม- 
        มิตวสวัตดี   ทั้งเทวดาเนื่องในหมูพรหม   ก็ราเริงพากัน 
         ทําเสียงกึกกองอยางเต็มท่ี. 
                        แผนดินมนุษยโลก   พรอมทั้งเทวโลกก็สวางจา 
        โลกันตริกนรกอันหนาก็ปดกั้นไวไมได  ความมืดมิด 
         ก็ไดถูกขจัดออกไป.  เทวดาและมนุษยทั้งสัตวนรก 
        ตางก็เหน็ปาฏิหาริยอันอัศจรรย     ถึงปติปราโมชอยาง 
         ยิ่ง.   
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                        แสงสวางอันโอฬารไพบูลย ไดเกิดในโลกน้ีพรอม 
         ทั้งเทวดา  คนธรรพ   มนุษย   รากษส  และในโลกอ่ืน 
         ทั้งสอง    ทั้งเบื้องบน    เบื้องตํ่า   ทั้งเบื้องขวางกวาง 
         ออกไป. 
                       พระศาสดา   ผูสูงสุดในสัตว   ผูยอดเยี่ยม  ผูนํา 
         พิเศษ    ไดเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว       ผูม ี
        อานุภาพมาก   มบีญุลักษณะนับรอย   ทรงแสดงปาฏิ- 
        หาริยอนันาอัศจรรย. 
                        [ในสมาคมนั้น     พระชินพุทธเจาผูพระศาสดา 
        เหาะขึน้ไปในพ้ืนนภากาศ    ทรงเนรมิตสิเนรุบรรพต 
        อันนารืน่รมยเปนที่จงกรม. 
                       เทวดาในหมื่นโลกธาตุ   ก็นอบนอมพระตถาคต 
        ในสํานักพระชินเจา  พากันทําพุทธบูชา] 
                      พระองคผูมีพระจักษ ุ   สูงสุดในนรชนผูนําโลก 
          อันเทวดาผูประเสริฐทูลวอนแลว     ทรงพิจารณาเห็น 
        ประโยชนในครั้งน้ัน จึงทรงเนรมิตที่จงกรม  อันประ- 
        ดับดวยรัตนะท้ังหมดสําเร็จลงดวยดี.                      
                      พระผูมีพระภาคเจาผูนําโลก    เปนผูชํานาญใน 
        ปาฏิหาริย ๓  คืออิทธิปาฏิหาริย  อาเทศนาปาฏิหาริยและ 
        อนุสาสนีปาฏิหาริย    จึงทรงเนรมิตที่จงกรม   อันประ-  
        ดับดวยรัตนะท้ังหมดสําเร็จลงดวยดี.   
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                       ทรงแสดงยอดสิเนรุบรรพตในหมื่นโลกธาตุ  เปน 
        ประหนึง่เสาซ่ึงต้ังอยูเรียงกันเปนรัตนจงกรม  ที่จงกรม 
         สําเร็จดวยรตนะ. 
                        พระชินเจาทรงเนรมิต  ที่จงกรมเหลื่อมล้ําหมื่น 
           โลกธาตุ     ที่สองขางพ้ืนที่เปนทองท้ังหมด  ณ  รัตน- 
        จงกรมทรงเนรมิตไพรทีทองลวน  ปูดวยแผนกระดาน 
        ทอง   เวียนไปตามจันทันคูทั้งสองขาง. 
                        รัตนจงกรมท่ีทรงเนรมิต  เกลื่อนกลาดดวยทราย 
         แกวมณี       ทรายแกวมุกดา     สองแสงสวางไปทุกทิศ 
        เหมือนดวงอาทิตยขึ้น. 
                       ณ ที่จงกรมน้ัน  พระชนิสัมพุทธเจาจอมปราชญ  
        ผูมมีหาปุริสลักษณะ ๓๒   รุงโรจนอยู   เสด็จจงกรม 
        เหนือท่ีจงกรม    เทวดาท้ังหมดมาประชุมกนั     โปรย 
        ดอกมณฑารพ  ดอกปทุม  ดอกปาริฉัตร  อนัเปนทิพย  
        ลง  ณ  ที่จงกรม. 
                       หมูเทพหมืน่โลกธาตุมาประชุมกัน   เห็นพระผูม ี
         พระภาคเจาพระองคนั้น   ก็ยินดีราเริงบันเทิงใจ  หมอบ 
        ลงนมัสการ. 
                      เทวดาชั้นดาวดึงส    ชั้นยามา   ชั้นดุสิต   เทพชั้น 
        นมิมานรดี  เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  เห็นพระผูนําโลก 
        ก็พากันดีใจ  มีจิตเบิกบาน.   
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                นาค  สุบรรณ  หรือแม   กินนร  พรอมทัง้เทวดา 
        คนธรรพ   มนุษย     และ  รากษส  พากันชมพระองค  
        เหมือนชมดวงจันทรที่ขึ้นโคจรในทองนภากาศ. 
                พรหมชั้นอาภสัสระ  ชั้นสภุกิณหะ  ชั้นเวหัปผละ 
         และชัน้อกนิฏฐะ พากันทรงผาขาวสะอาด ยืนประคอง 
        อัญชลีโปรยดอกมณฑารพ   ๕ สี   ผสมจุรณจันทนโบก 
        ผา  ณ  พ้ืนอัมพรในครั้งน้ัน   โดยเปลงอุทานวา   โอ  ! 
         พระชนิเจาผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลแกโลก. 
                พระองคเปนพระศาสดา    เปนยอด   เปนธง 
        เปนหลกั  เปนที่พัก  ที่พ่ึงพาอาศัย   เปนประทีป  ของ 
         สัตวทั้งหลาย  เปนผูสูงสุดแหงสัตวสองเทา. 
                เทวดาผูมีมหิทธิฤทธิ์ในหมืน่โลกธาตุ   ตางยินดี 
         ราเริง  บันเทิงใจ  พากันหอมลอมนมัสการ. 
                เทพบุตร  เทพธิดา เลื่อมใส  มีใจยินดีแลวก็พา 
        กันบูชาพระนราสภ   ดวยดอกไม  ๕  สี. 
                หมูเทพเห็นพระองคก็เลื่อมใส    มใีจยินดีพากัน 
         บูชาพระนราสภ  ดวยดอกไม  ๕   ส.ี 
                โอ  ๑  ความอัศจรรยในโลก  ไมเคยมี   นาขนลุก  
         ขนชัน    ความอัศจรรยนาขนลกุขนชันเชนนี้   เราไม 
         เคยเห็น. 
                เทวดาเหลาน้ัน      นั่งอยูในภพของตนๆ    เห็น 
         อัศจรรยในทองฟา   ก็พากันยินดี  ราเริงใหญ.   
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                เทวดาท่ีอยูในอากาศ   อยูทีภ่าคพ้ืนดิน    อาศัย 
         อยูที่หญาและดาวประกายพฤกษ     ก็ยินดีราเริงบันเทิง 
         ใจ  พากันประคองอัญชลีนมัสการ. 
                เหลานาค  ที่อายุยืน  มีบุญ  มีฤทธ์ิมาก   ก็พากัน 
         บันเทิงใจนมัสการ  บูชาพระผูสูงสุดในนรชน. 
                เพราะเห็นความอัศจรรยในทองฟา     สงัคีตท้ัง 
         หลาย  ก็พากันบรรเลง   กลองหุมหนังท้ังหลาย   ก็พา 
         กันประโคม  ในอัมพรนภากาศ. 
                เพราะเห็นความอัศจรรยในทองฟา  สังข    บัณ- 
         เฑาะว   และมโหระทึกท้ังหลาย     ก็พากันบรรเลงใน 
         กลางหาวเปลงอุทานวา  วันนี้  อาการขนลุกขนชันที่ไม 
         เคยมีกเ็กิดขึ้นแลวหนอ    เราจะไดสําเร็จประโยชนแน 
           แลว   เราไดขณะกันแลว. 
                เพราะไดยิน พุทฺโธ   เทพเหลาน้ันก็เกิดปติขึ้นใน 
         ทันที   ตางพากันยืนประคองอัญชลี    กลาววา  พุทฺโธ  
        พุทฺโธ. 
                หมูเทพตางๆ  ในทองฟา   ก็พากันประคองอัญชลี 
        เปลงเสียง   หึ   หึ  เสียงสาธุ  เสยีงโหเอิกอึง   ลิงโลดใจ. 
                ขบักลอม  ประสานเสียง  บรรเลง  ปรบมือและ 
        ฟอนรํา พลางโปรยดอกมณฑารพ  ๕ สี   ผสมดวยจุรณ 
         จันทน  เปลงวาจาวา  
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                ขาแตพระมหาวีระ  ดวยประการไรเลา  ลักษณะ 
        จักรท่ีพระยุคลบาทของพระองค      ประดับดวยชงชัย 
          วชิระ     ธงประฏาก     เครื่องแตงพระองคและขอชาง 
        พระองคก็ไมมีผูเสมอืนในพระรปูกาย   ในศีล    สมาธิ  
         ปญญาและวิมุตติ   ทรงเสมอกับพระพุทธเจาผูที่ไมมีผู 
         เสมอ  ในการประกาศพระธรรมจักร. 
                กําลังพระยาชาง  ๑๐  ตระกลู    เปนกําลงัปกติใน 
        พระกายของพระองค   พระองคไมมีผูเสมอ ดวยกําลัง 
        พระวรฤทธิ์   ในการประกาศพระธรรมจักร. 
                ทานท้ังหลาย    จงนมัสการพระผูเขาถึงพระคุณ 
         ทุกอยาง     ผูพรักพรอมดวยองคคุณครบถวน    ผูเปน 
        พระมหามุนี  มีพระกรุณาเปนนาถะของโลก. 
                พระองคควรซ่ึงการ   การชม  การไหว     การ 
         สรรเสริญ    การนอบนอม   และการบูชาทุกอยาง. 
                ขาแตพระมหาวีระ   คนเหลาใดเหลาหน่ึง   อัน 
         เขาควรไหวในโลก  คนเหลาใดควรการไหว  พระองค  
         ทรงเปนผูประเสริฐสุด  แหงคนเหลาน้ันทั้งหมด    ผู 
         เสมือนพระองค  ไมมี.                                   
                ทานพระสารีบตุร    ผูมีปญญามาก    ผูฉลาดใน 
        สมาธิและฌาน   ยืนอยูที่เขาคิชฌกูฏ   ก็เห็นพระผูนํา 
        โลก.   
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                เหน็พระนราสภ       เหมือนตนพญาสาลพฤกษ 
        ที่ออกดอกบานสะพรั่ง     เหมือนดวงจันทรในทองฟา 
         เหมือนดวงอาทิตย   เวลาเท่ียงวัน. 
                เหน็พระผูนําโลก     เรืองรองดวยพระรัศมีวา 
        หน่ึง   เหมือนตนประทีปท่ีลุกโพลงอยู     เหมอืนดวง 
         อาทิตยแสงออนๆ ที่อุทัยขึ้น. 
                จึงเรียกประชุมภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ผูเสร็จกจิแลว  ผู 
        คงท่ี  เปนพระขีณาสพไรมลทินทันที     กลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงปาฏิหาริย   ชื่อ 
         โลกปสาทนะ  ทําโลกใหเลื่อมใส.  แมพวกเราก็จักไป 
        ถวายบงัคม  พระชนิเจาในที่นั้น. 
                มาเถิด  เราท้ังหมดจักไปทูลถามพระชินเจา  เรา 
         พบพระผูนําโลกแลว  จักบรรเทาความสงสัย. 
                ภกิษุเหลาน้ัน  เปนผูมีปญญา  รักษาตน  สํารวม 
         อินทรยี  รบัคําวา   สาธุ   แลวก็ถือบาตรจีวรรีบเขาไป 
         หาพระเถระ. 
                พระสารีบุตร   ผูมีปญญามาก    กับพระขีณาสพ 
         ทั้งหลาย   ผูไรมลทิน  ผูฝกแลว    เพราะการฝกสูงสุด 
         เขาไปเฝาดวยฤทธิ์. 
                พระสารีบุตร   เจาคณะใหญ    อันภิกษเุหลาน้ัน 
         แวดลอมแลว     ลลีางาม    เขาไปเฝาดวยฤทธิ์  ณ  ทอง 
         นภากาศ  เหมือนเทวดา.   
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                ภกิษุเหลาน้ัน   มมีรรยาทงาม  ไมไอ  ไมจาม  ม ี
         ความเคารพ   มีความยําเกรง    เขาเฝาพระสัมพุทธเจา 
         ครั้นเฝาแลว     ก็ดูพระสยัมภูผูนําโลก     เหมือนดวง 
        อาทิตยอุทัยในนภากาศ    เหมือนดวงจันทรในทองฟา 
        เห็นพระผูนําโลก  เหมือนตนประทีปท่ีลุกโพลง  เหมือน 
         สายฟาแลบในทองฟา  เหมือนดวงอาทิตยเวลาเที่ยงวัน. 
                ภกิษุหมดทั้ง  ๕๐๐ รูป  เหน็พระผูนําโลก   ผอง 
        ใสเหมอืนหวงนํ้า  เหมือนดอกปทุมท่ีบานงาม  ตางยินดี  
        ราเริงบนัเทิงใจ   พากันประคองอัญชลีหมอบนมัสการ 
         ณ  ลักษณะจักรของพระศาสดา. 
                       ทานพระสารีบุตร ผูมีปญญามาก  ผูเสมือนแมน 
        ดอกหงอนไก  ผูฉลาดในสมาธิและฌาน    ถวายบังคม 
        พระผูนาํโลก. 
                       ทานพระโมคคัลลานะ   ผูมีฤทธิม์าก  ไมมีเสมอ  
        ดวยกําลังแหงฤทธิ์       ผูเสมือนแมนดอกบัวขาบ 
        เหมือนเมฆฤดูฝนท่ีคําราม 
                แมทานพระมหากัสสปเถระ    ที่พระศาสดาทรง 
         ยกยอง   ชมเชยสถาปนาวา  เปนเอตทัคคะ  ทางธุดงค 
        คุณ  ก็เหมือนกบัทองผุดขึ้น. 
                ทานพระอนุรุทธะ   เจาคณะใหญ  เปนผูเลิศกวา 
        ภิกษุผูมีทิพยจักษุ  พระญาติผูประเสริฐ    ของพระผูมี 
        พระภาคเจา  ก็ยืนอยูไมไกล.   
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                ทานพระอุบาลี    อันพระศาสดาทรงยกยองสถา- 
        ปนาเปนเอตทัคคะในวินัย    ผูฉลาดในอาบัติ  อนาบัติ 
        อาบัติอยางน้ียังแกไขได. 
                ทานผูแสวงหาคุณ    ปรากฏช่ือวา  ปุณณะ   บุตร 
        พราหมณีชื่อมันตานี  ผูแทงตลอดอรรถะอันสุขุมลุมลึก 
        ผูเลิศกวาภิกษุผูเปนธรรมกถึก  พรอมคณะ. 
                พระมหาวีระมนุี   ผูฉลาดในขออุปมา   ผูตัดความ 
        สงสัยได   ทรงทราบจิตใจของภกิษุเหลาน้ัน   จึงตรัส 
        คุณของพระองควา 
                อสงไขย   ที่มีเบื้องปลายอันใคร ๆ  ตามไปไมรู 
        มี  ๔   คือ หมูสัตว  ๑  อากาศ  ๑   จักรวาลท่ีไมมีที่สุด  ๑   
        พระพทุธญาณ   ทีป่ระมาณมิได     อสงไขยเหลาน้ัน 
        ใคร ๆ  ก็ไมอาจรูได. 
                การทําฤทธิ์ตางๆ  ของเราจะอัศจรรยอะไรในโลก 
        ความอศัจรรยอื่นๆ  ที่ไมเคยมี   นาขนลุกขนชัน  ยังม ี
        มาก. 
                กาลใด   เรามีชือ่วา   ทาวสันดุสิต   ในหมูเทพ 
        ชั้นดุสติ  กาลนั้น  เทวดาหมื่นโลกธาตุ  ประชุมกัน 
        ประคองอัญชลีออนวอนเราวา   ขาแตพระมหาวีระ   นี ้
        เปนกาลสมควรสําหรับพระองค    ที่จะเสด็จไปอุบัติใน 
        พระครรภของพระมารดา  เมือ่จะยังโลกพรอมทั้งเทว- 
        โลก  ใหขามโอฆสงสาร  ขอโปรดจงตรัสรูอมตบทเถิด. 
                กาลใด    เราจุติจากหมูเทพชั้นดุสิต  กาวลงใน 
        พระครรภ   กาลนั้น   พระธรณใีนหมื่นโลกธาตุก็ไหว.   
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                               กาลใด   เรามีสัมปชัญญะ      ออกจากพระครรภ  
          ของพระมารดา  กาลน้ัน    เทวดาท้ังหลายก็ใหสาธุการ 
        หมื่นโลกธาตุก็ไหว. 
                ไมมีผูเสมอเรา   ในการลงสูพระครรภ    ในการ 
         ออกจากพระครรภ  เราเปนผูประเสริฐสุด   ในการตรัส 
         รู  ในการประกาศพระธรรมจักร. 
                โอ !  ความท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย  เปนผูมีพระ- 
        คุณมาก  นาอัศจรรยในโลก หมื่นโลกธาตุไหว  ๖ ครั้ง 
         แสงสวางใหญก็เกิด  นาอัศจรรย   นาขนลกุขนชัน. 
                สมัยน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงเจริญท่ีสุด 
        ในโลก  ประเสริฐท่ีสุดในนรชน พระชินเจา   เมื่อทรง 
         แสดงโลกพรอมท้ังเทวโลก     เสด็จจงกรมดวยพระ- 
        วรฤทธิ.์ 
                พระผูนําโลก    เสด็จจงกรมพลางตรัสธรรมกถา 
        ไปพลาง    จะไมเสด็จกลับในระหวางเหมือนที่จงกรม 
        ระยะ  ๔  ศอก. 
                ทานพระสารีบตุร   ผูมีปญญามาก    ผูฉลาดใน 
           สมาธแิละฌาน  ผูบรรลุสาวกบารมี  ดวยปญญา  จึงทูล 
          ถามพระผูนําโลกวา 
                ขาแตพระมหาวีระ  ผูสูงสุดในนรชน   อภินีหาร 
          ของพระองคเปนเชนไร   ขาแตพระผูแกลวกลา  พระ- 
        โพธิญาณอันสูงสุด พระองคทรงปรารถนา  ในกาลไร. 
                ทาน  ศีล  เนกขมัมะ   ปญญาและวิริยะเปนเชนไร 
        ขันติ  สจัจะ  อธฏิฐานะ   เมตตาและอุเบกขาเปนเชนไร.   
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                               ขาแตพระมหาวีระ    ผูนําโลก    บารมี   ๑๐  เปน 
        เชนไร    อุปบารมีเปนอยางไร    ปรมัตถบารมี    เปน 
        อยางไร.                                               
                [อธิษฐานอยางไร   ความเปนใหญเปนเชนไร 
        บารมีเปนเชนไร  พระจอมปราชญในโลก  เปนอยางไร. 
                เมตตา  กรุณา  มุทิตา   และอุเบกขาเปนอยางไร 
        พระองคทรงบําเพ็ญพุทธธรรมท้ังหลาย    บริบูรณสิ้น 
         เชิง  อยางไร] 
                พระองคผูมีพระสุรเสียงไพเราะ   ดังนกการะเวก 
        ทรงดับความรอนใจ ปลอบประโลมโลกพรอมท้ังเทว-  
        โลก   อนัขาพระองคทูลถามแลว   โปรดทรงพยากรณ 
         ดวยเถิด. 
                พระผูมีพระภาคเจา     ทรงประกาศธรรมกถา 
        พุทธจรติของอดีตชินพุทธเจาท้ังหลาย   ที่มาถึงโดย 
        สืบ  ๆ  กันมาของพระพุทธเจา   เปนพุทธวงศที่เปน 
         ประโยชนเกื้อกูลแกโลก  ในโลกพรอมทั้งเทวโลก 
        ดวยพระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ .                
                ทานท้ังหลาย  จงฟงพุทธวงศ  ที่ใหเกิดปติปรา- 
        โมช  บรรเทาความโศกศัลย   ใหไดสมบัติทั้งปวงของ 
         เรา  ใสใจไว. 
                ทานท้ังหลาย    จงปฏิบัติดําเนินมรรคเปนเครื่อง 
         บําบัดความเมา    บรรเทาความโศกเปลื้องโอฆสงสาร 
         โดยเคารพเถิด. 
                                จบรตันจังกมนกัณฑ  
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                               มธุรตัถวิลาสินี 
 
              อรรถกถาขุททกนิกาย   พุทธวงศ 
 
      ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาพระองคนั้น 

 
                          กถาปรารภคัมภีร 
 
                          ขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธเจา   ผูมีพระญาณ 
            อันหาท่ีสุดมิได  มีพระกรุณาเปนที่อาศัย   ทรงทําลาย 
            มลทิน  มีพระหฤทัยมั่นคง  อาํนวยประโยชนเกื้อกูล. 
                ขอนอบนอมพระธรรมอนัประเสริฐ   เครื่องปอง 
          กันภพ. 
                ขอนอบนอมพระสงฆ    ผูปราศจากมลทินและ 
           เปนบอเกิดคุณความดี. 
                ทานพระสารีบตุรผูเปนธรรมเสนาบดี     แมทัพ 
            ธรรม  ผูเปนเอตทัคคะ  เปนผูเลิศกวาเหลาพุทธสาวก 
           ทางปญญา  ไดทูลถามพระศาสดาผูเปนพระธรรมราชา 
           จอมทัพธรรมผูทรงถึงฝง  ที่หาขอบเขตมิได  ผูไรมลทนิ 
              ถึงพุทธวงศใด  ทามกลางหมูพระประยรูญาติ.   พุทธ- 
           วงศใด  อันพระตถาคต  วงศผูตรัสรูดี   วงศพระผูบร-ิ 
           สุทธิดี์  ผูมีสมาธิเปนธรรมเครือ่งอยู  ผูเปนนายกพิเศษ 
            ทรงเปดโอกาสประกาศไวแลว   ณ  ทามกลางหมูพระ 
            ประยูรญาตินี้.   
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                        เหลาโอรสพระสุคต  ไมทําลําดับบาลี  และอรรถ 
        แหงบาลีใหเส่ือมเสยี   ชวยกันรวบรวมตามท่ีศึกษาสดับ 
        ฟงสืบตอเรื่องกันมา  จนตราบเทาปจจุบันนี้. 
                               เพราะเหตุที่การพรรณนาพุทธวงศนั้นนั่นแล   อัน 
         ไมขาดสายแหงพระสัมพุทธะผูประเสริฐ  ซึ่งเปนเรื่อง 
         ไมตาย  ฟงกันไดใหเกิดความเล่ือมใสและปญญา  แก 
          ชนท้ังหลายทุกเมื่อ  เปนไปตามลําดับ.  ฉะนัน้ ขาพเจา 
        อันทานพุทธสีหะ    ผูยินดีในพระสัทธรรมโดยเคารพ 
        อันคุณมีศีลเปนตนบันดาลใจ  ออนวอนแลวจึงจักเริ่ม 
        พรรณนาพุทธวงศนั้น   เพ่ือกําจัดความช่ัวราย  ของชน 
         ทั้งหลายทุกเมื่อ  เพ่ือความต้ังมั่น แหงพระพุทธศาสนา 
          เพ่ือความเกิดและเจริญแหงบุญ      แมของขาพเจาเอง 
         และเพ่ือยังมหาชนใหเลื่อมใส. 
                        ก็การพรรณนาพุทธวงศโดยสังเขปนี้   อาศัยทาง 
         บาลีทีม่าจากสํานักมหาวิหาร  ละโทษคือการปะปนกัน 
         เสีย  จกัเปนสาระ.   แตเพราะเหตุที่ในท่ีนี้   ไมมีเรื่องท่ี  
         ควรฟง     ที่จะเปนเครื่องยังผูยินดีในพระพุทธคุณให 
         เลื่อมใส เปนเครื่องลอยบาป ซึ่งเปนมลทินใหญ  นอก 
         จากเรือ่งพุทธวงศ  ฉะนั้นแล   ขอทานท้ังหลายจงเปน 
         ผูประกอบอยูในสมาธิโดยเคารพ  ละความฟุงซาน ไม 
         มีจิตเปนอื่น   จงต้ังโสตประสาทดังภาชนะทองรองรับ 
           สดับมธุรสของขาพเจา  ผูกําลังกลาวพรรณนา.   
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        ก็กถาพรรณนาพุทธวงศ    ควรท่ีจะมัจจะคนท่ี 
                 ตองตาย  เปนผูรูจะตองละกิจอื่นเสียใหหมดแลว   ฟง 
                 กดี็  กลาวก็ดี  ในท่ีนี้ไดตลอดกาลเปนนิจ    โดยเคารพ 
          ดวยวากถานี้  แตงไดแสนยากแล.  
          ควรกําหนดพุทธวงศกอน    เพราะในคาถาปรารภน้ัน      ขาพเจากลาว 
ไววา  กถาพรรณนาพุทธวงศ  จักเปนสาระดังน้ี   ก็การกําหนดในพุทธวงศนั้น  
มีดังน้ี  การกลาวประเพณีอยางพิศดาร   โดยปริเฉทมีกัปปปริเฉทเปนตน  อันเกิด 
ข้ึน    แตพระพุทธเจา  ๒๕ พระองค    ซึ่งเสด็จอุบัติใน  ๔  อสงไขยกําไรแสน 
กัป   นับถอยหลังแตกัปนี้ไป  พึงทราบวา  ชื่อวา    พุทธวงศ. 
 

                พทุธวงศกําหนดดวยปริเฉท 
          ก็พุทธวงศนั้น   ทานกําหนดไวเปนปริเฉท  ๒๒  ปริเฉท  ที่มาตามบาลี 
เหลาน้ีคือ 
          ๑.   กปัปปริเฉท              ตอนวาดวย      กัป 
          ๒.   นามปริเฉท              ตอนวาดวย      พระนาม 
          ๓.   โคตตปริเฉท            ตอนวาดวย      พระโคตร 
          ๔.   ชาติปริเฉท             ตอนวาดวย       พระชาติ 
          ๕.   นครปริเฉท             ตอนวาดวย       พระนคร 
          ๖.   ปตุปริเฉท                 ตอนวาดวย       พระพุทธบิดา 
          ๗.   มาตุปริเฉท                  ตอนวาดวย       พระพุทธมารดา 
          ๘.   โพธิรุกขปริเฉท         ตอนวาดวย       ตนไมเปนที่ตรัสรู 
          ๙.   ธมัมจักกัปวัตตนปริเฉท ตอนวาดวย  การประกาศพระธรรมจักร  
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           ๑๐.  อภิสมยปริเฉท                 ตอนวาดวย                 การตรัสรู 
                  ๑๑.  สาวกสันนิบาตปริเฉท        ตอนวาดวย                การประชมุพระสาวก 
                  ๑๒.  อัคคสาวกปริเฉท             ตอนวาดวย                  พระอัครสาวก  
                  ๑๓.  อุปฏฐากปริเฉท                ตอนวาดวย                 พุทธอุปฏฐาก 
                  ๑๔.  อัครสาวิกาปริเฉท          ตอนวาดวย                  พุทธอัครสาวิกา 
                 ๑๕.  ปริวารภกิขุปริเฉท           ตอนวาดวย                       ภิกษบุริวาร 
                 ๑๖.  รังสิปริเฉท                              ตอนวาดวย                พุทธรังสี          
                 ๑๗.  สรีรปรมิาณปริเฉท        ตอนวาดวย                ขนาดพระพุทธสรีระ         
                 ๑๘.  โพธิสัตตาธิการปริเฉท        ตอนวาดวย                   บารมีของพระโพธิสัตว 
                 ๑๙.  พยากรณปริเฉท                ตอนวาดวย                การพยากรณ         
           ๒๐.  โพธิสัตตปณิธานปริเฉท         ตอนวาดวย                  การต้ังความปรารถนา 
ของพระโพธิสัตว 
        ๒๑.  อายุปริเฉท                ตอนวาดวย                 พระชนมายุ 
        ๒๒.  ปรินิพพานปริเฉท          ตอนวาดวย                การเสด็จปรินิพพาน. 
          ก็แมวาวาระมากวาระท่ีทานมิไดยกไวโดยบาลี  ก็พึงนํามาไวในกถานี้ 
ดวย.  วาระนัน้  เปนอันทานกําหนดไวเปนปริเฉท  ๑๐  ปริเฉท คือ 
          ๑.  อคารวาสปริเฉท                ตอนวาดวย                การอยูครองเรือน 
          ๒.  ปาสาทัตตยปริเฉท                ตอนวาดวย                ปราสาท  ๓  ฤดู 
          ๓.  นาฏกิตถีปริเฉท                ตอนวาดวย                สตรีนักฟอน 
          ๔.  อคัคมเหสีปริเฉท                ตอนวาดวย                พระอัครมเหสี 
          ๕.  ปุตตปริเฉท                        ตอนวาดวย                พระโอรส 
          ๖.  ยานปริเฉท                        ตอนวาดวย                 พระราชยาน                  
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        ๗.  อภนิิกขมนปริเฉท    ตอนวาดวย        อภิเนษกรมณ 
        ๘.  ปธานปริเฉท           ตอนวาดวย        ทรงบําเพ็ญเพียร 
           ๙.  อปุฏฐากปริเฉท       ตอนวาดวย        พุทธอุปฏฐาก 
          ๑๐.  วหิารปริเฉท           ตอนวาดวย        พุทธวิหาร 
                       แตครั้นแสดงวาระมากวาระ   แมนัน้       ตามฐาน 
          แลว    ก็จักกลาวแตโดยสังเขปในท่ีนั้น   ๆ. 
          พุทธวงศนั้น    ขาพเจากําหนดไวดังน้ีวา 
                          พุทธวงศนี้ใครแสดง   แสดงท่ีไหน    แสดงเพ่ือ 
         ประโยชนแกใคร    แสดงเพ่ืออะไร  แสดงเมือ่ไร  คํา 
         ของใคร  ใครนําสืบมา. 
                        ครั้นกลาววิธีนี้โดยสังเขปหมดกอนแลวภายหลัง 
         จึงจักทําการพรรณนาความแหงพุทธวงศ. 
          ในคาถาน้ัน  บทวา  เกนาย  เทสิโต  ไดแก 
          ถามวา   พุทธวงศนี้ใครแสดง. 
          ตอบวา  พระตถาคต ผูสํารวจดวยพระญาณ อันไมติดขัด  ในธรรม 
ทั้งปวง    ทรงทศพลญาณ    ทรงแกลวกลาในเวสารัชญาณ  ๔  จอมทัพธรรม 
เจาของแหงธรรม   ผูเปนสัพพัญู   สัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
          ถามวา   ทรงแสดงท่ีไหน. 
          ตอบวา  พระตถาคตเจา    ซึ่งกําลังเสด็จจงกรม    เหนือรตันจงกรม 
อันเปนจุดที่ชุมนุมดวงตาของเทวดาและมนุษย  งดงามนาทอดทัศนายิ่งนัก  ทรง 
แสดง ณ นิโครธารามมหาวิหาร  ใกลกบิลพัศดุมหานคร.  
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        ถามวา    และทรงแสดงเพ่ือประโยชนแกใคร. 
        ตอบวา   ทรงแสดงเพ่ือประโยชนแกพระประยูรญาติ    ๘๒,๐๐๐   และ 
แกเทวดาและมนุษยหลายโกฏ.ิ 
           ถามวา   ทรงแสดงเพ่ืออะไร. 
                  ตอบวา  ทรงแสดงเพ่ือชวยสัตวโลกใหขามโอฆะท้ัง ๔. 
           ถามวา   ทรงแสดงเมื่อไร. 
                  ตอบวา  ความจริง   พระผูมีพระภาคเจา    ประทับไมประจําอยู   ๒๐ 
พรรษา ในปฐมโพธิกาล  ที่ใด ๆ เปนที่ผาสุก  ก็เสด็จไปประทับอยู   ณ  ทีน่ั้น ๆ 
นั่นแหละ คือ 
           ๑.   พรรษาแรก  ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  ปาอิสิปตนะ   ให 
เหลาพรหม ๑๘ โกฏิดื่มน้ําอมฤต  ประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะ  มิคทายวัน  กรุง 
พาราณสี.                             
           ๒.   พรรษาที่ ๒   ประทับอยู   ณ  พระเวฬุวัน    มหาวิหาร   กรุง- 
ราชคฤห. 
           ๓.   พรรษาที่  ๓   ที ่๔  ก็ประทับอยู     พระเวฬุวันมหาวิหารน้ัน 
เหมือนกัน. 
           ๔.   พรรษาที่  ๕  ประทับอยู  ณ  กฏูาคารศาลาปามหาวันกรุงเวสาลี. 
           ๕.   พรรษาที่  ๖  ประทับอยู  ณ มกุลบรรพต. 
           ๖.   พรรษาท่ี  ๗  ประทับอยู ณ ดาวดึงสพิภพ. 
           ๗   พรรษาท่ี   ๘  ประทับอยู  ณ  เภสกฬาวัน   สุงสุมารคิรี  แควน 
ภัคคะ.  
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         ๘.   พรรษาท่ี  ๙  ประทับอยู  ณ   กรุงโกสัมพี. 
         ๙.   พรรษาท่ี  ๑๐ ประทับอยู  ณ  ราวปาปาลิเลยยกะ. 
        ๑๐.   พรรษาท่ี  ๑๑ ประทับอยู  ณ  บานพราหมณ  ชื่อนาฬา. 
        ๑๑.   พรรษาที่ ๑๒ ประทับอยู  ณ เมืองเวรัญชา. 
        ๑๒.   พรรษาที่ ๑๓  ประทับอยู  ณ จาลิยบรรพต. 
        ๑๓.   พรรษาท่ี  ๑๔ ประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร. 
        ๑๔.   พรรษาท่ี   ๑๕  ประทับอยู  ณ กบิลพัศดุมหานคร. 
        ๑๕.   พรรษาท่ี  ๑๖   ทรงทรมาน  อาฬวกยักษ  ใหสัตว ๘๔,๐๐๐ ดื่ม 
น้ําอมฤต  ประทับอยู  ณ  เมืองอาฬวี. 
                  ๑๖.   พรรษาที่  ๑๗  ประทับอยู  ณ  กรุงราชคฤห. 
                  ๑๗.   พรรษาที่  ๑๘  ประทับอยู  ณ จาลิยบรรพต. 
                  ๑๘.   พรรษาที่   ๑๙  ก็ประทับอยู  ณ  จาลิยบรรพตเหมือนกัน. 
                  ๑๙.   พรรษาที่   ๒๐ ประทับอยู  ณ  กรุงราชคฤหนั่นเอง. 
        ดวยเหตุนั้น    ขาพเจาจึงกลาววา    ความจริง     พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยูไมประจํา  ๒๐ พรรษาในปฐมโพธิกาล  ที่ใด ๆ  เปนที่ผาสุก ก็เสด็จ 
ไปประทับอยู  ณ  ที่นั้น  ๆ นั่นแล. 
        แตนับต้ังแตนั้นไป   ก็ประทับอยูเปนประจํา  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร 
และบุพพาราม   ใกลกรุงสาวัตถี. 
        ก็เม่ือใด    พระศาสดาเปนพระพุทธเจา    เสด็จจําพรรษาแรก  ณ  ปา 
อิสิปตนะ  มิคทายวัน    เขตกรุงพาราณสี   ออกพรรษา  ปวารณาแลว   เสด็จ  
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ไปยังตําบลอุรุเวลา   จําพรรษาไตรมาส  ณ  ที่นั้น    ทรงทรมาณชฎิลสามพ่ีนอง 
ทําภิกษุจํานวนหนึ่งพันรูปเปนบริวาร      แลวเสด็จไปกรุงราชคฤหกลางเดือน 
ผุสสมาส  ประทับอยู  ณ  ที่นั้นสองเดือน  เมื่อน้ัน   เมื่อพระองคเสด็จออกจาก 
กรุงพาราณสี   ก็กินเวลาเขาไปหาเดือน.   ลวงฤดูหนาวไปสิ้นท้ังฤดู   นับแตวัน 
ที่ทานพระอุทายีเถระมาถึง  กล็วงไป  ๗-๘ วัน.   ก็ทานพระอุทายีเถระนั้น   ใน 
ราวกลางเดือนผัคคุน  [เดือน ๘]   ก็ดําริวา  ฤดูเหมันตลวงไปท้ังฤดู  ฤดูวสันต 
ก็มาถึงแลว เปนสมัยควรท่ีพระตถาคตจะเสด็จไปกรุงกบิลพัศดุได  ทานครั้นดําริ 
อยางนี้แลว    จึงกลาวพรรณาการเสด็จไปดวยคาถา  ๑๐ คาถา    เพ่ือประโยชน 
แกองคพระศาสดาจะเสด็จไปยังพระนครแหงสกุล.    ครั้งน้ัน    พระศาสดาทรง 
สดับคําของทาน     มีพระพุทธประสงคจะทรงทําการสงเคราะหพระประยูรญาติ 
จึงแวดลอมดวยพระขีณาสพหมดดวยกันสองหม่ืนรูป   คือ   ที่เปนกุลบุตรชาว 
อังคะและมคธะหม่ืนรูป   ที่เปนกุลบุตรชาวกรุงกบิลพัศดุหม่ืนรูป  นับจากกรุง- 
ราชคฤห  ถึงกรุงกบิลพัศดุ   ระยะทาง  ๖๐ โยชน   สองเดือนจึงถึง  ไดทรงทาํ 
ยมกปาฏิหาริย  เพ่ือใหพระญาติทั้งหลายถวายบังคม  ณ  กรุงกบิลพัสดุนัน้  ครั้ง 
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงพุทธวงศนี้. 
        ถามวา   คําของใคร. 
        ตอบวา   พระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว  ไมทั่วไป 
 แกพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา. 
        ถามวา   ใครนํามาเลา. 
        ตอบวา  อาจารยนําสืบ ๆ กันมา   จริงอยู   พุทธวงศนี้อันพระเถระ 
ทั้งหลายเปนตนอยางนี้  คือ  พระสารีบตุรเถระ  พระภัททชิ  พระติสสะ  พระ  
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สิคควะ   พระโมคคัลลีบุตร   พระสุทัตตะ   พระธัมมิกะ   พระทาสกะ   พระ- 
โสณกะ  พระเรวตะ  นําสืบกันมาถึงสังคายนาครั้งท่ี ๓  แมตอแตนั้นไป  ศิษยานุ- 
ศิษยของพระเถระเหลาน้ันนั่นแหละ  ก็ชวยกันนํามา  เหตุนั้น    จึงควรทราบวา 
อาจารยนําสืบ ๆ  กันมาตราบเทาปจจุบันนี้   อยางนี้กอน. 
        คาถาน้ี  
               พุทธวงศนี้ใครแสดง   แสดงท่ีไหน   แสดงเพ่ือ 
           ประโยชนแกใคร   แสดงเพ่ืออะไร   แสดงเมื่อไร   คํา 
                  ของใคร  และใครนําสืบกันมา.  
เปนอันมีความตามที่ขาพเจากลาวแลว  ดวยกถามีประมาณเทาน้ี.  
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                                 นิทานกถา 
                                         พาหิรนทิาน 
                  บัดนี้     จะพรรณาความแหงพุทธวงศนั้น    ที่นํากนัสืบมาอยางน้ี    ก ็
เพราะเหตุที่การพรรณาความน้ี   จําตองแสดงนิทาน  ๓  เหลาน้ีคือ   ทูเรนทิาน 
อวิทูเรนิทาน  และสันติเกนิทาน  แลวพรรณนา จึงชื่อวาเปนอันพรรณนาดวย 
ดี  เเละชื่อวา  ผูที่ฟงนิทานน้ันรูเรื่องได  เพราะรูมาต้ังแตตนเหตุที่เกิด  ฉะนั้น 
ขาพเจาจักแสดงนิทานเหลาน้ันแลว  จึงจักพรรณนา.  
                  ในนิทานน้ัน   พึงทราบปริเฉทตอนของนิทานเหลานั้น  เริ่มต้ังแตตน 
กอน     การแสดงความโดยสังเขป     ในนิทานน้ันดังนี้     ต้ังแตพระมหาสัตว 
บําเพ็ญบารมี  แทบเบ้ืองบาทของพระทศพลพุทธเจาพระนามวา  ทีปงกร  จน 
จุติจากอัตภาพเปนพระเวสสันดรแลว    บังเกิดในภพดุสิต    กถาที่เปนไปเพียง 
เทาน้ันชื่อวา   ทูเรนิทาน. 
                  ต้ังแตจุติจากภพดุสิต  จนเกิดพระสัพพัญุตญาณ  ที่โพธิมัณฑสถาน 
กถาที่เปนไปเพียงเทาน้ัน  ชื่อวา   อวิทเูรนิทาน. 
           ต้ังแตทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  ณ  มหาโพธิมัณฑสถาน   จนถึง 
เตียงเปนที่ปรินิพพาน  ในระหวางน้ี พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ทีใ่ด ๆ ที ่
นั้น ๆ เชนวา สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู  ณ พระเชตวันวิหาร 
อารามของทานอนาถปณฑิกคฤหบดี  กรุงสาวัตถี วาประทับอยู ณ พระเวฬวัุน 
กลันทกนิวาปสถาน   กรงุราชคฤห   และวาประทับอยู  ณ กฏูาคารศาลา   ปา- 
มหาวัน  กรุงเวสาลีดังน้ี   พึงทราบวา  ชื่อวา   สันติเกนิทาน. 
                  การพรรณนาพาหิรนิทาน นิทานนอก ๓ นิทาน  คือทูเรนิทาน  อวิทู- 
เรนิทานและสันติเกนิทาน โดยสังเขปน่ีแล เปนอันจบดวยนิทานกถาเพียงเทาน้ี. 
                                     จบพาหิรนิทาน  
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                           อัพภันตรนิทาน 
 

                            พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ 
                  กบ็ัดนี้   จะพรรณนาความแหงอัพภันตรนิทาน   ที่เปนไปโดยนัยเปน 
ตนวา 
                   ทาวสหัมบดีพรหม   เจาโลก    ประคองอัญชลีทูล 
           ขอพรอันยอดเยี่ยมวา   สัตวทั้งหลายท่ีมีกิเลสดุจธุลีใน 
                 ดวงตานอย  มอียูในโลกนี้    ขอพระองคทรงเอ็นดูหมู- 
           สัตวนี้แสดงธรรมโปรดเถิด. 
          ในขอนี้  ผูทักทวงกลาววา เหตุไรทานไมกลาวนิทานโดยนัยเปนตนวา 
สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู  ณ นโิครธาราม กรงุกบิลพัสดุ แควน 
สักกะ. ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาถึงท่ีประทับ   ครัน้แลว  ไดทลูถาม 
พระผูมีพระภาคเจาถึงพุทธวงศดังน้ี     แตกลาวนิทานโดยนัยเปนตนวา   ทาว- 
สหัมบดีพรหม  เจาโลก  ประคองอัญชลีทลูขอพรอันยอดเยี่ยม ดังน้ี. ขอชี้แจง 
ดังน้ีวา    ทานกลาวดังน้ัน    ก็เพ่ือชี้ถงึการทูลขอใหทรงแสดงธรรมของพรหม 
อันเปนเหตุแหงการแสดงธรรมท้ังปวงของพระผูมีพระภาคเจา   ขอชี้แจงปญหา 
นี้ที่วา 
               พระชินพุทธเจาน้ีถูกพรหมอาราธนา  เพ่ือทรง 
                  แสดงธรรมเมือ่ไร   ก็คาถานี้   ใครยกขึน้กลาว   กลาว 
                  เมื่อไร  และทีไ่หน.  
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        เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเปนพระพุทธเจา   เขาสัปดาหที่ ๘  พระศาสดา 
ก็ถูกพรหมทลูอาราธนาออนวอน  เพ่ือทรงแสดงธรรม. 
        ในเรื่องน้ัน    กลาวความตามลําดับ  ดังนี้. 
                  ไดยินวา    ในวันเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ    พระมหาบุรุษทรงเห็น 
นางรํา  นักสนมนอนผาผอนเปดนาเกลียด   ทรงสังเวชพระหฤทัยยิ่งนัก  เรยีก 
นายฉันทะ   ผูปดกายดวยผาสวนหนึ่งตรัสวา   เจาจงนํามาฝเทาดี  ชื่อ  กัณฐกะ 
ที่ขมขาศึกตัวยงได  ใหนํามากัณฐกะมาแลว   ทรงมีนายฉันนะเปนสหาย  เสด็จ 
ข้ึนทรงมา  เมื่อเทวดาที่สิงสถิตอยู ณ ประตูพระนคร   เปดประตูพระนครแลว 
ก็ออกจากพระนครไป    ผาน ๓ ราชอาณาจักร    โดยสวนท่ีเหลือจากสมบัติที่ 
พระราชาพระองคนั้นทรงยินดีแลว     ทรงเปนสัตวที่ไมตํ่าทราม    ประทับยืน 
ริมฝงแมน้ําอโนมา    ตรัสกะนายฉันนะเทาน้ันวา    ฉันนะ    เจาจงพาเครื่อง 
อาภรณที่ไมทั่วไปกับคนอ่ืน ๆ เหลาน้ี      และกัณฐกะมาฝเทาดีของเรากลับไป 
กรุงกบิลพัสดุนะ    ทรงปลอยนายฉันนะแลว     ก็ทรงตัดมกุฏผาโพกพรอมกับ 
พระเกศา  ดวยดาบคือพระขรรคอันคมกริบ   เสมือนกลีบบัวขาบ   แลวเหว่ียง 
ไปในอากาศ   ทรงถือบาตรจีวรที่เทวดาถวาย   ทรงผนวชดวยพระองคเองเสด็จ 
จาริกไปโดยลําดับ   ทรงขามแมน้ําคงคา  ที่มีคลื่นหักโหมปนปวนเพราะแรงลม 
ไดไมติดขัด    เสด็จเขาสูพระนครชื่อวาราชคฤห    ที่มีราชนิเวศนโชติชวงดวย 
ขายรัศมีแหงหมูแกวมณี     ทรงไมติดขัดดวยการเสด็จดําเนิน    มีพระอินทรีย 
สงบ   มีพระมนัสสงบ   ทรงแลดูชั่วแอก   ประหน่ึงทรงปลอบชนผูมัวเมาเพราะ 
ความเมาในความเปนใหญ  แหงกรุงราชคฤหนั้น  ประหน่ึงทรงทําใหเกิดความ 
ละอาย   แกชนผูมีเพศอันฟุงเฟอแลว   ประหน่ึงทรงผูกหัวใจของชนชาวกรุงไว 
ในพระองค    ดวยความรักในวัย    ประหน่ึงทรงแยงดวงตาของชนทุกคนดวย 
พระสิริรูป   ที่สองประกายดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ    ประหน่ึง  
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กองบุญ    และประหนึ่งบรรพตที่เดินไดดวยพระบาทท่ีมีรูปงาม     เสด็จเที่ยว 
บิณฑบาตไปยังกรุงราชคฤห     ทรงรับอาหารเพียงยังอัตภาพใหพอเปนไปได 
เสด็จออกจากกรุงราชคฤห    ประทับนั่ง ณ โอกาสสงัดนารื่นรมยอยางยิ่ง   เปน 
ภูมิภาคสะอาด  พรั่งพรอมดวยรมเงาและน้ํา   ขางปณฑวบรรพต    เสวยอาหาร 
ที่คลุกกัน  อันพระเจาพิมพิสารมหาราช  แหงอาณาจักรมคธ  เสด็จไปหาพระ- 
มหาบุรุษ    ตรัสถามพระนามและพระโคตรแลว     มีพระราชหฤทัยบันเทิงกับ 
พระองค   ทรงเชื้อเชิญดวยราชสมบัติวา   ขอทรงโปรดรับราชสมบัติสวนหนึ่ง 
ของหมอมฉันเถิด.   ดวยพระสุรเสียงไพเราะดังบัณเฑาะวตรัสตอบวา   อยาเลย 
พระมหาราชเจา    หมอมฉันไมประสงคดวยราชสมบัติดอก   หมอมฉันละราช-  
สมบัติมาประกอบความเพียร    เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกโลก    แลวจักเปนพระ- 
พุทธเจา    ผูมีกิเลสดุจหลังคาอันเปดแลวในโลก    ดังน้ีแลวเสด็จออกไป   อัน 
พระเจาพิมพิสารพระองคนั้นตรัสวอนวา     พระองคทรงเปนพระพุทธเจาแลว 
โปรดเสด็จมายังแควนของหมอมฉันกอนแควนอ่ืนทั้งหมด    ทรงถวายปฏิญญา 
คํารับรองแดพระเจาพิมพิสารน้ันวา   สาธุ   แลวเสด็จเขาไปหาอาฬารดาบสและ 
อุทกดาบส  ไมทรงพบสาระแหงธรรมเทศนาของดาบสท้ังสองทานนั้น    ก็ทรง  
หลีกออกจากท่ีนั้น    แมทรงทําทุกกรกิริยาถึง  ๖  ป ณ  ตําบลอุรุเวลา  ก็ไมอาจ 
บรรลุอมตธรรมได  ทรงทําพระสรีระใหอ่ิมหนําสําราญดวยการเสวยพระกระยา- 
หารอยางหยาบ. 
                  ครั้งน้ัน    หญงิรุนชื่อ  สุชาดา    ธิดาของกุฎมพีเสนานิคม   ในตําบล 
อุรุเวลา   เสนานิคม    โตเปนสาวแลวทําความปรารถนา  ณ  ตนไทรตนหน่ึงวา 
ถาดิฉันไปเรือนสกุลที่มีชาติสมกัน  [มีสามี]       ไดลูกชายในทองแรกก็จักทํา 
พลีกรรมสังเวย.   ความปรารถนาของนางสําเร็จแลว   ในวันเพ็ญเดือน  ๖  นาง  
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ดําริวา   วันนี้จักทําพลีกรรม    พอเชาตรูจึงใหจัดขาวปายาสท่ีไมแขนแข็ง     ม ี
รสอรอยอยางยิ่ง.  ในวันนั้นนั่นเอง   แมพระโพธิสัตวทรงทําสรีรกิจแลว   คอย 
เวลาภิกษาจาร  เชาตรูก็เสด็จไปประทับนั่ง  ณ  โคนตนไทรนั้น.  ครั้งน้ัน   ทาสี 
ชื่อ ปุณณา แมนมของนางสุชาดาเดินไปหมายจะทําความสะอาดท่ีโคนตนไทร 
ก็พบพระโพธิสัตวประทับนั่งสํารวจโสกธาตุดานทิศตะวันออกอยู   ผูมีพระสรีระ 
งาม     เสมือนยอดภูเขาทองซ่ึงเรื่องรองดวยแสงสนธยา   ผูเปนดวงอาทิตยแหง 
มุนี   ผูเขาไปสูตนไมอันประเสริฐ   เปรียบเหมือนดวงอาทิตยผูทําการฝงตัวลง 
ในกลุมมืด   [กําจัดมืด]    ผูทําความแยมผลิแหงดงบัว    ผูสอดเขาสูหลืบเมฆ. 
เพราะเห็นตนไมนั้นมีสีเหมือนสีทองหมดทั้งตน     โดยรัศมีที่แลนออกจากพระ- 
สรีระของพระโพธิสัตวนั้น    นางปุณณาทาสีจึงคิดวา  วันนี้เทวดาของเราลงจาก 
ตนไม  คงอยากจะรับเครื่องพลีกรรมดวยมือตนเอง   จึงมานั่งคอย.   นางจึงรีบ 
ไปบอกความเรื่องนั้นแกนางสุชาดา. 
        จากน้ัน   นางสุชาดาเกิดศรัทธาข้ึนมาเอง   ก็แตงตัวดวยเครื่องประดับ 
ทุกอยาง     บรรจุถาดทองมีคานับแสนเต็มดวยขาวมธุปายาสมีรสอรอยอยางยิ่ง 
ปดดวยถาดทองอีกถาดหนึ่ง   เทินศรีษะ   เดินมุงหนาตรงตนไทร.   นางกําลัง 
เดินไป   เห็นพระโพธิสัตวนั้นแตไกล   ประทับนัง่งดงามเหมือนกองบุญ   ทํา 
ตนไมนั้นทั้งตน   มีสีเหมอืนสีทองดวยรัศมีแหงพระสรีระ  ประหน่ึงรุกขเทวดา 
ก็เกิดปติปราโมทย     เดินนอมตัวลงต้ังแตที่เห็นดวยเขาใจวาเปนรุกขเทวดา 
ปลงถาดทองน้ันลงจากศีรษะ   ประคองวางไวในพระหัตถของพระมหาสัตว  แลว 
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐกลาววา    มโนรถ   ความปรารถนาของดิฉันสําเร็จ 
แลว   ฉันใด   มโนรถแมของพระองคก็จงสําเร็จฉันนั้นเถิด   แลวก็กลับไป.  
        ครั้งน้ัน    แมพระโพธิสัตวก็ทรงถือถาดทอง   เสด็จไปยังริมฝงแมน้ํา 
เนรัญชรา ทรงวางถาดทองไวที่ริมฝงใกลทานํ้าชื่อสุปปติฏฐิตะ  สรงสนานแลว  
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เสด็จข้ึน   ทรงทําเปนกอนได  ๔๙ กอน    เสวยขาวปายาสน้ันแลวทรงลอยถาด 
ทองนั้นลงไป  พรอมทรงอธิษฐานวา   ถาวันนี้เราจักเปนพระพุทธเจาไซร  ขอ 
ถาดทองน้ี   จงลอยทวนนํ้า  ถาดนั้นก็ลอยทวนน้ํา  เขาไปยังภพของพระยานาค 
ชื่อวา   กาฬนาคราช     ยกถาดของพระพุทธเจาสามพระองคข้ึนแลวต้ังอยูขาง 
ใตถาดเหลานั้น.                                                                       
        พระมหาสัตวประทับพักกลางวัน  ณ ราวปาน้ันนั่นแล  เวลาเย็น  ทรง 
รับหญา  ๘ กํา   ที่คนหาบหญาชื่อ   โสตถิยะ   ทราบอาการของพระมหาบุรุษ 
ถวายแลว   เสด็จข้ึนสูโพธิมัณฑสถาน  ประทับยนื  ณ ทิศทกัษิณ.  ประเทศน้ัน 
ก็ไหวเหมือนหยาดน้ําบนใบบัว.    พระมหาบุรุษทรงทราบวา    ประเทศตรงนี้ 
ไมอาจทรงคุณของเราได  ก็เสด็จไปทิศปศจิม.  แมประเทศตรงน้ันก็ไหวเหมือน 
กัน   จึงเสด็จไปทิศอุดรอีก    แมประเทศตรงนั้นก็ไหวเหมือนกัน     จึงเสด็จไป 
ทิศบูรพาอีก  ในทิศนั้น  สถานที่ขนาดบัลลังก   มไิดไหวเลย   พระมหาบุรุษ 
ทรงสันนิษฐานวา    ที่นี้เปนสถานที่กําจัดกิเลสแนจึงทรงจับปลายหญาเหลาน้ัน 
สะบัด.    หญาเหลาน้ัน      ไดเรียงเรียบเหมือนถูกกําหนดดวยปลายแปรงทาสี 
พระโพธิสัตวก็ทรงอธิษฐานความเพียรมีองค ๔ วา   เราไมบรรลุโพธญิาณแลว 
จักไมทําลายบัลลังก    แลวทรงคูบัลลังกนั่งขัดสมาธิ    ประทับนั่งใหตนโพธิ์อยู 
เบื้องพระปฤษฏางค  หันพระพักตรออกสูทิศบูรพา.  
        ทันใดนัน้เอง   มารผูรังควานโลกท้ังปวง    ก็เนรมิตแขนพันแขนข้ึน 
ข่ีพระยาชาง  ผูกําจัดศัตรูตัวยง  ชื่อ  คิริเมขละ  ขนาด ๑๕๐ โยชน   เสมือน 
ยอดเขาหิมวันตคิรี  ถูกหอมลอมดวยพลมารหนาแนนยิ่งนัก  มีพลธนู  พลดาบ 
พลขวาน  พลศร    พลหอกเปนกําลัง   ครอบทะมึนโดยรอบดจุภูเขา    ยาตร- 
เบื้องเขาหาพระมหาสัตวผูเปนประดุจศัตรูใหญ  พระมหาบุรุษ  เมื่อดวงอาทิตย  
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ต้ังอยูนั่นแล   ก็ทรงกําจัดพลมารจํานวนมากมายได  ถูกบูชาดวยอดออนโพธิที่ 
งดงามนาดูเสมือนหนอแกวประพาฬสีแดง ซึ่งรวงตกลงบนจีวรที่มีสีเสมือนดอก 
ชะบาแยม  ประหน่ึงแทนปติทีเดียว ปฐมยาม  กท็รงไดบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  
มัชฌิมยาม   ก็ทรงชําระทิพยจักษุญาณ  ปจฉมิยาม   ก็ทรงหย่ังพระญาณลง 
ในปฏิจจสมุปบาท ทรงพิจารณาวัฏฏะและวิวัฏฏะ  พออรุณอุทัยก็ทรงเปนพระ- 
พุทธเจา   ไดทรงเปลงอุทานนี้วา 
                     เราแสวงหาชางผูสรางเรือนคืออัตภาพ    เมื่อไม 
                 พบ   ก็ทองเท่ียวไปสิ้นสงสารนับดวยชาติมิใชนอย 
                  ความเกิดบอย ๆ เปนทุกข.  ดูกอนชางผูสรางเรือนคือ 
                  อตัภาพ  เราพบทานแลว   ทานจักสรางเรือนคืออัตภาพ 
                  อกีไมได  โครงเรือนของทานเราหักเสียหมดแลว  ยอด 
             เรือนคืออวิชชา     เราก็รื้อเสียแลว     จิตของเราถึง 
                  พระนิพพานแลว     เพราะเราไดบรรลุธรรมเปนทีส่ิ้น 
               ตัณหาทั้งหลายแลว. 
              ทรงยับยั้งอยูดวยการเสวยวิมุตติสุข  ๗ วัน วันที่  ๘ ทรงออกจากสมา- 
บัติ    ทรงทราบความสงสัยของเทวดาท้ังหลายทรงเหาะไปในอากาศ    เพ่ือกําจัด 
ความสงสัยของเทวดาเหลาน้ัน       ครัน้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยกําจัดความสงสัย 
ของเทวดาเหลาน้ันแลว   ประทับยืน ณ เบื้องทิศอุดร   เยื้องทิศบูรพาจากบัลลังก 
ไปนิดหนอย    ทรงจองดูบัลลังกและตนโพธิ   สถานท่ีบรรลุผลแหงพระบารมี 
 ทั้งหลายท่ีทรงบําเพ็ญมาถึงส่ีอสงไขยแสนกัป  ดวยดวงพระเนตรที่ไมกระพริบวา 
เราแทงตลอดสัพพัญุตญาณ  เหนือบัลลังกนี้  ทรงยับยั้งอยู  ๗ วัน  สถานที่นั้น 
จึงชื่อวา  อนิมิสเจดีย.  
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        ตอจากนั้น  เสด็จจงกรม  ณ  รัตนจงกรม  ตอจากทิศบูรพาและทิศปศจิม 
ระหวางบัลลังกและสถานที่ประทับยืน  ทรงยับยั้งอยู  ๗ วัน   สถานที่นั้นจึงชื่อ 
วารัตนจังกมเจดีย. 
        เทวดาทั้งหลาย    ชวยกันเนรมิตเรือนแกวถวายในสวนทิศปศจิม   ตอ 
จากน้ัน     กป็ระทับนั่งขัดสมาธิ  ณ  ที่นั้นทรงพิจารณาเฟนพระอภิธรรม   โดย 
เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรสมันตปฏฐาน    ที่มีนัยไมมีที่สุด ณ ที่นั้น    ทรงยับยั้งอยู 
๗ วัน  สถานที่นั้น  จึงชือ่วา  รัตนฆรเจดีย. 
        พระพุทธเจาทรงยับยั้งอยู  ใกล ๆ ตนโพธิ ๔ สัปดาหอยางนี้แลว   ใน 
สัปดาหที่  ๕  จึงออกจากโคนตนโพธิ์    เสด็จเขาไปยังตนอชปาลนิโครธ.   แมใน 
ที้นั้นก็ทรงพิจารณาเฟนธรรม   และเสวยวิมุตติสุข   ทรงยับยั้งอยู  ณ  อชปาล- 
นิโครธ  ๗ วนั.   
                  ประทับนั่ง  ณ  มุจลินท  ตนจิกดวยอาการอยางน้ีอีก ๗ วัน   พระผูมี 
พระภาคเจา  พอประทับนั่งในท่ีนั้นเทานั้น   มหาเมฆซ่ึงมิใชฤดกูาลก็เกิดข้ึนเต็ม 
ทั่วหองจักรวาล  เมื่อมหาเมฆเกิดข้ึนแลว  พระยานาคชื่อมุจลินทก็คิดวา  เมื่อพระ 
ศาสดาพอเสด็จเขาสูภพของเรา  มหาเมฆน่ีก็เกิดข้ึน  ควรไดอาคารท่ีประทับอยู 
สําหรับพระศาสดาน้ัน    พระยานาคน้ันแมจะสามารถเนรมิตวิมานทิพยไดเหมือน 
วิมานเทพ   อันสําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ  ก็คิดวา  เมื่อเราสรางวิมานอยางนี้  
จักไมมีผลมากแกเรา   จําเราจักขวนขวายดวยกายตนเองเพ่ือพระทศพล   จึงทํา 
อัตภาพใหใหญยิ่งลอมพระศาสดาไวดวยขนด  ๗ ชั้น      แผพังพานไวขางบน.  
ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ บลัลังกมีดายิ่ง    ทีส่ําเร็จดวยรัตนะ 
๗ ประการ    เพดานมีพวงดอกไมหอมตางชนิดหอยอยูเบื้องบน   อบดวยกลิ่น 
หอมตางชนิด  ในโอกาสใหญภายในขนดลอม   เหมือนประทับอยูในพระคันธ-  
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กุฎี.  พระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยูที่ตนมุจลินทนั้นตลอด ๗  วันนั้นอยางนี้ 
ตอจากนั้น   ก็ประทับนั่ง  ณ ราชายตนะตนเกดอีก ๗ วัน  เสวยวิมุตติสุขอยู 
ในที่นั้นนั่นแล  ดวยอาการดังกลาวมาน้ี  ก็ครบ  ๗  สัปดาหบริบูรณ  ในระหวางนี้ 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงยับยั้งอยูดวยสุขในฌานและสุขในผล. 
           ครั้นลวงไป ๗  สัปดาห  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ก็เกิดจิตคิดจะบวน 
พระโอษฐ    ทาวสักกะจอมทวยเทพก็นําผลสมอท่ีเปนยาถวาย  ครั้งน้ัน   ทาว 
สักกะไดถวายไมสีฟนชื่อนาคลดา และน้ําบวนพระโอษฐแดพระองค   ตอแตนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเค้ียวไมสีฟน  ทรงบวนพระโอษฐดวยน้ําในสระอโนดาต 
ประทับนั่ง ณ  โคนตนราชายตนะ  สมัยนั้น   เมื่อทาวจตุโลกบาล   นอมบาตร 
ศิลามีคาย่ิงเขาไปถวาย  ทรงรับขาวสัตตูผงและสัตตูกอนของพาณิชชื่อตปุสสะ 
และ ภัลลิกะ  [ดวยบาตรน้ัน]  เสวยเสร็จแลวเสด็จกลับมาประทับนั่ง  ณ  โคน 
ตนอชปาลนิโครธ.  ลําดับนั้น  พระองคพอประทับนั่ง  ณ  ทีนัน้เทาน้ัน   ทรง 
พิจารณาทบทวนถึงภาวะแหงธรรมที่พระองคทรงบรรลุเปนธรรมลุมลกึ   กท็รง 
เกิดปริวิตกท่ีพระพุทธเจาทุกพระองคทรงประพฤติมา     ถึงอาการคือความท่ีมี 
พระพุทธประสงคจะไมทรงแสดงธรรมโปรดผูอ่ืนวา     ธรรมที่เราบรรลุแลวน้ี  
ลึกซ้ึง   เห็นยาก  รูตามไดยาก  สงบ  ประณีต    ตรึกคาดคิดเอาไมได   ละเอียด 
บัณฑิตพึงรู. 
           ครั้งน้ัน   ทาวสหัมบดีพรหมลวงรูถึงจิตปริวิตกของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยใจตนแลว   ก็เปลงวาจาวา   นาท่ีโลกจะพินาศละสิหนอ   นาท่ีโลกจะพินาศ 
ละสิหนอ    อันหมูพรหมในหมื่นจักรวาลแวดลอมแลว    อันทาวสักกะ    ทาว 
สุยามะ  ทาวสันดุสิต   ทาวนิมมิต  ทาวปรนิมมิตวสวัตดีติดตามเสด็จมา   ปรากฏ 
อยูเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา  ทาวสหัมบดีพรหมนั้น   ทรงเนรมิต   
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ผืนแผนดิน  เพ่ือเปนที่ประทับยืนของพระองคเอง  จึงทรงคุกชาณุมณฑล  [เขา] 
เบื้องขวาลงท่ีแผนดิน   ทรงทําอัญชลี   ประนมกรท่ีรุงเรืองดวยทศนขสโมธาน   
เสมือนบัวตูมเกิดในน้ําไรมลทินไมวิกลข้ึนเหนือเศียร     ทลูวอนพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเพ่ือทรงแสดงธรรม   ดวยนัยมใิชนอยเปนตนอยางนี้วา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรม   ขอพระสุคตเจาจงทรงแสดง 
ธรรมโปรดเถิด   หมูสัตวผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย    ยังมีอยู    เพราะไมได 
สดับธรรม  ก็ยอมเสื่อมเสียประโยชนไปเปลา   หมูสัตวผูรูทั่วถึงธรรม   คงจักมี 
แนแท   ดังนี ้
                   แตกอนในแควนมคธ   ปรากฏมีแตธรรมที่ไม 
                 บริสุทธิ์   อันมผูีมีมลทินคิดแลว   ประตูแหงอมตนคร 
                 กย็ังมิไดเปด ขอหมูสัตวจงสดับธรรมท่ีพระผูไรมลทิน 
                 ตรัสรูแลวเถิด    ชนผูยืนอยูเหนือยอดภูผาหิน   จะพึง 
        เห็นหมูชนไดโดยรอบแมฉันใด   ขาแตพระผูมีปญญา 
        ดี  มีพระสมันตจักษ ุ    พระองคปราศจากโศกแลวจง 
                  เสด็จขึ้นสูปราสาท  ที่สําเร็จดวยธรรม โปรดพิจารณาดู 
                  หมูชน  ผูระงมดวยโศก  ถูกชาติชราครอบงําแลว   ก็ 
                  อปุมาฉันนั้น    ขาแตพระผูแกลวกลา    ผูชนะสงคราม 
                  แลว   ผูประดุจนายกองเกวียน  ไมเปนหนี้   โปรดลกุ 
                  ขึน้เสด็จจาริกไปในโลก       ขอพระผูมพีระภาคเจาจง 
                  ทรงแสดงธรรมโปรดสัตวเถิด    หมูสตัวที่รูทั่วถึงธรรม 
        คงจักมเีปนแน  ดังน้ี.  
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                  พระองคตรัสรูธรรมที่ควรตรัสรูแลว      ทรงขามโอฆะท่ีพระองคควร 
ขามแลว   ทรงหลุดพนทุกขที่พระองคควรหลุดพนแลว   มิใชหรือ   ดังน้ี. 
          ทรงทาํความปรารถนาไววา                     
                 ประโยชนอะไรของเรา   ดวยเพศท่ีไมมีใครรูจัก 
                 ดวยการทําใหแจงธรรม  ในโลกน้ี  เราบรรลุสัพพัญพุต- 
           ญาณแลว จักยังโลกน้ีกับท้ังเทวโลกใหขามโอฆสงสาร               
                 ดังน้ี. 
          ทรงบาํเพ็ญบารมีทั้งหลายแลวทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว. 
และวา    เม่ือพระองคไมทรงแสดงธรรม      คนอ่ืนใครเลา     จักแสดงธรรม, 
สิ่งอ่ืนอะไรเลา     จะเปนสรณะของโลก     จะเปนเครื่องชวย     เครื่องเรน 
เครื่องนําไปเบ้ืองหนา. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เปนพระพุทธเจาเขาสัปดาหที่  ๘ พระศาสดาก็ถูกพรหมทูลออนวอน   เพ่ือทรง 
แสดงธรรม. 
           บัดนี้   ถึงโอกาสตอบปญหาเหลาน้ีที่วา  คาถานี้ใครยกข้ึนกลาวเม่ือไร 
และที่ไหน   ในปญหานั้นถามวา  คาถาน้ีทานกลาวเมื่อไร    ตอบวา  กลาวครั้ง 
ทําสังคายนาใหญครั้งแรก     การสังคายนาใหญครั้งแรกนี้    พึงทราบตามนัยที่ 
กลาวไวแลวในสังคีติขันธกะ.  ถามวา   ใครกลาวท่ีไหน.  ตอบวา ไดยินวา  เมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว  คาถาน้ีวา  พฺรหฺมา  จ  โลกาธิปติ  เปนตน 
พึงทราบวา  ทานพระอานนทเถระ  ผูนั่งอยู  ณ  ธรรมาสนในมณฑปสารมัณฑะ 
สถานที่ควรเห็นคลายดวงจันทรเต็มดวง      ซึ่งพระเจาอชาตศัตรู      ผูชนะ 
ศัตรูทุกคน  มหาราชแหงแควนมคธ   ทรงใหสรางไวใกลประตูสัตตบรรณคูหา 
ขางภูเขาเวภาระ   พระนครราชคฤห   เพ่ือสังคายนาธรรม   กลาวไวแลว  ความ 
สัมพันธแหงคาถา   ในเรือ่งนี้    มีดังนี้          
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           แมคาถาน้ีวา                                                 
                        พระชินพุทธเจาน้ี    อนัพรหมอาราธนาเพ่ือทรง 
          แสดงธรรมเมื่อไร  ก็คาถานี้ใครยกขึ้นกลาว  กลาวเมื่อ 
         ไร กลาวท่ีไหน 
          มีเนื้อความท่ีกลาวไวแลว    แตขาพเจาจักทําการพรรณนาบทท่ียาก 
แหงคาถานี้ที่กลาวแลว  โดยความสัมพันธนี้   ดังตอไปนี้  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   พฺรหฺมา   ความวา  ชื่อวาพรหม  เพราะ 
เปนผูเจริญแลวดวยคุณวิเศษนั้น ๆ ก็พรหมศัพทนี ้ ปรากฏอยูในอรรถทั้งหลาย 
มีมหาพรหม  พราหมณ  พระตถาคต   มารดาบิดา   และผูประเสริฐสุดเปนตน. 
จริงอยางนั้น  พรหมศัพท   ทานหมายวามหาพรหม      ในประโยคเปนตนวา 
ทฺวิสหสฺโส   พฺรหฺมา  มหาพรหมสองพัน.  ทานหมายวาพราหมณในคาถาน้ีวา 
                ตโมนุโท            พุทฺโธ   สมนฺตจกฺขุ 
                โลกนฺตคู             สพฺพภวาติวตฺโต 
                อนาสโว             สพฺพทุกฺขปฺปหีโน 
                สจฺจวฺหโย            พฺรหฺเม  อุปาสิโต  เม.  
                                ดูกอนพราหมณ   พระพุทธเจา   ผูบรรเทาความ 
                 มดื   ผูมีพระจักษุโดยรอบ  ทรงถึงท่ีสุดโลก  ทรงลวง 
                 ภพทั้งปวง  ไมมีอาสวะ   ทรงละทุกขไดหมด   เรียก  
                  กนัวา  พระสัจจะ  เราก็เขาเฝาใกลชิด. 
                  ทานหมายวา  พระตถาคต  ในบาลีนีว้า  พฺรหฺมาต ิ  โข  ภิกฺขเว 
ตถาคตสฺเสต   อธิวจน  ดกูอนภิกษุทั้งหลายวา พรหม   นี้แลเปนชื่อของ 
ตถาคต.  
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        ทานหมายวา   มารดาบิดา  ในบาลีนี้วา 
        พฺรหฺมาติ   มาตาปตโร  ปุพฺพาจรยิาติ   วุจฺจเร   มารดาบิดาเรา 
เราเรียกวาพรหม   เรียกวาบุรพาจารย. 
        ทานหมายวาประเสริฐสุด   ในบาลีนี้วา    พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตติ  ทรง 
ยังจักรอันประเสริฐสุดใหเปนไป. 
        สวนในที่นี้  ทานผูเจริญปฐมฌานอันประณีตแลวบังเกิดในภูมิแหง 
ปฐมฌาน  ทานหมายวามหาพรหมมีอายุกัปหน่ึง.  จศัพท   มีอรรถวารวมความ 
อธิบายวา  พรหมและพรหมเหลาอ่ืนในหมื่นจักรวาล.  หรือวา  จ ศัพทเปนเพียง 
ทําบทใหเต็ม.  โลก ๓ คือสังขารโลก  สัตวโลก โอกาสโลก  ชื่อวาโลกในคําวา 
โลกาธิปตินี้.  ในโลกท้ัง  ๓  นั้น   ในท่ีนี้ทานประสงคเอาสัตวโลก.   ชื่อวาโลกา- 
ธิปติ     เพราะเปนใหญเปนเจาแหงสัตวโลกนั้น     ผูเปนเจาสวนหนึ่งแหงโลก 
ทานก็เรียกวา โลกาธิบดี  เหมือนเทวาธิบดี  นราธบิดี. 
        บทวา   สหมฺปติ   ความวา   เลากันมาวา    พรหมองคนั้น   เปน 
พระเถระ  ชือ่วา  สหกะ  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ 
ทําปฐมฌานใหเกิดแลว   ฌานไมเสื่อม   จบชีวิต   ก็บังเกิดเปนมหาพรหมมีอายุ 
หน่ึงกัป    ในปฐมฌานภูมิ.    แตในสมัยนั้น    เขาก็จําพรหมองคนั้นกันไดวา 
ทาวสหัมบดีพรหม      ทานกลาวหมายถึงพรหมพระองคนั้น      คนทั้งหลาย 
เมื่อควรจะกลาววาสหกปติ   แตก็กลาวเสียวา   สหมฺปติ   โดยลงนิคคหิตอาคม 
ขยายคําออกไป.  บทวา  กตฺชลี   แปลวา  มีอัญชลีอันทําแลว  อธิบายวา  ทํา 
กระพุมอัญชลีไวเหนือเศียร.  บทวาอนธิวร ความวา  พรที่ลวงสวน  พรที่ยิง่ 
ไมมีแกพรนั้น  เหตุนั้น พรนั้น  ชื่อวาไมมีพรที่ยิ่ง  หรือวาชื่อวาอนธิวร  เพราะ 
ไมมีพรที่ยิ่งไปกวาน้ัน  อธิบายวายอดเยี่ยม พรอันยอดเยี่ยมนั้น.  บทวา   อยาจถ 
ไดแก  ไดวอนขอ  ไดเชื้อเชิญ.  
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           บัดนี้ ทาวสหัมบดีพรหมนั้น  ทลูออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพ่ือประ 
โยชนใด   เพ่ือแสดงประโยชนนั้นจึงกลาวคําเปนตนวา   สนฺตีธ   สตฺตา  ดงัน้ี. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สนฺติ  แปลวา มีอยู  อันเขาไดอยู     อธิบายวาสัตว 
ทั้งหลายท่ีมาสูคลองพุทธจักษุ  [ปรากฏ]  มีอยู.  ศพัทวา  อิธ  นี่เปนนิบาต   ใช 
ในการอางถึงถิ่นที่  ศัพทวา อิธนี้นั้น   บางแหงทานกลาวหมายถึงศาสนา  เหมือน 
อยางที่ตรัสวา อิเธว  ภิกขเว  สมโณ   อธิ  ทุติโย  สมโณ  อิธ  ตติโย   สมโณ 
อิธ   จตุตฺโถ  สมโณ   สฺุา  ปรปฺปวาทา  สมเณก ิ อฺเห ิ ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สมณะที่  ๑  สมณะที่ ๒  สมณะที่ ๓  สมณะที่  ๔  มีอยูในศาสนา 
นี้เทาน้ัน  ลทัธิอ่ืนวางเปลาจากสมณะผูรู.                   
           บางแหงหมายถึง  โอกาส  เหมือนอยางที่ทาวสักกเทวราชตรัสวา 
                   อิเธว   ติฏมานสฺส        เทวภูตสฺส  เม  สิโต 
                  ปุนรายุ  จ  เม ลทฺโธ                เอว  ชานาหิ  มาริส. 
                   เมื่อเราเปนเทพต้ังอยูในโอกาสน้ีนี่แล    เราก็ได 
                 อายุตอไปอีก  โปรดทราบอยางน้ีเถิด  ทานผูนิรทุกข. 
บางแหง  ก็เปนเพียงปทปูรณะ     ทําบทใหเต็มเทาน้ัน     เหมือนอยางที่ตรัส 
ไววา   อิธาห   ภิกฺขเว  ภตฺุตาวี   อสฺส  ปวาริโต    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราแลบริโภคอาหารเสร็จแลว      ก็พึงหาม      ไมใหเขาถวายอีก    [โดยชัก 
พระหัตถออกจากบาตร]    บางแหงหมายถึงโลก    เหมือนอยางที่ตรัสวา  อิธ 
ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ  พหุชนหิตาย  พหุชนสขุาย  ตถาคตอุบัติ  
ในโลกน้ี  ก็เพ่ือประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก แมในท่ีนี้  อิธ  ศัพท ก็พึงทราบ 
วา ทานกลาวหมายถึงโลกเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น จึงมีความวาในสัตวโลกนี.้  บทวา 
สตฺตา ความวา ชนทั้งหลาย  ติด   ขัด  ของ  คลอง  เกี่ยว  อยูในขันธทั้งหลาย  
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มีรูปขันธเปนตน  ดวยฉันทราคะ  เหตุนั้นจึงชื่อวาสัตตะ  สัตวมีชีวิตท้ังหลาย 
ทานเรียกวาสัตตะ    แตเพราะศัพทขยายความ   โวหารน้ี      จึงใชแมในทานผู 
ปราศจากราคะแลวเทาน้ัน.                                                                  
        บทวา   อปฺปรชกฺขชาติกา  ความวา กิเลสดุจธุลีคือราคะ  โทสะ  และ 
โมหะ    ในดวงตาท่ีสําเร็จดวยปญญาของสัตวเหลาน้ัน    มีเลก็นอย    และสัตว 
เหลาน้ัน  ก็มสีภาพอยางนั้น   เหตุนั้น   สัตวเหลาน้ัน    ชื่อวามีกิเลสดุจธุลีใน 
ดวงตานอย     หรือวา    กเิลสดุจธุลีมีราคะเปนตนของสัตวเหลาใดนอย    สัตว 
เหลาน้ัน   ชือ่วามีกิเลสดุจธุลีนอย. พึงเห็นความในขอน้ีอยางน้ีวา  สัตวเหลาน้ัน 
ชื่อวา   อปฺปรชกฺขชาติกา   เพราะมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยเปนสภาพ   แก 
สัตวผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยเปนสภาพเหลาน้ัน   พึงทําการเปลี่ยนวิภัตติวา 
สตฺตาน แลวทําการเชื่อมกับคําน้ีวา  เทเสหิ  ธมฺม  ก็เห็นความได.  คําวา  เทเสหิ 
นี้เปนคําวอนขอ.  อธิบายวาโปรดแสดง  กลาว  สอน. ในคําวา  ธมฺม  นี ้  ธมัม- 
ศัพทนี้     ใชกันในอรรถทั้งหลายมีปริยัตติ   สมาธิ   ปญญา   ปกติ    สภาวะ 
สุญญตา  บญุ  อาบัติ  เญยยะ  และจตุสัจธรรมเปนตน.  จริงอยางนั้น  ธัมมศพัท 
ใชในอรรถวา ปริยัตติ  ไดในบาลีเปนตนวา  อิธ   ภิกฺขุ  ธมมฺ   ปริยาปุณาติ 
สุตฺต   เคยฺย   เวยฺยากรณ   ฯ เป ฯ   เวทลฺล    ภิกษุในพระศาสนาน้ียอมเรียน 
ธรรมคือสุตตะ   เคยยะ   เวยยากรณะ  ฯลฯ  เวทัลละ   ดังน้ี. 
        ใชในอรรถวา  ปญญา  ไดในบาลีเปนตนวา 
              ยสฺเสเต   จตุโร  ธมฺมา          วานรินฺท  ยถา  ตว 
        สจฺจ   ธมฺโม  ธิติ   จาโค              ทิฏ   โส   อติวตฺตติ.  
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                ทานพระยาวานร    ผูใดมีธรรม  ๔  ประการคือ 
           สัจจะ  ธรรมะ  [ปญญา]  ธิติ   จาคะ  เหมือนอยางทาน 
           ผูนั้น  ยอมลวงศัตรูเสียได. 
               ใชในอรรถวา  ปกติ  ไดในบาลีเปนตนวา   ชาติธมมฺา    ชราธมมฺา 
อโถ  มรณธมฺมิโน สัตวทัง้หลาย  มีชาติเปนปกติ  มีชราเปนปกติและ 
มีมรณะเปนปกติ. 
           ใชในอรรถวา   สภาวะ ไดในบาลีเปนตนวา  กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา 
ธมฺมา    อพฺยากตา    ธมมฺา   สภาวธรรมฝายกุศล    สภาวธรรมฝาย 
อกุศล  สภาวธรรมฝายอพัยากฤต.  
          ใชในอรรถวา สุญญตา  ไดในบาลีเปนตนวา  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย 
ธมฺมา  โหนติฺ  ขนฺธา  โหนฺติ   สมัยน้ันก็มีแตความวางเปลา  มีแต 
ขันธ. 
          ใชในอรรถวา  บญุ  ไดในบาลีเปนตนวา  ธมฺโม  สุจิณโฺณ  สุขมา- 
วหาติ   บุญอันบุคคลสั่งสมไว  ยอมนํามาซึ่งความสุข. 
          ใชในอรรถวา  อาบัติ  ไดในบาลีเปนตนวา  เทฺว  อนิยตา   ธมฺมา 
อาบัติอนิยต มี  ๒  สิกขาบท. 
          ใชในอรรถวา  เญยยะ ไดในบาลีเปนตนวา  สพฺเพ   ธมมฺา  สพฺพา- 
กาเรน  พุทฺธสฺส   ภควโต   าณมุเข  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ   เญยยธรรม 
ทั้งหมด    มาปรากฏในมุขคือพระญาณของพระผูมีพระภาคพุทธเจา   โดยอาการ 
ทั้งปวง. 
                  ใชในอรรถวา  จตุสัจธรรม ไดในบาลวีา  ทิฏธมฺโม   ปตฺตธมฺโม 
วิทิตธมฺโม  ผูมีสัจธรรม ๔ อันเห็นแลว   ผูมีสัจธรรม ๔ อันบรรลุแลว   ผูมี  
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สัจธรรม  ๘  อันรูแลว   แมในที่นี้   ธัมมศัพท   ก็พึงเห็นวา   ใชในอรรถวา 
จตุสัจธรรม.  บทวา อนุกมฺป  ไดแก โปรดทรงทําความกรุณาเอ็นดู  ทานกลาว 
ชี้หมูสัตวดวยบทวา  อิม. บทวา  ปช  ความวา  ชื่อวา  ปชา  เพราะเปนสัตว 
เกิดแลว  ซึ่งหมูสัตวนั้น.  อธิบายวา   ขอจงโปรดปลดปลอยหมูสัตวจากสังสาร- 
ทุกขดวยเถิด.  สวนอาจารยบางพวกกลาววา 
                 พระผูเปนใหญในโลกคือพระผูมีพระภาคเจา  ผู 
         สูงสุดในนรชน  อันหมูพรหมทําอัญชลีทูลวอนขอแลว. 
         คาถาน้ี    มีความท่ีกลาวมาโดยประการท้ังปวง   ดวยกถาเพียงเทาน้ี. 
         ครั้งน้ัน    พระมหากรุณาเกิดข้ึนโดยเพียงทําโอกาสในสัตวทั้งปวง   แด 
พระผูมีพระภาคเจา  ผูมีกําลังแหงพระกรุณาผุดข้ึนในสมัยที่กาํหนดไมได   เพราะ 
ทรงสดับคําวอนขอของทาวสหัมบดีพรหมนั้น   ทรงมีพระกําลังสิบ  ทรงสํารวจ 
ดวยพระมติอันละเอียดในการทรงทําประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน.     แตครั้งทํา 
สังคายนา   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย    เมื่อแสดงความเกิดพระกรุณาของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน    จึงต้ังคาถานี้วา 
                 ความมีพระกรุณาในสรรพสัตว   เกิดขึ้นแดพระ 
         ตถาคต   ผูมีวิชชาและจรณะพรกัพรอมแลว    ผูคงท่ี  
         ผูทรงความรุงโรจน   ทรงพระกายครั้งสุดทาย    ไมมี  
         บุคคลจะเปรียบปานได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สมฺปนฺนวิชฺชาจรณสฺส    ความวา  ชื่อวา 
สัมปนนะ  ม ี ๓  คือ  ปรปุิณณสัมปนนะ   สมังคิสมัปนนะ  และ  มธุรสัม- 
ปนนะ ในสมัปนนะน้ัน   สัมปนนะ  นี้วา  
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             สมปฺนฺน   สาลิเกทาร         สวุา  ภฺุชนฺติ  โกสิย 
        ปฏิเวเทมิ   เต   พฺรหฺเม            น   น   วาเรตุมุสฺสเห. 
             ดูกอนโกสิยพราหมณ    นกแขกเตาท้ังหลายกิน 
        ขาวสาลีในนาท่ีบรบิูรณ  ดูกอนพราหมณ   เราขอแจงให 
        ทานทราบ    ทานจะไมอุตสาหะปองกันขาวสาลีในนา 
        นั้นหรอื. 
ชื่อวา  ปริปุณณสัมปนนะ. 
             สัมปนนะ  นี้วา  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต 
อุปคโต  มุปคโต   สมฺปนฺโน   สมนฺนาคโต  ภิกษุ  ยอมเปนผูเขาถึงแลว 
เขาถึงพรอมแลว   เขาไปแลว    เขาไปพรอมแลว    พรั่งพรอมแลว     ประกอบ 
ดวยปาติโมกขสังวรน้ี.  ชือ่วา  สมังคิสัมปนนะ. 
             สัมปนนะ  นี้วา  อิมิสฺสา  ภนเฺต  มหาปฐวยิา  เหฏฐิมตล   สมฺปนฺน 
เสยฺยถาป   ขทฺุทมธุ  อนีลก  เอวมสฺสาท   ขาแตทานผูเจริญ   พ้ืนเบื้อง 
ลางของมหาปฐพีนี้   ถึงพรอมแลว  มีงวนดินอรอย เปรียบเหมือนผ้ึงเล็ก  [มิ้ม] 
ที่ไมมีตัวออนฉะนั้น.  ในที่นี้  ทั้งปรปิุณณสัมปนนะ  ทั้งสมังคิสัมปนนะ ยอม 
ถูก. 
              บทวา  วิชฺชา  ความวา   ชื่อวาวิชชา   เพราะอรรถวาเจาะแทงธรรมที่ 
เปนขาศึก  เพราะอรรถวา  ทําใหรู และเพราะอรรถวา ควรได  ก็วิชชาเหลาน้ัน 
วิชชา  ๓  กม็ี วิชชา ๘ กม็ี.  วิชชา ๓ พึงทราบตามนัยที่มาในภยเภรวสูตรนั่นแล 
วิชชา ๘ พึงทราบตามนัยที่มาในอัมพัฏฐสูตร.  ความจริงในอัมพัฏฐสูตรนั้น 
ทานกําหนดอภิญญา ๖ กบัวิปสสนาญาณและมโนมยิทธิ    เรียกวาวิชชา ๘. 
บทวา จรณ   ความวาพึงทราบ  ธรรม ๑๕ เหลาน้ีคือ ศีลสังวร,   ความคุมครอง  
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ทวารในอินทรีย,  ความรูจักประมาณในโภชนะ ,  ชาคริยานุโยค,  ศรัทธา,  หิริ, 
โอตตัปปะ,  พาหุสัจจะ,  ความเปนผูปรารภความเพียร.  ความเปนผูมีสติต้ังมั่น, 
ความเปนผูถึงพรอมดวยปญญา   รูปาวจรฌาน ๔,  จริงอยู   ธรรม ๑๕ เหลาน้ี 
นี้แหละ   เพราะเหตุที่พระอริยสาวก   ยอมประพฤติ   ยอมไปสูทิศอมตะไดดวย 
ธรรมเหลาน้ี  ฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา  จรณะ  เหมือนอยางที่ตรัสไววา  ดูกอน 
มหานาม  อริยสาวกในพระศาสนานี้เปนผูมีศีล.   จรณะทั้งหมดพึงทราบตามนัย 
ที่ทานกลาวไวในมัชฌิมปณณาสก.  วิชชาดวย   จรณะดวย ชื่อวา วิชชาและ 
จรณะ.  วิชชาและจรณะของผูใดถึงพรอมแลว   บรบิูรณแลว   ผูนี้นั้น  ชื่อวา 
ผูมีวิชชาและจรณะถึงพรอมแลว     ผูถึงพรอมแลว    ผูพรั่งพรอมแลว    หรอืผู 
ประกอบพรอมแลว     ดวยวิชชาและจรณะท้ังหลาย    ชื่อวาผูมีวิชชาและจรณะ 
อันถึงพรอมแลว .    ความก็ถูกแมทั้งสองนัย.   แดพระตถาคตพระองคนั้น    ผูมี 
วิชชาและจรณะถึงพรอมแลว. 
                  บทวา  ตาทิโน  ความวา ผูคงที่  ตามลักษณะของผูคงที่มาในมหานิเทศ 
โดยนัยวาเปนผูคงที่ทั้งในอิฏฐารมณ   คงที่ทั้งในอนิฏฐารมณ  ดังนี้เปนตน  อธิบาย 
วา  ผูมีอาการไมผิดปกติในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ   ชื่อวาผูคงที่.   บทวา 
ชุตินฺธรสฺส  ไดแก  ผูรุงโรจน.   อธิบายวาผูทรงไวซึ่งความแลนซานออกแหง 
รัศมีของพระสรีระอันมีสิริเกินกวาดวงอาทิตยในฤดูสารท   เหนือขุนเขายุคนธร 
หรือจะกลาววาผูทรงความรุงโรจนดวยปญญา  ดังน้ีก็ควร.   สมจริง   ดังท่ีทาน 
กลาวไววา 
                         จตฺตาโร โลเก  ปชฺโชตา    ปฺจเมตฺถ  น  วิชฺชติ 
        ทิวา   ตปติ  อาทิจฺโจ                 รตฺติมาภาติ  จนฺทิมา  
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                  อถ  อคฺคิ  ทิวารตฺตึ       ตตฺถ  ตตฺถ  ปภาสติ 
                 สมฺพุทฺโธ   ตปต  เสฏโ        เอสา  อาภา  อนุตตรา. 
                    แสงสวางในโลกมี  ๔ ไมมีขอท่ี ๕  คือดวงอาทิตย 
                 สองสวางกลางวัน   ดวงจนัทรสองสวางกลางคืน  สวน 
                ไฟสองสวางในที่นั้น   ๆ  ทั้งกลางวันกลางคืน    พระ- 
                  สมัพุทธเจาทรงประเสริฐสุดแหงแสงสวาง    แสงสวาง 
                 นีย้อดเยี่ยม. 
        เพราะฉะนั้น   จึงอธิบายวา    ผูทรงไวซึ่งความแลนซานแหงพระรัศมี 
ทางพระสรีระและทางพระปญญาแมทั้งสองประการ.  บทวา อนติฺมเทหธาริโน 
ไดแก  ผูทรงพระสรีระสุดทายท่ีสุด.   อธิบายวาไมเกิดอีก. 
                  จะวินิจฉัยในบทวา  ตถาคตสฺส  นี้  ดังน้ี :- 
           พระผูมีพระภาคเจา  ทานเรียกวา  ตถาคต  ดวยเหตุ  ๘ ประการ อะไร 
บาง   คือ 
           ๑.   ชือ่วา   ตถาคต   เพราะเสด็จมาแลวอยางนั้น 
           ๒.   ชื่อวา   ตถาคต   เพราะเสด็จไปแลวอยางนั้น 
           ๓.   ชือ่วา   ตถาคต   เพราะทรงถึงลักษณะท่ีแท 
           ๔.   ชือ่วา   ตถาคต   เพราะตรัสรูธรรมที่แทตามเปนจริง 
           ๕.   ชือ่วา   ตถาคต   เพราะทรงเห็นแตความจริง 
           ๖.   ชือ่วา   ตถาคต   เพราะตรัสแตคําจริง 
           ๗.   ชื่อวา   ตถาคต   เพราะทรงทําจริง 
           ๘.   ชือ่วา   ตถาคต   เพราะอรรถวา   ทรงครอบงํา.  
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           ถามวา พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาตถาคต  เพราะเสด็จมาแลวอยางนั้น 
เปนอยางไร.  
                  ตอบวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย   มีพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธ- 
เจาเปนตน  ทรงบําเพ็ญทานบารมี  ทรงบําเพ็ญศีลบารมี   เนกขัมมบารมี   ปญญา 
บารมี  วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมีและอุเบก- 
ขาบารมี ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ  คือบารมี  ๑๐ เหลาน้ี  อุปบารมี  ๑๐ ปรมัตถ- 
บารมี   ๑๐  ทรงสละมหาบริจาค ๕   เหลาน้ี    คือบริจาคอวัยวะ    บริจาคชีวิต  
บริจาคทรัพย  บริจาคราชสมบัติ   บรจิาคบุตรภรรยา  เสด็จมาแลวดวยอภินิหาร 
ใดอยางใด  พระผูมีพระภาคเจาแมของเราท้ังหลายก็เสด็จมาแลว   ดวยอภินิหาร 
นั้น    อยางนั้น    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาตถาคต   เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา 
                                ยเถว  โลกมหฺิ  วิปสฺสิอาทโย 
                   สพฺพฺภาว   มุนโย  อธิาคตา 
                   ตถา  อย  สกยฺมุนีป   อาคโต 
                   ตถาคโต   วุจจฺติ   เตน   จกฺขุมา. 
                 พระมุนีทั้งหลาย   มีพระวปิสสีพุทธเจาเปนตน 
                เสด็จมาสูพระสัพพัญุตญาณในโลกน้ี  อยางใด  แม 
                พระสักยมุนีพระองคนี้ก็เสด็จมาอยางน้ัน   ดวยเหตุนั้น 
                 พระผูมีพระจกัษุ   ทานจึงเรียกวาตถาคต. 
           ถามวา   พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาตถาคต  เพราะเสด็จไปแลวอยาง 
นั้นเปนอยางไร. 
                  ตอบวา  พระพุทธเจาท้ังหลายมีพระวิปสสีพุทธเจาเปนตน     ประสูติ 
ไดชั่วเดี๋ยวเดียว  ก็ประทับยืนที่แผนดิน  ดวยพระบาทอันเสมอกัน    บายพระ-  
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พักตรทางทิศอุดร เสด็จไปดวยยางพระบาท  ๗  ยางกาว  อยางใด  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาแมของเราท้ังหลาย  ก็เสด็จไปอยางนั้น  เหตุนั้นจึงชื่อวาตถาคต   เหมือน 
อยางที่ทานกลาววา 
                             มุหุตฺตชาโตว   ควมปฺตี  ยถา 
                สเมหิ    ปาเทห ิ  ผุสี   วสุนธฺร 
                        โส  วิกฺกม ี  สตฺตปทานิ  โคตโม 
                เสตฺจ  ฉตฺต  อนุธารยุ   มรู. 
                                  คนฺตฺวาน  โส  สตฺถปทานิ   โคตโม 
                    ทิสา   วิโลเกสิ  สมา  สมนฺตโต 
                          อฏงฺคุเปต   คิรมพฺภุทีรยี 
                สีโห   ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ฺโต. 
               โคจาฝูง   เกิดไดครูเดียว    ก็สัมผัสพ้ืนแผนดิน 
                  ดวยเทาท่ีเสมอกัน  ฉันใด พระโคดมพระองคนั้นก็ยาง 
              พระบาท  ๗  ยางกาว    และทวยเทพก็กั้นเศวตฉัตร 
                  ฉนันั้น.  พระโคดมพระองคนั้น    ครั้นเสด็จ  ๗  ยางกาว 
              แลว  ทรงเหลียวดูทิศเสมอกันโดยรอบ  ทรงเปลง 
                  อาสภิวาจา     ประกอบดวยองค  ๘ เหมือนพระยาสีหะ 
                  ยนืหยัดเหนือยอดขุนเขาฉะน้ัน. 
        ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาตถาคต  เพราะทรงถึงลักษณะท่ีแท 
เปนอยางไร.  
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               ตอบวา  ชื่อวา   ตถาคต   เพราะทรงมาถึง  บรรลุไมผิดพลาดรูตาม 
ลักษณะของตนเอง และลักษณะท่ีเสมอท่ัวไป อันถองแท แทจริง ของรูปธรรม 
และอรูปธรรมท้ังปวง   ดวยญาณคติ. 
                              สพฺเพส  ปน   ธมฺมาน    สกสามฺลกฺขณ 
                  ตถเมวาคโต  ยสฺมา                        ตสฺมา  สตฺถา  ตถาคโต. 
                               เพราะเหตุที่ทรงบรรลุถึงลักษณะตนและลักษณะ 
                  ทั่วไปอันแทจริงของธรรมทั้งปวง  ฉะนั้น   พระศาสดา 
        จึงชื่อวาตถาคต. 
             ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาตถาคต  เพราะตรัสรูธรรมอันแท 
ตามความเปนจริง   เปนอยางไร. 
              ตอบวา  อรยิสัจ  ๔  ชื่อวาธรรมแท.  เหมือนอยางที่ตรัสไววา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ  ๔  เหลาน้ีเปนของแทเปนของจริง    ไมเปนอยางอ่ืน 
อริยสัจ    มีอะไรบาง  คืออริยสัจที่วา  นี้ทุกข  เปนของแทเปนของจริง   ไมเปน 
อยางอ่ืน ฯ ล ฯ   พึงทราบความพิศดาร.   ก็พระผูมพีระภาคเจาตรัสรูอริยสัจ ๔ 
เหลาน้ัน   เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา   ตถาคต   เพราะตรัสรูธรรมอันแท. 
ความจริง  คตศัพทในคําวา  ตถาคโต  นี้มีอรรถวา ตรัสรู. 
                                ตถนามานิ  สจฺจานิ      อภิสมพฺุชฺฌิ  นายโก  
                  ตสฺมา ตถาน  สจฺจาน                     สมฺพุทฺธตฺตา   ตถาคโต. 
                                 พระผูนายกตรัสรูสัจจะทั้งหลาย   ที่เปนของแท 
                  เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวาตถาคต   เพราะตรัสรูสัจจะ 
            ทั้งหลายท่ีเปนของแท.  
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               ถามวา พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาตถาคต เพราะทรงเห็นแตความจริง 
เปนอยางไร 
               ตอบวา   แทจรงิ   พระผูมีพระภาคเจา   ผูตถาคตยอมทรงรู   ทรงเห็น 
อารมณคือรูป เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะและธรรมะ  ที่มาปรากฏในทวารคือ  ตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจของสัตวทั้งหลายไมมีประมาณ   ในโลกธาตุที่ไมมี 
ประมาณโดยอาการท้ังปวง   เหตุนั้น      จึงชื่อวา   ตถาคต   เพราะทรงเห็นแต 
ความจริงอยางนั้น.   อีกนัยหน่ึง   ทรงแสดงแตสิ่งที่แทในโลก   แกโลก.    อยาง 
นั้นเทาน้ัน    แมเพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงชื่อวา ตถาคต   ในท่ีนี้  
พึงทราบความหมายแหงบทวา  ตถาคต  ในอรรถวาทรงเห็นแตความจริงแท. 
                                 ตถากาเรน  โย  ธมฺเม     ชานาติ  อนุปสฺสติ 
                 ตถทสฺสีติ   สมฺพุทโธ                           ตสฺมา วุตฺโต  ตถาคโต. 
                                 ทานผูใด   ยอมรูยอมเห็นธรรมท้ังหลายโดย 
                  อาการท่ีแทจริง   ทานผูนั้น   ชื่อวาผูเหน็แตความจริง 
                  เพราะฉะน้ัน    ทานผูรูจริงดังวา  จึงเรียกวาตถาคต. 
               ถามวา   พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวา   ตถาคต   เพราะตรัสแตคําจริง 
เปนอยางไร 
               ตอบวา  ก็คําใดที่สงเคราะหเปนนวังคสัตถุศาสตรมีสุตตะเปนตน   อัน 
พระตถาคตภาษิตดํารัสไวตลอดกาลประมาณ  ๔๕ พรรษา    ระหวางตรัสรูและ 
ปรินิพพาน  คําน้ันทั้งหมดเปนคําแท  ไมเท็จเลย  ดุจชั่งไดดวยตาชั่งอันเดียว. 
ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                               ดูกอนจุนทะ ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิ- 
                ญาณ  ณ  ราตรีใด  ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพาน-  
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               ธาตุ  ณ  ราตรีใด ในระหวางน้ีตถาคตภาษิตกลาว  ชี้แจง 
               คําใดไว   คําน้ันทั้งหมด  เปนคําแทจริงอยางเดียว  ไม 
               เปนอยางอื่น  เพราะฉะน้ันจึงเรียกกันวา  ตถาคต. 
               ก็ในคําวา ตถาคต  นี้  คตศัพทมีอรรถวากลาวชัดเจน. ชื่อวาตถาคต 
เพราะตรัสแตคําจริงอยางนี้    การกลาวชัดเจน    ชื่อวา    อาคทะ   อธิบายวา 
พระดํารัส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เปนของแทไมวิปริต 
เหตุนั้นจึงชื่อวา ตถาคต ทานกลาวเอา ท เปน ต. 
                ตถาวาที   ชิโน  ยสฺมา   ตถธมฺมปฺปกาสโก 
        ตถามาคทนฺจสฺส                 ตสฺมา พุทฺโธ  ตถาคโต. 
        เพราะเหตุที่   พระชินพุทธเจา   ตรัสแตคําจริง 
        ทรงประกาศธรรมทีแ่ทจริง    และพระดํารัสของพระ- 
        องคก็เปนคําจริง  ฉะนั้น  พระพทุธเจา  จึงชือ่วาตถาคต. 
        ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา ตถาคต  เพราะทรงทําจริง  เปน 
อยางไร. 
        ตอบวา ความจริง  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระวาจาใด ๆ ก็ทรง 
ทําพระวาจาน้ัน  ๆ ดวยพระกาย  คือพระกายก็อนุโลมตามพระวาจา    ทั้งพระ- 
วาจาก็อนุโลมตามพระกาย  ดวยเหตุนั้นนั่นแล  จึงตรัสวา 
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตกลาวอยางใด  ก็ทํา 
        อยางน้ัน      ตถาคตทําอยางใด    ก็กลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
        เพราะฉะน้ันจึงเรียกวา  ตถาคต. 
        อน่ึง  พระวาจาไปอยางใด    แมพระกายก็ไปอยางนั้น      พระกายไป 
อยางใด   แมพระวาจาก็ไปอยางนั้น.   ชื่อวา    ตถาคตเพราะทรงทําจริง  ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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                ยถา  วาจา  คตา  ตสฺส     ตถา   กาโย  คโต  ยโต 
        ตถาวาทิตา   สมฺพุทฺโธ                    สตฺถา  ตสฺมา  ตถาคโต. 
                เพราะเหตุที่พระวาจาของพระองคไปอยางใด 
        พระกายก็ไปอยางน้ัน    เพราะตรัสแตคําจริง   ฉะนั้น  
        พระศาสดาผูตรัสรูจริง   จึงชื่อวาตถาคต. 
        ถามวา   พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา  ตถาคต เพราะอรรถวา  ครอบงํา  
เปนอยางไร. 
        ตอบวา   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงครอบงําสัตวทั้งปวง    เบื้องบน 
ถึงภวัคคพรหม.   เบื้องขวาง   ในโลกธาตุที่หาประมาณมิได  เบ้ืองลาง   กม็ีอเวจี 
มหานรกเปนที่สุดดวยศีลบาง  สมาธิบาง  ปญญาบาง  วิมุตติบาง  วิมุตติญาณ- 
ทัสสนะบาง  ไมมีเครื่องชั่งหรือเครื่องนับสําหรับพระองค     ทีแ่ทพระองคก็ชั่ง 
ไมได  นับไมได  ยอดเยี่ยม.   ดวยเหตุนั้นนั่นแล  จึงตรัสวา 
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตเปนผูครอบงํา  ไมม ี
        ใครครอบงํา  เปนผูเห็นถองแท  เปนผูมีอํานาจ   ฯ ล ฯ 
        ในโลกทั้งเทวโลก  เพราะฉะนั้น   จึงเรียกกันวา  ตถาคต. 
        พึงทราบความสําเร็จความแหงบท  ในบทวาตถาคโตนี้   ดังกลาวมา 
ฉะน้ี   อานุภาพ    เปรียบเหมือนยา.    ก็นั่นคืออะไรเลา   คือความงดงามแหง 
เทศนา  และกองบุญ  จรงิอยู  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ทรงเปนแพทย 
ผูมีอานุภาพมาก   ทรงครอบงําผูมีลัทธิตรงขามทั้งหมด  และครอบงําโลกพรอม 
ทั้งเทวโลก  ดวยอานุภาพน้ัน   เหมือนหมองูครอบงํางูทั้งหลาย    ดวยยาทิพย 
ฉะน้ัน   ดังน้ัน   อานุภาพ  คือความงดงามแหงเทศนาและกองบุญ  ที่ไมวิปริต 
เพราะครอบงําโลกไดหมดของพระองคมีอยู   เหตุนั้น    พระองคจึงควรทราบวา 
ตถาคต  เพราะทํา  ท  อักษร เปน ต อักษร. ชื่อวาตถาคตเพราะอรรถวาครอบงํา 
ดวยประการฉะน้ี.  
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                          ตโถ  อวปิรีโต  จ          อคโท  ยสฺส  สตฺถุโน 
                 วสวฺตีติ  โส  เตน                   โหติ  สตฺถา  ตถาคโต. 
                          ศาสดาพระองคใด     ทรงมีอานุภาพแทไมวิปริต 
                ศาสดาพระองคนั้น       เปนผูมีอํานาจ     เพราะฉะนั้น  
                 พระศาสดาพระองคนั้น   จงึชื่อวา ตถาคต. 
                  บทวา  อปฺปฏิปุคฺคลสฺส   ไดแกปราศจากบุคคลท่ีจะเปรียบได. 
บุคคลอ่ืนไรเลา   ชื่อวา    สามารถใหคําปฏิญาณรับรองวาเราเปนพุทธะ     ไมมี 
สําหรับพระตถาคตนั้นเหตุนั้น  พระตถาคตน้ัน  จึงชื่อวาไมมบีุคคลเปรียบได. 
แกพระตถาคต   ผูไมมีบุคคลเปรียบไดพระองคนั้น. 
          บทวา อุปฺปชฺชิ  แปลวา อุบัติแลว  เกิดข้ึนแลว.  บทวา  การฺุตา 
ไดแก  ความมีแหงกรุณา  ชื่อวา  การฺุตา.  คําวา  สพฺพสตฺเต  เปนคํากลาว 
ครอบคลุมถึงสัตวไมเหลือเลย.   อธิบายวาหมูสัตวทั้งสิ้น.  คาถาแมนี้  มีความที่ 
กลาวมาดวยกถามีประมาณเทาน้ี. 
                   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา   อันพรหมทูลอาราธนาเพ่ือทรงแสดง 
ธรรมแลว  ทรงยังพระมหากรุณาใหเกิดในสัตวทั้งหลาย   มีพุทธประสงคจะทรง 
แสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถาแกพรหมทั้งหลายวา                               
                                 ดูกอนพรหม   ประตูทั้งหลายแหงอมตนคร  เรา 
                 เปดสําหรับทานแลวละ  ขอเหลาสัตวที่มีโสตประสาท 
                  จงปลอยศรัทธาออกมาเถิด  แตกอนเราสําคัญวาจะ 
                 ลาํบากเปลาจึงไมกลาวธรรมอันประณีตท่ีชํานาญใน 
               หมูมนุษย. 
                  ครั้งน้ัน    ทาวสหัมบดีพรหมรูวาเราอันพระผูมีพระภาคเจาทรงเปด 
โอกาสเพ่ือทรงแสดงธรรมแลว  จึงประคองอัญชลี  อันรุงเรืองดวยทศนัขสโมธาน  
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ข้ึนเหนือเศียร  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ  อันหมูพรหม 
แวดลอมเสด็จกลับไป.  ลาํดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ครั้นประทานปฏิญาณแก 
พรหมนั้นแลวทรงพระดําริวา   เราควรจะแสดงธรรมแกใครกอนหนอ  ทรงเกิด 
ความคิดวา อาฬารดาบสเปนบัณฑิต ทานจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน  ทรงสํา- 
รวจทบทวนก็ทรงทราบวาอาฬารดาบสน้ัน ทํากาละได ๗ วันแลวและทรงทราบ 
วาอุทกดาบสทํากาละแลวตอนพลบคํ่า  ก็ทรงนึกถงึปญจวัคคียอีกวา  บัดนี้  ภิกษุ 
ปญจวัคคียอยูที่ไหนหนอ  ก็ทรงทราบวา  อยูที่ปาอิสิปตนะ  มิคทายวัน   กรงุ 
พาราณสี  พอราตรีสวางวันเพ็ญอาสาฬหะเชาตรู  ก็ทรงถือบาตรจีวร  ทรงเดิน 
ทาง  ๑๘ โยชน  ระหวางทางทรงพบอาชีวกนักบวชชื่อวา  อุปกะ ทรงบอกแกเขา 
วา พระองคเปนพระพุทธเจา  ตอนเย็นวันนั้นนั่นเอง  ก็ไดเสด็จถึงปาอิสิปตนะ 
ณ ที่นั้น  ทรงประกาศแกปญจวัคคียวาพระองคเปนพระพุทธเจา   เสด็จประทับ 
บนพุทธอาสนอันดีที่เขาจัดไวแลว   ตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคีย   ทรงแสดงพระ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. 
                  บรรดาภิกษุปญจวัคคีย   ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ   สงญาณไป 
ตามกระแสเทศนา  จบพระสูตรก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล   พรอมดวยพรหม  ๑๘ 
โกฏ ิ พระศาสดาทรงเขาจําพรรษาในท่ีนั้นนั่นเอง    วันรุงข้ึนทรงทําใหพระ- 
วัปปเถระต้ังอยูในโสดาปตติผล   ดวยอุบายน้ีนี่แล   ก็ทรงทําภิกษุเหลาน้ันใหต้ัง 
อยูในโสดาปตติผลหมดทุกรูป  รุงข้ึนวัน  ๕  คํ่าแหงปกษ ทรงประชุมพระเถระ 
เหลาน้ันแลว   ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร.   จบเทศนา  พระเถระทั้ง  ๕  รปู  ก ็
ต้ังอยูในพระอรหัต. 
          ครั้งน้ัน  ในที่นั้นนัน่เอง  พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของ   ยสกุลบุตร 
และเห็นเขาละเรือนออกไปแลว   จึงตรัสเรียกวา   มาน่ีแนะ  ยสะ  ทรงทําเขาให  
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ต้ังอยูในโสดาปตติผลในตอนกลางคืนนั้นนั่นแล  รุงข้ึนก็ใหเขาต้ังอยูในพระอรหัต  
แมในวันอ่ืนอีก  ก็ทรงใหชน ๕๔ คนสหายของยสกุลบุตร  บวชดวยเอหิภิกขุ- 
อุปสัมปทาแลวใหต้ังอยูในพระอรหัต   เมื่อเกิดพระอรหันตข้ึนในโลก   จํานวน 
๖๑ รูปอยางนี้   พระศาสดาทรงออกพรรษาปวารณาแลว  ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาแลวตรัสดังน้ีวา 
                                 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเมื่อบําเพ็ญประโยชน 
                  ตนและประโยชนผูอื่น   จงแยกกันไปเท่ียวธรรมจารกิ 
                  แกมนุษยทั้งหลายตลอดแผนดินผืนนี้. 
                                 เมื่อประกาศสัทธรรมของเราแกโลกเนืองนิตย  
                  กจ็งอยูเสียท่ีปาเขาอันสงัด. 
                                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอเมื่อทําหนาท่ีพระ- 
                  ธรรมทูต  ก็จงปฏิบัติดวยดีซึ่งคําของเรา   สั่งสอนเขา 
                  เพ่ือประโยชนแกสันติของสัตวทั้งหลาย. 
                                  พวกเธอไมมีอาสวะ  จงชวยปดประตูอบายท้ังส้ิน 
                  เสียทุกประตู    จงชวยเปดประตูสวรรค   มรรค  และ 
                 ผล. 
                                 พวกเธอ จงมีคุณมีกรุณาเปนตน   เปนที่อยูอาศัย 
                  เพ่ิมพูนความรูและความเชื่อแกชาวโลกทุกประการดวย 
                  การเทศนาและการปฏิบัติ. 
                                 เมื่อพวกคฤหัสถ  ทําการอุปการะดวยอามิสทาน 
                   เปนนิตย  พวกเธอ    ก็จงตอบแทนพวกเขาดวยธรรม- 
                   ทานเถิด.   
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                                พวกเธอเมื่อจะแสดงธงชัยของพระฤษีผูแสวงคุณ 
                  กจ็งยกยองพระสัทธรรม  เมื่อการงานท่ีพึงทํา ทําเสร็จ 
                  แลว  ก็จงบําเพ็ญประโยชนผูอื่นเถิด. 
               พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นตรัสอยางนี้แลว  ก็ทรงสงภิกษุเหลาน้ันไปใน 
ทิศทั้งหลาย   สวนพระองคเองก็เสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศ   ระหวางทาง   ทรง 
แนะนํา  ภัททวัคคิยกุมาร  ๓๐ คน ทีร่าวปาฝาย  บรรดากุมารท้ัง  ๓๐  คนน้ัน 
ผูใดออนกวาเขาหมด ผูนั้นก็เปนพระโสดาบัน  ผูใดแกกวาเขาหมด ผูนั้น  ก็เปน 
พระอนาคามี แตแมสักคนหน่ึงเปนพระอรหันต หรือเปนปุถุชนไมมีเลย ทรงยัง 
กุมารแมเหลาน้ันใหบวชดวยเอหิภิกขุหมดทุกคน   แลวทรงสงไปในทิศทั้งหลาย 
พระองคเองครั้นเสด็จถึงอุรุเวลาประเทศแลว  ทรงแสดงปาฏิหาริย  ๑,๒๕๐ อยาง 
ทรมานชฏิล  ๓  พ่ีนอง    มีอุรุเวลากัสสปเปนตนพรอมดวยบริวารชฏิลพันคน 
ทรงใหบวชดวยเอหิภิกขุแลว   ใหนั่งประชุมกันทีค่ยาสีสะประเทศ    ใหต้ังอยูใน 
พระอรหัต    ดวยเทศนาชื่อวาอาทิตตปริยายสูตรอันภิกษุอรหันตพันรูปแวด 
ลอมแลว เสด็จไปยังลัฏฐิวนอุทยาน อันเปนอุปจารแหงกรุงราชคฤหดวยพุทธ-  
ประสงคจะทรงเปลื้องปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสาร   ตอน้ัน    พนักงานเฝาพระ- 
ราชอุทยานกราบทูลแดพระราชา   พระราชาทรงสดับวาพระศาสดาเสด็จมาแลว 
อันพราหมณและคฤหบดี ๑๒  นหุตหอมลอม  เขาไปเฝาพระทศพล  ผูเปนดวง 
อาทิตยแหงพระมุนีผูประเสริฐ   ซึ่งเสด็จอยูในชองแหงวนะดุจดวงทิพากรเขาไป 
ในชองหลืบเมฆ    ทรงซบพระเศียรซึ่งโชติชวงดวยประกายรุงแหงมงกุฏมณีลง 
แทบเบ้ืองพระยุคลบาทของพระทศพล  อันดารดาษดวยโกมลดอกไมนาไรมลทิน 
ไมวิกล  ที่มพ้ืีนฝาพระบาทประดับดวยจักร   แลวประทับนั่ง ณ  ที่สมควรสวน  
หน่ึงพรอมดวยราชบริพาร.  
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                   ครั้งน้ัน  พราหมณและคฤหบดีเหลาน้ันก็คิดปริวิตกไปวา   พระมหา- 
สมณะ  ทรงประพฤติพรหมจรรยในทานอุรุเวลกัสสป    หรือทานอุรุเวลกัสสป 
ประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ.     ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบความปริวิตกของพราหมณและคฤหบดีเหลาน้ัน     จึงไดตรัสกะพระเถระ 
ดวยพระคาถาวา 
                                    กิเมว  ทิสฺวา   อุรุเวลวาสิ 
                              ปหาส ิ อคฺคึ   กิสโกวทาโน 
                              ปุจฉามิ  ต  กสฺสป  เอตมตฺถ 
                          กถ  ปหนี   ตว     อคฺคิหุตฺต. 
                         ดูกอนกัสสป     ทานอยูอุรุเวลประเทศสั่งสอน 
                ศษิยชฎิลมานาน   เห็นเหตุอะไรหรือจึงละการบูชาไฟ 
                 เราถามความนี้กะทาน     ไฉนทานจึงละการบูชาไฟ. 
                   พระเถระทราบพระพุทธประสงคของพระผูมีพระภาคเจา  จึงกลาวคาถา 
นี้วา 
                                       รูเป   จ   สทฺเท  จ   อโถ   รเส   จ 
                                กามตฺิถิโย   จาภิวทนฺติ   ยฺา 
                             เอต   มลนฺติ   อุปธีส ุ  ตฺวา 
                     ตสฺมา    น  ยิฏเ   น  หุเต  อรฺช.ึ 
                          ยัญท้ังหลาย  สรรเสริญรูป  เสียง  รส  กามและ 
                สตรีทั้งหลาย.  ขาพระองครูวา  นั่นเปนมลทินในอุปธิ  
                ทั้งหลาย  เพราะฉะน้ัน   ขาพระองคจึงไมยินดีในยัญ  
                 ในการบูชาไฟ  ดังนี้.  
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แลวซบศีรษะลงแทบเบ้ืองยุคลบาทของพระตถาคตเพื่อประกาศความท่ีตนเปน 
สาวก   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนศาสดา 
ของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก  แลวกโ็ลดข้ึนสูอากาศ  ๗  ครั้ง  ประมาณ 
ชั่วหนึ่งลําตาล   ชั่วสองลําตาล  ฯลฯ  ชั่วเจ็ดลําตาล    ทําปาฏิหาริยแลวก็ลงจาก 
อากาศ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวก็นั่ง  ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง.  
                    ครั้งน้ัน     มหาชนเห็นปาฏิหาริยของพระเถระน้ันแลวคิดกันวา   โอ 
ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลายมีอานุภาพมาก      แมทานอุรุเวสกัสสปมีทิฏฐิกลา 
สําคัญตนวา  เปนอรหันต   ก็ถูกพระตถาคตทรงทําลายขายทิฏฐิทรมานแลว   ก ็
พากันกลาวสรรเสริญคุณของพระทศพล.       พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแลว 
ตรัสวา    มใิชเราทรมานอุรุเวลกัสสปผูนี้ในชาตินี้เทาน้ันดอกนะ    แมในอดตี 
ชาติ   อุรุเวลกัสสปนี้เราก็ทรมานมาแลวเหมือนกัน.  ครั้งน้ันมหาชนลุกข้ึนจากท่ี 
นั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ประคองอัญชลีเหนือศีรษะ   กราบทูลอยาง 
นี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ชาตินี้   ทานอุรุเวลกัสสปถูกทรมารพวกขาพระ- 
องคเห็นแลว ในอดีตชาติ  พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานอยางไร   พระเจาขา. 
แตนั้น    พระศาสดาอันมหาชนนั้นทูลวอนแลว   จึงตรัสมหานารทกัสสปชาดก 
 ซึ่งระหวางภพปกปดไวแลวทรงประกาศอริยสัจ ๔.    พระเจาพิมพิสารทรงสดับ 
ธรรมกถาของพระศาสดา      ทรงดํารงอยูในโสดาปตติผลพรอมกับราชบรพิาร 
๑๑ นหุต.  ๑  นหุตประกาศตนเปนอุบาสก.  พระราชาทรงถึงสรณะแลวนิมนต 
พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือเสวยในวันรุงข้ึน   พรอมดวยภิกษุสงฆ   ทรงทําประ- 
ทักษิณพระผูมีพระภาคเจาสามครั้ง   แลวถวายบังคมเสด็จกลับ.  
                     วันรุงข้ึน   พระผูมีพระภาคเจา   อันภิกษุพันรูปแวดลอมแลวเสด็จเขา 
ไปยังกรุงราชคฤหเสมือนทาวสหัสนัยนเทวราชอันหมูเทพหอมลอมแลว  เสมือน  
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ทาวมหาพรหม  อันหมูพรหมหอมลอมแลว.  พระราชาถวายทานแดภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประธาน    เสร็จเสวยแลว     ก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไมอาจจะอยูเวนพระไตรรัตนได.  ขาพระองค 
จะมาเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาบาง ไมใชในเวลาบาง ชื่อวาอุทยานลัฏฐิวัน 
ก็อยูไกลเกินไป.  สวนอุทยานชื่อวาเวฬุวันของขาพระองคนี้   สําหรับผูตองการ 
วิเวก  ไมไกลนักไมใกลนัก   พรั่งพรอมดวยทางคมนาคม   ไรผูคนเบียดเสียด 
สงัดสุข  พรอมดวยรมเงาและน้ํา   ประดับพ้ืนศิลาเย็น   เปนภูมิภาคนารื่นรมย 
อยางยิ่งมีตนไมอยางดีมีดอกหอมกรุนชั่วนิรันดร     ประดับประดาดวยปราสาท 
ยอดปราสาทโลน  วิหาร ดุจวิมานเรือนมุงแถบเดียว  มณฑปเปนตน. ขอพระผูมี 
พระภาคเจา     โปรดทรงรับอุทยานเวฬุวันนี้ของขาพระองคเถิด     พระเจาขา 
แลวทรงถือนํ้ามีสีดังแกวมณีอันอบดวยดอกไมกลิ่นหอมดวยพระเตาทอง เสมือน      
ถานรอนใหม  เมื่อทรงบริจาคพระเวฬุวนาราม  กท็รงหลั่งนํ้าลงเหนือพระหัตถ 
ของพระทศพล. ในการรบัพระอารามน้ัน   มหาปฐพีนี้ก็ตกสูอํานาจปติวา  ราก 
ของพระพุทธศาสนา  หยั่งลงแลว   ก็ไหวราวกะฟอนรํา. ธรรมดาเสนาสนะอ่ืน 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลวทําใหแผนดินไหว   เวนพระเวฬุวันมหาวิหาร 
เสียไมมีเลยในชมพูทวีป.  ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรงรับพระเวฬุวนารามแลวได 
ทรงทําอนุโมทนาวิหารทาน 
                                อาวาสทานสฺส   ปนานิสส 
                                โก   นาม  วตฺถ   ปุริโส   สมตฺโถ 
                                 อฺตฺร   พุทฺธา  ปน  โลกนาถา 
                               ยุตฺโต   มขุาน  นหเุตน  จาป. 
                                    นอกจากพระพุทธเจาผูเปนนาถะของโลก    ปาก 
                         คน  ๑ นหุต  บรุุษไรเลาผูสามารถจะกลาวอานิสงสของ 
                การถวายท่ีอยูอาศัยได.  
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                                อายฺุจ  วณฺณจฺ  สขุ  พลฺจ 
                        วร  ปสตฺถ   ปฏิภาณเมว 
                        ททาติ  นามาติ  ปวุจฺจเต  โส 
                        โย  เทติ  สงฺฆสฺส  นโร  วิหาร. 
                นรชนใด  ถวายท่ีอยูแกสงฆ   นรชนนัน้    ทาน 
        กลาววา  ชื่อวาใหอายุ  วรรณะ  สขุะ  พละ  และปฏิ- 
        ภาณอนัประเสริฐ  ที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว. 
                                ทาตา  นิวาสสฺส  นิวารณสฺส 
                        สีตาทิโน  ชีวิตุปทฺทวสฺส 
                        ปาเลติ  อายุ  ปน  ตสฺส   ยสฺมา 
                        อายุปฺปโท  โหติ   ตมาหุ  สนฺโต.  
                เพราะเหตุที่ผูถวายท่ีอยูอาศัย  อันปองกนัอุปทวะ 
        แหงชีวติมีความเย็นเปนตน    ยอมรักษาอายขุองเขาไว 
        ได ฉะน้ัน     สัตบุรษุท้ังหลายจึงเรียกผูนั้นวา   เปนผู 
        ใหอายุ. 
                                อจฺจณฺุหสีเต  วสโต  นิวาเส 
                        พลฺจ  วณฺโณ  ปฏิภา  น  โหติ 
                        ตสฺมา  ห ิ โส  เทติ  วิหารทาตา 
                        พลฺจ   วณฺณฺจ   ปฏภิาณเมว. 
                พละ วรรณะ  และปฏิภาณยอมจะไมมแีกผูอยูใน 
        ที่อยูอาศัยอันรอนจัดเย็นจัด   เพราะฉะน้ันแล    ผูถวาย 
        วิหารท่ีอยูนั้นจึงชื่อวาใหพละ   วรรณะ   และปฏิภาณ 
        ทีเดียว.          
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                                ทุกขฺสฺส   สีตุณฺหสิรึสปา   จ 
                        วาตาตปาทิปฺปภวสฺส    โลเก 
                        นิวารณาเนกวิธสฺส   นจิฺจ 
                        สขุปฺปโท  โหติ  วิหารทาตา. 
                ผูถวายวิหาร  ยอมชื่อวาใหสุขเปนนิตย    เพราะ 
        ปองกันทุกขมากอยางท่ีเกิดแตเย็นรอนสัตวเลื้อยคลาน 
        ลม  แดดเปนตนในโลก. 
                                สีตุณหฺวาตาตปฑสวุฏ ิ 
                        สิรึสปาวาฬมิคาทิทุกฺข 
                        ยสฺมา  นิวาเรติ  วิหารทาตา 
                        ตสฺมา  สุข  วินฺทติ  โส  ปรตฺถ. 
                เพราะเหตุที่ผูถวายวิหาร  ยอมปองกันทุกขมีเย็น 
        รอน  ลม  แดด เหลอืบฝน  สัตวเลื้อยคลานและสัตวราย 
        เปนตนได  ฉะนั้น    ผูนั้นจึงชื่อวา  ไดสุขในโลกหนา. 
                                ปสนฺนจิตฺโต  ภวโภคเหตุ 
                        มโนภิราม   มุทิโต   วิหาร 
                        โย  เทติ  สลีาทิคุโณทิตาน 
                        สพฺพ  ทโท  นาม  ปวจฺุจเต  โส. 
                ผูใดมีจิตเลื่อมใส  บันเทิงแลวถวายวิหารอันเหตุ 
        แหงภพและโภคะท่ีนารื่นรมยยิ่งแหงใจ     แกทานผูมี 
        คุณมีศลีเปนตนอันเกิดแลว   ผูนั้นทานเรียกชื่อวาผูให 
        ทุกอยาง.   
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                                ปหาย  มจฺเฉรมล  สโลภ  
                        คุณาลยาน  นิลย   ททาติ 
                        ขิตฺโตว  โส  ตตฺถ  ปเรหิ  สคฺเค 
                        ยถาภต   ชายติ  วีตโสโก. 
                ผูใดละมลทินคือตระหน่ี  พรอมทั้งโลภะ  ถวาย 
        วิหาร แกเหลาทานผูมีคุณเปนที่อยูอาศัย  ผูนัน้   ก็เปน 
        เหมือนถูกผูอื่นโยนไปในสวรรคนั้น     ยอมเกิดเปนผู 
        ปราศจากความเศราโศกถึงสมบัติที่รวบรวมไว. 
                                วเร   จารุรูเป   วิหาเร   อุฬาเร 
                        นโร  การเย  วาสเย  ตตฺถ  ภิกฺข ู
                        ทเทยฺยนฺนปานฺจ  วตฺถฺจ  เนส 
                        ปสนฺเนน  จิตฺเตน  สกฺกจฺจ   นิจฺจ. 
                นรชนสรางวิหารทองประเสริฐเลิศโอฬารนิมนต  
        ภิกษุทั้งหลายอยูในวิหารน้ัน     พึงถวายขาวนํ้าและผา 
        แกภกิษเุหลาน้ันดวยจิตที่เลื่อมใส   โดยเคารพเปนนิตย. 
                                คสฺมา  มหาราช  ภเวสุ  โภเค 
                        มโนรเม  ปจฺจนุภุยฺย   ภิยฺโย 
                        วิหารทานสฺส   ผเลน  สนฺต 
                        สขุ   อโสก  อธิคจฺฉ  ปจฺฉา. 
                ถวายพระพร  เพราะฉะน้ัน  มหาบพิตรจะเสวย 
        โภคะท่ีนารื่นรมยใจในภพท้ังหลายย่ิงขึ้นไป   ดวยผล 
        แหงวิหารทาน    ภายหลังจงทรงประสบธรรมอันสงบ 
        สขุ  ไมเศราโศกแล.   
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           พระจอมมุนี     ครัน้ทรงทําอนุโมทนาวิหารทานแกพระเจาพิมพิสาร 
จอมนรชนประการดังน้ีอยางนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว 
เมื่อทรงทํานครใหเปนวนวิมานเปนตน    ดวยพระรัศมีแหงพระสรีระของพระ- 
องคที่นาทอดทัศนาอยางยิ่ง   ประหน่ึงเลื่อมพรายที่เกิดแตรดดวยนํ้าทอง   เสด็จ 
เขาสูพระเวฬุวันมหาวิหาร  ดวยพระพุทธลีลา  หาที่เปรียบมิไดดวยพระพุทธสิริ 
ที่ไมมีสิ้นสุดแล. 
                                   อกฬีเน  เวฬุวเน  วิหาเร 
                           ตถาคโต  ตตฺถ  มโนภิราเม 
                          นานาวิหาเรน  วิหาส ิ     ธีโร 
                          เวเนยฺยกาน  สมุทิกขฺมาโน. 
                         พระตถาคตจอมปราชญ   ประทบัอยู  ณ  พระเวฬุ-  
                 วนัวิหาร ซึ่งมใิชเปนที่เลน  แตนารื่นรมยยิ่งแหงใจนัน้ 
                  ดวยธรรมเปนเครื่องอยูตาง ๆ   ทรงคอยตรวจดูเวไนย- 
        สัตวทั้งหลาย. 
 
                           พระพุทธบิดาเชิญเสด็จกรุงกบิลพัสดุ 
 
                    เมื่อพระผูมีพระภาคเจา      ประทับอยูพระเวฬุวันวิหารน้ัน     พระเจา 
สุทโธทนะมหาราชทรงสดับวา  โอรสเรา  ทําทุกกรกิริยา ๖ ป  บรรลุอภิสัมโพธิ- 
ญาณอยางเยี่ยม   ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ    เสด็จถงึกรุงราชคฤห 
ประทับอยู  ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร    ทรงเรียกมหาอมาตยผูหน่ึงมาตรัสส่ังวา 
พนายมาน่ีแนะ   เจาพรอมบุรุษพันหน่ึงเปนบริวาร   จงไปกรุงราชคฤห  พูดตาม 
คําของเราวา  พระเจาสุทโธทนะมหาราชบิดาทานมีประสงคจะพบทาน   แลวจง 
พาโอรสของเรามา.                                                                                   
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         มหาอมาตยผูนั้น  รับพระราชโองการแลว   มีบุรุษพันหน่ึงเปนบริวาร 
ก็เดินทาง  ๖๐ โยชน  เขาไปยังวิหาร  ในเวลาทรงแสดงธรรม  มหาอมาตยผูนั้น 
คิดวาขาวที่พระราชาทรงสงมาพักไวกอน  ก็ยืนทายบริษัท  ฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดา  ทั้งที่ยืนอยูก็บรรลุพระอรหัต  พรอมกับบุรุษพันหน่ึง  ทูลขอ 
บรรพชา.  พระศาสดา   กท็รงเหยียดพระหัตถตรัสวา   เอถ  ภกิขฺโว พวกเธอ 
จงเปนภิกษุมาเถิด   ชนเหลาน้ันทั้งหมดก็ทรงบาตรจีวรสําเร็จดวยฤทธิ์ในทันใด 
ถึงพรอมดวยกิริยาที่เหมาะแกสมณะ  ประหน่ึงพระเถระ  ๑๐๐  พรรษา  แวดลอม 
พระผูมีพระภาคเจา. 
         พระราชาทรงพระดําริวา  คนที่ไปก็ยังไมมา   ขาวก็ไมไดยิน  ทรงสง 
อมาตยไป  ๙ ครั้ง  โดยทํานองนี้นี่แล    บรรดาบุรุษ  ๙,๐๐๐  คนนั้น   ไมได 
กราบทูลพระราชาแมแตคนเดียว  ทั้งไมสงขาวคราวดวย   บรรลุพระอรหัตแลว 
พากันบวชหมด. 
         ครั้งน้ัน  พระราชาทรงพระดําริวา  ใครหนอจักทําตามคําของเรา  ทรง 
สํารวจดูกําลังสวนของราชสํานักทั้งหมดก็ไดทรงพบอุทายีอมาตย    เลากันวา 
อุทายีนั้นเปนอมาตยสําเร็จราชการท้ังหมดของพระราชา   เปนคนภายในมีความ 
สนิทสนมยิ่งนัก   เกิดในวันเดียวกับพระโพธิสัตวเปนพระสหายเลนฝุนดวยกัน 
มา.   ครั้งน้ันพระราชาทรงเรียกอุทายีอมาตยมาแลวตรัสวา   อุทายีลูกเอย    พอ 
ประสงคจะพบโอรส   จึงสงบุรุษไปถึง   ๙,๐๐๐  คน    มากันแลวจะบอกเพียงขาว 
แมแตคนเดียวก็ไมมี  อันตรายแหงชีวิตของพอ   รูไดยาก   พออยากจะพบโอรส 
แตยังมีชีวิตอยู   ลูกจักพาโอรสมาแสดงแกพอไดไหมลูก. 
         อุทายีอมาตยกราบทูลวา     ไดพระพุทธเจาขา     ถาขาพระพุทธเจาได 
บวช.  
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                    พระราชารับสั่งวา   ลูกจะบวชหรือไมบวชก็ตามที   แตลูกตองนําโอรส 
มาแสดงแกพอ. 
                    อุทายีอมาตย    รับพระราชดํารัสใสเกลาแลว    ก็นาํขาวของพระราชา 
ไปถึงกรุงราชคฤห.    ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา    ก็บรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยบุรุษพันหน่ึง   ต้ังอยูในเอหิภิกขุภาวะแลวเพ็ญเดือนผัคคุนี  [เดือน ๔] 
ก็ดําริฤดูเหมันตก็ลวงไปแลว  ถึงฤดูวสันตเขาน่ีแลว  ราวปาก็มีดอกไมบาน 
สะพรั่ง    หนทางก็เหมาะที่จะเดิน    เปนกาลสมควรที่พระทศพลจะทรงทําการ 
สงเคราะหพระประยูรญติ   ครั้นดํารแิลวก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   พรรณนา 
คุณการเสด็จพุทธดําเนิน   เพ่ือเขาไปยังพระนครแหงพระสกุลดวยคาถาประมาณ 
๖๐  คาถา 
                        ๑.  องฺคารโิน  ทานิ  ทมุา  ภทนฺเต 
                        ผเลสิโน  ฉทน  วิปฺปหาย 
                        เต  อจฺจิมนฺโตว  ปภาสยนฺติ 
                        สมโย  มหาวีร   องฺคีรสาน. 
                ขาแตพระองคผูเจริญ  บัดนี้ตนไมทั้งหลาย  สลัดใบ 
        มีแตลําตน     เตรียมจะติดชอติดผล   ตนไมเหลาน้ัน 
        สองพระกายสวาง  ขาแตพระมหาวีระ เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                        ๒.  ทุมา  วิจิตฺตา  สุวิราชมานา 
                        รตฺตงฺกุเรเหว  จ  ปลฺลเวหิ 
                        รตนุชฺชลมณฺฑปสนฺนภิาสา 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                ตนไมทั้งหลาย  งดงาม   รุงเรืองดวยหนอสีแดง 
        และใบออน  ประหนึ่งมณฑปที่รุงเรืองดวยรัตนะ  ขาแต 
        พระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสาํหรับพระองัคีรสแลว 
        พระเจาขา. 
                        ๓.  สุปุปฺผิตคฺคา   กุสุเมหิ  ภูสิตา 
                        มนฺุภตูา  สุจิสาธุคนฺธา 
                        รุกขฺา  วิโรจนฺ ติ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ตนไมทั้งหลาย  บนยอดมดีอกบานงาม  ประดับ         
        ดวยดอกไมทั้งหลาย  นาช่ืนใจ  ดอกสะอาด  สวย  และ 
        มีกลิ่นหอม  อรามไปทั้งสองขางทาง   ขาแตพระมหา- 
        วีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว   พระ- 
        เจาขา 
                        ๔.  ผเลหิเนเกหิ   สมิทธฺิภูตา 
                        วิจิตฺตรุกฺขา     อภุโตวกาเส  
                        ขุทฺท  ปปาสมฺป   วิโนทยนฺติ 
                        สมโย  มหาวีร   องฺคีรสาน. 
                ตนไมที่งดงามท้ังหลาย    ในโอกาสสองขางทาง 
        ดกด่ืนดวยผลเปนอันมาก    บรรเทาความยากไร    ทั้ง 
        ความหวิระหายได  ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา.   
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                        ๕.  วิจิตฺตมาลา  สุจิปลลฺเวหิ 
                        สุสชฺชิตา   โมรกลาปสนฺนิภา 
                        รกฺุขา  วิโรจนฺติ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ตนไมทั้งหลาย มีดอกงดงาม  อันใบออนท่ีสะอาด 
        ตกแตงแลว    เสมือนตนหางนกยูง    อรามไปทั้งสอง 
        ขางทาง  ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                        ๖. วิโรจมานา  ผลปลฺลเวหิ 
                        สุสชฺชิตา   วาสนิวาสภูตา 
                        โตเสฺนฺติ     อทฺธานกิลนฺตสตฺเต 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ตนไมทั้งหลาย  รุงโรจน   อันผลและใบออน 
        ตกแตงแลว   ประดบัประดาดวยน้ําหอม    ยอมปลอบ 
        ประโลมใจเหลาสัตวที่เหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางไกล 
        ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว   พระเจาขา. 
                        ๗.  สุผุลฺลติคฺคา  วนคุมฺพนิสฺสิตา 
                        ลตา  อเนกา  สุวิราชมานา 
                        โตเสนฺติ  สตฺเต   มณิมณฺฑปาว 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                เถาวัลยเปนอันมาก  อาศัยพุมไมในปา  บนยอด 
        ออกดอกบานสวย   สงางาม  ยอมปลอบประโลมใจ 
        เหลาสัตว    เหมือนมณฑปมณี     ขาแตพระมหาวีระ 
        เปนสมยัสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา.  
                        ๘. ลตา  อเนกา  ทุมนิสสฺิตาว 
                        ปเยห ิ  สทฺธึ   สหิตา  วธูว 
                        ปโลภยนติฺ   หิ   สุคนฺธคนฺธา 
                        สมโย   มหาวีร   องฺคีรสาน.                       
                เถาวัลยเปนอันมาก   อาศัยตัดตนไม  ประหนึ่งหญิง 
        สาวไปกับชายท่ีรัก  มีกลิ่นหอมอบอวลประโลมใจ 
        ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว   พระเจาขา. 
                        ๙.  วิจิตฺตนีลาทิมนฺุวณฺณา 
                        ทิชา  สมนฺตา  อภิกูชมานา 
                        โตเสนฺติ   มฺชุสฺสรตา   รตีห ิ
                        สโย   มหาวีร   องฺคีรสาน. 
                ฝูงนก  มีสีสรรสวยงามนาช่ืนใจ  มีสีเขียวเปนตน 
        สงเสียงรองไพเราะโดยรอบ   ดวยความยินดี    ปลอบ 
        ประโลม  ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                        ๑๐.  มิคา  จ  นานา  สุวริาชมานา 
                        อุตฺตุงฺคกณฺณา   จ  มนฺุเนตฺตา  
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                        ทิสา  สมนฺตา  มภิธาวยนฺติ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ฝูงเนื้อนานาชนิด  เกลื่อนกราด  ยกหูชูชนั  เบิ่งตา 
        นาชื่นใจ  พากันวิ่งไปรอบทิศ   ขาแตพระมหาวีระ   เปน 
        สมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                        ๑๑. มนฺุภูตา  จ  มหี   สมนฺตา 
                        วิราชมานา  หริตา  ว  สทฺทลา 
                        สุปุปฺผิรุกขฺา   โมฬินิวลงฺกตา 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                แผนปฐพีมีหญาแพรกขึ้นเขยีวขจีสองประกาย 
        โดยรอบนาชื่นใจ   ตนไมดอกบานงาม   ก็ประดับดุจ 
        โมล ี ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสาํหรับพระ- 
        อังคีรสแลว   พระเจาขา 
                        ๑๒.  สุสชชฺิตา  มุตฺตมยาว  วาลุกา 
                        สุสณฺฐิตา     จารุสุผสฺสทาตา 
                        วิโรจนยนเฺตว  ทิสา  สมนฺตา 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ทรายท้ังหลาย   ดูดังมุกดาอันธรรมดาจัดแตงไว 
        ทรวดทรงงามใหสมัผัสดีดังทอง     สองแสงสกาว 
        รอบทิศ   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว  พระเจาขา.   
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                          ๑๓.  สม  สุผสฺส   สุจภิูมิภาค  
                                          มนฺุปุปฺโผทยคนฺธวาสิต 
                                        วิราชมาน  สจุิมฺจ  โสภ 
                                         สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                    พ้ืนแผนดินสะอาด ราบเรียบ  สัมผัสดี  กลิ่นเกิด 
         จากดอกไมหอม  ตลบอบอวลนาชื่นใจ  สองประกาย 
         สะอาดงาม      ขาแตพระมหาวีระ     เปนสมัยสมควร 
         สําหรบัพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                         ๑๔.  สุสชฺชิต   นนฺทนกานนว 
                                       วิจิตฺตนานา  ทุมสณฺฑมณฑฺิต 
                                       สุคนฺธภูต  ปวน  สุรมฺม 
                                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                        ปาใหญอนัธรรมดาตกแตงดีแลว     ประดับดวย 
        ตนไมนานาชนิดเรียงรายงามตระการ  มีกลิ่นหอม  นา 
        รื่นรมยอยางดี    ด่ังสวนนันทวัน    ขาแตพระมหาวีระ 
        เปนสมยัสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                           ๑๕.  สรา   วิจิตฺตา  ววิิธา  มโนรมา 
                                       สุสชฺชิตา   ปงฺกชปุณฺฑรีกา 
                                      ปสนฺนสีโตทกจารุปุณฺณา 
                                         สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                      สระทั้งหลาย  หลากชนิดวิจิตรนารื่นรมยใจ  อัน 
        ธรรมดาตกแตงไว  มีบัวบุณฑรกิ   เต็มเปยมดวยนํ้าเย็น  
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                ใสด่ังทอง ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๑๖.  สุผุลฺลนานาวิธปงฺกเชหิ 
                วิราชมานา  สุจคินฺธคนฺธา 
                ปโมทยนฺเตว  นรามราน 
                สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน 
                สระท้ังหลาย  อรามเหลืองดวยบัวนานาชนิดดอก 
        บานงาม   กลิ่นกรุนสะอาด  ทําใหเหลามนุษยชาติแล 
        เทพดาบันเทิงใจ  ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๑๗.  สุผุลฺลปงฺเกรุหสนฺนิสนิฺนา 
                ทชิา  สมนฺตา  มภินาทยนฺตา 
                โมทนฺติ  ภริยาหิ  สมงฺคิโน  เต 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ฝูงนักจับกอบัวท่ีดอกบานรองเจี๊ยบจาบไปรอบ ๆ 
        นกเหลาน้ันบันเทิงพรอมกับตัวเมีย   ขาแตพระมหาวีระ 
        เปนสมยัสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๑๘.  สุผุลฺลปุปฺเผหิ   รช   คเหตฺวา 
                อล ี  วิธาวนฺติ     วิกูชมานา  
                มธุมฺห ิ คนฺโธ   วิทิส  ปวายติ 
                สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ฝูงผึ้งเก็บละอองจากดอกไมบานสงเสียงรองบิน 
        เวียนวอน    กลิ่นน้าํหวาน   ก็กําจายไปทั่วทิศ      ขาแต  
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        พระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสาํหรับพระองัคีรสแลว 
        พระเจาขา. 
                ๑๙.  อภินฺนนาทา  มทวารณา  จ 
                คิรหีิ   ธาวนฺติ  จ  วาริธารา 
                สวนฺติ  นชฺโช   สุวิราชิตาว 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                โขลงชางเมามัน      สงเสียงแปรแปรนแลนออก 
        จากซอกเขา    และกระแสน้ําก็พราวพรายไหลจากลา 
        แมน้ํา   ขาแตพระมหาวีระ    เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๒๐.  คิรี   สมนฺตาว  ปทิสฺสมานา 
                มยูรคีวา  อิว  นีลวณฺณา 
                ทสิา   รชินฺทาว  วิโรจยนฺติ 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ขนุเขาท้ังหลาย  ปรากฏเหน็อยูรอบๆ  มีสีเขียว 
        ขาบ   เหมือนคอนกยูง   รุงทะมนึ  เหมือนเมฆ   ขาแต 
        พระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสาํหรับพระองัคีรสแลว 
        พระเจาขา. 
                ๒๑.  มยูรสงฺฆา   คิรมิุทฺธนสฺมึ    
                นจฺจนฺติ   นารหีิ  สมงฺคิภูตา 
                กชูนฺติ  นานามธุรสฺสเรห ิ
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                ฝูงยูงผูพรอมดวยตัวเมีย  พากันฟอนรําเหนือยอด 
        คิร ี กูกองดวยเสียงอันไพเราะตางๆ  ขาแตพระมหาวีระ 
        เปนสมยัสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๒๒.  สุวาทิกา  เนกทิชา  มนฺุา 
                วิจตฺิตปตฺเตหิ    วิราชมานา 
                คิรมิฺหิ   ฐตฺวา  อภินาทยนฺติ 
                สมโย  มหาวีร    องฺคีรสาน. 
                ฝูงนกเปนอันมาก     มีเสียงเพราะ      นาช่ืนใจ 
        เลื่อมพรายดวยขนปกอันงดงาม     ยืนรองกองกังวาน 
        เหนือคิรี   ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๒๓.  สุผลฺลปุปฺผา  กรมาภกิิณฺณา 
                สคุนฺธนานาทลลงฺกตา    จ 
                คีร ี วิโรจนฺติ  ทสิา   สมนฺตา 
                สมโย  มหาวีร   องฺคีรสาน. 
                ภูเขาท้ังหลาย  มีดอกไมบานงาม   เกลื่อนกลาด 
        ดวยตนเล็บเหย่ียว  ประดับดวยกลีบดอกไมนานาชนิด 
        มีกลิ่นหอม  งามระยับไปรอบทิศ  ขาแตพระมหาวีระ 
        เปนสมยัสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๒๔.   ชลาสยา   เนกสุคนฺธคนฺธา 
                สุรนิฺทอุยฺยานชลาสยาว 
                สวนฺติ  นชฺโช   สุวิราชมานา 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                ชลาศัยลํานํ้ามีกลิ่นหอมกรุนเปนอันมาก   พราง 
        พรายไหลมาแตแมน้ํา     เหมือนชลาลัยในอทุยานของ 
        ทาวสักกะจอมเทพ   ขาแตพระมหาวีระ เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๒๕.  วิจิตฺตติตฺเถหิ  อลงฺกตา  จ 
                มนฺุนานามิคปกฺขิปาสา 
                นชฺโช   วิโรจนติฺ  สุสนฺทมานา 
                สมโย   มหาวีร   องฺคีรสาน.                 
                แมน้ําท้ังหลาย    ประดับดวยทานํ้าอันงาม  เปน 
        ที่ฝูงเนื้อและนกนานาชนิดลงด่ืมกินนาชื่นใจ  ไหลอยู 
        พรางพราย     ขาแตพระมหาวีระ     เปนสมยัสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๒๖.  อุโภสุ    ปสฺเสสุ   ชลาสเยสุ 
                สปุุปฺผิตา  จารุสุคนฺธรุกฺขา 
                วภิูสิตคฺคา   สรุสุนฺทรี  จ         
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                กลุมตนไมงาม    กลิ่นหอม   ออกดอกบาน  ณ 
        ชลาลัยทั้งสองฝง     ยอดมีดอกประดับ      สวยงามสงา 
        ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว   พระเจาขา. 
                ๒๗.  สุคนฺธนานาทุมชาลกิณฺณ 
                วน  วิจิตฺต  สรุนนฺทนว  
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                        มโนภิราม  สตต   คตีน 
                        สมโย   มหาวีร    องฺคีรสาน. 
                ปาเกล่ือนกลาดดวยแนวไมนานาชนิด     มีกลิ่น         
        หอม    งดงามดังสวนนันทนวันของเทวดา   เปนที่รื่น- 
        รมยใจย่ิงของผูที่ไปเน่ือง ๆ   ขาแตพระมหาวีระ  เปน 
        สมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๒๘.          สมปฺนฺนนานาสุจิอนฺนปานา 
                        สพฺยฺชนา  สาธุรเสน  ยุตฺตา 
                        ปเถสุ   คาเม  สุลภา  มนฺุา 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ขาวนํ้าอันสะอาดนานาชนิด   สมบูรณพรอมทั้ง 
        กบัแกลม  ประกอบดวยรสอรอย  หาไดงายในหมูบาน 
        ใกลทาง    นาชื่นใจ    ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัย 
        สมควรสําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๒๙.          วิราชิตา  อาสิ  มหี  สมนฺตา 
                        วิจิตฺตวณฺณา  กุสมุาสนสฺส          
                        รตฺตินฺทโคเปหิ   อลงฺกตาว 
                        มโย  มหาวีร   องฺคีรสาน. 
                แผนดินแหงท่ีต้ังดอกไม    ทีม่ีสีสรรงดงาม    ก ็
        เรืองอรามไปโดยรอบ    ยามราตรีก็ประดับดวยหิ่งหอย 
        ทั้งหลาย   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว   พระเจาขา.   
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                ๓๐.  วิสุทฺธสทฺธาทิคุเณหิ  ยตฺุตา 
                พุทฺธราช  อภปิตฺถยนฺตา 
                ห ิ ตตฺเถว  ชนา  สมนฺตา 
                ย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ชนทั้งหลาย  ผูประกอบดวยคุณมีศรัทธาเปนตน 
        อันบริสทุธิ์  ปรารถนายิ่งนักซึ่งราชะคือภาวะเปนพระ- 
        สมัพุทธเจา   มีอยูเปนอันมากรอบ ๆ  ณ แผนดินนั้น  
        นั่นแล   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๓๑.  วิจิตฺรอารามสุโปกฺขรฺโ   
                วิจตฺินานาปทุเมหิ  ฉนฺนา 
                ภิเสหิ   ขรีว    รส   ปวายติ  
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.         
                สระโบกขรณีอนังามนารื่นรมย   ปกคลุมดวย 
        ปทุมนานาชนิดอันงาม   ยอมหล่ังรสดุจน้ํามัน   โดย 
        เหงาท้ังหลาย    ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมยัสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๓๒.  วิจิตฺรนีลจฺฉทเนนลงฺกตา 
                มนฺุรุกฺขา   อุภโตวกาเส         
                สมุคฺคตา  สตฺตสมูทภูตา 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                ตนไมนาชื่นใจทั้งหลาย   ประดับดวยใบเขียวงาม 
        ขึ้นสลาง  ณ  โอกาสสองขางทาง  เปนที่ชุมนมุของสัตว 
        ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคี- 
        รสแลว  พระเจาขา.                                                
                ๓๓.  วิจิตฺรนีลพฺภมิวายต   วน 
                สุรนิฺทโลเก  อิว  นนฺ ทน  วน 
                สพฺโพตุก   สาธุสุคนฺธปุปฺผ 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                วนะท่ีครึ้มดวยเมฆคือตัดตนไมเขียวตระการ  มีดอก 
        บานงามและหอมทุกฤดู    ด่ังนันทนวัน     ในภพของ 
        องคอัมรินทร  ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสํา- 
        หรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา.                             
                ๓๔.   สุภ ฺชส   โยชนโยชเนฺสุ 
                สภุิกฺขคามา  สลุภา  มนฺุา 
                ชนาภิกิณฺณา   สุลภนฺนปานา 
                สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                หนทางดี  ทุก ๆ โยชน  หมูบานมีอาหารดี  หา 
        ไดงาย   นาชื่นใจ   มผูีคนหนาแนน   มขีาวนํ้าหาได 
        สะดวก   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว   พระเจาขา.   
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                ๓๕.  ปหูตฉายทูกรมฺมภูตา 
                นวิาสิน  สพฺพสุขปฺปทาตา 
                วสิาลสาลา  จ  สภา จ  พห ู
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ศาลากวางและสภาท่ีประชุม     มีรมเงาและน้ํา 
        มากพอนารื่นรมย  มอบความสุขทุกอยางแกผูอยูอาศัย 
        ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว   พระเจาขา. 
                ๓๖.  วิจิตฺรนานาทุมสณฺฑมณฺฑิตา 
                มนฺุอุยฺยานสุโปกฺขรฺโ 
                สมุาปตา  สาธุสุคนฺธคนฺธา 
                สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                สระโบกขรณีดีในอุทยานท่ีนาชื่นใจ  ประดับดวย 
        แนวตนไมนานาชนิดอันงาม  อนัธรรมดาสรางสรรไว 
        มีกลิ่นหอมกรุนสําเร็จประโยชน     ขาแตพระมหาวีระ 
        เปนสมยัสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา.  
                ๓๗.  วาโต  มทุูสีตลสาธุรูโป               
                นภา  จ  อพฺภา วิคตา   สมนฺตา 
                ทสิา   จ  สพฺพาว  วิโรจยนติฺ 
                สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ลมออนเย็นใหสําเร็จประโยชน      และทองฟาก็ 
        ปราศจากเมฆหมอกโดยรอบทิศท้ังหลายก็สวางไสวไป  
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        หมด    ขาแตพระมหาวีระ    เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๓๘.          ปเถ  รโชนุคฺคมนตฺถเมว 
                        รตฺตึ   ปวสฺสนฺติ  จ   มนฺทวุฏ ี 
                        นเภ  จ  สโูร  มุทุโกว  ตาโป 
                        สมโย   มหาวีร    องฺคีรสาน.         
                ฝนตกนอยๆ  ในราตรีเพ่ือไมใหฝุนละอองฟุงขึ้น 
        ที่หนทาง     ดวงอาทิตยในทองฟาก็มีแสงแดดออน ๆ 
        ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคี- 
        รสแลว   พระเจาขา. 
                ๓๙.          มทปฺปพาหา  มทหตฺถิสงฺฆา 
                        กเรณุสงฺเฆหิ   สุกีฬยนฺติ 
                        ทิสา  วิธาวนฺติ   จ   คชฺชยนฺตา 
                        สมโย  มหาวีร   องฺคีรสาน   
                ฝูงชางพลายซุกซน   มีงวงซุกซน    หยอกเลนกับ 
        ฝูงชางพังท้ังหลาย   รองคํารณว่ิงแลนไปรอบทิศ   ขา 
        แตพระมหาวีระ    เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว   พระเจาขา. 
                ๔๐.          วน  สุนีล  อภิทสฺสนีย 
                        นีลพฺภกูฏ  อิว  รมฺมภตู 
                        วิโลกิตาน  อติวิมฺหนีย 
                        สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                วนะเขียวสด   นาพิศย่ิงนัก    นารื่นรมย    เปน 
        ของนาประหลาดสําหรับคนที่มองดู   เหมือนยอดเมฆ 
        สีคราม  ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับ 
        พระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๔๑.          วิสุทธฺมพฺภ  คคน  สุรมฺม 
                        มณิมเยห ิ สมลงฺกตาว 
                        ทิสา จ  สพฺพา อติโรจยนฺติ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ทองฟาปราศจากเมฆหมอก   นารื่นรมยดี   ทิศ 
        ทุกทิศจะเปนเหมือนประดับดวยส่ิงท่ีทําดวยแกวมณ ี
        รุงโรจนอยู     ขาแตพระมหาวีระ     เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๔๒.          คนฺธพฺพวิชฺชาธรกินฺนรา  จ 
                        สุคีติยนฺตา  มธรุสฺสเรน 
                        จรนฺติ  ตสฺมึ   ปวเน  สุรมฺเม 
                        สมโย   มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                เหลาคนธรรพ พิทยาธร และกินนรขับรองเพลง 
        ดวยเสียงอันไพเราะ      พากันเที่ยวไปในปาใหญที่นา 
        รื่นรมยนั้น       ขาแตพระมหาวีระ     เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๔๓.          กิเลสสงฺฆสฺส    ภิตาสเกหิ 
                        ตปสฺสิสงฺเฆหิ  นิเสวิต   วน  
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                        วิหารอารามสมิทฺธิภูต 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                วนะอันหมูผูมตีบะ  ผูกลัวแตหมูกิเลสของตนเอง 
        ซองเสพแลว  เปนวหิาร เปนอารามท่ีสําเร็จประโยชน 
        ขาแตพระมหาวีระเปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว    พระเจาขา. 
                ๔๔.          สมทิฺธินานาผลิโน  วนนฺตา 
                        อนากุลา  นิจฺจมโนภิรมฺมา 
                        สมาธิปตึ  อภิวฑฺฒยนฺติ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                วนะใหสําเร็จผลตาง ๆ ไมอากูลเปนที่นารื่นรมย 
        ยิ่งแหงใจเปนนิตย     เพ่ิมพูนสมาธิจิตและปติ    ขาแต 
        พระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสาํหรับพระองัคีรสแลว 
        พระเจาขา. 
                ๔๕.          นิเสวิต  เนกทิเชหิ  นิจฺจ 
                        คาเมน  คาม  สตต  วสนฺตา 
                        ปุเร  ปุเร  คามวรา  จ  สนฺติ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                วนะอันฝูงนกเปนอเนก      ซองเสพอยูเปนนิตย  
        หมูคนจากบานตําบลหน่ึง  สูบานตําบลหน่ึง   ก็อยูกัน 
        เปนประจํา   หมูบานท้ังหลาย  ก็กลายเปนแตละเมืองๆ 
        ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรส 
        แลว   พระเจาขา.   
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                ๔๖.          วตฺถนฺนปาน  สยนาสนฺจ 
                        คนฺธฺจ   มาลฺจ   วิเลปนฺจ 
                        ตห ึ  สมิทธฺา   ชนตา  พหู   จ          
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ชมุชนเปนอันมาก  อาศัยผา  ขาวนํ้า  ทีน่ั่งท่ีนอน 
        ของหอม  ดอกไมและเครื่องลูบไล  ก็สําเร็จประโยชน  
        อยูกันในเมืองน้ัน   ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๔๗.          ปุญิฺทฺธิยา   สพฺพยสคฺคปตฺตา 
                        ชนา  จ  ตสฺมึ   สขุิตา  สมิทฺธา 
                        ปหูตโภคา  วิวิธา  วสนติฺ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ชนทั้งหลายถึงความเลิศแหงยศทุกอยาง     ดวย 
        บุญฤทธิ์    มั่งค่ังมีโภคะตาง ๆ อยางเปนอันมาก    อยู 
        ฉันเปนสุขในเมืองน้ัน   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัย 
        สมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๔๘.          นเภ  จ  อพฺภา  สวุิสุทฺธวณฺณา 
                        นิสา  จ  จนฺโท  สุวิราชโิตว 
                        รตฺติฺจ  วาโต    มุทุสตีโล  จ 
                        สมโย   มหาวีร   องฺคีรสาน.  
                เมฆหมอกในทองฟา  ก็มีสหีมดจด   ดวงจันทร  
        ก็สองแสงสวางไปตลอดทิศ  และยามราตรี  ลมก็โชย  
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        ออนๆ เย็นๆ   ขาแตพระมหาวีระ    เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว พระเจาขา. 
                ๔๙.          จนทฺุคฺคเม  สพฺพชนา  ปหฏา 
                        สกงฺคเณ  จิตฺรกถา  วทนฺตา 
                        ปเยห ิ  สทฺธึ  อภิโมทยนฺติ                  
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                พอดวงจันทรโผลขึ้นมา     ชนท้ังปวง   ก็ราเริง 
        สนทนากันแตเรื่องท่ีดีงาม  ณ  ลานบานของตน  บันเทิง 
        ยิ่งนักกบัคนรักท้ังหลาย   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัย 
        สมควรสําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๕๐.           จนทฺสฺส   รสีหิ   สภ  วิโรจิ 
                        มหี  จ  สสุทฺธมนฺุวณฺณา 
                        ทิสา  จ  สพฺพา  ปริสุทฺธรูปา 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                รัศมีแหงดวงจันทร     สวางตลอดทองฟา    พ้ืน 
        แผนพสุธา  กม็ีสีสรรหมดจดนาชื่นใจ  และทิศท้ังหลาย 
        กบ็ริสุทธิ์ไปหมด   ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๕๑.          ทูเร  จ  ทิสฺวา  วรจนฺทรสี 
                        ปุปฺผึสุ   ปุปฺผานิ  มหีตลสฺม ึ
                        สมนฺตโต           คนฺธคุณตฺถิกาน 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                เพราะตองรัศมีแหงดวงจันทรอันประเสริฐแตไกล 
        ดอกไมทั้งหลาย  บนผืนแผนดินโดยรอบ  จงึแยมบาน 
        สําหรับคนท้ังหลายท่ีตองการคุณคือความหอม   ขาแต 
        พระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสาํหรับพระองัคีรสแลว 
        พระเจาขา. 
                ๕๒.          จนทสฺส   รสีหิ   วิลิมฺปตาว 
                        มหี สมนฺตา  กุสุเมนลงฺกตา 
                        วิโรจิ   สพฺพงฺคสุมาลินีว 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                พ้ืนแผนดินถูกฉาบไว   ดวยรัศมีแหงดวงจันทร  
        ประดับดอกไมโดยรอบก็สงางาม ด่ังสตรีประดับมาลัย 
        งามทั่วสรรพางค ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๕๓.          กุจนฺติ   หตฺถีป  มเทน  มตฺตา 
                        วิจิตฺตปฺฉา   จ   ทิชา   สมนฺตา 
                        กโรนฺติ  นาท  ปวเน   สุรมฺเม 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                แมชางท้ังหลาย    เมามัน    ก็สงเสียงโกญจนาท 
        และเหลานกท่ีมีขนหางงาม   ก็รองลั่นรอบปาใหญ    ที ่
        นารื่นรมยดี    ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสํา- 
        หรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา.   
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                ๕๔.          ปถฺจ   สพฺพ  ปฏิปชฺชนกฺขม 
                        อิทฺธ  จ  รฏ   สธน  สโภค 
                        สพฺพตฺถุต   สพฺพสุขปฺปทาน 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                อนึ่งหนทางทุกสายก็ควรแกการเดิน  ทัง้รัฐอาณา- 
        จักรก็มัง่ค่ัง  มีทรัพย  มีโภคะ  มีทุ่กสิ่ง  ใหความสุขทุก 
        อยาง  ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระ- 
        อังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๕๕.         วนฺจ  สพฺพ  สวุิจิตฺตรูป 
                        สมุาปต   นนฺทนกานนว 
                        ยตีน  ปตึ  สตต   ชเนติ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                วนะทุกวนะ  ลวนแตงดงาม    อันธรรมดาสราง 
        สรรไว  ประดุจสวนนันทนวัน  ใหเกิดปติแกนักพรต 
        ทั้งหลายเนืองๆ ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมยัสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว  พระเจาขา. 
                ๕๖.          อลงฺกต  เทวปุรว  รมฺม 
                        กปลวตฺถุ   อิติ  นามเธยฺย 
                        กุลนคร  อธิ   สสฺสิริก 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                พระนครของพระสกุล  มนีามวา  กรุงกบิลพัศดุ 
        ประดับประดานารื่นรมย   ดุจเทพนคร  เปนพระนคร  
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        มีสิริสงาในโลกนี้   ขาแตพระมหาวีระ เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๕๗.          มนฺุอฏฏาลวจิิตฺตรูป 
                        สุผุลฺลปงฺเกรุหสณฺฑมณฺฑิต 
                        วิจิตฺตปริขาหิ   ปุร  สรุมฺม 
                        สมโย   มหาวีร   องฺคีรสาน.              
                พระนครงดงามดวยหอรบนาชื่นใจ  ประดับดวย 
        บัวบานสะพรั่ง  นารนิรมยอยางดี   ดวยคายคูอันวิจิตร 
        ขาแตพระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคี- 
        รสแลว   พระเจาขา.                                                
                ๕๘.         วิจิตฺตปาการฺจ  โตรณฺจ 
                        สุภงฺคณ  เทวนิวาสภูต 
                        มนฺุญวิถิ  สุรโลกสนนฺิภ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ปราการอันวิจิตร  เสาระเนียด  และพระลานอัน 
        งาม     เปนที่ประทับขององคสมมติเทพ   [พระมหา- 
        กษัตริย]     ถนนท่ีนาชื่นใจ    ดุจด่ังเทวโลก    ขาแต 
        พระมหาวีระ  เปนสมัยสมควรสาํหรับพระองัคีรสแลว 
        พระเจาขา. 
                ๕๙.          อลงฺกตา  สากิยราชปุตตา 
                        วิราชมานา  วรภูสเนห ิ             
                        สุรินฺทโลเก  อิว  เทวปุตฺตา 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน.   
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                เหลาศากยราชบุตรแตงพระองค      งามรุงเรือง 
        ดวยเครือ่งประดับอันประเสริฐ   ประดุจเหลาเทพบุตร 
        ในภพอัมรินทร   ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควร 
        สําหรับพระอังคีรสแลว   พระเจาขา. 
                ๖๐.          สุทฺโธทโน  มุนิวร  อภิทสฺสนาย 
                        อมจฺจปุตฺเต  ทสธา  อเปสยิ 
                        พเลน  สทฺธึ   มหตา  มนุินฺท 
                        สมโย   มหาวีร   องฺคิรสาน. 
                ขาแตพระจอมมุนี   พระเจาสุทโธทนะมหาราช   ม ี
        พระราชประสงคจะทรงพบพระจอมมุน ี จงึทรงสงบุตร 
        อมาตย   พรอมดวยกองกําลังขนาดใหญ    ถึง  ๑๐  ครั้ง 
        ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคี- 
        รสแลว    พระเจาขา.                                                  
                ๖๑.          เนวาคต  ปสฺสติ  เนว   วาจ 
                        โสกาภิภูต    นรวรีเสฏ 
                        โตเสตุมิจฺฉามิ    นราธปิตฺต 
                        สมโย   มหาวีร   วงฺคีรนาน 
                พระเจาสุทโธทนมหาราช   ไมทรงเห็นพระองค 
        เสด็จมา  ไมทรงไดยินพระวาจา  ขาพระองคประสงค 
        จะปลอบพระองคผูแกลวกลาผูประเสริฐสุดในนรชน 
        ผูเปนเจาแหงนรชน ซึ่งถูกความเศราโศกครองงําแลว 
        ขาแตพระมหาวีระ   เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคี- 
        รสแลว  พระเจาขา.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 85 

                ๖๒.          ตทสฺสเนนพฺภุตปติราสิ 
                        อุทิกขฺมาน  ทฺวิปทานมินฺท 
                        โตเสหิ  ต   มุนินฺท   คุณเสฏ 
                        สมโย  มหาวีร  องฺคีรสาน. 
                ขาแตพระจอมมุนี  ผูมีกองปตินาอัศจรรย  เพราะ 
        การเหน็พระองค  ขอพระองคโปรดทรงปลอบ พระผู 
        เปนเจาแหงหมูมนุษย  ผูมีพระคณุอันประเสริฐ  ซึ่งต้ัง 
        พระเนตรรอคอยพระองคนั้นดวยเถิด   ขาแตพระมหา 
        วีระ  เปนสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรสแลว    พระ- 
        เจาขา.                                                                       
                ๖๓. อาสาย  กสฺสเต  เขตฺต     พีช  อาสาย  วปฺปติ 
                อาสาย  วาณิชา  ยนฺติ     สมทฺุท  ธนหารกา 
                ยาย  อาสาย  ติฏามิ       สา  เม  อาสา สมิชฺฌตุ. 
                ชาวนาไถนาก็ดวยความหวัง       หวานพืชก็ดวย 
        ความหวัง   พอคานําทรัพยไปทางทะเลก็ดวยความหวัง 
        ขาพระองคยืนหยัดอยูดวยความหวังใด   ขอความหวัง  
        นั้นจงสําเร็จแกขาพระองคดวยเถิด. 
                ๖๔. นาติสีต  นาติอุณฺห       นาติทุพฺภิกฺขฉาตก 
                สทฺทลา  หริตา  ภมูิ     เอส กาโล มหามนุี. 
                ขาแตพระมหามุนี    ไมหนาวนัก     ไมรอนนัก 
        อาหารหาไมยากและไมอดอยาก    พ้ืนแผนดินเขียวขจ ี
        ดวยหญาแพรก  นี้เปนกาลอันสมควรแลว  พระเจาขา.  
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           ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสกะทานวา    ดูกอนอุทายี    เธอสรรเสริญ 
การเดินทาง   ทําไมหนอ.    ทานพระอุทายีกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระเจาสุทโธทนมหาราช     พระชนกของพระองค    มีพระราชประสงคจะพบ 
พระองค ขอพระองคโปรดทรงทําการสงเคราะหพระประยูรญาติเถิด พระเจาขา 
พระศาสดาตรัสวา   ดลีะ อุทายี   เราตถาคตจักทําการสงเคราะหพระประยูรญาติ 
ถาอยางนั้น      เธอจงบอกกลาวแกภิกษุสงฆ    ภิกษุทั้งหลายจักบําเพ็ญคมิยวัตร 
[ธรรมเนียมของภิกษุผูจะเดินทาง].     พระเถระทลูรับพระพุทธดํารัสวา    ดีละ 
พระเจาขา   แลวก็บอกกลาวแกภิกษุสงฆ. 
           พระศาสดาทรงแวดลอมดวยภิกษุขีณาสพรวมท้ังหมดสองหม่ืนรูป  คือ 
กุลบุตรชาวอังคะและมคธะหม่ืนรูป    กลุบุตรชาวกรุงกบิลพัสดุหม่ืนรูป   เสด็จ 
ออกจากกรุงราชคฤห   เดนิทางวันละโยชน ๆ  สองเดือนก็เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงแลว      ฝายเจาศากยะท้ังหลาย     ก็ชวยกันเลือก 
สถานที่ประทับอยูของพระผูมีพระภาคเจา     ดวยหมายพระทัยจักพบพระญาติผู 
ประเสริฐสุดของตน   จึงกําหนดแนชัดวา   อารามของนิโครธศากยะ  นารื่น- 
รมย  ใหจัดทําวิธีปฏิบัติทุกวิธี  จึงพากันถือของหอมและดอกไมออกไปรับเสด็จ 
แตงพระองคดวยเครื่องประดับทุกอยาง   บูชาดวยของหอมดอกไมและจุรณเปนตน 
ตน   นําเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปยังนิโครธารามนั่นแล.     
           ณ ทีน่ั้น    พระผูมีพระภาคเจา   อันพระขีณาสพสองหม่ืนรูปแวดลอม 
แลว    ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอยางดีที่เขาจัดไว.   ฝายพวกเจาศากยะ   เปน 
ชาติมีมานะ    กระดางเพราะมานะ    ตางคิดกันวา    สิทธัตถกุมารหนุมกวาเรา 
เปนกนิษฐภาดา  เปนบุตร  เปนภาคิไนย  เปนนัดดา  จึงกลาวกะเหลาราชกุมาร 
ที่หนุม ๆ วา   พวกเจาจงไหว  เราจักนั่งอยูขางหลัง ๆ พวกเจา.  เม่ือเจาศากยะ  
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เหลาน้ันนั่งแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจาศากยะเหลานั้น 
แลว    ทรงพระดําริวา    พระญาติเหลาน้ีไมยอมไหวเรา    เพราะตนเปนคนแก 
เปลา     เพราะพระญาติเหลาน้ัน  ไมรูวา  ธรรมดาของพระพุทธเจาเปนเชนไร 
ธรรมดากําลงัของพระพุทธเจาเปนเชนไร  หรือวาธรรมดาของพระพุทธเจาเปน 
เชนนี้   ธรรมดากําลังของพระพุทธเจาเปนเชนนี้    ถากระไร    เราเม่ือจะแสดง 
กําลังของพระพุทธเจาและกําลังของฤทธ์ิ  ก็ควรทําปาฏิหาริย   จําเราจะเนรมิตท่ี 
จงกรมแลวดวยรัตนะลวน   กวางขนาดหม่ืนจักรวาลในอากาศ    เมื่อจงกรม  ณ 
ที่จงกรมน้ัน     ตรวจดูอัธยาศัยของมหาชนแลว   จึงจะแสดงธรรม.   ดวยเหตุนั้น 
เพ่ือแสดงความปริวิตกของพระผูมีพระภาคเจา   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย  
จึงกลาววา 
                           เพราะพระญาติเหลานั้น       พรอมทั้งเทวดาและ 
                 มนุษย  ไมรูวา พระพุทธเจาผูเปนยอดคนน้ีเปนเชนไร 
                  กาํลังฤทธิ์และกําลังปญญาเปนเชนไร   กําลังของพระ- 
                  พุทธเจาเปนประโยชนเพ่ือเกื้อกูลแกโลกเปนเชนไร.    
                           เพราะพระญาติเหลานั้น        พรอมท้ังเทวดาและ 
                 มนุษยไมรูดอกวา  พระพุทธเจาผูเปนยอดคนเปนเชนนี ้
                  กาํลังฤทธิ์และกําลังปญญาเปนเชนนี้    กําลังของพระ- 
                  พุทธเจา  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกโลกเปนเชนนี้. 
                            เอาเถิด  จําเราจักแสดงกําลังของพระพุทธเจาอัน 
                 ยอดเย่ียม   จักเนรมิตท่ีจงกรมประดับดวยรัตนะ   ใน 
                นภากาศ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 88 

                                          แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  เหเต  ชานนฺติ  ความวา  เพราะวา 
พระญาติเหลาน้ัน   ไมทรงรู.  น  อักษร  มีอรรถปฏิเสธ.   หิ  อักษร    เปน 
นิบาตลงในอรรถวาเหตุ     อธิบายวา    เพราะเหตุที่เทวดาและมนุษยมีพระญาติ  
เปนตนของเราเหลาน้ัน   เมื่อเราไมทําใหแจมแจงถึงกําลังของพระพุทธเจา  และ 
กําลังของฤทธิ์   ก็ยอมไมรูวา  พระพุทธเจาเปนเชนน้ี  กําลังของฤทธ์ิเปนเชนนี้ 
ฉะน้ัน     เราจะพึงแสดงกําลังของพระพุทธเจา   และกําลังของฤทธ์ิของเรา ดังน้ี. 
ทานประสงคเอาอุปปตติเทพวา  เทวดา  ในคําวา  สเทวมนุสฺสา  นี้.  เปนไป 
กับเทวดาท้ังหลาย   เหตุนั้น   จึงวา   สเทวา   คนเหลาน้ันคือใคร  คือมนุษย. 
มนุษยทั้งหลายพรอมกับเทวดา   ชื่อวา   สเทวมานสุา.   อีกนัยหนึ่ง  พระเจา 
สุทโธทนะ   สมมติเทพ   ทานประสงคเอาวา   เทวดา.   เปนไปกับเทวดา   คือ 
พระเจาสุทโธทนะ   เหตุนั้น   จึงชื่อวา   สเทวา.   มนุษยที่เปนพระญาติ   ชือ่วา 
มานุสา.  มนษุยทั้งหลาย  พรอมดวยเทวดา  คือพรอมดวยพระเจาสุทโธทนะ 
ชื่อวา    สเทวมานุสา.    อธิบายวา   หรือวา  มนุษยที่เปนญาติของเราเหลาน้ี 
พรอมดวยพระราชา   ยอมไมรูกําลังของเรา.   แมเทวดาที่เหลือก็สงเคราะหเขาไว 
ดวย.   เทวดาทั้งหมด    ทานเรียกวา   เทวดา    เพราะอรรถวา   เลน.   ชื่อวา 
เลน  เปนอรรถของธาตุมีกีฬธาตุเปนตน.  อีกนัยหนึ่ง   เทวดาดวย   มนุษย 
ดวย  ชื่อวาเทวดาและมนุษย.  เปนไปกับดวยเทวดาและมนุษย  ชื่อวา   สเทว- 
มานุสา.  เหลาน้ันคือใคร.  พึงเห็นการเติมคําท่ีเหลือวา  โลกา  โลกท้ังหลาย. 
บทวา   พุทฺโธ   ไดแก  ชือ่วา พุทธะ   เพราะตรัสรู   รูตามซ่ึงสัจธรรมทั้ง ๔. 
เหมือนอยางท่ีตรัสไววา 
               อภิฺเยฺย    อภิฺาต   ภาเวตพฺพฺจ   ภาวิต 
        ปหาตพฺพ  ปหีน  เม      ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ   พฺราหฺมณ.   
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                       สิ่งท่ีควรรูยิ่งเราก็รูยิ่งแลว      สิ่งท่ีควรเจริญเราก็ 
               เจรญิแลว   สิ่งท่ีควรละเราก็ละแลว  เพราะฉะน้ัน    เรา 
        จึงเปนพุทธะ  นะพราหมณ. 
          ก็ในท่ีนี้  พึงเห็นวา พุทธศัพท  สําเร็จความในอรรถวา  เปนกัตตุการก 
(ปฐมาวิภัตติ)  ชื่อวา พุทธะ เพราะเปนผูอันเทวดาและมนุษยผูบรรลุคุณวิเศษ 
ทราบกันอยางนี้วา   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระสัมมาสัมพุทธะ 
หนอ.  ในท่ีนี้   พึงเห็นวา พุทธศัพทสําเร็จความในอรรถวา  เปนกรรมการก. 
หรือวา  ความรูของพระผูมีพระภาคเจาน้ันมีอยู  เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ชื่อวา พุทธะ อธิบายวา  ผูทรงมีความรู. คําน้ันทั้งหมดพึงทราบตามแนวศัพท- 
ศาสตร. บทวา  กีทิสโก  ความวา  เปนเชนไร  นาเห็นอยางไร  เสมือนอะไร 
มีผิวอยางไร  มีทรวดทรงอยางไร  ยาวหรือส้ัน. 
          บทวา  นรุตฺตโม ไดแก  ความสูงสุด   ความล้ําเลิศ  ความประเสริฐสุด 
แหงนรชน  หรือในนรชนทั้งหลาย  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  นรุตตมะ. 
          ความสําเร็จ  ชื่อวา  อิทธ ิ ในคําวา  อิทฺธิพล  นี้.  ชื่อวา   อทิธิ 
เพราะอรรถวา   สําเร็จผล  เพราะอรรถวาได.   อีกนัยหน่ึง   สตัวทั้งหลายสําเร็จ 
ไดดวยคุณชาตินั้น   คือเปนผูสําเร็จ  จําเริญ  ถึงความสูงยิ่ง  เหตุนั้น  คุณชาติ 
นั้น   จึงชื่อวา  อิทธิ   คุณชาติเครื่องสําเร็จ. 
          ก็อิทธนิั้นมี  ๑๐ อยาง  เหมือนอยางที่ทานกลาววา 
          บทวา  อิทฺธิโย ไดแก  อิทธ ิ ๑๐๑  อยาง. อะไรบาง คือ อธิษฐานา- 
อิทธิ  ๑     วกิุพพนาอิทธิ  ๑  มโนมยาอิทธิ  ๑  ญาณวิปผาราอิทธิ  ๑ 
สมาธิวิปผาราอิทธิ  ๑   อริยาอิทธิ  ๑  กัมมวิปากชาอิทธิ  ๑  ปุญญวโต- 
อิทธิ  ๑  วิชชามยาอิทธิ  ๑  ชื่อวา  อิทธ ิ  เพราะอรรถวาสําเร็จ  เพราะ 
ประกอบโดยชอบในกิจกรรมนั้น ๆ  เปนปจจัย  ๑ 
 
๑.  ขุ. ป.  ๓๑/ขอ  ๖๘๐  
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               อิทธิเหลาน้ัน    ตางกันดังน้ี.     โดยปกติคนเดียวยอมนึกเปนมากคน 
นึกเปนรอยคนหรือพันคนแลวอธิษฐานดวยญาณวา   เราเปนมากคน     ฤทธ์ิที่ 
แยกตัวแสดงอยางนี้  ชื่อวา  อธิษฐานาอิทธิ    เพราะสําเร็จดวยอํานาจอธิษฐาน. 
อธิษฐานาอิทธินั้น  มีความดังน้ี  ภิกษุเขาจตุตถฌาน  อันเปนบาทแหงอภิญญา 
ออกจากจตุตถฌานนั้นแลว    ถาปรารถนาเปนรอยคน    ก็ทําบริกรรมดวยบริ- 
กรรมจิตเปนกามาวจรวา  เราเปนรอยคน  เราเปนรอยคน  แลวเขาฌาณอันเปน 
บาทแหงอภิญญาอีก      ออกจากฌานน้ันแลวนึกอธิษฐานอีก     ก็เปนรอยคน 
พรอมกับจิตอธิษฐานนั่นเอง.   แมในกรณีพันคนเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน. ใน 
อธิษฐานาอิทธินั้น  จิตที่ประกอบดวยปาทกฌาน  มีนิมิตเปนอารมณ  บริกรรม 
จิตมีรอยคนเปนอารมณบาง   มีพันคนเปนตนอยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณบาง 
บริกรรมจิตเหลาน้ันแล     เปนไปโดยอํานาจแหงสี      มิไดเปนไปโดยอํานาจ 
แหงบัญญัติ   แมอธิษฐานจิต    ก็มรีอยคนเปนอารมณอยางเดียว.   แตอธิษฐาน 
จิตน้ัน  ก็เหมือนอัปปนาจิต   เกิดข้ึนในลําดับโคตรภูจิตเทาน้ัน   ประกอบดวย 
จตุตถฌานฝายรูปาวจร.   แตผูนั้น    ละเพศปกติเสีย แสดงเพศกุมารบาง  แสดง 
เพศนาคบาง  แสดงเพศครุฑบาง ฯลฯ    แสดงกระบวนทัพแมตางๆ บาง  ฤทธ์ิ 
ที่มาโดยอาการดังกลาวมาอยางนี้   ชื่อวา  วิกุพพนาอิทธิ เพราะเปนไป   โดย 
ละเพศปกติ  ทําใหแปลก ๆ ออกไป. 
               ฤทธ์ิที่มาโดยนัยนี้วา  ภิกษุในพระศาสนาน้ีเนรมิตกายอ่ืนนอกจากกาย 
นี้  มีรูป  สําเร็จดวยใจ   มอีวัยวะนอยใหญครบถวน    มีอินทรียไมบกพรอง 
เปนตน    ชื่อวา  มโนมยาอิทธิ [มโนมยิทธิ]     เพราะเปนไปโดยสําเร็จแหง 
สรีระที่สําเร็จมาแตใจ   อันอ่ืน   ในภายในสรีระนัน่เอง. 
 
๑.  ดู.  ขุ.ป.  ๓๑/ขอ  ๗๙๔  
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         คุณวิเศษท่ีบังเกิดดวยอานุภาพแหงพระอรหัตญาณ      อันพึงไดดวย 
อัตภาพนั้น   กอนหรือหลงัญาณเกิด  หรือในขณะน้ันเอง  ชื่อวา  ญาณวิปผารา 
อิทธิ.   ทานพระพากุละ   และทานพระสังกิจจะ   ก็มีญาณวิปผาราอิทธิ.    เรื่อง 
พระเถระทั้งสองน้ัน  พึงกลาวไวในขอน้ี. 
         คุณวิเศษท่ีบังเกิดดวยอานุภาพสมถะกอนหรือหลังสมาธิ  หรือในขณะ 
นั้นเองชื่อวา  สมาธิวิปผาราอิทธิ.   ทานพระสารีบุตร   ก็มีสมาธิวิปผาราอิทธิ. 
ทานพระสัญชีวะ  ก็มีสมาธิวิปผาราอิทธิ. อุตตราอุบาสิกา ก็มีสมาธิวิปผาราอิทธิ 
สามาวดีอุบาสิกา  ก็มีสมาธิวิปผาราอิทธิ  เรื่องทั้งหลายของทานเหลาน้ันดังกลาว 
มาน้ี    ก็พึงกลาวในขอน้ี   แตขาพเจาก็มิไดกลาวไวพิศดาร     เพ่ือบรรเทาโทษ 
คือความยืดยาวของคัมภีร. 
         อริยาอทิธิเปนอยางไร  ภิกษุในพระศาสนาน้ี  ถาหวังวา  เรานั่งอยู 
มีความสําคัญในสิ่งปฏิกลูวาไมปฏิกูลไซร  ยอมอยู   มีความสําคัญวาไมปฏิกูลอยู 
ในอารมณนั้น  ถาหวังวาเราพึงอยู   มีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งท่ีไมปฏิกูลไซร 
ยอมอยู  มีความวาปฏิกูลในอารมณนั้น  ฯลฯ มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยูใน 
อารมณนั้น.   แมอิทธินี้ก็ชื่อวา   อริยาอิทธิ    เพราะเปนแดนเกิดแหงพระอริยะ 
ทั้งหลายผูถึงความชํานาญทางใจ. 
          กมัมวิปากชาอิทธิเปนอยางไร  ฤทธิ์มีการไปทางอากาศไดเปนตน 
ของเหลานกท้ังหมด ของเทวดาท้ังหมด ของมนุษยตนกัปและของวินิปาติกสัตว 
บางเหลาชื่อวา กัมมวิปากชาอิทธิ. 
          ปุญญวโตอิทธิเปนอยางไร.   พระเจาจักรพรรดิเสด็จทางอากาศไป 
กับกองทัพ  ๔  เหลา.  ภูเขาทองขนาด  ๘๐  ศอก  บังเกิดแกชฏิลกคฤหบดี  ฤทธ์ิ  
นี้ชื่อวา  ปุญญวโตอิทธิ.  โฆสกคฤหบดี  แมเมื่อถูกเขาพยายามฆาในท่ี  ๗ แหง  
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 ก็ไมเปนไร ชื่อวา ปุญญวโตอิทธิ. ความปรากฏของแพะท้ังหลาย  ที่ทําดวย 
รัตนะ ๗ในประเทศประมาณ  ๘  กรสีแกเมณฑกเศรษฐี  ชื่อวาปุญญวโตอิทธิ. 
           วิชชามยาอิทธิเปนอยางไร  ฤทธิ์ที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา  พวก 
วิทยาธรรายวิทยาเหาะได     แสดงชางในอากาศบนทองฟา  โอกาสที่เห็นไดใน 
ระหวางชาง ฯลฯ   แสดงกระบวนทัพตางๆ บาง  ชื่อวา  วิชชามยาอิทธิ. 
           คุณวิเศษที่ทํากิจกรรมนั้นแลวบังเกิด  เปนอิทธิ   เพราะอรรถวาสําเร็จ 
ดวยการประกอบโดยชอบเปนปจจัย  ดังนี้  อิทธินี้  จึงชื่อวา  อิทธิ     เพราะ 
อรรถวา    สาํเร็จ    ดวยการประกอบโดยชอบในกจิกรรมนั้น ๆ เปนปจจัย. 
อธิบายวา   กําลังแหงฤทธิ์   ๑๐ อยางนี้ชื่อวา  อิทธิพละ  กําลังแหงฤทธิ์  พระญาติ 
เหลาน้ี    ไมรูจักกําลังแหงฤทธิ์ของเรา. 
           กําลังแหงปญญาคือพระอรหัตมรรค  อันใหคุณวิเศษท่ีเปนโลกิยะและ 
โลกุตระทั้งหมด ทานประสงควา  กาํลังแหงปญญา.  พระญาติเหลาน้ีไมรูจัก 
กําลังแหงปญญาแมนั้น.    อาจารยบางพวกกลาววา     คําวากําลังแหงปญญาน้ี  
เปนชื่อของญาณท่ีไมสาธารณะ  ๖ ประการ.       พุทธานุภาพหรือทศพลญาณ 
ชื่อวากําลังแหงพระพุทธเจาในคําวา   กําลังแหงพระพุทธเจาน้ี.    ญาณ  ๑๐ คือ 
           ๑.   ฐานาฐานญาณ  ญาณที่กําหนดรูฐานะเหตุที่ควรเปนได  และ 
อฐานะ  เหตุที่ไมควรเปนได. 
          ๒.  อตีตานาคตปจจุปปนนกัมมวิปากชานนญาณ  ปรีชากําหนด 
รูผลแหงกรรมท่ีเปนอดีตและปจจุบัน. 
          ๓.  สพัพัตถคามินีปฏิปทาญาณ  ปรีชากําหนดรูทางไปสูภูมิทั้งปวง 
          ๔.  อเนกธาตุนานาธาตุโลกชานนญาณ    ปรีชากําหนดรูโลกคือ 
รูธาตุเปนอเนกและธาตุตางๆ.  
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               ๕.  นานาธิมุตติกญาณ  ปรีชากําหนดรูอธิมุตติคืออัธยาศัยของสัตว 
ทั้งหลายอันเปนตางๆ กัน. 
                  ๖.  อาสยานุสยญาณ  [อินทริยปโรปริยัตตญาณ]  ปรีชากําหนด 
รู  ความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย. 
                 ๗.  ฌานวิโมกขสมาธิสมาปตติสังกิเลสโวทานวุฏฐานยถา- 
ภูตญาณ     ปรีชากําหนดรูตามเปนจริงในความเศราหมองความบริสุทธิ์และ 
ความออกแหงฌาน   วิโมกข   สมาธิและสมาบัติ. 
                  ๘. ปุพเพนิวาสานุสสติญาฌ ปรีชากําหนดรูระลึกชาติหนหลังได. 
           ๙.  จตูุปปาตญาณ  ปรชีากําหนดรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย. 
           ๑๐. อาสวักขยญาณ  ปรีชากําหนดรูทําอาสวะใหสิ้นไป. 
            คําวา กําลังแหงพระพุทธเจา  เปนชื่อของญาณ  ๑๐  เหลาน้ี.   บทวา 
เอทส แปลวา เชนนี้ .  หรือปาฐะ  ก็อยางนี้เหมือนกัน. 
                  ศพัทวา หนฺท  เปนนิบาตสงในอรรถวารองเชิญ พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชี้พระองคดวยบทวา  อห.  ทรงอธิบายวาอยางไร  ทรงอธิบายวา  ก็เพราะ 
เหตุที่ญาติทั้งหลายของเราไมรูกําลังแหงพระพุทธเจาหรือพุทธคุณ  อาศัยความ 
ที่ตนเปนคนแกเปลา  ไมไหวเราผูเจริญท่ีสุด ประเสริฐที่สุดในโลกท้ังปวง ดวย 
อํานาจมานะอยางเดียว   ฉะน้ัน    ธงคือมานะของพระญาติเหลาน้ันมีอยู   เราจะ 
รานมานะแลวจึงพึงแสดงธรรมเพื่อพระญาติจะไดไหวเรา. บทวาทสฺสยิสฺสาม ิ
ไดแก  พึงแสดง.  ปาฐะวา  ทสฺเสสฺสามิ  ดังนี้ก็ม.ี   ความก็อยางนั้นเหมือน 
กัน. บทวา  พุทฺธพล ไดแก  พุทธานุภาพ   หรือญาณวิเศษของพระพุทธเจา. 
บทวา  อนุตฺตร  แปลวา  ไมมีอะไรอ่ืนยิ่งกวา.    สถานที่จงกรมทานเรียกวา 
จงฺกม  ที่จงกรม. บทวา มาปยิสฺสามิ  ไดแก พึงเนรมิต. ปาฐะวา จงฺกมน  
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มาเปสฺสามิ  ดังน้ีก็มี.   ความก็อยางนั้นเหมือนกัน .  บทวา  นเภ ไดแก  ใน 
อากาศ.  บทวา  สพฺพรตนมณฺฑิต  ไดแก  ตกแตงประดับดวยรัตนะ  เพราะ 
อรรถวาใหเกิดความยินดีทั้งหมด    อยางละ  ๑๐ ๆ    คือ   แกวมุกดา   แกวมณี 
แกวไพฑูรย  สังข  ศิลา  แกวประพาฬ  เงินทองและแกวลาย  ชื่อวาประดับดวย 
รัตนะทั้งปวง.   ซึ่งที่จงกรมนั้นอันประดับดวยรัตนะทั้งปวง  อาจารยบางพวก 
กลาววา  นเภ  รตนมณฑฺิต  ประดับดวยรัตนะในนภากาศก็มี. 
                  ครั้งน้ัน     พอพระผูมีพระภาคเจาทรงดําริอยางนี้      เทวดาทั้งหลายมี 
ภุมมเทวดาเปนตน   ที่อยูในหมื่นจักรวาล  ก็มใีจบันเทิง   พากันถวายสาธุการ. 
พึงทราบวา    พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   เมื่อจะประกาศความขอน้ัน   ก็ไดต้ัง 
คาถาเปนตนวา 
                          เหลาเทวดาภาคพ้ืนดิน   ชั้นจาตุมหาราช    ชั้นดาว- 
                 ดึงส   ชั้นยามา  ชั้นดุสิต  ชั้นนิมมานรดี  ชั้นปรนิมมิตวส- 
                  วตัดี   และเหลาเทวดาฝายพรหม    ก็พากันราเริงเปลง 
                  เสียงดังถูกกอง. 

