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คัมภีรเ์ ปตวัตถุนี เป็ นคัมภีรท์ นຄี บั เนืຄองจากคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎก
ข้าพเจ้าเห็นว่าคัมภีร์เปตวัตถุนีมคี ณ
ุ ประโยชน์มาก เพราะเป็ น
การบอกเล่าชีแ จงเรือຄ งราว ผลของการกระทําความชัวຄ และผลของ
การกระทําความดี ทําให้ผู้อ่านมีความเชือຄ เรือຄ งกฎแห่งกรรม เกิด
ความละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ไม่ประมาทในชีวติ
ข้าพเจ้า จึง ได้นํา คัมภีร์เปตวัตถุ มาจัด พิมพ์เผยแพร่ โดยพยายามรักษารูป แบบภาษาตามสํานวนแปล ทีຄ ทา่ นนักปราชญ์ ราชบัณฑิต ได้แปลไว้ ข้าพเจ้า ได้เรียบเรียงขัดเกลาสํานวนบ้าง เพือຄ
ให้ทา่ นสาธุชนผูไ้ ม่คนุ้ เคยกับสํานวนภาษาบาลีได้อ่านง่ายขึน
การทีຄขา้ พเจ้า จัด พิมพ์หนังสือ เล่ม นี ออกมาเผยแพร่ เป็ น ธรรมทาน หวังว่าจะเกิดคุณประโยชน์แก่ทา่ นสาธุชน และเกิดประโยชน์
โดยรวมแก่พระพุทธศาสนา
กุศลผลบุญใดทีเຄ กิดจากการพิมพ์ธรรมะเผยแพร่ขอให้ทา่ นสาธุชนและสรรพสัตว์ทงั  ปวงจงมีสว่ นในผลบุญนีจงทุกประการ
หนังสือ เล่ม นี ม ีขอ้ ผิด พลาดบกพร่องทีຄใด ข้าพเจ้า ขอน้อมรับ
เพือຄ แก้ไขต่อไปในโอกาสข้างหน้า
คุณ ความดีทຄีเกิด จากหนังสือ เล่ม นี ถือว่า เป็ น คุณ ความดีของ
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ท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาได้กระทําไว้
ความดีในการดําเนินงานขอถวายบูชา พระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์และท่านผูม้ พี ระคุณ
ธรรมะทีຄข้าพเจ้าบันทึกไม่สงวนลิขสิทธิຈ
ขอให้ธรรมะอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงแพร่ขยาย
ไปกว้างไกล ยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์
ขออนุโมทนาต่อท่านผูม้ จี ติ เป็ นกุศล
พระ ชุมพล พลปฺโญ
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ภาพปกหนา รัตนจงกรมเจดีย ทางทิศเหนือของพระมหาเจดียพุทธคยา
ภาพปกหลัง พระมหาเจดียพุทธคยายามคํ่าคืน
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พระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย เปตวัตถุ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อุรควรรคที่ ๑
๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ
ว่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนา
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านีความว่า
[๘๖] พระอรหันต์ ทงั หลายเปรียบด้ วยนา ทายกทังหลายเปรียบ
ด้ วยชาวนา ไทยธรรมเปรียบด้ วยพืช ผลทานย่ อมเกิด แต่
การบริจาคไทยธรรมของทายกแก่ ปฏิคาหก พืช นาและการ
หว่ านพืชนันย่ อมให้ เกิดผลแก่ เปรตทังหลายและทายก เปรต
ทังหลายย่ อมบริโภคผลนัน ทายกย่ อมเจริญด้ วยบุญ ทายกทํา
กุศลในโลกนีแล้ ว อุทศิ ให้ เปรตทังหลาย ครันทํากรรมดีแล้ ว
ย่ อมไปสวรรค์ .
จบ เขตตูปมาวัตถุที  ๑

๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ

๑

ปรมัตถทีปนี

อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ
กถาเริ่มต้นปกรณ์
ข้าพเจ้า ขอนมัสการ ซึงຄ พระโลกนาถเจ้า ผูป้ ระกอบด้วยพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ผูบ้ รรลุฝัຄงแห่งสาครคือไญยธรรมคือธรรมทีนຄ ําประโยชน์ยงิຄ ใหญ่มาสูผ่ รู้ ู้ ผูม้ เี ทศนานัยอันละเอียดลึกซึง และวิจติ ร.
ข้าพเจ้า ขอนมัสการ ซึงຄ พระธรรมเจ้า อัน สูงสุด นัน ทีຄพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบูชาแล้ว ซึงຄ เป็ นเครือຄ งนําสัตว์ทเຄี พียบพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะให้ออกจากโลก.
ข้าพเจ้า ขอนมัสการ ซึงຄ พระอริยสงฆ์ ผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณมี
ศีลเป็ นต้น ผูด้ าํ รงอยูใ่ นมรรคและผล ผูเ้ ป็ นบุญเขต อันยอดเยียຄ ม.
ด้วยเดชแห่งบุญ อันเกิดจากการนมัสการพระรัตนตรัย ดังกล่าว
มาแล้วนี ขอข้าพเจ้า จงเป็ นผูม้ อี นั ตรายอันถูกห้วงบุญนัน กําจัดไป
แล้วในทีทຄ ุกสถาน ก็เทศนาใดของพระพุทธเจ้าทัง หลาย ประกาศถึง
กรรมอันเปรตทัง หลาย ทีຄกระทําไว้ในชาติก่อน อันเป็ น เหตุ นํามา
ซึงຄ ความตกตํຄาไปเป็ นเปรต โดยความต่างกันแห่งผลกรรมของเปรต
เหล่า นัน อัน นํา ความสังเวชให้เกิด โดยพิเศษแก่ เหล่า สาธุชน ทํา
เรือຄ งราวรายละเอียดของกรรมและการสนองผลของกรรมให้ ประจักษ์ เทศนานัน มีเรือຄ งทีຄทราบกัน ดีแล้ว โดยชือຄ ว่า เปตวัตถุ ทีຄ
๒

เปตวัตถุ

ท่านผูแ้ สวงหาคุณอันยิงຄ ใหญ่ ได้สงั คายนาไว้แล้ว ในคัมภีร์ขทุ ทกนิกาย สุตตันตปิ ฎก ในพระไตรปิ ฎก ข้าพเจ้าจะยึดเอานัยแห่งคํา
อธิบายชีแ จงความอัน เก่า แก่ ดงั  เดิม ของโบราณบัณฑิต อัน อธิบาย
แจกแจงความของเปตวัตถุนนั  มาชีแ จงถึงเหตุในเรือຄ งนัน ๆ ให้แจ่ม
แจ้ง โดยพิเศษ จัก กระทํา อรรถสังวรรณนาอัน งดงามบริสทุ ธิดຈ ว้ ยดี
ไม่ปะปนด้วยถ้อยคําทีไຄ ร้แก่นสาร มีอรรถและวินิจฉัยอันละเอียด ไม่
ค้านกับลัทธิของพระมหาเถระผู้อยู่ในมหาวิหารตามกําลัง ขอสาธุชนทัง หลายจงตัง ใจสดับ อรรถสังวรรณนานัน ของข้าพเจ้า ผูก้ ล่าว
อยูโ่ ดยเคารพ เทอญ.
บรรดาบทเหล่านัน บทว่า เปตวัตถุ ได้แก่ กรรมอันเป็ นเหตุ
ให้สตั ว์นนั  ๆ มีตวั อย่างจากเรือຄ งบุตรแห่งเศรษฐีเป็ นต้น ไปเกิดเป็ น
เปรต. ก็พระปริยตั ธิ รรมอันเป็ นไปโดยประกาศถึงกรรมนัน มีอาทิ
ว่า พระอรหันต์ทงั  หลายเปรียบด้วยนา ท่านประสงค์เอา เปตวัตถุ
ในทีนຄ ี.
ถามว่า เปตวัตถุนีนนั  ใครกล่าว กล่าวทีไຄ หน กล่าวเมือຄ ไร และ
เพราะเหตุไรจึงกล่าว ? ข้าพเจ้าจะเฉลย : จริงอยู่เปตวัตถุนี เกิด
ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ ด้วยอัตถุปปั ตติเหตุคอื เหตุทเຄี กิดขึน แห่งเรือຄ ง
๑ และด้วยอํานาจคําถามและคํา ตอบ ๑ หนึຄง ในสองอย่างนัน ทีຄ
เกิดด้วยอัตถุปปั ตติเหตุพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเป็ นผูต้ รัส นอกนัน พระ
นารทเถระเป็ นต้น เป็ นผูถ้ าม พวกเปรตนัน ๆ เป็ นผูแ้ ก้. ก็เพราะ
เหตุ ทຄีเมือຄ พระนารทเถระ เป็ น ต้น กราบทูล ถึง คําถามและคํา ตอบ
นัน ๆ แก่พระศาสดา พระศาสดาจึงกระทําเรือຄ งนัน ๆ ให้เป็ นกรณี
ยกขึน แล้ว แสดงธรรมแก่บริษทั ทีมຄ าประชุมพร้อมหน้ากัน. ฉะนัน
เปตวัตถุนนั  ทัง หมด จึงเป็ นอันชือຄ ว่า พระศาสดาตรัสทัง นัน . จริง
อยู่ เมือຄ พระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยูใ่ น
ทีนຄ นั  ๆ มีกรุงราชคฤห์เป็ นต้น เปตวัตถุนนั  ๆ จึงขึน สูเ่ ทศนา โดย
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ - กถาเริ่มต้นปกรณ์

๓

กระทํา กรรมและผลของกรรม แห่ง สัตว์ทงั  หลายให้ประจักษ์ ด้วย
การถามและแก้ไขอัตถุปปั ตติเหตุนนั  ๆ
ก็เปตวัตถุนีนนั  นับเนืຄองในสุตตันตปิ ฎก ในบรรดาปิ ฎก ๓ คือ
วินยั ปิ ฎก สุตตันตปิ ฎก และอภิธมั มปิ ฎก นับเนืຄองในขุททกนิกาย
ในบรรดานิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย สงเคราะห์เข้าในคาถา ในบรรดาศาสนา
มีองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิตวิ ตุ ตก
ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ. สงเคราะห์เข้าในธรรมขันธ์เล็ก
น้อย ในบรรดาธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ทຄพี ระอานนท์ผู้
เป็ นคลังแห่งการรักษาธรรม ได้อา้ งถึงไว้อย่างนีวา่
ข้ าพเจ้ าเรียนเอาพระธรรมขันธ์ จากพระพุทธเจ้ า ๘๒,๐๐๐
พระธรรมขันธ์ และจากสํ านักภิกษุผู้เป็ นบัณฑิตอีก ๒,๐๐๐
พระธรรมขันธ์ ฉะนันพระธรรมทีเຄ ป็ นไปในหทัยของข้ าพเจ้ า
จึงมีจํานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ดังนี.

๔
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อุรควรรคที่ ๑
อรรถกถาเขตตูปมาเปตวัตถุที่ ๑
ก็ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เมือຄ ทรงประทับ อยู่ ทຄีพระเวฬุวนั มหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ ทรงปรารภเปรตซึงຄ เคยเป็ นบุตรเศรษฐีคน
หนึຄง จึงตรัสเรือຄ งนัน ดังต่อไปนี :ได้ยนิ ว่า ในกรุงราชคฤห์ ได้มเี ศรษฐีคนหนึຄง เป็ นคนมังคั
ຄ งຄ มี
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเครือຄ งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ทนຄี ่าปลืม ใจอย่าง
มากมาย สังสมทรั
ຄ
พย์ไว้เป็ นจํานวนหลายโกฏิ. ได้มบี ุตรคนเดียว
เป็ นทีຄน่ารัก น่าชอบใจ. เมือຄ บุตรนัน รู้เดียงสา บิดามารดาจึงพา
กันคิดอย่างนีวา่ แม้ต่อไปในกาลข้างหน้า ถ้าเมือຄ บุตรของเราจะจ่าย
ทรัพย์ให้สนิ เปลืองไปวันละ ๑,๐๐๐ ทุกวัน สิน เวลาถึงร้อยปี ทรัพย์
ทีຄเราสังสมไว้
ຄ
นี ก็ไม่หมดสิน ไป. จะประโยชน์ อะไร ด้วยการทีຄจะ
ให้บุตรนีลาํ บากในการต้องไปศึกษาศิลปะ ขอให้บุตรนีจงมีความไม่
ลําบากกายและจิต บริโภคโภคสมบัติตามสบายเถิด ดังนี แล้ว จึง
ไม่ให้บุตรศึกษาศิลปะ. ก็เมือຄ บุตรเจริญวัยแล้ว มารดาบิดาได้นํา
หญิงสาวแรกรุน่ ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยสกุล เป็ นสาวและงดงามมาให้ เขาจึง
เป็ นผูเ้ อิบอิมຄ ด้วยกามคุณ เขาอภิรมย์กบั หญิงสาวนัน ไม่ให้เกิดแม้
ความคิดถึงธรรม ไม่มคี วามเอือ เฟื อในสมณพราหมณ์และคนทีຄควร
เคารพ ห้อมล้อมด้วยพวกนักเลง กําหนัด ยินดี ติดอยู่ในกามคุณ
๕ เป็ นผู้มดื มนไปด้วยโมหะความหลง ให้เวลาผ่านไปอย่างไร้แก่น
สาร เมือຄ มารดาบิดา ถึงแก่กรรมลง ได้ให้รางวัลและสิงຄ ทีปຄ รารถนา
แก่นกั รํา นักร้อง เป็ นต้น ผลาญทรัพย์ให้วอดวายไป โดยกาลไม่
นานเท่าไรนักก็กลับกลายเป็ นคนสิน เนือประดาตัว เทียຄ วขอยืมเงิน
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๕

เลีย งชีวติ จนกระทังว่
ຄ ายืมหนีใครไม่ได้อกี เวลาเมือຄ ถูกพวกเจ้าหนี
ทวงถาม ก็ตอ้ งชดใช้โดยการให้ทนຄี าทีสຄ วนและเรือนเป็ นต้นของตน
แก่พวกเจ้าหนีเหล่านัน ถือชามกระเบือ งเทียຄ วขอทานกิน พักอยู่ทຄี
ศาลาคนอนาถา ในพระนครนัน นันแล.
ຄ
ครัน อยู่มาวัน หนึຄง พวกโจรมาประชุม กัน ทีຄศาลา เมือຄ เห็น เขา
แล้ว ได้กล่าวกะเขาอย่างนีวา่ นายผูเ้ จริญ ท่านจะมีประโยชน์อะไร
ด้วยการเป็ นอยู่ลาํ บากอย่างนี ท่านยังเป็ นหนุ่ม มีเรียຄ วแรงกําลังก็
สมบูรณ์ เหตุไฉนท่านจึงอยู่เหมือนมีมอื เท้าพิกลพิการ มาเถิด มา
ร่วมกับพวกเราเทียຄ วปล้นทรัพย์พวกชาวบ้าน แล้วจะเป็ นอยู่สบาย
ดี. ชายคนนัน พูดว่า เราไม่รวู้ ธิ กี ารทําโจรกรรม. พวกโจรตอบว่า
ไม่เป็ นไร พวกเราจะสอนให้เธอ ขอให้เธอจงเชือຄ ฟั งคําของพวกเรา
อย่างเดียว. ชายนัน รับคําแล้ว ได้ไปกับพวกโจรเหล่านัน . ลําดับ
นัน พวกโจรเหล่านัน ใช้ให้เขาถือฆ้อนใหญ่ ตัดช่องย่องขึน เรือน สังຄ
ให้เขายืนตรงทีຄปากช่องแล้วสอนว่า ถ้าคนพวกอืຄนมาในทีຄนี เจ้าจง
เอาไม้ฆอ้ นนีทุบผูน้ นั  ทีเดียวให้ตายเลย. เขาเป็ นคนโง่เขลา ไม่รสู้ งิຄ
ทีเຄ ป็ นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ได้ยนื อยูแ่ ต่ในทีนຄ นั  มองดูทางมา
ของคนเหล่าอืຄนอย่างเดียว. ฝ่ ายพวกโจรเข้าไปยังเรือนแล้ว ถือเอา
สิงຄ ของทีคຄ วรถือเอาไปด้วย พอพวกคนในเรือนรูต้ วั เท่านัน ก็พากัน
หนีไปคนละทิศ คนละทาง. พวกคนในเรือนลุกขึน ต่างก็พากันวิงຄ
ขับโดยเร็ว พร้อมกับแลข้างโน้นข้างนี เห็นชายคนนียนื อยู่ตรงช่อง
ประตู จึงร้องตะโกนว่า เฮ้ย คนร้าย แล้วพากันจับไว้ เอาไม้ฆอ้ นเป็ น
ต้น ทุบมือและเท้าแล้ว นําไปกราบทูลแสดงแด่พระราชาว่า ขอเดชะ
คนนีเป็ นโจร ข้าพระองค์จบั ได้ทปຄี ากช่องทาง. พระราชาทรงมีพระ
บัญชาให้ผู้รกั ษาพระนครลงโทษด้วยพระดํารัส ว่า จงตัด ศีรษะของ
ผูน้ ี. ผูร้ กั ษาพระนครรับสนองพระบรมราชโองการแล้ว จึงจับชาย
๖
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คนนัน แล้วให้มดั มือไพล่หลังอย่างมันคง
ຄ ให้ตระเวนเขาผูถ้ กู คล้อง
คอด้วยพวงมาลัยสีแดงห่าง ๆ มีศรี ษะเปื อนด้วยผงอิฐ ตามทางทีຄ
เขาแห่ดว้ ยกลองตีประจานโทษ จากทางรถบรรจบทางรถ จากทาง
สีຄแพร่ง บรรจบทางสีຄแพร่ง แล้ว ให้เฆียຄ นด้วยหวาย พลางนํา ไปยัง
สถานทีปຄ ระหารชีวติ . ประชาชนพากันแตกตืຄนว่า ในพระนครนี เขา
จับโจรปล้นสะดมภ์คนนีได้.
ก็สมัย นัน ในพระนครนัน มีหญิง งามเมืองคนหนึຄง ชือຄ ว่า สุลสา ยืน อยู่ทຄีปราสาทมองไปตามช่องหน้าต่าง เห็น ชายคนนี ถกู นํา
ไปอย่างนัน เธอเคยถูกชายผูน้ นั  เลีย งดูบาํ เรอมาในกาลก่อน จึงเกิด
ความสงสารชายคนนัน ขึน ว่า ชายคนนี เคยเสวยสมบัตเิ ป็ นอันมาก
ในพระนครนีเอง บัดนีถงึ ความพินาศวอดวายถึงเพียงนี จึงส่งขนม
ต้ม ๔ ลูก และนําดืมຄ ไปให้. และได้แจ้งให้ผู้รกั ษาพระนครทราบ
ว่า ขอเจ้านาย จงรอจนถึงชายผูน้ ีกนิ ขนมต้มเหล่านี แล้วดืมຄ นําก่อน
ค่อยลงโทษ.
ครัน ในระหว่างนัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ตรวจดูดว้ ยทิพยจักษุ เห็นชายคนนัน จะถึงความวอดวาย ด้วยแรงกรุณาเตือนใจ คิด
ว่า ชายคนนี ไม่เคยทําบุญ ทํา แต่บาป เพราะฉะนัน ชายผู้นี จกั
เกิดในนรก ครัน พอเราไป เขาถวายขนมต้มและนําดืมຄ แล้ว จักเกิด
เป็ นภุมมเทวดา ไฉนหนอ เราจะพึงเป็ นทีพຄ งຄึ ของชายผูน้ ี ดังนีแล้ว
ได้ไปปรากฏข้างหน้าของชายผูน้ นั  ในขณะทีຄเขานํานําดืมຄ และขนม
ต้มเข้าไปให้ ครัน เขาเห็นพระเถระก็มจี ติ เลือຄ มใส คิดว่า เราผูจ้ ะถูก
คนเหล่านี ฆา่ ในบัดนี เอง จะมีประโยชน์ อะไร ด้วยขนมต้มทีຄเราจะ
กินเข้าไป ก็ผลทานนี จักเป็ นเสบียงสําหรับคนไปสูป่ รโลก เขาถวาย
ขนมต้มและนําดืมຄ แด่พระเถระ. พระเถระเพือຄ จะเจริญความเลือຄ มใส
ของชายผูน้ นั  เมือຄ ชายผูน้ นั  กําลังดูอยู่นนแหละ
ัຄ
พระเถระจึงนังในที
ຄ ຄ
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๗

นัน ฉัน ขนมต้ม และดืมຄ นํา แล้ว ลุก จากอาสนะหลีก ไป. ฝ่ ายชาย
ผูน้ นั  ถูกเพชฌฆาตนําไปสู่ทปຄี ระหาร แล้วให้ถงึ การตัดศีรษะ ด้วย
บุญทีเຄ ขาทําไว้ในพระมหาโมคคัลลานเถระ ผูเ้ ป็ นพระอรหันต์อนั เป็ น
บุญเขตอย่างยอดเยียຄ ม สามารถนําเขาให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูค้ วรทีจຄ ะ
ไปเกิดในเทวโลกชัน สูง แต่เพราะเหตุทຄเี ธอมีจติ เศร้าหมองในเวลา
ใกล้จะตาย เพราะความเสน่หาทีมຄ งุ่ ถึงนางสุลสาว่า เราได้ไทยธรรม
นี เพราะอาศัยนางสุลสา ฉะนัน เมือຄ จะเกิดเป็ นหมูเ่ ทพชัน ตํຄา จึงเกิด
เป็ นรุกขเทวดาทีตຄ น้ ไทรใหญ่ มีรม่ เงาอันสนิท อันเกิดแทบภูเขา.
อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ได้ยนิ ว่า ถ้า ในปฐมวัย เขาจัก ได้
ขวนขวายในการดํารงวงศ์สกุล ไซร้ เขาจัก เป็ น ผู้เลิศ กว่า เศรษฐีทงั 
หลาย ในพระนครนัน นันเอง
ຄ
ถ้าขวนขวายในมัชฌิมวัย เขาจักเป็ น
เศรษฐีวยั กลางคน ถ้าขวนขวายในปั จฉิมวัย เขาก็จกั เป็ นเศรษฐีใน
วัยสุดท้าย. แต่ถา้ ในปฐมวัยเขาจักได้บวชไซร้ เขาก็จกั ได้เป็ นพระ
อรหันต์. ถ้าบวชในมัชฌิมวัย เขาก็จกั ได้เป็ นพระสกทาคามี หรือ
พระอนาคามี. ถ้าบวชในปั จฉิมวัย เขาก็จกั ได้เป็ นพระโสดาบัน. แต่
เพราะเขาคลุกคลีดว้ ยบาปมิตร เขาจึงเป็ น นักเลงหญิง นักเลงสุรา
ยินดีแต่ในทุจริต เป็ นคนไม่เอือ เฟื อในกุศลธรรม เสือຄ มจากสมบัตทิ งั 
ปวง ถึงความย่อยยับอย่างใหญ่หลวง โดยลําดับ เพราะสาเหตุทไຄี ด้
คบมิตรชัวຄ โดยแท้แล.”
ครัน สมัยต่อมา เทพบุตรนัน เห็นนางสุลสาไปสวน เกิดกามราคะ
เนรมิตให้มดื แล้วนํานางไปยังภพของตน สําเร็จการอยู่รว่ มกับนาง
สิน ๗ วัน และได้แนะนําตนแก่นาง. มารดาของนาง เมือຄ ไม่เห็น
นาง ได้รอ้ งไห้พลางวิงຄ พล่านไปข้างโน้นข้างนี. มหาชนเห็นเข้าจึง
กล่าวว่า พระผูเ้ ป็ นเจ้ามหาโมคคัลลานะ เป็ นผูม้ ฤี ทธิมຈ าก มีอานุภาพ
มาก จะพึงรูค้ ติของนาง แม่พงึ เข้าไปหาท่านแล้วไต่ถามเถิด. นาง
๘
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รับคําแล้วเข้าไปหาท่าน ถามความนัน . พระเถระกล่าวว่า ในวัน
ทีຄ ๗ แต่วนั นี เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมในพระเวฬุวนั
มหาวิหาร เธอจักเห็นบุตรี ณ ท้ายทีสຄ ดุ แห่งบริษทั . ลําดับนัน นาง
สุลสาได้กล่าวกะเทวบุตรนัน ว่า ข้อทีเຄ ราอยูใ่ นภพของท่านไม่สมควร
วันนี เป็ นวันทีຄ ๗ มารดาของฉันเมือຄ ไม่เห็นฉัน ก็จกั ถึงความรํຄาไร
โศกเศร้า ดีละเทวดา ท่านจงพาฉันไปทีนຄ นั  นันเถิ
ຄ ด. เทพบุตรพานาง
ไปพักไว้ทา้ ยบริษทั ในเมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้ากําลังทรงแสดงธรรม
อยูใ่ นพระเวฬุวนั ได้ยนื อยูไ่ ม่ปรากฏตัว.
ลําดับนัน มหาชนเห็นนางสุลสา แล้วกล่าวอย่างนีวา่ แม่สลุ สา
เธอไปไหนมาตลอดวันเท่านี มารดาของเธอ เมือຄ ไม่เห็นเธอ ก็ได้
ถึงความรํຄาไรโศกเศร้าเหมือนคนบ้า. นางจึงแจ้งเรือຄ งนัน แก่มหาชน
และเมือຄ มหาชนถามว่า อย่างไรบุรษุ นัน การทํา ความขวนขวายแต่
บาปเช่นนัน ไม่ได้ทาํ กุศลไว้เลย ยังเกิดเป็ นเทพได้ นางสุลสา กล่าว
ว่า เขาได้ถวายขนมต้มและนําดืมຄ ทีຄเราให้เขาแก่ทา่ นพระมหาโมคคัลลานะ ด้วยบุญนัน จึงได้เกิดเป็ นเทพบุตร มหาชนได้ฟังดังนัน จึง
ได้เกิดอัศจรรย์จติ อย่างไม่เคยมี จึงได้พากันคิดว่า เขาได้กระทําบุญ
กรรมแม้น้อย ในพระอรหันต์ ผูช้ อຄื ว่า เป็ นบุญเขตอันยอดเยียຄ มของ
ชาวโลก จึงนําให้ได้ไปเกิดเป็ นเทพบุตร ดังนีแล้ว จึงได้เสวยปี ตแิ ละ
โสมนัสอันโอฬาร ภิกษุทงั  หลาย กราบทูลเนือความนัน แด่พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า. ลําดับนัน เพราะอัตถุปปั ตติเหตุนี พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
จึงได้ทรงภาษิตคาถาเหล่านีวา่ :พระอรหันต์ ทงั หลาย เปรียบด้ วยนา ทายกทายิกาทัง
หลาย เปรียบด้ วยชาวนา ไทยธรรมเปรียบด้ วยพืช ผลทาน
ย่ อมเกิด แต่ การบริจาคไทยธรรม ของทายกทายิกาผู้ ให้ แก่
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ - กถาเริ่มต้นปกรณ์

๙

ปฏิคาหกผู้รับนัน พืชนาและการหว่ านพืชนี ย่ อมให้ เกิดผลแก่
พวกเปรต และทายกทายิกาผู้ ให้ เปรตทังหลาย ย่ อมพากัน
บริโภคผลนัน ทายกทายิกาย่ อมเจริญด้ วยบุญ ทายกทายิกาทํา
กุศลในโลกนีแล้ว อุทศิ ให้ เปรตทังหลาย ครันทํากรรมดีแล้ ว
ย่ อมไปสวรรค์ .
ในเวลาจบเทศนา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ตัง ต้น แต่ เทพบุตรและนาง
สุลสา ได้ตรัสรูธ้ รรมแล้วแล.
จบ อรรถกถาเขตตูปมาเปตวัตถุที  ๑

๑๐

เปตวัตถุ

๒. สูกรเปตวัตถุ
ว่าด้วยกายงามปากเหม็น
ท่านพระนารทะถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๘๗] กายของท่ านล้ วนมี สี เหมือนทองคํา รัศมี กายของท่ าน
สว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศ แต่ หน้ าของท่ านเหมือนหน้ าสุ กร เมือຄ
ก่อนท่ านได้ ทาํ กรรมอะไรไว้
เปรตนัน ตอบว่า
ข้ าแต่ พระนารทะ เมือຄ ก่ อนข้ าพเจ้ าได้ สํารวมกาย แต่ ไม่
ได้ สํารวมวาจา เพราะเหตุ นัน รัศมี กายของข้ าพเจ้ า จึง เป็ น
เช่ นกับทีຄท่านเห็นอยู่นัน เพราะเหตุนัน ข้ าพเจ้ าขอกล่ าวกะ
ท่ าน สรีระของข้ าพเจ้ าท่ านเห็นเองแล้ ว ขอท่ านอย่ าทําบาป
ด้ วยปาก อย่ าให้ หน้ าสุ กรเกิดมีแก่ ท่าน.
จบ สูกรเปตวัตถุ

๒. สูกรเปตวัตถุ

๑๑

อรรถกถาสูกรเปตวัตถุ ๒
เมือຄ พระศาสดา ทรงอาศัยกรุงราชคฤห์ ประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั
กลันทกนิวาปวิหาร ทรงปรารภเปรตผูม้ หี น้าเหมือนสุกรตนหนึຄง จึง
ตรัสคําเริมຄ ต้นว่า กาโย เต สพฺพโส วณฺ โณ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในศาสนาของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ ได้มภี กิ ษุ รปู หนึຄงเป็ นผู้สาํ รวมทางกาย คือมีการ
กระทํา ทางกายทีຄสาํ รวมในศีล แต่ ไม่ สาํ รวมทางวาจา ด่า บริภาษ
ภิกษุ ทงั  หลายเป็ นอาจิณ มรณภาพแล้ว ไปบังเกิดในนรก ไหม้ใน
นรกนัน สิน พุทธันดรหนึຄง จุติจากนรกนัน แล้ว ในพุทธุปบาทกาลนี
บังเกิด เป็ น เปรต ถูก ความหิวกระหายครอบงํา ด้วยเศษวิบากของ
กรรมนัน นันแล
ຄ ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์. ร่างของเปรต
นัน ได้ม ีส ีเหมือนทองคํา. แต่ หน้า ของเปรตนัน เหมือนหน้า สุกร.
ลําดับนัน ท่านพระนารทะ อยู่ทเຄี ขาคิชฌกูฏ ชําระร่างกายแต่เช้าตรู่
ถือบาตรและจีวร กําลังเทียຄ วบิณฑบาต ยังกรุงราชคฤห์ พบเปรตนัน
ในระหว่างทาง เมือຄ จะถามถึงกรรมทีเຄ ปรตนัน ทํา จึงกล่าวคาถาว่า
กายของท่ านล้วนมี สี ดุจ ทองคํา รัศมี กายของท่ านสว่ าง
ไสวไปทุกทิศ แต่ หน้ าของท่ านเหมือนหน้ าสุ กร เมือຄ ก่อนท่ าน
ได้ ทาํ กรรมอะไรไว้ .
เปรตนัน ครัน ถูกพระเถระถามถึงกรรมทีຄตนทําอย่างนี เมือຄ จะ
ตอบด้วยคาถา จึงกล่าวว่า :ข้ าแต่ ท่านนารทะ เมือຄ ก่ อนข้ าพเจ้ าได้ สํารวมทางกาย แต่
ไม่ สํารวมทางวาจา เพราะเหตุนัน รัศมีกายของข้ าพเจ้ า จึง
๑๒

เปตวัตถุ

เป็ นเช่ นกับทีทຄ ่ านเห็นอยู่นัน.
เปรตถูกพระเถระถามอย่างนี ครัน แก้คาํ ถามนัน แล้ว เมือຄ จะทํา
ความนัน นันแหละให้
ຄ
เป็ น เหตุ แล้ว ตักเตือนพระเถระ จึง กล่าวคาถา
ว่า :ข้ าแต่ ท่านพระนารทะ เพราะเหตุนันข้ าพเจ้ าขอกล่ าวแก่
ท่ าน สรีระของข้ าพเจ้ า ท่ านเห็น เองแล้ว ขอท่ านอย่ า ได้
ทําบาปด้ วยปาก อย่ าให้ หน้ าสุ กรเกิดมีแก่ท่านเลย.
ลําดับนัน ท่านพระนารทะ เทียຄ วบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ กลับ
จากบิณฑบาตภายหลังอาหาร กราบทูลเนือความนัน แด่พระศาสดา
ผูป้ ระทับนังท่
ຄ ามกลางบริษทั ๔. พระศาสดา ตรัสว่า นารทะเมือຄ ก่อน
แล เราได้เคยเห็นสัตว์นนั  แล้ว เมือຄ จะทรงประกาศโทษอันตํຄาทราม
โดยอาการเป็ น อเนก ซึงຄ อาศัย วจีทุจริต และอานิสงส์อนั เกียຄ วด้วย
วจีสจุ ริต จึงทรงแสดงธรรม. เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่บริษทั ผูถ้ งึ
พร้อมแล้วแล.
จบ อรรถกถาสูกรเปตวัตถุที  ๒

๒. สูกรเปตวัตถุ - ว่าด้วยกายงามปากเหม็น

๑๓

๓. ปูติมุขเปตวัตถุ
ว่าด้วยสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจา
ท่านพระนารทะถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๘๘] ท่ านมีผวิ พรรณงามดังทิพย์ ยืนอยู่ในอากาศกลางหาว แต่
ปากของท่ านมี กลินຄ เหม็น หมู่ หนอนพากัน ไชชอนอยู่ เมือຄ
ก่อนท่ านทํากรรมอะไรไว้ .
เปรตนัน ตอบว่า
เมือຄ ก่ อนข้ าพเจ้ าเป็ นสมณะลามก มีวาจาชัຄวช้ ายิงຄ นัก ได้
เป็ นผู้สํารวมกายเป็ นปกติ แต่ ไม่ สํารวมปาก อนึຄง ผิวพรรณ
ดังทอง ข้ าพเจ้ าได้ แล้ว เพราะพรหมจรรย์ การสํ ารวมกายนัน
แต่ ปากของข้ าพเจ้ า เหม็น เน่ า เพราะกล่าววาจาส่ อเสี ยด ข้ า
แต่ ท่านพระนารทะ รู ปของข้ าพเจ้ านี ท่ านเห็นเองแล้ ว ท่ าน
ผู้ฉลาดผู้อนุเคราะห์ กล่าวไว้ ว่า ท่ านอย่ าพูดส่ อเสี ยดและอย่ า
พูด มุสา ถ้ า ท่ านละคํา ส่ อเสี ยดและคํา มุสาแล้ว สํ ารวมวาจา
ท่ านจักเป็ นเทพเจ้ าผู้สมบูรณ์ ด้วยสิຄ งทีนຄ ่ าใคร่ .
จบ ปูตมิ ขุ เปตวัตถุที  ๓
๑๔

เปตวัตถุ

อรรถกถาปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยูท่ เຄี วฬุวนั กลันทกนิวาปวิหาร พระองค์
ทรงปรารภเปรตผูม้ ปี ากเน่า จึงตรัสคําเริมຄ ต้นว่า นิ พพฺ สํ ภุ ํ ธาเรสิ
วณฺ ณธาตุํ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ ยังมีกุลบุตร ๒ คน บวชในพระศาสนาของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า นัน สมบูรณ์ ดว้ ยศีล และอาจาระ มีความประพฤติ
ขัดเกลา อยู่โดยความพร้อมเพรียงกันในอาวาสใกล้บา้ นตําบลหนึຄง.
ลําดับนัน ภิกษุ รปู หนึຄง มีอธั ยาศัยชัวຄ ชอบส่อเสียดเข้าไปยังสถาน
อันเป็ นทีอຄ ยู่ของภิกษุ ๒ รูปนัน . พระเถระทําปฏิสนั ถารกับเธอ ให้
ทีพຄ กั ในวันทีຄ ๒ จึงพาเธอเข้าไปยังบ้านเพือຄ บิณฑบาต. พวกมนุษย์
เห็นท่านเหล่านัน แล้ว ทําการนอบน้อมอย่างยิงຄ ในพระเถระเหล่านัน
ได้ตอ้ นรับ ด้วยอาหารมีขา้ วยาคู และภัต รเป็ น ต้น. เธอเข้าไปยัง
วิหารคิดว่า “โคจรคามนี ดีหนอ. และพวกมนุษย์ ก็มศี รัทธาเลือຄ มใส
ถวายบิณฑบาตแสนจะประณีต. ก็วหิ ารนี สมบูรณ์ดว้ ยร่มเงาและนํา
เราสามารถจะอยู่ในทีຄนีได้อย่างสบาย แต่เมือຄ ภิกษุ เหล่านัน อยู่ใน
ทีຄนีเราก็จกั อยู่ไม่สบาย จักอยู่เหมือนจะอยู่อย่างอันเตวาสิกคือต้อง
คอยปรนนิบตั ิรบั ใช้ภกิ ษุ เหล่านัน เอาเถอะ. เราจักทําโดยทีຄภกิ ษุ
เหล่านีแตกจากกันแล้ว จะไม่ได้อยูใ่ นทีนຄ ีต่อไป.”
ภายหลังวันหนึຄง เมือຄ พระมหาเถระให้โอวาทแก่กนั และกันแล้ว
เข้าไปยังทีพຄ กั ของตน ภิกษุ มกั ส่อเสียด ยับยัง อยู่ชวเวลาหนึ
ัຄ
ຄง จึง
เข้าไปหาพระมหาเถระ. ไหว้แล้ว และเมือຄ พระเถระถามว่า ทําไม
คุณมาผิดกาลเวลา จึงตอบว่า ครับ ผมมีเรือຄ งทีจຄ ะพูดอยู่อย่างหนึຄง
๓. ปูติมุขเปตวัตถุ - ว่าด้วยสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจา

๑๕

พระเถระจึงอนุญาตว่า เล่าไปซิคณ
ุ จึงเรียนว่า ท่านครับ พระเถระ
ผูเ้ ป็ นสหายของท่านนันຄ ต่อหน้าท่าน แสดงตนเหมือนเป็ นมิตร พอ
ลับ หลัง ก็กล่าวให้รา้ ยคล้ายศัตรู. ถูก พระเถระถามว่า เขาพูด ว่า
อย่างไร จึงเรียนว่า ฟั งนะครับ พระมหาเถระรูปนัน กล่าวโทษท่าน
ว่า เป็ นผูโ้ อ้อวด มีมายา หลอกลวง เลีย งชีพด้วยมิจฉาชีพ. พระ
เถระตอบว่า อย่าพูดอย่างนัน ซิคณ
ุ , ภิกษุรปู นัน จักไม่วา่ เราถึงอย่าง
นัน ตัง แต่เวลาเป็ นคฤหัสถ์มาแล้ว เธอรูส้ ภาวะของเราว่า มีศลี เป็ น
ทีรຄ กั มีกลั ยาณธรรม. ภิกษุนนั  กล่าวว่า ท่านครับ ถ้าท่านคิดอย่าง
นัน เพราะค่าทีຄตนมีจติ บริสทุ ธิ ຈ ข้อนัน เหมาะแก่ทา่ นทีเดียว แต่ผม
ก็ไม่มเี วรกับพระมหาเถระนัน แล้วทําไม ผมจึงจะได้กล่าวคําทีพຄ ระ
มหาเถระไม่ได้กล่าว ช่างเถอะ ท่านเองนันแหละ
ຄ
จัก รู้ในเวลาต่อ
ไป. ฝ่ ายพระเถระเกิดสองจิตสองใจเพราะค่าทีตຄ นยังเป็ นปุถุชน เกิด
มีความรังเกียจว่า เห็นทีจะเป็ นอย่างนัน จึงได้คลายความไว้วางใจ
ไปหน่อยหนึຄง. ภิกษุนนั  เป็ นคนพาล ชัน แรกยุยงพระมหาเถระแล้ว
ไปยุยงพระเถระอีกรูปหนึຄง โดยนัยดังกล่าวแล้วนันแล.
ຄ
ลําดับนัน
พระเถระทัง สองนัน ในวันทีຄ ๒ ไม่ได้พดู กัน ต่างถือบาตรและจีวร
เข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ถือบิณฑบาตมาฉันในทีพຄ กั ของตนนันเอง
ຄ
แม้มาตรว่า สามีจิกรรมคือ การช่วยรับ บาตรและจีวรให้กนั และกัน ก็
ไม่ยอมทํา ตลอดวันนัน อยู่ในทีนຄ นั  นันแหละ
ຄ
และพอราตรีสว่าง ไม่
ยอมบอกกันและกันเลย ได้แยกกันไปสู่ทอຄี ຄนื ตามความต้องการตาม
ความสําราญ.
ก็ภกิ ษุผยู้ แุ หย่ มีมโนรถเต็มเปีຄ ยม เข้าไปบิณฑบาตยังบ้าน พวก
มนุษย์เห็นเข้า พากันกล่าวว่า พระเถระทัง หลายพากันไปไหนเสีย
ครับ. ภิกษุนนั  กล่าวว่า พระเถระทัง สองทะเลาะกันและกันตลอดคืน
ยังรุง่ ถึงอาตมาจะเตือนว่า อย่าทะเลาะกันเลยครับ จงสามัคคีกนั
๑๖
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ไว้เถิด ขึน ชือຄ ว่า การทะเลาะกันมีแต่จะนําความพินาศมาให้ ก่อให้
เกิดความทุกข์ในอนาคต เป็ นทางแห่งอกุศล แม้คนสมัยก่อน ก็เคย
พลาดจากประโยชน์ ใหญ่ เพราะการทะเลาะกัน ดังนีเป็ นต้น ก็ไม่
เชือຄ ฟั งคําของอาตมา พากันหลีกไป. ลําดับนัน พวกมนุษย์วงิ วอน
ว่า พระเถระทัง สองไปก็ชา่ งเถอะ แต่ทา่ นอย่ารําคาญใจ จงอยูใ่ นทีนຄ ี
แหละ เพือຄ อนุเคราะห์พวกกระผม. ท่านรับคําแล้ว อยูใ่ นทีนຄ นั  นันเอง
ຄ
ต่อมา ๒-๓ วัน จึงคิดว่า เรายุยงภิกษุทงั  หลายผูม้ ศี ลี มีกลั ยาณธรรม
ด้วยอยากเป็ นเจ้าอาวาส เราขวนขวายแต่กรรมชัวไว้
ຄ มากหนอ จึง
ถูกความเดือดร้อนอย่างแรงกล้าเข้าครอบงํา เป็ นไข้เพราะกําลังแห่ง
ความเศร้าโศก ไม่นานนักก็มรณภาพ ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก.
ฝ่ ายพระเถระผูเ้ ป็ นสหายกัน ๒ รูป เทียຄ วจาริกไปในชนบท มา
พบกันในอาวาสแห่งหนึຄง จึงปราศรัยซึงຄ กันและกัน จึงบอกคํายุยง
ทีຄภกิ ษุนนั  พูดแก่กนั และกัน รูว้ า่ เรือຄ งนัน ไม่เป็ นจริง จึงได้พร้อมกัน
กลับมายังอาวาสนัน นันแล
ຄ โดยลําดับ. พวกมนุษย์เห็นพระเถระทัง
๒ รูปแล้ว พากันปลืม ใจ เกิดความดีใจ อุปัฏฐากด้วยปั จจัย ๔ ดัง
เคย. ก็แล เมือຄ พระเถระทัง ๒ รูป อยู่ในทีนຄ นั  นันแหละ
ຄ
มีจติ เป็ น
สมาธิ เพราะได้อาหารอันเป็ นสัปปายะ เจริญวิปัสสนาแล้ว ไม่นาน
นักก็บรรลุพระอรหันต์.
ภิกษุ ผู้มกั ส่อเสียด ไหม้ในนรกตลอดพุทธันดรหนึຄง ในพุทธุปบาทกาลนี เกิดเป็ นเปรตปากเน่า ไม่ไกลแต่กรุงราชคฤห์. กายของ
เขา ได้มสี เี หมือนทองคํา. แต่หนอนไต่ออกจากปาก พากันเจาะกิน
ปากข้างโน้นข้างนี. กลินຄ ปากของเปรตนัน เหม็นฟุ้ งกระจายไปทัวใน
ຄ
อากาศตัง ไกล.
ลําดับนัน ท่านนารทะ ขณะลงจากเขาคิชฌกูฏ พบเปรตนัน จึง
ถามถึงกรรมทีเຄ ธอกระทําไว้ ด้วยคาถานีวา่ :๓. ปูติมุขเปตวัตถุ - ว่าด้วยสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจา

๑๗

ท่ านมีผวิ พรรณงามดังทิพย์ ยืนอยู่ในอากาศกลางหาว แต่
ปากของท่ านมี กลินຄ เหม็น หมู่ หนอนพากัน ชอนไชอยู่ เมือຄ
ก่ อนท่ านทํากรรมอะไรไว้ .
เปรตนัน ถูก พระเถระถามถึง กรรมทีຄตนทํา อย่างนี เมือຄ จะแก้
ความนัน จึงกล่าวคาถานีวา่ :เมือຄ ก่ อน ข้ าพเจ้ าเป็ นสมณะลามก มีวาจาชัຄวช้ ายิงຄ นัก ได้
เป็ นผู้สํารวมกายเป็ นปกติ แต่ ไม่ สํารวมปาก อนึຄงผิวพรรณดัง
ทอง ข้ าพเจ้ าได้ แล้ว เพราะพรหมจรรย์ การสํ ารวมกายนัน แต่
ปากของข้ าพเจ้ าเหม็น เพราะกล่ าววาจาส่ อเสี ยด.
เปรตนัน ครัน บอกกรรมทีตຄ นได้ทาํ ไว้อย่างนัน แล้ว บัดนี เมือຄ จะ
ตักเตือนพระเถระ จึงกล่าวคาถาสุดท้ายว่า :ข้ าแต่ ท่านพระนารทะ รู ปร่ างของข้ าพเจ้ า ท่ านได้ เห็นเอง
แล้ ว ท่ านผู้ฉลาดผู้อนุเคราะห์ กล่าวไว้ ว่า ท่ านอย่ าพูดส่ อเสี ยด
และอย่ าพูดมุสา สํ ารวมด้ วยวาจาแล้ว ท่ านจักได้ เป็ นเทพเจ้ า
ผู้สมบูรณ์ ด้วยสิຄ งทีนຄ ่ าปรารถนา.
พระเถระได้ฟังดัง นัน แล้ว แต่ นนั  จึง ไปยัง กรุง ราชคฤห์ เทียຄ ว
บิณฑบาต กลับจากบิณฑบาต ภายหลังอาหาร จึงกราบทูลความนัน
แด่พระศาสดา. พระศาสดาทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุแล้วแสดงธรรม. พระธรรมเทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่บริษทั ผู้
ถึงพร้อมแล้วแล.
จบ อรรถกถาปูตมิ ขุ เปตวัตถุที  ๓
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๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ
ว่าด้วยบุคคลไม่ตระหนี่
[๘๙]

บุคคลผู้ ไม่ ตระหนีຄ ควรทําเหตุ อย่ างใดอย่ างหนึຄง คือ
ปรารภถึงบุรพเปตชน เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือน หรือท้ าวมหาราชทัง ๔ ผู้รักษาโลก ผู้มียศ คือ ท้ าวธตรฐ ๑ ท้ าววิรุฬหก
๑ ท้ าววิรูปักษ์ ๑ ท้ าวกุเวร ๑ ให้ เป็ นอารมณ์ แล้ว พึงให้ ทาน
ท่ านเหล่ า นัน เป็ นอัน บุคคลได้ บูชาแล้ ว และทายกก็ไม่ ไร้ ผล
ความร้ องไห้ ความเศร้ าโศก หรือความรํຄาไห้ อย่ างอืนຄ ไม่ ควร
ทําเลย เพราะความร้ องไห้ เป็ นต้ นนัน ย่ อมไม่ เป็ นประโยชน์
แก่ ผู้ทีຄล่วงลับไปแล้ว ญาติทงั หลายคงตังอยู่ตามธรรมดาของ
ตน ๆ อันทักษิณาทานนี ทีຄท่านเข้ าไปตังไว้ ดีแล้วในสงฆ์ ให้
แล้ว ย่ อมสํ าเร็จ ประโยชน์ แก่ บุรพเปตชนโดยทันที สิน กาล
นาน.
จบ ปิ ฏฐธีตลิกเปตวัตถุที  ๔

๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ

๑๙

อรรถกถาปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุที่ ๔
พระศาสดา เมือຄ ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี
ทรงปรารภทานของท่านอนาถปิ ณฑิกคฤหบดี ได้ตรัสคํานี เริมຄ ต้น
ว่า ยงฺกิจฺ ารมฺมณํ กตฺวา ดังนี :ได้ยนิ ว่า พีຄเลีย งของเด็ก หญิง ธิดาของลูกสาวท่านอนาถปิ ณฑิกคฤหบดี ได้ให้ตุ๊กตาแป้ งด้วยสังว่
ຄ า นีลกู สาวของเจ้า เจ้าจงอุม้ มัน
ไปเล่นเถอะ. เด็กหญิงนัน เกิดความเข้าใจในตุ๊กตาแป้ งนัน ว่า เป็ น
ลูกสาว. ครัน วันหนึຄง เมือຄ เธออุม้ ตุ๊กตานัน เล่น ตุ๊กตาตกแตก เพราะ
ความเลินเล่อ. แต่นนั  เด็กหญิงจึงร้องรํຄาไห้ ลูกสาวเราตายแล้ว. เธอ
กําลังร้องไห้อยู่ คนในเรือนบางคน ก็ไม่สามารถจะชีแ จงให้เธอเข้าใจ
ได้. ก็สมัยนัน พระศาสดาประทับนังบนปั
ຄ
ญญัตตาอาสน์ ในเรือน
ของท่านอนาถปิ ณฑิกคฤหบดี. และท่านมหาเศรษฐี ก็ได้นงอยู
ัຄ ่ ณ
ทีใຄ กล้พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. หญิงพีเຄ ลีย งได้พาเด็กหญิงนัน ไปหาท่าน
เศรษฐี. ท่านเศรษฐีเห็นเข้า จึงกล่าวว่า เด็กหญิงนีรอ้ งไห้เพือຄ อะไร
กัน. พีเຄ ลีย งได้แจ้งเรือຄ งนัน แก่ทา่ นเศรษฐีแล้ว. เศรษฐีได้ให้เด็กหญิง
นัน นังบนตั
ຄ
กแล้วให้เข้าใจว่า ฉันจะให้ทานอุทศิ แก่ลกู ของหนู ดังนี
แล้วจึงกราบทูลต่อพระศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์
ปรารถนาจะให้ทาน อุทศิ แก่ตุ๊กตาแป้ ง ซึงຄ เป็ นลูกสาวของหลานของ
ข้าพระองค์ ขอพระองค์ พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป จงรับทานนัน ของ
ข้าพระองค์ในวันพรุง่ นีเถิด. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ดว้ ย
ดุษณีภาพ.
ครัน ในวันทีຄสอง พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป
เสด็จไปยังเรือนของท่านเศรษฐี เสวยพระกระยาหารแล้ว เมือຄ จะทํา
อนุโมทนา จึงได้ภาษิตพระคาถาเหล่านีวา่ :๒๐

เปตวัตถุ

บุคคลผู้ ไม่ ตระหนีຄ ควรทําเหตุ อย่ างใดอย่ างหนึຄง คือ
ปรารภถึงบุรพเปตชน เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือน หรือท้ าวมหาราชทัง ๔ ผู้รักษาโลก ผู้มียศ คือท้ าวธตรฐ ๑ วิรุฬหก ๑
วิรูปักษ์ ๑ และท้ าวกุเวร ๑ ให้ เป็ นอารมณ์ แล้ วพึงให้ ทาน ท่ าน
เหล่ า นัน เป็ นผู้ อนั บุคคลบูชาแล้ว ทัง ทายกก็ไม่ ไร้ ผล ความ
ร้ องไห้ ความเศร้ าโศกหรือความรํຄาไห้ อย่ างอืนຄ ไม่ ควรทําเลย
เพราะความร้ องไห้ เป็ นต้ น นัน ไม่ เป็ นประโยชน์ แก่ ผู้ ล่วงลับ
ไปแล้ ว ญาติทงั หลาย คงตังอยู่ ตามธรรมดาของตน ๆ อัน
ทักษิณาทานนี ทีຄท่านเข้ าไปตัง ไว้ ดีแล้ว ในพระสงฆ์ ให้ แล้ ว
ย่ อมสํ าเร็จประโยชน์ โดยฉับพลัน แก่ บุรพเปตชนนัน สินกาล
นาน.
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ครัน ทรงแสดงธรรมอย่างนีแล้ว ทรงกระทํา
ให้มหาชนมีใจยินดียงิຄ ในทานทีอຄ ุทศิ ให้เปรตแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะ
หลีกไป. วันรุง่ ขึน ภริยาเศรษฐี และพวกญาติทเຄี หลือ เมือຄ คล้อยตาม
เศรษฐี จึงให้มหาทานเป็ นไปประมาณ ๓ เดือน ด้วยอาการอย่างนี.
ลําดับนัน พระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริญ เพราะเหตุไร ภิกษุ ทงั  หลาย
จึงไม่ไปเรือนของหม่อมฉัน ประมาณ ๑ เดือนแล้ว. เมือຄ พระศาสดา
ตรัสบอกเหตุนนั  แล้ว ฝ่ ายพระราชาเมือຄ จะทรงคล้อยตามเศรษฐี จึง
ให้มหาทานเป็ นไปแก่ภกิ ษุสงฆ์ ซึงຄ มีพระพุทธเจ้าเป็ นประธาน. ชาว
เมืองเห็นดังนัน เมือຄ จะอนุวตั รตามพระราชา จึงให้มหาทานเป็ นไป
ประมาณ ๑ เดือน. ชาวเมืองให้มหาทาน ซึงຄ มีตุ๊กตาแป้ งเป็ นเหตุ
เป็ นไปตลอด ๒ เดือน ด้วยประการฉะนีแล.
จบ อรรถกถาปิ ฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ๔
๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุคคลไม่ตระหนี่
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๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตให้พรแก่ผู้ที่ให้ทานแล้วอุทิศให้
เปรต
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสกะพระเจ้าพิมพิสารว่า :[๙๐]
เปรตทังหลายพากันมา สู่ เรือนของตน แล้ วยืนอยู่ ภาย
นอกฝาเรือนทีຄ ตรอก และทาง ๓ แพร่ ง และยืน อยู่ ทีຄ ใกล้
บานประตู เมือຄ ข้ าว นํา ของกิน ของบริโภคเป็ นอัน มาก
เขาเข้ าไปตัง ไว้ แล้ ว แต่ ญาติ ไร ๆ ของเปรตเหล่ า นัน ระลึก
ไม่ ได้ เพราะบาปกรรมเก่ าของเปรตนันเป็ นปั จจัย เหล่าชนผู้
อนุเคราะห์ ย่ อมให้ นํา และโภชนะอันสะอาดประณีต สมควร
แล้วอุทศิ แก่ ญาติทงั หลายตามกาล ดุจทานทีຄมหาบพิตรทรง
ถวายแล้วฉะนัน ด้ วยเจตนาอุทศิ ว่ า ขอทานนีแลจงสํ าเร็จผล
แก่ ญาติ ทงั หลายของเรา ขอญาติ ทงั หลายของเราจงเป็ นสุ ข
เถิด ส่ วนเปรตผู้ เป็ นญาติเหล่ านัน พากันมาชุมนุมในทีຄนัน
เมือຄ ข้ าวและนํา มีอยู่เพียงพอ ย่ อมอนุโมทนาโดยเคารพว่ า เรา
ได้ สมบัติเพราะเหตุแห่ งญาติเหล่ าใด ขอญาติของเราเหล่ านัน
จงมีชีวติ อยู่ยนื นาน การบูชาเป็ นอันพวกญาติได้ ทาํ แล้วแก่ เรา
ทังหลาย และญาติทงั หลายผู้ให้ ก็ไม่ ไร้ ผล เพราะในเปตวิสัย
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นัน ไม่ มี กสิ กรรม ไม่ มี โครัก ขกรรม การค้ าขายเช่ น นัน ก็
ไม่ มี การซือการขายด้ วยเงินก็ไม่ มี สั ตว์ ผู้ทาํ กาละไปเกิดใน
เปตวิสัยนันย่ อมยังอัตภาพให้ เป็ นไปด้ วยทานทีຄญาติหรือมิตร
ให้ แล้ วแต่ มนุษยโลกนี นํา ฝนอันตกลงในทีຄดอนย่ อมไหลไป
สู่ ทีຄ ล่ มุ ฉันใด ทานอัน ญาติ หรือ มิตรให้ แล้ว จากมนุษยโลก
นี ย่ อมสํ าเร็จ ผลแก่ เปรตทังหลาย ฉัน นัน เหมือนกัน ห้ วง
นํา ใหญ่ เต็ม แล้ ว ย่ อมยัง สาครให้ เต็ม เปีຄ ยม ฉันใด ทานอัน
ญาติ หรือ มิตรให้ แล้ว แต่ มนุษยโลกนี ย่ อมสํ าเร็จ ผลแก่ เปรต
ทังหลาย ฉันนันเหมือนกัน กุลบุตรเมือຄ หวนระลึกถึงอุปการะ
ทีຄท่านทําแล้วในกาลก่ อนว่ า คนโน้ นให้ สิຄงของแก่ เรา คนโน้ น
ได้ ทาํ อุปการะแก่ เรา ญาติ มิตรและสหายได้ ให้ สิຄงของแก่ เรา
และได้ ช่วยทํากิจของเรา ดังนี พึงให้ ทกั ษิณาอุทศิ แก่ เปรตทัง
หลาย ด้ วยว่ าความร้ องไห้ ก็ดี ความเศร้ าโศกก็ดี ความรํຄาไร
อย่ างอืนຄ ก็ดี ไม่ ควรทําเลย เพราะความร้ องไห้ เป็ นต้ นนัน ไม่
เป็ นประโยชน์ แก่ เปรตทังหลาย เปรตญาติทงั หลายย่ อมดํารง
อยู่ อย่ างนัน อันทักษิณานีแลทีຄให้ แล้ว เข้ าไปตัง ไว้ ดีแล้ว ใน
สงฆ์ ย่ อมสํ าเร็จ ประโยชน์ แก่ เปรตนัน โดยพลัน สิน กาลนาน
ญาติธรรมนีม หาบพิตรได้ แสดงให้ ปรากฏแล้ ว การบูชาอันยิงຄ
เพือຄ เปรตทังหลาย มหาบพิตรทรงกระทําแล้ ว และกําลังกาย
มหาบพิตรได้ เพิมຄ ให้ แก่ ภกิ ษุทงั หลายแล้ว บุญมีประมาณไม่
น้ อยมหาบพิตรได้ ทรงขวนขวายแล้ว.
จบ ติโรกุฑฑเปตวัตถุที  ๕
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อรรถกถาติโรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕
พระศาสดาเมือຄ ทรงประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ ทรงปรารภพวก
เปรตเป็ นอันมาก จึงตรัสพระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า ติ โรกุฑเฺ ฑสุ
ติฏฺฐนฺ ติ ดังนี.
ในข้อนัน มีกถาพิศดารดังต่อไปนี :- ในกัปทีຄ ๙๒ แต่ภทั ทกัป
นี ได้มนี ครหนึຄง ชือຄ ว่า กาสี. พระราชาทรงพระนามว่า ชัยเสน
ทรงครองราชสมบัติในพระนครนัน . พระองค์ได้มพี ระราชเทวีทรง
พระนามว่า สิริมา. พระโพธิสตั ว์พระนามว่า ผุสสะ บังเกิดในพระ
ครรภ์ ของพระนางแล้ว ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณโดยลําดับ.
พระเจ้าชัยเสนเกิดความเห็นแก่ตวั ขึน ว่า บุตรของเรา ออกมหาภิเนษกรมณ์เป็ นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็ นของเรา พระธรรมเป็ น
ของเรา พระสงฆ์กเ็ ป็ นของเรา ดังนีแล้ว ทรงอุปัฏฐากด้วยพระองค์
เองทุก ๆ กาล ไม่ทรงให้โอกาสแก่ชนเหล่าอืຄน.
พีนຄ ้อง ๓ คน ผูต้ ่างมารดากัน เป็ นพระกนิฐภาดา ของพระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า พากันคิดว่า ธรรมดาว่า พระพุทธเจ้าทัง หลาย ย่อมอุบตั ิ
เพือຄ ประโยชน์ แก่ชาวโลกทัง มวล มิใช่เพือຄ ประโยชน์ เฉพาะบุคคลผู้
เดียว และพระบิดาของพวกเราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนเหล่าอืຄนเลย
ทํา อย่างไรหนอ พวกเราจะพึง ได้อุปัฏฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้า และ
ภิกษุ สงฆ์. พีຄน้องทัง ๓ พระองค์นนั  ได้มคี วามคิดอย่างนีวา่ เอา
เถิด พวกเราจะทําอุบายสักอย่างหนึຄงให้ได้. พีนຄ ้อง ๓ พระองค์เหล่า
นัน ได้สร้างสถานการณ์ชายแดน ประหนึຄงว่า เกิดการปั ຄนป่ วน. แต่
นัน พระราชาทรงสดับว่า แถบชายแดนเกิดความปั ຄนป่ วน จึงได้สง่
พระโอรสทัง ๓ พระองค์ไปปราบปั จจันตชนบท. พีนຄ ้อง ๓ พระองค์
เหล่านัน ไปปราบให้ปัจจันตชนบทสงบแล้วกลับมา. พระราชาทรง
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พอพระทัย ได้ประทานพรว่า พวกลูก ปรารถนาสิงຄ ใด ก็จงถือ เอา
ในสิงຄ นัน เถิด. พีຄน้องทัง ๓ พระองค์นนั  กราบทูลว่า ข้าพระองค์
ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระราชาตรัส ว่า เว้น
พระผูม้ พี ระภาคเจ้านีเสีย เธอจงเลือกเอาอย่างอืຄนเถิด. พีຄน้อง ๓
พระองค์นนั  กราบทูลว่า พวกข้าพระองค์ไม่ตอ้ งการสิงຄ อืนຄ . พระราชา
ตรัสว่า ถ้าอย่างนัน พวกเธอจงกําหนดเวลามาแล้วถือเอาเถิด. พีຄ
น้อง ๓ พระองค์นนั  ทูลขอถึง ๗ ปี พระราชาไม่ทรงอนุญาต. พีนຄ ้อง
๓ พระองค์กราบทูลว่าขอ ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ๗ เดือน
๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน จนกระทังขอเพี
ຄ
ยง ๓ เดือน ด้วยประการ
ฉะนี. ในกาลนัน พระราชาได้ทรงอนุญาตว่า จงถือเอาเถิด.
พีนຄ ้อง ๓ พระองค์นนั  เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า กราบทูล
ว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พวกข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตลอด ๓ เดือน, ข้า แต่ พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู-้
มีพระภาคเจ้า จงทรงรับ การอยู่จาํ พรรษาตลอด ๓ เดือนนี แก่ ขา้
พระองค์เถิด. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงรับ ด้วยดุษณีภาพ. พีຄ
น้อง ๓ พระองค์นนั  จึงส่งลิขติ ไปถึงนายเสมียนในชนบทของตนว่า
พวกเราพึงอุปัฏฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตลอด ๓ เดือนนี, ขอท่าน
จงจัดแจงสัมภาระสําหรับอุปัฏฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทุกอย่าง เริมຄ
ตัง แต่วหิ ารไป. นายเสมียนนัน ได้จดั แจงทุกอย่างแล้ว ส่งลิขติ ตอบ
ไป. พีຄน้อง ๓ พระองค์นนั  ต่างนุ่ง ผ้า กาสายะ พร้อมกับ บุรษุ
๑,๐๐๐ คน ผูท้ าํ การขวนขวาย ได้พากันอุปัฏฐากพระผูม้ พี ระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์โดยเคารพ นําไปยังชนบท มอบถวายวิหารให้อยู่
จําพรรษา.
บุตรคฤหบดีคนหนึຄง ผูเ้ ป็ นภัณฑาคาริกของพระกุมารพีนຄ ้อง ๓
พระองค์นนั  พร้อมด้วยภริยา เป็ นผูม้ ศี รัทธา มีความเลือຄ มใส. เขาได้
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จัดแจงการถวายทานวัตรแก่ ภกิ ษุ สงฆ์ มีพระพุทธเจ้า เป็ น ประธาน
โดยเคารพ. และพร้อมกันนี ได้มนี ายเสมียนในชนบท พวกเขาไป
พร้อมกับชาวชนบทประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน ได้ให้ทานเป็ น ไปโดย
เคารพทีเดียว. ในคนเหล่านัน ชาวชนบทบางพวกเป็ นพวกเกเรไม่ม ี
จิตเป็ นกุศล ได้เกิดขัดใจกันขึน . เขาเหล่านัน จึงพากันทําอันตราย
แก่ทาน พากันเบียดบังกินไทยธรรมด้วยตนเอง และเอาไฟเผาโรง
ครัว ก็ม.ี ส่วนราชบุตร ๓ องค์ผู้สมปรารถนาแล้ว ก็ได้พากัน ทํา
สักการะแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตัง ความเคารพอันยิงຄ ในพระผูม้ พี ระภาคเจ้า มีพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเป็ นเบือ งหน้า แล้วกลับมาหาพระบิดา
ตามเดิม. สมัยต่อมา บรรดาท่านเหล่านัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จ
ไปแล้ว ก็ปรินิพพาน. ส่วนราชบุตร เสมียนในชนบท และผู้เป็ น
ภัณฑาคาริกพร้อมด้วยบริษทั ทํากาละแล้ว ไปบังเกิดในสวรรค์ ตาม
ลําดับ. เหล่าชนเกเรผูข้ ดั ใจกัน ก็พากันไปเกิดในนรก. เมือຄ ชนทัง
๒ พวกนัน จากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์ จากนรกเข้าถึงนรก ด้วยอาการ
อย่างนี ผ่านเวลาไป ๙๒ กัปแล้ว.
ครัน ในภัททกัป นี ในกาลแห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงพระนาม
ว่า กัสสปะ เหล่าคนผูข้ ดั ใจกันเหล่านัน เกิดในพวกเปรต. ในกาล
นัน พวกมนุษย์พากันให้ทานอุทศิ เพือຄ ประโยชน์ แก่พวกเปรตผูเ้ ป็ น
ญาติของตนว่า ขอทานทีใຄ ห้นี จงสําเร็จแก่พวกญาติของพวกเราเถิด.
เปรตทีมຄ ญ
ี าติอุทศิ ให้เหล่านัน ได้เสวยสมบัตจิ ากการอนุโมทนาส่วน
บุญของหมู่ญาติ. ลําดับนัน เปรตเหล่านี ได้เห็นดังนัน จึงเข้าไป
เฝ้ าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แม้พวกข้าพระองค์จะพึงได้สมบัตเิ ห็นปานนีหรือไม่หนอ ? พระผู-้
มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า บัดนี ท่านยังไม่ได้ แต่ในอนาคต จักมีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า โคดม ในกาลแห่งพระผูม้ พี ระ๒๖
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ภาคเจ้าพระองค์นนั  จักมีพระราชาพระนามว่า พิมพิสาร, ใน ๙๒
กัปแต่ภทั ทกัปนี พระองค์ได้เป็ นญาติของพวกท่าน เมือຄ พระองค์ได้
ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า แล้ว จัก อุทศิ แก่ พวกท่าน. พวกท่านจัก
ได้รบั ในกาลนัน . ได้ยนิ ว่า เมือຄ พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัส
แล้วอย่างนี พระดํารัสนัน ได้เป็ นเหมือนตรัสแก่พวกเปรตเหล่านัน
ว่า พวกเจ้าจักได้ในวันพรุง่ นี.
ครัน กาลเวลาพุทธันดรหนึຄงผ่านไป พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของพวก
เราทรงอุบตั ขิ นึ แล้ว. ราชบุตรทัง ๓ แม้เหล่านัน พร้อมด้วยบุรษุ
อันเป็ นบริวาร ๑,๐๐๐ คน จุตจิ ากเทวโลกแล้ว เกิดในสกุลพราหมณ์
ในมคธรัฐ พากัน บวชเป็ น ฤๅษีตามลําดับ ได้เป็ น ชฎิล ๓ พีຄน้อง
อาศัยอยู่ ณ ตําบลคยาสีสประเทศ. นายเสมียนในชนบท ได้เป็ น
พระเจ้า พิมพิสาร คฤหบดีบุตรผู้เป็ น ขุน คลัง ได้เป็ น เศรษฐี ชือຄ ว่า
วิสาขะ. ภริยาของคฤหบดีบุตรนัน ได้เป็ นธิดาของเศรษฐี นามว่า
ธรรมทินนา. ฝ่ ายคนชนบทนอกนัน บังเกิดเป็ นบริวารของพระราชา
นันเอง.
ຄ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า แม้ของพวกเรา ก็ทรงอุบตั ขิ นึ ในโลก เมือຄ
ตรัสรู้ลว่ งไป ๗ สัปดาห์ ก็เสด็จมายังกรุงพาราณสีโดยลําดับ ทรง
ประกาศธรรมจักร ทรงแนะนําตัง ต้นแต่พระปั ญจวัคคีย์ จนถึงชฎิล
๓ พีຄน้อง พร้อมด้วยบริวาร ๑,๐๐๐ คนให้บรรลุธรรมแล้วได้เสด็จ
ไปยัง กรุง ราชคฤห์. ก็ในบรรดาชนเหล่า นัน พระองค์ทรงแสดง
ธรรมให้ พระเจ้า พิมพิสารพร้อมกับ พราหมณ์ และคฤหบดีชาวอังคะ
และมคธ ๑๑๐,๐๐๐ คน ให้ดาํ รงอยู่ ในโสดาปั ตติผลแล้ว. ลําดับ นัน พระราชาทรงนิมนต์พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ด้วยภัตตาหารเพือຄ
เสวยพระกระยาหารในวันพรุง่ นี พระองค์ทรงรับแล้วในวันทีຄ ๒ อัน
ท้าวสักกะจอมเทพผู้แปลงเพศเป็ น มาณพน้อยนํา เสด็จ ไป ชมเชย
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ด้วยพระคาถามีอาทิอย่างนีวา่
พระผู้มพี ระภาคเจ้ า ผู้ทรงฝึ กพระองค์ แล้ว พ้นวิเศษแล้ ว
มีวรรณะเพียงดังว่ าลิมຄ ทองสิ งคี พร้ อมด้ วยพระปุราณชฎิล ผู้
ฝึ กตนแล้ ว ผู้พ้นวิเศษแล้ ว ได้ เสด็จเข้ าไปยังกรุงราชคฤห์ ดงั นี.
พอรุง่ เช้าจึงเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ ทรงรับมหาทานในพระ
ราชนิเวศน์. ส่วนพวกเปรตเหล่านัน ได้พากันยืนล้อมด้วยหวังใจว่า
บัดนี พระราชาจักอุทศิ ทานแก่พวกเรา. จดจ่อรอคอยอยู่วา่ บัดนี
พระราชาจักอุทศิ บัดนีพระราชาจักอุทศิ .
พระราชาทรงถวายทานแล้ว ทรงพระดําริเฉพาะสถานทีปຄ ระทับ
อยู่ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ว่า พระผูม้ พี ระภาคเจ้า จะพึง ประทับ อยู่
ณ ทีไຄ หนหนอ ดังนี จึงไม่ได้อุทศิ ทานนัน แก่ใคร ๆ. พวกเปรต
เมือຄ ไม่ได้ทานนัน อย่างนัน ก็สนิ หวัง ในเวลากลางคืนจึงพากันส่ง
เสียงร้องอัน น่า สะพรึง กลัว อย่างยิงຄ ทีຄใกล้พระราชนิเวศน์. พระ
ราชาทรงถึงความสังเวชอันน่าสะพรึงกลัว น่าหวาดเสียว เมือຄ ราตรี
ผ่านไปจึงได้กราบทูลแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้สดับ
เสียงเห็นปานนี, จักมีเหตุอะไรแก่ขา้ พระองค์ พระเจ้าข้า. พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้าตรัสว่า อย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตร จักไม่มคี วามชัวช้
ຄ า
ลามกอะไรแก่พระองค์ดอก อนึຄง ญาติเก่าก่อนของพระองค์ทเຄี กิดใน
พวกเปรตก็ม,ี ญาติเหล่านัน หวังจะพบเฉพาะพระองค์แต่ผเู้ ดียวถึง
พุทธันดรหนึຄง ท่องเทียຄ วไปด้วยหวังใจว่าพระองค์เมือຄ ถวายทานแด่
พระพุทธเจ้าแล้ว จักอุทศิ แก่พวกเราบ้าง เพราะพระองค์ถวายทาน
เมือຄ วันวานแล้ว มิได้อุทศิ ให้ จึงพากันสิน หวัง ส่งเสียงร้องเห็นปาน
นัน . พระราชาตรัสถามว่า ถ้าเมือຄ หม่อมฉันถวายทานใหม่ในบัดนี
เปรตเหล่านัน จะพึงได้รบั หรือ พระเจ้าข้า ? พระศาสดาตรัสว่า ได้
๒๘
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มหาบพิตร. พระราชากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าอย่างนัน
ขอพระผูม้ พี ระภาคเจ้า โปรดรับทานของข้าพระองค์เพือຄ เสวยในวัน
นี, ข้าพระองค์จกั อุทศิ แก่พวกเปรตเหล่านัน . พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ทรงรับนิมนต์ดว้ ยดุษณีภาพ.
พระราชาเสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ ทรงให้จดั แจงมหาทานแล้ว
ให้กราบทูลกาลแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จไป
ยังพระราชนิเวศน์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนังบนอาสนะที
ຄ
บຄ รรจง
จัดไว้. เปรตเหล่านัน ไปด้วยหวังว่า วันนี พวกเราจะพึงได้อะไรเป็ น
แน่ ดังนี จึง ได้พากัน ยืน อยู่ ในทีຄต่าง ๆ มีภายนอกฝาเรือนเป็ น
ต้น. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้ทรงกระทําฤทธิโຈ ดยทีຄพวกเปรตเหล่า
นัน ทัง หมดมาปรากฏแด่พระราชา. พระราชาเมือຄ กําลังจะทรงหลังຄ
นําทักษิโณทก จึงตัง จิตอุทศิ ว่า ทานทีขຄ า้ พเจ้าให้นี จงสําเร็จแก่พวก
ญาติเถิด. ในบัดดลนัน เอง สระโบกขรณีอนั ดารดาษด้วยกลุม่ ดอก
อุบลได้บงั เกิดแก่พวกเปรต. เปรตเหล่านัน พากันอาบและดืมຄ ในสระ
โบกขรณีนนั  ได้สงบระงับความกระวนกระวาย ความลําบาก และ
ความกระหาย ได้เป็ นผูม้ สี ผี วิ ดังทองคํ
ຄ
า. พระราชา ถวายข้าวยาคู
ของเคีย ว และของบริโภคแล้วอุทศิ ให้. ขณะนัน นันเอง
ຄ
ข้าวยาคู
ของเคีย วและอาหารอันเป็ นทิพย์ก็บงั เกิดแก่เปรตเหล่านัน . เปรต
เหล่า นัน พากัน บริโภคข้าวยาคูเป็ นต้น นัน แล้ว ก็ได้เป็ น ผู้ม ีอนิ ทรีย์
กระปรีก ระเปร่า. ลําดับนัน พระองค์ได้ถวายผ้า, ทีนຄ อน, และทีนຄ งั ຄ
แล้วอุทศิ ให้. เครือຄ งประดับและเครือຄ งอาศัยมีชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้า
ปราสาท เครือຄ งลาดและทีนຄ อน เป็ นต้น อันเป็ นทิพย์ ได้บงั เกิดแก่
เปรตเหล่านัน . และสมบัตขิ องเปรตเหล่านัน ทัง หมดนัน ได้ปรากฏ
แก่ สายพระเนตรของพระราชา โดยประการทีຄพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ทรงอธิษฐานไว้. พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็น ดัง นัน ทรงพอ
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พระทัยยิงຄ นัก. ลําดับนัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เสวยพระกระยาหาร
แล้ว ทรงห้ามภัตรแล้ว เพือຄ จะทรงอนุโมทนาแก่พระเจ้าพิมพิสาร จึง
ได้ตรัสติโรกุฑฑเปตวัตถุวา่
เปรตทังหลายพากันมาเรือนของตน แล้ วยืนอยู่ภายนอก
ฝาเรือน ทีຄ ตรอก กําแพง และทางสามแพร่ ง และยืน อยู่ ทีຄ
ใกล้ บานประตู เมือຄ ข้ าว นํา ของกิน ของบริโภคเพียงพอ
เขาเข้ าไปตังไว้ แล้ ว แต่ ญาติไร ๆ ของเปรตเหล่านันระลึกไม่
ได้ เพราะบาปกรรมของเปรตนันเป็ นปั จจัย เหล่าชนผู้ มีจิต
อนุเคราะห์ ย่ อมให้ นํา และโภชนะอันสะอาดประณีต สมควร
แก่ ญาติทงั หลายตามกาล ดุจทานทีมຄ หาบพิตรถวายแล้วฉะนัน
ด้ วยเจตนาอุทศิ ว่ า ขอทานนีแ ล จงสํ าเร็จผล แก่ ญาติทงั หลาย
ของเรา ขอญาติทงั หลายของเรา จงเป็ นสุ ขเถิด ส่ วนเปรตผู้
เป็ นญาติเหล่านัน พากันมาชุมนุมในทีຄนันเมือຄ ข้ าวและนํา มีอยู่
เพียงพอ ย่ อมอนุโมทนาโดยเคารพว่ า เราได้ สมบัติเพราะเหตุ
แห่ ง ญาติ เหล่ า ใด ขอญาติ ของเราเหล่ า นัน จงมีอายุ ยนื นาน
การบูชาเป็ นอันพวกญาติได้ ทาํ แล้ ว แก่ เราทังหลาย และญาติ
ทังหลาย ผู้ให้ ก็ไม่ ไร้ ผล เพราะในเปตวิสัยนัน กสิ กรรมและ
โครัก ขกรรมไม่ มี การค้ าขายเช่ น นัน ก็ไม่ มี การซือ การขาย
ด้ วยเงินตราก็ไม่ มี สั ตว์ ทงั หลายผู้ไปเกิดในเปตวิสัยนัน ย่ อม
ยังอัตตภาพให้ เป็ นไปด้ วยทานทีຄทายกให้ แล้ว จากมนุษยโลก
นี นํา ฝนอันตกลงในทีຄดอนย่ อมไหลไปสู่ ทีຄ ล่ มุ ฉันใด ทาน
อันญาติหรือ มิตรให้ แล้ว จากมนุษยโลกนี ย่ อมสํ าเร็จ ผลแก่
เปรตทังหลาย ฉันนันเหมือนกัน ห้ วงนํา ใหญ่ เต็มแล้ วย่ อมยัง
สาครให้ เต็ม เปีຄ ยม ฉันใด ทานอัน ญาติหรือ มิตรให้ แล้ว แต่
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มนุษยโลกนี ย่ อมสํ าเร็จ ผลแก่ เปรตทังหลาย ฉัน นัน เหมือน
กัน กุลบุตรเมือຄ หวนระลึก ถึงอุปการคุณ ทีຄ ท่านทํา แล้ ว ในกาล
ก่ อนว่ า คนโน้ นได้ ให้ สิຄงของแก่ เราแล้ว คนโน้ นได้ ทาํ อุปการคุณ แก่ เราแล้ว ญาติมติ รและสหายได้ ให้ สิຄงของแก่ เราและได้
ช่ วยทํา กิจ ของเรา ดังนี พึง ให้ ทกั ษิณาทานอุทศิ แก่ เปรตทัง
หลาย ด้ วยว่ า การร้ องไห้ ก็ ดี ความเศร้ า โศกก็ ดี การพิไร
รํຄาไรก็ดี ไม่ ควรทําเลย เพราะการร้ องไห้ เป็ นต้ นนัน ไม่ เป็ น
ไปเพือຄ ประโยชน์ แก่ เปรตทังหลาย ญาติทงั หลายก็คงดํารงอยู่
อย่ างนัน อันทักษิณานีแล ทีຄให้ แล้ว ตังไว้ ดีแล้ วในสงฆ์ ย่ อม
สํ าเร็จเพือຄ ประโยชน์ แก่ เปรตนันโดยพลัน สินกาลนาน. ญาติธรรมนัน มหาบพิตรได้ แสดงให้ ปรากฏแล้ ว การบูชาอันยิงຄ
เพือຄ เปรตทังหลาย มหาบพิตรก็ทรงกระทําแล้ ว และพลังกาย
มหาบพิตรก็ได้ เพิมຄ ให้ แก่ ภิกษุทงั หลายแล้ ว บุญมีประมาณไม่
น้ อย มหาบพิตรก็ได้ ทรงขวนขวายแล้ วแล.
ก็ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มแี ก่สตั ว์ ๘๔,๐๐๐ ผู้มใี จ
สลดด้วยการพรรณนาโทษของการเกิด ในเปตวิสยั ผู้เริมຄ ประพฤติ
ตนโดยอุบายอัน แยบคาย. แม้ในวัน ทีຄ ๒ ก็ทรงแสดงติโรกุฑฑเทศนากัณฑ์นีแหละ แก่เทวดาและมนุษย์ทงั  หลาย. ธรรมาภิสมัย
เช่นนัน นันแหละได้
ຄ
มดี ว้ ยอาการอย่างนี ถึง ๗ วันแล.
จบ อรรถกถาติโรกุฑฑเปตวัตถุที  ๕

๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตให้พรแก่ผู้ที่ให้ทานแล้วอุทิศให้เปรต
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๖. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ
ว่าด้วยความหิวของนางเปรต
พระสังฆเถระถามว่า :[๙๑] ท่ านเปลือยกาย มีผวิ พรรณเลวทราม มีกลินຄ เหม็นเน่ าฟุ้ ง
ไป หมู่แมลงวันพากันตอมเกลือຄ นกล่ น ท่ านเป็ นใครหนอมา
ยืนอยู่ในทีนຄ ี.
หญิงเปรตนัน ตอบว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก
เพราะทํากรรมอัน ลามกจึง ต้ องจากโลกนี ไปสู่ เปตโลก เวลา
เช้ าคลอดบุตร ๕ คน เวลาเย็นอีก ๕ คน แล้วกินลูกเหล่านัน
หมด ถึงบุตร ๑๐ คนเหล่านันก็ยงั ไม่ อาจบรรเทาความหิวของ
ดิฉัน หัวใจของดิฉันเร่ าร้ อนอยู่เป็ นนิจเพราะความหิว ดิฉัน
ไม่ ได้ ดมืຄ นํา ทีຄควรดืมຄ ขอท่ านจงดูดฉิ ันผู้ถงึ ความพินาศเช่ นนี
เถิด.
พระเถระถามว่า :เมือຄ ก่อน ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกายวาจาใจหรือ
ท่ านกินเนือ บุตรทังหลาย เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร
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หญิงเปรตนัน ตอบว่า :เมือຄ ก่อน หญิงร่ วมสามีของดิฉันคนหนึຄงมีครรภ์ ดิฉันคิด
ชัຄวต่ อเขา มีใจประทุษร้ าย ได้ ทาํ ให้ ครรภ์ ตกไป เขามีครรภ์ ๒
เดือนเท่ านัน ไหลออกเป็ นโลหิต ครังนัน มารดาของเขาโกรธ
ดิฉัน เชิญ พวกญาติ มาประชุม ซัก ถาม ให้ ดฉิ ัน ทําการสบถ
และขู่เข็ญให้ กลัว ดิฉันได้ กล่าวคําสบถและมุสาวาทอย่ างแรง
ว่ า ถ้ าดิฉันทําชัຄวอย่ างนี ขอให้ ดฉิ ันกินเนือ บุตรเถิด ฉันมีกาย
อัน เปื อนด้ วยหนองและโลหิต กิน เนือ บุตรทัง หลาย เพราะ
วิบากแห่ ง กรรม คือ การทําให้ ครรภ์ ตกและการพูด มุสาทัง
สองนัน.
จบ ปั ญจปุตตขาทิกเปติวตั ถุที  ๖

อรรถกถาปัญจปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๖
เมือຄ พระศาสดาประทับอยูใ่ นกรุงสาวัตถี ทรงปรารภถึงนางเปรต
ผูเ้ คีย วกินบุตร ๕ คน จึงตรัสคําเริมຄ ต้นว่า นคฺคา ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ
ดังนี.
ได้ยนิ ว่า มีภรรยาของกฎุมพีคนหนึຄง ในหมูบ่ า้ นไม่ไกลแต่กรุง
สาวัตถี เป็ น หญิง หมัน. พวกญาติของกฎุมพีคนนัน ได้พากัน
กล่าวดังนีวา่ ภรรยาของเจ้าเป็ นหมัน พวกเราจะนําหญิงสาวคนอืนຄ
มาให้เจ้า. เพราะความสิเนหาในภรรยานัน เขาจึง ไม่ ปรารถนา
(ภรรยาอืนຄ ). ลําดับนัน ภรรยาของกฎุมพีนนั  ทราบเรือຄ งนัน แล้ว
จึงกล่าวกะสามีอย่างนีวา่ นาย ฉันเป็ นหมัน ควรจะนําหญิงอืຄนมา
(เป็ นภรรยา) วงศ์ตระกูลของท่านจะได้ไม่ขาดสูญ เธอเมือຄ ถูกภรรยา
๖. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ - ว่าด้วยความหิวของนางเปรต
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รบเร้าจึงแต่งงานกะหญิงอืຄน. ครัน ต่อมา หญิงนัน ได้ตงั  ครรภ์. หญิง
หมันมีความริษยาเป็ นปกติ คิดว่า หญิงนีได้บุตรแล้ว จักเป็ นใหญ่ใน
เรือนนี จึงหาอุบายให้ครรภ์ของนางตกไป ได้เกลีย กล่อมปริพาชิกา
คนหนึຄง ด้วยข้าวและนํา เป็ นต้น ให้ทาํ ครรภ์ของนางให้ตกไป นาง
เมือຄ ครรภ์ตกไปก็ได้แจ้งให้มารดาของตนทราบ มารดานางก็ได้นดั
ประชุมพวกญาติของตนแล้วแจ้งความนัน ให้ทราบ. ญาติเหล่านัน
ได้พากันมากล่าวกะหญิงหมันดังนีวา่ เจ้าทําครรภ์ของหญิงนีให้ตก
หญิงหมันตอบว่า ฉันไม่ได้ทาํ ให้ตก เขาเหล่านัน คาดคัน ว่า ถ้าเจ้าไม่
ได้ทาํ จริงเจ้าก็จงสบถสาบาน. หญิงหมันจําใจกล่าวเท็จ ทําการสบถ
ต่อหน้าชนเหล่านัน ว่า ถ้าฉันทําครรภ์หญิงทีเຄ ป็ นญาติทา่ นให้ตก ฉัน
ก็จะพึงมีทุคติเป็ นทีไຄ ปในเบือ งหน้า ถูกความหิวกระหายครอบงํา ขอ
ให้คลอดบุตรทัง เวลาเย็นเวลาเช้า ครัง ละ ๕ คน แล้วกินเสีย ก็ยงั ไม่
อิมຄ ขอให้ฉนั มีกลินຄ เหม็นเป็ นนิจ และถูกแมลงวันไต่ตอม. ต่อมาไม่
นานนักนางก็ทาํ กาละบังเกิดเป็ นนางเปรต มีรปู ร่างขีเ หร่อยู่ไม่ไกล
บ้านนัน นันเอง.
ຄ
ในกาลนัน พระเถระ ๘ รูป ออกพรรษาในชนบท แล้วได้เดิน
ทางมายังกรุงสาวัตถี เพือຄ เฝ้ าพระศาสดา จึงเข้าไปพักในราวป่ าอัน
สมบูรณ์ดว้ ยร่มเงาและนํา ไม่ไกลแต่บา้ นนัน . ลําดับนัน นางเปรต
นัน ได้แสดงตนแก่ พระเถระทัง หลาย. ในพระเถระเหล่า นัน พระ
สังฆเถระได้ซกั ถามนางเปรตด้วยคาถาว่า
เจ้ า เปลือยกาย มี รูป พรรณขีเ หร่ ส่ ง กลินຄ เหม็น เน่ า ฟุ้ ง
แมลงวันจับเป็ นกลุ่ม เจ้ าเป็ นใคร มายืนอยู่ในทีนຄ ี.
ลําดับนัน นางเปรตนัน ถูกพระมหาเถระถามอย่างนัน แล้ว เมือຄ
จะประกาศกรรมของตน อันจะทําให้เหล่าสัตว์เกิดความสลด จึงได้
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กล่าว ๓ คาถานีวา่
ท่ านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรต ถึงทุคติเกิดในยมโลก เพราะ
กระทํากรรมชัຄวไว้ จึงต้ องจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก. เวลาเช้ าดิฉัน
คลอดบุตร ๕ คน เวลาเย็นอีก ๕ คน แล้วกินลูกเหล่านันทัง
หมด ถึงลูก ๑๐ คนเหล่านัน ก็ไม่ อาจบรรเทาความหิวของ
ดิฉันได้ หัวใจของดิฉันเร่ าร้ อนหมกหมุ่นเพราะความหิว ดิฉัน
ไม่ ได้ ดมืຄ นํา ทีຄควรดืมຄ ขอท่ านจงดูดฉิ ันผู้ถงึ ความวอดวายเช่ น
นีเ ถิด.
พระเถระได้ฟังดังนัน เมือຄ จะถามถึงกรรมทีนຄ างเปรตนัน กระทํา
จึงกล่าวคาถาว่า
เมือຄ ก่ อน เธอทําความชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา และใจ
หรือ เธอกินเนือ บุตรทังหลาย เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร.
ลําดับนัน นางเปรตเมือຄ จะประกาศกรรมทีตຄ นกระทําแก่พระเถระ
จึงได้กล่าวคาถาทัง หลายว่า
เมือຄ ก่ อน หญิงร่ วมผัวของดิฉันคนหนึຄงมีครรภ์ ดิฉันคิด
ชัຄวต่ อเขา มีจิตคิดประทุษร้ าย ได้ การทําครรภ์ ให้ ตกไป เขามี
ครรภ์ ๒ เดือนเท่ านัน ไหลออกเป็ นโลหิต ในกาลนัน มารดา
ของเขาโกรธดิฉัน เชิญพวกญาติมาประชุมซักถาม ให้ ดฉิ ัน
ทําการสบถ และขู่เข็ญให้ ดฉิ ันกลัว ดิฉันนันได้ กล่ าวคําสบถ
และมุสาวาทอย่ างร้ ายกาจว่ า ถ้ าดิฉันทําชัຄวดังนัน ขอให้ ดฉิ ัน
กินเนือ บุตรเถิด ดิฉันมีกายอันเปื อนด้ วยหนองและโลหิตกิน
เนือ บุตรทังหลาย เพราะวิบากแห่ งกรรมคือการทําให้ ครรภ์ ตก
และการพูดมุสาวาททัง ๒ นัน.
๖. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ - ว่าด้วยความหิวของนางเปรต
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นางเปรตนัน ครัน ประกาศวิบากแห่ง กรรมของตนอย่างนี แล้ว
จึงได้กล่าวกะพระเถระทัง หลายอย่างนีอกี ว่า ข้าแต่ทา่ นทัง หลายผู้
เจริญ ดิฉนั เป็ น ภรรยาของกฎุมพีชอຄื โน้น ในบ้านนี เอง เป็ น หญิง มี
ความริษยาเป็ นปกติ กระทํากรรมชัวจึ
ຄ งบังเกิดในกําเนิดเปรตอย่าง
นี. ข้า แต่ ทา่ นผู้เจริญ ดัง ดิฉนั ขอโอกาส ขอท่านทัง หลาย จง
ไปยังเรือนของกฎุมพีคนนัน เถิด กฎุมพีนนั  จักถวายทานแก่ทา่ นทัง
หลาย ท่านทัง หลายพึงให้เขาอุทศิ ทักษิณานัน แก่ดฉิ นั เมือຄ เป็ นเช่น
นี ดิฉนั จะหลุดพ้นจากเปตโลกนี. พระเถระทัง หลายได้ฟังดังนัน แล้ว
เมือຄ จะอนุเคราะห์นาง เข้าไปบิณฑบาตยังบ้านกฎุมพีนนั  . กฎุมพี
เห็น พระเถระทัง หลายแล้ว เกิด ความเลือຄ มใส ต้อนรับ แล้ว รับ บาตร
นิมนต์ให้นงบนอาสนะ
ัຄ
เริมຄ ให้ฉนั ด้วยอาหารอันประณีต. พระเถระ
ทัง หลายแจ้งเรือຄ งนัน แก่กฎุมพี แล้วจึงให้เขาอุทศิ ทานนัน แก่นาง
เปรตนัน . ก็ขณะนัน นันเอง
ຄ
นางเปรตนัน ปราศจากทุกข์เห็นปาน
นัน แล้วได้รบั สมบัติอนั ยิงຄ แสดงตนแก่กฎุมพีในเวลาราตรี. ลําดับ
นัน พระเถระทัง หลายไปยังกรุงสาวัตถีโดยลําดับ กราบทูลความนัน
แก่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. ก็พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่
บริษทั ผู้พร้อมมูลกันอยู่ โดยยกเรือຄ งนัน ขึน เป็ นอุบตั เิ หตุ. ในเวลา
จบเทศนา มหาชนได้รบั ความสลดใจ เว้นขาดจากความริษยาและ
ความตระหนีຄ. เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชนด้วยประการฉะนี
แล.
จบ อรรถกถาปั ญจปุตตขาทกเปติวตั ถุที  ๖
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๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ
ว่าด้วยนางเปรตเปลือยกายมีกลิ่นเหม็น
พระเถระถามหญิงเปรตตนหนึຄงว่า
[๙๒] ท่ านเปลือยกายมีผวิ พรรณเลวทราม มีกลินຄ เหม็นเน่ าฟุ้ ง
ไป หมู่แมลงวันพากันตอมเกลือຄ นกล่ น ท่ านเป็ นใครหนอมา
ยืนอยู่ทนีຄ ีຄ.
หญิงเปรตนัน ตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก
เพราะทํากรรมอันลามกจึงต้ องจากโลกนันไปสู่ เปตโลก เวลา
เช้ าคลอดบุตร ๗ คน เวลาเย็นอีก ๗ คน แล้วกินบุตรเหล่ า
นันหมดทัง ๑๔ คน ก็ยงั ไม่ อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้
หัวใจของดิฉันเร่ าร้ อนอยู่เป็ นนิจเพราะความหิว ดิฉันเป็ นดุจ
ถูกเผาด้ วยไฟในทีอຄ นั ร้ อนยิงຄ ไม่ ได้ ประสบความเย็นเลย.
พระเถระถามว่า
ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วย กาย วาจา ใจ หรือ ท่ านกิน
เนือ บุตร เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร.
หญิงเปรตนัน ตอบว่า
๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ
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เมือຄ ก่อนดิฉัน มี บุตร ๒ คน บุตร ๒ คน นัน กําลัง
หนุ่ม แน่ น ดิฉัน เป็ นผู้ เข้ า ถึง กําลัง คือ บุตร (ถือตัวว่ า มีบุตร)
จึงได้ ดูหมินຄ สามีของตน ภายหลังสามีของดิฉันโกรธ จึงได้
หาภรรยามาใหม่ ก็ ภรรยาใหม่ นัน มี ครรภ์ ดิฉัน คิด ชัຄว ต่ อ
เขา มีใจประทุษร้ าย ได้ ทาํ ให้ ครรภ์ ตกไป ภรรยาใหม่ มีครรภ์
๓ เดือนเท่ านัน ตกเป็ นโลหิตเน่ า มารดาของเขาโกรธดิฉัน
แล้วเชิญพวกญาติมาประชุมซักถาม ให้ ดฉิ ันทําการสบถและ
ขู่เข็ญดิฉันให้ กลัว ดิฉันได้ กล่ าวคําสบถและมุสาวาทอย่ างแรง
ว่ า ถ้ าดิฉันทําชัຄวอย่ างนี ขอให้ ดฉิ ันกินเนือ บุตรเถิด ดิฉันมี
กายเปื อนหนองและโลหิต กินเนือ บุตรทังหลาย เพราะวิบาก
แห่ งกรรมคือการทําครรภ์ ให้ ตกไป และมุสาวาททังสองนัน.
จบ สัตตปุตตขาทิกเปติวตั ถุที  ๗

อรรถกถาสัตตปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมือຄ ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภนางเปรตผู้
กินบุตร ๗ คน จึงตรัสคํานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า นคฺคา ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ
ดังนี.
ได้ยนิ ว่า อุบาสกคนหนึຄงในหมูบ่ า้ นตําบลหนึຄงไม่ไกลกรุงสาวัตถี
ได้มบี ุตร ๒ คน ตัง อยู่ในปฐมวัย สมบูรณ์ดว้ ยรูปโฉมประกอบด้วย
ศีลและอาจาระ. มารดาของบุตรทัง ๒ นัน คิดว่าเราเป็ นผู้มบี ุตร
จึง ดูหมินຄ สามีดว้ ยกําลัง แห่ง บุตร. สามีนนั  ถูก ภรรยาดูหมินຄ มีใจ
เบือຄ หน่าย จึงนําหญิงอืนຄ มาครอง. ไม่นานนัก หญิงนัน ก็ตงั  ครรภ์.
ลําดับนัน ภรรยาหลวงเป็ นหญิงมีความริษยาเป็ นปกติ เอาอามิสไป
ล่อหมอคนหนึຄง ให้หมอนัน ทําครรภ์ของหญิงนัน ซึงຄ ตัง มา ๓ เดือน
๓๘
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ให้ตก. ลําดับนัน หญิงนัน อันพวกญาติและพีนຄ ้องชายถามว่า เธอทํา
ครรภ์ของนางนีให้ตกไปหรือ จึงกล่าวมุสาว่าไม่ได้ทาํ ให้ตกไป คน
เหล่านัน ไม่เชือຄ จึงกล่าวว่า เธอจงสบถ แล้วได้กระทําสบถว่า ขอให้
ดิฉนั คลอดบุตรทัง เช้า ทัง เย็น ครัง ละ ๗ คน แล้วเคีย วกินเนือบุตร
ขอให้ดฉิ นั มีกลินຄ เหม็น และแมลงวันจับกลุม่ อยูเ่ ป็ นนิจ.
ครัน ต่อมา นางทํากาละแล้ว บังเกิดในกําเนิดเปรต ด้วยวิบาก
ของการทําครรภ์ให้ตกไป และพูดมุสานัน นันแล
ຄ จึงเคีย วกินเนือบุตร
โดยนัย ดัง กล่าวแล้ว เทียຄ วไปในทีຄไม่ไกลบ้านนัน นันเอง.
ຄ
ก็สมัย
นัน พระเถระหลายรูปออกพรรษาในหมูบ่ า้ น มายังกรุงสาวัตถีเพือຄ
เฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พักแรมในส่วนหนึຄงไม่ไกลบ้านนัน . ลําดับ
นัน นางเปรตนัน แสดงตนแก่พระเถระเหล่านัน . พระมหาเถระถาม
เธอด้วยคาถาว่า :เธอเปลือยกายมีผวิ พรรณขีเ หร่ มีตวั เน่ าส่ งกลินຄ ฟุ้ ง แมลงวันจับกลุ่ม เธอเป็ นใครหนอ มายืนอยู่ในทีนຄ ี.
หญิงเปรตถูกพระเถระถามจึงได้ให้คาํ ตอบด้วย ๓ คาถาว่า
ท่ านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรตถึงทุคติเกิดในยมโลก เพราะ
ทํากรรมชัຄว จึงต้ องจากโลกนีไ ปยังเปตโลก เวลาเช้ าคลอดบุตร
๗ คน เวลาเย็นอีก ๗ คน. แล้ วเคีย วกินบุตรเหล่ านันหมด
ทัง ๑๔ คนนัน ก็ยงั ไม่ อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้ หัวใจ
ของดิฉันเร่ าร้ อนหม่ นไหม้ อยู่เป็ นนิตย์ เพราะความหิว ดิฉัน
เป็ นดุจถูกไฟเผาอยู่กลางแดด ไม่ ได้ ประสบความเย็นเลย.
พระมหาเถระได้ ฟังดัง นัน เมือຄ จะถามถึง กรรมทีຄนางเปรตนัน
กระทํา จึงกล่าวคาถาว่า :๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตเปลือยกายมีกลิ่นเหม็น

๓๙

เธอทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วย กาย วาจา ใจ หรือ เธอกิน
เนือ บุตร เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร ?
ลําดับนัน นางเปรตเมือຄ จะบอกถึงการทีตຄ นเกิดในเปตโลก และ
เหตุทเຄี คีย วกินเนือบุตร จึงได้กล่าวคาถานีวา่ :เมือຄ ก่อนดิฉัน มีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คนนัน กําลังหนุ่ม
แน่ น ดิฉันอาศัยกําลังคือบุตร จึงได้ ดูหมินຄ สามีของตน ภาย
หลังสามีของดิฉันโกรธ จึงได้ หาภริยามาใหม่ และภริยาใหม่
นันมีครรภ์ ดิฉันคิดชัຄวต่ อเขา มีจิตคิดประทุษร้ าย ได้ ทาํ ให้
ครรภ์ ตกไป ภริยาคนใหม่ มีครรภ์ ๓ เดือนเท่ านัน ตกเป็ น
โลหิตเน่ า มารดาของเขาโกรธแล้ ว เชิญพวกญาติของดิฉันมา
ประชุมกัน ซักถามให้ ดฉิ ันทําการสบถ และขู่เข็ญดิฉันให้ กลัว
ดิฉันได้ กล่ าวคําสบถและมุสาวาทอย่ างแรงว่ า ถ้ าดิฉันทําความ
ชัຄวอย่ างนี ขอให้ ดฉิ ันกินเนือ บุตรเถิด ดิฉันมีกายเปื อนหนอง
และเลือด กินเนือ บุตรทังหลาย เพราะวิบากแห่ งกรรม คือการ
ทําครรภ์ ให้ ตกไป และมุสาวาททัง ๒ นัน.
จบ อรรถกถาสัตตปุตตขาทกเปติวตั ถุที  ๗
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๘. โคณเปตวัตถุ
ว่าด้วยเกี่ยวหญ้าอ่อนให้โคตายกิน
กฎุมพีเป็ นบิดาถามสุชาตกุมารว่า
[๙๓] เจ้ าเป็ นบ้ าไปแล้ วหรือ จึงเกียຄ วหญ้ าอันเขียวสดแล้ วบังคับ
โคแก่ อนั เป็ นสั ตว์ ตายแล้ว ว่ า จงกิน จงกิน อัน โคตายแล้ว
ย่ อมไม่ ลุกขึน กินหญ้ าและนํา มิใช่ หรือ เจ้ าเป็ นทังคนพาลทังมี
ปั ญญาทราม เหมือนคนอืนຄ ทีมຄ ปี ั ญญาทรามฉะนัน.
สุชาตกุมารตอบว่า
โคตัวนีย งั มีเท้ าทัง ๔ มีศีรษะ มีตวั พร้ อมทังหาง นัยน์ ตา
ก็มีอยู่ตามเดิม ข้ าพเจ้ าคิดว่ าโคตัวนีพงึ ลุกขึน กินหญ้ าสั กวัน
หนึຄง ส่ วนมือ เท้ า กาย และศีรษะของปู่ ไม่ ปรากฏ แต่ คุณพ่อ
มาร้ องไห้ ถงึ กระดูกของปู่ ทีຄบรรจุไว้ ในสถูปดิน ไม่ เป็ นคนโง่
หรือ.
กฎุมพีได้ฟังคํานัน แล้ว จึงกล่าวสรรเสริญสุชาตกุมารว่า
เจ้ า ดับ ความกระวนกระวายทัง ปวงของเราผู้ เร่ าร้ อนอยู่
ให้ หาย เหมือนบุคคลเอานํา ดับ ไฟอัน ราดด้ วยนํา มัน ฉะนัน
ได้ ถอนขึน แล้ ว หนอ ซึຄง ลูกศรคือ ความโศก อัน เสี ยบแล้ว ทีຄ
๘. โคณเปตวัตถุ

๔๑

หทัย ของบิดา บิดาผู้ มี ลูกศรอัน เจ้ า ถอนขึน แล้ ว เป็ นผู้ เย็น
สงบแล้ ว ดู ก่อนมาณพ ต่ อ ไปนีบิดาจะไม่ เศร้ า โศก จะไม่
ร้ องไห้ เพราะได้ ฟังคําของเจ้ า ชนเหล่าใดทีຄมีปัญญา มีความ
อนุเคราะห์ ต่อมารดาบิดา ชนเหล่ านันย่ อมทําอย่ างนี ย่ อมยัง
มารดาบิดาให้ หายจากความเศร้ าโศก ฉะนัน.
จบ โคณเปตวัตถุที  ๘

อรรถกถาโคณเปตวัตถุที่ ๘
พระศาสดา เมือຄ ประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกฎุมพีคน
หนึຄง ผูท้ บຄี ดิ าตายไป จึงตรัสคําเริมຄ ต้นนีวา่ กึ นุ อุมมฺ ตฺตรูโปว ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุง สาวัตถี บิดาของกฎุมพี คนหนึຄง ได้ ตายไป.
เพราะบิดาตายไป เขาจึงเศร้าโศกร้อนรุม่ กลุม้ ใจ เทียຄ วร้องไห้เหมือน
คนบ้า ถามผูท้ ตຄี นพบเห็นว่า ท่านเห็นบิดาของฉันบ้างไหม ? ใคร
ๆ ไม่ อาจจะบรรเทาความเศร้า โศกของเขาได้. แต่ อุปนิสยั แห่ง
โสดาปั ตติผล ยังโพลงอยู่ในหทัยของเขา เหมือนประทีปทีโຄ พลงอยู่
ในหม้อ.
ในเวลาเช้ามืด พระศาสดา ทรงตรวจดูสตั ว์โลก ทรงเห็นอุปนิสยั
แห่งโสดาปั ตติผลของเธอ ทรงพระดําริวา่ เราควรจะนํา เหตุ ทຄีเป็ น
อดีต ของกฏุม พีนี มาแล้ว ระงับ ความเศร้า โศก ให้โสดาปั ตติผลแก่
เธอ ดังนีแล้ว วันรุง่ ขึน เมือຄ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัตร ไม่
ได้พาใครเป็ นปั จฉาสมณะได้ไปยังประตูเรือนของกฎุมพีนนั  . เขาได้
ทราบว่า พระศาสดาเสด็จมา จึงต้อนรับนิมนต์พระศาสดาให้เสด็จ
เข้าไปยังเรือน เมือຄ พระศาสดา ประทับนังบนอาสนะที
ຄ
เຄ ขาบรรจงจัด
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ไว้ ตนเองก็ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้ว นังຄ ณ ทีสຄ มควรข้าง
หนึຄง จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ทรงทราบสถาน
ทีทຄ บຄี ดิ าของข้าพระองค์ไปแล้วหรือ ? ลําดับนัน พระศาสดาตรัสกะ
เขาว่า ดูก่อนอุบาสก เธอถามถึงบิดาในอัตตภาพนีหรือ หรือว่า ใน
อัตตภาพทีลຄ ว่ งไปแล้ว. เขาได้ฟังดังนัน จึงคิดว่า ได้ยนิ ว่า เรามีบดิ า
มาก ดังนี จึงมีความเศร้าโศกเบาบาง ได้รบั ความเศร้าโศกเพียงปาน
กลาง. ลําดับนัน พระศาสดา ตรัสธรรมกถา อันเป็ นเครือຄ งบรรเทา
ความเศร้าโศกแก่เขา ทรงทราบเขาว่าปราศจากความเศร้าโศก มีจติ
สมควร จึงให้ตงั  อยู่ในโสดาปั ตติผล ด้วยสามุกงั สิกธรรมเทศนาแล้ว
ได้เสด็จไปยังพระวิหาร.
ลําดับนัน ภิกษุ ทงั  หลาย นังสนทนากั
ຄ
นในธรรมสภาว่า อาวุโส
ท่านทัง หลาย จงดูพทุ ธานุภาพเถิด อุบาสกผูเ้ พียบพร้อมด้วยความ
เศร้า โศกและรํຄาไรเช่น นัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ก็ยงั ทรงแนะนํา ใน
โสดาปั ตติผล โดยขณะนัน นันเองได้
ຄ
. พระศาสดาเสด็จไปในทีຄนนั 
ประทับ นังบนบวรพุ
ຄ
ทธอาสน์ ทຄีเขาบรรจงจัด ไว้แล้ว จึง ตรัส ถามว่า
ภิกษุ ทงั  หลาย บัดนี พวกเธอนังสนทนากั
ຄ
น ด้วยเรือຄ งอะไรหนอ ?
ภิกษุ ทงั  หลาย จึงกราบทูลความนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระ
ศาสดาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทงั  หลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนีเท่านัน ก็หาไม่ ทีຄ
เรากําจัดความเศร้าโศกของกฎุมพีนีออกไป แม้ถงึ ในกาลก่อน ก็ได้
กําจัดออกไปเหมือนกัน ดังนีแล้ว อันภิกษุเหล่านัน ทูลอาราธนา จึง
ทรงนําอดีตนิทานมาว่า :ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บิดาของคฤหบดีคนหนึຄง ได้ตาย
ไป. เพราะบิดาตายไป เขาจึง เพียบพร้อมไปด้วยความเศร้า โศก
มีหน้า นองไปด้วยนําตา นัยน์ตาแดง ครํຄาครวญอยู่ เดิน เวียนขวา
เชิงตะกอน. บุตรของเขาชือຄ ว่า สุชาตะ ยัง เป็ น เด็ก แต่ เป็ น คน
๘. โคณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเกี่ยวหญ้าอ่อนให้โคตายกิน
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ฉลาดเฉียบแหลมสมบูรณ์ ดว้ ยปั ญญา จึง คิด หาอุบายเครือຄ งกําจัด
ความเศร้าโศกของบิดา วันหนึຄง เห็นโคตัวหนึຄง ตายภายนอกเมือง
แล้ว นําเอาหญ้าและนํามาวางไว้ขา้ งหน้าของโคทีตຄ ายแล้วนัน พลาง
ยืน กล่าวว่า เจ้า จงกิน จงกิน เสีย จงดืมຄ จงดืมຄ เถิด. คนผ่านไป
ผ่านมาเห็นเข้าจึงกล่าวว่า สหายสุชาตะ ท่านเป็ นบ้าไปแล้วหรือ ทีຄ
ท่านน้อมนําหญ้าและนําไปให้โคทีตຄ ายแล้ว เขาไม่ได้โต้ตอบอะไร ๆ
พวกมนุษย์ จึงพากันไปหาบิดาของเขาแล้ว กล่าวว่า บุตรของท่าน
เป็ นบ้าไปเสียแล้ว เอาหญ้าและนําให้โคทีตຄ ายกิน. ก็เพราะได้ฟังดัง
นัน กฎุมพีกค็ ลายความเศร้าโศกทีเຄ กิดขึน เพราะปรารภถึงบิดา. เขา
ถึงความสลดใจว่า ได้ยนิ ว่า บุตรของเรากลายเป็ นคนบ้าไป จึงรีบไป
พลางท้วงว่า นีຄแน่ะ พ่อสุชาตะ เจ้าเป็ นผูฉ้ ลาดเฉียบแหลมสมบูรณ์
ด้วยปั ญญามิใช่หรือ แต่เหตุไฉนเจ้าจึงเอาหญ้าและนํา ให้โคทีตຄ าย
กิน จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :เจ้ าเป็ นบ้ าไปแล้ วหรือ จึงเกียຄ วหญ้ าทีຄเขียวสดแล้ว บังคับ
โคแก่ ทีຄเป็ นสั ตว์ ตายแล้วว่ า จงกิน จงกิน อันโคตายแล้ว ย่ อม
ไม่ ลุกขึน กินหญ้ าและนํา มิใช่ หรือ เจ้ าเป็ นทังคนพาล ทังเป็ น
คนทรามปั ญญา เหมือนคนอืนຄ ทีมຄ ปี ั ญญาทรามฉะนัน.
สุชาตกุมารได้ ฟังดัง นัน เมือຄ จะประกาศความประสงค์ ของตน
เพือຄ ให้บดิ ายินยอม จึงได้กล่าว ๒ คาถาว่า :โคตัวนี ยังมีเท้ าทัง ๔ ข้ าง มีศีรษะ มีตวั พร้ อมทังหาง
นัยน์ ตาก็มีอยู่ตามเดิม ข้ าพเจ้ าคิดว่ า โคตัวนี จะพึงลุกขึน กิน
หญ้ าสั กวันหนึຄง ส่ วนมือ เท้ า กาย และศีรษะ ของคุณปู่ ไม่
ปรากฏ แต่ คุณพ่อมาร้ องไห้ ถงึ กระดูกของปู่ ทีຄบรรจุไว้ ในสถูป
ดิน จะไม่ เป็ นคนโง่ ไปดอกหรือ.
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บิดาของพระโพธิสตั ว์ได้ฟังนัน แล้ว จึงคิดว่า บุตรของเราเป็ น
บัณฑิต ได้ทาํ กรรมนีเพือຄ ให้เราเข้าใจ เมือຄ จะสรรเสริญบุตรว่า พ่อ
สุชาตเอ๋ย เราได้รแู้ ล้วว่า สัตว์ทงั  ปวงมีความตายเป็ นธรรมดา ตัง แต่
นี ไป เราจะไม่เศร้า โศก คนผู้ม ีปัญญาอัน ชือຄ ว่า สามารถขจัด ความ
เศร้าโศกเสียได้ พึงเป็ นเช่นกับเจ้านีຄแหละ จึงได้กล่าวคาถาว่า :เจ้ า ดับ ความกระวนกระวายทังปวงของเรา ผู้ เร่ าร้ อนอยู่
ให้ หายเหมือนบุคคลเอานํา ดับไฟ ทีรຄ าดด้ วยนํา มัน ได้ ถอนขึน
แล้ วหนอ ซึຄงลูกศรคือความเศร้ าโศก อันเสี ยบหทัยของบิดา
บิดาผู้มีลูกศรอันถอนได้ แล้ว เป็ นผู้เย็นสงบแล้ ว ดูก่อนมาณพ
ต่ อไปนี บิดาจะไม่ เศร้ าโศก จะไม่ ร้องไห้ เพราะฟั งคําของเจ้ า
ชนเหล่ า ใดทีຄมีปัญญา มีความอนุเคราะห์ ต่อ มารดาบิดา ชน
เหล่ านัน ย่ อมทําอย่ างนี ย่ อมยังมารดาบิดาให้ หายจากความ
เศร้ าโศก เหมือนพ่อสุ ชาตะทําให้ บิดาหายเศร้ าโศกฉะนัน.
บิดาฟั งคํา ของมาณพแล้ว เป็ น ผู้ปราศจากความโศก จึง สรง
สนานศีรษะ บริโภคอาหาร ประกอบการงาน เมือຄ เวลาทํากาละแล้ว
ได้เป็ นผูม้ สี วรรค์เป็ นทีไຄ ปในเบือ งหน้า. พระศาสดาครัน ทรงนําพระ
ธรรมเทศนานีมาแล้ว จึงทรงประกาศสัจจะแก่ภกิ ษุเหล่านัน . เมือຄ จบ
สัจจะ ชนเป็ นอันมากบรรลุโสดาปั ตติผลเป็ นต้น. ในกาลนัน สุชาตกุมารได้กลับมาเกิดเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็ นพระโลกนาถใน
บัดนีแล.
จบ อรรถกถาโคณเปตวัตถุที  ๘

๘. โคณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเกี่ยวหญ้าอ่อนให้โคตายกิน

๔๕

๙. มหาเปสการเปติวัตถุ
ว่าด้วยเปรตกินมูตรคูถเพราะด่าสามี
ภิกษุรปู หนึຄงถามเทพบุตรตนหนึຄงว่า :[๙๔] หญิงเปรตนีกนิ คูถ มูตร โลหิต และหนอง นีเป็ นวิบาก
แห่ งกรรมอะไร หญิงเปรตนี เมือຄ ก่ อนได้ ทาํ กรรมอะไรไว้ จึงมี
เลือดและหนองเป็ นภักษาหารเป็ นนิจ ผ้ าทังหลายอันใหม่ และ
งาม อ่ อนนุ่ม บริสุทธิຈ มีขนอ่อน อันท่ านให้ แล้วแก่หญิงเปรต
นี ย่ อมกลายเป็ นเหล็ก ไป เมือຄ ก่ อนหญิง เปรตนีได้ ทาํ กรรม
อะไรไว้ หนอ.
เทพบุตรนัน ตอบว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ เมือຄ ก่อน หญิงเปรตนีเป็ นภรรยาของ
ข้ าพเจ้ า มีความตระหนีຄเหนียวแน่ น ไม่ ให้ ทาน นางได้ ด่าและ
บริภาษข้ าพเจ้ า ผู้ กาํ ลังให้ ทานแก่ สมณพราหมณ์ ทงั หลายว่ า
จงกินคูถ มูตร เลือด และหนองอันไม่ สะอาดตลอดกาลทุก
เมือຄ คูถ มูตร เลือด และหนอง จงเป็ นอาหารของท่ านใน
ปรโลก แผ่ นเหล็กจงเป็ นผ้ าของท่ าน นางมาเกิดในทีຄนีจึงกิน
แต่ คูถและมูตรเป็ นต้ นตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชัຄวเช่ น
นี.
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จบ มหาเปสการเปติวตั ถุที  ๙

อรรถกถามหาเปสการเปติวัตถุที่ ๙
เมือຄ พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภนางเปรตผู้
เป็ นช่างหูกคนหนึຄง จึงตรัสคํานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า คูถฺจ มุตตฺ ํ รุธิรฺจ
ปุพพฺ ํ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ภิกษุประมาณ ๑๒ รูป เรียนพระกรรมฐานในสํานักพระ
ศาสดา พิจารณาถึงสถานทีຄอนั เหมาะสมแก่การอยู่ เมือຄ จวนจะเข้า
พรรษา เห็นราวป่ าอันน่ารืนຄ รมย์ สมบูรณ์ดว้ ยร่มเงาและนําแห่งหนึຄง
และโคจรคามคือ ทีຄทຄีจะไปบิณฑบาตไม่ ไกลนัก ไม่ ใกล้นกั แต่ ราวป่ า
นัน จึงอยูใ่ นทีนຄ นั  ราตรีหนึຄง รุง่ ขึน จึงเทียຄ วไปบิณฑบาตยังบ้าน. ช่าง
หูก ๑๑ คน อาศัยอยู่ในบ้านนัน เห็นเหล่าภิกษุ นนั  ๆ เกิดความ
โสมนัส จึงนํามายังเรือนของตน ๆ เลีย งดูดว้ ยอาหารอันประณีตแล้ว
เรียนว่า จะไปไหนกันขอรับ. ภิกษุเหล่านัน กล่าวว่า เราจักไปในทีทຄ ຄี
เรามีความสบาย. พวกช่างหูกพากันกล่าวว่า ท่านขอรับ ถ้าเมือຄ เป็ น
เช่นนัน ขอพระคุณเจ้าจงอยู่ทຄนี ีแหละ ดังนีแล้ว จึงขอร้องให้อยู่จาํ
พรรษา. ภิกษุทงั  หลายก็รบั คํา. อุบาสกอุบาสิกาทัง หลายได้พากัน
สร้างกระท่อมในป่ าในทีຄนนั  แล้วมอบถวายแก่ภกิ ษุ เหล่านัน . ภิกษุ
ทัง หลายจําพรรษาในทีนຄ นั  แล้ว.
บรรดาช่างหูกเหล่านัน ช่างหูกผูเ้ ป็ นหัวหน้า อุปัฏฐากภิกษุ ๒
รูป ด้วยปั จจัย ๔ โดยเคารพ นอกนัน ได้อุปัฏฐากภิกษุ คนละรูป.
ภรรยาของช่างหูกผูเ้ ป็ นหัวหน้า ไม่มศี รัทธา ไม่มคี วามเลือຄ มใส เป็ น
มิจฉาทิฏฐิ มีความตระหนีຄ ไม่ อุปัฏฐากภิกษุ ทงั  หลายโดยเคารพ.
ช่างหูกผู้เป็ นหัวหน้าเห็นดังนัน จึงนําน้องสาวของภรรยานัน นันแล
ຄ
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๔๗

