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คำนำ

หนงัสอืเลม่นีชืຄอวา่ เปตวตัถุ เพราะเป็นเรืຄองราวเกีຄยวกบัเปรต
คมัภรีเ์ปตวตัถุนี เป็นคมัภรีท์ีຄนบัเนืຄองจากคมัภรีพ์ระไตรปิฎก
ขา้พเจา้เหน็วา่คมัภรี์เปตวตัถุนีมคีณุประโยชน์มาก เพราะเป็น

การบอกเลา่ชีแจงเรืຄองราว ผลของการกระทาํความชั ຄว และผลของ
การกระทาํความดี ทาํให้ผู้อ่านมคีวามเชืຄอเรืຄองกฎแหง่กรรม เกดิ
ความละอายต่อบาป เกรงกลวัต่อบาป ไมป่ระมาทในชวีติ

ขา้พเจา้จงึได้นําคมัภรี์เปตวตัถุมาจดัพมิพ์เผยแพร่ โดยพยา-
ยามรกัษารปูแบบภาษาตามสาํนวนแปล ทีຄทา่นนกัปราชญ์ราช-
บณัฑติได้แปลไว้ ขา้พเจา้ได้เรยีบเรยีงขดัเกลาสาํนวนบา้ง เพืຄอ
ใหท้า่นสาธุชนผูไ้มคุ่น้เคยกบัสาํนวนภาษาบาลไีดอ้่านงา่ยขึน

การทีຄขา้พเจา้จดัพมิพ์หนงัสอืเลม่นีออกมาเผยแพร่เป็นธรรม-
ทาน หวงัวา่จะเกดิคณุประโยชน์แก่ทา่นสาธุชน และเกดิประโยชน์
โดยรวมแก่พระพทุธศาสนา

กุศลผลบุญใดทีຄเกดิจากการพมิพธ์รรมะเผยแพรข่อใหท้า่นสาธุ-
ชนและสรรพสตัวท์ั งปวงจงมสีว่นในผลบุญนีจงทกุประการ

หนงัสอืเลม่นีมีขอ้ผดิพลาดบกพรอ่งทีຄใด ขา้พเจา้ขอน้อมรบั
เพืຄอแกไ้ขต่อไปในโอกาสขา้งหน้า

คณุความดีทีຄเกดิจากหนงัสอืเลม่นี ถอืวา่เป็นคณุความดีของ
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ทา่นนกัปราชญร์าชบณัฑติในทางพระพทุธศาสนาไดก้ระทาํไว้
ความดใีนการดาํเนินงานขอถวายบชูา พระพทุธ พระธรรม พระ

สงฆ์ บดิามารดา ครบูาอาจารยแ์ละทา่นผูม้พีระคณุ
ธรรมะทีຄข้าพเจ้าบนัทึกไม่สงวนลิขสิทธิຈ
ขอใหธ้รรมะอนัประเสรฐิของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จงแพรข่ยาย

ไปกวา้งไกล ยงัประโยชน์แก่สรรพสตัว์
ขออนุโมทนาต่อทา่นผูม้จีติเป็นกุศล

พระ ชมุพล พลปฺโญ
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ภาพปกหนา รัตนจงกรมเจดีย ทางทิศเหนือของพระมหาเจดียพุทธคยา
ภาพปกหลัง พระมหาเจดียพุทธคยายามคํ่าคืน

ข เปตวัตถุ
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พระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย เปตวัตถุ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น





อุรควรรคที่ ๑

๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ

ว่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนา
พระผูม้พีระภาคเจา้ไดต้รสัพระคาถาเหลา่นีความวา่

[๘๖] พระอรหันต์ทังหลายเปรียบด้วยนา ทายกทังหลายเปรียบ
ด้วยชาวนา ไทยธรรมเปรียบด้วยพชื ผลทานย่อมเกดิแต่
การบริจาคไทยธรรมของทายกแก่ปฏิคาหก พชืนาและการ
หว่านพชืนันย่อมให้เกดิผลแก่เปรตทังหลายและทายก เปรต
ทังหลายย่อมบริโภคผลนัน ทายกย่อมเจริญด้วยบุญ ทายกทาํ
กศุลในโลกนีแล้ว อุทศิให้เปรตทังหลาย ครันทาํกรรมดีแล้ว
ย่อมไปสวรรค์.