                                          แกอรรถ  

           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภมฺุมา  ไดแก  ที่ต้ังอยูภาคพ้ืนดิน  เชน 
ต้ังอยูที่หิน  ภูเขา   ปาและตนไมเปนตน.   บทวา   มหาราชิกา  ไดแก   ผูเปน 
ฝายมหาราช.    อธิบายวา   เทวดาที่อยูในอากาศไดยินเสียงของเหลาเทวดาที่อยู 
ภาคพ้ืนดิน   ก็เปลงเสียงดัง  ตอนั้น   เทวดาเมฆหมอก   จากน้ันเทวดาเมฆรอน 
เทวดาเมฆเย็น     เทวดาเมฆฝน   เทวดาเมฆลม   ตอจากนั้น    เทวดาชั้นจาตุ- 
มหาราช  ชั้นดาวดึงส   ชัน้ยามา  ชั้นดสุิต    ชั้นนิมมานรดี  ชั้นปรนิมมิตวส- 
วัตดี   ตอจากนั้นหมูพรหม    พรหมชั้นพรหมปุโรหิต   ชั้นมหาพรหม   ชัน้  
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ปริตตาภา   ชั้นอัปปมาณาภา  ชั้นอาภัสสรา  ชั้นปริตตสุภา   ชัน้อัปปมาณสุภา 
ชั้นสุภกิณหา  ชั้นเวหัปผลา    ชั้นอวิหา  ชั้นอตัปปา    ชั้นสุทสัสา   ชั้นสทุัสสี 
ตอจากนั้น  เทวดาชั้นอกนิษฐา ไดยินเสียงก็เปลงเสียงดัง  เทวดามนุษยและนาค 
เปนตนทั้งหมด ในสถานท่ี ๆโสตายตนะรับฟงได  เวนอสัญญสีัตวและอรูปวจร- 
สัตว  มีใจตกอยูใตอํานาจปติ  ก็พากันเปลงเสียงดังกองสูงลิบ.  บทวา   อานนฺ-  
ทิตา   ไดแก  มีใจบันเทิงแลว   อธิบายวา   เกิดปติโสมนัสเอง.   บทวา   วิปุล 
ไดแก   หนาแนน. 
            ครั้งน้ัน      พระศาสดาทรงเขาสมาบัติที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณใน 
ลําดับที่ทรงพระพุทธดําริแลวน่ันเอง     ทรงอธิษฐานวา    ขอแสงสวางจงมีทั้ง 
หม่ืนจักรวาล.  พรอมกับอธิษฐานจิตน้ัน  แสงสวางก็ปรากฏ  ต้ังแตแผนดินไป 
จนจดอกนิษฐภพ.  ดวยเหตุนั้น    พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                           แผนดินพรอมทั้งเทวโลกก็สวางจา    โลกันตริก- 
                 นรกอันหนากป็ดไวไมได     ความมืดทึบก็ถูกขจัดใน 
                 ครั้งน้ัน  เพราะพบปาฏิหาริย   อันนามหัศจรรย. 
                                          แกอรรถ  
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา โอภาสิตา   แปลวา  สวางแจงแลว.   ใน 
คําวา  ปฐวีนี้   ปฐวีนี้มี  ๔ อยาง  คือ  กกัขฬปฐวี  สสัมภารปฐวี  นิมิตตปฐวี 
สมมุติปฐวี. 
          ในปฐวี ๔ อยางนัน้   ปฐวีที่ทานกลาวไวในบาลีเปนตนวา    ผูมีอายุ  
ปฐวีธาตุภายในเปนอยางไร.   ของหยาบ  ของแขน   ภายใน   จําเพาะตน  อันใด 
ดังน้ี   อันนี้ชือ่วา  กักขฬปฐวี.  
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                  ปฐวีที่ทานกลาวไวในบาลีเปนตนวา  อนึ่งภิกษุใดขุดเองก็ดี   ใชใหขุด 
ก็ดีซึ่งแผนดินดังน้ี    ชื่อวา สสัมภารปฐวี   ปฐวีธาตุ  ๒๐ สวน  มีเกศา  ผมเปน 
ตน   และสวนภายนอกมีเหล็ก โลหะเปนตนอันใด  ปฐวีแมนั้น  เปนปฐวีพรอม 
ดวยสวนประกอบมีวรรณะ  สีเปนตน  เหตุนั้นจึงชื่อวา  สสัมภารปฐวี. 
          ปฐวีที่ทานกลาวไวในบาลีเปนตนวา  ภิกษุรูปหน่ึง   ยอมจําไดซึ่งปฐวี 
กสิณดังนี้    ชื่อวา นิมิตตปฐวี  ทานเรยีกวา   อารมัมณปฐวี  บาง. 
          ผูไดฌานมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  บังเกิดในเทวโลกยอมไดชื่อวาปฐวี- 
เทพ  โดยการบรรลุปฐวีกสิณฌาน  สมจริง  ดังที่ทานกลาวไวในบาลีเปนตนวา 
อาโปเทพและปฐวีเทพ  ดังนี้  นี้ชื่อวา  สมมติปฐวี.  พึงทราบวาชื่อวา   ปญญัติ- 
ปฐวี.   แตในท่ีนี้ประสงคเอาสสัมภารปฐวี. 
          บทวา  สเทวกา แปลวา พรอมท้ังเทวโลก.   ปาฐะวา  สเทวตา  ก็ม ี
ถามีก็ดีกวา.  ความก็วา  มนุษยโลก   พรอมท้ังเทวโลกสวางจาแลว.  บทวา  ปุถู 
แปลวา มาก.  คําวา โลกนฺตริกา   นี้เปนชื่อของสัตวนรกจําพวกอสุรกาย  ก ็
โลกันตริกนรกเหลาน้ัน  เปนโลกันตริกนรก     นรกหน่ึง  ระหวางจักรวาลท้ัง 
สาม.  โลกันตริกนรก    นรกหนึ่งๆ    ก็เหมือนท่ีวางตรงกลางของลอเกวียน  ๓ 
ลอ  ซึ่งต้ังจดกันและกัน    วาโดยขนาด   ก็แปดพันโยชน.     บทวา อุสวุตา 
ไดแก  ไมต้ังอยูเบื้องตํ่า.  บทวา  ตโม   จ  ไดแก  ความมืด.  บทวา  ติพฺโพ 
ไดแก  หนาทึบ.   เปนความมืดเปนนิตย     เพราะไมมีแสงสวางของดวงจันทร 
และดวงอาทิตย.   บทวา วิหโต  ไดแก  ถูกกําจัดแลว.   บทวา  ตทา  ความวา 
กาลใด      พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย     ทรงแผ 
แสงสวางเพ่ือทรงทําปาฏิหาริย   กาลนั้นความมืดทึบอันต้ังอยูในโลกันตรกินรก 
ทั้งหลายก็ถูกกําจัดใหหายไป.  
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         บทวา   อจฺเฉรก ไดแก  ควรแกการปรบมือ.   อธิบายวาควรแกการ 
ปรบดวยน้ิวมือโดยความประหลาดใจ.  บทวา  ปาฏิหีร ไดแก  ชื่อวาปาฏิหีระ 
เพราะนําปฏิปกษไป.   หรือ  ชื่อวาปาฏิหีระ  เพราะนําไปเฉพาะซ่ึงดวงจิตท่ีเขา 
ถึงทิฏฐิและมานะของสัตวทั้งหลาย.  หรือวา  ชื่อวาปาฏิหีระ  เพราะนํามาเฉพาะ 
ซึ่งความเลื่อมใสของสัตวทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใส.  ปาฐะวา ปาฏิเหระ  ดังนีก้็มี. 
ความก็อยางน้ันเหมือนกัน  คําน้ีเปนชื่อของคุณวิเศษแหงวิธีการจัดแสงสวางใน 
ขอน้ี. พึงนําคําน้ีวา  เทวดา มนุษยและแมสัตวที่บังเกิดในโลกันตริกนรกทัง้หลาย 
แลเห็นปาฏิหาริยของพระผูมีพระภาคเจาน้ันแลว  ก็เขาถึงปติและโสมนัสอยางยิ่ง 
ดังน้ีแลว  กพึ็งเห็นความในคําน้ีวา เพราะเห็นปาฏิหาริยอันมหัศจรรย. นอกจาก 
นี้จะเอาคําปลายมาไวตนก็ไมถูก   หรอืจะเอาคําตนมาไวปลาย  ก็ไมถูก. 
        บัดนี ้  เพ่ือแสดงวา     มิใชมีแสงสวางในมนุษยโลกอยางเดียวเทาน้ัน 
ในโลกกลาวคือสังขารโลก  สัตวโลก และโอกาสโลก   แมทั้งสาม   ก็มีแสงสวาง 
ทั้งหมดเหมือนกัน    ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาน้ีวา 
                           แสงสวางอันโอฬารไพบูลยก็เกิดในโลกน้ีโลกอื่น 
                 และโลกท้ังสองพรอมดวยเทพ  คนธรรพ   มนุษยและ 
        รากษสขยายไปท้ังเบื้องตํ่า   เบือ้งบนและเบื้องขวาง. 
                                                แกอรรถ  
                  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา เทวา  ไดแก   สมมติเทพ   อุปปตติเทพ 
และวิสุทธิเทพ  รวมเทพท้ังหมดทานสงเคราะหไวในบทนี้. เทวดาดวยคนธรรพ 
ดวย   มนุษยดวย   รากษสดวย   ชื่อวาเทพ   คนธรรพ    มนุษยและรากษส. 
เปนไปกับดวยเทพคนธรรพมนุษยและรากษส  ชื่อวาพรอมดวยเทพ คนธรรพ 
มนุษยและรากษส.    นั้นคืออะไร.    คือโลก    ในโลกแหงเทพ    คนธรรพ  
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มนุษยและรากษสน้ัน.  บทวา  อาภา   แปลวา แสงสวาง.  อุฬาร  ศัพทนี้ใน 
คําวา   อุฬารา  นี้   ปรากฏในอรรถมีอรอย  ประเสริฐ   และไพบูลยเปนตน. 
จริงอยางนั้น   อุฬาร   ศพัทนี้ปรากฏในอรรถวา   อรอย   ในบาลีเปนตนวา 
อุฬารานิ   ขาทนียโภชนียานิ  ขาทนติฺ   ภฺุชนฺติ  ภิกษุทั้งหลาย  ยอมเค้ียว 
ยอมฉัน    ของเค้ียวของฉันอันอรอย. 
          ปรากฏในอรรถวา ประเสริฐ  ในบาลีเปนตนวา  อุฬาราย  โข   ปน 
ภว  วจฺฉายโน  ปสสาย  สมณ  โคตม  ปสสติ.  ก็ทานวัจฉายนพราหมณ 
สรรเสริญพระสมณโคดม   ดวยการสรรเสริญอันประเสริฐแล. 
           ปรากฏในอรรถวา ไพบูลย ในบาลีเปนตนวา   อติกฺกมมฺ   เทวาน 
เทวานุภาว  อปฺปมาโณ   อุฬาโร  โอภาโส   แสงสวางไพบูลยไมมีประ- 
มาณเกินเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย.  อุฬาร  ศพัทนี้นั้น  พึงเห็นวาปรากฏ 
ในอรรถวา  ประเสริฐ   ในท่ีนี้. 
          บทวา  วิปุลา ไดแก  ไมมีประมาณ.  บทวา  อชายถ  ไดแก  อุบัติ 
แลว  เกิดข้ึนแลว  เปนไปแลว.   บทวา   อิมสมฺึ  โลเก  ปรสมฺิฺจ  ความวา 
ในมนุษยโลกน้ี   และในโลกอ่ืน   คือเทวโลก.  บทวา  อุภยสมฺึ   ไดแก   ใน 
โลกทั้งสองนั้น.   พึงเห็นเหมือนในโลกภายในและโลกภายนอกเปนตน.  บทวา 
อโธ  จ ไดแก  ในนรกท้ังหลายมีอเวจีเปนตน.  บทวา อุทฺธ  ไดแก แมในกลาง 
หาวนับแตภวัคคพรหม. บทวา   ติริยฺจ ไดแก ในหม่ืนจักรวาลโดยเบื้องขวาง. 
บทวา   วิตฺถต ไดแก  แผซานไป.  อธิบายวา   แสงสวางกําจัดความมืด ครอบ 
คลุมโลกและประเทศดังกลาวแลวเปนไป.      อีกอยางหน่ึง    บทวา   ติริยฺจ 
วิตฺถต      ไดแก   แผไปโดยเบ้ืองขวางคือใหญ   อธิบายวา   แสงสวางแผคลุม 
ตลอดประเทศไมมีประมาณ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 99 

               ครัง้น้ัน       พระผูมีพระภาคเจาทรงแผแสงสวางไปในหมื่นจักรวาล 
ทรงเขาจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา   ทรงออกจากฌานน้ันแลวทรงเหาะ 
ข้ึนสูอากาศ     ดวยอธิษฐานจิต      ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย      ทามกลางเทว- 
บริษัทและมนุษยบริษัทอันใหญ      เหมือนทรงโปรยธุลีพระบาทลงเหนือเศียร 
ของพระประยูรญาติเหลาน้ัน.   ก็ยมกปาฏิหาริยนั้น    พึงทราบจากบาลีอยางนี้ 
                         ญาณในยมกปาฏิหารยิของพระตถาคตเปนอยาง- 
                 ไร.  พระตถาคตทรงทํายมกปาฏิหารยิในโลกนี้  ไมทั่ว 
                  ไปแกพระสาวกทั้งหลาย  คือลําไฟแลบออกจากพระกาย 
                 เบื้องบน  ทอน้ําไหลออกจากพระกายเบื้องลาง,  ลําไฟ 
                  แลบออกจากพระกายเบื้องลาง      ทอน้ําไหลออกจาก 
                 พระกายเบื้องบน. 
                          ลําไฟแลบออกจากพระกายเบื้องหนา ทอน้ําไหล 
                  ออกจากพระกายเบื้องหลัง,    ลําไฟแลบออกจากพระ- 
                 กายเบื้องหลัง   ทอน้ําไหลออกจากพระกายเบื้องหนา. 
                           ลําไฟแลบออกจากพระเนตรเบื้องขวา      ทอน้ํา 
                 ไหลออกจากพระเนตรเบื้องซาย,   ลําไฟแลบออกจาก 
                 พระเนตรเบื้องซาย       ทอนําไหลออกจากพระเนตร 
                  เบื้องขวา. 
                           ลําไฟแลบออกจากชองพระกรรณเบื้องขวา   ทอ 
                 น้าํไหลออกจากชองพระกรรณเบื้องซาย,    ลําไฟแลบ 
                 ออกจากชองพระกรรณเบื้องซาย.  ทอน้ําไหลออกจาก 
                  ชองพระกรรณเบื้องขวา.   
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                ลําไฟแลบออกจากชองพระนาสิกเบื้องขวา   ทอ 
        น้ําไหลจากชองพระนาสิกเบื้องซาย.    ทอน้ําไหลออก  
         จากชองพระนาสิกเบื้องขวา     ลําไฟแลบออกจากชอง 
         พระนาสิกเบื้องซาย. 
                ลําไฟแลบออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องขวา  ทอ 
         น้ําไหลออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องซาย,  ลาํไฟแลบ 
         ออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องซาย ทอน้ําไหลออกจาก 
         จะงอยพระอังสาเบื้องขวา. 
                ลําไฟแลบออกจากพระหัตถเบื้องขวา  ทอน้ําไหล 
         ออกจากพระหัตเบื้องซาย,    ลําไฟแลบออกจากพระ- 
         หัตถเบื้องซาย ทอน้ําไหลออกจากพระหัตถเบื้องขวา. 
                ลําไฟแลบออกจากพระปรัศวเบื้องขวา     ทอน้ํา 
         ไหลออกจากพระปรัศวเบื้องซาย,   ลําไฟแลบออกจาก 
        พระปรศัวเบื้องซาย      ทอน้ําไหลออกจากพระปรัศว  
         เบื้องขวา. 
                ลําไฟแลบออกจากพระบาทเบื้องขวา       ทอน้ํา 
         ไหลออกจากพระบาทเบื้องซาย,     ลําไฟแลบออกจาก 
         พระบาทเบื้องซาย    ทอน้ําไหลออกจากพระบาทเบื้อง 
         ขวา. 
                ลําไฟแลบออกจากทุกพระองคุลี  ทอน้ําไหลออก 
         จากระหวางพระองคุลี,     ลําไฟแลบออกจากระหวาง 
        พระองคุลี   ทอน้ําไหลออกจากทุกพระองคุลี.   
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                          ลําไฟแลบออกจากพระโลมาแตละเสน    ทอน้าํ 
          ไหลออกจากพระโลมาแตละเสน,  ลําไฟแลบออกจาก 
          ขุมพระโลมาแตละขุม    ทอน้ําก็ไหลออกจากขุมพระ 
          โลมาแตละขุม   มีวรรณะ ๖  คือ  เขียว  เหลือง  แดง 
           ขาว   แดงเขม    เลื่อมพราย. 
                          พระผูมพีระภาคเจาทรงดําเนิน  พระพุทธเนรมิต 
          ประทบัยืนบาง      ประทับน่ังบาง      บรรทมบาง 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับยืน      พระพุทธเนรมิต 
          ทรงดําเนินบาง      ประทับน่ังบาง      บรรทมบาง, 
          พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง  พระพุทธเนรมิต  ทรง 
          ดําเนินบาง   ประทับยืนบาง    บรรทมบาง.     พระผูมี  
         พระภาคเจาบรรทม   พระพุทธเนรมิต  ทรงดําเนินบาง 
         ประทบัยืนบาง   ประทับนั่งบาง. 
                       พระพุทธเนรมิต  ทรงดําเนิน พระผูมีพระภาคเจา 
         ประทบัยืนบาง  ประทับนั่งบาง  บรรทมบาง.    พระ- 
         พุทธเนรมิตประทับยืน    พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงดํา- 
         เนินบาง ประทับน่ังบาง  บรรทมบาง  พระพทุธเนรมิต 
         ประทบัน่ัง  พระผูมีพระภาคเจาทรงดําเนินบางประทับ 
         ยืนบาง  บรรทมบาง  พระพุทธเนรมิตบรรทม  พระผู 
         มีพระภาคเจาก็ทรงดําเนินบาง ประทับยืนบาง ประทับ 
         นั่งบาง.      นี้พึงทราบวาญาณในยมกปาฏิหาริยของ 
        พระตถาคต.   
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           แตพึงทราบวา  ที่ทานกลาววาลําไฟแลบออกจากพระกายเบื้องลาง  ทอ 
น้ําไหลออกจากพระกายเบ้ืองบน  ดังน้ี   ก็เพ่ือแสดงวา   ลําไฟแลบออกจากพระ 
กายเบ้ืองบน  ของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ก็โดยเตโชกสิณสมาบัติ   ทอนํ้าไหล 
ออกจากพระกายเบื้องลาง    กโ็ดยอาโปกสิณสมาบัติ     เพ่ือแสดงอีกวา   ลําไฟ 
ยอมแลบออกไปจากท่ี ๆ ทอนํ้าไหลออกไป   ทอนํ้าก็ไหลออกไปจากท่ี ๆ ลําไฟ 
แลบออกไป.  แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.   ในขอน้ีลําไฟก็ไมปนกับทอ 
น้ํา  ทอน้ําก็ไมปนกับลําไฟเหมือนกัน.  สวนบรรดารัศมีทั้งหลาย  รัศมีที่สอง ๆ 
ยอมแลนไปในขณะเดียวกัน  เหมือนเปนคูกับรัศมีตน ๆ.   ก็ธรรมดาวาจิตสอง 
ดวงจะเปนไปในขณะเดียวกันยอมไมมี.  แตสําหรับพระพุทธเจาท้ังหลาย   รัศม ี
เหลาน้ี    ยอมแลบออกไปเหมือนในขณะเดียวกัน    เพราะทรงเปนผูเชี่ยวชาญ 
โดยอาการ ๕  เหตุการพักแหงภวังคจิตเปนไปรวดเร็ว.  แตการนึกการบริกรรม 
และการอธิษฐานรัศมีนั้น  เปนคนละสวนกันทีเดียว.  จริงอยู  เมื่อตองการรัศมี 
เขียว พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเขานีลกสิณสมาบัติ.  เม่ือตองการรัศมีสีเหลือง 
เปนตน   ก็ยอมทรงเขาปตกสิณสมาบัติเปนตน.                              
           พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อทรงทํายมกปาฏิหาริยอยูอยางนี้     ก็ไดเปน 
เหมือนกาลท่ีเทวดาในหมื่นจักรวาล     แมทั้งสิ้น     ทําการประดับองคฉะนั้น. 
ดวยเหตุนั้น   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                พระศาสดา  ผูสูงสุดในสัตว  ผูยอดเยี่ยม  ผูเปน 
        นายกพิเศษ      ไดเปนผูอันเทวดาและมนุษยบชูาแลว 
        เปนผูมอีานุภาพ   มลีักษณะบุญนับรอย   ก็ทรงแสดง 
        ปาฏิหาริยมหัศจรรย.  
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                                           แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สตฺตุตฺตโม  ไดแก  ชื่อวา สัตตุตตมะ 
เพราะเปนผูสูงสุด   ล้ําเลิศ  ประเสริฐสุด   ในสัตวทั้งหมด    ดวยพระคุณท้ังหลาย 
มีศีลเปนตนของพระองค  หรือวาเปนผูสูงสุดแหงสัตวทั้งหลาย   ชื่อวาสัตตุตตมะ 
ความจริง   คําวา สัตตะ   เปนชื่อของญาณ.   ชื่อวา สัตตุตตมะ   เพราะทรง 
เปนผูประเสริฐสุด    สูงสุด   ดวยพระญาณ   [สัตตะ]   กลาวคือทศพลญาณและ 
จตุเวสารัชชญาณ   อันเปนอสาธารณญาณน้ัน.    หรือทรงเปนสัตวสูงสุด   โดย 
ทรงทํายิ่งยวดดวยพระญาณท่ีทรงมีอยู  ชื่อวา  สัตตุตตมะ.   ถาเปนดั่งน้ัน    ก็ควร 
กลาวโดยปาฐะลง  อุตตมะ ศัพทไวขางตนวา  อุตฺตมสตฺโต  แตความตางอันนี้  
ไมพึงเห็น     โดยบาลีเปนอันมากไมนิยมเหมือนศัพทวา    นรุตตมะ 
ปุริสุตตมะ    และ    นรวระ    เปนตน.    อีกนัยหน่ึง    ญาณ    [สัตตะ] 
อันสูงสุด     มีแกทานผูใด     ทานผูนั้นชื่อวา   สัตตุตตมะ   มีญาณอันสูงสุด. 
แมในท่ีนี้      ก็ลง    อุตตมะ    ศัพทไวขางตน     โดยปาฐะลงวิเสสนะไวขาง 
ตนวา    อุตฺตมสตฺโต    เหมือนในคําน้ีวา    จิตฺตคู    ปทฺธคู    เหตุนั้น 
ศัพทนี้จึงไมมีโทษ.     หรือพึงเห็นโดยวิเสสนะท้ังสองศัพท  เหมือนปาฐะมีวา 
อาหิตคฺคิ   เปนตน.   บทวา   วินายโก  ไดเเกชื่อวา    วินายกะ   เพราะทรง 
แนะนํา ทรงฝกสัตวทั้งหลายดวยอุบายเครื่องแนะนําเปนอันมาก. บทวา  สตฺถา 
ไดแก ชื่อวาศาสดา   เพราะทรงพร่ําสอนสัตวทั้งหลายตามความเหมาะสม   ดวย 
ประโยชนปจจุบันและประโยชนภายหนา.   บทวา   อห ู  แปลวา   ไดเปนแลว. 
บทวา    เทวมนุสฺสปูชิโต     ความวา   ชื่อวา  เทพ   เพราะระเริงเลนดวย 
กามคุณ  ๕   อันเปนทิพย.   ชื่อวา  มนษุย   เพราะใจสูง.   เทวดาดวย   มนุษย 
ดวย   ชื่อวาเทวดาและมนุษย    ผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชาแลว    ชื่อวา 
เทวมนุสสปูชิตะ    อันเทวดาและมนุษยบูชาดวยการบูชาดวยดอกไมเปนตน  
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และการบูชาดวยปจจัย   [ ๔ ]   อธิบายวา  ยําเกรงแลว.   ถามวา    เพราะเหตุไร 
ทานจึงถือเอาแตเทวดาและมนุษยเทานั้นเลา  สัตวทั้งหลายท่ีเปนสัตวเดียรัจฉาน 
เชนชางชื่ออารวาฬะ  กาฬาปลาละ   ธนปาละ  ปาลิเลยยกะ  เปนตนก็มี   ที่เปน 
วินิปาติกะเชนยักษชื่อสาตาคิระ  อาฬวกะ   เหมวตะ  สูจิโลมะ   ขรโลมะเปนตน 
ก็บูชาพระผูมีพระภาคเจาท้ังน้ัน     มใิชหรือ.  ตอบวา   ขอน้ันก็จริงดอก   แต 
คําน้ีพึงเห็นวา     ทานกลาวโดยกําหนดอยางอุกฤษฏ     และโดยกําหนดเฉพาะ 
ภัพพบุคคล.  บทวา มหานุภาโว  ไดแก ผูประกอบแลวดวยพระพุทธานุภาพ 
ยิ่งใหญ.  บทวา  สตปฺุลกฺขโณ   ความวา สัตวทั้งหมดในอนันตจักรวาล 
พึงทําบุญกรรมอยางหน่ึงๆ  ต้ังรอยครั้ง  พระโพธสิัตวลําพังพระองคเอง  ก็ทํา 
กรรมท่ีชนทัง้หลายมีประมาณเทาน้ันทําแลวเปนรอยเทาจึงบังเกิด  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงเรียกวา   สตปฺุลกฺขโณ  ผูมีลักษณะบุญนับรอย.   แตอาจารยบาง 
พวกกลาววา    ทรงมีลกัษณะอยางหน่ึงๆ   ที่บังเกิดเพราะบุญกรรมเปนรอยๆ 
คําน้ันทานคัดคานไวในอรรถกถาวา    เมื่อเปนเชนนั้น      ผูใดผูหน่ึงก็พึงเปน 
พระพุทธเจาไดนะสิ.    บทวา ทสฺเสสิ  ความวา ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่ทํา 
ความประหลาดใจยิ่ง   แกเทวดาและมนุษยทั้งปวง. 
               ครัง้น้ัน  พระศาสดาครั้นทรงทําปาฏิหาริยในอากาศแลว  ทรงตรวจดู 
อาจาระทางจิตของมหาชน     มีพระพุทธประสงคจะทรงจงกรมพลาง     ตรัส 
ธรรมกถาพลาง  ที่เกื้อกูลแกอัธยาศัยของมหาชนนั้น   จึงทรงเนรมิต   รัตนจง- 
กรมที่สําเร็จดวยรัตนะทั้งหมด   กวางเทาหมื่นจักรวาลในอากาศ    ดวยเหตุนั้น  
ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา  
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                           พระศาสดาพระองคนั้นเปนผูมีพระจักษุ   สงูสุดใน 
               นรชน ผูนําโลก  อันเทวดาผูประเสริฐทูลออนวอนแลว 
               ทรงพิจารณาถึงประโยชนแลว ในครั้งน้ัน   จึงทรงเนร- 
               มิตท่ีจงกรม  อนัสรางดวยรัตนะท้ังหมดสําเร็จลงดวยดี.  
 
                                                 แกอรรถ  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โส  ไดแก พระศาสดาพระองคนั้น.  บทวา 
ยาจิโต   ความวา  ถูกทลูออนวอนขอใหทรงแสดงธรรมในสัปดาหที่แปด  เปน 
ครั้งแรกทีเดียว.   บทวา   เทววเรน  ไดแก   อันทาวสหัมบดีพรหม.   ในคําวา 
จกฺขุมา   นี.้  ชื่อวาเปนผูมีพระจักษุ    เพราะทรงเห็น    อธิบายวา   ทรงเห็น 
แจมแจงซ่ึงท่ีเรียบและไมเรียบ. 
            ก็จักษุนั้นมี  ๒  อยางคือ  ญาณจักษุและมังสจักษุ.   บรรดาจักษุทั้งสอง 
นั้น  ญาณจักษุมี ๕ อยางคือ  พุทธจักษุ  ธันมจักษุ  สมันตจักษุ  ทิพพจักษุ 
ปญญาจักษุ. 
            บรรดาจักษุทั้ง  ๕ นั้น     ญาณท่ีหยั่งรูอาสยะและอนุสยะ    และญาณที่ 
หยั่งรูความหยอนและยิ่งแหงอินทรีย     ซึ่งมาในบาลีวา     ทรงตรวจดูโลกดวย 
พระพุทธจักษุ  ชื่อวา   พุทธจักษุ. 
            มรรค  ๓  ผล ๓  เบื้องตํ่า   ที่มาในบาลีวา   ธรรมจักษุที่ปราศจากกิเลส 
ดุจธุลี ปราศจากมลทินเกิดข้ึนแลวชื่อวา   ธัมมจักษุ.  พระสัพพัญุตญาณท่ีมา 
ในบาลีวา   ขาแตพระผูมีปญญาดี  ผูมีจักษุโดยรอบ  โปรดเสด็จข้ึนสูปราสาทที่ 
สําเร็จดวยธรรม  ก็อุปมาฉันนั้นเถิด  ชื่อวา  สมันตจักษุ. 
            ญาณท่ีประกอบพรอมดวยอภิญญาจิตท่ีเกิดข้ึน   ดวยการเจริญอาโลก- 
กสิณสมาบัติ    ที่มาในบาลีวา    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ชื่อวา   ทิพพจักษุ. 
ญาณที่มาแลววา ปญญาจักษุ มีปุพเพนิวาสญาณเปนตนที่มาในบาลีนี้วา  จักษุ 
เกิดข้ึนแลว   ญาณเกิดข้ึนแลว   ชื่อวา   ปญญาจักษุ.  
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        มังสจักษุเปนที่อาศัยของประสาท  ที่มาในบาลีนี้วาอาศัยจักษุและรูปดังน้ี  
ชื่อวา  มังสจักษุ.  ก็มังสจักษุนั้นมี ๒  คือ  สสัมภารจักษุ  ปสาทจักษุ.  บรรดา 
จักษุทั้ง  ๒  นั้น    ชิ้นเน้ือน้ีใด     อันชั้นตาท้ังหลายลอมไวในเบาตา     ในชิ้น 
เนื้อใด  มีสวนประกอบ  ๑๓  สวนโดยสังเขป  คือ ธาตุ  ๔ ส ี  กลิ่น  รส   โอชะ 
สัมภวะ  ชีวิต  ภาวะ    จักษุประสาท   กายประสาท    แตโดยพิศดาร   มีสวน 
ประกอบ  คือ  สมุฏฐาน ๔ ที่ชื่อวา  สมัภวะ    สมฏุฐาน ๓๖  และกัมมสมุฏ- 
ฐาน ๔ คือ  ชีวิต  ภาวะ  จักษุประสาท  กายประสาทอันนี้  ชื่อวา  สสัมภาร- 
จักษุ.     จักษุใดต้ังอยูในวงกลม  ' เห็น '  [เล็นซ]  ซึง่ถูกวงกลมคําอันจํากัดดวย 
วงกลมขาวลอมไว   เปนเพียงประสาทสามารถเห็นรูปได   จักษุนี้  ชื่อวาปสาท- 
จักษุ. 
        ก็จักษุเหลาน้ันทั้งหมด   มีอยางเดียว   โดยความไมเที่ยง   โดยมีปจจัย 
ปรุงแตง.     มี ๒ อยาง   โดยเปนไปกับอาสวะ และไมเปนไปกับอาสวะ,   โดย 
โลกิยะและโลกุตระ.   จักษุมี  ๓ อยาง  โดย  ภูมิ  โดย  อุปาทินนติกะ,   มี ๔ 
อยางโดย  เอกันตารมณ   ปริตตารมณ   อัปปมาณารมณและอนิยตารมณ.   ม ี
๕ อยาง  คือ รูปารมณ  นพิพานารมณ  อรุปารมณ  สัพพารมณและอนารัมม- 
ณารมณ.  ม ี๖ อยาง  ดวยอํานาจพุทธจักษุเปนตน   จักษุดังกลาวมาเหลาน้ี  มีอยู 
แกพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทานจึงเรียก 
วา จักขุมา  ผูมีพระจักษุ. 
        บทวา  อตฺถ  สเมกฺขตฺิวา  ความวา ทรงเนรมิตที่จงกรม  อธิบายวา 
ทรงพิจารณาใครครวญถึงประโยชนเกือ้กูลแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย      อัน 
เปนนิมิตแหงการทรงแสดงธรรม.  บทวา มาปยิ  แปลวา  ทรงเนรมิต.  บทวา 
โลกนายโก  ไดแก ทรงชือ่วาผูนําโลก  เพราะทรงแนะนําสัตวโลกมุงหนาตรง  
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ตอสวรรคและนิพพาน.   บทวา  สุนิฏ ิต  แปลวา สําเร็จดวยดี   อธิบายวาจบ 
สิ้นแลว.  บทวา  สพฺพรตนนิมฺมิต  ไดแก  สําเร็จดวยรัตนะ  ๑๐  อยาง.  บดันี้ 
เพ่ือแสดงความถึงพรอมดวยปาฏิหาริย ๓ อยางของพระผูมีพระภาคเจา     ทาน 
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา                                                     
               พระผูมีพระภาคเจาผูนําโลก    ทรงเชี่ยวชาญใน 
        ปาฏิหาริย   ๓  คือ  อิทธิปาฏิหาริย   อาเทศนาปาฏิหาริย 
        และอนสุาสนีปาฏิหาริย   จึงทรงเนรมิตที่จงกรม   อัน 
        สรางสรรดวยรัตนะท้ังหมด  สาํเร็จลงดวยดี. 
                              แกอรรถ 
             บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อทิฺธึ     ไดแก    การแสดงฤทธิ์    ชื่อวา 
อิทธิปาฏิหารย,     อิทธิปาฏิหาริยนั้น      มาโดยนัยเปนตนวา     แมคนเดียว 
ก็เปนมากคนบาง    แมมากคน    ก็เปนคนเดียวไดบาง.    บทวา   อาเทสนา 
ไดแก   การรูอาจาระทางจิตของผูอ่ืนแลวกลาว   ชื่อวา   อาเทสนาปาฏิหาริย. 
อาเทสนาปาฏิหาริยนั้น      ก็คือการแสดงธรรมเปนประจําของพระสาวกท้ังหลาย 
และของพระพุทธเจาท้ังหลาย. บทวา อนุสาสนี  กคื็อ อนุสาสนีปาฏิหาริย  
อธิบายวา   โอวาทอันเกื้อกูลแกอัธยาศัยของมหาชนนั้น ๆ.  ปาฏิหาริย   ๓  เหลา 
นี้   มีดังกลาวมาฉะน้ี.   บรรดาปาฏิหาริย ๓ เหลาน้ัน   อนุสาสนีปาฏิหาริยดวย 
อิทธิปาฏิหาริย  เปนอาจิณปฏิบัติของทานพระโมคคัลลานะ. อนุสาสนีปาฏิหาริย 
ดวยอาเทสนาปาฏิหาริย เปนอาจิณปฏิบัติของทานพระธรรมเสนาบดี [สารีบุตร]. 
สวนอนุสาสนีปาฏิหาริย เปนการแสดงธรรมเปนประจําของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
บทวา   ติปาฏิหีเร   ความวา   ในปาฏหิาริย ๓ เหลาน้ัน.   คําวา   ภควา  นี้   
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เปนชื่อของทานผูควรคารวะอยางหนัก    ผูสูงสุดในสัตว  ประเสริฐดวยพระคุณ 
สมจริงดังท่ีทานโบราณาจารยกลาวไววา 
                ภควาติ  วจน  เสฏ   ภควาติ วจนมุตฺตม 
        คุรคารวยุตฺโต  โส               ภควา  เตน  วุจฺจติ. 
                คําวา  ภควา  เปนคําประเสริฐสุด  คําวา  ภควา 
        เปนคําสูงสุด  ทานผูควรแกคารวะอยางหนักพระองคนั้น 
        ดวยเหตุนั้น   ทานจึงเรียกวา  ภควา. 
                บทวา   วสี    ไดแก   ผูถึงความเปนผูชํานาญในปาฏิหาริย  ๓  อยางนี้. 
อธิบายวา   ความชํานาญที่สั่งสมไว.  วสี  ๕  คือ   อาวัชชนวสี   สมาปชชนวสี 
อธิษฐานวสี  วุฏฐานวสี   และปจจเวกขณวสี   ชื่อวา   วสี. 
                บรรดาวสีเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงนึกถึงฌานใด  ๆ  ตามความ 
ปรารถนา   ตามเวลาปรารถนา  เทาท่ีปรารถนา  ความเน่ินชาในการนึกไมมีเลย 
เหตุนั้น  ความที่ทรงสามารถนึกไดเร็ว   จึงชื่อวา   อาวัชชนวสี.  ทรงเขาฌาน 
ใด ๆ  ตามความปรารถนา ฯลฯ   ก็เหมือนกัน  ความเน่ินชาในการเขาฌานไมมี 
เลย   เหตุนั้น     ความท่ีทรงสามารถเขาฌานไดเร็ว   จึงชื่อวา    สมาปชชนวสี. 
ความท่ีทรงต้ังอยูไดตลอดกาลนาน  ชื่อวา  อธิษฐานวสี.  ความที่ทรงสามารถ 
ออกจากฌานไดเร็วก็เหมือนกัน  ชื่อวา  วุฏฐานวสี. สวนปจจเวกขณวสี  ยอม 
เปนปจเจกขณชวนะจิตท้ังน้ัน   ปจจเวกขณชวนะจิตเหลาน้ัน    ยอมเกิดข้ึนใน 
ลําดับตอจากอาวัชชนจิตน่ันแล   เหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวโดยอาวัชชวสีเทาน้ัน 
ความท่ีทรงเปนผูเชี่ยวชาญในวสี  ๕ เหลาน้ี   ยอมชื่อวาทรงเปนผูชํานาญ  ดวย 
ประการฉะน้ี    ดวยเหตุนั้น    ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูชํานาญในปาฏิหาริย  ๓  ดังนี้.  
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               บัดนี้    เมื่อจะแสดงวิธีเนรมิตรัตนจงกรมน่ัน  ทานจึงกลาวคาถาเปนตน 
วา 
                จึงทรงแสดงยอดสิเนรุบรรพต  ในหมื่นโลกธาตุ 
        เปนประหน่ึงเสาต้ังเรียงรายกันเปนรัตนจงกรม  ที่จง- 
        กรมสําเร็จดวยรัตนะ. 
 

                      แกอรรถ 
               บรรดาบทเหลานั้น  บทวา ทสสหสฺสีโลกธาตุยา  ไดแก  ในหมื่น 
จักรวาล.  บทวา   สิเนรปุพฺพตุตฺตเม   ไดแก    ทรงทําภูเขาอันประเสริฐสุด 
ที่เรียกกันวามหาเมรุ.     บทวา   ถมฺเภว   ความวา    ทรงทําสิเนรุบรรพตใน 
หม่ืนจักรวาล  ใหเปนประหน่ึงเสาต้ังอยูเรียงรายเปนระเบียบ  ทรงทําใหเปนดัง 
เสาทองแลวทรงเนรมิตท่ีจงกรมเบื้องบนเสาเหลานั้นแสดงแลว. บทวา รตนาม- 
เย  ก็คือ   รตนมเย   แปลวา   สําเร็จดวยรัตนะ. 
               บทวา   ทสสหสสฺี  อติกฺกมมฺ   ความวา    ก็พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงเนรมิตรัตนจงกรม   ก็ทรงเนรมิต   ทําปลายขางหน่ึงของรัตนจงกรมน้ัน  
ต้ังล้ําขอบปากจักรวาลดานทิศตะวันออกทายสุดทั้งหมด     ทําปลายอีกขางหน่ึง 
ต้ังล้ําขอบปากจักรวาลดานทิศตะวันตก.   ดวยเหตุนั้น   ทานพระสังคีติกาจารย 
ทั้งหลายจึงกลาววา 
                พระชินพุทธเจา  ทรงเนรมิตรัตนจงกรมลํ้าหมื่น 
        โลกธาตุ  ตัวจงกรมเปนรัตนะ  พ้ืนที่สองขางเปนทอง 
        หมด.  
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                                           แกอรรถ  

           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ชโิน  ไดแก   ชื่อวา  ชินะ   เพราะทรง 
ชนะขาศึกคือกิเลส.  บทวา  สพฺพโสณฺณมยา  ปสฺเส  ความวา   ที่สองขาง 
ของท่ีจงกรมท่ีทรงเนรมิตน้ัน   มีพ้ืนที่อันเปนขอบคันเปนทองนารื่นรมยอยางยิ่ง. 
อธิบายวา   ตรงกลางเปนแกวมณี. 
                  บทวา  ตุลาสงฺฆาฏา   ไดแก   จันทันคู.   จันทันคูนั้นพึงทราบวา 
ก็เปนรัตนะตาง ๆ.   บทวา  อนุวคฺคา   ไดแก  สมควร.    บทวา  โสวณฺณ- 
ผลกตฺถตา   แปลวา  ปูดวยแผนกระดานที่เปนทอง.  อธิบายวา   หลังคาไม 
เลียบที่เปนทอง   เบื้องบนจันทันขนาน.   บทวา  เวทิกา  สพฺพโสวณฺณา 
ความวา   ไพรที  [ชุกชี]  ก็เปนทองทั้งหมด   สวนไพรท่ีลอมท่ีจงกรม    ก็ม ี
ไพรท่ีทองอยางเดียว ไมปนกับรัตนะอ่ืนๆ.  บทวา  ทุภโต  ปสฺเสสุ   นิมมฺิตา 
แปลวา  เนรมิตท่ีทั้งสองขาง.  ท  อักษรทําบทสนธิตอบท. 
           บทวา    มณิมุตฺตาวาลุกากิณฺณา   แปลวา   เรี่ยรายดวยทรายท่ีเปน 
แกวมณีและแกวมุกดา.   อีกนัยหน่ึง   แกวมณีดวย   แกวมุกดาดวย   ทรายดวย 
ชื่อวา   แกวมณีแกวมุกดาและทราย.   เรี่ยรายคือลาดดวยแกวมณีแกวมุกดาและ 
ทรายเหลาน้ัน       เหตุนั้น      จึงชื่อวาเรี่ยรายดวยแกวมณีแกวมุกดาและทราย. 
บทวา  นิมฺมโิต   ไดแก   เนรมิต   คือทําดวยอาการน้ี.  บทวา   รตนามโย 
ไดแก  สําเร็จดวยรัตนะท้ังหมด. อธิบายวาท่ีจงกรม.  บทวา  โอภาเสติ   ทสิา 
สพฺพา   ความวา   สองสวางกระจางตลอดท่ัวท้ัง  ๑๐ ทิศ.   บทวา   สตรสีว 
ไดแก   เหมอืนดวงอาทิตยพันแสงฉะน้ัน  .  บทวาอุคฺคโต   แปลวา  อุทัยแลว 
อธิบายวา  ก็ดวงอาทิตย  [พันแสง]  อุทัยข้ึนแลวยอมสองแสงสวางตลอดท่ัวท้ัง 
๑๐  ทิศฉันใด  ที่จงกรมที่เปนรัตนะท้ังหมดแมนี้   ก็สองสวางฉันนั้นเหมือนกัน.  
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        บัดนี ้    เมื่อท่ีจงกรมสําเร็จแลว     เพ่ือแสดงความเปนไปของพระผูมี- 
พระภาคเจา  ณ  ที่จงกรมน้ัน     ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   จึงกลาวคาถาวา 
                                พระชินสัมพุทธเจาจอมปราชญ     ผูทรงพระมหา- 
                  ปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ      เมือ่ทรงรุงโรจน  ณ  ที่  
                  จงกรมน้ัน    ก็เสด็จจงกรม  ณ  ที่จงกรม. 
                        เทวดาท้ังหมดมาประชุมกัน      พากันโปรยดอก 
                มณฑารพ  ดอกปทุม  ดอกปาริฉัตตกะ  อันเปนของ 
                 ทิพยลงเหนือท่ีจงกรม. 
                               หมูเทพในหมื่นโลกธาตุ    ก็บนัเทิง   พากนัชม 
                 พระสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ตางยินดีราเริงบันเทิงใจ 
                 พากันมาชุมนมุนมัสการ.  
 

                                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธีโร  ไดแก   ผูประกอบดวยธิติปญญา. 
บทวา  ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ  ความวา   ผูทรงประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะ 
๓๒  ประการ มีฝาพระบาทต้ังลงดวยดี.  บทวา  ทพฺิพ  ไดแก  ดอกไมที่เกิดใน 
เทวโลก ชื่อวาของทิพย.  บทวา ปาริฉัตตกะ  ความวา   ตนปาริฉัตตกะท่ีนาชม 
อยางยิ่ง ขนาดรอยโยชนโดยรอบ บังเกิดเพราะผลบุญแหงการถวายตนทองหลาง 
ของทวยเทพช้ันดาวดึงส.   เม่ือปาริฉัตตกะตนใดออกดอกบานแลว   ทั่วท้ังเทพ- 
นครจะอบอวลดวยกลิ่นหอมเปนอยางเดียวกัน.     วิมานทองใหมทั้งหลาย    ที ่
กลาดเกลื่อนดวยละอองดอกของปาริฉัตตกะตนนั้น    จะปรากฏเปนสีแดงเรื่อ ๆ. 
และดอกของตนปาริฉัตตกะน้ี     ทานเรียกวา  ปาริฉัตตกะ.  บทวา  จงฺกมเน 
โอกิรนฺติ    ความวา    ยอมโปรยลง  ณ  ที่รัตนจงกรมน้ัน   บชูาพระผูมีพระ-  
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ภาคเจา   ซึ่งกําลังเสด็จจงกรม  ณ  ทีจ่งกรมน้ัน  ดวยดอกไมดังกลาวนั้น.  บทวา 
สพฺเพ  เทวา  ไดแก   เทวดาทั้งหลาย  มีเทวดาที่เปนกามาวจรเปนตน.   ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ปสฺสนฺติ  ต   เทวสงฺฆา  หมูเทพทั้งหลายก็พากัน 
ชมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.  อธิบายวา   หมูเทพพากันชมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระองคนั้น   ซึ่งเสด็จจงกรม  ณ  รัตนจงกรม   แมในสุราลัยทั้งหลายของ 
ตนเอง.    บทวา  ทสสหสฺสี    เปนปฐมาวิภัตติ    ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ. 
อธิบายวา    หมูเทพในหมื่นโลกธาตุ    ชมพระผูมีพระภาคเจานั้น.    บทวา 
ปโมทิตา   แปลวา   บันเทิงแลว .   บทวา  นิปตนฺติ  ไดแก   ประชุมกัน. 
บทวา   ตุฏหฏา   ไดแก   ยินดีราเรงิ   .ดวยอํานาจปติ   พึงเห็นการเชื่อม 
ความ   บทวา  ปโมทิตา  วา   บันเทิงกับเทวดาท้ังหลาย   มีเทวดาชั้นดาว- 
ดึงสเปนตน   ที่พึงกลาว  ณ  บัดนี้.  การเชื่อมความนอกจากน้ี   ก็ไมพนโทษคือ 
การกลาวซ้ํา.   อีกอยางหน่ึง  ความวา   เทวดาทั้งหลายบันเทิงแลว   ชมพระผู- 
มีพระภาคเจาพระองคนั้น     ยินดีราเริงบันเทิงใจแลว     ก็พากันประชุม  ณ  ที ่
นั้น ๆ.     
               บัดนี้   เพ่ือแสดงถึงเหลาเทพท่ีชมท่ีประชุมกันโดยสรุป  ทานพระสังคี- 
ติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาเหลานี้วา 
                           เหลาเทวดาชั้นดาวดึงส  เทวดาชั้นยามา   เทวดา 
               ชั้นดุสิต   เทวดาชั้นนิมมานรดี   เทวดาชั้นปรนิมมิต- 
              วสวัตดี   มีจิตโสมนัสมีใจดีพากันชมพระผูนําโลก. 
                       เหลานาค  สุบรรณและเหลากินนรพรอมทั้งเทพ 
              คนธรรพมนุษยและรากษส  พากันชมพระผูมีพระภาค- 
               เจา  ผูทรงเกื้อกลูและอนุเคราะหโลกพระองคนั้น 
              เหมอืนชมดวงจันทรซึ่งโคจร  ณ  ทองนภากาศฉะน้ัน.    
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                เหลาเทวดาชั้นอาภัสสระ    ชั้นสุภกิณหะ    ชั้น 
        เวหัปผลา   และชั้นอกนิฏฐะ  ทรงครองผาขาวสะอาด 
        พากันยนืประคองอัญชลี. 
                พากันโปรย   ดอกมณฑารพ  ๕ สี    ประสมกับ 
        จุรณจันทน    โบกผาท้ังหลาย  ณ  ภาคพ้ืนอมัพรในครั้ง 
        นั้น อุทานวา  โอ !  พระชินเจา  ผูเกื้อกูลและอนุเคราะห 
        โลก. 
                                                     แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อุทคฺคจิตฺตา  ไดแก  ผูมีจิตเบิกบานดวย 
อํานาจปติโสมนัส.  บทวา  สุมนา  ไดแก  ผูมีใจดี   เพราะเปนผูมีจิตเบิกบาน.  
บทวา   โลกหิตานุกมฺปก  ไดแก  ผูเกื้อกูลโลก   และผูอนุเคราะหโลก   หรอื 
ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลแกโลก  ชื่อวาโลกหิตานุกัมปกะ.  บทวา นเภว 
อจฺจุคฺคตจนฺทมณฺฑล   ความวา   พากันชมพระผูมีพระภาคเจา  ผูรุงโรจน 
ดวยพุทธสิริ    ที่ทําความช่ืนมื่นแกดวงตา    เหมือนชมดวงจันทรในฤดูสารทท่ี 
พนจากอุปทวะทั้งปวง  เต็มดวง   ซึ่งอุทัยใหม ๆ ในอากาศน้ี. 
        บทวา   อาภสฺสรา    ทานกลาวโดยกําหนดภูมิที่สูงสุด.     เทพชั้น 
ปริตตาภา    อัปปมาณาภาแล ะอาภัสสระ    ที่บังเกิดดวยทุติยฌาน   อันตางโดย 
กําลังนอย  ปานกลางและประณีต  พึงทราบวาทานถือเอาหมด. บทวา สุภกิณฺหา  
ทานก็กลาวไวโดยกําหนดภูมิที่สูงสุดเหมือนกัน    เพราะฉะนั้น       เทพชั้น 
ปริตตสุภา  ชั้นอัปปมาณสุภา  และชัน้สุภกิณหะ   ที่บังเกิดดวยตติยฌาน    อัน 
ตางโดยกําลังนอยเปนตน   ก็พึงทราบวาทานถือเอาหมดเหมือนกัน.      บทวา 
เวหปฺผลา  ไดแก   ชื่อวาเวหัปผลา   เพราะมีผลไพบูลย.  เทพชั้นเวหัปผลา  
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เหลาน้ัน   อยูชั้นเดียวกับเทพท่ีเปนอสัญญสัตวทั้งหลายเพราะเกิดดวยจตุตถฌาน. 
แตเทพที่นับเนื่องในหมูพรหมเปนตนซึ่งบังเกิดดวยปฐมฌานทานแสดงไวใน 
ภูมิเบื้องตํ่า  เพราะฉะนั้นทานจึงไมแสดงไวในที่นี้.  อสัญญสตัว และอรูปสัตว 
ทานมิไดยกข้ึนแสดงในท่ีนี้  เพราะไมมีจักษุและโสตะ.   บทวา  อกนิฏา    จ 
เทวตา     ทานกลาวไวแมในที่นี้ก็โดยกําหนดภูมิสูงสุดเหมือนกัน.      เพราะ 
ฉะน้ันเทพชั้นสุทธาวาสท้ัง  ๕  คืออวิหา   อตัปปา สุทัสสา  สทุัสสีและอกนิฏฐะ 
พึงทราบวา    ทานก็ถือเอาดวย.  บทวา   สุสุทฺธสุกกฺวตฺถวสนา    ความวา 
ผาท้ังหลายอันสะอาดดวยดี      คือหมดจดดีอันขาว    คือผองแผว    ผาอันขาว 
สะอาดดี    อันเทพเหลาใดนุงและหมแลว    เทพเหลาน้ัน  ชื่อวาผูนุงหมผาขาว 
อันสะอาดดี   อธิบายวาผูครองผาขาวบริสุทธิ์   ปาฐะวา   สุสุทฺธสุกฺกวสนา 
ดังน้ีก็มี. บทวา  ปฺชลีกตา  ความวา ยืนประคองอัญชล ีคือทําอัญชลีเสมือน 
ดอกบัวตูมไวเหนือเศียร. 
         บทวา  มฺุจนฺติ  ไดแก  โปรย.  บทวา  ปุปฺผ  ปน  ไดแก  ก็ดอกไม  ปาฐะ 
วา  ปุปฺผานิ  วา  ดังน้ีก็มี พึงเห็นวาเปนวจนะวิปลาสะ  แตใจความของคําน้ันก็ 
อยางนั้นเหมือนกัน . บทวา ปฺจวณฺณิก  แปลวา  มีวรรณะ ๕. วรรณะ ๕ คือ 
สีเขียว  เหลือง  แดง  ขาว  และแดงเขม.  บทวา  จนฺทนจุณฺณมิสฺสิต  แปลวา 
ประสมดวยจุรณจันทน.  บทวา ภเมนฺติ   เจลานิ   แปลวา   โบกผาท้ังหลาย. 
บทวา  อโห  ชิโน   โลกหติานุกมฺปฺโต   ไดแก  เปลงคําสดุดีเปนตนอยางนี้วา 
โอ !  พระชนิเจาผูเกื้อกูลโลก   โอ !  พระผูเกื้อกูลอนุเคราะหโลก   โอ !  พระผูมี 
กรุณา.   เชื่อมความวาโปรยดอกไม  โบกผาท้ังหลาย. 
         บัดนี้  เพ่ือจะแสดงคําสดุดีที่เทพเหลาน้ันประกอบแลว    พระสังคีติกา- 
จารยทั้งหลาย   จึงกลาวคาถาเหลาน้ีวา  
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                พระองคเปนศาสดา  เปนที่ยําเกรง   เปนธง  เปน 
          หลัก    เปนที่พํานัก  เปนที่พ่ึง  เปนประทีปของสัตวมี 
          ชีวิตทัง้หลาย  เปนผูสูงสุดในสัตวสองเทา. 
                เทวดาท้ังหลายในหมื่นโลกธาตุผูมีฤทธ์ิ   ผูยินดี 
          ราเริงบันเทิงใจ  หอมลอมนมัสการ. 
                เทพบุตรและเทพธิดา    ผูเลื่อมใส    ยินดีราเริง 
          พากันบูชาพระนราสภ  ดวยดอกไม  ๕  สี. 
                หมูเทพเลื่อมใสยินดีราเริงชมพระองคพากันบูชา 
          พระนราสภ  ดวยดอกไม  ๕ สี. 
                โอ ! นาปรบมือในโลก นาประหลาด  นาขนชูชัน 
          อัศจรรย  ขนลุก ขนชันเชนนี้  เราไมเคยพบ. 
                เทวดาเหลาน้ันนั่งอยูในภพของตน ๆ  เห็นความ 
          อัศจรรยในนภากาศ   ก็พากันหวัเราะดวยเสียงดัง. 
                อากาศเทวดา  ภุมมเทวดาและเทวดาผูประจํา 
        ยอดหญา    และทางเปลี่ยว   ก็ยนิดีราเริงบันเทิงใจ 
        ประคองอัญชลีนมัสการ. 
                พวกนาคท่ีมีอายุยืน  มบีุญ  มีฤทธ์ิ   บันเทิงใจแลว 
          ก็พากนันมัสการบชูาพระนราสภ. 
                เพราะเห็นความอัศจรรยในนภากาศ   เครื่องสังคีต 
          ดีดสีทั้งหลายก็บรรเลง  เครื่องดนตรีหุมหนังก็ประโคม 
          ในอัมพรภาคพโยมหน.   
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                เพราะเห็นความอัศจรรยในนภากาศ   สงัข 
        บณัเฑาะวและกลองนอย  ๆ เปนอันมากก็พากันบรรเลง 
        ในทองฟา. 
                ในวันนี้    ความที่ขนชูชัน   นาอัศจรรยเกิดขึ้น 
        แลวหนอ  เราจักไดความสําเร็จ  ประโยชนแนแท  เรา 
        ไดขณะกันแลว. 
                เพราะไดยินวา  พุทฺโธ  เทพเหลาน้ันก็เกิดปติใน 
        ทันใด   พากันยืนประคองอัญชลี   กลาววา   พุทฺโธ  
        พุทฺโธ. 
                หมูเทพตางๆ  ในทองฟา  พากันประคองอัญชลี 
        เปลงเสียง  ห ึ หึ   เปลงเสียงสาธุ    โหรองเอิกอึงลิงโลด 
        ใจ. 
                เทพท้ังหลาย    พากันขับกลอมประสานเสียง 
        บรรเลง   ปรบมือ   และฟอนรํา  โปรยดอกมณฑารพ 
        ๕  สี   ประสมกับจุรณจันทน. 
                ขาแตพระมหาวีระ  ดวยประการไรเลา   ลักษณะ 
        จักร   ทีพ่ระบาทท้ังสองของพระองค   จึงประดับดวย 
        ธง  วชิระ  ประฏาก  เครื่องแตงพระองค  ขอชาง.  
 

                                               แกอรรถ 
        ในคาถาน้ัน    ที่ชื่อวาสตฺถาพระศาสดา  เพราะทรงสอนประโยชน 
เกื้อกูลในโลกนี้และโลกหนา.   บทวา   เกตุ  ไดแก  ชื่อวาเกตุ   เพราะทรงเปน 
เหมือนธง   เพราะอรรถวา   ธงพึงเปนของท่ีพึงยําเกรง.   บทวา    ธโช  ไดแก  
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เปนธงองคอินทร พระองคทรงเปนเหมือนธง  เพราะอรรถวายกข้ึน และเพราะ 
อรรถวานาชม   เหตุนั้นจึงชื่อวาเปน  ธชะ  ธง.  อีกนัยหน่ึง  เหมือนอยางวาเขา 
เห็นธงของผูหน่ึงผูใด  ก็รูวา  นี้ธงของผูมีชื่อน้ี    เหตุนั้นผูนี้ชื่อวาผูมีธง   คือ 
ธชี  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ธโช  ยูโป  จ  อธิบายวา   พระองคทรงเปน 
หลัก  ที่เขายกข้ึน เพ่ือบูชายัญทั้งหลายท้ังปวง  ที่มีทานเปนตนมีอาสวักขยญาน 
เปนที่สุด ดังท่ีตรัสไวในกูฏทันตสูตร. บทวา ปรายโน  ไดแก เปนที่พํานัก. 
บทวา ปติฏา ไดแก  แมพระองคก็ทรงเปนที่พ่ึง  เหมือนแผนมหาปฐพี  เปน 
ที่พ่ึงพาอาศัย  เพราะเปนที่รองรับสัตวทั้งหลายท้ังปวงฉะน้ัน. 
         บทวา   ทีโป  จ  ไดแก  เปนประทีป.   อธิบายวาประทีปที่เขายกข้ึน 
สําหรับสัตวทั้งหลายท่ีอยูในความมืดมีองค ๔ ยอมสองใหเห็นรูป  ฉันใด  พระองค 
ก็ทรงเปนประทีปสองใหเห็นปรมัตถธรรม สําหรับเหลาสัตวที่อยูในความมืดคือ 
อวิชชาฉันนั้น.    อีกนัยหนึ่ง    แมพระองคก็ทรงเปนเหมือนเกาะ     ของสัตว 
ทั้งหลายผูจมลงในสาครคือสังสารวัฏอันเปนที่พึ่งไมได      เหมือนเกาะกลาง 
สมุทร  เปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลาย  ที่เรืออัปปางในมหาสมุทรฉะน้ัน    เหตุนั้น 
จึงชื่อวา  ทีปะ เปนเกาะ. 
         บทวา  ทฺวิปทุตฺตโม  ไดแก  ผูสูงสุดแหงสัตวสองเทา   ชื่อวา  ทวิป- 
ทุตตมะ.  ในคําน้ี  ไมคัดคานฉัฏฐีสมาส  เพราะไมมีลักษณะแหงนิทธารณะ   จึง 
สําเร็จรูปเปนสมาสแหงฉัฏฐีวิภัตติที่มีนิทธารณะเปนลักษณะ.  ถาจะพึงมีคําถาม 
วา  ก็พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงเปนผูสูงสุดแหงสัตวทั้งหลายท่ีไมมีเทา  มีสอง 
เทา   มีสี่เทา   มีเทามาก  มีรูป  ไมมรีปู  มีสัญญา  ไมมีสัญญา    ที่มีสัญญาก ็
ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช     แตเพราะเหตุไร    ในที่นี้ทานจึงกลาววาสูงสุดแหง 
สัตวสองเทาเลา   พึงตอบวา     โดยเหตุที่ทรงเปนผูประเสริฐกวา.     จริงอยู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 118 

ธรรมดาผูประเสริฐสุดโนโลกนี้เมื่อเกิด  ยอมไมเกดิในประเทศของสัตวไมมีเทา 
และสัตวสี่เทา     ทานผูนี้ยอมเกิดในเหลาสัตวสองเทาเทาน้ัน   ถามวา   ในเหลา 
สัตวสองเทาประเภทไร.   ตอบวาในเหลามนุษยและเทวดาท้ังหลาย.   เมื่อเกิดใน 
เหลามนุษยยอมบังเกิดเปนพระพุทธเจา   ผูสามารถทําสามพันโลกธาตุ  มากพัน 
โลกธาตุใหอยูในอํานาจได       เมื่อเกิดในเหลาเทวดายอมบังเกิดเปนทาวมหา- 
พรหม  ซึ่งมีอํานาจในหม่ืนโลกธาตุได.   ทาวมหาพรหมน้ัน    ยอมพรอมท่ีจะ 
เปนกัปปยการกหรืออารามิกของพระพุทธเจาน้ัน     ดังน้ันพระพุทธเจาทานจึง 
เรียกวาสูงสุดแหงสัตวสองเทา   โดยเหตุที่ทรงเปนผูประเสริฐกวาทาวมหาพรหม 
แมนั้น. 
                  บทวา   ทสสหสฺสีโลกธาตุยา  ไดแก  โลกธาตุที่นับไดหม่ืนหน่ึง. 
บทวา มหิทธฺิกา ไดแก ประกอบดวยฤทธิ์อยางใหญ. อธิบายวามีอานุภาพมาก. 
บทวา  ปริวาเรตฺวา    ไดแก   หอมลอมพระผูมีพระภาคเจาโดยรอบ.  บทวา 
ปสนฺนา  ไดแก  เกิดศรัทธา.  บทวา  นราสภ  ไดแกทรงเปนผูประเสริฐสุด 
ในนรชน. ในบทวา  อโห  อจฺฉริย นี ้ ชื่อวา  อัจฉริยะ  เพราะไมมีเปนนิตย 
เหมือนอยางคนตาบอดข้ึนเขา    หรือชื่อวา  อัจฉรยิะ  เพราะควรแกการปรบ 
มือ.  อธิบายวา  ควรเพ่ือปรบมือวา  โอ !  นี้นาประหลาดจริง.  บทวา อพฺภุต 
ไดแก  ไมเคยเปน ไมเปนแลว  เหตุนั้นจึงชื่อ  อัพภุตะ.  แมสองคําน้ีก็เปนชื่อ 
ของความประหลาดใจ.  บทวา  โลมหสน  ไดแก  ทําความท่ีโลมชาติมีปลาย 
ข้ึน  [ชชูัน].   บทวา  น  เมทิส  ภูตปุพฺพ     ความวา  เรื่องที่ไมเคยเปน   ไม 
เปนเชนนี้    เราไมเคยเห็น.    พึงนําคําวา  ทิฏ   เหน็  มาประกอบไวดวย. 
บทวา  อจฺเฉรก  แปลวา  อัศจรรย.  
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                  บทวา สกสกมฺหิ  ภวเน ไดแก ในภพของตนๆ.  บทวา  นิสีทิตฺวา 
ไดแก  เขาไปนั่งใกล. กคํ็าวา   เทวตา  นี้พึงทราบวา   เปนคํากลาวทั่วไปทั้งแก 
เทพบุตร  ทั้งแกเทพธิดา.   บทวา  หสนฺติ   ตา  ความวา    เทวดาเหลาน้ัน 
หัวเราะลั่น   ไมทําความแยมยิ้ม   หัวรอสน่ันไหว   เพราะหัวใจตกอยูใตอํานาจ 
ปติ.   บทวา  นเภ  ไดแก  ในอากาศ. 
                  บทวา  อากาสฏา  ไดแก  เทวดาที่อยู  ณ  วิมานเปนตนในอากาศ. 
แมในเทวดาท่ีอยูภาคพ้ืนดินก็นัยนี้เหมือนกัน.     บทวา   ติณปนฺถนิวาสิโน 
ไดแก  ที่อยูประจํายอดหญาและทางเปลี่ยว.  บทวา  ปฺุวนฺโต  ไดแก   ผูมี 
บุญมาก.  บทวา  มหิทฺธกิา  ไดแก  ผูมีอานุภาพมาก.    บทวา  สงฺคีติโย 
ปวตฺเตนฺติ  ไดแก  เครื่องสังคีตของเทพนาฏกะก็บรรเลง  อธิบายวา  ประกอบ 
ข้ึนเพ่ือบูชาพระตถาคต.     บทวา    อมฺพเร    แปลวา    ในอากาศ.   บทวา 
อนิลฺชเส  แปลวา ทางอากาศ.   ทานกลาววา  อนิลฺชเส   กเ็พราะอากาศ 
เปนทางอเนกประสงค.  เปนไวพจนของคําตน . บทวา  จมฺมนทฺธานิ   แปลวา 
ที่หุมดวยหนัง.    หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน  อธิบายวากลองทิพย.    บทวา 
วาเทนฺติ  ความวา  เทวดาท้ังหลายยอมประโคม.                
           บทวา  สงฺขา  ไดแก  สังขเปา.  บทวา  ปณวา ไดแก  เครือ่งดนตรี 
พิเศษตรงกลางคอด.     กลองขนาดเล็กๆ   ทานเรียกวา    ฑณฺฑมิา.    บทวา 
วชฺชนฺติ  แปลวา ประโคม.  บทวา   อพฺภุโต  วต   โน  แปลวา นาอัศจรรย 
จริงหนอ.   บทวา  อุปฺปชฺชิ  แปลวา  เกิดแลว.  บทวา   โลมหสโน  ไดแก 
ทําขนชูชัน.   บทวา   ธุว  อธิบายวา  เพราะเหตุที่พระศาสดาพระองคนี้อัศจรรย 
อุบัติในโลก  ฉะน้ัน พวกเราจักไดความสําเร็จประโยชนโดยแทแนนอน.   บทวา 
ลภาม  แปลวา  จักได.  บทวา  ขโณ  ความวา  ขณะท่ี  ๙  เวนจาก    
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อขณะ  ๘.  บทวา  โน  แปลวา  อันเราทั้งหลาย.  บทวา   ปฏิปาทิโต    แปลวา 
ไดแลว.                          
           บทวา  พุทฺโธติ    เตส   สุตฺวาน  ความวา  ปติ  ๕  อยางเกิดแกเทพ 
เหลาน้ัน  เพราะไดยินคํานี้วา  พุทฺโธ. บทวา   ตาวเท แปลวา ในทันที.  บทวา 
หิงฺการา  ไดแก  เสียงที่ทําวา หึหึ.   ยกัษเปนตนยอมทําเสียงวา  หึ  ห ึ ในเวลา 
ราเริง.  บทวา  สาธุการา   ไดแก  เสียงทําวา สาธุ  ก็เปนไป.  บทวา  อุกุฏ ิ 
ไดแก  เสียงโหและเสียงกึกกอง.  เทวดาเปนตน   ทานประสงควาปชา.  อาจารย 
บางพวกกลาววา ธงประฏากตางๆ  กเ็ปนไปในทองฟา. บทวา คายนฺติ  ไดแก 
ขับรองเพลงท่ีประกอบพระพุทธคุณ. 
          บทวา  เสเฬนฺติ  ไดแก ทําเสียงประสานดวยปาก.  บทวา วาทยนฺติ 
ความวา  พิณมีพิณชื่อวาวิปญจิกาและมกรมุขเปนตนขนาดใหญ    และดนตรีทั้ง 
หลายก็บรรเลงประกอบข้ึน  เพ่ือบูชาพระตถาคต.  บทวา  ภุชานิ  โปเถนฺติ 
แปลวา  ปรบมือ.   พึงเห็นวาเปนลิงควิปลาส.   บทวา  นจฺจนฺติ  จ  ไดแก 
ใชใหผูอ่ืนฟอนดวย   ฟอนเองดวย. 
          ในคําวา   ยถา  ตุยหฺ  มหาวีร  ปาเทสุ   จกฺกลกฺขณ  นี้   ยถา 
แปลวา โดยประการไรเลา.  ชื่อวา  มหาวีระ  เพราะทรงประกอบดวยความเพียร 
อยางใหญ.    บทวา  ปาเทสุ  จกฺกลกขฺณ  ความวา   ที่ฝาพระบาทท้ังสอง 
ของพระองค  มลีักษณะจักร   [ลอ]  มซีี่กํามีกงมีดุมบริบูรณดวยอาการทุกอยาง 
งดงาม.  ก็  จักกศัพทนี้  ปรากฏใชในอรรถมีสมบัติ,  สวนของรถ,  อิริยาบถ, 
ทาน,  รัตนจักร,  ธรรมจักร,  ขุรจักร, และลักษณะเปนตน.  ที่ใชในอรรถวา 
สมบัติ   ไดในบาลีเปนตนวา   จตฺตาริมานิ   ภิกขฺเว   จกกฺานิ   เยห ิ
สมนฺนาคตาน  เทวมนุสสฺาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมบัติ  ๔ ที่เมื่อเทวดา  
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และมนุษยประกอบพรอมแลว. ที่ใชในอรรถวาสวนแหงรถไดในบาลีเปนตน 
วา  จกฺก  ว  วทโต  ปท   เหมือนลอเกวียนที่แลนตามเทาโคที่กําลังนําเกวียน 
ไป.  ทีใ่ชในอรรถวา  อิรยิาบถ     ไดในบาลีเปนตนวา  จตุจกฺก    นวทฺวาร 
 มีอิริยาบถ ๔ มีทวาร ๙. ที่ใชในอรรถวา ทาน  ไดในบาลีนี้วา  ทท  ภฺุช    จ 
มา  จ  ปมาโท  จกฺก  วตฺตย  สพฺพปาณีน  ทานเมื่อใหทาน  กจ็งใชสอย 
อยาประมาทจงบําเพ็ญทานแกสัตวทั้งปวง.  ที่ใชในอรรถวา  รตันจักร  ไดใน 
บาลีนี้วา  ทิพฺพ   จกฺกรตน  ปาตภูต   จักรรัตนะทิพย  ปรากฏแลว.  ที่ใช 
ในอรรถวา     ธรรมจักร ไดในบาลีนี้วา  มยา  ปวตฺติต  จกฺก  ธรรมจักร 
อันเราใหเปนไปแลว .    ที่ใชในอรรถวา    ขุรจักร    อธิบายวา    จักรสําหรับ 
ประหาร  ไดในบาลีนี้วา   อิจฺฉาหตสฺส   โปสสฺส   จกฺก   ภมติ  มตฺถเก 
จักรคมหมุนอยูบนกระหมอมของบุรุษผูที่ถูกความอยากครองงําแลว.   ที่ใชใน 
อรรถวา  ลักษณะ. ไดในบาลีนี้วา  ปาทตเลสุ  จกฺกานิ   ชาตานิ  ลักษณะ 
ทั้งหลายเกิดแลว   ที่ฝาพระบาทท้ังสอง.   แมในทีน่ี้   พึงเห็นวา  ใชในอรรถวา 
จักรคือลักษณะ.   บทวา   ธชวชริปฏากา   วฑฺฒมานงฺกุสาจิต  ความวา 
ลักษณะจักรที่พระบาทท้ังสอง  รวบรวม  ประดับ   ลอมไวดวยธชะ  [ธงชาย] 
วชิระ  [อาวุธพระอินทร]   ปฏาก  [ธงผา]  วัฑฒมานะ  [เครื่องแตงพระองค] 
และอังกุส  [ขอชาง]  เมื่อทานถือเอาลักษณะจักรแลว   ก็เปนอันถือเอาลักษณะ 
ที่เหลือไวดวย.  พระอนุพยัญชนะ  ๘๐ และพระรัศมี   ๑  วา  ก็เหมือนกัน  เพราะ 
ฉะน้ัน      พระวรกายของพระผูมีพระภาคเจาท่ีประดับพรอมดวยพระมหาปุริส- 
ลักษณะ  ๓๒  พระอนุพยัญชนะ  ๘๐ และพระรัศมี  ๑  วา ก็เปลงพระพุทธรัศมีมี 
พรรณะ ๖ ซึง่แลนฉวัดเฉวียนไป    จึงงดงามอยางเหลือเกิน   เหมือนตนปาริ-  
ฉัตตกะดอกบานสะพรั่งไปทั้งตน      เหมือนดงบัว    ที่มีดอกบัวหลวงแยมแลว  
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เหมือนเสาระเนียดทองใหม    สวยงามดวยรัตนะตางชนิด   เหมือนทองฟางาม 
ระยับดวยดวงดาว. 
        บัดนี ้     เพ่ือแสดงสมบัติคือรูปกายและธรรมกายของพระผูมีพระภาค- 
เจา   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาน้ีวา 
                พระผูมีพระภาคเจา   ไมมีผูเสมอเหมือนในพระ 
        รูป  ในศีล  สมาธิ   ปญญาและวิมุตติ    ทรงเสมอกับ 
        พระพุทธเจาท่ีไมมีใครเสมอในการประกาศพระธรรม- 
        จักร.                                                               
                                            แกอรรถ 
        รูปศัพทนี้วา  รูเป   ในคาถาน้ัน     ปรากฏใชในอรรถม ี  ขันธ  ภพ 
นิมิต  ปจจัย   สรรีะ  วรรณะและทรวดทรงเปนตน.   เหมือนอยางที่ทานกลาว 
ไววา  รูป  ศพัทที่ใชในอรรถวา  รูปขนัธ   ไดในบาลีนี้วา     ยงฺกิฺจิ   รูป 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนน   รูปขันธอยางหน่ึงอยางใด  ที่เปนอดีต    อนาคต 
ปจจุบัน.    ทีใ่ชในอรรถวา   รูปภพ     ไดในบาลีนี้วา   รูปูปปตฺติยา      มคฺค 
ภาเวติ   ยอมเจริญมรรค   เพ่ือเขาถึงรูปภพ.  ที่ใชในอรรถวา   กสณินิมิต  ได 
ในบาลีนี้วา  อชฺฌตฺต  อรปูสฺ ี  พหทิฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  สําคัญอรูป 
ภายใน  ยอมเห็นกสิณนิมิตภายนอก.  ที่ใชในอรรถวา  ปจจัย  ไดในบาลีนี้วา 
สรูปา  ภิกขฺเว   อุปฺปชฺชนฺติ   ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา  โน   อรปูา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อกุศลบาปธรรมมีปจจัยหรือไมมีปจจัยจึงเกิดข้ึน.    ที่ใช 
ในอรรถวา  สรีระ  ไดในบาลีนี้วา  อากาโส  ปริวาริโต  รูปนฺเตฺวว    สงฺข 
คจฺฉติ  อากาศท่ีหอมลอม  ก็นับไดวาสรีระ.  ที่ใชในอรรถวา  วรรณะ  ไดใน 
บาลีนี้วา   จกฺขฺุจ   ปฏจิฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิฺาณ   อาศัย  
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จักษุและวรรณะ  จักขุวิญญาณจึงเกิด.   ที่ใชในอรรถวา  ทรวดทรง   ไดในบาลี 
นี้วา  รูปปฺปมาโณ  รูปปฺปสนฺโน  ถือทรวดทรงเปนประมาณ  เลื่อมใสใน 
ทรวดทรง.   แมในท่ีนี้   กพึ็งเห็นวา   ใชในอรรถวา  ทรวดทรง.  บทวา  สีเล 
ไดแก  ในศีล ๔ อยาง.   บทวา  สมาธิมหฺิ ไดแก  ในสมาธิ  ๓  อยาง.  บทวา 
ปฺาย ไดแก ในปญญาท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระ. บทวา  อสาทิโส  แปลวา 
ไมมีใครเหมือน  ไมมีใครเปรียบ.    บทวา  วิมุตฺติยา  ไดแก   ในผลวิมุตติ. 
บทวา  อสมสโม  ความวา  อดีตพระพุทธเจาท้ังหลาย ไมมีใครเสมอ  พระ- 
องคก็ทรงเสมอกับพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีไมมีใครเสมอเหลาน้ัน    โดยพระคุณ 
ทั้งหลายมีศีลเปนตน     เหตุนั้นพระองคจึงชื่อวา   ผูเสมอกับพระพุทธเจาท่ีไมมี 
ใครเสมอ     ทานแสดงสมบัติคือพระรูปกาย    ของพระผูมีพระภาคเจาดวยกถา 
เพียงเทาน้ี. 
               บัดนี้   เพ่ือแสดงกําลังพระกายเปนตนของพระผูมีพระภาคเจา     ทาน 
พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                กําลังพระยาชาง  ๑๐  เชือก     เปนกําลังปกติใน 
        พระกายของพระองค  พระองคไมมีใครเสมอดวยกําลัง 
        พระวรฤทธิ์  ในการประกาศพระธรรมจักร. 

                                            แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ทสนาคพล     ไดแก  กําลังพระยาชาง 
ฉัททันต  ๑. เชือก.     จริงอยูกําลังของพระตถาคตมี  ๒  คือ   กาํลังพระกาย  ๑ 
กําลังพระญาณ  ๑.  บรรดากําลังท้ังสองน้ัน    กําลังพระกาย   พึงทราบตามแนว 
ตระกูลชาง.   คืออะไร   พึงทราบชาง  ๑๐  ตระกลูเหลาน้ี.    
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                กาฬาวกฺจ  คงฺเคยฺย    ปณฺฑร    ตมฺพปงฺคล 
        คนฺธมงฺคลเหมสฺจ              อุโปสถฉทฺทนฺติเม  ทส. 
                ชาง   ๑๐  ตระกูลเหลาน้ีคือ  กาฬาวกะ  คังเคยยะ 
        ปณฑระ  ตัมพะ   ปงคละ   คันธะ   มังคละ   เหมะ 
        อุโปสถะ  ฉัททันตะ. 
           กาฬวกะไดแก  ตระกูลชางปกติ. กําลังกายของบุรุษ  ๑๐ คน  เปนกําลัง 
 
ของชางตระกูลกาฬาวกะ ๑ เชือก.  กําลังของชางตระกูลกาฬาวกะ  ๑๐  เชือก 
เปนกําลังของชางตระกูลคังเคยยะ ๑  เชือก      พึงนํากําลังของชางตระกูลตางๆ 
โดยอุบายดังกลาวมานี้จนถึงกําลังของชางตระกูลฉัททันตะ  กําลังของชางตระกูล 
ฉัททันตะ   ๑๐ เชือก   เปนกําลังของพระตถาคตพระองคเดียว.   กําลังของพระ- 
ตถาคตนี้นี่แลเรียกกันวา  กําลังนารายณ   กําลังวชิระ.   กําลังของพระตถาคตน้ี  
นั้น     เทากับกําลังชางโกฏิพันเชือกโดยนับชางตามปกติ    เทากับกําลังของบุรุษ 
สิบโกฏิพันคน.   กําลังพระวรกายปกติของพระตถาคตมีดังน้ีกอน.     สวนกําลัง 
พระญาณ  หาประมาณมิได    กําลังพระญาณมีเปนตนอยางนี้คือ  พระทศพล- 
ญาณ  พระจตุเวสารัชญาณ    พระอกมัปนญาณในบริษัท ๘  พระจตุโยนิปริ- 
เฉทกญาณ พระปญจคติปริเฉทกญาณ พระพุทธญาณ  ๑๔.  แตในที่นี้   ประสงค 
เอากําลังพระวรกาย.  บทวา   กาเย   ตุยฺห  ปากติก  พล   ความวา  กําลัง 
ตามปกติในพระวรกายของพระองคนั้น   เพราะฉะนั้น     บทวา   ทสนาคพล 
จึงมีความวา   เทากับกําลงัของพระยาชางตระกูลฉัททันต  ๑๐ เชือก. 
        บัดนี ้ เมื่อแสดงกําลังพระญาณ ทานจึงกลาววา  พระองคไมมีผูเสมอ 
ดวยกําลังพระวรฤทธิ์ในการประกาศพระธรรมจักร.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อิทฺธิพเลน   อสโม   ไดแก   ไมมีผูเสมอ    ไมมีผูเสมือน    ไมมีผูเปรียบ. 
บทวา    ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเน  ความวา ไมมีผูเสมอแมในพระเทศนาญาณ.  
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               บัดนี้   เพ่ือแสดงการประกอบในการนอบนอมพระตถาคตวา     พระ- 
ศาสดาพระองคใดประกอบพรอมดวยพระคุณมีดังกลาวมานี้เปนตน พระศาสดา 
พระองคนั้น    ทรงเปนนายกเอกของโลกท้ังปวง   ขอทานท้ังหลาย   จงนมัสการ 
พระศาสดาพระองคนั้น  ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   จึงกลาววา 
                ทานท้ังหลาย จงนมัสการพระศาสดา ผูประกอบ 
        ดวยพระคุณทุกอยาง ประกอบดวยองคคุณท้ังปวง เปน 
        พระมหามุนี  มีพระกรุณา  เปนนาถะของโลก. 
 

                                                 แกอรรถ 
        ในคาถาน้ัน    ศัพทวา  เอว   เปนนิบาตลงในอรรถชี้แจงอยางที่กลาว 
มาแลว.  ศัพทนี้วา  สพฺโพ  ในคําวา  สพฺพคุณฺเปต  นี ้ เปนศัพทกลาวถึง 
ไมเหลือเลย.  คุณ ศัพทนีว้า คุโณ  ปรากฏใชในอรรถเปนอันมาก. 
        จริงอยางนั้น      คุณ  ศัพทนี้     ใชในอรรถวา  ชั้น      ไดในบาลีนี้วา 
อนุชานามิ  ภิกฺขเว   อหตาน  วตฺถาน  ทิคุณ  สงฺฆาฏึ  ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย   เราอนุญาตผาสังฆาฏิสองชั้นสําหรับผาท้ังหลายท่ีใหม.  ที่ใชในอรรถวา 
กลุม  ไดในบาลีนี้วา    อจฺเจนฺติ   กาลา   ตรยนฺติ   รตฺติโย   วโยคุณา 
อนุปุพฺพ  ชหนฺติ  กาลก็ลวงไป  ราตรีก็ลวงไป  กลุมแหงวัยก็ละลําดับไป. 
        ที่ใชในอรรถวา   อานิสงส     ไดในบาลีนี้วา    สตคุณา   ทกฺขิณา 
ปาฏิกงฺขิตพฺพา  พึงหวังทักษิณา  มีอานิสงสเปนรอย.  ทีใ่ชในอรรถวา  พวง 
ไดในบาลีนี้วา  กยิรา  มาลาคุเณ  พหู  พึงทําพวงมาลัยเปนอันมาก.  ที่ใช 
ในอรรถวา  สมบัติ  ไดในบาลีนี้วา    อฏ   คุณ  สมุเปต  อภิฺาพลมาหรึ 
นํามาซึ่งกําลังแหงอภิญญา    อันประกอบพรอมดวยสมบัติ  ๘.    แมในท่ีนี้กพึ็ง  
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เห็นวาใชในอรรถวา   สมบัติ   เพราะฉะนั้น    จึงมีความวาเขาถึงประกอบพรอม 
แลว    ดวยคุณท่ีเปนโลกยิะและโลกุตระทั้งปวงคือดวยสมบัติทุกอยาง.    บทวา 
สพฺพงฺคสมุปาคต  ไดแก   เขามาถึงแลว  ประกอบพรอมแลว  ดวยพระพุทธ- 
คุณหรือดวยองคคุณท้ังปวง.   บทวา  มหามุน ี ไดแก  ชื่อวา  มนุีใหญเพราะ 
ยิ่งกวามุนีทั้งหลาย   มีพระปจเจกพุทธเจาเปนตนอ่ืนๆ เหตุนั้นจึงเรียกวา   มหา 
มุนี.  บทวา  การุณิก  ไดแก  ชื่อวาผูมีกรุณา  เพราะประกอบดวยกรุณาคุณ. 
บทวา  โลกนาถ  ไดแก  เปนนาถะเอกของโลกท้ังปวง.  อธิบายวา  อันโลกทั้ง 
ปวงมุงหวังอยางน้ีวา    ทานผูนี้    เปนผูกําจัด     เปนผูระงับความเดือดรอนคือ 
ทุกขของพวกเรา  ดังน้ี. 
        บัดนี ้     เพ่ือแสดงความท่ีพระทศพล    ทรงเปนผูควรแกการเคารพ 
นบนอบทุกอยาง  ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                พระองคควรการกราบไหว   การชมการสรรเสริญ  
        การนบนอบบูชา. 
                ขาแตพระมหาวีระ   ชนเหลาหนึ่งเหลาใดเปน  ผู 
        ควรแกการไหวในโลก    ชนเหลาใด   ควรซ่ึงการไหว 
        พระองคเปนผูประเสริฐสุดกวาชนเหลาน้ันทั้งหมด  ชน 
        เสมอเหมือนพระองคไมมีเลย. 
 

                                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อภิวาทน  ไดแก  ใหผูอ่ืนทําการกราบ 
ตน. บทวา  โถมน ไดแก ชมลับหลัง.  บทวา  วนฺทน  ไดแก นอบนอม. 
บทวา ปสสน ไดแก สรรเสริญตอหนา.  บทวา  นมสฺสน  ไดแก ทําอัญชล ี 
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หรือนอบนอมดวยใจ.   บทวา   ปูชน  ไดแก   และการบูชาดวยมาลัยของหอม 
และเครื่องลูบไลเปนตน.   บทวา   สพฺพ  ความวา  พระองคทรงสมควรเหมาะ 
สมสักการะวิเศษดังกลาวแลวน้ันทุกอยาง.  บทวา เย  เกจิ  โลเก  วนฺทเนยฺยา 
ความวาชนเหลาหนึ่งเหลาใด    ควรกราบ   ควรไหว    ควรซ่ึงการไหวในโลก. 
บทวา  เย ไดแก  อนึ่งชนเหลาใด  ควรซึ่งการไหวในโลก.   ก็บทน้ีเปนไวพจน 
ของบทตนนั้นแล.   บทวา  สพฺพเสฏโ  ความวา  ขาแตพระมหาวีระ พระ- 
องคเปนผูประเสริฐสุด    สูงสุดกวาชนเหลาน้ันทั้งหมด    ชนไรท่ีเสมอเหมือน 
พระองค  ไมมีในโลก. 
        ครั้งน้ัน      เมื่อพระผูมีพระภาคเจา     ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย    ทรง 
เนรมิตรัตนจงกรมเสด็จจงกรม  ณ   รตันจงกรมน้ันอยู   ทานพระสารีบุตรพรอม  
ดวยภิกษุบริวาร  ๕๐๐ รปู อยู  ณ เขาคิมฌกูฏ กรุงราชคฤห ครัง้น้ัน   พระเถระ 
ตรวจดูพระผูมีพระภาคเจา       ก็เห็นพระองคเสด็จจงกรม  ณ  รตันจงกรมใน 
อากาศ  กรุงกบิลพัศดุ.  ดวยเหตุนั้น     ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาว 
คําเปนตนวา 
                         ทานพระสารีบุตร   ผูมีปญญามาก    ผูฉลาดใน 
        สมาธิและฌาน  อยูที่เขาคิชฌกูฏ  ก็เห็นพระผูเปนนายก 
        ของโลก.   
 

                                               แกอรรถ 
                    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สาริปุตฺโต ไดแก  ชื่อวาสารีบุตร  เพราะ 
เปนบุตรของพราหมณีชื่อวา สารี.  บทวา  มหาปฺโ ไดแก  ชื่อวามีปญญา 
มาก  เพราะเปนผูประกอบดวยปญญา ๑๖ อยางใหญ. ในคําวา  สมาธิชฺฌาน-  
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โกวิโท  นี้.  บทวา   สมาธิ   ไดแก  ชือ่วาสมาธิ   เพราะบรรจงต้ัง  คือวางจิต 
ไวสม่ําเสมอในอารมณ.   สมาธินั้น   ม ี๓  คือ  ชนิดมีวิตกมีวิจาร    ชนิดไมมี 
วิตกมีเพียงวิจาร   ชนิดทีไ่มมีวิตกไมมีวิจาร.    บทวา   ฌาน  ไดแกปฐมฌาน 
ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  แมฌานอ่ืนมีเมตตาฌานเปนตนก็เปนอันทาน 
สงเคราะหดวยฌานท่ีกลาวมาแลวน้ี   มีปฐมฌานเปนตน. 
        แมฌานก็มี  ๒ อยาง  คือ ลักขณูปนิชฌาน อารมัมณูปนิชฌาน. 
บรรดาฌานทั้ง ๒ นั้นวิปสสนาญาณ  เรียกวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะเขาไป 
เพงลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน  สวนฌานมีปฐมฌานเปนตน  เรียกวา  ฌาน 
เพราะเขาไปเพงอารมณ  หรือเผาธรรมท่ีเปนขาศึก.   ผูฉลาดในสมาธิดวย  ใน 
ฌานดวย    เหตุนั้นจึงชื่อวา  ผูฉลาดในสมาธิและฌาน.     บทวา   คิชฺฌกูเฏ 
ความวา   ยืนอยูที่ภูเขามีชื่ออยางนี้นี่แล.   บทวา   ปสฺสติ  ไดแก  เห็นแลว. 
        บทวา  สุผุลฺล  สาลราชว  เชื่อมความกับบทวา  อาโลก  อยางนี้วา 
ทานพระสารีบุตรตรวจดูพระทศพลผูเปนดังตนพระยาสาลพฤกษ   ซึ่งมีศีลเปน 
ราก   มีสมาธิเปนลําตน   มีปญญาเปนกิ่ง  มีอภิญญาเปนดอก  มีวิมุตติเปนผล 
เหมือนตนพระยาสาละ  มีลําตนกลมกลึง   มีกิ่งประดับดวยตาตูมผลใบออนและ 
หนอที่อวบข้ึนดก  มีดอกบานสะพรั่งทั่วตน .    บทวา  จนฺทว  คคเน  ยถา 
ความวา     ตรวจดูพระมุนีผูประเสริฐดังดวงจันทร   ผูทําการกําจัดความมืดคือ 
กิเลสทั้งปวง    ผูทําความแยมแกดงโกมุทคือเวไนยชน    ดุจดวงจันทรเต็มดวง 
ในฤดูสารทอันหอมลอมดวยหมูดาว  หลุดพนจากอุปสรรค   คือ  หมอก  หมิะ 
ควัน  ละออง  และราหู.   บทวา ยถา   เปนเพียงนิบาต .  บทวา   มชฺฌนฺหิเกว 
สูริย  ความวา   รุงโรจนอยูดุจดวงอาทิตย  ที่สองแสงเปนชอชั้น   ดวยสิริเวลา 
เที่ยงวัน. บทวา   นราสภ  ไดแก  ผูสูงสุดในนรชน.  
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        บทวา    ชลนฺต   แปลวา   รุงเรืองอยู   อธิบายวา  พระวรสรีระประดับ 
พรอมดวยพระมหาปุริสลักษณะและพระอสีติอนุพยัญชนะ   มีพระพักตรดังทอง 
งาม  มีสิริดังพระจันทรเต็มดวงในฤดูสารท  รุงเรืองอยูดวยพระพุทธสิริอยางยิ่ง. 
บทวา  ทีปรุกฺขว  ไดแก  ประดุจตนประทีปที่เขายกประทีปไว.  บทวา  ตรณุ- 
สุรยว   อุคฺคต  ไดแก  ประดุจดวงอาทิตยอุทัยใหม ๆ  อธิบายวา  รุงเรืองอยู 
โดยภาวะเรียบรอย.   ก็ทานเรียกดวงอาทิตยออนๆ   เพราะเหตุอุทัยข้ึน.  ไมม ี
ลดแสงหรือเพ่ิมแสงเหมือนดวงจันทร   [เพราะดวงอาทิตยไมมีข้ึนแรม].  บทวา 
พฺยามปฺปภานุรฺชิต   ไดแก  อันพระรัศมีวาหน่ึงเปลงแสงจับแลว. บทวา   ธีร 
ปสฺสติ  โลกนายก  ความวา เห็นพระผูนํา   ซึ่งเปนปราชญเอกของโลกท้ังปวง. 
        ลําดับนั้น     ทานพระธรรมเสนาบดี   ยืนอยู ณ  เขาคิชฌกูฏ  ซึ่งมียอด 
จรดหมูธารนํ้าเย็นสนิทมียอดอบอวลดวยดอกของตนไมที่มีกลิ่นหอมนานาชนิด 
มียอดวิจิตรงามอยางยิ่ง    แลเห็นพระผูมีพระภาคเจา   อันหมูเทวดาและพรหม 
ซึ่งมาแตหม่ืนจักรวาลแวดลอมแลว        ซึ่งเสด็จจงกรม  ณ  ทีจ่งกรมเปนรัตนะ 
ลวน    ดวยพระพุทธสิริอันยอดเยี่ยม   ดวยพระพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิไดจึง 
คิดวา   เอาเถิด  จําเราจักเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ทูลขอพระพุทธวงศเทศนา 
อันแสดงพระพุทธคุณ   จึงประชุมภิกษุ  ๕๐๐  รปู  ซึ่งอยูกับตน.  ดวยเหตุนั้น 
พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                   ทานพระธรรมเสนาบดี  จึงประชุมภกิษุ  ๕๐๐  รปู 
        ซึ่งทํากจิเสร็จแลว   ผูคงท่ี   สิ้นอาสวะแลว   ปราศจาก 
        มลทิน  ทันที.   
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                                               แกอรรถ  

                 บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ปฺจนฺน  ภกิขุสตาน  ไดแก  ภิกษุ 
๕๐๐ รูป.  ฉัฏฐีวิภัตติ พึงเห็นวาทานใชในอรรถทติุยาวิภัตติ.  บทวา  กตกิจฺ- 
จาน  ความวา   ผูจบโสฬสกิจแลว   คือ  ปรญิญากจิ  ปหานกิจ  สัจฉิกิริยากิจ 
และภาวนากิจ  ดวยมรรค ๔ ในสัจจะ ๔.  บทวา   ขีณาสวาน   ไดแก   ผูสิ้น 
อาสวะ  ๔.  บทวา  วิมลาน ไดแก  ผูปราศจากมลทิน  หรือชื่อวา มีมลทินไป 
ปราศแลว   อธิบายวา  มีจิตสันดานอันบริสุทธิ์อยางยิ่ง  เพราะเปนผูมีอาสวะสิ้น 
แลว.  บทวา  ขเณน  ไดแก  ในทันใดนั่นเอง.  บทวา  สนฺนิปาตยิ     แปลวา 
ใหประชุมกนัแลว. 
          บัดนี ้    เพื่อแสดงเหตุในการประชุมและในการไปของภิกษุเหลาน้ัน 
ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาเหลานั้นวา 
                พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงปาฏิหาริย   ชื่อ 
                  โลกปสาทนะทําโลกใหเลื่อมใส   แมพวกเราก็ไปในท่ี 
                 นัน้    เราจักถวายบังคมพระชินพุทธเจา. 
                มาเถิด   เราท้ังหมดจะพากันไป   เราจักทูลถาม 
                 พระพุทธชินเจา  พบพระผูนําโลกแลว    ก็จักบรรเทา 
                 ความสงสัยเสียได.    
       

                                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โลกปฺปสาทน  นาม  ความวา  ทาน 
เรียกปาฏิหาริยวา  โลกปสาทนะ  เพราะทําความเลื่อมใสแกสัตวโลก. ปาฐะวา 
อุลฺโลกปฺปสาทน  ดังนี้ก็มี.  ความวา  ชือ่ปาฏิหาริยวา พระพุทธเจาเปดโลก.  
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ปาฏิหาริยนั้นทานกลาววา     อธิษฐานการทําสัตวแมทั้งหมด     เบื้องบนต้ังแต 
อกนิษฐภพ      เบื้องตํ่าถึงอเวจี      ทําใหเปนแสงสวางอันเดียวกันในระหวาง 
นี้ใหเห็นซึ่งกันและกันในระหวางน้ี.    บทวา    นทิสฺสยิ    แปลวา   แสดง 
แลว.   บทวา  อมฺเหป   แปลวา แมเราทั้งหลาย.   บทวา  ตตฺถ   ความวา    ไป 
ในที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู.   บทวา  วนฺทสิฺสาม  ความวา พวกเราจัก 
ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา.  แตในคําวา   อมฺเหป 
นี้พึงเห็นการเชื่อมความแหงศัพท  ๒  ศัพทนี้วา   มย  ศัพทตน    เชื่อมความกับ 
กิริยาเดินไป  มย  ศัพทหลัง  เชื่อมความกับกิริยาถวายบังคม.  ความจริง  ความ 
นอกจากน้ีก็ไมพนโทษคือการกลาวซ้ํา. 
        บทวา   เอถ   แปลวา  มาเถิด.    ในคําวา   กงฺข   วิโนทยิสฺสาม      นี ้
ผูทักทวงกลาววา   ข้ึนชื่อวา  ความสงสัยแมไรๆ  ของพระขีณาสพทั้งหลายไมมี 
เหตุไร   พระเถระจึงกลาวอยางนี้.    ตอบวา   ขอน้ันเปนความจริงทีเดียว  ความ 
สงสัยขาดไปดวยปฐมมรรคเทาน้ัน  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา 
        ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  (ธรรมที่พึงประหาณดวยโสดาปตติมรรค) 
คืออะไรบาง    คือจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔ ดวง    จิตตุปบาทท่ีสหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ๑ ดวงและ   โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะท่ีพาไปอบาย    และกเิลส 
ทั้งหลาย  ซึ่งต้ังอยูฐานเดียวกับจิตเหลาน้ัน.   แตความสงสัยนั้นไมใช   ที่เรียกวา 
วิจิกิจฉา.   กอ็ะไรเลาชื่อวา   การไมรูบัญญัติ.    แตพระเถระประสงคจะทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจา    ถึงพุทธวงศ    ดวยวาพุทธวงศนั้นเปนวิสัยของพระพุทธ-  
เจาท้ังหลายเทาน้ัน       มใิชวิสัยของพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น      จึงควรทราบวา   พระเถระกลาวอยางนี้    ก็เพราะพุทธวงศมิใช 
วิสัย.  บทวา  วิโนทยิสฺสาม   แปลวา  จักบรรเทา.  
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               ครัง้น้ัน   ภิกษุเหลาน้ัน    ฟงคําของพระเถระแลวตางก็ถือเอาบาตรจีวร 
ของตน ๆ    มีกิเลสอันทําลายแลวมีเครื่องผูกขาดแลว     เหมือนชางใหญ   สวม 
เกราะดีแลว    มักนอย   สนัโดษ   สงัด  ไมคลุกคล ี   ถึงพรอมดวยศีล   สมาธิ  
ปญญา  วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะ  ก็พากันรีบมาประชุม.    ดวยเหตุนั้น 
ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   จึงกลาววา 
                ภกิษุเหลาน้ัน  รับคําวาสาธุแลว  เปนผูมปีญญา 
        รักษาตัว  สํารวมอินทรีย  ตางถือเอาบาตรจีวร  พากัน 
        รบีเขาไปหาพระเถระ. 
 

                                                 แกอรรถ 
               ในคาถาน้ัน  ศัพทวา สาธุ  นี้   ใชในอรรถท้ังหลายมี  วอนขอ,   รับ, 
ปลอบใจ,   และดีเปนตน.    จริงอยางนั้น   สาธุ  ศพัทนี้    ใชในอรรถ   วอนขอ 
ไดในประโยคเปนตนวา     สาธุ    เม   ภนฺเต   ภควา  สงฺขิตฺเตน   ธมฺม 
เทเสตุ   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอ 
โปรดขาพระองคดวยเถิด.    ใชในอรรถ   รบั      ไดในประโยคเปนตนวาสาธุ 
ภนฺเตติ   โข    โส   ภิกขฺุ   ภควโต   ภาสิต   อภินนทฺิตฺวา   อนุโมทิตฺวา 
ภิกษุรูปนั้นยินดีอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวา   ดีแลวพระเจาขา. 
ใชในอรรถ  ปลอบใจ    ไดในประโยคเปนตนวา   สาธุ  สาธุ   สาริปุตฺต   ดลีะ 
ดีละ  สารีบุตร.  ใชในอรรถ  ดี  ไดในบาลีเปนตนวา 
                สาธุ   ธมมฺรุจ ิ ราชา  สาธุ  ปฺญาณวา   นโร 
        สาธุ   มตฺิตานมทฺทุพฺโภ     ปาปสสฺากรณ   สุข. 
                พระราชาผูชอบธรรม  ดี, นรชนผูมีปญญา  ดี,  ผูไม 
        ประทุษรายมิตร  ดี,  การไมทําบาป   เปนสุข.   
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       แตในที่นี้    ประสงคเอาท่ีใชในอรรถ  รบั     เพราะฉะนั้นจึงมีความวา 
ภิกษุเหลาน้ันรับคําของพระเถระวา  สาธุ  แปลวา  ดลีะ.   บทวา   นิปกา ไดแก 
บัณฑิต  ผูมีปญญา.  บทวา สวุตินฺทฺริยา  ไดแก  ผูคุมครองทวารในอินทรีย 
ทั้งหลาย   อธิบายวาผูประกอบดวยอินทรียสังวร.    บทวา   ตรมานา   แปลวา 
รีบ   บทวา   อุปาคมุ   ไดแก   เขาไปหาพระเถระ. 
        บัดนี ้  ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย  เมื่อแสดงประวัติของทานพระ- 
ธรรมเสนาบดี   จึงกลาวคาถาวา  ขีณาสเวหิ   วิมเลหิ   เปนตน.   บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  ทนฺเตหิ ไดแก  ผูฝกทางกาย   ทางจิตแลว.   บทวา อุตฺตเม 
ทเม  ไดแก   ในเพราะพระอรหัต. พึงเห็นสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถนิมิตสัตตมี. 
บทวา  เตหิ    ภิกขฺูห ิ ไดแก  อันภิกษุ ๕๐๐ รูป.   บอกวา  มหาคณี   ความวา 
ชื่อวามหาคณี   เพราะทานมีคณะใหญ   ทั้งโดยศลีเปนตน  และโดยนับจํานวน. 
หรือชื่อวา   มหาคณะ  เพราะเปนคณะใหญโดยคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน   ดวย  
สามารถแหงบทตางๆ  ชือ่วา มหาคณีเพราะคณะใหญของทานมีอยู  เหตุนั้นทาน 
จึงชื่อวามีคณะใหญ.  บทวา  สฬนฺโต  เทโวว  คคเน  ความวา   งดงามดวย 
อิทธิวิลาส  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ณ  พ้ืนนภากาศ   ราวกะเทพดา. 
        บัดนี ้   เพ่ือแสดงวิธีเขาเฝาวา   เต  อิตฺถมฺภูตา   อุปสงฺกมสึุ   ภิกษุมีชื่อ 
อยางนี้เหลานั้นเขาเฝาแลว   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงเริ่มคําวา   อกฺุกา- 
สิตฺจ  ขิปต  ดังนี้เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อกุกฺาสิตฺจ 
ความวา   ไมทําเสียงจาม    บทวา   ขิปตฺจ   ความวา   ไมทําเสียงไอ.   บทวา 
อชฺฌุเปกฺขิย    แปลวา   เฉย   อธิบายวาไมทําท้ังสองอยาง   [คือ  สงบเงียบ]. 
บทวา  สุพฺพตา    ไดแก   ผูมีธุดงคคุณผุดผองดี.     บทวา    สปฺปติสฺสา 
ไดแก   มีความยําเกรง   อธิบายวา   ถอมตน. 
        บทวา   สยมฺภุ    ความวา     มีพุทธภาวะอันทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้ง 
หลาย   บรรลุแลวดวยพระองคเอง   เวนการอางถึงผูอ่ืน.     บทวา    อจฺจุคฺคต  
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ไดแก  ข้ึนมาใหม ๆ.  บทวา  จนฺทว  แปลวา  เหมือนดวงจันทร.  พึงเชื่อมบท 
อยางนี้วา   แลเห็นพระผูมีพระภาคเจา   ซึ่งรุงเรืองอยู  ณ  พ้ืนนภากาศ   เหมือน 
ดวงจันทรในทองฟาฉะน้ัน.  แมในที่นี้    ยถา  ศพัท   ก็เปนเพียงนิบาตเทาน้ัน. 
        บทวา วชิฺชุว ไดแก เหมือนสายฟาทึบ  อธิบายวา  เหมือนสายฟาแลบ 
เชนที่มีแสงชั่วขณะแตต้ังอยูนานฉะน้ัน.   บทวา  คคเน  ยถา   แปลวา เหมือน 
ในอากาศแมในที่นี้  ยถา ศัพท  ก็เปนเพียงนิบาตเทาน้ัน.  นอกจากในท่ีเชนนี้ 
ยถา  ศัพท  ในที่เชนนี้ก็พึงเห็นวาเปนเพียงนิบาต. 
        บทวา  รหทมิว  วิปฺปสนฺน  ความวา  น้ําไมขุนแตใส  เหมือนหวง 
น้ําใหญทั้งลึกทั้งกวางมากฉะนั้น.  บทวา  สุผุลฺล  ปทุม  ยถา พึงเห็นความวา 
เหมือนหวงน้ําท่ีมีดงปทุมดอกแยมบาน.  ปาฐะวา  สุผุลฺล  กมล  ยถา  ดังน้ีก็มี 
ความวา  เหมือนดงบัวท่ีดอกบานสะพรั่ง   เพราะดอกบัวนั้น   นาปรารถนา. 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันมีทานพระธรรมเสนาบดีเปนหัวหนา  ทําอัญชล ี
ไวเหนือเศียร  หมอบลงแทบฝาพระยุคลบาทท่ีมีจักรประดับ.   ดวยเหตุนั้นทาน 
พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา    อฺชลี   ปคฺคเหตฺวาน  ตุฏฐหฏา 
ปโมทิตา  ประคองอัญชลยีินดีราเริงบันเทิงใจ ดังน้ีเปนตน.   บรรดาบทเหลา 
นั้น  บทวา นิปตนฺติ แปลวา  หมอบลง  อธิบายวาถวายบังคม.   บทวา จกฺก-  
ลกฺขเณ ความวา พระบาทที่มีลักษณะจักร  ชื่อวา จักรลักษณะ.  ที่พระบาท 
อันมีจักรลักษณะน้ัน   ทานกลาวคําวา  ปาเท   โดยอํานาจแหงชาติ.   อธิบายวา 
หมอบลงแทบฝาพระบาทของพระศาสดาท่ีมีจักรประดับ. 
        บัดนี ้  ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายเม่ือแสดงนามของพระเถระเหลา 
นั้น  บางทานจึงกลาวคาถาวา    สารปุิตฺโต  มหาปฺโ    โกรณฺฑสมสา- 
ทิโส  เปนตน บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โกรณฺฑสมสาทโส  แปลวา ผูมี  
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ผิวพรรณเสมือนดอกหงอนไก.     ถาจะพึงมีคําถามวา    ถาเปนเชนนั้น   กค็วร 
กลาววา  โกรณฺฑสโม    หรือ  โกรณฺฑสทิโส.  ทําไม    ทานจึงกลาววา 
สมสาทิโส ๒ ครั้ง.  ตอบวา นี้ไมผิดดอก,  ทานเชนน้ัน  ชื่อวา เสมอเหมือน 
กับดอกหงอนไก  โดยเปนเชนเดียวกับดอกหงอนไก  เพราะเทากับดอกหงอนไก. 
อธิบายวา ไมใชกลาวโดยกลาวเกินไป.  กอนอ่ืนในคําวา  สมาชิชฺฌานกุลโล 
นี้  กุสล  ศัพทนี้ใชในอรรถทั้งหลายมีในอรรถวา ไมมีโรค ไมมีโทษ ฉลาด 
และมีสุขเปนวิบาก เปนตน. จริงอยู  กุสล ศัพทนี้  ใชในอรรถวา ไมมีโรค 
ไดในประโยคเปนตนวา  กจฺจิ  น ุโภโต  อนามย   ทานพราหมณ 
ไมมีโรค ไมมีการเจ็บไขบางหรือหนอ. ใชในอรรถวาไมมีโทษ ไดในประโยค 
เปนตนวา   กตโม  ปน  ภนฺเต  กายสมาจาโร  กุสโล  โย  โข  มหาราช 
กายสมาจาโร   อนวชฺโช  ทานพระคุณเจาขา  กายสมาจารเปนกุศลคืออะไร. 
ถวายพระพรมหาบพิตรกายสมาจารเปนกุศล  คือไมมีโทษ. ใชในอรรถวาฉลาด 
ไดในประโยคเปนตนวา   กุสโล  ตฺว   รถสฺส  องฺคปจฺจงฺคาน    ทานฉลาด 
ในสวนประกอบนอยใหญทั้งหลายของรถ.  ใชในอรรถวามีสุขเปนวิบาก  ไดใน 
ประโยคเปนตนวา  กุสลสฺส   กมมฺสสฺ  กตตฺตา  อปุจิตตฺตา  เพราะทําการ 
สรางสมกรรมท่ีมีสุขเปนวิบาก. แตในที่นี้พึงเห็นวาใชในอรรถวาฉลาด. บทวา 
วนฺทเต   แปลวา   ถวายบังคมแลว. 
           บทวา   คชฺชิตา ไดแก     ชือวา  คัชชิตา     เพราะคําราม.   บทวา 
กาลเมโฆว  ไดแก  คํารามเหมือนอากาศที่ทรงน้ําสีเขียวความ  [เมฆ]  อธิบาย 
วาในวิสัยแหงฤทธิ์.   บทวา   นีลุปฺปลสมสาทิโส   แปลวา   มีสีเหมือนดอก 
บัวขาบ.   พึงทราบความในท่ีนี้   โดยนยัที่กลาวไวแลวในหนหลงั.   ทานโกลติะ 
ที่ไดนามตามโคตรอยางนี้วา โมคคัลลานะ.  
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        บทวา    มหากสฺสโปป  จ  ไดแก   เทียบกับทานพระอุรุเวลกัสสป 
ทานพระนทีกัสสป     ทานพระคยากัสสป     ทานพระกุมารกัสสป     ซึ่งเปน 
พระเถระเล็กพระเถระนอย    พระกัสสปรูปนี้เปนมหา    เพราะฉะน้ัน     ทาน 
จึงถูกเรียกวา   มหากัสสป.   ศัพทวา  ป  จ   มีอรรถวาชมเชยและรวบรวม. 
บทวา   อุตฺตตฺตกนกสนฺนิโภ   แปลวา  มีผิวพรรณคลายทองที่รอนละลาย. 
ในคําวา    ธตุคุเณ   นี้    ธรรมชื่อวา  ธุตะ   เพราะกําจัดกิเลส,    ธรรมกําจัด 
กิเลส   ชื่อวา  ธุตคุณ.   กธ็ุตธรรมคืออะไร  คือธรรม ๕  ประการ  บริวาร 
ของธุตังคเจตนาเหลาน้ีคือ      อัปปจฉตา      ความมักนอย,     สันตุฏฐิตา 
ความสันโดษ,     สัลเลขตา    ความขัดเกลา,     ปวิเวกตา    ความสงัด,     อิท- 
มัฏฐิกตา  ความมีสิ่งน้ีเปนประโยชน  ชื่อวา   ธุตธรรม    เพราะบาลีเปนตนวา 
อปฺปจฺฉ  นิสสฺาย  อาศัยความมักนอยนั่นแล.  อีกนัยหน่ึง ญาณชื่อวา ธุตะ 
เพราะกําจัดกิเลสทั้งหลาย. ในธุตคุณน้ัน.  บาลีวา  อคฺคนิกฺขิตโต  ไดแก ที ่ 
ทานสถาปนาวา   เปนผูเลิศ   เปนผูประเสริฐสุด   เปนยอด  อธิบายวา  อันพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มหากัสสป   เปนผูเลิศกวาภิกษุสาวกของเราผูสรรเสริญธุดงค.  ก็  อัคค  ศัพทนี้  
ใชในอรรถทัง้หลายมีอรรถวาเปนตน  ปลาย  สวน  ประเสริฐสุดเปนตน. 
จริงอยางนั้น   อัคค  ศัพท ใชในอรรถวาเปนตน  ไดในบาลีเปนตนวา  อชฺชตคฺเค 
สมฺม  โทวารกิ  อาวรามิ   ทฺวาร  นิคณฺาน  นิคณฺ ีน   ดูกอนสหายนาย 
ประตู    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  เราปดประตูสําหรับนิครนถและนิครนถีทั้งหลาย. 
ใชในอรรถวา   ปลาย    ไดในประโยคเปนตนวา    เตเนว   องฺคุลคฺเคน   ต  
องฺคุลคฺค  ปรามเสยฺย  ภิกษุเอาปลายน้ิวน้ันนั่นแหละ  ถูกตองปลายน้ิวน้ัน 
และวา   อุจฉฺคฺค  เวฬคฺค    ปลายออย  ปลายไผ.    ใชในอรรถวา   สวน 
ไดในบาลีเปนตนวา  อนุชานามิ  ภิกขฺเว  วหิารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน 
ภาเชตุ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตเพ่ือแบงตามสวนแหงวิหาร   หรือ  
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ตามสวนแหงบริเวณ. ใชในอรรถวาประเสริฐสุด  ไดในบาลีเปนตนวา  ยาวตา 
ภิกฺขเว   สตฺตา   อปทา  วา   ทฺวิปทา   วา   ฯ เป ฯ    ตถาคโต   เตส 
อคคมกฺขายติ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวทั้งหลาย  ไมมีเทาก็ดี   มี ๒ เทา 
ก็ดี ฯลฯ  พระตถาคต  กลาวกันวาประเสริฐสุดแหงสัตวเหลาน้ัน.   อัคค  ศพัท 
นี้นั้น   ในทีน่ี้    พึงเห็นวาใชในอรรถวา  ประเสริฐสุด.  ยังใชในอรรถวา ยอด 
ก็มี   พระเถระดํารงอยูในตําแหนงของทานวา   เปนผูประเสริฐและเปนยอดดวย 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา บทวา  อคฺคนิกฺขิตฺโต   ความวา ไดแตงต้ังวาเปนผูเลิศ 
ผูประเสริฐสุด  เปนยอด.   บทวา    โถมิโต  ไดแก  อันเทวดาและมนุษยเปนตน 
สรรเสริญแลว.  บทวา   สตฺถุ   วณฺณิโต   ไดแก   อันพระศาสดาทรงยกยอง 
ชมเชยแลว.    อธิบายวาอันพระศาสดาทรงยกยองสรรเสริญโดยนัยที่มาในพระ- 
สูตรเปนอันมาก  เปนตนอยางนี้วา    กสฺสโป  ภิกขฺเว  จนฺทูปโม  กุลานิ 
อุปสงฺกมติ   อปกสฺเสว   กาย   อปกสฺส  จิตฺต   นิจจฺนวโก   กุเลสุ 
อปคพฺโภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กัสสปไมกําเริบกายไมกําเริบจิต  เปนนวกะ 
ภิกษุใหมอยูเปนนิตย  ไมคะนองในตระกูลทั้งหลาย  เขาไปสูตระกูล.    แมทาน 
พระมหากัสสปนั้น  กถ็วายบังคมพระผูมีพระภาคเจา. 
        บทวา  ทิพฺพจกฺขุ  ความวา    ทิพยจักษุมีอยูแกภิกษุเหลาใด  ภิกษุ 
เหลาน้ัน    ชือ่วามีทิพยจักษุ    ทานพระอนุรุทธะเปนเลิศประเสริฐสุดแหงภิกษุ 
ทั้งหลายผูมีทิพยจักษุเหลาน้ัน   เหมือนอยางที่ตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อนุรุทธะเปนยอดของภิกษุสาวกของเรา    ผูมีทพิยจักษุ   ทานพระอนุรุทธเถระ 
เปนโอรสของพระเจาอมิโตทนะสักกะ  พระเจาอาของพระผูมีพระภาคเจา   เปน 
พระกนิษฐภาดาของพระเจามหานามสักกะ  เปนผูมีบุญมากเปนสุขุมาลชาติอยาง 
ยิ่ง ทานเปนคนที่ ๗ ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน. ลําดับการบรรพชาของทาน 
มาแลวในสังฆเภทกขันธกะ.  บทวา  อวิทูเรว   ไดแกในสํานักของผูมี- 
พระภาคเจานั่นเอง.   
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                  บทวา  อาปตฺติอนาปตฺติยา    ไดแก   ฉลาดในอาบัติและอนาบัติ. 
บทวา  สเตกิจฺฉาย  ไดแก  ในอาบัติที่ทําคืนไดก็มี  ที่ทําคืนไมไดก็มี. บรรดา 
อาบัติเหลาน้ันอาบัติที่ทําคืนไดนั้น     มี ๖ อยาง  อาบัติที่ทําคืนไมไดนั้น    ก็คือ 
อาบัติปาราชิก.     ปาฐะวา   อาปตฺติอนาปตฺติยา   สเตกิจฺฉาย  โกวิโท 
ดังน้ีก็มี.    ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.    บทวา   วนิเย  ไดแก  ในวินัยปฎก. 
บทวา  อคฺคนิกฺขิตฺโต  ความวา   ทานพระอุบาลีอันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
สถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุบาลีเปนเลิศกวา 
ภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย.  บทวา  อุบาลี  ไดแก ทานพระอุบาลีเถระ.  บทวา 
สตฺถุวณฺณิโต  ไดแก  อันพระศาสดาทรงยกยอง  สรรเสริญ.  เลากันวา พระ- 
เถระเรียนวินัยปฎกในสํานักพระตถาคตเทาน้ัน     กลาวเรื่องทั้ง  ๓  คือ    ภารุ- 
กัจฉกวัตถุ.    อัชชกุวัตถุ     กุมารกัสสปวัตถุ     เทียบกับพระสัพพัญุตญาณ. 
เพราะฉะนั้น    พระเถระ  ทานจึงกลาววาอันพระศาสดาทรงยกยอง   โดยนยัเปน 
ตนอยางนี้วา   เปนเลิศของภิกษุสาวกผูทรงวินัย. 
                  บทวา  สุขุมนปุณตฺถปฏิวิทฺโธ   ไดแก  ผูรูตลอดซึ่งอรรถอันสุขุม 
ละเอียดแลว      อธิบายวา     ผูรูตลอดซึ่งอรรถะอันละเอียดเห็นไดยากแลว. 
บทวา  กถิกาน  ปวโร  ไดแก เปนผูประเสริฐสุด  กวาภิกษุผูเปนธรรมกถึก. 
ทานสถาปนาไวในเอตทัคคบาลีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปณุณมันตานีบุตร 
เปนเลิศกวาภิกษุสาวกของเราผูเปนธรรมกถึก.     ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
กถิกาน  ปวโร    เปนผูประเสริฐสุดกวาภิกษุผูเปนธรรมกถึก.   บทวา   คณี  
ไดแก   เปนผูมีหมู.   เลากันวากุลบุตรที่บวชในสาํนักพระเถระ   มถีึง  ๕๐๐ รูป 
ภิกษุเหลาน้ัน ทุกรูป เปนชาวแควนท่ีเกิด อันเปนชาติภูมิของพระทศพล  ทุกรูป  
เปนพระขีณาสพ  ทุกรูปเปนผูไดกถาวัตถุ  ๑๐  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา คณี   
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ผูมีหมู.   บทวา   อิสี   ไดแก  ชื่อวา อิสี  เพราะเสาะแสวงหากุศลธรรม.  บทวา 
มนฺตานิยา  ปุตฺโต ไดแก  เปนบุตรของพราหมณีชื่อมันตานี. คําวา ปุณณะ 
เปนชื่อของทาน.   บทวา  วิสฺสุโต   ไดแก  มชีื่อเสียงทางคุณมีความเปนผูมัก 
นอยเปนตนของตนเอง. 
        ฝายทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ  เมื่อพระศาสดาทรงบรรลุพระอภิ- 
สัมโพธิญาณ  ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแลว   เสด็จมาตามลําดับ ทรง 
อาศัยกรุงราชคฤหประทบัอยู,    ทานกลับมายังกรุงกบิลพัศดุ     บวชมาณพชื่อ 
ปุณณะ   หลานชายของตน      ถวายบังคมทูลลาพระผูมีพระภาคเจา   ตนเอง 
ก็ไปยังสระฉัททันตะเพ่ืออยูประจํา.   สวนทานปุณณะมาพรอมกับพระเถระเพ่ือ 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา   คิดวา  เราจักทํากิจของผูบวชใหเสร็จกอนแลวจึงจักไป 
เฝาพระทศพล  ถูกทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระปลอยไวในกรุงกบิลพัสดุนั่น 
เอง   ทานทําโยนิโสมนสิการ    ไมนานนักก็บรรลพุระอรหัต    เขาเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจา.   ก็บรรดาพระเถระเหลาน้ัน    พระเถระสองรูปเหลาน้ี คือทานพระ- 
อนุรุทธเถระ    ทานพระอุบาลีเถระ    ทานแสดงเหมือนเขาไปยังกรุงกบิลพัศดุ 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลวบวชในวันประชุมพระประยูรญาติ   ฉะนั้นคําน้ันไม 
สมกับบาลีในขันธกะ   และอรรถกถา.   พึงสอบสวนแลวถือเอาเถิด. 
        ครั้งน้ัน     พระศาสดาทรงทราบอาจาระทางจิตของภิกษุ  ๕๐๐  รูป    มี 
พระสารีบุตรเถระเปนตนแลว     ทรงเริ่มตรัสคุณทั้งหลายของพระองค.    ดวย 
เหตุนั้น    ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   จึงกลาววา 
                พระมหามุนี   ผูฉลาดในขออุปมาทรงทราบจิต 
        ของภิกษุเหลาน้ัน   จะทรงตัดความสงสัย   จึงตรัสคุณ 
        ของพระองค.  
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                                           แกอรรถ  

                 บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โอปมมฺกุสโล     ไดแก  ผูฉลาดในขอ 
อุปมา.  กงฺขจฺเฉโท  ไดแก  ทรงตัดความสงสัยของสัตวทั้งปวง. 
                   บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงพระคุณท้ังหลายของพระองค ที่พระองคตรัสแลว 
จึงตรัสวา 
                                 เบื้องตนและเบื้องปลาย  ของอสงไขยเหลาใดอัน 
                ใครๆ รูไมได  อสงไขยเหลาน้ัน  ม ี ๔  คือ  สัตตนิกาย 
                 ๑ หมูสัตว  ๑ โอกาสจักรวาลอันไมสิ้นสุด  ๑  และพระ- 
         พุทธญาณท่ีนับไมได  ๑  อสงไขยเหลาน้ัน   ใคร ๆ  ไม 
                อาจจะรูได. 

                                                   แกอรรถ  

                  ในคาถาน้ัน  ศัพทวา  จตฺตาโร  กําหนดจํานวนที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชี้ความท่ีพึงตรัส ณ บัดนี้ดวยบทวา เอเต.  บทวา  อสงฺเขยยฺา ไดแก  ชือ่ 
วาอสงไขย  เพราะใครๆ  ไมอาจนับได.  อธิบายวาเกินที่จะนับ.   บทวา  โกฏิ 
ไดแก ขอบเขตเบื้องตนหรือเบ้ืองปลาย.   บทวา  เยส   ไดแก   ของอสงไขย ๔ 
เหลาใด. บทวา น  นายติ  ไดแก  ไมปรากฏ.  บัดนี ้ เพ่ือจะทรงแสดงอสงไขย 
๔ ดังกลาวแลวน้ัน   จึงตรัสคําวาสตฺตกาโยเปนตน.  บทวา สตฺตกาโย  แปลวา 
หมูสัตว.  หมูสัตวไมมีที่สิ้นสุด   ไมมีปริมาณ  นบัไมได.   อากาศก็อยางนั้น  
ที่สุดแมของอากาศไมมี  จักรวาลก็เหมือนกัน  ไมมีที่สุดเหมือนกัน   พุทธญาณ 
คือพระสัพพัญุตญาณ    ก็นับไมได.   บทวา  น   สกฺกา  เอเต   วิชานิตุ  
ความวา  เพราะเหตุที่อสงไขยเหลาน้ัน  ไมมีที่สุด   ฉะน้ัน    ใครๆ จึงไมอาจจะ 
รูได. 
                  บัดนี้    พระศาสดาเมื่อทรงขยายพระธรรมเทศนาวา    ในการทําฤทธิ์ 
ตางๆ ของพระองค  นั่นจะอัศจรรยอะไรสําหรับเทวดาและมนุษยเปนตน   ซึ่ง  
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เกิดความประหลาดอัศจรรย   ความประหลาดอัศจรรยที่วิเศษยิ่งกวานั้น  ยังมีอยู 
ขอทานท้ังหลายจงพึงความอัศจรรยนั้นของเรา   จึงตรัสคําเปนตนวา              
                การทําฤทธิ์ตาง ๆ  ของเรา    จะอัศจรรยอะไรใน 
        โลก  ความอัศจรรยทั้งหลายอยางอ่ืน   ที่นาประหลาด 
        นาขนลกุชัน  ยังมีเปนอันมาก.  
 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กึ  เปนคําคาน.    ตรัสคําวา   เอต  ทรง 
หมายถึงการทําฤทธิ์ตางๆ  นี.้  บทวา ย  ความวา  ศัพทวา  ย  นี ้ ใชในอรรถทติุยา 
วิภัตติไดในประโยคเปนตนวา  ย  ต  อปุจฺฉิมฺห  อกิตฺตยีโน  อฺ   ต  
ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ   พฺรูห ิ ขาพระองคทูลถามปญหานั้นใด  ก็ตรัสตอบแกขาพระองค 
ขาพระองคจะทูลถามปญหาอ่ืนนั้น   ขอโปรดตอบปญหานั้นดวย, ใชในอรรถวา 
เหตุไดในประโยคน้ี  อฏานเมต  ภิกขฺเว  อนวกาโส  ย  เอกิสฺสา  โลกธาตุ- 
ยา  เทฺว  อรหนฺโต  สมมฺาสมฺพุทฺธา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด  พระ-   
อรหันตสัมมาสัมพุทธแหงโลกธาตุเดียว  มี ๒ พระองค  เหตุนั้น  ไมเปนฐานะ 
ไมเปนโอกาส,  ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ  ไดในประโยคน้ีวา  ย  วิปสฺสี  ภควา 
กปฺเป  อุทปาทิ    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี  เสด็จอุบัติในกัปใด, 
ใชในอรรถปฐมาวิภิตติ  ไดในประโยคเปนตนวา   ย   โข  เม  ภนฺเต  เทวาน 
ตาวตึสาน   สมฺมขุา   สุต   สมมฺุขา   ปฏิคฺคหิต,   อาโรเจมิ   ต  ภควโต 
ขาแตพระองคผูเจริญ   เรือ่งใด   ขาพระองคไดยินมาตอหนารับมาตอหนาทวย- 
เทพชั้นดาวดึงส  ขาพระองคจะทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา,    แมในที่นี้ 
ก็พึงเห็นวาใชในอรรถปฐมาวิภัตติ. ทรงแสดงวาความอัศจรรยทั้งหลายอยางอ่ืน 
ของเรา  ที่แปลกประหลาดพิเศษยังมีเปนอันมาก.  
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        บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดงความอัศจรรยเหลาน้ัน  จึงตรัสคําเปนตนวา 
                ครัง้ใด    เราชื่อวาทาวสันดุสิตอยูในหมูเทพชั้น 
        ดุสิต   ครั้งน้ัน   หมืน่โลกธาตุ  กพ็ากันประคองอัญชลี 
        ออนวอนเรา. 

                                              แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยทา แปลวา  ในกาลใดพระผูมีพระภาค- 
เจาทรงชี้พระองคเองดวยบทวา  อห.    บทวา   ตุสเิต  กาเย  ไดแก  หมูเทพที่ 
ชื่อวาดุสิต.  ก็ในกาลใดเราบําเพ็ญบารมี  ๓๐  ถวน   บริจาคมหาบริจาค  ๕  ถึงท่ี 
สุดแหงญาตัตถจริยา     โลกัตถจริยาและพุทธจริยา   ใหสัตตสตกมหาทาน   ทํา 
แผนดินใหไหว ๗  ครั้ง     จุติจากอัตภาพเปนพระเวสสันดรแลวก็บังเกิดในภพ 
ดุสิต ในวาระจิตท่ีสอง  แมในกาลน้ันเราก็ไดเปนเทวราชชื่อทาวสันดุสิต. บทวา 
ทสสหสฺสี  สมาคมฺม    ความวา  เทวดาในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันแลว. 
บทวา  ยาจนฺติ  ปฺชลี   มม  ความวา   เทวดาหมื่นโลกธาตุ   เขาไปหาเรา 
ออนวอนเราวา  ขาแตทานผูนิรทุกข   พระองคเมื่อบําเพ็ญบารมี  ๑๐ ทัศ  มิใช 
ปรารถนาสมบัติทาวสักกะ  มิใชปรารถนาสมบัติมาร  มิใชปรารถนาสมบัติพรหม 
มิใชปรารถนาสมบัติจักรพรรดิบําเพ็ญ แตพระองคปรารถนาความเปนพระพุทธ- 
เจาบําเพ็ญเพ่ือชวยขนสัตวขามโอฆสงสาร.  ดวยเหตุนั้น  ทานพระสังคีติกาจารย 
ทั้งหลายจึงกลาววา  [เทวดาในหม่ืนโลกธาตุทูลวอนวา] 
                ขาแตพระมหาวีระ      นี้เปนกาลสมควรสําหรับ 
        พระองค     ขอพระองคโปรดอุบัติในครรภพระมารดา 
        ขอพระองค  เมื่อจะทรงชวยมนษุยโลกพรอมท้ังเทวโลก 
        ใหขามโอฆสงสาร   โปรดจงตรัสรูอมตบทเถิด.  
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                                                แกอรรถ 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   กาโล   เต   แปลวา    เปนกาลสมควร 
สําหรับพระองค.    หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.   บทวา   อุปฺปชฺช   ไดแก 
ถือปฏิสนธิ.  ปาฐะวา  โอกฺกมฺม  ก็ม.ี   บทวา   สเทวก   ความวา โลกพรอม 
ทั้งเทวโลก   ในบทวา  ตารยนฺโต   นี ้   แมทรงบําเพ็ญบารมีอยูก็ชื่อวา  ชวยให 
ขาม.   แมทรงบําเพ็ญบารมีเสร็จ   กช็ือ่วาชวยใหขาม.     แมทรงจุติจากอัตภาพ 
เปนพระเวสสันดร    ถือปฏิสนธิในภพดุสิตดํารงอยูในภพดุสิตน้ัน  ตลอด ๕๗ 
โกฏิปกับ   ๖๐ แสนป   กช็ื่อวาชวยใหขาม.   ทรงถกูเทวดาท้ังหลายทูลวอน   ทรง 
ตรวจมหาวิโลกนะ  ๕ แลว    ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางเจามหา- 
มายาเทวีก็ดี   ทรงอยูในพระครรภถวนทศมาสก็ดี   ก็ชื่อวาชวยใหขาม   แมทรง 
อยูครองฆราวาสวิสัย  ๒๙  พรรษา กช็ื่อวาชวยใหขาม.  ในวันประสูติพระราหุล- 
ภัททะ  ทรงมีนายฉันนะเปนสหาย ข้ึนทรงมากัณฐกะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
ก็ดี     เสด็จเลย ๓  ราชอาณาจักรทรงผนวช  ณ  รมิฝงแนน้ําอโนมา  ก็ด ี   ก็ชื่อวา 
ทรงชวยใหขาม. ทรงบําเพ็ญความเพียร  ๖  ปก็ดี  ในวันวิสาขบูรณมีเพ็ญเดือน 
วิสาขะ  เสด็จข้ึนสูมหาโพธิมัณฑสถาน [โคนโพธิพฤกษ]   ทรงกําจัดกองกําลัง 
ของมาร  ปฐมยาม    ทรงระลึกไดถึงขันธในบุรพชาติ     มัชฌิมยามทรงชําระ 
ทิพยจักษุ    ปจฉิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ๑๒ องค    ทั้งอนุโลมและ 
ปฏิโลมทรงบรรลโุสดาปตติมรรค  ก็ดี  กช็ื่อวาชวยใหขาม.  ในขณะโสดาปตติ- 
ผลก็ดี  ในขณะสกทาคามิมรรคก็ดี  ในขณะสกทาคามิผลก็ดี  ในขณะอนาคามิ- 
มรรคก็ดี   ในขณะอนาคามิผลก็ดี   ในขณะอรหัตมรรคก็ดี  ในขณะอรหัตผล 
ก็ดี   ก็ชื่อวาชวยใหขาม.    ในกาลใด  ไดประทานน้ําอมฤตแกภิกษุปญจวัคคีย 
พรอมดวยเทวดาหม่ืนแปดพันโกฏิ๑  นับต้ังแตกาลนั้น      ทานเรียกวา    ชื่อวา 
ทรงชวยใหขามแลว   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
 
 ๑.  ท่ีอ่ืนเปน   ๑๘  โกฏิ.  
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                เมือ่ทรงยังโลกพรอมเทวโลกใหขามโอฆสงสาร 
        ขอโปรดจงบรรลุอมตบท. 
               ครัง้น้ัน  พระมหาสัตว     แมถูกเทวดาท้ังหลายทูลวอนขอ     ก็มิได 
ประทานปฏิญญาคํารับรองแกเทวดาท้ังหลาย  แตทรงตรวจดู  มหาวิโลกนะ  ๕ 
คือกําหนดกาล  ทวีป  ประเทศ  ตระกลูพระชนมายุของพระชนนี  บรรดา 
มหาวิโลกนะ  ๕  นั้น  ทรงตรวจดูกาลกอนวา  เปนกาลสมควร  หรือยังไมเปน 
กาลสมควร.  ในกาลน้ัน อายุกาล [ของสัตว]  สูงกวาแสนปข้ึนไป  ยังไมชื่อวา 
กาล.   เพราะเหตุไร.   เพราะทุกขมีชาติชรามรณะเปนตนไมปรากฏ   ก็ธรรมดา 
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ทีช่ื่อวาพนจากไตรลักษณ ไมมีเลย. 
เมื่อพระพุทธเจาเหลาน้ันตรัสวา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   ดงัน้ี   สัตวทั้งหลาย 
ยอมไมเชื่อวา  พระพุทธเจาเหลาน้ันตรัสเรื่องอะไร   แตนั้น  การตรัสรูก็ไมมี 
เมื่อการตรัสรูนั้นไมมี  คําส่ังสอนก็ไมเปนนิยยานิกกะนําสัตวออกจากทุกข  เพราะ 
ฉะน้ัน  กาลน้ัน  จึงไมเปนกาลสมควร.   แมอายุกาล [ของสัตว]  ตํ่ากวารอยป 
ก็ยังไมเปนกาลสมควร    เพราะเหตุไร     เพราะกาลน้ัน    สัตวทั้งหลายมีกิเลส 
หนาแนน    และโอวาทท่ีประทานแกสัตวทั้งหลายที่มีกิเลสหนาแนน   ไมอยูใน 
ฐานะควรโอวาท  เพราะฉะนั้นกาลแมนั้น  ก็ไมเปนกาลสมควร.  อายุกาลอยาง 
ตํ่าต้ังแตแสนปลงมา  อยางสูงต้ังแตรอยปข้ึนไป   ชื่อวา กาลสมควร.    บัดนี้ 
มนุษยทั้งหลายมีอายุรอยป   เพราะเหตุนั้น   ครั้งน้ัน  พระโพธสิัตวทรงเห็นวา 
เปนกาลที่ควรบังเกิด. 
        ตอน้ัน    ทรงตรวจดู  ทวีป     ทรงเห็นทวีปวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ยอมบังเกิดในชมพูทวีปเทาน้ัน.     ธรรมดาชมพูทวีป    เปนทวีปใหญมีเนื้อท่ี 
ประมาณหม่ืนโยชน.                            
        เมื่อทรงตรวจดู  ประเทศ  วา  พระพุทธเจาท้ังหลายบังเกิดในประเทศ 
ไหนหนอ  กท็รงเห็นมัชฌิมประเทศ.                                         
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        ตอจากนั้นก็ทรงตรวจดู  ตระกูล  วา      ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
บังเกิดในตระกูลที่โลกสมมติ.  บัดนี ้   ตระกูลกษัตริยเปนตระกูลที่โลกสมมติ 
จําเราจักบังเกิดในตระกูลกษัตริยนั้น      พระราชาพระนามวาสุทโธทนะจักเปน 
พระชนกของเรา. 
        แตนั้นก็ตรวจดู  พระชนนี วา   สตรีนักเลงสุราเหลวไหลจะเปนพุทธ- 
มารดาไมได  จะตองเปนสตรีมีศีล ๕ ไมขาด    ดังนั้นพระราชเทวีพระนามวา 
มหามายานี้ก็เปนเชนนี้    พระนางเจามหามายาน้ีจักเปนชนนีของเรา.   เม่ือทรง 
นึกวาพระนางเจาจะทรงมี   พระชนมายุ   ไดเทาไร   ก็ทรงเห็นวาไดตอไปอีก 
๗ วัน  หลังครบทศมาสแลว. 
        ครั้นทรงตรวจมหาวิโลกนะ  ๕  ประการนี้ดังน้ีแลว   ก็ประทานปฏิญญา 
แกเทวดาทั้งหลายวา   เปนกาลสมควรที่เราจะเปนพระพุทธเจา  ทรงดํารงอยูใน 
ภพดุสิตน้ันตลอดชนมายุแลวจุติจากภพดุสิตน้ัน   ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ 
พระนางเจามายาเทวีในราชสกุลศากยะ    ดวยเหตุนั้น      ทานพระสังคีติกาจารย 
ทั้งหลาย   จึงกลาวเปนตนวา 
                พระโพธิสัตวจุติจากหมูเทพชั้นดุสิตแลว   เสด็จ 
        ลงในพระครรภ  ในกาลใด ในกาลน้ัน    หมื่นโลกธาตุ 
        ไหว  แผนปฐพีก็ไหว. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    โอกกฺมิ  ไดแก  กาวลงเขาไป.  บทวา 
กุจฺฉย  แปลวา ในพระครรภของพระพุทธมารดา. บทวา ทสสหสฺสีโลกธาตุ 
กมฺปตฺถ   ความวา   พระโพธิสัตวทรงมีสติสัมปชัญญะเมื่อลงสูพระครรภของ 
พระพุทธมารดา  ทรงถือปฏิสนธิโดยนักษัตรฤกษเดือนอาสาฬหะหลัง  ในดิถ ี
เพ็ญอาสาฬหะ  ดวยมหาวิปากจิตท่ีเปนเชนเดียวกับกุศลจิตอสังขาริก  ที่สหรคต  
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ดวยโสมนัสสัมปยุตดวยญาณอันมีเมตตาเปนบุรพภาค  ในบรรดาปฏิสนธิจิต  ๑๙  
ดวง. ครั้งน้ัน  ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ   กส็ะเทือนเลื่อนลั่นหว่ันไหว.  ธรรมชาติใด 
ยอมทรงไวซึ่งสภาพท่ีคงที่และเคลื่อนท่ีไดทั้งหมด    เหตุนั้น     ธรรมชาตินัน้ 
ชื่อวาธรณี    คือแผนปฐพี. 
                 ในบทวา  สมปฺชาโน  นิกขฺม ิ นี ้  มีอธิบายวา  ก็ในกาลใด  เรา 
มีสติสัมปชัญญะยืนเหยียดมือทั้งสองออกจากพระครรภของพระชนนี    เหมือน 
พระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน     และเหมือนบุรุษลงจากบันได     อันของไม 
สะอาดไรๆ  ที่เปนสัมภวะในพระครรภไมแปดเปอนเลย.    บทวา   สาธุการ 
ปวตฺเตนฺติ   ไดแก  เทวดาทั้งหลาย    ยังสาธุการใหเปนไป  อธิบายวา    ถวาย 
สาธุการ.  บทวา  ปกมฺปตฺถ   แปลวา  ไหวแลว      อธิบายวา  หม่ืนโลกธาตุ 
ไหวท้ังขณะเสด็จลงสูพระครรภ     ทัง้ขณะประสูติจากพระครรภของพระชนนี. 
                  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเห็นใคร ๆ ที่เสมอเหมือนพระองค 
ในการเสด็จลงสูพระครรภเปนตนจึงตรัสคาถานี้วา     โอกฺกนฺติ   เม   สโม 
นตฺถิ  เปนตนก็เพ่ือทรงแสดงความอัศจรรยของพระองคในการเสด็จลงสูพระ- 
ครรภเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา โอกฺกนฺติ  แปลวา ในการเสด็จลง 
สูพระครรภ  ปฐมาวิภัตติลงในอรรถสตัตมีวิภัตติ  อธิบายวาในการถือปฏิสนธิ. 
บทวา  เม   แปลวา  ดวยเรา.  บทวา  สโม   ไดแก ไมมีใครเสมือน.  ในบทวา 
ชาติโต นี้    ความวา  ชนยอมเกิดจากมารดานี้   เหตุนั้น  มารดาทานจึงเรียกวา 
ชาตี   อธิบายวา  จากมารดาผูใหกําเนิดนั้น.  บทวา  อภินิกขฺเม ไดแก  เสด็จ 
ออก  คือไหลออกจากพระครรภของพระชนนี. 
                  ในบทวา  สมโฺพธิย  นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี  ความตรัสรูอันดีอัน 
ทานสรรเสริญแลว   ชื่อสัมโพธิ.  ก็  โพธิ  ศัพทนี้  ใชในอรรถทัง้หลายมีตนไม 
มรรค  นิพพาน  สัพพัญุตญาณเปนตน.  
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        จริงอยูตนไมทานเรียกวา  โพธิ   ไดในอาคตสถานวา  โพธิรุกฺขมูเล 
ปมาภิสมฺพุทฺโธ    ตรัสเปนพระพุทธเจาครั้งแรก  ณ โคนตนโพธิ์    และวา 
อนฺตรา  จ  คย  อนฺตรา  จ  โพธึ   ระหวางแมน้ําคยา   และโพธพิฤกษ  
        มรรคเรียกวา  โพธิ   ไดในอาคตสถานวา   โพธิ  วุจฺจติ   จตูสุ  มคฺเคส ุ 
ญาณ   ญาณในมรรค ๔  เรียกวา โพธิ. 
        นิพพานเรียกวา  โพธิ    ไดในอาคตสถานวา  ปตฺวาน  โพธิ   อมต 
อสงฺขต  บรรลุพระนิพพานอันเปนอมตะ  เปนอสังขตะ. พระสัพพัญุตญาณ 
เรียกวา  โพธิ  ไดในอาคตสถานวา  ปปฺโปติ  โพธึ    วรภรูิเมธโส   พระผูมี 
ปญญาประเสริฐกวางดังแผนดิน   ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ.    แตในท่ีนี้ 
ทานประสงคพระอรหัตมรรคญาณของพระผูมีพระภาคเจา    อาจารยพวกอ่ืนๆ 
กลาววา สัพพัญุตัญญาณ  ดังนี้ก็มี.  อธิบายวา  เราเปนผูประเสริฐสุดในพระ 
สัพพัญุตญาณน้ัน. 
        ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงอาศัยพระสัมโพธิ- 
ญาณ  สรรเสริญพระองคเอง.  ตอบวา  เพราะพระสัมโพธิญาณใหคุณทุกอยาง 
จริงอยู       ความตรัสรูพรอมของพระผูมีพระภาคเจาใหคุณทุกอยางยอมให 
พระพุทธคุณแมทั้งหมด    ไมเหลือเลย    แตไมใหคุณแกคนอ่ืน ๆ.   ก็บรรดา 
คนทั้งหลายอ่ืนพระอรหัตมรรค    ยอมใหอรหัตผลเทานั้น    แกบางคน    ให 
วิชชา ๓  แกบางคน   ใหอภิญญา ๖  แกบางคน   ใหปฏิสัมภิทา ๔  แกบางคน 
ใหสาวกบารมีญาณแกบางคน    ใหปจเจกโพธิญาณเทาน้ันแกพระปจเจกพุทธะ 
ทั้งหลาย   แตใหคุณสมบัติทุกอยางแกพระพุทธเจาท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงทรงสรรเสริญพระองคเองวา  เปนผูประเสริฐสุดในพระสัมโพธิ- 
ญาณ  เพราะพระสัมโพธิญาณใหคุณทุกอยาง.   อนึ่ง  ทรงทําพ้ืนแผนปฐพีให 
ไหวแลวก็ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 148 

วา เราเปนผูประเสริฐสุดในพระสัมโพฐิญาณ. ในบทวา    ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเน 
พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.    ก็ธรรมจักรม ี๒ คือ  ปฏิเวธญาณ ๑  เทศนาญาณ  ๑ 
ในธรรมจักร ๒ อยางนั้น     ธรรมจักรอันพระปญญาอบรมแลวนํามาซึ่งอริยผล 
แดพระองคชื่อวา  ปฏิเวธญาณ.  ธรรมจักรอันพระกรุณาอบรมแลว     นํามา 
ซึ่งอริยผลแกสาวกท้ังหลายชื่อวา  เทศนาญาณ.  ปฏิเวธญาณ    เปนโลกุตร- 
กุศล  สหรคตดวยอุเบกขา     ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร.   เทศนาญาณ  เปนโลกยิะ 
เปนอัพยากฤต.  แมญาณทั้งสองน้ัน   ก็ไมทั่วไปกับคนอ่ืนๆ แตในที่นี้ประสงค 
เอาเทศนาญาณ.   
        บัดนี้เทวดาท้ังหลายพึงเรื่องราวมีแผนดินไหวเปนตน     ในเพราะการ 
เสด็จลงสูพระครรภของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ก็พากันกลาวคาถานี้วา   อโห 
อจฺฉริย โลเก  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พุทฺธาน  คุณมหนฺตตา 
ความวา  โอ !  พระพุทธเจาท้ังหลายมีพระคุณมาก.  โอ ! พระพทุธเจาท้ังหลาย 
มีอานุภาพมาก. 
                  บทวา  ทสสหสฺสีโลกธาตุ    ฉปฺปการ  ปกมฺปถ  ความวา  มหา 
ปฐพีในหมื่นจักรวาล  หว่ันไหวดวย ๖ อาการ คือ ยืดข้ึนขางหนาโนมลงขางหลัง 
ยืดข้ึนขางหลังโนมลงขางหนา     ยึดข้ึนขางซายโนมลงขางขวา    ยืดข้ึนขางขวา 
โนมลงขางซาย      ยืดข้ึนตรงกลางโนมลงขางทาย     ยืดข้ึนขางทายโนมลงตรง 
กลาง     มหาปฐพีนี้หนาถึงสองแสนส่ีหม่ืนโยชน    มีน้ํารองแผนดินอยูรอบ ๆ 
เหมือนเรือท่ีถูกขนาบดวยการหักของคลื่นแหงน้ําที่ไหวเพราะแรงลม   แมไมมี 
ใจก็เหมือนมีใจ   ก็อาการไหวมี ๖ ประการ ดังกลาวมานี้   เหมือนฟอนรําดวย 
ปติ.  บทวา  โอภาโส  จ  มหา  อาสิ  ความวา ไดมีแสงสวางล้ําเทวานุภาพ 
ของเทวดาท้ังหลาย.    บทวา  อจฺเฉร  โลมหสน     ความวา   ไดมีความ 
อัศจรรยและขนลุกชัน.  
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        บัดนี ้  เมื่อความอัศจรรยทั้งหลาย  มีแผนดินไหวและปรากฏแสงสวาง 
เปนตน  เปนไปอยู   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาวคาถาวา  ภควา  ตมฺห ิ
สมเย   เปนตน    ก็เพ่ือแสดงความเปนไปของพระผูมีพระภาคเจา.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน     บทวา  โลกเชฏโ  ไดแก    เปนผูประเสริฐสุดในโลก.  บทวา 
สเทวก  ไดแก  แหงโลก  พรอมท้ังเทวโลก.  พึงเห็นวา  ทุติยาภัตติใชในอรรถ 
ฉัฏฐีวิภัตติ.   บทวา   ทสฺสยนฺโต   ไดแก   เมื่อทรงแสดงปาฏิหาริย. 
        บทวา   จงฺกมนฺโต  ว   ความวา   เสด็จจงกรม  ณ  รัตนจงกรมน้ัน  
ที่ต้ังครอบหมื่นโลกธาตุตรัส.  บทวา  โลกนายโก   ความวา  ครั้งน้ัน   พระ- 
ศาสดาตรัสธรรมกถาอันไพเราะ  ที่ทรงชักมาดวยไตรลักษณประกอบดวยสัจจะ 
๔ มีนัยวิจิตรตางๆ   ดวยพระสุรเสียงดั่งเสียงพรหม   นาฟง   นารัก  ประกอบ 
ดวยองค ๘   ประหน่ึงราชสีหแผดสีหนาท   เหนือพนแทนหินออนสีแดง  ประ- 
หน่ึงเมฆในฤดูฝน   คํารามอยู   และประหน่ึงขามอากาศคงคา.                       
        ในคําวา  อนฺตรา   น   นิวตฺเตติ   จตุหตฺเถ   จงฺกเม  ยถา   นี้   ม ี
ความวา     ทีจ่งกรมท่ีพระศาสดาทรงเนรมิตนั้น    ปลายขางหน่ึงอยูที่ขอบปาก 
จักรวาลดานทิศตะวันออก      ขางหน่ึงอยูที่ขอบปากจักรวาลดานทิศตะวันตก 
พระศาสดา    เสด็จจงกรม  ณ  รัตนจงกรมน้ันที่ต้ังอยูดังกลาวน้ี    เสด็จถึงปลาย 
ทั้งสองขางจึงจะเสด็จกลับ  ระหวางยังเสด็จไมถึงปลายสองขาง   จะไมเสด็จกลับ 
พระศาสดา    เม่ือเสด็จจงกรม ณ  ที่จงกรมประมาณ  ๔ ศอก   ถึงปลายสองขาง 
เร็ว   จึงเสด็จกลับอยางใด   จะไมเสด็จกลับในระหวางอยางนั้น.  ทําไม   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงยนที่จงกรม      ซึ่งยาวถึงประมาณหม่ืนโยชนใหสัน้ 
หรือทรงเนรมิตอัตภาพใหใหญขนาดน้ัน     แตก็มิไดทรงกระทําอยางนั้น    พุท- 
ธานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย  ไมควรคิด.    หม่ืนโลกธาตุได  
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เปนลานอันเดียวกัน  นับต้ังแตอกนิษฐภพจนถึงอเวจีนรก   และโดยเบื้องขวาง 
หม่ืนจักวาลก็ไดเปนลานอันเดียวกัน.    เทวดาทั้งหลายเห็นมนุษย    แมมนษุย 
ทั้งหลายก็เห็นเทวดา    เทวดาและมนุษยทั้งหมด    จะเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จจงกรมโดยปกติไดโดยประการใด       ก็เห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จ 
จงกรม   โดยประการน้ัน.   ก็พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จจงกรม  ก็ทรงแสดง 
ธรรม   และทรงเขาสมาบัติในระหวาง ๆ. 
        ครั้งน้ัน  ทานพระสารีบุตรไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา  อันหมูเทพใน 
หม่ืนโลกธาตุหอมลอมแลว   เสด็จจงกรมอยูดวยพุทธสิริวิลาส   อันหาที่เปรียบ 
มิได    ดวยพระพุทธลีลาอันไมมีอะไรเปรียบ     เหมือนภูเขาทองอันประเสริฐ 
เคลื่อนท่ีได  มีพระพุทธสรีระอันประเสริฐ   งดงามดวยพระวรลักษณ  ๓๒  อัน 
กําลังกุศลที่ทรงสรางสมมาตลอดสมัยที่ประมาณมิได   รุงเรืองดวยพระอนุพยัญ- 
ชนะ  ๘๐  มพีระสิริแวดลอมดวยพระรัศมีวาหน่ึง  สูง  ๑๘  ศอก เหมือนดวงจันทร 
เต็มดวงในฤดูสารท  และเหมือนดอกปาริฉัตตกะ  สูงรอยโยชน  ออกดอกบาน 
สะพรั่งท่ัวตน.   ครั้นเห็นแลวก็ดําริวา   หม่ืนโลกธาตุแมทั้งสิ้นนี้ประชุมกนัแลว 
ก็ในท่ีประชมุนี้    ควรมีพระธรรมเทศนากัณฑใหญ.    ก็พุทธวงศเทศนา  จะมี 
อุปการะมาก  นํามาซึ่งความเลื่อมใส  ถากระไร  เราพึงทูลถามพุทธวงศ   จําเดิม 
แตอภินีหารการบําเพ็ญบารมีของพระทศพล   แลวจึงทําจีวรเฉวียงบา    เขาเผา 
พระผูมีพระภาคเจา  ประคองอัญชลีที่รุงเรืองดวยทศนขสโมธาน  เสมอดอกบัว 
ตูมเกิดอยูในน้ํา  ไมมีมลทิน ไมวิกล ไวเหนือเศียรแลว    ทูลถามผูมีพระ- 
ภาคเจามีวา  กีทิโส   เต  มหาวีร  เปนตน.   ดวยเหตุนั้น  ทานพระสังคี- 
ติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวเปนตนวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 151 

                ทานพระสารีบุตร  ผูมีปญญามากฉลาดในสมาธิ 
        และญาณ   ผูบรรลุบารมีดวยปญญา  ทูลถามพระผูนํา 
        โลกวา 
                ขาแตพระมหาวีระ  ผูเปนยอดนรชน   อภินีหาร 
        ของพระองคเปนเชนไร. 
                ขาแตพระผูแกลวกลา   พระองคทรงปรารถนา 
        พระโพธิอันสูงสุดเม่ือกาลไร   พระเจาขา. 
        ถามวา  อนุสนธินี้   ชื่ออะไร  ตอบวา ชื่อวาปุจฉานุสนธิ  จริงอยู  อนุ- 
สนธิ  มี  ๓  คือ  ปุจฉานุสนธิ  อัชฌาสยานุสนธิ  และ  ยถานุสนธิ.  ใน 
อนุสนธิทั้ง  ๓ นั้น   พึงทราบ  ปุจฉานฺสนธิ   โดยพระสูตรที่พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงตอบปญหาของผูถามอยางนี้วา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว 
ภิกษุรูปหน่ึงก็ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ฝงใน 
เปนอยางไร   ฝงนอกเปนอยางไร. 
        อัชฌาสยานุสนธิ    พึงทราบตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธ- 
ยาศัยของผูอ่ืนแลวตรัสอยางนี้วา  ครั้งน้ัน  ภิกษุรปูหน่ึง  เกิดปริวิตกแหงใจอยาง 
นี้วา  ทานผูเจริญ   เขาวารูปเปนอนัตตา   เวทนา  สัญญา   สังขาร  วิญญาณ 
ก็เปนอนัตตาดังน้ี    กรรมท่ีอนัตตาทําแลว     จักกระทบตนอยางไร.    ครั้งน้ัน  
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบ  ปริวิตกแหงใจของภิกษุรูปนั้น    ดวยพระหฤทัย 
จึงทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีโมฆบุรุษบางคน 
ในธรรมวินัยนี้ไมรู   อยูในอวิชชา   พึงสําคัญสัตถุศาสนวาพึงแสไปดวยใจที่มี 
ตัณหาเปนอธิปไตย  วา  ทานผูเจริญ  เขาวารูปเปนอนัตตาอยางนี้  เวทนา  สญัญา 
สังขาร    วิญญาณ    เปนอนัตตา     กรรมที่อนัตตาทําแลว      จักกระทบตน 
อยางไร  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รปูเที่ยง  หรือไมเที่ยง.๑ 

 
๑.  ท.  อุปริ.   ๑๔/ขอ  ๑๒๙.  
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        อน่ึง    เทศนาในชั้นตน     ต้ังข้ึนโดยธรรมใด    เทศนาชั้นสูงมาใน 
พระสูตรเหลาใด  โดยธรรมสมควรแกธรรมนั้น    หรือโดยคัดคาน   ยถานสุนธิ 
ก็พึงทราบโดยอํานาจพระสูตรเหลาน้ัน     ดวยเหตุนั้น      ขาพเจาจึงกลาววาเปน 
ปุจฉานุสนธิ. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ปฺาย  ปารมปฺิปตฺโต    ความวา 
ถึงท่ีสุดสาวกบารมีญาณ.    บทวา  ปุจฉฺติ   แปลวา ไดถามแลว.     ในคําวา 
ปุจฺฉติ   นั้น     ชื่อวาปุจฉา  มี ๕ อยาง    คือ  อทิฏฐโชตนาปุจฉา  ทฏิฐสัง- 
สันทนาปุจฉา  วิมติจเฉทนาปุจฉา  อนุมติปุจฉา  กเถคุกัมยตาปุจฉา.  ถาจะถาม 
วา  ในปุจฉาเหลาน้ัน  ปุจฉาของพระเถระนี้  ชื่อวาปุจฉาอะไร. ตอบวา เพราะ 
เหตุที่พุทธวงศนี้มิใชวิสัยของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย  ผูสรางสมบุญสมภาร 
มาหน่ึงอสงไขยกําไรแสนกัป    และของพระอัครสาวกท้ังสอง   ผูสรางสมบุญ- 
สมภารมาหน่ึงอสงไขยกําไรแสนกัป   หรือของพระมหาสาวกที่เหลือ  ผูสรางสม 
บุญสมภารมาแสนกัป  เปนวิสัยของพระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน เพราะ 
ฉะน้ัน  ปุจฉาของพระเถระพึงทราบวา  เปนอทิฏฐโชตนาปุจฉา. 
        ศัพทวา  กีทิโส  เปนอาการถาม  อธิบายวามีประการไร. บทวา  เต 
แปลวา   ของพระองค.  บทวา  อภินหีาโร  ความวา  การผูกใจเพ่ือเปนพระ- 
พุทธเจา    นอนอธิษฐานความเพียรวาเราไมไดคําพยากรณของพระพุทธเจาจัก 
ไมลุกข้ึนดังน้ี    ชื่อวาอภินีหาร.    ดวยเหตุนั้น     ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา 
ขาแตพระมหาวีระ    ผูเปนยอดนรชน  อภินีหารของพระองคเปนเชนไร. 
        บทวา  กมฺห ิ กาเลแปลวาในกาลไร. บทวาปตฺถิตา  แปลวาปรารถนา 
แลวหวังแลว.  พระเถระทูลถามวา  ทรงทําการต้ังความปรารถนาเปนพระพุทธ 
เจาไวเมื่อไร โดยนัยเปนตนวา   พึงตรัสรูเปนพระผูตรัสรู   พึงพนเปนพระผูพน.  
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บทวา โพธิ ไดแก สัมมาสัมโพธิ  คําน้ีเปนชื่อของพระอรหัตมรรคญาณ  และ 
พระสัพพัญุตญาณ.   บทวา  อุตฺตมา    ไดแก  ทานกลาววาสูงสุด  เพราะ 
ประเสริฐกวาสาวกโพธิและปจเจกโพธิ.       ม  อักษรทําบทสนธิระหวางศัพท 
ทั้งสอง 
               บัดนี้    พระเถระเม่ือจะทูลถามถึงธรรมที่ทําใหเปนพระพุทธเจา    จึง 
กลาววา 
                ทาน   ศีล  เนกขัมมะ  ปญญา  วิริยะ  เปนเชนไร 
        ขันติ  สจัจะ  อธษิฐาน  เมตตา  และอุเบกขาเปนเชนไร 
        ขาแตพระมหาวีระ   ผูนําโลก     บารม ี ๑๐  เปน 
        เชนไร   อุปบารม ี  เปนเชนไร   ปรมัตถบารมี   เปน 
        เชนไร. 
 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบารมีเหลาน้ัน    จะกลาวทานบารมีกอน     การบริจาคส่ิงของ 
ภายนอก  ชือ่วา   บารมี.  การบริจาคอวัยวะชื่อวา  อุปบารม.ี   การบริจาคชีวิต  
ชื่อวา    ปรมตัถบารมี.     แมในบารมีที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.     บารมี  ๑๐ 
อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี  ๑๐  รวมเปนบารมี  ๓๐ ทัศ     ดวยประการฉะน้ี. 
ในบารมี  ๓๐ ทัศนั้น    อัตภาพของพระโพธิสัตวที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีก็นับไม 
ถวน ในสสบัณฑิตชาดก  ทานบารมีของพระโพธิสัตวนั้น   ผูทําการเสียสละ 
ชีวิตเปนปรหิตประโยชนอยางนี้วา 
                ภกิฺขาย  อุปคต  ทิสฺวา         สกตฺตาน  ปริจฺจชึ 
        ทาเนน    เม   สโม  นตฺถิ            เอสา   เม   ทานปารมี.  
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                เราเห็นภิกษุเขาไปหาอาหาร     ก็เสียสละตัวเอง 
        ผูเสมอเราดวยทานไมม ี นี่เปน ทานบารมี   ของเรา. 
ชื่อวา   ปรมตัถบารมี  โดยสวนเดียว. 
        อัตภาพของพระโพธิสัตวที่ทรงบําเพ็ญศีลบารมีก็นับไมถวนเหมือนกัน 
ในสังขปาลชาดก  ศลีบารมีของพระโพธิสัตวนั้น ผูทําการเสียสละตัวอยางนี้วา 
                สูเลหิ   วินิวิชฌฺนฺเต         โกฏฏยนฺเตป    สตฺติภิ 
        โภชปุตฺเต   น  กุปฺปามิ              เอสา   เม   สลีปารมี. 
        ถึงบุตรนายบาน   แทงดวยหลาว   ตอกดวยหอก 
        เราก็ไมโกรธ   นี่เปน ศีลบารมี  ของเรา. 
ชื่อวา ปรมัตถบารมี  โดยสวนเดียวเหมือนกัน. 
        อัตภาพของพระโพธิสัตว  ที่ทรงสละราชสมบัติใหญบําเพ็ญเนกขัมม- 
บารมี  ก็นับไมถวนเหมือนกัน  ในจุลสุตโสมชาดก  เนกขัมมบารมีของพระ 
โพธิสัตวนั้น  ผูสละราชสมบัติ   เพราะไมมีความประสงคแลว   ออกทรงผนวช 
อยางนี้วา 
                มหารชฺช  หตฺถคต           เขฬปณฺฑว   ฉฑฺฑย ึ
        จชโต  น  โหติ  ลคฺคน             เอสา   เม  เนกฺขมมฺปารม.ี 
                เราสละราชสมบัติใหญ    ทีอ่ยูในเงื้อมมอืเหมือน 
        กอนเขฬะ  เราผูสละโดยไมติดของเลย  นี่เปนเนกขัมม- 
        บารม ี  ของเรา.                                                          
ชื่อวา   ปรมตัถบารมี  โดยสวนเดียว. 
        อัตภาพของพระโพธิสัตว    ที่ทรงบําเพ็ญปญญาบารมี     ในครั้งเปน 
มโหสธบัณฑิตเปนตนก็นับไมถวนเหมือนกัน.   ครั้งเปนสัตตุภัตตกบัณฑิต 
ปญญาบารมีของพระโพธิสัตวนั้น   ผูแสดงงูที่อยูในถุงหนังวา  
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                ปฺาย  วิจินนฺโตห  พฺราหฺมณ   โมจย ี  ทุกฺขา 
        ปฺาย   เม   สโม   นฺตฺถิ   เอสา    เม  ปฺาปารมี. 
                เราเมื่อพิจารณาเฟนดวยปญญา      ก็เปลื้องทุกข 
        ของพราหมณได      ผูเสมอเราดวยปญญาไมมี   นี่เปน 
        ปญญาบารม ีของเรา. 
ชื่อวา   ปรมตัถบารมี   โดยสวนเดียว. 
        อัตภาพของพระโพธิสัตวที่ทรงบําเพ็ญวิริยบารมี  ก็นับไมถวนเหมือน 
กัน.  ในมหาชนกชาดก   วิริยบารมีของพระโพธิสัตวนั้น   ผูขามมหาสมุทร 
อยางนี้วา 
                อตีรทสฺสี   ชลมชฺเฌ            หตา    สพฺเพว   มานุสา 
        จิตฺตสฺส  อฺถา   นตฺถิ               เอสา   เม   วิริยปารมี.                
                ทามกลางทะเลลึกล้ํา   มนษุยทั้งหมดถูกภัยกําจัด 
        แลว  จติก็ไมเปลี่ยนไป  นี่เปน  วริิยบารม ี ของเรา. 
 ชื่อวา  ปรมตัถบารมี  โดยสวนเดียว 
        ในขันติวาทีชาดกก็เหมือนกัน   ขันติบารมีของพระโพธิสัตว  ผูอด 
กลั้นทุกขใหญ  ประหนึ่งไมมีจิตใจ  อยางนี้วา 
                อเจตนว   โกฏเฏนฺเต         ติณฺเหน  ผรสนฺา  มม 
        กาสิราเช  น   กุปฺปามิ                 เอสา    เม   ขนฺติปารมี.  
                พระเจากาสี     จะทรงใชขวานคมกริบ   ฟาดฟน 
        เราผูประหนึ่งไมมีจติใจ  เราก็ไมโกรธ   นี่เปนขันติบารม ี
        ของเรา. 
ชื่อวา  ปรมตัถบารมี.  
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        ในมหาสุตโสมชาดกก็เหมือนกัน.   สัจบารมีของพระโพธิสัตว   ผู 
สละชีวิตรักษาสัจ   อยางนี้วา 
                สจฺจวาจนุรกฺขนฺโต        จชตฺิวา  มม   ชวีิต 
        โมเจส ึ  เอกสต   ขตฺติเย         เอสา  เม  สจฺจปารมี. 
                เราเมื่อตามรักษาสัจวาจา     ก็ยอมสละชีวิตของ 
        เราเปลือ้งทุกขกษัตริยได  ๑๐๑  พระองค   นีเ่ปนสัจบารม ี
        ของเรา. 
ชื่อวา  ปรมตัถบารมี. 
        ในมูคปกขชาดกก็เหมือนกัน   อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว  ผู 
ยอมสละชีวิตอธิษฐานวัตร  อยางนี้วา 
                มาตา  ปตา น เม เทสฺสา  อตฺตา  เม  น  จ  เทสฺสิโย 
        สพฺพฺุต   ปย  มยหฺ              ตสฺมา   วต   อธิฏห.ึ 
                มารดาบิดาไมเปนที่เกลียดชังของเรา     ตัวก็ไม 
        เปนที่เกลียดชังของเรา   พระสัพพัญุตญาณเปนที่รัก 
        ของเรา  เพราะฉะนัน้เราจึงอธิษฐานวัตร. 
ชื่อวา  ปรมตัถบารมี. 
        ในสุวรรณสามชาดก  ก็เหมือนกัน    เมตตาบารมีของพระโพธิสัตว 
ผูไมอาลัยแมแตชีวิต   ประพฤติเมตตา   อยางนี้วา 
                น  ม   โกจิ  อุตฺตสติ       นป   ภายามิ   กสฺสจิ 
        เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ                     รมามิ    ปวเน   ตทา. 
                ใคร ๆ ทําเราใหหวาดสะดุงไมได     แมเราก็ไม 
        กลัวตอใครๆ   เราอนักําลังเมตตาอุดหนุนแลวจึงยินดี 
        อยูในปาใหญ  ในครัง้น้ัน. 
ชื่อวา  ปรมตัถบารมี.  
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        ในโลมหังสชาดกก็เหมือนกัน       อุเบกขาปารมีของพระโพธิสัตว 
เมื่อเด็กชาวบานท้ังหลาย กอใหเกิดควานสุขและความทุกขดวยการถมน้าํลายรด 
เปนตนและดวยการตีดวยพวงมาลัยและของหอมเปนอาทิ     กไ็มละเมิดอุเบกขา 
อยางนี้วา 
                สสุาเน  เสยฺย   กปฺเปมิ    ฉวฏ ิก   อุปนธิายห 
        คามณฺฑลา  อุปคนตฺฺวา             รูป  ทสฺเสนฺตินปฺปก. 
                เราจะวางซากกระดูกไวแลวนอนในปาชา   พวก  
        เด็กชาวบาน    เขาไปลานบาน     แสดงรูปหลอกมิใช 
        นอย. 
ชื่อวาปรมัตถบารมี.  ความสังเขปในขอน้ีมีเทาน้ี  สวนความพิศดาร  พึงถือเอา 
จากคัมภีรจริยาปฎก. 
        บัดนี ้    ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย     เมือ่แสดงคําพยากรณของ 
พระผูมีพระภาคเจา   อันพระเถระทูลถามแลว   จึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจา   อันทานพระธรรมเสนาบดี 
        สารบีุตรทูลถามแลว      ผูมีพระสุรเสียงไพเราะด่ังนก  
        การเวกทรงยังดวงใจใหดับรอน    ปลอบประโลมโลก  
        ทั้งเทวโลก  ทรงพยากรณแลว. 
                ทรงประกาศพระธรรมเทศนา  คือ จริตของพระ- 
        พุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงมาแลว   อนัพระพุทธเจาทรงนํา 
        สืบๆ  กนัมา   คือพุทธวงศอันเปนประโยชนเกื้อกูลแก 
        โลก  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก   ดวยความรูอันติดตาม 
        ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในปางกอน  คือปุพเพนิวาสานุส- 
        สติญาณ.  
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                                                          แกอรรถ                      
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ตสสฺ  ปุฏโ   วยิากาสิ  ความวา  ทรง 
เปนผูอันพระธรรมเสนาบดีนั้นทูลถามแลวทรงพยากรณแกทาน  คือตรัสพุทธ- 
วงศทั้งหมดต้ังตนแตอภินีหารของพระองค      มกีารตรัสรูเปนที่สุด.     บทวา 
กรวีกมธุรคิโร    ความวา    เสียงของผูใดไพเราะเหมือนเสียงของนกการเวก 
ผูนั้น    ชื่อวา   มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกการเวก   อธิบายวา   มีเสียงเสนาะ 
เพราะพริ้งเหมือนนกการเวก.        ในขอน้ีขอกลาวดังน้ี    นกการะเวกท้ังหลาย 
มีเสียงไพเราะ.      เลากันวานกการเวกท้ังหลาย      เอาจะงอยปากจิกผลมะมวง 
สุก    อันมีรสหวาน     ดืม่น้ําผลมะมวงที่ไหลออกมาก็เริ่มใชปกใหจังหวะรอง 
เพลงระเริงเลน      เหมือนสัตวสี่เทามัวเมาในเสียงเพลง.      ฝูงสัตวสี่เทาแม 
งวนอยูดวยการกินอาหาร     ก็ทิ้งหญาคาปากเสียแลวพากันฟงเสียงกังวาลนั้น. 
สัตวรายทั้งหลายกําลังไลติดตามเนื้อทรายเล็กๆ ก็ไมวางเทาที่ยกข้ึน    หยุดยืน. 
เหมือนตุกตา  แมฝูงเนื้อท่ีถูกไลติดตาม   ก็เลิกกลวัตาย   หยุดยืน  แมฝูงนกท่ี  
ลองลอยอยูในอากาศ  ก็เหยียดปก   รอนชลออยู  แมฝูงปลาในน้ํา ก็ไมกระดิก- 
แผนหู   หยุดฟงเสียงนั้น  นกการเวกมีเสียงไพเราะอยางน้ี.   บทวา  นิพฺพา- 
ปยนฺโต  หทย  ความวา   ยังใจของชนทุกคนผูเรารอนดวยไฟกิเลส   ใหเกิด 
ความเยือกเย็นดวยธรรมกถาดังอมฤตธารา.   บทวา  หาสยนฺโต   ไดแก  ให 
ยินดี.  บทวา   สเทวก  ไดแก  โลกพรอมท้ังเทวโลก. 
        บทวา  อตีตพุทฺธาน  แปลวา ของพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว. 
กอนหนาอภินีหารของพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา    ในกปัหน่ึงบังเกิดพระ- 
พุทธเจา ๔ พระองค    คือ    พระพุทธเจาตัณหังกร     พระพุทธเจาเมธังกร 
พระพุทธเจาสรณังกร   พระพุทธเจาทีปงกร.     ตอมาภายหลังพระพุทธเจา  ๔  
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พระองคนั้น     ก็มีพระพทุธเจา  ๒๓ พระองค    มพีระโกณฑัญญะเปนตน 
ดังน้ัน     พระพุทธเจา  ๒๔  พระองค     มีพระพุทธเขาพระนามวาทีปงกร 
เปนตน      ทกุพระองค    ทานประสงคเอาวา     อดีตพระพุทธเจา   ในที่นี้. 
ของอดีตพระพุทธเจาเหลาน้ัน.  บทวา  ชินาน  เปนไวพจนของบทวา   อตีต- 
พุทฺธาน  นั้นนั่นแล.  บทวา  เทสิต  ไดแก  คําตรัส  คือธรรมกถาที่ประกอบ 
ดวยสัจจะ  ๔   ของพระพุทธเจา  ๒๔  พระองค.   บทวา  นีกลีิต  ไดแก จริต 
ของพระพุทธเจาเหลาน้ัน.  ขอท่ีกําหนดดวยกัป  ชาติ  โคตร  อายุ  โพธิ สาวกสัน-   
นิบาต   อุปฏฐาก  มาตา  บิดา  บุตร  ภรรยา  เปนตน   ชื่อวา  นกิีลิตะ.   บทวา 
พุทฺธปรมฺปราคต    ความวา   เทศนา   หรือ   จริต    ที่ต้ังตนแตพระทศพล 
พระนามวาทีปงกร    สบืลําดับมาจนถึงพระกัสสปพุทธเจา.      บทวา  ปุพฺเพ 
นิวาสานุคตาย  พุทฺธิยา  ความวา  ความรูที่ไปตามเขาถึงขันธที่อาศัยอยูปาง 
กอน  กลาวคือ   ขันธสันดานท่ีอาศัยอยูปางกอน  อันจําแนกอยางนี้วา   ชาติหน่ึง 
บางสองชาติบางเปนตน.   ดวยความรูที่ไปตามขันธที่อาศัยอยูปางกอน   คือดวย 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.    บทวา  ปกาสยิ   ไดแก  ทรงพยากรณ.   บทวา 
โลกหิต  ไดแก พุทธวงศ   อันเปนประโยชนเกื้อกูลแกโลก.  บทวา  สเทวเก 
ไดแก  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก. 
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประกอบโลกพรอมทั้งเทวโลกไว 
ในการฟง ดวยพระหฤทัยอันเยือกเย็นดวยพระกรุณา  จึงตรัสวา   ปติปาโมชฺ- 
ชนน  ไดแก   อันทําปติและปราโมช  คือปราโมชอันเปนสวนเบ้ืองตนของปติ 
อธิบายวา  ยังปติ ๕ อยางใหเกิด.  บทวา  โสกสลฺลวิโนทน ไดแก  บรรเทา 
กําจัดลูกศรท้ังหลาย  ที่เรยีกวา   โสกะ.     บทวา  สพฺพสมฺปตฺติปฏิลาภ 
ความวา   ชนทั้งหลาย    ยอมไดสมบัติแมทุกอยางมีเทวสมบัติและมนุษยสมบัติ  
เปนตน ดวยพุทธวงศนั้น  เหตุนั้น   พุทธวงศนั้น  ชื่อวาเปนเหตุใหไดสมบัติทุก  
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อยาง อธิบายวา   พุทธวังสเทสนา  เปนเหตุใหไดสมบัติทุกอยางน้ัน.  บทวา 
จิตฺตีกตฺวา  ไดแก  ทําไวในจิต  อธิบายวาทําพุทธานุสสติไวเบ้ืองหนา.  บทวา 
สุณาถ   ไดแกจงต้ังใจ  จงต่ืน.  บทวา   เม   แปลวา  ของขาพเจา. 
        บทวา  นทนิมฺมทน  ไดแก ทําการบรรเทาความเมาทุกอยางมีเมาใน 
ชาติเปนตน.  บทวา  โสกนุท  ความวา  ความเรารอนแหงจิตของผูถูกความ 
พินาศแหงญาติเปนตนกระทบแลว    ชื่อวา   โสกะ  โดยอรรถ   ก็เปนโทมนัส 
นั่นเองก็จริง    แมเม่ือเปนเชนนั้น    ความโศกมีการเผาภายในเปนลักษณะ   มี 
ความแหงผากแหงใจเปนรส     มีความเศราสรอยเปนเครื่องปรากฏ.   พุทธวงศ 
ยอมบรรเทาความโศกน้ัน     เหตุนั้นพุทธวงศจึงชื่อวาบรรเทาความโศก.   ซึ่ง 
พุทธวงศอันบรรเทาความโศกน้ัน.   บทวา  สสารปริโมจน   ไดแก  ทําการ 
ปลดเปลื้องจากเครื่องผูกมัดสังสาร. ปาฐะวา  สสารสมติกฺกม  ดังนี้ก็มี  ความ 
ของปาฐะน้ันวา   ทําการกาวลวงสงสาร.                                 
        ทุกข  ศพัทในคําวา สพฺพทุกฺขกฺขย  นี้  ใชในอรรถทั้งหลายมีทุกข- 
เวทนา  ทุกขวัตถุ  ทุกขารมณ  ทุกขปจจัย  ทุกขฐาน เปนตน.  จรงิอยู  ทุกข- 
ศัพทนี้ใชในอรรถวา   ทกุขเวทนา    ไดในประโยคเปนตนวา   ทุกฺขสฺส   จ 
ปหานา   เพราะละทุกขเวทนา.  ใชในอรรถวา    ทกุขวัตถุ  [ที่ต้ังแหงทุกข]  ได 
ในประโยคเปนตนวา   ชาติป   ทุกฺขา   ชราป   ทุกขฺา   แมชาติก็เปนที่ต้ัง 
ทุกข   แมชราก็เปนที่ต้ังทุกข.  ใชในอรรถวาทุกขารมณ  ไดในประโยคเปนตน 
วา   ยสฺมา   จ   โข   มหาลิ   รูป    ทุกขฺ   ทุกขฺานุปติต   ทุกฺขาวกฺกนฺต   ด ู
กอนมหาลิ        เพราะเหตุที่รูปเปนทุกขตกไปตามทุกข       กาวลงใน 
ทุกข.    ใชในอรรถวา     ทุกขปจจัย    ไดในประโยคเปนตนวา     ทุกฺโข   
ปาปสฺส  อุจจฺโย   การส่ังสมบาป    เปนทุกข.   ใชในอรรถวา   ทุกขฐาน  
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ไดในประโยคเปนตนวา   ยาวฺจิท   ภิกฺขเว   น   สุกรา   อกฺขาเนน 
ปาปุณิตุ  ยาว  ทุกขฺา  นริยา๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวเรือ่งนรกแม 
โดยอเนกปรยิายเพียงเทานี้ จะกลาวใหถึงกระท่ังนรกเปนทุกขมิใชทําไดโดยงาย.  
แตในที่นี้  ทกุขศัพทนี้  พึงเห็นวา  ใชในอรรถ  ทุกขวัตถุ  ก็มี ในอรรถวา 
ทุกขปจจัย   ก็มี.   เพราะฉะนั้นจึงมีความวา   อันกระทําความส้ินทุกขทั้งปวง 
มีชาติเปนตน.    จะวินิจฉัยในคําวา    มคฺค  นี้   ดังน้ี.     พุทธวงศเทศนา 
เรียกวา    มรรค    เพราะผูตองการกุศลแสวงหากันหรือฆากิเลสทั้งหลายไป.  
ซึ่งพุทธวงศเทศนาอันเปนทางแหงพระนิพพานน้ัน.  บทวา   สกฺกจฺจ  แปลวา 
เคารพ     ทําความยําเกรง     อธิบายวา    เปนผูต้ังใจฟงพุทธวงศเทศนานั้น.   
บทวา    ปฏปิชฺชถ    ไดแก    จงต้ังใจยิ่ง   อธิบายวา   จงฟง   อีกอยางหนึ่ง 
พระเถระยังอุตสาหะต้ังความปรารถนาความเปนพระพุทธเจาใหเกิดแกเทวดา 
และมนุษยทั้งปวงวา     ทานท้ังหลายพึงพุทธวงศเทศนานี้     ทีใ่หเกิดปติและ 
ปราโมช     บรรเทาความโศกศัลย      อันเปนเหตุใหไดสมบัติทุกอยางแลว 
บัดนี้จงปฏิบัติทางแหงความเปนพระพุทธเจา   อันเปนที่สิ้นทุกขทั้งปวง  นํามา 
ซึ่งคุณวิเศษมีการยํ่ายีความมัวเมาเปนตน    คําท่ีเหลือในขอน้ีงายทั้งนั้นแล  
                                  จบกถาพรรณนารัตนจังกมนกัณฑ 
                          แหงมธุรตัถวิลาสินี   อรรถกถาพุทธวงศ 
                                       ดวยประการฉะนี้ 
                จบกถาพรรณนาความอัพภันตรนิทาน   โดยอาการท้ังปวง 
 
๑.  ม.  อุปริ.  ๑๔/ขอ  ๔๗๕.  
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                                             พรรณนา 
 
                          เรื่องความปรารถนาของทานสุเมธ 
 
        บัดนี ้  ถึงโอกาสพรรณนาพุทธวงศ   ที่ดําเนินไปโดยนัยเปนตนวา 
                ในที่สุดส่ีอสงไขยแสนกัป      มีนครช่ือวาอมรวดี  
        งามนาดู  นารื่นรมย. 
        ก็การพรรณนาพุทธวงศนี้นั้น      เพราะเหตุที่จําตองกลาววิจารถึงเหตุ 
ต้ังสูตรแลวจึงจะปรากฏชัด      ฉะน้ัน    จึงควรทราบการวิจารเหตุต้ังสูตรกอน. 
เหตุต้ังสูตรมี ๔ คือ   เนื่องดวยอัธยาศัยของพระองค  ๑   เนื่องดวยอัธยาศัยของ 
ผูอ่ืน ๑   เนื่องดวยมีการทูลถาม ๑   เนือ่งดวยมีเรื่องเกิดข้ึน ๑. 
        ในเหตุต้ังสูตรทั้ง  ๔ นั้น      พระผูมีพระภาคเจาอันผูอ่ืนมิไดเชื้อเชิญ 
ตรัสพระสูตรเหลาใด  โดยอัธยาศัยของพระองคอยางเดียว   คือ  อากังเขยยสูตร 
วัตถุสูตร  อยางนี้เปนตน  เหตุต้ังพระสูตรเหลาน้ัน  ชื่อวา  เนื่องดวยอัธยาศัย 
ของพระองค. 
        อน่ึงเลา  พระสูตรเหลาใด  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัย 
ขันติ  ใจ  และความเปนผูจะตรัสรูของชนเหลาอ่ืน   อยางนี้วา   ธรรมทั้งหลาย 
ที่ชวยบมวิมุตติของราหุลแกกลาแลว        ถากระไรพึงแนะนําราหุลยิ่งข้ึนไปใน 
ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะทั้งหลาย      ดงัน้ีเปนตน       แลวตรัสโดยอัธยาศัยของผู 
อ่ืนคือ  ราหุโลวาทสูตร  ธัมมจักกัปวัตตนสูตรอยางนี้เปนอาทิ   เหตุต้ังพระสูตร 
เหลาน้ัน   ชือ่วา  เนื่องดวยอัธยาศัยของผูอื่น.  
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        เทวดาและมนุษยนั้น      เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามปญหา. 
ก็พระสูตรเหลาใดอันพระผูมีพระภาคเจา    ซึ่งเทวดาและมนุษยทูลถามแลวตรัส 
อยางนี้    มีเทวดาสังยุตและโพชฌงคสังยุตเปนตน.   เหตุต้ังสูตรเหลาน้ัน    ชื่อวา 
เน่ืองดวยมีการทูลถาม. 
        อน่ึงเลา   พระสูตรเหลาใด    อันพระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงอาศัย 
เหตุที่เกิดข้ึน  มีธัมมทายาทสูตรและปุตตมังสูปมสูตรเปนตน    เหตุต้ังสูตรเหลา 
นั้น   ชื่อวา  เน่ืองดวยมีเรื่องเกิดขึ้น.     บรรดาเหตุดังพระสูตรทั้ง  ๔ อยางนี้ 
เหตุต้ังพุทธวงศนี้เปนเหตุที่เนื่องดวยมีการทูลถาม.  จริงอยู  พุทธวงศนี้พระผูมี 
พระภาคเจายกต้ังไว   ก็โดยการถามของใคร.   ของทานพระสารีบุตรเถระ.   สม 
จริงดังท่ีทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาวไวในนิทานน้ันวา 
                ทานพระสารีบตุร   ผูมีปญญามาก   ผูฉลาดใน 
        สมาธิและญาณ  ผูบรรลุสาวกบารมีดวยปญญา  ทูลถาม 
        พระผูนาํโลกวา  ขาแตพระมหาวีระ  ผูสูงสุดแหงนรชน 
        อภินหีารของพระองคเปนเชนไร                         
        ดังน้ีเปนตน.  ดวยเหตุนั้น  พุทธวงศเทศนาน้ี  พึงทราบวา   เน่ือง 
ดวยมีการทูลถาม. 
        ในคําวา  กปฺเป  จ  สตสหสฺเส  นี้  ในคาถาน้ัน  กัป  ศัพทนี ้  ใชใน 
อรรถทั้งหลายมีความเชื่อมั่น  โวหาร  กาล   บัญญติั    ตัดแตง   กําหนด  เลศ 
โดยรอบ  อายุกัปและมหากัปเปนตน. 
        จริงอยางนั้น   กัป   ศัพทใชในอรรถวา  เชื่อมั่น   ไดในประโยคท้ังหลาย 
เปนตนวา  โอกปฺปนียเมต   โภโต โคตมสฺส  ยถา  ต  อรหโต   สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  ขอน้ีพึงเชื่อม่ันตอทานพระโคดมเหมือนอยางพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา.                                                                                 
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        ใชในอรรถวา   โวหาร     ไดในประโยคเปนตนวา     อนชุานามิ 
ภิกฺขเว  ปฺจทิ  สมณกปฺเปหิ   ผล    ปริภฺุชิตุ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหฉันผลไมดวยสมณโวหาร ๕ อยาง.                         
        ใชในอรรถวา   กาล ไดในประโยคเปนตนวา   เยน  สุท  นิจฺจกปฺป 
วิหราม ิ  เขาวา  เราจะอยูตลอดกาลเปนนิตย   ดวยเหตุใด.           
        ใชในอรรถวา  บัญญัติ ไดในประโยคท้ังหลายเปนตนวา  อิจฺจายสฺมา 
กปฺโป  ทานกัปปะและวา   นิโคฺรธกปฺโป   อิติ   ตสฺส   นาม,   ตยา  กถ 
ภควา   พฺราหฺมณสฺส  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ชื่อของเขาวา  นิโครธกัปปะ 
พระองคก็ทรงตั้งใหแกพราหมณ. 
        ใชในอรรถวา  ตัดแตง  ไดในประโยคเปนตนวา  อลงฺกโต  กปฺปต-       
เกสมสฺสุ   แตงตัวแลว     ตัดแตงผมและหนวดแลว.                    
        ใชในอรรถวา  กําหนด    ไดในประโยคเปนตนวา  กปฺปติ  ทฺวงฺคุล- 
กปฺโป   กําหนดวากาลเดิมสองนิ้ว  ยอมควร. 
        ใชในอรรถวา  เลศ   ไดในประโยคเปนตนวา  อตฺถิ   กปฺโป   นิปชฺชิตุ 
มีเลศที่จะนอน. 
        ใชในอรรถวา   โดยรอบ      ไดในประโยคเปนตนวา     เกวลกปฺป 
เชตวน   โอภาเสตฺวา  สองสวางรอบพระเชตวันทั้งส้ิน. 
        ใชในอรรถวา  อายุกัป      ไดในบาลีนี้วา    ติฏตุ  ภนฺเต   ภควา 
กปฺป, ติฏตุ  ภนฺเต   สุคโต  กปฺป   ขาแตพระองคผูเจริญขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   โปรดทรงดํารงอยูตลอดอายุกัป    ขอพระสุคตโปรดทรงดํารงอยูตลอด 
อายุกัปเถิด   พระเจาขา.                                                                     .  
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        ใชในอรรถวา  มหากัป   ไดในบาลีนี้วา  กีว  ทีโฆ   น ุ โข   ภนฺเต  
กปฺโป  ขาแตพระองคผูเจริญ   มหากัปยาวเพียงไรหนอ.  โดย   อาทิศัพท  กัป 
ศัพท  ใชในอรรถวา  เทียบเคียง  ไดในบาลีนี้วา  สตฺถุ กปฺเปน  วต  กิร 
โภ มย  สาวเกน  สทฺธ ึ    มนฺตยมานา  น   ชานิมหฺ.  ทานผูเจริญ  เขาวา 
เมื่อเทียบเคียงกับพระศาสดา  พวกเราปรึกษากับสาวกก็ไมรู. 
        ใชในอรรถวา   ควรแกวินัย  ไดในบาลีนี้วา   กปฺโป   นฏโ   โหติ 
กปฺป  กโตกาโส   ชิณฺโณ   โหติ  ความสมควรแกวินัย  ก็เสียไป  โอกาสที่จะ 
ทําใหสมควรแกวินัย   ก็เกาไป.   แตในที่นี้   พึงเห็นวาใชในอรรถวา  มหากปั. 
เพราะฉะนั้น.   บทวา   กปฺเปจ   สตสหสฺเส  จึงมีความวา  แหงแสนมหากัป. 
        ในคําวา  จตุโร  จ  อสงฺขิเย  พึงเห็นวาตองเติมคําท่ีเหลือวา  จตุนฺน 
อสงฺเขยฺยาน   มตฺถเก    ความวา    ในที่สุดแหงส่ีอสงไขย    กําไรแสนกัป. 
บทวา  อมร  นาม  นคร ไดแก  ไดเปนนครอันไดนามวา  อมร และอมรวดี 
แตในคําน้ี     อาจารยบางพวกพรรณนาเปนประการอ่ืนไป,  จะตองการอะไรกับ 
อาจารยพวกน้ัน .  ก็คําน้ีเปนเพียงนามของนครน้ัน.  บทวา   ทสฺสเนยฺย   ไดแก 
ชื่อวางามนาดู  เพราะประดับดวยท่ีอยูคือปราสาททิมแถวลอมดวยประการมีทาง 
๔  แพรง  ๓  แพรง   มีประตูมีสนามงาม   จัดแบงเปนสวนสัดอยางดี.      บทวา 
มโนรม  ไดแก  ชื่อวา  นารื่นรมย  เพราะทําใจของเทวดาและมนุษยเปนตนให 
รื่นรมย   เพราะเปนนครมีภูมิภาคที่เรียบสะอาดนารื่นรมยอยางยิ่ง    เพราะเปน 
นครท่ีพรั่งพรอมดวยรมเงาและนํ้า  เพราะเปนนครที่มีอาหารหาไดงาย   เพราะ 
เปนนครท่ีประกอบดวยเครื่องอุปกรณทุกอยาง   และเพราะเปนนครท่ีมั่งค่ัง. 
        ทสห ิ สทฺเทหิ  อวิวิตฺต  ความวา    พระนครไมวางเวนจากเสียง 
๑๐  อยาง คือ   เสียงชาง  เสียงมา   เสียงรถ  เสียงกลอง   เสียงสงัข  เสียงตะโพน  
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เสียงพิณ  เสียงขับ   เสียงดนตรีไม     เสียงเชิญบริโภคอาหารท่ีครบ  ๑๐.  นกั 
ฟอนรํางานฉลอง  งานมหรสพหาที่เปรียบมิได  ก็เลนกันไดทุกเวลา.    บทวา 
อนฺนปานสมายุต ไดแก   ประกอบดวยขาวคืออาหาร ๔ อยางและนํ้าดีชื่อวา 
อันนปานสมายุต. ดวยบทน้ี  ทานแสดงวานครนั้นหาอาหารไดสะดวก.  อธิบาย 
วา   พรั่งพรอมแลวดวยขาวและน้ําเปนอันมาก. 
        บัดนี ้  เพ่ือแสดงเสียงเหลาน้ัน   โดยวัตถุจึงตรัสวา 
                อมรวดีนคร    กึกกองดวยเสียงชาง  มา   กลอง 
        สังข  รถ  เสียงเชิญบริโภคอาหารดวยขาวและน้ํา. 

                                             แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หตฺถิสทฺท  ไดแก ดวยเสียงโกญจนาทของ 
ชางท้ังหลาย.  คําน้ีพึงเห็นวาทุติยาวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ.    แมในบทท่ี 
เหลือก็นัยนี้.  บทวา  เภรสิงฺขรถานิ  จ  ความวา  ดวยเสียงกลอง   เสียงสังข 
และเสียงรถ.   ทานกลาวเปนลิงควิปลาส.   อธิบายวา   อึกทึกกกึกองดวยเสียงที่ 
เปนไปอยางนี้วา  กินกันจะ  ดื่มกันจะ เปนตน   ประกอบพรอมดวยขาวและนํ้า 
ผูทักทวงกลาวในขอน้ีวา   เสียงเหลานั้น     ทานแสดงไวแตเอกเทศเทาน้ัน  ไม 
ไดแสดงไวทั้งหมด   หรอื.    ตอบวา   ไมใชแสดงไวแตเอกเทศ   แสดงไวหมด 
ทั้ง  ๑๐  เสียงเลย.     อยางไรเลา.     ทานแสดงไว  ๑๐  เสียง   คือ   เสียงตะโพน 
ทานสงเคราะหดวยเสียงกลอง       เสียงพิณเสียงขับกลอมและเสียงดนตรีไม 
สงเคราะหดวยเสียงสังข. 
        ครั้นทรงพรรณนาสมบัติของนครโดยปริยายหนึ่งอยางนี้แลว        เพ่ือ 
แสดงสมบัตินั้นอีก  จึงตรัสวา  
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                นครพรั่งพรอมดวยสวนประกอบทุกอยางมีการ 
        งานทุกอยางจัดไวอยางดี    สมบรูณดวยรัตนะ  ๗  ประ- 
        การ  กลาดเกลื่อนดวยหมูชนตางๆ เจริญมั่งค่ัง   เปน 
        ที่อยูของผูทําบุญ  เหมือนเทพนคร.  
 
                                            แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สพฺพงฺคสมฺปนฺน  ความวา พรั่งพรอม 
ดวยสวนประกอบนครทุกอยางมีปราการ  ซุมประตู   หอรบเปนตน     หรือวามี 
อุปกรณทรัพยเครื่องปลื้มใจ  ทรัพย ขาวเปลือก หญาไมและน้ําบริบูรณ.   บทวา 
สพฺพกมฺมมปุาคต ไดแก  ประกอบดวยการงานทุกอยาง  อธิบายวามีการงาน 
ทุกอยางพรักพรอม.  บทวา  สตฺตรตนสมฺปนฺน  ไดแก  มรีัตนะ ๗  มีแกว 
มุกดาเปนตนบริบูรณ  หรือวาสมบูรณดวยรัตนะ ๗  มีหัตถริัตนะ  จากภูมิภาค 
อันเปนที่ประทับอยูขององคจักรพรรดิ.    บทวา   นานาชนสมากุล   ไดแก 
กลาดเกลื่อนดวยชนทั้งหลายท่ีมีถิ่นและภาษาตางๆ กัน. บทวา  สมิทฺธ   ไดแก 
สําเร็จแลว  เจริญแลว  ดวยเครื่องอุปโภคและเครื่องอุปกรณทุกอยางของมนุษย. 
บทวา  เทวนคร  ว   ทานอธิบายวา    อมรวดีนคร    มั่งค่ังเจริญเหมือนนคร 
ของเทพ    เหมือนอาลกมันทาเทพธานี.    บทวา    อาวาส    ปฺุกมฺมิน 
ความวา  ชนทั้งหลายผูมีบุญกรรม   ยอมอยูในประเทศน้ัน เหตุนั้นประเทศนั้น 
จึงชื่อวาเปนท่ีอยู.    พึงทราบวาเมื่อควรจะกลาววา   อาวาโส    แตก็ทําใหตาง 
ลิงคกลาววา  อาวาส.   ซึ่งวาบุญ    เพราะเปนเครื่องปรากฏอธิบายวา   ปรากฏ 
โดยตระกูล  รูป  มหาโภคะและความเปนใหญ. หรือวา ชื่อวาบุญ  เพราะชาํระ. 
อธิบายวา    บุญกรรมของชนเหลาใดมีอยู   เพราะลอยละอองมลทินของกุศลทั้ง 
ปวง  ชนเหลาน้ัน   ชื่อวามีบุญกรรม.   นครน้ันเปนที่อยูอาศัยของผูมีบุญกรรม 
เหลาน้ัน.  
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        พราหมณชื่อ  สุเมธ  อาศัยอยูใน  นครอมรวดี  นั้น     เขาเปนอุภโต- 
สุชาต   เกิดดทีั้งสองฝาย   คือ ฝายมารดาและฝายบิดาเปนผูถือเอาครรภบริสุทธิ์ 
มาตลอด  ๗  ชั่วสกลุ  ไมมีผูคัดคานและรังเกียจดวยเรื่องชาติ   สะสวยนาชมนา 
เลื่อมใสประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง  เขาศึกษาจบไตรเพทพรอมท้ังนิฆัณ- 
ฑุศาสตร  เกฏภศาสตร  ทั้งอักขระประเภท  ครบ ๕ ทั้งอิติหาสศาสตร  ชํานาญ 
บทกวี ชํานาญไวยากรณ  ชํานาญในโลกายตศาสตรและมหาปุริสลักษณศาสตร 
แตมารดาบิดาไดตายเสียครั้งเขายังเปนเด็กรุน.  สหายผูจัดการกองทรัพยของเขา 
นําบัญชีทรัพยสินมาแลวเปดหองหลายหอง  ที่เต็มไปดวยรัตนะตางๆ  มีทองเงิน 
แกวมณี  แกวมุกดา เปนตน  บอกถึงทรัพยวา  ขาแตนายหนุม  นี่ทรัพยสินสวน 
ของมารดา  นี่ทรัพยสินสวนของบิดา  นี่ทรัพยสินสวนของปูทวด    จนตลอด 
๗ ชั่วสกลุ  แลวมอบใหวา  ทานจงดําเนินการทรัพยนี้เถิด.  เขารับคําวา  ดีละ 
ทาน  แลวทําบุญท้ังหลายอยูครองเรือน.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ในนครอมรวดี  มีพราหมณชื่อวาสุเมธ   สะสม 
        ทรัพยไวหลายโกฏิ     มีทรัพยและขาวเปลือกมาก. 
                เปนผูคงแกเรียน  ทรงจํามนต   จบคัมภีรไตรเพท 
        ในลักษณศาสตรและอิติหาสศาสตร  ก็บรรลุถึงฝงใน 
        พราหมณธรรมของตน. 
 
                                               แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นคเร  อมรวติยา  ไดแก  ในนครท่ี 
เรียกกันวาอมรวดี.   ในบทวา   สุเมโธ  นาม นี้   ปญญาทานเรียกวา  เมธา. 
เมธาน้ันของพราหมณนั้นดี  อันปราชญสรรเสรญิแลว  เหตุนั้น   พราหมณนั้นเขา 
จึงรูกันวา  สุเมธ  ผูมีปญญาดี.  บทวา  พฺราหฺมโณ ความวา  ชื่อวาพราหมณ  
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เพราะศึกษาซ่ึงมนตของพรหม  อธิบายวา ทองมนต.  ปราชญทางอักษรศาสตร 
กลาววาเหลากอของพรหม   ชื่อวา   พราหมณ.   แตปราชญทั้งหลายกลาววา 
พระอริยะท้ังหลาย  ชื่อวา พราหมณ  เพราะเปนผูลอยบาปได.  บทวา อเนก- 
โกฏสนฺนิจโย   ความวา  การสะสมแหงทรัพยหลายโกฏิ  ชื่อวาโกฏิสันนิจยะ. 
การสะสมทรัพยมากโกฏิของผูใดมีอยู      ผูนี้นัน้      ชื่ออเนกโกฏิสันนิจยะ 
อธิบายวาผูสะสมทรัพยมากหลายโกฏ.ิ   บทวา  ปทูตธนธฺวา  แปลวา  ผูมี 
ทรัพยและขาวเปลือกมาก.   คําตนพึงทราบวาตรัสโดยเปนทรพัยและขาวเปลือก 
ที่อยูภาคพ้ืนดินและอยูในหอง  คําน้ี    พึงทราบวา  ตรัสโดยเปนทรัพยและขาว 
เปลือกที่กินที่ใชอยูประจํา. 
        บทวา  อชฺฌายโก  ความวา  ผูใดไมเพงฌาน  เหตุนั้นผูนั้น   ชื่อวา 
อัชฌายกะผูไมเพงฌาน  อธิบายวา  ผูเวนจากการทําการเพงฌาน  สมจริงดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอน  วาเสฏฐะ   บัดนี้พราหมณเหลาน้ีไมเพง 
บัดนี้  พราหมณเหลาน้ีไมเพง ดังน้ันแลอักษรท่ี  ๓ วา อชฺฌายโก   อชฺฌายกา 
ผูไมเพง  ผูไมเพงจึงเกิดข้ึน  เพราะเหตุนั้น   คําครหาพราหมณพวกท่ีเวนจาก 
การเพงฌานจึงเกิดข้ึนครั้งมนุษยตนกัปดวยประการฉะน้ี    บัดนี้ชนใดเพงมนต 
เหตุนั้น   ชนนั้นจึงชื่อวาผูเพงมนต  พวกพราหมณทั้งหลาย   ทําการสรรเสริญ 
กลาวดวยความน้ีวารายมนต, ผูใดทรงจํามนต เหตุนั้นผูนั้นชื่อวาผูทรงจํามนต 
บทวา  ติณฺณ   เวทาน  ไดแกคัมภีรเวท  ๓ [ไตรเพท]  คืออิรุเวท   ยชุเวท 
และสามเวท.  ก็ เวท ศัพทนี้    ใชในอรรถวา   ญาณ    โสมนัส   และ คันถะ. 
        จริงอยางนั้น  เวท  ศพัทนี้  ใชในอรรถวา   ญาณ  ไดในประโยคเปนตน 
วา  ย  พฺราหมฺณ   เวทคุ  อภิชฺา   อกิฺจน   กามภเว   อสตฺต  เราเห็นผูใด 
เปนพราหมณ  บรรล ุ ญาณ  มีความรูยิ่ง  ไมกังวลไมขัดของในกามภพ.  
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        ใชในอรรถวา    โสมนัส    ไดในประโยคเปนตนวา   เย   เวทชาตา 
วิจรนฺติ   โลเก  ชนเหลาใดเกิดโสมนัส   เที่ยวไปในโลก. 
        ใชในอรรถวา  คันถะ ไดในประโยคเปนตนวา  ติณฺณ   เวทาน ปารคู 
สนิฆณฺฑุเกฏภาน  ผูจบคัมภีรไตรเพท  พรอมท้ังนิฆัณฑุศาสตรและเกฏภ- 
ศาสตร. แมในท่ีนี้ก็ใชในอรรถวา    คันถะ   คัมภีร.  บทวา ปารคู ไดแก  ชื่อวา- 
ปารคูเพราะถึงฝงแหงคัมภีรไตรเพท  ดวยเพียงทําใหคลองปาก. บทวา  ลกฺข- 
เณ  ไดแก   ในลักษณศาสตร  มลีักษณะสตรีลักษณะบุรุษและมหาปุริสลักษณะ. 
บทวา  อิติหาเส  ไดแก  ในคัมภีรพิเศษ   กลาวคือโบราณคดี    อันประกอบ 
ดวยคําเชนนี้วาเลากันวาดังน้ี  เลากันวาดังน้ี.  บทวา  สธมฺเม ไดแก  ในธรรม 
ของตนหรือในอาจารยของตัวพราหมณทั้งหลาย.  บทวา  ปารมึ   คโต  แปลวา 
ถึงฝง   อธิบายวา   ไดเปนอาจารยทิศาปาโมกข. 
        ตอมาวันหน่ึง   สุเมธบัณฑิต   เปนบัณฑิตผูเพลินอยูดวยกองคุณ  ๑๐ 
ประการนั้น    ก็อยูในที่ลบั  ณ ปราสาทชั้นบน   นัง่ขัดสมาธิดําริวา    ข้ึนชื่อวา 
การถือปฏิสนธิในภพหมูเปนทุกข     การแตกดับแหงสรีระในสถานที่เกิดแลว 
เกิดเลา  ก็เหมือนกันคือเปนทุกข  ก็เรามีชาติ  ชรา พยาธิ  มรณะเปนธรรมดา 
เราเปนอยูอยางนี้     ก็ควรแสวงหาพระนิพพาน   อันไมมีชาติ    [ชรา]  พยาธ ิ
มรณะ  เปนที่จําเริญสุข   อันจะพนจากการทองเท่ียวไปในภพ     จะพึงมีไดก็ 
ดวยมรรคอยางหน่ึง  ซึ่งจะใหถึงพระนิพพานแนแท.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ในครั้งน้ัน    เราน่ังคิดอยูในท่ีลับอยางน้ีวา    ขึ้น 
        ชื่อวาการเกิดใหมและการแตกดับแหงสรีระเปนทุกข. 
                ครัง้น้ัน    เรามชีาติชราพยาธิเปนธรรมดา  จําเรา 
        จักแสวงหาพระนิพพาน  ซึ่งไมแกไมตาย  แตเกษม.  
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                ถากระไร  เราผูไมเยื่อใย  ไมตองการ  จะพึงละ 
        กายอันเนาน้ี  ซึ่งเต็มดวยซากศพตางๆ ไปเสีย. 
                มรรคใดมีอยู  จักมี  มรรคน้ันไมเปนเหตุหามิได 
        จําเราจักแสวงหามรรคนั้น    เพ่ือหลุดพนจากภพ. 
 
                                                    แกอรรถ 
        ก็ในคาถานั้น     จําเราจักกลาวเชื่อมความแหงคาถา    และความของบท 
ที่ยากตอไป.  บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  รโหคโต  แปลวา ไปแลวในที่ลับนัง่ 
ในที่ลับ.  บทวา  เอว  จนิฺเตสห   ตัดบทเปน   เอว  จินฺเตสึ  อห  แปลวา 
เราคิดแลวอยางนี้    ทรงแสดงอาการคือคิดดวย  บทวา   เอว  นี้.   บทวา  ตทา 
ไดแก   ครั้งเปนสุเมธบัณฑิตเปนคนเดียวกันกับพระองค    ดวยบทวา    เอว 
จินฺเตสห นี้    เพราะฉะนั้น    พระผูมพีระภาคเจาเมื่อทรงประกาศวา   ครั้งน้ัน 
สุเมธบัณฑิตน้ัน      ก็คือเราน่ีแล    จึงตรัสโดยอุตตมบุรุษวา  เอว   จินฺเตสห 
ตทา.  บทวา   ชาติธมฺโม   แปลวา มีชาติเปนสภาพ.  แมในบทที่เหลือก็นัย 
นี้.  บทวา  นพฺิพุตึ  ไดแก พระนิพพาน.  
        ศัพทวา  ยนฺนูน   เปนนิบาตลงในอรรถวาปรวิิตก   ความวา   ก็ผิวา 
เรา.  บทวา  ปูติกาย  แปลวา  กายอันเนา.  บทวา  นานากุณปปูริต  ไดแก 
เต็มไปดวยซากศพเปนอันมาก มีปสสาวะ อุจจาระ  หนอง  เลอืด  เสมหะ  น้ําลาย 
น้ํามูก  เปนตน.  บทวา   อนเปกฺโข  ไดแก  ไมอาลัย.  บทวา   อตฺถิ  ไดแก 
อันเขายอมไดแนแท.   บทวา   เหหิติ  แปลวา   จักมี     คําน้ีเปนคําแสดงความ 
ปริวิตก.  บทวา  น  โส  สกฺกา  น  เหตุเย  ความวา   ไมอาจจะมีไดดวย 
มรรคน้ันหามีได   ก็มรรคน้ันเปนเหตุนั่นเอง.     บทวา  ภวโต  ปรมิุตฺติยา 
ไดแก   เพ่ือหลุดพนจากเครื่องผูกคือภพ.  
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        บัดนี ้  เพ่ือทรงทําความท่ีพระองคทรงปริวิตกใหสําเร็จผล   จึงตรัสวา 
ยถาป  เปนตน.  เหมือนอยางวา  ธรรมดาสุขอัน เปนขาศึกของทุกขมีอยู    ฉัน 
ใด  เมื่อความเกิดมีอยู  ความไมเกิดอันเปนขาศึกของความเกิดน้ันก็พึงมีฉันน้ัน 
อน่ึง  เมื่อความรอนมีอยู    แมความเย็นอันระงับความรอนน้ัน    ก็มีอยูฉันใด 
นิพพานอันเครื่องระงับไฟคือกิเลสมีราคะเปนตน    ก็พึงมี    ฉันนั้น     อน่ึงแม 
ธรรมอันไมมีโทษเปนความดี  ที่เปนปฏิปกษตอธรรมอันเปนความชั่วลามก   ก ็
มีอยูฉันใด  เมื่อความเกิดอันเปนฝายชั่วมีอยู  แมนพิพานท่ีนับไดวาความไมเกิด 
เพราะหามความเกิดได  ก็พึงมีฉันนั้นเหมือนกันแล.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                เมือ่ทุกขมีอยู  แมธรรมดาสุขก็ยอมมีฉนัใด  เมือ่ 
        ภพมอียู    แมภาวะที่มิใชภพ    บุคคลก็พึงปรารถนา 
        ฉันนั้น.   
                เมือ่ความรอนมีอยู   ความเย็นตรงกันขามก็มีอยู 
        ฉันใด    เมื่อไฟ  ๓  กองมีอยู    นพิพานเครื่องดับไฟ 
        บุคคลกพึ็งปรารถนา  ฉันนั้น. 
                เมือ่ความช่ัวมอียู  แมความดีก็ยอมมีฉันใด    เมือ่ 
        ชาติมีอยู  แมที่มใิชชาติ  บุคคลกพึ็งปรารถนา  ฉันนั้น.  
 
                                                  แกอรรถ  
        ในคาถาน้ัน   ศัพทวา  ยถาป  เปนนิบาตลงในอรรถขออุปมา.   บทวา 
สุข  ไดแก   สุขทางกายและทางใจ.   ที่ชื่อวาสุข   เพราะขุดทุกขดวยดี.   บทวา 
ภเว  แปลวา   เมื่อความเกิด.    บทวา  วิภโว   แปลวา ความไมเกิด.  เมื่อความ 
เกิดมีอยู   แมธรรมคือความไมเกิด  บุคคลก็พึงปรารถนา.    บทวา  ติวิธคฺคิ  
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วิชฺชนฺเต   ความวา  เมื่อไฟ  ๓  กอง   มีราคะเปนตนมีอยู.  บทวา  นิพฺพาน 
ความวา  ก็พระนิพพาน  อันเปนเครื่องดับเครื่องระงับไฟมีราคะ  เปนตนทั้ง  ๓ 
กองนั้น  บุคคลควรปรารถนา.  บทวา  ปาปเก   ไดแก  เมื่ออกุศลเลวทราม. 
บทวา   กลฺยาณมฺป  ไดแก  แมกุศล.   บทวา  เอวเมว  ไดแก  เอวเมว  อยาง 
นี้ก็ฉันนั้น.    บทวา  ชาติ  วิชฺชนฺเต  ความวา   เมื่อความเกิดมีอยู.    ทาน 
กลาวใหตางลิงคและลบวิภัตติ.     บทวา   อชาติป   ความวา   แมนิพพานคือ 
ความไมเกิด  เปนเครื่องหามกันความเกิด  บุคคลกพึ็งปรารถนา. 
        ครั้งน้ัน     เราก็คิดถึงแมประการอ่ืนวา  บุรุษผูจมลงในกองอุจจาระ  แล 
เห็นหนองน้ําท่ีมีน้ําใสประดับดวยบัวหลวง  บัวสาย  และบัวขาว   ก็ควรแสวงหา 
หนองนํ้า  ดวยความคํานึงวา    ควรจะไปท่ีหนองน้ําน้ัน     โดยทางไหนหนอ. 
การไมแสวงหาหนองนํ้านั้น  ไมใชความผิดของหนองนํ้าน้ัน  เปนความผิดของ 
บุรุษผูนั้นผูเดียว  ฉันใด   เมื่อหนองน้ําใหญ   คืออมตธรรมซ่ึงเปนเครื่องชําระ 
มลทินคือกิเลสมีอยู   การไมแสวงหาหนองนํ้าใหญคืออมตธรรมน้ัน   นั่นไมใช 
ความผิดของหนองนํ้าใหญ  คืออมตธรรม   เปนความผิดของบุรุษผูเดียว   กฉั็น 
นั้นเหมือนกัน.  อน่ึงบุรุษถูกพวกโจรลอมไว  เมื่อทางหนีแมมีอยู   ถาบุรุษนั้น 
ไมหนีไปเสีย    นั่นก็ไมใชความผิดของทางนั้น    เปนความผิดของบุรุษผูนั้นผู 
เดียว  ฉันใด   บุรุษท่ีถูกพวกโจรคือกิเลสลอมจับไว    เมื่อทางใหญอันรุงเรือง 
อันจะไปยังมหานครคือพระนิพพาน   แมมีอยู    ก็ไมแสวงหาทางนั้น    ก็ไมใช 
ความผิดของทาง  เปนความผิดของบุรุษแตผูเดียว  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.  บุรษุ 
ถูกความเจ็บปวยบีบค้ัน  เม่ือหมอท่ีจะเยียวยาความเจ็บปวยมีอยู    ถาไมแสวงหา 
หมอนั้น       ไมยอมใหหมอนั้นเยียวยาความเจ็บปวย    นั่นก็ไมใชความผิดของ 
หมอ   เปนความผิดของบุรุษน้ันแตผูเดียว   ฉันใด  ก็ผูใดถูกความเจ็บปวยคือ  
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กิเลสบีบค้ันหนัก   ไมแสวงหาอาจารยผูฉลาดในทางระงับกิเลสซึ่งมีอยู    ก็เปน 
ความผิดของผูนั้นผูเดียว ไมใชความผิดของอาจารยผูขจัดความเจ็บปวยคือกิเลส 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                บรุุษตกบออุจจาระ  เห็นหนองนํ้ามีน้ําเต็ม  ก็ไม 
        ไปหาหนองนํ้าน้ัน     นั่นไมใชความผิดของหนองนํ้า 
        ฉันใด. 
                เมือ่หนองน้ําคืออมตะ เปนเครื่องชําระมลทินคือ 
        กิเลสมอียู  บุคคลไปไมหาหนองนํ้าน้ัน     กไ็มใชความ 
        ผิดของหนองนํ้าคืออมตะ  กฉ็ันนั้น. 
                บรุุษถูกขาศึกรุมลอมไว   เมื่อทางไปมีอยู  บุรุษ 
        ผูนั้นก็ไมหนีไป  นั่นก็ไมใชความผิดของทาง  ฉันใด. 
                บคุคลถูกกิเลสรุมลอมไว    เมื่อทางอันรุงเรืองมี 
        อยู  ก็ไมไปหาทางน้ัน     นั่นก็ไมใชความผิดของทาง 
        อันรุงเรอืง  ก็ฉันนั้น. 
                บรุุษถูกความเจ็บปวยเบียดเบียนแลว   เมื่อหมอท่ี 
        จะเยียวยามีอยู    ก็ไมยอมใหหมอน้ันเยียวยาความเจ็บ 
        ปวยน้ัน   นั่นก็ไมใชความผิดของหมอ  แมฉันใด. 
                บคุคลถูกความเจ็บปวยคือกิเลส   บีบค้ันเปนทุกข  
        ก็ไมไปหาอาจารยนั้น   นั่นก็ไมใชความผิดของอาจารย   
        ฉันนั้น.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 175 

                                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  คูถคโต  ไดแก   ตกลงสูบออุจจาระ หรือ 
ตกบอถูกอุจจาระเปอน.    บทวา   กิเลสมลโธว    ไดแก   เปนที่ชําระมลทิน 
คือกิเลส.  คําน้ีเปนปฐมาวิภัตติ   ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ.  บทวา อมตนฺตเฬ 
แปลวา ของหนองน้ํากลาวคืออมตะ.  คําน้ีเปนสัตตมีวิภัตติ   พึงเห็นวา   ลงใน 
อรรถฉัฏฐีวิภัตติ  ทานกลาวใสนิคคหิตไว.  บทวา  อรีห ิ ไดแก  อันปจจามิตร 
ทั้งหลาย.  บทวา  ปริรุทฺโธ   ไดแก  ลอมโดยรอบ.  บทวา  คมนมฺปเถ  คือ 
คมนปเถ    คือ   เมื่อทางไป.    คําน้ีทานกลาวลงนิคคหิตอาคม    เพ่ือไมให 
เสียฉันทลักษณ.  บทวา   น  ปลายติ  ไดแก  ผิวาไมพึงหนีไป.  บทวา   โส 
ปุรโส  ไดแก บุรุษท่ีถูกพวกโจรรุมลอมไวนั้น.     บทวา  อฺชสฺส  แปลวา 
ของทาง.   จริงอยูทางมีชื่อเปนอันมาก  คือ 
        มคฺโค   ปนฺโถ  ปโถ  ปชฺโช      อฺชล   วฏมายน 
        นาวา  อุตฺตรเสตุ  จ                 กลฺุโล   จ  ภิสิ   สงฺกโม. 
แปลวา   ทาง  ทั้งหมด   แตในที่นี้    ทางน้ัน  ทานกลาวโดยใชชื่อวา   อัญชสะ. 
บทวา  สิเว ไดแก   ชื่อวา  สิวะเพราะไมมีอุปทวะทั้งปวง. บทวา  สิวมฺชเส 
ความวา ของทางที่ปลอดภัย.  บทวา  ติกิจฺฉเก  ไดแก  หมอ. บทวา  น   ติกจิฺ 
ฉาเปติ  ไดแก  ไมยอมใหเยียวยา.  บทวา  น  โทโส  โส   ติกิจฉฺเก   ไดแก 
ไมใชความผิดของหมอ.   อธิบายวาเปนความผิดของผูปวยฝายเดียว.      บทวา 
ทุกฺขิโต   ไดแก   มีทุกขทางกายทางใจท่ีเกิดเอง.    บทวา   อาจริย    ไดแก 
อาจารยผูบอกทางหลุดพน.   บทวา   วินายเก   แปลวา   ของอาจารย. 
        ก็เราครัน้คิดดังกลาวมาน้ีแลว  จึงคิดยิ่งๆ  ข้ึนไปอยางนี้วา บุรุษผูชอบ 
แตงตัวสวย ๆ   ทิ้งซากศพท่ีคลองคอเสีย   ก็พึงเปนสุขไป   แมฉันใด   แมเราก็  
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ทิ้งกายอันเนาน้ีเสีย ไมอาลัย  พึงเขาไปยังมหานครคือนิพพาน  ก็ฉันนั้น.   อน่ึง 
บุรุษสตรีถายอุจจาระปสสาวะลงที่พ้ืนดินอันเปอนอุจจาระปสสาวะแลว   ก็หาเอา 
ใสชายพกหรือเอาชายผาหออุจจาระปสสาวะน้ันพาไปไม   ที่แท   ก็พากันเกลียด 
ไมอยากแมแตจะดู    ไมอาลัยทิ้งไปเลย    ฉันใด    แมเราก็ไมอาลัยกายอันเนาน้ี  
ควรท่ีจะละทิ้งเขาไปยังอมตนครคือนิพพาน  ก็ฉันนั้น.  อน่ึง   ธรรมดานายเรือ 
ทั้งหลาย   กล็ะทิ้งเรือท่ีนํานํ้าอันคร่ําคราไมเยื่อใยไปเลย   ฉันใด   แมเราก็ละทิ้ง 
กาย   ที่ของโสโครกไหลออกจากปากแผลท้ัง  ๙ แผลน้ี     ไมเยื่อใยจักเขาไปยัง 
มหานครคือนิพพาน  ก็ฉันนั้น.    อน่ึง บุรุษบางคน   พกพารัตนะมากอยางมี 
แกวมุกดาแกวมณีและแกวไพฑูรยเปนตน     เดินทางไปกับหมูโจร    จําตองละ 
ทิ้งโจรเหลานั้น   เพราะกลัวสูญเสียรตันะ    เลือกถือเอาแตทางที่เกษมปลอดภัย 
ฉันใด   กายอันเนาแมนี้ก็เสมือนโจรปลนรัตนะ    ถาเราจักทําความอยากในกาย 
นี้     รัตนะคืออริยมรรคและกุศลธรรมของเราก็จักสูญเสียไป    เพราะฉะนั้นจึง 
ควรท่ีเราจําตองละท้ิงกรัชกายท่ีเสมือนมหาโจรนี้      แลวเขาไปยังมหานครคือ 
นิพพาน  ก็ฉันนั้น.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                บรุุษเกลียดซากศพท่ีผูกคออยู   ปลดออกไปเสีย 
        กม็ีสุข  มีเสรี  มีอิสระ  ฉันใด. 
                เราท้ิงกายอันเนาน้ี  ที่สะสมซากศพตางๆ ไวไป 
        เสีย  ไมอาลัย   ไมตองการ   ก็ฉนันั้นเหมือนกัน. 
                บรุุษสตรีทิ้งอุจจาระไวในท่ีถายอุจจาระ   ไปเสีย 
        ไมอาลยั  ไมตองการ  ฉันใด. 
                เราทอดท้ิงกายน้ี      ที่เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ 
        เหมือนท้ิงสวมไป  ก็ฉันนั้น.  
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                เจาของเรือ  ทิ้งเรือลําเกาชํารุด  รั่วน้ําไป  ไมเยื่อใย 
        ไมตองการ  ฉันใด. 
                เราก็ทอดท้ิงกายน้ี   ที่มี  ๙  ชอง   เปนทีไ่หลออก 
        ของส่ิงโสโครกอยูเปนนิตยไป  เหมือนเจาของเรือสละ 
        ทิ้งเรือลาํเกา  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                บรุุษพกพาของมีคาไปกับพวกโจร     แลเห็นภัย 
        จากการเสียหายของๆ  มีคา  จึงละทิ้งโจรไป  ฉันใด. 
                กายน้ีก็เปรียบเสมอดวยมหาโจร  เพราะกลัวการ 
        เสียหายแหงกุศล   เราจึงจําตองละกายน้ีไป   ก็ฉันนั้น 
        เหมือนกัน. 
 