มาแล้ว มอบความเป็ น ใหญ่ ในเรือนของตน. น้องสาวนัน เป็ น ผู้ม ี
ศรัทธา มีความเลือຄ มใส ปรนนิบตั ภิ กิ ษุทงั  หลายโดยเคารพ ช่างหูก
ทัง หมดนัน ได้ถวายผ้าสาฎกแก่ ภกิ ษุ ผู้อยู่จาํ พรรษารูป ละผืน. ใน
บรรดาภรรยานัน ภรรยาของช่างหูกผูเ้ ป็ นหัวหน้า ผูม้ คี วามตระหนีຄ
มีจติ คิดประทุษร้าย ด่าบริภาษสามีของตนว่า ทานคือข้าวและนําทีຄ
ท่านให้แก่ สมณะศากยบุตรนัน จงบังเกิด เป็ น คูถ มูตร เป็ น หนอง
และโลหิต แก่ทา่ นในปรโลก และผ้าสาฎกจงเป็ นแผ่นเหล็กลุกโพลง
สมัย ต่อ มา บรรดาคนเหล่า นัน ช่างหูก ผู้เป็ น หัวหน้า ทํา กาละ
แล้วบังเกิดเป็ นรุกขเทวดาถึงพร้อมด้วยอานุภาพ ในดงไฟไหม้ แต่
ภรรยาผู้ตระหนีຄของเขา ทํากาละแล้วบังเกิดเป็ นนางเปรต ในทีຄไม่
ไกลแต่ ทຄีอยู่ ของรุกขเทวดานัน นันเอง
ຄ
นางเป็ น คนเปลือย รูป ร่าง
ขีเ หร่ ถูกความหิวกระหายครอบงํา ไปยังสํานักของภุมมเทพนัน แล้ว
กล่าวว่า นาย ฉัน ไม่มีผา้ ถูก ความหิว และความกระหายครอบงํา
อย่างเหลือเกินเทียຄ วไป ท่านจงให้ผา้ ข้าว และนํา แก่ฉนั เถิด. ภุมมเทพจึงน้อมข้าวและนําอันเป็ นทิพย์อย่างยิงຄ เข้าไปให้นางเปรตนัน
สิงຄ เหล่านัน กลายเป็ นคูถ มูตร หนอง และโลหิต ผ้าสาฎกทีใຄ ห้ไป พอ
นางนุ่งห่มก็กลายเป็ นแผ่นเหล็กลุกโชน นางเสวยทุกข์อย่างมหันต์
ทิง ผ้านัน ครํຄาครวญเทียຄ วไป.
ก็สมัยนัน ภิกษุ รปู หนึຄงออกพรรษาแล้ว เดินไปเพือຄ จะเฝ้ าพระ
ศาสดา ดําเนินไปถึงดงไฟไหม้ พร้อมกับกองเกวียนหมู่ใหญ่. พวก
หมูเ่ กวียนเดินทางไป ช่วงเวลากลางวันเห็นประเทศแห่งหนึຄงสมบูรณ์
ด้วยร่มเงาอันสนิทและมีนําในป่ า จึงปลดเกวียนแล้วพักอยู่ครู่หนึຄง.
ฝ่ ายภิกษุหลีกไปหน่อยหนึຄง เพราะใคร่ต่อความวิเวก ปูสงั ฆาฏิลงทีຄ
โคนไม้อนั ปิ ดบังด้วยพงป่ า มีรม่ เงาสนิทต้นหนึຄงแล้วนอน มีรา่ งกาย
อ่อนเพลียเพราะเหน็ดเหนืຄอยในการเดินทางตอนกลางคืน จึงเผลอ
๔๘

เปตวัตถุ

หลับไป. หมู่เกวียนครัน พักแล้วก็เดินทางต่อไป ภิกษุนนั  ยังไม่ตຄนื
ครัน เวลาเย็น เธอลุกขึน ไม่เห็นพวกเกวียนเหล่านัน จึงเดินผิดทาง
ไปสายหนึຄง ถึงทีຄอยู่ของเทวดานัน โดยลําดับ. ลําดับนัน เทพบุตร
เห็นภิกษุนนั  แล้ว แปลงเป็ นรูปคนเข้าไปหากระทําปฏิสนั ถาร นิมนต์
ให้เข้าไปยัง วิมานของตน ถวายเภสัช มียานวดเท้า เป็ น ต้น แล้ว
เข้าไปนังใกล้
ຄ . ก็สมัยนัน นางเปรตมาแสดงตนกล่าวว่า นาย ท่าน
จงให้ขา้ ว นํา และผ้าสาฎกแก่ฉนั เถิด. เทพบุตรนัน ได้ให้ของเหล่า
นัน แก่นางเปรตนัน ก็ของเหล่านัน พอนางเปรตรับ ก็กลายเป็ นคูถ
มูตร หนอง เลือด และแผ่นเหล็กอันลุกโชนทีเดียว. ภิกษุนนั  เห็นดัง
นัน เกิดความสลดใจ จึงสอบถามเทพบุตรนัน ด้วย ๒ คาถาว่า
หญิงเปรตนีกนิ คูถ มูตร เลือด และหนอง นีเป็ นวิบาก
ของกรรมอะไร หญิงเปรตนี เมือຄ ก่อนได้ กระทํากรรมอะไรไว้
จึงมีเลือดและหนองเป็ นภักษาหารเป็ นนิตย์ . ผ้ าใหม่ สวยงาม
อ่ อนนุ่ม บริสุทธิຈ มีขนอ่ อนอันท่ านให้ แก่ หญิงเปรตนี ย่ อม
กลายเป็ นเหล็กไป เมือຄ ก่อน หญิงเปรตนีไ ด้ กระทํากรรมอะไร
ไว้ หนอ.
เทพบุตรนัน ถูกภิกษุนนั  ถามอย่างนี เมือຄ จะประกาศกรรมทีนຄ าง
เปรตทําในชาติก่อน จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :ท่ านผู้ เจริญ เมือຄ ก่ อนหญิง เปรตนีได้ เป็ นภรรยาของข้ าพเจ้ า ไม่ ให้ ทาน มีความตระหนีຄ เหนียวแน่ น นางได้ ด่าและ
บริภาษข้ าพเจ้ า ผู้ กาํ ลัง ให้ ทานแก่ สมณะพราหมณ์ ทงั หลายว่ า
จงกินคูถ มูตร เลือด และหนองอันไม่ สะอาดตลอดกาลทุกเมือຄ
คูถ มูตร เลือด และหนองนันจงเป็ นอาหารของท่ านในปรโลก
แผ่ นเหล็กจงเป็ นผ้ าของท่ าน นางมาเกิดในทีຄนี กินแต่ คูถและ
๙. มหาเปสการเปติวัตถุ - ว่าด้วยเปรตกินมูตรคูถเพราะด่าสามี
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มูตรเป็ นต้ นตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชัຄวเช่ นนี.
เทวบุตรนัน ครัน แสดงกรรมทีຄนางเปรตกระทํา ไว้ในชาติก่อน
อย่างนีแล้ว จึงได้กล่าวกะภิกษุ นนั  อีกว่า ท่านขอรับ ก็อุบายอะไร
ๆ ทีຄจะทําให้นางเปรตนี พน้ จากเปตโลกมีอยู่หรือ. และเมือຄ ภิกษุ
นัน กล่าวว่ามีอยู่ จึงกล่าวว่า จงแสดงเถิด ขอรับ. ภิกษุ กล่าวว่า
ถ้าท่านถวายทานแก่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า และแก่พระอริยสงฆ์ หรือ
แก่ ภกิ ษุ รปู เดียวเท่านัน แล้ว อุทศิ ให้นางเปรตนี ทัง นางเปรตนี ได้
อนุโมทนาทานนัน ด้วยอาการอย่างนี นางก็จะพ้นจากความทุกข์นี
ไปได้. เทพบุตรได้ฟังดังนัน จึงได้ถวายข้าวและนําอันประณีตแก่
ภิกษุ นนั  แล้ว อุทศิ ทักษิณานัน ให้แก่ นางเปรตนัน . ทันใดนัน เอง
นางเปรตนัน มีใจอิมຄ เอิบ มีอนิ ทรีย์กระปรีก ระเปร่า ได้เป็ นผูอ้ มิຄ ด้วย
อาหารอัน เป็ น ทิพย์ เทพบุตรนัน ได้ถวายคู่ผา้ ทิพย์ในมือ ของภิกษุ
นัน อุทศิ แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้วอุทศิ ทักษิณานัน แก่นางเปรต ก็
ในขณะนัน นันเอง
ຄ
นางนุ่งผ้าทิพย์ ประดับเครือຄ งประดับอันเป็ นทิพย์
พรังพร้
ຄ อมด้วยสิงຄ ทีຄน่าปรารถนาทัง ปวง ได้เป็ นผู้มสี ว่ นเปรียบด้วย
นางเทพอัปสร. และภิกษุนนั  ก็ได้ไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนัน เอง ด้วย
ฤทธิขຈ องเทพบุตรนัน เข้าไปยังพระเชตวันแล้ว เข้าเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้ว ได้ถวายคู่ผา้ สาฎกนัน แล้ว กราบทูลเรือຄ ง
นัน . แม้พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ แสดงธรรมแก่บริษทั ผูป้ ระชุมกันอยู่พร้อมแล้ว เทศนานัน ได้ม ี
ประโยชน์แก่มหาชนแล.
จบ อรรถกถามหาเปสการเปติวตั ถุที  ๙
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๑๐. ขัลลาติยเปติวัตถุ
ว่าด้วยพ่อค้าให้ผ้าแก่นางเปรต
หัวหน้าพ่อค้าถามหญิงเปรตตนหนึຄงว่า
[๙๕] ท่ านเป็ นใครหนออยู่ภายในวิมานนี ไม่ ออกจากวิมานเลย
ดูก่อนนางผู้เจริญ เชิญท่ านออกมาเถิด ข้ าพเจ้ าจะขอดูท่านผู้
ยืนอยู่ข้างนอก.
นางเวมานิกเปรตฟั งคําถามดังนีแล้ว จึงกล่าวว่า
ดิฉันเป็ นหญิงเปลือยกาย มีแต่ ผมปิ ดบังไว้ กระดากอาย
ทีจຄ ะออกภายนอก ดิฉันได้ ทาํ บุญไว้ น้อยนัก.
พ่อค้ากล่าวว่า
ดูก่อนนางผู้มีรูปงาม เอาเถอะ ข้ าพเจ้ าจะให้ ผ้าเนือ ดีแก่
ท่ าน เชิญท่ านนุ่งผ้ านี แล้ วจงออกมาภายนอก เชิญออกมา
ภายนอกวิมานเถิด ข้ าพเจ้ าจะขอดูท่านผู้ยนื อยู่ข้างนอก.
นางเวมานิกเปรตตอบว่า
ผ้ านันถึงท่ านจะให้ ทีຄมอื ของดิฉันเอง ก็ไม่ สําเร็จแก่ ดฉิ ัน
ถ้ าในหมู่ชนนีมีอุบาสกผู้มีศรัทธา เป็ นสาวกของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ขอท่ านจงให้ อบุ าสกนัน นุ่ง ห่ ม ผ้ า ทีຄ ท่านจะให้
๑๐. ขัลลาติยเปติวัตถุ
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ดิฉัน แล้ วอุทศิ ส่ วนกุศลให้ ดฉิ ัน เมือຄ ท่ านทําอย่ างนัน ดิฉันจึง
จะได้ น่ ุงห่ มผ้ านีต ามปรารถนา ประสบความสุ ข
พ่อค้า ทัง หลายได้ฟังดังนี แล้ว จึง ให้อุบาสกนัน อาบนํา ลูบไล้
แล้ว ให้นุ่ง ห่ม ผ้า แล้ว อุทศิ ส่วนกุศลให้นางเวมานิกเปรตนัน พระ
สังคีตกิ าจารย์เมือຄ จะประกาศเนือความนัน ได้กล่าวคาถา ๓ คาถา
ความว่า :ก็พ่อค้ าเหล่านันยังอุบาสกนันให้ อาบนํา ลูบไล้ ด้วยของ
หอม แล้ ว ให้ น่ ุง ห่ ม ผ้ า แล้ ว อุทศิ ส่ วนกุศลไปให้ นางเวมานิกเปรตนัน ในทันตาเห็นนันเอง วิบากย่ อมบังเกิดขึน แก่ นาง
เวมานิกเปรตนัน โภชนะ เครืຄองนุ่งห่ ม และนํา ดืมຄ ย่ อมบังเกิด
ขึน นีเ ป็ นผลแห่ งทักษิณา ลําดับนัน นางมีสรีระบริสุทธิຈ นุ่ง
ห่ มผ้ าสะอาด งามดีกว่ าผ้ าทีຄทาํ จากแคว้ นกาสี เดินยิม ออกมา
จากวิมาน ประกาศว่ า นีเ ป็ นผลแห่ งทักษิณา.
พ่อค้าเหล่านัน ถามว่า
วิมานของท่ านงดงาม มีรูปภาพวิจิตรดี สว่ างไสว ดูก่อน
นางเทพธิดา พวกข้ าพเจ้ าถามแล้วขอท่ านจงบอก นีเป็ นผล
แห่ งกรรมอะไร.
นางเทพธิดาตอบว่า
เมือຄ ดิฉันเป็ นมนุษย์ อยู่นัน มีจิตเลือຄ มใส ได้ ถวายแป้ งคัวຄ
อันเจือด้ วยนํา มัน แก่ ภิกษุเทียຄ วบิณฑบาต ผู้มจี ิตซืຄอตรง ดิฉัน
เสวยวิบากแห่ งกุศลกรรมนันในวิมานนีสินกาลนาน ก็ผลบุญ
นัน เดียງ วนีย งั เหลือนิดหน่ อย พ้น ๔ เดือนไปแล้ ว ดิฉันจักจุติ
จากวิมานนี จักไปตกนรกอันเร่ าร้ อนสาหัส มี ๔ เหลียຄ ม มี
๔ ประตู จําแนกเป็ นห้ อง ๆ ล้อมด้ วยกําแพงเหล็ก ครอบด้ วย
๕๒
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แผ่ นเหล็ก พืน นรกนันล้วนเป็ นเหล็กแดง ลุกเป็ นเปลวเพลิง
ประกอบด้ วยความร้ อน แผ่ ไปตลอดร้ อยโยชน์ โดยรอบ ตัง
อยู่ทุกเมือຄ ดิฉันจักต้ องเสวยทุกขเวทนาในนรกนันตลอดกาล
นาน ก็การเสวยทุกข์ เช่ นนีเ ป็ นผลแห่ งกรรมชัຄว เพราะฉะนัน
ดิฉันจึงเศร้ าโศกทีจຄ ะไปเกิดในนรกนัน.
จบ ขัลลาติยเปติวตั ถุที  ๑๐

อรรถกถาขัลลาฏิยะเปติวัตถุที่ ๑๐
พระศาสดาเมือຄ ประทับ อยู่ ในกรุง สาวัตถี ทรงปรารภนางเปรต
ขัลลาฏิยะตนหนึຄง จึงตรัสคําเริมຄ ต้นว่า กา นุ อนฺ โต วิมานสฺมึ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ยังมีหญิงผูอ้ าศัยรูปเลีย ง
ชีพคนหนึຄง รูปร่างสวย น่าดู น่าชม ประกอบด้วยผิวพรรณอันงดงาม
ยิงຄ นัก มีกาํ แห่งผมน่ารืนຄ รมย์ใจ. จริงอยู่ ผมของนางดํายาว ละเอียด
อ่อนนุ่ม สนิท มีปลายตวัดขึน เกล้าเป็ นสองแฉกสยาย ห้อยย้อย
ลงจนถึง สายรัด เอว. คนหนุ่ม เห็น ความงามแห่ง เส้นผมของนาง
นัน โดยมากมีจติ ปฏิพทั ธ์ในนาง. ลําดับนัน หญิง ๒-๓ คน ถูก
ความริษยาครอบงํา ทนต่อความงามของผมนางนัน ไม่ได้ จึงพากัน
ปรึกษา เอาสิงຄ ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ล่อหญิงคนใช้ของนางนันเอง
ຄ
ให้
หญิงคนใช้ให้ยาอันเป็ นเหตุทาํ เส้นผมของนางให้หลุดร่วงไป. ได้ยนิ
ว่า หญิงคนใช้นนั  ประกอบยานัน กับผงสําหรับอาบนํา ในเวลานาง
ไปอาบนําในแม่นําคงคา ก็ได้ให้แก่นาง. นางเอาผงนัน จุม่ ทีรຄ ากผม
แล้วดําลงไปในนํา. พอนางดํานําเท่านัน เส้นผมพร้อมทัง รากผม
ได้หลุด ร่วงไป. และศีรษะของนางได้เป็ น เช่นกับกระโหลกนํา เต้า
ขม. ลําดับนัน นางหมดเส้นผมโดยประการทัง ปวง เหมือนนกพิราบ
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ถูกถอนขนหัว ฉะนัน น่าเกลียดพิลกึ เพราะความละอาย จึงไม่อาจ
เข้าไปในเมือง เอาผ้าคลุมศีรษะสําเร็จการอยูใ่ นทีแຄ ห่งหนึຄงนอกเมือง
พอ ๒-๓ วันผ่านไป นางหมดความละอาย กลับจากทีนຄ นั  บีบเมล็ด
งา กระทําการค้านํามัน และทําการค้าสุรา เลีย งชีพ. วันหนึຄง เมือຄ
คน ๒-๓ คน เมาสุราหลับสนิท นางจึงลักเอาผ้าทีคຄ นเหล่านัน นุ่งไว้
หลวม ๆ.
ภายหลังวันหนึຄง นางเห็นพระขีณาสพเถระรูปหนึຄง กําลังเทียຄ ว
บิณฑบาต มีจติ เลือຄ มใสจึงนําท่านไปยังเรือนของตน ให้นงบนอาสนะ
ัຄ
ทีตຄ บแต่งไว้ ได้ถวายแป้ งทีบຄ บี ในรางผสมกับนํามันงา. เพือຄ จะอนุเคราะห์นาง พระเถระจึงรับประเคนแป้ งผสมนํามันงานัน ฉัน. นาง
มีจติ เลือຄ มใส ได้ยนื กัน ร่มให้. ก็แลพระเถระนัน เมือຄ จะทํานางให้
มีจติ ร่าเริง กล่าวอนุโมทนากถาแล้ว จึง ค่อยหลีก ไป. ก็ในเวลาทีຄ
อนุโมทนานันแหละ
ຄ
หญิงนัน ได้ตงั  ความปรารถนาว่า พระคุณเจ้า
ขอให้เส้นผมของดิฉนั ยาวละเอียด นุ่มสนิท งอนงามตวัดปลายเถิด.
กาลต่อมา นางถึงแก่กรรม เพราะผลของกรรมทีคຄ ละกัน จึงเกิด
เป็ นหญิงอยู่โดดเดียຄ วในวิมานทอง ท่ามกลางมหาสมุทร. เส้นผม
ของนางได้ ผลสําเร็จ ตามอาการทีຄ เธออธิษฐานปรารถนานัน แหละ.
แต่ เพราะกรรมทีຄนางลัก เอาผ้า ของพวกมนุษย์ นางจึง ได้เป็ น หญิง
เปลือย. นางตายแล้วเกิดบ่อย ๆ อยูใ่ นวิมานทองนัน นันแล
ຄ ได้เสวย
ภพชาติเป็ นหญิงเปลือยอยูต่ ลอดกาลเวลาพุทธันดรหนึຄง.
ลําดับ นัน เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของพวกเรา เสด็จ อุบตั ิ ใน
โลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอัน บวร ประทับ อยู่ ในกรุง สาวัตถี
โดยลําดับ พ่อค้าชาวกรุงสาวัตถี ๗๐๐ คน แล่นเรือไปสู่มหาสมุทร
จะมุง่ ไปยังสุวรรณภูม.ิ นาวาทีพຄ วกพ่อค้านัน ขึน ไป ถูกกําลังลมพัด
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ผันให้ปัຄนป่ วน จึงหมุนไปข้างโน้นข้างนี จนถึงประเทศทีຄนางเวมานิกเปรตนัน อยู.่ ลําดับนัน นางเวมานิกเปรตนัน จึงแสดงตนแก่พวก
พ่อค้านัน พร้อมด้วยวิมาน. หัวหน้าพ่อค้าเห็นดังนัน เมือຄ จะถาม จึง
กล่าวคาถาว่า :น้ องสาวเป็ นใครหนอ อยู่ ในวิมานนี ไม่ ยอมออกจาก
วิมานเลยนีຄ น้ องสาว จงออกมาเถิดน้ อง พีຄอยากจะเห็นน้ อง
ข้ างนอก.
ลําดับนัน นางเวมานิกเปรตนัน เมือຄ จะประกาศ ตามทีตຄ นไม่อาจ
จะออกไปข้างนอกแก่พอ่ ค้านัน จึงกล่าวคาถาว่า :ดิฉัน เป็ นหญิงเปลือยกาย มีแต่ ผมปิ ดบังไว้ อึดอัด ละอาย
ทีจຄ ะออกไปข้ างนอก ดิฉันได้ ทาํ บุญไว้ น้อยนัก.
ลําดับ นัน พ่อค้า ประสงค์จะให้ผา้ ห่ม ของตนแก่ นางเวมานิกเปรตนัน จึงกล่าวคาถาว่า :แน่ ะ น้ องสาว คนสวย เอาเถอะ พีຄจะให้ ผ้าห่ มเนือ ดีแก่
น้ อง เชิญน้ องนุ่งผ้ าผืนนีแ ล้ ว จงออกมาข้ างนอก เชิญออกมา
ข้ างนอกวิมานเถิดน้ อง พีจຄ ะขอพบน้ องข้ างนอก.
ก็แล พ่อค้า ครัน กล่าวอย่างนีแล้ว จึงนําเอาผ้าห่มของตนไปให้
แก่นาง. นางเวมานิกเปรต เมือຄ จะแสดงความทีพຄ อ่ ค้าผูม้ อบผ้าห่มให้
อย่างนัน เป็ นการอนุเคราะห์แก่ตน และการทีຄพอ่ ค้าให้ผา้ ห่มอย่าง
นัน สําเร็จประโยชน์ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :ผ้ า นัน ถึง พีຄ จะให้ ทีຄ มอื ของดิฉัน เอง ด้ วยมือ ของพีຄ ก็
ไม่ สํ าเร็จ แก่ น้องได้ ดอก ถ้ า ในหมู่ มนุษย์ นี มี อบุ าสกผู้ มี
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ศรัทธา เป็ นพระสาวกของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ขอพีຄ จง
ให้ แก่ อุบาสกนันนุ่งห่ มผ้ าทีຄพีຄจะให้ แก่ น้องแล้ ว ค่ อยอุทศิ ส่ วน
กุศลให้ น้อง เมืຄอ พีຄทาํ อย่ างนัน น้ องก็ จะได้ น่ ุง ห่ ม ผ้ า นีตาม
ปรารถนา ประสบความสุ ข.
พวกพ่อค้า ได้ฟังดัง นัน จึง ให้อุบาสกนัน อาบลูบไล้แล้ว ให้นุ่ง
ผืน หนึຄง ห่ม ผืน หนึຄง. พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย เมือຄ จะประกาศ
ข้อความนัน จึงได้กล่าว ๓ คาถาว่า:ก็พ่อค้ าเหล่ านัน ยังอุบาสกนันให้ อาบนํา ลูบไล้ ด้วยของ
หอม แล้ วให้ น่ ุงห่ มผ้ า อุทศิ ส่ วนกุศลไปให้ นางเวมานิกเปรต
นัน ในทันตาเห็น นัຄนเอง วิบากย่ อมเกิด ขึน แก่ นางเวมานิกเปรตนัน โภชนะเครืຄองนุ่งห่ ม และนํา ดืมຄ ย่ อมเกิดขึน นีเป็ น
ผลแห่ ง ทักษิณา ในลําดับ นัน นางมีร่างกายบริสุทธิຈ นุ่ง ห่ ม
ผ้ าอันสะอาด งามกว่ าผ้ าแคว้ นกาสี เดินยิม ออกมาจากวิมาน
ประกาศว่ า นีเ ป็ นผลอานิสงส์ แห่ งทักษิณาทานนัน.
ลําดับนัน พวกพ่อค้านัน ได้เห็นผลบุญโดยประจักษ์อย่างนี จึง
เกิดอัศจรรย์จติ อย่างไม่เคยมีมาก่อน เกิดความเคารพนับถือมากใน
อุบาสกนัน พากันการทําอัญชลีกรรมเข้าไปยังใกล้อุบาสกนัน . ฝ่ าย
อุบาสก ให้พอ่ ค้าเหล่านัน เลือຄ มใสในธรรมกถาโดยประมาณยิงຄ และ
ให้ตงั  อยู่ในสรณะและศีล. พวกพ่อค้า นัน จึง ถามถึง กรรมทีຄนาง
เวมานิกเปรตนัน กระทําไว้ ด้วยคาถานีวา่ :วิมานของท่ านช่ างงดงาม มีรูปภาพอันวิจิตรด้ วยดี สว่ าง
ไสว ดูก่อนนางเทพธิดา อันพวกข้ าพเจ้ าทังหลายถามแล้ ว ขอ
ท่ านจงบอกเถิดว่ า นีเ ป็ นผลของกรรมอะไร ?
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นางเทพธิดานัน ถูกพวกพ่อค้านัน ถามอย่างนีแล้ว เมือຄ จะบอก
ผลกรรมทัง ๒ อย่างนัน ว่า นีเป็ นผลของกุศลกรรมนิดหน่อย ทีดຄ ฉิ นั
กระทําไว้เป็ นอันดับแรก แต่สาํ หรับอกุศลกรรม จักเป็ นเช่นนีในนรก
ต่อไป ดังนี จึงได้กล่าวคาถาทัง หลายว่า :เมือຄ ดิฉันเป็ นมนุษย์ อยู่นัน มีจิตเลือຄ มใส ได้ ถวายแป้ งคัวຄ
อัน เจือ ด้ วยนํา มัน แก่ ภิกษุ ผู้ เทียຄ วบิณฑบาต ผู้ มี จิต ซืຄอตรง
ดิฉันได้ เสวยวิบากแห่ งกุศลกรรมนันในวิมานนี สินกาลนาน
ก็ผลบุญนัน เดียງ วนี ยังเหลืออยู่นิดหน่ อย พ้น ๔ เดือนไปแล้ ว
ดิฉันจักจุติจากวิมานนี จักไปตกนรกอันเร่ าร้ อนแสนสาหัส มี
๔ เหลียຄ ม ๔ ประตู แบ่ งเป็ นห้ อง ๆ ล้อมด้ วยกําแพงเหล็ก
ครอบด้ วยแผ่ นเหล็ก พืน แห่ งนรกนัน ล้วนแล้ วด้ วยเหล็กแดง
ลุกเป็ นเปลวเพลิง ประกอบด้ วยความร้ อน แผ่ ไปตลอด ๑๐๐
โยชน์ โดยรอบ ตังอยู่ทุกเมือຄ ดิฉันจักต้ องเสวยทุกขเวทนาใน
นรกนัน ตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกข์ เช่ นนี เป็ นผลของ
กรรมชัຄว เพราะฉะนันดิฉันจึงเศร้ าโศกอย่ างแรงกล้า ทีຄจะไป
เกิดในนรกนัน.
เมือຄ นางเทพธิดานัน ประกาศผลแห่งกรรมทีตຄ นได้ทาํ ไว้ และภัย
ทีຄจะตกนรกในอนาคต อย่างนี แล้ว อุบาสกนัน มีความกรุณาเตือน
ใจ ให้คดิ ว่า เอาเถอะเราจักเป็ นทีຄพงຄึ ของนาง แล้วกล่าวว่า ดูก่อน
แม่เทพธิดา เธอสําเร็จความปรารถนาทุกอย่าง กลายเป็ นผูป้ ระกอบ
ด้วยสมบัตอิ นั ยิงຄ ด้วยอํานาจทานของเราผูเ้ ดียวเท่านัน แต่บดั นี เจ้า
ให้ทานแก่อุบาสกเหล่านีแล้ว หวนระลึกถึงคุณแห่งพระศาสดา จัก
หลุด พ้น จากความเกิด ในนรกได้. นางเปรตนัน มีใจร่าเริง ยินดี
กล่าวว่า ดีละ แล้วให้อุบาสกเหล่านัน อิมຄ หนําด้วยข้าวและนําอันเป็ น
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ของทิพย์ ได้ให้ผา้ ทิพย์ และแก้วหลากชนิด. นางได้ฝากถวายคู่
ผ้าทิพย์ มุง่ แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ในมือของอุบาสกเหล่านัน แล้ว
กล่าวว่า ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ นางเวมานิกเปรตตนหนึຄง ขอฝากไหว้
ด้วยเศียรเกล้าแทบพระบาทของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ดังนีแล้ว เมือຄ
ท่านทัง หลายกลับไปกรุงสาวัตถี ขอจงนําการคารวะของข้าพเจ้าไป
ถึงพระศาสดาว่า ขอท่านทัง หลายจงถวายบังคมพระศาสดา ตามคํา
ของเราเถิด. และในวันนัน นันเอง
ຄ
นางได้ใช้ฤทธินຈ ําเอาเรือนัน ไป
จอดยังท่าทีอຄ ุบาสกเหล่านัน ปรารถนา ด้วยอิทธานุภาพของตน.
ลําดับ นัน พ่อค้า เหล่า นัน ออกจากท่า นัน แล้ว ถึง กรุง สาวัตถี
โดยลําดับ เข้าไปยังพระเชตวัน ถวายคูผ่ า้ นัน แด่พระศาสดา และได้
ให้พระองค์ทรงทราบถึง การฝากไหว้ของนางแล้วกราบทูล เรือຄ งนัน
ตัง แต่ตน้ แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระศาสดาทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้
เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุแล้ว ทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่บริษทั ผู้พรังຄ
พร้อมกันอยู.่ พระธรรมเทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชน. ก็ใน
วันทีຄ ๒ อุบาสกเหล่านัน ได้ถวายมหาทาน แก่ภกิ ษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็ นประธานแล้ว อุทศิ ส่วนบุญให้แก่นางเปรตนัน . และเมือຄ เวลา
ทีนຄ างได้จตุ จิ ากเปตโลกนัน แล้ว ได้ไปบังเกิดในวิมานทอง ในภพชัน
ดาวดึงส์ อันโชติชว่ งไปด้วยรัตนะต่าง ๆ มีนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง
เป็ นบริวารแล.
จบ อรรถกถาขัลลาฏิยะเปติวตั ถุที  ๑๐
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๑๑. นาคเปตวัตถุ
ว่าด้วยกรรมทำให้เป็นเทพและเป็นเปรต
สามเณรถามว่า :[๙๖] คนหนึຄงขีຄช้างเผือกไปข้ างหน้ า คนหนึຄงขีຄรถเทียมด้ วยแม่
ม้ าอัสดรไปท่ ามกลาง นางสาวน้ อยขึน วอไปข้ างหลัง เปล่ ง
รัศมีสว่ างไสวไปทัวຄ ทัง ๑๐ ทิศ ส่ วนท่ านทังหลายมือถือฆ้ อน
เดินร้ องไห้ มีหน้ าชุ่มไปด้ วยนํา ตา มีตวั เป็ นแผลแตกพัง ท่ าน
เกิด เป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ บาปอะไรไว้ ท่ านทัง หลายดืมຄ กิน โลหิต
ของกันและกัน เพราะกรรมอะไร.
เปรตทัง สองได้ฟังสามเณรถามจึงตอบว่า :ผู้ใดขีชຄ ้ างเผือกชาติกญ
ุ ชรมี ๔ เท้ าไปข้ างหน้ า คนนันเป็ น
บุตรหัวปี ของข้ าพเจ้ าทังสอง เมือຄ เป็ นมนุษย์ เขาได้ ถวายทาน
แก่ สงฆ์ จึงได้ รับความสุ ขบันเทิงใจ ผู้ใดขีຄรถเทียมด้ วยแม่ ม้า
อัสดร ๔ ตัว แล่นเรียบไปท่ ามกลาง ผู้นันเป็ นบุตรคนกลาง
ของข้ าพเจ้ าทังสอง เมือຄ เขาเป็ นมนุษย์ เป็ นคนไม่ ตระหนีຄ เป็ น
ทานบดีร่ ุงโรจน์ อยู่ นารี ทีຄมี ปัญญา ดวงตากลมงาม ดุจ ตา
เนือ ขึน วอตามไปข้ างหลัง ผู้ นัน เป็ นธิดาคนสุ ดท้ ายของ
ข้ าพเจ้ า ทัง สอง นางมี ความสุ ข เบิกบานใจ เพราะส่ วนแห่ ง
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ทานกึงຄ ส่ วน เมือຄ ก่อนเขาทังสามมีจิตเลือຄ มใส ได้ ให้ ทานแก่
สมณพราหมณ์ ทงั หลาย ส่ วนข้ าพเจ้ าทังสองเป็ นคนตระหนีຄ
กลับบริภาษด่ าว่ าสมณพราหมณ์ ทงั หลาย เขาทังสามนีถวาย
ทานแล้ ว ได้ รับการบํารุงบําเรอด้ วยกามคุณอันเป็ นทิพย์ ส่ วน
ข้ าพเจ้ าทังสองซู บซีดอยู่ ดุจไม้ อ้อทีเຄ ขาตัดทิง ฉะนัน.
สามเณรถามว่า :อะไรเป็ นโภชนะของท่ าน อะไรเป็ นทีนຄ อนของท่ าน และ
ท่ านมี บาปธรรมอย่ างยิงຄ ยัง อัตภาพให้ เป็ นไปอย่ างไร เมือຄ
โภคะเป็ นอันมากมีอยู่ไม่ น้อย ท่ านหน่ ายสุ ข ได้ รับแต่ ทุกข์ ใน
วันนี.
เปรตทัง สองตอบว่า :ข้ าพเจ้ า ทัง สองตี ซึຄง กัน และกัน แล้ ว กิน หนองและเลือด
ของกันและกัน ได้ ดมืຄ หนองและเลือดเป็ นอันมาก ก็ยงั ไม่ หาย
อยาก มีความหิวอยู่เป็ นนิจ สั ตว์ ทงั หลายไม่ ให้ ทาน ละไปแล้ว
เกิดในยมโลก ย่ อมรํຄาไรอยู่ เหมือนข้ าพเจ้ าทังสองฉะนัน สั ตว์
เหล่าใด ได้ ประสบโภคะต่ าง ๆ แล้ว ไม่ ใช้ สอยเอง ทังไม่ ทาํ
บุญ สั ตว์ เหล่ านัน จักต้ องหิวกระหายในปรโลก ภายหลังถูก
ความหิวแผดเผาไหม้ อยู่สินกาลนาน ครันทํากรรมทังหลายมี
ผลเผ็ดร้ อน มีทุกข์ เป็ นกําไรแล้ ว ย่ อมได้ เสวยทุกข์ ก็บัณฑิต
ทังหลายรู้ ทรัพย์ และข้ าวเปลือกเป็ นอย่ างหนึຄง รู้ ชีวติ ของสั ตว์
ทังหลายในมนุษยโลกนีเ ป็ นอย่ างหนึຄง รู้ ทรัพย์ และข้ าวเปลือก
และชีวติ มนุษย์ เป็ นอีกอย่ างหนึຄง จากสิຄ งนอกนีแล้ว พึงทําทีຄ
พึงຄ ของตน ชนเหล่ า ใดเป็ นผู้ ฉลาดในธรรม มารู้ ชัด อย่ างนี
ชนเหล่ านันย่ อมไม่ ประมาทในทาน เพราะได้ ฟังคําของพระ
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อรหันต์ ทงั หลาย.
จบ นาคเปตวัตถุที  ๑๑

อรรถกถานาคเปตวัตถุที่ ๑๑
เมือຄ พระศาสดาประทับอยู่ในพระวิหารชือຄ ว่า เชตวัน ทรงมีพระ
ปรารภถึงพราหมณ์เปรต ๒ ตน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี มีคาํ เริมຄ
ต้นว่า ปุรโต ว เสเตน ปเลติ หตฺถินา ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ท่านสังกิจจะ ผู้มอี ายุได้ ๗ ขวบ บรรลุ พระอรหัต
ในขณะจรดมีดโกนทีปຄ ลายผมนันแล
ຄ ดํารงอยู่ในภูมสิ ามเณร อยู่ใน
ราวป่ าพร้อมกับภิกษุประมาณ ๓๐ รูป ได้ชว่ ยภิกษุเหล่านัน ให้รอด
ตายจากมือของพวกโจร ๕๐๐ คน และฝึ กโจรเหล่านัน แล้ว ให้พวก
โจรนัน บรรพชา ได้พาไปยังสํานักของพระศาสดา. พระศาสดาทรง
แสดงธรรมแก่ภกิ ษุเหล่านัน . ในเวลาจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่า
นัน ก็ได้บรรลุพระอรหัต. ลําดับนัน ท่านสังกิจจะ มีพรรษาครบ
ได้อุปสมบทแล้ว พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป เหล่านัน พากันไปยัง
กรุงพาราณสี อยูใ่ นป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน. พวกมนุษย์พากันไปหา
พระเถระ ได้ฟังธรรมแล้ว มีจติ เลือຄ มใส ได้ถวายอาคันตุกทาน เป็ น
พวก ๆ ตามลําดับถนน. ในบรรดามนุษย์เหล่านัน มีอุบาสกคนหนึຄง
ได้ชกั ชวนพวกมนุษย์ในนิตยภัต. มนุษย์เหล่านัน ได้เริมຄ ตัง นิตยภัต
ตามกําลัง.
ก็สมัยนัน ในกรุงพาราณสี มีพราหมณ์ผูเ้ ป็ นมิจฉาทิฏฐิคนหนึຄง
ได้มบี ุตรชาย ๒ คน บุตรหญิง ๑ คน. ในบุตรเหล่านี บุตรคนโตได้ม ี
อุบาสกเป็ นมิตร. อุบาสกนัน พาบุตรคนโต (ของพราหมณ์) นัน ไป
หาท่านสังกิจจะ. ท่านสังกิจจะแสดงธรรมแก่เธอ. เธอได้เป็ นผูม้ จี ติ
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อ่อนโยนเกิดความศรัทธา. ลําดับนัน อุบาสกนัน จึงกล่าวกะเธอว่า
เธอจงให้นิตยภัตแก่ภกิ ษุรปู หนึຄง. บุตรพราหมณ์กล่าวว่า พวกเราผู้
เป็ นพราหมณ์ ไม่เคยประพฤตินิตยภัตทานแก่พระสมณผู้ศากยบุตร
เลย เพราะฉะนัน เราจักไม่ยอมให้. อุบาสกกล่าวว่า ถึงเราท่าน
ก็จกั ไม่ให้ภตั รบ้างหรือ บุตรพราหมณ์ กล่าวว่า ทําไม ฉันจักไม่ให้
คุณ. อุบาสกพูดว่า ถ้าเมือຄ เป็ นเช่นนัน สิงຄ ทีเຄ ธอจะให้เรา เธอจงเอา
ไปถวายแก่ภกิ ษุรปู หนึຄงเถิด. เขารับคําว่าได้แล้ว ในวันทีຄ ๒ ได้ไป
ยังวิหารแต่เช้าตรู่ นิมนต์ภกิ ษุมารูปหนึຄงให้ฉนั ภัตตาหารแล้ว.
เมือຄ เวลาผ่านไปอย่างนี น้องชายและน้องสาวของเขา เห็น
การปฏิบตั ิของภิกษุ ทงั  หลาย และได้มโี อกาสฟั งธรรมแล้ว มีความ
เลือຄ มใสยิงຄ ในพระศาสนา และได้มคี วามยินดีในบุญกรรม. ชนทัง ๓
คนเหล่านัน เมือຄ ให้ทานตามกําลังทรัพย์อย่างนี ได้สกั การะเคารพ
นับถือ บูชาภิกษุ สงฆ์ทงั  หลาย. ส่วนมารดาและบิดาของพวกเขา
เป็ นผูไ้ ม่มศี รัทธา ไม่มคี วามเลือຄ มใส ไม่เคารพในสมณพราหมณ์ ไม่
เอือ เฟื อ ไม่พอใจในการบําเพ็ญบุญ. ครัน ต่อมาพวกญาติของพวก
เขาจึงได้มาสูข่ อเด็กหญิงผูเ้ ป็ นธิดาคนเล็กของพวกเขาเหล่านัน มา
เพือຄ เป็ นภรรยาแก่บุตรชายของน้า. ก็บุตรชายของน้าคนทีวຄ า่ นัน ได้
ฟั งธรรมในสํานักของท่านสังกิจจะแล้วเกิดความสังเวช ได้บรรพชา
แล้ว และไปยัง ทีຄเรือนของมารดาตนเพือຄ ฉัน เป็ น นิตย์. มารดาจึง
พยายามชักจูงล่อใจเธอด้วยเด็กสาว ผูเ้ ป็ นบุตรีของพีชຄ ายตน. ด้วย
เหตุนนั  เธอเป็ นผู้มคี วามกระวนกระวายใจเพราะกิเลสจึงเข้าไปหา
พระอุปัชฌาย์ เรียนว่า ท่านครับ ผมจักสึก ขอท่านจงอนุญาตให้
ผมสึกเถิด. พระอุปัชฌาย์ เห็นเธอเป็ นผูถ้ งึ พร้อมด้วยอุปนิสยั ทาง
ธรรม จึงกล่าวว่า พ่อสามเณร รอสักเดือนก่อนเถอะ. สามเณรรับคํา
ท่านแล้ว ผ่านไปได้เดือนหนึຄง จึง ได้แจ้ง ให้ทราบอย่างนัน เหมือน
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กัน. พระอุปัชฌาย์กก็ ล่าวซําอีกว่า รออีกสักกึงຄ เดือนเถิด. พอกึงຄ
เดือนผ่านไป เมือຄ สามเณรกล่าวอย่างนัน พระเถระก็กล่าวอีกว่า รอ
อีกสัก ๗ วัน เถอะ. สามเณรรับคําแล้ว. ครัน ภายใน ๗ วันนัน ได้
มีเหตุการณ์ คอื เรือนของลุงสามเณรหลังนัน พังไป เพราะเหตุทຄที รุด
โทรม ฝาเรือนชํารุด ถูกลมพัดและฝนสาดแรงเข้าก็พงั ลงอย่างฉับ
พลัน. ในคนเหล่านัน ท่านพราหมณ์ พราหมณี ลูกชาย ๒ คน
และลูกสาว ๑ คนทีเຄ ป็ นคูห่ มัน หมายของสามเณรนัน ถูกเรือนพังทับ
ตายไปหมด. ในคนทีตຄ ายไปเหล่านัน พราหมณ์ และนางพราหมณี
บังเกิดในกําเนิดเปรต. ลูกชาย ๒ คน ลูกสาว ๑ คน บังเกิดใน
ภุมมเทวดา. ในบุตรเหล่านัน บุตรคนโตเกิดมีชา้ งเป็ นพาหนะ. บุตร
คนรองมีรถเทียมด้วยแม่มา้ อัสดร. บุตรหญิงมีวอทองคําเป็ นเครือຄ ง
แห่แหน. พราหมณ์ และนางพราหมณี ถือเอาฆ้อนเหล็กชนิดใหญ่
มาทุบ กัน. ทีຄทຄีถกู ทุบ แล้ว มีฝี ผุด ขึน มาประมาณเท่า หม้อ ลูก ใหญ่
พอผุดขึน ครู่เดียวเท่านัน หัวฝี ก็แก่เต็มทีຄแล้วแตก. พราหมณ์ สอง
ผัวเมียนัน ต่างช่วยกันผ่าฝี ของกันและกัน ต่างคนต่างก็ได้ถกู ความ
โกรธครอบงํา ไร้ความกรุณาส่ง เสียงตะคอกใส่ กนั ด้วยวาจาหยาบ
คาย พากันดืมຄ หนองและเลือดของกันและกัน แต่ถงึ แม้กระนัน ก็ไม่
ได้รบั ความอิมຄ .
ฝ่ ายทางด้านสามเณร ถูกความกลุม้ ใจกลุม้ รุมจึงเข้าไปหาพระ
อุปัชฌาย์ เรียนว่า ท่านครับ กระผมผ่านวันปฏิญญาไปแล้ว ผมจัก
กลับ ไปเรือน ขอท่านจงอนุญาตผมเถิด. ลําดับ นัน พระอุปัชฌาย์
กล่าวแก่เธอว่า เมือຄ ถึงวันแรม ๑๔ คํຄา เวลาพระอาทิตย์ตกดิน เธอจง
มาเถิด. ดังนีแล้ว ได้เดินไปหน่อยหนึຄงแล้ว ยืนอยูด่ า้ นอิสปิ ตนวิหาร.
ก็สมัยนัน เทพบุตร ๒ องค์นนั  พร้อมด้วยน้องสาว เดินผ่านไปทาง
นัน นันแล
ຄ เพือຄ จะอวดอ้างแก่สมาคมยักษ์. ฝ่ ายมารดาบิดาของพวก
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เขา ต่างก็ถอื ไม้ฆอ้ น พูดวาจาหยาบคาย รูปร่างดํา มีเส้นผมยาวยุง่
รุงรังเศร้าหมอง เช่นกับต้นตาลทีຄถกู ไฟไหม้ มีหนองและโลหิตไหล
มีตวั หดเหียຄ ว เห็นเข้าก็น่าเกลียดน่ากลัวพิลกึ ติดตามพวกบุตรไป.
ลําดับนัน ท่านสังกิจจะสําแดงฤทธิโຈ ดยประการทีสຄ ามเณรนัน จะ
ได้พบเห็นพวกเหล่านัน ผูก้ าํ ลังเดินไปทัง หมดแล้วกล่าวกะสามเณร
ว่า เห็นไหม ? พ่อสามเณร พวกเหล่านีกาํ ลังเดินไป. สามเณรเรียน
ว่า เห็นขอรับ. ท่านสังกิจจะกล่าวว่า ถ้าเช่นนัน เธอจงสอบถามถึง
กรรมทีพຄ วกเหล่านี กระทําไว้เถิด. สามเณรสอบถามพวกทีไຄ ปด้วย
ยานช้างเป็ นต้น ตามลําดับ. คนเหล่านัน กล่าวว่า ท่านจงสอบถาม
พวกเปรตทีมຄ าภายหลังเถิด. สามเณรกล่าวกะเปรตเหล่านัน ด้วย
คาถาทัง หลายว่า :คนหนึຄงขีຄช้างเผือกไปข้ างหน้ า คนหนึຄงขีຄรถเทียมด้ วยแม่
ม้ าอัสดร ไปในท่ ามกลาง นางสาวน้ อยขึน วอไปข้ างหลัง เปล่ง
รัศมีสว่ างไสวไปทัวຄ ทัง ๑๐ ทิศ ส่ วนท่ านทังหลาย มือถือฆ้ อน
เดิน ร้ องไห้ มี ใบหน้ า ชุ่ม ไปด้ วยนํา ตา มี ตวั เป็ นแผลแตกพัง
เมือຄ ท่ านเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ท่ านทังหลาย
ดืมຄ กินโลหิตของกันและกัน เพราะกรรมอะไร.
เปรตเหล่านัน ถูกสามเณร ถามอย่างนัน จึงได้กล่าวตอบเรือຄ ง
นัน ทัง หมด ด้วย ๔ คาถาว่า :ผู้ใดขีຄช้างเผือกชาติกญ
ุ ชร มี ๔ เท้ า ไปข้ างหน้ า คนนัน
เป็ นบุตรหัวปี ของข้ าพเจ้ าทัง ๒ เมือຄ เป็ นมนุษย์ เขาได้ ถวาย
ทานแก่ ภิกษุสงฆ์ จึงได้ รับความสุ ข บันเทิงใจ ผู้ใดขีຄรถเทียม
ด้ วยแม่ ม้าอัสดร ๔ ม้ า แล่ นเรียบไปท่ ามกลาง ผู้นันเป็ นบุตร
คนกลาง ของข้ าพเจ้ าทัง ๒ เมือຄ เขาเป็ นมนุษย์ เขาเป็ นคน
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ไม่ ตระหนีຄ เป็ นทานบดีร่ ุงเรืองอยู่ นารี ใดทีຄมีปัญญา มีดวง
ตากลมงดงาม รุ่งเรืองดุจตาเนือ ขึน วอมาข้ างหลัง นารี นัน
เป็ นธิดาคนสุ ดท้ าย ของข้ าพเจ้ าทัง ๒ นางมีความสุ ขเบิกบาน
ใจ เพราะส่ วนแห่ ง ทานกึงຄ ส่ วน เมือຄ ก่ อนเขาทัง ๓ คน มี
จิตเลือຄ มใส ได้ ให้ ทานแก่สมณพราหมณ์ ทงั หลาย ส่ วนข้ าพเจ้ า
ทัง ๒ เป็ นคนตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ ทงั หลาย เขา
ทัง ๓ คนนี ถวายทานด้ วยดีแล้ว จึงได้ รับการบํารุงบําเรอด้ วย
กามคุณอันเป็ นทิพย์ ส่ วนข้ าพเจ้ าทัง ๒ ซู บซีดอยู่เหมือนไม้
อ้ อทีเຄ ขาตัดทิง ไว้ ฉะนัน.
เปรตเหล่านัน ครัน ประกาศความชัวของตนอย่
ຄ
างนีแล้ว จึงแจ้ง
ว่า พวกเราเป็ นลุงและป้ าของท่านเอง. สามเณรได้ฟังดังนัน แล้ว
เกิดความสลดใจ เมือຄ จะถามว่า ทําอย่างไรหนอ โภชนะจึงจะสําเร็จ
แก่พวกคนทําความชัวเห็
ຄ นปานนีได้ จึงกล่าวคาถานีวา่
อะไรเป็ นโภชนะของท่ าน อะไรเป็ นทีนຄ อนของท่ าน และ
ท่ านผู้ มีบาปธรรมเป็ นอย่ างยิงຄ ยังอัตภาพให้ เป็ นไปอย่ างไรได้
และโภคะเป็ นอันมากมีอยู่ไม่ น้อย ท่ านปราศจากความสุ ข ได้
ประสบทุกข์ ในวันนี.
เปรตทัง หลาย ถูกสามเณรถามอย่างนัน แล้ว เมือຄ จะแก้ขอ้ ความ
ทีสຄ ามเณรถาม จึงได้ภาษิตคาถา ๕ คาถาว่า :ข้ าพเจ้ าทังสอง ตีซึຄงกันและกันแล้ว กินหนองและเลือด
ของกันและกัน ได้ ดมืຄ หนองและเลือดเป็ นอันมาก ก็ยงั ไม่ หาย
อยาก มีความหิวอยู่เป็ นนิตย์ สั ตว์ ทงั หลายไม่ ได้ ให้ ทาน ละไป
แล้ ว เกิดในยมโลก ย่ อมรํຄาไรอยู่ เหมือนข้ าพเจ้ าทัง ๒ ฉะนัน
สั ตว์ เหล่าใดได้ ประสบโภคะต่ าง ๆ แล้ วไม่ ใช้ สอยเอง ไม่ ทาํ
๑๑. นาคเปตวัตถุ - ว่าด้วยกรรมทำให้เป็นเทพและเป็นเปรต
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บุญ สั ตว์ เหล่านัน จักต้ องหิวกระหายในปรโลก ภายหลังถูก
ความหิวแผดเผาไหม้ อยู่สินกาลนาน ครันทํากรรมทังหลายมี
ผลเผ็ดร้ อน มีทุกข์ เป็ นผลแล้ ว ย่ อมได้ เสวยทุกข์ บัณฑิตทัง
หลาย รู้ ทรัพย์ และข้ าวเปลือกเป็ นอย่ างหนึຄง รู้ ชีวติ ของสั ตว์
ทังหลาย ในมนุษยโลกนี เป็ นอย่ างหนึຄง รู้ ทรัพย์ ข้ าวเปลือก
และชีวติ มนุษย์ เป็ นอีกอย่ างหนึຄง จากสิຄ งนอกนีแล้ว พึงทําทีຄ
พึงຄ ของตน ชนเหล่าใด เป็ นผู้ฉลาดในธรรม ฟั งคําของพระ
อรหันต์ ทงั หลายแล้ว มารู้ ชัดอย่ างนี ชนเหล่านัน ชืຄอว่ า ไม่
ประมาทในทาน.
เปรตเหล่า นัน ถูก สามเณรถามแล้ว อย่างนี จึง บอกความนัน
แล้ว ประกาศว่า พวกเราเป็ น ลุง และป้ าของท่าน. สามเณรได้
ฟั งดังนัน แล้ว เกิดความสลดใจ บรรเทาความกระวนกระวายใจเสีย
ได้ ซบศีรษะลงทีຄแทบเท้าทัง ๒ ของพระอุปัชฌาย์แล้วกล่าวอย่าง
นีวา่ ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ข้อทีทຄ า่ นผูอ้ นุเคราะห์ อาศัยความเอ็นดูพงึ
กระทํานัน เป็ นอันท่านกระทําแล้วแก่กระผม กระผมจะรักษาไว้ให้
ดี โดยไม่ให้ตกไปสู่ความเสือຄ ม, บัดนี เราไม่มีความต้องการด้วย
การครองเรือน เราจักยินดียงิຄ ในการอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์. ลําดับ
นัน ท่านสังกิจจะ ได้บอกกัมมัฏ ฐานอัน เหมาะสมแก่ อธั ยาศัย ของ
สามเณรนัน . สามเณรนัน หมันประกอบพระกั
ຄ
มมัฏ ฐาน ไม่ นาน
นัก ก็บรรลุ พระอรหัต. ฝ่ ายท่านสังกิจจะ ได้กราบทูล เรือຄ งนัน แด่
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้ว. พระศาสดา ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น
อัตถุปปั ตติเหตุ ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร แก่ บริษทั ผู้พรังพร้
ຄ อม
แล้ว. พระธรรมเทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.
จบ อรรถกถานาคเปตวัตถุที  ๑๑
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ว่าด้วยมาอย่างไรไปอย่างนั้น
พราหมณ์ได้ฟังดังนัน แล้ว เมือຄ จะบอกเหตุแห่งการไม่เศร้าโศก
จึงกล่าวคาถา ๒ คาถา ความว่า
[๙๗] บุตรของเรา ละสรีระอันครํຄาคร่ าของตนไป เหมือนงูลอก
คราบฉะนัน เมือຄ สรีระแห่ งบุตรของเรา ใช้ สอยไม่ ได้ ละไป
แล้ว มีกาละอันกระทําแล้ วอย่ างนี บุตรของเราเมือຄ ญาติเผาอยู่
ย่ อมไม่ รู้ สึกถึงความรํຄาไรของญาติทงั หลาย เพราะฉะนัน เรา
จึงไม่ เศร้ าโศกถึงเขา คติอนั ใดของเขามีอยู่ เขาได้ ไปสู่ คติอนั
นันแล้ว.
นางพราหมณีกล่าวว่า
บุตรของดิฉัน ดิฉัน ไม่ ได้ เชิญ มา ก็ มาแล้ ว จากปรโลก
ดิฉัน ไม่ ได้ อนุญาตให้ ไป ก็ ไปแล้ ว จากมนุษยโลกนี เขามา
อย่ างไร เขาก็ไปอย่ างนัน ทําไมจะต้ องไปรํຄาไรในการไปจาก
โลกนีข องเขาเล่ า บุตรของดิฉันเมืຄอพวกญาติเผาอยู่ ย่ อมไม่ รู้
สึ กถึงความรํຄาไรของหมู่ญาติ เพราะฉะนัน ดิฉันจึงไม่ ร้องไห้
ถึงบุตรนัน คติอนั ใดของเขามีอยู่ เขาได้ ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
น้องสาวกล่าวว่า
๑๒. อุรคเปตวัตถุ
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ถ้ า ดิฉัน ร้ องไห้ ก็จะเป็ นผู้ ซูบ ผอม ผลอะไรจะพึง มีแก่
ดิฉันในการร้ องไห้ นัน ความไม่ สบายใจก็จะพึงมีแก่ ญาติและ
มิตรสหายทังหลายโดยยิงຄ พีชຄ ายของดิฉันอันญาติเผาอยู่ ย่ อม
ไม่ รู้ สึกถึงความรํຄาไรของญาติทงั หลาย เพราะฉะนันดิฉันจึง
ไม่ ร้องไห้ ถงึ พีຄชายของดิฉันนัน คติอนั ใดของเขามีอยู่ เขาได้
ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
ส่วนภรรยาของเขากล่าวว่า
ผู้ใดเศร้ าโศกถึงคนทีຄล่วงลับไปแล้ว ผู้นันก็เปรียบเหมือน
ทารกร้ องไห้ ถงึ พระจันทร์ อันลอยอยู่ ในอากาศฉะนัน สามี
ของดิฉัน อัน ญาติ เผาอยู่ ย่ อมไม่ รู้ สึก ถึง ความรํຄาไรของพวก
ญาติ เพราะฉะนัน ดิฉันจึงไม่ ร้องไห้ ถงึ เขา คติอนั ใดของเขา
มีอยู่ เขาได้ ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
ส่วนนางทาสีกล่าวว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เป็ นเหล่ากอแห่ งพรหม หม้ อนํา อันแตกแล้ ว
พึงประสานให้ ตดิ อีกไม่ ได้ ฉันใด ผู้ ใดเศร้ าโศกถึงผู้ ล่วงลับ
ไปแล้ ว ผู้ นัน ก็เปรียบเหมือนฉัน นัน นายของดิฉัน อัน พวก
ญาติเผาอยู่ย่อมไม่ รู้ สึกถึงความรํຄาไรของญาติทงั หลาย เพราะ
ฉะนัน ดิฉันจึงไม่ ร้องไห้ ถงึ ท่ าน คติอนั ใดของท่ านมีอยู่ ท่ าน
ได้ ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
จบ อุรคเปตวัตถุที  ๑๒
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อรรถกถาอุรคเปตวัตถุที่ ๑๒
พระศาสดา เมือຄ ประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกคน
หนึຄง จึงตรัสคําเริมຄ ต้นว่า อุรโคว ตจํ ชิณฺณํ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี บุตรของอุบาสกคนหนึຄง ได้ถงึ แก่กรรม
ลง. เพราะเหตุทบຄี ุตรตายลง อุบาสกนัน จึงถึงความเศร้าโศกรํຄาไร
ไม่อาจจะทําการงานอะไร ๆ ได้ จึงอยู่แต่ ในเรือนเท่านัน . ครัน
ในเวลาใกล้รงุ่ พระศาสดาออกจากพระมหากรุณาสมาบัตแิ ล้ว ทรง
ตรวจดูสตั ว์โลกด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นอุบาสกนัน ในเวลาเช้า ทรง
นุ่งห่มแล้ว ทรงถือบาตรเสด็จไปยังเรือนของอุบาสกนัน แล้ว ประทับ
ยืนอยู่ทปຄี ระตู. ฝ่ ายอุบาสก ทราบว่าพระศาสดาเสด็จมา จึงรีบลุก
ขึน ไปต้อนรับแล้ว รับบาตรจากพระหัตถ์ แล้วเชิญเสด็จเข้าบ้าน ให้
คนปูลาดอาสนะถวาย. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับนังบนอาสนะที
ຄ
ຄ
เขาปูลาดไว้แล้ว ฝ่ ายอุบาสกไหว้พระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้วนังຄ ณ ทีຄ
ควรส่วนข้างหนึຄง. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสกะอุบาสกนัน ว่า ดูก่อน
อุบาสก ทําไมจึงปรากฏดูเหมือนเศร้าโศกไป. อุบาสกกราบทูลว่า
พระเจ้าข้า ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า บุตรทีรຄ กั ของข้าพระองค์ตาย
ไป เพราะเหตุนนั  ข้าพระองค์จงึ เศร้าโศก. ลําดับนัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เมือຄ จะทรงบรรเทาความเศร้าโศกของเขา จึงตรัสอุรคชาดก
ว่า :ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี แคว้นกาสี ได้มตี ระกูล
พราหมณ์ ชือຄ ว่า ธรรมปาละ. ในตระกูลพราหมณ์นนั  มีคนเหล่านี
คือ พราหมณ์ พราหมณี บุตร ธิดา ลูกสะใภ้ และทาสี ทัง หมดได้
มีความยินดีในการเจริญมรณานุ สสติคอื การระลึกถึงความตายเป็ น
อารมณ์. บรรดาชนเหล่า นัน คนผู้ทຄีจะออกไปจากเรือน จะให้
๑๒. อุรคเปตวัตถุ - ว่าด้วยมาอย่างไรไปอย่างนั้น
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โอวาทคนทีຄเหลือแล้ว ไม่หว่ งใยกังวลในสิงຄ ใด ออกไปแล้ว. ครัน
วันหนึຄง พราหมณ์ กบั บุตรออกจากเรือนไปไถนา. ผู้บุตรสุมหญ้า
ใบไม้และฟื นแห้ง ๆ อยู.่ งูเห่าตัวหนึຄงในทีนຄ นั  เลือ ยออกจากโพรง
ไม้ เพราะกลัวถูกเผาไฟจึงกัดบุตรคนนีของพราหมณ์. เขาสลบไป
เพราะกําลังพิษล้มลงตรงนัน เอง ตายแล้ว ไปบังเกิดเป็ นท้าวสักกเทวราช. พราหมณ์เห็นบุตรตายแล้ว จึงพูดกะบุรษุ คนหนึຄง ผูเ้ ดินไป
ใกล้ททຄี าํ งานอย่างนีวา่ สหายเอ๋ย ท่านจงไปเรือนของเรา แล้วบอก
นางพราหมณีอย่างนีวา่ จงอาบนํา นุ่งผ้าขาว ถือเอาภัตรสําหรับคน
ผู้เดียวและดอกไม้ของหอมเป็ นต้นแล้วจงรีบมาทีຄนຄ.ี บุรษุ นัน ไปทีຄ
เรือนนัน แล้ว บอกความให้ทราบอย่างนัน . ฝ่ ายชนในเรือนก็ได้ทาํ
ตามนัน . พราหมณ์ อาบนํา บริโภคอาหารแล้วลูบไล้ มีชนบริวาร
ห้อมล้อม ยกร่างของบุตรขึน เชิงตะกอน จุดไฟเผา ไม่เศร้าโศก ไม่
เดือดร้อนใจ ได้พากันยืนพิจารณามนสิการถึงอนิจจสัญญา คือการ
กําหนดหมายถึงความไม่เทียຄ งไม่ยงยื
ั ຄ นของสังขาร อาการดูเหมือน
กําลังช่วยกันเผาท่อนไม้ฉะนัน .
ลําดับนัน บุตรของพราหมณ์ บังเกิดเป็ นท้าวสักกะ. พระองค์ทรง
พิจารณาชาติก่อนของพระองค์ และบุญทีไຄ ด้ทาํ ไว้ เมือຄ จะอนุเคราะห์
บิดาและพวกญาติ จึงแปลงเพศเป็ นพราหมณ์ มาในทีຄนนั  เห็นพวก
ญาติไม่เศร้าโศก จึงกล่าวว่า ท่านผูเ้ จริญเผาเนือมฤคหรือ จงให้เนือ
แก่ขา้ พเจ้าบ้าง ข้าพเจ้าหิวจริง. พราหมณ์กล่าวว่า ไม่ใช่มฤค แต่
เป็ นมนุษย์นะพราหมณ์. ท้าวสักกะกล่าวว่า ผู้นีเป็ นศัตรูของพวก
ท่านหรือไง. พราหมณ์กล่าวว่า ไม่ใช่ศตั รู เขาเป็ นบุตรรุน่ หนุ่ม มีคณ
ุ
มาก เป็ นโอรสเกิดแต่อก. ท้าวสักกะกล่าวว่า เมือຄ บุตรรุน่ หนุ่มมีคณ
ุ
เห็นปานนัน ตายไป ทําไมพวกท่านจึงไม่เศร้าโศกกันเล่า. พราหมณ์
ได้ฟังดังนัน เมือຄ จะบอกเหตุทไຄี ม่เศร้าโศก จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :๗๐
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บุตรของเรา ละสรีระอันครํຄาคร่ าของตนไป เหมือนงูลอก
คราบ เมืຄอสรีระใช้ สอยไม่ ได้ ละไปแล้ วทํากาละไปแล้วอย่ าง
นี บุตรของเราเมืຄอญาติเผาอยู่ ย่ อมไม่ รู้ ถงึ ความรํຄาไรของพวก
ญาติได้ เพราะฉะนัน เราจึงไม่ เศร้ าโศกถึงเขา. คติอนั ใดของ
เขามีอยู่ เขาก็ได้ ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
พราหมณ์ ได้ กล่าวถึง เหตุ ทຄีตนไม่ เศร้า โศก เมือຄ ได้ประกาศถึง
ความฉลาดในการมนสิการโดยปริยายอย่างนีแล้ว ท้าวสักกะ ผู้มา
ในรูปร่างพราหมณ์ จึงตรัสกะนางพราหมณีวา่ แม่คณ
ุ ผูต้ ายนัน เป็ น
อะไรกับท่าน. นางพราหมณีกล่าวว่า นาย เขาเป็ นบุตรของฉัน ฉัน
บริหารครรภ์มาถึง ๑๐ เดือน ให้ดมຄื นํานม ประคบประหงมมือและ
เท้า จนเติบโต. ท้าวสักกะตรัสว่า ถ้าเมือຄ เป็ นเช่นนี เริมຄ แรกบิดา
ไม่รอ้ งไห้ เพราะเขาเป็ นผูช้ าย, แต่ธรรมดาว่ามารดามีหทัยอ่อนโยน
เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่รอ้ งไห้เล่า. นางได้ฟังดังนัน เมือຄ จะบอกเหตุ
ทีไຄ ม่รอ้ งไห้ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :บุตรของดิฉัน ดิฉันไม่ ได้ เชิญมาก็มาจากปรโลกนัน ดิฉัน
ไม่ ได้ อนุญาตให้ ไป ก็ไปแล้ วจากมนุษยโลกนี เขามาอย่ างใด
เขาก็ไปอย่ างนัน ทําไมจะต้ องไปรํຄาไร ในการไปจากโลกนีข อง
เขาเล่า. เขาถูกพวกญาติเผาอยู่ ย่ อมไม่ รู้ สึกถึงความรํຄาไรของ
พวกญาติ เพราะฉะนัน ดิฉันจึงไม่ ร้องไห้ ถงึ เขา, คติอนั ใด
ของเขามีอยู่ เขาก็ได้ ไปสู่ คติอนั นันแล้ว.
ท้าวสักกะครัน ได้สดับคําของนางพราหมณีอย่างนีแล้ว จึงถาม
น้องสาวของเขาว่า แม่คณ
ุ เขาเป็ นอะไรกับเธอหรือ ? น้องสาวตอบ
ว่า เขาเป็ นพีชຄ ายของฉันจ้ะนาย. ท้าวสักกะถามว่าแน่ะแม่ ธรรมดา
ว่าน้องสาว จะต้องรักพีชຄ าย เพราะเหตุไร เธอจึงไม่รอ้ งไห้เล่า. ฝ่ าย
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นางเมือຄ จะบอกเหตุทไຄี ม่รอ้ งไห้ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :ถ้ า ดิฉัน ร้ องไห้ ก็ จะผ่ ายผอม ผลอะไรจะพึง มี แก่ ฉัน
ในการร้ องให้ นัน ความไม่ สบายใจก็จะพึงมีแก่ ญาติมติ รและ
สหายยิงຄ ขึน . พีຄชายของดิฉันถูกเผาอยู่ ย่ อมไม่ รู้ สึกถึงความ
รํຄาไรของพวกญาติเลย เพราะฉะนัน ดิฉันจึงไม่ ร้องไห้ ถงึ เขา
คติอนั ใดของเขามีอยู่ เขาก็ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
ท้าวสักกะ ได้สดับคําของน้องสาวอย่างนัน แล้ว จึงกล่าวกะภริยา
ของเขาว่า เธอเป็ นอะไรกะเขา ? นางตอบว่า เขาเป็ นสามีของดิฉนั
จ้ะ นาย. ท้าวสักกะตรัส ว่า นางผู้เจริญ ธรรมดาสตรียอ่ มมีความ
เสน่หาในสามี และหญิงหม้ายในสามีนนั  ย่อมเป็ นคนไร้ทพຄี งຄึ เพราะ
เหตุไร เธอจึงไม่รอ้ งไห้. ฝ่ ายนาง เมือຄ จะบอกเหตุทตຄี นไม่รอ้ งไห้ จึง
กล่าว ๒ คาถาว่า :ผู้ใดเศร้ าโศก ถึงคนทีลຄ ่วงลับไปแล้ว ผู้นันก็เปรียบเหมือน
ทารก ร้ องไห้ ถงึ พระจันทร์ อนั ลอยอยู่ในอากาศ ฉะนัน. สามี
ดิฉัน ถูก พวกญาติ เผาอยู่ ย่ อมไม่ รู้ สึ ก ถึง ความรํຄาไรของพวก
ญาติ เพราะฉะนัน ดิฉันจึงไม่ ร้องไห้ ถงึ เขา คติอนั ใดของเขามี
อยู่ เขาก็ไปสู่ คติอนั นันแล้ ว.
ท้าวสักกะครัน ฟั งคําภริยาของเขาว่าอย่างนัน แล้ว จึงถามทาสี
ว่า เธอเป็ นอะไรกะเขา ทาสีตอบว่า เขาเป็ นนายของดิฉนั จ้ะ ท้าว
สักกะกล่าวว่า ถ้าเมือຄ เป็ นอย่างนัน เธอคงจักถูกเขาโบยตีแล้วใช้ให้
ทําการงานหนัก เพราะฉะนัน เธอเห็นจะไม่รอ้ งไห้ ด้วยคิดว่า เรา
พ้นดีแล้วจากเขา. นางทาสีกล่าวว่า นาย อย่าได้พดู อย่างนัน กะ
ดิฉนั เลย ทัง ข้อนัน ก็ไม่สมควรแก่ดฉิ นั , บุตรของเจ้านายดิฉนั พร้อม
๗๒

เปตวัตถุ

ด้วยขันติ เมตตา และความเอ็นดู เป็ นอย่างยิงຄ ชอบกล่าวความถูก
ต้อง ได้เป็ นเหมือนบุตรทีຄเติบโตในอกแสดงออกต่อมารดา. ท้าว
สักกะกล่าวว่า เมือຄ เป็ นอย่างนัน เพราะเหตุไร เธอจึงไม่รอ้ งไห้. ฝ่ าย
นางทาสี เมือຄ จะบอกเหตุทตຄี นไม่รอ้ งไห้ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เป็ นเหล่ ากอของพรหม หม้ อนํา ทีแຄ ตกแล้ว จะ
พึงประสานให้ ตดิ อีกไม่ ได้ ฉันใด ผู้ใดเศร้ าโศกถึงผู้ล่วงลับไป
แล้ ว ผู้นันก็เปรียบเหมือนฉันนัน นายของดิฉันถูกพวกญาติ
เผาอยู่ ก็ไม่ รู้ สึกถึงความรํຄาไรของพวกญาติ เพราะฉะนัน ดิฉัน
จึงไม่ ร้องให้ ถงึ ท่ าน คติอนั ใดของท่ านมีอยู่ ท่ านก็ได้ ไปสู่ คติ
อันนันแล้ ว.
ท้าวสักกะ ครัน ได้ฟังถ้อยคําของคนเหล่านัน แล้ว มีจติ เลือຄ มใส
จึงตรัสว่า ท่านทัง หลาย เจริญมรณัสสติชอบทีเดียว ตัง แต่นีไป ท่าน
ทัง หลาย ไม่มกี จิ ทีจຄ ะต้องทํามีการไถนาเป็ นต้น ดังนีแล้ว จึงทําเรือน
ของชนเหล่านัน ให้เต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ และให้โอวาทว่า ท่าน
ทัง หลาย อย่าประมาท จงให้ทาน รักษาศีล ทําอุโบสถกรรมและบอก
ให้คนเหล่านัน รูจ้ กั พระองค์แล้ว เสด็จกลับไปสูท่ ภຄี พของพระองค์แล.
แม้ชนเหล่านัน มีพราหมณ์เป็ นต้น ทําบุญมีทานเป็ นต้น ดํารงอยูช่ วั ຄ
อายุแล้ว ได้ไปบังเกิดในเทวโลกแล.
พระศาสดา ครัน ทรงนําชาดกนีมาแล้ว ทรงถอนลูกศรคือความ
เศร้าโศกของอุบาสกนัน แล้ว ทรงประกาศสัจจะให้สงู ๆ ขึน . ในเวลา
จบสัจจะ อุบาสก ดํารงอยูใ่ นโสดาปั ตติผลแล.
จบ อรรถกถาอุรคเปตวัตถุที  ๑๒
จบ อุรควรรคที  ๑
๑๒. อุรคเปตวัตถุ - ว่าด้วยมาอย่างไรไปอย่างนั้น

๗๓

อุพพรีวรรคที่ ๒
๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ
ว่าด้วยไม่ทำบุญต้องเกิดเป็นนางเปรต
ท่านพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึຄงว่า
[๙๘] ท่ านเป็ นผู้เปลือยกาย มีรูปร่ างน่ าเกลียด ซูบผอม สะพรัຄง
ไปด้ วยเส้ นเอ็น ดูก่อนนางผู้ซูบผอมมีแต่ ซีຄโครง ท่ านเป็ นใคร
เล่ามายืนอยู่ในทีนຄ ี.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรต เข้ าถึงทุคติเกิดในยมโลก ได้ ทาํ กรรมอันชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
พระเถระถามว่า
ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรด้ วยกาย วาจา ใจ เล่ า ท่ านจาก
มนุษยโลกนีไ ปสู่ เปตโลก เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าใดเป็ นบิดาก็ดี มารดาก็ดี หรือ
แม้ เป็ นญาติ ผู้มีจิตเลือຄ มใส พึงชักชวนดิฉันว่ า จงให้ ทานแก่
สมณพราหมณ์ ทงั หลาย ชนผู้อนุเคราะห์ แก่ดฉิ ันเช่ นนัน มิได้
๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ
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มี, ตังแต่ นีไป ดิฉันจึงเป็ นเปรตเปลือยกาย ถูกความหิวและ
ความกระหายเบียดเบียน เทียຄ วไปเช่ นนีต ลอด ๕๐๐ ปี นีຄเป็ น
ผลแห่ ง บาปกรรมของดิฉัน ข้ า แต่ พระผู้ เป็ นเจ้ า ดิฉัน มี จิต
เลือຄ มใสจะขอไหว้ ท่าน ข้ าแต่ ท่านผู้แกล้ วกล้า มีอานุภาพมาก
ขอท่ านจงอนุเคราะห์ แก่ ดฉิ ันเถิด ขอท่ านจงให้ ทานอย่ างใด
อย่ างหนึຄง แล้วจงอุทศิ กุศลมาให้ ดฉิ ันบ้ าง ขอท่ านจงเปลือ ง
ดิฉันจากทุคติด้วยเถิด.
ท่านพระสารีบุตรเถระผูม้ ใี จอนุเคราะห์ รับคําของนางเปรตนัน
แล้ว จึงถวายข้าวคําหนึຄง ผ้าประมาณเท่าฝ่ ามือผืนหนึຄง และนําดืมຄ
ขัน หนึຄง แก่ ภกิ ษุ รปู หนึຄง แล้ว อุทศิ ส่วนบุญ ไปให้นางเปรตนัน พอ
ท่านพระสารีบุตรเถระอุทศิ ส่วนบุญ ให้ ข้าว นํา และเครือຄ งนุ่ง ห่ม
ก็บงั เกิด ขึน ทันที นี เป็ น ผลแห่ง ทักษิณา ภายหลัง นางเปรตนัน มี
ร่างกายบริสทุ ธิ ຈ นุ่งห่มผ้าอันสะอาด มีคา่ มากยิงຄ กว่าผ้าแคว้นกาสี มี
วัตถาภรณ์อนั วิจติ รงดงาม เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระ.
พระสารีบุตรเถระถามว่า
ดู ก่อนนางเทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นัก ส่ องสว่ าง
ไสวไปทัวຄ ทุกทิศ สถิตอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่ านมีวรรณะ
เช่ นนี เพราะกรรมอะไร อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมาน
นี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄ งทุกอย่ างอันเป็ นทีรຄ ักแห่ ง
ใจ ย่ อมเกิดขึน แก่ ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อนนางเทพธิดาผู้
มีอานุภาพมาก เราขอถามท่ าน เมือຄ ตอนทีຄท่านเกิดเป็ นมนุษย์
ได้ ทาํ บุญอะไรไว้ อนึຄง ท่ านมีอานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมี
สว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศอย่ างนี เพราะกรรมอะไร.
นางเทพธิดานัน ตอบว่า
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เมือຄ ก่ อนดิฉัน เป็ นเปรต พระคุณ เจ้ า เป็ นมุนี มี ความ
กรุณาในโลก ได้ เห็น ดิฉัน ซู บ ผอมเหลือง ถูก ความหิว แผด
เผา เปลือยกาย มีหนังแตกเป็ นริวรอย เสวยทุกขเวทนา ได้
ถวายข้ าวคํา หนึຄง ผ้ า ประมาณเท่ า ฝ่ ามือ ผืน หนึຄง นํา ดืมຄ ขัน
หนึຄง แก่ ภกิ ษุ แล้วอุทศิ ส่ วนกุศลไปให้ ดฉิ ัน ขอท่ านจงดูผล
แห่ ง ข้ าวคําหนึຄง ทีຄพระคุณ เจ้ า ถวายแล้ว ดิฉัน เป็ นผู้ ประกอบ
ด้ วยสิຄ งทีຄน่าปรารถนา บริโภคอาหารมีกบั ข้ าวมีรสหลายอย่ าง
สามารถดํารงอยู่ได้ ตงั พัน ๆ ปี ขอพระคุณเจ้ าจงดูผลแห่ งการ
ถวายผ้ าประมาณเท่ าฝ่ ามือ ทีຄดฉิ ันได้ รับนีเถิด ข้ าแต่ พระคุณ
เจ้ าผู้ เจริญ ผ้ าในแว่ นแคว้ นของพระเจ้ านันทราชมีประมาณ
เท่ าใด ผ้ านุ่งผ้ าห่ มของดิฉันมีมากกว่ านันอีก คือ ผ้ าไหม ผ้ า
ขนสั ตว์ ผ้ าป่ าน ผ้ าฝ้ าย ผ้ าแม้ เหล่ านัน ทังกว้ างทังยาว ทังมี
ค่ ามาก ห้ อยอยู่ในอากาศ ดิฉันเลือกเอาแต่ ผนื ทีพຄ อใจมานุ่งห่ ม
ขอพระคุณเจ้ าจงดูผลแห่ งการถวายนํา ดืมຄ ขันหนึຄงซึຄงดิฉันได้
รับอยู่นี สระโบกขรณี ๔ เหลียຄ มลึก อันบุญกรรมสร้ างให้ ดี
แล้ว มีนํา ใส มีท่าราบเรียบ มีนํา เย็น มีกลินຄ หอม หาสิຄ งเปรียบ
มิได้ ดารดาษไปด้ วยดอกปทุมและดอกอุบล เต็มไปด้ วยนํา
สะอาดอัน ดารดาษไปด้ วยเกสรบัว ดิฉัน ปราศจากภัย ย่ อม
รืຄนรมย์ ชืຄนชมบันเทิงใจ ข้ าแต่ พระคุณเจ้ าผู้เจริญ ดิฉันมาเพือຄ
จะไหว้ พระคุณเจ้ าผู้เป็ นมุนี ผู้มคี วามกรุณาในโลก.
จบ สังสารโมจกเปติวตั ถุที  ๑
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อุพพรีวรรคที่ ๒
อรรถกถาสังสารโมจกเปติวัตถุที่ ๑
พระศาสดา เมือຄ ประทับอยู่ในพระเวฬุวนั ทรงปรารภนางเปรต
ตนหนึຄง ในบ้านชือຄ ว่า อิฏฐกวดี แคว้น มคธ จึง ตรัส คํา เริมຄ ต้น ว่า
นคฺคา ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในแคว้นมคธ ได้มหี มูบ่ า้ น ๒ หมู่ คือ หมูบ่ า้ นอิฏฐกวดี
และหมูบ่ า้ นทีฆราชิ. ใน ๒ หมูบ่ า้ นนัน มีพวกคนมิจฉาทิฏฐิ. ทีเຄ รียก
ว่าพวกสังสารโมจกะเป็ นอันมากอยู่ประจํา. ก็ในอดีตกาลเมือຄ ๕๐๐
ปี ก่อน มีหญิงคนหนึຄง บังเกิดในตระกูลสังสารโมจกะตระกูลหนึຄง ใน
บ้านอิฏฐกวดีนนั  แหละ ด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิฆา่ แมลงชนิดตักแตน
ຆ
เป็ นจํานวนมาก แล้วบังเกิดเป็ นเปรต.
นางเสวยทุกข์มคี วามหิวกระหายเป็ นต้น ถึง ๕๐๐ ปี เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของเราทัง หลายเสด็จ อุบตั ิขนึ ในโลก ทรงประกาศ
พระธรรมจักรอันบวร เสด็จเข้าไปอาศัยเมืองราชคฤห์ ประทับอยูใ่ น
พระเวฬุวนั โดยลําดับ นางกลับมาเกิดในตระกูลสังสารโมจกะนัน แล
ตระกูลหนึຄง ในหมูบ่ า้ นอิฏฐกวดี ในเวลาทีนຄ างมีอายุ ๗-๘ ขวบ ได้
สามารถเล่นรถกับพวกเด็กหญิงอืนຄ ๆ ได้ ท่านพระสารีบุตรเถระ.
อาศัยบ้านนัน นันแหละ
ຄ
อยูใ่ นอรุณวดีวหิ าร วันหนึຄง พร้อมด้วยภิกษุ
๑๒ รูป เดินไปตามทางใกล้ประตูบา้ นนัน . ในขณะนัน เด็กหญิงชาว
บ้านเป็ นจํานวนมาก ออกจากบ้านไปเล่นอยู่ใกล้ประตู มีใจเลือຄ มใส
จึงรีบมาไหว้พระเถระและภิกษุเหล่านัน ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ตาม
ทีเຄ ห็นมารดาบิดาปฏิบตั .ิ ส่วนหญิงคนนีนนั  เป็ นธิดาแห่งตระกูลทีຄ
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ไม่มศี รัทธา ขาดความประพฤติของคนดี เพราะไม่ได้สงสมกุ
ั ຄ ศลไว้
เสียนาน จึงไม่เอือ เฟื อ ยืนอยู่เหมือนคนไม่มโี ชค. พระเถระเห็น
ความประพฤติในกาลก่อนของนาง การทีนຄ างมาเกิดในตระกูลสังสารโมจกะในบัดนี และการทีຄนางมีกรรมอันสมควรแก่การเกิดในนรก
ต่อไป ทราบว่า ถ้าหญิงคนนี จักไหว้เราไซร้ จักไม่บงั เกิดในนรก แม้
เมือຄ เกิดเป็ นเปรต จักได้สมบัตเิ พราะอาศัยเราเหมือนกัน ดังนี เป็ นผู้
มีใจถูกกรุณาตักเตือน จึงกล่าวกะเด็กหญิงเหล่านัน ว่า พวกเจ้าไหว้
ภิกษุทงั  หลาย แต่เด็กหญิงคนนี ยืนอยู่เหมือนคนไม่มโี ชค. ลําดับ
นัน เด็กหญิงเหล่านัน จึงพากันจับมือนางฉุดคร่ามาให้ไหว้เท้าพระ
เถระโดยพลการ.
สมัยต่อมา นางเจริญวัย บิดามารดายกนางให้แก่กุมารคนหนึຄง
ในตระกูลสังสารโมจกะ ในบ้านทีฆราชิ พอครรภ์แก่เต็มทีຄก็ตายไป
บังเกิดเป็ นเปรต เปลือยกายรูปร่างน่าเกลียด ถูกความหิวกระหาย
ครอบงํา น่าเกลียดเป็ นอย่างยิงຄ เทียຄ วไปในตอนกลางคืน แสดงตน
แก่ทา่ นพระสารีบุตรเถระ แล้วยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึຄง.
พระเถระเห็นนางนัน จึงถามด้วยคาถาว่า :ท่ านเปลือยกาย มีรูปร่ างน่ าเกลียด ซู บผอม สะพรัຄงไป
ด้ วยเส้ นเอ็น ดูก่อนนางผู้ซูบผอม มีแต่ ซีຄโครง ท่ านเป็ นใคร
เล่ า มายืนอยู่ในทีนຄ ี.
นางเปรตได้ฟังดังนีแล้ว เมือຄ จะประกาศตน จึงกล่าวคาถาว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรตเข้ าถึงทุคติ เกิดในยมโลก
เพราะทําบาปกรรมไว้ จึงจากมนุสสโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
ถูกพระเถระถามถึงกรรมทีทຄ าํ ไว้อกี ว่า :๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ - ว่าด้วยไม่ทำบุญต้องเกิดเป็นนางเปรต
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ท่ านทํากรรมชัຄวอะไร ด้ วยกาย วาจา และใจ ไว้ เล่ า เพราะ
วิบากของกรรมอะไร ท่ านจึง จากมนุสสโลกนี ไปสู่ เปตโลก
ดังนี.
เมือຄ นางจะแสดงว่า ดิฉนั ไม่เคยให้ทานเลย เป็ นคนตระหนีຄ จึง
เกิดในกําเนิดเปรต เสวยทุกข์มหันต์ถงึ อย่างนี จึงได้กล่าว ๓ คาถา
ว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าใดเป็ นบิดาก็ดี มารดาก็ดี หรือ
ว่ า เป็ นญาติ ก็ดี มี จิต เลือຄ มใส จึง ชักชวนดิฉัน ว่ า จงให้ ทาน
แก่ สมณพราหมณ์ คนผู้ อนุเคราะห์ แก่ ดฉิ ัน เช่ น นัน มิได้ ม.ี
ตังแต่ นีไป ดิฉันจึงเป็ นเปรตเปลือยกาย มีความหิวและความ
กระหายเบียดเบียน เทียຄ วไปเช่ นนี ถึง ๕๐๐ ปี นี เป็ นผลแห่ ง
บาปกรรมของดิฉัน. ข้ าแต่ พระผู้เป็ นเจ้ า ดิฉันมีจิตเลือຄ มใส
จะขอไหว้ ท่าน ข้ าแต่ ท่านผู้แกล้ วกล้า มีอานุภาพมาก ขอท่ าน
จงอนุเคราะห์ แก่ ดฉิ ันเถิด ขอท่ านจงให้ ทานอย่ างใดอย่ างหนึຄง
แล้ วอุทศิ กุศลมาให้ ดฉิ ัน ขอท่ านจงเปลือ งดิฉันจากทุคติด้วย
เถิด.
เมือຄ นางเปรตกล่าวอ้อนวอนอย่างนัน เพือຄ จะแสดงประการทีพຄ ระ
เถระปฏิบตั ิ พระสังคีตกิ าจารย์ จึงกล่าวคาถา ๓ คาถาว่า :พระสารีบุตรผู้มใี จอนุเคราะห์ จึงรับคําของนางแล้ว ถวาย
คําข้ าว ๑ คํา และผ้ าประมาณเท่ าฝ่ ามือผืนหนึຄง และนํา ดืมຄ ๑
ขัน แก่ ภิกษุรูปหนึຄง แล้ วอุทศิ ทักษิณาไปให้ นางเปรตนัน. พอ
ท่ านพระสารีบุตรอุทศิ ส่ วนบุญให้ กุศลวิบากคือข้ าว นํา และ
เครืຄองนุ่งห่ ม ก็เกิดทันที นีเ ป็ นผลแห่ งทักษิณา. ภายหลังนาง
๘๐
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เปรตนัน มีร่างกายบริสุทธิຈ นุ่งห่ มผ้ าอันสะอาด มีค่ามากยิงຄ
กว่ าผ้ าแคว้ นกาสี มีวตั ถาภรณ์ วจิ ิตรงดงาม เข้ าไปหาท่ านพระ
สารีบุตรเถระ.
ลําดับนัน ท่านพระสารีบุตร เห็นนางเปรตนัน มีอนิ ทรีย์ผอ่ งใส
มีผวิ พรรณผุดผ่อง มีผา้ และอาภรณ์เครือຄ งประดับอันเป็ นทิพย์ ส่อง
สว่างไปรอบด้าน ด้วยรัศมีของตน ผูเ้ ข้าไปหาแล้วยืนอยู่ ประสงค์จะ
ให้นางเปรตนัน ประกาศผลกรรม โดยประจักษ์ จึงได้กล่าวคาถา ๓
คาถาว่า :ดูก่อน นางเทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นัก ส่ องสว่ าง
ไสวไปทัวຄ ทุกทิศ สถิตอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่ านมีวรรณะ
เช่ นนี เพราะกรรมอะไร อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมานนี
เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄ งทุกอย่ างอันเป็ นทีนຄ ่ ารัก เกิด
ขึน แก่ ท่าน เพราะกรรมอะไร ? ดูก่อนเทพธิดา ผู้มีอานุภาพ
มาก เราขอถามท่ าน ท่ านเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ บุญอะไรไว้ อนึຄง
ท่ านมีอานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมีอนั สว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศ
อย่ างนี เพราะกรรมอะไร.
นางเปรตถูกพระเถระถามซําอย่างนี เมือຄ จะประกาศเหตุทตຄี นได้
สมบัตนิ นั  จึงได้กล่าวคาถาทีเຄ หลือว่า :เมือຄ ก่อนดิฉันเป็ นเปรต พระคุณเจ้ าเป็ นมุนีผู้มคี วามกรุณา
ในโลก ได้ เห็นดิฉันซู บผอมเหลือง ถูกความหิวแผดเผา เปลือย
กาย มี หนัง แตก เป็ นริว รอย เสวยทุกขเวทนา จึง ได้ ถวาย
ข้ าวคําหนึຄง ผ้ าประมาณเท่ าฝ่ ามือ ๑ ผืน นํา ดืมຄ ๑ ขัน แด่ ภิกษุ
แล้ วอุทศิ ส่ วนกุศลไปให้ ดฉิ ัน ขอท่ านจงดูผลแห่ งข้ าวคําหนึຄง
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ทีຄ พระคุณ เจ้ า ถวายแล้ ว ดิฉัน เป็ นผู้ ทีຄ ได้ รับ สิຄ ง ทีຄ น่า ปรารถนา
บริโภคอาหารมีกบั ข้ าวมีรสหลายอย่ าง ดํารงอยู่ ได้ ตงั พัน ๆ
ปี ขอพระคุณเจ้ า จงดูผลแห่ งการถวายผ้ าประมาณเท่ าฝ่ ามือ
ทีຄดฉิ ันได้ รับนีเถิด ข้ าแต่ พระคุณเจ้ าผู้เจริญ ผ้ าในแว่ นแคว้ น
ของพระเจ้ านันทราช มีประมาณเท่ าใด ผ้ านุ่งผ้ าห่ มของดิฉัน
มีมากกว่ านันอีก คือ ผ้ าไหม ผ้ าขนสั ตว์ ผ้ าป่ าน ผ้ าฝ้ าย ผ้ า
แม้ เหล่ า นัน ทัง กว้ าง ทัง ยาว ทัง มีค่า มาก ห้ อยอยู่ ในอากาศ
ดิฉัน เลือกเอาแต่ ผนื ทีຄ พอใจมานุ่ง ห่ ม ขอพระคุณ เจ้ า จงดู ผล
แห่ งการถวายนํา ดืมຄ ๑ ขัน ซึຄงดิฉันได้ รับอยู่นี สระโบกขรณี
๔ เหลียຄ มลึก อันบุญกรรมสร้ างให้ ดีแล้ ว มีนํา ใส มีท่าราบ
เรียบ นํา เย็น มีกลินຄ หอมหาสิຄ งเปรียบมิได้ ดารดาษไปด้ วย
ดอกปทุมและดอกอุบล เต็มไปด้ วยนํา อันดารดาษไปด้ วยเกสร
ดอกบัว ดิฉันปราศจากภัย รืຄนรมย์ ชืຄนชม บันเทิงใจอยู่ ข้ าแต่
พระคุณเจ้ าผู้เจริญ ดิฉันมาเพือຄ จะไหว้ พระคุณเจ้ า ผู้เป็ นมุนี
มีความกรุณาในโลก.
ในคํานัน ใคร ชือຄ ว่า นันทราชาองค์นี ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ใน
หมู่มนุษย์ผู้มอี ายุ ๑๐,๐๐๐ ปี มีกฎุมพีชาวเมืองพาราณสีคนหนึຄง
เทียຄ วเดินเล่นในป่ า ได้เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ารูปหนึຄงทีใຄ นป่ า. พระ
ปั จเจกพุทธเจ้า รูป นัน กําลัง ทํา จีวรอยู่ ในป่ า นัน เมือຄ ผ้า อนุวาตไม่
พอ ก็เริมຄ จะพับเก็บ. กฎุมพีนนั  เห็นดังนัน จึงกล่าวว่า ท่านทําอะไร
ขอรับ แม้ทา่ นจะไม่พดู อะไร ๆ เพราะท่านเป็ นผูม้ กั น้อย ก็รูว้ า่ ผ้า
ทีຄจะทําผ้าจีวรไม่พอ จึงวางผ้าห่มของตน ทีຄใกล้เท้าของพระปั จเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไป. พระปั จเจกพุทธเจ้าถือเอาผ้าห่มนัน มาใช้เป็ น
ผ้าอนุวาตของจีวร. ในเวลาสิน ชีวติ กฎุมพีนนั  ตายไปเกิดในภพ
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ดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัตอิ ยูใ่ นภพดาวดึงส์นนั  ตลอดชัวอายุ
ຄ
จุตจิ าก
ภพดาวดึงส์นนั  ไปบังเกิดในตระกูลอํามาตย์ บ้านหนึຄง ในทีปຄ ระมาณ
๑ โยชน์ จากเมืองพาราณสี.
ในเวลาเขาเจริญวัย ได้มกี ารป่ าวร้องงานนักขัตตฤกษ์ ในบ้าน
นัน เขาพูดกะมารดาว่า คุณแม่ จงให้ผา้ สาฎกแก่ฉนั บ้าง ฉันจักเล่น
งานนักขัตฤกษ์. มารดาได้นําเอาผ้าทีซຄ กั ไว้สะอาดดีออกมาให้. เขา
พูดว่า ผ้าผืนนี เนือหยาบจ๊ะแม่. มารดาจึงได้นําผ้าอืนຄ มาให้, แม้ผา้
ผืนนัน เขาก็ปฏิเสธเสียอีก. ลําดับนัน มารดาจึงกล่าวกะเขาว่า พ่อ
เอ๋ย พวกเราเกิดในเรือนทีຄไม่มบี ุญ ยากจะได้ผา้ ทีຄเนือละเอียดกว่า
นี. เขากล่าวว่า ฉันจะไปยังทีຄทຄจี ะได้นะแม่. มารดากล่าวว่า ไป
เถอะลูก แม่ปรารถนาจะให้เจ้าได้ราชสมบัติ ในเมืองพาราณสีในวัน
นีแหละ. เขารับพรแล้ว ไหว้มารดา ทําประทักษิณแล้วกล่าวว่า ฉัน
ไปละแม่. แม่กพ็ ดู ว่า ไปเถอะลูก. ได้ยนิ ว่า มารดานัน ได้มคี วามคิด
อย่างนีวา่ เขาจักไปไหนรอด เขาก็จกั นังอยู
ຄ ่ในเรือนนี หรือออกเดิน
เล่นไปเรือนนัน . ส่วนเขาถูกแรงแห่งบุญเก่าตักเตือนอยู่ จึงออกจาก
บ้านไปเมืองพาราณสีแล้ว นอนคลุมศีรษะบนแผ่นศิลาอันเป็ นมงคล.
ก็วนั นัน เป็ นวันทีพຄ ระเจ้าพาราณสีสวรรคตได้ ๗ วัน.
พวกอํามาตย์และปุโรหิต พากันถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย
นังปรึ
ຄ กษากันทีพຄ ระลานหลวงว่า พระราชา มีพระราชธิดา ๑ พระองค์, แต่พระราชโอรสไม่ม,ี ราชสมบัติทຄไี ม่มพี ระราชาครอบครอง
ย่อมตัง อยู่ ไม่ ได้, พวกเราจัก ปล่อยบุษยรถอัน มีส ีเหมือนดอกโกมุท เพือຄ เสียຄ งทายหาผู้ ม ี บุญ ทีຄ จะมาครองราชสมบัติ เขาพากัน
เทียมรถแล้ว วางเครือຄ งราชกกุธภัณฑ์ ๕ อย่าง มีเศวตฉัตรเป็ น
ประธาน วางไว้ในรถนันแหละ
ຄ
แล้วปล่อยรถไป ให้ประโคมดนตรี
ตามมาข้างหลัง. รถออกจากประตูดา้ นทิศตะวันออก ได้มงุ่ ตรงไป
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ยังพระราชอุทยาน. อํามาตย์บางพวกกล่าวว่า รถมุง่ หน้าไปทาง
อุทยาน เพราะความเคยชิน, พวกเราจะให้กลับ. ปุโรหิตกล่าวค้าน
ว่า อย่าให้กลับเลย. รถทําประทักษิณทีຄกุมารนอนอยู่แล้ว ทําท่า
จะไปต่อแต่กไ็ ด้หยุดเสีย. ปุโรหิต ดึงชายผ้าห่มของกุมารนัน ออก
ตรวจดูฝ่าเท้าทัง ๒ ข้างตามตําราดูลกั ษณะ กล่าวว่า ทวีปนี จง
ยกไว้ กุมารนีสมควรเพือຄ จะครอบครองเอกราช ในทวีปใหญ่ทงั  ๔ มี
ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็ นบริวาร ดังนีแล้ว จึงให้ประโคมดนตรีขนึ ๓
ครัง ว่า จงประโคมดนตรี จงประโคมอีก.
ลําดับ นัน กุมารเปิ ด หน้า แลดูแล้ว กล่าวว่า พ่อ ทัง หลาย พวก
ท่านพากัน มา ด้วยการงานอะไร. พวกอํามาตย์กล่าวว่า ข้า แต่
สมมุตเิ ทพ ราชสมบัตถิ งึ แก่ทา่ น. กุมารถามว่า พระราชาของพวก
ท่านไปไหนเสียเล่า ? พวกอํามาตย์กล่าวว่า ทิวงคตเสียแล้วนาย.
กุมารถามว่า ล่วงไปกีຄวนั แล้ว ? พวกอํามาตย์กล่าวว่า วันนีเป็ น
วันทีຄ ๗. กุมารถามว่า พระราชโอรส พระราชธิดา ไม่มดี อกหรือ ?
พวกอํามาตย์กล่าวว่า มีแต่พระราชธิดา พระราชโอรสไม่ม.ี กุมาร
กล่าวว่า ถ้าอย่างนัน เราจักครอบครองราชสมบัต.ิ พวกอํามาตย์
เหล่านัน พากันทํามณฑปสําหรับอภิเษกในทันทีทนั ใด แล้วประดับ
พระราชธิดาด้วยเครือຄ งอลังการทัง ปวงแล้ว นํามายังพระราชอุทยาน
ทําการอภิเษกสมรสกับกุมาร.
ลําดับนัน พวกอํามาตย์ น้อมนําผ้ามีคา่ แสนหนึຄง เข้าไปถวาย
พระราชกุมารผูอ้ ภิเษกแล้วนัน . พระราชาพระองค์ใหม่นนั  ตรัสถาม
ว่า นีຄอะไรกันพ่อ ? พวกอํามาตย์กราบทูลว่า ผ้าสําหรับนุ่งพระเจ้า
ข้า. พระราชารับสังว่
ຄ า ผ้าเนือหยาบมิใช่หรือ พ่อ. พวกอํามาตย์
ทูล ว่า ข้า แต่ สมมุตเิ ทพ ในบรรดากระบวนผ้า ทีຄพวกมนุษย์ใช้สอย
กัน ผ้าทีลຄ ะเอียดกว่านีไม่มี พระเจ้าข้า. พระราชาตรัสถามว่า พระ
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ราชาพระองค์เก่าของพวกท่าน ทรงนุ่งผ้าเห็นปานนีหรือ ? พวก
อํามาตย์ทลู ว่า พระเจ้าข้า ข้าแต่สมมุตเิ ทพ. พระราชาองค์ใหม่ตรัส
ว่า พระราชาของพวกท่านเห็นจะไม่ม ีบุญ พวกท่านจงนํา เอาพระ
เต้าทองมา เราจักได้ผา้ . พวกอํามาตย์ จึงนําเอาพระเต้าทองมา.
พระราชาเสด็จลุกขึน ล้างพระหัตถ์ ด้วยพระองค์ บ้วนพระโอษฐ์ แล้ว
เอาพระหัตถ์กอบนํา สาดไปทางทิศตะวัน ออก. ในคราวนัน ต้น
กัลปพฤกษ์ ๘ ต้น ทําลายแผ่นดินหนาผุดขึน . ทรงกอบนําอีกแล้ว
สาดไปในทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทรงสาดไปทัง ๔ ทิศ อย่าง
นี ด้วยประการฉะนี ต้นกัลปพฤกษ์ทศิ ละ ๘ ต้น ๘ ต้น รวมเป็ น ๓๒
ต้น ผุดขึน ทัวทุ
ຄ กทิศ. บางอาจารย์กล่าวว่า ต้นกัลปพฤกษ์ผดุ ขึน
๖๔ ต้น โดยแบ่งเป็ นทิศละ ๑๖ ต้น. พระราชาทรงนุ่งผ้าทิพย์ผนื
หนึຄง ห่มผืนหนึຄงแล้วตรัสว่า พวกท่านจงเทียຄ วตีกลองป่ าวประกาศ
ว่า ในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราช พวกผูห้ ญิงทีกຄ รอด้าย ไม่ตอ้ ง
กรอด้ายอีกแล้ว ให้พากันมานําผ้าจากต้นกัลปพฤกษ์ไปใช้ ดังนีแล้ว
จึงให้ยกเศวตฉัตรขึน ทรงตกแต่งประดับประดา เสด็จขึน คอช้างตัว
ประเสริฐ เข้าพระนคร ขึน สูป่ ราสาทแล้ว เสวยมหาสมบัต.ิ
เมือຄ เวลาล่วงไปอย่างนี วันหนึຄง พระเทวีเห็นสมบัตขิ องพระราชา
แล้ว ทรงแสดงอาการแห่งความกรุณาว่า พุทโธ่ ท่านผูม้ ตี ปะ และถูก
ย้อนถามว่า นีຄอะไรกัน พระเทวี จึงทูลว่า ข้าแต่สมมุตเิ ทพ สมบัตขิ อง
พระองค์ใหญ่ยงิຄ พระองค์ได้กระทํากรรมอันงามไว้ในอดีตกาล, บัดนี
ไม่ทรงทํากุศลไว้เพือຄ ประโยชน์แก่อนาคตกาล. พระราชาตรัสว่า เรา
จะให้แก่ใคร ไม่มที า่ นผูม้ ศี ลี . พระเทวีกราบทูลว่า ข้าแต่สมมุตเิ ทพ
ชมพูทวีป ไม่วา่ งเปล่าจากพระอรหันต์ทงั  หลาย ขอพระองค์ทรงจัก
เตรียมทานไว้เท่านัน หม่อมฉัน จัก ได้พระอรหันต์. ในวัน รุง่ ขึน
พระราชาสังให้
ຄ ตระเตรียมทานอัน ควรแก่คา่ มากไว้. พระเทวีทรง
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อธิษฐานว่า ถ้าในทิศนีมพี ระอรหันต์ไซร้ ขอนิมนต์มารับภิกษาหาร
ของดิฉนั ทัง หลายในทีຄนี เถิด แล้ว ทรงนอนราบผิน หน้า ไปทางทิศ
เหนือ. เมือຄ พระเทวีนอนลงเท่านัน บรรดาพระปั จเจกพุทธเจ้า ๕๐๐
องค์ ผูเ้ ป็ นพระราชโอรสของนางปทุมวดี ซึงຄ อยูใ่ นป่ าหิมพานต์ พระ
มหาปทุม ปั จเจกพุทธเจ้า ผู้เป็ น พีຄชาย เรียกพระปั จเจกพุทธเจ้า ผู้
น้องชายมาว่า ท่านผูน้ ิรทุกข์ พระเจ้านันทราชนิมนต์พวกท่าน ขอ
พวกท่านจงรับ นิมนต์ของพระองค์เถิด. พระปั จเจกพุทธเจ้า เหล่า
นัน รับนิมนต์แล้ว เหาะไปทันที แล้วลงทีปຄ ระตูดา้ นทิศเหนือ. พวก
มนุษย์กราบทูลแต่พระราชาว่า ข้าแต่สมมุตเิ ทพ พระปั จเจกพุทธเจ้า
๕๐๐ องค์มาแล้ว. พระราชาพร้อมกับพระเทวีเสด็จมาไหว้ รับบาตร
แล้วนิมนต์ให้พระปั จเจกพุทธเจ้าทัง หลาย ขึน ยังปราสาท ถวายทาน
แด่ พระปั จเจกพุทธเจ้า เหล่า นัน บนปราสาท ในเวลาเสร็จ ภัตตกิจ
พระราชาทรงหมอบทีใຄ กล้เท้าของพระสังฆเถระ พระเทวีทรงหมอบ
ทีຄใกล้เท้า ของพระสังฆนวกะ ให้ทรงกระทํา ปฏิญญาว่า พระผู้เป็ น
เจ้าทัง หลาย จักไม่ลาํ บากด้วยปั จจัยสีຄ ข้าพเจ้าทัง หลายจักไม่เสือຄ ม
จากบุญ ขอท่านทัง หลายจงให้ปฏิญญาแก่ขา้ พเจ้าทัง หลาย เพือຄ จะ
อยู่ในทีนຄ ี ดังนี แล้วให้สร้างสถานทีอຄ ยู่ในพระราชอุทยาน บํารุงพระ
ปั จเจกพุทธเจ้าทัง หลาย ตลอดชัวอายุ
ຄ
เมือຄ พระปั จเจกพุทธเจ้าเหล่า
นัน ปรินิพพานแล้ว ให้เล่นสาธุกฬี าแล้ว ให้ทาํ การฌาปนกิจด้วยไม้
หอมเป็ นต้น แล้วให้เก็บพระธาตุบรรจุในพระเจดีย์ เกิดความสังเวช
ว่า ความตายยังมีแก่ทา่ นผู้มอี านุภาพมาก แม้เห็นปานนี จะป่ วย
กล่าวไปใยถึง คนเช่น พวกเราเล่า จึง ทรงตัง พระราชโอรสองค์ใหญ่
ไว้ในราชสมบัติ ส่วนพระองค์เองทรงผนวชเป็ น ดาบส. ฝ่ ายพระ
เทวีคดิ ว่า เมือຄ พระราชา ทรงผนวชแล้ว เราจัก ทํา อะไร ดังนี จึง
ทรงผนวช. แม้ทงั  ๒ พระองค์ก็อยู่ในพระราชอุทยาน ทําฌานให้
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บังเกิดแล้วยับยัง อยู่ดว้ ยความสุขในฌาน ในเวลาสิน อายุ บังเกิดใน
พรหมโลก. ได้ยนิ ว่า พระเจ้านันทราชนัน ได้กลับชาติมาเกิดเป็ น
พระมหากัสสปเถระ พระสาวกผูใ้ หญ่ แห่ง พระศาสดา ของเราทัง
หลาย. ส่วนพระอัครมเหสีของพระเจ้านันทราชนัน ได้กลับชาติมา
เกิดเป็ นพระภิกษุณผี ชู้ อຄื ว่า ภัททกาปิ ลานีเถรี.
ก็ พระเจ้า นันทราชนี ทรงนุ่ง ห่ม ผ้า ทิพย์ ด้วยพระองค์ เองถึง
๑๐,๐๐๐ ปี ทรงทํา แว่น แคว้น ของพระองค์ทงั  หมดทีเดียว ให้เป็ น
เหมือนอุตตรกุรทุ วีป ได้ให้ผา้ ทิพย์แก่ พวกมนุษย์ผู้มาถึง แล้ว ๆ.
นางเปรตนัน หมายเอาความสําเร็จผ้าทิพย์นีนนั  และความสําเร็จแห่ง
ผ้าทัง ปวง จึงกล่าวว่า วัตถุเครือຄ งปกปิ ดกายในแว่นแคว้นของพระ
เจ้านันทราชมีประมาณเท่าไร.
บัดนี นางเปรตนัน เมือຄ จะแสดงว่า บัดนี ความสําเร็จของเรา
ไพบูลย์กว่า ความสําเร็จ ของพระเจ้า นันทราช จึง กล่าวคํา มีอาทิวา่
ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ผ้าและเครือຄ งปกปิ ดกายของเรา มากกว่าผ้าของ
พระเจ้านันทราชนัน .
เมือຄ นางเปรตกล่าวอย่างนัน ท่านพระสารีบุตรแสดงความนัน
โดยพิสดาร ในเมือຄ พวกคนชาวบ้านทัง ๒ คือ บ้านอิฏฐกวดี และ
บ้านทีฆราชี ผูม้ ายังสํานักตน ให้พวกเขาสลดใจ ให้พน้ จากมิจฉาทิฏฐิและกรรมชัวຄ ให้ตงั  อยู่ในภาวะเป็ น อุบาสก. เรือຄ งนัน ปรากฏ
แล้ว รู้กนั ทัวในหมู
ຄ
่ ภกิ ษุ. ภิกษุ ทงั  หลายกราบทูล เรือຄ งนัน แก่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้ เป็ น
อัตถุปปั ตติเหตุแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว เทศนา
นัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชนแล.
จบ อรรถกถาสังสารโมจกเปติวตั ถุที  ๑
๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ - ว่าด้วยไม่ทำบุญต้องเกิดเป็นนางเปรต

๘๗

๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ
ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระ
สารีบุตร
พระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึຄงว่า
[๙๙] ดูก่อนนางเปรตผู้ผอมมีแต่ ซีຄโครง ท่ านเป็ นผู้เปลือยกาย
มีรูปร่ างน่ าเกลียด ซู บผอม มีตัวสะพรัຄงไปด้ วยเส้ นเอ็น ท่ าน
เป็ นใครหรือมายืนอยู่ในทีนຄ ี.
นางเปรตนัน ตอบว่า
เมือຄ ในชาติก่อนดิฉันเคยเป็ นมารดาของท่ าน บัดนีดฉิ ัน
เข้ าถึงเปตวิสัย เพียบพร้ อมไปด้ วยความหิวและความกระหาย
เมือຄ ถูกความหิวครอบงําแล้ ว ย่ อมกินนํา ลาย นํา มูก เสมหะอัน
คนเขาถ่ มทิง แล้ว และกินมันเหลวแห่ งซากศพทีຄเขาเผาอยู่ทีຄ
เชิงตะกอน กินโลหิตของหญิงทังหลายทีคຄ ลอดบุตรและโลหิต
แห่ งบุรุษทังหลายทีຄถูกตัดมือ เท้ า และศีรษะ ทีຄเป็ นแผล กิน
เนือ เอ็น และข้ อมือข้ อเท้ าเป็ นต้ นของชายหญิง กินหนอง
และเลือดแห่ งปศุสัตว์ และมนุษย์ ทงั หลาย ไม่ มที พีຄ งึຄ ไม่ มที อีຄ ยู่
อาศัย นอนบนเตียงของคนตายซึຄงเขาทิง ไว้ ในป่ าช้ า ลูกเอ๋ย
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ขอลูกจงให้ ทานแล้วอุทศิ ส่ วนบุญมาให้ แม่ บ้าง ไฉนหนอ แม่
จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือด.
ท่านพระสารีบุตรเถระผูม้ จี ติ อนุเคราะห์ได้ฟังคําของอดีตมารดา
แล้ว จึงปรึกษากับท่านพระโมคคัลลานะเถระ ท่านพระอนุรทุ ธะ และ
ท่านพระกัปปิ นะ แล้วให้สร้างกุฎี ๔ หลัง แล้วถวายกุฎี ทัง ข้าวและ
นําให้แก่สงฆ์ผมู้ าจากทิศทัง ๔ อุทศิ ส่วนกุศลไปให้มารดา ในทันใด
นัน เอง กุศลวิบาก คือ ข้าว นํา และผ้า ก็เกิด ขึน นี เป็ น ผลแห่ง
ทักษิณา ภายหลังนางมีรา่ งกายบริสทุ ธิสຈ ะอาด นุ่งห่มผ้าอันมีคา่ ยิงຄ
กว่าผ้าแคว้นกาสี ประดับด้วยวัตถาภรณ์อนั วิจติ รเข้าไปหาท่านพระ
มหาโมคคัลลานเถระ.
ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระจึงถามว่า
ดู ก่อนนางเทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นัก ส่ องสว่ าง
ไสวไปทัวຄ ทุก ทิศ สถิต อยู่ ดุจ ดาวประกายพรึก ท่ านมี วรรณะ
เช่ นนี เพราะกรรมอะไร อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมาน
นี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄ งทุกอย่ างอันเป็ นทีຄพอใจ
ย่ อมบังเกิด แก่ ท่านเพราะกรรมอะไร ดู ก่อนนางเทพธิดาผู้ มี
อานุภาพมาก อาตมาขอถามท่ าน เมือຄ ท่ านเป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ
บุญอะไรไว้ อนึຄง ท่ านมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่ าง
ไสวไปทัวຄ ทุกทิศอย่ างนี เพราะบุญอะไร.
นางเทพธิดานัน ตอบว่า
เมือຄ ก่ อน ดิฉันเป็ นมารดาของท่ านพระสารีบุตรเถระ ใน
ชาติอนืຄ ๆ เกิดในเปตวิสัย เพียบพร้ อมไปด้ วยความหิวและ
ความกระหาย เมือຄ ถูก ความหิว ครอบงํา แล้ว จึง กิน นํา ลาย
นํา มูก เสมหะอันเขาถ่ มทิง ไว้ และกินมันเหลวแห่ งซากศพ ทีຄ
เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินโลหิตของหญิงทีຄคลอดบุตร และ
๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระสารีบุตร
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โลหิตแห่ งบุรุษทังหลายซึຄงถูกตัดมือ เท้ า และศีรษะ ทีຄเป็ น
แผล กินเนือ เอ็น ข้ อมือและข้ อเท้ าของชายหญิง กินหนอง
และเลือดของปศุสัตว์ และมนุษย์ ดิฉัน ไม่ มี ทีຄ พงึຄ ไม่ มี ทีຄ อยู่
อาศัย นอนบนเตียงของคนตาย ทีเຄ ขาทิง ไว้ ในป่ าช้ า ดิฉันกลับ
กลายเป็ นผู้ไม่ มีภัยแต่ ทไีຄ หน ๆ บันเทิงอยู่ เพราะทานของท่ าน
พระสารีบุตร ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันมาตรงนี เพือຄ จะไหว้
ท่ านพระสารีบุตรผู้เป็ นนักปราชญ์ มีความกรุณาในโลก.
จบ สาริปตุ ตเถรมาตุเปติวตั ถุที  ๒

อรรถกถาสาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุที่ ๒
พระศาสดาเมือຄ เสด็จประทับอยูท่ พຄี ระเวฬุวนั มหาวิหาร ทรงปรารภ
นางเปรตผู้ มารดาของท่านพระสารีบุตรเถระ โดยชาติ ทຄี ๕ แต่
ปั จจุบนั ชาตินี จึง ตรัส คาถานี ม ีคาํ เริมຄ ต้น ว่า นคฺคา ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ ดังนี.
วันหนึຄง ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระ
อนุรทุ ธะ และท่านพระกัปปิ นะ ได้อยู่ในราวป่ าแห่งหนึຄง ไม่ไกลแต่
กรุงราชคฤห์. ก็สมัยนัน แล ในกรุงพาราณสี มีพราหมณ์ คนหนึຄง
เป็ นคนมังคั
ຄ งຄ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก เป็ นดุจบ่อทีดຄ มຄื กินของสมณพราหมณ์ คนกําพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ได้ให้สงิຄ ของมี
ข้าว นํา ผ้า และทีนຄ อนเป็ นต้น และเมือຄ จะให้ ย่อมปฏิบตั ติ ามความ
พอใจของผูร้ บั ทานทุกอย่าง ตามลําดับของการให้มนี ําล้างเท้า และ
เช็ดเท้าเป็ นต้น ตามเวลาและตามความเหมาะสมแก่คนผูม้ าถึงแล้ว
ๆ. ในเวลาก่อนอาหารได้องั คาสภิกษุทงั  หลายด้วยข้าวและนําเป็ น
ต้นโดยเคารพ. เขาเมือຄ จะไปธุระถินຄ อืຄนจึงกล่าวกะภรรยาว่า. นาง
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ผูเ้ จริญ เธออย่าได้ทาํ ทานวิธนี ีตามทีบຄ ณ
ั ฑิตบัญญัตใิ ห้เสือຄ มเสีย จง
หมันดํ
ຄ ารงไว้โดยเคารพ. ภรรยาได้รบั คําแล้ว แต่พอสามีหลีกไป
เท่านัน ก็ตดั ขาดทานวิธีทຄบี ญ
ั ญัติไว้เพือຄ ภิกษุ ทงั  หลาย เป็ นอันดับ
แรก และเมือຄ คนเดิน ทางเข้าไปเพือຄ อยู่อาศัย ก็แสดงศาลาทีຄเก่า ทีຄ
ทอดทิง ไว้หลังเรือนด้วยคําว่า พวกท่านจงอยูท่ ศຄี าลานี. เมือຄ คนเดิน
ทางมาในทีຄนนั  เพือຄ ต้องการข้าวและนําเป็ นต้น จึงกล่าวคําหยาบว่า
ท่านจงกินคูถ ดืมຄ มูตร ดืมຄ โลหิต กินมันสมองของมารดาท่าน แล้วจึง
ระบุชอຄื ของสิงຄ ทีไຄ ม่สะอาด น่าเกลียด แล้วถ่มนําลายใส่
สมัยต่อมา นางทํากาละแล้ว อันอานุภาพกรรมซัดไป บังเกิดใน
กําเนิดเปรต เสวยทุกข์อนั เหมาะสมแก่วจีทจุ ริตของตน หวนระลึก
ถึงความสัมพันธ์กนั ในชาติก่อน มีความประสงค์จะมายังสํานักของ
ท่านพระสารีบุตร จึงมาถึงประตูวหิ าร. เทวดาผูส้ งิ อยู่ทปຄี ระตูวหิ าร
ของท่านพระสารีบุตรนัน ห้ามเข้าวิหาร. ได้ยนิ ว่านางเปรตนัน ได้
เคยเป็ นมารดาของพระเถระ ในชาติทຄี ๕ แต่ปัจจุบนั ชาตินี. เพราะ
ฉะนัน เธอจึงกล่าวอย่างนีวา่ ดิฉนั เป็ นมารดาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสารีบุตรเถระ ในชาติทຄี ๕ แต่ปัจจุบนั ชาติ ขอท่านจงให้ดฉิ นั เข้าประตู
เพือຄ เยียຄ มพระเถระ. เทวดาได้ฟังดังนัน จึงอนุญาตให้นางเข้าไป นาง
ครัน เข้าไปแล้ว ได้ยนื อยู่ ณ ทีสຄ ดุ แห่ง ทางจงกรมแสดงตนแก่ พระ
เถระ. พระเถระครัน ได้เห็นนางเปรตนัน เป็ นผูม้ ใี จอ่อนโยนอันความ
กรุณาตักเตือน จึงถามด้วยคาถาว่า
ท่ านเป็ นผู้ เปลือยกาย มี รูป ร่ างน่ า เกลียดซู บ ผอม มี ตวั
สะพรัຄงไปด้ วยเส้ นเอ็น ดูก่อนนางผู้ซูบผอม มีแต่ ซีຄโครง ท่ าน
เป็ นใครหรือ จึงมายืนอยู่ในทีนຄ ี.
นางเปรตนัน ถูกพระเถระถาม เมือຄ จะให้คาํ ตอบจึงได้กล่าวคาถา
๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระสารีบุตร

๙๑

๕ คาถา ความว่า
เมือຄ ก่ อนดิฉันเป็ นมารดาของท่ าน ในชาติอนืຄ ๆ ดิฉันเข้ า
ถึงเปตวิสัย เพียบพร้ อมไปด้ วยความหิว และความกระหาย
เมือຄ ถูกความหิวครอบงํา ย่ อมกินนํา ลาย นํา มูก เสมหะ ทีຄเขา
ถ่ มทิง และกินมันเหลวของซากศพ ทีຄเขาเผาทีຄเชิงตะกอน กิน
โลหิตของพวกหญิงทีຄคลอดบุตร และโลหิตของพวกบุรุษทีຄถูก
ตัดมือ เท้ า และศีรษะทีຄเป็ นแผล กินเนือ เอ็น และข้ อมือข้ อ
เท้ าเป็ นต้ นของชายหญิง กินหนองและเลือดของปศุสัตว์ และ
มนุษย์ ทงั หลาย ไม่ มีทีຄเร้ น ไม่ มีทีຄอยู่อาศัย นอนบนเตียงของ
คนตายทีຄเขาทิง ไว้ ในป่ าช้ า ลูกเอ๋ย ขอลูกจงให้ ทานแล้วอุทศิ
ส่ วนบุญ แก่ เราบ้ าง ไฉนหนอแม่ จึง จะพ้น จากการกิน หนอง
และเลือด.
ท่านพระสารีบุตรเถระ ได้สดับดังนัน แล้ว ในวันทีสຄ อง จึงเรียก
พระเถระ ๓ รูป มีทา่ นพระมหาโมคคัลลานเถระเป็ นต้นมา พร้อม
ด้วยพระเถระเหล่า นัน เทียຄ วไปบิณฑบาตในกรุง ราชคฤห์ ได้ไปถึง
พระราชนิเวศน์ ของพระเจ้าพิมพิสาร. พระราชาเห็นพระเถระแล้ว
จึงถามถึงเหตุแห่งการมาว่า ท่านขอรับ ท่านมาทําไม ? ท่านพระ
มหาโมคคัลลานะ จึง ได้ทลู เรือຄ งนัน แด่ พระราชา พระราชาตรัส ว่า
โยมรูแ้ ล้ว แล้วจึงละพระเถระ รับสังให้
ຄ เรียกอํามาตย์ผสู้ าํ เร็จราชการ
ทรงพระบัญชาว่า เธอจงสร้างกุฎี ๔ หลังในทีຄนีอนั สมบูรณ์ ดว้ ยร่ม
เงาและนํา อันวิจติ ร ไม่ไกลแต่เมือง และพระองค์เองก็ได้เสด็จไป
ในทีຄนนั  ได้ทรงกระทํา พระราชกรณียกิจ ทีຄควรทํา. เมือຄ กุฎีสาํ เร็จ
แล้ว จึงให้ตระเตรียมพลีกรรมทัง หมด เข้าไปตัง ข้าวนําและผ้าเป็ น
ต้น และเครือຄ งบริขารทุกอย่างทีຄสมควรแก่ภกิ ษุ สงฆ์ทมຄี าจากทิศทัง
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๔ มี พระพุทธเจ้าเป็ นประธาน แล้วมอบถวายสิงຄ ทัง หมดนัน แด่ทา่ น
พระสารีบุตรเถระ. ลําดับนัน พระเถระ ได้ถวายสิงຄ ทัง หมดนัน แต่
ภิกษุสงฆ์มาจากทิศทัง ๔ มีพระพุทธเจ้าเป็ นประธาน อุทศิ แก่นาง
เปรตนัน . นางเปรตนัน ได้อนุโมทนาส่วนบุญ นัน แล้ว บังเกิด ใน
เทวโลก เป็ นผูพ้ รังพร้
ຄ อมด้วยสิงຄ ทีนຄ ่าปรารถนาทุกอย่าง ในวันต่อมา
ก็ได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ ไหว้แล้วยืนอยู.่ พระ
เถระสอบถามนางเปรตนัน . นางเปรตนัน ได้แจ้งเหตุทຄตี นเข้าถึง
ความเป็ นเปรต และเข้าถึงความเป็ นเทวดาอีก. ด้วยเหตุนนั  ท่านจึง
กล่าวว่า :ท่ านพระสารีบุตรเถระผู้ มี จิต อนุเคราะห์ ได้ ฟัง คํา ของ
มารดาแล้ ว จึงปรึกษากับท่ านพระมหาโมคคัลลานะเถระ ท่ าน
พระอนุรุทธะและท่ านพระกัปปิ นะ แล้วให้ สร้ างกุฏิ ๔ หลัง
ถวายกุฎีทงั ข้ าวและนํา แด่ พระสงฆ์ มาจากทิศทัง ๔ อุทศิ ส่ วน
กุศลไปให้ แก่ มารดา. ในทันใดนัน เอง วิบากคือ ข้ าว นํา
และผ้ าก็เกิดขึน นีเป็ นผลแห่ งทักษิณา ภายหลังนางมีร่างกาย
บริสุทธิຈสะอาด นุ่งห่ มผ้ าอันมีค่า ยิงຄ กว่ าผ้ าแคว้ นกาสี ประดับ
ด้ วยวัตถาภรณ์ อนั วิจิตร เข้ าไปหาท่ านพระมหาโมคคัลลานะ
เถระ
ลําดับนัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ถามนางเปรตนัน ว่า
ดูก่อน นางเทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นัก ส่ องสว่ าง
ไสวไปทุกทิศ สถิตอยู่ ดุจดาวประกายพรึก. ท่ านมีวรรณะ
เช่ นนี เพราะกรรมอะไร อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมาน
นี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄ งทุกอย่ าง อันเป็ นทีຄพอใจ
ย่ อมบังเกิดแก่ ท่าน เพราะกรรมอะไร. ดูก่อน นางเทพธิดา
๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระสารีบุตร
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ผู้มีอานุภาพมาก อาตมภาพขอถามท่ าน เมือຄ ท่ านเป็ นมนุษย์
ได้ ทาํ บุญอะไรไว้ อนึຄงท่ านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกาย
สว่ างไสวไปทุกทิศอย่ างนี เพราะบุญอะไร.
ลําดับนัน นางเปรตจึงตอบโดยนัยมีอาทิวา่ ดิฉนั เป็ น มารดา
ของท่านพระสารีบุตร. คําทีเຄ หลือมีนยั ดังกล่าวมาแล้วนันแล.
ຄ
ลําดับ
นัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ ได้กราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุแล้ว ทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูเ้ ข้าถึงพร้อมแล้ว. เทศนา
นัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชน ฉะนัน แล.
จบ อรรถกถาสาริปตุ ตเถรมาตุเปติวตั ถุที  ๒
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๓. มัตตาเปติวัตถุ
ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต
นางติสสาถามหญิงเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๐๐] ดูก่อนนางเปรตผู้ซูบผอมมีแต่ ซีຄโครง ท่ านเป็ นผู้เปลือย
กาย มีรูปร่ างน่ าเกลียด ซู บผอม มีตวั สะพรัຄงไปด้ วยเส้ นเอ็น
ท่ านเป็ นใคร มายืนอยู่ในทีนຄ ี.
นางเปรตนัน ตอบว่า
เมือຄ ก่ อน ท่ านชืຄอติสสา ส่ วนฉันชืຄอมัตตา เป็ นหญิงร่ วม
สามีกบั ท่ าน ได้ ทาํ กรรมอันลามกไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่
เปตโลก
นางติสสาถามว่า
ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะ
วิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงจากมนุษยโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ฉัน เป็ นหญิง ดุร้ายและหยาบคาย มัก หึง หวง มี ความ
ตระหนีຄ เป็ นคนโอ้อวด ได้ กล่าววาจาชัຄวกะท่ าน จึงจากโลกนี
ไปสู่ เปตโลก
๓. มัตตาเปติวัตถุ

๙๕

นางติสสากล่าว
เรืຄองทัง หมดนัน เป็ นความจริง แม้ ฉัน ก็ รู้ ว่ า ท่ านเป็ น
หญิงดุร้ายอย่ างไร แต่ อยากจะถามท่ านสั กอย่ างหนึຄง ท่ านมี
สรีระเปื อนฝุ่ นเพราะกรรมอะไร.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ท่ านกับฉันพากันอาบนํา แล้ ว นุ่งห่ มผ้ าสะอาด ตบแต่ ง
ร่ างกายแล้ ว แต่ ฉันแต่ งร่ างกายเรียบร้ อยยิงຄ กว่ าท่ าน เมือຄ ฉัน
แลดูท่านคุยอยู่กบั สามี ลําดับนัน ความริษยาและความโกรธ
ได้ เกิดแก่ ฉันเป็ นอันมาก ทันใดนันฉันจึงกวาดเอาฝุ่ นโปรยลง
รดท่ าน ฉันมีสรีระเปื อนด้ วยฝุ่ น เพราะวิบากแห่ งกรรมนัน.
นางติสสากล่าวว่า
เรืຄองทังหมดนันเป็ นความจริง แม้ ฉันก็รู้ ว่า ท่ านเอาฝุ่ น
โปรยใส่ ฉัน แต่ ฉันอยากจะถามท่ านสั กอย่ างหนึຄง ท่ านเป็ น
หิดคันไปทัวຄ ตัว เพราะกรรมอะไร.
นางเปรตนัน ตอบว่า
เราทังสองเป็ นคนหายา ได้ พากันไปทีຄป่า ส่ วนท่ านนัน
หายามาได้ แต่ ฉันกลับนําเอาผลหมามุ่ยมา เมือຄ ท่ านเผลอ ฉัน
ได้ โปรยหมามุ่ยลงบนทีนຄ อนของท่ าน ฉันเป็ นหิดคันไปทังตัว
เพราะวิบากแห่ งกรรมนัน.
นางติสสากล่าวว่า
เรืຄองทังหมดนันเป็ นความจริง แม้ ฉันก็รู้ ว่า ท่ านโปรยผล
หมามุ่ยลงบนทีนຄ อนของฉัน แต่ ฉันอยากจะถามท่ านสั กอย่ าง
หนึຄง ท่ านเป็ นผู้เปลือยกายเพราะกรรมอะไร.
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นางเปรตนัน ตอบว่า
วัน หนึຄง ได้ มี การประชุ ม พวกมิตรสหายและญาติ ทงั
หลาย ส่ วนท่ านได้ รับเชิญ แต่ ฉันซึຄงร่ วมสามีกบั ท่ าน กลับ
ไม่ มีใครเชิญ เมือຄ ท่ านเผลอฉันได้ ลกั ผ้ าของท่ านซ่ อนเสี ย ฉัน
เป็ นผู้เปลือยกายเพราะวิบากแห่ งกรรมนัน.
นางติสสากล่าวว่า
เรืຄองทังหมดนันเป็ นความจริง แม้ ฉันก็รู้ ว่า ท่ านได้ ลกั ผ้ า
ของฉันไปซ่ อน แต่ ฉันอยากจะถามท่ านสั กอย่ างหนึຄง ท่ านมี
กลินຄ กายเหม็นดังคูถ เพราะกรรมอะไร.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ฉันได้ ลกั ของหอม ดอกไม้ และเครืຄองลูบไล้ อันมีค่ามาก
ของท่ านนําไปทิง ลงในหลุมคูถ บาปนันฉันได้ ทาํ ไว้ แล้ว ฉันมี
กลินຄ กายเหม็นดังคูถก็เพราะวิบากแห่ งกรรมนัน.
นางติสสากล่าวว่า
เรืຄองทังหมดนันเป็ นความจริง แม้ ฉันก็รู้ ว่า บาปนันท่ าน
ทําไว้ แล้ว แต่ ฉันอยากจะถามท่ านสั กอย่ างหนึຄง ท่ านเป็ นคน
ยากจนเพราะกรรมอะไร.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ทรัพย์ สิຄงใดมีอยู่ในเรือน ทรัพย์ นันของเราทังสองมีเท่ า
ๆ กัน เมือຄ ไทยธรรมมี อยู่ แต่ ฉัน ไม่ ได้ ทาํ ทานอัน จะเป็ นทีຄ
พึงຄ แก่ ตน ฉันเป็ นคนยากจนเพราะวิบากแห่ งกรรมนัน ครัง
นัน ท่ านได้ เคยว่ ากล่ าวตักเตือนฉัน ห้ ามไม่ ให้ ทาํ บาปกรรม
ว่ า ท่ านจะไม่ ได้ สุคติ เพราะกรรมอันลามก.
๓. มัตตาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต
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นางติสสากล่าวว่า
ท่ านไม่ เชืຄอ ถือ เราและริษยาเรา ขอท่ านจงดู วบิ ากแห่ ง
กรรมอันลามกเช่ นนี เมืຄอก่อนนางทาสี และเครืຄองอาภรณ์ ทงั
หลายได้ ดี พร้ อมแล้ ว ในเรือนของท่ าน แต่ เดียງ วนี นางทาสี
เหล่า นัน พากัน ห้ อมล้ อมคนอืนຄ โภคะทัง หลายย่ อมไม่ มี แก่
ท่ านแน่ แท้ บัดนี กฎุมพีผู้เป็ นบิดาของบุตรเรา ยังไปในตลาด
อยู่ ท่ านอย่ าเพิงຄ ไปจากทีຄนีเสี ยก่ อน บางทีเขาจะให้ อะไรแก่
ท่ านบ้ าง.
นางเปรตนัน กล่าวว่า
ฉันเป็ นผู้เปลือยกาย มีรูปร่ างน่ าเกลียดซู บผอม สะพรัຄง
ไปด้ วยเส้ นเอ็น การเปลือยกายและมีรูปร่ างน่ าเกลียดเป็ นต้ น
นี เป็ นการยังความละอายของหญิงทังหลายให้ กาํ เริบ ขออย่ า
ให้ กฎุมพีได้ เห็นฉันเลย.
นางติสสากล่าวว่า
ถ้ าอย่ างนัน ฉันจะให้ สิຄงไร หรือทําบุญอะไรให้ แก่ ท่าน
ท่ านจึงจะได้ ความสุ ข สํ าเร็จความปรารถนาทังปวง.
นางเปรตนัน กล่าวว่า
ขอท่ านจงนิมนต์ ภกิ ษุจากสงฆ์ ๔ รู ป และจากบุคคล ๔
รู ป รวมเป็ น ๘ รู ป ให้ ฉันภัตตาหาร แล้ วอุทศิ ส่ วนบุญให้ ฉัน
เมือຄ ทําอย่ างนันฉันจึงจะได้ ความสุ ข สํ าเร็จความปรารถนาทัง
ปวง.
นางติสสารับคําแล้ว นิมนต์ภกิ ษุ ๘ รูป ให้ฉนั ภัตตาหาร ให้
ครองไตรจีวรแล้ว อุทศิ ส่วนกุศลไปให้นางเปรต ข้าว นําและเครือຄ ง
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นุ่งห่มอันเป็ นกุศลวิบาก ได้บงั เกิดขึน ในทันใดนัน นันเอง
ຄ
นีเป็ นผล
แห่งทักษิณา ในขณะนัน นันเอง
ຄ
นางเปรตมีรา่ งกายบริสทุ ธิสຈ ะอาด
นุ่งห่มผ้าอันมีคา่ ยิงຄ กว่าผ้าแคว้นกาสี ประดับด้วยผ้าและอาภรณ์อนั
วิจติ ร เข้าไปหานางติสสาผูร้ ว่ มสามี.
นางติสสาจึงถามว่า
ดูก่อนเทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นัก ส่ องสว่ างไสวไป
ทัวຄ ทุกทิศ สถิตอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่ านมีวรรณะเช่ นนี
อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมานนี และโภคะทุกสิຄ งทุกอย่ าง
อันเป็ นทีຄพอใจ ย่ อมเกิดขึน แก่ ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อน
นางเทพธิดาผู้มอี านุภาพมาก ฉันขอถามท่ านเมือຄ ท่ านเกิดเป็ น
มนุษย์ ได้ ทาํ บุญอะไรไว้ อนึຄง ท่ านมีอานุภาพอันรุ่งเรือง และ
มีรัศมีสว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศอย่ างนี เพราะกรรมอะไร.
นางมัตตาเทพธิดาตอบว่า
เมือຄ ก่อน ท่ านชืຄอติสสา ฉันชืຄอมัตตา เป็ นหญิงร่ วมสามี
กันกับท่ าน ฉันได้ ทาํ กรรมอันลามกไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก ฉันอนุโมทนาทานทีทຄ ่ านให้ แล้ว จึงไม่ มภี ัยแต่ ทไีຄ หน คุณ
พีຄ ขอท่ านพร้ อมด้ วยญาติทุกคนจงมีอายุยนื นานเถิด คุณพีຄผู้
งดงาม ท่ านจงประพฤติธรรมและให้ ทานในโลกนีแ ล้ว จะเข้ า
ถึงฐานะอันไม่ เศร้ าโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อันเป็ นทีຄอยู่
แห่ งท้ าววสวัสดี ท่ านกําจัดมลทินคือความตระหนีຄพร้ อมด้ วย
รากแล้ว อันใคร ๆ ไม่ ตเิ ตียนได้ จักเข้ าถึงโลกสวรรค์ .
จบ มัตตาเปติวตั ถุที  ๓
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อรรถกถามัตตาเปติวัตถุที่ ๓
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
นางเปรตชือຄ ว่า มัตตา จึง ตรัส พระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้น ว่า นคฺคา
ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี ได้มกี ฎุมพีผู้หนึຄง เป็ นคนมีศรัทธา มี
ความเลือຄ มใส. แต่ภริยาของเขา ไม่มศี รัทธา ไม่มคี วามเลือຄ มใส มัก
โกรธและเป็ นหมัน โดยชือຄ มีชอຄื ว่า มัตตา. ลําดับนัน กฎุมพีนนั 
เพราะกลัววงศ์สกุลจะขาดศูนย์ จึงได้นําหญิงอืนຄ ชือຄ ว่า ติสสา มา
จากสกุลเสมอกัน. นางเป็ นผูม้ ศี รัทธา มีความเลือຄ มใส ทัง เป็ นทีรຄ กั
เป็ นทีชຄ อบใจของสามี. ไม่นานนัก นางก็ตงั  ครรภ์ โดยล่วงไป ๑๐
เดือน นางจึงคลอดบุตรคนหนึຄง บุตรคนนัน มีชอຄื ว่า ภูตะ. นางเป็ น
แม่บา้ นทีปຄ ระเสริฐ อุปัฏฐากภิกษุ ๔ รูป โดยเคารพ, ส่วนหญิงหมัน
เกิดความริษยานางยิงຄ .
วัน หนึຄง หญิง ทัง สองคนนัน สระผม ได้ยนื ผมเปี ยกอยู่ แล้ว.
กฎุมพีมคี วามเสน่หาผูกพันในนางชือຄ ว่า ติสสา ด้วยอํานาจคุณความ
ดี มีใจฟูขนึ ได้ยนื เจรจามากมาย กับนางติสสานัน . นางมัตตาอดทน
ต่อเหตุการณ์นนั  ไม่ได้ ถูกความริษยาครอบงํา จึงขยุม้ เอาหยากเยือຄ
ทีกຄ วาดสุมไว้ในเรือนมาโปรยลงบนกระหม่อมของนางติสสา. สมัย
ต่อมา นางมัตตา ทํากาละแล้ว บังเกิดในกําเนิดเปรต เสวยทุกข์ ๕
ประการ เพราะพลังแห่งกรรมของตน. ก็ทกุ ข์นนั  จะรู้ได้ตามพระ
คาถานันเอง.
ຄ
ภายหลัง ณ วันหนึຄง นางเปรตนัน จึงแสดงตนแก่นาง
ติสสา ผูก้ าํ ลังอาบนํา อยู่ดา้ นหลังเรือน. นางติสสา เห็นนางนัน จึง
สอบถามด้วยคาถาว่า :๑๐๐
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ท่ านเป็ นผู้เปลือยกาย มีรูปร่ างน่ าเกลียด ซู บผอม มีตัว
สะพรัຄงไปด้ วยเส้ นเอ็น ดูก่อนนางผู้ซูบผอม มีแต่ ซีຄโครง ท่ าน
เป็ นใครมายืนอยู่ในทีนຄ ี.
ฝ่ ายนางเปรต ได้ให้คาํ ตอบด้วยคาถาว่า :เมือຄ ก่ อน ฉันชืຄอมัตตา ท่ านชืຄอติสสา เป็ นหญิงร่ วมสามี
กับท่ าน ได้ ทาํ กรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไ ปยังเปตโลก.
นางติสสาจึงถามถึงกรรมทีเຄ ขาทําไว้ ด้วยคาถาอีกว่า :ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบาก
ของกรรมอะไร ท่ านจึงจากมนุษยโลกนีไ ปยังเปตโลก.
ฝ่ ายนางเปรตจึงบอกกรรมทีตຄ นทําไว้ ด้วยคาถาอีกว่า :ดิฉัน เป็ นหญิง ดุร้าย และหยาบช้ า มัก ริษยา ตระหนีຄ
โอ้ อวด ได้ กล่าววาจาชัຄวกะท่ านไว้ จึงจากมนุษยโลกนี ไปยัง
เปตโลก.
เบือ งหน้าแต่นีไป หญิงทัง สองคนนัน ได้ประกาศคาถาว่าด้วย
การกล่าวและการกล่าวโต้ตอบกันว่า :ติสสา : เรือຄ งทัง หมดนัน แม้ฉนั ก็รวู้ า่ ท่านเป็ นคนดุรา้ ยอย่างไร
แต่ อยากจะถามท่านสัก อย่างหนึຄง ว่า ท่านมีสรีระเปื อนฝุ่ น เพราะ
กรรมอะไร.
นางเปรต : ท่านกับ ฉัน พากัน อาบนํา แล้ว นุ่ง ห่ม ผ้า สะอาด
ตบแต่งร่างกายแล้ว แต่ฉนั แต่งร่างกายเรียบร้อยยิงຄ กว่าท่าน เมือຄ ฉัน
แลดูทา่ นคุยอยูก่ บั สามี ลําดับนัน ความริษยาและความโกรธ ได้เกิด
แก่ฉนั เป็ นอันมาก ทันใดนัน ฉันจึงกวาดเอาฝุ่ นโปรยรดท่าน ฉันมี
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ร่างกายเปื อนฝุ่ นเพราะวิบากแห่งกรรมนัน .
ติสสา : เรือຄ งทัง หมดนัน เป็ นความจริง แม้ฉนั ก็รวู้ า่ ท่านเอาฝุ่ น
โปรยใส่ฉนั แต่ฉนั อยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄง ท่านเป็ นหิดคันไป
ทัง ตัว เพราะกรรมอะไร
นางเปรต : เราทัง สอง เป็ นคนหายา ได้พากันไปป่ า ส่วนท่าน
หายามาได้ แต่ฉนั กลับนําเอาผลหมามุย่ มา เมือຄ ท่านเผลอ ฉันได้
โปรยหมามุย่ นัน ลงบนทีนຄ อนของท่าน ฉันเป็ นหิดคันไปทัง ตัว เพราะ
วิบากแห่งกรรมนัน .
ติสสา : เรือຄ งทัง หมดเป็ นความจริง แม้ฉนั ก็รูว้ า่ ท่านโปรยผล
หมามุย่ ลงบนทีนຄ อนของฉัน แต่ ฉนั อยากจะถามท่านสัก อย่างหนึຄง
ท่านเป็ นผูเ้ ปลือยกาย เพราะกรรมอะไร
นางเปรต : วัน หนึຄง ได้ม ีการประชุม พวกมิตรสหายและญาติ
ส่วนท่านได้รบั เชิญ แต่ฉนั ผูร้ ว่ มสามีกบั ท่าน กลับไม่มใี ครเชิญ เมือຄ
ท่านเผลอ ฉัน ได้ลกั ผ้า ของท่านไปซ่อนเสีย ฉัน เป็ น ผู้เปลือยกาย
เพราะวิบากแห่งกรรมนัน .
ติสสา : เรือຄ งทัง หมดนัน เป็ นความจริง แม้ฉนั ก็รวู้ า่ ท่านได้ลกั
ผ้าของฉันไปซ่อน แต่ฉนั อยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄง ท่านมีกลินຄ
กายเหม็นดังคูถ เพราะกรรมอะไร.
นางเปรต : ฉันได้ลกั ของหอม ดอกไม้ และเครือຄ งลูบไล้ อันมีคา่
มากของท่านไปทิง ลงในหลุมคูถ บาปนัน ฉันได้ทาํ ไว้แล้ว ฉันมีกลินຄ
กายเหม็นดังคูถ เพราะวิบากกรรมนัน .
ติสสา : เรือຄ งทัง หมดนัน เป็ นความจริง แม้ฉนั ก็รู้วา่ บาปนัน
ท่านทําไว้แล้ว แต่ฉนั อยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄงว่า ท่านเป็ นคน
ยากจน เพราะกรรมอะไร
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นางเปรต : ทรัพย์สงิຄ ใด มีอยูใ่ นเรือน ทรัพย์นนั  ของเราทัง สอง
มีอยู่เท่า ๆ กัน เมือຄ ไทยธรรมมีอยู่ แต่ฉนั ไม่ได้ทาํ ทีพຄ งຄึ แก่ตน ฉัน
เป็ นคนยากจน เพราะวิบากแห่งกรรมนัน ครัง นัน ท่านได้วา่ กล่าว
ตักเตือนฉัน ห้ามไม่ให้ทาํ กรรมชัวว่
ຄ า ท่านจักไม่ได้สคุ ติเพราะกรรม
ชัว.ຄ
ติสสา : ท่านไม่เชือຄ ถือเรา เพราะริษยาเรา ขอท่านจงดูวบิ าก
แห่งกรรมชัวเช่
ຄ นนี เมือຄ ก่อนนางทาสี และเครือຄ งอาภรณ์ทงั  หลาย ได้
มีแล้วในเรือนของท่าน แต่เดียງ วนีทาสีเหล่านัน พากันห้อมล้อมคน
อืຄน โภคะทัง หลาย ก็ไม่มแี ก่ทา่ นแน่แท้ บัดนีกฎุมพีผูเ้ ป็ นบิดาของ
บุตรเรา ยังไปตลาดอยู่ ท่านอย่าเพิงຄ ไปจากทีนຄ ຄีเสียก่อน บางทีเขา
จะให้อะไรแก่ทา่ นบ้าง.
นางเปรต : ฉัน เป็ น ผู้เปลือยกายมีรปู ร่างน่า เกลียด ซูบ ผอม
สะพรังไปด้
ຄ วยเส้นเอ็น การเปลือยกายและมีรปู ร่างน่าเกลียด เป็ น
ต้นนี เป็ นการทําความละอาย ของหญิงทัง หลายให้กาํ เริบ ขออย่าให้
ท่านกฎุมพีได้เห็นฉันเลย.
ติสสา : ถ้าอย่างนัน ฉันจะให้สงิຄ ไรหรือทําบุญอะไร ให้แก่ทา่ น
ท่านจึงจะได้ความสุข สําเร็จความปรารถนาทัง ปวงได้.
นางเปรต : ขอท่านจงนิมนต์ภกิ ษุจากสงฆ์มา ๔ รูป จากบุคคล
๔ รูป รวมเป็ น ๘ รูป ให้ฉนั ภัตตาหาร แล้วอุทศิ ส่วนบุญให้ฉนั เมือຄ
ทําอย่างนัน ฉันจึงจะได้ความสุข สําเร็จความปรารถนาทัง ปวงได้.
นางติสสารับคําแล้ว นิมนต์ภกิ ษุ ๘ รูป ให้ฉนั ภัตตาหาร ให้
ครองไตรจีวรแล้ว อุทศิ ส่วนกุศลไปให้นางเปรต ในทันตาเห็นนันเอง
ຄ
กุศลวิบาก คือ ข้าว นํา และเครือຄ งนุ่งห่ม ได้เกิดขึน นีเป็ นผลแห่ง
ทักษิณา ในขณะนัน เอง นางเปรตมีรา่ งกายบริสทุ ธิสຈ ะอาด นุ่งห่ม
ผ้าอันมีคา่ ยิงຄ กว่าผ้าแคว้นกาสี ประดับด้วยผ้าและอาภรณ์อนั วิจติ ร
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เข้าไปหานางติสสา ผูเ้ ป็ นหญิงร่วมสามี.
ติสสา : ดู ก่อนนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิงຄ นัก ส่อง
สว่างไสวไปทุกทิศสถิตอยู่ ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะเช่นนี
เพราะกรรมอะไร อิฏฐผลสําเร็จแก่ทา่ นในความเป็ นทิพย์นี เพราะ
กรรมอะไร และโภคะทุก สิงຄ ทุกอย่าง เกิดเพราะกรรมอะไร ดูก่อน
นางเทพธิดา ผู้ม ีอานุภาพมาก ฉัน ขอถามท่าน เมือຄ ท่านเกิด เป็ น
มนุษย์ได้ทาํ บุญอะไรไว้ อนึຄง ท่านมีอานุภาพอันรุง่ เรือง และมีรศั มี
อันสว่างไสวไปทุกทิศอย่างนี เพราะกรรมอะไร.
เทพธิดา : เมือຄ ก่อนฉัน ชือຄ มัตตา ท่านชือຄ ติสสา เป็ น หญิง
ร่วมสามีกบั ท่าน ได้ทาํ กรรมชัวไว้
ຄ จึงจากมนุษยโลกนีไปยังเปตโลก.
ฉันได้อนุโมทนาทานทีຄทา่ นให้แล้ว จึงไม่มภี ยั แต่ทไຄี หน คุณพีຄ ขอ
ท่านพร้อมด้วยญาติทุกคน จงมีอายุยนื นาน คุณพีຄ ผู้งดงาม ท่าน
จงประพฤติธรรมและให้ทานในโลกนีแล้ว จักเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้า
โศก ปราศจากธุลี อันเป็ นทีอຄ ยูแ่ ห่งท้าววสวัตตี ท่านกําจัดมลทินคือ
ความตระหนีຄ พร้อมทัง ราก อัน ใคร ๆ ติเตียนไม่ได้ จะเข้าถึงโลก
สวรรค์.
ลําดับ นัน นางติสสา บอกเรือຄ งราวนัน แก่ กฎุมพี. กฎุมพีจงึ
ได้เรียนแก่ ภกิ ษุ ทงั  หลาย. ภิกษุ ทงั  หลายจึง กราบทูล แด่ พระผู-้
มีพระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น
อัตถุปปั ตติเหตุ จึงทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว. มหาชน
ได้ฟังธรรมนัน กลับได้ความสลดใจ จึงกําจัดมลทินมีความตระหนีຄ
เป็ นต้น เป็ นผูย้ นิ ดีในทานและศีล มีสคุ ติเป็ นทีไຄ ปในเบือ งหน้า ฉะนี
แล.
จบ อรรถกถามัตตาเปติวตั ถุที  ๓
๑๐๔

เปตวัตถุ

๔. นันทาเปติวัตถุ
ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต
นันทิเสนอุบาสกถามว่า
[๑๐๑] ท่ านมีผวิ พรรณดํา มีรูปร่ างน่ าเกลียด ตัวขรุขระดูน่ากลัว
มีตาเหลือง เขีย วงอกออกเหมือนหมู เราไม่ เข้ าใจว่ าท่ านเป็ น
มนุษย์ .
นางเปรตตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านนันทิเสน เมือຄ ก่อน ฉันชืຄอ นันทา เป็ นภรรยา
ของท่ าน ได้ ทาํ กรรมอันลามกไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
นันทิเสนถามว่า
ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบาก
แห่ งกรรมอะไรท่ านจึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
นางเปรตนัน ตอบว่า
เมือຄ ก่อนฉันเป็ นหญิงดุร้าย หยาบคาย ไม่ เคารพท่ าน พูด
คําชัຄวหยาบกะท่ าน จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
นันทิเสนถามว่า
๔. นันทาเปติวัตถุ

๑๐๕

เอาละ เราจะให้ ผ้านุ่งแก่ ท่าน ขอท่ านจงนุ่งผ้ านีแล้ วจง
มา เราจักนําท่ านไปเรือน ท่ านไปเรือนแล้วจักได้ ผ้า ข้ าวและ
นํา ทังจักได้ ชมบุตรและลูกสะใภ้ ของท่ าน.
นางเปรตนัน ตอบว่า
ผ้ านันถึงท่ านจะให้ ทีຄมือของฉัน ด้ วยมือของท่ าน ก็ย่อม
ไม่ สําเร็จ ประโยชน์ แก่ ฉัน ขอท่ านจงเลีย งดู ภิกษุ ทงั หลายผู้
สมบูรณ์ ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็ นพหูสูต ให้ อมิຄ หนําด้ วย
ข้ าวและนํา แล้วอุทศิ ส่ วนกุศลไปให้ ฉัน เมือຄ ท่ านทําอย่ างนัน
ฉันจักมีความสุ ข สํ าเร็จความปรารถนาทังปวง.
เมือຄ นันทิเสนอุบาสกรับคําแล้ว ได้ให้ทานเป็ นอันมาก คือ ข้าว
นํา ของเคีย ว ผ้า เสนาสนะ ร่ม ของหอม ดอกไม้ และรองเท้า
ต่าง ๆ และเลีย งดูภกิ ษุทงั  หลายผูส้ มบูรณ์ ดว้ ยศีล ปราศจากราคะ
เป็ น พหูสตู ให้อมิຄ หนํา ด้วยข้าวและนํา แล้วอุทศิ ส่วนกุศลไปให้นาง
นันทา ข้าว นํา และเครือຄ งนุ่งห่มอันเป็ นวิบาก ย่อมบังเกิดในทันตา
เห็นนัน นันเอง
ຄ
นีเป็ นผลแห่งทักษิณา ในขณะนัน นันเอง
ຄ
นางเปรต
นัน มีรา่ งกายบริสทุ ธิสຈ ะอาด นุ่งห่มผ้าอันดีมคี า่ ยิงຄ กว่าผ้าแคว้นกาสี
ประดับด้วยวัตถาภรณ์อนั วิจติ ร เข้าไปหาสามี.
นันทิเสนอุบาสกจึงถามว่า
ดูก่อนนางเทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นักส่ องสว่ างไสว
ไปทัวຄ ทุกทิศสถิตอยู่ ดุจดาวประกายพรึก ท่ านมีวรรณะงาม
เช่ นนี อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมานนี และโภคะทุกสิຄ ง
ทุกอย่ างอันเป็ นทีຄพอใจ ย่ อมเกิดแก่ ท่านเพราะกรรมอะไร ดู
ก่อนนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก ฉันขอถามท่ าน เมือຄ ท่ าน
เกิดเป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ บุญอะไร อนึຄงท่ านมีอานุภาพรุ่งเรือง และ
๑๐๖

เปตวัตถุ

มีรัศมีสว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศอย่ างนี เพราะกรรมอะไร.
นางนันทาเทพธิดาตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านนันทิเสน เมือຄ ก่อน ฉันชืຄอนันทา เป็ นภรรยา
ของท่ าน ได้ ทาํ กรรมชัຄวช้ า จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่ เปตโลก
ฉันอนุโมทนาทานทีทຄ ่ านให้ แล้ ว จึงไม่ มภี ัยแต่ ทไีຄ หน ๆ ดูก่อน
คฤหบดี ขอท่ านพร้ อมด้ วยญาติทงั ปวงจงมีอายุ ยนื นานเถิด
ดู ก่อนคฤหบดี ท่ านประพฤติ ธรรมและให้ ทานในโลกนีแล้ ว
จะเข้ าถึงถินຄ ฐานอันไม่ เศร้ าโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อัน
เป็ นทีຄอยู่ของท้ าววสวัตตี ท่ านกําจัดมลทิน คือความตระหนีຄ
พร้ อมด้ วยรากแล้ว อันใคร ๆ ไม่ ตเิ ตียนได้ จัก เข้ า ถึง โลก
สวรรค์ .
จบ นันทาเปติวตั ถุที  ๔

อรรถกถานันทาเปติวัตถุที่ ๔
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
นางเปรตชือຄ ว่า นันทา จึงตรัสคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า กาฬี ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในหมูบ่ า้ นตําบลหนึຄง ไม่ไกลแต่กรุงสาวัตถีนัก ยังมี
อุบาสกคนหนึຄง ชือຄ ว่า นันทิเสน เป็ นผู้มศี รัทธา มีความเลือຄ มใส.
ส่วนภริยาของเขา ชือຄ ว่า นันทา ไม่มีศรัทธา ไม่ม ีความเลือຄ มใส
เป็ นคนตระหนีຄ ดุรา้ ย กล่าววาจาหยาบ ไม่เคารพยําเกรงสามี ด่า
บริภาษแม่ผวั ด้วยวาจาว่าเป็ นโจร. สมัยต่อมานางนันทานัน ทํา
กาละแล้ว ไปบังเกิดในกําเนิดเปรต แสดงตนในทีไຄ ม่ไกลหมูบ่ า้ นนัน
๔. นันทาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต

๑๐๗

นันเอง.
ຄ
นันทิเสนอุบาสกเห็นนางนัน จึงได้กล่าวคาถาว่า :ท่ านมีผวิ พรรณดํา มีรูปร่ างน่ าเกลียด ตัวขรุขระดูน่ากลัว
มีตาเหลือง มีเขีย วงอกออกเหมือนหมู เราไม่ เข้ าใจว่ า ท่ านจะ
เป็ นมนุษย์ .
นางเปรตได้ฟังดังนัน เมือຄ จะประกาศตนจึงกล่าวคาถาว่า :ท่ านนันทิเสน เมือຄ ก่ อนดิฉัน ชืຄอ นันทา เป็ นภรรยาของ
ท่ าน ได้ ทาํ กรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกนี ไปสู่ เปตโลก.
เบือ งหน้าแต่นีไป อุบาสกนัน จึงถามว่า :ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้ วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบาก
ของกรรมอะไร ท่ านจึงจากมนุษยโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
ลําดับนัน นางเปรต จึงได้ตอบกะนันทิเสนอุบาสกว่า
ดิฉัน เป็ นหญิงดุร้าย มีวาจาหยาบคาย ไม่ เคารพพีຄ กล่าว
คําชัຄวหยาบกะพีຄ จึงจากมนุษยโลกนี ไปสู่ เปตโลก.
นันทิเสนอุบาสก จึงถามอีกว่า :เอาเถอะ เราจะให้ ผ้านุ่งแก่ เจ้ า เจ้ าจงนุ่งผ้ านี ครันนุ่งผ้ านี
แล้ ว จงมา ฉันจะนําเจ้ าไปสู่ เรือน เจ้ าไปเรือนแล้ ว จักได้ ผ้า
ข้ าว และนํา ทังจักได้ ชมบุตรและลูกสะใภ้ ของเธออีกด้ วย.
ลําดับ นัน นางเปรตจึง ได้กล่าวคาถา ๒ คาถา แก่นั นทิเสนอุบาสกนัน ว่า :ผ้ า นัน ถึง พีຄ จะให้ ทีຄ มอื ของฉัน ด้ วยมือ ของพีຄ เอง ก็
ไม่ สําเร็จประโยชน์ แก่ ฉันได้ ขอพีຄจงเลีย งดู ภกิ ษุ ทงั หลาย ผู้
๑๐๘

เปตวัตถุ

สมบูรณ์ ด้วยศีล ผู้ ปราศจากราคะ ผู้ เป็ นพหูสูต ให้ อมิຄ หนํา
ด้ วยข้ าวและนํา แล้วอุทศิ ส่ วนบุญไปให้ ดฉิ ัน เมือຄ ท่ านทําอย่ าง
นัน ดิฉันจักมีความสุ ข สํ าเร็จความปรารถนาทังปวง.
ลําดับนัน พระสังคีตกิ าจารย์ กล่าว ๔ คาถานีวา่ :นันทิเสนอุบาสก รับคําแล้ว ได้ ให้ ทานเป็ นอัน มาก คือ
ข้ าว นํา ของเคีย ว ผ้ า และเสนาสนะ ร่ ม ของหอม ดอกไม้
และรองเท้ า หลากชนิด เลีย งดู ภกิ ษุ ทงั หลาย ผู้ สมบูรณ์ ด้วย
ศีล ปราศจากราคะ เป็ นพหูสูต ให้ อมิຄ หนําด้ วยข้ าวและนํา แล้ว
อุทศิ ส่ วนบุญไปให้ นาง ในทันตาเห็น วิบาก คือข้ าว เครืຄองนุ่ง
ห่ ม และนํา ดืมຄ ก็เกิดขึน นีเ ป็ นผลแห่ งทักษิณา ลําดับนัน นาง
เปรตมีร่างกายบริสุทธิຈสะอาด นุ่งห่ มผ้ าอย่ างดี มีค่ายิงຄ กว่ าผ้ า
แคว้ นกาสี ประดับด้ วยวัตถาภรณ์ อนั วิจิตร เข้ าไปหาสามี.
:-

ต่อแต่นนั  เป็ นคาถากล่าวโต้ตอบระหว่างอุบาสกกับนางเปรตว่า
ดูก่อน เทพธิดา ท่ านมีวรรณะงามยิงຄ นักส่ องสว่ างไสวไป
ทัวຄ ทุกทิศสถิตอยู่ ดุจดาวประกายพรึก ท่ านมีวรรณะงดงาม
เช่ นนี เพราะกรรมอะไร อิฏฐผลย่ อมสํ าเร็จแก่ ท่านในวิมานนี
เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄ งทุกอย่ างอันเป็ นทีพຄ อใจ เกิด
ขึน แก่ ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อนเทพธิดา ผู้มีอานุภาพมาก
เราขอถามท่ าน เมือຄ เป็ นมนุษย์ ท่ านทําบุญอะไรด้ วย ท่ านมี
อานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่ างไสวไปทุกทิศอย่ างนี
พีຄนันทิเสน เมือຄ ก่อนดิฉัน ชืຄอ นันทา เป็ นภริยาของท่ าน
ได้ ทาํ กรรมชัຄวช้ า จึง จากมนุษยโลกนี ไปสู่ เปตโลก ดิฉัน ได้

๔. นันทาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต

๑๐๙

อนุโมทนาทานทีຄท่านให้ แล้ ว จึงไม่ มีภัยแต่ ทไีຄ หน ๆ ดู ก่อน
คฤหบดี ขอท่ านพร้ อมด้ วยญาติทงั ปวง จงมีอายุยนื นานเถิด
ดู ก่อนคฤหบดี ท่ านประพฤติ ธรรมและให้ ทานในโลกนี แล้ ว
จะเข้ าถึงถินຄ ฐานอันไม่ เศร้ าโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อัน
เป็ นทีຄอยู่ของท้ าววสวัตตี กําจัดมลทินคือความตระหนีຄพร้ อม
ทังราก ใคร ๆ ไม่ ตเิ ตียนได้ จักเข้ าถึงโลกสวรรค์ .
นางเทพธิดานัน ครัน ประกาศทิพยสมบัตขิ องตน และเหตุแห่ง
ทิพยสมบัตินนั  แก่นันทิเสนอุบาสกอย่างนีแล้ว จึงได้ไปยังสถานทีຄ
อยูข่ องตนตามเดิม. อุบาสกแจ้งเรือຄ งนัน แก่ภกิ ษุทงั  หลาย. ภิกษุทงั 
หลาย จึงกราบทูล แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรง
กระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ
พร้อมแล้ว. เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.
จบ อรรถกถานันทาเปติวตั ถุที  ๔

๑๑๐

เปตวัตถุ

๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ
ว่าด้วยบุพกรรมของมัฏฐกุณฑลิเปรต
พราหมณ์ถามว่า
[๑๐๒] ท่ านตกแต่ งร่ างกาย ใส่ ต่างหูเกลีย ง ฯลฯ
(เหมือนในมัฏฐกุณฑลีวมิ านทีຄ ๙ สุนิกขิตตวรรคทีຄ ๗ ในวิมานวัตถุ)
จบ มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที  ๕

อรรถกถามัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จึง ตรัส คํา เริมຄ ต้น ว่า อลงฺก โต มฏฺฐกุณฺฑลี ดังนี. ข้อทีຄจะพึงกล่าวในเรือຄ งมัฏฐกุณฑลีนนั  ท่านได้กล่าวไว้
แล้วในอรรถกถา มัฏฐกุณฑลีวมิ านวัตถุ ในอรรถกถาวิมานวัตถุ ชือຄ
ปรมัตถทีปนี เพราะฉะนัน พึงทราบโดยนัยดังกล่าวไว้ในอรรถกถา
วิมานวัตถุนนั  นันแหละ.
ຄ
ก็ ในทีຄ นี เรือຄ งของมัฏฐกุณฑลี นนั  ท่านยกขึน รวบรวมไว้ ใน
บาลีวมิ านวัตถุ เพราะมัฏฐกุณฑลีเทพบุตรเป็ นเทวดาในวิมานก็จริง
๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ

๑๑๑

ถึง กระนัน เพราะเหตุ ทຄีเทพบุตรนัน เพือຄ จะกําจัด ความเศร้า โศก
ของอทินนปุพพกะพราหมณ์ ผูไ้ ปป่ าช้า เดินเวียนรอบป่ าช้าร้องไห้
เพราะความเศร้า โศกถึง บุตร จึง แปลงรูป เทวดาของตน เป็ น คนมี
ร่างกายประพรมด้วยจันทน์ เหลือง ประคองแขนทัง ๒ ครํຄาครวญ
อยู่ แสดงตนโดยอาการทีຄถกู ทุกข์ครอบงํา เหมือนเปรต. แม้จะ
เป็ นเปรตโดยอ้อม ก็ยอ่ มได้ เพราะปราศจากอัตตภาพมนุษย์ ดังนัน
พึงเห็นว่า เรือຄ งของมัฏฐกุณฑลีนนั  ท่านจึงยกขึน รวบรวมไว้ในบาลี
เปตวัตถุ.
จบ อรรถกถามัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที  ๕

๑๑๒

เปตวัตถุ

๖. กัณหเปตวัตถุ
ว่าด้วยความปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์
โรหิไณยอํามาตย์กราบทูลว่า
[๑๐๓] ข้ าแต่ พระองค์ ผู้กณ
ั หโคตร ขอพระองค์ จงลุกขึน เถิด จะ
มัวบรรทมอยู่ทาํ ไม จะมีประโยชน์ อะไรแก่ พระองค์ ด้วยการ
บรรทมอยู่เล่า ข้ าแต่ พระเกสวะ บัดนีพ ระภาดาร่ วมพระอุทร
ของพระองค์ ซึຄงเป็ นดุจพระหทัยและนัยน์ เนตรเบือ งขวาของ
พระองค์ มีลมกําเริบคลังຄ เพ้อถึงกระต่ ายไปเสี ยแล้ว.
พระเจ้าเกสวะ ได้ทรงฟั งคําของโรหิไณยอํามาตย์แล้ว อันความ
เศร้าโศกถึงพระภาดาครอบงํา ก็รบี เสด็จลุกขึน ทันที จับพระหัตถ์
ทัง สองของฆฏบัณฑิต ไว้มนแล้
ั ຄ ว เมือຄ จะทรงปราศรัย จึง ตรัส พระ
คาถา มีความว่า
เหตุไรหนอ เธอจึงทําดุจเป็ นคนบ้ าเทียຄ วไปทัวຄ นครทวารกะนี เพ้อ อยู่ ว่า กระต่ าย ๆ เธอปรารถนากระต่ ายเช่ น ไร
ฉันจักให้ นายช่ างทํากระต่ ายทอง กระต่ ายแก้ วมณี กระต่ าย
โลหะ กระต่ ายรู ปิยะ กระต่ ายสั งข์ กระต่ ายหิน กระต่ าย
แก้วประพาฬ ให้ แก่ เธอ หรือว่ ากระต่ ายอืนຄ ๆ ทีຄเทียຄ วหากิน
อยู่ในป่ ามีอยู่ ฉันจักให้ เขานํากระต่ ายเหล่านันมาให้ เธอ เธอ
๖. กัณหเปตวัตถุ

๑๑๓

ปรารถนากระต่ ายเช่ นไร.
ฆฏบัณฑิตกราบทูลว่า
ข้ าพระองค์ ไม่ ปรารถนากระต่ ายทีอຄ าศัยแผ่ นดิน ข้ าพระองค์ ปรารถนากระต่ ายจากพระจันทร์ ข้ าแต่ พระเจ้ าเกสวะ ขอ
พระองค์ ได้ ทรงพระกรุณา นํา กระต่ ายนัน ลงมาประทานแก่
ข้ าพระองค์ เถิด.
พระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า
ดู ก่อนพระญาติ เธอจัก ละชีวติ ทีຄ สดชืຄน ไปเสี ย เป็ นแน่
เพราะเธอปรารถนากระต่ ายจากดวงจันทร์ ชืຄอ ว่ า ปรารถนา
สิຄ งทีไຄ ม่ พงึ ปรารถนา.
ฆฏบัณฑิตกราบทูลว่า
ข้ า แต่ พระองค์ ผู้ กณ
ั หโคตร ถ้ า พระองค์ ทรงพรํຄา สอนผู้
อืนຄ ฉันใด ขอให้ พระองค์ ทรงทราบฉัน นัน เถิด เพราะเหตุ
ไฉน พระองค์ จงทรงพระกรรแสงถึงราชโอรสทีຄทวิ งคตแล้ว
แต่ ก่อนมาแม้ จนวัน นี เล่ า มนุษย์ หรือ อมนุษย์ ไม่ พงึ ได้ ตาม
ปรารถนาว่ า บุตรของเราทีຄเกิดมาแล้ว จงอย่ า ตาย พระองค์
จะทรงได้ ราชโอรสทีຄทวิ งคตแล้ว ซึຄงไม่ ควรได้ แต่ ทไีຄ หน ข้ า
แต่ พระองค์ ผู้กณ
ั หโคตร พระองค์ ทรงกรรแสงถึงราชโอรสทีຄ
ทิวงคตแล้ ว ไม่ สามารถจะนําคืนมาด้ วยมนต์ รากยา โอสถ
หรือทรัพย์ ได้ แม้ กษัตริย์ทงั หลายมีแว่ นแคว้ นมาก มีทรัพย์
มาก มีโภคะมาก มีทรัพย์ และข้ าวเปลือกมาก จะไม่ ทรงชรา
และไม่ สวรรคต ไม่ มีเลย แม้ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
คนจัณฑาล คนเทหยากเยือຄ จะไม่ แก่ และไม่ ตายเพราะชาติ
ของตน ก็ไม่ มีเลย ชนเหล่าใด ร่ ายมนต์ อนั ประกอบด้ วยองค์
๑๑๔

เปตวัตถุ

๖ อันพราหมณ์ คดิ แล้ว ชนเหล่ านันจะไม่ แก่ และไม่ ตายเพราะ
วิชาของตน ก็ไม่ มีเลย แม้ พวกฤๅษีเหล่าใดเป็ นผู้สงบ มีตน
อันสํ ารวมแล้ ว มีตบะ แม้ พวกฤๅษีผู้มีตบะเหล่านัน ย่ อมละ
ร่ างกายไปตามกาล พระอรหันต์ ทงั หลายมีตนอันอบรมแล้ ว
ทํา กิจ เสร็จ แล้ ว ไม่ มีอาสวะ สิน บุญ และบาป ย่ อมทอดทิง
ร่ างกายนีไ ว้ .
พระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า
เธอดับ ความกระวนกระวายทัง ปวงของเราผู้ เร่ าร้ อนอยู่
ให้ หายเหมือนบุคคลเอานํา ดับไฟทีຄราดด้ วยนํา มันฉะนัน เธอ
บรรเทาความโศกถึง บุตรของเราผู้ ถูก ความโศกครอบงํา ได้
ถอนขึน แล้ว หนอซึຄง ลูกศร คือ ความโศกอัน เสี ยบแทงแล้ว
ทีຄหทัยของเรา เราเป็ นผู้ มีลูกศร คือ ความโศกอันถอนขึน
แล้ว เป็ นผู้ เย็น สงบแล้ ว เราจะไม่ เศร้ า โศก ไม่ ร้องไห้ อกี
เพราะได้ ฟัง คํา ของเธอ ชนเหล่ า ใดผู้ มีปัญญา ผู้ อนุเคราะห์
กันและกัน ชนเหล่ านันย่ อมทําอย่ างนี ย่ อมยังกันและกันให้
หายโศก เหมือนเจ้ าชายฆฏะยังพระเชษฐาให้ หายโศกฉะนัน
พวกอํามาตย์ ผู้เป็ นบริจาริกาของพระราชาใด เป็ นเช่ นนี ย่ อม
แนะนํา ด้ วยสุ ภาษิต เหมือนเจ้ า ชายฆฏะแนะนํา พระเชษฐา
ของตน พระราชานันจะมีความโศกมาแต่ ไหน.
จบ กัณหเปตวัตถุที  ๖

๖. กัณหเปตวัตถุ - ว่าด้วยความปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์

๑๑๕

อรรถกถากัณหเปตวัตถุที่ ๖
พระศาสดา เมือຄ ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
อุบาสกคนหนึຄงลูกตาย จึงตรัสพระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า อุฏฺเฐหิ
กณฺ ห กึ เสสิ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี ยัง มีบุตรของอุบาสกคนหนึຄง ทํา กาละ
แล้ว. อุบาสกนัน เพียบพร้อมไปด้วยลูกศรคือ ความเศร้าโศก เพราะ
การตายของลูกนัน ไม่อาบนํา ไม่กนิ ข้าว ไม่จดั แจงการงาน ไม่ไป
ยังทีอຄ ุปัฏฐากพระพุทธเจ้า บ่นเพ้ออย่างเดียว พลางกล่าวว่า เจ้าเป็ น
ลูกทีรຄ กั เจ้าละทิง พ่อไปไหนเสียก่อน. ในเวลาใกล้รงุ่ พระศาสดา
ทรงตรวจดูสตั ว์โลก ทรงเห็น อุปนิสยั แห่งโสดาปั ตติผลของอุบาสก
นัน รุง่ ขึน แวดล้อมไปด้วยภิกษุ สงฆ์ เสด็จ ไปบิณฑบาตยัง กรุงสาวัตถี ทรงเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว จึงทรงส่งภิกษุ ทงั  หลายไป
ส่วนพระองค์มพี ระอานนท์เถระเป็ นปั จฉาสมณะ ได้เสด็จไปยังประตู
เรือนของอุบาสกนัน คนทัง หลายจึงได้แจ้งแก่อุบาสกว่า พระศาสดา
เสด็จ มาถึง แล้ว. ลําดับ นัน คนในเรือนของอุบาสกนัน จึง พากัน
ตบแต่ง เสนาสนะทีຄประตู เรือน แล้ว นิมนต์พระศาสดาให้ประทับ นังຄ
ประคองอุบาสกพาเข้าไปเฝ้ าพระศาสดา. พระศาสดาทรงเห็นเธอ
นังอยู
ຄ ่ ณ ส่วนข้างหนึຄง จึง ตรัส ถามว่า อุบาสก ท่านเสียใจอะไร
หรือ ? เมือຄ อุบาสกกราบทูลให้ทรงทราบ จึงตรัสว่า อุบาสก แต่
โบราณบัณฑิตทัง หลาย ฟั งถ้อยคําของบัณฑิตทัง หลายแล้ว ไม่เศร้า
โศกถึงบุตรทีตຄ ายไป ดังนีแล้ว อันอุบาสกนัน ทูลอาราธนา จึงทรงนํา
อดีตนิทานมาว่า :ในอดีตกาล ในกรุงทวารวดี มีพระราชาพีนຄ ้องกัน ๑๐ คน คือ
๑๑๖

เปตวัตถุ

พระเจ้าวาสุเทพ พลเทพ จันทเทพ สุรยิ เทพ อัคคิเทพ วรุณเทพ
อัชชุนเทพ ปั ชชุนเทพ ฆฏบัณฑิตเทพ และอังกุรเทพ. ในเจ้าเหล่า
นัน โอรสผู้เป็ น ทีรຄ กั ของวาสุเทพมหาราช ได้ทวิ งคตลง. เพราะ
เหตุ นนั  พระราชา จึง ถูก ความเศร้า โศกครอบงํา ทรงละพระราชกรณียกิจทุกอย่าง ยึดแม่แคร่เตียง ทรงบรรทมบ่นเพ้อไป. ในเวลา
นัน ฆฏบัณฑิตเทพ ทรงพระดําริวา่ เว้น เราเสียคนอืຄน ใครเล่า ทีຄ
ชือຄ ว่า สามารถจะแก้ไขความเศร้าโศกของพีชຄ ายเราย่อมไม่ม ี เราจะ
ขจัดความเศร้าโศกของพีຄชายเราด้วยอุบาย. ท่านฆฏบัณฑิต จึง
แปลงเพศเป็ นคนบ้า แหงนดูอากาศ เทียຄ วไปทัวพระนครพลางกล่
ຄ
าว
ว่า ท่านจงให้กระต่ายแก่เรา ท่านจงให้กระต่ายแก่เราเถิด. ชาว
พระนครทัง สิน พากันแตกตืຄนว่า ฆฏบัณฑิตเป็ นบ้าเสียแล้ว.
เวลานัน อํามาตย์ชอຄื ว่า โรหิไณยไปเฝ้ าพระเจ้าวาสุเทพ เมือຄ จะ
นังสนทนากั
ຄ
บพระเจ้าวาสุเทพ จึงกล่าวคาถานีวา่ :ข้ าแต่ พระองค์ ผู้กณ
ั หโคตร ขอพระองค์ จงลุกขึน เถิด จัก
มัวบรรทมอยู่ทาํ ไม จะมีประโยชน์ อะไรแก่ พระองค์ ด้ วยการ
บรรทมอยู่ เล่ า ข้ า แต่ พระเกสวะ บัดนี พระภาดาร่ วมอุทร
ของพระองค์ ผู้ เป็ นดุจ พระทัย และนัยน์ เนตรเบือ งขวาของ
พระองค์ มีลมกําเริบคลังຄ เพ้อถึงกระต่ าย.
พระศาสดา เมือຄ จะทรงแสดงความทีพຄ ระเจ้าวาสุเทพ ได้สดับคํา
ของอํามาตย์นนั  แล้ว เสด็จลุกขึน จากทีบຄ รรทม พระองค์เป็ นผูต้ รัสรู้
ยิงຄ จึงตรัสคาถานีวา่ :พระเจ้ าเกสวะ ได้ สดับคําของโรหิไณยอํามาตย์ นันแล้ ว ผู้
ถูกความเศร้ าโศกถึงพระภาดาครอบงํา ก็รีบเสด็จลุกขึน ทันที.
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พระราชา เสด็จลุกขึน แล้ว รีบลงจากปราสาท แล้วเสด็จไปหา
ฆฏบัณฑิต จับมือทัง ๒ ของฆฏบัณฑิตไว้มนั ຄ เมือຄ จะเจรจากับท่าน
จึงกล่าวคาถา ๓ คาถาว่า :เหตุ ไรหนอ เธอจึงทําตัวเหมือนคนบ้ า เทียຄ วไปทัวຄ นคร
ทวารกะนี บ่ นเพ้อว่ า กระต่ าย กระต่ าย เธอปรารถนากระต่ าย
เช่ นไร ฉันจะให้ นายช่ างทํากระต่ ายทองคํา กระต่ ายแก้วมณี
กระต่ ายโลหะ กระต่ ายเงิน กระต่ ายสั งข์ กระต่ ายศิลา กระต่ าย
แก้ วประพาฬ ให้ แก่ เธอ หรือกระต่ ายอืนຄ ทีຄเทียຄ วหากินอยู่ ใน
ป่ าก็มี อยู่ ฉัน จะให้ เขานํา กระต่ ายเหล่า นัน มาให้ แก่ เธอ เธอ
ปรารถนากระต่ ายเช่ นไรเล่ า.
ฆฏบัณฑิตได้ฟังดังนัน จึงกล่าวคาถาว่า :ข้ า พระองค์ ไม่ ปรารถนากระต่ ายทีຄ อาศัย อยู่ บนแผ่ น ดิน
ข้ าพระองค์ ปรารถนากระต่ ายจากดวงจันทร์ ข้ าแต่ พระเจ้ าเกสวะ ขอพระองค์ โปรดนํากระต่ ายนันมาประทานแก่ ข้าพระองค์ เถิด.
พระราชาครัน ทรงสดับ ดัง นัน จึง ถึง ความโทมนัส ว่า พระภาดา
ของเราเป็ นบ้าเสียแล้ว โดยมิตอ้ งสงสัย จึงตรัสคาถาว่า :ดูก่อน พระญาติ เธอจักละชีวติ อันสดชืຄนไปเสี ยเป็ นแน่
เพราะเธอปรารถนากระต่ ายจากดวงจันทร์ ชืຄอว่ า ปรารถนา
สิຄ งทีไຄ ม่ พงึ ปรารถนา.
ฆฏบัณฑิตได้ฟังพระดํารัสของพระราชาก็ได้ยนื นิຄงเสีย เมือຄ จะ
แสดงความนีวา่ ข้าแต่พชຄี าย พระองค์เมือຄ รูว้ า่ หม่อมฉันปรารถนา
กระต่ายจากดวงจันทร์ ครัน ไม่ได้กระต่ายนัน จักสิน ชีวติ เพราะเหตุ
๑๑๘
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ไร พระองค์ไม่ได้โอรสทีตຄ ายไปแล้วจึงเศร้าโศกถึง จึงกล่าวคาถาว่า
ข้ าแต่ พระองค์ ผู้กณ
ั หโคตร ถ้ าพระองค์ ทรงพรํຄาสอนผู้อนืຄ
อย่ างทีຄทรงทราบไซร้ เพราะเหตุไร แม้ ทุกวันนีพระองค์ ก็ยงั
ทรงเศร้ าโศกถึงบุตรทีตຄ ายแล้ว ในกาลก่อนเล่า.
ฆฏบัณฑิต ยืนอยู่ทรຄี ะหว่างถนนอย่างนัน แล ทูลว่า อันดับแรก
หม่อมฉัน ปรารถนาสิงຄ ทีຄปรากฏแก่ สายตาอยู่ อย่างนี ส่วนพระองค์
เศร้าโศกเพือຄ ต้องการสิงຄ ทีไຄ ม่ปรากฏ เมือຄ จะแสดงธรรมแก่พระราชา
จึงกล่าวคาถา ๒ คาถาว่า :ก็ มนุษย์ หรือ อมนุษย์ ไม่ พงึ ได้ ตามปรารถนาว่ า ขอ
บุตรของเราทีຄเกิดมาจงอย่ าตายเลย พระองค์ จะพึงได้ โอรสทีຄ
ทิวงคตแล้ ว ทีไຄ ม่ ควรได้ แต่ ทไีຄ หน. ข้ าแต่ พระองค์ ผู้กณ
ั หโคตร
พระองค์ ทรงกันแสงถึงโอรสทีຄทวิ งคตแล้ว ซึຄงไม่ สามารถจะ
นําคืนมาด้ วยมนต์ รากยา โอสถ หรือทรัพย์ ได้ .
ฆฏบัณฑิต เมือຄ จะแสดงอีกว่า ข้าแต่พชຄี าย ขึน ชือຄ ว่า ความตาย
นี ใคร ๆ ไม่อาจจะห้ามได้ ด้วยทรัพย์ ด้วยชาติ ด้วยวิชชา ด้วยศีล
หรือด้วยภาวนาได้ จึงแสดงธรรมแด่พระราชาด้วยคาถา ๕ คาถาว่า
:กษัตริย์ทงั หลาย แม้ จะมีแว่ นแคว้ น มีทรัพย์ มาก มีโภคะ
มาก มีทรัพย์ และธัญญาหารมาก จะไม่ ทรงชรา จะไม่ ทรง
สวรรคต ไม่ มีเลย. กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คน
จัณฑาล และคนเทหยากเยือຄ และคนอืนຄ ๆ จะไม่ แก่ จะไม่ ตาย
เพราะชาติของตน ก็ไม่ มเี ลย
ชนเหล่าใด ร่ ายมนต์ อนั ประกอบด้ วยองค์ ๖ อันพราหมณ์
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คิดไว้ แล้ว ชนเหล่ านันและชนเหล่ าอืนຄ จะไม่ แก่ และไม่ ตาย
เพราะวิชาของตนก็ไม่ มเี ลย.
แม้ พวกฤๅษีเหล่าใด เป็ นผู้สงบ มีตนสํ ารวมแล้ว มีตปะ
แม้ พวกฤๅษี ผู้มตี ปะเหล่ านัน ย่ อมละร่ างกายไปตามกาล พระ
อรหันต์ ทงั หลาย มี ตนอัน อบรมแล้ว ทํา กิจ เสร็จ แล้ ว ไม่ มี
อาสวะ สินบุญและบาป ยังทอดทิง ร่ างกายนีไ ว้ .
เมือຄ ฆฏบัณฑิต กล่าวธรรมอย่างนี พระราชาได้ทรงสดับ ดัง นัน
เป็ น ผู้ปราศจากลูกศรคือ ความโศก มีใจเลือຄ มใส เมือຄ จะสรรเสริญ
ฆฏบัณฑิต จึงได้กล่าวคาถาทีเຄ หลือว่า
เธอดับความกระวนกระวายทังปวงของเราผู้เร่ าร้ อนให้ หาย
ไป เหมือนบุคคลเอานํา ดับไฟทีຄราดด้ วยนํา มัน ฉะนัน เธอ
บรรเทาความโศกถึงบุตรของเรา ผู้ถูกความโศกครอบงํา ได้
ถอนขึน แล้วหนอ ซึຄง ถูกศรคือความโศกอันเสี ยบแทงทีຄหทัย
ของเรา เราเป็ นผู้มีลูกศรคือความโศกอันถอนขึน แล้ ว เป็ นผู้
เย็นสงบแล้ ว เราจะไม่ เศร้ าโศก ไม่ ร้องไห้ อกี เพราะได้ ฟังคํา
ของเธอ
ชนเหล่าใดผูม้ ปี ั ญญา ผูอ้ นุเคราะห์กนั แลกัน ชนเหล่านัน ย่อม
ทําอย่างนี ย่อมยังกันและกันให้หายโศก เหมือนเจ้าชายฆฏบัณฑิต
ทําพระเชษฐาให้หายโศก ฉะนัน
พระศาสดา ครัน ทรงนํา พระธรรมเทศนานี มาแล้ว จึง ตรัส ว่า
อย่างนัน อุบาสก โปราณกบัณฑิตทัง หลาย ฟั งถ้อยคําของบัณฑิตทัง
หลายแล้ว ขจัดความเศร้าโศกเพราะบุตรเสียได้ ดังนีแล้ว จึงประกาศ
สัจจะประชุมชาดก. ในทีสຄ ดุ สัจจะ อุบาสกดํารงอยู่ในโสดาปั ตติผล
แล.
จบ อรรถกถากัณหเปตวัตถุที  ๖
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๗. ธนปาลเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตหิว ๕๕ ปี
พวกพ่อค้าถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๐๔] ท่ านเปลือยกาย มีรูปร่ างน่ าเกลียด ซู บผอม สะพรัຄงไป
ด้ วยเส้ นเอ็น เห็นกระดูกซีຄโครง แน่ ะเพือຄ นยาก ท่ านเป็ นใคร
หนอ.
เปรตนัน ตอบว่า
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญทังหลาย ข้ าพเจ้ า เป็ นเปรต ทุกข์ ยาก
เกิด อยู่ ในยมโลก ได้ ทาํ กรรมอัน ลามกไว้ จึง จากโลกนีไปสู่
เปตโลก.
พวกพ่อค้าถามว่า
ท่ านทํากรรมชัຄว อะไรไว้ ด้วยกายวาจาใจ หรือ เพราะ
วิบากแห่ งอะไร ท่ านจึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
เปรตนัน ตอบว่า
มีพระนครของพระเจ้ าทสั นนราช ปรากฏนามว่ า เอรกัจฉะ เมือຄ ก่ อนข้ าพเจ้ าเป็ นเศรษฐี อยู่ในนครนัน ประชาชน
๗. ธนปาลเปตวัตถุ
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เรียกข้ าพเจ้ า ว่ า ธนปาลเศรษฐี ข้ าพเจ้ า มี เงิน ๘๐ เล่มเกวียน ทองคํา แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ก็มีมากมายเหลือทีຄ
จะนับ แม้ ข้าพเจ้ าจะมีทรัพย์ มากมายถึงเพียงนัน ก็ไม่ รักทีຄ
จะให้ ทาน ปิ ดประตูบริโภคอาหารด้ วยคิดว่ าพวกยาจกอย่ าได้
เห็นเรา ข้ าพเจ้ าไม่ มีศรัทธา เป็ นคนตระหนีຄเหนียวแน่ น ได้
ด่ าว่ าพวกยาจก และห้ ามปรามมหาชนผู้ให้ ทานทําบุญ เป็ น
ต้ น ด้ วยคําว่ า ผลแห่ งทานไม่ มี ผลแห่ งการสํ ารวมจักมีแต่
ทีไຄ หน ได้ ทาํ ลายสระนํา บ่ อนํา ทีຄเขาขุดไว้ สวนดอกไม้ สวน
ผลไม้ ศาลานํา และสะพานในทีຄเดินลําบาก ทีຄเขาปลูกสร้ าง
ให้ พนิ าศ ข้ าพเจ้ า นันไม่ ได้ ทาํ ความดีไว้ เลย ทําแต่ ความชัຄว
ไว้ จุติจากชาตินันแล้ ว บังเกิดในเปตวิสัย เพียบพร้ อมไปด้ วย
ความหิวกระหายตลอด ๕๕ ปี ตังแต่ ตายแล้ว ข้ าพเจ้ ายัง
ไม่ ได้ กนิ ข้ าวและนํา เลยแม้ แต่ น้อย การสงวนทรัพย์ คือ ไม่
ให้ แก่ ใคร ๆ เป็ นความพินาศของสั ตว์ ทงั หลาย ความฉิบหาย
ก็คอื การสงวนทรัพย์ ได้ ยนิ ว่ าเปรตทังหลายรู้ ว่า การสงวน
ทรัพย์ คอื การไม่ ให้ แก่ใคร ๆ เป็ นความพินาศ เมือຄ ก่ อนข้ าพเจ้ า
สงวนทรัพย์ ไว้ เมือຄ ทรัพย์ มีอยู่ เป็ นอันมาก ไม่ ให้ ทาน เมือຄ
ไทยธรรมมีอยู่ ไม่ ทาํ ทีຄพงึຄ แก่ ตน ข้ าพเจ้ าได้ รับผลแห่ งกรรม
ของตนจึง เดือดร้ อนในภายหลัง พ้น จาก ๔ เดือนไปแล้ว
ข้ าพเจ้ าจักตายจากภพเปรต จักไปตกนรกอันเผ็ดร้ อนสาหัส
มี ๔ เหลียຄ ม ๔ ประตู จําแนกเป็ นห้ อง ๆ ล้อมด้ วยกําแพง
เหล็ก ครอบด้ วยแผ่ นเหล็ก พืน ของนรกนัน ล้ วนแล้วด้ วย
ทองแดงลุก เป็ นเปลวเพลิง ประกอบด้ วยความร้ อน แผ่ ไป
ตลอดร้ อยโยชน์ โดยรอบ ตังอยู่ทุกเมือຄ ข้ าพเจ้ าจักต้ องเสวย
ทุกขเวทนาในนรกนันตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกขเวทนา
๑๒๒
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เช่ นนี เป็ นผลแห่ งกรรมอันชัຄว เพราะฉะนัน ข้ าพเจ้ าจึงเศร้ า
โศกทีຄ จะไปเกิด ในนรกอัน เร่ าร้ อนนัน ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ทัง
หลาย ข้ าพเจ้ าขอเตือนท่ านทังหลาย ขอความเจริญจงมีแก่
ท่ านทังหลายผู้ มาประชุ ม กัน ในทีຄนี พวกท่ านอย่ า ได้ ทาํ บาป
กรรมในทีไຄ หน ๆ คือ ในทีຄ แจ้ ง หรือ ทีຄ ลบั ถ้ า พวกท่ านจัก
กระทํา หรือกระทําบาปกรรมนันไว้ แม้ พวกท่ านจะเหาะหนี
ไปอยู่ทไีຄ หน ก็ย่อมไม่ พ้นไปจากทุกข์ ขอท่ านทังหลายจงเลีย ง
มารดา จงเลีย งบิดา ประพฤติอ่อนน้ อมต่ อผู้ใหญ่ ในสกุล เป็ น
ผู้ เกือ กูล แก่ สมณะและพราหมณ์ ท่ านทัง หลายจัก ไปสวรรค์
ด้ วยการปฏิบัติ อย่ างนี บุคคลจะอยู่ ในอากาศ ในท่ ามกลาง
มหาสมุทร หรือ เข้ าไปสู่ ช่ องภูเขา จะพึง พ้น จากบาปกรรม
ไม่ มี เลย หรือ บุคคลอยู่ ในส่ วนแห่ ง ภาคพืน ใด พึง พ้น จาก
บาปกรรม ส่ วนแห่ งภาคพืน นันก็ไม่ ม.ี
จบ ธนปาลเปตวัตถุที  ๗

อรรถกถาธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมือຄ เสด็จ ประทับ อยู่ ในพระเชตวัน มหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรตธนปาล จึงตรัสพระคาถานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า นคฺโค ทุพ-ฺ
พณฺ ณรูโปสิ.
ได้ยนิ ว่า เมือຄ พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบตั ิ ในนครเอรกัจฉะปั ณณรัฐ ยังมีเศรษฐีคนหนึຄง ชือຄ ว่า ธนปาลกะ เป็ นผูไ้ ม่มศี รัทธา ไม่ม ี
ความเลือຄ มใส เป็ นคนตระหนีຄ เป็ นนัตถิกทิฏฐิบุคคล กิรยิ าของเขา
ปรากฏตามพระบาลีนนแหละ.
ัຄ
เขาทํากาละแล้วบังเกิดเป็ นเปรตใน
ทีกຄ นั ดารทะเลทราย เขามีรา่ งกายประมาณเท่าลําต้นตาล มีผวิ หนัง
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ปูดขึน หยาบ มีผมยุง่ เหยิง น่าสะพรึงกลัว มีรปู พรรณน่าเกลียด มีรปู
ขีเ หร่พลิ กึ เห็นเข้าน่าสะพรึงกลัว เขาไม่ได้เมล็ดข้าวหรือหยาดนํา
ตลอด ๕๕ ปี มีคอ ริมฝี ปาก และลิน แห้งผาก ถูกความหิวกระหาย
ครอบงํา เทียຄ วงุน่ ง่านไปทางโน้นทางนี.
ครัน เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของเราทัง หลายเสด็จอุบตั ขิ นึ ในโลก
ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีโดยลําดับ พ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีบรรทุกสินค้าเต็ม ๕๐๐ เล่มเกวียน ไปยัง
อุตตราปถชนบท ขายสินค้า แล้วเอาเกวียนบรรทุกสินค้าทีຄได้กลับ
มา ในเวลาเย็น ถึงแม่นําแห้งสายหนึຄง จึงปลดเกวียนไว้ในทีนຄ นั  พัก
แรมอยู่ราตรีหนึຄง ลําดับ นัน เปรตนัน ถูก ความกระหายครอบงํา มา
เพือຄ ต้องการนําดืมຄ ไม่ได้นําดืมຄ แม้สกั หยาดเดียว ในทีนຄ นั  หมดหวัง
ขาอ่อนล้มลง เหมือนตาลรากขาดฉะนัน . พวกพ่อค้าเห็นดังนัน จึง
พากันถามด้วยคาถานีวา่ :ท่ านเปลือยกายมีรูปร่ างน่ าเกลียด ซู บผอม สะพรัຄงไปด้ วย
เส้ นเอ็น เห็นกระดูกซีຄโครง แน่ ะเพือຄ นยาก ท่ านเป็ นใครกัน
หนอ.
ลําดับนัน เปรตตอบว่า :ท่ านผู้ เจริญ ข้ าพเจ้ า เป็ นเปรตทุกข์ ยาก เกิด ในยมโลก
ทํากรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
ครัน อ้างตนดังนีแล้ว ถูกพ่อค้าถามถึงกรรมทีเຄ ขาทําอีกว่า :ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกายวาจาและใจ เพราะวิบาก
ของกรรมอะไร จึงจากโลกนีไ ปยังเปตโลก.
เมือຄ จะแสดงประวัตขิ องตน ทัง อดีต ปั จจุบนั และอนาคต เดิมแต่
๑๒๔

เปตวัตถุ

ทีทຄ ตຄี นเกิดในกาลก่อน และเมือຄ จะให้โอวาทแก่พวกพ่อค้า ได้กล่าว
คาถาเหล่านี ความว่า :มีพระนครของพระเจ้ าทสั นนราช ปรากฏนามว่ า เอรกัจฉะ เมือຄ ก่ อนข้ าพเจ้ าเป็ นเศรษฐี อยู่ในพระนครนัน ประชาชน
เรียกข้ าพเจ้ าว่ า ธนปาลเศรษฐี ข้ าพเจ้ ามีเงิน ๘๐ เล่มเกวียน
ทองคํา แก้ วมุกดา แก้ วไพฑูรย์ ก็มีมากมายเหลือทีຄจะนับ แม้
ข้ าพเจ้ า จะมีทรัพย์ มากมายถึงเพียงนัน ก็ไม่ รักทีຄจะให้ ทาน
ปิ ดประตู บริโภคอาหาร ด้ วยคิด ว่ า พวกยาจก อย่ า ได้ เห็น
เรา ข้ าพเจ้ า ไม่ มี ศรัทธา เป็ นคนตระหนีຄ เหนียวแน่ น ได้ ด่า
พวกยาจกและห้ ามปรามมหาชน ผู้ให้ ทานทําบุญเป็ นต้ น ด้ วย
คําว่ า ผลแห่ งทานไม่ มี ผลแห่ งการสํ ารวมจักมีแต่ ทไีຄ หน ได้
ทําลายสระนํา บ่ อนํา ทีຄขุดไว้ สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ศาลา
นํา และสะพานในทีຄเดิน ลําบาก ทีຄเขาปลูก สร้ างให้ พนิ าศไป
ข้ าพเจ้ า นัน ไม่ ได้ ทาํ คุณ งามความดี ไว้ เลย ทํา แต่ กรรมชัຄว ไว้
จุติจากชาตินันแล้ ว เกิดในเปตวิสัย เพียบพร้ อมไปด้ วยความ
หิวกระหายตลอด ๕๕ ปี ตังแต่ ตายแล้ว ข้ าพเจ้ ายังไม่ ได้ กนิ
ข้ าวและนํา เลย แม้ แต่ น้อย การสงวนทรัพย์ คือ ไม่ ให้ แก่ ใคร
ๆ เป็ นความพินาศ ของสั ตว์ ทงั หลาย ความฉิบหายก็คอื ความ
สงวนทรัพย์ ได้ ยนิ ว่ า เปรตทังหลายรู้ ว่า การสงวนทรัพย์ คือ
การไม่ ให้ แก่ ใคร ๆ เป็ นความพินาศ เมืຄอก่ อนข้ าพเจ้ าสงวน
ทรัพย์ ไว้ เมือຄ ทรัพย์ มีอยู่เป็ นอันมาก ไม่ ให้ ทาน เมือຄ ไทยธรรม
มีอยู่ ไม่ ทาํ ทีຄพงึຄ แก่ ตน ข้ าพเจ้ าได้ รับผลแห่ งกรรมของตน จึง
เดือดร้ อนในภายหลัง พ้นจาก ๔ เดือนไปแล้ ว ข้ าพเจ้ าจัก
ตายจากภพเปรต จักตกนรกอันเผ็ดร้ อนสาหัส มี ๔ เหลียຄ ม
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๔ ประตู จําแนกเป็ นห้ อง ๆ ล้ อมด้ วยกําแพงเหล็ก ครอบ
ด้ วยแผ่ นเหล็ก พืน ของนรกนัน ล้ วนแล้ วด้ วยทองแดง ลุกเป็ น
เปลวเพลิง ประกอบด้ วยความร้ อน แผ่ ไปตลอดร้ อยโยชน์ โดย
รอบ ตังอยู่ทุกเมือຄ ข้ าพเจ้ าจักต้ องเสวยทุกขเวทนา ในนรกนัน
ตลอดกาลนาน การเสวยทุกขเวทนาเช่ นนี เป็ นผลของกรรม
ชัຄว เพราะฉะนัน ข้ าพเจ้ า จึง เศร้ า โศกทีຄ จะไปเกิด ในนรกอัน
เร่ าร้ อนนัน ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญทังหลาย ข้ าพเจ้ าขอเตือนท่ าน
ทังหลาย ขอความเจริญจงมีแก่ ท่านทังหลาย ผู้มาประชุมกัน
ในทีຄนี พวกท่ านอย่ าได้ ทาํ กรรมชัຄว ในทีไຄ หน ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น
ทีຄแจ้ งหรือทีຄลบั ถ้ าว่ าพวกท่ านจักกระทํา หรือกําลังทํากรรม
ชัຄวนันไว้ แม้ พวกท่ านจะเหาะหนีไป ในทีไຄ หน ๆ ก็ย่อมไม่
พ้นไปจากทุกข์ ขอท่ านทังหลาย จงเลีย งมารดา จงเลีย งบิดา
ประพฤติอ่อนน้ อมต่ อผู้ใหญ่ ในตระกูล เป็ นผู้เกือ กูลแก่ สมณะ
และพราหมณ์ ท่ านทังหลาย จักไปสวรรค์ ด้วยการปฏิบัตอิ ย่ าง
นี
พวกพานิ ช เหล่า นัน ได้สดับ คํา ของเปรตทัง หลาย เกิด ความ
สังเวช เมือຄ จะอนุเคราะห์เปรตนัน จึงเอาภาชนะตักนําดืมຄ มา ให้เขา
นอนลงแล้ว กรอกเข้าทางปาก. แต่นนั  นําทีมຄ หาชน ราดลงหลายครัง
ก็ไม่ไหลลงสู่ลาํ คอ เพราะพลังแห่งกรรมชัวของเปรตนั
ຄ
น . จักกําจัด
ความกระหายได้ทຄีไหนเล่า. พ่อค้า เหล่า นัน จึง ถามเปรตว่า ท่าน
ได้ความโปร่งใจอะไรบ้างไหม ? เปรตนัน ตอบว่า ถ้าหากนําทีຄชน
มีประมาณเพียงนี กรอกเข้าไปตลอดเวลาเพียงเท่านีได้ไหลเข้าไป
ในลําคอของเราแม้เพียงสักหยดเดียว ความหลุดพ้นไปจากกําเนิด
เปรตนี จงอย่ามีเลย. ลําดับนัน พ่อค้าเหล่านัน ได้ฟังดังนัน จึงเกิด
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ความสังเวชยิงຄ นัก พากันกล่าวว่า ก็อุบายอะไร ๆ เพือຄ ระงับความ
กระหายมีบา้ งไหม ? เปรตตอบว่า เมือຄ กรรมชัวนี
ຄ  สนิ ไป เมือຄ พวก
ญาติถวายทานแด่พระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต อุทศิ ทาน
ให้แก่เรา, เราก็จกั พ้นจากความเป็ นเปรตนีไปได้. พวกพ่อค้าได้
ฟั งดังนัน จึงพากันไปกรุงสาวัตถี เฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า กราบทูล
เรือຄ งนัน รับสรณคมน์และศีล ถวายทานแด่ภกิ ษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้า
เป็ นประธาน ตลอด ๗ วัน แล้วอุทศิ ส่วนบุญแก่เปรตนัน . พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า ทรงทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ แล้วแสดงธรรม
แก่บริษทั ทัง ๔. และมหาชนละมลทิน คือความตระหนีຄ มีโลภะเป็ น
ต้น ได้เป็ นผูย้ นิ ดียงิຄ ในบุญมีทานเป็ นต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุที  ๗
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๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ
ว่าด้วยคฤหบดีตระหนี่เกิดเป็นเปรตเปลือยผอม
พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามจูฬเศรษฐีเปรตว่า :[๑๐๕] ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ท่ านเป็ นบรรพชิต เปลือยกายซู บผอม
เพราะเหตุแห่ งกรรมอะไร ท่ านจะไปทีไຄ หนในราตรีเช่ นนี ขอ
ท่ านจงบอกการทีทຄ ่ านจะไปแก่เราเถิด เราสามารถจะให้ ทรัพย์
เครืຄองปลืม ใจแก่ท่านด้ วยความอุตสาหะทังปวง.
จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลว่า
เมือຄ ก่อนพระนครพาราณสี มีกติ ติคุณเลือຄ งลือไปไกล ข้ า
พระองค์ เป็ นคฤหบดี ผู้ มงัຄ คังຄ อยู่ ในพระนครนัน แต่ เป็ นคน
ตระหนีຄเหนียวแน่ นไม่ เคยให้ สิຄงของแก่ ใคร ๆ มีใจข้ องอยู่ใน
อามิส ได้ ถงึ วิสัยแห่ งพญายมเพราะความเป็ นผู้ทุศีล ข้ าพระองค์ ลาํ บากแล้ ว เพราะความหิว เสี ยดแทง เพราะบาปกรรม
เหล่า นัน เพราะเหตุ นัน ข้ าพระองค์ ปรารถนาอามิส จึงได้
มาหาหมู่ญาติ มนุษย์ แม้ เหล่าอืนຄ มีปกติไม่ ให้ ทาน และไม่ เชืຄอ
ว่ าผลแห่ งทานมีอยู่ ในโลกหน้ า มนุษย์ แม้ เหล่านันจักเกิดเป็ น
เปรตเสวยทุกข์ ใหญ่ เหมือนข้ า พระองค์ ฉะนัน ธิดาของข้ า
พระองค์ บ่นอยู่เนือง ๆ ว่ า เราจักให้ ทานอุทศิ ให้ มารดา บิดา
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ลุง ป้ า น้ า อา ปู่ ย่ า ตา ยาย พวกพราหมณ์ กาํ ลังบริโภคทาน
อันธิดาของข้ าพระองค์ ตกแต่ งแล้ว ข้ าพระองค์ จะไปยังเมือง
อันธกาวินทนคร เพือຄ บริโภคอาหาร
พระราชาจึงตรัสสังเขาว่
ຄ
า
ถ้ าท่ านไปได้ เสวยผลทานนัน พึงรีบกลับมาบอกเหตุทีຄมี
จริงแก่ เรา เราฟั งคําอันมีเหตุผลควรเชืຄอถือได้ แล้ วจักทําการ
บูชาบ้ าง
จูฬเศรษฐีเปรตทูล รับ พระดํารัส แล้ว ได้ไปยัง อันธกาวินทนคร
นัน แต่ ไม่ได้รบั ผลแห่ง ทานนัน เพราะพราหมณ์ ทงั  หลายทีຄบริโภค
ภัต เป็ นผู้ไม่มศี ลี ไม่สมควรแก่ทกั ษิณา ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรต
กลับ มาสู่นครราชคฤห์อกี ได้ไปแสดงกายให้ปรากฏ เฉพาะพระ
พักตร์ของพระเจ้า อชาตศัตรูผู้เป็ น ใหญ่ กว่า หมู่ชน พระราชาทอด
พระเนตรเห็นเปรตนัน กลับมาอีก จึงตรัสถามว่า
เราจะให้ ทานอะไร ถ้ าเหตุทีຄจะให้ ท่านอิมຄ หนําตลอดกาล
มีอยู่ไซร้ ขอท่ านจงบอกเหตุนันแก่เรา.
จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลว่า
ข้ า แต่ พระราชา ขอพระองค์ จงทรงอังคาสพระพุทธเจ้ า
และพระสงฆ์ ด้ วยข้ าวและนํา และจงทรงถวายจีวร แล้ วทรง
อุทศิ กุศลนันเพือຄ ประโยชน์ เกือ กูลแก่ข้าพระองค์ ด้ วยการทรง
บําเพ็ญกิจอย่ างนี ข้ าพระองค์ จะพึงอิมຄ หนําตลอดกาลนาน.
ลําดับนัน พระราชาเสด็จออกจากปราสาททันที ทรงถวายทาน
อันประณีตยิงຄ แก่สงฆ์ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วทรงกราบทูล
เรือຄ งราวแด่พระตถาคต ทรงอุทศิ ส่วนกุศลให้จฬู เศรษฐีเปรต จูฬเศรษฐีเปรตนัน อันพระราชาทรงบูชาแล้ว เป็ นผูง้ ดงามยิงຄ นัก ได้มา
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ปรากฏเฉพาะพระพักตร์ของพระราชาผูเ้ ป็ นใหญ่กว่าชน แล้วกราบ
ทูลว่า
ข้ าพระองค์ เป็ นเทวดา มีฤทธิຈอย่ างยอดเยียຄ มแล้ ว มนุษย์
ทังหลายผู้มีฤทธิຈ เสมอด้ วยข้ าพระองค์ ไม่ มี ขอพระองค์ ทรง
ทอดพระเนตรดูอานุภาพอันหาประมาณมิได้ ของข้ าพระองค์
นีเถิด ซึຄง เกิดจากผลทีຄพระองค์ ทรงถวายทานอันจะนับมิได้
แก่ สงฆ์ อุทศิ ส่ วนพระราชกุศลให้ แก่ ข้าพระองค์ ด้วยทรงอนุเคราะห์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นเทพแห่ งมนุษย์ ข้ าพระองค์ เป็ น
ผู้อนั พระองค์ ยงั พระอริยสงฆ์ ให้ อมิຄ หนําด้ วยไทยธรรมมีข้าว
และนํา และผ้ า ผ่ อนเป็ นต้ น เป็ นอัน มาก จึง ได้ อมิຄ หนํา แล้ว
เนือง ๆ บัดนีข ้ าพระองค์ มีความสุ ขแล้ ว ขอทูลลาพระองค์ ไป.
จบ จูฬเสฏฐิเปตวัตถุที  ๘

อรรถกถาจูฬเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๘
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ทຄเี วฬุวนั มหาวิหาร ทรงปรารภจูฬเศรษฐีเปรต ตรัสพระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า นคฺโค กิโส ปพฺพชิโตสิ
ภนฺ เต ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงพาราณสี มีคฤหบดีผูห้ นึຄง เป็ นคนไม่มศี รัทธา
ไม่ม ีความเลือຄ มใส เป็ น คนตระหนีຄ เหนียวแน่น ไม่ เอือ เฟื อ ต่อ การ
บําเพ็ญ บุญ ได้นามว่า จูฬเศรษฐี. เขาทํากาละแล้ว บังเกิด ใน
หมู่เปรต. ร่างกายของเขาปราศจากเนือและเลือด มีเพียงกระดูก
เส้นเอ็นและหนัง ศีรษะโล้น ปราศจากผ้า. แต่ธดิ าของเขา ชือຄ ว่า
อนุ ลา อยู่ในเรือนของสามี ในอันธกวินทนคร มีความประสงค์จะ
ให้พราหมณ์บริโภคอาหารอุทศิ บิดา จึงจัดแจงเครือຄ งอุปกรณ์ ทานมี
๑๓๐
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ข้าวสารเป็ นต้น. เปรตรูด้ งั นัน ไปในทีนຄ นั  โดยอากาศ โดยความหวัง
ผ่านมาถึงกรุงราชคฤห์. ก็สมัยนัน พระเจ้าอชาตศัตรู ถูกพระเจ้า
เทวทัตต์ยยุ งส่งไป ให้ปลงพระชนม์ชพี พระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสาร
นอนไม่หลับ เพราะความเดือดร้อนใจ และความฝั นร้าย จึงขึน ไปบน
ปราสาทจงกรมอยู่ เห็นเปรตนัน เหาะไปอยู่ จึงถามด้วยคาถานีวา่ :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ท่ านเป็ นบรรพชิต เปลือยกาย ซู บผอม
เพราะเหตุ แห่ งกรรมอะไร ท่ านจะไปไหนในราตรี เช่ นนี ขอ
ท่ านจงบอกการทีຄท่านจะไปแก่ เราเถิด เราสามารถจะให้ ทรัพย์
เครืຄองปลืม ใจแก่ ท่าน ด้ วยความอุตสาหะทุกอย่ าง
ได้ยนิ ว่าพระราชากล่าวกะเขาว่า ท่านเป็ นบรรพชิตเปลือยกาย
ซูบผอม เป็ นต้น ด้วยความสําคัญว่า ผู้นีเป็ นสมณะเปลือย เพราะ
เขาเป็ นคนเปลือยกายและเป็ นคนศีรษะโล้น.
เปรตถูกพระราชาถามอย่างนีแล้ว เมือຄ จะบอกประวัตขิ องตน จึง
ได้กล่าวคาถา ๓ คาถาว่า :เมือຄ ก่อนกรุงพาราณสี มีกติ ติคุณเลือຄ งลือไปไกล ข้ าพระองค์ เป็ นคฤหบดี ผู้ มงัຄ คังຄ อยู่ ในกรุง พาราณสี นัน แต่ เป็ นคน
ตระหนีຄ เหนียวแน่ น ไม่ เคยให้ สิຄงของแก่ ใคร ๆ มีใจข้ องอยู่
ในอามิส ได้ ถงึ วิสัยแห่ งพญายม เพราะความเป็ นผู้ทุศีล ข้ า
พระองค์ ลาํ บากแล้ว เพราะความหิวเสี ยดแทง เพราะกรรมชัຄว
เหล่ า นัน เพราะเหตุ นัน ข้ า พระองค์ ปรารถนาอามิส จึง ได้
มาหาหมู่ญาติ มนุษย์ แม้ เหล่ าอืนຄ มีปกติไม่ ให้ ทานและไม่ เชืຄอ
ว่ า ผลแห่ ง ทานมีอยู่ ในโลกหน้ า มนุษย์ แม้ เหล่ า นัน จัก เกิด
เป็ นเปรตเสวยทุกข์ ใหญ่ เหมือนข้ าพระองค์ ฉะนัน ธิดาของ
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ข้ าพระองค์ บ่ นอยู่เนือง ๆ ว่ าเราจักให้ ทานอุทศิ ให้ มารดา บิดา
ลุง ป้ า น้ า อา ปู่ ย่ า ตา ยาย พวกพราหมณ์ กาํ ลังบริโภคทาน
อันธิดาของข้ าพระองค์ ตบแต่ งแล้ ว ข้ าพระองค์ จะไปยังเมือง
อันธกวินทนคร เพือຄ บริโภคอาหาร.
เบือ งหน้าแต่นนั  พระสังคีตกิ าจารย์ได้กล่าวไว้วา่ :พระราชาจึงตรัสสัຄ งเขาว่ า ถ้ าท่ านไปได้ เสวยผลทานนัน
พึง รีบ กลับมาบอก เหตุ ทีຄมีจริง แก่ เรา เราฟั ง คํา อัน มีเหตุผล
ควรเชืຄอถือได้ แล้ ว จักทําการบูชาบ้ าง จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับ
พระดํารัส แล้ ว ได้ ไปยัง อันธกวินทนครนัน แต่ ไม่ ได้ รับ ผล
แห่ ง ทานนัน เพราะพราหมณ์ ทงั หลายทีຄ บริโภคภัต ร เป็ นผู้
ไม่ มีศีล ไม่ สมควรแก่ ทกั ษิณา ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรต กลับ
มายังกรุงราชคฤห์ อกี ได้ ไปแสดงกายให้ ปรากฏ เฉพาะพระ
พักตร์ ของพระเจ้ าอชาตศัตรู ผู้เป็ นใหญ่ กว่ าหมู่ชน พระราชา
ทอดพระเนตรเห็น เปรตนัน กลับมาอีก จึง ตรัส ถามว่ า เรา
จะให้ ทานอะไร ถ้ าเหตุทีຄจะให้ ท่านอิมຄ หนําตลอดกาลนานมีอยู่
ไซร้ ขอท่ านจงบอกเหตุนันแก่ เรา
จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลว่า :ข้ า แต่ พระราชา ขอพระองค์ จงทรงอังคาสพระพุทธเจ้ า
และพระสงฆ์ ด้วยข้ าวและนํา และจงทรงถวายจีวรแล้ ว จง
อุทศิ กุศลนัน เพือຄ ประโยชน์ เกือ กูล แก่ ข้า พระองค์ ด้ วยการ
ทรงบําเพ็ญกิจ อย่ างนี ข้ า พระองค์ จะพึง อิมຄ หนํา ตลอดกาล
นาน ลําดับนัน พระราชา เสด็จ ออกจากปราสาททันที ทรง
ถวายทานอัน ประณีต ยิงຄ แก่ สงฆ์ ด้ วยพระหัตถ์ ของพระองค์
๑๓๒
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แล้ วทรงกราบทูลเรืຄองราว แด่ พระตถาคต ทรงอุทศิ ส่ วนกุศล
ให้ แก่ จูฬเศรษฐีเปรต, จูฬเศรษฐีเปรตนัน อันพระราชาทรง
บูชาแล้ ว เป็ นผู้ งดงามยิงຄ นัก ได้ มาปรากฏเฉพาะพระพักตร์
ของพระราชา ผู้ เป็ นใหญ่ กว่ า หมู่ ชน แล้ วกราบทูล ว่ า ข้ า
พระองค์ เป็ นเทวดา มีฤทธิຈอย่ างยอดเยียຄ มแล้ ว มนุษย์ ทงั หลาย
ผู้มีฤทธิຈเสมอด้ วยข้ าพระองค์ ไม่ มี ขอพระองค์ ทรงทอดพระเนตรดูอานุภาพอันหาประมาณมิได้ ของข้ าพระองค์ นีเถิด ซึຄง
เกิดจากผลทีຄพระองค์ ทรงถวายทาน อันจะนับมิได้ แก่ สงฆ์ อุทิศ ส่ วนพระราชกุศลให้ แก่ ข้า พระองค์ ด้ วยทรงอนุเคราะห์
ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นเทพแห่ งมนุษย์ ข้าพระองค์ เป็ นผู้อนั พระองค์ ยังพระอริยสงฆ์ ให้ อมิຄ หนํา ด้ วยไทยธรรมมีข้าวและนํา
และผ้ า ผ่ อนเป็ นต้ น เป็ นอัน มาก จึง ได้ อมิຄ หนํา แล้ ว เนือง ๆ
บัดนี ข้ าพระองค์ มคี วามสุ ขแล้ว จึงขอทูลลาพระองค์ ไป.
เมือຄ เปรตทูลลากลับไปอย่างนี พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสบอกความ
นัน แก่ ภกิ ษุ ทงั  หลาย ภิกษุ ทงั  หลายเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
แล้วกราบทูลความนัน . พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้
เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว มหาชน
ฟั งธรรมนัน แล้ว ละมลทินคือความตระหนีຄ ได้เป็ นผูย้ นิ ดียงิຄ ในบุญมี
ทานเป็ นต้นแล.
จบ อรรถกถาจูฬเสฏฐิเปตวัตถุที  ๘
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๙. อังกุรเปตวัตถุ
ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ
พราหมณ์ พอ่ ค้า คนหนึຄง เห็น ของทิพย์ออกจากมือ รุกขเทวดา
จึงเกิดความโลภขึน ได้บอกแก่องั กุรพาณิชว่า :[๑๐๖] เราทังหลายเทียຄ วหาทรัพย์ ไปสู่ แคว้ นกัมโพช เพือຄ ประโยชน์ สิຄงใด เทพบุตรนีเป็ นผู้ให้ สิຄงทีຄเราอยากได้ นัน พวกเรา
จัก นํา เทพบุตรนี ไปหรือ จัก จับ เทพบุตรนี ข่ มขีຄ เอาด้ วยการ
วิงวอน หรืออุ้มใส่ ยานรีบนําไปสู่ ทวารกะนครโดยเร็ว.
อังกุรพาณิช เมือຄ จะห้ามพราหมณ์ พอ่ ค้า นัน จึง ได้ กล่าวคาถา
ความว่า :บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด ไม่ ควรหักราน
กิงຄ ของต้ นไม้ นัน เพราะการประทุษร้ ายมิตร เป็ นความเลว
ทราม.
พราหมณ์พอ่ ค้ากล่าวว่า :บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด พึงตัดแม้ ลาํ ต้ น
ของต้ นไม้ นันได้ ถ้ ามีความต้ องการเช่ นนัน.
อังกุรพาณิชกล่าวว่า :๑๓๔
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บุคคลอาศัยนัຄงนอน ทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด ไม่ พงึ ทําลาย
แม้ ใบของต้ นไม้ นัน เพราะการประทุษร้ ายต่ อมิตร เป็ นความ
เลวทราม.
พราหมณ์พอ่ ค้ากล่าวว่า :บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด พึงถอนต้ นไม้
นันพร้ อมทังรากได้ ถ้ าพึงประสงค์ เช่ นนี.
อังกุรพาณิชกล่าวว่า :ก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึຄง หรือ
พึง ได้ ข้าวนํา ในทีຄ ใด ไม่ ควรคิด ชัຄว ต่ อ บุคคลนัน แม้ ด้วยใจ
ความเป็ นผู้กตัญู สั ปบุรุษสรรเสริญ บุคคลพึงพักอาศัยใน
เรือนของบุคคลใดแม้ เพียงคืน หนึຄง เมือຄ ได้ รับ บํารุง ด้ วยข้ าว
และนํา ก็ไม่ พงึ คิด ชัຄว ต่ อ บุคคลนัน แม้ ด้วยใจ บุคคลผู้ มี มอื
อันไม่ เบียดเบียน ย่ อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ ายมิตร ผู้ใด
ทําความดีไว้ ในก่ อน ภายหลังเบียดเบียนด้ วยความชัຄว ผู้นัน
ชืຄอว่ าเป็ นคนอกตัญู ย่ อมไม่ พบเห็นความเจริญทังหลาย ผู้
ใดประทุษร้ ายต่ อคนผู้ไม่ ประทุษร้ าย ผู้เป็ นบุรุษบริสุทธิຈไม่ มี
กิเลสเครืຄองยียวน บาปย่ อมกลับ มาถึง ผู้ นัน ซึຄง เป็ นคนพาล
แน่ แท้ เหมือนธุลลี ะเอียดทีบຄ ุคคลซัดไปทวนลมฉะนัน.
เมือຄ รุกขเทวดาได้ฟังดังนัน แล้ว เกิดความโกรธต่อพราหมณ์นนั 
จึงกล่าวว่า :ไม่ เคยมีเทวดาหรือมนุษย์ หรืออิสรชนคนใด จะมาข่ มเหง
เราได้ โดยง่ าย เราเป็ นเทพเจ้ า ผู้ มี มหิทธิ ฤทธิຈ อย่ างยอดเยียຄ ม
เป็ นผู้ไปได้ ไกลสมบูรณ์ ด้วยรัศมีและกําลัง.
อังกุรพาณิชจึงถามรุกขเทวดานัน ว่า :๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ
๑๓๕

ฝ่ ามือของท่ านมีสีดงั ทองคําทัวຄ ไป ทรงไว้ ซึຄงวัตถุทบีຄ ุคคล
อืนຄ ปรารถนาด้ วยนิว ทัง ๕ เป็ นทีຄไหลออกแห่ งวัตถุมีรสอร่ อย
วัตถุ มี รสต่ าง ๆ ย่ อมไหลออกจากฝ่ ามือ ของท่ าน ข้ าพเจ้ า
เข้ าใจว่ าท่ านเป็ นท้ าวสั กกะ.
รุกขเทวดาตอบว่า :เราไม่ ใช่ เทพเจ้ า ไม่ ใช่ คนธรรพ์ ไม่ ใช่ ท้าวสั กกปุรินททะ ดู ก่อนอังกุระ ท่ านจงทราบว่ า เราเป็ นรุกขเทพ จุติจาก
โรรุวนครมาอยู่ทตีຄ ้ นไทรนี.
อังกุรพาณิชถามว่า :เมือຄ ก่อน ท่ านอยู่ ในโรรุวนคร ท่ านมี ปกติ อย่ างไร มี
ความประพฤติอย่ างไร ผลบุญสํ าเร็จทีຄฝ่ามือของท่ าน เพราะ
พรหมจรรย์ อะไร.
รุกขเทวดาตอบว่า :เมือຄ ก่อน เราเป็ นช่ างหูกอยู่ในโรรุวนคร เป็ นคนกําพร้ า
เลีย งชีพ โดยความลําบากนัก เราไม่ มี อะไรจะให้ ทาน แต่
ว่ า เรือนของเราอยู่ ใกล้ เรือนของอสั ยหเศรษฐี ซึຄง เป็ นคนมี
ศรัทธา เป็ นทานาธิบดี มี บุญ อัน ทํา แล้ ว เป็ นผู้ ละอายต่ อ
บาป พวกยาจกวณิพกมีนามและโคตรต่ าง ๆ กัน เดินผ่ าน
ไปทีຄบ้านของเรานัน พากันถามถึงเรือนของอสั ยหเศรษฐี กะ
เราว่ า ขอความเจริญจงมีแก่ ท่านทังหลาย พวกเราจะไปทาง
ไหน ทานเขาให้ ทไีຄ หน เราถูกพวกยาจกวณิพกถามแล้ว ได้ ยก
มือเบือ งขวาชีบอกเรือนของอสั ยหเศรษฐี แก่ ยาจกวณิพกเหล่ า
นันว่ า ท่ านทังหลายจงไปทางนี ความเจริญจักมีแก่ ท่านทัง
หลาย ทานเขาให้ อยู่ทีຄนัຄน เพราะเหตุนัน ฝ่ ามือของเราจึงให้
๑๓๖
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สิຄ งทีຄน่าปรารถนา เป็ นทีຄไหลออกแห่ งวัตถุมีรสอร่ อย ผลบุญ
ย่ อมสํ าเร็จทีฝຄ ่ ามือของเราเพราะพรหมจรรย์ นัน.
อังกุรพาณิชถามว่า :ได้ ยนิ ว่ า ท่ านไม่ ได้ ให้ ทานแก่ ใคร ๆ ด้ วยมือ ทัง สอง
ของตน เป็ นแต่ เพียงอนุโมทนาทานของคนอืนຄ ยกมือชีบอก
ทางให้ เพราะเหตุนัน ฝ่ ามือของท่ านจึงให้ สิຄงทีຄน่าใคร่ เป็ น
ทีຄไหลออกแห่ งวัตถุมีรสอร่ อย ผลบุญย่ อมสํ าเร็จทีຄฝ่ามือของ
ท่ านเพราะพรหมจรรย์ นัน ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ อสั ยหเศรษฐี
ผู้เลือຄ มใสได้ ให้ ทานด้ วยมือทังสองของตน ละร่ างกายมนุษย์
แล้ว ไปทางทิศไหนหนอ.
รุกขเทวดาตอบว่า :เราไม่ รู้ ทางไปหรือทางมาของอสั ยหเศรษฐี ผู้เป็ นเจ้ าของ
แห่ งทาน ผู้ มีรัศมีซ่านออกจากตน แต่ เราได้ ฟังมาในสํ านัก
ของท้ าวเวสสุ วณ
ั ว่ า อสั ยหเศรษฐี ถึงความเป็ นสหายแห่ งท้ าว
สั กกะ.
อังกุรพาณิชกล่าวว่า :บุคคลควรทําความดีแท้ ควรให้ ทานตามสมควร ใครได้
เห็นฝ่ ามืออันให้ สิຄงทีຄน่าใคร่ แล้ ว จักไม่ ทาํ บุญเล่ า เราไปจาก
ทีຄนีถ งึ ทวารกะนครแล้ว จักรีบให้ ทานอันจักนําความสุ ขมาให้
แก่ เราเป็ นแน่ แท้ เราจักให้ ข้าว นํา ผ้ า เสนาสนะ บ่ อนํา สระ
นํา และสะพานในทีเຄ ดินยากเป็ นทาน.
(ไปในอีกทีหຄ นึຄง) อังกุรพาณิชได้ถามเปรตตนหนึຄงว่า :เพราะเหตุไร นิว มือของท่ านจึงงอหงิก ปากของท่ านจึง
เบีย ว และนัยน์ ตาทะเล้นออก ท่ านได้ ทาํ บาปกรรมอะไรไว้ .
๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ

๑๓๗

เปรตนัน ตอบว่า :เราอันคฤหบดีตงั ไว้ ในการให้ ทาน ในโรงทานของคฤหบดี ผู้มรี ัศมีซ่านออกจากตน ผู้มศี รัทธา เป็ นฆราวาส ผู้ครอบ
ครองเรือน เราได้ เห็นยาจกผู้มีความประสงค์ ด้วยโภชนะ มา
ทีຄโรงทานนัน เราได้ หลีกไปทําการบุ้ยปากอยู่ ณ ทีຄข้างหนึຄง
เพราะกรรมนัน นิว ของเราจึง งอหงิก ปากของเราจึง เบีย ว
นัยน์ ตาทะเล้นออกมา เราได้ ทาํ บาปกรรมนันไว้ .
อังกุรพาณิชถามว่า :แน่ ะ บุรุษ เลวทราม การทีຄ ท่านมี ปากเบีย ว ตาทัง ๒
ทะเล้นเป็ นการชอบแล้ว เพราะท่ านได้ ทาํ การบุ้ยปากต่ อทาน
ของผู้อนืຄ ก็ไฉน อสั ยหเศรษฐี เมือຄ จะให้ ทาน จึงได้ มอบข้ าว
นํา ของเคีย ว ผ้ า และเสนาสนะ ให้ ผู้อนืຄ จัดแจง ก็เราไปจากทีຄ
นีถ งึ ทวารกะนครแล้ ว จักเริຄมให้ ทานทีนຄ ําความสุ ขมาให้ แก่ เรา
แน่ แท้ เราจักให้ ข้าว นํา ผ้ า เสนาสนะ บ่ อนํา สระนํา และ
สะพานทังหลายในทีเຄ ดินลําบากให้ เป็ นทาน
ก็องั กุรพาณิชกลับจากทะเลทรายไปถึงทวารกะนครแล้ ว
ได้ เริຄม ให้ ทานอัน นํา ความสุ ข มาให้ ตน ได้ ให้ ข้าว นํา ผ้ า
เสนาสนะ บ่ อนํา สระนํา ด้ วยจิตอันเลือຄ มใส. ช่ างกัลบก
พ่อครัว ชาวมคธ พากันป่ าวร้ องในเรือนของอังกุรพาณิชนัน
ทัง ในเวลาเย็น ทัง ในเวลาเช้ า ทุก เมือຄ ว่ า ใครหิว จงมากิน ตาม
ชอบใจ ใครกระหายจงมาดืมຄ ตามชอบใจ ใครจักนุ่งห่ มผ้ าจง
นุ่งห่ ม ใครต้ องการพาหนะสํ าหรับเทียมรถ จงเทียมพาหนะ
ในคู่แอกนี ใครต้ องการร่ มจงเอาร่ มไป ใครต้ องการของหอม
จงมาเอาของหอมไป ใครต้ องการดอกไม้ จงมาเอาดอกไม้ ไป
ใครต้ องการรองเท้ า จงมาเอารองเท้ าไป มหาชนย่ อมรู้ จักเรา
๑๓๘
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ว่ า อังกุระนอนเป็ นสุ ข ดู ก่อน สิ นธุมาณพ เรานอนเป็ น
ทุกข์ เพราะไม่ ได้ เห็นพวกยาจก มหาชนรู้ เราว่ า อังกุระนอน
เป็ นสุ ข ดูก่อนสิ นธุมาณพ เรานอนเป็ นทุกข์ ในเมือຄ วณิพกมี
น้ อย.
สินธุมาณพได้ฟังดังนัน จึงกล่าวคาถาความว่า :ถ้ า ท้ าวสั กกะผู้ เป็ นใหญ่ กว่ า ชาวดาวดึงส์ และเป็ นใหญ่
กว่ าโลกทังปวง พึงให้ พรท่ าน ท่ าน เมือຄ จะเลือก พึงเลือกเอา
พรเช่ นไร.
อังกุรพาณิชกล่าวว่า :ถ้ าท้ าวสั กกะผู้เป็ นใหญ่ กว่ าชาวดาวดึงส์ พึงให้ พรแก่ เรา
เราจะพึงขอพรว่ า เมือຄ เราลุกขึน แต่ เช้ า ในเวลาพระอาทิตย์
ขึน ขอภักษาหารอันเป็ นทิพย์ และพวกยาจกผู้มศี ีลพึงปรากฏ
เมือຄ เราให้ ทานอยู่ ไทยธรรมไม่ พงึ หมดสินไป ครันเราให้ ทาน
นันแล้ ว ไม่ พงึ เดือดร้ อนในภายหลัง เมือຄ กําลังให้ พงึ ยังจิตให้
เลือຄ มใส ข้ าพเจ้ าพึงเลือกเอาพรอย่ างนีก ะท้ าวสั กกะ.
โสณกบุรษุ กล่าวเตือนอังกุรพาณิชว่า :บุคคลไม่ พงึ ให้ ทรัพย์ เครืຄองปลืม ใจทังหมด แก่ บุคคลอืนຄ
ควรให้ ทานและควรรักษาทรัพย์ ไว้ เพราะว่ า ทรัพย์ เท่ านัน
ประเสริฐกว่ าทาน สกุลทังหลายย่ อมตังอยู่ไม่ ได้ เพราะการ
ให้ ทานเกิน ประมาณไป บัณฑิต ย่ อมไม่ สรรเสริญ การไม่
ให้ ทานและการให้ เกิน ควร เพราะเหตุ นันแล ทรัพย์ เท่ านัน
ประเสริฐ กว่ า ทาน บุคคลผู้ เป็ นปราชญ์ สมบูรณ์ ด้วยธรรม
ควรประพฤติโดยพอเหมาะ.
อังกุรพาณิชกล่าวว่า :๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ

๑๓๙

ดู ก่อนชาวเราทัง หลาย ดี หนอ เราพึง ให้ ทานแล ด้ วย
ว่ า สั ตบุรุษ ผู้ สงบระงับ พึง คบหาเรา เราพึง ยัง ความประสงค์
ของวณิพกทังปวงให้ เต็ม เลีย งดูให้ อมิຄ หนํา เปรียบเหมือนฝน
ยังทีຄล่ มุ ทังหลายให้ เต็มฉะนัน สี หน้ าของบุคคลใดย่ อมผ่ องใส
เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนันครันให้ ทานแล้วมีใจเบิกบาน
ข้ อนันเป็ นความสุ ขของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน หน้ าของบุคคล
ใดย่ อมผ่ องใสเพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนันครันให้ ทานแล้ ว
ย่ อมปลาบปลืม ใจ นีเป็ นความถึงพร้ อมแห่ งยัญ ก่ อนแต่ ให้ ก็
มีใจเบิกบาน เมือຄ กําลังให้ กย็ งั จิตให้ ผ่องใส ครันให้ แล้ ว ก็มีใจ
เบิกบาน นีเ ป็ นความถึงพร้ อมแห่ งยัญ.
พระสังคีตกิ าจารย์กล่าวคาถาทัง หลายความว่า :ในเรือนของอังกุรพาณิช ผู้ ม่ ุง บุญ เขาให้ โภชนะแก่ หมู่
ชนวัน ละ ๖ หมืนຄ เล่ มเกวียนเป็ นนิตย์ พ่อ ครัว ๓,๐๐๐
คน ประดับด้ วยต่ างหูอนั วิจิตรด้ วยมุกดาและแก้ วมณี เป็ นผู้
ขวนขวายในการให้ ทาน พากันเข้ าไปอาศัยอังกุรพาณิชเลีย ง
ชีวติ มาณพ ๖ หมืนຄ คน ประดับ ด้ วยต่ างหู อนั วิจิตรด้ วย
แก้ว มุกดา และแก้ว มณี ช่ วยกัน ผ่ า ฟื นสํ าหรับ หุง อาหารใน
มหาทานของอังกุรพาณิชนัน พวกนารี ๑๖,๐๐๐ คนประดับ
ด้ วยอลังการทังปวง ช่ วยกันบดเครืຄองเทศสํ าหรับปรุงอาหาร
ในมหาทานของอังกุรพาณิชนัน นารีอกี ๑๖,๐๐๐ คน ประดับ
ด้ วยเครืຄองอลังการทังปวง ถือทัพพี เข้ ายืนคอยรับใช้ ในมหาทานของอังกุรพาณิชนัน อังกุรพาณิชนัน ได้ ให้ ของเป็ นอัน
มากแก่ มหาชนโดยประการต่ าง ๆ ได้ ทาํ ความยําเกรงด้ วย
ความเคารพในทานและให้ ทานด้ วยมือของตนเองบ่ อย ๆ ยัง
มหาทานให้ เป็ นไปแล้ วสินเดือน สินปั กษ์ สินฤดู และปี เป็ น
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อันมาก ตลอดกาลนาน อังกุรพาณิชได้ ให้ ทานและทําการบูชา
อย่ างนี ตลอดกาลนาน ละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปบังเกิด ใน
ดาวดึงส์
ส่ วนอินทกมาณพได้ ถวายภิกษาเพียงทัพพี หนึຄง แก่ พระ
อนุรุทธเถระผู้เป็ นพระอรหันต์ ครันละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไป
บังเกิดในดาวดึงส์ เหมือนกัน แต่ อนิ ทกเทพบุตรรุ่งเรืองยิงຄ กว่ า
อังกุรเทพบุตรโดยฐานะ ๑๐ อย่ าง คือ รู ป เสี ยง กลินຄ รส
โผฏฐัพพะ อันน่ ารืຄนรมย์ ใจ อายุ ยศ วรรณะ สุ ข และอธิบดี
ความเป็ นใหญ่ .
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสถามว่า :ดูก่อนอังกุระ มหาทานท่ านได้ ให้ แล้ วสินกาลนาน ท่ าน
มาในสํ านักของเรา ไฉนท่ านจึงมีเดชน้ อย ไฉนท่ านจึงนัຄงอยู่
ไกลนัก.
เมือຄ พระพุทธเจ้าผู้เป็ นอุดมบุรษุ ประทับอยู่ทຄบี ณ
ั ฑุกมั พลศิลาอาสน์ ภายใต้ตน้ ปาริฉตั ตกพฤกษ์ ณ ดาวดึงส์ ครัง นัน เทวดาทัง
ในหมืนຄ โลกธาตุ พากันมานังประชุ
ຄ
มเฝ้ าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึงຄ
ประทับ บนยอดเขา เทวดาไร ๆ ไม่ รงุ่ โรจน์ เกิน กว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยรัศมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านัน ย่อมรุง่ โรจน์
ล่วงหมู่ เทวดาทัง ปวง ครัง นัน อังกุรเทพบุตรนี นงอยู
ั ຄ ่ ไกล ๑๒
โยชน์ จากทีຄ พระพุทธเจ้า ประทับ ส่วนอินทกเทพบุตรนังในที
ຄ
ຄ ใกล้
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า รุง่ เรืองกว่าอังกุรเทพบุตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นอังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตรแล้ว เมือຄ จะ
ทรงประกาศคุณ ของทักขิไณยบุคคลในพระพุทธศาสนา คือ ความ
ทีຄบุคคลใดถวายทานแก่พระอริยบุคคลแม้เพียงเล็กน้อย ย่อมมีผล
ใหญ่มอี านิสงส์ใหญ่ ผลของทานนัน ย่อมรุง่ เรืองยิงຄ กว่าทานทีบຄ ุคคล
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ให้แก่ผูไ้ ม่มศี ลี ไม่มกี ลั ยาณธรรม แม้จะเป็ นการให้ทานจํานวนมาก
และให้เป็ นระยะเวลานาน จึงได้ตรัสพระพุทธพจน์นีความว่า
ดู ก่อนอังกุรเทพบุตร มหาทานท่ านให้ แล้ว สิน กาลนาน
ท่ านมาสู่ สํานักของเรา ไฉนจึงนัຄงอยู่ไกลนัก
อังกุรเทพบุตร อัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผู้ ม ีพระองค์ อนั อบรมดี
แล้ว ด้วยพระคุณอันไม่มปี ระมาณ ทรงตักเตือนแล้ว ได้กราบทูลว่า
จะทรงประสงค์ อะไร ด้ วยทานของข้ าพระองค์ นัน อัน
ว่ างเปล่าจากทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตรนีใ ห้ ทานนิดหน่ อย
แต่ ได้ ให้ ในพระอริยสงฆ์ กลับรุ่งเรืองยิงຄ กว่ าข้ าพระองค์ ดุจ
พระจันทร์ เด่ นกว่ าในหมู่ดาวฉะนัน.
อังกุรเทพบุตรทูลว่า
พืชแม้ มากทีຄบุคคลหว่ านแล้ ว ในนาดอน ผลย่ อมไม่ ไพบูลย์ ทังไม่ ยงั ชาวนาให้ ปลืม ใจฉันใด ทานมากมายอันบุคคล
เข้ าไปตังไว้ ในบุคคลผู้ทุศีล ก็ฉันนันเหมือนกัน ย่ อมไม่ มีผล
ไพบูลย์ ทังไม่ ยงั ทายกให้ ปลาบปลืม พืชแม้ น้อย อันบุคคล
หว่ านแล้วในนาดี เมือຄ ฝนหลังຄ สายนํา โดยสมําຄ เสมอ ผลย่ อม
ยังชาวนาให้ ปลาบปลืม ใจ แม้ ฉันใด ทานแม้ น้อยอันบุคคลบริจาคแล้วในท่ านผู้มีศีล มีคุณความดี ผู้คงทีຄ บุญย่ อมมีผลมาก
ฉันนันเหมือนกัน ทานอันบุคคลให้ แล้วในเขตใด มีผลมาก
ควรเลือกให้ ในเขตนัน ทายกเลือกให้ ทานแล้วย่ อมไปสู่ สวรรค์
ทานทีຄ เลือกให้ พระสุ คตทรงสรรเสริญ ทักขิไณยบุคคลเหล่ า
ใดมี อยู่ ในโลกนี ทานทีຄ ทายกให้ แล้ว ในทักขิไณยบุคคลเหล่ า
นัน ย่ อมมีผลมาก เหมือนพืชทีหຄ ว่ านแล้วในนาดี ฉะนัน.
จบ อังกุรเปตวัตถุที  ๙
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อรรถกถาอังกุรเปตวัตถุที่ ๙
พระศาสดาเมือຄ ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอังกุรเปรต
จึงตรัสพระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า ยสฺส อตฺถาย คจฺฉาม. ก็ในทีຄ
นี ไม่มอี งั กุรเปรตก็จริง แต่เพราะความประพฤติของอังกุรนัน เกียຄ ว
เนืຄองด้วยเปรต ฉะนัน ความประพฤติของอังกุรนัน ท่านจึงกล่าวว่า
อังกุรเปตวัตถุ.
ในข้อนัน มีสงั เขปกถาดังต่อไปนี :- ยังมีกษัตริย์ ๑๑ พระองค์ คือ
พระนางอัญชนเทวี และน้องชาย ๑๐ พระองค์ คือ วาสุเทพ พลเทพ
จันทเทพ สุรยิ เทพ อัคคิเทพ วรุณเทพ อัชชุนะ ปั ชชุนะ ฆฏบัณฑิต
และอังกุระ อาศัยครรภ์ของพระนางเทวคัพภา ผูพ้ ระธิดาของพระเจ้า
มหากังสะ ในอสิตญ
ั ชนนคร ซึงຄ พระเจ้ากังสะปกครองในอุตตราปถชนบท เพราะอาศัยเจ้าอุปสาครผู้โอรสของพระเจ้ามหาสาครผู้เป็ น
ใหญ่ในอุตตรมธุรชนบท บรรดากษัตริยเ์ หล่านัน กษัตริยผ์ นู้ ้องชายมี
วาสุเทพเป็ นต้น ใช้จกั รปลงพระชนมชีพพระราชาทัง หมด ๖๓,๐๐๐
นคร ทัวชมพู
ຄ
ทวีป นับตัง ต้นแต่อสิตญ
ั ชนนครจนถึงกรุงทวารวดีเป็ น
ทีสຄ ดุ แล้วประทับอยูใ่ นทวารวดีนคร แบ่งรัฐสมบัตอิ อกเป็ น ๑๐ ส่วน
แต่ไม่ได้นึกถึงพระนางอัญชนเทวี ผูเ้ ป็ นพระเชษฐภคินี แต่เมือຄ ระลึก
ขึน ได้จงึ กล่าวว่า เราจะแบ่งเป็ น ๑๑ ส่วน เจ้าอังกุระน้องชายคนสุด
ท้องของกษัตริย์เหล่านัน กล่าวว่า ท่านจงแบ่งส่วนของหม่อมฉันให้
แก่พระเชษฐภคินีเถิด หม่อมฉันจะทําการค้าขายเลีย งชีพ ท่านทัง
หลายจงสละส่วยในชนบทของตน ๆ ให้แก่หม่อมฉัน กษัตริย์เหล่า
นัน รับ พระดํารัส แล้ว จึง เอาส่วนของเจ้า อังกุระให้แก่ พระเชษฐภคินี
พระราชาทัง ๙ พระองค์ประทับอยูใ่ นกรุงทวารวดี.
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ส่วนอังกุระประกอบการค้า บําเพ็ญมหาทานเป็ นนิตยกาล ก็องั กุระนัน มีทาสผูห้ นึຄง เป็ นเจ้าหน้าทีคຄ ลังมุง่ หวังประโยชน์ ท่านอังกุระ
ชอบใจ ได้ขอกุลธิดาคนหนึຄงมาให้เขา เมือຄ ตัง ครรภ์บุตรเท่านัน เขา
ก็ตายไป เมือຄ บุตรคนนัน เกิดแล้ว ท่านอังกุระได้เอาค่าจ้างทีไຄ ด้ให้แก่
บิดาของเขาให้แก่เขา ครัน เมือຄ เด็กนัน เจริญวัย จึงเกิดการวินิจฉัย
ขึน ในราชสกุลว่า เขาเป็ นทาสหรือไม่. พระนางอัญชนเทวีได้สดับดัง
นัน จึงตรัสเปรียบเทียบโดยแม่โคนม แล้วตรัสว่า แม้บุตรของมารดา
ผูเ้ ป็ นไท ก็ตอ้ งเป็ นไทเท่านัน ดังนีแล้วจึงให้พน้ จากความเป็ นทาส
ไป.
แต่เพราะความอาย เด็กจึงไม่อาจอยู่ในทีຄนนั  ได้ จึงได้ไปยังโรรุวนคร พาธิดาของช่างหูกคนหนึຄงในนครไป เลีย งชีพด้วยการทอ
ผ้า สมัยนัน เขาได้เห็นมหาเศรษฐี ชือຄ ว่า อสัยหะ ในโรรุวนคร ได้
ให้มหาทานแก่สมณพราหมณ์ คนกําพร้า คนเดินทาง วณิพก และ
ยาจกทัง หลาย. ช่างหูกนัน เกิดปี ตแิ ละโสมนัสพลอยอนุโมทนายินดี
ในทาน เหยียดแขนขวาออกชีให้ดูนิเวศน์ ของอสัยหเศรษฐีแก่ชนผู้
ไม่รูจ้ กั เรือนของเศรษฐีวา่ ขอคนทัง หลายจงไปในทีนຄ นแล้
ั ຄ วจะได้สงิຄ
ทีคຄ วรได้.
สมัย ต่อ มา เขาทํากาละแล้ว. บังเกิด เป็ น ภุมเทวดาทีຄตน้ ไทร
ต้น หนึຄง ในมรุ ภมู ิ มือขวาของเขาได้ ให้ สงิຄ ทีຄน่า ใคร่ ทุก อย่าง ก็ ใน
โรรุวนครนัน นันเอง
ຄ
มีบุรษุ คนหนึຄง เป็ นคนงานทีตຄ อ้ งทําหน้าทีขຄ วนขวายจัดแจงในทานของอสัยหเศรษฐี แต่เขาไม่มศี รัทธา ไม่มคี วาม
เลือຄ มใส เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เอือ เฟื อต่อการบําเพ็ญบุญ ทํากาละแล้ว
ได้ไปบังเกิดเป็ นเปรต ไม่ไกลแต่ทอຄี ยู่ของเทพบุตรนัน . ฝ่ ายอสัยหมหาเศรษฐีทาํ กาละแล้ว เข้าถึงความเป็ นสหายของท้าวสักกเทวราช
ในภพดาวดึงส์.
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ครัน สมัยต่อมา เจ้าอังกุระบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม
และพราหมณ์คนหนึຄงบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม รวมความ
ว่า ชนทัง ๒ คน บรรทุกสินค้าด้วยเกวียน ๑,๐๐๐ เล่ม เดินไปตาม
ทางมรุกนั ดาร พากันหลงทาง เทียຄ วอยู่ในทีนຄ นั  นันเองหลายวั
ຄ
น จน
หมดหญ้า นํา และอาหาร เจ้าอังกุระสังให้
ຄ คนขีมຄ า้ ไปแสวงหานําดืมຄ
ทัง ๔ ทิศ. ลําดับนัน เทพผูม้ มี อื อันให้สงิຄ ทีตຄ อ้ งการองค์นนั  เห็นชน
เหล่านัน ได้รบั ความวอดวายอันนัน จึงคิดถึงอุปการะทีเຄ จ้าอังกุระได้
กระทําไว้แก่ตนในกาลก่อน จึงคิดว่าเอาเถอะ บัดนีเราจักพึงเป็ นทีຄ
พึงຄ ของเจ้าอังกุระนี ดังนีแล้วจึงได้ชใี ห้ดูตน้ ไทรอันเป็ นทีอຄ ยู่ของตน.
ได้ยนิ ว่า ต้นไทรนัน สมบูรณ์ดว้ ยกิงຄ และคาคบ มีใบทึบมีรม่ เงาสนิท
มียา่ นหลายพันย่าน ว่าโดยความยาวกว้างและสูงประมาณ ๑ โยชน์.
เจ้าอังกุระเห็นดังนัน แล้ว เกิดความหรรษาร่าเริง ให้ตงั  ค่ายภายใน
ต้นไทรนัน . เทวดาได้เหยียดหัตถ์ขวาของตนออก ให้คนทัง หมดอิมຄ
หนําด้วยนําดืมຄ เป็ นอันดับแรกก่อน ต่อแต่นนั  จึงได้ให้สงิຄ ทีปຄ รารถนา
แก่เขา.
เมือຄ มหาชนนัน อิมຄ หนําตามความต้องการ ด้วยข้าวและนําเป็ น
ต้นนานาชนิดอย่างนี ภายหลัง เมือຄ อันตรายในหนทางคือความขาดแคลนอาหารและนําดืมຄ สงบลง พราหมณ์ ผู้เป็ นพ่อค้านัน ใส่ใจโดย
ไม่แยบคาย คิดอย่างนีวา่ ทีຄเรากําลังไปยังแคว้นกัมโพชะแล้ว จัก
กระทําอะไรเพือຄ ให้ได้ทรัพย์. แต่ถา้ เราจะพาเทพนีแหละ ไปด้วย
อุบายอย่างใดอย่างหนึຄง พาขึน สูย่ าน ไปยังนครของเราเอง จะสบาย
กว่า ดีกว่า ทีຄตอ้ งไปลําบากค้าขาย ครัน คิด อย่างนี แล้ว เมือຄ จะบอก
ความนัน แก่เจ้าอังกุระ จึงกล่าวคาถา ๒ คาถาว่า :เราทังหลายเทียຄ วหาทรัพย์ ไปสู่ แคว้ นกัมโพชะ เพือຄ ประโยชน์
ใด เทพบุตรนีเ ป็ นผู้ให้ สิຄงทีຄเราอยากได้ นัน พวกเราจักนําเทพ๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ
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บุตรนีไ ป. หรือจักจับเทพบุตรนี ข่ มขีเຄ อาด้ วยการวิงวอน หรือ
อุ้มใส่ ยาน นําไปสู่ ทวารกนครโดยเร็ว.
ข้ออธิบาย ในหนหลัง มีดงั ต่อไปนี พวกเราปรารถนาจะจากทีຄ
นีไปยังแคว้นกัมโพชะ เพือຄ ประโยชน์ ใด ประโยชน์ ทຄจี ะพึงให้สาํ เร็จ
ด้วยการไปนัน ย่อมสําเร็จในทีຄนีเอง. เพราะเทพบุตรนี เป็ นผู้ให้
สมบัตทิ ຄนี ่าใคร่ เพราะฉะนัน เราจึงขออ้อนวอนเทพบุตรนี แล้วอุม้
เทพบุตรนี ขึน สูย่ าน ตามอนุมตั ขิ องเทพบุตรนัน หรือถ้าไม่ไปตามทีຄ
ตกลงกันไว้ จะข่มขีเຄ อาตามพลการแล้ว จับเทพบุตรนัน มัดแขนไพล่
หลังไว้ในยาน ออกจากทีนຄ แี ล รีบไปยังทวารวดีนคร.
ฝ่ ายเจ้า อังกุระ อัน พราหมณ์ พดู อย่างนี แล้ว ตัง อยู่ในสัปปุรสิ ธรรม เมือຄ จะปฏิเสธคําจึงกล่าวคาถานีวา่ :บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด ไม่ ควรหักราน
กิงຄ ของต้ นไม้ นัน เพราะการประทุษร้ ายมิตร เป็ นความเลว
ทราม.
จริงอยู่ ต้นไม้ทมຄี รี ม่ เงาเยือกเย็นอันใด ย่อมบรรเทาความกระวนกระวาย ของคนผูถ้ กู ความร้อนแผดเผา ใคร ๆ ไม่ควรคิดร้ายต่อ
ต้นไม้นนั  . ก็จะป่ วยกล่าวไปใยถึงหมู่สตั ว์เล่า. ท่านแสดงว่า เทพบุตรนี เป็ นสัตบุรษุ เป็ นบุพการีบุคคล ผู้บรรเทาทุกข์ ผู้มอี ุปการะ
มากแก่เราทัง หลาย เราไม่ควรคิดร้ายอะไร ๆ ต่อเทพบุตรนัน โดยทีຄ
แท้เทพบุตรนัน อันเราควรบูชาทีเดียว
พราหมณ์ ได้ ฟังดัง นัน ตัง อยู่ ในฝ่ ายขัด แย้ง ต่อ เจ้า อังกุระ จึง
กล่าวคาถาว่า :บุคคลอาศัยนัຄงนอน ทีรຄ ่ มเงาของต้ นไม้ ใด พึงตัดแม้ ลาํ ต้ น
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ของต้ นไม้ นันได้ ถ้ ามีความต้ องการเช่ นนัน.
อธิบายว่า แม้ลาํ ต้นของต้นไม้นนั  ก็ควรตัด จะป่ วยกล่าวไปใยถึง
กิงຄ เป็ นต้นเล่า.
เมือຄ พราหมณ์กล่าวอย่างนีแล้ว เจ้าอังกุระเมือຄ จะประคองเฉพาะ
สัปปุรสิ ธรรม จึงกล่าวคาถานีวา่ :บุคคลอาศัยนัຄงนอน ทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด ไม่ พงึ ทําลาย
แม้ ใบของต้ นไม้ นัน เพราะการประทุษร้ ายต่ อมิตร เป็ นความ
เลวทราม.
ความว่า ไม่พงึ ทําแม้เพียงใบใบหนึຄง ของต้นไม้นนั  ให้ตกไป จะ
ป่ วยกล่าวไปใย ถึงกิงຄ เป็ นต้นเล่า.
พราหมณ์เมือຄ จะประคองวาทะของตนแม้อกี จึงกล่าวคาถาว่า :บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้ นไม้ ใด พึงถอนต้ นไม้
นันพร้ อมทังรากได้ ถ้ าพึงประสงค์ เช่ นนัน.
เมือຄ พราหมณ์กล่าวอย่างนีแล้ว เจ้าอังกุระมีความประสงค์จะทํา
แบบแผนนัน ให้ไร้ประโยชน์อกี จึงได้กล่าวคาถา ๓ คาถาเหล่านีวา่
:ก็ บุรุษ พึง พัก อยู่ ในเรือนของบุคคลใด ตลอดราตรี หนึຄง
หรือ พึง ได้ ข้าวนํา ในทีຄ ใด ไม่ ควรมี จิต คิด ร้ ายต่ อ บุคคลนัน.
ความเป็ นผู้กตัญู อันสั ตบุรุษทังหลาย สรรเสริญแล้ว บุคคล
พึงพักอาศัย ในเรือนของบุคคลใด แม้ เพียงคืนเดียว เมือຄ ได้ รับ
การบํารุงด้ วยข้ าวและนํา ไม่ ควรมีจิตคิดประทุษร้ ายต่ อบุคคล
นัน บุคคลมีมอื ไม่ เบียดเบียน ย่ อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ าย
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มิตร บุคคลใด ทําความดีไว้ ในปางก่อน ภายหลัง เบียดเบียน
ด้ วยความชัຄว ผู้ นัน ชืຄอ ว่ า เป็ นคนอกตัญู ย่ อมไม่ พบเห็น
ความเจริญทังหลาย.
ความว่า บุคคลไม่พงึ มีจติ คิดร้ายต่อบุคคลนัน จะป่ วยกล่าวไป
ใยถึงกายและวาจาเล่า. หากมีคาํ ถามว่า ข้อนัน เป็ นเพราะเหตุไร
? ตอบว่า เพราะความเป็ นผูก้ ตัญู อันสัตบุรษุ ทัง หลาย สรรเสริญ
แล้ว อธิบายว่า ขึน ชือຄ ว่า ความเป็ น ผู้กตัญู อัน บุรษุ ผู้สงู สุด มี
พระพุทธเจ้าเป็ นต้น สรรเสริญแล้ว.
ด้วยเหตุนนั  พระผูม้ พี ระภาคเจ้า จึงตรัสว่า :ผู้ ใด ประทุษร้ ายต่ อ นรชนผู้ ไม่ ประทุษร้ าย ผู้ เป็ นคน
บริสุทธิຈ ไม่ มี กเิ ลสเครืຄองยียวน ความชัຄว ย่ อมกลับ มาถึง ผู้
นัน ซึຄงเป็ นคนพาลแน่ แท้ เหมือนธุลอี นั ละเอียดทีบຄ ุคคลซัดไป
ทวนลมฉะนัน.
พราหมณ์ นนั  ถูก เจ้า อังกุระผู้ยกย่องสัปปุรสิ ธรรม กล่าวข่มขู่
อย่างนี ได้เป็ นผูน้ ิຄงเงียบ. ฝ่ ายเทพบุตร ฟั งคําและคําโต้ตอบของคน
ทัง ๒ นัน แม้จะโกรธต่อพราหมณ์ ก็คดิ เสียว่า ช่างเถอะ ภายหลัง
เราจัก รู้กรรมทีຄควรทํา แก่ พราหมณ์ ผู้คดิ ประทุษร้ายนี เมือຄ จะแสดง
ภาวะทีตຄ นอันใคร ๆ ข่มขูม่ ไิ ด้ เป็ นอันดับแรก จึงกล่าวคาถาว่า :ไม่ เคยมีเทวดา หรือมนุษย์ หรืออิสรชนคนใด จะมาข่ มขู่
เราได้ โดยง่ าย เราเป็ นเทพเจ้ า ผู้มอี ทิ ธิฤทธิຈอย่ างยอดเยียຄ ม เป็ น
ผู้ไปได้ ไกล สมบูรณ์ ด้วยรัศมีและกําลัง.
เบือ งหน้าแต่นีไป อังกุระพ่อค้า และเทพบุตร ได้ทาํ ถ้อยคําและ
การโต้ตอบกันว่า :๑๔๘
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ฝ่ ามือของท่ าน มีสีดงั ทองคําทัวຄ ไป ทรงไว้ ซึຄงวัตถุทบีຄ ุคคล
อืนຄ ปรารถนา ด้ วยนิว ทัง ๕ เป็ นทีไຄ หลออกแห่ งวัตถุมรี สอร่ อย
วัตถุมรี สต่ าง ๆ ย่ อมไหลออกจากฝ่ ามือของท่ าน ข้ าพเจ้ าเข้ าใจ
ว่ า ท่ านเป็ นท้ าวสั กกะ
รุกขเทวดาตอบว่า :เราไม่ ใช่ เทพเจ้ า ไม่ ใช่ คนธรรพ์ ไม่ ใช่ ท้าวสั กกะปุรินททะ
ดู ก่อนเจ้ าอังกุระ ท่ านจงทราบว่ า เราเป็ นรุกขเทพ จุติ จาก
โรรุวนคร มาอยู่ทตีຄ ้ นไทรนี.
อังกุระพ่อค้าถามว่า :เมือຄ ก่อน ท่ านอยู่ ในโรรุวนคร ท่ านมี ปกติ อย่ างไร มี
ความประพฤติอย่ างไร ผลบุญสํ าเร็จทีຄฝ่ามือของท่ าน เพราะ
พรหมจรรย์ อะไร
รุกขเทวดาตอบว่า :เมือຄ ก่ อนเราเป็ นช่ างหูก อยู่ ในโรรุวนคร เป็ นคนกําพร้ า
เลีย งชีพโดยความลําบากนัก เราไม่ มอี ะไรจะให้ ทาน เรือนของ
เราอยู่ใกล้ เรือนของอสั ยหเศรษฐี ซึຄงเป็ นคนศรัทธา เป็ นทานบดี มีบุญอันทําแล้ ว เป็ นผู้ละอายต่ อบาป พวกยาจก วณิพก
มีนามและโคตรต่ าง ๆ กัน ผ่ านไปบ้ านของเรานัน พากันถาม
ถึงเรือนของอสั ยหเศรษฐี กะเราว่ า ขอความเจริญจงมีแก่ ท่าน
ทังหลาย พวกเราจะไปทางไหน ทานเขาให้ กนั ทีไຄ หน เราถูก
พวกยาจกวณิพกถามแล้ ว ได้ ยกมือเบือ งขวาชีบอกเรือนอสั ยหเศรษฐี แก่ ยาจกวณิพกเหล่านันว่ า ท่ านทังหลาย จงไปทาง
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นี ความเจริญจักมีแก่ ท่านทังหลาย ทานเขาให้ อยู่ทีຄนัຄน เพราะ
เหตุนัน ฝ่ ามือของเรา จึงให้ สิຄงทีຄน่าปรารถนา เป็ นทีຄไหลออก
แห่ งวัตถุมีรสอร่ อย ผลบุญย่ อมสํ าเร็จ ทีຄฝ่ามือของเรา เพราะ
พรหมจรรย์ นัน.
อังกุระพ่อค้าถามว่า :ได้ ยนิ ว่ า ท่ านไม่ ได้ ให้ ทานแก่ ใคร ๆ ด้ วยมือทังสองของ
ตน เป็ นแต่ เพียงอนุโมทนาทานของคนอืนຄ ยกมือชีบอกทางให้
เพราะเหตุนัน ฝ่ ามือของท่ าน จึงให้ สิຄงทีนຄ ่ าใคร่ เป็ นทีไຄ หลออก
แห่ งวัตถุมีรสอร่ อย ผลบุญย่ อมสํ าเร็จทีຄฝ่ามือของท่ าน เพราะ
พรหมจรรย์ นัน ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ อสั ยหเศรษฐี ผู้เลือຄ มใสได้
ให้ ทานด้ วยมือทังสองของตน ละร่ างกายมนุษย์ แล้ว ไปทาง
ทิศไหนหนอ.
รุกขเทวดาตอบว่า :เราไม่ รู้ ทางไปหรือทางมาของอสั ยหเศรษฐี ผู้เป็ นเจ้ าของ
แห่ ง ทาน ผู้ มีรัศมี ซ่านออกจากตน แต่ เราได้ ฟัง มาในสํ านัก
ของท้ าวเวสสุ วณ
ั ว่ า อสั ยหเศรษฐี ถึงความเป็ นสหายแห่ งท้ าว
สั กกะ.
อังกุระพ่อค้ากล่าวว่า :บุคคลควรทําความดีแท้ ควรให้ ทานตามสมควร ใครได้
เห็นฝ่ ามือ อันให้ สิຄงทีຄน่าใคร่ แล้ว จักไม่ ทาํ บุญเล่ า เราไปจาก
ทีຄนี ถึงทวารกะนครแล้ ว จักรีบให้ ทานอันจักนําความสุ ขมา
ให้ แก่ เราแน่ แท้ เราจักให้ ข้าว นํา ผ้ า เสนาสนะ บ่ อนํา และ
สะพานในทีเຄ ดินไปได้ ยาก เป็ นทานดังนี.
๑๕๐

เปตวัตถุ

รวมเป็ นคาถากล่าวและกล่าวโต้ตอบกัน มีอยู่ ๑๕ คาถา.
เมือຄ อังกุระพาณิช กระทําปฏิญญาว่า เราจักให้ทานอย่างนีแล้ว
เทพบุตรมีใจยินดี กล่าวว่า ท่านผูน้ ิรทุกข์ ท่านเป็ นผูเ้ สียสละ. จงให้
ทานเถิด ส่วนเราจักทําหน้าทีเຄ ป็ นสหายของท่าน ไทยธรรมของท่าน
จักไม่ถงึ ความหมดเปลืองด้วยประการใด เราจักกระทําโดยประการ
นัน ดังนี แล้ว จึง ให้องั กุระพาณิช นัน อาจหาญในการบําเพ็ญ ทาน
แล้วกล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ พาณิช ได้ยนิ ว่าท่านปรารถนาจะนํา
คนเช่นเรา ไปด้วยพลการ ช่างไม่รจู้ กั ประมาณของตัว ดังนีแล้ว จึง
ให้สนิ ค้าของพราหมณ์พาณิชนัน อันตรธานไปแล้ว จึงขูใ่ ห้พราหมณ์
พาณิชนัน กลัว ด้วยอาการทีຄน่าสะพรึงกลัวว่าเป็ นยักษ์. ลําดับนัน
อังกุระพาณิช จึงอ้อนวอนกะเทพบุตรนัน โดยประการต่าง ๆ เมือຄ
จะให้พราหมณ์ขมาโทษ ให้เลือຄ มใส จึงทําสินค้าทัง หมดให้กลับเป็ น
ปกติ เมือຄ ใกล้คຄาํ จึงละเทพบุตรไปอยู่ เจอเปรตตนหนึຄงทีเຄ ห็นเข้าแล้ว
มีลกั ษณะน่าเกลียดน่ากลัวยิงຄ นัก ในทีຄไม่ไกลจากเทพบุตรนัน เมือຄ
จะถามถึงกรรมทีเຄ ปรตนัน กระทํา จึงกล่าวคาถาว่า :เพราะเหตุไร นิว มือของท่ านจึงงอหงิก ปากของท่ านจึง
เบีย ว และนัยน์ ตาทะเล้ นออก ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ .
:-

ลําดับนัน เปรต ได้กล่าวคาถา ๓ คาถา แก่องั กุระพาณิชนัน ว่า
เราเป็ นคนทีຄคฤหบดีตงั ไว้ ในการให้ ทาน ในโรงทานของ
ท่ านคฤหบดีผู้มรี ัศมีซ่านออกจากตน ผู้มีศรัทธา เป็ นฆราวาส
ครอบครองเรือน เห็นยาจกผู้มีความประสงค์ ด้วยโภชนะมาทีຄ
โรงทานนัน เราได้ หลีกไป ทําการบุ้ยปากอยู่ ณ ทีຄข้างหนึຄง
เพราะกรรมนัน นิว มือของเราจึงงอหงิก ปากของเราจึงเบีย ว
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แล้ ว.
ความว่า เพราะในกาลนัน เราถูก เจ้า นายแต่ง ตัง ไว้ในหน้าทีຄ
ให้ทาน เมือຄ ถึง กาลเวลาทีຄจะให้ทาน เรามีความหวงแหนตระหนีຄ
ครอบงํา หลีกเลียຄ งหน้าทีຄ ไปจากโรงทาน ทําให้เท้าเรางอหงิก เมือຄ
ควรจะให้ทานด้วยมือของตน ไม่ได้ทาํ อย่างนัน ทําให้มอื เรางอหงิก
เมือຄ ควรจะมีหน้าผ่องใส ก็ทาํ หน้าเบีย ว. เมือຄ ควรจะแลดูดว้ ยแวว
ตาอันน่ารักก็ทาํ นัยน์ตาถลนออกมา เพราะฉะนัน เราจึงมีนิวมือ นิว
เท้างอหงิก และปากเบีย วสยิว ผิดรูป อธิบายว่า นัยน์ตาทัง ๒ หลังຄ
นําตาออกมาไม่สะอาด มีกลินຄ เหม็นน่าเกลียด. เพราะเหตุนนั  เปรต
จึงกล่าวว่า :เพราะกรรมนัน มือของเราจึงงอหงิก ปากเบีย ว นัยน์ ตา
ทัง ๒ ของเราถลนออกมา เพราะเราได้ ทาํ กรรมชัຄวนัຄนไว้ .
:-

อังกุระพาณิชได้ฟังดังนัน เมือຄ จะติเตียนเปรต จึงกล่าวคาถาว่า
แน่ ะบุรุษเลวทราม การทีຄท่านมีปากเบีย ว นัยน์ ตาทัง ๒
ถลนออกมา เป็ นการชอบแล้ ว เพราะท่ านได้ กระทํา การบุ้ย
ปากต่ อทานของผู้อนืຄ .

อังกุระพาณิชเมือຄ จะติเตียนทานบดีเศรษฐีนนั  อีก จึงกล่าวคาถา
ว่า :ก็ไฉน อสั ยหเศรษฐีเมือຄ จะให้ ทาน จึงได้ มอบข้ าว นํา ของ
เคีย ว ผ้ า และเสนาสนะ ให้ ผู้อนืຄ จัดแจง.
คํา อัน เป็ น คาถานัน มีอธิบายดังนี วา่ บุรษุ เมือຄ จะให้ทาน ไฉน
เล่าจึงมอบให้คนอืຄนจัดแจงทานนัน คือกระทําให้ประจักษ์แก่ตนนันຄ
๑๕๒

เปตวัตถุ

แหละ แล้วพึงให้ดว้ ยมือของตนเอง. อนึຄง ตนเองพึงเป็ นผูข้ วนขวาย
ในทานนัน
อังกุระพาณิชครัน ติเตียนทานบดีเศรษฐีอย่างนีแล้ว เมือຄ จะแสดง
วิธที ตຄี นจะพึงปฏิบตั ิ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า :ก็เราไปจากทีຄ นีถงึ ทวารกนครแล้ว จัก เริຄม ให้ ทานอัน นํา
ความสุ ขมาให้ เราแน่ แท้ เราจักให้ ข้าว นํา ผ้ า เสนาสนะ บ่ อนํา
สระนํา และสะพานในทีเຄ ดินลําบากให้ เป็ นทาน.
คํา นัน มีเนือความดังกล่าวแล้วนันแล.
ຄ
เพือຄ จะแสดงข้อปฏิบตั ิ
ของอังกุระพาณิช พระสังคีตกิ าจารย์ ทงั  หลายจึง ได้ ตงั  คาถา ๔
คาถา ไว้ความว่า :ก็องั กุระพาณิชนันกลับจากทะเลทรายนัน ไปถึงทวารกนครแล้ ว ได้ เริຄมให้ ทานอันนําความสุ ขมาให้ ตน ได้ ให้ ข้าว นํา
ผ้ า เสนาสนะ บ่ อนํา สระนํา ด้ วยจิตอันเลือຄ มใส. ช่ างกัลบก
พ่อครัว ชาวมคธ พากันป่ าวร้ องในเรือนของอังกุระพาณิชนัน
ทัง เช้ า ทัง เย็น ทุก เมือຄ ว่ า ใครหิวจงมากินตามชอบใจ ใคร
กระหายจงมาดืมຄ ตามชอบใจ ใครจัก นุ่ง ห่ ม ผ้ า จงนุ่ง ห่ ม ผ้ า
ใครต้ องการพาหนะสํ าหรับเทียม จงเทียมพาหนะในคู่ แอกนี
ใครต้ องการร่ มจงเอาร่ มไป ใครต้ องการของหอมจงเอาดอกไม้
ไป ใครต้ องการรองเท้ าจงเอารองเท้ าไป.
เมือຄ อังกุระพาณิชบําเพ็ญมหาทานอย่างนี เมือຄ เวลาผ่านไป โรง
ทานห่างเหิน เงียบสงัด จากคนผู้ตอ้ งการ เพราะเป็ น ผู้อมิຄ หนํา แล้ว.
อังกุระพาณิช เห็น ดัง นัน จึง ไม่ พอใจ เพราะเป็ น ผู้ ม ี อธั ยาศัย กว้าง
ขวางในการให้ทาน จึง เรียกมาณพชือຄ ว่า สิน ธกะ ผู้ขวนขวายใน
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ทานของตนมาแล้วกล่าว ๒ คาถาว่า :มหาชนรู้ เราว่ า อังกุระนอนเป็ นสุ ข ดู ก่อนสิ นธกะ เรา
นอนเป็ นทุกข์ เพราะไม่ ได้ เห็นพวกยาจก มหาชนรู้ เราว่ า อังกุระนอนเป็ นสุ ข ดูก่อนสิ นธกะ เรานอนเป็ นทุกข์ ในเมือຄ วณิพก
มีน้อย.
สินธกะมาณพ ได้ฟังดังนัน แล้ว มีความประสงค์จะกระทําอังกุระ
พาณิชนัน ให้น้อมไปในทานอันยิงຄ ให้ปรากฏจึงกล่าวคาถาว่า :ถ้ าท้ าวสั กกะ ผู้ เป็ นใหญ่ กว่ าชาวดาวดึงส์ และเป็ นใหญ่
กว่ าชาวโลกทังปวง พึงให้ พรท่ าน ท่ านเมือຄ จะเลือก พึงเลือก
เอาพรเช่ นไร.
คําอันเป็ นคาถานัน มีอธิบายดังนี :- ท้าวสักกะ ผูเ้ ป็ นใหญ่กว่า
เทพชัน ดาวดึงส์ และกว่า ชาวโลกทัง มวล หากจะพึง ให้พรท่านว่า
อังกุระ ท่านจงขอพรอย่างใดอย่างหนึຄง ทีຄทา่ นตัง ใจไว้ ท่านเมือຄ จะ
ขอพร คือเมือຄ ปรารถนา พึงขอพรเช่นไร
ลําดับนัน อังกุระพาณิช เมือຄ จะประกาศอัธยาศัยของตนตามความ
เป็ นจริง จึงได้กล่าวคาถา ๒ คาถาว่า :ถ้ า ท้ าวสั กกะ ผู้ เป็ นใหญ่ กว่ า เทพชัน ดาวดึงส์ พึง ให้ พร
แก่ เราไซร้ เราจะพึง ขอพรว่ า เมือຄ เราลุก ขึน แต่ เช้ า ในเวลา
พระอาทิตย์ ขนึ ขอภัตตาหารอันเป็ นทิพย์ และพวกยาจกผู้มี
ศีล พึงปรากฏ เมือຄ เราให้ ทานอยู่ ไทยธรรมไม่ พงึ สินไป ครัน
เราให้ ทานนันแล้ว ไม่ พงึ เดือดร้ อนในภายหลัง เมือຄ กําลังให้ อยู่
พึงยังจิตให้ เลือຄ มใส ข้ าพเจ้ าพึงขอพรกะท้ าวสั กกะอย่ างนี.
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เมือຄ อังกุระพาณิช ประกาศอัธยาศัยของตนอย่างนี ชายคนหนึຄง
ชือຄ ว่า โสนกะ ผูม้ คี วามเชียຄ วชาญในนิตศิ าสตร์ นังอยู
ຄ ใ่ นทีนຄ นั  เห็นผู้
ให้ทานเกินประมาณ มีความประสงค์จะตัดทานนัน จึงได้กล่าวคาถา
๒ คาถาว่า :บุคคลไม่ พงึ ให้ ทรัพย์ เครืຄองปลืม ใจทังหมด แก่ บุคคลอืนຄ
ควรให้ ทาน และควรรักษาทรัพย์ ไว้ เพราะว่ า ทรัพย์ เท่ านัน
ประเสริฐกว่ าทาน ตระกูลทังหลาย ย่ อมตังอยู่ไม่ ได้ เพราะ
การให้ ทานเกินประมาณไป บัณฑิตย่ อมไม่ สรรเสริญ การไม่
ให้ ทาน และการให้ ทานเกินควร เพราะเหตุผลนันแล ทรัพย์
เท่ านัน ประเสริฐ กว่ า ทาน บุคคลผู้ เป็ นนัก ปราชญ์ สมบูรณ์
ด้ วยธรรม ควรประพฤติ โดยพอเหมาะ.
อังกุระพาณิช ได้ฟังดังนัน แล้ว เมือຄ จะเปลียຄ นแปลงความประสงค์ของโสนกะบุรษุ นัน จึงประกาศวิธที ตຄี นจะพึงปฏิบตั ดิ ว้ ย ๔ คาถา
ว่า :ดูก่อนชาวเราทังหลายเอ๋ย ดีหนอ เราพึงให้ ทานแล ด้ วย
ว่ าสั ตบุรุษ ผู้สงบระงับ พึงคบหาเรา เราพึงยังความประสงค์
ของวณิพกทังปวงให้ เต็ม เลีย งดูให้ อมิຄ หนํา เปรียบเหมือนฝน
อันยังทีຄล่ มุ ทังหลายให้ เต็ม ฉะนัน สี หน้ าของบุคคลใด ย่ อม
ผ่ องใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนัน ครันให้ ทานแล้ ว มีใจ
เบิกบาน ข้ อนันเป็ นความสุ ขของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน สี หน้ า
ของบุคคลใด ย่ อมผ่ องใส เพราะเห็น พวกยาจก บุคคลนัน
ครันให้ ทานแล้ว ย่ อมปลาบปลืม ใจ นีเป็ นความถึงพร้ อมแห่ ง
ยัญ ก่ อนแต่ ให้ ก็มีใจเบิกบาน เมือຄ กําลังให้ ก็ยงั จิตให้ เลือຄ มใส
ครันให้ แล้ วก็มใี จเบิกบาน นีเ ป็ นความถึงพร้ อมแห่ งยัญ.
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อังกุระพาณิช ครัน ประกาศวิธปี ฏิบตั ขิ องตนอย่างนีแล้ว เป็ นผู้
มีอธั ยาศัยกว้างขวางมีความศรัทธาในทานเจริญยิงຄ ขึน บําเพ็ญมหาทานทุก ๆ วัน ให้เป็ นไปโดยประมาณยิงຄ . เพราะเหตุนนั  ในกาล
นัน เมือຄ ทํารัชชสมบัตทิ งั  ปวงให้เป็ นดุจทีຄดอนแล้ว ให้มหาทานเป็ น
ไป มนุษย์ทงั  หลายได้อุปกรณ์ แห่งทานทัง ปวงแล้ว ละการงานของ
ตน ๆ เทียຄ วไปตามความสุข. เพราะเหตุนนั  เรือนคลัง ของพระราชา
ทัง หลาย จึงได้ตอ้ งถึงความสิน ไป. ลําดับนัน พระราชาทัง หลายจึง
ได้สง่ ทูตไปถึงอังกุระพาณิชว่า ท่านผูเ้ จริญ เพราะอาศัยท่าน ความ
เจริญของพวกเราจึงได้พนิ าศไป. เรือนคลังทัง หลาย จึงถึงความสิน
ไป พวกเราควรรูเ้ หตุอนั สมควรในข้อนัน ดังนีแล.
อังกุระพาณิช ได้ฟังดังนัน แล้ว จึงไปยังทักขิณาปถชนบท ให้
ช่วยกันสร้างโรงทานมากมาย ขนาดใหญ่ ในทีไຄ ม่ไกลแต่มหาสมุทร
ในทีอຄ ยูข่ องพวกทมิฬ เมือຄ ให้มหาทานเป็ นไปอยู่ ดํารงอยูจ่ นสิน อายุ
เบือ งหน้าแต่กายแตกตายไป จึงบังเกิดในภพชัน ดาวดึงส์. พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย เมือຄ แสดงสมบัตแิ ห่งทานและการเข้าถึงสวรรค์
ของอังกุระพาณิชนัน จึงกล่าวคาถาทัง หลายว่า :ในเรือนของอังกุระพาณิช ผู้ ม่ ุง บุญ โภชนะอัน เขาให้ แก่
หมู่ ชนวันละ ๖๐,๐๐๐ เล่ มเกวียนเป็ นนิตย์ พ่อครัว ๓,๐๐๐
คน ประดับด้ วยต่ างหู อนั วิจิตรด้ วยมุกดาและแก้วมณี เป็ นผู้
ขวนขวายในการให้ ทาน พากันเข้ าไปอาศัยอังกุระพาณิชเลีย ง
ชีวติ , มาณพ ๖๐,๐๐๐ คน ประดับด้ วยต่ างหูอนั วิจิตรด้ วยแก้ ว
มุกดา และแก้วมณี ช่ วยกันผ่ าฟื น สํ าหรับหุงอาหาร ในมหาทานของอังกุระพาณิชนัน พวกนารี ๑๖,๐๐๐ คน ประดับด้ วย
อลังการทังปวง ช่ วยกันบดเครืຄองเทศ สํ าหรับปรุงอาหาร ใน
๑๕๖

เปตวัตถุ

มหาทาน ของอังกุระพาณิชนัน นารีอกี ๑๖,๐๐๐ คน ประดับ
ด้ วยเครืຄองอลังการทังปวง ถือทัพพีข้าว ยืนคอยรับใช้ ในมหาทาน ของอังกุระพาณิชนัน อังกุระพาณิชนัน ได้ ให้ ของเป็ น
อันมาก แก่ มหาชนโดยประการต่ าง ๆ ได้ ทาํ ความยําเกรงด้ วย
ความเคารพในทานและให้ ทานด้ วยมือของตนเองบ่ อย ๆ ให้
ทานโดยประการต่ าง ๆ สินกาลนาน อังกุระพาณิช ยังมหาทาน
ให้ เป็ นไปแล้ว สินเดือน สินปั กษ์ สินฤดู และปี เป็ นอันมาก
ตลอดกาลนาน อังกุระพาณิช ได้ ให้ ทานและทําการบูชาแล้ ว
อย่ างนี ตลอดกาลนาน ละร่ างกายมนุษย์ แล้วได้ ไปบังเกิดใน
ภพดาวดึงส์ .
เมือຄ อังกุระเทพบุตรนัน บังเกิด ในภพชัน ดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัตอิ ย่างนี ในกาลแห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้าของเราทัง หลาย อินทกะมาณพ เมือຄ ท่านพระอนุรทุ ธเถระเทียຄ วบิณฑบาต มีจติ เลือຄ มใส ได้
ถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึຄง. สมัยต่อมาเขาทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ น
เทพบุตร ผูม้ ฤี ทธิมຈ าก มีอานุภาพมาก ในภพชัน ดาวดึงส์ ด้วยอานุภาพแห่งบุญอันเป็ นไปในเขตคือทักขิไณยบุคคล มีความไพโรจน์
ล่วงกว่าครอบงําอังกุระเทพบุตร ด้วยฐานะ ๑๐ มีรปู เป็ นต้น อันเป็ น
ทิพย์. ด้วยเหตุนนั  ท่านจึงกล่าวว่า.
อินทกะมาณพ ได้ ถวายภิกษาทัพพีหนึຄงแก่ พระอนุรุทธเถระ ละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปบังเกิดในภพดาวดึงส์ แต่
อินทกะเทพบุตร รุ่งเรืองยิงຄ กว่ าอังกุระเทพบุตร โดยฐานะ ๑๐
อย่ างคือ รู ป เสี ยง กลินຄ รส โผฏฐัพพะ อันน่ ารืຄนรมย์ ใจ อายุ
ยศ วรรณะ สุ ขะ และความเป็ นใหญ่ .
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๑๕๗

เมือຄ อังกุรเทพบุตร และอินทกเทพบุตร บังเกิดในภพชัน ดาวดึงส์
เสวยทิพยสมบัติ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของเราทัง หลาย ทรงกระทํา
ยมกปาฏิหาริย์ ณ โคนแห่งคัณฑามพฤกษ์ ทีปຄ ระตูแห่งกรุงสาวัตถี
ในวันอาสาฬหปุณณมี ในปี ทีຄ ๗ แต่กาลตรัสรู้ เสด็จไปยังภพชัน
ดาวดึงส์ โดยย่างก้าวไป ๓ ก้าวโดยลําดับ ทรงครอบงําความรุง่ เรือง
ของเทวพรหมบริษทั ผูป้ ระชุมกันทัง โลกธาตุ ณ บัณฑุกมั พลศิลาอาสน์ ทีคຄ วงต้นปาริฉตั ตกะ ด้วยรัศมีพระสรีระของพระองค์ เหมือน
พระสุรโิ ยทัยทอแสงอ่อน ๆ เหนือเขายุคนธรรุง่ เรืองอยู่ฉะนัน ประทับนังแสดงอภิ
ຄ
ธรรม ทอดพระเนตรเห็นอินทกเทพบุตรผูน้ งอยู
ั ຄ ่ในทีຄ
ไม่ไกล และอังกุรเทพบุตรผู้นงอยู
ั ຄ ่ในระยะ ๑๒ โยชน์ เพือຄ จะประกาศความสมบูรณ์ แห่ง พระทักขิไณยบุคคลในพระพุทธศาสนา จึง
ตรัสพระคาถาว่า :ดูก่อนอังกุระ มหาทานท่ านได้ ให้ แล้ วสินกาลนาน ท่ านมา
ในสํ านักของเรา ไฉนจึงนัຄงอยู่ไกลนัก.
อังกุรเทพบุตร ได้ฟังดังนัน จึงทูลว่า
ข้ าแต่ พระผู้มพี ระภาคเจ้ า มหาทานอันข้ าพระองค์ บริจาค
ไทยธรรมเป็ นอันมาก บําเพ็ญมาตลอดกาลนาน ก็ไม่ ได้ มีผล
ยิงຄ เพราะเว้ นจากทักขิไณยบุคคล เหมือนพืชทีຄหว่ านลงในนา
ทีຄไม่ ดี ฉะนัน แต่ แม้ การให้ ภิกษาทัพพีหนึຄง ของอินทกเทพบุตร มีผลมากยิงຄ นัก เพราะสมบูรณ์ ด้วยพระทักขิไณยบุคคล
เหมือนพืชทีหຄ ว่ านในนาดี.
ฉะนัน พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย เมือຄ จะแสดงความนัน จึงได้
กล่าวคาถาว่า :๑๕๘
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ครังเมือຄ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นอุดมบุรุษ ประทับอยู่ทีຄบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ภายใต้ ต้นปาริฉัตตกพฤกษ์ ณ ภพดาวดึงส์
ครัง นัน เทวดาในหมืนຄ โลกธาตุ พากัน มานัຄง ประชุม กัน เฝ้ า
พระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ซึຄง ประทับ อยู่ บนยอดเขา เทวดาไร
ๆ ไม่ ร่ ุงโรจน์ เกิน กว่ า พระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ด้ วยรัศมี พระ
สั มมาสั มพุทธเจ้ า เท่ านัน ย่ อมรุ่งโรจน์ ล่วงเทวดาทังปวง ครัง
นัน อังกุรเทพบุตรนีน ัຄงอยู่ไกล ๑๒ โยชน์ จากทีຄพระพุทธเจ้ า
ประทับ ส่ วนอินทกเทพบุตรนัຄง ในทีຄ ใกล้ พระผู้มพี ระภาคเจ้ า
รุ่งเรืองกว่ า อังกุรเทพบุตร พระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ทอดพระเนตรเห็น อังกุรเทพบุตรกับ อินทกเทพบุตรแล้ ว เมือຄ จะทรง
ประกาศทักขิไณยบุคคล จึง ได้ ตรัส พระพุทธพจน์ นีความว่ า
ดูก่อนอังกุรเทพบุตร มหาทานท่ านให้ แล้ วสินกาลนาน ท่ าน
มาสู่ สํ านัก เรา ไฉนจึง นัຄง อยู่ ไกลนัก. อังกุรเทพบุตรอัน
พระผู้มพี ระภาคเจ้ า ผู้ มี พระองค์ อนั อบรมแล้ ว ทรงตักเตือน
แล้ ว ได้ กราบทูลว่ า จะประสงค์ อะไร ด้ วยทานของข้ าพระองค์ นันอันว่ างเปล่า จากพระทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตร
นีนันให้ ทานนิดหน่ อยในพระอนุรุทธผู้เป็ นองค์ อรหันต์ กลับ
มีความรุ่งเรืองยิงຄ กว่ าข้ าพระองค์ ดุจพระจันทร์ ร่ ุงเรืองในหมู่
ดาว ฉะนัน.
อังกุรเทพบุตรทูลว่า :พืชแม้ มากทีบຄ ุคคลหว่ านแล้ วในนาดอน ผลย่ อมไม่ ไพบูลย์
ทังไม่ ยงั ชาวนาให้ ปลืม ใจฉันใด ทานมากมายอันบุคคลเข้ าไป
ตังไว้ ในบุคคลผู้ทุศีลก็ฉันนันเหมือนกัน ย่ อมไม่ มีผลไพบูลย์
ทัง ไม่ ยงั ทายกให้ ปลืม ใจ พืช แม้ น้อยอัน บุคคลหว่ านแล้ ว ใน
๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ

๑๕๙

นาดี เมือຄ ฝนหลังຄ สายนํา โดยสมําຄ เสมอ ผลย่ อมยัง ชาวนาให้
ปลาบปลืม ใจ แม้ ฉันใด ทานแม้ น้อยอันบุคคลบริจาคแล้วใน
ท่ านผู้มศี ีล ผู้มีคุณความดี ผู้คงทีຄ ย่ อมมีผลมาก ฉันนันเหมือน
กัน.
พระสังคีตกิ าจารย์ได้ตงั  คาถานีไว้วา่ :บุคคลพึงเลือกให้ ทานในเขตทีຄให้ แล้วมีผลมาก ทายกทัง
หลายครัน เลือกให้ ทานแล้ ว ย่ อมไปสวรรค์ การเลือกให้ ทาน
พระสุ คตทรงสรรเสริญ พระทักขิไณยบุคคลเหล่าใด มีอยู่ใน
ชีวโลกนี ทานทีຄทายกให้ แล้ว ในพระทักขิไณยบุคคลเหล่ า นัน
ย่ อมมีผลมาก เหมือนพืชทีหຄ ว่ านไว้ ในนาดี ฉะนัน.
เรือຄ งอังกุรเปรตนีนนั  พระศาสดาทรงยกขึน แสดงด้วยพระองค์เอง
โดยนัยมีอาทิวา่ มหาทานอันท่านให้แล้วดังนี เพือຄ จะทรงประกาศ
ความสมบูรณ์ แห่ง พระทักขิไณยบุคคลต่อ หน้า แก่ เทวดาในหมืนຄ
จักรวาฬ ในภพดาวดึงส์ พระองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมในภพดาวดึงส์นนั  ๓ เดือน ในวันมหาปวารณา ทรงแวดล้อมแล้วหมูเ่ ทพ ทรง
เป็ นเทพยิงຄ กว่าเทพ เสด็จจากเทวโลกลงสู่สงั กัสสนคร แล้วเสด็จถึง
กรุงสาวัตถีโดยลําดับ ประทับอยูใ่ นพระเชตวันมหาวิหาร เพือຄ จะทรง
ประกาศความสมบูรณ์ แห่งพระทักขิไณยบุคคล ในท่ามกลางบริษทั
๔ จึงทรงแสดงโดยพิสดาร โดยนัยมีอาทิวา่ เราไปเพือຄ ประโยชน์แก่
ผูใ้ ด. จึงยึดเอายอดเทศนา คือ จตุสจั จกถา. ในเวลาจบเทศนา สัตว์
หลายพันโกฏิเหล่านัน ได้ตรัสรูธ้ รรมแล้ว แล.
จบ อรรถกถาอังกุรเปตวัตถุที  ๙

๑๖๐

เปตวัตถุ

๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ
ว่าด้วยลูกให้ทานไม่พอใจตายเป็นเปรต
[๑๐๗] นางเปรตมีผวิ พรรณน่ าเกลียดน่ ากลัว มีผมยาวห้ อยลงมา
จรดพืน ดิน คลุมตัวด้ วยผม เข้ าไปหาภิกษุอยู่ในทีพຄ กั กลางวัน
นัຄงอยู่ริมฝัຄ งแม่ นํา คงคา ได้ กล่ าวกะภิกษุนันดังนีว ่ า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันตังแต่ ตายมาจากมนุษยโลก ยังไม่
ได้ บริโภคข้ าวหรือดืมຄ นํา เลย ตลอดเวลา ๕๕ ปี แล้ ว ขอท่ าน
จงให้ นํา ดืมຄ แก่ดฉิ ันผู้กระหายนํา ด้ วยเถิด.
ภิกษุนนั  กล่าวว่า
แม่ นํา คงคามี นํา เย็น ใสสะอาด ไหลมาแต่ เขาหิมพานต์
ท่ านจงตักเอานํา จากแม่ นํา คงคานันดืมຄ เถิด จะมาขอนํา กะเรา
ทําไม.
นางเปรตกล่าวว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ถ้ าดิฉันตักนํา ในแม่ นํา คงคานีเองไซร้
นํา นัน ย่ อมกลับกลายเป็ นเลือดปรากฏแก่ ดฉิ ัน เพราะฉะนัน
ดิฉันจึงขอนํา แก่ท่าน.
ภิกษุนนั  ถามว่า
๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ

๑๖๑

ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจหรือ นํา ใน
แม่ นํา คงคาจึงกลายเป็ นเลือดปรากฏแก่ท่าน.
นางเปรตนัน กล่าวว่า :ดิฉันมีบุตรคนหนึຄงชืຄออุตตระ เป็ นอุบาสกมีศรัทธา เขา
ได้ ถวายจีวร บิณฑบาต ทีนຄ อน ทีຄนัຄง และคิลานปั จจัย แก่
สมณะทังหลาย แต่ ด้วยความไม่ พอใจของดิฉัน เพราะดิฉัน
ถูกความตระหนีຄครอบงําแล้ ว ด่ าเขาว่ า เจ้ าอุตตระ เจ้ าถวาย
จีวร บิณฑบาต ทีนຄ อน ทีຄ นัຄง และคิลานปั จจัย แก่ สมณะ
ทัง หลาย ด้ วยความไม่ พอใจของเรานัน จงกลายเป็ นเลือด
ปรากฏแก่ เจ้ า ในปรโลก เพราะวิบากแห่ ง กรรมนัน นํา ใน
แม่ นํา คงคาจึงกลายเป็ นเลือดปรากฏแก่ดฉิ ัน.
จบ อุตตรมาตุเปติวตั ถุที  ๑๐

อรรถกถาอุตตรมาตุเปติวัตถุที่ ๑๐
เรือຄ งของนางเปรตผูเ้ ป็ นมารดาของนายอุตตระนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า
ทิวาวิหารคตํ ภิกฺขุ ในเรือຄ งนัน มีการขยายความดังต่อไปนี :เมือຄ พระศาสดาปรินิพพานแล้ว เมือຄ ปฐมมหาสังคีติเป็ น ไปแล้ว
ท่านพระมหากัจจายนะ พร้อมด้วยภิกษุ ๑๒ รูป อยู่ในราวป่ า
แห่ง หนึຄง ไม่ ไกลแต่ กรุง โกสัมพี ก็สมัย นัน อํามาตย์คนหนึຄง ของ
พระเจ้าอุเทน ได้ทาํ กาละแล้ว. ก็ในกาลก่อน อํามาตย์นนั  ได้เป็ น
ผู้จดั ตัง การงานในพระนคร. ลําดับนัน พระราชาจึงรับสังให้
ຄ เรียก
อุตตรมาณพผู้เป็ นบุตรของอํามาตย์นนั  มา แล้วทรงสถาปนาไว้ใน
ตําแหน่งทีบຄ ดิ าดํารงอยูว่ า่ เจ้าจงดูแลการงานทีบຄ ดิ าเจ้าจัดตัง ไว้.
๑๖๒

เปตวัตถุ

อุตตรมาณพนัน รับพระดํารัสแล้ว วันหนึຄง ได้พานายช่างไปป่ า
เพือຄ ต้องการไม้สาํ หรับซ่อมแซมพระนคร จึงเข้าไปยังทีຄอยู่ของท่าน
พระมหากัจจายนะในทีนຄ นั  เห็นพระเถระผูท้ รงบังสุกุลจีวร นังเงี
ຄ ยบ
อยู่ในทีຄนนั  . จึงเลือຄ มใสในอิรยิ าบถ ได้กระทํา ปฏิสนั ถารแล้ว นังຄ
ณ ส่วนข้างหนึຄง พระเถระแสดงธรรมแก่เธอ. เธอสดับธรรมแล้ว
เกิดความเลือຄ มใสในพระรัตนตรัย จึงตัง อยู่ในสรณะแล้วนิมนต์พระ
เถระด้วยคําว่า ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ ขอท่านพร้อมด้วยภิกษุ ทงั  หลาย
จงรับ ภัตตาหารเพือຄ จะฉัน ในวัน พรุง่ นี ดว้ ยความอนุเคราะห์ กระผม
เถิด. พระเถระรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ. เธอกลับจากทีนຄ นั  แล้วไป
ยังนคร ได้บอกแก่อุบาสกเหล่าอืຄนว่าข้าพเจ้าได้นิมนต์พระเถระเพือຄ
ฉัน ภัตตาหารในวัน พรุง่ นี ถึง ท่านทัง หลายก็พงึ มายัง โรงทานของ
ข้าพเจ้า.
ในวัน ทีຄ ๒ เวลาเช้า ตรู่ เธอให้จดั ขาทนียะ และโภชนียะอัน
ประณีต แล้วให้แจ้งเวลา กระทําการต้อนรับพระเถระผูม้ าพร้อมกับ
ภิกษุ ทงั  หลาย ไหว้แล้ว มุง่ นํา หน้า ให้เข้าไปยัง เรือน ลําดับ นัน เมือຄ
พระเถระและภิกษุ ทงั  หลายนังบนอาสนะที
ຄ
ຄลาดด้วยเครือຄ งลาด อัน
เป็ นกัปปิ ยะควรค่ามาก ทําการบูชาด้วยของหอม ดอกไม้ และธูป ให้
พระเถระและภิกษุเหล่านัน อิมຄ หนําด้วยข้าวนําอันประณีต เกิดความ
เลือຄ มใสกระทํา อัญชลีฟังอนุโมทนา เมือຄ พระเถระกระทํา อนุ โมทนา
ภัต รเสร็จ แล้ว จึง ถือ บาตรตามส่ง ออกจากนครแล้ว เมือຄ จะกลับ
วิงวอนว่า ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ขอท่านทัง หลายพึงเข้ามายังเรือนของ
ข้าพเจ้าเป็ น นิตย์ รู้วา่ พระเถระรับแล้วจึงกลับ. เธออุปัฏฐากพระ
เถระอยู่อย่างนี ตัง อยู่ในโอวาทของท่าน ตัง อยู่ในโสดาปั ตติผลแล้ว
และได้สร้างวิหารถวาย ทัง กระทําให้ญาติของตนทัง หมดเลือຄ มใสใน
พระศาสนา.
๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยลูกให้ทานไม่พอใจตายเป็นเปรต

๑๖๓

ฝ่ ายมารดาของเธอมีจติ ถูกมลทินคือความตระหนีຄกลุม้ รุม จึงได้
บริภาษอย่างนีวา่ เมือຄ เรายังต้องการ เจ้าให้สงิຄ ไรแก่พวกสมณะ สิงຄ
นัน จงสําเร็จเป็ นโลหิตแก่เจ้าในปรโลก. แต่นางได้มจี ติ พลอยยินดี
เต็มใจอนุญาตกําหางนกยูงกําหนึຄงทีใຄ ห้ในวันฉลองวิหาร นางทํากาละแล้วเกิดในกําเนิดเปรต ก็เพราะนางอนุโมทนาทานด้วยกําหางนก
ยูง นางจึงมีผมดําสนิท มีปลายตวัดขึน ละเอียด และยาว. ในคราว
ทีຄนางลงแม่นําคงคาด้วยคิดว่าจักดืมຄ นํานัน แม่นําคงคาเต็มไปด้วย
เลือด นางถูกความหิวกระหายครอบงําเทียຄ วไปสิน ๕๕ ปี วันหนึຄง
ได้เห็นพระกังขาเรวตเถระนังพั
ຄ กกลางวัน ณ ริมฝั ຄงแม่นําคงคา จึง
เอาผมของตนปิ ดตัวเข้าไปหา ขอนําดืมຄ ซึงຄ ท่านหมายกล่าวไว้วา่ :นางเปรตมีผวิ พรรณน่ าเกลียดน่ ากลัว มีผมยาวห้ อยลงมา
จดพืน ดิน คลุมตัวด้ วยผม เข้ าไปหาภิกษุผู้อยู่ในทีพຄ กั กลางวัน.
ซึຄงนัຄงอยู่ริมฝัຄ งแม่ นํา คงคา ได้ กล่าวกะภิกษุนีว ่ า.
คาถาทัง ๒ นีพระสังคีตกิ าจารย์ได้ตงั  ไว้ในเบือ งต้น ณ ทีนຄ ี.
ก็นางเปรตนัน เข้าไปหาพระเถระแล้ว เมือຄ จะขอนําดืมຄ จึงกล่าว
คาถานีวา่ :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันตังแต่ ตายจากมนุษยโลกมา ยังไม่
ได้ บริโภคข้ าวหรือดืมຄ นํา เลยตลอดเวลา ๕๕ ปี แล้ว ขอท่ านจง
ให้ นํา ดืมຄ แก่ ดฉิ ันผู้กระหายนํา ด้ วยเถิด.
เบือ งหน้า แต่ นี พึง ทราบคาถาอันว่า ด้วยคํา และคํา โต้ตอบของ
พระเถระ และของนางเปรต ดังต่อไปนี
พระเถระกล่าวว่า :แม่ นํา คงคานีม นี ํา เย็นใสสะอาด ไหลมาจากภูเขาหิมพานต์
๑๖๔

เปตวัตถุ

ท่ านจงตักเอานํา จากแม่ นํา คงคานันดืมຄ เถิด จะมาขอนํา ดืมຄ กะ
เราทําไม.
นางเปรตกล่าวว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้ เจริญ ถ้ าดิฉันตักนํา ในแม่ นํา คงคานีเองไซร้
นํา นันย่ อมกลับกลายเป็ นโลหิตปรากฏแก่ ดฉิ ัน เพราะฉะนัน
ดิฉันจึงขอนํา ดืมຄ กะท่ าน.
พระเถระถามว่า :ท่ านได้ กระทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา หรือใจ นํา
ในแม่ นํา คงคาจึงกลายเป็ นโลหิตปรากฏแก่ ท่าน.
นางเปรตตอบว่า :ดิฉันมีบุตรคนหนึຄงชืຄออุตตระ เป็ นอุบาสก มีศรัทธา เขา
ได้ ถวายจีวร บิณฑบาต ทีนຄ อน ทีຄนัຄง และคิลานปั จจัย แก่
พระสมณะทัง หลาย ด้ วยความไม่ พอใจของดิฉัน ดิฉัน ถูก
ความตระหนีຄครอบงําแล้ว ด่ าเขาว่ า เจ้ าอุตตระ เจ้ าถวายจีวร
บิณฑบาต ทีนຄ อน ทีຄนัຄง และคิลานปั จจัย แก่ สมณะทังหลาย
ด้ วยความไม่ พอใจของเรานัน จงกลายเป็ นเลือดปรากฏแก่ เจ้ า
ในปรโลก เพราะวิบากแห่ งกรรมนัน นํา ในแม่ นํา คงคาจึงกลาย
เป็ นโลหิตปรากฏแก่ ดฉิ ัน.
ลําดับนัน ท่านพระเรวตะ ได้ถวายนําดืมຄ แก่ภกิ ษุ สงฆ์ อุทศิ ให้
นางเปรตนัน เทียຄ วไปบิณฑบาต รับภัตต์แล้ว ได้ถวายแก่ภกิ ษุ ทงั 
หลาย ถือ เอาผ้า บังสุกุล จากกองหยากเยือຄ เป็ น ต้น ซัก แล้ว ทําให้
เป็ นฟูกและหมอน ถวายแก่ภกิ ษุทงั  หลาย อุทศิ ให้นางเปรตนัน ด้วย
๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยลูกให้ทานไม่พอใจตายเป็นเปรต

๑๖๕

เหตุนนั  นางเปรตนัน จึงได้ทพิ ยสมบัต.ิ นางไปยังสํานักพระเถระ
แสดงทิพยสมบัติทຄีตนได้แก่ พระเถระ พระเถระประกาศประวัตินนั 
แก่ บริษทั ๔ ผู้มายัง สํานัก ตน แล้ว แสดงธรรมกถา ด้วยเหตุ นนั 
มหาชนจึง เกิด ความสังเวช เป็ น ผู้ปราศจากความตระหนีຄ อัน เป็ น
มลทิน ยินดียงิຄ ในกุศลธรรม มีทานและศีลเป็ นต้น. ก็เปตวัตถุขอ้ นี
พึงเห็นว่า ท่านยกขึน สูส่ งั คายนา ในทุตยิ สังคีต.ิ
จบ อรรถกถาอุตตรมาตุเปติวตั ถุที  ๑๐

๑๖๖

เปตวัตถุ

๑๑. สุตตเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตอยากกลับไปมนุษยโลก
หญิงคนหนึຄงไปอยู่กบั เวมานิกเปรตตลอด ๗๐๐ ปี เกิดความ
เบือຄ หน่าย จึงกล่าวกะเวมานิกเปรตนัน ว่า
[๑๐๘] เมือຄ ก่อน ฉันได้ ถวายด้ ายแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ าซึຄงเข้ าไป
ขอถึง เรือนของฉัน วิบากแห่ ง การถวายด้ ายนัน ฉัน จึง ได้
เสวยผลอัน ไพบูลย์ อย่ างนี ประการหนึຄง ผ้ า มากมายหลาย
โกฏิบังเกิดแก่ ฉัน วิมานของฉันเกลือຄ นกล่นไปด้ วยดอกไม้ น่า
รืຄนรมย์ วิจิตรด้ วยรู ปภาพต่ าง ๆ เพียบพร้ อมไปด้ วยเทพบุตรเทพธิดาผู้เป็ นบริวาร ฉันเลือกใช้ สอยนุ่งห่ มตามชอบใจ
ถึงเพียงนี สรรพวัตถุอนั ปลืม ใจมากมายก็ไม่ หมดสินไป ฉัน
ได้ รับความสุ ขความสํ าราญในวิมานนี เพราะอาศัยวิบากแห่ ง
กรรมนัน ฉันกลับไปสู่ มนุษยโลกแล้ว จักทําบุญให้ มากขึน ข้ า
แต่ ลูกเจ้ า ขอท่ านจงนําฉันไปสู่ ถนิຄ มนุษย์ เถิด.
เวมานิกเปรตนัน กล่าวว่า
ท่ านมาอยู่ในวิมานนีก ว่ า ๗๐๐ ปี เป็ นคนแก่ เฒ่ าแล้ว จัก
ไปอยู่ในมนุษยโลกทําไม อนึຄงญาติของท่ านตายไปหมดแล้ว
ท่ านไปจากเทวโลกนีส ู่ มนุษยโลกนันแล้ ว จักกระทําอย่ างไร.
๑๑. สุตตเปตวัตถุ

๑๖๗

หญิงนัน กล่าวว่า
เมือຄ ฉันมาอยู่ ในวิมานนี ๗ ปี ได้ เสวยทิพยสมบัติและ
ความอิมຄ หนําแล้ว ฉันกลับไปสู่ ถินຄ มนุษย์ แล้ ว จักทําบุญให้
มากขึน ข้ าแต่ ลูกเจ้ า ขอท่ านจงนําฉันไปส่ งถินຄ มนุษย์ เถิด.
เวมานิกเปรตนัน จับหญิงนัน ทีแຄ ขน นํากลับไปสูบ่ า้ นทีนຄ างเกิด
แล้วพูดกะหญิงนัน ซึงຄ กลับเป็ นคนแก่ มีกาํ ลังน้อยทีสຄ ดุ ว่า
ท่ านพึง บอกชนแม้ อนืຄ ทีมຄ าสู่ ทีຄ นีຄ ว่า ท่ านทัง หลายจงทํา
บุญเถิด ท่ านทังหลายจะได้ รับความสุ ข เราได้ เห็นเปรตทัง
หลาย ผู้ไม่ ได้ ทาํ ความดีไว้ เดือดร้ อนอยู่ ฉันใด มนุษย์ ทงั หลาย
ก็ฉันนัน ก็หมู่สัตว์ คอื เทวดาและมนุษย์ กระทํากรรมอันมีสุข
เป็ นวิบากแล้ว ย่ อมเป็ นผู้ดาํ รงอยู่ในความสุ ข.
จบ สุตตเปตวัตถุที  ๑๑

อรรถกถาสุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
เรือຄ งสุตตเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า อหํ ปุเร ปพฺพชิตสฺส ภิกฺขโุ น
ดังนี. อุปบัติเหตุของเรือຄ งนัน เป็ นอย่างไร. ได้ยนิ ว่า ในหมูบ่ า้ น
ตําบลหนึຄง ไม่ไกลแต่กรุงสาวัตถี เมือຄ พระศาสดา ยังไม่เสด็จอุบตั ิ
ขึน นัน แล นับขึน ไป ๗๐๐ ปี ยังมีเด็กคนหนึຄง อุปัฏฐากพระปั จเจกพุทธเจ้าองค์หนึຄง. เมือຄ เธอเจริญวัยแล้ว มารดาของเธอจึงไปขอนาง
กุลธิดาคนหนึຄง มาจากตระกูลทีเຄ สมอกัน เพือຄ ประโยชน์ แก่บุตรนัน .
ก็ในวันวิวาหะนัน เอง กุมารนัน ไปอาบนํากับพวกสหาย ถูกงูกดั ตาย
ไป. อาจารย์อกี พวกหนึຄงกล่าวว่า ถูกยักษ์จบั ก็ม.ี เธอกระทํากุศลกรรมไว้เป็ น อัน มาก ด้วยการอุ ปัฏฐากพระปั จเจกพุทธเจ้า บังเกิด
๑๖๘

เปตวัตถุ

เป็ นวิมานเปรต เพราะค่าทีตຄ นมีจติ ปฏิพทั ธ์ในเด็กหญิงนัน . แต่เป็ น
ผูม้ ฤี ทธิมຈ าก มีอานุภาพมาก.
ลําดับนัน เธอปรารถนาจะนํานางทาริกานัน มายังวิมานของตน
จึงคิดว่า ด้วยอุบายอะไรหนอ นางจึงจะอภิรมย์ในทีนຄ ีกบั เรา ให้เป็ น
กรรมทีຄจะต้องอํานวยผลในปั จจุบนั จึงพิจารณาถึงเหตุทຄใี ห้ได้เสวย
โภคสมบัติอนั เป็ น ทิพย์นนั  เห็น พระปั จเจกพุทธเจ้า กําลัง ทํา จีวรกรรมอยู่ จึงแปลงรูปเป็ นคน ไปไหว้แล้วกล่าวว่า ท่านขอรับ ท่าน
ต้องการด้ายหรือ. พระปั จเจกพุทธเจ้าตอบว่า เราจะทําจีวรกรรม
อุบาสก. เวมานิกเปรตนัน จึงกล่าวว่าข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ท่านจงเทียຄ ว
ขอด้าย ในทีຄชอຄื โน้น ดังนีแล้วได้ชเี รือนของนางทาริกานัน . พระ
ปั จเจกพุทธเจ้าได้ไปในทีนຄ นั  ได้ยนื อยู่ทปຄี ระตูเรือน. ลําดับนัน นาง
เห็น พระปั จเจกพุทธเจ้า ยืน อยู่ ในทีຄนนั  มีจติ เลือຄ มใส รู้วา่ พระผู้
เป็ นเจ้าของเรามีความต้องการด้าย จึงได้ให้ดา้ ยกลุม่ หนึຄง. ลําดับ
นัน อมนุษย์นนั  ได้แปลงเพศเป็ นมนุษย์ ไปยังเรือนของนางทาริกา
อ้อนวอนมารดาของนางแล้ว อยูก่ บั นาง ๒-๓ วัน เพือຄ จะอนุเคราะห์
มารดาของนาง จึง ทํา ภาชนะทุก อย่างในเรือนนัน ให้เต็ม ด้วยเงิน
และทอง แล้วเขียนชือຄ ไว้ขา้ งบนภาชนะทัง หมดนัน มีอนั ให้รวู้ า่ นีเป็ น
ทรัพย์ทเຄี ทวดาให้ ใครไม่ควรเอาไป ดังนี จึงได้พาเด็กหญิงนัน ไปยัง
วิมานตน. มารดาของนางได้ทรัพย์เป็ นอันมาก ได้ให้แก่พวกญาติ
ของตน แก่คนกําพร้า และคนเดินทางเป็ นต้น ส่วนตนเองบริโภค
แล้ว เมือຄ จะทํากาละจึงแจ้งแก่ญาติทงั  หลายว่า ถ้าธิดาของเรามาไซร้
ท่านจงให้ทรัพย์นีแล้วได้ตายไป.
ครัน กาลล่วงไป ๗๐๐ ปี แต่กาลนัน เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของ
พวกเรา เสด็จอุบตั ขิ นึ ในโลก ทรงประกาศธรรมจักรอันบวร ประทับ
อยู่ ณ กรุงสาวัตถี โดยลําดับ เมือຄ หญิง นัน อยู่รว่ มกับ อมนุษย์นนั 
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ความรําคาญก็เกิดขึน . นางเมือຄ จะกล่าวกะอมนุษย์นนั  ว่า ดีละ พระ
ลูก เจ้า ขอท่านจงนํา ดิฉนั กลับ ไปสู่เรือนของตนเถิด ดังนี แล้ว ได้
กล่าวคาถาเหล่านีวา่ :เมือຄ ก่อนฉัน ได้ ถวายด้ ายแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ า ซึຄง ได้
เข้ าไปขอถึง เรือนของดิฉัน วิบากของการถวายด้ ายนัน ดิฉันจึงได้ เสวยผลอันไพบูลย์ อย่ างนี ประการหนึຄง ผ้ ามากมาย
หลายโกฏิ บังเกิด แก่ ดฉิ ัน วิมานของฉัน เกลือຄ นกล่ น ไปด้ วย
ดอกไม้ น่ ารืຄนรมย์ วิจิตรด้ วยรู ปภาพต่ าง ๆ เพียบพร้ อมไป
ด้ วยเทพบุตร เทพธิดา ผู้เป็ นบริวาร ฉันเลือกใช้ สอยนุ่งห่ ม
ตามชอบใจถึงเพียงนี สรรพวัตถุอนั ปลืม ใจมากมาย ก็ไม่ หมด
สินไป ฉันได้ รับความสุ ขความสํ าราญในวิมานนี เพราะอาศัย
วิบากแห่ งกรรมนัน ฉันกลับไปสู่ มนุษยโลกแล้ว จักทําบุญให้
มากขึน ข้ าแต่ ลูกเจ้ า ขอท่ านจงนําฉันกลับไปสู่ ถนิຄ มนุษย์ เถิด.
อมนุษย์นนั  ครัน ได้ฟังดังนัน แล้ว เมือຄ ไม่ปรารถนาจะให้ไป ด้วย
ความอนุเคราะห์ เพราะค่าทีຄตนมีจติ ปฏิพทั ธ์ ในนางนัน จึง กล่าว
คาถาว่า :ท่ านมาอยู่ในวิมานนีก ว่ า ๗๐๐ ปี เป็ นคนแก่ เฒ่ าแล้ ว จัก
ไปอยู่ในมนุษยโลกทําไม อนึຄง ญาติของท่ าน ตายไปหมดแล้ว
ท่ านจากเทวโลกนีไ ปสู่ มนุษยโลกนันแล้ว จักกระทําอย่ างไร.
หญิง นัน อัน อมนุษย์ นนั  กล่าวแล้ว อย่างนี เมือຄ ไม่ เชือຄ คํา ของ
อมนุษย์นนั  จึงกล่าวคาถาอีกว่า :เมือຄ ฉันอยู่ในวิมานนี ๗ ปี เท่ านัน ได้ เสวยทิพยสมบัติ
และความสุ ขอิมຄ หนําแล้ว ฉันกลับไปสู่ ถนิຄ มนุษย์ แล้ว จักทํา
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บุญ ให้ มากขึน ข้ า แต่ ลูก เจ้ า ขอท่ านจงนํา ฉัน กลับ ไปสู่ ถินຄ
มนุษย์ เถิด.
บรรดาบทเหล่า นัน ความว่า ข้า แต่ ลกู เจ้า เมือຄ ฉัน อยู่ ในทีຄนี
ชะรอยว่าล่วงไปถึง ๗ ปี ทเี ดียว, นางกําหนดกาลเวลาทีลຄ ว่ งไปเป็ น
อันมากไม่ได้ จึงได้กล่าวอย่างนัน เพราะค่าทีตຄ นเพียบพร้อมไปด้วย
ทิพยสมบัติ และสุขสมบัตถิ งึ ๗๐๐ ปี .
ก็วมิ านเปรตนัน ถูกนางถามอย่างนีแล้ว จึงพรํຄาสอนเธอมีประการต่าง ๆ แล้วกล่าวว่า บัดนีเธอ จักไม่อยูใ่ นทีนຄ นั  เกิน ๗ วัน ทรัพย์
ทีຄเราให้แม่ของเจ้า ฝั งไว้ม ีอยู่ เจ้า จงให้ทรัพย์นนั  แก่ สมณพราหมณ์
แล้วจงปรารถนาความอุบตั ใิ นทีนຄ ีแหละ จึงจับแขนนางวางไว้ทกຄี ลาง
บ้าน กล่าวว่า เจ้าพึงโอวาท ชนแม้เหล่าอืนຄ ผู้มาในทีຄนีวา่ ท่านทัง
หลาย จงทําบุญตามกําลังเถิด ดังนีแล้วจึงไป. ด้วยเหตุนนั  ท่านจึง
กล่าวว่า :เวมานิกเปรตนัน จับแขนหญิงนัน นํากลับไปสู่ บ้าน ทีຄ
นางเกิด แล้ วพูดกะหญิงนัน ซึຄงกลับเป็ นคนแก่ มีกาํ ลังน้ อย
ทีสຄ ุ ดว่ า ท่ านพึงบอกชน แม้ อนืຄ ทีมຄ ายังทีนຄ ีว ่ า ท่ านทังหลาย จง
ทําบุญเถิดท่ านทังหลาย จะได้ รับความสุ ข.
คํานัน มีอธิบายดังนีวา่ :- แน่ะนางผูเ้ จริญ ถึงท่านก็พงึ ทําบุญ
แม้คนอืนຄ ทีมຄ าในทีຄนี เพือຄ ต้องการเยียຄ มบ้าน ท่านก็พงึ ว่า กล่าวสังຄ
สอนว่า ท่านผูม้ หี น้าผ่องใส ท่านจงเพ่งดูศรี ษะเป็ นประดุจท่อนผ้าทีຄ
ถูกไฟไหม้ ก็จงทําบุญมีทานและศีลเป็ นต้น และว่า เมือຄ ทําบุญแล้ว
ท่านจะได้รบั ความสุข อันเป็ นผลแห่งบุญนัน โดยแท้จริงทีเดียว ไม่
ควรทําความสงสัยในบุญนัน .
ก็แล เมือຄ วิมานเปรตนัน กล่าวอย่างนีแล้วจึงไป หญิงนัน ไปยัง
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ทีอຄ ยู่ของหมู่ญาติตน ให้ญาติเหล่านัน รูจ้ กั ตนแล้ว จึงถือเอาทรัพย์ทຄี
ญาติเหล่านัน มอบให้ เมือຄ จะให้ทานแก่สมณะและพราหมณ์ จึงได้ให้
โอวาทแก่ชนผูม้ าแล้ว ๆ สู่สาํ นักของตน จึงกล่าวสอนด้วยคาถาว่า
:เราได้ เห็นเปรตทังหลาย ผู้ไม่ ได้ ทาํ ความดีไว้ เดือดร้ อน
อยู่ ฉันใด มนุษย์ ทงั หลายก็ ฉัน นัน ก็ หมู่ สัตว์ คอื เทวดาและ
มนุษย์ กระทํากรรมอันมีความสุ ขเป็ นวิบากแล้ ว ย่ อมเป็ นผู้
ดํารงอยู่ในความสุ ข.
ก็ในข้อนี มีอธิบายดังนีวา่ เราเห็นพวกเปรต เหมือนพวกมนุษย์
เดือดร้อนอยู่เพราะไม่ได้ทาํ กุศลไว้ ทํา แต่ อกุศล ถึง ความคับ แค้น
ด้วยความหิวและกระหายเป็ นต้น เสวยทุกข์อย่างมหันต์. แต่เรา
ได้เห็นหมูส่ ตั ว์ ผูก้ ระทํากรรมอันเป็ นเหตุอาํ นวยความสุข ผูน้ บั เนืຄอง
ในเทวดาและมนุษย์ ด้วยกุศลกรรมทีตຄ นทําไว้นนั  และอกุศลกรรมทีຄ
ตนไม่ได้กระทําไว้ ดํารงอยู่ในความสุข. เพราะฉะนัน ท่านเมือຄ เว้น
ความชัวให้
ຄ หา่ งไกลแล้ว จงประกอบขวนขวายในการบําเพ็ญบุญ.
หญิง นัน เมือຄ ให้โอวาทอย่างนี ได้บาํ เพ็ญมหาทาน ตลอด ๗
วัน เพือຄ สมณและพราหมณ์ เป็ น ต้น ในวัน ทีຄ ๗ ตายไป บังเกิด
ในภพชัน ดาวดึงส์. ภิกษุ ทงั  หลาย กราบทูล เรือຄ งนัน แด่ พระผู-้
มีพระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น
อัตถุปปั ตติเหตุ แล้ว จึง แสดงธรรมแก่ บริษทั ผู้ถงึ พร้อมแล้ว. แต่
เมือຄ ว่า โดยความแปลกกัน พระองค์ทรงประกาศถึง ความทีຄทานทีຄ
บําเพ็ญในพระปั จเจกพุทธเจ้า ว่า มีผลมากมีอานิสงส์มาก. มหาชน
ได้ฟังดังนัน แล้ว เป็ นผูป้ ราศจากความตระหนีຄอนั เป็ นมลทิน ยินดียงิຄ
ในบุญมีทานเป็ นต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาสุตตเปตวัตถุที  ๑๑
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๑๒. กัณณมุณฑเปติวัตถุ
ว่าด้วยภรรยานอกใจสามีตายไปเป็นเปรต
พระเจ้าพาราณสีตรัสถามนางเวมานิกเปรตว่า
[๑๐๙] สระโบกขรณีนีมีนํา ใสสะอาด มีบันไดทองคํา ลาดด้ วย
ทรายทองคํา ในสระนันมีกลินຄ หอมฟุ้ งน่ ารืຄนรมย์ ใจ ดาดดืนຄ
ไปด้ วยหมู่ไม้ นานา มีลมรําเพยมาพัดเอากลินຄ หอมต่ าง ๆ มา
ดารดาษด้ วยบัว ต่ าง ๆ เกลือຄ นกล่น ด้ วยบัวขาวมี กลินຄ หอม
เจริญใจ อันลมรําเพยพัดฟุ้ งขจร ระงมไปด้ วยเสี ยงหงส์ และ
นกกะเรียน นกจักพรากมารํຄาร้ องไพเราะจับใจ เกลือຄ นกล่ น
ไปด้ วยฝูงนกต่ าง ๆ ส่ งเสี ยงร้ องอยู่ องึ มีຄ มีหมู่ รุกขชาติอนั
มีดอกและผลนานาพรรณ ไม่ มีเมืองใดในมนุษย์ เหมือนเมือง
ของท่ านนี ปราสาทเป็ นอันมากของท่ าน ล้ วนแล้ วด้ วยทองคํา
และเงิน รุ่งเรืองงามสง่ าไปทัวຄ ทัง ๔ ทิศโดยรอบ นางทาสี
๕๐๐ คอยบําเรอท่ าน ประดับด้ วยกําไรทอง นุ่งห่ มผ้ าทองคํา
บัลลังก์ ของท่ านมีมาก ซึຄง สํ าเร็จ ด้ วยทองคําและเงิน ปู ลาด
ด้ วยหนัง ชะมดและผ้ า โกเชาว์ อนั บุคคลจัดแจงไว้ แล้ว ท่ าน
จะเข้ านอนบนบัลลังก์ ใด ก็สําเร็จดังความปรารถนาทุกอย่ าง
เมือຄ ถึง เทียຄ งคืน ท่ านลุก จากบัลลังก์ นัน ลงไปสู่ สวนใกล้ สระ
โบกขรณี ยืนอยู่ทฝีຄ ัຄ งสระนันอันมีหญ้ าเขียวอ่ อนงดงาม ลําดับ
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นัน สุ นัขหูด้วนก็ขนึ มาจากสระนัน กัดอวัยวะน้ อยใหญ่ ของ
ท่ าน เมือຄ ใด ท่ านถูกสุ นัขกัดกินแล้วเหลือแต่ กระดูก เมืຄอนัน
ท่ านจึง ลงสู่ สระโบกขรณี ร่ างกายก็กลับ มี เหมือนเดิม ภาย
หลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ท่ านกลับมีอวัยวะน้ อยใหญ่ เต็ม
บริบูรณ์ งดงามดูน่ารัก นุ่งห่ มแล้ว มาสู่ สํานักของเรา ท่ าน
ได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ และเพราะวิบากแห่ ง
กรรมอะไร สุ นัขหูด้วนจึงกัดกินอวัยวะน้ อยใหญ่ ของท่ าน.
นางเวมานิกเปรตกราบทูลว่า
มี คฤหบดี คนหนึຄง เป็ นอุบาสกผู้ มี ศรัทธา อยู่ ในเมือง
กิมพิละ หม่ อมฉัน เป็ นภรรยาของอุบาสกนัน เป็ นคนทุศีล
ประพฤตินอกใจเขา เมือຄ หม่ อมฉันนอกใจเขาอย่ างนัน สามี
หม่ อมฉันจึงพูดว่ า การทีຄเธอประพฤตินอกใจฉันนันเป็ นการ
ไม่ เหมาะไม่ สมควร และหม่ อมฉันได้ กล่ าวมุสาวาทสบถอย่ าง
ร้ ายแรงว่ า ฉันไม่ ได้ ประพฤตินอกใจท่ านด้ วยกายหรือด้ วยใจ
ถ้ าฉันประพฤตินอกใจท่ านด้ วยกายหรือด้ วยใจ ขอให้ สุนัขหู
ด้ วนตัวนีกดั กินอวัยวะน้ อยใหญ่ ของฉันเถิด วิบากแห่ งกรรม
อันลามก คือ การประพฤตินอกใจสามีและมุสาวาททัง สอง
อันหม่ อมฉันได้ เสวยแล้วตลอด ๗๐๐ ปี เพราะกรรมอันลามก
นัน สุ นัขหู ด้วนจึงกัดกินอวัยวะน้ อยใหญ่ ของหม่ อมฉัน ข้ า
แต่ พระองค์ ผู้ประเสริฐ พระองค์ มีอปุ การะแก่ หม่ อมฉันมาก
พระองค์ เสด็จมาทีຄนีຄ เพือຄ ประโยชน์ แก่ หม่ อมฉัน หม่ อมฉัน
พ้น ดีแล้ว จากสุ นัข หู ด้วน ไม่ มี ความโศก ไม่ มี ภัย แต่ ทไีຄ หน
ๆ ขอเดชะ หม่ อมฉันขอถวายบังคมพระองค์ หม่ อมฉันขอ
ประนมอัญชลีวงิ วอนว่ า ขอพระองค์ จงเสวยกามสุ ขอันเป็ น
ทิพย์ รืຄนรมย์ อยู่กบั หม่ อมฉันเถิด.
๑๗๔
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พระราชาตรัสว่า
กามสุ ขอันเป็ นทิพย์ เราเสวยแล้ ว และรืຄนรมย์ แล้ วกับท่ าน
ดูก่อนนางผู้ประกอบด้ วยความงาม เราขออ้ อนวอนท่ าน ขอ
ท่ านจงรีบนําฉันกลับเสี ยเถิด.
จบ กัณณมุณฑเปติวตั ถุที  ๑๒

อรรถกถากัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงพระปรารภกัณณมุณฑเปรต ตรัสพระคาถานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า โสณฺ ณโสปานผลกา
ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกาลแห่ง พระพุทธเจ้า ทรงพระนาม
ว่ากัสสปะ ในกิมลิ นคร ยัง มีอุบาสกคนหนึຄง เป็ น พระโสดาบัน มี
ฉันทะร่วมกันกับอุบาสก ๕๐๐ คน เป็ นผูข้ วนขวายในบุญกรรม มีการ
ปลูกดอกไม้ สร้างสะพาน และสร้างทีจຄ งกรม เป็ นต้นอยู่ สร้างวิหาร
ถวายพระสงฆ์ ได้ไปวิหารตามกาลเวลา พร้อมกับอุบาสกเหล่านัน .
ฝ่ ายภริยาของอุบาสกเหล่านัน เป็ นอุบาสิกามีความพร้อมเพรียงกัน
และกัน ต่างถือดอกไม้ของหอมและเครือຄ งลูบไล้เป็ นต้น ไปยังวิหาร
ตามกาลเวลา ไปพักผ่อนในสภาอันเป็ นทีรຄ นຄื รมย์เป็ นต้น ในระหว่าง
ทาง.
ภายหลังวันหนึຄง นักเลงหญิง ๒-๓ คน นังประชุ
ຄ
มกันทีสຄ ภาแห่ง
หนึຄง เมือຄ อุบาสิกาเหล่านัน พากันไปพักผ่อนในทีนຄ นั  เห็นรูปสมบัติ
ของอุบาสิกาเหล่านัน มีจติ ปฏิพทั ธ์ รูว้ า่ อุบาสิกาเหล่านัน ถึงพร้อม
ด้วยศีล อาจารและคุณธรรม จึงสนทนากันว่า ใครสามารถจะทําลาย
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ความดี. ของอุบาสิกาแม้คนหนึຄง ในบรรดาอุบาสิกาเหล่านัน ได้. ใน
นักเลงเหล่านัน นักเลงคนหนึຄง กล่าวว่า เราสามารถ. นักเลงเหล่า
นัน ได้ทาํ ความสัญญาพนันกันว่า พวกเราจะทํากรรมอันเป็ นเสนียด
จัญไร ด้วยค่าจ้าง ๑,๐๐๐. เมือຄ ท่านทําได้ เราจะให้ทรัพย์ ๑,๐๐๐ แก่
ท่าน เมือຄ ท่านทําไม่ได้ ท่านพึงให้ทรัพย์แก่เรา. เขาพยายามด้วย
อุบายเป็ นอเนก เมือຄ อุบาสิกาเหล่านัน มายังสภา จึงดีดพิณ ๗ สาย มี
เสียงเปล่งออกไพเราะเพราะพริง ขับเพลงขับอันประกอบด้วยกามคุณ มีเสียงไพเราะทีเดียว ให้หญิงคนหนึຄงในบรรดาอุบาสิกาเหล่า
นัน ถึง ศีล วิบตั ิ ด้วยเสียงเพลงขับ กระทํา การล่วงเกิน ให้นกั เลง
เหล่านัน พ่ายแพ้ไปด้วยทรัพย์ ๑,๐๐๐. นักเลงเหล่านัน พ่ายแพ้ไป
ด้วยทรัพย์ ๑,๐๐๐ แล้วจึงบอกแก่สามีของนาง. สามีถามนางว่า
บุรษุ เหล่า นัน ได้กล่าวโดยประการทีຄเธอเป็ น อย่างนี หรือ ? นาง
ปฏิเสธว่า ฉันไม่รูเ้ รือຄ งเช่นนี เมือຄ สามีไม่เชือຄ จึงแสดงสุนขั ทีอຄ ยู่ใกล้
ได้ทาํ การสบถว่า ถ้าฉันทํากรรมชัวเช่
ຄ นนัน ไซร้ ขอสุนขั ดําตัวหูขาด
นี จงกัดฉัน ซึงຄ เกิดในภพนัน ๆ เถิด. ฝ่ ายหญิง ๕๐๐ คน รูว้ า่ หญิง
นัน ประพฤตินอกใจ ถูกสามีทว้ งว่า หญิงนีทาํ กรรมชัวเช่
ຄ นนี หรือว่า
ไม่ได้ทาํ จึงกล่าวมุสาว่า พวกเราไม่รกู้ รรมเห็นปานนี จึงได้ทาํ สบถ
ว่า ถ้าพวกฉันรู้ ขอให้พวกดิฉนั พึงเป็ นทาสหญิง ของหญิงนัน แหละ
ทุก ๆ ภพไปเถิด.
ลําดับนัน หญิงผูป้ ระพฤตินอกใจนัน มีหทัยถูกความเดือดร้อน
นัน นันแลแผดเผา
ຄ
จึงซูบซีดไป ไม่นานนักก็ตาย ไปบังเกิดเป็ นเวมานิกเปรตอยู่ทຄีรมิ ฝั ຄงสระกัณณมุณฑแห่งหนึຄง บรรดาสระใหญ่ ๗
สระ ทีຄขนุ เขาหิมวันต์. และรอบ ๆ วิมานของนาง ได้บงั เกิดสระ
โบกขรณีขนึ สระหนึຄง อันประกอบด้วยการเสวยวิบากแห่งกรรมของ
นาง ส่วนหญิง ๕๐๐ คนทีเຄ หลือ ทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ นนางทาสีของ
๑๗๖
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หญิงนัน นันแล
ຄ ด้วยอํานาจกรรมทีทຄ าํ สบถไว้. นางเสวยทิพยสมบัติ
ตลอดกลางวัน เพราะผลแห่งบุญกรรมทีตຄ นทําไว้ในกาลก่อนนัน พอ
ถึงเทียຄ งคืนก็ถกู พลังแห่งกรรมชัวตั
ຄ กเตือน จึงลุกขึน จากทีนຄ อน ไป
ยังฝั ຄงสระโบกขรณี. สุนขั ดําตัวหนึຄงประมาณเท่าลูกแพะ มีรปู ร่าง
น่ากลัว หูขาด มีเขีย วโง้งยาวคมกริบ มีนยั น์ตาเสมือนกองถ่านไม้
ตะเคียนทีลຄ ุกโพลงดีแล้ว มีลนิ เหมือนกลไกแห่งสายฟ้ าทีแຄ ลบออกมา
ไม่ขาดระยะ มีเล็บโง้งคมกริบ มีขนน่าเกลียดยาวแข็ง โผล่ขนึ มาจาก
สระกัณณมุณฑะนัน แล้วทํานางผูไ้ ปในทีนຄ นั  ให้ลม้ ลงทีภຄ าคพืน เป็ น
เสมือนถูกความหิวจัดครอบงํา ข่มขู่ กัดกิน ให้เหลือเพียงร่างกระดูก
แล้วคาบไปทิง ทีสຄ ระโบกขรณี แล้วก็หายไป. พร้อมกับทีสຄ นุ ขั ทิง ร่าง
ในสระโบกขรณีนนั  นันแหละ
ຄ
นางก็มรี ปู เป็ นปกติเดิมแล้ว ขึน สูว่ มิ าน
นอนอยูบ่ นทีนຄ อน. ฝ่ ายหญิงนอกนัน เสวยทุกข์เป็ นทาสของนางนัน
นันแล.
ຄ
พวกหญิงทีอຄ ยูใ่ นทีนຄ นั  ล่วงไป ๕๕๐ ปี ด้วยประการฉะนี.
ลําดับ นัน หญิง เหล่า นัน เว้น จากชายเสีย แล้ว อยู่เสวยทิพยสมบัติ มีความกระสันอยู่ เกิดความเบือຄ หน่าย. ยังมีแม่นําสายหนึຄง
ไหลออกจากสระกัณณมุณฑะ ในบรรดาสระใหญ่ ๗ สระนัน ออก
ทางช่องบรรพตแล้ว เข้าไปยังแม่นําคงคา. ก็ในทีຄใกล้แต่สถานทีຄ
อยูข่ องหญิงเหล่านัน ยังมีป่าไม้แถบหนึຄง เป็ นเช่นกับสวนอันงดงาม
ประกอบไปด้วยต้นมะม่วง ต้นขนุนและนําเต้าเป็ นต้น ซึงຄ มีผลเป็ น
ทิพย์. หญิงเหล่านัน คิดพร้อมกันอย่างนีวา่ เอาเถอะ พวกเรา จักทิง
ผลมะม่วงเหล่านีลงในแม่นํานี, ผิวา่ ไฉน ชายบางคน เห็นผลไม้นีเข้า
เพราะความโลภในผลไม้ จะพึงมาในทีนຄ ีบา้ ง พวกเราจักอภิรมย์กบั
ชายนัน . หญิงเหล่านัน ได้กระทําเหมือนอย่างทีคຄ ดิ นัน . ก็ผลมะม่วง
ทีหຄ ญิงเหล่านัน พากันโยนลงไป บางผลดาบสเก็บได้. บางผลพราน
ไพรเก็บเอาไป บางผลกาแย่งเอาไป บางผลคล้องอยู่ทຄรี มิ ฝั ຄง ส่วน
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ผลหนึຄง ลอยไปตามกระแสนํา ในแม่นําคงคา ถึงกรุงพาราณสีโดย
ลําดับ.
ก็สมัยนัน พระเจ้าพาราณสี ทรงสรงสนานในแม่นําคงคา ทีเຄ ขา
ล้อมไว้ดว้ ยตาข่ายโลหะ. ลําดับ นัน ผลไม้นนั  ลอยไปตามกระแส
แม่นํา มาโดยลําดับ ติด อยู่ ทຄีตาข่ายโลหะ. พวกราชบุรษุ เห็น ผล
มะม่วงทิพย์ขนาดใหญ่ สมบูรณ์ ดว้ ยสี กลินຄ และรส นัน เข้าจึงนํา
เข้าไปถวายแก่พระราชา. พระราชาทรงหยิบเอาส่วนหนึຄงของผล
มะม่วงนัน เพือຄ จะทดลอง จึงพระราชทานให้แก่เพชฌฆาตคนหนึຄง
ทีพຄ ระองค์ทรงตัง ไว้ในเรือนจํากิน. เขาเคีย วกินผลไม้นนั  แล้วกล่าว
ว่า ข้า แต่ สมมุตเิ ทพ ผลไม้เช่น นี ข้า พระองค์ไม่ เคยเคีย วกิน เลย
ผลมะม่วงนี ชะรอยว่าจะเป็ นของทิพย์. พระราชาได้พระราชทาน
อีก ชิน หนึຄง แก่ เพชฌฆาตนัน . เพชฌฆาตเคีย วกิน ผลมะม่วงนัน
แล้ว ปราศจากหนัง เหียຄ วและผมหงอก มีรปู ร่างน่า พึงใจ ได้เป็ น
ประหนึຄงตัง อยู่ในวัยหนุ่ม. พระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนัน ทรง
เกิดอัศจรรย์พระทัย ไม่เคยมี จึงเสวยผลมะม่วงนัน บ้าง ได้รบั ความ
วิเศษในพระวรกาย จึงตรัสถามพวกมนุษย์วา่ ผลมะม่วงทิพย์เห็น
ปานนี มีอยู่ทไຄี หน ? พวกมนุษย์กราบทูลอย่างนี ได้ยนิ ว่า มีอยู่ทຄี
ขุนเขาหิมพานต์ พระเจ้าข้า. พระราชาตรัสว่า ก็ใครสามารถจะนํา
เอามะม่วงเหล่านัน มาได้. พวกมนุษย์กราบทูลว่าพรานไพร ย่อมรู้
พระเจ้าข้า.
พระราชารับสังให้
ຄ เรียกพวกพรานไพรมา จึงแจ้งเรือຄ งนัน ให้พวก
พรานไพรทราบ ได้พระราชทานทรัพย์ ๑,๐๐๐ กหาปณะแก่พราน
ไพรผู้หนึຄง ทีຄพวกพรานไพรเหล่า นัน เลือกมา จึง ส่ง พรานไพรคน
นัน ไป ด้วยพระดํารัสว่า เจ้าจงไป จงรีบนําเอาผลมะม่วงนัน มาให้
เรา. พรานไพรนัน ได้ให้ทรัพย์ ๑,๐๐๐ กหาปณะนัน แก่บุตรและ
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ภริยา แล้วถือเอาเสบียง มุง่ หน้าไปสระกัณณมุณฑะ ตรงกันข้ามกับ
แม่นําคงคา ล่วงเลยถินຄ มนุษย์ไป พบดาบสองค์หนึຄงทีຄประเทศห่าง
ประมาณ ๖๐ โยชน์ จากสระกัณณมุณฑะ เดินไปตามทางทีดຄ าบสนัน
บอกให้ พบดาบสอีกองค์หนึຄงทีปຄ ระเทศห่างประมาณ ๓๐ โยชน์ เดิน
ไปตามทางทีดຄ าบสนัน บอกให้ พบดาบสอีกองค์หนึຄง ในทีปຄ ระมาณ
๑๕ โยชน์ จึงได้บอกเหตุทตຄี นมาแก่ดาบสนัน . ดาบสพรํຄาสอนเธอ
ว่า ตัง แต่นีไป เธอจะละแม่นําคงคาใหญ่สายนีเสีย อาศัยแม่นําน้อย
นี เดินทวนกระแสไป ในคราวทีทຄ า่ นเห็นช่องบรรพตแล้ว พึงเข้าไป.
ก็แม่นําสายนี ในเวลากลางคืน จะไม่ไหล. เพราะฉะนัน แม่นํานัน
จึงเหมาะแก่การไปของท่าน. โดยล่วงไป ๒-๓ โยชน์ ท่านก็จกั เห็น
ผลมะม่วงเหล่านัน . เขาได้ทาํ ตามนัน แล้ว พอพระอาทิตย์อุทยั ขึน
ได้ถงึ สวนมะม่วง อันเป็ นทีนຄ ่ารืนຄ รมย์ใจยิงຄ นัก เป็ นภูมภิ าคทีโຄ ชติชว่ ง
ไปด้วยข่ายแห่งรัศมีของรัตนะต่าง ๆ งดงามไปด้วยส่วนแห่งป่ าทีมຄ ี
ผลมาก มีแมกไม้ มีสาขาปกคลุมเป็ นดุจเพดาน หมู่วหิ กนานาชนิด
ก็สง่ เสียงรํຄาร้อง.
ลําดับนัน พวกหญิงอมนุษย์เหล่านัน เห็นพรานไพรนัน เดินมา
แต่ไกล จึงวิงຄ เข้าไปด้วยหมายใจว่า คนนีเป็ นทีพຄ งຄึ ของเรา คนนีเป็ น
ทีຄพงຄึ ของเรา. ก็พรานไพรนัน พอเห็นหญิงเหล่านัน เข้า จึงตกใจ
กลัว ร้อง หนีไป เพราะตนไม่ได้ทาํ บุญกรรมอันเหมาะสมทีจຄ ะเสวย
ทิพยสมบัติในทีຄนนั  ร่วมกับ หญิง เหล่า นัน ได้ จึง ไปถึง กรุง พาราณสี
โดยลําดับแล้วกราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระราชา. พระราชาทรงสดับ
เรือຄ งนัน แล้ว จึง เกิด ความหวัง เพือຄ จะเห็น หญิง เหล่า นัน และ เพือຄ
จะบริโภคผลมะม่วงทัง หลาย จึงให้พวกอํามาตย์สาํ เร็จราชการแทน
พระองค์ ทรงผูกสอดกําธนู เหน็บพระขรรค์ โดยอ้างว่าจะไปล่าเนือ
มีมนุษย์ ๒-๓ คน เป็ นบริวาร เสด็จไปตามทางทีຄพรานไพรนัน นันຄ
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แหละชีแ นะให้ จึง พัก พวกมนุษย์ไว้ในทีຄระยะ ๒-๓ โยชน์ จึง พา
เฉพาะพรานไพรไปโดยลําดับ ให้พรานไพรแม้นนั  กลับ จากทีຄนนั 
พอพระอาทิตย์อุทยั ก็เสด็จเข้าถึงสวนมะม่วง. ลําดับนัน พวกหญิง
เหล่านัน เห็นบุรษุ ผู้งามดุจเทพบุตรนัน เหมือนเกิดในภพใหม่ จึง
ต้อนรับ รู้วา่ เขาเป็ นพระราชา จึงเกิดความรักและความนับถือมาก
ให้อาบนําโดยเคารพ ให้ประดับตกแต่งด้วยดี ด้วยผ้า เครือຄ งอลังการ
ดอกไม้ ของหอม และเครือຄ งลูบไล้ ยกขึน สู่วมิ าน ให้บริโภคโภชนะ
อันเป็ นทิพย์ มีรสเลิศต่าง ๆ แล้วได้เข้าไปนังใกล้
ຄ เขาตามสมควรแก่
ความปรารถนา.
ครัน ล่วงไป ๑๕๐ ปี พระราชาเสด็จ ลุก ขึน ในเวลาเทียຄ งคืน
ประทับนังทอดพระเนตรเห็
ຄ
นนางเปรต ผูป้ ระพฤติลว่ งเกินนัน กําลัง
เดิน ไปยัง ฝั ຄง สระโบกขรณี มีความประสงค์จะทดลองดู จึง ตามไป
ด้วยคิดว่า เพราะเหตุไรหนอ หญิงนี จึงไปในเวลานี. ลําดับนัน พระ
ราชาเห็นนางผู้ไปในทีຄนนั  กําลังถูกสุนขั กัด เมือຄ ไม่รู้วา่ นีຄอะไรกัน
หนอ จึงทดลอง ๒-๓ วัน จึงคิดว่า สุนขั นี ชะรอยจะเป็ นศัตรูแก่หญิง
นี จึงพุง่ หลาวอันลับดีแล้ว ปลงสุนขั ให้เสียชีวติ และโยนร่างหญิงนัน
ให้ลงยังสระโบกขรณี เห็นรูปทีຄตนได้เห็นครัง ก่อนแล้ว จึงตรัสถาม
ประวัตขิ องนางนัน ด้วยคาถา ๑๒ คาถาว่า :สระโบกขรณีนี มีนํา ใสสะอาด มีบันไดทองคําลาดด้ วย
ทรายทองโดยรอบ ในสระนันมีกลินຄ หอมฟุ้ งน่ ารืຄนรมย์ ใจ ดาด
ดืนຄ ไปด้ วยหมู่ ไม้ นานาชนิด มีกลินຄ ต่ าง ๆ หอมตลบไปด้ วย
ลมรําเพยพัดดารดาษด้ วยบัว ต่ าง ๆ เกลือຄ นกล่ น ด้ วยบัวขาว
มี กลินຄ หอมเจริญใจ อัน ลมรําเพยพัด ฟุ้ งขจร เสี ยงระงมไป
ด้ วยหงษ์ และนกกะเรียน นกจัก พรากมารํຄา ร้ องไพเราะจับใจ
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เกลือຄ นกล่น ไปด้ วยฝูง นกต่ าง ๆ ส่ ง เสี ยงร้ องอือ อึง มี หมู่
รุกขชาติ อันมีดอกและผลนานาพรรณ ไม่ มีเมืองใด ในมนุษย์
เหมือนเมืองของท่ านนีเ ลย ปราสาทเป็ นอันมากของท่ าน ล้ วน
แล้ วด้ วยทองคําและเงิน รุ่งเรืองงามสง่ าไปทัวຄ ทัง ๔ ทิศโดย
รอบ นางทาสี ๕๐๐ คน คอยบําเรอท่ าน ประดับด้ วยกําไล
ทองคํา นุ่งห่ มผ้ าขลิบทองคํา บัลลังก์ของท่ านมีมาก ซึຄงสํ าเร็จ
ด้ วยทองคําและเงิน ปูลาดด้ วยหนังชะมด และผ้ าโกเชาว์ อัน
บุคคลจัดแจงไว้ แล้ว ท่ านจะเข้ านอนบนบัลลังก์ ใด ก็สําเร็จดัง
ความปรารถนาทุกอย่ าง เมือຄ ถึงเทียຄ งคืน ท่ านลุกจากบัลลังก์
นัน ลงไปสู่ สวนใกล้ สระโบกขรณี ยืน อยู่ ทีຄ ฝัຄง สระนัน อัน มี
หญ้ าเขียวอ่ อนงดงาม ลําดับนัน สุ นัขหูด้วน ก็ขนึ มาจากสระ
นัน กัดอวัยวะน้ อยใหญ่ ของท่ าน เมือຄ ใดท่ านถูก สุ นัข กัดกิน
แล้ ว เหลือแต่ กระดูก เมือຄ นันท่ านจึงลงสู่ สระโบกขรณี ร่ างกาย
ก็กลับเป็ นเหมือนเดิม ภายหลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ท่ าน
กลับมีอวัยวะน้ อยใหญ่ เต็มบริบูรณ์ งดงาม ดูน่ารัก นุ่งห่ มแล้ ว
มาสู่ สํานักของเรา ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกายวาจาใจ
หรือเพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร สุ นัขหู ด้วนจึงกัดกินอวัยวะ
น้ อยใหญ่ ของท่ าน.
นางเปรตนัน ถูก พระราชาตรัส ถามแล้ว อย่างนี เมือຄ จะกล่าว
ประวัตขิ องตนตัง แต่ตน้ แด่พระราชานัน จึงกล่าวคาถา ๕ คาถาว่า :มี คฤหบดี คนหนึຄง เป็ นอุบาสก มี ศรัทธา อยู่ ในเมือง
กิมลิ ะ หม่ อมฉัน เป็ นภริยาของอุบาสกนัน ประพฤติ นอกใจ
เขา เมือຄ หม่ อมฉันประพฤตินอกใจเขาอย่ างนัน สามีหม่ อมฉัน
จึงคิดว่ า การทีຄเธอประพฤตินอกใจฉันนัน เป็ นการไม่ เหมาะ
๑๒. กัณณมุณฑเปติวัตถุ - ว่าด้วยภรรยานอกใจสามีตายไปเป็นเปรต

๑๘๑

ไม่ สมควร แต่ หม่ อมฉัน ได้ กล่าวมุสาวาทสบถอย่ างร้ ายแรง
ว่ า ฉัน ไม่ ได้ ประพฤติ นอกใจท่ าน ด้ วยกายหรือ ด้ วยใจ ถ้ า
ฉันประพฤตินอกใจท่ านด้ วยกายหรือด้ วยใจไซร้ ขอให้ สุนัขหู
ด้ วนตัวนี กัดกินอวัยวะน้ อยใหญ่ ของฉันเถิด วิบากแห่ งกรรม
อันลามก คือการประพฤตินอกใจสามี และมุสาวาททัง ๒ อัน
หม่ อมฉันได้ เสวยแล้ วตลอด ๗๐๐ ปี เพราะกรรมอันชัຄวนัน
สุ นัขหูด้วนจึงกัดกินอวัยวะน้ อยใหญ่ ของหม่ อมฉัน.
ก็แลนางเปรตนัน ครัน กล่าวอย่างนี แล้ว เมือຄ จะระบุอุปการะทีຄ
พระราชาทําแก่ตนจึงกล่าวคาถา ๒ คาถาว่า :ข้ าแต่ พระองค์ ผู้สมมุติเทพ พระองค์ มีอปุ การะแก่ หม่ อมฉัน มาก พระองค์ เสด็จ มาในทีຄ นี เพือຄ ประโยชน์ แก่ หม่ อมฉัน หม่ อมฉันพ้นดีแล้ วจากสุ นัข หู ด้วน ไม่ มีความเศร้ า โศก
ไม่ มีภัยแต่ ทไีຄ หน ๆ ขอเดชะ หม่ อมฉันขอถวายบังคมพระองค์ หม่ อมฉัน ขอประนมอัญชลี วงิ วอนว่ า ขอพระองค์ จง
เสวยกามสุ ขอันเป็ นทิพย์ รืຄนรมย์ อยู่กบั หม่ อมฉันเถิด.
แต่วา่ พระราชามีพระประสงค์จะเสด็จกลับไปพระนคร โดยส่วน
เดียวเทียว เมือຄ จะประกาศอัธยาศัยของพระองค์อกี จึงได้กล่าวคาถา
สุดท้ายว่า :กามสุ ขอันเป็ นทิพย์ เราได้ เสวยแล้ ว และรืຄนรมย์ แล้ วกับ
ท่ าน ดูก่อนนางผู้ประกอบด้ วยความงดงาม เราขออ้อนวอน
ต่ อท่ าน ขอท่ านจงรีบนําฉันกลับไปเสี ยเถิด.
ลําดับนัน นางเวมานิกเปรตนัน ครัน สดับพระดํารัสของพระราชา
แล้ว แทบจะอดกลัน ความทุกข์ในความพลัดพรากจากกัน มิได้ มี
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หัวใจว้าวุน่ เพราะอาดูรด้วยความเศร้าโศก มีรา่ งกายสันหวั
ຄ นไหว
ຄ
ถึงจะอ้อนวอนด้วยอุบายมีประการต่าง ๆ เมือຄ ไม่อาจจะให้พระราชา
ประทับอยูใ่ นทีนຄ นั  ได้ จึงนําพระราชาพร้อมด้วยรัตนะอันควรค่า เป็ น
จํานวนมาก ไปยังพระนคร ให้เสด็จขึน สู่ปราสาท ครํຄาครวญรําพัน
แล้ว จึงไปยังทีอຄ ยู่ของตนตามเดิม. ฝ่ ายพระราชา ครัน เห็นดังนัน
แล้ว จึง เกิด ความสลดพระทัย บําเพ็ญ บุญ กรรมมีทานเป็ นต้น ได้
เป็ นผูม้ สี วรรค์เป็ นทีไຄ ปในเบือ งหน้า.
ครัน เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของพวกเรา เสด็จ อุบตั ิขนึ ในโลก
ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีโดยลําดับ วันหนึຄง ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เทียຄ วจาริกไปยังบรรพต เห็น
หญิงนัน พร้อมด้วยบริวาร จึงถามถึงกรรมทีຄนางทําไว้. นางเล่า
เรือຄ งทัง หมดนัน ตัง แต่ ตน้ แก่ พระเถระ. พระเถระแสดงธรรมแก่
หญิงเหล่านัน . พระเถระกราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า.
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น อัตถุปปั ตติเหตุ แล้ว
จึงทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว. มหาชนได้ความสลดใจ
งดจากความชัวຄ บําเพ็ญบุญกรรมมีทานเป็ นต้น ได้มสี วรรค์เป็ นทีไຄ ป
ในเบือ งหน้า ฉะนีแล.
จบ อรรถกถากัณณมุณฑเปติวตั ถุที  ๑๒

๑๒. กัณณมุณฑเปติวัตถุ - ว่าด้วยภรรยานอกใจสามีตายไปเป็นเปรต

๑๘๓

๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ
ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพรหมทัตต์มี
๘๖,๐๐๐ องค์
[๑๑๐] พระเจ้ าพรหมทัตผู้เป็ นใหญ่ ได้ เสวยราชสมบัติในแคว้ น
ปั ญจาลราช เมือຄ วัน คืน ล่วงไป ๆ พระองค์ ก็เสด็จ สวรรคต
พระนางเจ้ า อุพพรี มเหสี เสด็จ ไปยัง พระเมรุมาศ แล้ว ทรง
กรรแสงอยู่ เมือຄ พระนางไม่ เห็นพระเจ้ าพรหมทัต กรรแสงว่ า
พรหมทัต ๆ ก็ดาบสผู้เป็ นมุนีสมบูรณ์ ด้วยจรณญาณ ได้ มา
ทีຄพระนางอุพพรี ประทับอยู่นัน ท่ านได้ ถามชนทังหลายทีมຄ า
ประชุมกันในทีຄนันว่ า นีຄเป็ นเมรุมาศของใคร มีกลินຄ หอมต่ าง
ๆ ฟุ้ งตลบไป หญิงนีเป็ นภรรยาของใคร เมือຄ ไม่ เห็นพระเจ้ า
พรหมทัตผู้เป็ นใหญ่ ซึຄงเสด็จไปแล้วไกลจากโลกนี ครํຄาครวญ
อยู่ว่า พรหมทัต ๆ ชนทีมຄ าประชุมกันอยู่ในทีนຄ ันกล่ าวตอบว่ า
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ นีຄ เป็ นพระเมรุมาศของพระเจ้ า พรหมทัต
ข้ าแต่ ท่านผู้นิรทุกข์ นีຄเป็ นพระเมรุมาศของพระเจ้ าพรหมทัต
มีกลินຄ หอมฟุ้ งตลบไป หญิงนีเ ป็ นพระมเหสี ของท้ าวเธอ เมือຄ
ไม่ เห็น พระเจ้ า พรหมทัตพระราชสวามี ซึຄง เสด็จ ไปไกลจาก
โลกนี ทรงกรรแสงอยู่ว่า พรหมทัต ๆ.
๑๘๔

เปตวัตถุ

ดาบสจึงถามว่า
พระราชามีพระนามว่ าพรหมทัต ถูกเผาในป่ าช้ านี ๘๖,๐๐๐
พระองค์ แล้ว บรรดาพระเจ้ าพรหมทัตเหล่ านัน พระนางทรง
กรรแสงถึงพระเจ้ าพรหมทัตพระองค์ ไหน.
พระนางอุพพรีตรัสตอบว่า
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ พระราชาพระองค์ ใดเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ าจุฬนี ทรงเป็ นใหญ่ อยู่ในแคว้ นปั ญจาลราช
ดิฉันเศร้ าโศกถึงพระราชาพระองค์ นัน ผู้เป็ นพระราชสวามี
ทรงประทานสิຄ งของทีนຄ ่ าใคร่ ทุกอย่ าง.
ดาบสกล่าวว่า
พระราชาทุก พระองค์ ทรงพระนามว่ า พรหมทัต เหมือน
กัน ทัง หมดเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ า จุฬนี เป็ นใหญ่
อยู่ในแคว้ นปั ญจาลราช พระนางเป็ นพระมเหสี ของพระราชา
เหล่านันทังหมดโดยลําดับกันมา เหตุ ไรพระนางจึงเว้ นพระ
ราชาองค์ ก่อน ๆ มากรรแสงถึงแต่ พระราชาองค์ หลังเล่า.
พระนางอุพพรีตรัสตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้นิรทุกข์ ดิฉันเกิดเป็ นแต่ หญิงตลอดกาลนาน
เท่ านันหรือ หรือเกิดเป็ นบุรุษบ้ าง ท่ านพูดถึงแต่ การทีຄดฉิ ัน
เป็ นหญิงในวัฏสงสารเป็ นอันมาก.
ดาบสตอบว่า
บางคราวพระนางเกิดเป็ นหญิง บางคราวก็เกิดเป็ นบุรุษ
บางคราวก็ เข้ า ถึง กําเนิด ปศุสัตว์ ทีสຄ ุ ด แห่ ง อัตภาพทัง หลาย
อันเป็ นอดีต ย่ อมไม่ ปรากฏอย่ างนี.
๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ - ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพรหมทัตต์มี ๘๖,๐๐๐ องค์

๑๘๕

พระนางอุพพรีตรัสว่า
ท่ านดับความกระวนกระวายทังปวงของดิฉัน ผู้เร่ าร้ อน
อยู่ให้ หายเหมือนบุคคลเอานํา ดับไฟทีຄราดนํา มัน ฉะนัน ท่ าน
ได้ บรรเทาความโศกถึง พระสวามี ของดิฉัน ผู้ ถูก ความโศก
ครอบงําแล้ ว ถอนขึน แล้ วหนอซึຄงลูกศรคือความโศกอันเสี ยบ
แทงทีຄหทัยของดิฉัน ข้ าแต่ ท่านผู้เป็ นมุนี ดิฉันเป็ นผู้มีลูกศร
คือ ความโศกอันท่ านถอนขึน ได้ แล้ว เป็ นผู้เย็นลงแล้ ว ดิฉัน
จะไม่ เศร้ าโศกไม่ ร้องไห้ อกี เพราะได้ ฟังคําของท่ าน
พระนางอุพพรี ฟั งคําสุ ภาษิตของดาบส ผู้เป็ นสมณะนัน
แล้ว ถือบาตรและจีวรออกบวชเป็ นบรรพชิต ครันออกบวช
แล้ว เจริญเมตตาจิตเพือຄ เข้ าถึงพรหมโลก พระนางอุพพรีนัน
เมือຄ ท่ องเทียຄ วไปสู่ บ้านหนึຄงจากบ้ านหนึຄง สู่ นิคมและราชธานี
ทังหลาย ได้ เสด็จสวรรคตทีຄบ้านอุรุเวลา พระนางเบืຄอหน่ าย
ความเป็ นหญิง เจริญเมตตาจิตเพือຄ บังเกิดในพรหมโลก จึงได้
เป็ นผู้เข้ าถึงพรหมโลก.
จบ อุพพรีเปติวตั ถุที  ๑๓

อรรถกถาอุพพรีเปติวัตถุที่ ๑๓
เรือຄ งนางอุพพรีเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า อหุ ราชา พฺรหฺมทตฺโต
ดังนี. พระศาสดา เมือຄ ประทับ อยู่ ในพระเชตวัน มหาวิหาร ทรง
ปรารภอุบาสิกาคนหนึຄง. เล่ากันมาว่า ในกรุงสาวัตถี ได้มสี ามีของ
อุบาสิกาคนหนึຄงตายไป. อุบาสิกานัน ก็อาดูรเพราะความทุกข์ ใน
การพลัดพรากจากสามี เศร้าโศก เดินร้องไห้ไปยังป่ าช้า. พระผูม้ -ี
๑๘๖

เปตวัตถุ

พระภาคเจ้า ทรงเห็นอุปนิสยั สมบัตแิ ห่งโสดาปั ตติผลของนาง ทรง
มีพระมนัส อัน พระกรุณากระตุน้ เตือน จึง เสด็จ ไปยัง เรือนของนาง
ประทับนังบนบั
ຄ
ญญัตอาสน์. อุบาสิกาเข้าไปเฝ้ าพระศาสดา ถวาย
บังคมแล้ว นังอยู
ຄ ่ ณ ทีຄควรข้างหนึຄง. ลําดับนัน พระศาสดาตรัส
กะนางว่า อุบาสิกา เธอเศร้าโศกไปทําไม. เมือຄ นางทูลว่า อย่าง
นัน พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉันเศร้าโศก เพราะพลัดพรากจากสามี
สุดทีรຄ กั ทรงมีพระประสงค์จะให้นางปราศจากความเศร้าโศก จึงได้
นําอดีตนิทานมาว่า :ในอดีตกาล ในกปิ ลนครแคว้นปั ญจาละ ได้มพี ระราชาพระนาม
ว่า พรหมทัต พระองค์ ทรงละการลุ แก่ อคติ ทรงยินดีในการทํา
ประโยชน์ แก่ ประชาชนในแว่น แคว้น ของพระองค์ ไม่ ทรงให้ ราชธรรม ๑๐ ประการเสีย หายครองราชสมบัติอยู่ บางคราวประสงค์
จะทรงสดับว่า ในแว่นแคว้นของพระองค์ มีใครพูดอะไรกันบ้าง จึง
ปลอมเป็ นช่างหูก พระองค์เดียวไม่มเี พือຄ น เสด็จออกจากนคร เทียຄ ว
ไปจากบ้านถึงบ้าน จากชนบทถึงชนบท ทรงเห็นแว่นแคว้นทัวไป
ຄ
ไม่มเี สีย นหนาม ไม่เบียดเบียน (ทัง ) พวกคนตืຄนตัวอยู่อย่างไม่ตอ้ ง
ปิ ดประตูเรือน ทรงเกิดความโสมนัส จึงเสด็จกลับมุง่ มายังพระนคร
จึงเสด็จเข้าไปยังเรือนของหญิงหม้ายยากจนคนหนึຄงในหมูบ่ า้ นแห่ง
หนึຄง. นางเห็นพระองค์จงึ กล่าวถามว่า ดูก่อนเจ้า ท่านเป็ นใครและ
มาจากไหน. พระราชาตรัสว่า นางผู้เจริญ ฉันเป็ นช่างหูก เทียຄ ว
รับจ้างทําการทอผ้า ถ้าท่านมีกจิ ในการทอผ้า ท่านจงให้อาหารและ
ค่าจ้าง ฉันจะทํางานให้แม้แก่ทา่ น หญิงหม้ายกล่าวว่า ฉันไม่มงี าน
หรือ ค่า จ้าง ดูก่อนเจ้า ท่านจงทํางานของคนอืຄน เถิด. พระราชา
นัน ประทับอยูท่ นຄี นั  ๒-๓ วัน ทรงเห็นธิดาของนางเพียบพร้อมด้วย
ลักษณะของผูม้ บี ุญมีโชค จึงตรัสกะมารดาของนางว่า หญิงคนนี ใคร
๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ - ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพรหมทัตต์มี ๘๖,๐๐๐ องค์