จบ เขตตปูมาวตัถุที  ๑

๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ ๑



ปรมัตถทีปนี

อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ

กถาเริ่มต้นปกรณ์
ขา้พเจา้ ขอนมสัการ ซึຄงพระโลกนาถเจ้า ผูป้ระกอบดว้ยพระ

มหากรณุาธคิณุ ผูบ้รรลุฝัຄงแหง่สาครคอืไญยธรรมคอืธรรมทีຄนําประ-
โยชน์ยิຄงใหญ่มาสูผู่รู้ ้ ผูม้เีทศนานยัอนัละเอยีดลกึซึงและวจิติร.

ขา้พเจา้ ขอนมสัการ ซึຄงพระธรรมเจา้ อนัสงูสดุนั น ทีຄพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงบชูาแลว้ ซึຄงเป็นเครืຄองนําสตัวท์ีຄเพยีบพรอ้ม
ดว้ยวชิชาและจรณะใหอ้อกจากโลก.

ขา้พเจา้ ขอนมสัการ ซึຄงพระอรยิสงฆ์ ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยคณุมี
ศลีเป็นตน้ ผูด้าํรงอยูใ่นมรรคและผล ผูเ้ป็นบุญเขต อนัยอดเยีຄยม.

ดว้ยเดชแหง่บุญ อนัเกดิจากการนมสัการพระรตันตรยั ดงักลา่ว
มาแลว้นี ขอขา้พเจา้ จงเป็นผูม้อีนัตรายอนัถกูหว้งบุญนั นกาํจดัไป
แลว้ในทีຄทุกสถาน กเ็ทศนาใดของพระพทุธเจา้ทั งหลาย ประกาศถงึ
กรรมอนัเปรตทั งหลาย ทีຄกระทาํไว้ในชาติก่อน อนัเป็นเหตุนํามา
ซึຄงความตกตํຄาไปเป็นเปรต โดยความต่างกนัแหง่ผลกรรมของเปรต
เหลา่นั น อนันําความสงัเวชให้เกดิโดยพเิศษแก่เหลา่สาธุชน ทาํ
เรืຄองราวรายละเอยีดของกรรมและการสนองผลของกรรมให้ประ-
จกัษ์ เทศนานั นมีเรืຄองทีຄทราบกนัดีแลว้ โดยชืຄอวา่ เปตวตัถุ ทีຄ

๒ เปตวัตถุ



ทา่นผูแ้สวงหาคณุอนัยิຄงใหญ่ ไดส้งัคายนาไวแ้ลว้ ในคมัภรี์ขทุทก-
นิกาย สตุตนัตปิฎก ในพระไตรปิฎก ขา้พเจา้จะยดึเอานยัแหง่คาํ
อธบิายชีแจงความอนัเก่าแก่ดั งเดมิของโบราณบณัฑติ อนัอธบิาย
แจกแจงความของเปตวตัถุนั นมาชีแจงถงึเหตุในเรืຄองนั น ๆ ใหแ้จม่
แจง้โดยพเิศษ จกักระทาํอรรถสงัวรรณนาอนังดงามบรสิทุธิ ຈดว้ยดี
ไมป่ะปนดว้ยถอ้ยคาํทีຄไรแ้ก่นสาร มอีรรถและวนิิจฉยัอนัละเอยีด ไม่
คา้นกบัลทัธขิองพระมหาเถระผู้อยู่ในมหาวหิารตามกาํลงั ขอสาธุ-
ชนทั งหลายจงตั งใจสดบั อรรถสงัวรรณนานั นของขา้พเจา้ ผูก้ลา่ว
อยูโ่ดยเคารพ เทอญ.