                                                แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยถาป   กณุป  ปุริโส  ความวา  บุรุษ 
วัยรุน  ผูรกัสวยรักงาม   อึดอัดระอา  เกลียด   ดวยซากงู    ซากสุนัข   หรือซาก 
มนุษย  ที่ถกูผูกคอไว  จึงปลดซากศพนั้นออกไปเสีย  แมฉันใด.   บทวา สขีุ  
ไดแก ประสบสุข. บทวา เสรี ไดแก อยูตามอําเภอใจ. บทวา นานากุณปสฺจย 
ไดแก  เปนกองซากศพตางๆ มากหลาย.    ปาฐะวา  นานากุณปปูริต  ดังน้ี 
ก็มี.                                                                       
        บทวา   อุจฺจารฏานมฺหิ ความวา  คนทั้งหลายยอมอุจจาระ  คือถาย 
อุจจาระในประเทศน้ัน     เหตุนั้นประเทศน้ัน    จึงชื่อวา    เปนที่ถายอุจจาระ. 
ประเทศท่ีถายอุจจาระนั้นดวย  เปนฐานดวย  เหตุนั้นจึงชื่อวาฐานเปนประเทศ 
ถายอุจจาระ  อีกอยางหนึ่ง ประเทศอันเขาถายอุจจาระ  เหตุนั้นจึงชื่อวาประเทศ 
ที่ถายอุจจาระ   คําน้ีเปนชื่อของอุจจาระ.  ที่ของอุจจาระนั้น    ชื่อวาท่ีของอุจจาระ  
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ในฐานแหงอุจจาระ  อธิบายวา   ในฐานท่ีเปอนดวยของสกปรก.  บทวา  วจฺจ 
กตฺวา  ยถา  กุฏึ   ความวา  เหมือนบุรุษสตรี  ละทิง้กุฏิที่ถายอุจจาระ  คือสวม 
ฉะน้ัน. 
        บทวา  ชชฺชร  ไดแก  เกา.  บทวา  ปุลคฺค ไดแก ชํารุด  อธบิายวา 
กระจัดกระจาย.   บทวา   อุทคาหินึ   ไดแก  ถือเอาน้ํา.   บทวา   สามี   ไดแก 
เจาของเรือ.  บทวา  นวจฺฉิทฺท ไดแก  ชื่อวามี  ๙ ชอง   เพราะประกอบดวย 
ปากแผล ๙ แผล  มีตา  ห ู เปนตน     ทัง้ชองเล็กชองนอย.   บทวา  ธุวสฺสว 
ไดแก  เปนทีไ่หลออกเปนประจํา.  อธิบายวา   มีสิ่งไมสะอาดไหลออกเปนนิตย. 
        บทวา  ภณฺฑมาทิย  ไดแก  ถือเอาทรัพยสินมีรัตนะเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึง.    บทวา   ภณฑฺจฺเฉทภย   ทิสฺวา    ความวา   เห็นภัยแกการชิง 
ทรัพยสิน.  บทวา เอวเมว  ความวา เหมือนบุรุษพกพาทรัพยสินเดินไปฉะนั้น. 
บทวา   อย   กาโย   ความวา  สภาพนี้    เปนบอเกิดแหงส่ิงท่ีเขาเกลียดแลวท่ี 
นาเกลียดอยางยิ่ง   เหตุนั้น  จึงชื่อวากาย.  คําวา  อายะ   ไดแก  ที่เกิด.   อาการ 
ทั้งหลายยอมมาแตสภาพนั้น  เหตุนั้น   สภาพนั้น    จึงชื่อวา อายะ  เปนแดน 
มา.   อาการท้ังหลายมีผมเปนตน    อันเขาเกลียดแลว.     สภาพเปนแดนมาแหง 
อาการท้ังหลายมีผมเปนตนอันเขาเกลียดแลว     ดวยประการฉะน้ัน     เหตุนั้น                                                      
สภาพนั้น     จึงชื่อวา  กาย.  บทวา  มหาโจรสโม  วิย  ความวา  กายชื่อวา 
มหาโจรสมะ    เพราะเปนโจรมีปาณาติบาตและอทินนาทานเปนตนคอยปลน 
กุศลทุกอยาง โดยอํานาจความยินดีเปนตนในปยรูปทั้งหลาย มีรูปารมณเปนตน 
ดวยจักษุเปนอาทิ   เพราะฉะนั้น      จึงควรทราบการเชื่อมความวา    บรุุษผูถอื 
ทรัพยสินที่เปนรัตนะ   ไปกับหมูโจรน้ันจําตองละโจรเหลานั้นไปเสีย    ฉันใด  
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แมเราก็จําตองละกายอันเสมอดวยมหาโจรน้ีไปเพ่ือแสวงหาทางท่ีทําความสวัสดี 
ใหแกตน  ฉันนั้นเหมือนกัน.    บทวา  กุสลจฺเฉทนาภยา  ความวา   เพราะ 
กลัวแตการปลนกุศลธรรม. 
        ครั้งน้ัน    สุเมธบัณฑิตครั้นครุนคิดถึงเหตุแหงเนกขัมมะการออกบวช 
ดวยอุปมานานาประการอยางน้ีแลว  จึงคิดอีกวา  บิดาและปูเปนตนของเรารวบ 
รวมกองทรัพยใหญนี้ไว     เมื่อไปปรโลกก็พาเอาแมแตกหาปณะเดียวไปไมได.  
สวนเราควรจะถือเอาเพื่อทําเหตุไปปรโลก    ดังน้ีแลวก็ไปกราบทูลพระราชาวา 
ขาแตพระมหาราชเจา  ขาพระบาทมีหัวใจถูกชาติชราเปนตนรบกวน  จําจักออก 
จากเรือนบวชไมมีเรือน    ขาพระบาทมีทรัพยอยูหลายแสนโกฏิ   ขอพระองค 
ผูสมมติเทพโปรดทรงดําเนินการกะทรัพยนั้นเถิด  พระเจาขา.  พระราชาตรัสวา 
เราไมตองการทรัพยของทานดอก  ทานน้ันเองจงทําตามปรารถนาเถิด. 
        สุเมธบัณฑิตนั้นทูลรับวา  ดีละพระเจาขา  แลวใหตีกลองรองปาวไปใน  
พระนคร  ใหทานแกมหาชน  ละวัตถุกามและกิเลสกามแลว  กอ็อกจากอมรนคร 
ซึ่งเสมือนเทพนครอันประเสริฐไปแตลําพังผูเดียว  อาศัยธัมมิกบรรพต   ในปา 
หิมวันตประเทศท่ีมีฝูงเนื้อนานาชนิด   ทําอาศรม  สรางบรรณศาลาลงในท่ีนั้น 
สรางที่จงกรมที่เวนโทษ  ๕  ประการ   ละทิ้งผาอันประกอบดวยโทษ  ๙  ประการ 
แลว    นุงหมผาเปลือกไมที่ประกอบดวยคุณ  ๑๒ ประการ   เพ่ือรวบรวมกําลัง 
แหงอภิญญาท่ีประกอบดวยคุณ  ๘ ประการ  บวชแลว. 
        เขาบวชอยางนี้แลว      กล็ะบรรณศาลาท่ีเกลื่อนดวยโทษ   ๘  ประการ 
เขาอาศัยโคนไม    ที่ประกอบดวยคุณ  ๑๐ ประการ    ละธัญชาติหลากชนิดทุก 
อยาง    บรโิภคแตผลไมที่มีอยูตามธรรมชาติ    ต้ังความเพียร    โดยการน่ังยืน 
และเดิน   ก็ไดสมาบัติ  ๘ และอภิญญา  ๕  ภายใน  ๗  วันเทาน้ัน.   ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา  
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                เราคิดอยางนี้แลว   ก็ใหทรพัยหลายรอยโกฏิเปน 
        ทาน    แกคนที่มี่ที่พ่ึงและไมมีที่พ่ึง     แลวก็เขาไปยัง 
        หิมวันตประเทศ. 
                ไมไกลหิมวันตประเทศ     มภูีเขาชื่อวาธัมมิกะ 
        เราก็ทําอาศรม  สรางบรรณศาลา. 
                ณ ที่นั้น     เราก็สรางที่จงกรม     อันเวนโทษ  ๕ 
        ประการ รวบรวมกาํลังแหงอภิญญา  อันประกอบดวย 
        คุณ  ๘ ประการ. 
                เราสละผา    อันมีโทษ  ๙  ประการไว  ณ  ที่นั้น  
        นุงผาเปลือกไม   อันมีคุณ  ๑๒ ประการ. 
                เราสละบรรณศาลา  อันเกลื่อนดวยโทษ  ๘  ประ- 
        การ  เขาอาศัยโคนไม  อันประกอบดวยคุณ  ๑๐ ประการ 
                เราสละธัญชาติ   ที่หวานท่ีปลูก   โดยมไิดเหลือ 
        เลย  บรโิภคแตผลไมที่มีอยูตามธรรมชาติ      อันพรั่ง 
        พรอมดวยคุณเปนอันมาก.  
                เราต้ังความเพียรในท่ีนั้น  ดวยการน่ังยืนและเดิน 
        ก็ไดบรรลุกําลังแหงอภิญญาภายใน  ๗ วัน  เทาน้ัน.            
                                               แกอรรถ  
                  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอวาห   ตัดบทวา  เอว   อห   ความวา 
เราคิดโดยประการที่กลาวมาแลวในหนหลัง.   บทวา   นาถานาถาม   ความวา 
เราใหแกคนท่ีมีที่พ่ึงและคนที่ไมมีที่พ่ึง  คือท้ังคนม่ังมี   ทั้งคนยากจน  พรอม  
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ทั้งซุมประตูและเรือน  ดวยกลาววา ผูตองการก็จงรับเอา. บทวา หิมวนฺตสสฺา- 
วิทูเร  ไดแก   ในที่ไมไกล   คือใกลขุนเขาหิมวันต.  บทวา   ธมฺมิโก  นาม 
ปพฺพโต  ไดแก  ภูเขามีชื่ออยางนี้.  ถามวา  เพราะเหตุไร  ภูเขาลูกนี้จึงมีชื่อวา 
ธัมมิกะ.   ตอบวา  ก็พระโพธิสัตวทั้งหลายโดยมาก  บวชเปนฤาษี    เขาอาศัย 
ภูเขาลูกนั้นทําอภิญญาใหเกิดแลวทําสมณธรรม   เพราะฉะนั้นภูเขาลูกนั้นจึงได 
ปรากฏชื่อวา  ธมัมิกะ  เพราะเปนที่อาศัยแหงบุคคลผูมีสมณธรรม.   ดวยคําวา 
อสฺสโม  สุกโต   มยฺห  เปนตน   ตรัสไวเหมือนวาสุเมธบัณฑิต   สรางอาศรม 
บรรณศาลาท่ีจงกรมดวยฝมือตนเอง   แตแทจริง  หาไดสรางดวยฝมือตนเองไม 
ทาวสักกเทวราชทรงสงวิสสุกรรมเทพบุตรไปสราง  มิใชหรือ.  แตพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงหมายถึงผลสําเร็จน้ัน  ซึ่งเกิดดวยบุญญานุภาพของพระองคในครั้งน้ัน 
จึงตรัสเปนตนวา  ดูกอนสารีบุตร ณ  ภูเขานั้น 
                เราทําอาศรม   สรางบรรณศาลา   สรางท่ีจงกรม 
        อันเวนโทษ  ๕  ประการ ไว ณ ที่นั้น. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ปณฺณสาลา  ไดแก   ศาลามุงบังดวย 
ใบไม. บทวา  ตตฺถ  ไดแก ณ อาศรมบทน้ัน.  บทวา  ปฺจโทสวิวชฺชิต 
ไดแก  เวนหางไกลจากโทษแหงท่ีจงกรม  ๕ ประการ.  ชื่อวา โทษแหงท่ีจงกรม 
๕ ประการ   อะไรบาง     อันเวนจากโทษ ๕ ประการเหลาน้ี    คือ   เปนที่แข็ง 
ขรุขระ ๑   อยูในตนไม ๑    มีที่รกกําบัง ๑    แคบเกินไป ๑   กวางเกินไป   ๑ 
ดวยการกําหนดอยางสูง  ทานกลาววา  ที่จงกรมยาว  ๖๐  ศอก   กวางศอกคร่ึง. 
        อีกนัยหนึ่ง  บทวา  ปฺจโทสวิวชฺชิต  ไดแกเวนหางไกลจากโทษ 
คือนิวรณ ๕ ประการ  พึงเห็นวา  เชื่อมความกับบทหลังน้ีวา   อภิฺาพลมา- 
หริ  ดังน้ี.    บทวา    อฏคุณสมุเปต   ความวา    ชักนํากําลังเเหงอภิญญา  
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อันประกอบดวยคุณ  ๘ ประการ   คือ    เมื่อจิตต้ังม่ันอยางนี้   หมดจด   สะอาด 
ไมมีมลทิน   ปราศจากอุปกิเลส    ออน   ควรแกงาน   มั่นคง   ไมหว่ันไหว. 
        แตอาจารยบางพวก   กลาวเชื่อมความกับอาศรมวา     เราสรางอาศรม 
อันประกอบดวยสมณสุข  ๘ ประการ คือ     ประกอบพรักพรอมดวยสมณสุข   ๘ 
ประการเหลาน้ี     คือ   ชือ่วาสมณสุข ๘ ประการเหลาน้ีคือ    ไมหวงทรัพยและ 
ขาวเปลือก   แสวงแตบิณฑบาตท่ีไมมีโทษ   บริโภคแตกอนขาวเย็นแลว   ไมมี 
กิเลสเครื่องเบียดเบียนรัฐในเม่ือพวกราชบุรุษเอาแตเบียดเบียนรัฐ ถือเอาทรัพย 
และขาวเปลือกเปนตน  ปราศจากฉันทราคะในเครื่องอุปกรณทั้งหลาย  ไมมีภัย 
เพราะการปลนของโจร    ไมคลุกคลกีับพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา 
ไมถูกกระทบกระท่ังใน  ๔ ทิศ  คําน้ันไมสมกับบาลี. 
        บทวา  สาฏก  แปลวา  ผา.  บทวา  ตตฺถ  ไดแก ในอาศรมนั้น.  ดวย  
บทวา   นวโทสมุปาคต   ทรงแสดงวา   ดูกอนสารีบุตร     เราเม่ืออยูในที่นั้น 
ก็เสียสละผาที่มีคามากท่ีตนนุงหมเสีย   ก็เม่ือจะละผา    ไดเห็นโทษ ๙ ประการ 
ในผาน้ันจึงละเสีย.   ความจริงประกาศโทษ  ๙ ประการในผา      แกผูบวชเปน 
ดาบสท้ังหลาย.   โทษ ๙ ประการคืออะไร    ทรงแสดงวา    เราละผาที่ประกอบ 
ดวยโทษ  ๙ ประการเหลาน้ีคือ   ผาเปนของมีคา    ชีวิตนักบวชอยูไดดวยผูอ่ืน 
ผาหมองไปทีละนอยดวยการใช      ผาท่ีหมองแลวจําตองซักตองยอม     ผาเกา 
ไปดวยการใช   ผาท่ีเกาแลวจําตองทําการชุน   ทําการปะ    ผาเกิดไดยากในการ 
แสวงหาใหม   ไมเหมาะแกการบวชเปนดาบส  เปนของสาธารณะท่ัวไปแกพวก 
โจร   ตองคุมครองโดยท่ีพวกโจรลักไปไมได   เปนฐานการแตงตัวของผูนุงหม 
ผูที่พาเท่ียวไปกลายเปนคนมักมาก     แลวจึงนุงผาเปลือกไม.   บทวา   วากจีร 
ความวา   เราถือเอาผาท่ีสําเร็จดวยเปลือกไม  ซึ่งกรองดวยหญามุงกระตายเปนเสน ๆ  
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ทําแลว   เพ่ือใชนุงหม.   บทวา  ทฺวาทสคุณมุปาคต  ไดแก  ประกอบดวย 
อานิสงส  ๑๒ ประการ.   ในบทนี้  คุณ  ศัพทมีอรรถวา  อานิสงส    เหมือนใน 
ประโยคเปนตนวา  สตคุณา  ทกฺขณิา  ปาฏิกงฺขิตพฺพา   พึงหวังไดทักษิ- 
ณามีอานิสงสรอยหน่ึง.  ม  อักษรทําการตอบท  ถึงพรอมดวยคุณ  ๑๒  ประการ 
เหลานี้    คือ     ผาเปลือกไมมีอานิสงส  ๑๒ ประการคือ   มีคานอย  ๑  ไมเนื่อง 
ดวยผูอ่ืน  ๑  อาจทําไดดวยมือตนเอง ๑  แมเมื่อเกาเพราะการใชก็ไมตองเย็บ  ๑ 
ไมมีโจรภัย  ๑    ผูแสวงหาก็ทําไดงาย   ๑     เหมาะแกการบวชเปนดาบส ๑   ไม 
เปนฐานการแตงตัวของผูใช  ๑  มีความมักนอยในปจจัยคือจีวร  ๑ ใชสะดวก  ๑ 
เปลือกไมที่เกิดก็หาไดงาย  ๑   แมเม่ือผาเปลือกไมสูญหายก็ไมเสียดาย  ๑. 
        ครั้งน้ัน    สุเมธบัณฑิต  อยู  ณ บรรณศาลาอาศรมน้ัน   ตอนใกลรุง 
ก็ลุกข้ึนพิจารณาถึงเหตุออกบวชของตน    คิดอยางนี้วา    เราละบานเรือนซ่ึงมี 
อาการประหน่ึงท่ีอยูอันประเสริฐของเทพยดา     อันงดงามดวยสมบัติอันโอฬาร 
นารื่นรมยของคฤหัสถชนดวยการสัมผัสกําไลมือกําไลเทาทองใหมเปนตนระคน 
ดวยเสียงและการหัวเราะการพูดที่ไพเราะเหมือนละกอนเขฬะ   เขาไปยังปาตโป- 
วัน    บําเพ็ญตบะเครื่องลอยบาปของชนทั้งปวง     เพราะเปนผูเพลินดวยวิเวก 
แตการอยูที่บรรณศาลา  ณ  อาศรมน้ีของเรา   ก็เปนเหมือนการครองเรือนครั้ง 
ที่สอง   เอาเถิด  เราจะอยูเสียที่โคนไม   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เราละบรรณศาลา   อันเกลื่อนดวยโทษ   ๘  ประ- 
        การ.                                                                        
                                                แกอรรถ 
                  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อฏโทสสมากิณฺณ  ความวา  เกลื่อน 
คือประกอบพรอมดวยโทษ  ๘ ประการ.  โทษ   ๘ ประการอะไรบาง.  พระมหา  
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สัตวเห็นโทษ  ๘   เหลาน้ีคือ  การท่ีสรางใหสําเร็จจําตองใชเครื่องสัมภาระมาก  ๑ 
จําตองบํารุงอยูเปนนิตยดวยหญาใบไมและดินเหนียวเปนตน ๑  จําตองออกไป 
โดยเขาใจวา   ไมมีเอกัคคตาจิตสําหรับผูจําตองออกไปในเวลาไมสมควร   ดวย 
คิดวา  ข้ึนชื่อวาเสนาสนะ  จักทรุดโทรมไป ๑  ตองทนุถนอมกาย  เพราะกระ- 
ทบเย็นรอน  ๑  ตองปกปดคําครหาที่วา  ผูเขาไปบานเรือนอาจทําชั่วอยางใดอยาง 
หน่ึงได  ๑   ตองหวงแหนวาน้ีของเรา ๑   ตองนึกอยูเสมอวา  นี้บานเรือน  มีอยู 
อยางผูมีเพ่ือน ๑   ตองเปนของท่ัวไปเปนอันมาก    เพราะตองท่ัวไปแกสัตวทั้ง 
หลายมีเล็น   เลือด   จ้ิงจกเปนตน  ๑    ดังน้ีแลวจึงละบรรณศาลาเสีย. 
        บทวา  คุเณหิ   ทสหปุาคต  ความวา  เราปฏิเสธท่ีกําบัง   เขาไปยัง 
โคนไมอันประกอบดวยคุณ  ๑๐  ประการ  คุณ  ๑๐  ประการอะไรบาง.    ตรัสวา 
เราเห็นคุณ  ๑๐ เหลาน้ี   คือ   มีความริเริ่มขวนขวายนอย  ๑  ไดความไมมีโทษ 
โดยงายวาเพียงเขาไปโคนไมนั้นเทานั้น  ๑  ทําอนิจจสัญญาใหต้ังข้ันดวยการเห็น 
ความแปรปรวนของตนไมและใบไม   ๑    ไมตระหนี่เสนาสนะ  ๑    เมือ่จะทํา 
ชั่ว  ณ โคนไมนั้นยอมละอาย   เพราะฉะนั้น   จึงไมมีที่ลับทําชัว่  ๑  ไมทําความ 
หวงแหน ๑  อยูกับเทวดาทั้งหลาย  ๑  ปฏิเสธท่ีกําบัง  ๑  ใชสอยสะดวก  ๑  ไม 
หวงใยเพราะเสนาสนะคือโคนไม   หาไดงาย   ในทกุสถานที่ไป ๑    แลวจึงเขา 
ไปยังโคนไม   และตรัสวา 
                โคนไม    พระพุทธเจาผูประเสริฐสรรเสริญแลว 
        และตรสัวา  เปนนิสสัย  ที่อาศัย  ที่อยูของผูสงัด  เสมอ 
        ดวยโคนไม  จะมีแตไหน. 
                แทจริง   ผูอยูโคนไมอันสงัด     อันกําจัดความ 
        ตระหนีท่ี่อยู    อันเทวดารักษาแลว   ชื่อวาผูมวีัตรดี.  
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                ผูเห็นตนไมและใบไม   ที่มสีีแดง   เขียว  เหลือง 
        อันหลนแลว  ยอมบรรเทานิจจสัญญาเขาใจวาเท่ียงเสีย 
        ได. 
                เพราะฉะน้ันแล    ผูมีปญญาเห็นประจักษ    ไม 
        ควรดูหมิ่นโคนไมอันสงัด       ที่เปนทรัพยมรดกของ 
        พระพทุธเจา  เปนที่อยูของผูยินดียิ่งในภาวนา. 
        ครั้งน้ัน    สุเมธบัณฑิต  เปนผูเห็นโทษของบรรณศาลา ไดอานิสงส 
ในเสนาสนะคือโคนไมอยู    จึงคิดยิ่งข้ึนไปวา    การท่ีเราเขาไปยังหมูบานเพ่ือ 
แสวงหาอาหาร   เปนทุกขในการแสวงหาอาหาร  เรามิใชเพราะสิ้นไรอยางไรจึง 
ออกบวชดวยความตองการเพ่ืออาหาร   แตทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลไมมี 
ประมาณ   ถากระไรเราจะยังอัตภาพใหเปนไป  ดวยผลไมที่มีอยูตามธรรมชาติ 
แตเมื่อจะทรงแสดงความท่ีวิเศษของประโยชนนี้จึงตรัสคาถาเปนตนวา 
                เราสละธัญชาติที่หวานแลว    ที่ปลูกแลวโดยไม 
        เหลือเลย      บริโภคแตผลไมที่มีอยูตามธรรมชาติอัน 
        พรั่งพรอมดวยคุณเปนอันมาก. 
 
                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วาปต  ไดแก  ที่หวานเสร็จแลว.  บทวา 
โรปต  ไดแก ที่ปลูกเสร็จแลว  ขาวกลาจะสําเร็จผล  ม ี๒ วิธี  คือ ดวยการหวาน 
และการปลูก.   เราก็ละเสียทั้ง ๒ วิธี   ยังอัตภาพใหเปนไปดวยผลไมที่มีอยูตาม 
ธรรมชาติ  เพราะตัวเรามักนอย.  บทวา  ปวตฺตผล  ไดแก  ผลไมที่หลนเอง. 
บทวา  อาทิยึ  ไดแก  บรโิภค.  
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                บคุคลผูสันโดษดวยผลไมที่มีอยูตามธรรมชาติ 
        เลี้ยงชพีไมเน่ืองดวยผูอื่น  ละความละโมบในอาหารเสีย 
        ยอมเปนมุนีใน  ๔  ทิศ. 
                มนุียอมละความอยากในรส     การเลี้ยงชีพของ 
        ทานจึงบริสุทธิ์   เพราะฉะน้ันแล   จึงไมควรดูหมิ่นการ 
        บริโภคผลท่ีไมมีอยูตามธรรมชาติ. 
        สุเมธบัณฑิต  เมื่อประพฤติอยูอยางนี้    ไมนานนักก็บรรลุสมาบัติ  ๘ 
และอภิญญา  ๕   ภายใน ๗ วัน    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงประกาศความขอ 
นี้  จึงตรัสวา  ตตฺถปฺปธาน  ปทห ึ เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
ตตฺถ ไดแก  ในอาศรมนั้น.   บทวา  ปธาน  ไดแกความเพียร.  จริงอยูความ 
เพียรทานเรียกวา  ปธานะ   เพราะเปนคุณควรต้ังไว   หรือเพราะทําภาวะคือการ 
ต้ังไว.  บทวา  ปทหึ   ไดแก เริ่มความเพียร   บทวา   นิสชฺชฏานจงฺกเม 
แปลวา  ดวยการน่ัง   การยืน   และการเดิน. 
        แตสุเมธบัณฑิต   ปฏิเสธการนอน  ยังคืนและวันใหลวงไปดวยการน่ัง 
ยืนและเดินเทาน้ัน    จึงบรรลกุําลังแหงอภิญญาไดภายใน ๗ วันเทาน้ัน.    ก็แล 
เมื่อสุเมธดาบสครั้นบรรลุกําลังแหงอภิญญาอยางนี้แลว      กย็บัยั้งอยูดวยสุขใน 
สมาบัติ.  ครัง้น้ัน    พระศาสดาพระนามวาทีปงกรผูทรงทําการสงเคราะหชนทั้ง 
ปวงผูทรงทําภัยแกพลแหงมาร   ทรงทําประทีปคือพระญาณเสด็จอุบัติในโลก. 
        เมื่อวาโดยสังเขปเทาน้ัน    การกลาวลําดับเรื่องพระพุทธเจาพระองคนั้น 
มีดังน้ี    ไดยินวา    พระมหาสัตวพระนามวาทีปงกรพระองคนี้    ทรงบําเพ็ญ 
พระบารมี  ๓๐  ทัศ   ทรงดํารงอยู   ในอัตภาพเสมือนอัตภาพของพระเวสสันดร  
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ทรงใหมหาทาน  เปนเหตุใหแผนดินไหวเปนตน    เมื่อสุดสิ้นพระชนมายุ  ก็บัง- 
เกิดในสวรรคชั้นดุสิต  ทรงดํารงอยู  ณ  ที่นั้น   จนตลอดพระชนมายุ   เมื่อเทวดา 
ในหมื่นจักวาลประชุมกนัทูลวา 
                กาโลย๑  เต  มหาวีร       อุปฺปชฺช   มาตุกจฺุฉิย 
        สเทวก  ตารยนฺโต                 พุชฺฌสฺสุ   อมต   ปท. 
                ขาแตพระมหาวีระ  นี้เปนกาลอันสมควรสําหรับ 
        พระองค        โปรดเสด็จอุบัติในครรภพระมารดาเถิด 
        พระองคเมื่อทรงยังโลกพรอมทัง้เทวโลก  ใหขามโอฆ- 
        สงสาร  ก็โปรดตรัสรูอมตบทเถิด. 
ดังน้ีแลว   แตนั้น   ทรงสดับคําของเทวดาทั้งหลายแลวทรงพิจารณามหาวิโลก- 
นะ  ๕  ทรงจุติจากดุสิตสวรรคนั้นแลวทรงถือปฏิสนธิ โดยดาวนักษัตรในเดือน 
อาสาฬหะหลัง  เพ็ญเดือนอาสาฬหะ    ในพระครรภของ  พระนางสุเมธาเทวี  
ในสกุลของพระราชาพระนามวา  สุเทวะ  ผูเปนเทพแหงนรชน ดังทาววาสุเทพ 
ผูพิชิตดวยความเจริญแหงพระยศของพระองค  ณ   กรุงรัมมวดี  มีราชบริพาร 
หมูใหญคอยบริหาร   ไมทรงแปดเปอนดวยของไมสะอาดไรๆ    ในพระครรภ 
ของพระมหาเทวี   เหมือนกอนแกวมณี    อยูตลอดทศมาส    ก็ประสูติจากพระ 
ครรภของพระนาง  เหมือนดวงจันทรในฤดูสารทโคจรไปในหลืบเมฆ. 
 
                                  บุพนิมิต  ๓๒ 
 
        ก็บุพนิมิต ๓๒ ประการ  ปรากฏเปนปาฏิหาริยของพระทีปงกรราชกุมาร 
พระองคนั้น  ทั้งขณะปฏิสนธิ   ทั้งขณะประสูติ   ปาฏิหาริย ๓๒ ประการ  เปน 
ไปในฐานะ     เหลาน้ีคือ      เมื่อพระสัพพัญูโพธิสัตวทุกพระองค     เสด็จสู 
 
๑.  ในท่ีบางแหงเปนกาโล  โข 
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พระครรภของพระมารดา  ๑    ประสูติ ๑   ตรัสรู ๑   ประกาศพระธรรมจักร  ๑ 
เพราะฉะนั้น   เราจึงแสดงบุพนิมิต  ๓๒ ในการประสูติของพระทีปงกรราชกุมาร 
เพราะเปนของปรากฏแลว   ดังน้ีวา 
                เมือ่พระทีปงกรราชกุมาร    ผูทําความงาม  ผูทํา 
        ความเจริญ    ผูทําความสงบ  ประสูติแลว   ในครั้งน้ัน 
        หมื่นโลกธาตุก็สะเทือนสะทานหว่ันไหวโดยรอบ. 
                ครัง้น้ัน    เทวดาในหมื่นจักรวาล  ก็พากนัประชุม 
        ในจักรวาลหน่ึง. 
                พอพระมหาสัตว      ผูเปนพระโพธิสัตวประสูติ 
        เทวดาท้ังหลายก็รับกอน   ภายหลัง   พวกมนุษยจึงรับ 
        พระองค. 
                ขณะน้ัน  กลองหุมหนังและกลองทั้งหลาย  ชอง 
        พิณและพิณทั้งหลาย  อันใครๆ มิไดประโคม  เครื่อง 
        อาภรณทั้งหลายท่ีใครๆ มิไดแตะตอง    ก็สงเสียงรอง 
        อยางไพเราะไปรอบ ๆ. 
                เครื่องพันธนาการท้ังหลายทุกแหง    กข็าดหลุด 
        ไป  โรคภัยท้ังปวงก็หายไปเอง   คนตาบอดแตกําเนิด 
        กม็องเห็นรูปท้ังหลาย  คนหูหนวกก็ไดยินเสียงรอบตัว. 
                คนใบแตกําเนิด   ก็ไดสติระลึกได   คนขาพิการ 
        กใ็ชเทาเดินได    เรือก็เดินไปตางประเทศแลวกลับทา 
        เรือสุปฏฏนะไดอยางรวดเร็ว.   
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                รัตนะทุกอยาง   ทั้งท่ีอยูในอากาศ  ทั้งท่ีอยูภาค 
        พ้ืนดิน  ก็เรืองแสงไดเองไปรอบ ๆ ไฟในนรกอันราย 
        กาจก็ดับ   แมน้ําในแมน้ําท้ังหลายก็ไมไหล. 
                แสงสวางอันโอฬารไพบูลย   ก็ไดมีในโลกันตริก- 
        นรก  แมมีทุกขไมวางเวน  ครั้งน้ัน   มหาสมุทรนี้ก็ม ี
        เกลียวคลื่นละลอกสงบ  ทั้งนํ้ากม็ีรสจืดอรอยดวย. 
                ลมท่ีพัดแรงหรือรายกาจ  ก็ไมพัด  ตนไมทั้งหลาย 
        ก็ออกดอกบานสะพรั่ง     ดวงจันทรพรอมทัง้ดวงดาว 
        ก็จรัสแสงย่ิง   แมแตดวงอาทิตยก็ไมรอนแรง. 
                ฝูงนก  กร็าเริงลงจากฟากฟาและตนไม   มาอยู 
        พ้ืนดินเบื้องลาง   เมฆฝนท่ีอยูใน  ๔  มหาทวปี  ก็หลั่ง 
        น้ําฝนรสอรอยไปโดยรอบ. 
                เทวดาท้ังหลายอยูในภพทิพยของตน  มจีิตเล่ือม 
        ใส  ก็พากันฟอนรํา ขับรอง ประโคม โหรอง สรวลเส 
        กันอึงม.ี 
                เขาวา  ในขณะนั้น  ประตูเลก็บานประตูใหญก็ 
        เปดไดเอง  เขาวา ความอดอยากหิวระหาย  มไิดบีบค้ัน  
        มหาชน  ไมวาโลกไรๆ. 
                สวนหมูสัตวที่เปนเวรกันเปนนิตย   ก็ไดเมตตาจิต 
        เปนอยางย่ิง    ฝูงกาก็เท่ียวไปกับฝูงนกเคาแมว     ฝูง 
        หมาปาก็ยิ้มแยมกบัฝูงหมู. 
                งูมพิีษ  ทั้งงูไมมีพิษ  ก็เลนหัวกับพังพอนท้ังหลาย 
        ฝูงหนบูาน  มีใจคุนกันสนิทก็จับกลุมกันใกลกับหัวของ 
        แมว.  
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                ความระหายน้ํา  ในโลกของปศาจ  ที่ไมไดน้ํามา 
        เปนพุทธันดร  กห็ายไป    คนคอมก็มีกายงามสมสวน 
        คนใบกพู็ดไดไพเราะ. 
                สวนหมูสัตว   ที่มีจิตเลื่อมใส  ก็กลาวปยวาจาแก 
        กันและกัน   ฝูงมาท่ีมีใจราเริงก็ลาํพองรอง   แมฝูงชาง 
        ใหญเมามันก็สงเสียงโกญจนาท.                   
                รอบๆ   หมื่นโลกธาตุ  ก็เกลือ่นกลาดดวยจุรณ-  
        จันทนหอมกรุน     อบอวลหวลหอมดวยกลิน่ดอกไม 
        หญาฝรัน่และธูป  มมีาลัยเปนธงใหญงามตางๆ.  
        กใ็นบุพนิมิต ๓๒ นัน้ 
        ๑.   ความไหวแหงหม่ืนโลกธาตุ  เปน  บุพนิมิต  แหงการไดพระสัพ- 
พัญุตญาณ  ของพระองค                                                 
        ๒.   การประชุมเทวดาท้ังหลายในจักรวาลเดียว  เปน บุพนิมิต  แหง 
การประชุมพรอมเพรียงกันรับธรรม  ในกาลท่ีพระองคทรงแสดงพระธรรมจักร 
        ๓.   การรับของเทวดาทั้งหลายกอน    เปน   บุพนิมิต    แหงการได 
รูปาวจรฌาน ๔ 
        ๔.  การรับของมนุษยทั้งหลายภายหลัง   เปน  บุพนิมิต  แหงการได 
อรูปวจรฌาน  ๔ 
        ๕.  การประโคมของกลองหุมหนังและกลองท้ังหลายไดเอง  เปนบุพ- 
นิมิต   แหงการยังมหาชนใหไดยินเสียงกลองธรรมขนาดใหญ                     
        ๖.   การบรรเลงเสียงเพลงไดเองของพิณและอาภรณเครื่องประดับเปน 
บุพนิมิต  แหงการไดอนุบุพวิหารสมาบัติ.  
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                 ๗.  การท่ีเครื่องพันธนาการขาดหลุดไดเอง     เปน  บพุนิมิต   แหง 
การตัดอัสมิมานะ                                                      
                   ๘.  การปราศจากโรคทุกอยางของมหาชนเปน  บพุนิมิต  แหงการได 
ผลแหงสัจจะ  ๔   
                   ๙.  การเห็นรปูของคนตาบอดแตกําเนิด    เปน บุพนิมิต  แหงการได 
ทิพยจักษุ 
                       ๑๐. การไดยินเสียงของคนหูหนวก  เปน บุพนิมติ แหงการไดทิพ- 
โสตธาตุ                                                                 
                    ๑๑.   การเกดิอนุสสติของคนใบแตกําเนิด     เปน บุพนิมิต  แหงการ 
ไดสติปฏฐาน  ๔ 
                   ๑๒.  การเดินไปไดดวยเทาของคนขาพิการ  เปน  บุพนิมิต แหงการ 
ไดอิทธิบาท  ๔   
                    ๑๓.   การกลบัมาสูทาเรือสุปฏฏนะไดเองของเรือท่ีไปตางประเทศ เปน 
บุพนิมิต แหงการบรรลุปฏิสัมภิทา  ๔ 
                   ๑๔.  การรุงโรจนไดเองของรัตนะทั้งหลาย  เปน บุพนิมิต  แหงการ 
ไดแสงสวางในธรรม   
                   ๑๕.  การดับของไฟในนรก  เปน บุพนิมิต แหงการดับไฟ  ๑๑ กอง  
                   ๑๖.   การไมไหลแหงนํ้าในแมน้ําท้ังหลาย     เปน บุพนิมิต แหงการ 
ไดจตุเวสารัชญาณ 
                   ๑๗.   แสงสวางในโลกันตริกนรก      เปน  บุพนิมติ   แหงการกําจัด 
ความมืดคืออวิชชา  แลวเห็นแสงสวางดวยญาณ                                
                   ๑๘.  ความท่ีมหาสมุทรมีน้ําอรอย  เปน บุพนิมิต  แหงความท่ีธรรม 
วินัยมีรสเดียว  คือรสพระนิพพาน  
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                     ๑๙.  ความไมพัดแหงลม  เปน บุพนิมติ  แหงการทําลายทิฏฐิ  ๖๒ 
                          ๒๐. ความที่ตนไมทั้งหลายออกดอกบาน  เปน บุพนิมิต  แหงความ 
ที่ธรรมวินัยออกดอกบาน โดยดอกคือวิมุตติ 
                    ๒๑.   ความจรัสแสงย่ิงของดวงจันทร    เปน บุพนิมิต     แหงความท่ี 
พระองคเปนท่ีรักใครของคนเปนอันมาก                                   
                    ๒๒.   ความท่ีดวงอาทิตยสุกใสแตไมรอนแรง     เปน บุพนิมิต แหง 
ความเกิดข้ึนแหงความสุขกายสุขใจ                                                     
                   ๒๓.  การโผบินจากทองฟาเปนตนสูแผนดินของฝูงนก เปน บุพนิมิต 
แหงการฟงพระโอวาทแลวถึงสรณะดวยชีวิตของมหาชน 
                    ๒๔.  การตกลงมาแหงเมฆฝน  ที่เปนไปในทวีปทั้ง ๔ หาใหญ  เปน 
บุพนิมิต  แหงฝนคือธรรมขนาดใหญ 
                     ๒๕.   การอยูในภพของตนๆ    ระเริงเลนดวยการฟอนรําเปนตนของ 
เทวดาทั้งหลาย  เปน  บุพนิมิต   แหงการทรงบรรลคุวามเปนพระพุทธเจาแลว 
ทรงเปลงพระอุทาน                                                                  
                    ๒๖.  การเปดไดเองของประตูเล็กและบานประตูใหญ  เปน  บพุนิมิต  
แหงการเปดประตูคือมรรคมีองค  ๘ 
                    ๒๗.  ความไมมีความหิวบีบค้ัน   เปน บุพนิมิต  แหงการไดอมตะ 
ดวยกายคตาสติ  
                     ๒๘.  ความไมมีความระหายบีบค้ัน เปน  บุพนิมติ  แหงความมีความ 
สุขโดยสุขในวิมุตติ                                                        
                     ๒๙.  ความไดเมตตาจิตของผูมีเวรท้ังหลาย     เปน บุพนิมิต   แหง 
การไดพรหมวิหาร  ๔    
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                    ๓๐.  ความท่ีหม่ืนโลกธาตุ    มีธงคันหน่ึงเปนมาลัย  เปน  บพุนิมิต 
แหงความท่ีพระศาสนามีธงอริยะเปนมาลัย 
                   ๓๑-๓๒.  สวนคุณวิเศษท่ีเหลือ  พึงทราบวาเปน  บุพนิมิต  แหงการ 
ไดพุทธคุณที่เหลือ. 
                    ครั้งน้ัน   พระทีปงกรราชกุมาร  ถูกบําเรอดวยสมบัติใหญ   ทรงจําเริญ 
วัยโดยลําดับ   เสวยสิริราชยบนปราสาท ๓ หลัง   ที่เหมาะแกฤดูทั้ง  ๓  ดั่งเสวย 
สิริในเทวโลก  สมัยเสด็จไปทรงกีฬาในพระราชอุทยาน  ทรงเห็นเทวทูต   ๓ คือ 
คนแก   คนเจ็บ  และคนตาย    ตามลาํดับ   ทรงเกดิความสลดพระหฤทัย   เสด็จ 
กลับเขาสูกรุงรัมมวดี    ครั้นเสด็จเขาพระนครแลว    ครั้งท่ี  ๔ รับสั่งเรียกนาย 
หัตถาจารย   ตรัสกะเขาวา   พอเอย   เราจักออกไปชมพระราชอุทยาน  ทานจง 
เตรียมยานคือชางไวใหพรอม     เขาทูลรับวา   พระเจาขาแลว    ก็จัดเตรียมชาง 
๘๔,๐๐๐  เชอืก  ครั้งน้ัน  เทพบุตรชื่อวิสสุกรรม    ก็ชวยประดบัพระโพธิสัตว 
ผูทรงผาหมผานุงยอมสีตางๆ  สวมกําไลมุกดาหารตนแขน ทรงกําไลพระกรทอง 
มงกุฏและกุณฑลประดับดวยรัตนะ ๙ อันงาม  พระเมาลีประดับดวยมาลัยดอกไม 
หอมอยางยิ่ง ขณะนั้นพระทีปงกรราชกุมาร  อันชาง  ๘๔,๐๐๐  เชือกแวดลอมแลว 
เหมือนเทพกุมาร เสด็จข้ึนทรงคอขางตน  อันหมูพลหมูใหญหอมลอมแลว  เสด็จ 
เขาพระราชอุทยานท่ีใหเกิดความรื่นรมย ลงจากคอชางแลว  เสด็จตรวจพระราช 
อุทยานน้ัน    ประทับนั่งเหนือพ้ืนศิลา  เปนที่เย็นพระหฤทัยพระองคเอง  งาม 
นาชมอยางยิ่ง    ทรงเกิดจิตคิดจะทรงผนวช   ทันใดนั้นเอง    ทาวมหาพรหมผู 
เปนพระขีณาสพในชั้นสุทธาวาส    ถอืสมณบริขาร ๘  มาปรากฏในคลองจักษุ 
ของพระมหาบุรุษ.  
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        พระมหาบุรุษทรงเห็นมหาพรหมขีณาสพน้ันตรัสถามวา  นี้อะไร ทรง 
สดับวา  สมณบริขาร  กท็รงเปลื้องเครื่องประดับ   ประทานไวในมือพนักงาน 
ผูรักษาเรือนคลังเครื่องประดับ   ทรงถือพระขรรคมงคลทรงตัดพระเกศาพรอม 
ดวยพระมงกุฏ   ทรงเหว่ียงไปในอากาศกลางหาว   ขณะนั้น    ทาวสักกะเทวราช 
ทรงเอาผอบทองรับพระเกสาและพระมงกุฏนั้นไว  ทรงทําเปนมงกุฏเจดียสําเร็จ 
ดวยแกวมณีสีดอกอินทนิล  ขนาด  ๓ โยชน   เหนือยอดขุนเขาสิเนรุ   ครั้งน้ัน 
พระมหาบุรุษทรงครองผากาสาวะ   ธงชัยแหงพระอรหัต    ที่เทวดาถวาย   ทรง 
เหว่ียงคูผา  [คือผานุงผาหม]  ไปในอากาศ  พรหมก็ทรงรับผาน้ัน  ทรงทําเปน 
เจดียที่สําเร็จดวยรัตนะทั้งหมด     ขนาด  ๑๒ โยชน  ในพรหมโลก.  ก็บุรุษ   ๑   
โกฏ ิ บวชตามเสด็จพระทีปงกรราชกุมาร    ซึ่งกําลงัทรงผนวช   พระโพธิสัตว 
ซึ่งบริษัทนั้นหอมลอมแลวไดทรงบําเพ็ญปธานจริยา    ประพฤติความเพียร  ๑๐ 
เดือน  ตอมา   เพ็ญกลางเดือนวิสาขะ  เสด็จเขาไปบิณฑบาต    ยังนครแหงหน่ึง. 
        เลากันวา  มนุษยทั้งหลายในนครน้ัน    หุงขาวมธุปายาสไมมีน้ํา   เพ่ือ 
ทําสังเวยเทวดาในวันนั้น       แตมนุษยทั้งหลายไดถวายแดพระมหาสัตวพระองค 
นั้นพรอมท้ังบริษัท   ที่เสด็จเขาไปบิณฑบาต  ขาวมธุปยาสไมมีน้ํา    ก็เพียง 
พอแกภิกษุทั้งหมดนับโกฏิ  แตในบาตรของพระมหาบุรุษ   เทวดาทั้งหลายใส 
ทิพโอชะลงไป  พระมหาบุรุษ  ครั้นเสวยมธุปายาสนั้นแลว   กท็รงพักกลางวัน 
ณ  ปาสาละ   ในพระราชอุทยานน้ันเอง   เวลาเย็นทรงออกจากที่เรนแลว  กท็รง 
สละคณะ  ทรงรับหญา  ๘  กํา   ที่  อาชีวก  ชื่อ  สนุันทะ  ถวายแลว   เสด็จไป 
ยังโคนตนไมสําหรับตรัสรู  ชื่อ   ปปผลิ  คือไมเลียบ  ทรงปูลาดหญาประทับนั่ง    
ขัดสมาธิเอาตนไมตรัสรูขนาด  ๙๐  ศอกไวเบื้องพระปฤษฎางค  ทรงอธิษฐานความ 
เพียรมีองค  ๔  ประทับนั่ง ณ โคนโพธิพฤกษ  ตอน้ัน    ก็ทรงกําจัดพลของมาร  
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ณ  ราตรีปฐมยาม  ทรงระลึกบุพเพนิวาสญาณ  มัชฌิมยาม  ทรงชําระทิพยจักษุ  
ปจฉิมยาม   ทรงพิจารณาปจจยาการทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลม   ทรงเขาจตุตถฌานมี 
อานาปานสติเปนอารมณ    ออกจากจตุตถฌานน้ันแลว   ทรงหย่ังลงในขันธ  ๕ 
ทรงเห็นลักษณะ  ๕๐ ถวน  โดยอุทยัพพยญาณ     ทรงเจริญวิปสสนา   จนถึง 
โคตรภูญาณ  เวลาอรุณอุทัย    ก็ทรงแทงตลอดพุทธคุณท้ังสิ้นดวยอริยมรรค 
ทรงบรรลือพุทธสีหนาท  ทรงยับยั้งอยูใกลตนโพธิ์พฤกษตลอด  ๗ สัปดาห ทรง 
ประกาศพระธรรมจักร ณ สุนันทาราม    ดวยทรงปฏิญญารับอาราธนาแสดง 
ธรรมของพรหม  ทรงยังเทวดาและมนุษยรอยโกฏิใหดื่มอมฤตธรรม   ทรงหลั่ง 
ฝนคือธรรม  เหมือนมหาเมฆท้ัง  ๔ ทวีป  เสด็จจาริกทั่วชนบท    ปลดเปลื้อง 
มหาชนใหพนจากเครื่องพันธนาการ. 
        ไดยินวา     ครั้งน้ัน  สุเมธบัณฑติ  ยับยั้งอยูดวยสุขในสมาบัติ   ไม 
เห็นนิมิตเหลาน้ัน  ไมเห็นนิมิตแหงการไหวของแผนดิน ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                เมือ่เราประสบความสําเร็จ       เปนผูชํานาญใน 
        ศาสนาอยางน้ี  พระชินเจาผูนําโลก  พระนามวาทีปงกร 
        ก็เสด็จอุบัติ.                                             
                เรามัวเอิบอิ่มดวยความยินดีในฌานเสีย    จึงไม 
        ไดเห็นนิมิต  ๔   ในการเสด็จอุบัติ   การประสูติ  การ 
        ตรัสรู   การแสดงธรรม. 
 
                                                       แกอรรถ  
        ทรงแสดงคําท่ีพึงตรัส  ณ  บัดนี้   ดวยบทวา   เอว  ในคาถาน้ัน.  บทวา 
เม   แปลวา  เม่ือเรา.   บทวา  สิทฺธิปฺปตฺตสฺส   ไดแก ถึงความสําเร็จอภิญญา  
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๕. บทวา  วสีภูตสฺส  ไดแก   เปนผูชํานาญแลว  อธิบายวา   ถึงความเปนผู 
เชี่ยวชาญ.  บทวา  สาสเน ไดแก  ในศาสนาของดาบสผูอาศัยความสงัด. ฉัฏฐี 
วิภัตติพึงเห็นวาใชในลักษณะอนาทระ.  บทวา  ชิโน  ไดแก ชื่อวาชินะเพราะ 
ชนะขาศึกคือกิเลส. 
        บทวา  อุปฺปชฺชนฺเต  ไดแก  ในการถือปฏิสนธิ.  บทวา  ชายนฺเต 
ไดแก ในการประสูติจากพระครรภพระมารดา.  บทวา  พุชฺฌนฺเต  ไดแก ใน 
การตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.  บทวา    ธมมฺเทสเน  ไดแก  ในการ 
ประกาศพระธรรมจักร.  บทวา  จตุโร  นมิิตฺเต   ไดแก นิมิต  ๔.  อธิบายวา 
นิมิตมีหม่ืนโลกธาตุไหวเปนตน  ในฐานะ ๔ คือ  ถือปฏิสนธิ  ประสูติ  ตรสัรู 
และประกาศพระธรรมจักร      ผูทักทวงในขอน้ีกลาววา     นิมิตเหลาน้ันมีมาก 
เหตุไรจึงตรัสวานิมิต   ๔   ไมสมควรมิใชหรือ.   ตอบวา  ไมสมควร    หากวา 
นิมิตเหลาน้ันมีมาก   แตตรัสวา  นิมิต ๔  เพราะเปนไปในฐานะ  ๔.  บทวา 
นาทฺทส  ไดแก   นาทฺทสึ   แปลวาไมไดเห็นแลว.    บัดนี้เมื่อทรงแสดงเหตุ 
ในการไมเห็นนิมิต  ๔ นัน้  จึงตรัสวา  มัวเอิบอ่ิมดวยความยินดีในฌาน  ดังน้ี. 
คําวา   ฌานรติ   นี ้   เปนชื่อของสุขในสมาบัติ     อธิบายวา  ไมไดเห็นนิมิต  
เหลาน้ัน  เพราะเพียบพรอมอยูดวยความยินดีในฌาน. 
        ก็สมัยนัน้    พระทีปงกรทศพล     อันพระขีณาสพส่ีแสนรูปแวดลอม 
แลว   เสด็จจาริกไปตามลําดับ   กล็ุนครชื่อ รัมมะ   ที่นารื่นรมยอยางยิ่ง  ประ- 
ทับอยู  ณ พระสุทัสสนมหาวิหาร  ชาวรัมมนครฟงขาววา   ไดยินวา พระ 
ทีปงกรทศพลทรงบรรลพุระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ประกาศพระธรรมจักร 
อันประเสริฐแลว   เสด็จจาริกมาโดยลาํดับ   ถึง  รมัมนคร   แลวประทับอยู  ณ 
พระสุทัสสนมหาวิหาร   ก็ถือเอาเภสัชมีเนยเปนตน    ฉันอาหารเชาแลว   ก็  
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หมผาอันสะอาด  ถือดอกไมธูปและของหอม   เขาไปเฝาพระพุทธเจา   ครั้นเฝา 
แลว   ก็ถวายบังคม  บูชาดวยดอกไมเปนตน     นั่ง  ณ  ที่สมควรสวนหน่ึง   ฟง 
ธรรมกถาอันไพเราะยิ่ง   นิมนตพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือเสวยในวันรุงข้ึน    ลุก 
จากท่ีนั่งแลว   ทําประทักษิณพระทศพลแลวกลับไป.   
        วันรุงข้ึน  ชาวเมืองเหลาน้ัน     กจั็ด  อสทิสมหาทาน สรางมณฑป 
มุงบังดวยดอกบัวขาบ  อันไรมลทินและนารัก  ประพรมดวยของหอม  ๘ ชนิด 
โรยดอกไมหอมครบ  ๕  ทั้งขาวตอก    ต้ังหมอนํ้า    เต็มดวยนํ้าเย็นอรอยไว  ๔ 
มุม   มณฑปปดดวยในตอง   ผูกเพดานผา     งามนาชมอยางยิ่ง    เสมือนดอก 
ชะบา  ไวบนมณฑป    ประดับดวยดาวทอง    ดาวแกวมณีและดาวเงิน  หอย 
พวงของหอมพวงดอกไมพวงใบไมและพวงรัตนะ     สะเดาะวันเคราะหรายดวย 
ธูปทั้งหลาย  และทํารัมมนครที่นารื่นรมยนั้นใหสะอาดสะอานทั่วท้ังนคร  ต้ังตน 
กลวยพรอมท้ังผลและหมอเต็มน้ําประดับดวยดอกไม  และยกธงประฏากท้ังหลาย 
หลากๆ ส ี  ลอมดวยกําแพงผามานท้ังสองขางถนนใหญ      ตกแตงทางเสด็จมา 
ของพระทีปงกรทศพล    ใสดินฝุนตรงท่ีน้ําเซาะ   ถมตรงที่เปนตม   ทําที่ขร-ุ 
ขระใหเรียบ  โรยดวยทรายท่ีเสมือนมุกดา  โรยดวยดอกไมครบ  ๕  ทั้งขาวตอก 
จัดหนทาง  ที่มีตนกลวยตนหมากพรอมทั้งผลไว. 
        สมัยนัน้    สุเมธดาบสโลดข้ึนจากอาศรมของตนเหาะไปทางอากาศสวน 
เบื้องบนของมนุษยชาวรัมมนครเหลาน้ัน        เห็นพวกเขากําลังแผวถางทางและ 
ตกแตงกัน  ก็คิดวา  เหตุอะไรหนอ  ลงจากอากาศท้ังท่ีคนเห็นกันหมด  ยนื ณ 
ที่สมควรสวนหน่ึง  ถามคนเหลาน้ันวา   ทานผูเจริญ   พวกทานแผวถางทางน้ี  
เพ่ือประโยชนอะไรดังนี้   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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        มนุษยทั้งหลาย   แถบถ่ินปจจันตประเทศนิมนต  
พระตถาคตแลว  มีใจเบกิบาน  ชวยกันแผวถางหนทาง 
เสด็จมาของพระองค. 
        สมัยน้ัน      เราออกจากอาศรมของตน  สลัดผา 
เปลือกไมเหาะไปในบัดน้ัน. 
        เห็นคนที่เกิดความโสมนัส      ยนิดีราเริงบันเทิง 
ใจแลว  ก็ลงจากทองฟา  ถามมนุษยทัง้หลายไปทันที. 
        มหาชนผูเกิดความโสมนัส     ยินดีราเริงบันเทิง 
ใจแลว   พวกทานแผวถางหนทางเพ่ือใคร. 
 

                                แกอรรถ                

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปจฺจนฺตเทสวิสเย  ไดแก ชนบทท่ีเขาใจ 
กันวา  ปจจันตประเทศอยูขางหน่ึงของมัชฌิมประเทศน่ันเอง.    บทวา   ตสฺส 
อาคมน  มคฺค  ความวา  หนทางที่พระองคพึงเสด็จมา.  บทวา  อห  เตน 
สมเยน  ไดแก   ในสมัยนัน้     เรา.  คําน้ีเปนตติยาวิภัตติพึงเห็นวาลงในอรรถ 
สัตตมีวิภัตติ.  บทวา  สกสฺสมา  ไดแก  ออกจากอาศรมบทของตน.  บทวา 
ธุนนฺโต  แปลวา สลัดทิ้ง.   พึงทราบวา  สองบทน้ีวา  เตน  สมเยน  และ 
ตทา เชื่อมความกับกิริยา  ออกไป  ของบทตน  และกิริยาไปของบทหลัง  เพราะ 
มีความอยางเดียวกัน.  นอกจากน้ี  ก็ไมพนโทษคือการกลาวซ้ํา.  บทวา  ตทา 
แปลวา  ในสมัยนั้น. 
        บทวา  เวทชาต  ไดแก  เกิดโสมนสัเอง.  ๓  บทนี้วา   ตุฏฐหฏ 
ปโมทิต    เปนไวพจนของกันและกัน    แสดงความของกันและกัน.   อีกอยาง  
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หน่ึง  ยินดีดวยสุข  ราเริงดวยปติ  บันเทิงใจดวยปราโมช. บทวา  โอโรหิตฺวาน 
แปลวา  ลงแลว.   บทวา   มนุสฺเส ปุจฉฺิ แปลวา  ถามผูคนทั้งหลาย.  หรือวา 
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  ตาวเท   แปลวา ครั้งน้ัน  อธิบายวาขณะน้ัน 
นั่นเอง.      บดันี้     เมื่อจะทรงแสดงความท่ีถาม     จึงตรัสคําวา   ยินดีราเริง 
บันเทิงใจ   เปนตน  ในคําน้ัน    พึงนําศัพทวา  โสเธติ  มาประกอบความอยาง 
นี้วา   มหาชนน้ียินดีราเริงแลว  มีใจบันเทิงแลว    ยอมแผวถางทาง   เพราะเหตุ 
ไรจึงแผวถางทาง     หรือวา  แผวถางทาง  เพ่ือประโยชนแกใคร   ความนอกจาก 
นี้  ไมถกู.   บทวา  โสธียติ  ไดแก  ทําความสะอาด.  คําเหลาน้ีวา  มคฺโค 
อฺชส  วฏมายน  เปนไวพจนของทางทั้งน้ัน. 
        มนุษยเหลาน้ันถูก  สุเมธดาบส  นั้นถามอยางนี้แลวจึงตอบวา  ทาน 
สุเมธเจาขา    ทานไมรูอะไร  พระพุทธเจา   พระนามวา ทีปงกร  ทรงบรรล ุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ   เสด็จจาริก 
ไปในชนบทมาถึงนครของพวกเรา    ประทับอยู  ณ พระสุทัสสนมหาวิหาร 
พวกเรานิมนตพระผูมีภาคเจาพระองคนั้น     จึงชวยกันแผวถางทางเสด็จมาของ 
พระผูมีพระภาคพุทธเจาพระองคนั้น.  ลําดับนั้น    สุเมธบัณฑิตสดับคําน้ันแลว 
ก็คิดวา   แมคําโฆษณาวา   พุทฺโธ      นี้ก็หาไดยาก    จะปวยกลาวไปไยถึงความ 
เกิดข้ึนของพระพุทธเจา   ถาอยางนั้น      แมเราจะรวมกับคนพวกนี้ชวยกันแผว 
ถางทางก็ควรแท.   ทานจึงกลาวกะมนุษยพวกน้ันวา  ทานผูเจริญ     ถาพวกทาน 
แผวถางทางน้ีเพ่ือพระพุทธเจาไซร   ก็จงใหโอกาสแหงหนึ่งแกเราบาง   แมเรา 
ก็จักรวมกับพวกทาน  ชวยแผวถางทางเพ่ือพระพุทธเจา    พวกมนุษยเหลาน้ัน 
ก็รับปากวา  ดีสิ  เมื่อรูอยูวา  ทานสุเมธบัณฑิตผูนี้มีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก 
จึงกําหนดโอกาสแหงหน่ึง   ซึ่งแผวถางยังไมดี   ถูกนํ้าเซาะพังขรุขระอยางเหลือ  
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เกิน   มอบใหดวยกลาววา   ขอทานจงแผวถางโอกาสตรงน้ี    และตกแตงดวย. 
สุเมธบัณฑิตเกิดปติมีพระพุทธคุณเปนอารมณ    จึงคิดวา   เราสามารถท่ีจะทํา 
โอกาสแหงนี้ใหนาชมอยางยิ่งไดดวยฤทธิ์   แตเมื่อทําอยางนั้นแลวก็ยังไมจุใจเรา 
แตวันนี้  เราจะชวยขวนขวายดวยกายจึงควร แลวจึงนําดินฝุนมาถมประเทศแหง 
นั้นใหเต็ม. 
        แตเมื่อสุเมธบัณฑิตน้ัน    แผวถางประเทศแหงน้ันยังไมเสร็จ   ทําคาง 
ไว   มนุษยชาวรัมมนครก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาถึงเวลาอาหารวา  อาหาร 
เสร็จแลวพระเจาขา      เม่ือมนุษยเหลาน้ันกราบทูลเวลาอาหารอยางนั้นแลว 
พระทศพลทรงนุงอันตรวาสกสองชั้นสีเสมือนดอกชะบา ปดมณฑลทั้งสาม  ทรง 
คาดประคดเอว    อันมีสิริดังสายฟาแลบเหนืออันตรวาสกน้ัน   เหมือนลอมกอง 
ดอกชะบาดวยสายสรอยทอง   ทรงหมบังสุกุลจีวรอันประเสริฐสีแดงเสมือนดอก 
ทองกวาวท่ีชุมดวยนํ้าครั่ง   ประหนึ่งรดน้ําครั่งลงเหนือยอดเขาทอง   ประหน่ึง 
ลอมเจดียทองดวยตาขายแกวประพาฬ  ประหน่ึงสวมของมีคาทําดวยทองดวยผา 
กัมพลแดง   และประหนึ่งปดดวงจันทรในฤดูสารทดวยพลาหกแดง   เสด็จออก 
จากประตูพระคันธกุฎี  ประหน่ึงราชสีหออกจากถ้ําทอง   ประทับยืนที่หนาพระ 
คันธกุฎี.  ขณะน้ัน  ภิกษุทั้งหมด     ถอืบาตรจีวรของตนๆ   แวดลอมพระผูมี 
พระภาคเจา   ภิกษุที่ยืนแวดลอมเหลาน้ัน  ก็ไดเปนอยางนั้น.  
                กภ็ิกษุทั้งหลาย  เปนผูมักนอย  สันโดษผูบอกกลาว 
        ผูอดทนตอคําวากลาว  เปนผูสงัด ไมคลุกคลี  ถูกแนะ 
        นําแลว  ผูติบาป. 
                ภกิษุแมทุกรูป    ถึงพรอมดวยศีล  ฉลาดในสมาธิ  
        และฌาน  ถึงพรอมดวยปญญาและวิมุตติ   ผูประกอบ 
        ดวยจรณะ  ๑๕.  
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                เปนผูสิ้นอาสวะแลว    ถึงความชํานาญ   มีฤทธ์ิ 
        มียศ  มอีินทรียสงบ  ถึงความฝกแลว   เปนผูหมดจด 
        แลว   สิน้ภพใหมแลว. 
ดวยประการดังกลาวมาฉะน้ี   พระผูมพีระภาคเจา  พระองคเอง  ปราศ- 
จากราคะ   อันเหลาภิกษุผูปราศจากราคะแวดลอมแลว   ทรงปราศจากโทสะ  อัน 
เหลาภิกษุผูปราศจากโทสะแวดลอมแลว    ทรงปราศจากโมหะ   อันเหลาภิกษุผู  
ปราศจากโมหะแวดลอมแลว   ชางงามรุงโรจนอยางเหลือเกิน.   ครั้งน้ัน    พระ- 
ศาสดา    อันเหลาภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ผูสิ้นอาสวะแลว      ผูไดอภิญญา ๖ 
จํานวนสี่แสนรูปแวดลอมแลว     เสด็จพุทธดําเนินสูทางนั้นที่เขาประดับตกแตง 
แลว   ดวยพุทธลีลาหาท่ีเปรียบมิได  ซึ่งกําลังพระกุศลท่ีทรงสะสมไดตลอดสมัย 
ที่นับไมไดบันดาลใหเกิดแลว  ประหนึ่งทาวสหัสนัยน  ผูมีพระเนตรพันดวงอัน 
หมูเทพแวดลอมแลว   ประหน่ึงทาวหาริตมหาพรหมอันหมูพรหมแวดลอมแลว 
และประหนึ่งดวงจันทรในฤดูสารท   อันหมูดวงดาวแวดลอมแลว.            
                เขาวาดวยพระรัศมีมีสีดังทอง   พระจอมปราชญ 
        ผูมีวรรณะด่ังทอง   ทรงทําตนไมในหนทางใหมีสีด่ัง 
        ทอง  ทรงทําดอกไมใหมีสีด่ังทอง  เสด็จพระพุทธดํา- 
        เนินไปสูทาง 
        แมสุเมธดาบส       จองตาตรวจดูพระอัตภาพของพระผูมีพระภาคเจา 
ทีปงกร  ผูเสด็จมาตามทางที่เขาประดับตกแตงแลวน้ัน  ซึ่งประดับดวยมหาปุริส 
ลักษณะ ๓๒ ประการ   ฉาบดวยอนุพยัญชนะ  ๘๐   ลอดวยพระรัศมีวาหน่ึง 
มีสิริเหมือนแกวมณีสีดอกอินทนิล กําลังเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ ๖ประดุจ 
สายฟาแลบมีประการตาง ๆ ในอากาศ    มีพระรปูพระโฉมงดงาม     แลวคิดวา  
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วันนี้    เราสละชีวิตเพ่ือพระทศพลก็ควร    ตกลงใจวาขอพระผูมีพระภาคเจาอยา 
ทรงเหยียบที่ตมเลย   ขอทรงเหยียบหลังเราเสด็จไปพรอมกับพระขีณาสพส่ีแสน 
รูป   เหมือนทรงเหยียบสะพานท่ีมีแผนกระดานเปนแกวผลึกเถิด     ขอน้ันก็จัก 
เปนประโยชนเกื้อกูล   และความสุขแกเราตลอดกาลนาน   ดงัน้ีแลวก็เปลื้องผม 
ปูลาดทอนหนังชฎาและผาเปลือกไมลงที่ตม  ซึ่งมีสีดํา  แลวทอดตัวนอนบนหลัง 
ตมในทีนั้นนั่นเอง.  ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
                มนุษยเหลาน้ันถูกเราถามแลวก็ตอบวา      พระ- 
        พุทธเจาพระนามวา ทีปงกร  ผูยอดเยี่ยม  ผูชนะ  ผูนํา 
        โลกทรงอุบัติแลวในโลก. 
                พวกเราแผวถางหนทาง  ทีช่ื่อวามรรค  อัญชสะ 
        วฏมะ  อายนะ  ก็เพ่ือพระพุทธเจาพระองคนั้น. 
                เพราะไดยินคําวา  พุทโธ   ก็เกิดปติขึ้นทันที   เรา 
        เมื่อกลาววา  พุทโธ  พุทโธ  ก็ซาบซ้ึงโสมนัส. 
                เรายินดีปติใจแลว   ยืนคิดในท่ีนั้นวา   จาํเราจัก 
        ปลูกพืชท้ังหลายในพระพุทธเจาทีปงกรพระองคนี้  ขอ 
        ขณะอยาลวงไปเปลาเลย.                                
                เราจึงกลาววา      ผิวาพวกทานแผวถางหนทาง 
        เพ่ือพระพุทธเจาไซร     ขอพวกทานจงใหโอกาสแหง 
        หน่ึงแกเราดวย    ถึงตัวเราก็จักแผวถางหนทาง. 
                มนุษยเหลานัน้      ไดใหโอกาสแกเรา   เพ่ือแผว 
        ถางหนทางในครั้งน้ัน   เราคิดวา พุทโธ   พุทโธ  ไปพลาง 
        แผวถางหนทางไปพลางในครั้งน้ัน.  
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                เมือ่โอกาสของเรายังไมทันเสร็จ   พระชนิมหา 
        มุนีทีปงกร    พรอมดวยภิกษุสี่แสนรูป     ซึ่งเปนผูมี 
        อภิญญา  ๖   ผูคงท่ี    ผูสิ้นอาสวะ   ผูไรมลทนิก็เสด็จ 
        พุทธดําเนินไปยังหนทาง. 
                การรับเสร็จก็ดําเนินไป   เภรีทั้งหลายก็ประโคม 
        มนุษยและเทวดาท้ังหลายบันเทิงใจแลว     กพ็ากันแซ 
        ซองสาธุการ. 
                พวกเทวดาก็เห็นพวกมนุษย       แมพวกมนุษย 
        เห็นพวกเทวดา  เทวดาและมนุษยทั้งสองพวก  ก็ประ- 
        คองอัญชลี   ตามเสด็จพระตถาคต. 
                พวกเทวดาก็บรรเลงดวยดนตรีทิพย  พวกมนุษย 
        กบ็รรเลงดวยดนตรีมนุษย    เทวดาและมนุษยทั้งสอง 
        พวกก็บรรเลงตามเสด็จพระตถาคต 
                ในอากาศ  พวกเทวดา  เหลาเดินหน  ก็โปรยดอก  
        มณฑารพ   ดอกปทุม  ดอกปาริฉัตตกะอันเปนของทิพย 
        ไปท่ัวทิศานุทิศ. 
                ในอากาศ  พวกเทวดาเหลาเดินหน  ก็โปรยจุรณ 
        จันทน  และของหอมอยางดี   อนัเปนของทิพยไปสิ้น 
        ทั่วทิศานุทิศ. 
                พวกมนุษย   ที่ไปตามภาคพื้นดิน   ก็ชดูอกจําปา 
        ดอกชางนาว   ดอกกระทุม   ดอกกระถินพิมาน  ดอก 
        บุนนาค  ดอกเกด  ทั่วทิศานุทิศ.  
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                เราเปลื้องผม   ปูลาดผาเปลือกไมและทอนหนัง 
        ลงบนตมในท่ีนั้น  นอนควํ่าหนา. 
                ดวยประสงควา  ขอพระพุทธเจากับศิษยทั้งหลาย 
        จงทรงเหยียบเราเสด็จไป      อยาทรงเหยียบท่ีตมเลย     
        ขอนี้  จกัเปนประโยชนเกื้อกูลแกเรา. 
 

                                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิยากสุ  แปลวา พยากรณแลว.  ปาฐะวา 
ทีปงฺกโร  นาม  ชิโน  ตสสฺ  โสธียตี  ปโถ  ดังนี้ก็มี. บทวา โสมนสฺส 
ปเวทยึ  ความวา เสวยโสมนัส.  บทวา  ตตฺถ  ตฺวา  ไดแก  ยืนอยูในประ- 
เทศท่ีลงจากอากาศน่ันเอง.     บทวา  สวิคฺคมานโส  ไดแก   มใีจประหลาด 
เพราะปติ.   บทวา อิธ  ไดแก  ในบญุเขตคือพระพุทธเจาทีปงกรพระองคนี้.  บทวา 
พีชานิ ไดแก  พืชคือกุศล.  บทวา โรปสฺส  ไดแก จักปลูก.  บทวา ขโณ 
ไดแก ชุมนุมขณะท่ี  ๙ เวนจากอขณะ ๘ ขณะนั้นหาไดยากเราก็ไดแลว.  บทวา 
เว  เปนเพียงนิบาต.  บทวา  มา  อุปจฺจคา  ความวา  ขณะนั้น  อยาไดเปน 
ไปลวง  คืออยาลวงเลยไป.   บทวา  ททาถ   แปลวา จงให.   บทวา  เต  ไดแก 
พวกมนุษยที่เราถาม. บทวา  โสเธมห  ตทา  ตัดบทเปน โสเธม  อห  ตทา. 
บทวา   อนิฏ ิเต  ไดแก   ยังไมเสร็จ   ทําคางไว.  
        ในบทวา  ขีณาสเวห ิ นี ้ อาสวะมี ๔    คือ กามาสวะ    ภวาสวะ 
ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   อาสวะ  ๔  เหลาน้ีของภิกษุเหลาใดส้ินไปแลว   ละแลว 
ถอนแลว   ระงับแลว   ไมควรเกิด   อันไฟคือญาณเผาแลว  ภิกษุเหลาน้ัน  ชือ่ 
วาขีณาสพ  ผูมีอาสวะสิ้นแลว   ดวยภิกษุขีณาสพเหลาน้ัน  ชื่อวาไมมีมลทิน  ก ็
เพราะเปนผูสิ้นอาสวะนั่นเอง.  
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                 ในบทวา  เทวา  มนุสฺเส  ปสฺสนฺติ  นี้  ไมมีคําท่ีจะกลาวในขอท่ี 
เทวดาทั้งหลายเห็นมนุษย.   ดวยวา  โดยการเห็นอยางปกติ    แมเทวดาทั้งหลาย 
ยอมเห็นมนุษยทั้งหลายเหมือนอยางที่มนุษยทั้งหลายยืนอยูในที่นี่เห็นอยู.  บทวา 
เทวตา ไดแก  เทพท้ังหลาย.   บทวา   อุโภป  ไดแก เทวดาและมนุษยทั้งสอง 
พวก.  บทวา ปฺชลิกา ไดแก  ประคองอัญชลี   อธิบายวา  เอามือท้ังสองต้ัง 
ไวเหนือศีรษะ. บทวา  อนยุนฺติ ตถาคต ไดแก ไปขางหลังของพระตถาคต. 
พึงทราบลักษณะวา   เมือ่อนุโยค  [นคิคหิต]   มีอยู   ทุติยาวิภัตติ    ยอมลงใน 
อรรถฉัฏฐีวิภัตติ ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  อนุยนฺติ  ตถาคต.  บทวา  วชฺช- 
ยนฺตา   แปลวา   บรรเลงอยู. 
                  บทวา  มนฺทารว  ไดแก  ดอกมณฑารพ.  บทวา  ทโิสทิส  แปลวา 
โดยทุกทิศ.  บทวา  โอกิรนฺติ   แปลวา โปรย.     บทวา  อากาสนภคตา 
แปลวา ไปในทองฟาคืออากาศ   อีกนัยหน่ึงไปสูอากาศ    คือไปสวรรคนั่นเอง. 
จริงอยูสวรรคทานเรียกวาทองฟา.  บทวา  มร ู แปลวา  เทวดาทั้งหลาย.  บทวา 
สรล  ไดแก ดอกสน.  บทวา นีป  ไดแก ดอกกะทุม.  บทวา นาคปุนฺนาค- 
เกตก   ไดแก  ดอกกะถิน   ดอกบุนนาค  ดอกเกต.   บทวา  ภูมิตลคตา 
ไดแก  ไปท่ีแผนดิน. 
        บทวา   เกเส   มฺุจตฺิวาห   ความวา   เปลื้อง  คือ  สยายผมจากกลุม 
และชฎาเกลียวท่ีมุนไว.   บทวา   ตตฺถ    ไดแก  ในโอกาสท่ีใหแกเรา.    บทวา 
จมฺมก ไดแกทอนหนัง. บทวา  กลเล ไดแก  ในโคลนตม.  บทวา อวกุชฺ - 
โช  แปลวา ควํ่าหนา.  นิปชฺชห   ตัดบทเปน  นิปชชฺึ  อห.  ศัพทวา มา 
ในบทวา  มา   น  เปนนิบาตลงในอรรถปฏิเสธ.    ศัพทวา  น  เปนนิบาตลง 
ในอรรถปทบูรณะทําบทใหเต็มความวา   ขอพระพุทธเจา   อยาทรงเหยียบที่ตม 
เลย.   บทวา    หิตาย   เม   ภวิสฺสติ    ความวา    การไมทรงเหยียบที่ตมน้ัน  
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จักมีเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกเรา  ตลอดกาลนาน.   ปาฐะวา   สขุาย   เม  ภวสิฺ- 
สติ  ดังนี้ก็มี. 
        แตนั้น   สุเมธบัณฑิตนอนบนหลังตมแลวก็คิดอยางนี้วา     ถาเราพึง 
ปรารถนาไซร   เราก็พึงเปนสังฆนวกะ   เผากิเลสทั้งหมดแลวเขาไปยังรัมมนคร 
แตเราไมมีกิจท่ีจะเผากิเลสแลวบรรลพุระนิพพาน   ดวยเพศท่ีไมมีใครรูจัก   ถา 
กระไร  เราพงึเปนเหมือนพระทีปงกรทศพล   บรรลุปรมาภิสัมโพธิญาณ  ข้ึน 
สูธรรมนาวา ยังมหาชนใหขามสังสารสาครแลวจึงปรินิพพานในภายหลัง   นี้เปน 
การสมควรแกเรา.   แตนั้น     จึงประชุมธรรม  ๘  ประการ   ลงนอนทําอภินีหาร 
เพ่ือเปนพระพุทธเจา.  ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
                เรานอนเหนือแผนดินแลว    ใจก็ปริวิตกอยางน้ี  
        วา   วันนี้เราปรารถนา      ก็จะพึงเผากิเลสท้ังหลายของ 
        เราได. 
                แตประโยชนอะไรของเราดวยเพศท่ีไมมีใครรูจัก  
        ดวยการทําใหแจงธรรมในพระพุทธเจาพระองคนี้  เรา 
        จักบรรลุพระสัพพัญุตญาณเปนพระพุทธเจา  ในโลก 
        พรอมท้ังเทวโลก. 
                ประโยชนอะไรของเรา   ดวยบุรุษผูเหน็กําลังจะ 
        ขามสังสารสาครแตเพียงคนเดียว  เขาจักบรรลุสัพพัญ- 
        ุตญาณแลว  ยังโลกนี้พรอมทั้งเทวโลกใหขามสังสาร 
        สาคร. 
                ดวยอธิการบารมีนี้  ที่เราบําเพ็ญในพระพุทธเจา 
        ผูเปนบรุุษสูงสุด    เราบรรลุสัพพัญุตญาณแลวจะยัง 
        หมูชนเปนอันมากใหขามสังสารสาคร.  
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                เราตัดกระแสแหงสังสาร     กําจัดภพ  ๓ ไดแลว 
        ข้ึนสูธรรมนาวา   จักยังโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก  ใหขาม 
        สังสารสาคร. 
                     แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปวิย  นิปนฺนสฺส  แปลวา นอนเหนือ 
แผนดิน  หรอืวาปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.   บทวา  เจตโส   ความวา  ใจก็ไดมี 
ปริวิตก.  ปาฐะวา  เอว   เม  อาสิ  เจตนา  ดังนี้ก็มี.    บทวา  อิจฉฺมาโน 
ไดแก  หวังอยู.   บทวา  กเิลเส   ความวา   ธรรมชาติเหลาใด  ยอมเศราหมอง 
ยอมทําใหเดือดรอน  เหตุนั้น ธรรมชาติเหลาน้ันชื่อวากิเลส   คือกิเลส  ๑๐  กอง 
มีราคะเปนตน.   บทวา   ฌาปเย  ไดแก พึงใหไหม  อธิบายวา   เราพึงยังกิเลส 
ทั้งหลายของเราใหไหม. 
        คําวา  ก.ึ   เปนคําปฏิเสธ.   บทวา  อฺาตกเวเสน  ไดแก   ดวยเพศ 
ที่ไมปรากฏ    ที่ไมมีใครรูจัก    ที่ปกปด  อธิบายวา     ก็เราพึงทําอาสวะใหสิ้น 
เหมือนภิกษุทั้งหลายในพระศาสนาน้ี  หรือพึงบําเพ็ญพุทธการกธรรม  ทาํมหา- 
ปฐพีใหไหวในสมัยถือปฏิสนธิ  ประสูติ  ตรัสรู  และประกาศพระธรรมจักรเปน 
ผูตรัสรูเองเปนพระพุทธเจา   ยังสัตวใหตรัสรูพึงเปนผูขามเอง    ยังสัตวใหขาม 
สังสารสาคร  พึงเปนผูหลุดพนเอง  ยังสัตวใหหลุดพน.  บทวา  สเทวเก   ได 
แกในโลกพรอมท้ังเทวโลก. 
        บทวา    ถามทสฺสินา    ไดแก  เห็นเรี่ยวแรงกําลังของตน.      บทวา 
สนฺตาเรสฺส  ไดแก  จักใหขาม.  บทวา  สเทวก   ไดแก ยังหมูสัตวพรอมท้ัง 
เทวดา  หรือยังโลกพรอมท้ังเทวโลก.   บทวา   อธิกาเรน ไดแก  ดวยการกระ- 
ทําท่ีวิเศษยิ่ง.   อธิบายวา   ดวยการเสียสละชีวิตตนเพ่ือพระพุทธเจา   แลวนอน 
เหนือหลังตม  ชื่อวา  อธกิาร.  
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        บทวา  สสารโสต  ความวา  การทองเท่ียวไปทางโนนทางน้ีในกําเนิด 
คติ   วิญญาณฐิติ  และสัตตาวาส ๙ ดวยอํานาจกรรมและกิเลส   ชื่อวา    สังสาร 
เหมือนอยางท่ีตรัสไววา 
                ขนฺธาน   ปฏปิาฏิ        ธาตุอายตนาน   จ 
        อพฺโพจฉินฺน  วตฺตมานา   สสาโรติ  ปวุจฺจติ. 
                เรยีงลําดับแหงขันธ   ธาตุและอายตนะเปนไปไม 
        ขาดสาย  ทานเรียกวาสังสาร. 
        สังสารน้ันดวย   กระแสดวย   เหตุนั้นจึงชื่อวาสังสารโสตะ   ซึ่งสังสาร 
และกระแสน้ัน.   อีกนัยหนึ่ง  กระแสแหงสังสาระ   ชื่อวาสังสารโสตะ   ความวา 
ตัดกระแสคือตัณหาอันเปนเหตุแหงสังสาร.   บทวา   ตโย  ภเว  ไดแกกามภพ 
รูปภพและอรูปภพ.    กรรมและกิเลสอันใหเกิดภพ ๓ ทานประสงควา   ภพ  ๓. 
บทวา   ธมมฺนาว  ไดแก อริยมรรคมีองค ๘.  จริงอยู   อริยมรรคมีองค ๘ นั้น 
ทานเรียกวา   ธรรมนาวา    เพราะอรรถวา   เปนเครื่องขามโอฆะ  ๔.    บทวา 
สมารุยฺห  แปลวา  ข้ึน.  บทวา  สนฺตาเรสฺส  แปลวา  จักใหขาม. 
        แตอภินีหารยอมสําเร็จแกทานผูปรารถนาเปนพระพุทธเจา     เพราะ 
ความประชุมพรอมแหงธรรม  ๘ ประการ  คือ ๑.   ความเปนมนุษย  ๒.  ความ 
สมบูรณดวยเพศ    ๓.   เหตุ    ๔.   การพบพระศาสดา    ๕.      การบรรพชา 
๖.  ความสมบูรณดวยคุณ  ๗.  ความมีอธิการ  ๘.  ความมีฉันทะ. 
                                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มนสฺุสตฺต  ความวา   ความปรารถนา 
ยอมสําเร็จ    แกผูต้ังอยูในอัตภาพเปนมนุษยเทาน้ัน    แลวปรารถนาเปนพระ- 
พุทธเจา    ยอมไมสําเร็จแกสัตวทั้งหลายที่ต้ังอยูในชาตินาคเปนตน.   ถาถามวา 
เพราะเหตุไร   ก็ตอบไดวา   เพราะชาตินาคเปนตน    เปนอเหตุกสัตว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 209 

        บทวา   ลิงฺคสมฺปตฺติ   ความวา    ความปรารถนายอมสําเร็จแกผูแม 
อยูในอัตภาพเปนมนุษย   ก็ตองต้ังอยูในเพศชายเทาน้ัน    ยอมไมสําเร็จแกหญิง 
หรือบัณเฑาะกคนไมมีเพศและคนสองเพศ.  ถาถามวาเพราะเหตุไร  ก็ตอบไดวา 
เพราะลักษณะไมบริบูรณ  จริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เปนสตรี   ไมเปนฐานะ  ไมเปน 
โอกาสพึงทราบความพิศดารเอาเองเถิด.   เพราะฉะนั้น    ความปรารถนายอมไม 
สําเร็จ   แมแกผูมีชาติเปนมนุษยแตต้ังอยูในเพศสตรี. 
        บทวา   เหตุ  ความวา     ความปรารถนายอมสําเร็จแมแกบุรุษ   ที่ถึง 
พรอมดวยเหตุ   เพ่ือบรรลุพระอรหัตในอัตภาพน้ันไดเทาน้ัน ไมสําเร็จแกบุรุษ  
นอกจากน้ี. 
        บทวา  สตฺถารทสฺสน    ความวา    ถาบุรุษปรารถนาในสํานักของ 
พระพุทธเจาซึ่งยังทรงพระชนมชีพอยูเทาน้ัน       ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ 
ความปรารถนาในพระผูมีพระภาคเจาซ่ึงเสด็จปรินิพพานแลว     หรือ   ทีส่ํานัก 
พระเจดียหรือท่ีโคนโพธิพฤกษ     หรอืท่ีพระพุทธปฏิมา     หรอืในสํานักของ 
พระปจเจกพุทธเจาและพุทธสาวก       ยอมไมสําเร็จ.      เพราะเหตุไร 
เพราะพระปจเจกพุทธเจาและพุทธสาวก       ไมสามารถที่จะรูถึงภัพพสัตวและ 
อภัพพสัตวแลวกําหนดดวยญาณเปนเครื่องกําหนดกรรมและวบิากแลวพยากรณ 
ได.  เพราะฉะนั้น    ความปรารถนาจึงสําเร็จไดในสํานักของพระพุทธเจาเทานั้น. 
        บทวา   ปพฺพชฺชา     ความวา   ความปรารถนา   ยอมสําเร็จแมแกผู 
ปรารถนาในสํานักของพระผูมีพระภาคพุทธเจา หรือตองบวชในดาบสท้ังหลาย 
จําพวกที่เปนกัมมกิริยวาทีหรือในภิกษุทั้งหลายเทานั้น.    เพราะเหตุไร   เพราะ  
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วาพระโพธิสัตวทั้งหลาย     ที่เปนบรรพชิตเทาน้ันจึงบรรลุพระสัมโพธิญาณได 
ที่เปนคฤหัสถ บรรลุไมได.  เพราะฉะน้ัน    จึงตองเปนบรรพชติเทาน้ัน  แมใน 
กาลต้ังปณิธานความปรารถนามาแตตน. 
        บทวา   คุณสมฺปตฺติ   ความวา  ปรารถนายอมสําเร็จ แมแกบรรพชิต 
ผูไดสมาบัติ  ๘  มีอภิญญา ๕ เทาน้ัน      แตไมสําเร็จแกผูเวนจากคุณสมบัตินี้. 
เพราะเหตุไร  เพราะคนไรคุณสมบัติไมมีโพธิญาณนั้น. 
        บทวา   อธิกาโร   ความวา   ผูใดแมถึงพรอมดวยคุณ    ก็ยังเสียสละ 
ชีวิตตนเพ่ือพระพุทธเจาทั้งหลายได    ความปรารถนายอมสําเร็จแกผูนั้น   ซึ่ง 
พรั่งพรอมแลวดวยอธิการน้ีเทาน้ัน  ไมสําเร็จแกคนนอกจากน้ี. 
        บทวา   ฉนฺทตา  ความวา    ผูใดแมถึงพรอมแลวดวยอภินีหาร   ก็ม ี
ฉันทะ   พยายาม   อุตสาหะ   แสวงหาอยางใหญ    เพ่ือประโยชนแกพุทธการก- 
ธรรมทั้งหลาย     ความปรารถนายอมสําเร็จแกผูนั้นเทาน้ัน      ไมสําเร็จแกคน 
นอกจากน้ี  ขออุปมาแหงความเปนผูมีฉันทะเปนใหญ ในขอนั้น    มีดังน้ี.   ก็ถา 
บุคคลพึงคิดอยางนี้วา    ผูใดสามารถขามหองจักรวาลท้ังส้ิน    ซึ่งมีน้ําเปนอัน 
เดียวกันดวยกําลังแขนของตนไปถึงฝงได   ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธ- 
เจาได.  สวนผูใด    ไมสําคัญกิจน้ีเปนของทําไดยากสําหรับตน  ประกอบดวย 
ฉันทะอุตสาหะอยางใหญอยางนี้วา    เราจักขามหองจักรวาลน้ีไปถึงฝง    ความ 
ปรารถนายอมสําเร็จแกผูนั้น    ไมสําเร็จแกคนนอกจากน้ี. 
        ก็สุเมธบัณฑิต   รวบรวมธรรม  ๘ ประการนีไ้วแลว   ทําอภินีหารเพ่ือ 
เปนพระพุทธเจา    จึงนอนลง.    ฝายพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร   ประทับยืน 
ประชิดใกลศีรษะของสุเมธบัณฑิต  เห็นสุเมธดาบสนอนอยูเหนือหลังตม  ทรง 
สงอนาคตังสญาณวา  ดาบสผูนี้   ทําอภินีหารเพ่ือเปนพระพุทธเจานอนลงแลว  
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ความปรารถนาของเขาจักสําเร็จหรือไมหนอ ทรงพิจารณาทบทวนดู  ก็ทรงทราบ 
วา   ลวงไปสี่อสงไขยกําไรแสนกัป   นับแตกัปนี้ไป      เขาจักเปนพระพุทธเจา 
พระนามวาโคตมะ ประทับยืนพยากรณทามกลางบริษัทวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอเห็นดาบสผูมีตบะสูงซ่ึงนอนเหนือหลังตมผูนี้ไหมหนอ.      ภิกษุทั้ง 
หลายกราบทูลวาเห็นพระเจาขา   จึงตรัสวา   ดาบสผูนี้ทําอภินีหารเพ่ือเปนพระ- 
พุทธเจา    จึงนอนลงแลว   ความปรารถนาของดาบสผูนี้จักสําเร็จ     ในที่สดุสี่ 
อสงไขยกําไรแสนกัปนับแตกัปนี้ไป    ดาบสผูนี้จักเปนพระพุทธเจาพระนามวา 
โคตมะ ในโลก  ในอัตภาพนั้นของดาบสน้ัน  นครชื่อวา   กบิลพัศดุ   จักเปน 
ที่ประทับอยู   จักมีพระชนนีพระนามวา มหามายาเทวี   พระชนก พระนามวา 
พระเจาสุทโธทนะ   พระอัครสาวกท้ังสอง  ชื่อวา อุปติสสะ และ โกลิตะ 
พระพุทธอุปฏฐาก    ชื่อวา   อานันทะ    พระอัครสาวิกาท้ังสองชื่อวา  เขมา 
และ  อบุลวรรณา   ดาบสผูมีญาณกลาจักเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   ต้ังความ 
เพียรอยางใหญ   รับขาวมธุปายาสท่ีนางสุชาดาถวายท่ีโคนตนนิโครธ  เสวยท่ี 
ฝงแมน้ําเนรัญชรา  แลวข้ึนสูโพธิมัณฑสถาน    จักตรัสรูที่โคนตนโพธิใบ   ดวย 
เหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร   ผูรูโลก   ทรง 
        รบัทักษณิา  ประทับยืนใกล ๆ ศีรษะ   ไดมีพุทธดํารัส 
        กะเราดังน้ีวา 
                ทานท้ังหลายจงดูชฏิลดาบสผูนี้  ซึ่งมีตบะสูงจัก 
        เปนพระพุทธเจาในโลก   ในกัปซึ่งนับไมได   ต้ังแต 
        กัปนี้ไป.  
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        พระตถาคตเสด็จออกจากกรุงกบลิพัศดุ  ที่นารื่น 
รมย  ทรงต้ังความเพียร  ทรงทําทุกกรกิริยา. 
        พระตถาคต    ประทบัน่ัง  ณ โคนตนอชปาลนิ- 
โครธ   ทรงรบัขาวมธุปายาส  ณ  ที่นัน้แลว   เสด็จสูริม 
ฝงแมน้ําเนรัญชรา. 
        พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
ฝงแมน้ําเนรัญชรา       แลวเสด็จเขาสูโคนโพธิพฤกษ  
ตามทางอันดีที่เขาจัดแตงไวแลว. 
        ตอนั้น  พระผูยอดเย่ียม   มีพระมหายศ  ทรงทํา 
ประทักษิณโพธิมัณฑสถาน  จักตรัสรู  ณ  โคนโพธิใบ. 
        พระชนนีพุทธมารดาของดาบสผูนี้  จักมีพระนาม 
วา  มายา  พระพุทธบิดาจักมีพระนามวา   สุทโธทนะ 
ดาบสผูนี้  จกัมีพระนามวาโคตมะ. 
        พระโกลิตะและพระอุปติสสะ      ผูไมมีอาสวะ 
ปราศจากราคะ  มีจิตสงบต้ังมั่นแลว  จักเปนพระอัคร- 
สาวก  พุทธอุปฐาก  ชื่อวาอานนท   จกับํารุงพระชิน- 
เจาผูนี้. 
        พระเขมาและพระอบุลวรรณา     ผูไมมีอาสวะ 
มีจิตสงบ  ต้ังมั่นแลว  จักเปนอัครสาวิกา  ตนไมเปน 
ที่ตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรยีกวา 
อัสสัตถะ   ตนโพธิใบ. 
        จิตตะและหัตถาฬวกะ      จักเปนยอดอุปฏฐาก 
อุตตราและนันทมารดา  จกัเปนยอดอุปฎฐายิกา.   
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                                                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา โลกวิทู ไดแก ชื่อวา  โลกวิทู  เพราะทรง 
รูจักโลกโดยประการท้ังปวง.   ความจริง  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงรู  ทรงรูทั่ว 
ทรงแทงตลอดโลก   แมโดยประการทั้งปวง  คือโดยสภาวะความจริง  โดยสมุทัย 
ความเกิด    โดยนิโรธความดับ   โดยนิโรธุบายอุบายใหถึงนิโรธ   เพราะฉะนั้น 
ทานจึงเรียกวา   โลกวิทู   เหมือนอยางที่ตรัสไววา 
                เพราะฉะน้ันแล  ทานสุเมธผูรูจักโลก  ถึงท่ีสุดโลก 
        อยูจบพรหมจรรย   รูที่สุดโลก  สงบแลว  ยอมไมหวัง 
        โลกนี้และโลกอ่ืน. 
        อน่ึง   โลกมี  ๓  คือ   สังขารโลก   สัตวโลกและ โอกาสโลก  บรรดา 
โลกทั้ง  ๓  นั้น  ธรรมท้ังหลายมีปฐวีเปนตน  ที่อาศัยกันเกิดข้ึน  ชื่อวา   สังขาร- 
โลก.   สัตวทั้งหลาย   มสีัญญา  ไมมสีัญญา  แลมสีัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไม 
ใช    ชื่อวา  สัตวโลก.     สถานที่อยูของสัตวทั้งหลาย     ชื่อวา   โอกาสโลก 
ก็โลกท้ัง  ๓ นี้    พระผูมพีระภาคเจาทรงรูแลวตามสภาพความเปนจริง    เพราะ 
ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา     ทานจึงเรียกวา   โลกวิทู.     บทวา   อาหุตีน 
ปฏิคฺคโห   ไดแก  ชื่อวาผูรับทักษิณาทาน   เพราะเปนผูควรรับทานท้ังหลาย 
เพราะเปนทักขิไณยบุคคล.  บทวา   อสฺุสีสเก   ม    ตฺวาน ไดแก  ประทับยืน 
ใกลศีรษะเรา.   ความวา ไดตรัสคําน้ีคือคําท่ีควรกลาว  ณ  บดันี้.   บทวา   ชฏิล 
ความวา ชฎาของนักบวชนั้นมีอยู  เหตุนั้น  นักบวชน้ันชื่อวาชฎิล  ผูมีชฎา,  ชฎลิ 
นั้น.  บทวา อุคฺคตาปน  ไดแก ผูมีตบะสูง.   บทวา  อห ุ  ไดแก  ในวัน  อธิบาย 
วา   ครั้งน้ัน.    หรือวาปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา   กปลวฺหยา   ไดแก  
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เรียกวา ชื่อวา  กบิลพัศดุ.  บทวา  รมมฺา ไดแก  นารื่นรมย.  บทวา ปธาน 
ไดแก  ความเพียร.   บทวา  เอหิติ  แปลวา  จักถึง  จักไป.   คําท่ีเหลือในคาถา 
ทั้งหลายงายทั้งน้ันแล. 
        ลําดับนั้น   สุเมธบัณฑิต       เกิดความโสมนัสวา     ไดยนิวา   ความ 
ปรารถนาของเราจักสําเร็จผล.   มหาชนฟงพระดํารัสของพระทีปงกรทศพลแลว 
ก็พากันราเริงยินดีวา    ทานสุเมธดาบสไดเปนหนอพืชพระพุทธเจา.    สุเมธ 
บัณฑิตนั้นก็คิดอยางนี้     ชนทั้งหลายก็ไดทําความปรารถนาวาบุรุษกําลังจะขาม 
แมน้ํา   เมื่อไมอาจขามโดยทาตรงหนาไดก็ยอมขามโดยทาหลัง   ฉันใด     พวก 
เราเม่ือไมไดมรรคผลในศาสนาของพระทีปงกรทศพล     ในอนาคตกาล   ก็พึง 
สามารถทําใหแจงมรรคผล   ตอหนาทาน   ในสมัยที่ทานจักเปนพระพุทธเจา  ก็ 
ฉันนั้นเหมือนกัน.      แมพระทีปงกรทศพลก็ทรงสรรเสริญพระมหาสัตวผูเปน 
พระโพธิสัตว  ทรงบูชาดวยดอกไม  ๘  กํา   ทรงทําประทักษิณและเสด็จหลีกไป 
แมพระขีณาสพสี่แสนรูปนั้น  ก็พากนับูชาพระโพธิสัตวดวยดอกไมและของหอม 
ทําประทักษิณแลวหลีกไป. 
        ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทีปงกร    ผูทรงทําประทีปคือความรูโลก 
ทั้งปวง   อันพระขีณาสพสี่แสนรูปแวดลอมแลว   อันชาวรัมมนครบูชาอยู   อัน 
เทวดาทั้งหลายถวายบังคมอยู  เสด็จพุทธดําเนิน  ประหน่ึงยอดภูเขาทองอันประ- 
เสริฐที่อาบแสงสนธยา  เมื่อปาฏิหาริยทั้งหลายเปนอันมากดําเนินไปอยู   ก็เสด็จ 
ไปตามหนทางท่ีชาวรัมมนครประดับประดาตกแตงน้ัน    เสด็จเขาไปยังรัมมนคร 
อันนาอภิรมย    อบอวลดวยกลิ่นดอกไมหอมนานาชนิด    กลิน่จุณท่ีนาชื่นชม 
ธงประฏากท่ียกข้ึนไสว  มีหมูภมรท่ีติดใจในกลิ่น  บินวอนเปนกลุมๆ  มืดครึ้ม 
ดวยควันธูป  สงางามดังเทพนคร พระทินกรทศพลก็ประทับนัง่เหนือพุทธอาสน  
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ที่สมควรอยางใหญที่เขาบรรจงจัดไว       เหมือนดวงจันทรงดงามยามฤดูสารท 
เหนือยอดยุคนธร   เหมือนดังดวงทินกรกําจัดกลุมความมืด  ทําความแยมแกดง 
ปทุม.    แมภิกษุสงฆก็นั่งบนอาสนะท่ีถึงแกตนๆ  ตามลําดับ.   สวนอุบาสกชาว 
รัมมนคร   ผูพรั่งพรอมแลวดวยคุณมีศรัทธาเปนตน   ก็ชวยกันถวายทานที่ประ- 
ดับพรอมดวยของเค้ียวเปนตนชนิดตาง ๆ สมบูรณดวยสีกลิ่นและรส  ไมมีทาน 
อ่ืนเสมอเหมือน   เปนตนเหตุแหงสุข   แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน.   
        ครั้งน้ัน     พระโพธสิัตวสดับคําพยากรณของพระทศพลก็สําคัญความ 
เปนพระพุทธเจาประหน่ึงอยูในกํามือ   ก็บันเทิงใจ     เมื่อชาวรัมมนครกลับกัน 
หมดแลว   กล็ุกข้ึนจากท่ีนอนคิดวาจักเลือกเฟนบารมีทั้งหลาย    จึงนั่งขัดสมาธิ 
เหนือยอดกองดอกไม    เมื่อพระมหาสัตวนั่งอยูอยางนั้น      เทวดาส้ินทั้งหม่ืน 
จักรวาล   ก็ใหสาธุการ   กลาววา   ทานสุเมธดาบสเจาขา    ในเวลาที่ทานน่ังขัด 
สมาธิ   หมายจักเลือกเฟนบารมีของพระโพธิสัตวองคกอนๆ   ธรรมดาบุพนิมิต 
เหลาใดปรากฏ    บุพนิมติเหลาน้ันก็ปรากฏแลวในวันนี้ทั้งหมด     ทานจักเปน 
พระพุทธเจาอยางไมตองสงสัย   พวกเรารูขอน้ีวา    บุพนิมิตเหลาน้ีปรากฏแกผู 
ใด   ผูนั้นจักเปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียวเทาน้ัน     เพราะฉะนั้น  ทานจงประ- 
คองความเพียรของตนไวใหมั่น    แลวไดชมพระโพธิสัตวดวยสดุดีนานาประการ 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย  สดับคําของพระทีปง- 
        กรทศพล    ผูแสวงคุณย่ิงใหญ    ไมมีผูเสมอเหมือนนี ้           
        แลว  กพ็ากันดีใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพืชพระพุทธเจา 
                เสียงโหรองอึงมี่    เสียงปรบมือ     เสียงหัวเราะ 
        หมื่นโลกธาตุเทวดาก็ทําอัญชลีนมัสการกลาววา  
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                        ผิวาพวกเราจะพลาดคําสอน   ของพระโลกนาถ 
         พระองคนี้   ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอพระ- 
        พักตรของพระโลกนาถพระองคนี้. 
                        มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ําพลาดทานํ้าเฉพาะ 
          หนาแลว   ก็ถือเอาทานํ้าทาหลังขามแมน้ําฉนัใด.                   
                         พวกเราท้ังหมด     ผิวาพนพระชินเจาพระองคนี้ 
         เสีย    ในอนาคตกาล    ก็จักอยูตอพระพักตรของพระ 
          ชินเจาพระองคนี้  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                         พระทีปงกรทศทูล  ผูรูจักโลก  ทรงเปนปฏิคาหก 
         ผูรับของบูชา   ทรงประกาศกรรมของเราแลว     ก็ทรง 
         ยกพระบาทเบื้องขวา. 
                                พุทธชิโนรสทั้งหมด   ที่อยู  ณ  ที่นั้น    กพ็ากันทํา 
         ประทกัษิณเรา  เทวดา  มนุษยและอสูรท้ังหลายก็กราบ 
         ไหวแลวหลีกไป. 
                        เมื่อพระโลกนาถพรอมทั้งพระสงฆ   เสด็จลับตา 
         เราไปแลว  ครั้งน้ัน    เราก็ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิ. 
                        เราประสบสุขโดยสุข  เบิกบานโดยปราโมช  อัน 
         ปติสัมผัสซาบซานแลว   นั่งขัดสมาธิในเวลาน้ัน.    
                         ครั้นนั่งขดัสมาธิแลว  เวลาน้ัน   เราคิดอยางน้ีวา 
         เราเปนผูชํานาญในฌาน  ถึงฝงในอภิญญา    ๕. 
                        ในหมื่นโลกธาตุ   ไมมฤีาษีที่จะเสมอเรา  ไมมีผู 
        เสมอในอิทธิธรรมทั้งหลาย  เราไดความสุขเชนนี้.   
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                         ขณะที่เรานั่งขัดสมาธิ   ทวยเทพในหม่ืนโลกธาตุ 
           ก็เปลงเสียงโหรองวา  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                      ขณะพระโพธิสัตวทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ  บุพนิมติ 
        เหลาใดปรากฏกอน   บุพนิมิตเหลาน้ัน     ก็เห็นกันใน 
        วันนี.้ 
                         ความหนาวก็หายไป      และความรอนก็สงบไป 
         บุพนิมติเหลาน้ัน  กเ็ห็นกันในวนันี้  ทานจักเปนพระ- 
         พุทธเจาแนนอน. 
                         หมื่นโลกธาตุ   ก็ปราศเสียง   ปราศจากความวุน 
         วาย  บพุนิมิตเหลาน้ัน  ก็เห็นกนัในวันนี้  ทานจักเปน 
          พระพทุธเจาแนนอน. 
                        ลมขนาดใหญก็ไมพัด    แมน้ําท้ังหลายก็ไมไหล 
         บุพนิมติเหลาน้ัน   ก็เห็นกันในวนันี้  ทานจักเปนพระ- 
          พุทธเจาแนนอน. 
                        ดอกไมบนบก    ดอกไมในนํ้า    กบ็านหมดใน 
            ขณะนั้น   ดอกไมแมเหลาน้ันทั้งหมด    กบ็านแลวใน 
          วันนี ้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน.   
                        ผิวา  ไมเถาก็ดี   ไมตนก็ดี     กม็ีผลในขณะน้ัน  
          ตนไมแมเหลาน้ันทั้งหมด  กอ็อกผลในวันน้ี   ทานจัก 
          เปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                        รัตนะท้ังหลาย   ที่อยูในอากาศและที่อยูภาคพ้ืน 
          ดิน  กส็องแสงโชติชวงในขณะนั้น  รัตนะแมเหลาน้ัน 
          ก็โชติชวงในวันนี้  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน.   
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                ดนตรีทั้งหลาย   ทั้งท่ีเปนของมนุษย   ทั้งท่ีเปน 
        ของทิพย   ก็บรรเลงในขณะนั้น   ดนตรีทั้งสองแมนั้น 
          สงเสียงลั่นในวันนี้  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                ฝนดอกไมอันไพจิตร    กห็ลนลงมาจากทองฟา 
        ในขณะนั้น  ฝนดอกไมแมเหลาน้ัน  กห็ลั่งลงมาในวัน 
        นี ้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                มหาสมุทรก็คะนอง  หมื่นโลกธาตุก็ไหว  แมทั้ง  
        สองน้ัน   ก็สงเสียงลั่นในวันนี้   ทานจักเปนพระพุทธ- 
         เจาแนนอน. 
                ไฟหลายหมื่นในนรก    ก็ดับในขณะนั้น    ไฟแม 
        เหลาน้ันก็ดับแลวในวันนี้     ทานจักเปนพระพุทธเจา 
        แนนอน. 
                ดวงอาทิตยทั้งใสไรมลทิน      ดวงดาวท้ังหลายก็ 
         เห็นไดหมด  ดวงดาวแมเหลาน้ัน   ก็เห็นกันแลวในวัน 
         นี้  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                เมือ่ฝนไมตก  น้ําก็พุขึ้นมาจากแผนดิน  ในขณะ 
         นั้น  น้าํแมนั้น    กพุ็ขึ้นแลวจากแผนดินในวันนี้  ทาน 
         จักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                หมูดาวและดาวนักษัตรท้ังหลาย   ก็แจมกระจาง 
        ตลอดมณฑลทองฟา  ดวงจันทรก็ประกอบดวยดาวฤกษ 
         วิสาขะ  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน.   
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                สตัวทั้งหลายท่ีอยูในโพรง  ที่อยูในรองนํ้าก็ออก 
         จากท่ีอยูของตน    สัตวแมเหลาน้ันก็ออกจากที่อยูแลว 
        ในวันนี ้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                ความไมยินดีทั้งหลายไมมีแกสัตวทั้งหลาย  สัตว  
        ทั้งหลายยอมเปนผูสันโดษ ในขณะนั้นสัตวแมเหลาน้ัน 
        ก็เปนผูสันโดษแลวในวันนี้   ทานจักเปนพระพุทธเจา 
        แนนอน. 
                ในขณะนั้น    โรคทั้งหลายก็สงบไป   ความหิวก็ 
        หายไป   บุพนิมิตแมเหลาน้ัน   ก็เห็นกันแลวในวันนี้ 
        ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                ในขณะนั้น   ราคะก็เบาบาง โทสะ   โมหะก็เส่ือม 
         หาย     กิเลสแมเหลาน้ันก็เลือนหายไปหมดในวันนี้ 
         ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                ในขณะนั้นภัยก็ไมมี   ความไมมีภัยน้ันก็เห็นแม 
         ในวันนี้    พวกเรารูกัน    ดวยเหตุนั้น    ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแนนอน. 
                กิเลสดุจธุลีไมฟุงขึ้นเบื้องบน    ความไมฟุงแหง 
         กิเลสดุจธุลีนั้นก็เหน็กันแมในวันนี้  พวกเรารูกัน   ดวย 
         เหตุนั้น  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                กลิน่ที่ไมนาปรารถนาก็จางหายไป   กลิน่ทิพยก็ 
         โชยมา  กลิ่นหอมแมนั้น  ก็โชยมาในวันนี้  ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแนนอน.   
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                เทวดาท้ังหมดเวนอรูปพรหมก็ปรากฏ  เทวดาแม 
        เหลาน้ัน   ก็เห็นกันหมดในวันนี ้ ทานจักเปนพระพุทธ- 
        เจาแนนอน. 
                ขึน้ชื่อวานรกมีประมาณเทาใด   ก็เห็นกันไดหมด 
        ในขณะนั้น  นรกแมเหลาน้ัน    ก็เห็นกันแลวในวันนี้ 
        ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                กําแพงบานประตู    และภูเขาหิน    ไมเปนที่กีด 
        ขวางในขณะนั้น     กําแพงบานประตูและภูเขาหินแม 
        เหลาน้ัน   ก็กลายเปนอากาศไปในวันนี้   ทานจักเปน 
        พระพทุธเจาแนนอน. 
                การจุติและปฏิสนธิ    ยอมไมมีในขณะนัน้  บุพ- 
        นมิิตแมเหลาน้ัน     ก็เห็นกันไดในวันนี้   ทานจักเปน 
        พระพทุธเจาแนนอน. 
                ขอทานโปรดจงประคับประคอง   ความเพียรไว 
        ใหมั่น  อยาถอยกลับ  โปรดกาวไปขางหนาตอไปเถิด 
        แมพวกเราก็รูเหตุขอนั้น    ทานจักเปนพระพุทธเจาแน 
        นอน.  
                                แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิท    สุตฺวาน    วจน  ความวา  ฟงคํา 
พยากรณพระโพธิสัตว  ของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกรน้ี.    บทวา  อสมสฺส 
ไดแก   ชื่อวาไมมีผูเสมอ    เพราะไมมีผูเสมอเหมือน   เหมือนอยางที่ตรัสวา  
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                น   เม  อาจริโย  อตฺถิ    สทิโส  เม   น  วิชชฺติ 
        สเทวกสฺมึ   โลกสฺม ึ              นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโล. 
                เราไมมีอาจารย     ผูเสมือนเราไมมี    ผูเทียบเรา 
        ไมมีในโลก พรอมทัง้เทวโลก. 
        บทวา  มเหสิโน  ความวา ชื่อวามเหสี เพราะเสาะแสวงหาคุณคือศีล 
สมาธิปญญาใหญ.  ผูแสวงหาคุณใหญพระองคนั้น.  บทวา  นรมรู ไดแกมนษุย 
และเทวดาท้ังหลาย   ก็ศพัทนี้ชี้แจงความอยางสูง   สัตวแมทั้งหมด   แมแตนาค 
สุบรรณและยักษเปนตนในหมื่นโลกธาตุก็พากันดีใจ.   บทวา  พุทฺธพีช   กิร 
อย  ความวา  พากันดีใจวา  ไดยินวา   หนอเนื้อพุทธางกูรน้ีเกิดข้ึนแลว. 
        บทวา    อุกฺกฏ ิสทฺทา  ความวา   เสียงโหรองเปนไปอยู.    บทวา 
อปฺโผเฏนฺติ  ไดแก  ยกแขนข้ึนปรบมือ. บทวา  ทสสทสฺสี  แปลวา  หม่ืนโลก 
ธาตุ.  บทวา สเทวกา ความวา หม่ืนโลกธาตุกับเทวดาทั้งหลายท่ีชื่อวา  สเทวกะ 
ยอมนมัสการ.  บทวา  ยทิมสฺส   ตัดบทวา  ยทิ  อมิสฺส หรือปาฐะ ก็อยางนี้ 
เหมือนกัน.  บทวา  วิรชฌฺิสฺสาม ไดแก  ผิวาเราไมบรรล.ุ  บทวา  อนาค- 
ตมฺหิ   อทฺธาเน  แปลวา  ในอนาคตกาล.  บทวา  เหสฺสาม  แปลวา  จักเปน.  
        บทวา  สมฺมขุา   แปลวา  ตอหนา.   บทวา  อมิ  คือ  อมิสฺส  ทุติยาวิภัตติ 
ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ   แปลวา  ของทานผูนี้. 
บทวา  นทึ  ตรนฺตา   ไดแก   ผูขามแมน้ํา  ปาฐะวา  นทิตรนฺตา 
ดังน้ีก็มี.  บทวา ปฏิติตฺถ  ไดแก  ทาเรือเฉพาะหนา.  บทวา  วิรชฺฌิย   แปลวา 
พลาดแลว.     บทวา   ยทิ   มฺุจาม   ความวา  ผิวา    พวกเราจักพนพระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนี้โดยไมไดทํากิจไป.   บทวา  มม   กมมฺ  ปกิตฺเตตฺวา 
ไดแก   ทรงพยากรณประโยชนที่เราเจริญแลว.  บทวา    ทกขฺณิ   ปาทมุทธฺริ 
แปลวา   ยกพระบาทเบื้องขวา.   ปาฐะวา  กตปทกฺขิโณ   ดังน้ีกม็ี.  
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        บทวา  ชินปุตฺตา ไดแก  สาวกของพระศาสดาทีปงกร.  บทวา   เทวา 
มนุสฺสา  อสรุา  จ  อภิวาเทตฺวาน   ปกกฺมุ   ความวา  ทานเหลาน้ีแมทั้ง 
หมดมีเทวดาเปนตน   ทําประทักษิณเรา  ๓  ครั้ง  บูชาดวยดอกไมเปนตน    ต้ัง 
อัญชลีไวเปนอยางดี  ไหวแลวก็กลับ แลดูบอย ๆ แลวชมดวยสดุดีนานาประการ 
ที่มีอรรถพยญัชนะอันไพเราะแลวหลีกไป. ปาฐะวา  นรา  นาคา  จ  คนฺธพฺพา 
อภิวาเทตฺวาน  ปกฺกมุ  ดงัน้ีก็มี. 
        บทวา  ทสฺสน  เม  อติกฺกนฺเต    ความวา    เม่ือพระผูมีพระภาค 
เจาลวงทัศนวิสัยของเราไปแลว.    ปาฐะวา    ชหิเต   ทสฺสนูปจาเร   ดังน้ีกม็ี. 
บทวา  สสงฺเฆ  ไดแก พรอมกับพระสงฆ  ชื่อวา  สสังฆะ  พรอมกับพระ- 
สงฆนั้น.  บทวา  สยนา   วุฏหิตฺวา    ไดแก  ลุกข้ึนจากตม   อันเปนที่ ๆ 
ตนนอนลงแลว.  บทวา  ปลฺลงฺก   อาภุชึ  ความวา    ทําบัลลังกคือขัดสมาธิ 
นั่งเหนือกองดอกไม.  ปาฐะวา  หฏโ   หฏเน  จตฺิเตน  อาสนา  วุฏห ึ
ตทา  ดังนี้ก็มี.  ปาฉะนั้น   มีอรรถงาย. 
        บทวา  ปติยา   จ    อภิสฺสนฺโน  ไดแก  อันปติสัมผัสซาบซานแลว. 
บทวา  วสีภูโต ไดแก  ถึงความเปนผูชํานาญ.  บทวา  ณาเน ไดแก  รูปาวจร 
ฌานและอรูปาวจรฌาน. บทวา  สหสสฺิยมฺหิ  แปลวา หม่ืน. บทวา  โลกมฺห ิ
ไดแก  ในโลกธาตุ.   บทวา  เม   สมา ไดแก  เสมือนเรา.  พระองคตรัสโดยไม 
แปลกวา ผูที่เสมอไมมี  บัดนี้เม่ือจะทรงกําหนดความน้ันนั่นแลจึงตรัสวา  ไมมีผู 
เสมอในอิทธิธรรมทั้งหลาย.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิทธธิมฺเมสุ   ความ 
วา  ในอิทธิธรรม ๕.   บทวา   ลภ ึ   แปลวา  ไดแลว.  บทวา  อทีิส   สขุ 
ไดแก   โสมนัสเชนนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจาเมื่อทรงแสดงวา  ครั้งน้ัน   สุเมธดาบส  ฟงพยากรณ 
ของพระทศพลแลว     สาํคัญความเปนพระพุทธเจาประหน่ึงอยูในกํามือแลวก็มี  
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หัวใจเบิกบาน   มหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้งหลาย   ในหมื่นโลกธาตุ  เคยเห็น 
อดีตพระพุทธเจามา     เพ่ือประกาศความเท่ียงแทไมแปรผันแหงพระดํารัสของ 
พระตถาคต      เพราะเห็นปาฏิหาริยที่เกิดข้ึนในการพยากรณนิยตพระโพธิสัตว 
เมื่อทรงแสดงคําท่ีเทวดาท้ังหลายแสดงความยินดีกะเรา      ไดกลาวคาถาเหลาน้ี  
จึงตรัสวา  ปลฺลงฺกาภุชเน  มยฺห  เปนตน.   
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปลฺลงฺกาภุชเน  มยฺห   ไดแก  ในการ 
นั่งขัดสมาธิของเรา.  หรอืปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  ทสสหสฺสาธิวา- 
สิโน  ไดแก มหาพรหมท้ังหลายท่ีอยูในหมื่นโลกธาตุ.    บทวา   ยา  ปุพฺเพ 
ไดแก  ยานิ  ปุพฺเพ  คํานี้พึงทราบวาทานกลาวลบวิภัตติ.  บทวา  ปลฺลงฺก- 
วรมาภุเช ไดแก ในการน่ังขัดสมาธิอยางดี.  บทวา  นิมิตฺตานิ  ปทิสฺสนฺติ 
ความวา  นิมิตท้ังหลาย   ปรากฏแลว   เมื่อควรจะกลาวคําเปนอดีตกาล   ก็กลาว 
คําเปนปจจุบันกาล  ถึงคําท่ีกลาวเปนปจจุบันกาลแตก็ควรถือความเปนอดีตกาล.  
บทวา  ตานิ  อชฺช  ปทิสฺสเร  ความวา  นิมิตเหลาใด  เกิดข้ึนแลวในการ 
ที่นิยตพระโพธิสัตวทั้งหลายนั่งขัดสมาธิแมในกาลกอน  นิมิตเหลาน้ัน  ก็เห็นกัน 
อยูในวันนี้    เพราะฉะนั้น    ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอนทีเดียว.    แตมใิช 
นิมิตเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว.  คําวา   นิมติเหลาน้ันก็เห็นกันอยูในวันนี้  พึง 
ทราบวา   ทานกลาวก็เพราะเสมือนนิมิตท่ีเกิดข้ึนแลวนั้น. 
        บทวา   สีต  แปลวา   ความเย็น.   บทวา   พฺยปคต  แปลวา  ไปแลว 
ไปปราศแลว.   บทวา   ตานิ  ความวา   ความเย็นก็คลายไปความรอนก็ผอนไป  
บทวา    นิสสฺทฺทา    ไดแก    ไมมีเสียง    ไมอึกทึก.    บทวา    นิรากุลา 
แปลวา    ไมวุนวาย.   หรอืปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.   บทวา   น   สนฺทนฺติ 
ไดแก ไมนําไป  ไมไหลไป. บทวา  สวนฺติโย   แปลวา แมน้ําทั้งหลาย. บทวา 
ตานิ  ไดแก  ไมพัดไมไหล.  บทวา  ถลชา  ไดแก  ดอกไมที่เกิดที่ตนไมตาม 
พ้ืนดินและบนภูเขา. บทวา  ทกชา ไดแก ดอกไมที่เกิดในน้ํา. บทวา  ปุปฺผนฺติ  
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ไดแก  บานแลวแกพระโพธิสัตวทั้งหลายในกาลกอน.  คําเปนปจจุบันลงในอรรถ 
อดีตกาล   พึงทราบ  โดยนัยที่กลาวมาแลวในหนหลังน่ันแล.   บทวา   เตปชฺช 
ปุปฺผิตานิ  ความวา  ดอกไมแมเหลาน้ัน  บานแลวในวันนี้.                    
        บทวา  ผลภารา  ไดแก  ทรงผล.  บทวา  เตปชฺช     ตัดบทวา    เตป 
อชฺช    ทานกลาววา   เตป   โดยลิงควิปลาส     เพราะทานกลาววา   ลตา   วา 
รุกฺขา   วา.    บทวา   ผลิตา แปลวา  เกดิผลแลว.   บทวา   อากาสฏา   จ 
ภุมฺมฏา  ไดแก ไปในอากาศ   และที่ไปบนแผนดิน.  บทวา  รตนานิ   ได 
แก  รัตนะทั้งหลาย  มีแกวมุกดาเปนตน.  บทวา โชตสฺติ แปลวา สองแสงสวาง. 
บทวา  มานุสฺสกา ไดแก เปนของมนุษยทั้งหลาย ชื่อวามานุสสกะของมนุษย. 
บทวา    ทิพฺพา   ไดแก    เปนของเทวดาทั้งหลาย     ชื่อวาทิพพะของเทวดา. 
บทวา   ตุริยา  ไดแก ดนตรี ๕ คือ  อาตตะ   วิตตะ   อาตตะวิตตะ  สุสิระและ 
ฆนะ.  บรรดาดนตรีเหลานั้น   ในดนตรีมีกลองเปนตนที่หุมหนัง   ดนตรีทีหุ่ม 
หนังหนาเดียวชื่อวาอาตตะ   ดนตรีที่หุมหนังสองหนาชื่อวาวิตตะ  ดนตรีมีพิณ 
ใหญเปนตนที่หุมหนังหมด  ชื่อวาอาตตะวิตตะ ดนตรีมีปเปนตน   ชื่อวาสุสิระ. 
ดนตรีมีสัมมตาลเปนตน   ชื่อวาฆนะ.  บทวา  วชฺชนฺติ  ไดแก  บรรเลงแลว 
โดยนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง   คําท่ีเปนปจจุบันกาล   พึงทราบวาใชในอรรถ 
อดีตกาล  แมในคําเชนนี้ตอๆ ไป ก็นัยนี้.  บทวา  อภิรวนฺติ  ความวา รองดัง 
บันลือลั่นเหมือนดนตรีทีผูฉลาดบรรเลงแลว  ประโคมแลว   ขับรองแลว. 
        บทวา  วิจิตฺตปุปฺผา ไดแก ดอกไมทั้งหลาย  มีกลิ่นและสตีาง ๆ  อัน 
งดงาม.   บทวา   อภิวสฺสนฺติ  แปลวา  ตกลงแลว  อธิบายวาหลนแลว.  บทวา 
เตป  ความวา ดอกไมอันงดงามแมเหลาน้ัน  ตกลงอยูก็เห็นกันในวันนี้   อธิบาย 
วาอันหมูเทวดาและพรหมโปรยลงมาอยู. บทวา  อภิรวนฺติ  ไดแก  บันลือลัน่. 
บทวา  นิรเย ไดแก ในนรกท้ังหลาย.  บทวา ทสสหสฺเส ไดแก หลายหมื่น. 
บทวา  นิพฺพนฺติ  ไดแก สงบ อธิบายวาถึงความสงบ.  บทวา ตารกา ไดแก  
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ดาวฤกษทั้งหลาย.   บทวา  เตป  อชฺช  ปทิสฺสนฺติ  ความวา  ดวงดาวแม 
เหลาน้ัน   ก็เห็นกันกลางวันวันนี้    เพราะดวงอาทิตยสุกใสไรมลทิน. 
        บทวา   อโนวฏเน  ไดแก  คําวา อโนวฏเ   นี้เปนตติยาวิภัตติลงใน 
อรรถสัตตมีวิภัตติ.  อีกนยัหน่ึง  บทวา  อโนวฏเ  ไดแก  ไมมอีะไรแมปด 
กั้น. คําวา  น เปนเพียงนิบาตเหมือนในประโยคเปนตนวา   สุตฺวา  น  ทูตวจน 
ฟงคําของทูตดังน้ี.  บทวา  ตมฺปชฺชุพฺภิชฺชเต   ความวา  น้ําแมนั้นก็พุข้ึนใน 
วันนี้  อธิบายวาแทรกพุงข้ึน.  บทวา มหิยา ไดแก แผนดิน  เปนปญจมีวิภัตติ. 
บทวา    ตาราคณา   ไดแก   หมูดาวท้ังหมด    มีดาวเคราะหและดาวนักษัตร 
เปนตน.  บทวา นกฺขตฺตา ไดแก  ดาวฤกษทั้งหลาย.  บทวา คคนมณฺฑเล 
ความวา  สองสวางทั่วมณฑลทองฟา.   บทวา   พิลาสยา  ไดแก  สัตวที่อยูใน 
ปลองมีงู  พังพอน  จรเขและเห้ีย  เปนตน.   บทวา ทรีสยา ไดแก  สัตวที่อยูใน 
แองนํ้า    หรอืปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  นกิฺขมนฺติ  ไดแก ออกไป 
แลว. บทวา สกาสยา แปลวา  จากท่ีอยูของตนๆ  ปาฐะวา  ตทาสยา  ดังนี้ก็มี 
ปาฐะนั้นมีความวา  ในคร้ังน้ันคือในกาลนั้น  จากท่ีอยูคือปลอง.  บทวา ฉุทธฺา 
ไดแก อันเขาซัดไปแลว   ข้ึนไปแลว  คือออกไป. 
        บทวา  อรตี   ไดแก ความกระสัน.  บทวา  สนฺตุฏา  ไดแกสัน- 
โดษดวยสันโดษอยางยิ่ง.  บทวา  วินสฺสติ ไดแก  ไปปราศ.  บทวา  ราโค 
ไดแกกามราคะ.   บทวา  ตทา   ตนุ โหติ  ไดแก มีประมาณนอย   ทรงแสดง 
ปริยุฏฐานกิเลสดวยบทน้ี.   บทวา วิคตา ไดแก สูญหาย.   บทวา  ตทา ไดแก 
ครั้งกอน  อธิบายวา  ครั้งพระโพธิสัตวทั้งหลายน่ังขัดสมาธิ.  บทวา   น  ภวติ 
แปลวา  ไมม.ี     บทวา   อชฺชเปต  ความวา  แมครั้งทานน่ังขัดสมาธิในวันนี้ 
ภัยนั้นก็ไมมี.  บทวา  เตน  ลิงฺเคน   ชานาม  ความวา พวกเราทุกคนยอม 
รูดวยเหตุที่ทานจักเปนพระพุทธเจา.  
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        บทวา  อนุทฺธสติ  ไดแก  ไมฟุงข้ึน.  บทวา  อนิฏคนฺโธ   ไดแก 
กลิ่นเหม็น.   บทวา   ปกฺกมติ    แปลวา   หลีกไปแลว   ปราศไปแลว.     บทวา 
ปวายติ  แปลวา พัดไปแลว. บทวา  โสปชฺช   ไดแก กลิ่นทิพยแมนั้น  ในวันนี้. 
บทวา  ปทิสฺสนฺติ  ไดแก  เห็นกันแลว.    บทวา  เตปชฺช  ไดแก  เทวดา 
ทั้งหมดแมนั้นในวันนี้.  ศพัทวา  ยาวตาเปนนิบาตลงในอรรถวากําหนด  ความวา 
มีประมาณเทาใด.  บทวา  กุฑฺฑา  แปลวา กําแพง.  บทวา  น  โหนฺตาวรณา 
ไดแก     ทําการขวางกั้นไมได.      บทวา   ตทา    ไดแก   ครั้งกอน.    บทวา 
อากาสภูตา  ไดแก  กําแพงบานประตูและภูเขาเหลาน้ัน  ไมอาจทําการขวางกั้น 
ทําไวขางนอกได  อธิบายวาอากาศกลางหาว.   บทวา จุติ ไดแก มรณะ.  บทวา 
อุปฺปตฺติ   ไดแก ถือปฏิสนธิ.  บทวา  ขเณ  ไดแก  ในขณะพระโพธิสัตวทั้ง 
หลายนั่งขัดสมาธิในกาลกอน.   บทวา   น  วิชฺชติ   แปลวา  ไมมีแลว .   บทวา 
ตานิปชฺช ความวา การจุติปฏิสนธิ  ในวันนี้แมเหลานั้น.   บทวา  มา  นิวตฺติ 
ไดแก  จงอยาถอยหลัง.   บทวา อภิกฺกม  ไดแก  จงกาวไปขางหนา  คําท่ีเหลือ 
ในเรื่องนี้   งายทั้งน้ันแล. 
        ตอจากนั้น     สุเมธบัณฑิต   สดบัคําของพระทีปงกรทศพล   และของ 
เทวดาทั้งหลายในหม่ืนจักรวาล  ก็เกิดอุตสาหะ  อยางยิ่งยวด  คิดวา  ธรรมดาพระ- 
พุทธเจาท้ังหลายมีพระวาจาไมโมฆะเปลาประโยชน   พระวาจาของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายไมเปลี่ยนเปนอ่ืน.   เหมือนอยางวา   กอนดินที่เหว่ียงไปในอากาศก็ตก 
แนนอน สัตวที่เกิดมาแลวก็ตาย  เมื่ออรุณข้ึนดวงอาทิตยก็ข้ึนสูทองฟา  ราชสีห 
ออกจากท่ีอยู    ก็บันลือสีหนาท    สตรีมีครรภหนักก็ปลงภาระแนนอน    เปน 
อยางนี้โดยแทฉันใด  ธรรมดาพระดํารัสของพระพุทธเจาท้ังหลาย ก็แนนอนไม 
โมฆะเปลาประโยชน     ฉันนั้นเหมือนกัน       เราจักเปนพระพุทธเจาแนนอน 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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                เราสดับพระดํารัสของพระพุทธเจา  และคําของ 
         เทวดาในหมื่นโลกธาตุ  ทั้งสองแลว   ก็ยินดีราเริงเบิก 
        บานใจ  ในครั้งน้ัน  จึงคิดอยางน้ีวา 
                พระชินพุทธเจาท้ังหลายมีพระดํารัสไมเปนสอง 
        มีพระดํารัสไมเปนโมฆะ    คําเท็จของพระพุทธเจาท้ัง 
        หลายไมม ี เราจะเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                กอนดินถูกเหว่ียงไปในอากาศ  ยอมตกท่ีพ้ืนดิน 
        แนนอน ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        ก็เท่ียงแทแนนอน    ฉันนั้น   คําเท็จของพระพุทธเจา 
        ทั้งหลายไมมี  เราจะเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                ความตายของสัตวทั้งหมด   เท่ียงแท   แนนอน 
        ฉันใด  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ   ก็เท่ียง 
        แทแนนอน  ฉันนั้น    คําเท็จของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
        ไมมี   เราจะเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                เมือ่สิ้นราตรี    ดวงอาทิตยก็ขึ้นแนนอน  ฉันใด 
         พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ      ก็เที่ยงแทแน 
        นอน    ฉันนั้น   คําเท็จของพระพุทธเจาท้ังหลายไมม ี
         เราจักเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
                ราชสีหออกจากท่ีนอน  กบ็นัลือสีหนาทแนนอน 
        ฉันใด  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐก็ฉันนั้น  
         คําเท็จของพระพุทธเจาท้ังหลายไมมี      เราจะเปน 
         พระพุทธเจาแนนอน.   
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                       สัตวมีครรภหนัก   ก็ปลงภาระแนนอน   ฉันใด 
                  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ     ก็เท่ียงแทแน 
                นอน   ฉันนั้น   คําเท็จของพระพุทธเจาท้ังหลายไมมี  
                  เราจะเปนพระพุทธเจาแนนอน. 
 
                                                  แกอรรถ 
                 บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พุทฺธสฺส  วจน  สุตฺวา  ทสสหสฺสีน 
จูภย     ความวา   สดับพระดํารัสของพระทีปงกรสัมมาสัมพุทธเจา      และของ 
เทวดาในหมื่นจักวาล.   บทวา   อุภย   ไดแก   อุถเยส    คําน้ีเปนปฐมาวิภัตติ 
ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ   หรือ    คําท้ังสอง.   บทวา   เอว   จินฺเตสห     ไดแก 
เราคิดอยางนี้. 
           บทวา   อเทฺวชฺฌวจนา ไดแก  มีพระดํารัสไมเปนสองอยาง  อธิบาย 
วา   มีพระดํารัสเปนอยางเดียว.  ปาฐะวา   อจฺฉิทฺทวจนา   ดังน้ีก็มี  ปาฐะน้ัน 
มีความวาไมมีโทษ.  บทวา  อโมฆวจนา  ไดแก  มีพระดํารัสไมเท็จ.  บทวา 
วิตถ ความวา คําเท็จไมมี.  บทวา  ธุว  พุทฺโธ   ภวามห  พึงทราบวาทาน 
ทําเปนคําปจจุบันกาล   โดยเปนเรื่องแนนอนและเปนเรื่องมีโดยแทวา    เราจัก 
เปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียว. 
           บทวา  สูริยุคฺคมน  ไดแก การอุทัยของดวงอาทิตยหรือปาฐะก็อยางนี้ 
เหมือนกัน.   บทวา   ธุวสสฺสต  ไดแก   มีความเปนโดยสวนเดียว   และเที่ยง 
แท.   บทวา   นิกฺขนฺตสยนสฺส   ไดแก     ผูออกไปจากท่ีนอน.     บทวา 
อาปนฺนสฺตฺตาน   ไดแก สตัวผูมีครรภหนัก  อธิบายวาผูมีครรภ.     บทวา 
ภารโมโรปน   ไดแก  ภารโอโรปน  อธิบายวา    การปลงลงซึ่งครรภ.  ม 
อักษรทําการสนธิบท   คําท่ีเหลือแมในขอน้ี    ก็งายทั้งน้ันแล.  
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                     สุเมธบัณฑติ   ทําการตกลงใจอยางนี้วา   เรานั้นจักเปนพระพุทธเจา 
แนแท  เพื่อใครครวญถึงพุทธการกธรรมทั้งหลาย  จึงเลือกเฟนธรรมธาตุทั้งส้ิน 
โดยลําดับวา   พุทธการกธรรมท้ังหลาย     อยูที่ไหนหนอ   เบื้องบน   เบื้องลาง 
ในทิศใหญทศินอยท้ังหลาย    ก็เห็นทานบารมีอันดับแรก    ทีพ่ระโพธิสัตวทั้ง 
หลายเกาๆ ในกาลกอนชองเสพเปนประจํากันมา   จึงสอนพระองคเองอยางนี้วา 
ดูกอนสุเมธบัณฑิต  นับต้ังแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญทานบารมีกอน  เหมือนอยาง 
วา   หมอน้ําท่ีเขาควํ่าปากลง  ยอมหลั่งนํ้าออกไมเหลือเลย  ไมนํานํ้ากลับเขาไป 
ฉันใด     ทานก็ไมพึงเสียดายทรัพยหรือยศ     บุตรภรรยาหรืออวัยวะใหญนอย 
เมื่อใหทุกอยางที่ยาจกตองการๆ   กันไมเหลือไวเลยในที่ทั้งปวง     ก็จักนัง่เปน 
พระพุทธเจาที่โคนโพธิพฤกษ     ดังน้ีแลวอธิษฐานทานบารมีไวมั่นเปนอันดับ 
แรก   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เอาเถิด  เราจักเลือกเฟนพุทธการกธรรม ทางโนน 
        ทางน้ี  ทั้งเบื้องบน  เบื้องลาง  ทัง้สิบทิศ  ตราบเทาท่ี 
        ธรรมธาตุยังเปนไป. 
                ครัง้น้ัน     เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นทานบารมีเปน 
        อันดับแรก     เปนทางใหญ     ที่พระผูแสวงคุณใหญ 
        หลายพระองคกอน ๆ  ประพฤติตามกันมาแลว. 
                ทานจงสมาทาน   ทานบารมีนี้ไวมั่นเปนอันดับ 
        แรกกอน    จงบําเพ็ญทานบารมี   ผิวาทานตองการจะ 
        บรรลุพระโพธิญาณ. 
                หมอท่ีเต็มดวยนํ้าอยางใดอยางหนึ่งวางควํ่าปาก 
        ลงก็สํารอกนํ้าออกไมเหลือเลย   ไมรักษาน้ําไวในหมอ 
        นั้น    แมฉันใด.  
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                ทานเห็นยาจก  ทั้งช้ันตํ่าช้ันกลางและชั้นสูง  แลว 
        จงใหทานไมเหลือเลย  เหมือนหมอน้ําท่ีคว่าํปาก  ฉัน 
        นั้นเหมอืนกัน. 
 

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หนฺท   เปนนิบาตลงในอรรถวาเชื้อเชิญ. 
บทวา   พุทฺธกเร    ธมฺเม   ไดแก   ธรรมที่ทําความเปนพระพุทธเจา    ธรรม 
๑๐  ประการมี   ทานปารมิตา  เปนตน    ชื่อวาธรรมทําความเปนพระพุทธเจา. 
บทวา   วิจินามิ  ไดแก  จักเลือกเฟน   อธิบายวา  จักทดสอบ    จักสอบสวน. 
บทวา  อิโต   จิโต  ไดแก  ชางโนน  ขางนี้.    หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน 
ความวา  จะเลือกเฟนในที่นั้นๆ.   บทวา   อุทฺธ   ไดแก   ในเทวโลก.   บทวา 
อโธ   ไดแก  ในมนุษยโลก.   บทวา  ทสทิสา  ไดแก  ในสิบทิศ  อธิบายวา 
พุทธการกธรรมเหลาน้ันอยูที่ไหนหนอ  เบ้ืองบน   เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง  ในทิศ 
ใหญทิศนอย.  คําวา  ยาวตา  ในคําวา  ยาวตา   ธมมฺธาตุยา   นี ้   เปนคํากลาว 
กําหนด.   บทวา    ธมฺมธาตุยา ไดแก  แหงสภาวธรรม  พึงเห็นวาเติมคําท่ีเหลือ 
วา  ปวตฺตนี   แปลวา  ความเปนไปแหงสภาวธรรม    ทานอธิบายไวอยางไร 
ทานอธิบายไววา   จักเลือกเฟนเพียงเทาท่ีสภาวธรรม    คือธรรมสวนกามาวจร 
รูปาวจรเปนไป. 
        บทวา  วิจินนฺโต  ไดแก  ทดสอบ    สอบสวน.   บทวา  ปุพฺพเกหิ 
ไดแก  อันพระโพธิสัตวทั้งหลายพระองคกอนๆ.    บทวา  อนจุิณฺณ    ไดแก 
สะสม   ซองเสพ.   บทวา   สมาทิย  ไดแก  จงทําการสมาทาน  อธิบายวา   จง 
สมาทานอยางนี้วา ต้ังแตวันนี้  เราควรบําเพ็ญทานบารมีนี้กอน.  บทวา  ทาน- 
ปารมิต  คจฺฉ ไดแก ถึงทานบารมี.  อธิบายวาทําใหเต็ม.  บทวา  ยทิ  โพธึ    
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ปตฺตุมิจฺฉสิ    ความวา  ถาทานปรารถนาจะเขาไปโคนโพธิ์แลวบรรล ุ พระ- 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิ.  บทวา  ยสฺส   กสฺสจิ  ความวา เต็มดวยนํ้าหรือนํ้านม 
อยางใดอยางหนึ่ง   เมื่อประกอบ  สมัปุณฺณ   ศัพท  ปราชญทางศัพทศาสตร 
ประสงคฉัฏฐีวิภัตติ  หรือฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ.  ความวา  ดวยนํ้า 
อยางใดอยางหนึ่ง.   บทวา   อโธกโต  ไดแก  อันเขาควํ่าปากลง.    บทวา   น 
ตตฺถ   ปริรกขฺติ  ไดแก  รกัษาไวไมไดในการไหลของน้ําน้ัน  อธิบายวาหลั่ง 
น้ําออกไมเหลือเลย.   บทวา   หีนมุกฺกฏมชฺฌิเม  ไดแก   ชั้นตํ่าชั้นกลางและ 
ชั้นประณีต     ม   อักษรทําบทสนธิ.    บทวา   กุมโฺภ  วิย  อโธกโต  ไดแก 
เหมือนหมอที่วางคว่ําปาก.   สุเมธบัณฑิตสอนตนดวยตนเองอยางนี้วา   ดกูอน 
สุเมธ   ทานพบคนยาจกที่เขาไปหา   จงบําเพ็ญทานบารมีดวยการบริจาคทรัพย 
ทั้งหมดของตนไมใหเหลือ   อุปบารมีดวยการบริจาคอวัยวะ   และปรมัตถปารมี 
ดวยการบริจาคชีวิต. 
        ลําดับนั้น    สุเมธบัณฑิตนั้นใครครวญยิ่งข้ึนไปวา  ไมควรมีแตพุทธ- 
การกธรรมเพียงเทาน้ี   ก็เห็นศีลบารมีเปนอันดับสอง จึงสอนตนเองอยางนี้วา ดู 
กอนสุเมธบัณฑิตต้ังแตนี้ไป ทานควรบําเพ็ญศีลบารมี ข้ึนชื่อวาเน้ือจามรีไมอาลัย 
แมแตชีวิต   ยอมรักษาขนหางของตนอยางเดียว   ฉันใด   ต้ังแตนี้ไป   ทานไม 
อาลัยแมแตชีวิต รักษาศีล  อยางเดียว   ฉันนั้น   แลวจักเปนพระพุทธเจา    จึง 
อธิษฐานศีลบารมีอันดับสองไวมั่น    ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน        ไมใชจักมีแตเพียงเทาน้ี 
        เทาน้ัน      เราจึงเลือกเฟนพุทธธรรมแมอื่นๆ    ที่ชวย 
        อบรมบมโพธิญาณ.  
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                ครัง้น้ัน      เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นศีลบารมีอันดับ 
        สอง    ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอนๆ  พา 
        กันซองเสพอยูเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานศีลบารมีอนัดับสองน้ีไวมั่นกอน 
        จงบําเพ็ญศีลบารมี   ผิวา  ทานตองการจะบรรลุพระ- 
        โพธิญาณ. 
                เน้ือจามรี      รกัษาขนหางท่ีติดอยูในท่ีบางแหง 
        ยอมตายอยูในท่ีนั้น    ไมยอมใหขนหางกระจุย  ฉันใด 
                ทานจงทําศีลทั้งหลายใหบรบิูรณในฐานะ  ๔  จง 
        บริรักษศีลทุกเมื่อ  เหมือนจามรรีักษาขนหาง  ฉันนั้น 
        เหมือนกัน. 
 
                                            แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น   เหเต  ไดแก  น  ห ิ เอเตเยว  มิใช 
พุทธธรรมเหลาน้ันเทานั้น.   บทวา  โพธิปาจนา  ไดแก   บมมรรค  หรือ 
อบรมบมพระสัพพัญุตญาณ.  บทวา  ทุติย   สีลปารมึ  ความวา ธรรมดาศีล 
เปนที่ต้ังแหงกุศลธรรมทกุอยาง     ผูต้ังอยูในศีล    ยอมไมเสื่อมจากกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  ทั้งยอมไดคุณสวนโลกิยะและโลกุตระทุกอยาง   เพราะฉะนั้น    เราจึง 
เห็นศีลบารมีเปนอันดับสองวา  ควรบําเพ็ญศีลบารมี.        
        บทวา  อาเสวิตนิเสวิต  ไดแก เจริญแลวและทําใหมากแลว.  บทวา 
จมรี ไดแก  เนื้อจามรี.  บทวา   กสฺมิจฺิ  ไดแก  ในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง     คือ 
ในตนไมเถาวัลยและเรียวหนามเปนตนแหงใดแหงหนึ่ง.    บทวา   ปฏิลคฺคิต  
แปลวา   ติดอยู.   บทวา  ตตฺถ     ความวา ขนหางติดอยูในที่ใด   มันก็ยืนยอมตาย   
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ในที่นั้น.  บทวา  น  วิโกเปติ  ไดแก  ไมตัด.  บทวา วาลธึ  ไดแก ไมตัด 
ขนหางไป  อธิบายวา  ยอมตายในท่ีนั้นนั่นแหละ. 
        บทวา    จตูสุ  ภมูีสุ  สีลานิ   ความวา    ศลีทั้งหลายแจกเปน  ๔ 
ฐานะ   คือปาติโมกขสังวรศีล   อินทรยีสังวรศีล   อาชีวปาริสุทธิศีล  และปจจย- 
สันนิสสิตศีล.    แตเมื่อวาโดยภูมิ    ศลี  ๔   แมนัน้นั่นแล      นับเนื่องในภูมิ ๒ 
นั่นแล.  บทวา  ปริปูรย ไดแก  จงใหบริบูรณ โดยไมมีขาดเปนทอน เปนชอง 
ดางพรอยเปนตน.  บทวา   สพฺพทา  ไดแก  ทุกเวลา.    บทวา  จมรี  วิย 
ไดแก  เหมือนเนื้อจามรี.  คําท่ีเหลือแมในขอน้ี   ก็มคีวามงายทั้งนั้นแล. 
        ลําดับนั้น    สุเมธบัณฑิตนั้น    ใครครวญยิ่งข้ึนไปวาพุทธการกธรรม 
มิใชมีเพียงเทาน้ี   ก็เห็นเนกขัมมบารมีเปนอันดับสาม   จึงสอนตนเองอยางนี้วา 
ดูกอนสุเมธบัณฑิต   ต้ังแตนี้ไป   ทานพึงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี   บุรุษท่ีอยูใน 
เรือนจํามานาน   ยอมไมรักเรือนจําน้ัน      ที่แทก็เอือมระอา    ไมอยากอยู   แม 
ฉันใด แมตัวทานก็จงเห็นภพทั้งปวงเปนเสมือนเรือนจํา  จงเอือมระอาอยากพน 
ไปจากภพท้ังปวง    มุงหนาตอเนกขัมมะอยางเดียว    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อ 
เปนดังน้ัน    ทานก็จักเปนพระพุทธเจาได.   แลวอธิษฐานเนกขัมมบารมีอันดับ 
สามไวมั่น   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน     มิใชจักมีเพียงเทาน้ีเทาน้ัน 
        เราจึงเลอืกเฟนพุทธธรรมแมอื่น ๆ  ซึ่งจะชวยอบรมบม 
        โพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน   เราเมือ่เลือกเฟน   ก็เห็นเนกขัมมบารม ี
        อันดับสาม  ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอนๆ 
        ซองเสพกันอยูเปนประจํา.  
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                ทานจงสมาทานเนกขัมมบารมีอันดับสามน้ีไวให 
        มั่นกอน  จงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี  ผิวา  ทานตองการ 
        จะบรรลุพระโพธิญาณ. 
                บรุุษอยูในเรือนจํามานาน   ระทมทุกข   ยอมไม 
        เกิดความรักในเรอืนจําน้ัน    แสวงหาทางพนอยางเดียว 
        ฉันใด. 
                ทานจงเห็นภพท้ังปวงเหมือนเรือนจํา    มุงหนา 
        ตอเนกขัมมะ  เพ่ือหลุดพนจากภพ  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 

                                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนทฺุฆเร   แปลวา  เรือนจํา.     บทวา 
จิรวุฏโ  แปลวา  อยูมาตลอดกาลนาน.  บทวา   ทุขฏฏิโต   ไดแก  ถูกทุกขบีบ 
ค้ัน.  บทวา   น  ตตฺถ    ราค    ชเนติ  ความวา ไมยังความคิด  ความรักใหเกิด 
ใหอุบัติในเรือนจําน้ันได   อธิบายวา ไมยังความรักใหเกิดในเรือนจําน้ันอยางนี้ 
วา  เราพนเรือนจําน้ีแลวจักไมไปในที่อ่ืน  บุรุษผูนั้นจะแสวงหาความหลุดความ 
พนไปทําไมเลา.   บทวา  เนกฺขมมฺาภิมโุข  ไดแก  จงมุงหนาตอการออกบวช. 
บทวา  ภวโต  ไดแก จากภพทั้งปวง.  บทวา ปริมุตฺติยา ไดแก  เมื่อหลุดพน 
ปาฐะวา   เนกฺขมมฺาภิมุโข   หุตฺวา   สมฺโพธึ   ปาปุณิสฺสสิ    ดังน้ีก็มีคําท่ี 
เหลือในขอน้ัน   มีความงายทั้งน้ันแล. 
        ลําดับนั้น   สุเมธบัณฑิตน้ันใครครวญย่ิงข้ึนไปวา  อันพุทธการกธรรม 
มิใชมีเพียงเทาน้ีเทาน้ัน   ก็เห็นปญญาบารมีอันดับสี่   แลวสอนตนเองอยางนี้วา  
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ดูกอนสุเมธบัณฑิต   ต้ังแตนี้ไป   ทานพึงบําเพ็ญแมปญญาบารมี   ทานไมพึงเวน 
คนชั้นตํ่าชั้นกลางและชั้นสูงไรๆ     เขาไปหาบัณฑิตทุกทาน    แลวถามปญหา 
ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร     ไมเวนตระกูลทั้งหลายมีตระกูลตํ่าเปนตนไร ๆ 
เที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับ  ยอมไดอาหารพอยังอัตภาพใหเปนไปไดเร็วฉันใด  
แมทานก็จงเขาไปหาบัณฑิตทุกทานถามปญหา   กจั็กเปนพระพุทธเจาไดฉันนั้น  
เหมือนกัน    แลวอธิษฐานปญญาบารมีอันดับสี่ไวมั่น     ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน      มใิชจักมีเพียงเทาน้ีเทาน้ัน 
        จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ  ซึ่งจะชวยอบรมบม 
        พระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน    เราเมือ่เลือกเฟน   ก็เห็นปญญาบารม ี 
        อันดับส่ี     ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอน ๆ 
        ซองเสพกันอยูเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานปญญาบารมี  อันดับสี่นีไ้วใหมั่น 
        จงบําเพ็ญปญญาบารมี   ผิวา    ทานตองการจะบรรล ุ
        พระโพธิญาณ. 
                เหมือนอยางวา  ภิกษุเมื่อขอก็ขอทั้งตระกูลชั้นตํ่า 
        ตระกูลชั้นกลางและตระกูลชั้นสูง      ไมเวนตระกูลท้ัง 
        หลายเลย    ดังน้ันจึงไดอาหารพอยังอัตภาพใหเปนไป 
        ได  ฉันใด. 
                ทานสอบถามชนผูรูทุกเวลา   ถึงฝงปญญาบารมี 
        แลว  กจ็ักบรรลุพระสัมโพธิญาณไดฉันนั้นเหมือนกัน.  
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                                                       แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภิกขฺนฺโต ไดแก  ผูเที่ยวไปบิณฑบาต. 
บทวา หีนมกฺุกฏมชฺฌิเม  ความวา ตระกูลทั้งชั้นตํ่า   ชั้นสูง และชั้นกลาง  
ทานทําเปนลิงควิปลาส. บทวา น  วิวชฺเชนฺโต  ไดแก  ไมบริหาร  อธิบายวา 
ภิกษุละลําดับเรือนเที่ยวบิณฑบาต  ชื่อวาเวนไมทําอยางนั้น.  บทวา  ปริปุจฺ- 
ฉนฺโต    ความวา   เขาไปหาบัณฑิต   ผูมีชื่อเสียงในที่นั้น ๆ  สอบถามโดยนัย 
เปนตนวา  ทานเจาขา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ อะไรไมมี 
โทษดังน้ี.  บทวา  พุธ  ชน    ไดแก  ชนผูเปนบัณฑิต.  ปาฐะวา  พุเธ   ชเน 
ดังน้ีก็มี.     บทวา   ปฺาย   ปารมึ  ไดแก   ฝงแหงปญญาบารมี.   ปาฐะวา 
ปฺาปารมิต คนฺตฺวา  ดังนี้ก็มี  คําท่ีเหลือในขอแมนี้   ก็มีความงายเหมือน 
กันแล. 
        ลําดับนั้น   สุเมธบัณฑิต นั้น  ใครครวญยิ่งข้ึนไปวา  อันพุทธการก- 
ธรรมทั้งหลาย   มิใชเพียงเทาน้ีเทาน้ัน   ก็เห็นวิริยบารมีอันดับหา   พึงสอนตน 
เองอยางนี้วา  ดูกอนสุเมธบัณฑิต ต้ังแตนี้ไป ทานตองบําเพ็ญแมแตวิริยบารมี 
ราชสีห   พระยามฤค   มคีวามเพียรมั่นคงในอิริยาบถทั้งหมดแมฉันใด    แมตัว 
ทานก็ตองมีความเพียรมั่นคง  มีความเพียรไมทอถอยในอิริยาบถทั้งปวง  ในภพ 
ทั้งปวงอยูฉันนั้น    จึงจักเปนพระพุทธเจาได   อธิษฐานวิริยบารมีอันดับหาไว 
อยางมั่นคง   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน  จักมีเพียงเทาน้ีเทานั้นก็หาไม 
        จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ ซึ่งจะชวยอบรมบม 
        โพธิญาณ.  
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                ครัง้น้ัน   เราเมือ่เลือกเฟนก็เห็นวิริยบารมีอันดับ 
        หา  ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลายพระองคกอน ๆ 
        ซองเสพกันเปนประจํา.  
                ทานจงสมาทาน   วิริยบารมีอันดับหาน้ีไวใหมั่น 
        กอน  จงบําเพ็ญวิริยบารม ี  ผิวา  ทานตองการจะบรรล ุ
        พระโพธิญาณ. 
                ราชสีหพระยามฤค     มีความเพียรไมทอถอยใน 
        อิริยาบถนอน  ยืน  เดิน  ประคองใจทุกเมื่อ  ฉันใด. 
                ทานจงประคองความเพียรไวใหมั่นในภพท้ังปวง 
        ถึงฝงแหงวิริยบารมแีลว    ก็จกับรรลุพระสัมโพธิญาณ 
        ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อลนีวิริโย  แปลวา  มีความเพียรไมยอ 
หยอน.   บทวา  สพฺพภเว  ไดแก  ในภพท่ีเกิดแลวเกิดอีก.   อธิบายวา  ในภพ 
ทั้งปวง,  ปาฐะวา  อารทฺธวิริโย  หุตฺวา  สมฺโพธึ   ปาปุณิสฺสสิ  ดังน้ีก็มี 
คําท่ีเหลือแมในขอน้ี   ก็งายเหมือนกันแล. 
        ลําดับนั้น สุเมธบัณฑิตนั้นใครครวญย่ิงข้ึนไปวา  อันพุทธการกธรรม 
ทั้งหลาย   มใิชพึงมีเพียงเทาน้ีเทาน้ัน   ก็เห็นขันติบารมีอันดับหกจึงสอนตนเอง 
อยางนี้วา  ดูกอนสุเมธบัณฑิต  ต้ังแตนี้ไป  ทานตองบําเพ็ญขันติบารมี   ตอง 
อดทนท้ังในการยกยอง  ทั้งในการดูหม่ิน   เหมือนอยางวา   ชนท้ังหลายยอมท้ิง 
ของสะอาดบาง   ของไมสะอาดบาง   ลงบนแผนดิน    แผนดนิก็ไมทําความรัก 
หรือความขัดเคือง  ดวยเหตุนั้น ยอมอดทนอดกลั้นไดทั้งนั้น  ฉันใด แมตัวทาน  
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ก็ตองอดทนในการยกยองและดูหม่ินของคนท้ังปวงได     ก็ฉันนั้นเหมือนกันจึง 
จักเปนพระพุทธเจาได  ก็อธิษฐานขันติบารมีอันดับหกไวมั่นคง    ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา                                                                                                    
                พุทธธรรมเหลาน้ัน จักมีเพียงเทาน้ีเทานั้นก็หาไม 
        จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่นๆ  ซึ่งจะชวยอบรมบม 
        พระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน  เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นขันติบารมีอันดับ 
        หก ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลายพระองคกอนๆ 
        ซองเสพกันมาเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานขันติบารม ี อันดับหกนีไ้วใหมั่น 
        กอน  ทานจงมีใจไมเปนสองในขนัติบารมีนั้น    ก็จัก 
        บรรลุพระสัมโพธิญาณได. 
                ขึน้ชื่อวาแผนดิน   ยอมทนสิ่งของท่ีเขาท้ิงลงมา 
        สะอาดบาง  ไมสะอาดบางทุกอยาง    ไมทําความยินดี 
        ยินราย  ฉันใด. 
                แมตัวทาน      ก็ตองอดทนการยกยองและการดู 
        หมิ่นของชนท้ังปวง   ฉันนั้นเหมือนกัน     ถึงฝงแหง 
        ขันติบารมีแลว  ก็จักบรรลุพระสมัโพธิญาณได. 
 

                                แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตตฺถ ไดแก  ในขันติบารมีนั้น.  บทวา 
อเทฺวชฺฌมานโส  ไดแก    มีใจสวนเดียว.   บทวา  สุจิมฺป  ไดแก  ของสะอาด  
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มีจันทนหญาฝรั่นของหอมดอกไมเปนตนบาง.   บทวา  อสุจิมฺป  ไดแก  ของ 
ไมสะอาดมีซากงู  สุนัข  คนและมูตร น้ําลาย  น้ํามูกเปนตนบาง  บทวา สหติ 
ไดแก อดกลัน้.   บทวา   นิกฺเขป   ไดแก   นิกฺขิตฺต   อันเขาทิ้งแลว.  บทวา 
ปฏิฆ  ไดแก  ความโกรธ.  บทวา  ตยา  คือ    เพราะพฤติการณนั้น   หรือ 
เพราะเหตุที่ทิ้งของน้ัน.  ปาฐะวา  ปฏิฆ   ทย  ดังนี้ก็มี  ปาฐะน้ัน มีความวา 
ไมทําความยินดียินราย เพราะการท้ังของน้ัน.  บทวา  สมฺมานาวมานกฺขโม 
ความวา  แมตัวทานก็จงทนการยกยองและการดูหม่ินของคนทั้งปวง.  พุทธบริษัท 
ทั้งหลาย    สวดกันวา    ตเถว  ตฺวมฺป  สมฺภเว   สมมฺานนวิมานกฺขโม 
ดังนี้ก็มี  ปาฐะวา  ขนฺติยา  ปารม ึ  คนฺตฺวา    ดังนีก้็มี  ความวา   ถึงโดย 
บําเพ็ญขันตินั้นใหเปนบารมี. คําท่ีเหลือแมในขอน้ี  ก็งายเหมือนกันแล.  ตอแต 
นี้ไป   จักไมกลาวความมีประมาณเทานี้    กลาวแตที่แปลกกัน   แสดงปาฐะอ่ืน 
ไป. 
        ลําดับนั้น  สุเมธบัณฑิต  ใครครวญยิ่งข้ึนไปวา  อันพุทธการกธรรม 
ทั้งหลายมิใชมีแตเพียงเทานี้เทาน้ัน   ก็เห็นสัจบารมีอันดับเจ็ด   จึงสอนตนเอง 
อยางนี้วา    ดูกอนสุเมธบัณฑิต      ต้ังแตนี้ไป    ทานพึงบําเพ็ญแมแตสัจบารมี 
เมื่อสายฟาแมตกลงตรงกระหมอม   ทานก็อยาพูดเท็จท้ังรู  โดยอคติมีฉันทาคติ 
เปนตน  เพ่ือประโยชนแกทรัพยเปนอาทิ  ธรรมดาดาวประกายพรึก  ถึงละทาง 
โคจรของตนในฤดูทุกฤดู   ก็ไมโคจรไปทางอื่น   โคจรอยูในทางของตนเทานั้น 
แมฉันใด  ถงึตัวทานละสัจจะก็ไมพูดเท็จฉันนั้นเหมือนกัน  กจั็กเปนพระพุทธ- 
เจาได   แลวอธิษฐานสัจบารมีอันดับเจ็ดไวมั่น   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน      จักมเีพียงเทาน้ีเทาน้ันก็หา 
        ไม  จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น  ๆ  ซึ่งจะชวยอบรม 
        บมพระโพธิญาณ.  
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                ครัง้น้ัน    เราเมือ่เลือกเฟน   ก็เห็นสัจบารมีอันดับ 
        เจ็ด  ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอน ๆ  ซอง 
        เสพกันเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานสัจบารมีอนัดับเจ็ดน้ีไวมั่นกอน 
        ทานมีวาจาไมเปนสองในสัจบารมีนั้น        กจ็ักบรรล ุ
        พระสมัโพธิญาณ. 
                ธรรมดาดาวประกายพรึก     เปนดังตาช่ังของ 
        โลกพรอมท้ังเทวโลก    ไมวาในฤดูฝนฤดูหนาวฤดูรอน 
        ไมโคจรออกนอกวิถีโคจรเลย   แมฉันใด. 
                ถึงตัวทาน ก็อยาเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะทั้ง 
        หลาย    ฉันนั้นเหมอืนกัน     ถึงฝงสัจบารมีแลวก็จัก 
        บรรลุพระสัมโพธิญาณ. 
 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ตตฺถ    ไดแก  ในสัจบารมี.   บทวา 
อเทฺวชฺฌวจโน  แปลวา มวีาจาไมเท็จ. บทวา  โอสธี   นาม แปลวา  ดาวประ- 
กายพรึก.   ในการถือเอายา   ชนทั้งหลายแลเห็นดาวประกายพรึกข้ึนจึงถือเอายา 
เพราะฉะนั้น    เขาจึงเรียกวาดาวประกายพรึก.   บทวา   ตุลาภูตา  ไดแก  เปน 
เครื่องวัด.   บทวา  สเทวเก แปลวา ของโลกพรอมท้ังเทวโลก.   บทวา  สมเย 
ไดแก ในฤดูฝน.  บทวา  อุตุวสฺเส  ไดแก ในฤดูหนาวฤดูรอน. ปาฐะวา  สมเย 
อุตุวฏเฏ ดังน้ีก็มี.  ปาฐะน้ันมีความวา บทวา  สมเย ไดแก ฤดรูอน.  บทวา 
อุตุวฏเฏ   ไดแกฤดูหนาวและฤดูฝน.    ไดแก   ฤดูหนาวและฤดูฝน.     บทวา 
น  โอกฺกมติ  วีถิโต  ดาวประกายพรึก  ยอมไมโคจรออกจากวีถี  คือ    ไม  
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โคจรไปนอกวิถีโคจรของตนในฤดูนั้น ๆ      คือ   โคจรไปทิศปจฉิม ๖ เดือน 
โคจรไปทิศบูรพา ๖ เดือน.  อีกนัยหนึ่ง  ยา  มีขิง   ดีปลี  พริกเปนตน   ชื่อวา 
โอสธี.  บทวา   น  โวกฺกมติ  ความวา   ยาขนานใด ๆ สามารถใหผล  ยา 
ขนานน้ัน ๆ ใหผลแลว    ไมใหผลของตัวเองก็ไมสูญหายไป.    บทวา  วีถิโต 
ไดแก  จากทางไป.   อธิบายวา   ยาแกดีก็รักษาดี   แกลมก็รักษาลม   แกเสมหะ 
ก็รักษาเสมหะ.   คําท่ีเหลือแมในขอน้ี    ก็งายเหมือนกันแล. 
        ลําดับนั้น   สุเมธบัณฑิต นั้น   ใครครวญยิ่งข้ึนไปวา  อันพุทธการก- 
ธรรมทั้งหลาย  มีเทาน้ีเทานั้นก็หาไม    ก็เห็นอธิษฐานบารมีอันดับแปด    จึง 
สอนตนเองอยางนี้วา   ดกูอนสุเมธบัณฑิต    ต้ังแตนี้ไป  ทานตองบําเพ็ญแมแต 
อธิษฐานบารมี   ต้ังอธิษฐานใดไว    ก็เปนผูไมคลอนแคลนในอธิษฐานนั้น 
ชื่อวาภูเขา    เมื่อลมพัดมากระทบทุกทิศก็ไมหว่ันไมไหว    นิ่งอยูในที่ของตน 
เทาน้ัน    ฉันใด   ถึงตัวทานเมื่อไมคลอนแคลนในอธิษฐานของตน    ก็จักเปน 
พระพุทธเจา   ฉันนั้นเหมือนกัน   ก็อธิษฐาน  อธิษฐานบารมีอันดับแปดไวมั่น 
และดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน    จักมแีตเพียงเทานี้เทาน้ันก็ 
        หาไม    จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ  ซึง่จะชวย 
        อบรมบมพระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน      เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นอธิษฐานบารม ี
        อันดับแปด   ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอน ๆ 
        ซองเสพกันเปนประจํา.   
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                ทานจงสมาทานอธิษฐานบารมีอันดับแปดน้ีไวให 
        มั่นกอน   ทานเปนผูไมหว่ันไหวในอธิษฐานบารมีนั้น 
        แลว  กจ็ักบรรลุพระโพธิญาณได. 
                ภูเขาหิน  ที่ไมหว่ันไหว   ต้ังมั่นดีแลว  ยอมไม 
        ไหวดวยลมแรงกลา  ยอมต้ังอยูในฐานของตน  ฉันใด. 
                ถึงตัวทาน    ก็จงไมหว่ันไหว   ในอธษิฐานบารม ี
        ทุกเมื่อ   ฉันนั้นเหมอืนกัน     ทานถึงฝงแหงอธิษฐาน- 
        บารมีแลว  จึงจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได. 
 

                                          แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เสโล ไดแก ที่สําเร็จดวยหิน.    บทวา 
อจโล ไดแก ไมคลอนแคลน. บทวา สุปฺปติฏ ิโต  ไดแก  ชื่อวาต้ังม่ันดวยดี 
เพราะไมคลอนแคลนนั่นแล.   ปาฐะวา   ยถาป   ปพฺพโต  อจโล  นขิาโต 
สุปฺปติฏ ิโต  ดังน้ีก็มี.  บทวา  ภุสวาเตหิ  ไดแก  ดวยลมมีกําลงั.  บทวา 
สกฏาเนว  ไดแก  ในฐานของตนน่ันแหละ  อธิบายวา  ในฐานตามท่ีต้ังอยู 
นั่นแล   คําท่ีเหลือแมในขอน้ี    ก็งายเหมือนกันแล.  
        ลําดับนั้น   สุเมธบัณฑิตน้ัน   ก็ใครครวญยิ่งข้ึนไปวาอันพุทธการก- 
ธรรมทั้งหลาย   จะพึงมีเพียงเทาน้ีเทาน้ัน    ก็หาไม   เห็นเมตตาบารมีอันดับเกา 
แลว    ก็สอนตนเองอยางนี้วา    ดูกอนสุเมธบัณฑิต    ตั้งแตนี้ไป    ทานตอง 
บําเพ็ญเมตตาบารมี      ทานพึงมีจิตเปนอยางเดียวกัน        ทั้งในผูมีประโยชน 
เกื้อกูล      ทัง้ในผูไมมีประโยชนเกื้อกูล       เปรียบเหมือนนํ้ายอมเอิบอาบ 
ทําความเย็นเปนอยางเดียวกัน    ทั้งบาปชน    ทั้งกัลยาณชน    แมฉันใด 
ถึงตัวทาน     มีจิตเปนอยางเดียวกันดวยเมตตาจิต   ในสรรพสัตวทั้งหลาย  ก็จัก  
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เปนพระพุทธเจา   ฉันนั้นเหมือนกัน   อธิษฐานเมตตาบารมีอันดับเกาไวนั่นแล 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน     จักมีเพียงเทาน้ีเทาน้ันก็หา 
        มิได    จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่นๆ   ซึง่จะชวย 
        อบรมบมพระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน     เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นเมตตาบารมีอัน 
        ดับเกา   ซึ่งพระผูแสวงคุณยังใหญทั้งหลาย  พระองค 
        กอนๆ  ซองเสพกันมาเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานเมตตาบารมี   อันดับเกาน้ีไวมั่น 
        กอน  จงเปนผูไมมีผูเสมอดวยเมตตา  ผิวา  ทานตอง 
        การบรรลุพระโพธิญาณ. 
                ธรรมดานํ้า  ยอมแผความเย็นไปเสมอกัน  ทั้งใน 
        คนดีและคนช่ัว    ยอมพัดพาซ่ึงมลทินคือ   ธุลไีป  แม 
        ฉันใด. 
                ทานจงแผเมตตาไปสม่ําเสมอ  ในคนท่ีเปนประ- 
        โยชนเกือ้กูล   และชนท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกูลฉันนั้น  
        เหมือนกัน  ทานถึงฝงแหงเมตตาบารมีแลว  ก็จักบรรล ุ
        พระสมัโพธิญาณได. 
 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อสโม  โหหิ    ไดแก  จงเปนผูไมมีผู 
เสมือนดวยเมตตาภาวนา.  ในคําน้ัน   ปาฐะวา    ตฺว  สมสโม  โหหิ  ดังน้ีก็มี.  
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ปาฐะนั้น  มีความงายแล.   บทวา  สม  ไดแก  ชั่งได.   บทวา  ผรติ  ไดแก  ถกู 
ตอง.   บทวา  ปวาเหติ   ไดแก  ชําระ.   บทวา  รโช  ไดแก ธุลีที่จรมา.    บทวา 
มล  ไดแก  มลทินมีมลทนิคือเหง่ือเปนตน   ซึ่งเกดิข้ึนที่สรีระ ปาฐะวา  รชมล 
ดังน้ีก็มี  ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.  บทวา  หิตาหิเต  ไดแก  ผูมีประโยชน 
และผูไมมีประโยชน   อธิบายวามิตรและอมิตร.   บทวา   เมตฺตาย  ภาวย  ได 
แกจงเจริญเพ่ิมพูนเมตตา   คําท่ีเหลือแมในขอน้ี   ก็งายเหมือนกันแล. 
        ลําดับนั้น  สุเมธบัณฑิตนั้นใครครวญย่ิงข้ึนไปวา  อันพุทธการกธรรม 
ทั้งหลายจะพึงมีเพียงเทานี้เทาน้ันหามิได  เห็นอุเบกขาบารมีอับดับสิบ  จึงสอนตน 
เองอยางนี้วา  ดูกอนสุเมธบัณฑิต  ต้ังแตนี้ไป  ทานตองบําเพ็ญอุเบกขาบารมีพึง 
วางตัวเปนกลาง   ทั้งในสุข  ทั้งในทุกข  ข้ึนชื่อวาแผนดิน  ยอมเปนกลางในผูใส 
ของสะอาดบางแมฉันใด   ถึงตัวทาน     เมื่อวางตัวเปนกลางไดในสุขและทุกขก็ 
จักเปนพระพุทธเจาไดฉันนั้น      ก็อธิษฐานอุเบกขาบารมีอันดับสิบไวมั่นดวย 
เหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน    จักมีเพียงเทาน้ีเทาน้ันก็หา 
        มิได  จาํเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ  ซึ่งจะชวยอบ 
        รมบมพระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน     เมื่อเราเลือกเฟน     ก็เห็นอุเบกขาบารม ี 
        ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลายพระองคกอน ๆ ซอง 
        เสพกันมาเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานอุเบกขาบารมี  อันดับสบิน้ีไวให 
        มั่นกอน  ทานจงเปนผูมั่นคงด่ังตาช่ัง   ก็จักบรรลุพระ- 
        โพธิญาณได.  
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                ธรรมดาแผนดิน   ยอมวางเฉยตอสิ่งของท่ีเขาท้ิง 
        ลง ไมวาสะอาด ไมสะอาด  แมทั้งสองอยางเวนความ 
        ยินดียินราย  แมฉันใด. 
                ทานจงเปนด่ังตาชั่งในสุขและทุกขทุกเมือ่ฉันนั้น 
        เหมือนกัน   ทานถึงฝงแหงอุเบกขาบารมแีลว     ก็จัก 
        บรรลุพระสัมโพธิญาณได. 
 
                                               แกอรรถ  
                    บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ตุลาภูโต  ไดแก  ต้ังอยูในความเปนกลาง 
คันตาชั่งท่ีเขาชั่งเทากัน     ก็ต้ังอยูเทากันไมหกลง   ไมกระดกข้ึน   ฉันใด   แม 
ตัวทานก็ตองเปนเสมือนตาชั่งในสุขและทุกขทั้งหลาย   จึงจักบรรลุพระสัมโพธิ- 
ญาณได  ฉันนั้นเหมือนกัน.  บทวา  โกปานุนยวชฺชิตา  ไดแก  เวนความ 
ยินดียินราย.  ปาฐะวา  ทยาโกปวิวชฺชิตา  ดังนี้ก็มี  ความก็อยางน้ันเหมือน 
กัน   คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวในขันติบารมีนั่นแล. 
                   แตนั้น  สุเมธบัณฑิต  ครัน้เลือกเฟนบารมีธรรม  ๑๐ นี้แลว  ตอจาก 
นั้น   ก็คิดวา   ธรรมที่ทําความเปนพระพุทธเจาอันชวยอบรมบมพระโพธิญาณ 
อันพระโพธิสัตวทั้งหลายพึงบําเพ็ญในโลกนี ้    มเีพียงเทาน้ีเทาน้ัน    ไมมียิ่งไป 
กวา  แตวาบารมีเหลาน้ี  ไมมีอยูแมในอากาศเบ้ืองบน ไมมีอยูแมในทิศทั้งหลาย 
มีทิศบูรพาเปนตน      แตวาต้ังอยูในระหวางเนื้อหัวใจของเราเทาน้ัน    เห็นวา 
บารมีเหลาน้ันต้ังอยูในหัวใจตนอยางน้ีแลว    ก็อธิษฐานบารมีเหลาน้ันทั้งหมด 
ไวมั่น    เมื่อพิจารณาบอยๆ  ก็พิจารณาท้ังอนุโลม  ทั้งปฏิโลม  จับปลายเอามา 
ชนตน  จับตนเอามาชนปลาย  จับกลางเอามาชนท้ังสองขาง  จับปลายทั้งสองขาง 
เอามาชนกลาง  บริจาคสิ่งของภายนอกชื่อ  บารมี  บริจาคอวัยวะ   ชื่อ  อุปบารมี  
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บริจาคชีวิต   ชื่อปรมัตถบารมี   รวมเปนบารมี  ๑๐   อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถ- 
บารมี  ๑๐  รวมบารมี  ๓๐ ทัศ  พิจารณาเหมือนหมุนกลับน้ํามันในยนตร  เมื่อ 
สุเมธบัณฑิตน้ันพิจารณาบารมี  ๑๐ อยู   ดวยเดชแหงธรรม   มหาปฐพีอันกวาง 
หนาสองแสนส่ีหม่ืนโยชน   ก็สงเสียงรองกองกัมปนาทสะเท้ือนสะทานหว่ันไหว 
ประหน่ึงกําออท่ีถูกชางเหยียบ       และประหนึ่งเครื่องยนตรหีบออยท่ีบีบค้ัน 
ปนหมุนประหน่ึงลอแปนทําภาชนะดินและลอยนตรบีบค้ันน้ํามันฉะน้ัน     ดวย 
เหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ธรรมซึ่งชวยอบรมบมพระโพธิญาณ   ในโลกมี 
        เพียงเทาน้ีเทาน้ัน    ที่สูงนอกไปจากน้ันไมมี   ทานจง 
        ต้ังอยูในธรรมเหลาน้ันอยางมั่นคง. 
                เมือ่เรากําลังพิจารณาธรรมเหลาน้ี   โดยลักษณะ 
        แหงกิจคือสภาวะ    หมื่นแผนพสุธาก็หวาดไหวเพราะ 
        เดชแหงธรรม. 
                ปฐพีไหวสงเสียงรอง   เหมอืนยนตรหีบออยบีบ 
        ออย   แผนดินก็ไหวเหมือนลูกลอในยนตรบบีนํ้ามันงา 
        ฉะนั้น. 
 

                                                           แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เอตฺตกาเยว     ทานกลาวเพ่ือแสดงวา 
บารมี  ๑๐ ทีย่กแสดงไมขาดไมเกิน.     บทวา    ตตฺทฺธ  ความวา    ที่สูงไปกวา 
บารมี ๑๐  นัน้ไมมี.  บทวา  อฺตฺร    แปลวาอ่ืน  ลักษณะศัพทพึงถือตาม 
คัมภีรศัพทศาสตร     ความวา   พุทธการกธรรมอ่ืนจากบารมี  ๑๐ นั้น   ไมม.ี 
บทวา  ตตฺถ   ไดแกบารมี  ๑๐ เหลาน้ัน.   บทวา   ปติฏห  แปลวา  จงต้ังอยู 
ความวา  จงทําใหบริบูรณต้ังอยู.                                                      
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        บทวา   อิเม   ธมฺเม   ไดแก  บารมีธรรม.   บทวา   สมฺมสโต  ไดแก 
ทรงสอบสวน  พึงเห็นฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถอนาทระ. บทวา  สภาวสรสาลฺก- 
ขเณ   ความวา   ทรงพิจารณาโดยลักษณะท่ีมีกิจคือหนาท่ีกลาวคือสภาวะความ 
จริง.     บทวา    ธมมฺเตเชน  ไดแก  ดวยเดชคืออํานาจแหงการรูจักเลือกเฟน 
บารมี.  รัตนะเรียกวา  วสุ  ในบทวา วสุธา.  ธรรมชาติใดทรงไวซึ่งรัตนะนั้น 
หรือรัตนะทรงอยูในธรรมชาตินั้น   เหตุนั้น    ธรรมชาตินั้นชือ่วา  วสุธา  ทรง 
ไวซึ่งรัตนะหรือเปนที่ทรงรัตนะ.   ธรรมชาตินั้นคืออะไร   คือเมทนีแผนดิน. 
บทวา   ปกมปฺถ   แปลวาไหวแลว   อธิบายวาก็เมื่อสุเมธบัณฑิตกําลังเลือกเฟน 
บารมีทั้งหลาย  ดวยเดชแหงญาณของสุเมธบัณฑิตน้ัน   หม่ืนแผนปฐพีก็กัมป- 
นาท.                
        บทวา  จลติ  ไดแก ไหว  มี ๖ ประการ.  บทวา รวติ  ไดแก  บันลือ 
สงเสียงรอง.     บทวา   อจฺุฉุยนฺตว  ปฬิต    แปลวา  เหมือนยนตรหีบออย 
บีบออย.  ปาฐะวา  คุฬยนฺตว  ปฬิต  ดังน้ีก็มี   ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.  
บทวา  เตลยนฺเต   แปลวาในยนตรที่ค้ันน้ํามัน .  บทวา  ยถา  จกฺก   ไดแก 
เหมือนยนตรที่มีลอใหญของผูใชยานมีลอ     [ลอรถ-เกวียน].    บทวา    เอว 
ความวา ยนตรที่ใชลกูกลมค้ันน้ํามัน  ยอมหมุน  ยอมส่ัน  ฉันใด  เมทนีคือแผน 
ดินนี้ก็สั่น     ฉันนั้น.  คําท่ีเหลือแมในขอน้ี    ก็งายเหมือนกันแล. 
        เมื่อมหาปฐพีไหวอยูอยางนี้        มนุษยชาวรมัมนครที่เขาเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา   ไมอาจยืนอยูได    กล็มสลบเหมือนตนสาละใหญ  ถูกยุคันธวาตะ 
พัดกระหน่ํา  ภาชนะดินมีหมอเปนตน  ก็หมุนกระทบกันและกันแหลกเปนจุรณ 
ไป.  มหาชนหวาดกลัว   ก็เขาไปหาพระศาสดา   ทูลถามวา   ขาแตพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  พวกขาพระองคไมรูเหตุนี้วา   นี้เปนอาการหมุนตัวของนาค  หรือของ  
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ภูต  ยักษ เทวดาพวกหน่ึงหรือพระเจาขา  อนึ่งเลามหาชนน้ีทั้งหมดถูกภัยรบกวน 
จักเปนความช่ัวของโลกน้ี   หรือเปนความดีพระเจาขา  ขอโปรดตรัสบอกเหตุนี้   
ดวยเถิด. 
        ครั้งน้ัน    พระศาสดาทรงสดับคําของชนเหลานั้น   แลวตรสัวา  พวก 
ทานอยากลัวกันเลย      อยาคิดอะไรเลย   ไมมีภัยที่เกิดจากเหตุการณนี้แกพวก 
ทานดอก.  ผูใดเราพยากรณวา   วันนี้     สุเมธบัณฑิตจักเปนพระพุทธเจานาม 
วา  โคตมะ  ในอนาคตกาล    ผูนั้นกําลังพิจารณาบารมีทั้งหลายในบัดนี้   ดวย 
เดชแหงธรรมของทานผูกําลังพิจารณาน้ัน   ทั่วหมืน่โลกธาตุจึงไหวและสงเสียง 
รองพรอมๆ กัน  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                บริษัทท่ีอยูในที่เฝาพระพุทธเจา  ก็ตัวส่ันงันงกอยู 
        ในท่ีนั้น  พากันนอนสลบอยูเหนอืพ้ืนดิน. 
                หมอเปนอันมากหลายรอยหลายพัน   กระทบกัน 
        และกัน   แหลกเปนจุรณอยูในท่ีนั้น. 
                มหาชนท้ังหลาย    หวาดสะดุงกลัวหมนุวนมีใจ 
        ถูกบบี      พากันมาประชุมเขาเฝาพระทีปงกรพุทธเจา 
        ทูลถามวา 
                ขาแตพระองคผูมีพระจักษ ุ  เหตุดีเหตุชั่วจักมีแก 
        โลกหรอื   โลกถูกเหตุนั้นรบกวนท้ังโลกหรือ  ขอพระ- 
        องคโปรดทรงบรรเทาความกลัวน้ันดวยเถิด. 
                ครัง้น้ันพระมหามุนีทีปงกร  ทรงยังมหาชนเหลา 
        นั้นใหเขาใจแลวตรสัวา   พวกทานจงวางใจ   อยากลัว 
        ในการที่แผนดินไหวท้ังน้ีเลย.   
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                วนันี้  เราพยากรณผูใดวา   จักเปนพระพุทธเจา 
        ผูนั้นกําลังพิจารณาธรรมกอนๆ ที่พระชินเจาทรงเสพ 
        แลว.         
                เมือ่ทานผูนั้นกําลังพิจารณาธรรมคือพุทธภูมิไม 
        เหลือเลย  ดวยเหตุนัน้    หมื่นแผนปฐพีนี้ในโลกพรอม 
        ทั้งเทวโลกจึงไหว. 
 

                                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ยาวตา  แปลวา  มปีระมาณเทาใด.  บทวา 
อาสิ   แปลวา  ไดมีแลว.   ปาฐะวา   ยา  ตทา  ปริสา  อาสิ   ดังน้ีก็มี   ปาฐะ 
นั้นมีความวา  บริษัทใดต้ังอยูในที่นั้น.    บทวา  ปเวธมานา  แปลวา   ไหว 
อยู.   บทวา   สา ไดแก  บริษัทนั้น.    บทวา    ตตฺถ  ไดแก  ในท่ีเขาเฝาน้ัน. 
บทวา  เสติ  แปลวา นอนแลว. 
        บทวา   ฆฏา  แปลวา  แหงหมอท้ังหลาย  คําน้ีเปนปฐมาวิภัตติ  ลงใน 
อรรถฉัฏฐีวิภัตติ   ความวา  หลายพันแหงหมอท้ังหลาย.  บทวา  สฺจุณฺณม- 
ถิตา   แปลวา   เปนจุรณดวย    แหลกดวย   ความวา   แหลกเปนจุรณ.  บทวา 
อฺญมฺ   ปฆฏฏิตา  แปลวา  กระทบซ่ึงกันและกัน.  บทวา  อุพฺพิคฺคา 
ไดแก  มีใจหวาด.  บทวา  ตสิตา  ไดแก  เกิดสะดุง.  บทวา  ภีตา ไดแก  กลัว 
ภัย.   บทวา   ภนฺตา  ไดแก  มีใจแปรปรวน  อธิบายวา   มีใจหมุนไปผิดแลว 
คําเหลาน้ีทั้งหมดเปนไวพจนของกันและกัน.     บทวา   สมาคมฺม  ไดแก  มา 
ประชุมกัน  หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน. 
        บทวา  อุปทฺทุโต   ไดแก  ถูกย่ํายี.   บทวา  ต  วิโนเทหิ  ไดแก   จง 
บรรเทา  อธบิายวา  จงกําจัดภัยที่คุกคามน้ัน.   บทวา   จกฺขมุ   ไดแก    ขาแต  
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พระองคผูมีพระจักษุ  ดวยจักษุ  ๕.  บทวา  เตส  ตทา  ไดแก  ครั้งน้ัน  ยัง 
ชนเหลาน้ัน  คําน้ีเปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ.  บทวา  สฺาเปสิ 
ไดแก  ใหรูใหต่ืน. บทวา  วิสฺสตฺถา ไดแก มีจิตสนิทสนม.  บทวา  มา  ภาถ 
แปลวา  อยากลัว.  บทวา  ยมห  ตัดบทเปน  ย  อห   หมายถึงสุเมธบัณฑิต.   
บทวา   ธมมฺ   ไดแก  บารมีธรรม.   บทวา   ปุพฺพก   ไดแก  ของเกา.    บทวา 
ชินเสวต  ความวา    อันพระชินเจาท้ังหลายเสพแลว   ครั้งเปนพระโพธิสัตว.  
บทวา  พุทฺธภูมึ  ไดแก  บารมีธรรม.  บทวา  เตน  ไดแก  ดวยเหตุที่พิจารณา 
นั้น. บทวา  กมฺปตา  ไดแก  ไหวแลว .  บทวา  สเทวเก ไดแก   ในโลกพรอม 
ทั้งเทวโลก.   
        ตอน้ัน   มหาชนฟงพระดํารัสของพระตถาคตแลวก็ราเริงยินดี   พากัน 
ถือดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนตนออกจากรัมมนคร    เขาไปหาพระ- 
โพธิสัตว   บชูาดวยดอกไมของหอมเปนตน      ไหวแลว     ทาํประทักษิณแลว 
กลับเขาไปยังรัมมนคร   ครั้งน้ัน    พระโพธิสัตวทรงพิจารณาบารมี  ๑๐ กระทํา 
อธิษฐานวิริยะใหมั่น    แลวลุกข้ึนจากอาสนะ   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เพราะฟงพระพุทธดํารัส     ใจของมหาชนก็สงบ 
        เย็นในทันที   ทุกคนจึงเขามาหาเรา   พากันกราบไหว 
        เราอีก. 
                ครัง้น้ัน  เรายึดถือพระพุทธคุณ  ทําใจไวมั่น  นอม 
        นมัสการพระทีปงกรพุทธเจาเเลวจึงลุกขึ้นจากอาสนะ.  
 

                                               แกอรรถ  

บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มโน  นิพฺพายิ  ความวา ใจของมหาชน 
ผูมีใจหวาด  เพราะแผนดินไหว  ก็สงบเย็น  อธิบายวา  ถึงความสงบ  เพราะฟง  
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เหตุที่แผนดินไหวนั้น.   ปาฐะวา  ชโน  นิพฺพายิ  ดังน้ีก็มี    ปาฐะนั้น  งาย 
เหมือนกัน.   บทวา  สมาทิยิตฺวา ไดแก  ถือเอาโดยชอบ  อธิบายวา  สมาทาน. 
บทวา   พุทฺธคุณ  ไดแก  บารมีทั้งหลาย.   คําท่ีเหลือ   งายทั้งน้ัน. 
         ลําดับนั้น     พระโพธิสัตว   ผูเอ็นดูสรรพสัตวกําลังลุกข้ึนจากอาสนะ 
เทวดาสิ้นทั้งหม่ืนจักรวาล      ก็ประชมุกันบูชาดวยดอกไมและของหอมเปนตน 
อันเปนทิพย  ก็เปลงสดุดีมงคลเปนตนวา  ขาแตทานสุเมธดาบสผูเปนเจา  วันนี้  
ทานปรารถนาความปรารถนาอันยิ่งใหญ แทบบาทมูลของพระทีปงกรทศพล ขอ 
ความปรารถนานั้นจงสําเร็จแกทานโดยไมมีอันตรายเถิด  ภัยหรอืความหวาดกลัวใน 
ความปรารถนานั้นอยาไดมีแกทานเลย โรคแมจํานวนเล็กนอย   ก็จงอยาเกิดใน 
สรีระของทาน    ทานจงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายแลวแทงตลอดพระสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณโดยเร็ว    ตนไมดอกตนไมผลยอมออกดอก  ออกผลตามฤดูกาล   ฉันใด 
แมตัวทานก็อยาลวงเลยฤดูสมัยนั้นเสีย   จงสัมผัสพระโพธิญาณโดยพลันเทอญ. 
ครั้นเปลงสดุดีอยางนี้แลว   ก็พากันกราบไหวแลวกลับไปยังเทวสถานของตนๆ 
ฝายพระโพธิสัตวอันเทวดาทั้งหลายสดุดีแลว   ดําริวา   เราจักบําเพ็ญบารมี   ๑๐ 
แลวจักเปนพระพุทธเจา   ในที่สุดสี่อสงไขย  กําไรแสนกัป  แลวอธิษฐานความ 
เพียรไวมั่นคง  โลดข้ึนสูอากาศ   ไปยังหิมวันตประเทศท่ีมีคณะฤษี.  ดวยเหตุ 
นั้น   จึงตรัสวา 
                เทวดาถือดอกไมทิพย     มนุษยถือดอกไมมนุษย  
        เทวดาและมนุษยทั้งสองโปรยดอกไมทั้งหลาย   แกเรา 
        ผูกําลังลุกขึ้นจากอาสนะ.  
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                          ก็เทวดาและมนุษยทั้งสองน้ัน       พากันแซซอง 
          สวัสดีวา  ความปรารถนาของทานย่ิงใหญ   ทานจงได 
          ความปรารถนาน้ัน  สมปรารถนาเถิด. 
                          ขอเสนียดจัญไร  จงปราศไป   ความโศก   โรค 
          จงพินาศไป อันตรายท้ังหลายจงอยามีแกทาน   ขอทาน 
          จงสัมผัสพระโพธิญาณอันสูงสุดโดยเร็วเถิด. 
                        ตนไมดอก  ยอมออกดอกบานเมื่อถึงฤดูกาล  ฉัน 
          ใด  ขาแตทานมหาวีระ  ขอทานจงบานดวยพุทธญาณ 
         ฉันนั้นเหมือนกันเถิด. 
                        พระสมัพุทธเจาทุกพระองค    ทรงบําเพ็ญบารม ี
           ๑๐  ฉนัใด  ขาแตทานมหาวีระ   ทานก็จงบําเพ็ญบารมี 
          ๑๐ ฉันนั้นเถิด. 
                        พระสมัพุทธเจาทุกพระองค   ตรัสรูที่โพธิมัณฑ- 
         สถาน  ฉันใด  ขาแตทานมหาวีระ    ขอทานจงตรัสรู 
        ที่โพธิมณัฑสถานของพระชินเจาฉันนั้นเถิด. 
                        พระสมัพุทธเจาทุกพระองค    ทรงประกาศพระ- 
         ธรรมจกัร     ฉันใด   ขาแตทานมหาวีระ   ขอทานจง 
         ประกาศพระธรรมจักร   ฉันนัน้เถิด. 
                        ดวงจันทรในราตรีเพ็ญเต็มดวง  รุงโรจน  ฉันใด 
         ทานมมีโนรถเต็มแลว       จงรุงโรจนในหมืน่โลกธาตุ 
        ฉันนั้นเถิด.   
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                          ดวงอาทิตยพนจากราหูแลว  ยอมรุงโรจน  ฉันใด 
                 ทานพนจากโลกแลว    ก็จงรุงโรจนดวยสิริ    ฉันนั้น 
                 เหมือนกันเถิด. 
                          แมน้ําทุกสาย   ยอมไหลลงสูมหาสมุทร  ฉันใด 
                 โลกพรอมทั้งเทวโลก    ขอจงชุมนุมยังสํานักของทาน 
                ฉนันั้นเถิด. 
                          ครั้งน้ัน      เรานั้นอันเทวดาและมนุษยเหลาน้ัน 
                 สดุดีสรรเสริญแลว   ก็สมาทานบารมีธรรม  ๑๐ ประการ   
                 เมื่อจะยังธรรมเหลาน้ันใหบริบูรณจึงเขาไปในปาใหญ. 
 

                                           แกอรรถ  

                  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทิพฺพ ความวา เทวดาทั้งหลายถือดอกไม 
ทิพยมีดอกมณฑารพ  ดอกปาริฉัตตกะ  ดอกไมกลัปพฤกษ  ดอกบัว  เปนตน 
มนุษยทั้งหลายก็ถือดอกไมมนุษย.   บทวา  สโมกิรนฺติ  ความวา  โปรยปราย 
ลงบนตัวเรา. บทวา  วุฏหนฺตสฺส  ไดแก  กําลังลกุข้ึน.  บทวา  เวทยนฺติ 
ไดแก  ใหทรงรูแลว   ใหทรงเขาใจแลว.   บทวา  โสตฺถี  แปลวา  ความสวัสดี 
บัดนี้  เพ่ือแสดงอาการท่ีใหทรงรู   จึงกลาววา   ความปรารถนาของทานยิ่งใหญ 
เปนตน   อธิบายวา   ขาแตทานสุเมธบัณฑิต   ทานปรารถนาตําแหนงอันยิ่งใหญ 
ทานจงไดตําแหนงน้ัน   สมปรารถนาเถิด.                          
           บทวา  สพฺพีติโย   ความวา  ชื่อ  อีติ   เพราะเปนที่มาของอันตราย, 
อันตรายท้ังปวง    ชื่อวา  สัพพีติยะ   ไดแก   อุปทวะ.    บทวา  วิวชฺชนฺตุ 
ไดแก    อยามีเลย.     บทวา     โสโก    โรโค    วินสสฺตุ    ความวา โศก 
กลาวคือความเศรา    และโรคกลาวคือความเสียดแทง       จงพินาศไป.  บทวา 
เต     ไดแก   ตว    แกทาน.     บทวา    มา    ภวนฺตฺวนฺตรายา   ไดแก  
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อันตรายท้ังหลายจงอยามี.   บทวา  ผุส  ไดแก  จงถึง  จงบรรล.ุ   บทวา  โพธึ   
ไดแก พระอรหัตมรรคญาณ    ถึงพระสัพพัญุตญาณก็ควร.   บทวา   อุตฺตม 
ไดแก ประเสริฐสุด  พระอรหัตมรรคญาณ  ทานกลาวสูงสุด  เพราะใหพระพุทธ.- 
คุณท้ังปวง. 
        บทวา   สมเย   ความวา      เมื่อถึงสมัยออกดอกบานของตนไมนั้น ๆ. 
บทวา  ปุปฺผิโน  ไดแก  ตนไมดอก.  บทวา  พุทฺธญาเณหิ  ไดแก  ดวยพุทธ- 
ญาณ  ๑๘.    บทวา   ปุปฺผสุ   ไดแก   จงออกดอก.    บทวา    ปูรยุ    ไดแก 
บําเพ็ญแลว .     บทวา    พุชฺฌเร   ไดแก   ตรัสรูแลว.     บทวา   ชินโพธิย 
ไดแก    ในความตรัสรูของพระชินเจาคือของพระพุทธเจาท้ังหลาย    อธิบายวา 
ที่โคนตนไมเปนที่ตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ.    บทวา   ปุณณฺมาเย    ไดแก 
ในราตรีเพ็ญ.   บทวา   ปุณฺณมโน   ไดแก   มีมโนรถเต็มแลว. 
        บทวา  ราหุมุตฺโต ไดแก พันจากราหู คือโสพภานุ. บทวา  ตาเปน 
ไดแก  ดวยแสงรอนแรง  แสงสวาง.   บทวา  โลกา   มุจฺจิตฺวา   ความวา  เปน 
ผูอันโลกธรรมฉาบทาไมไดแลว .     บทวา   วิโรจ  ไดแก  จงรุงเรือง.   บทวา 
สิริยา  ไดแก  ดวยพุทธสริิ.   บทวา โอสรนฺติ  ไดแก ยอมเขาไปสูมหาสมุทร.  
บทวา    โอสรนฺตุ    ไดแก    จงเขาไป.     บทวา     ตวนฺติเก    ความวา 
สูสํานักของทาน.      บทวา    เตห ิ    ไดแก    อันเทวดาท้ังหลาย.      บทวา 
ถุตปฺปสฺตฺโถ  ไดแก  ชมแลวและสรรเสริญแลว    หรืออันพระทีปงกรพุทธเจา 
เปนตนที่เทวดามนุษยชมแลว  ทรงสรรเสริญแลว   เหตุนั้นจึงชื่อวา  ผูอันพระ- 
พุทธเจาท่ีเทวดามนุษยชมแลวทรงสรรเสริญแลว.  บทวา   ทส   ธมฺเม    ไดแก 
บารมีธรรม  ๑๐.   บทวา  ปวน  แปลวา ปาใหญ   อธิบายวา  เขาไปปาใหญใกล 
ธัมมิกบรรพต.   คาถาท่ีเหลือ   งายทั้งน้ันแล. 
                     จบพรรณนาเรื่องความปรารถนาของทานสุเมธ  
                      แหงอรรถกถาพุทธวงศ   ชื่อ   มธรุัตถวิลาสินี  
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                   ๑.  วงศพระทีปงกรพุทธเจาที่  ๑ 
 
                        วาดวยพระประวัติของพระทีปงกรพุทธเจา         
 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเลาเรื่องอดีตแกพระสารีบุตรวา 
                [๒]   เมื่อสี่อสงไขยแสนกัป    มีนครช่ือ  อมรนคร 
        นาชมชืน่รื่นรมย. 
                ไมวางเวนจากเสียง   ๑๐  เสียง     พรั่งพรอมดวย 
        ขาวนํ้า   มีเสียงขาง   เสียงมา   เสียงกลอง    เสียงสังข  
        เสียงรถ. 
                เสียงอึกทึกดวยเสียงรองเชิญบริโภคอาหารวาเชิญ 
        กินขาว    เชิญด่ืมน้ํา     เปนนครเพียบพรอมดวยองค  
        ประกอบทุกอยาง  ประกอบดวยการงานทุกอยาง. 
                สมบูรณดวยรตันะ  ๗      คลาคล่ํา ดวยชนตางๆ 
        มั่งค่ัง  เปนที่อยูของคนมีบุญ    เหมือนเทพนคร. 
                ในนครอมรวดี   มีพราหมณชื่อสุเมธมีกองทรัพย  
        หลายโกฏิ  มีทรัพยและขาวเปลือกเปนอันมาก. 
                เปนผูคงแกเรียน   ทรงมนต     จบไตรเพทถึงฝง 
        [สําเร็จ]  ในลักขณศาสตร  อิติหาสศาสตร  ในศาสนา 
        ของตน. 
                ครัง้น้ัน   เรานั่งอยูในท่ีลับ   จึงคิดอยางน้ีวา  ขึ้น 
        ชื่อวาการเกิดอีก      ความแตกสลายแหงสรีระ     เปน 
        ทุกข   ถูกชราย่ํายีหลงตายก็เปนทุกข.  
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                ครัง้น้ัน    เรามชีาติชราพยาธิเปนสภาพ  จําเราจัก 
         แสวงหาพระนิพพานท่ีไมแก  ไมตาย  แตเกษม. 
                ถากระไร    เราเมื่อไมไยดี   ไมตองการ   ก็ควร 
        ละทิ้งกายอันเนาน้ี  ที่เต็มดวยซากศพตางๆ ไปเสีย. 
                ทางน้ัน  คงมีแน  ทางนั้น  จักไมมีไมได  จําเรา 
        จักแสวงหาทางน้ัน    เพ่ือหลุดพนจากภพ. 
                เมือ่ทุกขม ี แมชื่อวาสุข  ก็ยอมมีฉันใด  เมื่อภพ 
        มี   สภาวะท่ีไมใชภพ  ก็พึงปรารถนาฉันนั้น. 
                เมือ่ความรอนมี     ความเยน็ก็ยอมมีฉันใด    เมือ่ 
        ไฟ  ๓  กองมี      ความดับไฟ    กพึ็งปรารถนาฉันนั้น 
         เหมือนกัน. 
                เมือ่ความช่ัวมี   แมความดี    ก็ยอมมีฉันใด   เมื่อ 
        ความเกดิมี  ความไมเกิด   ก็พึงปรารถนาฉันนั้นเหมือน 
        กัน. 
                บรุุษตกบออุจจาระ   เห็นหนองน้ํา   มนี้ําเต็ม  ไม 
         แสวงหาหนองนํ้า  ฉันใด. 
                เมือ่หนองน้ําคืออมตะ   สําหรับชําระลางมลทิน 
         คือกิเลส  มีอยู  แตคนไมแสวงหนองนํ้า   กไ็มใชความ 
        ผูตองหนองนํ้าคืออมตะก็ฉันนั้น. 
                บรุุษถูกศัตรูทั้งหลายลอมรอบ    เมื่อทางไปมีอยู 
        บรุุษน้ันไมหนีไป  นั่นก็ไมใชความผิดของทาง  ฉันใด.  
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                บรุุษถูกกิเลสรมุลอม      เมือ่ทางอันรุงเรืองมีอยู 
          เขาไมแสวงหาทางน้ัน  ก็ไมใชความผิดของทางอันรุง-  
         เรื่อง    ก็ฉันนั้น. 
                บรุุษเจ็บปวย    เมื่อหมอมอียู    ไมยอมใหหมอ 
          เยียวยาความเจ็บปวย       นั่นกไ็มใชความผิดของหมอ 
         ฉันใด.  
                บรุุษถูกความเจ็บปวยคือกิเลสบีบค้ันประสบทุกข  
          ยังไมแสวงหาอาจารย   น่ันก็ไมใชความผิดของอาจารย 
        ฉันนั้น. 
                [ถากระไร   เราฟงละท้ิงกายอันเนาน้ี  ที่เต็มดวย 
          ซากศพไปเสีย  ไมไยดี  ไมตองการ] 
                บรุุษ    ปลดซากศพอันนาเกลียดท่ีผูกคอไปเสีย 
          มีความสบาย  มีเสรี  มีอํานาจในตัวเอง  แมฉันใด. 
                เราก็พึงละท้ังกายอันเนาน้ี   เปนที่สะสมซากศพ 
           ตางๆ ไปเสีย  ไมไยดี  ไมตองการฉันนั้น. 
                บรุุษสตรี   ละทิ้งอุจจาระไวในสวมไปไมไยดีไม 
         ตองการ  ฉันใด. 
                เราละท้ิงกายอันเนาน้ี   ที่เต็มดวยซากศพไปเสีย 
         เหมือนท้ิงสวม  ฉันนั้นเหมือนกนั. 
                เจาของเรือ    ละทิ้งเรือรั่วนํ้าลําเกาท่ีชํารุดไปไม 
         ไยดี   ไมตองการ  ฉนัใด.   
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                           เราละท้ิงกายอันเนานี้    ที่ม ี ๙  ชอง     มขีองไม 
         สะอาดไหลออกอยูเปนนิตยไปเสีย  เหมือนเจาของเรือ 
          ทิ้งเรือลําเกาฉันนั้น. 
                        บรุุษเดินทางไปกับพวกโจร      นําสินคาไปดวย 
         เห็นภัยคือความเสียหายแหงสินคา    จึงละท้ิงพวกโจร 
        ไปเสีย  ฉันใด. 
                         กายอันนี้  ก็เปรียบเสมอดวยมหาโจร    จําเราจัก 
         ละกายนี้ไป  เพราะกลัวเสียหายแหงกุศล  ฉนันั้นเหมือน 
        กัน. 
                          เราครั้นคิดอยางน้ีแลว  กใ็หทรัพยหลายรอยโกฏิ 
          แกคนมีที่พ่ึงและคนไมมีที่พ่ึง  เขาไปหิมวันตประเทศ. 
                         ในท่ีไมไกลหิมวันตประเทศ  มีภูเขา   ชือ่ธัมมิกะ 
          เราก็ทาํอาศรม  สรางบรรณศาลา. 
                        ในอาศรมนั้น   เราสรางท่ีจงกรมอันเวนจากโทษ 
           ๕ ประการ  ประกอบดวยคุณ  ๘ ประการ นํามาซึ่งกําลัง 
           แหงอภิญญา. 
                        ในอาศรมนั้น   เราท้ิงผาอันประกอบดวยโทษ  ๙ 
          ประการ    นุงผาเปลือกไม    ที่ประกอบดวยคุณ  ๑๒ 
          ประการ. 
                          เราละบรรณศาลา อันเกล่ือนดวยโทษ  ๘ ประการ 
          เขาไปอาศัยโคนไม  อันประกอบดวยคุณ  ๑๐  ประการ. 
                          เราละธญัชาติ    ที่หวาน   ที่ปลูกไว   ไมเหลือ 
          เลย  บริโภคแตผลไมที่มีอยูตามธรรมดา  อันประกอบ 
          ดวยคุณเปนอันมาก.   
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                เราต้ังความเพียร  ณ  โคนไมนั้น   ไดแก  นั่ง  ยืน 
         และเดิน  ภายใน  ๗ วัน ก็บรรลุกําลังแหงอภิญญา. 
                เมือ่เราประสบความสําเร็จ       ชํานาญในพระ- 
         ศาสนาอยางน้ี     พระชินเจาผูนําโลก      พระนามวา 
         ทีปงกรก็เสด็จอุบัติ. 
                เรามัวเปยมดวยความยินดีในฌาน  จึงไมเห็นนิมิต 
        ๔  คือ ในการเสด็จอุบัติ  ในการประสูติ  ในการตรัสรู 
          และในการแสดงธรรม. 
                ในถ่ินแถบปจจันตประเทศ   ชาวรัมมนคร  มีใจ 
        ยินดีแลว   นิมนตพระตถาคต   ชวยกันแผวถางหนทาง 
        เสด็จมาของพระองค. 
                สมัยน้ัน       เราออกจากอาศรมของตนสะบัดผา 
        เปลือกไม   เหาะไปในอัมพร  ขณะน้ัน. 
                เราเห็นชนที่เกิดโสมนัส      ยินดีราเริงบันเทิงใจ 
        แลว  กล็งจากทองฟา   ถามคนท้ังหลายในทันที. 
                มหาชนเกิดโสมนัส       ยินดีราเริงบันเทิงใจกัน 
        พวกทานแผวถางหนทาง  เพ่ือใครกัน. 
                คนเหลาน้ันถูกเราตามแลวจึงตอบวา  พระพุทธ-  
        เจาผูยอดเยี่ยมพระนามวาทีปงกร  ผูชนะผูนําโลก  เกิด 
         ขึ้นแลวในโลก     เราแผวถางหนทางเพ่ือพระพุทธเจา 
        พระองคนั้น. 
                เพราะไดยินวา  พุทโธ    ปติก็เกิดแกเราในทันที  
        เราเมื่อกลาววา  พุทโธ   พุทโธ  ก็ซาบซ้ึงโสมนัส.   
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                เรายินดีประหลาดใจแลว     ก็ยืนคิด ณ  ที่ตรงนั้น  
        วา  จําเราจักปลูกพืชในพระพุทธเจาพระองคนี้   ขณะ 
        อยาไดลวงไปเปลาเลย.                              
                จึงกลาววา  ผิวา  พวกทานแผวถางเพ่ือพระพุทธ- 
        เจา  ก็ขอพวกทานจงใหโอกาสแหงหนึ่งแกเรา ถึงเรา 
        ก็จักแผวถางหนทาง. 
                คนเหลาน้ัน      ไดใหโอกาสท้ังหลายแกเรา  เพ่ือ 
        แผวถางทางในขณะน้ัน.  
                เมือ่โอกาสของเรายังไมเสร็จ  พระชินเจาทีปงกร 
        มหามุน ี ก็เสด็จพุทธดําเนินทาง  พรอมดวยภกิษุสี่แสน 
        รูป  ผูมอีภิญญา   ผูคงท่ี  เปนขณีาสพ    ไรมลทิน. 
                การรับเสด็จก็ดําเนินไป       กลองเปนอันมากก ็
        ประโคมขึ้นเอง  มนุษยและเทวดาท้ังหลาย  ก็ปลื้มปรา- 
         โมช   แซซองสาธุการ. 
                พวกเทวดาก็เห็นพวกมนุษย     พวกมนุษยก็เห็น 
          พวกเทวดา  แมทั้งสองพวกก็ประคองอัญชลีตามเสด็จ 
        พระตถาคต.                                  
                พวกเทวดาก็บรรเลงดวยดนตรีของทิพย     พวก 
        มนุษยกบ็รรเลงดวยดนตรีของมนุษย    แมทัง้สองพวก 
        กบ็รรเลงตามเสด็จพระตถาคต. 
                ในอากาศ  พวกเทวดาเหลาเดินหน  ก็โปรยดอก 
        มณฑารพ  ดอกปทุม  ดอกปาริฉัตตกะของทิพย  ตลอด 
        ทิศานุทศิ.   
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                ในอากาศ  พวกเทวดาเหลาเดินหน  ก็โปรยจุรณ 
         จันทน  ของหอมอยางดี   ของทพิย   สิ้นทั้งทิศานุทิศ. 
                พวกมนุษยที่ไปตามพื้นดิน  ก็ชูดอกจําปา  ดอก 
         ชางนาว  ดอกกระทุม  ดอกกะถินพิมาน  ดอกบุนนาค 
         และดอกเกด  ทั้วทิศานุทิศ. 
                ในที่นั้น  เราเปลื้องผม    ผาเปลือกไมและแผน 
         หนังปูลาดลงท่ีตมแลวก็นอนควํ่าดวยความปรารถนาวา 
                ขอพระพุทธเจากับศิษยสาวกท้ังหลาย  จงเหยียบ 
         เราเสด็จไป  อยาทรงเหยียบตมเลย     การอันนี้จักเปน 
         ประโยชนเกื้อกูลแกเรา. 
                เรานอนเหนือแผนดิน      ก็คิดอยางน้ีวา     เรา 
         ปรารถนา  ก็จะพึงเผากิเลสท้ังหลายของเราไดในวันนี้. 
                ประโยชนอะไรของเรา  ดวยเพศท่ีไมมีใครรูจัก 
         ดวยการกระทําใหแจงธรรม ในพระพุทธเจาพระองคนี้ 
         เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวก็จะเปนผูพนเอง   จะ 
        ยังโลกพรอมท้ังเทวโลกใหพนดวย. 
                ประโยชนอะไรของเรา    ดวยบุรุษผูแสดงกําลัง 
        จะขามไปแตผูเดียว  เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว 
        ก็จักยังโลกพรอมท้ังเทวโลกใหขามดวย. 
                ดวยอธิการบารมีนี้  ที่เราทําในพระพุทธเจาผูเปน 
        บรุุษสูงสุด  เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณก็จะยังหมูชน 
        เปนอันมากใหขามโอฆสงสาร.   
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                เราจักตัดกระแสสังสารวัฏ   กําจัดภพ ๓ แลวขึ้น 
        สูธรรมนาวา     ยังโลกพรอมทั้งเทวโลกใหขามโอฆ- 
        สงสาร 
                พระทีปงกรพุทธเจาผูทรงรูแจงโลก  ผูรับของบูชา 
        ประทับยืนใกลศีรษะเรา  ไดตรัสดังน้ีวา 
                ทานท้ังหลายจงดูชฏิลดาบส  ผูมีตบะสงูผูนี้  ใน 
        กัปท่ีนบัไมไดแตกัปนี้ไป    เขาจักเปนพระพุทธเจาใน 
        โลก. 
                ตถาคตออกอภิเนษกรมณจากนครอันนารื่นรมย 
          ชื่อวากบิลพัศดุ  ต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา. 
                ตถาคต   ประทับนั่ง  ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ  
        ประคองรับมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลวจักเขาไปยังแมน้ํา 
         เนรัญชรา. 
                พระชินเจาน้ัน  เสวยมธุปายาส    ที่รมิฝงแมน้ํา 
        เนรัญชราแลวจักเขาไปท่ีโคนโพธิพฤกษ    ตามทางอัน 
         ดีที่เขาจัดตบแตงไวแลว. 
                แตนั้น   พระผูมียศใหญกก็ระทําประทักษิณโพธิ- 
        มัณฑสถาน    จกัแทงตลอดพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ- 
        ญาณ  ที่โคนอัสสัตถพฤกษตนโพธิใบ. 
                พระชนนีของทานดาบสผูนี้     จักมีพระนามวา 
        มายา  พระชนกพระนามวาสุทโธทนะ   ดาบสผูนี้จักมี 
        พระนามวา  โคตมะ.   
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                พระโกลิตะ  และพระอุปติสสะ จักเปนอัครสาวก 
        ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มจีิตสงบต้ังมั่นอุปฏฐาก 
        ชื่ออานนทะ  จักบํารุงทานชินะผูนี้. 
                พระเขมาและพระอุบลวรรณา  จักเปนอัครสาวิกา 
         ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ  ต้ังมั่น. 
                โพธิตนไมเปนที่ตรัสรู   ของพระผูมีพระภาคเจา 
         นั้น    เรียกกันวาอัสสัตถพฤกษ     โพธิใบ    ทานจิตตะ 
         และทานหัตถอาฬวกะ   จักเปนอัครอุบาสก. 
                นนัทมาตา และ  อุตตรา     จักเปนอัครอุบาสิกา 
         พระชนมายุของพระโคดมนั้นประมาณ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดา     ฟงพระดํารัสนี้    ของพระผู 
          แสวงคุณย่ิงใหญ   ผูไมมีผูเสมอแลว   ก็ดีใจวาทานผูนี้ 
         เปนหนอพืชพระพุทธเจา. 
                หมื่นโลกธาตุพรอมท้ังเทวดา   พากันสงเสียงโห 
         รอง  ปรบมือ  หัวเราะ ประคองอัญชลีนมัสการกลาว 
          วา 
                ผิวา   พวกเราจักพลาดคําสอนของพระโลกนาถ 
         พระองคนี้   ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                เปรียบเหมอืนมนุษยทั้งหลาย       เมื่อขามแมน้ํา 
          พลาดทานํ้าทาตรงหนา  ก็ยังยึดทานํ้าทาหลังขามแมน้ํา 
        ใหญได  ฉันใด.   
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                พวกเราทั้งหมด  ผิวา  พนพระชินเจาพระองคนี้ 
        ไป   ในอนาคตกาล  ก็จักอยูตอหนาทานผูนี้  ฉันนั้น. 
                พระทีปงกร   ผูรูโลก   ผูทรงรับของบชูา  ทรง 
         ประกาศกรรมของเราแลว  ก็ทรงยกพระบาทเบื้องขวา. 
                พระพุทธชิโนรสทุกองคซึ่งอยู ณ ที่นั้น   ก็ไดทํา 
        ประทักษิณเรา  พวกเทวดา  มนุษย   อสูร   ยกัษก็ไหว 
         แลว  ตางหลีกไป. 
                เมือ่พระผูนําโลกพรอมท้ังพระสงฆลับสายตาเรา 
         ไปแลว  เราก็ลุกจากท่ีนอน  นั่งขดัสมาธิในทันที. 
                เราประสบสุขโดยสุข  บันเทิงใจโดยความปราโมช 
         ผองใสยิ่งโดยปติ  นั่งขัดสมาธิในขณะนั้น. 
                เราน่ังขัดสมาธิแลว    ก็คิดอยางน้ีในขณะนั้นวา 
         เราชํานาญในฌาน  ถึงฝงอภิญญา  ฤาษีทั้งหลายในหมืน่ 
         โลกธาตุ    ที่เสมอเราไมมี    ไมมีผูเสมอในอทิธิธรรม 
         ทั้งหลาย  เราก็ไดความสุขเชนนี้. 
                ในการน่ังขัดสมาธิของเรา    เทวดาที่สถิตอยูใน 
          หมื่นโลกธาตุ  ก็สงเสียงเอิกเกริกอึงมี่วา  เราเปนพระ- 
           พุทธเจาแน. 
                นมิิตเหลาใดปรากฏแกพระโพธิสัตวทั้งหลายแต 
         กอนในการน่ังขัดสมาธิ   นิมิตเหลาน้ันก็ปรากฏแลวใน 
        วันนี.้   
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                ความเย็นก็ปราศไป   ความรอนก็ระงับไป  นิมิต  
        เหลาน้ัน  ปรากฏแลวในวันนี้   ทานจักเปนพระพุทธ- 
           เจาแน. 
                หมื่นโลกธาตุ   ก็ปราศจากเสียง  ปราศจากความ 
         วุนวาย  บุพนิมิตเหลาน้ัน    ก็เหน็กันแลวในวันนี้  ทาน 
         จักเปนพระพุทธเจาแน. 
                มหาวาตะก็ไมพัด  แมน้ํากไ็มไหล  นมิติเหลาน้ัน 
        ปรากฏแลวในวันนี้   ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                ดอกไมบนบก     ดอกไมในน้ําท้ังหมดก็บานใน 
         ขณะนัน้     ดอกไมเหลาน้ันก็บานหมดในวันนี้   ทาน 
         จักเปนพระพุทธเจาแน. 
                ไมเถาหรือตนไม   ก็ติดผลในขณะน้ัน     ตนไม 
         เหลาน้ัน      ก็ออกผลหมดในวันนี้    ทานจักเปนพระ 
           พุทธเจาแน. 
                รัตนะท้ังหลายท่ีอยูในอากาศและอยูในพ้ืนดิน  ก ็
          เรืองแสงในขณะนัน้  รัตนะเหลาน้ันก็เรืองแสงแลวใน 
          วันนี ้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                ดนตรีมนุษยและดนตรีทิพย  บรรเลงขึน้ในขณะ 
          นั้น  ดนตรีแมทั้งสองน้ันก็สงเสียงแลวในวันนี้   ทาน 
          จักเปนพระพุทธเจาแน. 
                มหาสมุทร  กค็ะนอง  หมืน่โลกธาตุก็ไหว  แม 
          ทั้งสองน้ัน     ก็สงเสียงรองแลวในวันนี้   ทานจักเปน 
           พระพุทธเจาแน.   
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                ไฟหลายหมื่นในนรกท้ังหลาย  ก็ดับในขณะน้ัน  
         ไฟนรกแมเหลาน้ันก็ดับแลวในวนันี้  ทานจักเปนพระ 
          พุทธเจาแน. 
                ดวงอาทิตยจาไรมลทิน  ดาวทุกดวงก็เห็นไดชัด 
         ดาวแมเหลาน้ัน    กเ็ห็นกันแลวในวันนี้    ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแน. 
                เมือ่ฝนไมตก   น้ําก็พุขึ้นจากแผนดินในขณะน้ัน 
         น้ําแมนั้น    ก็พุจากแผนดินแลวในวันนี้   ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแน. 
                หมูดาวและดาวนักษัตรท้ังหลาย   ก็แจมกระจาง 
         ตลอดมณฑลทองฟา   ดวงจันทรก็ประกอบดวยดาวฤกษ 
         วิสาขะ  ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                สตัวทั้งหลาย   ที่อยูในโพรง   ที่อยูในรองนํ้าก็ 
         ออกจากท่ีอยูของตน  สัตวแมเหลาน้ัน    กอ็อกจากที่อยู 
         แลวในวันนี้  ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                ความไมยินดีไมมีแกสัตวทัง้หลาย  สัตวทั้งหลาย 
        ยอมเปนผูสันโดษในขณะนั้น  สัตวแมเหลาน้ัน   ก็เปน. 
         ผูสันโดษแลวในวนันี้   ทานจักเปนพระพุทธเจาแน 
                ในขณะนั้น     โรคท้ังหลายก็สงบไป  ความหิวก็ 
         หายไป   บุพนิมิตแมเหลาน้ัน      ก็เห็นกันแลวในวันนี้ 
         ทานจักเปนพระพุทธเจาแน.    
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                ในขณะนั้น  ภัยก็ไมมี   ความไมมีภัยน้ัน   ก็เห็น 
        กันแลวในวันนี้   พวกเรารูกันดวยเหตุนั้น  ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแน.           
                กิเลสดุจธุลีไมฟุงขึ้นเบื้องบน   ความไมฟุงแหง 
          กิเลสดุจธุลีนั้น     ก็เห็นกันแลวในวันนี้   พวกเรารูกัน 
        ดวยเหตุนั้น    ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                กลิน่ที่ไมนาปรารถนาก็จางหายไป    กลิน่ทิพยก็ 
        โชยมา  กลิ่นหอมแมนั้น  ก็โชยมาแลวในวันนี้   ทาน 
         จักเปนพระพุทธเจาแน. 
                เทวดาท้ังหมด  เวนอรูปภพก็ปรากฏ   เทวดาแม 
        เหลาน้ัน  ก็เห็นกันหมดในวันนี ้  ทานจักเปนพระพุทธ- 
           เจาแน. 
                ขึน้ชื่อวา   นรกมีประมาณเทาใด   ก็เห็นกันได 
        หมดในขณะน้ัน    นรกแมเหลาน้ัน   ก็เห็นกันแลวใน 
         วันนี้  ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                กําแพง  บานประตู   และภูเขาหิน  ไมเปนที่กีด 
         ขวางในขณะนั้น    กําแพงบานประตูและภูเขาหิน   แม 
         เหลาน้ัน     ก็กลายเปนอากาศไปในวันนี้   ทานจักเปน 
          พระพทุธเจาแน. 
                การจุติและปฏิสนธิ  ยอมไมมีในขณะนัน้    บุพ- 
         นิมิตแมเหลาน้ัน   ก็เห็นกันไดในวันนี้      ทานจักเปน 
          พระพทุธเจาแน.   
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                        [นิมิตเหลาน้ี     ยอมปรากฏเพ่ือความตรัสรูของ 
        สัตวทั้งหลาย] 
                         ขอทานโปรดประคับประคองความเพียรไวใหมั่น 
         อยาถอยกลับ       โปรดกาวไปขางหนาตอไปเถิด    แม 
         พวกเราก็รูเหตุขอนัน้    ทานจักเปนพระพุทธเจาแน. 
                        เราสดับพระดํารัสของพระพุทธเจา  และคําของ 
         เทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสองแลว   ก็ยินดีราเริงบันเทิง 
         ใจ   ในขณะนั้น   จงึคิดอยางน้ีวา 
                       พระชินพุทธเจาท้ังหลาย      มีพระดํารัสไมเปน 
         สอง มพีระดํารัสไมเปนโมฆะ   คําเท็จของพระพุทธเจา 
         ทั้งหลายไมมี   เราจะเปนพระพุทธเจาแน.        
                       กอนดินถูกเหว่ียงไปในอากาศ   ยอมตกลงท่ีพ้ืน 
        ดินแนนอน    ฉันใด    พระดํารสัของพระพุทธเจาผู 
         ประเสริฐสุดท้ังหลาย   ก็เท่ียงแทแนนอนฉันนั้น. 
                       [คําเท็จของพระพุทธเจาท้ังหลายไมมี  เราจะเปน 
          พระพทุธเจาแน] 
                        ความตายของสรรพสตัว   เท่ียงแทแนนอน  แม 
         ฉันใด     พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดท้ัง 
         หลาย  ก็เท่ียงแทแนนอนฉันนั้น. 
                       เมื่อถึงเวลาสิ้นราตรี     ดวงอาทิตยก็ขึ้นแนนอน 
        ฉันใด     พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
         ทั้งหลาย  ก็เท่ียงแทแนนอน  ฉันน้ันเหมือนกนั.   
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                ราชสีหออกจากท่ีนอน   กบ็ันลือสีหนาท  แนนอน 
        ฉันใด    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดท้ัง 
        หลาย    ก็เท่ียงแทแนนอนฉันนั้นเหมือนกัน. 
                สตัวมีครรภหนัก  ก็ปลงภาระ  [คลอดลูก]  แน 
        นอน   ฉันใด    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        สุดท้ังหลาย   ก็เท่ียงแทแนนอนฉนันั้น   เหมือนกัน. 
                เอาเถิด  เราเลือกเฟนพุทธการกธรรม  ทางโนน 
        ทางน้ี  ทั้งเบื้องบน  เบื้องลาง  ทัง้สิบทิศ    ตราบเทาท่ี 
           ธรรมธาตุเปนไป. 
                ครัง้น้ัน   เราเมือ่เลือกเฟน   ก็เห็นทานบารมีเปน 
        อันดับแรก    เปนทางใหญ    ที่พระผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
         ทั้งหลายพระองคกอนๆ ประพฤติตามกันมาแลว. 
                ทานจงสมาทาน  ทานบารมี  นี้ไวนั่นเปนอันดับ 
         แรกกอน  จงบําเพ็ญทานบารมี  ผิวาทานตองการบรรล ุ
        โพธิญาณ.                                
                หมอท่ีเต็มดวยนํ้าอยางใดอยางหนึ่ง    ที่วางควํ่า 
         ปากลง  ก็สํารอกน้ําออกไมเหลือเลย    ไมรกัษานํ้าไว 
         ในหมอนั้น    แมฉนัใด. 
                ทานเห็นยาจกท้ังหลาย   ทั้งช้ันตํ่า   ชั้นกลาง  และ 
         ชั้นสูงแลว  จงใหทานไมเหลือเลย   เหมือนหมอที่ควํ่า 
         ปาก  ฉนันั้นเหมือนกัน. 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน     มิใชจักมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
         นั้น  เราจึงเลือกเฟนพุทธธรรมแมอื่นๆ   ที่ชวยอบรม 
          บมโพธิญาณ.   
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                ครัง้น้ัน  เราเมื่อเลือกเฟน     ก็เห็นศีลบารมีอันดับ 
         สอง   ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอนๆ  พา 
         กันซองเสพอยูเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานศีลบารมีอนัดับสองน้ีไวมั่นกอน 
         จงบําเพ็ญศีลบารมี   ผิวา  ทานตองการบรรลุพระโพธิ- 
        ญาณ. 
                เน้ือจามรี    รักษาขนทางท่ีติดอยู   ในท่ีบางแหง 
         ยอมตายอยูในท่ีนั้น    ไมยอมใหขนหางกระจุย  ฉันใด 
                ทานจงทําศีลทั้งหลายใหบรบิูรณในภพ   ๔    จง 
         บรริักษศีลทุกเมื่อ  เหมือนจามรีรักษาขนหาง  ฉันนั้น  
         เหมือนกัน. 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน    มใิชจกัมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
         นั้น    เราจึงเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ   ซึ่งจะชวยอบรม 
        บมพระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน  เมื่อเราเลือกเฟน   กเ็ห็นเนกขัมมบารม ี 
         อันดับสาม  ซึ่งพระผูแสวงคุณท้ังหลายพระองคกอนๆ 
         ซองเสพอยูเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานเนกขัมมบารมีอันดับสามน้ีไวให 
         มั่นกอน  จงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี  ผิวา  ทานตองการ 
         บรรลุพระโพธิญาณ. 
                บรุุษอยูในเรือนจํามานาน  ระทมทุกขยอมไมเกิด 
         ความรกัในเรือนจําน้ัน  แสวงทาทางหลุดพนอยางเดียว 
        ฉันใด.   
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                ทานจงเห็นภพท้ังปวงเหมือนเรือนจํา     มุงหนา 
         ตอเนกขัมมะ  เพ่ือหลุดพนจากภพฉันนั้นเหมือนกัน. 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน      มใิชจักมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
          นั้น   จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น  ๆ   ซึ่งจะชวย 
         อบรมบมพระโพธญิาณ.                 
                ครัง้น้ัน  เราเมื่อเลือกเฟน   กเ็ห็นปญญาบารมีอัน 
         ดับส่ี  ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลาย     พระองค 
           กอน ๆ  ซองเสพอยูเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทาน   บูชาบารมีอันดับสี่นี่ไวใหมั่น 
           กอน  จงบําเพ็ญปญญาบารมี   ผิวา  ทานตองการบรรล ุ
          พระโพธิญาณ. 
                เหมือนอยางวา    ภิกษุเมื่อขอ    กข็อทั้งตระกูล 
           ชั้นตํ่า  ชั้นกลาง  ชัน้สูง    ไมเวนตระกูลทั้งหลายเลย 
         ดังน้ัน   จึงไดอาหารพอยังอัตภาพใหเปนไปได  ฉันใด 
                ทานสอบถามทานผูรูทุกเวลา   ถึงฝงแหงปญญา  
         บารมีแลว    ก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได   ฉันนั้น 
         เหมือนกัน. 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน    มใิชจกัมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
         นั้น    จําเราจักเลือกพุทธธรรมอื่นๆ   ซึ่งจะชวยอบรม 
        บมพระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน    เราเมือ่เลือกเฟน    ก็เห็นวิริยบารมีอัน 
         ดับหา     ซึ่งพระผูแสวงคุณย่ิงใหญทั้งหลายพระองค  
          กอนๆ  ซองเสพกันเปนประจํา.   
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                              ทานจงสมาทานวิริยบารม ี  อันดับหา  นี้ไวใหมั่น 
        กอน   จงบําเพ็ญวิริยบารม ี    ผิวา   ทานตองการบรรล ุ
        พระโพธิญาณ. 
                        ราชสหีพระยามฤค    มีความเพียรไมทอถอยใน 
        อิริยาบถนอน  ยืน   เดิน  ประคองใจอยูทุกเมือ่  ฉันใด. 
                              ทานจงประคองความเพียรไวใหมั่นในภพทั้งปวง 
         ถึงฝงแหงวิริยบารมแีลว     ก็จักบรรลุพระสมัโพธิญาณ 
        ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                พุทธธรรมเหลาน้ัน    มใิชมแีตเพียงเทานี้เทาน้ัน 
         จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ  ซึ่งจะชวยอบรมบม 
        พระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน    เราเมือ่เลือกเฟนก็เห็นขันติบารมีอันดับ 
         หก  ซึง่พระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลายพระองคกอน ๆ 
         ซองเสพกันมาเปนประจํา. 
                              ทานจงสมาทานขันติบารมีอันดับหกนี้  ไวใหมั่น 
         กอน  จงมีใจไมเปนสองในขันติบารมีนั้น    ก็จักบรรล ุ
        พระสมัโพธิญาณ. 
                  ขึน้ชื่อวาแผนดิน   ยอมทนสิ่งของท่ีเขาท้ิงลงมา 
          สะอาดบาง  ไมสะอาดบาง  ทุกอยาง  ไมทําความยินดี 
         ยินรายฉันใด. 
                          แมตัวทาน  ก็ตองเปนผูอดทนตอการยกยองและ 
           การดูหมิ่น   ของชนท้ังปวง  ฉนันั้นเหมือนกัน   ถึงฝง 
          แหงขนัติบารมีแลว    ก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได.   
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                        พุทธธรรมเหลาน้ัน    มิใชจักมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
         นั้น    จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ    ซึ่งจะชวย 
        อบรมบมพระโพธิญาณ. 
                        ครั้งน้ัน      เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นสัจบารมีอันดับ 
         เจ็ด  ซึง่พระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลาย   ซองเสพกัน 
         มาเปนประจํา. 
                               ทานจงสมาทานสัจบารม ี   อันดับเจ็ดน้ีไวใหมั่น 
         กอน   มีวาจาไมเปนสองในสัจบารมีนั้น    ก็จักบรรล ุ
        พระสมัโพธิญาณได. 
                          ธรรมดาดาวประกายพรึก     เปนดังตาช่ังของโลก  
         พรอมท้ังเทวโลก   ไมวาฤดูฝน    ฤดูหนาว   ดูรอนไม 
         โคจรออกนอกวิถีโคจรเลย  ฉันใด. 
                        ถึงตัวทาน    ก็อยาเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะ 
         ทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    ถึงฝงแหงสัจบารมีแลว 
          ก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได. 
                        พุทธธรรมเหลาน้ัน      มิใชจักมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
         นั้น    จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ    ซึ่งจะชวย 
        อบรมบมพระโพธิญาณ. 
                        ครั้งน้ัน    เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นอธิษฐานบารม ี
         อันดับแปด  ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลาย  พระ- 
         องคกอน  ๆ ซองเสพกันมาเปนประจํา.   
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                ทานจงสมาทานอธิษฐานบารมีอันดับแปดน้ีไวให 
        มั่นกอน   เปนผูไมหว่ันไหวในอธิษฐานบารมีนั้นแลว 
          จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได. 
                ภูเขาหิน  ไมหว่ันไหว   ต้ังมั่นดีแลว    ยอมไม 
         ไหวดวยลมแรงกลา   ยอมต้ังอยูในฐานของตนน่ันเอง 
        ฉันใด                                                  
                ถึงตัวทาน   ก็จงไมหว่ันไหว  ในอธิษฐานบารม ี
         ทุกเมื่อ  ฉันนั้นเหมอืนกัน   ถึงฝงแหงอธิษฐานบารม ี 
         แลว   ก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได.                
                พุทธธรรมเหลาน้ัน    มใิชจกัมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
          นั้น   จําเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมกอน ๆ   ซึ่งจะชวย 
         อบรมบมพระโพธญิาณ.                              
                ครัง้น้ัน     เราเมื่อเลือกเฟนก็เห็นเมตตาบารมีอัน  
          ดับเกา   ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลาย  พระองค 
           กอน ๆ ซองเสพกันมาเปนประจํา.             
                ทานจงสมาทานเมตตาบารมีอันดับเกาน้ีไวใหมั่น 
            กอน    จงเปนผูไมมีผูเสมอดวยเมตตา   ผิวา  ทานตอง 
            การบรรลุพระโพธิญาณ.                                  
                ธรรมดานํ้า    ยอมแผความเย็นไปเสมอกัน  ทั้ง 
          ในคนดีคนชั่ว  ยอมชําระลางมลทินคือธุลีไป  ฉันใด. 
                ทานจงแผเมตตาไปสม่ําเสมอ  ในคนท่ีเปนประ- 
          โยชนเกื้อกูลและคนท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกูล   ฉันนั้น  
           เหมือนกัน        ถึงฝงแหงเมตตาบารมีแลว    ก็จักบรรล ุ
          พระสมัโพธิญาณได.   
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                พุทธธรรมเหลาน้ัน    มใิชจกัมีแตเพียงเทาน้ีเทา 
         นั้น   จาํเราจักเลือกเฟนพุทธธรรมอื่น ๆ    ซึ่งจะชวย 
        อบรมบมพระโพธิญาณ. 
                ครัง้น้ัน   เราเมือ่เลือกเฟนก็เห็นอุเบกขาบารมีอัน 
         ดับสิบ      ซึ่งพระผูแสวงคุณยิ่งใหญทั้งหลายพระองค 
         กอน ๆ    ซองเสพกันมาเปนประจํา. 
                ทานจงสมาทานอุเบกขาบารมี  อันดับสบิน้ีไวให 
         มั่นกอน  ทานจงเปนผูมั่นคงด่ังตาช่ัง    ก็จกับรรลุพระ 
        สมัโพธิญาณได.                               
                ธรรมดาแผนดิน    ยอมวางเฉยตอสิ่งท่ีเขาทิ้งลง 
        ไมวาสะอาด  ไมสะอาด  แมทั้งสองอยาง    เวนความ 
         ยินดียินราย  แมฉนัใด.  
                ถึงตัวทานก็จงเปนด่ังตาชั่งในสุขและทุกขทุกเมื่อ 
         ฉันนั้นเหมือนกัน   ถึงฝงแหงอุเบกขาบารมีแลว   ก็จัก 
        บรรลุพระสัมโพธิญาณได. 
                ธรรมซึ่งชวยอบรมบมพระโพธิญาณในโลก    ม ี
        เพียงเทาน้ีเทาน้ัน     ที่สูงนอกไปจากน้ัน  ไมมี   ทานจง 
        ต้ังอยูในธรรมเหลาน้ันอยางมั่นคง. 
                เมือ่เรากําลังพิจารณาธรรมเหลาน้ัน   โดยลักษณะ 
         แหงกิจคือสภาวะ   แผนพสุธาในหมื่นโลกธาตุก็หวาด 
         ไหว  เพราะเดชแหงธรรม. 
                แผนดินไหว  สงเสียงรอง  เหมือนยนตรหีบออย 
        บบีออย   แผนดินไหวเหมือนลูกลอในยนตร ค้ันน้ํามัน 
        งาฉะน้ัน.   
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                บริษัทท่ีอยูในที่เฝาพระพุทธเจา    ก็สัน่งกอยูใน 
        ที่นั้น  พากันนอนสลบไสลอยูเหนือพ้ืนดิน. 
                หมอเปนอันมากหลายรอยหลายพัน     ก็กระทบ 
        กันและกัน   แหลกเปนจุรณอยูในท่ีนั้น. 
                มหาชนท้ังหลาย  หวาด  สะดุง  กลัว   กลัวลาน 
        กลัวย่ิง   ก็พากันมาประชุมเขาเฝาพระทีปงกรพุทธเจา 
        ทูลถามวา 
                ขาแตพระองคผูมีพระจักษ ุ  เหตุดี   เหตุรายจักมี 
        แกโลกหรือ  โลกถูกเหตุนั้นรบกวนท้ังโลก   ขอพระ- 
        องคทรงบรรเทาความกลัวน้ันดวยเถิด. 
                ครัง้น้ัน   พระมหามุนีทีปงกร    ทรงยังมหาชน 
        เหลาน้ันใหเขาใจแลวตรัสวา  พวกทานจงวางใจ  อยา 
        กลัวในการท่ีแผนดินไหวท้ังน้ีเลย. 
                วนันี้   เราพยากรณทานผูใดวาจักเปนพระพุทธ- 
        เจา  ทานผูนั้นกําลังพิจารณาธรรมกอน ๆ ทีพ่ระชินเจา 
        ทรงเสพแลว. 
                เมือ่ทานผูนั้น    กําลังพิจารณาธรรมคือ  พุทธภูม ิ
        โดยไมเหลือเลย  ดวยเหตุนั้น   แผนปฐพีนี้  ในหมื่น 
        โลกธาตุพรอมทั้งเทวโลกจึงไหว. 
                เพราะฟงพระพุทธดํารัส  ใจของมหาชนก็ดับรอน 
        เย็นใจทันที    ทุกคนจึงเขามาหาเรา   พากันกราบไหว 
        เราอีก. 
                ครัง้น้ัน  เรายึดถือพระพุทธคุณทําใจไวมั่น  นอม  
        นมัสการพระทีปงกรพุทธเจาแลวจึงลุกขึ้นจากอาสนะ.   
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                พวกเทวดาถือดอกไมทิพย     พวกมนษุยก็ถือ 
        ดอกไมมนุษย  ทั้งสองพวกก็เอาดอกไมทั้งหลายโปรย 
         ปรายเราผูกําลังลุกขึ้นจากอาสนะ. 
                เทวดาและมนุษยทั้งสองพวกน้ันก็พากันแซซอง 
        สวัสดีวา  ความปรารถนาของทานย่ิงใหญ    ขอทานจง 
        ไดความปรารถนานั้นสมปรารถนาเถิด.      
                ขอเสนียดจัญไรจงปราศไป   ความโศก  โรคจง 
        พินาศไป  อันตรายทั้งหลายจงอยามีแกทาน   ขอทาน 
        จงสัมผัสพระโพธิญาณโดยเร็วเถิด. 
                ตนไมดอก    ยอมออกดอกบาน  เมื่อถึงฤดูกาล 
        ฉันใด    ขาแตทานมหาวีระ    ขอทานจงบานดวยพุทธ- 
        ญาณ   ฉันนั้นเหมือนกันเถิด. 
                พระสัมพุทธเจาทุกพระองคทรงบําเพ็ญบารมี   ๑๐ 
        ฉันใด   ขาแตทานมหาวีระ    ขอทานจงบําเพ็ญบารมี  
        ๑๐   ฉนันั้นเถิด. 
                พระสัมพุทธเจาทุกพระองค  ตรัสรูที่โพธิมัณฑ 
         สถานฉันใด    ขาแตมหาวีระ    ขอทานจงตรัสรูที่โพธิ- 
        มัณฑสถานของพระชินเจา  ฉันนั้นเถิด. 
                พระสัมพุทธเจาทุกพระองค    ทรงประกาศพระ- 
        ธรรมจกัรฉันใด   ขาแตทานมหาวีระ  ขอทานจงประกาศ 
        พระธรรมจักร  ฉันนั้นเถิด. 
                ดวงจันทรในราตรีเพ็ญ    เต็มดวงรุงโรจน  ฉันใด 
         ทานมมีโนรถเต็มแลว        จงรุงโรจนในหมืน่โลกธาตุ 
        ฉันนั้นเถิด.   
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                ดวงอาทิตยพนจากราหูแลว     ยอมรุงโรจนดวย 
         แสง  ฉนัใด  ทานพนจากโลกแลว   ก็จงรุงโรจนดวย 
        สิร ิ ฉันน้ันเหมือนกนัเถิด. 
                แมน้ําทุกสาย  ยอมชุมนุมไหลสูมหาสมทุร  ฉัน 
        ใด    โลกพรอมทั้งเทวโลกขอจงชุมนุมกันยังสํานักของ 
        ทาน  ฉนันั้นเถิด. 
                ครัง้น้ัน    อุบาสกชาวรัมมนครเหลาน้ันใหพระ 
         โลกนาถพรอมทั้งพระสงฆเสวยแลว   ก็ถึงพระทีปงกร 
        ศาสดาพระองคนั้นเปนสรณะ. 
                พระตถาคตทรงยังบางคนใหต้ังอยู  ในสรณคมน  
         บางคนต้ังอยูในศีล  ๕  บางคนต้ังอยูในศีล   ๑๐. 
                พระองคประทานสามัญผลอันสูงสุด  แกบางคน 
         ประทานปฏิสัมภิทา   ในธรรมทีไ่มมีธรรมอืน่เสมอแก 
        บางคน. 
                พระนราสภ   ประทานสมาบัติ  ๘  อันประเสริฐแก 
         บางคน  ทรงประทานวิชชา  ๓  อภิญญา  ๖   แกบางคน. 
                พระมหามุนี     ทรงสั่งสอนหมูชน  โดยนัยน้ัน 
         เพราะพระโอวาทน้ัน     ศาสนาของพระโลกนาถจึงได 
          แผไปอยางกวางขวาง. 
                พระพุทธเจามีพระนามวาทีปงกร     ผูมีพระหน ุ
         ใหญ  มีพระวรกายงาม  ทรงยังชนเปนอันมากใหขาม 
         โอฆสงสาร  ทรงเปลื้องมหาชนเสียจากทุคติ. 
                พระมหามุนี   ทรงเห็นชนผูควรจะตรัสรูไดไกล 
         ถึงแสนโยชน   ในทันใด   ก็เสด็จเขาไปหา  ทรงยังเขา 
         ใหตรัสรู.   
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                ในอภิสมัยครั้งแรก      พระพุทธเจาทรงยังเทวดา 
         และมนุษยใหตรัสรูรอยโกฏิ      ในอภิสมัยครั้งท่ีสอง 
         พระโลกนาถ  ทรงยงัเทวดาและมนุษยใหตรสัรูเกาสิบ 
        โกฏ.ิ 
                ในสมัยใด    พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในภพ 
         เทวดา    โปรดเทวดาเกาหมื่นโกฏิ   สมัยน้ัน  เปนอภิ- 
        สมัยครัง้ท่ีสาม. 
                สาวกสันนิบาตของพระทีปงกรศาสดา  มี  ๓  ครั้ง 
         ครั้งท่ี  ๑   ประชมุสาวกแสนโกฏิ. 
                เมือ่พระชินเจา    ประทับสงัด  ณ  ภูเขานารทกูฏ 
         อีก  ภิกษุรอยโกฏิเปนพระขีณาสพปราศจากมลทิน  ก ็
        ประชมุกัน 
                สมัยใด พระมหาวีระมหามุนีทรงปวารณาพรรษา 
         พรอมดวยภิกษุเกาหมื่นโกฏ ิ  ณ  ภูเขาสุทัสสนะ. 
                สมัยน้ัน  เราเปนชฎิลมีตบะสูง   จงฝงอภิญญา  ๕ 
         จาริกไปในอากาศ. 
                ธรรมาภิสมัยการตรัสรูธรรม   ไดมีแกเทวดาและ 
        มนุษยหน่ึงหมื่น  สองหมื่น  ไมนับการตรัสรูโดยจํานวน 
        หน่ึงคน   สองคน. 
                ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร   อันบร-ิ 
          สุทธิ์ดีแลว  แผไปกวางขวาง    คนเปนอันมากรูสําเร็จ 
          แลว  เจริญแลวในครั้งน้ัน. 
                ภกิษุสี่แสนรูป  มีอภิญญา  ๖  มีฤทธ์ิมากแวดลอม 
          พระทศพลทีปงกร    ผูรูแจงโลก   ทุกเมื่อ.   
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                สมัยน้ัน   ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่งเปนเสขะยังไม 
        บรรลุพระอรหัต   ละภพมนุษยไป  ภิกษุเหลาน้ัน   ยอม 
        ถูกครหา. 
                ปาพจนคือพระศาสนา  อันพระอรหันตผูคงท่ี   ผู 
        เปนขีณาสพ   ไรมลทิน   ทําใหบานเต็มท่ีแลว   ยอม 
         งดงามทุกเมื่อ. 
                พระทีปงกรศาสดา  ทรงมพีระนครชื่อวารัมมวดี  
        พระชนกเปนกษัตริยพระนามวา  พระเจาสุเทวะ  พระ- 
        ชนนีพระนามวา  พระนางสุเมธา. 
                พระชินเจา  ทรงครอบครองอคารสถานอยูหมื่น 
         ป  ทรงมีปราสาท  ๓  หลัง คือ หังสา  โกญจา  และมยุรา 
                ทรงมีพระสนมนารี  สามแสน  ลวนประดับกาย 
         สวยงามพระมเหสนีั้นพระนามวาปทุมา  พระราชโอรส 
         พระนามวา   อุสภขันธกุมาร. 
                พระองคทอดพระเนตรเห็นนิมิต  ๔ ประการแลว 
         เสด็จออกทรงผนวชดวยพระยานคือ  พระยาชางตน 
         ทรงบําเพ็ญเพียรอยู   ๑๐  เดือนเต็ม   จึงทรงเปนพระชิน- 
           เจา. 
                ครัน้ทรงประพฤติปธานจริยา  ไดตรัสรูพระสัม- 
          โพธิญาณเปนพระมหามุนีทีปงกรพุทธเจาสมพระทัย  
         แลว    ผูอันพระพรหมทรงอาราธนาแลว. 
                พระมหาวีระ   ชินพุทธเจา   ทรงประกาศพระ- 
           ธรรมจักรแลว   ประทับอยู  ณ  นันทาราม   ประทับน่ัง 
         ที่ควงไมซึก   ทรงการทําการทรมานเดียรถียแลว.   
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                พระทีปงกรศาสดา    ทรงมพีระอัครสาวช่ือวา 
         สุมังคละ   และติสสะ  มีพุทธอุปฏฐากชื่อวาสาคตะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวานันทาและสุนันทา  ตนไม 
         เปนที่ตรัสรู   ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เรียก 
         กันวา   ตนเลียบ. 
                พระทีปงกรศาสดา  มีอัครอปุฏฐากชื่อวา  ตปุสสะ 
         และภัลลิกะ  มีอัครอปุฏฐายิกา   ชื่อวาสิริมาและโสณา. 
                พระทีปงกรมหามุนี    สูง   ๘๐  ศอก    สงางาม 
        เหมือนตนไมประจําทวีป   เหมือนตนพระยาสาละ   ดอก 
        บานเต็มตนฉะนั้น. 
                พระองคมีพระรัศมี  แผไป  ๘๐ โยชน   โดยรอบ 
         พระผูแสวงคุณย่ิงใหญพระองคนั้น   ทรงมพีระชนมาย ุ
         แสนป. 
                พระองคทรงพระชนนีอยูถึงเพียงน้ัน      ทรงยัง 
        สัทธรรมใหรุงโรจน       ยังมหาชนใหขามโอฆสงสาร 
        ชื่อวาทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร. 
                พระองคทั้งพระสาวก  รุงโรจนแลว     ก็เสด็จดับ 
        ขันธปรนิิพพาน  เหมือนกองไฟโพลงแลวก็ดับไป. 
                พระวรฤทธิ์ดวย    พระยศดวย   จักรรตันะท่ีพระ 
        ยุคลบาทดวย   ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน   สังขารทุก 
          อยางก็วางเปลา  แนแท. 
                พระชินศาสดาทีปงกร    ดับขันธปรินพิพาน   ณ 
        พระวหิารนันทาราม.   
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                พระชินสถูปของพระองค    ณ   นันทารามน้ันนั่น 
        แล   สูง   ๓๖  โยชน. 
                พระสถูปบรรจุ     บาตร   จีวร   บริขาร  และเครื่อง 
        บริโภคของพระศาสดา      ต้ังอยู   ณ  โคนโพธิพฤกษใน 
        ครั้งน้ัน   สูง    ๓    โยชน. 
                            จบวงศพระทีปงกรพุทธเจาท่ี  ๑ 
 

        พรรณนาวงศพระทีปงกรพุทธเจาที่  ๑ 
 
        อุบาสกชาวรัมมนครเหลาน้ัน   ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธ- 
เจาเปนประธานแลว     ก็บูชาพระผูมีพระภาคเจา      ซึ่งเสวยเสร็จชักพระหัตถ 
ออกจากบาตรแลว   ดวยดอกไมและของหอมเปนตนอีก   ถวายบังคมแลวอยาก 
จะฟงอนุโมทนาทาน    จึงเขาไปน่ังใกล ๆ   ลําดับนั้น    พระศาสดาไดทรงทํา 
อนุโมทนาทานไพเราะอยางยิ่ง   จับใจของอุบาสกเหลาน้ันวา 
                ธรรมดาทาน  ทานกลาววาเปนตนเหตุสําคัญของ 
        สขุเปนตน    ยังกลาววาเปนที่ต้ังแหงบันไดท้ังหลายที่  
        ไปสูพระนิพพาน. 
                ทานเปนเครื่องปองกันของมนุษย    ทานเปนเผา 
        พันธุเปนเครื่องนําหนา    ทานเปนคติสําคัญของสัตวที่ 
        ถึงความทุกข.   
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                ทาน  ทานแสดงวาเปนนาวา  เพราะอรรถวาเปน 
        เครื่องชวยขามทุกข       และทานทานสรรเสริญวาเปน 
        นคร  เพราะปองกันภัย. 
                ทาน  ทานกลาววาเปนอสรพิษ   เพราะอรรถวา 
        เขาใกลไดยาก  ทานเปนดังดอกปทุม  เพราะมลทินคือ 
         โลภะเปนตนฉาบไมได. 
                ทีพ่ึ่งพาอาศัยของบุรษุ  เสมอดวยทานไมมีในโลก 
        เพราะฉะน้ัน  ทานท้ังหลาย  จงบาํเพ็ญทาน  ดวยการ 
        ทําตามอัธยาศัย. 
                นรชนคนไรเลา  ผูมีปญญาในโลกน้ี   ผูยินดีใน 
        ประโยชนเกื้อกูล   จะไมพึงใหทานท้ังหลาย  ที่เปนเหตุ 
         แหงโลกสวรรค. 
                นรชนคนไรเลา   ไดยินวาทานเปนแดนเกิดสมบัติ 
         ในเทวดาท้ังหลาย   จะไมพึงใหทานอันใหถึงซ่ึงความ 
         สุข   ทานเปนเครื่องยังจิตใหราเริง. 
                นรชนบําเพ็ญทานแลว     ก็เปนผูอันเทพอัปสร 
         หอมลอม   อภริมยในนันทนวัน    แหลงสําเริงสําราญ. 
           ของเทวดาตลอดกาลนาน. 
                ผูใหยอมไดปติอันโอฬาร      ยอมประสบความ 
         เคารพในโลกน้ี      ผูใหยอมประสบเกียรติเปนอันมาก 
         ผูใหยอมเปนผูอันมหาชนไววางใจ.   
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                นรชนน้ันใหทานแลว     ยอมถึงความมั่งค่ังแหง 
        โภคะ   และมีอายุยืน  ยอมไดความมีเสียงไพเราะและ 
        รูปสวยอยูในวิมานทั้งหลายท่ีนกยูงอันนาชื่นชมนานา 
        ชนิดรองระงม  เลนกับเทวดาท้ังหลายในสวรรค. 
                ทานเปนทรัพยไมทั่วไปแกภัยท้ังหลายคือโจรภัย 
        อรภิัย  ราชภัย  อุทกภัย   และอัคคีภัย  ทานน้ัน   ยอม 
        ใหสาวกญาณภูมิ  ปจเจกพุทธภูมิ    ตลอดถึงพุทธภูมิ. 
        ครั้น  ทรงทําอนุโมทนาทาน    ประกาศอานิสงสแหงทาน    โดยนัยดงั 
กลาวมาอยางนี้เปนตนแลว   ก็ตรัสศลีกถา   ในลาํดับตอจากทานนั้น   ธรรมดา 
ศีลนั้นเปนมูลแหงสมบัติในโลกน้ีและโลกหนา 
                ศลีเปนตนเหตุสําคัญของสุขทั้งหลาย     ผูมีศีล 
        ยอมไปไตรทิพยสวรรคดวยศีล  ศีลเปนเครื่องปองกัน 
        เครื่องเรน   เครื่องนําหนาของผูเขาถึงสังสารวัฏ. 
                กท็ี่พ่ึงพาอาศัยของชนท้ังหลายในโลกน้ี  หรือใน 
        โลกหนาอยางอื่น  ทีเ่สมอดวยศีลจะมีแตไหน  ศีลเปน 
        ที่ต้ังสําคัญของคุณท้ังหลาย  เหมือนแผนดิน  เปนที่ต้ัง 
        แหงส่ิงท่ีอยูกับที่และส่ิงท่ีเคลื่อนท่ีได  ฉะนั้น.   
                เขาวา  ศีลเทาน้ันเปนกรรมดี     ศีลยอดเย่ียมใน 
        โลก  ผูประพฤติชอบในธรรมจรยิาของพระอริยะทาน 
        เรียกวา  ผูมีศีล. 
        เครื่องประดับเสมอดวยเครื่องประดับคือศีลไมมี, กลิ่นเสมอดวยกลิ่นคือ 
ศีลไมมี,  เครื่องชําระมลทินคือกิเลสเสมอดวยศีลไมมี  เครื่องระงับความเรารอน  
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เสมอดวยศีลไมมี.   เครื่องใหเกิดเกียรติ เสมอดวยศีลไมมี,   บันใดข้ึนสูสวรรค 
เสมอดวยศีลไมมี,   ประตูในการเขาไปยังนครคือพระนิพพาน เสมอดวยศีลไมมี 
เหมือนอยางท่ีตรัสไววา 
                พระราชาทั้งหลาย    ทรงประดับดวยแกวมุกดา 
        และแกวมณี   ยังงามไมเหมอืนนักพรตท้ังหลาย    ผู  
        ประดับดวยเครื่องประดับคือศีล  ยอมงามสงา. 
                กลิน่ที่หอมไปท้ังตามลมท้ังทวนลมเสมอ  ที่เสมอ 
        ดวยกลิน่คือศีล   จกัมีแตไหนเลา. 
                กลิน่ดอกไมไมหอมทวนลม     หรือกลิ่นจันทน 
        กฤษณามะลิ   ก็ไมหอมทวนลม  สวนกลิ่นของสัตบุรุษ 
        ยอมหอมทวนลม  สตับุรุษยอมหอมไปทุกทิศ. 
                กลิน่คือศีล    เปนยอดของคันธชาติเหลาน้ี  คือ 
        จันทน   กฤษณา  อุบล  มะลิ. 
                มหานที   คือ    คงคา  ยมุนา    สรภ ู   สรัสวดี  
        นินนคา  อจิรวดี  มหี  ไมสามารถชําระมลทินของสัตว  
        ทั้งหลายในโลกน้ี  แตน้ําคือศีล    ชําระมลทินของสัตว 
        ทั้งหลายได. 
                อรยิศีลนี้  ที่รักษาดีแลว  เยอืกเย็นอยางย่ิงระงับ 
        ความเรารอนอันใดได   สวนจันทนเหลือง   สรอยคอ 
        แกวมณแีละชอรัศมจีันทร   ระงับความเรารอนไมได. 
                ศลีของผูมีศีล  ยอมกําจัดภยัมีการติตนเองเปนตน 
        ไดทุกเมื่อ   และใหเกิดเกียรติและความราเริงทุกเมื่อ.  
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                สิ่งอื่นซึ่งเปนบันไดขึ้นสวรรคที่เสมอดวยศีลจะมี  
        แตไหน   ก็หรือวาศีลเปนประตูเขาไปยังนครคือพระ- 
        นิพพาน, 
                ทานท้ังหลาย   จงรูอานิสงสอันยอดเยี่ยมของศีล 
        ซึ่งเปนมูลแหงคุณท้ังหลาย     กําจัดกําลังแหงโทษท้ัง 
        หลาย  ดังกลาวมาฉะนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงอานิสงสแหงศีลอยางนี้แลว   เพ่ือ 
ทรงแสดงวา      อาศัยศีลนี้ยอมไดสวรรคนี้     จึงตรัสสัคคกถาในลําดับตอจาก 
ศีลนั้น  ธรรมดาสวรรคนี้  นาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  มแีตสุขสวนเดียว 
เทวดาทั้งหลายยอมไดการเลนในสวรรคนั้นเปนนิตย      ไดสมบัติทั้งหลายเปน 
นิตย   เหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราช   ยอมไดสุขทิพย   สมบัติทิพยตลอดเกาลาน 
ป  เทวดาชั้นดาวดึงสไดสามโกฏิหกลานป   ตรัสกถาประกอบดวยคุณแหงสวรรค 
ดังกลาวมานี้เปนตน    ครัน้ทรงประเลาประโลมดวยสัคคกถาอยางนี้แลว   กท็รง 
ประกาศโทษตํ่าทราม   ความเศราหมองแหงกามทั้งหลาย   และอานิสงสในเนก- 
ขัมมะวา   สวรรคแมนี้ก็ไมเที่ยง    ไมยั่งยืน    ไมควรทําความยินดีดวยอํานาจ 
ความพอใจในสวรรคนั้น  แลวตรัสธรรมกถาท่ีจบลงดวยอมตธรรม   ครั้นทรง 
แสดงธรรมแกมหาชนน้ันอยางนี้แลว   ใหบางพวกต้ังอยูในสรณะ   บางพวกใน 
ศีล  ๕  บางพวกในโสดาปตติผล  บางพวกในสกทาคามิผล   บางพวกในอนา- 
คามิผล  บางพวกในผลแมทั้ง  ๔  บางพวกในวิชชา  ๓  บางพวกในอภิญญา  ๖ 
บางพวกในสมาบัติ  ๘   ลุกจากอาสนะแลว     เสด็จออกจากรัมมนคร   เขาไปยัง 
สุทัสสนะมหาวิหารน่ันแล  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  
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                ครัง้น้ัน   อบุาสกชาวรัมมนครเหลาน้ัน   ใหพระ 
          โลกนาถพรอมทั้งพระสงฆเสวยแลว    ก็ถึงพระทีปงกร 
        ศาสดาพระองคนั้นเปนสรณะ. 
                พระตถาคตทรงยังบางคนใหต้ังอยูในสรณคมน  
               บางคนในศีล  ๕  บางคนในศีล   ๑๐. 
                พระองคประทานสามัญผล  ๔   อันสูงสุดแกบาง 
        คน ประทานปฏิสัมภิทา  ในธรรมท่ีไมมีธรรมอื่นเสมอ 
        แกบางคน.   
                พระนราสภประทานสมาบัติ  ๘  อันประเสริฐแก 
        บางคน  ทรงประทานวิชชา  ๓  อภิญญา  ๖ แกบางคน. 
                พระมหามุนี   ทรงสั่งสอนหมูชน   ดวยนัยน้ัน 
        เพราะพระโอวาทนั้น    ศาสนาของพระโลกนาถจึงได  
        แผไปอยางกวางขวาง. 
                พระพุทธเจามีพระนามวาทีปงกร     ผูมีพระหน ุ
        ใหญ   มีพระวรกายงาม  ทรงยังชนเปนอันมากใหขาม 
        โอฆสงสาร  ทรงเปลื้องมหาชนเสียจากทุคติ. 
                พระมหามุนี   ทรงเห็นชนผูควรตรัสรูไดไกลถึง 
        แสนโยชน  ก็เสด็จเขาไปหาในทันใด  ทําเขาใหตรัสรู.  
 

                                       แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เต  ไดแก     อุบาสกชาวรัมมนครเหลา 
นั้น.  พึงทราบสรณะ  สรณคมน  และผูถึงสรณะในคําวา  สรณ  นี ้ คุณชาตใด 
ระลึก  เบียดเบียนกําจัด  เหตุนั้นคุณชาตนั้น   จึงชื่อวา สรณะ. สรณะน้ันคืออะไร  
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คือพระรัตนตรัย  ก็พระรตันตรัยนั้น  ทานกลาววาสรณะ  เพราะ  ตัด  เบียดเบียน 
กําจัด   ภัย  ความหวาดกลัว  ทกุข   ทคุติ   ความเศราหมอง    ดวยสรณคมน 
นั้นนั่นแหละของเหลาผูถึงสรณะ   สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
                ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง   ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
        ชนเหลาน้ัน  จักไมไปอบายภูมิ   ละกายมนุษยไปแลว 
        จักยังกายเทพใหบรบิูรณ. 
                ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง     ถึงพระธรรมเปนสรณะ 
        ชนเหลาน้ัน   จักไมไปอบายภูมิ    ละกายมนษุยไปแลว 
        จักยังกายเทพใหบรบิูรณ. 
                ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง     ถึงพระสงฆเปนสรณะ 
        ชนเหลาน้ัน    จักไมไปอบายภูมิ  ละกายมนุษยไปแลว 
        จักยังกายเทพใหบรบิูรณ. 
        จิตตุปบาท     ที่เปนไปโดยอาการมีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา  ชื่อวา 
สรณคมน. บคุคลผูพรอมเพรียงดวยสรณคมนนั้น ชื่อวา ผูถึงสรณะ.  ๓ หมวด 
นี้  คือ สรณะ  สรณคมน  ผูถึงสรณะ  พึงทราบดังกลาวมานี้กอน.     บทวา 
ตสฺส  ไดแก   พระทีปงกรน้ัน.  พึงทราบวาฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถทุติยวิภัตติ. 
ปาฐะวา    อปุคจฺฉุ   สรณ  ตตฺถ  ดังนี้ก็มี.    บทวา  สตฺถุโน    ไดแก 
ซึ่งพระศาสดา. บทวา สรณาคมเน  กฺจิ  ความวา ยังบุคคลบางคนใหต้ังอยู 
ในสรณคมน.  ตรัสเปนปจจุบันกาลก็จริง  ถึงอยางนั้นก็พึงถือเอาความเปนอดีต  
กาล  แมในบทท่ีเหลือ   ก็นัยนี้  ปาฐะวา    กสฺสจ ิ สรณาคมเน  ดังนี้ก็มี. 
แมปาฐะน้ัน     ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.    บทวา  กฺจิ  ปฺจสุ  สีเลสุ  
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ความวา   ยังบุคคลบางคนใหต้ังอยูในวิรติศีล  ๕.   ปาฐะวา  กสฺสจิ  ปฺจส ุ
สีเลสุ   ความก็อยางนั้นแหละ.    บทวา   สีเล   ทสวิเธ   ปร    ความวา   ยัง 
บุคคลอ่ืนอีกใหต้ังอยูในศีล  ๑๐ ขอ.   ปาฐะวา   กสสฺจิ  กุสเล  ทส  ดังนี้ก ็
มี   ปาฐะนั้นความวา   ยังบุคคลบางคนใหสมาทานกุศลธรรม ๑๐   โดยปรมัตถ 
มรรคทานเรียกวาสามัญญะ     ในคําน้ีวา    กสฺสจ ิ เทติ   สามฺ  เหมือน 
อยางที่ตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สามัญญะคืออะไร   อริยมรรคมีองค  ๘ 
นี้คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   ดูกอนภิกษุทั้งหลายน้ีเรียกวา สามัญญะ. 
        บทวา  จตุโร    ผลมตฺุตเม   ความวา  ผลสูงสุด  ๔.  ม  อักษร 
ทําบทสนธิ     ทานกลาวเปนลิงควิปลาส   ความวา  ไดประทานมรรค  ๔   และ 
สามัญญผล ๔ แกบางคน     ตามอุปนิสัย.    บทวา   กสฺสจ ิ   อสเม    ธมฺเม 
ความวา  ไดประทานธรรมคือปฏิสัมภิทา  ๔  ที่ไมมีธรรมอ่ืนเหมือน  แกบางคน. 
        บทวา   กสฺสจี  วรสมาปตฺติโย ความวา  อนึ่งไดประทานสมาบัติ ๘ 
ที่เปนประธาน    เพราะปราศจากนีวรณแกบางคน.    บทวา  ติสโฺส  กสฺสจ ิ
วิชฺชาโย   ความวา  วิชชา ๓  คือ  ทิพยจักษุญาณ    ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
และอาสวักขยญาณ    โดยเปนอุปนิสัยแกบุคคลบางคน.    บทวา   ฉฬภิฺา 
ปเวจฺฉติ  ความวา ไดประทานอภิญญา  ๖  แกบางคน. 
        บทวา   เตน  โยเคน  ไดแก   โดยนัยนั้นและโดยลําดับนั้น.   บทวา 
ชนกาย ไดแก ประชุมชน.   บทวา  โอวทติ  แปลวา สั่งสอนแลว  พึงเห็นวา 
ทานกลาวเปนกาลวิปลาส   ในคําเชนนี้ตอแตนี้ไป    ก็พึงถือความเปนอดีตกาล 
ทั้งน้ัน.  บทวา  เตน  วิตฺถาริก  อาสิ  ความวา   เพราะโอวาทคําพร่ําสอน 
ของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกรพระองคนั้น      พระศาสนาก็แผไป แพรไปกวาง 
ขวาง.  
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        บทวา  มหาหน ุ ความวา  เลากันวา   พระมหาบุรุษท้ังหลายมีพระ 
หนุ  [คาง]  ๒ บริบูรณ  มีอาการเสมือนดวงจันทรข้ึน  ๑๒  คํ่า   เหตุนั้นมหา- 
บุรุษพระองคใดมีพระหนุใหญ     มหาบุรุษพระองคนั้น   ชื่อวามีพระหนุใหญ 
ทานอธิบายวา  มีพระหนุดังราชสีห.  บทวา  อุสภกฺขนฺโธ     ความวา    มหา 
บุรุษพระองคใดมีลําพระศอเหมือนโคอุสภ   อธิบายวา   มีลําพระศองามเสมือน 
แทงทองกลมเกลา   มลีําพระศองามกลมเสมอกัน.   บทวา   ทปีงฺกรสนามโก 
ไดแก   พระนามวาทีปงกร.     บทวา   พหู    ชเน   ตารยติ    ความวา    ยัง 
ชนที่เปนพุทธเวไนยเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร.  บทวา   ปริโมจติ  ไดแก 
เปลื้องแลว.    บทวา   ทุคฺคตึ    แปลวา   จากทุคติ   ทุติยาวิภัตติ   ลงในอรรถ 
ปญจมีวิภัตติ. 
        บัดนี ้     เพ่ือแสดงอาการคือทรงทําใหสัตว  ขามโอฆสงสารและเปลื้อง 
จากทุคติ  จึงตรัสคาถาวา  โพธเนยฺย  ชน.  ในคาถาน้ัน   บทวา โพธเนยฺย 
ชน  ไดแก  หมูสัตวที่ควรตรัสรู  หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  ทิสวฺา 
ไดแก  เห็นดวยพุทธจักษุหรือสมันตจักษุ.   บทวา   สตสหสฺเสป    โยชเน 
ไดแก  ซึ่งอยูไกลหลายแสนโยชน.  กคํ็าน้ี   พึงทราบวา  ทานกลาวหมายถึงหม่ืน 
โลกธาตุนั่นเอง. 
        ไดยินวา       พระศาสดาทีปงกรทรงบรรลุความเปนพระพุทธเจาแลว 
ทรงยับยั้งอยู  ๗  สัปดาห ณ โคนโพธพิฤกษ    ในสัปดาหที่ ๘  ก็ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร  ณ  สุนันทาราม   ตามปฏิญญาท่ีทรงรับอาราธนาแสดงธรรมของ 
ทาวมหาพรหม    ทรงยังเทวดาและมนุษยรอยโกฏิใหดื่มอมฤตธรรม     นี้เปน 
อภิสมัย   คือการตรัสรูธรรมครั้งแรก.    
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        ตอมา   พระศาสดาทรงทราบวา   พระโอรส   ผูมีลําพระองคกลมเสมอ 
กัน  พระนามวาอุสภักขันธะ มีญาณแกกลาจึงทรงทําพระโอรสนั้นใหเปนหัวหนา 
ทรงแสดงธรรมเชนเดียวกับราหุโลวาทสูตร    ทรงยังเทวดาและมนุษยถึงเกาสิบ 
โกฏิใหดื่มอมฤตธรรม  นี้เปนอภิสมัย  คือการตรสัรูธรรมครั้งท่ีสอง.  
        ตอมา  พระศาสดาทรงทํายมกปาฏิหาริย ณ โคนตนซึกใหญใกลประตู  
พระนครอมรวดี   ทรงทาํการเปลื้องมหาชนจากเครื่องผูกพัน    อันหมูเทพหอม 
ลอมแลว   ประทับนั่งเหนือพ้ืนบัณฑุกัมพลศิลา    ซึ่งเย็นอยางยิ่ง   ใกลโคนตน 
ปาริฉัตตกะ   ในภพดาวดึงส  อันเปนภพแผซานแหงความโชติชวงเหลือเกินดัง 
ดวงอาทิตย   ทรงทําพระนางสุเมธาเทวีพระชนนีของพระองค    ผูใหเกิดปติแก 
หมูเทพทั้งปวงเปนหัวหนา    ทรงเปนวิสุทธิเทพท่ีทรงรูโลกทั้งปวง    เปนเทพ 
ยิ่งกวาเทพ  ทรงทําดวงประทีป  ทรงจําแนกธรรม  ทรงแสดงพระอภิธรรมปฏก 
๗ ปกรณ     อันทําความบริสุทธิ์แหงความรู    อันสุขุมลุมลึกอยางยิ่ง    กระทํา 
ประโยชนเกือ้กูลแกสัตวทั้งปวง     ยังเทวดาเกาหมื่นโกฏิใหดื่มอมฤตธรรม   นี ้ 
เปนอภิสมัยคือการตรัสรูธรรมครั้งท่ีสาม   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ในอภิสมัยครั้งแรก    พระพุทธเจาทรงยังเทวดา 
        และมนุษยใหตรัสรูรอยโกฏิ   ในอภิสมัยครั้งท่ีสอง  พระ 
        โลกนาถทรงยังเทวดาและมนุษยใหตรัสรูเกาสิบโกฏิ. 
                ในสมัยใด    พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในภพ 
        เทวดา   แกเทวดาเกาหมื่นโกฏิ   สมัยน้ันเปนอภิสมัย 
        ครั้งท่ีสาม. 
        การประชุมสาวกของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกรมี   ๓  ครั้ง     ใน  ๓ 
ครั้งน้ัน    ครัง้แรกประชุมเทวดาและมนุษยแสนโกฏิ  ณ  สุนันทาราม    ดวยเหตุ 
นั้นจึงตรัสวา  
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                สาวกสันนิบาตของพระทีปงกรศาสดามี ๓ ครั้ง 
        ครั้งท่ีหนึ่งประชุมสตัวแสนโกฏิ. 
        สมัยตอ ๆ  มา   พระทศพล    อันภิกษุสี่แสนรูปแวดลอม    ทรงทํา 
การอนุเคราะหมหาชน    ตามลําดับ    ตามนิคมและนคร     เสด็จจาริก   มาโดย 
ลําดับ    กล็ุถงึภูเขาลูกที่นารื่นรมยอยางยิ่ง     ชื่อนารทกูฏ    มียอดสูงจรดเมฆ 
มียอดอบอวลดวยไมตนไมดอกสงกลิ่นหอมนานาชนิด       มยีอดท่ีฝูงมฤค 
นานาพันธุทองเท่ียวกันอันอมนุษยหวงแหน นากลัวอยางยิ่ง เลื่องลือไปในโลก 
ทั้งปวง   ที่มหาชนเชนสักการะในประเทศแหงหน่ึง   เขาวาภูเขาลูกนั้น    ยกัษมี 
ชื่อนารทะหวงแหน  ณ   ที่นั้นมหาชนนํามนุษยมาทําพลีสังเวยแกยักษตนน้ัน  
ทุกๆ   ป. 
        ไดยินวา   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทีปงกรทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติ 
ของมหาชน  แตนั้นก็ทรงสงภิกษุไปส่ีทิศ  ไมมีเพ่ือน  ไมมีสหาย  มีพระหฤทัย 
อันมหากรุณามีกําลังเขากํากับแลว    เสด็จข้ึนภูเขานารทะลูกนั้น    เพ่ือทรงแนะ 
นํายักษตนน้ัน.  ลําดับนั้น     ยักษที่มีมนุษยเปนภักษา  ไมเล็งประโยชนเกื้อกูล 
แกตน  ขยันแตฆาผูอ่ืนตนนั้น  ทนการลบหลูไมได  มีใจอันความโกรธครอบงํา 
แลว    ประสงคจะใหพระทศพลกลัวแลวหนีไปเสีย    จึงเขยาภูเขาลูกนั้น    เลา 
กันวา  ภูเขาลูกนั้น    ถูกยักษตนน้ันเขยา   ก็มีอาการเหมือนจะหลนทับบนกระ- 
หมอมยักษตนน้ันนั่นแหละ  เพราะอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา. 
        แตนั้น   ยักษคนนั้นก็กลัว   คิดวา  เอาเถิด   เราจะใชไฟเผาสมณะนั้น 
แลวก็บันดาลกองไฟที่ดูนากลัวยิ่งกองใหญ      ไฟกองนั้นกลับทวนลมกอทุกข 
แกตนเอง      แตไมสามารถจะไหมแมเพียงชายจีวรของพระผูมีพระภาคเจาได 
ฝายยักษตรวจดูวา     ไฟไหมสมณะหรือไมไหม     ก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา  
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ทศพล  เหมอืนประทับนั่งเหนือกลีบบัว  ที่อยูบนผิวนํ้าเย็นดุจดวงจันทร   สอง 
แสงนวลในฤดูสารททําความยินดีแกชนทั้งปวง   จึงคิดไดวา  โอ !  พระสมณะ 
ทานน้ีมีอานุภาพมาก  เราทําความพินาศใด ๆ  แกพระสมณะทานนี้  ความพินาศ 
นั้น   ๆ กลับตกลงเหนือเราผูเดียว   แตปลอยพระสมณะทานน้ีไปเสีย    เราก็ไมมี 
ที่พ่ึงที่ชักนําอยางอ่ืน   คนทั้งหลายท่ีพลั้งพลาดบนแผนดิน   ยงัตองยันแผนดิน 
เทาน้ันจึงลุกข้ึนได   เอาเถิด   จําเราจักถึงพระสมณะทานน้ีแหละเปนสรณะ. 
        ดังน้ัน  ยักษตนน้ันครั้นคิดอยางนี้แลว    จึงหมอบศีรษะลงแทบเบ้ือง 
ยุคลบาท     ที่ฝาพระบาทประดับดวยจักรของพระผูมีพระภาคเจา   กราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคสํานึกผิดในความลวงเกิน   ขอลุกะโทษพระ- 
เจาขา  แลวไดถึงพระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ.  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
ก็ตรัสอนุบุพพิกถาโปรดยักษตนน้ัน    จบเทศนา   ยักษตนน้ันก็ต้ังอยูในโสดา- 
ปตติผล พรอมดวยยักษหน่ึงหมื่น. ไดยินวาในวันน้ัน   มนุษยสิ้นทั้งชมพูทวีป 
ทําบุรุษแตละหมูบานๆ  ละคนมาเพ่ือพลีสังเวยยักษตนน้ัน     และนําส่ิงอ่ืน ๆ  ม ี
งา  ขาวสาร   ถั่วพู   ถั่วเขียว   และถั่วเหลืองเปนตนเปนอันมาก    และมีเนยใส 
เนยขน  น้ํามัน   น้ําผ้ึงและนํ้าออย  เปนตน.  ขณะนั้น  ยักษตนนั้นก็ใหของท้ัง 
หมดที่นํามาวันนั้นคืนแกชนเหลาน้ัน   แลวมอบมนุษยที่เขานํามาเพ่ือพลีสังเวย 
เหลาน้ันถวายพระทศพล.                
        ครั้งน้ัน      พระศาสดาทรงใหมนุษยเหลาน้ันบวชดวยเอหิภิกษุอุป- 
สัมปทา  ภายใน  ๗  วันเทาน้ัน   ก็ทรงใหเขาต้ังอยูในพระอรหัตท้ังหมด ประทับ 
ทามกลางภิกษุรอยโกฏ ิ   ทรงยกโอวาทปาติโมกขข้ึนแสดงในท่ีประชุมอันประ-  
กอบดวยองค  ๔    วันเพ็ญมาฆบูรณมี  องค  ๔  เหลาน้ันคือ   ทุกรูปเปนเอหิ-   
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ภิกขุ,  ทุกรูปไดอภิญญา  ๖,  ทุกรูปมิไดนัดหมายกัน     มาเอง,     และเปนวัน 
อุโบสถข้ึน  ๑๕  คํ่า ชื่อวามีองค ๔.  นี้เปนสันนิบาต  การประชุมครั้งท่ี  ๒. ดวย 
เหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เมือ่พระชินเจา    ประทับสงัด  ณ ภูเขานารทกูฏ 
        อีก  ภิกษุรอยโกฏิเปนพระขีณาสพ   ปราศจากมลทิน 
        ก็ประชมุกัน. 
 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ปวิเวกคเต    ไดแก   ละหมูไป.   บทวา 
สมึสุ   แปลวา  ประชุมกนัแลว. 
        ก็ครั้งใด   พระทีปงกรผูนําโลก   เสด็จจําพรรษา  ณ  ภูเขาชื่อสุทัสสนะ 
ไดยินวา  ครั้งน้ัน  มนุษยชาวชมพูทวีปจัดงานมหรสพกัน  ณ  ยอดเขา  ทุก ๆ ป 
เลากันวา   มนุษยที่ประชุมในงานมหรสพนั้น     พบพระทศพลแลวก็ฟงธรรม- 
กถา  เลื่อมใสในธรรมกถานั้น    ก็พากันบวช  ในวันมหาปวารณา  พระศาสดา 
ตรัสวิปสสนากถา  ที่อนุกลูแกอัธยาศัยของภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุเหลาน้ันฟงวิปส- 
สนากถาน้ันแลว   พิจารณาสังขารแลวบรรลุพระอรหัต   โดยลําดับวิปสสนาและ 
โดยลําดับมรรคทุกรูป.    ครั้งน้ัน    พระศาสดาทรงปวารณาพรอมดวยภิกษุเกา 
หม่ืนโกฏ.ิ  นี้เปนการประชุม  ครั้งท่ี  ๓.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                สมัยใด  พระมหาวีระผูเปนมหามุน ี ทรงปวารณา 
        พรอมดวยภิกษุเกาหมื่นโกฏิ  ณ  ภูเขาสุทัสสนะ. 
                สมัยน้ัน    เราเปนชฎิล    มตีบะสูง   ถึงฝงใน 
        อภิญญา  ๕  จาริกไปในอากาศ.  
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        คาถาน้ี   ทานเขียนไวในทีปงกรพุทธวงศ      กถาพรรณานิทานของ 
อรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออัฏฐสาลินี  แตในพุทธวงศนี้ไมมี  กก็ารท่ีคาถาน้ันไม 
มีนั่นแหละเหมาะกวา    ถาถามวา    เพราะเหตุไร     ก็ตอบไดวา   เพราะกลาว 
มาแลวในสุเมธกถาแตหนหลัง. 
        ไดยินวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทีปงกรทรงแสดงธรรม    ธรรมาภิ- 
สมัย  การตรสัรูธรรมก็ไดมีแกสัตวหน่ึงหมื่นและสองหมื่น แตที่สุดแหงการตรัสรู 
มิไดมีโดยจํานวนหนึ่งคน  สองคน  สาม     และสี่คนเปนตน    เพราะฉะน้ัน  
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร     จึงแผไปกวางขวาง     มีคนรูกันมาก 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา                                                           
                ธรรมาภิสมัย   ไดมีเเกสัตวหน่ึงหมื่น  สองหมื่น 
        ไมนบัการตรัสรูของสัตว   โดยจํานวนหน่ึงคน  สองคน. 
 

                                            แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทสวีสสหสฺสาน ไดแก หน่ึงหมื่นและ 
สองหม่ืน. บทวา  ธมฺมาภสิมโย ไดแก  แทงตลอดธรรม คือสัจจะ  ๔.  บทวา 
เอกทฺวินฺน  ความวา  ไมนับโดยนัยเปนตนวา  หน่ึงคนและสองคน  สามคน 
สี่คน  ฯลฯ   สิบคน.    ศาสนาชื่อวาแผไปกวางขวาง    ถึงความเปนจํานวนมาก 
เพราะการตรัสรูนับไมถวนอยางนี้  อันเทวดาและมนุษยผูเปนบัณฑิตเปนอันมาก 
รู  พึงรูวาเปนนิยยานิกธรรม    อันเปนความสําเร็จแลวดวยอธิศีลสิกขาเปนตน 
และเจริญแลวดวยสมาธิเปนตน    ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร  อันพระ- 
        องคทรงชําระบริสุทธิ์ดีแลว   แผไปกวางขวาง  คนเปน 
        อันมากรูกัน    สําเรจ็แลว  เจริญแลวในครั้งน้ัน.  
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                                                       แกอรรถ  

                  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุวิโสธิต  ไดแก    อันพระผูมีพระภาค 
เจาทรงชําระแลว   ทําใหหมดจดดวยดี   ไดยินวา     ภิกษุผูมีอภิญญา ๖ มฤีทธ์ิ  
มาก   สี่แสนรูป   แวดลอมพระทีปงกรศาสดาอยูทุกเวลา   อธิบายวา    สมัยนั้น 
ภิกษุเหลาใดเปนเสกขะ   ทํากาลกิริยา  [มรณภาพ]   ภิกษุเหลาน้ันยอมถูกครหา 
ภิกษุทั้งหมดจึงเปนพระขีณาสพ   ปรนิิพพาน    เพราะฉะน้ันแล    ศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   จึงบานเต็มที่   สําเร็จดวยดี   งดงามเหลือเกิน 
ดวยภิกษุขีณาสพทั้งหลาย  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                ภกิษุสี่แสนรูป    มีอภิญญา ๖    มีฤทธ์ิมากยอม 
        แวดลอม พระทศพลทีปงกร  ผูรูแจงโลกทุกเมื่อ. 
                สมัยน้ัน ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง  เปนเสขะยังไม 
        บรรลุพระอรหัต   ละภพมนุษยไป  ภิกษุเหลาน้ันยอม 
        ถูกครหา.  
                ปาพจนคือพระศาสนา    อันพระอรหันตผูคงท่ี 
        เปนขีณาสพ  ไรมลทิน  ทําใหบานเต็มท่ีแลว  ยอม 
        งดงามทุกเมื่อ. 
 

                                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตฺตาริ  สตสหสฺสานิ    พึงถือความ 
อยางนี้วา  ทานกลาววา   ฉฬภิฺา  มหิทฺธิกา  ดงัน้ีก็เพ่ือแสดงวา  ภิกษุ 
เหลาน้ี     ทีท่านแสดงดวยการนับแลวมีจํานวนที่แสดงไดอยางนี้.    อีกนัยหนึ่ง 
คําวา    ฉฬภิฺา  มหิทธฺิกา   พึงทราบวาเปนปฐมาวิภัตติ    ลงในอรรถ 
ฉัฏฐีวิภัตติวา  ฉฬภิฺาน   มหิทฺธกิาน.  บทวา   ปริวาเรนฺติ    สพฺพทา  
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ไดแก   แวดลอมพระทศพลตลอดกาลเปนนิตย  อธิบายวา  ไมละพระผูมีพระ- 
ภาคเจาไปเสียในที่ไหน ๆ.  บทวา    เตน  สมเยน  แปลวา   ในสมัยนั้น    ก ็
สมยศัพทนี้  ใชกันในอรรถ  ๙   อรรถ  มีอรรถวา  สมวายะ  เปนตน   เหมือน 
อยางที่ทานกลาวไววา 
                สมยศัพท   ใชในอรรถวา   สมวายะ   ขณะ   กาล  สมูหะ 
        เหตุ  ทฏิฐิ  ปฏิลาภะ  ปหานะ  และปฏิเวธะ. 
แตในที่นี้  สมยศัพทนั้น    พึงเห็นวาใชในอรรถวา  กาล   ความวา  ในกาลน้ัน. 
บทวา มานุส  ภว  ไดแก ภาวะมนุษย. บทวา อปฺปตฺตมานสา  ความวา พระ 
อรหัต  อันพระเสขะเหลาใด  ยังไมถึงแลวไมบรรลุแลว.   คําวา  มานส  เปนชื่อ 
ของราคะ ของจิต และของพระอรหัต.  กร็าคะทานเรียกวา มานสะ ไดในบาลีนี้วา 
อนฺตลิกฺขจโร  ปาโส   ยฺวาย  จรติ  มานโส   ราคะนั้นใด  เปนบวง   เที่ยว 
อยูกลางหาว  ยอมเที่ยวไป.  จิตทานก็เรียกวา  มานสะ  ไดในบาลีนี้วา   จิตฺต 
มโน  มานส  หทย  ปณฺฑร  แปลวา  จติ  ทั้งหมด. พระอรหัต  ทานเรียกวา 
มานสะ   ไดในบาลีนี้วา  อปฺปตฺตมานโส   เสโข  กาล  กยิรา    ชเนสุต 
พระเสขะมีพระอรหัตอันยังไมบรรลแุลวจะพึงทํากาละเสีย   พระชเนสุตะเจาขา. 
แมในท่ีนี้ก็ประสงคเอาพระอรหัต  เพราะฉะนั้น    จึงมีความวา  ผูมีพระอรหัต-   
ผลอันยังไมบรรลุแลว .   บทวา  เสขา  ไดแก  ชื่อวาเสขะ   เพราะอรรถวาอะไร. 
ชื่อวาเสขะ   เพราะอรรถวาไดเสขธรรม.   สมจริงดังท่ีตรัสไววา  ภิกษุทูลถามวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุเปนเสขะดวยเหตุเพียงเทาไร    พระเจาขา.     ตรัส 
ตอบวา  ดูกอนภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิที่เปนเสขะ 
ฯลฯ ประกอบดวยสัมมาสมาธิที่เปนเสขะ  ภิกษุเปนเสขะ  ดวยเหตุเพียงเทานี้. 
อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุทั้งหลายยังศึกษาอยู     เหตุนัน้จึงชื่อวาเสขะ.    สมจรงิดัง  
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ที่ตรัสไววา   ดูกอนภิกษุ   ภิกษุยังศึกษาอยู   ภิกษุยงัศึกษาอยู  ดังนี้แล   เพราะ 
ฉะน้ัน    จึงเรียกวาเสขะ    ภิกษุศึกษาอะไรเลา    ภิกษุศึกษาอธิศีลบาง   ศึกษา 
อธิจิตบาง   ศึกษาอธิปญญาบาง   ดังนี้แล   ภิกษุ     เพราะฉะนั้น      จึงเรียกวา 
เสขะ.   บทวา   สุปุปฺผิต  ไดแก  แยมดวยดีแลว.     บทวา   ปาวจน  ไดแก 
คําอันบัณฑิตสรรเสริญแลว   หรือคําท่ีถึงความเจริญแลว   ชื่อวาปาวจนะ.   คํา 
เปนประธานน้ันแล      ชือ่วา  ปาวจนะ      อธิบายวา    พระศาสนา.     บทวา 
อุปโสภติ   ไดแก  เรื่องรองยิ่ง   รุงโรจนยิ่ง.   บทวา   สพฺพทา   ไดแก   ทุก 
กาล.  ปาฐะวา  อุปโสภติ  สเทวเก  ดังนี้ก็มี. 
        พระผูมพีระภาคเจาทีปงกรพระองคนั้น ทรงมีพระนคร ชือ่วารัมมวดี  
มีพระชนกเปนกษัตริย  พระนามวาพระเจาสุเทวะ พระชนนีเปนพระเทวีพระ- 
นามวา พระนางสุเมธา  มีพระอัครสาวกคู   ชื่อสุมังคละ และ  ติสสะ มีพระ 
อุปฏฐากชื่อสาคตะ  มีพระอัครสาวิกาคู  ชื่อนันทา  และสุนันทา  ตนไมเปนที่ 
ตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   คือ  ตนเลียบ.  พระองคสูง  ๘๐  ศอก 
พระชนมายุแสนป. 
        ถาจะถามวา  ในการแสดงนครเกิดเปนตนเหลาน้ีมีประโยชนอะไร.  ขอ 
ชี้แจงดังน้ี   ผิวาพระพุทธเจาพระองคใด  ไมพึงปรากฏพระนครเกิดไมพึงปรา- 
กฏพระชนก  ไมพึงปรากฏพระชนนีไซร   พระพุทธเจาพระองคนี้     ก็ยอมไม 
ปรากฏพระนครเกิด  พระชนก  พระชนนี.  ชนทัง้หลาย   เมื่อสําคัญวาผูนี้เห็น 
จะเปนเทพ   สักกะ   ยักษ  มาร   หรือพรหม   ปาฏหิาริยเชนนี้แมของเทวดาท้ัง 
หลายไมอัศจรรย  ก็จะไมพึงสําคัญพระดํารัสวาควรฟงควรเชื่อถือ   แตนั้น   การ 
ตรัสรูก็ไมมี    ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาก็ไรประโยชน     พระศาสนาก็จะ 
ไมนําสัตวออกจากทุกข  เพราะฉะนั้น   จึงควรแสดงปริจเฉทข้ันตอน   มีนครเกิด 
เปนตนของพระพุทธเจาทุกพระองค  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  
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                พระทีปงกรศาสดา  ทรงมพีระนครชื่อวารัมมวดี 
        พระชนกพระนามพระเจาสุเทวะ    พระชนนพีระนาม 
         พระนางสุเมธา. 
                พระพิชิตมารทรงครอบครองอาคารสถานอยู 
        หมื่นป  ทรงมีปราสาทอันอุดม ๓ หลัง   ชื่อวา  หังสา 
         ปราสาท    โกญจาปราสาท  และมยุราปราสาท. 
                มสีนมนารี  ๓ แสนนาง  ลวนประดับประดาสวย 
        งาม  พระมเหสีพระนามวา  ปทุมา  พระโอรสพระนาม 
        วา อุสภกัขันธกุมาร. 
                พระชินเจาทรงเห็นนิมิต  ๔ ประการแลว   ออก 
         ผนวชดวยคชยานคือ  พระยาขางตน  ทรงบาํเพ็ญเพียร 
         อยู   ๑๐  เดือนเต็ม. 
                ครัน้ทรงบําเพ็ญเพียรแลว    ก็ไดตรัสรูพระสัม- 
        โพธิญาณ   พระมหามุนีทีปงกร   มหาวีรเจาอันพรหม 
         ทูลอาราธนาแลว  ทรงประกาศพระธรรมจักร  ประทับ 
         อยูที่นนัทาราม  ประทับนั่งท่ีควงไมซึก   ทรงปราบปราม           
          เดียรถีย. 
                พระทีปงกรศาสดา  ทรงมพีระอัครสาวก  ชื่อวา 
         สุมังคละ   และติสสะ  มีพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา  สาคตะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวานันทาและสุนันทา  ตนไม 
         ตรัสรู  ของพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น    เรียกกัน 
         วาตนเลียบ.   
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                พระทีปงกรมหามุนี    สูง  ๘๐  ศอก     สงางาม 
        เหมือนตนไมประจําทวีป   เหมือนตนพระยาสาละออก 
        ดอกบานเต็มตน. 
                พระผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองคนั้น      มีพระชน- 
        มายุแสนป  พระองคพระชนมยนืถึงเพียงน้ัน   จึงทรง 
        ยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสารแลว    ก็เสด็จ 
        ดับขันธปรินิพพาน  ทั้งพระสาวก    เหมือนกองไฟลุก 
        โพลงแลวก็ดับไป. 
                พระวรฤทธิ์ดวย  พระยศดวย   จักรรัตนะท่ีพระ 
        ยุคลบาทดวย  ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน  สังขารทุกอยาง 
        ก็วางเปลา   แนแท. 
                พระทีปงกรชินศาสดา  เสด็จนิพพาน  ณ  นันทา- 
        ราม พระสถูปของพระชินเจาพระองคนั้น   ทีน่ันทาราม                              
        สูง ๓๖   โยชน. 
                พระสถูปบรรจุบาตร   จีวร    บรขิารและเครื่อง 
        บริโภคของพระศาสดาประดิษฐานอยูที่โคนโพธิพฤกษ  
        ในกาลน้ันสูง  ๓  โยชน.  
 
                                              แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สุเทโว  นาม  ขตฺติโย  ความวา   พระ- 
องคมีพระชนกพระนามวา  พระเจาสุเทวะ.  บทวา  ชนิกา  ไดแก พระชนน.ี 
บทวา  ปปฺผลิ  ไดแก  ตนเลียบหรือตนมะกอกเปนตนไมเปนที่ตรัสรู.  บทวา 
อสีติหตฺถมุพฺเพโธ  แปลวาพระองคสูง ๘๐  ศอก. บทวา  ทีปรกฺุโขว  ความวา  
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พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นยังทรงพระชนมอยูมีพระสรีระประดับดวยพระวรลักษณ 
๓๒ ประการและพระอนุพยัญชนะ   พรอมบริบูรณดวยพระสัณฐานสูงและใหญ 
ประดุจตนไมประจําทวีป   ที่ประดับดวยประทีปมาลาอันรุงเรือง   ทรงสงางาม 
เหมือนพ้ืนนภากาศ  ที่รุงเรืองดวยหมูดาวท่ีเปลงแสงเปนขายรัศมีเลื่อมประกาย. 
บทวา   โสภติ  แปลวา  งามแลว.  บทวา  สาลราชาว  ผุลฺลิโต  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาสูง  ๘๐ ศอก  สงางามอยางยิ่ง  เหมือนตนพระยาสาละ   ที่ออก 
ดอกบานสะพรั่งท่ัวท้ังตน   และเหมือนตนปาริฉัตตกะสูงรอยโยชน    ดอกบาน 
เต็มตน. 
        บทวา  สตสหสฺสวสฺสานิ   ความวา    พระองคทรงมีพระชนมายุ 
แสนป.    บทวา  ตาวตา   ติฏมาโน    ไดแก   ทรงมีพระชนมยืนอยูเพียง 
เทาน้ัน.  บทวา   ชนต ไดแก  ประชุมชน.  บทวา  สนฺตาเรตฺวา  มหาชน 
แปลวา   ยังมหาชนใหขามโอฆสงสาร   ปาฐะวา   สนฺตาเรตฺวา   สเทวก   ดงั 
นี้ก็มี   ปาฐะน้ัน    มีความวา  ทรงยังโลกพรอมท้ังเทวโลก  ใหขามโอฆสงสาร. 
บทวา  สา  จ  อิทฺธ ิ ความวา  สมบัตินั้น    และอานุภาพดวย.  บทวา  โส   จ 
ยโส  ความวา  บริวารยศนั้นดวย.  บทวา  สพฺพ  ตมนฺตรหิต   ความวา 
มีประการดงักลาวมานั้นทั้งหมด  เกิดเปนสมบัติ   ก็อันตรธานปราศไป.  บทวา 
นนุ  ริตฺตา  สพฺพสงฺขารา    ความวา   ก็สังขตธรรมท้ังหมด   กว็างเปลา 
แนแท   คือเวนจากสาระวาเที่ยงเปนตน. 
        ก็ในพุทธวงศนี้   ปริเฉทตอนที่วาดวยนครเปนตนมาในบาลี.    สวน 
วาระมากวาระ   ไมไดมา   วาระนั้นควรนํามาแสดง.   อะไรบาง  คือ 
        ๑.  ปุตตปริเฉท   ตอนวาดวย  พระโอรส 
        ๒.  ภรยิาปริเฉท   ตอนวาดวย  พระชายา  
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        ๓.  ปาสาทปริเฉท   ตอนวาดวย  ปราสาท 
        ๔.  อคารวาสปริเฉท   ตอนวาดวย  การอยูครองเรือน 
        ๕.  นาฏกิตถิปริเฉท   ตอนวาดวย  สตรีฟอนรํา 
        ๖.  อภนิิกขมนปริเฉท   ตอนวาดวย  อภิเนษกรมณ 
        ๗.  ปธานปริเฉท   ตอนวาดวย  การบําเพ็ญเพียร 
        ๘.  วิหารปริเฉท  ตอนวาดวย  พระวิหาร 
        ๙.  อุปฏฐากปริเฉท   ตอนวาดวย  พุทธอุปฏฐาก. 
เหตุในการแสดงปริเฉทเหลาน้ัน  กลาวไวแลวแตหนหลัง  ก็พระทีปงกรพระองค 
นั้น    มีพระสนมสามแสนนาง  มีพระอัครมเหสีพระนามวา  ปทุมา    พระโอรส 
พระนามวา  อุสภักขันธะ  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระชินศาสดาทีปงกร  มีพระมเหสี  พระนามวา 
        ปทุมา  งามปานปทุมบาน  พระโอรสพระนามวาอุสภัก- 
        ขันธะ. 
                มปีราสาท  ๓  หลงชื่อ   หังสา  โกญจา   มยุรา 
        ทรงครองเรือนอยูหมื่นป. 
                พระชินเจาเสด็จอภิเนษกรมณดวยคชยาน     คือ 
        พระยาชางตน   ประทับอยู  ณ  พระวิหาร  ชือ่วานันทา- 
        ราม  พระองคมีพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวานันทะ๑    ทรงทํา 
        ความราเริงแกโลก 
        ก็พระพุทธเจาทุกพระองคมี   เวมัตตะ   คือความแตกตางกัน   ๕  อยาง 
คือ   ๑.  อายุเวมัตตะ  ๒.  ปมาณเวมัตตะ   ๓.  กุลเวมัตตะ   ๔.  ปธานเวมัตตะ 
๕. รัศมิเวมัตตะ. 
 
 ๑.  บาลีเปน  สาคตะ.  
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        บรรดาเวมัตตะ  ๕ นั้น   ชื่อวา อายุเวมัตตะ  ไดแก พระพุทธเจาบาง 
พระองคมีพระชนมายุยืน  บางพระองคมีพระชนมายุนอย จริงอยางนั้น พระผูมี 
พระภาคเจาทีปงกร   มีพระชนมายุประมาณแสนป  พระผูมีพระภาคเจาของเรา 
มีพระชนมายุประมาณรอยป. 
        ชื่อวา ปมาณเวมัตตะ  ไดแก พระพุทธเจาบางพระองคสูง   บางพระ- 
องคตํ่า  จริงอยางนั้น    พระพุทธเจาทีปงกรมีขนาดสูงประมาณ  ๘๐ ศอก  สวน 
พระผูมีพระภาคเจาของเราสูงประมาณ  ๑๘ ศอก. 
        ชื่อวา  กุลเวมัตตะ   ไดแก บางพระองคเกิดในตระกูลกษัตริย   บาง 
พระองคเกิดในตระกูลพราหมณ  จริงอยางนั้น พระพุทธเจาทีปงกรเปนตนเกิด 
ในตระกูลกษัตริย      พระพุทธเจากกุสันธะและพระโกนาคมนะเปนตนเกิดใน 
ตระกูลพราหมณ. 
        ชื่อวา  ปธานเวมัตตะ  ไดแก บางพระองค  ทรงบําเพ็ญเพียรชั่วเวลา 
นิดหนอยเทาน้ันเชนพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ   บางพระองคทรงบําเพ็ญเพียร 
เปนเวลานาน   เชนพระผูมีพระภาคเจาของเรา. 
        ชื่อวา  รัสมิเวมัตตะ   ไดแก   รัศมีพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา 
มังคละแผไปตลอดหมื่นโลกธาตุ    ของพระผูมีพระภาคเจาของเราเพียงวาเดียว. 
        บรรดาเวมัตตะ ๕  นั้น     รัศมีเวมัตตะ     ยอมเนื่องดวยพระอัธยาศัย 
พระองคใดปรารถนาเทาใด     รัศมพีระสรีระของพระองคนั้น    ก็แผไปเทาน้ัน. 
สวนพระอัธยาศัยของพระมงคลพุทธเจาไดมีแลววา  ขอรัศมีจงแผไปตลอดหมื่น 
โลกธาตุ.   แตไมมีความแตกตางกันในการแทงตลอดคุณท้ังหลายของพระพุทธ- 
เจาทุกพระองค.                                                                                
        อน่ึง มสีถานที่  ๔ แหงที่พระพุทธเจาทุกพระองคไมทรงละเวน.  โพธิ 
บัลลังกเปนสถานที่ไมทรงละ  ยอมมีในที่แหงเดียวกันแนนอน.  สถานที่ประกาศ 
พระธรรมจักรก็ไมทรงละ  อยูในปาอิสิปตนะ  มิคทายวันเทาน้ัน.  ในเวลาเสด็จ  
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ลงจากเทวโลก   ใกลประตูสังกัสสนครยางพระบาทแรก   ก็ไมทรงละ.   สถานที่ 
เทาเตียงทั้งส่ีต้ังอยู      ที่พระคันธกุฎีในพระเชตวันวิหารก็ไมทรงละเหมือนกัน. 
แมพระวิหารก็ไมทรงละ   แตพระวิหารน้ันเล็กบาง   ใหญบาง. 
        อน่ึง     ขออ่ืนอีก      ของพระผูมีพระภาคเจาของเรามีสหชาตปริเฉท 
ตอนวาดวยสหชาต  และนักขัตตปริเฉทตอนวาดวยนักษัตร  มีเปนพิเศษ.   เลา 
กันวาสหชาต  คือส่ิงท่ีเกิดรวมกับพระสัพพัญูโพธิสัตวของเรา  มี ๗  คือ พระ- 
มารดาของพระราหุล  พระอานันทเถระ  นายฉันนะ  พระยามากัณฐกะ ขุมทรัพย 
มหาโพธิพฤกษ พระกาฬุทายี. ไดยินวา โดยดาวนักษัตรในเดือนอาสาฬหะหลัง 
นั่นแล  พระมหาบุรุษ  ก็เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา   เสด็จออกมหาภิเนษ- 
กรมณ  ประกาศพระธรรมจักร    ทรงทํายมกปาฏิหาริย,    โดยดาวนักษัตรใน 
เดือนวิสาขะ   ก็ประสูติ      ตรัสรู  และปรินิพพาน     โดยดาวนักษัตรในเดือน 
มาฆะ   พระองคก็ประชุมพระสาวก  และทรงปลงอายุสังขาร,   โดยดาวนักษัตร 
ในเดือนอัสสยุชะ   (ราวกลางเดือน  ๑๑)    เสด็จลงจากเทวโลก.    ความพิเศษ 
ดังกลาวมานี้   ควรนํามาแสดง   นี้เปนปริเฉท  ตอนวาดวยวาระมากวาระ    คาถา 
ที่เหลือ  งายดายท้ังน้ันแล. 
        พระผูมพีระภาคเจาทีปงกร    ดํารงอยูจนตลอดพระชนมายุ    ทรงทํา 
พุทธกิจทุกอยาง    เสด็จดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ    ตาม 
ลําดับ. 
        ไดยินวา  ในกัปใด  ที่พระทีปงกรทศพลเสด็จอุบัติ   ในกัปนั้นไดมีแม 
พระพุทธเจาพระองคอ่ืน ๆ  อีก ๓ พระองคคือ พระตัณหังกร  พระเมธังกร พระ 
สรณังกร      การพยากรณพระโพธิสัตวในสํานักของพระพุทธเจาเหลาน้ันไมมี  
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาเหลาน้ัน     จึงไมแสดงไวในที่นี้.    แตเพ่ือแสดงพระ- 
พุทธเจาทุกพระองค   ที่เสด็จอุบัติแลวอุบัติแลว   ต้ังแตตนกัปน้ัน    ในอรรถกถา 
ทานจึงกลาวคําน้ีไววา  
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                พระสัมพุทธเจา   ผูเปนยอดของสัตวสองเทา  คือ 
        พระตัณหังกร พระเมธังกร   พระสรณังกร  พระทีปงกร 
        พระโกณฑัญญะ. 
                พระมุนี  คือพระมังคละ พระสุมนะ  พระเรวตะ 
        พระโสภิตะ  พระอโนมทัสสี  พระปทุมะ  พระนารทะ 
        พระปทุมุตตระ. 
                พระผูมียศใหญ     ผูนําโลก   คือ    พระสุเมธะ 
        พระสุชาตะ  พระปยทัสสี    พระอัตถทัสสี   พระธัมม- 
        ทัสส ี พระสิทธัตถะ. 
                พระสัมพุทธเจาผูนํา  คือพระติสสะ  พระผุสสะ 
        พระวิปสสี    พระสขีิ   พระเวสภู     พระกกสุันธะ 
        พระโกนาคมนะ   พระกัสสปะ. 
                พระสัมพุทธเจาเหลาน้ันไดมีมาแลว     ทรงปราศ- 
         จากราคะ  มีพระหฤทัยมั่นคง  เสด็จอุบัติแลว    ก็ทรง 
         บรรเทาความมืดอยางใหญ   ดังดวงอาทิตย    พระองค 
         กับทั้งพระสาวก       ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว 
         ดังกองไฟลุกโพลงแลวก็ดับไปฉะนั้น.  
                   จบ   พรรณนาวงศพระทีปงกรพุทธเจา 
            แหงอรรถกถาพุทธวงศ   ชื่อมธุรัตถวิลาสินีที่แตง 
        ไมสังเขปนัก    ไมพิศดารนัก    ดงักลาวมาฉะน้ี  
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         ๒.  วงศพระโกณฑัญญพุทธเจาท่ี  ๒ 
 

           วาดวยพระประวัติของพระโกณฑัญญพุทธเจา 
 
                 [๓]  ตอจากสมัยพระทีปงกรพุทธเจา  พระพุทธ- 
         เจาพระนามวาโกณฑัญญะ  ผูนําโลก   ผูมพีระเดชไมมี 
        ที่สุด  มพีระยศนับไมได   ผูมีพระคุณหาประมาณมิได 
          ยากท่ีจะเขาเฝา. 
                พระองคทรงมีพระขันติเปรียบดวยแผนธรณี  ทรง 
         มีศีล  เปรียบดวยสาคร  ทรงมีสมาธิเปรียบดวยขุนเขา 
         พระเมรุ  ทรงมีพระญาณเปรียบดวยทองนภากาศ. 
                ครัง้นั้น  พระพุทธเจาทรงประกาศอินทรีย  พละ 
         โพชฌงคและมรรคสัจ    เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกสัตว 
         ทั้งปวง. 
                เมือ่พระโกณฑัญญพุทธเจา     ผูนําโลก    ทรง 
         ประกาศพระธรรมจักร     ธรรมาภิสมัยการตรัสรูธรรม 
         ครั้งท่ี  ๑  ไดมีแกสตัวแสนโกฏิ. 
                เมือ่ทรงแสดงธรรมตอ ๆ   จากน้ัน      ในสมาคม 
           ของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย     ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี  ๒ 
          ไดมีแกสัตวเกาหมื่นโกฏ.ิ 
                สมัยเม่ือทรงขมพวกเดียรถียแสดงธรรม   ธรรมา- 
         ภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏ.ิ   
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                พระโกณฑัญญพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญทรง 
          มีสันนิบาต    ประชุมพระขีณาสพ  ผูไรมลทิน  ผูคงท่ี 
          ๓  ครัง้. 
                คือครั้งท่ี   ๑   เปนการประชุมพระขีณาสพจํานวน 
          แสนโกฏิ   ครั้งท่ี  ๒  จํานวนเกาหมื่นโกฏิ   ครั้งท่ี   ๓ 
          จํานวนแปดหมื่นโกฏิ. 
                สมัยน้ัน    เราเปนกษัตริยนามวา  วิชิตาวี   ครอบ 
          ครองอิสราธิปตยเหนือปฐพี  มมีหาสมุทรเปนขอบเขต. 
                เราเลี้ยงพระขีณาสพจํานวนแสนโกฏิ   ผูไรมลทิน 
          ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   พรอมดวยพระโกณฑัญญพุทธเจา 
            ผูเปนนาถะเลิศแหงโลก  ใหอิม่หนําสําราญดวยอาหาร 
         อันประณีต. 
                พระโกณฑัญญพุทธเจา    ผูนําโลกพระองคนั้น  
         ทรงพยากรณเราวา     จักเปนพระพุทธเจาในกัปที่หา 
         ประมาณมิไดนับแตกัปนี้. 
                ตถาคตจักออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัศดุที่  
         นารื่นรมย    ต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา   นั่ง  ณ  โคน 
        อัชปาลนิโครธ   รับขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลว   จักเขา 
          ไปยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจา   เสวยขาวมธุปายาส  ณ  รมิฝงแมน้ํา 
          เนรัญชรา   จักเดินตามทางท่ีเขาตกแตงดีแลวเขาไปท่ี 
        โคนโพธิพฤกษ.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 308 

                ตอแตนั้น  พระผูมีพระยศใหญ  จักทําประทักษิณ  
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  จักตรัสรูที่โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่ออัสสตัถะ   ตนโพธิใบ. 
                พระชนนีของทานผูนี้  จักมีพระนามวาพระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา พระเจาสุทโธทนะ  ทานผู 
         นี้จักมพีระนามวา  โคดม. 
                คูพระอัครสาวก   ชื่อวาพระโกลิตะและพระอุป- 
         ติสสะ  เปนผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ  มจีิตสงบ   ต้ัง 
         มั่น  พุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา  อานันทะ  จักบํารุงพระชินะ 
          เจาพระองคนี้. 
                มคูีพระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระเขมาและพระอุบล- 
          วรรณา  เปนผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ   มีจิตสงบ 
           ต้ังมั่น. 
                ตนไมเปนที่ตรัสรู   ของพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
          องคนัน้  เรียกกันวา  อัสสัตถะ  ตนโพธิใบ. 
                มอีัครอุปฎฐากช่ือ  จิตตะ  และหัตถอาฬวกะ  ม ี
          อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่  นันทมาตา  และอุตตรา. 
                พระชนมายุของพระโคดมผูมีพระยศพระองคนั้น  
          ประมาณ  ๑๐๐   ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย      ฟงพระดํารัสของ 
           พระผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญนี้แลว  ก็ปรา- 
          โมชปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอเน้ือพุทธางกูร.   
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                หมื่นโลกธาตุพรอมท้ังเทวดา     ก็พากันโหรอง 
         ปรบมอื  หัวรอรา  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ฝายพวกเราจักพลาดคําส่ังสอนของพระโลกนาถ 
         พระองคนี้   ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย   เมื่อจะขามแมน้ํา  พลาดทานํ้า 
         เฉพาะหนา     ก็ไปถือเอาทานํ้าทาหลัง      ขามแมน้ํา 
        ฉันใด 
                พวกเราทุกคน   ผิวา  จะผานพนพระชินเจาพระ- 
         องคนี้ไป  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนาของ 
        ทานผูนี ้ ฉันนั้นเหมอืนกัน. 
                เราสดับพระดํารัสของพระองคแลว    กย็ังจิตให 
         เลื่อมใสยิ่งขึ้น  เมื่อจะยังประโยชนนั้นนั่นแลใหสําเร็จ 
         จึงไดถวายราชสมบติัอันยิ่งใหญ  แดพระชินเจา   ครั้น  
           ถวายราชสมบัติอนัยิ่งใหญแลว     ก็บวชในสํานักของ 
         พระองค. 
                เราเลาเรียนพระสูตร  พระวินัย   และนวังคสัตถุ- 
         ศาสนทั้งหมดทําพระศาสนาของพระชินเจาใหงดงาม. 
                เราอยูในพระศาสนานั้น  ไมประมาทในอิริยาบถ 
         นั่ง   ยนื    และ    เดิน   ถึงฝงแหงอภิญญาแลว   ก็ไปสู 
         พรหมโลก.   
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                พระโกณฑัญญพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณย่ิงใหญ  ม ี
        พระนคร ชื่อวา  รมัมวดี  พระชนกพระนามวาพระเจา 
        สุนันทะ  พระชนนพีระนามวา  พระนางสุชาดา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหมื่นป   ทรงม ี
        ปราสาทอยางยอดเย่ียม  ๓  หลงั    ชื่อวา   รจุิปราสาท 
        สุรุจิปราสาท  สุภปราสาท    มีพระสนมนารีสามแสน 
        นาง  มพีระอัครมเหสี     พระนามวา   รุจิเทว ี  มีพระ 
        โอรสพระนามวา  วชิิตเสนะ. 
                ทรงเห็นนิมิตท้ัง   ๔  เสด็จออกอภิเนษกรมณดวย 
         ยานคือรถทรง พระชินเจาทรงบําเพ็ญเพียรอยู  ๑๐ เดือน 
          เต็ม. 
                พระมหาวีระโกณฑัญญะ   ผูเปนยอดแหงสัตว 
         สองเทาผูสงบ  อันพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศ 
         พระธรรมจักรแกเทพดาท้ังหลาย  ณ  มหาวนั. 
                ทรงมีคูอัครสาวก   ชื่อพระภัททะและพระสุภัททะ 
         พระโกณฑัญญพุทธเจา ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงมีพระ 
        พุทธอปุฏฐาก    ชื่อวา    อนุรุทธะ. 
                พระโกณฑัญญพุทธเจาผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีคู 
         อัครสาวิกา   ชื่อพระติสสาและพระอุปติสสา.   พระ- 
         โกณฑญัูพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   มีตนไมเปนที่ 
         ตรัสรู   ชื่อ   สาลกัลยาณี  [ตนขานาง]   
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                       ทรงมีอัครอุปฏฐาก  ชือ่โสณะ  และอุปโสณะ   มี 
         อัครอุปฏฐายิกา   ชื่อ นันทา  และสิริมา. 
                      พระมหามุนีพระองคนั้น  สง  ๘๘  ศอก  ทรงสงา 
        งามเหมือนดวงจันทร   ประหน่ึงดวงอาทิตยเที่ยงวัน. 
                       ในยุคนั้น   ทรงมีพระชนมายุแสนป   พระองค  
        เมื่อทรงพระชนมอยูเพียงนั้น    กท็รงยังหมูชนเปนอัน 
        มากใหขามโอฆสงสาร.  
                       แผนดินก็งดงามดวยพระขีณาสพ     ผูไรมลทิน 
        เหมือนทองนภากาศงามดวยหมูดาว  พระองคก็งดงาม 
        เหมือนอยางนั้น. 
                       พระอรหันตเหลาน้ัน  ทาประมาณมิได   ไมหว่ัน 
        ไหวดวยโลกธรรม  ยากท่ีจะมีผูเขาไปหา   พระผูมียศ 
        ใหญเหลาน้ัน       แสดงอิทธิปาฏิหาริยแลวกน็ิพพาน 
         เหมือนสายฟาแลบ. 
                         พระวรฤทธ์ิของพระชินเจาไมมีอะไรเทียบได 
        พระสมาธิอันญาณอบรมแลว  ทัง้นั้นก็อันตรธานไปส้ิน 
         สังขารทั้งปวงก็วางเปลาโดยแนแท. 
                        พระโกณฑัญญพุทธเจา   ผูทรงพระสิริเสด็จดับ  
          ขันธปรินิพพาน  ณ  พระวิหารนันทารามพระเจดียของ 
        พระองคในพระวิหารนั้น  สูง  ๗ โยชน. 
                จบวงศพระโกณฑัญญพุทธเจาท่ี  ๒                          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 312 

       พรรณนาวงศพระโกณฑัญญพุทธเจาที่  ๒ 
 
        ดังไดสดับมา  เมื่อพระผูมีพระเจาทีปงกรเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 
ศาสนาของพระองคดํารงอยูแสนป.      เพราะอันตรธานแหงพระสาวกท้ังหลาย  
ของพระพุทธะและอนุพุทธะแมศาสนาของพระองคก็อันตรธาน.  ตอมาภายหลัง 
ศาสนาของพระองค   ลวงไปอสงไขยหนึ่ง    พระศาสดาพระนามวาโกณฑัญญะ 
ก็อุบัติในกัปหน่ึง.  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงบําเพ็ญบารมีมาสิบหก 
อสงไขยแสนกัป   อบรมบมพระญาณแกกลาแลว    ทรงดํารงอยูในอัตภาพเชน 
เดียวกับอัตภาพเปนพระเวสสันดร  จุติจากอัตภาพน้ันแลว  บังเกิดในสวรรคชั้น 
ดุสิต  ดํารงอยูในดุสิตน้ัน จนตลอดพระชนมายุ ประทานปฏิญาณแกเทวดาท้ังหลาย 
จุติจากดุสิต  ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางสุชาดาเทวี  ในราชสกุลของ     
พระเจาสุนันทะ   กรุงรัมมวดี.  ในขณะที่พระองคทรงถือปฏิสนธิ  ก็บังเกิด 
พระปาฏิหาริย  ๓๒  ประการดังกลาวไวในวงศของพระทีปงกรพุทธเจา.  พระองค 
มีเหลาเทวดาถวายอารักขา   ถวนทศมาสก็ประสูติจากพระครรภพระมารดา  ทรง 
เปนยอดของสรรพสัตว   บายพระพักตรทางทิศอุดร  เสด็จยางพระบาทได ๗ 
กาว  ทรงแลดูทุกทิศ   ทรงเปลงอาสภิวาจาวา   เราเปนผูเลิศแหงโลก    เรา 
เปนผูเจริญท่ีสุดแหงโลก     เราเปนผูประเสริฐท่ีสุดแหงโลก   ชาตินี้ 
เปนชาติสุดทาย  ต้ังแตบัดน้ี   ไมมีการเกิดอีก. 
        ตอน้ัน  ในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตวนั้น    พระประยูรญาติ 
ทั้งหลาย  ก็ขนานพระนามวา โกณฑัญญะ  ความจริงพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
องคนั้นทรงมีพระโคตร  เปนโกณฑัญญโคตร.  เขาวา  พระองคมีปราสาท ๓ 
หลังนารื่นรมยอยางยิ่ง  ชื่อวา  รามะปราสาท  สุรามะปราสาท๑  สุภะปราสาท.  ทั้ง 
 
๑.  บาลีเปน  รุจิ   สุรุจิ  และสุภะปราสาท.  
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๓  หลังน้ันมสีตรีฝายนาฏกะ  ผูชํานาญการฟอนราํ  การขับรองและการบรรเลง 
ประจําอยูถึงสามแสนนาง.  พระองคมีพระมเหสีพระนามวา รุจิเทวี  มีพระโอรส 
พระนามวา วิชิตเสนะ  ทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหม่ืนป. 
        พระโพธิสัตวนั้น   ทรงเห็นคนแก  คนเจ็บ  คนตายและนักบวช  เสด็จ 
ออกอภิเนษกรมณดวยรถทรงเทียมมา  ทรงผนวชแลว  ทรงบําเพ็ญเพียรอยู  ๑๐ 
เดือน    โกณฑัญญกุมารกําลังผนวชอยู   คนสิบโกฏกิ็บวชตามเสด็จโกณฑัญญ- 
กุมารน้ัน    อันคนเหลานั้นแวดลอมแลว   ก็ทรงบําเพ็ญเพียรอยู  ๑๐  เดือน  ณ 
ดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเสวยขาวมธุปายาสรสอรอยอยางยิ่ง      ซึ่งธิดาเศรษฐีชื่อวา 
ยโสธรา ผูมีเตาถันอวบอ่ิมเทากัน  ณ  บาน สุนันทคาม  ถวายแลว ทรงยับยัง้ 
พักกลางวัน  ณ  ปาตนสาละ  ที่ประดับดวยผลใบออนและหนอ     เวลาเย็น 
ทรงละหมูแลวทรงรับหญา  ๘  กํา ที ่ สุนันทะอาชีวก  ถวาย   มาแลว   ทรงทํา 
ประทักษิณตนสาลกัลยาณี   [ตนขานาง]  ๓ ครั้ง  ทรงสํารวจดูทิศบูรพา   ทรงทํา 
ตนไมที่ตรัสรูไวเบ้ืองพระปฤษฎางค    ทรงปูลาดหญากวาง  ๕๘  ศอก   ทรงนั่ง 
ขัดสมาธิ  อธิษฐานความเพียรมีองค  ๔  ทรงกําจัดกองกําลังของมาร    ในราตรี 
ปฐมยาม  ทรงชําระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในมัชฌิมยาม  ทรงชําระทิพยจักษุ 
ในปจฉิมยาม  ทรงพิจารณาปจจยาการ  ทรงออกจากจตุตถฌานที่มีอานาปานสติ 
เปนอารมณ ทรงหยั่งสํารวจในปญจขันธ   ก็ทรงเห็นลักษณะท้ังหลายดวยปญญา 
อันสม่ําเสมอ โดยอุทยัพพยญาณ ทรงเจริญวิปสสนาจนถึงโคตรภูญาณ   ทรงแทง 
ตลอดมรรคญาณ  ๔  ผลญาณ ๔ ปฏสิัมภิทา ๔  ญาณกําหนดกําเนิด   ๔   ญาณ 
กําหนดคติ  ๕  อสาธารณญาณ  ๖  และพระพุทธคุณท้ังสิ้น  ทรงมีความดําริบริบูรณ 
แลว   ประทบันั่ง  ณ โคนไมที่ตรัสรู   ทรงเปลงอุทานอยางนี้วา  
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                เราแสวงหาตัณหานายชางผูสรางเรือน    เมื่อไม 
        พบ   จงึตองทองเท่ียวไปตลอดชาติสงสารเปนอันมาก 
        ชาติความเกิดบอยๆ เปนทุกข   ดูกอนตัณหานายชาง 
        ผูสรางเรือน     เราเห็นทานแลว     ทานจักสรางเรือน 
        อีกไมได  โครงสรางเรือนของทานเราหักหมดแลว 
        ยอดเรือนเราก็รื้อออกแลว      จิตของเราถึงธรรมเปนที่ 
        สิ้นตัณหาแลว. 
                คติแหงไฟท่ีลุกโพลง    ที่ภาชนะสัมฤทธิ์ที่นาย 
        ชางตีดวยพะเนินเหล็กกําจัดแลวก็สงบเย็นลงโดยลําดับ 
        ไมมีใครรูคติความไปของมันได  ฉันใด.  คติของพระ- 
        ขีณาสพผูหลุดพนโดยชอบ  ขามเครื่องผูกคือกามโอฆะ 
        บรรลุสขุอันไมหว่ันไหว    ก็ไมมใีครจะรูคติของทาน 
        ได  ฉันน้ัน. ๑ 

        ทรงยับยั้งอยูดวยสุขในผลสมาบัติ   ณ  โคนโพธิพฤกษ ๗  สัปดาหใน 
สัปดาหที่ ๘ ทรงอาศัยการอาราธนาของพรหม   ทรงใครครวญวา   เราจะแสดง 
ธรรมครั้งแรกแกใครเลาหนอ  ก็ไดทรงเห็นภิกษุ  ๑๐  โกฏ ิ ซึ่งบวชกับพระองค 
วา  กุลบุตรพวกน้ีสะสมกุศลมูลไว   จึงบวชตามเรา  ซึ่งกําลังบวช  บําเพ็ญเพียร 
กับเรา   บํารงุเรา  เอาเถิด   เราจะพึงแสดงธรรมแกกุลบุตรพวกน้ีกอนใครหมด 
ครั้นทรงใครครวญอยางนี้แลว  ก็ทรงตรวจดูวา  ภิกษุเหลาน้ัน    บัดนี้อยูที่ไหน 
ก็ทรงเห็นวาอยูกันที่เทวะวัน   กรุงอรนุธวดีระยะทาง ๑๘ โยชนแตที่นี้   จึงทรง 
อันตรธานจากโคนโพธิพฤกษไปปรากฏท่ีเทวะวันเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขน 
ที่คู   หรือคูแขนท่ีเหยียดฉะน้ัน. 
 
๑.  ขุ. อุ   ๒๕/ขอ  ๑๗๘.  
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        สมัยนัน้  ภิกษุสิบโกฏิเหลาน้ันอาศัยกรุงอรุนธวดีอยูที่เทวะวัน.   ก็แล 
เห็นพระทศพลทรงพุทธดําเนินมาแตไกล  พากันมีใจผองใสรับเสด็จ    รับบาตร 
จีวรของพระผูมีพระภาคเจา  ปูลาดพุทธอาสน  ทําความเคารพ  ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา นั่งแวดลอม ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง.   ณ  ที่นั้นพระโกณฑัญญทศพล 
อันหมูมุนีแวดลอมแลว    ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันรุงโรจน   ประดุจทาว 
สหัสนัยนอันหมูเทพชั้นไตรทศแวดลอม  ประดุจดวงรัชนีกรในฤดูสารทท่ีโคจร 
ณ  พ้ืนนภากาศอันไรมลทิน  ประดุจดวงจันทรเพ็ญ  อันหมูดาวแวดลอม.   ครั้ง 
นั้น      พระศาสดาตรัสพระธัมมจักกัปวัตตนสูตร  มีปริวัฏ  ๓ อาการ  ๑๒   อัน 
ยอดเยี่ยม   ซึง่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงซองเสพแลว  แกภิกษุเหลาน้ัน ทรง 
ยังเทวดาและมนุษยแสนโกฏ ิ      มีภิกษุสิบโกฏิเปนประธานใหดื่มอมฤตธรรม. 
ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ภายหลังสมัยพระทีปงกรพุทธเจา    พระพุทธเจา 
        พระนามวาโกณฑัญญะผูนําโลก  ผูมีพระเดชไมมีที่สุด 
        ผูมบีริวารยศกําหนดไมได      มพีระคุณประมาณมิได 
        ยากท่ีผูใดจะเขาเฝา   มีพระขันติอุปมาดังแผนธรณี   มี  
        พระศีลคุณอุปมาดังสาคร  มีพระสมาธิอุปมาดังเขาเมรุ 
        มีพระญาณอุปมาดังทองนภากาศ. 
                พระพุทธเจา  ทรงประกาศอินทรีย   พละ   โพช- 
        ฌงคและมรรคสัจ   เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว  
        ทุกเมื่อ. 
                เมือ่พระโกณฑัญญพุทธเจา  ผูนําโลกทรงประกาศ 
        พระธรรมจักร   อภสิมัยการตรสัรูธรรมครั้งแรกก็ไดม ี
        แกเทวดาและมนุษยแสนโกฏิ.  
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                                                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ทีปงฺกรสฺส  อปเรน  ความวา ในสมัย  
ตอจากสมัยของพระทีปงกรศาสดา.  บทวา โลณฺฑฺโ    นาม  ไดแก  เปน 
พระนามาภิไธยที่ทรงไดรับโดยพระโคตรของพระองค.  บทวา  นายโก ไดแก 
เปนผูนําวิเศษ.  บทวา  อนนฺตเตโช   ไดแก  มีพระเดชไมมีที่สุด   ดวยเดช 
แหงพระศีลคุณพระญาณและบุญ.   เบื้องตํ่าแตอเวจี    เบ้ืองบนถึงภวัคคพรหม 
เบื้องขวาง  โลกธาตุอันไมมีที่สุด   ในระหวางนี้   แมบุคคลผูหนึ่ง  ชื่อวาเปนผู 
สามารถที่จะยืนมองพระพักตรของพระองคไมมีเลย       ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
อนนฺตเตโช. บทวา อมิตยโส  ไดแก มบีริวารยศไมมีที่สุด.  จริงอยู   แสน 
ปของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ตลอดจนถึงสมัยเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ในระหวางน้ี    จํานวนภิกษุบรษัิทกําหนดไมไดเลย.      เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา 
อมิตยโส   แมผูมีเกียรติคุณท่ีกําหนดมิได    ก็ตรัสวา  อมิตยโส.     บทวา 
อปฺปเมยฺโย  ไดแก  ผูประมาณมิได  โดยปริมาณหมูแหงคุณ  เหตุนั้นจึงชื่อวา 
อปฺปเมยฺโย  มีพระคุณหาประมาณมิได  เหมือนอยางที่ตรัสไววา 
                        พุทฺโธป   พุทฺธสฺส   ภเณยฺย   วณฺณ 
                        กปฺปมฺป    เจ   อฺมภาสมาโน 
                        ขีเยถ  กปฺโป  จิรทีฆมนฺตเร 
                        วณฺโณ  น   ขีเยถ  ตถาคตสฺส. 
                ถาแมวาพระพุทธเจา   พึงตรัสสรรเสริญพระคุณ 
        ของพระพุทธเจา   โดยไมตรัสเรื่องอื่นเลย   แมตลอด 
        ทั้งกัป.  กัปท่ีมีในระหวางกาลอันยาวนาน    กจ็ะพึงส้ินไป 
        แตการสรรเสริญพระคุณของพระตถาคต  ยังหาส้ินไป 
        ไม.  
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เพราะฉะนั้น     พระพุทธเจาทานจึงเรียกวาอัปปเมยยะ    เพราะทรงมีหมูพระคุณ 
ประมาณมิได.     บทวา   ทูราสโท  ไดแก     เปนผูอันใครๆ   เขาเฝาไดยาก 
อธิบายวา  ความเปนผูอันใครๆ  ไมอาจเบียดเสียดกันเขาไปเฝา  ชื่อวาทุราสทะ 
คือเปนผูอันใครๆ  ไมมีอํานาจเทียบเคียงได. 
        บทวา   ธรณูปโม   ไดแก  ผูเสมอดวยแผนธรณี.     บทวา  ขมเนน 
ไดแก     เพราะพระขันติ     พระพุทธเจาทานเรียกวา      ผูอุปมาดวยแผนธรณ   
เพราะไมทรงหว่ันไหวดวยอิฐารมณและอนิฐารมณ       มลีาภและไมมีลาภ 
เปนตน    เหมือนมหาปฐพีอันหนาถึงสองแสนส่ีหม่ืนโยชน   ไมไหวดวยลมปกติ 
ฉะน้ัน.  บทวา  สีเลน   สาครูปโม  ไดแก   ทรงเสมอดวยสาคร  เพราะไม 
ทรงละเมิดขอบเขตดวยศีลสังวร   จริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   มหาสมุทร   ต้ังอยูเปนปกติ  ไมลวงขอบเขต   ดงัน้ี. 
        บทวา    สมาธินา    เมรูปโม    ไดแก    ทรงเปนผูเสมอคือเสมือน 
ดวยขุนเขาเมรุ        เพราะไมมีความหว่ันไหวอันจะเกิดแตธรรมที่เปนขาศึกตอ 
สมาธิ      หรอืวามีพระสรีระมั่นคง     เหมือนขุนเขาเมรุ.      ในบทวา 
าเณน  คคนูปโม นี้  ทานทําอุปมาดวยอากาศท่ีไมมีที่สุด   เพราะพระญาณ 
ของพระผูมีพระภาคเจาไมมีที่สุด  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  อนันตะ ไมมีที่สุด 
ไว ๔ อยาง    เหมือนอยางที่ตรัสไววา 
                สตฺตกาโย   จ  อากาโส            จกฺกวาฬา    จนนฺตกา 
                พุทฺธาณ  อปฺปเมยฺย              น   สกฺกา  เอเต   วิชานิตุ. 
                หมูสัตว  ๑     อากาศ  ๑   จกัรวาล   ไมมีที่สุด  ๑ 
        พระพทุธญาณ  หาประมาณมิได  ๑  ทั้ง  ๔   นี้อันใคร ๆ 
        ไมอาจรูได.  
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เพราะฉะนั้น   จึงทรงทําอุปมาญาณอันไมมีที่สุด  ดวยอากาศท่ีไมมีที่สุดแล. 
        บทวา   อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคสจฺจปฺปกาสน   ความวา  แม 
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน แสะอิทธิบาท ก็เปนอันทรงถือเอาดวย  ดวยการถือเอา 
อินทรีย   พละ   โพชฌงคและมรรคสัจเหลาน้ี     เพราะฉะนั้น   จึงทรงประกาศ 
แสดง   ธรรมเปนเครื่องประกาศโพธิปกขิยธรรม ๓๗  ประการ    โดยสังเขป  ๔ 
มีอินทรียเปนตน.     บทวา   หิตาย   แปลวา  เพ่ือประโยชนเกือ้กูล.      บทวา 
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตนฺเต  ไดแก   เมื่อทรงใหเทศนาญาณเปนไปอยู. 
        ตอจากนั้น    ในมหามงคลสมาคม     เทวดาในหม่ืนจักรวาล    เนรมิต 
อัตภาพอันละเอียด  ประชุมกันในจักรวาลน้ีนี่แล.  เลากันวาในมหามงคลสมาคม 
นั้น   เทพบุตรองคหน่ึง  ทูลถามมงคลปญหา  กะพระโกณฑัญญทศพล   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสมงคลทั้งหลายโปรดเทพบุตรองคนั้น.  ในมหามงคลสมาคม 
นั้น   เทวดาเกาหมื่นโกฏบิรรลุพระอรหัต.  จํานวนพระอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตนกําหนดไมไดเลย   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                เมือ่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมนอกไป 
        จากนั้น      โปรดมนุษยและเทวดาท้ังหลายในสมาคม 
        อภิสมัยการตรัสรูธรรมครั้งท่ี  ๒    ก็ไดมีแกเทวดาเกา- 
        หมื่นโกฏิ. 
 

                                             แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตโต  ปรมฺป  ไดแก    แมในสวนอ่ืน 
อีก  จากน้ัน.     บทวา   เทเสนฺเต   ไดแก    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
ธรรม.     บทวา   นรมรูน    ไดแก     แกมนุษยและเทวดาท้ังหลาย.   ครั้งใด  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงทํายมกปาฏิหาริย      ย่ํายมีานะของเดียรถีย   ทรงแสดง 
ธรรม  ณ  ภาคพ้ืนนภากาศ    ครั้งน้ัน   มนุษยและเทวดาแปดหม่ืนโกฏ ิ  บรรล ุ
พระอรหัต    ผูที่ต้ังอยูในผล  ๓  เกินที่จะนับได  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                ครัง้ใด    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงย่ํายีพวก 
        เดียรถีย  จึงทรงแสดงธรรมโปรด  ครั้งน้ัน    อภิสมัย 
        การตรสัรูธรรมครั้งท่ี ๓  จึงไดมแีกสัตวแปดหมื่นโกฏ.ิ 
 

                                         แกอรรถ 
        พึงนํา   ตทา  ศัพท  มาจึงจะเห็นความในคาถานั้นวา  ครั้งใด  พระผูม ี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรม     ครั้งน้ัน    ธรรมาภิสมัยจึงไดมีแกสัตวแปดหม่ืน 
โกฏ.ิ 
        ไดยินวา     พระโกณฑัญญศาสดา     ตรัสรูพระอภิสัมโพธิญาณแลว 
พรรษาแรก    ทรงอาศัย  กรุงจันทวดี   ประทับอยู  ณ พระวิหาร  จันทาราม 
ในที่นั้น  ภัททมาณพ    บตุรของพราหมณมหาศาล   ชื่อ สุจินธระ  และ 
สุภัททมาณพ   บุตรของ   ยโสธรพราหมณ   ฟงพระธรรมเทศนาเฉพาะ 
พระพักตรของพระโกณฑัญญพุทธเจา มีใจเลื่อมใส ก็บวชในสํานักของพระองค 
พรอมกับมาณพหมื่นหน่ึงแลวบรรลพุระอรหัต. 
        ครั้งน้ัน   พระโกณฑัญญศาสดา   อันภิกษุแสนโกฏิมีพระสุภัททเถระ 
เปนประธานแวดลอมแลว      ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง   ณ  เพ็ญเดือนเชษฐะ 
(เดือน ๗) นัน้เปนการประชุมครั้งท่ี  ๑.  ตอจากนั้น     เมื่อพระโอรสของพระ- 
โกณฑัญญศาสดา    พระนามวาวิชิตเสนะ   ทรงบรรลุพระอรหัต     พระผูมี 
พระภาคเจา     ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง  ณ  ทามกลางภิกษุพันโกฏิมีพระวิชิต- 
เสนะน้ันเปนประธาน   นั้นเปนการประชุมครั้งท่ี  ๒.  สมัยตอมา    พระทศพล  
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เสด็จจาริก ณ ชนบท  ทรงยัง พระเจาอุเทน   ซึ่งมีชนเกาสิบโกฏิเปนบริวาร 
ใหทรงผนวชพรอมดวยบริษัท  เมื่อพระเจาอุเทนนั้น ทรงบรรลุพระอรหัตแลว 
พระผูมีพระภาคเจา   อันพระอรหันตเกาสิบโกฏิมพีระเจาอุเทนนั้นเปนประธาน 
แวดลอมแลว   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง    นั้นเปนการประชุมครั้งท่ี  ๓   ดวย 
เหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระโกณฑัญญพุทธเจา      ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
        ทรงมีการประชุมภกิษุ  ผูเปนพระขีณาสพ   ไรมลทิน 
        ผูมีจิตสงบผูคงท่ี ๓ ครั้ง    ครั้งท่ี  ๑  ประชุมภิกษุแสน 
        โกฏ ิ   ครั้งท่ี   ๒   ประชุมภิกษพัุนโกฏิ   ครัง้ท่ี  ๓  ประ- 
        ชมุภิกษุเกาสิบโกฏิ. 
        ไดยินวา    ครั้งน้ัน    พระโพธิสตัวของเรา      เปนพระเจาจักรพรรดิ 
พระนามวา  วิชิตาวี  ประทับอยู  ณ กรงุจันทวดี   เลากันวา  พระองคอันคน 
ชั้นดีเปนอันมากแวดลอมแลว   ทรงปกครองแผนดิน   อันเปนที่อยูแหงน้ําและ 
ขุมทรัพย   พรอมท้ังขุนเขาสุเมรุและยุคันธร   ทรงไวซึ่งรัตนะหาประมาณมิได 
โดยธรรม  ไมใชอาชญา ไมใชศัสตรา  ครั้งน้ัน  พระโกณฑัญญพุทธเจา   อัน 
พระขีณาสพแสนโกฏิแวดลอมแลว  เสด็จจาริก ณ ชนบท   เสด็จถึงกรุงจันทวดี  
โดยลําดับ. 
        เลากันวา   พระเจาวิชิตาวี   ทรงสดับขาววา  เขาวา    พระสัมมาสัม- 
พุทธเจา   เสด็จถึงนครของเราแลว   จึงออกไปรับเสด็จ   จัดแจงสถานท่ีประทับ 
ของพระผูมีพระภาคเจา  นิมนตเพ่ือเสวยภัตตาหาร  ณ  วันรุงข้ึนพรอมดวยภิกษุ 
สงฆ.   วันรุงข้ึน  ก็ทรงใหเขาจัดภัตตาหารเปนอยางดีแลว     ไดถวายมหาทาน 
แกภิกษุสงฆนับไดแสนโกฏิ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน.  พระโพธิสัตว    ทรง  
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ใหพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว   จบอนุโมทนา  ทรงทูลขอวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พระองคเมื่อจะทรงทําการสงเคราะหมหาชน ขอโปรดประทับอยูในนคร 
นี้นี่แหละตลอดไตรมาส  ไดทรงถวายอสทิสทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประธาน เปนนิตย  ตลอดไตรมาส. 
        ครั้งน้ัน     พระศาสดาทรงพยากรณพระโพธิสัตววาจักเปนพระพุทธ- 
เจาพระนามวา  โคตมะ     ในอนาคตกาล      แลวทรงแสดงธรรมแกพระองค 
ทาวเธอทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาแลว   ทรงมอบราชสมบัติ    ออกทรง 
ผนวช   ทรงเลาเรียนพระไตรปฎก    ทําสมาบัติ  ๘ และอภิญญา ๕  ใหเกดิแลว 
มีฌานไมเสื่อม   ก็บังเกิดในพรหมโลก   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน  เราเปนกษัตริยนามวาวิชิตาวี  เปนใหญ 
        เหนือปฐพี   มีสมุทรสาครเปนที่สุด. 
                เรายังพระขีณาสพ   ผูไรมลทิน   ผูแสวงคุณอันยิ่ง 
        ใหญแสนโกฏิ  พรอมดวยพระผูทรงเปนนาถะเลิศแหง 
        โลก  ใหอิ่มหนําดวยขาวนําอันประณีต. 
                พระโกณฑัญญพุทธเจา  ผูนําโลก    แมพระองค  
        นั้น   กท็รงพยากรณเราวา  จักเปนพระพุทธเจาผูมีคุณ 
        ที่ประมาณมิไดในโลก  ในกัปตอจากกัปน้ี. 
                พระตถาคต   จักออกทรงผนวช   จากกรุงกบิล- 
        พัสดุอนัรื่นรมย    ทรงกระทําความเพียร  คือ  กระทํา 
        ทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต   จักประทับน่ังท่ีโคนตนอชปาลนิ- 
        โครธ   รับมธุปายาส  ณ  ที่นั้น  แลวเสด็จไปสูฝงแหง 
        แมน้ําเนรัญชรา.  
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                พระชินเจา   พระองคนั้น    ครั้นเสวยมธปุายาส  
        ที่ฝงเนรัญชราน้ันแลว    ก็เสด็จไปท่ีควงโพธิพฤกษ 
        ตามเสนทางท่ีมีผูจัดแจงไว. 
        ลําดับน้ัน   พระองคผูทรงพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณโพธิมณฑ 
อันประเสริฐสุด  จักตรัสรู  (พระสมัมาสัมโพธิญาณ)  ณ ควงไมอัสสัตถพฤกษ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพุทธมารดา  พระนามวา 
        มายา  มีพระชนกพทุธบิดา   พระนามวา  สุทโธทนะ 
        ทานผูนีจ้ักมีพระนามวา โคตมะ 
                จักมีอัครสาวก   ชื่อวา    โกลิตะและอุปติสสะ 
        ผูไมมีอาสวะ  ผูปราศจากราคะ  ผูมีจิตสงบและมั่นคง 
        จักมีพุทธอุปฏฐากชื่อ  อานันทะ  บํารุงพระชินะน้ัน. 
                จักมีอัครสาวิกา    ชื่อวาเขมา   และอุบลวรรณา 
        ผูไมมีอาสวะ  ผูปราศจากราคะ  ผูมีจิตสงบและมั่นคง. 
        ตนไมทีต่รัสรูของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเรียก 
        วา  อัสสัตถะ  ตนโพธิใบ. 
                จักมีอัครอุปฏจาก ชื่อวาจิตตะ  และหัตถะและอาฬวกะ 
        จักมีอัครอุปฏฐายิกา  ชื่อวา นันทมาตา    และอุตตรา 
        พระชนมายุของพระโคตมะผูมียศพระองคนั้น   ประ- 
        มาณ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลายฟงพระดํารัสของพระ 
        ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ไมมีผูเสมอน้ีแลว  ก็พากันปลื้มใจ 
        วา    ผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                เทวดาในหมื่นโลกธาตุ    พากันโหรองปรบมือ 
        หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา  
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                ผิวา     พวกเราพลาดคําสอน  ของพระโลกนาถ 
        พระองคนี้ไซร ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ทานผูนี.้ 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อจะขามแมน้ํา    พลาดทานํ้า 
        ตรงหนา   ก็ถือทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทุกคน   ผิวา   พนพระชินเจาพระองคนี้ 
        ไป  ในอนาคตกาล  ก็จักอยูตอหนาทานผูนี้  ฉันนั้น. 
                เราไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ก็ยงัจิตให 
        เลื่อมใสยิ่งๆ  ขึ้นไป เมื่อจะใหสําเร็จประโยชนนั้น  นั่น 
        แล   จึงถวายมหาราชสมบัติแดพระชินเจา  ครั้นถวาย 
        มหาราชสมบัติแลว  ก็บวชในสํานักของพระองค. 
                เราเลาเรียนพระสูตร พระวนิัย  นวังคสตัถุศาสน 
        ทุกอยาง  ยังศาสนาของพระชินเจาใหงดงาม. 
                เราอยูอยางไมประมาท   ในพระศาสนาน้ัน   ใน 
        อิริยาบถนั่งนอนและเดิน     ก็ถึงฝงแหงอภิญญาเขาถึง 
        พรหมโลก.  
 

                         แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อห  เตน  สมเยน    ไดแก    เราใน 
สมัยนั้น.  บทวา  วิชิตาวี   นาม ไดแก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  มีพระนาม 
อยางนี้.  ในบทวา  สมุททฺ   อนฺตมนฺเตน นี้   ความวา เราเปนใหญ  ตลอด 
ปฐพีที่ต้ังจักรวาลบรรพต   ทําจักรวาลบรรพตเปนเขตแดน  ทําสมุทรสาครเปน 
ที่สุด   ความเปนใหญมิใชปรากฏดวยเหตุมีประมาณเพียงเทานี้.  
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        เลากันวา  ดวยอานุภาพแหงจักรรัตนะ   พระเจาจักรพรรดิ   เสด็จไป 
ยังบุพวิเทหทวีป   ซึ่งมีขนาดแปดพันโยชน    ทางสวนบนสมุทร    มีเขาสิเนรุ 
อยูเบื้องซาย   ในที่นั้น    พระเจาจักรพรรดิ   จะประทานโอวาทวา  ไมควรฆา 
สัตวมีชีวิต    ไมควรถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให.   ไมควรประพฤติผิดในกาม 
ทั้งหลาย   ไมควรพูดเท็จ    ไมควรด่ืมน้ําเมา    จงบริโภคของตามบริโภคได. 
เมื่อประทานโอวาทอยางน้ีแลว     จักรรัตนะนั้นก็เหาะสูอากาศหยั่งลงสมุทรดาน 
ทิศบูรพา   หยั่งโดยประการใดๆ   คลืน่ที่หดตัวก็แตกกระจาย   เมื่อเดินลงก็เดิน 
ลงสูน้ําในมหาสมุทร  ชัว่โยชนเดียว   ต้ังอยูนาดูอยางยิ่ง  เหมือนฝาแกวไพฑูรย 
แกวมณี    ทัง้สองขางภายในสมุทร    โดยประการน้ัน ๆ   จักรรัตนะนั้นไปตลอด 
ที่มีสาครดานทิศบูรพาเปนที่สุดอยางนั้นก็หมุนกลับ      เมื่อจักรรัตนะนั้นหมุน 
กลับ   บริษัทนั้นก็อยูทางปลาย   พระเจาจักรพรรดิอยูตรงกลาง    ตัวจักรรตันะ 
อยูทาย  จักรรัตนะแมนั้น   กระทบน้ํามีมณฑลดื่มเปนที่สุดเทานั้น  เหมือนไม 
ยอมพรากชายน้ํา   จึงเขาสูริมฝง. 
        พระเจาจักรพรรดิ   ทรงชนะบุพวิเทหทวีป    ซึ่งมีสมุทรดานทิศบูรพา 
เปนที่สุดอยางนี้แลว   มีพระราชประสงคจะทรงชนะชมพูทวีป   ซึ่งมีสมุทรดาน 
ทิศทกัษิณเปนที่สุดจึงมุงพระพักตรไปทางทิศทักษิณ     เสด็จไปตามทางที่จักร 
รัตนะแสดง   จักรรัตนะนั้น   ครั้นชนะชมพูทวีป      ซึ่งมีขนาดหม่ืนโยชนแลว 
ก็ข้ึนจากสมุทรดานทิศทักษิณ     ก็ไปโดยนัยที่กลาวแลวแตหนหลัง    เพ่ือชนะ 
อปรโคยานทวีป  ซึ่งมีขนาดเจ็ดพันโยชน  ครั้นชนะอปรโคยานทวีปนั้น    ซึ่ง 
มีสาครเปนท่ีสุดแลว   กข้ึ็นจากสมุทรดานทิศปจฉิมไปอยางน้ันเหมือนกัน  เพ่ือ 
ชนะอุตตรกุรุทวีป    ซึ่งมีขนาดแปดพันโยชน   กช็นะอยางนั้นเหมือนกัน  ทํา 
อุตตรกุรุทวีปนั้น    มีสมทุรเปนที่สุด    ก็ข้ึนแมจากสมุทรดานทิศอุดร.  ความ 
เปนใหญ   เปนอันพระเจาจักรพรรดิทรงประสบแลวเหนือปฐพี    ที่มีสาครเปน 
ที่สุด   ดวยเหตุมีประมาณเพียงเทาน้ี   ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา     เราเปนใหญ 
เหนือปฐพีมีสมุทรเปนที่สุด.  
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        บทวา  โกฏิสตสหสฺสาน   ไดแก   แสนโกฏ.ิ    หรือปาฐะก็อยางนี้ 
เหมือนกัน.   บทวา  วิมลาน   ไดแก   พระขีณาสพทั้งหลาย.  บทวา   สห 
โลกคฺคนาเถน  ความวา  แสนโกฏิกับดวยพระทศพล.  บทวา  ปรมนฺเนน 
แปลวา   ดวยขาวอันประณีต.   บทวา   ตปฺปหึ    แปลวา  ใหอ่ิมแลว.  บทวา 
อปริเมยฺยิโต  กปฺเป ความวา  ลวงไปสามอสงไขยกําไรแสนกัปนับต้ังแตกัปน้ี  
คือในภัทรกัปนี้. 
        บทวา  ปธาน  แปลวา  ความเพียร.  บทวา  ตเมว  อตฺถ  สาเธนฺโต 
ความวา   บําเพ็ญประโยชนคือทานบารมีอันทําความเปนพระพุทธเจาน้ันนั่นแล 
ใหสําเร็จ  ใหเปนผล.   บทวา   มหารชฺช  ไดแก  ความเปนพระเจาจักรพรรดิ. 
บทวา  ชิเน  ไดแก   ในพระผูมีพระภาคเจา     หรือพึงเห็นสัตตมีวิภัตติลงใน 
อรรถจตุตถีวิภัตติ.      บทวา   อท    แปลวา  ไดใหแลว.    พึงเห็นการเชื่อม 
ความดวยบทน้ีวา    เอวมตฺถ    สาเธนฺโต      อาจารยบางพวกสวดวา 
มหารชฺช  ชิเน  ททึ   ดังน้ีก็มี.  บทวา  ททิตฺวาน  ไดแก สละ.    บทวา 
สุตฺตนฺต  ไดแก    สุตันตปฎก.   บทวา  วินย  ไดแก   วินัยปฎก.  บทวา 
นวฺงค  ไดแก  นวังสัตถุศาสนมีสุตตะ  เคยยะเปนตน.  บทวา โสภยึ  ชินสาสน 
ไดแก  ประดบัพรอมดวยอาคมและอธิคมอันเปนโลกิยะ.   บทวา   ตตฺถ  ไดแก 
ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น . บทวา อปฺปมตฺโต   ไดแก 
ถึงพรอมดวยสติ.  บทวา  พฺรหมฺโลกมคฺฉห     ตัดบทเปน  พฺรหฺมโลก 
อคฺฉึ  อห. 
        พระโกณฑัญญพุทธเจาพระองคนี้  มีพระนครชื่อวา  รมัมวดี  พระ- 
ชนกทรงพระนามวา  พระเจาสุนันทะ     พระชนนพีระนามวา    พระนาง 
สุชาดาเทวี.  คูพระอัครสาวกคือ  พระภัททะ   และ  พระสุภัททะ  พระ- 
อุปฏฐากชื่อวา อนุรุทธะ  คูพระอัครสาวิกา   คือ  พระติสสา  และ  พระ 
สุอุปติสสา   ตนไมที่ตรัสรู  คือตน  สาลกัลยาณี  [ขานาง]    พระสรีระสูง   ๘๘  
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ศอก    พระชนมายุประมาณแสนป      พระองคมีพระมเหสีพระนามวา  รุจิเทวี 
มีพระโอรสพระนามวา  วิชิตเสนะ  มอุีปฏฐาก  พระนามวา  เจาจันทะ   ประ- 
ทับอยู  ณ พระวิหารจันทารามแล   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
พระโกณฑัญญพุทธเจา   ผูทรงแสวงคุณยิ่งใหญ 
มีพระนครชื่อวารัมมวดี  มีพระชนกพระนามวา    พระ 
                เจาสุนันทะ  มพีระชนนีพระนามวา  พระนางสุชาดา. 
        พระโกณฑัญญพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีคู 
        พระอัครสาวก  ชื่อวา  พระภัททะ  และ  พระสุภัททะ 
                พุทธอุปฏฐาก ชื่อวาพระอนุรุทธะ.          
        พระโกณฑัญญพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีคู 
        พระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระติสสา  และ  พระอปุติสสา 
        มีตัดตนไมที่ตรัสรู  ชื่อวาตนสาลกัลยาณี.          
                พระมหามุนีพระองคนั้น   สูง  ๘๘  ศอก  สงางาม 
        เหมือนดวงจันทร   เหมือนดวงอาทิตยเท่ียงวัน  ฉะนั้น. 
                ในยุคน้ัน  ทรงมีพระชนมายุแสนป    พระองคมี  
        พระชนมยืนถึงเพียงน้ัน   ก็ยังหมูชนเปนอันมากใหขาม 
        โอฆสงสาร.  
                แผนเมทนี  งดงาม     ดวยพระขีณาสพท้ังหลาย 
        ผูไรมลทิน    ก็เหมือนทองนภากาศ   งดงามดวยเหลา 
        ดวงดาวท้ังหลาย   พระโกณฑัญญพุทธเจาพระองคนั้น 
        ก็ทรงงดงามอยางน้ัน.  
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                พระขีณาสพแมเหลาน้ัน    หาประมาณมิได  อัน 
        โลกธรรมใหไหวมิได  ยากท่ีสัตวจะเขาไปหา  พระผูมี 
        ยศใหญเหลาน้ัน    แสดงตัวเหมือนสายฟาแลบแลวตาง 
        ก็ดับขันธปรินิพพาน. 
                พระวรฤทธิ์ของพระชินเจา  ที่ไมมีผูเทียบไดนั้น 
        และพระสมาธิที่พระญาณอบรมแลว    ทั้งน้ันก็อันตร- 
        ธานไปหมดส้ัน  สังขารทุกอยางก็วางเปลาโดยแนแท.  
 
                                         แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สาลกลฺยาณิโก   ไดแก  ตนสาลกัลยาณี 
ตนสาลกัลยาณีนั้น      เกิดในสมัยมีพระพุทธเจา     และสมัยมีพระเจาจักรพรรดิ 
เทาน้ัน      ไมเกิดในสมัยอ่ืน.   เลากันวา     ตนสาลกัลยาณีนั้น    ผุดข้ึนวันเดียว 
เทาน้ัน.   บทวา  ขีณาสเวหิ  วมิเลห ิ วจิิตฺตา  อาสิ  เมทนี    ความวา 
แผนเมทนีนี้รุงเรืองดวยผากาสาวะ  งดงามดวยพระขีณาสพทั้งหลายนาดูอยางยิ่ง 
ศัพทวา  ยถา  ห ิเปนนิบาตลงในอรรถอุปมา.  บทวา  อุฬูภิ  แปลวา  ดวย 
ดวงดาวท้ังหลาย   อธิบายวาแผนเมทนีนี้  งดงามดวยพระขีณาสพทั้งหลาย   ชื่อ 
วาสงางามเหมือนทองนภากาศงดงามดวยหมูดาวท้ังหลาย. 
        บทวา   อสุงฺโขพฺภา  ไดแก    ไมกาํเริบ  ไมวิกาดวยโลกธรรม ๘ 
ประการ.   บทวา  วิชฺชุปาตว   ทสฺเสตฺวา  แปลวา    แสดงตัวเหมือนสายฟา 
แลบ.  ปาฐะวา   วิชฺชุปฺปาต  ว   ดังน้ีก็มี.   ความจริง   ครั้งพระโกณฑัญญ- 
พุทธเจา  ภิกษุทั้งหลาย เมื่อปรินิพพานก็โลดข้ึนสูอากาศชั่ว  ๗  ตนตาล รุงโรจน  
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ไปรอบๆ    เหมือนสายฟาแลบลอดหลืบเมฆสีน้ําเงินแก      เขาเตโชธาตุแลวก็ 
ปรินิพพาน  เหมือนไฟหมดเธอ   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา    แสดงตัวเหมือน 
สายฟาแลบ.    บทวา   อตุลิยา   แปลวา   ชั่งไมได   ไมมีผูเสมือน.      บทวา 
าณปริภาวิโต   แปลวา  อันญาณใหเจริญแลว    คาถาท่ีเหลือ    งายทั้งน้ัน 
เพราะมีนัยที่กลาวมาแตหนหลังแล. 
                       พระโกณฑญัญสัมพุทธเจา   เสด็จดับขันธปรินพิ- 
                 พาน ณ พระวหิารจันทาราม  ที่นารื่นรมย     เขาสราง 
                 พระเจดียสําหรับพระองค   เจ็ดโยชน. 
                        พระธาตุทัง้หลาย ของพระศาสดาพระองคนั้นไม 
                  กระจัดกระจาย  คงดํารงอยูเปนแทงเดียว    เหมือนรูป 
                 ปฏิมาทอง. 
                  มนุษยชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น      ชวยกันเอาหินออนสีเหลืองกอ 
แทนดิน   ใชน้ํามันและเนยแทนน้ําสรางจนแลวเสร็จแล. 
 
                 จบ  พรรณนาวงศพระโกณฑัญญพุทธเจา  
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          ๓.  วงศพระมงคลพุทธเจาที่   ๓ 
 

                  วาดวยพระประวติัของพระมงคลพทุธเจา 
                 [๔]   ตอมาจากสมัย  ของพระโกณฑัญญพุทธเจา 
        พระพทุธเจาพระนามวา  มงคล    ผูนําโลก    ทรงกําจัด 
        ความมดืในโลก  ทรงชูประทีปธรรม. 
                รัศมีของพระองคไมมีใครเทียบ  ยิ่งกวาพระชิน- 
        พุทธเจาพระองคอื่น ๆ  ขมรัศมขีองดวงจันทรและดวง 
        อาทิตย    ทําหมื่นโลกธาตุใหสวางจา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงประกาศสัจจะ  ๔ 
        อันประเสริฐสูงสุด.   สัตวนั้น ๆ กด่ื็มรสสัจจะบรรเทา 
        ความมดืใหญลงได, 
                ในการท่ีทรงบรรลุพระโพธิญาณ   อันหาท่ีเทียบ 
        มิได  แลวทรงแสดงธรรมครั้งแรก   ธรรมาภสิมัย  ครั้ง 
        ที่  ๑  กไ็ดมีแกสัตวแสนโกฏิ. 
                พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมโปรด  ในภพของ 
        ทาวสักกะเทวราชจอมเทพ    ครัง้น้ัน       ธรรมาภิสมัย 
        ครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกเทวดาแสนโกฏิ. 
                ครัง้   พระเจาสุนันทจักรพรรดิราช   เขาเฝาพระ- 
        สมัพุทธเจา     พระสัมพุทธเจา    ก็ทรงลั่นธรรมเถรีอัน 
        ประเสรฐิสูงสุด.   
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                ครัง้น้ัน   ขาราชบริพารตามเสด็จพระเจาสุนันท- 
        จักรพรรดิราช  มีจํานวนเกาสิบโกฏิ  ชนเหลาน้ัน  ก็ได  
        เปนผูบวชดวยเอหิภิกษุอุปสัมปทาท้ังหมด    ไมเหลือ 
          เลย. 
                สมัยพระมงคลพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ม ี
         สันนิบาตการประชุม  ๓  ครั้ง   ครั้งท่ี  ๑   เปนการประ- 
        ชมุสาวกแสนโกฏิ    ครั้งท่ี  ๒   กเ็ปนการประชุมสาวก 
         แสนโกฏิ  ครั้งท่ี  ๓   เปนการประชุมสาวกเกาสิบโกฏิ 
        ครั้งน้ัน    เปนการประชุมสาวกผูเปนพระขีณาสพ  ผูไร 
        มลทิน. 
                สมัยน้ัน    เราเปนพราหมณชื่อสุรุจิ   เปนผูคงแก 
         เรียน ทรงมนต  จบไตรเพท  เราเขาเฝา   ถึงพระศาสดา 
         เปนสรณะ     บูชาพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน 
         ดวยของหอมและดอกไม   ครัน้บูชาดวยของหอมและ 
           ดอกไมแลว   ก็เลี้ยงใหอิ่มหนําสําราญดวยควปานะ 
         ขนมแปงผสมน้ํานมโค. 
                พระมงคลพุทธเจา   ผูเปนยอดแหงสัตวสองเทา 
         พระองคนั้น    ทรงพยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระ- 
         พุทธเจาในกัปที่นับไมได  นับแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคตเสด็จออกอภิเนษกรมณ      จากกรุง- 
         กบิลพัศดุที่นารื่นรมย  ทรงต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา.   
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                พระตถาคต  ประทับ  ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ 
          ทรงรบัขาวมธุปายาส  เสด็จเขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
          ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         ตกแตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมียศใหญทรงทําประทักษิณโพธิ- 
         มัณฑสถานอันยอดเย่ียมแลวตรสัรู  ณ  โคนตนโพธิ- 
        พฤกษ    ชื่อวาอัสสัตถะ  ตนโพธิใบ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพระนามวา   มายา  พระ- 
         ชนกพระนามวา  สทุโธทนะ  ทานผูนี้จักมีนามวาพระ 
         โคตมะ. 
                จักมีคูอัครสาวก    ชื่อวาพระโกลิตะและพระอุป- 
         ติสสะ  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ   มีจิตสงบ  ต้ัง 
         มั่น   พุทธอุปฏฐาก  ชื่อวาอานันทะ  จักบํารุงพระชินเจา 
        ผูนี้.                                     
                จักมีคูอัครสาวิกา  ชื่อวาพระเขมา  และพระอุบล- 
         วรรณา     ผูไมมีอาสวะ    ปราศจากราคะ    มีจิตสงบ 
         ต้ังมั่น  ตนโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
         นั้น    เรียกวาอัสสัตถพฤกษ. 
                จักมีอัครอุปฏฐาก    ชื่อวา  จิตตะ     และหัตถะ 
         อาฬวกะ  จักมีอัครอุปฎฐายิกา  ชื่อวา   นันทมาตาและ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 332 

         อุตตรา   พระโคตมพุทธเจาผูมียศพระองคนั้น    จักม ี
        พระชนมายุ  ประมาณ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    สดับพระดํารัสของ 
         พระมงคลพุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
         นี้แลว     ก็พากันปลาบปลื้มใจวา     ทานผูนี้เปนหนอ 
         พุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ   พรอมท้ังเทวโลก   ก็สงเสียงโห 
         รอง  ปรบมือ   หัวรอราเริง   ประคองอัญชลีนมัสการ 
         กลาววา 
                ผิวา พวกเราจักพลาดคําส่ังสอนของพระโลกนาถ 
        พระองคนี้    ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย     เมื่อขามแมน้ํา     พลาดทานํ้า 
        เฉพาะหนา  ก็ถือเอาทานํ้าทางหลัง  ขามมหานทีฉันใด.  
                พวกเราทั้งหมด    ผิวาจะละพนพระชินเจาพระ- 
        องคนี้ไซร   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนาของ 
        ทานผูนี ้ ฉันนั้นเหมอืนกัน.                        
                เราฟงพระดํารัสของพระมงคลพุทธเจา  พระองค 
        นั้นแลว    ก็ยังจิตใหเลื่อมใสมากขึน้   อธิษฐานวัตรย่ิง 
        ยวดขึ้น  เพ่ือบําเพ็ญบารม ี ๑๐  ใหเต็มบริบรูณ.   
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                ครัง้น้ัน    เราเพ่ิมพูนปติ   เพ่ือบรรลุพระสัมโพธิ- 
        ญาณอันประเสริฐ   จึงถวายเคหสมบัติของเรา  แดพระ 
         มงคลพุทธเจา  แลวก็บวชในสํานักของพระองค. 
                เราเลาเรียนพระสูตร    พระวินัยและนวังคสัตถุ- 
         สาสนไดหมด  ยังศาสนาของพระชินเจาใหงดงาม. 
                เราเมื่ออยูในพระศาสนาน้ัน   ไมประมาท   เจริญ  
        พรหมวิหารภาวนา  ถึงฝงในอภญิญา  ๕   ก็ไปพรหมโลก. 
                พระมงคลพุทธเจา       ผูแสวงคุณยิ่งใหญทรงมี 
        พระนคร ชื่อวาอุตตระ มีพระชนกพระนามวา  พระเจา 
        อุตตระ  พระชนนีพระนามวา  พระนางอุตตรา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป  ทรง 
        มีปราสาทเยี่ยมยอด  ๓  หลัง   ชือ่  ยสวา สุจมิา  สริิมา 
        ทรงมีพระสนมนารสีามหมื่นถวน     มีพระอคัรมเหสี 
        พระนามวายสวดี  พระโอรสพระนามวา  สวีละ. 
                พระชินเจาทรงเห็นนิมิต  ๔    เสด็จออกอภิเนษ- 
          กรมณดวยยานคือมา  ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม. 
                พระมหาวีระมงคลพุทธเจา ผูนําโลก  ผูเปนยอด 
        แหงสัตวสองเทา   ผูสงบ   อันพรหมทูลอาราธนาแลว 
        ทรงประกาศพระธรรมจักรเสด็จจาริกไป. 
                พระมงคลพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงม ี
        อัครสาวกชื่อวา  พระสุเทวะ  พระธรรมเสนะ  มีพุทธ- 
        อุปฏฐาก  ชื่อวา พระปาลิตะ.   
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                ทรงมีอัครสาวิกา   ชื่อวา    พระสีวลาและพระ- 
        อโสกา   โพธิพฤกษของพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  
        เรียกวาตนนาคะ  คือตนกากะทิง. 
                ทรงมีอัครอุปฏฐาก  ชื่อวา  นันทะ และวิสาขะ  ม ี
        อัครอุปฏฐายิกา ชื่อวา อนุฬา  และ  สมุนา. 
                พระมหามุนี  สูง  ๘๘  ศอก  พระรัศมหีลายแสน 
        แลนออกจากพระสรีระนั้น. 
                สมัยน้ัน  ทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป  พระองค  
        ทรงพระชนมอยูถึงเพียงน้ัน      ก็ทรงยังหมูชนเปนอัน 
        มากใหขามโอฆสงสาร. 
                คลื่นทั้งหลายในมหาสมุทร  ใครๆ  ก็ไมอาจนับ 
        คลื่นเหลาน้ันได  ฉนัใด  สาวกท้ังหลายของพระมงคล- 
        พุทธเจาพระองคนั้น     ใครๆ  กไ็มอาจนับสาวกเหลา 
        นั้นได  ฉันนั้น. 
                พระมงคลสัมพุทธเจา   ผูนําโลก   ยังดํารงอยู 
        ตราบใด  ในศาสนาของพระองค   ก็ไมมีการตายของ 
        สาวกผูยังมีกิเลส  ตราบนั้น. 
                พระผูมียศใหญพระองคนั้น  ทรงชูประทีปธรรม 
         ยังมหาชนใหขามโอฆสงสาร  ทรงรุงเรืองแลว  ก็เสด็จ 
        ดับขันธปรินิพพาน  เหมือนดวงไฟ.   
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                ทรงแสดงความท่ีสังขารท้ังหลายเปนสภาวธรรม 
        แกโลกพรอมท้ังเทวโลก    รุงเรืองแลวก็เสด็จดับขันธ- 
        ปรินิพพาน   เหมือนกองไฟดับ     ประดุจดวงอาทิตย 
        อัสดงคต  ฉะนั้น. 
                พระมงคลพุทธเจา  ปรินิพพาน  ณ  อุทยาน  ชื่อ 
        เวสสระ  ชินสถูปของพระองค  ณ  อุทยานน้ัน  สูงสาม 
        สิบโยชน. 
                              จบวงศพระมงคลพุทธเจาท่ี  ๓ 
 
                             พรรณาวงศพระมงคลพุทธเจาท่ี ๓ 
 
        ดังไดสดับมา    เมื่อพระโกณฑัญญศาสดา   เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
แลว   ศาสนาของพระองคดํารงอยูแสนป  เพราะพระสาวกของพระพุทธะและ 
อนุพุทธะอันตรธาน  ศาสนาของพระองคก็อันตรธาน.    ตอจากสมัยของพระ- 
โกณฑัญญพุทธเจา   ลวงไปอสงไขยหนึ่ง    ในกปัเดียวกันนี่แล    ก็บังเกิดพระ 
พุทธเจา ๔ พระองค  คือ  พระมังคละ  พระสุมนะ  พระเรวตะ  พระโสภิตะ 
ใน ๔ พระองคนั้น   พระมงคลพุทธเจา   ผูนําโลก     ทรงบําเพ็ญบารมีสิบหก 
อสงไขยกําไรแสนกัป  กบ็ังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต  ทรงดํารงตลอดอายุในสวรรค 
ชั้นนั้น  เมื่อบุพนิมิต ๕ ประการ  เกดิข้ึนแลว  ก็เกิดพุทธโกลาหลข้ึน   ครัง้น้ัน 
เทวดาในหม่ืนจักรวาลก็ประชุมกันในจักรวาลน้ัน    จึงพากันออนวอนวา  
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                กาโลย   เต  มหาวีร      อุปฺปชฺช   มาตุ  กจฺุฉิย 
                สเทวก  ตารยนฺโต        พุชฌฺสฺสุ  อมต  ปท. 
                ขาแตทานมหาวีระ  นี้เปนกาลอันสมควรสําหรับ 
        พระองค  โปรดเสด็จอุบัติในพระครรภของพระมารดา 
        เถิด   พระองคเมื่อทรงยังโลกพรอมทั้งเทวโลกใหขาม 
        โอฆสงสาร  โปรดตรัสรูอมตบทเถิด  เจาขา. 
        ทรงถกูเทวดาท้ังหลายออนวอนอยางนี้แลว    ทรงพิจารณาวิโลกนะ ๕ 
ประการก็จุติจากสวรรคชั้นดุสิต     ถือปฏิสนธิในพระครรภของ     พระนาง- 
อุตตราเทวี  ราชสกุลของ  พระเจาอุตตระ   ผูยอดเย่ียม  ใน อุตตระนคร 
ซึ่งเปนนครสูงสุดเหมือนครทุกนคร     ครั้งน้ันไดปรากฏปาฏหิาริยเปนอันมาก 
ปาฏิหาริยเหลาน้ัน      พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลว     ในวงศของพระทีปงกร 
พุทธเจาน่ันแล. 
        นับต้ังแตพระมงคลมหาสัตว    ผูเปนมงคลของโลกทั้งปวง    ทรงถือ 
ปฏิสนธิในพระครรภของพระนางอุตตระมหาเทวีพระองคนั้น       พระรัศมแีหง 
พระสรีระก็แผไปตลอดเน้ือท่ีประมาณ  ๘๐  ศอก     ทั้งกลางคืนกลางวัน    แสง 
จันทรและแสงอาทิตยสูไมได   พระรัศมีนั้น     กาํจัดความมืดไดโดยที่พระรัศมี 
แหงพระสรีระของพระองคเกิดข้ึน    ไมตองใชแสงสวางอยางอ่ืน     พระพ่ีเลี้ยง 
พระนม  ๖๘  นางคอยปรนนิบัติอยู. 
        เลากันวา   พระนางอุตตราเทวีนั้น   มีเทวดาถวายอารักขา  ครบทศมาส 
ก็ประสูติพระมังคลมหาบุรุษ  ณ  มงคลราชอุทยาน  ชื่อวา  อุตตรมธุรอุทยานอัน 
มีไมดอกหอมอบอวล  ไมตนติดผลมีกิ่งและคาคบ  ประดับดวยดอกบัวตนและ  
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บัวสาย   มีเน้ือกวาง   ราชสีห  เสือ  ชาง  โคลาน  ควาย  เนื้อฟาน   และฝูงเนื้อ 
นานาชนิดเท่ียวกันไป  นารื่นรมยอยางยิ่ง  พระมหาสัตวพระองคนั้นพอประสูติ 
เทาน้ัน  ก็ทรงแลดูทุกทิศ  หันพระพักตรสูทิศอุดร  ทรงยางพระบาท  ๗  กาว 
ทรงเปลงอาสภิวาจา ขณะนั้น เทวดาส้ินทั้งหมื่นโลกธาตุ   ก็ปรากฏกาย  ประดับ 
องคดวย    ทพิยมาลัยเปนตน     ยืนอยูในที่นั้น  ๆ   แซซองถวายสดุดีชัยมงคล 
ปาฏิหาริยทั้งหลายมีนัยที่กลาวแลวท้ังน้ัน  ในวันขนานพระนามพระมหาบุรุษนั้น 
โหรทํานายลักษณะขนานพระนามวา มงคลกุมาร  เพราะประสูติดวยมงคลสมบัติ 
ทุกอยาง. 
        ไดยินวา    พระมหาบุรุษนั้นมีปราสาท  ๓  หลัง    คือ   ยสวา  รุจิมา 
สิริมา  สตรีเหลานาฏกะ  [ฟอน,  ขับ, บรรเลง]   จํานวนสามหม่ืน  มีพระนาง 
ยสวดีเปนประธาน  ณ ปราสาทนั้นพระมหาสัตวเสวยสุขเสมือนทิพยสุข  เกาพัน 
ป  ทรงไดพระโอรสพระนามวา สีลวา  ในพระครรภของพระนางยสวดี  พระ- 
อัครมเหสี   ทรงมาตัวงามนามวา   ปณฑระ   ที่ตกแตงตัวแลว    เสด็จออกมหา- 
ภิเนษกรมณทรงผนวช  มนุษยสามโกฏิ   ก็พากันบวชตามเสด็จพระมหาสัตวที่ 
ทรงผนวชพระองคนั้น       พระมหาบุรุษ     อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลวทรง 
บําเพ็ญความเพียรอยู  ๘  เดือน. 
        แตนั้น      ก็เสวยขาวมธุปายาส    มีโอชะทิพยที่เทวดาใสไว  อันนาง 
อุตตรา ธิดาของ  อุตตรเศรษฐี  ในหมูบานอุตตรคามถวายแลว    ทรงยับยัง้ 
พักกลางวัน   ณ  สาละวัน     ซึ่งประดับดวยไมดอกหอมกรุน   มีแสงสีเขียว   นา 
รื่นรมยทรงรบัหญา  ๘ กํา   ที่อุตตระอาชีวกถวาย   เสด็จเขาไปยังตนไมที่ตรัสรู 
ชื่อนาคะ  [กากะทิง]   มีรมเงาเย็นคลายอัญชันคิรี  สีครามแก  ประหน่ึงมียอด  มี  
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ตาขายทองคลุม   เวนจากการชุมนุมของฝูงมฤคนานาพันธุ   ประดับดวยกิ่งหนา 
ทึบ  ที่ตองลมออน ๆ  แกวงไกวคลายฟอนรํา    ถึงตนนาคะโพธิที่นาชื่นชม  ก ็
ทรงทําประทักษิณตนนาคะโพธิ     ประทับยืนขางทิศอีสาน    [ตะวันออกเฉียง 
เหนือ  ทรงลาดสันถัตหญา ๕๘  ศอก  ประทับนั่งขัดสมาธิเหนือสันถัตหญาน้ัน 
ทรงอธิษฐานความเพียรอันประกอบดวยองค  ๔  ทรงทําการพิจารณาปจจยาการ 
หยั่งลงโดยอํานาจอนิจจลักษณะเปนตนในขันธทั้งหลาย      ก็ทรงบรรลุพระ- 
อนุตตรสมมาสัมโพธิญาณโดยลําดับ  ทรงเปลงอุทานวา 
                อเนกชาติสสาร                สนฺธาวิสฺส    อนิพฺพส 
                คหการ  คเวสนฺโต            ทุกฺขา   ชาติ  ปุนปฺปุน 
                คหการก  ทิฏโสิ             ปุน     เคห  น   กาหสิ 
                สพฺพา  เต  ผาสุกา                  ภคฺคา  คหกูฏ  วิสงฺขต 
                วสิงฺขารคต   จิตฺต             ตณฺหาน   ขยมชฺฌคา. 
                  เราแสวงหาตัณหานายชางผูสรางเรือนเมื่อไมพบ 
          ก็ทองเที่ยวไปตลอดชาติสงสารเปนอันมาก     การเกิด 
         บอยๆ เปนทุกข   ดูกอนตัณหานายชางผูสรางเรือน  ตัว 
         ทานเราพบแลว  ทานจักสรางเรือนไมไดอีกแลว โครง 
         สรางเรอืนของทานเราหักเสียหมดแลว   ยอดเรือนทาน 
         เราก็รื้อเสียแลว    จติเราถึงธรรมที่ปจจัยปรุงแตงไมได 
         เพราะเราบรรลุธรรมท่ีสิ้นตัณหาแลว.  
         สวนรศัมีแหงพระสรีระ  พระมงคลพุทธเจา   มีเกินยิ่งกวาพระพุทธเจา 
พระองคอ่ืนๆ รัศมีแหงพระสรีระของพระองค  ไมเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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พระองคอ่ืนๆ ซึ่งมีรัศมีพระสรีระ    ประมาณ  ๘๐ ศอกบาง    วาหน่ึงบางโดย 
รอบ   สวนรศัมีแหงพระสรีระของพระมงคลพุทธเจาพระองคนั้น    แผไปตลอด 
หม่ืนโลกธาตุเปนนิจนิรันดร   ตนไม  ภูเขา  เรือน  กําแพง   หมอนํ้า   บานประตู 
เปนตน      ไดเปนเหมือนหุมไวดวยแผนทอง       พระองคมีพระชนมายุถึงเกา 
หม่ืนป.     รศัมีของดวงจันทรดวงอาทิตยและดวงดาวเปนตนไมมีตลอดเวลาถึง 
เทาน้ัน    การกําหนดเวลากลางคืนกลางวันไมปรากฏ     สัตวทัง้หลายทําการงาน 
กันทุกอยางดวยแสงสวางของพระพุทธเจาเทาน้ัน    เหมือนทํางานดวยแสงสวาง 
ของดวงอาทิตยเวลากลางวัน   โลกกําหนดเวลาตอนกลางคืนกลางวัน   โดยดอก- 
ไมบานยามเย็นและนกรองยามเชา. 
        ถามวา  อานุภาพนี้ของพระพุทธเจาพระองคอ่ืน ๆ ไมมีหรอื.  ตอบวา 
ไมมี   หามิได  ความจริง   พระพุทธเจาแมเหลาน้ัน    เมื่อทรงประสงค   ก็ทรง 
แผพระรัศมีไปไดตลอดหม่ืนโลกธาตุ หรือยิ่งกวานั้น  แตรัศมีแหงพระสรีระของ 
พระผูมีพระภาคเจามงคล   แผไปตลอดหม่ืนโสกธาตุเปนนิจนิรันดร    เหมือน 
รัศมีวาหน่ึงของพระพุทธเจาพระองคอ่ืน ๆ  ก็ดวยอํานาจความปรารถนาแตเบื้อง 
ตน.   เขาวา  ครั้งเปนพระโพธิสัตว  พระมงคลพุทธเจาพระองคนั้นทรงมีพระ 
โอรสและพระชายา ในอัตภาพเชนเดียวกับอัตภาพเปนพระเวสสันดร   ประทับ 
อยู  ณ  ภูเขาเชนเดียวกับเขาวงกต.  ครัง้น้ัน  ยักษผูมีศักดิ์ใหญตนหน่ึงกินมนุษย 
เปนอาหาร ชอบเบียดเบียนคนทุกคน  ชื่อขรทาฐิกะ ไดขาววา พระมหาบุรุษ 
ชอบใหทาน  จึงแปลงกายเปนพราหมณเขาไปหา   ทูลขอทารกสองพระองคกะ 
พระมหาสัตว        พระมหาสัตวทรงดีพระทัยวา      เราจะใหลูกนอยสองคนแก 
พราหมณดังนี้  ไดทรงประทานพระราชบุตรทั้งสองพระองคแลว  ทําใหแผนดิน 
หว่ันไหวจนถึงนํ้า  ขณะนั้น  ทั้งท่ีพระมหาสัตวทรงเห็นอยู     ยักษละเพศเปน  
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พราหมณนั้นเสีย มีดวงตากลมเหลือกเหลืองดังเปลวไฟ   มีเข้ียวโงงไมเสมอกัน 
นาเกลียดนากลัว   มีจมูกบ้ีแบน   มีผมแดงหยาบยาว  มีเรือนรางเสมือนตนตาล 
ไหมไฟใหมๆ  จับทารกสองพระองค  เหมือนกําเหงาบัวเค้ียวกิน พระมหาบุรุษ 
มองดูยักษ    พอยักษอาปาก   ก็เห็นปากยักษนั้น    มีสายเลือดไหลออกเหมือน 
เปลวไฟ  ก็ไมเกิดโทมนัสแมเทาปลายผม  เม่ือคิดวาเราใหทานดีแลว   ก็เกิดปติ 
โสมนัสมากในสรีระ. พระมหาสัตวนั้นทรงทําความปรารถนาวา ดวยผลแหงทาน 
ของเราน้ี   ในอนาคตกาล  ขอรัศมีทั้งหลายจงแลนออกโดยทํานองนี้   เมื่อพระ- 
องคอาศัยความปรารถนาเปนพระพุทธเจาแลว      รัศมีทั้งหลายจึงเปลงออกจาก 
สรีระ  แผไปตลอดสถานท่ีมีประมาณเทาน้ัน. 
        บุพจริยาอยางอ่ืนของพระองคยังมีอีก.  เลากันวา  ครั้งเปนพระโพธิสัตว 
พระมงคลพุทธเจาพระองคนี้เห็นเจดียของพระพุทธเจาพระองคหน่ึง       คิดวา 
ควรท่ีจะสละชีวิตของเราเพ่ือพระพุทธเจาพระองคนี้    ใหเขาพันทั่วท้ังสรีระโดย 
ทํานองพันประทีปดาม    ใหบรรจุถาดทองมีคานับแสนซ่ึงมีชอดอกไมตูมขนาด 
ศอกหน่ึง     เต็มดวยของหอมและเนยใส    จุดไสเทียนพันไสไวในถาดทองนั้น 
ใชศีรษะเทินถาดทองนั้นแลวใหจุดไฟทั่วท้ังตัว      ทําประทักษิณพระเจดียของ 
พระชินเจาใหเวลาลวงไปตลอดท้ังคืน   เมื่อพระโพธิสัตวพยายามอยูจนอรุณข้ึน 
อยางนี้    ไออุนก็ไมจับแมเพียงขุมขน ไดเปนเหมือนเวลาเขาไปสูหองดอกปทุม 
จริงทีเดียว    ชื่อวาธรรมนี้ยอมรักษาบุคคลผูรักษาตน  ดวยเหตุนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                                  ธมฺโม  หเว  รกขฺติ   ธมฺมจาร ึ
                               ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สขุมาวหาติ 
                                 เอสานิสโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ 
                                น  ทคฺุคตึ   คจฺฉติ  ธมฺมจาร.ี  
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                ธรรมแล   ยอมรักษาผูประพฤติธรรม     ธรรมที ่
        ประพฤติดีแลว  ยอมนําสุขมาให    นี้เปนอานิสงสใน 
        ธรรมทีป่ระพฤติดีแลว   ผูประพฤติธรรม    ยอมไมไป 
        ทุคติ  ดงัน้ี. 
        ดวยผลแหงกรรมแมนี้    แสงสวางแหงพระสรีระของพระองคจึงแผไป 
ตลอดหม่ืนโลกธาตุ  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระโกณฑัญญพุทธเจา    พระ- 
        พุทธเจา   ผูนําโลก   พระนามวามงคล    ก็ทรงกําจัด 
        ความมดืในโลก  ทรงชูประทีปธรรม. 
                รัศมีของพระมงคลพุทธเจาพระองคนั้น    ไมมีผู 
        เทียบ  ยิ่งกวาพระชินเจาพระองคอื่น  ๆ   ครอบงําแสง 
        สวางของดวงจันทรและดวงอาทิตย    หมื่นโลกธาตุก็ 
        สวางจา.  
 

                                               แกอรรถ  

          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตม  ไดแก ความมืดในโลกและความมืด 
ในดวงใจ.    บทวา  นิหนตฺฺวาน ไดแก  ครอบงํา.  ในคําวา   ธมฺโมกฺก   นี ้
อุกฺกา ศัพทนี้    ใชในอรรถเปนอันมาก   มีเบาของชางทองเปนตน.   จริงอยาง 
นั้น       เบาของชางทองท้ังหลาย    พึงทราบวา    อกฺุกา      ในอาคตสถานวา 
สณฺฑาเสน  ชาตรูป  คเหตฺวา  อุกฺกามเุข  ปกขฺิเปยฺย   ใชคีมคีบทองใสลง 
ในปากเบา.  ภาชนะถานไฟของชางทองทั้งหลาย  ก็พึงทราบวา อุกฺกา   ในอาคต- 
สถานวา  อุกกฺ   พนฺเธยฺย   อุกฺก  พนฺธตฺิวา  อุกฺกามขุ  อาลิมฺเปยฺย  พึงผูก  
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ภาชนะถานไฟ  ครั้นผูกภาชนะถานไฟแลว พึงฉาบปากภาชนะถานไฟ.  เตาไฟของ 
ชางทอง  ก็พึงทราบวา  อุกฺกา   ในอาคตสถานวา  กมฺมาราน  ยถา  อุกฺกา 
อนฺโต  ฌายติ  โน  พหิ  เปรียบเหมือนเตาของชางทองทั้งหลาย  ยอมไหม 
แตภายใน ไมไหมภายนอก.  ความเร็วของพายุ  พึงทราบวา  อุกฺกา  ในอาคต- 
สถานวา     เอววิปาโก  อกฺุกาปาโต  ภวิสฺสติ  มีอุกกาบาต  จักมีผลเปน 
อยางนี้.     คบเพลิง    ทานเรียกวา    อกฺุกา   ในอาคตสถานวา     อุกฺกาสุ 
ธาริยนานาสุ     เมื่อคบเพลิงท้ังหลายอันเขาชูอยู.       แมในท่ีนี้คบเพลิงทาน 
ประสงควา   อุกฺกา.    เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงมีความวา   ทรงชคูบเพลิงท่ีสําเร็จ 
ดวยธรรม   พระองคทรงชูคบเพลิงอันสําเร็จดวยธรรมแกโลก    ซึ่งถูกความมืด 
คืออวิชชาปกปดไว   อันความมืดคืออวิชชาครอบงําไว. 
        บทวา  อตุลาสิ  ไดแก  ไมมีรัศมอ่ืีนเทียบได     หรือปาฐะก็อยางนี้ 
เหมือนกัน. ความวา มีพระรัศมีอันพระพุทธเจาพระองคอ่ืนๆ  เทียบไมได.  บท 
วา  ชิเนหฺเหิ  ตัดบทเปน  ชิเนห ิ  อฺเหิ  แปลวา   กวาพระชินเจาพระ 
องคอ่ืนๆ.    บทวา  จนฺทสุริยปฺปภ  หนฺตฺวา   ไดแก    กําจัดรัศมีของดวง 
จันทรและดวงอาทิตย   บทวา   ทสสหสฺสี  วิโรจติ   ความวา  เวนแสงสวาง 
ของดวงจันทรและดวงอาทิตย      หม่ืนโลกธาตุยอมสวางจาดวยแสงสวางของ 
พระพุทธเจาเทาน้ัน. 
        ก็พระมงคลสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงบรรลุพระโพธิญาณแลว   ทรงยบั 
ยั้ง  ณ โคนตนไมที่ตรัสรู ๗   สัปดาห   ทรงรับคําวอนขอใหทรงแสดงธรรมของ 
พรหม    ทรงใครครวญวาเราจะแสดงธรรมน้ีแกใครหนอ    กท็รงเห็นวา  ภิกษุ 
สามโกฏิที่บวชกับพระองค   ถึงพรอมดวยอุปนิสัย.  ครั้งน้ัน  ทรงดําริวา  กุลบุตร  
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เหลาน้ีบวชตามเราซึ่งกําลังบวชอยูถึงพรอมดวยอุปนิสัย    พวกเขาถูกเราซ่ึงตอง 
การวิเวกสละไว   เม่ือวันเพ็ญเดือนวิสาขะ     เขาไปอาศัย  สิริวฒันนคร  อยูยัง 
ชัฏสิริวัน     เอาเถิด     เราจักไปแสดงธรรมแกพวกเขาในท่ีนั้น    แลวทรงถอื 
บาตรจีวรของพระองค   เหาะสูอากาศ   เหมือนพระยาหงส  ปรากฏพระองค  ณ 
ชัฏสิริวัน    ภิกษุเหลาน้ันถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แสดงอันเตวาสิกวัตร 
แลวน่ังแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัพระธัมมจักกัป- 
ปวัตตนสูตร   ซึ่งพระพุทธเจาทุกพระองคทรงปฏิบัติมาแลว    แกภิกษุเหลานั้น. 
ตอจากนั้น   ภิกษุสามโกฏิก็บรรลุพระอรหัต   ธรรมาภิสมัยการตรัสรูธรรม  ได 
มีแกเทวดาและมนุษยแสนโกฏ.ิ  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา              
                พระพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงประกาศสัจจะ  ๔ 
        อันประเสริฐสุด   เทวดาและมนุษยนั้น  ๆ  ด่ืมรสสัจจะ 
        บรรเทาความมืดใหญได. 
                ธรรมาภิสมัย   การตรัสรูธรรม   ไดมีแก   เทวดา 
        และมนุษยแสนโกฏิ   ในปฐมธรรมเทศนาของพระผูมี 
        พระภาคเจาผูบรรลุพระสัพพัญุตญาณ    ที่ชั่งไมได. 
 
                                               แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา      จตุโร     แปลวา     ๔.     บทวา 
สจฺจวรุตฺตเม  ความวา   จริงดวย   ประเสริฐดวย  ชือ่วา   สัจจะอันประเสริฐ 
อธิบายวา  สัจจะสูงสุด.  ปาฐะวา  จตฺตาโร  สจฺจวรุตฺตเม  ดังนี้ก็มี   ความ 
วา  สัจจะอันประเสริฐ  สงูสุดทั้ง ๔.    บทวา   เต  เต  ไดแก เทวดาและมนุษย  
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นั้นนั่น   อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงแนะนําแลว.  บทวา   สจฺจรส  ไดแก 
ดื่มรสอมตะคือการแทงตลอดสัจจะ ๔. บทวา  วิโนเทนฺติ   มหาตม  ความวา 
บรรเทา   คือกําจัด  ความมืด  คือโมหะ     ที่พึงละดวยมรรคนั้น  ๆ.     บทวา 
ปตฺวาน ไดแก  แทงตลอด.  ในบทวา  โพธึ  นี ้ โพธิ  ศัพทนี ้
        มคฺเค   ผเล    จ  นิพฺพาเน            รุกฺเข  ปฺตฺติย  ตถา 
        สพฺพฺุเต   จ   าณสฺมึ             โพธิสทฺโท  ปนาคโต. 
                ก็โพธิศัพทมาในอรรถ   คือ  มรรค  ผล  นิพพาน 
        ตนไม   บัญญัติ  พระสัพพัญุตญาณ. 
        จริงอยางนั้น   โพธิ   ศัพท  มาในอรรถวา  มรรค   ไดในประโยคเปน 
ตนวา  โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ   าณ  ญาณในมรรค   ๔  เรียกวา 
โพธิ.   มาในอรรถวา  ผล   ไดในประโยคเปนตนวา   อุปสมาย  อภิฺาย 
สมฺโพธาย   สวตฺตติ   ยอมเปนไป  เพื่อความสงบ   ความรูยิ่ง    ความตรัสรู 
พรอม.  มาในอรรถวา   นิพพาน    ไดในประโยคน้ีวา  ปตฺวาน  โพธึ   อมต 
อสงฺขต  บรรลุพระนิพพาน  อันไมตาย  ปจจัยปรุงแตงไมได. 
        มาในอรรถวา  ตนอัสสัตถะ   ตนโพธิใบ  ไดในประโยคน้ีวา   อนฺตรา 
จ   คย   อนฺตรา   จ    โพธึ     ระหวางแมน้ําคยาและตนโพธิ์.    มาในอรรถวา 
บัญญัติ  ไดในประโยคน้ีวา   โพธิ  โข   ราชกุมาโร   โภโต  โคตมสฺส   
ปาเท  สิรสา   วนฺทติ  พระราชกุมารพระนามวา  โพธิ  ถวายบังคมพระยุคล 
บาทของพระโคดม   ดวยเศียรเกลา. 
        มาในอรรถวา   พระสัพพัญุตญาณ   ไดในประโยคน้ีวา   ปปฺโปติ 
โพธึ   วรภูริเมธโส  พระผูมีพระปญญาดีอันประเสริฐดังแผนดิน   ทรงบรรล ุ
พระสัพพัญุตญาณ. แมในที่นี้   ก็พึงเห็นวาลงในอรรถวา  พระสัพพัญุตญาณ 
ลงในอรรถแม  พระอรหัตมรรคญาณก็ควร.                                           .  
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        บทวา   อตุล   ไดแก     เวนที่จะชั่งได   คือเกินประมาณ   อธิบายวา 
ไมมีประมาณ    พึงถือความวา   ในปฐมธรรมเทศนา   ของพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    ซึ่งทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวทรงแสดงธรรม. 
        สมัยใด  พระมงคลพุทธเจา   ทรงอาศัยนคร  ชือ่  จิตตะ   ประทับอยู 
ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ขมมานะ   ของพวกเดียรถีย  ณ  โคนตนจําปา    เหมือน 
พระผูมีพระภาคเจาของเรา  ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ทีโ่คนตนคัณฑัมพพฤกษแลว 
ประทับนั่งเหนือพ้ืนพระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน      ใตโคนตนปาริฉัตตกะ 
ณ  ภพดาวดึงส  ซึ่งเปนภพประเสริฐสําเร็จดวยทองและเงินใหมงดงาม  เปนแดน 
สําเริงสําราญของเหลาเทวดาและอสูรหนุมสาว     ตรัสพระอภิธรรม.    สมัยนั้น 
ธรรมาภิสมัยการตรัสรูธรรมไดมีแกเทวดาแสนโกฏิ   นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี   ๒. 
        สมัยใด  พระเจาจักรพรรดิ  พระนาม  สุนันทะ  ทรงบําเพ็ญจักรวรรดิ 
วัตร  ณ  สุรภีนคร   ทรงไดจักรรัตนะ.  เลากันวา  เมื่อ พระมงคลทศพล 
เสด็จอุบัติข้ึนในโลก  จักรรัตนะนั้นก็เขย้ือนจากฐาน   พระเจาสุนันทะทรงเห็น 
แลว  ก็หมดความบันเทิงพระหฤทัย  จึงทรงสอบถามพวกพราหมณวา    จักร- 
รัตนะนี้       บังเกิดเพราะกุศลของเรา    เหตุไฉน  จึงเขยื้อนจากฐาน   สมัยน้ัน 
พราหมณเหลาน้ันจึงพยากรณ       ถึงเหตุที่จักรรัตนะนั้นเขยื้อนแดพระราชาวา 
จักรรัตนะจะเขยื้อนจากฐาน   เพราะพระเจาจักรพรรดิหมดพระชนมายุ   เพราะ 
พระเจาจักรพรรดิทรงผนวชหรือเพราะพระพุทธเจาปรากฏ      แลวกราบทูลวา 
ขาแตพระมหาราชเจา    พระชนมายุของพระองคยังไมสิ้นดอกพระพุทธเจาขา 
พระองคทรงมีพระชนมายุยืนยาว.   แตพระมงคลสัมมาสัมพุทธเจา    เสด็จอุบัติ 
แลวในโลก   ดวยเหตุนั้น     จักรรัตนะของพระองคจึงเขยื้อน   พระเจาสุนันท-   
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จักรพรรดิราช   พรอมท้ังบริษัท   จึงทรงไหวจักรรัตนะนั้นดวยเศียรเกลา  ทรง 
วอนขอวา ตราบใดเราจักสักการะพระมงคลทศพล   ดวยอานุภาพของทาน   ขอ 
ทานอยาเพ่ิงอันตรธานไป  ตราบน้ันดวยเถิด.    ลาํดับนั้น.     จักรรัตนะนั้นก็ได 
ต้ังอยูที่ฐานตามเดิม.                                                               
        แตนั้น    พระเจาสุนันทจักรพรรดิ     ผูมีความบันเทิงพระหฤทัยพรั่ง- 
พรอม     อันบริษัทมีปริมณฑล ๓๖ โยชนแวดลอมแลว      ก็เสด็จเขาเฝาพระ 
มงคลทศพล   ผูเปนมงคลของโลกท้ังปวง   ทรงองัคาสพระศาสดาพรอมท้ังพระ 
สงฆสาวกใหอ่ิมหนําสําราญดวยมหาทาน  ถวายผาแควนกาสีแดพระอรหันตแสน 
โกฏริูป   ถวายบริขารทุกอยางแดพระตถาคต    ทรงทําการบูชาแดพระผูมีพระ 
ภาคเจา   ซึ่งทําความประหลาดใจสิ้นทั้งโลก   แลวเขาเฝาพระมงคลพุทธเจา   ผู 
เปนนาถะของโลกทั้งปวง     ทรงทําอัญชลีดั่งชอดอกบัวอันไรมลทิน     อันรุง- 
เรืองดวยทศนขสโมธานไวเหนือเศียรเกลา    ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่ง  ณ 
ที่สมควรสวนหน่ึง   แมพระราชโอรสของพระองค   พระนามวาอนุราชกุมาร  ก ็
ประทับนั่งอยางน้ันเหมือนกัน. 
        ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุบุพพิกถาโปรดชนเหลานั้น   ซึ่งมี 
พระเจาสุนันทจักรพรรดิเปนประธาน      พระเจาสุนันทจักรพรรดิพรอมท้ัง 
บริษัท บรรลพุระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา ๔.  ลําดับนั้น   พระศาสดาทรง 
สํารวจบุพจริยาของชนเหลาน้ัน      ทรงเห็นอุปนิสสัยแหงบาตรจีวรที่สําเร็จดวย 
ฤทธิ์   ก็ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา  ซึ่งประดับดวยขายจักร   ตรัสวา  พวก 
เธอจงเปนภิกษุมาเถิด.   ในทันทีภิกษุทุกรูป    ก็มผีมขนาดสองนิ้ว  ทรงบาตร 
จีวรสําเร็จดวยฤทธิ์    ถึงพรอมดวยอาการอันสมควรแกสมณะ    ประหน่ึงพระ- 
เถระ  ๖๐ พรรษา   แวดลอมพระผูมีพระภาคเจา   นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี  ๓.  ดวย 
เหตุนั้น    จึงตรัสวา  
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                พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรม    ในสวรรคชั้น 
        ดาวดึงส ภพของทาวสักกะจอมทวยเทพ  ธรรมาภิสมัย 
        ครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกเทวดาแสนโกฏิ. 
                สมัยใด   พระเจาสุนันทจักรพรรด ิ เสด็จเขาไป 
        เฝาพระสัมพุทธเจา  สมัยนั้น     พระสัมพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐ   ไดทรงลั่นธรรมเภรีอันสูงสุด. 
                สมัยนั้น     หมูชนที่ตามเสด็จพระเจาสุนันทะมี 
        จํานวนเกาสิบโกฏิ     ชนเหลาน้ันแมทั้งหมด    ไมมี 
        เหลือ  เปนเอหิภิกขุ. 

                                              แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุรินทฺเทวภวเน  ความวา   ในภพของ 
ทาวสักกะผูเปนจอมเทพอีก.    บทวา   ธมฺม    ไดแก    พระอภิธรรม.  บทวา 
อาหนิ  ไดแก  ตี.   บทวา   วรุตฺตม  ความวา   พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ 
ไดทรงลั่นธรรมเภรีอันสูงสุด.  บทวา  อนุจรา  ไดแก  เสวกผูตามเสด็จประจํา. 
บทวา   อาสุ  ไดแก  ไดมแีลว.  ปาฐะวา   ตทาสิ  นวุติโกฏิโย    ดังนี้ก็มี. 
ความวา  หมูชนของพระเจาสุนันทจักรพรรดิพระองคนั้นไดมีแลว  ถาจะถามวา 
หมูชนนั้น  มีจํานวนเทาไร  ก็จะตอบไดวา   มีจํานวนเกาสิบโกฏิ. 
        เลากันวา   ครั้งน้ัน    เมื่อพระมงคลโลกนาถประทับอยู  ณ  เมขลบรุี  
ในนครน้ันนั่นแล  สุเทวมาณพ  และ  ธัมมเสนมาณพ   มีมาณพพันหน่ึง 
เปนบริวาร  พากันบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา  ในสาํนักของพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น.     เมื่อคูพระอัครสาวกพรอมบริวารบรรลุพระอรหัต   ในวันเพ็ญ  
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เดือนมาฆะ   พระศาสดาทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง   ในทามกลางภิกษุแสนโกฏ ิ
นี้เปนการประชุมครั้งแรก.     ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง      ในการประชุมของ 
บรรพชิต  ในสมาคมญาติอันยอดเยี่ยม  ณ อุตตราราม อีก  นี้เปนการประชุม 
ครั้งท่ี  ๒.  ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงในทามกลางภิกษุเกาหมื่นโกฏ ิ  ในสมาคม 
คณะภิกษุพระเจาสุนันทจักรพรรดิ    นีเ้ปนการประชุมครั้งท่ี  ๓.   ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา 
                พระมงคลพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี 
        การประชุม  ๓  ครัง้   คือ  ครั้งที่  ๑   ประชมุภิกษุแสน 
        โกฏ.ิ 
                ครัง้ท่ี  ๒  ประชุมภิกษุแสนโกฏิ  ครั้งท่ี ๓ ประ- 
        ชมุภิกษุเกาสิบโกฏิ    ครั้งน้ัน     เปนการประชุมภิกษ ุ
        ขีณาสพ  ผูไรมลทนิ.                                  
        ครั้งน้ัน    พระโพธสิัตวของเรา   เปนพราหมณ   ชื่อวา  สรุุจิ   ในหมู 
บาน  สุรุจิพราหมณ เปนผูจบไตรเพทพรอมท้ังนิฆัณฑุศาสตร   เกฏภศาสตร 
ทั้งประเภทอักขรศาสตร   ชํานาญรอยกรอง   ชํานาญรอยแกว   ทั้งเชี่ยวชาญใน 
โลกายตศาสตรและมหาปุริสลักษณศาสตร    ทานสุรุจิพราหมณนั้น   เขาไปเฝา 
พระศาสดา  ฟงธรรมกถาอันไพเราะของพระทศพลแลวเลื่อมใสถึงสรณะ นิมนต 
พระผูพระภาคเจาพรอมทั้งพระสงฆสาวกวา    พรุงน้ี     ขอพระองคโปรดทรง 
รับอาหารของขาพระองคดวยเถิด  ทานพราหมณนั้น      อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามวา    ทานพราหมณ   ทานตองการภิกษุจํานวนเทาไร    จึงกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุบริวารของพระองคมีเทาไรเลา  พระเจาขา.  ครั้งน้ัน 
เปนการประชุมครั้งท่ี  ๑  เพราะฉะนั้น  เมื่อตรัสวาแสนโกฏ ิ   สุรุจิพราหมณ  
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จึงนิมนตวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาเปนเชนนั้น    ขอพระองคโปรดทรงรบั 
อาหารของขาพระองค   พรอมกับภิกษุทุกรูปพระเจาขา.   พระศาสดาจึงทรงรับ 
นิมนต. 
        พราหมณ     ครั้นนมินตพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือเสวยในวันรุงข้ึนแลว 
ก็กลับไปบานตนคิดวา    ภิกษุจํานวนถึงเทาน้ี  เราก็สามารถถวายขาวตมขาวสวย 
และผาได   แตสถานที่ทานจะน่ังกันจักทําอยางไร    ความคิดของทานพราหมณ 
นั้นก็รอนไปถึงพระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน   ของทาวสหัสนัยนสักกเทวราช 
ซึ่งสถิตอยูเหนือยอดขุนเขาพระเมรุ     ระยะทางแปดหม่ืนสี่พันโยชน    ครัง้น้ัน 
ทาวสักกเทวราชทรงเห็นอาสนรอนข้ึนมา  ก็เกิดปริวิตกวา    ใครหนอประสงค 
จะใหเราเคลื่อนยายจากท่ีนี้    ทรงเล็งทิพยเนตรตรวจดูมนุษยโลก   ก็เห็นพระ- 
มหาบุรุษ  คิดวา  พระมหาสัตวผูนี้นิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน 
คิดถึงเรื่องสถานที่ภิกษุสงฆนั้นจะนั่ง      แมเราก็ควรจะไปท่ีนั้นแลวรับสวนบุญ 
จึงปลอมตัวเปนนายชางไม  ถือมีดและขวานแลวปรากฏตัวตอหนาพระมหาบุรุษ 
กลาววา   ใครหนอมีกิจที่จะจางเราทํางานบาง. 
        พระมหาสัตวเห็นแลวก็ถามวา   ทานสามารถทํางานของเราไดหรือ  เขา 
บอกกลาววา     ข้ึนชื่อวาศิลปะที่เราไมรู  ไมม ี  ผูใด    ประสงคจะใหทําส่ิงไรๆ 
ไมวาจะเปนมณฑป  ปราสาท  หรือนิเวศนเปนตนไร ๆ  อ่ืน   เราก็สามารถทํา 
ไดทั้งน้ัน.   พระมหาสัตวบอกวา   ถาอยางนั้นเรามีงาน.   เขาถามวา  งานอะไร 
เลา  นายทาน.  พระมหาสัตวบอกวา    เรานิมนตภิกษุจํานวนแสนโกฏ ิ  เพ่ือ 
ฉันอาหารวันพรุงน้ี   ทานจักตองสรางมณฑปสําหรับภิกษุเหลาน้ันนั่งนะ   เขา 
กลาววา ไดสิ  พอคุณ.  เขากลาววา  ดีละ  ถาอยางนั้นเราจักทํา   แลวก็ตรวจดูภูมิ  
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ประเทศแหงหน่ึง   ภูมิประเทศเหลาน้ันประมาณสิบสองโยชน  พ้ืนเรียบเหมือน 
วงกสิณนารื่นรมยอยางยิ่ง.    เขาคิดอีกวา   มณฑปท่ีเห็นเปนแกนไมสําเร็จดวย 
รัตนะ ๗ ประการจงผุดข้ึน  ณ  ที่ประมาณเทาน้ี   แลวตรวจดู  ในทันใด  มณฑป 
ที่ชําแรกพ้ืนดินผุดโผลข้ึนก็เสมือนมณฑปจริง     มณฑปน้ันมีหมอเงินอยูที่เสา 
ทอง   มีหมอทองอยูที่เสาเงิน  มีหมอแกวประพาฬอยูที่เสาแกวมณี   มีหมอแกว 
มณีอยูที่เสาแกวประพาฬ   มีหมอรัตนะ ๗ อยูที่เสารัตนะ ๗. 
        ตอน้ัน     เขาตรวจดูวาขายกระดิ่ง      จงหอยระหวางระยะของมณฑป 
พรอมกับการตรวจดู  ขายกระดิ่งก็หอย   ซึ่งเม่ือตองลมพานออนๆ   ก็เปลงเสียง 
ไพเราะ   นารื่นรมยอยางยิ่ง   เหมือนอยางดนตรีเครื่อง ๕  ไดเปนเหมือนเวลา 
บรรเลงทิพยสังคีต.   เขาคิดวา   พวงของหอม  พวงดอกไม  พวงใบไมและพวง 
รัตนะ ๗ ของทิพย  จงหอยลงเปนระยะๆ.  พรอมกับคิด  พวงทั้งหลายก็หอย. 
อาสนะ   เครื่องลาดมีคาเปนของกับปยะ   และเครื่องรองทั้งหลาย   สําหรับภิกษุ 
จํานวนแสนโกฏ ิ จงชําแรกแผนดินผุดโผลข้ึน  ในทันใด   ของดังกลาวก็ผุดข้ึน 
เขาคิดวาหมอนํ้า   จงต้ังอยูทุก ๆ  มุม ๆ ละหมอ   ทันใดนั่นเองหมอนํ้าท้ังหลาย 
เต็มดวยนํ้าสะอาดหอมและเปนกัปปยะมีรสอรอย   เย็นอยางยิ่ง     มีปากปดดวย 
ใบทอง   ก็ต้ังข้ึน   ทาวสหัสสนัยนนั้น    ทรงเนรมิตสิ่งของมีประมาณเทานี้แลว 
เขาไปหาพราหมณกลาววา   นายทาน  นานี่แนะ   ทานเห็นมณฑปของทานแลว 
โปรดใหดาจางแกเราสิ  พระมหาสัตวไปตรวจดูมณฑปน้ัน  เมื่อเห็น   มณฑป 
นั่นแลสรีระก็ถูกปติ  ๕ อยางถูกตอง   แผซานมิไดวางเวนเลย. 
        ครั้งน้ัน  พระมหาสัตวเมื่อแลเห็นก็คิดอยางนี้วา    มณฑปน้ีมิใชฝมือ 
มนุษยสราง    อาศัยอัธยาศัยของเรา   คุณของเรา    จึงรอนถึงภพของทาวสักก-  
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เทวราช   ตอนั้น    ทาวสักกจอมทวยเทพจึงทรงเนรมิตมณฑปน้ีแนแลว.    พระ- 
มหาสัตวคิดวา    การจะถวายทานวันเดียวในมณฑปเห็นปานน้ีไมสมควรแกเรา 
จําเราจะถวายตลอด ๗ วัน   ธรรมดาทานภายนอก   แมมีประมาณเทาน้ัน  ก็ยัง 
ไมอาจทําหัวใจของพระโพธิสัตวใหพอใจได   พระโพธิสัตวทั้งหลายอาศัยจาคะ 
ยอมจะชื่อวาพอใจ       กแ็ตในเวลาท่ีตัดศีรษะที่ประดับแลวหรือควักลูกตาที่ 
หยอดแลว    หรือถอดเนื้อหัวใจใหเปนทาน.   จริงอยู   ในสิวิชาดก   เมื่อพระ- 
โพธิสัตวของเรา   สละทรัพยหาแสนกหาปณะทุกๆ  วัน   ใหทาน ๕ แหง   คือ 
ทามกลางนคร   และที่ประตูทั้ง   ๕.    ทานน้ันไมอาจใหเกิดความพอใจในจาคะ 
ไดเลย.  แตสมัยใด  ทาวสกักเทวราชปลอมตัวเปนพราหมณมาขอจักษุทั้งสองขาง 
สมัยนั้น   พระโพธิสัตวนั้น  ก็ควักจักษุเหลาน้ันให  กําลังทานนั่นแหละ  จึงเกิด 
ความราเริง   จิตมิไดเปลี่ยนแปลงแมแตเทาปลายเสนผม.   ดวยประการดังกลาว 
มาน้ี      พระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลาย     อาศัยแตทานภายนอกจึงมิไดอ่ิมเลย 
เพราะฉะนั้น  พระมหาบุรุษแมพระองคนั้น   คิดวา   เราควรถวายทานแกภิกษุ 
จํานวนแสนโกฏ ิ   จึงใหภิกษุเหลาน้ันนั่ง  ณ  มณฑปนั้นแลวถวายทาน   ชื่อวา 
ควปานะ  [ขนมแปงผสมนมโค]  ๗ วัน. 
        โภชนะที่เขาบรรจุหมอขนาดใหญๆ ใหเต็มดวยนํ้านมโคแลวยกต้ังบน 
เตา  ใสขาวสารทีละนอยๆ  ลงที่น้ํานมซ่ึงสุกโดยเคี่ยวจนขนแลวปรุงดวยนํ้าผ้ึง 
คลุกน้ําตาลกรวดละเอียดและเนยใสเขาดวยกัน  เรียกกันวา  ควปานะ  ในบาลีนั้น 
ควปานะน้ีนี่แหละ  เขาเรียกวาโภชนะอรอยมีรส ๔ ดังน้ีก็มี.  แตมนุษยทั้งหลาย 
ไมอาจอังคาสได  แมแตเทวดาทั้งหลาย  ที่อยูชองวางชองหน่ึงจึงอังคาสได สถาน 
ที่นั้นแมมีขนาดสิบสองโยชน   ก็ยังไมพอรับภิกษุเหลาน้ันไดเลย   แตภิกษุเหลา  
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นั้นนั่งโดยอานุภาพของตนๆ.  วันสดุทาย    พระมหาบุรุษใหเขาลางบาตรภิกษุ 
ทุกรูป  บรรจุดวยเนยใส   เนยข้ึน   น้ําผ้ึง  น้ําออยเปนตน    ไดถวายพรอมดวย 
ไตรจีวร  ผาจีวรที่ภิกษุสังฆนวกะในท่ีนั้นไดแลว   ก็เปนของมีคานับแสน. 
        ครั้งน้ัน   พระศาสดาเมื่อทรงทําอนุโมทนา   ทรงใครครวญดูวา   มหา- 
บุรุษผูนี้ไดถวายมหาทานเห็นปานน้ี     จักเปนใครกันหนอ   กท็รงเห็นวา  ใน 
อนาคตกาล   เขาจักเปนพระพุทธเจาพระนามวา   โคตมะ   ในทีสุ่ดสองอสงไขย 
กําไรแลนกปั แตนั้น   จึงทรงเรียกพระมหาสัตวมาแลวทรงพยากรณวา  ลวงกาล 
ประมาณเทานี้    ทานจักเปนพระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ.   ลําดับนั้น   พระ- 
มหาบุรุษสดับคําพยากรณของพระผูมีพระภาคเจาแลว        กม็ีหัวใจปลาบปลื้ม 
คิดวา  พระองคตรัสวาเราจักเปนพระพุทธเจา  เราก็ไมตองการอยูครองเรือนจึง 
ละสมบัติเห็นปานน้ันเสียเหมือนกอนเขฬะ   บวชในสํานักของพระศาสดา  เรียน 
พระพุทธวจนะ   ยังอภิญญาและสมาบัติ  ๘ ใหบังเกิด   มฌีานไมเสื่อม  ดํารงอยู 
จนตลอดอายุ   ที่สุดอายุ   บังเกิดแลวในพรหมโลก.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน    เราเปนพราหมณ   ชื่อวาสุรจุิ   เปนผูคง 
        แกเรียน  ทรงมนต   จบไตรเพท. 
                เราเขาไปเฝาพระศาสดา  ถึงพระองคเปนสรณะ 
        แลวบูชาพระสงฆมพีระสัมพุทธเจาเปนประธาน  ดวย 
        ของหอมและดอกไม ครั้นบูชาดวยของหอมและดอกไม 
        แลวก็เลีย้งใหอิ่มหนําสําราญดวยขนมควปานะ. 
                พระมงคลพุทธเจาผูทรงเปนยอดของสัตวสองเทา 
        แมพระองคนั้น   ก็ทรงพยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปน 
        พระพทุธเจา  ในกปัท่ีประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 353 

                ตถาคตออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบลิพัศดุแลว 
        ต้ังความเพียรกระทาํทุกกรกิริยาแลว   ฯลฯ  พวกเราจัก 
        อยูตอหนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของ  พระมงคลพุทธเจาน้ันแลว 
        ก็ยังจิตใหเลื่อมใสยิง่ขึ้นไป  แลวอธิษฐาน   ขอวัตรย่ิง 
        ขึ้น  เพ่ือบําเพ็ญบารมีใหสมบรูณ. 
                ครัง้น้ัน   เราเพ่ิมพูนปติ  เพ่ือบรรลุพระสัมโพธิ- 
        ญาณอันประเสริฐ  ก็ถวายเคหะของเราแดพระพุทธเจา 
        แลวบวชในสํานักของพระองค. 
                เราเลาเรียนพระสูตร  พระวินัย  และนวังคสัตถุ- 
        ศาสนทัง้หมด  ยังศาสนาพระชินเจาใหงดงาม 
                เราอยูในพระศาสนานั้น  อยางไมประมาท เจริญ   
        พรหมวิหารภาวนา  ก็ถึงฝงอภิญญา  เขาถึงพรหมโลก 
 

                                 แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  คนธฺมาเลน ไดแก   ดวยของหอมและ 
ดอกไม.   คําวา    ควปานะ    นี้ไดกลาวมาแลว.     อาจารยบางพวกกลาววา 
ฆตปาเนน  ดังนี้ก็มี.  บทวา   ตปฺปยึ  แปลวา ใหอ่ิมหนําสําราญแลว. บทวา 
อุตฺตรึป   วตมธิฏส ึ ไดแก  อธิษฐานขอวัตร  ยวดย่ิงข้ึน.  บทวา   ทสปารม-ิ 
ปูริยา ไดแก  เพื่อทําบารมี  ๑๐ ใหเต็ม.   บทวา   ปตึ   ไดแก  ความยินดีแหง 
ใจ.  บทวา  อนุพฺรูหนฺโต ไดแก  ใหเจรญิ.  บทวา   สมฺโพธิวรปตฺติยา 
ไดแก   เพ่ือบรรลุความเปนพระพุทธเจา.   บทวา   พุทฺเธ    ทตฺวาน    ไดแก 
บริจาคแดพระพุทธเจา.       บทวา    ม   เคห   ความวา บริจาคเคหะคือสมบัติ 
 



๑.  ดูความพิศดารในวงศพระสุมนพุทธเจาท่ี  ๔  หนา  ๓๕๘.  
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ทุกอยางของเรา  แดพระผูมีพระภาคพุทธเจา  เพ่ือเปนปจจัย  ๔.   บทวา   ตตฺถ 
ไดแก  ในพระพุทธศาสนานั้น.    บทวา  พฺรหฺม   ไดแก  เจริญพรหมวิหาร 
ภาวนา. 
        ก็พระผูมีพระภาคมงคลพุทธเจา    มีพระนคร  ชื่อวา    อุตตรนคร 
แมพระชนกของพระองคเปนกษัตริย     พระนามวา     พระเจาอุตตระ   แม 
พระชนนีพระนามวา พระนางอุตตระ  คูพระอัครสาวก  ชื่อวา พระสุเทวะ 
และ  พระธรรมเสนะ  มีพระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา พระปาลิตะ  มีคูพระ- 
อัครสาวิกา ชื่อวา พระสีวลา และ พระอโสกา  ตนไมที่ตรัสรู  ชื่อตนนาคะ 
[กากะทิง] พระสรีระสูง ๘๘ ศอก  พระชนมายุประมาณเกาหมื่นป   สวนพระ- 
ชายาพระนามวา  ยสวดี    พระโอรสพระนามวา  สีวละ  เสด็จอภิเนษกรมณ 
โดยยานคือ มา   ประทับ ณ พระวิหาร  อุตตราราม  อุปฏฐากชื่อ  อุตตระ 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ดํารงพระชนมอยูเกาหมื่นปก็เสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพาน. หม่ืนจักรวาลก็มืดลงพรอมกัน   โดยเหตุอยางเดียวเทาน้ัน   มนุษย 
ทุกจักรวาล  ก็พากันร่ําไหคร่ําครวญเปนการใหญ   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระมงคลพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        นคร   ชื่ออุตตรนคร    มีพระชนกพระนามวา  พระเจา 
        อุตตระ  พระชนนีพระนามวา  พระนางอุตตรา. 
                มคูีพระอัครสาวก     ชื่อวา  พระสุเทวะ    พระ- 
        ธรรมเสนะ   มีพระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา  พระปาลิตะ. 
                มคูีพระอัครสาวิกา    ชื่อพระสีวลา     และพระ 
        อโสกา  ตนไมตรัสรูของพระผูมพีระภาคเจานั้น  เรียก 
        วาตนนาคะ. 
                พระมหามุนี   สูง  ๘๘  ศอก     พระรัศมีแลนออก  
        จากพระสรีระนั้นหลายแสน.   
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                ในยุคน้ัน   ทรงมีพระชนมายุเกาหมื่นป    พระ- 
        องคดํารงพระชนมอยูเทาน้ัน     ก็ทรงยังหมูชนเปนอัน 
        มากใหขามโอฆสงสาร. 
                คลื่นในมหาสมุทร   ใครๆ ไมอาจนับคลื่นเหลา 
        นั้นไดฉนัใด  สาวกของพระมงคลพุทธเจาพระองคนั้น 
        ใครๆ กไ็มอาจนับสาวกเหลาน้ันได   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                พระมงคลสัมพุทธเจา     ผูนําโลก    ยังดํารงอยู 
        เพียงใด      ความตายของผูยังมกีิเลสในศาสนาของ 
        พระองค  ก็ไมมีเพียงน้ัน. 
                พระผูมีพระยศใหญพระองคนั้น     ทรงชูประทีป 
        ธรรม  ยังมหาชนใหขามโอฆสงสาร    แลวก็เสด็จดับ 
        ขันธปรนิิพพาน    เหมือนดวงไฟลุกโพลงแลวก็ดับไป 
        ฉะนั้น. 
                พระองค   ครัน้ทรงแสดงความท่ีสังขารทั้งหลาย 
        เปนสภาวธรรมแลวก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือน 
        กองไฟลุกโพลงแลวก็ดับ   เหมอืนดวงอาทิตยสองแสง 
        สวางแลว    ก็อัสดงคตฉะน้ัน.  
 
                                            แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ตโต ไดแก   จากพระสรีระของพระมงคล 
พุทธเจาพระองคนั้น.  บทวา  นิทฺธาวตี   ก็คือ  นิทธฺาวนฺติ   พึงเห็นวาเปน 
วจนะวิปลาส. .บทวา รสี   ก็คือ  รัศมทีั้งหลาย.   บทวา   อเนกสตสหสฺสี 
ก็คือ   หลายแสน.    บทวา  อูม ี ไดแก     ระลอกคลื่น.    บทวา    คเณตุเย  
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แปลวา  เพ่ือคําณวน  คือนับ.    อธิบายวา   คลื่นในมหาสมุทร   ใคร ๆ ไมอาจ 
นับวาคลื่นในมหาสมุทรมีเทาน้ี    ฉันใด   แมสาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้น  ใครๆ กไ็มอาจนับได ที่แทเกินที่จะนับได  ก็ฉันนั้น.   บทวา 
ยาว    ไดแก    ตลอดกาลเพียงใด.   บทวา   สกิเลสมรณ    ตทา    ความวา 
บุคคลเปนไปกับดวยกิเลสทั้งหลาย      ชื่อวาผูเปนไปกับดวยกิเลส.    ความตาย 
ของผูเปนไปกับดวยกิเลส      ชื่อวา   สกิเลสมรณะ    ความตายของผูมีกิเลส. 
ความตายของผูมีกิเลสนั้นไมมี.   เขาวา   สมัยนั้น   สาวกท้ังหลายในศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  บรรลุพระอรหัตแลว  ก็พากนัปรินิพพานหมด 
ผูเปนปุถุชนหรือเปนพระโสดาบันเปนตนก็ยังไมทํากาลกิริยา  [ตาย]    อาจารย 
บางพวกกลาววา  สมฺโมหมารณ  ตทา  ดังน้ีก็มี. 
        บทวา   ธมฺโมกฺก   แปลวา  ประทีปธรรม.   ไฟทานเรียกวา  ธูมเกตุ 
แตในที่นี้พึงเห็นวาประทีป เพราะฉะน้ัน   จึงมีความวา เหมือนประทีปสองแสง 
แลวก็ดับไป.   บทวา  มหายโส   ไดแก  พระผูมีบรวิารมาก   อาจารยบางพวก 
กลาววา  นิพฺพุโต   โส   สสาวโก.   บทวา  สงฺขาราน  ไดแก  สังขตธรรม 
ธรรมที่มีปจจัย.    บทวา  สภาวตฺต  ไดแก    สามัญลักษณะมีอนิจจลักษณะ 
เปนตน.  บทวา  สุริโย   อตฺถงฺคโต    ยถา  ความวา  ดวงอาทิตยซึ่งมีรัศมี 
นับพัน   กําจัดกลุมความมืดทั้งหมด   และสองสวางหมดทั้งโลก  ยังถึงอัสดงคต 
ฉันใด  แมพระมงคลพุทธเจาผูเปนดั่งดวงอาทิตย ผูทําความแยมบานแกเวไนย- 
สัตวผูเปนดั่งดงบัว      ทรงกําจัดความมืดในโลกท้ังภายในท้ังภายนอกทุกอยาง 
ทรงรุงเรืองดวยพระรัศมีแหงพระสรีระของพระองค     กถ็ึงความดํารงอยูไมได 
ก็ฉันนั้น    คาถาท่ีเหลือในที่ทั้งปวงงายท้ังน้ันแล. 
                จบพรรณนาวงศพระมงคลพุทธเจา  
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                 ๔.  วงศพระสุมนพุทธเจาที่  ๔ 
 
                   วาดวยพระประวัติของพระสุมนพุทธเจา 
 
                          [๕]    ตอจากสมัยของพระมงคลพุทธเจา    พระ- 
        พุทธเจาพระนามวา  สมุนะ   ผูนาํโลก    ผูไมมีผูเสมอ 
        ดวยธรรมท้ังปวง  ผูสูงสุดแหงสรรพสัตว. 
                       ครั้งน้ัน     ทรงลั่นอมตเภรี      คือคําส่ังสอนของ 
        พระชินพุทธเจามีองค  ๙   ซึ่งประกอบพรอมดวยสังข 
        คือธรรม  ณ  กรุงเมขละราชธาน.ี 
                      พระศาสดาพระองคนั้น  ทรงกําจัดกิเลสท้ังหลาย 
        แลวทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด     ทรงสราง 
        นคร  คือพระสัทธรรมปุระ  อันประเสริฐสูงสุด. 
                       พระองคทรงสรางถนนใหญ  ที่ไมขาดไมคดแต 
        ตรงใหญกวาง   คือสติปฏฐานอันประเสริฐสูงสุด. 
                      ทรงคลี่วางสามัญผล  ๔  ปฏิสมัภิทา     อภิญญา 
        ๖  และสมาบัติ  ๘  ไว  ณ  ถนนน้ัน.        
                    ชนเหลาใด     ไมประมาท    ไมมีตะปูตรึงใจ 
        ประกอบดวยหิริและวีริยะ  ชนเหลาน้ัน ๆ ยอมยึดไวได 
        ซึ่งคุณประเสริฐเหลาน้ี  ตามสบาย.   
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                พระศาสดา    เมื่อทรงยกชนเปนอันมากขึ้นดวย 
         การประกอบนั้น   อยางน้ีนี่แล   ก็ทรงสัตวแสนโกฏิ 
         ใหตรัสรู  เปนครั้งท่ี  ๑. 
                สมัยใด  พระมหาวีระ    ทรงสั่งสอนหมูเดียรถีย  
          สมัยน้ัน    สัตวพันโกฏิ   ก็ตรัสรู   ในการแสดงธรรม 
        ครั้งท่ี  ๒.  
                สมัยใด   เทวดาและมนุษย      พรอมเพรยีงเปน 
        น้ําหนึ่งใจเดียวกัน     ทูลถามนิโรธปญหาและขอสงสัย 
         ทางใจ. 
                แมสมัยน้ัน   สัตวเกาหมื่นโกฏิ    ก็ไดตรัสรูครั้ง  
         ที่  ๓  ในการแสดงธรรมในการตอบนิโรธปญหา. 
                พระสุมนพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาตการประชุมพระขีณาสพ   ผูไรมลทนิ   มีจิต 
        สงบ   ผูคงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                เมือ่พระผูมีพระภาคเจา     ทรงอยูจําพรรษาแลว 
         เมื่อทานประกาศปวารณา    พระตถาคตก็ทรงปวารณา 
         พรรษา  พรอมดวยภิกษุแสนโกฏิ. 
                ตอจากสันนิบาต   การประชุมครั้งท่ี  ๑  นั้น   ใน 
         การประชุมภิกษุเกาหมื่นโกฎิ   ณ   ภูเขาทองไรมลทิน 
         เปนการประชุม  ครั้งท่ี  ๒.   
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                สมัยท่ีทาวสักกะเทวราช      เสด็จเขาไปเพ่ือเฝา 
         พระพุทธเจา   เทวดาและมนุษยแปดหมื่นโกฏิประชุม 
        กัน  เปนครั้งท่ี  ๓. 
                สมัยน้ัน  เราเปนพญานาคช่ืออตุละ  มฤีทธิ์มาก 
        สั่งสมกุศลไวมาก. 
                ครัง้น้ัน   เราออกจากพิภพนาค  พรอมดวยเหลา 
         ญาตินาคทั้งหลาย      บํารุงบําเรอพระชินพุทธเจาดวย 
        ดนตรีทพิย. 
                เราเลี้ยงดูภิกษุแสนโกฏิ    ใหอิ่มหนําสําราญดวย 
         ขาวนํ้า   ถวายคูผารูปละคู  แลวถึงพระองคเปนสรณะ. 
                พระสุมนพุทธเจา  ผูนําโลก  พระองคนัน้    ทรง 
         พยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาในกัปที่หา 
         ประมาณมิได   นับแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัศดุ 
         อันนารื่นรมยแลว  ต้ังความเพียรทําทุกกรกิรยิา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง  ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ 
          รบัขาวมธุปายาส ณ  ที่นั้นแลว  เขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาน้ัน  เสวยขาวมธุปายาสท่ีริมฝงแมน้ํา 
         เนรัญชรา   เสด็จเขาไปท่ีโคนโพธิพฤกษโดยทางอันดี  
          ที่เขาจดัไว.   
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                ตอนั้น   พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  จักตรัสรู  ณ  โพธิพฤกษ 
        ชื่ออัสสตัถะ   ตนโพธิใบ. 
                ทานผูนี้จักมีพระชนนี  พระนามวา มายา  พระ- 
        ชนก  พระนามวา สทุโธทนะ  ทานผูนี้ชื่อโคตมะ. 
                จักมีอัครสาวก  ชื่อพระโกลิตะ  พระอุปติสสะผู 
         ไมมีอาสวะปราศจากราคะ   มีจติสงบ   ต้ังมัน่   พุทธ- 
         อุปฏฐาก  ชื่อวาอานันทะ  จักบาํรุงพระชินเจาผูนี้. 
                จักมีอัครสาวิกา   ชื่อวา  พระเขมา  และพระอุบล 
         วรรณา   ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ มีจิตสงบต้ังมั่น. 
                โพธิพฤกษ ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
         เรียกวา  อัสสัตถะ   ตนโพธิใบ  อคัรอุปฏฐาก   ชื่อวา 
         จิตตะและหัตถะอาฬวกะ     อัครอุปฏฐายิกา   ชื่อวา 
         นันทมาตาและอุตตรา.  พระโคดมผูพระยศ   พระองค 
         นั้น  มพีระชนมายปุระมาณ  ๑๐๐ ป. 
                มนุษยและเทวดา   ฟงพระดํารัสนี้ของพระสุมน 
         พุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ    ผูแสวงคุณยิ่งใหญแลว   ก ็
         ปลาบปลื้มใจวา   ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุพรอมท้ังเทวโลก   ก็พากันโหรอง 
         ปรบมอื หัวรอราเรงิ ประคองอัญชลีนมัสการ กลาววา  
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                ผิวา   พวกเราจักพลาดคําส่ังส้ิน  ของพระโลกนาถ 
         พระองคนี้   ในอนาคตกาล  พวกเราจักอยูตอหนาของ 
         ทานผูนี้.                                              
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา    ก็ยังถือเอาทานํ้าขางหลัง     ขามแมน้ําใหญได 
        ฉันใด 
                พวกเราทุกคน ผิวา   จะละพนพระชินเจาพระ- 
         องคนี้ไปเสีย  ในอนาคตกาล   พวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้  ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    ก็ยิง่เลื่อมใส 
         อธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป      เพ่ือบําเพ็ญบารมีให 
         บรบิูรณ. 
                พระสุมนพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี 
         พระนครชื่อวา  เมขละ  พระชนกพระนามวา  พระเจา 
         สุทัตตะ  พระชนนพีระนามวา พระนางสิริมา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยเกาหมื่นป       มี  
         ปราสาทยอดเยี่ยม ๓ ปราสาท   ชื่อ  จันทะ  สุจันทะ 
          และวฏังสะ. 
                ทรงมีพระสนมนารี   แตงกายงาม   หกหมื่นสาม 
         พันนาง  มีพระมเหสีพระนามวา  วฏังสก ี   มีพระโอรส 
         พระนามวา  อนูปมะ.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 362 

                พระชินพุทธเจา    ทรงเหน็นิมิต   ๔   เสด็จออก 
         อภิเนษกรมณดวยยานคือ ชาง   ทรงต้ังความเพียร   ๑๐ 
          เดือนเต็ม.                                                      
                พระมหาวีระ   สุมนะ  ผูนําโลก ผูสงบ  อันทาว 
         มหาพรหมอาราธนาแลว    ทรงประกาศพระธรรมจักร 
         ณ  กรงุเมขละ  ราชธานี. 
                พระสุมนพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
         อัครสาวก    ชื่อวา  พระสรณะ     และพระภาวิตัตตะ 
        พระพทุธอุปฏฐาก  ชื่อวา พระอเุทน. 
                มพีระอัครสาวิกา   ชื่อวา พระโสณา  และพระ- 
         อุปโสณา   พระพุทธเจาผูเสมอกับ  พระพทุธเจาท่ีไมมี 
        ผูเสมอพระองคนั้น     ตรัสรู  ณ โคนโพธิพฤกษ  ชื่อวา 
        ตนนาคะ  (ตนกากะทิง). 
                ทรงมีอัครอุปฏฐาก  ชื่อวา   วรุณะและสรณะ  ม ี
         อัครอปุฏฐายิกา   ชื่อวา  จาลา  และ  อุปจาลา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น     โดยสวนสูง  ทรงสูง 
        เกาสิบศอก  พระรปูพระโฉมงดงามเสมือนรูปบูชาทอง 
         หมื่นโลกธาตุก็เจิดจา. 
                ในยุคน้ัน     อายุมนุษยเกาหมื่นป    พระองคเมื่อ 
        ทรงพระชนมยืนเพียงน้ัน    ก็ทรงยังหมูชนเปนอันมาก 
        ใหขามโอฆสงสาร.   
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                พระสัมพุทธเจา      ทรงยงัคนท่ีควรขามใหขาม 
        โอฆสงสาร     ทรงยงัชนท่ีควรตรัสรูใหตรัสรู   แลวก็ 
        เสด็จดับขันธปรินพิพาน  เหมอืนเดือนดับ. 
                ภกิษุขีณาสพเหลาน้ัน       พระพุทธเจาผูไมมีผู   
        เสมือนพระองคนั้น   มียศย่ิงใหญ    แสดงรศัมีที่ไมม ี 
        อะไรเปรียบได   ยังพากันนิพพานท้ังน้ัน. 
                พระญาณ  ที่ไมมีอะไรวัดไดนั้น   รัตนะ  ที่ไมม ี
        อะไรชัง่ไดเหลาน้ัน    ทั้งน้ัน   กอ็ันตรธานไปหมดสิ้น 
         สังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท. 
                พระสัมพุทธเจา  ผูทรงยศ  เสด็จดับขนัธปรินิพ- 
        พาน  ณ  พระวหิารอังคาราม พระชินสถูปของพระองค 
           ณ  พระวิหารน้ันนั่นแล    สูง   ๔  โยชน. 
                       จบวงศพระสุมนพุทธเจา  ที่  ๔  
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        พรรณนา  วงศพระสุมนพุทธเจาที่  ๔ 
 
        เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เสด็จดับขันธปรินิพพานทําหม่ืน 
โลกธาตุใหมืดลงพรอมกัน    ดวยเหตุอยางเดียวอยางนี้แลว     ตอมาจากสมัยของ 
พระองค   เมื่อมนุษยทั้งหลายซึ่งมีอายุเกาหมื่นป      แลวก็ลดลงโดยลําดับจน 
เกิดมามีอายุเพียงสิบป    แลวเพ่ิมข้ึนอีก    จนมีอายุถึงอสงไขยป   แลวลดลงอีก 
จนมีอายุเกาหม่ืนป  พระโพธิสัตวพระนามวา สุมนะ  ทรงบําเพ็ญบารมี  บงัเกิด 
ในสวรรคชัน้ดุสิต  จุติจากน้ัน  ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางสิริมา 
เทวี   ในราชสกุลของพระเจาสุทัตตะ  ณ  เมขลนคร   เรื่องปาฏิหาริยมีนัยที่เคย 
กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
        พระโพธิสัตวนั้น       เจริญวัยมาโดยลําดับ      อันเหลาสตรีฝายนาฏกะ 
[ฟอน,  ขับ,  บรรเลง]   จํานวนหกหมื่นสามแสนนางบําเรออยู   ณ ปราสาท  ๓ 
หลัง  ชื่อ๑  สริิวัฒนะ    โลมวัฒนะและอิทธิวัฒนะ    อันเหลายุวนารีผูกลาหาญ 
ปรนนิบัติอยู   เสวยสุขตามวิสัย  เสมือนสุขทิพย   ประหน่ึงเทพกุมารี  ทรงให 
กําเนิดพระโอรสท่ีไมมีผูเปรียบ พระนามวา   อนูปมะ   แกพระนางวฏังสิกาเทวี 
ทรงเห็นนิมิต  ๔   เสด็จออกอภิเนษกรมณ    ดวยยานคือชาง    ทรงผนวชแลว 
สวนชนสามสิบโกฏ ิ  ก็บวชตามเสด็จพระโพธิสัตว  ซึ่งทรงผนวชอยู.  
        พระองค  อันชนสามสิบโกฏินั้นแวดลอมแลว    ทรงบําเพ็ญเพียร ๑๐ 
เดือน  ณ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ   เสวยขาวมธุปายาส     อันมีโอชะทิพยที่เทวดา 
ใส  ที ่นางอนุปมา  ธิดาของ  อโนมเศรษฐี  ใน  อโนมนิคม  ถวายแลว 
ทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ สาละวัน ทรงรับหญา  ๘ กํา  ที ่อนปุมาชีวก  ถวาย 
 
๑.   ตามบาลีวา  ช่ือ  จันทะ  สุจันทะ   และวฏังสะ  
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เสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษชื่อ นาคะ ตนกากะทิง  ทรงทําประทักษิณตนนาคะ 
โพธิ์นั้น  ทรงเอาหญา  ๘  กําปูเปนสันถัดหญากวาง  ๓๐  ศอก ประทับนั่งขัดสมาธิ 
เหนือสันถัตหญาน้ัน.   ตอน้ัน     ก็ทรงกําจัดกองกําลังมาร  แทงตลอดพระสัพ- 
พัญุตญาณ     ทรงเปลงอุทานวา     อเนกชาติสสาร  ฯ เป ฯ   ตณฺหาน 
ขยมชฺฌคา  ดังน้ี    ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ถัดสมัยของพระมงคลพุทธเจา       พระพุทธเจา 
        พระนามวา สุมนะ  ทรงเปนผูนําโลก  ไมมีผูเสมอดวย 
        ธรรมทัง้ปวง  สูงสุดแหงสัตวทั้งปวง. 
 

                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  มงฺคลสฺส   อปเรน  ความวา  ตอมาภาย 
หลังสมัยของพระผูมีพระภาคมงคลพุทธเจา.    บทวา   สพฺพธมฺเมห ิ อสโม 
ไดแก ไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเสมือน  ดวยธรรมคือศีล  สมาธิ  ปญญา  แมทุกอยาง. 
        ไดยินวา    พระผูมีพระภาคสุมนพุทธเจา     ทรงยับยั้งอยู  ๗  สัปดาห 
ณ ที่ใกลโพธิพฤกษ   ทรงรับคําทูลอาราธนาของพรหมเพ่ือแสดงธรรม    ทรง 
ใครครวญวา  จะแสดงธรรมแกใครกอนหนอ  ทรงเห็นวา  ชนทีบ่วชกับพระ- 
องคสามสิบโกฏ ิ    พระกนิษฐภาดาตางพระมารดาของพระองค     พระนามวา 
สรณกุมาร  และบุตรปุโรหิต  ชื่อวา ภาวิตัตตมาณพ  เปนผูถงึพรอมดวย 
อุปนิสัย     ทรงพระดําริวา    จะทรงแสดงธรรมแกชนเหลาน้ันกอน    จึงเสด็จ 
โดยทางนภากาศ  ลงที่พระราชอุทยาน   เมขละ     ทรงสงพนักงานเฝาพระราช 
อุทยานไปเรียก สรณกมุาร พระกนิษฐภาดาของพระองคและภาวิตัตตมาณพ 
บุตรปุโรหิต   แลวทรงยังสัตวแสนโกฏิอยางนี้  คือ  บริวารของคนเหลาน้ันสาม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 366 

สิบเจ็ดโกฏิ  ชนที่บวชกับพระองคสามสิบโกฏ ิ และเทวดาและมนุษยอ่ืน ๆ มาก 
โกฏ ิ ใหดื่มอมฤตธรรมดวยทรงประกาศพระธรรมจักร  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                ครัง้น้ัน    พระองคทรงลั่นอมตเภรี  คือ  คําส่ัง 
        สอนของพระชินเจามีองค ๙  อันประกอบดวยสังขคือ 
        ธรรม   ณ  นครเมขละ.  
 
                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อมตเภรึ  ไดแก   เภรีเพ่ือบรรลุอมตะ 
เพ่ือบรรลุพระนิพพาน.  บทวา อาหนิ  ไดแก  ประโคม  อธิบายวา  แสดงธรรม 
ชื่อวา อมตเภรีนี้นั้น    ก็คือพุทธวจนะมีองค ๙  มีอมตะเปนที่สุด   ดวยเหตุนั้น 
นั่นแล   จึงตรัสวา  คือคําสั่งสอนของพระชินเจา   อันประกอบดวยสังขคือธรรม 
ในคําน้ัน.  บทวา   ธมมฺสงฺขสมายุตฺต   ไดแก   อันประกอบพรอมดวยสังข 
 อันประเสริฐ   คือ กถาวาดวยสัจธรรม ๔. 
        พระสุมนพุทธเจา   ผูนําโลก  ทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแลว เมื่อ 
ทรงปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแกปฏิญญา    ก็ไดทรงสรางอมตนครอันประเสริฐ 
มีศีลเปนปราการอันไพบูลย มีสมาธิเปนดูลอม  มวิีปสสนาญาณเปนทวาร มีสติ 
สัมปชัญญะเปนบานประตู  ประดับดวยมณฑปคือสมาบัติเปนตน    เกลื่อนกลน 
ดวยชน  เปนฝกฝายแหงโพธิญาณ  เพ่ือปองกันรัตนะคือ  กุศล  อันเหลาโจรคือ 
กิเลสทั้งหลาย    คอยปลนสดมภ     เพ่ือประโยชนแกการเปลื้องมหาชนใหพน 
เครื่องพันธนาการ คือภพ  ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา 
                พระศาสดาพระองคนั้น    ทรงชนะกิเลสท้ังหลาย 
        แลว    ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด    ทรงสราง 
        นคร   ชื่อสัทธัมมปุระ  อันประเสริฐสูงสุด.  
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                                                      แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นิชฺชนิิตฺวา   ไดแก    ชนะไดเด็ดขาด. 
อธิบายวา ทรงกําจัดกิเลสมาร  และเทวบุตรมาร.   บทวา   โส   ไดแก  พระผูมี 
พระภาคเจาสุมนะ พระองคนั้น .  ปาฐะวา  วิชินิตฺวา  กิเลเสห ิ  ดังน้ีก็มี.   ห ิ
อักษรเปนนิบาต  ใชในอรรถเพียงบทบูรณ.  บทวา  ปตฺวา  แปลวา  บรรล ุ
แลว.  ปาฐะวา  ปตฺโต  ดังน้ีก็มี.  บทวา  นคร  ไดแก  นครคือพระนิพพาน. 
บทวา  สทฺธมฺมปุรวรุตฺตม ไดแก  สูงสุด ประเสรฐิสุด  เปนประธาน  บรรดา 
นครอันประเสริฐทั้งหลาย  กลาวคือสัทธรรมนคร.    อีกนัยหน่ึง  บรรดานคร 
อันประเสริฐท่ีสําเร็จดวยสัทธรรม    นิพพานนครสูงสุด    จึงชื่อวาสัทธัมมปุร- 
วรุตตมะนคร สูงสุดในบรรดาสัทธรรมนครอันประเสริฐ  ในอรรถวิกัปตน   พึง 
เห็นคําวา  นคร  วาเปนไวพจนของพระนิพพานน้ันเทาน้ัน.   พระนิพพานเปน 
ที่ต้ังแหงพระอริยบุคคลท้ังหลายท่ีเปนพระเสกขะและอเสกขะ        ผูแทงตลอด 
สภาวธรรมแลว  ทานเรียกวา นคร เพราะอรรถวาเปนโคจรและเปนที่อยู   ก็ใน 
สัทธรรมนครอันประเสริฐนั้น    พระศาสดาพระองคนั้น     ทรงสรางถนนใหญ 
ที่สําเร็จดวยสติปฏฐาน   อันไมขาด   ไมคด   แตตรง  ทั้งหนาทั้งกวางไว    ดวย 
เหตุนั้น     จึงตรัสวา                                                                   
                พระองค  ทรงสรางถนนใหญ   อันไมขาดไมคด 
        แตตรง  ที่หนาและกวาง   คือสติปฏฐานอันประเสริฐ 
        สูงสุด. 

                                                       แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นิรนฺตร  ไดแก    ชื่อวา  ไมขาดเพราะ 
กุศลชวนจิตสัญจรไปไมวางเวน.   บทวา  อกุฏิล  ไดแก  ชื่อวาไมคด  เพราะ  
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เวนจากโทษที่ทําใหคด.  บทวา  อุชุ  ไดแก   ชื่อวาตรง   เพราะไมคด   คําน้ี 
เปนคําแสดงความของบทตน .    บทวา   วิปุลวิตฺถต   ไดแก    ชื่อวาหนาและ 
กวาง   เพราะยาวและกวาง    ความที่สติปฏฐานหนาและกวาง    พึงเห็นไดโดย 
สติปฏฐานท่ีเปนโลกิยและโลกุตระ.    บทวา   มหาวีถึ  ไดแก   หนทางใหญ. 
บทวา  สติปฏานวรุตฺตม  ความวา    สติปฏฐานน้ันดวย    สงูสุดในธรรม 
อันประเสริฐดวย    เหตุนั้น    จึงชื่อวา   สติปฏฐานสูงสุดในธรรมอันประเสริฐ. 
อีกนัยหน่ึง  ถนนสูงสุด  ที่สําเร็จดวยสติปฏฐานอันประเสริฐ. 
        บัดนี ้  ทรงปูแผรัตนะมีคามากเหลาน้ัน  คือ  สามัญผล  ๔  ปฏิสัมภิทา ๔ 
อภิญญา ๖    สมาบัติ  ๘  ลงบนตลาดธรรมท้ังสองขาง  ณ  ถนนสติปฏฐานนั้น 
แหงนิพพานมหานครน้ัน  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระองคทรงปูแผสามัญผล  ๔   ปฏิสัมภิทา  ๔ 
        อภิญญา  ๖  สมาบัติ  ๘  ณ  ถนนนั้น. 
        บัดนี ้    พระผูมีพระภาคเจา     เมือ่ทรงแสดงอุบายเครื่องยึดถือเอาซึ่ง 
รัตนะเหลาน้ันวา  ก็กุลบุตรเหลาใด  ไมประมาท  มีสติ  เปนบัณฑิต  ประกอบ 
พรอมดวยหิริโอตตัปปะและวิริยะเปนตน     กลุบตุรเหลาน้ัน    ยอมยึดไวไดซึ่ง 
สินคา  คือรัตนะเหลาน้ี  ดังนี้ จึงตรัสวา 
                กุลบุตรเหลาใดไมประมาท  ไมมีตะปูเครื่องตรึง 
        ใจไว  ประกอบดวยหิริและวิริยะ   กุลบุตรเหลาน้ัน  ๆ 
        ยอมยึดไวไดซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเหลาน้ีตาม 
        สบาย. 
 

                                               แกอรรถ  

        ในคาถาน้ัน  ศัพทวา  เย  เปนอุเทศท่ีแสดงความไมแนนอน.  บทวา 
อปฺปมตฺตา  ไดแก  ประกอบพรอมแลวดวยความไมประมาท  ซึ่งเปนปฏิปกษ  
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ตอความประมาท     อันมลีักษณะคือความไมปราศจากสติ.      บทวา  อขิลา 
ไดแก  ปราศจากตะปูตรึงใจ ๕ ประการ.   บทวา  หริิวีริเยหุปาคตา  ความวา 
ชื่อวา   หิริ   เพราะละอายแตทุจริตมีกายทุจริตเปนตน    คําน้ีเปนชื่อของความ 
ละอาย. ความเปนแหงผูกลาหาญ   ชือ่วา   วีริยะ.   วีริยะน้ัน     มีลักษณะเปน 
ความขมักเขมน    ภัพพบุคคลท้ังหลายเขาถึงแลว    ประกอบพรอมแลวดวยหิริ 
และวีริยะเหลาน้ัน.   บทวา  เต  นี้    เปนอุเทศท่ีแสดงความแนนอน   แหงอุเทศ 
ที่แสดงความไมแนนอน   ในบทกอน.    อีกอยางหน่ึง.    บทวา   เต   ความวา 
กุลบุตรเหลาน้ันยอมยึดไวได  ยอมได   ยอมประสบรัตนะวิเศษคือคุณดังกลาว 
แลว   ก็พระผูมีพระภาคเจาสุมนะ  ทรงทําความรูแจงทางใจแลว   ทรงลั่นธรรม 
เภรีทรงสรางธรรมนครไวหมด  จึงทรงยังสัตวแสนโกฏิใหตรสัรูกอน  โดยนัยวา 
ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
                พระศาสดาทรงยกมหาชนขึ้น  ดวยการประกอบ 
        นั้นอยางน้ี  จึงทรงยังสัตวแสนโกฏิ  ใหตรัสรูกอน. 
 

                                                    แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อุทฺธรนฺโต  ไดแก  ทรงยกข้ึนจากสาคร 
คือสังสารวัฏ  ดวยนาวาคืออริยมรรค.   บทวา  โกฏสิตสหสฺสิโย    แปลวา 
แสนโกฏ.ิ   ทรงแสดงถอยคํา   โดยปริยายท่ีแปลกออกไป. 
        ก็สมัยใด  พระสุมนพุทธเจาผูนําโลก  ทรงทํายมกปาฏิหาริย   ขมความ 
มัวเมาและมานะของเดียรถีย  ณ โคนตนมะมวง  กรุง  สุนันทวดี  ทรงยังสัตว 
พันโกฏิใหดืม่อมฤตธรรม.    สมัยนี้   เปนธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒  ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา  
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                สมัยใด  พระมหาวีระ     ทรงโอวาทหมูเดียรถีย 
        สมัยน้ัน   การตรัสรูธรรม ไดแก  สัตวพันโกฏิ  ในการ                                  
        แสดงธรรมครั้งท่ี  ๒.  
 

                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ติตฺถิเย   คเณ   ไดแก    คณะที่เปน 
เดียรถีย    หรือคณะของเดียรถียทั้งหลาย.   อาจารยบางพวกกลาววา   ติตฺถิเย 
อภิมทฺทนฺโต  พุทฺโธ   ธมมฺมเทสยิ   พระพุทธเจาเมื่อทรงขมพวกเดียรถีย 
ก็ไดทรงแสดงธรรม. 
        ก็สมัยใด      เทวดาและมนุษยในหมื่นจักรวาลประชุมกนัในจักรวาลน้ี 
ต้ังเรื่องนิโรธขึ้นวา     ทานเขานิโรธกันอยางไร     ถึงพรอมดวยนิโรธอยางไร 
ออกจากนิโรธอยางไร   เทวดาในเทวโลกฝายกามาวจร  ๖ ชั้น    พรหมในพรหม 
โลก   พรอมดวยมนุษยทั้งหลาย  ไมอาจวินิจฉัยในการเขา  การอยูและการออก 
จากสมาบัติ  เปนตนอยางน้ีได  จึงไดแบงกันเปนสองพวกสองฝาย.  ตอน้ัน   จึง 
พรอมดวยพระเจาอรินทมะ  ผูเปนนรบดี  พากันเขาไปเฝาพระสุมนทศพล   ผู 
เปนนาถะของโลกทั้งปวง   ในเวลาเย็น.  พระเจาอรินทมะ  ครัน้เขาเฝาแลว  จึง 
ทูลถามนิโรธปญหากะพระผูมีพระภาคเจา     แตนั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ตอบนิโรธปญหาแลว     ธรรมาภิสมัยก็ไดมีแกสัตวเกาหมื่นโกฏิ.     สมัยนี้เปน 
ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                สมัยใด  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  พรอมเพรียง 
        กันมีใจอันเดียวกัน   ก็ทูลถามนิโรธปญหา และขอสงสัย 
        ทางใจ.  
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                แมสมัยน้ัน   ในการแสดงธรรม    ในการแสดง 
        นิโรธปญหา    ธรรมาภิสมัยครัง้ท่ี  ๓     ก็ไดมีแกสัตว 
        เกาหมืน่โกฏิ. 
        ก็พระผูมีพระภาคเจาสุมนะ   ทรงมีสาวกสันนิบาต  ๓ ครัง้  ใน ๓ ครั้ง 
นั้น   สาวกสันนิบาตครั้งที่ ๑    พระผูมีพระภาคเจากับพระอรหันตพันโกฏิ   ผู 
บวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา  ทรงอาศัยนครเมขละ   จําพรรษาแลวก็ทรงปวารณา 
ดวยปวารณาครั้งแรก   นี้เปนสาวกสันนิบาตครั้งท่ี ๑.    สมัยตอมา   พระมุนผูี 
ประเสริฐดังดวงอาทิตย    ประทับนั่งเหนือภูเขาทอง   ประมาณโยชนหน่ึง  ซึ่ง 
บังเกิดดวยกําลังกุศลของ  พระเจาอรนิทมะ  ไมไกล  สังกัสสนคร   เหมือน 
ดวงทินกรสองรัศมีอันงามในยามฤดูสารทเหนือขุนเขายุคนธร   ทรงฝกบุรษุเกา 
หม่ืนโกฏ ิ ซึง่หอมลอมพระเจาอรินทมะ   ตามเสด็จมา  ทรงใหเขาบวชดวยเอหิ- 
ภิกขุบรรพชาหมดทุกคน  เหลาภิกษุผูบรรลุพระอรหัตในวันนั้นนั่นแลแวดลอม 
แลว   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง  ในสันนิบาตอันประกอบดวยองค  ๔   นี้เปน 
สันนิบาตครั้งท่ี  ๒.    สมยัใด   ทาวสักกเทวราช    เสด็จเขาไปเพ่ือเฝาพระสุคต 
สมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจาสุมนะ    อันพระอรหันตแปดหม่ืนโกฏิแวดลอม 
แลว    ก็ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง     นี้เปนสันนบิาตครั้งท่ี  ๓.     ดวยเหตุนั้น  
จึงตรัสวา 
                พระสุมนพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาตประชุมพระขีณาสพ     ผูไรมลทินมจีิตสงบ 
        ต้ังมั่น  ๓  ครั้ง. 
                เมือ่พระผูมีพระภาคเจา    ทรงเขาจําพรรษาแลว 
        เมื่อทานประกาศวันปวารณาแลว  พระตถาคต   ก็ทรง 
        ปวารณาพรรษาพรอมกับภิกษุแสนโกฏิ.  
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                ในสันนิบาตตอจาก  สันนิบาตครั้งท่ี  ๑  นั้น    ณ 
        ภูเขาทองไรมลทิน  ภิกษุเกาหมืน่โกฏิประชุมกัน  เปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี  ๒. 
                ครัง้ทาวสักกเทวราช     เขาเฝาเยี่ยมพระพุทธเจา 
        เทวดาและมนุษยแปดหมื่นโกฏิประชุมกัน   เปนสันนิ- 
        บาตครัง้ท่ี  ๓. 
 
                         แกอรรถ  
        พึงเห็นลิงควิปลาสในคําวา อภิฆุฏเ  ปวารเณ ในคาถาน้ัน  ความวา 
อภิฆุฏาย   ปวารณาย  เม่ือทานประกาศปวารณาแลว.     บทวา   ตโตปร 
ไดแก   ในสมัยตอจากสันนิบาตครั้งที่ ๑ นั้น.   บทวา   กฺจนปพฺพเต   ไดแก 
ณ  ภูเขาท่ีสําเร็จดวยทอง.   บทวา   พุทฺธทสฺสนุปาคมิ  ไดแก  เขาไปเพ่ือเฝา 
พระพุทธเจา.   เลากันวา  ครั้งน้ัน    พระโพธิสัตวของเรา   เปนพญานาค  ชื่อวา 
อตุละ   มฤีทธานุภาพมาก.     ทานไดยินวา     พระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวในโลก 
อันหมูญาติหอมลอมแลวออกจากภพของตน       บชูาพระผูมีพระภาคเจาสุมนะ 
ซึ่งมีภิกษุแสนโกฏิเปนบริวาร  ดวยดนตรีทิพย  ถวายมหาทาน  ถวายคูผารูปละ 
คู    แลวต้ังอยูในสรณะ    พระศาสดาพระองคนั้นทรงพยากรณพญานาคนั้นวา 
จักเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน     เราเปนพระยานาค    ชื่อวา   อตุละ  ม ี
        ฤทธิ์มาก  สั่งสมกุศลไวมาก. 
                ครัง้น้ัน   เราพรอมดวยเหลาญาตินาค  ก็ออกจาก  
        พิภพนาค     บําเรอพระชินพุทธเจาพรอมทั้งพระสงฆ 
        ดวยดนตรีทิพย. 
                เลีย้งดูภิกษุแสนโกฏิใหอิม่หนําสําราญดวยขาวนํ้า 
        ถวายคูผารูปละคู  แลวถึงพระองคเปนสรณะ.  
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                พระสุมนพุทธเจา   ผูนําโลกพระองคนั้น   ก็ทรง 
        พยากรณเราวา     ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาในกัปที่ 
        ประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคต    จักเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุจัก 
        ต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ  พวกเราจักอยูตอหนาของทานผูนี้.  
พึงกลาว  ๑๘  คาถา  ใหพิศดารเหมือนในวงศของพระโกณฑัญญพุทธเจา.  
                เราฟงพระดํารัสของพระสมุนพุทธเจาพระองค  
        นั้นแลว  ก็ยิ่งเลื่อมใส  จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป 
        เพ่ือบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณ.  
        ก็พระผูมีพระภาคเจาสุมนะพระองคนั้น  ทรงมีพระนคร ชื่อวา  เมขละ 
มีพระชนก พระนามวา  พระเจาสุทัตตะ มีพระชนนี พระนามวา  พระนาง 
สิริมาเทวี  มีคูพระอัครสาวก ชื่อวา พระสรณะ  พระภาวิตัตตะ   มีพระ- 
พุทธอุปฏฐาก ชื่อวา   พระอุเทนะ   มคูีพระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระโสณา 
พระอุปโสณา  มีโพธิพฤกษชื่อวาตนนาคะ  (กากะทิง)  มีพระสรีระสูงเกาสิบ 
ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นป  มีพระมเหสี พระนามวา  พระนาง  วฏังสิกาเทวี  
มีพระโอรสพระนามวา  อนูปมะ ทรงออกอภิเนษกรมณ  ดวยยานคือพระยา 
ชาง.  มีอุปฏฐาก  ชื่อ  อังคราชา  ประทับ  ณ พระวิหารชื่อ อังคาราม  ดวย 
เหตุนั้นจึงตรัสวา 
                พระสุมนพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณย่ิงใหญ  มีพระ- 
        นครชื่อวา  เมขละ   มีพระชนกพระนามวา   พระเจา 
        สุทัตตะ   มีพระชนนีพระนามวา  พระนางสิริมา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป   ทรง 
        มีปราสาทงามสุด  ๓  หลัง  ชื่อ   จันทะ  สุจนัทะ   และ 
        วฏังสะ.  
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                ทรงมีพระสนมนารีแตงกายงาม    สามลานหก 
        แสนนาง มีพระมเหสีพระนามวา  พระนางวฏังสิกา ม ี
        พระโอรส  พระนามวา  อนูปมะ. 
                พระชินพุทธเจา   ทรงเห็นนิมิต   ๔    เสด็จออก 
        อภิเนษกรมณดวยยานคือพระยาชาง  ทรงบําเพ็ญเพียร 
        อยู  ๑๐  เดือน. 
                พระมหาวีระสมุนะ  ผูนําโลก  ผูสงบ    อนัทาว 
        มหาพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร 
         ณ  กรงุเมขละราชธานี.                 
                พระสุมนพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
         อัครสาวก  ชื่อพระสรณะและพระภาวิตัตตะ   มีพระ- 
        พุทธอปุฏฐาก    ชื่อวา พระอุเทนะ. 
                ทรงมีอัครสาวิกา  ชื่อวาพระโสณา  พระอุปโสณา 
        พระพทุธเจา    ผูมพีระยศหาประมาณมิได พระองคนั้น 
        ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษชื่อตนนาคะ  (กากะทิง). 
                ทรงมีอัครอุปฐาก  ชื่อวา วรุณะ  และสรณะ  มี       
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่  จาลา  และ  อุปจาลา.                       
                พระพุทธเจาพระองคนั้น     โดยสวนสูง  ทรงสูง 
         เกาสิบศอ    งามเหมือนรูปบูชาท่ีทําดวยทอง   หมื่น- 
         โลกธาตุก็เจิดจา. 
                ในยุคน้ัน      มนุษยมีอายุเกาหมื่นป   พระองค  
        ทรงมีพระชนมยืนอยางน้ัน     จงึทรงยังหมูชนเปนอัน 
         มากใหขามโอฆสงสาร.  
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                พระสัมพุทธเจา   ทรงยังหมูชนท่ีควรขามใหขาม 
        โอฆสงสาร  ยังหมูชนที่ควรตรัสรูใหตรัสรู   เสด็จดับ 
        ขันธปรนิิพพาน  เหมือนเดือนดับ. 
                พระภิกษุขณีาสพเหลาน้ัน       และพระพุทธเจาผู 
        ไมมีผูเสมอเหมือนพระองคนั้น   ทานเหลาน้ันมียศย่ิง 
        ใหญ  สาํแดงรัศมีที่ไมมีอะไรเปรยีบแลวก็ปรนิิพพาน. 
                พระญาณท่ีไมมีอะไรวัดไดนั้น    และรตันะท่ีไมมี  
        อะไรชัง่ไดนั้น    ทั้งนั้นก็อันตรธานไปหมดสิ้น  สังขาร 
        ทั้งปวงก็วางเปลา   แนแท. 
                พระสุมนพุทธเจา  ผูทรงพระยศ  ก็เสด็จดับขันธ- 
        ปรินิพพาน  ณ  พระวิหารอังคาราม  พระชนิสถูปของ 
        พระองค  ณ  อังคารามนั้น   สูงถึงส่ีโยชน. 
 

                                                 แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กจฺนคฺฆยสงฺกาโส   ไดแก   มีพระ- 
รูปพระโฉมงามเหมือนรูปบูชาทําดวยทองอันวิจิตรดวยรัตนะหลากชนิด.   บทวา 
ทสสหสฺสี  วโิรจติ  ความวา  ทั้งหม่ืนโลกธาตุก็เจิดจาดวยรัศมีของพระองค. 
บทวา   ตารณีเย   แปลวา    ยังหมูชนผูที่ควรใหขามคือผูควรขาม   อธิบายวา 
พุทธเวไนยท้ังปวง.  บทวา  อุฬุราชาว  แปลวา   เหมือนดวงจันทร.  บทวา 
อตฺถมิ   แปลวา  ดับ.   อาจารยบางพวกกลาววา  อตฺถ   คโต    ถึงความต้ังอยู 
ไมได.  บทวา อสาทิโส ก็คือ อสทิโส  ผูไมมีผูเสมือน.  บทวา  มหายสา 
ไดแก    ผูมีเกียรติมาก     และมีบริวารมาก.     บทวา  ตฺจ  าณ  ไดแก 
พระสัพพัญุตญาณน้ัน.  บทวา  อตุลยิ ไดแก  วัดไมได  ไมมีอะไรเสมือน. 
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง   งายทั้งน้ันแล.  



                จบพรรณนาวงศพระสุมนพุทธเจา  
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                     ๕.  วงศพระเรวตพุทธเจาที่  ๕    

 

              วาดวยพระประวัติของพระเรวตพุทธเจา 
 
                 [๖]   ตอจากสมัยของพระสุมนพุทธเจา     พระ- 
         เรวตชินพุทธเจา  ผูนําโลก   ผูไมมีผูเปรียบ     ไมมีผู 
         เสมือน  ไมมีผูวัด  สูงสุด.                          
                แมพระองค      อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว 
         ทรงประกาศธรรม      เปนเครื่องกําหนดขันธและธาตุ 
         อันเปนเหตุไมเปนไปในภพนอยภพใหญ. 
                ในการทรงแสดงธรรม      พระองคมีอภสิมัย  ๓ 
         ครั้ง  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑   กลาวไมไดดวยจํานวนผูตรัสรู. 
                ครัง้พระเรวตมุนี    ทรงแนะนําพระเจาอรินทมะ 
         อภิสมยัครั้งท่ี  ๒  ก็ไดมีแตสัตวแสนโกฏิ. 
                พระนราสภเสด็จออกจากท่ีเรนในวันที่  ๗ ทรง 
         แนะนํามนุษยและเทวดารอยโกฏิใหบรรลุผลสูงสุด. 
                พระเรวตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญทรงมีสัน-   
        นิบาตประชุมพระขณีาสพ  ผูไรมลทิน  หลุดพนดีแลว 
         ผูคงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                ผูที่ประชุมกัน ครั้งท่ี  ๑   เกินที่จะนับจํานวนได 
         การประชุมครั้งท่ี  ๒  นบัจํานวนผูประชุมไดแสนโกฏิ.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 377 

                ครัง้ท่ีพระวรุณะอัครสาวก     ผูไมมีผูเสมอดวย 
         ปญญา   ผูอนุวัตรพระธรรมจักรตามพระเรวตพุทธเจา 
        พระองคนั้น   เกิดอาพาธหนัก. 
                ครัง้น้ัน   เหลาภิกษุเขาไปหาพระมุนี   [วรุณะ] 
         เพ่ือถามถึงอาพาธของทาน  จํานวนแสนโกฏิ  เปนการ                
        ประชมุครั้งท่ี  ๓. 
                สมัยน้ัน   เราเปนพราหมณชื่อวา   อติเทวะเขาเฝา 
         พระเรวตพุทธเจา  ถึงพระองคเปนสรณะ. 
                เราสรรเสริญศีล  สมาธิ  และพระปญญาคุณอัน 
         ยอดเยี่ยมของพระองค  ตามกําลัง   ไดถวายผาอุตตรา- 
        สงค. 
                พระเรวตพุทธเจา   ผูนําโลก    พระองคนั้นทรง 
           พยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาในกัปที่หา 
        ประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิลพัสดุ 
         ที่นารืน่รมย  ต้ังความเพียรทําทุกกริยา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง  ณ โคนตนอชปาลนิโครธ 
         รับขาวมธุปายาส  ณ นั้นแลวเขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา.   
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                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาส  ที่ 
          รมิฝงแมน้ําเนรัญชรา      เสด็จตามมรรคอนัดีที่เขาจัด 
         แตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ.                         
                แตนั้น   พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
         โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู  ณ โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ  ตนโพธิ์ใบ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพระนามวาพระนางมายา 
         พระชนกพระนามวาพระเจาสุทโธทนะ  ทานผูนี้  จักม ี 
          พระนามวาโคตมะ. 
                จักมีอัครสาวก  ชื่อวา  พระโกลิตะและพระอุป- 
          ติสสะ  ผูไมมีอาสวะ    ปราศจากราคะมีจิตสงบต้ังมั่น 
         พระพุทธอุปฏฐากชื่อวาพระอานันทะ    จักบํารุงพระ-  
          ชินเจาผูนี้. 
                จักมีอัครสาวก  ชื่อวา  พระเขมา  และพระอุบล- 
          วรรณา  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ   ต้ัง 
         มั่น     โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
          เรียกวาตนอัสสัตถะ. 
                จักมีอัครอุปฏฐาก    ชื่อวา   จิตตะ  และหัตถะ- 
          อาฬวกะ  อัครอุปฏฐายิกา   ชือ่วา  นันทมาตาและอุตตรา.   
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                พระโคดมพุทธเจา ผูมีพระยศพระองคนั้นมีพระ- 
        ชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย     ฟงพระดํารัสนี้ของ 
         พระเรวตพุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
         ก็ปลาบปลื้มใจวาทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก  ก็สงเสียงโหรอง  ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ   กลาววา 
                ผิวา  พวกเราพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระ- 
         องคนี้ไซร   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนาของ 
        ทานผูนี.้ 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด   ผิวา  ผานพน พระชนิเจาพระ- 
         องคนี้   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนาของทาน 
        ผูนี้  ฉันน้ันเหมือนกนั. 
                เราฟงพระดํารัส    แมของพระองคแลวก็ยิ่งเลื่อม 
         ใส  จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี 
        ใหบริบรูณ. 
                แมครั้งน้ัน       เราระลึกถึงพุทธธรรมนัน้แลวก็ 
        เพ่ิมพูนมากขึ้น  จักนําพุทธธรรมท่ีเราปรารถนานักหนา 
        มาใหได.   
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                พระเรวตพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        พระนครชื่อวาสุธัญญวดี พระชนกพระนามวา พระเจา 
         วิปุลราช  พระชนนพีระนามวา  พระนางวิปุลา. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัย      อยูหกพันป     ม ี
         ปราสาทอยางเย่ียม  ๓ หลัง ซึ่งเกิดเพราะบุญกรรม   ชื่อ 
         สุทัสสนะ  รตนัคฆแิละอาเวฬะ  อันตกแตงแลว. 
                มพีระสนมนารี ที่แตงกายงามสามลานสามแสน 
        นาง  พระอัครมเหสีพระนามวา สุทัสสนา  พระโอรส 
        พระนามวา วรุณะ. 
                พระชินพุทธเจา     ทรงเหน็นิมิต ๔   เสด็จออก 
         อภิเนษกรมณ   ดวยยานคือรถทรง  ต้ังความเพียร  ๗ 
         เดือนเต็ม. 
                พระมหาวีระชนิเรวตพุทธเจา   ผูนําโลก   ผูสงบ 
         อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว      ทรงประกาศพระ- 
        ธรรมจกัร  ประทับอยู ณ พระวหิารวรุณาราม. 
                มพีระอัครสาวก ชื่อวา พระวรุณะและพระพรหม- 
        เทวะ  มีพระพุทธอุปฏฐาก ชื่อวา พระสัมภวะ. 
                มพีระอัครสาวิกา   ชื่อวา  พระภัททาและพระสุ- 
        ภัททา  พระพุทธเจาผูเสมอดวยพระพุทธเจา  ผูไมมีผู 
        เสมอพระองคนั้น    ตรัสรู   ณ  โคนโพธิพฤกษ  ชื่อตน 
        นาคะ ( กากะทิง.)   
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                มอีัครอุปฏฐาก   ชื่อวรุณะ  และ   สรภะ  มีอัคร 
        อุปฏฐายิกา  ชื่อ ปาลา และอุปปาลา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น  โดยสวนสูงทรงสูง ๘๐ 
        ศอก  สงรัศมีสวางไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย, 
                เปลวรัศมี ที่เกิดในสรีระของพระองคก็ยอดเยี่ยม 
         แผไปโดยรอบโยชนหน่ึง  ทั้งกลางวันกลางคืน. 
                ในยุคน้ัน  มนษุยมีอายุหกหมื่นป พระเรวตพุทธ- 
        เจาพระองคนั้น  ทรงมีพระชนมยืนเพียงน้ัน  จึงยังหมู 
        ชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร. 
                พระองคทรงแสดงกําลังของพระพุทธเจา   ทรง 
        ประกาศอมตธรรมในโลก   หมดเช้ือก็ดับขันธปรินิพ- 
        พาน  เหมือนไฟหมดเชื้อก็ดับไปฉะนั้น.                
                พระวรกายดังรัตนะน้ันดวย     พระธรรมท่ีไมม ี
        อะไรเสมือนนั้นดวย    ทั้งน้ัน        ก็อันตรธานไปสิ้น 
          สังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท. 
                พระเรวตพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงมพีระยศทรง 
        มีบุญมาก  ก็ดับขันธปรินิพพานไปแลว  พระบรมธาตุ 
        ก็แผกระจายไปเปนสวนๆ  ในประเทศนั้น ๆ. 
                จบวงศพระเรวตพุทธเจาท่ี  ๕  
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         พรรณนา  วงศพระเรวตพุทธเจาที่  ๕ 
 
        ตอมา  ภายหลังสมัยของพระผูมีพระภาคเจา  สุมนะ    เม่ือศาสนาของ 
พระองคอันตรธานไปแลว     พวกมนุษยที่มีอายุเกาหมื่นป     ก็ลดลงโดยลาํดับ 
จนมีอายุสิบป   แลวก็เพ่ิมข้ึนโดยลําดับ  จนมีอายุหน่ึงอสงไขย   แลวก็ลดลงอีก 
จนมีอายุหกหมื่นป.  สมยันั้น    พระศาสดาพระนามวา  เรวตะ   เสด็จอุบัติข้ึน 
แมพระองคก็ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายแลวบังเกิดในสวรรคชัน้ดุสิต     ซึ่งเปน 
ภพที่รุงโรจนดวยรัตนะเปนอันมาก  จุติจากสวรรคชั้นดุสิตน้ันแลว    ก็ทรงถือ 
ปฏิสนธิในพระครรภของพระนางวิปุลา  ผูไพบูลยดวยคุณราศรีอันงดงามและนา 
จับใจ   ซึ่งเปนจุดรวมดวงตาของชนท้ังปวง    เรืองรองดวยความงาม    ซึ่งเกิด 
จากดวงหนาและดวงใจอันมีสิรินารักดุจดอกบัวบานตระการตา     อัครมเหสีใน 
ราชสกุลของพระเจาวิปุลราช     ผูไพบูลยดวยความม่ังค่ังทุกอยาง     อันเกลื่อน 
ดวยเหตุเกิดแหงสิริสมบัติ    ทรงถูกหอมลอมดวยราชบริพารอันงดงามประมาณ 
มิได   ประดับกายดวยเครื่องอลังการท้ังปวง   ในกรุงสุธัญญวดี   ซึ่งมีทรัพย 
และขาวเปลือกพรอมสรรพ       ถวนกําหนดทศมาสก็ประสูติจากพระครรภของ 
พระชนนี  ดจุพญาหงสทองบินออกจาก  จิตรกูฏบรรพต. 
        ปาฏิหาริยทั้งหลาย   ในการปฏิสนธิและประสูติของพระองค   ก็มีนัยดัง 
กลาวมาแลวแตกอน.   พระองคมีปราสาท ๓ หลัง   ชื่อสุทัสสนะ   รตนัคฆิและ 
อาเวฬะ สตรีจํานวนสามหมื่นสามพันนาง  มีพระนางสุทัสสนาเทวีเปนประธาน 
ก็ปรากฏ.     พระเรวตราชกุมารน้ัน      อันเหลายุวนารีผูกลาหาญแวดลอมแลว 
ทรงครองฆราวาสวิสัยเสวยสุขอยูหกพันป    เหมือนเทพกุมาร    เมื่อพระโอรส 
พระนามวา วรุณะ ของพระนางสุทัสสนาเทวีประสูติ พระองคก็ทรงเห็นนิมิต  ๔  
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แลวทรงเครื่องนุงหมอยางดีเบาๆ  มีสีสรรตางๆ  ทรงสวมกุณฑลมณีมุกดาหาร 
ทรงทองพาหุรัดมงกุฏและกําไลพระกรอยางดี       ทรงประดบัดวยของหอมและ 
ดอกไมที่มีกลิ่นหอมอยางยิ่ง   เปนกลุมที่ทําความงามอยางยิ่ง  เหมือนดวงจันทร 
ในฤดูสารท    อันจตุรงคินีเสนาทัพใหญแวดลอมแลวประหน่ึงดวงจันทรอันหมู 
ดาราเเวดลอม   ประหน่ึงทาวสหัสนัยนอันหมูเทพชั้นไตรทศแวดลอมแลว  และ 
ประหน่ึงทาวหาริตมหาพรหมอันหมูพรหมแวดลอมแลว เสด็จออกอภิเนษกรมณ 
ดวยรถเทียมมา  ทรงเปลือ้งเครื่องสรรพาภรณ  ประทานไวในมือพนักงานเรือน 
คลังหลวง   ทรงตัดพระเกศาและมงกุฏของพระองค     ดวยมีดท่ีลับคมกริบเฉก 
เชนกลีบดอกบัวเกิดในน้ําท่ีไรมลทินและไมวิกล   แลวทรงโยนข้ึนไปในอากาศ. 
ทาวสักกเทวราชก็ทรงเอาผอบทองรองรับพระเกศาและมงกุฏนั้นไว       ทรงนํา 
ไปยังภพดาวดึงส   ทรงสรางพระเจดียสําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการไวเหนือยอด 
ขุนเขาสิเนรุ. 
        ฝายพระมหาบุรุษทรงครองผากาสายะ.    ที่เทวดาถวายแลวทรงผนวช. 
บุรุษโกฏิหน่ึงก็บวชตามเสด็จพระองค.    พระมหาบุรุษน้ัน   อันบุรุษเหลาน้ัน 
แวดลอมแลว   ทรงบําเพ็ญความเพียรอยู  ๗ เดือน   ในวันวิสาขบูรณมี  เสวย 
ขาวมธุปายาส ที่ธิดาเศรษฐีผูหน่ึง  ชือ่วา  สาธุเทวี  ถวาย  แลวทรงยับยั้งพักกลาง 
วัน ณ  สาละวัน    ตอนเย็นทรงรับหญา ๘ กํา   ที่อาชีวกผูหน่ึงถวายแลว   เสด็จ 
เขาไปท่ีตนนาคะ (กากะทิง) อันประเสริฐที่นาชื่นชม  ทรงทําประทักษิณโพธิ- 
พฤกษชื่อตนนาคะ    ทรงลาดสันถัตหญา    กวาง  ๕๓  ศอก     แลวประทับนั่ง 
อธิษฐานความเพียรมีองค ๔    ทรงกําจัดกองกําลังมาร     ทรงแทงตลอดพระ 
สัพพัญุตญาณ  ทรงเปลงพระอุทานวา 
                อเนกชาติสสาร  ฯ เป ฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
        ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา  
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                ตอจากสมัยของพระสุมนพุทธเจา      พระชิน- 
        พุทธเจาพระนามวา    เรวตะ  ผูนําโลก  ไมมผูีเปรียบ         
        ไมมีผูเสมือน  ไมมผูีวัด  ทรงเปนผูสูงสุด  ดังน้ี. 
        ไดยินวา   พระเรวตศาสดา      ทรงยับยั้ง  ณ ที่ใกลโพธิพฤกษนั่นแล 
๗ สัปดาห   ทรงรับคําอาราธนาของทาวมหาพรหม   เพ่ือทรงแสดงธรรม  ทรง 
ใครครวญวาจะแสดงธรรมแกใครกอนหนอ     ทรงเห็นภิกษุโกฏิหน่ึงที่บวชกับ 
พระองค     และเทวดากับมนุษยอ่ืนเปนอันมากเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย   จึง 
เสด็จไปทางอากาศ   เสด็จลงที่พระวิหารวรุณาราม    อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอม 
แลว   ทรงประกาศพระธรรมจักรอันยอดเย่ียม     ทีลุ่มลึกละเอียด    มีปริวัฏ  ๓ 
ซึ่งผูอ่ืนประกาศไมได   ทรงยังภิกษุโกฏิหน่ึงใหต้ังอยูในพระอรหัต    ผูที่ต้ังอยู 
ในมรรคผล  ๓  กําหนดจํานวนไมถวน    ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
                แมพระเรวตพุทธเจาพระองคนั้น   อันมหาพรหม 
        อาราธนาแลว    ทรงประกาศธรรมซึ่งกําหนดขันธธาตุ 
        อันเปนเหตุไมเปนไปในภพนอยภพใหญ. 
 
                                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ขนธฺธาตุววตฺถาน   ไดแก   ทําการ 
จําแนกขันธ  ๕   ธาตุ  ๑๘   โดยกําหนดนามรูปเปนตน.    กําหนดรูปธรรมและ 
อรูปธรรม   โดยสภาวลักษณะและสามัญลักษณะเปนตน   ชื่อวา  กําหนดขันธ 
และธาตุ.   อนึ่งพึงทราบการกําหนดขันธและธาตุ   แมโดยอนิจจานุปสสนาเปน 
อาทิ  โดยนัยเปนตนอยางน้ีวา    รูปเปรียบเหมือนกอนฟองน้ํา    เพราะไมทน 
ตอการยํ่ายี    และเพราะตองขาดว่ินเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยเปนตน     เวทนาเปรียบ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 385 

เหมือนฟองนํ้าเพราะรื่นรมยอยูชั่วขณะ     สัญญาเปรียบเหมือนพยับแดดเพราะ 
ความยอยยับไป  สังขารทั้งหลายเปรียบเหมือนตนกลวย  เพราะไมมีแกน วิญญาณ 
เปรียบเหมือนนักเลนกล  เพราะลวง.  ในคําน้ีวา   อปฺปวตต   ภวาภเว ความวา 
ความเจริญ ชื่อวา  ภวะ  ความเส่ือม ชื่อวา  อภวะ. พึงทราบความแหงภวะและ 
อภวะ  โดยนยัเปนตนอยางนี้วา  สัสสตทิฏฐิ  ชื่อวา ภวะ  อุจเฉททิฏฐิ    ชื่อวา 
อภวะ.  ภพนอยชื่อวา  ภวะ  ภพใหญชือ่วา  อภวะ,  กามภพชื่อวา ภวะ   รูป 
ภพและอรูปภพ ชื่อวา  อภวะ.   อธิบายวา    ทรงประกาศธรรมอันเปนเหตุไม 
เปนไปแหงภวะและอภวะเหลาน้ัน.    อีกนัยหน่ึง   อุปปตตินิมิตในภพทั้งสามมี 
กามภพเปนตน   ชื่อวา ภวะ  เพราะเปนเครื่องเปนเครื่องมีอุปปตติภพ  ชื่อวา 
อภวะ   อธิบายวา  ทรงแสดงธรรม  อันทําการละความยินดีในภวะและอภวะท้ัง 
สอง  คือไมเปนไป.      กพ็ระเรวตพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงมีอภิสมัย   ๓ 
เหมือนกัน.    แตอภิสมัยครั้งท่ี ๑  ของพระองค    เหลือท่ีจะนับจํานวนของผู 
ตรัสรูได.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา                                                   
                ในการแสดงธรรมของพระองค    ก็มีอภสิมัย  ๓ 
        ครั้ง.  แตอภิสมัยครั้งท่ี  ๑    กลาวดวยการนับจํานวนผู 
        ตรัสรูไมได. 
 
                                     แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ตีณ ิ ก็คือ  ๓.  ทานทําเปนลิงควิปลาส. 
อภิสมัยครั้งที่  ๑   นี้ไดมแีลว. 
        สมัยตอมา  ไดมีพระราชาพระนามวา  อรินทมะ    ผูทรงชนะขาศึก 
ในอุตตรนคร   ซึ่งเปนนครฝายเหนือ.  ไดยินวา  พระเจาอรินทมะพระองคนั้น  
ทรงทราบขาววา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงนครของพระองค  ทรงมีชนสามโกฏ ิ
หอมลอมเสด็จออกไปรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจา   นิมนตเพ่ือเสวยในวันรุงข้ึน  
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ทรงถวายมหาทาน ๗ วัน แดภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธานทรงทําการ 
บูชาดวยประทีป    กวางสามคาวุต    เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งแลว. 
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงธรรมมีนัยอันวิจิตร   เหมาะแกพระ- 
หฤทัยของพระเจาอรินทมะนั้น.   ในท่ีประชุมนั้น  อภิสมัยครั้งท่ี ๒  ไดมี  แก 
เทวดาและมนุษยพันโกฏ ิ  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ครัง้ใด     พระเรวตมุนี      ทรงแนะนําพระเจา- 
        อรินทมะ  ครั้งน้ัน     อภิสมัยครั้งที่  ๒    ไดมแีกเทวดา 
        และมนุษยพันโกฏิ. 
นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี ๒.  
        สมัยตอมา  พระเรวตศาสดา  ทรงอาศัยอุตตรนิคมประทับอยู    ประ- 
ทับนั่งเขานิโรธสมาบัติอยู  ๗ วัน.  ไดยินวา  ครั้งน้ันมนุษยชาวอุตตรนิคม   นํา 
เอาขาวตมขาวสวย  ของขบฉัน     เภสชัและน้ําปานะเปนตน   ถวายมหาทานแด 
ภิกษุสงฆแลวพากันถามวา   ทานเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหน. 
ภิกษุทั้งหลายก็บอกแกมนุษยเหลาน้ันวา ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงเขา 
นิโรธสมาบัติ.   เมื่อลวงไป ๗ วัน   พวกเขาก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงออก 
จากนิโรธสมาบัติ         ทรงรุงโรจนดวยพุทธสิริของพระองคหาที่เปรียบมิได 
เหมือนดวงอาทิตยในฤดูสารท   จึงทูลถามคุณานิสงสของนิโรธสมาบัติ.   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคุณานิสงสของนิโรธสมาบัติแกมนุษยเหลาน้ัน    ครั้งน้ัน  
เทวดาและมนุษยรอยโกฏิ   ก็ต้ังอยูในพระอรหัต.  นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ดวย 
เหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ในวันที่  ๗  พระนราสภ   ทรงออกจากท่ีเรนแลว 
        ทรงแนะนําเทวดาและมนุษยรอยโกฏิในผลสูงสุด ดังน้ี.  
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        ใน  สุธญัญวดีนคร พระอรหันตที่บวชดวยเอหิภิกขุบรรพชาจํานวน 
นับไมถวน    ไดมีสันนิบาตครั้งท่ี ๑    ในมหาปาติโมกขุทเทศครั้งท่ี  ๑.    ใน 
เมขลนคร    พระอรหันตที่บวชดวยเอหิภิกขุบรรพชานับไดแสนโกฏ ิ    ก็ไดมี 
สันนิบาตครั้งท่ี  ๒.  พระอัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเรวตะ    ชื่อวาวรุณะ 
ผูอนุวัตรตามพระธรรมจักรเปนยอดของภิกษุผูมีปญญาทั้งหลาย เกิดอาพาธ  ใน 
ครั้งน้ัน    พระเรวตพุทธเจาทรงแสดงธรรม   อันแสดงถึงไตรลักษณแกมหาชน 
ที่ประชุมกัน   เพ่ือตองการถามภิกษุไข    ทรงยังบุรุษแสนโกฏใิหบวชดวยเอหิ- 
ภิกขุบรรพชาแลวใหต้ังอยูในพระอรหัต   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงในสันนิบาต 
ที่ประกอบดวยองค ๔ นี้เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระเรวตพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี 
        สันนิบาตประชุมพระขีณาสพ  ผูไรมลทิน  หลุดพนดี 
        แลว   ผูคงท่ี ๓  ครั้ง. 
                ผูที่ประชุมกันครั้งท่ี  ๑    เกินที่จะนับจํานวนได 
        ในการประชุมครั้งที่ ๒    นับจํานวนผูประชุมไดแสน 
        โกฏ.ิ 
                ครัง้ท่ีพระวรุณะอัครสาวก      ผูไมมีผูเสมอดวย 
        ปญญา  ผูอนุวัตรพระธรรมจักรตามพระเรวตพุทธเจา 
        พระองคนั้น   เกิดอาราธนาหนักตองสงสัยในชีวิต. 
                ครัง้น้ัน    เหลาพระมุนีผูเปนพระอรหันตจํานวน 
        แสนโกฏิเขาไปหา   เพ่ือถามถึงอาพาธของทาน  เปน                            
        การประชุมครั้งท่ี  ๓.   
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                                                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จกฺกานุวตฺตโก   ไดแก   ผูอนุวัตรตาม 
พระธรรมจักร.  ในคําวา  ปตฺโต  ชีวิตสสย  นี ้   ความสงสัยในชีวิต   ชื่อวา 
ชีวิตสังสยะ.     ถึงความสงสัยในชีวิตอยางนี้วา    พระเถระถึงความส้ินชีวิตหรือ 
หรือยังไมถึงความส้ินชีวิต   อธิบายวา  ถึงความสงสัยในชีวิตวา   เพราะภาวะที่ 
อาพาธรุนแรงพระเถระจะมรณภาพ    หรือไมมรณภาพ.    บทวา  เย    ตทา 
อุปคตา  มุนี  เมื่อเปนทีฆะ   ดังน้ี   ก็หมายความถึงภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเปนรสัสะ 
พรอมท้ังนิคคหิต  [มุนี]    ก็หมายความถึงพระวรุณะอัครสาวก.  
        ครั้งน้ัน    พระโพธสิัตวของเรา   เปนพราหมณ  ชื่อวา  อติเทวะ  ใน 
รัมมวดีนคร  ถึงฝงในพราหมณธรรม    เห็นพระเรวตสัมมาสัมพุทธเจา   ฟง 
ธรรมกถาของพระองคแลวต้ังอยูในสรณะ    กลาวสดุดีพระทศพลดวยคาถาพัน 
โศลก  บชูาดวยผาหมมีคาเรือนพัน.  แมพระพุทธเจาพระองคนั้นก็ทรงพยากรณ 
พระโพธิสัตวนั้นวา     จักเปนพระพุทธเจาพระนามวา  โคตมะ     ในที่สุดสอง 
อสงไขยกําไรแสนกัป    นับแตกัปนี้ไป.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน  เราเปนพราหมณ  ชื่อวา  อติเทวะ   เขา 
        ไปเฝาพระเรวตพุทธเจา  ถึงพระองคเปนสรณะ. 
                เราสรรเสริญศีล  สมาธิและพระปญญาคุณอันสูง 
        สุดของพระองคตามกําลัง  ไดถวายผาอุตตราสงค. 
                แมพระเรวตพุทธเจา  ผูนําโลกพระองคนั้นก็ทรง 
        พยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาในกัปที่หา 
        ประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป.  
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                เราต้ังความเพียร   ฯลฯ     จักอยูตอหนาของทาน 
        ผูนี้. 
พึงกลาว ๑๗ คาถาใหพิศดาร 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป   เพ่ือบําเพ็ญบารมีให 
        บริบูรณ. 
                แมครั้งน้ัน   เราระลึกถึงพุทธธรรมนั้นแลวก็เพ่ิม 
        พูน   จกันําพุทธธรรมที่เราปรารถนานักหนามาใหได. 
 

                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สรณ   ตสฺส   คฺฉห   ตัดบทวา   ต 
สรณ  อคฺฉ ึ อห    แปลวา  ขาพระองคขอถึงพระองคเปนสรณะ.  ฉัฏฐี- 
วิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ.  บทวา  ปฺาคุณ  ไดแก  สมบติัคือปญญา.  
บทวา     อนตฺุตม     ไดแก    ประเสริฐสุด.     ปาฐะวา   ปฺาวิมุตฺติ- 
คุณมุตฺตม  ดงัน้ีก็มี.    ปาฐะน้ัน     ก็งายเหมือนกัน.    บทวา   โถมยิตฺวา 
แปลวา       ชมเชยแลว      สรรเสรญิแลว.       บทวา     ยถาถาม     แปลวา 
ตามกําลัง.     บทวา   อุตฺตรีย  แปลวา  ผาอุตตราสงค.     บทวา   อทาสห 
ตัดบทวา  อทาสึ   อห.    บทวา  พุทฺธธมฺม  ไดแก    ธรรมที่ทําความเปน 
พระพุทธเจา  อธิบายวา  บารมีธรรม.   บทวา  สริตฺวา   แปลวา  ตามระลึกถึง. 
บทวา   อนุพฺรูหยึ    ไดแก  ทําใหเจริญยิ่งแลว.   บทวา  อาหริสฺสามิ  แปลวา 
จักนํามา.   บทวา   ต   ธมมฺ  ไดแก  ความเปนพระพุทธเจาน้ัน.     บทวา 
ย    มยฺห  อภิปตฺถิต   ความวา   เราจักนําความพระพุทธเจาท่ีเราปรารถนา 
นักหนามาใหได.  
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        ก็พระผูมีพระภาคเจาเรวตพระองคนั้น   ทรงมีพระนครชื่อวา  สุธัญญ- 
วดี พระชนกพระนามวา  พระเจา  วิปุลราช  พระชนนีพระนามวา พระนาง 
วิปุลา    คูพระอัครสาวก    ชื่อ  พระวรณุะ และ  พระพรหมเทวะ.  พุทธ- 
อุปฏฐาก  ชือ่วา  พระสัมภวะ     คูพระอัครสาวิกา   ชื่อวา   พระภัททา  และ 
พระสุภัททา  โพธิพฤกษชื่อวาตนนาคะ  พระสรีระสูง  ๘๐  ศอก  พระชนมายุ 
หกหม่ืนป    พระอัครมเหสีพระนามวา   พระนางสุทัสสนา  พระโอรสพระ- 
นามวา  วรุณะ   เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา. 
                ครัง้น้ัน   เปลวพระรัศมีแลนออกจากพระวรกาย 
        ของพระองคยอดเยี่ยม  แผไปโยชนหน่ึงเปนนิตย   ทั้ง 
        กลางวันทั้งกลางคืน. 
                พระมหาวีระชินพุทธเจา   พระองคนั้น     ทรง 
        อนุเคราะหสรรพสัตว   ทรงอธิษฐานวา   ธาตุทั้งหลาย 
        ของเราท้ังหมด  จงเฉลี่ยใหทั่วถงึกัน. 
                พระเรวตพุทธเจาพระองคนั้น        อันมนุษยและ 
        เทวดาทั้งหลายบูชาแลว   ดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระ- 
        ราชอุทยานมหานาควัน   แหงพระนครอันยิ่งใหญแล. 
ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระเรวตพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        พระนครชื่อวา  สุธญัญวดี   พระชนกพระนามวา   พระ- 
        เจาวิปุลราช   พระชนนีพระนามวา  พระนางวิปุลา. 
                พระอัครสาวก   ชื่อวา พระวรุณะและพระพรหม- 
        เทวะ  พระพุทธอุปฏฐา   ชื่อวา  พระสัมภวะ.  
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                พระอัครสาวิกา   ชือ่วา พระภัททา  และพระสุ- 
         ภัททา  พระพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอพระองคนั้น    ตรัสรู 
         ณ โคนโพธิพฤกษ   ชื่อตนนาคะ. 
                อคัรอุปฏฐา ชือ่วา ปทุมะ และ  กุญชระ  อัครอ-ุ 
           ปฏฐายิกา ชื่อวา ปาลา  และอุปปาลา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น   โดยสวนสูง  ทรงสูง 
          ๘๐  ศอก   ทรงสงพระรัศมีไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย 
         อุทัย. 
                เปลวพระรัศมบีังเกิดในพระสรีระ  ของพระองค 
          ยอดเยีย่ม  แผไปโยชนหนึ่งโดยรอบ   ทั้งกลางคืนกลาง 
         วัน . 
                ในยุคน้ัน  มนษุยมีอายุหกหมื่นป   พระพุทธเจา 
         พระองคนั้น     ทรงมีพระชนมเพียงน้ัน       จึงทรงยัง 
         หมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร. 
                พระเรวตพุทธเจา ทรงแสดงกําลังของพระพุทธ- 
          เจา    ทรงประกาศอมตธรรมในโลก    หมดเชื้อก็ดับ 
         ขันธปรินิพพาน  เหมือนไฟส้ินเชื้อก็ดับไปฉะนั้น. 
                พระวรกายดังรัตนะน้ันดวย  พระธรรมไมมีธรรม 
         อื่นเทียบไดนั้นดวย  ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน  สังขาร 
             ทั้งปวงก็วางเปลา   แนแท.  
 
๑.  ม.  ช่ือวา  สิริมา  และยสว.ตี  
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                                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โอภาเสติ   ไดแก   สองสวาง.     บทวา 
อุคฺคโต  แปลวา  ข้ึนไปแลว.   บทวา   ปภามาลา   ไดแก  ขอบเขตพระรัศมี. 
บทวา  ยถคฺคิ  ไดแก  เหมือนกับไฟ  บทวา  อุปาทานสงฺขยา แปลวา สิ้น 
เชื้อ.     บทวา  โส   จ   กาโย   รตนนิโภ   ไดแก   พระวรกายของพระผูมี 
พระภาคเจานั้นมีวรรณะเพียงดังทองนั้นดวย.  ปาฐะวา   ตฺจ    กาย   รตนนิภ 
ดังน้ีก็มี  ทานกลาวเปนลิงควิปลาส.  ปาฐะนั้นความก็อยางนั้นเหมือนกัน.  คาถา 
ที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                      จบพรรณนาวงศพระเรวตพุทธเจา 
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           ๖.  วงศพระโสภิตพุทธเจาที่  ๖              

 
                วาดวยพระประวัติของพระโสภิตพุทธเจา  
 
                 [๗]   ตอจากสมัยของพระเรวตพุทธเจา      พระ 
         พุทธเจาพระนามวา  โสภิตะ  ผูนาํโลก  ผูต้ังมั่น  มีจิต 
         สงบ  ไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเปรียบ. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงกลบัพระหฤทัย 
         ในพระนิเวศนของพระองค   ทรงบรรลุพระโพธิญาณ 
         สิ้นเชิง  ทรงประกาศพระธรรมจักร. 
                ต้ังแตอเวจีนรกขึ้นไป    ต้ังแตภวัคคพรหมลงมา 
         ในระหวางมิไดเปนบริษัทหมูเดียวกัน      ในเพราะการ 
           แสดงธรรม. 
                พระสัมพุทธเจา       ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        ทามกลางบริษัทหมูนั้น.   อภิสมยัครั้งท่ี   ๑   นับไมได 
          ดวยจํานวนผูตรัสรู. 
                เมือ่พระโสภิตพุทธเจา    ทรงแสดงธรรมตอจาก 
         อภิสมยัครั้งท่ี  ๑  นัน้     ในการประชุมของมนุษยและ 
         เทวดาท้ังหลาย.  อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกมนุษย  และ 
         เทวดาเกาหมื่นโกฏิ. 
                ตอมาอีก  เจาราชบุตรพระนามวา  ชัยเสนะ  ทรง 
         ใหสรางพระอาราม  มอบถวายพระพุทธเจา  ในครั้งน้ัน. 
                พระผูมีพระจกัษุ   เมื่อทรงสรรเสริญการบริจาค 
         ทาน   ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเจาราชบุตรพระองคนั้น 



        ครั้งน้ัน    อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ก็ไดมีแกสัตวพันโกฏิ.   
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                พระโสภิตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาต การประชมุพระอรหันตขีณาสพ  ผูไรมลทิน 
         ผูมีจิตสงบคงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                พระราชาพระนามวา  อุคคตะพระองคนั้น  ถวาย 
         ทานแดพระผูเปนยอดแหงนรชน    ในทานนั้น  พระ- 
        อรหันตรอยโกฏิก็มาประชุมกัน. 
                ตอมาอีก   หมูคณะ  [ธรรมคณะ]   ถวายทานแด 
         พระผูเปนยอดแหงนรชน   การประชุมครั้งที่  ๒  ไดม ี
         แกพระอรหันตเกาสิบโกฏิ. 
                ครัง้พระชินพุทธเจา   ทรงจาํพรรษา  ณ  เทวโลก 
         แลวเสด็จลงมา  การประชุมครั้งที่ ๓    ก็ไดมแีกพระ- 
        อรหันตแปดสิบโกฏิ. 
                สมัยน้ัน  เราเปนพราหมณชื่อ  สุชาตะ  ครั้งน้ัน 
         ไดเลี้ยงดูพระพุทธเจาท้ังพระสาวก   ใหอิม่หนําสําราญ   
         ดวยขาวน้ํา. 
                พระโสภิตพุทธเจา ผูนําโลก  พระองคนั้น   ทรง 
         พยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา  ในกัปท่ี 
         หาประมาณมิได  นบัแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิลพัสดุ   
         ที่นารืน่รมย   ทรงต้ังความเพียรทําทุกกรกิรยิา. 
                พระตถาคต    ประทับน่ัง  ณ  โคนตนอชปาล- 
         นิโครธ   ทรงรับขาวมธุปายาสในท่ีนั้นแลวเสด็จเขาไป 
          ยังแมน้ําเนรัญชรา.   
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                พระชินเจาพระองคนั้น     เสวยขาวมธุปายาส  ณ 
         ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขา 
         จัดแตงไวแลวเขาไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                ตอนั้น  พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
         โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ  
        ชื่ออัสสตัถะ. 
                ทานจักมีพระชนนี    พระนามวา   พระนางมายา 
        พระชนกพระนามวา พระเจาสุโธทนะ ทานผูนี้  จักม ี
        พระนามวา  โคตมะ. 
                พระอัครสาวก  ชื่อวา    พระโกลิตะและพระอุป- 
        ติสสะ  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบต้ังมั่น 
        พระพทุธอุปฏฐาก   ชื่อวา   พระอานันทะ   จักบํารุง 
        พระชินเจาผูนี้. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวา  พระเขมาและพระอุบล- 
        วรรณา  ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ  มีจิตสงบต้ังมั่น 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรียก  
        วา อัสสตัถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวา  จิตตะ  และหัตถะอาฬวกะ 
        อัครอุปฏฐายิกา   ชือ่วา  นันทมาตาและอุตตรา   พระ- 
        โคตมะผูมีพระยศพระองคนั้น   มีชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลายพึงพระดํารัสของพระ- 
        โสภิตพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ก ็
        ปลาบปลื้มใจวา   ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร.   
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                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  พากันสงเสียงโหรอง 
         ปรบมอื  หัวรอราเริง ประคองอัญชลีนมัสการ กลาววา 
                ผิวา   พวกเราจักพลาดคําส่ังสอน ของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้    ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอ 
         หนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย   เมื่อจะขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา     ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง      ขามแมน้ําใหญ 
        ฉันใด.              
                พวกเราทั้งหมด   ผิวา   ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้   ในอนาคตกาล     พวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ก็ราเริง  สลด 
          ใจ  ไดทําความเพียรอยางแรงกลา  เพ่ือบรรลุประโยชน 
         นั้นนั่นแหละ. 
                พระโสภิตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
         พระนคร  ชื่อวา   สุธัมมะ  พระชนกพระนามวา  พระ- 
         เจาสุธัมมะ  พระชนนีพระนามวา พระนางสุธัมมา.     
                พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป     ทรงม ี 
         ปราสาทยอดเยี่ยม  ๓ หลงชื่อ   กุมุทะ  นฬินี  ปทุมะ 
         พระสนมนาฏนารี    แตงกายงาม   สี่หมื่นสามพันนาง 
         พระมเหสีพระนามวา  มกลิา    พระโอรสพระนามวา 
        สีหะ. 
                พระผูเปนยอดบุรุษทรงเหน็นิมิต  ๔     อภิเนษ- 
         กรมณโดยปราสาท  ทรงบําเพ็ญเพียร ๗  วัน.   
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                พระโสภิตมหาวีระ  ผูนําโลก    ผูสงบ  อนัทาว        
         มหาพรหมอาราธนาแลว     ประกาศพระธรรมจักร  ณ 
         สุธัมมราชอุทยานอันยอดเยี่ยม. 
                พระอัครสาวกชื่อวา  พระอสมะและพระสุเนตตะ 
         พระพุทธอุปฏฐาก   ชื่อวา พระนกุลา   และพระสุชาดา 
        พระพทุธเจาพระองคนั้น     ตรสัรู  ณ โคนโพธิพฤกษ  
        ชื่อวาตนนาคะ. 
                อคัรอุปฐาก   ชื่อวา รัมมะและสุเนตตะ  อัครอุป- 
         ฐายิกา ชื่อวา  นกุลา  และจิตตา. 
                พระมหามุนี     ทรงสูง  ๕๘ ศอก    ทรงสงรัศมี  
           สวางไปทุกทิศ   ดังดวงอาทิตยอุทัย.              
                ปาใหญ   มีดอกไมบาน   อบอวลดวยกลิ่นหอม 
         นานา  ฉันใด ปาพจนของพระโสภิตพุทธเจา  ก็อบอวล 
        ดวยกลิน่คือศีล  ฉันนั้น. 
                ขึน้ชื่อวา มหาสมุทร  ใครๆ ก็ไมอิ่มดวยการเห็น 
        ฉันใด    ปาพจนของพระโสภิตพุทธเจา  พระองคนั้น 
        ใครๆ  กไ็มอิ่มดวยการฟง  ฉันนั้น. 
                ในยุคน้ัน     มนุษยมีอายุเกาหมื่นป   พระโสภิต 
           พุทธเจาพระองคนั้น       ทรงมีพระชนมยนืถึงเพียงน้ัน 
         จึงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร.   
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                พระองคทั้งพระสาวก  ประทานโอวาทานุศาสน  
        แกชนท่ีเหลือแลว    เสด็จดับขันธปรินิพพาน  เหมือน 
        ไฟไหมแลวก็ดับไป  ฉะนั้น. 
                พระพุทธเจา    ผูเสมอดวยพระพุทธเจาท่ีไมมีผู 
        เสมอพระองคนั้นดวย     เหลาพระสาวก     ผูถึงกําลัง 
        เหลาน้ันดวย  ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน  สังขารทั้งปวง 
           ก็วางเปลา   โดยแนแท. 
                พระโสภิตสัมพุทธเจาผูประเสริฐ  เสด็จดับขันธ- 
         ปรินิพพาน ณ  พระวิหารสีหาราม      พระบรมธาตุแผ 
        กระจายไปเปนสวนๆ  ในท่ีนั้นๆ. 
                                    จบวงศพระโสภิตพุทธเจาท่ี  ๖  
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              พรรณนาวงศพระโสภิตพุทธเจาที่  ๖ 
 
        ภายหลงัสมัยของ พระเรวตพุทธเจา   พระองคนั้น    เมื่อพระศาสนา 
ของพระองค  อันตรธานแลว  พระโพธิสัตวพระนามวา โสภิตะ  ทรงบําเพ็ญ 
บารมีมาส่ีอสงไขยกําไรแสนกัป  ก็บงัเกิดในสวรรคชั้นดุสิต    ทรงดํารงอยูตลอด 
อายุในที่นั้นแลว     อันทวยเทพออนวอนแลว      กจุ็ติจากสวรรคชั้นดุสิต   ถอื 
ปฏิสนธิในพระครรภของ  พระนางสุธมัมาเทวี     ในราชสกุลของ พระเจา 
สุธัมมราช  ใน  สุธมัมนคร. พระโพธิสัตวนั้น  ถวนกําหนดทศมาส ก็ประสูติ 
จากพระครรภของพระชนนี   ณ  สุธมัมราชอุทยาน   เหมือนดวงจันทรลอด 
ออกจากหลืบเมฆ     ปาฏิหาริยในการปฏิสนธิและประสูติของพระองคมีประการ 
ดังกลาวมากอนแลว. 
        พระโพธิสัตวนั้น   ครองฆราวาสวิสัยอยูหม่ืนป  เมื่อพระโอรสพระนาม 
วา  สีหกุมาร  ทรงถือกําเนิดในพระครรภของพระนางมขิลาทวี๑  พระอัครมเหสี 
ยอดสนมนาฏเจ็ดหม่ืนนางแลว  ทรงเห็นนิมิต ๔ เกิดสลดพระหฤทัย  ทรงผนวช 
ในปราสาทน่ันเอง ทรงเจริญอานาปานัสสติสมาธิในปราสาทน้ันนั่นแหละ   ทรง 
ไดฌาน ๔    ทรงบําเพ็ญเพียรในปราสาทน้ัน  ๗ วัน    ตอน้ัน    เสวยขาวมธุ- 
ปายาสรสอรอยอยางยิ่ง  พระนางมขลิามหาเทวี  ถวายแลว  ทรงเกิดจิตคิดจะ 
ออกอภิเนษกรมณวา   ขอปราสาทที่ประดับตกแตงแลวน้ี    จงไปทางอากาศตอ 
หนามหาชนที่กําลังดูอยูแลว   ทําโพธพิฤกษไวตรงกลาง   แลวลงเหนือแผนดิน 
และสตรีเหลาน้ัน   เมื่อเรานั่ง  ณ  โคนโพธิพฤกษ    ไมตองมีคนบอก    จงลงจาก 
ปราสาทกันเองเถิด   พรอมกับเกิดจิตดังน้ัน   ปราสาทก็เหาะจากพระราชนิเวศน 
ของพระเจาสุธัมมราช  ข้ึนสูอากาศเฉกเชนอัญชนับรรพตสีเขียวความ   ปราสาท 
นั้น    มีพ้ืนปราสาทประดับดวยพวงดอกไมสงกลิ่นหอมอบอวล  เหมือนประดับ 
 
๑.  บาลีเปนมกิลา 
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ประดาทั่วพ้ืนอัมพรรุงโรจนดั่งดวงทินกร   กลุมทีก่ระทําความงามเสมือนธารนํ้า 
ทอง   และดัง่ดวงรัชนีกรในฤดูสารท    มีขายขึงกระด่ิงงามวิจิตรนานาชนิดหอย 
ยอย   เมื่อตองลมก็สงเสียงไพเราะนารักนาใคร   ดั่งดนตรีเครื่อง  ๕  ที่ผูชํานาญ 
บรรเลง. 
        ดวยเสียงไพเราะไดยินมาแตไกล   เสียงไพเราะนั้น    ก็หยังลงสูโสตของ 
สัตวทั้งหลาย    ประหน่ึงถูกประเลาประโลมทางอากาศ    อันไมไกลชายวนะอัน 
งามของตนไม    ไมตํ่านักไมสูงนัก    ในหมูมนุษยที่ยืนเจรจาปราศรัยกันอยูใน 
บานเรือน  ทาง  ๓ แพรง ๔ แพรง และในถนนเปนตน  ประหน่ึงดึงดูดสายตาชน 
ดวยสีที่แลนเรืองรองรุงโรจนดวยรัตนะตางๆ   คือกิ่งอันงามของตนไม      และ 
ประหน่ึงโฆษณาปุญญานุภาพก็ดําเนินไปตลอดพ้ืนคัคนานต.  แมเหลาสนมนาฎ 
นารี  ณ  ที่นัน้    ก็ขับกลอมประสานเสียงดวยเสียงอันไพเราะแหงดนตรีอยางดีมี 
องค  ๕. เขาวาแมกองทัพ  ๔  เหลาของพระองค   ก็งดงามดวยอาภรณคือดอกไม 
หอมและผามีสีสรรตาง ๆ     รวงรุงรุงโรจนเกิดจากประกายเครื่องอลังการและ 
อาภรณประดับกาย  ไปแวดลอมปราสาททางภาคพ้ืนนภากาศ   ดุจกองทัพทวย- 
เทพ   ดุจแผนธรณีที่งามนาดูอยางยิ่ง. 
        แตนั้น  ปราสาทก็ไปทําตนโพธิ์พฤกษชื่อตนนาคะ    ซึ่งสูง  ๘๘ ศอก 
ลําตนตรงอวบกลม   ประดับดวยดอกใบออนตูมไวตรงกลาง    แลวลงต้ังท่ีพ้ืน 
ดิน.   สวนเหลาสนมนาฏนารี   ใครๆ มิไดบอก   กล็งจากปราสาทน้ันหลีกไป.  
เขาวา  แมพระโสภิตมหาบุรุษ     ผูงามดวยคุณสมบัติเปนอันมากทํามหาชนเปน 
บริวารอยางเดียว   ทรงยังวิชชา ๓ ใหเกิดในยามท้ัง  ๓ แหงราตรี.      สวนกอง 
กําลังแหงมาร   ก็ไปตามทางที่ไป     โดยกําลังธรรมดาของพระมหาบุรุษน้ันนั่น 
เอง   พระผูมีพระภาคเจาโสภิตะ   ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว    ก็ทรงเปลง 
พระอุทานวา  อเนกชาติสสาร  ฯ เป ฯ  ตณฺหาน   ขยมชฺฌคา  ทรงยับยั้ง  
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ณ  ที่ใกลโพธิพฤกษ ๗  สัปดาห  ทรงรับการอาราธนาธรรมของทาวมหาพรหม 
ทรงตรวจดูดวยพุทธจักษุวา   จะทรงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ.    ก็ทรงเห็น 
อสมกุมาร และ สุเนตตกุมาร    พระกนิษฐภาดา   ตางพระมารดาของพระ- 
องควา  กุมารท้ังสองพระองคนี้    ถึงพรอมดวยอุปนิสสัย    สามารถแทงตลอด 
ธรรมอันละเอียดลุมลึกได  เอาเถิด เราจะแสดงธรรมแกกุมารทั้งสองน้ีแลว  เสด็จ 
มาทางอากาศ  ลง  ณ  สธุัมมราชอุทยาน   โปรดใหพนักงานเฝาพระราชอุท- 
ยานเรียกพระกุมารท้ังสองพระองคมาแลว     อันพระกุมารพรอมท้ังบริวารแวด 
ลอมแลว  ทรงประกาศพระธรรมจักรทามกลางมหาชน.   ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระเรวตพุทธเจา    พระพุทธเจา 
        พระนามวา  โสภิตะ  ผูนําโลก   ผูต้ังมั่น  จิตสงบ   ไม 
        มีผูเสมอ  ไมมีผูเปรยีบ. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงกลับพระทัย 
        ในพระนิเวศนของพระองคแลว    ทรงบรรลพุระโพธิ-  
        ญาณส้ินเชิง  ประกาศพระธรรมจักรแลว.                 
                บริษัทหมูหน่ึง  ในระหวางน้ี  คือเบื้องลางต้ังแต 
        อเวจีนรก   เบื้องบนต้ังแตภวัคคพรหม   ก็ไดมีในการ 
        แสดงธรรม. 
                พระสัมพุทธเจา   ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ 
        ทามกลางบริษัทน้ัน   อภิสมัยครัง้ท่ี  ๑   กลาวไมไดดวย 
        จํานวนผูตรัสรู. 
 

                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สกเคหมฺห ิ ไดแก  ในนิเวศนของตน      
นั่นเอง.  อธิบายวา ณ พ้ืนภายในปราสาทนั่นแล.  บทวา  มานส  วินิวตฺตยิ  
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ไดแก  กลับใจ.   อธิบายวาอยูในนิเวศนของพระองค   เปลี่ยนจิตจากความเปน 
ปุถุชนภายใน ๗ วันเทาน้ัน     แลวทรงบรรลุความเปนพระพุทธเจา.   บทวา 
เหฏา   แปลวา  เบื้องตํ่า.   บทวา   ภวคฺคา  ไดแก  แตอกนิษฐภพ.   บทวา 
ตาย  ปริสาย ไดแก ทามกลางบริษัทนั้น.  บทวา  คณนาย  น   วตฺตพฺโพ 
ความวา  เกินที่จะนับจํานวนได. บทวา  ปมาภิสมโย  ไดแก  ธรรมาภิสมัย 
ครั้งท่ี ๑.  บทวา  อหุ  ความวา  บริษัทนับจํานวนไมได.    ปาฐะวา   ปเม 
อภิสฺมึสุเยว   ดังน้ีก็มี.   ความวา   ชนเหลาใด   ตรสัรู   ในการแสดงธรรมของ 
พระโสภิตพุทธเจาน้ัน  ชนเหลาน้ัน  อันใครๆ กลาวไมไดดวยการนับจํานวน. 
        สมัยตอมา    พระโสภิตพุทธเจา     ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ณ โคนตน 
จิตตปาฏลี  ใกลประตูกรุงสุทัสสนะ    ประทับนั่งทรงแสดงอภิธรรม  เหนือพ้ืน 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ณ โคนตน ปาริฉัตรในภพดาวดึงส    อันเปนภพที่สําเร็จ 
ดวยนพรัตนและทอง.     จบเทศนา     เทวดาเกาหมื่นโกฏิตรัสรูธรรม    นี้เปน 
อภิสมัยครั้งที่  ๒.  ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
                เมือ่พระโสภิตพุทธเจาทรงแสดงธรรม    ตอจาก 
        อภิสมัยครั้งท่ี ๑ นั้น  ณ ที่ประชมุเทวดาท้ังหลาย  อภ-ิ 
        สมัยครัง้ท่ี  ๒  ก็ไดมีแกเทวดาเกาหมื่นโกฏิ. 
        สมัยตอมา     พระราชกุมารพระนามวา  ชัยเสนะ    ในกรุงสุทัสสนะ 
ทรงสรางวิหารประมาณโยชนหน่ึง  ทรงสรางพระอาราม  ทรงเวนไวระยะตนไมดี 
เชนตน อโศก ตนสน  จําปา กะถินพิมาน บุนนาค  พิกุลหอม  มะมวง ขนุน 
อาสนศาลา  มะลิวัน    มะมวงหอม  พุดเปนตน    ทรงมอบถวายแดภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประธาน.    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําอนุโมทนาทาน    ทรง 
สรรเสริญการบริจาคทานแลวทรงแสดงธรรม.     ครั้งน้ัน  ธรรมาภิสมัยไดมีแก 
หมูสัตวแสนโกฏ ิ  นี้เปนอภิสมัยครั้งที่ ๓   ดวยเหตุนี้   จึงตรัสวา  
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                ตอมาอีก   เจาราชบุตรพระนามวา  ชัยเสนะ  ทรง 
        สรางพระอาราม  มอบถวายพระพุทธเจาครั้งน้ัน. 
                พระผูมีพระจกัษุ   เมื่อทรงสรรเสริญการบริจาค 
        ทาน  กท็รงแสดงธรรมโปรดเจาราชบุตรน้ัน  ครั้งน้ัน 
        อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวพันโกฏิ. 
        พระราชาพระนามวา  อุคคตะ  ก็สรางพระวิหารชื่อวา  สุนนัทะ  ใน 
กรุงสุนันทะ     ถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน.     ในทานน้ัน 
พระอรหันตรอยโกฏิซึ่งบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชาประชุมกัน.  พระผูมีพระภาค 
เจาโสภิตะทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทามกลางพระอรหันตเหลาน้ัน.     นี้เปน 
สันนิบาตครั้งท่ี ๑.  คณะธรรมในเมขลนคร  สรางมหาวิหารท่ีนารื่นรมยอยางดี 
ชื่อวา   ธมัมคณาราม    ถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานอีก   แลว 
ไดถวายทานพรอมดวยบริขารทุกอยาง.  ในสมาคมน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ยกปาติโมกขข้ึนแสดง    ในสันนิบาตการประชุมพระอรหันตเกาหมื่นโกฏิ    ซึ่ง 
บวชโดยเอหิภิกขุภาวะ   นี้เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒.   สวนสมัยที่พระผูมีพระภาค 
เจา   ทรงจําพรรษาในภพของทาวสหัสนัยน     อันหมูเทพแวดลอมแลว   เสด็จ 
ลงจากเทวโลก    ในดิถปีวารณาพรรษา    ทรงปวารณาพรอมดวยพระอรหันต 
แปดสิบโกฏ ิ   ในสันนิบาตท่ีประกอบดวยองค ๔     นี้เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระโสภิตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        สันนิบาต  ๓  ครั้ง    ประชุมพระอรหันตขีณาสพ  ผูไร 
        มลทินมีจิตสงบ  คงท่ี. 
                พระราชาพระองคนั้น   พระนามวา  อุคคตะ  ถวาย 
        ทานแดพระผูเปนยอดแหงนรชน    ในกาลน้ัน     พระ- 
        อรหันตรอยโกฏิ  มาประชุมกัน   (ครั้งท่ี ๑).  
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                ตอมาอีก   หมูชนชาวเมือง   ถวายทานแดพระผู 
        เปนยอดแหงนรชน     ครั้งน้ัน      พระอรหันตเกาสิบ 
        โกฏิประชุมกันเปนครั้งท่ี  ๒. 
                ครัง้พระชินพุทธเจา  จําพรรษา ณ เทวโลก เสด็จ 
        ลง   พระอรหันตแปดสิบโกฏิประชุมกันเปนครั้งท่ี  ๓. 
        เลากันวา  ครั้งน้ัน   พระโพธิสัตวของเราเปนพราหมณ  ชือ่วา สุชาตะ 
เกิดดีทั้งสองฝายใน กรุงรมัมวดี   ฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา 
โสภิตะแลวต้ังอยูในสรณะ  ถวายมหาทานตลอดไตรมาสแดภิกษุสงฆมีพระพุทธ 
เจาเปนประธาน.     แมพระโสภิตพุทธเจาพระองคนั้น     ก็ทรงพยากรณสุชาต- 
พราหมณนั้นวา  ในอนาคตกาล   จักเปนพระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ.  ดวย 
เหตุนั้นจึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน     เราเปนพราหมณชื่อวา   สุชาตะ  ใน 
        ครั้งน้ัน     ไดเลี้ยงดูพระพุทธเจาพรอมทั้งพระสาวกให 
        อิม่หนําสําราญดวยขาวและน้ํา. 
                พระโสภิตพุทธเจา    ผูนําโลกพระองคนั้น   ทรง 
        พยากรณเราวา  ทานผูนี้   จักเปนพระพุทธเจาในกัปที่ 
        หาประมาณมิได  นบัแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคตต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ    จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ก็ราเริง  สลด 
        ใจ  ไดทาํความเพียรอยางแรงกลา   เพ่ือใหประโยชน 
        นั้นเกิดขึ้น.  
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                                                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตเมวตฺถมนุปตฺติยา  ไดแก  เพ่ือใหเกิด 
ความเปนพระพุทธเจาน้ัน.     อธิบายวา    ก็ครั้นฟงพระดํารัสของพระโสภิต 
พุทธเจาพระองคนั้นวา  ในอนาคตกาล   ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาพระนาม 
วา   โคตมะ  ดังน้ีแลว  จึงปฏิบัติเพ่ือบรรลถุึงความเปนพระพุทธเจา   เพราะวา 
พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระดํารัสไมผิด.     บทวา   อุคฺค    ไดแก    แรงกลา. 
บทวา   ธิตึ   ไดแก   ความเพียร.     บทวา    อกาสหึ    ตัดบทวา  อกาส ึ
อห   แปลวา   ขาพเจาไดทําแลว. 
        พระผูมพีระภาคเจาโสภิตะ  พระองคนั้น    มพีระนครชื่อวา สุธัมมะ 
พระชนกพระนามวา  พระเจาสุธัมมะ พระชนนีพระนามวา พระนางสุธัมมา 
คูพระอัครสาวกชื่อวา พระสุเนตตะ และ พระอสมะ พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา 
อโนมะ คูพระอัครสาวิกา ชื่อวา พระนกุลา  และ พระสุชาดา โพธิพฤกษ 
ชื่อวา  ตนนาคะ.   พระสรรีะสูง ๕๘ ศอก   พระชนมายุเกาหมื่นป  พระอัคร- 
มเหสีพระนามวา มกิลา  พระโอรสพระนามวา สีหกุมาร.  พระสนมนาฏนารี 
สามหม่ืนเจ็ดพันนาง  ทรงครองฆราวาสวิสัยเกาพันป    ทรงออกอภิเนษกรมณ 
โดยเสด็จไปพรอมกับปราสาท.   อุปฏฐากพระนามวา  พระเจาชัยเสนะ.  ดวย 
เหตุนั้นจึงตรัสวา 
                พระโสภิตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        พระนครชื่อวา  สุธมัมะ   พระชนกพระนามวา  พระ- 
        เจาสุธัมมะ  พระชนนีพระนามวา พระนางสุธัมมา. 
                พระโสภิตพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญมีพระ- 
        อัครสาวก   ชื่อวาพระอสมะ  และ  พระสุเนตตะ  มีพระ 
        พุทธอปุฏฐากชื่อวา  พระอโนมะ.  
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                มพีระอัครสาวิกา    ชื่อวา พระนกุลา  และพระ 
        สุชาดา.  พระพุทธเจาพระองคนั้น  เมื่อตรัสรู ก็ตรัสรู 
        ณ  โคนโพธิพฤกษ   ชื่อวาตนนาคะ. 
                พระมหามุนี  สูง  ๕๘  ศอก   สงรัศมีสวางไปทุก 
        ทิศ  ดังดวงอาทิตยอุทัย. 
                ปาใหญ   มีดอกไมบานสะพรั่ง   อบอวลดวยกลิ่น 
        หอมนานา  ฉันใด.  ปาพจนของพระโสภิตพุทธเจา  ก ็
        อบอวลดวยกลิ่น  คือศีลฉันนั้นเหมือนกัน. 
                ขึน้ชื่อวา มหาสมุทร   อันใครๆ  ไมอิม่ไดดวย 
        การเหน็  ฉันใด  ปาพจนของพระโสภิตพุทธเจา  อัน 
        ใครๆ  กไ็มอิ่มดวยการฟง  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                ในยุคน้ัน   มนษุยมีอายุเกาหมื่นป  พระโสภิตะ 
         พุทธเจาพระองคนั้น     เมื่อทรงมีพระชนมยนือยางน้ัน 
         จึงทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร. 
                พระองคทั้งพระสาวก  ประทานโอวาทานุศาสน 
         แกชนท่ีเหลือแลว   ก็ดับขันธปรินิพพาน  เหมือนดวง 
        ไฟไหมแลวก็ดับ  ฉะน้ัน.  
                พระพุทธเจา     ผูเสมอดวยพระพุทธเจาผูที่ไมมี 
        ผูเสมอพระองคนั้นดวย    เหลาพระสาวก  ผูถึงกําลัง 
        เหลาน้ันดวย  ทั้งน้ันอันตรธานไปส้ิน   สังขารท้ังปวง 
          ก็วางเปลา   แนแท.   
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                                                             แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สตรสีว   แปลวา    เหมือนดวงอาทิตย 
ความวา  สองแสงสวางไปทุกทิศ.     บทวา   ปวน    แปลวา  ปาใหญ.    บทวา 
ธูปต  ไดแก  อบ   ทําใหมีกลิ่น.  บทวา  อตปฺปโย  ไดแก   ไมทําความอ่ิม 
หรือไมเกิดความอ่ิม.   บทวา   ตาวเท  แปลวา   ในกาลน้ัน .   ความวา   ในกาล 
เพียงนั้น.    บทวา   ตาเรสิ   แปลวา  ใหขาม.   บทวา   โอวาท  ความวา  การ 
สอนครั้งเดียว   ชื่อวา โอวาท.    บทวา  อนุสิฏ ึ   ความวา   การกลาวบอย ๆ 
ชื่อวา  อนุสิฏฐิ   [อนุศาสน].   บทวา   เสสเก  ชเน   ไดแก  แกชนที่เหลือ  ซึ่ง 
ยังไมบรรลุการแทงตลอดสัจจะ.     บทวา   หุตาสโนว   ตาเปตฺวา     แปลวา 
เหมือนไฟไหมแลว  อีกอยางหน่ึง   ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  ความวา  พระผูมี 
พระภาคเจา   ปรินิพพาน    เพราะสิ้นอุปาทาน.     ในคาถาท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
งายทั้งน้ันแล. 
                                จบพรรณนาวงศพระโสภิตพุทธเจา 
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               ๗. วงศพระอโนมทัสสีพุทธเจาที่  ๗   

 
        วาดวยพระประวัติของพระอโนมทัสสีพุทธเจา 
 
                 [๘]  ตอจากสมัยของพระโสภิตพุทธเจา    พระ- 
         อโนมทัสสีสัมพุทธเจา  ผูเปนยอดแหงสัตวสองเทา   ม ี
        พระยศหาประมาณมิได   มีพระเดชอันใครลวงละเมิด 
         ไดยาก. 
                พระองคทรงตัดเครื่องผูกท้ังปวง    ทรงรื้อภพท้ัง 
         สาม  ทรงแสดงบรรดาเครื่องไปไมกลับ   สําหรับเทวดา 
         และมนุษย. 
                พระองคไมกระเพื่อมดุจสาคร  อันใคร ๆ  เฝาได 
        ยากดุจบรรพต   มพีระคุณไมมทีี่สุดดุจอากาศ    ทรง  
         บานเต็มท่ีดุจพระยาสาลพฤกษ. 
                แมดวยเพียงเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น     สัตว  
         ทั้งหลายก็ยินดี     สตัวเหลาน้ัน  ไดฟงพระดํารัสของ 
         พระองคซึ่งกําลังตรัสอยู   ก็บรรลุอมตธรรม. 
                พระองคมีธรรมาภิสมัย     สําเร็จเจริญไปในครั้ง 
         นั้น  ทรงแสดงธรรมครั้งท่ี  ๑   สัตวรอยโกฏิก็ไดตรัสรู. 
                เมือ่พระองคทรงหลั่งฝนคือธรรม      ตกลงใน 
         อภิสมยั   ตอจากครั้งท่ี  ๑  นั้น    ทรงแสดงธรรมครั้งท่ี  ๒ 
         สัตวแปดสิบโกฏิ  ก็ตรัสรู.   
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                เมือ่พระองคหล่ังฝนธรรม   ตอจากอภสิมัยครั้งท่ี 
        ๒ นั้น    ยังสัตวทั้งหลายใหอิม่  อภิสมัยครั้งที่  ๓  ก็ไดม ี
         แตสัตวเจ็ดสิบแปดโกฏิ. 
                พระอโนมทัสสีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระ 
        องคนั้น   มีสันนิบาต   ประชมุพระอรหันตผูถึงกําลัง 
        แหงอภญิญา  ผูบานเต็มที่แลวดวยวิมุตติ  ๓  ครั้ง. 
                [ครั้งท่ี ๑]  เปนการประชุมพระอรหันตแปดแสน 
         ผูละความเมาและโมหะ  มีจิตสงบ   ผูคงท่ี. 
                ครัง้ท่ี ๒    เปนการประชุมพระอรหันตเจ็ดแสน 
         ผูไมมกีิเลส  ปราศจากกิเลสธุลี   ผูสงบคงท่ี. 
                ครัง้ท่ี ๓  เปนการประชุม  พระอรหันตหกแสน 
         ผูถึงกําลังแหงอภิญญา  ผูเย็นสนิทมีตบะ. 
                สมัยน้ัน    เราเปนยักษมีฤทธิ์  เปนใหญ  มีอํานาจ 
         เหนือยกัษหลายโกฏ.ิ                                    
                แมครั้งน้ัน     เราเขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
          ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองคนั้น       เลี้ยงดูพระผูนําโลก 
          พรอมท้ังพระสงฆใหอิ่มหนําสําราญ.   
                พระมุนี   ผูมพีระจักษุบรสิุทธิ์แมพระองคนั้น   ก ็
          ทรงพยากรณเราวา     ทานผูนี้    จักเปนพระพุทธเจา 
          ในกัปท่ีหาประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป.   
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                พระตถาคตเสด็จออกอภิเนษกรณ  จากกรุงกบิล- 
        พัสดุ  ที่นารื่นรมย   ทรงต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต   ประทับน่ัง  ณ โคนตนอชปาลนิ- 
         โครธทรงรับขาวมธุปายาสในท่ีนั้นแลว  เสด็จเขาไปยัง 
         แมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น  เสวยขาวมธุปายาส 
         ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขา 
        จัดแตงแลว  เขาไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศใหญ   ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยมแลวตรัสรู   ณ   โคนโพธิ 
        พฤกษชื่อตนอัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพระนามวาพระนางมายา 
        พระชนกพระนามวาพระเจาสุทโธทนะ       ทานผูนี้ 
        พระนามวาโคตมะ. 
                พระอัครสาวก  ชื่อวา  พระโกลิตะและพระสารี- 
        บุตร  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ  ต้ังมั่น 
        พระพทุธอุปฏฐาก  ชื่อวา  อานันทะ  จักบํารุงพระชินเจา 
        พระองค  นี้. 
                พระอัครสาวิกา   ชือ่วา   พระเขมาและพระอุบล 
        วรรณา  ผูไมมีอาสวะ มีจิตสงบ  ต้ังมั่น   โพธพิฤกษของ 
        พระผูมพีระภาคเขาพระองคนั้นเรียกวาตนอัสสัตถะ.   
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                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวา  จิตตะ และ  หัตถะอาฬวกะ 
          อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา  นันทมาตา และ อุตตรา พระ- 
         โคตมพุทธเจาผูมีพระยศพระองคนั้น  มีพระชนมายุ 
             ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาไดฟงพระดํารัสนี้     ของพระ 
          อโนมทัสสีพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
          แลว  ก็ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก   ก็พากันโหรองปรบมือ 
          หัวรอราเริง   ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา 
                ผิวา   พวกเราพลาดคําส่ังสอนของพระโลกนาถ 
          พระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย     เมื่อขามแมน้ํา     พลาดทานํ้า 
           ขางหนา   ก็ถือเอาทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                เราท้ังหมด  ผิวาผานพนพระชินพุทธเจาพระองค 
         นี้   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนาของทานผูนี้ 
        ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                เราสดับพระดํารัสของพระองคแลว   กย็ินดีสลด 
          ใจ    อธิษฐานขอวตัรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี 
         ใหบรบิูรณ. 
                พระอโนมทัสสีศาสดา    ทรงมีพระนคร  ชือ่วา 
          จันทวดี  พระชนกพระนามวา  พระเจายสวา  พระชนน ี 
          พระนามวา  พระนางยโสธรา.   
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                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหมื่นป     ทรง 
        มีปราสาทช้ันเย่ียม  ๓ หลัง  ชื่อ  สิริ  อุปสริิ  วฑัฒะ 
                ทรงมีพระสนมนารีสองหมื่นสามพันนาง   พระ- 
        อัครมเหสีพระนามวา  พระนางสิริมา  มีพระโอรสพระ 
        นามวาอุปสาละ. 
                พระชินพุทธเจา    ทรงเหน็นิมิต   ๔    เสด็จออก 
        อภิเนษกรมณดวยยาน  คือวอ     ทรงต้ังความเพียร   ๑๐ 
        เดือนเต็ม. 
                พระมหาวีระ อโนมทัสสีมหามุนีผูสงบ  อันทาว 
        มหาพรหมอาราธนาแลว    ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        ณ สุธัมมราชอุทยานอันยอดเยี่ยม. 
                พระอโนมทัสสีศาสดา    ทรงมีอัครสาวก  ชื่อวา 
        พระนิสกะและพระอโนมะ  มีพระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา 
        วรุณะ. 
                มอีัครสาวิกา  ชื่อวา พระสนุทรี๑ และพระสุมนา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรียก 
        วาตนอชัชุนะ  (ตนกุม). 
                มอีัครอุปฏฐาก  ชื่อวา นันทิวัฑฒะ  และสิริวัฑฒะ 
        มีอัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา  อุปลา และปทุมา. 
                พระมุนีสูง  ๕๘  ศอก พระรัศมีของพระองคแลน 
        ออกไป  ดุจดวงอาทิตย.  
 
๑.  บาลีวา  สุนทรา.  
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                สมัยน้ัน    มนษุยมีอายุแสนป    พระองคทรงมี  
        พระชนมยืนถึงเพียงน้ัน    จึงทรงยังหมูชนเปนอันมาก 
        ใหขามโอฆสงสาร. 
                ปาพจนคือธรรมวินัย    อันพระอรหันตทั้งหลาย 
        ผูคงท่ี     ปราศจากราคะไรมลทินใหแผไปดีแลว   คํา 
        สั่งสอนพระชินพุทธเจา  จึงงาม. 
                        พระศาสดา  ผูมีพระยศหาประมาณมิได   พระ-  
        องคนั้นดวย   คูพระสาวกอันใครๆ  วัดมิได  เหลาน้ัน 
        ดวย   ทัง้น้ันก็อันตรธานไปส้ิน    สังขารท้ังปวง    ก ็
          วางเปลา   แนแท. 
                       พระอโนมทัสสีพุทธเจา  ผูชนะศาสดา   ก็เสด็จ 
        ดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระวหิารธัมมาราม  พระสถูป 
        ของพระองค  ณ อารามน้ัน    สูง ๒๐  โยชน. 
                         จบวงศพระอโนมทัสสีพุทธเจาท่ี  ๗  
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       พรรณนาวงศพระอโนมทัสสีพทุธเจาที่  ๗ 
 
        เมื่อพระโสภิตพุทธเจา   ปรินิพพานแลว     ภายหลังสมัยของพระองค 
อสงไขยหน่ึง  ก็วางเวนพระพุทธเจาทรงอุบัติ.   เมื่ออสงไขยน้ันลวงไปแลว   ใน 
กัปหน่ึง       พระพุทธเจาก็บังเกิด  ๓  พระองค      คือ    พระอโนมทัสสี 
พระปทุมะ  พระนารทะ.    บรรดาพระพุทธเจา  ๓ พระองคนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาอโนมทัสสีทรงบําเพ็ญบารมีสิบหกอสงไขยแสนกัป       บังเกิด   ณ 
สวรรคชั้นดสุิต  อันทวยเทพออนวอนแลว    ก็จุติจากดุสิตสวรรคนั้น  ทรงถอื 
ปฏิสนธิในพระครรภของ  พระนางยโสธรา    ผูมีพระเตาถันงามชอน  อัคร- 
มเหสีในราชสกุลของ พระเจายสวา   กรุง  จันทวดีราชธานี.  เลากันวา  เมื่อ 
พระอโนมทัสสีกุมาร    อยูในครรภของพระนางยโสธราเทวี     ดวยอานุภาพบุญ 
บารมี  พระรศัมีแผไปตลอดเนื้อท่ีประมาณ  ๘๐ ศอก  รัศมีดวงจันทรดวงอาทิตย 
ขมไมได.    ถวนกําหนดทศมาส    พระนางก็ประสูติพระโพธิสัตว    ปาฏหิารย 
ทั้งหลายมีนัยที่กลาวไวแตหนหลัง. 
        ในวันรบัพระนาม      พระประยูรญาติเมื่อขนานพระนามของพระองค 
เพราะเหตุที่รัตนะ  ๗  ประการ    หลนจากอากาศในขณะประสูติ    ฉะน้ันจึง 
ขนานพระนามวา อโนมทัสสี  เพราะเปนเหตุเกิดรัตนะอันไมทราม.  พระองค 
ทรงเจริญวัยโดยลําดับ   ถูกบําเรอดวยกามคุณอันเปนทิพย    ทรงครองฆราวาส 
วิสัยอยูหม่ืนป.  เขาวา  ทรงมีปราสาท ๓ หลัง    ชือ่  สิร ิ อุปสริิ  สริิวัฑฒะ 
ทรงมีพระสนมนารีสองหมื่นสามพันนาง  มีพระนางสิริมาเทวีเปนประมุข   เมื่อ  
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พระอุปวาณะ  โอรสของพระนางสิริมาเทวีประสูติ พระโพธิสัตวนั้นก็ทรงเห็น 
นิมิต ๔  เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยยาน  คือวอ   ทรงผนวชแลว    ชนสามโกฏ ิ
ก็บวชตามเสด็จพระองค. 
        พระมหาบุรุษอันชนสามโกฏินั้นแวดลอมแลว     ทรงบําเพ็ญเพียร ๑๐ 
เดือน.    แตนั้น     ในวันวิสาขบูรณมี    เสด็จบิณฑบาตในหมูบาน    อนูปม- 
พราหมณ   เสวยขาวมธุปายาส     ทีธ่ิดาอนูปมเศรษฐีถวายแลวทรงยับยั้งพัก 
กลางวัน ณ สาละวัน    ทรงรับหญา  ๘  กํา  ที่อาชวีกชื่ออนูปมะถวายแลว  ทรง 
ทําประทักษิณโพธิพฤกษชื่อ  ตนอัชชุนะ   ไมกุม    ทรงลาดสนัถัตหญากวาง 
๓๘  ศอก  ประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐานความเพียรมีองค  ๔ ทรงกําจัดกองกําลัง 
มารพรอมท้ังตัวมาร  ทรงยังวิชชา  ๓ ใหเกิดในยามท้ัง  ๓    ทรงเปลงพระอุทาน 
วา  อเนกชาติสสาร  ฯ ล ฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                ตอจาก   สมัยของพระโสภิตพุทธเจา    พระสมั-   
        พุทธเจาพระนามวา  อโนมทัสส ี    ผูเปนยอดของสัตว 
        สองเทา   มีพระยศประมาณมิได  มีพระเดชอนัใคร ๆ 
        ละเมิดไดยาก. 
                พระองคทรงตัดเครื่องผูกพันทั้งปวง   รือ้ภพท้ัง 
        ๓ เสียแลว  ทรงแสดงบรรดาท่ีสัตวไปไมกลับแกเทวดา 
        และมนุษย. 
                พระองคไมทรงกระเพื่อมเหมือนสาคร  อันใคร ๆ 
        เขาเฝาไดยากเหมือนบรรพต      มีพระคุณไมมีที่สุด 
        เหมือนอากาศ     ทรงบานเต็มท่ีแลวเหมือนพญาสาล- 
        พฤกษ.    
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                แมดวยการเหน็พระพุทธเจาพระองคนั้น      สัตว  
        ทั้งหลายก็ยินดี  สัตวเหลาน้ันฟงพระดํารัสของพระองค  
        ซึ่งกําลงัตรัสอยู  กบ็รรลุอมตธรรม. 
 

                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อโนมทสฺสี   ไดแก   นาดูไมมีที่เทียบ 
หรือนาดูหาประมาณมิได.   บทวา  อมิตยโส  ไดแก    มีบริวารหาประมาณ 
มิได หรือมีพระเกียรติหาประมาณมิได.   บทวา   เตชสฺสี  ไดแก ทรงประกอบ 
ดวยเดชคือศีลสมาธิปญญา.   บทวา   ทุรติกฺกโม  ไดแก   อันใครกําจัดไดยาก 
อธิบายวา   ทรงเปนผูอันไมวาเทวดา   หรือมาร   หรือใคร ๆ ไมอาจละเมิดได. 
บทวา  โส  เฉตฺวา  พนฺธน  สพฺพ  ไดแก ทรงตัดสัญโยชน ๑๐  อยางได 
หมด.  บทวา  วิทฺธเสตฺวา   ตโย  ภวา  ไดแก  กําจัดกรรมท่ีไปสูภพทั้ง  ๓ 
ดวยญาณเครื่องทําใหสิ้นกรรม. อธิบายวา  ทําไมใหมี.  บทวา  อนิวตฺติคมน 
มคฺค  ความวา  พระนิพพานอันเปนปฏิปกษตอการกลับ    การเปนไป   ทาน 
เรียกวา  อนวิตฺติ บุคคลยอมถึงพระนิพพาน  อันไมกลับนั้น   ดวยมรรคานั้น 
เหตุนั้นบรรดานั้น    ชื่อวาอนิวัตติคมนะ   เครื่องไปไมกลับ.    อธิบายวา  ทรง 
แสดงมรรคมีองค ๘  อัน เปนเครื่องไปไมกลับนั้น.  ปาฐะวา  ทสฺเสติ   ดังน้ี 
ก็มี.   ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.   บทวา   เทวมานเุส  ไดแก   สาํหรับเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย   พึงเห็นวาทุติยาวิภัตติลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ. 
        บทวา  อสงฺโขโภ   ความวา     ทรงเปนผูอันใครๆ  ไมอาจใหกระ- 
เพ่ือใหไหวได  เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อ   อักโขภิยะ  ผูอันใครใหกระเพ่ือมมิได.  
อธิบายวา   เหมือนอยางวา   สมุทรลกึแปดหมื่นสี่พันโยชน     เปนที่อยูแหงภูต 
หลายพันโยชน  อันอะไรๆ ใหกระเพ่ือมมิได  ฉันใด  พระองคก็ทรงเปนผูอัน  
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ใครๆ ใหกระเพ่ือมมิได  ฉันนั้น.    บทวา  อากาโสว  อนนฺโต    ความวา 
เหมือนอยางวา    ที่สุดแหงอากาศไมมี  ที่แท  อากาศมีที่สุดประมาณมิได   ไม 
มีฝง   ฉันใด    แมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ไมมีที่สุด     ประมาณมิได    ไมมีฝง 
ดวยพระพุทธคุณท้ังหลายก็ฉันนั้น.   บทวา  โส  ไดแก    พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น.  บทวา  สาลราชาว   ผุลฺลโิต   ความวา  ยอมงามเหมือนพระ- 
ยาสาลพฤกษที่ดอกบานเต็มที่     เพราะทรงมีพระสรีระประดับดวยพระลักษณะ 
และอนุพยัญชนะทุกอยาง.  บทวา  ทสฺสเนนป  ต  พุทฺธ   ความวา  แมดวย 
การเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น.  แมในฐานะเชนน้ี   ปราชญทางศัพทศาสตร 
ยอมประกอบฉัฏฐีวิภัตติ.     บทวา  โตสิตา  ไดแก  ยินด ี อ่ิมใจ.     บทวา 
พฺยาหรนฺต    ไดแก  พฺยาหรนฺตสฺส  ของพระองคผูกําลังตรัสอยู   ทุติยา. 
วิภัตติ  ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ.  บทวา  อมต  ไดแก   พระนิพพาน.  บทวา 
ปาปุณนฺติ  แปลวา  บรรล.ุ  บทวา   เต   ความวา  สัตวเหลาใด  ฟงพระดํารัส 
คือพระธรรมเทศนาของพระองค  สัตวเหลาน้ัน   ยอมบรรลุอมตธรรม. 
        พระผูมพีระภาคเจา    ทรงยับยั้ง  ณ  โคนโพธพิฤกษ ๗ สปัดาห  อัน 
ทาวมหาพรหมทูลอาราธนาแลว     ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ       เพ่ือทรง 
แสดงธรรม   ทรงเห็นชนสามโกฏิ    ซึง่บวชกับพระองค   เปนผูถึงพรอมดวย 
อุปนิสัย  ทรงใครครวญวา    เดี๋ยวน้ีชนเหลาน้ันอยูกันที่ไหน    ก็ทรงเห็นชน 
เหลาน้ันอยู  ณ  สุธมัมราชอุทยาน   กรุงสุภวดี   เสด็จไปทางอากาศ   ลงที่ 
สุธัมมราชอุทยาน.   พระองคอันชนเหลาน้ันแวดลอมแลว    ทรงประกาศพระ- 
ธรรมจักร    ทามกลางบริษัทพรอมท้ังเทวดาและมนุษย  ณ  ที่นัน้     อภิสมัย 
ที่ ๑ ไดมีแกสัตวรอยโกฏิ.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา          
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                พระอโนมทัสสีพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงมีธรรมา-  
        ภิสมัยสําเร็จเจริญไป  ครั้งน้ัน  ในการทรงแสดงธรรม 
        ครั้งท่ี  ๑  สัตวรอยโกฏิตรัสรู. 
 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ผีโต   ไดแกถึงความเจริญโดยชนเปนอัน 
มากรูธรรม.   บทวา    โกฏิสตานิ   ไดแกรอยโกฏิ    ชื่อวาโกฏิสตะ   ปาฐะวา 
โกฏิสตโย  ดังนี้ก็มี.  ปาฐะน้ันความวา   รอยโกฏิ. 
        ภายหลงัสมัยตอมา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทํายมกปาฏิหาริย  ณ โคน 
ตนประดู   ใกลประตู  โอสธีนคร  ประทับนั่งเหนือแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน 
ภพดาวดึงส    ซึ่งพวกอสูรครอบงําไดยาก    ทรงยงัฝนคือพระอภิธรรมใหตกลง 
ตลอดไตรมาส.   ครั้งน้ัน   เทวดาแปดสิบโกฏิตรัสรู.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เมือ่พระอโนมทัสสีพุทธเจา  ทรงหลั่งฝนคือธรรม 
        ตกลงในอภิสมัยตอจากนั้น    ในการท่ีทรงแสดงธรรม  
        ครั้งท่ี  ๒  เทวดาแปดสิบโกฏิตรัสรู. 
 

                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   วสฺสนฺเต   ไดแก  เมื่อมหาเมฆคือพระ- 
พุทธเจา  หลัง่ฝนตกลง.  บทวา   ธมมฺวุฏ ิโย  ไดแก  เมล็ดฝน คือ ธรรมกถา. 
        สมัยตอจากน้ัน    สตัวเจ็ดสิบแปดโกฏิตรัสรู   ในการท่ีทรงแสดงมงคล 
ปญหา.  นั้นเปนอภิสมัยครั้งที่  ๓  ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา 
                เมือ่พระอโนมทัสสีพุทธเจา      ทรงหลัง่ฝนคือ 
        ธรรม ตอจากนั้น  ยังสัตวทั้งหลายใหอิ่ม  อภิสมัยครั้ง  
        ที่ ๓   กไ็ดมีแกสัตวเจ็ดสิบแปดโกฎิ.  
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                                                       แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วสฺสนฺเต   ไดแก  ทรงหลั่งธารนํ้า   คือ 
ธรรมกถา.   บทวา   ตปฺปยนฺเต   ไดแก  ใหเขาอ่ิมดวยนํ้าฝน   คืออมตธรรม. 
อธิบายวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทําเขาใหอ่ิม. 
        พระผูมพีระภาคเจาอโนมทัสสี   ทรงมีสาวกสันนิบาต  ๓  ครั้ง.   ใน  ๓ 
ครั้งน้ัน    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทามกลางพระอรหันตแปดแสน  ซึ่งเลือ่มใส 
ในธรรมท่ีทรงแสดงโปรด     พระเจาอิสิทัตตะ  ณ กรุงโสเรยยะ     แลวบวช 
ดวยเอหิภิกขุบรรพชา      ในเมื่อทรงแสดงธรรมโปรด      พระสุนทรินธระ 
กรุงราธวดี    นี้เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒.    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทามกลาง 
พระอรหันตหกแสน ผูบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา พรอมกับ  พระเจาโสเรยยะ 
กรุงโสเรยยะ   อีก  นี้เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๓.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระอโนมทัสสีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระ- 
        องคนั้น   ทรงมีสันนบิาต   ประชมุพระอรหันตผู    ถึง 
        กําลังแหงอภิญญาผูบานแลวดวยวิมุตติ. 
                ครัง้น้ัน      ประชุมพระอรหนัตแปดแสน   ผูละ- 
        ความเมาและโมหะ  มีจิตสงบ  คงท่ี. 
                ครัง้ท่ี ๒   ประชุมพระอรหนัตเจ็ดแสน   ผูไมม ี
        กิเลส  ปราศจากกิเลสดังธุลี   ผูสงบคงท่ี. 
                ครัง้ท่ี ๓  ประชมุพระอรหันตหกแสน  ผูถึงกําลัง- 
        แหงอภญิญา  ผูเย็น  ผูมีตบะ.          
                     

                                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตสฺสาป  จ  มเหสิโน  ไดแก   แมพระ 
อโนมทัสสีพุทธเจา      ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองคนั้น.    ปาฐะวา     ตสฺสาป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 420 

ทฺวิปทุตฺตโม    ดังน้ีก็มี.    ความวาพระผูเปนเลิศกวาสัตวสองเทา    พระองค 
นั้น.   พึงถือเอาลักษณะโดยอรรถแหงศัพท.  บทวา  อภิฺาพลปฺปตฺตาน 
ไดแก   ผูถึงกําลังแหงอภิญญาท้ังหลาย    อธิบายวา    ถึงความม่ันคงในอภิญญา 
ทั้งหลาย      โดยความพินิจอยางฉับพลัน     เพราะเปนผูเชี่ยวชาญ.      บทวา 
ปุปฺผิตาน   ไดแก  ถึงความงามอยางเหลือเกิน     เพราะบานสะพรั่งเต็มหมด. 
บทวา  วิมุตฺติยา  ไดแก   ดวยอรหัตผลวิมุตติ. 
        ในบทวา   อนงฺคณาน   นี้  อังคณศัพทนี้   บางแหงใชในกิเลสทั้ง 
หลาย เชน  ตตฺถ   กตมานิ   ตีณิ   องฺคณานิ.   ราโค   องฺคณ   โทโส 
องฺคณ  โมโห   องฺคณ  ในขอน้ัน   อังคณะมี ๓ คือ   อังคณะคือราคะ 
อังคณะคือโทสะ  อังคณะคือโมหะ  และเชน  ปาปกาน   โข   เอต   อาวุโส 
อกุสลาน   อจิฺฉาวจราน   อธิวจน   ยทิท   องฺคณ   ผูมีอายุ   คําคือ 
อังคณะ   เปนชื่อของอกุศลบาปธรรม    สวนท่ีมคีวามอยากเปนที่หนวงเหน่ียว 
บางแหงใชในมลทินบางอยาง   เชน  ตสฺเสว  รชสสฺ  วา   องฺคณสฺส   วา 
ปหานาย  วายมติ  พยายามเพ่ือละกิเลสธุลี   หรือมลทินนั้นนั่นแล.   บางแหง 
ใชในภูมิภาคเห็นปานน้ัน  เชน  เจติยงฺคณ      ลานพระเจดีย,    โพธิยงฺคณ  
ลานโพธิ,  ราชงฺคเณ   พระลานหลวง  สวนในที่นี ้  พึงเห็นวาใชในกิเลสทั้ง 
หลาย   เพราะฉะนั้นจึงมีความวา   ผูไมมีกิเลส.   คําวา   วิรชาน   เปนไวพจน 
ของคําวา  อนงฺคณาน  นัน้นั่นแหละ.  บทวา  ตปสฺสิน   ความวา   ตบะ 
กลาวคืออริยมรรค    อันทําความส้ินกิเลสของภิกษุเหลาใดมีอยู    ภิกษุเหลาน้ัน 
ชื่อวาตปสสี  ผูมีตบะ.  ภิกษุผูมีตบะเหลาน้ันคือพระขีณาสพ. 
        ครั้งน้ัน    พระโพธสิัตวของเราเปน  เสนาบดียักษผูมีศักดิ์ใหญตนหน่ึง 
มีฤทธานุภาพมาก  เปนอธิบดีของยักษหลายแสนโกฏ.ิ  พระโพธิสัตวนั้น  สดับ  
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วา     พระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวในโลก   ก็มาเนรมิตมณฑป    สําเร็จดวยรัตนะ  ๗ 
งามนาดูอยางยิ่ง    เสมือนวงดวงจันทรงามนักหนา.    ถวายมหาทาน    แดพระ 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน  ณ  มณฑปน้ัน   ๗ วัน.   เวลาอนุโมทนาภัตทาน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    ในอนาคตกาล    เมื่อลวงไปหน่ึงอสงไขย 
กําไรแสนกัป  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา   พระนามวา  โคตมะ  ดวยเหตุนั้น  
จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน  เราเปนยักษมีฤทธิ์มาก  เปนใหญ     ม-ี 
        อํานาจเหนือยักษหลายโกฏิ. 
                แมครั้งน้ัน     เราก็เขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองคนั้น     เลี้ยงดูพระผูนําโลก 
        พรอมท้ังพระสาวกใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวน้ํา. 
                ครัง้น้ันพระมุนีผูมีพระจักษบุริสุทธิ์   แมพระองค  
        นั้น    กท็รงพยากรณเราวา ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา 
        ในกัปท่ีหาประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลวก็ราเริง สลดใจ 
        อธษิฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป    เพ่ือบําเพ็ญบารมีให 
        บริบูรณ. 
 

                                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อุตฺตรึ  วตมธิฏสึ    ความวา     เรา 
ไดทําความยากน่ันมั่นคงย่ิงข้ึนไป  เพื่อใหบารมีบริบูรณ. 
        พระผูมพีระภาคเจาอโนมทัสสีพระองคนั้น    ทรงมีพระนคร     ชื่อวา 
จันทวดี     พระชนกพระนามวา    พระเจายสวา    พระชนนีพระนามวา  
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ยโสธรา   คูพระอัครสาวกชื่อวา  พระนิสภะ   และ   พระอโนมะ   พระ- 
พุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา  พระวรุณะ   คูพระอัครสาวิกา   ชื่อวา  พระสุนทรี 
และ  พระสมุนา  โพธิพฤกษชื่อวา    ตนอัชชุนะ   พระสรีระสูง  ๕๘  ศอก 
พระชนมายุแสนป  พระอัครมเหสีพระนามวา    พระนางสิริมา    พระโอรส 
พระนามวา     อุปวาณะ     ทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหม่ืนป     พระองคเสด็จ 
อภิเนษกรมณดวยยานคือวอ.  สวนการเสด็จไป พึงทราบความตามนัยที่กลาวมา 
แลว    ในการเสด็จโดยปราสาท    ในการพรรณนาวงศของพระโสภิตพุทธเจา. 
พระเจาธัมมกะ  เปนอุปฏฐาก  เลากันวา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ 
พระวิหารธัมมาราม.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระศาสดาอโนมทัสสี   มพีระนครชื่อวาจันทวดี  
        พระชนกพระนามวาพระเจายสวา  พระชนนพีระนาม 
        วา  พระนางยโสธรา. 
                พระศาสดาอโนมทัสสี    มพีระอัครสาวก   ชื่อวา 
        พระนิสภะ และ พระอโนมะ พระอุปฏฐากชื่อวาวรุณะ 
        พระอัครสาวิกา  ชื่อวา   พระสุนทรี    และพระสุมนา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียก 
        วาตนอชัชุนะ  ไมกุม. 
                พระมหามุนีสงู  ๕๘  ศอก พระรัศมีของพระองค  
        แลนออกเหมือนดวงอาทิตย.               
                ในยุคน้ัน    มนษุยมีอายุแสนป  พระองคเมื่อทรง 
        มีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน   จึงทรงยังหมูชนเปนอันมาก 
        ใหขามโอฆสงสาร.  
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                ปาพจน  คือ ธรรมวินัย  อันพระอรหันต  ทั้งหลาย 
        ผูคงท่ี    ปราศจากราคะ  ไรมลทนิ   ทําใหบานดีแลว 
        ศาสนาของพระชินพุทธเจา  จึงงาม. 
                พระศาสดา  ผูมีพระยศประมาณมิไดนั้นดวย  คู 
        พระอัครสาวก ผูมีคุณท่ีวัดไมไดเหลาน้ันดวย  ทั้งน้ันก็ 
        อันตรธานไปสิ้น  สังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท. 
 

                                         แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปภา  นิทฺธาวตี  ความวาพระรัศมีแลน 
ออกจากพระสรีระของพระองค.    พระรัศมีแหงพระสรีระ     แผไปตลอดเนื้อท่ี 
ประมาณสิบสองโยชนอยูเปนนิตย.   บทวา  ยุคานิ  ตานิ  ไดแก   คูมีคูพระ- 
อัครสาวกเปนตน.  บทวา  สพฺพ  ตมนตฺรหิต   ความวา   ประการดังกลาว 
แลวเขาสูปากอนิจจลักษณะแลวก็หายไปสิ้น. ปาฐะวา   นนุ  ริตฺตกเมว  สงฺขารา 
ดังน้ีก็มี.     ปาฐะน้ัน       ความวา     สังขารทั้งปวง     ก็วางเปลาท้ังน้ันแนแท. 
ม   อักษร   ทําบทสนธิตอบท.   ในคาถาท่ีเหลือทุกแหง   งายทั้งนั้นแล. 
        คูพระอัครสาวกคูนี้   คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ    ก็ไดทํา 
ปณิธานเพ่ือเปนพระอัครสาวก  ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    อโนมทสัสี 
พระองคนี้.   ก็เรื่องพระเถระเหลาน้ี    ควรกลาวในเรื่องนี้    แตขาพเจาไมไดยก 
ข้ึนโดยนัยที่พิศดารในคัมภีร. 
                             จบพรรณนาวงศพระอโนมทัสสีพุทธเจา  
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                 ๘.  วงศพระปทุมพุทธเจาที่   ๘ 
 
                 วาดวยพระประวัติของพระปทุมพุทธเจา          
 
                 [๙]    ตอจากสมัยของพระอโนมทัสสีพุทธเจา 
        พระปทุมสัมพุทธเจา  ผูเปนยอดของสัตวสองเทา  ผูไม 
         มีผูเสมอ  ไมมีผูเทียบ. 
                ทั้งศีลของพระองคไมมีอะไรเสมอ  ทั้งสมาธิ  ก ็
        ไมมีที่สดุ   ทั้งพระญาณอันประเสริฐก็นับไมได   ทั้ง 
        วมิุตติก็ไมมีอะไรเปรยีบ. 
                อภิสมัย   อันลอยเสียซ่ึงความมืดใหญของพระ- 
         องคผูมีพระเดชอันชั่งไมได  ในการประกาศพระธรรม 
         จักรม ี ๓ ครั้ง. 
                อภิสมัยครั้งท่ี  ๑    พระพุทธเจาทรงยังสัตวรอย 
         โกฏิใหตรัสรู  อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  พระจอมปราชญทรง 
         ยังสัตวเกาสิบโกฏิใหตรัสรู. 
                ครัง้พระปทุมพุทธเจา  ทรงโอวาทพระโอรสของ 
         พระองคเอง    อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวแปดสิบ 
        โกฏ.ิ 
                พระปทุมพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        สันนิบาตประชุมพระสาวก   ๓  ครั้ง    ครั้งท่ี  ๑  เปนการ 
         ประชมุสาวกแสนโกฏิ.   
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                เมือ่กฐินจีวรเกดิขึ้น     ในสมัยกรานกฐนิ  ภิกษ ุ
        ทั้งหลายชวยกันเย็บจีวร    เพ่ือพระสาลเถระพระธรรม 
        เสนาบดี. 
                ครัง้น้ัน ภิกษุเหลาน้ัน   ผูไรมลทิน  มีอภญิญา  ๖ 
        มีฤทธ์ิมาก  ไมแพใคร  จํานวนสามแสนโกฏิ  ก็ประ- 
         ชุมกัน. 
                ตอมาอีก  พระนราสภพระองคนั้น   เสด็จเขาจํา 
        พรรษา  ณ  ปาใหญ  ครั้งน้ัน   เปนการประชุมพระสาวก 
         สองแสนโกฏิ. 
                สมัยน้ัน  เราเปนราชสีหเจาแหงมฤค  ไดเห็น 
        พระชินพุทธเจา    ซึง่กําลังเพ่ิมพูนความสงัด  ในปา 
        ใหญ. 
                เราใชเศียรเกลาถวายบังคมพระบาท  ทาํประทัก- 
        ษณิพระองค   บันลอืสีหนาท  ๓  ครั้ง  บํารุงพระชิน 
         พุทธเจา  ๗  วัน. 
                ๗  วัน     พระตถาคตทรงออกจากนิโรธสมาบัติ 
        ทรงพระดําริดวยพระหฤทัย  ก็ทรงนําภิกษุมานับโกฏิ. 
                แมครั้งน้ัน    พระมหาวีระก็ทรงพยากรณเราทาน 
        กลางภกิษุเหลาน้ันวา     ผูนี้จัดเปนพระพุทธเจาในกัป 
        ที่หาประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัศดุ 
         ที่นารืน่รมย  ต้ังความเพียร  ทาํทุกกรกิริยา.   
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                ตถาคตประทับน่ัง   ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ  
        ทรงรบัขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลว      เขาไปยังแมน้ํา 
        เนรัญชรา. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น   เสวยขาวมธุปายาส 
         ณ รมิฝงแมน้ําเนรัญชรา     เสด็จไปตามทางอันดีที่จัด 
        แตงแลว   เขาไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ   ก็ทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ. 
                ผูนี้จักมีพระชนนี    พระนามวา   พระนางมายา 
         พระชนกพระนามวา    พระเจาสุทโธทนะ     ผูนี้จักม ี
         พระนามวา โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวกชื่อวาพระโกลิตะ   และพระ- 
        อุปติสสะ  ผูไมมีอาสวะ   ปราศจากราคะ    มีจติสงบ 
        ต้ังมั่น   พระพุทธอปุฏฐากชื่อวาพระอานันทะ  จักบํารุง 
        พระชินเจาผูนี้. 
                จักมีพระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระเขมา  และพระ- 
         อุบลวรรณา   ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ 
        ต้ังมั่น. 
                โพธิพฤกษของ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
         เรียกวาตนอัสสัตถะ  อัครอุปฏฐาก  ชื่อวา  จติตะ  และ 
        หัตถะอาฬวกะ.   
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                อคัรอุปฏฐายิกา  ชื่อวา   นนัทมาตาและอุตตรา. 
        พระโคดม  ผูมีพระยศ  มีพระชนมายุ   ๑๐๐  ป.   
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารสันี้ของ 
         พระปทุมพุทธเจา   ที่ไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
         ก็พากันปลาบปลื้มใจวา  ผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรองปรบมือ 
         หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาดคําส่ังสอน  ของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอ 
         หนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลัง  ขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด  ผิวา  จะผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้   ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
          จึงอธษิฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป   เพ่ือบําเพ็ญบารมีใหญ 
         บรบิูรณ. 
                พระปทุมพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
          พระนครชื่อวา  จมัปกะ   พระชนกพระนามวา   พระเจา 
         อสมะ  พระชนนีพระนามวา  พระนางอสมา. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัยหมื่นป  มีปราสาทช้ัน  
          เย่ียม  ๓  หลัง    ชือ่ นันทะ  วสุ  และ ยสัตตระ.   
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                มพีระสนมนารี  ที่แตงกายงาม สามหมืน่สามพัน 
        นาง    มีพระอัครมเหสี  พระนามวา   พระนางอุตตรา 
         พระโอรสพระนามวา  รมัมะ. 
                พระชินพุทธเจาทรงเห็นนิมิต  ๔  เสด็จออกอภิ- 
         เนษกรมณ  ดวยยานคือรถ  ทรงต้ังความเพียร ๘  เดือน 
          เต็ม. 
                พระมหาวีระ  ปทุมพุทธเจา  ผูนําโลก    ผูสงบ 
         อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม 
        จักร  ณ  ธนัญชัยราชอุทยาน   อนัสูงสุด. 
                พระปทุมพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    มีพระ 
         อัครสาวช่ือวา  พระสาละ  และ พระอุปสาละ  พระ 
         พุทธอุปฏฐา  ชื่อวา พระวรุณะ. 
                มพีระอัครสาวิกาช่ือวาพระราชา และพระสุราธา 
           โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเรียกวา 
         ตนมหาโสณะ (ไมออยชางใหญ). 
                มอีัครอุปฏฐากชื่อวา สภิยะ และ อสมะ  มีอัคร- 
         อุปฏฐายิกา  ชื่อวา   รุจิ  และ  นนัทิมารา. 
                พระมหามุนีสงู  ๕๘  ศอก  พระรัศมขีองพระองค  
         ไมมีอะไรเสมอ  แลนออกไปทุกทิศ. 
                แสงจันทร    แสงอาทิตย    แสงรัตนะ    แสงไฟ 
          และแสงมณี     เหลาน้ันพอถึงรัศมีพระชินเจาอันสูงสุด 
        ก็ถูกกําจัดไปส้ิน.   
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                ในยุคน้ัน   มนษุยมีอายุแสนป    พระองคทรงมี  
         พระชนมยืนถึงเพียงน้ัน    จึงทรงยังหมูชนเปนอันมาก 
         ใหขามโอฆสงสาร. 
                พระปทุมพุทธเจาพระองคนั้น    ทั้งพระสาวก  ยัง 
        เวไนยสัตว   ผูมอีินทรียแกกลาแลวใหตรัสรูไมเหลือ 
         เลย     สวนท่ีเหลือ   ก็ทรงพร่ําสอน   แลวก็ดับขันธ- 
        ปรินิพพาน. 
                พระองคทรงละสังขารทุกอยาง     เหมือนงูลอก 
         คราบ     เหมือนตนไมสลัดใบเกา     แลวก็ดับขันธ-  
        ปรินิพพาน  เหมือนดวงไฟ  ฉะนั้น. 
                พระปทุมศาสดา พระชินะผูประเสริฐ  ดับขันธ- 
         ปรินิพพาน   ณ พระวิหาร  ธัมมาราม    พระบรมสาร-ี 
         ริกธาตุ  ก็แผกระจายไปเปนสวนๆ   ณ ประเทศนั้น ๆ. 
                         จบวงศพระปทุมพุทธเจาท่ี  ๘  
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             พรรณนาวงศพระปทุมพุทธเจาท่ี  ๘ 
 
        ตอจากสมัยของพระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี     มนุษยทั้งหลายมีอายุ  
แสนปแลวลดลงโดยลําดับจนมีอายุ  ๑๐  ป    แลวเพ่ิมข้ึนโดยลําดับอีก     จนมี 
อายุแสนป.  ครั้งน้ัน  พระศาสดาพระนามวา  ปทุม  ทรงอุบัติข้ึนในโลก.  แม 
พระศาสดาพระองคนั้น  ก็ทรงบําเพ็ญบารมี  บังเกิดข้ึนสวรรคชั้นดุสิต  จุติจาก 
นั้นแลว  กถ็อืปฏิสนธิในพระครรภของพระนางอสมา  ผูที่ไมมีผูเสมอดวย 
พระรูปเปนตน     อัครมเหสีในราชสกุลของ พระเจาอสมราช     กรุงจัมปกะ. 
ครบกําหนดทศมาแลว      พระองคก็ประสูติจากพระครรภของพระชนนี   ณ 
จัมปกะราชอุทยาน.  เมื่อพระกุมารสมภพ   ฝนปทุมหลนจากอากาศตกลงท่ีทาย 
มหาสมุทรทั่วชมพูทวีป.    ดวยเหตุนั้น       ในวันขนานพระนามพระกุมารน้ัน 
พวกโหรและเหลาพระประยูรญาติ      จึงขนานพระนามวา    มหาปทุมกุมาร 
พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหม่ืนป ทรงมีปราสาท ๓ หลัง ชื่อวานันทุตตระ 
วสุตตระ และยสุตตระ.  ปรากฏ พระสนมนารีสามหม่ืนสานพันนาง   มีพระนาง 
อุตตราเทวีเปนประมุข. 
         ครั้งน้ัน  พระมหาสัตว    เมื่อ รมัมราชกมุาร   ของพระนางอุตตรา 
มหาเทวีสมภพ     ก็ทรงเห็นนิมิต  ๔    เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา 
บุรุษโกฏิหน่ึงบวชตามเสด็จพระมหาสัตวซึ่งทรงผนวชอยูนั้น   พระมหาสัตวอัน 
บุรุษเหลาน้ันแวดลอมแลว   ทรงบําเพ็ญเพียรอยู  ๘ เดือน   ในวันวิสาขบูรณมี 
เสวยขาวมธุปายาส  ซึ่ง นางธัญญวดี  ธิดาของ สุธัญญเศรษฐี  กรุงธัญญวดี 
ถวายแลว   ทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ  มหาสาลวัน   เวลาเย็นทรงรับหญา  ๘ กํา 
ซึ่ง   ติตถกะอาชีวก    ถวาย  แลวเสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษชื่อตนมหาโสณะ  
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ไมออยชางใหญ  ทรงลาดสันถัตหญากวาง  ๓๘  ศอก ประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐาน 
ความเพียรมีองค ๔   ทรงกําจัดกองกําลังมาร     ทรงทําใหแจงวิชชา  ๓ ในยาม 
ทั้ง ๓  ทรงเปลงพระอุทานวา อเนกชาติสสาร  ฯลฯ      ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
ทรงยับยั้งอยูใกลโพธิพฤกษ ๗ สัปดาห   ทรงรับอาราธนาทาวมหาพรหม   ทรง  
ตรวจดูบุคคลซ่ึงเปนภาชนะรองรับพระธรรมเทศนา   ทรงเห็นภิกษุจํานวนโกฏ ิ 
ซึ่งบวชกับพระองค  ในทันใด  ก็เสด็จไปทางอากาศลง  ณ  ธนญัชัยราชอุทยาน 
ใกลกรุงธัญญวดี   อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว     ทรงประกาศพระธรรมจักร 
ทามกลางภิกษุเหลาน้ัน.   ครั้งน้ัน       อภิสมัยไดมีแกสัตวรอยโกฏิ   ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระอโนมทัสสีพุทธเจา     พระ 
        สมัยพุทธเจาพระนามวา  ปทุม     เปนยอดของสัตวสอง 
        เทา  ไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเทียบ. 
                ทั้งศีลของพระองคก็ไมมีอะไรเสมอ    ทัง้สมาธิ 
        ก็ไมมีทีสุ่ด    ทั้งพระญาณอันประเสริฐ     ก็นบัไมได 
        ทั้งวิมุตติ  ก็ไมมอีะไรเปรียบ. 
                ในการประกาศพระธรรมจกัรของพระองค   ผูม ี
        พระเดชท่ีชั่งไมได   อภิสมัยการตรัสรู    ที่เปนเครื่อง 
        ลอยความมืดอยางใหญ  ม ี๓ ครัง้. 
 

                                 แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อสม   สีล   ไดแก   ไมเสมือนดวยศีล 
ของผูอ่ืน   อธิบายวา   สูงสุด   ประเสริฐสุด.    บทวา   สมาธิป  อนนฺตโก  
ไดแก   ทั้งสมาธิ    ก็หาประมาณมิได.    ความท่ีสมาธินั้น ไมมีที่สุด    พึงเห็น  
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ในยมกปาฏหิาริยเปดโลกเปนตน.  บทวา  าณวร  ไดแก  พระสัพพัญุต- 
ญาณ  หรือพระอสาธารณญาณท้ังหลาย.   บทวา  วมิุตฺติป  ไดแก   แมพระ- 
อรหัตผลวิมุตติของพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา  อนูปมา   ไดแก   เวนที่จะ 
เปรียบได.   บทวา  อตุลเตชสฺส   ไดแก    ผูมีพระเดชคือญาณอันชั่งมิได. 
ปาฐะวาอตุลาณเตชา  ดังนี้ก็มี.   ปาฐะนั้น    พึงเห็นวาเชื่อมความกับบทหลัง 
นี้วา  ตโย  อภิสมยา.  บทวา  มหาตมปวาหนา  ไดแก  ยังโมหะใหญให 
พินาศ  อธิบายวา  กําจัดความมืดคือโมหะ. 
        สมัยตอมา   พระผูมพีระภาคเจาปทุมทรงใหสาลกุมารและอุปสาลกุมาร 
พระกนิษฐภาดาของพระองคบรรพชาในสมาคมพระประยูรญาติ   พรอมท้ัง 
บริวาร    เมือ่ทรงแสดงธรรมโปรดชนเหลาน้ัน      ทรงยังสัตวเกาสิบโกฏิใหดื่ม 
อมตธรรม   ก็ครั้งท่ีทรงแสดงธรรมโปรดพระธัมมเถระ    อภิสมัยก็ไดมีแกสัตว 
แปดสิบโกฏ.ิ  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                อภิสมัยครั้งท่ี  ๑ พระพุทธเจาทรงยังสัตวรอยโกฏ ิ
        ใหตรัสรู   อภิสมัยครั้งท่ี  ๒   พระจอมปราชญทรงยัง 
        สัตวใหตรัสรูเกาสิบโกฏิ. 
                ครัง้ท่ีพระปทุมพุทธเจา    ทรงโอวาทพระโอรส 
        ของพระองค   อภิสมัยครั้งท่ี  ๓   ไดมีแกสัตวแปดสิบ 
        โกฏ.ิ 
        ครั้งน้ัน  พระเจาสุภาวิตัตตะ   มีราชบริพารแสนโกฏ ิ  ทรงผนวช 
ดวยเอหิภิกขุบรรพชา   ในสํานักของพระปทุมพุทธเจา    ผูมีพระพักตรดังดอก 
ปทุมบาน.    ในสันนิบาตน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง 
นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๑.  
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        สมัยตอมา  พระมหาปทุมพุทธเจา   มุนีผูเลิศผูมีคติเสมอดวยโคอุสภะ 
ทรงอาศัยกรุงอสุภวดีเขาจําพรรษา   พวกมนุษยชาวนครประสงคจะเห็นพระผู- 
มีพระภาคเจา    จึงพากันเขาไปเฝา    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโปรด 
ชนเหลาน้ัน.  มนุษยเปนอันมากในที่นั้น  มีจิตเลื่อมใส  ก็พากนับวช แตนั้น 
พระทศพลทรงปวารณาเปนวิสุทธิปวารณากันภิกษุเหลาน้ัน   และภิกษุสามแสน 
อ่ืน ๆ  นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒.  สวนชนเหลาใดยังไมบวชในครั้งน้ัน  ชน 
เหลาน้ัน     ฟงอานิสงสกฐินแลว   กพ็ากันถวายกฐินจีวรที่ใหอานิสงส  ๕  ในวัน 
ปาฏิบท  ๕ เดือน.   แตนั้น   ภิกษุทั้งหลายออนวอนพระสาลเถระ   พระธรรม 
เสนาบดีอัครสาวก   ผูมีปญญาไพศาลน้ัน   เพ่ือกรานกฐิน   ไดถวายกฐินจีวร 
แกพระสาลเถระนั้น.  เม่ือกฐินจีวรของพระเถระอันภิกษุทั้งหลายทํากันอยู  ภิกษุ 
ทั้งหลายก็เปนสหายชวยกันเย็บ.   ฝายพระปทุมสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงรอยดาย 
เขารูเข็มประทาน   เม่ือจีวรสําเร็จแลว   พระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จจาริกหลีกไป 
พรอมดวยภิกษุสามแสน. 
        สมัยตอมา    พระพุทธสีหะ     ประดุจบุรุษสีหะผูดําเนินไปดวยความ 
องอาจดังราชสีห    เสด็จเขาจําพรรษา  ณ  ปาใหญ     ที่มีดอกไมหอมอยางยิ่งมี 
ผลไมเปนพวงมีกิ่งกานอันออนโนม  มีคาคบไม  เสมือนปาโคสิงคสาลวัน   บร-ิ 
บูรณดวยหวงนํ้าท่ีเย็นอรอย  ประดับดวยบัวกานบัวสายไรมลทิน  เปนที่สญัจร 
ของหมูเนื้อเชนกวาง   จามรี  ราชสีห เสือ ชาง มา  โค  กระบือเปนตน    อันฝูง 
แมลงภูและผ้ึงสาว  ที่มีใจติดกลิ่นดอกไมอันหอมกรุน   บินตอมวอนเปนฝูง ๆ 
โดยรอบ  อันเหลานางนกดุเหวา  มีใจเบิกบานดวยรสผลไม  สงเสียงรองไพเราะ 
แผวเบาคลายขับกลอมอยู     นารื่นรมยอยางยิ่ง    สงัดปราศจากผูคน    เหมาะ 
แกการประกอบความเพียร.  พระตถาคตทศพล  พระธรรมราชาพรอมท้ังบริวาร 
ประทับอยู  ณ  ปาใหญนัน้   รุงโรจนดวยพระพุทธสิริ  มนุษยทั้งหลายเห็นแลว  
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ฟงธรรมของพระองคก็เลื่อมใส    พากนับวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา.     ครั้งน้ัน  
พระองคอันภิกษุสองแสนแวดลอมแลวก็ทรงปวารณาพรรษา นั้นเปนสันนิบาต  
ครั้งท่ี  ๓.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระปทุมพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาต   ๓  ครั้ง   ครั้งท่ี  ๑   เปนการประชุมภิกษุแสน 
        โกฏ.ิ 
                ในสมัยกรานกฐิน    เมื่อกฐนิจีวรเกิดขึ้น   ภิกษ ุ
        ทั้งหลายเย็บจีวร   เพ่ือพระธรรมเสนาบดี. 
        ครั้งน้ัน   ภิกษุเหลาน้ัน  ไรมลทิน  มีอภิญญา ๖ 
        มีฤทธ์ิมาก  ไมแพใคร   จํานวนสามแสนโกฏปิระชุมกัน. 
                ตอมาอีก    พระนราสภพระองคนั้น      เสด็จเขา 
        จําพรรษา ณ  ปาใหญ     ครั้งน้ันเปนการประชุมภิกษ ุ
        สองแสนโกฏิ. 
 

                                     แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ก ินตฺถารสมเย    ไดแก    ในสมัย 
กรานกฐินจีวร.    บทวา    ธมฺมเสนาปติตฺถาย    ไดแก    เพ่ือพระสาลเถระ 
พระธรรมเสนาบดี.   บทวา  อปราชิตา   ไดแก   น  ปราชิตา   อันใคร ๆ 
ใหแพไมได.  พึงเห็นวา  ลบวิภัตติ.  บทวา  โส  ไดแก   พระปทุมพุทธเจา 
พระองคนั้น.  บทวา  ปวเน  แปลวา   ปาใหญ.  บทวา  วาส   ไดแก   อยู 
จําพรรษา.  บทวา  อุปาคมิ  แปลวา   เขา.  บทวา  ทฺวินฺน  สตสหสฺสิน 
แปลวา  สองแสน.  ปาฐะวา   ตทา  อาสิ  สมาคโม  ดังน้ีก็มี.   ผิวา   มีได 
ก็ดี.  
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        ครั้งน้ัน    เมื่อพระตถาคตประทับอยู   ไพรสณฑนั้น    พระโพธิสัตว 
ของเราเปนราชสีห     เห็นพระองคประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ  ๗ วัน    กม็ี 
จิตเลื่อมใส  ทําประทักษิณ   เกิดปติโสมนัส   บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง  ไมละปติ 
ที่มีพุทธคุณเปนอารมณ  ๗  วัน   ดวยปติสุขน่ันแล   ก็ไมออกหาเหยื่อ   ยอม 
สละชีวิต  ยนือยูใกล ๆ.  ครั้งน้ัน    ลวงไป ๗ วัน   พระศาสดาก็ออกจากนิโรธ 
สมาบัติ   ผูเปนสีหะในนรชน  ทรงตรวจดูราชสีห  ทรงพระดําริวา  ขอราชสีห 
นั้น    จงมีจิตเลื่อมใสแมในภิกษุสงฆ   ขอสงฆจงมา   ภิกษุหลายโกฏิก็พากันมา 
ทันทีทันใด  ราชสีหก็ยังจิตใหเลื่อมใสในพระสงฆ.  ครั้งน้ัน    พระศาสดาทรง 
ตรวจดูจิตของราชสีหนั้น  ก็ทรงพยากรณวา  ในอนาคตกาล  ราชสีหตัวน้ี   จัก 
เปนพระพุทธเจา   พระนามวา  โคตมะ.   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน   เราเปนราชสีหเจามฤค   ไดเห็นพระ- 
        ชินพุทธเจา  ผูเพ่ิมพูนความสงัดอยูในปาใหญ.         
                เราใชเศียรเกลาบังคมพระบาท    ทําประทักษิณ  
        พระองค   บันลือสหีนาท  ๓  ครั้ง    เฝาพระชินพุทธเจา 
        ๗  วัน. 
                ๗ วัน     พระตถาคตก็ทรงออกจากนิโรธ   ทรง 
        ดําริดวยพระหฤทัย  นําภิกษุมานบัโกฏิ. 
                แมครั้งน้ัน      พระมหาวีระพระองคนั้น     ก็ทรง 
        พยากรณเราทามกลางภิกษุเหลาน้ันวา   ผูนี้จกัเปนพระ- 
        พุทธเจา  ในกัปท่ีหาประมาณมิได   นบัแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคตต้ังความเพียร   ฯ ล ฯ      จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้.  
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                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
        อธษิฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป      เพ่ือบําเพ็ญบารมีให 
        บริบูรณ. 
 

                                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปวิเวกมนุพฺรูหนตฺ   ไดแก   ทรงเขา 
นิโรธสมาบัติ.   บทวา  ปทกฺขิณ   ไดแก   ทําประทักษิณ  ๓  ครัง้.   บทวา 
อภินาทิตฺวา   ไดแก   บันลือสีหนาท  ๓  ครั้ง.   บทวา  อุปฏห   แปลวา 
บํารุง.  อีกอยางหน่ึง  ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  วรสมาปตฺติยา  ไดแก 
ออกจากนิโรธสมาบัติ.  บทวา  มนสา   จินฺตยิตฺวาน  ความวา  ทรงพระดําริ 
ทางพระหฤทัยวา   ภิกษุทั้งหมดจงมาที่นี้.   บทวา   สมานยิ   แปลวา   นํามา 
แลว. 
        พระผูมพีระภาคเจา   ปทุมะ   พระองคนั้น   ทรงมีพระนคร   ชื่อวา 
จัมปกะ  พระชนกพระนามวา  พระเจาอสมะ  พระชนนีพระนามวา พระ- 
นางอสมา  คูพระอัครสาวกชื่อวา พระสาละ  และ พระอุปสาละ.  พุทธ- 
อุปฏฐาก  ชือ่วา  พระวรณุะ  คูพระอัครสาวิกา  ชือ่วา  พระราธา   และพระ 
สุราธา.   โพธิพฤกษ   ชื่อวา  ตนมหาโสณะ   ออยชางใหญ.   พระสรีระ 
สูง  ๕๘ ศอก พระชนมายุแสนป. พระอัครมเหสี  พระนามวา  พระนางอุตตรา 
ผูยอดเยี่ยมดวยคุณมีพระรูปเปนตน   พระโอรสของพระองคนารื่นรมยยิ่ง  พระ- 
นามวา  พระรัมมกมุาร.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระปทุมพุทธเจาผูแสวงคุณย่ิงใหญ   มพีระนคร 
        ชื่อวาจัมปกะ    พระชนกพระนามวา    พระเจาอสมะ 
        พระชนนีพระนามวา   พระนางอสมา.  
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                พระปทุมพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญมพีระอัคร 
        สาวก  ชื่อวา  พระสาละ  และ  พระอุปสาละ  พระพุทธ- 
        อุปฏฐาก   ชื่อวา  วรณุะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระราชา  และพระสุราธา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรียก 
        วาตนมหาโสณะ. 
                พระมหามุนี    ทรงสูง  ๕๘  ศอก    พระรัศมีของ 
        พระองคไมมีอะไรเสมอ  แลนออกไปทุกทิศ. 
                แสงจันทร   แสงอาทิตย   แสงรัตนะ    แสงไฟ 
        แสงมณ ี   แสงเหลาน้ัน    พอถึงพระรัศมีของพระชิน- 
        พุทธเจาอันสูงสุด  ก็ถูกกําจัดไปส้ิน. 
                ในยุคน้ัน  มนษุยมีอายุแสนป    พระปทุมพุทธ- 
        เจาพระองคนั้น    ทรงมีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน  จึงทรง 
        ยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร.          
                พระองคทรงพระสาวก    ยังสัตวทั้งหลายท่ีใจอัน 
        กุศลอบรมใหแกกลาแลวใหตรัสรู   ไมเหลือเลย  สวนท่ี 
        เหลือ    ก็ทรงพร่ําสอนแลวเสด็จดับขันธ  ปรนิิพพาน. 
                พระองคทรงละสังขารทั้งปวง  เหมือนงูละคราบ 
        เกา  เหมือนตนไมสลัดใบเกา  แลวดับขันธปรนิิพพาน 
        เหมือนดวงไฟ.  
 

                                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รตนคฺคิมณิปฺปภา  ไดแก  แสงรัตนะ 
แสงไฟ  และ  แสงแกวมณี.   บทวา   หตา   ไดแก  ถูกครองงํา.   บทวา  ชิน-  
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ปภุตฺตม   ความวา   ถึงพระรัศมีแหงพระสรีระของพระชินพุทธเจาท่ีรุงเรืองยิ่ง 
ก็ถูกกําจัด.  บทวา  ปริปกฺกมานเส  ไดแก  เวไนยสัตว  ผูมีอินทรียแกกลา. 
บทวา  วฑฺฒปตฺต  แปลวา  ใบเกา.  บทวา  ปาทโปว  ก็คือ  ปาทโป  วิย 
เหมือนตนไม.  บทวา  สพฺพสงฺขาเร  ไดแก  สังขารภายในภายนอกทุกอยาง. 
ปาฐะวา  หิตฺวา  สพฺพสงฺขาร  ดังนี้ก็มี.  ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. บทวา 
ยถา  สขิี   ความวา  เสด็จถึงอยางดีซึ่งความดับเหมือนไฟไมมีเชื้อ.   คําท่ีเหลือ 
ในที่นี้  ก็งายทั้งน้ัน  เพราะมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง   ในคาถาท้ังหลายแล. 
                       จบพรรณนาวงศพระปทุมพุทธเจา  
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            ๙.  วงศพระนารทพทุธเจาที่  ๙ 
 
                วาดวยพระประวัติของพระนารทพุทธเจา         
 
                 [๑๐]  ตอจากสมัยของพระปทุมพุทธเจา    พระ- 
         สมัยพุทธเจาพระนามวา   นารทะ    ผูเปนยอดแหงสัตว 
         สองเทา  ไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเปรยีบ. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น    เปนพระเชษฐโอรส 
         ที่นาเอ็นดูของพระเจาจักรพรรดิ  ทรงสวมอาภรณมณ ี 
          เสด็จเขาไปยังพระราชอุทยาน. 
                ในพระราชอุทยานน้ัน    มตีนไมใหญไพศาลงาม 
         สะอาดสะอาน   ถึงตนไมนั้นแลว   ประทับน่ังภายใต 
        ตนมหาโสณะ   [ตนออยชางใหญ]. 
                ณ ที่นั้น    ญาณอันประเสริฐ  ไมมีที่สุด   คมดุจ 
         วชิระ  ก็เกิด  ทรงพิจารณา   ความเกิด  ความดับแหง 
        สังขารท้ังหลาย  ดวยพระญาณน้ัน. 
                ณ ที่นั้น      ทรงกําจัดกิเลสท้ังหลายไมเหลือเลย 
        ทรงบรรลุพระโพธิญาณ  และพระพุทธญาณ  ๑๔  สิ้น 
          เชิง. 
                ครัน้  ทรงบรรลุพระโพธิญาณแลว   ก็ทรงประกาศ 
         พระธรรมจักร  อภสิมัยครั้งท่ี  ๑    ไดมีแกสตัวแสนโกฏิ.   
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                พระมหามุนีทรงฝกทรมาน   พญานาค   ชือ่มหา 
        โทณะ   เมื่อทรงแสดงแกโลกพรอมทั้งเทวโลก   ก็ได 
        ทรงทําปาฏิหาริยในครั้งน้ัน. 
                ครัง้น้ัน    เทวดาและมนุษยเกาหมื่นโกฏิ   ขามพน 
        ความสงสัยท้ังปวง   ในการประกาศธรรมนั้น. 
                สมัยพระมหาวีระ      ทรงโอวาทพระโอรสของ 
        พระองค  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓ ไดมแีกสัตวแปดหมื่นโกฏ.ิ 
                พระนารทพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ     ทรงม ี
        สันนิบาตประชุมสาวก  ๓  ครั้ง     ครั้งท่ี        เปนการ 
        ประชมุสาวกแสนโกฏิ. 
                ครัง้พระพุทธเจา ทรงประกาศพระพุทธคุณพรอม 
        ทั้งเหตุ  สาวกเกาหมืน่โกฏิ   ผูไรมลทินก็ประชุมกัน. 
                ครัง้พญานาคช่ือวาเวโรจนะ   ถวายทานแดพระ- 
        ศาสดา  พระชินบุตรแปดลานก็ประชุมกัน. 
                สมัยน้ัน เราเปนชฎิลมีตบะสูง  ถึงฝงอภิญญา  ๕ 
         ทองเท่ียวไปในอากาศ. 
                แมครั้งน้ัน        เราก็เลี้ยงดูพระนารทพุทธเจา  ผู 
        เสมอดวยพระพุทธเจาผูที่ไมมีผูเสมอ     พรอมทั้งพระ- 
        สงฆ ทัง้บริวารชนใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว  น้ํา  บูชา 
        ดวยจันทนแดง. 
                ครัง้น้ัน   พระนารทพุทธเจา    ผูนําโลกแมพระ- 
        องคนั้น   ก็ทรงพยากรณเราวา  จักเปนพระพุทธเจาใน 
        กัปท่ีหาประมาณมิได  นับแตกัปนี้ไป.   
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                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัศดุ 
        ที่นารื่นรมย    ต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต ประทับนั่ง ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ 
         รับขาวมธุปายาส  ณ ที่นั้นแลวเขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น   เสวยขาวมธุปายาส  ณ 
         ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา  เสด็จดําเนินตามทางอัน    ที่เขา 
         จัดแตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ.                       
                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ  
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  ตรัสรู  ณ โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนี   พระนามวา  พระนาง 
         มายา พระชนกพระนามวาพระเจาสุทโธทนะ  ทานผูนี ้
         จักมีพระนามวา  โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวก  ชื่อวา  พระโกลิตะ  และพระ- 
         อุปติสสะ    ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ   มจีิตสงบ 
         ต้ังมั่น พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา พระอานันทะ  จักบํารุง 
         พระชนิเจาผูนี้. 
                จักมีพระอัครสาวิกา  ชื่อวา  พระเขมา  และ   พระ- 
         อุบลวรรณนา   ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ   มีจิต 
         สงบ  ต้ังมั่น. 
                โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
          เรียกวาตนอัสสัตถะ  จักมีอัครอปุฏฐาก  ชื่อจิตตะ  และ 
         หัตถะอาฬวกะ.   
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                จักมีอัครอุปฏฐายิกา  ชื่อวา  นันทมาตา  และอุต 
        ตรา  พระโคดมผูมีพระยศพระองคนั้น  จักมีพระชน- 
         มายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยแลเทวดาท้ังหลาย      ฟงพระดํารัสนี้ของ 
         พระนารทพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ  ผูแสวงคุณย่ิงใหญ 
        ก็ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ   กลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาด  คําส่ังสอนของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยู 
        ตอหนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อจะขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา     ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง      ขามแมน้ําใหญ 
        ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด  ผิวา  ผานพนพระพุทธชินเจา 
         พระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล     พวกเราก็จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้  ฉนันั้นเหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งราเริงใจ 
         อธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป     เพ่ือบําเพ็ญบารม ี ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                พระนารทพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญมีพระนคร 
         ชื่อวาธญัญวดี   พระชนก  พระนามวา   พระเจาสุเทวะ 
         พระชนนีพระนามวา  พระนางอโนมา.             
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                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยเกาพันป    มีปรา- 
        สาทช้ันเยี่ยม  ๓  หลงัชื่อวา   ชิตะ วิชิตะ  และอภิรามะ. 
                มพีระสนมนารี  ที่ประดับกายงามส่ีหมืน่สามพัน 
        นาง  พระอัครมเหสีพระนามวา  วิชิตเสนา   พระโอรส 
        พระนามวา  นันทุตตระ. 
                พระยอดบุรุษทรงเห็นนิมติ  ๔      เสด็จออกอภ-ิ 
        เนษกรมณ  โดยดําเนินดวยพระบาท   ทรงบาํเพ็ญเพียร 
           ๗  วนั.                                                 
                พระมหาวีระนารทะ  ผูนําโลก  ผูสงบ  อนัทาว 
         มหาพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        ณ ธนญัชัยราชอุทยาน  อันสูงสุด. 
                พระอัครสาวก  ชื่อ พระภัททสาละ  และ  พระ- 
        ชิตมิตตะ  พระพุทธอุปฏฐาก    ชื่อวา  วาเสฏฐะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อ  พระอตุตรา  และพระผัคคุนี  
          โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียกวา 
        ตนมหาโสณะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวา  อุคครินทะ  และ  วสภะ  อัคร- 
         อุปฏฐายิกา  ชื่อ  อนิทวรี  และ  คัณฑี. 
                พระมหามุนี  ทรงสูง   ๘๘  ศอก   เชนเดียวกับรูป 
         ปฏิมาทอง  หมื่นโลกธาตุก็เจิดจา. 
                พระรัศมีวาหนึ่ง    แลนออกจากพระวรกายของ 
         พระองคไปท้ังทิศนอยทิศใหญ  แผไปโยชนหน่ึง  ทั้ง 
         กลางวันกลางคืน  ไมมีระหวางทุกเมื่อ.   
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                สมัยน้ัน       ชนบางพวกไมยังคบเพลิง  และดวง 
         ประทปีใหลุกโพลงไปรอบๆ โยชนหนึ่ง   เพราะพระ- 
         พุทธรศัมีทั้งหลายครอบไว.                                
                ในยุคน้ัน     มนุษยมีอายุเกาหมื่นป   พระนารท 
         พุทธเจาพระองคนั้น   เมื่อทรงมีพระชนมยนืถึงเพียงน้ัน  
         ก็ยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร. 
                ทองฟางามวิจิตร   ดวยดวงดาวท้ังหลาย  ฉันใด 
         พระศาสนาของพระองคก็งดงาม  ดวยพระอรหันตทั้ง 
        หลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                พระนราสภพระองคนั้น   ทรงสรางสะพานธรรม 
         ไวมั่นคง  เพ่ือยังผูปฏิบัติที่เหลือใหขามกระแสสังสาร- 
         วัฏ  แลวเสด็จดับขันธปรินิพพาน.                         
                พระพุทธเจา ผูเสมอดวยพระพุทธเจา  ผูที่ไมมีผู 
         เสมอพระองคนั้นก็ดี  ทั้งน้ันก็อนัตรธานไปสิ้น  สังขาร 
          ทั้งปวงก็วางเปลา   แนแท. 
                พระนารทพุทธเจา  ผูทรงเปนพระชินะ  ผูประ- 
        เสริฐ    เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ   กรุงสุทสัสนะ 
         พระสถูปอันประเสริฐ  สูง  ๔  โยชน  ก็อยู  ณ ที่นั้นแล. 
                                จบวงศนารทพุทธเจาท่ี  ๙  
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         พรรณนาวงศพระนารทพุทธเจาที่  ๙ 
 
        เมื่อพระปทุมพุทธเจา   ปรินิพพานแลว   ศาสนาของพระองคก็อันตร- 
ธานไปแลว    มนุษยทั้งหลายมีอายุแสนป    ลดลงโดยลําดับ     จนมีอายุสิบป 
แลวก็เพ่ิมข้ึนอีก    เปนอายุอสงไขยหน่ึง   แลวกล็ดลงเหลือเกาหม่ืนป.  ครั้งน้ัน  
พระศาสดายอดนรสัตวพระนามวา  นารทะ  ผูทรงกําลัง  ๑๐  มวิีชชา ๓  ผูแกลว 
กลาดวยเวสารัชชญาณ  ๔  ผูประทานวิมุตติสาร  อุบัติข้ึนในโลก.   พระองคทรง 
บําเพ็ญบารมีมา   สี่อสงไขยแสนกัป    ทรงบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต   จุติจากนั้น  
แลว  ก็ทรงถอืปฏิสนธิในพระครรภของพระนางอโนมาเทวี  ผูมีพระโฉมไมมีที่ 
เปรียบพระอัครมเหสีในราชสกุล  พระเจาสุเทวะ   วาสุเทพแหงวีริยรัฐของ 
พระองค  กรุงธัญญวดี  ครบทศมาส  พระองคก็ประสูติจากพระครรภพระชนน ี
ณ ธนัญชัยราชอุทยาน.   ในวันเฉลิมพระนาม   เมื่อกําลังเฉลิมพระนาม  เครื่อง 
อาภรณทั้งหลายที่สมควรเหมาะแกการใชสําหรับมนุษยทั้งหลายท่ัวชมพูทวีป  ก ็
หลนจากตนกัลปพฤกษเปนตนทางอากาศ   ดวยเหตุนั้น    เขาจึงถวายเครื่อง 
อาภรณทั้งหลายที่สมควรสําหรับนรชนท้ังหลายแตพระองค    เพราะฉะน้ันพวก 
โหรและพระประยูรญาติทั้งหลายจึงเฉลิมพระนามวา   นารทะ.       
        พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป.    มีปราสาท  ๓  หลังเหมาะฤดู 
ทั้ง  ๓  ชื่อวา  วิชิตาวี  วิชติาวี   และวิชิตาภิรามะ  พระชนกชนนีไดทรงทําขัตติย- 
กัญญาผูมีบุญอยางยิ่งพระนามวา  วิชติเสนา   ผูถึงพรอมดวยสกุลศีลาจารวัตร 
และรูปสมบัติใหเปนอัครมเหสีแกนารทกุมารน้ัน.   พระสนมนารี   จํานวนแสน 
สองหม่ืนนาง มีพระนางวิชิตเสนานั้นเปนประธาน เมื่อพระนันทุตตรกุมาร  
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ผูนําความบันเทิงใจแกโลกทั้งปวง   ของพระนางวิชิตเสนาเทวีนั้น   ประสติู 
แลว    พระนารทะกุมารน้ัน     ก็ทรงเห็นนิมิต ๔  อันจตุรงคเสนาทัพใหญ 
แวดลอมแลวทรงเครื่องนุงหมอันเบาดี  สีตางๆ สวมกุณฑลมณีมุกดาหาร  ทรง 
พาหุรัดพระมงกุฎและทองพระกรอยางดี  ทรงประดับดวยดอกไมกลิ่นหอมอยาง 
ยิ่ง    ดําเนินดวยพระบาทสูพระราชอุทยาน    ทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมด 
มอบไวในมือพนักงานรักษาคลังหลวง   ทรงตัดพระเกศาและมงกุฎของพระองค 
ที่ประดับดวยรัตนะอันงามอยางยิ่ง    ดวยพระขรรคอันคมกริบ     เฉกเชนกลีบ 
บัวขาบอันไมมีมลทินดวยพระองคเอง   แลวทรงเหว่ียงไปท่ีทองนภากาศ.  ทาว 
สักกเทวราช    ทรงรับดวยผอบทอง    นําไปภพดาวดึงส    ทรงสรางพระเจดีย 
สําเร็จดวยรัตนะ ๗  เหนอืยอดขุนเขาสิเนรุ   สูง  ๓ โยชน. 
        ฝายพระมหาบุรุษ    ทรงครองผากาสายะท่ีเทวดาถวาย   ทรงผนวช  ณ 
อุทยานน้ันนั่นเอง    บุรุษแสนคนก็บวชตามเสด็จ    พระมหาบุรุษทรงทําความ 
เพียรอยูในที่นั้น ๗ วัน วันวิสาขบูรณมี  เสวยขาวมธุปายาสท่ีพระนางวิชิตเสนา 
อัครมเหสีถวาย  ทรงพักกลางวัน  ณ  พระราชอุทยานทรงรับหญา  ๘  กําท่ีพนัก- 
งานเฝาพระสุทัสสนราชอุทยาน  ถวาย  ทรงทําประทักษิณ  ตนมหาโสณะ 
โพธิพฤกษ  ทรงลาดสันถัตหญากวาง ๕๘ ศอก  ประทับนั่ง   ทรงกําจัดกอง 
กําลังมาร  ทรงยังวิชชา ๓ ใหเกิดในยามท้ัง ๓  แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ 
ทรงเปลงพระอุทานวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา แลว 
ทรงยับยั้งอยู  ๗ สัปดาห  อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว   ประทานคํารับรอง 
แลวอันภิกษุแสนรูปที่บวชกับพระองค   ณ   ธนญัชัยราชอุทยานแวดลอมแลว 
ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  ที่นั้น   ครั้งน้ันธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏ.ิ 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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                ตอจากสมัยของพระปทุมพุทธเจา  พระสัมพุทธ- 
        เจาพระนามวา   นารทะ    ผูเปนยอดแหงสัตวสองเทา 
        ไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเปรียบ. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงเปนเชษฐโอรส 
        นาเอ็นดูของพระเจาจักรพรรดิ    ทรงสวมอาภรณแกว 
        มณีเสด็จเขาพระราชอุทยาน. 
                ณ พระราชอุทยานน้ัน       มีตนไมงามกวางใหญ 
        สะอาดสะอาน    เสด็จถึงตนไมนั้นแลวประทับน่ังภาย 
        ใตตนมหาโสณะ. 
                ณ ตนไมนั้น    ก็เกิดญาณอันประเสริฐไมมีที่สุด 
        คมเปรยีบดวยวชิระ  ก็ทรงพิจารณาความเกิดความดับ 
        ของสังขารทั้งหลาย. 
                ทรงขจัดกิเลสทุกอยางไมเหลือเลย  ณ  ตนไมนั้น 
        ทรงบรรลุพระโพธิญาณ   และพระพุทธญาณ  ๑๔  สิ้น 
        เชิง. 
                ครัน้ทรงบรรลพุระโพธิญาณแลว      กท็รงประ- 
        กาศพระธรรมจักร  อภิสมัยครั้งที่  ๑   ไดมีแกสัตวแสน 
        โกฎิ.  
 
                                                        แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   จกกฺวตฺติสฺส  ไดแก  พระเจาจักรพรรดิ 
บทวา  เชฏโ  ไดแก เกิดกอน. บทวา  ทยิตโอรโส  ไดแก  พระโอรส  พระราช 
บุตร  ที่นาเอ็นดูนารัก.  บตุรที่เขาเอ็นดูแลว  อันเขากอดประทับไวที่อก  ชือ่วา  
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ทยิตโอรส.  บทวา  อามุกกฺมาลาภรโณ๑   ไดแก  สวมพาหุรัดทองกรมงกุฏ 
และกุณฑลมุกดาหารเปนมาลัย.   บทวา  อุยฺยาน   ความวา  ไดไปยังอารามชื่อ 
ธนัญชัยราชอุทยาน  นอกพระนคร. 
        บทวา  ตตฺถาสิ รุกฺโข  ความวา  เขาวาในราชอุทยานน้ัน  มีตนไม 
ตนหน่ึง  ชื่อวา รัตตโสณะ.  เขาวาตนรัตตโสณะน้ัน    สูง ๙๐ ศอก   ลําตน 
เกลากลม   มคีาคบและกิ่งกานสะพรั่ง   มีใบเขียวหนาและกวาง   มีเงาทึบเพราะ 
มีเทวดาสิงสถิต    จึงปราศจากหมูนกนานาชนิดสัญจร    เปนดลิกจุดเดนของพื้น 
ธรณี   กระทาํประหน่ึงราชาแหงตนไม   ดูนารื่นรมยอยางยิ่ง   ทุกกิ่งประดับดวย 
ดอกสีแดง     เปนจุดรวมแหงดวงตาของเทวดาและมนุษย.   บทวา   ยสวิปุโล 
ไดแก  มียศไพบูลย   อธิบายวา  อันโลกทั้งปวงกลาวถึง  ปรากฏเลื่องลือไปในท่ี 
ทั้งปวงเพราะสมบัติของตนไมเอง.   อาจารยบางพวกกลาววา  ตตฺถาสิ  รุกโฺข 
วิปุโล   ดังน้ีก็มี. บทวา  พฺรหา  แปลวา ใหญ  อธบิายวา เชนเดียวกับตนปาริ- 
ฉัตตกะของทวยเทพ.  บทวา  ตมชฺฌปฺปตฺวา  ความวา  ถึง  ถึงทับ คือเขาไปยัง 
ตนโสณะนั้น.   บทวา  เหฏโต  ไดแก  ภายใตตนไมนั้น. 
        บทวา  าณวรุปฺปชฺชิ  ไดแก  ญาณอันประเสริฐเกิดข้ึน.  บทวา  อนนฺต 
ไดแก  นับไมได  ประมาณไมได. บทวา  วชิรูปม  ไดแก  คมเชนวชิระ  คําน้ี 
เปนชื่อของวิปสสนาญาณ    มีอนิจจานุปสสนาเปนตน.  บทวา   เตน   วจิินิ 
สงฺขาเร  ไดแก  พิจารณาสังขารทั้งหลายมีรูปเปนตน    ดวยวิปสสนาญาณน้ัน. 
บทวา  อุกฺกชฺุชมวกุชฺชก  ความวา  พิจารณาความเกิดและความเสื่อมของสังขาร 
ทั้งหลาย.   อธิบายวา   เพราะฉะนั้น     พระองคพิจารณาปจจยาการออกจาก 
จตุตถฌาน  มีอานาปานสติเปนอารมณ  หยั่งลงในขันธ ๕  ก็เห็นลักษณะ  ๕๐ 
ถวน  ดวยอุทยัพพยญาณ  เจริญวิปสสนาจนถึงโคตรภูญาณ  ก็ไดพระพุทธคุณ 
ทั้งส้ินโดยลาํดับแหงพระอริยมรรค 
 
๑.  บาลีเปน  อามุตฺตมณฺยาภรโณ.  
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        บทวา  ตตฺถ   ไดแก   ณ   ตนโสณะ.   บทวา   สพฺพกิเลสานิ 
ไดแก สพฺเพป  กิเลเส  กิเลสแมทั้งหมด  ทานกลาวเปนลิงควิปลาส.  อาจารย 
บางพวกกลาววา  ตตฺถ  สพฺพกิเลเสหิ.  บทวา  อเสส  แปลวา  ไมเหลือเลย 
บทวา อภิวาหยิ ไดแก ขจัดกิเลสทั้งหมด  โดยเขตมรรคและเขตกิเลส  อธิบาย 
วานําเขาไปสูความสูญหาย.   บทวา  โพธิ   ไดแก  อรหัตมรรคญาณ.   บทวา 
พุทฺธาเณ  จ  จุทฺทส ไดแก พุทฺธาณานิ  จุทฺทส  พุทธญาณ  ๑๔ อยาง. 
๑๔ อยาง คืออะไร. คือญาณเหลาน้ีอยางนี้คือ  มรรคญาณผลญาณ  ๘ อสาธารณ- 
ญาณ ๖  ชื่อวาพุทธญาณของพระพุทธเจา. จ ศัพทเปนสัมปณฑนัตถะ   ดวย จ 
ศัพทนั้นความวา    แมประการอ่ืนทรงบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ  ๔  เวสารัชชญาณ 
๔  ญาณกําหนดกําเนิด  ๔   ญาณกําหนดคติ ๕  ทศพลญาณ    ยอมรวมลงใน                     
พระพุทธคุณทั้งส้ิน. 
        พระมหาบุรุษนารทะ  ทรงบรรลคุวามเปนพระพุทธเจาอยางนี้    ทรง 
รับอาราธนาของทาวมหาพรหม  ทรงทําภิกษุแสนโกฏ ิ ซึ่งบวชกับพระองค   ณ 
ธนัญชัยราชอุทยาน   ไวเฉพาะพระพักตรแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร.  
ครั้งน้ันอภิสมัยครั้งท่ี  ๑ ไดมีแกภิกษุแสนโกฏ.ิ ไดยินวา  ครั้งน้ันพระยานาค  ชื่อ 
โทณะ   มฤีทธานุภาพมาก  มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชา   อาศัยอยูริมฝง 
แมน้ําคงคา ใกล  มหาโทณนคร   พวกมนุษยชาวชนบทในถิ่นใดไมทําการบวง 
สรวงพระยานาคน้ัน     พระยานาคน้ันก็จะทําถิ่นนั้นของมนุษยพวกน้ันใหพินาศ 
โดยทําไมใหฝนตกบาง  ใหฝนตกมากเกินไปบาง  ทําฝนกอนกรวดใหตกลงบาง. 
        ลําดับนั้น   พระนารทศาสดาผูทรงเห็นฝง    ทรงเห็นอุปนิสัยของสัตว 
เปนอันมาก  ในการแนะนําพระยานาคโทณะอันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว 
จึงเสด็จไปยังสถานท่ีอยูของพระยานาคนั้น.    แตนั้นมนุษยทั้งหลายเห็นพระ- 
ศาสดาแลวกราบทูลอยางนี้วา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พระยานาคมีพิษราย  
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มีเดชสูง  มีฤทธานุภาพมาก  อาศัยอยูในที่นั้น   มนัจักเบียดเบียนพระองค  ไม 
ควรเสด็จไปพระเจาขา.  แตพระผูมีพระภาคเจา  ทําประหน่ึงไมฟงคําของมนุษย 
เหลาน้ันเสด็จไป.  ครั้นเสด็จไปแลว   ก็ประทับนั่งบนเครื่องลาดดอกไมที่มีกลิ่น 
หอมอยางยิ่ง   ซึ่งพวกมนุษยเซนสรวงพระยานาคนั้นในที่นั้น.   เขาวา   มหาชน 
ประชุมกัน     ดวยหมายวาจะเห็นการยุทธของสองฝาย     คือพระนารทจอมมุนี 
และพระยานาคโทณะ. 
        ครั้งน้ัน   พระยานาคเห็นพระนาคมุนีนั่งอยางน้ัน  ทนการลบหลูไมได 
ก็ปรากฏตัวบังหวนควัน.    แมพระทศพลก็ทรงบังหวนควัน   พระยานาคบันดาล 
ไฟอีก. แมพระมุนีเจาก็ทรงบันดาลไฟบาง. พระยานาคน้ันมีเนื้อตัวลําบากอยาง 
เหลือเกิน  เพราะเปลวควันที่พลุงออกจากพระสรีระของพระทศพล ทนทุกขไมได 
ก็ปลอยพิษออกไป หมายจะฆาพระองคดวยความเร็วแหงพิษ  ทั่วทั้งชมพูทวีปพึง 
พินาศดวยความเร็วแหงพิษ.  แตพิษน้ัน   ไมสามารถจะทําพระโลมาแมเสนเดียว 
ในพระสรีระของพระทศพลใหสั่นสะเทือนได.  ทีนั้น    พระยานาคนั้นก็ตรวจดูวา 
พระสมณะมีความเปนไปอยางไรหนอ  ก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา  มีพระพักตร 
งามผองใส    รุงเรืองดวยพระพุทธรัศมี  ๖  พรรณะ    เต็มที่ดุจพระอาทิตยและ 
พระจันทร   ในฤดูสารท   ก็คิดวา   โอ  !  พระสมณะน้ีมีฤทธิ์มาก   เราไมรูกาํลัง 
ของตัวเองผิดพลาดไปเสียแลว   แสวงหาท่ีชวยตัวเอง   ก็ถึงพระผูมีพระภาคเจา 
นั่นแหละเปนสรณะ.  ลําดับนั้น   พระนารทมุนีเจาฝกพระยานาคนั้นแลว   ก็ทรง 
ทํายมกปาฏิหาริย   เพ่ือยงัจิตของมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้นใหเลื่อมใส.   ครั้ง 
นั้น   สัตวเกาหมื่นโกฏิกต้ั็งอยูในพระอรหัต.  นั้นเปนอภิสมัยครั้งท่ี ๒ ดวยเหตุ 
นั้น   จึงตรัสวา  
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                พระมหามุนีทรงฝกพระยานาคมหาโทณะ    เมือ่ 
        จะทรงแสดงแกโลกพรอมทั้งเทวโลก    ก็ไดทรงทํา 
        ปาฏิหารยในครั้งน้ัน. 
                ครัง้น้ัน    เทวดาและมนุษยเกาหมื่นโกฏกิ็ขามพน 
        ความสงสัยท้ังปวง  ในการประกาศธรรม.  
 

                                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปาฏิเหร  ตทากาสิ  ความวา ไดทรงทํา 
ยมกปาฏิหาริย.  หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.   ปาฐะวา  ตทา  เทวมนุสฺสา 
วา   ดังน้ีก็ม.ี    ในปาฐะน้ัน   ปฐมาวิภัตติ    ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติวา   เทว- 
มนุสฺสาน   เพราะฉะนั้นจึงมีความวา   เทวดาและมนุษยเกาหมื่นโกฏ.ิ   บทวา 
ตรึสุ   ไดแก   กาวลวงพน. 
        ครั้งเมื่อ   พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทพระนันทุตตรกุมารพระโอรส 
ของพระองค   อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏ.ิ   ดวยเหตุนั้น   จึง 
ตรัสวา 
                 ครั้งท่ีพระมหาวีระ     ทรงโอวาทพระโอรสของ 
        พระองค  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวแปดหมื่นโกฏิ. 
        ก็ครั้งท่ีพราหมณสหาย  ๒  คน ชื่อ ภัททสาละและวิชิตมติตะ กําลัง 
แสวงหาหวงน้ําคือ   อมฤตธรรม    ก็ไดเห็นพระนารทสัมมาสัมพุทธเจาผูแกลว 
กลายิ่ง  ประทับนั่งในบริษัท.  เขาเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกาย 
ของพระผูมีพระภาคเจา  ก็ตกลงใจวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีกิเลสดุจหลัง- 
คาอันเปดแลวในโลก    เกิดศรัทธาในพระผูมีพระภาคเจา    พรอมดวยบริวารก ็
บวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. เมื่อสองสหายน้ันบวชแลวบรรลุพระอรหัต  
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แลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง    ทามกลางภิกษุแสนโกฏ.ิ 
นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี ๑ ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระนารทพุทธเจาผูแสวงหาคุณย่ิงใหญทรงมี 
        สันนิบาตประชุมสาวก  ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑  เปนการประชุม 
        สาวกแสนโกฎิ. 
        สมัยทีพ่ระนารทสัมมาสัมพุทธเจา    ตรัสพุทธวงศ    จําเดิมแตทรงตั้ง 
ปณิธานของพระองค  ในสมาคมพระญาติ   ภิกษุเกาหมื่นโกฏปิระชุมกัน  เปน 
สันนิบาตครั้งท่ี  ๒.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ครัง้พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธคุณพรอม 
        ทั้งเหตุ   ภิกษุเกาหมืน่โกฏิผูไรมลทินประชุมกัน. 
 

                                            แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  วมิลา   ไดแก   ปราศจากมลทิน  อธิบาย 
วา    พระขีณาสพ. 
        ครั้งท่ีพระยานาค   ชือ่เวโรจนะ   ผูเลื่อมใสในการฝกพระยานาค  ชื่อ 
มหาโทณะ  เนรมิตมณฑปท่ีสําเร็จดวยรัตนะ ๗  ประการ ขนาด ๓ คาวุต  ใน 
แมน้ําคงคา    อาราธนาพระผูมีพระภาคเจา    พรอมทั้งบริวารใหประทับนั่ง  ณ 
มณฑปน้ัน   พรอมท้ังบริวารก็นิมนตเพ่ือทรงชมโรงทานของตน  ณ  ชนบทของ 
ตน  ใหเหลานาฏกะนักฟอนรํานาค  และนักดนตรีผูบรรเลงดนตรีชื่อตาละ ซึ่ง 
ทรงเครื่องประดับแตงตัวนานาชนิด   ไดถวายมหาทาน   แดพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมท้ังบริวารดวยสักการะใหญ      เสวยเสร็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทํา 
อนุโมทนาเสมือนเสด็จลงสูมหาคงคา.  ในกาลนั้นทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทาม 
กลางภิกษุแปดลาน   ผูฟงธรรม   เวลาจบอนุโมทนาภัตทาน   เลื่อมใสแลวบวช 
ดวยเอหิภิกขุบรรพชา   นัน้เปนสันนิบาตครั้งท่ี   ๓.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา  
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                ครัง้เวโรจนนาค   ถวายทานแดพระศาสดา  ภิกษ ุ
        ชินบุตร  แปดลานกป็ระชุมกัน. 
 

                                                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อสติีสตสหสฺสิโย   แปลวา  แปดลาน. 
        ครั้งน้ัน  พระโพธิสตัวของเราบวชเปนฤาษี   เปนผูชํานาญในอภิญญา 
๕ และสมาบัติ  ๘ สรางอาศรมอาศัยอยูขางภูเขาหิมพานต   ลาํดับนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจานารทะ   อันพระอรหันตแปดสิบโกฏแิละอุบาสกผูต้ังอยูในอนาคามิ- 
ผล   หน่ึงหมื่นแวดลอม  เสด็จไปยังอาศรมนั้น    เพ่ืออนุเคราะหฤาษีนั้น.  ดาบส 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน    ก็ปลื้มใจ  สรางอาศรมเพ่ือเปนที่ประทับอยูของ 
พระผูมีพระภาคเจาพรอมท้ังบริวาร    ประกาศพระคุณของพระศาสดาส้ินท้ังคืน 
ฟงธรรมกถาของพระผูมีพระภาคเจา   วันรุงข้ึน   กไ็ปอุตตรกุรุทวีป   นําอาหาร 
มาจากท่ีนั้น   ไดถวายมหาทานแดพระพุทธเจา  พรอมท้ังบริวาร  ถวายมหาทาน 
อยางนี้   ๗  วัน   นําจันทนแดงที่หาคามิไดมาจากปาหิมพานตบูชาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาดวยจันทนแดงนั้น.   ครั้งน้ัน     พระทศพลอันเทวดาและมนุษยแวดลอม 
แลว    ตรัสธรรมกถาแลวทรงพยากรณวา    ผูนี้จักเปนพระพุทธเจาพระนามวา 
โคตมะ    ในอนาคตกาล.  ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน   เราเปนชฎิลมีตบะสูง  ถึงฝงอภิญญา  ๕ 
        ทองเท่ียวไปในอากาศได. 
                แมครั้งน้ัน      เราเลี้ยงดูพระพุทธเจาผูเสมอดวย 
        พระพทุธเจาท่ีไมมีผูเสมอ   พรอมทั้งพระสงฆ     ทั้ง 
        บริวารชน   ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวนํ้าแลวบูชาดวย 
        จันทนแดง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 454 

                แมครั้งน้ัน  พระนารทพุทธเจาผูนําโลกพระองค 
        นั้น    กท็รงพยากรณเราวาจักเปนพระพุทธเจาในกัปที่ 
        หาประมาณมิได  นบัแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคต    ทรงต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ  จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้.                                  
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งราเริงใจ 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้น  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐  ให 
        บริบูรณ.  
 

                                                  แกอรรถ                                 

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ตทาปาห    ตัดบทวา   ตทาป   อห. 
บทวา   อสมสม  ความวา   อดีตพระพุทธเจาท้ังหลายชื่อวา   ไมมีผูเสมอ,  ผู 
เสมอ   คือวัดไดดวยอดีตพระพุทธเจาท่ีไมมีผูเสมอเหลานั้น   ชื่อวาผูเสมอดวย 
พระพุทธเจาที่ไมมีผูเสมอ.  อีกนัยหน่ึง  ผูไมมีผูเสมอ  ผูปราศจากผูเสมอ.   สาธุ- 
ชนผูเสมอ  ผูปราศจากผูเสมอหามิได.  บรรดาผูเสมอดวยทานผูไมมีผูเสมอเหลา 
นั้น  ผูเสมอ   เมื่อควรจะกลาววา   อสมสมสโม    ผูเสมอเสมอกับทานผูไมมี 
ผูเสมอ  พึงทราบวา  ทานกลาวลบ   สมศัพทเสียศัพทหน่ึง.  ความวา   ผูเสมอ 
ดวยผูไมมีผูเสมอ     คือผูปราศจากผูเสมอ.    บทวา  สปริชฺชน  ไดแก   ทั้งชน 
ผูเปนอุบาสก. ปาฐะวา โสป  ม  ตทา   นรมรูน  มชฺเฌ   มชฺเฌ   พฺยากาสิ   จกฺขุมา 
ดังน้ีก็มี.  ปาฐะน้ัน  มีความงายเหมือนกัน.  บทวา  ภุยโย  หาเสตฺว   มานส 
ไดแก    ยังหัวใจใหราเริง   ใหยินดียิ่งข้ึนไป.   บทวา   อธฏิห    วต  อุคฺค 
ไดแก   อธิษฐานขอวัตรสูงข้ึน.   ปาฐะวา   อุตฺตรึ   วตมธิฏาส ึ  ทสปารม-ิ 
ปูริยา   ดังน้ีก็มี.                                                        
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        พระผูมพีระภาคเจานารทะพระองคนั้น     มพีระนครชื่อวา    ธัญญวดี  
พระชนกเปนกษัตริยพระนามวา พระเจาสุเทวะ พระชนนีพระนามวา อโนมา 
คูพระอัครสาวกชื่อวา พระภัททสาละ และพระชติมิตตะ พระพุทธอุปฏฐาก 
ชื่อวา พระวาเสฏฐะ   คูพระอัครสาวิกาชื่อวา พระอุตตรา  และพระผัคคุนี 
โพธิพฤกษชือ่วาตนมหาโสณะ  พระสรีระสูง ๘๘ ศอก พระรัศมแีหงพระสรีระ 
ของพระองคแผไปโยชนหน่ึงเปนนิตย   พระชนมายุเกาหมื่นป   พระอัครมเหสี 
ของพระองคพระนามวา วิชิตเสนา พระโอรสพระนามวา นันทุตตระกุมาร 
ปราสาท  ๓  หลังชื่อวิชิตะ  วิชิตาวี  และวิชิตาราม.   พระองคครองฆราวาสวิสัย 
อยูเกาพันป.  พระองคเสด็จออกอภิเนษกรมณดวยพระบาท  ดวยเหตุนั้น    จึง 
ตรัสวา 
                พระนารทพุทธเจาผูแสวงหาคุณย่ิงใหญ   ทรงมี  
        พระนครชื่อวาธัญญวดี  พระชนกพระนามวา  พระเจา 
        สุเทวะ          พระชนนีพระนามวา  พระนางอโนมา. 
                พระนารทพุทธเจาผูแสวงคุณย่ิงใหญ     ทรงม ี
        พระอัครสาวกชื่อวา  พระภัททสาละและพระชินมิตตะ 
        พระพทุธอุปฏฐากชื่อวา  พระวาเสฏฐะ. 
                พระอัครสาวิกาชื่อวาพระอุตตราเเละพระผัคคุนี 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรียก 
        วาตนมหาโสณะ. 
                พระมหามุนีทรงสูง  ๘๘  ศอก    เชนเดียวกับรูป 
        ปฏมิาทอง  หมื่นโลกธาตุก็เจิดจา.  
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                พระรัศมีวาหนึ่ง    แลนออกจากพระวรกายของ 
        พระองคแผไปท้ังทิศนอยทิศใหญ  แผไปโยชนหนึ่งท้ัง 
        กลางวันกลางคืน  ไมมีระหวางทุกเมื่อ. 
                สมัยน้ัน        ชนบางพวกจุดคบเพลิง     และตาม 
        ประทีปใหติดสวาง  ในท่ีรอบ  ๆ โยชนหน่ึงไมได  เพราะ 
        พระพทุธรัศมีครอบงําไวเสีย. 
                ในยุคน้ัน   มนษุยมีอายุเกาหมื่นป   พระนารท- 
        พุทธเจาพระองคนั้น       ทรงมพีระชนมยืนถึงเพียงน้ัน  
        ก็ยังหมูชนเปนอันมาก  ใหขามโอฆสงสาร. 
                ทองฟางามไพจิตร   ดวยดวงดาวท้ังหลายฉันใด 
        ศาสนาของพระองคก็งามดวยพระอรหันตทั้งหลาย 
        ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                พระนราสภพระองคนั้น  ทรงทําสะพานคือธรรม 
        เพ่ือยังผูปฏิบัติที่เหลือใหขามกระแสสังสารวัฎ  แลว 
        เสด็จดับขันธปรินพิพาน. 
                พระพุทธเจาผูเสมอดวยพระพุทธเจาผูที่ไมมีผู 
        เสมอ  พระองคนั้นก็ดี   พระขณีาสพท้ังหลาย   ผูมีเดช  
        ที่ชั่งไมไดเหลาน้ันก็ดี   ทั้งน้ันก็อนัตรธานไปสิ้น  สังขาร 
        ทั้งปวงก็วางเปลาแนแท. 
 

                                                 แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส  ไดแก  ผูมี 
รูปงามเหมือนรูปปฏิมาท่ีสําเร็จดวยทองที่วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ.     บทวา  
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ทสสหสฺสี   วิโรจติ  ความวา   ทั้งหมื่นโลกธาตุเจิดจารุงเรือง   ดวยพระรัศมี 
ของพระองค.   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงประกาศความขอน้ันนั่นแล   จึงตรัส 
วา    พระรัศมีวาหน่ึง     แลนออกจากพระวรกายของพระองคไปท้ังทิศนอยทิศ 
ใหญ.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พฺยามปฺปกา  กายา   ไดแก   เหมือน 
พระรัศมีวาหน่ึง   เหตุนั้นจึงชื่อวา  พฺยามปฺปภา  อธิบายวา  เหมือนพระรัศมี 
วาหน่ึงของพระผูมีพระภาคเจาของเรา. 
        น  อักษรในคําวา  น  เกจิ  นี ้  เปนปฏิเสธัตถะ  [ความปฏิเสธ]  พึง 
เห็นการเชื่อมความของ  น  อักษรน้ัน กับศัพทวา อุชฺชาเลนฺติ.  บทวา  อุกฺกา 
ไดแก   ประทีปมีดาม.   ชนบางพวกไมยังคบเพลิงหรือดวงประทีปใหติดโพลง 
ไมใหลุกโพลงได.   ถาจะถามวา   เพราะเหตุไร.   ก็ตอบไดวา   เพราะแสงสวาง 
ของพระรัศมีแหงพระพุทธสรีระ.  บทวา  พุทฺธรสีหิ  แปลวา  พระพุทธรัศมี 
ทั้งหลาย.  บทวา   โอตฺถฏา  ไดแก   ทับไว. 
        บทวา   อุฬูหิ   แปลวา  ดวงดาวท้ังหลาย  ความวา  ทองฟางามวิจิตร 
ดวยดวงดาวท้ังหลาย   ฉันใด    พระศาสนาของพระนารทพุทธเจาพระองคนั้น 
ก็งดงามวิจิตรดวยพระอรหันตทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.  บทวา  สสารโสต 
ตรณาย   ไดแก   เพ่ือขามสาครคือสังสารวัฏ.   บทวา  เสสเก  ปฏิปนฺนเก 
ความวา    ยงัเสกขบุคคลท่ีเหลือกับกัลยาณปุถุชน    เวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
บทวา   ธมมฺเสตุ  ไดแก   สะพานคือมรรค.   ความวา   ทรงตั้งสะพานธรรม 
เพ่ือยังบุคคลท่ีเหลือใหขามจากสังสารวัฎ    ทรงทํากิจทุกอยางเสร็จแลว     ก็ปร-ิ 
นิพพาน.   คําท่ีเหลือ   งายทั้งน้ัน    เพราะกลาวไวแลวแตหนหลัง   แล.         
                    จบพรรณนาวงศพระนารทพุทธเจา  
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           ๑๐.  วงศพระปทุมุตตรพุทธเจาที่  ๑๐ 
 
               วาดวยพระประวัติของปทุมุตตรพุทธเจา 
 
                 [๑๑]   ตอจาก     สมัยของพระนารทพุทธเจา 
         พระพุทธเจา  พระนามวา ปทุมตุตระ  ผูเปนยอดแหง 
         สัตวสองเทา  พระชินะผูไมกระเพื่อม  เปรยีบดังสาคร. 
                พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในกัปใด   กัปนั้น  ชื่อวา 
        มัณฑกัป  หมูชนท่ีสัง่สมกุศลไว   ก็ไดเกิดในกัปนั้น. 
                ในการแสดงธรรมครั้งท่ี ๑  ของพระผูมพีระภาค- 
         เจาปทุมุตตระ   ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.      
                แมตอจากนั้น เมื่อพระองคทรงหลั่งฝนคือธรรม 
         ยังสัตวทั้งหลายใหเอิบอิ่ม  อภิสมัยครั้งท่ี ๒  ก็ไดมีแก 
        สัตวสามหมื่นเจ็ดพัน. 
                ครัง้พระมหาวีระ  เขาเฝาพระเจาอานันทะ  เสด็จ 
        เขาไปใกลพระชนก  ทรงลั่นอมตเภรี. 
                เมือ่ทรงลั่นอมตเภรี  ทรงหลั่งฝนคือธรรม  อภิสมัย 
         ครั้งท่ี  ๓  ก็ไดมีแกสัตวหาลาน. 
                พระพุทธเจาผูฉลาดในเทศนา      ทรงโอวาทให 
         สัตวรู  ยังสัตวทั้งปวงใหขามโอฆสงสาร    ทรงยังหมู 
        ชนเปนอันมากใหขามโอฆสงสาร.   
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                พระปทุมุตตรศาสดา    ทรงมีสันนิบาตประชุม 
        สาวก ๓ ครั้ง สาวกแสนโกฏิประชุมกัน  เปนสันนิบาต 
        ครั้งท่ี   ๑. 
                ครัง้พระพุทธเจาผูเสมอดวยพระพุทธเจา   ผูไมม ี
        ผูเสมอ  จําพรรษา  ณ  เวภารบรรพต สาวกเกาหมื่นโกฏ ิ
        ประชมุกัน  เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒. 
                เมือ่พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปอีก  ผูออกจากคาม 
         นิคมและรัฐ    บวชเปนสาวกแปดหมื่นโกฏิประชุมกัน 
        เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
                สมัยน้ัน   เราเปนผูครองรัฐชื่อ   ชฎิล   ไดถวาย 
         ภัตตาหารพรอมท้ังผา    แดพระสงฆมีพระสัมพุทธเจา 
         เปนประธาน. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น  ประทับน่ังทามกลาง 
         สงฆ  ทรงพยากรณเราวาจักเปนพระพุทธเจา  ในแสนกปั 
         นับแตกัปน้ีไป. 
                พระตถาคต ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัศดุ 
         ท่ีนารืน่รมย   ต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต     ประทับน่ัง   ณ  โคนตนอชปาล- 
         นิโครธ  ทรงรบัขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลวเสด็จไปยัง 
           แมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น  เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ.   
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                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู ณ  โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนี   พระนามวา พระนาง 
         มายา  พระชนก พระนามวา พระเจาสุทโธทนะ  ทาน 
        ผูนี้จักมพีระนามวา โคตมะ. 
                พระอัครสาวกชื่อพระโกลิตะ และพระอุปติสสะ 
         ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบต้ังมั่น  พระ- 
        พุทธอปุฏฐากชื่อพระอานันทะจักบํารุงพระชินเจาผูนี้. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อพระเขมา  และ  พระอุบล- 
        วรรณา   ผูไมมีอาสวะปราศจากราคะ  มีจิตสงบต้ังมั่น 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น  เรียก 
        วาตนอสัสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก   ชื่อจิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา   ชื่อนันทมาตา   และอุตตรา.   พระ 
        โคดมผูมีพระยศ  พระองคจักมพีระชนมายุ  ๑๐๐ ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารสันี้ของ 
         พระผูไมมีผูเสมอ  ผูแสวงคุณยิ่งใหญแลว   ก็ปลาบปลื้ม 
        ใจวา   ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรอง   ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา.  
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                ผิวา   พวกเราพลาดคําส่ังสอนของพระโลกนาถ 
          พระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล  พวกเรา  ก็จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อจะขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา  ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง ขามแมน้ําใหญฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด  ผิวา   ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซรในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้  ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสแมของพระองคแลวอธิษฐานขอ 
         วัตรย่ิงยวดขึ้นไป  ไดทําความเพียรมั่นคงอยางย่ิง  เพ่ือ 
         บําเพ็ญบารมี  ๑๐  ใหบริบรูณ. 
                ครัง้น้ัน    พวกเดียรถียทั้งหมด  มีใจผิดปกติ  ใจ 
          เสีย  ถูกกําจัดความถือตัวและกระดางแลว   บรุุษบาง 
         พวกของเดียรถียเหลาน้ัน    ไมยอมบํารุงบําเรอก็ขับไล 
         เดียรถียเหลาน้ันออกไปจากรัฐ. 
                พวกเดียรถียทั้งหมดประชมุกันในท่ีนั้น     เขาไป 
         ที่สํานักของพระพุทธเจา  ทูลวอนวา   ขาแตพระมหา- 
         วีระขอพระองคโปรดเปนสรณะ  ดวยเถิด. 
                พระปทุมุตตรพุทธเจา  ผูเอ็นดู   มีพระกรุณา 
          แสวงประโยชนแกสัตวทั้งปวง   ทรงต้ังเดียรถียที่ประ- 
        ชมุกันท้ังหมด  ไวในศีล  ๕.  
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                ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ไม 
         วุนวายอยางน้ี วางเปลาจากเดียรถียทั้งหลายงดงามดวย 
        พระอรหันตทั้งหลาย  ผูชํานาญคงท่ี. 
                พระปทุมุตตรศาสดา  ทรงมีพระนครชือ่หังสวดี 
        พระชนกพระนามวา พระเจาอานันทะ พระชนนีพระ-  
         นามวา  พระนางสุชาดา. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัยเกาพันป  ทรงมีปรา- 
         สาทช้ันเย่ียม   ๓  หลัง  ชือ่   นารี   พาหนะ  ยสวดี. 
                มพีระสนมนารี   ที่แตงกายงาม    จํานวนสี่หมื่น 
         สามพันนาง มีพระอัครมเหสีพระนามวา พระนางวสุล- 
        ทัตตา  พระโอรสพระนามวา  พระอุตตระ.              
                พระผูเปนยอดบุรุษ  ทรงเหน็นิมิต   ๔  เสด็จออก 
         อภิเนษกรมณดวยปราสาท   ทรงต้ังความเพียร ๗ วัน. 
                พระมหาวีระ  ปทุมุตตระ   ผูนําพิเศษ  ผูสงบ  อัน 
         ทาวมหาพรหมอาราธนาแลว    ทรงประกาศพระธรรม 
        ณ  พระราชอุทยาน มิถิลาอันสูงสุด. 
                พระปทุมุตตรศาสดา ทรงมีพระอัครสาวก  ชื่อวา  
         พระเทวิละ  และพระสุชาตะ พระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา 
        พระสมุนะ. 
                พระอัครสาวิกาชื่อวาพระอมิตา และ พระอสมา 
        โพธิพฤกษเรียกวา   ตนสลละตนชางนาว. 
                อคัรอุปฏฐากชื่อวา  อมิตะ  และติสสะ อัครอุปฏ-  
           ฐายิกาชื่อวา หัตถา  และ สุจิตตา.  
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                พระมหามุนี  สูง  ๕๘ ศอก     พระลักษณะประ- 
         เสริฐ ๓๒ ประการ  เชนเดียวกบัรูปปฏิมาทอง. 
                พระรัศมีแหงพระสรีระ  แผไป  ๑๒ โยชน   โดย 
        รอบ  ยอดเรือน  บานประตู    ฝา   ตนไม  กองศิลาคือ 
        ภูเขา  ปดก้ันพระรัศมีนั้นไมได. 
                ในยุคน้ัน     มนุษยมีอายุแสนป   พระปทุมุตตร- 
        พุทธเจา พระองคนั้น   ทรงมีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน  
        ยอมยังหมูชนเปนอนัมากใหขามโอฆสงสาร. 
                พระองคทั้งพระสาวก  ยังชนเปนอันมากใหขาม 
         แลว     ตัดความสงสัยทุกอยาง    ก็ดับขันธปรินิพพาน 
         เหมือนกองไฟลุกโพลงแลว   ก็ดับไปฉะนั้น. 
                พระปทุมุตตรชินพุทธเจา  ปรินิพพาน  ณ  พระ- 
         วิหารนันทาราม    พระสถูปอันประเสริฐของพระองค 
        ณ  ที่นัน้    สูง ๑๒   โยชน. 
                       จบวงศพระปทุมุตตรพุทธเจาท่ี   ๙  
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       พรรณนาวงศพระปทุมตุตรพุทธเจาที่  ๑๐ 
 
        พระศาสนาของพระนารทพุทธเจาเปนไปไดเกาหมื่นป    ก็อันตรธาน. 
กัปนั้นก็พินาศไป  ตอจากนั้น    พระพทุธเจาท้ังหลาย  ก็ไมอุบัติในโลก  ตลอด 
อสงไขยแหงกัปทั้งหลาย.  วางพระพุทธเจา  มีแสงสวางที่ปราศจากพระพุทธเจา. 
แตนั้น    เมื่อกัปและอสงไขยท้ังหลายลวงไป ๆ ในกัปหน่ึง   ทีสุ่ดแสนกัปนับแต 
กัปนี้      พระพุทธเจาพระองคหน่ึง  ทรงพิชิตมาร  ปลงภาระ   มีพระเมรุเปน 
สาระ  ไมมีสังสารวัฏ    มสีัตวเปนสาระ    ยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวง   พระนาม 
วา  ปทุมุตตระ   ก็อุบัติข้ึนในโลก.   แมพระองคก็ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย 
บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต    จุติจากดุสิตน้ันแลว    ก็ถือปฏิสนธใินพระครรภของ 
พระนางสุชาดาเทวี    ผูเกดิในสกุลท่ีมชีื่อเสียง   อัครมเหสีของ    พระเจา- 
อานันทะ    ผูทําความบันเทิงจิตแกชนทั้งปวง     กรุงหังสวดี.    พระนาง- 
สุชาดาเทวี  นั้น    อันทวยเทพอารักขาแลว    ถวนกําหนดทศมาส   ก็ประสูติ 
พระปทุมุตตรกุมาร  ณ  พระราชอุทยานหังสวดี.   ในสมัยปฏิสนธิ   และสมภพ 
ก็มีปาฏิหาริย   ดังกลาวแลวแตหนหลัง.          
        ดังไดสดับมา  ในสมัยพระราชกุมารพระองคนั้น  ทรงสมภพ   ฝนดอก 
ปทุมก็ตกลงมา.  ดวยเหตุนั้น   ในวันเฉลิมพระนามพระกุมาร  พระประยูรญาติ 
ทั้งหลายจึงเฉลิมพระนามวา    ปทมุตุตรกุมาร.    พระกุมารพระองคนั้นทรง 
ครองฆราวาสวิสัยหม่ืนป.  พระองคมีปราสาท ๓ หลังเหมาะแกฤดูทั้งสาม   ชื่อ 
นรวาหนะ    ยสวาหนะ  และ  วสวัตดี  มีพระสนมนารีแสนสองหม่ืนนาง    มี 
พระนางวสุทัตตาเทวี   เปนประมุข   เมื่อ   พระอตุตรกุมาร   ผูยอดเยี่ยม 
ดวยพระคุณทุกอยาง      พระโอรสของพระนางวสุทัตตาเทวีทรงสมภพแลว  
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พระองคก็ทรงเห็นนิมิต  ๔  ทรงพระดําริจักเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   พอทรง 
พระดําริเทานั้นปราสาทที่ชื่อวา   วสวัตดี   กล็อยข้ึนสูอากาศ   เหมือนจักรของ 
ชางหมอไปทางทองอัมพร   เหมือนเทพวิมาน  และเหมือนดวงจันทรเพ็ญ  ทํา 
โพธิพฤกษไวตรงกลางลงที่พ้ืนดิน เหมือนปราสาทที่กลาวแลว ในการพรรณนา 
วงศของพระโสภิตพุทธเจา. 
        ไดยินวา    พระมหาบุรุษเสด็จลงจากปราสาทน้ัน     ทรงหมผากาสายะ 
อันเปนธงชัยแหงพระอรหันต   ซึ่งเทวดาถวาย    ทรงผนวชในปราสาทน้ันนั่น 
เอง  สวนปราสาทกลับมาต้ังอยูในที่ต้ังเดิมของตน.   บริษัททุกคนที่ไปกับพระ- 
มหาสัตว  พากันบวช   เวนพวกสตรี.   พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญเพียร  ๗  วัน 
พรอมกับผูบวชเหลาน้ัน วันวิสาขบูรณมี เสวยขาวมธุปายาส ที่ ธิดารุจานันท- 
เศรษฐี   อุชเชนีนิคม   ถวายแลว   ทรงพักกลางวัน  ณ สาลวัน    เวลาเย็น 
ทรงรับหญา  ๘ กํา ที่ สมุติตะอาชีวก  ถวาย  เสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษ  ชื่อ 
ตน  สลละ ชางนาว   ทรงทําประทักษิณโพธิพฤกษนั้น   ทรงลาดสันถัตหญา 
กวาง ๓๘  ศอก   ทรงนั่งขัดสมาธิ   อธิษฐานความเพียรมีองค  ๔  ทรงกําจัดกอง 
กําลังมารพรอมท้ังตัวมาร  ยามท่ี  ๑  ทรงระลึกไดบุพเพนิวาส.   ยามท่ี ๒   ทรง 
ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์, ยามท่ี   ๓ ทรงพิจารณาปจจยาการออกจากจตุตถฌาน 
มีอานาปานัสสติเปนอารมณ  แลวหยัง่ลงในขันธ  ๕  ทรงเห็นลักษณะ  ๕๐ ถวน 
ดวยสามารถแหงความเกิดข้ึนแลวเส่ือมไป ทรงเจริญวิปสสนาจนถึงโคตรภูญาณ  
แทงตลอดพระพุทธคุณท้ังส้ิน  ดวยอรยิมรรค  ทรงเปลงพระอุทานที่พระพุทธ- 
เจาทุกพระองคประพฤติมาวา  อเนกชาติสสาร  ฯ เป ฯ  ตณฺหาน   ขยมชฺฌคา.  
ไดทราบวา  ครั้งน้ัน ฝนดอกปทุมตกลงมา  ประหน่ึงประดับทั่วภายในท้ังหมื่น 
จักรวาล.   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  
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                ตอจากสมัยของพระนารทพุทธเจา พระสัมพุทธ- 
        เจาพระนามวาปทุมุตตระ   ผูเปนยอดแหงสัตวสองเทา 
        พระชินะผูไมหว่ันไหว   เปรียบดังสาครท่ีไมกระเพ่ือม 
        ฉะนั้น. 
                พระพุทธเจาไดอุบัติในกัปใด   กัปนั้นเปนมัณฑ- 
        กัป  หมูชนผูสั่งสมกุศลไว  ก็ไดเกิดในกัปนั้น. 
 

                                           แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สาครูปโม  ไดแก  มีภาวะลึกล้ําเสมือน 
สาคร.  ในคําวา  มณฺฑกปฺโป  วา  โส   อาสิ  นี้   พระสัมมาสัมพุทธเจา  ๒ 
พระองคอุบัติในกัปใด   กัปนี้ชื่อวา  มัณฑกัป. 
  จริงอยู   กัปมี  ๒  คือ สญุญกัป  และอสุญญกัป   บรรดากัปทัง้สอง 
นั้น    พระพทุธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระเจาจักรพรรดิ   ยอมไมอุบัติใน 
สุญญกัป    เพราะฉะน้ันกัปนั้น   จึงเรียกวา   สุญญกัป  เพราะวางเปลาจากบุคคล 
ผูที่คุณ. 
         อสุญญกัปน้ี ๕  คือ สารกัป   มัณฑกัป  วรกัป  สารมัณฑกปั 
ภัททกัป. 
        ในอสญุญกัปนั้นกปัที่ประกอบดวยสาระคือคุณ เรียกวา  สารกัป  เพราะ 
ปรากฏ  พระสัมมาสัมพุทธเจาแตพระองคเดียว.     ผูกําเนิดคุณสาร     ยังคุณสาร 
ใหเกิด 
        สวนในกัปใด  เกิดพระพุทธเจา  ๒  พระองค  กัปนั้นเรียกวา   มัณฑกปั. 
        ในกัปใด   เกิดพระพุทธเจา  ๓  พระองค    บรรดาพระพุทธเจาท้ัง   ๓ 
พระองคนั้น     พระองคที่ ๑ พยากรณพระองคที่ ๒ พระองคที่  ๒ พยากรณ 
พระองคที่  ๓.  ในกัปนัน้  มนุษยทั้งหลาย  มีใจเบิกบาน  ยอมเลือก  โดยปณิธานท่ี 
คนปรารถนา  เพราะฉะน้ัน    กัปนั้น    จึงเรียกวา  วรกัป.   
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                   สวนในกัปเกิดพระพุทธเจา  ๔  พระองค   กัปนั้นเรียกวา   สารมัณฑ-  
กัป   เพราะประเสริฐกวา   มีสาระกวา   กัปกอน ๆ 
                  ในกัปใดเกิดพระพุทธเจา  ๕  พระองค  กัปนั้นเรียกวา   ภัททกปั. 
                   ก็ภัททกัปนั้น   หาไดยากยิ่ง.   ก็กัปน้ัน   โดยมาก   สัตวทั้งหลาย   เปน 
ผูมากดวยกัลยาณสุข.   โดยมาก   ติเหตุกสัตวยอมทําความส้ินกิเลส   ทุเหตุกสัตว 
ยอมถึงสุคติ.     อเหตุกสัตว    ก็ไดเหตุ.     เพราะฉะนั้น    กัปน้ัน     จึงเรียกวา 
ภัททกัป.   ดวยเหตุนั้น    ขาพเจาจึงกลาววา   อสุญญกัปม ี๕ เปนตน.    สมจริง 
                ดังท่ีพระโบราณาจารยกลาวไววา 
         เอโก  พุทฺโธ   สารกปฺเป   มณฑฺกปฺเป   ชินา  ทุเว 
        วรกปฺเป  ตโย  พุทธฺา                 สารมณฺเฑ  จตุโร  พุทฺธา 
        ปฺจ  พุทฺธา   ภททฺกปฺเป            ตโต  นตฺถาธิกา  ชินา. 
        ในสารกัป   มีพระพุทธเจา  ๑ พระองค  ในมัณฑ- 
        กัป   มพีระพุทธเจา  ๒   พระองค    ในวรกัป    มีพระ 
        พุทธเจา ๓ พระองค   ในสารมณัฑกัป   มีพระพุทธเจา 
        ๔  พระองค  ในภัททกัป   มีพระพุทธเจา  ๕  พระองค 
        พระพทุธเจามากกวาน้ันไมมี    ดังน้ี. 
สวนในกัปใด  พระปทุมตุตรทศพลอุบัติ  กัปนั้นแมเปนสารกัป  ทาน 
ก็เรียกวามัณฑกัป  เพราะเปนเชนเดียวกับมัณฑกัป  ดวยคุณสมบัติ.   วาศัพท 
พึงเห็นวา  ลงในอรรถอุปมา.  บทวา  อุสฺสนฺนกุสลา  ไดแก  ผูสั่งสมบุญไว. 
บทวา   ชนตา  ไดแก  ชุมชน 
                   ก็พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ.   ผูเปนยอดบุรุษ   ทรงยับยั้ง  ณ โพธ-ิ  
บัลลังก ๗ วัน    ทรงยางพระบาทเบื้องขวา    ดวยหมายพระหฤทัยวา    จะวาง 
พระบาทลงที่แผนดิน.   ลําดับนั้น   ดอกบัวบกท้ังหลายมีเกสรและชอละเอียดไร  
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มลทิน   มีใบดังเกิดในน้ําไมหมนหมองไมบกพรองแตบริบูรณ  ชําแรกแผนดินผุด 
ข้ึนมา  บัวบกเหลาน้ันมีใบชิดกัน  ๙๐ ศอก เกสร  ๓๐  ศอก ชอ  ๑๒ ศอก เรณูของ 
ดอกแตละดอกขนาดหมอใหม  สวนพระศาสดาสูง  ๕๘  ศอก ระหวางพระพาหาสอง 
ขางของพระองค ๑๘ ศอก พระนลาต  ๕ ศอก  พระหัตถและพระบาท  ๑๑ ศอก. 
พอพระองคทรงเหยียบชอ  ๑๒  ศอก    ดวยพระบาท  ๑๑  ศอก   เรณูขนาดหมอ 
ใหม  ก็ฟุงข้ึนกลบพระสรีระ  ๕๘  ศอก  แลวกลบัทวมทับ   ทําใหเปนเหมือน 
ฝุนมโนศิลาปนเปนจุณ.   หมายเอาขอนั้น    พระอาจารยผูรจนาคัมภีรสังยุตต- 
นิกายจึงกลาววา  พระศาสดาปรากฏในโลกวา  พระปทุมุตตระ   ดังน้ี. 
        ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ  ผูยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวง 
ทรงรับอาราธนาของทาวมหาพรหม   ทรงตรวจดูสัตวทั้งหลาย  ผูเปนดังภาชนะ 
รองรับพระธรรมเทศนา   ทรงเห็นพระราชโอรส  ๒  พระองค คือ  เทวละ   และ 
สุชาตะ กรุงมิถิลา ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ทันใดก็เสด็จโดยทางอากาศ   ลงทีพ่ระ 
ราชอุทยานกรุงมิถิลา   ใชพนักงานเฝาพระราชอุทยานใหเรียกพระราชกุมาร 
ทั้งสองพระองคมาแลว   ทั้งสองพระองคนั้น   ทรงดําริวา    พระปทุมุตตรกุมาร 
โอรสของพระเจาอาของเรา    ทรงผนวช.   ทรงบรรล ุ  พระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เสด็จถึงนครของเรา  จําเราจักเขาไปเฝาพระองคพรอมดวยบริวาร  ก็เขาเฝาพระ 
ผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ  นั่งแวดลอม.  ครั้งน้ัน  พระทศพล  อันพระราชกุมาร 
และบริวารเหลาน้ันแวดลอมแลว   ทรงรุงโรจนดุจจันทรเพ็ญ   อันหมูดาวแวด 
ลอมแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  ที่นั้น.  ครั้งน้ัน    ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี  
๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ในการแสดงธรรมครั้งท่ี  ๑   ของพระผูมพีระภาค 
        เจาปทุมุตตระ   ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.  
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        สมัยตอมา   พระผูมพีระภาคเจาทรงยังมหาชนใหรอน   ดวยความรอน 
ในนรก    ทรงแสดงธรรมในสมาคมของสรทดาบส    ทรงยังหมูสัตวนับไดสาม 
ลานเจ็ดแสน   ใหดื่มอมตธรรม   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ตอจากนั้น     เมื่อทรงหล่ังฝนธรรม   ใหสัตวทั้ง  
        หลายเอิบอิ่ม   อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตวสามลาน 
        เจ็ดแสน.   
        ก็ครั้ง  พระเจาอานันทมหาราช  ปรากฏพระองคในกรุงมิถิลา  ใน 
สํานักของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมดวยบุรุษ  [ทหาร]  สองหมื่น 
และอมาตยยี่สิบคน.   พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ     ทรงใหชนเหลาน้ันบวช 
ดวยเอหิภิกขุบรรพชาทุกคน      อันชนเหลาน้ันแวดลอมแลว     เสด็จไปทําการ 
สงเคราะหพระชนก  ประทับอยู  ณ กรุงหังสวดี  ราชธานี   ในท่ีนั้น    พระองค 
เสด็จจงกรม  ณ  รัตนจงกรม ในทองนภากาศ  ตรัสพุทธวงศเหมือนพระผูมีพระ- 
ภาคเจาของเรา    ในกรุงกบิลพัสดุ   ครั้งน้ันธรรมาภิสมัยครั้งที่  ๓   ไดมีแกสัตว 
หาลาน   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ครัง้พระมหาวีระ   เขาไปโปรดพระเจาอานันทะ 
        เสด็จเขาไปใกลพระชนก    ทรงลัน่อมตเภรี. 
                เมือ่ทรงลั่นอมตเภรีแลว   ทรงหลั่งฝนคือ   ธรรม 
        อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวหาลาน. 
 

                                                  แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อานนฺท  อุปสงฺกมิ     ตรัสหมายถึง 
พระเจาอานันทะ พระชนก.  บทวา  อาหนิ  แปลวา  ลั่น   (ตี).  บทวา  อาหเต 
ก็คือ   อาหตาย   ทรงลั่นแลว.   บทวา  อมตเภริมหฺิ  ก็คือ  อมตเภริยา  เมื่อ  
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กลองอมตะ   พึงเห็นวาเปนลิงควิปลาส   ปาฐะวา   อาเสวิเต   ดงัน้ีก็มี    ปาฐะ 
นั้น  มีความวา    อาเสวิตาย     อันเขาซองเสพแลว.     บทวา   วสฺสนฺเต 
ธมฺมวุฏ ิยา  ความวา  หลัง่ฝนคือธรรม  บัดนี ้  เมื่อทรงแสดงอุบายเพ่ือกระ 
ทําอภิสมัยจึงตรัสวา                                                                                                                                                
ะ 
                พระพุทธเจาผูทรงฉลาดในเทศนา   ทรงสั่งสอน 
        ใหสัตวเขาใจ  ใหสัตวทั้งหลายขาม  ทรงยังหมูชนเปน 
        อันมากใหขามโอฆสงสาร.    
                           

                                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โอวาทกะ  ไดแก    ชื่อวา โอวาทกะ 
เพราะสั่งสอนดวยพรรณนาคุณานิสงสของสรณะและการสมาทานศีล และธุดงค. 
บทวา   วิฺาปโก  ไดแก  ชื่อวา   วญิญาปกะ   เพราะใหเขารูสัจจะ  ๔  คือ 
ใหเขาตรัสรู.   บทวา    ตารโก  ไดแก  ใหขามโอฆะ  ๔. 
        ครั้งน้ัน        พระศาสดาทรงมีพระพักตรเสมือนจันทรเพ็ญในวันเพ็ญ 
มาฆบูรณมี     ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง    ทามกลางภิกษุแสนโกฏ ิ  ณ  มถิิลา 
ราชอุทยาน  กรุงมิถิลา  นัน้เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๑  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระศาสดาปทุมุตตระ    ทรงมีสันนิบาตประชุม 
        สาวก ๓ ครั้ง     ครัง้ท่ี  ๑   เปนการประชุมสาวกแสน 
        โกฏ.ิ 
        ครั้ง  พระผูมีพระภาคเจา  จําพรรษา ณ ยอดเวภารบรรพต  ทรงแสดง 
ธรรมโปรดมหาชนท่ีมาชมบรรพต  ทรงยังชนเกาหมื่นโกฏิใหบวชดวยเอหิภิกขุ 
บรรพชา   อันภิกษุเหลานั้นแวดลอมแลว   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง   นัน้เปน 
สันนิบาตครั้งท่ี  ๒.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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                ครัง้พระพุทธเจา  ผูเสมอดวยพระพุทธเจา  ผูไม 
        มีผูเสมอ   เสด็จจําพรรษา  ณ  เวภารบรรพต  ภิกษุเกา 
        หมื่นโกฏิประชุมกัน   เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒. 
        เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ผูมีพระคุณ    ผูเปนนาถะของ ๓ โลก   ทรง 
ทําการเปลื้องมหาชนจากเครื่องผูก    เสด็จจาริกไปตามชนบท    ภิกษุแปดหม่ืน 
โกฏิประชุมกัน  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                เมือ่พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปอีก     ภกิษุที่ออก 
        บวชจากคามนิคมและรัฐแปดหมื่นโกฏิประชุมกันเปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี  ๓. 
 

                                         แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  คามนิคมรฏโต  ก็คือ  คามนิคม- 
รฏเห ิ จากคามนิคมรัฐชนบท     หรอืปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน    ปาฐะนั้น 
ความวา  ผูออกบวชจากคามนิคมและรัฐทั้งหลาย. 
        ครั้งน้ัน   พระโพธิสตัวของเรา  เปนผูครองรัฐใหญชื่อวา  ชฎลิ มีทรัพย 
หลายโกฏ ิ   ไดถวายทานอยางดีพรอมทั้งจีวร    แดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประธาน   เสร็จอนุโมทนาภัตทาน   พระพุทธเจาพระองคนั้น    ก็ทรงพยากรณ 
เราวา   ในอนาคตกาล   จักเปนพระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ  ในท่ีสุดแสนกัป 
ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน      เราเปนผูครองรัฐ   ชื่อชฎิล ไดถวาย 
        ภัตตาหารพรอมท้ังผา  แดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
        ประธาน.  
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                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น  ประทับน่ังทามกลาง 
        สงฆ ทรงพยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา 
        ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป. 
                พระตถาคต  ต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ   จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว     กอ็ธิษฐาน 
        ขอวัตรย่ิงยวดขึ้น  ไดทําความเพียรมั่นคงอยางย่ิง  เพ่ือ 
        บําเพ็ญบารม ี  ๑๐ ใหบรบิูรณ. 
 

                                             แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สมพฺุทฺธปฺปมุข  สงฺฆ  ก็คือ   พุทฺธปฺ- 
ปมุขสฺส    สงฺฆสฺส    แดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน   ทุติยาวิภัตติ 
ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ.    บทวา  สภตฺต   ทุสฺสมทาสห   ความวา    เราได 
ถวายภัตตาหารพรอมดวยจีวร. บทวา  อุคฺคทฬฺห   แปลวา  มั่นคงย่ิง.  บทวา 
ธิตึ    ความวา ไดทําความเพียร. 
        ครั้งพระผูมีพระภาคเจา  ปทุมุตตระ    ไมมีพวกเดียรถีย    เทวดาและ 
มนุษยทุกคนถึงพระพุทธเจาพระองคเดียวเปนสรณะ    ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ครัง้น้ัน     พวกเดียรถีย   ผูมีใจผัดปกติ   มีใจเสีย 
        ถูกกําจัดมานะหมด  บรุุษบางพวกของเดียรถียเหลาน้ัน 
        ไมยอมบํารุงบําเรอ   ก็ขบัไลเดียรถียเหลาน้ัน  ออกไป 
        จากแวนแควน. 
                ทกุคนมาประชุมกันในท่ีนัน้       ก็เขาไปท่ีสํานัก 
        ของพระพุทธเจา  ทูลวอนวา  ขาแตพระมหาวีระ   ขอ  
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        พระองคทรงเปนที่พ่ึง    ขาแตพระผูมีพระจักษุ    ขอ 
        พระองคทรงเปนสรณะ. 
                พระพุทธเจาผูทรงมีความเอ็นดู      มีพระกรุณา 
        แสวงประโยชนแกสัตวทั้งหลาย     ก็ทรงยังเดียรถียที่ 
        ประชมุกันทั้งหมดใหต้ังอยูในศีล. 
                ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน       ไมอากูล 
        อยางน้ี วางเปลาจากเดียรถียทั้งหลาย  งดงามดวยพระ- 
        อรหันตทั้งหลาย  ผูชํานาญ  ผูคงท่ี. 
 

                                         แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา พฺยาหตา ไดแก ผูมีความถือตัวและความ 
กระดางถูกขจัดแลว  ในคําวา  ติตฺถิยา นี้  พึงทราบวาติตถะ พึงทราบวาติตถกระ 
พึงทราบวาติตถิยะ.  ใน  ๓  อรรถนั้น   ชื่อวา  ติตถะ  เพราะคนท้ังหลายขามไป 
ดวยอํานาจทิฏฐิมีสัสสตะทิฏฐิเปนตน   ไดแก   ลัทธิ.    ผูยังลัทธินั้นใหเกิดข้ึน 
ชื่อวา  ติตถกระ  ผูมีในลทัธิ   ชื่อวา  ติตถิยะ.  พึงทราบวาท่ีตรัสวา  พวก 
เดียรถีย   ถูกกําจัดความถือตัวและกระดางเสียแลวเปนตน    ก็เพ่ือแสดงวา   เขา 
วา    ครั้งพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระไมมีเดียรถีย   ถึงเดียรถียเหลาใด   ยังมี 
เดียรถียแมเหลาน้ัน   ก็เปนเชนนี้.     บทวา   วิมนา  ไดแก    มใีจผิดแผกไป. 
บทวา  ทุมฺมนา   เปนไวพจนของคําวา  วิมนา     นั้นนั่นแหละ.   บทวา 
น  เตส  เกจิ  ปริจรนฺติ   ความวา    บุรษุแมบางพวกของเดียรถียเหลาน้ัน 
ไมทําการนวดฟน   ไมใหภิกษาหาร  ไมสักการะ   ไมเคารพ   ไมนับถือ  ไม 
บูชา  ไมยอมลุกจากท่ีนั่ง  ไมทําอัญชลกีรรม.  บทวา  รฏโต   ไดแก   แม  
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จากรัฐทั่วไป.    บทวา  นจิฺฉุภนฺติ   ไดแก   นําออกไป  รุกราน   อธิบายวา 
ไมใหที่อยูแกเดียรถียเหลาน้ัน.   บทวา   เต   ไดแก  เดียรถียทัง้หลาย.  
        บทวา   อุปคฺฉุ   พุทฺธสนฺติเก   ความวา  พวกอัญญเดียรถีย  แม 
ทั้งหมด   ที่ถกูพวกมนุษยชาวแวนแควนรุกราน   อยางนี้    มาประชุมแลวกถ็ึง 
พระปทุมุตตรทศพลพระองคเดียวเปนสรณะ พากันกลาวถึงสรณะอยางนี้วา  ขอ 
พระองคโปรดทรงเปนศาสดา   เปนนาถะ   เปนคติ   เปนที่ไปเบื้องหนา   เปน 
สรณะของพวกขาพระองคเถิด.  ชื่อวา  อนุกมัปกะ   เพราะทรงเอ็นดู. ชื่อวา 
การุณิกะ  เพราะทรงประพฤติดวยความกรุณา.  บทวา สมฺปตฺเต ไดแก  พวก 
เดียรถียที่มาประชุมเขาถึงสรณะ.  บทวา  ปฺจสีเล  ปติฏห ิ ความวา  ให 
ต้ังอยูในศีล   ๕.   บทวา   นิรากุล  ไดแก  ไมอากูล  อธิบายวา  ไมปะปนดวย 
ลัทธิอ่ืน.   บทวา   สฺุก  ไดแก  วางเปลาจากเดียรถียเหลาน้ัน.   บทวา   ต    
พึงเติมคําลงไปวา   พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน.     บทวา  วิจตฺิต 
ไดแก  งามวิจิตร.   บทวา   วสีภูเตหิ   ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ.  
        พระผูมพีระภาคเจาปทุมุตตระพระองคนั้น    มีพระนครชื่อวา  หังสวดี 
พระชนกพระนามวา   พระเจาอานันทะ   พระชนนีพระนามวา  พระนาง 
สุชาดาเทวี.   คูพระอัครสาวก  ชื่อ  พระเทวิละ  และพระสุชาตะ พระพุทธ 
อุปฏฐาก ชื่อ พระสุมนะ  คูพระอัครสาวิกาชื่อ  พระอมิตา  และ  พระอสมา 
โพธิพฤกษชือ่  ตนสลละ  ชางนาว.    พระสรีระสูง  ๕๘ ศอก    พระรัศมีของ 
พระองคแผไปกินเนื้อท่ี ๑๒ โยชน โดยรอบ พระชนมายุแสนป  พระอัครมเหสี 
พระนามวา  พระนางวสุทัตตา   พระโอรสพระนามวา  อุตตระ    เลากันวา 
พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระวหิารนันทาราม 
อันเปนที่นารื่นรมยอยางยิ่ง.   สวนพระบรมสารีริกธาตุของพระองค   กระจัดกระจาย  
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ทั่วไป    พวกมนุษยทั่วชมพูทวีป    ชมุนุมกันชวยกันสรางพระเจดียสําเร็จดวย 
รัตนะ ๗ ประการสูง ๑๒ โยชน   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระปทุมุตตรศาสดา  มีพระนคร ชื่อวา หังสวดี 
        พระชนก  พระนามวา  พระเจาอานันทะ    พระชนนี 
        พระนามวา พระนางสุชาดา. 
                พระปทุมุตตรพุทธเจา      ผูแสวงคุณยิ่งใหญม ี
        พระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระอมิตา และ พระอสมา  โพธ-ิ 
        พฤกษของพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น ชื่อตนสลละ 
        (ตนชางนาว). 
                พระมหามุนีสงู  ๕๘  ศอก   พระลักษณะอันประ- 
        เสริฐ  ๓๒  เชนเดียวกับรูปปฏิมาทอง. 
                พระรัศมีแหงพระสรีระ  แผไปรอบๆ ๑๒ โยชน  
        ยอดเรือน  บานประตู  ฝา  ตนไม  กองศิลา คือภูเขา 
        ก็กั้นพระรัศมีนั้นไมได. 
                ในยุคน้ัน    มนษุยมีอายุแสนป   พระปทุมุตตระ 
        พุทธเจาพระองคนั้น       ทรงมพีระชนมยืนถึงเพียงน้ัน 
        ยอมยังหมูชนเปนอนัมากใหขามโอฆสงสาร. 
                พระองคทั้งพระสาวก  ยังชนเปนอันมากใหขาม 
        โอฆสงสาร   ตัดความสงสัยทุกอยางแลว    ก็เสด็จดับ 
        ขันธปรนิิพพาน      เหมือนกองไฟลุกโพลงแลวก็ดับ 
        ฉะนั้น.  
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                                                         แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นคสิลุจฺจยา   ไดแก   กองศิลากลาวคือ 
ภูเขา.   บทวา  อาวรณ  ไดแก  ปกปด   ทําไวภายนอก.  บทวา   ทฺวาทสโย- 
ชเน   ความวา   พระรัศมแีหงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา      แผไปในที่ 
๑๒ โยชนโดยรอบ    ต้ังอยูทั้งกลางคืนกลางวัน.     ในคาถาท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
ความชัดแลวท้ังน้ันแล.                                                                          
        ต้ังแตนี้ไป    เราจักยอความท่ีมาแลวซํ้าซากมีการบําเพ็ญบารมีเปนตน  
จะกลาวแตความที่แปลกกันเทาน้ัน   ก็หากวา    เราจะกลาวซ้ําซากความท่ีกลาว 
มาแลวเมื่อไร   จักจบ   การพรรณนามีอยางนี้แล. 
                  จบพรรณาวงศพระปทุมุตตรพุทธเจา  
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                       ๑๑.   วงศพระสุเมธพุทธเจาที่  ๑๑  

 
              วาดวยพระประวัติของพระสุเมธพุทธเจา 
 
                 [๑๒]   ตอจาก    สมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจา 
         พระชนิพุทธเจา  พระนามวา สุเมธะ  เปนผูนําโลก  ผู 
         อันเขาเขาเฝาไดยาก    มีพระเดชย่ิง     สูงสุดแหงโลก 
        ทั้งปวง. 
                พระองคมีพระเนตรผองใส พระพักตรงาม พระ 
         วรกายใหญ   ตรง    สดใส      ทรงแสวงประโยชนแก 
         สรรพสัตว  ทรงเปลื้องคนเปนอันมากใหพนจากเครื่อง 
          ผูก. 
                       ครั้งพระพุทธเจา  บรรลุพระโพธิญาณ  อันสูงสุด 
          สิ้นเชงิ  ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  กรุงสุทัสสนะ. 
                 ในการแสดงธรรม     แมพระองคก็มีอภิสมัย   ๓ 
        ครั้ง  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑    ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ. 
                ตอมาอีก    พระชินพุทธเจา    ทรงทรมานยักษ 
        ชื่อวา กมุภกรรณ   อภิสมัยครั้งท่ี  ๒   ไดมีแกสัตวเกา 
        หมื่นโกฏิ. 
                ตอมาอีก   พระผูมีพระยศบริวาร    หาประมาณ 
        มิได  ทรงประกาศสัจจะ  ๔  อภสิมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแก 
        สัตวแปดหมื่นโกฏิ.   
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                พระสุเมธพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาต  ประชุมพระสาวก   ผูเปนพระขีณาสพไรมล-  
        ทินมีจติสงบคงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                ครัง้พระชินพุทธเจา  เสด็จเขาไปในกรุงสุทัสสนะ 
        พระภิกษุขีณาสพรอยโกฏิประชุมกัน. 
                ตอมาอีก      เมื่อภิกษุทั้งหลายกรานกฐินที่ภูเขา 
        เทวกูฏ   ภิกษุเกาสิบโกฏิประชุมกัน    เปนสนันิบาต 
        ครั้งท่ี๒.       
                ตอมาอีก    ครัง้พระทศพลเสด็จจาริกไป   ภกิษ ุ
         แปดสิบโกฏิประชมุกัน   เปนสนันิบาตครั้งท่ี   ๓. 
                ครัง้น้ัน    เราเปนมาณพ  ชื่อ อุตตระ    เราส่ังสม 
         ทรัพยในเรือนแปดสิบโกฏิ. 
                เราถวายทรัพยเสียท้ังหมดส้ิน   แดพระผูนําโลก 
         พรอมท้ังพระสงฆ  ถึงพระองคเปนสรณะ ชอบใจการ  
         บวชอยางย่ิง. 
                ครัง้น้ัน   แมพระพุทธเจาพระองคนั้น    เมื่อทรง 
         ทําอนุโมทนา ก็ทรงพยากรณเราวา  จักเปนพระพุทธ- 
         เจา  เมือ่ลวงไปสามหมื่นกัป. 
                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
         อันนารื่นรมย   ทรงต้ังความเพียรทําทุกกรกริิยา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง  ณ โคนตนอชปาลนิโครธ  
         รับขาวมธุปายาสในท่ีนั้น   เขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา.   
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                        พระชินเจาพระองคนั้น     เสวยขาวมธุปายาสท่ี 
          รมิฝงแมน้ําเนรัชูรา    เสด็จไปตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ.                        
                       แตนั้น     พระผูมียศใหญ     ทรงทําประทักษิณ 
         โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  ตรัสรู  ณ โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ. 
                       ทานผูนี้จักมีพระชนนี  พระนามวา พระนางมายา 
         พระชนก พระนามวา   พระเจาสุทโธทนะ     ทานผูนี ้
         จักมีพระนามวาโคตมะ. 
                       จักมีพระอคัรสาวก  ชื่อวา พระโกลิตะ และพระ- 
         อุปติสสะ ผูไมมีอาสวะปราศจากราคะ มีจิตสงบ  ต้ังมั่น 
         พระพุทธอุปฏฐากชื่อพระอานันทะ  จักบํารุงพระชินเจา 
        ผูนี้. 
                        จักมีพระอัครสาวิกา  ชื่อวา  พระเขมา  และพระ 
         อุบลวรรณา   ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ- 
         ต้ังมั่น   โพธิพฤกษของพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น 
         เรียกวาตนอัสสัตถะ. 
                       จักมีอัครอปุฏฐาก  ชื่อวาจิตตะ    และหัตถกะ-  
         อาฬวกะอัครอุปฏฐายิกา  ชื่อวา นันทมาตา และอุตตรา 
          พระโคดมผูมีพระยศ  จักมีพระชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                       มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารัสนี้ของ 
         พระพุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ    ผูแสวงคุณยิ่งใหญแลว 
         ก็พากันปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร.   
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                หมื่นโลกธาตุ   ทั้งเทวโลก  พากันสงเสียงโหรอง 
        ปรบมือ  หัวรอราเริง ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาดคําส่ังสอน  [ศาสนา]  ของ 
        พระโลกนาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาลพวกเราก็ 
        จักอยูตอหนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย   เมื่อจะขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา   ก็ถือเอาทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด    ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
        พระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   จิตก็ยิ่งเลื่อม 
         ใส  จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี 
            ๑๐  ใหบรบิูรณ. 
                เราเลาเรียนพระสูตร  พระวินัย  และนวังคสัตถุ- 
         ศาสนทุกอยาง      ทําศาสนาของพระชินพุทธเจาให 
         งาม. 
                เราไมประมาทในพระศาสนาน้ัน      อยูแตในอิร-ิ 
         ยาบถน่ังยืนและเดิน  ถึงฝงแหงอภิญญา  ก็ไปสูพรหม 
         โลก 
                พระสุเมธพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงมีพระ- 
         นครชือ่วาสุทัสสนะ       พระชนกพระนามวาพระเจา 
         สุทัตตะ  พระชนนพีระนามวา พระนางสุทัตตา.   
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                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป    ม ี
        ปราสาทชั้นยอด  ๓  หลัง  ชือ่วา สุจันทะ  กญัจนะ  และ 
        สิริวฑัฒะ มีพระสนมนารีที่ประดับกายงามสี่หมื่นแปด 
        พันนาง  มีพระอัครมเหสี  พระนามวา  พระนางสุมนา 
        พระโอรสพระนามวา  ปุนัพพะ. 
                พระชินพุทธเจา    ทรงเหน็นิมิต  ๔   เสด็จออก  
         อภิเนษกรมณดวยยานคือชาง      ทรงต้ังความเพียร  ๘ 
         เดือนเต็ม. 
                พระมหาวีระสเุมธะ    ผูนําโลก    ผูสงบอันทาว 
         มหาพรหมอาราธนาแลว    ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        ณ   สุทสัสนราชอุทยานอันสูงสุด. 
                พระสุเมธพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    มีพระ-  
        อัครสาวกชื่อวาพระสรณะ  พระสัพพกามะ  พระพุทธ 
         อุปฏฐากชื่อวาพระสาคระ. 
                มพีระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระรามา   และ  พระ- 
         สุรามาโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
         เรียกวา ตนนิมพะคือตนสะเดา. 
                อคัรอุปฏฐาก   ชื่อวา  อุรุเวลา  และยสวา  อัคร- 
          อุปฏฐายิกา  ชื่อวา  ยสา  และสิรวิา. 
                พระมหามุนี    สูง  ๘๘  ศอก    สองสวางทุกทิศ 
         เหมือนดวงจันทร  สองสวางเห็นหมูดาวฉะนั้น.   
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                ธรรมดามณีรัตนะของพระเจาจักรพรรด์ิ  ยอมสวาง 
        ไปโยชนหนึ่ง   ฉันใด   รัตนะคือพระรัศมีของพระองค  
          ก็แผไปโยชนหนึ่งโดยรอบ  ฉนันั้น. 
                ในยุคน้ัน  มนษุยมีอายุเกาหมื่นป      พระองคทรง 
         มีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน    ยอมยังหมูชนเปนอันมาก  
         ใหขามโอฆสงสาร. 
                พระศาสนาน้ี     มากไปดวยพระอรหันตทั้งหลาย 
         ผูมีวิชชา  ๓  มีอภญิญา  ๖  ผูถึงกําลังฤทธิ์   คงท่ี. 
                พระอรหันตแมเหลาน้ัน       ผูมีบริวารยศหาประ 
         มาณมไิด  ผูหลุดพน    ปราศจากอุปธิ    พระอรหันต  
         เหลาน้ันแสดงแสงสวางคือญาณแลว      ตางก็นิพพาน 
        กันหมด. 
                พระชินวรสุเมธพุทธเจา  ดับขันธปรินพิพาน  ณ 
         พระวหิารเมธาราม พระบรมสารีริกธาตุก็เฉลี่ยกระจาย 
         ไปเปนสวนๆ ในประเทศนั้นๆ. 
                        จบวงศพระสุเมธพุทธเจาท่ี  ๑๑ 
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        พรรณนาวงศพระสุเมธพุทธเจาที่  ๑๑    

 
        เมื่อพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา   ดับขันธปรินิพพานแลว   ศาสนา 
ของพระองคก็อันตรธานแลว   พระพุทธเจาท้ังหลาย  ไมอุบัติเปนเวลาเจ็ดหมื่น 
ป  วางพระพุทธเจา   ในกปัหน่ึง สุดทายสามหม่ืนกัปนับแตกัปนี้  มีพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาบังเกิดสองพระองค  คือ พระสุเมธะ  และ  พระสชุาตะ   ในสอง 
พระองคนั้น      พระโพธสิัตวนามวา สุเมธะ  ผูบรรลุเมธาปญญาแลว   บําเพ็ญ 
บารมีทั้งหลาย    บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต    จุติจากน้ันแลว     ก็ถือปฏิสนธใิน 
พระครรภของพระนาง สุทัตตาเทวี    อัครมเหสี    ของ   พระเจาสุทัตตะ 
กรุงสุทัสสนะ    ถวนกําหนดทศมาส     ก็ประสูติจากพระครรภพระชนนี   ณ 
สุทัสสนราชอุทยาน    ประหน่ึงดวงทินกรออนๆ   ลอดหลืบเมฆ    ฉะน้ัน 
พระองคครองฆราวาสวิสัยเกาพันป  เขาวาทรงมีปราสาท  ๓ หลัง ชื่อวา สุจันทนะ 
สุกัญจนะและสิริวัฒนะ   ปรากฏมีพระสนมนารีสามหม่ืนแปดพันนาง    มพีระ- 
นางสุมนามหาเทวีเปนประมุข.                                                              
        พระสุเมธกุมาร  นัน้      เมื่อพระโอรสของ    พระนางสุมนาเทวี 
พระนามวา  ปุนัพพสุมิตตะ  ทรงสมภพ  ทรงเห็นนิมิต   ๔   เสด็จออกมหา- 
ภิเนษกรมณดวยยานคือมา  ทรงผนวช  มนุษยรอยโกฏิก็บวชตาม  พระองคอัน 
มนุษยเหลานั้นแวดลอมแลวทรงทําความเพียร  ๘   เดือน      ในวันวิสาขบูรณมี 
เสวยขาวมธุปายาส   ที่  ธิดานกุลเศรษฐี  ณ  นกุลนิคม  ถวายแลว  ทรง 
ยับยั้งพักกลางวัน  ณ  สาลวัน  ทรงรบัหญา  ๘  กาํ  ที่  สุวัฑฒอาชีวก   ถวาย 
แลว  ทรงลาดสันถัตหญา  กวาง  ๒๐  ศอก ที่โคนโพธิพฤกษชื่อ  นีปะตนกะทุม 
ทรงกําจัดกองกําลังมาร   พรอมท้ังตัวมารแลว     ทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ  
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ทรงเปลงพระอุทานวา    อเนกชาติลสาร  ฯ เป ฯ   ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
ทรงยับยั้งใกลๆ  โพธิพฤกษ ๗  สัปดาห   ในสัปดาหที่ ๘     ทรงรับอาราธนา 
แสดงธรรมของทาวมหาพรหม  ทรงตรวจดูภัพพบุคคล  ทรงเห็น  สรณกมุาร 
และสัพพกามีกุมาร  พระกนิษฐภาดาของพระองค  และภิกษุทีบ่วชกับพระ- 
องครอยโกฏิ   เปนผูสามารถแทงตลอดธรรมคือ  สัจจะ ๔    จึงเสด็จทางอากาศ 
ทรงลงที่สุทัสสนะราชอุทยาน  ใกลกรุงสุทัสสนะ  โปรดใหพนักงานเฝาพระราช 
อุทยาน  เรียกพระกนิษฐภาดามาแลว     ทรงประกาศพระธรรมจักร   ทามกลาง 
บริวารเหลาน้ัน     ครั้งน้ัน      ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏิ    นี้เปนอภิสมัย 
ครั้งท่ี ๑   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจา มีพระพุทธ- 
        เจาพระนามวา  สุเมธ  ผูนํา  ผูที่เขาเฝายาก  มพีระเดช  
        ยิ่ง  เปนพระมุนี  สงูสุดแหงโลกท้ังปวง. 
                พระองคมีพระเนตรผองใส  พระพักตรงามพระ 
        วรกายใหญ   ตรง    สดใส    ทรงแสวงประโยชนแก 
        สรรพสัตว  ทรงเปลื้องสัตวเปนอันมาก   จากเครื่องผูก. 
                ครัง้พระพุทธเจาทรงบรรลพุระโพธิญาณ  อันสูง 
        สุดส้ินเชิง  ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  กรุงสุทัสสนะ. 
                อภิสมัยในการทรงแสดงธรรมแมของพระองคก็ 
        มี  ๓ ครั้ง   อภิสมัยครั้งท่ี  ๑  ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ. 
 

                                          แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อุคฺคเตโช ไดแก  มีพระเดชสูง.  บทวา 
ปสนฺนเนตฺโต   ไดแก มพีระนัยนาใสสนิท พระเนตรใสเหมือนกอนแกวมณี   ที ่ 
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เขาชําระขัดวางไว  เพราะฉะนั้นพระองคเขาจึงเรียกวา  ผูมีพระเนตรใส  อธบิาย 
วามีพระนัยนาประกอบดวย  ขนตาอันออนนารักเขียวไรมลทิน และละเอียด  จะ 
กลาววา  สุปฺปสนฺนปฺจนยโน  มีพระจักษุ ๕ ผองใสดี  ดังนี้ก็ควร.  บทวา 
สุมุโข  ไดแก     มีพระพักตรเสมือนดวงจันทรเต็มดวงในฤดูสารท.      บทวา 
พฺรหา  ไดแก  พรหาคือใหญ  เพราะทรงมีพระสรีระขนาด  ๘๘  ศอก   อธิบาย 
วา  ขนาดพระสรีระไมทั่วไปกับคนอ่ืนๆ.  บทวา  อชุ ุ  ไดแก   มพีระองคตรง 
เหมือนพรหม   คือมีพระสรีระสูงตรงข้ึนนั่นเอง    อธิบายวามีพระวรกายเสมือน 
เสาระเนียดทอง     ที่เขายกข้ึนกลางเทพนคร.      บทวา   ปตาปวา   ไดม ี
พระสรีระรุงเรือง.  บทวา   หิเตสี    แปลวา   แสวงหาประโยชนเกื้อกูล.  บทวา 
อภิสมยา  ตีณิ  ก็คือ อภสิมยา  ตโย   อภิสมัย ๓  ทําเปนลิงควิปลาส. 
        ครั้งพระผูมีพระภาคเจาทรงเขามหากรุณาสมาบัติตอนยํ่ารุง    ออกจาก 
สมาบัตินั้นแลว      ทรงตรวจดูโลก    ก็เห็นยักษกินคน    ชื่อ   กุมภกรรณ 
มีอานุภาพเสมือนกุมภกรรณ   ปรากฏเรือนรางรายอยูปากดงใหญ     คอยดักตัด 
การสัญจรทางเขาดงอยู      แตลําพังพระองคไมมีสหาย      เสด็จเขาไปยังภพ 
ของยักษตนน้ัน     เขาไปขางใน    ประทับนั่งบนท่ีไสยาสนอันมีสิริ   ลําดับนั้น 
ยักษตนน้ัน    ทนการลบหลูไมได   กก็ริ้วโกรธเหมือนงูมีพิษรายแรง  ถูกตีดวย 
ไม  ประสงคจะขูพระทศพลใหกลัวจึงทําอัตภาพของตนใหรายกาจ     ทําศีรษะ 
เหมือนภูเขาเนรมิตดวงตาท้ังสองเหมือนดวงอาทิตย    ทําเข้ียวคมยาวใหญอยาง 
กับหัวคันไถ   มีทองเขียวใหญยาน  มแีขนอยางกะลําตนตาลมีจมูกแบนวิกลและ 
คด   มีปากแดงใหญอยางกะปลองภูเขา   มีเสนผมใหญเหลืองและหยาบ   มแีวว 
ตานากลัวยิ่ง   มายืนอยูเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาสุเมธะ   บังหวน 
ควัน  บันดาลเพลิงลุกโชน  บันดาลฝน  ๙ อยาง คือ ฝนแผนหิน  ภูเขา   เปลว  
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ไฟ   น้ํา   ตม  เถา  อาวุธ   ถานเพลิงและฝนทรายใหตกลงมา   ไมอาจใหพระผูมี 
พระภาคเจาขับเขยื้อนแมเทาปลายขน   คิดวา    จําเราจักถามปญหาแลวฆาเสีย 
แลวถามปญหาเหมือนอาฬวกยักษครัง้น้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงนํายักษตน 
นั้นเขาสูวินัยดวยทรงพยากรณปญหา.   เขาวา วันที่ ๒ จากวันนั้นพวกมนุษย 
ชาวแควน     นําเอาราชกุมารพรอมดวยภัตตาหารท่ีบรรทุกมาเต็มเกวียน   มอบ 
ใหยักษตนน้ัน    ครั้งน้ัน  ยักษไดถวายพระราชกุมารแดพระพุทธเจา     พวก 
มนุษยที่อยูประตูดงก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้งน้ัน  ในสมาคมน้ัน  พระ- 
ทศพลเมื่อจะทรงแสดงธรรมอันเหมาะแกใจของยักษ   ทรงยังธรรมจักษุใหเกิด 
แกสัตวเกาหม่ืนโกฏ ิ  นัน้เปนธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                วนัรุงขึ้น พระชินพุทธเจาพระองคนั้นทรงทรมาน 
        ยักษกุมภกรรณ  อภสิมัยครั้งท่ี  ๒ ไดมีแกสัตวเกาหมื่น 
        โกฏ.ิ 
        ครั้งท่ีทรงประกาศสัจจะ ๔  ณ  สริินันทราช  อุทยาน  อุปการีนคร 
ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏ ิ  ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา 
                ตอมาอีก พระผูมีพระยศหาประมาณมไิด    ก็ทรง 
        ประกาศสัจจะ   ๔   อภิสมัยครั้งที่  ๓  ไดมีแกสัตวแปด 
        หมื่นโกฏิ. 
        แมพระผูมีพระภาคเจาสุเมธะ     ก็ทรงมีสาวกสันนิบาต   ๓  ครั้ง     ใน 
สันนิบาตครั้งท่ี  ๑   ณ กรุงสุทัสสนะ   มีพระขีณาสพรอยโกฏ ิ   ในสันนิบาต 
ครั้งท่ี  ๒   เมื่อพวกภิกษุกรานกฐิน  ณ  ภูเขาเทวกูฏ    มีพระอรหันตเกาสิบโกฏ ิ
ในสันนิบาตครั้งท่ี  ๓  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริก    มีพระอรหันตแปด 
สิบโกฏ ิ ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
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                พระสุเมธพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    มีสันน-ิ 
        บาตประชุมสาวกขณีาสพ  ผูไรมลทิน   มีจติสงบคงท่ี 
        ๓ ครั้ง. 
                ครัง้พระชินพุทธเจาเสด็จเขาไปยังกรุงสุทัสสนะ 
        ภิกษุขณีาสพรอยโกฏิประชุมกนั. 
                ตอมา    ครั้งภิกษุทั้งหลายชวยกันกรานกฐิน  ณ 
        ภูเขาเทวกูฎ  พระขณีาสพเกาสิบโกฏิประชมุกัน  เปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี  ๒. 
                ตอมา  ครั้งพระทศพลเสด็จจาริกไป  พระขีณาสพ 
        แปดสิบโกฏิประชุมกัน  เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
        ครั้งน้ัน  พระโพธิสตัวของเราเปนมาณพที่เปนยอดของคนท้ังปวง ชื่อ 
อุตตระ    สละทรัพยแปดสิบโกฏิที่ฝงเก็บไว      ถวายมหาทานแดพระสงฆ   มี 
พระพุทธเจาเปนประธานฟงธรรมของพระทศพลในครั้งน้ัน    ก็ต้ังอยูในสรณะ 
แลวออกบวช  พระศาสดาแมพระองคนั้น   เมื่อทรงทําอนุโมทนาโภชนทาน  ก ็
ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา  ในอนาคตกาล  จักเปนพระพุทธเจาพระนาม 
วา โคตมะ.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน     เราเปนมาณพชื่ออุตตระ    เราส่ังสม 
        ทรัพยไวในเรือนแปดสิบโกฏิ. 
                เราถวายทรัพยทั้งหมดสิ้น       แดพระผูนําโลก   
        พรอมท้ังพระสงฆ   ถึงพระองคเปนสรณะ    และเรา 
        ชอบใจการบวชอยางยิ่ง.  
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                พระพุทธเจาพระองคนั้น    เมื่อทรงทําอนุโมทนา 
        ทรงพยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา  เมื่อ 
        ลวงไปสามหมื่นกัป. 
                พระตถาคต  ทรงต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ   จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
        พึงทําคาถาพยากรณใหพิศดาร 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   จิตก็ยิ่งเลื่อม 
        ใสจึงอธิษฐานขอวตัรย่ิงยวดขึ้นไป   เพ่ือบาํเพ็ญบารมี  
        ๑๐  ใหบริบูรณ. 
                เราเลาเรียนพระสูตรพระวินัย    และนวงัคสัตถุ- 
        ศาสนทกุอยาง   ยังศาสนาของพระชินพุทธเจาใหงาม.   
                เราไมประมาทในพระศาสนาน้ัน.    อยูแตในอิร-ิ 
        ยาบถ   นั่ง  ยืน   และเดิน  ก็ถึงฝงแหงอภิญญา  เขาถึง 
        พรหมโลก. 
 

                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สนนฺิจิต    ไดแก    เก็บไวโดยการฝง. 
บทวา   เกวล  แปลวา  ทั้งส้ิน.  บทวา   สพฺพ   ไดแก   ใหไมเหลือเลย.   บทวา 
สสงฺเฆ   ก็คือ พรอมกับพระสงฆ.  บทวา   ตสฺสูปคฺฉึ   ก็คือ  ต  อุปคฺฉึ  
ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ.    บทวา  อภิโรจยึ   ไดแก บวช.  บทวา 
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ  ความวา  เมื่อสามหมื่นกัปลวงแลว. 
        พระผูมพีระภาคเจา สุเมธะทรงมีพระนครชื่อวาสุทัสสนะ พระชนก 
พระนามวา  พระเจาสุทัตตะ  พระชนนี  พระนามวา  พระนางสุทัตตา    คู  
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พระอัครสาวกชื่อวา พระสรณะ และ พระสัพพกามะ   พระพุทธอุปฏฐาก 
ชื่อ พระสาคระ  คูพระอัครสาวิกา ชื่อ พระรามา  พระสุรามา โพธิพฤกษ 
ชื่อมหานีปะคือตนกะทุมใหญ  พระสรีระสูง ๘๘ ศอก    พระชนมายุเกาหมื่นป 
ทรงครองฆราวาสวิสัยเกาพันป   พระอัครมเหสีพระนามวา    พระนาง สุมนา 
พระโอรสพระนามวา  ปุนัพพสุมิตตะ   ออกอภิเนษกรมณดวยยาน คือชาง. 
คําท่ีเหลือปรากฏในคาถาท้ังหลาย   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระสุเมธพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        พระนครชื่อวาสุทัสสนะ  พระชนกพระนามวา  พระ- 
        เจาสุทตัตะ  พระชนนีพระนามวา พระนางสุทัตตา. 
                พระสุเมธพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ     พระ 
        อัครสาวก  ชื่อวา พระสรณะ    พระสัพพกามะ  พระ- 
        พุทธอปุฏฐาก   ชื่อวา พระสาคระ. 
                พระอัครสาวิกา   ชือ่วาพระรามา     พระสุรามา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เรียกวา 
        ตนมหานีปะ   คือตนกะทุมใหญ. 
                พระมหามุนี    สูง ๘๘ ศอก   ทรงสองสวางท่ัว 
        ทุกทิศ  เหมือนดวงจันทรสองสวางในหมูดาว  ฉะนั้น. 
                ธรรมดามณีรัตนะของพระเจาจักรพรรดิยอมสอง 
        สวางไปไดโยชนหน่ึง  ฉันใด   รัตนะคือพระรัศมีของ 
        พระสุเมธพุทธเจาพระองคนั้น     ก็แผไปโยชนหนึ่งโดย 
        รอบ  ฉนันั้นเหมือนกัน.  
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                ในยุคน้ัน      มนุษยมีอายุเกาหมื่นป   พระองคมี  
        พระชนมยืนถึงเพียงน้ัน    ยอมยงัหมูชนเปนอันมากให 
        ขามโอฆสงสาร. 
                พระศาสนาน้ี  เกลื่อนกลนดวยพระอรหันต    ผูม ี
        วิชชา  ๓  มีอภิญญา  ๖  ผูถึงกําลังคงท่ีดี. 
                พระอรหันตเหลาน้ันทั้งหมด  มียศท่ีหาประมาณ 
        มิได หลุดพน ปราศจากอุปธิ  ทานผูมียศใหญเหลาน้ัน  
        แสดงแสงสวางคือญาณแลว  ตางก็นิพพานไป.  
 

                                                แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   จนโฺท   ตาราคเณ  ยถา     ความวา 
จันทรเพ็ญในทองฟา    ยอมสองหมูดาวใหสวาง  ใหปรากฏ  ฉันใด  พระสุเมธ- 
พุทธเจาก็ทรงสองทุกทิศใหสวาง   ฉันนั้นเหมือนกัน.   อาจารยบางพวกกลาววา 
จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา  ดงัน้ีก็มี.  ปาฐะน้ัน   ความงายเหมือนกัน.  
        บทวา  จกฺกวตฺติมณี  นาม  ความวา   มณีรัตนะของพระเจาจักร- 
พรรด์ิ  ยาว  ๔ ศอก   ใหญเทากับดุมเกวียน  มีมณีแปดหม่ืนสี่พันเปนบริวาร 
มาถึงมณีรัตนะที่ดูนารื่นรมยอยางยิ่งจากเวปุลลบรรพต      ดุจเรียกเอาความงาม 
ที่เกิดจากสิริของรัชนีกรเต็มดวงในฤดูสารทอันหมูดาวแวดลอมแลว    รัศมขีอง 
มณีรัตนะนั้นที่มาอยางน้ัน  ยอมแผไปตลอดโอกาสประมาณโยชนหน่ึงโดยรอบ 
ฉันใด  รัตนะคือพระรัศมีก็แผไปโยชนหน่ึง โดยรอบ  จากพระสรีระของพระ 
ผูมีพระภาคเจา  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
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        บทวา  เตวิชฺชฉฬภิฺเหิ   ความวา  ผูมีวิชชา  ๓  และอภิญญา ๖. 
บทวา  พลปฺปตฺเตหิ     ไดแก     ผูถึงกําลังแหงฤทธิ์.     บทวา  ตาทิหิ 
ไดแก  ผูถึงความเปนผูคงที่.     บทวา   สมากุล    ไดแก   เกลื่อนกลน    คือ 
รุงเรืองดวยผากาสาวะอยางเดียวกัน.   ทานกลาววา   อิท  หมายถึง  พระศาสนา 
หรือพื้นแผนดิน.  บทวา  อมิตยสา   ไดแก  ผูมีบรวิารหาประมาณมิได  หรือ 
ผูมีเกียรติกองท่ีชั่งไมได.   บทวา  นริปูธี     ไดแก  เวนจากอุปธิ  ๔.   คําท่ีเหลือ 
ในคาถาท้ังหลายในที่นี้ทุกแหง   ชัดแลวท้ังน้ันแล.   
                        จบพรรณนาวงศพระสุเมธพุทธเจา  
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         ๑๒.  วงศพระสุชาตพุทธเจาที่   ๑๒ 
 
           วาดวยพระประวัติของพระสุชาติพุทธเจา 
 
                 [๑๓]  ในมัณฑกัปน้ันนั่นเองมีพระพุทธเจาพระ- 
         นามวา   สุชาตะ   ผูนําโลก  ผูมพีระหนุดังคางราชสีห 
        มีพระศอดังโคอุสภะ  มีพระคุณหาประมาณมไิด  อัน 
         บุคคลเขาเฝาไดยาก. 
                พระสัมพุทธเจา ทรงรุงเรอืงดวยสิริยอมงามสงา 
        ทุกเมื่อ  เหมือนดวงจันทรหมดจดไรมลทิน  เหมือนดวง 
         อาทิตยสองแสงแรงรอน  ฉะนั้น. 
                พระสัมพุทธเจาทรงบรรลพุระโพธิญาณอันสูงสุด 
         สิ้นเชิงแลว  ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  กรุงสุมงคล. 
                เมือ่พระสุชาตพุทธเจา  ผูนําโลก  ทรงแสดงธรรม 
         อันประเสริฐ  สัตวแปดสิบโกฏิ    ก็ตรัสรูในการแสดง 
            ธรรม    ครั้งท่ี  ๑. 
                ครัง้พระสุชาตพุทธเจา  ผูมบีริวารยศหาประมาณ 
         มิได  เสด็จเขาจําพรรษา  ณ   เทวโลก.  อภสิมัยครั้งท่ี  ๒ 
         ไดมีแกสัตวสามลานเจ็ดแสน. 
                ครัง้พระสุชาตพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ  เสด็จเขา 
        เฝาพระชนก    อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวหกลาน.   
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                พระสุชาตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพไรมลทิน  มีจิตสงบ 
         ผูคงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                พระอรหันตสาวกผูถึงกําลังแหงอภิญญา  ผูไมถึง 
        พรอมในภพนอยภพใหญหกลาน   พระสาวกเหลาน้ัน 
         ประชมุกัน  ครั้งท่ี  ๑. 
                ในสันนิบาต  ตอมาอีก   เมือ่พระชินพุทธเจาเสด็จ 
         ลงจากเทวโลกชั้นไตรทศ      พระสาวกส่ีแสนประชุม   
         กัน   ครั้งท่ี  ๒. 
                พระสุทัสสนะอัครสาวก  เมื่อเขาเฝาพระนราสภ 
          ก็เขาเผาพระสัมพุทธเจาพรอมดวย   พระสาวกส่ีแสน. 
                สมัยน้ัน  เราเปนจักรพรรดิ์เปนใหญแหงทวีปทั้ง  ๔ 
         มีกําลังมาก  ทองเท่ียวไปในอากาศได. 
                เรามอบถวายสมบัติใหญในทวีปทั้ง  ๔     และ 
         รัตนะ   ๗  แดพระพุทธเจาผูสูงสุด  แลวก็บวชในสํานัก 
          ของพระองค. 
                พวกคนวัดรวบรวมผลรายไดในชนบท   นอมถวาย 
          เปนปจจัย  ที่นอนและท่ีนั่งแดพระภิกษุสงฆ. 
                ครัง้น้ัน   พระพุทธเจาผูเปนใหญแหงหมื่นโลกธาตุ 
          ก็ไดทรงพยากรณเราวา     จกัเปนพระพุทธเจาในท่ีสุด 
         สามหมื่นกัป.   
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                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย   ทรงต้ังความเพียรทําทุกกรกิรยิา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง  โคนตนอชปาลนิโครธ 
        รบัขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้น   เสด็จเขาไปยังแมน้ําเนรัญ- 
           ชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาส  ณ 
        รมิฝงแมน้ําเนรัญชรา    เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขา 
        จัดแตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถาน  อนัยอดเยี่ยม  ตรัสรูที่โคนโพธิพฤกษ  
        ชื่อตนอสัสัตถะ. 
                ทานผูนี้    จักมพีระชนนีพระนามวา   พระนาง 
        มายา  พระชนกพระนามวาพระเจาสุทโธทนะ  ทานผู 
        นี้จักชื่อวาโคตมะ. 
                จักมีอัครสาวก  ชื่อวาพระโกลิตะและพระอุปติส- 
        สะ  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ   ต้ังมั่น 
        พระพทุธอุปฐากช่ือวา  อานันทะ  จักบํารุง  พระชินเจา 
        พระองคนี้. 
                จักมีอัครสาวิกาชื่อวา   พระเขมา และพระอุบล- 
        วรรณา   ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ ต้ังมั่น 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ชื่อวา 
        ตนอัสสัตถะ.   
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                อคัรอุปฏฐาก   ชื่อวา จิตตะ และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา นันทมาตา และ อุตตรา  พระ 
          โคดมพุทธเจา  ผูมพีระยศ  มีพระชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดา ฟงพระดํารัสนี้ของพระสุชาต- 
         พุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ก็ปลาบ 
         ปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ   กลาววา 
                ผิวา    พวกเราจักพลาดคําส่ังสอนของพระโลก-        
         นาถพระองคนี้    ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย   เมื่อจะขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา      ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง    ขามแมน้ําใหญ 
        ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด     ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
        พระองคนี้    ในอนาคตกาล    พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    ก็ยิง่ราเริงใจ 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป   เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ.                                          
                         เราเลาเรียนพระสูตร  พระวินัย  และนวังคสัตถุ- 
        ศาสนทัง้หมด    ยังพระศาสนาของพระชินเจาใหงาม.   
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                เราอยูอยางไมประมาทในพระศาสนานั้น  เจริญ 
        พรหมวิหารภาวนา    ถึงฝงแหงอภิญญา   ก็ไปสูพรหม- 
        โลก. 
                พระสุชาตพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญมีพระนคร 
        ชื่อวาสุมงคล    พระชนกพระนามวา   พระเจาอุคคตะ 
           พระชนนีพระนามวา พระนางประภาวดี. 
                ทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป     ทรงมีปรา- 
        สาทช้ันเยี่ยม  ๓ หลงั  ชื่อวา  สิร ิ อุปสิริ  และจันทะ. 
                มพีระสนมนารีแตงกายงาม     สองหมืน่สามพัน 
        นาง    พระอัครมเหสีพระนามวา   พระนางสิรินันทา 
         พระโอรส  พระนามวาอุปเสนะ. 
                พระพุทธชินเจาทรงเห็นนิมิต   ๔   เสด็จออกอภ-ิ 
         เนษกรมณดวยยานคือมา    ทรงตั้งความเพียร  ๙  เดือน 
           เต็ม. 
                พระมหาวีระ  สุชาตพุทธเจา    ผูนําโลก  ผูสงบ 
         อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว     ทรงประกาศพระ- 
          ธรรมจักร ณ สุมงคลราชอุทยานอันอุดม. 
                พระสุชาตพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ 
         อัครสาวก   ชื่อพระสุทัสสนะ และ พระสุเทวะ  พระ- 
        พุทธอปุฏฐากชื่อ  นารทะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อพระนาคา   และ  พระนาค- 
         สมาลา    โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
         นั้น    เรียกวา  มหาเวฬุ  ตนไผใหญ.   
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                ไผตนนั้น   ลําตนตัน  ไมมรีู  มีใบมาก  ลําตรง 
        เปนไผตนใหญ   นาดูนารื่นรมย. 
                ไผตนนั้น   เติบโตตนเดียวโดด  กิ่งแตกออกจาก 
         ตนนั้น  งามเหมือนกําแววหางนกยูง   ที่เขาผูกไวดีแลว. 
                ไผตนนั้น   ไมมีหนาม   ไมมีรู   เปนไผใหญมี 
         กิ่งแผกวาง  ไมมีชอง  รมเงาทึบ  นารื่นรมย. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อ สุทัตตะ  และ  จิตตะ  อัคร- 
         อุปฏฐายิกา  ชื่อ สภุัททา  และ ปทุมา. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น   วาโดยสวนสูง  ๕๐ 
         ศอก     ทรงประกอบดวยความประเสริฐ   โดยอาการ 
        พรอมสรรพ  ทรงถึงพระพุทธคุณ  ครบถวน.  
                พระรัศมขีองพระองค   เสมอดวยรัศมขีองพระ 
         พุทธเจาผูไมมีผูเสมอ      ยอมแลนออกโดยรอบ  
        พระวรกาย   พระองคมีพระคุณหาประมาณมิได   ชั่ง 
         ไมได  เปรียบไมไดดวยขออุปมาท้ังหลาย. 
                ในยุคน้ัน    มนษุยมีอายุเกาหมื่นป    พระองคทรง 
        มีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน     จึงยังหมูชนเปนอันมากให 
         ขามโอฆสงสาร. 
                ครัง้น้ัน     ปาพจนคือธรรมวินัย     งามดวยพระ 
        อรหันตทั้งหลาย     เหมือนคลื่นในสาคร     เหมือน 
        ดารากรในนภากาศ  ฉะนั้น.   
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                พระศาสนาน้ีงดงาม     ดวยพระอรหันตทั้งหลาย 
              ผูมวีิชชา  ๓  มอีภิญญา  ๖  ผูถึงกําลังฤทธ์ิ   ผูคงท่ี. 
                พระพุทธเจา     ผูเสมอดวยพระพุทธเจาผูไมมีผู 
              เสมอพระองคนั้นดวย    พระคุณท้ังหลาย  ที่ชั่งไมได 
              เหลาน้ันดวย  ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน  สังขารทั้งปวง 
        ก็วางเปลา   แนแท. 
                พระสุชาตชินวรพุทธเจา     ดับขันธปรนิิพพาน 
               ณ พระวิหารเสลาราม     พระเจดียของพระศาสดา  ณ 
              พระวิหารนั้น   สูง  ๓  คาวุต.๑  
                  จบวงศพระสุชาตพุทธเจาท่ี  ๑๒ 
 
๑.   ๔  คาวุต  เปน  ๑  โยชน  
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        พรรณนา  วงศพระสุชาตพุทธเจาที่  ๑๒ 
 
        ภายหลงั   ตอมาจากสมัยของพระสุเมธพุทธเจา  ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล 
เมื่อสัตวทั้งหลายมีอายุที่นับไมไดมาโดยลําดับ   และลดลงตามลําดับ     จนมีอายุ 
เกาหมื่นป   พระศาสดาพระนามวา สุชาตะ  ผูมีพระรูปกายเกิดดี  มีพระชาติ  
บริสุทธิ์    กอุ็บัติในโลก    แมพระองคก็ทรงบําเพ็ญบารมีแลวบังเกิดในสวรรค 
ชั้นดุสิต  จุติจากน้ันแลว  ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ พระนางปภาวดี 
อัครมเหสีในราชสกุลของ  พระเจาอุคคตะ   กรุงสุมงคล  ถวนกําหนดทศมาส 
ก็ออกจากพระครรภของพระชนนี.   ในวันเฉลิมพระนาม  พระชนกชนนเีมื่อจะ 
ทรงเฉลิมพระนามของพระองค    ก็ไดทรงเฉลิมพระนามวา สุชาตะ    เพราะ 
เกิดมาแลว ยังสุขใหเกิดแกสัตวทั้งหลาย     ทั่วชมพูทวีป.     พระองคทรงครอง 
ฆราวาสวิสัยเกาพันป   ทรงมีปราสาท ๓ หลัง ชื่อวาสิรี  อุปสิร ี และสิรินันทะ๑ 

ปรากฏพระสนมนารีสองหม่ืนสามพันนาง    ม ี พระนางสิรินันทาเทวี  เปน 
ประมุข. 
        เมื่อพระโอรสพระนามวา  อุปเสน  ของพระนางสิรินันเทวีทรงสมภพ 
แลว  พระองคก็ทรงเห็นนิมิต  ๔  ทรงมาตนชื่อวา  หังสวหัง  เสด็จออกมหา- 
ภิเนษกรมณ    ทรงผนวช  มนุษยโกฏหิน่ึง   ก็บวชตามพระองคผูทรงผนวชอยู 
ลําดับนั้น    พระมหาบุรุษนั้น     อันมนุษยเหลานั้นแวดลอมแลว  ทรงบําเพ็ญ 
เพียร ๙ เดือน   ในวันวิสาขบูรณมี    เสวยขาวมธุปายาส  รสอรอย   ที่ธิดาของ 
สิรินันทนเศรษฐีแหงสิรินันทนนคร ถวายแลว ทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ  สาลวัน 
 
๑.  บาลีเปน  สิริ  อุปสิริ  และจันทะ  
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เวลาเย็น   ทรงรับหญา ๘ กํา   ที่สุนันทอาชีวกถวายแลว    เสด็จเขาไปยังโพธิ- 
พฤกษ  ชื่อ  เวฬุ   ตนไผ  ทรงลาดสันถัตหญากวาง ๓๓ ศอก  เมื่อดวงอาทิตย 
ยังคงอยู  ก็ทรงกําจัดกองกําลังมาร   พรอมท้ังตัวมาร  ทรงแทงตลอดพระสัมมา- 
สัมโพธิญาณ    ก็ทรงเปลงพระอุทานท่ีพระพุทธเจาทุกพระองคทรงประพฤติมา 
แลว  ทรงยับยั้งอยูใกลโพธิตนพฤกษนั่นแล  ตลอด ๗ สัปดาห อันทาวมหาพรหม 
ทูลอาราธนาแลว  ทรงเห็น  พระสุทัสสนกุมาร  พระกนิษฐภาดาของพระองค 
และเทวกุมาร      บุตรปโุรหิต      เปนผูสามารถแทงตลอดธรรมคือสัจจะ ๔ 
เสด็จไปทางอากาศ    ลงที่ สุมังคลราชอุทยาน   กรุงสุมงคล  ใหพนักงาน 
เฝาราชอุทยาน เรียก พระสุทัสสนกุมาร  กนิษฐภาดาและ   เทวกุมาร บุตร 
ปุโรหิตมาแลว   ประทับนั่งทามกลางกุมารท้ังสองน้ัน    พรอมดวยบริวาร   ทรง 
ประกาศพระธรรมจักร ณ  ที่นั้น      ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวโกฏิหน่ึง     นีเ้ปน 
อภิสมัยครั้งที่ ๑. 
        ครั้ง  พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ณ โคน  มหาสาล- 
พฤกษ    ใกลประตูสุทัสสนราชอุทยานเสด็จเขาจําพรรษา  ณ  ดาวดึงสเทวโลก 
ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวสามลานเจ็ดแสน    นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี  ๒.    ครัง้พระ 
สุชาตทศพลเสด็จเขาเฝาพระชนก     ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวหกลาน     นี้เปน 
อภิสมัยครั้งที่ ๓.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา                                                 
                ในมัณฑกัปน้ันนั่นแล  มีพระพุทธเจาพระนามวา 
        สุชาตะ  ผูนํา  มีพระหนุดังคางราชสีห   มีพระศอดังโค 
        อุสภะ  มีพระคุณหาประมาณมิได  เขาเฝาไดยาก. 
                พระสัมพุทธเจา    รุงเรืองดวยพระสิริ  ยอมงาม 
        สงาทุกเมื่อ เหมือนดวงจันทรหมดจดไรมลทิน  เหมือน 
        ดวงอาทิตย  สองแสงแรงรอน  ฉะนั้น.  
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                พระสัมพุทธเจา    บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด 
        สิ้นเชิงแลว      ทรงประกาศพระธรรมจักร    ณ   กรุง 
        สมุงคล. 
                เมือ่พระสุชาตพุทธเจา    ผูนําโลก    ทรงแสดง 
        ธรรมอนัประเสริฐ   สัตวแปดสิบโกฏิตรัสรู  ในการ 
        แสดงธรรมครั้งท่ี  ๑. 
                ครัง้พระสุชาตพุทธเจา ผูมีบริวารยศหาประมาณ 
        มิได  เสด็จเขาจําพรรษา  ณ  เทวโลก  อภิสมัยครั้งท่ี ๒ 
        ไดมีแกสัตวสามลานเจ็ดแสน. 
                ครัง้พระสุชาตพุทธเจา   ผูเสมอดวย  พระพุทธเจา 
        ผูไมมีผูเสมอ  เขาไปโปรดพระชนก  อภิสมัยครั้งท่ี ๓. 
        ไดมีแกสัตวหกลาน. 
 

                                                 แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ตตฺเถว  มณฺฑกปฺปมฺหิ     ความวา 
ในมัณฑกัปใด    พระผูมพีระภาคเจา สุเมธะ    ทรงอุบัติแลว     ในกัปนั้นนัน่  
แหละ  แมพระผูมีพระภาคเจาสุชาตะก็อุบัติแลว.  บทวา  สีหหนุ  ไดแก   ชือ่วา 
สีหหนุ  เพราะพระหนุของพระองคเหมือนคางราชสีห  ก็ราชสีห  คางลางเทานั้น 
เต็ม   คางบนไมเต็ม.   สวนพระมหาบุรุษนั้น    เต็มทั้งสองพระหนุเหมือนคาง 
ลางของราชสีห     จึงเปนเสมือนดวงจันทร  ๑๒  คา     ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
สีหหนุ.  บทวา  อุสภกฺขนฺโธ   ไดแกมีพระศอเสมอ  อ่ิม  กลม   เหมือนโค 
อุสภะ  อธิบายวา    มีลําพระศอเสมือนกลองทองกลมกลึง.    บทวา  สตรสีว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 502 

แปลวา  เหมือนควงอาทิตย.   บทวา  สิริยา   ไดแก  ดวยพระพุทธสิริ.   บทวา 
โพธิมุตฺตม  ไดแก  พระสัมโพธิญาณอันสูงสุด. 
        พระผูมพีระภาคเจา     ทรงแสดงธรรมโปรดมนุษยที่มาใน   สุธรรม- 
ราชอุทยาน   กรุงสุธรรมวดี      ทรงยงัชนหกลานใหบวชดวยเอหิภิกขุภาวะ 
ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทามกลางภิกษุเหลาน้ัน  นั้น   เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๑. 
ตอจากนั้น    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงจากเทวโลก     ภิกษุหาลานประชุม 
กัน     เปนสันนิบาตครั้งที่ ๒.     พระสุทัสสนเถระพาบุรุษส่ีแสนซึ่งฟงขาววา 
พระสุทัสสนกุมาร ทรงผนวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  บรรลุพระอรหัต 
จึงมาเขาเฝาพระสุชาตนราสภ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโปรดบุรุษ 
เหลาน้ัน     ทรงใหบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงใน 
สันนิบาตท่ีประกอบดวยองค ๔   นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี ๓.  ดวยเหตุนั้น  จึง 
ตรัสวา 
                พระสุชาตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   มีสันน-ิ 
        บาตประชุมพระสาวก  ผูเปนพระขีณาสพไรมลทินม ี
        จิตสงบคงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                พระอรหันตสาวก    ผูถึงกําลังแตงอภิญญา   ผูไม 
        ตองไปในภพนอยภพใหญ   หกลาน  เหลาน้ันประชุม 
        กันเปนการประชุมครั้งท่ี  ๑. 
                ในสันนิบาตตอมาอีก       เมือ่พระชินพุทธเจา 
        เสด็จลงจากเทวโลก      พระอรหนัตสาวกหาลาน 
        ประชมุกัน  เปนการประชุมครั้งที่  ๒.  
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                พระสุทัสสนอัครสาวก   เมือ่เขาเฝาพระนราสภ 
        ก็เขาเฝาพระสัมพุทธเจา   พรอมดวยภิกษุสาวกส่ีแสน. 
 

                                                     แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อปฺปตฺตาน  ความวา  ผูไมถึงพรอม 
ในภพนอยภพใหญ.    ปาฐะวา  อปฺปวตฺตา   ภวาภเว  ดังนี้ก็มี.    ความก็ 
อยางนั้นเหมือนกัน.  บทวา   ติทิโวโรหเณ  ไดแก   เมื่อพระชินพุทธเจาเสด็จ 
ลงจากโลกสวรรค.  จึงเห็นวาลงในอรรถกัตตุการก  ทานกลาวเปนการกวิปลาส. 
อีกนัยหน่ึง  บทวา  ติทิโวโรหเณ  ไดแก  ในการเสด็จลงจากเทวโลก.   บทวา 
ชิเน   ไดแก   เมื่อพระชินพุทธเจา     พึงเห็นสัตตมีวิภัตติลงในในอรรถฉัฏฐี 
วิภัตติ. 
        ไดยินวา   ครั้งน้ัน    พระโพธิสัตวของเรา     เปนพระเจาจักรพรรดิ 
สดับขาววา     พระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวในโลก     ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
สดับธรรมกถา    กถ็วายราชสมบัติในมหาทวีปทั้ง ๔  พรอมดวยรัตนะ  ๗  แด 
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน     ทรงผนวชในสํานักของพระศาสดา 
ชาวทวีปทั้งส้ิน  รวบรวมรายไดที่เกิดในรัฐ  ทําหนาท่ีของคนวัดใหสําเร็จ  ถวาย 
มหาทานเปนประจําแกพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน       พระศาสดาแม 
พระองคนั้น   ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา  จักเปนพระพุทธเจา  พระนาม 
วา   โคตมะ  ในอนาคตกาล.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน  เราเปนพระเจาจักรพรรดิ  เปนใหญ 
        ในทวีปทั้ง  ๔  มกีําลังมาก  ทองเท่ียวไปในอากาศ. 
                เรามอบถวายราชสมบัติอยางใหญ  ในทวีปท้ัง   ๔ 
        และรัตนะ  ๗   แดพระพุทธเจาผูสูงสุด    แลวบวชใน 
        สํานักของพระองค.                  
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                ชาววัดท้ังหลาย   รวบรวมรายไดในชนบทมาจัด 
        ปจจัย  ที่นอน  ที่นั่ง  สําหรับพระภิกษุสงฆ. 
                แมพระพุทธเจา      ผูเปนใหญในหมื่นโลกธาตุ 
        พระองคนั้น     ก็ทรงพยากรณเราวา    ทานผูนี้จักเปน 
        พระพทุธเจา  ในท่ีสุดสามหมื่นกัป. 
                พระตถาคตต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ     จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    ก็ยิง่ราเริงใจ 
        อธษิฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐  ให 
        บริบูรณ. 
                เราเลาเรียนพระสูตร  พระวินัย  และนวังคสัตถุ- 
        ศาสนทัง้หมด    ยังพระศาสนาของพระชินเจาใหงาม. 
                เราอยูอยางไมประมาทในพระศาสนานั้น    เจริญ 
        พรหมวิหารภาวนา      ถึงฝงแหงอภิญญาแลว    ไปสู 
        พรหมโลก.  
 

                                              แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตุทีปมฺหิ ความวา แหงมหาทวีป ๔ ที่ม ี
ทวีป  [นอย.] เปนบริวาร.  บทวา อนฺตลิกฺขจโร  ความวา  ทําจักรรัตนะไวขาง 
หนาทองเที่ยวไปในอากาศ.  บทวา รตเน  สตฺต  ไดแก รัตนะ  ๗  มีหัตถริัตนะ 
เปนตน.  บทวา  อุตฺตเม  ก็คือ  อุตฺตมานิ  เเปลวา อุดม อีกนัยหน่ึง  พึงเห็น 
อรรถวาอุตฺตเม  พุทฺเธ   แปลวาในพระพุทธเจา ผูอุดม. บทวา  นิยฺยาตยิตฺวาน  
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ไดแก   ถวาย.  บทวา   อฏุาน  ไดแก  ผลประโยชนที่เกิดในรัฐ    อธิบายวา 
รายได.  บทวา  ปฏิปณฺฑยิ ไดแก รวมเอามาเก็บไวเปนกอง.  บทวา  ปจฺจย 
ไดแก  ปจจัยตางๆ มีจีวรเปนตน .   บทวา  ทสสหสฺสิมฺหิ  อิสฺสโร  ไดแก 
เปนใหญในหมื่นโลกธาตุ    คําน้ีนั้น     พึงทราบวา   ตรัสหมายถึงเขตแหงชาติ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนใหญแหงโลกธาตุ  ที่ไมมีที่สุด.  บทวา   ตึสกฺปฺป- 
สหสฺสมฺห ิ ความวา ในที่สุดสามหม่ืนกัปนับแตกัปนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจาสุชาตะ  ทรงมีพระนคร  ชื่อวา  สุมังคละ   พระ 
ชนกพระนามวา  พระเจาอุคคตะ   พระชนนีพระนามวา พระนางปภาวดี  
คูพระอัครสาวก  ชื่อวา พระสุทัสสนะ และ พระสุเทวะ พระพุทธอุปฏฐาก 
ชื่อวาพระนารทะ พระอัครสาวิกา ชื่อวา พระนาคา และ พระนาคสมาลา 
โพธิพฤกษชือ่วามหาเวฬุ  ตนไผใหญ  เขาวาตนไผใหญนั้น  มรีูลบี  ลําตนใหญ 
ปกคลุมดวยใบทั้งหลายท่ีไรมลทิน   สีเสมือนแกวไพฑูรย    นารื่นรมยอยางยิ่ง 
งามเพริศแพรวเหมือนกําแววหางนกยูง  ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีพระ 
สรีระสูง  ๕๐  ศอก พระชนมายุเกาหม่ืนป  พระอคัรมเหสีพระนามวา  พระนาง 
สิรีนันทา  พระโอรสพระนามวา อุปเสนะ   เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยยาน 
คือ  มาตน.    พระองคดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระวิหาร    สลิาราม    กรุง 
จันทวดี  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระสุชาตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        พระนครชื่อวา  สมุงคล  พระชนกพระนามวา  พระเจา 
        อุคคตะ    พระชนนพีระนามวา  พระนางปภาวดี. 
                พระสุชาตพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        พระอัครสาวก   ชื่อวาพระสุทัสสนะ  และ  พระสุเทวะ 
        พระพทุธอุปฏฐาก   ชื่อวาพระนารทะ.  
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                มพีระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระนาคา และพระนาค- 
        สมาลา     โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
         นั้นเรียกวามหาเวฬุ. 
                ไผตนนั้น  ลําตนตัน  ไมมรีู  มีใบมาก  ลําตรงเปน 
        ไผตนใหญ  นาดูนารื่นรมย. 
                ลําเดียวโดด    เติบโต   กิ่งท้ังหลายแตกออกจาก 
         ตนนั้น   ไผตนนั้นงามเหมือนกําแววทางนกยูง   ที่เขา 
         ผูกกําไวดีแลว. 
                ไผตนนั้นไมมีหนาม  ไมมรีู  เปนไผใหญ   มีกิ่ง 
         แผไปไมมีชอง   มีรมเงาทึบนารื่นรมย. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น   วาโดยสวนสูง  ก ็
         ๕๐   ศอก     ทรงประกอบดวยความประเสริฐ  โดยเพราะ 
        อาการพรอมสรรพ  ทรงถึงพระพุทธคุณครบถวน. 
                พระรัศมขีองพระองค   ก็เสมอดวยพระพุทธเจา 
        ที่ไมมีผูเสมอ    แลนออกโดยรอบพระวรกายไมมีประ- 
        มาณ  ชัง่ไมได  เปรียบไมไดดวยขออุปมาท้ังหลาย. 
                ในยุคน้ัน  มนษุยมีอายุเกาหมื่นป  พระองคทรง 
        พระชนมยืนถึงเพียงน้ัน     จึงทรงยังหมูชนเปนอันมาก 
        ใหขามโอฆสงสาร. 
                ครัง้น้ัน   ปาพจนคือธรรมวนิัย     งามดวยพระ- 
        อรหันตทั้งหลาย  เหมือนคลื่นในสาคร  เหมือนดารากร 
        ในทองนภากาศ  ฉะนั้น.   
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                พระพุทธเจาผูเสมอดวยพระพุทธเจา      ผูไมมีผู 
        เสมอพระองคนั้น  ดวยพระคุณเหลาน้ันที่ชั่งไมไดดวย 
        ทั้งน้ัน   ก็อันตรธานไปสิ้น    สังขารท้ังปวงก็วางเปลา 
        แนแท. 
 

                                              แกอรรถ       

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อจฉฺิทฺโท    แปลวา    มีรูเลก็   พึงเห็น 
เหมือนในประโยคเปนตนวา    อนุทรา  กฺา  หญิงสาวทองเล็ก   อาจารย 
บางพวกกลาว  ฉิทฺท   โหติ  ปริตฺตก  ดังน้ีก็มี.  บทวา  ปตฺติโก  แปลวา 
มีใบมาก.   อธิบายวา    ปกคลุมดวยใบทั้งหลาย   มีสีเหมือนแกวผลึก     บทวา 
อุชุ   ไดแก   ไมคด   ไมงอ.   บทวา   วโส  แปลวา   ไมไผ.   บทวา   พฺรหา 
ไดแก  ใหญโดยรอบ.     บทวา   เอกกขฺนฺโธ   ความวา   งอกข้ึนลําเดียวโดด 
ไมมีเพ่ือน.  บทวา   ปวฑฒิฺตฺวา  แปลวา  เติบโตแลว.  บทวา   ตโต   สาขา 
ปภิชฺชติ   ไดแก   กิ่ง ๕ แฉก   แตกออกจากยอดไผตนนั้น.    ปาฐะวา   ตโต 
สาขา   ปภิชชฺถ   ดังน้ีก็ม.ี   บทวา   สพุทฺโธ   ไดแก  ที่เขาผูกโดยอาการผูก 
เปนหาเสนอยางดี.      กําแววหางนกยูง    ที่เขาทําผูกเพ่ือปองกันแดด   เรยีกวา 
โมรหัตถะ.  
        บทวา  น   ตสฺส  กณฺฏกา  โหนติฺ  ความวา ไผตนนั้น   เปนตน 
ไมมีหนามตามธรรมดา   ก็ไมมีหนาม.    บทวา   อวิรโฬ  ไดแก ปกคลุมดวย 
กิ่งไมมีชอง.   บทวา   สนทฺจฺฉาโย   ไดแก  มรีมเงาทึบ   ทานกลาววามีรมเงา 
ทึบ     ก็เพราะไมมีชอง.    บทวา  ปฺาสรตโน   อาสิ     ไดแก  ๕๐  ศอก.  
บทวา   สพฺพาการวรูเปโต   ไดแก   ประกอบแลวดวยความประเสริฐทั้งหลาย  
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โดยอาการทั้งปวง       ชื่อวา  ประกอบพรอมดวยความประเสริฐโดยการพรอม 
สรรพ.   บทวา  สพฺพคุณมุปาคโต  เปนเพียงไวพจนของบทหนา.    
        บทวา   อปฺปมาโณ   ไดแก  เวนจากประมาณ   หรือชื่อวา   ไมมีประ- 
มาณ   เพราะไมอาจจะนับได.   บทวา   อตุลิโย  แปลวา  ชั่งไมได.   อธิบายวา 
ไมมีใครเหมือน.  บทวา  โอปมิเมหิ  ไดแก  ขอท่ีพึงเปรียบ.  บทวา   
อนูปโม   ไดแก  เวนการเปรียบ   อธิบายวา   อุปมาไมได   เพราะไมอาจกลาว 
อุปมาวา  เหมือนผูนี้  ผูนี้. บทวา  คุณานิ  จ  ตานิ  ก็คือ    คุณา  จ  เต  ความวา 
พระคุณท้ังหลาย    มีพระสัพพัญุตญาณเปนตน     ทานกลาวเปนลิงควิปลาส  
คําท่ีเหลือทุกแหง   ความงายทั้งน้ันแล. 
                จบพรรณนาวงศพระสุชาตพุทธเจา  
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       ๑๓.  วงศพระปยทัสสพีุทธเจาที่   ๑๓ 
 
                 วาดวยพระประวัติของพระปยทัสสีพุทธเจา 
 
                        [๑๔]  ตอจากสมัยของพระสุชาตพุทธเจา     กม็ ี
        พระสยมัภูพุทธเจาพระนามวา  ปยทัสสี   ผูมีพระยศ 
         ใหญ   ผูนําโลก  ผูที่เขาเฝาไดยาก    ผูเสมอดวยพระ- 
         พุทธเจาผูไมมีผูเสมอ. 
                         พระพุทธเจา  ผูมีบริวารยศหาประมาณมิได  แม 
         พระองคนั้น  รุงโรจนดังดวงอาทิตย    ทรงกําจัดความ 
         มืดทุกอยางแลว  ทรงประกาศพระธรรมจักร. 
                         พระปยทัสสีพุทธเจา  ผูมีพระเดชอันชั่งมิได   แม 
        พระองคนั้น    ก็มอีภิสมัย  ๓  ครั้ง      อภิสมยัครั้งท่ี  ๑  
         ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ. 
                        ทาวสุทัสสนเทวราช    ชอบใจมิจฉาทิฏฐิ   พระ- 
         ศาสดาเมื่อทรงบรรเทาทัฏฐิของทาวเธอ      กไ็ดแสดง 
          ธรรมโปรด. 
                               ครั้งน้ัน   การประชุมของชนนบัไมได    ก็เปน 
        มหาสันนิบาต  อภิสมัยครั้งท่ี ๒  ก็ไดมีแกสัตวเกาหมื่น 
        โกฏ.ิ 
                        ครั้ง  พระผูเปนสารภีฝกคน   ทรงฝกพระยาชาง 
        โทณมขุะ  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตวแปดหมื่นโกฏิ.   
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                พระปยทัสสีพระพุทธเจาแมพระองคนั้น    ก็ทรง 
         มีสันนบิาตประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง    พระสาวกแสน 
        โกฏิประชุมกัน   เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๑. 
                พระมุนี   พระสาวกเกาหมืน่โกฏิ   ประชุมพรอม 
         กัน    เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒  พระสาวกแปดหมื่นโกฏ ิ
         ประชมุกัน  เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
                สมัยน้ัน  เราเปนมาณพพราหมณชื่อวา กัสสปะ 
          คงแกเรียน  ทรงมนต   จบไตรเพท. 
                เราฟงธรรมของพระองค  เกิดความเล่ือมใส ได 
         สรางสังฆาราม  ดวยทรัพยแสนโกฏิ. 
                เราถวายอารามแดพระองคแลว    กร็าเริงสลดใจ 
         ยึดสรณะและศีล  ๕ ไวมั่น. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น      ประทบัน่ังทาม 
          กลางสงฆ    ทรงพยากรณเราวา   ลวงไป   ๑,๘๐๐  กัป 
         ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตเสด็จออกอภิเนษกรมณ      จากกรุง 
          กบิลพัสดุอันนารื่นรมย     ทรงต้ังความเพียรทําทุกกร- 
           กิริยา. 
                พระตถาคตประทับ   ณ   โคนตนอชปาลนิโครธ 
          ทรงรบัขาวมธุปายาส ณ ที่นั้นแลว    เสด็จไปยังแมน้ํา 
          เนรัญชรา.   
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                พระชินเจาพระองคนั้น   เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินไปตามทางอันดีที่เขา 
         จัดแตงไว   ไปที่โคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น  พระผูมีพระยศทรงประทักษิณโพธิมัณฑ- 
         สถานอันยอดเยี่ยม     ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ  ชื่อ 
        อัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้   จักมพีระชนนีพระนามวา   พระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ  ทานผู 
        นี้จักมพีระนามวา  โคตมะ. 
                พระอัครสาวกชื่อวาพระโกลิตะและพระอุปติสสะ 
        ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มจีิตสงบต้ังมั่น  พระ- 
        พุทธอปุฏฐาก  ชื่อวาพระอานันทะ  จักบํารุงพระชินเจา 
         พระองคนี้. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระเขมา และ พระอุบล- 
        วรรณา ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ มีจิตสงบ   ต้ังมั่น 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เรียก 
        วา  ตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวา  จิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ 
        อัครอุปฏฐายิกา ชื่อวา  นันทมาตา  และ  อุตตรา.  พระ 
        โคดมพุทธเจา  ผูมีพระยศ  มีพระชนมายุ   ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย  ฟงพระดํารัสนี้   ของ 
          พระปยทัสสีพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
        ก็ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร.   
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                หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก   ก็พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ กลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาดศาสนา ของพระโลกนาถ 
          พระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล     พวกเราก็จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อจกัขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา  ก็ถือเอาทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทุกคน  ผิวา     ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนิไซร ในอนาคตกาล พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้  ก็ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
         จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                พระปยทัสสีศาสดา    มีพระนครชื่อวาสุธัญญะ 
         พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทัตตะ   พระชนนีพระ 
         นามวา พระนางสุจันทา. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันปมีปราสาท 
         ๓  หลงัชื่อวา สุนิมมละ วมิละ  และคิริคูหา  มีพระสนม 
         นารี   ที่แตงกายงามสามหมื่นหนึ่งพันนาง    พระอัคร 
         มเหสีพระนามวา พระนางวิมลา พระโอรสพระนามวา 
        กัญจนาเวฬะ.   
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                พระผูเปนยอดบุรุษ   ทรงเห็นนิมิต  ๔ เสด็จออก 
        อธิเนษกรมณดวยยานคือรถ  ทรงบําเพ็ญเพียร ๖  เดือน. 
                พระมหาวีระปยทัสสีมหามนุี   ผูสงบ    อันทาว 
        มหาพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        ณ อุสภราชอุทยาน  ที่นารื่นรมยใจ. 
                พระปยทัสสีศาสดา    มีพระอัครสาวกชื่อวาพระ 
        ปาลิตะ  และพระสีพพทัสสี   พระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา 
        พระโสภิตะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระสุชาดาและพระธัมม- 
        ทินนา  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        เรียกวา กกุธะ  ตนกุม. 
                อคัรอุปฏฐากชื่อวา สันทกะ  และธมัมกิะ   อัคร- 
        อุปฏฐายิกาชื่อวา  วสิาขาและธัมมทินนา.                 
                พระพุทธเจา   ผูมีพระบริวารยศหาประมาณมิได 
        มีพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ พระองคนั้น  สงู  ๘๐ ศอก 
        เห็นกันชัดเหมือนพระยาสาลพฤกษ.         
                รัศมีแสงของดวงไฟ  ดวงจันทรและดวงอาทิตย  
        หามีเหมือนพระรัศมีของพระปยทัสสี     ผูไมมีผูเสมอ 
        ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองคนั้นไม.                         
                พระผูมีพระจกัษุ  ดํารงอยูในโลกเกาหมื่นป   แม 
        พระองคผูเปนเทพแหงเทพก็มีพระชนมายุเทาน้ัน.   
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                        พระพุทธเจา    ผูเสมอดวยพระพุทธเจา  ผูไมมผูี 
        เสมอพระองคนั้น    ก็ดี   คูพระสาวกที่ไมมีผูเปรียบได 
        เหลาน้ันก็ดี   ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน   สังขารทั้งปวง 
         ก็วางเปลา   แนแท. 
                        พระปยทัสสีวรมุนี    เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ 
        พระวหิารอัสสัตถาราม   ชินสถูปของพระองค  ณ พระ- 
         วิหารน้ัน  สูง  ๓ โยชนแล. 
                   จบวงศพระปยทัสสีพุทธเจาท่ี  ๑๓  
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       พรรณนา  วงศพระปยทัสสีพุทธเจาที่  ๑๓ 
 
        ตอมาจากสมัยของพระสุชาตพุทธเจา  ในกัปหน่ึง  ในท่ีสุดแหงหน่ึงพัน 
แปดรอยกัปแตภัทรกัปนี้   พระพุทธเจาบังเกิด  ๓ พระองค   คือ  พระปยทัสสี 
พระอัตถทัสสี  พระธมัมทัสสี  ใน ๓ พระองคนั้น  พระผูมีพระภาคเจาปยทัสสี 
ทรงบําเพ็ญบารมีแลวบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต  จุติจากน้ันแลว   ก็ถือปฏิสนธิใน   
พระครรภของ  พระนางจันทาเทวี     ผูมีพระพักตรเสมือนดวงจันทร   อัคร- 
มเหสีของพระเจาสุทัตตะ   กรุงสุธัญญวดี  ถวนกาํหนดทศมาส ก็ประสูติออก 
จากพระครรภของพระชนนี ณ  วรุณราชอุทยาน ในวันเฉลิมพระนามของพระองค 
พระชนกชนนีทรงเฉลิมพระนามวา  ปยทัสสี  เพราะเห็นปาฏิหาริยวิเศษอันเปน 
ที่รักของโลก พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป  นัยวาทรงมีปราสาท ๓ 
หลังชื่อวา  สนุิมมละ  วิมละ  และ  คิรพิรหา   ปรากฏพระสนมนารีสานหม่ืนสาม 
พันนาง  มี พระนางวิมลามหาเทวี  เปนประมุข. 
        เมื่อพระโอรสพระนามวา  กัญจนเวฬะ  ของพระนางวิมลาเทวีประสูติ 
แลว   พระมหาบุรุษน้ัน    ทรงเห็นนิมิต  ๔ แลวเสด็จออกมหาภิเนษกรมณดวย 
รถเทียมมา  ทรงผนวชแลว  บรุุษโกฏิหน่ึงบวชตามเสด็จ  พระมหาบุรุษอันชน 
โกฏิหน่ึงนั้น แวดลอมแลวพระองคนั้น  ทรงบําเพ็ญเพียร ๖ เดอืน  ในวันวิสาข- 
บูรณมี     เสวยขาวมธุปายาส     ที่ธิดาของ    วสภพราหมณ     บานวรุณ- 
พราหมณ   ถวายแลวทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ  สาลวัน   ทรงรับหญา  ๘  กําท่ี  
สุชาตะอาชีวก    ถวายแลว     เสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษชื่อวา  กกุธะ  ตนกุม 
ทรงลาดสันถัตหญากวาง  ๕๓  ศอก  ประทับนั่งขัดสมาธิ   แทงตลอดพระสัพพัญ- 
ณุตญาณ  ทรงเปลงพระอุทานวา  อเนกชาติสสาร  เปนตนแลว  ทรงยับยั้ง   ณ  
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โคนโพธิพฤกษนั้นนั่นแหละ ๗  สัปดาห     ทรงทราบวา  ผูที่บวชกับพระองค 
สามารถแทงตลอดอริยธรรม   จึงเสด็จไป ณ  ที่นั้นทางอากาศ   ลงที่   อุสภวดี 
ราชอุทยาน   ใกล กรุงอุสกวดี  อันภิกษุโกฏิหน่ึงแวดลอมแลว  ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร      ครั้งน้ันธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏ ิ     นี้เปนอภิสมัย 
ครั้งท่ี  ๑ 
        ตอมาอีก      ราชาแหงเทพ  พระนามวา  สุทัสสนะ    ประทับอยู   ณ 
สุทัสสนบรรพต  ไมไกลกรุงอุสภวดี   ทาวเธอเปนมิจฉาทิฏฐิ   ก็พวกมนุษย 
ทั่วชมพูทวีป    นําเครื่องสังเวยมีคานับแสน  มาเซนสรวงทาวเธอ   ทาวสุทสัสน- 
เทวราชน้ัน    ประทับบนอาสนะเดียวกันกับพระราชาแหงมนุษย   ทรงรับเครื่อง 
สังเวย    ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจา   ปยทัสสี      ทรงพระดําริวา    จําเราจัก 
บรรเทามิจฉาทิฏฐิของทาวสุทัสสนเทวราชนั้นเสีย    เมื่อทาวสุทัสสนเทวราชนั้น 
เสด็จไปยังสมาคมยักษ     จึงเสด็จเขาไปยังภพของทาวเธอ       ข้ึนสูที่สิริไสยาสน 
ประทับนั่งเปลงพระฉัพพรรณรังสีเหมือนดวงอาทิตยในฤดูสาวทเปลงแสงเหนือ 
ยุคนธรบรรพต     เทวดาที่เปนบริวารรับใชของทาวเธอ   ก็บูชาพระทศพลดวย 
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนตน   ยืนแวดลอม. 
        ฝายทาวสุทัสสนเทวราชกลับจากยักขสมาคมเห็นฉัพพรรณรังสีแลน 
ออกจากภพของตนก็คิดวา   ในวันอ่ืนๆ ไมเคยเห็นภพของเรา   จําเริญรุงเรื่อง 
ดวยแสงรัศมีมากมายเชนน้ี    ใครหนอ    เปนเทวดาหรือมนุษย    เขาไปในท่ีนี้ 
ตรวจดูก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา  ประทับนั่งรุงโรจนดวยแสงพระฉัพพรรณรังสี 
ดังดวงอาทิตยในฤดูสารทเหนือยอดอุทัยคิรี    คิดวา  สมณะโลนผูนี้อันชนใกล 
ชิดบริวารของเราแวดลอมแลวน่ังเหนือท่ีนอนอันดี   ก็ถูกความโกรธครอบงําใจ 
คิดวา  เอาเถิด    จําเราจักสําแดงกําลังของเราแกสมณะโลนนั้น     แลวก็ทาํภูเขา 
นั้นทั้งลูกลุกเปนเปลวไฟอันเดียว  ตรวจดูวาสมณะโลนคงเปนเถาเพราะเปลวไฟ  
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แลว      แตกเ็ห็นพระทศพลมีพระวรกายถูกแสงรังสีมากมาย    แลนทวมไป   ม ี
พระพักตรผองวรรณะงาม  มีพระฉวีสดใสรุงโรจนอยู  ก็คิดวา  สมณะผูนี้ทนไฟ 
ไหมได   เอาเถิด   จําเราจักรุกรานสมณะผูนี้ดวยกระแสนํ้าหลากแลวฆาเสีย  จึง 
ปลอยกระแสนํ้าหลากอันลึกล้ําตรงไปยังวิมาน. 
        แตนั้น    น้ําก็ไมเปยกเพียงขนผาแหงจีวร  หรือเพียงพระโลมาในพระ- 
สรีระของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ซึ่งประทับนั่งในวิมานน้ัน  อันเต็มดวย 
กระแสน้ําหลาก แตนั้น  ทาวสุทัสสนเทวราช รูวา ดวยกระแสน้ําหลากน้ี  สมณะ 
หายใจไมออก ก็จักตาย   จึงเสกมนตพนอัดน้ําแลวตรวจดูก็เห็นพระผูมีพระภาค 
เจาประทับนั่งอันบริษัทของตนแวดลอม     รุงโรจนดวยแสงแลบแหงเปลวรังสี 
ตางชนิด  ดุจดวงรัชนีกรในฤดูสารท สงแสงลอดหลืบเมฆสีเขียวครามทนการลบ 
หลูตนไมได   ก็คิดวา  จําเราจักฆาสมณะนั้นเสียเถิด   แลวก็บันดาลฝนอาวุธ   ๙ 
ชนิด   ใหตกลง  ดวยความโกรธ   ลําดับนั้น  ดวยอานุภาพของพระผูมีพระภาค 
เจาพระองคนั้น      อาวุธทุกอยางก็กลายเปนพวงดอกไมหอมนานาชนิดงามนาดู  
อยางยิ่ง   หลนลงแทบเบ้ืองบาทของพระทศพล. 
        แตนั้น  ทาวสุทัสสนเทวราช  เห็นความอัศจรรยนั้นก็ยิ่งมีใจโกรธข้ึง 
จึงเอามือทั้งสองจับพระบาทพระผูมีพระภาคเจา      หมายจะฉุดคราออกไปจาก 
ภพของตน    กเ็หว่ียงเลยมหาสมุทรไปถึงจักรวาลบรรพต      ตรวจดูวาสมณะยัง 
เปนอยูหรือตายไปแลว      ก็เห็นพระผูมีพระภาคเจายังคงประทับนั่ง   อยูเหนือ 
อาสนะนั้นนั่นแหละ   ก็คิดวา  โอ   สมณะนี้มีอานุภาพมาก  เราไมสามารถจะฉุด 
คราสมณะผูนี้ออกไปจากท่ีนี้ได   หากวาใครรูเรื่องเรา  เราก็จักอัปยศหานอยไม 
จําเราจักปลอยสมณะนั้นไปเสีย    ตราบเทาท่ีใครยังไมเห็นสมณะผูนี้. 
        ลําดับนั้น    พระทศพลทรงทราบความประพฤติทางจิตของทาวสุทัส- 
สนเทวราชน้ัน  ก็ทรงอธิษฐานอยางที่พวกเทวดาและมนุษยทุกคนเห็นทาวเธออยู  
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ในวันนั้นนั่นเอง  พระราชา  ๑๐๑ พระองคทั่วชมพูทวีป   กพ็ากันมาประชุมเพ่ือ 
ถวายเครื่องสังเวยแดทาวสุทัสสนเทวราชนั้น  พระราชาแหงมนุษยทั้งหลายเหลา 
นั้น ทรงเห็นทาวสุทัสสนเทวราชประทับนั่งจับพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ก็มีจิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาวา      พระเทวราชขอพรพวกเรา   บําเรอ 
พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาปยทัสสี    จอมมุนี   โอ !   ธรรมดาพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายนาอัศจรรย  โอ !    พระพุทธคุณท้ังหลาย     วิเศษจริง ๆ   ก็พากัน 
นอบนอม    ยืนประคองอัญชลีไวเหนือเศียรเกลาหมดทุกคน  ณ  สันนิบาตนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาปยทัสสีทรงทําทาวสุทัสสนเทวราชนั้นใหเปนประมุข   ทรง  
แสดงธรรมโปรด    ครั้งน้ัน      เทวดาและมนุษยเกาหมื่นโกฏิบรรลุพระอรหัต 
นั้นเปนอภิสมัยครั้งท่ี ๒. 
        ครั้งเมื่อศัตรูของพระพุทธเจา    ในกุมุทนครซ่ึงมีขนาด  ๙ โยชน   ชื่อ 
พระโสณเถระ  เหมือนพระเทวทัต  ปรึกษากับ  พระมหาปทุมราชกุมาร 
ใหปลงพระชนมพระชนกของพระราชกุมารน้ัน      แมพยายามตางๆ   เพ่ือปลง 
พระชนมของพระปยทัสสีพุทธเจา    ก็ไมอาจปลงพระชนมได     ทานจึงเรียก 
ควาญพญาชางชื่อ   โทณมุขะ   ประเลาประโลมเขา     บอกความวา     เมื่อใด 
พระสมณะปยทัสสีผูนี้     เขาไปบิณฑบาตยังนครนี้    เมื่อน้ัน    ทานจงปลอย 
พญาชางชื่อโทณมุข   ใหฆาพระสมณะปยทัสสีเสีย. 
        ครั้งน้ัน       นายควาญชางนั้น    เปนราชวัลลภ     ไมทันพิจารณาถึง 
ประโยชนและมิใชประโยชน     รูแตวา     สมณะผูนี้จะพึงทําเราใหหลุดพนจาก 
ตําแหนงแน  จึงรับคํา  วันรุงข้ึนก็กําหนดเวลาท่ีพระทศพลเสด็จเขาไปยังพระ- 
นครเขาไปหาพญาชางโทณมุข     ซึ่งมีหนาผากเหมือนหมอขาวเหนือตระพองที่ 
เกิดดีแลว   มลีํางวงยาวเสมือนธนู   มหีูออนกวางใหญ    ตาเหลอืงดังนํ้าผ้ึง    ที่  
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นั่งบนตัวดี   ตะโพกหนาทึบกลมกลึง  ระหวางเขาเก็บของลับไว   งางามเหมือน 
งอนไถ   ขนหางสวย    โคนหางนายําเกรง    สมบรูณดวยลักษณะครบทุกอยาง 
งามนาดูเสมือนเมฆสีเขียวคราม    ไปยังถิ่นที่ราชสีหชอบเย้ืองกรายเหมือนกอน 
เมฆเดินได     มีกําลังเทา  ๗ ชางสาร   ตกมัน ๗ ครัง้    มีพิษท่ัวตัว   เหมือน 
มัจจุมารท่ีมีเรือนรางทําใหเมามันมึนยิ่งข้ึน  ปรนดวยวิธีพิเศษเชนคําขาวคลุกกํา- 
ยานหยอดยาตา  รมควัน  ฉาบทา  เปนตน   แลวก็สงไปเพ่ือตองการปลงพระชนม 
พระมุนีผูประเสริฐ  ผูปองกันชนที่เปนอริได  เหมอืนชางเอราวัณ  ปองกันชาง 
ขาศึกฉะนั้น   ลําดับนั้น   พญาชางโทณมุขนั้น  เปนชางพลายตัวดี  พอหลุดไป 
เทาน้ัน     กฆ็าชาง  ควาย  มา  ชาย  หญิง    มีเนื้อตัวพรอมท้ังงาและงวงเปรอะ 
ไปดวยเลือดของผูที่ถูกฆา   มีตาท่ีคลุมดวยขายแหงความตาย   หักทะลายเกวียน 
บานประตู     ประตูเรือนยอด   เสาระเนียดเปนตน    อันฝูงกา   สุนัข  และ  แรง 
เปนตนติดตามไป   ตัดอวัยวะของควาย   คน   มา   และ  ชางพลาย     เปนตน 
กินเหมือนยักษกินคน  เห็นพระทศพลอันหมูศิษยแวดลอม    กาํลังเสด็จมาแต 
ไกล   มีกําลงัเร็วเสมือนครุฑในอากาศ    นุงไปหาพระผูมีพระภาคเจาดวยความ 
เร็ว. 
        ครั้งน้ัน พวกชนชาวเมือง  มีใจเปยมแปรไปดวยความเรารอน   เพราะ 
ภัย   ก็เขาไปยังซากกองกําแพงแหงปราสาท   เห็นพระยาชางว่ิงแลนมุงหนาตรง 
พระตถาคตก็สงเสียงรอง   ฮา !   ฮา !    สวนอุบาสกบางพวก    เริ่มหามกันพญา 
ชางน้ัน     ดวยวิธีการตางๆ.    ลําดับนั้น    คือพระพุทธนาคพระองคนั้นทรง 
แลดูพญาชาง  ซึ่งกําลังมา  มีพระหฤทัยเยือกเย็นดวยพระกรุณาแผไป  ก็ทรงแผ 
พระเมตตาไปยังพญาชางนั้น.    แตนั้น   พญาชางเชือกนั้น   กม็ีสันดานประจํา 
ใจอันพระเมตตาท่ีทรงแผไปทําใหออนโยนสํานึกรูโทษและความผิดของตน  
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ไมอาจยืนทอเบองพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาไดดวยความละอาย      จึง 
หมอบจบเศียรเกลาลงแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา  ดุจแทรก 
เขาไปในแผนปฐพี.   พญาชางเชือกนั้นหมอบลงอยางน้ันแลว  เรือนรางเสมือน 
กลุมหมอก  ก็เจิดจา  เหมือนกอนเมฆสีเขียวความเขาไปใกลยอดภูเขาทองที่ฉาบ 
ดวยแสงสนธยา. 
        ครั้งน้ัน  พวกชนชาวเมืองเห็นพญาชางหมอบจบเศียรเกลาลงแทบเบื้อง 
บาทของพระจอมมุนี  ก็มีใจเปยมดวยปติอยางยิ่ง  ก็พากันสงเสียงโหรองสาธุการ 
กึกกองดังเสียงราชสีห    บูชาพระองคมีประการตาง ๆ   ดวยดอกไมหอม  มาลัย 
จันทนจุรณหอมและเครื่องประดับเปนตน      โยนแผนผาไปโดยรอบ   เทพเภรี 
ก็บรรลือลั่นในทองนภากาศ   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงแลดูพญาชาง 
พลาย   ซึ่งหมอบจบเศียรเกลาแทบเบ้ืองพระบาท   ดั่งยอดเขาที่อาบสีดํา  ก็ทรง 
ลูบกระพองพญาชาง   ดวยฝาพระหัตถ  อันประดับดวยขอชาง  ธง  สังข  และจักร 
จึงทรงพร่ําสอนพญาชางนั้น ดวยพระธรรมเทศนา   ที่เกื้อกูลแกความประพฤติ 
ทางจิตของพญาชางนั้นวา 
                ดูกอนพญาชาง    เจาจงฟงคําของเราที่พร่ําสอน 
        และจงเสพคําพร่ําสอนของเรานั้น       ซึ่งประกอบดวย 
        ประโยชนเกื้อกูล  จงกําจัดความยินดีในการฆา  ความ 
        มีจิตรายของเจาเสีย  จงเปนชางท่ีนารัก  ผูสงบ. 
                ดูกอนพญาชาง  ผูใดเบียดเบียนสัตวมีชวีิต  ดวย 
        โลภะ และ โทสะ   หรือดวยโมหะผูนั้น  ชื่อวา  ผูฆา 
        สัตวมีชวีิต  ยอมเสวยทุกขอันรายกาจ  ในนรก  ตลอด 
        กาลนาน.                  
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                ดูกอนพญาชาง   เจาอยาไดทํากรรมเห็นปานน้ัน  
         ดวยความประมาท หรือแมดวยความเมาอีกนะ   เพราะ 
        ผูทําสัตวมีชีวิตะท่ีตกลวงไป     ยอมประสบทุกขแสน 
        สาหัสในนรกตลอดกัป. 
                ผูเบียดเบียนครั้นเสวยทุกขอันรายกาจในนรกแลว 
        ผิวา ไปสูมนุษยโลก    ก็ยิ่งเปนผูมีอายุสั้น     มีรูปราง 
        แปลกประหลาด  ยังมีสวนพิเศษแหงทุกข. 
                ดูกอนกุญชร   พญาชางผูเบาปญญา  เจารูวา 
          ชีวิตเปนที่รักอยางย่ิงของเจาฉันใด  ในมหาชนชีวิตแม 
        ของผูอื่นก็เปนที่รักฉันนั้น  แลวพึงงดเวนปาณาติบาต 
         อยางเด็ดขาด.            
                ถาเจารูจักโทษท่ีไมเวนการเบียดเบียน และคุณท่ี 
         เวนขาดจากปาณาติบาตแลว  จงเวนขาดปาณาติบาตเสีย 
        ก็ปรารถนาสุขในสวรรคในโลกหนาได. 
                ผูเวนขาดจากปาณาติบาตฝกตนดีแลว  ยอมเปน 
        ที่รักท่ีชอบใจในโลกนี้    เบื้องหนาแตกายแตกตายไป 
         พระพุทธเจาท้ังหลายยอมกลาววา      เขาก็อยูยั้งใน 
        สวรรค. 
                ใครๆ ในโลก    ยอมไมปรารถนาใหทุกขมาถึง 
         ผูเกิดมาแลวทุก ๆ  คน ยอมแสวงสุขกันทั้งน้ัน    ดูกอน 
         พญาชางผูยิ่งใหญ  เพราะฉะน้ัน   เจาจงละการเบียด 
         เบียนเสีย  เจริญแตเมตตาและกรุณาในเวลาอันสมควร 
         เถิด.   
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        ลําดับนั้น พญาชางอันพระทศพลทรงพร่ําสอนอยางนี้  ก็ไดสํานึก เปน 
ผูที่ทรงฝกปรือแลวอยางยิ่ง     ถึงพรอมดวยวินัย  แล  จรรยา   กไ็ดเปนเหมือน 
ศิษย. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาปยทัสสีพระองคนั้น  ทรงทรมานพญาชางโทณมุข 
เหมือนพระศาสดาของเราทรงทรมานชางธนปาลแลว     จึงทรงแสดงธรรมโปรด 
ในสมาคมแหงมหาชนน้ัน.    ครั้งน้ัน   ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏ.ิ 
นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี ๓   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระสุชาตพุทธเจาก็มีพระสยัมภู 
        พุทธเจา พระนามวา  ปยทัสสี   ผูมีพระยศใหญ   ผูนํา 
        โลก  อนัเขาเฝาไดยาก  เสมอดวยพระพุทธเจา   ผูไมม ี
        ผูเสมอ. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น      มีบริวารยศอัน 
        ประมาณมิได  รุงโรจนดุจดวงอาทิตย  ทรงกําจัดความ 
        มืดทุกอยาง  ประกาศพระธรรมจักร. 
                พระพุทธเจาผูมีพระเดช  ทีช่ั่งไมไดแมพระองค 
        นั้น  ก็ทรงมีอภิสมัย ๓ ครั้ง  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑ ไดมีแก 
        สัตวแสนโกฏิ. 
                ทาวสุทัสสนเทวราชทรงชอบใจมิจฉาทิฏฐิ  พระ- 
        ศาสดาเมื่อทรงบรรเทาทิฏฐิของทาวเทวราชพระองค 
        นั้นแลว   ก็ทรงแสดงธรรมโปรด. 
                ครัง้น้ัน       การประชุมของชนนับไมได    เปน 
        มหาสันนิบาต   อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตวเกาหมื่น 
        โกฏ.ิ   
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                ครัง้พระศาสดาผูเปนสารถีฝกคน    ทรงแนะนํา 
        พญาชางชื่อโทณมุขะ   อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกสัตว  
        แปดหมื่นโกฏิ. 
        ใน สุมงัคลนคร  มสีหายสองคน คือพระราชโอรส พระนามวา  ปา- 
ลิตะ บุตรปุโรหิต  ชื่อวา สัพพทัสสิกุมาร   สองสหายน้ัน    เมื่อพระปยทัสสี 
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จจาริกอยู     สดบัขาววา    เสด็จถึงพระนครของพระองคมี 
บริวารแสนโกฏิ     ก็ออกไปรับเสด็จ      สดับฟงธรรมของพระองคแลวก็ถวาย 
มหาทาน ๗ วัน    ในวันที่  ๗    จบอนุโมทนาภัตทานของพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมกับบรวิารแสนโกฏิบวชแลวบรรลุพระอรหัต.  พระผูมพีระภาคเจาทรงยก 
ปาติโมกขข้ึนแสดง     ทามกลางภิกษุสาวกเหลาน้ัน    นี้เปนสนันิบาตครั้งที่  ๑. 
สมัยตอมา  สัตวเกาหมื่นโกฏิบรรลุพระอรหัต.  ในสมาคมของทาวสุทัสสนเทวราช 
พระศาสดาอันภิกษุสาวกเหลาน้ันแวดลอมแลว    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง   นี ้
เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒.   ตอมาอีก   ในสมัยทรงแนะนําพญาชางโทณมุข   สัตว 
แปดหม่ืนโกฏิบวชแลวบรรลุพระอรหัต     พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปาติโมกข 
ข้ึนแสดงทามกลางภิกษุสาวกเหลาน้ัน   นี้เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓.   ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา 
                พระปยทัสสีพุทธเจาแมพระองคนั้น      ก็ทรงมี  
        สันนิบาตประชุมพระสาวก  ๓  ครั้ง      พระสาวกแสน 
        โกฏิประชุมกัน  เปนสันนิบาตครั้งท่ี   ๑. 
                พระมุนีสาวกเกาหมื่นโกฏิ  ประชุมพรอมกันเปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี ๒  พระสาวกแปดหมื่นโกฏปิระชุมกัน 
        เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓.  
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        ครั้งน้ัน   พระโพธิสตัวของเรา     เปนมาณพพราหมณชื่อ  กัสสปะ 
เรียนจบไตรเพท    ครบ  ๕  ทั้งอิติหาสศาสตร     ฟงพระธรรมเทศนาของพระ 
ศาสดา   ใหสรางสังฆาราม    ที่นารื่นรมยอยางยิ่ง    ดวยการบรจิาคทรัพยแสน 
โกฏ ิ ต้ังอยูในสรณะและศีล ๕.     ลําดับนั้น     พระศาสดาทรงพยากรณพระ 
โพธิสัตวนั้นวา  ลวงไป  ๑,๘๐๐ กัป  นับแตกัปนี้  จักเปนพระพทุธเจาในโลก 
พระนามวา โคตมะ   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน    เราเปนมาณพพราหมณ   ชื่อวากัสสปะ 
        คงแกเรยีน  ทรงมนต  จบไตรเพท. 
                เราฟงธรรมของพระปยทัสสีพุทธเจาพระองคนั้น 
        แลว     ก็เกิดความเล่ือมใส       ใหสรางสังฆารามดวย 
        ทรัพยแสนโกฏิ. 
                เราถวายอารามแดพระองคแลว    กร็าเริงสลดใจ 
        ยึดสรณะและศีล ๕  ไวมั่น. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น      ประทบัน่ังทาม 
        กลางสงฆ  ก็ทรงพยากรณเราวา  เมื่อลวงไป ๑,๘๐๐  กัป 
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตทรงต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ   จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้.                                  
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ.   
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                                                          แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สรเณ  ปฺจสีเล   จ   ความวา  สรณะ 
๓  และศลี ๕.   บทวา   อฏารเส   กปฺปสเต   ความวา  ลวงไป  ๑,๘๐๐  กปั 
นับแตภัตรกัปนี้.             
        ก็พระผูมีพระภาคเจาปยทัสสีพระองคนั้น  ทรงมีพระนครชื่อวา  สุธญั-  
ญะ  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทตัตะ  พระชนนีพระนามวา พระนาง 
สุจันทาเทวี.     คูพระอัครสาวกชื่อวา พระปาลิตะ   และ พระสพัพทัสสี 
พระพุทธอุปฏฐาก ชื่อวา พระโสภิตะ.   คูพระอัครสาวิกา  ชื่อวา  พระสุชาดา 
และพระธัมมทินนา    โพธิพฤกษ  ชือ่ ตนกกุธะ   ตนกุม   พระสรีระสูง  ๘๐ 
ศอก  พระชนมายุเกาหมื่นป   พระอัครมเหสีพระนามวา  พระนางวิมลา   พระ 
โอรสพระนามวา  พระกัญจนาเวฬะ  เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา. 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระปยทัสสีศาสดา   ทรงมีพระนคร  ชื่อวาสุธัญญะ 
        พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทตัตะ    พระชนนีพระ 
        นามวา พระนางจันทา. 
                พระปยทัสสีศาสดา    มีพระอัครสาวกชื่อวาพระ 
        ปาลิตะ  และ  พระสพัพทัสสี  พระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา 
        พระโสภิตะ. 
                พระอัครสาวิกา    ชื่อวาพระสุชาดา  และ  พระ 
        ธมัมทินนาโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองค  
        นั้นเรียกวา  ตนกกุธะ.  
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                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น   มีพระบรวิารยศหา 
        ประมาณมิได   มีพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒  ประการ 
        สูง  ๘๐  ศอก  ปรากฏชัดเหมือนตนพญาสาละ. 
                พระรัศมขีองพระปยทัสสีพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ 
        ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองคนั้นเปนเชนใด     รศัมีของ 
        ดวงไฟ  ดวงจันทร  และดวงอาทิตย    หาเปนเชนนั้น 
        ไม. 
                พระผูมีพระจกัษุ     ดํารงอยูในโลกเกาหมื่นป 
        พระชนมายุของพระผูเปนเทพแหงเทพพระองคนั้น   ก ็
        มีเพียงเทาน้ัน.                           
                พระพุทธเจาผูเสมอดวยพระพุทธเจา     ผูไมมีผู 
        เสมอพระองคนั้น  ก็ดี    คูพระอัครสาวกผูไมมีผูเทียบ 
        ไดเหลาน้ัน   ก็ดี  ทั้งน้ัน    ก็อันตรธานไปสิ้น  สังขาร 
        ทั้งปวงก็วางเปลาแนแท.  
 

                                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สาลราชาว  ความวา  เห็นไดชัดเหมือน 
พญาสาลพฤกษ  ที่มีลําตนเกลากลมออกดอกบานสะพรั่งท่ัวท้ังตน    ดูนารืน่รมย 
อยางยิ่ง.   บทวา  ยุคานิป  ตานิ  ไดแก  คู  มีคูพระอัครสาวกเปนตน.   คาถา 
ที่เหลือทุกแหงงายทั้งน้ันแล. 
                จบพรรณนาวงศพระปยทัสสีพุทธเจา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 527 

                 ๑๔.  วงศพระอัตถทัสสีพุทธเจาที่   ๑๔  

 
                วาดวยพระประวัติของพระอัตถทัสสีพุทธเจา  
 
                 [๑๕]   ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง      พระอตัถทัสสี 
         พุทธเจา  ผูมีพระยศยิ่งใหญ   ทรงกําจัดความมืดใหญ 
         บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม. 
                พระองคอันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว    ทรง 
         ประกาศพระธรรมจักร  ทรงยังหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก 
         ใหอิม่ดวยอมตธรรม. 
                พระโลกนาถแมพระองคนั้น  ก็ทรงมีอภิสมัย  ๓ 
         ครั้ง   อภิสมัยครั้งที่  ๑    ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.  
                ครัง้พระอัตถทัสสีพุทธเจา    เสด็จจาริกไปใน 
         เทวโลก  อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.  
                ตอจากนั้น  ครั้งพระพุทธเจา    ทรงแสดงธรรม 
         โปรดในสํานักพระชนก    อภิสมัยครั้งท่ี ๓    ไดมีแก 
         สัตวแสนโกฏิ. 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระ- 
        องคนั้น    มีสันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ  ผูไร 
         มลทิน  มีจิตสงบ  คงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                พระสาวกเกาหมื่นแปดพันประชุมกัน  เปนสันน-ิ 
         บาตครั้งท่ี  ๑      พระสาวกแปดหม่ืนแปดพันประชุมกัน  
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        เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒. 
                พระสาวกผูหลดุพนเพราะไมยึดมั่น     ไรมลทิน 
         ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   เจ็ดหมื่นเจ็ดพันประชุมกนั     เปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี  ๓. 
                สมัยน้ัน   เราเปนชฎิลผูมีตบะสูง   โดยช่ือสุสีมะ 
         อันแผนดินคือโลก  สมมติวาเปนผูประเสริฐ. 
                เรานําดอกไมทิพยคือ  มณฑารพ   ปทุม   และ 
         ปาริฉัตตกะ  มาจากเทวโลก  บูชาพระสัมพุทธเจา. 
                พระมหามุนีอตัถทัสสีพุทธเจาแมพระองคนั้นทรง 
          พยากรณเราวา    ลวงไป   ๑,๘๐๐  กัป  ทานผูนี้จักเปน 
          พระพทุธเจา. 
                พระตถาคต ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ   
          ทรงต้ังความเพียร  ทําทุกกรกิรยิา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง ณ โคนตนอชปาลนิโครธ  
          ทรงรบัขาวมธุปายาสในท่ีนั้น  เสด็จไปยังแมน้ําเนรัญ- 
          ชรา.                                                          
                พระชินเจาพระองคนั้น  เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
           ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
          แตงไวแลว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น  พระผูมีพระยศยิ่งใหญ  ทรงทําประทัก- 
         ษิณโพธิมัณฑสถานอันยอดเยี่ยม    ตรัสรู  ณ โคนโพธิ 
        พฤกษชื่อ  ตนอัสสตัถะ.   
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                ทานผูนี้    จักมพีระชนนีพระนามวา   พระนาง 
        มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ  ทาน 
        ผูนี้จักเปนพระโคตมะ. 
                พระอัครสาวกชื่อวาพระโกลิตะ  และพระอุปติส- 
        สะผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ  ต้ังมั่น พระ- 
        พุทธอปุฏฐาก    ชื่อวาพระอานันทะจักบํารงุพระชินเจาผูนี้. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระเขมา  และ พระอุบล- 
        วรรณา   ผูไมมีอาสวะ     ปราศจากราคะ     มีจติสงบ 
        ต้ังมั่น  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
        เรียกวา   ตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก    ชื่อวาจิตตะ  และหัตถะอาฬวกะ 
        อัครอุปฏฐายิกา   ชือ่วานันทมาตา และ อุตตรา  พระ 
        โคดมพุทธเจา  ผูมีพระยศ   มีพระชนมายุ   ๑๐๐   ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารสันี้ของ 
        พระอัตถทัสสีพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่ง         
        ใหญ   ก็ปลาบปลื้มใจวา   ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ    พรอมท้ังเทวโลก  พากันโหรอง 
        ปรบมือ  หัวรอราเริง   ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา 
                ผิวา  พวกเราพลาดพระศาสนาของพระโลกนาถ  
        พระองคนี้ไซร    ในอนาคตกาล   พวกเราก็จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อจะขามแมน้ํา   พลาดทานํ้า 
         ขางหนา    ก็จะถือเอาทานํ้าขางหลัง   ขามแมน้ําใหญ 
        ฉันใด.   
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                พวกเราทั้งหมด     ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
        พระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้  ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองค   ก็ยินดีสลดใจ  จึง 
        อธษิฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป     เพ่ือบําเพ็ญบารม ี ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ม ี
        พระนครชื่อโสภณะ พระชนกพระนานวาพระเจาสาคระ 
        พระชนนีพระนามวา พระนางสุทัสสนา. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูหมื่นป  มปีราสาท 
           ชั้นยอด ๓ หลังชือ่วา  อมรคิร ี สุรคิร ี และคิริวาหนะ 
         มีพระสนมนารีแตงกายงามสามหมื่นสามพันนาง     ม ี
         พระอคัรมเหสีพระนามวา  พระนางวิสาขา    พระโอรส 
         พระนามวา  เสละ. 
                พระชินพุทธเจา    ทรงเหน็นิมิต  ๔   เสด็จออก 
         อภิเนษกรมณดวยยาน  คือ  มา    ทรงต้ังความเพียร  ๘ 
          เดือนถวน. 
                พระมหาวีระอตัถทัสสี     ผูมีพระยศยิ่งใหญ    ผู 
         องอาจในนรชน  อนัทาวมหาพรหมอาราธนาแลว  ทรง 
         ประกาศพระธรรมจักร  ที่อโนมราชอุทยาน. 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ม ี
         พระอคัรสาวก   ชือ่วาพระสันตะ   และพระอุปสันตะ 
         พระพุทธอุปฏฐากชื่อวาพระอภยะ.   
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                พระอัครสาวิกา   ชือ่วาพระธัมมา และ พระสุธัมมา 
         โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรียก 
        วา ตนจมัปกะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวา นกุละ  และ นิสภะ  อัคร-  
        อุปฏฐายิถา ชื่อวา  มกิลา  และ สุนันทา. 
                พระพุทธเจาผูเสมอดวย  พระพุทธเจา   ผูไมมีผู 
          เสมอพระองคนั้น      สูง  ๘๐ ศอก    งามเหมือนพญา 
        สาลพฤกษ   บริบูรณเหมือนดวงจันทร. 
                พระรัศมีตามปกติของพระองค     หลายรอยโกฏิ 
        แผไปโยชนหนึ่งท้ังสิบทิศ   ทั้งเบื้องบน  เบื้องลางทุก 
         เมื่อ. 
                พระพุทธเจา  ผูล้ําเลิศในนรชน  เปนมนุี   ยอด 
        สรรพสัตว   ผูมีจกัษ ุ ทรงดํารงอยูในโลกแสนป. 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจาแมพระองคนั้น  ทรงแสดง 
        พระรัศมี  อันหาอะไรเปรียบมิได  เจิดจาไปในโลกท้ัง 
        เทวโลก    ถึงความเปนผูไมเท่ียง  ก็เสด็จดับขนัธปริ- 
        นิพพาน  เพราะสินอุปาทาน  เหมือนดวงไฟดับเพราะ 
        สิ้นเชื้อฉะน้ัน. 
                พระชินวรอัตถทัสสีพุทธเจา  ดับขันธปรินิพพาน 
         ณ พระวิหารช่ือ  อโนมาราม.  พระบรมสารีรกิธาตุ  ก ็
        แผกระจายไปเปนสวนๆ  ในประเทศนั้นๆ. 
                จบวงศพระอัตถทัสสีพุทธเจาท่ี  ๑๔  
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      พรรณนาวงศพระอัตถทัสสีพุทธเจาที่  ๑๔ 
 
        เมื่อพระปยทัสสีสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระ- 
ศาสนาของพระองคก็อันตรธานแลวเส่ือมไป    เมื่อมนุษยทั้งหลาย     มีอายุนับ 
ประมาณมิไดเจริญแลว ก็เส่ือมลงโดยลําดับ  จนมีอายุแสนป พระพุทธเจาพระนาม 
วาอัตถทัสสี  ผูเห็นอรรถอยางยิ่ง ก็อุบัติข้ึนในโลก. พระองคทรงบําเพ็ญบารมี 
บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต  จุติจากน้ันแลวถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนาง 
สุทัสสนเทวี     อัครมเหสีในราชสกุลของ   พระเจาสาคระ  กรงุโสภณะ 
ที่งามอยางยิ่ง  อยูในพระครรภ  ๑๐  เดือน  ประสติูจากพระครรภพระชนนี  ณ 
สุจินธนราชอุทยาน.  พอพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภพระชนนี   เจาของ 
ทรัพยทั้งหลาย  ก็พากันไดขุมทรัพยใหญ  ที่ฝงกันไวนาน  สืบๆ ตระกูลกันมา 
เพราะเหตุนั้น    ในวันรบัพระนามของพระองค  พระชนกชนนีจึงเฉลิมพระนาม 
วา  อัตถทัสสี  พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหม่ืนป. ทรงมีปราสาท  ๓ หลัง 
ที่มีกลิ่นหอมอยางยิ่ง   ชื่อ  อมรคิร ี  สรุคิรี   และคิริวาหนะ     มีพระสนมนารี 
สามหม่ืนสามพันนาง   มีพระนางวิสาขาเทวีเปนประมุข. 
        เมื่อพระโอรสพระนามวา   เสลกุมาร   ของ   พระนางวิสาขาเทวี 
ทรงสมภพ   พระองคก็ทรงเห็นนิมิต ๔  ข้ึนทรงพญามาชื่อ  สทุัสสนะ  เสด็จ 
ออกมหาอภิเนษกรมณทรงผนวช   มนษุยเกาโกฏิก็บวชตามเสด็จ  พระมหาบุรุษ 
อันบรรพชิตเหลาน้ันแวดลอมแลว  ทรงบําเพ็ญเพียร  ๘ เดือน   ในวันวิสาขบูร- 
ณมี   เสวยขาวมธุปายาสท่ีมหาชนนํามาเปนเครื่องสังเวยนางนาคชื่อวาสุจินธรา 
นางนาคท่ีมีเรือนรางทุกสวนอันมหาชนเห็นอยู   ถวายพรอมดวยถาดทอง   ทรง 
ยับยั้งพักกลางวัน  ณ  สวนสาละรุน   ที่ประดับดวยตนไมรุน  ๑๐ ตน    เวลาเย็น  
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ทรงรับหญาคา ๘ กํา  ทีพ่ญานาคชื่อ มหารุจ ิ  ผูชอบใจธรรมถวาย  แลวเสด็จ 
เขาไปยังโพธิพฤกษชื่อ จัมปกะ  ตนจําปา  ทรงลาดสันถัตหญาคากวางยาว  ๕๓ 
ศอก  ประทบันั่งขัดสมาธิ  ทรงบรรลพุระสัมโพธิญาณ   ทรงเปลงพระอุทานวา 
อเนกชาติสสาร  ฯ ล ฯ  ตณฺหาน   ขยมชฺฌคา  ที่พระพุทธเจาทุกพระองค 
ทรงประพฤติมา   ทรงยบัยั้งอยู  ณ ทีใ่กลโพธิพฤกษ ๗ วัน  ทรงรับอาราธนา 
แสดงธรรมของทาวมหาพรหม       ทรงเห็นภิกษุใหมเกาโกฏิที่บวชกับพระองค 
เปนผูสามารถแทงตลอดอริยธรรมได  เสด็จไปทางอากาศลงท่ีอโนมราชอุทยาน 
ใกลอโนมนคร  อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ 
ที่นั้น    ครั้งน้ัน   ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑   ไดมีแกสตัวแสนโกฏิ. 
        ตอมาอีก   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา    ผูนําโลกเสด็จจาริกไปในเทวโลก 
ทรงแสดงธรรมโปรดในท่ีนั้น    อภิสมัยครั้งท่ี  ๒   ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ   ก็ครั้ง 
พระผูมีพระภาคเจาอัตถทัสสี  เสด็จเขาไปยังกรุงโสภณะ  เหมือนพระผูมีพระภาค 
เจาของเราเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ      ทรงแสดงธรรมโปรด       ธรรมาภิสมัย 
ครั้งท่ี ๓   กไ็ดมีแกสัตวแสนโกฏ ิ  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง    พระอัตถทัสสีพุทธเจา 
        ผูมีพระยศย่ิงใหญ   ก็ทรงกําจัดความมืดใหญ   บรรลุ 
        พระโพธิญาณอันอุดม. 
                พระองค  อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว  ทรง 
        ประกาศพระธรรมจักร    ทรงยังหมื่นโลกธาตุ  พรอม 
        ทั้งเทวโลกใหอิม่ดวยอมฤตธรรม. 
                พระโลกนาถแมพระองคนั้น   ก็ทรงมีอภิสมัย  ๓ 
        ครั้ง  อภิสมัยครั้งท่ี ๑  ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.  
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                ครัง้พระอัตถทัสสีพุทธเจา      เสด็จจารกิไปใน 
        เทวโลก  อภิสมัยครัง้ท่ี  ๒  ไดมแีกสัตวแสนโกฏิ. 
                ตอมา ครั้งพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในสํานัก 
        พระชนก  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓ ไดมแีกสัตวแสนโกฏิ.  
   
                                                      แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ตตฺเถว   ความวา  ในกัปนั้นนัน่เอง  แต 
ในที่นี้   วรกปัทานประสงคเอาวามัณฑกัป   ขาพเจากลาวไวในหนหลัง  ในการ 
พรรณนาวงศของพระปทุมุตตรพุทธเจาวา   ในกปัใด    บังเกดิพระพุทธเจา  ๓ 
พระองค   กัปนั้นชื่อวา วรกัป  เพราะฉะนั้นในที่นี้  วรกัป  ทานจึงประสงคเอา 
วา  มัณฑกัป.  บทวา  นิหนฺตฺวาน  แปลวา   กําจัดแลว   หรือปาฐะก็อยางนี้ 
เหมือนกัน.  บทวา  สนฺโต   แปลวา  มีอยู.  บทวา  อมเตน   ไดแก   ดวย 
ดื่มอมฤตธรรมคือการบรรลุมรรคผล.     บทวา   ตปฺปยิ   แปลวา  ใหอ่ิมแลว 
อธิบายวาใหอ่ิมหนําสําราญ.  บทวา  ทสสหสฺสี  ก็คือ  ทสสหสฺสโิลกธาตุ.  
บทวา   เทวจาริก   ความวา   จาริกไปในเทวโลก   เพ่ือแนะนําเทวดาท้ังหลาย 
        ไดยินวา ในสุจันทกนคร  พระสนัตราชโอรสและอุปสันตะบุตรปุโรหิต 
ไมเห็นสาระในไตรเพทและลัทธิสมัยอ่ืนทุกอยาง     จึงวางคนที่รอบรูและแกลว 
กลาไว ๔ คน    ที่ประตูทั้ง ๔   ของพระนคร  โดยส่ังวา    พวกทานเห็นหรือ 
ไดยินสมณะหรือพราหมณที่เปนบัณฑิตผูใด   พวกทานจงมาบอกเรา  สมยันั้น 
พระโลกนาถอัตถทัสสีเสด็จถึงสุจันทกนคร.  ลําดับนั้น   พวกบุรุษที่คนเหลาน้ัน 
บอกแลว       ก็พากันไปแจงการเสด็จมาในที่นั้นของพระทศพลแกสองทานนั้น 
แตนั้นพระสันตราชโอรสและอุปสันตะบุตรปุโรหิต        ฟงขาวการเสด็จมาของ 
พระตถาคต  ก็มีใจราเริง  มีบริวารพันหน่ึงไปรับเสด็จพระทศพลผูไมมีผูเสมอ  
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ถวายบังคมแลวนิมนต  ถวายมหาทานท่ีไมมีใครเทียม   แดพระสงฆมีพระพุทธ 
เจาเปนประธาน   วันที่ ๗  ก็ฟงธรรมกถาพรอมดวยผูคนชาวนครท้ังส้ิน  เขาวา 
วันนั้น    บุรษุเกาหมื่นแปดแสน    พากันบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชาแลวบรรล ุ
พระอรหัต     พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทามกลางบริษัทนั้น. 
นั้นเปนสันนิบาต ครั้งท่ี ๑. 
        ครั้งพระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงแสดงธรรมแกพระเสลเถระ   โอรส 
ของพระองค   ทรงยังบุรุษแปดหม่ืนแปดพันใหเลื่อมใสแลว     ใหบวชดวยเอหิ- 
ภิกขุภาวะใหเขาบรรลุพระอรหัตแลว  ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง   นั้นเปนสันนิ- 
บาตครั้งท่ี ๒.  ตอมาอีก เมื่อทรงแสดงธรรมแกเทวดาและมนุษยวันมาฆบูรณมี 
ในมหามงคลสมาคม   ทรงยังสัตวเจ็ดหม่ืนแปดพันใหบรรลพุระอรหัต    ทรงยก 
ปาติโมกขข้ึนแสดง   นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจา ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  พระ- 
        องคนั้น  ทรงมีสันนบิาตประชุมพระสาวกขณีาสพ  ผู 
        ไรมลทนิ  มีจิตสงบคงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                พระสาวกเกาหมื่นแปดพันประชุมกันเปนสันนิ- 
        บาตครัง้ท่ี  ๑    พระสาวกแปดหม่ืนแปดพันประชุมกัน 
        เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒. 
                พระสาวกขีณาสพ ผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น  ผู 
        ไรมลทนิ    ผูแสวงคุณย่ิงใหญเจ็ดหมื่นเจ็ดพันประชุม 
        กัน   เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๓. 
        ไดยินวา    ครั้งน้ัน     พระโพธิสตัวของเรา     อันโลกสมมติวาเปน 
พราหมณมหาศาล  ชื่อสุสมิะ   ในนครจัมปกะ  พระโพธิสัตวนั้นสละสมบัติทุก  
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อยาง  แกคนจน  คนอนาถา  คนกําพรา    คนเดินทางไกลเปนตน    ไปใกลปา 
หิมพานต  บวชเปนดาบส   ยังสมาบัติ  ๘  และอภิญญา ๕ ใหเกิดแลว   เปนผู 
มีฤทธานุภาพมาก   แสดงความไมมีโทษและความมีโทษ    แหงกุศลธรรมและ 
อกุศลธรรมทั้งหลายแกมหาชน   รอคอยการอุบัติแหงพระพุทธเจา. 
        สมัยตอมา   เมื่อพระอัตถทัสสีพุทธเจา   ผูนําโลกทรงอุบัติในโลกแลว 
ทรงยังฝนคืออมฤตธรรมใหตกลงในทามกลางบริษัท ๘  ณ  กรุงสุทัสสนมหา- 
นคร   พระโพธิสัตวฟงธรรมของพระองคแลว   กไ็ปสูโลกสวรรค   แลวนําเอา 
ดอกไมทิพย  มีมณฑารพ  ปทุม  ปาริฉัตตกะ   เปนตน  มาจากเทวโลก  เมื่อ 
จะสําแดงอานุภาพของตน     จึงปรากฏตัว     ยังฝนดอกไมใหตกลงในทิศทั้ง  ๔ 
เหมือนมหาเมฆตกใน ๔  ทวีป     แลวสรางสิ่งท่ีสําเร็จดวยดอกไมมีที่บูชา   เสา 
ระเนียด     ขายทองที่สําเร็จดวยดอกไมเปนตน     เปนมณฑปดอกไมโดยรอบ 
บูชาพระทศพลดวยฉัตรดอกมณฑารพ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ก็ทรง 
พยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา   ในอนาคตกาล     จักเปนพระพุทธเจาพระนาม 
วาโคตมะ.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน  เราเปนชฎิลมีตบะสูง   โดยช่ือวาสุสีมะ 
        อันแผนดินคือโลกสมมติวา   เปนผูประเสริฐ. 
                เรานําดอกไมทิพย    คือ    มณฑารพ    ปทุม 
        ปาริฉัตตกะ  จากเทวโลก  บูชาพระสัมพุทธเจา. 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจา  มหามุนีพระองคนั้นทรง 
        พยากรณเราวา    ลวงไป  ๑,๘๐๐   กัป   ทานผูนี้จักเปน 
        พระพทุธเจา.  
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                พระตถาคตทรงต้ังความเพียร   ฯ ล ฯ   จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองค    ก็ราเริง  สลดใจ 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี   ๑๐ ให 
        บริบูรณ. 
 

                                                         แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ชฏโิล   ไดแก   ชื่อวาชฎิล เพราะมีชฎา 
มุนมวยผม.  บทวา  มหิยา  เสฏสมฺมโต    ความวา     อันโลกแมทั้งสิ้น 
สมมติยกยองอยางนี้วา   เปนผูประเสริฐสุด   สูงสุด   เลิศ. 
        พระผูมพีระภาคเจาอัตถทัสสีพระองคนั้น         ทรงมีพระนคร  ชื่อวา 
โสภณะ     พระชนกพระนามวา   พระเจาสาคระ    พระชนนีพระนามวา 
พระนางสุทัสสนา  คูพระอัครสาวกชื่อวา พระสันตะ และ พระอุปสันตะ 
พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา พระอภยะ  คูพระอัครสาวิกา ชื่อวา  พระธัมมา และ 
พระสุธัมมา  โพธิพฤกษชื่อวา  จัมปกะ    พระสรรีะสูง  ๘๐ ศอก  พระรัศม ี
แหงพระสรีระแผไปโดยรอบ   ประมาณโยชนหน่ึงทุกเวลา   พระชนมายุแสนป 
พระอัครมเหสีพระนามวา  พระนางวิสาขา     พระโอรสพระนามวา  เสละ 
ออกอภิเนษกรมณดวยยานคือ  มา.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระอัตถทัสสีศาสดา  ทรงมีพระนครชือ่วาโสภณะ 
        พระชนกพระนามวา    พระเจาสาคระ   พระชนนีพระ 
        นามวา  พระนางสุทัสสนา.  
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                พระอัตถทัสสีศาสดา      มพีระอัครสาวกชื่อวา 
        พระสันตะ  และ  พระอุปสันตะ   พระพุทธอุปฏฐาก 
        ชื่อวา  พระอภยะ. 
                พระอัครสาวิกาชื่อวาพระธัมมา และพระสุธัมมา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียก 
        วา จมัปกะ. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น    เสมอดวยพระพุทธเจา 
        ผูไมมีผูเสมอ สูง  ๘๐ ศอก งามเหมือนพญาสาลพฤกษ 
        เต็มบรบิูรณเหมือนพระจันทร. 
                พระรัศมีตามปกติของพระองค   มีหลายรอยโกฏิ 
        แผไปโยชนหนึ่ง  สบิทิศท้ังเบื้องสูงเบื้องตํ่าทุกเมื่อ. 
                พระพุทธเจาเปนผูองอาจในนรชน   เปนมุนียอด 
        แหงสรรพสัตว ผูมพีระจักษุพระองคนั้น  ทรงดํารงอยู 
        ในโลกแสนป. 
                พระอัตถทัสสีพุทธเจาแมพระองคนั้น  ทรงแสดง 
        พระรัศมีที่ไมมีอะไรเทียบ  เจิดจาไปในโลกท้ังเทวโลก 
        ทรงถึงความเปนผูไมเท่ียงแท     ดับขันธปรินพิพาน 
        เพราะส้ินอุปาทาน   เหมือนดวงไฟดับ  เพราะสิ้นเชื้อ 
        ฉะนั้น.   
                                          

                                                          แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อฬุุราชาว  ปูรโิต  ความวา   เหมือน 
ดวงจันทรราชาแหงดวงดาว   บริบรูณไรมลทินทั่วมณฑลในฤดูสารท.   บทวา  
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ปากติกา   ความวา    เกิดข้ึนตามปกติ  ไมใชตามอธิษฐาน   เมื่อใด   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงประสงค   เมื่อน้ัน     ก็ทรงแผพระรัศมีไปในจักรวาลแมหลาย 
แสนโกฏ.ิ     บทวา   รสี      แปลวา   พระรัศมีทั้งหลาย.   บทวา   อุปาทาน- 
สงฺขยา   ไดแก เพราะสิ้นอุปาทาน.    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เสด็จ 
ดับขันธปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เพราะสิ้นอุปาทาน ๔ เหมือน 
ไฟดับเพราะส้ินเชื้อ พระธาตุทั้งหลายของพระองค  เรี่ยรายไปดวยพระอธิษฐาน. 
คําท่ีเหลือในคาถาทั้งหลายทุกแหงงายทั้งน้ันแล. 
                        จบพรรณนาวงศพระอัตถทัสสีพุทธเจา  
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               ๑๕. วงศพระธัมมทัสสีพุทธเจาที่  ๑๕ 
 
                 วาดวยพระประวัติของพระธัมมทัสสีพุทธเจา 
 
                 [๑๖]  ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง    พระธมัมทัสสี- 
         พุทธเจา   ผูนําโลก     ผูมีพระยศยิ่งใหญ    ทรงกําจัด 
         อนธการคือความมดืไดแลว   ก็เจิดจาในโลกพรอมท้ัง 
          เทวโลก. 
                ครัง้พระธัมมทสัสีพุทธเจา  ผูมีพระเดชไมมีใคร 
         เทียบพระองคนั้น   ทรงประกาศพระธรรมจักร  อภิสมยั 
         ครั้งท่ี ๑   ก็ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ. 
                ครัง้พระธัมนทัสสีพุทธเจา  ทรงสั่งสอนสัญชัยฤษี 
         อภิสมยัครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ. 
                ครัง้ทาวสักกะพรอมทั้งบรษิัท    เขาเฝาพระผูนํา 
         พิเศษ  อภิสมัยครั้งที่  ๓  ก็ไดมแีกสัตวแปดสิบโกฏิ. 
                พระธัมมทัสสพุีทธเจา ผูเปนเทพแหงเทพ  พระ- 
        องคนั้น      ทรงมีสนันิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ 
        ผูไรมลทิน  มีจิตสงบ  คงท่ี ๓  ครั้ง. 
                ครัง้พระธัมมทสัสีพุทธเจา  เขาจําพรรษา  ณ กรุง 
        สรณะ   พระสาวกพันโกฏิประชุมกัน    เปนสันนิบาต 
        ครั้งท่ี  ๑.   
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                ตอมาอีก   ครัง้พระพุทธเจาเสด็จจากเทวโลกมา 
          สูมนุษยโลก  พระสาวกรอยโกฏิประชุมกัน    เปนสัน- 
          นิบาต  ครั้งท่ี ๒. 
                ตอมาอีก  ครั้งพระพุทธเจาทรงประกาศธุดงคคุณ 
         พระสาวกแปดสิบโกฏิประชุมกนั     เปนสันนิบาตครั้ง 
        ที่ ๓. 
                สมัยน้ัน     เราเปนทาวสักกปุรินททะ    ไดบูชา 
         ดวยของหอมดอกไมและดนตรี อันเปนทิพย. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น        ประทบัน่ังทาม 
          กลางเทวดา  ทรงพยากรณเราวา  ทานผูนี้จักเปนพระ- 
          พุทธเจา.                                                           
                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรณจากกรุงกบิลพัสดุ 
          ต้ังความเพียร  ทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต    ประทับน่ัง  ณ  โคนตนอชปาล- 
         นิโครธ  ทรงรบัขาวมธุปายาส  ณ ที่นั้นแลวเสด็จเขาไป 
          ยังแมน้ําเนรัญชรา.                                         
                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธปุายาสท่ีริม 
          ฝงแมน้ําเนรัญชรา  เสด็จดําเนินตามทางดี    อันเขาจัด 
          แตงไวแลว   ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ.   
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                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพระนามวา  พระนางมายา 
        พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ   ทานผูนี้จัก 
        เปนพระโคตมะ. 
                พระอัครสาวก ชื่อวา พระโกลิตะ  และพระอุป- 
        ติสสะ  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ   ต้ัง 
        มั่น  พระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวาพระอานันทะ   จักบํารุง 
        ทานพระชินเจาพระองคนี้. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระเขมา และ พระอุบล- 
        วรรณา  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มิจิตสงบ  ต้ัง 
        มั่น    โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
         เรียกวา  ตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวา จิตตะ และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา นันทมาตา และ อุตตรา พระ- 
        โคดม ผูมีพระยศพระองคนั้น  จกัมีพระชนมายุ  ๑๐๐ ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารสันี้ของ 
         พระธมัมทัสสีพุทธเจา  ผูไมมผูีเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่ง- 
         ใหญพระองคนั้นแลว  ก็ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปน 
        หนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ พรอมทั้งเทวโลก  ก็พากนัโหรอง 
         ปรบมอื หัวรอราเรงิ ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก-  
        นาถ พระองคนิไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยู 
        ตอหนาของทานผูนี้.   
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                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา   ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง    ขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด    ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล    พวกเราก็จกัอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้  ฉนันั้นเหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    ก็ยิง่เลื่อมใส 
         จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                พระธัมมทัสสศีาสดา  มีพระนคร   ชื่อวา  สรณะ 
        พระชนกพระนามวา  พระเจาสรณะ พระชนนีพระนาม 
        วา  พระนางสุนันทา. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูแปดพันป  มีปรา- 
           สาทอยางเย่ียม ๓ หลัง  ชือ่วา อรชะ  วิรชะ  และสุทัสสนะ. 
                มพีระสนมนารี  แตงกายงามส่ีหมื่นนาง    พระ- 
         อัครมเหสี  พระนามวา   พระนางวิจิโกฬี     พระโอรส 
        พระนามวา  พระปญุญวัฒนะ. 
                พระผูเปนยอดบุรุษ  ทรงเหน็นิมิต  ๔  เสด็จออก 
         อภิเนษกรมณดวยปราสาท  ทรงบําเพ็ญเพียร  ๗  วัน. 
                พระมหาวีระ   ธัมมทัสสีนราสภ  ผูเลิศกวานรชน 
         อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศ  พระ- 
           ธรรมจักร  ณ  มิคทายวัน. 
                พระอัครสาวก ชื่อวา พระปทุมะ พระปสุสเทวะ 
        พระพทุธอุปฏฐากชื่อวา พระสทุัตตะ.   
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                พระอัครสาวกาชื่อวาพระเขมาและพระสัจจนามา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เรียก 
        วาพิมพิชาละ  ตนมะกล่ําเครือ. 
                อคัรอุปฏฐากชื่อวา สุภัททะ  และกฏิสสหะ อัคร- 
         อุปฏฐายิกา   ชื่อวา  สาฬิสา และกฬิสสา. 
                พระพุทธเจา   ผูเสมอดวยพระพุทธเจา   ผูไมมีผู 
        เสมอ   สูง  ๘๐  ศอก   รุงโรจนดวยพระเดช   ในหมื่น 
         โลกธาตุ. 
                พระองคงดงาม     เหมือนตนพญาสาลพกฤษที่ 
        ออกดอกบานสะพรั่ง  เหมือนสายฟาในนภากาศเหมือน 
         ดวงอาทิตยเท่ียงวัน. 
                พระผูมีพระจกัษุดํารงอยูในโลกแสนป  พระชน- 
         มายุของพระองค   ผูมีพระเดชไมมีใครเทียบ พระองค  
        นั้น   ก็เทาๆ  กับสัตวอื่น. 
                พระองคทั้งพระสาวก      ทรงแสดงพระรัศมีทํา 
        พระศาสนาใหไรมลทินแลว     กดั็บขันธปรินพิพาน 
        เหมือนดวงจันทรเคลื่อนจากทองนภากาศ. 
                พระมหาวีระธมัมทัสสี  ปรนิิพพาน ณ พระวิหาร 
         เกสาราม  พระสถูปของพระองคสูง  ๓ โยชน. 
                จบวงศพระธัมมทัสสีพุทธเจาท่ี  ๑๕  
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      พรรณนาวงศพระธัมมทัสสีพุทธเจาที่  ๑๕ 
 
         เมื่อพระอัตถทัสสีสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว   อันตรกัปก็ลวงไป 
แลว     เนื้อสัตวทั้งหลายที่มีอายุนับไมไดลดลงโดยลําดับ     จนมีอายุไดแสนป 
พระศาสดาพระนามวา   ธัมมทัสสี  ผูทําความสวางแกโลก  ทาํการกําจัดมลทิน 
มีโลภะเปนตน    เปนนายกเอกของโลก   อุบัติข้ึนในโลก    พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    ก็ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต    จุติจากน้ัน 
แลว  ก็ทรงถอืปฏิสนธิในพระครรภของ พระนางสุนันทาเทวี  อัครมเหสีของ 
พระเจาสรณะ    ผูเปนที่พ่ึงของโลกท้ังปวง ณ กรุงสรณะ   ถวนกําหนดทศมาส 
พระองคก็ประสูติจากพระครรภพระชนนี ณ สรณะราชอุทยาน   เหมือนจันทร 
เพ็ญโคจรลอดชองเมฆ ในฤดูฝน  เมือ่พระมหาบุรุษ พอประสูติจากพระครรภ 
พระชนนีเทานั้น     โวหารการวากลาวที่ไมชอบธรรม   ในศาสตรและคัมภีรอัน 
กลาวดวยเรื่องอธิกรณ (การตัดสินคดี) ก็เส่ือมหายไปเองแล    ดํารงอยูแตการ 
วากลาวที่ชอบธรรมเทาน้ัน     ดวยเหตุนั้น     ในวันเฉลิมพระนามของพระองค 
พระชนกชนนีจึงเฉลิมพระนามวา   ธมัมทัสสี   พระองคครองฆราวาสวิสัยอยู 
แปดพันป   นัยวาทรงมีปราสาท ๓ หลัง   ชื่อวา  อรชะ  วิรชะ  และ  สุทสัสนะ 
มีพระสนมนารีสองแสนสองหม่ืนนาง   มีพระนาง  วิจิโกฬิเทวี  เปนประมขุ.  
         เมื่อพระโอรสพระนามวา   ปุญญวัฒนะ   ของพระนาง  วิจิโกฬิเทวี  
สมภพ    พระมหาบุรุษน้ัน      ทรงเห็นนิมิต   ๔    ทรงเปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง 
เหมือนเทพกุมาร  เสวยสมบัติเหมือนเทพสมบัติ   ทรงลุกข้ึนในยามกลาง   ประ- 
ทับบนที่สิริไสยาสน     ทรงเห็นอาการอันวิการของเหลาสนมท่ีหลับไหล    ก็ 
เกิดสังเวช   เกิดจิตคิดออกมหาภิเนษกรมณ   ในลาํดับเกิดจิตน่ันแล   สุทัสสน-  
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ปราสาทของพระองคก็ลอยข้ึนสูนภากาศ   อันจตุรงคเสนาแวดลอมแลว  ลอยไป 
เหมือนดวงอาทิตยและเหมือนเทพวิมาน    แลวก็ลงต้ังอยูใกลโพธิพฤกษชื่อตน 
รัตตกุรวกะ  มะกล่ําทอง  ไดยินวา  พระมหาบุรุษ  ทรงรับผากาสายะท่ีทาว 
มหาพรหมนอมถวาย   ทรงผนวชแลว   เสด็จลงจากปราสาท   ประทับยืนอยูไม 
ไกล.   ปราสาทก็ลอยไปทางอากาศอีก   ทําโพธิพฤกษไวขางในแลวต้ังลงท่ีแผน 
ดิน   แมนางสนมนารีพรอมท้ังบริวาร   ก็ลงจากปราสาท    เดินไปชั่วครึ่งคาวุต  
ก็หยุด ณ  ทีน่ั้น   เวน  นางสนมนารี   ปริจาริกาและหญิงรับใชของนางสนมเหลา 
นั้น     มนุษยทุกคนก็บวชตามเสด็จ  ภิกษุทั้งหลาย  ก็มีจํานวนถึงแสนโกฏิ. 
        ลําดับนั้น  พระธมัมทัสสีโพธิสัตว   ทรงบําเพ็ญความเพียร ๗ วัน 
เสวยขาวมธุปายาสท่ี  พระนางวิจิโกฬิเทวี   ถวาย      ทรงพักกลางวัน  ณ ปา 
พุทรา     เวลาเย็นทรงรับหญา ๘ กํา   ที่คนเฝาไรขาวเหนียวชื่อสิริวัฒนะถวาย 
แลวเสด็จไปยังโพธิพฤกษชื่อพิมพิชาละ  ตนมะกล่ําเครือ     ทรงลาดสันถัตหญา 
กวาง ๕๓ ศอก    ทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ  ณ โพธพิฤกษนั้น    ทรง 
เปลงพระอุทานวา    อเนกชาติสสาร  ฯ ล ฯ   ตณฺหาน   ขยมชฌฺคา   แลว 
ทรงยับยั้งอยูใกล ๆ   โพธพิฤกษ ๗  สปัดาห     ทรงรับอาราธนาทาวมหาพรหม 
แลวทรงทราบวา  ภิกษุแสนโกฏิที่บวชกับพระองคเปนผูสามารถแทงตลอดพระ- 
สัทธรรมได  ก็เสด็จหนทาง  ๑๘ โยชน  วันเดียวเทาน้ันก็ถึงอิสิปตนะ  อันภิกษุ 
เหลาน้ันแวดลอมแลว   กท็รงประกาศพระธรรมจักร ณ  อิสิปตนะน้ัน  ครั้งน้ัน 
อภิสมัยครั้งที่  ๑   ก็ไดมีแกภิกษุแสนโกฏ.ิ   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง  พระธัมมทัสสีพุทธเจา  ผู 
        มีพระยศย่ิงใหญ     ก็กําจัดความมืดมนอนธการแลว 
        เจิดจาในโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก.  
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                ในกาลท่ีพระธัมมทัสสีพุทธเจา  ผูมีพระเดชที่ไม 
        มีผูเทียบไดพระองคนั้น      ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        อภิสมัยครั้งท่ี ๑  ไดมีแกภิกษแุสนโกฏิ.   
        

                    แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ตมนธฺการ    ความวา  ไดแก  อนธการ 
คือโมหะ  ที่ชื่อวาตมะ. 
        ครั้งพระราชาพระนามวา สัญชัย  ในนครชื่อ  ตคระ  ทรงเห็นโทษ 
ในกาม  และคุณอันเกษมในเนกขัมมะ   จึงทรงผนวชเปนฤษี   คนเกาหมื่นโกฏ ิ
บวชตามเสด็จ   ชนเหลาน้ัน   ไดอภิญญา ๕   และสมาบัติ  ๘ หมดทุกคน    ครั้ง 
นั้น    พระธมัมทัสสีศาสดาทรงเห็นอุปนิสสัยสมบัติของชนเหลาน้ัน   จึงเสด็จไป 
ทางอากาศ    ถึงอาศรมบทของสัญชัยดาบสแลว      ทรงยืนอยูในอากาศ    ทรง 
แสดงธรรมอันเหมาะแกอัธยาศัยของดาบสเหลาน้ัน    ทรงยังธรรมจักษุใหเกิดข้ึน 
นั้นเปนอภิสมัย ครั้งท่ี ๒.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ครัง้พระธัมมทสัสีพุทธเจา   ทรงสั่งสอนสัญชัย- 
        ฤษ ี อภสิมัยครั้งท่ี ๒  ไดมีแกสตัวเกาสิบโกฏิ.           
        ครั้งทาวสักกะจอมทวยเทพ    ประสงคจะฟงธรรมของพระทศพล   จึง 
เสด็จเขาไปเฝา   อภิสมัยครั้งท่ี ๓   ไดมีแกสัตวแปดสิบโกฏ.ิ   ดวยเหตุนั้น    จึง 
ตรัสวา 
                ครัง้ทาวสักกะพรอมทั้งบรษิัทเขาเฝา  พระผูเปน 
        นายกพิเศษ อภิสมัยครั้งท่ี  ๓ ไดมีแกสัตวแปดสิบโกฏิ. 
        สวนครัง้พระธัมมทัสสีพุทธเจาทรงบวช  พระปทุมกุมาร  และพระ- 
ปุสสเทวกุมาร  พระกนิษฐภาดาตางพระมารดา  พรอมท้ังบริวารในกรุงสรณะ 
ทรงทําสุทธิปวารณา    ทามกลางภิกษุแสนโกฏิซึ่งบวชภายในพรรษานั้น    นั้น  
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เปนสันนิบาต  ครั้งท่ี ๑   ตอมาอีก  ครั้งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงจากเทวโลก 
ภิกษุรอยโกฏิประชุมกัน   เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒   ครั้งพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประกาศคุณานิสงสเเหงธุดงค ๑๓  ณ พระสุทัสสนาราม   ทรงสถาปนาพระ- 
มหาสาวก  ชื่อ หาริตะ   ไวในตําแหนงเอตทัคคะ    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง 
ทามกลางภิกษุแปดสิบโกฏิ   นั้นเปนสนันิบาต ครั้งที่  ๓. ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระธัมมทัสส ี  ผูเปนเทพแหงเทพ  แมพระองค 
        นั้น    ทรงมีสันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ   ผูไร 
        มลทิน  มีจิตสงบ  คงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                ครัง้พระธัมมทสัสีพุทธเจาเจาจําพรรษา  ณ  กรุง 
        สรณะ  ภิกษุสาวกแสนโกฏิประชุมกัน   เปนสันนิบาต 
        ครั้งท่ี   ๑. 
                ตอมาอีก   ครัง้พระพุทธเจาเสด็จจากเทวโลกมา 
        สูมนุษยโลก  ภิกษุสาวกรอยโกฏิประชุมกัน  เปนสัน 
        นิบาตครั้งท่ี  ๒. 
                ตอมาอีก     ครั้งพระพุทธเจาทรงประกาศธุดงค- 
        คุณ  ภกิษุสาวกแปดสิบโกฏิประชุมกัน  เปนสันนิบาต 
        ครั้งท่ี ๓.  
        ครั้งน้ัน     พระโพธสิัตวของเรา    เปนทาวสักกเทวราช    อันทวยเทพ 
ในเทวโลกทัง้สองแวดลอมแลว     เสด็จมาบูชาพระตถาคต   ดวยของทิพยมีของ 
หอมและดอกไมเปนตน    และดวยทิพยดนตรี     พระศาสดาแมพระองคนั้น   ก ็
ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา   ในอนาคตกาล  จักเปนพระพุทธเจาพระนาม 
วา  โคตมะ.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา  
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                ครัง้น้ัน  เราเปนทาวสักกปุรินททะ  ไดบูชาดวย 
        ของหอม  ดอกไม  และดนตรีทิพย. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น      ประทบัน่ังทาม 
        กลางเทวดา   ทรงพยากรณเราวา   ลวงไป  ๑,๘๐๐  กัป 
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตทรงต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ    จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี   ๑๐ 
        ใหบริบรูณ.                                            
        พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงมีพระนครชื่อ สรณะ  พระชนก 
พระนามวา พระเจาสรณะ  พระชนนพีระนามวา พระนางสุนันทา  คูพระ 
อัครสาวกชื่อวา พระปรุมะ  และ  พระปุสสเทวะ  พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา 
สุเนตตะ๑   คูพระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระเขมา และ พระสัจจนามา โพธิ- 
พฤกษชื่อวา พิมพิชาละ ตนมะกล่ําเครือ พระสรีระสูง ๘๐ ศอก  พระชนมายุ 
แสนป พระอัครมเหสีพระนามวา พระนางวิจิโกฬิเทวี  พระโอรสพระนามวา 
พระปุญญวัฒนะ  ออกอภิเนษกรมณดวยปราสาท.  ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา 
                พระธัมมทัสสศีาสดา ทรงมีพระนครชือ่วาสรณะ 
        พระชนกพระนามวา  พระเจาสรณะ   พระชนนีพระ 
        นามวา  พระนางสุนันทา. 
                พระธัมมทัสสศีาสดา   มีพระอัครสาวก    ชื่อวา 
        พระปทุมะ  และ  พระปุสสเทวะ   พระพุทธอปุฏฐาก  
        ชื่อวา  พระสุเนตตะ. 
 
๑. บาลีเปน  ลุทัตตะ.  
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                พระอัครสาวิกาชื่อวาพระเขมาและพระสัจจนามา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เรียก 
        วาตนพิมพิชาละ. 
                พระพุทธเจา    ผูเสมอดวยพระพุทธเจา   ผูไมม ี 
        ผูเสมอพระองคนั้น    สูง   ๘๐ ศอก   ทรงรุงโรจนดวย 
        พระเดชในหมื่นโลกธาตุ.           
                พระพุทธเจาพระองคนั้น  งดงามเหมือนตนพญา 
        สาลพฤกษที่ออกดอกบานสะพรั่ง     เหมือนสายฟาใน 
        นภากาศ  เหมือนดวงอาทิตยเท่ียงวัน. 
                พระผูมีพระจกัษุดํารงอยูในโลกแสนป     พระ- 
        ชนมายุของพระผูมพีระเดช   ทีไ่มมีใครเทียบพระองค  
        นั้น  ก็เทาน้ัน. 
                พระองคทั้งพระสาวก     แสดงพระรัศมีทําพระ- 
        ศาสนาใหไรมลทินแลว  ก็ปรินพิพานเหมือนดวงจันทร  
        เคลื่อนจากตองนภากาศ.  
 
                                                แกอรรถ 
        ตนมะกล่ําทอง      ชือ่วา  ตนพิมพิชาละในพระคาถานั้น.    บทวา 
ทสสหสฺสิมหฺิ   ธาตุยา กคื็อ  ทสสหสสฺิยา  โลกธาตุยา ในหมื่นโลกธาตุ. 
บทวา  วิชฺชูว  ก็คือ   วิชฺชลุตา  วิย  เหมือนสายฟา.    บทวา  อุปโสภถ 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   งดงามเหมือนสายฟาและเหมือนดวง 
อาทิตยงามเวลาเที่ยงวันฉะนั้น .  บทวา  สมก  ความวา   พระชนมายุของพระ- 
องค   ก็เทา ๆ  กับนรสัตวทั้งปวง.    บทวา   จวิ  แปลวา   เคลือ่นแลว.   บทวา  
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จนฺโทว   ความวา  เหมือนดวงจันทรเคลื่อนจากทองฟา.     ไดยินวา  พระผูมี 
พระภาคเจาธัมมทัสสี     ดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระวิหารเกสาราม  กรุง 
สาลวดี   คําท่ีเหลือในคาถาทุกแหงชัดแลวท้ังน้ันแล. 
                          จบพรรณนาวงศพระธัมมทัสสีพุทธเจา  
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        ๑๖. วงศพระสทิธัตถพุทธเจาที่  ๑๖ 
 
             วาดวยพระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจา         
 
                 [๑๗]   ตอจาก  สมัยของพระธัมมทัสสีพุทธเจา 
        พระพทุธเจาพระนามวา  สิทธัตถะ    ผูนําโลก    ทรง 
        กําจัดความมืดท้ังปวง  ก็เจิดจาเหมือนดวงอาทิตยอุทัย. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น        ทรงบรรลุพระ- 
        สมัโพธิญาณแลว     เมื่อทรงยังโลกท้ังเทวโลกใหขาม 
        โอฆะ   เมื่อยังโลกท้ังเทวโลกใหดับรอน    กท็รงหลั่ง 
        เมฆฝนคือธรรมใหตกลงมา. 
                พระพุทธเจา    ผูมีพระเดชหาผูเทียบไมไดพระ- 
        องคนั้น   ก็ทรงมีอภสิมัย  ๓  ครัง้  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑   ได 
        มีแกสัตวแสนโกฏิ. 
                ตอมาอีก   ครัง้ทรงลั่นธรรมเภรี  ณ  นครภีมรถะ 
        อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ. 
                ครัง้พระพุทธเจา   ผูสูงสุดในนรชนพระองคนั้น 
        ทรงแสดงธรรมโปรด  ณ  กรุงเวภาระ  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓ 
        ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ. 
                พระสิทธัตถพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญทรงมี  
        สันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ  ผูไรมลทิน  มีจิต 
        สงบ  คงท่ี ๓  ครั้ง.                     
                สถาน ๓ เหลาน้ีคือ  สันนิบาตประชุมพระสาวก  
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         รอยโกฏิ    เกาสิบโกฏิ   และแปดสิบโกฏิเปนสันนิบาต- 
        ประชมุพระสาวก   ผูไรมลทิน. 
                สมัยน้ัน    เราเปนดาบสชื่อมังคละ  มีเดชสูง  อัน 
         ใคร ๆ  พบไดยาก  ต้ังมั่นดวยกําลังแหงอภิญญา. 
                เรานําผลชมพูมาจากตนชมพู       ถวายแดพระ- 
         สิทธัตถพุทธเจา    พระสัมพุทธเจาทรงรับแลว   ตรัส 
         พระดํารัสดังน้ีวา 
                ทานท้ังหลาย  จงดูชฏิลดาบสผูมีตบะสงูผูนี้  เกา 
         สิบส่ีกปันับแตกัปนี้  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
         อันนารื่นรมย   ต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง  ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ  
         ทรงรับขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลว  เสด็จไปยังแมน้ํา 
         เนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินไปตามทางอันดีที่เขา 
         จัดแตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศยิ่งใหญ   ทรงทําประทัก- 
        ษณิโพธิมัณฑสถาน  จักตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษชื่อตน 
        อัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้   จักมพีระชนนี พระนามวา   พระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ  ทาน 
          ผูนี้จักมีพระนามวา โคตมะ.   
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                พระอัครสาวกชื่อวา พระโกลิตะ และพระอุปติส- 
         สะ   ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ   ต้ังมั่น 
        พระพทุธอุปฏฐากชื่อวา พระอานันทะ  จักบํารุง พระ- 
        ชินเจาพระองคนี้.                                             
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระเขมา และ พระอุบล 
        วรรณา   ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ  ต้ัง 
        มั่น    โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
        เรียนตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวาจิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา   ชื่อวานันทมาตา  และอุตตรา  พระ 
        โคดมผูมีพระยศพระองคนั้น  พระชนมายุ  ๑๐๐ ป. 
                มนุษย  และ เทวดาท้ังหลายพึงพระดํารัสนี้    ของ 
        พระสิทธัตถพุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ ผูแสวงคุณย่ิงใหญ 
          ก็ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก  พากันโหรอง  ปรบมือ 
        หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ผิวา   พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก-  
         นาถ  พระองคนี้ไซร    ในอนาคตกาล   พวกเราก็จัก  
        อยูตอหนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลัง   ขามแมน้ําใหญ   ฉันใด.   
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                พวกเราทุกคน    ผิวา   ผานพนพระชินพุทธเจา 
        พระองคนิไซร   ในอนาคตกาลพวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้ฉันนั้นเหมือนกัน . 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                พระสิทธัตถพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ- 
        นครชื่อวาเวภาระ พระชนก พระนามวา พระเจาอุเทน 
        พระชนนีพระนามวา พระนางสุผัสสา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหมื่นป     ม ี
        ปราสาทอยางเย่ียม  ๓  หลัง   ชือ่วา  โกกาสะ  อุปปละ 
        และ   โกกนุทะ    มพีระสนมนารีสี่หมื่นแปดพันนาง 
        พระอัครมเหส ี พระนามวา  พระนางสุมนา พระโอรส 
        พระนามวา อนุปมะ. 
                พระชินพุทธเจา   ทรงเห็นนิมิต  ๔    เสด็จออก 
        อภิเนษกรมณดวยพระวอ   ทรงบําเพ็ญเพียร  ๑๐  เดือน 
         เต็ม. 
                พระมหาวีรสทิธัตถะ  ผูนําโลก  สูงสุดในนรชน 
         อันทาวมหาพรหมทูลอาราธนาแลว     ทรงประกาศ 
        พระธรรมจักร  ณ  มิคทายวัน. 
                พระสิทธัตถพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงม ี
        พระอัครสาวก ชื่อวา พระสัมพละ  และ พระสุมิตตะ 
        พระพทุธอุปฏฐาก  ชื่อวา พระเรวตะ.   
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                ทรงมีพระอัครสาวิกาชื่อวาพระสีวลา และพระ- 
         สุรัมมา  โพธิพฤกษของพระผูมพีระภาคเจา  พระองค 
          นั้น  เรียกตนกณิการ. 
                อคัรอุปฏฐาก   ชื่อวา สุปปยะและสัมพทุธะ  อัคร- 
          อุปฏฐายิกาชื่อวา   ธัมมา  และสธุัมมา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น     สูงขึ้นเบื้องบน  ๖๐ 
         ศอก  เสมือนรูปปฏมิาทอง  รุงโรจนในหมื่นโลกธาตุ. 
                พระพุทธเจา   ผูเสมอดวยพระพุทธเจา   ผูไมม ี
         ผูเสมอ  ไมมีผูชั่ง ไมมีผูเทียบ ผูมีพระจักษ ุพระองค 
         นั้น    ทรงดํารงพระชนมอยูในโลก   แสนป. 
                พระองคทั้งพระสาวก     ทรงแสดงพระรัศมีอัน 
         ไพบูลย  ทรงยังสาวกท้ังหลายใหบานแลว  ทรงพิลาส 
        ดวยสมบัติอันประเสริฐ     ปรินพิพาน. 
                พระสิทธัตถพุทธเจา  วรมนุี   ปรินิพพาน  ณ พระ-  
         วิหารอโนมาราม     พระวรสถูปของพระองคในพระ- 
         วิหารน้ัน   สูง   ๔ โยชน.                                  
                                       จบวงศพระสิทธัตถพุทธเจาท่ี   ๖  
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               พรรณนาวงศพระสทิธัตถพุทธเจาที่  ๑๖ 
 
        เมื่อพระผูมีพระภาคเจาธัมมทัสสีปรินิพพานแลว   ศาสนาของพระองค 
ก็อันตรธานไปแลว    เมือ่กัปนั้นลวงไปและลวงไปหนึ่งพันเจ็ดรอยหกกัป   ใน 
กัปหน่ึง    สดุทายเกาสิบส่ีกัปนับแตกัปนี้     ก็ปรากฏมีพระศาสดาพระองคหน่ึง 
พระนามวา  สิทธัตถะ     ผูบรรลุประโยชนอยางยิ่ง   ผูบําเพ็ญประโยชนแกโลก. 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระธัมมทัสสีพุทธเจา พระพุทธ- 
        เจาพระนามวา สิทธตัถะ    ผูนําโลก  ทรงกําจัดความ 
        มืดท้ังหมด  เจิดจา    เหมือนดวงอาทิตยอุทัย  แมพระ- 
        สิทธัตถโพธิสัตว  ก็ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย. 
บังเกิดในภพดุสิต      จุติจากน้ันแลว     ก็ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนาง 
สุผัสสาเทวี   อัครมเหสีของพระเจาอุเทน  กรุงเวภาระ  ถวนกําหนดทศมาส   ก ็
ประสูติจากพระครรภของพระชนนี  ณ  วีริยราชอุทยาน  เมื่อพระมหาบุรุษสมภพ 
แลว   การงานท่ีคนทั้งปวงเริ่มไว   และประโยชนที่ปรารถนา   ก็สําเร็จ   เพราะ 
ฉะน้ัน     พระประยูรญาติทั้งหลายของพระองคจึงเฉลิมพระนามวา   สิทธัตถะ 
พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูหม่ืนป    ทรงมีปราสาท  ๓ หลัง   ชื่อวา  โกกาสะ 
อุปปละและปทุมะ๑  ปรากฏมีสนมนารีแปดหม่ืนสี่พันนาง มีพระนางโสมนัส- 
สาเทวี  เปนประมุข. 
        เมื่อ พระอนุปมกุมาร    โอรสของพระนางโสมนัสสาเทวีสมภพแลว 
พระองคก็ทรงเห็นนิมิต  ๔   ในวันอาสาหฬบูรณมี    ก็ออกอภิเนษกรมณดวย 
พระวอทอง  เสด็จไปยังวีริยราชอุทยาน  ทรงผนวช  มนุษยแสนโกฏิก็บวชตาม 
 
๑. บาลีวา  โกกนุทะ  
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เสด็จ   เลากันวา    พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญเพียร  ๑๐  เดือน      กับบรรพชติ 
เหลาน้ัน  ในวันวิสาขบูรณมี  เสวยขาวมธุปายาส   ที่ธิดาพราหมณชื่อ สุเนตตา 
ตําบลบานอสทิสพราหมณถวาย   ทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ  ปาพุทรา   เวลาเย็น 
ทรงรับหญา  ๘ กํา  ที่คนเฝาไรขาวเหนียว  ชื่อวรณุะถวาย   ทรงลาดสันถัตหญา 
๔๐  ศอก    ประทับนั่งขัดสมาธิ    บรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว     ทรงเปลง 
พระอุทานวา  อเนกชาติสสาร  ฯ เป ฯ   ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา  ทรงยับยั้ง 
อยู  ๗ วัน   ทรงเห็นภิกษุแสนโกฏิทีบ่วชกับพระองค   เปนผูสามารถแทงตลอด 
สัจจะ ๔   จึงเสด็จโดยทางอากาศ  ลงที่คยามิคทายวัน   ทรงประกาศพระธรรม- 
จักรแกภิกษุเหลาน้ัน   ครัง้น้ัน    อภิสมัยครั้งท่ี ๑  ไดมีแกภิกษุแสนโกฏ.ิ  ดวย 
เหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น  บรรลุพระสัมโพธิ- 
        ญาณแลว     เมื่อทรงยังโลกท้ังเทวโลก  ใหขามโอฆะ 
        เมื่อทรงยังโลกท้ังเทวโลกใหดับรอน    จึงทรงหล่ังฝน 
        คือธรรมใหตกลง. 
                พระพุทธเจา  ผูมีพระเดชท่ีไมมีผูเทียบได   พระ- 
        องคนั้น  ทรงมีอภิสมัย  ๓ ครั้ง   อภิสมัยครั้งที่ ๑  ไดม ี
        แกสัตวแสนโกฏิ. 
 

                                                    แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สเทวก  ไดแก  โลกท้ังเทวโลก. บทวา 
ธมฺมเมเฆน  ไดแก   เมฆฝน  คือธรรมกถา  ตอมาอีก     ทรงทําทิศทั้งสิบให 
เต็มดวยพระสุรเสียงดังพรหม      เสนาะดังเสียงนกการเวกรอง      สบายโสต   
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ไพเราะอยางยิ่ง   จับใจบัณฑิตชน  เฉกเชนอภิเษกดวยนํ้าอมฤต  ทรงลั่นอมต-  
ธรรมเภรี   ครั้งน้ัน     อภิสมัยครั้งท่ี  ๒   ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ.   ดวยเหตุนั้น  
จึงตรัสวา 
                ตอมาอีก  พระสิทธัตถพุทธเจา    ทรงลัน่กลอง 
        ธรรม  ในภีมรถนคร  อภิสมัยครัง้ท่ี ๒   ไดมแีกสัตว 
        เกาสิบโกฏิ. 
               ครัง้พระสิทธัตถพุทธเจา       ทรงแสดงพุทธวงศในสมาคมพระญาติ 
กรุงเวภาระ     ทรงยังธรรมจักษุใหเกิดแกสัตวเกาสิบโกฏ ิ     นัน้เปนอภิสมัย 
ครั้งท่ี ๓.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระพุทธเจาผูสูงสุดในนรชนพระองคนั้น   ทรง 
        แสดงธรรม     อภิสมัยครั้งท่ี  ๓     ไดมีแกสัตวเกาสิบ 
        โกฏ.ิ 
        พระราชาสองพ่ีนองพระนาม    สัมพละ  และ  สุมิตตะ   ทรงครอง 
ราชย  ณ  อมรนคร    ซึ่งงามนาดูดั่งนครแหงเทพ  ลําดับนั้น     พระสิทธัตถ- 
ศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของพระราชาสองพระองคนั้น        จึงเสด็จไปทาง 
นภากาศลงทานกลางอมรนคร      ทรงแสดงเจดียคือรอยพระบาทเหมือนเหยียบ 
พ้ืนแผนดิน  ดวยพระยุคลบาท   ซึ่งมีฝาพระบาทประดับดวยจักร    แลวเสด็จ 
ไปยังอมรราชอุทยาน     ประทับนั่งเหนือพ้ืนศิลา     ที่เย็นดวยพระกรุณาของ 
พระองค   อันนารื่นรมยอยางยิ่ง   แตนั้น    พ่ีนองสองพระราชา   เห็นพระเจดีย 
คือรอยพระบาท  ก็เสด็จไปตามรอยพระบาท   เขาเฝาพระสิทธัตถศาสดาผูบรรล ุ
ประโยชนอยางยิ่ง   ถวายบังคมแลวประทับนั่งลอมพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมอันเหมาะแกพระอัธยาศัยโปรดพระราชาสองพี่นอง 
นั้น      สองพระองคทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาพระองคนั้นแลว     เกิด  
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พระศรัทธา  ทรงผนวชแลวบรรลุพระอรหัตท้ังหมด    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ยกปาติโมกขข้ึนแสดงทามกลางพระขีณาสพรอยโกฏินั้น    นัน้เปนสันนิบาตครั้ง 
ที่ ๑.     ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงทานกลางบรรพชิตเกาสิบโกฏิ       ในสมาคม 
พระญาติ   กรุงเวภาระ   นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒.   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง 
ทามกลางบรรพชิตแปดสิบโกฏ ิ ที่ประชุมกัน  ณ  พระสุทัสสนวิหาร  นั้น  เปน 
สันนิบาตครั้งท่ี ๓.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระสิทธัตถพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงม ี
        สันนิบาต  ประชุมสาวกขีณาสพ   ผูไรมลทิน   มีจิต 
        สงบ  คงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                สถาน  ๓  เหลาน้ี คือ สันนบิาตพระสาวกรอยโกฏ ิ
        เกาสิบโกฏิ  แปดสิบโกฏิ เปนสันนิบาตของพระสาวก 
        ขีณาสพผูไรมลทิน. 
 

                                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นวตีุน  อสีติยาป  จ  โกฏิน  ความวา 
มีสันนิบาตแหงพระสาวกเกาสิบโกฏ ิ    และแปดสิบโกฏ.ิ   บทวา   เอเต    อาสุ 
ตโย   านา    ความวา    มีสถานที่สันนิบาต  ๓ เหลาน้ัน.    ปาฐะวา   านา- 
เนตานิ  ตีณิ  อเหสุ  ดังน้ีก็มี. 
        สมัยนัน้  พระโพธสิัตวของเรา  เปนพราหมณชื่อวามังคละ กรุงสุรเสน 
จบไตรเพทและเวทางคศาสตร   บริจาคกองทรัพยนับไดหลายโกฏ ิ  เปนผูยินดี 
ในวิเวก  บวชเปนดาบส  ยังฌานและอภิญญาใหเกิดอยู   ทราบขาววาพระพุทธ- 
เจาพระนามวา   สิทธัตถะ  อุบัติข้ึนแลวในโลกจึงเขาไปเฝา   ถวายบังคมแลวฟง 
ธรรมกถาของพระองค  แลวเขาไปยังตนชมพู  อันเปนเครื่องหมายของชมพูทวีป 
นี้ดวยฤทธิ์  นําผลชมพูมาแลวอาราธนาพระสิทธัตถศาสดาผูมีภิกษุบริวารเกาสิบ  
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โกฏ ิ   ใหประทับในสุรเสนวิหาร   เลีย้งดูดวยผลชมพู     ใหทรงอ่ิมหนําสําราญ 
ลําดับนั้น พระศาสดาเสวยผลชมพูนั้นแลว  ทรงพยากรณวา ในที่สุดเกาสิบสี่กัป 
นับแตกัปนี้   จักเปนพระพุทธเจา  พระนามวาโคตมะ.   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน  เราเปนดาบสชื่อมังคละ  มีเดชสูง  อัน 
        ใครๆ  เขาพบไดยาก   ต้ังมั่นดวยกําลังแหงอภิญญา. 
                เรานําผลชมพูมาจากตนชมพู   ไดถวายแดพระ- 
        สิทธัตถพุทธเจา     พระสัมพุทธเจาทรงรับแลว    ตรัส 
        พระดํารัสดังน้ีวา 
                ทานท้ังหลายจงดูชฎิลดาบสผูมีตบะสูงผูนี้    เกา 
        สิบสีกปันับแตกัปนี้  ดาบสผูนี้จกัเปนพระพุทธเจา  
                พระตถาคตทรงต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ    จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    ก็ยิง่เลื่อมใส 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ.                         
                       

                                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทุปฺปสโห  แปลวา   อันใครๆ  เขาหา 
ไดยาก  หรือปาฐะก็อยางนั้นเหมือนกัน. 
        พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงมีพระนครชื่อ  เวภาระ พระชนก 
พระนามวา พระเจาอุเทน  พระนามวา พระเจาชัยเสน  บางก็มี  พระชนนี ้
พระนามวา สุผัสสา  คูพระอัครสาวก ชื่อวา พระสมัพละ และพระสุมิตตะ 
พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา พระเรวตะ  คูพระอัครสาวิกา ชื่อวา พระสีวลา และ  
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พระสุรามา      พระชนมายุแสนป     พระอัครมเหสีพระนามวา    พระนาง 
โสมนัสสา  พระโอรสพระนาม อนุปมะ  ออกอภิเนษกรมณดวยพระวอทอง  
ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระสิทธัตถพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงม ี
        พระนครชื่อเวภาระ    พระชนก  พระนามวา  พระเจา 
        อุเทน  พระชนนีพระนามวา  พระนางสุผัสสา. 
                พระสิทธัตถพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ- 
        อัครสาวกชื่อวา  พระสัมพละ  และพระสุมิตตะ    พระ - 
        พุทธอปุฏฐาก  ชื่อวาพระเรวตะ. 
                มพีระอัครสาวิกา ชื่อวาพระสีวลา และพระสุรามา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เรียก 
        กณิการะ  ตนกรรณกิาร. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น  สูงขึ้นสูฟา  ๖๐  ศอก 
        เสมือนรูปปฏิมาทอง  จึงรุงโรจนในหมื่นโลกธาตุ. 
                พระพุทธเจา    ผูเสมอดวยพระพุทธเจา ผูไมมีผู 
        เสมอ  อันใครชั่งไมได  เปรียบไมได   ผูมีจักษุพระองค  
        นั้น  ทรงดํารงอยูในโลกแสนป. 
                พระองคทั้งพระสาวก     ทรงแสดงพระรัศมีอัน 
        ไพบูลย   ยังสาวกท้ังหลายใหบานแลว   ใหงดงามแลว 
        ดวยสมาบัติ    อันประเสริฐแลวก็เสด็จดับขันธปรินิพ 
        พาน.  
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                                           แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สฏุ ิรตน  ความวา     สูงจรดทองฟา 
ประมาณ  ๖๐ ศอก.  บทวา  กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส   ไดแก นาดูเสมอรูปปฏ-ิ 
มาท่ีสําเร็จดวยทอง   วิจิตรดวยรัตนะตางๆ.     บทวา  ทสสหสฺสี   วิโรจต ิ 
แปลวา  รุงโรจนในหมื่นโลกธาตุ.   บทวา   วิปุล  ไดแก   พระรักมีอันโอฬาร. 
บทวา ปุปฺผาเปตฺวาน ความวา  ทําใหบานแลวดวยดอกไม  คือฌานอภิญญา 
มรรคผลและสมาบัติ    ถงึความโสภาคยอยางยิ่ง.      บทวา   วิลาเสตฺวา   ได 
เยื้องกรายเลนแลว.    บทวา  วรสมาปตฺติยา  ไดแก  ดวยสมาบัติและอภิญญา 
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ.     บทวา    นิพฺพุโต     ไดแก    ปรนิิพพานแลว 
ดวยอนุปาทาปรินิพพาน.         
        ไดยินวา  พระสิทธัตถศาสดา    เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ  อโนม- 
ราชอุทยาน  กรุงกาญจนเวฬุ  ณ  พระราชอุทยานน้ันนั่นเอง   เขาชวยกัน 
 สรางพระเจดียสําเร็จดวยรัตนะ    สูง ๔ โยชน   สาํหรับพระองคแล    ในคาถา 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   กช็ัดเจนแลวท้ังน้ันแล. 
                       จบพรรณนาวงศพระสิทธัตถพุทธเจา   
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                   ๑๗.  วงศพระติสสพุทธเจาที่  ๑๗     

 
                   วาดวยพระประวัติของพระติสสพุทธเจา 
 
                 [๑๘]  ตอจากสมัยของพระสิทธัตถพุทธเจา  พระ- 
         ติสสพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ ไมมีผูเทียบ มีศลี ไมมีที ่
         สุด   มพีระบริวารยศหาประมาณมิได   เปนพระผูนํา 
           เลิศแหงโลก. 
                พระมหาวีระผูมีจักษ ุทรงกาํจัดอนธการคือความ 
          มืด  ทรงยังโลกพรอมท้ังเทวโลกใหสวางแลว    ทรงม ี
         พระกรณุา  ทรงอุบติัแลวในโลก. 
                พระติสสพุทธเจาแมพระองคนั้น  ทรงมีพระวร- 
         ฤทธิ์ไมมีใครเทียบได  มีศีลและสมาธิที่ไมมอีะไรเทียบ 
         ทรงถึงฝงในธรรมท้ังปวง  ประกาศพระธรรมจักร. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงประกาศพระวาจา 
         อันสะอาดในหมื่นโลกธาตุ  สัตวรอยโกฏิตรัสรู  ในการ 
          แสดงครั้งท่ี   ๑. 
                อภิสมัยครั้งท่ี  ๒    ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ   ใน 
        อภิสมัยครั้งท่ี  ๓   สตัวหกสิบโกฏิตรัสรู   ในครั้งน้ัน  
         พระติสสพุทธเจาทรงเปลื้องสัตว  คือ มนุษยและเทวดา 
          จากเครื่องผูก   [สังโยชน].                    
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                พระติสสพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
         สันนิบาต    ประชุมพระสาวกขณีาสพ    ผูไรมลทิน 
         มีจิตสงบ  คงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                การประชุมพระสาวกขีณาสพแสนหน่ึง     เปน 
          สันนบิาตครั้งท่ี   ๑       การประชุมพระสาวกขีณาสพเกา 
        ลาน  เปนสันนิบาต  ครั้งท่ี  ๒.  
                การประชุมพระสาวกขีณาสพ   ผูไรมลทิน   ผู 
          บานแลวดวยวิมุตติ   แปดลาน   เปนสันนิบาต   ครั้ง  
        ที่ ๓. 
                สมัยน้ัน      เราเปนกษัตริย   พระนามวา   สุชาตะ 
           สละโภคสมบัติยิ่งใหญ  บวชเปนฤษี. 
                เมือ่เราบวชแลว  พระผูนําโลก    ก็อบุัติ   เพราะ 
            ดับเสียงวา  พุทโธ   เราจึงเกิดปติ. 
                เราใชมือท้ังสองประคองดอกไมทิพย    คือดอก 
         มณฑารพ  ดอกปทุม ดอกปาริฉตัตกะ  สะบดัผาคากรอง 
           เขาไปเฝา. 
                เราถือดอกไมทิพยนั้น     กั้นพระติสสชินพุทธเจา 
          ผูนําเลศิแหงโลก     อันวรรณะ  ๔  เหลา  แวดลอมแลว 
          ไวเหนอืพระเศียร.                 
                ครัง้น้ัน    พระติสสพุทธเจาแมพระองคนั้น  ประ-  
            ทับทามกลางชน    ทรงพยากรณเราวา    เกาสิบสอง 
         กัปนับแตกัปนี้  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา.   
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                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณ จากกรุงกบิลพัสดุ 
         อันนารื่นรมย   ต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต   ประทับ  ณ โคนตนอชปาลนิโครธ 
          ทรงรบัขาวมธุปายาส   ณ   ทีน่ั้นแลวเสด็จเขาไปยัง 
         แมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น  เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
         โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่ออัสสตัถะ. 
                ทานผูนี้   จักมพีระชนนีพระนามวา   พระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ  ทาน 
         ผูนี้จักมีพระนามวา โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวก   ชื่อวาพระโกลิตะ  และพระ- 
         อุปติสสะ    ผูไมมีอาสวะ   ปราศจากราคะ   มจีิตสงบ 
         ต้ังมั่น  พระพุทธอปุฏฐาก   ชื่อวาพระอานันทะ  จักบํารุง 
         พระชนิเจาพระองคนี้. 
                จักมีพระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระเขมา   และพระ 
         อุบลวรรณา   ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ 
        ต้ังมั่น  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        เรียกตนอัสสัตถะ.  
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                อคัรอุปฏฐาก    ชื่อจิตตะ   และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่นันทมาตา  และอุตตรา  พระโค- 
         ดมผูมพีระยศ  พระชนมายุ   ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย  ฟงพระดํารัสนี้ ของ 
         พระติสสพุทธเจา   ผูไมมีผูเสมอ    ผูแสวงคุณย่ิงใหญ 
           ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ผิวา  พวกเราพลาดพระศาสนาของพระโลกนาถ 
         พระองคนี้ไซร ในอนาคตกาล พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด    ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราจักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้  ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
         จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป   เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
         ใหบรบิูรณ. 
                พระติสสพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระนคร 
         ชื่อวาเขมกะ  พระชนกพระนามวา  พระเจาชนสันธะ 
         พระชนนี  พระนามวา ปทุมา.  
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                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูแสนป   ทรงม ี
        ปราสาทชั้นเย่ียม ๓  หลัง  ชือ่วาคุณเสลา อนาทิยะ  และ 
        นิสภะมีพระสนมนารี  ที่แตงกายงามสามหมื่นนาง  พระ 
        อัครมเหสีพระนามวา    พระนางสุภัททา   พระโอรส 
         พระนามวา  อานันทะ. 
                พระชินพุทธเจา    ทรงเหน็นิมิต   ๔   เสด็จออก 
         อภิเนษกรมณดวยยานคือมา   ทรงต้ังความเพียร  ครึ่ง 
         เดือนเต็ม. 
                พระมหาวีระติสสพุทธเจา   ผูนําเลิศแหงโลกอัน 
         ทาวมหาพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศพระธรรม- 
        จักร  ณ ยสวดีทายวัน   อันสูงสุด. 
                พระติสสพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ     ทรงม ี
         พระอคัรสาวก    ชือ่วาพระพรหมเทวะ  และ  พระอุทยะ 
        พระพทุธอุปฏฐาก  ชื่อวาพระสมังคะ. 
                พระอัครสาวิกาชื่อวาพระผุสสา และ พระสุทัตตา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียก 
        วาอัสนะ  ตนประดู. 
                อคัรอุปฐฏาก   ชื่อวา  สมัพละ  และสริิ  อัครอุปฏ- 
         ฐายิกา  ชื่อวากีสาโคตมี  และอุปเสนา. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น   สูง  ๖๐ ศอก พระ 
         ผูไมมผูีเปรียบ ไมมีผูเสมือน  ปรากฏเดนเหมือนภูเขา 
        หมิวันต.   
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                พระผูมีจักษ ุ   ทรงดํารงอยูในโลกแสนป    แม 
          พระองคผูมีพระเดชไมมีผูเทียบ     ก็มีพระชนมายุเทา 
        นั้น. 
                พระองคทั้งพระสาวก   เสวยพระยศอันยิ่งใหญ 
          ที่อุดม  เลิศ  ประเสริฐสุด    รุงโรจนแลวก็ดับขันธ- 
         ปรินิพพาน  เหมือนกองไฟท่ีดับไปฉะนั้น. 
                พระองคทั้งพระสาวก      ก็ปรินิพพานไปเหมือน 
          พลาหกหายไปเพราะลม    เหมอืนน้ําคางหายไปเพราะ 
          ดวงอาทิตย    เหมอืนความมืดหายไปเพราะดวงประทีป 
        ฉะนั้น. 
                พระติสสชินวรพุทธเจา  ปรินิพพาน  ณ  พระวหิาร 
          นันทาราม  พระชนิสถูปของพระองค  ณ   ที่นั้นสูง  ๓ 
          โยชน. 
                               จบวงศพระติสสพุทธเจาท่ี  ๑๗  
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        พรรณนาวงศพระติสสพุทธเจาที่  ๑๗ 
 
        ตอมาภายหลังจากสมัยของพระผูมีพระภาคเจา  สิทธัตถะ  พระองคนั้น 
ก็วางพระพุทธเจาไปกัปหน่ึง  ที่สุดเกาสิบสองกัปนับแตกัปนี้   ก็บังเกิดพระพุทธ- 
เจา ๒  พระองคในกัปหนึ่ง  คือ พระติสสะ และ พระปุสสะ   บรรดาพระ 
พุทธเจาท้ัง  ๒  พระองคนั้น     พระมหาบุรุษพระนามวา  ติสสะ    ทรงบําเพ็ญ 
บารมีทั้งหลายบังเกิดในสวรรคชั้นดุสติ    จุติจากน้ันแลว     ทรงถือปฏิสนธิใน 
พระครรภของ     พระนางปทุมาเทวี       ผูมีพระเนตรงามดังกลีบปทุม 
อัครมเหสีของ    พระเจาชนสันธะ    กรุงเขมกะ     ถวนกําหนดทศมาส   ก ็
ประสูติจากพระครรภพระชนนี  ณ  อโนมราชอุทยาน.  ทรงครองฆราวาสวิสัย 
อยูเจ็ดพันป   พระองคมีปราสาท  ๓  หลัง ชื่อวา  คุหาเสละ นาริสยะ  และ นิสภะ 
มีพระสนมนารีสามหม่ืนสามพันนาง   ม ีพระนางสุภัททาเทวี  เปนประมุข. 
        เมื่อ  อานันทกุมาร   พระโอรสของพระนางสุภัททาเทวีสมภพ  พระ- 
มหาบุรุษทรงเห็นนิมิต  ๔   เสด็จข้ึนทรงมาตน     ตัวเยี่ยม   ชือ่วา โสนุตตระ 
ออกมหาภิเนษกรมณ  ทรงผนวช   มนษุยโกฏิหน่ึงก็บวชตามเสด็จ    พระองค 
อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว    ทรงบําเพ็ญเพียร ๘ เดือน   ในวันวิสาขบูรณมี 
เสวยขาวมธุปายาสท่ีธิดา    วีรเศรษฐี   ณ   วีรนิคม    ถวายแลว    ทรงยับยั้ง 
พักกลางวัน   ณ   สลลวัน      ปาตนชางนาว   (ออยชางก็วา)   เวลาเย็นทรงรับ 
หญา ๘ กํา   ที่คนเฝาไรขาวเหนียวชื่อ วิชิตสังคามกะ  ถวายแลว  เสด็จเขาไป 
ยังโพธิพฤกษชื่อ  อสนะ  คือตนประดู   ทรงลาดสันถัตหญา  กวาง ๔๐ ศอก 
ประทับนั่งขัดสมาธิเหนือบัลลังกหญาน้ัน        ทรงกําจัดกองกําลังมารพรอม 
ดวยตัวมาร  บรรลุสัพพัญุตญาณ  ทรงเปลงพระอุทานวา   อเนกชาติสสาร  
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ฯ เป ฯ   ตณหฺาน   ขยมชฺฌคา  ทรงเห็นพระราชโอรสกรุงยสวดีสองพระองค 
พระนามวา   พรหมเทวะ  และ  อุทยะ     พรอมดวยบริวาร   ถึงพรอมดวย 
อุปนิสัยสมบัติเสด็จไปทางอากาศ  เสด็จลงที่ยสวดีมิคทายวัน  โปรดใหพนักงาน 
เฝาพระราชอุทยานเชิญพระราชโอรสมาแลว       ทรงยังหมื่นโลกธาตุใหเขาใจ 
ดวยพระสุรเสียงดังพรหมไมพราไพเราะซาบซ้ึง       ประกาศพระธรรมจักรแก 
พระราชโอรสท้ังสองพระองคนั้นกับท้ังบริวาร  ครั้งน้ัน    ธรรมาภิสมัยครั้งที่  ๑ 
ไดมีแกสัตวรอยโกฏ.ิ   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระสิทธัตถพุทธเจา  พระพุทธเจา 
        พระนามวา ติสสะ ผูไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเทียบ  มีพระ- 
        เดชไมมีที่สุด  มีพระบริวารยศหาประมาณมไิด   เปน 
        ผูนําเลศิแหงโลก. 
                พระมหาวีระผูประกอบดวยความเอ็นดู  ผูมีจักษ ุ
        ทรงกําจัดอนธการคือความมืด    ยังโลกท้ังเทวโลกให 
        สวาง    ทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก. 
                พระวรฤทธิ์ของพระองค     ก็ชั่งไมได   ศีลและ 
        สมาธิกช็ั่งไมได   ทรงบรรลุพระบารมีในธรรมท้ังปวง 
        ทรงใหพระธรรมจักรเปนไปแลว. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงประกาศพระวาจา 
        อันสะอาด ใหสัตวรอยโกฏิในหมื่นโลกธาตุตรัสรูธรรม 
        ในการแสดงธรรมครั้งท่ี  ๑. 
 

                                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพตฺถ  ความวา    ถึงฝงในธรรมทั้ง 
ปวง.  บทวา  ทสสหสฺสิมหฺิ  ก็คือ ทสสหสฺสิย  ในหม่ืนโลกธาตุ.  
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        ภายหลงัสมัยตอมา    ในสมัยที่พระมหาบุรุษทรงละการอยูเปนหมูแลว 
เสด็จเขาไปยังโคนโพธิพฤกษ    ภิกษุที่บวชกับพระติสสศาสดาจํานวนโกฏิหน่ึง 
ก็แยกไปเสียที่อ่ืนแลว   ครั้นภิกษุโกฏหิน่ึงนั้น   ทราบขาววา  พระติสสสัมมาสัม- 
พุทธเจาทรงประกาศพระธรรมจักร   ก็พากันมาที่ยสวดีมิคทายวัน    ถวายบังคม 
พระทศพลแลว   ก็นั่งลอมพระองค    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโปรด 
ภิกษุเหลาน้ัน    ครั้งน้ัน    อภิสมัยครั้งท่ี ๒   ไดมแีกสัตวเกาสิบโกฏ.ิ   ตอมาอีก 
ในมหามงคลสมาคม ในเมื่อจบมงคล อภิสมัยครั้งท่ี ๓  ก็ไดมีแกสัตวหกสิบโกฏ.ิ  
ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                อภิสมัยครั้งท่ี ๒    การตรัสรูธรรม   ไดมีแกสัตว 
        เกาสิบโกฏิ   อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  การตรัสรูธรรมไดมีแก 
        สัตวหกสิบโกฏิ   ในครั้งน้ัน    พระติสสพุทธเจา  ทรง 
        เปลื้องสัตวคือมนุษยและเทวดาท้ังหลายจากเครื่องผูก. 
 

                                          แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ทุติโย  นวุติโกฏนิ  ความวา  อภิสมัย 
ครั้งท่ี ๒  ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏ.ิ   บทวา  พนฺธนาโต    ก็คือ  พนฺธนโต 
แปลวา  จากเครื่องผูก   ความวา   ทรงเปลื้องจากสังโยชน  ๑๐. บัดนี้     เมื่อจะ 
ทรงแสดงถึงสัตวที่ทรงเปล้ือง   โดยสรุป   จึงตรัสวา  นรมร.ู   บทวา   นรมรู 
ก็คือ  นรามเร ไดแก   มนษุยและเทวดา. 
                  ไดยินวา   พระติสสพุทธเจาอันพระอรหันตที่บวชภายในพรรษา  ใน 
ยสวดีนครแวดลอมแลว   ทรงปวารณาพรรษาแลว   นั้น   เปน  สันนิบาตครั้ง 
ที่  ๑.   เมื่อพระโลกนาถพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึง  นาริวาหนนคร  นาร-ิ 
วาหนกุมาร  โอรสของ   พระเจาสุชาตะ  ผูเกิดดีทั้งสองฝาย    พรอมดวย  
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บริวาร   เสด็จออกไปรับเสด็จ   นิมนตพระทศพลพรอมท้ังภิกษุสงฆ     ถวาย 
อสทิสทาน ๗ วัน     จึงมอบราชสมบัติของพระองคแกพระโอรส    พรอมดวย 
บริวารก็ทรงผนวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา   ในสํานักของพระติสสสัมมาสัมพุทธ- 
เจาผูเปนใหญแหงโลกท้ังปวง.  นัยวา   การบรรพชาของพระองคปรากฏโดงดัง 
ไปทุกทิศ.  เพราะฉะนั้น  มหาชนมาจากทิศนั้น ๆ บวชตามเสด็จพระนาริวาหน- 
กุมาร    ครั้งน้ัน     พระตถาคตเสด็จไปทามกลางภิกษุเกาลาน     ทรงยกปาติ- 
โมกขข้ึนแสดง    นั้นเปน   สันนิบาตครั้งท่ี  ๒.    ตอมาอีก    ชนแปดลาน 
ฟงธรรมกถาเรื่องพุทธวงศ  ในสมาคมพระญาติ   กรุงเขมวดี   ก็พากันบวชใน 
สํานักของพระองคแลวบรรลุพระอรหัต.   พระสุคตเจาอันภิกษุเหลาน้ันแวดลอม 
แลว   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง  นั้นเปน สันนิบาตครั้งท่ี  ๓.   ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา 
                พระติสสพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ  ผูไรมลทิน  มีจิต 
        สงบ  คงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                การประชุมพระสาวกขีณาสพแสนหน่ึง    เปน  
        สันนิบาตคร้ังท่ี ๑   ประชุมพระสาวกขีณาสพเกาลาน 
        เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒. 
                ประชุมพระสาวกขีณาสพ   ผูไรมลทิน   ผูบาน 
        แลวดวยวิมุตติแปดลาน  เปนสนันิบาตครั้งท่ี  ๓. 
        สมัยนัน้      พระโพธิสัตวของเรา      เปนพระราชาพระนามวา  สุชาตะ 
กรุงยสวดี   ทรงสละราชอาณาจักรที่มั่นคงรุงเรือง  กองทรัพยหลายโกฏ ิ  และคน 
ใกลชิดที่มใีจจงรักภักดี   สังเวชใจในทุกขมีชาติทุกขเปนตน   จึงออกผนวชเปน  
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ดาบส    มีฤทธานุภาพมาก    สดับขาววาพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวในโลก  ก็มี 
พระวรกายอันปติ   ๕ อยางถูกตองแลว  มีความยําเกรง  ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค 
เจาติสสะถวายบังคมแลวดําริวา     จําเราจักบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดอกไม 
ทิพย  มีดอกมณฑารพ  ดอกปาริฉัตตกะ   เปนตน    ครั้นดําริอยางนั้นแลว  ก็ 
ไปโลกสวรรคดวยฤทธิ์  เขาไปยังสวนจิตรลดา   บรรจุผอบ  ทีส่ําเร็จดวยรัตนะ 
ขนาดคาวุตหน่ึง  ใหเต็มดวยดอกไมทิพยมีดอกปทุม  ดอกปาริฉัตตกะและดอก 
มณฑารพ  เปนตน    พามาทางทองนภากาศ  บูชาพระผูมีพระภาคเจา    ดวยดอก 
ไมทิพยที่มีกลิ่นหอม  และก้ันดอกปทุมตางฉัตรคันหน่ึง  ซึ่งมีดามเปนมณี  ม ี
เกสรเปนทอง มีใบเปนแกวทับทิม เหมือนฉัตรที่สําเร็จดวยเกสรหอม ไวเหนือ 
พระเศียรของพระผูมีพระภาคเจา  ยืนอยูทามกลางบริษัท  ๔.  ครั้งน้ัน   พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวาเกาสิบสองกัปนับแตกัปนี้   จักเปน 
พระพุทธเจา พระนามวา โคตมะ.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน   เราเปนกษัตริยนามวา  สุชาตะ   สละ 
        โภคสมบัติยิ่งใหญ  บวชเปนฤษี. 
                เมือ่เราบวชแลว   พระผูนําโลกก็อบุัติเพราะสดับ 
        เสียงวาพุทโธ   เรากเ็กิดปติ. 
                เราใชมือท้ังสองประคองดอกไมทิพย     คือดอก 
        มณฑารพ   ดอกปทุม    ดอกปาริฉัตตกะ   สะบัดผา 
        คากรองเขาไปเฝา. 
                เราถือดอกไมนั้น    กั้นพระติสสชินพุทธเจา   ผู 
        นําเลิศแหงโลก   อันบริษัท  ๔  แวดลอมแลวไวเหนือ 
        พระเศียร.  
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                พระพุทธเจาพระองคนั้น     ประทับน่ังทามกลาง 
        ชน    ทรงพยากรณเราวา    เกาสิบสองกัปนับแตกัปนี้ 
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตทรงทําความเพียร ฯ ล ฯ    จักอยูตอ 
        หนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   ก็ยิ่งเลื่อมใส 
        จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
 

                                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มย ิ  ปพฺพชิเต  ไดแก    เมื่อเราเขาถึง 
ความเปนนักบวช.     อาจารยทั้งหลายเขียนไวในคัมภีรวา     มม   ปพฺพชิต 
สนฺต   ปาฐะน้ัน     พึงเห็นวาเขียนพลั้งเผลอ.     บทวา  อุปปชฺชถ  ก็คือ 
อุปฺปชฺชิตฺถ     อุบัติข้ึนแลว.   บทวา    อุโภ  หตฺเถห ิ    ก็คือ  อุโภหิ 
หตฺเถหิ.  บทวา  ปคฺคยฺห   แปลวา  ถือแลว.  บทวา  ธุนมาโน    ไดแก 
สะบัดผาเปลือกไม.     บทวา    จาตุวณฺณปริวุต    แปลวา    อันบริษัท  ๔ 
แวดลอมแลว  อธิบายวา อันบริษัทคือ  กษัตริย พราหมณ คฤหบดีและสมณะ 
แวดลอมแลว   อาจารยบางพวกกลาววา  จตุวณฺเณหิ  ปริวุต  อันวรรณะ  ๔ 
แวดลอมแลว.                                                  
        พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงมีพระนครชื่อ เขมะ  พระชนก 
พระนามวา พระเจาชนสันธะ  พระชนนีพระนามวา  พระนางปทุมา   คูพระ 
อัครสาวกชื่อวา พระพรหมเทวะ  และ พระอุทยะ พระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวา 
พระสมังคะ  คูพระอัครสาวิกาชื่อ  พระผุสสา  และ พระสุทัตตา  โพธ-ิ  
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พฤกษ  ชื่อ อสนะตนประดู   พระสรีระสูง  ๖๐ ศอก  พระชนมายุแสนป  พระ 
อัครมเหสีพระนามวา  พระนางสุภัททา   พระโอรสพระนามวา  อานันทะ 
เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยยานคือมา.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระติสสพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        พระนครชื่อเขมกะ    พระชนกพระนามวา  ชนสันธะ 
        พระชนนีพระนามวา พระนางปทุมา. 
                พระติสสพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระอัคร 
        สาวก   ชื่อพระพรหมเทวะ และพระสุทัตตาโพธิพฤกษ 
        ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เรียกวา อสนะ 
        ตนประดู. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น     โดยสวนสูง   ๖๐ 
        ศอก   ไมมีผูเปรียบ   ไมมีผูเสมือน     ปรากฏดังภูเขา 
        หมิวันต. 
                พระผูมีจักษุดํารงอยูในโลก  แสนป    พระผูมี 
        พระเดชไมมีผูเทียบพระองคนั้น    ก็มีพระชนมายุเทา 
        นั้น. 
                พระองคทั้งพระสาวก   เสวยพระยศยิ่งใหญ  อัน 
        สูงสุด   เลิศ    ประเสริฐ  รุงเรืองแลวก็ปรินิพพานไป 
        ดังกองไฟท่ีดับไปฉะนั้น. 
                พระองคทั้งพระสาวกก็ปรินิพพานไป  เหมือน 
        พลาหกเมฆฝน  หายไปเพราะลม  เหมือนน้าํคางเหือด 
        หายไปเพราะดวงอาทิตย  เหมือนความนิดหายไปเพราะ 
        ดวงประทีปฉะน้ัน.  
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                                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อุจจฺตฺตเน  ก็คือ  อุจฺจภาเวน    โดย 
สวนสูง.  บทวา  หิมวา  วยิ  ทิสฺสติ  ไดแก  ปรากฏเดนเหมือนภูเขาหิมวันต 
หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน    ความวา   หิมวันตปญจบรรพต     สูงรอยโยชน 
ปรากฏเดนชดันารื่นรมยยิง่     เพราะแมแตอยูไกลแสนไกล    ก็สูง      และสงบ 
เรียบรอย   ฉันใด   แมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ปรากฏเดนชัดฉันนั้น.     บทวา 
อนุตฺตโร   ไดแก ไมยืนนกั ไมสั้นนัก อธิบายวา  พระชนมายุแสนป.  บทวา 
อุตฺตม  ปวร  เสฏ  เปนไวพจนของกันและกัน.  บทวา  อุสฺสโว  ไดแก 
หยาดหิมะ   อธิบายวา     พระผูมีพระภาคเจาท้ังพระสาวกอันลมดวงอาทิตยและ 
ดวงประทีป  คือความเปนอนิจจัง เบียดเบียนแลวก็ปรินิพพาน   เหมือนพลาหก 
น้ําคางและความมืด  อันลมดวงอาทิตยและดวงประทีปเบียดเบียนก็เหือดหายไป 
        ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจาติสสะ     เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ 
พระวิหารสุนันทาราม  กรุงสุนันทวดี    คําท่ีเหลือในคาถาทั้งหลายทุกแหง ชัด 
แลว ทั้งน้ันแล. 
                                  จบพรรณนาวงศพระติสสพุทธเจา 
                                                             



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 578 

                 ๑๘.  วงศพระปุสสพุทธเจาที่  ๑๘ 
 
            วาดวยพระประวัติของพระปุสสพุทธเจา 
 
                 [๑๙]  ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง   ก็ไดมีพระศาสดา 
           พระนามวา ปุสสะ  ผูยอดเยี่ยม  ไมมีผูเปรยีบ  ไมมีผู 
           เสมอ  พระผูนําเลิศของโลก. 
                แมพระองค  ก็ทรงกําจัดความมืดทุกอยาง   ทรง 
          สางรกชัฏขนาดใหญ   เมื่อทรงยังโลกท้ังเทวโลกใหอิ่ม 
          ก็ทรงหลั่งนํ้าอมฤตใหตกลงมา. 
                เมือ่พระปุสสพุทธเจา    ทรงประกาศพระธรรม- 
          จักรในสมัยนักขัตมงคล    อภสิมัยครั้งท่ี  ๑   ก็ไดมีแก 
          สัตวแปดลาน. 
                อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ก็ไดมีแกสัตวเกาลาน อภิสมัย- 
           ครั้งท่ี  ๓  ก็ไดมีแกสัตวแปดลาน. 
                พระปุสสพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
         สันนิบาต ประชุมพระสาวกขีณาสพ  ผูไรมลทิน มีจิต 
          สงบ   คงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                ประชุมพระสาวกหกลาน    เปนสันนิบาตครั้ง 
          ที่  ๑      ประชุมพระสาวกหาลาน     เปนสันนิบาตครั้ง 
        ที่   ๒. 
                ประชุมพระสาวก  ผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น  ผู 
          ขาดปฏิสนธิแลวส่ีลาน  เปนสนันิบาตครั้งท่ี  ๓.   
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                สมัยน้ัน    เราเปนกษัตริย นามวา  พระเจาวิชิตะ 
         (วิชิตาวี)    ละราชสมบัติใหญ  บวชในสํานักของพระ- 
         องค. 
                พระปุสสพุทธเจา  ผูนําเลิศแหงโลกพระองคนั้น  
         ทรงพยากรณเราวา  เกาสิบสองกัปนับแตกัปนี้ไป  ทาน 
         ผูนี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต     ออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิล- 
         พัสดุอันนารื่นรมย   ทรงต้ังความเพียร  ทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต    ประทับน่ัง   ณ  โคนตนอชปาล- 
         นิโครธ    ทรงรบัขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลวเสด็จเขา 
         ไปยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น       เสวยขาวมธุปายาสท่ี 
         ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขา 
         จัดแตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศยิ่งใหญ   ทรงทําประทัก- 
         ษิณโพธิมัณฑสถานอันยอดเยี่ยม     ตรัสรู  ณ  โคน 
        โพธิพฤกษ ชื่อตนอสัสัตถะ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพระนามวา  พระนางมายา 
         พระชนก  พระนามวา พระเจาสุทโธทนะ  ทานผูนี้จัก 
         มีพระนามวา  โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวกชื่อวา พระโกลิตะ และ พระ 
         อุปติสสะ  ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ    มจีิตสงบ  
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         ต้ังมั่น    พระพุทธอปุฏฐาก   ชื่อวาพระอานันทะ   จกั 
        บํารุงพระชินเจาพระองคนี้. 
                จักมีพระอัครสาวิกา    ชื่อวาพระเขมา   และพระ 
         อุบลวรรณา  ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ   มีจิตสงบ 
          ต้ังมั่น  โพธิพฤกษของพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น 
          เรียกวา   ตนอัสสัตถะ. 
                จักมีอัครอุปฏฐาก ซึ่งจิตตะ และ หัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่  นันทมาตา  และ อุตตรา  พระ- 
         โคดม  ผูมีพระยศ  มีพระชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย  ฟงพระดํารัสนี้   ของ 
         พระปุสสพุทธเจา    ผูไมมีผูเสมอ     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
          แลว   ก็ปลาบปลื้มใจวา    ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ   ทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ   หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ผิวา   พวกเราจักพลาดพระศาสนา     ของพระ- 
         โลกนาถพระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จัก 
         อยูตอหนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ก็ยิ่งเลื่อมใส 
         จึงอธิษฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                เราเลาเรียนพระสูตร     พระวินัยและนวังคสัตถุ-   
        ศาสนทกุอยาง   ยังพระศาสนาของพระชินพุทธเจาให 
         งาม.   
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                เราอยูอยางไมประมาทในพระศาสนานั้น  เจริญ   
        พรหมวิหารภาวนา   ถึงฝงในอภิญญา   ก็ไปสูพรหม- 
         โลก. 
                พระปุสสพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
         พระนครชื่อกาสิกะ   พระชนก พระนามวา   พระเจา 
        ชัยเสน  พระชนนีพระนามวา  พระนางสิริมา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป   ม ี
        ปราสาทชั้นเย่ียม  ๓  หลัง ชื่อวา  ครุฬะ  หังสะ  สุวัณณ- 
         ดารา. 
                มพีระสนมนารี  สามหมื่นสามพันนาง  พระอัคร 
         มเหสีพระนามวา  พระนางกีสาโคตมี   พระโอรสพระ 
        นามวา อานันทะ. 
                พระผูเปนยอดบุรุษ   ทรงเห็นนิมิต   ๔   ทรงออก  
         อภิเนษกรมณดวยยานคือชาง ทรงบําเพ็ญเพียร ๗ วัน. 
                พระมหาวีรปุสสพุทธเจา      ผูนําเลิศแหงโลก 
         ผูสูงสุดในนรชน  อันทาวมหาพรหมทูลอาราธนาแลว 
         ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ  ปามิคทายวัน. 
                พระปุสสพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   มีพระ 
         อัครสาวกชื่อวา   พระสุรักขิตะ  และ  พระธมัมเสนะ 
        พระพทุธอุปฏฐาก ชื่อวาพระสภิยะ. 
                มพีระอัครสาวิกาช่ือพระจาลา  และพระอุปจาลา 
         โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เรียก 
         วาตนอามลกะ.   
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                มอีัครอุปฏฐาก ซึ่งวาธนัญชยะ  และวิสาขะ อัคร 
        อุปฏฐายิกาชื่อวา ปทุมา  และสิรนิาคา. 
                พระมหามุนีพระองคนั้น  สูง  ๕๘ ศอก   ทรงงาม 
        เหมือนดวงอาทิตย   เต็มเหมือนดวงจันทร. 
                ในยุคน้ัน   มนษุยมีอายุเกาหมื่นป     พระปุสส- 
        พุทธเจาพระองคนั้น    ทรงมีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน 
        จึงทรงยังชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                พระศาสดาแมพระองคนั้น      ทรงสั่งสอนสัตว  
         เปนอันมาก  ยังชนเปนอันมากใหขามโอฆะ  พระองค 
         ทั้งพระสาวก     มพีระยศที่ไมมีใครเทียบ      ก็ยังปร-ิ 
        นิพพาน. 
                พระศาสดา   ชินวรปุสสพุทธเจา  เสด็จดับขันธ- 
         ปรินิพพาน  ณ  พระวิหารเสนาราม  พระบรมสารีริกธาตุ 
         ก็แผกระจายไปเปนสวน ๆ ในประเทศนั้นๆ. 
                จบวงศพระปุสสพุทธเจาท่ี  ๑๘  
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     พรรณนาวงศพระปุสสพทุธเจาที่  ๑๘ 
 
        ภายหลงัตอมาจากสมัยของพระผูมีพระภาคเจาติสสะพระองคนั้น   เมื่อ 
มนุษยทั้งหลาย    เสื่อมลงโดยลําดับและเจริญข้ึนอีก    จนมีอายุมากหาประมาณ  
ไมได   แลวก็เสื่อมลงโดยลําดับ จนมีอายุไดเกาหมื่นป  ในกัปน้ันนั่นเอง  พระ- 
ศาสดาพระนามวา  ปุสสะ  ก็อุบัติข้ึนในโลก   พระผูมีพระภาคเจาแมพระองค 
นั้น  ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย   ก็บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต    จุติจากน้ันแลวก ็
ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ พระนางสิริมาเทวี  อัครมเหสีของพระเจา 
ชัยเสนะ  กรงุกาสี  ถวนกาํหนดทศมาส  ก็ประสูติจากพระครรภพระชนนี   ณ 
สิริมาราชอุทยาน พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเกาพันป  ไดยินวา  ทรง 
มีปราสาท  ๓  หลัง ชื่อวา  ครุฬปกขะ  หังสะ  และ  สุวรรณภาระ.  ปรากฏพระ 
สนมกํานัลสามหม่ืนนาง มี พระนางกีสาโคตมี   เปนประมุข  
        เมื่อพระโอรสพระนามวา อนูปมะ ของ พระนางกีสาโคตมี   ทรง 
สมภพ     พระมหาบุรุษทรงเห็นนิมิต  ๔  ก็ข้ึนทรงชางพระที่นั่งที่ประดับแลว 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณทรงผนวช  ชนโกฏิหน่ึงออกบวชตามเสด็จ  พระองค 
อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว   ทรงบําเพ็ญเพียร  ๖  เดือน   แตนั้น    ก็ทรงละ 
หมู  ทรงเพ่ิมความประพฤติแตลําพังพระองคอยู   ในวันวิสาขบูรณมี  เสวยขาว 
มธุปายาสท่ี  นางสิริวัฑฒา    ธิดาของเศรษฐีผูหน่ึง  ณ  นครแหงหน่ึงถวาย 
ทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ  ปา สีสปาวัน  เวลาเย็น ทรงรับหญา ๘  กําท่ีอุบาสก 
ชื่อ สิริวัฑฒะ ถวาย เสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษชื่อ อามลกะคือ  ตนมะขาม 
ปอม  ทรงกําจัดกองกําลังมาร   พรอมท้ังตัวมาร   บรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
ทรงเปลงพระอุทานวา  อเนกชาติสสาร  ฯ เป ฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
ยับยั้งอยูใกลตนโพธิ์พฤกษ  ๗ วัน   ทรงเห็นภิกษุโกฏิหน่ึงซึ่งบวชกับพระองค  
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เปนผูสามารถแทงตลอดธรรมไดจึงเสด็จไปทางอากาศ  ลงที่อิสิปตนะมิคทายวัน 
สังกัสสนคร  ทรงประกาศพระธรรมจักร  ทามกลางภิกษุเหลาน้ัน     ครั้งน้ัน 
อภิสมัยครั้งที่  ๑  ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง ไดมีพระศาสดาพระนาม 
        วา  ปุสสะ   ผูยอดเยี่ยม  ไมมีผูเปรียบ  เสมอดวยพระ- 
        พุทธเจาผูไมมีผูเสมอ  ผูนําเลิศของโลก. 
                แมพระองค   ทรงกําจัดความมืดท้ังหมดแลวทรง 
        สางรกชัฏขนาดใหญ  เมื่อทรงยงัโลกท้ังเทวโลกใหอิม่ 
        ทรงหลัง่นํ้าอมฤตใหตกลงมา. 
                เมือ่พระปุสสพุทธเจา  ทรงประกาศพระธรรมจักร 
        ในสมัยนักขัตมงคล    อภิสมัยครัง้ท่ี  ๑  ก็ไดมแีกสัตว 
        แสนโกฏิ. 
 

                                                แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตตฺเถว  มณฺฑกปฺปมฺหิ    ความวา 
ในกัปใด   มพีระพุทธเจาทรงอุบัติ  ๒ พระองค   กปันั้นเราเรียกมาแตหนหลังวา 
มัณฑกัป.  บทวา  วิชเฏตฺวา  ไดแก  แก.  คําวา  ชฏา  ในคําวา  มหาชฏ 
นี้   เปนชื่อของตัณหา  ทานกลาววา    จริงอยูตัณหานั้น    ชื่อวา ชฏา  เพราะ 
เปนเหมือนชัฏ   กลาวคือขนมรางแหท่ีรอยดวยกลุมดาย   เพราะเกิดบอยๆ รอย 
ไวดวยตัณหา    เบื้องลางเบื้องบนในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน      ซึ่งรกชฏั 
ขนาดใหญนั้น.   บทวา  สเทวก  ไดแก   โลกท้ังเทวโลก.   บทวา  อภิวสฺส ิ
แปลวา  ใหตกลงมาแลว.   บทวา   อมตมฺพุนา  ความวา   เมื่อใหอ่ิม   จึงหลัง่ 
น้ําคือธรรมกถา  กลาวคืออมตธรรม   ใหตกลงมา.  
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        ครั้ง   พระเจาสิริวัฑฒะ     กรุงพาราณสี     ทรงละกองโภคสมบัติ 
ใหญ     ทรงผนวชเปนดาบส     ไดมีดาบสท่ีบวชกับพระองคจํานวนเกาลาน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโปรดดาบสเหลาน้ัน     ครัง้น้ัน   อภิสมยัครั้ง 
ที่ ๒   ไดมีแกสัตวเกาลาน    สวนครัง้ทรงแสดงธรรมโปรดอนุปมกุมาร  พระ 
โอรสของพระองค     ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓   ไดมีแกสัตวแปดลาน.    ดวยเหตุ 
นั้น    จึงตรัสวา                                                     
                อภิสมัยครั้งท่ี  ๒   ไดมีแกสัตวเกาลาน  อภิสมัย 
        ครั้งท่ี  ๓ ไดมีแกสัตวแปดลาน. 
        แตนั้น    สมัยตอมา   พระสุรักขิตะราชโอรส   และธัมมเสนกุมาร  บุตร 
ปุโรหิต ณ กณัณกุชชนคร เมื่อพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จถึงนครของตน 
ก็ออกไปรับเสด็จพรอมดวยบุรุษหกลาน   ถวายบังคมแลวนิมนตถวายมหาทาน 
๗ วัน   สดับธรรมกถาของพระทศพลแลวเลื่อมใส  พรอมกับบริวารก็พากันบวช 
แลวบรรลุพระอรหัต.   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง  ทาม 
กลางภิกษุหกลานเหลาน้ัน   นั้นเปน  สันนิบาตครั้งท่ี  ๑.  ตอมาอีก  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงพุทธวงศ     ในสมาคมพระญาติประมาณหกสิบ    ของ 
พระเจาชัยเสน   กรุงกาสี   ชนหาลานฟงพุทธวงศนั้น     พากันบวชดวย 
เอหิภิกขุบรรพชา  แลวบรรลุพระอรหัต  พระผูมีพระภาคเจาทรงอยูในทามกลาง 
ภิกษุเหลาน้ัน   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง.  นั้นเปน   สันนิบาตครั้งท่ี  ๒. 
ตอมาอีก    บรุุษสี่ลานฟงมงคลกถาในมหามงคลสมาคมพากันบวชแลว    บรรล ุ
พระอรหัต  พระสุคตเสด็จอยูในทามกลางภิกษุเหลาน้ัน    ทรงยกปาติโมกขข้ึน 
แสดง  นั้น    เปน  สันนบิาตครั้งท่ี  ๓.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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                พระปุสสพุทธเจา     ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
        สันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ  ผูไรมลทิน  มีจิต 
        สงบ  คงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                ประชุมพระสาวกหน่ึงลาน เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๑   
        ประชมุพระสาวกหาลาน   เปนสนันิบาตครั้งท่ี ๒. 
                ประชุมพระสาวก  ผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น  ผู 
        ขาดปฏิสนธิแลวส่ีลาน   เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
        ครั้งน้ัน   พระโพธิสตัวของเรา   ทรงเปนกษัตริยพระนามวา   พระเจา 
วิชิตาวี  นครอรินทมะ  ทรงสดับธรรมของพระปุสสพุทธเจาพระองคนั้น   ทรง 
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา   ถวายมหาทานแดพระองค    ทรงละราชสมบัติ 
ใหญทรงผนวชในสํานักพระผูมีพระภาคเจา     ทรงเรียนพระไตรปฎกทรงพระ 
ไตรปฏก    ตรัสธรรมกถาแกมหาชน      และทรงบําเพ็ญศีลบารมี    พระปุสส- 
พุทธเจาแมพระองคนั้น  ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา  จักเปนพระพุทธเจา 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน   เราเปนกษัตริยนามวา  วิชิตาวี  ละราช- 
        สมบัติใหญ  บวชในสํานักของพระองค. 
                พระปุสสพุทธเจา  ผูนําเลิศแหงโลกพระองคนั้น  
        ทรงพยากรณเราวา  เกาสิบสองกัปนัปแตกัปนี้   ทานผู 
        นี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตทรงต้ังความเพียร  ฯ ล ฯ   เพ่ือบําเพ็ญ 
        บารม ี ๑๐  ใหบรบิูรณ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 587 

                เราเลาเรียนพระสูตร พระวนิัย   และนวงัคสัตถุ- 
        ศาสนทัง้หมด    ยังพระศาสนาของพระชินพุทธเจาให 
        งาม.                  
                เราอยูอยางไมประมาท  ในพระศาสนาน้ันเจริญ 
        พรหมวิหารภาวนา     ถึงฝงแหงอภิญญาก็ไปสูพรหม- 
        โลก. 
        พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงมีพระนครชื่อวากาสี   พระชนก 
พระนามวา  พระเจาชัยเสน พระชนนพีระนามวา  พระนางสิริมา   คูพระ 
อัครสาวกชื่อวา พระสุรักขิตะ และ พระธัมมเสนะ พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา 
พระสภิยะ  คูพระอัครสาวิกา  ชื่อวา พระจาลา  และ  พระอุปจาลา  โพธ-ิ 
พฤกษชื่อวา อามลกะ คือตนมะขามปอม พระสรีระสูง ๕๘ ศอก พระชนมายุ 
เกาหมื่นป พระอัครมเหสีพระนามวา พระนางกีสาโคตมี พระโอรสพระนาม 
วา พระอนุปมะ เสด็จออกอภิเนษกรมณดวยยานคือชาง. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา 
                พระปุสสพุทธเจา ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มพีระนคร 
        ชื่อกาส ี พระชนกพระนามวาพระเจาชัยเสน พระชนนี  
        พระนามวา พระนางสิริมา ฯ ล ฯ  โพธิพฤกษของพระ 
        ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เรยีกวาอามัณฑะ   ตน 
        มะขามปอม  ฯ ล ฯ .                                             
                พระมุนีแมพระองคนั้นสูง  ๕๘  ศอก  งามเหมือน 
        ดวงอาทิตย  เต็มเหมือนดวงจันทร. 
                ในยุคนั้น   มนษุยมีอายุเกาหมื่นป   พระปุสส- 
        พุทธเจาพระองคนั้น   เมื่อทรงพระชนมถึงเพียงน้ัน  จึง 
        ทรงยังหมูชนเปนอนัมากใหขามโอฆะ.  
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                พระศาสดา  แมพระองคนั้น      ทรงสั่งสอนสัตว 
        เปนอันมาก   ใหชนเปนอันมากขามโอฆะ พระองคทั้ง 
        พระสาวก  มีพระยศท่ีไมมีผูเทียบ  ก็ยังปรินิพพาน. 
 

                                             แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อามณฺโฑ๑   แปลวา   ตนมะขามปอม. 
บทวา   โอวทิตฺวา  ไดแก  ใหโอวาท   อธิบายวา  พร่ําสอน.     บทวา  โสป 
สตฺถา     อตุลยโส     ความวา     พระศาสดา     ผูมีพระยศที่ชั่งมิได   แม 
พระองคนั้น.    ปาฐะวา   โส   ชหิตฺวา  อมิตยโส  ดงัน้ีก็มี  ปาฐะน้ัน  ม ี
ความวา   พระองคจําตองละคุณวิเศษดังกลาวแลวทุกอยาง. 
        ไดยินวา  พระปุสสสัมมาสัมพุทธเจา   ดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระ 
วิหารเสนาราม  กรุงกุสินารา  ไดยินวา  พระบรมสารีริกธาตุของพระองค 
แผกระจายไป.   ในคาถาท่ีเหลือทุกแหงชัดแลวท้ังน้ันแล. 
                        จบพรรณนาวงศพระปุสสพุทธเจา 
 
๑. บาลีเปน  อามลโก  
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                ๑๙. วงศพระวิปสสพีุทธเจา  ๑๙  

 
              วาดวยพระประวัติของพระวิปสสีพุทธเจา 
 
                 [๒๐]  ตอจากสมัยของพระปุสสพุทธเจา    พระ- 
        สมัพุทธเจาพระนามวา วิปสสี    ผูสูงสุดแหงสัตวสอง 
        เทา  พระผูมีจักษุ  กท็รงอุบัติขึ้นในโลก. 
                ทรงทําลาย  กะเปาะไขคืออวิชชา๑ บรรลุพระสัม- 
        โพธิญาณ   เสด็จไปกรุงพันธุมดี   เพ่ือประกาศพระ 
        ธรรมจกัร. 
                พระผูนํา  ทรงยังพระโอรส และ บุตรปุโรหิตท้ัง 
        สองใหตรัสรู  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑   กลาวไมไดถึงจํานวน 
        ผูตรัสรูธรรม. 
                ตอมาอีก  พระผูมีพระยศหาประมาณมไิด   ทรง 
        ประกาศสัจจะ ณ  เขมมิคทายวันนั้น    อภิสมัยครั้งท่ี  ๒ 
        ไดมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พัน. 
                บรุุษแปดหมื่นสี่พัน  บวชตามเสด็จพระสัมพุทธ- 
        เจา    พระผูมีพระจกัษุทรงแสดงธรรมโปรดบรรพชิต  
        เหลาน้ันที่มาถึงพระอาราม. 
                บรรพชิตแมเหลาน้ัน   ฟงธรรมของพระองค  ซึ่ง 
        ตรัสประทานโดยอาการท้ังปวง     กบ็รรลุธรรมอัน 
        ประเสรฐิ  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ก็ไดมีแกบรรพชติเหลาน้ัน.  
 
๑. อรรถกถาวา  อวิชชาท้ังปวง 
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                พระวิปสสีพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
         สันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ  ผูไรมลทิน  มีจิต 
         สงบ  คงท่ี  ๓ ครั้ง. 
                ประชุมพระสาวกแสนแปดหมื่นหกพัน  เปนสัน- 
         นิบาต  ครั้งท่ี  ๑  ประชุมพระสาวกแสนหนึง่เปนสันนิ- 
         บาตครั้งท่ี  ๒. 
                ประชุมพระสาวกแปดหมืน่  เปนสันนบิาตครั้งท่ี 
         ๓ พระสัมพุทธเจาทรงรุงโรจนอยูทามกลางหมูภิกษุ  ณ 
        เขมมิคทายวันนั้น. 
                สมัยน้ัน  เราเปนพญานาค  ชื่อวาอตุละ มีฤทธ์ิมาก 
         มีบุญ    ทรงรัศมรีุงโรจน    แวดลอมดวยนาคหลายโกฏิ 
         บรรเลงดนตรีทิพย   เขาไปเฝาพระผูเจริญท่ีสุดในโลก. 
                ครัน้เขาเฝาแลว   ก็นิมนตพระวิปสสีสัมพุทธเจา 
           พระพุทธเจาแมพระองคนั้น    ประทับน่ังทามกลางสงฆ 
          ทรงพยากรณเราวา  เกาสิบเอ็ดกปันัปแตกัปนี้   ทานผู 
        นี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย  ทรงตั้งความเพียร  ทําทุกกรกริิยา. 
                พระตถาคต  ประทับน่ังท่ีโคนตนอชปาลนิโครธ 
        ทรงรบัขาวมธุปายาสแลว    เสด็จเขาไปยังแมน้ําเนรัญ- 
        ชรา.   
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                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
           ฝงแมน้ําเนรัญชรา  เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
          แตงไว  เขาไปยังโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
         โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู  ณ โคนโพธิพฤกษ  
           ชื่ออัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้จักมีพระชนนีพระนามวา พระนางมายา 
         พระชนกพระนามวา  พระเจาสุโธทนะ   ทานผูนี้จักมี 
          พระนามวา โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวก  ชื่อวาพระโกลิตะ และ พระ 
          อุปติสสะ  ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ  มีจติสงบ  ต้ัง  
         มั่น  พระพุทธอุปฏฐาก  ชื่อวาพระอานันทะ  จักบํารุง 
        พระชินเจาผูนี้.  
                จักมีอัครสาวิกา ชื่อวาพระเขมา และ พระอุบล- 
         วรรณา    ผูไมมีอาสวะ    ปราศจากราคะ     มจีิตสงบ 
        ต้ังมั่น โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
         เรียกวาตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก  ชื่อวาจิตตะ และ หัตถะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา นันทมาตา และ อุตตรา พระ- 
        โคดมผูมีพระยศพระองคนั้น    มีพระชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารสันี้ของ 
         พระวปิสสีพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ 
          ก็ปลาบปลื้มใจวา ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร.   
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                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  ก็โหรอง   ปรบมือ 
         หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ กลาววา 
                ผิวา  พวกเราพลาดพระศาสนาของพระโลกนาถ  
        พระองคนี้ไซร ในอนาคตกาล พวกเราก็จักอยูตอหนา 
          ของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา     ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง   ขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด   ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้  ฉันนัน้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ก็ยิ่งมีจิตเล่ือม 
         ใส  จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  
             ๑๐  ใหบริบูรณ. 
                พระวิปสสีพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
          พระนคร  ชื่อวาพันธุมดี  พระชนกพระนามวา  พระเจา 
         พันธุมะ  พระชนนพีระนามวา พระนางพันธุมดี. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูแปดพันป    ม ี
         ปราสาทช้ันเย่ียม  ๓  หลังชื่อวา  นันทะ  สนุันทะ  และ 
         สิริมา  มีพระสนมกาํนัลท่ีแตงกายงามสี่หมื่นสามพันนาง 
         มีพระอัครมเหสีพระนามวา  พระนางสุทัสสนา  [สุตนู] 
         มีพระโอรสพระนามวา  พระสมวัฏฏขันธะ.   
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                พระชินพุทธเจา  ทรงเห็นนิมิต  ๔  ทรงออกอภิ- 
         เนษกรมณดวยยานคือรถ   ทรงต้ังความเพียร  ๘  เดือน 
         เต็ม. 
                พระมหาวีระ  วิปสสี  ผูนําโลก  สูงสุดในนรชน 
         อันทาวมหาพรหมทูลอาราธนาแลว   ทรงประกาศพระ 
         ธรรมจกัร ณ มิคทายวัน . 
                พระวิปสสีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี
         พระอคัรสาวกชื่อวา พระขัณฑะ  และ พระติสสะ พระ 
         พุทธอุปฏฐาก ชื่อวาพระอโสกะ. 
                มพีระอัครสาวิกาช่ือวาพระจันทา และ พระจันท- 
         มิตตา  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
         เรียกวา ตนปากลี. 
                มอีัครอุปฏฐากชื่อวา ปุนัพพสุมิตตะ  และนาคะ 
         มีอัครอุปฏฐายิกา  ชื่อ สิรมิา  และอุตตรา. 
                พระวิปสสีพุทธเจา  ผูนําโลก  สูง    ๘๐    ศอก 
         พระรศัมีของพระองคแผซานไปโดยรอบ  ๗ โยชน. 
                ในยุคน้ัน    มนษุยมีอายุแปดหมื่นป  พระพุทธเจา 
        มีพระชนมยืนตลอดกาลเทาน้ัน     จึงทรงยังหมูชนเปน 
        อันมากใหขามโอฆะ. 
                ทรงเปลื้องเทวดาและมนุษยจากเครื่องผูก   และ 
         ทรงบอกปุถุชนนอกนั้นถึงทางและมิใชทาง.   
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                พระองคทั้งพระสาวก   ครัน้แสดงแสงสวางแลว 
        จึงทรงแสดงอมตบท  รุงเรืองแลวก็ดับขันธปรินิพพาน 
        เหมือนกองไฟลุกโพลงแลวดับฉะน้ัน. 
                พระวรฤทธิ์อนัเลิศ  พระบญุญาธิการอันประเสริฐ 
        พระวรลักษณอันบานเต็มท่ีแลว  ทั้งส้ินนั้น   ก็อันตรธาน  
        ไปส้ิน   สังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท. 
                พระวิปสสีพุทธเจา  ผูเลิศในนรชน  ทรงเปนวีร- 
        บรุุษเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ  พระวหิารสุมิตตาราม 
        พระวรสถูปของพระองค ณ  พระวิหารน้ัน  สูง  ๗ โยชน. 
                        จบวงศพระวิปสสีพุทธเจาท่ี  ๑๙  
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     พรรณนาวงศพระวิปสสพีุทธเจาที่   ๑๙  

 
        ภายหลงัตอมาจากสมัยของ    พระปุสสพุทธเจา     กัปนั้นพรอมท้ัง 
อันตรกัปลวงไป      ในเกาสิบเอ็ดกัปนัปแตกัปนี้ไป     พระศาสดาพระนามวา 
วิปสสี   ผูเหน็แจงในธรรมท้ังปวง  ทรงทราบกัปทั้งปวง   ทรงมีความดําริยินดี 
แตประโยชนของสัตวอ่ืน  อุบัติข้ึนในโลก.  พระองคทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย 
และบังเกิดในภพสวรรคชั้นดุสิตอันเปนที่รุงโรจนดวยแสงซานแหงรัตนะมณี 
เปนอันมาก   จุติจากน้ันแลว     ก็ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ   พระนาง 
พันธุมดี  อัครมเหสีของ  พระเจาพันธุมะ  ผูมีพระญาติมาก  กรงุพันธุมดี 
ถวนกําหนดทศมาส    พระองคก็ประสูติจากพระครรภพระชนนี    ณ  เขมมิค- 
ทายวัน    เหมือนดวงจันทรเพ็ญออกจากกลีบเมฆสีเขียวคราม    ในวันรับพระ- 
นามของพระองคโหรผูทํานายลักษณะ  และพระประยูรญาติทั้งหลาย      แลเห็น 
พระองคหมดจด  เพราะเวนจากความมืดที่เกิดจากกระพริบตา  ในระหวางๆ ทั้ง 
กลางวันทั้งกลางคืน   จึงเฉลิมพระนามวา วิปสสี เพราะเห็นไดดวยตาท่ีเปดแลว 
อาจารยบางพวกกลาววา   หรือพระนามวา  วิปสสี    เพราะพึงวิจัยคนหายอมเห็น 
พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูแปดพันป  ทรงมีปราสาท ๓ หลังชื่อวา นนัทะ 
สุนันทะและสิริมา มีพระสนมกํานัลแสนสองหม่ืนนาง มีพระนางสุทัสสนาเทวี  
เปนประมุข.  พระนางสุทัสสนา  เรียกกันวา  พระนางสุตนู  ก็มี. 
        ลวงไปแปดพันป   เม่ือพระโอรสของพระนางสุตนูเทวี     พระนามวา 
ทรงสมภพ พระองคก็ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงเสด็จออกมหาภิเนษ- 
กรมณ  ดวยรถเทียมมา  ทรงผนวช   บุรุษแปดหม่ืนสี่พันคน     ออกบวชตาม 
เสด็จ    พระมหาบุรุษน้ันอันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว    ทรงบําเพ็ญเพียร ๘  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 596 

เดือน    ในวันวิสาขบูรณมีเสวยขาวมธุปายาส   ที่   ธิดาสุทัสสนเศรษฐี  ถวาย 
ทรงพักกลางวัน  ณ สาลวนั  ที่ประดับดวยดอกไม   ทรงรับหญา ๘ กํา  ที่คน 
เฝาไรขาวเหนียวชื่อ  สุชาตะ ถวาย   ทรงเห็นโพธิพฤกษชื่อวา  ปาฏลี   คือตน 
แคฝอย   ที่ออกดอก   จึงเสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษนั้น   ทางทิศทักษิณ   วันนั้น 
ลําตนอันเกลากกลมของตนปาฏลีนั้น   ชะลูดข้ึนไป ๕๐ ศอก   กิง่  ๕๐  ศอก   สูง 
๑๐๐ ศอก  วันนั้นนั่นเอง  ตนปาฏลีนัน้  ออกดอกดารดาษไปหมดท้ังตน  เริ่มแต 
โคนตนดอกทั้งหลายมีกลิ่นหอมอยางยิ่ง   เหมือนผูกไวเปนชอ   มิใชปาฏลตีนนี้  
ตนเดียวเทานั้น  ที่ออกดอกในเวลานั้น    ตนปาฏลีทั้งหมดในหม่ืนจักรวาล  ก ็
ออกดอกดวย    มิใชตนปาฏลีอยางเดียวเทาน้ัน      แมไมตนไมกอและไมเถาทั้ง 
หลายในหมื่นจักรวาลก็ออกดอกบาน.    แมมหาสมุทร     ก็ดารดาษไปดวยปทุม 
บัวสาย   อุบล  และโกมุท ๕ สี   มีน้ําเย็นอรอย    ระหวางหม่ืนจักรวาลท้ังหมด 
ก็เกลื่อนกลนไปดวยธงและมาลัย   พ้ืนแผนธรณีอักตกแตงดวยดอกไมกลิ่นหอม 
นานาชนิด   ก็เกลื่อนกลนดวยพวงมาลัย   มืดมัวไปดวยจุรณแหงธูป   พระองค 
เสด็จเขาไปยังตนปาฏลีนั้น    ทรงลาดสันถัตหญากวาง  ๕๓  ศอก   ทรงอธิษฐาน 
ความเพียรประกอบดวยองค ๔  ประทับนั่ง ทําปฏิญาณวา  ยังไมเปนพระพุทธ- 
เจาเพียงใด   ก็จะไมยอมลุกจากท่ีนี้เพียงนั้น   ครั้นประทับนั่งอยางน้ีแลว    ทรง 
กําจัดกองกําลังมาร  พรอมทั้งตัวมาร    ทรงทํามรรคญาณ ๔   โดยลําดับมรรค 
ผลญาณ ๔   ในลําดับตอจากมรรค   ปฏิสัมภิทา ๔     จตุโยนปิริจเฉทกญาณ 
ญาณเครื่องกําหนดรูคติ  ๕  เวสารัชชญาณ  ๔  อสาธารณญาณ ๖  และพระพุทธ 
คุณท้ังส้ินไวในพระหัตถ ทรงมีความดําริบริบูรณ  ประทับนั่งเหนือโพธิบัลลังก 
นั่นเอง  ทรงเปลงพระอุทานอยางนี้วา                                               
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                อเนกชาติสสาร  ฯ ล ฯ            ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา. 
                อโยฆนหตสฺเสว                      ชลโต   ชาตเวทโส 
                อนุปุพฺพูปสนฺตสฺส                  ยถา  น  ายเต  คติ. 
                ใครๆ ยอมไมรูคติ   ความไปของดวงไฟ  ที่ลุก 
        โพลง  ถูกฟาดดวยคอนเหล็ก   แลวสงบลงโดยลําดับ 
        ฉันใด. 
                เอว   สมมฺา  วมิุตฺตาน    กามพนฺโธฆตาริน 
                ปฺาเปตุ   คตี  นตฺถิ     ปตฺตาน  อจล  สุข. 
                ไมมีใครจะลวงรูคติความไป  ของทานผูหลุดพน 
        โดยชอบ  ผูขามพันธะและโอฆะ  คือกาม  ผูถึงสุขอัน 
        ไมหว่ันไหวไดก็ฉันนั้น.    
ทรงยับยั้งอยู  ๗ สัปดาห    ใกลโพธิพฤกษนั่นเอง      ทรงรับอาราธนาของทาว 
มหาพรหม  ทรงตรวจดูอุปนิสสัยสมบัติ  ของ  พระขัณฑกมุาร  กนิษฐภาดา 
ตางพระมารดาของพระองค   และ  ติสสกุมาร     บุตรปุโรหิต     เสด็จไปทาง 
อากาศ  ลงที่ เขมมิคทายวนั   ทรงใชพนักงานเฝาอุทยานไปเรียกทานท้ังสอง 
นั้นมาแลว    ทรงประกาศพระธรรมจักร   ทามกลางบริวารเหลาน้ัน     ครั้งน้ัน 
ธรรมาภิสมัยไดแกเทวดาท้ังหลาย   ประมาณมิได.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระปุสสพุทธเจา  พระสัมพุทธ-  
        เจาพระนามวา  วิปสสี    ผูสูงสุดแหงสัตวสองเทา  ผูม ี
        จักษุ   กอ็ุบัติขึ้นในโลก. 
                ทรงทําลาย  อวิชชาทั้งหมด๑    บรรลุพระโพธิ- 
        ญาณอันสูงสุด    เสด็จไปยังกรุงพันธุมดี    เพ่ือประกาศ 
        พระธรรมจักร.   
 
๑. บาลีวา  อวชฺิชณฺฑ  กะเปาะไขคืออวิชชา  
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                พระผูนํา    ครัน้ทรงประกาศพระธรรมจักรแลว 
        ยังกุมารท้ังสองใหตรัสรูแลว  อภสิมัยครั้งท่ี ๑    ไมจํา 
        ตองกลาวจํานวนผูบรรล.ุ 
 

                                                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปทาเลตฺวา   แปลวา  ทําลาย  อธิบายวา 
ทําลายความมืดคืออวิชชา.     ปาฐะวา    วตฺเตตฺวา   จกฺกมาราเม    ดังน้ีก็มี 
ปาฐะนั้น  บทวา  อาราเม  ความวา  ณ  เขมมิคทายวัน. บทวา  อโุภ โพเธสิ 
ไดแก   ทรงยังกุมารท้ังสองคือ   พระขัณฑราชโอรส   กนิษฐภาดาของพระองค 
และติสสกุมาร  บุตรปุโรหิต     ใหตรสัรู.     บทวา  คณนา  น  วตฺตพฺโพ 
ความวา  ไมมีการกําหนดจํานวนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  โดยอภิสมัย. 
        สมัยตอมา    ทรงยังภิกษุแปดหม่ืนสี่พัน     ซึ่งบวชตามพระขัณฑราช-  
โอรส  และติสสกุมารบุตรปุโรหิตใหดื่มอมฤตธรรม    นั้นเปนอภิสมัยครั้งท่ี  ๒ 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ตอมาอีก   พระผูมีพระยศประมาณมิได    ทรง 
        ประกาศสัจจะ  ณ  เขมมิคทายวันนั้น   อภิสมัยครั้งท่ี ๒ 
        ไดมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พัน. 
 

                                                       แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตตฺถ  ไดแก    ณ  เขมมิคทายวัน  ใน 
คําวา    จตุราสีติสหสฺสานิ  สมฺพุทฺธมนุปพฺพชุ  นี้   บุรุษท่ีนับไดแปด 
หม่ืนสี่พัน    เหลาน้ี    ก็คือพวกบุรุษท่ีรับใชพระวปิสสีกุมารน่ันเอง  บุรุษเหลา 
นั้นไปยังที่รับใชพระวิปสสีกุมารแตเชา    ไมเห็นพระกุมาร    ก็กลับไปเพ่ือกิน  
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อาหารเชา   กินอาหารเขาแลว  ถามกนัวา   พระกมุารอยูไหน   แตนั้น    ไดฟง 
ขาววา   เสด็จไปยังที่ราชอุทยาน  จึงพากันออกไปดวยหวังวาจักพบพระองค  ณ 
ที่ราชอุทยานน้ัน   เห็นสารถีของพระองคกลับมา   ฟงวาพระราชกุมารทรงผนวช 
แลว  ก็เปลื้องอาภรณทั้งหมดในที่ฟงขาวนั่นเอง   ใหนําผากาสายะมาจากภายใน 
ตลาด   ปลงผมและหนวดพากันบวช    บุรุษเหลาน้ัน     ครั้นบวชแลว     กพ็า 
กันไปแวดลอมพระมหาบุรุษ. 
        แตนั้น    พระวิปสสโีพธิสัตว  ทรงพระดําริวา   เราเม่ือจะบําเพ็ญความ 
เพียร   ยังคลุกคลีอยู  ขอน้ีไมสมควร  คนเหลาน้ี  แตกอน  เปนคฤหัสถกพ็ากัน 
มาแวดลอมเราอยางน้ัน    ประโยชนอะไรดวยคนหมูนี้   ทรงระอาในการคลุกคล ี
ดวยหมู   ทรงพระดําริวาจะไปเสียวันน้ีแหละ     ทรงพระดําริอีกวา  วันนี้ยังไม 
ใชเวลา  ถาเราจักไปในวันนี้   คนเหลาน้ันจักรูกันหมด   พรุงน้ีจึงจักไป  ในวัน 
นั้นนั่นเอง   มนุษยชาวบาน   ในบานตําบลหน่ึง   เชนเดียวกับอุรุเวลคาม   ได 
จัดแจงขาวมธุปายาสอยางเดียว เพ่ือบรรพชิตแปดหม่ืนสี่พันเหลาน้ัน  และ พระ- 
มหาบุรุษ. ในวันรุงข้ึน เปนวันวิสาขบูรณมี พระวิปสสีมหาบุรุษ  เสวยภัตตาหาร 
กับชนที่บวชเหลาน้ันในวันนั้นแลว    ก็เสด็จไปยังสถานที่ประทับอยู  ณ  ทีน่ั้น  
บรรพชิตเหลาน้ัน    แสดงวัตรปฏิบัติแดพระมหาบุรุษแลว     ก็พากันเขาไปยัง 
สถานที่อยูกลางคืนและท่ีพักกลางวันของตนๆ. 
        แมพระโพธิสัตว   กเ็สด็จเขาไปสูบรรณศาลา   ประทับนัง่ทรงพระดําริ 
วา   นี้เปนเวลาเหมาะท่ีจะออกไปได  จึงเสด็จออกอภิเนษกรมณ   ทรงปดประตู 
บรรณศาลา  เสด็จบายพระพักตรไปยังโพธิมัณฑสถาน  นัยวา  บรรพชิตเหลา 
นั้น  เวลาเย็นก็พากันไปยังที่ปรนนิบัติพระโพธิสัตว  นั่งลอมบรรณศาลา  กลาว 
วา  วิกาลมืดคํ่าแลว    ตรวจกันดูเถิด  จึงเปดประตูบรรณศาลาก็ไมพบพระองค  
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คิดกันวา     พระมหาบุรุษเสด็จไปไหนหนอ   ยังไมพากันติดตาม     คิดแตวา 
พระมหาบุรุษ   เห็นทีจะเบ่ือการอยูเปนหมู   ประสงคจะอยูแตลําพัง   เราจะพบ 
พระองคเปนพระพุทธเจาเทาน้ัน  จึงพากันออกจาริกมุงหนาไปภายในชมพูทวีป 
ลําดับนั้น  บรรพชิตเหลาน้ันฟงขาววา   เขาวา พระวิปสสีถึงความเปนพระพุทธ 
เจาแลว   ประกาศพระธรรมจักร   จึงประชุมกันทีเ่ขมมิคทายวัน   กรุงพันธุมดี 
ราชธานี      โดยลําดับ.   แตนั้น      พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแสดงธรรมโปรด 
บรรพชิตเหลาน้ัน    ครั้งน้ันธรรมภิสมัย  ไดมีแกภิกษุแปดหม่ืนสี่พัน   นั้นเปน 
อภิสมัยครั้งที่  ๓.   ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา 
                บรุุษแปดหมื่นสี่พัน     บวชตามเสด็จพระวิปสสี 
        สมัพุทธเจา   พระผูมีจักษุทรงแสดงธรรมโปรดบรรพ- 
        ชิตเหลาน้ันซึ่งมาถึงอาราม. 
                บรรพชิตแมเหลาน้ัน   ฟงธรรมของพระองค  ซึ่ง 
        ตรัสประทาน    โดยอาการท้ังปวง     กบ็รรลธุรรมอัน 
        ประเสรฐิ    อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ก็ไดมีแกบรรพชิตเหลา- 
        นั้น. 
 

                                                       แกอรรถ  

        ในคําวา   จตุราสีติสหสฺสานิ   สมพฺุทฺธ  อนุปพฺพชุ  นี้  ในคาถา 
นั้น  พึงทราบวา  ทานทําเปนทุติยาวิภัตติวา  สมฺพุทฺธ   โดยประกอบนิคคหิต 
ไว  ความวา   บวชภายหลังพระสัมพุทธเจา      พึงถือลักษณะตามศัพทศาสตร 
ปาฐะวา  ตตฺถ  อารามปตฺตาน   ดังน้ีกม็ี.  บทวา  ภาสโต  แปลวา ตรัสอยู. 
บทวา   อุปนสิาทิโน   ความวา  ผูเสด็จไปประทานธรรมทานถามอุปนิสสัย  !  
เตป  ไดแก  บรรพชิตนับไดแปดหม่ืนสี่พันเหลาน้ัน    เปนผูรับใชพระวิปสสี  
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สัมพุทธเจา.   บทวา  คนตฺฺวา   ไดแก  รูธรรมของพระองค.  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓ 
ไดมีแกบรรพชิตเหลาน้ัน      ดวยประการอยางนี้.    พระผูมีพระภาคเจาวิปสสี 
ประทับนั่งทามกลางภิกษุแสนแปดหมื่นหกพัน   ซึง่บวชตามพระวิปสสีสัมพุทธ 
เจา   และพระอัครสาวก  ณ  เขมมิคทายวัน  ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง   ดังน้ีวา 
                        ขนฺติ   ปรม  ตโป  ตีติกฺขา 
                        นิพฺพาน   ปรม   วทนฺติ  พุทฺธา 
                        น   หิ  ปพฺพชิโต   ปรูปฆาตี 
                        น  สมโณ  โหติ  ปร  วิเหยนฺโต.         
                พระพุทธเจาท้ังหลายตรัส    ตีติกขาขันติวา  เปน 
        ตบะอยางย่ิง  ตรัสนิพพานวาเปนบรมธรรม ผูยังทําราย 
        ผูอื่นหาเปนบรรพชติไม   ผูยังเบยีดเบียนผูอื่นอยู   หา 
        เปนสมณะไม. 
                สพฺพปาปสฺส  อกรณ   กุสลสฺสูปสมฺปทา 
                สจิตฺตปริโยทปน           เอต  พุทฺธานสาสน. 
        การไมทําบาปท้ังปวง   การยังกุศลใหถึงพรอม 
        การชําระจิตของตนใหผองแผว      นี้เปนคําสอนของ 
        พระพทุธเจาท้ังหลาย. 
                อนูปวาโท  อนูปฆาโต  ปาฏิโมกฺเข  จ  สวโร 
                มตฺตฺุตา  จ  ภตฺตสฺมึ  ปนฺตฺจ   สยนาสน 
                อธจิิตฺเต  จ    อาโยโค     เอต  พุทฺธาน  สาสน. 
                การไมวาราย    การไมทําราย    ความสํารวมใน 
        พระปาติโมกข  [คําสอนท่ีเปนหลักเปนประธาน]   ความรู  
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        จักประมาณในภัตตาหาร    ที่นอนท่ีนั่งอันสงัด    และ 
        การประกอบความเพียรในอธิจติ     นี้เปนคําสอนของ 
        พระพทุธเจาท้ังหลาย. 
        พึงทราบวา    คาถาปาติโมกขุทเทศเหลาน้ี    เปนของพระพุทธเจาทุก 
พระองค  นั้นเปน  สันนบิาตครั้งท่ี  ๑   ตอมาอีก     สันนิบาตครั้งท่ี  ๒ 
ไดมีแกภิกษุแสนหน่ึง  ซึ่งเห็นยมกปาฏิหาริยแลวบวช.  ครั้งพระกนิษฐภาดา  ๓   
พระองคตางพระมารดา  ของพระวิปสสีพุทธเจา   ปราบปจจันตประเทศใหสงบ 
แลวไดรับพระราชทานพร  ดวยการทําการบํารุงพระผูมีพระภาคเจา  นําเสด็จมาสู 
พระนครของพระองคบํารุง      ทรงสดับธรรมของพระพุทธองคแลวทรงผนวช 
พระผูมีพระภาคเจา      ประทับนั่งทามกลางภิกษุแปดลานเหลาน้ัน       ทรงยก 
ปาติโมกขข้ึนแสดง  ณ  เขมมิคทายวัน   นั้นเปน   สันนิบาตครั้งท่ี  ๓  ดวย 
เหตุนั้น     จึงตรัสวา                                                               
                พระวิปสสีพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   มีสันน-ิ 
        บาต ประชุมพระสาวกผูขีณาสพ   ผูไรมลทนิ  มีจิตสงบ 
        คงท่ี   ๓   ครั้ง. 
                การประชุม   พระสาวกหกลานแปดเเสน  เปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี  ๑   การประชุมพระสาวกหน่ึงแสนเปน 
        สันนิบาตคร้ังท่ี ๒. 
                การประชุม  พระภิกษุสาวกแปดหมื่น  เปนสัน- 
        นิบาต  ครั้งท่ี  ๓  พระสัมพุทธเจา  ทรงรุงโรจน  ทาม 
        กลางหมูภิกษ ุ ณ  เขมมิคทายวันนั้น.  
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                                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อฏสฏ ิสตสหสฺสาน    ความวา 
ภิกษุหกลานแปดแสน.    บทวา   ตตฺถ  ไดแก  ณ  เขมมิคทายวันนั้น.     บทวา 
ภิกฺขุคณมชฺเฌ  แปลวา  ทามกลางหมูภิกษุ. ปาฐะวา  ตสฺส  ภกิฺขุคณมชฺเฌ 
ดังน้ีก็มี.  ความวา  ทามกลางหมูภิกษุนั้น. 
        ครั้งน้ัน    พระโพธสิัตวของเรา   เปนพระยานาคชื่อ  อตุละ  มฤีทธา- 
นุภาพมาก   มีนาคหลายแสนโกฏิเปนบริวาร    สรางมณฑปอันสําเร็จดวยรัตนะ 
๗ เปนสวนอันมั่นคงผองแผวท่ีนาดู   เชนเดียวกับดวงจันทร    เพ่ือทําสักการะ 
แดพระทศพล   ผูมีกําลังและศีลที่ไมมีผูเสมอ   มพีระหฤทัย   เยือกเย็นดวยพระ- 
กรุณา  พรอมทั้งบริวาร  นิมนตใหประทับนั่ง  ณ  มณฑปน้ัน   ถวายมหาทาน 
อันเหมาะแกสมบัติทิพย ๗ วัน  ไดถวายต่ังทอง ขจิตดวยรัตนะ ๗  อันรุงเรือง 
ดวยประกายโชติชวงแหงมณีตางๆ     สมควรย่ิงใหญ    แดพระผูมีพระภาคเจา. 
ครั้งน้ัน    พระวิปสสีพุทธเจาทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้น  เวลาจบอนุโมทนา 
ปฐทานวา   เกาสิบเอ็ดกัปนับแตกัปนี้ไป     ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา.  ดวย 
เหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                สมัยนั้น   เราเปนพญานาค  ชื่ออตุละ  มีฤทธ์ิมาก 
        มีบุญ  ทรงรัศมีโชติชวง. 
                ครัง้น้ัน  เราแวดลอมดวยนาคหลายโกฏิ  บรรเลง 
        ทิพดนตรี   เขาไปเฝาพระผูเจริญท่ีสุดในโลก. 
                ครัน้เขาเฝาแลว  ก็นมินตพระวิปสสีสัมพุทธเจา 
        ผูนําโลก  ไดถวายต่ังทอง  อันขจิตดวยรัตนะคือแกวมณ ี
        และแกวมุกดา  ประดับดวยอาภรณทุกอยาง  แดพระผู 
        เปนพระธรรมราชา.  
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                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น       ประทบัน่ังทาม 
         กลางสงฆ   ก็ทรงพยากรณเราวา  เกาสิบเอ็ดกปันับแต 
        กัปนี้  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต   ออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย   ทรงต้ังความเพียร  ทําทุกกรกริิยา. 
                พระตถาคต  ประทับน่ังท่ีโคนตนอชปาลนิโครธ 
         ทรงรับขาวมธุปายาสแลวเขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น  เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  เขาไปยังโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อวา  อัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้   จักมพีระชนนี พระนามวา   พระนาง 
        มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ พระ- 
        องคทรงพระนามวา  โคตมะ.                             
                จักมีพระอัครสาวก  ชื่อวาพระโกลิตะ  และพระ- 
        อุปติสสะ ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ  มีจิตสงบต้ังมั่น 
        พระพทุธอุปฏฐาก  ชื่อวา พระอานันทะ  จักบํารุงพระ 
        ชินเจาผูนี้. 
                จักมีอัครสาวิกาชื่อวาพระเขมา     และพระอุบล- 
        วรรณาผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ มีจิตสงบ  ต้ังมั่น 
        โพธพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เรียก 
        วา อัสสตัถะ  ฯ ล ฯ.  
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                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ก็ยิ่งมีจิตเส่ือม 
        ใส  จึงอธิษฐานขอวตัรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี 
๑๐ ใหบริบูรณ. 
 

                         แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปฺุวนฺโต แปลวา ผูมีบุญ  อธิบายวา 
ผูมีกองบุญอันสั่งสมไวแลว.     บทวา  ชุตินฺธฺโร  ไดแก  ประกอบดวยรัศมี. 
บทวา   เนกาน   นาคโกฏีน  ก็คือ  อเนกาหิ  นาคโกฏีหิ   พึงเห็นฉัฏฐี 
วิภัตติ  ใชในอรรถตติยาวิภัตติ.  บทวา  ปริวาเรตฺวา ไดแก  แวดลอมพระผูมี 
พระภาคเจา.  ทรงแสดงพระองค     ดวยคําวา    อห.     บทวา    วชฺชนฺโต  
ไดแก  บรรเลงประโคม.    บทวา   มณีมุตฺตรตนขจิต  ความวา  ขจิตดวย 
รัตนะตางชนิดมีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน.    บทวา   สพฺพาภรณวิภูสิต 
ความวาประดับดวยอาภรณทุกอยาง  ที่สําเร็จดวยรัตนะเชน  รปูสัตวรายเปนตน . 
บทวา  สุวณฺณป  ไดแก   ตั่งท่ีสําเร็จดวยทอง.     บทวา    อทาสห   ตัด 
บทเปน  อทาสึ   อห. 
        พระผูมพีระภาคเจาวิปสสีพระองคนั้น    ทรงมีพระนครชื่อวา  พันธุมดี 
พระชนก พระนามวา  พระเจาพันธุมา    พระชนนพีระนามวา   พระนาง 
พันธุมดี  คูพระอัครสาวก็ชื่อวา พระขณัฑะ  และ  พระติสสะ  พระพุทธ 
อุปฏฐาก ชื่อวา พระอโสกะ  คูพระอัครสาวิกา ชื่อวา พระจันทา และ พระ 
จันทมิตตา  โพธิพฤกษชือ่วา ปาฏลี  พระสรีระสูง  ๘๐ ศอก พระรัศมีแหง 
พระสรีระแผไป ๗ โยชนทุกเวลา   พระชนมายุแปดหม่ืนป  พระอัครมเหสีของ 
พระองค   พระนามวา  พระนางสุตนู   พระโอรสของพระองค  พระนามวา 
พระสมวัฏฏขันธะ     ออกอภิเนษกรมณ ดวยรถเทียมมา.     ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา  
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                พระวิปสสีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรงม ี    
        พระนคร  ชือ่พันธุมวดี   พระชนกพระนามวา พระเจา 
        พันธุมา  พระชนนีพระนามวา  พระนางพันธุมดี. 
                พระวิปสสีพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงม ี
        พระอัครสาวก  ชื่อวาพระขัณฑะ  และ พระติสสะ พระ 
        พุทธอปุฏฐาก  ชื่อวาพระอโสกะ. 
                มพีระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระจันทาและ พระจันท- 
        มิตตา  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
        เรียกวา ตนปาฏลี. 
                พระวิปสสีพุทธเจา  ผูนําโลก  สูง   ๘๐  ศอก 
        พระรัศมีของพระองคแลนไปโดยรอบ  ๗  โยชน. 
                ในยุคน้ันมนุษยมีอายุแปดหมื่นป     พระชนมายุ 
        ของพระพุทธเจาพระองคนั้นมีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน 
        จึงทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                พระวิปสสีพุทธเจา  ทรงเปลื้องเทวดาและมนุษย 
         เปนอันมากจากเครื่องผูก     ทรงบอกทางและมิใชทาง 
        กะพวกปุถุชนท่ีเหลือ. 
                พระองคและพระสาวก   สําแดงแสงสวาง  ทรง 
        แสดงอมตบท     รุงโรจนแลว    ก็ดับขันธปรนิิพพาน 
        เหมือนกองไฟโพลงแลวก็ดับ  ฉะน้ัน. 
                พระวรฤทธิ์อนัเลิศ พระบญุญาธิการอันประเสริฐ 
        พระวรลักษณอันบานเต็มท่ีแลว  ทั้งน้ัน     ก็อนัตรธาน 
        ไปส้ิน  สังขารทั้งปวงก็วางเปลา  แนแท.  
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                                                     แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  พนฺธนา  ความวา  เปลื้องปลอยซ่ึงเทวดา 
และมนุษยจากเครื่องผูกมีกามราคสังโยชนเปนตน.   บทวา      มคฺคามคฺคฺจ 
อาจิกฺขิ ความวา   ทรงบอกปุถุชนที่เหลือวา  ทางนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาเวนจาก 
อุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิ   เปนทางเพ่ือบรรลุอมตธรรม  การทําตัวใหลําบาก 
เปลาเปนตนน้ีมิใชทาง.   บทวา   อาโลก   ทสฺสยิตฺวาน   ไดแก    ทรงแสดง 
แสงสวาง คือมรรคญาณ  และแสงสวางคือวิปสสนาญาณ.   บทวา  ลกฺขณฺจ 
กุสุมต   ความวา  พระสรรีะของพระผูมีพระภาคเจา    บานแลว    ประดับแลว 
ดวยพระลักษณะอันวิจิตรเปนตน.   คําท่ีเหลือในคาถาทั้งหลายทุกแหง   งายทั้ง 
นั้นแล. 
                                 จบพรรณนาวงศพระวิปสสีพุทธเจา  
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                ๒๐.  วงศพระสิขีพุทธเจาที่  ๒๐ 
 
                วาดวยพระประวัติของพระสิขีพุทธเจา 
 
                 [๒๑]  ตอจากสมัยของพระวิปสสีพุทธเจา พระ- 
        ชินสมัพุทธเจาพระนามวา  สขิี    ผูสูงสุดแหงสัตวสอง 
        เทา   ผูไมมีผูเสมอ  ไมมีผูเทียบ. 
                ทรงยํ่ายีกองทัพมาร ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
        อันสูงสุดแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักรอนัเคราะห 
        สัตวทั้งหลาย. 
                เมือ่พระสิขีพุทธเจาจอมมุน ี   ทรงประกาศพระ- 
          ธรรมจักร  อภิสมยัครั้งท่ี  ๑   ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ. 
                เมือ่พระผูประเสริฐแหงคณะ    สูงสุดในนรชน 
        ทรงแสดงธรรมอื่นอีก  อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตว 
        เกาหมืน่โกฏิ. 
                เมือ่พระสุขีพุทธเจา  ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยใน 
        โลกท้ังเทวโลก   อภสิมัยครั้งท่ี ๓    ไดมีแกสัตวแปด 
        หมื่นโกฏิ. 
                พระสิขีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มสีันนิบาต  
        ประชมุพระสาวกขณีาสพ  ผูไรมลทิน  มีจิตสงบ  คงท่ี 
        ๓  ครั้ง. 
                ประชุมพระสาวกหน่ึงแสน  เปนสันนบิาตครั้งท่ี 
           ๑   ประชุมพระภกิษุแปดหมื่น  เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒.   
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                ประชุมพระภกิษุเจ็ดหมื่น   เปนสันนิบาตครั้งท่ี   ๓ 
        ภิกษุสนันิบาตอันโลกธรรมไมซึบซาบ    เหมือนปทุม 
        เกิดเติบโตในน้ํา  อันน้ําไมซึบซาบ  ฉะนั้น.    
                สมัยน้ัน   เราเปนกษัตริยนามวา  อรินทมะ เลี้ยงดู 
         พระสงฆ   มีพระพุทธเจาเปนประธานใหอิม่หนําสําราญ 
         ดวยขาวน้ํา. 
                เราถวายผาอยางดีเปนอันมาก    ไมนอยนับโกฏ ิ
           ผืน  ไดถวายยานคือชางท่ีประดับแลวแดพระสัมพุทธ-  
           เจา.                                                                                     
                เราชั่งกัปปยภัณฑ   ดวยประมาณเทายานคือชาง 
         แลวนอมถวาย   เรายังจิตของเราที่ต้ังมั่นคง     ใหเต็ม 
        ดวยปติในทานเปนนิตย. 
                พระสิขีพุทธเจา  ผูนําเลิศแหงโลก  ไดทรงพยา- 
         กรณเราวา    สามสิบเอ็ดกัปนับแตนี้ไป    จักเปนพระ 
         พุทธเจา. 
                พระตถาคต   ออกอภิเนษกรมณ   จากกรุงกบิล- 
         พัสดุอันนารื่นรมย  ทรงต้ังความเพียร   ทําทุกกรกิริยา.    
                พระตถาคต    ประทับน่ัง  ณ  โคนตนอชปาล- 
         นิโครธ   ทรงรับขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้นแลว  เสด็จไป 
          ยังแมน้ําเนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น   เสวยขาวมธุปายาส  ที่ 
         ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขา 
         จัดแตงไว.   
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                แตนั้น   พระผูมีพระยศยิ่งใหญ  ทรงทําประทัก- 
        ษณิโพธิมัณฑสถานอันยอดเยี่ยม    จักตรัสรู  ณ  โคน 
        โพธิพฤกษ  ชื่อตนอัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้  จักมีพระชนนี  พระนามวา   พระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา พระเจาสุทโธทนะ  ผูนี้จัก 
         ทรงพระนามวา โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวก  ชื่อวาพระโกลิตะ และ พระ- 
         อุปติสสะ  ผูไมมีอาสวะ   ปราศจากราคะ   มจีิตสงบ 
         ต้ังมั่น   พระพุทธอปุฏฐากชื่อวาพระอานันทะจักบํารุง 
        พระชินเจาผูนี้. 
                จักมีพระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระเขมา  และพระ- 
         อุบลวรรณ   ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มจีิตสงบ 
         ต้ังมั่น   โพธิพฤกษของพระผูมพีระภาคเจาพระองค 
         นั้นเรียกวา  ตนอัสสัตถะ. 
                จักมีอัครอุปฏฐาก  ชื่อวาจิตตะ และหัตถกะอาฬ- 
         วกะ  มอีัครอุปฏฐายิกา  ชื่อวานันทมาตา  และอุตตรา 
        พระโคดมผูมีพระยศ   มีพระชนมายุ  ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย    ฟงพระดํารสัของ 
         พระสขิีพุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ก ็
         ปลาบปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา  
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                ผิวา  พวกเราพลาดพระศาสนาของพระโลกนาถ  
        พระองคนี้ไซร   ในอนาคต    พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
        หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลัง   ขามแมน้ําใหญไดฉันใด. 
                พวกเราทุกคน    ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
        พระองคนี้ไซรในอนาคตกาล   พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้   ฉันนัน้เหมือนกัน.               
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  จิตกย็ิ่งเลื่อม 
        ใส จึงอธิษฐานขอวตัรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี 
        ๑๐   ใหบริบูรณ. 
                พระสิขีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงมีพระ 
        นครชื่ออรุณวดี     พระชนก  พระนามวา พระเจาอรุณ 
        พระชนนีพระนามวา  พระนางปภาวดี. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเจ็ดพันป   ทรง 
        มีปราสาทช้ันเย่ียม  ๓ หลัง ชื่อวา   สุวฑัฒกะ  คิร ิ และ 
        นารีวาหนะ  มีพระสนมกํานัลสองหม่ืนสีพันนาง  พระ 
        อัครมเหสีพระนามวา  พระนางสัพพกามา  พระโอรส 
        พระนามวา อตุละ. 
                พระผูเปนบุรุษสูงสุด   ทรงเห็นนิมิต  ๔   เสด็จ 
        ออกอภเินษกรมณดวยยาน  คือชาง  ทรงบําเพ็ญเพียร   ๘ 
        เดือน.   
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                พระมหาวีระสขุีพุทธเจาผูนําเลิศแหงโลก  ผูสงบ 
          ผูเปนนระผูสูงสุด      อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว 
          ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  มิคทายวัน. 
                พระสุขีพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงมีพระ 
          อัครสาวก ชื่อวาพระอภิภู  และพระสัมภวะ มีพระพุทธ 
          อุปฏฐาก ชื่อวา พระเขมังกร. 
                มพีระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระมขิลา   และ  พระ 
         ปทุมาโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
          เรียกวา  ตนปุณฑรกีะ  (มะมวง).                  
                มอีัครอุปฏฐาก     ชื่อวาสิรวิัฑฒะ  และนันทะ  ม ี
          อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วาจิตตา  และ สุจิตตา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น   สูง  ๗๐  ศอกเชนเดียว 
         กับรูปปฏิมาทอง  มีพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒  ประการ. 
                พระรัศมีวาหนึ่ง    แลนออกจากพระวรกายของ 
         พระองคไมวางเวน    พระรัศมีทัง้หลายแลนออกไปท้ัง 
         ทิศใหญทิศนอย ๓  โยชน. 
                พระชนมายุของพระสิขีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่ง 
         ใหญพระองคนั้น   เจ็ดหมื่นป   พระองคทรงมีพระชนม  
         ยืนถึงเพียงน้ัน    จงึยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
         พระองคทั้งพระสาวก   ยังเมฆฝนคือธรรมใหตกลงมา 
         ยังสัตวโลกท้ังเทวโลกใหชุมแลวใหถึงความเกษมแลว 
        ก็ดับขนัธปรินิพพาน.   
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                พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ   พรั่งพรอม 
        ดวยพระอนุพยัญชนะ    ทั้งน้ัน      ก็อันตรธานไปสิ้น 
          สังขารท้ังปวง   กว็างเปลา   แนแท. 
                พระสุขีพุทธเจา   มุนีผูประเสริฐ    ดับขันธปร-ิ 
        นิพพาน ณ  พระวหิารอัสสาราม พระสถูปอันประเสริฐ  
        ของพระองค  ณ พระวิหารนั้น  สูง ๓ โยชน. 
                  จบวงศพระสิขีพุทธเจาท่ี  ๒๐  
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        พรรณนาวงศพระสิขีพุทธเจาท่ี  ๒๐ 
 
        ตอมาภายหลังสมัยของ  พระวิปสสีพุทธเจา  เมื่อกัปนั้นอันตรธาน 
ไปแลว    ตอจากน้ัน     พระพุทธเจาท้ังหลาย  ก็ไมอุบัติข้ึนในโลก   ๕๙   กปั 
มีแตแสงสวางที่ปราศจากพระพุทธเจา     เอกราชของกิเลสมารและเทวปุตตมาร 
ก็ปราศจากเส้ียนหนาม    ในสามสิบเอ็ดกัปนับแตกัปนี้    พระสัมมาสัมพุทธเจา 
เกิดข้ึนแลวในโลกสองพระองคคือ พระสิขี  ผูดุจไฟอันสุมดวยไมแกนแหงสนิท 
ราดดวยเนยใสมากๆ ไมมคีวัน   และ พระเวสสภู.    บรรดาพระพุทธเจาสอง 
พระองคนั้น    พระผูมีพระภาคเจาสิขี    ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายแลวบังเกิดใน 
สวรรคชั้นดสุิต   จุติจากน้ัน     ก็ทรงถือปฏิสนธิ    ในพระครรภของ  พระนาง 
ปภาวดีเทวี   ผูมีพระรัศมีงามดังรูปทองสีแดง  อัครมเหสีของ  พระเจาอรุณ 
ผูมีพระคุณอยางยิ่ง  กรุงอรุณวดี  ซึ่งมแีตทํากุศล  ลวง  ๑๐  เดอืน   ก็ประสติูจาก 
พระครรภพระชนนี  ณ นิสภะราชอุทยาน  สวนโหรผูทํานายนิมิต    เมื่อเฉลิม 
พระนามของพระองค  ก็เฉลิมพระนามวา  สิขี  เพราะพระยอดกรอบพระพักตร 
พุงสูงข้ึนดุจยอดพระอุณหิส   พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูเจ็ดพันป   ทรง 
มีปราสาท ๓ หลังชื่อวา๑   สุจันทกสิริ  คิริยสะ และ นาริวสภะ  ปรากฏ 
มีพระสนมกํานัลสองหม่ืนสี่พัน   มีพระนางสัพพกามาเทวี  เปนประมุข. 
        เมื่อพระโอรสพระนามวา  อตุละ   ผูไมมีผูชัง่  ผูเทียบไดดวยหมูแหง 
พระคุณของพระนางสัพพกามาเทวีทรงสมภพ พระมหาบุรุษนั้น  ก็ทรงเห็นนิมิต 
๔  ข้ึนทรงขางตน เสด็จออกมหาภิเนษกรณดวยยานคือชาง   ทรงผนวช  บุรุษ 
หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน   พากันบวชตามเสด็จ.    พระองคอันบรรพชิตเหลา 
นั้นแวดลอมแลว   ทรงบาํเพ็ญเพียร ๘  เดือน  ในวันวิสาขบูรณมี   ทรงละการ 
คลุกคลีดวยหมู  เสวยขาวมธุปายาส ที่  ธิดาปยเศรษฐี  สุทัสสนนิคม  ถวาย 
๑. บาลีวา สุวฑัฒกะ,  คิริ,  นารีวาหนะ  
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แลวยับยั้งพักกลางวัน  ณ  ปาตะเคียนหนุม  ทรงรับหญาคา  ๘ กํา  ที่ดาบสชื่อ 
อโนมทัสสีถวาย  เสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษ ชื่อตน  บุณฑรีกะ  คือมะมวงปา. 
เขาวา  แมบุณฑรีกโพธิพฤกษนั้น    ก็มีขนาดเทาตนแคฝอย     วันนั้นนั่นเอง 
มะมวงปาตนนั้น     สูงชะลูดลําตนขนาด ๕๐  ศอก     แมกิ่งกข็นาด  ๕๐ ศอก 
เหมือนกัน  ดารดาษดวยดอกหอมเปนทิพย     มใิชดารดาษดวยดอกอยางเดียว 
เทาน้ัน  ยังดารดาษแมดวยผลทั้งหลาย.  มะมวงตนนั้น  แถบหนึง่มีผลออน  แถบ 
หน่ึง  มีผลปานกลาง  แถบหนึ่ง  มีผลหาม   แถบหนึ่ง   มีผลมรีสดี   พรั่งพรอม 
ดวยสีกลิ่นและรส  เหมือนทิพยโอชาที่เทวดาใสไว   หอยยอยแดแถบนั้นๆ   ตน 
ไมดอกก็ประดับดวยดอก   ตนไมผล  ก็ประดับดวยผล ในหมืน่จักรวาลเหมือน 
อยางมะมวงตนนั้น. 
        พระองคทรงลาดสันถัตหญากวาง  ๒๔  ศอก     ประทับนั่งขัดสมาธิ 
อธิษฐานความเพียรมีองค   ๔     ครั้นประทับอยางนั้นแลว      ก็ทรงกําจัดกอง 
กําลังมารพรอมท้ังตัวมารซึ่งกวางถึง  ๓๖  โยชน    ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
ทรงเปลงพระอุทานวา   อเนกชาติสสาร   ฯ เป ฯ   ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
ดังน้ี  ทรงยับยั้งใกลๆ  โพธิพฤกษนั่นแล  ๗  สัปดาห   ทรงรับอาราธนาของทาว 
มหาพรหม     ทรงเห็นอุปนิสสัยสมบัติของภิกษุแสนเจ็ดหม่ืนที่บวชกับพระองค 
จึงเสด็จไปทางอากาศ  ลงที่ มิคาจิระราชอุทยาน   ใกล กรุงอรณุวดีราช- 
ธานี     ซึ่งมีรั้วกั้นชนิดตางๆ อันหมูมุนีเหลาน้ันแวดลอมแลว    ทรงประกาศ 
พระธรรมจักรทามกลางหมูมุนีเหลาน้ัน     ครั้งน้ัน    อภิสมัยครัง้ท่ี  ๑  ไดมีแก 
ภิกษุแสนโกฏิ.   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ตอจากสมัยของพระวิปสสีพุทธเจา   ก็มีพระชิน 
        สมัพุทธเจา  พระนามวา  สขิี  ผูสูงสุดแหงสัตวสองเทา 
        ไมมีผูเสมอ  ไมมบีคุคลเทียบ.  
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                พระองคทรงย่ํายีกองทัพมาร  ทรงบรรลพุระสัม- 
        โพธิญาณสุงสุด  ทรงประกาศพระธรรมจักรอนุเคราะห 
        สัตวทั้งหลาย. 
                เมือ่พระสิขีพุทธเจา     จอมมุนี     ทรงประกาศ 
        พระธรรมจักร    อภสิมัยครั้งท่ี   ๑    ไดมีแกสตัวแสน 
        โกฏ.ิ 
        ตอมาอีก     พระสิขีพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรดพระราชโอรสสอง 
พระองคคือ    พระอภิภูราชโอรสและ   พระสัมภวะราชโอรส   พรอมดวย 
บริวาร   ใกลกรุงอรุณวดีราชธานี    ทรงยังสัตวเกาหม่ืนโกฏิใหดื่มอมฤตธรรม. 
นั้นเปนอภิสมัยครั้งท่ี ๒.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เมือ่พระสิขีพุทธเจา  ผูประเสริฐสุดแหงคณะ  ผู 
        สูงสุดในนรชน  ทรงแสดงธรรมอีก    อภิสมยัครั้งท่ี ๒ 
        ก็ไดมีแกสัตวเกาหมื่นโกฏิ. 
        สวนครัง้พระผูมีพระภาคเจา     ทรงทํายมกปาฏิหาริยเพ่ือหักรานความ 
เมาและมานะของเดียรถีย     และเพ่ือเปลื้องเครื่องผูกของชนท้ังปวง   ใกลประตู   
สุริยวดีนคร     ทรงแสดงธรรมโปรด     อภิสมัยครั้งท่ี  ๓   ก็ไดมีแกสัตวแปด 
หม่ืนโกฏ.ิ  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                เมือ่พระสิขีพุทธเจา     ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย  
        ในโลก  ทั้งเทวโลก    อภิสมัยครั้งที่  ๓   ไดมีแกสัตว  
        แปดหมื่นโกฏิ. 
        พระผูมพีระภาคเจา    ประทับนั่งทามกลางพระอรหันตหน่ึงแสนท่ีบวช 
พรอมกับพระราชโอรส  คือ พระอภิภู  และ พระสมัภวะ  ทรงยกปาติโมกข 
ข้ึนแสดง.   นั้นเปน สันนิบาตครั้งท่ี  ๑     ประทับนั่งทามกลางภิกษุแปดหม่ืน 
ที่บวชในสมาคมพระญาติ     กรุงอรณุวดีทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง.     นั้นเปน  
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สันนิบาตครั้งท่ี  ๒  พระผูมีพระภาคเจา ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง ทามกลาง 
ภิกษุเจ็ดหม่ืนที่บวชในสมัยทรงฝกพระยาชางชื่อ  ธนบาลกะในธนัศชัยนคร.  
นั้นเปน  สันนิบาตครั้งท่ี  ๓.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                แมพระสิขีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ก็ทรงม ี
        สันนิบาต  ประชุมพระสาวกขีณาสพ   ผูไรมลทิน  ม ี 
        จิตสงบ  คงท่ี  ๓ ครัง้. 
                ประชุมภิกษุหน่ึงแสน    เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓ 
        ประชมุภิกษุแปดหมืน่  เปนสันนบิาตครั้งท่ี  ๒  
                ประชุมภิกษุเจ็ดหมื่น     เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓ 
        ภิกษุสนันิบาต    อนัโลกธรรมไมกําซาบแลว   เหมือน 
        ปทุมเกดิเติบโตในน้ํา  น้ําก็ไมกําขาบ ฉะนั้น. 
 

                                     แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อนปุลิตฺโต  ปทุมว  ความวา   ภิกษุ 
สันนิบาตแมนั้น    แมเกิดในโลก    โลกธรรมก็ซึมกําซาบไมไดเหมือนปทุมเกิด 
ในน้ําเติบโตในน้ําน่ันแล  น้ําก็ซึมซาบไมได   ฉะน้ัน. 
        ไดยินวา  ครั้งน้ัน     พระโพธิสัตวของเรา    เปนพระราชาพระนามวา 
อรินทมะ  ใน ปริภุตตนคร  ไมทรงขัดของในท่ีไหนๆ  เมื่อพระสิขีศาสดา 
เสด็จถึงปริภุตตนคร    พระราชาพรอมท้ังราชบริพาร     เสด็จออกไปรับเสด็จ 
มีพระหฤทัย พระเนตร และ พระโสตอันความเลื่อมใสใหเจริญแลว พรอมราช 
บริพาร    ถวายบังคมดวยพระเศียร    ที่พระยุคลบงกชบาทไมมีมลทินของพระ 
ทศพล  นิมนตพระทศพล  ถวายมหาทาน   อันเหมาะสมแกพระอิสริยะ  สกลุ 
สมบัติและศรัทธา ๗ วัน  โปรดใหเปดประตูคลังผา   ถวายผามีคามากแดพระ- 
ภิกษุสงฆ   มพีระพุทธเจาเปนประธาน   ถวายชางตนที่ปองกันขาศึกไดเหมือน  
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ชางเอราวัณ  ซึ่งพรั่งพรอมดวยกําลังรูปลักษณะและฝเทา  ประดับดวยขายทอง 
และมาลัย  งามระยับดวยพัดจามรคูงาสวมปลอกทองใหมงาม  มีหูใหญและออน 
หนางามระยับดวยรอยดวงจันทร และถวายกัปปยะภัณฑ  มีขนาดเทาชางนั่นแหละ 
พระศาสดาแมพระองคนั้น    ก็ทรงพยากรณ  พระโพธิสัตวนั้นวา   สามสิบเอ็ดกัป 
นับแตกัปนี้ไป  ทานจักเปนพระพุทธเจา.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน   เราเปนกษัตริยนามวา  อรินทมะ เลี้ยง 
        ดูพระสงฆมีพระสัมพุทธเจาเปนประธาน  ใหอิ่มหนํา 
        สําราญ.                                                   
                เราถวายผาอยางดีเปนอันมาก    ไมนอยนับโกฏ ิ
        ผืน  ถวายยานคือชางท่ีประดับแลว   แดพระสัมพุทธ -               
        เจา. 
                เราชั่งกัปปยภัณฑมีประมาณเทายานคือชาง   ยัง 
        จิตของเราอันมั่นคง ใหเต็มดวยปติในทานเปนนิตย. 
                พระสิขีพุทธเจา  ผูนําเลิศแหงโลก  แมพระองค 
        นั้น   กท็รงพยากรณเราวา   สามสิบเอ็ดกัปนับแตกัปนี้  
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณ  จากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย  ฯ ล ฯ  จักอยูตอหนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว      กย็ิ่งมีจิต 
        เลื่อมใส   จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไปเพ่ือบําเพ็ญ 
        บารม ี ๑๐  ใหบรบิูรณ. 
 

                                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นิมนฺินิตฺวา    ไดแก   ชั่งเทาขนาดชาง 



เชือกนั้น.  บทวา   กปฺปย  ไดแก  กัปปยภัณฑ.   สิ่งท่ีควรรับสําหรับภิกษุทั้ง  
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หลาย  ชื่อวากัปปยภัณฑ.  บทวา  ปูรย ึ มานส  มยหฺ  ความวา  ยังจิตของ 
เราใหเต็มดวยปติในทาน   ทําใหสามารถเกิดความราเริงแกเรา.   บทวา   นิจจฺ 
ทฬฺหมุปฏ ิต     ความวา     จิตอันต้ังมั่นคงโดยทานเจตนาวาจะใหทานเปน 
นิตย.       
        พระผูมพีระภาคเจาองคนั้น  ทรงมีพระนครชื่อวา อรุณวดี   พระชนก 
พระนามวา  พระเจาอรุณวา    พระชนนีพระนามวา  พระนางปภาวดี    คู 
พระอัครสาวก ชื่อวา พระอภิภู  และ พระสัมภวะ พระพุทธอุปฏฐาก ชื่อวา 
พระเขมังกร  คูพระอัครสาวิกา ชื่อวา พระสขิลา และ พระปทุมา  โพธ-ิ 
พฤกษชื่อวา  ตนปุณฑรีกะ  คือ มะมวง  พระสรีระสูง  ๗๐ ศอก  พระรัศม ี
แหงสรีระแผไป  ๓ โยชนเปนนิตย     พระชนมายุเจ็ดหม่ืนป    พระอัครมเหสี 
พระนามวา    พระนางสัพพกามา    พระโอรสพระนามวา   อตุละ   ออก 
อภิเนษกรณดวยานคือชาง.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
                พระสุขีพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  ทรงมีพระ 
        นครชื่อ  อรณุวดี  พระชนก พระนามวา  พระเจาอรุณ 
        พระชนนี  พระนามวา  พระนางปภาวดี. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูแสนป  ทรงม ี 
        ปราสาทชั้นเย่ียม ๓ หลัง   ชือ่วา  สุวัฑฒกะ  คิริและ 
        นารีวาหนะ 
                มพีระสนมกํานัลสองหมื่นสี่พันนาง   ลวนประดับ 
        ประดางดงาม   มีพระอัครมเหสีพระนามวา  พระนาง 
        สัพพกามา  พระโอรสพระนามวา อตุละ. 
                พระผูสูงสุดในบุรุษ      ทรงเห็นนิมิต  ๔ เสด็จ 
        ออกอภเินษกรมณดวยยานคือชาง.  
 
๑. บาลีเปนอรุณ    ๒.  บาลีเปนมขิลา  
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                พระมหาวีระ  สิขี  ผูนําเลิศแหงโลก   สูงสุดใน 
          นรชน  อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว  ทรงประกาศ 
          พระธรรมจักร  ณ  มิคทายวัน 
                พระสิขีพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระอัคร- 
          สาวกชื่อวาพระอภิภูและพระสัมภวะ  มีพระพุทธอุปฏ- 
          ฐาก  ชื่อวาพระเขมังกร. 
                มพีระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระสขิลา และพระปทุมา 
          โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เรียก 
         ตนปุณฑรีกะ. 
                มอีัครอุปฏฐากชื่อวา  สิริวฑัฒะ  และนนัทะ  ม ี
         อัครอปุฏฐายิกาชื่อวา จิตตา และสุจิตตา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้นสูง  ๗๐  ศอก เสมือนรูป 
         ปฏิมาทอง  มมีหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ. 
                พระรัศมีวาหนึ่ง    แลนออกจากพระวรกายของ 
         พระองค   ทั้งกลางวันกลางคืนไมวางเวน   พระรัศมีทั้ง 
         หลาย  แลนไปทั้งทิศใหญทิศนอย  ๓  โยชน. 
                พระชนมายุของพระสิขีพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่ง 
         ใหญเจ็ดหมื่นป      พระองคมีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน  
         ทรงยังหมูชนเปนอนัมากใหขามโอฆะ.  
                พระองคทั้งพระสาวก     ทรงยังเมฆคือธรรมให 
        ตกลง  ยังโลกท้ังเทวโลกใหชุมชืน่  ใหถึงถ่ินอันเกษม 
        แลวก็ดับขันธปรินพิพาน. 
                พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ   พรั่งพรอม 
        ดวยพระอนุพยัญชนะท้ังน้ันก็อันตรธานไปสิ้น  สังขาร 
         ทั้งปวง    ก็วางเปลา   แนแท.   
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                                                              แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปุณฑฺรีโก   ไดแก  ตนมะมวง.   บทวา 
ตีณิ  โยชนโส  ปภา  ความวา  พระรัศมีทั้งหลายแลนไป ๓ โยชน.    บทวา 
ธมฺมเมฆ   ไดแก   ฝนคือธรรม.   เมฆคือพระพุทธเจา   ผูยังฝนคือธรรมให 
ตกลงมา.  บทวา  เตมยิตฺวา  ใหชุม  อธิบายวา   รด   ดวยนํ้าคือธรรมกถา.  
บทวา   เทวเก   ไดแก    ยงัสัตวโลกทั้งเทวโลก.    บทวา    เขมนฺต   ไดแก 
ถิ่นอันเกษม  คือพระนิพพาน.  บทวา  อนุพฺยฺชนสมฺปนฺน ความวา  พระ 
สรีระของพระผูมีพระภาคเจา     ประดับดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒ ประการ 
พรั่งพรอมดวยพระอนุพยัญชนะ  ๘๐    มีพระนขาแดง    พระนาสิกโดง    และ 
พระอังคุลีกลมเปนตน.   ไดยินวา    พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจา    เสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพาน  ณ  พระวิหารอัสสาราม  สีลวตีนคร. 
                                  สขิวี   โลเก   ตปสา   ชลิตฺวา 
                             สิขีว    เมฆาคมเน   นทิตฺวา 
                            สขิีว    มเหสินฺธนวปฺิปหีโน 
                            สขิีว   สนฺตึ  สุคโต  คโต  โส.                  
                พระสิขีพุทธเจา   ทรงรุงโรจนในโลกเหมือนดวง 
        ไฟ  ทรงบันลือในนภากาศเหมือนนกยูง. 
                พระสิขีพุทธเจาทรงละพระมเหสี     และทรัพย  
        สมบัติ  พระองคถึงความสงบ เสด็จไปดีแลวเหมือนไฟ. 
        ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจาสิขี    มีพระบรมสารีริกธาตุ    เปนแทง 
เดียว  จึงไมกระจัดกระจายไป.  แตมนุษยชาวชมพูทวีป  ชวยกันสรางพระสถูป 
สําเร็จดวยรัตนะ ๗    งามเสมือนภูเขาหิมะ   สูง  ๓  โยชน.    คําท่ีเหลือในคาถา 
ทั้งหลายทุกแหง   ชัดแลวท้ังน้ันแล. 
                        จบพรรณนาวงศพระสิขีพุทธเจา  
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                  วงศพระเวสสภูพุทธเจาที่  ๒๑ 
 
               วาดวยพระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจา 
 
                 [๒๒]  ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง   พระชินพุทธเจา 
        พระองคนั้น  พระนามวา เวสสภู   ผูไมมีผูเสมอ  ไมม ี
        ผูเทียบเคียง  ก็ทรงอบุัติขึ้นในโลก. 
                พระองคทรงทราบวา สามโลก  ถูกราคะเผาแลว 
        เปนแวนแควนแหงตัณหาทั้งหลาย     ทรงตัดเครื่อง 
        พันธนาการเหมือนชาง ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอัน 
        สูงสุด. 
                พระเวสสภูพุทธเจา     ผูนาํโลก    ทรงประกาศ 
        พระธรรมจักร  อภสิมัยครั้งท่ี  ๑  ไดมีแกสัตวแปดหมื่น 
        โกฏ.ิ 
                เมือ่พระโลกเชษฐ  ผูองอาจในนรชน เสด็จหลีก 
        จาริกไปในแวนแควน   อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตว  
        เจ็ดหมืน่โกฏิ. 
                พระองคเมื่อทรงบรรเทาทฏิฐิใหญหลวงของพวก 
        เดียรถีย  ก็ทรงทําปาฏิหาริย  มนษุยและเทวดาในหมื่น 
        โลกธาตุ  ในโลกท้ังเทวโลกก็มาประชุมกัน. 
                เทวดาและมนุษยทั้งหลายเห็นความมหศัจรรยไม 
        เคยม ี ขนลุกชัน  กพ็ากันตรัสรูหกหมื่นโกฏ.ิ   
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                พระเวสสภูพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    มีสัน- 
        นิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ   ผูไรมลทินมีจิตสงบ 
         คงท่ี  ๓  ครั้ง. 
                ประชุมพระสาวกแปดหมืน่    เปนสันนิบาตครั้ง 
        ที่ ๑ ประชุมพระสาวกเจ็ดหมื่น  เปนสันนิบาตครั้งท่ี ๒. 
                ประชุมภิกษุสาวกหกหมื่น     ผูกาวลวงภัยมีชรา 
         เปนตน  พระโอรสของพระเวสสภูพุทธเจาผูแสวงหาคุณ 
        ยิ่งใหญ  เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
                เราสดับพระธรรมจักรอันอุดมประณีต      ที่พระ- 
         พุทธเจาผูไมมีผูเสมอพระองคนั้น    ทรงประกาศแลวก็ 
         ชอบใจการบรรพชา. 
                สมัยน้ัน   เราเปนกษัตริยนามวาสุทัสสนะ ไดบูชา 
         พระชนิพุทธเจา   พรอมทั้งพระสงฆ   ดวยขาวนํ้าและ 
          ผา. 
                เราบําเพ็ญมหาทานแลว   ไมเกียจครานท้ังกลาง- 
         คืนกลางวัน     ทราบการบรรพชาวาพรั่งพรอมดวยคุณ 
         จึงบวชในสํานักของพระชินพุทธเจา. 
                เราพรั่งพรอมดวยอาจารคุณ   ต้ังมั่นในวัตรและ 
         ศีล   กาํลังแสวงหาพระสัพพัญุตญาณ  ก็ยินดียิ่งใน 
        พระศาสนาของพระชินพุทธเจา.   
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                เราเขาถึงศรัทธาและปติถวายบังคมพระพุทธเจา 
           ผูพระศาสดา   เราก็เกิดปติ   เพราะเหตุแหงพระโพธิ- 
        ญาณน่ันแล. 
                พระสัมพุทธเจา ทรงทราบวา  เรามีใจไมทอถอย 
           ก็ทรงพยากรณด่ังน้ีวา    นับแตกัปนี้ไปสามสิบเอ็ดกัป 
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
         อันนารื่นรมย  ทรงต้ังความเพียร  ทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคตประทับนั่ง  ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ  
         ทรงรับขาวมธุปายาส  ณ  ที่นั้น    เสด็จเขาไปยังแมน้ํา 
         เนรัญชรา. 
                พระชินพุทธเจาพระองคนั้น   เสวยขาวมธุปายาส 
         ที่ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขา 
         จัดแตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น  พระผูมีพระยศ  ทรงทําประทักษิณโพธิ- 
        มัณฑสถานอันยอดเย่ียม    ตรัสรู  ณ โคนโพธิพฤกษ  
          ชื่อวาตนอัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้   จักมพีระชนนีพระนามวา   พระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ  ทาน 
         ผูนี้จักมีพระนามวา  โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวก  ชื่อวาพระโกลิตะและพระ-    
         อุปติสสะ   ผูไมมีอาสวะ   ปราศจากราคะ   มจีิตสงบ  
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        ต้ังมั่น   พระพุทธอปุฏฐาก  ชื่อวาพระอานันทะ จักบํารงุ 
        พระชินเจาทานน้ี. 
                จักมีพระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระเขมา  และพระ- 
        อบุลวรรณา  ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ  
        ต้ังมั่น  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        เรียกวาตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก   ชื่อวาจิตตะ และหัตถกะอาฬวกะ 
        อัครอุปฏฐายิกา   ชือ่วานันทมาตา   และอุตตรา  พระ 
        โคดมผูมีพระยศ  พระชนมายุ   ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดา  ฟงพระดํารัสนี้ของพระเวสสภู 
        พุทธเจา  ผูไมมีผูเสมอ ผูแสวงคุณย่ิงใหญ กป็ลาบปลื้ม 
        ใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวโลก  ก็พากันโหรองปรบ 
         มือ  หวัรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ผิวา   พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล   พวกเราก็จักอยู 
        ตอหนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา   พลาดทานํ้าขาง 
         หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลังขามแมน้ําใหญฉนัใด. 
                พวกเราทั้งหมด   ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้  ฉันนัน้  เหมือนกนั.   
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                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว  จิตกย็ิ่งเลื่อม- 
         ใส  จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  
            ใหบริบูรณ. 
                พระเวสสภูพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        พระนครชื่ออโนมะ   พระชนกพระนามวา    พระเจา 
        สุปปตีตะ  พระชนนีพระนามวา  พระนางยสวดี. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหกหมื่นป    ม ี
         ปราสาทช้ันเย่ียม  ๓  หลังชื่อวา  รุจ ิ สุรติ  และ  วฑัฒกะ 
        มีพระสนมกํานัลสามหมื่นนางถวน    มีพระอัครมเหสี  
         พระนามวา   พระนางสุจิตตา    พระโอรสพระนามวา 
        พระสุปปพุทธะ. 
                พระผูสูงสุดในบุรุษ    ทรงเห็นนิมิต  ๔   ออก 
         อภิเนษกรมณดวยพระวอ  ทรงบาํเพ็ญเพียร  ๖  เดือน. 
                พระมหาวีระ เวสสภู  ผูนําโลก  สูงสุดในนรชน 
         อันทาวมหาพรหมทูลอาราธนาแลว  ทรงประกาศพระ- 
          ธรรมจักร ณ อรุณราชอุทยาน. 
                พระเวสสภูพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ    ทรง 
         มีพระอัครสาวกชื่อวาพระโสณะ   และพระอตุตระ  ม ี
         พระพุทธอุปฏฐากชื่อวาพระอุปสันตะ. 
                พระอัครสาวิกา  ชื่อวาพระรามา และพระสมาลา 
         โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียก 
          วาตนมหาสาละ.   
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                อคัรอุปฏฐากชื่อวา โสตถิกะ  และรัมมะ  อัคร-   
         อุปฏฐายิกา  ชื่อวาโคตมี  และสริิมา. 
                พระเวสสภูพุทธเจาสูง  ๖๐ ศอก  อุปมาเสมอดวย 
        เสาทอง    พระรัศมีแลนออกจากพระวรกาย   เหมือน 
        ดวงไฟเหนือยอดเขายามราตรี. 
                พระชนมายุของพระเวสสภู    ผูแสวงคุณย่ิงใหญ 
        พระองคนั้น  หกหมืน่ป   พระองคทรงพระชนมยืนถึง 
        เพียงน้ัน   จึงทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                พระองคทั้งพระสาวก     ทรงทําพระธรรมใหแผ 
        ขยายไปกวางขวาง  ทรงจําแนกมหาชน เปนพระอริยะ 
        ชั้นตาง ๆ    ทรงต้ังธรรมนาวา    แลวก็เสด็จดับขันธ-   
        ปรินิพพาน. 
                ชนทั้งหมด พระวิหาร   พระอิริยาบถท่ีนาดู  ทั้ง  
        นั้นก็อนัตรธานไปสิ้นสังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท. 
                พระเวสสภูพุทธเจา  ผูชินวรศาสดา    ดับขันธ-   
        ปรินิพพาน  ณ  พระวิหารเขมาราม    พระบรมสารีริก- 
        ธาตุ  กแ็ผไปกวางขวางเปนสวน  ในถ่ินนั้น ๆ. 
                จบวงศพระเวสสภูพุทธเจาท่ี  ๒๑  
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   พรรณนาวงศพระเวสสภูพุทธเจาท่ี  ๒๑ 
 
        ตอจากสมัยของพระสุขีสัมมาสัมพุทธเจา  เมื่อพระศาสนาของพระ- 
องคอันตรธานแลว   มนุษยที่มีอายุเจ็ดหม่ืนปก็ลดลงโดยลําดับ    จนมีอายุสิบป 
แลวเพ่ิมข้ึนอีกจนมีอายุนับไมได   แลวก็ลดลงโดยลําดับ    จนมีอายุหกหม่ืนป. 
ครั้งน้ันพระศาสดาพระนามวา  เวสสภู เทพเจาผูพิชิต     ผูครอบงําโลกทั้งปวง 
ผูเกิดเอง    ทรงอุบัติในโลก    พระองคทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย    บังเกิดใน 
สวรรคชั้นดสุิต   จุติจากน้ันแลว   ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางยสวดี 
ผูมีศีล  อัครมเหสีของพระเจาสุปปตีตะ  ผูเปนที่ยําเกรง   กรุงอโนมะ   ถวน 
กําหนดทศมาสพระองคก็ประสูติจากพระครรภพระชนนี  ณ อโนมราชอุทยาน 
เมื่อสมภพ  ก็ยังชนใหยนิดี   ทรงบันลือดังเสียงวัวผู  เพราะฉะนั้นในวันเฉลิม 
พระนามของพระองค    พระประยูรญาติจึงเฉลิมพระนามวา   เวสสภู   เพราะ 
เหตุที่รองดังเสียงวัวผู   พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูหกพันป    มีปราสาท 
๓ หลังชื่อ  ๑สุจิ   สุรุจิและรติวัฑฒนะ  ปรากฏพระสนมกํานัลสามหม่ืนนาง  ม ี
พระนางสุจิตตาเทวี  เปนประมุข. 
        เมื่อพระสุปปพุทธกุมาร ของ พระนางสุจิตตาเทวี  สมภพ  พระ- 
องคทรงเห็นนิมิต  ๔  เสด็จประพาสพระราชอุทยานดวยพระวอทอง ทรงรับผา 
กาสายะท่ีเทวดาถวาย   ทรงผนวช.   บรุุษเจ็ดหม่ืนบวชตามเสด็จ     ลําดับนั้น 
พระองคอันบรรพชิตเหลาน้ันแวดลอมแลว    ทรงบําเพ็ญเพียร  ๖  เดือน   ใน 
วันวิสาขบูรณมี   เสวยขาวมธุปายาสท่ีพระพี่เลี้ยงชื่อวาสิริวัฒนา   ผูปรากฏตัว 
ณ  สุจิตตนิคม ถวาย   ทรงยับยั้งพักกลางวัน  ณ สาลวัน  เวลาเย็น  ทรงรับหญา 
๘ กําท่ีพระยานาคชื่อ  นรินทะ  ถวาย   เสด็จเขาไปยังโพธิพฤกษชื่อตนสาละ 
๑. บาลีเปนรุจิ  สุรติและวัฑฒกะ.  
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ดานทิศทักษิณ   สาละตนนั้นมีขนาดเทาขนาดตนปาฏลีแคฝอยน้ันแล.  ดอกผล 
สิริและสมบัติ   ก็พึงทราบอยางนั้นเหมือนกัน.    พระองคเสด็จเขาไปยังโคนตน 
สาละ  ทรงลาดสันถัตหญากวาง  ๔๐ ศอก  ประทบันั่งขัดสมาธิ    ทรงไดอนา- 
วรณญาณ   ที่ปราศจากนิวรณ   แตหามกันความเมาในกามทุกอยาง    ทรงเปลง 
พระอุทานวา อเนกชาติสสาร  ฯ ล ฯ ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา  ดังน้ี  ทรงยับยั้ง 
ณ  โพธิพฤกษนั้นนั่นแล ๗ สัปดาห ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของพระโสณกุมาร 
และพระอุตตรกุมาร พระกนิษฐภาดาของพระองค  จึงเสด็จไปทางอากาศ ลงที ่
อรุณราชอุทยาน  ใกล  กรุงอนูปมะ  ทรงใหพนักงานเฝาพระราชอุทยานไป 
อัญเชิญพระกุมารมาแลว   ทรงประกาศพระธรรมจักร    ทามกลางพระกุมารท้ัง 
สองพระองคนั้นทั้งบริวาร.  ครั้งน้ันอภิสมัยครั้งที่  ๑ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏ.ิ 
        ตอมาอีก     พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อเสด็จจาริกไปในชนบท    ทรง 
แสดงธรรมโปรดในถิ่นนัน้  ๆ    ธรรมาภิสมัยก็ไดมีแกสัตวเจ็ดหม่ืนโกฏ.ิ   นั้น 
เปนอภิสมัยครั้งที่  ๒. พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงทําลายขายคือทิฏฐิ  [เดียรถีย] 
ลมธงคือมานะของเดียรถีย    กําจัดความเมาดวยมานะ    ทรงยกธงคือธรรมข้ึน 
ทรงทํายมกปาฏิหาริย   ในมนุษยบริษัทกวางเกาสิบโยชน    ในเทวบริษัทประ- 
มาณมิได  ณ   กรุงอนูปมะนั่นเอง   ยังเทวดาและมนุษยใหเลื่อมใสแลว    ทรงยัง 
สัตวหกหม่ืนโกฏิใหอ่ิมดวยอมตธรรม   นั้นเปนอภิสมัยครั้งท่ี  ๓    ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา 
                ในมัณฑกัปน้ันนั่นเอง  พระผูนําโลกพระนามวา 
        เวสสภู  ผูไมมีผูเสมอ   ไมมีผูเทียบเคียง   ก็ทรงอุบัติ 
        ในโลก. 
                ทรงทราบวาโลกสามถูกราคะไหมแลว   เปนถ่ิน 
        ของตัณหาทั้งหลาย   พระองคก็ทรงตัดเครื่องพันธนา.  
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        การดุจพระยาชาง    ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอัน 
        สูงสุด. 
                พระเวสสภูพุทธเจาผูนําโลก      ทรงประกาศพระ- 
        ธรรมจกัร  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑   ไดมีแกสัตวแปดหมื่นโกฏิ. 
                เมือ่พระโลกเชษฐผูองอาจในนรชน    ทรงหลีก 
        จาริกไปในแวนแควน  อภิสมัยครั้งท่ี  ๒   กไ็ดมีแกสัตว  
        เจ็ดหมืน่โกฏิ. 
                พระองคเมื่อทรงบรรเทาทฏิฐิอยางใหญหลวง 
        ของเดียรถีย    ทรงทํายมกปาฏิหาริย  มนุษยและเทวดา 
        ในหมื่นโลกธาตุ  ในโลกท้ังเทวโลกก็มาประชมุกัน. 
                เทวดาและมนุษยทั้งหลายเห็นมหัศจรรยไมเคยมี 
        นาขนชชูัน  ก็ตรัสรูธรรมถึงหกหมื่นโกฏ.ิ 
 

                                                แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อาทิตฺต ความวา  สิ้นทั้งสามโลกน้ี  ถูก 
ไฟไหมแลว. บทวา ราคคฺคิ แปลวา อันราคะ. บทวา ตณฺหาน  วิชิต  ตทา 
ความวา   ทรงทราบวา   สามโลก   เปนถิ่นแควน     สถานที่ตกอยูในอํานาจของ 
ตัณหาทั้งหลาย.  บทวา  นาโคว  พนฺธน  เฉตฺวา ความวา   ทรงตัดเครื่อง 
พันธนาการดุจเถาวัลยเนา  ประดุจชาง   ทรงบรรลุถึงพระสัมโพธิญาณ. บทวา 
ทสสหสฺสี  กคื็อ ทสสหสฺสิย.   บทวา  สเทวเก  ไดแก ในโลกท้ังเทวโลก. 
บทวา   พุชฌฺเร  แปลวา   ตรัสรูแลว.  
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        อน่ึงเลา    พระผูมีพระภาคเจาเวสสภู    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง  ณ 
วันมาฆบูรณมี    ทามกลางพระอรหันตแปดหม่ืนที่บวชในสมาคมของ    พระ 
โสณะ และ พระอุตตระ คูพระอัครสาวก  นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๑. 
        ครั้งภิกษุนับจํานวนไดเจ็ดหม่ืน   ซึ่งบวชกับพระเวสสภูผูครอบงําโลก 
ทั้งปวงพากันหลีกไป   สมัยที่พระเวสสภูจะหลีกออกจากคณะไป  ภิกษุเหลาน้ัน 
สดับขาวการประกาศพระธรรมจักรของพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจา     จึงพากัน 
มายังนครโสเรยยะ  ก็ไดพบพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
ธรรมโปรดภิกษุเหลาน้ัน        ทรงใหภิกษุเหลานั้นบวชดวยเอหิภิกษุบรรพชาทั้ง 
หมด   แลวทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงในบริษัทที่ประกอบดวยองค ๔   นั้นเปน 
สันนิบาตครั้งท่ี  ๒. 
        อน่ึง   ครั้งพระราชบุตรพระนามวาอุปสันตะ   ทรงข้ึนครองราชยใน 
กรุง  นาริวาหนะ  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปนครน้ัน     เพ่ืออนุเคราะหพระ- 
ราชบุตรนั้น.   แมพระราชบุตรนั้นทราบขาวการเสด็จมาของพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมท้ังบริวารจึงทรงออกไปรับเสด็จ นิมนตมาถวายมหาทาน  ทรงสดับธรรม 
ของพระองคก็มีพระหฤทัยเลื่อมใสแลวทรงผนวช  บุรุษหกหม่ืนโกฏิก็บวชตาม 
เสด็จภิกษุเหลาน้ัน  บรรลุพระอรหัตพรอมกับพระราชบุตรนั้น พระผูมีพระ-  
ภาคเจาเวสสภูนั้น   อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว   ก็ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง 
นั้นเปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓  ดวยเหตุนั้น  พระองคจึงตรัสวา 
                พระเวสสภูพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณย่ิงใหญ   ทรง 
        มีสันนบิาตประชุมพระสาวกขณีาสพผูไรมลทิน  มีจิต 
        สงบ  คงท่ี  ๓  ครั้ง.  
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                ประชุมภิกษุสาวกแปดหมืน่   เปนสันนิบาตครั้ง  
        ที่  ๑  ประชุมภิกษุสาวกเจ็ดหมื่น เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๒. 
                ประชุมภิกษุสาวกหกหมื่น    ผูกลัวแตภัยมีชรา 
        เปนตน      โอรสของพระเวสสภูพุทธเจาผูแสวงคุณย่ิง 
        ใหญ  เปนสันนิบาตครั้งท่ี  ๓. 
        ครั้งน้ัน    พระโพธสิัตวของเรา   เปนพระราชาพระนามวา    พระเจา 
สุทัสสนะ  ผูมีทัศนะนารักอยางยิ่ง ณ กรุงสรภวดี  เมื่อพระเวสสภูพุทธเจา 
ผูนําโลกเสด็จถึงกรุงสรภะ   ทรงสดับธรรมของพระองค     มีพระหฤทัยเลื่อมใส 
แลว    ทรงยกอัญชลีอันรุงเรื่องดวยทศนขสโมธาน    เสมือนดอกบัวตูมเกิดใน 
น้ํา ไมมีมลทิน ไมวิกลบกพรอง   ไวเหนือเศียร  ถวายมหาทานพรอมท้ังจีวร 
แดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน     ทรงสรางพระคันธกุฎี      เพ่ือเปนที่ 
ประทับอยูของพระผูมีพระภาคเจา  ณ นครน้ัน      ทรงสรางวิหารพันหลังลอม 
พระคันธกุฎีนั้น     ทรงบริจาคสมบัติทุกสิ่งทุกอยางไวในพระศาสนาของพระผูมี 
พระภาคเจา   ทรงผนวช  ณ สํานักของพระองคแลว    ทรงพรอมดวยอาจารคุณ 
ทรงยินดีในธุดงคคุณ  ๑๓ ทรงยินดีในการแสวงหาพระโพธิสมภาร ทรงยินดีใน 
พระพุทธศาสนาอยูแลว  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ก็ทรงพยากรณพระ- 
โพธิสัตวนั้นวา  ในอนาคตกาล  สามสิบเอ็ดกัปนับแตกัปนี้ไป  ทานผูนี้จักเปน 
พระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา                            
                สมัยน้ัน  เราเปนกษัตริยนามวาสุทัสสนะ  นมินต   
        พระมหาวีระ   ถวายทานอยางสมควรยิ่งใหญบูชาพระ- 
        ชินพุทธเจา  พรอมดวยพระสงฆ  ดวยขาวนํ้าและผา.   
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                เราสดับพระธรรมจักรอันอุดมประณีตท่ีพระ- 
         พุทธเจาผูไมมีผูเสมอพระองคนั้นทรงประกาศแลวก็ 
         ชอบใจการบรรพชา. 
                เราบําเพ็ญมหาทาน  ไมเกียจครานท้ังกลางคืน 
         กลางวัน  ทราบการบรรพชาวาพรอมพรั่งดวยคุณ  จึง 
         บรรพชาในสํานักของพระชินพุทธเจา. 
                เราถึงพรอมดวยอาจารคุณ     ต้ังมั่นในวัตรและ 
         ศีล  แสวงหาพระสัพพัญุตญาณ   จึงยินดีอยูในพระ- 
         ศาสนา  ของพระชนิพุทธเจา. 
                เราเขาถึงศรัทธาและปติ  ถวายบังคมพระพุทธเจา 
         ผูพระศาสดา   เราก็เกิดปติ   เพราะเหตุแหงพระโพธิ-   
        ญาณน่ันแล. 
                พระสัมพุทธเจาทรงทราบวา   เรามีใจไมทอถอย 
         จึงทรงพยากรณดังน้ีวา   นบัแตกัปน้ีไปสามสิบเอ็ดกัป 
         ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคตออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย  ฯ ล ฯ  จักอยูตอหนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองค  จิตก็ยิ่งเสื่อมใส  จึง 
         อธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป   เพ่ือบําเพ็ญบารม ี ๑๐ 
        ใหบริบรูณ.   
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                                                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   จกกฺ  วตฺติต   ไดแก    ธรรมจักร   ที ่
ทรงประกาศแลว.    บทวา    ปณิต  ธมฺม   ไดแก   ธรรมอันยิ่งของมนุษย. 
ความวา เรารูการบวชวาพรั่งพรอมดวยคุณจึงบวช. บทวา  วตฺตสีลสมาหิโต 
ไดแก   ต้ังม่ันในวัตรและศีล  อธิบายวา  มั่นคงในการบําเพ็ญวัตรและศีลนัน้   ๆ. 
บทวา   รมามิ   แปลวา   ยินดียิ่งแลว.   บทวา   สทฺธาปตึ   ไดแก    เขาถึง 
ศรัทธาและปติ.   บทวา   วนฺทามิ   ไดแก    ถวายบังคมแลว.   พึงเห็นวาคําท่ี 
เปนปจจุบันกาล   ใชในอรรถอดีตกาล.    บทวา   สตฺถร   ก็คือ   สตฺถาร. 
บทวา  อนิวตฺตมานส  ไดแก  มีใจไมทอถอย. 
        ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ทรงมพีระนครชื่อวา    อโนมะ 
พระชนกมีพระนามวา   พระเจาสุปปตีตะ   พระชนนีพระนามวา   พระนาง 
ยสวดี  คูพระอัครสาวกชื่อวาพระโสณะ และพระอุตตระ พระพุทธอุปฏฐาก 
ชื่อวาพระอุปสันตะ    คูพระอัครสาวิกาชื่อวาพระรามา    และพระสมาลา 
โพธิพฤกษชือ่วาตนสาละ พระสรีระสงู  ๖๐ ศอก พระชนมายุหกหม่ืนป พระ- 
อัครมเหสีพระนามวา พระนางสุจิตตาพระโอรสพระนามวาพระสุปปพุทธะ 
เสด็จออกภิเนษกรมณดวยพระวอทอง.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระเวสสภูพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ   ทรงม ี
        พระนครชื่ออโนมะ   พระชนกพระนามวา   พระเจา 
        สุปปตีตะ  พระชนนีพระนามวา  พระนางยสวดี. 
                พระเวสสภูพุทธเจา    ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ- 
        อัครสาวก  ชื่อวาพระโสณะและพระอุตตระ  พระพุทธ- 
        อุปฏฐากชื่อวา  พระอุปสันตะ.  
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                มพีระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระรามาและพระสมาลา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียก  
        วา  ตนมหาสาละ. 
                มอีัครอุปฏฐาก  ชื่อวาโสตถิกะและรัมมะ  อัคร- 
        อุปฏฐายิกา  ชื่อวาโคตมีและสิรมิา. 
                พระเวสสภูพุทธเจา   สูง  ๖๐  ศอก    อปุมาเสมอ 
        ดวยเสาทอง พระรัศมีแลนออกจากพระวรกาย  เหมือน 
        ดวงไฟบนเขายามราตรี. 
                พระชนมายุของพระเวสสภูพุทธเจา   ผูแสวงหา 
        คุณยิ่งใหญพระองคนั้น   หกหมืน่ป    พระองคทรงมี 
        พระชนมยืนถึงเพียงน้ัน  จึงยังหมูชนเปนอันมากใหขาม 
        โอฆะ. 
                พระองคทั้งพระสาวก  ทรงทําธรรมะใหขยายไป 
        กวางขวาง  ทรงจําแนกมหาชน   ทรงต้ังธรรมนาวาไว 
        แลว   กดั็บขันธปรินพิพาน. 
                ชนทั้งหมด  พระวิหาร    พระอิริยาบถลวนนาดู 
        ทั้งน้ันกอ็ันตรธานไปส้ิน     สังขารท้ังปวงก็วางเปลา 
        แนแท. 

                                 แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เหมยูปสมูปโม  ความวา   เสมือนเสา 
ทอง. บทวา  นิจฺฉรติ  ไดแก   แลนไปทางโนนทางน้ี.   บทวา  รสฺมิ  ไดแก 
แสงรัศมี.  บทวา  รตฺตึว  ปพฺพเต  สิขี  ความวา  รัศมีสองสวางในพระวรกาย   
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ของพระองค    เหมือนดวงไฟบนยอดเขาเวลากลางคืน.    บทวา    วิภชิตฺวา 
ความวา  ทําการจําแนก  โดยเปนอุคฆฏิตัญูเปนตน   และโดยเปนพระโสดาบัน 
เปนอาทิ.  บทวา   ธมมฺนาว   ความวา   ทรงตั้งธรรมนาวา   คือมรรคมีองค 
๘  เพ่ือชวยใหขามโอฆะ ๔.   บทวา  ทสฺสนีย   ก็คือ  ทสฺสนีโย.   บทวา 
สพฺพชน  ชนทั้งปวงก็คือ  สพฺโพชโน  อธิบายวา   พระสัมมาสัมพุทธเจา 
พรอมท้ังพระสงฆสาวก.  บทวา  วิหาร  ก็คือ  วิหาโร  พึงเห็นวาทุติยาวิภัตติ  
ใชในอรรถปฐมาวิภัตติทุกแหง. 
        ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจาเวสสภู    เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ 
เขมมิคทายวัน  กรุงอุสภวดี.  พระบรมสารีริกธาตุของพระองค  กระจัดกระจาย 
ไป. 
                ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาเวสสภู   พระชินะ 
        ผูประเสริฐ.  เสด็จดับขันธปรินพิพานดวยอนุปาทิเสส- 
        นิพพาน  ณ  พระวหิารใกลปาท่ีนารื่นรมย  กรุงอุสภวดี- 
        ราชธานี. 
        คําท่ีเหลือในคาถาทั้งหลายทุกแหง   ชัดแลวทั้งน้ันแล. 
                จบพรรณนาวงศพระเวสสภูพุทธเจา  
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              วงศพระกกุสันธพุทธเจาที่  ๒๒ 
 
            วาดวยพระประวัตของพระกกุสันธพุทธเจา 
 
                 [๒๓]  ตอมาจากสมัยของพระเวสสภูพุทธเจา  ก็  
         มีพระสัมพุทธเจาพระนามวา   กกุสันธะ   ผูสูงสุดแหง 
         สัตวสองเทา    ผูมพีระคุณหาประมาณมิได  ผูอันใคร ๆ 
           เขาเฝาไดยาก. 
                พระองคทรงเพิกถอนภพท้ังปวง     ทรงถึงฝง 
         บําเพ็ญบารมี    ทรงทําลายกรงคือภพ   เหมือนราชสีห  
         ทําลายกรงฉะนั้น  ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด. 
                เมือ่พระกกุสันธพุทธเจาผูนําโลก   ทรงประกาศ 
         พระธรรมจักร   อภสิมัยครั้งท่ี  ๑    ไดมีแกสตัวสี่หมื่น 
         โกฏิ.                                 
                พระกกุสันธพุทธเจา  ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ณ 
         ภาคพ้ืนนภากาศ      ทรงยังเทวดาและมนุษยสามหมื่น 
            โกฏใิหตรัสรู. 
                ในการประกาศสัจจะ  ๔   แกนรเทวยักษนั้น 
           ธรรมาภิสมัย  ไดมแีกสัตวนับจํานวนไมถวน. 
                พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ     ทรงมสีันนิบาต 
        การประชุมพระสาวกขีณาสพ   ผูไรมลทิน   มีจิตสงบ 
         คงท่ี   ครั้งเดียวเทาน้ัน.   
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                ครัง้น้ัน     เปนสันนิบาตประชุมพระสาวกสี่หมื่น 
        ผูบรรลภุูมิของพระผูฝกแลว     เพราะส้ินหมูกิเลสม ี
        อาสวะเปนตน. 
                สมัยน้ัน    เราเปนกษัตริยชื่อเขมะ     ถวายทาน 
        จํานวนไมนอยในพระตถาคต  และพระสาวกชิโนรส. 
                ถวายบาตรและจีวร  ยาหยอดตา  ไมเทาไมมะซาง 
          ถวายส่ิงของท่ีทานปรารถนาเหลาน้ี  ๆ ลวนแตของดี ๆ.   
                พระมุนีกกุสันธพุทธเจา  ผูนําวิเศษ  แมพระองค 
         นั้น  ไดทรงพยากรณเราวา  ในภัทรกัปน้ีแล  ทานผูนี ้
        จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ  
         อันนารื่นรมย  ทรงต้ังความเพียร  ทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ 
         ทรงรับขาวมธุปายาส ณ  ที่นั้นแลว  เสด็จไปยังแมน้ํา 
         เนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น   เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา    เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ  ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ 
        ชื่อตนอสัสัตถะ.   
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                ทานผูนี้  จักมีพระชนนีพระนามวา พระนางมายา 
         พระชนกพระนามวา   พระเจาสุทโธทนะ   ทานผูนี้จัก  
         ชื่อวาโคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวกชื่อวา  พระโกลิตะ  และพระ- 
         อุปติสสะ   ผูไมมีอาสวะ   ปราศจากราคะ   มจีิตสงบ 
        ต้ังมั่น พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา พระอานันทะ  จักบํารุง 
         พระชนิเจาพระองคนี้. 
                จักมีพระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระเขมา  และพระ- 
         อุบลวรรณา  ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ 
        ต้ังมั่น   โพธิพฤกษของพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น 
         เรียกวาตนอัสสัตถะ. 
                อคัรอุปฏฐาก   ชื่อวาจิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วานันทมาตา   และอุตตรา   พระ- 
        โคดม   ผูมีพระยศ   มีพระชนมายุ ๑๐๐  ป. 
                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย     ฟงพระดํารัสนี้ของ 
        พระกกสุันธะพุทธเจาผูไมมีผูเสมอ ผูคงท่ี  กป็ลาบปลื้ม 
        ใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลก      พากันโหรองปรบมือ 
         หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการกลาววา 
                ผิวา   พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล   พวกเราก็จักอยู 
        ตอหนาของทานผูนี้.   
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                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา   พลาดทานํ้าขาง 
               หนา  ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง   ขามแมน้ําใหญ   ฉันใด. 
                เราทุกคน  ผิวา ผานพนพระชินพุทธเจาพระองค  
               นี้ไซร ในอนาคตกาล พวกเราก็จักอยูตอหนาของทาน 
              ผูนี้  ฉันนั้นเหมอืนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    จิตก็ยิ่ง 
               เลื่อมใส  จึงอธษิฐานขอวัตรยิ่งยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญ 
              บารมี   ๑๐  ใหบริบูรณ. 
                ครัง้น้ัน   เราชื่อวาเขมะ  นครชื่อวาเขมวดี   กําลัง 
        แสวงหาพระสัพพัญุตญาณ  ก็บวชแลวในสํานักของ 
               พระองค. 
                พระกกุสันธพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหมีพระ- 
              ชนก  ชื่อวาอัคคิทัตตพราหมณ  พระชนนชีื่อวาวิสาขา. 
                พระสัมพุทธเจามีพระตระกูลใหญประเสริฐเลิศล้ํา 
        กวามนษุยทั้งหลาย  มีชาติสูง  มบีริวารมาก  อยูในกรุง 
        เขมะน้ัน. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูสี่พันป    ม ี
               ปราสาทชั้นเย่ียม  ๓ หลัง   ชื่อวากามวัฑฒะ  กามสุทธิ 
               และรติวัฑฒนะ.   มีนารีบํารงุบําเรอสามหมื่นนาง   ม ี
        เอกภรยิาชื่อวาโรจินี๑  มีโอรสชือ่วาอุตตระ. 
                พระชินพุทธเจา  ทรงเห็นนิมิต  ๔  ออกอภิเนษ- 
         กรมณดวยยานคือรถ ทรงบําเพ็ญเพียร  ๘ เดือนบริบูรณ.  
 
๑.    บาลีวา  โรปนี.  
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                พระมหาวีระกกุสันธพุทธเจา  ผูนําโลก  สูงสุดใน 
         นรชนอันทาวมหาพรหม     ทูลอาราธนาแลว   ก็ทรง 
         ประกาศพระธรรมจักร  ณ  มิคทายวัน. 
                พระกกุสันธพุทธเจาผูแสวงคุณย่ิงใหญทรงม ี
         พระอคัรสาวกชื่อวาพระวิธุระและพระสัญชีวะ   พระ 
        พุทธอปุฏฐากชื่อวาพระพุทธิชะ. 
                พระอัครสาวิกา   ชือ่วาพระสามาและพระจันปา 
          โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เรียกวา 
        ตนสิรีสะ   (ไมซึก)        
                มอีัครอุปฏฐาก    ชื่อวาอัจจุคคตะและสุมนะ   มี  
        อัครอุปฏฐายิกา   ชือ่วา  นันทา และ สุนันทา. 
                พระมหามุนี  สูง  ๔๐  ศอก  พระรัศมสีีทองแลน 
        ไปรอบ ๆ  ๑๐  โยชน. 
                องคพระผูแสวงคุณย่ิงใหญ   มีพระชนมายุสี่หมื่น 
        ป   พระองคทรงพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน    จึงทรงยัง 
        ชนหมูใหญใหขามโอฆะ. 
                พระองคทั้งพระสาวก    ทรงแผขยายตลาดธรรม 
        เทาบุรษุสตรีในโลกทั้งเทวโลก   ทรงบันลือดุจราชสีห 
        บันลือ  แลวก็เสด็จดับขันธปรินพิพาน.   
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                       พระองคทรงถึงพรอมดวยพระสุรเสียงมีองค  ๘ 
        มีศีลไมขาดชั่วนิรันดร    ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน 
         สังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท. 
                       พระกกุสันธชินพุทธเจาผูประเสริฐ   เสด็จดับ 
          ขันธปรินิพพาน  ณ   พระวิหารเขมาราม    พระวรสถูป 
         ของพระองค   ณ  ที่นั้น    สูงจดฟาคาวุตหนึ่ง 
                          จบวงศพระกกุสันธพุทธเจาท่ี  ๒๒  
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  พรรณนาวงศพระกกุสันธพุทธเจาท่ี  ๒๒ 
 
        เมื่อพระเวสสภู   สยัมภูพุทธเจาปรินิพพานแลว   เมื่อกัปนั้นลวงไป 
ดวงพระทินกรคือพระชินพุทธเจาก็ไมอุบัติข้ึนถึง  ๒๙  กัป     สวนในภัทรกัปนี้ 
บังเกิดพระพุทธเจา ๔ พระองคแลวคอ  พระกกุสันธะ   พระโกนาคมนะ 
พระกัสสปะ และ พระพุทธเจาของเรา. สวนพระผูมีพระภาคเจาเมตไตรย 
จักอุบัติในอนาคตกาล   ดวยประการดงักลาวมานี้    กัปนี ้   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงสรรเสริญวาเปนภัทรกัป    เพราะประดับดวยการเกิดพระพุทธเจา  ๕ 
พระองค.  ใน ๕ พระองคนั้น    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ   ทรง 
บําเพ็ญบารมีทั้งหลายแลว บังเกิดในสวรรคชั้นดุสติ  จุติจากน้ันแลว  กถ็ือปฏิสนธิ  
ในครรภของพราหมณีชื่อวาวิสาขา  เอกภริยาของปุโรหิตชื่อวาอัคคิทัตตะ  ผูอนุ 
ศาสนอรรถธรรมถวายพระเจาเขมังกร    กรุงเขมวดี    ก็เม่ือใดกษัตริยทั้งหลาย 
สักการะเคารพนับถือพราหมณทั้งหลาย    พระโพธสิัตวทั้งหลายจึงบังเกิดใน 
สกุลพราหมณ. 
        ก็เม่ือใดพราหมณทั้งหลาย   สักการะเคารพนับถือบูชากษัตริยทั้งหลาย 
พระโพธิสัตวทั้งหลายจึงบังเกิดในสกุลกษัตริย.  ไดยินวา  ในครั้งน้ันพราหมณ 
ทั้งหลายอันกษัตริยทั้งหลายสักการะเคารพ   เพราะฉะนั้น    พระโพธิสัตวชื่อวา 
กกุสันธะผูมั่นอยูในสัจจะ  เมื่อจะยังหม่ืนโลกธาตุใหบันลือหว่ันไหวจึงอุบัติใน 
สกุลพราหมณที่ไมอากูล   แตอากูลดวยเหตุเกิดสิริสมบัติ   ก็บังเกิดปาฏิหาริยดัง 
กลาวมาแลวในหนหลัง. จากน้ัน  ถวนกําหนดทศมาส  ก็ประสูติจากครรภมารดา 
ณ  เขมวดีอุทยาน  เหมือนเปลวไฟแลบออกจากเถาวัลยทอง.   พระโพธิสัตวนั้น  
ครองฆราวาสวิสัยอยูสี่พันป  มีปราสาท ๓  หลัง  ชื่อวากามะ กามวัณณะ และ  
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กามสุทธิ  ปรากฏมีสตรบีริจาริกาสามหม่ืนนาง  มีนางโรจินีพราหมณี๑  เปน 
ประมุข. 
        เมื่อกุมารชื่อวาอุตตระ  ผูยอดเยี่ยมของโรจินีพราหมณเกิดแลว  พระ- 
โพธิสัตวนั้นก็เห็นนิมิต ๔    แลวออกมหาภิเนษกรมณดวยรถมาที่จัดเตรียมไว 
แลว บวช, บุรุษส่ีหม่ืนก็บวชตามพระโพธิสัตวนั้น.    พระโพธิสัตวนั้นอัน 
บรรพชิตเหลาน้ันแวดลอมแลว    บําเพ็ญเพียร  ๘  เดือน    ในวันวิสาขบูรณมี 
บริโภคขาวมธุปายาสท่ีธิดา  วชิรินธพราหมณ  ณ  สุจิรินธนคิม  ถวาย  พักผอน 
กลางวัน   ณ   ปาตะเคียน     เวลาเย็นรบัหญา  ๘ กํา     ที่คนเฝาไรขาวเหนียว 
ชื่อ สุภัททะ  ถวาย   เขาไปยังโพธิพฤกษชื่อ  สริิสะ  คือตนซึก  ซึ่งมีขนาดเทา 
ตนแคฝอย    มีกลิ่นหอมเมื่อลมโชย    ลาดสันถัตหญากวาง  ๓๔  ศอก    นัง่ขัด 
สมาธิ  บรรลพุระสัมโพธิญาณ  ทรงเปลงพระอุทานวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ 
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา ดังน้ี  ทรงยับยั้งอยู  ๗  สัปดาห  ทรงเห็นวาภิกษุสี่หม่ืน 
ที่บวชกับพระองคเปนผูสามารถแทงตลอดสัจจะ   วันเดียวเทานั้น     ก็เสด็จเขา 
ไปยัง อิสิปตนะมิคทายวัน ซึ่งมีอยูแลวใกลๆ  มกิลนคร พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยูทามกลางบรรพชิตเหลาน้ัน     ทรงประกาศพระธรรมจักร.    ครั้งน้ัน 
ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี  ๑  ไดมีแกสัตวสี่หม่ืนโกฏ.ิ 
        ตอมาอีก    ทรงทํายมกปาฏิหาริย ณ  โคนตนมหาสาละ    ใกลประตู 
กัณณกุชชนคร   ทรงยังธรรมจักษุใหเกิดแกสัตวสามหม่ืนโกฏิ.    นั้นเปน 
อภิสมัยครั้งที่ ๒.  ครั้งยักษชื่อ นรเทพ ที่เรียกกันวาเทพแหงนรชน  ณ  เทวาลัย 
แหงหน่ึง ไมไกลกรุงเขมวดี  ปรากฏตัวเปนมนุษย   ยืนอยูใกลสระ ๆ หน่ึง  ซึ่ง 
มีน้ําเย็นประดับดวยบัวตนบัวสายและอุบล   มีน้ําเย็นรสอรอยอยางยิ่ง     มกีลิ่น 
หอมรื่นรมยสําหรับชนทั้งปวง  อยูกลางทางกันดาร ลอลวงสัตวทั้งหลายโดยเปน 
 
 ๑    บาลีเปน  โรปนี.                        
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คนเก็บบัวตนบัวสายบัวขาวเปนตนแลวกินมนุษยเสีย.    เมื่อทางนั้น     ตัดขาด 
ไมมีคนไปถึง.  ยักษนรเทพก็เขาไปดงใหญ  กินสัตวที่ชุมนุมกันในท่ีนั้น ๆ เสีย 
ทางนั้น  โลกรูจักกันวา   เปนทางมหากันดาร.   เขาวา    หมูมหาชนยืนชุมนมุ 
กัน    ใกลประตูสองขางทาง   เพ่ือชวยขามทางกันดาร.   ครั้งน้ัน   พระศาสดา 
กกุสันธะผูปราศจากกิเลสเครื่องผูกในภพ.   วันหน่ึง   เวลาใกลรุง  ทรงออกจาก 
มหากรุณาสมาบัติตรวจดูโลก  ก็ทรงพบนรเทพยักษผูมีศักดิ์ใหญและกลุมชนน้ัน 
เขาไปในขายพระญาณ.  ครั้นทรงทราบแลว  พระผูมีพระภาคเจา  ก็เสด็จไปทาง 
อากาศ  ทั้งที่กลุมชนนั้นแลเห็นอยูนั่นเอง  ก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยหลายอยาง 
เสด็จลงที่ภพของนรเทพยักษ  นั้น  ประทับนั่งเหนือบัลลังกอันเปนมงคล. 
        ครั้งน้ัน   ยักษผูกินคนตนน้ัน   เห็นพระทินกรผูมุนี    ทรงเปลงพระ-  
ฉัพพรรณรังสี  ดังดวงทินกรอันสายฟาแลบลอม   กําลังเสด็จมาทางอากาศ   ก็ม ี
ใจเลื่อมใสวา  พระทศพลเสด็จมาที่นี้เพ่ือทรงอนุเคราะหเรา   จึงไปปาหิมพานต 
ที่มีหมูมฤคมาก    พรอมดวยบริวารยักษ    รวบรวมดอกไมทั้งท่ีเกิดในน้ําท้ังที่ 
เกิดบนบกอันมีสีและกลิน่ตาง ๆ   เลอืกเอาเฉพาะที่มีกลิ่นหอมจรุงนารื่นรมยใจ 
อยางยิ่งมาบูชาพระกกุสันธพุทธเจาผูนําโลกผูปราศจากโทษ  ซึ่งประทับนั่งเหนือ 
บัลลังกของตน   ดวยดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนตน     แลวรองเพลง 
ประสานเสียงสดุดี  ทําอัญชลีไวเหนอืเศียร  ยืนนมัสการ.  แตนั้น  มนุษยทัง้หลาย 
เห็นปาฏิหาริยนั้น    ก็มีจิตใจเลื่อมใส   มาประชุมกนั     พากันยืนนอบนอมลอม 
พระผูมีพระภาคเจา.  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ    ผูไมมีปฏิสนธิ 
ทรงยังนรเทพยักษ   ผูอันมนุษยและเทวดาบูชายิ่งใหอาจหาญ    ดวยทรงแสดง 
ความเกี่ยวเนื่องของกรรมและผลของกรรม    ใหหวาดสะดุงดวยกถาวาดวยนรก 
แลวจึงตรัสจตุสัจกถา.    ครั้งน้ัน     ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวหาประมาณมิได.  
นี้เปนอภิสมัยครั้งท่ี  ๓.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา  
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                ตอมาจากสมัยของพระเวสสภูพุทธเจา   ก็มีพระ- 
        สมัพุทธเจา  พระนามวา  กกุสันธะ    ผูสูงสุดแหงสัตว 
        สองเทา    ผูมีพระคณุหาประมาณมิได    ผูอนัใคร ๆ 
        เฝาไดยาก. 
                ทรงเพิกถอนภพท้ังปวง    ถึงฝงบําเพ็ญบารมีแลว 
        ทรงทําลายกรงภพ    เหมือนราชสีหทําลายกรง    ทรง 
        บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด. 
                เมือ่พระกกุสันธพุทธเจาผูนําโลก  ทรงประกาศ 
        พระธรรมจักร  ธรรมาภิสัยไดมีแกสัตวสี่หมืน่โกฏิ. 
                พระองคทรงทํายมกปาฏิหาริย  กลางพ้ืนนภากาศ 
        ทรงยังเทวดาและมนุษยสามหมืน่ 
                ในการประกาศสัจจะ   ๔    แกนรเทพยักษนั้น  
        ธรรมาภิสมัย   ไดมแีกสัตวนับจํานวนไมถวน. 
 

                                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อุคฺฆาเฏตฺวา  แปลวา  ถอนแลว.  บทวา 
สพฺพภว  ไดแก  ซึ่งภพท้ัง  ๙ ภพ.  อธิบายวา  กรรมอันเปนนิมิตแหงอุปตติ 
ในภพ.  บทวา  จริยาย  ปารมึ  คโต  ความวา  ทรงถึงฝง  โดยทรงบําเพ็ญ 
บารมีทุกอยาง.   บทวา   สีโหว  ปฺชร  เภตฺวา   ความวา   พระมุนีกุญชร 
ทรงทําลายปญชรคือภพ   เหมือนราชสีหทําลายกรง. 
        พระกกสุันธพุทธเจา   ผูรื้อเครื่องผูกภพเสียแลว  ทรงมีสาวกสันนิบาต 
ครั้งเดียวเทานั้น.  พระผูมีพระภาคเจาอันพระอรหันตสี่หม่ืน   ซึ่งบวชกับพระ-  
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องค ณ อิสิปตนะมิคทายวัน  กรุงกัณณกุชชนคร แวดลอมแลว  ทรงยกปาติโมกข 
ข้ึนแสดง  ในวันมาฆบูรณมี.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ     ทรงมสีันนิบาต 
        ประชมุพระสาวกขณีาสพ   ผูไรมลทิน   มีจติสงบ  คงท่ี  
        ครั้งเดียว. 
                ครัง้น้ัน     เปนสันนิบาตประชุมพระสาวกสี่หมื่น 
        ผูบรรลภุูมิของทานผูฝกแลว   เพราะส้ินหมูกิเลส  ดัง 
        ขาศึกคืออาสวะ. 
        ครั้งน้ัน   พระโพธิสตัวของเรา  เปนพระราชาพระนามวา  เขมะ  ทรง 
ถวายบาตรจีวรเปนมหาทาน   และถวายเภสัชทุกอยางมียาหยอดตาเปนตน    แด 
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน     และถวายสมณบริขารอยางอ่ืน    สดับ 
พระธรรนเทศนาของพระองคแลว   มพีระหฤทัยเลื่อมใส   ก็ทรงผนวชในสํานัก 
ของพระผูมีพระภาคเจา.  พระศาสดาพระองคนั้น  ทรงพยากรณวา  ในอนาคต-  
กาล  ในกัปนี้นี่แหละ  ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา.  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                สมัยน้ัน   เราเปนกษัตริยนามวา  เขมะ   ถวายทาน 
        มิใชนอย  ในพระตถาคต  และพระสาวกชิโนรส. 
                ถวายบาตรและจีวร  ยาหยอดตา  ไมเทาไมมะซาง 
        ถวายส่ิงของท่ีทานปรารถนาเหลาน้ี ๆ ลวนแตของดี  ๆ.  
                พระมุนีกกุสันธพุทธเจา   ผูนําวิเศษ  แมพระองค  
        นั้น   ก็ไดทรงพยากรณเราวา   ในภัทรกัปน้ีแล  ทาน 
        ผูนี้จักเปนพระพุทธเจา.  
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                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย  ฯ ล ฯ   จักอยูตอหนาของทานผูนี้. 
                ครัง้น้ัน     เราชือ่วาเขมะ     นครชื่อวาเขมวดี 
        กําลังแสวงหาพระสัพพัญุตญาณ   ก็บวชแลวในสํานัก 
        ของพระองค.  
 
                                                    แกอรรถ  
        ในคาถาน้ัน  อฺชน  แปลวา  ยาหยอดตา ความชัดแลว.  บทวา  มธุลฏ- 
 ิก ไดแก ไมเทาไมมะซาง. บทวา อิเมต  ตัดบทเปน อิม  เอต.  บทวา ปตฺถิต 
แปลวา   ปรารถนาแลว.   บทวา  ปฏิยาเทมิ   แปลวา   ถวาย   อธิบายวา   ได 
ถวายแลว.   บทวา  วร  วร  หมายความวา  ประเสริฐที่สุด ๆ.  ปาฐะวา   ยเทต 
ปตฺถิต  ดังน้ีก็มี.   ปาฐะนั้น     ความวา    เราไดถวายส่ิงที่พระองคปรารถนา 
ทุกอยางแดพระองค.   ความนี้ดีกวา. 
        ก็พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ   ผูไมชักชาพระองคนั้น    มีพระนครชื่อ 
วา เขมะ  พระชนกเปนพราหมณชื่อวา อัคคิทัตตะ พระชนนีเปนพราหมณ  
ชื่อวา  วิสาขา   คูพระอัครสาวกชื่อวา  พระวิธรุะ   และ  พระสญัชีวะ 
พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา พระพุทธิชะ  คูพระอัครสาวิกาชื่อวา พระสามา  และ 
พระจัมปา.  โพธิพฤกษชือ่วา   ตนสิรสีะ  คือไมซึก.  พระสรีระสูง  ๔๐  ศอก. 
พระรัศมีแหงพระสรีระแลนออกไปรอบ ๆ   ๑๐ โยชน.      พระชนมายุสี่หม่ืนป 
มีเอกภริยาเปนพราหมณีชื่อวา โรจินี  โอรสชื่อวา อุตตระ ออกอภิเนษกรมณ 
ดวยรถเทียมมา.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา  
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                พระกกุสันธพุทธเจา  ผูเปนพระศาสดา   ทรงมี  
        พระชนกเปนพราหมณ   ชื่อวาอคัคิทัตตะ  ทรงชนนี 
        ชื่อวาวิสาขา. 
                ตระกูลของพระสัมพุทธเจา     เปนตระกูลใหญ 
         ประเสริฐเลิศล้ํากวานรชนทั้งหลาย    เปนชาติสูง   ม ี
         บริวารยศใหญ  อยูในนครเขมะนั้น. 
                พระกกุสันธพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ 
         อัครสาวก  ชื่อวาพระวิธุระและพระสัญชีวะ  พระพุทธ- 
         อุปฏฐากชื่อวาพระพุทธิชะ. 
                มพีระอัครสาวิกาช่ือวา พระสามา  และพระจัมปา 
         โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เรียก 
        วา  ตนสิรีสะ  (ไมซกึ). 
                พระมหามุนีสงู  ๔๐ ศอกพระรัศมีสีทองแลนออก 
         ไปรอบ ๆ ๑๐   โยชน. 
                พระกกุสันธพุทธเจาพระองคนั้น    มีพระชนมายุ 
        สี่หมื่นป  พระองคทรงพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน  จึงทรง 
         ยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                พระองคทั้งพระสาวก   ทรงขยายตลาดธรรมแก 
         บุรษุสตรี  ในโลกท้ังเทวโลก  ทรงบันลือดุจการบันลือ 
         ของราชสีห   แลวเสด็จดับขันธปรินิพพาน.   
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                พระองคมีพระสุรเสียง  มอีงค  ๘    มศีีลบริบูรณ  
        อยูนิรันดร  ทั้งน้ัน    ก็อันตรธานไปสิ้นสังขารท้ังปวง 
        วางเปลา   แนแท. 
 

                              แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บาทคาถาวา  วสเต  ตตฺถ  เขเม  ปุเร  นี้  พึงทราบ 
วา    ทานกลาวเพ่ือชี้นครท่ีพระกกุสันธพุทธเจาทรงสมภพ.   บทวา   มหากลุ 
ไดแก   ตระกูลฝายพระชนกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนตระกูลรุงเรือง.   บทวา 
นราน  ปวร   เสฏ    ความวา  ประเสริฐเลิศล้ํากวามนุษยทั้งหมดโดยชาติ. 
บทวา    ชาติมนฺต  ไดแก   มชีาติยิ่ง   มีชาติสูง.   บทวา   มหายส   ไดแก 
มีบริวารมาก.   ตระกูลใหญนั้นของพระพุทธเจาเปนดังฤา.  ในคําน้ัน   พึงเห็น 
การเชื่อมความกับบทวา  มหากุล   เขเม   ปุเร  วสเต    ตระกูลใหญอยูใน 
กรุงเขมะ. 
        บทวา  สมนฺตา  ทสโยชน  ความวา  พระรัศมสีีทองออกจากพระ. 
สรีระเปนนิตย    แลนแผไป  ๑๐ โยชนโดยรอบ.   บทวา   ธมมฺาปณ    ไดแก 
ตลาดกลาวคือธรรม.   บทวา  ปสาเรตฺวา  ความวา  ขยายตลาดธรรม  เหมือน 
ตลาดท่ีคับค่ังดวยสินคานานาชนิด  เพ่ือขายสินคา.  บทวา  นรนารีน  ไดแก 
เพ่ือประสบรัตนะวิเศษ คือฌานสมาบัติและมรรคผล  สําหรับบุรุษสตรีทั้งหลาย. 
บทวา  สีหนาท  ว  ก็คือ  สีหนาท   วิย  ไดแก   บรรลือเสียงอภัย  ไมนา 
กลัว.  บทวา  อฏงฺควจนสมฺปนฺโน  ไดแก  พระศาสดาทรงมีพระสุรเสียง 
ประกอบดวยองค ๘.   บทวา  อจฺฉิททฺานิ   ไดแก   ศลีที่เวนจากภาวะมีขาด 
เปนตน  ไมขาด ไมดาง  ไมพรอย  อีกนัยหน่ึง  ศลีที่ไมทะลุ   ไมมีชอง  เชนคู  
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พระอัครสาวก.   บทวา  นรินฺตร   ไดแก    เนือง ๆ   กาลเปนนิตย.   บทวา 
สพฺพ  ตมนตฺรหิต   ความวา   พระศาสดาและคูพระอัครสาวกเปนตนนั้นทั้ง 
หมด   เขาถึงความเปนพระมุนีแลว   กเ็ขาถึงความเปนผูแลไมเห็น. 
                อเปตพนฺโธ   กกุสนฺธพุทฺโธ  
                อทนฺธปฺโ   คตสพฺพรนฺโธ  
                ติโลกสนฺโธ  กิร  สจฺจสนฺโธ 
                เขเม   วเน   วาสมกปฺปยิตฺถ. 
                    ขาววา  พระกกุสันธพุทธเจา  ทรงปราศจากพันธะ 
        มีพระปญญาไมชักชา  ไปจากโทษท้ังปวง   ทรงต้ังมั่น 
        ในไตรโลก  ทรงมั่นคงในสัจจะ ประทับอยู  ณ เขมวัน. 
        ในคาถาท่ีเหลือทุกแหง   คําชัดแลวท้ังน้ันแล.                             . 
                จบพรรณนาวงศพระกกุสันธพุทธเจา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 652 

          วงศพระโกนาคมนพุทธเจาท่ี ๒๓ 
 

          วาดวยพระประวัติของพระโกนาคมนพทุธเจา 
 
                [๒๔]  ตอมาจากสมัยของพระกกุสันธพุทธเจา 
         ก็มีพระชินสัมพุทธเจา พระนามวา   โกนาคมนะผูสูงสุด 
         แหงสัตวสองเทา   ผูเจริญท่ีสุดในโลก    ผูองอาจใน 
        นรชน. 
                ทรงบําเพ็ญบารมีธรรม  ๑๐   ทรงกาวลวงกันดาร 
        ทรงลอยมลทินทั้งปวง  บรรลุพระสัมโพธิญาณสูงสุด. 
                เมือ่พระโกนาคมนพุทธเจา   ผูนําพิเศษ    ทรง 
         ประกาศพระธรรมจักร    อภิสมัยครั้งท่ี  ๑ ไดมีแกสัตว  
        สามหม่ืนโกฏ.ิ 
                อนึ่ง    เมื่อพระโกนาคมนพุทธเจา    ทรงแสดง 
         ปาฏิหาริยในการย่ํายีลัทธิวาทของฝายปรปกษ  อภิสมัย 
         ครั้งท่ี ๒ ไดมีแกสัตวสองหมื่นโกฏ.ิ 
                แตนั้น  พระชนิสัมพุทธเจาทรงแสดงฤทธิ์ตางๆ 
         เสด็จไปเทวโลก ประทับอยูเหนือแทนบัณฑุกัมพลศิลา- 
        อาสน  ณ เทวโลกนัน้. 
                พระมุนีพระองคนั้น       อยูจําพรรษาแสดงพระ- 
         อภิธรรม  ๗   คัมภีร     อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ไดมีแกเทวดา 
        หม่ืนโกฏิ.  
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                พระโกนาคมนพุทธเจา  ผูเปนเทพแหงเทพพระ- 
        องคนั้น   ทรงมีสันนบิาตประชุมพระสาวกขณีาสพ  ผู 
        ไรมลทนิมีจิตสงบ  คงท่ีครั้งเดียว. 
                ครัง้น้ัน    เปนสันนิบาตประชุมภิกษุสาวกสาม-  
        หมื่นโกฏิ  ผูขามโอฆะท้ังหลาย  ผูหักรานมัจจุเสียแลว. 
                สมัยน้ัน     เราเปนกษัตริยนามวาปพพตะพรั่ง- 
        พรอมดวยมิตรอมาตยทั้งหลาย     ผูมีกําลังพลและ 
        พาหนะหาท่ีสุดมิได. 
                เราไปเฝาพระสัมพุทธเจา  สดับธรรมอนัยอด 
        เย่ียม     นิมนตพระองคทั้งพระสงฆพุทธชิโนรสถวาย 
         ทาน  จนพอแกความตองการ. 
                ไดถวายผาไหมทําในเมืองปตตุณณะ  ผาไหมทํา 
        ในเมืองจีน   ผาแพร   ผากัมพล   และฉลองพระบาท 
         ประดับทอง  แดพระศาสดาและพระสาวกทั้งหลาย. 
                พระมุนีแมพระองคนั้น   ประทับนั่งทามกลาง 
        สงฆทรงพยากรณเราวา ในภัทรกปัน้ี  ทานผูนี้จักเปน 
        พระพทุธเจา. 
                พระตถาคต ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย  ต้ังความเพียร  ทาํทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคต  ประทับน่ัง  ณ  โคนตนอชปาลนิโครธ  
         ทรงรับขาวมธุปายาสในท่ีนั้นแลว     เสด็จไปยังแมน้ํา 
        เนรัญชรา.   
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                พระชินเจาพระองคนั้น     เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น    พระผูมีพระยศใหญ ทรงทําประทักษิณ 
        โพธิมณัฑสถานอันยอดเยี่ยม  ตรัสรู  ณ  โคนโพธิพฤกษ 
         ชื่อตนอัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้จักมีพระชนนี   พระนามวา   พระนาง 
         มายา  พระชนกพระนามวา  พระเจาสุทโธทนะ  ทาน 
         ผูนี้จักมีพระนามวาโคตมะ.                               
                จักมีพระอัครสาวก  ชื่อวาพระโกลิตะ  และพระ-  
         อุปติสสะ ผูไมมีอาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจติสงบต้ังมั่น 
         พระพุทธอุปฏฐากชื่อวาพระอานันทะ    จักบํารุงพระ- 
         ชินเจาพระองคนี้.                                   
                จักมีพระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระเขมาและพระ- 
         อุบลวรรณา  ผูไมมอีาสวะ  ปราศจากราคะ  มีจิตสงบ 
           ต้ังมั่น    โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
         เรียกวา  ตนอัสสัตถะ. 
                จักมีอัครอุปฏฐากชื่อจิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ 
         อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา  นันทมาตา  และอุตตรา พระ- 
         โคดมผูมีพระยศพระองคนั้น  จกัมีพระชนมายุ  ๑๐๐  ป.   
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                มนุษยและเทวดาท้ังหลาย     ฟงพระดํารัสนี้ของ 
         พระองคผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญแลวก็ปลาบ 
        ปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ   ทั้งเทวโลก   พากันโหรอง  ปรบ 
         มือ หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ   กลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล   พวกเราก็จักอยู 
        ตอหนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา  พลาดทานํ้าขาง 
         หนา   ก็ถือเอาทานํ้าขางหลัง  ขามแมน้ําใหญฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด   ผิวา  ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร  ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยูตอหนา 
         ของทานผูนี้   กฉ็ันน้ันเหมือนกนั. 
                เราสดับพระดํารัสของพระองคแลว   จติก็ยิ่ง 
         เลื่อมใส   จึงอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป   เพ่ือบําเพ็ญ 
        บารม ี ๑๐  ใหบรบิูรณ. 
                เรากําลังแสวงหาพระสัพพัญุตญาณ  ถวายทาน 
         แดพระผูสูงสุดในนรชน   สละราชสมบัติยิง่ใหญแลว 
         บวชในสํานักพระชินพุทธเจา. 
                พระนครชื่อโสภวดี   มีกษัตริยพระนามวาโสภะ 
         ตระกูลของพระสัมพุทธเจาเปนตระกูลใหญ   อยูในพระ- 
        นครน้ัน.   
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                พระโกนาคมนพุทธเจาผูเปนพระศาสดา   มีพระ 
        ชนกเปนพราหมณชื่อวายัญญทัตตะ    พระชนนีเปน 
        พราหมณีชื่อวาอุตตรา. 
                พระองคทรงครองฆราวาสวิสัยอยูสามพันป    ม ี
         ปราสาทช้ันเย่ียม  ๓ หลัง    ชื่อวาตุสิตะ   สนัดุสิต   และ 
         สันตุฏฐะ มีนางบําเรอหน่ึงหมื่นหกพันนาง  ภริยาชื่อวา 
         รุจิคัตตา  พระโอรสชื่อวาสัตถวาหะ. 
                พระผูสูงสุดในบุรุษ   ทรงเห็นนิมิต   ๔  ออก 
         อภิเนษกรมณดวยยานคือชาง   ทรงบําเพ็ญเพียร ๖ 
         เดือน. 
                พระมหาวีระ  โกนาคมนะ  ผูนําโลก  ผูสูงสุดใน 
         นรชน  อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว   ทรงประกาศ 
         พระธรรมจักร  ณ  มิคทายวัน. 
                พระโกนาคมนพุทธเจา  ผูมพีระยศ  มีพระอัคร- 
         สาวก  ชื่อวา พระภยิโยสะ  และพระอุตตระ พระพุทธ- 
         อุปฏฐากชื่อวาพระโสตถิชะ. 
                 มพีระอัครสาวิกา    ชื่อวาพระสมุททาและพระ 
         อุตตรา    โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
         นั้น   เรียกวาตนอุทุมพร. 
                มอีัครอุปฏฐาก  ชื่อวา   อคุคะ  และโสมเทวะ  ม ี
          อัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วา   สีวลา  และสามา.   
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                พระพุทธเจาพระองคนั้น    สูง  ๓๐  ศอก  ประดับ 
        ดวยพระรัศมีทั้งหลาย  เหมือนแทงทองในเบาชางทอง. 
                ในยุคน้ัน  พระพุทธเจามีพระชนมายุสามหมื่นป  
        พระองคมีพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน       จึงยังหมูชนเปน 
        อันมากใหขามโอฆะ.                                            
                พระองคทั้งพระสาวก  ทรงยกธรรมเจดียที่ประดับ  
         ดวยธงผาคือธรรม    ทรงทําพวงมาลัยดอกไมคือธรรม 
        แลวดับขันธปรินิพพาน. 
                พระสงฆสาวกของพระองคพิลาสดวยฤทธิ์ยิ่ง 
         ใหญ  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมอันเปน 
         สิริ  ทั้งนั้น    ก็อันตรธานไปสิ้น  สังขารท้ังปวงก็วาง 
          เปลา   แนแท 
                พระโกนาคมนสัมพุทธเจา  ปรินิพพาน  ณ พระ-    
         วิหารปพพตาราม.   พระบรมสารีริกธาตุ  แผกระจาย 
        ไปเปนสวน  ๆ  ณ ทีน่ั้น ๆ แล. 
                จบวงศพระโกนาคมนพุทธเจาท่ี  ๒๓  
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         พรรณาวงศพระโกนาคมนพุทธเจาที่ ๒๓ 
 
        ภายหลงัตอมาจากสมัยของพระผูมีพระภาคเจา    กกุสันธะ   เมื่อพระ- 
ศาสนาของพระองคอันตรธานแลว      เมื่อสัตวทั้งหลายเกิดมามีอายุสามหมื่นป. 
พระศาสดาพระนามวา โกนาคมนะ   ผูมีไมดีดพิณมาเปนประโยชนเกื้อกูลแก 
ผูอ่ืน  ก็อุบัติข้ึนในโลก  อีกนัยหน่ึง   พระศาสดาพระนามวา  โกณาคมนะ 
เพราะเปนที่มาแหงอาภรณทองเปนตน   อุบัติข้ึนในโลก.  ทอง  เครื่องประดับมี 
ทองเปนตน  มาตกลง ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาพระองคใดทรงอุบัติพระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงพระนามวา  โกณาคมนะ โดยนัยแหงนิรุกติศาสตร 
เพราะอาเทศ ก  เปน  โก, อาเทศ  น เปน ณา ลบ  ก  เสียตัวหนึ่ง ในคําวา  โกณา 
คมโน นั้น  กใ็นขอน้ีอายุทานทําใหเปนเสมือนเสื่อมลงโดยลําดับ แตมิใชเสื่อม 
อยางนี้  พึงทราบวา  เจริญแลวเสื่อมลงอีก.  อยางไร. ในกัปนี้เทาน้ัน   พระผูมี- 
พระภาคเจากกุสันธะทรงบังเกิดในเวลาที่มนุษยมีอายุสี่หม่ืนป  แตอายุนั้นกําลังลด 
ลงจนถึงอายุสิบป แลวกลับเจริญข้ึนถึงอายุนับไมถวน  (อสงไขย)  แตนั้นกล็ดลง 
ต้ังอยูในเวลาท่ีมนุษยมีอายุสามหม่ืนป  ครั้งน้ันพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา 
โกนาคมนะ  ทรงอุบัติข้ึนในโลก.  
        แมพระองคก็ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย   แลวบังเกิดในสวรรคชั้นดุสติ 
จุติจากน้ันแลว    ก็ถือปฏิสนธิในครรภของพราหมณีชื่อ  อุตตรา   ผูยอดเยี่ยม 
ดวยคุณมีรูปเปนตน    ภรยิาของ  ยัญญทัตตพราหมณ    กรุงโสภวดี  ถวน 
กําหนดทศมาส     ก็เคลื่อนออกจากครรภของชนนี  ณ  สุภวดีอุทยาน    เมื่อ 
พระองคสมภพ  ฝนก็ตกลงมาเปนทองทั่วชมพูทวีป   ดวยเหตุนั้น    เพราะเหตุ  
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ที่ทรงเปนที่มาแหงทอง  พระประยูรญาติจึงเฉลิมพระนามวา  กนกาคมนะ.   ก ็
พระนามน้ันของพระองคแปรเปลี่ยนมาโดยลําดับ  เปนโกนาคมนะ.  พระองค 
ทรงครองฆราวาสวิสัยอยูสามพันป   มีปราสาท  ๓  หลั่งชื่อวา  ดุสิตะ  สนัดุสิตะ 
และสันตุฏฐะ    มีนางบําเรอหนึ่งหมื่นหกพันนาง    มีนางรุจิคัตตาพราหมณี 
เปนประมุข. 
        เมื่อบุตรชื่อ  สัตถวาทะ  ของนางรุจิคัตตาพราหมณีเกิด  พระองค 
ทรงเห็นนิมิต ๔  ก็ข้ึนคอชางสําคัญ  ออกอภิเนษกรมณดวยยานคือชาง ทรงผนวช 
บุรุษสามหม่ืนก็บวชตาม    พระองคอันบรรพชิตเหลาน้ันแวดลอม    ก็บําเพ็ญ  
เพียร ๖ เดือน ในวันวิสาขบูรณมี  ก็เสวยขาวมธุปายาส ที่อัคคิโสณพราหมณ- 
กุมารี     ธิดาของอัคคิโสณพราหมณถวาย    พักกลางวัน  ณ ปาตะเคียน 
เวลาเย็น  รับหญา  ๘  กํา   ที่คนเฝาไรขาวเหนียวชื่อ  ชฏาตินทุกะถวาย   จึง 
เขาไปยังโพธิพฤกษชื่อ  ตนอุทุมพร  คือไมมะเดื่อ  ซึ่งมีขนาดท่ีกลาวแลวใน 
ตนปุณฑรีกะ  ที่พรั่งพรอมดวยความเจริญแหงผล  ทางดานทักษิณ    ทรงลาด 
สันถัตหญากวาง   ๒๐  ศอก     นั่งขัดสมาธิ     กําจัดกองกําลังของมาร    ทรงได 
ทศพลญาณ  ทรงเปลงอุทานวาอเนกชาติสสาร ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
ดังน้ี      ทรงยับยั้งอยู  ๗  สัปดาห    ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของภิกษุสามหม่ืนที่ 
บวชกับพระองค    เสด็จไปทางอากาศ  เสด็จลงที อิสิปตนะมิคทายวัน   ใกล 
กรุงสุทัสสนนคร อยูทามกลางภิกษุเหลาน้ัน ทรงประกาศธรรมจักร  ครั้งน้ัน 
อภิสมัยครั้งที่ ๑  ไดมีแกสัตวสามหม่ืนโกฏ.ิ 
        ตอมาอีก    ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ณ โคนตนมหาสาละ    ใกลประตู 
สุนทรนคร  ทรงยังสัตวสองหมื่นโกฏิใหดื่มอมฤตธรรม.   นั้นเปนอภิสมัยครั้งท่ี  
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๒   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา     ทรงแสดงอภิธรรมปฎกโปรดเทวดาทั้งหลายที่มา 
ประชุมกันในหมื่นจักรวาล      มีนางอุตตราพระชนนีของพระองคเปนประธาน 
อภิสมัยครั้งที่ ๓   ไดมีแกสัตวหม่ืนโกฏิ.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                ตอมาจากสมัยของพระกกสุันธพุทธเจา   กม็ีพระ 
        ชินสมัพุทธเจา   พระนามวา  โกนาคมนะ  สูงสุดแหง 
        สัตวสองเทา  เจริญท่ีสุดในโลก  ผูองอาจในนรชน. 
                ทรงบําเพ็ญบารมีธรรม  ๑๐   กาวลวงทางกันดาร 
        ทรงลอยมลทินทั้งปวง  ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูง 
        สุด. 
                เมือ่พระโกนาคมนะผูนํา    ทรงประกาศพระ- 
        ธรรมจกัร อภิสมัยครั้งท่ี     ไดมีแกสัตวสามหมื่นโกฏ.ิ 
                และเมื่อทรงทํายมกปาฏิหาริย   ย่ํายีดําติเตียนของ 
        ฝายปรปกษ    อภิสมัยครั้งท่ี ๒   ไดมีแกสัตวสองหมื่น 
        โกฏ.ิ 
                ตอนั้น  พระชนิสัมพุทธเจา ทรงแสดงฤทธิ์ตางๆ 
        เสด็จไปยังเทวโลก  ประทับอยูเหนือบัณฑุกมัพลศิลา- 
        อาสน  ณ  เทวโลกน้ัน. 
                พระมุนีพระองคนั้น      ประทับจําพรรษาแสดง 
        พระอภธิรรม  ๗  คัมภีร     อภิสมัยครั้งท่ี  ๓    ไดมีแก 
        เทวดาหมื่นโกฏ.ิ  
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                                                          แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ทส  ธมฺเม  ปูรยิตฺวาน  ไดแก บําเพ็ญ 
บารมีธรรม   ๑๐.     บทวา  กนฺตาร  สมติกฺกมิ   ไดแก  กาวลวงชาติกันดาร. 
บทวา  ปวาหิย  แปลวา  ลอยแลว.  บทวา  มล  สพฺพ  ไดแก   มลทิน ๓ 
มีราคะเปนตน. บทวา ปาฏิหีร   กโรนฺเต  จ  ปรวาทปฺปมทฺทเน  ความวา 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําปาฏิหาริยในการยํ่ายีวาทะของฝายปรปกษ. 
บทวา  วิกุพฺพน  ไดแก   แสดงฤทธิ์ตาง ๆ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงทํายมก- 
ปาฏิหาริย   ใกลประตูกรุงสุนทรนคร   แลวเสด็จไปเทวโลก    จําพรรษาเหนือ 
พระแทนปณฑุกัมพลศิลาอาสนในเทวโลกน้ัน.  ถามวา  ทรงจําพรรษาอยางไร 
ตอบวา   ทรงแสดงอภิธรรม  ๗  คัมภีร.  อธิบายวา   ทรงอยูจําพรรษา   แสดง 
พระอภิธรรมปฏก ๗  คัมภีรแกเทวดาทั้งหลายในเทวโลกนั้น   เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงพระอภิธรรม ณ  ทีน่ั้นอยางนี้  อภิสมัยไดมีแกเทวดาหมื่นโกฏ.ิ 
        แมพระโกนาคมนพุทธเจา     ผูมาบําเพ็ญบารมีอันบริสุทธิ์     มีสาวก 
สันนิบาตครั้งเดียว.   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยู ณ สุรินทวดีอุทยาน 
กรุงสุรินทวดี  ทรงแสดงธรรมโปรดพระราชโอรสสองพระองคคือ ภิยโยสราช- 
โอรส   และอตุตรราชโอรส  พรอมท้ังบริวาร   ทรงยังชนเหลาน้ันทั้งหมด 
ใหบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชา ประทับทามกลางภิกษุเหลาน้ัน   ทรงยกปาติโมกข 
ข้ึนแสดง  ณ  วันมาฆบูรณมี.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                พระโกนาคมนพุทธเจา      ผูเปนเทพแหงเทพ 
        พระองคนั้น   ทรงมสีันนิบาตประชุมพระสาวกขีณาสพ 
        ผูไรมลทิน  มีจิตสงบ  คงท่ี  ครั้งเดียว.  
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                ครัง้น้ัน      เปนสันนิบาตประชุมภิกษุสาวกสาม- 
        หมื่น  ผูขามพนโอฆะ   ผูหักรานมัจจุไดแลว. 
 

                                                    แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา โอฆาน  ไดแก  โอฆะมีกาโมฆะเปนตน 
คําน้ีเปนซึ่งของโอฆะ ๔.   โอฆะเหลาน้ันของผูใดมีอยู.  ยอมคราผูนั้นใหจมลง 
ในวัฏฏะ  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา โอฆะ.  โอฆะเหลาน้ัน  พึงเห็นฉัฏฐีวิภัตติ 
ลงในอรรถทติุยาวิภัตติ     ความวา     ผูกาวลวงโอฆะ  ๔ อยาง     แมในคําวา 
ภิชฺชิตาน  นี้  ก็มนีัยอยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  มจฺจยุา  ก็คือ  มจจฺุโน. 
        ครั้งน้ัน   พระโพธิสตัวของเรา    เปนพระราชาพระนามวา   พระเจา 
ปพพตะ  กรงุมิถิลนคร.  ครั้งน้ัน  พระราชาพรอมท้ังราชบริพาร  ทรงสดับ 
ขาววา  พระโกนาคมนะพุทธเจาผูเปนที่มาแหงสรรพสัตวผูถึงสรณะ    เสด็จถึง 
กรุงมิถิลนครแลว   จึงเสด็จออกไปรับเสด็จ   ถวายบังคมนิมนตพระทศพลถวาย 
มหาทาน   ทูลวิงวอนพระผูมีพระภาคเจา    ประทับจําพรรษา  ณ  มถิิลนครน้ัน 
บํารุงพระศาสดาพรอมท้ังพระสงฆสาวกตลอดไตรมาส    ถวายของมีคามากเชน 
ผาไหมทําในเมืองปตตุณณะ  ผาทําในเมืองเมืองจีน   ผากัมพล  ผาแพร  ผาเปลือก 
ไม  ผาฝายเปนตน   ผาเนื้อละเอียด  ฉลองพระบาทประดับทอง  และบริขารอ่ืน 
เปนอันมาก พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้น  
วา ในภัทรกัปนี้นี่แล ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา. ลําดับนั้นมหาบุรุษนั้นสดับ 
คําพยากรณของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ก็ทรงบริจาคราชสมบัติยิ่งใหญ 
ทรงผนวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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                สมัยน้ัน  เราเปนกษัตริยนามวา  ปพพตะ  พรั่ง 
         พรอมดวยมิตรอํามาตย  มกีําลังพลและพาหนะหาท่ีสุด 
        มิได. 
                เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา สดับธรรมอนัยอดเยี่ยม 
        นมินต พระองคพรอมท้ังพระสงฆพุทธชิโนรส     ถวาย 
        ทานจนพอตองการ.          
                ไดถวายผาไหมทําในเมืองปตตุณณะ    ผาทําใน 
         เมืองจีน  ผาแพร  ผากัมพล ฉลองพระบาทประดับทอง 
          แดพระศาสดาและพระสาวก. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น        ประทบัน่ัง   ณ 
         ทามกลางสงฆ       ทรงพยากรณเราวา     ในภัทรกัปน้ี 
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต  ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย  ฯ ล ฯ   จักอยูตอหนาของทานผูนี้. 
                เราสดับคําของพระองคแลว จิตก็ยิ่งเลื่อมใส จึง 
         อธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป     เพ่ือบําเพ็ญบารม ี ๑๐ 
        ใหบริบรูณ. 
                เรากําลังแสวงหาพระสัพพัญุตญาณ  ถวายทาน 
        แดพระผูสูงสุดในนรชน  สละราชสมบัติยิ่งใหญ  บวช 
        ในสํานักของพระชนิพุทธเจา.   
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                                                     แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนนตฺพลวาหโน  ความวา   กําลังพล 
และพาหนะ  มีชางมาเปนตนของเรามีมากไมมีที่สุด.  บทวา  สมฺพุทฺธทสฺสน 
ก็คือ   สมฺพุทฺธทสฺสนตฺถาย   เพ่ือเฝาพระสัมพุทธเจา.   บทวา   ยทิจฺฉก 
ความวา    จนพอแกความตองการ     คือทรงเลี้ยงดูพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประธาน    ดวยอาหาร ๔ อยาง    จนทรงหามวา  พอ !  พอ !    เอาพระหัตถปด 
บาตร.  บทวา  สตฺถุสาวเก  ไดแก  ถวายแดพระศาสดาและพระสาวกท้ังหลาย. 
บทวา  นรุตฺตเม ก็คือ นรตฺุตมสฺส แดพระผูสูงสุดในนรชน. บทวา  โอหาย 
ไดแก  ละ   เสียสละ. 
        พระผูมพีระภาคเจาโกนาคมนพระองคนั้น  ทรงมีพระนครชื่อวาโสภวดี 
พระชนกเปนพราหมณชื่อวา ยัญญทัตตะ  พระชนนีเปนพราหมณีชื่อวา  อุต- 
ตรา  คูพระอัครสาวกชื่อวา พระภิยโยสะ และพระอุตตระพระพุทธอุปฏฐาก 
ชื่อวา พระโสตถิชะ  คูพระอัครสาวิกาชื่อวา พระสมุททา และพระอุตตรา 
โพธิพฤกษชือ่วา  ตนอุทุมพร  พระสรีระสูง  ๓๐ ศอก  พระชนมายุสามหม่ืนป 
ภริยาเปนพราหมณีชื่อ  รจุิคัตตา โอรสชื่อ พระสตัถวาหะ ออกอภิเนษกรมณ 
ดวยยานคือชาง   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                พระนครชื่อวา    โสภวดี   มีกษัตริยพระนามวา 
        โสภะ   ตระกูลของพระสัมพุทธเจาเปนตระกูลใหญ 
        อยูในนครน้ัน.                  
                พระโกนาคมนพุทธเจา    ผูเปนพระศาสดา   มี  
        พระชนกเปนพราหมณชื่อวา   ยญัญทัตตะ   พระชนนี 
        เปนพราหมณ  ชื่อวาอุตตรา.  
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        พระโกนาคมนศาสดา     มีพระอัครสาวกชื่อวา    พระ- 
        ภิยโยสะและพระอตุตระ  พระพุทธอุปฏฐากชื่อวา  พระ- 
        โสตถิชะ. 
                พระอัครสาวิกา   ชือ่วาพระสมุททา   และพระ- 
        อุตตราโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
        เรียกวาตนอุทุมพระ. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น  สูง  ๓๐ ศอก  ประดับ 
        ดวยพระรัศมีทั้งหลาย  เหมือนทองในเบาชางทอง. 
                ในยุคน้ัน   พระชนมายุของพระพุทธเจาสามหมื่น 
        ป  พระองคทรงพระชนมยืนถึงเพียงน้ัน    จงึยังหมูชน 
        เปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                พระองคทั้งพระสาวก     ทรงยกธรรมเจดียอัน 
        ประดับดวยผาธรรม       ทรงทําเปนพวงมาลัยดอกไม 
        ธรรมแลวดับขันธปรินิพพานแลว. 
                พระสาวกของพระองคพิลาสฤทธ์ิยิ่งใหญ  พระ 
        ผูมีพระภาคเจา    ผูประกาศธรรมอันเปนสิริ  ทั้งน้ันก็ 
        อันตรธานไปสิ้น  สังขารท้ังปวงก็วางเปลา  แนแท.  
 

                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อกุกฺามุเข    ไดแก   เตาของชางทอง. 
บทวา  ยถา  กมฺพ  ก็คือ    สุวณิณนิกฺข  วิย   เหมือนแทงทอง.    บทวา 
เอว   รสีหิ    มณฺฑิโต      ไดแก    ประดับตกแตงดวยรัศมีทั้งหลายอยางนี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 666 

บทวา    ธมมฺเจติย   สมสฺุเสตฺวา  ไดแก  ประดิษฐานพระเจดียสําเร็จดวยโพธิ- 
ปกขิยธรรม  ๓๗. บทวา   ธมฺมทุสฺสวิภสูิต   ไดแก    ประดับดวยธงธรรมคือ 
สัจจะ ๔.   บทวา   ธมมฺปุปฺผคุฬ   กตฺวา   ไดแก  ทําใหเปนพวงมาลัยดอกไม 
สําเร็จดวยธรรม.      อธิบายวา    พระศาสดาพรอมทั้งพระสงฆสาวก   โปรดให 
ประดิษฐานพระธรรมเจดีย   เพ่ือมหาชนท่ีอยู  ณ  ลานพระเจดียสําหรับบําเพ็ญ 
วิปสสนา  จะไดนมัสการ แลวก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน.   บทวา   มหาวิลาโส 
ไดแก     ผูถงึความพิลาสแหงฤทธิ์ยิ่งใหญ.      บทวา    ตสฺส     ไดแก    ของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.   บทวา   ชโน   ไดแก   ชน  คือ   พระสาวก. 
บทวา    สริิธมฺมปฺปกาสโน   ความวา      และพระผูมีพระภาคเจาผูประกาศ 
โลกุตรธรรม  พระองคนั้น     ทั้งน้ันก็อันตรธานไปส้ิน. 
        ในคาถาท่ีเหลือทุกแหง   คําชัดแลวท้ังน้ันแล. 
                สุเขน  โกนาคมโน  คตาสโว 
                วิกามปาณาคมโน  มเหสี 
                วเน   วิเวเก   สริินามเธยฺเย 
                วสิุทฺธวสาคมโน  วสิตฺถ. 
                พระโกนาคมนพุทธเจา  ทรงมีอาสวะไปแลวโดย 
        สะดวก  ผูเปนที่มาแหงสัตวผูปราศจากกาม   ผูแสวงคุณ 
        ยิ่งใหญ   ผูเปนที่มาแหงวงศของพระผูบริสุทธิ์  ประทบั 
        อยู ณ  ปาอันมีนามเปนสิริ  อันสงัด. 
                จบพรรณนาวงศพระโกนาคมนพุทธเจา  
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          ๒๔.  วงศพระกัสสปพทุธเจาที่  ๒๔ 
 

                 วาดวยพระประวัติของพระกัสสปพุทธเจา 
 
                 [๒๕]  ตอมาจากสมัยของ  พระโกนาคมนพุทธ- 
        เจา   กม็ีพระสัมพุทธเจาพระนามวา  กัสสปะ   ผูสูงสุด 
         แหงสัตวสองเทา  จอมทัพธรรม  ผูทําพระรัศมี. 
                เรอืนของตระกูล   มขีาวนําโภชนะมาก  ก็สลัด 
         ทิ้งแลว   ใหทานแกพวกยาจก  ยงัใจใหเต็มแลวทําลาย 
         เครื่องผูกพันดังคอก    เหมือนโคอุสภะพังคอกฉะนั้น 
        กบ็รรลพุระสัมโพธิญาณสูงสุด. 
                เมือ่พระกัสสปพุทธเจาผูนําโลก     ทรงประกาศ 
         พระธรรมจักร   อภสิมัยครั้งท่ี  ๑    ก็ไดมีแกสัตวสอง 
        หมื่นโกฏิ. 
                ครัง้พระพุทธเจาเสด็จจาริกในเทวโลก  ๔  เดือน 
         อภิสมยัครั้งท่ี ๒  ไดมีแกตัวหน่ึงหมื่นโกฏิ. 
                ครัง้ทรงแสดงยมกปาฏิหารยิ   ประกาศพระสัพ- 
        พัญุตญาณ  อภิสมยัครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวหาพันโกฏิ. 
                พระชินพุทธเจาประทับนั่ง  ณ สภา ชือ่ สุธรรมา 
         ณ ดาวดึงสเทวโลกทรงประกาศพระอภิธรรม  ทรงยัง 
         เทวดาสามพันโกฏิใหตรัสรู. 
                อีกครั้งหนึ่ง    ทรงแสดงธรรมโปรดนรเทวยักษ  
        อภิสมัยของสัตวเหลาน้ัน   นบัจํานวนไมถวน.   
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                พระผูเปนเทพแหงเทพพระองคนั้น     ทรงมีสัน- 
         นิบาต ประชุมพระสาวกขีณาสพผูไรมลทิน  มีจิตสงบ 
         คงท่ี   ครั้งเดียว. 
                ครัง้น้ัน    เปนสันนิบาตประชุมพระภิกษสุาวก 
         สองหมื่น   ผูเปนพระขีณาสพลวงภพ  เสมอกันดวยหิร ิ
          และศลี. 
                ครัง้น้ัน   เราเปนมาณพ ปรากฏช่ือวา  โชติปาละ 
         ผูคงแกเรียน  ทรงมนต    จบไตรเพท      ถึงฝงในลัทธิ 
         ธรรมของตน   ในลักษณศาสตร   และ  อิติหาสศาสตร 
         ฉลาดรูพ้ืนดินและอากาศ   สําเรจ็วิชาอยางสมบูรณ. 
                อปุฏฐากของพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ   ชือ่วา 
           ฆฏิการะ   ผูนาเคารพ  นายําเกรง   อันพระองคทรง 
          แนะนาํในอริยผลท่ี  ๓  [อนาคามีผล] 
                ทานฆฏิการอุบาสกพาเราเขาเฝาพระกัสสปชิน- 
         พุทธเจา  เราฟงธรรมแลวก็บวชในสํานักของพระองค. 
                เราเปนผูปรารภความเพียร ฉลาดในขอวัตรนอย         
        ใหญไมเส่ือมคลาย ไมวาในคุณขอไหนๆ ยังคําส่ังสอน 
         ของพระชินพุทธเจาใหบรบิูรณอยู. 
                เราเลาเรียนนวังคสัตถุศาสน     พุทธวจนะตลอด 
         ทั้งหมด  ยังพระศาสนาของพระชินพุทธเจาใหงามแลว.   
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                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น    ทรงเห็นความอัศ- 
         จรรยของเรา   ก็ทรงพยากรณวา ในภัทรกัปน้ี  ทานผูนี ้
         จักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
         อันนารื่นรมย  ต้ังความเพียร  ทําทุกกรกิริยา. 
                พระตถาคตประทับน่ัง  ณ โคนตนอชปาลนิโครธ  
         รับขาวมธุปายาส ณ  ที่นั้นแลวเสด็จเขาไปยังแมน้ํา 
          เนรัญชรา. 
                พระชินเจาพระองคนั้น    เสวยขาวมธุปายาสท่ีริม 
         ฝงแมน้ําเนรัญชรา   เสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัด 
         แตงไว  เขาไปท่ีโคนโพธิพฤกษ. 
                แตนั้น   พระผูมีพระยศยิ่งใหญ  ทรงทําประทัก- 
        ษณิโพธิมัณฑสถานอันยอดเยี่ยม   ตรัสรู  ณ  โคนโพธิ- 
        พฤกษชื่อตนอัสสัตถะ. 
                ทานผูนี้   จักมพีระชนนีพระนามวา พระนางมายา 
        พระชนกพระนามวา พระเจาสุทโธทนะ  ทานผูนี้จักมี 
         พระนามวา โคตมะ. 
                จักมีพระอัครสาวกชื่อวาพระโกลิตะ   และพระ- 
         อุปติสสะ  ผูไมมีอาสวะ   ปราศจากราคะ   มจีิตสงบ 
        ต้ังมั่น  พระพุทธอุปฏฐากชื่อวาพระอานันทะ  จักบํารุง 
         พระชนิเจาผูนี้.   
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                จักมีพระอัครสาวิกา ชื่อ พระเขมา  และพระอุบล- 
        วรรณา    ผูไมมีอาสวะ    ปราศจากราคะ    มจีิตสงบ 
        ต้ังมั่น  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        เรียกวาตนอัสสัตถะ. 
                จักมีอัครอุปฏฐาก    ชื่อวาจิตตะ     และหัตถกะ 
         อาฬวกะ  อัครอุปฏฐายิกา   ชือ่วานันทมาตาและอุตตรา 
        พระโคตมะผูมีพระยศ  จักมีพระชนมายุ  ๑๐๐ ป. 
                มนุษยแลเทวดาท้ังหลาย   ฟงพระดํารัสนี้ของ 
        พระผูไมมีผูเสมอ   ผูแสวงคุณยิ่งใหญแลว     ก็ปลาบ 
         ปลื้มใจวา  ทานผูนี้เปนหนอพุทธางกูร. 
                หมื่นโลกธาตุ  ทั้งเทวดา   พากันโหรองปรบมือ 
         หัวรอราเริง  ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาววา 
                ผิวา  พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก- 
         นาถพระองคนี้ไซร    ในอนาคตกาล  พวกเราก็จักอยู 
         ตอหนาของทานผูนี้. 
                มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา   พลาดทานํ้าขาง 
         หนา  กถื็อเอาทานํ้าขางหลัง  ขามแมน้ําใหญ  ฉันใด. 
                พวกเราทั้งหมด    ผิวา ผานพนพระชินพุทธเจา 
         พระองคนี้ไซร ในอนาคตกาล พวกเราก็จักอยูตอหนา 
        ของทานผูนี้  ฉันนัน้เหมือนกัน. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว   จิตก็ก็ยิ่งเลื่อม 
         ใส     จงึอธิษฐานขอวัตรย่ิงยวดขึ้นไป     เพ่ือบําเพ็ญ 
         บารมี  ๑๐ ใหบริบูรณ.   
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                เราทองเที่ยวไปอยางนี้      เวนเด็ดขาดจากการ 
           อนาจารเราทําแตกิจกรรมที่ทําไดยาก    ก็เพราะเหตุ 
          อยากไดพระโพธิญาณอยางเดียว. 
                พระนคร  ชื่อวาพาราณสี    มีกษัตริยพระนามวา 
          พระเจากีกิ  ตระกูลของพระกัสสปพุทธเจาเปนตระกูล 
         ใหญ   อยูในพระนครนั้น. 
                พระกัสสปพุทธเจา ผูแสวงคุณยิ่งใหญมีพระชนก  
         เปนพราหมณชื่อวา   พรหมทัตตะ   พระชนนเีปน 
         พราหมณีชื่อวาธนวดี. 
                พระองคครองฆราวาสวิสัยอยูสองพันป   มีปรา- 
          สาทชัน้เยี่ยม  ๓ หลัง ชื่อวาหังสะ  ยสะ  และ สิริจันทะ 
         มีนางบําเรอสี่หม่ืนปแปดพันนางมีพระนางสุนันทาเปน 
          ประมขุ  มีพระราชบุตรพระนามวา  วิชิตเสนะ. 
                พระผูสูงสุดในบุรุษ     ทรงเห็นนิมิต   ๔   ออก 
          อภิเนษกรมณดวยปราสาท  ทรงบําเพ็ญเพียร  ๗ วัน. 
                พระมหาวีระกัสสปะ  ผูนําโลก  สูงสุดในนรชน 
         อันทาวมหาพรหมอาราธนาแลว     ทรงประกาศพระ- 
           ธรรมจักร  ณ มิคทายวัน.                                   
                พระกัสสปพุทธเจา  ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ- 
         อัครสาวก      ชื่อวาพระติสสะ     และพระภารทวาชะ 
        พุทธอุปฏฐาก   ชื่อวาพระสัพพมิตตะ. 
                มพีระอัครสาวิกา   ชื่อวาพระอนุลา    และพระอุรุ 
         เวลา  โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจา  พระองคนั้น  
         เรียกวาตนนิโครธ.  
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                มอีัครอุปฏฐากชื่อวาสุมังคละและฆฏิการะ    ม ี
            อัครอุปฏฐายิกา  ชื่อวาวิชิตเสนา  และภัททา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น  สูง  ๒๐  ศอก  เหมือน 
           สายฟาแลบในอากาศ  เหมอืนดวงจันทรทรงกลด. 
                พระองคผูแสวงคุณยิ่งใหญ   มีพระชนมายุสอง 
            หมื่นป  พระองคมีพระชนมยนืถึงเพียงน้ัน    จึงยังหมู 
           ชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                พระองค  ทรงสรางสระธรรม  ประทานศีลเปน 
             เครื่องลูบไล  ทรงนุงผาธรรม  แจกจายพวงมาลัยธรรม. 
                ทรงต้ังธรรมอนัใสสะอาดเปนกระจกแกมหาชน 
            คนเหลาใดเหลาหนึ่ง     ปรารถนาพระนิพพานก็จักดู 
             เครื่องประดับของเรา.       
                ประทานศีลเปนเส้ือ   ฌานเปนเกราะหนัง   หม 
             ธรรมเปนหนัง  [เสือ]  ประทานเกราะสวมอันสูงสุด. 
                ประทานสติเปนโล      ญาณเปนหอกคมกริบ 
            ประทานธรรมเปนพระขรรคอยางดี     ศีลเปนเครื่อง* 
        ย่ํายีศัตรู. 
                ประทานวิชชา  ๓  เปนเครื่องประดับ  ผล  ๔  เปน 
            มาลัยคลองคอ ประทานอภิญญา  ๖  เปนอาภรณ  ธรรม 
           เปนดอกไมประดับ.  
 
๑. อ. สีลสสคฺคฆทฺทน   ศีลเปนเคร่ืองย่ํายคีวามคลุกคลี  
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                พระองคทั้งพระสาวก     ประทานพระสัทธรรม 
         เปนเศวตฉัตรไวปองกันบาป    ทรงเนรมิตดอกไมคือ 
         ทางอันไมมีภัย แลวก็ดับขันธปรนิิพพาน. 
                นัน่คือพระสัมมาสัมพุทธเจา     ผูมีพระคุณหา 
         ประมาณมิได  อันใครเขาเฝาไดยาก. 
                นัน่คือพระธรรมรัตนะ  ทีพ่ระสัมมาสัมพุทธเจา 
           ตรัสไวดีแลว  ควรเรียกใหมาดู. 
                นัน่คือพระสังฆรัตนะ  ผูปฏิบัติดียอดเยี่ยมท้ังน้ัน  
         ก็อันตรธานไปส้ิน  สังขารทั้งปวงก็วางเปลา  แนแท. 
                พระชินศาสดา  มหากัสสปพุทธเจา  ดับขันธ- 
        ปรินิพพาน  ณ  พระวิหารเสตัพยาราม    ชินสถูปของ 
        พระองค  ณ พระวิหารน้ัน   สูงหนึ่งโยชน.         
                          จบวงศพระกัสสปพุทธเจาท่ี  ๒๔  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 674 

     พรรณนาวงศพระกัสสปพุทธเจาที่   ๒๔ 
 
        ภายหลงัตอมาจากสมัยพระผูมีพระภาคเจาโกนาคามนะ   เมื่อพระศาสนา 
ของพระองคอันตรธานแลว   สัตวที่มีอายุสามหม่ืนป   ก็เส่ือมลดลงโดยลําดับจน 
ถึงมีอายุสิบป  แลวเจริญอีก  จนมีอายุนับไมถวน  แลวก็เสื่อมลดลงอีกโดยลาํดับ 
เมื่อสัตวเกิดมามีอายุสองหมื่นป   พระศาสดาพระนามวากัสสปะ      ผูปกครอง 
มนุษยเปนอันมาก   ก็อุบติัข้ึนในโลก.  พระองคทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย  แลว 
บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต   จุติจากน้ันแลว    กถ็ือปฏิสนธิในครรภของพราหมณี 
ชื่อวาธนวดี   ผูมีคุณไพบูลย  ของพราหมณชื่อวาพรหมทัตตะ  กรุงพาราณสี 
ถวนกําหนดทศมาส  ก็ตลอดออกจากครรภชนนี  ณ อิสิปตนะมิคทายวัน  แตญาติ 
ทรงหลายต้ังพระนามของพระองคโดยโคตรวา    กัสสปกุมาร     พระองคครอง 
ฆราวาสวิสัยอยูสองพันป.  มีปราสาท ๓ หลังชื่อวาหังสวา  ยสวา   และสิรินนัทะ 
ปรากฏมีนางบําเรอสี่หม่ืนเเปดพันนาง  มีนางสุนันทาพราหมณี  เกิดแลว 
        เมื่อบุตรชื่อ  วิชิตเสนะ   ของ  นางสุนันทาพราหมณ ี   เกดิแลว 
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔  เกิดความสังเวชสลดใจ     เมื่อระหวางที่พระองคทรง 
ดําริเทาน้ัน ปราสาทก็หมุนเหมือนจักรแหงแปนทําภาชนะดิน      ลอยข้ึนสูทอง 
นภากาศ   อันคนหลายรอยแวดลอมแลว     ดุจดวงรัชนีกรในฤดูสารท   ทีเ่ปน 
กลุมทําความงามอยางยิ่งอันหมูดาวแวดลอมแลว    ลอยไปประหนึ่งประดับทอง   
นภากาศ   ประหน่ึงประกาศบุญญานุภาพ   ประหน่ึงดึงดูดดวงตาดวงใจของชน 
ประหน่ึงทํายอดไมทั้งหลายใหงามยิ่ง     เอาตนโพธิ์พฤกษชื่อนิโครธตนไทรไว 
ตรงกลางแลวลงต้ังเหนือพ้ืนดิน   ครั้งน้ัน   พระโพธิสัตวผูเปนมหาสัตวทรงยืน 
ที่แผนดิน    ทรงถือเอาผาธงชัยแหงพระอรหัตท่ีเทวดาถวาย    ทรงผนวชแลว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 675 

นางบําเรอของพระองคก็ลงจากปราสาท     เดินทางไปครึ่งคาวุต       พรอมดวย 
บริวารจึงพากันนั่งกระทําใหเปนดุจคายพักของกองทัพ.   แตนัน้   คนที่มาดวย 
ก็พากันบวชหมด    เวนนางบําเรอ. 
        ไดยินวา    พระมหาบุรุษ    อันชนเหลาน้ันแวดลอมแลวทรงบําเพ็ญ 
เพียร ๗ วัน  ในวันวิสาขบูรณมี  เสวยขาวมธุปายาส   ที่นางสุนันทาพราหมณี 
ถวายแลว   ทรงพักกลางวัน  ณ ปาตะเคียน   เวลาเย็น   ทรงรับหญา  ๘   กํา   ที ่
คนเฝาไรขาวเหนียว ชื่อ โสมะ ถวาย     จึงเขาไปยังโพธิพฤกษชื่อตนนิโครธ 
ทรงลาดหญากวางยาว ๑๕ ศอก   ประทับนั่งเหนือสันถัตน้ัน บรรลุพระอภิสัม- 
โพธิญาณ    ทรงเปลงพระอุทานวา    อเนกชาติสสาร   ฯ ล ฯ   ตณฺหาน 
ขยมชฺฌคา  ดังน้ี    ทรงยบัยั้งอยู  ๗  สัปดาห     ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของ 
ภิกษุหน่ึงโกฏิ    ซึ่งบวชกับพระองค      เสด็จไปทางอากาศ      ลงที่อิสิปตนะ 
มิคทายวัน   กรุงพาราณสี   อันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว     ทรงประกาศพระ 
ธรรมจักร ณ อิสิปตนะมิคทายวันนั้น  ครั้งน้ัน  ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑  ไดมีแก 
สัตวสองหมื่นโกฏ ิ ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา                 
                ตอมาจากสมัยของพระโกนาคมนพุทธเจา     กม็ ี
        พระสมัพุทธเจา พระนามวา  กัสสปะ ผูสูงสุดแหงสัตว  
        สองเทา  ผูเปนราชาแหงธรรม  ผูทําพระรัศมี. 
                เรอืนแหงสกุล     มีขาวนํ้าโภชนะ  เปนอันมาก 
        พระองคก็สละเสียแลว    ทรงใหทานแกยาจกท้ังหลาย 
        ยังใจใหเต็มแลว  ทําลายเครื่องผูก  ดุจโคอุสภะพังคอก 
        ฉะนั้น  ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม.   
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                เมือ่พระกัสสปพุทธเจา  ผูนําโลก  ทรงประกาศ 
        พระธรรมจักร  อภสิมัยครั้งท่ี  ๑ ไดมีแกสัตวสองหมื่น 
        โกฏ.ิ 
 

                                                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สฉฺฑฺฑิต  ไดแก  อันเขาละแลว   ทิ้ง 
แลว   เสียสละแลว.    บทวา   กุลมูล   ความวา   เรอืนแหงสกุล   มีกองโภคะ 
นับไมถวน   มีกองทรัพยหลายพันโกฏิ    มีโภคะเสมือนภพทาวสหัสสนัยน  ที ่
สละไดแสนยาก    ก็สละไดเหมือนอยางหญา.   บทวา   ยาจเก   ไดแก   ใหแก 
ยาจกทั้งหลาย.   บทวา   อาฬก  ไดแก  คอกโค.   อธิบายวา   โคอุสภะพังคอก 
เสียแลวก็ไปยังท่ีปรารถนาไดตามสบาย   ฉันใด   แมพระมหาบุรุษทําลายเครื่อง 
ผูกคือเรือนเสียแลว   ก็ทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณได   ฉันนั้น. 
        ตอมาอีก  เมื่อพระศาสดาเสด็จจาริกไปในชนบท  อภิสมยัครั้งท่ี ๒ ได 
มีแกสัตวหน่ึงหมื่นโกฏิ  ครั้งพระองคทรงทํายมกปาฏิหาริยที่โคนตนประดู   ใกล 
ประตูสุนทรนคร   ทรงแสดงธรรม   อภิสมัยครั้งที่ ๓    ไดมีแกสัตวหาพันโกฏ ิ
ตอมาอีก   ทรงทํายมกปาฏิหาริยแลว   ประทับนั่ง  ณ  เทวสภาชื่อสุธัมมา ในภพ 
ดาวดึงส    ซึง่ยากนักที่ขาศึกของเทวดาจะครอบงําได   เมื่อทรงแสดงอภิธรรม- 
ปฏก  ๗  คัมภีร  เพื่อทรงอนุเคราะหเทวดาทั้งหลาย  ในหมื่นโลกธาตุ   มีธนวดี 
ชนนีของพระองคเปนประมุข        ทรงยังเทวดาสามพันโกฏิใหดื่มอมฤตธรรม 
ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ครัง้  พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปในโลก  ๔  เดือน 
        อภิสมัยครั้งท่ี  ๒  ไดมีแกสัตวหน่ึงหมื่นโกฏิ.  
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                ครัง้ทรงแสดงยมกปาฏิหารยิ   ประกาศพระสัพ- 
        พัญุตญาณ   อภิสมัยครั้งท่ี  ๓   ไดมีแกเทวดาหาพัน 
        โกฏ.ิ 
                พระชินพุทธเจา   ประทบัน่ัง   ณ  ธรรมสภา   ชื่อ 
        สุธมัมา  ณ  เทวโลกอันนารื่นรมย    [ดาวดึงส]    ทรง 
        ประกาศพระอภิธรรม   ยังเทวดาสามพันโกฏิใหตรัสรู. 
                อีกครั้งทรงแสดงธรรมโปรดนรเทวยักษ  อภิสมัย 
        ไดมีแกสัตวเหลาน้ัน  นับจํานวนไมไดเลย. 
 

                             แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   จตุมาส    ก็คือ   จาตุมาเส  แปลวา  ๔ 
เดือน หรือปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา   จรติ   ก็คือ  อจร.ิ   แปลวา   ได 
เสด็จจาริกไปแลว      บทวา   ยมก   วิกุพฺพน   กตฺวา    ไดแก   ทรงทํายมก 
ปาฏิหาริย.  บทวา   ญาณธาตุ  ไดแก  สภาพของพระสัพพัญุตญาณ อาจารย 
บางพวกกลาววา  สพฺพาณธาตุ  ดังน้ีก็มี.  บทวา  ปกิตฺตยิ  ไดแก  ทรง 
ประกาศแกมหาชน.    บทวา    สุธมมฺา     ความวา   สภาชื่อวาสุธัมมามอียูใน 
ภพดาวดึงส พระองคประทับนั่ง  ณ สภาน้ัน. บทวา   ธมฺม  ไดแก พระอภธิรรม. 
        เขาวา   ครั้งน้ัน    มยีักษชื่อวา นรเทพ  ผูเปนนรเทพผูมีอานุภาพและ 
ผูพิชิต  ซึ่งมศีักด์ิใหญและฤทธิ์มากเหมือนนรเทพยักษที่กลาวมาแลวแตหนหลัง.  
นรเทพยักษนั้น    แปลงตัวเหมือนพระราชาในนครหน่ึงในชมพูทวีป  ทั้งรูปราง 
ทรวดทรงสุมเสียงทวงที  แลวฆาพระราชาตัวจริงกินเสีย ปฏิบติัหนาท่ีพระราชา 
พรอมทั้งในราชสํานัก  โปรดเสวยเนื้อไมจํากัดจํานวน.   เขาวา  นรเทวยักษนั้น  
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เปนนักเลงหญิงดวย    แตคราใดสตรีพวกท่ีฉลาดเฉลียว  รูจักเขาวา   ผูนี้ไมใช 
พระราชาของเรา นั่นอมนุษยผูฆาพระราชากินเสีย   ครานั้น   เขาทําเปนละอาย 
กินสตรีพวกน้ันหมด   แลวก็เดินทางไปนครอ่ืน.     ดวยประการดังนี้    นรเทว- 
ยักษนั้นกินมนุษยแลวก็มุงหนาไปทางสุนทรนคร   พวกมนุษยชาวนครเห็นเขา 
ถูกมรณภัยคุกคามก็สะดุงกลัว   พากันออกจากนครของตนหนีชมซานไป. 
        ครั้งน้ัน    พระกัสสปทศพล    ทรงเห็นพวกมนุษยพากันหนีไป    ก ็
ประทับยืนประจันหนานรเทวยักษนั้น    นรเทวยกัษครั้นเห็นพระเทพแหงเทพ 
ยืนประจันหนา   ก็แผดเสียงกัมปนาทดุดัน   รายกาจ  แตไมอาจใหพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเกิดความกลัวได    กถ็ึงพระองคเปนสรณะ   แลวทูลถามปญหา     เมือ่ 
พระองคทรงวิสัชนาปญหา   ทรงฝกเขา   แสดงธรรม    อภิสมัยก็ไดมีแกมนุษย 
และเทวดาท่ีมาประชุมกัน   เกินที่จะนับจํานวนไดถวน.   ดวยเหตุนั้น    จึงตรัส 
วา นรเทวสฺส  ยกฺขสฺส  เปนตน.  ในคาถาน้ัน  บทวา อปเร  ธมฺมเทสเน 
ไดแก  ในการแสดงธรรมครั้งอ่ืนอีก.   บทวา   เอเตสาน   ก็คือ  เอเตส. 
        พระผูมพีระภาคเจากัสสปะพระองคนั้น         มีสาวกสันนิบาตครั้งเดียว 
เทาน้ัน.  มีบตุรปุโรหิตในกรุงพาราณสี   ชื่อวา ติสสะ  เขาเห็นลักษณะสมบัติ 
ในพระสรีระของ พระกัสสปโพธิสัตว  ฟงบิดาพูด  ก็คิดวา ทานผูนี้จักออก 
มหาภิเนษกรมณเปนพระพุทธเจา   อยางไมตองสงสัย     จําเราจักบวชในสํานัก 
ของพระองคพนจากสังสารทุกข จึงไปยังปาหิมพานตที่มีหมูมุนีผูบริสุทธิ์  บวช 
เปนดาบส.   เขามีดาบสสองหมื่นเปนบริวาร.   ตอมาภายหลัง   เขาทราบขาววา 
พระกัสสปกุมาร  ออกอภิเนษกรมณบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ    จึงพรอมดวย 
บริวารมาบวชดวยเอหิภิกขุบรรพชาในสํานักของพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ 
แลวบรรลุพระอรหัต.   พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ    ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดง 
ในวันมาฆบูรณมีในสมาคมน้ัน.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  
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                พระผูเปนเทพแหงเทพแมพระองคนั้น      ทรงม ี
        สาวกสันนิบาต   ประชุมพระสาวกขีณาสพผูไรมลทิน 
        คงท่ี   ครั้งเดียว. 
                ครัง้น้ัน      เปนสันนิบาตประชุมภิกษุสาวกของผู 
        เปนพระขีณาสพ  ลวงอริยบุคคลระดับอื่น   เสมอกัน 
        ดวยหิรแิละศีล. 
 

                          แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อติกกฺนฺตภวนฺตาน ไดแก ผูเกินระดับ 
ปุถุชนและอริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน     คือเปนพระขีณาสพหมดทั้งนั้น. 
บทวา  หิริสีเลน  ตาทีน  ไดแก   ผูเสมอกันดวยหิริและศีล.  
        ครั้งน้ัน  พระโพธิสตัวของเรา เปนมาณพชื่อ โชติปาละ  จบไตรเพท 
มีชื่อเสียงในการทํานายลักษณะพ้ืนดิน     และลักษณะอากาศ      เปนสหายของ 
ฆฏิการะอุบาสก  ชางหมอ.  โชติปาลมาณพนั้น   เขาเฝาพระศาสดาพรอมกับ 
ฆฏิการะอุบาสกน้ัน   ฟงธรรมกถาของพระองคแลวก็บวชในสาํนักของพระองค 
พระโพธิสัตวนั้น    ทรงปรารภความเพียร  เลาเรียนพระไตรปฎกแลว   ยังพระ- 
พุทธศาสนาใหงามดวยการปฏิบัติขอวัตรใหญนอย   พระศาสดาแมพระองคนั้น 
ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้น.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
                ครัง้น้ัน  เราเปนมาณพปรากฏชื่อวา   โชติปาละ 
        เปนผูคงแกเรียน  ทรงมนต  จบไตรเพท. 
                ถึงฝงในลัทธิธรรมของตน  ในลักษณศาสตร 
        และอิติหาสศาสตร  ฉลาดในลักษณะพ้ืนดินและอากาศ 
        สําเร็จวทิยาอยางสมบูรณ.  
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                อปุฏฐากของพระผูมีพระภาคเจากัสสปะชื่อวา 
        ฆฏิการะ เปนผูนาเคารพ  นายําเกรง  อันพระกัสสป- 
        พุทธเจาทรงส่ังสอนในพระอริยผลท่ี  ๓ [อนาคามิผล]. 
                ฆฏิการะอุบาสก  พาเราเขาไปเฝาพระกัสสปชิน- 
        พุทธเจา  เราฟงธรรมของพระองคแลวก็บวชในสํานัก 
        ของพระองค. 
                เราปรารภความเพียร  ฉลาดในขอวัตรใหญนอย 
        จึงไมเส่ือมคลายในท่ีไหนๆ    ยังศาสนาของพระชิน- 
         พุทธเจาใหเต็มแลว. 
                เราเลาเรียนนวังคสัตถุศาสน    อันเปนพระพุทธ  
        ดํารัสตลอดหมด  จงึยังพระศาสนาของพระชินพุทธเจา 
        ใหงาม. 
                พระพุทธเจาแมพระองคนั้น        ทรงเห็นความ 
        อัศจรรยของเรา     ก็ทรงพยากรณวา    ในภทัรกัปน้ี 
        ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจา. 
                พระตถาคต ออกอภิเนษกรมณจากกรุงกบิลพัสดุ 
        อันนารืน่รมย ฯ ล ฯ  จักอยูตอหนาของทานผูนี้. 
                เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว    จิตก็ยิ่งเลื่อม 
        ใส  จึงอธิษฐานขอวตัรย่ิงยวดขึ้นไป  เพ่ือบําเพ็ญบารมี  
          ๑๐  ใหบรบิูรณ. 
                เราทองเท่ียวอยางน้ี    เวนขาดอนาจาร    เราทํา 
        กิจกรรมท่ีทําไดยาก      เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณ 
        อยางเดียว.   
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                                                         แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา  ภมูนฺตลิกฺขกุสโล   ความวา   เปน 
ผูฉลาด   ในวิชาสํารวจพ้ืนดิน    วิชาดูลักษณะอากาศ     วิชาดาราศาสตรและ 
วิชาโหราศาสตร.      บทวา    อุปฏโก    แปลวา    ผูบํารุง.      บทวา 
สปฺปติสฺโส  ไดแก   ผูนาเกรงขาม.  บทวา  นิพฺพุโต  ไดแก  อันทรงแนะ 
นําแลว   หรอืปรากฏแลว.    บทวา   ตติเย   ผเล   เปนนิมิตสัตตมี    ความวา 
อันทรงแนะนําแลว     เพราะเหตุบรรลุอริยผลท่ี ๓.    บทวา   อาทาย   ไดแก 
พาเอา.   บทวา  วตฺตาวตฺเตสุ  ไดแก  ในขอวัตรนอยและขอวัตรใหญ.   บทวา 
โกวิโท  ไดแก  ผูฉลาดในการยังขอวัตรเหลาน้ันใหเต็ม.  ดวยบทวา  น  กฺวจิ 
ปริหายามิ   ทรงแสดงวา    เราไมเสื่อมแมในที่ไหนๆ  แมแตในศีลหรือสมาธิ 
สมาบัติเปนตนอยางไหน ๆ   ข้ึนชื่อวา    ความเสื่อมของเราในคุณท้ังปวง   ไมมี 
เลย.  ปาฐะวา  น โกจิ  ปรหิายามิ  ดังน้ีก็มี   ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. 
        คําวา   ยาวตา   นั้น   เปนคําแสดงข้ันตอน.     ความวา    มปีระมาณ 
เพียงไร.  บทวา  พุทฺธภณิต  ไดแก พระพุทธวจนะ.  บทวา  โสภยึ   ไดแก 
ใหงามแลว    ใหแจมแจงแลว.      บทวา   มม   อจฉฺริย  ความวา    พระผูมี 
พระภาคเจากัสสปะ  ทรงเห็นสัมมาปฏิบัติของเรา    ไมทั่วไปกับคนอ่ืนๆ   นา 
อัศจรรยไมเคยมี.  บทวา  สสริตฺวา ไดแก  ทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ.   บทวา 
อนาจร  ไดแก  อนาจารที่ไมพึงทํา  ไมควรทํา. 
        ก็พระผูมีพระภาคเจากัสสปะพระองคนั้น  ทรงมีนครเกิดชื่อวาพาราณสี 
มีชนกเปนพราหมณชื่อวา พรหมทัตตะ   มชีนนีเปนพราหมณีชื่อวา   ธนวดี  
มีคูพระอัครสาวกชื่อวาพระติสสะและพระภารทวาชะมีพุทธอุปฏฐากชื่อวา 
พระสัพพมิตตะมีคูพระอัครสาวิกาชื่อวาพระอนุฬาและอุรุเวฬาโพธิพฤกษ  
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ชื่อวา  นิโครธ   ตนไทร  พระสรีระสูง ๒   ศอก  พระชนมายุสองหม่ืนป  ภริยา 
ชื่อวา  สุนันทา  บุตรชื่อ  วิชิตเสนะ  ออกอภิเนษกรมณดวยยานคือปราสาท. 
ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                มนีคร  ชื่อวาพาราณสี  มกีษัตริยพระนามวา  กิก ี 
        ตระกูลของพระสัมพุทธเจาเปนตระกูลใหญ     อยูใน 
        พระนครนั้น. 
                พระกัสสปพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณย่ิงใหญ  มีชนก 
        เปนพราหมณ  ชื่อวาพรหมทัตตะ  มีชนนีเปนพราหมณ  
        ชื่อวา ธนวดี. 
                พระกัสสปพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญ  มีพระ- 
        อัครสาวก   ชื่อวาพระติสสะ  และพระภารทวาชะ    ม ี
        พุทธอปุฏฐากชื่อวา  พระสัพพมติตะ. 
                มอีัครสาวกา  ชื่อพระอนุฬา  และ  พระอุรุเวฬา 
        โพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เรียกวา 
        ตนนิโครธ. 
                มอีัครอุปฏฐาก ชื่อวาสุมังคละ และ ฆฏิการะ  ม ี
        อัครอุปฏฐายิกา  ชื่อวาวิชิตเสนา  และภัททา. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น    สูง  ๒๐ ศอก  เหมือน 
        สายฟาอยูกลางอากาศ  เหมอืนจนัทรเพ็ญทรงกลด. 
                พระกัสสปพุทธเจา   ผูแสวงคุณยิ่งใหญพระองค 
        นั้น   มพีระชนมายสุองหมื่นป  พระองคทรงมีพระชนม  
        ยืนถึงเพียงน้ัน     จงึยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ.   
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                ทรงสรางสระคือธรรม  ประทานเครื่องลูบไลคือ 
        ศีล  ทรงนุงผาคือธรรม  ทรงแจกมาลัยคือธรรม. 
                ทรงวางธรรมอันใสไรมลทนิ  ตางกระจก ไวใน 
        มหาชน  บางพวกปรารถนาพระนิพพาน   กจ็งดูเครื่อง 
        ประดับของเรา. 
                ประทานเส้ือคือศีล  ผูกสอดเกราะ คือฌาน  หม 
        หนังคือธรรม  ประทานเกราะชั้นเย่ียม. 
                ประทานสติเปนโล   ประทานธรรมเปนพระ- 
        ขรรคอยางดี   ศีลเปนเครื่องยํ่ายีการคลุกคลี. 
                ประทานวิชชา  ๓  เปนเครื่องประดับ    ผลท้ัง  ๓ 
        เปนมาลัยสวมศีรษะ ประทานอภิญญา  ๖  เปนอาภรณ  
        ธรรมเปนดอกไมเครื่องประดับ. 
                พระองคทั้งพระสาวก     ประทานพระสัทธรรม- 
        เปนฉัตรขาว  กั้นบาป   เนรมิตดอกไม   คือทางท่ีไมมี 
        ภัยแลว   ก็ดับขันธปรินิพพาน.   
                กน็ั่น   คือพระสัมมาสัมพุทธะ   ผูมีพระคุณหา 
        ประมาณมิได  อันใครเขาเฝาไดยาก  นั่นคือพระธรรม. 
        รัตนะท่ีพระองคตรัสไวดีแลว  ควรเรียกใหมาดู. 
                นัน่คือพระสังฆรัตนะ ผูปฏิบัติดียอดเยี่ยม  ทั้งน้ัน 
        ก็อันตรธานไปสิ้น สังขารท้ังปวง  ก็วางเปลาแนแท.  
 
                                                 แกอรรถ  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   วิชชฺลุฏ ีว   ไดแก  ดุจสายฟาแลบอัน 
ต้ังอยู   โดยเปนของทึบ.  บทวา  จนฺโทว  คหปูริโต   ไดแก  ดจุดวงจันทร  
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เพ็ญอันทรงกลดแลว.      บทวา    ธมมฺตฬาก  มาปยิตฺวา    ทรงสรางสระ 
คือพระปริยัติธรรม.  บทวา   ธมมฺ  ทตฺวา  วิเลปน  ไดแก  ประทานเครื่อง 
ลูบไล    เพ่ือประดับสันตติแหงจิต     กลาวคือจตุปาริสุทธิศีล.   บทวา  ธมมฺ- 
ทุสฺส  นิวาเสตฺวา ไดแก  นุงผาคู  กลาวคือธรรม   คือหิริ  และโอตตัปปะ. 
บทวา    ธมมฺมาล   วภิชชฺิย   ไดแก   จําแนก     คือเปดพวงมาลัยดอกไมคือ 
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ. 
        บทวา   ธมฺมวมิลมาทาส  ความวา  วางกระจก  กลาวคือโสดาปตติ- 
มรรคอันไรมลทิน     คือกระจกธรรมใกลริมสระธรรมสําหรับมหาชน     เพ่ือ 
กําหนดธรรมที่มีโทษและไมมีโทษที่เปนกุศลและอกุศล.    บทวา    มหาชเน 
แปลวา  แกมหาชน. บทวา  เกจิ  กคื็อ  เยเกจิ.  บทวา  นิพฺพาน   ปตฺเถนฺตา 
ความวา     เที่ยวปรารถนาพระนิพพาน      อันกระทําความยอยยับแกมลทนิคือ 
อกุศลทั้งมวล   อันไมตาย  ปจจัยปรุงแตงมิได  ไมมีทุกข   สงบอยางยิ่งมีอันไม 
จุติเปนรส   ชนเหลาน้ันจงดูเครื่องประดับนี้    มปีระการที่กลาวแลวอันเราแสดง 
แลว. ปาฐะวา  นิพฺพานมภิปตฺเถนฺตา  ปสฺสนฺตุ  ม   อลงฺกร   ดังนี้ก็มี 
ความก็อยางน้ันเหมือนกัน.  บทวา  อลงฺกร  ทานทํารัสสะ  กลาว. 
        บทวา  สีลกฺจุก   ทตฺวาน ไดแก  ประทานเส้ือที่สําเร็จดวยศีล  ๕ 
ศีล   ๑๐  และจตุปาริสุทธิศีล.  บทวา  ฌานกวจวมมฺิต  ไดแก  ผูกเครื่องผูก 
คือเกราะ    คือจตุกกฌานและปญจกฌาน.    บทวา   ธมฺมจมฺม  ปารุปตฺวา 
ไดแก   หมหน่ึงคือธรรมที่นับไดวาสติสัมปชัญญะ.   บทวา  ทตฺวา  สนฺนา- 
หนุตฺตม   ความวา   ประทานเครื่องผูกสอดคือวิริยะ    ที่ประกอบดวยองค ๔ 
อันสูงสุด.   บทวา  สติผลก  ทตฺวาน   ไดแก  ประทานเครื่องปองกันคือโล 
คือสติปฏฐาน  ๔  เพ่ือปองกันโทษอริและบาปมีราคะเปนตน.    บทวา  ติขิณ  
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าณกุนฺติม  ไดแก  หอกคือวิปสสนาญาณอันคมกริบ  คือหอกคมอยางดีคือ 
วิปสสนาญาณ   ที่สามารถแทงตลอดได.   หรือความวา   ทรงตั้งนักรบคือพระ- 
โยคาวจร  ที่สามารถทําการกําจัดกองกําลังคือ  กิเลสได.   บทวา   ธมมฺขคฺควร 
ทตฺวา  ไดแก  ประทานพระขรรคอยางดีคือมรรคปญญา  ที่มีคมอันลับดวยกลีบ 
อุบลคือความเพียร  แกพระโยควาจรนั้น.  บทวา    สีลสสคฺคมทฺทน   ความวา 
โลกุตรศลีอันเปนอริยะ   เพ่ือย่ํายีการคลุกคลีดวยกิเลสคือเพ่ือฆากิเลส. 
        บทวา  เตวิชฺชาภูสน  ทตฺวาน ไดแก  ประทานเครื่องประดับสําเร็จ 
ดวยวิชชา  ๓.  บทวา  อาเวฬ   จตุโร  ผเล  ไดแก  ทําผล  ถ  ใหเปนพวง 
มาลัยคลองคอ.   บทวา  ฉฬภิฺาภรณ  ไดแก   ประทานอภิญญา ๖   เพ่ือ 
เปนอาภรณ  และเพื่อกระทําการประดับ.  บทวา  ธมฺมปุปฺผปลนฺธน  ไดแก 
ทําพวงมาลัยดอกไม  กลาวคือโลกุตรธรรม  ๙.     บทวา  สทฺธมมฺปุณฺฑรจ-ฺ   
ฉตฺต  ทตฺวา  ปาปนิวารณ  ไดแก  ประทานเศวตฉัตรคือวิมุตติอันบริสุทธิ์ 
สิ้นเชิง   เปนเครื่องกันแดดคืออกุศลทั้งปวง.    บทวา   มาปยิตฺวาภย   ปุปฺผ 
ความวา  ทําดอกไมคือมรรคมีองค ๘ ที่ใหถึงเมืองที่ไมมีภัย. 
        ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ  ดับขันธปรินิพพาน  ณ  เสตัพย- 
อุทยาน  ใกลเสตัพยนคร  แควนกาสี   เขาวา  พระบรมสารีริกธาตุของพระองค 
ไมกระจัดกระจายแพรหลายไป.     มนษุยทั่วชมพูทวีป     เมื่อสรางใชมโนสิลา 
หินออนแทนดิน ใชน้ํามันแทนนํ้า   เพ่ือกอภายนอกเปนแผนอิฐทองแตละแผน 
มีคาเปนโกฏิ   วิจิตรดวยรัตนะ   เพ่ือทําภายในใหเต็ม    เปนอิฐทองแตละแผน 
มีคาครึ่งโกฏิ  ชวยกันสรางเปนสถูปสูงหน่ึงโยชน.  
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                กสฺสโปป   ภควา   กตกิจฺโจ 
                สพฺพสตฺตหิตเมว  กโรนฺโต 
                กาสิราชนคเร  มิคทาเย 
                โลกนนฺทนกโร  นิวสิ. 
                แมพระผูมีพระภาคเจากัสสป   เสด็จกจิแลวทรง 
        ทําประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตวอยางเดียวทรงทํา 
        ความราเริงแกโลก  ประทับอยูประจํา  ณ  กรงุพาราณสี 
        ราชธานีแหงแควนกาสีแล. 
        ในคาถาท่ีเหลือ   ทกุแหง   คําชดัแลวท้ังน้ันแล. 
                 จบพรรณนาวงศพระกัสสปพุทธเจา  
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              วงศพระโคดมพุทธเจาที่ ๒๕ 
 
                 [๒๖]  บัดน้ี     เราเปนพระสัมพุทธเจา   ชื่อวา 
          โคตมะ     เจริญวัยในศากยสกุล     ต้ังความเพียรแลว 
         บรรลุพระโพธิญาณอันอุดม. 
                อนัทาวมหาพรหมอาราธนาแลว    ประกาศพระ- 
           ธรรมจักร  อภิสมยัครั้งท่ี  ๑  ไดมีแกสัตว  ๑๘ โกฏิ.  
                เมือ่ทรงแสดงธรรมตอจากนั้น     ในสมาคมแหง 
         มนุษยและเทวดา   อภิสมัยครั้งที่ ๒   ก็กลาวไมไดถึง 
         จํานวนผูบรรลุ.                 
                บดัน้ี   ในท่ีนีน้ี่แล   เราสั่งสอนราหุลโอรสของ 
         เรา  อภิสมัยครั้งท่ี  ๓  ก็กลาวไมไดถึงจํานวนผูบรรลุ.  
                สนันิบาตการประชุมสาวก    ผูแสวงคุณย่ิงใหญ 
         ของเรา  เปนการประชุมภิกษุ ๑,๒๕๐  มีครัง้เดียว.  
                เราไรมลทินรุงเรืองอยู    ทามกลางสงฆก็ใหทุก 
         อยางท่ีสาวกปรารถนา     เหมือนแกวจินดามณีใหทุก 
         อยางท่ีตองการ. 
                อนัความกรุณาสัตวทั้งหลาย    เราประกาศสัจจะ 
         ๔  แกผูจํานงหวังมรรคผล   ผูประสงคละความพอใจ 
        ในภพ.       
                ธรรมาภิสมัย  ไดมีแกสัตวหน่ึงหมื่น  สองหมื่น 
        อภิสมัยของสัตวไมนับจํานวนดวยหนึ่งคนหรือสองคน   
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                      ศาสนาของเรา  ผูศากยมุนีในโลกนี้  บริสุทธิ์ดี 
        แลว   แผไปกวางขวาง   คนเปนอันมากรูกัน     มั่นคง 
        เจริญออกดอกบานแลว. 
                      ภิกษุทั้งหมดหลายรอย  ผูไมมีอาสวะ   ปราศจาก 
        ราคะ   มีจิตสงบ    ต้ังมั่น  ยอมแวดลอมเราทุกเมื่อ. 
                      บัดน้ี  เด๋ียวน้ี  ภิกษุเหลาใด ละภพมนุษย  ภิกษ ุ
        เหลาน้ัน   เปนเสกขะ  ยังไมบรรลุพระอรหตั  วิญูชน 
          ก็ติเตียน. 
                       นรชนผูทองเท่ียวไปในสังสารวัฏ   ผูยินดีในธรรม 
        ทุกเมื่อ  เมื่อชมเชยอริยมรรค  รุงเรืองอยู   ก็จกัตรัสรู. 
                       เรามีนครชือ่กบิลพัสดุ    พระชนก  พระนามวา 
        พระเจาสุทโธทนะ  พระชนนีเรียกวา  พระนางมายาเทวี. 
                เราครองฆราวาสวิสัยอยู  ๒๙ ป   มีปราสาทเย่ียม 
        ๓  หลัง  ชื่อวาสุจันทะ โกกนุทะ  และโกญจะ  มีสนม 
        กํานัลทีแ่ตงกายงามส่ีหมื่นนาง  อัครมเหสีพระนามวา 
        พระยโสธรา  โอรสพระนามวาพระราหุล. 
                       เราเห็นนิมติ  ๔   ออกอภิเนษกรมณดวยยาน  คือ 
        มา  ทําความเพียร  ประพฤติทุกกรกิริยา ๖  ป. 
                       เรา  ชินโคตมะสัมพุทธเจา   ประกาศพระธรรม- 
        จักร  ณ  ปาอิสิปตนะ มิคทายวัน ณ  กรุงพาราณสี เปน 
        สรณะของสัตวทั้งปวง. 
                       เรามีภิกษุคูพระอัครสาวก   ชื่อวาโกลิตะ   และ 
        อุปติสสะ  มีพุทธอุปฏฐากประจําสํานักชื่อวาอานันทะ.   
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                เรามีภิกษุณีอัครสาวิกา   ชื่อเขมาและอุบลวรรณา 
        มีอัครอปุฏฐากชื่อวาจิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ  มีอัคร 
         อุปฏฐายิกาชื่อวา  นันทมาตา และอุตตรา  เราบรรลุสมั- 
         โพธิญาณอันอุดม ณ โคนโพธิพฤกษ   ชื่อตนอัสสัตถะ. 
                เรามีรัศมีวาหนึ่ง  สูง  ๑๖  ศอก  อายุเรา  ณ บัดน้ี 
        นอย  รอยป  เราดํารงชนมอยูเพียงน้ัน    ก็ยังหมูชนเปน 
        อันมากใหขามโอฆะ  เราต้ังคบเพลิงคือธรรม  ปลุกชน 
        ที่เกิดมาภายหลังใหต่ืน. 
                ไมนานนัก       แมเราพรอมดวยสงฆสาวกก็จัก 
         ปรินิพพานในท่ีนี้นี่แล เพราะส้ินอาหาร  เหมือนดวงไฟ 
        ดับ   เพราะส้ินเชื้อฉะนั้น. 
                เดชท่ีไมมีใครเทียบไดเหลาน้ัน    ทั้งยศพละและ 
        ฤทธิ์เหลาน้ี   เราผูมเีรือนกายทรงคุณ  วิจิตรดวยมหา- 
        ปุริสลักษณะ  ๓๒ ประการ  มีฉัพพรรณรังสีสองสวาง 
        ทั้งสิบทิศ   ด้ังดวงอาทิตย.   ทั้งน้ันก็จักอันตรธานไป 
         สิ้น  สงัขารท้ังปวงก็วางเปลา   แนแท. 
                จบวงศพระโคดมพุทธเจาท่ี  ๒๕  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 690 

        พรรณาวงศพระโคดมพุทธเจาที่  ๒๕ 
 
                            เรื่องนิทานกาลไกล 
 
                เพราะเหตุที่ถึงลําดับการพรรณนาวงศ  ของพระ- 
        พุทธเจาของเราแลว     ฉะนั้น     บัดน้ีจะพรรณาวงศ 
        พระพทุธเจาของเรานั้น  ดังตอไปนี้. 
        ในนิทานกาลไกลน้ัน  พระโพธสิัตวของเราทรงทําอธิการในสํานักของ 
พระพุทธเจา ๒๔ พระองค    มีพระทีปงกรพุทธเจาเปนตน      มาถึงส่ีอสงไขย 
กําไรแสนกัป  แตสวนกาลภายหลังของพระผูมีพระภาคเจากัสสปะไมมีพระพุทธ- 
เจาพระองคอ่ืน  เวนแตพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้.   ดังนั้น  พระโพธสิัตว 
ไดพยากรณในสํานักพระพุทธเจา ๒๔ พระองค  ก็ทรงบําเพ็ญพุทธการกธรรม 
มีทานบารมีเปนตน    ที่พระโพธิสัตว   ผูรวบรวมธรรม  ๘ ประการ   เหลาน้ีวา 
อภินีหาร   ยอมสําเร็จได   เพราะรวบรวมธรรม ๘ ประการ   คือ 
                ๑.  มนุสัตตะ  เปนมนุษย 
                ๒.  ลิงคสัมปตติ   เปนเพศบุรุษ 
                ๓.  เหตุ  มีอุปนิสสยสมบัติบรรลมุรรคผลได 
                ๔.  สัตถารทัสสนะ    พบพระพุทธเจาขณะท่ียัง 
                      ทรงพระชนมอยู 
                ๕.   ปพพัชชา  บวชเปนดาบสหรือภิกษอุยู 
                ๖.  คุณสมบัติ   ไดสมาบัติ  ๘ และอภิญญา  ๕ 
                ๗.  อธิการ  อาจสละชีวิตแกพระพุทธเจาได 
                ๘.  ฉันทตา   มฉีันทะ  อุตสาหะ   บําเพ็ญพุทธ- 
                      การกธรรม.  
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แลวทําอภินีหารแทบเบ้ืองบาทพระทีปงกรพุทธเจา   แลวทําอุตสาหะวา   จําเรา 
จะเลือกเฟนพุทธการกธรรม   อยางโนนอยางนี้แสดงไววา     ครั้งน้ัน   เราเมื่อ 
เลือกเฟนก็ไดเห็นทานบารมีเปนอันดับแรก   ดังน้ี     ตราบจนมาถึงอัตภาพเปน 
พระเวสสันดรและเมื่อมาถึงก็มาประสบอานิสงสแหงพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ผูทํา 
อภินีหารไวแลว   ที่ทรงสรรเสริญไววา 
                พระนิยตโพธิสัตว     ถึงพรอมดวยองคครบถวน 
        อยางน้ี      แมทองเท่ียวไปตลอดกาลยาวนานนับรอย 
        โกฏิกัป      ก็ไมเกิดในอเวจีและในโลกันตริกนรก 
        ไมเกิดเปนนิชฌามตัณหิกเปรต   ขุปปปาสิกเปรต   กาฬ- 
        กัญชิกาสูร    แมเขาถึงทุคติ    ก็ไมเปนสัตวขนาดเล็ก 
        เมื่อเกิดในหมูมนุษย     ก็ไมเปนคนตาบอดแตกําเนิด 
        โสตก็ไมวิกลบกพรอง  ไมเปนคนประเภทใบ  ไมเปน 
        สตรี  ไมเปนคนสองเพศและไมเปนบัณเฑาะก. 
                พระนิยตโพธิสัตว     ไมเปนผูนับเน่ืองดังกลาว 
        พนจากอนันตริยกรรม     มีโคจรบริสุทธิ์ในภพท้ังปวง 
        ไมเสพมิจฉาทิฏฐิ   มีความเห็นวากรรมเปนอนัทํามีผล 
        แมอยูในสวรรคทั้งหลาย  ก็ไมเขาถึงอสัญญีภพ  ทั้ง 
        ไมมีเหตุที่ไปเกิดในเทพช้ันสุทธาวาส   เปนผูนอมไป 
        ในเนกขัมมะ    เปนสัตบุรุษ   ไมเกาะเกี่ยวในภพใหญ 
        นอย   บําเพ็ญแตโลกัตถจริยาท้ังหลาย   บําเพ็ญบารม ี
        ทั้งปวง.   
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เมื่อมาประสบอานิสงสอยางนี้   ก็ต้ังอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดร    ทําบุญยิ่ง 
ใหญ  ที่ทําใหมหาปฐพีไหวเปนตนอยางนี้วา 
                แผนปฐพีนี้ไมมใีจ  ไมรูสึกสขุทุกข   แผนปฐพี 
        แมนั้น    ก็ไหวถึง  ๗  ครั้ง   เพราะกําลังทานของเรา. 
 ุสุดทายแหงอายุ   ก็จุติจากอัตภาพนั้น    บังเกิดในสวรรคชั้นดสุิต. 
 

                                    เรือ่งนิทานกาลใกล 
        เมื่อพระโพธิสัตวกําลังอยูในภพดุสิต     ธรรมคําวาพุทธโกลาหลก็เกิด  
ข้ึน.   จริงอยู  เกิดโกลาหลข้ึนในโลก  ๓  อยาง  คือ กัปปโกลาหล   พุทธโกลาหล 
และจักกวัตติโกลาหล     บรรดาโกลาหลท้ัง  ๓  นัน้     เหลาเทวดาชั้นกามาวจร 
ชื่อวา  โลกพยูหะ  ทราบวา   ลวงไปแสนปกัปจักต้ังข้ึน  ดังนี้    ปลอยผมสยาย 
รองไหเอาหัตถฟายนํ้าตา    นุงหมผาแดง   ทรงเพศแปลก ๆ อยางยิ่ง   เที่ยวไป 
ในถิ่นมนุษย   บอกกลาววา    ดกูอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย    ลวงไปแสนปนับ 
แตวันนี้ไปกัปจักต้ังข้ึน    โลกน้ีจักพินาศไป    แมมหาสมุทรก็จักเหือดแหง   มหา 
ปฐพีแผนนี้และขุนเขาสิเนรุ     จักมอดไหมพินาศไป      ความพินาศจักมีจนถึง 
พรหมโลก   ดูกอนทานผูนี้นิรทุกข    พวกทานจงเจริญเมตตา  กรุณา   มุทิตา 
อุเบกขา   จงบํารุงมารดาบิดา   จงเปนผูยําเกรงในทานผูใหญในตระกูล  ดังน้ี 
นี้ชื่อวา  กัปปโกลาหล.                                              
        เทวดาฝายโลกบาลทราบวา   ลวงไปพันป    จักเกิดพระสัพพัญู- 
สัมพุทธเจาข้ึนในโลก     จึงเท่ียวไปโฆษณาวา   ดกูอนทานผูนิรทุกข   ต้ังแตนี้ 
ลวงไปพันป   จักเกิดพระพุทธเจาข้ึนในโลก  ดังนี้  นี้ชื่อวา  พุทธโกลาหล.  
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        พวกเทวดาทราบวา    ลวงไปรอยป   พระเจาจักรพรรดิราชจักเกิดข้ึน 
จึงเที่ยวโฆษณาไปวา   ดกูอนทานผูนิรทุกข     นับแตนี้ลวงไปรอยป    จักเกิด 
จักรพรรดิราชข้ึนดังน้ี  นีช้ื่อวา  จักกวตัติโกลาหล. 
        บรรดาโกลาหล ๓ นั้น       เทวดาทั่วหมื่นจักรวาลฟงเสียงขาวพุทธ- 
โกลาหล   กป็ระชุมพรอมกัน    รูวาสัตวชื่อโนนจักเปนพระพุทธเจา   ก็เขาไปหา 
ออนวอน    แตเมื่อออนวอน    ก็จะออนวอนเมื่อบุพนิมิตของสัตวผูนั้นเกิดข้ึน.  
แตในครั้งน้ัน    เทวดาเหลาน้ันแมทั้งหมด   ในแตละจักรวาล     ก็ประชุมกันใน 
จักรวาลเดียว  พรอมกับมหาราชท้ัง  ๔  ทาวสักกะ    ทาวสุยามะ    ทาวสันตุสิตะ 
ทาวสุนิมมิตะ  ทาววสวัตตีและทาวมหาพรหม    พากันไปยังสํานักพระโพธิสัตวผู 
มีนิมิตแหงการจุติเกิดแลวในภพดุสิต  ชวยกันออนวอนวา   ขาแตทานผูนิรทุกข 
บารมี  ๑๐ ทานก็บําเพ็ญแลว  แตเมื่อบําเพ็ญ    ทานมิใชบําเพ็ญปรารถนาสมบัติ 
ทาวสักกะ   สมบัติพรหมเปนตน    แตทานบําเพ็ญปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ 
เพ่ือชวยโลก.   เพ่ือความเปนพระพุทธเจา. 
                ขาแตทานมหาวีระ  บัดน้ีเปนเวลาสมควรสําหรับ 
        ทานแลว   ทานจงเกิดในพระครรภพระชนนี  เมื่อจะ 
        ยังโลกท้ังเทวโลกใหขามโอฆะ   ทานจงตรัสรูอมตบท 
        เถิด.   
        ลําดับนั้น  พระมหาสัตวอันทวยเทพทูลออนวอนอยางนั้น     มิไดประ- 
ทานปฏิญญา   [คํารับรอง]   แกเทวดาทั้งหลาย    แตทรงพิจารณามหาวิโลกนะ 
๕   คือ ข้ันตอน  ไดแก  กาละ  ทวีป  ประเทศ  ตระกูล  กําหนดพระชนมายุพระชนนี 
บรรดามหาวิโลกนะ  ๕ นั้น    พระมหาบุรุษทรงพิจารณาเวลาเปนอันดับแรกวา 
เปนกาลสมควรหรือยัง.      ในขอวากาลนั้น     กาลท่ีอายุคนเจริญข้ึนเกินแสนป  
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ไมใชกาลสมควร.   เพราะเหตุไร   เพราะวา   ในกาลน้ัน   [กาลที่มนุษยมีอายุ 
แสนป]  ชาติชรามรณะจักไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย   และพระธรรมเทศนาของ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  ไมมีพนจากไตรลักษณ  [อนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา]   เลย 
เมื่อพระพุทธเจาตรัสวา   อนิจฺจ    ทุกขฺ   อนตฺตา   อยู    สัตวทั้งหลายยอมไม 
สําคัญพระพุทธดํารัสที่ควรฟง   ที่ควรเชื่อวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย   กําลังตรัส 
เรื่องอะไรกันนั่น.   แตนัน้  อภิสมัยการตรัสรู   ก็จะไมมี  เมื่ออภิสมัยไมมี   คําส่ัง- 
สอนก็ไมเปนนิยยานิกะนําสัตวออกจากทุกข  เพราะฉะนั้น  จึงไมเปนการสมควร 
แมกาลท่ีอายุคนตํ่ากวารอยป   ก็ยังไมใชกาลอันสมควร.   เพราะเหตุไร   เพราะ 
วาในกาลนั้น    [กาลท่ีมนษุยมีอายุตํ่ากวารอยป]   สตัวทั้งหลายมีกิเลสหนาแนน 
และโอวาทท่ีประทานแกสัตวที่มีกิเลสหนาแนน  จะไมคงอยูในฐานะควรโอวาท 
จะขาดหายไปเร็วเหมือนรอยไมที่ขีดในน้ํา เพราะฉะนั้น  จึงไมใชกาลอันสมควร 
แตกาลแหงอายุตํ่ากวาแสนปลงมา    สูงเกินรอยปข้ึนไป    ชื่อวากาลอันสมควร 
กาลน้ันเปนเวลารอยป.   ดังน้ัน   พระมหาสัตวจึงทรงเห็นกาลวาเปนกาลที่ควร 
บังเกิด. 
        ตอแตนั้น     เมื่อทรงพิจารณาถึงทวีป    ก็ทรงพิจารณามหาทวีปทั้ง ๔ 
พรอมท้ังทวีปบริวาร    กท็รงเห็นทวีปวา    พระพุทธเจาท้ังหลายไมเกิดในทวีป 
ทั้ง  ๓   เกิดในชมพูทวีปเทาน้ัน.         
        ตอแตนั้น  เมื่อทรงสํารวจดูโอกาสวา  ธรรมดาชมพูทวีปเปนทวีปใหญ 
ขนาดถึงหมื่นโยชน  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงเกิดที่ไหนกันหนอ   ก็ทรงเห็น 
มัชฌิมประเทศ  จึงตกลงพระหฤทัยวา   มีนครกบลิพัสดุอยู   จําเราจะพึงเกิด  ณ 
นครน้ัน. 
        แตนั้น    เมื่อทรงพิจารณาดูตระกูล    ก็ทรงเห็นตระกูลวาธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลายไมเกิดในตระกูลแพศยหรือตระกูลศูทร     แตบังเกิดใน  
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ตระกูลกษัตริย   หรือตระกูลพราหมณที่โลกสมบัติ    บัดนี้   ตระกูลกษัตริยโลก 
สมมติ   จําเราจักเกิดในตระกูลนั้น   พระเจาสุทโทธนะ    จักทรงเปนพระชนก 
ของเรา. 
        แตนั้น     เมื่อทรงพิจารณาดูพระชนนี  ก็ทรงเห็นวาธรรมดาพระพุทธ- 
มารดา   มิใชเปนสตรีโลเล     นักเลงสุรา      แตบําเพ็ญบารมีมาแสนกัป    มศีีล 
ไมขาดว่ินมาแตเกิด   ก็พระเทวีพระนามวา   พระนางมหามายาพระองคนี้   เปน 
เชนนี้   พระนางจักเปนชนนีของเรา.    พระชนมายขุองพระนางเทาไรเลา.    ๑๐ 
เดือนกับ  ๗  วัน. 
        พระมหาสัตวครั้นพิจารณามหาวิโลกนะ  ๕  อยางนี้  ดังนี้แลว    จึงทรง 
รับปฏิญญาของเทวดาทั้งหลายวา    ดกูอนทานผูนิรทุกข    เปนกาลสมควรเปน 
พระพุทธเจาสําหรับเราแลวละ   จึงสงเทวดาเหลานั้นดวยพระดํารัสวา    พวกทาน 
ไปกันเถิด   อันเทวดาชั้นดุสิตแวดลอมแลว    ก็เสด็จเขาไปยังสวนนันทนวันใน 
ชั้นดุสิต.   ดวยวาในเทวโลกทุกชั้นมสีวนนันทนวันทั้งนั้น.   ในสวนนันทนวัน 
ในชั้นดุสิตน้ัน     เทวดาทั้งหลาย    เมื่อจะยังพระมหาสัตวนั้นใหรําลึกถึงโอกาส 
แหงกุศลกรรมที่ทําแตปางกอนวา   ทานจุติจากนี้แลวจงไปสูสุคติ    จึงเที่ยวไป  
พระมหาสัตวนั้นอันเทวดาเหลาน้ัน      ใหระลึกถงึกุศลแวดลอมแลว   ก็เท่ียวไป 
ในนันทนวันนั้น       ก็จุติไปถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางมหามายาเทวี 
โดยดาวนักขัตอุตตราสาธ.  ในขณะที่พระมหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ 
ของพระชนนี   ทั่วหมื่นโลกธาตุก็ไหวพรอมกันในคราวเดียวกัน.  บุพนิมติ  ๓๒ 
ประการ   กป็รากฏ. 
        เทวบุตร ๔  องคถือพระขรรค   ทําหนาท่ีอารักขาเพ่ือปองกันอุปทวเหตุ 
แกพระโพธิสัตวผูถือปฏิสนธิ    และพระชนนีของพระโพธิสัตว    ดวยประการ  
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ฉะน้ี.   ราคจิตในบุรุษท้ังหลาย  มิไดเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตว  พระ- 
ชนนีนั้นประสบลาภอยางเลิศ  ยศอยางเลิศ   มีสุข    พระวรกายมิลําบาก  พระชนนี 
แลเห็นพระโพธิสัตว   ซึ่งอยูในพระครรภของพระนางเอง   เหมือนดายขาวรอย 
แกวมณีอันใสฉะนั้น    เพราะเหตุที่พระครรภที่พระโพธิสัตวอยู    ก็เปนเสมือน 
หองพระเจดีย   สัตวอ่ืนไมอาจอยูหรือใชสอยได   ฉะน้ัน   พระมารดาของพระ-  
โพธิสัตว   เมื่อพระโพธิสัตวเกิดได ๗ วัน    จึงตองทํากาละ  [ทิวงคต]  บังเกิด 
ในสวรรคชัน้ดุสิต.   ก็สตรีอ่ืน ๆ  ถึง  ๑๐  เดือนก็มี    เกินก็ม ี   นั่งคลอดบาง 
นอนคลอดบาง   ฉันใด   พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเปนฉันนั้นไม.   แต 
พระมารดาของพระโพธิสัตว      บรหิารพระโพธิสัตวดวยพระครรภ  ๑๐  เดือน 
แลวทรงยืนประสูติ.  นี้เปนธรรมดาของพระมารดาของพระโพธิสัตว. 
        แมพระนางมหามายาเทวี       ทรงบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภ 
๑๐  เดือนแลว   มีพระครรภบริบูรณ   มีพระประสงคจะเสด็จไปเรือนพระญาติ 
จึงกราบทูลแดพระเจาสุทโธทนะมหาราชวา   ขาแตพระทูลกระหมอม  เกลา 
หมอมฉันใครจะไปเทวทหนครเพคะ.  พระราชาทรงอนุญาตแลว    โปรดใหทํา 
ทางต้ังแตกรุงกบิลพัสดุจนถึงเทวทหนครใหเรียบ  ใหประดับดวยตนกลวย  หมอ 
เต็มน้ํา   หมาก   ธงผาเปนตน    ใหประทับนั่งในวอทองใหม   ทรงสงไปดวย 
สิริสงาและดวยบริพารกลุมใหญ.   ระหวางพระนครท้ังสอง    มีมงคลสาลวันชื่อ 
ลุมพินี    ที่ควรใชสอยของชาวนครท้ังสอง.    มงคลสาลวันนั้น     สมัยนั้นออก 
ดอกบานสะพรั่งไปหมด      ต้ังแตโคนจนถึงยอด      เพราะทรงเห็นวนะ    งาม 
เสมือนสวนนันทนวัน   อันเปนที่สําเริงสําราญแหงเทพ    ซึ่งหมูแมลงผ้ึงอันผ้ึง 
อ่ืน ๆ เลีย้งดู  ผูเพลินในรสหวานท่ีทําความยินดีอยางยิ่ง  อันนารื่นรมย   ยินดี 
ดวยความเมา     มีรวงรังอันเสพแลว     ร่ํารองกระหึ่มอยูตามระหวางกิ่ง    และ 
ระหวางดอกท้ังหลาย   พระเทวีก็เกิดจิตคิดจะลงเลนสวนสาลวัน.  
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                วภิูสิตา  พาลชนาติจาลินี 
                วภิูสิตงฺคี  วนิเตว  มาลิน ี
                สทา   ชนาน  นยนาลิมาลินี 
                วิลมฺุปนีวาติวิโรจิ   ลุมฺพินี. 
                สวนลุมพินี    อันธรรมชาติประดับแลว  เปนที ่
        หว่ันไหวของคนปญญาออน    หมูภมร    แตงตัวแลว 
        ยอมชอบชมเชย  มหีมูแมลงผ้ึงประหน่ึงดวงตาของชน 
        ทั้งหลาย  คอยรมุ   จึงรุงเรืองทุกเมื่อ. 
        เหลาอํามาตยกราบทูลพระราชาแลว พาพระราชเทวีเขาไปยังลุมพินีวัน 
นั้น.  พระนางเสด็จไปยังโคนตนมงคลสาละ  มีพระประสงคจะทรงจับกิ่งใดของ 
มงคลสาละนั้น     ซึ่งมีลาํตนตรงเรียบและกลม    ประดับดวยดอกผลและใบออน 
กิ่งมงคลสาละนั้น     ไมมแีรง   รวนเรเหมือนใจชน  ก็นอมลงมาเองถึงฝาพระกร 
ของพระนาง  ลําดับนั้น     พระนางกทรงจับกิ่งสาละนั้น    ดวยพระกรท่ีทําความ 
ยินดีอยางยิ่ง  ขางขวา  ซึ่งงามดวยกําไลพระกรทองใหม  มีพระองคุลีกลมกลึงดัง 
กลีบบัว อันรุงเรืองดวยพระนขานูนมีสีแดง.  พระนางประทับยืนจับกิ่งสาละนั้น 
เปนพระราชเทวีงดงามเหมือนจันทรเลขาออน ๆ    ที่ลอดหลืบเมฆสีเขียวคราม 
เหมือนแสงเปลวไฟ ซึ่งต้ังอยูไดไมนาน และเหมือนเทวีที่เกิดในสวนนันทนวัน 
ในทันทีนั้นเอง   ลมกัมมชัวาตของพระนางก็ไหว   ขณะนั้น    ชนเปนอันมาก 
ก็กั้นผามานเปนกําแพงแลวหลีกไป.    พระนางเม่ือประทับยืนจับกิ่งสาละอยูนั่น 
เอง  พระโพธิสัตวก็ประสูติจากพระครรภของพระนางนั้น. 
        ในทันใดน้ันเอง    ทาวมหาพรหมผูมีจิตบริสุทธิ์   ๔ พระองค    กถ็ือ 
ขายทองมารองรับพระโพธิสัตวดวยขายทองนั้น  วางไวเบื้องพระพักตรพระชนนี  
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ตรัสวา   ดูกอนพระเทวี   ขอจงทรงดีพระหฤทัยเถิด    พระโอรสของพระองคมี 
ศักดิ์มาก   สมภพแลว.   ก็สัตวอ่ืน ๆ เม่ือออกจากครรภมารดา    ก็เปรอะเปอน 
ดวยของปฏิกูลไมสะอาดออกไป   ฉันใด   พระโพธิสัตวหาเปนฉันนั้นไม.   แต 
พระโพธิสัตวเหยียดพระหัตถทั้งสอง    พระบาทท้ังสอง  ยืน   ไมเปรอะเปอน 
ดวยของไมสะอาดไร ๆ จากสมภพในพระครรภของพระชนนี  หมดจด  สดใส 
รุงเรืองเหมือนมณีรัตนะอันเขาวางไวบนผากาสี    ออกจากพระครรภพระชนนี. 
เมื่อเปนเชนน้ัน    เพ่ือสักการะแดพระโพธิสัตว  และพระชนนีของพระโพธิสัตว 
ทอธารนํ้าสองทอ   ก็ออกมาจากอากาศ   โสรจสรงที่พระสรีระของพระโพธิสัตว 
และพระชนนีของพระโพธิสัตว. 
        ลําดับนั้น  ทาวมหาราชท้ัง  ๔  พระองค  ก็เอาผาขนสัตวที่มีสัมผัสอัน 
สบาย  ซึ่งสมมติกันวาเปนมงคลรับจากพระหัตถของทาวมหาพรหม  ซึ่งยนืรับ 
พระโพธิสัตวนั้นไวดวยขายทอง.   พวกมนุษยก็เอาเบาะผาเนื้อดี   รับจากพระ- 
หัตถของทาวมหาราชท้ัง ๔ นั้น     พระโพธิสัตวพนจากมือของมนุษย   ก็ยนืที่ 
แผนดินมองดูทิศบูรพา  หลายพันจักรวาลก็มีลานเปนอันเดียวกัน.   เทวดาและ 
มนุษย   ในทีน่ั้น    เมื่อบูชาดวยของหอมดอกไมมาลัยเปนตน     ก็พากันทูลวา 
ขาแตพระมหาบุรุษ  ผูที่เสมือนกับพระองคในที่นี้ไมมี   ผูที่จะยิ่งกวา   จะมีแต 
ไหน. พระโพธิสัตวทรงเหลียวแลดูทศิทั้ง  ๑๐ ทิศ  ไมเห็นผูที่เสมือนกับพระองค 
จึงบายพระพักตรมุงสูทิศอุดร  ทรงดําเนินไป ๗  ยางกาว.    และเมื่อดําเนินไป 
ก็ดําเนินไปบนแผนดินนั่นแหละ  มใิชดําเนินไปทางอากาศ  ไมมีผา   [ปกปด] 
ดําเนินไป  มิใชมีผาดําเนินไป  เปนทารกออนดําเนินไป  มิใชทารกอายุ ๑๖ ขวบ 
ดําเนินไป   แตปรากฏแกมหาชนเหมือนดําเนินไปทางอากาศ    เหมือนประดับ 
ตกแตงพระองค   และเหมือนมีอายุ  ๑๖  ขวบ.  แตนั้น   ยางกาวที่  ๗  ก็ทรงหยุด  
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เมื่อทรงเปลงอาสภิวาจาวา   อคฺโคหมสฺม ิ  โลกสฺส   ดังน้ีเปนตน    ทรงเปลง 
สีหนาท. 
        ความจริง   พระโพธิสัตว   พอออกจากครรภมารดาก็เปลงวาจาไดใน 
๓  อัตภาพ   คือ   อัตภาพเปนมโหสถ   อัตภาพเปนเวสสันดร   อัตภาพน้ี   เลา 
กันวา  ในอัตภาพเปนมโหสถ  พอออกจากครรภมารดาเทานั้น  ทาวสักกเทวราช 
ก็เสด็จมาวางแกนจันทนไวในพระหัตถแลวเสด็จไป.      พระมโหสถนั้น    เอา 
แกนจันทนนั้นไวที่หลังแลวก็คลอดออกมา  ขณะนั้น   มารดาถามมโหสถน้ันวา 
ลูกเอย   เจาถืออะไรมาดวยนะ.   มโหสถตอบวา   โอสถจะแม    ดังน้ัน     เพราะ 
เหตุที่ถือโอสถมาดวย  มารดาบิดาจึงขนานนามวา   โอสถกุมาร. 
        สวนในอัตภาพเปนพระเวสสันดร     พอออกจากครรภพระมารดา   ก ็
เหยียดพระหัตถขวาบอกวา     แมจาในเรือนมีทรัพยไร ๆ  อยูหรือ     ลูกจักให 
ทานนะ   ขณะนั้น   พระมารดาเอาหัตถพระโอรสไวที่ฝาพระหัตถของพระองค 
แลว  วางถุงทรัพยนับพันไวตรัสวา  ลูกเอย  เจาเกิดมาในตระกูลมีทรัพยแลวนะ. 
        แตในอัตภาพนี้  ทรงเปลงสีหนาท  ดังนั้น    พระโพธิสัตว   พอออก 
จากครรภพระมารดา   กท็รงเปลงวาจาใน  ๓  อัตภาพ    ดวยประการฉะน้ี.   แม 
ในพระสมภพบุพนิมิต  ๓๒    ก็ปรากฏแกพระองค   แตวาในสมัยใดพระโพธิ- 
สัตวของเราสมภพ  ณ  ลมุพินีวัน     ในสมัยนั้นเหมือนกัน    พระเทวีมารดา 
พระราหุล  อานันทะ   ฉันนะ   กาฬุทายีอมาตย   พระยามากัณฐกะ 
ตนมหาโพธิพฤกษ   และหมอขุมทรพัยทั้ง  ๔  ก็เกิด.   บรรดาขุมทรัพย 
ทั้ง ๔ นั้น  ขุมทรัพยขุมหน่ึง  ขนาดหน่ึงคาวุต  ขุมหน่ึงขนาดครึ่งโยชน  ขุม 
หน่ึงขนาดสามคาวุต  ขุมหน่ึงขนาดหนึ่งโยชน  เหลาน้ีชื่อวา  สหชาตทั้ง   ๗.  
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        ชาวนครท้ังสอง  พาพระมหาบุรุษไปยังกรุงกบิลพัสดุ  วันน้ันนั่นแล 
หมูเทพในชั้นดาวดึงสราเริงยินดีวา   โอรสของพระเจาสุทโธทนมหาราชในกรุง 
กบิลพัสดุจักประทับนั่ง  ณ  โคนโพธพิฤกษเปนพระพุทธเจาจึงพากันยกแผนผา 
เปนตนข้ึนโบกสะพัดเลนกรีฑา.  สมยันั้น   ดาบสชื่อกาฬเทวละ  ผูไดสมาบัติ  ๘ 
ผูประจําตระกูลของพระเจาสุทโธทนะ    ฉันอาหารแลวก็ไปยังภพดาวดึงส   เพ่ือ 
พักกลางวัน   นั่งพักกลางวันในที่นั้นแลว    เห็นเทวดาเหลาน้ันดีใจระเริงเลนจึง 
ถามวา เหตุไร พวกทานจึงพากันดีใจเบิกบานใจระเริงเลน  โปรดบอกเหตุนั้น 
แกเราเถิด   แตนั้น    เทวดาทั้งหลายก็บอกวา    ทานผูนิรทุกข    โอรสพระเจา 
สุทโธทนะเกิดแลว     โอรสพระองคนั้น     จักประทับนั่งที่โพธิมัณฑสถานเปน 
พระพุทธเจาประกาศพระธรรมจักร  ดวยเหตุนี้  เราจึงยินดีตอพระองควา  พวก 
เราจะไดเห็นพุทธลีลาอันไมมีที่สุด. 
        ดาบสไดฟงคําของเทวดาเหลาน้ันแลว     ก็ลงจากเทวโลกอันสวางไสว 
ดวยรัตนะ   นาดูอยางยิ่ง  เขาไปยังพระราชนิเวศของนฤบดี   นัง่เหนือวรอาสน 
ที่จัดไว  ทูลพระราชาผูทําปฏิสันถารวา   ขอถวายพระพร   ไดขาววาพระโอรส 
ของมหาบพิตรสมภพแลว   อาตมาภาพอยากเห็นพระราชโอรสนั้น    พระราชา 
โปรดใหนําพระโอรสที่ประดับตกแตงพระองคมาแลว    นําไปใกลชิด    เพ่ือให 
ไหวเทวลดาบส.   พระบาทของพระมหาบุรุษ    กลับไปประดิษฐานเหนือชฎา 
ของดาบส      เหมือนสายฟาแลบกําลังอยูเหนือยอดเมฆสีเขียวคราม     แทจรงิ 
บุคคลอ่ืนชื่อวาอันพระโพธิสัตวพึงไหวโดยอัตภาพน้ัน  ไมมี  ดังนั้น   ดาบสจึง 
ลุกจากอาสนะประคองอัญชลีตอพระโพธิสัตว  พระราชาทรงเห็นความอัศจรรย 
นั้นจึงทรงไหวพระโอรสของพระองค  ดาบสเห็นลักษณสมบัติของพระโพธิสัตว 
ระลึกวา    ผูนี้จักเปนพระพุทธเจา    หรือไมเปนพระพุทธเจาหนอ  พิจารณา 
ทบทวน  รูไดดวยอนาคตังสญาณวา  จักเปนพระพุทธเจาอยางไมตองสงสัย  จึง 
ทําอาการแยมวา   ผูนี้เปนอัจฉริยบุรุษ.  
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        ตอน้ัน    จึงพิจารณาทบทวนวา    เราจะไดเห็นทานผูนี้เปนพระพุทธ- 
เจาหรือไมไดเห็นหนอ    เห็นวาเราไมไดเห็นเราจักทํากาละเสียในระหวางนี่แล 
ไปบังเกิดในอรูปภพ  ที่พระพุทธเจารอยพระองค   พันพระองค   ไมอาจเสด็จ 
ไปโปรดใหตรัสรูได    แลวรองไหวา    เราจักไมไดเห็นอัจฉริยบุรุษเชนนี้เปน 
พระพุทธเจา   เราจักเส่ือมใหญ    มนษุยทั้งหลายเห็นก็ถามวา     พระผูเปนเจา 
ของเรา   เมื่อกี้หัวเราะกลับมารองไหอีก    อันตรายไรๆ  จักมีแกพระลูกเจาของ 
เราหรือ.  ดาบสตอบวา  อันตรายไมมีแกพระลูกเจาน้ันดอก   พระลูกเจาจักเปน 
พระพุทธเจา   ไมตองสงสัย  มนุษยทัง้หลายจึงถามอีกวา   เมื่อเปนดังน้ี   เหตุไร 
ทานจึงรองไหเลา   ดาบสตอบวา  เราเศราใจถึงตัวเราวา  จักไมไดเห็นอัจฉริย- 
บุรุษเชนนี้เปนพระพุทธเจา   เราจักเส่ือมใหญดังน้ี   จึงรองไห.                    
        ตอแตนั้น      พระประยูรญาติใหสรงสนานพระเศียรพระโพธิสัตวใน 
วันที่ ๕ ปรึกษากันวา  จักเฉลิมพระนาม จึงฉาบทาพระราชนิเวศนดวยของหอม 
๔ ชนิด   โปรยดอกไมมีขาวตอกครบ ๕ ใหหุงขาวมธุปายาสไมผสม    นมินต 
พราหมณ  ๑๐๘  ผูจบไตรเพท   ใหนั่งในราชนิเวศน   ใหบริโภคขาวมธุปายาส 
กระทําสักการะแลวใหตรวจทํานายพระลักษณะวาจักเปนอยางไร       บรรดา 
พราหมณ ๑๐๘ นั้น  พราหมณบัณฑิต ๘ ทาน  มีรามพราหมณเปนตน   เปน 
ผูตรวจทํานายพระลักษณะ  บรรดาพราหมณบัณฑิต  ๘  ทานนัน้  ๗ ทานยกสอง 
นิ้ว  พยากรณเปนสองสวนวา  ประกอบดวยพระลักษณะเหลาน้ี    เมื่ออยูครอง 
ฆราวาสวิสัยจะเปนพระเจาจักรพรรดิ   เมื่อผนวชจะเปนพระพุทธเจา    บรรดา 
พราหมณบัณฑิต ๘ ทานน้ัน  พราหมณโดยโคตรชื่อโกณฑัญญะ  หนุมกวาเขา 
หมด  เห็นพระวรลักษณสมบัติของพระโพธิสัตว  ยกนิ้วเดียวเทาน้ัน  พยากรณ 
เปนสวนเดียววา  ทานผูนี้  ไมมีเหตุอยูครองฆราวาสวิสัย   จักเปนพระพุทธเจา  
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ผูมีหลังคาอันเปดแลวโดยสวนเดียว.   ครั้งน้ัน  พระประยูรญาติเมื่อถือพระนาม 
ของพระโพธิสัตวนั้น     จึงเฉลิมพระนามวาสิทธัตถะ   เพราะทรงทําความสําเร็จ 
ประโยชนแกโลกทั้งปวง. 
        ครั้งน้ัน  พราหมณเหลาน้ัน   กลบัถึงบานเรือนของตนแลว    ก็เรียก 
ลูกๆ   มาพูดสั่งอยางนี้วา    พอแกแมเฒาแลวจะไดอยูชมพระโอรสของพระเจา 
สุทโธทนะ  บรรลุพระสัพพัญุตญาณ   หรือไมไดชมก็ได   แตเมื่อพระโอรส 
พระองคนั้นทรงผนวชบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว  ลูก ๆ  ก็จงบวชในพระ- 
ศาสนาของพระองคนะ.  ตอน้ัน   ทานพราหมณบัณฑิต ๗ ทาน   อยูจนตลอด 
ชีวิตแลวก็ไปตามกรรม โกณฑัญญมาณพ ไมมีโรค   แตในครัง้น้ัน  พระราชา 
ทรงสดับคําของพราหมณบัณฑิตเหลาน้ันแลวตรัสถามวา   ลกูของเราเห็นอะไร 
จึงจักผนวช.   พราหมณเหลาน้ันทูลวา ขาแตเทวะ  เห็นบุพนิมิต ๔ พระเจาขา. 
ตรัสถามวา  ก็อะไรกันเลา. ทูลตอบวา คือ คนแก คนเจ็บ  คนตาย  นักบวช. 
พระราชาตรัสสั่งวา   นับต้ังแตนี้ไปพวกเจาอยาให  คนแก  คนเจ็บ   นักบวชมา 
ใกลลกูเรานะ    แลวทรงต้ังกองรักษาการณ    ทุกระยะคาวุตหน่ึงๆ ทั้ง ๔ ทิศ 
เพ่ือปองกันคนแกเปนตนมาปรากฏในสายตาพระกุมาร.  วันนั้น    พระประยูร- 
ญาติแปดหม่ืนตระกูล  ประชุมกันในมงคลสถาน   พระญาติแตละพระองคก็ทูล 
ปฏิญญาถวายโอรสแตละองควา    พระกุมารน้ีจะเปนพระพุทธเจาหรือจะเปน 
พระราชาก็ตาม    พวกเราก็จะถวายโอรสแตละองค    ถาพระกมุารจักเปนพระ- 
พุทธเจาไซร     ก็จักมีขัตติยสมณะคอยแวดลอมจาริกไป     ถาจักเปนพระเจา 
จักรพรรดิไซร    ก็จักมีขัตติยกุมารคอยแวดลอมตามเสด็จไป.  พระราชาพระ- 
ราชทาน     พระพี่เลี้ยงนางนม  ๖๔  นาง   ผูปราศจากโทษทุกอยาง  ถึงพรอม 
ดวยรูปสมบัติอยางยิ่ง  แดพระมหาบุรุษ  พระโพธิสัตวทรงเจริญวัยดวยบริวาร 
ไมมีที่สุด  ดวยสิริสมุทัยอยางใหญ.  
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        ตอมา  วันหน่ึง  เปนวันพระราชพิธีวัปมงคล   วันนั้นพระราชาเสด็จ 
ออกจากพระนครโดยสิรสิงายิ่งใหญดวยราชบริพารกลุมใหญ  ทรงพาพระโอรส 
เสด็จไปดวย ณ  ทีก่สิกรรม   มีตนหวาตนหน่ึง   มีเงาทึบรมเย็นนารื่นรมยอยาง 
ยิ่ง.     ทรงปทูี่บรรทมสําหรับพระกุมารภายใตตนหวาน้ัน      ผูกเพดานผาแดง 
ประดับดาวทอง  กั้นมานต้ังกองรักษาการณ    พระราชาประดับเครื่องอลังการ 
ทุกอยาง   อันหมูอํามาตยแวดลอมแลว      เสด็จไปเพ่ือจรดพระนังคัล     ในท่ี 
กสิกรรมน้ัน    พระราชาทรงถือพระนังคัลทอง    อันเปนมงคลอยางยิ่ง    พวก 
อํามาตยเปนตน      ถือหางไถเงินเปนตน   วันนั้น      ประกอบพระราชพิธีจรด 
พระนังคัลพันหน่ึง  พระพี่เลี้ยงนางนมน่ังลอมพระโพธิสัตว   คิดวาจักดูสมบัติ  
ของพระราชา   แลวพากนัออกไปนอกมาน. 
        ลําดับนั้น     พระโพธิสัตว   ทรงแลดูขางโนนขางน้ี    ไมเห็นใคร ๆ  ก็  
พลันลุกข้ึนนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเขาออกเปนอารมณ     ยังปฐมฌานให 
เกิด   พวกพ่ีเลี้ยงนางนม  เตรไปในระหวางอาหาร   ชักชาอยูเลก็นอย   เงาของ 
ตนไมตนอ่ืนๆ  คลอยกลบัไป  แตเงาของตนหวาตนนั้น   ยังเปนปริมณฑลต้ังอยู 
ในที่นั้นนั่นเอง   ฝายพระพ่ีเลี้ยงนางนมของพระโพธิสัตวนั้น    คิดวาพระลูกเจา 
อยูแตลําพังจึงรีบยกมานข้ึนหา   ก็เห็นพระโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิอยูบนที่ 
บรรทม   และเห็นปาฏิหาริยนั้น   ไปกราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา  พระราชารีบ 
เสด็จมา ทรงเห็นปาฏิหาริยนั้น ทรงไหวพระโอรสตรัสวา ลูกพอเอย  นี่พอไหว 
ลูกเปนหนท่ีสองนะ. 
        ครั้งน้ัน  พระมหาบุรุษ    ทรงมีพระชันษา ๑๖ พรรษา    ตามลําดับ 
พระราชาโปรดใหสรางปราสาท ๓ หลัง  ชื่อรัมมะ   สุรัมมะ และ สุภะ ๙ ชัน้หลัง 
หน่ึง ๗  ชั้นหลังหนึ่ง ๕  ชั้นหลังหนึง่   อันเหมาะแก  ๓  ฤดู  แกพระโพธิสัตว 
ปราสาทแมทั้ง  ๓ หลัง   สวนสูงมีขนาดเทากัน    แตชั้นตางกัน.  
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        พระราชาทรงพระดําริวา   ลูกของเราเจริญวัยแลว   จําเราจะใหยกฉัตร 
แกลูก   จักเห็นสิริราชสมบัติ      ทาวเธอก็ทรงสงสาสนแกเจาศากยะทั้งหลายวา 
ลูกเราเจริญวัยแลว    เราจักสถาปนาลูกเราไวในสิริราชสมบัติ      เจาศากยะทุก 
พระองคจงสงทาริกาท่ีเจริญวัยแลวในเรือนของตนไปสูเรือนน้ี.     เจาศากยะ 
เหลาน้ัน    ฟงสาสนของพระราชา  กพ็ากันกลาววา   พระกุมาร  งามแตรูปอยาง 
เดียว   ยังไมรูศิลปะไรๆ เลย  จักไมอาจทําการเลี้ยงภริยาได   พวกเราจักไมให 
ธิดาของเรา.  พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว     จึงเสด็จไปหาพระโอรส   ทรง 
บอกเรื่องนั้น    พระโพธสิัตวทูลถามวา     ควรจะแสดงศิลปะอะไร    พระราชา 
ตรัสวาลูกเอย  ควรจะใชวิชากําลังบุรุษพันคนยกธนูข้ึน    พระโพธิสัตวตรัสวา 
ถาอยางนั้น  โปรดใหนําธนูมา พระราชาโปรดใหนําธนูมาพระราชทาน.  บุรุษ 
พันหน่ึง  ยกธนูนั้นข้ึน  บรุุษพันหน่ึงยกลง. พระมหาบุรุษใหนําน้ันมาแลว 
ประทับนั่งขัดสมาธิ  ทรงคลองหัวสายธนูที่นิ้วแมพระบาท  โนมข้ึนธนูดวยน้ิว 
แมพระบาทนั่นแหละ  ทรงถือคันธนูดวยพระหัตถซายแลวข้ึนสายธนูดวยพระ- 
หัตถขวา.    ทั่วพระนคร     กถ็ึงอาการดังกึกกองข้ึน     และเม่ือถูกถามวาน่ัน 
เสียงอะไร  ก็ตอบกันวา   เมฆฝนคํารามด่ังนั้น.   คนอ่ืน ๆ  จึงบอกวา  พวกทาน 
ไมรู   ไมใชเมฆฝนคํารามดอก   เมื่อพระกุมารอังคีรส    ทรงใชวิชากําลังบุรุษ 
พันคนยกธนูข้ึน  ทรงดีดสายธนู  นั่นเสียงดีดสายธนูดอกนะ  เจาศากยะท้ังหลาย 
ฟงเรื่องนั้นแลว   ก็พากันมีจิตคึกคักมีใจยินดี. 
        ลําดับนั้น    พระมหาบุรุษตรัสวา  ควรทําอะไรตอไป. 
        พระราชาตรัสวา   ควรเอาลูกธนูยิงแผนเหล็กหนา  ๘  นิ้ว.   ทรงยิงทะล ุ
แผนเหล็กนั้นแลวตรัสวา   ควรทําอะไรอยางอ่ืน.                
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        พระราชาตรัสวา    ควรยิงทะลุกระดานไมประดูหนา  ๔  นิ้ว    ทรงยิง 
ทะลุแผนกระดานไมประดูนั้นแลวตรัสวา   ควรทําอะไรอยางอ่ืน. 
        พระราชาตรัสวา  ควรยิงทะลุแผนกระดานไมมะเดื่อหนาคืบหน่ึง.  ทรง 
ยิงทะลุแผนกระดานไมมะเด่ือแลวตรัสวา   ควรทําอะไรอยางอ่ืน. 
        เจาศากยะท้ังหลายตรัสวา   ยิงเกวียนบรรทุกทราย. 
        พระมหาสัตวทรงยิงทะลุเกวียนบรรทุกทรายบาง     เกวียนบรรทุกฟาง 
บาง   เกวียนบรรทุกไมเลยีบบาง    ทรงยิงลูกธนูไปในน้ําไดประมาณอุสภะหน่ึง 
บนบกไดประมาณแปดอุสภะ. 
        ครั้งน้ัน    เจาศากยะทั้งหลายตรัสกะพระโพธิสัตววา    ควรยิงขนทราย 
ที่หมายไวที่ผลมะอึก. 
        พระโพธิสัตวตรัสวา    ถาอยางนั้น     พวกทานจงผูกผลมะอึก    ไกล 
ประมาณโยชนหน่ึง     แลวใหผูกขนทรายท่ีหมายไวที่ผลมะอึก    ไกลประมาณ 
โยชนหน่ึง    ทรงยิงลูกธนูไปในทิศที่ปดดวยแผนเมฆ    ในความมืดแหงราตรี. 
ลูกธนูนั้นไปผาขนทราย   ไกลประมาณโยชนหน่ึง   แลวเขาไปสูแผนดิน.   มิใช 
เพียงเทาน้ันอยางเดียว   วันนั้น    พระมหาบุรุษทรงแสดงศิลปะที่ใชกันอยูในโลก 
ทุกอยาง. 
        ครั้งน้ัน   เจาศากยะทั้งหลายประดับธิดาของตนสงไป   สตรีสี่หม่ืนนาง 
ไดเปนนางสนมนาฏ   สวนพระเทวีมารดาพระราหุล   ไดเปนอัครมเหสี.     พระ- 
มหาบุรุษอันสตรีรุนจําเริญแหงมนุษยแวดลอม   เหมือนเทวกุมาร   อันสตรีรุน 
จําเริญแหงเทวดาแวดลอมฉะน้ัน  อันดนตรีที่ไรบุรุษบําเรออยู  เสวยมหาสมบัติ 
ประทับอยู  ณ ปราสาท ๓ หลังน้ัน    เปลี่ยนไปตามฤดู.        
        ตอมาวันหน่ึง พระโพธิสัตวมีพระประสงคจะเสด็จไปยังภาคพ้ืนที่พระ- 
อุทยาน   ทรงเรียกสารถีมาแลวตรัสสั่งวา   จงเทียมรถไว  เราจะชมสวน   สารถี  
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นั้นรับพระดํารัสแลว    กป็ระดับรถอันเปนพาหนะท่ีสมควรย่ิงใหญ    มีทบูและ 
สายรัดงามมั่นคง    มีกงและดุมมั่นคง    มีงอนและหนาประดับดวยทองเงินและ 
แกวมณี    ขางกงประดับดวยดวงดาวทองและเงิน    มีสิริสงาดวยพวงดอกไมมี 
กลิ่นหอมชนิดตาง ๆ  ที่กาํรวมกันไว   เปนที่นาดูเสมือนรถพระอาทิตย  เทียม 
มงคลสินธพ ๔ ตัว    ที่เปนมาอาชาไนย    ฝเทาดังพระยาครุฑในอากาศ    มสีี 
เสมือนดวงจันทรและดอกกุมุท   แลวทูลใหพระโพธิสัตวทรงทราบ   พระโพธิ- 
สัตว เสด็จข้ึนทรงรถพระที่นั่งคันนั้น ซึ่งเสมือนเทพพิมาน เสด็จบายพระพักตร 
ไปสูพระอุทยาน.                                                                 
        ลําดับนั้น   เทวดาทั้งหลายดําริกันวา  ใกลเวลาตรัสรูของพระสิทธัตถะ 
กุมารแลว    จําเราจักแสดงบุพนิมิตแดพระองค   จึงแสดงเปนเทพบุตรองคหน่ึง 
มีสรีระคร่ําคราเพราะชรา   ฟนหัก ผมหงอก  ตัวคอมลง  สั่นเทา.  พระโพธสิัตว 
และสารถีตางก็เห็นคนแกนั้น.   แตนัน้    พระโพธิสัตวจึงตรัสถามโดยนัยที่มาใน 
มหาปทานสูตรวา  ดูกอนสารถี  บรุุษนั่นชื่ออะไร   แมแตผมของเขาก็ไมเหมือน 
ของคนอ่ืน ๆ เปนตน    ครั้นฟงคําของสารถีนั้นแลว   ก็ทรงสังเวชพระหฤทัยวา 
ทานเอย    นาตําหนิชาติจริงหนอ    ทีค่นเกิดมาแลว    ตองปรากฏชราความแก 
ดังน้ี   เสด็จกลับจากท่ีนั้นแลวก็เสด็จข้ึนปราสาท.  
        พระราชาตรัสถามวา   เพราะเหตุไร    ลกูของเราจึงกลับ.   สารถีทลูวา 
เพราะทรงเห็นคนแก   พระเจาขา.   แตนั้น   พระราชาทรงหว่ันพระหฤทัย   ทรง 
วางกองรักษาการณไวในที่กึ่งโยชน. วันรุงข้ึน  พระโพธิสัตวเสด็จไปพระอุทยาน 
ทรงเห็นคนเจ็บ    ซึ่งเทวดาเหลาน้ันนั่นแหละเนรมิต    ทรงถามเหมือนนัยกอน 
สังเวชพระหฤทัย    เสด็จกลับข้ึนปราสาท.   พระราชาตรัสถามแลว   ทรงจัดนัก 
ฟอนท้ังหลาย  ทรงพระดําริวา   จําเราจักทําใจลูกเราใหแยกออกไปจากการบวช 
จึงทรงเพ่ิมอารักขา   ทรงตั้งกองรักษาการณในที่ประมาณสามคาวุตโดยรอบ.  
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        แมรุงข้ึนอีกวันหน่ึง   พระโพธิสตัวก็เสด็จไปพระอุทยาน   ทรงเห็นคน 
ตายท่ีเทวดาเนรมิตอยางนั้นเหมือนกัน   ทรงถามเหมือนนัยกอน    สังเวชพระ- 
หฤทัยแลวเสด็จกลับข้ึนปราสาทเลย   พระราชาตรัสถามถึงเหตุที่เสด็จกลับ  ทรง 
เพ่ิมอารักขาอีก   ทรงดังกองรักษาการณไวในท่ีโยชนหน่ึง. 
        แมรุงข้ึนอีกวันหน่ึง     พระโพธสิัตวก็เสด็จไปพระอุทยาน    ทรงเห็น 
นักบวชนุงดี    หมดี     ที่เทวดาเนรมิตอยางนั้นเหมือนกัน      ตรัสถามสารถวีา 
สหายสารถี   ผูนั้นชื่ออะไร.    สารถีไมรูจักนักบวชหรือคุณของนักบวช   เพราะ 
พระพุทธเจายังไมอุบัติ  ก็จริงอยู  ถึงอยางนั้น  เขาก็ตอบโดยอานุภาพของเทวดา 
วา   ผูนี้ชื่อนักบวช    พระเจาขา.   แลวพรรณาคุณของการบวชแกพระโพธิสัตว 
นั้น.                                             
        แตนั้น  พระโพธิสัตวเกิดความชอบใจการบวช  จึงเสด็จไปพระอุทยาน. 
พระโพธิสัตวทั้งหลายอายุยืน   เมื่อลวงไปทุกรอยป   จึงเห็นบุพนิมิตแตละอยาง 
บรรดาบุพนิมิต ๔   มีคนแกเปนตน.    สวนพระโพธิสัตวของเรา   เพราะอุบัติ 
ในยุคที่มนุษยมีอายุนอย    ลวงไปทุก  ๔ เดือน    จึงเสด็จไปพระอุทยาน   ทรง 
เห็นบุพนิมิตแตละอยางโดยลําดับ.     แตพระอาจารยผูแตงคัมภีรทีฆนิกายกลาว 
วา    ไดเสด็จไปเห็นนิมิต ๔   วันเดียวกันเทาน้ัน.     พระโพธิสตัวทรงเลน  ณ 
พระอุทยานนั้น   ตลอดทั้งวัน   ทรงชื่นชมรสพระอุทยาน   แลวทรงสรงสนาน 
ณ สระมงคลโบกขรณี  เมือ่ดวงอาทิตยอัสดงคต  ประทับนั่งเหนือพ้ืนพระแทน 
มงคลศิลา   มีพระประสงคจะทรงแตงพระองค. 
        ลําดับนั้น    วิสสกรรมเทพบุตร   อันทาวสักกะจอมทวยเทพทรงทราบ 
พระหฤทัยของพระโพธิสัตว     ทรงใชแลว     กม็าเปนเสมือนชางกัลบกสําหรับ 
พระโพธิสัตวนั้น     ก็ประดับดวยเครื่องอลังการท่ีเปนทิพย     เม่ือนักดนตรี  
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สัพพตาลทั้งหลายแสดงปฏิภาณของตน ๆ แกพระโพธิสัตวนั้น     ซึ่งประดับดวย 
อลังการทุกอยางแลว   และเม่ือพราหมณทั้งหลายสรรเสริญดวยถอยคําเปนตนวา 
ชย  นรินฺท   ขาแตพระจอมนระ    ขอจงทรงชนะ   และเม่ือผูถือมงคลมีสุตมัง- 
คลิกะเปนตน  สรรเสริญดวยคํามงคลและเสียงสดุดีมีประการตาง ๆ พระโพธิสัตว 
ก็เสด็จข้ึนรถ   ที่ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง. 
        สมัยนัน้     พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสดับขาววา   พระมารดาพระ- 
ราหุลประสูติโอรส   ก็ทรงสงขาวไปวา   พวกเจาจงแจงความยินดีแกลูกของเรา. 
พระโพธิสัตวฟงขาวนั้นแลวตรัสวา  หวงเกิดแลว  เครื่องผูกเกิดแลว.  พระราชา 
ตรัสถามวา   ลูกของเราพูดอะไร.   ทรงสดับคําน้ันแลวตรัสวา   ต้ังแตบัดนี้เปน 
ตนไป   หลานเราจงมีชื่อวา   ราหุลกมุาร. 
        แมพระโพธิสัตว   กข้ึ็นทรงรถน้ันเสด็จเขาสูพระนคร  ดวยราชบริพาร 
หมูใหญ  ดวยสิริโสภาคยอันนารื่นรมยยิ่งนัก  สมัยน้ัน  นางกษัตริย  พระนาม 
วา   กีสาโคตมี   เพราะไมทรามดวยพระรูปสิริ   และพระคุณสมบัติ   เสด็จไป 
ตามพ้ืนปราสาทชั้นบน      ทรงเห็นพระรูปสิริของพระโพธิสัตวกําลังเสด็จเขาสู 
พระนคร   ทรงเกิดปติโสมนัสข้ึนเอง   ทรงเปลงอุทานน้ีวา 
                นพฺิพุตา  นูน  สา มาตา    นพฺิพุโต นูน   โส   ปตา 
        นิพฺพุตา  นูน  สา  นารี               ยสฺสาย  อีทิโส  ปติ. 
                บรุุษเชนนี้  เปนบุตรของมารดาผูใด  มารดาผูนั้น 
        ก็เย็นใจแน  เปนบุตรของบิดาผูใด บิดาผูนั้น   ก็เย็นใจ 
        แน  เปนสามีของนารีผูใด  นารผูีนั้น     ก็เยน็ใจแน. 
        พระโพธิสัตวทรงสดับอุทานน้ันแลว    ทรงดําริวา    สตรผูีนี้ใหเราได 
ยินถอยคําท่ีนาฟงอยางดี   ดวยวาเราก็กําลังเท่ียวแสวงหานิพพาน  วันนี้นี่แหละ  
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ควรท่ีเราจะละทิ้งฆราวาสวิสัยแลวออกบวชแสวงหานิพพาน      ทรงเปลื้องแกว 
มุกดาหารออกจากพระศอ    ทรงสงแกวมุกดาหารท่ีทําความยินดีอยางยิ่ง    มคีา 
นับแสน    แดเจาหญิงกีสาโคตมี   ดวยหมายพระหฤทัยวา   แกวมุกดาหารน้ี   จง 
เปนสักการะสวนบูชาอาจารยสําหรับเจาหญิงพระองคนี้.    เจาหญิงกีสาโคตมีนั้น 
เกิดโสมนัสวา  สิทธัตถะกุมารมีจิตปฏิพัทธในเรา  ทรงสงบรรณาการมาประทาน 
        ฝายพระโพธิสัตว   เสด็จขึ้นปราสาทที่นารื่นรมยอยางยิ่ง   ดวยเหตุให 
เกิดสิริยิ่งใหญ  บรรทมเหนือพระที่บรรทม  ในทนัใดนั่นเอง   เหลาสตรีรุน ๆ 
ทั้งหลาย   ผูมีดวงหนางามเสมือนดวงจันทรเต็มดวง    มีริมฝปากแดงเสมือนผล 
ตําลึงสุก   มฟีนขาวสะอาดเรียบมีระเบียบไมมีรอง  มีดวงตาเขียวคราม  มีมวยผม 
มีค้ิวโกงเขียวจัดดังดอกอัญชัน  มีเตานมเอ่ิบอ่ิมเต็มเสมอเปนระเบียบ  มีตะโพก 
สวนหนาสวนหลังผายคลองแคลว    ดังมณีเมขลาประดับดวยทองและเงิน   ทํา 
ความรื่นรมย   มีลําขาท้ังคูเฉกเชนงวงกุญชร   ฉลาดในการฟอนรําขับรองและ 
บรรเลง   มีรปูโฉมไฉไลเชนเทพธิดา  ถือดนตรีที่มีเสียงไพเราะ   พากันมาหอม 
ลอมพระมหาบุรุษนั้น   ใหทรงรื่นเริง   ประกอบการฟอน   การขับรอง    และ 
บรรเลง.  แตพระโพธิสัตวไมทรงยินดียิ่งในการฟอนการขับรองเปนตน   เพราะ 
ทรงมีจิตหนายในกิเลสทั้งหลาย  บรรทมหลับไปครูหน่ึง.  
        สตรีเหลาน้ัน      เห็นพระโพธิสัตวนั้น  คิดวา  พวกเราประกอบการ 
ฟอนเปนตน      เพ่ือประโยชนแกทานผูใด     ทานผูนั้นก็บรรทมหลับไปแลว 
บัดนี้ พวกเราจะลําบากเพ่ือประโยชนอะไรเลา แลวก็นอนทับดนตรีที่ตางถือกัน 
อยูหลับไป  ประทีปน้ํามันหอมก็ยังติดโพลงอยู    พระโพธิสัตวทรงตื่นบรรทม 
ประทับนั่งขัดสมาธิอยูเหนือหลังพระที่บรรทม   ทรงเห็นสตรีเหลาน้ัน  นอนทับ 
เครื่องดนตรี   มีน้ําลายไหล   มีแกมและเน้ือตัวสกปรก    บางพวกกัดฟน   บาง  
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พวกกรน   บางพวกละเมอ   บางพวกอาปาก   บางพวกผาผอนหลุดลุย   ปรากฏ 
ที่นากลัวท่ีคับแคบ   บางพวกมีผมปลอยยุง    นอนทรงรูปเหมาะแกปาชา พระ 
มหาสัตวทรงเห็นอาการแปลกๆ  ของสตรีเหลาน้ัน    ก็ยิ่งทรงมีจิตหนายในกาม 
ทั้งหลายสุดประมาณ      พ้ืนปราสาทที่ประดับตกแตงแมงดงามเสมือนภพทาว 
สหัสสนัยน   ก็ปรากฏแกพระมหาสัตวนั้น     ปฏิกลูอยางย่ิง    เหมือนปาชาผีดิบ 
ที่เต็มดวยซากศพสรีระของคนตายท่ีเขาทอดท้ิงไว  แมภพทั้งสามก็ปรากฏเสมือน 
ภพที่ไฟไหม  ทรงพร่ําบนวา  วุนวายจริงหนอ  ขัดของจริงหนอ   พระหฤทัย 
ก็นอมไปเพ่ือบรรพชาอยางยิ่ง   พระองคทรงดําริวาวันนี้นี่แหละ    เราควรออก 
มหาภิเนษกรมณทรงลุกจากท่ีพระบรรทม   เสด็จไปใกลประตู   ตรัสถามวาใคร 
อยูที่นั่น  นายฉันนะ    นอนศีรษะใกลธรณีประตู    ทูลวา  ขาพระบาทฉันนะ 
พระลูกเจา   ลําดับนั้น      พระมหาบุรุษตรัสวา     วันนี้เราประสงคจะออกมหา- 
ภิเนษกรมณ   เจาอยาบอกใคร   จงเตรียมสินธพเร็วฝเทาจัดไวตัวหนึ่งนะ  นาย 
ฉันนะน้ันทูลรับพระดํารสัแลว   ถือเคร่ืองประกอบมาไปยังโรงมา   พบมาฝเทา 
ดีชื่อกัณฐกะ   ย่ํายีขาศึกได     ยืน ณ ภูมิภาคนารื่นรมยอยางยิ่ง   ภายใตเพดาน 
แผนดอกมะลิ  เมื่อประทีบน้ํามันหอม   ยังลุกโพลงอยูคิดวา  วันนี้เราควรเตรียม 
มามงคลตัวนี้     เพ่ือพระลูกเจาออกอภิเนษกรมณ     แลวก็เตรียมมากัณฐกะไว 
มากัณฐกะน้ันเมื่อถูกจัดเตรียมไวก็รูวา     การจัดเตรียมนี้  หนักนัก  ไมเหมือน 
การจัดเตรียมในเวลาเสด็จไปเลนสวน    วันอ่ืน ๆ    พระลกูเจาจักออกมหาภิเนษ- 
กรมณในวันนี้    ไมตองสงสัยเลย.  แตนั้น  มากัณฐกะก็มีใจยินดีรองดังลั่น  เสียง 
รองนั้น     กงัวาลไปท่ัวกรุงกบิลพัสดุ   แตเทวดาปดกั้นไวไมใหใครๆ  ไดยนิ. 
        พระโพธิสัตวคิดวา     เราจักดูลูกเสียกอน    จึงลุกจากท่ีประทับยืนอยู 
เสด็จไปยังที่ประทับอยูของพระมารดาพระราหุล   ทรงเปดประตูหอง   ขณะนั้น  
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ประทีปน้ํามันหอมในหอง  ยังติดโพลงอยู.   พระมารดาพระราหุล  บรรทมวาง 
พระหัตถไวเหนือกระหมอมพระโอรสบนท่ีบรรทม  อันเกลื่อนกลนดวยดอกมะลิ 
เปนตนเปนอัมพณะ    พระโพธิสัตววางพระบาทท่ีธรณีประตู  ประทับยืนทรง 
มองดู     ทรงดําริวา      ถาเราจักยกพระหัตถของพระเทวีออกไปแลวจับลูกเรา 
พระเทวีก็จักต่ืนเมื่อเปนดั่งน้ัน     อภิเนษกรมณของเราก็จักเปนอันตราย   เราจัก 
เปนพระพุทธเจาแลวจึงคอยมาดูลูกเรา      เสด็จลงจากพ้ืนปราสาทแลวเสด็จเขา 
ไปใกลมาตรัสอยางนี้วา  พอกัณฐกะ  วันนี้   เจาตองใหเราขามไปราตรีหน่ึง  เรา 
อาศัยเจาแลว  จักเปนพระพุทธเจา   ยังโลกท้ังเทวโลกใหขามโอฆะ   แตนั้นก็ทรง 
โดดข้ึนหลังมากัณฐกะ.   มากัณฐะ    โดยสวนยาวนับต้ังแตคอ   ก็ยาว  ๑๘ ศอก 
ประกอบดวยสวนสูงพอเหมาะกับสวนยาวนั้น   ถงึพรอมดวยรูป   ฝเทาและกําลัง 
อันเลิศ  ขาวปลอด   สีสรรนาดูเสมือนสังขขัด  แตนั้น   พระโพธิสัตว ประทับอยู 
บนหลังมาทรง   โปรดใหนายฉันนะจับหางมา   ถึงประตูใหญแหงพระนครตอน 
ครึ่งคืน.                                                       
        ครั้งน้ัน   แตกอน    พระราชาโปรดใหจัดบุรุษไวคอยเปดประตู ๆ ละ 
พันคน  บรรดาบานประตู  ๒ ประตู   เพ่ือหามพระโพธิสัตวเสด็จไป  ทรงวาง 
บุรุษไวเปนอันมาก  กองรกัษาการณ  ณ  บานประตูนั้น   ไดยินวา   พระโพธิ- 
สัตวทรงกําลังเทากับบุรุษจํานวนแสนโกฏ ิ   เทากับชางจํานวนพันโกฏิ   เพราะ 
ฉะน้ัน   พระโพธิสัตวนั้น      จึงทรงดําริวา   ผิวา   ประตูไมยอมเปด  วันนี้เราจะ 
นั่งหลังกัณฐกะ    ใหนายฉันนะจับหาง     เอาสองชาบีบกัณฐกะ    โดดข้ึนผาน 
กําแพง ๑๘ ศอก   ไปพรอมกับฉันนะเลย   นายฉันนะก็คิดวา   ถาประตูไมเปด 
เราก็จะเอาพระลูกเจาข้ึนบนคอ   เหว่ียงกัณฐกะดวยมือขวา    หนีบไวที่รักแรจะ 
โดดข้ึนผานกําแพงไปได  มากัณฐกะก็คิดวา   เมื่อประตูไมเปด  เราก็จักประดิษ- 
ฐานพระลูกเจาตามท่ีประทับนั่งอยู  โดดข้ึนไปพรอมกับนายฉันนะ   ที่จับหางไว  
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โดดไวขามหนากําแพงไป   ทั้งสามคนคิดเหมือนกันอยางนี้    เทวดาที่สิงสถิตอยู 
ที่ประตูก็ชวยกันเปดประตูใหญ. 
        ขณะนั้น    มารผูมบีาปคิดวา  จักใหพระมหาสัตวกลับไป    จึงมายืนอยู 
กลางอากาศกลาววา 
                มา  นิกขฺม   มหาวีร      อิโต    เต  สตฺตเม   ทิเน 
                ทพฺิพ  ตุ   จกฺกรตน       อทฺธา  ปาตุ   ภวิสฺสติ. 
                ทานมหาวีระ อยาออกอภิเนษกรมณเลย  นับแต 
        นี้ไป ๗  วัน  จักรรัตนะทิพยจะปรากฏ  แกทานแนนอน. 
        ทานจักครองราชยแหงทวีปทั้ง  ๔ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร กลบั 
เสียเถิด  ทานผูนิรทุกข.   พระมหาบุรุษตรัสถามวา  ทานเปนใคร.   มารตอบวา 
เราเปนผูมีอํานาจ  [มาร]   พระมหาบุรุษตรัสวา 
                ชานามห   มหาราช       มยหฺ  จกฺกสฺส  สมฺภว 
                อนตฺถิโกห          รชฺเชน        คจฺฉ   ตฺว  มาร  มา  อิธ. 
                ดูกอนมหาราช  เรารูวาจักกรัตนะ  จะปรากฏแก 
        เรา  แตเราไมตองการจักกวัตติราชย    ไปเสียเถิดมาร 
        อยามาในท่ีนี้เลย. 
                สกล   ทสสหสฺสมฺป        โลกธาตุมห  ปน 
                อนฺุนาเทตฺวา  ภวิสฺสามิ     พุทฺโธ  โลเก   วินายโก. 
                แตเราจักเปนพระพุทธเจา      ผูนําพิเศษในโลก    
        บันลือลัน่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุ. 
มารน้ัน   ก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง. 
        เวลาท่ีพระชนมายุ  ๒๙  พรรษา    พระมหาสัตวทรงทิ้งจักรวรรดิราชย 
ที่ตกอยูในพระหัตถ  ไมทรงเยื่อใยเหมือนกอนเขฬะ   เสด็จออกจากพระราชย-  
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นิเวศนอันเปนสิรินิวาสแหงจักรพรรดิ  เมื่อดาวนักษัตรอุตตราสาฬหะเพ็ญเดือน 
อาสาฬหะ  เสด็จออกจากพระนคร  ไดมีพระประสงคจะทรงแลดูพระนคร    ใน 
ลําดับแหงความตรึกนั่นเอง ภูมิประเทศน้ัน     ก็แปรเปลี่ยนไปเหมือนจักรแปน 
หมุนทําภาชนะดิน  แกพระองค พระมหาสัตวทรงยืนอยูอยางเดิม  ทอดพระเนตร 
กรุงกบิลพัสดุ  ทรงกระตุนมากัณฐกะใหบายหนาไปตามทางที่พึงไป   แสดงเจดีย- 
สถาน ชื่อ  กณัฐกนิวัตตนะ   ที่มากัณฐกะหันหนากลับ  ณ  ภูมิประเทศน้ัน 
เสด็จไปดวยสักการะยิ่งใหญ  ดวยเหตุใหเกิดสิริอันโอฬาร. 
        ครั้งน้ัน    เมื่อพระมหาสัตวกําลังเสด็จไป    เทวดาทั้งหลายชูคบเพลิง 
จํานวนหกลานดวงขางหนาพระมหาสัตวนั้น       ขางหลังก็หกลานดวงเหมือน 
กัน   ขางขวาก็หกลานดวง     ชางซายก็เหมือนกัน       เทวดาพวกอ่ืน  ๆ   อีก 
ก็สักการะดวยพวงมาลัยดอกไมหอม   จุรณจันทน    พัดจามรและธงผา   หอม 
ลอมไป   สังคีตทิพยและดนตรีเปนอันมาก   ก็บรรเลงไดเอง. 
        พระโพธิสัตว   เสด็จไปดวยเหตุที่ใหเกิดสิริอยางนี้    เสด็จหนทาง   ๓๐ 
โยชนผาน  ๓ ราชอาณาจักร     ราตรเีดียวเทาน้ัน       กถ็ึงริมฝงแมน้ําอโนมา. 
ลําดับนั้น      พระโพธิสัตวทรงยืน  ณ  ริมฝงแมน้ํา     ตรัสถามนายฉันนะวา 
แมน้ํานี้ชื่อไร   ทูลตอบวา   แมน้ําอโนมา   ทรงใชสนพระบาท   กระแทกมาให 
สัญญาณแกมา    มาก็โดดไปยืนอยูริมฝงโนนแหงแมน้ําซ่ึงกวาง  ๘  อุสภะ   พระ 
โพธิสัตวเสด็จลงจากหลังมา  ประทับยืนที่หาดทรายเสมือนกองแกวมุกดา เรียก 
นายฉันนะมาตรัสสั่งวา สหายฉันนะ  เจาจงนําอาภรณของเรากับกัณฐกะกลับไป 
เราจักบวช.   
        นายฉันนะทูลวา  แมขาพระบาทก็จักบวช  พระลูกเจา.  พระโพธิสัตว 
ตรัสวา    เจายังบวชไมได    เจาตองกลับไป  ทรงหาม  ๓  ครั้งแลว   ทรงมอบ  
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อาภรณและมากัณฐกะแลวทรงดําริวา    ผมของเราอยางนี้     ไมเหมาะแกสมณะ 
จําจักตัดผมเหลาน้ันดวยพระขรรค   ทรงจับพระขรรคอันคมกริบดวยพระหัตถ 
ขวา  รวบพระจุฬาพรอมดวยพระเมาลีดวยพระหัตถซายแลวตัด   เหลือพระเกศา 
สององคุลีเวียนขวา   ตัดพระเศียร    พระเกสาเหลาน้ันก็มีประมาณเทาน้ัน    จน 
ตลอดพระชนมชีพ  สวนพระมัสสุ  ก็เหมาะแกประมาณพระเกสานั้น    แตพระ- 
องคไมมีกิจที่จะตองปลงพระเกศาและพระมัสสุอีกเลยนี้     พระโพธิสัตวทรงรวบ 
พระจุฬาพรอมดวยพระเมาลี  อธิษฐานวา  ถาเราจักเปนพระพุทธเจาไซร    ผมน้ี 
จงต้ังอยูในอากาศ   ถาไมเปนไซร  ก็จงหลนลงเหนือพ้ืนดิน   แลวเหว่ียงไปใน 
อากาศ  กําพระจุฬามณีนั้น   ไประยะประมาณโยชนหน่ึงแลวก็ต้ังอยูในอากาศ. 
ลําดับนั้น     ทาวสักกะเทวราชทรงตรวจดูดวยจักษุทิพย     ทรงเอาผอบรัตนะ 
ขนาดโยชนหน่ึงรับกําพระจุฬามณีนั้น    แลวทรงสถาปนาเปนพระจุฬามณีเจดีย 
สําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ  ขนาด  ๓  โยชนไวในภพดาวดึงส   ดังท่ีทานกลาว 
ไววา 
                        เฉตฺวาน  โมลึ  วรคนฺธวาสิต 
                        เวหายส  อุกฺขิป   อคฺคปุคฺคโล 
                        สหสฺสเน  โต  สิรสา  ปฏิคฺคหิ 
                        สุวณฺณจงฺโกฏวเรน     วาสโว. 
                พระผูเปนบุคคลผูเลิศ  ทรงตัดพระเมาลีที่อบดวย 
        ของหอมอยางดี    ทรงเหวี่ยงขึ้นสูอากาศ   ทาววาสวะ 
        สหัสสนัยน     ทรงเอาผอบทองอยางดีรับไวดวยเศียร 
        เกลา. 
        พระโพธิสัตวทรงดําริอีกวา    ผากาสีเหลาน้ันมีคามาก    ไมเหมาะแก 
สมณะของเรา  ลําดับนั้น   ฆฏิการมหาพรหม  สหายเกาครั้งพระกัสสปพุทธเจา  
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ของพระโพธิสัตวนั้น  ดาํริโดยมิตรภาพที่ไมถึงความพินาศตลอดพุทธันดรหน่ึง 
วา   วันนี้สหายเราออกอภิเนษกรมณ   จําเราจักถือสมณบริขารไปเพ่ือสหายนั้น 
จึงนําบริขาร  ๘  เหลาน้ันไปถวาย  คือ 
                ติจีวรฺจ  ปตฺโต  จ         วาสี  สูจิ    จ  พนฺธน 
                ปริสฺสาวนฺจ   อฏเเต    ยตฺุตโยคสฺส  ภิกฺขุโน.   
                บริขาร  ๘  เหลานี้คือ  ไตรจีวร  บาตร มีด  เข็ม 
        รัดประคด  และผากรองน้ํา   เปนของภิกษุผูประกอบ 
        ความเพียร. 
        พระมหาบุรุษทรงครองผาธงชัยแหงพระอรหันต    ถือเพศบรรพชาสูง 
สุด    ทรงเหว่ียงคูผา [นุงหม] ไปในอากาศ.     ทาวมหาพรหมรับคูผาน้ันแลว 
สรางเจดียสําเร็จดวยรัตนะขนาด ๑๒ โยชนในพรหมโลก   บรรจุคูผาน้ันไวขาง 
ใน.  ลําดับนัน้ พระมหาสัตวตรัสกะนายฉันนะวา ฉันนะเจาจงบอกแกพระชนก 
พระชนนีตามคําของเราวา   เราสบายดี   แลวทรงสงไป.    แตนั้น   นายฉันนะก็ 
ถวายบังคมพระมหาบุรุษ  ทําประทักษิณแลวหลีกไป   สวนมากัณฐกะยืนฟงคํา 
ของพระโพธิสัตว   ผูปรกึษากับนายฉันนะ  รูวา บัดนี้เราจะไมเห็นนายของเรา 
อีก  พอละสายตาของพระมหาบุรุษนั้น    ไมอาจทนวิปโยคทุกขได  ก็หัวใจแตก 
ตายไปบังเกิดเปนเทพบุตรชื่อกัณฐกะ   ในภพดาวดึงส  ซึ่งเปนภพที่ขาศึกของ 
เทวดาครอบงําไดแสนยาก   การอุบัติของกัณฐกะเทพบุตรนั้น    พึงถือเอาตาม 
อรรถกถาวิมานวัตถุ   ชื่อวิมลัตถวิลาสินี.  ความโศกไดมีแกนายฉันนะเปนครั้ง 
ที่ ๑  เพราะความตายของมากัณฐกะ นายฉันนะ  ถูกความโศกคร้ังท่ี ๒  เบียด 
เบียน  ก็รองไหคร่ําครวญ  เดินทางไปดวยความทุกข. 
        ฝายพระโพธิสัตว    ทรงผนวชแลว    ในประเทศน้ันนั่นแล    มีสวน 
มะมวงชื่อ  อนุปยะ อยู   จึงทรงยับยั้งอยู  ณ   อนุปยอัมพวัน  นั้น  ๗  วัน  ดวย  
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ความสุขในบรรพชาภายหลังจากนั้น   ก็ทรงสํารวมดวยผากาสาวะอันดี   เหมือน 
ดวงรัชนีกรเต็มดวง  สํารวมอยูในหมูเมฆที่อาบดวยแสงสนธยา   แมลําพัง 
พระองคก็รุงเรืองเหมือนชนเปนอันมากแวดลอมแลว  ทรงทําบรรพชานั้น 
เหมือนนํ้าอมฤตตองของเหลามฤคและปกษีที่อยูปา  ทรงเท่ียวไป  พระองค 
เดียวเหมือนราชสีห  ทรงเปนนรสีหะ  เหมือนควาญผู รูจักลลีาของชางตกมัน 
ยังแผนดินใหเบาดวยฝาเทา  เสด็จเดินทาง  ๓๐  โยชน  วันเดียวเทาน้ัน  ทรง 
ขามแมน้ําคงคา  ซึ่งคลั่งดวยฤดูและคลื่น  แตไมขัดของ  เสด็จเขาสูนครราช- 
คฤห  เรือนหลวงอันแพรวพราวดวยประกายแสงแหงรัตนะ  ครั้นเสด็จเขาไป 
แลว  ก็เที่ยวแสวงหาภิกษาตามลําดับตรอก.  ทั่วท้ังนครน้ันก็สะเทือนเพราะการ 
เห็นพระรูปของพระโพธิสัตว  เหมือนนครน้ันสะเทือน  เมื่อชางธนบาลเขาไป 
เหมือนเทวนครสะเทือน  เมื่อจอมอสูรเขาไป.  เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จเที่ยวแสวง 
หาภิกษา  พวกมนุษยชาวพระนคร  เกิดความอัศจรรยสําหรับผูเกิดปติโสมนัส 
เพราะเห็นพระรูปของพระมหาสัตว  ก็ไดมีใจนึกถึงการเห็นพระรูปของพระ 
โพธิสัตว. 
        บรรดามนุษยเหลานั้น   มนุษยผูหน่ึงกลาวกะมนุษยผูหนึ่งอยางนี้วา 
ทานเอย  เหตุอะไรหนอ  จันทรเพ็ญ  ที่มีชอรัศมีทีถู่กภัยคือราหูกําบังแลว  ยังมาสู 
มนุษยโลกได.  มนุษยอ่ืนนอกจากน้ัน  ก็ยิ้มพูดอยางนี้วา  พูดอะไรกันสหาย 
ทานเคยเห็นจันทรเพ็ญมาสูมนุษยโลกกันเม่ือไร   นั่นกามเทพมีดอกไมเปนธง 
มิใชหรือ   ทานถือเพศอ่ืนเห็นความเจริญของลีลาอยางยิ่งของมหาราชของเรา 
และชาวเมือง   จึงเสด็จมาเลนดวย.  คนอ่ืนนอกจากนั้นก็ยิ้มพูดอยางนี้วา  ทาน 
เอย  ทานเปนบากันแลวหรือ   นั่น   พระอินทรผูมีสรีระรอนเรืองดวยความ 
โหมของเพลิงยัญอันเรืองแรง  ผูเปนทาวสหัสนัยน  เปนเจาแหงเทวดา  
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มาในท่ีนี้ดวยความสําคัญวา  อมรปุระ  คนอ่ืนนอกจากน้ัน   หัวรอนิดหนอย 
แลวกลาววา  ทานเอย    พูดอะไรกัน     ทานผิดทั้งคําตนคําหลัง    ทานผูนั้นมี 
พันคาที่ไหน  มีวชริาวุธที่ไหน  มีชางเอราวัณท่ีไหน  ที่แท   ทานผูนั้นเปน 
พรหม  ทานรูวาคนท่ีเปนพราหมณประมาทกันจึงมาเพ่ือประกอบไวในพระเวทแล 
เวทางคเปนตนตางหากเลา.  คนอ่ืนที่เปนบัณฑิตก็ปรามคนเหลาน้ันทั้งหมดพูด 
อยางนี้วา   ทานผูนี้มิใชพระจันทรเพ็ญ   มิใชกามเทพ  มิใชทาวสหัสนัยน  มิใช 
พรหมทั้งนั้น     แตทานผูนี้   เปนอัจฉริยมนุษย  จะเปนศาสดาผูนําโลกทั้งปวง. 
        เมื่อชาวนครเจรจากันอยูอยางนี้    พวกราชบรุษุก็กราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระเจาพิมพิสารวา     ขาแตสมมุติเทพ  เทพ  คนธรรพ  หรือนาคราช  ยักษ หรือ 
ใครหนอเที่ยวแสวงหาภิกษาในนครของเรา.     พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว 
ทรงยืน ณ ประสาทชั้นบน  ทรงเห็นพระมหาบุรุษเกิดจิตอัศจรรยไมเคยมี ทรงสั่ง 
พวกราชบุรษุวา   พวกทานจงไปทดสอบทานผูนั้น   ถาเปนอมนุษย   ก็จักออก 
จากนครหายไป  ถาเปนเทวดา  ก็จักไปทางอากาศ  ถาเปนนาคราช   ก็จักมดุดิน 
ถาเปนมนุษย  ก็จักบรโิภคภิกษาตามท่ีไดมา. 
        ฝายพระมหาบุรุษ  มีอินทรียสงบ  มีพระหฤทัยสงบเปนประหนึ่งดึงดูด 
สายตามหาชน   เพราะความงามแหงพระรูป   ทรงแลช่ัวแอก    รวบรวมอาหาร 
ระคนกัน   พอยังอัตภาพใหเปนไปได    เสด็จออกจากนครทางประตูที่เสด็จเขา 
มา  บายพระพักตรไปทางตะวันออกแหงรมเงาภูเขาปณฑวะ  ประทับนั่งพิจารณา 
อาหาร   ไมมีอาการผิดปกติเสวย.   แตนั้น   พวกราชบุรุษก็ไปกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระราชา.                                                                                
        ลําดับนั้น    พระเจาแผนดินแควนมคธ   พระนามวาพิมพิสาร  ผูอัน 
เหลาพาลชนนึกถึงไดยาก   ผูมีเขาพระเมรุและเขามันทาระเปนสาระ   ผูทรงเปน 
แกนสารแหงสัตว  ทรงมีความต่ืนเตนเพราะการเห็น  ที่เกิดเพราะไดสดับคุณของ  
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พระโพธิสัตวเหลาน้ัน  ทรงรีบเสด็จออกจากพระนคร  บายพระพักตรตรงภูเขา 
ปณฑวะ  เสด็จไปแลว     ลงจากพระราชยาน    เสด็จไปยังสํานักพระโพธิสัตว 
อันพระโพธิสัตวทรงอนุญาตแลวประทับนั่งเหนือพ้ืนศิลา   อันเย็นดวยความรัก 
ของชนผูเปนพวกพองทรงเลื่อมใสในพระอิริยาบถของพระโพธิสัตว   ทรงไดรับ 
ปฏิสันถารแลว   ทรงถามถึงนามและโคตร   ทรงมอบความเปนใหญทุกอยางแด 
พระโพธิสัตว. พระโพธสิัตวตรัสวา     ขาแตพระมหาราช  หมอมฉันไมประสงค 
ดวยวัตถุกาม    หรือกิเลสกาม   หมอมฉันปรารถนาแตพระปรมาภิสัมโพธิญาณ 
จึงออกบวช.   พระราชาแมทรงออนวอนหลายประการ     ก็ไมไดน้ําพระหฤทัย 
ของพระโพธิสัตว    จึงตรัสวา    จักทรงเปนพระพุทธเจาแน    จึงทูลวาก็พระ- 
องคเปนพระพุทธเจาแลว   โปรดเสด็จมาแควนของหมอมฉันกอน    แลวเสด็จ 
เขาสูพระนคร. 
                        อถ    ราชคห  วรราชคห 
                        นรราชวเร  นคร   ตุ  คเต 
                        คิริราชวโร  มุนิราชวโร 
                        มิคราชคโต  สุคโตป  คโต. 
                เมือ่พระนรราชผูประเสริฐ  เสด็จสูกรุงราชคฤห  
        ซึ่งมีเรอืนหลวงอยางประเสริฐ   พระจอมคีรผูีประเสริฐ  
        พระจอมมุนีผูประเสริฐ   เสด็จไปเปนเชนพระยามฤค 
        [ราชสีห]  เสด็จไปแลว  ชือ่วาเสด็จไปดีแลว. 
        ครั้งน้ัน   พระโพธิสตัวเสด็จจาริกไปตามลําดับ  เขาไปหาอาฬารดาบส 
กาลามโคตร และ อุทกดาบส  รามบุตร   ยังสมาบัติ  ๘  ใหเกิดแลว  ทรง 
ดําริวา    ทางนี้ไมใชทางแหงพระโพธิญาณ   ไมทรงใสพระหฤทัยถึงสมาปตติ- 
ภาวนานั้นมีพระประสงคจะทรงต้ังความเพียร    จึงเสด็จไปยังอุรุเวลาทรงดําริวา  
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ภูมิภาคนี้นารื่นรมยจริงหนอ  ทรงเขาอยู  ณ ตําบลนั้น   ทรงตั้งความเพียรยิ่งใหญ. 
ชน ๕ คนเหลาน้ีคือบุตรของพราหมณผูทํานายพระมหาปุริสลักษณะ  ๔ คน 
และพราหมณชื่อโกณฑัญญะ   บวชคอยอยูกอน เที่ยวภิกษาจารไปในคามนิคม 
ราชธานีทั้งหลาย  บํารุงพระโพธิสัตว ณ ที่นั้น. ลําดับนั้น  เมื่อพากันบํารุงพระ- 
โพธิสัตว ผูต้ังความเพียรยิ่งใหญอยูถึง ๖ ป ดวยวัตรปฏิบัติมีกวาดบริเวณเปนตน 
ดวยหวังอยูวา พระโพธิสัตวจักทรงเปนพระพุทธเจา  บัดนี้ จักทรงเปนพระพุทธ- 
เจาบัดนี้  อยูประจําสํานักของพระโพธิสัตวนั้น. แมพระโพธิสัตว  ก็ทรงยับยั้งอยู 
ดวยงาและขาวสารเมล็ดเดียว     ดวยทรงหมายจักทําทุกกรกิริยาอันถึงท่ีสุด   ได 
ทรงตัดอาหารโดยประการท้ังปวง.   แมเทวดาทั้งหลาย   ก็นําทิพโอชะใสลงตาม 
ขุมขนท้ังหลาย. 
        ครั้งน้ัน   พระวรกายท่ีมีสีทองของพระองคผูมีพระกายถึงความซูบผอม 
อยางยิ่ง  เพราะไมมีอาหารนั้นก็มีสีดํา.   พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ก็ถูกปกปด. 
ลําดับนั้นพระโพธิสัตว   ทรงถึงท่ีสุดแหงทุกกรกิริยา   ทรงดําริวา   นี้ไมใชทาง 
แหงพระโพธิญาณ  มีพระประสงคจะเสวยอาหารหยาบ  จึงเสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ณ คามนิคมท้ังหลาย  เสวยพระกระยาหาร.   ลําดับนั้น   พระมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ก็กลับเปนปกติ  พระวรกายมีสีเหมือนสีทอง.  ขณะนั้น   ภิกษุปญจวัคคีย 
เห็นพระองค  ก็คิดวา  ทานผูนี้  แมทําทุกกรกิรยิามา ๖ ป   ก็ไมอาจแทงตลอด 
พระสัพพัญุตญาณได     มาบัดนี้ยังเที่ยวบิณฑบาตไปในคามนิคมราชธานีทั้ง 
หลาย  บรโิภคอาหารหยาบ   จักอาจไดอยางไร   ทานผูนี้มักมากคลายความเพียร 
ประโยชนอะไรของเราดวยทานผูนี้   แลวก็ละพระมหาบุรุษ   พากันไปยัง 
ปาอิสิปตนะ กรุงพาราณสี. 
        สมัยนัน้   วันวิสาขบูรณมี  พระมหาบุรุษเสวยขาวมธุปายาส   ซึ่งเทวดา 
ใสทิพโอชะ อันหญิงวัยรุนชื่อสุชาดา ผูบังเกิดในครอบครัวของเสนานีกุฎมพี  
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ตําบลอุรุเวลา    เสนานิคมถวายแลว      ทรงถือถาดทองวางลงสูกระแสแมน้ํา 
เนรัญชรา  ปลุกพระยากาฬนาคราชผูหลับใหต่ืนแลว.  ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตว 
ทรงพักกลางวัน ณ สาลวัน     ซึ่งประดับดวยดอกไมหอม    มแีสงสีเขียว    นา 
รื่นรมย   ริมฝงแมน้ําเนรัญชราเวลาเย็น    เสด็จมุงตรงไปยังตนโพธิพฤกษตาม 
ทางที่เทวดาท้ังหลายประดับแลว.      เทวดานาคยักษสิทธาเปนตน       พากนั 
บูชาดวยดอกไมของหอมเครื่องลูบไล.    สมัยนั้น    คนหาหญา   ชื่อโสตถยิะ 
ถือหญาเดินสวนทางมา   รูอาการของพระมหาบุรุษ   จึงถวายหญา  ๘ กํา  พระ- 
โพธิสัตวทรงรับหญาแลวเสด็จเขาไปยังโคนโพธิพฤกษชื่อตนอัสสัตถะ  ซึง่ 
เปนวิชัยพฤกษอันรุงโรจนกวาหมูตนไมทั้งหลาย     คลายอัญชนัคิรีสีเขียวคราม 
ประหน่ึงชวยบรรเทาแสงทินกร  มรีมเงาเย็น  เย็นดวยพระกรุณา  ดังพระหฤทัย 
ของพระองค     เวนจากการชุมนุมของวิหคนานาชนิด     ประดับดวยกิ่งอันทึบ 
ตองลมออน ๆ โชยมาประหนึ่งฟอนรํา   และประดุจยินดีดวยปติ   ทรงทําประ- 
ทักษิณพญาอัสสัตถพฤกษ ๓ ครั้ง   ประทับยืนทางทิศอีสาน   ทรงจับยอดหญา 
เขยา. ทันใดน่ันเอง  ก็มีบัลลังก  ๑๔ ศอก  หญาเหลาน้ัน   ก็เปนเหมือนจิตรกร 
วาดไว.  พระโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิเหนือสันถัตหญา  ๑๔  ศอก   ทรง 
อธิษฐานความเพียรประกอบดวยองค ๔ ทรงทําลําตนโพธิพฤกษ  ๕๐  ศอกไว 
เบื้องหลัง   ดังลําตนเงินที่เขาวางไวเหนือต่ังทอง   กั้นดวยกิ่งโพธิพฤกษเหมือน 
ฉัตรมณีไวเบื้องบน ประทับนั่ง. ก็ยอดออนโพธิพฤกษลวงลงมาท่ีจีวรสีทองของ 
พระองค   ก็รุงโรจนเหมือนวางแกวประพาฬไวที่แผนทอง. 
        เมื่อพระโพธิสัตว ประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังกนั้น วสวัตดีมารเทพบุตร 
คิดวาสิทธัตถกุมารประสงคจะลวงวิสัยของเรา   บัดนี้เราจักไมใหสิทธัตถะกุมาร 
นั้นลวงวิสัย   จึงบอกความน้ันแกกองกําลังของมาร    แลวพากองกําลังมารออก 
ไป. ไดยินวา  ทัพมารน้ัน    ขางหนาของมาร   ก็ขนาด ๑๒ โยชน   ขางขวาและ  
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ขางซายก็อยางนั้น    แตขางหลัง    ต้ังอยูสุดจักรวาล    เบื้องบนสูง  ๙  โยชน. 
ไดยินเสียงคําราม   ดังเสียงแผนดินคําราม   ต้ังแตเกาพันโยชน. 
        สมัยนัน้     ทาวสักกเทวราช   ทรงยืนเปาสังข    ชื่อวิชยุตตระ   เขาวา 
สังขนั้น    ยาวสองพันศอก.  คนธรรพเทพบุตรชื่อปญจสิขะ  ถอืพิณสีเหลืองดัง 
ผลมะตูม   ยาวสามคาวุตบรรเลง    ยนืขับรองเพลงประกอบดวยมงคล     ทาว- 
สุยามเทวราช   ทรงถือทิพยจามร   อันมีสิริดังดวงจันทรยามฤดูสารท    ยาวสาม 
คาวุต    ยืนถวายงานพัดลมออน ๆ.    สวนทาวสหัมบดีพรหม    ยืนกั้นฉัตรดัง 
จันทรดวงที่สอง     กวางสามโยชน    ไวเบ้ืองบนพระผูมีพระภาคเจา     แมแต 
มหากาฬนาคราช  อันนาคฝายฟอนรําแปดหมื่นแวดลอม  รายคาถาสดุดีนับรอย 
ยืนนมัสการพระมหาสัตว    เทวดาในหมื่นจักรวาล     บูชาดวยพวงดอกไมหอม 
และจุรณธูปเปนตน    พากันยืนถวายสาธุการ. 
        ลําดับนั้น     เทวบุตรมารข้ึนชางที่กันขาศึกได    เปนชางท่ีประดับดวย 
รัตนะ   ชื่อคิริเมขละ   งามนาดูอยางยิ่ง   เสมือนยอดหิมะคิรี   ขนาดรอยหาสิบ 
โยชน    เนรมิตแขนพันแขน   ใหจับอาวุธตาง ๆ  ดวยการจับอาวุธที่ยังไมไดจับ. 
แมบริษัทของมารมีกําลังถอืดาบ  ธนู  ศร  หอก  ยกธนู  สาก  ผาล  เหล็กแหลม 
หอก หลาว  หิน คอน  กําไลมือ  ฉมวก  กงจักร  เครื่องสวมคอ   ของมีคม   ม ี
หนาเหมือนกวาง  ราชสีห  แรด  กวาง  หมู  เสือ  ลิง   งู  แมว  นกฮูก   และมี 
หนาเหมือนควาย  ฟาน  มา ชางพลายเปนตน  มีกายตาง ๆนากลัว  นาประหลาด 
นาเกลียด   มกีายเสมือนมนุษยยักษปศาจ   ทวมทับพระมหาสัตวโพธิสัตว   ผู 
ประทับนั่ง  ณ  โคนโพธพิฤกษ   เดินหอมลอม   ยนืมองดูการสําแดงของมาร. 
        แตนั้น    เมื่อกองกําลังของมาร  เขาไปยังโพธิมัณฑสถาน   บรรดาเทพ 
เหลาน้ัน    มทีาวสักกะเปนตน    เทพแมแตองคหนึ่ง  ก็ไมอาจจะยืนอยูได.  เทพ  
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ทั้งหลายก็พากันหนีไปตอหนา ๆ นั่นแหละ   ก็ทาวสักกะเทวราช   ทําวิชยุตตร- 
สังขไวที่ปฤษฎางค    ประทับยืน  ณ ขอบปากจักรวาล.    ทาวมหาพรหม    วาง 
เศวตฉัตรไวที่ปลายจักรวาลแลวก็เสด็จไปพรหมโลก.     กาฬนาคราชก็ทิ้งนาค- 
นาฏกะไวทั้งหมด   ดําดินไปยังภพมัญเชริกนาคพิภพลึก ๕๐๐ โยชน   นอนเอา 
มือปดหนา   ไมมีแมแตเทวดาสักองคเดียว   ที่จะสามารถอยูในที่นั้นได.   สวน 
พระมหาบุรุษ ประทับนั่งอยูแตลําพัง เหมือนมหาพรหมในวิมานวางเปลา. นิมิต 
ราย  ที่ไมนาปรารถนาเปนอันมากปรากฏกอนทีเดียววา  บัดนี้  มารจักมา  ดังนี้. 
                เมือ่เวลาการยุทธของพระยามาร    และของพระ- 
        ผูเผาพันธุแหงไตรโลก   ดําเนินไปอยู   อุกกาบาตอัน 
        รายกาจก็ตกลงโดยรอบ  ทิศท้ังหลายก็มืดคลุมดวยควัน. 
                แผนดินแมนี้ไมมีใจ      ก็เหมือนมใีจ    ถึงความ 
        พลัดพราก  เหมือนหญิงสาวพลัดพรากสามี    แผนดิน 
        ที่ทรงสระตาง ๆ   พรอมท้ังสาครก็หว่ันไหว   เหมือน 
        เถาวัลยตองลมพัดแรง. 
                มหาสมุทรกม็นี้ําปนปวน   แมน้ําท้ังหลายก็ไหล 
        ทวนกระแส    ลําตนไมตาง ๆ  ก็คดงอแตกติดดินแหง 
        ภูผาท้ังหลาย. 
                ลมรายก็พัดไปรอบ  ๆ    มเีสียงอึกทึกครึกโครม 
        ความมดืท่ีปราศจากดวงอาทิตย  ก็เลวราย  ตัวกะพันธ 
        ก็ทองไปกลางหาว.                               
                เขาวา   ลางรายอันพิลึก   ดังกลาวไมนาเจริญใจ 
        ไมนาปรารถนา  ทั้งท่ีอยูในอากาศและที่อยูภาคพ้ืนดิน 
        เปนอันมาก  ก็มีโดยรอบในขณะที่มารมา.   
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                สวนหมูเทพท้ังหลาย    เหน็มารประสงคจะประ- 
        หารพระมหาสัตว      ผูเปนเทพแหงเทพนั้น   ก็เอ็นดู 
        พรอมดวยหมูเทพกพ็ากันทําเสียงวา  หา  หา. 
                แมภายหลัง   ก็เห็นมารน้ัน    พรอมท้ังกองกําลัง 
        เปนอันมาก   ที่ฝกมาดีแลว    พากันหนีไปในทิศใหญ 
        ทิศนอย  อาวุธในมือก็ตกไป. 
                พระผูมีพระยศย่ิงใหญ   ผูแกลวกลา   ปราศจาก 
        ภัย ประทับนั่งอยูทามกลางกองกําลังของมาร  เหมือน 
        พระยาครุฑอยูทามกลางฝูงวิหค  เหมือนราชสีหผูยิ่งยง 
        อยูทามกลางฝูงมฤคฉะนั้น.  
        ครั้งน้ัน  มารคิดวา   จักยังพระสิทธัตถะใหกลัวแลวหนีไป   แตไมอาจ 
ใหพระโพธิสัตวหนีไปดวยฤทธิ์มาร ๙ ประการ   คือ  ลม  ฝน  กอนหิน  เครื่อง 
ประหาร   ถานไฟ  ไฟนรก   ทราย  โคลน   ความมืด   มีใจข้ึงโกรธ   บังคับ 
หมูมารวา   พนาย   พวกเจาหยุดอยูไย   จงทําสิทธัตถะใหไมเปนสิทธัตถะ   จง 
จับ   จงฆา   จงตัด    จงมัด   จงอยาปลอย   จงใหหนีไป   สวนตัวเองน่ังเหนือ 
คอคชสารชื่อคิรีเมขละ     ใชกรขางหน่ึงกวัดแกวงศร    เขาไปหาพระโพธิสัตว 
กลาววา   ทานสิทธัตถะ   จงลุกข้ึนจากบัลลังก.   ทั้งหมูมารก็ไดทําความบีบค้ัน 
รายแรงยิ่งแกพระมหาสัตว. 
        ครั้งน้ัน   พระมหาบุรุษตรัสคําเปนตนวา    ดกูอนมาร   ทานบําเพ็ญ 
บารมีเพ่ือบัลลังกมาแตครั้งไร แลว ทรงนอมพระหัตถขวาสูแผนปฐพี.  ขณะนั้น 
นั่นเอง ลมและน้ําท่ีรองแผนปฐพี  ซึ่งหนาหน่ึงลานหนึ่งหม่ืนส่ีพันโยชน ก็ไหว 
กอนตอจากนั้น มหาปฐพีนี้  ซึ่งหนาสองแสนส่ีหมื่นโยชนก็ไหว ๖  ครั้ง.  สายฟา  
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แลบและอสนีบาตหลายพันเบื้องบนอากาศ  ก็ผาลงมา.  ลําดับนั้น  ชางคิรีเมขละ 
ก็คุกเขา.   มารท่ีนั่งบนคอคิรีเมขละ   กต็กลงมาท่ีแผนดิน.    แมพรรคพวกของ 
มารก็กระจัดกระจายไปในทิศใหญทศินอย  เหมือนกําแกลบที่กระจายไปฉะน้ัน. 
        ลําดับนั้น   แมพระมหาบุรุษ   ทรงกําจัดกองกําลังของมารพรอมท้ังตัว 
มารน้ัน  ดวยอานุภาพพระบารมีทั้งหลายของพระองค   มีขันติ   เมตตา   วิรยิะ 
และปญญาเปนตน    ปฐมยามทรงระลึกถึงขันธที่อาศัยมาแตกอน    มัชฌิมยาม 
ทรงชําระทิพยจักษุ  ปจจุสมัยใกลรุง  ทรงหยั่งญาณลงในปจจยาการท่ีพระพุทธ- 
เจาทุกพระองคทรงปฏิบัติมา   ทรงยังจตุตถฌานมีอานาปานะเปนอารมณใหเกิด 
แลว   ทรงทาํจตุตถฌานน้ันใหเปนบาทแลว   ทรงเจริญวิปสสนา   ทรงยังกเิลส 
ทั้งปวงใหสิ้นไปดวยมรรคที่ ๔ ซึ่งทรงบรรลุมาตามลําดับมรรค  ทรงแทงตลอด 
พระพุทธคุณทั้งปวง  ที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงปฏิบัติมา   ทรงเปลงพระ- 
พุทธอุทานวา 
                อเนกชาติสสาร       สนฺธาวิสฺส   อนิพฺพิส 
        คหการ  คเวสนฺโต           ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุน 
        คหการก  ทิฏโสิ            ปุน  เคห  น  กาหิส ิ
        สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคา  คหกฏู  วิสงฺขต 
        วิสงฺขารคต  จิตต              ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา.  
                เราแสวงหานายชางผูสรางเรือนคือตัณหา    เมื่อ 
        ไมพบ   ก็ตองทองเท่ียวไปตลอดชาติสงสารเปนอันมาก 
        การเกิดบอย ๆ เปนทกุข    ดูกอนนายชางผูสรางเรือน 
        คือตัณหา   เราพบทานแลว   ทานจักสรางเรือนแกเรา 
        อีกไมไดแลว  โครงสรางเรือนของทาน  เราก็หักหมด  
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        แลว   ยอดเรือนคืออวิชชา   เรากร็ื้อเสียแลว   จิตเราถึง 
        วิสังขาร   ปจจัยปรุงแตงไมได   เพราะเราบรรลุธรรมท่ี 
        สิ้นตัณหาแลว. 
 
                                             เรื่องนิทานใกล 
 
        พระผูมพีระภาคเจา   เมื่อประทับนั่งเปลงพระพุทธอุทานแลว   ก็ทรงม ี
พระดําริวา  เราทองเท่ียวมา  ๔ อสงไขย  กําไรแสนกัป  ก็เพราะเหตุแหงบัลลังก 
นี้  บลัลังกนี้เปนวิชัยบัลลงัก  มงคลบัลลังกของเรา  เรานั่งเหนือบัลลังกนี้  ความ 
ดําริยังไมบริบูรณตราบใด    เราก็จักไมลุกข้ึนจากบัลลังกนี้ตราบน้ัน     ทรงเขา 
สมาบัตินับไดหลายแสนโกฏ ิ   ประทับนั่งเหนือบัลลังกนั้น ๗ วัน   ที่ทานหมาย 
ถึงกลาวไววา   ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข   โดย 
บัลลังกเดียว  ๗  วัน. 
        ครั้งน้ัน   เทวดาบางพวกเกิดปริวิตกวา  แมวันนี้พระสิทธัตถะ   ก็ยังมี 
กิจท่ีจะตองทําแนแท     ดวยยังไมทรงละความอาลัยในพระบลัลังก     ลําดับนั้น 
พระศาสดาทรงทราบความวิตกของเทวดาท้ังหลาย   ก็เหาะข้ึนสูเวหาสทรงแสดง 
ยมกปาฏิหาริย    เพ่ือระงับความวิตกของเทวดาเหลาน้ัน    ครัน้ทรงระงับความ 
วิตกของเทวดาท้ังหลาย    ดวยปาฏิหาริยนี้อยางนี้แลว    ประทับยืน ณ  สวนทิศ 
อุดรอิงทิศปาจีนนิดหนอย   จากบัลลงัก   ทรงพระดําริวา   เราแทงตลอดพระ- 
สัพพัญุตญาณ.  ณ บลัลงักนี้แลวหนอ       ทรงสํารวจดูบัลลังกและโพธิพฤกษ 
อันเปนสถานที่ทรงบรรลุผาแหงพระบารมีทั้งหลาย      ที่ทรงบําเพ็ญมาตลอดสี่ 
อสงไขย.    กับแสนกัป   ดวยดวงพระนครท่ีไมกระพริบ    ทรงยับยั้งอยู  ๗ วัน   
สถานท่ีนั้น   ชื่อวา   อนมิสิเจดีย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 726 

        ลําดับนั้น  ทรงเนรมิตท่ีจงกรม  ระหวางบัลลังกและสถานที่ประทับยืน 
เสด็จจงกรม ณ รัตนจงกรมกลับไปมาจากขางหนาขางหลัง  ทรงยับยั้งอยู  ๗ วัน. 
สถานที่นั้นชือ่วา  รัตนจงกรมเจดีย.  
 
        แตในสปัดาหที่ ๔  เทวดาท้ังหลายเนรมิตรัตนฆระ เรือนแกว   ทางทิศ 
พายัพแตโพธิพฤกษ.  ประทับนั่งขัดสมาธิ  ณ  เรือนแกวน้ัน  ทรงพิจารณาพระ- 
อภิธรรมปฏก  ยับยั้งอยู  ๗ วัน.  สถานที่นั้น   ชื่อวา รัตนฆรเจดีย.  
        พระผูมพีระภาคเจา   ทรงยับยั้งอยู  ๔ สัปดาห   ใกลโพธิพฤกษอยางนี้ 
แลว     ในสปัดาหที่  ๕   เสด็จจากโคนโพธิพฤกษ     เขาไปยังตนอชปาลนิโครธ 
ครั้นแลว       ก็ประทับนั่งเลือกเฟนธรรมและเสวยวิมุตติสุข  ณ   ตนอชปาล- 
นิโครธ  นั้น. 
        พระศาสดาครั้นทรงยับยั้ง  ณ ตนอชปาลนิโครธน้ัน  ๗   วันแลว ก็เสด็จ 
ไปยังโคนตนมุจลินท ณ ที่นั้น   พระยานาคชื่อ มุจลินท    เอาขนด  ๗  ชั้นวง 
ไวรอบ   เพ่ือปองกันความหนาวเปนตน  เมื่อเกิดฝนตกพรํา  ๗ วัน พระศาสดา 
เสวยวิมุตติสุข  เหมือนประทับอยูในพระคันธกุฎีที่ไมคับแคบ   ทรงยับยั้งอยู  ณ 
โคนตนมุจลินทนั้น ๗ วัน    จึงเสด็จเขาไปยังโคนตนราชายตนะ     ประทับนั่ง 
เสวยวิมุตติสุข  ณ  ที่นั้น  ๗ วัน.  ครบ ๗  สัปดาหบริบูรณ   ดวยประการฉะน้ี. 
ในระหวางน้ี    พระผูมีพระภาคเจา    ไมมีการบวนพระโอฐ    ไมมีการปฏิบัติ 
สรีรกิจ   ไมมีการเสวยพระกระยาหาร     ทรงยับยัง้อยูดวยสุขในผลอยางเดียว. 
ลําดับนั้น  พระศาสดา  ทรงชําระพระโอฐดวยไมชําระฟนชื่อนาคลดา   และดวย 
น้ําในสระอโนดาต    ที่ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงนอมถวายในวันที่ ๔๙ วันสุด 
ทายแหง ๗  สัปดาห  ประทับนั่ง ณ โคนตนราชายตนะ  นั้นนั่นแล.  
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        สมัยนัน้   พาณิชสองคน ชื่อตปุสสะ และ ภลัลิกะ  อันเทวดาผูเปน 
ญาติสาโลหิต     ใหขมักเขมนในอันถวายอาหารแดพระศาสดา    ถือขาวสัตตุผง 
และสัตตุกอน     เขาไปเฝาพระศาสดายืนกราบทูลวา     ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอาศัยความกรุณาโปรดทรงรับอาหารน้ีดวย  เพราะเหตุที่บาตรท่ีเทวดาถวาย 
ครั้งทรงรับขาวมธุปายาส    อันตรธานไป    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา 
พระตถาคตท้ังหลาย     ยอมไมรับอาหารดวยมือเปลา    เราจะพึงรับอาหารนี้ได 
อยางไรหนอ.                                                                                      
        ครั้งน้ัน  ทาวมหาราชท้ัง  ๔ จาก ๔ ทิศ   รูอัธยาศัยของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน         ก็นอมบาตร  ๔  บาตรสําเร็จดวยแกวมณีและแกวมรกตถวาย. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามบาตรเหลาน้ัน.   ทาวจาตุมหาราชจึงนอมบาตร  ๔ 
บาตร สําเร็จดวยศิลา   สีเหมือนถั่วเขียว.   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยความ 
กรุณาเทวดาท้ัง  ๔  องคนั้น     จึงทรงรับไวยุบรวมเปนบาตรเดียวทรงรับอาหาร 
ไวในบาตรสําเร็จดวยศิลามีคามากน้ัน   เสวยแลวทรงทําอนุโมทนา.   พาณิชสอง 
พ่ีนองนั้น  ถงึพระพุทธเจาและพระธรรมเปนสรณะ   เปน ทเววาจิกอุบาสก. 
        ลําดับนั้น    พระศาสดาเสด็จไปตนอชปาลนิโครธอีกประทับนั่ง ณ โคน 
ตนนิโครธ.  พอประทับนั่ง ณ  ที่นั้นเทาน้ันทรงพิจารณาวา  ธรรมท่ีทรงบรรล ุ
นั้น  ลุมลึก ก็เกิดพระปริวิตกท่ีพระพุทธเจาทุกพระองคทรงปฏิบัติมา   ถึงอาการ 
คือ  ความมีพระพุทธประสงคจะไมทรงแสดงธรรมโปรดผูอ่ืน  โดยนัยวา  ธรรม 
นี้เราบรรลุแลว.  ครั้งน้ัน  ทาวสหัมบดีพรหม  ทรงดําริวา โลกยอยยับกันละทาน 
เอย   โลกยอยยับกันละทานเอย   ก็พา  ทาวสักกะ  ทาวสุยาม  ทาวสันดุสิต   ทาว 
นิมมานรดี  ทาวปรนิมมิตวสวัตดีและมหาพรหม   ในหมื่นจักรวาล   มายังสํานัก 
พระศาสดา  ทูลออนวอนใหทรงแสดงธรรม   โดยนัยเปนตนวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรม.  
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        พระศาสดาประทานปฏิญาณรบัแกทาวสหัมบดีพรหมนั้นแลว    ทรง 
พระดําริวา  ควรแสดงธรรมโปรดใครกอนหนอ  ทรงทราบวา  อาฬารดาบสและ 
อุททกดาบสทํากาละเสียแลว     ทรงปรารภภิกษุปญจวัคคียใสไวในพระหฤทัยวา 
ภิกษุปญจวัคคีย   มีอุปการะมากแกเราดังน้ี  ทรงนึกวา  เดี๋ยวน้ี  ภิกษุปญจวัคคีย 
เหลาน้ัน  อยูกันที่ไหนหนอ  ก็ทรงทราบวา   ที่อิสิปตนะ  มิคทายวัน กรุงพาราณสี 
ทรงพระดําริวา     เราจักไปที่นั้นประกาศธรรมจักร    แลวเสด็จเท่ียวบิณฑบาต 
ประทับอยูใกลโพธิมัณฑสถานน่ันแหละ ๒ - ๓ วัน    ในวันอาสาฬหบูรณมีทรง 
พระดําริจักเสด็จไปกรุงพาราณสี   ทรงถือบาตรจีวรเดินทางได ๑๘  โยชน   ใน 
ระหวางทาง     ทรงพบอาชีวกชื่ออุปกะเดินสวนทางมา    ทรงบอกอาชีวกนั้นวา 
พระองคเปนพระพุทธเจา  วันนั้นนั่นเอง  เวลาเย็นเสด็จถึงอิสิปตนะ  มิคทายวัน 
กรุงพาราณสี. 
        ฝายภิกษุปญจวัคคีย    เห็นพระตถาคตเสด็จมาแตไกล    จึงทําการนัด 
หมายกันวา   ผูมีอายุ    ทานพระสมณโคดมน้ี    เวียนมาเพ่ือเปนคนมักมากดวย 
ปจจัย มีกายบริบูรณมีอินทรียเอิบอ่ิม   มีผิวพรรณเพียงดังสีทองเสด็จมา  เราจัก 
ไมทําการอภิวาทเปนตนแกทานละ   เพียงแตปูอาสนะไว.    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทราบวาระจิตของภิกษุปญจวัคคียเหลาน้ันทรงยอเมตตาจิต    ที่สามารถแผ 
ไปโดยไมเจาะจงในสรรพสัตว     มาเปนแผเมตตาจิต     โดยเจาะจง.     ภิกษุ 
ปญจวัคคียเหลาน้ันอันเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคเจาสัมผัสแลว     เมื่อพระ- 
ตถาคตเสด็จเขาไปหา    กไ็มอาจต้ังอยูในขอนัดหมายของตนได    พากันทํากิจ 
ทุกอยางมีการกราบไหวเปนตน.  ความพิศดาร  พึงทราบตามนัย  ที่ทานกลาว 
ไว  ในมหาวรรค แหงวินัยเปนตน. 
        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงยังภิกษุปญจวัคคียเหลานั้นใหเขาใจ 
ถึงความเปนพระพุทธเจาของพระองคแลว     ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอยางดี  
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ที่จัดไวแลวเม่ือกาลประกอบดวยนักษัตรเดือนอุตตราสาธอยู  อันพรหม  ๑๘ โกฏ ิ
แวดลอมแลว    ทรงเรียกพระเถระปญจวัคคียมาแลวทรงแสดงพระธรรมจักกัป- 
ปวัตนสูตร  บรรดาภิกษุปญจวัคคียเหลาน้ัน    ทานอัญญาโกณฑัญญะสงญาณไป 
ตามกระแสเทศนา   จบพระสูตร   ก็ต้ังอยูในโสดาปตติผลพรอมดวยพรหม  ๑๘ 
โกฏ ิ  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                บดัน้ีเราเปนพระสัมพุทธเจา  ชื่อโคตมะ  ผูยังสกุล 
        ศากยะใหเจริญ  ต้ังความเพียรแลว  บรรลุพระสัมโพธิ- 
        ญาณอันอุดม. 
                อนัทาวมหาพรหมอาราธนาแลว  ก็ประกาศพระ- 
        ธรรมจกัร  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑    ไดมีแกพรหม  ๑๘  โกฏิ. 
 

                                            แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    ดวยบทวา  อห  ทรงแสดงถึงพระองคเอง.  บทวา 
เอตรหิ แปลวา  ในกาลน้ี.   บทวา  สกยฺวฑฺฒโน  แปลวา ผูยังสกุลศากยะให 
เจริญ.   ปาฐะวา  สกฺยปุงฺคโว  ก็มี.   ความเพียรทานเรียกวา  ปธานะ.  บทวา 
ปทหิตฺวาน  ไดแก  พากเพียร   พยายาม.   อธิบายวา   ทําทุกกรกิริยา.   บทวา 
อฏารสนฺน  โกฏีน ความวา  อภิสมัยครั้งท่ี  ๑ ไดมแีกสัตว  ๑๘ โกฏิมีพระ- 
อัญญาโกณฑัญญะเถระเปนประธานดวยการตรัสพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  ณ 
ปาอิสิปตนะ มิคทายวัน  กรุงพาราณสี. 
        บัดนี ้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอภิสมัยอันลวงมาแลว   เมื่อจะตรัส 
อภิสมัยที่ยังไมมาถึง  จึงตรัสคําเปนตนวา 
                นอกจากน้ัน  เมื่อเราแสดงธรรม  ในสมาคมแหง 
        มนุษยและเทวดา  อภิสมัยครั้งท่ี ๒ จักมแีกสตัวนับ 
        จํานวนไมได.  
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                                           แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นรเทวสมาคเม  ความวา สมัยอ่ืนนอก 
จากน้ัน  ในมหามงคลสมาคม  ทามกลางเทวดาและมนุษยในหมื่นจักรวาล  เวลา 
จบมงคลสูตร อภิสมัยไดมีแกมนุษยและเทวดา  เกินที่จะนับได.  บทวา ทุติยา- 
ภิสมโย อห ุไดแก  เหสฺสติ. เมื่อจะพึงกลาวคําอนาคตกาล [วา เหสฺสติ]   แต 
ก็กลาวคําเปนอดีตกาลวา  อหุ  เพราะตกกระแสแลว.    หรือจะวากลาวเปนกาล 
วิปลาสก็ได.   ในคํานอกจากน้ีและคําเชนนี้   ก็นัยนี้.    ตอมาอีก    ในการทรง 
แสดงราหุโลวาทสูตร    กท็รงยังสัตวเกินที่จะนับใหดื่มน้ําอมฤตคืออภิสมัย.   นี ้
เปนอภิสมัยครั้งที่ ๓ ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา 
                บดัน้ีเราสั่งสอนราหุลลูกของเราในท่ีนี้นี่แล 
        อภิสมัยครั้งท่ี  ๓ กม็แีกสัตวนับจํานวนไมได. 
        ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงมีสาวกสันนิบาตประชุมพระสาวก 
ครั้งเดียวเทานั้น   คือ  การประชุมพระอรหันตสาวก  ๑,๒๕๐  รูป    เหลาน้ีคือ 
ชฏลิสามพ่ีนองมีพระอุรุเวลกัสสปเปนตน  ๑,๐๐๐  รูป พระอัครสาวกท้ังสอง  ๒๕๐ 
รูป.  ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา 
                เรามีสันนิบาตประชุมพระสาวกผูแสวงหาคุณ 
        ยิ่งใหญเพียงครั้งเดียว  คือการประชุมภิกษ ุ ๑,๒๕๐  รูป. 
 

                                                 แกอรรถ  

        บรรดาเหลาน้ัน   บทวา  เอโกสิ   ตัดบทเปน   เอโกว  อาสิ   มีครั้ง 
เดียวเทาน้ัน .  บทวา  อฑฒฺเตรสสตาน  แปลวา สาวกของเรา  ๑,๒๕๐  รูป.  
บทวา  ภิกฺขนูาสิ  ตัดบทเปน  ภิกขฺูน  อาสิ. พระผูมีพระภาคเจา    ประทับอยู 
ทามกลางภิกษุสาวกเหลานั้น   ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงในจาตุรงคสันนิบาต.  
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        ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อทรงแสดงพระประวัติของพระองค 
จึงตรัสคําเปนตนวา 
                เราผูไรมลทินรุงเรืองอยู    อยูในทามกลางภิกษุ 
        สงฆ ใหทุกอยางท่ีสาวกปรารถนา  เหมือนแกวจินดา- 
        มณีใหทุกอยางท่ีชนปรารถนาฉะนั้น.        
              

                                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วิโรจมาโน  ไดแก  รุงเรืองอยูดวยพระ- 
พุทธสิริอันไมมีที่สุด.  บทวา  วิมโล  ไดแก  ผูปราศจากมลทินคือกิเลสมีราคะ 
เปนตน.   บทวา  มณีว  สพฺพกามโท  ความวา   เราใหสุขวิเศษท้ังเปนโลกิยะ 
และโลกุตระทุกอยางที่สาวกมุงมาดปรารถนา  เหมือนแกวจินดามณีใหทุกอยางที่  
ชนปรารถนา. 
        บัดนี ้   เมื่อจะทรงแสดงความปรารถนาท่ีสาวกปรารถนา     จึงตรัสคํา 
เปนตนวา 
                ดวยความเอ็นดูสัตวทั้งหลาย      เราจึงประกาศ 
        สัจจะ  ๔  แกผูจํานงหวังผล    ผูตองการละความพอใจ 
        ในภพ.                                            
 

                                แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ผล  ไดแก   ผล ๔ อยางมีโสดาปตติผล 
เปนตน.   บทวา  ภวจฺฉนฺทชเหสิน   ไดแก   ผูละภวตัณหา   ผูตองการละ 
ภวตัณหา.  บทวา  อนุกมฺปาย   ไดแก  ดวยความเอ็นดู. 
        บัดนี ้  ครั้นทรงทําการประกาศสัจจะ ๔ แลว  เมื่อจะทรงแสดงอภิสมัย 
จึงตรัสวา  ทสวีสสหสฺสาน  เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ทสวีส-  
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สหสฺสาน    ไดแก   หน่ึงหมื่นและสองหม่ืน.    อธิบายวา   โดยนัยเปนตนวา 
หน่ึงหมื่นสองหมื่น.   คาถาท่ี  ๙ และที่  ๑๐   ความงายแล. 
        พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๑  และที่ ๑๒  ตอไป. แมสองศัพทวา  อิทา- 
เนตรหิ ความก็อันเดียวกัน    ทานกลาวเหมือนบุรุษบุคคล  โดยเปนเวไนยสัตว. 
อีกนัยหน่ึง  บทวา  อิทานิ   ไดแก   ในกาลเม่ือเราอุบัติแลว.   บทวา   เอตรหิ 
ไดแก ในกาลเมื่อเราแสดงธรรมอยู. บทวา อปตฺตมานสา ไดแก  ผูยังไมบรรล ุ
พระอรหัตผล. บทวา อรยิฺชส  ไดแก อริยมรรคมีองค  ๘.  บทวา  โถมยนตฺา 
แปลวา  สรรเสริญ.  บทวา  พุชฺฌิสฺสนฺติ  ความวา   จักแทงตลอดสัจธรรม 
๔  ในอนาคตกาล.  บทวา  สสารสริต  ไดแก  สาครคือสังสารวัฏ. 
        บัดนี ้  เมื่อทรงแสดงถึงพระนครที่ทรงสมภพเปนตนของพระองค  จึง 
ตรัสคําเปนตนวา 
                เรามีนครชื่อกบิลพัสดุ      มีพระชนกพระนามวา 
        พระเจาสุทโธทนะ  พระชนนีพระนามวาพระนางมายา 
        เทวี. 
                เราครองฆราวาสวิสัยอยู   ๒๙ ป   มีปราสาทอยาง 
        เย่ียม  ๓ หลัง   ชื่อสุจันทะ  โกกนุทะและโกญจะ. 
                มพีระสนมกํานัลสี่หมื่นนาง    มีอัครมเหสีพระ- 
        นามวา  ยโสธรา  มีโอรสพระนามวา  ราหุล. 
                เราเห็นนิมิต  ๔     ออกอภเินษกรมณดวยยานคือ 
        มา  บําเพ็ญเพียรทําทุกกรกิริยา  ๖  ป. 
                เราประกาศธรรมจักร  ณ ปาอิสิปตนะกรุงพาราณ- 
        ส ี  เราเปนพระสัมพุทธเจา     พระนามวาโคตมะเปน 
        สรณะของสัตวทั้งปวง.  
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                คูภิกษุอัครสาวก ชื่อวาพระโกลิตะ และพระอุป- 
        ติสสะ  มีพระพุทธอุปฏฐากประจําสํานัก   ชือ่วาพระ- 
        อานันทะ   มีภิกษุณอีัครสาวิกา  ชื่อวาพระเขมา และ 
        พระอบุลวรรณา.                               
                มอีัครอุปฏฐาก   ชื่อวาจิตตะ  และหัตถกะอาฬวกะ 
        มีอัครอปุฏฐายิกา  ชือ่วานันทมาตาและอุตตรา. 
                เราบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม  ณ โคนโพธิ- 
        พฤกษ   ชื่อตนอัสสัตถะ  มีรัศมกีายวาหน่ึง   ประจํา  กาย 
        สูง  ๖  ศอก. 
                เรามีอายุนอย  ๑๐๐ ป  ในบดัน้ี   เมื่อดํารงชีวิตอยู 
        ประมาณเทาน้ัน   กย็ังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                เราต้ังคบเพลิง   คือธรรมไวปลุกชนท่ีเกิดมาภาย 
        หลังใหต่ืน    ไมนานนัก   เราพรอมทั้งสงฆสาวกก็จัก 
        ปรินิพพานในท่ีนี้นี่แหละ   เพราะส้ินอาหาร   เหมือน 
        ไฟดับเพราะส้ินเชื้อฉะนั้น. 
        พระผูมพีระภาคเจาทรงพยากรณทุกอยางวา    เรามีปราสาท  ๓  หลัง 
ชื่อสุจันทะ  โกกนุทะและโกญจะ  มี  ๙ ชั้น  ๗  ชัน้   และ ๕ ชัน้    มีสนมนาฏกะ 
สี่หม่ืนนาง    มีอัครมเหสีพระนามวา    ยโสธรา   เรานั้นเห็นนิมิต  ๔    ออกมหา- 
ภิเนษกรมณดวยยานคือมา   แตนั้น   กต้ั็งความเพียร ๖  ป   ในวันวิสาขบูรณมีก็  
บริโภคขาวมธุปายาสท่ีธิดาของ  เสนานิกุฎมพี  ณ  อุรุเวลาเสนานิคม ชื่อสุชาดา 
ผูเกิดความเลื่อมใสถวายแลว  พักกลางวัน  ณ สาลวัน เวลาเย็นรับหญา ๘ กํา ที่ 
คนหาบหญาชื่อ  โสตถิยะ  ถวายแลว   เขาไปยังโคนโพธิพฤกษชื่อ  ตนอัสสตัถะ 
กําจัดกองกําลังของมาร  ณ  ที่นั้น    บรรลุพระสัมโพธิญาณ.  
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                                           แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สทธฺึ  สาวกสงฺฆโต  ก็คือ  สทฺธึ 
สาวกสงฺเฆน  ความวา  พรอมท้ังสงฆสาวก.  บทวา  ปรินิพฺพิสฺส   ก็คือ 
ปรินิพพายิสฺสามิ  แปลวา  จักปรินิพพาน.   บทวา  อคฺคีวาหาร  สงฺขยา 
ก็คือ    อคฺคิ  วิย  อินฺธนกขฺเยน  ดุจไฟดับเพราะส้ินเชื้อฉะนั้น  ความวา 
แมเราไมมีอุปาทาน  ก็จักปรินิพพานเหมือนไฟหมดเชื้อก็ดับฉะน้ัน 
        บทวา  ตานิ  จ   อตุลเตชานิ    ความวา    คูพระอัครสาวกเปนตน 
ที่มีเดชไมมีผูเสมอเหมือนเหลาน้ัน.    บทวา  อิมานิ  จ  ทสพลานิ   ความวา 
ทศพลที่มีในพระสรีระเหลาน้ัน.   บทวา   คุณธารโณ  เทโห   ความวา   และ 
พระวรกายท่ีทรงคุณมีพระอสาธารณญาณ  ๖ เปนตนนี้.  บทวา  ตมนฺตรหิส-ฺ 
สนฺติ  ความวา คุณลักษณะดังกลาวมาน้ี  จักอันตรธาน  สูญหายไปส้ิน  ศัพท 
วา  นนุ    ในคําวา  นนุ  รตฺิตา  สพฺพสงฺขารา  นี ้ เปนนิบาตลงในอรรถวา 
อนุมัติคลอยตาม.   บทวา   ริตฺตา  ไดแก   ชื่อวาเปลา    เพราะเวนจากสาระคือ 
เที่ยง สาระคือยั่งยืน  ก็ทั้งหมดน่ันแล   อันปจจัยปรุงแตง  มีอันสิ้นไปเปนธรรมดา 
เสื่อมไปเปนธรรมดา   คลายไปเปนธรรมดา  ดับไปเปนธรรมดา   ชื่อวาไมเที่ยง 
เพราะมีแลวไมมี.   ชื่อวาทุกข    เพราะอันความเกิดเปนตนบีบค้ันแลว    ชือ่วา 
อนัตตา  เพราะไมอยูในอํานาจ   เพราะฉะนั้น  ทานท้ังหลาย  จงยกไตรลักษณ 
ลงในสังขารทั้งหลายแลวเจริญวิปสสนา   จงบรรลุพระนิพพานที่ไมตาย   ปจจัย 
ปรุงแตงไมได   ไมจุติ   นีเ้ปนอนุศาสนี    เปนคําส่ังสอนของเรา    สําหรับทาน 
ทั้งหลาย       ทานท้ังหลายจงยังประโยชนใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด. 
ไดยินวา ในเวลาจบเทศนา จิตของเทวดาแสนโกฏกิ็หลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย 
เพราะไมยึดมั่นสวนเทวดาที่ต้ังอยูในมรรคผลนอกน้ัน  เกินทีจ่ะนับจํานวนได.  
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        พระผูมพีระภาคเจาเสด็จจงกรม  ณ รัตนจงกรมในอากาศ    ตรัสพุทธ- 
วงศแมทั้งสิ้น กําหนดดวยกัป นามและชาติเปนตนอยางนี้แลว  ยังหมูพระประยูร- 
ญาติใหถวายบังคมแลวลงจากอากาศ  ประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสนที่จัดไวแลว 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ประทับนั่งแลว  สมาคมพระประยูรญาติก็ถึงความสูงสุด 
ดวยประการฉะน้ี     พระประยูรญาติทุกพระองคก็ประทับนั่งมีจิตมีอารมณเดียว. 
แตนั้น   มหาเมฆก็หลั่งฝนโบกขรพรรษลงมา   ขณะน้ันเอง  น้ําก็สงเสียงรองไหล 
ไปภายใต  ผูตองการจะเปยกก็เปยก  ผูไมตองการเปยก  แมแตหยาดนํ้า  ก็ไมตกลง 
ที่ตัว   พระประยูรญาติทั้งหมดเห็นความอัศจรรยนั้นก็อัศจรรยประหลาดใจ   พา 
กันกลาววา  โอ  นาอัศจรรย  โอ  นาประหลาดใจหนอ.   พระศาสดาทรงสดับคํา 
นั้นแลวตรัสวา  มิใชฝนโบกขรพรรษตกลงในสมาคมพระประยูรญาติในปจจุบัน 
นี้เทาน้ัน  แมในอดีตกาลก็ตกลงมาเหมือนกัน.   เพราะเหตุแหงอัตถุปปตตินี้   จึง 
ตรัสเวสสันดรชาดก.   พระธรรมเทศนานั้น   เกิดประโยชนแลว.  ตอน้ัน   พระ- 
ศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะเขาพระวิหาร. 
                           จบพรรณนาวงศพระโคดมพุทธเจา 
            แหงอรรถกถาพุทธวงศ   ชื่อมธุรัตถวิสาสินีดวยประการฉะนี้  
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                 กณัฑปกิณกะของพระพุทธเจา 
 
                [๒๗]  นับแตกปัน้ีไป  ในกปัท่ีนับไมได  มีพระ- 
         พุทธเจาผูนําพิเศษ  ๔  พระองค   คือ   พระตัณหังกร 
         พระเมธังกร พระสรณังกร และพระทีปงกรสัมพุทธเจา 
         พระชนิพุทธเจาเหลาน้ัน  มใีนกัปเดียวกัน. 
                ตอจากสมัยของพระทีปงกรพุทธเจา  พระพุทธเจา 
         ผูนําโลก  พระนามวาโกณฑัญญะ   มีพระองคเดียวใน 
         กัปหนึง่  ทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะระหวาง 
         กัปของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร     และพระศาสดา 
        โกณฑญัญะ   เปนอันตรกัป  นับไมถวน. 
                ตอจากสมัยของพระโกณฑัญญะพุทธเจา  ก็ม ี
         พระพุทธเจาผูนํา  พระนามวามังคละ  ระหวางกัปของ 
         พระพุทธเจาสองพระองคนั้น    เปนอันตรกัป   นบัไม 
        ถวน. 
                พระมุนีสุมังคละ  พระสมุนะ  พระเรวตะ   และ 
         พระโสภิตะ   พระพทุธเจาผูมีจักษุ   ทรงทําแสงสวาง 
         แมเหลาน้ัน    ก็มใีนกัปเดียวกัน. 
                ตอจากสมัยของพระโสภิตพุทธเจา  ก็มีพระมหา- 
         มุนีพุทธเจา   พระนามวา อโนมทัสสี.  ระหวางกัปของ 
        พระพทุธเจาสองพระองคนั้นเปนอันตรกัปนับไมถวน.  
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                พระพุทธเจาผูนําคือ พระอโนมทัสสี  พระปทุมะ 
        และพระนารทะ  พระมุนีพุทธเจา   ผูทําท่ีสดุแหงความ 
        มืด  แมเหลาน้ัน   กม็ีในกัปเดียวกัน. 
                ตอจากสมัยของพระนารทพุทธเจา     ก็มีพระ- 
        พุทธเจาผูนํา  พระนามวา ปทุมตุตระ  ทรงอบุัติในกัป 
        หน่ึง  ทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามโอฆะ. 
                ระหวางกัปของพระผูมีพระภาคเจานารทะ  และ 
        พระศาสดาปทุมุตตระ  เปนอันตรกัป   นับไมถวน. 
                ในแสนกัป   มพีระมหามุนพีระองคหนึ่ง  พระ- 
        นามวา ปทุมุตตระ  ผูรูแจงโลก   ผูควรรับของบูชา. 
                ในสามหมื่นกัป     ตอจากพระปทุมุตตรพุทธเจา 
        มีพระพุทธเจา  ๒ พระองคคือพระสุเมธะ พระสุชาตะ. 
                ในหน่ึงพันแปดรอยกัป  มีพระพุทธเจา  ๓ พระ- 
        องค  คือพระปยทัสสี   พระอัตถทัสสี   พระธัมมทัสสี. 
                ตอจากพระสุชาตพุทธเจา     พระพุทธเจาสาม 
        พระองคผูสูงสุดแหงสัตวสองเทา   ผูไมมีบุคคลใด 
        เปรียบในโลก   เสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน. 
                ตอจากกัปน้ี   ในกัปท่ีเกาสิบสี่   มีพระมหามุน ี
        พระองคเดียวพระนามวา  สิทธัตถะ  ผูรูแจงโลก  ผู 
        ยอดเยี่ยมโดยบุญลักษณ. 
                ตอจากกัปท่ีเกาสิบสองนับแตกัปนี้  มีพระผูนํา  ๒ 
        พระองค   คือพระสมัพุทธเจาติสสะ  และพระปุสสะ  ผู 
        ไมมีผูเสมอ  ไมมบีคุคลเปรียบ. 
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                ตอแตกัปนี้  ในกัปท่ี  ๙๑  มีพระพุทธเจาผูนําโลก 
        พระนามวา  วิปสส ี พระพุทธเจาแมพระองคนั้น  ทรง 
         ประกอบดวยพระมหากรุณา    ทรงปลดเปลื้องสัตว  
         ทั้งหลายจากเครื่องผูกพันแลว. 
                ตอจากกัปน้ีในกัปท่ี  ๓๑  มพีระผูนํา  ๒ พระองค 
         คือพระสิขี  และพระเวสสภู   ผูไมมีผูเสมอ ไมมบีุคคล 
         เปรียบ. 
                ในภัทรกัปน้ี   มีพระผูนํา  ๓  พระองคคือ   พระ- 
        ผูนําคือพระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะและพระกัสสปะ 
         เราผูเปนพระสัมพุทธเจาในปจจุบัน และพระเมตไตรย 
         พระพุทธเจาในอนาคต พระพุทธเจา ๕  พระองคนี้เปน 
         ปราชญผูอนุเคราะหโลก. 
                บรรดาพระผูเปนธรรมราชาเหลาน้ัน      พระ-  
        โคตมพุทธเจาพระองคนั้น   ทั้งพระสาวก  บอกทางน้ัน 
         แกสัตวเหลาอื่นหลายโกฏิ   ก็ปรนิิพพานไปแลวแล. 
                   จบกัณฑกิณกะของพระพุทธเจา 
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                        เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ 
 
                [๒๘]  พระชินวรมหาโคตมพุทธเจา  ปรนิิพพาน 
         ณ นครกุสินารา   พระบรมสารีรกิธาตุก็แผไปกวาง 
        ขวางเปนสวน ๆ ในประเทศนั้น   ๆ. 
                สวนหน่ึงเปนของพระเจาอชาตศัตรู    สวนหน่ึง 
        ตกอยูในเมืองเวสาลี       สวนหน่ึงอยูในกรุงกบิลพัสดุ 
        สวนหนึ่งอยูในนครอัลลกัปปกะ   สวนหน่ึงอยูในราม- 
        คาม  สวนหน่ึงอยูในนครเวฏฐทีปกะ 
                สวนหน่ึง  อยูที่เจามัลละ   ในนครปาวา   สวน 
        หน่ึงอยูที่เจามัลละ  ในนครกุสินารา. 
                พราหมณชื่อโทณะ   สรางตุมพสถูป.   กษัตริย  
        โมริยะ  ผูมีพระทัยยินดีสรางอังคารสถูป.   สถูปบรรจ ุ
        พระบรมสารีริกธาตุมี ๘ แหง  ตุมพเจดียเปนแหงท่ี  ๙ 
        อังคารสถูปเปนแหงท่ี  ๑๐  ประดิษฐานไวในกาลน้ัน. 
                พระทาฐธาตุ    [พระเขี้ยวแกว]   องคหน่ึงอยูใน 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  องคหนึ่งอยูที่นาคปุระ  องคหน่ึงอยู 
        ที่แควนคันธาระ     องคหน่ึงเปนของพระราชาแควน 
        กาลิงคะ. 
                พระทันตธาตุ  ๔๐ ถวน  พระเกสาและพระโลมา 
        เทวดาท้ังหลายนําไปแตละอยางไวที่จักรวาลแตละ 
        จักรวาลตอกัน  บาตร ไมเทา  จวีรของพระผูมีพระภาค- 
        เจาอยูทีว่ชิรานคร  ผาอันตรวาสกอยูที่กุลฆรนคร   ผา 
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        ปจจัตถรณะอยูที่กปละ       ธมกรกและประคดเอวอยูที่ 
        นครปาฏลีบุตร ผาสรงน้ําอยูที่นครจัมปา พระอุณาโลม 
        อยูที่แควนโกศล  ผากาสาวพัสตรอยูที่พรหมโลก ผาโพก 
        พระเศียรอยูที่สวรรคชั้นดาวดึงส      [รอยพระบาทอัน 
        ประเสรฐิติดอยูที่แผนหิน      เหมือนท่ีติดอยูที่นคร- 
        กัจฉตปรุะ]  ผานิสีทนะอยูที่แควนอวันตี    ผาปูลาดอยูที่ 
        เทวโลกในครั้งน้ัน . ไมสีไฟอยูที่นครมิถิลา ผากรองน้ํา 
        อยูที่แควนวิเทหะ   มีด   กลองเขม็อยูที่นครอินทปตถ  
        ในครั้งน้ัน.  บรขิารที่เหลืออยูในอปรันตกชนบท   ใน 
        ครั้งน้ัน.   มนุษยทั้งหลายจักบูชาพระบริขารที่พระมุนี  
        ทรงใชสอยแลวในครั้งน้ัน. 
                พระบรมสารีรกิธาตุของพระโคตมพุทธเจาผู 
         แสวงคุณยิ่งใหญ  แผไปกวางขวาง   พระบรมสารีริก- 
          ธาตุไดเปนของเกาในครั้งน้ัน  เพ่ืออนุเคราะหสัตว 
         ทั้งหลายแล. 
                        จบเรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ 
                                จบพุทธวงศ 
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                                เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ  
        คาถา  ๑๘  คาถา มวีา  อปริเมยยฺิโต    กปฺเป  จตุโร  อาสุ   วินายกา 
เปนอาทิ   พึงทราบวาเปนนิคมคาถา   ที่พระสังคีติกาจารยทั้งหลายวางไว.   ใน 
คาถาท่ีเหลือ   ทุกแหง   คําชัดแลวท้ังน้ันแล. 
 
                                                   เวมัตตกถา 
        พระพุทธเจา   ๒๕ พระองค  ที่ชี้แจงไวในพุทธวงศทั้งส้ินน้ี   พึงทราบ 
วา  มีเวมัตตะ  คือความแตกตางกัน ๘ อยางคือ  อายุเวมัตตะ  ปมาณเวมัตตะ 
กุลเวมัตตะ   ปธานเวมัตตะ   รัศมีเวมัตตะ  ยานเวมัตตะ  โพธิเวมัตตะ  บัลลงัก- 
เวมัตตะ 
 

                                            อายเุวมตัตะ 
        บรรดาเวมัตตะเหลานั้น    ชื่อวา  อายุเวมัตตะ  ความแตกตางกันแหง 
พระชนมายุ  ไดแก  พระพุทธเจาบางพระองคมีพระชนมายุยืน   บางพระองคมี 
พระชนมายุสั้น. 
        จริงอยางนั้น    พระพุทธเจา ๙ พระองคเหลานี้คือ  พระทีปงกร  พระ- 
โกณฑัญญะ  พระอโนมทสัสี พระปทุมะ พระปทุมุตตระ  พระอัตถทัสสี พระ- 
ธัมมทัสสี  พระสิทธัตถะ  พระติสสะ  มีพระชนมายุแสนป. 
        พระพุทธเจา  ๘ พระองคเหลาน้ี   คือพระมังคละ  พระสุมนะ    พระ- 
โสภิตะ   พระนารทะ   พระสุเมธะ   พระสุชาตะ   พระปยทัสสี   พระปุสสะ 
มีพระชนมายุเกาหมื่นป. 
        พระพุทธเจา ๒ พระองคคือ พระเรวตะ พระเวสสภู มีพระชนมายุ 
หกหม่ืนป.  
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        พระผูมพีระภาคเจาวิปสสี  มีพระชนมายุแปดหมื่นป.   พระพุทธ- 
เจา ๔ พระองคเหลาน้ีคือพระสิขี  พระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ  พระกสัสปะ 
มีพระชนมายุเจ็ดหมื่นป,    สี่หมื่นป,   สามหมื่นป,   สองหมื่นป ี   ตาม 
ลําดับ.                         
        สวนพระผูมีพระภาคเจาของเรา  มีพระชนมายุรอยป. 
        ประมาณอายุ  ไมมีประมาณ โดยยุคของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ผูประ- 
กอบดวยกรรมท่ีทําใหอายุยืน    นี้ชื่อวาอายุเวมัตตะ    ของพระพุทธเจา   ๒๕ 
พระองค 
 
                                  ปมาณเวมัตตะ 
        ทีช่ื่อวา    ปมาณเวมตัตะ    ความแตกตางกันแหงประมาณ   ไดแก 
พระพุทธเจาบางพระองคสูง      บางพระองคตํ่า.   จริงอยางนั้น   พระพุทธเจาคือ 
พระทีปงกร  พระเรวตะ  พระปยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี พระวิปสสี 
มีพระสรีระสูง  ๘๐ ศอก  
        พระพุทธเจาคือพระโกณฑัญญะ  พระมังคละ  พระนารทะ  พระสุเมธะ 
มีพระวรกายสูง  ๘๘ ศอก. 
        พระสุมนพุทธเจา   มีพระสรีระสูง  ๙๐ ศอก. 
        พระพุทธเจาคือ  พระโสภิตะ    พระอโนมทัสสี    พระปทุมะ    พระ- 
ปทุมุตตระ  พระปุสสะ  มีพระสรีระสูง  ๕๘ ศอก 
        พระสุชาตพุทธเจา  มีพระสรีระสูง  ๕๐  ศอก. 
        พระพุทธเจาคือพระสิทธัตถะ  พระติสสะและพระเวสสภู   มีพระวรกาย 
สูง  ๖๐ ศอก. 
        พระสิขีพุทธเจามีพระสรีระสูง  ๗๐  ศอก. พระพุทธเจาคือพระกกุสันธะ 
พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ  พระวรกายสูง  ๔๐  ศอก   ๓๐ ศอก  ๒๐  ศอก 
ตามลําดับ.   สวนพระผูมีพระภาคเจาของเรา   สูง  ๑๘  ศอก.  
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        นี้ชื่อวา  ปมาณเวมัตตะ  ของพระพุทธเจา  ๒๕ พระองค. 
                                    กุลเวมัตตะ 
        ทีช่ื่อวา  กุลเวมัตตะ  ความแตกตางกันแหงตระกูล ไดแก พระพุทธ- 
เจาบางพระองคเกิดในตระกูลกษัตรยิ  บางพระองคเกิดในตระกูลพราหมณ  จริง 
อยางนั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจา  คือ  พระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ 
และ  พระกสัสปะ  เกิดในตระกูลพราหมณ. 
        พระพทุธเจา ๒๒  พระองคที่เหลือมีพระทีปงกรพุทธเจา 
เปนตนมีพระโคดมพุทธเจาเปนที่สุด  เกิดในตระกูลกษัตริยทั้งน้ัน. 
        นี้ชื่อวา  กุลเวมัตตะ  ของพระพุทธเจา  ๒๕  พระองค. 
                              ปธานเวมัตตะ 
        ทีช่ื่อวา     ปธานเวมตัตะ    ความแตกตางกันแหงการต้ังความเพียร 
ไดแก  พระพุทธเจาคือพระทีปงกร พระโกณฑัญญะ  พระสุมนะ พระอโนมทัสสี. 
พระสุชาตะ  พระสิทธัตถะและพระกกุสันธะ  ทรงบําเพ็ญเพียร  ๑๐ เดือน. 
        พระพุทธเจาคือพระมังคละ   พระสุเมธะ   พระติสสะและพระสิขี  ทรง 
บําเพ็ญเพียร  ๘ เดือน. 
        พระเรวตพุทธเจา ๗ เดือน. 
        พระโสภิตพุทธเจา  ๔  เดือน. 
        พระพุทธเจาคือ พระปทุมะ พระอัตถทัสสีและพระวิปสสี  ครึ่งเดือน. 
        พระพุทธเจาคือ   พระนารทะ    พระปทุมุตตระ    พระธัมมทัสสีและ 
พระกัสสปะ  ๗ วัน. 
        พระพุทธเจาคือ  พระปยทัสสี    พระปุสสะ    พระเวสสภู    และพระ- 
โกนาคมนะ ๖  เดือน. 
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        พระพุทธเจาของเราทรงบําเพ็ญเพียร ๖ ป. 
        นี้ชื่อวา  ปธานเวมัตตะ. 

                                รศัมีเวมัตตะ 
        ทีช่ื่อวา  รัศมีเวมัตตะ  ความแตกตางกันแหงพระรัศมี ไดยินวา  พระ- 
มังคลสัมมาสัมพุทธเจา    มีพระรัศมแีหงพระสรีระ  แผไปในหม่ืนโลกธาตุ. 
        พระปทุมุตตรพุทธเจา   แผไป   ๑๒ โยชน. 
        พระวิปสสีพุทธเจา   แผไป  ๗  โยชน. 
        พระสิขีพุทธเจา   แผไป  ๓  โยชน. 
        พระกกสุันธพุทธเจา  แผไป  ๑๐ โยชน. 
        พระผูมพีระภาคเจาของเรา   ประมาณหน่ึงวาโดยรอบ. 
        พระพุทธเจานอกน้ัน   ไมแนนอน. 
        นี้ชื่อวา  รัศมีเวมัตตะ. 
 

                                 ยานเวมัตตะ 
        ทีช่ื่อวา  ยานเวมัตตะ  ความแตกตางกันแหงพระยาน   ไดแก   พระ- 
พุทธเจาบางพระองคออกอภิเนษกรมณดวยยานคือชาง บางพระองคดวยยานคือ 
มา  บางพระองคดวยยานคือรถ  ดําเนินดวยพระบาท  ปราสาทและวอเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง. 
        จริงอยางนั้น    พระพุทธเจาคือพระทีปงกร   พระสุมนะ   พระสุเมธะ 
พระปุสสะ พระสิขิ และพระโกนาคมนะ ออกอภิเนษกรมณดวยยานคือชาง 
        พระโกณฑัญญะ   พระเรวตะ   พระปทุมะ   พระปยทัสสี  พระวิปสส ี
และพระกกุสันธะ   ดวยยานคือรถ. 
        พระมังคละ  พระสชุาตะ  พระอัตถทัสสี  พระติสสะ  และพระโคตมะ 
ดวยยานคือมา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลม ๙ ภาค ๒ - หนาท่ี 745 

        พระอโนมทัสสี  พระสิทธัตถะ  พระเวสสภู   ดวยยานคือวอ. 
        พระนารทะเสด็จออกอภิเนษกรมณดวยพระบาท. 
        พระโสภิตะ   พระปทุมุตตระ  พระธัมมทัสสีและพระกัสสปะ     ออก 
อภิเนษกรมณดวยปราสาท. 
        นี้ชื่อวา  ยานเวมัตตะ. 

                                โพธิรุกขเวมัตตะ 
        ทีช่ื่อวา  โพธิรุกขเวมตัตะ  ความแตกตางกันแหงโพธิพฤกษ  ไดแก 
พระผูมีพระภาคเจาทีปงกร  มีโพธิพฤกษ  ชื่อตนกปตนะ  มะขวิด. 
        พระผูมพีระภาคเจาโกณฑัญญะ     มีโพธิพฤกษชื่อตนสาลกัลยาณี  
ขานาง 
        พระมังคละ  พระสมุนะ  พระเรวตะ   พระโสภิตะ   มีโพธิพฤกษชื่อ 
ตนนาคะ   กากะทิง. 
        พระอโนมทัสสี  มีโพธิพฤกษชื่อ   ตนอัชชุนะ  กุม. 
        พระปทุมะและพระนารทะ   มีโพธิพฤกษชื่อ   ตนมหาโสณะ  ออย 
ชางใหญ. 
        พระปทุมุตตระ  มีโพธิพฤกษชื่อ  ตนสลละหรือสาละ. 
        พระสุเมธะ   มโีพธิพฤกษชื่อ  ตนนีปะ  กะทุม.         
        พระสุชาตะ  มีโพธิพฤกษชื่อ   ตนเวฬุ   ไผ. 
        พระปยทัสสี  มีโพธพิฤกษชื่อ  ตนกกุธะ  กุม. 
        พระอัตถทัสสี  โพธพิฤกษชื่อ  ตนจัมปกะ  จาํปา. 
        พระธัมมทัสสี  โพธพิฤกษชื่อ   ตนรัตตกุรวกะ๑  ซองแมวแดง. 
        พระสิทธัตถะ.  โพธพิฤกษชื่อ  ตนกณิการะ   กรรณิการ. 
        พระติสสะ.  โพธิพฤกษชื่อ   ตนอสนะ  ประดู. 
 
  ๑.  บาลีในธัมมทัสสีพุทธวงศขอ  ๑๖  เปนตนพิมพชาละ  มะพลับ  
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        พระปุสสะ  โพธิพฤกษชื่อ  ตนอาลมกะ  มะขามปอม. 
        พระวิปสสี  โพธิพฤกษชื่อ  ตนปาฏลี  แคฝอย. 
        พระสิขี  โพธิพฤกษชื่อ   ตนปุณฑรีกะ  กุมบก. 
        พระเวสสภู  โพธิพฤกษชื่อ   ตนสาละ. 
        พระกกสุันธะ  โพธพิฤกษชื่อ  ตนสรีสะ  ซึก. 
        พระโกนาคมนะ  โพธิพฤกษชื่อ  ตนอุทุมพระ  มะเดื่อ. 
        พระกัสสปะ  โพธิพฤกษชื่อ  ตนนิโครธ   ไทร. 
        พระโคตมะ  โพธิพฤกษชื่อ  ตนอัสสัตถะ  โพธิใบ. 
        นี้ชื่อวา   โพธิเวมัตตะ. 
        ทีช่ื่อวา  บัลลังกเวมตัตะ ความแตกตางกันแหงบัลลังก  ไดแก  พระ 
พุทธเจา คือ พระทีปงกร พระเรวตะ พระปยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี 
และพระวิปสสี มีบัลลังก ๕๓ ศอก. พระโกณฑัญญะ พระมังคละ พระนารทะ 
และพระสุเมธะ  มีบัลลังก  ๕๗ ศอก.  พระสุมนะ  มีบัลลังก  ๖๐  ศอก. 
        พระโสภิตะ พระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระปทุมุตตระ และพระปุสสะ 
มีบัลลังค  ๓๘  ศอก. 
        พระสุชาตะ มีบัลลังก  ๓๒ ศอก. 
        พระสิทธัตถะ  พระติสสะ  และพระเวสสภู  ม ีบัลลังก  ๔๐ ศอก. 
        พระสิขี  มีบลัลังก  ๓๒  ศอก. 
        พระกกสุันธะ  มีบัลลังก  ๒๖ ศอก. 
        พระโกนาคมนะ  มีบัลลังก  ๒๐  ศอก. 
        พระกัสสปะ  มีบัลลงัก  ๑๕  ศอก. 
        พระโคตมะ  มีบัลลงัก   ๑๔  ศอก. 
        นี้ชื่อวา  บัลลังกเวมตัตะ 
        เหลาน้ีชื่อวา  เวมัตตะ  ๘.  
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                 เรื่องสถานท่ีพระพุทธเจาไมทรงละ 
 
        ก็พระพุทธเจาทุกพระองค  ไมทรงละสถานที่ ๔  แหง.  จรงิอยู  โพธ-ิ 
บัลลังก    พระพุทธเจาทุกพระองคไมทรงละ   เปนสถานที่แหงเดียวกันนั่นเอง, 
ไมทรงละการประกาศพระธรรมจักร ณ  ปาอิสิปตนะมิคทายวัน, ไมทรงละสถานที่ 
เหยียบพระบาทครั้งแรก    ใกลประตูสังกัสสนคร    ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก, 
ไมทรงละสถานที่วางเทาเคียง   ๔   เทาแหงพระคันธกุฎีในพระวิหารเชตวัน. 
พระวิหารเล็กก็มี   ใหญกม็ี  ทั้งพระวิหารก็ไมละ  ทั้งพระนครก็ไมละ. 
 
            เรื่องการกําหนดสหชาตและกําหนดนักษตัร  
        ยังมีอีกขอหนึ่ง   ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   แสดงกําหนดสหชาต  
และกําหนดนักษัตร    ของพระผูมีพระภาคเจาของเราเทาน้ัน.   สิ่งที่เกิดรวมกัน 
กับพระสัพพัญูโพธิสัตวของเรามี  ๗  เหลาน้ี คือ  พระมารดาพระราหุล   ๑ 
พระอานันทเถระ ๑  พระฉันนะ  ๑   พระยามากัณฐกะ  ๑   หมอขุม- 
ทรัพย  ๑  พระมหาโพธิ  ๑  พระกาฬุทายี  ๑  นี้ชือ่วากําหนดสหชาต. 
        โดยนักษัตรคือดาวฤกษในเดือนอุตตราสาธ    พระมหาบุรุษ   ลงสู 
พระครรภพระชนนี   เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   ทรงประกาศพระธรรมจักร 
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย,    โดยนักษัตรคือดาวฤกษในเดือนวิสาขะ    ประสูติ 
ตรัสรู   และปรินิพพาน,    โดยนักษัตรคือดาวฤกษเดือนมาฆะ   พระองคทรง 
ประชุมพระสาวก และทรงปลงอายุสังขาร,  โดยนกัษัตรคือดาวฤกษเดือนอัสสยุชะ 
เสด็จลงจากเทวโลก  นี้ชือ่วา  กําหนดนักษัตร.  
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                        เรื่องธรรมดาของพระพุทธเจา 
 
        บัดนี ้     เราจะประกาศธรรมดาท่ัวไปของพระพุทธเจาทุกพระองค 
ธรรมดาของพระพุทธเจาทุกพระองค  มี  ๓๐ ถวน  คือ 
        ๑.  พระโพธิสัตวผูมีภพสุดทาย    มีสัมปชัญญะรูตัว    ลงสูพระครรภ 
ของพระชนนี                                            
        ๒.  พระโพธิสัตวนั่งขัดสมาธิในพระครรภของพระชนนีหันพระพักตร 
หันพระพักตรออกไปภายนอก 
        ๓.  พระชนนีของพระโพธิสัตวยืนประสูติ 
        ๔.  พระโพธิสัตวออกจากพระครรภพระชนนีในปาเทาน้ัน 
        ๕.  พระโพธิสัตววางพระบาทลงบนแผนทอง   หันพระพักตรไปทาง 
ทิศเหนือ   ยางพระบาท ๗ กาว   เสด็จไปตรวจดู  ๔  ทิศแลวเปลงสีหนาท 
        ๖.  พระมหาสัตว  พอพระโอรสสมภพ   ก็ทรงเห็นนิมิต  ๔ แลวออก 
มหาภิเนษกรมณ 
        ๗.  พระมหาสัตว ทรงถือผาธงชัยแหงพระอรหันต  ทรงผนวช  ทรง 
บําเพ็ญเพียรกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด ๗ วัน 
        ๘.  เสวยขาวมธุปายาส   ในวันทีท่รงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
        ๙.   ประทับนั่งเหนือสันถัตหญาบรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
        ๑๐.ทรงบริกรรมอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน 
        ๑๑. ทรงกําจัดกองกําลังของมาร 
        ๑๒. ณ โพธิบัลลังกนั่นเอง    ทรงไดคุณมีอสาธารณะญาณ   ต้ังแต 
วิชชา ๓  เปนตนไปเปนอาทิ 
        ๑๓.  ทรงยับยั้งใกลโพธิพฤกษ  ๗  สัปดาห 
        ๑๔.  ทาวมหาพรหมทูลอาราธนาเพ่ือใหทรงแสดงธรรม  
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        ๑๕.  ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ  ปาอิสิปตนะ  มิคทายวัน 
        ๑๖.  ในวันมาฆบูรณมี     ทรงยกปาติโมกขข้ึนแสดงในท่ีประชุมสาวก 
ประกอบดวยองค ๔ 
        ๑๗.  ประทับอยูประจํา  ณ  ที่พระวิหารเชตวัน 
        ๑๘.   ทรงทํายมกปาฏิหาริย  ใกลประตูกรุงสาวัตถี 
        ๑๙.   ทรงแสดงพระอภิธรรม   ภพดาวดึงส 
        ๒๐.   เสด็จลงจากเทวโลก   ใกลประตูสังกัสสนคร 
        ๒๑.   ทรงเขาผลสมาบัติตอเน่ืองกัน 
        ๒๒.   ทรงตรวจดูเวไนยชน ๒ วาระ 
        ๒๓.   เมื่อเรื่องเกิดข้ึน   จึงทรงบัญญัติสิกขาบท 
        ๒๔.   เม่ือเหตุตนเรื่องเกิดข้ึน  จึงตรัสชาดก 
        ๒๕.   ตรัสพุทธวงศในสมาคมพระประยูรญาติ 
        ๒๖.  ทรงทําปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ 
        ๒๗.  พวกภิกษุจําพรรษาแลวถูกนิมนต  ไมทลูบอกลากอน  ไปไมได 
        ๒๘.   ทรงทํากิจกอนและหลังเสวย    ยามตน    ยามกลางและยามสุดทาย 
ทุก ๆ วัน 
        ๒๙.  เสวยรสมังสะ  ในวันปรินิพพาน 
        ๓๐.   ทรงเขาสมาบัติยี่สิบสี่แสนโกฏิสมาบัติแลวจึงปรินิพพาน 
        ธรรมดาของพระพุทธเจาทุกพระองคมี  ๓๐  ถวนดังกลาวมาฉะน้ี.  
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                                   เรือ่งอนันตรายิกธรรม 
 
        พระพุทธเจาทุกพระองค  มีอนันตรายิกธรรม  (คือ ไมมีอันตรายเปน 
ธรรมดา)  ๔ คือ 
        ๑.  ใครๆ  ไมอาจทําอันตรายแกปจจัย๔ ที่มีเฉพาะพระพุทธเจาท้ังหลาย 
        ๒.  ใครๆ ไมอาจทําอันตรายแกพระชนมายุของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
สมจริงดังท่ีตรัสไววา  ขอท่ีบุคคลพึงใชความพยายามปลงพระชนมชีพพระตถาคต 
ไมเปนฐานะ  ไมเปนโอกาส  [คือเปนไปไมได] 
        ๓.  ใครๆ ไมอาจทําอันตรายแกพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
และแกพระอนุพยัญชนะ  ๘๐ ประการ 
        ๔. ใคร ๆ ไมอาจทําอันตรายแกพระพุทธรังสีได 
เหลาน้ี    ชื่อวา   อนันตรายิกธรรม  ๔.  
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                                  นคิมนกถา 
 
                                    คําสงทายเรื่อง 
                การพรรณนาพุทธวงศ  อันงดงามดวยนัยอันวิจิตร 
        ซึ่งผูรูบทพรรณนาใหงาย     ถึงความสําเร็จดวยกถา 
         เพียงเทาน้ี. 
                 ขาพเจายึดทางแหงอรรถกถาเกา     อันประกาศ 
         ความแหงบาลี    เปนหลักอยางเดียว     แตงอรรถกถา 
        พุทธวงศ  
                เพราะละเวนความท่ีเย่ินเยอ     ประกาศแตความ 
        อันไพเราะทุกประการ  ฉะนั้น  จงึชื่อวา   มธรุัตถวิลาสินี. 
                เมือ่สาธุชน  ผูมีวาจาไพเราะ  ชื่อกัณหทาส  สราง 
        วิหาร  ที่มีกําแพงและซุมประตูอันงามโดยอาการตางๆ 
          ถึงพรอมดวยรมเงาและน้ํา  นาดู   นารื่นรมย     เปนที่ 
        คับแคบแหงทุรชนทีถู่กกําจัด     เปนที่สงัดสบาย    นา 
        เจริญใจ   ณ  ทาเรือกาวีระ เปนพ้ืนแผนดินที่เต็มดวย 
        ชมุทางนํ้าแหงแมน้าํกาวีระ   นารื่นรมย    เกลื่อนกลน 
        ดวยหญิงชายตาง ๆ. 
                ขาพเจาอยู  ณ  พ้ืนปราสาทดานทิศตะวันออกใน 
        วิหารน้ัน   ที่เย็นอยางย่ิง   แตงอรรถกถาพรรณนาพุทธ- 
        วงศ.  
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                อรรถกถาพรรณนาพุทธวงศนี้   เวนอันตราย 
            ขาพเจาแตงสําเร็จดีแลว  ฉันใด  ขอความตรกึของชน 
         ทั้งหลาย  ที่ชอบดวยธรรม จงถึงความสําเร็จ  โดยเวน 
         อันตราย  ฉันนั้น. 
                ขาพเจาผูแตงอรรถกถาพุทธวงศนี้  ปรารถนา 
         บุญอันใด    ดวยเทวานุภาพแหงบุญน้ัน      ขอโลกจง 
         ประสบประโยชนอยางดี   ที่สงบย่ังยืนทุกเมื่อ. 
                ขอโรคทั้งปวงในมนุษยทั้งหลาย     จงพินาศไป 
         แมฝนก็จงตกตองตามฤดูกาล  แมสัตวนรกก็จงมีสุข 
         อยางดีเปนนิตย    เหลาปศาจท้ังหลาย   ก็จงปราศจาก 
         ความหิวกระหาย. 
                ขอเทวดาท้ังหลาย  กับหมูอัปสรเปนตน  จงเสวย 
         สุขในเทวโลกนาน ๆ.   ขอธรรมของพระจอมมุน ี   จง 
         ดํารงอยูในโลก  ยั่งยืนนาน. ขอทานผูมีหนาท่ีคุมครอง 
           โลก  จงปกครองแผนดินใหเปนสุขเถิด. 
                พระเถระโดยนามท่ีทานครูทั้งหลาย     ขนานให 
         ปรากฏวา  พุทธทัตตะ  แตงคัมภีรอรรถกถา  ชื่อมธุรัตถ- 
         วิลาสินี. 
                ต้ังคัมภีรนี้ที่นําประโยชนสืบ  ๆ กันมา  โดยความ 
         ที่สังขารต้ังอยูไดไมนาน    ก็ตองตกไปสูอํานาจมฤตยู 
        หนอ.  
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        คัมภีรมธุรัตถวิลาสินี   กลาวโดยภาณวารมี ๒๖ ภาณวาร   โดยคันถะ 
มี  ๖,๕๐๐ คันถะ  โดยอักษร  ม ี ๒๐,๓๐๐๐ อักษร. 
                มธุรัตถวิลาสินีนี้    เขาถึงความสําเร็จ  ปราศจาก  
        อันตราย  ฉันใด  ขอความดําริของสัตวทั้งหลาย ที่อาศัย 
        ธรรม  จงสําเร็จฉันนั้น    เทอญ. 
                  จบอรรถกถาพุทธวงศ  ชือ่วามธุรัตถวิลาสินี 
                            ดวยประการฉะน้ี.  
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        สมัยนัน้   Hพาณิชสองคน ชื่อตปุสสะ และ ภัลลิกะ  อันเทวดาผูเปน 
ญาติสาโลหิต     ใหขมักเขมนในอันถวายอาหารแดพระศาสดา    ถือขาวสัตตุผง 
และสัตตุกอน     เขาไปเฝาพระศาสดายืนกราบทูลวา     ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอาศัยความกรุณาโปรดทรงรับอาหารน้ีดวย  เพราะเหตุที่บาตรท่ีเทวดาถวาย 
ครั้งทรงรับขาวมธุปายาส    อันตรธานไป    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา 
พระตถาคตท้ังหลาย     ยอมไมรับอาหารดวยมือเปลา    เราจะพึงรับอาหารนี้ได 
อยางไรหนอ.                                                                                      
        ครั้งน้ัน  ทาวมหาราชท้ัง  ๔ จาก ๔ ทิศ   รูอัธยาศัยของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน         ก็นอมบาตร  ๔  บาตรสําเร็จดวยแกวมณีและแกวมรกตถวาย. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามบาตรเหลาน้ัน.   ทาวจาตุมหาราชจึงนอมบาตร  ๔ 
บาตร สําเร็จดวยศิลา   สีเหมือนถั่วเขียว.   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยความ 
กรุณาเทวดาท้ัง  ๔  องคนั้น     จึงทรงรับไวยุบรวมเปนบาตรเดียวทรงรับอาหาร 
ไวในบาตรสําเร็จดวยศิลามีคามากน้ัน   เสวยแลวทรงทําอนุโมทนา.   พาณิชสอง 
พ่ีนองนั้น  ถงึพระพุทธเจาและพระธรรมเปนสรณะ   เปน ทเววาจิกอุบาสก. 
        ลําดับนั้น    พระศาสดาเสด็จไปตนอชปาลนิโครธอีกประทับนั่ง ณ โคน 
ตนนิโครธ.  พอประทับนั่ง ณ  ที่นั้นเทาน้ันทรงพิจารณาวา  ธรรมท่ีทรงบรรล ุ
นั้น  ลุมลึก ก็เกิดพระปริวิตกท่ีพระพุทธเจาทุกพระองคทรงปฏิบัติมา   ถึงอาการ 
คือ  ความมีพระพุทธประสงคจะไมทรงแสดงธรรมโปรดผูอ่ืน  โดยนัยวา  ธรรม 
นี้เราบรรลุแลว.  ครั้งน้ัน  ทาวสหัมบดีพรหม  ทรงดําริวา โลกยอยยับกันละทาน 
เอย   โลกยอยยับกันละทานเอย   ก็พา  ทาวสักกะ  ทาวสุยาม  ทาวสันดุสิต   ทาว 
นิมมานรดี  ทาวปรนิมมิตวสวัตดีและมหาพรหม   ในหมื่นจักรวาล   มายังสํานัก 
พระศาสดา  ทูลออนวอนใหทรงแสดงธรรม   โดยนัยเปนตนวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรม. 