๑๘๗

ๆ ทําการหวงแหนแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มใี คร ๆ หวงแหน ท่านจงให้
เด็กหญิงคนนีแก่เรา เราสามารถทําอุบายเครือຄ งเลีย งชีพตามความ
สบายแก่พวกท่านได้ หญิงหม้ายนัน รับคํา แล้วได้ถวายธิดานัน แก่
พระราชา.
พระราชา ทรงอยู่กบั นางนัน ๒-๓ วัน จึงพระราชทานทรัพย์
๑,๐๐๐ กหาปณะ แก่นางแล้วตรัสว่า เพียง ๒-๓ วันเท่านัน เราก็จกั
กลับ แน่ะนางผูเ้ จริญ เจ้าอย่ากระสันไปเลย ดังนีแล้ว จึงเสด็จไปยัง
พระนครของพระองค์ ทรงรับสังให้
ຄ สร้างหนทางในระหว่าง พระนคร
กับบ้านนัน ให้สมํຄาเสมอให้ประดับแล้วเสด็จไปในทีຄนนั  ด้วยราชานุภาพอัน ใหญ่ แล้ว ให้ตงั  นางทาริกานัน ไว้ ในกองกหาปณะ แล้ว
ให้อาบด้วยหม้อนําทองคําและหม้อนําเงิน แล้วให้ตงั  ชือຄ ว่า อุพพรี
แล้ว ทรงสถาปนาไว้ในตําแหน่ง อัครมเหสี และได้ประทานบ้านนัน
แก่ พวกญาติของนาง ได้นํา นางมายัง พระนครด้วยราชานุภาพอัน
ใหญ่ ทรงอภิรมย์กบั นาง เสวยรัชชสุข ตลอดพระชนมชีพ ในทีสຄ ดุ
แห่งอายุ ก็เสด็จสวรรคต. ก็เมือຄ พระราชาสวรรคตแล้ว และทําการ
ถวายพระเพลิงพระศพเสร็จแล้ว พระนางอุพพรีมหี ทัยเพียบพร้อม
ด้วยลูกศร คือความเศร้าโศก เพราะพลัดพรากจากพระสวามี ไปยัง
ป่ าช้า บูชาด้วยสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็ นต้น อยู่หลายวัน
ระบุถงึ พระคุณของพระราชา ครํຄาครวญรําพันอยู่ ดุจถึงความเป็ นบ้า
กระทําประทักษิณป่ าช้า.
ก็ในสมัยนัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของเราทัง หลาย ได้เสวยพระ
ชาติเป็ น พระโพธิสตั ว์ ทรงผนวชเป็ น ฤๅษี บรรลุ ฌานและอภิญญา
อยู่ในราวป่ าแห่งหนึຄง ใกล้ ๆ ขุนเขาหิมพานต์ ทอดพระเนตรเห็น
พระนางอุพพรี ผูเ้ พียบพร้อมไปด้วยลูกศร คือความเศร้าโศก ด้วย
ทิพยจักษุ เสด็จเหาะมา ปรากฏรูป ประทับยืน อยู่ในอากาศ ตรัส
๑๘๘

เปตวัตถุ

ถามพวกมนุษย์ผู้อยู่ในทีຄนนั  ว่า นีเป็ นป่ าช้าของใครกัน และหญิงนี
ครํຄาครวญรําพันอยู่วา่ พรหมทัต พรหมทัต เพือຄ ต้องการพรหมทัต
คนไหน. พวกมนุษย์ได้ฟังดังนัน พากันกล่าวว่า พระราชาของชาว
ปั ญจาละ ทรงพระนามว่า พรหมทัต ท้าวเธอสวรรคต ในเวลาสิน พระ
ชนมายุ นีเป็ นป่ าช้าของท้าวเธอ นีเป็ นอัครมเหสีของพระองค์ ชือຄ
ว่า อุพพรี ครํຄาครวญรําพันระบุถงึ พระนามของพระองค์วา่ พรหมทัต
พรหมทัต. พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย เมือຄ จะแสดงความนัน จึงได้
ตัง คาถา ๖ คาถาว่า :พระเจ้ าพรหมทัต ผู้เป็ นใหญ่ เสวยราชสมบัติ ในแคว้ น
ปั ญจาละราช เมือຄ วันคืนล่วงไป พระองค์ เสด็จสวรรคต พระนางเจ้ าอุพพรี มเหสี เสด็จไปยังพระเมรุมาศ แล้ วทรงกรรแสง
อยู่ เมือຄ พระนางไม่ เห็น พระเจ้ า พรหมทัต ก็ทรงกรรแสงว่ า
พรหมทัต พรหมทัต ก็ดาบสผู้เป็ นมุนี สมบูรณ์ ด้วยจรณญาณ
ได้ มาทีຄพระนางอุพพรี ประทับอยู่นัน ท่ านได้ ถามชนทังหลาย
มาประชุมกันในทีนຄ ันว่ า นีเ ป็ นพระเมรุมาศของใครกัน มีกลินຄ
หอมต่ าง ๆ ฟุ้ งตลบไป หญิงนีเป็ นภริยาของใครกัน ไม่ เห็น
พระเจ้ าพรหมทัต ผู้ เป็ นใหญ่ ซึຄงเสด็จไปแล้ ว ไกลจากโลก
นี ครํຄาครวญอยู่ ว่า พรหมทัต พรหมทัต ชนทีมຄ าประชุม
กัน อยู่ ในทีຄ นัน กล่ าวตอบว่ า ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ นีเป็ นพระ
เมรุมาศของพระเจ้ าพรหมทัต ข้ าแต่ ท่านผู้นิรทุกข์ นีเ ป็ นพระ
เมรุมาศของพระเจ้ าพรหมหัต มีกลินຄ หอมฟุ้ งตลบไป หญิง
นีเป็ นพระมเหสี ของท้ าวเธอ เมืຄอไม่ เห็นพระเจ้ าพรหมทัต ผู้
เป็ นพระราชสวามี ซึຄงเสด็จไปไกลจากโลกนี ทรงกรรแสงอยู่
ว่ า พรหมทัต พรหมทัต.
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๑๘๙

ลําดับนัน พระดาบสนัน ครัน สดับคําของคนเหล่านัน แล้ว ด้วย
อาศัย ความอนุเคราะห์ จึง ไปยัง สํานัก ของพระนางอุพพรี เพือຄ จะ
บรรเทาความเศร้าโศกของพระนางอุพพรี จึงได้กล่าวคาถาว่า :พระราชาทรงพระนามว่ า พรหมทัต ถูก เผาในป่ าช้ า นี
๘๖,๐๐๐ พระองค์ แล้ ว ในบรรดาพระเจ้ า พรหมทัต เหล่ า นัน
พระนางทรงกรรแสงถึงพระเจ้ าพรหมทัตพระองค์ ไหน.
ความว่า พระนางทรงพระกรรแสงถึงพระเจ้าพรหมทัตพระองค์
ไหน บรรดาพระเจ้าพรหมทัตทีนຄ บั ได้ ๘๖,๐๐๐ พระองค์นนั  . ดาบส
ถามว่า พระนางเกิด ความเศร้า โศก เพราะอาลัย พระเจ้า พรหมทัต
พระองค์ไหนกัน.
ก็ พระนางอุพพรี ถูก ฤๅษี นนั  ถามแล้ว อย่างนี เมือຄ จะบอกถึง
พระเจ้าพรหมทัตทีตຄ นประสงค์ จึงกล่าวคาถาว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ พระราชาพระองค์ ใดเป็ นพระราชโอรส
ของพระเจ้ า จูฬนี ทรงเป็ นใหญ่ อยู่ ในแคว้ น ปั ญจาละ ดิฉัน
เศร้ าโศกถึงพระราชาพระองค์ นัน ผู้เป็ นพระราชสวามี ทรง
ประทานสิຄ งของทีนຄ ่ าปรารถนาทุกอย่ าง.
เมือຄ พระนางอุพพรี กล่าวอย่างนีแล้ว ดาบสจึงกล่าว คาถา ๒
คาถาอีกว่า :พระราชาทุกพระองค์ ทรงพระนามว่ าพรหมทัตเหมือน
กันทังหมด ล้วนเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ าจูฬนี เป็ นใหญ่
อยู่ในแคว้ นปั ญจาละ พระนางเป็ นพระมเหสี ของพระราชา
เหล่ านันทังหมด โดยลําดับกันมา เพราะเหตุไร พระนางจึง
เว้ นพระราชา พระองค์ ก่อน ๆ เสี ย มาทรงกรรแสงถึงพระ
๑๙๐
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ราชาพระองค์ หลังเล่ า.
พระนางอุพพรี ได้ฟังดังนัน แล้ว เกิดสลดพระทัย จึงกล่าวคาถา
กะดาบสอีกว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้นิรทุกข์ ดิฉันเกิดเป็ นแต่ หญิงตลอดกาลนาน
เท่ านันหรือ หรือจะเกิดเป็ นชายบ้ าง ท่ านพูดถึงแต่ กาลทีຄดฉิ ัน
เป็ นหญิง ในวัฏสงสารเป็ นอันมาก.
พระดาบสครัน ได้ ฟังดัง นัน แล้ว เมือຄ จะแสดงว่า การกําหนด
แน่นอนนี ไม่มใี นสงสารว่า หญิงก็ตอ้ งเป็ นหญิง ชายก็ตอ้ งเป็ นชาย
อยูน่ นเอง
ัຄ
จึงกล่าวคาถาว่า :บางคราวพระนางเกิด เป็ นหญิง บางคราวเกิด เป็ นชาย
บางคราวก็ เกิด ในกําเนิด ปศุสัตว์ ทีสຄ ุ ด แห่ ง อัตภาพทัง หลาย
อันเป็ นอดีต ย่ อมไม่ ปรากฏอย่ างนี.
ความว่า ทีสຄ ดุ แห่ง อัตภาพอัน เป็ น อดีต อัน เกิด เป็ น หญิง เป็ น
ชาย และเป็ น สัตว์ดริ จั ฉานเป็ น ต้น อย่างนี คือ ตามทีຄกล่าวแล้ว นี
ย่อมไม่ปรากฏ โดยทีຄแท้ทสຄี ดุ แห่งอัตภาพ ของเหล่าสัตว์ผูว้ นเวียน
อยู่ในสงสารทัง หมด ย่อมไม่ปรากฏ คือมากมายจนรู้ไม่ได้ทเี ดียว.
ด้วยเหตุนนั  พระผูม้ พี ระภาคเจ้า จึงตรัสว่า :ดูก่อนภิกษุทงั หลาย สงสารนีไม่ มีทสีຄ ุ ด และเบือ งต้ นอัน
ใคร ๆ ไปตามอยู่รู้ ไม่ ได้ เบือ งต้ นและทีสຄ ุ ดของเหล่ าสั ตว์ ผู้มี
อวิชชาเป็ นเครืຄองปิ ดกัน ผูกพันด้ วยตัณหา แล่ นไป ท่ องเทียຄ ว
ไป ย่ อมไม่ ปรากฏ.
พระมเหสี ได้ ฟังธรรมทีຄพระดาบสนัน กล่าว เพือຄ จะประกาศ
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๑๙๑

ความทีຄ สงสารไม่ม ี ทสຄี ดุ และความทีຄ สตั ว์ ม ี กรรมเป็ น ของของตน
แสดงไว้แล้ว อย่างนี มีหทัย สลดในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด
และมีใจเลือຄ มใสในธรรม ปราศจากลูกศรคือความเศร้าโศก เมือຄ จะ
ประกาศความเลือຄ มใส และความปราศจากเศร้าโศกของตน จึงกล่าว
คาถา ๓ คาถาว่า:ท่ านดับความกระวนกระวายทังปวงของดิฉัน ผู้ เร่ าร้ อน
อยู่ให้ หายเหมือนบุคคลเอานํา ดับไฟทีตຄ ดิ ด้ วยนํา มันฉะนัน ท่ าน
บรรเทาความเศร้ าโศก ถึงพระสวามีของดิฉัน ผู้ถูกความเศร้ า
โศกครอบงําแล้ ว ถอนได้ แล้วหนอ ซึຄงลูกศรความเศร้ าโศก อัน
เสี ยดแทงทีຄหทัยของดิฉัน ข้ าแต่ ท่านผู้เป็ นพระมหามุนี ดิฉัน
เป็ นผู้ มีลูกศรคือความเศร้ าโศกอันถอนขึน ได้ แล้ ว เป็ นผู้ เย็น
สงบ ดิฉันไม่ เศร้ าโศก ไม่ ร้องไห้ อกี เพราะได้ ฟังคําของท่ าน.
บัดนี พระศาสดา เมือຄ จะทรงแสดงข้อปฏิบตั ขิ องพระนางอุพพรี
ผูม้ พี ระหทัยสลด จึงได้ตรัสพระคาถา ๔ พระคาถาว่า :พระนางอุพพรี ฟั งคําสุ ภาษิตของดาบสผู้เป็ นสมณะนัน
แล้ ว ถือบาตรและจีวรออกบวชเป็ นบรรพชิต ครันออกบวช
แล้ ว เจริญเมตตาจิตเพือຄ เข้ าถึงพรหมโลก พระนางอุพพรี นัน
เมือຄ ท่ องเทียຄ วไปสู่ บ้านหนึຄงจากบ้ านหนึຄง สู่ นิคมและราชธานี
ทังหลาย ได้ เสด็จสวรรคต ทีຄบ้านอุรุเวลา พระนางเบืຄอหน่ าย
ความเป็ นหญิง เจริญเมตตาจิต เพือຄ บังเกิดในพรหมโลก จึงได้
เป็ นผู้เข้ าถึงพรหมโลก.
ความว่า ก็และพระนางเมือຄ เจริญเมตตาจิตนัน ก็เจริญเพือຄ เข้า
ถึงพรหมโลก ไม่ใช่เพือຄ เป็ นบาทแห่งวิปัสสนาเป็ นต้น. จริงอยู่เมือຄ
๑๙๒
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พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบตั ิ ดาบสและปริพาชกเจริญธรรมมีพรหมวิหารเป็ นต้น ก็เจริญเพียงเพือຄ สมบัตใิ นภพอันประณีตเท่านัน .
พระศาสดา ครัน ทรงนําพระธรรมเทศนานีมาแล้ว ได้ทรงกระทํา
ความเศร้าโศก ของอุบาสิกานัน ให้ดบั โดยจตุสจั จเทศนาอันสูงค่า.
ในเวลาจบสัจจะ อุบาสิกานัน ดํารงอยู่ในโสดาปั ตติผล. และเทศนา
ได้มปี ระโยชน์แก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาอุพพรีเปติวตั ถุที  ๑๓
รวมเรือຄ งทีมຄ ใี นอุพพรีวรรคนี คือ
๑. สังสารโมจกเปติวตั ถุ ๒. สารีปุตตเถรมาตุเปติวตั ถุ ๓. มัตตาเปติวตั ถุ ๔. นันทาเปติวตั ถุ ๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ ๖. กัณหเปตวัตถุ ๗. ธนปาลเปตวัตถุ ๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ ๙. อังกุรเปตวัตถุ
๑๐. อุตตรมาตุเปติวตั ถุ ๑๑. สุตตเปตวัตถุ ๑๒. กรรณมุณฑเปติวัตถุ ๑๓. อุพพรีเปติวตั ถุ.
จบ อุพพรีวรรคที  ๒
อุพพรีวรรคทีຄ ๒ ประดับด้วยเรือຄ ง ๑๓ เรือຄ ง
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จูฬวรรคที่ ๓
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตเปลือยมีร่างเป็นเปรตกึ่งหนึ่ง
โกลิยมหาอํามาตย์ของพระเจ้าพิมพิสาร ถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๑๑] ดูก่อนเปรต ท่ านเป็ นผู้เปลือยกาย มีร่างกายเป็ นเปรตกึงຄ
หนึຄง ทัดทรงดอกไม้ ตกแต่ งร่ างกาย เดินไปในนํา อันไม่ ขาด
สาย ในแม่ นํา คงคานี ท่ านจักไปไหน ทีอຄ ยู่ของท่ านอยู่ทไีຄ หน.
เพือຄ จะแสดงเนือ ความทีຄ เปรตนัน และโกลิยมหาอํามาตย์ กล่าว
แล้ว พระสังคีตกิ าจารย์จงึ กล่าวคาถาความว่า
เปรตนันกล่าวว่ า ข้ าพเจ้ าจักไปยังบ้ านจุนทัฏฐิละ อันอยู่
ในระหว่ างแห่ งวาสภคามกับเมืองพาราณสี แต่ บ้านนันอยู่ใกล้
เมืองพาราณสี มหาอํามาตย์ อนั ปรากฏชืຄอว่ าโกลิยะเห็นเปรต
นันแล้ ว ได้ ให้ ข้าวสั ตตูและคู่ผ้าสี เหลืองแก่ เปรตนัน เมือຄ เรือ
หยุดเดิน ได้ ให้ ข้าวสั ตตูและคู่ผ้าแก่อุบาสก เมือຄ คู่ผ้าอันโกลิยะ
อํามาตย์ ให้ ช่างกัลบกแล้ว ผ้ านุ่งผ้ าห่ มก็ปรากฏแก่ เปรตทันที
ภายหลังเปรตนันนุ่งห่ มผ้ าดีแล้ว ทัดทรงดอกไม้ ตบแต่ งร่ างกายด้ วยอาภรณ์ ทักษิณาย่ อมเข้ าไปสํ าเร็จแก่ เปรตนัน ผู้อยู่
แล้วในทีຄนัน เพราะฉะนันบัณฑิตผู้มีปัญญา พึงให้ ทกั ษิณาทานบ่ อย ๆ เพือຄ อนุเคราะห์ แก่ เปรตทังหลาย เปรตเหล่าอืนຄ
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ
๑๙๕

บางพวกนุ่ง ผ้ า ขีริว ขาดรุ่ง ริຄง บางพวกนุ่ง ผมแทนผ้ า หลีก
ไปสู่ ทศิ น้ อยทิศใหญ่ เพือຄ หาอาหาร บางพวกวิงຄ ไปแม้ ในทีຄไกล
แต่ ไม่ ได้ อะไรแล้ วกลับมา บางพวกสลบแล้ วเพราะความหิว
กระหาย นอนกลิง ไปบนพืน ดิน บางพวกล้ มลงทีแຄ ผ่ นดินในทีຄ
ตนวิงຄ ไปนัน ร้ องไห้ รํຄาไรว่ า เมือຄ ก่อนเราทังหลายไม่ ได้ ทาํ กุศล
ไว้ จึงได้ ถูกไฟคือความหิวและความกระหายเผาอยู่ ดุจถูก
ไฟเผาแล้ วในทีຄร้อน เมือຄ ก่อน พวกเรามีธรรมอันลามก เป็ น
หญิง แม่ เรือนมารดาทารกในตระกูล เมือຄ ไทยธรรมทัง หลาย
มีอยู่ ไม่ กระทําทีຄพงึຄ แก่ ตน เออ ก็ข้าวและนํา มีมากแต่ เราไม่
กระทําการแจกจ่ ายให้ ทาน และไม่ ได้ ให้ อะไรในบรรพชิตทัง
หลายผู้ ปฏิบัติ ชอบ อยากทํา แต่ กรรมทีຄ คนดี ไม่ พงึ ทํา เป็ น
คนเกียจคร้ านใคร่ แต่ ความสํ าราญและกินมาก แม้ ให้ แต่ เพียง
โภชนะก้ อนหนึຄงก็ยงั ด่ าปฏิคาหกผู้รับอาหาร สมบัติทงั หลาย
คือ เรือน พวกทาสี ทาสาและผ้ าอาภรณ์ ของเราเหล่ านัน ไม่
สํ าเร็จประโยชน์ แก่ พวกเรา พวกเขาไปบําเรอคนอืนຄ หมด เรา
มีแต่ ส่วนแห่ งทุกข์ เราจุติจากเปรตนีแ ล้ว จักไปเกิดในตระกูล
อันตําຄ ช้ าเลวทราม คือ ตระกูลจักสาน ตระกูลช่ างรถ ตระกูลนายพราน ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลคนกําพร้ า ตระกูล
ช่ างกัลบก นี เป็ นคติ ทีຄ ไปแห่ ง ความตระหนีຄ ส่ วนทายกทัง
หลายผู้มีกศุ ลอันทําไว้ แล้ วในชาติก่อน ปราศจากความตระหนีຄ ย่ อมยังสวรรค์ สมบัติให้ บริบูรณ์ และย่ อมยังสวนนันทนวันให้ สว่ างไสว รืຄนรมย์ แล้วในเวชยันตปราสาท สํ าเร็จสม
ความปรารถนา ครันจุตจิ ากเทวโลกแล้ว ย่ อมเกิดในตระกูลสู ง
มีโภคะมาก คือในตระกูลแห่ งบุคคลมีเรือนยอด และปราสาท
ราชมณเฑียร มีบัลลังก์ อนั ลาดแล้ วด้ วยผ้ าโกเชาว์ มีเหล่าบุรุษ
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และสตรี ถอื พัด อัน ประดับ แล้ว ด้ วยแววหางนกยูง คอยพัด อยู่
ในเวลาเป็ นทารกก็ ทดั ทรงดอกไม้ ตบแต่ ง ร่ างกาย หมู่ ญาติ
และพีเຄ ลีย งนางนมผลัดกันอุ้ม ไม่ ต้องลงสู่ พนื อันชนทังหลาย
ผู้ปรารถนาให้ มีความสุ ข เข้ าไปบํารุงอยู่ทงั เช้ าและเย็นตลอด
ชาติ สวนอุทยานแห่ งเทวดาเหล่าไตรทศชืຄอว่ านันทนวัน อัน
เป็ นสถานไม่ เศร้ าโศก น่ ารืຄนรมย์ นี ย่ อมไม่ มีแก่ ชนทังหลาย
ผู้ไม่ ได้ ทาํ บุญไว้ ย่ อมมีแต่ เฉพาะเหล่ าชนผู้มีบุญอันทําไว้ แล้ว
เท่ านัน ความสุ ขในโลกนีและในปรโลก ย่ อมไม่ มีแก่ เหล่าชน
ผู้ไม่ ทาํ บุญ ความสุ ขในโลกนีและโลกหน้ า ย่ อมมีเฉพาะแก่
เหล่าชนผู้ทาํ บุญไว้ ปรารถนาความเป็ นสหายแห่ งเทวดาเหล่า
ไตรทศเทพ ท่ านทังหลายพึงทําบุญกุศลไว้ ให้ มาก เพราะว่ า
บุคคลผู้ทาํ บุญไว้ แล้ว ย่ อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ เพียบพร้ อม
ไปด้ วยโภคสมบัต.ิ
จบ อภิชชมานเปตวัตถุที  ๑
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จูฬวรรคที่ ๓
อรรถกถาอภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑
เมือຄ พระศาสดาเสด็จ ประทับ อยู่ ในพระเชตวัน มหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรตพรานตนหนึຄง จึง ตรัส พระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้น ว่า อภิชชฺ มาเน วาริมหฺ ิ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุง พาราณสี ได้ม ีพรานคนหนึຄง อยู่ในบ้าน ชือຄ ว่า
จุนทัฏฐิละ เลยวาสภคาม ฝั ຄงแม่นําคงคาในด้านอีกทิศหนึຄง เขาล่า
เนือในป่ าย่างเนือลํຄา ๆ กิน ทีเຄ หลือเอาห่อใบไม้หามมาเรือน พวกเด็ก
เล็ก ๆ เห็นเขาทีຄประตูบา้ นจึงวิงຄ เหยียดมือร้องขอว่า จงให้เนือฉัน
จงให้เนือฉัน เขาได้ให้เนือแก่เด็กเหล่านัน คนละน้อย ๆ. ภายหลัง
วันหนึຄง พวกเด็กเห็นเขาทีปຄ ระตูบา้ น ผูไ้ ม่ได้เนือ ประดับดอกราชพฤกษ์ และหอบเอาไปบ้านเป็ น จํานวนมาก จึง วิงຄ เหยียดมือ ร้องขอ
ว่า จงให้เนือฉัน จงให้เนือฉัน เขาได้ให้ดอกไม้แก่เด็กเหล่านัน คนละ
ดอก.
ครัน สมัยต่อมา เขาทํากาละแล้วบังเกิดในหมูเ่ ปรต เป็ นผูเ้ ปลือย
กายมีรปู น่าเกลียด เห็นเข้าน่าสะพรึงกลัว ไม่รูจ้ กั ข้าวและนําแม้แต่
ในความฝั น ทัดทรงกําดอกราชพฤกษ์และดอกโกสุมบนศีรษะ คิด
ว่าเราจักได้อะไร ๆ ในสํานักของพวกญาติในจุนทัฏฐิลคาม เมือຄ นํา
ในแม่นําคงคาไหลไม่ขาดสาย จึงเดินทวนกระแสนําไป. ก็สมัยนัน
อํามาตย์ของพระเจ้าพิมพิสาร ชือຄ ว่า โกลิยะ ปราบปั จจันตนครซึงຄ
กําเริบเสิบสานให้สงบแล้วก็กลับมา จึงส่งพลบริวารมีพลช้าง และพล
ม้าเป็ นต้นไปทางบก ส่วนตนเองมาทางเรือ ตามกระแสแม่นําคงคา
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เห็นเปรตนัน กําลังเดินไปอย่างนัน เมือຄ จะถามจึงกล่าวคาถาว่า :ดูก่อนเปรต ท่ านเป็ นผู้เปลือยกาย มีร่างกายเป็ นเปรตกึงຄ
หนึຄง ทัดทรงดอกไม้ ตกแต่ งร่ างกายเดินไปในนํา ทีไຄ หลไม่ ขาด
สายในแม่ นํา คงคานี ท่ านจักไปไหน ทีอຄ ยู่ของท่ านอยู่ทไีຄ หน.
บัดนี เพือຄ จะแสดงคํา ทีຄเปรตนัน และโกลิยอํามาตย์กล่าว พระ
สังคีตกิ าจารย์ทงั  หลายจึงกล่าวคาถาว่า :เปรตนันกล่ าวว่ า ข้ าพเจ้ าจักไปยังบ้ านจุนทัฏฐิละอันอยู่
ในระหว่ างวาสภคามกับกรุงพาราณสี แต่ บ้านนัน อยู่ ใกล้ กรุง
พาราณสี ก็มหาอํามาตย์ อนั ปรากฏชืຄอว่ า โกลิยะ เห็นเปรต
นันแล้ว ได้ ให้ ข้าวสั ตตู และคู่ ผ้าสี เหลืองแก่ เปรตนัน เมือຄ เรือ
หยุดเดินได้ ให้ ข้าวสั ตตูและคู่ผ้าแก่ อุบาสกช่ างกัลบก เมือຄ คู่ผ้า
อันโกลิยะให้ ช่างกัลบกแล้ว ผ้ านุ่งผ้ าห่ มก็ปรากฏแก่ เปรตทันที
ภายหลัง เปรตนัน นุ่ง ห่ ม ผ้ า ดีแล้ ว ทัด ทรงดอกไม้ ตกแต่ ง
ร่ างกายด้ วยอาภรณ์ ทักษิณาย่ อมสํ าเร็จแก่ เปรตนันผู้ อยู่ ในทีຄ
นัน เพราะฉะนัน บัณฑิตผู้มีปัญญาพึงให้ ทกั ษิณาทานบ่ อย ๆ
เพือຄ อนุเคราะห์ แก่เปรตทังหลาย.
ลําดับนัน โกลิยมหาอํามาตย์นนั  เมือຄ จะอนุเคราะห์เปรตนัน จึง
ให้สาํ เร็จทานวิธมี าตามกระแสนํา เมือຄ พระอาทิตย์อุทยั ได้ถงึ กรุงพาราณสี. ฝ่ ายพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จมาทางอากาศ เพือຄ อนุเคราะห์
เปรตเหล่านัน ได้ประทับยืนทีฝຄ ั ຄงแม่นําคงคา ฝ่ ายโกลิยมหาอํามาตย์
ลงจากเรือ แล้ว หรรษาร่าเริง นิมนต์ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ว่า ข้า
แต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงรับภัตตาหารของข้า
พระองค์ในวันพรุง่ นี เพือຄ อนุเคราะห์ขา้ พระองค์. พระศาสดาทรงรับ
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๑๙๙

ด้วยดุษณีภาพ. โกลิยมหาอํามาตย์นนั  ได้ทราบว่าพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงรับแล้ว จึงให้สร้างสาขามณฑปใหญ่ในภูมภิ าคอันน่ารืนຄ รมย์
ในขณะนัน นันเอง
ຄ
ให้ประดับประดาด้วยผ้าต่างชนิดอันวิจติ รด้วยสี
ย้อมต่าง ๆ ทัง เบือ งบนและด้านข้าง ๆ ทัง ๔ ด้าน ได้ให้ปูอาสนะ
ถวายแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าในทีนຄ นั  . พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับนังຄ
บนอาสนะทีตຄ บแต่งไว้.
ลําดับนัน มหาอํามาตย์นนั  จึงเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า บูชา
ด้วยเครือຄ งสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็ น ต้น ถวายบังคมแล้ว
นังอยู
ຄ ่ ณ ทีຄควรส่วนข้างหนึຄง แล้วกราบทูล คํา ทีຄตนกล่าวและคํา
โต้ตอบของเปรตในหนหลัง แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงพระดําริวา่ ขอสงฆ์จงมา. พร้อมกับทีพຄ ระองค์ทรงพระ
ดํารินนแล
ั ຄ ภิกษุสงฆ์อนั พุทธานุภาพกระตุน้ เตือน จึงพากันแวดล้อม
พระธรรมราชา ดุจฝูงหงส์ทองพากันแวดล้อมพญาหงส์ธตรฐ.
ในขณะนัน นันเอง
ຄ มหาชนพากันประชุมด้วยถ้อยคําว่า จักมีพระ
ธรรมเทศนาอันยิงຄ . มหาอํามาตย์เห็นด้วยดังนัน ก็มจี ติ เลือຄ มใส จึง
อังคาสภิกษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็ นประธาน ให้อมิຄ หนําด้วยขาทนียะ
และโภชนียะอันประณีต. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสวยพระกระยาหาร
เสร็จแล้ว เพือຄ อนุเคราะห์มหาชนจึงทรงอธิษฐานว่า ขอคนชาวบ้าน
ใกล้กรุงพาราณสีจงประชุมกันเถิด. ก็มหาชนทัง หมดนัน ได้ประชุม
กันด้วยกําลังพระฤทธิ.ຈ และพระองค์ได้ทรงทําเปรตเป็ นอันมากให้
ปรากฏแก่มหาอํามาตย์. บรรดาเปรตเหล่านัน บางพวกนุ่งผ้าท่อน
เก่าขาดวินຄ บางพวกเอาผมของตนเองปิ ดอวัยวะทีลຄ ะอาย บางพวก
เปลือยกายมีรปู เหมือนตอนเกิด ถูกความหิวกระหายครอบงํา มีหนัง
หุม้ ห่อไว้ มีรา่ งกายเพียงแต่กระดูก เทียຄ วหมุนเคว้งไปข้างโน้นข้างนี
ปรากฏแก่สายตาของมหาชนเหล่านัน โดยประจักษ์
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ลําดับ นัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงปรุง แต่ง อิทธาภิสงั ขาร คือ
บันดาลด้วยพระฤทธิ ຈ โดยประการทีຄเปรตเหล่านัน ประชุมพร้อมกัน
ประกาศความชัวที
ຄ ตຄ นทําแก่มหาชน. พระสังคีตกิ าจารย์เมือຄ จะแสดง
เนือความนัน จึงได้กล่าวคาถาทัง หลายว่า :เปรตเหล่ า อืนຄ บางพวกนุ่ง ผ้ า ขีริว ขาดรุ่ง ริຄง บางพวก
นุ่งผมแทนผ้ า หลีกไปยังทิศน้ อยทิศใหญ่ เพือຄ หาอาหาร บาง
พวกวิงຄ ไปแม้ ในทีຄ ไกล ไม่ ได้ อะไรก็ กลับ มา บางพวกสลบ
แล้ ว เพราะความหิวกระหาย นอนกลิง เกลือกบนพืน ดิน บาง
พวกล้ ม ลงทีຄ แผ่ น ดิน ในทีຄ ทีຄ ตนวิงຄ ไปนัน ร้ องไห้ รํຄาไรว่ า เรา
ทังหลายไม่ ได้ ทาํ กุศลไว้ ในกาลก่อน จึงได้ ถูกไฟคือ ความหิว
ความกระหายเผาอยู่ ดุจถูกไฟเผาในทีຄร้อน เมือຄ ก่อนพวกเรามี
ธรรมอันลามก เป็ นหญิงแม่ เรือนมารดาทารกในตระกูล เมือຄ
ไทยธรรมทังหลายมีอยู่ ไม่ กระทําทีຄพงึຄ แก่ ตน. เออ ก็ข้าว
และนํา มี มาก แต่ เราไม่ ทาํ การแจกจ่ ายให้ ทาน และไม่ ได้ ให้
อะไร ๆ ในบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบ อยากทําแต่ กรรมทีຄคนดีเขา
ไม่ ทาํ เกียจคร้ าน ใคร่ แต่ ความสํ าราญ และกินมาก แม้ ให้ แต่
เพียงโภชนะก้ อนหนึຄงก็ยงั ด่ าว่ าปฏิคาหกผู้รับโภชนะ. สมบัติ
ทัง หลาย คือ เรือน ทาส ทาสี และเครืຄองอาภรณ์ ของเรา
เหล่ านัน ไม่ สําเร็จประโยชน์ แก่ พวกเรา พวกเขาไปบําเรอคน
อืนຄ หมด พวกเรามีแต่ ส่วนของความทุกข์ เราจุติจากเปรตนี
แล้ วจักไปเกิดในตระกูลอันตําຄ ช้ าเลวทราม คือ ตระกูลจักสาน
ตระกูลช่ างรถ ตระกูลนายพราน ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูล
คนกําพร้ า ตระกูลช่ างกัลบก นีຄเป็ นคติทีຄไปของความตระหนีຄ.
ส่ วนทายกทังหลายผู้ได้ ทาํ กุศลไว้ ในชาติก่อน ปราศจากความ
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตเปลือยมีร่างเป็นเปรตกึ่งหนึ่ง
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ตระหนีຄ ย่ อมทํา สวรรค์ สมบัติ ให้ บริบูรณ์ และย่ อมทํา สวน
นันทนวันให้ สว่ างไสว รืຄนรมย์ แล้วในเวชยันตปราสาท สํ าเร็จ
ความปรารถนาในสิຄ งทีຄน่าใคร่ ครันจุติจากเทวโลกแล้ว ย่ อม
เกิดในตระกูลสู ง มีโภคะมาก คือ ในตระกูลคนมีเรือนยอด
และปราสาทราชมณเฑียร มีบัลลังก์ ลาดด้ วยผ้ าโกเชาว์ มีเหล่ า
บุรุษและสตรีถอื พัดอันประดับด้ วยแววหางนกยูง คอยพัดอยู่.
ในเวลาเป็ นทารก ก็ทดั ทรงดอกไม้ ตกแต่ งร่ างกาย หมู่ญาติ พีຄ
เลีย งนางนมผลัดกันอุ้ม ไม่ ต้องลงสู่ พนื ดิน อันชนผู้ปรารถนา
ให้ มีความสุ ขเข้ าไปบํารุงอยู่ทงั เช้ าและเย็นตลอดชาติ. สวน
อุทยานของเทวดาเหล่า ไตรทศ ชืຄอ ว่ านั นทนวัน เป็ นสถาน
ทีຄไม่ เศร้ า โศก น่ า รืຄนรมย์ นี ย่ อมไม่ มีแก่ ชนผู้ ไม่ ได้ ทาํ บุญไว้
ความสุ ขในโลกนีและโลกหน้ า ย่ อมมีเฉพาะแต่ คนผู้ทาํ บุญไว้
ผู้ปรารถนาความเป็ นสหายแห่ งเทวดาเหล่ าไตรทศ พึงทําบุญ
กุศลไว้ ให้ มาก เพราะว่ าบุคคลผู้ทาํ บุญไว้ ย่อมบันเทิงใจอยู่ใน
สวรรค์ เพียบพร้ อมด้ วยโภคสมบัต.ิ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร ตามควรแก่อธั ยาศัยของมหาชน ผูป้ ระชุมกันในทีนຄ นั  มีโกลิยอํามาตย์เป็ นประมุข
ผู้มใี จสลด ในเมือຄ เปรตเหล่านัน ประกาศถึงคติของกรรมทีຄตนทําไว้
โดยทัวไป
ຄ และ คติของบุญกรรมด้วยประการอย่างนี. ในเวลาจบ
เทศนา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรัสรูธ้ รรม ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาอภิชชมานเปตวัตถุที  ๑

๒๐๒

เปตวัตถุ

๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ
ว่าด้วยพระเถระทำทานอุทิศถึงเปรต
[๑๑๒] พระเถระชาวกุณฑินครรู ป หนึຄง อยู่ ทีຄ ภูเขาสานุวาสี มี
นามว่ า โปฏฐปาทะ เป็ นสมณะผู้ มี อนิ ทรีย์ อนั อบรมดีแล้ ว
มารดาบิดาและพีชຄ ายของท่ านเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนา
เพราะทํากรรมลามก จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก เปรตเหล่านัน
ถึง ทุคติ มี ช่องปากเท่ า รู เข็ม ลําบากยิงຄ นัก เปลือยกายซู บ
ผอม มีความเกรงกลัวสะดุ้งหวาดเสี ยวมาก มีการงานทารุณ
ไม่ อาจแสดงตนแก่ พระเถระได้ เปรตผู้เป็ นพีชຄ ายของท่ านตน
เดียว เปลือยกายรีบไปนัຄงคุกเข่ าประนมมือแสดงตนแก่ พระ
เถระ พระเถระไม่ ใส่ ใจถึง เป็ นผู้นิຄงเดินเลยไป เปรตนันจึง
บอกให้ พระเถระรู้ ว่ า
ข้ าพเจ้ า พีຄชายของท่ านไปสู่ เปตโลก ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ
มารดาบิดาของท่ านเกิด ในยมโลกเสวยทุกข์ เพราะทําบาป
กรรม จึงจากโลกนีไปสู่ เปตโลก เปรตผู้เป็ นมารดาบิดาของ
ท่ านทังสองนัน มีช่องปากเท่ ารู เข็ม ลําบากมาก เปลือยกาย
ซูบ ผอม มี ความเกรงกลัว สะดุ้ง หวาดเสี ยวมาก มี การงาน
ทารุณ ไม่ อาจแสดงตนแก่ ท่าน ขอท่ านจงเป็ นผู้มีความกรุณา
อนุเคราะห์ แก่ มารดาบิดา จงให้ ทานแล้ วอุทศิ ส่ วนกุศลไปให้
๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ
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พวกเรา พวกเราผู้มีการงานอันทารุณ จักยังอัตภาพให้ เป็ นไป
ได้ เพราะทานอันท่ านให้ แล้ว
พระเถระกับภิกษุอຄนื อีก ๑๒ รูป เทียຄ วไปบิณฑบาตแล้ว กลับ
มาประชุมในทีเຄ ดียวกัน เพราะเหตุแห่งภัตกิจ พระเถระจึงกล่าวกะ
ภิกษุทงั  หมดนัน ว่า
ขอท่ านทัง หลายจงให้ ภตั ตาหารทีຄ ท่านได้ แล้ว แก่ ผมเถิด
ผมจักทําสั งฆทานเพือຄ อนุเคราะห์ ญาติทงั หลาย
ภิกษุเหล่านัน จึงมอบถวายพระเถระ พระเถระนิมนต์สงฆ์ถวาย
สังฆทานแล้ว อุทศิ ส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาและพีชຄ าย ด้วยอุทศิ เจตนาว่า ขอทานนี จงสําเร็จ แก่ ญาติทงั  หลายของเรา ขอญาติทงั 
หลายจงมีความสุขเถิด ในลําดับทีอຄ ุทศิ ให้นนเอง
ัຄ
โภชนะอันประณีต
สมบูรณ์ มีแกงและกับ หลายอย่าง เกิด ขึน แก่ เปรตเหล่า นัน ภาย
หลัง เปรตผูเ้ ป็ นพีชຄ ายมีผวิ พรรณดี มีกาํ ลัง มีความสุข ได้ไปแสดง
ตนแก่พระเถระแล้วกล่าวว่า
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ โภชนะอัน มากมายทีຄ พวกข้ าพเจ้ า ได้
แล้ว แต่ ขอท่ านจงดูข้าพเจ้ าทังหลายยังเป็ นคนเปลือยกายอยู่
ขอท่ านจงพยายามให้ ข้าพเจ้ าทังหลายได้ ผ้านุ่งผ้ าห่ มด้ วยเถิด
พระเถระเลือกเก็บผ้าจากกองหยากเยือຄ เอามาทําจีวรแล้ว ถวาย
สงฆ์อนั มาแล้วจากจตุรทิศ ครัน ถวายแล้วได้อุทศิ ส่วนกุศลให้มารดา
บิดาและพีຄชาย ด้วยอุทศิ เจตนาว่า ขอทานนี จงสําเร็จ แก่ ญาติทงั 
หลาย ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแห่งการอุทศิ
นันเอง
ຄ
ผ้าทัง หลายได้เกิดขึน แก่เปรตเหล่านัน ภายหลัง เปรตเหล่า
นัน นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้ว ได้มาแสดงตนแก่พระเถระกล่าวว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ข้ าพเจ้ าทังหลายมีผวิ พรรณดี มีกาํ ลัง
มีความสุ ข มีผ้านุ่งผ้ าห่ มมากกว่ าผ้ าทีຄมีในแคว้ นของพระเจ้ า
๒๐๔
เปตวัตถุ

นันทราช ผ้ านุ่งผ้ าห่ มทังหลายของพวกเรา ไพบูลย์ และมีค่า
มาก คือ ผ้ าไหม ผ้ าขนสั ตว์ ผ้ าเปลือกไม้ ผ้ าฝ้ าย ผ้ าป่ าน ผ้ า
ด้ ายแกมไหม ผ้ าเหล่านันแขวนอยู่ในอากาศ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
เลือกนุ่งห่ มแต่ ผนื ทีຄพอใจ แต่ ว่าพวกข้ าพเจ้ ายังไม่ มีบ้านเรือน
อยู่ ขอท่ านจงพยายามให้ พวกข้ าพเจ้ าได้ บ้านเรือนเถิด
พระเถระสร้างกุฏีอนั มุง ด้วยใบไม้ แล้ว ได้ถวายสงฆ์ซงຄึ มาแต่
จาตุรทิศ ครัน แล้วได้อุทศิ ส่วนกุศลให้มารดา บิดาและพีชຄ าย ด้วย
อุทศิ เจตนาว่า ขอผลแห่งการถวายกุฏนี ี จงสําเร็จแก่พวกญาติของ
เรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสุข เถิด ในลําดับ แห่ง การอุทศิ
นันเอง
ຄ
เรือนทัง หลาย คือ ปราสาทและเรือนอย่างอืຄน ๆ อันบุญ
กรรมกําหนดแบ่งไว้เป็ นส่วน ๆ เกิดขึน แล้วแก่เปรตเหล่านัน เรือน
ของพวกเราในเปตโลกนี ไม่เหมือนกับเรือนในมนุษยโลก เรือนของ
พวกเราในเปตโลกนี งามรุง่ เรืองสว่างไสวไปทัวทั
ຄ ง ๘ ทิศ เหมือน
เรือนในเทวโลก แต่พวกเรายังไม่มนี ําดืมຄ ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ขอท่าน
จงพยายามให้พวกข้าพเจ้าได้นําดืมຄ ด้วยเถิด พระเถระจึงตักนําเต็ม
ธมกรก แล้วถวายสงฆ์ซงຄึ มาแต่จตุรทิศ ครัน แล้วได้อุทศิ ส่วนกุศล
ให้มารดาบิดาและพีชຄ าย ด้วยอุทศิ เจตนาว่า ขอผลทานนีจงสําเร็จ
แก่พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับ
แห่งการอุทศิ นันเอง
ຄ
นําคือสระโบกขรณี กว้าง ๔ เหลียຄ ม ลึก มี
นําเย็น มีทา่ ราบเรียบดี มีกลินຄ หอมหาทีຄเปรียบมิได้ ดารดาษด้วย
กอปทุมและอุบล เต็มด้วยละอองเกษรบัวอันร่วงบนวารี ได้เกิดขึน
เปรตเหล่านัน อาบและดืมຄ กินในสระนัน แล้ว ไปแสดงตนแก่พระเถระ
แล้ว กล่าวว่า
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ นํา ดืมຄ ของพวกข้ าพเจ้ า มากเพียงพอ
แล้ว บาปย่ อมเผล็ดผลเป็ นทุกข์ แก่ พวกข้ าพเจ้ า พวกข้ าพเจ้ า
๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ - ว่าด้วยพระเถระทำทานอุทิศถึงเปรต
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พากัน เทียຄ วไป ลําบากในภูมภิ าคอัน มี ก้อนกรวดและหน่ อ
หญ้ าคา ขอท่ านพยายามให้ พวกข้ าพเจ้ าได้ ยานอย่ างใดอย่ าง
หนึຄงเถิด
พระเถระได้รองเท้าแล้ว ถวายสงฆ์ซงຄึ มาแต่จาตุรทิศ ครัน แล้ว
อุทศิ ส่วนกุศลให้มารดาบิดาและพีຄชาย ด้วยอุทศิ เจตนาว่า ขอผล
ทานนีจงสําเร็จแก่พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเราจงมีความ
สุข เถิด ในลําดับ แห่ง การอุทศิ นันเอง
ຄ
เปรตทัง หลายได้พากัน มา
แสดงตนให้ปรากฏพร้อมด้วยรถ แล้วกล่าวว่า
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ พวกข้ าพเจ้ า เป็ นผู้ อนั ท่ านอนุเคราะห์
แล้ว ด้ วยการให้ ข้าว ผ้ า นุ่ง ผ้ าห่ ม เรือน นํา ดืมຄ และยาน
เพราะฉะนัน ข้ าพเจ้ าทังหลายจึงมาเพือຄ จะไหว้ ท่านผู้เป็ นมุนี
มีความกรุณาในโลก.
จบ สานุวาสีเถรเปตวัตถุที  ๒

อรรถกถาสานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒
เมือຄ พระศาสดาประทับ อยู่ ในพระเวฬุวนั มหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภเปรตผูเ้ ป็ นญาติ ของท่านพระสานุวาสีเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า กุณฺฑินาคริโย เถโร ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี พระราชโอรสของพระ
ราชาทรงพระนามกิตวะ ทรงกรีฑาในพระราชอุทยาน เมือຄ เสด็จกลับ
ทรงทอดพระเนตรเห็น พระปั จเจกพุทธเจ้า พระองค์หนึຄง นามว่า สุเนตต์ กําลังเทียຄ วบิณฑบาต ออกจากพระนคร เป็ นผูเ้ มาด้วยความ
เมาเพราะความเป็ น ใหญ่ มีจติ คิด ประทุษร้ายว่า สมณะโล้น นี ไม่
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กระทําอัญชลีอะไร ๆ แก่เรา เดินไป เสด็จลงจากคอช้างแล้ว ถาม
ว่า ท่านได้บณ
ิ ฑบาตบ้างไหม ? จึงรับบาตรจากมือแล้ว ทุม่ ลงทีຄ
พืน ดินให้ตกไป. ลําดับนัน พระราชโอรสนัน มีความอาฆาตในฐานะ
อันไม่สมควร มีจติ คิดประทุษร้าย พระปั จเจกพุทธเจ้านัน ผูไ้ ม่แสดง
ความวิการ เพราะท่านถึงความคงทีຄ ผูม้ จี ติ ผ่องใส อันประกอบ ด้วย
โสมนัสเวทนา แผ่ไปด้วยอํานาจกรุณา ตรวจดูอยู่ในทีทຄ กุ สถาน จึง
ตรัสว่า ท่านไม่รจู้ กั เราผูเ้ ป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ากิตวะดอกหรือ
ท่านมองดูอยู่จะทําอะไรเราได้ เมือຄ ไม่อาจทําอะไรอีกจึงหลีกไป. ก็
พอพระราชโอรสหลีก ไปเท่านัน ก็เกิด ความเร่าร้อนในร่างกายเป็ น
กําลัง เปรียบเหมือนความเร่าร้อนแห่งไฟในนรก. เพราะวิบากกรรม
นัน พระราชโอรสนัน จึงมีกายถูกความเร่าร้อนเป็ นอันมากครอบงํา
ถูกทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเสียดแทง ทํากาละแล้ว บังเกิดในอเวจี
มหานรก.
พระราชโอรสนัน นอนหงาย นอนควํຄา กลิง เกลือก พลิก ขวา
พลิกซ้าย โดยประการเป็ นอันมากในทีนຄ นั  ไหม้อยู่ ๘๔,๐๐๐ ปี จุติ
จากอัตตภาพนัน แล้ว เสวยทุกข์อนั เกิดแต่ความหิวกระหาย ในหมู่
เปรตตลอดกาลนับประมาณมิได้ จุตจิ ากอัตตภาพนัน แล้ว ในพุทธุปบาทกาลนี บังเกิดในเกวัฏฏคาม ใกล้กุณฑินคร, เขาเกิดญาณอัน
ระลึกชาติได้, เพราะเหตุนนั  เขาเมือຄ อนุสรณ์ ถงึ ทุกข์ทຄตี นเคยเสวย
ในกาลก่อน แม้เจริญวัย แล้ว ก็ไม่ยอมไปจับ ปลากับ พวกหมู่ญาติ
เพราะกลัวบาป. เมือຄ พวกญาติเหล่านัน พากันไป เขาก็แอบเสีย ไม่
ปรารถนาจะฆ่าปลา และเขาก็ไปทําลายข่าย หรือจับปลาเป็ น ๆ มา
ปล่อยในนําเสีย พวกญาติ เมือຄ ไม่ชอบใจการกระทําเช่นนัน ของเขา
จึงไล่เขาออกจากบ้าน. แต่เธอมีพชຄี ายอยู่คนหนึຄง ซึงຄ มีความรักเขา
มาก.
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สมัยนัน ท่านพระอานนท์ อาศัยกุณฑินคร อยู่ในสานุบรรพต.
ลําดับ นัน บุตรชาวประมงนัน ถูก พวกญาติทอดทิง เทียຄ วเร่รอ่ น
ไปทุกแห่งทีຄ ถึงสถานทีຄแห่งนัน แล้ว เข้าไปหาพระเถระในเวลาฉัน
ภัตตาหาร พระเถระถามเธอแล้ว รู้ วา่ เธอต้องการอาหาร จึง ให้
ภัตตาหารแก่เธอ เธอบริโภคอาหารเสร็จแล้ว พระอานนท์รูเ้ รือຄ งนัน
แล้ว รูถ้ งึ ความเลือຄ มใสในธรรมกถา จึงกล่าวถามว่า จักบวชไหมคุณ
? เธอเรียนถวายว่า จักบวช ขอรับ. พระเถระ ครัน ให้เธอบรรพชา
แล้ว เดินทางพร้อมกับเธอ ได้ไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า. ลําดับนัน
พระศาสดา ตรัสกะพระเถระนัน ว่า อานนท์ เธอ พึงช่วยอนุเคราะห์
สามเณรนีเถิด. แต่เพราะสามเณรไม่เคยกระทํากุศลไว้ เธอจึงมีลาภ
น้อย. ลําดับนัน พระศาสดาเมือຄ จะทรงอนุเคราะห์เธอ จึงแนะให้เธอ
ตักนําดืมຄ ให้เต็มหม้อ เพือຄ ให้ภกิ ษุบริโภค. อุบาสกและอุบาสิกาทัง
หลายเห็นดังนัน จึงเริมຄ ตัง นิตยภัตเป็ นอันมากแก่เธอ.
สมัยต่อมา เธอได้อุปสมบทแล้ว บรรลุพระอรหัต เป็ นพระเถระ
พร้อมกับภิกษุ ๑๒ รูป ได้อยู่ทสຄี านุบรรพต. ฝ่ ายพวกญาติของเธอ
ประมาณ ๕๐๐ คน มิได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้ สร้างแต่บาปธรรมมี
มัจฉริยะเป็ นต้น ทํากาละแล้ว บังเกิดในหมู่เปรต. ฝ่ ายมารดาบิดา
ของเขา ระลึกอยู่วา่ ในกาลก่อนสมณะผูน้ ีได้ถกู พวกเราขับไล่ออก
จากเรือน จึงไม่กล้าเข้าไปหาเธอ ส่งพีชຄ ายทีรຄ กั ใคร่ชอบใจในเธอไป.
ในเวลาทีຄพระเถระเข้าไปบิณฑบาตยังบ้าน เธอยัน เข่า ขวาลงทีຄพนื
ดิน กระทําอัญชลี แสดงตน ได้กล่าวคาถามีอาทิวา่ มาตา ปิ ตา จ
เต ภนฺ เต มารดา บิดา ของท่านขอรับ. เพือຄ จะแสดงความเกียຄ วพัน
กันแห่งคาถา ๕ คาถาเบือ งต้น มีอาทิวา่ กุณฺฑินาคริโย เถโร ดังนี
พระธรรมสังคาหกาจารย์ จึงยกขึน ตัง ไว้วา่ :พระเถระชาวกุณฑินคร รู ปหนึຄง อยู่ทีຄเขาสานุวาสี มีนาม
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ว่ า โปฏฐปาทะ เป็ นสมณะ ผู้มอี นิ ทรีย์ อันอบรมดีแล้ ว มารดา
บิดาและพีชຄ ายของท่ านเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนา เพราะ
ทํากรรมอันลามก จึงจากโลกนีไปสู่ เปตโลก เปรตเหล่านันถึง
ทุคติ มีช่องปากเท่ ารู เข็ม ลําบากยิงຄ นัก เปลือยกาย ซู บผอม มี
ความเกรงกลัวสะดุ้งหวาดเสี ยวมาก มีการงานทารุณ ไม่ อาจ
แสดงตนแก่ พระเถระได้ เปรตผู้ เป็ นพีຄชายของท่ านตนเดียว
เปลือยกายรีบ ไปนัຄง คุกเข่ า ประนมมือ แสดงตนแก่ พระเถระ
พระเถระไม่ ใส่ ใจถึง เป็ นผู้ นิຄง เดินเลยไป เปรตนัน จึงบอก
ให้ พระเถระทราบว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นพีชຄ ายของท่ าน ไปสู่ เปตโลก
ข้ าแต่ ท่านผู้ เจริญ มารดาบิดาของท่ านก็เกิดในยมโลก เสวย
ทุกขเวทนา เพราะทําบาปกรรมไว้ จึงจากโลกนี ไปสู่ เปตโลก
เปรตผู้เป็ นมารดา บิดา ของท่ านทัง ๒ นัน มีช่องปากเท่ ารู
เข็ม ลําบากมาก เปลือยกาย ซู บผอม มีความเกรงกลัว สะดุ้ง
หวาดเสี ยวมาก มีการงานทารุณ. ไม่ อาจแสดงตนแก่ ท่านได้
ขอท่ านจงเป็ นผู้มีความกรุณาอนุเคราะห์ แก่ มารดาบิดาเถิด จง
ให้ ทาน แล้วอุทศิ ส่ วนกุศลไปให้ พวกเรา พวกเราผู้มีการงาน
อันทารุณ จักยังอัตตภาพให้ เป็ นไปได้ เพราะทานอันท่ านให้
แล้ ว.
พระเถระกับ ภิกษุ อนืຄ อีก ๑๒ รู ป เทียຄ วไปบิณฑบาต
แล้ ว กลับ มาประชุม กัน ในทีຄ เดียวกัน เพราะเหตุ แห่ ง ภัตกิจ,
พระเถระจึงกล่ าวกะภิกษุทงั หมดนันว่ า ขอท่ านทังหลายจงให้
ภัตตาหารทีຄท่านได้ แล้วแก่ กระผมเถิด กระผมจักทําสั งฆทาน
เพือຄ อนุเคราะห์ หมู่ญาติ ภิกษุเหล่ านัน จึงมอบถวายพระเถระ
พระเถระจึงนิมนต์ สงฆ์ ถวายสั งฆทานแล้ว อุทศิ ส่ วนกุศลไป
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ให้ มารดาบิดาและพีຄ ชาย ด้ วยอุทศิ เจตนาว่ า ขอทานนี จง
สํ าเร็จแก่ ญาติทงั หลายของเรา ขอญาติทงั หลายจงมีความสุ ข
เถิด ในลําดับทีຄอุทศิ ให้ นัຄนเอง โภชนะอันประณีต สมบูรณ์ มี
แกงและกับหลายอย่ าง เกิดขึน แก่ เปรตเหล่ านัน
ภายหลังเปรตผู้เป็ นพีຄชาย มีผวิ พรรณดี มีกาํ ลัง มีความ
สุ ข ได้ ไปแสดงตนแก่ พระเถระ แล้ว กล่าวว่ า ข้ า แต่ ท่านผู้
เจริญ โภชนะเป็ นอันมาก ทีຄพวกข้ าพเจ้ าได้ แล้ว แต่ ขอท่ าน
จงดู ข้ าพเจ้ า ทังหลาย ยัง เป็ นคนเปลือยกายอยู่ ขอท่ านจง
พยายาม ให้ ข้าพเจ้ า ทังหลายได้ ผ้านุ่งห่ มด้ วยเถิด พระเถระ
เลือกเก็บผ้ าจากกองหยากเยือຄ เอามาทําจีวรแล้ว ถวายสงฆ์ อนั
มาจากจตุรทิศ ครันถวายแล้ ว ได้ อุทศิ ส่ วนกุศลให้ มารดาบิดา
และพีຄชาย ด้ วยอุทศิ เจตนาว่ า ขอทานนี จงสํ าเร็จแก่ ญาติทงั
หลายเถิด ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุ ขเถิด ในลําดับแห่ ง
การอุทศิ นันเอง ผ้ าทังหลายได้ เกิดขึน แก่เปรตเหล่านัน
ภายหลัง เปรตเหล่า นัน นุ่ง ห่ ม ผ้ า เรียบร้ อยแล้ ว ได้ มา
แสดงตนแก่ พระเถระ กล่าวว่ า ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ข้ าพเจ้ า
ทังหลาย มีผวิ พรรณดี มีกาํ ลัง มีความสุ ข มีผ้านุ่ง ผ้ าห่ ม
มากกว่ าผ้ าทีຄมีในแคว้ นของพระเจ้ านันทราช ผ้ านุ่งผ้ าห่ มทัง
หลาย ของพวกเราไพบูลย์ และมีค่ามาก คือ ผ้ าไหม ผ้ าขน
สั ตว์ ผ้ าเปลือกไม้ ผ้ าฝ้ าย ฝ้ าป่ าน ผ้ าด้ ายแกมไหม ผ้ าเหล่า
นัน แขวนอยู่ ในอากาศ ข้ าพเจ้ า ทัง หลายเลือกนุ่ง ห่ ม แต่ ผนื
ทีຄพอใจ ขอท่ านจงพยายาม ให้ พวกข้ าพเจ้ าได้ บ้านเรือนเถิด
พระเถระสร้ างกุฏี มุงด้ วยใบไม้ แล้ วได้ ถวายสงฆ์ ซึຄงมาแต่
จตุรทิศ ครันแล้ วได้ อุทศิ ส่ วนกุศล ให้ มารดาบิดาและพีຄชาย
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ด้ วยอุทศิ เจตนาว่ า ขอผลแห่ งการถวายกุฏีนี จงสํ าเร็จแก่ พวก
ญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุ ขเถิด ในลําดับ
แห่ ง การอุทศิ นัຄนเอง เรือนทัง หลาย คือ ปราสาทและเรือน
อย่ างอืนຄ ๆ อันบุญกรรมกําหนดแบ่ งไว้ เป็ นส่ วน ๆ เกิดขึน
แล้ วแก่ เปรตเหล่านัน เรือนของพวกเราในเปตโลกนีไ ม่ เหมือน
กับเรือนในมนุษยโลก. เรือนของพวกเราในเปตโลกนี งาม
รุ่งเรืองสว่ างไสวไปทัวຄ ทัง ๘ ทิศ เหมือนเรือนในเทวโลก แต่
พวกเรายังไม่ มีนํา ดืมຄ ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ขอท่ านจงพยายามให้
พวกข้ าพเจ้ า ได้ นํา ดืมຄ ด้ วยเถิด พระเถระจึงตักนํา เต็มธมกรก
แล้ วถวายสงฆ์ ซึຄงมาแต่ จตุรทิศ แล้ วได้ อุทศิ ส่ วนกุศลให้ แก่
มารดาบิดาและพีຄชาย ด้ วยอุทศิ เจตนาว่ า ขอผลทานนี จง
สํ าเร็จแก่ พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุ ข
เถิด ในลําดับแห่ งการอุทศิ นัຄนเอง นํา ดืมຄ คือ สระโบกขรณี
กว้ าง ๔ เหลียຄ ม ลึกมีนํา เย็น มีท่าราบเรียบดี มีกลินຄ หอมหาทีຄ
เปรียบมิได้ ดารดาษด้ วยกอปทุมและอุบลเต็มด้ วยละอองเกสร
บัว อันร่ วงหล่ นบนวารี ได้ เกิดขึน เปรตเหล่านันอาบและดืมຄ
กินในสระนันแล้ ว ไปแสดงตนแก่ พระเถระแล้วกล่าวว่ า ข้ าแต่
ท่ านผู้เจริญ นํา ดืมຄ ของพวกข้ าพเจ้ า มากเพียงพอแล้ ว บาป
ย่ อมเผล็ดผลเป็ นทุกข์ แก่พวกข้ าพเจ้ า พวกข้ าพเจ้ าพากันเทียຄ ว
ไปลําบากในภูมภิ าค อันมีก้อนกรวดและหน่ อหญ้ าคา ขอท่ าน
จงพยายามให้ พวกข้ าพเจ้ า ได้ ยานอย่ างใดอย่ างหนึຄงเถิด พระ
เถระได้ รองเท้ า แล้ว ถวายสงฆ์ ซึຄง มาแต่ จตุรทิศ ครัน แล้ว
อุทศิ ส่ วนกุศลให้ มารดาบิดาและพีຄชาย ด้ วยอุทศิ เจตนาว่ า ขอ
ผลทานนี จงสํ าเร็จแก่ พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา
๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ - ว่าด้วยพระเถระทำทานอุทิศถึงเปรต
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จงมีความสุ ขเถิด ในลําดับแห่ งการอุทศิ นัຄนเอง เปรตทังหลาย
ได้ พากันมาแสดงตนให้ ปรากฏด้ วยรถแล้ วกล่าวว่ า ข้ าแต่ ท่าน
ผู้เจริญ พวกข้ าพเจ้ า เป็ นผู้อนั ท่ านอนุเคราะห์ แล้ ว ด้ วยการ
ให้ ข้าว ผ้ านุ่ง ผ้ าห่ ม เรือน นํา ดืมຄ และ ยาน เพราะฉะนัน
ข้ าพเจ้ าทังหลาย จึงมาเพือຄ จะไหว้ ท่านผู้เป็ นมุนี มีความกรุณา
ในโลก.
พระเถระกราบทูล เรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ จึงตรัสว่า เปรตเหล่า
นี ย่อมเสวยทุกข์อย่างใหญ่ ในบัดนี ฉันใด แม้ทา่ นก็ฉนั นัน เป็ น
เปรตในอัตตภาพเป็ น ลําดับ ในอดีต ได้เคยเสวยทุกข์ใหญ่ ดังนี แล้ว
อันพระเถระทูลอาราธนา จึงทรงแสดงเรือຄ งสุตตเปรตแล้วทรงแสดง
ธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว มหาชนได้ฟังเรือຄ งนัน แล้ว เกิดความ
สลดใจ ได้เป็ นผูย้ นิ ดีในบุญกรรมมีทานและศีลเป็ นต้นแล.
จบ อรรถกถาสานุวาสีเถรเปตวัตถุที  ๒

๒๑๒

เปตวัตถุ

๓. รถการีเปติวัตถุ
ว่าด้วยอยากอยู่กับนางเปรตในสวนนันทนวัน
มาณพคนหนึຄงถามนางเวมานิกเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๑๓] ดูก่อนนางเทวีผู้มีอานุภาพมาก ท่ านขึน สู่ วมิ านมีเสาอัน
ล้วนแล้วด้ วยแก้ วไพฑูรย์ งามผุดผ่ อง มีรูปภาพอันวิจิตรต่ าง
ๆ อยู่ ในวิมานนัน ดุจ พระจันทร์ ในวัน เพ็ญ งามโชติ ช่วงใน
ท้ องฟ้ าฉะนัน อนึຄง รัศมี ของท่ านมี สี ดงั ทองคํา ท่ านมี รูป
ร่ างอัน อุดมน่ า ดู น่า ชมยิงຄ นัก นัຄง อยู่ แต่ ผู้ เดียวบนบัลลังก์ อนั
ประเสริฐ มี ค่า มาก สามี ของท่ านไม่ มี หรือ ก็ สระโบกขรณี
ของท่ านเหล่ า นีมี อยู่ โดยรอบ มี กอบัว ต่ าง ๆ เป็ นอัน มาก
มี บัวขาวมาก เกลือຄ นกล่ น ด้ วยทรายทองโดยรอบ ในสระ
โบกขรณีนัน หาเปื อกตมและจอกแหนมิได้ มีหงส์ น่าดูน่าชม
น่ ารืຄนรมย์ ใจเทียຄ วแวะเวียนไปในนํา ทุกเมือຄ หงส์ ทงั ปวงนันมี
เสี ยงไพเราะพากันมาประชุมรํຄาร้ องอยู่ เสี ยงรํຄาร้ องแห่ งหงส์
ในสระโบกขรณีของท่ าน มิได้ ขาดเสี ยง ดุจเสี ยงกลอง ท่ านมี
ยศงามรุ่งเรือง ลงนัຄงอยู่ในเรือ ท่ านมีขนตาโก่งดําดี มีหน้ ายิม
แย้ มพูดจาน่ ารักใคร่ มีอวัยวะทังปวงงามรุ่งเรืองยิงຄ นัก วิมาน
ของท่ านนีปราศจากละอองธุลี ตังอยู่ ทีຄภาคพืน อันราบเรียบ
มีสวนนันทนวันอันก่อให้ เกิดความยินดีเพลิดเพลินเจริญใจ ดู
๓. รถการีเปติวัตถุ
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ก่อนนารี ผู้มีรูปร่ างน่ าดูน่าชม เราปรารถนาเพือຄ จะอยู่บันเทิง
กับท่ านในสวนนันทนวันของท่ านนี.
นางเวมานิกเปรตกล่าวว่า
ท่ านจงทํากรรมอันจะให้ ท่านได้ เสวยผลในวิมานของเรา
นี และจิต ของท่ านจงน้ อมมาในวิมานนีด้วย ท่ านทํากรรม
อัน บันเทิง ในทีຄ นีแล้ ว จัก ได้ อยู่ ร่วมกับ เราสมความประสงค์
มาณพนัน รับคํา นางเวมานิกเปรตนัน แล้ว จึง ได้ ทาํ กรรมอัน
เป็ นกุศลอันส่ งผลให้ เกิดในวิมานนัน ครันแล้ วได้ เข้ าถึงความ
เป็ นสหายของนางเวมานิกเปรตนัน.
จบ รถการีเปติวตั ถุที  ๓
จบ ภาณวารที  ๒

อรรถกถารถการีเปติวัตถุที่ ๓
พระศาสดาเมือຄ เสด็จ ประทับ อยู่ในพระนครสาวัตถี ทรงปรารภ
นางเปรตตนหนึຄง จึง ตรัส พระคาถานี ม ีคาํ เริมຄ ต้น ว่า เวฬุ ริ ย ถมฺภ ํ
รุจิร ํ ปภสฺสรํ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ หญิงคนหนึຄงสมบูรณ์ดว้ ยศีลและอาจาระ มีกลั ยาณมิตรเป็ นทีอຄ งิ อาศัย เลือຄ มใสยิงຄ ในพระศาสนา ได้สร้างอาวาสไว้แห่ง
หนึຄง น่าดูยงิຄ มีฝา เสา บันได และพืน ภูมอิ นั วิจติ ร อันจําแนกไว้
ด้วยดี นิมนต์ภกิ ษุ ทงั  หลายให้นงในอาวาสนั
ัຄ
น อังคาสด้วยอาหาร
อันประณีต แล้วมอบถวายแด่ภกิ ษุสงฆ์. สมัยต่อมา นางทํากาละ
แล้ว เกิดเป็ นนางวิมานเปรตด้วยอํานาจบาปกรรมอย่างหนึຄง. อาศัย
๒๑๔
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สระชือຄ รถการะทีຄขนุ เขาหิมพานต์ แต่ ดว้ ยอานุภาพบุญ ทีຄนางถวาย
อาวาสแก่ สงฆ์ วิมานอัน ล้วนด้วยรัตนะทุก อย่าง กว้างขวาง โดย
รอบน่าเลือຄ มใส น่ารืนຄ รมย์ใจอย่างยิงຄ งดงามเสมือนนันทนวัน และ
สระโบกขรณี ย่อมเกิดขึน แก่นางและนางเองก็มผี วิ พรรณดังทองคํา
งดงามน่าชมน่าเลือຄ มใส.
นางเว้น จากพวกบุรษุ เสีย เสวยทิพยสมบัติอยู่ ณ ทีຄนนั  เมือຄ
นางไม่มบี ุรษุ อยูใ่ นทีนຄ นั  เป็ นเวลานาน ก็เกิดความเบือຄ หน่ายขึน นาง
รําคาญขึน แล้วคิดว่า อุบายนีใช้ได้ จึงทิง มะม่วงสุกอันเป็ นทิพย์ลงใน
แม่นํา. คําทัง หมดพึงทราบโดยนัยอันมาแล้วในเรือຄ งนางกรรณมุณฑเปรตนันแหละ.
ຄ
ก็ในเรือຄ งนี ยังมีมาณพคนหนึຄง ชาวกรุงพาราณสี
เห็นผลมะม่วงผลหนึຄง ในบรรดามะม่วงสุกเหล่านัน ในแม่นําคงคา จึง
ไปสูท่ อຄี ยูข่ องนางโดยทํานองนัน นางเห็นดังนัน จึงนําเขาไปยังทีอຄ ยู่
ของตน การทําปฏิสนั ถารแล้วนัง.ຄ เขาเห็นความสมบูรณ์ของสถาน
ทีอຄ ยูข่ องนาง เมือຄ จะถามจึงกล่าวคาถาเหล่านีวา่
ดูก่อนนางเทวีผู้มีอานุภาพมาก ท่ านขึน สู่ วมิ านมีเสาเป็ น
วิการแห่ ง แก้ว ไพฑูรย์ งามผุดผ่ อง มี รูปภาพอัน วิจิตรต่ าง
ๆ อยู่ ในวิมานนัน ดุจ พระจันทร์ เพ็ญ ลอยเด่ น อยู่ ในท้ องฟ้ า
ฉะนัน. อนึຄง รัศมีของท่ านมีสีดงั ทองคํา ท่ านมีรูปอันอุดม
น่ าดูน่าชมยิงຄ นัก นัຄงอยู่แต่ ผู้เดียวบนบัลลังก์ อนั ประเสริฐ มีค่า
มาก สามีของท่ านไม่ มีหรือ ก็สระโบกขรณีของท่ านเหล่านี มี
อยู่โดยรอบ มีบัวต่ าง ๆ เป็ นอันมาก มีบัวขาวมาก เกลือຄ น
กล่ นด้ วยทรายทองโดยรอบ, ในสระโบกขรณีนัน หาเปื อกตม
และจอกแหนมิได้ มี หงส์ น่ า ดู น่า ชมน่ า รืຄนรมย์ ใจ เทียຄ วแวะ
เวียนไปในนํา ทุก เมือຄ หงส์ ทัง ปวงนัน มี เสี ยงไพเราะ พากัน
๓. รถการีเปติวัตถุ - ว่าด้วยอยากอยู่กับนางเปรตในสวนนันทนวัน
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มาประชุมรํຄาร้ องอยู่ เสี ยงรํຄาร้ องของหงส์ ในสระโบกขรณีของ
ท่ านมิได้ ขาดเสี ยง ดุจเสี ยงกลอง ท่ านมียศงามรุ่งเรือง ลงนัຄง
อยู่ในเรือ ท่ านมีควิ โก่งดําดี มีหน้ ายิม แย้ ม พูดจาน่ ารักใคร่ มี
อวัยวะทังปวงงามรุ่งเรืองยิงຄ นัก. วิมานนีปราศจากละอองธุลี
ตังอยู่ทีຄภาคพืน อันราบเรียบ มีสวนนันทนวันอันให้ เกิดความ
ยินดี เพลิดเพลินเจริญใจ ดูก่อน นารี ผู้มีร่างน่ าดูน่าชม เรา
ปรารถนาเพือຄ จะอยู่บันเทิงกับท่ าน ในสวนนันทนวันของท่ าน
นี.
เมือຄ มาณพนัน กล่าวอย่างนัน แล้ว วิมานเปรตเมือຄ จะให้คาํ ตอบ
แก่มาณพนัน จึงกล่าวคาถาว่า :ท่ านจงกระทํากรรมอันจะให้ ท่านได้ เสวยผลในวิมานของ
เรานี และจิตของท่ านจงน้ อมมาในวิมานนีด ้ วย ท่ านทํากรรม
อันบันเทิงในทีนຄ ีแ ล้ ว จักได้ อยู่ร่วมกับเราสมความประสงค์ .
มาณพนัน ได้ฟังคํา ของนางวิมานเปรตนัน แล้ว จากทีຄนนั  ไปยัง
ถินຄ มนุษย์ ตัง จิตนัน ไว้ในทีนຄ นั  การทําบุญกรรมอันเกิดแต่จติ นัน ไม่
นานนัก กระทํากาละแล้วบังเกิดในวิมานนัน เข้าถึงความเป็ นสหาย
กับนางเปรตนัน พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลายจึงกล่าวคาถาสุดท้ายว่า
:มาณพนันรับคําของนางเปรตนันแล้ ว ได้ กระทํากรรมอัน
เป็ นกุศลส่ งผลให้ เกิดในวิมานนัน ครันแล้วได้ เข้ าถึงความเป็ น
สหายของนางเวมานิกเปรตนัน.
เมือຄ คนเหล่า นัน เสวยทิพยสมบัติ ในวิมานนัน ตลอดกาลนาน
อย่างนี เพราะสิน กรรม บุรษุ จึงกระทํากาละ แต่หญิงนัน เนืຄองเพราะ
๒๑๖
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บุญ กรรมของตนถึง เขตสมบัติ คือ ได้สร้างบุญ ไว้ในเขตของเนือ นา
บุญ อัน ประเสริฐ คือ พระพุทธศาสนา จึง อยู่ จนครบอายุ ในวิมานนัน
ตลอดพุทธันดรหนึຄง. ครัน เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าของเราทัง หลาย
เสด็จอุบตั ขิ นึ ในโลก ทรงประกาศธรรมจักรอันบวร ประทับอยูใ่ นพระ
เชตวันมหาวิหารโดยลําดับ วันหนึຄง ท่านพระมหาโมคคัลลานะจาริก
ไปบนภูเขา เห็นวิมานและนางเวมานิกเปรตนัน จึงถามด้วยคาถา
มีอาทิวา่ วิมานมีเสาแล้ว ด้วยแก้ว ไพฑูรย์งดงามผุดผ่อง และนาง
เวมานิกเปรตนัน ได้เล่าประวัติของตนทัง หมดแก่ทา่ นพระมหาโมคคัลลานะ ตัง แต่ตน้ . พระเถระได้ฟังดังนัน มายังกรุงสาวัตถีกราบทูล
แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้
เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว มหาชน
ได้ฟังดังนัน แล้ว ได้เป็ นผูย้ นิ ดีในบุญกรรมมีทานเป็ นต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถารถการีเปติวตั ถุที  ๓

๓. รถการีเปติวัตถุ - ว่าด้วยอยากอยู่กับนางเปรตในสวนนันทนวัน

๒๑๗

๔. ภุสเปตวัตถุ
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔
พระมหาโมคคัลลานะ ได้ถามบุพกรรมของเปรตทัง ๔ ด้วย
คาถานี ความว่า :[๑๑๔] ท่ านทัง ๔ นี คนหนึຄง กอบเอาแกลบข้ าวสาลีทีຄ ไฟลุก
โชนโปรยใส่ ศีรษะของตนเอง อีก คนหนึຄง ทุบ ศีรษะของตน
ด้ วยฆ้ อนเหล็ก ส่ วนคนทีຄเป็ นหญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนือ และ
เลือดของตนเอง ส่ วนท่ านกินคูถอันเป็ นของไม่ สะอาดไม่ น่า
ปรารถนา นีเ ป็ นวิบากกรรมอะไร.
ภรรยาของพ่อค้าโกงตอบว่า
เมือຄ ชาติก่อน ผู้นีเป็ นบุตรของดิฉัน ได้ ตีศีรษะของฉัน
ผู้เป็ นมารดา ผู้นีเป็ นสามีของดิฉัน เป็ นพ่อค้ าโกงข้ าวเปลือก
ปนแกลบ ผู้ นีลูก สะใภ้ ของดิฉัน ลัก กิน เนือ แล้วกลับ หลอก
ลวงด้ วยมุสาวาท ดิฉันเมือຄ เกิดเป็ นมนุษย์ อยู่ในมนุษยโลกเป็ น
หญิงแม่ เรือน เป็ นใหญ่ กว่ าสกุลทังปวง เมือຄ สิຄ งของมีอยู่ เหล่ า
ยาจกขอก็เก็บซ่ อนเสี ย ไม่ ได้ ให้ อะไรจากของทีຄมีอยู่ ปกปิ ด
ไว้ ด้วยมุสาวาทว่ า ของนีไม่ มี ในเรือนของเรา ถ้ า เราปกปิ ด
ของทีຄมีไว้ ขอคูถจงเป็ นอาหารของเรา ภัตแห่ งข้ าวสาลีอนั
๒๑๘
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มีกลินຄ หอม ย่ อมกลับกลายเป็ นคูถเพราะวิบากแห่ งกรรม คือ
มุสาวาทของดิฉัน ก็กรรมทังหลายไม่ ไร้ ผล กรรมนันย่ อมไม่
สาบสู ญ เพราะฉะนัน ดิฉันจึงกินและดืมຄ แต่ มูตรคูถ อันมี
กลินຄ เหม็นมีหนอน.
จบภุสเปตวัตถุที  ๔

อรรถกถาภุสเปตวัตถุที่ ๔
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภเปรต ๔
ตน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า ภุสานิ เอโก สาลี
ปุนาปโร ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในหมูบ่ า้ นแห่งหนึຄง ซึงຄ ไม่ไกลแต่กรุงสาวัตถี มีพอ่ ค้า
โกงคนหนึຄง เลีย งชีพด้วยอเนสนากรรมมีการโกงด้วยตราชังเป็
ຄ นต้น.
เขาถือเอาฟ่ อนข้าวสาลี เคล้าด้วยดินแดง ทําให้หนักกว่าเดิม ปน
กับข้าวสาลีแดงแล้วขาย. บุตรของเขาโกรธว่า คุณพ่อไม่ยอมให้
เกียรติยกย่องมิตรสหายของเรา ผูม้ าสู่เรือนเสียเลย ได้ถอื เอาเชือก
หนัก ๒ เส้น ตีศรี ษะมารดา. หญิงสะใภ้ของเขาลักกินเนือทีเຄ ก็บไว้
สําหรับชนทัง ปวงแล้ว เมือຄ ถูกชนเหล่านัน ซักไซร้จงึ ให้คาํ สบถว่า ถ้า
เรากินเนือนัน จริง ก็ขอให้เราพึงเฉือนเนือสันหลังของตนแล้วกินทุก
ๆ ภพไปเถิด. ฝ่ ายภริยาของเขา เมือຄ ชนทัง หลายพากันขออุปกรณ์
บางอย่าง ก็ตอบว่า ไม่ม ี เมือຄ ถูกชนเหล่านัน รบเร้า จงได้ทาํ การสบถ
ด้วยมุสาวาทว่า ถ้าเรากล่าวถึงสิงຄ ทีมຄ อี ยูว่ า่ ไม่มไี ซร้ ขอให้เราพึงเป็ น
ผูม้ คี ถู เป็ นอาหาร ในทีทຄ เຄี กิดแล้วเถิด.
สมัยต่อมาชนทัง ๔ คนนัน ทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ นเปรตในดง
ไฟไหม้ ในคน ๔ คนนัน พ่อค้าโกง ใช้มอื ทัง สองข้าง กอบเอาแกลบ
๔. ภุสเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔

๒๑๙

ร้อนทีลຄ ุกโพลงด้วยผลกรรม แล้วเกลียຄ ลงบนศีรษะของตนเอง เสวย
ทุกข์เป็ น อัน มาก, บุตรของเขาก็ใช้คอ้ นเหล็ก ตีศรี ษะตนเอง เสวย
ทุกข์ไม่ใช่น้อยเลย หญิง สะใภ้ของเขา ด้วยผลกรรมทีຄทาํ มาให้ผล
จึงใช้เล็บทัง หลายทีทຄ งั  กว้างและยาวยิงຄ นัก คมเป็ นอย่างดี กรีดเนือ
แผ่นหลังของตนเองกิน เสวยทุกข์หาประมาณมิได้. พอภริยาของ
เขา น้อมนําข้าวสาลีทຄมี กี ลินຄ หอมบริสทุ ธิดຈ ี ปราศจากด่างดําเข้าไป
เท่านัน ก็กลับกลายสําเร็จเป็ นคูถ เกลือຄ นกล่นด้วยหมู่หนอนนานา
ชนิด มีกลินຄ เหม็นและน่าเกลียดยิงຄ นัก, ภริยานัน เอามือทัง สองข้าง
กอบคูถนัน กิน เสวยทุกข์อย่างมหันต์.
เมือຄ ชนทัง ๔ คนเหล่านัน เกิดในหมูเ่ ปรตเสวยทุกข์อย่างมหันต์
ด้วยอาการอย่างนี ท่านพระมหาโมคคัลลานะ. เมือຄ จาริกไปบนภูเขา
วันหนึຄงไปถึงทีຄนนั  เห็นเปรตเหล่านัน จึงถามถึงกรรมทีຄเปรตเหล่า
นัน กระทําด้วยคาถานีวา่ :ท่ านทัง ๔ คนนี คนหนึຄง กอบเอาแกลบข้ าวสาลี ทีຄ ไฟ
ลุก โชน โปรยใส่ ศีรษะตนเอง อีก คนหนึຄง ทุบ ศีรษะของตน
ด้ วยค้ อนเหล็ก ส่ วนคนทีຄเป็ นหญิง เอาเล็บจิกหลังกินเนือ และ
เลือดของตนเอง ส่ วนท่ านกินคู ถอันเป็ นของไม่ สะอาดไม่ น่า
ปรารถนา นีเ ป็ นวิบากแห่ งกรรมอะไร.
เมือຄ พระเถระถามถึง กรรมทีຄชนเหล่า นัน กระทํา อย่างนี ภริยา
ของพ่อค้าโกง เมือຄ จะแจ้งถึงกรรมทีຄชนทัง หมดนัน กระทําไว้ จึงได้
กล่าวคาถาว่า :เมือຄ ก่ อน ผู้นีเ ป็ นบุตรของดิฉัน ได้ ตดี ฉิ ันผู้เป็ นมารดา ผู้นี
เป็ นสามีของดิฉัน เป็ นพ่อค้ าโกงข้ าวเปลือกปนแกลบ ผู้นีเ ป็ น
ลูกสะใภ้ ของดิฉัน ลักกินเนือ แล้ ว กลับหลอกลวงด้ วยมุสาวาท
๒๒๐
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ดิฉันเมือຄ เกิดเป็ นมนุษย์ ในมนุษยโลก เป็ นหญิงแม่ เรือน เป็ น
ใหญ่ แก่ สกุลทังปวง เมือຄ สิຄ งของมีอยู่ เหล่ายาจกขอแล้ว เก็บ
ซ่ อนไว้ เสี ย ไม่ ได้ ให้ อะไร ๆ จากของทีຄมีอยู่เลยปกปิ ดไว้ ด้วย
มุสาวาทว่ า ของนีไม่ มีในเรือนของเรา ถ้ า เราปกปิ ดของทีຄมี
ไว้ ไซร้ ขอคูถ จงเป็ นอาหารของเรา ภัต รแห่ ง ข้ าวสาลีอนั มี
กลินຄ หอม ย่ อมกลับกลายเป็ นคูถ เพราะวิบากแห่ งกรรม คือ
มุสาวาทของดิฉัน ก็กรรมทังหลายไม่ ไร้ ผล กรรมนันย่ อมไม่
สาบสู ญ เพราะฉะนัน ดิฉันจึงกินและดืมຄ แต่ มูตรคูถอันมีกลินຄ
เหม็น มีหนอน.
พระเถระ ครัน สดับคําของนางเปรตนัน อย่างนีแล้ว จึงได้กราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงกระทํา
เรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุแล้ว จึงทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ
พร้อมแล้ว. เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.
จบ อรรถกถาภุสเปตวัตถุที  ๔

๔. ภุสเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔

๒๒๑

๕. กุมารเปตวัตถุ
ว่าด้วยเด็กพูดวาจาหยาบเป็นบาปได้
เมือຄ จะประกาศเนือ ความนัน พระสังคีตกิ าจารย์ได้กล่าวคาถา
๗ คาถาความว่า
[๑๑๕] พระญาณของพระสุ คตศาสดาน่ า อัศจรรย์ เป็ นเหตุ ให้
พระองค์ ทรงพยากรณ์ บุคคลได้ อย่ างถูก ต้ องว่ า บุคคลบาง
คนมีบุญมาก บางคนมีบุญน้ อย คฤหบดีผู้ นีเมือຄ ยังเป็ นเด็ก
ถูกเขาทิง ไว้ ในป่ าช้ า เป็ นอยู่ ได้ ด้วยนํา นมทีຄไหลออกจากนิว
มือ ตลอดราตรี ยักษ์ และภูต ปี ศาจ หรือ งู เล็ก งู ใหญ่ ก็ ไม่
เบียดเบียนเด็กผู้มีบุญอันได้ ทาํ ไว้ แล้ ว แม้ สุนัขทังหลายก็พา
กันมาเลียเท้ าทังสองของเด็กนี ฝูงเหยียຄ วและสุ นัขจิง จอก ก็
พากันมาเดินเวียนรักษา ฝูงนกก็พากันมาคาบเอามลทินครรภ์
ไปทิง ส่ วนฝูง กาพากัน มานํา เอาขีตาเด็ก นี ไป มนุษย์ และ
อมนุษย์ ไร ๆ มิได้ จัดแจงรักษาเด็กนี หรือใคร ๆ ทีຄจะทํา
เมล็ด พรรณผัก กาดให้ เป็ นยารักษาก็มไิ ด้ มี และไม่ ได้ ถอื เอา
การประกอบฤกษ์ ยาม ทังไม่ ได้ ทาํ พิธีมงคลเช่ นการเรีຄยรายซึຄง
ข้ าวเปลือกทังปวง พระผู้มพี ระภาคเจ้ า อัน เทวดาและมนุษย์
บูชาแล้ว มีพระปั ญญากว้ างขวาง ได้ ทอดพระเนตรเห็นเด็ก
อันบุคคลนํามาทิง ไว้ ในป่ าช้ าในราตรี ผู้ถงึ แล้วซึຄงความทุกข์
๒๒๒
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อย่ างยิงຄ เช่ น นี เหมือนก้ อนแห่ ง เนยใสหวันຄ ไหวอยู่ มี ความ
สงสั ยว่ ารอดหรือไม่ รอดหนอ เหลืออยู่แต่ สักว่ าชีวติ ครันแล้ ว
ได้ พยากรณ์ ว่า เด็กคนนีจ ักเป็ นผู้มีตระกูลสู ง มีโภคสมบัติใน
พระนครนี.
พวกอุบาสกผูย้ นื อยูใ่ นทีใຄ กล้พระศาสดาทูลถามว่า :อะไรเป็ นวัตรเป็ นพรหมจรรย์ ของเขา นีเป็ นวิบากแห่ ง
วัตรหรือพรหมจรรย์ ทเีຄ ขาประพฤติแล้วเช่ นไร เขาถึงความพินาศเช่ นนีแ ล้ว จักเสวยความสํ าเร็จเช่ นนันเพราะกรรมอะไร.
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงพยากรณ์วา่ :เมือຄ ก่ อน มหาชนทําการบูชาอย่ างโอฬาร แก่ ภิกษุ สงฆ์
มี พระพุทธเจ้ า เป็ นประธาน เด็ก นัน มิได้ มี จิต เอือ เฟื อในการ
บูชา ได้ กล่าววาจาหยาบคายอัน มิใช่ ของสั ตบุรุษ ภายหลัง
เด็ก นัน อัน มารดาตักเตือนให้ กลับ ความวิตกอัน ลามกนัน แล้ว
กลับได้ ปีติและความเลือຄ มใส ได้ บํารุงพระตถาคตซึຄงประทับ
อยู่ ณ วิหารเชตวัน ด้ วยข้ าวยาคู ๗ วัน ข้ อนันเป็ นวัตร
เป็ นพรหมจรรย์ ของเขา นีเ ป็ นวิบากแห่ งวัตรและพรหมจรรย์
ทีຄเขาประพฤติแล้ วนัน เขาถึงความพินาศเช่ นนันแล้ ว จักได้
ความสํ าเร็จเช่ นนัน เขาตังอยู่ในมนุษยโลกนีสินร้ อยปี เป็ นผู้
พรัຄงพร้ อมด้ วยกามคุณทังปวง เมือຄ ตายไปจักเข้ าถึงความเป็ น
สหายแห่ งท้ าววาสวะ ในสั มปรายภพ.
จบ กุมารเปตวัตถุที  ๕

๕. กุมารเปตวัตถุ - ว่าด้วยเด็กพูดวาจาหยาบเป็นบาปได้

๒๒๓

อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๕
เรือຄ งแห่งกุมารเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า อจฺเฉรรูปํ สุคตสฺสญาณํ
ดังนี. เรือຄ งนัน มีอตั ถุปปั ตติเหตุเป็ นอย่างไร.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี อุบาสกและอุบาสิกาเป็ นอันมาก เป็ น
หมูก่ นั โดยธรรม สร้างมณฑปหลังใหญ่ไว้ในพระนคร ประดับมณฑป
นัน ด้วยผ้า นานาพรรณ นิมนต์พระศาสดาและพระภิกษุ สงฆ์มาแต่
เช้า ตรู่ ให้ภกิ ษุ สงฆ์ม ีพระพุทธเจ้า เป็ น ประธานนังบนอาสนะที
ຄ
ຄลาด
ด้วยเครือຄ งลาดอย่างดีควรแก่ คา่ มาก บูชาด้วยสักการะมีของหอม
และดอกไม้เป็ นต้นแล้ว ให้มหาทานเป็ นไป. บุรษุ คนหนึຄง มีจติ ถูก
มลทินคือความตระหนีຄกลุม้ รุม พอเห็นดังนัน ทนต่อสักการะนัน ไม่
ได้ จึงกล่าวอย่างนีวา่ สิงຄ ทัง หมดนี ทิง เสียทีຄกองหยากเยือຄ ยังจะดี
กว่าการทีจຄ ะถวายแก่สมณะโล้นเหล่านี ซึงຄ หาความดีมไิ ด้เลย. พวก
อุบาสกอุบาสิกาได้ฟังดัง นัน เกิด ความสลดใจพากัน คิด ว่า การทีຄ
บุรษุ นีขวนขวายสร้างวจีกรรมชัวຄ อันเป็ นเหตุให้ผดิ แล้วในภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็ นประธานถึง อย่างนี จัด ว่า เป็ น กรรมอัน หนัก หนอ
ดังนีแล้ว จึงได้บอกเรือຄ งนัน แก่มารดาของเขาแล้วกล่าวว่า เธอจง
พาลูกไปขอขมาโทษพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก.
มารดารับคําแล้ว เมือຄ จะขู่บุตรให้ยนิ ยอม จึงเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า และเยียຄ มภิกษุสงฆ์ แสดงโทษทีบຄ ุตรกระทําไว้ ให้ขมาโทษ
แล้ว ได้กระทํา การบูชา ด้วยการถวายข้าวยาคูตลอด ๗ วัน แด่
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์. หลังจากนัน ไม่นานนักบุตรก็ทาํ
กาละ บังเกิดในท้องของหญิงแพศยา. ผูเ้ ลีย งชีพด้วยกรรมทีຄเศร้า
หมอง. ก็พอบุตรเกิดขึน เท่านัน มารดารูว้ า่ เป็ นเด็กชาย ก็ให้เขาไป
ทิง เสียทีຄป่าช้า. บุตรนัน อันพลังแห่งบุญของตนคุม้ ครองรักษาไว้
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ในทีนຄ นั  ไม่ถกู อะไร ๆ เบียดเบียน จึงหลับเป็ นสุขเหมือนหลับทีตຄ กั
ของมารดา. ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเทวดาพากันรับคุม้ ครอง
รักษาบุตรนัน ไว้.
ครัน เวลาใกล้รงุ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เสด็จ ออกจากมหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูสตั ว์โลกด้วยพุทธจักษุ ทอดพระเนตรเห็นเด็ก
นัน ทีถຄ กู ทอดทิง ไว้ทปຄี ่ าช้า จึงได้เสด็จไปยังป่ าช้า ในเวลาพระอาทิตย์
ขึน . มหาชนประชุมกันว่า พระศาสดาเสด็จมาในทีนຄ ี เห็นจะมีเหตุ
อะไรในทีຄนี. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสแก่บริษทั ผู้ประชุมกันแล้วว่า
เด็กคนนีไม่มใี ครรูจ้ กั บัดนีถกู ทอดทิง ไว้ในป่ าช้า ไร้ทຄพี งຄึ ก็จริง ถึง
อย่างนัน เด็กคนนีนนั  ก็จกั ได้รบั สมบัตอิ นั โอฬารในภายหน้า ทัง ใน
ปั จจุบนั ชาติและอภิสมั ปรายภพ แล้วถูกพวกมนุษย์เหล่านัน ทูลถาม
ว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ในชาติปางก่อน เด็กคนนีทาํ กรรมอะไรไว้
ดังนีจงึ ทรงประกาศกรรมทีຄเด็กกระทําไว้ และสมบัติทຄเี ด็กพึงได้รบั
ในอนาคต โดยนัยเป็ นต้นว่า :หมู่ชนได้กระทํา การบูชาอย่างโอฬาร แก่ พระภิกษุ สงฆ์ม ีพระพุทธเจ้าเป็ นประธาน แต่จติ ของเด็กนัน กลับกลายเป็ นอย่างอืຄน จึง
ได้กล่าววาจาหยาบคาย มิใช่ของสัตบุรษุ ดังนีแล้ว
จึงแสดงธรรมอันเหมาะสมแก่อธั ยาศัยของบริษทั ทีพຄ ากันมาประชุม แล้ว จึง ได้ตรัส พระธรรมเทศนาทีຄพระองค์ทรงยกขึน แสดงด้วย
พระองค์เอง ในเวลาจบสัจจะ สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรัสรู้ธรรม. ก็
กฎุมพีคนหนึຄง ผู้มที รัพย์ ๘๐ โกฏิ ได้ขอรับเด็กนัน ต่อพระพักตร์
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า เป็ นบุตรบุญธรรมของเรา. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงพระดําริวา่ เด็กนี อันบุญกรรมมีประมาณเท่านีรกั ษาไว้แล้ว
และมหาชนพากันกระทําการอนุเคราะห์ ดังนีแล้ว จึงเสด็จไปยังพระ
วิหาร.
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สมัยต่อมา เมือຄ กฎุมพีนนั  ทํากาละแล้ว เธอก็ปกครองทรัพย์ทຄี
กฎุมพีนนั  มอบให้ เก็บ รวมทรัพย์ไว้ ได้เป็ น คฤหบดี มีสมบัติมาก
ในพระนครนัน เอง ได้เป็ นผู้ยนิ ดีในการให้ทานเป็ นต้น. ภายหลัง
วัน หนึຄง ภิกษุ ทงั  หลายสนทนากัน ในโรงธรรมว่า น่า อัศจรรย์ พระ
ศาสดาเป็ นผูอ้ นุเคราะห์สตั ว์ทงั  หลาย เด็กชือຄ แม้นนั  ในกาลนัน เป็ น
คนอนาถา แต่บดั นีเสวยสมบัตมิ าก และกระทําบุญอย่างโอฬาร พระ
ศาสดา ทรงสดับดังนัน แล้ว ทรงพยากรณ์วา่ ภิกษุทงั  หลายมิใช่เธอ
จะมีสมบัตแิ ต่เพียงเท่านี โดยทีแຄ ท้ ในเวลาสิน อายุ จักบังเกิด เป็ น
โอรสของท้าวสักกเทวราช ในภพชัน ดาวดึงส์ และจัก ได้สมบัติอนั
เป็ นทิพย์. ภิกษุทงั  หลายและมหาชน ได้ฟังดังนัน แล้ว คิดว่าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงมีพระนามว่า ผู้เห็น กาลไกล ทรงสดับ เหตุ นนั 
แล้ว เสด็จไป เมือຄ เขาพอเกิดมาเท่านัน ก็ถกู ทิง ในป่ าช้าผีดบิ เสด็จไป
ในทีຄนนั  เพือຄ กระทําการสงเคราะห์เธอดังนีแล้ว จึงพากันชมเชยพระ
ญาณอันพิเศษของพระศาสดา แล้วได้กราบทูลประวัตขิ องเด็กนัน ใน
อัตภาพนัน . พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย เมือຄ จะแสดงความนัน จึง
ได้กล่าวคาถา ๖ คาถาว่า :พระญาณของพระสุ คตศาสดาน่ า อัศจรรย์ เป็ นเหตุ ให้
พระองค์ ทรงพยากรณ์ บุคคลว่ า บุคคลบางคนมีบุญมาก บาง
คนมีบุญน้ อย. กุมารนีถ ูกทอดทิง ในป่ าช้ าเป็ นอยู่ได้ ด้วยนํา นม
ทีຄ ไหลออกจากนิว มือ ตลอดราตรี ยักษ์ และภูต ปี ศาจ หรือ งู
เล็ก งู ใหญ่ ก็ไม่ เบียดเบียนเด็ก ผู้ มี บุญ อัน ได้ ทาํ ไว้ แล้ว แม้
สุ นัข ทัง หลายก็ พากัน มาเลีย เล็บ เท้ า ทัง สองของเด็ก นี ฝูง กา
และสุ นัข จิง จอกก็พากัน มาเดิน เวียนรักษา ฝูง นกก็พากัน มา
คาบเอามลทินครรภ์ ไปทิง ส่ วนฝูง กาพากัน มาเอาขีตาไปทิง
มนุษย์ และอมนุษย์ ไร ๆ มิได้ จัดแจงรักษาเด็กนี หรือใคร ๆ ทีຄ
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จะทําเมล็ดพรรณผักกาดให้ เป็ นยารักษาก็มไิ ด้ มี และไม่ ได้ ถอื
เอาการประกอบฤกษ์ ยาม ทังไม่ ได้ ประกอบพิธีมงคลเช่ นการ
เรีຄย รายซึຄง ข้ าวเปลือกทัง ปวง พระผู้มพี ระภาคเจ้ า อัน เทวดา
และมนุษย์ บูชาแล้ ว มีพระปั ญญากว้ างขวาง ได้ ทอดพระเนตร
เห็น เด็ก อัน บุคคลนํา มาทิง ไว้ ในป่ าช้ า ในราตรี ผู้ ถงึ ซึຄง ความ
ทุกข์ อย่ างยิงຄ เช่ น นี เหมือนก้อนเนยใสหวันຄ ไหวอยู่ มี ความ
สงสั ยว่ า รอดหรือไม่ รอดหนอ เหลืออยู่ แต่ สักว่ าชีวติ ครัน
แล้ วได้ พยากรณ์ ว่า เด็กนีจักเป็ นผู้ มีสกุลสู ง มีโภคสมบัติใน
พระนครนี
พวกอุบาสกผูย้ นื อยูใ่ นทีใຄ กล้พระศาสดาทูลถามว่า
อะไรเป็ นวัตรเป็ นพรหมจรรย์ ของเขา นี เป็ นวิบากแห่ ง
วัตรหรือพรหมจรรย์ ทีຄเขาประพฤติแล้ วเช่ นไร เขาถึงความ
พินาศเช่ น นี แล้ ว จัก เสวยความสํ าเร็จ เช่ น นัน เพราะกรรม
อะไร.
บัดนี พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ถูกอุบาสกเหล่านัน ทูลถามแล้ว ได้
ทรงพยากรณ์ ในเวลานัน โดยประการทีຄพระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย
เมือຄ จะแสดงได้กล่าวคาถา ๔ คาถาว่า :มหาชนได้ ทาํ การบูชาอย่ างโอฬาร แก่ ภิกษุ สงฆ์ มี พระพุทธเจ้ าเป็ นประธาน เด็กนันมิได้ มีจิตเอือ เฟื อในการบูชา ได้
กล่ าววาจาหยาบคายอันมิใช่ ของสั ตบุรุษ ภายหลังเด็กนันอัน
มารดาตักเตือนให้ กลับความวิตกอันลามกนันแล้ ว กลับได้ ปีติ
และความเลือຄ มใส ได้ บํารุงพระตถาคต ซึຄงประทับอยู่ทีຄพระ
เชตวัน มหาวิหารด้ วยข้ าวยาคู ๗ วัน ข้ อ นัน เป็ นวัตรเป็ น
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พรหมจรรย์ ของเขา นี เป็ นวิบากแห่ ง วัตรและพรหมจรรย์ ทีຄ
เขาประพฤติแล้ วนัน เขาถึงความพินาศเช่ นนีแ ล้ว จักได้ ความ
สํ าเร็จเช่ นนัน เขาตังอยู่ในมนุษยโลกนี สิน ๑๐๐ ปี เป็ นผู้
พรัຄงพร้ อมด้ วยกามคุณทังปวง เมือຄ ตายไปจักเข้ าถึงความเป็ น
สหายแห่ งท้ าววาสวะในสั มปรายภพ.
จบ อรรถกถากุมารเปตวัตถุที  ๕
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๖. เสรินีเปติวัตถุ
ว่าด้วยคนตระหนี่ไปเกิดเป็นเปรต
อุบาสกคนหนึຄงถามนางเปรตเสรินีวา่
[๑๑๖] ท่ านเปลือยกาย มีผวิ พรรณน่ าเกลียด ซู บผอม สะพรัຄงไป
ด้ วยเส้ นเอ็น ผอมยิงຄ นักจนเห็นแต่ ซีຄโครง ท่ านเป็ นใคร มายืน
อยู่ทนีຄ ี.
นางเปรตเสรินีตอบว่า
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรต ตกทุกข์ เกิดในยมโลก
ทํากรรมอันลามกไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
อุบาสกถามว่า
ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ หรือเพราะ
วิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
นางเปรตเสรินีตอบว่า
เมือຄ สมณพราหมณ์ ทงั หลายผู้เป็ นทีຄพงึຄ อันหาโทษมิได้ มี
อยู่ ดิฉันถูกความตระหนีຄครอบงํา จึงไม่ สัຄงสมบุญแม้ เพียงกึงຄ
มาสก เมือຄ ไทยธรรมมีอยู่ ไม่ ทาํ ทีพຄ งึຄ แก่ตน ดิฉันหิวนํา เข้ าไป
ใกล้ แม่ นํา แม่ นํา กลับ ว่ างเปล่ า ไป ในเวลาร้ อน ดิฉัน เข้ าไป
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สู่ ร่มไม้ ร่ มไม้ กลับกลายเป็ นแดดไป ทังลมก็กลับกลายเป็ น
เปลวไฟเผาร่ างกายของดิฉันฟุ้ งไป ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉัน
ควรจะเสวยทุกข์ มีความกระหายเป็ นต้ น ตามทีຄกล่าวมาแล้ว
นีและทุกข์ อย่ างอืนຄ อันชัຄวช้ าทารุณกว่ านัน ท่ านไปถึงหัตถินีนครแล้ ว ขอช่ วยบอกแก่ มารดาของดิฉันว่ า เราเห็นธิดาของ
ท่ านตกทุกข์ เกิดในยมโลก เขาจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก เพราะ
ทําบาปกรรมไว้ ทรัพย์ ของดิฉันมีอยู่ ๔ แสน ดิฉันซ่ อนไว้
ภายใต้ เตียง ไม่ ได้ บอกใคร ๆ ขอมารดาของดิฉันจงถือเอา
ทรัพย์ จากทีຄซ่อนไว้ นัน ให้ ทานบ้ าง เลีย งชีวติ บ้ าง ครันให้
ทานแล้ว ขอจงอุทศิ ส่ วนบุญมาให้ แก่ ดฉิ ันบ้ าง เมือຄ นันดิฉัน
จะมีความสุ ข สํ าเร็จความประสงค์ ทงั ปวง
อุบาสกนัน รับคําของนางเปรตเสรินีแล้วกลับไปสูห่ ตั ถินีนคร บอก
แก่มารดาของนางว่า
ข้ าพเจ้ า เห็นนางเสรินีธิดาของท่ าน เขาตกทุกข์ เกิดใน
ยมโลก เพราะได้ ทาํ กรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก นาง
ได้ สัຄง ฉัน ในทีຄ นัน ว่ า ท่ านไปถึง หัตถินีนครแล้ ว จงบอกแก่
มารดาของดิฉันด้ วยว่ า ธิดาของท่ านเราเห็นแล้ว ตกทุกข์ เกิด
อยู่ในยมโลก เพราะทํากรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไปสู่ เปตโลก
เธอบอกว่ า ทรัพย์ ของดิฉันมีอยู่ ๔ แสน ดิฉันซ่ อนไว้ ภายใต้
เตียงไม่ ได้ บอกใคร ๆ ขอมารดาของดิฉันจงถือเอาทรัพย์ จาก
ทีซຄ ่ อนนันมาให้ ทานบ้ าง เลีย งชีวติ บ้ าง ครันให้ ทานแล้ วขอจง
อุทศิ ส่ วนบุญไปให้ แก่ ดฉิ ัน เมือຄ นันดิฉันจักมีความสุ ขสํ าเร็จ
ความประสงค์ ทงั ปวง ก็มารดาของนางเปรตเสรินีนัน ถือเอา
ทรัพย์ ทีຄ นางเปรตเสรินี ซ่อนไว้ นัน มาให้ ทาน ครัน แล้ว อุทศิ
ส่ วนบุญไปให้ นางเปรตเสรินี นางเปรตเสรินีเป็ นผู้มีความสุ ข
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แม้ มารดาของนางก็เป็ นอยู่สบาย.
จบ เสรินีเปติวตั ถุที  ๖

อรรถกถาเสรินีเปติวัตถุที่ ๖
พระศาสดาเมือຄ เสด็จประทับอยูท่ พຄี ระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
นางเสรินีเปรต จึงได้ตรัสพระคาถามีคาํ เริมຄ ต้นว่า นคฺคา ทุพพฺ ณฺ ณรูปาสิ ดังนี.
ได้ยนิ ว่าในหัตถินีบุร ี ในแคว้นกุรรุ ฐั มีหญิงคนหนึຄงชือຄ ว่า เสรินี
ได้เป็ น ผู้อาศัย รูป เลีย งชีวติ . ก็ภกิ ษุ ทงั  หลายจากทีຄนนั  ๆ ได้มา
ประชุมกันในหัตถินีบุรนี นั  เพือຄ ต้องการทําอุโบสถ. ได้มภี กิ ษุจาํ นวน
มากมาประชุมกันอีก. มนุษย์ทงั  หลายเห็นดังนัน จึงจัดเตรียมเครือຄ ง
อุปกรณ์ ในการบําเพ็ญ ทานเป็ น อัน มาก มีเมล็ด งาและข้าวสารเป็ น
ต้น และมีเนยใส เนยข้น และนําผึง เป็ นต้น บําเพ็ญมหาทาน. ก็สมัย
นัน นางคณิกาคนนัน ไม่มีศรัทธาไม่ม ีความเลือຄ มใส จิต ถูก กลุม้ รุม
ด้วยมลทินคือความตระหนีຄ แม้จะถูกพวกมนุษย์เหล่านัน ให้กาํ ลังใจ
ว่า มาซิเธอ ก่อนอืຄนจงอนุโมทนาทานนี นางก็กลับประกาศยืนยัน
ความไม่เลือຄ มใสแก่มนุษย์เหล่านัน ว่า จะมีประโยชน์อะไรด้วยทานทีຄ
ให้แก่พวกสมณะโล้น คุณค่าของการบริจาคสิงຄ ของบําเพ็ญทานนี จัก
มีแต่ไหน.
สมัย ต่อ มา นางทํา กาละแล้ว บังเกิด เป็ น เปรต ทีຄหลัง คู แห่ง
ปั จจันตนครแห่งหนึຄง. ลําดับนัน อุบาสกชาวเมืองหัตถินีบุรคี นหนึຄง
ไปยังนครนัน เพือຄ ทําการค้า ในเวลาใกล้รงุ่ แห่งราตรี ได้ไปยังหลังคู
ด้วยประโยชน์บางอย่างเช่นนัน . นางเห็นเขาทีนຄ นั  ก็จาํ ได้ เป็ นคน
เปลือยมีรา่ งกายเหลือเพียงหนังหุม้ กระดูก เห็นเข้าน่าสะพรึงกลัวยิงຄ
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นัก ได้ยนื แสดงตนอยูใ่ นทีไຄ ม่ไกล. อุบาสกนัน เห็นนางนัน แล้ว ถาม
เป็ นคาถาว่า :ท่ านเปลือยกาย มีรูปพรรณน่ าเกลียด ซู บผอม สะพรัຄงไป
ด้ วยเส้ นเอ็น ดูก่อนนางผู้ซูบผอมจนเห็นแต่ ซีຄโครง ท่ านเป็ น
ใครหนอ มายืนอยู่ทนีຄ ี.
ฝ่ ายนางเปรต จึงประกาศตนแก่อุบาสกนัน ด้วยคาถาว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นเปรต ตกทุกข์ ได้ ยาก เกิดใน
ยมโลก ทํากรรมอันลามกไว้ จึงจากโลกนี ไปสู่ เปตโลก.
นางถูกอุบาสกนัน ถามถึงกรรมทีตຄ นกระทําด้วยคาถาอีกว่า :ท่ านทํากรรมชัຄว อะไรไว้ ด้ วยกาย วาจา และใจ หรือ
เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก
จึงบอกกรรมทีตຄ นกระทําไว้ และประโยชน์ทเຄี ขาพึงกระทําให้แก่
ตนอีก ด้วยคาถา ๖ คาถานีวา่ :เมือຄ สมณพราหมณ์ ทงั หลายผู้เป็ นทีຄพงึຄ อันหาโทษมิได้ มี
อยู่ ดิฉันถูกความตระหนีຄครอบงํา จึงไม่ สัຄงสมบุญแม้ เพียงกึงຄ
มาสก เมือຄ ไทยธรรมมี อยู่ ไม่ ทาํ ทีຄ พงึຄ แก่ ตน ดิฉัน กระหาย
นํา เข้ าไปยังแม่ นํา แม่ นํา ก็กลับว่ างเปล่ าไป ในเวลาร้ อนดิฉัน
เข้ าไปยังร่ มไม้ ร่ มไม้ กลับกลายเป็ นแดดไป ทังลมก็กลับกลาย
เป็ นเปลวไฟไป เผาร่ างของดิฉัน ฟุ้ งไป ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ
ดิฉันควรจะเสวยทุกข์ มีความกระหายเป็ นต้ น ตามทีຄกล่าวแล้ ว
นี และทุกข์ อย่ างอืนຄ อันชัຄวช้ าทารุณกว่ านัน ท่ านไปถึงหัตถินีนครแล้ว ขอช่ วยบอกแก่ มารดาดิฉันว่ า เราเห็นธิดาของท่ าน
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ตกทุกข์ เกิด ในยมโลก เขาจากโลกนี ไปยัง เปตโลก เพราะ
ทําบาปกรรมไว้ ทรัพย์ ของดิฉันมีอยู่ ๔ แสน ดิฉันซ่ อนไว้
ภายใต้ เตียง ไม่ ได้ บอกแก่ ใคร ๆ ขอมารดาของดิฉัน จงถือเอา
ทรัพย์ จากทีຄซ่อนไว้ นันเถิด ให้ ทานบ้ าง เลีย งชีวติ บ้ าง ครันให้
ทานแล้ว ขอจงอุทศิ ส่ วนบุญมาให้ แก่ ดฉิ ันบ้ าง เมือຄ นันดิฉันก็
จะมีความสุ ข สํ าเร็จความประสงค์ ทงั ปวง.
เมือຄ นางเปรตนัน กล่าวอย่างนี อุบาสกนัน รับคําของนางนัน แล้ว
พิจารณากรณียกิจของตนในทีนຄ นั  เสร็จแล้ว จึงไปยังหัตถินีนคร แจ้ง
เรือຄ งนัน แก่มารดาของนาง. เพือຄ จะแสดงเรือຄ งนัน พระสังคีตกิ าจารย์
ทัง หลาย จึงกล่าวว่า :อุบาสกนัน รับคําของนางเปรตนันแล้ ว กลับไปสู่ หัตถินีนคร บอกแก่ มารดาของนางว่ า ข้ าพเจ้ าเห็นธิดาของท่ าน เขา
ตกทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะได้ กระทํากรรมชัຄวไว้ จึงจากโลก
นี ไปสู่ เปตโลก นางได้ สัຄงฉันในทีຄนันว่ า ท่ านไปถึงหัตถินีนคร
แล้ ว จงบอกแก่ มารดาของดิฉันด้ วยว่ า ธิดาของท่ านเราเห็น
แล้ ว ตกทุกข์ เกิดอยู่ในยมโลก เพราะทํากรรมชัຄวไว้ จึงจาก
โลกนีไ ปสู่ เปตโลก ทรัพย์ ของดิฉันมีอยู่ ๔ แสน ดิฉันซ่ อนไว้
ภายใต้ เตียงไม่ ได้ บอกแก่ ใคร ๆ ขอมารดาของดิฉัน จงถือเอา
ทรัพย์ จากทีຄซ่อนไว้ นัน มาให้ ทานบ้ าง เลีย งชีวติ บ้ าง ครันให้
ทานแล้ว จงอุทศิ ส่ วนบุญไปให้ แก่ ดฉิ ัน เมือຄ นัน ดิฉัน จักมี
ความสุ ข สํ าเร็จความประสงค์ ทงั ปวง ก็มารดาของนางเปรต
นัน ถือเอาทรัพย์ ทีຄนางเปรตซ่ อนไว้ นัน มาให้ ทาน ครันแล้ว
อุทศิ ส่ วนบุญไปให้ นางเปรต นางเปรตเป็ นผู้ มีความสุ ข แม้
มารดาของนาง ก็เป็ นอยู่สบาย.
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มารดาของนางได้ฟังดังนัน แล้ว ได้ถวายทานแด่ภกิ ษุสงฆ์ อุทศิ
ไปให้นาง. เพราะเหตุนนั  นางตัง อยู่ในความสมบูรณ์ ด้วยเครือຄ ง
อุปกรณ์ ทຄีได้มา แสดงตนแก่ มารดา บอกเหตุ นนั  ให้ทราบ มารดา
แจ้ง แก่ ภกิ ษุ ทงั  หลาย. ภิกษุ ทงั  หลาย กราบทูล เรือຄ งนัน แด่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น
อัตถุปปั ตติเหตุ จึงทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว. เทศนา
นัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.
จบ อรรถกถาเสรินีเปติวตั ถุที  ๖
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๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑
ว่าด้วยนายพรานเนื้อใจหยาบตายไปเป็นเปรต
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๑๗] ท่ านเป็ นคนหนุ่มแน่ น ห้ อมล้อมด้ วยเทพบุตรและเทพธิดา
รุ่งเรืองอยู่ ด้วยกามคุณ อัน ให้ เกิด ความกําหนัด ยินดีในราตรี
เสวยทุกข์ ในกลางวัน ท่ านได้ ทาํ กรรมอะไรไว้ ในชาติก่อน.
เปรตนัน ตอบว่า
เมือຄ ก่อน กระผมเป็ นพรานเนือ อยู่ ทีຄ กรุง ราชคฤห์ อนั
น่ า รืຄนรมย์ มี ภูเขาล้อมรอบ (ปั ญจคีรีนคร) เป็ นผู้ มี ฝ่ามือ
เปื อนโลหิต เป็ นคนหยาบช้ า ทารุณ มี ใจประทุษร้ ายในสั ตว์
เป็ นอันมากผู้ทีຄไม่ ได้ กระทําความโกรธเคืองให้ ยินดีแต่ ในการ
เบียดเบียนสั ตว์ อนืຄ เป็ นผู้ไม่ สํารวมด้ วยกาย วาจา ใจ เป็ น
นิตย์ อุบาสกคนหนึຄงผู้ เป็ นสหายของกระผม เป็ นคนใจดีมี
ศรัทธา ก็อบุ าสกคนนัน เป็ นคนเอ็นดูกระผม ห้ ามกระผมอยู่
เนือง ๆ ว่ า อย่ าทําบาปกรรมเลย พ่อเอ๋ย อย่ าไปทุคติเลย ถ้ า
ท่ านปรารถนาความสุ ขในโลกหน้ า จงงดเว้ นการฆ่ าสั ตว์ อัน
เป็ นการไม่ สํารวมเสี ย เถิด กระผมฟั ง คําของสหายผู้ หวังดีมี
ความอนุเคราะห์ ด้วยประโยชน์ นันแล้ว ไม่ ทาํ ตามคําสัຄ งสอน
๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑

๒๓๕

ทังสิน เพราะกระผมเป็ นคนไม่ มีปัญญา ยินดีในบาปตลอด
กาลนาน สหายผู้ มี ปัญญาดี นัน แนะนํา กระผมให้ ตงั อยู่ ใน
ความสํ ารวมด้ วยความอนุเคราะห์ ว่า ถ้ าท่ านฆ่ าสั ตว์ ในกลาง
วัน ส่ วนกลางคืนจงงดเว้ นเสี ย กระผมจึงฆ่ าสั ตว์ แต่ เฉพาะ
กลางวัน กลางคืนเป็ นผู้สํารวมงดเว้ น เพราะฉะนันกลางคืน
กระผมจึงได้ รับความสุ ข กลางวันได้ เสวยทุกข์ ถูกสุ นัขรุมกัด
กิน และกลางคืนได้ เสวยทิพยสมบัติ ด้ วยผลแห่ งกุศลธรรม
นัน ส่ วนกลางวันฝูงสุ นัขมีจิตเดือดดาลพากันห้ อมล้อมกัดกิน
กระผมรอบด้ าน ก็ชนเหล่ าใดผู้มีความเพียรเนือง ๆ บากบัຄน
มันຄ ในศาสนาของพระสุ คต กระผมเข้ าใจว่ า ชนเหล่ านันจักได้
บรรลุอมตบทอันปั จจัยอะไร ๆ ปรุงแต่ งไม่ ได้ อย่ างแน่ นอน.
จบ ปฐมมิคลุททเปตวัตถุที  ๗

อรรถกถาปฐมมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๗
เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั มหาวิหาร ทรง
พระปรารภมิคลุททกเปรต จึงตรัสพระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า นรนาริปรุ กฺขโต ยุวา ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงราชคฤห์ ยังมีพรานคนหนึຄง เทียຄ วล่าเนือเลีย ง
ชีพ ตลอดคืน และวัน. พรานนัน ได้ ม ีอุบาสกคนหนึຄง เป็ น มิตร.
อุบาสกนัน เมือຄ ไม่อาจจะให้นายพรานนัน กลับจากความชัวตลอด
ຄ
กาลได้ จึงชักชวนในการบุญตอนราตรีวา่ มาเถอะสหาย ท่านจงงด
เว้นจากปาณาติบาต ในตอนกลางคืน. เขางดเว้นในตอนกลางคืน
กระทําปาณาติบาตในตอนกลางวันเท่านัน .
๒๓๖

เปตวัตถุ

สมัยต่อมา เขาทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ นเวมานิกเปรต ใกล้กรุง
ราชคฤห์ เสวยทุกข์อย่างใหญ่ตลอดในเวลากลางวัน แต่ได้เสวยสุขมี
ความเพียบพร้อมพรังพร้
ຄ อมบําเรอด้วยกามคุณ ๕ ในกลางคืน. ท่าน
นารทะเห็นดังนัน จึงสอบถามด้วยคาถานีวา่ :ท่ านเป็ นคนหนุ่มแน่ น ห้ อมล้อมด้ วยเทพบุตรและเทพธิดา
รุ่งเรืองอยู่ ด้วยกามคุณ อัน ให้ เกิด ความกําหนัด ยินดี ในราตรี
เสวยทุกข์ ในกลางวัน ท่ านได้ กระทํากรรมอะไรไว้ ในชาติก่อน.
เปรตได้ฟังดังนัน เมือຄ จะบอกกรรมทีຄตนกระทําไว้ จึงได้กล่าว
คาถาเหล่านีวา่ :เมือຄ ก่อน กระผมเป็ นพรานเนือ อยู่ทีຄกรุงราชคฤห์ อนั น่ า
รืຄนรมย์ มีภูเขาล้อมรอบ (เบญจคีรีนคร) เป็ นผู้ มีฝ่ามือเปื อน
ด้ วยโลหิต เป็ นคนหยาบช้ า ทารุณ มีใจประทุษร้ ายในสั ตว์
เป็ นอันมาก ผู้ไม่ ได้ กระทําความโกรธเคืองให้ ยินดีแต่ ในการ
เบียดเบียนสั ตว์ อนืຄ เป็ นผู้ ไม่ สํารวมด้ วยกาย วาจา ใจ เป็ น
นิตย์ อุบาสกคนหนึຄง ผู้เป็ นสหายของกระผม เป็ นคนมีใจดี
มีศรัทธา ก็อบุ าสกคนนัน เป็ นคนเอ็นดูกระผม ห้ ามกระผม
อยู่ เนือง ๆ ว่ า อย่ า ทํากรรมชัຄว เลย พ่อ เอ๋ ย อย่ า ไปทุคติ
เลย ถ้ าท่ านปรารถนาความสุ ขในโลกหน้ า จงงดเว้ นจากการ
ฆ่ าสั ตว์ อันเป็ นการไม่ สํารวมเสี ยเถิด กระผมฟั งคําของสหาย
ผู้หวังดี มีความอนุเคราะห์ ด้วยประโยชน์ นันแล้ว ไม่ ทาํ ตาม
คําสัຄ งสอนทังสิน เพราะกระผมเป็ นคนไม่ มีปัญญา ยินดีแต่ ใน
บาปตลอดกาลนาน สหายผู้มีปัญญาดีนัน แนะนํากระผมให้
ตังอยู่ในความสํ ารวม ด้ วยความอนุเคราะห์ ว่า ถ้ าท่ านฆ่ าสั ตว์
ในตอนกลางวัน ส่ วนกลางคืนจงงดเว้ นเสี ย กระผมจึงฆ่ าสั ตว์
๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑ - ว่าด้วยนายพรานเนื้อใจหยาบตายไปเป็นเปรต

๒๓๗

แต่ เฉพาะกลางวัน กลางคืนเป็ นผู้สํารวมงดเว้ น เพราะฉะนัน
ในเวลากลางคืน กระผมจึงได้ รับความสุ ข ส่ วนตอนกลางวัน
ได้ เสวยทุกข์ ถูกสุ นัขรุมกัดกิน เมือຄ เวลากลางคืนมาถึงจะได้
เสวยทิพยสมบัติ ด้ วยผลแห่ งกุศลกรรมนัน ส่ วนกลางวันฝูง
สุ นัขมีจิตเดือดดาล พากันห้ อมล้ อมกัดกินกระผมรอบด้ าน ก็
ชนเหล่าใด ผู้มีความเพียรเนือง ๆ บากบัຄนมันຄ ในศาสนาของ
พระสุ คตเจ้ า กระผมเข้ าใจว่ าชนเหล่ านัน จักได้ บรรลุอมตบท
อันปั จจัยอะไร ๆ ปรุงแต่ งไม่ ได้ อย่ างแน่ นอน.
ในคาถาสุดท้าย มีความสังเขปดัง ต่อ ไปนี ก็ขนึ ชือຄ ว่า คนประเภทอย่างเรา ก็ได้กระทํา เพียงเป็ น ผู้งดเว้นจากเหตุ คอื การฆ่าสัตว์
เฉพาะในกลางคืน ยังได้เสวยทิพยสมบัตถิ งึ เพียงนี ก็บุรษุ เหล่าใดผู้
ขวนขวายยังยื
ຄ นมันคง
ຄ คือหมันประกอบเนื
ຄ
อง ๆ ในอธิศลี เป็ นต้น ใน
พระศาสนาของพระผูม้ พี ระภาคสุคตพุทธเจ้า บุรษุ เหล่านัน เป็ นผูม้ ี
บุญ เห็นจะบรรลุอมตธรรม อันได้นามว่า อสังขตบท อันไม่เจือปน
ด้วยโลกิยสุขอย่างเดียวเท่านัน คือ บุรษุ เหล่านัน ย่อมสมควร ย่อม
ไม่มกี ารห้ามอะไร ๆ ในการบรรลุอมตบทนัน .
เมือຄ เปรตนัน กล่าวอย่างนีแล้ว พระเถระจึงกราบทูลเรือຄ งนัน แด่
พระศาสดา. พระศาสดาทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ
แล้ว ทรงแสดงธรรมแก่ บริษทั ผู้ถงึ พร้อมแล้ว คํา ทัง หมดมีนยั ดัง
กล่าวแล้วนันแล.
ຄ
จบ อรรถกถาปฐมมิคลุททกเปตวัตถุที  ๗

๒๓๘
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๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒
ว่าด้วยกรรมให้พรานเนื้อเสวยทุกข์ในป่าช้า
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๑๘] ท่ านรืຄนรมย์ อยู่ในเรือนยอดและปราสาทบนบัลลังก์ อนั ปู
ลาดด้ วยผ้ าขนสั ตว์ ด้ วยดนตรี เครืຄอง ๕ อันบุคคลประโคม
แล้ว ภายหลัง เมือຄ สิน ราตรี พระอาทิตย์ ขนึ แล้ว ท่ านเข้ าไป
เสวยทุกข์ เป็ นอัน มากอยู่ ในป่ าช้ า ท่ านทํากรรมชัຄว อะไรไว้
ด้ วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงได้ เสวย
ทุกข์ เช่ นนี.
เปรตนัน ตอบว่า
เมือຄ ก่อน กระผมเป็ นพรานเนือ อยู่ทีຄกรุงราชคฤห์ อนั น่ า
รืຄนรมย์ มี ภูเขาล้ อมรอบ (ปั ญจคีรีนคร) เป็ นคนหยาบช้ า
ทารุณ ไม่ สํารวมกาย วาจา ใจ อุบาสกคนหนึຄงผู้เป็ นสหาย
ของกระผม เป็ นคนใจดีมีศรัทธา มีภกิ ษุผู้คุ้นเคยของเขาเป็ น
สาวกของพระโคดม ก็อุบาสกนันเอ็นดูกระผม ห้ ามกระผม
เนือง ๆ ว่ า อย่ าทําบาปกรรมเลย พ่อเอ๋ย อย่ าไปทุคติเลย ถ้ า
สหายปรารถนาความสุ ขในโลกหน้ า จงงดเว้ นการฆ่ าสั ตว์ อนั
เป็ นการไม่ สํารวมเสี ยเถิด ฯลฯ (เหมือนเรืຄองทีຄ ๗) กระผม
๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒

๒๓๙

เข้ าใจว่ า ชนเหล่ านันจักได้ บรรลุอมตบท อันปั จจัยอะไร ๆ
ปรุงแต่ งไม่ ได้ เป็ นแน่ .
จบ ทุตยิ มิคลุททกเปตวัตถุที  ๘

อรรถกถาทุติยมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘
เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั มหาวิหาร ทรง
พระปรารภมิคลุททกเปรตอีกตนหนึຄง จึงตรัสคําเริมຄ ต้นว่า กูฏาคาเรจ ปาสาเท ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงราชคฤห์ มาณพ ชือຄ ว่ามาควิกะคนหนึຄง แม้
เป็ นผูเ้ พียบพร้อมด้วยสมบัติ ก็ละโภคสุข ออกเทียຄ วล่าเนือตลอดทัง
คืนและวัน. อุบาสกคนหนึຄง ผูเ้ ป็ นสหายของเธอ อาศัยความเอ็นดู
จึงให้โอวาทว่า ดีละสหาย เธอจงงดเว้นจากปาณาติบาต เธออย่าได้
มีเพือຄ สิงຄ อันมิใช่ประโยชน์ เพือຄ ทุกข์ตลอดกาลนานเลย. เธอหาได้
เอือ เฟื อโอวาทนัน ไม่. ลําดับนัน อุบาสกนัน จึงขอร้องพระขีณาสพ
เถระ. ซึงຄ เป็ นทีຄศรัทธาในทีຄแห่งใดรูปหนึຄงว่า ดีละ พระผู้เป็ นเจ้า
ขอท่านจงแสดงธรรมแก่บุรษุ ชือຄ โน้น โดยประการทีเຄ ธอจะพึงงดเว้น
จากปาณาติบาต.
ภายหลังวันหนึຄง พระเถระนัน เทียຄ วบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์
ได้หยุดยืนทีຄประตูเรือนของเธอ. มาควิกะนัน เห็นท่านแล้ว เกิดมี
ความนับถือ มาก ต้อนรับ ให้เข้าไปสู่เรือน ได้ตกแต่ง อาสนะถวาย.
พระเถระนังบนอาสนะที
ຄ
ຄตกแต่ง ไว้แล้ว. ฝ่ ายมาณพนัน ก็เข้าไป
หาพระเถระนังแล้
ຄ ว. พระเถระ ประกาศโทษในปาณาติบาต และ
อานิสงส์ ในการงดเว้นจากปาณาติบาตนัน แก่เธอ เธอแม้ฟังดังนัน
แล้ว ก็ไม่ปรารถนาจะงดเว้น จากปาณาติบาตนัน . ลําดับ นัน พระ
๒๔๐
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เถระจงกล่าวกะเธอว่า คุณ ถ้าไม่สามารถจะงดเว้นโดยประการทัง
ปวงได้ไซร้ ท่านจึงกล่าวว่า อันดับแรก เธอก็จงงดเว้นแม้ในกลางคืน
เถอะ. เธอรับคําแล้วว่า จะงดเว้นในเวลากลางคืน แล้วจึงงดเว้นจาก
ปาณาติบาตนัน . คําทีเຄ หลือ เช่นกับเรือຄ งทีตຄ ดิ กันนันแล.
ຄ
ก็ในบรรดา
คาถาพระนารทเถระ ได้สอบถามเธอด้วยคาถา ๓ คาถาว่า :ท่ านรืຄนรมย์ อยู่ในเรือนยอดและปราสาท บนบัลลังก์ อนั ปู
ลาดด้ วยผ้ าขนสั ตว์ ด้ วยดนตรี เครืຄอง ๕ อันบุคคลประโคม
แล้ ว ภายหลังเมือຄ สินราตรี พระอาทิตย์ ขนึ แล้ ว ท่ านเข้ าไป
เสวยทุกข์ เป็ นอันมากอยู่ในป่ าช้ า ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วย
กาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงได้ เสวย
ทุกข์ เช่ นนี.
ลําดับนัน เปรตจึงบอกเนือความนัน แก่ทา่ นด้วยคาถาว่า :เมือຄ ก่ อนกระผมเป็ นพรานเนือ อยู่ ทีຄ กรุง ราชคฤห์ อนั น่ า
รืຄนรมย์ มีภูเขาล้ อมรอบ (เบญจคีรีนคร) เป็ นคนหยาบช้ า ทารุณ ไม่ สํารวมกาย วาจา ใจ อุบาสกคนหนึຄง ผู้ เป็ นสหาย
ของผม เป็ นคนใจดี มี ศรัทธา มี ภิกษุ ผู้ คุ้น เคยของเขาเป็ น
สาวกของพระโคดม แม้ อุบาสกนัน เอ็นดูกระผม ห้ ามกระผม
เนือง ๆ ว่ า อย่ า ทําบาปกรรมเลย พ่อ เอ๋ย อย่ า ไปทุคติเลย
ถ้ า สหายปรารถนาความสุ ข ในโลกหน้ า จงงดเว้ น จากการฆ่ า
สั ตว์ อันเป็ นการไม่ สํารวมเสี ยเถิด. กระผมฟั งคําของสหาย
หวังดี มีความอนุเคราะห์ ด้วยประโยชน์ นันแล้ว ไม่ ทาํ ตามคํา
สัຄ งสอนทังสิน เพราะกระผมเป็ นคนไม่ มีปัญญา ยินดียงิຄ แล้ว
ในบาปตลอดกาลนาน สหายผู้มีปัญญาดีนัน แนะนํากระผม
ให้ ตงั อยู่ในความสํ ารวม ด้ วยความอนุเคราะห์ ว่า ถ้ าท่ านฆ่ า
๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒ - ว่าด้วยกรรมให้พรานเนื้อเสวยทุกข์ในป่าช้า

๒๔๑

สั ตว์ ในเวลากลางวัน ส่ วนกลางคืน จงงดเว้ น เสี ย กระผมจึง
ฆ่ าสั ตว์ แต่ เฉพาะกลางวัน กลางคืนเป็ นผู้สํารวมงดเว้ น เพราะ
ฉะนัน กลางคืนกระผมจึงได้ รับความสุ ข กลางวันได้ เสวยทุกข์
ถูกสุ นัขรุมกัดกิน คือ กลางคืนได้ เสวยทิพยสมบัติ ด้ วยผล
แห่ งกุศลกรรมนัน ส่ วนกลางวันฝูงสุ นัขมีจิตเดือดดาล พากัน
ห้ อมล้ อมกัดกินกระผมรอบด้ าน ก็ชนเหล่ าใด ผู้มีความเพียร
เนือง ๆ บากบัຄนมันຄ ในพระศาสนาของพระสุ คตเจ้ า กระผม
เข้ าใจว่ า ชนเหล่ านัน จักได้ บรรลุอมตบทอันปั จจัยอะไร ๆ
ปรุงแต่ งไม่ ได้ อย่ างแน่ นอน.
เนือความแห่งคาถานัน มีนยั ดังกล่าวแล้วในหนหลังแล.
จบ อรรถกถาทุตยิ มิคลุททกเปตวัตถุที  ๘

๒๔๒

เปตวัตถุ

๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตจิกกินเนื้อหลังของตนกิน
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึຄงว่า
[๑๑๙] ตัว ท่ านทัด ทรงดอกไม้ ใส่ ชฏา สวมกําไลทอง ลูบไล้
ด้ วยจุณจันทน์ มีสีหน้ าผ่ องใส งดงามดุจสี พระอาทิตย์ อุทยั
ขึน มาในอากาศ มี นางฟ้ าหมืนຄ หนึຄง เป็ นบริวารบํารุง บําเรอ
ท่ าน นางฟ้ าเหล่า นัน ล้ วนสวมกําไลทอง นุ่ง ห่ ม ผ้ า อัน ขลิบ
ด้ วยทองคํา ท่ านเป็ นผู้มีอานุภาพมาก มีรูปเป็ นทีຄให้ เกิดขน
ชู ชันแก่ ผู้พบเห็น แต่ ท่านจิกเนือ ทีຄหลังของตนกินเป็ นอาหาร
ท่ านได้ ทาํ กรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแห่ ง
กรรมอะไร ท่ านจึงจิกเนือ หลังของตนเองกินเป็ นอาหาร.
เปรตนัน ตอบว่า
กระผมได้ ประพฤติ ทุจริต ด้ วยการส่ อเสี ยดพูด เท็จ และ
หลอกลวง เพือຄ ความฉิบหายแก่ ตนในมนุษยโลก กระผมไป
แล้ว สู่ บริษทั ในมนุษยโลกนัน เมือຄ เวลาควรจะพูด ความจริง
ปรากฏแล้ว ละเหตุละผลเสี ย ประพฤติคล้อยตามอธรรม ผู้ใด
ประพฤติทุจริตมีคาํ ส่ อเสี ยดเป็ นต้ น ผู้นันต้ องจิกเนือ หลังของ
ตนกิน เหมือนกระผมจิกเนือ หลังของตนกินในวันนี ฉะนัน
๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ

๒๔๓

ข้ า แต่ พระนารทะ ทุกข์ ทีຄ กระผมได้ รับ อยู่ นี ท่านได้ เห็น เอง
แล้ว ชนใดเป็ นคนฉลาด มีความอนุเคราะห์ ชนเหล่านันพึง
กล่าวตักเตือนว่ า ท่ านอย่ าพูดส่ อเสี ยด อย่ าพูดเท็จ อย่ าเป็ นผู้
มีเนือ หลังของตนเป็ นอาหารเลย.
จบ กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุที  ๙

อรรถกถากูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุที่ ๙
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ทพຄี ระเวฬุวนั มหาวิหาร ทรงปรารภ
เปรตผูว้ นิ ิจฉัยโกง จึงตรัสคําเริมຄ ต้นว่า มาลี กิริฏี กายูรี ดังนี.
ในกาลนัน พระเจ้าพิมพิสาร เข้าจําอุโบสถเดือนละ ๖ วันมนุษย์
เป็ นอันมากคล้อยตามท้าวเธอ จึงพากันเข้าจําอุโบสถ. พระราชา
ตรัส ถาม พวกมนุษย์ผู้มายัง สํานัก ของพระองค์วา่ พวกเธอเข้า จํา
อุโบสถหรือ หรือว่า ไม่เข้าจํา. ในบรรดามนุษย์เหล่านัน ผูพ้ พิ ากษา
ตัดสินความคนหนึຄง เป็ นผูม้ วี าจาส่อเสียด เป็ นผูห้ ลอกลวง ผูร้ บั เอา
สินบน ไม่อดกลัน เพือຄ จะกล่าวว่า หม่อมฉันไม่ได้เข้าจําอุโบสถ แต่
กราบทูลว่า หม่อมฉัน เข้าจําอุโบสถพระเจ้าข้า. ลําดับนัน สหายจึง
กล่าวกะเธอ ผูอ้ อกจากทีใຄ กล้พระราชา สหายวันนี ท่านเข้าจําอุโบสถ
หรือ ? เขาตอบว่า สหายเอ๋ย เพราะความกลัว ผมจึงกราบทูลอย่าง
นัน ต่อพระพักตร์พระราชา แต่ผมไม่ได้เข้าจําอุโบสถ.
ลําดับ นัน สหายจึง กล่าวกะเธอว่า ถ้า เมือຄ เป็ น เช่น นัน อันดับ
แรกเธอจงรักษาอุโบสถ กึงຄ วัน ในวันนี เธอจงสมาทานองค์อุโบสถ
เถิด. เธอรับคําของสหายนัน แล้วไปยังเรือน ไม่บริโภคเลย บ้วนปาก
อธิษฐานอุโบสถ เข้าจําอยู่ในกลางคืน ถูกความเสียดแทงอันมีพลัง
๒๔๔

เปตวัตถุ

ลมเป็ นต้น เหตุซงຄึ เกิดขึน เนืຄองจากท้องว่าง ได้เข้าตัดอายุสงั ขาร ถัด
จากจุตกิ ็ไปบังเกิดเป็ นเวมานิกเปรต ในท้องภูเขา. จริงอยู่ เขาได้
วิมาน ซึงຄ มีนางฟ้ า ๑๐,๐๐๐ นาง เป็ นบริวาร และทิพยสมบัตเิ ป็ นอัน
มาก ด้วยเหตุเพียงการรักษาอุโบสถราตรีเดียว แต่เพราะตนเป็ นผู้
พิพากษาโกง และพูดวาจาส่อเสียด ตนเองจึงจิกเนือหลังของตนเอง
กิน. ท่านพระนารทะ ลงจากเขาคิชกูฏเห็นเธอเข้า จึงถามด้วยคาถา
๔ คาถาว่า :ตัวท่ านทัดทรงดอกไม้ ใส่ ชฎา สวมกําไลทองคํา ลูบไล้
ด้ วยจุณจันทน์ มีหน้ าผ่ องใสงดงาม ดุจสี พระอาทิตย์ อุทยั มา
บนอากาศ มีนางฟ้ า ๑๐,๐๐๐ นางเป็ นบริวาร บํารุงบําเรอท่ าน
นางฟ้ าเหล่ านัน ล้วนสวมกําไลทองคํา นุ่งห่ มผ้ าอันขลิบด้ วย
ทองคํา ท่ านเป็ นผู้มีอานุภาพมาก มีรูปเป็ นทีຄให้ ขนชู ชัน แก่
ผู้พบเห็น แต่ ท่านจิกเนือ ทีຄหลังของตนกินเป็ นอาหาร ท่ านได้
ทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะวิบากแห่ ง
กรรมอะไร ท่ านจึงจิกเนือ หลังของตนเองกินเป็ นอาหาร.
เปรตนัน ตอบว่า :กระผมได้ ประพฤติทุจริตด้ วยการส่ อเสี ยด พูดเท็จ และ
ล่ อลวงเพือຄ ความฉิบหายแก่ ตนในมนุษยโลก กระผมไปแล้วสู่
บริษทั ในมนุษยโลกนัน เมือຄ เวลาควรจะพูดความจริงปรากฏ
แล้ ว ละเหตุผลเสี ย ประพฤติคล้ อยตามอธรรม ผู้ใด ประพฤติ
ทุจริต มีคาํ ส่ อเสี ยดเป็ นต้ น ผู้นันต้ องจิกเนือ หลัง ของตนกิน
เหมือนกระผมจิก เนือ หลัง ของตนกิน ในวัน นี ฉะนัน ข้ า แต่
พระนารทะ ทุกข์ ทีຄกระผมได้ รับอยู่นี ท่ านได้ เห็นเองแล้ว ชน
เหล่ าใดเป็ นคนฉลาด มีความอนุเคราะห์ ชนเหล่านันพึงกล่าว
๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตจิกกินเนื้อหลังของตนกิน

๒๔๕

ตักเตือนว่ า ท่ านอย่ าพูดส่ อเสี ยด อย่ าพูดเท็จ อย่ าเป็ นผู้มีเนือ
หลังของตนเป็ นอาหารเลย.
ฝ่ ายเปรตนัน ได้ตอบความนัน ด้วยคาถา ๓ คาถา แก่ทา่ นพระ
นารทะเถระนัน แล้ว.
จบ อรรถกถากูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุที  ๙

๒๔๖

เปตวัตถุ

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตถูกรดน้ำกรดแสบเฉือนเนื้อด้วย
กรรมอะไร
พระมหากัสสปเถระถามเปรตตนหนึຄงว่า :[๑๒๐] ท่ านยืนอยู่ในอากาศ มีกลินຄ เน่ าเหม็นฟุ้ งไป และหมู่หนอน
พากันบ่ อนชอนกินปากอันมีกลินຄ เหม็นเน่ าของท่ าน เมือຄ ก่อน
ท่ านทํากรรมอะไรไว้ เพราะการฟุ้ งไปแห่ งกลินຄ เหม็นนัน นาย
นิรยบาลถือเอาศาตรามาเฉือนปากของท่ านเนือง ๆ รดท่ าน
ด้ วยนํา กรดแสบแล้ วเชือดเนือ ไปพลาง ท่ านทํากรรมชัຄวอะไร
ไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงได้
ประสบความทุกข์ อย่ างนี.
เปรตนัน ตอบว่า :ข้ า แต่ ท่านผู้ นิรทุกข์ เมือຄ ก่อน กระผมเป็ นอิสรชนอยู่
ทีຄ กรุง ราชคฤห์ อัน น่ า รืຄนรมย์ มี ภูเขาล้อมรอบ (ปั ญจคีรีนคร) เป็ นผู้ มงัຄ คังຄ ด้ วยทรัพย์ และข้ าวเปลือกมากมาย แต่
กระผมได้ ห้ามปรามภรรยา ธิดา และลูก สะใภ้ ของกระผม
ซึຄง พากัน นํา พวงมาลา ดอกอุบลและเครืຄองลูบไล้ อนั หาค่ า
มิได้ ไปสู่ สถูป เพือຄ บูชา บาปนัน กระผมได้ ทาํ ไว้ แล้ ว จึง
๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ

๒๔๗

ได้ เสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ์ และจักหมกไหม้ อยู่ในนรก
อันหยาบช้ าทารุณ ๘๖,๐๐๐ ปี เพราะติเตียนการบูชาพระสถูป
ก็เมือຄ การบูชาและการฉลองพระสถูปของพระอรหันตสั มมาสั มพุทธเจ้ า อันมหาชนให้ เป็ นไปอยู่ ชนเหล่าใดมาประกาศ
โทษแห่ ง การบูชาพระสถูป นัน เหมือนกระผม ชนเหล่ า นัน
พึงห่ างเหินจากบุญ ขอท่ านจงดู ชนทังหลายซึຄงทัดทรงดอกไม้ ตบแต่ งร่ างกาย เหาะมาทางอากาศเหล่านี เป็ นผู้มีศรัทธา
เลือຄ มใส เป็ นผู้มงัຄ คังຄ มียศ เสวยอยู่ซึຄงวิบากแห่ งการบูชาด้ วย
ดอกไม้ ชนทังหลายผู้มีปัญญา ได้ เห็นผลอันน่ าอัศจรรย์ น่า
ขนพองสยองเกล้ า อันไม่ เคยมีนันแล้ ว ย่ อมทําการนอบน้ อม
วันทาพระมหามุนีนัน กระผมไปจากเปตโลกนีแ ล้ว ได้ กาํ เนิด
เป็ นมนุษย์ จักเป็ นผู้ไม่ ประมาท ทําการบูชาพระสถูปเนือง ๆ
เป็ นแน่ แท้ .
จบ ธาตุววิ ณ
ั ณเปตวัตถุที  ๑๐

อรรถกถาธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐
เรือຄ งแห่งเปรตผูต้ เิ ตียนพระธาตุนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า อนฺ ตลกฺขสฺมึ
ติฏฺฐนฺ โต ดังนี.
เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพาน ในระหว่างนางรังทัง คู่
ณ สาลวโนทยาน อันเป็ นทีแຄ วะเวียนแห่งมัลลกษัตริย์ ในกรุงกุสนิ ารา และทําการจําแนกพระธาตุ พระเจ้าอชาตสัตตุ ทรงถือ เอาการ
ส่วนพระธาตุทพຄี ระองค์ได้ ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณ ๗ ปี ๗ เดือน
๗ วัน แล้วให้การบูชาอันโอฬารเป็ นไป.
๒๔๘

เปตวัตถุ

พวกมนุษย์ในทีนຄ นั  นับประมาณมิได้ พากันทําจิตให้เลือຄ มใส ได้
เข้าถึงสวรรค์. ก็บุรษุ ประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน ในทีຄนนั  มีจติ วิปลาส
เพราะความเป็ นผู้ไม่มศี รัทธา และเพราะความเห็นผิดทีຄตนสร้างให้
เกิดตลอดกาลนาน ประทุษร้ายจิตของตนแม้ในฐานะอันควรเป็ น ทีຄ
ตัง แห่งความเลือຄ มใส แล้วเกิดในหมูเ่ ปรต. ภรรยา ธิดา ลูกสะใภ้ของ
กฎุมพี ผู้เพียบพร้อมด้วยสมบัตคิ นหนึຄง ในกรุงราชคฤห์นนั  นันเอง
ຄ
มีจติ เลือຄ มใส พากัน คิด ว่า จัก ถวายการบูชาพระธาตุ จึง ถือ เอา
เครือຄ งสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็ น ต้น เริมຄ ไปยัง ทีຄบรรจุ พระ
ธาตุ. กฎุมพีนนั  คิดว่า จะมีประโยชน์ อะไรด้วยการบูชากระดูก จึง
ดูหมินຄ พระธาตุเหล่านัน ห้ามปรามในการบูชาพระธาตุ. หญิงเหล่า
นัน ก็ไม่เชือຄ คําของกฎุมพีนนั  พากันไปในทีนຄ นั  กระทําการบูชาพระ
ธาตุ มายังเรือน ในกาลภายหลังต่อมาถูกโรคบางอย่างครอบงํา แล้ว
ทํากาละไปบังเกิดในเทวโลก. ส่วนกฎุมพีนนั  ถูกความโกรธครอบงํา
ไม่นานนักทํากาละแล้ว ไปบังเกิดในหมูเ่ ปรตเพราะบาปกรรมนัน .
ภายหลังวันหนึຄง ท่านมหากัสสปะเข้าสมาธิปรุงแต่งทิพจักษุ อัน
เป็ น อิทธาภิสงั ขาร โดยประการทีຄพวกมนุษย์ จะสามารถเห็น เปรต
และเทวดาเหล่า นัน ก็ครัน กระทํา อย่างนัน แล้ว ยืน อยู่ทຄีลานเจดีย์
ถามเปรตผูต้ เิ ตียนพระธาตุนนั  ด้วย ๓ คาถา เปรตนัน ได้พยากรณ์
แก่ทา่ นแล้ว. พระเถระถามว่า :ท่ านยืนอยู่ ในอากาศ มีกลินຄ เหม็นฟุ้ งไป และหมู่ หนอน
พากันบ่ อนชอนกินปากอันมีกลินຄ เหม็นเน่ าของท่ าน เมือຄ ก่อน
ทําอะไรไว้ เพราะการฟุ้ งไปแห่ งกลินຄ เหม็นนัน นายนิรยบาล
ถือเอาศาตรามาเฉือนปากของท่ านเนือง ๆ รดท่ านด้ วยนํา กรด
แสบแล้วเชือดเนือ ท่ านไปพลาง ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้ วย
กาย วาจา ใจ หรือ เพราะวิบากแห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงได้
๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกรดน้ำกรดแสบเฉือนเนื้อด้วยกรรมอะไร

๒๔๙

ประสบความทุกข์ อย่ างนี.
เปรตนัน ตอบว่า:ข้ าแต่ ท่านผู้นิรทุกข์ เมือຄ ก่อนกระผมเป็ นอิสรชนอยู่ทีຄกรุง
ราชคฤห์ อนั น่ า รืຄนรมย์ มีภูเขาล้อมรอบ (เบญจคีรีนคร) เป็ น
ผู้ มงัຄ คังຄ ด้ วยทรัพย์ และข้ าวเปลือกมากมาย แต่ กระผมได้ ห้าม
ปรามภรรยา ธิดา และลูกสะใภ้ ของกระผม ซึຄงพากันนําพวง
มาลาดอกอุบลและเครืຄองลูบไล้ อนั หาค่ ามิได้ ไปสู่ สถูปเพือຄ บูชา
บาปนันกระผมได้ ทาํ ไว้ แล้ว จึงได้ เสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ์ และจักหมกไหม้ อยู่ในนรกอันหยาบช้ าทารุณ ๘๖,๐๐๐ ปี
เพราะติเตียนการบูชาพระสถูป ก็เมือຄ การบูชา และการฉลอง
พระสถูปของพระอรหันตสั มมาสั มพุทธเจ้ าอันมหาชนให้ เป็ น
ไปอยู่ ชนเหล่า ใดมาประกาศโทษแห่ ง การบูชาพระสถูป นัน
เหมือนกระผม ชนเหล่านัน พึงห่ างเหินจากบุญ ขอท่ านจงดู
ชนทังหลายเหล่ านัน ซึຄงทัดทรงดอกไม้ ตบแต่ งร่ างกาย เหาะ
มาทางอากาศเหล่า นี เป็ นผู้ มี ศรัทธาเลือຄ มใส เป็ นผู้ มัຄงคังຄ มี
ยศ เสวยอยู่ซึຄงวิบากแห่ งการบูชาด้ วยดอกไม้ ชนทังหลายผู้มี
ปั ญญา ได้ เห็นผลอันน่ าอัศจรรย์ น่ าขนพองสยองเกล้า อัน
ไม่ เคยมีนันแล้ ว ย่ อมทําการนอบน้ อม วันทาพระมหามุนีนัน
กระผมไปจากเปตโลกนีแล้ว ได้ กาํ เนิดเป็ นมนุษย์ จักเป็ นผู้ไม่
ประมาท ทําการบูชาพระสถูปเนืองนิตย์ เป็ นแน่ แท้ .
ท่านพระมหากัสสปะผู้อนั เปรตกล่าวอย่างนี จึงกระทําเรือຄ งนัน
ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ แสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว.
จบ อรรถกถาธาตุววิ ณ
ั ณเปตวัตถุที  ๑๐
๒๕๐

เปตวัตถุ

จูฬวรรคทีຄ ๓ ประดับด้วยเรือຄ ง ๑๒ เรือຄ ง
รวมเรือຄ งทีมຄ ใี นวรรคนีคอื
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ ๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ ๓. รถการีเปติวัตถุ ๔. ภุสเปตวัตถุ ๕. กุมารเปตวัตถุ ๖. เสรินีเปติวตั ถุ ๗. มิคลุททเปตวัตถุทຄี ๑ ๘. มิคลุททกเปตวัตถุทຄี ๒ ๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ
๑๐. ธาตุววิ ณ
ั ณเปตวัตถุ.
จบ จูฬวรรคที  ๓

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกรดน้ำกรดแสบเฉือนเนื้อด้วยกรรมอะไร

๒๕๑

มหาวรรคที่ ๔
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว
[๑๒๑] มี นครของชาววัชชี นครหนึຄง นามว่ า เวสาลี ในนครเวสาลีนัน มีกษัตริย์ลจิ ฉวีทรงพระนามว่ าอัมพสั กขระ ได้ ทอด
พระเนตรเห็นเปรตตนหนึຄงทีຄภายนอกพระนคร มีพระประสงค์ จะทรงทราบเหตุ จึง ตรัส ถามเปรตนัน ในทีຄ นัน นัຄนเอง
ว่ า
การนอน การนัຄง การเดิน ไปเดิน มา การลิม การดืมຄ
การเคีย ว การนุ่งห่ ม แม้ หญิงบําเรอของบุคคลผู้ ถูกเสี ยบไว้
บนหลาวนี ย่ อมไม่ มี ชนเหล่ า ใด ผู้ เป็ นญาติ เป็ นมิตร
สหาย เคยเป็ น เคยฟั งร่ วมกันมา เคยมีความเอ็นดูกรุณา ของ
บุคคลใด มีอยู่ในกาลก่ อน เดียງ วนีช นเหล่านันแม้ จะเยียຄ มเยียน
บุคคลนันก็ไม่ ได้ บุรุษนีมีตนอันญาติเป็ นต้ นสละแล้ ว มิตร
สหายย่ อมไม่ มี แก่ บุคคลผู้ ตกยาก พวกมิตรสหายทราบว่ า ผู้
ใดขาดแคลน ย่ อมละทิง ผู้นัน และเห็นใครมังຄ คังຄ บริบูรณ์ ก็
พากันไปห้ อมล้ อม คนทีຄมงัຄ คังຄ ด้ วยสมบัติย่อมมีมติ รสหายมา
ส่ วนบุคคลผู้เสืຄ อมจากทรัพย์ สมบัติ เป็ นผู้ฝืดเคืองด้ วยโภคะ
ย่ อมหามิตรสหายยาก (นีเป็ นธรรมดาของโลก) บุรุษ ผู้ ถูก
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ

๒๕๓

หลาวเสี ยบนี มีร่างกายเปื อนด้ วยเลือด ตัว ทะลุ เป็ นช่ อง ๆ
ชีวติ ของบุรุษนีจักดับไปในวันนีพรุ่งนี เหมือนหยาดนํา ค้ าง
อันติดอยู่บนปลายหญ้ า ฉะนัน เมือຄ เป็ นอย่ างนี เพราะเหตุไร
ท่ านจึงพูดกะบุรุษผู้ถงึ ความลําบากอย่ างยิงຄ นอนหงายอยู่บน
หลาวไม้ สะเดาเช่ นนีว่า ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ ขอท่ านจงมีชีวติ
อยู่เถิด การมีชีวติ อยู่เท่ านันเป็ นของประเสริฐ.
เปรตนัน กราบทูลว่า:ข้ าแต่ พระราชา บุรุษนีเป็ นสาโลหิตของข้ าพระองค์ ข้ า
พระองค์ ระลึกชาติก่อนได้ ข้ าพระองค์ เห็นแล้วมีความกรุณา
แก่ เขาว่ า ขออย่ า ให้ บุรุษ ผู้ เลวทรามนีไปตกนรกเลย ข้ า แต่
กษัตริย์ลจิ ฉวี บุรุษผู้ทาํ กรรมชัຄวนี จุติจากอัตภาพนีแล้ ว จัก
เข้ าถึงนรกอันยัดเยียดไปด้ วยสั ตว์ ผู้ทาํ บาป เป็ นสถานร้ ายกาจ
มี ความเร่ าร้ อนมาก เผ็ด ร้ อน ให้ เกิด ความน่ า กลัว หลาวนี
ประเสริฐกว่ านรกนันตังหลายพันเท่ า ขออย่ าให้ บุรุษนีไปตก
นรกอันมีแต่ ความทุกข์ โดยส่ วนเดียว เผ็ดร้ อน ให้ เกิดความ
น่ า กลัว มี ความทุกข์ กล้า แข็ง อย่ างเดียว บุรุษ นี ฟัง คํา ของ
ข้ าพระองค์ อย่ างนีแล้ว ประหนึຄงว่ าข้ าพระองค์ น้อมเข้ าไปสู่
ทุกข์ ในนรกนัน จะพึงสละชีวติ ของตนเสี ย เพราะฉะนัน ข้ า
พระองค์ จะไม่ พูด ในทีຄใกล้ เขา ด้ วยหวัง ว่ า ชีวติ ของบุรุษ นี
อย่ า ได้ ดบั ไปเสี ย เพราะคํา ของข้ า พระองค์ เลย เพราะฉะนัน
ข้ าพระองค์ จึงพูดว่ า ขอท่ านจงมีชีวติ อยู่ เถิด การมีชีวติ อยู่
เป็ นของประเสริฐ.
เมือຄ เปรตแสดงความประสงค์ของตนอย่างนีแล้ว พระราชาทรง
ขอโอกาสเพือຄ จะตรัส ถามความเป็ น ไปของเปรตนัน อีก จึง ได้ตรัส
พระคาถานีความว่า :๒๕๔
เปตวัตถุ

เรืຄองของบุรุษนีเรารู้ แล้ ว แต่ เราปรารถนาจะถามท่ านถึง
เรืຄองอืนຄ ถ้ าท่ านให้ โอกาสแก่ เรา เราจะขอถามท่ าน และท่ าน
ไม่ ควรโกรธเรา.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ข้ าพระองค์ ได้ ให้ ปฏิญาณไว้ ในกาลนัน แน่ นอนแล้ ว การ
ไม่ บอกย่ อมมีแก่ ผู้ ไม่ เลือຄ มใส บัดนีข้า พระองค์ มีวาจาทีຄควร
เชืຄอถือได้ แม้ โดยพระองค์ จะไม่ ทรงเลือຄ มใส เพราะเหตุ นัน
ขอเชิญพระองค์ ตรัสถามข้ าพระองค์ ตามพระประสงค์ เถิด ข้ า
พระองค์ จะกราบทูลตามทีสຄ ามารถจะกราบทูลได้ .
เมือຄ เปรตให้โอกาสเช่นนัน แล้ว พระเจ้าอัมพสักขระจึงตรัสถาม
ว่า :เราเห็น สิຄ ง ใดสิຄ ง หนึຄง ด้ วยจักษุ เราควรเชืຄอ สิຄ ง นัน แม้ ทงั
สิน ถ้ าเราเห็นสิຄ งนันแล้ วไม่ เชืຄอ ก็ขอให้ ลงโทษถอดยศเราเถิด
ยักษ์ .
เปรตนัน ทูลว่า :ขอสั จจปฏิญาณของพระองค์ นีจ งมีแก่ ข้าพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงฟั งธรรมทีຄข้าพระองค์ กล่าวแล้ว จงทรงได้ ความ
เลือຄ มใส ข้ าพระองค์ มีความต้ องการอย่ างอืนຄ ไม่ ได้ มีจิตประทุษร้ าย ข้ าพระองค์ จะกราบทูลธรรมทังหมด ทีຄข้าพระองค์
ได้ สดับแล้ วบ้ าง หรือไม่ สดับแล้วบ้ าง แก่ พระองค์ ตามทีຄข้า
พระองค์ รู้ .
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสว่า :ท่ านขีຄม้าขาวอันประดับประดาแล้ว เข้ าไปยังสํ านักของ
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว

๒๕๕

บุรุษทีຄถูกเสี ยบหลาว ม้ าขาวตัวนีเป็ นม้ าน่ าอัศจรรย์ น่ าดูน่า
ชม นีเ ป็ นผลแห่ งกรรมอะไร.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ทีຄกลางเมืองเวสาลีนัน มีหลุมทีຄหนทางลืนຄ ข้ าพระองค์
มี จิต เลือຄ มใส เอาศีรษะโคศีรษะหนึຄง วางทอดทีຄ หลุม ให้ เป็ น
สะพาน ข้ าพระองค์ และบุคคลอืนຄ เหยียบบนศีรษะโคนันเดิน
ไปได้ สะดวก ม้ านีเป็ นม้ าน่ าอัศจรรย์ น่ าดูน่าชม นีเป็ นผล
แห่ งกรรมนัน.
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า :ท่ านมีรัศมีสว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศ และมีกลินຄ หอมฟุ้ งไป
ท่ านได้ สําเร็จฤทธิຈ แห่ งเทวดา เป็ นผู้มีอานุภาพมาก แต่ ท่าน
เปลือยกาย นีเ ป็ นผลแห่ งกรรมอะไร.
เปรตนัน กราบทูลว่า :เมือຄ ก่อน ข้ าพระองค์ เป็ นคนไม่ มกั โกรธ แต่ มีใจเลือຄ มใส
เป็ นนิตย์ พูดกับคนทังหลายด้ วยวาจาอ่อนหวาน ข้ าพระองค์
มีรัศมีทพิ ย์ สว่ างไสวอยู่เนืองนิตย์ นีเ ป็ นผลแห่ งกรรมนัน ข้ า
พระองค์ เห็น ยศและชืຄอ เสี ยงของบุคคลผู้ ตงั อยู่ ในธรรม มี
จิต เลือຄ มใสกล่ าวสรรเสริญ ข้ า พระองค์ มี กลินຄ ทิพย์ หอมฟุ้ ง
ไปเนืองนิตย์ นีเป็ นผลแห่ งกรรมนัน เมือຄ พวกสหายของข้ า
พระองค์ อาบนํา ทีຄ ท่านํา ข้ า พระองค์ ลกั เอาผ้ า ซ่ อนไว้ บนบก
ไม่ มี ความประสงค์ จะลัก ขโมย และไม่ มี จิต คิด ประทุษร้ าย
เพราะกรรมนันข้ าพระองค์ จึงเป็ นคนเปลือยกายเป็ นอยู่อย่ าง
ฝื ดเคือง.
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า :๒๕๖
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ผู้ใดทําบาปเล่ น ๆ นักปราชญ์ ทงั หลายกล่าวว่ า ผู้นันได้
รับผลกรรมเช่ นนี ส่ วนผู้ใดตังใจทําบาปจริง ๆ นักปราชญ์ ทงั
หลายกล่าวผลกรรมของผู้นันว่ าเป็ นอย่ างไร.
เปรตนัน กราบทูลว่า :มนุษย์ เหล่า ใดมี ความดําริ ชัຄว เป็ นผู้ เศร้ า หมองด้ วยกาย
และวาจา เมือຄ ตายไป มนุษย์ เหล่ านันย่ อมเข้ าถึงนรกในสั มปรายภพโดยไม่ ต้องสงสั ย ส่ วนชนเหล่า อืนຄ ปรารถนาสุ คติ
ยินดียงิຄ ในทาน มีอตั ภาพอันสงเคราะห์ แล้ว เมือຄ ตายไป ย่ อม
เข้ าถึงสุ คติในสั มปรายภพโดยไม่ ต้องสงสั ย.
เมือຄ เปรตนัน ชีแ จงจําแนกผลกรรมแต่โดยย่ออย่างนี พระราชา
ไม่ทรงเชือຄ จึงตรัสถามเปรตนัน ว่า :เราจะพึง รู้ เรืຄองนัน ได้ อย่ างไรว่ า นี เป็ นผลแห่ ง กรรมดี
และกรรมชัຄว หรือเราจะพึงเห็นอย่ างไร จึงจะเชืຄอถือได้ หรือ
แม้ ใครจะพึงทําให้ เราเชืຄอถือเรืຄองนันได้ .
เปรตนัน กราบทูลว่า :พระองค์ ได้ ทรงเป็ นแล้ วและได้ ทรงสดับมาแล้ ว ก็จงทรง
เชืຄอเถิดว่ า นีเป็ นผลแห่ งกรรมดีและกรรมชัຄว เมือຄ มีกรรมดี
และกรรมชัຄวทังสอง ก็พงึ มีสัตว์ ไปสู่ สุคติและทุคติ ถ้ าสั ตว์
ทังหลายในมนุษยโลกนี ไม่ พงึ ทํากรรมดีและกรรมชัຄว สั ตว์
ผู้ไปสู่ ทุคติ สุ คติ อันเลว และประณีต ก็ไม่ มีในมนุษยโลก
นี แต่ เพราะสั ตว์ ทงั หลายในมนุษยโลกทํากรรมดี และกรรม
ชัຄว ไว้ ฉะนัน จึง ไปสู่ ทุคติ สุ คติ เลวบ้ าง ประณีต บ้ าง
นักปราชญ์ ทงั หลายกล่ าววิบากแห่ งกรรมทังสองนันว่ า เป็ นทีຄ
ตังแห่ งการเสวยสุ ขและทุกข์ เทวดาย่ อมพากันห้ อมล้อมพวก
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว
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ชนผู้ ได้ เสวยผลอันเป็ นสุ ข คนพาลผู้ ไม่ เห็นบาปและบุญทัง
สอง ย่ อมเดือดร้ อน กรรมทีຄข้าพระองค์ เองทําไว้ ในชาติก่อน
ซึຄงจะเป็ นเหตุให้ ได้ เครืຄองนุ่งห่ มเป็ นต้ นในบัดนี มิได้ มีแก่ ข้า
พระองค์ และบุคคลผู้ทีຄให้ ผ้านุ่งผ้ าห่ ม ทีนຄ อนทีຄนัຄง ข้ าวและ
นํา แก่ สมณพราหมณ์ ทงั หลายแล้วพึงอุทศิ ส่ วนบุญมาให้ ข้า
พระองค์ มไิ ด้ มี เพราะเหตุนัน ข้ าพระองค์ จึงเป็ นคนเปลือย
กาย มีความเป็ นอยู่อย่ างฝื ดเคือง.
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า :ดูก่อนยักษ์ เหตุอะไร ๆ ทีຄจะให้ ท่านได้ เครืຄองนุ่งห่ มพึงมี
อยู่หรือ ถ้ าเหตุทีຄควรเชืຄอพอจะฟั งเป็ นเหตุได้ มีอยู่ ขอท่ านจง
บอกเหตุนันแก่เรา.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ในเมืองเวสาลีนี มีภิกษุรูปหนึຄงนามว่ ากัปปิ ตกะเป็ นผู้ได้
ฌาน มีศีลบริสุทธิຈ เป็ นพระอรหันต์ ผู้หลุดพ้น มีอนิ ทรีย์อนั
คุ้มครองแล้ว สํ ารวมในพระปาฏิโมกข์ เยือกเย็น บรรลุผล
อันสู งสุ ด มีวาจาสละสลวย รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ ว่ าง่ าย
มีหน้ าเบิกบาน เป็ นผู้มาดีไปดี พูดจาโต้ ตอบดี เป็ นเนือ นาบุญ
ของโลก มีปกติอยู่ด้วยเมตตา เป็ นทักขิไณยบุคคลของเทวดา
และมนุษย์ สงบระงับ กําจัดมิจฉาวิตกได้ ไม่ มีทุกข์ ไม่ มี
ตัณหา หลุดพ้นแล้ ว ปราศจากลูกศร ไม่ ถอื เราถือเขา ไม่ คด
กายวาจาใจ ไม่ มีอุปธิ สินกิเลสเป็ นเครืຄองเนิຄนช้ าทังปวง ได้
บรรลุวชิ า ๓ มีความรุ่งเรือง ไม่ มชี ืຄอเสี ยงปรากฏ เพราะความ
เป็ นผู้มีคุณวิเศษอันปกปิ ดไว้ แม้ ใคร ๆ เห็นก็ไม่ รู้ ว่าเป็ นคนดี
ในหมู่ชนชาววัชชี เขาพากันเรียกท่ านว่ ามุนี รู้ กนั ว่ าท่ านเป็ น
๒๕๘
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ผู้ประเสริฐ หนักแน่ น ไม่ หวันຄ ไหว มีธรรมอันดีงาม เทียຄ วไป
ในโลก ถ้ าพระองค์ ทรงถวายผ้ าคู่ หนึຄงหรือสองคู่ แก่ ภิกษุ นัน
แล้วทรงอุทศิ ส่ วนกุศลให้ ข้าพระองค์ เมือຄ พระองค์ ทรงถวาย
แล้ว และท่ านรับผ้ านันแล้ว พระองค์ กจ็ ะทรงเห็นข้ าพระองค์
นุ่งห่ มผ้ าเรียบร้ อย.
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า :บัดนี สมณะนัน อยู่ ทีຄ ประเทศไหน เราจัก ไปพบท่ าน
ทีไຄ หน ใครจะพึงแก้ ไขความสงสั ยสนเท่ ห์ อันเป็ นเสียนหนาม
แห่ งความเห็นของเราได้ ในวันนี.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ท่ านอยู่ ทีຄเมืองกปิ นัจจนา มีหมู่ เทวดาเป็ นอันมากห้ อมล้อม เป็ นผู้มีนามจริงแท้ และเป็ นผู้ไม่ ประมาท แสดงธรรมีกถาอยู่ในหมู่ของตน.
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสว่า :เราจักไปทําตามทีຄท่านสัຄ งเดียງ วนี จักให้ สมณะนันนุ่งห่ ม
ผ้ า ขอท่ านจงดู คู่ ผ้าเหล่ านัน อันสมณะนันรับประเคนแล้ว
และเราจักคอยดูท่านนุ่งห่ มผ้ าเป็ นอันดี.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ข้ าแต่ พระเจ้ าลิจฉวี ข้ าพระองค์ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระองค์ อย่ า เสด็จ เข้ าไปหาบรรพชิต ในเวลาไม่ ควร การ
เสด็จเข้ าไปหาบรรพชิตในเวลาไม่ ควรนี ไม่ เป็ นธรรมเนียมทีຄ
ดีของพระองค์ ก็เมือຄ พระองค์ เสด็จเข้ าไปหาในเวลาสมควร ก็
จักทรงเห็นภิกษุนันนัຄงอยู่ในทีสຄ งัดในทีนຄ ันเอง
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว
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เพือຄ จะแสดงความเห็น พระสังคีตกิ าจารย์ได้กล่าวคาถาทัง หลาย
ว่า :พระเจ้ า ลิจฉวี ตรัส อย่ างนัน แล้ ว ก็ แวดล้อมด้ วยหมู่ ข้า
ราชบริพาร เสด็จไปในนครนัน ครันเสด็จเข้ าไปยังนครนัน
แล้ว จึงเสด็จเข้ าไปยังทีຄประทับในนิเวศน์ ของพระองค์ ทรง
กระทํากิจของคฤหัสถ์ ทงั หลาย ทรงสรงสนาน และทรงดืมຄ
นํา แล้ ว ได้ เวลาอันควร จึงทรงเลือกผ้ า ๘ คู่จากหีบ รับสัຄ งให้
หมู่ข้าราชบริพารถือไป พระราชาครันเสด็จเข้ าไปในประเทศ
นันแล้ว ได้ ทอดพระเนตรเห็นสมณะรู ปหนึຄงผู้มจี ิตสงบระงับ
กลับจากทีโຄ คจร เป็ นผู้เยือกเย็นนัຄงอยู่ทโีຄ คนต้ นไม้ ครันแล้วได้
ตรัสถามสมณะนันถึงความเป็ นผู้มอี าพาธน้ อย การอยู่สําราญ
และตรัสบอกนามของพระองค์ ให้ ทราบว่ า ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ
ฉันเป็ นกษัตริย์ลจิ ฉวีอยู่ในเมืองเวสาลี ชาวลิจฉวีเรียกฉันว่ า
อัมพสั กขระ ขอท่ านจงรับผ้ า ๘ คู่นีข องฉัน ฉันขอถวายท่ าน
ฉันมาในทีຄนีด้วยความประสงค์ เพียงเท่ านี ฉันมีความปลืม ใจ
นัก.
พระเถระทูลถามว่า :สมณพราหมณ์ ทงั หลาย พากัน ละเว้ น พระราชนิเวศน์
ของมหาบพิตรแต่ ทีຄไกลทีเดียว เพราะในพระราชนิเวศน์ ของ
มหาบพิตร บาตรย่ อมแตก แม้ สั งฆาฏิ ก็ ถูก เขาฉีก เมือຄ
ก่อนสมณะทัง หลายมี ศีรษะห้ อยลง ตกลงไปจากเขียงเท้ า
มหาบพิตรได้ เบียดเบียนบรรพชิตเช่ นนี สมณะทังหลายเคย
ถูกมหาบพิตรทําการเบียดเบียนแล้ว มหาบพิตรไม่ เคยพระราชทานแม้ แต่ นํา มันสั กหยดหนึຄงเลย ไม่ ตรัสบอกทางให้ คน
หลงทาง ชิงเอาไม้ เท้ าจากมือคนตาบอดเสี ยเอง มหาบพิตร
๒๖๐
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เป็ นคนตระหนีຄ ไม่ สํารวมเช่ น นี แต่ บัดนี เพราะเหตุ อะไร
มหาบพิตรทรงเห็นผลอะไร จึงทรงจําแนกแจกจ่ ายกับอาตมาภาพทังหลายเล่า.
พระราชาตรัสว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ฉันขอรับผิด ฉันได้ เบียดเบียนสมณะ
ทัง หลาย ดัง คํา ทีຄ ท่านพูด ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ฉัน มี ความ
ประสงค์ จะล้อเล่ น ไม่ ได้ มีจิตประทุษร้ าย แต่ กรรมอันชัຄวช้ า
นันฉันทําแล้ว เด็กหนุ่มเปลือยกาย มีโภคะน้ อย ได้ สัຄงสมบาป
เพือຄ จะล้อเล่น จึงต้ องเสวยทุกข์ ก็ทุกข์ อะไรเล่าทีเຄ ป็ นทุกข์ กว่ า
ความเปลือยกาย ย่ อมมีแก่ เปรตนัน ข้ าแต่ ท่านผู้ เจริญ ฉัน
เห็นเหตุอนั น่ าสั งเวชและเศร้ าหมองนันแล้ วจึงให้ ทาน เพราะ
เหตุนันเป็ นปั จจัย ขอท่ านจงรับผ้ า ๘ คู่นี ทักษิณาทีฉຄ ันถวาย
นี จงสํ าเร็จผลแก่เปรตนัน
พระเถระทูลว่า
เพราะการให้ ทาน นักปราชญ์ มพี ระพุทธเจ้ าเป็ นต้ น สรรเสริญแล้วโดยมากแน่ แท้ และพระองค์ ผู้ให้ จงอย่ ามีความเสี ยดาย อาตมาภาพจะรับผ้ า ๘ คู่ของมหาบพิตร ขอทักษิณาทาน
เหล่านี จงสํ าเร็จผลแก่เปรตนัน.
ลําดับ นัน พระเจ้า ลิจฉวี ทรงชําระพระหัตถ์ และพระบาทแล้ว
ทรงถวายผ้า ๘ คู่ แก่ พระเถระ พอพระเถระรับ ประเคนผ้า เหล่า
นัน แล้ว พระราชาทรงเห็น เปรตนุ่ง ห่ม ผ้า เรียบร้อย ลูบไล้ดว้ ยจุณ
จันทน์ แดง มีผวิ พรรณเปล่งปลังຄ ประดับประดา นุ่งผ้าดี ขีมຄ า้ อาชาไนย มีบริวารห้อมล้อม สําเร็จ มหิทธิฤทธิขຈ องเทวดา ครัน ทรง
เห็นเช่นนัน แล้ว ทรงปลืม พระทัย เกิดปี ตปิ ราโมทย์ มีพระทัยร่าเริง
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เบิกบาน พระเจ้า ลิจฉวีได้ทรงเห็น กรรมและวิบากแห่ง กรรม แจ้ง
ประจักษ์ดว้ ยพระองค์เองแล้ว จึงเสด็จเข้าไปใกล้ แล้วตรัสกะเปรต
นัน ว่า
เราจักให้ ทานแก่ สมณพราหมณ์ ทงั หลาย เราควรให้ ทาน
ทุกสิຄ งทุกอย่ างทีมຄ อี ยู่ ดูก่อนเปรต ท่ านมีอุปการะแก่เรามาก.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ข้ า แต่ กษัตริย์ ลจิ ฉวี ก็ พระองค์ ได้ พระราชทานเพือຄ ข้ า
พระองค์ ส่วนหนึຄง แต่ การพระราชทานนันมิได้ ไร้ ผล ข้ าพระองค์ เป็ นเทวดา ทําความเป็ นสหายกับพระองค์ ผู้เป็ นมนุษย์ .
พระราชาตรัสว่า :ท่ านเป็ นคติ เป็ นเผ่ าพันธุ์ เป็ นทียຄ ดึ เหนีຄยว เป็ นมิตร และ
เป็ นเทวดาของเรา ดูก่อนเปรต เราขอทําอัญชลีท่าน ปรารถนา
เพือຄ จะเห็นท่ านแม้ อกี .
เปรตกราบทูลว่า :ถ้ าพระองค์ จักเป็ นผู้ไม่ มีศรัทธา มีความตระหนีຄ มีจิตไม่
เลือຄ มใส พระองค์ จักไม่ ได้ เห็นข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ ก็
จักไม่ ได้ เห็นและไม่ ได้ เจรจากะพระองค์ อกี แต่ ถ้าพระองค์ จะ
ทรงเคารพธรรม ทรงยินดีในการบริจาคทาน ทรงสงเคราะห์
ทรงเป็ นดัง บ่ อนํา ของสมณพราหมณ์ ทัง หลาย ด้ วยอาการ
อย่ างนี พระองค์ ก็ จัก ได้ ทรงเห็น ข้ า พระองค์ และข้ า พระองค์ จักได้ เห็นและได้ เจรจากะพระองค์ ขอพระองค์ โปรดทรง
ปล่อยบุรุษนีจ ากหลาวโดยเร็วเถิด เพราะการปล่อยบุรุษนี เรา
ทังสองจักได้ เป็ นสหายกัน ข้ าพระองค์ เข้ าใจว่ าเราทังสองจัก
ได้ เป็ นสหายกันและกัน เพราะเหตุแห่ งบุรุษถูกหลาวเสี ยบ ก็
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บุรุษถูกหลาวเสี ยบนี อันพระองค์ ทรงรีบปล่อยแล้ ว พึงเป็ น
ผู้ประพฤติธรรมโดยเคารพ พึงพ้นจากนรกนันแน่ นอน พึง
พ้นจากกรรมอันเป็ นทีຄตงั แห่ งเวทนา พระองค์ เสด็จเข้ าไปหา
กัปปิ ตกภิกษุแล้ ว ทรงจําแนกทานกับท่ าน ในเวลาทีຄควร จง
เสด็จเข้ าไปหาแล้วตรัสถามด้ วยพระองค์ เอง ท่ านจักกราบทูล
เนือ ความนันแก่ พระองค์ ก็พระองค์ ทรงประสงค์ บุญ มีจิต
ไม่ ประทุษร้ ายก็เชิญเสด็จเข้ าไปหาภิกษุนันเถิด ท่ านจักแสดง
ธรรมทังปวงทีຄทรงสดับแล้ ว และยังไม่ ได้ ทรงสดับ แก่ พระองค์ ตามความรู้ เห็น พระองค์ได้ ทรงฟั งธรรมนันแล้ว จักทรง
เห็นสุ คติ.
พระเจ้าอัมพสักขระ ทรงเจรจาทําความเป็ นสหายกับเทวดานัน
แล้วเสด็จไป ได้กล่าวกะบริษทั แห่งกษัตริยล์ จิ ฉวีทงั  หลายพร้อมกับ
บุตรของตน ซึงຄ นังประชุ
ຄ
มกันอยูว่ า่
ท่ านผู้เจริญทังหลาย ขอจงฟั งคําอย่ างหนึຄงของเรา เรา
จักเลือกพร จักได้ ประโยชน์ บุรุษทีຄถูกเสี ยบหลาว มีกรรม
อันหยาบช้ า มีอาชญาอันตังไว้ แล้ ว ถูกหลาวร้ อยจะตายหรือ
ไม่ ตาย ประมาณ ๒๐ ราตรี เท่ านี เดียງ วนี เราจักปล่อยเขา
ตามความชอบใจของเรา ขอหมู่ท่านจงอนุญาต จงรีบปล่อย
บุรุษ นัน และบุรุษ อืนຄ ทีຄ พระราชารับสัຄ ง ให้ ลงอาชญาโดยเร็ว
เถิด ใครพึงบอกท่ านผู้ทาํ กรรมอย่ างนัน ท่ านรู้ อย่ างไร จึงทํา
อย่ างนัน หมู่ท่านย่ อมอนุญาตตามชอบใจ
พระเจ้าลิจฉวีเสด็จเข้าไปสู่ประเทศนัน แล้ว รีบปล่อยบุรษุ ทีຄถกู
เสียบหลาวโดยเร็วและได้ตรัสกะบุรษุ นัน ว่า อย่ากลัวเลยเพือຄ นและ
รับสังให้
ຄ หมอพยาบาล แล้ว เสด็จ เข้าไปหากัปปิ ตกภิกษุ แล้ว ทรง
ถวายทานกับท่านในเวลาอันควร มีพระประสงค์จะทรงทราบเหตุจงึ
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เสด็จเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยพระองค์เองว่า
บุรุษผู้ถูกเสี ยบหลาว มีกรรมอันหยาบช้ า มีอาชญาอันตัง
ไว้ แล้ว ถูกหลาวร้ อยจะตายหรือไม่ ตายประมาณ ๒๐ ราตรี
เท่ านี ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญเดียງ วนี ฉันปล่ อยเขาไปแล้ ว เขาไป
บอกเปรตนัน เหตุอะไร ๆ ทีจຄ ะไม่ ต้องไปสู่ นรกนัน พึงมีหรือ
หนอ ถ้ ามีขอท่ านโปรดแก่ ฉัน ฉันรอฟั งเหตุทีຄควรเชืຄอถือจาก
ท่ าน.
กัปปิ ตกภิกษุทลู ว่า :ความพินาศแห่ งกรรมเหล่านันย่ อมไม่ มี ความพินาศใน
โลกนีเกิดขึน เพราะความไม่ รู้ แจ้ ง ถ้ าเขาพึงเป็ นผู้ไม่ ประมาท
ประพฤติ ธรรมทัง หลายโดยเคารพตลอดคืน และวัน เขาพึง
พ้นจากนรกนันได้ แน่ กรรมอันเว้ นจากการให้ ผลพึงมี.
พระราชาตรัสว่า :ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ผู้ มี ปัญญากว้ างขวาง ประโยชน์ ของ
บุรุษผู้นี ฉันรู้ ทวัຄ ถึงแล้ว บัดนี ขอท่ านอนุเคราะห์ ฉันบ้ าง ขอ
ท่ านได้ กล่ าวตักเตือนพรํຄาสอนฉัน โดยวิธีทีຄฉันจะไม่ พงึ ไปสู่
นรกด้ วยเถิด.
กัปปิ ตกภิกษุทลู ว่า
วัน นี ขอมหาบพิตรทรงมีพระทัย เลือຄ มใสถึง พระพุทธเจ้ า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็ นสรณะ จงทรงสิ กขาบท อย่ า
ให้ ขาดและด่ างพร้ อย จงทรงงดเว้ นจากการฆ่ าสั ตว์ ลักทรัพย์
ทรงยินดีด้วยพระมเหสี ของพระองค์ ไม่ ทรงพูดเท็จ ไม่ ทรง
ดืมຄ นํา จัณฑ์ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้ วยองค์
๘ ประการอัน ประเสริฐ เป็ นกุศล มี สุข เป็ นกําไร จงทรง
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พระราชทานจีวร บิณฑบาต ทีนຄ อน ทีຄ นัຄง คิลานปั จจัย
ข้ าว นํา ของกิน ของเคีย ว ผ้ า เสนาสนะ ในภิกษุ ผู้ มีจิต
ซืຄอตรงทัง หลาย บุญ ย่ อมเจริญ ทุก เมือຄ ทรงอังคาสภิกษุ ทงั
หลายผู้ สมบูรณ์ ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็ นพหูสูต ให้ อมิຄ
หนําด้ วยข้ าวและนํา บุญย่ อมเพิมຄ พูนทุกเมือຄ เมือຄ บุคคลเป็ นผู้
ไม่ ประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพตลอดคืนและวันอย่ าง
นี พึงพ้นจากนรกนัน กรรมทีเຄ ว้ นจากการให้ ผลพึงมี.
พระราชาตรัสว่า :วันนี ฉันมีจิตเลือຄ มใส ขอถึงพระพุทธเจ้ าพระธรรมและ
พระสงฆ์ ว่ า เป็ นสรณะ ขอสมาทานสิ กขาบท ๕ ไม่ ให้
ขาดและด่ างพร้ อย ของดเว้ นจากการฆ่ าสั ตว์ ลักทรัพย์ จะ
ยินดีด้วยภรรยาของตน ไม่ กล่ าวเท็จ ไม่ ดมืຄ นํา เมา และจัก
สมาทานอุโบสถศีล อันประกอบด้ วยองค์ ๘ ประการ อัน
ประเสริฐ เป็ นกุศล มีสุขเป็ นกําไร จักถวายจีวร บิณฑบาต
ทีนຄ อนทีຄนัຄง คิลานปั จจัย ข้ าว นํา ของกิน ของเคีย ว ผ้ า
และเสนาสนะ แก่ ภิกษุทงั หลายผู้สมบูรณ์ ด้วยศีล ปราศจาก
ราคะ เป็ นพหูสูต ไม่ มีความกําหนัด ยินดีแต่ ในศาสนาของ
พระพุทธเจ้ าทังหลาย.
พระเจ้า ลิจฉวี ทรงพระนามว่า อัมพสักขระ ได้ เป็ น อุบาสกคน
หนึຄงในเมืองเวสาลี ทรงมีศรัทธามีพระฤทัยอ่อนโยน ทรงทําอุปการะ
แก่ภกิ ษุ ทรงบํารุงสงฆ์โดยความเคารพ ในกาลนัน บุรษุ ผูถ้ กู เสียบ
หลาว หายโรค เป็ นสุขสบายดีได้เข้าถึงการบรรพชา แม้ชนทัง สอง
อาศัยกัปปิ ตกภิกษุผปู้ ระเสริฐ ได้บรรลุสามัญผล การคบหาสัตบุรษุ
เช่น นี ยอ่ มมีผลมากตัง ร้อยประการพัน ประการ ย่อมเกิด ประโยชน์
แก่วญ
ิ ูชนผูร้ แู้ จ้ง บุรษุ ผูถ้ กู เสียบหลาวได้บรรลุผลอันยอดเยียຄ มคือ
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ได้บรรลุพระอรหัตตผล ส่วนพระเจ้าอัมพสักขระได้บรรลุโสดาปั ตติผล.
จบ อัมพสักขรเปตวัตถุที  ๑
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มหาวรรคที่ ๔
อรรถกถาอัมพสักขรเปตวัตถุที่ ๑
เรือຄ งอัมพสักขรเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า เวสาลี นาม นครตฺถิ
วชฺชีนํ ดังนี. เรือຄ งนัน เกิดขึน ได้อย่างไร. เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เจ้าลิจฉวีนามว่า อัมพสักขระ
เป็ นมิจฉาทิฏฐิ เป็ นนัตถิกวาทะ ครองราชย์ในเมืองเวสาลี.
ก็สมัย นัน ในพระนครเวสาลี มีเปื อกตมอยู่ในทีຄใกล้รา้ นตลาด
ของพ่อค้า คนหนึຄง. ชนเป็ น อัน มากในทีຄนนั  โดดข้ามไปลําบาก
บางคนเปื อนโคลน. พ่อค้านัน เห็นดังนัน จึงคิดว่า คนเหล่านีอย่า
เหยียบเปื อกตม จึงให้นํากระดูกศีรษะโคอันมีสว่ นเปรียบด้วยสีสงั ข์
ปราศจากกลินຄ เหม็น มาวางทอดไว้. ก็ตามปกติ เขาเป็ นคนมีศลี
ไม่มกั โกรธ มีวาจาอ่อนหวาน และมักกล่าวชมเชยระบุถงึ คุณความดี
ตามความเป็ นจริงของคนเหล่าอืຄน.
วันนัน เมือຄ สหายของตนอาบนํา ไม่แลดูดว้ ยความเลินเล่อ เขา
จึงซ่อนผ้านุ่งไว้ดว้ ยความประสงค์จะล้อเล่น ทําให้สหายลําบากเสีย
ก่อนจึงได้คนื ให้ไป. ก็สว่ นหลานชายคนหนึຄงของเขาขโมยภัณฑะ
มาจากเรือนของคนอืຄน แล้ว ทิง ไว้ทຄีรา้ นของเขานันเอง.
ຄ
เจ้า ของ
ภัณฑะเมือຄ ตรวจดู จึงแสดงหลานของเขาและตัวเขาพร้อมทัง ภัณฑะ
แก่พระราชา. พระราชาสังบั
ຄ งคับว่า พวกท่านจงตัดศีรษะผูน้ ี ส่วน
หลานของเขาจงเสียบหลาวไว้. พวกราชบุรษุ ได้กระทําดังนัน . เขา
ทํากาละแล้วไปเกิดในภุมมเทพ ได้เฉพาะม้าอาชาไนยทิพย์ มีสขี าว
มีความเร็วทันใจ เพราะบุญทีเຄ อาศีรษะโคมาทําสะพานให้คนเหยียบ
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และเพราะกรรมคือการกล่าวสรรเสริญคุณของผู้มคี ณ
ุ กลินຄ ทิพย์จงึ
ฟุ้ งออกจากกายของเขา แต่เขาได้เป็ นผู้เปลือยกาย เพราะเก็บผ้า
สาฎกของสหายซ่อนไว้เพือຄ ล้อ เล่น เขาตรวจดูกรรมทีຄตนทํา ไว้ใน
กาลก่อน เห็นหลานของตนถูกเสียบหลาวโดยทํานองนัน ถูกความ
กรุณากระตุน้ เตือน จึงขึน ม้ามีฝีเท้าเร็วทันใจ ในเวลาเทียຄ งคืน ก็ถงึ
สถานทีทຄ หຄี ลานนัน ถูกเสียบไว้บนหลาว จึงยืนอยู่ในทีไຄ ม่ไกล กล่าว
ทุกวัน ๆ ว่า จงมีชวี ติ อยู่เถอะ พ่อมหาจําเริญ ชีวติ เท่านัน เป็ นของ
ประเสริฐ.
ก็ สมัย นัน พระเจ้า อัมพสักขระเสด็จ บนคอช้างเชือกประเสริฐ
เสด็จเลียบพระนคร ทรงเห็นหญิงคนหนึຄงเปิ ดหน้าต่างในเรือนหลัง
หนึຄงผูก้ าํ ลังดูสมบัตขิ องพระราชา ทรงมีจติ ปฏิพทั ธ์ จึงให้สญ
ั ญาแก่
บุรษุ ผูน้ งอยู
ั ຄ ่หลังอาสนะว่า ท่านจงใคร่ครวญเรือนนีและหญิงนี ดังนี
แล้วเสด็จเข้าพระนิเวศน์ ของพระองค์โดยลําดับ ส่งบุรษุ นัน ไป โดย
ให้รูว้ า่ ไปเถอะพนาย เธอจงรูว้ า่ หญิงนัน มีสามีหรือไม่. เขาไป รู้
ว่าหญิงนัน มีสามีแล้ว จึงกราบทูลแด่พระราชา. พระราชาเมือຄ ทรง
คิดถึงอุบายทีจຄ ะครอบครองหญิงนัน จึงรับสังให้
ຄ เรียกสามีของนางมา
แล้วตรัสว่า มาเถอะ พนาย เธอจงอุปัฏฐากรับใช้เรา. เขาแม้จะ
ไม่ปรารถนาก็รบั อุปัฏฐากพระราชา เพราะกลัวว่าเมือຄ เราไม่กระทํา
ตามพระดํารัสของพระองค์ พระราชาก็จะลงราชทัณฑ์ จึงไปอุปัฏฐากพระราชาทุกวัน ๆ. ฝ่ ายพระราชาก็ได้ประทานบําเหน็จรางวัล
แก่เธอ โดยล่วงไป ๒-๓ วัน ก็ได้ตรัสกะเธอผู้มายังทีຄบาํ รุงแต่เช้า
ตรู่ อย่างนีวา่ ไปเถอะ พนาย ในทีโຄ น้น มีสระโบกขรณีลกู หนึຄง เธอ
จงนําดินสีอรุณ และดอกอุบลแดง จากสระโบกขรณีนนั  มา ถ้าเธอ
ไม่นํามาภายในวันนี ชีวติ ของเธอจะหาไม่. ก็เมือຄ เขาไปแล้ว จึง
ตรัสกะคนผู้รกั ษาประตูวา่ วันนี เมือຄ พระอาทิตย์ยงั ไม่ทนั อัสดงคต
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เธอจงปิ ดประตูทุกด้าน. ก็สระโบกขรณีนนั  อยู่ในทีสຄ ดุ ๓๐๐ โยชน์
แต่กรุงเวสาลี อนึຄง บุรษุ นัน ถูกมรณภัยคุกคาม จึงถึงสระโบกขรณี
นัน แต่เช้าทีเดียว เพราะกําลังเร็วของลม เพราะได้สดับตรับฟั งมา
ก่อนว่าสระโบกขรณีนนั  อมนุษย์หวงแหน เพราะความกลัว เขาจึง
เดินเวียนไปรอบ ๆ ด้วยคิดว่า ในทีຄนี จะมีอนั ตรายอะไร ๆ หรือ
ไม่หนอ. อมนุษย์ผรู้ กั ษาสระโบกขรณีเห็นเขาแล้ว เกิดความกรุณา
แปลงเป็ นมนุษย์เข้าไปหาแล้วกล่าวว่า บุรษุ ผูเ้ จริญ ท่านมาทีนຄ ีเพือຄ
ประโยชน์อะไร เขาก็ได้เล่าเรือຄ งนัน ให้อมนุษย์นนั  ฟั ง. อมนุษย์นนั  จึง
กล่าวว่า ถ้าเมือຄ เป็ นเช่นนัน ท่านจงถือเอาตามต้องการเถิด ดังนีแล้ว
จึงแสดงรูปทิพย์ของตนแล้วหายไป.
เขาถือเอาดินสีอรุณและดอกอุบลแดงในสระโบกขรณีนนั  ถึงประตู
พระนครในเมือຄ พระอาทิตย์ยงั ไม่อสั ดงคตเลย. ผูร้ กั ษาประตูเห็นเขา
แล้ว เมือຄ เขาร้องบอกอยู่นนแหละ
ัຄ
ก็ปิด ประตูเสีย. เมือຄ ประตูถกู
ปิ ด เขาเข้าไปไม่ได้ เห็นบุรษุ อยู่บนหลาวใกล้ประตูจงึ ได้กระทําให้
เป็ นสักขีพยานว่า คนเหล่านี เมือຄ เรามาถึงในเมือຄ พระอาทิตย์ยงั ไม่
อัสดงคต ร้องขออยูน่ นั  เอง ก็ปิดประตูเสีย ถึงท่านก็จงรูเ้ ถิดว่า เรามา
ทันเวลา เราไม่มโี ทษ. บุรษุ ผูอ้ ยูบ่ นหลาวได้ฟังดังนัน จึงกล่าวว่า เรา
ถูกร้อยหลาว เขากําลังจะฆ่า บ่ายหน้าไปหาความตาย จะเป็ นพยาน
ให้ทา่ นได้อย่างไร. ก็ในทีนຄ ี เปรตตนหนึຄง มีฤทธิมຈ ากจักมาทีใຄ กล้เรา
ท่านจงทําเปรตนัน เป็ นพยานเถิด. บุรษุ นัน ถามว่า เราจะเห็นเปรต
ผูม้ ฤี ทธิมຈ ากตนนัน ได้อย่างไร. บุรษุ ผูอ้ ยู่บนหลาวกล่าวว่า ท่านจง
รออยู่ทຄีนี แหละ ท่านจักเห็นด้วยตนเอง. เขายืนอยู่ในทีຄนนั  เห็น
เปรตนัน มาในมัชฌิมยาม จึงได้ทาํ ให้เป็ นพยาน. ก็เมือຄ ราตรีสว่าง
เมือຄ พระราชาตรัสว่า ท่านล่วงอาญาของเรา เพราะฉะนัน เราจะลง
ราชทัณฑ์แก่ทา่ น บุรษุ นัน จึงทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่
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ได้ลว่ งอาชญาของพระองค์ ข้าพระองค์มาในทีนຄ ี ในเมือຄ พระอาทิตย์
ยังไม่อสั ดงคตเลย พระราชาตรัสถามว่า ในข้อนัน ใครเป็ นพยานให้
เธอ. บุรษุ นัน จึงอ้างถึงเปรตเปลือย ผู้มายังสํานักของบุรษุ ผู้ถกู
หลาวร้อยนัน ว่า เป็ นพยาน เมือຄ พระราชาตรัสถามว่า ข้อนัน เราจะ
เชือຄ ได้อย่างไร จึงทูล ว่า วัน นี ในเวลาราตรี พระองค์จงส่ง บุรษุ ผู้
สมควร ให้เธอได้ไปกับข้าพระองค์. พระราชาได้สดับดังนัน จึงเสด็จ
ไปในทีนຄ นั  พร้อมกับบุรษุ นัน ด้วยพระองค์เอง แล้วประทับยืนอยู่ และ
เมือຄ เปรตมาในทีนຄ นั  กล่าวว่า จงเป็ นอยูเ่ ถิด ผูเ้ จริญ ชีวติ เท่านัน ประเสริฐกว่า จึงทรงสอบถามเปรตนัน ด้วยคาถา ๕ คาถา โดยนัยมีอาทิ
ว่า การนอน การนังຄ ไม่มแี ก่ผนู้ ี ดังนี. ก็ตงั  แต่บดั นีเป็ นต้นไป เพือຄ
จะแสดงความสัมพันธ์แห่งคาถาเหล่านัน พระสังคีตกิ าจารย์จงึ ได้ตงั 
คาถาว่า เวสาลิ นาม นครตฺถิ วชฺชีนํ ความว่า :มีนครชาววัชชีนครหนึຄง นามว่ าเวสาลี ในนครเวสาลีนัน
มี กษัตริย์ ลจิ ฉวี พระนามว่ า อัมพสั กขระ ได้ ทอดพระเนตร
เห็นเปรตตนหนึຄงทีຄภายนอกพระนคร มีพระประสงค์ จะทรง
ทราบเหตุ จึง ตรัส ถามเปรตนัน ในทีຄ นัน นัຄนเองว่ า การนอน
การนัຄง การเดิน ไปเดิน มา การลิม การดืมຄ การเคีย ว การ
นุ่ง ห่ ม แม้ หญิง บําเรอของคนผู้ ถูก เสี ยบไว้ บนหลาวนี ย่ อม
ไม่ มี ชนเหล่ าใดผู้เป็ นญาติ เป็ นมิตรสหาย เคยเห็นเคยฟั งร่ วม
กันมา เคยมีความเอ็นดูกรุณา ของบุคคลนีใ ดมีอยู่ในกาลก่อน
เดียງ วนีคนเหล่ านัน แม้ จะมาเยียຄ มเยียนบุคคลนีก็ไม่ ได้ มี บุรุษ
นีมี ตนอัน ญาติ เป็ นต้ น สละแล้ว มิตรสหายย่ อมไม่ มี แก่ คนผู้
ตกยาก พวกมิตรสหายทราบว่ า ผู้ใดขาดแคลน ย่ อมละทิง ผู้
นัน และเห็นใครมังຄ คังຄ บริบูรณ์ กพ็ ากันไปห้ อมล้ อม คนทีมຄ งัຄ คังຄ
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ด้ วยสมบัติย่อมมีมติ รสหายมาก ส่ วนบุคคลผู้เสืຄ อมจากทรัพย์
สมบัติ เป็ นผู้ฝืดเคืองด้ วยโภคะ ย่ อมหามิตรสหายยาก นีเป็ น
ธรรมดาของโลก บุรุษผู้ถูกหลาวเสี ยบนี มีร่างกายเปื อนเลือด
ตัว ทะลุ เป็ นช่ อง ๆ ชีวติ ของบุรุษ นี จัก ดับ ไปในวัน นี พรุ่ง
นี เหมือนหยาดนํา ค้ างอันติดอยู่บนปลายหญ้ าคา ฉะนัน เมือຄ
เป็ นอย่ างนี เพราะเหตุไร ท่ านจึงพูดกะบุรุษผู้ถงึ ความลําบาก
อย่ างยิงຄ ผู้นอนหงายบนหลาวไม้ สะเดาเช่ นนีว่า ดู ก่อนบุรุษ
ผู้เจริญ ขอท่ านจงมีชีวติ อยู่เถิด การมีชีวติ อยู่เท่ านันเป็ นของ
ประเสริฐ.
เปรตนัน ถูก พระราชานัน ตรัส ถามแล้ว อย่างนี เมือຄ จะประกาศ
ความประสงค์ของตน จึงกล่าวคาถา ๔ คาถาว่า :ข้ าแต่ พระราชา บุรุษนี เป็ นญาติสาโลหิตของข้ าพระองค์
ข้ า พระองค์ ระลึก ถึง ชาติ ก่อน ข้ า พระองค์ เห็น แล้ ว มี ความ
กรุณาแก่ เขาว่ า ขออย่ าให้ บุรุษผู้เลวทรามนีไปตกนรกเลย ข้ า
แต่ กษัตริย์ ลจิ ฉวี บุรุษ ผู้ ทาํ กรรมชัຄว นี จุติจากอัตภาพนีแล้ว
จัก เข้ า ถึง นรก อัน ยัดเยียดไปด้ วยสั ตว์ ผู้ ทาํ บาป เป็ นสถาน
ทีຄ ร้ายกาจ มี ความเร่ าร้ อนมาก เผ็ด ร้ อนให้ เกิด ความน่ า กลัว
หลาวนีประเสริฐกว่ านรกนันตังหลายพันเท่ า ขออย่ าให้ บุรุษ
นี ไปตกนรกอัน มี แต่ ความทุกข์ โดยส่ วนเดียว เผ็ด ร้ อน ให้
เกิดความน่ ากลัว มีความทุกข์ กล้าแข็งอย่ างเดียว บุรุษนี ฟั ง
คําของข้ าพระองค์ อย่ างนีแล้ว ประหนึຄงว่ า ข้ าพระองค์ น้อม
เข้ าไปสู่ ทุกข์ ในนรกนัน จะพึง สละชีวติ ของตนเสี ย เพราะ
ฉะนัน ข้ าพระองค์ จึงไม่ พูดในทีຄใกล้ เขา ด้ วยหวังว่ า ชีวติ ของ
บุรุษนีอย่ าได้ ดบั ไปเสี ย เพราะคําของข้ าพระองค์ เลย เพราะ
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ฉะนัน ข้ า-พระองค์ จึงพูดว่ า ขอท่ านจงมีชีวติ อยู่เถิด การมี
ชีวติ อยู่เป็ นของประเสริฐ.
เมือຄ เปรตประกาศความประสงค์ ของตนอย่างนี พระราชาเมือຄ
ทรงให้โอกาสเพือຄ จะถามประวัตขิ องเปรตนัน อีก จึงตรัสคาถานีวา่ :เรืຄองของบุรุษนี เรารู้ แล้ว แต่ เราปรารถนาจะถามท่ านถึง
เรืຄองอืนຄ ถ้ าท่ านให้ โอกาสแก่ เรา เราจะขอถามท่ าน และท่ าน
ไม่ ควรโกรธเรา
เปรตนัน กราบทูลว่า :ข้ าพระองค์ ได้ ให้ ปฏิญญาไว้ ในกาลนันแน่ นอนแล้ ว การ
ไม่ บอกย่ อมมีแก่ ผู้ไม่ เลือຄ มใส บัดนี ข้ าพระองค์ มีวาจาทีຄควร
เชืຄอ ถือ ได้ แม้ โดยพระองค์ จะไม่ ทรงเลือຄ มใส เพราะเหตุ นัน
ขอเชิญพระองค์ ตรัสถามข้ าพระองค์ ตามพระประสงค์ เถิด
ข้ าพระองค์ จะกราบทูลตามทีสຄ ามารถจะกราบทูลได้ .

:-

นีเป็ นพระคาถาตรัสและคาถาโต้ตอบระหว่างพระราชากับเปรต.
เมือຄ เปรตให้โอกาสแก่การถามอย่างนี พระราชา จึงตรัสคาถาว่า
เราเห็นสิຄ งใดสิຄ งหนึຄงด้ วยจักษุ เราควรเชืຄอสิຄ งนัน แม้ ทงั
สิน ถ้ าเราเห็นสิຄ งนันแล้ วไม่ เชืຄอ ขอให้ ลงโทษ ถอดยศเราเถิด.
เปรตได้ฟังดังนัน จึงกล่าวคาถาว่า :ขอสั จจปฏิญญา ของพระองค์ นี จงมี แก่ ข้า พระองค์
พระองค์ ได้ ฟัง ธรรมทีຄข้า พระองค์ กล่าวแล้ ว จงทรงได้ ความ
เลือຄ มใส ข้ า พระองค์ มี ความต้ องการอย่ างอืนຄ ไม่ มี จิต คิด
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ประทุษร้ าย ข้ า พระองค์ จัก กราบทูล ธรรมทัง หมดทีຄ ข้า พระองค์ ได้ สดับแล้ วบ้ าง หรือไม่ ได้ สดับแล้วบ้ าง แก่ พระองค์ ตาม
ทีขຄ ้ าพระองค์ รู้ .
เบือ งหน้าแต่นนั  พระราชาและเปรตทัง สองนัน จึงมีคาถาเป็ น
เครือຄ งตรัสโต้ตอบกันดังนีวา่ :พระเจ้าอัมพสักขระตรัสว่า :ท่ านขีຄม้าอันประดับประดาแล้ วเข้ าไปยังสํ านักของบุรุษทีຄ
ถูกเสี ยบหลาว ม้ าขาวตัวนีเป็ นม้ าน่ าอัศจรรย์ น่ าดู น่ าชม นี
เป็ นผลแห่ งกรรมอะไร
เปรตกราบทูลว่า :ทีຄกลางเมืองเวสาลีนัน มีหลุมทีຄหนทางลืนຄ ข้ าพระองค์ มี
จิต เลือຄ มใส เอาศีรษะโค ศีรษะหนึຄง วางทอดทีຄหลุม ให้ เป็ น
สะพาน ข้ าพระองค์ และบุคคลอืนຄ เหยียบบนศีรษะโคนัน เดิน
ไปได้ สะดวก ม้ านีเป็ นม้ าน่ าอัศจรรย์ น่ าดู น่ าชม นีเป็ นผล
แห่ งกรรมนัຄนเอง
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า :ท่ านมีรัศมีสว่ างไสวไปทัวຄ ทุกทิศ และมีกลินຄ หอมฟุ้ งไป
ท่ านได้ สําเร็จฤทธิຈแห่ งเทวดา เป็ นผู้มีอานุภาพมาก แต่ เป็ นคน
เปลือยกาย นีเ ป็ นผลแห่ งกรรมอะไร.
เปรตนัน กราบทูลว่า :เมือຄ ก่อนข้ า พระองค์ เป็ นคนไม่ มกั โกรธ ทัง มีจิต เลือຄ มใส
อยู่ เป็ นนิตย์ พูด กับ คนทัง หลายด้ วยวาจาอ่อนหวาน ข้ า
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พระองค์ มีรัศมีเป็ นทิพย์ สว่ างไสวอยู่เนืองนิตย์ นีเป็ นผลแห่ ง
กรรมนัน ข้ าพระองค์ เห็นยศและชืຄอเสี ยงของบุคคลผู้ตงั อยู่ใน
ธรรม มี จิต เลือຄ มใสกล่ าวสรรเสริญ ข้ า พระองค์ มี กลินຄ ทิพย์
หอมฟุ้ งไปเนืองนิตย์ นีเป็ นผลแห่ งกรรมนัน เมือຄ พวกสหาย
ของข้ า พระองค์ อาบนํา ทีຄ ท่านํา ข้ า พระองค์ ลกั เอาผ้ า ซ่ อนไว้
บนบก ไม่ มคี วามประสงค์ จะลักขโมย และไม่ มจี ิตคิดประทุษร้ าย เพราะกรรมนัน ข้ าพระองค์ จึงเป็ นคนเปลือยกาย เป็ น
อยู่อย่ างฝื ดเคือง.
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า :ผู้ใดทําบาปเล่น ๆ นักปราชญ์ ทงั หลายกล่ าวว่ า ผู้นันได้
รับผลกรรมเช่ นนี ส่ วนผู้ใดตังใจทําบาปจริง ๆ นักปราชญ์ ทงั
หลายกล่ าวผลกรรมของผู้นันว่ าเป็ นอย่ างไร ?
เปรตกราบทูลว่า :มนุษย์ เหล่าใด มีความดําริ ชัຄวร้ าย เป็ นผู้เศร้ าหมองด้ วย
กายและวาจา เพราะกายแตกตายไป มนุษย์ เหล่ า นัน ย่ อม
เข้ าถึงนรกในสั มปรายภพ โดยไม่ ต้องสงสั ย ส่ วนชนเหล่าอืนຄ
ปรารถนาสุ คติ ยินดี ยงิຄ ในทาน มี อตั ภาพอัน สงเคราะห์ แล้ว
เพราะกายแตกตายไป ย่ อมเข้ าถึงสุ คติในสั มปรายภพ โดยไม่
ต้ องสงสั ย.
เมือຄ เปรตแสดงจําแนกกรรมและผลแห่งกรรมโดยสังเขปอย่างนี
แล้ว พระราชาไม่ทรงเชือຄ ข้อนัน จึงตรัสคาถาว่า :เราจะพึงรู้ เรืຄองนันได้ อย่ างไรว่ า นีเ ป็ นผลแห่ งกรรมดีและ
กรรมชัຄว หรือเราจะพึงเห็นอย่ างไร จึงจะเชืຄอถือได้ หรือแม้
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ใครจะพึงทําให้ เราเชืຄอถือเรืຄองนันได้ .
เปรตได้ฟังดัง นัน เมือຄ จะประกาศเรือຄ งนัน แก่ พระราชานัน โดย
เหตุ จึงได้กล่าวคาถาว่า :พระองค์ได้ทรงเห็นแล้ วและได้ สดับแล้ ว ก็จงเชืຄอเถิดว่ า นี
เป็ นผลแห่ งกรรมดีและกรรมชัຄว เมือຄ มีกรรมดีและกรรมชัຄวทัง
สอง ก็พงึ มีสัตว์ ไปสู่ ทุคติและสุ คติ อันเลวและประณีต ถ้ าสั ตว์
ทังหลายในมนุษยโลกนี ไม่ พงึ ทํากรรมดีและกรรมชัຄว สั ตว์ ผู้
ไปสู่ ทุคติและสุ คติ อันเลวและประณีต ก็ไม่ มีในมนุษย์ โลก
นี แต่ เพราะสั ตว์ ทงั หลายในมนุษยโลก ทํากรรมดีและกรรม
ชัຄวไว้ ฉะนัน จึงไปสู่ ทุคติและสุ คติ เลวบ้ าง ประณีตบ้ าง นัก
ปราชญ์ ทงั หลายกล่ าววิบากแห่ งกรรมทังสองนันว่ า เป็ นทีຄตงั
แห่ งการเสวยสุ ขและทุกข์ เทวดาย่ อมพากันห้ อมล้อมพวกชน
ผู้ได้ เสวยผลอันเป็ นสุ ข คนพาลผู้ไม่ เห็นบาปและบุญทังสอง
ย่ อมเดือดร้ อน.
เปรตหมายเอาการย้อนถามว่า ก็ทา่ นเชือຄ กรรมและผลแห่งกรรม
อย่างนี เพราะเหตุไร จึงเสวยทุกข์เห็นปานนี จึงกล่าวคาถาว่า :กรรมทีຄ ข้า พระองค์ ทาํ ไว้ ในชาติ ก่อน ซึຄง เป็ นเหตุ ให้ ได้
เครืຄองนุ่งห่ มเป็ นต้ นในบัดนี มิได้ มีแก่ ข้าพระองค์ และบุคคล
ผู้ จะให้ ผ้า นุ่ง ผ้ าห่ ม ทีนຄ อน ทีຄ นัຄง ข้ าว และนํา แก่ สมณพราหมณ์ ทงั หลาย แล้วอุทศิ ส่ วนบุญมาให้ แก่ ข้าพระองค์ มไิ ด้
มี เพราะเหตุนัน ข้ าพระองค์ จึงเป็ นผู้เปลือยกาย มีความเป็ น
อยู่ฝืดเคือง.
พระราชาทรงสดับดังนัน แล้ว เมือຄ หวังจะให้เปรตนัน ได้เครือຄ งนุ่ง
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ห่มเป็ นต้น จึงกล่าวคาถาว่า :ดูก่อนยักษ์ เหตุอะไร ๆ ทีຄจะให้ ท่านได้ เครืຄองนุ่งห่ มพึงมี
อยู่หรือ ถ้ าเหตุทีຄควรเชืຄอ พอจะฟั งเป็ นเหตุได้ มีอยู่ ขอท่ านจง
บอกเหตุนันแก่ เรา.
ลําดับนัน เปรตเมือຄ จะทูลบอกเหตุนนั  แก่พระราชา จึงได้กล่าว
คาถาว่า :ในนครเวสาลีนี ยังมีภกิ ษุรูปหนึຄง นามว่ ากัปปิ ตกะ เป็ น
ผู้ได้ ฌาน มีศีลบริสุทธิຈ เป็ นพระอรหันต์ ผู้หลุดพ้น มีอนิ ทรีย์
อันคุ้มครองแล้ ว สํ ารวมในพระปาฏิโมกข์ เยือกเย็น บรรลุผล
อันสู งสุ ด มีวาจาน่ าคบเป็ นสหาย รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ ว่ า
ง่ าย มีหน้ าเบิกบาน เป็ นผู้มาดีไปดี พูดจาโต้ ตอบดี เป็ นเนือ
นาบุญของโลก มีปกติอยู่ด้วยเมตตา เป็ นทักขิไณยบุคคลของ
เทวดาและมนุษย์ สงบระงับ กําจัดมิจฉาวิตก ไม่ มีทุกข์ ไม่ มี
ตัณหา หลุดพ้นแล้ ว ปราศจากลูกศร ไม่ ถอื เราถือเขา ไม่ คด
กาย วาจา ใจ ไม่ มีอุปธิ สินกิเลสเครืຄองเนิຄนช้ าทังปวง ได้
บรรลุวชิ ชา ๓ มีความรุ่งเรือง ไม่ มชี ืຄอเสี ยงปรากฏ เพราะเป็ น
ผู้มีคุณวิเศษอันปกปิ ดไว้ แม้ ใคร ๆ เห็นก็ไม่ รู้ ว่าเป็ นคนดี ใน
หมู่ชนชาววัชชี เขาพากันเรียกท่ านว่ า มุนี รู้ กนั ว่ าท่ านเป็ นผู้
ประเสริฐ หนักแน่ นไม่ หวันຄ ไหว มีธรรมอันดีงาม เทียຄ วไปใน
โลก ถ้ าพระองค์ ทรงถวายผ้ าคู่หนึຄงหรือสองคู่แก่ ภกิ ษุนัน แล้ว
ทรงอุทศิ ส่ วนกุศลให้ ข้าพระองค์ เมือຄ พระองค์ ทรงถวายแล้ว
และท่ านรับผ้ านันแล้ว พระองค์ ก็จะทรงเห็นข้ าพระองค์ ผู้น่ ุง
ห่ มเรียบร้ อย.
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พระกัปปิ ตกะทีຄเปรตกล่าวถึง ก็คอื หมายเอาพระอุปัชฌายะของ
ท่านพระอุบาลีเถระซึงຄ เป็ น หนึຄง ภายในจํา นวนชฏิล ๑,๐๐๐ องค์ทຄี
ออกบวชพร้อมกับพระอุรเุ วลากัสสปะ.
ลําดับนัน พระราชาจึงตรัสถามถึงทีอຄ ยูข่ องพระเถระว่า :บัดนี พระสมณะนันอยู่ ประเทศไหน เราจักไปพบท่ าน
ได้ ทีຄ ไหน ใครจัก พึง แก้ ไขความสงสั ย สนเท่ ห์ อัน เป็ นเสียน
หนามแห่ งความเห็นของเราได้ ในวันนี.
ลําดับนัน เปรตจึงกล่าวคาถาว่า :ท่ านอยู่ทีຄเมือง กปิ นัจจนา มีหมู่เทวดาเป็ นอันมากห้ อมล้ อม เป็ นผู้มนี ามจริงแท้ และเป็ นไม่ ประมาท แสดงธรรมีกถา
อยู่ในหมู่ของตน.
เมือຄ เปรตกล่าวอย่างนัน พระราชามีพระประสงค์จะเสด็จ ไปยัง
สํานักของพระเถระในขณะนัน ทีเดียว จึงตรัสคาถาว่า :เราจัก ไปทํา ตามทีຄ ท่านสัຄ ง นัน เดียງ วนี จัก ให้ พระสมณะ
นัน ครองผ้ า ขอท่ านจงดู คู่ ผ้า เหล่า นัน อัน พระสมณะนัน รับ
ประเคนแล้ ว และเราจักคอยดูท่านนุ่งห่ มผ้ าเป็ นอันดี.
ลําดับ นัน เปรตเมือຄ จะแสดงว่า ในเวลานี เป็ น เวลาทีຄพระเถระ
ย่อมแสดงธรรมแก่เทพยดาทัง หลาย เพราะฉะนัน เวลานี ไม่ใช่เวลา
ทีคຄ วรจะเข้าไปหา จึงกล่าวคาถาว่า :ข้ าแต่ พระเจ้ าลิจฉวี ข้ าพระองค์ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระองค์ อย่ าเสด็จเข้ าหาบรรพชิตในเวลาไม่ ควร การเสด็จ
เข้ าไปหาบรรพชิตในเวลาไม่ ควรนี ไม่ เป็ นธรรมเนียมทีຄดีของ
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กษัตริย์ลจิ ฉวีทงั หลาย ก็เมือຄ พระองค์ เสด็จเข้ าไปหาในเวลาอัน
สมควร ก็จักทรงเห็นภิกษุนันนัຄงอยู่ในทีสຄ งัด ในทีนຄ ันเอง.
เมือຄ เปรตกล่าวอย่างนี พระราชาทรงรับคํา แล้ว เสด็จ ไปพระ
ราชนิเวศน์ ของพระองค์ ให้คนถือ คู่ ผา้ ๘ คู่ ในเวลาอัน สมควร
อีก แล้วเข้าไปหาพระเถระ ประทับนังຄ ณ ทีคຄ วรส่วนข้างหนึຄง ทรง
กระทําปฏิสนั ถารแล้วตรัสว่า ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงรับคู่ผา้ ๘ คู่
นี. พระเถระได้ฟังดังนัน เพือຄ จะนังสนทนาด้
ຄ
วย จึงทูลว่า ข้าแต่
มหาบพิตร เมือຄ ก่อนพระองค์ไม่ทรงบําเพ็ญทาน มีแต่จะเบียดเบียน
สมณพราหมณ์เท่านัน มีพระประสงค์จะถวายผ้าอันประณีตอย่างไร
ได้. พระราชาครัน ทรงสดับดังนัน แล้ว เมือຄ จะตรัสบอกเหตุแก่ทา่ น
จึง ได้ตรัส บอกถึง การทีຄเปรตมา และเรือຄ งทีຄเปรตกับ พระองค์กล่าว
แก่พระเถระ จึงได้ถวายผ้าแล้วอุทศิ เปรต. ด้วยเหตุนนั  เปรตจึง
นุ่งห่มผ้าอันเป็ นทิพย์ ประดับตกแต่ง ขึน ม้าได้มาปรากฏข้างหน้า
พระเถระและพระราชา. พระราชาครัน ทรงเห็นดังนัน แล้ว ทรงพอ
พระทัย เบิกบานพระหฤทัย เกิดปี ตโิ สมนัสตรัสว่า เราเห็นผลแห่ง
กรรมโดยประจักษ์หนอ บัดนี เราจักไม่กระทําความชัวຄ จักกระทํา
แต่บุญเท่านัน ดังนีแล้ว ได้ทรงกระทําสักขีพยานกับเปรตนัน . และ
เปรตนัน กราบทูลว่า ข้าแต่พระเจ้าลิจฉวี ตัง แต่วนั นี ถ้าพระองค์ละ
อธรรม ประพฤติธรรมไซร้ เมือຄ เป็ น เช่น นี ข้า พระองค์จกั เป็ น สักขี
พยานแก่พระองค์ และข้าพระองค์จกั มายังสํานักของพระองค์ และ
ขอพระองค์จงให้บุรษุ ผูท้ ถຄี กู หลาวเสียบ หลุดจากหลาวโดยเร็ว เมือຄ
เป็ นเช่นนี บุรษุ นัน ก็จกั รอดชีวติ ประพฤติธรรมพ้นจากทุกข์ และ
พระองค์จงเข้าไปหาพระเถระตามกาลอันควร ฟั งธรรม บําเพ็ญบุญ
ดังนีแล้วก็ไป.
ลําดับ นัน พระราชาไหว้พระเถระแล้ว เข้าไปยัง พระนครรีบ ให้
๒๗๘
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ประชุมบริษทั ลิจฉวี ให้คนเหล่านัน อนุญาต ให้บุรษุ นัน พ้นจากหลาว
รับสังพวกพยาบาลว่
ຄ
า จงทําบุรษุ นี ให้หายโรค. ก็แล ครัน เข้าไปหา
พระเถระแล้ว จึงตรัสถามว่า ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ผูท้ ทຄี าํ กรรมอันเป็ น
เหตุให้ไปสู่นรกแล้ว ดํารงอยู่ จะพึงพ้นจากนรกหรือไม่หนอ. พระ
เถระทูลว่า พึงพ้นได้ มหาบพิตร ถ้าผูน้ นั  ทําบุญให้มากก็พน้ ได้ จึงให้
พระราชาตัง อยูใ่ นสรณะและศีล. พระราชาตัง อยูใ่ นสรณะและศีลนัน
แล้ว ตัง อยูใ่ นโอวาทของพระเถระ. ได้เป็ นพระโสดาบัน. ฝ่ ายบุรษุ ผู้
ถูกหลาวเสียบเป็ นผูห้ ายโรค เกิดความสังเวช ได้ขอบวชในหมูภ่ กิ ษุ
ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตผล. พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย เมือຄ จะ
แสดงเรือຄ งนัน จึงได้กล่าวคาถาทัง หลายว่า :พระเจ้ าลิจฉวีตรัสอย่ างนันแล้ ว ก็แวดล้อมไปด้ วยหมู่ข้า
ราชบริพาร เสด็จไปในพระนครนัน ครันเสด็จเข้ าไปยังพระนครนันแล้ว จึงเสด็จเข้ าไปยังทีຄประทับ ในนิเวศน์ ของพระองค์ ทรงกระทํากิจของคฤหัสถ์ ทงั หลาย ทรงสรงสนานและ
ทรงดืมຄ นํา แล้ ว ได้ เวลาอันสมควร จึงทรงเลือกผ้ า ๘ คู่จากหีบ
รับสัຄ งให้ หมู่ข้าราชบริพารถือไป พระราชาครันเสด็จเข้ าไปใน
ประเทศนันแล้ ว ได้ ทอดพระเนตรเห็นสมณะรู ปหนึຄง ผู้มีจิต
สงบระงับกลับจากทีຄโคจร เป็ นผู้เยือกเย็น นัຄงอยู่ทีຄโคนต้ นไม้
ครันได้ ตรัสถามสมณะนัน ถึงความเป็ นผู้มีอาพาธน้ อย การ
อยู่สําราญ และตรัสบอกนามของพระองค์ ให้ ทรงทราบว่ า ข้ า
แต่ ท่านผู้เจริญ ฉันเป็ นกษัตริย์ลจิ ฉวี อยู่ในเมืองเวสาลี ชาว
ลิจฉวีเรียกฉันว่ า อัมพสั กขระ ขอท่ านจงรับผ้ า ๘ คู่นี ของ
ฉัน ฉันขอถวายท่ าน ฉันมาในทีຄนีด ้ วยความประสงค์ เพียงเท่ า
นี ฉันมีความปลาบปลืม ใจนัก.
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว
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พระเถระทูลถามว่า :สมณะพราหมณ์ ทงั หลาย พากัน ละเว้ น พระราชนิเวศน์
ของมหาบพิตร แต่ ทีຄไกลทีเดียว เพราะพระราชนิเวศน์ ของ
มหาบพิตร บาตรย่ อมแตก แม้ สังฆาฏิก็ถูกเขาฉีกทําลาย เมือຄ
ก่ อนสมณะทัง หลาย มี ศีรษะห้ อยลง ตกลงไปจากเขียงเท้ า
มหาบพิตรได้ เบียดเบียนบรรพชิต เช่ น นี สมณะทัง หลายเคย
ถูก มหาบพิตร ทําการเบียดเบียนมาแล้ว มหาบพิตรไม่ เคย
พระราชทานแม้ แต่ นํา มันสั กหยดหนึຄงเลย ไม่ ตรัสบอกทางให้
คนหลงทาง ชิงเอาไม้ เท้ าจากมือคนตาบอดเสี ยเอง มหาบพิตร
เป็ นคนตระหนีຄ ไม่ สํารวม เช่ นนี แต่ บัดนี เพราะเหตุอะไร
มหาบพิตร ทรงเป็ นผลอะไร จึงทรงจําแนกแจกจ่ ายกับอาตมภาพทังหลายเล่ า.
พระราชาตรัสว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ฉันขอรับผิด ฉันได้ เบียดเบียนสมณะ
ทัง หลาย ดัง คํา ทีຄ ท่านพูด ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ฉัน มี ความ
ประสงค์ จะล้ อเล่นไม่ มีจิตคิดประทุษร้ าย แต่ กรรมอันชัຄวช้ านี
ฉัน ทํา แล้ว เด็ก หนุ่ม เปลือยกาย มีโภคะน้ อย ได้ สัຄงสมบาป
เพือຄ จะล้อเล่น จึงต้ องเสวยทุกข์ ก็ทุกข์ อะไรเล่าทีຄเป็ นทุกข์ แก่
ความเปลือยกายย่ อมมี แก่ เปรตนัน ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ดิฉัน
เห็นเหตุอนั น่ าสั งเวชและเศร้ าหมองนันแล้ ว จึงให้ ทาน เพราะ
เหตุนันเป็ นปั จจัย ขอท่ านจงรับผ้ า ๘ คู่นี ทักษิณาทีຄฉันถวาย
นี จงสํ าเร็จผลแก่ เปรตนัน.
พระเถระทูลว่า :๒๘๐
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เพราะการให้ ทาน นักปราชญ์ ทงั หลายมีพระพุทธเจ้ าเป็ น
ต้ น สรรเสริญไว้ โดยมากแท้ และเมือຄ พระองค์ ถวายทานวัตถุ
จงอย่ ามีความเสี ยดาย อาตมภาพรับผ้ า ๘ คู่ของมหาบพิตร
ขอทักษิณาทานเหล่ านี จงสํ าเร็จผลแก่ เปรตนัน
ลําดับนัน พระเจ้าลิจฉวี ทรงชําระพระหัตถ์ และพระบาทแล้ว
ทรงถวายผ้า ๘ คู่ แก่พระเถระ พอพระเถระรับประเคนผ้าเหล่านัน
แล้ว พระราชาทรงเห็น เปรตนุ่งห่มผ้าเรียบร้อย ลูบไล้ดว้ ยจุณจันทน์
แดง มีผวิ พรรณเปล่งปลังຄ ประดับ ประดา นุ่ง ผ้า ดี ขีຄมา้ อาชาไนย
มีบริวารห้อมล้อม สําเร็จ มหิทธิฤทธิขຈ องเทวดา ครัน ทรงเห็น เช่น
นัน แล้ว ทรงปลืม พระหฤทัย เกิดปี ติปราโมทย์ มีพระหฤทัยร่าเริง
เบิกบาน พระเจ้า ลิจฉวีได้ทรงเห็น กรรมและวิบากแห่ง กรรม แจ้ง
ประจักษ์ ดว้ ยพระองค์เองแล้ว จึง เสด็จ เข้าไปใกล้แล้ว ตรัส กะเปรต
นัน ว่า
เราจักให้ ทานแก่ สมณพราหมณ์ ทงั หลาย เราควรให้ ทาน
ทุกสิຄ งทุกอย่ างทีมຄ อี ยู่ ดูก่อนเปรต ท่ านมีอปุ การะแก่ เรามาก.
เปรตนัน กราบทูลว่า :ข้ าแต่ กษัตริย์ลจิ ฉวี ก็พระองค์ ได้ พระราชทานแก่ ข้าพระองค์ ส่วนหนึຄง แต่ การพระราชทานนัน มิได้ ไร้ ผล ข้ าพระองค์
เป็ นเทวดา จักทําความเป็ นสหายกับพระองค์ ผู้เป็ นมนุษย์ .
พระราชาตรัสว่า :ท่ านเป็ นคติ เป็ นเผ่ าพันธุ์ เป็ นทีຄยดึ เหนีຄยว เป็ นมิตรและ
เป็ นเทวดาของเรา ดูก่อนเปรต เราขอทําอัญชลีท่าน ปรารถนา
เพือຄ จะเห็นท่ านแม้ อกี .
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว
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เปรตกราบทูลว่า :ถ้ า พระองค์ จัก เป็ นผู้ ไม่ มี ศรัทธา มี ความตระหนีຄ มี จิต
ไม่ เลือຄ มใส พระองค์ จักไม่ ได้ เห็นข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ ก็
จักไม่ ได้ เห็น ไม่ ได้ เจรจากับพระองค์ อกี ถ้ าพระองค์ จักทรง
เคารพธรรม ทรงยินดีในการบริจาคทาน ทรงสงเคราะห์ ทรง
เป็ นดัง บ่ อนํา ของสมณพราหมณ์ ทงั หลาย ด้ วยอาการอย่ างนี
พระองค์ ก็จักได้ ทรงเห็นข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ จักได้
เห็น ได้ เจรจากับพระองค์ ขอพระองค์ โปรดทรงปล่ อยบุรุษ
นี จากหลาวโดยเร็ว เถิด เพราะการปล่อยบุรุษ นี เราทัง สอง
จักได้ เป็ นสหายกัน ข้ าพระองค์ เข้ าใจว่ า เราทังสองจักได้ เป็ น
สหายกันและกัน เพราะเหตุแห่ งบุรุษผู้ถูกหลาวเสี ยบ ก็บุรุษ
ผู้ ถูก หลาวเสี ยบนี อัน พระองค์ ทรงรีบ ปล่อยแล้ ว พึง เป็ นผู้
ประพฤติธรรมโดยเคารพ พึงพ้นจากนรกนันแน่ นอน พึงพ้น
จากกรรมอันเป็ นทีຄตงั แห่ งเวทนา พระองค์ เสด็จเข้ าไปหากัปปิ ตกภิกษุแล้ว ทรงจําแนกทานกะท่ าน ในเวลาทีຄสมควร จง
เสด็จเข้ าไปหาแล้ ว ตรัสถามด้ วยพระองค์ เอง ท่ านจะทูลเนือ
ความนัน แก่ พระองค์ ก็ พระองค์ ทรงพระประสงค์ บุญ มี
จิตไม่ ประทุษร้ าย ก็เชิญเสด็จเข้ าไปหาภิกษุ นันเถิด ท่ านจัก
แสดงธรรมทังปวง ทีຄทรงสดับแล้ ว และยังไม่ ได้ ทรงสดับแก่
พระองค์ ตามความรู้ เห็น พระองค์ ได้ ทรงฟั ง ธรรมนัน แล้ว
จักทรงเห็นสุ คติ.
พระเจ้าอัมพสักขระ ทรงเจรจาทําความเป็ นสหายกับเทวดานัน
แล้ว เสด็จ ไปจากเปรตนัน ได้กล่าวกะบริษทั แห่ง กษัตริย์ลจิ ฉวีทงั 
หลายพร้อมกับบุตรของตน ซึงຄ นังประชุ
ຄ
มกันอยูว่ า่
๒๘๒
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ท่ านผู้เจริญทังหลาย ขอจงฟั งคําอย่ างหนึຄงของเรา เราจัก
เลือกพร จักได้ ประโยชน์ บุรุษทีถຄ ูกเสี ยบด้ วยหลาว มีกรรมอัน
หยาบช้ า มีอาชญาอันตังไว้ แล้ ว ถูกหลาวร้ อยจะตายหรือไม่
ตาย ประมาณ ๒๐ ราตรีเท่ านัน เดียງ วนี เราจักปล่ อยเขาตาม
ความชอบใจของเรา ขอหมู่ท่านจงอนุญาต จงรีบปล่ อยบุรุษ
นันและบุรุษอืนຄ ทีพຄ ระราชารับสัຄ งให้ ลงอาชญา โดยเร็วเถิด ใคร
พึงบอกท่ าน ผู้ทาํ กรรมอย่ างนัน ท่ านรู้ อย่ างไร จึงทําอย่ างนัน
หมู่ท่านย่ อมอนุญาตตามชอบใจ
พระเจ้าลิจฉวีเสด็จเข้าไปสู่ประเทศนัน แล้ว รีบปล่อยบุรษุ ทีຄถกู
เสียบด้วยหลาว โดยเร็ว และได้ตรัสกะบุรษุ นัน ว่า อย่ากลัวเลยเพือຄ น
และรับสังให้
ຄ หมอมาพยาบาลบาดแผล แล้วเสด็จไปหากัปปิ ตกภิกษุ
แล้ว ทรงถวายทานกับท่านในเวลาอันสมควร มีพระประสงค์จะทรง
ทราบเหตุ จึงเสด็จเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยพระองค์เองว่า
บุรุษผู้ถูกเสี ยบด้ วยหลาว มีกรรมอันหยาบช้ า มีอาชญา
อันตังไว้ แล้ว ถูกหลาวร้ อย จักตายหรือไม่ ตาย ประมาณ ๒๐
ราตรีเท่ านัน ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ เดียງ วนี ดิฉันปล่อยเขาไปแล้ ว
เขาไปบอกเปรตนัน เหตุอะไร ๆ ทีຄจะไม่ ต้องไปสู่ นรกนัน พึง
มีหรือหนอ ถ้ ามีขอท่ านโปรดบอกแก่ ดฉิ ัน ดิฉันรอฟั งเหตุทีຄ
ควรเชืຄอถือจากท่ าน.
กัปปิ ตกภิกษุทลู ว่า :ความพินาศแห่ งกรรมเหล่ านัน ย่ อมไม่ มี ความพินาศใน
โลกนี เกิดขึน เพราะความไม่ รู้ แจ้ ง ถ้ าเขาพึงเป็ นผู้ไม่ ประมาท
ประพฤติธรรมทังหลาย โดยเคารพตลอดคืนและวัน เขาพึง
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พ้นจากนรกนันได้ แน่ กรรมอันเว้ นจากการให้ ผลพึงมี.
พระราชาตรัสว่า :ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ผู้ มีปัญญากว้ างขวาง ประโยชน์ ของ
บุรุษนี ฉันรู้ ทวัຄ ถึงแล้ว บัดนี ขอท่ านอนุเคราะห์ ฉันบ้ าง ขอ
ท่ านได้ กล่าวตักเตือนพรํຄาสอนฉัน โดยวิธีทีຄฉันจะไม่ พงึ ไปสู่
นรกด้ วยเถิด.
กัปปิ ตกภิกษุทลู ว่า :วันนี ขอมหาบพิตร จงมีพระหทัยเลือຄ มใส ถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นสรณะ จงทรงสิ กขาบท อย่ า
ให้ ขาดและด่ างพร้ อย จงทรงงดเว้ นจากการฆ่ าสั ตว์ ลกั ทรัพย์
ทรงยินดีด้วยพระมเหสี ของพระองค์ ไม่ ทรงพูดเท็จ ไม่ ทรง
ดืมຄ นํา จัณฑ์ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้ วยองค์
๘ ประการอัน ประเสริฐ เป็ นกุศล มี สุข เป็ นกําไร จงทรง
พระราชทานจีวร บิณฑบาต ทีนຄ อนและทีຄ นัຄง คิลานปั จจัย
ข้ าว นํา ของเคีย ว ของกิน ผ้ า เสนาสนะ ในภิกษุ ผู้ มีจิต
ซืຄอตรงทัง หลาย บุญ ย่ อมเจริญ ทุก เมือຄ ทรงอังคาสภิกษุ ทงั
หลาย ผู้สมบูรณ์ ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็ นพหูสูต ให้ อมิຄ
หนํา ด้ วยข้ าวและนํา บุญย่ อมเพิมຄ พูนทุกเมือຄ เมือຄ บุคคลเป็ นผู้
ไม่ ประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพ ตลอดคืนและวันอย่ าง
นี พึงพ้นจากนรกนัน กรรมทีเຄ ว้ นจากการให้ ผลพึงมี.
พระราชาตรัสว่า :วันนี ฉันมีจิตเลือຄ มใส ขอถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรมและ
พระสงฆ์ ว่ าเป็ นสรณะ ขอสมาทานสิ กขาบท ๕ ประการ ไม่
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ให้ ขาด ไม่ ให้ ด่างพร้ อย ของดเว้ นจากการฆ่ าสั ตว์ ลักทรัพย์
จักยินดีด้วยภรรยาของตน ไม่ กล่ าวคําเท็จ ไม่ ดมืຄ นํา เมา และ
จักสมาทานอุโบสถศีล อันประกอบด้ วยองค์ ๘ ประการอัน
ประเสริฐ เป็ นกุศล มีสุขเป็ นกําไร จักถวายจีวร บิณฑบาต
ทีนຄ อน ทีຄ นัຄง คิลานปั จจัย ข้ าวนํา ของเคีย ว ของกิน ผ้ า
และเสนาสนะ แก่ ภิกษุทงั หลาย ผู้สมบูรณ์ ด้วยศีล ปราศจาก
ราคะ เป็ นพหูสูต ไม่ มีความกําหนัด ยินดีแล้ วในศาสนา ของ
พระพุทธเจ้ าทังหลาย.
พระเจ้าลิจฉวี ทรงพระนามว่า อัมพสักขระ ได้เป็ นอุบาสกคน
หนึຄง ในเมืองเวสาลี ทรงมีศรัทธา มีพระหทัยอ่อนโยน ทรงทําอุปการะแก่ภกิ ษุ ทรงบํารุงสงฆ์ โดยความเคารพ ในกาลนัน บุรษุ ผูถ้ กู
เสียบด้วยหลาวหายโรค เป็ นสุขสบายดี เข้าถึงการบรรพชา แม้ชน
ทัง สองอาศัยกัปปิ ตกภิกษุผปู้ ระเสริฐ ได้บรรลุสามัญญผล การคบหา
สัตบุรษุ เช่นนี ย่อมมีผลมากตัง ร้อยประการพันประการแก่วญ
ิ ูชนผู้
รูแ้ จ้ง บุรษุ ผูถ้ กู เสียบด้วยหลาว ได้บรรลุผลอันยอดเยียຄ มคือได้บรรลุ
พระอรหัตตผล ส่วนพระเจ้าอัมพสักขระ ได้บรรลุโสดาปั ตติผล.
ท่านพระกัปปิ ตก ได้ ไปถึง กรุง สาวัตถี เพือຄ ถวายบังคมพระ
ศาสดา จึงได้กราบทูลความทีຄพระราชา เปรต และตน กล่าวแล้ว
อย่างนี แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระศาสดา ทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้
เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ แล้วแสดงธรรมแก่บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว เทศนา
นัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาอัมพสักขรเปตวัตถุที  ๑
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๒. เสรีสกเปตวัตถุ
(พึงดูในเรือຄ งทีຄ ๑๐ แห่งสุนิกขิตตวรรคทีຄ ๗ ในวิมานวัตถุ)
จบ เสริสสกเปตวัตถุที  ๒
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๓. นันทกเปตวัตถุ
ว่าด้วยขัดขวางการให้ทานไปเกิดเป็นเปรต
[๑๒๓] มีพระราชาพระองค์ หนึຄง ทรงพระนามว่ าปิ งคละ เป็ น
ใหญ่ ในสุ รัฏฐประเทศ เสด็จ ไปเฝ้ าพระเจ้ า โมริยะแล้ว กลับ
มาสู่ สุรัฏฐประเทศ เสด็จมาถึงทีຄมีเปื อกตม ในเวลาเทียຄ งซึຄง
เป็ นเวลาร้ อน ทอดพระเนตรเห็นทางอันรืຄนรมย์ เป็ นทางทีຄ
เปรตเนรมิตไว้ จึงตรัสบอกนายสารถีว่าทางนีน ่ ารืຄนรมย์ เป็ น
ทางปลอดภัย มีความสวัสดี ไม่ มีอปุ ั ทวันตราย ดู ก่อนนาย
สารถี ท่ านจงตรงไปทางนีแหละ เมือຄ เราไปโดยทางนี จัก
ถึง เขตเมืองสุ รัฏฐะเร็ว ที เดียว พระเจ้ า สุ รัฏฐ์ ได้ เสด็จ ไปโดย
ทางนัน พร้ อมด้ วยจตุรงคเสนา บุรุษคนหนึຄงสะดุ้งตกใจกลัว
ได้ กราบทูล พระเจ้ า สุ รัฏฐ์ ว่ า พวกเราเดิน ทางผิด เป็ นทาง
น่ ากลัวขนพองสยองเกล้ า เพราะทางปรากฏเฉพาะข้ างหน้ า
แต่ ข้างหลัง ไม่ ปรากฏ พวกเราเดินทางผิดเสี ย แล้ว พวกเรา
เห็นจะเดินมาใกล้ สํานักพวกอมนุษย์ กลินຄ อมนุษย์ ย่อมฟุ้ งไป
ข้ าพระองค์ ได้ ยนิ เสี ยงอันพิลกึ น่ าสะพรึงกลัว พระเจ้ าสุ รัฏฐ์
ทรงสะดุ้ง พระทัย ตรัสกะนายสารถีว่า พวกเราเดินทางผิด
เสี ยแล้ว เป็ นทางน่ ากลัวขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏ
เฉพาะข้ างหน้ า แต่ ข้างหลัง ไม่ ปรากฏ พวกเราเดิน ทางผิด
๓. นันทกเปตวัตถุ
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พวกเราเห็นจะเดิน มาใกล้ สํานัก พวกอมนุษย์ กลินຄ อมนุษย์
ย่ อมฟุ้ งไป เราได้ ยนิ เสี ยงอันน่ าสะพรึงกลัว แล้ วเสด็จขึน สู่
คอช้ าง ทอดพระเนตรไปในทิศทัง ๔ ได้ ทรงเห็นต้ นไทรต้ น
หนึຄง มีร่มเงาชิดสนิทดี เขียวชอุ่มดุจสี เมฆ มีสีและสั ณฐาน
คล้ายเมฆ จึงรับสัຄ งกะนายสารถีว่า ป่ าใหญ่ เขียวชอุ่มดุจสี เมฆ
มีสีและสั ณฐานคล้ายเมฆปรากฏอยู่นัຄนใช่ ไหม.
นายสารถีกราบทูลว่า :ข้ าแต่ พระมหาราชา นัຄนเป็ นต้ นไทร มีร่มเงาชิดสนิทดี
เขียวชอุ่ม มีสีและสั ณฐานคล้ ายเมฆ.
พระเจ้า สุรฏั ฐ์ เสด็จ เข้าไปจนถึง ต้นไทรใหญ่ ทຄีปรากฏอยู่ แล้ว
เสด็จลงจากคอช้าง เสด็จเข้าไปสูต่ น้ ไทร ประทับนังที
ຄ โຄ คนต้น พร้อม
ด้วยหมู่ อาํ มาตย์ ราชบริพาร ได้ ทอดพระเนตรเห็น ขัน นํา มีนํา เต็ม
และขนมอัน หวานอร่อย บุรษุ ผู้หนึຄง มีเพศดัง เทวดา ประดับ ด้วย
สรรพาภรณ์ เข้าไปเฝ้ าพระเจ้าสุรฏั ฐ์แล้วได้กราบทูลว่า
ข้ าแต่ พระมหาราชา พระองค์ เสด็จมาดีแล้ ว และพระองค์
ไม่ ได้ เสด็จมาร้ าย ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ กาํ จัดศัตรู เชิญพระองค์
เสวยนํา และขนมเถิด พระเจ้ าข้ า.
พระเจ้า สุรฏั ฐ์พร้อมด้วยอํามาตย์และข้า ราชบริพาร พากัน ดืมຄ
นําและกินขนมแล้ว จึงถามว่า
ท่ านเป็ นเทพ เป็ นคนธรรพ์ หรือ เป็ นท้ าวสั กกปุรินททะ พวกเราไม่ รู้ จักท่ าน จึงจะขอถาม พวกเราพึงรู้ จักท่ าน
อย่ างไร.
นันทกเปรตกราบทูลว่า :๒๘๘
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ข้ าแต่ พระมหาราชา ข้ าพระองค์ ไม่ ใช่ เทวดา ไม่ ใช่ คนธรรพ์ ไม่ ใช่ ท้าวสั กกปุรินททะ ข้ า พระองค์ เป็ นเปรต จาก
ประเทศสุ รัฏฐ์ มาอยู่ทนีຄ ีຄ.
พระราชาตรัสถามว่า :เมือຄ ก่อน ท่ านอยู่ในประเทศสุ รัฏฐ์ มีปกติอย่ างไร มีความ
ประพฤติอย่ างไร ท่ านมีอานุภาพอย่ างนี เพราะพรหมจรรย์
อะไร.
นันทกเปรตตอบว่า :ข้ า แต่ พระมหาราชาผู้ กาํ จัด ศัตรู ผู้ ผดุง รัฐ ให้ เจริญ ขอ
พระองค์ อํามาตย์ ราชบริพารและปุโรหิต จงสดับฟั ง ข้ าแต่
พระองค์ ผู้ประเสริฐ เมือຄ ก่อน ข้ าพระองค์ เป็ นบุรุษอยู่ในเมือง
สุ รัฏฐ์ เป็ นคนใจบาป เป็ นมิจฉาทิฏฐิ เป็ นคนทุศีล ตระหนีຄ
บริภาษสมณพราหมณ์ ทงั หลาย ห้ ามปรามมหาชนซึຄงพากัน
ทํา บุญ ให้ ทาน ทํา อันตรายแก่ หมู่ ชนเหล่า อืนຄ ผู้ กาํ ลัง ให้ ทาน
ได้ ห้ามว่ า ผลแห่ งทานไม่ มี ผลแห่ งการสํ ารวมจักมีแต่ ทไีຄ หน
ใคร ๆ ผู้ชืຄอว่ าเป็ นอาจารย์ ไม่ มี ใครจักฝึ กฝนบุคคลผู้ไม่ เคย
ฝึ กฝนแล้วได้ เล่า สั ตว์ ทงั หลายเป็ นสั ตว์ เสมอกันทังสิน การ
เคารพอ่อนน้ อมต่ อผู้เจริญในตระกูล จักมีแต่ ทไีຄ หน กําลังหรือ
ความเพียรไม่ มี ความพากเพียรของบุรุษจักมีแต่ ทไีຄ หน ผล
ทานไม่ มี ทานและศีลไม่ ทาํ บุคคลผู้มีเวรให้ หมดจดได้ สั ตว์
ย่ อมได้ ของทีຄควรได้ เอง สั ตว์ เมือຄ จะได้ สุขหรือทุกข์ ย่ อมได้
สุ ขหรือทุกข์ อนั เกิดแต่ ทีຄน้อมมาเอง มารดา บิดา พีชຄ าย น้ อง
ชายไม่ มี โลกอืนຄ จากโลกนีก็ไม่ มี ทานอันบุคคลให้ แล้วย่ อม
ไม่ มีผล พลีกรรมไม่ มีผล แม้ ทานอันบุคคลตังไว้ ดีแล้วก็ไม่ มี
ผล บุรุษใดฆ่ าบุรุษอืนຄ และตัดศีรษะบุรุษอืนຄ จะจัดว่ าบุรุษนัน
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ทําลายชีวติ ของผู้อนืຄ หาได้ ไม่ ไม่ มีใครฆ่ าใคร เป็ นแต่ ศาตรา
ย่ อมเข้ าไปในระหว่ างอัน เป็ นช่ องกาย ๗ ช่ องเท่ านัน ชีพ
ของสั ตว์ ทงั หลายไม่ ขาดสู ญ ไม่ แตกทําลาย บางคราวมี ๘
เหลียຄ ม บางคราวกลมเหมือนงบนํา อ้ อย บางคราวสู งตัง ๕๐๐
โยชน์ ใครเล่าสามารถตัดชีพให้ ขาดได้ เหมือนหลอดด้ ายอัน
บุคคลซัดไปแล้ ว. หลอดด้ ายนันอันด้ ายคลายอยู่ ย่ อมกลิง
ไปได้ ฉันใด ชีพ นัน ก็ฉัน นัน ย่ อมแหวกหนี ไปจากร่ างได้
บุคคลผู้ ออกจากบ้ านนีไปเข้ า บ้ านอืนຄ ฉันใด ชีพ นัน ก็ ออก
จากร่ างนีแ ล้ วไปเข้ าร่ างอืนຄ ฉันนันเหมือนกัน บุคคลออกจาก
เรือนหลังนีแล้ วไปเข้ าเรือนหลังอืนຄ ฉันใด แม้ ชีพนันก็ออก
จากร่ างนีแ ล้ วเข้ าไปอาศัยร่ างอืนຄ ฉันนันเหมือนกัน เมือຄ สินกําหนด ๘ ล้าน ๔ แสนมหากัป สั ตว์ ทงั หลายทังทีຄเป็ นพาล
ทังทีຄเป็ นบัณฑิต จักยังสงสารให้ สินไป แล้ วจักทําทีสຄ ุ ดแห่ ง
ทุกข์ ได้ เอง สุ ขทุกข์ เหมือนตักตวงได้ ด้วยทะนานและกระเช้ า
พระชินเจ้ า ย่ อมรู้ ทวัຄ ถึง สุ ข ทุกข์ ทงั ปวง สั ตว์ นอกนีล้วนเป็ น
ผู้ ล่ มุ -หลง เมือຄ ชาติ ก่อน ข้ า พระองค์ มี ความเห็น ผิด อย่ างนี
จึง ได้ เป็ นคนหลง ถูก โมหะครอบงํา เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ทุศีล
ตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ ภายใน ๖ เดือน ข้ าพระองค์
จักทํากาลกิริยา จักตกไปนรกอันเผ็ดร้ อน ร้ ายกาจโดยส่ วน
เดียว นรกนันมี ๔ เหลียຄ ม ๔ ประตู จําแนกออกเป็ นส่ วน
ๆ. ล้อมด้ วยกําแพงเหล็ก ครอบด้ วยแผ่ นเหล็ก พืน นรกนัน
เป็ นเหล็กแดง ลุกเป็ นเปลวเพลิงโชติช่วง แผ่ ไปร้ อยโยชน์ โดย
รอบ ตัง อยู่ ทุก เมือຄ ล่ วงไปแสนปี ในกาลนัน ข้ า พระองค์
จึง จะได้ ยนิ เสี ยงในนรกนัน ว่ า แน่ ะ เพือຄ นยาก เมือຄ พวกเรา
ไหม้ อยู่ในนรกนี กาลประมาณแสนปี ล่วงไปแล้ว ข้ าแต่ พระ
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มหาราชาแสนโกฏิ ปี เป็ นกําหนดอายุ ของสั ตว์ ผู้ หมกไหม้ อยู่
ในนรก ชนทัง หลายเป็ นมิจฉาทิฏฐิ เป็ นคนทุศีล ติเตียน
พระอริยเจ้ า ย่ อมหมกไหม้ อยู่ ในนรกแสนโกฏิ ปี ข้ า พระองค์ จัก เสวยทุกขเวทนาอยู่ ในนรกนัน ตลอดกาลนาน นีเป็ น
ผลแห่ งกรรมชัຄวของข้ าพระองค์ เพราะฉะนันข้ าพระองค์ จึง
เศร้ า โศกนัก ข้ า แต่ พระมหาราชาผู้ กาํ จัด ศัตรู เป็ นทีຄ เจริญใจ
ของชาวแว่ น แคว้ น ขอพระองค์ จงทรงสดับ คํา ของข้ า พระองค์ ขอความเจริญ จงมี แด่ พระองค์ ธิดาของข้ า พระองค์
ชืຄอ อุตตรา ทํา แต่ กรรมดี ยินดีแล้ ว ในนิจศีล และอุโบสถศีล
ยินดีในการจําแนกแจกทาน รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนีຄ มีปกติกระทําไม่ ให้ ขาดในสิ กขาบท เป็ น
สะใภ้ อยู่ในตระกูลอืนຄ เป็ นอุบาสิ กาของพระศากยมุนีสัมมาสั มพุทธเจ้ าผู้ทรงศิริ ข้ าแต่ พระมหาราชา ขอความเจริญจงมี
แด่ พระองค์ นางอุตตราได้ เห็นภิกษุผู้สมบูรณ์ ด้วยศีล เข้ าไป
บิณฑบาตในบ้ าน มี จักษุ อนั ทอดลงแล้ ว มี สติ คุ้มครอง
ทวาร สํ ารวมดีแล้ว เทียຄ วไปตามลําดับตรอก เข้ าไปสู่ บ้านนัน
นางได้ ถวายนํา ขัน หนึຄง และขนมมี รสหวานอร่ อย แล้ ว อุทศิ
ส่ วนกุศลให้ ข้า พระองค์ ว่า “ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ขอผลทาน
ทีຄ ดฉิ ัน ถวายนี จงพลัน สํ าเร็จ แก่ บิดาของดิฉัน ทีຄ ตายไปแล้ ว
เถิด” ในทันใดนัน ผลแห่ งทานก็ได้ บังเกิดมีแก่ ข้าพระองค์ ข้ า
พระองค์ มีความประสงค์ สําเร็จได้ ดงั ความปรารถนา บริโภค
กามสุ ขเหมือนดังท้ าวเวสสุ วณ
ั มหาราช ข้ าแต่ พระมหาราชา
ผู้ กาํ จัด ศัตรู เป็ นทีຄ เจริญใจของชาวแว่ น แคว้ น ขอพระองค์
จงทรงสดับคําของข้ าพระองค์ พระพุทธเจ้ าอันบัณฑิตกล่ าว
ว่ า เป็ นผู้เลิศแห่ งโลกพร้ อมทังเทวโลก ขอพระองค์ พร้ อมทัง
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พระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระพุทธเจ้ าพระองค์ นัน
เป็ นสรณะเถิด ชนทังหลายย่ อมบรรลุอมตบทด้ วยมรรคอัน
ประกอบด้ วยองค์ ๘ ขอพระองค์ พร้ อมด้ วยพระโอรสและ
พระอัครมเหสี จงถึงมรรคมีองค์ ๘ และอมตบทเป็ นสรณะ
เถิด พระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในมรรค ๔ จําพวก และผู้ตงั
อยู่ในผล ๔ จําพวก นีเ ป็ นพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัตซิ ืຄอตรง ประกอบ
ด้ วยปั ญญาและศีล ขอพระองค์ พร้ อมทังพระโอรสและพระ
อัครมเหสี จงถึงพระสงฆ์ นันเป็ นสรณะเถิด ขอพระองค์ จง
รีบงดเว้ นจากการฆ่ าสั ตว์ ลักทรัพย์ ทรงยินดีด้วยพระมเหสี
ของพระองค์ ไม่ ตรัสเท็จ ไม่ ทรงดืมຄ นํา จัณฑ์ เถิด.
พระราชาตรัสว่า :ดูก่อนเทวดา ท่ านเป็ นผู้ปรารถนาความเจริญแก่ เรา ปรารถนาประโยชน์ เกือ กูลแก่ เรา เราจักทําตามคําของท่ าน ท่ าน
เป็ นอาจารย์ ของเรา เราจักเข้ าถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรมและ
พระสงฆ์ อนั ยอดเยียຄ มกว่ าเทวดาและมนุษย์ ว่าเป็ นสรณะ เรา
จะรีบงดเว้ นจากการฆ่ าสั ตว์ ลกั ทรัพย์ จะยินดีด้วยภรรยาของ
ตน จะไม่ พูด เท็จ ไม่ ดมืຄ นํา เมา เราจะคลายความเห็น อัน
ชัຄวช้ า เหมือนโปรยแกลบลอยไปในลมอันแรง เหมือนทิง หญ้ า
และใบไม้ ลอยไปในแม่ นํา มีกระแสอันเชีຄยว จักเป็ นผู้ยนิ ดีใน
พระพุทธศาสนา
พระเจ้า สุรฏั ฐ์ ครัน ตรัส ดังนี แล้ว ทรงงดเว้น จากความเห็น อัน
ชัวช้
ຄ า ทรงนอบน้อมต่อ พระผู้ ม ีพระศาสดาแล้ว เสด็จ ขึน ทรงรถ
พระทีนຄ งั ຄ บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก กลับคืนสูพ่ ระนคร.
จบ นันทกเปตวัตถุที  ๓
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อรรถกถานันทกเปตวัตถุที่ ๓
เรือຄ งนันทกเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า ราชา ปิ งฺคลโก นาม ดังนี.
การอุบตั ขิ นึ ของเรือຄ งนัน เป็ นอย่างไร ?
นับแต่พระศาสดาปรินิพพาน ล่วงไปได้ ๒๐๐ ปี ในสุรฐั วิสยั ได้
มีพระราชาพระองค์หนึຄง ทรงพระนามว่า ปิ งคละ. เสนาบดีของพระ
ราชานัน ชือຄ ว่า นันทกะ เป็ นมิจฉาทิฏฐิ มีความคิดทีผຄ ดิ แปลกเทียຄ ว
ยกย่องการถือผิด ๆ โดยนัยมีอาทิวา่ ทานทีทຄ ายกถวายแล้วไม่มผี ล
ดังนี. ธิดาของนายนันทกะนัน เป็ นอุบาสิกา ชือຄ ว่า อุตตรา เขา
ได้ยกให้แต่งงานในตระกูลทีเຄ สมอกัน. ฝ่ ายนันทกเสนาบดี ทํากาละ
แล้ว บังเกิดเป็ นเวมานิกเปรต ทีຄตน้ ไทรใหญ่ ในดงไฟไหม้. เมือຄ
นันทกเสนาบดีนนั  ทํา กาละแล้ว นางอุตตรา ได้ถวายหม้อ นํา ดืมຄ
เต็มด้วยนําหอมสะอาดและเยือกเย็น และขันอันเต็มด้วยขนม เพียบ
พร้อมด้วยสีกลินຄ และรส ทีปຄ รุงด้วยขนมกุมมาส แด่พระขีณาสพเถระ
รูปหนึຄง แล้วอุทศิ ว่า ขอทักษิณานีจงสําเร็จแก่บดิ าของเราเถิด. นํา
ดืมຄ อัน เป็ น ทิพย์ และขนมอัน หาประมาณมิได้ ปรากฏแก่ เปรตนัน
เพราะทานนัน . เขาเห็น ดัง นัน จึง คิด อย่างนี วา่ เราทํากรรมอัน
ลามกหนอ ทีใຄ ห้มหาชนถือเอาผิด ๆ โดยนัยมีอาทิวา่ ทานทีทຄ ายก
ถวายแล้ว ย่อมไม่มผี ล ดังนี ก็บดั นี พระเจ้าปิ งคละเสด็จไปโอวาท
แด่พระเจ้าธรรมาโศก, พระองค์ประทานโอวาทแล้ว จักเสด็จกลับมา
เอาเถอะ เราจักบรรเทานัตถิกทิฏฐิ. ไม่นานนักพระเจ้าปิ งคละ ได้ให้
โอวาทแด่พระเจ้าธรรมาโศก เมือຄ จะเสด็จกลับ จึงทรงดําเนินไปทาง
นัน .
ลําดับนัน เปรตนัน นิรมิตรหนทางนัน ให้บา่ ยหน้า ไปยังทีຄอยู่
ของตน. ในเวลาเทียຄ งตรง พระราชา เสด็จไปตามทางนัน . เมือຄ
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พระองค์เสด็จไป หนทางข้างหน้าปรากฏอยู่ แต่หนทางข้างหลังไม่
ปรากฏแก่พระองค์. บุรษุ ผูไ้ ปหลังพวกเขาทัง หมด เห็นทางหายไป
จึงกลัว ร้องลันຄ วิงຄ ไปกราบทูลแด่พระราชา, พระราชาทรงสดับดัง
นัน จึงตกพระหทัย มีพระหทัยสลด ประทับอยูบ่ นคอช้าง ตรวจดูทศิ
ทัง ๔ เห็นต้นไทรอันเป็ นทีຄอยู่ของเปรต จึงได้เสด็จบ่ายพระพักตร์
ไปยัง ต้นไทรนัน พร้อมด้วยจตุรงคินีเสนา. ครัน พระราชาเสด็จ
ถึงทีนຄ นั  โดยลําดับ เปรตประดับด้วยอาภรณ์ทงั  ปวง เข้าไปเฝ้ าพระ
ราชา กระทําปฏิสนั ถาร ได้ถวายขนมและนําดืมຄ . พระราชาพร้อม
ด้วยข้าราชบริพาร ทรงสรงสนาน เสวยขนมแล้วดืมຄ นํา ระงับความ
เหน็ดเหนืຄอยในหนทาง จึงตรัสถามเปรตโดยนัยมีอาทิวา่ ท่านเป็ น
เทวดา หรือเป็ นคนธรรพ์. เปรตได้กราบทูลเรือຄ งของตนตัง แต่ตน้ จึง
ทําการปลดเปลือ งพระราชา จากความเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ให้ดาํ รงอยูใ่ น
สรณะและศีล. เพือຄ จะแสดงเรือຄ งนัน พระสังคีตกิ าจารย์ทงั  หลาย จึง
กล่าวคาถาทัง หลายว่า :ยังมีพระราชาพระองค์ หนึຄง ทรงพระนามว่ า ปิ งคละ ได้
เป็ นใหญ่ ในสุ รัฏฐประเทศ เสด็จไปเฝ้ าพระโมริยะแล้ ว กลับ
มายังสุ รัฏฐประเทศ เสด็จมาถึงทีຄมีเปื อกตม ในเวลาเทียຄ ง ซึຄง
เป็ นเวลาร้ อน ได้ ทอดพระเนตรเห็นทางอันน่ ารืຄนรมย์ เป็ นทาง
ทีຄเปรตนิรมิตรไว้ จึงตรัสบอกนายสารถีว่า ทางนีน่ารืຄนรมย์
เป็ นทางปลอดภัย มี ความสวัสดี ไม่ มี อปุ ั ทวันตราย ดู ก่อน
นายสารถี ท่ านจงตรงไปทางนี แหละ เมือຄ เราไปโดยทางนี
จักถึงเขตเมืองสุ รัฏฐ์ เร็วทีเดียว พระเจ้ าสุ รัฏฐ์ ได้ เสด็จไปโดย
ทางนัน พร้ อมด้ วยจตุรงคเสนา บุรุษคนหนึຄงสะดุ้งตกใจกลัว
ได้ กราบทูล พระเจ้ า สุ รัฏฐ์ ว่ า พวกเราเดิน ทางผิด เป็ นทาง
น่ า กลัว ขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏเฉพาะข้ างหน้ า
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แต่ ข้างหลัง ไม่ ปรากฏ พวกเราเดิน ทางผิด เสี ย แล้ว พวกเรา
เห็นจะเดินมาใกล้ สํานักพวกอมนุษย์ กลินຄ อมนุษย์ ย่อมฟุ้ งไป
ข้ า พระองค์ ได้ ยนิ เสี ยงอันพิลกึ น่ า สะพรึง กลัว พระเจ้ า สุ รัฏฐ์
ทรงสะดุ้งพระหทัย ตรัสกะนายสารถีว่า พวกเราเดินทางผิด
เสี ยแล้ ว เป็ นทางน่ ากลัว ขนพองสยองเกล้ า เพราะทางปรากฏ
เฉพาะหน้ า แต่ ข้างหลังไม่ ปรากฏ พวกเราเดินทางผิด พวก
เราเห็นจะเดินมาใกล้ สํานักพวกอมนุษย์ กลินຄ อมนุษย์ ย่อมฟุ้ ง
ไป เราได้ ยนิ เสี ยงน่ าสะพรึงกลัว แล้วเสด็จขึน สู่ คอช้ าง ทอด
พระเนตรไปในทิศทัง ๔ ได้ ทรงเห็น ต้ นไทรต้ น หนึຄง มีร่ม
เงาชิด สนิท ดี เขียวชอุ่ม ดุจ สี เมฆ มีสี และสั ณฐานคล้ายเมฆ
จึงรับสัຄ งกะนายสารถีว่า ป่ าใหญ่ เขียวชอุ่มดุจสี เมฆ มีสีและ
สั ณฐานคล้ ายเมฆปรากฏอยู่นัຄนใช่ ไหม ?
นายสารถีกราบทูลว่า :ข้ าแต่ มหาราช นัຄนเป็ นต้ นไทร มีร่มเงาชิดสนิทดี เขียว
ชอุ่ม มีสีและสั ณฐานคล้ ายเมฆ
พระเจ้า สุรฏั ฐ์ เสด็จ เข้าไปจนถึง ต้นไทรใหญ่ ทຄี ปรากฏอยู่ แล้ว
เสด็จลงจากคอช้าง เข้าไปต้นไทร ประทับนังที
ຄ ຄโคนต้น พร้อมด้วย
หมู่อาํ มาตย์ราชบริพาร ได้ทอดพระเนตรเห็น ขัน นํา มีนํา เต็ม และ
ขนมอันหวานอร่อย บุรษุ มีเพศดังเทวดา ประดับด้วยอาภรณ์ทงั  ปวง
เข้าไปเฝ้ าพระเจ้าสุรฏั ฐ์แล้ว ได้กราบทูลว่า
ข้ าแต่ มหาราช พระองค์ เสด็จมาดีแล้ วและพระองค์ ไม่ ได้
เสด็จมาร้ าย ข้ าแต่ พระองค์ ผู้กาํ จัดศัตรู เชิญพระองค์ เสวยนํา
และขนมเถิดพระเจ้ าข้ า
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พระเจ้าสุรฏั ฐ์ พร้อมด้วยอํามาตย์และข้าราชบริพาร พากันดืมຄ
นําและขนมแล้ว จึงถามว่า
ท่ านเป็ นเทพ เป็ นคนธรรพ์ หรือ เป็ นท้ าวสั กกะปุรินททะ พวกเราไม่ รู้ จักท่ าน จักขอถาม พวกเราจะพึงรู้ จักท่ านได้
อย่ างไร ?
นันทกเปรตกราบทูลว่า :ข้ าแต่ มหาราชเจ้ า ข้ าพระองค์ ไม่ ใช่ เทวดา ไม่ ใช่ คนธรรพ์
ไม่ ใช่ ท้าวสั กกะปุรินททะ ข้ าพระองค์ เป็ นเปรต จากประเทศ
สุ รัฏฐ์ มาอยู่ทนีຄ ีຄ.
พระราชาตรัสถามว่า :เมือຄ ก่ อนท่ านอยู่ในประเทศสุ รัฏฐ์ มีปกติอย่ างไร มีความ
ประพฤติอย่ างไร ท่ านมีอานุภาพอย่ างนี เพราะพรหมจรรย์
อย่ างไร ?
นันทกเปรตตอบว่า :ข้ าแต่ มหาราชเจ้ า ผู้กาํ จัดหมู่ศัตรู ผู้ผดุงรัฐให้ เจริญ ขอ
พระองค์ อํามาตย์ ราชบริพาร และพราหมณ์ ปุโรหิต จงสดับ
ฟั ง ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ประเสริฐ เมือຄ ก่อนข้ าพระองค์ เป็ นบุรุษ
อยู่ในเมืองสุ รัฏฐ์ เป็ นคนใจบาป เป็ นมิจฉาทิฏฐิ เป็ นคนทุศีล
เป็ นคนตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ ทงั หลาย ห้ ามปราม
มหาชน ซึຄงพากันทําบุญให้ ทาน ทําอันตรายแก่ หมู่ชนเหล่ าอืนຄ
ผู้กาํ ลังให้ ทาน ได้ ห้ามว่ า ผลแห่ งทานไม่ มี ผลแห่ งการสํ ารวม
จักมีแต่ ทไีຄ หน ใคร ๆ ผู้ชืຄอว่ า เป็ นอาจารย์ ไม่ มี ใครจักฝึ กฝน
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บุคคลผู้ ไม่ เคยฝึ กฝนแล้ ว ได้ เล่า สั ตว์ ทงั หลายเป็ นสั ตว์ เสมอ
กันทังสิน การเคารพอ่ อนน้ อมต่ อผู้ เจริญในตระกูล จักมีแต่
ทีไຄ หน กําลังหรือความเพียรไม่ มี ความพากเพียรของบุรุษ จัก
มีแต่ ทไีຄ หน ผลแห่ งทานไม่ มี ทานและศีล ไม่ ทาํ บุคคลผู้มีเวร
ให้ หมดจดได้ สั ตว์ ย่อมได้ ของทีຄควรได้ เอง สั ตว์ เมือຄ จะได้ สุข
หรือทุกข์ ย่ อมได้ สุขหรือทุกข์ อันเกิดแต่ ทีຄน้อมมาเอง มารดา
บิดา พีຄชาย น้ องชาย ไม่ มี โลกอืนຄ จากโลกนี ก็ไม่ มี ทานอัน
บุคคลให้ แล้ วย่ อมไม่ มีผล พลีกรรมไม่ มีผล แม้ ทานอันบุคคล
ตังไว้ ดีแล้ว ก็ไม่ มีผล บุรุษใด ฆ่ าบุรุษอืนຄ และตัดศีรษะบุรุษ
อืนຄ จะจัดว่ าบุรุษนันทําลายชีวติ ของผู้อนืຄ หาได้ ไม่ ไม่ มีใคร
ฆ่ าใคร เป็ นแต่ ศาสตราย่ อมเข้ าไปในระหว่ างช่ องกาย ๗ ช่ อง
เท่ านัน ชีพของสั ตว์ ทงั หลายไม่ ขาดสู ญ ไม่ แตกทําลาย บาง
คราวมี ๘ เหลียຄ ม บางคราวกลมเหมือนงบนํา อ้ อย บางคราว
สู งตัง ๕๐๐ โยชน์ ใครเล่ าจักสามารถตัดชีพให้ ขาดได้ เหมือน
หลอดด้ ายอันบุคคลซัดไปแล้ ว หลอดด้ ายนันอันด้ ายคลายอยู่
ย่ อมกลิง ไปได้ ฉันใด ชีพ นัน ก็ฉัน นัน ย่ อมแหวกหนี ไป
จากร่ างได้ บุคคลผู้ออกไปจากบ้ านนีไปเข้ าบ้ านอืนຄ ฉันใด ชีพ
นันก็ออกจากร่ างนีแล้ วไปเข้ าร่ างอืนຄ ฉันนันเหมือนกัน บุคคล
ออกจากเรือนหลังนี แล้ วไปเข้ าเรือนหลังอืนຄ ฉันใด แม้ ชีพนัน
ก็ออกจากร่ างนีแล้ ว ไปเข้ าร่ างอืนຄ ฉันนันเหมือนกัน เมือຄ สิน
กําหนด ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัป สั ตว์ ทงั หลาย ทังทีຄเป็ นพาล
ทังทีຄเป็ นบัณฑิตจักยังวัฏสงสารให้ สินไปแล้ ว จักทําทีสຄ ุ ดแห่ ง
ทุกข์ ได้ เอง สุ ข และทุกข์ เหมือนตักตวงได้ ด้ วยทะนานและ
กระเช้ า พระชินเจ้ า ย่ อมรู้ ทวัຄ ถึงสุ ขทุกข์ ทงั ปวง สั ตว์ นอกนี
๓. นันทกเปตวัตถุ - ว่าด้วยขัดขวางการให้ทานไปเกิดเป็นเปรต

๒๙๗

ล้ วนเป็ นผู้ ล่ มุ หลง เมืຄอชาติก่อน ข้ า พระองค์ มีความเห็น ผิด
อย่ างนี จึงได้ เป็ นคนหลง ถูกโมหะครอบงํา เป็ นมิจฉาทิฏฐิ
ทุศีล ตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ จากนีไ ปภายใน ๖ เดือน
ข้ า พระองค์ จัก ตายจากภูมิเปรตนีแล้ว จัก ไปตกในนรกอัน เผ็ด
ร้ อน ร้ ายกาจโดยส่ วนเดียว นรกนันมี ๔ เหลียຄ ม ๔ ประตู
จําแนกออกเป็ นส่ วน ๆ ล้ อมด้ วยกําแพงเหล็ก ครอบด้ วยแผ่ น
เหล็ก พืน นรกนัน เป็ นเหล็กแดง ลุกเป็ นเปลวเพลิงโชติช่วง
แผ่ ไป ๑๐๐ โยชน์ โดยรอบตังอยู่ทุกเมือຄ ล่วงไปแสนปี ในกาล
นันข้ าพระองค์ จึงได้ ยนิ เสี ยงในนรกนันว่ า แน่ ะ เพือຄ นยาก เมือຄ
พวกเราไหม้ อยู่ในนรกนี กาลประมาณแสนปี ล่วงไปแล้ ว ข้ า
แต่ มหาราชเจ้ า แสนโกฏิปีเป็ นกําหนดอายุของสั ตว์ ผู้หมกไหม้
อยู่ในนรก ชนทังหลายผู้เป็ นมิจฉาทิฏฐิ เป็ นคนทุศีล ติเตียน
พระอริยเจ้ า ย่ อมหมกไหม้ อยู่ในนรก แสนโกฏิปี ข้ าพระองค์
จัก เสวยทุกขเวทนาอยู่ ในนรกนัน ตลอดกาลนาน นีเป็ นผล
แห่ งกรรมชัຄวของข้ าพระองค์ เพราะฉะนัน ข้ าพระองค์ จึง
เศร้ าโศกนัก ข้ าแต่ มหาราชเจ้ าผู้ กาํ จัดศัตรู เป็ นทีຄเจริญใจของ
ชาวแว่ นแคว้ น ขอพระองค์ จงทรงสดับคําของข้ าพระองค์ ขอ
ความเจริญ จงมี แด่ พระองค์ ธิดาของข้ า พระองค์ ชืຄอ อุตตรา ทําแต่ ความดี ยินดีแล้วในนิจศีลและอุโบสถศีล ยินดีใน
ทาน และการจําแนกทาน รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ ปราศจาก
ความตระหนีຄ มี ปกติ ทาํ ไม่ ให้ ขาดในสิ กขาบท เป็ นลูก สะใภ้
ในตระกูลอืนຄ เป็ นอุบาสิ กาของพระศากยมุนีสัมมาสั มพุทธเจ้ า
ผู้ทรงศิริ ข้ า แต่ มหาราชเจ้ า ขอความเจริญ จงมี แด่ พระองค์
นางอุตตราได้ เห็นภิกษุผู้สมบูรณ์ ด้วยศีล เข้ าไปบิณฑบาตใน
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บ้ าน มี จักษุ ทอดลงแล้ว มี สติ คุ้มครองทวาร สํ ารวมดีแล้ ว
เทียຄ วไปตามลําดับ ตรอก เข้ าไปสู่ บ้ านนัน นางได้ ถวายนํา
ขันหนึຄง และขนมมีรสหวานอร่ อย แล้ วอุทศิ ส่ วนกุศลให้ ข้า
พระองค์ ว่า “ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ขอผลทานทีຄดฉิ ันถวายนี จง
พลันสํ าเร็จ แก่ บิดาของดิฉันทีຄตายไปแล้ วด้ วยเถิด” ในทันใด
นัน ผลแห่ ง ทานก็บังเกิด แก่ ข้า พระองค์ ข้ า พระองค์ มีความ
ประสงค์ สําเร็จได้ ดงั ความปรารถนา บริโภคกามสุ ข เหมือน
ดังท้ าวเวสสุ วณ
ั มหาราช ข้ าแต่ มหาราชเจ้ าผู้กาํ จัดศัตรู เป็ นทีຄ
เจริญใจของชาวแว่ นแคว้ น ขอพระองค์ จงทรงสดับคําของข้ า
พระองค์ พระพุทธเจ้ าอันบัณฑิตกล่ าวว่ า เป็ นผู้เลิศแห่ งโลก
พร้ อมทัง เทวโลก ขอพระองค์ พร้ อมด้ วยพระโอรสและพระ
อัครมเหสี จงถึงพระพุทธเจ้ าพระองค์ นันเป็ นสรณะเถิด ชน
ทังหลายย่ อมบรรลุ อมตะ ด้ วยมรรคมี องค์ ๘ ขอพระองค์
พร้ อมด้ วยพระโอรส และพระอัครมเหสี จงถึงมรรคมีองค์ ๘
และอมตะบท ว่ าเป็ นสรณะเถิด พระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ใน
มรรค ๔ จําพวก ผู้ตงั อยู่ในผล ๔ จําพวก นีเป็ นพระสงฆ์
ผู้ ปฏิบัติ ซืຄอตรง ประกอบด้ วยปั ญญาและศีล ขอพระองค์
พร้ อมด้ วยพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึง พระสงฆ์ นัน
เป็ นสรณะเถิด ขอพระองค์ จงรีบงดเว้ น จากการฆ่ า สั ตว์ ลัก
ทรัพย์ ทรงยินดีด้วยพระมเหสี ของพระองค์ ไม่ ตรัส คํา เท็จ
ไม่ ทรงดืมຄ นํา จัณฑ์ เถิด.
พระราชาตรัสว่า :ดูก่อนเทวดา ท่ านเป็ นผู้ปรารถนาความเจริญแก่ เรา ปรารถนาประโยชน์ เกือ กูลแก่ เรา เราจักทําตามคําของท่ าน ท่ าน
๓. นันทกเปตวัตถุ - ว่าด้วยขัดขวางการให้ทานไปเกิดเป็นเปรต

๒๙๙

เป็ นอาจารย์ ของเรา เราจักเข้ าถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรมและ
พระสงฆ์ อันยอดเยียຄ มกว่ าเทวดาและมนุษย์ ว่าเป็ นสรณะ เรา
จะรีบ งดเว้ น จากการฆ่ า สั ตว์ ลัก ทรัพย์ และยินดี ด้วยพระ
มเหสี ของตน จะไม่ พูด เท็จ จะไม่ ดมืຄ นํา เมา เราจะคลาย
ความเห็น อัน ชัຄวช้ า เหมือนโปรยแกลบให้ ลอยไปตามลมอัน
แรง เหมือนทิง หญ้ า และใบไม้ ลอยไปในแม่ นํา มี กระแสอัน
เชีຄยว จักเป็ นผู้ยนิ ดีในพระพุทธศาสนา
พระเจ้า สุรฏั ฐ์ ครัน ตรัส ดังนี แล้ว ทรงงดเว้น จากความเห็น อัน
ชัวช้
ຄ า ทรงนอบน้อมต่อพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้ว เสด็จขึน ทรงรถพระทีนຄ งั ຄ บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก กลับคืนสูพ่ ระนคร. ได้ถงึ
พระนครของพระองค์ในวันนัน นันเอง
ຄ
ด้วยอานุภาพของเทวดา แล้ว
เสด็จเข้าพระราชวัง. สมัยต่อมาท้าวเธอตรัสบอกเรือຄ งนัน แก่ภกิ ษุทงั 
หลาย ภิกษุทงั  หลายจึงแจ้งเรือຄ งนัน แก่พระเถระทัง หลาย. พระเถระ
ทัง หลายจึงยกขึน สูส่ งั คายนาในการสังคายนาครัง ทีຄ ๓ แล.
จบ อรรถกถานันทกเปตวัตถุที  ๓

๓๐๐
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๔. เรวดีเปติวัตถุ
[๑๒๔] บุรุษคนใช้ ของพญายมราช จะจับนางเรวดีโยนลงไปใน
อุสสทนรก จึงได้ กล่าวว่ า แน่ ะแม่ เรวดีผู้ มีธรรมอันแสนจะ
ชัຄวช้ า จงลุกขึน ฯลฯ
(พึงดูในเรืຄองทีຄ ๒ แห่งมหารถวรรคทีຄ ๕ ในวิมานวัตถุ)
จบ เรวดีเปติวตั ถุที  ๔

๔. เรวดีเปติวัตถุ

๓๐๑

๕. อุจฉุเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตมีไร่อ้อยแต่กินอ้อยไม่ได้
เปรตตนหนึຄงถามพระมหาโมคคัลลานเถระว่า :[๑๒๕] ไร่ อ้อยใหญ่ นีเกิดขึน แก่ ข้าพเจ้ า เป็ นผลบุญไม่ น้อย แต่
เดียງ วนีข้าพเจ้ า กินอ้ อยนันไม่ ได้ ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ขอท่ าน
โปรดบอก นีเป็ นผลแห่ งกรรมอะไร ข้ าพเจ้ าย่ อมเดือดร้ อน
จะกัด กิน พยายามตะเกียกตะกายเพือຄ จะบริโภคสั ก หน่ อย ก็
ไม่ สมหวัง กําลัง ก็ สิน ลง บ่ น เพ้อ นัก นี เป็ นผลแห่ ง กรรม
อะไร อนึຄง ข้ าพเจ้ าถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียน
แล้วหมุนล้มไปทีຄแผ่ นดิน กลิง เกลือกไปมา ดุจปลาดิน รนอยู่
ในทีຄ ร้อน เมือຄ ข้ าพเจ้ า ร้ องไห้ อยู่ สัตว์ ทงั หลายย่ อมพากัน มา
กิน นํา ตาของข้ าพเจ้ า ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ขอท่ านโปรดบอก
นีเป็ นผลแห่ ง กรรมอะไร ข้ าพเจ้ า เป็ นผู้ หิว กระหาย ลําบาก
ดิน รนไป ย่ อมไม่ ประสบความสุ ข ทีຄ น่า ยินดี ข้ า แต่ ท่านผู้
เจริญ ข้ าพเจ้ า ขอถามเนือ ความนัน กะท่ าน ข้ าพเจ้ า จะพึง
บริโภคอ้อยได้ อย่ างไร.
พระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวว่า
เมือຄ ชาติก่อน ท่ านเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ กรรมไว้ ด้วยตน
๓๐๒
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เอง เราจะบอกเนือ ความนันกะท่ าน ขอท่ านจงฟั งแล้วจําเนือ
ความข้ อนันไว้ ท่ านเดินกัดกินอ้ อยไป และมีบุรุษคนหนึຄงเดิน
ตามหลังท่ านไป เขาหวังจะกินอ้ อย จึงบอกแก่ ท่าน ท่ านก็
มิได้ พูดอะไร ๆ แก่ เขา ท่ านไม่ พูด เขาจึงได้ วงิ วอนว่ า ขอ
ท่ านพึงให้ อ้อยเถิด ท่ านได้ ให้ อ้อยแก่ บุรุษนันโดยข้ างหลัง นี
เป็ นผลแห่ งกรรมนัน เชิญท่ านพึงไปถือเอาอ้ อยโดยทางข้ าง
หลังซิ ครันถือเอาได้ แล้ว จงกินให้ อมิຄ หนํา เถิด เพราะเหตุ
นันแหละ ท่ านจักเป็ นผู้เบิกบานร่ าเริงบันเทิงใจ เปรตนันได้
ไปถือ เอาโดยข้ างหลัง ครัน แล้ ว จึง ได้ กนิ อ้อยนัน จนอิมຄ หนํา
เพราะเหตุนันแล เปรตนันได้ เป็ นผู้เบิกบานร่ าเริงบันเทิงใจ.
จบ อุจฉุเปตวัตถุที  ๕

อรรถกถาอุจฉุเปตวัตถุที่ ๕
เรือຄ งอุจฉุเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า อิทํ มม อุจฉฺ ุวนํ มหนฺ ตํ ดังนี.
เหตุเกิดของเรือຄ งนัน เป็ นอย่างไร ?
เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั มหาวิหาร บุรษุ
คนหนึຄงมัดลําอ้อย เดินกัดอ้อยลําหนึຄงไป. ลําดับนัน อุบาสกคน
หนึຄง เป็ น ผู้ม ีศลี มีกลั ยาณธรรม พร้อมด้วยเด็ก อ่อนเดิน ไปข้างหลัง
ๆ. เด็กเห็นอ้อยแล้วร้องไห้วา่ จงให้, อุบาสกเห็นเด็กร้องไห้ เมือຄ
จะสงเคราะห์บุรษุ นัน จึงได้เจรจากับบุรษุ นัน ส่วนบุรษุ นัน ไม่เจรจา
อะไร ๆ กับอุบาสกนัน ไม่ให้แม้ทอ่ นอ้อยแก่เด็ก อุบาสกจึงแสดงเด็ก
นัน แล้วกล่าวว่า เด็กนีรอ้ งไห้นกั ท่านจงให้ทอ่ นอ้อยแก่เด็กนีทอ่ น
หนึຄง บุรษุ นัน ได้ฟังดังนัน อดทนไม่ได้ เกิดขัดเคืองจิต จึงขว้างลํา
อ้อยลําหนึຄงไปข้างหลังให้โดยไม่เอือ เฟื อ
๕. อุจฉุเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตมีไร่อ้อยแต่กินอ้อยไม่ได้

๓๐๓

สมัยต่อมา เขาทํากาละแล้วบังเกิดในหมูเ่ ปรต ด้วยอํานาจความ
โลภทีຄครอบงําอยู่นาน. ชือຄ ว่าผลแห่งกรรมนัน ย่อมบังเกิดให้เห็น
สมเหตุสมผลกับกรรมของตน แยกแยะทัง เรือຄ งดีเรือຄ งเลว ทีຄบุคคล
ทําไว้อย่างละเอียดละออโดยไม่ตกหล่น เพราะเหตุนนั  จึงเกิดเป็ นไร่
อ้อยใหญ่แน่นทึบไปด้วยอ้อย ต้นโตประมาณเท่าท่อนสากมีสเี หมือน
ดอกอัญชัน เต็มสถานทีปຄ ระมาณ ๘ กรีส. พอเขาเข้าไปจะถือเอา
อ้อย เพราะอยากจะกินอ้อย อ้อยก็ตเี ขา เพราะเหตุนนั  เขาจึงสลบล้ม
ลง.
ภายหลังวันหนึຄง ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เข้าไปบิณฑบาตยัง
กรุงราชคฤห์ ได้เห็นเปรตนัน ในระหว่างทาง เปรตนัน เห็นพระเถระ
แล้วจึงถามถึงกรรมทีຄตนทํา. คาถาคําถามและคําตอบทีຄเปรตและ
พระเถระกล่าวนัน มีความว่า :ไร่ อ้อยใหญ่ นีบังเกิด แก่ ข้าพเจ้ า เป็ นผลบุญ ไม่ น้อย แต่
บัดนี ข้ าพเจ้ าจะกินอ้อยนันไม่ ได้ ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ขอท่ าน
โปรดบอก นี เป็ นผลแห่ ง กรรมอะไร. ข้ าพเจ้ า ย่ อมเดือด
ร้ อนถูกใบอ้อยบาด พยายามตะเกียกตะกาย เพือຄ จะบริโภคสั ก
หน่ อยก็ไม่ ได้ สมหวัง. กําลังก็สินลง บ่ นเพ้อนัก นีเป็ นผล
แห่ งกรรมอะไร. อนึຄง ข้ าพเจ้ าถูกความหิวและความกระหาย
เบียดเบียนแล้ วหมุนล้มไปทีຄแผ่ นดิน กลิง เกลือกไปมา ดุจปลา
ดิน รนอยู่ในทีຄร้อน เมือຄ ข้ าพเจ้ าร้ องไห้ อยู่ สั ตว์ ทงั หลายย่ อม
พากันมากินนํา ตาของข้ าพเจ้ า ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ขอท่ านโปรด
บอก นีเป็ นผลแห่ ง กรรมอะไร. ข้ าพเจ้ า เป็ นผู้ หิว กระหาย
ลําบาก ดิน รนไปมา ย่ อมไม่ ประสบความสุ ขทีຄน่ายินดี ข้ าแต่
ท่ านผู้เจริญ ข้ าพเจ้ าขอถามเนือ ความนันกะท่ าน ข้ าพเจ้ าจะ
๓๐๔
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บริโภคอ้ อยนันได้ อย่ างไร.
พระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวว่า :เมือຄ ชาติก่อนท่ านเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ ทาํ กรรมไว้ ด้วยตนเอง
เราจะบอกเนือ ความนันกะท่ าน ขอท่ านจงฟั งแล้ วจําเนือ ความ
ข้ อนันไว้ คือว่ า ท่ านเดินกัดกินอ้อยไป และมีบุรุษคนหนึຄง
เดินตามหลังท่ านไป เขาหวังจะกินอ้อย จึงบอกแก่ ท่าน ท่ าน
ก็ไม่ พูดอะไร ๆ แก่ เขา เขาจึงได้ พูดวิงวอนว่ า ขอท่ านจงให้
อ้ อยเถิด ท่ านได้ ให้ อ้อยแก่ บุรุษนันโดยข้ างหลัง นีเ ป็ นผลแห่ ง
กรรมนัน. เชิญท่ านพึงไปถือเอาอ้อยโดยทางข้ างหลังซิ ครัน
ถือเอาได้ แล้ ว จงกินให้ อมิຄ หนําเถิด เพราะเหตุนันแหละ ท่ าน
จักเป็ นผู้เบิกบาน ร่ าเริง บันเทิงใจ.
เปรตนัน ได้ไปถือเอาโดยข้างหลัง ครัน แล้วจึงได้กนิ อ้อยนัน จน
อิมຄ หนํา เพราะเหตุนนั  แล เปรตนัน จึงได้เป็ นผูเ้ บิกบาน ร่าเริงบันเทิง
ใจ.
ความว่า นันทเปรตถือเอาอ้อยโดยทํานองทีพຄ ระเถระสังຄ แล้วได้
โอกาสเคีย วกินตามชอบใจ ถือเอามัดอ้อยมัดใหญ่ น้อมเข้าไปถวาย
พระเถระ พระเถระเมือຄ จะอนุเคราะห์เขา จึงให้เขานันแหละ
ຄ
ถือเอา
มัดอ้อยนัน ไปยังพระเวฬุวนั มหาวิหาร ได้ถวายแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉนั อ้อยนัน แล้วกระทํา
อนุโมทนา เปรตมีจติ เลือຄ มใส ถวายบังคมแล้ว ก็ไป ตัง แต่ นัน มา
เขาก็บริโภคอ้อยตามความสบายได้ ทกุ อาการ ไม่ ต้องถือ เอา
จากข้างหลังแล้ว ด้วยอํานาจแห่งทาน ทีຄเขาถวายในสํานักของ
พระศาสดาและหมู่ภิกษุสงฆ์.
๕. อุจฉุเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตมีไร่อ้อยแต่กินอ้อยไม่ได้

๓๐๕

สมัยต่อมา เขาทํากาละแล้วไปบังเกิดในหมู่เทพชัน ดาวดึงส์. ก็
ประวัตขิ องเปรตนีนนั  ได้ถกู เล่าขานปรากฏในมนุษยโลก. ลําดับนัน
พวกมนุษย์ เข้าไปเฝ้ าพระศาสดาทูล ถามเรือຄ งนัน พระศาสดาตรัส
เรือຄ งนัน แก่มนุษย์เหล่านัน โดยพิสดาร แล้วทรงแสดงธรรม. พวก
มนุษย์ได้สดับธรรมนัน แล้วได้เป็ นผู้เว้นขาดจากความตระหนีຄ ฉะนี
แล.
จบ อรรถกถาอุจฉุเปตวัตถุที  ๕

๓๐๖
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๖. กุมารเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตมีแต่ความหิวเพราะกรรมอะไร
[๑๒๖] ได้ สดับมาดังนีว ่ า มีพระกุมารสององค์ เป็ นพระราชโอรส
อยู่ในพระนครสาวัตถี ข้ างประเทศหิมพานต์ พระราชกุมาร
ทัง ๒ องค์ นัน เป็ นผู้ มวั เมาในอารมณ์ เป็ นทีຄ ตงั แห่ ง ความ
กําหนัด ทรงเพลิดเพลิน ด้ วยอํานาจความยินดี ในกาม ทรง
ติด อยู่ ในความสุ ข ปั จจุบัน ไม่ ทรงเห็น สุ ข ในอนาคต ครัน
จุติจากความเป็ นมนุษย์ ไปจากโลกนีสู่ เปตโลกแล้ว เกิดเป็ น
เปรต ไม่ แสดงกายให้ ปรากฏ ร้ องประกาศกรรมชัຄวของตนทีຄ
ได้ กระทําไว้ ในกาลก่ อนว่ า เมือຄ พระทักขิไณยบุคคลมีอยู่เป็ น
อันมาก และไทยธรรมอันเขาเข้ าไปตังไว้ ก็มีอยู่ พวกเราไม่
อาจทําบุญอันนํามาซึຄงความสุ ขต่ อไปแม้ เล็กน้ อย และทําตน
ให้ มี ความสวัสดี ได้ อะไรจะพึง ลามกกว่ า กามนัน พวกเรา
จุติจากราชสกุล แล้ วไปบังเกิด ในเปตวิสัย พรัຄง พร้ อมไปด้ วย
ความหิวและกระหาย เมือຄ ก่อน ในโลกนี เราเคยเป็ นเจ้ าของ
ในทีຄใด บัดนีไซร้ ย่ อมไม่ ได้ เป็ นเจ้ าของในทีຄนันอีก มนุษย์
ทัง หลายเจริญ ขึน แล้ ว เสืຄ อมลง ย่ อมตายเพราะความหิว และ
ความกระหาย นรชนรู้ โทษอันเกิดด้ วยอํานาจความถือตัวว่ า
เป็ นใหญ่ อย่ างนีแ ล้ ว ละความเมาในความเป็ นใหญ่ ได้ แล้ ว พึง
๖. กุมารเปตวัตถุ

๓๐๗

ไปสู่ สวรรค์ นรชนผู้มปี ั ญญาเมือຄ ตายไป ย่ อมเข้ าถึงสวรรค์ .
จบ กุมารเปตวัตถุที  ๖

อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๖
พระศาสดาเมือຄ เสด็จ ประทับ อยู่ ในพระเชตวัน มหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรต ๒ ตน จึง ตรัส พระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้น ว่า สาวตฺถิ
นาม นครํ ดังนี
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี พระเจ้าโกศลมีพระโอรส ๒ พระองค์
รูปร่างงามน่าเลือຄ มใส กําลังอยู่ในปฐมวัย มัวเมาในความเป็ นหนุ่ม
กระทํากรรมคือการคบหาภรรยาของคนอืຄน ทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ น
เปรตทีหຄ ลังคู. ในเวลากลางคืน เปรตเหล่านัน พากันรําพันด้วยเสียง
อันน่าสะพรึงกลัว พวกมนุษย์ได้ฟังเสียงนัน พากันสะดุง้ กลัว คิด
ว่าเมือຄ พวกเราทําอย่างนี อวมงคลนียอ่ มสงบ จึงพากันถวายมหาทานแด่ภกิ ษุ สงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็ นประธาน แล้วกราบทูลเรือຄ งนัน
แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอุบาสก
และอุบาสิกาทัง หลาย เพราะได้ยนิ เสียงนัน อันตรายอะไร ๆ ย่อม
ไม่ม ีแก่ พวกท่าน เพือຄ จะตรัส บอกเหตุ แห่ง เสียงนัน แล้ว แสดงธรรม
แก่มนุษย์เหล่านัน จึงได้ตรัสพระคาถาว่า :ได้ สดับ มาดังนี ว่า มี พระกุมารสองพระองค์ เป็ นพระ
ราชโอรสอยู่ ในกรุง สาวัตถี ข้ างหิมวันตประเทศ พระราชกุมารทังสองพระองค์ นัน เป็ นผู้มวั เมาในอารมณ์ เป็ นทีຄตงั แห่ ง
ความกําหนัด ทรงเพลิดเพลิน ด้ วยอํานาจความยินดี ในกาม
ทรงติดอยู่ในความสุ ขปั จจุบัน ไม่ ทรงเห็นสุ ขในอนาคต ครัน
๓๐๘
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จุติ จากความเป็ นมนุษย์ ไปจากโลกนี สู่ เปตโลกแล้ ว เกิด เป็ น
เปรตไม่ แสดงกายให้ ปรากฏ ร้ องประกาศกรรมชัຄว ของตนทีຄ
ได้ กระทํา ไว้ ในกาลก่อนว่ า เมือຄ พระทักขิไณยบุคคลมีอยู่ เป็ น
อัน มาก และไทยธรรมอัน เขาเข้ าไปตัง ไว้ ก็มี อยู่ พวกเราไม่
อาจทําบุญ อันนํามาซึຄงความสุ ขต่ อไปแม้ เล็กน้ อย และทําตน
ให้ มีความสวัสดีได้ อะไรจะพึงลามกกว่ ากามนัน พวกเราจุติ
จากราชสกุลแล้ วไปบังเกิดในเปตวิสัย พรัຄงพร้ อมไปด้ วยความ
หิวและความกระหาย เมือຄ ก่ อนในโลกนี เราเคยเป็ นเจ้ าของใน
ทีຄใด บัดนีไซร้ ย่ อมไม่ ได้ เป็ นเจ้ าของในทีຄนันอีก มนุษย์ ทงั
หลายเจริญขึน แล้ วกลับเสืຄ อมลง ย่ อมตายเพราะความหิวและ
ความกระหาย นรชนรู้ โทษอัน เกิด ด้ วยอํานาจความถือตัว ว่ า
เป็ นใหญ่ อย่ างนีแล้ ว ละความมัวเมาในความเป็ นใหญ่ ได้ แล้ว
พึงไปสู่ สวรรค์ นรชนผู้มปี ั ญญาเมือຄ ตายไป ย่ อมเข้ าถึงสวรรค์ .
พระศาสดาครัน ตรัส ประวัติของเปรตเหล่า นัน ด้วยประการดังนี
แล้ว ทรงให้อุทศิ ทานทีมຄ นุษย์ทงั  หลายเหล่านัน กระทําแก่พวกเปรต
เหล่า นัน แล้ว ทรงแสดงธรรม อัน เหมาะแก่ อธั ยาศัย ของบริษทั ผู้
ประชุมกัน เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.
จบ อรรถกถากุมารเปตวัตถุที  ๖

๖. กุมารเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตมีแต่ความหิวเพราะกรรมอะไร

๓๐๙

๗. ราชปุตตเปตวัตถุ
ว่าด้วยประทุษร้ายต่อฤษีตกนรกแล้วมาเป็น
เปรต
[๑๒๗] ผลแห่ งกรรมทังหลาย ทีຄพระราชโอรสทําไว้ ในชาติก่อน
พึง ยําຄ ยี หัวใจ พระราชโอรสได้ เสวยรู ป เสี ยง กลินຄ รส
โผฏฐัพพะ อันน่ ารืຄนรมย์ ใจ และการฟ้ อนรําขับร้ อง ความ
ยินดี ความสนุกสนานเป็ นอัน มาก เสด็จ เทียຄ วไปในสวนแล้ว
เข้ าไปสู่ เมืองราชคฤห์ ได้ ทรงเห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ านามว่ า
สุ เนตตะ ผู้ มีตนอันฝึ กแล้ ว มีจิตตัง มัຄน มักน้ อย สมบูรณ์
ด้ วยหิริ ยินดีในอาหารเฉพาะทีຄมีอยู่ในบาตร จึงเสด็จลงจาก
คอช้ างแล้วตรัสถามว่ า ได้ อะไรบ้ างพระผู้ เป็ นเจ้ า แล้ วทรง
จับ บาตรของพระปั จเจกพุทธเจ้ า ยกขึน สู ง แล้ว ทุ่ม ลงทีຄ พนื
ดิน ให้ แตก ทรงพระสรวล หลีก ไปหน่ อยหนึຄง ได้ ตรัส กะ
พระปั จเจกพุทธเจ้ า ผู้ แลดู อยู่ ด้วยอํานาจความกรุณาว่ า เรา
เป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ า กิตวะ แน่ ะ ภิกษุ ท่ านจัก ทํา
อะไรเรา พระราชโอรสยัดเยียด (ตก) อยู่ ในนรกเสวยผล
อัน เผ็ด ร้ อนของกรรมอัน หยาบช้ า นัน พระราชโอรสผู้ เป็ น
พาลทําบาปหยาบช้ า ไว้ จึง ได้ ประสบทุกข์ อนั กล้ า แข็ง อยู่ ใน
๓๑๐

เปตวัตถุ

นรก ๘๔,๐๐๐ ปี นอนหงายบ้ าง นอนควําຄ บ้ าง นอน
ตะแคงซ้ ายบ้ าง นอนตะแคงขวาบ้ าง เท้ าชีขนึ ข้ างบนบ้ าง ยืน
อยู่ อย่ างนัน บ้ าง หมกไหม้ อยู่ สิน กาลนาน ทําบาปหยาบช้ า
ไว้ จึงได้ ประสบทุกข์ อนั กล้ าแข็งในนรกหลายหมืนຄ ปี เป็ นอัน
มาก บุคคลผู้มีการงานอันลามก พากันประทุษร้ ายฤๅษี ผู้ไม่
ประทุษร้ ายต่ อผู้ประทุษร้ าย มีวตั รอันงาม ย่ อมได้ เสวยทุกข์
อันเผ็ดร้ อนอย่ างยิงຄ เห็นปานนี และเปรตผู้เป็ นพระราชบุตร
เสวยทุกข์ เป็ นอันมากในนรกนันสินปี เป็ นอันมาก จุตจิ ากนรก
แล้ว มาเกิด เป็ นเปรตอดอยากอีก บุคคลรู้ โทษอัน เกิด เพราะ
อํานาจแห่ ง ความมัวเมาในความเป็ นใหญ่ อย่ างนีแล้ ว พึง ละ
ความมัวเมาในความเป็ นใหญ่ เสี ย แล้วพึงประพฤติอ่อนน้ อม
ต่ อ ผู้ ควรอ่ อนน้ อม ผู้ ใดมีความเคารพในพระพุทธเจ้ า พระ
ธรรมและพระสงฆ์ ผู้นันอันบุคคลพึงสรรเสริญในปั จจุบัน ผู้
นันเป็ นคนมีปัญญา เมือຄ ตายไป ย่ อมเข้ าถึงสวรรค์ .
จบ ราชปุตตเปตวัตถุที  ๗

อรรถกถาราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมือຄ เสด็จประทับในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
เปรตราชบุตร ได้ตรัสพระคาถานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า ปุพเฺ พ กตานํ กมฺมานํ ดังนี
ในเรือຄ งนัน ในอดีตกาล โอรสของพระเจ้ากิตวะ กระทําผิดในพระ
ปั จเจกพุทธเจ้าในอดีต ได้ถกู ลงโทษไหม้ในนรกหลายพันปี ด้วยเศษ
แห่งวิบากของกรรมนัน นันแหละ
ຄ
เขาจึงเกิดในหมูเ่ ปรต ท่านประสงค์
๗. ราชปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยประทุษร้ายต่อฤษีตกนรกแล้วมาเป็นเปรต

๓๑๑

เอาว่า เปรตราชบุตร ในทีຄนี. เรือຄ งของเปรตราชบุตรนัน มาโดย
พิสดารในเรือຄ งสานุวาสิเปรต ในหนหลัง นันแล
ຄ
เพราะฉะนัน ควร
ถือเอาโดยนัยทีຄกล่าวแล้วในเรือຄ งสานุวาสิเปรตนันเอง.
ຄ
จริงอยู่ ใน
กาลนัน เมือຄ พระเถระกล่าวประวัตขิ องเปรตผูเ้ ป็ นญาติของตน พระ
ศาสดาจึง ตรัส ว่า ไม่ใช่ เปรตผู้เป็ น ญาติของท่านอย่างเดียวเท่านัน
โดยทีຄแท้ แม้ทา่ นในกาลก่อนก็จากโลกนี ไปเป็ นเปรต เสวยทุกข์
อย่างใหญ่ในอัตภาพอันเป็ นอดีตโดยลําดับ ดังนี อันพระเถระนัน ทูล
อาราธนาแล้ว จึงตรัสเปตวัตถุนีวา่ :ผลแห่ งกรรมทังหลายทีຄพระราชโอรสได้ ทาํ ไว้ ในชาติก่อน
พึง ยําຄ ยี หัวใจ พระราชโอรสได้ เสวยรู ป เสี ยง กลินຄ รส
โผฏฐัพพะ อันน่ า รืຄนรมย์ ใจ และการฟ้ อนรําขับร้ อง ความ
ยินดี ความสนุกสนานเป็ นอัน มาก เสด็จ เทียຄ วไปในสวนแล้ว
เสด็จ เข้ าไปยัง เมืองราชคฤห์ ได้ ทรงเห็น พระปั จเจกพุทธเจ้ า
นามว่ า สุ เนตตะ ผู้ มี ตนอัน ฝึ กแล้ว มี จิต ตัง มันຄ มัก น้ อย
สมบูรณ์ ด้วยหิริ ยินดีในอาหารเฉพาะทีຄมีอยู่ในบาตร จึงเสด็จ
ลงจากคอช้ าง แล้ วตรัสถามว่ า ได้ อะไรบ้ างพระผู้เป็ นเจ้ า แล้ ว
จับบาตรของพระปั จเจกพุทธเจ้ า ยกขึน สู งแล้วทุ่มลงทีพຄ นื ดิน
ให้ แตก ทรงพระสรวล หลีก ไปหน่ อยหนึຄง ได้ ตรัส กะพระ
ปั จเจกพุทธเจ้ า ผู้ แลดู อยู่ ด้วยอํานาจความกรุณาว่ า เราเป็ น
โอรสของพระเจ้ ากิตวะ แน่ ะภิกษุ ท่ านจักทําอะไรเรา พระ
ราชโอรสยัดเยียด (ตก) อยู่ ในนรก ได้ เสวยผลอัน เผ็ด ร้ อน
ของกรรมอัน หยาบช้ า นัน พระราชโอรสผู้ เป็ นพาล ทําบาป
หยาบช้ าไว้ จึงได้ ประสบทุกข์ อนั กล้าแข็งอยู่ในนรก ๘๔,๐๐๐
ปี นอนหงายบ้ าง นอนควําຄ บ้ าง นอนตะแคงซ้ ายบ้ าง นอน
๓๑๒
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ตะแคงขวาบ้ าง เท้ าชีขนึ ข้ างบนบ้ าง ยืนอยู่อย่ างนันบ้ าง หมก
ไหม้ อยู่ สิน กาลนาน ทําบาปหยาบช้ า ไว้ จึง ได้ ประสบทุกข์
อัน กล้า แข็ง ในนรก หลายหมืนຄ ปี เป็ นอัน มาก บุคคลผู้ มี การ
งานอัน ลามก พากัน ประทุษร้ ายฤๅษี ผู้ ไม่ ประทุษร้ ายต่ อ ผู้
ประทุษร้ าย ผู้ มี วตั รอัน งาม ได้ เสวยทุกข์ อนั เผ็ด ร้ อนอย่ าง
ยิงຄ เห็นปานนี และเปรตผู้เป็ นพระราชโอรสเสวยทุกข์ เป็ นอัน
มากในนรกนัน สิน หลายปี จุติ จากนรกแล้ ว มาเกิด เป็ นเปรต
อดอยากอีก บุคคลรู้ โทษอัน เกิด เพราะอํานาจความมัวเมาใน
ความเป็ นใหญ่ อย่ างนีแ ล้ ว พึงละความมัวเมาในความเป็ นใหญ่
เสี ยแล้วพึงประพฤติอ่อนน้ อมต่ อผู้ควรอ่อนน้ อม ผู้ใดมีความ
เคารพในพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ ผู้ นัน อัน
บุคคลพึง สรรเสริญ ในปั จจุบัน เป็ นคนมีปัญญา เมือຄ ตายไป
ย่ อมเข้ าถึงสวรรค์ .
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงให้มหาชนผูป้ ระชุมกันในทีนຄ นั  เกิดความ
สังเวช ในกถาว่าด้วยราชบุตรเปรตอย่างนีแล้ว จึงประกาศสัจจะยิงຄ
ๆ ขึน ไป. ในเวลาจบสัจจะ ชนเป็ นอันมากบรรลุโสดาปั ตติผล เป็ น
ต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาราชปุตตเปตวัตถุที  ๗

๗. ราชปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยประทุษร้ายต่อฤษีตกนรกแล้วมาเป็นเปรต

๓๑๓

๘. คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑
ว่าด้วยด่าพระตกนรกกินของไม่สะอาด
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเปรตตนหนึຄงว่า :[๑๒๘] ท่ านเป็ นใครหนอ โผล่ ขนึ จากหลุม คูถ ให้ เราเห็น เช่ น
นี ท่ านร้ องครวญครางอือ อึงไปทําไมเล่ า ท่ านมีการงานอัน
ลามกเป็ นแน่ .
เปรตนัน ตอบว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ข้ าพเจ้ าเป็ นเปรตเสวยทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะได้ ทาํ กรรมอันลามกไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า :ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะผลแห่ ง
กรรมอะไร ท่ านจึงได้ ประสบทุกข์ เช่ นนี.
เปรตนัน ตอบว่า :ชาติก่อน มีภิกษุ รูปหนึຄงเป็ นเจ้ าอาวาสอยู่ ในอาวาสของ
ข้ าพเจ้ า ท่ านมีปกติริษยา ตระหนีຄตระกูล มีใจกระด้ าง มักด่ า
บริภาษ ได้ ยกโทษภิกษุอาคันตุกะทังหลายทีຄเรือนของข้ าพเจ้ า
๓๑๔
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ข้ าพเจ้ าฟั งคําของภิกษุนันแล้ ว ได้ ด่าภิกษุทงั หลาย เพราะผล
แห่ งกรรมนัน ข้ าพเจ้ าจึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า :ภิกษุ ทีຄ เข้ าไปสู่ ตระกูล ของท่ าน ไม่ ใช่ มิตรแท้ เป็ นมิตร
เทียม เป็ นคนมี ปัญญาทราม ทําลายขันธ์ ละไปแล้ว ไปสู่
คติไหนหนอ.
เปรตนัน ตอบว่า :ข้ าพเจ้ า ยืน อยู่ บนศีรษะของภิกษุ ผู้ มี กรรมอัน ลามกนัน
กุลุปกภิกษุ ไปเกิด เป็ นเปรตบริวารของข้ าพเจ้ า ข้ า แต่ ท่านผู้
เจริญ ชนเหล่ า อืนຄ ถ่ ายมูตรคู ถลงในเว็ จนี มูตรคู ถ นัน เป็ น
อาหารของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ ากินมูตรคูถนันแล้ว ถ่ ายมูตร
คูถสิຄ งใดลงไป กุลปุ กเปรตนันก็เลีย งชีพด้ วยมูตรคูถนัน.
จบ ปฐมคูถขาทกเปตวัตถุที  ๘

อรรถกถาปฐมคูถขาทกเปตวัตถุที่ ๘
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
คูถขาทกเปรตตนหนึຄง จึงตรัสพระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า คูถกูปโต
อุคคฺ นฺ ตวฺ า ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในหมูบ่ า้ นแห่ง หนึຄง ไม่ ไกลแต่ กรุง สาวัตถีนั ก ยัง มี
กฎุมพีผู้หนึຄง สร้างวิหาร อุทศิ ถวายภิกษุ ผู้เป็ นชีตน้ ของตน, ภิกษุ
ทัง หลาย มาจากชนบทต่าง ๆ อยู่อาศัยในวิหารหลังนัน . มนุษย์
ทัง หลายเห็น ภิกษุ เหล่า นัน แล้ว มีจติ เลือຄ มใส อุปัฏฐากด้วยปั จจัย
๘. คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑ - ว่าด้วยด่าพระตกนรกกินของไม่สะอาด

๓๑๕

อันประณีต. ภิกษุชตี น้ อดทนปั จจัยนัน ไม่ได้ เป็ นผูถ้ กู ความริษยา
ครอบงํา เมือຄ จะกล่าวโทษของภิกษุ เหล่า นัน จึง ยกโทษกะกฎุมพี.
กฎุมพีได้พลอยข่มขีบຄ ริภาษภิกษุเหล่านัน ตามภิกษุผเู้ ป็ นชีตน้ . ลําดับนัน ภิกษุ ผู้เป็ น ชีตน้ ทํากาละแล้ว บังเกิด เป็ น เปรตในเวจจกุฏี
(ส้วม) ในวัดนันเอง.
ຄ
ฝ่ ายกฎุมพี ทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ น เปรต
ยืนอยู่ขา้ งบนของพระเปรตนัน นันแล.
ຄ
ลําดับนัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ พอเห็น เปรตกฎุมพีนนั  แล้ว เมือຄ จะถามจึง กล่าวคาถาว่า
:ท่ านเป็ นใครหนอ โผล่ ขนึ จากหลุม คูถ ให้ เราเห็น เช่ น นี
ท่ านร้ องครวญครางอือ อึงไปทําไมเล่ า ท่ านมีการงานอันลามก
โดยไม่ ต้องสงสั ย.
เปรตได้ฟังดังนัน แล้ว จึงแสดงตนด้วยคาถาว่า :ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ข้ าพเจ้ า เป็ นเปรตเสวยทุกข์ เกิด ใน
ยมโลก เพราะได้ ทาํ กรรมอันลามกไว้ จึงจากโลกนีไปสู่ เปตโลก.
ลําดับนัน พระเถระจึงถามกรรมทีเຄ ปรตนัน กระทํา ด้วยคาถาว่า :ท่ านทํากรรมชัຄว อะไรไว้ ด้วยกาย วาจา เพราะผลแห่ ง
กรรมอะไร ท่ านจึงได้ ประสบทุกข์ เช่ นนี.
เปรตนัน ได้บอกกรรมทีตຄ นทําด้วยคาถา ๒ คาถาว่า :เมือຄ ก่ อน มีภกิ ษุรูปหนึຄง เป็ นเจ้ าอาวาสอยู่ในอาวาสของ
ข้ าพเจ้ า ท่ านมีปกติริษยาตระหนีຄในตระกูล มีใจกระด้ าง มัก
ด่ า บริภาษ ได้ ยกโทษภิกษุ อาคันตุกะทัง หลาย ทีຄ เรือนของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าฟั งคําของภิกษุนันแล้ว ได้ พลอยด่ าภิกษุทงั
๓๑๖
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หลาย เพราะผลแห่ ง กรรมนัน ข้ าพเจ้ า จากโลกนีแล้ว ไปสู่
เปตโลก.
พระเถระได้ฟังดังนัน แล้ว เมือຄ จะถามถึงคติของเปรตนอกนี จึง
กล่าวคาถาว่า :ภิกษุผู้ชีต้นของท่ าน ไม่ ใช่ มติ รแท้ เป็ นแต่ มติ รเทียม เป็ น
คนมีปัญญาทราม ทําลายขันธ์ ละไปแล้ ว ไปสู่ คติไหนหนอ.
เปรตเมือຄ จะบอกเรือຄ งนัน แก่พระเถระอีก จึงกล่าวคาถา ๒ คาถา
ว่า :ข้ าพเจ้ า ยืนอยู่บนศีรษะ ของภิกษุผู้มีกรรมอันลามกนัน
ภิกษุผู้ชีต้น ไปเกิดเป็ นเปรตบริวารของข้ าพเจ้ า ข้ าแต่ ท่านผู้
เจริญ ชนเหล่ าอืนຄ ถ่ ายมูตรคูถลงในเวจกุฏีนี มูตรคูถนัน เป็ น
อาหารของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ ากินมูตรคูถนันแล้ ว ถ่ ายมูตร
คูถสิຄ งใดลงไป เปรตผู้เป็ นชีต้นนัน ก็เลีย งชีพด้ วยมูตรและคูถ
นัน.
ในคนเหล่านัน กฎุมพี ได้ดา่ ภิกษุผมู้ ศี ลี อันเป็ นทีรຄ กั ว่า การกิน
คูถของพวกท่าน ยังประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารอย่างนี. ส่วน
ภิกษุผเู้ ป็ นชีตน้ ชักชวนกฎุมพีในการเช่นนีนนั  ตนเองก็ได้ดา่ เหมือน
เช่นนัน , ด้วยเหตุนนั  เปรตนัน จึงมีการเลีย งชีพ อันน่าติเตียน แม้
เลวทรามกว่า ชัน ของเปรตกฎุมพีนนั  . ท่านพระมหาโมคคัลลานะ กราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรง
กระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น อัตถุปปั ตติเหตุ แล้ว ทรงแสดงโทษในการว่า
ร้ายแล้ว ทรงแสดงธรรมแก่บริษทั ผู้ถงึ พร้อมแล้ว. เทศนานัน ได้ม ี
ประโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.
จบ อรรถกถาปฐมคูถขาทกเปตวัตถุที  ๘
๘. คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑ - ว่าด้วยด่าพระตกนรกกินของไม่สะอาด

๓๑๗

๙. คูถขาทกเปติวัตถุที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเปรตตนหนึຄงว่า :[๑๒๙] ท่ านเป็ นใครหนอ โผล่ ขนึ จากหลุม คูถ ให้ เราเห็น เช่ น
นี ท่ านมาร้ องครวญครางอือ อึงไปทําไมเล่า ท่ านมีกรรมอัน
ลามกเป็ นแน่ .
นางเปรตนัน ตอบว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็ นนางเปรตได้ เสวยทุกข์ เกิดใน
ยมโลกเพราะได้ ทาํ กรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไ ปสู่ เปตโลก ฯลฯ
(เหมือนเรืຄองทีຄ ๘)
จบ ทุตยิ คูถขาทกเปติวตั ถุที  ๙

อรรถกถาทุติยคูถขาทกเปติวัตถุที่ ๙
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
นางเปรตผูก้ นิ คูถคนหนึຄง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า
คูถกูปโต อุคคฺ นฺ ตวฺ า ดังนี.
เรือຄ งของนางเปรตนัน เช่นกับเรือຄ งทีตຄ ดิ ต่อกันนัน . ในเรือຄ งนัน
มาโดยอํานาจอุบาสกว่า อุบาสกได้สร้างวิหาร แต่ในเรือຄ งนี มีความ
๓๑๘
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แปลกกันเท่านีวา่ อุบาสิกาได้สร้างวิหาร. คําทีຄเหลือ ในท้องเรือຄ ง
และในคาถา ไม่เคยมี.
จบ อรรถกถาทุตยิ คูถขาทกเปติวตั ถุที  ๙

๙. คูถขาทกเปติวัตถุที่ ๒

๓๑๙

๑๐. คณเปตวัตถุ
ว่าด้วยเรื่องเปรตหิวน้ำแล้วกินไม่ได้
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเปรตทัง หลายว่า :[๑๓๐] ท่ านทังหลายเปลือยกาย มีรูปร่ างผิวพรรณน่ าเกลียด ซู บ
ผอม มีตวั สะพรัຄงไปด้ วยเส้ นเอ็น ผอมจนแลเห็นแต่ ซีຄโครง
เช่ นนี แน่ ะ ท่ านผู้นิรทุกข์ ท่ านทังหลายเป็ นอะไรหนอ.
เปรตทัง หลายตอบว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ พวกข้ าพเจ้ าเป็ นเปรต เสวยทุกข์ เกิด
ในยมโลก เพราะทํากรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกไปสู่ เปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า :ท่ านทังหลายทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะ
ผลแห่ ง กรรมอะไร ท่ านทังหลายจึง จากมนุษยโลกไปสู่ เปตโลก.
เปรตเหล่านัน ตอบว่า :เมือຄ สมณพราหมณ์ ทงั หลายผู้ เป็ นทีຄ พงึຄ อัน หาโทษมิได้ มี
อยู่ ข้ าพเจ้ าทังหลายมิได้ ก่อสร้ างกุศลไว้ แม้ เพียงกึงຄ มาสก เมือຄ
ไทยธรรมมีอยู่ก็ไม่ ได้ ทาํ ทีຄพงึຄ แก่ ตน พวกข้ าพเจ้ าหิวนํา จึง
๓๒๐
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เข้ าไปใกล้ แม่ นํา แม่ นํา กลับ กลายเป็ นว่ างเปล่ า ไป เมือຄ เวลา
ร้ อน ข้ าพเจ้ า ทัง หลายเข้ าไปสู่ ร่ ม ไม้ ร่ ม ไม้ กลับ กลายเป็ น
แดดแผดเผาไป และลมมี ดงั ไฟแผดเผาพวกข้ าพเจ้ า ฟุ้ งไป
ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ข้ าพเจ้ า ทัง หลายควรทีຄ จะเสวยทุกข์ อนั มี
ความกระหายเป็ นต้ นนี และทุกข์ อย่ างอืนຄ อันชัຄวช้ า กว่ าทุกข์
นัน อนึຄง ข้ าพเจ้ าทังหลายเป็ นผู้ ความหิวแผดเผาแล้วอยาก
อาหาร พากันไปสินทางหลายโยชน์ ก็ไม่ ได้ อาหารอะไร ๆ
เลย จึง พากัน กลับ มา ข้ าพเจ้ า ทัง หลายนี หาบุญ มิได้ หนอ
เมือຄ มี ความหิวโหยอิดโรยมากขึน ก็ พากัน ล้ม สลบลงทีຄ พนื
ดิน บางคราวก็ล้มนอนหงาย บางคราวก็ล้มควําຄ ดิน รนไป
มา ก็ข้าพเจ้ าเหล่ านันสลบอยู่ทีຄพนื ดินตรงทีຄล้มอยู่นัຄนเอง เอา
ศีรษะชนหน้ าอกกัน และกัน ข้ าพเจ้ า เหล่ า นีหาบุญ มิได้ หนอ
ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ ข้ าพเจ้ าทังหลายควรทีຄจะเสวยทุกข์ อันมี
ความกระหายเป็ นต้ นนี และทุกข์ อย่ างอืนຄ อันชัຄวช้ า กว่ าทุกข์
นัน เพราะเมือຄ ไทยธรรมมีอยู่ ข้ าพเจ้ าทังหลายก็ไม่ ได้ ทาํ ทีพຄ งึຄ
แก่ตน ก็ข้าพเจ้ านันไปจากทีนຄ ี ถ้ าได้ กาํ เนิดเป็ นมนุษย์ แล้ว จัก
เป็ นผู้รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ เป็ นผู้สมบูรณ์ ด้วยศีล กระทํา
กุศลให้ มากเป็ นแน่ .
จบ คณเปตวัตถุที  ๑๐

อรรถกถาคณเปตวัตถุที่ ๑๐
เมือຄ พระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
เปรตเป็ น อัน มาก จึง ได้ ตรัส พระคาถานี มีคาํ เริมຄ ต้น ว่า นคฺคา
๑๐. คณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเรื่องเปรตหิวน้ำแล้วกินไม่ได้
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ทุพพฺ ณฺ ณรูปาตฺถ ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี มนุษย์เป็ นอันมาก เป็ นคณะ ไม่มศี รัทธา
ไม่มคี วามเลือຄ มใส มีจติ ถูกมลทินคือความตระหนีຄกลุม้ รุม เป็ นผูเ้ บือน
หน้าต่อสุจริตมีทานเป็ นต้น มีชวี ติ อยูน่ าน แต่เมือຄ หลังจากนัน เพราะ
กายแตกตายไป จึงบังเกิดในกําเนิดเปรต ใกล้พระนคร. ภายหลังวัน
หนึຄง ท่านพระมหาโมคคัลลานะ กําลังเดินบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี
เห็นพวกเปรตในระหว่างทาง จึงถามด้วยคาถาว่า :พวกท่ านเปลือยกาย มีรูปร่ างผิวพรรณน่ าเกลียด ซู บผอม
มีตวั สะพรัຄงไปด้ วยเส้ นเอ็น ผอมจนเห็นแต่ ซีຄโครงเช่ นนี แน่ ะ
ท่ านผู้นิรทุกข์ พวกท่ านเป็ นใครหนอ ?
เปรตได้ ฟังดัง นัน จึง พากัน ประกาศความทีຄตนเป็ น เปรตด้วย
คาถาว่า :ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ พวกข้ าพเจ้ าเป็ นเปรต เสวยทุกข์ เกิด
ในยมโลก เพราะการทํากรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลก ไปสู่
เปตโลก ดังนี
ถูกพระเถระถามถึงกรรมทีเຄ ขาทําไว้อกี ด้วยคาถาว่า :ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้ วยกาย วาจา และใจ เพราะผล
แห่ งกรรมอะไร พวกท่ านจึงจากมนุษยโลก ไปสู่ เปตโลก.
จึงได้กล่าวกรรมทีตຄ นทําด้วยคาถาว่า :เมือຄ สมณพราหมณ์ ทงั หลาย ผู้เป็ นทีຄพงึຄ อันหาโทษมิได้ มี
อยู่ ข้ าพเจ้ าทังหลาย มิได้ ก่อสร้ างกุศลไว้ แม้ เพียงกึงຄ มาสก
เมือຄ ไทยธรรมมีอยู่ ก็ไม่ ได้ ทาํ ทีຄพงึຄ แก่ ตน พวกข้ าพเจ้ าหิวนํา
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จึงเข้ าไปใกล้ แม่ นํา แม่ นํา กลับกลายเป็ นว่ างเปล่ าไป เมือຄ เวลา
ร้ อน พวกข้ าพเจ้ าเข้ าไปสู่ ร่มไม้ ร่ มไม้ กลับกลายเป็ นแดดแผด
เผาไป และลมมี ดงั ไฟแผดเผาพวกข้ าพเจ้ า ฟุ้ งไป ข้ า แต่
ท่ านผู้เจริญ พวกข้ าพเจ้ าควรจะเสวยทุกข์ อันมีความกระหาย
เป็ นต้ นนี และทุกข์ อย่ างอืนຄ อันชัຄวช้ ากว่ าทุกข์ นัน อนึຄงพวก
ข้ าพเจ้ า เป็ นผู้ถูกความหิวแผดเผาแล้ ว อยากอาหาร พากัน
ไปสินทางหลายโยชน์ ก็ไม่ ได้ อาหารอะไร ๆ เลย จึงพากัน
กลับ มา พวกข้ าพเจ้ า นีหาบุญ มิได้ หนอ เมือຄ มี ความหิวโหย
อิดโรยมากขึน ก็พากันล้มสลบลงทีพຄ นื ดิน บางคราวก็ล้มนอน
หงาย บางคราวก็ล้มควําຄ ดิน รนไปมา ก็พวกข้ าพเจ้ านันสลบ
อยู่ทีຄพนื ดิน ตรงทีຄล้มอยู่นัຄนเอง เอาศีรษะชนหน้ าอกกันและ
กัน พวกข้ าพเจ้ านี หาบุญมิได้ หนอ ข้ าแต่ ท่านผู้เจริญ พวก
ข้ าพเจ้ าควรทีจຄ ะเสวยทุกข์ มีความกระหายเป็ นต้ นนี และทุกข์
อย่ างอืนຄ อันชัຄวช้ ากว่ าทุกข์ นัน เพราะเมือຄ ไทยธรรมมีอยู่ พวก
ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ได้ ทาํ ทีพຄ งึຄ แก่ ตน ก็พวกข้ าพเจ้ านัน ไปจากทีนຄ ี ถ้ า
ได้ กาํ เนิดเป็ นมนุษย์ จักเป็ นผู้รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ เป็ นผู้
สมบูรณ์ ด้วยศีล จักทํากุศลให้ มากแน่ ๆ.
พระเถระกราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ น อัตถุปปั ตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแก่
บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว. มหาชนฟั งธรรมนัน แล้ว ละมลทิน คือความ
ตระหนีຄ ได้เป็ นผูย้ นิ ดีสจุ ริต มีทานเป็ นต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาคณเปตวัตถุที  ๑๐

๑๐. คณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเรื่องเปรตหิวน้ำแล้วกินไม่ได้
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๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ
ว่าด้วยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนาง
เปรต
เวมานิกเปรตตนหนึຄงได้กล่าวกะหญิงมนุษย์คนหนึຄงว่า :[๑๓๑] สั ตว์ นรกบางพวกท่ านก็เห็นแล้ว สั ตว์ เดียรัจฉาน เปรต
อสู ร มนุษย์ หรือเทวดาบางพวกท่ านก็เห็นแล้ ว ผลกรรมของ
ตนท่ านก็เห็นประจักษ์ ด้วยตนเองแล้ ว เราจักนําท่ านไปส่ งยัง
เมืองปาฏลีบุตร ท่ านไปถึงเมืองปาฏลีบุตรแล้ วจงทํากรรมอัน
เป็ นกุศลให้ มาก.
เมือຄ หญิงนัน ได้ฟังดังนัน แล้ว มีความปลืม ใจ จึงกล่าวตอบว่า :ข้ า แต่ เทพเจ้ า ผู้ อนั บุคคลพึง บูชา ท่ านปรารถนาความ
เจริญ แก่ ดฉิ ัน ปรารถนาประโยชน์ เกือ กูล แก่ ดฉิ ัน ดิฉัน จัก
ทําตามคําของท่ าน ท่ านเป็ นอาจารย์ ของดิฉัน สั ตว์ นรกบาง
พวก ดิฉันก็เห็นแล้ว สั ตว์ เดียรัจฉาน เปรต อสู ร มนุษย์ หรือ
เทวดาบางพวกดิฉันก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตน ดิฉันก็ได้ เห็น
เองแล้ว ดิฉันจักทําบุญให้ มาก.
จบ ปาฏลีปตุ ตเปตวัตถุที  ๑๑
๓๒๔
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อรรถกถาปาฏลีปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
เมือຄ พระศาสดาประทับ อยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
วิมานเปรตตนหนึຄง จึงตรัสคาถานีมคี าํ เริมຄ ต้นว่า ทิฏฺฐาตยา นิ รยา
ติรจฺฉานโยนิ ดังนี
ได้ยนิ ว่าพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีและชาวกรุงปาฏลีบุตรเป็ นอันมาก
แล่นเรือไปยังสุวรรณภูม.ิ บรรดาพ่อค้าเหล่านัน พ่อค้าคนหนึຄงเป็ น
อุบาสก เกิดป่ วยไข้ มีจติ ปฏิพทั ธ์ในมาตุคาม ได้ทาํ กาละแล้ว. เขา
แม้ได้ทาํ กุศลไว้กไ็ ม่เข้าถึงเทวโลก เกิดเป็ นวิมานเปรตในท่ามกลาง
มหาสมุทร เพราะเป็ นมีจติ ปฏิพทั ธ์ในหญิง. ก็หญิงทีຄเขามีจติ ปฏิพัทธ์นนั  ขึน เรือไปยังสุวรรณภูม.ิ ลําดับนัน เปรตนัน ประสงค์จะจับ
หญิงนัน จึงปิ ดกัน ไม่ให้เรือไป. ลําดับนัน พ่อค้าทัง หลายพิจารณา
กันว่า เพราะเหตุอะไรหนอ เรือนีจงึ ไม่แล่น จึงให้จบั สลากคนกาฬกิณี สลากได้ถงึ หญิงนัน นันแหละถึ
ຄ
ง ๓ ครัง โดยการบันดาลของ
อมนุษย์. พวกพ่อค้าจึงจําเป็ นทีตຄ อ้ งลอยแพหญิงทีเຄ ขามีจติ ปฏิพทั ธ์
นัน ได้ให้หย่อนแพไม้ไผ่ลงในสมุทร ให้หญิงนัน ลงไปอยูบ่ นแพไม้ไผ่
นัน . พอหญิงนัน ลงไป เรือก็แล่นบ่ายหน้าไปยังสุวรรณภูมโิ ดยเร็ว.
อมนุษย์ยกหญิงนัน ขึน ยังวิมานของตน อภิรมย์กบั หญิงนัน .
ครัน ล่วงไป ๑ ปี หญิงนัน เกิดเบือຄ หน่าย เมือຄ จะขอร้องเปรตนัน
จึงกล่าวว่า ดิฉนั อยู่ในทีຄนีก็ไม่ได้เพือຄ สร้างประโยชน์ ในสัมปรายภพ
ดีละท่านผูน้ ิรทุกข์ ขอท่านจงนําข้าพเจ้าไปเมืองปาฏลีบุตร. เปรต
นัน ถูกหญิงนัน อ้อนวอน จึงกล่าวคาถา :สั ตว์ นรกบางพวกท่ านก็เห็นแล้ว สั ตว์ เดียรัจฉาน เปรต
อสุ รกาย มนุษย์ หรือ เทวดาบางพวก ท่ านก็ เห็น แล้ ว ผล
๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนางเปรต
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กรรมของตนท่ านเห็นประจักษ์ ด้วยตนเองแล้ ว เราจะนําท่ าน
ไปส่ งยังเมืองปาฏลีบุตร ท่ านไปถึงเมืองปาฏลีบุตรแล้ ว จงทํา
กุศลธรรมให้ มากเถิด.
ลําดับนัน หญิงนัน ครัน ได้ฟังคําของเปรตนัน แล้ว มีความดีใจ
กล่าวคาถาว่า :ข้ า แต่ เทพเจ้ า ผู้ อนั บุคคลพึง บูชา ท่ านปรารถนาความ
เจริญแก่ ดฉิ ัน ปรารถนาประโยชน์ เกือ กูลแก่ ดฉิ ัน ดิฉันจักทํา
ตามคําของท่ าน ท่ านเป็ นอาจารย์ ของดิฉัน สั ตว์ นรกบางพวก
ดิฉันก็เห็นแล้ว สั ตว์ ดริ ัจฉาน เปรต อสู ร มนุษย์ หรือเทพดา
บางพวก ดิฉันก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตน ดิฉันก็ได้ เห็นด้ วย
ตนเองแล้ ว ดิฉันจักทําบุญไว้ ให้ มาก.
ลําดับนัน เปรตนัน จึงพาหญิงนัน ไปทางอากาศ พักไว้ในท่าม
กลางเมืองปาฏลีบุตร แล้วก็หลีกไป. ลําดับต่อมาญาติและมิตรเป็ น
ต้นของหญิงนัน เห็นหญิงนัน แล้ว ดีใจยิงຄ นักว่า เมือຄ ก่อนพวกเราได้
ฟั งมาว่า เจ้าถูกเขาโยนลงไปในมหาสมุทรตายแล้ว เจ้านัน คือหญิง
นีแหละ พวกเราเห็นแล้วหนอ มาโดยสวัสดี แล้วมาประชุมกัน ถาม
ถึง ประวัติของนาง. จําเดิม แต่ นนั  นางก็ได้เล่า เรือຄ งทัง หมดทีຄตน
เห็นและทีຄตนเสวยมา แก่พวกญาติและมิตรเป็ นต้นนัน พ่อค้าชาว
กรุงสาวัตถีเหล่านัน เข้าไปเฝ้ าพระศาสดาในเวลาทีไຄ ด้ถงึ กรุงสาวัตถี
โดยลําดับ ถวายบังคมแล้ว นังຄ ณ ทีสຄ ว่ นข้างหนึຄง กราบทูลเรือຄ งนัน
แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้
เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ จึงแสดงธรรมแก่บริษทั ๔ มหาชน ได้ฟังธรรม
นัน แล้ว เกิดความสังเวช ได้ยนิ ดีในกุศลธรรมมีทานเป็ นต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาปาฏลีปตุ ตเปตวัตถุที  ๑๑
๓๒๖
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๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตฝากทรัพย์ไปให้ลูกใช้หนี้
พวกพ่อค้าได้ถามเวมานิกเปรตตนหนึຄงว่า :[๑๓๒] สระโบกขรณีของท่ านนีน ่ ารืຄนรมย์ ดี มีพนื ราบเรียบ มีท่า
อันงดงาม มีนํา มาก ดารดาษไปด้ วยปทุมชาติต่าง ๆ มีดอกอัน
บานดี เกลือຄ นกล่ นด้ วยหมู่ภมร ท่ านได้ สระโบกขรณี อันเป็ น
ทีຄฟูใจนีอย่ างไร สวนมะม่ วงของท่ านนีน่ารืຄนรมย์ ดี เผล็ดผล
ทุกฤดู มีดอกบานเป็ นนิตย์ นิรันดร์ เกลือຄ นกล่นด้ วยหมู่ภมร
ท่ านได้ วมิ านนีอ ย่ างไร.
เวมานิกเปรตนัน ตอบว่า :สระโบกขรณีมีร่มเงาอันเยือกเย็น น่ ารืຄนรมย์ ใจ ข้ าพเจ้ า
ได้ ในทีຄนี เพราะทานทีຄธิดาของข้ าพเจ้ า ถวายมะม่ วงสุ ก นํา
ข้ าวยาคู แด่ พระผู้มพี ระภาคเจ้ าและพระภิกษุสงฆ์ ทงั หลาย.
เวมานิกเปรตนัน ครัน กล่าวอย่างนีแล้ว จึงนําพวกพ่อค้าไปดู
ทรัพย์ ๕๐๐ กหาปณะ แล้วสังว่
ຄ า
พวกท่ านจงถือเอาเป็ นส่ วนตัวกึงຄ หนึຄงจากทรัพย์ นี แล้ว
ให้ ธิดาของเราใช้ หนีท เีຄ รายืมเขามากึงຄ หนึຄงเถิด.
๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ

๓๒๗

พวกพ่อค้ากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้บอกแก่ธดิ าของเปรต
นัน แล้วได้ให้ทรัพย์สว่ นทีຄเปรตนัน ให้แก่ตนแก่ธดิ านัน นางได้ให้
กหาปณะร้อยกหาปณะแก่เจ้าหนีแล้วให้ทรัพย์ทเຄี หลือแก่สหายของ
บิดา ส่วนตนรับทําการใช้สอยกฎุมพีนนั  อยู่ กฎุมพีนนั  กลับคืนทรัพย์
นัน ให้แก่นาง แล้วยกนางให้เป็ นภรรยาของบุตรชายคนหัวปี ต่อมา
ภายหลัง นางมีบุตรคนหนึຄง ได้กล่าวคาถาเป็ นเชิงกล่อมบุตรว่า :ขอท่ านทังหลาย จงดูผลแห่ งทานทีจຄ ะพึงเห็นเอง และผล
ของความข่ มใจ ความสํ ารวม เราเป็ นทาสี อยู่ในตระกูลของ
ลูกเจ้ า บัดนี มาเป็ นลูกสะใภ้ เป็ นใหญ่ ในเรือน.
ภายหลัง พระศาสดาทรงเห็นนางมีญาณแก่กล้าจึงทรงแผ่พระ
รัศมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ดุจประทับอยู่เฉพาะหน้า แล้วได้
ตรัสพระคาถานีความว่า :ความประมาท ย่ อมครอบงําบุคคลผู้ตดิ อยู่ในความยินดี
ยินร้ าย ในความรักความชัง ในทุกข์ และสุ ข.
จบ อัมพวนเปตวัตถุที  ๑๒

อรรถกถาอัมพวนเปตวัตถุที่ ๑๒
เมือຄ พระศาสดา ประทับ อยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอัมพวนเปรต จึง ตรัส พระคาถานี ม ีคาํ เริมຄ ต้น ว่า อยฺจ เต โปกฺ ข รณี
สุรมฺมา ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในกรุงสาวัตถี มีคฤหบดีคนหนึຄง ผูเ้ สือຄ มสิน จากโภคสมบัต.ิ ภริยาของเขาก็ตาย ยัง มีธดิ าคนเดียวเท่านัน . เขาได้
ให้ธดิ านัน ไปอยู่เรือนมิตรของตน เอาเงินทีຄยมื มา ๑๐๐ กหาปณะ
๓๒๘
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ไปซือ สิงຄ ของ บรรทุก เกวียนไปค้าขาย ไม่ นานนัก ก็ได้เงิน ๕๐๐
กหาปณะ อันเป็ นกําไรพร้อมทัง ต้นทุนแล้วกลับมาพร้อมด้วยเกวียน
ในระหว่างทางพวกโจรดักซุ่มปล้นหมู่เกวียน. พวกหมู่เกวียนแตก
กระจายหนีไป. ฝ่ ายคฤหบดีนนั  ซ่อนกหาปณะไว้ทกຄี อไม้แห่งหนึຄง
แล้ว แอบอยูใ่ นทีไຄ ม่ไกล. พวกโจรจับคฤหบดีนนั  ฆ่าทิง เสีย. เพราะ
ความโลภในทรัพย์ เขาจึงบังเกิดเป็ นเปรตในทีนຄ นั  นันเอง.
ຄ
พวกพ่อค้าไปยังกรุงสาวัตถี เล่าเรือຄ งนัน ให้ธดิ าของเขาทราบ.
ธิดานัน เกิดโทมนัสอย่างยิงຄ รํຄาไรอย่างหนัก เพราะความตายของ
บิดา และเพราะภัยแห่งเลีย งชีพ. ลําดับนัน กฎุมพีผเู้ ป็ นสหายของ
บิดานัน จึงกล่าวปลอบโยนนางว่า ธรรมดาว่า ภาชนะดินทัง หมด
มีความแตกไปเป็ นทีสຄ ดุ ฉันใด ชีวติ ของสัตว์ทงั  หลาย ก็มกี ารแตก
ไปในทีสຄ ดุ ฉัน นัน เหมือนกัน. ธรรมดาว่า ความตายย่อมทัวไป
ຄ
แก่สรรพสัตว์ และไม่มกี ารตอบแทนได้ เพราะฉะนัน เจ้าอย่าเศร้า
โศก อย่าปริเทวะ ถึงบิดาไปนักเลย เราจะเป็ นบิดาของเจ้า เจ้าจง
เป็ นธิดาของเรา เราจะทําหน้าทีแຄ ทนบิดาของเจ้า เจ้าอย่าเสียใจ จง
ยินดีอยู่ในเรือนนี ให้เหมือนเรือนบิดาของเจ้าเถิด. หญิงนัน สงบ
ความเศร้า โศกลงได้ ตามคําของกฎุมพีนนั  เกิดความเคารพ และ
ความนับถือ มาก ในกฎุมพีนนั  เหมือนในบิดาเป็ น ผู้ม ีปกติทาํ การ
ขวนขวาย ประพฤติตามกฎุมพีนนั  โดยภาวะทีຄตนเป็ น คนกําพร้า
ปรารถนาจะทํากิจเพือຄ ผู้ตาย อุทศิ ถึงบิดา จึงต้มข้าวยาคูแล้ว วาง
ผลมะม่วงมีรสอร่อย สุกได้ทเຄี หมือนสีเหมือนมโนศิลา วางไว้ในถาด
สัมฤทธิใຈ ห้ทาสีถอื เอาข้าวยาคู และผลมะม่วง ไปยัง วิหาร ถวาย
บังคมพระศาสดา กราบทูลอย่างนีวา่ ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ขอ
พระองค์ จงทํา ความอนุเคราะห์ ด้วยการรับ ทักษิณาของหม่อมฉัน
พระศาสดามีพระมนัสอันพระมหากรุณากระตุน้ เตือน เมือຄ จะทรงทํา
๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตฝากทรัพย์ไปให้ลูกใช้หนี้

๓๒๙

มโนรถของนางให้เต็มเปีຄ ยม จะแสดงอาการนัง.ຄ นางร่าเริงยินดี ได้
ลาดผ้าอันบริสทุ ธิสຈ ะอาดทีຄตนน้อมเข้าไปในบวรพุทธอาสน์ ทຄบี รรจง
จัดไว้ถวาย. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงประทับนังบนอาสนะที
ຄ
ปຄ ูลาด
แล้ว.
ลําดับ นัน หญิง นัน จึง น้อมข้าวยาคู เข้าไปถวายพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงรับข้าวยาคูแล้ว ลําดับนัน จึงให้
ถวายข้าวยาคูแม้แก่ ภกิ ษุ ทงั  หลาย นางน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวาย
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าอีก. พระผูพ้ ระภาคเจ้าทรงเสวยผลมะม่วงเหล่า
นัน . นางถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้ว กราบทูล อย่างนี วา่
ข้า แต่ พระองค์ผู้เจริญ ทักษิณาทีຄหม่อมฉัน บําเพ็ญ ให้เป็ น ไป ด้วย
การถวายเครือຄ งลาด ข้าวยาคู และผลมะม่วงนัน ขอจงถึงบิดาของ
หม่อมฉันเถิด. พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสว่า จงสําเร็จอย่างนัน เถิด
แล้ว ทรงกระทํา อนุโมทนา นางถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้ว
ทําประทักษิณแล้วหลีกไป. พอนางอุทศิ ส่วนบุญ เปรตนัน ก็กลับได้
สวนมะม่วง วิมาน ต้นกัลปพฤกษ์ และสระโบกขรณี กับทิพยสมบัติ
อันใหญ่หลวง.
ครัน สมัยต่อมา พ่อค้าเหล่านัน เมือຄ จะไปค้าขาย ได้เดินไปทาง
นัน นันแหละ
ຄ
ได้พกั แรมคืนหนึຄง ในทีทຄ ตຄี นได้เคยอยู่มาก่อน. เปรต
นัน เห็นพ่อค้าเหล่านัน แล้ว จึงแสดงตนแก่พอ่ ค้าเหล่านัน พร้อมกับ
สวนและวิมานเป็ นต้น. พ่อค้าเหล่านัน เห็นดังนัน เมือຄ จะถามถึง
สมบัตทิ เຄี ปรตนัน ได้มา จึงได้กล่าวคาถา ๒ คาถานีวา่ :สระโบกขรณี ของท่ านนี น่ ารืຄนรมย์ ดี มีพนื ทีรຄ าบเรียบ มี
ท่ างดงาม มีนํา มาก ดารดาษไปด้ วยปทุมชาติต่าง ๆ มีดอกอัน
บานสะพรัຄง เกลือຄ นกล่นด้ วยหมู่ภมร ท่ านได้ สระโบกขรณีอนั
๓๓๐
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เป็ นทีຄฟูใจนีอ ย่ างไร สวนมะม่ วงของท่ านนีน ่ ารืຄนรมย์ ดี เผล็ด
ผลทุกฤดูกาล มีดอกบานเป็ นนิตย์ นิรันดร์ เกลือຄ นกล่นไปด้ วย
หมู่ภมร ท่ านได้ วมิ านนีอ ย่ างไร.
เปรตได้ฟังดัง นัน เมือຄ จะบอกถึง เหตุ แห่ง การได้สระโบกขรณี
เป็ นต้น จึงกล่าวคาถาว่า :สระโบกขรณี มีร่มเงาอันเยือกเย็น น่ ารืຄนรมย์ ใจ ข้ าพเจ้ า
ได้ ในทีຄ นี เพราะทานทีຄ ธิดาของข้ าพเจ้ า ถวายมะม่ วงสุ ก นํา
ข้ าวยาคู แด่ พระผู้มีพระภาคเจ้ า และภิกษุสงฆ์ .
ก็แลเปรตนัน ครัน กล่าวอย่างนี แล้ว จึง นํา พ่อค้า เหล่า นัน ไป
แสดงทรัพย์ ๕๐๐ กหาปณะนัน แล้วกล่าวว่า ขอท่านจงรับเอากึงຄ
หนึຄงจากส่วนนี จงให้อกี กึงຄ หนึຄงแก่ธดิ าของเรา ด้วยประสงค์วา่ นาง
จงชําระหนี ทีຄเรากู้เขามา แล้วจงเป็ นอยู่สบายเถิด. พ่อค้าถึงกรุง
สาวัตถี โดยลําดับแล้ว จึงบอกแก่ธดิ าของเปรตนัน แล้ว ได้ให้สว่ น
ทีຄเปรตนัน ได้ให้แก่ตน แก่นางนันเอง.
ຄ
นางได้ใช้หนีทรัพย์ ๑๐๐
กหาปณะ แก่พวกเจ้าหนี นอกนัน ได้ให้แก่กฎุมพีนนั  ผูเ้ ป็ นสหาย
บิดาตน ส่วนตนเองทําการขวนขวายอยู่อาศัย. กฎุมพีนนั  ได้ให้คนื
แก่นางนัน นันเอง
ຄ
ด้วยพูดว่า จงเป็ นทรัพย์ของตัวเธอทัง หมดเถอะ
แล้วให้นางแต่งงานกับบุตรคนโตของตน.
เมือຄ กาลผ่านไป นางได้บุตรคนหนึຄง เมือຄ จะล้อเล่นกับบุตร จึง
กล่าวคาถานีวา่ :ขอท่ านทังหลาย จงดู ผลทาน ทีຄจะพึงเห็นเอง และผล
แห่ งความข่ มใจ ความสํ ารวม เราเป็ นทาสี อยู่ในตระกูลของลูก
เจ้ า บัดนี มาเป็ นลูกสะใภ้ เป็ นใหญ่ ในตระกูล
๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตฝากทรัพย์ไปให้ลูกใช้หนี้
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ภายหลังวันหนึຄง พระศาสดา ทรงตรวจดูนางว่ามีญาณแก่กล้า
จึง ทรงแผ่ พระรัศมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ประหนึຄง ประทับ อยู่
เฉพาะหน้า แล้วได้ตรัสพระคาถานีความว่า :ความประมาท ย่ อมครอบงํา บุคคลผู้ตดิ อยู่ในความยินดี
ยินร้ าย ในความรักความชัง ในทุกข์ และสุ ข.
ในเวลาจบคาถา นางดํารงอยูใ่ นโสดาปั ตติผล. ในวันทีสຄ อง นาง
ได้ ถวายทานแด่ ภกิ ษุ สงฆ์ ม ีพระพุทธเจ้า เป็ น ประธาน ได้ กราบทูล
เรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ทรงกระทํา
เรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ แล้วแสดงธรรมแก่บริษทั ผู้ถงึ พร้อม
แล้ว. เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.
จบ อรรถกถาอัมพวนเปตวัตถุที  ๑๒

๓๓๒

เปตวัตถุ

๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ
ว่าด้วยเทวดาเตือนอุบาสก
ภุมมเทวดาตนหนึຄงได้กล่าวเตือนอุบาสกคนหนึຄงว่า
[๑๓๓] บุคคลให้ สิຄง ใด สิຄ ง นัน ย่ อมไม่ มี แต่ ผลอย่ างอืนຄ ทีຄ น่า
ปรารถนา น่ าใคร่ มีมาก เพราะฉะนัน ท่ านจงให้ ทาน แล้ว
ท่ านจักพ้นจากทุกข์ และความฉิบหาย ทังจักได้ ประสบสุ ขอัน
เป็ นไปในปั จจุบันและสั มปรายภพ เพราะทานนัน ขอท่ านจง
ตืนຄ เถิดอย่ าได้ ประมาท.
จบ อักขรุกขเปตวัตถุที  ๑๓

อรรถกถาอักขรุกขเปตวัตถุที่ ๑๓
เรือຄ งอักขทายกเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า ยํ ททาติ น ตํ โหติ ดังนี.
เรือຄ งนัน เกิดขึน ได้อย่างไร ?
เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี มีอุบาสกชาว
เมืองสาวัตถีคนหนึຄง เอาเกวียนหลายเล่ม บรรทุก สินค้า ไปขายต่าง
ประเทศ ขายสินค้า ของตนในประเทศนัน แล้ว ก็ซอื เอาสินค้า ต่าง
ประเทศกลับมา เดินทางมุง่ ไปกรุงสาวัตถี. เมือຄ อุบาสกนัน กําลังเดิน
๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ

๓๓๓

ทาง เพลาเกวียนเล่มหนึຄงหักในดง. ลําดับนัน ยังมีบุรษุ คนหนึຄงได้
เอาผึงຄ และขวาน เพือຄ จะตัดไม้ออกจากบ้านตนเทียຄ วไปในป่ า ถึงทีຄ
นัน ได้พบอุบาสกนัน ผู้ถงึ ความโทมนัส เพราะเพลาเกวียนหัก จึง
คิดว่า พ่อค้านีมาลําบากในดง เพราะเพลาเกวียนหัก อาศัยความ
อนุเคราะห์ จึงตัดท่อนไม้มาดามเพลาเกวียนให้มนคงแล้
ัຄ
วประกอบ
เกวียนให้ไป.
สมัยต่อมา บุรษุ นัน ทํากาละแล้ว บังเกิดเป็ นภุมมเทวดาอยู่ใน
ดงนัน นันแหละ
ຄ
พิจารณาถึงกรรมของตน ในเวลาราตรีจงึ ไปเรือน
ของอุบาสกนัน ยืนอยูท่ ปຄี ระตูเรือนกล่าวคาถาว่า :บุคคลให้ สิຄ ง ใด สิຄ ง นัน ย่ อมไม่ มี แต่ ผลอย่ างอืนຄ ทีຄ น่า
ปรารถนา น่ า ใคร่ มี มาก เพราะฉะนัน ท่ านจงให้ ทานแล้ ว
ท่ านจักพ้นจากทุกข์ และความฉิบหาย ทังจักได้ ประสบสุ ขอัน
เป็ นไปในปั จจุบันและสั มปรายภพ เพราะทานนัน ขอท่ านจง
ตืนຄ เถิด อย่ าประมาทเลย.
พ่อค้าพิจารณาถึงกิจของตนแล้ว กลับถึงกรุงสาวัตถี โดยลําดับ
ในวันทีຄ ๒ จึงเข้าไปเฝ้ าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว นังຄ ณ ทีสຄ มควร
ข้างหนึຄง จึงกราบทูลเรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระศาสดา
ทรงกระทํา เรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ แล้ว ทรงแสดงธรรมแก่
บริษทั ผูถ้ งึ พร้อมแล้ว. เทศนานัน ได้มปี ระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาอักขรุกขเปตวัตถุที  ๑๓

๓๓๔

เปตวัตถุ

๑๔. โภคสังหรณเปติวัตถุ
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ
ในเวลาราตรี หญิงเปรต ๔ ตน ถูกทุกข์ครอบงํา จึงพากันร้อง
รําพันด้วยเสียงดังอย่างน่ากลัวว่า :[๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ ไว้ โดยชอบธรรมบ้ าง โดยไม่
ชอบธรรมบ้ าง แต่ คนอืนຄ ๆ พากันใช้ สอยโภคทรัพย์ เหล่ านัน
ส่ วนพวกเรากลับมีส่วนแห่ งทุกข์ .
จบ โภคสังหรณเปติวตั ถุที  ๑๔

อรรถกถาโภคสังหรณเปติวัตถุที่ ๑๔
เรือຄ งนางโภคสังหรณเปรตนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า มยํ โภเค สํหริมหฺ า
ดังนี. เรือຄ งนัน เกิดขึน ได้อย่างไร ?
ได้ยนิ ว่า เมือຄ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั มหาวิหาร หญิง ๔ คน ในกรุงราชคฤห์ ทําการค้าขายด้วยเนยใสนําผึง
นํามัน และข้าวเปลือกเป็ นต้น ด้วยเครือຄ งนับโกงเป็ นต้น รวบรวม
โภคะเลีย งชีพ โดยไม่แยบคาย. เบือ งหน้า แต่ ตายเพราะกายแตก
หญิงเหล่านัน ไปบังเกิดเป็ นนางเปรต อยู่ทหຄี ลังคูนอกเมือง ในเวลา
๑๔. โภคสังหรณเปติวัตถุ

๓๓๕

กลางคืน นางเปรตเหล่านัน ถูกความทุกข์เข้าครอบงํา ร้องบ่นเพ้อ
ด้วยเสียงขรมน่าสะพรึงกลัว ด้วยคาถาว่า :พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ ไว้ โดยชอบธรรมบ้ าง โดยไม่
ชอบธรรมบ้ าง แต่ คนอืนຄ ๆ พากันใช้ สอยโภคทรัพย์ เหล่านัน
แต่ พวกเรากลับมีส่วนแห่ งทุกข์ .
มนุษย์ ทงั  หลาย ฟั งเสียงนัน แล้ว กลัว สะดุง้ ตกใจ เมือຄ ราตรี
สว่าง ตระเตรียมมหาทาน เพือຄ ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็ นประธาน
นิมนต์พระศาสดา และภิกษุ สงฆ์ อังคาส ด้วยขาทนียะและโภชนียะอันประณีต เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผูเ้ สวยพระกระยาหาร
เสร็จแล้ว นําพระหัตถ์ออกจากบาตรแล้ว จึงกราบทูลให้ทรงทราบ
ถึงเรือຄ งนัน . พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้ตรัสว่า อุบาสกและอุบาสิกา
ทัง หลาย เสียงนัน ไม่มอี นั ตรายอะไร ๆ แก่ทา่ นทัง หลาย ส่วนเปรต
ทัง ๔ ตนนัน ถูกความทุกข์ครอบงํา กล่าวถึงกรรมทีตຄ นทําชัวร้
ຄ องไห้
เสียงรํຄาไร พลางกล่าวคาถานีวา่ :พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ ไว้ โดยชอบธรรมบ้ าง โดยไม่
ชอบธรรมบ้ าง คนอืนຄ ๆ พากันใช้ สอยโภคทรัพย์ เหล่ านัน แต่
พวกเรากลับเป็ นผู้มสี ่ วนแห่ งทุกข์ .
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสคาถาทีนຄ างเปรตนัน กล่าวแล้วอย่างนี
จึงตรัสประวัตขิ องนางเปรตเหล่านัน แล้วทรงกระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ น
อัตถุปปั ตติเหตุ แล้ว ทรงแสดงธรรมแก่ บริษทั ผู้ถงึ พร้อมแล้ว ทรง
ประกาศสัจจะสูง ๆ ขึน ไป ในเวลาจบสัจจะ ชนเป็ นอันมาก บรรลุ
โสดาปั ตติผลเป็ นต้น ฉะนีแล
จบ อรรถกถาโภคสังหรณเปติวตั ถุที  ๑๔
๓๓๖

เปตวัตถุ

๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ
ว่าด้วยที่สุดไม่มี
พระศาสดาได้ตรัสพระคาถาทีเຄ ปรต ๔ ตน ปรารภจะกล่าวคนละ
คาถาให้บริบรู ณ์วา่ :[๑๓๕] เมืຄอ พวกเราพากัน หมกไหม้ อยู่ ในนรก ๖ หมืนຄ ปี เต็ม
บริบูรณ์ โดยประการทังปวง เมือຄ ไรทีสຄ ุ ดจักมี. ทีสຄ ุ ดไม่ มี
ทีสຄ ุ ดจักมีแต่ ทไีຄ หน ทีสຄ ุ ดย่ อมไม่ ปรากฏ แน่ ะท่ านผู้นิรทุกข์
เพราะเรากับท่ านได้ ทาํ บาปกรรมไว้ . พวกเราเหล่ าใดไม่ ให้
ของทีຄมีอยู่ พวกเราเหล่านันย่ อมเป็ นอยู่ลาํ บาก เมือຄ ไทยธรรม
มี อยู่ พวกเราไม่ ได้ ทาํ ทีຄพงึຄ แก่ ตน. เรานัน ไปจากเปตโลกนี
ได้ กาํ เนิด เป็ นมนุษย์ แล้ ว จัก เป็ นผู้ รู้ ความประสงค์ ของผู้ ขอ
สมบูรณ์ ด้วยศีล ทํากุศลให้ มากเป็ นแน่ .
จบ เสฏฐิตปุตตเปตวัตถุที  ๑๕

อรรถกถาเสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕
เรือຄ งเปรตผูเ้ ป็ นบุตรเศรษฐีนี มีคาํ เริมຄ ต้นว่า สฏฺฐิ วสฺสสหสฺสานิ
ดังนี. เรือຄ งนัน เกิดขึน ได้อย่างไร ?
๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ

๓๓๗

พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับ อยู่ในพระเชตวัน กรุงสาวัตถี ก็โดย
สมัยนัน แล พระเจ้าปั สเสนทิโกศล ทรงประดับตกแต่งแล้ว เสด็จขึน
คอช้างเผือกประเสริฐ เสด็จเลียบพระนครด้วยราชฤทธิอຈ นั ใหญ่ ด้วย
ราชานุภาพอันใหญ่ ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้ว หญิงคนหนึຄง มีสว่ น
เปรียบด้วยนางเทพอัปสรเพราะสมบูรณ์ดว้ ยรูป เปิ ดหน้าต่างชัน บน
ปราสาท ในเรือนหลังหนึຄง แลดูการตบแต่งองค์ของพระราชานัน เมือຄ
พระองค์ได้เห็นหญิงนัน เข้า ก็มจี ติ กลุม้ รุมด้วยความฟุ้ งแห่งกิเลส ทีຄ
เกิดขึน โดยฉับพลันในอารมณ์ทไຄี ม่เคยเห็น แม้จะมีชนในพระราชวัง
ผู้สมบูรณ์ ดว้ ยคุณวิเศษ มีตระกูล รูป และอาจาระเป็ นต้น ก็ม ีจติ
ปฏิพทั ธ์ในหญิงนัน ด้วยอํานาจจิตทีຄขม่ ได้ยาก เกิดเร็วดับเร็วเป็ น
สภาวะ จึงได้ให้สญ
ั ญาแก่บุรษุ ผูน้ งอยู
ั ຄ ห่ ลังพระอาสน์วา่ เธอจงตรวจ
ดูปราสาทนีและหญิงนี แล้วเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศน์. เรือຄ งอืຄน
ทัง หมดพึงทราบโดยนัยทีมຄ าแล้วในเรือຄ งอัมพสักขรเปรตนัน แล.
ส่วนความแปลกกัน มีดงั ต่อ ไปนี :- ในเรือຄ งนี บุรษุ มาในเมือຄ
พระอาทิตย์ยงั ไม่อศั ดงคต เมือຄ เขาปิ ด ประตูเมือง จึงวางดินสีอรุณ
และดอกอุบลทีตຄ นนํามา ไว้ทบຄี านประตูเมือง แล้วไปยังพระเชตวัน
มหาวิหารเพือຄ จะนอน. ฝ่ ายพระราชาเสด็จเข้าทีปຄ ระทับบนทีบຄ รรทม
อันเป็ นศิร ิ ในเวลามัชฌิมยาม ได้ทรงสดับอักขระ ๔ ตัว เหล่านี คือ
ส น ทุ โส ด้วยเสียงขรม เหมือนเปล่งออกด้วยลําคอใหญ่
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล เศรษฐีบุตร ๔ คน ชาวเมืองสาวัตถี มัวเมา
ด้วยความเมาในโภคทรัพย์ ได้ประกอบอกุศลกรรมเป็ นอันมาก ด้วย
อํานาจความชัวที
ຄ สຄ อ้ งเสพภรรยาคนอืຄนในเวลาเป็ นรุน่ หนุ่ม ภายหลัง
ทํากาละแล้ว บังเกิดในโลหกุมภีนรกใกล้นครนัน นันเอง
ຄ
ไหม้อยู่ถงึ
ขอบปากโลหกุมภี ประสงค์จะกล่าวคาถาคนละคาถาแต่กล่าวไม่ทนั
เพราะถูกกดจมให้ลงในหม้อนรกนัน อย่างเร็วพลัน จึงสามารถกล่าว
๓๓๘

เปตวัตถุ

ได้เพียงอักขระต้น แห่ง คาถาเหล่า นัน ทีຄตนเปล่ง ขึน ได้รบั เวทนาก็
กลับจมลงสูโ่ ลหกุมภีนรกแม้นนั  อีก.
ฝ่ ายพระราชาทรงสดับเสียงนัน สะดุง้ ตกพระทัย ทรงสลด เกิด
ขนพองสยองเกล้า ทรงให้ราตรีทຄีเหลือ นัน ล่วงไปโดยลําบาก พอ
ราตรีสว่าง จึงรับสังให้
ຄ เรียกปุโรหิตมาแล้วตรัสเล่าเรือຄ งนัน . ปุโรหิต
เป็ นคนติดลาภ รูว้ า่ พระราชาสะดุง้ ตกพระทัย จึงคิดว่า อุบายอันเป็ น
เหตุ ให้ เกิด ลาภแก่ เราและแก่ พวกพราหมณ์ เกิด ขึน แล้ว แล จึง ทูล
ว่า ข้าแต่มหาราช อุปัทวันตรายอย่างใหญ่หลวงนีเกิดขึน แล้วหนอ
ขอพระองค์จงบูชายัญ อัน ประกอบด้วยหมวด ๔ แห่ง วัตถุ ทงั  ปวง
พระราชาทรงสดับคําของปุโรหิตนัน แล้ว จึงสังอํ
ຄ ามาตย์ทงั  หลายว่า
เออ พวกเธอจงตระเตรียมอุปกรณ์ ยญ
ั ๔ หมวดแห่งวัตถุ ทงั  มวล.
พระนางมัลลิกาเทวี ได้ทรงสดับดังนัน จึงทูลพระราชาอย่างนีวา่ ข้า
แต่พระมหาราชเจ้า เพราะเหตุไร พระองค์ทรงสดับคําของปุโรหิตนัน
แล้ว จึงมีพระประสงค์จะกระทํากิจ คือ การฆ่าและเบียดเบียนสัตว์
เป็ น อัน มาก พระองค์ควรทูล ถามพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผู้ม ีพระญาณ
อันเทียຄ วไปไม่ตดิ ขัดในทีทຄ งั  ปวง มิใช่หรือ. และพระองค์ควรปฏิบตั ิ
อย่างทีพຄ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก่พระองค์. พระราชาทรง
สดับคําของพระเทวีแล้ว เสด็จไปเฝ้ าพระศาสดากราบทูลเรือຄ งนัน แด่
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนมหาบพิตร
เหตุจากเสียงนัน ทีจຄ ะเป็ นอันตรายอะไร ๆ แก่พระองค์หามีไม่ ดังนี
แล้ว จึงได้ตรัสประวัตขิ องสัตว์ทเຄี กิดในโลหกุมภีนรกเหล่านัน ตัง แต่
ต้น จึงได้ตรัสคาถาทีเຄ ปรตเหล่านัน เริมຄ เปล่งแต่ละตน ให้บริบรู ณ์วา่
:เมือຄ พวกเราพากันหมกไหม้ ในนรก หกหมืนຄ ปี เต็มบริบูรณ์
โดยประการทังปวง เมือຄ ไรทีสຄ ุ ดจักมี. ทีสຄ ุ ดไม่ มี ทีสຄ ุ ดจักมี
๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยที่สุดไม่มี

๓๓๙

แต่ ทไีຄ หน ทีสຄ ุ ดย่ อมไม่ ปรากฏ แน่ ะท่ านผู้นิรทุกข์ เพราะเรา
กับท่ านได้ ทาํ บาปกรรมไว้ . พวกเราเหล่ าใดไม่ ให้ ของทีຄมีอยู่
พวกเราเหล่ านันย่ อมเป็ นอยู่ลาํ บาก เมือຄ ไทยธรรมมีอยู่ พวก
เราไม่ ได้ ทาํ ทีຄพงึຄ แก่ ตน. เรานันไปจากเปตโลกนี ได้ กาํ เนิดเป็ น
มนุษย์ แล้ ว จักเป็ นผู้รู้ ความประสงค์ ของผู้ขอ สมบูรณ์ ด้วยศีล
ทํากุศลให้ มากเป็ นแน่ .
พระศาสดาครัน ตรัสพระคาถาเหล่านีแล้ว จึงทรงแสดงธรรมโดย
พิสดาร เมือຄ จบเทศนา บุรษุ ผูน้ ําดินเหนียวและดอกอุบลแดง ดํารง
อยู่ในโสดาปั ตติผล พระราชาทรงเกิดความสังเวช ทรงละความเพ่ง
เล็งในหญิงทีผຄ อู้ ຄนื หวงแหน ได้เป็ นผูย้ นิ ดีแต่ภรรยาของตน ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาเสฏฐิปตุ ตเปตวัตถุที  ๑๕

๓๔๐
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๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ
ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ
วัน หนึຄง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ได้เห็น
เปรตตนหนึຄง จึงซักถามด้วยคาถาว่า :[๑๓๖] ทําไมหนอ ท่ านจึงวิงຄ พล่ านไปเหมือนคนบ้ า เหมือนเนือ ผู้
ระแวงภัย ท่ านมาร้ องอือ อึงไปทําไม ท่ านคงทําบาปกรรมไว้
เป็ นแน่ .
เปรตนัน ตอบว่า :ข้ า แต่ ท่านผู้ เจริญ ข้ าพเจ้ า เป็ นเปรตเสวยทุกข์ เกิด ใน
ยมโลก เพราะทําบาปกรรมไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่ เปตโลก ฆ้ อนเหล็ก ๖ หมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดยประการทังปวง ตก
ใส่ ศีรษะและต่ อยกระหม่ อมของข้ าพเจ้ า.
พระเถระถามว่า :ท่ านทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะผลแห่ ง
กรรมอะไร ท่ านจึงได้ รับทุกข์ เช่ นนี อนึຄงฆ้ อนเหล็ก ๖ หมืนຄ
ครบบริบูรณ์ โดยประการทังปวง ตกใส่ ศีรษะและต่ อยศีรษะ
ของท่ าน เพราะผลแห่ งกรรมอะไร.
๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ

๓๔๑

เปรตนัน ตอบว่า :ครังนัน ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์ หนึຄง นาม
ว่ า สุ เนตตะ มี อนิ ทรีย์ อนั อบรมแล้ ว ผู้ หาภัย แต่ ทไีຄ หนมิได้
นัຄงเข้ าฌานอยู่ทีຄโคนต้ นไม้ ข้าพเจ้ าได้ ต่อยศีรษะของท่ านแตก
ด้ วยการดีดก้อนกรวด เพราะผลแห่ งกรรมนัน ข้ าพเจ้ าจึงได้
ประสบทุกข์ เช่ นนี ฆ้ อนเหล็ก ๖ หมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดย
ประการทังปวง จึงตกลงใส่ ศีรษะของข้ าพเจ้ า และต่ อยศีรษะ
ของข้ าพเจ้ า.
พระเถระกล่าวว่า :แน่ ะ บุรุษ ชัຄว ฆ้ อนเหล็ก ๖ หมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดย
ประการทังปวง ตกใส่ ศีรษะและต่ อยศีรษะของท่ าน เพราะ
เหตุอนั สมควรแก่ท่านแล้ว.
จบ สัฏฐีกฏู สหัสสเปตวัตถุที  ๑๖

อรรถกถาสัฏฐิกูฏเปตวัตถุที่ ๑๖
พระศาสดาเมือຄ เสด็จ ประทับ อยู่ ในพระเชตวัน มหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรตตนหนึຄง จึงตรัสพระคาถานีม คี าํ เริมຄ ต้นว่า กึ นุ อุม-ฺ
มตฺตรูโปว ดังนี.
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ยังมีบุรษุ เปลีย คนหนึຄง
เป็ นผู้ฉลาดในการประกอบการดีดกรวด เขาถึงความสําเร็จในศิลป
การดีดกรวดนัน นังอยู
ຄ ท่ โຄี คนต้นไทรใกล้ประตูพระนคร แสดงรูปช้าง
ม้า มนุษย์ รถ เรือนยอด ธง และหม้อ นํา เต็ม เป็ น ต้น ทีຄใบไทร
ด้วยการดีด กรวด พวกเด็กในพระนคร ให้ทรัพย์หนึຄง มาสกและกึงຄ
๓๔๒
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มาสก เพือຄ ประโยชน์ แก่ การเล่น ของตน ให้เขาแสดงศิลปเหล่า นัน
ตามความชอบใจ ภายหลังวันหนึຄง พระเจ้าพาราณสี เสด็จออกจาก
พระนคร เข้าไปยังโคนต้นไทรนัน เห็นการจําแนกรูปต่าง ๆ โดย
เป็ นรูปช้างเป็ นต้น ทีຄแนบสนิทอยู่ทຄใี บไทร จึงตรัสถามพวกมนุษย์
ว่า ใครหนอกระทําการแต่งจําแนกรูปต่าง ๆ อย่างนี ทีใຄ บไทรเหล่า
นี พวกมนุษย์ชใี ห้ทอดพระเนตรบุรษุ เปลีย นัน แล้วทูลว่า บุรษุ เปลีย
นีกระทําพระเจ้าข้า. พระราชารับสังให้
ຄ เรียกบุรษุ เปลีย นัน มา แล้ว
ตรัสอย่างนีวา่ แน่ะพนาย เธออาจเพือຄ จะเอามูลแพะใส่ให้เต็มท้อง
ของบุรษุ คนหนึຄง ผู้ทຄีเราชีให้ ผู้กล่าวอยู่กะพระราชานัน นันแหละ
ຄ
ได้ไหมหนอ. บุรษุ เปลีย ทูล ว่า ได้พระเจ้า ข้า. พระราชาจึง นํา
บุรษุ เปลีย นัน เข้าไปยังพระราชวังของพระองค์ เพราะเหตุททຄี รงเบือຄ
หน่ายปุโรหิต ผู้หนึຄง ซึงຄ เป็ น คนพูด มาก จึง รับสังให้
ຄ เรียกตัว ปุโรหิต
มา นังปรึ
ຄ กษากัน ในโอกาสทีຄสงัด กับ ปุโรหิต นัน อัน แวดล้อมด้วย
กําแพง คือม่าน จึงรับสังให้
ຄ เรียกบุรษุ เปลีย มา. บุรษุ เปลีย ถือเอา
มูลแพะประมาณทะนานหนึຄงมา รูอ้ าการของพระราชา นังบ่
ຄ ายหน้า
ตรงปุโรหิต เมือຄ ปุโรหิตนัน อ้าปาก ได้ดดี มูลแพะทีละก้อนลงทีຄโคน
ลําคอของปุโรหิตนัน ตามช่องกําแพง คือม่าน. เขาไม่สามารถจะ
คายออกเพราะความละอายจึงกลืนลงทัง หมด. ลําดับนัน พระราชา
ทรงปล่อยให้ปโุ รหิตนัน ผูม้ ที อ้ งเต็มด้วยมูลแพะไป ด้วยรับสังว่
ຄ า ไป
เถอะพราหมณ์ ท่านได้รบั ผลแห่ง ความเป็ น ผู้พดู มากแล้ว ท่านจง
ดืมຄ นํายาเพือຄ การสํารอกทีຄปรุงด้วยผลและเปลือกประยงค์ทຄขี ยําเป็ น
ต้น แล้ว จงถ่ายสํารอกออก ด้วยอาการอย่างนี เธอก็ จะมีความ
สวัสดี. ก็ดว้ ยการกระทําของบุรษุ เปลีย นัน พระองค์ทรงพอพระทัย
ได้พระราชทานบ้านส่วย ๑๔ ตําบลแก่เธอ. เธอครัน ได้บา้ นส่วย
๑๔ ตําบลแล้ว ทําตนให้คนมีความสุขอิมຄ หนํา ทัง ให้คนบริวารชนได้
๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ

๓๔๓

รับความสุขอิมຄ หนํา ให้อะไร ๆ อันสมควรแก่สมณพราหมณ์เป็ นต้น
ไม่ทาํ ประโยชน์ปัจจุบนั และอนาคตให้เสือຄ มไป เลีย งชีพโดยความสุข
ทีเดียว ทัง ให้บาํ เหน็จรางวัล แก่คนผูม้ ายังสํานักตนเพือຄ ศึกษาศิลป
อยู.่
ลําดับนัน บุรษุ คนหนึຄงเข้าไปยังสํานักเขากล่าวอย่างนีวา่ ดีละ
อาจารย์ ขอท่านอาจารย์ ให้ ผมศึกษาศิลปนี บา้ ง กระผมพอแล้ว
ด้วยบําเหน็จ และรางวัล. บุรษุ เปลีย ให้บุรษุ นัน ศึกษาศิลป. บุรุษ นัน ศึกษาศิลปได้แล้ว ประสงค์ จะทดลองศิลป จึง เดิน ไป เอา
เครือຄ งพิฆาต คือก้อนกรวดทําลายศีรษะของพระปั จเจกพุทธเจ้า นาม
ว่า สุเนตตะผู้นงสมาธิ
ัຄ
อยู่รมิ ฝั ຄง แม่นํา คงคา พระปั จเจกพุทธเจ้า ปรินิพพานทีฝຄ ั ຄงแม่นําคงคานัน นันเอง
ຄ
พวกมนุษย์รเู้ รือຄ งเข้า จึงเอาก้อน
ดิน ท่อนไม้เป็ น ต้น ตีบุรษุ นัน จนสิน ชีวติ ในทีຄนนั  นันเอง.
ຄ
เขาทํา
กาละแล้ว บังเกิด ในอเวจีมหานรก ไหม้อยู่ในนรกหลายพันปี ด้วย
เศษแห่ง วิบากกรรมนัน นันเอง
ຄ
ในพุทธุปบาทกาลนี จึง บังเกิด เป็ น
เปรตไม่ไกลแต่กรุงราชคฤห์. อันวิบากทีพຄ งึ เห็นสมกับกรรมนัน พึง
มี เพราะเหตุนนั  ฆ้อนเหล็กประมาณหกหมืนຄ ทีกຄ าํ ลังแห่งกรรมสร้าง
ขึน กระหนํຄาบนกระหม่อมของเปรตทัง เวลาเช้า เวลาเทียຄ ง และเวลา
เย็น. เปรตนัน มีศรี ษะฉีกขาด ได้รบั เวทนาแสนสาหัส ล้มลงทีภຄ าค
พืน แต่เมือຄ พอฆ้อนเหล็กปราศไป มันก็มศี รี ษะตัง อยูต่ ามปกติ.
ภายหลังวันหนึຄง ท่านพระมหาโมคคัลลานะลงจากเขาคิชฌกูฏ
เห็นเปรตนัน จึงถามด้วยคาถานีวา่ :ทําไมหนอ ท่ านจึงวิงຄ พล่ านไปเหมือนคนบ้ า เหมือนเนือ
ผู้ระแวงภัย ท่ านมาร้ องอือ อึงไปทําไม ท่ านคงทําบาปกรรมไว้
เป็ นแน่ .
๓๔๔

เปตวัตถุ

เปรตได้ฟังดังนัน จึงให้คาํ ตอบด้วยคาถา ๒ คาถา :ท่ านผู้ เจริญ ข้ าพเจ้ า เป็ นเปรตเสวยทุกข์ เกิด ในยมโลก
เพราะกระทํา บาปกรรมไว้ จึง จากมนุษยโลกนี ไปสู่ เปตโลก
ฆ้ อนเหล็กหกหมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดยประการทังปวง กระหนํຄา
บนศีรษะและต่ อยศีรษะข้ าพเจ้ า.
ได้ยนิ ว่า ศีรษะของเปรตนัน มีขนาดประมาณยอดเขาใหญ่ บังเกิดมีพนื ทีเຄ พียงพอทีจຄ ะให้ฆอ้ นเหล็กหกหมืนຄ กระหนํຄา. ฆ้อนเหล็ก
เหล่านัน ตกลงกระหนํຄาศีรษะของเปรตนัน ไม่เหลือสถานทีຄวา่ งแม้
เพียงจดทีสຄ ดุ ปลายขนทรายลงได้ เพราะเหตุดงั นี เปรตนัน จึงกระทํา
เสียงร้องรบกวนอยู.่ จึงกล่าวว่า ฆ้อนเหล็กเหล่านัน กระหนํຄาและทุบ
ศีรษะของข้าพเจ้า โดยประการทัง ปวง.
ลําดับนัน พระเถระเมือຄ จะถามกรรมทีຄเปรตนัน ได้กระทํา จึงได้
กล่าวคาถา ๒ คาถาว่า :ท่ านกระทํากรรมชัຄวอะไรไว้ ด้ วยกายวาจา ใจ เพราะผล
แห่ งกรรมอะไร ท่ านจึงได้ รับทุกข์ เช่ นนี อนึຄง ฆ้ อนเหล็กหก
หมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดยประการทังปวงกระหนํຄาบนศีรษะ และ
ต่ อยศีรษะของท่ าน เพราะผลกรรมอะไร
เปรตเมือຄ จะบอกกรรมทีตຄ นทําแก่พระเถระนัน จึงได้กล่าวคาถา
๓ คาถาว่า :ครังนัน ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์ หนึຄง นาม
ว่ า สุ เนตตะ มี อนิ ทรีย์ อนั อบรมแล้ ว ผู้ หาภัย แต่ ทไีຄ หนมิได้
นัຄงเข้ าฌานอยู่ทีຄโคนต้ นไม้ ข้ าพเจ้ าได้ ต่อยศีรษะของท่ านแตก
ด้ วยการดีดก้อนกรวด เพราะผลแห่ งกรรมนัน ข้ าพเจ้ าจึงได้
๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ

๓๔๕

รับทุกข์ เช่ นนี ฆ้ อนเหล็กหกหมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดยประการ
ทังปวง จึงตกลงบนศีรษะข้ าพเจ้ า และต่ อยศีรษะข้ าพเจ้ า.
พระเถระครัน ได้ฟังดังนัน แล้ว เมือຄ จะแสดงว่า บัดนี เธอได้รบั ผล
สนองแห่งกรรมเก่า อันสมควรแก่กรรมทีตຄ นกระทํานันเอง
ຄ
จึงกล่าว
คาถาสุดท้ายว่า :แน่ ะบุรุษชัຄว ฆ้ อนเหล็กหกหมืนຄ ครบบริบูรณ์ โดยประการ
ทังปวง กระหนํຄาบนศีรษะ และต่ อยศีรษะของท่ าน เพราะเหตุ
อันสมควรแก่ ท่านแล้ ว.
ท่านแสดงไว้วา่ ผลนีสมควรแท้ แก่บาปกรรมทีทຄ า่ นผูผ้ ดิ ในพระ
ปั จเจกพุทธเจ้านัน กระทําแล้ว เพราะฉะนัน ผลแห่งบาปกรรมนันຄ
แหละ อันใคร ๆ จะเป็ นเทวดา มาร พรหม หรือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาม จะพึงป้ องกันขัดขวางมิได้เลย.
ก็แลครัน กล่าวอย่างนีแล้ว จากนัน จึงเทียຄ วไปบิณฑบาตในพระนคร กระทําภัตตกิจเสร็จแล้ว ในเวลาเย็นจึงเข้าไปเฝ้ าพระศาสดา
กราบทูล เรือຄ งนัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า. พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรง
กระทําเรือຄ งนัน ให้เป็ นอัตถุปปั ตติเหตุ เมือຄ จะทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผูถ้ งึ พร้อมแล้ว จึงทรงประกาศคุณานุภาพแห่งพระปั จเจกพุทธเจ้า และความไม่ดูหมินຄ กรรม มหาชนเกิดความสังเวชละบาปกรรม
แล้ว ได้เป็ นผูย้ นิ ดีในบุญมีทานเป็ นต้น ฉะนีแล.
จบ อรรถกถาสัฏฐิกฏู เปตวัตถุที  ๑๖
จบ ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิ กาย เปตวัตถุ มหาวรรคทีຄ ๔ ประดับ
ด้วยเรืຄอง ๑๖ เรืຄอง ด้วยประการฉะนี
๓๔๖

เปตวัตถุ

รวมเรือຄ งทีมຄ ใี นวรรคนี คือ
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ ๒. เสริสกเปตวัตถุ ๓. นันทกเปตวัตถุ
๔. เรวดีเปติวตั ถุ ๕. อุจฉุเปตวัตถุ ๖. กุมารเปตวัตถุ ๗. ราชปุตตเปตวัตถุ ๘. คูถขาทกเปตวัตถุทຄี ๑ ๙. คูถขาทกเปติวตั ถุทຄี ๒ ๑๐.
คณเปตวัตถุ ๑๑. ปาฏลิปตุ ตเปตวัตถุ ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ ๑๓.
อักขรุกขเปตวัตถุ ๑๔. โภคสังหรณเปตวัตถุ ๑๕. เสฏฐิปตุ ตเปตวัตถุ ๑๖. สัฏฐีกฏู สหัสสเปตวัตถุ.
จบ มหาวรรคที  ๔
จบ เปตวัตถุบริบรู ณ์

๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ

๓๔๗

กถาสรุปท้าย
ก็ดว้ ยลําดับ คํา มีประมาณเท่า นี อรรถสังวรรณนาอัน ประกาศ
ผลอันเผ็ดร้อนลามกของธรรมอันเป็ นเหตุให้สตั ว์ผกู้ ระทําชัวຄ บังเกิด
เป็ นเปรตโดยประจักษ์ โดยการปุจฉา วิสชั นา และโดยนิยามแห่ง
เทศนา ทําความสลดใจให้เกิดแก่สตั บุรษุ ทัง หลาย ข้าพเจ้าอาศัยนัย
แห่งอรรถกถาเก่า ริเริมຄ ไว้ เพือຄ จะประกาศเนือความของเรือຄ งทีทຄ า่ น
ผู้แสวงหาคุณอันยิงຄ ใหญ่ ผู้ฉลาดในเรือຄ งถ้อยคํา กําหนดรู้เรือຄ งได้
อย่างดี ร้อยกรองไว้ โดยชือຄ ว่า เปตวัตถุ อันประกาศอรรถอย่าง
ดีไว้ในเปตวัตถุ นนั  ตามสมควรในเรือຄ งนัน ๆ โดยชือຄ ว่า คัมภีร์
ปรมัตถทีปนี มีวนิ ิจฉัย ไม่ สบั สน จบบริบรู ณ์ แล้ว โดยพระบาลี
ประมาณ ๑๕ ภาณวาร ดังนัน บุญนัน โดยทีຄข้าพเจ้าผูร้ จนาปรมัตถทีปนี นัน ได้ประสบแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งบุญนัน ขอเหล่า
่ ศาสนาของพระโลกนาถ แล้ว เป็ น
สัตว์แม้ ทงั  ปวงจงหยังลงสู
ຄ
ผู้มี ส่วนแห่ง วิมตุ ติรส ด้วยข้อ ปฏิบตั ิ มี ศีล เป็ นต้น อัน บริสทุ ธิຈ
ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดํารงอยู่ในโลกตลอด
กาลนาน ขอให้ สตั ว์ทกุ หมู่ เหล่า จงมี ความเคารพในศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน เป็ นนิ ตย์นิรนั ดร์ แม้ฝน
ก็จงหยังลงยั
ຄ งพืนปฐพีดล โดยถูกต้องตามฤดูกาล ขอท่านผู้
ยินดีในพระสัทธรรมจงปกครองชาวโลกโดยธรรม เทอญ.
จบ สังวรรณนาเปตวัตถุ
๓๔๘

เปตวัตถุ

อันท่านพระภัททันตาจาริยธรรมปาละ ผูเ้ ป็ นนักบวชผูป้ ระเสริฐในหมู่มนุ ี ผูอ้ ยู่ในพทรติตถวิหาร รจนา
จบ บริบรู ณ์

กถาสรุปท้าย

๓๔๙

อธิบายศัพท์เปตวัตถุ
กฎุมพี ผูม้ อี นั จะกิน อิสรชน ชนชัน กลาง
ขันติ ความอดทน ความอดกลัน
โคจรคาม ขอบเขตเส้นทางหรือเขตบ้านทีภຄ กิ ษุไปบิณฑบาต
ไญยธรรม ธรรมทีนຄ ําประโยชน์ยงิຄ ใหญ่มาสูผ่ รู้ ู้
ดุษณี ภาพ โดยอาการสงบ โดยอาการนิຄง
โดยปริยาย โดยบางส่วน โดยนัย โดยเข้าใจได้เองแม้ไม่ได้แสดง
ออกอย่างชัดแจ้ง
ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ในตํานานทีຄเล่า ว่า เมือຄ ผู้ใดอยากได้ สงิຄ ของ
อันใด ก็สามารถไปสอยเอาได้สมปรารถนาตามต้องการทีตຄ น้
กัลปพฤกษ์ คือจะมีของทิพย์ให้สอยไปใช้ตามความต้องการ
ของผูน้ นั 
ทายก ผูใ้ ห้ทานทีเຄ ป็ นผูช้ าย
ทายิกา ผูใ้ ห้ทานทีเຄ ป็ นผูห้ ญิง
ท้าวสักกะ พระอินทร์ เทวราชทีเຄ ป็ นใหญ่ในสวรรค์ชนั  ดาวดึงส์
ทุคติ ภพภูมชิ นั  ตํຄาทีผຄ มู้ บี าปจะไปเกิด
๓๕๐

เปตวัตถุ

ทุติยสังคีติ การสังคายนาครัง ทีຄ ๒ กระทํา ทีຄเมืองเวสาลี เมือຄ พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหนึຄงร้อยปี
ทุศีล ไม่มศี ลี ผิดศีล
ทํากาละ ตาย
ทําประทักษิณ เดินรอบเวียนไปทางขวา
ไทยธรรม วัตถุทจຄี ะนําไปบําเพ็ญทาน
ธมกรก ทีกຄ รองนํา เป็ นบริขารหนึຄงของพระภิกษุมไี ว้ใช้กรองนําดืมຄ
นิ ตยภัต ภัตตาหารทีถຄ วายแก่พระภิกษุเป็ นนิจ
นําทักษิโณทก นําทีเຄ ทลงในพิธกี รรมอุทศิ กุศลไปให้ผลู้ ว่ งลับ
ปฐมมหาสังคีติ การสังคายนาครัง ทีຄ ๑ กระทําทีเຄ มืองราชคฤห์ เมือຄ
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสามเดือน
ปั จฉาสมณะ พระผูต้ ดิ ตามไปด้วย
ปฏิคาหก ผูร้ บั ทาน
ปริพาชิกา นักบวชหญิงนอกศาสนาจําพวกหนึຄงในครัง พุทธกาล
ผ้าอนุวาต ผ้าชิน ส่วนหนึຄงในการตัดเย็บจีวร อยู่แถบชาย ๆ ของ
ผ้าจีวร
ผ้าแคว้นกาสี ผ้าทีทຄ อโดยชาวเมืองพาราณสี เป็ นผ้าทีนຄ ิยมว่าคุณภาพดีมากในครัง พุทธกาล ปั จจุบนั ทีຄเมืองพาราณสียงั มีฝีมอื
การทอผ้าดัง เดิมอยู่
พระเวฬุวนั กลันทกนิ วาปวิหาร วัด เวฬุวนั ป่ า ไผ่ ทຄีเมืองราชคฤห์
อธิบายศัพท์เปตวัตถุ

๓๕๑

ทีซຄ งຄึ เดิมทีเป็ นทีเຄ ลีย งอาหารกระแต
พุทธันดร ช่วงเวลาจากศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึຄงไปถึง
ศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึຄง
พุทธุปบาทกาล ช่วงเวลาทีมຄ พี ระพุทธศาสนา
พระโลกนาถ พระผูเ้ ป็ นทีพຄ งຄึ ของชาวโลกหมายถึงพระพุทธเจ้า
ภุมมเทพ ภูมเิ ทวดา เทวดาซึงຄ สิงสถิตตามภูมปิ ระเทศต่าง ๆ
มัจฉริยะ ความตระหนีຄ
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม
มนสิการ การพิจารณา
ยมโลก โลกเบือ งตํຄา ภพภูมเิ บือ งตํຄา
ยัญ พิธกี ารบูชา เซ่นสรวงสักการะ
รุกขเทวดา เทวดาทีสຄ งิ สถิตอยูต่ ามต้นไม้
วิชชาและจรณะ ความรูท้ ดຄี แี ละความประพฤติทดຄี ี
วจีทจุ ริต วาจาทีไຄ ปทางอกุศล
วจีสจุ ริต วาจาทีไຄ ปทางกุศล
สามีจิกรรม การกระทําอันสมควร เรือຄ งทีคຄ วรทํา
สมณศากยบุตร พระภิกษุ ซงຄึ เป็ นนักบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า
สังเวช สลดใจจากการเห็นสัจธรรมความจริง
๓๕๒

เปตวัตถุ

สังวรรณนา บรรยายความอย่างพิถพี ถิ นั
สังคายนา การร้อยกรองแยกแยะธรรมะเป็ น หมวดหมู่เพือຄ สะดวก
ในการดํารงรักษาสืบทอดและท่องจํา
สัปปายะ ทีสຄ บายเหมาะแก่การประกอบกิจทางธรรม
สัปบุรษุ คนดี
สัปปุริสธรรม ธรรมะของคนดี ธรรมะทีทຄ าํ ให้เป็ นคนดี
อรรถ ความหมายคําอธิบายของเรือຄ งราวหรือของถ้อยคํา
อัตถุปปั ตติเหตุ เรือຄ งทีຄ เกิด ขึน โดยบังเอิญ อัน เป็ น เหตุ ให้ ได้ เป็ น
โอกาสสังสอนแยกแยะแจกแจงในสิ
ຄ
งຄ ทีมຄ คี ณ
ุ ค่าในสิงຄ ทีเຄ ป็ นประโยชน์
อันเตวาสิก ลูกศิษย์
อัญชลีกรรม การแสดงอาการคารวะ

อธิบายศัพท์เปตวัตถุ

๓๕๓

ของฝากท้ายเล่ม
ท่านสาธุชนทัง หลายชายหญิง เวลามีปัญหาชีวติ ประเดประดัง
ขึน มา หรือเวลาประสบความผิดหวังอย่างแรง เวลาถึงคราวอับจน
หนทางแก้ปัญหาไม่ตก ไม่รจู้ ะตัดสินใจเลือกทางชีวติ ไปทางใดดี จะ
เลีย วซ้ายหรือจะหันไปทางขวา ในขณะทีเຄ หตุการณ์ต่าง ๆ มาทําให้
วุน่ วายใจนัน อย่าเพิงຄ รีบด่วนตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมุทะลุ จะไม่
เกิดประโยชน์ อะไร มีแต่เสียกับเสีย หรือบางทีก็คดิ ร้ายทําลายตน
เองและผูอ้ นຄื ประชดประชันชีวติ ต่าง ๆ นา ๆ แล้วเมือຄ เหตุการณ์
ผ่านไป จะมานังเสี
ຄ ยใจว่าไม่น่าทํา
ขอแนะนํา ท่านสาธุชนทัง หลายว่า เวลามีเรือຄ งคับขัน ทัง หลาย
ดังทีຄบรรยายมาข้างต้นเกิดขึน ให้หนั หลังกลับมานังสํ
ຄ ารวมจิตสวด
มนต์ไหว้พระดีกว่า แล้วจะบังเกิดปั ญญาสามารถรู้วธิ ีแก้ปัญหาได้
อย่างอัศจรรย์ใจ เพราะว่า บารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระ
สงฆเจ้า และเทวดาทัง หลาย ท่านจะดลใจให้รวู้ ธิ แี ก้ไขให้เจอวิธที ดຄี ี
ทีสຄ ดุ สูญเสียน้อยทีสຄ ดุ หรือไม่ทา่ นก็จะไปชักจูงคนทีเຄ คยมีบุญบารมี
เนืຄองกับเรามาช่วยเหลือเกือ หนุน
ถึง แม้วา่ ช่วงเวลาทีຄเรามีปัญหาจะทําให้จติ ใจเราฟุ้ งซ่านจํา บท
สวดมนต์ไม่ได้ ก็ให้เอาหนังสือสวดมนต์มาอ่านออกเสียงไป อ่าน
ผิดบ้างถูกบ้างเพราะใจไม่สงบ ก็ยงั ดีกว่านังคิ
ຄ ดให้กลุม้ ประสาทเสีย
เปล่า ๆ หรือถ้ามันวุน่ วายจริง ๆ ก็ให้ถอื โอกาสออกไปทําบุญไหว้
ของฝากท้ายเล่ม

๓๕๕

พระไหว้ เจดีย์ ไหว้ พระพุทธรูป ศักดิสຈ ทิ ธิ ทຈ ຄี ไม่ หา่ งไกลบ้านเรามาก
นัก อธิษฐานขอพรขอบารมีทา่ นให้รู้วธิ ีแก้ไขทีຄดีทสຄี ดุ และก็อย่า
ตัง หน้าตัง ตาไปขอท่านอย่างเดียว เอาอะไรไปถวายท่านด้วย เช่น
ดอกไม้ ธูป เทียน เตรียมเงินไปหยอดตู้อนุโมทนาทีนຄ นด้
ั ຄ วย มีกຄตี ู้
จงหยอดให้ครบทุกตู้ ไม่มเี งินมากก็แลกเหรียญบาทไปหยอดก็ยงั
ดี แต่จงตัง จิตทําทานด้วยความเคารพ อย่าแสดงอาการเหมือนเอา
ของไปทิง เพราะว่าการทําบุญโดยเคารพจะช่วยให้เรามีเดชบารมีทຄี
จะแก้ปัญหาชีวติ ได้ แต่ถา้ ทําบุญโดยไม่เคารพ เราจะไร้เดชบารมีทຄี
จะนํามาแก้ปัญหาตัวเองและคนรอบข้างได้
จงจําไว้ให้มนั ຄ สําเหนียกไว้ในใจว่า เมือຄ เจอปั ญหาชีวติ จงชนะ
ปั ญหาทัง หลายด้วยความดี อย่าคิดว่าจะไปเอาชนะได้ดว้ ยความชัวຄ
ความเลว ถ้าเอาความเลวไปสู้ จะมีแต่แพ้กบั แพ้ เริมຄ ต้นก็แพ้ใจตัว
เอง พ่ายแพ้กเิ ลสตัวเอง คือกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง
ไปแล้ว ต่อไปก็จะไปแพ้คนอืຄน พ่ายแพ้ในเกมชีวติ รวมความว่า ถ้า
ตัง ต้นด้วยความชัวความเลวแล้
ຄ
ว แพ้หมด จนกระทังต้
ຄ องสูญเสียทุก
สิงຄ ทุกอย่างในชีวติ ไป
เมือຄ เจอปั ญหาชีวติ อับจนหนทางขึน มา ขัน แรกต้องตัง ตนไว้ให้
ชอบ ตัง ตนไว้ในความดี ตัง ตนไว้ในทาน ศีล สวดมนต์ภาวนา ไหว้
พระ แผ่เมตตา อโหสิ ขอขมา ให้อภัย อุทศิ ส่วนกุศล กตัญูรคู้ ณ
ุ
คน ตัง ตนไว้ให้ชอบ อย่างนีให้มนคงอยู
ัຄ
่เถิด ปั ญหาทัง หลายไม่วา่
ใหญ่เพียงใด เราจะสามารถชนะได้ จะสามารถแก้ไข คลีคຄ ลายสลาย
ปั ญหาไปได้หมด
ฉะนัน ท้ายหนังสือเล่มนีจงึ รวบรวมคําอธิษฐานดี ๆ มาให้ทา่ น
สาธุชนนํา ไปใช้ เอาไปอธิษฐานบ่อย ๆ บทไหนชอบและถูก จริต
จงเอาไปอธิษฐานทุกวัน ท่องไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร อ่านไปตามหนังสือ
๓๕๖

เปตวัตถุ

ทําใจให้สบาย แล้วชีวติ ของท่านจะดีขนึ เรือຄ ย ๆ มีปัญหาอะไรก็จะ
แก้ไขได้งา่ ย ความทุกข์กงั วลใจก็จะน้อยลง ปฏิบตั ธิ รรมก็จะบรรลุ
ผลได้เร็ว
ขอให้ทา่ นสาธุชนจงได้ประโยชน์ จากหนังสือ ทัง เล่ม และโดย
เฉพาะอย่างยิงຄ ขอให้ได้ประโยชน์จากของฝากท้ายเล่มเถิด
ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลปฺโญ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

ของฝากท้ายเล่ม

๓๕๗

บทปลงสังขาร
มนุษย์เราเอ๋ย
นิพพานมีสขุ
ตัณหาหน่วงหนัก
ฉันไปมิได้
ห่วงนันຆ พันผูก
ห่วงทรัพย์สนิ ศฤงคาร
จะได้ไปนิพพาน
ยามหนุ่มสาวน้อย
งามแล้วทุกประการ
แต่ลว้ นเครือ งเหม็น
เอ็นน้อยเก้าพัน
ให้รอ้ นให้เย็น
ขนคิวຆ ก็ขาว
เส้นผมบนหัว
หน้าตาเว้าวอก
จะลุกก็โอย
เหมือนดอกไม้โรย
จะเข้าทีน อน
พระอนิจจัง
เราท่านเกิดมา
ผูด้ เี ข็ญใจ
เงินทองทังຆ นันຆ
ตายไปเป็ นผี
๓๕๘

เกิดมาทําไม
อยูใ่ ยมิไป
หน่วงชักหน่วงไว้
ตัณหาผูกพัน
ห่วงลูกห่วงหลาน
จงสละเสียเถิด
ข้ามพ้นภพสาม
หน้าตาแช่มช้อย
แก่เฒ่าหนังยาน
เอ็นใหญ่เก้าร้อย
มันมาทําเข็ญ
เมือ ยขบทังຆ ตัว
นัยน์ตาก็มวั
ดําแล้วกลับหงอก
ดูน่าบัดสี
จะนังก็
 โอย
ไม่มเี กสร
พึงสอนภาวนา
พระอนัตตา
รังแต่จะตาย
ก็ตายเหมือนกัน
มิตดิ ตัวไป
ลูกเมียผัวรัก
เปตวัตถุ

เขาชักหน้าหนี
เปื อยเน่าพุพอง
เขาหามเอาไป
เขานังร้
 องไห้
อยูแ่ ต่ผเู้ ดียว
เหลียวไม่เห็นใคร
เห็นแต่ฝงู กา
ยือຆ แย่งกันกิน
กระดูกกูเอ๋ย
แร้งกาหมากิน
เทีย งคืนสงัด
ไม่เห็นลูกหลาน
เห็นแต่นกเค้า
เห็นแต่นกแสก
เห็นแต่ฝงู ผี
มนุษย์เราเอ๋ย
ไม่มแี ก่นสาร
คํຆาจุนเอาไว้
จะได้ทนั พระพุทธเจ้า

เขาเหม็นซากผี
หมูญ
่ าติพนี  ้อง
เขาวางลงไว้
แล้วกลับคืนมา
ป่ าไม้ชายเขียว
เห็นแต่ฝงู แร้ง
เห็นแต่ฝงู หมา
ดูน่าสมเพช
เรีย รายแผ่นดิน
เอาเป็ นอาหาร
ตืน ขึนຆ มินาน
พีน ้องเผ่าพันธุ์
จับเจ่าเรียงกัน
ร้องแรกแหกขวัญ
ร้องไห้หากัน
อย่าหลงนักเลย
อุตส่าห์ทาํ บุญ
จะได้ไปสวรรค์
จะได้เข้านิพพาน

อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
อหํ วนฺทามิ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ

ของฝากท้ายเล่ม - บทปลงสังขาร

๓๕๙

คาถาเงินล้าน
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลงิ ดํา)
วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.นําซึม อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
ศิษย์หลวงปู่ ปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(นะโม ๓ จบ เพือ เป็ นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ก่อนสวดคาถา)

• สัมปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ หรือ คาถาอภิญญา)
• นาสังสิโม (คาถาพญาเต่าเรือน หรือ คาถาพระพุทธกัสสป)
• พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถา
ตัดอุปสรรคลาภทีจຄ ะมา)

• พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม (คาถาเงิน
แสน)

• มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภมาไม่ ขาด
สาย)

• มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
• พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปั จเจกพุทธเจ้า)
• สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งรัดลาภให้ได้เร็วขึน )
• เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๅ ๆ (คาถามหาลาภของโบราณ)
(บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทังຆ หมด)

๓๖๐

เปตวัตถุ

คาถานี เป็ น คาถามหาลาภ จะช่วยให้ผู้ทຄีทอ่ งด้วยความเคารพมีลาภ
ไม่ ขาดแคลนตามสมควรแก่ วาสนาบารมี ก่อนจะว่า คาถาให้ นึกถึง พระพุทธเจ้าและท่านเจ้าของคาถาด้วยความเคารพก่อน การท่องคาถาจะท่อง
ในอิรยิ าบถใดหรือ เวลาใดก็ได้ ขอเพียงให้ทอ่ งด้วยใจเคารพ ถ้า ผู้ทอ่ งมี
การให้ ทานด้วย จะทําให้ คาถาให้ ผลดี ยงิຄ ขึน ถ้า ท่องคาถาก่อนให้ ทาน
ขณะให้ทาน และหลังให้ทานด้วย คาถายิงຄ มีพลัง ยิงຄ ถ้าทําจิตให้เป็ นสมาธิ
ขณะท่องด้วยก็ยงิຄ ดี วันหนึຄงอย่างน้อยให้ทอ่ งคาถา ๙ จบ ถ้ายิงຄ ท่องมาก
จบเท่าไหร่ได้ยงิຄ ดี จะไม่อตั คัดขาดแคลนในสิงຄ ทัง ปวง รักษาศีล ๕ ด้วยยิงຄ
ดีมากขึน

ของฝากท้ายเล่ม - คาถาเงินล้าน

๓๖๑

จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ
๑. พระโพธิสตั ว์ไม่ ปรารถนาเลยว่า ร่างกายจะไม่มี โรค

ภัยไข้เจ็บ

(มีโรคภัยไข้เจ็บเป็ นธรรมดา)

๒. พระโพธิสตั ว์ครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มภี ยัน-

ตราย

(มีภยั อันตรายเป็ นธรรมดา)

๓. พระโพธิสตั ว์ไม่ ปรารถนาเลยว่า จะไม่มี อป
ุ สรรคใน

การชําระจิตให้บริสทุ ธิຈ

(ย่อมมีอุปสรรคเป็ นธรรมดา)

๔. พระโพธิสตั ว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารขัดขวาง

การปฏิบตั ิภารกิจ

(จะต้องมีมารมาขัดขวางการปฏิบตั โิ พธิจติ เป็ นธรรมดา)

๕. พระโพธิสตั ว์คิดว่าจะทํางานให้นานทีຄสด
ุ โดยไม่ปรารถนา

จะให้สาํ เร็จผลเร็ว

(ปล่อยวางเรือຄ งกาลเวลา ทํางานเพือຄ งาน)

๖. พระโพธิสตั ว์ คบเพืຄอนโดยไม่ ปรารถนาว่า จะได้ ผล

ประโยชน์ จากเพืຄอน

(รักผูอ้ นຄื ด้วยความบริสทุ ธิใຈ จ)

๓๖๒

เปตวัตถุ

๗. พระโพธิสตั ว์ไม่ ปรารถนาเลยว่า จะให้ คนอืຄน ตามใจ

ตนเองเสมอไปทุกอย่าง
(ไม่มคี วามเห็นแก่ตวั )

๘. พระโพธิสตั ว์ทาํ ความดีกบั คนอืຄน ไม่ปรารถนาสิຄงตอบ-

แทน

(ต้องการให้คนอืนຄ พ้นทุกข์)

๙. พระโพธิสตั ว์เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาจะมีห้น
ุ ส่วน

ด้วย

(ไม่ปรารถนาในลาภและสรรเสริญ)

๑๐. พระโพธิสตั ว์ เมืຄอถูกใส่ร้ายป้ ายสี ติเตียน นิ นทาแล้ว

ไม่ปรารถนาจะได้โต้ตอบหรือฟ้ องร้อง

(การใส่รา้ ยป้ ายสี ติเตียน นินทา เป็ นธรรมดาของโลก)

จริยธรรมทัง ๑๐ ประการนี เป็ นการปฏิบตั ิธรรมชัน สูง ของพระโพธิสัตว์ ทกุ พระองค์ เรียกว่า “มหาอุปสรรค” ซึงຄ ถ้า ท่านผู้ ปฏิบตั ิธรรมนํา มา
ท่องทุกวัน จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดงี าม ช่วยให้งา่ ยต่อการบรรลุมรรคผล
นิพพาน

ของฝากท้ายเล่ม - จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ

๓๖๓

คำอุทิศส่วนกุศลเวลาบำเพ็ญทาน
อิ ทงั เม ปุ ญญัง ผลบุญ อัน นี ทีຄขา้ พเจ้า ได้น้อมถวาย ขอ
ให้เป็ นปั จจัย แก่มรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นีดว้ ย
เทอญ
อิ ทงั เม ทานั ง ผลทานอัน นี ทีຄขา้ พเจ้า ได้น้อมถวาย ขอ
ให้ ถงึ แก่ บิดามารดา วงศาคณาญาติ และมิตรสหาย เปรต
อสุรกาย เทวดาทัง หลาย สรรพสัตว์ทงั  หลาย เจ้ากรรมนายเวร
พระภูมเิ จ้าทีຄ และบริวารของพระภูมเิ จ้าทีຄ ทีຄบา้ นของข้าพเจ้า
ทีຄทาํ งานของข้าพเจ้า ขอให้ได้รบั เอากุศลอันนี ทีຄขา้ พเจ้าได้
น้อมถวาย สิน กาลนานเทอญ

๓๖๔

เปตวัตถุ

คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
ของพระอาจารย์จาํ เนียร สีลเสฏฺโฐ

วัดถําเสือ อ.เมือง จ.กระบีຄ

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอนั ใด เป็ น
บุญกุศล ทีຄขา้ พเจ้าได้กระทําแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ ในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี ขอให้ถงึ แก่ ทา่ นทัง หลาย ทีຄม ีภพมี
ภูม ิ มีชาติเป็ น แดนเกิด มีชรามรณะ มีจติ มีชวี ติ มีวญ
ิ ญาณ
มีขนั ธสันดาน มีวบิ ากแห่ง กรรม มีการกระทํา เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทัง ๔ ยมบาล มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖
พรหม ๒๐ อบายภูมทิ งั  ๔ บัดนีขา้ พเจ้า ได้สร้างกองการกุศล
มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถงึ แก่ทา่ นทัง
หลาย ทีขຄ า้ พเจ้า ได้ลว่ งเกิน ทํากรรมไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจา
ก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ต่อหน้า
กันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ขอให้ทา่ นทัง หลาย จงอโหสิกรรม ให้แก่
ข้าพเจ้า ตัง แต่บดั นี เป็ นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึຄงภพ
ใด ขอให้ได้สร้าง แต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พน้ ภัยพาล
ลุลว่ งบ่วงมาร ในอนาคตกาล อันใกล้นี ด้วยเทอญ
ข้าพเจ้า คิด จะประกอบกิจการอัน ใด ทีຄไม่ผดิ ทํานองคลอง
ธรรม ขอให้สาํ เร็จ สมปรารถนา เป็ น อัศจรรย์ เหนือ มนุษย์ทงั 
ปวง

ของฝากท้ายเล่ม - คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ

๓๖๕

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชุมพล พลปฺโญ

๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปั จจุทธะรามิ
ทุตยิ มั ปิ อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปั จจุทธะรามิ
ตะติยมั ปิ อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปั จจุทธะรามิ
ข้าพเจ้าขอถอนคําอธิษฐาน ถอนคําสาป ถอนคําแช่ง ทีขຄ า้ พเจ้า
ได้ตงั  ขึน ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วย
ราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็ น ไป
เพือຄ ความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วย
ธรรม ไม่ประกอบด้วยวินยั ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วย
ปั ญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ทีขຄ า้ พเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่ง
ไว้ ในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี ระลึกได้กด็ ี ระลึกไม่ได้กด็ ี ทัง
หมดทัง สิน
ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แม่
พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทัง
หลายทัง ปวง มาเป็ นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคําอธิษฐานเหล่านัน
ถอนคําสาปเหล่านัน ถอนคําแช่งเหล่านัน ร้อยหน พันหน หมืนຄ หน
แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดียງ วนีดว้ ยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้ วย นะ โม พุท ธา ยะ
ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง
ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทัง หลายทัง ปวง ทุกชีวติ ทุกจิตวิญญาณ
๓๖๖
เปตวัตถุ

ในทีทຄ กุ สถาน ในกาลทุกเมือຄ เทอญ
พระชุมพล พลปฺโญ เขียนเมือຄ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
คําอธิษฐานข้างบนนี ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวัน จะช่วยลดวิบากกรรม
เวรกรรมทางใจลงได้อย่างมาก

พระชุมพล พลปฺโญ
๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

ของฝากท้ายเล่ม - คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

๓๖๗

คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน
โดย พระชุมพล พลปฺโญ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ข้าพเจ้า ขออาราธนาบารมี ของพระพุทธเจ้า ทุก พระองค์ พระ
ปั จเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสตั ว์ทุกองค์
พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มพี ระคุณ
ทุกท่าน จงมาสถิตอยูเ่ หนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ขอให้คาํ อธิษฐาน
ของข้าพเจ้าศักดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิจຈ งทุกประการเทอญ
บุญกุศลทีขຄ า้ พเจ้าบําเพ็ญมาในอดีตชาติกด็ ี ในปั จจุบนั ชาติกด็ ี
และทีຄจะบําเพ็ญไปจนกว่าทีຄจะถึงซึงຄ พระนิพพานก็ดี ทีຄจะให้ผลแก่
ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทศิ ส่วนกุศลนัน ให้แก่จติ วิญญาณทุก
ดวง ทัง หมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล ขอให้ทา่ นทัง
หลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนัน และจงพลันบังเกิดเป็ นเครือຄ งสักการะบรรณาการอันเป็ นทิพย์ ทีทຄ า่ นยินดีพอใจเป็ นร้อยเท่าพันทวีทຄี
ท่านต้องการ ขอให้ทา่ นจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธรรมสาร สมบัติ พิพฒ
ั นมงคล สมบูรณ์ พนู ผล ด้วยลาภ ยศ สุข
สรรเสริญ และอธิบดีอนั เป็ นทิพย์ยงิຄ ยิงຄ ขึน ไป ท่านคิดปรารถนาสิงຄ ใด
ขอจงได้สาํ เร็จ สมความปรารถนาทุก สิงຄ ทุก ประการตลอดเวลา ขอ
ให้ทา่ นจงสถิตอยูใ่ นฐานะบิดา มารดา ช่วยบํารุงรักษาข้าพเจ้าซึงຄ อยู่
ในฐานะลูกสาว-ลูกชาย ให้ปราศจากภัยอันตรายจะมาแผ้วพาน ขอ
ให้เจริญรุง่ เรืองในทุกสิงຄ ทุกประการ จนกว่าจะเข้าถึงซึงຄ พระนิพพาน
ในอนาคตกาลอันใกล้นีดว้ ยเทอญ
อนึຄง บุญใดทีทຄ า่ นทัง หลายได้บาํ เพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้า
ขออนุโมทนา ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีสว่ นแห่งบุญนัน จงทุกประการ ขอ
อุทศิ บุญ จากการอนุโมทนานี ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาทีຄ
๓๖๘

เปตวัตถุ

รักษาข้าพเจ้า ขอป่ าวประกาศคุณ งามความดีของท่าน ไปตลอด
หมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง
ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรูร้ บั ทราบ คุณงามความดี ทีทຄ า่ น
ได้ทาํ แล้ว จงทุกประการเทอญ
สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทัง หลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี ข้าพเจ้าขอกราบ
แทบเท้าขอขมา ขอท่านทัง หลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรม
ให้แก่ขา้ พเจ้าด้วยเทอญ
สิงຄ ใดทีຄทา่ นทัง หลายได้เคยล่วงเกิน ข้าพเจ้า มาในอดีตชาติก็ดี
ปั จจุบนั ชาติกด็ ี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทงั  หมดทัง สิน
ขออุทศิ กุศล ไปกับกระแสเมตตาจิตของท่าน ลูกหลานบริวาร
และผูท้ เຄี กียຄ วข้องกับท่าน จะอยูภ่ พใดภูมใิ ด ขอจงได้รบั บุญกุศลจาก
ข้าพเจ้า จงทุกประการเทอญ
ขอท่านทัง หลายจงช่วยเสริมพลังบารมีแก่ขา้ พเจ้า เมือຄ ข้าพเจ้า
คิดจะประกอบกิจการอันใด ทีຄไม่ผดิ ทํานองคลองธรรม ขอให้พลัน
สําเร็จเป็ นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทงั  ปวงด้วยเทอญ
ขออัญเชิญพระศรีอาริย์ เจ้าแม่กวนอิม พระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์
พระอรหันต์จกี ง เซียนทัง แปด พระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระ
พรหม พระยม พระกาล ท้าวจตุโลกบาลทัง ๔ แม่พระธรณี แม่พระ
คงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระโพธิสตั ว์ทงั  หลาย เทวดาทัง
หลาย นายนิรยิ บาลทัง หลาย ท่านผู้มตี าทิพย์ หูทพิ ย์ ใจทิพย์ทงั 
หลาย ท่านผูม้ วี ชิ ชา อภิญญา ปฏิสมั ภิทาทัง หลาย จงมารับเอาส่วน
กุศล และเป็ นพยานในการสร้างกุศลและอุทศิ ส่วนกุศล พร้อมทัง นํา
ข่าวคําอธิษฐานของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รทู้ วหน้
ัຄ า
กันทุกภูมทิ กุ ชัน และช่วยทําคําอธิษฐานนัน ให้เป็ นจริงด้วยเทอญ
ของฝากท้ายเล่ม - คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน

๓๖๙

(คําแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานนีຆ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยเสริม
บารมีให้สาํ เร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการ)
(ไม่สงวนลิขสิทธิ ຉ เอาไปพิมพ์เผยแพร่ได้)

๓๗๐

เปตวัตถุ

คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า ได้ เคยกระทํา ไปโดยไม่ สมควรแก่ ศกั ดิศຈ รี
และฐานะ กระทําไปโดยไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป
ได้เคยหักหลังทรยศ คดโกง ต่อ ท่านผู้ม พี ระคุณ ผู้ม บี ุญคุณ ต่อท่านผูม้ คี วามซืຄอสัตย์ จงรักภักดี จริงใจ ต่อข้าพเจ้า
ได้เคยลบหลู่ลว่ งเกิน ต่อท่านผูม้ คี ณ
ุ ธรรมอันสูงส่ง เพราะ
ความรู้เท่า ไม่ ถงึ การณ์ ก็ดี หรือ เพราะความเย่อหยิงຄ ถือดี ยก
ตนข่มท่าน มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี
บัดนี ขา้ พเจ้า สํานึก ผิด แล้ว ข้าพเจ้า ยอมรับ ผิด แล้ว ข้าพเจ้าขอส่งจิตไปกราบแทบเท้า ขอขมาขอลาโทษ ต่อทุกท่าน ทีຄ
ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน มาแล้วทัง หลาย
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ได้โปรดเมตตามา
เป็ นพยาน ในการขอขมาขอลาโทษ ณ กาลครัง นีดว้ ยเทอญ
ขอให้ขา้ พเจ้า พ้นจากทุกข์โทษเวรภัยทัง ปวง พ้นจากเคราะห์
กรรมทัง ปวง พ้นจากคําสาปแช่งทัง ปวง พ้นจากโรคประสาท
ทัง ปวง พ้น จากความเดือดร้อนกระวนกระวายใจทัง ปวง ณ
กาลบัดเดียງ วนีดว้ ยเทอญ

ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย

๓๗๑

คำประกาศโทษตน
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ข้าพเจ้า ขอป่ าวประกาศโทษตนต่อ เทวดาผูท้ รงเกียรติทงั 
หลายทัง ปวง
อันตัวข้าพเจ้านี ได้มคี วามเคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ว่าเป็ นสรณะทีพຄ งຄึ อันสูงสุดมานานแล้ว แต่ม ี
ความชัวที
ຄ ຄยงั แก้ไขไม่ หมดอยู่หลายข้อ และมีความดีทຄียงั ทํา
ไม่ ลุลว่ งอยู่ หลายประการ ถือว่า เป็ น ข้อ บกพร่องของข้าพเจ้า
อย่างยิงຄ
ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาขอลาโทษต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า และเทวดาผูท้ รงเกียรติทงั  หลายทัง ปวง มา
ณ โอกาสนี
ขอให้เทวดาผูท้ รงเกียรติทงั  หลายทัง ปวง จงโปรดเมตตา
ยกโทษ อโหสิกรรม ให้อภัย และช่วยเหลือ ข้าพเจ้า ในทีຄทุก
สถาน ในกาลทุกเมือຄ เทอญ
(คําประกาศโทษตนนีຆ ใครใช้อธิษฐานทุกวันจะทําให้จติ ใจผ่องใสเจริญ
ก้าวหน้าในทางธรรมเป็ นทีร กั แก่เทวดาทังຆ หลายทังຆ ปวง)

๓๗๒

เปตวัตถุ

คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความผิด พลาดใด ๆ ทีຄ ขา้ พเจ้า ได้ ก่อ ไว้ ในอดีตชาติ ก็ ดี
ปั จจุบนั ชาติก็ดี แล้วดือ ด้านไม่ยอมรับ หรือปั  นโยนบาปไปให้
ผู้อนຄื ต้องรับ โทษเดือดร้อนแทน ทีຄขา้ พเจ้า ระลึก ได้ก็ดี ระลึก
ไม่ได้กด็ ี
บัดนี ข้าพเจ้าได้บงั เกิดความละอายต่อบาป ความเกรงกลัว
ต่อบาปเป็ นอย่างยิงຄ ข้าพเจ้าขอยอมรับสํานึกผิด ตัง จิตขอขมา
ต่อหน้าพระพุทธ ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อหน้า
พระโพธิสตั ว์ทุก องค์ ต่อ หน้า เทวดาทัง หลาย ต่อ หน้า จิต วิญญาณทุกดวง
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึกผิดใน
บาปกรรมทีຄทาํ มา ต่อ ไปนี จะตัง ตา ละชัวຄ ประพฤติดี ทํา จิต
ให้ขาวรอบ เชือຄ ฟั งพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระ
อริยสงฆ์
ขอให้ขา้ พเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร
ข้าพเจ้าจะสร้างกุศลอันใด ขอให้สาํ เร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้า ในเส้น ทางนิพพาน คุณธรรมทุก ประการจงบังเกิด ขึน ใน
ใจข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดียງ วนีดว้ ย เทอญ
(คํา อธิษฐานเพือ เจริญ ธรรมนีຆ ใครใช้อธิษฐานทุก วัน จะช่วยให้จติ ใจ
เบิกบาน ไม่เศร้าหมอง เจริญก้าวหน้าในทางธรรม)
ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม

๓๗๓

คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๑๓ กันยายน ๒๕๔๘

ตัง เครือຄ งสักการะขึน มา (คําว่าเครือ งสักการะนันຆ อาจเป็ นธูปเทียนหรือ
ดอกไม้หรือพวงมาลัยหรือนํຆาหนึง แก้วก็ได้ ถ้าไม่มอี ะไรเลยให้เอาดวงจิต
ทีอ ่อนน้อมเป็ น เครือ งสักการะ ขอเพียงให้ทาํ ด้วยความเคารพ เอาใจเป็ น
ใหญ่) จากนัน อธิษฐานดังนี

เครือຄ งสักการะนี ข้าพเจ้าขอประดิษฐาน เพือຄ ถวายเป็ นเกียรติ
แก่ พระโพธิสตั ว์ทุกองค์และบริวารทัง ปวง โดยเฉพาะอย่างยิงຄ พระ
ศรีอาริยเมตไตรยโพธิสตั ว์และบริวาร พระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์และ
บริวาร พระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์และบริวาร (อาจเพิม พระโพธิสตั ว์ทเี  รา

เคารพเป็ นพิเศษไปอีกได้ตามสะดวกและตามศรัทธา เช่นหลวงปู่ ทวดวัด
ช้างไห้และบริวาร หลวงพ่อปานวัดบางนมโคและบริวาร ครูบาศรีวชิ ยั และ
บริวารเป็ นต้น ก็ได้)

บุญ กุศลทีຄขา้ พเจ้า ได้บาํ เพ็ญ มาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบนั ชาติก็ดี
ทีຄจะให้ผลแก่ ขา้ พเจ้า เพียงไร ข้าพเจ้า ขออุทศิ กุศลนัน ให้แก่ พระ
โพธิสตั ว์ทุกองค์และบริวารทัง ปวง จงทุกประการเทอญ
อนึຄงบุญใดทีพຄ ระโพธิสตั ว์ทุกองค์และบริวารทัง ปวง ได้บาํ เพ็ญ
มาทุก ภพทุก ชาติ ข้าพเจ้า ขอกราบอนุโมทนา ขอให้ขา้ พเจ้า จง
มีสว่ นแห่งบุญนัน จงทุกประการ ขออุทศิ บุญจากการอนุโมทนานี
ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาทีຄรกั ษาข้าพเจ้า ขอป่ าวประกาศ
คุณงามความดีของท่าน ไปตลอดหมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล
อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จง
รับรูร้ บั ทราบ คุณงามความดี ทีทຄ า่ นได้ทาํ แล้ว จงทุกประการเทอญ
สิงຄ ใดข้าพเจ้า ได้เคยล่วงเกินท่านทัง หลาย ด้วยกายกรรม วจี๓๗๔

เปตวัตถุ

กรรม มโนกรรม ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านจงโปรด
เมตตา ยกโทษอโหสิกรรม ให้แก่ขา้ พเจ้าด้วยเทอญ
สิงຄ ใดทีทຄ า่ นได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้า มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็ นอโหสิกรรมทัง หมดทัง สิน
ข้าพเจ้าขออุทศิ กุศล ไปกับกระแสเมตตาจิต ของพระโพธิสตั ว์
ทุกองค์และบริวารทัง ปวง สัตว์ทงั  หลายทัง ปวงทัง หมืนຄ โลกธาตุแสน
โกฏิจกั รวาลอนันตจักรวาล จงมีสว่ นแห่งกุศล ทีขຄ า้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญ
มาจงทุกประการเทอญ
ข้าพเจ้าขอพรว่า เมือຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า อุทศิ กุศล แผ่เมตตา และ
อธิษฐานจิต ขอให้ศกั ดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิ ຈ คล้ายประหนึຄงว่า ท่านทัง หลาย
ได้โปรดเมตตาบันดาลให้เป็ นไปด้วยเทอญ
(การเชือ มจิต กับ พระโพธิสตั ว์ทุก องค์และบริวารทังຆ ปวงหมายถึง เรา
ได้ ทาํ การผูก มิตรกับ ท่านผู้ทีอ ยู่ ในสายการสร้างบารมีทงั ຆ หมดทังຆ สินຆ เลย
ฉะนันຆ คาถาเชือ มจิต กับ พระโพธิสตั ว์ ทกุ องค์ นຆี ถา้ ใครใช้ ทุก วัน จะทําให้ ผู้
นันຆ มีจติ พิเศษกว่า คนธรรมดาทัวไป
 เวลาอธิษฐานอะไร ถ้า ไม่ ผดิ ทํานอง
คลองธรรม จะสัมฤทธิผຉ ลง่ายกว่าคนทังຆ หลาย เวลาประกอบกิจการอันเป็ น
กุศลทีอ ยู่ในขอบข่ายการสร้างบารมีกจ็ ะสําเร็จง่าย เพราะพระโพธิสตั ว์ทกุ
องค์และบริวารทังຆ ปวงจะมาช่วย)

ของฝากท้ายเล่ม - คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์

๓๗๕

คำแผ่เมตตา ๖ ทิศ
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สัตว์ทงั  หลายทัง ปวง ในทิศ เบือ งหน้ า จงเป็ นสุข เถิด จง
พ้น ทุกข์ เถิด จงมีสว่ นแห่ง กุศล ทีຄขา้ พเจ้า ได้ บาํ เพ็ญ มาแล้ว
ด้วยดี ในกาลทุกเมือຄ เถิด
(เปลีย น ทิศเบืຆองหน้ า เป็ น ทิศเบืຆองขวา, ทิศเบืຆองหลัง, ทิศเบืຆอง
ซ้าย, ทิศเบืຆองล่าง และ ทิศเบืຆองบน ตามลําดับ เพือ ให้ครบ ๖ ทิศ)

ขอกระแสแห่ง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตาจิตของข้าพเจ้า จงแผ่ไปตลอดหมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล
อนันตจักรวาล จิตวิญญาณดวงใดสัมผัสกระแสนี ขอให้มสี ว่ น
แห่งบุญทีขຄ า้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญมาแล้วจงทุกประการ จิตวิญญาณ
ดวงใดทีຄรู้แล้ว ขอจงอนุโมทนาเองเถิด จิต วิญญาณดวงใดทีຄ
ยัง ไม่รู้ ขอให้เทวดาผูท้ รงเกียรติทงั  หลายจงบอกจิต วิญญาณ
เหล่านัน ให้รู้ เพราะเหตุทไຄี ด้อนุโมทนาในกุศลทีขຄ า้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญ จิตวิญญาณเหล่านัน จงเป็ นสุขพ้นทุกข์ทงั  ปวง ความปรารถนา
ทีຄ ดี งามของจิต วิญญาณเหล่า นัน จงเต็ม รอบบริบรู ณ์ ทุก ประการด้วยเถิด
เทวดาผูท้ รงเกียรติ องค์ ใดทีຄ นํา กระแสจิต ของข้าพเจ้า ไป
ปรากฏในทีຄต่าง ๆ ขอให้มสี ว่ นในบุญของข้าพเจ้าจงทุกประการ
๓๗๖

เปตวัตถุ

คำอธิษฐานที่พุทธคยา
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอให้ ขา้ พเจ้า ได้ รู้ แจ้ง แทงตลอดบรรลุ เข้า ถึง ตามในสิงຄ ทีຄ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรูแ้ จ้งทีโຄ พธิมณฑล
ขอให้ขา้ พเจ้ามีบารมียงิຄ ใหญ่ถงึ พร้อมด้วยทรัพย์ สุขภาพ ปั ญญา
อภิญญา คุณธรรมและบริวาร เพือຄ ทีจຄ ะสืบพระศาสนาของพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้า
เมือຄ ใดทีຄ ขา้ พเจ้า คิด ประกอบในกิจ อัน เป็ น กุศล ขอให้ เทวดา
และมนุษย์ทงั  ปวงช่วยเกือ หนุน และโอนอ่อนผ่อนตามอุปถัมภ์ คาํ ชู
ให้กจิ การนัน สําเร็จเป็ นอัศจรรย์
ขอให้จติ ของข้าพเจ้าใกล้ชดิ กับพระพุทธคุณเป็ นทียຄ งิຄ จนสามารถ
เข้าถึงคุณธรรมอันพิเศษทัง ปวงอันเป็ นส่วนวิชชา อภิญญา ปฏิสมั ภิทา และ โลกุตตร ด้วยวิธกี ารเพียงแค่ระลึกถึงพระพุทธคุณด้วย
ความเคารพ
ขอให้เทวดาทีຄเป็ น ฝ่ ายสัมมาทิฏฐิและฝ่ ายอริยะทัง หลายจงรับ
รู้ จติ ทีຄ ม ี ความศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็ น ทีຄ ยงิຄ ของข้าพเจ้า และมา
ให้ ความเมตตาเอ็นดู คมุ้ ครองรักษาช่วยเหลือ เกือ หนุน ให้ ขา้ พเจ้า
ปราศจากภัย อันตรายและมีความเจริญ รุง่ เรืองในทิศทางทีຄบณ
ั ฑิต
ปรารถนาในกาลทุกเมือຄ
ขอให้ขา้ พเจ้าได้ตาทิพย์หูทพิ ย์และเจโตปริยญาณ สามารถระลึก ชาติแต่ หนหลัง มีญาณรอบรู้เหตุการณ์ ทงั  ปวง ได้มโนมยิทธิ
สามารถหยังรู
ຄ ้ความคิดคน ขอให้รู้อดีตอนาคตปั จจุบนั รู้กรรมของ
สัตว์ รูภ้ พภูมทิ งั  ปวง ขอให้หมดอวิชชาตัณหาอุปาทานและอกุศลของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานที่พุทธคยา
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กรรม สําเร็จอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสมั ภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘
พ้นทุกข์พน้ โศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจัญไรปราศจากภัย
อันตรายทัง หลายทัง ปวง
เมือຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าคิดจะให้ทานขออย่าได้ขาดแคลนซึงຄ ไทยธรรม
ผู้ใดอธิษฐานจิตถึงข้าพเจ้า ขอให้ได้รบั การช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี
ผูใ้ ดคิดถึงข้าพเจ้าหรือเข้าใกล้ขา้ พเจ้าขอให้หมดความทุกข์ความ
กระวนกระวายใจ ขอให้เป็ นสุขสงบใจ
เมือຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า อุทศิ กุศล แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต ขอให้
ศักดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิแຈ ละถึงทุกคนทีขຄ า้ พเจ้าตัง ใจประสงค์
เมือຄ ใดทีຄ ขา้ พเจ้า ตัง จิต อธิษฐานอัน ประกอบด้วยธรรม ขอให้
เทวดาทัง หลายไม่ สามารถเพิก เฉยต่อ คํา อธิษฐานอัน เป็ น ธรรมนัน
ได้
ขอให้ขา้ พเจ้าชนะมารชนะอุปสรรคทัง ปวงในกาลทุกเมือຄ
ขอให้ชาตินีเป็ นชาติสดุ ท้าย ขึน ชือຄ ว่าการเกิดอย่าได้มแี ก่ขา้ พเจ้าอีกเลย ตายจากชาตินีขอให้เข้าถึงพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป
ขอให้ขา้ พเจ้าเจริญในพรหมจรรย์ เจริญในพระพุทธศาสนา แตกฉานก้าวหน้าในทางธรรม ขอให้ดบั ทุกข์ทงั  ปวงสิน ลงในอนาคตอัน
ใกล้นี
ขอให้มโี อกาสพบบัณฑิต ครูบาอาจารย์ และสหธรรมิก ทีเຄ ป็ น
อริยะหรือทีเຄ ป็ นพระขีณาสพ พร้อมทัง ได้รบั การเกือ หนุนในเส้นทาง
ไปสูน่ ิพพาน
เมือຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า คิด ประกอบกิจการอัน เป็ น กุศลเป็ น ธรรม ขอ
๓๗๘
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อย่าได้มใี ครมาขัดขวาง
ขอให้ขา้ พเจ้า ได้ บริวารทีຄซຄอื สัตย์ จงรัก ภักดี ไม่ หกั หลัง ทรยศ
คดโกงและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
ทีใຄ ดทีขຄ า้ พเจ้าแผ่กระแสเมตตาจิตไป ขอให้ทนຄี นั  สงบร่มเย็นเป็ น
สันติสขุ
ขอให้ขา้ พเจ้า มีลาภ มีความสามารถ มีอาํ นาจ มีเดช ทีຄจะ
ตอบแทนบุญคุณพระศาสนา บุพการีชน ครูบาอาจารย์ ผูม้ พี ระคุณ
และญาติมติ รบริวารทีซຄ ຄอื สัตย์จงรักภักดีต่อข้าพเจ้า
ผูใ้ ดทีรຄ ะลึกถึงข้าพเจ้าด้วยความเคารพขอให้ผูน้ นั  จงเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้อย่างง่ายดาย
ข้าพเจ้า อยู่ ทຄีใดขอให้ทຄีนนั  เป็ น มงคลสถานสําหรับ การบําเพ็ญ
ทาน การรักษาศีล การเจริญ ภาวนา และเข้า ถึง ธรรมได้ อย่าง
ง่ายดาย หรือ แม้แต่ วา่ ผม ขน เล็บ ฟั น กระดูก ของข้าพเจ้า
ประดิษฐานในทีຄใด ขอให้สถานทีຄนนั  เป็ นมงคลสถานของผู้ใฝ่ ธรรม
ด้วย
เมือຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าแผ่เมตตาและอุทศิ ส่วนกุศล ขอให้กระแสเมตตา
และคําอธิษฐานจิตอุทศิ กุศลของข้าพเจ้า จงแผ่ไปตลอดอนันตจักรวาล
ถ้า หากไม่ม ีกรรมมาขวางกัน แล้ว ขอให้ จติ วิญญาณทัง หลายสามารถรับกระแสเมตตาและส่วนบุญของข้าพเจ้าได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นจักรวาลอาณาเขตใดก็ตาม
เมือຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าอธิษฐานจิตในเรือຄ งทีเຄ ป็ นกุศลแล้ว ขอให้เทวดา
ทีຄเป็ น สัมมาทิฏฐิทงั  หลายมาเกือ หนุน ให้คาํ อธิษฐานนัน สําเร็จ เป็ น
อัศจรรย์ในกาลทุกเมือຄ เทอญ
บุคคลใดทีຄชว่ ยเหลือ เกือ กูล ข้าพเจ้า ขอให้เขาผู้นนั  ได้รบั ความ
ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานที่พุทธคยา
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ช่วยเหลือเกือ กูลจากเทวดาทัง หลาย
ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากภัยอันตรายต่อการปฏิบตั ิธรรม ทัง ภัย
ทีเຄ กิดจากภายนอกและภัยทีเຄ กิดจากภายใน
บุคคลใดระลึก นึกถึง ข้าพเจ้า ขอให้ผู้นนั  เกิด ศรัทธาคิด บริจาค
ทานในพระพุทธศาสนา คิดรักษาศีล คิดประพฤติธรรม
บุคคลผู้ใดทีຄไม่เป็ นอาภัพพบุคคล ทีຄม ีความเคารพศรัทธาและ
ประพฤติตามโอวาทของข้าพเจ้าอย่างจริงจังไม่ลงั เล ขอให้เขาเหล่า
นัน ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างง่ายดาย
ขอให้ กระแสจิต และวาจาสุภาษิต ของข้าพเจ้า สามารถช่วยให้
คนเข้าถึงธรรมได้งา่ ยดายยิงຄ ขึน
วันใดทีຄขา้ พเจ้าดับขันธ์ ขอให้บงั เกิดธรรมสังเวชแก่สรรพสัตว์
จํานวนมากมาย และจงเป็ นเหตุให้สตั ว์เหล่านัน เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมันคงและได้
ຄ
เข้าสูธ่ รรมขัน สูงในกาลต่อไป
ธรรมะใดทีขຄ า้ พเจ้า เขียน บันทึก แสดงไว้ ขอให้ธรรมะเหล่านัน
ได้รบั การเผยแพร่สบื ทอดต่อไปอีกอย่างน้อย ๕๐๐ ปี นับจากวัน
ทีຄขา้ พเจ้า ดับขันธ์ ขอให้เรือຄ งราวของข้าพเจ้า และธรรมะทีຄขา้ พเจ้า
แสดงไว้จงเป็ น ปั จจัย ให้สตั ว์ จาํ นวนมากเข้า ถึง พระไตรสรณาคมน์
และโลกุตตรธรรม
สถานทีใຄ ดทีຄ ผม ขน เล็บ ฟั น กระดูกของข้าพเจ้าประดิษฐานอยู่
ขอให้ทนຄี นั  ไม่มผี อู้ ดอยากขาดแคลน บุคคลใดทีเຄ คารพบูชา จงเจริญ
ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และคุณธรรมทัง ปวง
เทวดาองค์ใดทีຄชว่ ยทําให้คาํ อธิษฐานของข้าพเจ้า ศักดิสຈ ทิ ธิขຈ อ
ให้มสี ว่ นกุศลทัง ปวงของข้าพเจ้า ขอให้เจริญด้วยทิพยสมบัติ ได้เข้า
สูส่ คุ ติภมู ทิ ลຄี ะเอียดยิงຄ ๆ ขึน ไปจนถึงนิพพาน
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(พระชุมพล พลปฺโญ เขียนคํา อธิษฐานนีຆ เมือ เดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ตามคําขอของลูกศิษย์ทอี  ยากมีตวั อย่างคําอธิษฐานทีจ ะได้นําไปปรับปรุง
เนืຆอหาและถ้อยคํา เพือ นํา ไปใช้ ตามความต้องการและศรัทธาของแต่ละ
คน จึงได้จนิ ตนาการเขียนตัวอย่างมาให้ดู ส่วนใครอยากจะอธิษฐานเรือ ง
อะไรแบบไหนอย่างไร ก็เป็ นสิทธิทแี  ต่ละบุคคลจะทําได้ทงั ຆ นันຆ ถ้าไม่ทาํ ให้
ผูอ้ นื  เดือดร้อน)
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คำอธิษฐานย้ายบัญชีทองคำ
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ตังຆ เครือ งสักการะต่อหน้าพระพุทธรูป เครือ งสักการะนีຆอาจจะเป็ นบายศรีหรือ ดอกไม้ธปู เทียนเท่า ทีพ อจะจัดหาได้ ถ้า ไม่ม ีอะไรเลยก็ตงั ຆ นํຆา บริสุทธิขຉ นຆึ มาสักแก้ว ให้ตงั ຆ ใจเอาเจตนากุศลเป็ นสําคัญ)

(คำบูชาครู)
ข้าพเจ้าทัง หลายขอน้อมสักการะครูบาอาจารย์เจ้าทัง หลาย อัน
มีสมเด็จพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็ นอาทิ ในฐานะพระบรมครูของ
โลกธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิงຄ สมเด็จ พระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมครู
ขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทัง หลาย มาประสิทธิ
เหนือเกล้าเหนือเกศของข้าพเจ้า ทีຄจะดําเนินมงคลพิธีให้ศกั ดิสຈ ทิ ธิ ຈ
มีฤทธิ ຈ และข้าพเจ้าขอสักการะครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกภพทุก
ชาติ ครูบาอาจารย์ทชຄี ว่ ยให้ขา้ พเจ้าแตกฉานในสรรพวิชาการ ครูบา
อาจารย์ทຄสี อนวิชาการทีຄไม่เป็ นโทษ ขอจงโปรดเมตตาถ่อมองค์ลง
มารับการสักการะบูชาครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งความ
อ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญูต่อครูบาอาจารย์นี ขอให้ขา้ พเจ้า
ทัง หลาย ประกอบมงคลพิธี ได้ศกั ดิสຈ ทิ ธิมຈ ีฤทธิ ຈ เพือຄ ความเจริญ
รุง่ เรืองของข้าพเจ้าทัง หลาย ด้วยเดชแห่งบารมีของครูบาอาจารย์เจ้าทัง หลาย เมตตาบันดาลให้เป็ นไป ในกาลทุกเมือຄ เทอญ
เครือຄ งสักการะทัง หลายเหล่านี ข้าพเจ้าขอตัง เพือຄ เป็ นเกียรติแก่
พระพุทธเจ้า ทุก พระองค์ พระปั จเจกพุทธเจ้า ทุก พระองค์ พระอริยสาวกทุกองค์ พระโพธิสตั ว์ทกุ องค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ขอท่านจงโปรดเมตตา
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ถ่อมองค์ลงมารับการบูชาสักการะเหล่านี เพือຄ ประโยชน์ และความ
สุข เพือຄ มงคลชีวติ เพือຄ ความเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบตั ธิ รรมของ
ข้าพเจ้า ตลอดสิน กาลนาน จนกว่าจะถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล
อันใกล้นีดว้ ยเทอญ

(บทบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง ๔)
ปุริมญ
ั จะ ทิสัง ราชา
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมนั โต ชุตมิ นั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสั สสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสั สสิ โน

ทักขินัญจะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมนั โต ชุตมิ นั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสั สสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสั สสิ โน

ปั จฉิมญ
ั จะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมนั โต ชุตมิ นั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

วิรูปักโข ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสั สสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสั สสิ โน

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ
มะหาราชา ยะสั สสิ โส
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
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อิทธิมนั โต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

วัณณะวันโต ยะสั สสิ โน

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปั จฉิเมนะ วิรูปักโข
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา
สะมันตา จะตุโร ทิสา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ

(บทชุมนุมเทวดา)
สั คเค กาเม จะ รู เป คิริสิคะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สั นติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุ ณนั ตุ
ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
ข้าพเจ้า ขอตัง คารวจิต และกัลยาณจิต แก่ เทวดาผูท้ รงคุณ และ
บริวารผูท้ รงเกียรติทงั  หลายทัง ปวง บุญ กุศลทีຄขา้ พเจ้า ได้บาํ เพ็ญ
มาในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี และทีຄบาํ เพ็ญไปจนกว่าทีຄจะถึง
ซึงຄ พระนิพพานก็ดี ทีຄจะให้ผลแก่ขา้ พเจ้าเพียงไร ขอถวายแก่ทา่ น
ทัง หลายทีมຄ าในมงคลพิธีนี อย่างเต็ม ทีຄจงทุก ประการ ขอให้ทา่ น
จงได้ อนุโมทนาในกุศลนัน และจงพลัน บังเกิด เป็ น เครือຄ งสักการะ
บรรณาการอันเป็ นทิพย์ ทีทຄ า่ นยินดีพอใจเป็ นร้อยเท่าพันทวีททຄี า่ น
ต้องการ ขอท่านจงเจริญในภูมทิ พิ ย์ภมู ธิ รรมของท่านยิงຄ ๆ ขึน ไป
ด้วยเทอญ
อนึຄง บุญใดทีทຄ า่ นทัง หลายได้บาํ เพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้า
ขออนุโมทนา ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีสว่ นแห่งบุญนัน จงทุกประการ ขอ
๓๘๔
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อุทศิ บุญ จากการอนุโมทนานี ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาทีຄ
รักษาข้าพเจ้า ขอป่ าวประกาศคุณ งามความดีของท่าน ไปตลอด
หมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิต วิญญาณทุก
ดวง ทุก เทวสมาคม ทุก เทวสภา จงรับ รู้ รบั ทราบคุณ งามความ
ดีทຄีทา่ นบําเพ็ญมาแล้วด้วยดีในกาลทุกเมือຄ ด้วยเทอญ ข้าพเจ้าขอ
ฝากฝั งท่านไว้ต่อเทวสมาคมและเทวสภาทีຄทา่ นเกียຄ วข้อง เมือຄ ใดทีຄ
ท่านเข้าไปสู่เทวสมาคมและเทวสภานัน ๆ ขอให้ทา่ นจงได้รบั ทีนຄ งั ຄ
อัน มีเกียรติ การต้อนรับ อัน มีเกียรติ การเชือ เชิญ อัน มีเกียรติ ใน
เทวสมาคมและเทวสภานัน ๆ ทุกครัง ไป เทวดาองค์ใดทีเຄ มตตาทํา
ตามคําขอร้องของข้าพเจ้า ขอให้ม ีสว่ นบุญ จากข้าพเจ้า ตลอดกาล
เป็ นนิตย์ในกาลทุกเมือຄ เทอญ
สิงຄ ใดทีຄ ขา้ พเจ้า เคยล่วงเกิน ท่านทัง หลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านจงโปรด
เมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ขา้ พเจ้าด้วยเทอญ
สิงຄ ใดในการเวียนว่ายตายเกิด ท่านทัง หลายเคยล่วงเกิน ข้าพเจ้ามาในภพใดชาติใด ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็ นอโหสิกรรมทัง
หมดทัง สิน ขอกรรมอันนัน อย่าได้ไปเบียดเบียนบีฑาท่าน ในกรณี
ใด ๆ ต่อไปอีกเลย
ขออุทศิ กุศลไปกับ กระแสเมตตาจิต ของท่าน ลูก หลานบริวาร
และผู้เกียຄ วข้องของท่านจะอยู่ภพใดภูมิใด ข้าพเจ้า ขออุทศิ บุญ ไป
กับกระแสเมตตาจิตของท่านไปถึงเขาเหล่านัน ขอลูกหลานบริวาร
และผูเ้ กียຄ วข้องของท่านจงได้รบั ส่วนบุญจากข้าพเจ้าอย่างเต็มทีຄ ขอ
ท่านทัง หลายจงอยูด่ มี สี ขุ พร้อมด้วยลูกหลานบริวารและผูเ้ กียຄ วข้อง
พร้อมหน้าพร้อมตา อยูด่ มี สี ขุ เจริญทัวหน้
ຄ าในภูมทิ พิ ย์ภมู ธิ รรมของ
ท่านยิงຄ ๆ ขึน ไปในกาลทุกเมือຄ เทอญ
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ข้าพเจ้าขอตัง เครือຄ งสักการะนีเพือຄ เป็ นเกียรติแก่ทา่ นผู้บาํ เพ็ญ
ทานทุก ท่าน ท่านผู้บาํ เพ็ญ ศีล ทุก ท่าน ท่านผู้บาํ เพ็ญ ภาวนาทุก
ท่าน ท่านผู้บาํ เพ็ญ บารมีทุก ท่าน ท่านผู้บาํ เพ็ญ ความดีทุก ท่าน
ท่านผู้บาํ เพ็ญ กุศลจิต ทุก ท่าน ขออนุโมทนาในบุญ กุศลของท่านผู้
บําเพ็ญทาน ผู้บาํ เพ็ญศีล ผู้บาํ เพ็ญภาวนา ผู้บาํ เพ็ญบารมี ท่าน
ผู้บาํ เพ็ญ ความดี ท่านผู้บาํ เพ็ญ กุศลจิต ทุก ท่าน ขอป่ าวประกาศ
คุณ งามความดีของท่านไปตลอดหมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล
อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จง
มาชืนຄ ชมยินดีอนุโมทนาต่อจิตวิญญาณผูส้ ร้างบารมีสร้างความดีใน
โลกธาตุทงั  ปวงในกาลทุกเมือຄ เทอญ
สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้าได้เคยผิดพลาดบกพร่องต่อทานทัง ปวง ต่อศีล
ทัง ปวง ต่อ การบําเพ็ญ ภาวนาทัง ปวง ต่อ การสร้างบารมีทงั  ปวง
ต่อ การสร้างความดีทงั  ปวง ต่อ การสร้างกุศลจิต ทัง ปวง ข้าพเจ้า
ขอตัง จิต ด้วยความเจียมตัว เจียมตน แสดงการกราบขอขมาขอลา
โทษ ต่อ ความบกพร่องของข้าพเจ้า ต่อ ทานทัง ปวง ต่อ ศีล ทัง ปวง
ต่อภาวนาทัง ปวง ต่อบารมีทงั  ปวง ต่อความดีทงั  ปวง ต่อกุศลจิตทัง
ปวง ต่อ ไปข้าพเจ้า จะตัง จิต วิญญาณของข้าพเจ้า ให้เป็ น ผู้เกรงอก
เกรงใจ ยําเกรง ต่อทานทัง ปวง ต่อศีลทัง ปวง ต่อภาวนาทัง ปวง ต่อ
บารมีทงั  ปวง ต่อความดีทงั  ปวง ต่อกุศลจิตทัง ปวง และข้าพเจ้าจะ
ตัง จิตเคารพยําเกรงต่อท่านผูบ้ าํ เพ็ญทานทัง ปวง ต่อท่านผูบ้ าํ เพ็ญ
ศีลทัง ปวง ต่อท่านผูบ้ าํ เพ็ญภาวนาทัง ปวง ต่อท่านผูบ้ าํ เพ็ญบารมี
ทัง ปวง ต่อท่านผูบ้ าํ เพ็ญความดีทงั  ปวง ต่อท่านผูบ้ าํ เพ็ญกุศลจิตทัง
ปวง
พระศาสดาตรัส ว่า บุคคลใดบําเพ็ญ ทานและสร้างบารมี โดย
เคารพ จะได้อานิสงส์ยงิຄ ใหญ่กว่าผูท้ สຄี ร้างโดยไม่เคารพ วันนีขา้ พเจ้า
ได้มาตัง เครือຄ งสักการะแสดงสามีจกิ รรม ต่อการบําเพ็ญทานทัง ปวง
๓๘๖
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ต่อการบําเพ็ญศีลทัง ปวง ต่อการบําเพ็ญภาวนาทัง ปวง ต่อการบําเพ็ญ บารมีทงั  ปวง ต่อ การบําเพ็ญ ความดีทงั  ปวง ต่อ การบําเพ็ญ
กุศลจิตทัง ปวง
ขอให้เทวดาทัง หลาย จงจํา ข้าพเจ้า ไว้วา่ ต่อ ไปนี ข้าพเจ้า
จะเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญทานด้วยจิตเคารพ เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญศีลด้วยจิตเคารพ
เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญภาวนาด้วยจิตเคารพ เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญบารมีดว้ ยจิตเคารพ
เป็ น ผู้บาํ เพ็ญ ความดีดว้ ยจิต เคารพ เป็ น ผู้บาํ เพ็ญ กุศลจิต ด้วยจิต
เคารพ ข้าพเจ้าจะน้อมจิตยําเกรงต่อความดีทงั  ปวง สิงຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้า
เคยล่วงเกินต่อความดี ต่อคนดีทงั  ปวง มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี หรือข้าพเจ้าเคยล่วงเกินบุคคลใด ๆ ผูม้ เี จตนาในการสร้าง
บารมีในภพชาติใด ๆ
ข้าพเจ้า ขอตัง ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ขอยอมรับ สํานึก ผิด ตัง
จิต ขอขมา ต่อ หน้า พระพุทธ ต่อ หน้า พระธรรม ต่อ หน้า พระสงฆ์
ต่อ หน้า พระโพธิสตั ว์ทุก องค์ ต่อ หน้า เทวดาทัง หลาย ต่อ หน้า จิต
วิญญาณทุกดวง ขอแสดงอาการละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ สํานึกผิด
ในบาปกรรมทีทຄ าํ มา ต่อไปนีจะตัง ตา ละชัวຄ ประพฤติดี ทําจิตให้ขาว
รอบ เชือຄ ฟั งพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ์ ขอ
ให้ขา้ พเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร ข้าพเจ้าจะ
สร้างกุศลอันใด ขอให้สาํ เร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้าในเส้นทาง
นิพพาน คุณธรรมทุก ประการ จงบังเกิด ขึน ในใจของข้าพเจ้า ณ
กาลบัดเดียງ วนีดว้ ยเทอญ
บัดนี ข้าพเจ้าได้ตงั  จิตเคารพต่อทานทัง ปวง ต่อศีลทัง ปวง ต่อ
การบําเพ็ญภาวนาทัง ปวง ต่อการสร้างบารมีทงั  ปวง ต่อการสร้าง
ความดีทงั  ปวง ต่อ การสร้างกุศลจิตทัง ปวง และได้ขอขมาลาโทษ
ต่อความบกพร่องทีขຄ า้ พเจ้าเคยมีต่อการบําเพ็ญทานทัง ปวง ต่อการ
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บําเพ็ญ ศีล ทัง ปวง ต่อ การบําเพ็ญ ภาวนาทัง ปวง ต่อ การบําเพ็ญ
บารมีทงั  ปวง ต่อการบําเพ็ญความดีทงั  ปวง ต่อการบําเพ็ญกุศลจิต
ทัง ปวงแล้ว ข้าพเจ้าขอประกาศต่อเทวดาทัง หลาย ขอให้ทา่ นจงนํา
ข่าวสาร ไปบอกนายบัญชีทจຄี ดจารึกคุณความดีของข้าพเจ้าในอดีตกาล ถ้าในอดีตกาล ข้าพเจ้าเคยให้ทานโดยไม่เคารพ รักษาศีลโดย
ไม่ เคารพ บําเพ็ญ ภาวนาโดยไม่ เคารพ สร้างบารมีโดยไม่ เคารพ
สร้างความดีโดยไม่เคารพ สร้างกุศลจิตโดยไม่เคารพ บัดนีขา้ พเจ้า
ได้สาํ นึกผิดและตัง จิตกราบขอขมาขอลาโทษแล้ว ขอนายบัญชีทงั 
หลายจงเปลียຄ นการจารึกบุญของข้าพเจ้าในอดีตทีຄทาํ โดยไม่เคารพ
ทีຄจารึก เอาไว้ในบัญชีชนั  รอง ขอนายบัญชีทงั  หลายจงเปลียຄ นการ
จารึกบุญนัน ไปสู่บญ
ั ชีทองคํา บัญชีทองคําฝั งเพชร บุญบารมีใดทีຄ
ข้าพเจ้าเคยสร้างโดยไม่เคารพในอดีตกาล แล้วเป็ นเหตุให้บุญกุศล
นัน มาส่งผลให้ขา้ พเจ้าในปั จจุบนั นีอย่างไม่เต็มทีຄ อย่างเหลือบ่ากว่า
แรง อย่างหมดแรง อย่างไม่มแี รง อย่างฝื ดเคือง อย่างยากลําบาก
ตัง แต่นตี ่อไป ขอนายบัญชีจงป่ าวประกาศการจารึกบุญของข้าพเจ้าทีเຄ ปลียຄ นมาจารึกใหม่ในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝั งเพชร อัน
เป็ นทีຄจารึกของบุคคลผู้ทาํ บุญโดยความเคารพ ให้ทานโดยเคารพ
รักษาศีลโดยเคารพ เจริญภาวนาโดยเคารพ สร้างบารมีโดยเคารพ
สร้างความดีโดยเคารพ สร้างกุศลจิตโดยเคารพ ขอเทวดาทัง หลาย
จงป่ าวประกาศต่อโลกธาตุวา่ เดียງ วนีขา้ พเจ้าได้เป็ นคนใหม่แล้ว ได้
เปลียຄ นตัวเองมาเป็ นผูท้ มຄี คี วามเจียมตัว มีความเคารพยําเกรงอย่าง
แรงกล้า ต่อความดีและคนดีทงั  ปวง ขอให้เทวดาซึงຄ เป็ นหมูญ
่ าติทงั 
หลายและเทวดาทัง หลายทีຄเคยร่วมบุญ กุศลกับ ข้าพเจ้า มาในอดีตกาล จงมาช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างแข็งขัน ให้ขา้ พเจ้าเจริญรุง่ เรือง
ในกาลต่อไป เพราะข้าพเจ้าในตอนนีได้เปลียຄ นจิตของข้าพเจ้าให้มา
สร้างกุศลบารมีโดยความเคารพแล้ว
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ด้วยเดชบารมีแห่งบุญกุศลทีขຄ า้ พเจ้าบําเพ็ญโดยเคารพและบารมีของเทวดาหมู่ญาติทຄรี บั รู้คาํ อธิษฐานทีຄขา้ พเจ้าตัง ขึน นี ตัง แต่นี
ต่อไปขอให้ขา้ พเจ้าพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย พ้นเคราะห์
เสนียดจัญไร พ้นวิบากกรรมทัง ปวง พ้นหนีสนิ ทัง ปวง พ้นปั ญหา
ทัง ปวง พ้น อุปสรรคทัง ปวง พ้น คนเลวทัง ปวง พ้น คนชัวทั
ຄ ง ปวง
พ้น คนใส่ รา้ ยป้ ายสีทงั  ปวง พ้น คนหัก หลัง ทรยศทัง ปวง ข้าพเจ้า
ประกอบกิจการอันใด ขอให้สาํ เร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้าทุก
ประการ บุญ กุศลทัง ปวงของข้าพเจ้า ทีຄได้เปลียຄ นมาจารึก ในบัญชี
ทองคํา บัญชีทองคําฝั งเพชรนีแล้ว จงมาเกือ หนุนให้ขา้ พเจ้าเข้าถึง
พระนิพพานอย่างง่ายดาย ตราบใดทียຄ งั ไม่ถงึ พระนิพพาน ขึน ชือຄ คํา
ว่าไม่มแี ละไม่รู้ อย่าได้ประสบพบเจอ ข้าพเจ้าประกอบกิจการอันใด
ขอให้คล่องตัวทุกอย่าง ราบรืนຄ ทุกอย่าง รุง่ เรืองทุกอย่าง สําเร็จทุก
อย่าง สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการในกาลทุกเมือຄ เทอญ ข้าพเจ้าประกอบกิจการอันใดทีไຄ ม่ผดิ ทํานองคลองธรรม ขอให้สาํ เร็จสม
ปรารถนา เป็ นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทงั  ปวง ด้วยบารมีเทวานุภาพ
บันดาลให้เป็ นไป เทวดาองค์ใดช่วยทําคําอธิษฐานของข้าพเจ้าให้
ศักดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิ ຈ ขอให้มสี ว่ นบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็ นนิตย์ใน
กาลทุกเมือຄ เทอญ
ด้วยอํานาจบุญกุศลของข้าพเจ้าทีไຄ ด้ยา้ ยมาจารึกบนบัญชีทองคํา
บัญชีทองคําฝั งเพชร ณ กาลบัดนีแล้ว กุศลบารมีนนั  อันเป็ นบารมี
สีทอง บารมีแสงทอง บารมีสธี รรม บารมีแสงธรรม ขอบารมีเหล่า
นัน จงมารวมตัวกัน ให้ขา้ พเจ้าเจริญในพระพุทธศาสนา เจริญใน
ธรรมะทัง ปวง แตกฉานในธรรม แก่กล้าในธรรม ได้บรรลุธรรม ได้
บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อย่างง่ายดาย ได้บรรลุปฏิสมั ภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ และคุณธรรมทัง หลายทีบຄ ณ
ั ฑิตทาง
พุทธศาสนาสรรเสริญ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเดชบารมีบุญ กุศลของ
ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานย้ายบัญชีทองคำ
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ข้าพเจ้าทีຄยา้ ยมาจารึกในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝั งเพชร ตัง แต่
บัดนีต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้
นีดว้ ยเทอญ
สิงຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าได้หาญกล้ามาอธิษฐานนี ถ้าหากว่าล่วงเกินสิงຄ
ศักดิสຈ ทิ ธิใຈ นกรณีใด ๆ ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมาขอลาโทษ
สิงຄ ศักดิสຈ ทิ ธิทຈ งั  หลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้อภัยและ
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในทีทຄ ุกสถานในกาลทุกเมือຄ เทอญ
พุทธัง ปสิ ทธิ ธัมมัง ปสิ ทธิ สั งฆัง ปสิ ทธิ
ขอให้คาํ อธิษฐานของข้าพเจ้าในวันนี จงศักดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิอຈ ย่าง
เต็ม ทีຄ ด้วยบารมีพระพุทธเจ้า ทุก พระองค์ พระปั จเจกพุทธเจ้า ทุก
พระองค์ พระอริยสาวกทุกองค์ พระโพธิสตั ว์ทกุ องค์ พรหมทุกองค์
เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ท่านผูม้ พี ระคุณผูม้ บี ุญคุณ ทุก ท่าน และบารมีบุญ กุศลของข้าพเจ้า ทีຄยา้ ยมาจารึก ในบัญชี
สีทอง บัญชีทองคํา บัญชีทองคํา ฝั งเพชร และเทวดาทีຄเคยสร้าง
บารมีกบั ข้าพเจ้าทัง หลาย เมตตาบันดาลให้เป็ นไป ให้สมั ฤทธิผล
ศักดิสຈ ทิ ธิ ຈ ทุกข้อทุกประการในกาลทุกเมือຄ เทอญ
สัตว์ทงั  หลายทัง ปวงในทิศเบือ งหน้า จงเป็ นสุขเถิด จงพ้นทุกข์
เถิด จงมีสว่ นแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทงั  หลายทัง ปวงในทิศ
เบือ งขวา จงเป็ นสุข เถิด จงพ้น ทุกข์ เถิด จงมีสว่ นแห่ง บุญ ของ
ข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทงั  หลายทัง ปวงในทิศเบือ งหลัง จงเป็ นสุขเถิด จง
พ้นทุกข์เถิด จงมีสว่ นแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทงั  หลายทัง ปวง
ในทิศเบือ งซ้าย จงเป็ นสุขเถิด จงพ้นทุกข์เถิด จงมีสว่ นแห่งบุญของ
ข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทงั  หลายทัง ปวงในทิศเบือ งล่าง จงเป็ นสุขเถิด จง
พ้นทุกข์เถิด จงมีสว่ นแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทงั  หลายทัง ปวง
ในทิศเบือ งบน จงเป็ นสุขเถิด จงพ้นทุกข์เถิด จงมีสว่ นแห่งบุญของ
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ข้าพเจ้าเถิด
สัตว์ทงั  หลายทัง ปวงทุกทิศทุกทาง จงเป็ นสุขเถิด จงพ้นทุกข์
เถิด จงมีสว่ นแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด
ขอกระแสความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตาจิตของข้าพเจ้า จงแผ่ไปตลอดหมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล
จิตวิญญาณดวงใดสัมผัสกระแสนี ขอให้มสี ว่ นแห่งบุญจากข้าพเจ้า
จงทุกประการ จิตวิญญาณดวงใดทีຄรู้แล้ว ขอให้อนุโมทนาเองเถิด
จิต วิญญาณดวงใดทีຄยงั ไม่รู้ ขอให้ เทวดาทัง หลายจงบอกจิต วิญญาณเหล่านัน ให้รู้ เพราะเหตุทไຄี ด้อนุโมทนาในกุศลทีขຄ า้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญ จิตวิญญาณเหล่านัน จงเป็ นสุข พ้นทุกข์ทงั  ปวง ความปรารถนา
ทีดຄ งี ามของท่านจงเต็มรอบบริบรู ณ์ทกุ ประการในกาลทุกเมือຄ เทอญ
เทวดาองค์ใดทีຄนํา กระแสเมตตาจิต ของข้าพเจ้า ไปปรากฏในทีຄต่าง
ๆ ขอให้ม ีสว่ นบุญ จากข้าพเจ้า ตลอดกาลเป็ น นิตย์ ในกาลทุก เมือຄ
เทอญ
ขอเชิญเทวดาทัง หลายทีຄเมตตามาสู่สมาคมนี มาสู่มงคลพิธีนี
หรือ ว่า รับ รู้ในมงคลพิธีนี ขอน้อมอัญเชิญ ท่านทัง หลาย จงโปรด
เมตตามาเป็ น กัลยาณมิตรฝ่ ายภูม ิทพิ ย์ ภมู ธิ รรมของข้าพเจ้า บุญ
กุศลทีຄขา้ พเจ้า บําเพ็ญ ทัง ปวง ขอจงได้แก่ ทา่ นเทวดาทัง หลาย ทีຄ
เมตตาถ่อมองค์ลงมาเป็ น กัลยาณมิตรในฝ่ ายภูมทิ พิ ย์ภมู ธิ รรมของ
ข้าพเจ้า ในกาลทุก เมือຄ ข้าพเจ้า ขออนุโมทนาในบุญ กุศลของท่าน
เทวดาทัง หลายทัง ปวง ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีสว่ นบุญจากท่านทัง หลาย
จงทุกประการ ขอป่ าวประกาศคุณงามความดีของท่านทัง หลายไป
ตลอดหมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณ
ทุก ดวง ทุก เทวสมาคม ทุก เทวสภา จงรับ รู้ รบั ทราบ คุณ งาม
ความดีททຄี า่ นบําเพ็ญมาแล้วด้วยดีในกาลทุกเมือຄ เทอญ ขออุทศิ กุศล
ไปถึง เจ้ากรรมนายเวรของท่านทีຄ ทา่ นเคยล่วงเกิน เขามาในอดีตของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานย้ายบัญชีทองคำ
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กาล เจ้ากรรมนายเวรเหล่านัน จงได้รบั บุญกุศลจากข้าพเจ้าและจง
ยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ทา่ นเทวดาทัง หลาย ทีเຄ มตตามาเป็ นกัลยาณมิตรในฝ่ ายภูมทิ พิ ย์ภมู ธิ รรมของข้าพเจ้า เมือຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าบําเพ็ญ
บุญกุศล ขออุทศิ บุญถวายแก่ทา่ นเป็ นอัตโนมัตทิ ุกครัง ท่านจงอนุโมทนาเอาเองทุกครัง ทุกครัง เถิด ขอเราจงมามีสว่ นเจริญรุง่ เรืองใน
พระพุทธศาสนาร่วมกัน ขอให้ทา่ นจงเจริญในภูมทิ พิ ย์ภมู ธิ รรมของ
ท่าน ขอให้ขา้ พเจ้าทีຄสร้างบารมีในเมืองมนุษย์นีจงเจริญรุง่ เรืองใน
พระพุทธศาสนา เจริญในบุญบารมีธรรม ประกอบกิจการอันใดทีไຄ ม่
ผิด ทํานองคลองธรรม ขอให้สาํ เร็จ สมปรารถนาเป็ น อัศจรรย์เหนือ
มนุษย์ทงั  ปวง ด้วยบารมีเทวานุภาพบันดาลให้เป็ นไป เทวดาองค์
ใดเมตตาทําคําอธิษฐานของข้าพเจ้าให้ศกั ดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิ ຈ ขอให้มสี ว่ น
บุญจากข้าพเจ้า ตลอดกาลเป็ นนิตย์ ในกาลทุกเมือຄ เทอญ
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คำอธิษฐานเมื่อออกรถและเดินทางไกล
สาธุ พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สั งฆัง อาราธนานัง
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้คาํ
อธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิสຈ ทิ ธิมຈ ฤี ทธิจຈ งทุกประการเทอญ
ข้าพเจ้า ขออาราธนาบารมี ของพระพุทธเจ้า ทุก พระองค์ พระ
ปั จเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสตั ว์ทกุ องค์
พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มพี ระคุณ
ทุกท่าน จงโปรดเมตตามาคุม้ ครองรักษารถคันนี ให้สะดวกปลอดภัยปราศจากอันตรายทัง หลายทัง ปวงด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ
ให้บุญกุศลทีขຄ า้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขออุทศิ
ให้แก่พระศรีอาริย์ เจ้าแม่กวนอิม ท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุโลกบาลทัง สีຄ และเทวดาทัง หลายทัง ปวง ขอให้ทา่ นจงอนุโมทนาและ
จงโปรดเมตตาส่ง เทวดาทีຄเป็ น สัมมาทิฏฐิมาคุม้ ครองรักษารถคัน นี
ด้วยเทอญ
เทวดาองค์ใดทีโຄ ปรดเมตตามาคุม้ ครองรักษารถคันนี ในตอนนี
ก็ดี หรือทีຄจะมีเมตตามาคุม้ ครองรักษารถคันนีในโอกาสกาลต่อไป
ข้างหน้าก็ดี ข้าพเจ้าขอตัง คําอธิษฐานจิตไว้วา่ ขอให้ทา่ นได้มสี ว่ น
ในบุญ กุศลทัง ปวงทีຄขา้ พเจ้า ได้เคยบําเพ็ญ มา ทัง ในอดีตชาติและ
ปั จจุบนั ชาติจงทุกประการด้วยเทอญ และขอให้ทา่ นจงโปรดเมตตา
คุม้ ครองรักษารถคันนีและผูโ้ ดยสาร ให้ปราศจากอันตรายทัง หลาย
ทัง ปวง คิดประกอบกิจการอันใด ขอให้สาํ เร็จเป็ นอัศจรรย์ ด้วยเหตุ
แห่งบุญบารมีของท่านทัง หลาย ได้โปรดเมตตาบันดาลให้เป็ นไปใน
ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานเมื่อออกรถและเดินทางไกล

๓๙๓

กาลทุกเมือຄ ด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ
ให้บุญกุศลทีขຄ า้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขออุทศิ
ให้ แก่ จติ วิญญาณตลอดรายทางทีຄขา้ พเจ้า ขับ รถคัน นี ผา่ นไป ขอ
ให้ทา่ นจงมีสว่ นแห่ง บุญ ทีຄขา้ พเจ้า ได้บาํ เพ็ญ มาแล้ว จงทุก ประการ
และขอให้ทา่ นจงคุม้ ครองรักษาปกป้ องคุม้ กันภัยให้แก่รถคันนี ให้
ปราศจากอุปสรรคเภทภัยทีຄจะมาเบียดเบียนบีฑา ในตลอดทุกเส้น
ทางทีขຄ บั ผ่านไปในกาลทุกเมือຄ ด้วยเทอญ
พุทธัง ปสิ ทธิ ธัมมัง ปสิ ทธิ สั งฆัง ปสิ ทธิ ขอบารมี พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ประสิทธิให้คาํ อธิษฐานของข้าพเจ้า
นีสาํ เร็จสมความมุง่ มาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ สาธุ
พระชุมพล พลปฺโญ เขียนเมือຄ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๓๙๔
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บทขอขมากรรมสำนึกผิด
หลวงพ่อชุมพล พลปฺโญ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ด้วยเดชะ พุทธบารมี ธัมมบารมี สังฆบารมี ข้าพเจ้าจะขอน้อม
อัญเชิญสิงຄ ศักดิสຈ ทิ ธิ ຈ และเทวดาทัง หมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล
อนันตจักรวาล มาเป็ นพยานในการขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรม
สํานึกผิด ตัง จิตใหม่ ของข้าพเจ้า ในกาลบัดนีดว้ ยเทอญ
ข้าพเจ้าจะขอตัง ความใฝ่ ดี ความละอายต่อบาป และความเกรง
กลัวต่อบาป ไว้เป็ นเบือ งหน้า จะกราบแทบเท้าขอขมา ขอลาโทษ
กระทําคืนความผิดของตน ต่อหน้าสิงຄ ศักดิสຈ ทิ ธิ ຈ ดังนี
๑. สิงຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์
พระธรรมเจ้าทุกทุกพระธรรมขันธ์ พระปั จเจกพุทธเจ้าทุกทุก
พระองค์ พระอริยสงฆ์สาวกทุกทุกองค์ และปูชนียวัตถุสถาน
อันเกียຄ วเนืຄองกับพระรัตนตรัยและสิงຄ มีคณ
ุ ทุกทุกสิงຄ สถาน มา
ในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่ เจตนาก็ดี ทัง
หมดทัง สิน
๒. สิงຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อพระโพธิสตั ว์ทุกทุกองค์ และ
ท่านผูท้ รงคุณ ซึงຄ กําลัง ขวนขวายสร้างบารมี อยู่ ในเส้น ทาง
เครือข่ายแห่งพุทธะทัง ปวง มาในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็
ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทัง หมดทัง สิน
๓. สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า ได้ เคยล่วงเกิน ต่อ บิดามารดาผู้ม ีพระคุณ ชุบ
เลีย งข้าพเจ้ามาตัง แต่เท้าเท่าฝาหอย มีการไม่รูจ้ กั สํานึกบุญคุณทีทຄ า่ นชุบเลีย งมา ดือ ด้านไม่ฟังคําสังสอน
ຄ
ต่อล้อต่อเถียง
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ทําให้ทา่ นเสียใจ ไม่กระทําตามโอวาททีทຄ า่ นสอนสังຄ ไม่ขวนขวายตอบแทนบุญคุณท่าน มาในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็
ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทัง หมดทัง สิน
๔. สิงຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อครูบาอาจารย์ผสู้ อนสังด้
ຄ วย
หวังดี โอบอ้อมอารีม พี ระคุณเกือ หนุน ด้วยเมตตา โดยทําให้
ท่านต้องระอา เพราะความดือ ด้านถือตัว หัว แข็ง บ้างก็ แข่ง
ดีเข้าใจว่าตัวเองนีเก่งกล้า ทัง ทีຄสงวนรักษาความโง่เขลาเบา
ปั ญญาไว้อย่างประคบประหงม ไม่น้อมรับโอวาททีทຄ า่ นเมตตา
สอนสังด้
ຄ วยห่วงใย ทําให้ทา่ นผู้หวังดีตอ้ งคับแค้นแน่นใจ มา
ในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่ เจตนาก็ดี ทัง
หมดทัง สิน
๕. สิงຄ ใดทีขຄ า้ พเจ้าได้เคยหักหลัง ทรยศ คดโกง ต่อท่านผูม้ พี ระคุณ ผู้ม ีบุญคุณ ต่อ ท่านผู้ม ีความซืຄอสัตย์ จงรัก ภักดี จริงใจ
ต่อข้าพเจ้า มาในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่
เจตนาก็ดี ทัง หมดทัง สิน
๖. สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้าได้เคยลบหลู่ลว่ งเกิน ต่อท่านผู้มคี ณ
ุ ธรรมอัน
สูงส่ง เพราะความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ ก็ดี หรือเพราะความเย่อหยิงຄ ถือดี ยกตนข่ม ท่าน มาในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี
เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทัง หมดทัง สิน
๗. สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า ได้เคยแสดงความไม่ ยาํ เกรง ต่อ จิต วิญญาณ
ทัง ในภูมชิ นั  สูง ภูมชิ นั  กลาง ภูมชิ นั  ตํຄา ได้เคยล่วงเกินทําร้าย
ทําลายให้ทา่ นเดือดร้อน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทัง
หมดทัง สิน
๓๙๖
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๘. สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า ได้ เคยทําให้ ทา่ นผู้ ใกล้ ชดิ สนิท แน่น ทัง เป็ น
ญาติมติ รสามีภรรยาลูกหลานเหลนสืบสายโลหิต ต้องคับแค้น
ขัดข้อง ผิดหมองใจ โดยการแสดงนิสยั อันธพาลมารโหดร้าย
ต่อคนใกล้ชดิ มองข้ามคนสนิทไปสนใจแต่คนนอก ทําให้ทา่ น
ต้องน้อยใจ เสียใจ นําตาตก เพราะว่า ข้าพเจ้า ถือ ทิฏฐิหยาบ
กระด้าง เอาแต่ ใจและความต้องการของตัว เองเป็ น ใหญ่ มา
ในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่ เจตนาก็ดี ทัง
หมดทัง สิน
๙. สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้าได้เคยกระทําไปโดยไม่สมควรแก่ศกั ดิศຈ รีและ
ฐานะ กระทําไปโดยไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป ผิด
สัจจะ ผิด ศีล ผิด ธรรม ไม่ ยาํ เกรงต่อ โอวาทของพระศาสดา
โดยละเมิด ข้อ ห้าม หรือ ไม่ เอือ เฟื อ กระทํา ตามทีຄ พระองค์ สงั ຄ
สอน มาในอดีตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนา
ก็ดี ทัง หมดทัง สิน
๑๐. สิงຄ ใดทีຄขา้ พเจ้า ได้เคยกระทํา การกักขฬะ เหีย มโหด เลวร้าย
อาฆาต พยาบาท สาปแช่ง จองเวร อิจฉา ริษยา ไม่ อยาก
ให้คนอืຄน ได้ดี ทัง ด่า ว่า ใส่ รา้ ยป้ ายสี นินทา กล่าววาจาส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคีกนั ปั  น โยนความผิด ให้ผู้อຄนื โดยไม่
เป็ นความจริง หรือพูดจาพล่อย ๆ โดยไม่ยงั  คิดไม่รบั ผิดชอบ
อัน เป็ น เหตุ ให้ผู้อຄนื ต้องลําบากเดือดร้อน มาในอดีตชาติก็ ดี
ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทัง หมดทัง สิน
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ข้าพเจ้า ขอตีแผ่ ความจริงใจ ใน
การยอมรับสํานึกผิดของข้าพเจ้า ไปตลอดหมืนຄ โลกธาตุ แสนโกฏิ
จักรวาล อนันตจักรวาล
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ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ ได้โปรดเมตตามาเป็ น
พระประธาน ในการขอขมาลาโทษของข้าพเจ้า ในกาลครัง นี ดว้ ย
เทอญ
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึก ผิด ใน
บาปกรรมทีทຄ าํ มา ต่อไปนีจะตัง ตา ละชัวຄ ประพฤติดี ทําจิตให้ขาว
รอบ เชือຄ ฟั งพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ์
ด้วยอํานาจเดชพระเมตตาของพระบรมศาสดาจารย์เจ้า ในวาระ
โอกาสทีขຄ า้ พเจ้าได้กราบขอขมาลาโทษ ยอมรับสํานึกผิดในกาลครัง
นี ขอให้ญาณบารมีของข้าพเจ้าได้ผดุ เกิดใหม่ ภายใต้รม่ ธรรมรอย
พระพุทธบาท ปกเกล้า ปกเกศ ให้ขา้ พเจ้าได้เจริญรุง่ เรือง ร่มเย็น
เป็ นสุข ในเส้นทางธรรมยาตราของพระพุทธองค์ตลอดไป
ในวาระมงคลโอกาส ทีขຄ า้ พเจ้าได้เกิดใหม่ ภายใต้รม่ พระบารมี
ธรรมญาณของพระองค์เจ้านี ข้าพเจ้าจะพึงแสดงออก ซึงຄ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบด้วยกุศลและเมตตา ต่อสรรพสัตว์
ทัง หลายทัง ปวง ข้าพเจ้าจะตัง จิตยําเกรงอย่างแรงกล้า ต่อพระพุทธเจ้า ต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระสงฆเจ้า มีความละอายและเกรงกลัวต่อ
บาป มีความยินดีในการบริจาคทาน ในการรักษาศีล ในการเจริญ
ภาวนา ในการสร้างบารมี ในการสร้างความดี ในการสร้างกุศลจิต
ในทีทຄ ุกสถาน ในกาลทุกเมือຄ
เพราะว่าข้าพเจ้าได้มศี รัทธาความเชือຄ อย่างแรงกล้าในเรือຄ งกฎ
แห่งกรรม ว่าบุคคลกระทําการสิงຄ ใด ไม่วา่ ดีหรือชัวก็
ຄ ตาม ตนเองนันຄ
แล ทีจຄ ะเป็ นผูร้ บั ทัง ผลดีและผลชัวຄ ไม่ใช่ผอู้ นຄื จะมาเป็ นผูร้ บั ผล ตน
เองนันแลที
ຄ
ຄจะเป็ นผู้รบั ผลอย่างเต็มทีຄ อย่างถีถຄ ว้ นทุกคดี ไม่วา่ ชัวຄ
หรือดี เป็ นกฎตายตัว ตลอดกาลนาน จนสิน โลก
ข้าพเจ้าขอตีแผ่ความจริงใจไปตลอดโลกธาตุ ประกาศโทษตน
๓๙๘

เปตวัตถุ

ด้วยความละอายต่อ บาป และความเกรงกลัว ต่อ บาป ข้าพเจ้า จะ
ขวนขวายปรับปรุง ตนเป็ น คนใหม่ จะเห็น โทษในความชัวแม้
ຄ เล็ก
น้อย แล้วไม่ฝืนกระทํา จะเห็นคุณในความดีแม้เล็กน้อย แล้วขวนขวายกระทําโดยเคารพเอือ เฟื อ จะไม่ประมาท ไม่ทอดธุระ ไม่เชือน
แช ต่อความดีและคนดีทงั  ปวง จะไม่ทาํ ตัวให้คนุ้ เคยเป็ นสหายใกล้
ชิด ต่อความชัวและคนชั
ຄ
วทั
ຄ ง ปวง จะขวนขวายคบหากัลยาณมิตรผู้
เป็ นบัณฑิต เพือຄ เกือ หนุนซึงຄ กันและกัน ในเส้นทางแห่งการปฏิบตั -ิ
บูชา ด้วยความยําเกรงอย่างแรงกล้าต่อพระธรรม ไปจนกว่าทีจຄ ะถึง
ซึงຄ พระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นีดว้ ยเทอญ
พระชุมพล พลปฺโญ เขียนเพือຄ เป็ นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(บทขอขมากรรมสํานึก ผิด นีຆ ถ้า ใครใช้ทกุ วัน จะช่วยแก้ไขวิบากเวร
กรรมให้เบาบางลง และช่วยให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบตั ธิ รรมเป็ นอย่าง
ยิง )
(ไม่สงวนลิขสิทธิ)ຉ

ของฝากท้ายเล่ม - บทขอขมากรรมสำนึกผิด

๓๙๙

หากพบหนังสือเสียหายจากการพิมพ์
กรุณาส่งคืน
บริษทั สยามคัลเลอร์พริน จํากัด
ตามทีอຄ ยูด่ า้ นหน้า
ทางโรงพิมพ์จะจัดส่งหนังสือเล่มใหม่ไปให้
โดยไม่คดิ มูลค่า
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