บรรดาบทเหลา่นั น บทวา่ เปตวตัถุ ได้แก่ กรรมอนัเป็นเหตุ
ใหส้ตัวน์ั น ๆ มตีวัอยา่งจากเรืຄองบุตรแหง่เศรษฐเีป็นตน้ ไปเกดิเป็น
เปรต. กพ็ระปรยิตัธิรรมอนัเป็นไปโดยประกาศถงึกรรมนั น มอีาทิ
วา่ พระอรหนัต์ทั งหลายเปรยีบดว้ยนา ทา่นประสงค์เอา เปตวตัถุ
ในทีຄนี.

ถามวา่ เปตวตัถุนีนั น ใครกลา่ว กลา่วทีຄไหน กลา่วเมืຄอไร และ
เพราะเหตุไรจงึกลา่ว ? ขา้พเจา้จะเฉลย : จรงิอยู่เปตวตัถุนี เกดิ
ดว้ยเหตุ ๒ อยา่ง คอื ดว้ยอตัถุปปัตตเิหตุคอืเหตุทีຄเกดิขึนแหง่เรืຄอง
๑ และดว้ยอาํนาจคาํถามและคาํตอบ ๑ หนึຄงในสองอยา่งนั น ทีຄ
เกดิดว้ยอตัถุปปัตตเิหตุพระผูม้พีระภาคเจา้เป็นผูต้รสั นอกนั น พระ
นารทเถระเป็นตน้ เป็นผูถ้าม พวกเปรตนั น ๆ เป็นผูแ้ก.้ กเ็พราะ
เหตุทีຄเมืຄอพระนารทเถระ เป็นตน้ กราบทลูถงึคาํถามและคาํตอบ
นั น ๆ แก่พระศาสดา พระศาสดาจงึกระทาํเรืຄองนั น ๆ ใหเ้ป็นกรณี
ยกขึนแลว้ แสดงธรรมแก่บรษิทัทีຄมาประชมุพรอ้มหน้ากนั. ฉะนั น
เปตวตัถุนั นทั งหมด จงึเป็นอนัชืຄอวา่ พระศาสดาตรสัทั งนั น. จรงิ
อยู่ เมืຄอพระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจกัรอนับวร ประทบัอยูใ่น
ทีຄนั น ๆ มกีรงุราชคฤหเ์ป็นตน้ เปตวตัถุนั น ๆ จงึขึนสูเ่ทศนา โดย

อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ - กถาเริ่มต้นปกรณ์ ๓



กระทาํกรรมและผลของกรรม แหง่สตัว์ทั งหลายให้ประจกัษ์ ดว้ย
การถามและแกไ้ขอตัถุปปัตตเิหตุนั น ๆ

กเ็ปตวตัถุนีนั น นบัเนืຄองในสตุตนัตปิฎก ในบรรดาปิฎก ๓ คอื
วนิยัปิฎก สตุตนัตปิฎก และอภธิมัมปิฎก นบัเนืຄองในขทุทกนิกาย
ในบรรดานิกาย ๕ คอื ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยตุตนิกาย องัคตุ-
ตรนิกาย และขทุทกนิกาย สงเคราะหเ์ขา้ในคาถา ในบรรดาศาสนา
มอีงค์ ๙ คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิตุตก
ชาดก อพัภตูธรรม และเวทลัละ. สงเคราะห์เขา้ในธรรมขนัธ์เลก็
น้อย ในบรรดาธรรมขนัธ์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ทีຄพระอานนท์ผู้
เป็นคลงัแหง่การรกัษาธรรม ไดอ้า้งถงึไวอ้ยา่งนีวา่

ข้าพเจ้าเรียนเอาพระธรรมขนัธ์จากพระพทุธเจ้า ๘๒,๐๐๐
พระธรรมขนัธ์ และจากสํานักภกิษุผู้เป็นบัณฑติอกี ๒,๐๐๐
พระธรรมขนัธ์ ฉะนันพระธรรมทีຄเป็นไปในหทยัของข้าพเจ้า
จึงมจีํานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ดงันี.
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อุรควรรคที่ ๑

อรรถกถาเขตตูปมาเปตวัตถุที่ ๑
ก็ พระผูม้พีระภาคเจา้ เมืຄอทรงประทบัอยู่ทีຄพระเวฬุวนัมหา-

วหิาร ใกล้กรงุราชคฤห์ ทรงปรารภเปรตซึຄงเคยเป็นบุตรเศรษฐคีน
หนึຄง จงึตรสัเรืຄองนั นดงัต่อไปนี :-

ไดย้นิวา่ ในกรงุราชคฤห์ ได้มเีศรษฐคีนหนึຄง เป็นคนมั ຄงคั ຄง มี
ทรพัยม์าก มโีภคะมาก มเีครืຄองอุปกรณ์แหง่ทรพัยท์ีຄน่าปลืมใจอยา่ง
มากมาย สั ຄงสมทรพัย์ไว้เป็นจาํนวนหลายโกฏ.ิ ได้มบีุตรคนเดยีว
เป็นทีຄน่ารกั น่าชอบใจ. เมืຄอบุตรนั น รู้เดยีงสา บดิามารดาจงึพา
กนัคดิอยา่งนีวา่ แมต้่อไปในกาลขา้งหน้า ถา้เมืຄอบุตรของเราจะจา่ย
ทรพัยใ์หส้ินเปลอืงไปวนัละ ๑,๐๐๐ ทุกวนั สินเวลาถงึรอ้ยปี ทรพัย์
ทีຄเราสั ຄงสมไว้นี ก็ไม่หมดสินไป. จะประโยชน์อะไร ดว้ยการทีຄจะ
ใหบุ้ตรนีลาํบากในการตอ้งไปศกึษาศลิปะ ขอใหบุ้ตรนีจงมคีวามไม่
ลาํบากกายและจติ บรโิภคโภคสมบตัิตามสบายเถดิ ดงันีแลว้ จงึ
ไม่ให้บุตรศกึษาศลิปะ. ก็เมืຄอบุตรเจรญิวยัแลว้ มารดาบดิาได้นํา
หญงิสาวแรกรุน่ ผูส้มบรูณ์ดว้ยสกุล เป็นสาวและงดงามมาให้ เขาจงึ
เป็นผูเ้อบิอิຄมดว้ยกามคณุ เขาอภริมย์กบัหญงิสาวนั น ไม่ใหเ้กดิแม้
ความคดิถงึธรรม ไมม่คีวามเอือเฟื อในสมณพราหมณ์และคนทีຄควร
เคารพ หอ้มลอ้มดว้ยพวกนกัเลง กาํหนดั ยนิดี ตดิอยู่ในกามคณุ
๕ เป็นผู้มดืมนไปดว้ยโมหะความหลง ให้เวลาผา่นไปอยา่งไร้แก่น
สาร เมืຄอมารดาบดิา ถงึแก่กรรมลง ได้ใหร้างวลัและสิຄงทีຄปรารถนา
แก่นกัราํ นกัรอ้ง เป็นตน้ ผลาญทรพัย์ให้วอดวายไป โดยกาลไม่
นานเทา่ไรนกัก็กลบักลายเป็นคนสินเนือประดาตวั เทีຄยวขอยมืเงนิ
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เลียงชวีติ จนกระทั ຄงวา่ยมืหนีใครไม่ได้อกี เวลาเมืຄอถกูพวกเจา้หนี
ทวงถาม กต็อ้งชดใชโ้ดยการใหท้ีຄนาทีຄสวนและเรอืนเป็นตน้ของตน
แก่พวกเจา้หนีเหลา่นั น ถอืชามกระเบืองเทีຄยวขอทานกนิ พกัอยู่ทีