๔. มหาภูมิจาลนปาตุภาวปญหา ๔
พระเจามิลินท ตรัสวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาแมตรัสแลว
วา 'ภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญเหลานีแ้ ปดอยาง ปจจัยเพื่อ
ความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญแปดอยาง' ดังนี้. พระพุทธพจนนี้ กลาวเหตุปจจัยหาสวน
เหลือมิได พระพุทธพจนนี้ กลาวเหตุปจจัยไมมีสวนเหลือ, พระพุทธพจนนี้ กลาวเหตุปจจัยโดยตรง ไม
มีปริยาย, เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญเปนที่เกาอันอืน่ ไมม;ี พระผูเปนเจา นาค
เสน ถาเหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญที่เกา อันอืน่ ยังมีไซร, พระผูมีพระภาคเจา
พึงตรัสเหตุแมนั้น, ก็เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญที่เกา อันอืน่ ยอมไมมี เพราะ
เหตุใดแล, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสเหตุนั้นแลว. ก็แตวา เหตุเพื่อความปรากฏของ
ความไหวของแผนดินใหญทเี่ กานี้ ยังปรากฏอยู, พระเวสสันดรมหากษัตริยทรงบริจาคมหาทาน
แผนดินใหญนไี้ หวแลวเจ็ดครั้งดวยเหตุไรเลา พระผูเปนเจา นาคเสน. ถาเหตุเพื่อความปรากฏของ
ความไหวแหงแผนดินใหญแปดอยางเทานัน้ ปจจัยเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญ
แปดอยางเทานั้นไซร, ถาอยางนั้น คําอันใดที่วา 'เมื่อพระเวสสันดรมหากษัตริยท รงบริจาคมหาทาน
แผนดินใหญนี้ ไหวเจ็ดครั้ง' คําแมนนั้ ผิด. ถาเมื่อพระเวสสันดรมหากษัตริยท รงบริจาคมหาทาน
แผนดินใหญนไี้ หวเจ็ดครั้งแลวไซร, ถาอยางนั้น คําที่วา 'เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหง
แผนดินแปดอยางเทานัน้ ปจจัยเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินแปดอยางเทานั้น'แมคาํ นัน้
ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน เปนปญหาละเอียด ใคร ๆ แกยาก ทําบุคคลใหมืดมนธดังบุคคลตาบอด
ดวย ลึกดวย, ปญหานั้นมาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหานัน้ ผูอื่นทีม่ ปี ญญานอย นอกจากบุคคลผูมี
ความรูเชนพระผูเปนเจา ไมอาจเพื่อจะวิสัชนาได."
พระเถรเจาถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี้พระผูมีพระภาคเจาแมไดตรัส
แลววา 'ภิกษุทั้งหลาย เหตุปจจัยทั้งหลายเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญเหลานี้ แปด
อยาง ๆ' ดังนี้. แมเมื่อพระเวสสันดรมหากษัตริยท รงบริจาคมหาทานอยู แผนในใหญนี้ ไหวแลวเจ็ด
ครั้ง. ก็แลการที่แผนดินใหญไหวนัน้ ไมเปนไปดินกาลทุกเมื่อ มีความเกิดขึ้นในกาลบางคราว, พนแลว
จากเหตุทั้งหลายแปดอยาง, เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมนับแลวโดยเหตุทงั้ หลายแปด.
ขอถวายพระพร เมฆทั้งหลายสามอยาง คือ: เมฆชื่อวัสสิกะหนึ่ง เมฆชื่อเหมันติกะหนึ่ง เมฆ
ชื่อปาวุสสกะหนึ่ง เทานัน้ ทานยอมนับวาเมฆ, ถาเมฆอืน่ พนจากเมฆทั้งหลายที่สมมติแลว, เมฆนั้น
ยอมถงซึ่งความนับวาอกาลเมฆเทานัน้ ฉันใด; สมัยเมื่อพระเวสสันดรมหากษัตริยทรงบริจาคมหาทาน
อยู แผนดินใหญนี้ไหวแลวเจ็ดครั้ง ดวยเหตุอันใดเหตุนั้น ไมมีในกาลทุกเมื่อ มีความเกิดขึ้นในกาลบาง

คราว, พนจากเหตุทั้งหลายแปดอยาง, เหตุนั้น ทานจึงไมนับโดยเหตุทั้งหลายแปดอยาง ฉันนั้นนัน่
เทียว.
ขอถวายพระพร อีกนัยหนึ่ง เหมือนแมน้ําหารอย ไหลมาแตภูเขาชื่อหิมวันต, แมน้ําหารอย
เหลานั้น แมนา้ํ ทั้งสิบเทานั้น ทานยอมนับโดยอันนับวาแมน้ํา, แมน้ําทัง้ สิบนี้อยางไร แมน้ําทั้งสิบนี้ คือ
แมน้ําคงคาหนึ่ง แมนา้ํ ยมุนาหนึ่ง แมนา้ํ อจิรวดีหนึ่ง แมน้ําสรภูหนึ่ง แมน้ํามหีหนึ่ง แมน้ําสินธุหนึ่ง
แมน้ําสรัสสดีหนึ่ง แมน้ําเวตรวดีหนึ่ง แมน้ําวีตังสาหนึ่ง แมนา้ํ จันทภาคาหนึ่ง แมนา้ํ ทั้งสิบเหลานี้ ทาน
นับวาแมนา้ํ แท, แมนา้ํ ทั้งหลายเศษนอกนั้น ทานไมนับโดยอันนับในแมน้ํา, ความนับนัน้ มีอะไรเปน
เหตุ? แมนา้ํ ทัง้ หลายเทานัน้ ไมเปนแดนเกิดแหงน้าํ เพราะเหตุนั้น ทานจึงนับโดยอันนับรวมลงในแมน้ํา
ใหญ แมฉันใด สมัยเมื่อพระเวสสันดรมหากษัตริยทรงบําเพ็ญมหาทานอยู แผนดินใหญนี้ไหวแลวเจ็ด
ครั้ง ดวยเหตุใด เหตุนั้น ทานไมนับโดยเหตุทั้งหลายแปดอยาง ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอมาตยทั้งหลายของมหากษัตริยมีอยู รอยหนึ่งบาง สอง
รอยบาง, อมาตยทั้งหลายเหลานัน้ ชนทั้งหลายหกคน ทานยอมนับโดยอันนับวาอมาตย, ชนทั้งหลาย
หกคนนี้ อยางไร ชนทั้งหลายหกคนนี้ คือ เสนาบดีหนึ่ง ปุโรหิตหนึ่ง อักขทัสสะ ผูพิพากษาหนึ่ง
ภัณฑาคาริกะชาวพระคลังหนึ่ง ฉัตตคาหกะผูเชิญพระกลดหนึ่ง ขัคคคาหกะผูเชิญพระแสงหนึ่ง ชนหก
คนเหลานี้เทานั้นทานนับโดยอันนับวาอมาตยแท, ขอซึ่งนับมีอะไรเปนเหตุเลา ? ขอซึ่งนับนัน้ เพราะ
ความที่ชนทั้งหกนั้นเปนผูประกอบดวยคุณตอพระมหากษัตริย, ชนทัง้ หลายเหลือนัน้ ทานมิไดนับแลว,
ชนทั้งหลายเหลานั้นยอมถึงซึ่งความกลาวรวมลงวาอมาตยทั้งสิ้นนั่นเทียว ฉันใด, เมื่อพระเวสสันดร
มหากษัตริยท รงบําเพ็ญมหาทานอยู แผนดินใหญนี้ ไหวแลวเจ็ดครั้ง ดวยเหตุใด เหตุนั้น ไมมีมีในกาล
ทุกเมื่อ มีความเกิดขึ้นในกาลบางคราว, พนจากเหตุทั้งหลายแปดอยาง, เหตุนั้น ทานจึงไมนับโดยเหตุ
แปดอยาง ฉันนั้นนั่นแหละ.
ขอถวายพระพร กรรมเปนที่ตั้งแหงความเสวยสุขในทิฏฐธรรมเปนเหตุยิ่งอันบุคคลกระทําแลว
ในศาสนา แหงพระพุทธเจาผูชนะมารทั้งปวงแลว ณ กาลนี,้ อนึ่ง เกียรติศัพทความสรรเสริญคุณของ
บุคคลทั้งหลายเหลาไร ฟุงทั่วไปในเทพดาและมนุษยทั้งหลาย, บรมบพิตรไดทรงฟงบางหรือไม ขอ
ถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาไดยินอยู กรรมเปนที่ตั้งแหงความเสวยสุขในทิฏฐธรรม เปนเหตุยิ่ง
อันบุคคลกระทําแลวในชินศาสนา ณ กาลนี,้ ทั้งเกียรติศัพทความสรรเสริญคุณของบุคคลทั้งหลาย
เหลาไรฟุงทั่วไปในเทพดาและมนุษยทั้งหลาย, บุคคลทั้งหลายเหลานัน้ เจ็ดคนขาพเจาเคยไดยินมา."
ถ. "ใครบาง ใครบาง ขอถวายพระพร."

ร. "พระผูเปนเจา บุคคลทั้งเจ็ด คือ นายมาลาการชื่อสุมนะหนึ่ง พราหมณชื่อเอกสาฎก หนึ่ง
ลูกจางชื่อปุณณะ หนึ่ง เทวีชื่อ มัลลิกา หนึ่ง เทวีโคปาลมารดา หนึ่ง อุบาสิกาชื่อ สุปปยา หนึ่ง นาง
ทาสีชื่อ ปุณณา หนึ่ง ชนเหลานี้เปนผูท ี่มีกศุ ลเปนที่ตั้งแหงความเสวยสุขในทิฏฐธรรม, อนึ่ง เกียรติ
ความสรรเสริญคุณของชนทั้งหลายเหลานี้ ฟุงทั่วไปในเทพดาและมนุษยทั้งหลาย."
ถ. "ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายแมอื่นอีก บรมบพิตรไดทรงฟงหรือไมวา ในกาลลวงแลว ชน
ทั้งหลายไปสูพ ิภพชื่อตรีทศทั้งสรีรกายเปนของแหงมนุษยนนั่ เทียว."
ร. "ขาพเจาไดยินอยู. "
ถ. "ใครบาง ใครบาง ไปสูพิภพชื่อตรีทศทั้งสรีรกายเปนของแหงมนุษย ขอถวายพระพร."
ร. "ชนทั้งหลายสี่ คือ คนธรรพราชนามวาคุตติลาหนึ่ง พระมหากษัตริยท รงพระนามวา สาธีน
ราช หนึ่ง พระมหากษัตริยท รงพระนามวานิมิราชหนึ่ง พระมหากษัตริยทรงพระนามวามันธาตุราชหนึ่ง
เหลานีข้ าพเจาไดยนิ มาวา 'ไปสูพิภพชื่อตรีทศแลว ทั้งสรีรกายเปนของแหงมนุษยนนั้ นัน่ เทียว,' พระผู
เปนเจา กรรมอันบุคคลนั้นกระทําแลว ขาพเจาไดฟงมาแมสนิ้ กาลนมนานวา 'เปนกรรมดี ไมใชกรรม
ชั่ว."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรเคยไดทรงฟงแลวหรือวา 'ในกาลยืดยาวที่ลวงแลว หรือใน
กาลซึ่งเปนไปอยู ณ บัดนี้ ครั้นเมื่อทานของบุคคลผูมีชื่ออยางนี้ อันบุคคลนั้นใหอยู แผนดินใหญไหว
แลวคราวหนึ่งบาง สองคราวบาง สามคราวบาง."
ร. "ขาพเจาไมเคยไดฟงเลย พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร นิกายเปนที่มา และมรรคผล ปริยัตติ และการฟง และกําลังแหงความ
ศึกษา และความปรารถนาจะฟง และปริปุจฉา และความเขาไปนั่งใกลอาจารยของอาตมภาพมีอยู,
แมอาตมภาพไมเคยไดฟงวา 'ครั้นเมื่อทานของบุคีคลผูมีชื่ออยางนี้ อันบุคคลนัน้ ใหอยู แผนดินใหญ
ไหวแลว คราวหนึ่งบาง สองคราวบาง สามคราวบาง' ดังนี้, ยกเวนทานอันประเสริฐของพระเวสสันดร
บรมกษัตริยเสีย.
ขอถวายพระพร โกฏิแหงปทั้งหลายเปนไปลวงแลวซึ่งคลองแหงการนับ ลวงไปแลวในระหวาง
แหงพระพุทธเจาสองพระองค คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวาสักยมุนหี นึ่ง. การไดฟงของอาตมภาพในโกฏิแหงปทั้งหลายนัน้ ไมมวี า 'ครั้นเมื่อทาน
ของบุคคลผูมีชื่ออยางนี้ อันบุคคลนั้นใหอยู แผนดินใหญไหวแลว คราวหนึ่งบาง สองคราวบาง สาม
คราวบาง.' แผนดินใหญซึ่งจะหวัน่ ไหว ดวยความเพียรประมาณเทานัน้ ดวยความบากบัน่ ประมาณ
เทานัน้ หามิได.

ขอถวายพระพร แผนดินใหญเต็มแลวดวยภาระ คือ คุณแหงความกระทําซึ่งความเปนผู
สะอาดโดยอาการทั้งปวง ไมอาจเพื่อจะทรงคุณนั้นไวได ยอมเขยื้อนสะเทือนหวัน่ ไหว. อุปมาเหมือน
เกวียนที่เต็มดวยภาระหนักเกิน ดุมและกงทั้งหลายของเกวียนนัน้ ยอมแยกเพลาของเกวียนนั้นยอม
แตก ฉันใด, แผนดินใหญเต็มแลวดวย ภาระ คือ คุณแหงความกระทําซึ่งความเปนผูส ะอาดโดยทั้งปวง
เมื่อไมอาจเพื่อจะทรงภาระ คือ คุณนั้นไวได ยอมเขยื้อนสะเทือนหวั่นไหวมีอุปไมยฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร อีกนัยหนึ่ง อากาศดาดไปดวยเรี่ยวแรงแหงลมและน้ํา เต็มแลวดวยภาระ คือ
น้ําหนาขึ้นแลว ยอมบันลือลัน่ กระทําเสียงครืนครัน เพราะความที่อากาศนั้นเปนของอันลมกลาถูกตอง
แลวฉันใด, แผนดินใหญเต็มไปแลวดวยภาระอันหนาขึน้ ไพบูลยคือกําลังแหงทานของพระมหากษัตริย
ทรงพระนามวาเวสสันดร ไมอาจเพื่อจะทรงภาระนั้นไวได ยอมเขยื้อนสะเทือนหวั่นไหว ฉันนั้นนัน่ เทียว
แล. ก็จิตของพระมหากษัตริยทรงพระนามวา เวสสันดร ยอมไมเปนไปดวยอํานาจแหง ราคะ โทสะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และวิตกยอมไมเปนไปดวยอํานาจแหง อรติ, จิตนั้นยอมเปนไปโดยอํานาจ
แหงทานโดยแทแล; จิตนั้นเปนไปโดยอํานาจแหงทานวากะไร ? พระมหากษัตริยทรงพระนามวา
เวสสันดรนั้น ทรงตั้งพระหฤทัยไวใหเปนเจาแหงทานเนือง ๆ เปนไปในกาลทุกเมื่อวา 'ยาจกทั้งหลายที่
ยังไมมาแลว พึงมาในสํานักของเรา สวนยากจกทั้งหลายทีม่ าแลว พึงไดตามความปรารถนา แลวมีใจ
ยินดีเต็มไปดวยปติ, ดังนี้ พระมหากษัตริยท รงพระนามวาเวสสันดร ทรงตั้งพระหฤทัยไวเนือง ๆ เปนไป
ในกาลทุกเมื่อในทีท่ ั้งหลายสิบ คือ: ในความทรมานหนึง่ ในความระงับหนึ่ง ในความทนหนึ่ง ในความ
ระวังหนึ่ง ในความสํารวมหนึง่ ในความสํารวมโดยไมเหลือหนึ่ง ในความไมโกรธหนึ่ง ในความไม
เบียดเบียนหนึง่ ในสัจจะหนึง่ ในโสเจยยะความเปนผูสะอาดหนึ่ง. ความแสวงหากามอันพระเวสสันดร
มหากษัตริยละแลว, ความแสวงหาภพของพระองคสงบรามแลว, พระองคถึงแลวซึ่งความขวนขวายใน
การแสวงหาพรหมจรรยถายเดียว. พระองคละความรักษาตน ถึงแลวซึ่งความขวนขวายเพื่อความ
รักษาผูอื่น; พระองคถึงซึ่งความขวนขวาย เพื่อความรักษาผูอื่น วากระไร? ความขวนขวายในพระ
หฤทัยของพระองควา 'สัตวทั้งหลายเหลานี้ พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน เปนผูไมมีโรค เปนผูเปนไปดวย
ทรัพย เปนผูมีอายุยนื เถิด' ดังนี้ ยอมเปนไปมากถายเดียว. พระเวสสันดรมหากษัตริย ก็เมื่อทรงบริจาค
ทานนัน้ บริจาคเพราะปรารถนาภวสมบัตกิ ็หาไม, จะบริจาคเพราะเหตุปรารถนาจะใหเขาใหตนบาง
และปรารถนาจะใหตอบแกเขา และปรารถนาจะเกลี้ยกลอมเขาก็หาไม, จะบริจาคเพราะเหตุปรารถนา
อายุ พรรณ สุข กําลัง ยศ และบุตรและธิดาละอยาง ๆ ก็หาไม, พระองคไดใหแลวซึง่ ทานนาเลือกสรร
ทั้งหลายไมมที านอื่นเสมอ และเปนทานไพบูลย ไมมีทานอื่นยิ่งกวาเห็นปานฉะนี้ เพราะเหตุแหง
สัพพัญุตญาณ คือ เพราะเหตุแหงรัตนะ คือ สัพพัญุตญาณ. ครั้นพระองคบรรลุความเปนพระ
สัพพัญูแลว ไดทรงภาสิตพระคาถานี้ มีเนื้อความวา "เราเมื่อสละบุตรชื่อชาลี และธิดา ชื่อ กัณหาชิ

นา และเทวีชอื่ มัทรี มีความประพฤติดีในภัสดา มิไดเสียดายแลว, เราคิดแตเหตุแหงปญญาเครื่องตรัส
รูถายเดียว" ดังนี้. พระเวสสันดร มหากษัตริยทรงชนะบุคคลผูโกรธ ดวยความไมโกรธ, ชนะบุคคลผูไม
ยังประโยชนใหสําเร็จ ดวยการกระทําประโยชนใหสําเร็จ, ชนะบุคคลผูตระหนี่ ดวยทานการบริจาค,
ชนะบุคคลกลาวคําเหลาะแหละ ดวยคําจริง, ชนะอกุศลทั้งปวง ดวยกุศล, เมื่อพระเวสสันดร นั้น
บริจาคอยูอยางนั้นไปตามธรรมแลว มีธรรมเปนประธานดวยนิสสันทผลแหงทาน และความเพียรมี
กําลัง และวิหารธรรมเครื่องอยูไพบูลยของพระองค, ลมใหญทั้งหลายในภายใตแผนดิน ยอมเขยื้อน
กระจาย ๆ พัดไปนอย ๆ คราวหนึ่ง ๆ นอมลงฟูขึ้น นอมไปตาง ๆ, ตนไมทั้งหลายมีใบสลดแลวลมไป,
วลาหกทั้งหลายเปนกลุม ๆ แลนไปในอากาศ, ลมทั้งหลายเจือดวยธุลีเปนของหยาบ, อากาศอันลม
ทั้งหลายเบียดเสียดแลว, ลมทั้งหลายยอมพัดเปาไป ๆ, เสียงนากลัวใหญเปลงออก, ครั้นเมื่อลม
ทั้งหลายเหลานั้นกําเริบแลว น้ํากระเพื่อมนอย ๆ, ครั้นเมื่อน้ํากระเพื่อมแลว ปลาและเตาทั้งหลายยอม
กําเริบ, คลื่นทัง้ หลายเปนคู ๆ กันเกิดขึน้ , สัตวทั้งหลายที่สัญจรในน้าํ ยอมสะดุง, ละลอกแหงน้าํ เนื่อง
เปนคูกันไป, เสียงบันลือแหงละลอกยอมเปนไป, ตอมน้าํ ทั้งหลายอันหยาบตั้งขึ้น, ระเบียบแหงฟอง
ทั้งหลายยอมแลนไป, มหาสมุทรยอมขึ้น, น้าํ ยอมไหลไปสูทิศและทิศเฉียง, ธารแหงน้ําทั้งหลายมีหนา
เฉพาะทวนกระแสไหลไป, อสูร ครุฑ นาค ยักษทั้งหลายสะดุงหวาดดวยคิดวา 'สาครพลิกหรืออยางไร
หนอแล' มีจิตกลัวแลวแสวงหาทางไป, ครั้นเมื่อธารแหงน้ํากําเริบขุนมัวแลว แผนดินทั้งภูเขาทั้งสาคร
หวัน่ ไหว, ภูเขาสิเนรุมียอดและชะงอนเปนวิการแหงศิลาเปนของนอมไปตาง ๆ, ครั้นเมื่อแผนดินใหญ
หวัน่ ไหวอยู งูและพังพอนและแมวและสุนัขจิ้งจอก สุกร มฤค และนกทั้งหลายยอมตกใจ, เหลายักษที่
มีศักดานอยรองไห, ยักษทั้งหลายที่มีศกั ดาใหญ ยอมหัวเราะ. มีอุปมาวา เมื่อกะทะใหญตั้งอยูบนเตา
แลว เต็มแลวดวยน้าํ มีขา วสารอันบุคคลรวบรวมลงแลว ไฟโพลงอยูขางใต คราวแรกกระทํากะทะให
รอนกอน, กะทะรอนแลวกระทําน้าํ ใหรอน, น้ํารอนแลวกระทําขาวสารใหรอน, ขาวสารรอนแลวผุดขึน้
และจมลง, มีตอมเกิดขึ้นแลว, ระเบียบแหงฟองผุดขึ้น ฉันใด; พระมหากษัตริยทรงพระนามวา
เวสสันดร สิ่งใดที่บุคคลสละโดยยากในโลก ทรงสละสิ่งนั้น, ครั้นเมื่อพระองคทรงสละของพระองคนั้น
ลมใหญทั้งหลายในภายใต ไมอาจเพื่อจะทรงคุณ คือ ความสละนั้นไวได กําเริบแลว, ครั้นเมื่อลมใหญ
ทั้งหลายกําเริบแลว น้าํ ก็ไหว, ครั้นเมื่อน้ําไหวแลว แผนดินใหญกไ็ หว ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ของสาม
อยาง คือ ลมใหญดวย น้าํ ดวย แผนดินดวยเหลานี้ เปนของดุจมีใจเปนอันเดียวกัน แมในกาลนัน้ ดวย
ประการ ฉะนี,้ อานุภาพแหงทานของบุคคลอื่นซึ่งจะเหมือนอานุภาพแหงมหาทานของพระเวสสันดร
มหากษัตริย โดยนิสสันทผลแหงมหาทาน โดยความเพียรมีกําลังไพบูลยเชนนี้ ไมม.ี
อนึ่ง แกวทั้งหลายมากอยางซึ่งมีในแผนดิน, แกวมากอยางนี้อยางไร แกวมากอยางนี้ คือ แกว
อินทนิล แลวมหานิล แกวโชติรส แกวไพฑูรย แกวดอกผักตบ แกวสีดอกไมซกึ แกวมโนหร แกวสุริย

กานต แกวจันทรกานต แกววิเชียร แกวกโชปกกมกะ แกวปุสราค แกวทับทิม แกวลาย, แกวจักรวัตติ
อันโลกยอมกลาววาเปนยอด กาวลวงเสียซึ่งแกวทั้งปวงเหลานี,้ แกวจักรวัตติ ยังที่ใหสวางลงตลอด
โยชนหนึ่งโดยรอบ ฉันใด; ทานอันใดอันหนึ่ง แมอสทิสทานเปนอยางยิง่ มีอยูในแผนดิน, มหาทานของ
พระเวสสันดรมหากษัตริย บัณฑิตยอมกลาววาเปนยอดทาน กาวลวงทานทั้งปวงนัน้ เสีย ฉันนั้นนัน่
เทียวแล. ครั้นเมื่อมหาทานของพระเวสสันดรมหากษัตริย อันพระองคบริจาคอยู แผนดินใหญไหวแลว
เจดครั้ง."
ร. "พระผูเปนเจา พระตถาคตเมื่อยังเปนพระโพธิสัตว เปนผูมขี ันติความอดทนอยางนี้ มีจิต
อยางนี้ มีความนอมไปเพื่อคุณอันยิ่งอยางนี้ มีความประสงคอยางนี้ ไมมีใครเสมอทั้งโลกดวยเหตุใด,
เหตุนั้น ของพระพุทธเจาทั้งหลายนาอัศจรรย เหตุนั้น ของพระพุทธเจาทั้งหลายนาพิศวง ไมเคยเปนมา
เปนแลว. พระผูเปนเจา ความพยายามกาวไปสูคุณยิ่งของพระโพธิสัตวทั้งหลาย พระผูเปนเจาให
ขาพเจาเห็นแลว, อนึ่ง พระบารมีของพระพุทธเจาผูชนะแลว พระผูเปนเจาใหสวางลงโดยยิ่งแลว,
ความที่พระตถาคต แมเมื่อประพฤติจริยาเทานัน้ ยังเปนผูประเสริฐสุดในโลกกับทั้งเทพดา พระผูเปน
เจามาแสดง โดยลําดับแลว; ดีละ พระผูเปนเจา ศาสนาของพระพุทธเจาผูชนะแลว พระผูเปนเจาชม
แลว, พระบารมีของพระพุทธเจาผูชนะแลว พระผูเปนเจาใหรุงเรืองแลว, ขอดแหงวาทะของเดียรถีย
ทั้งหลาย พระผูเปนเจาตัดเสียแลว, หมอแหงปรัปปวาทความติเตียนทั้งหลาย พระผูเปนเจาตอยเสีย
แลว, ปญหาลึก พระผูเปนเจามากระทําใหตื้นไดแลว, ชัฏรกพระผูเปนเจามากระทําไมใหเปนชัฏไดแลว
, คําเครื่องขยายออกอันพระชินบุตรทั้งหลายไดแลวโดยชอบ, พระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาคณาจารยที่
ประเสริฐ ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนัน้ , ขาพเจายอมรับอยางนัน้ ."

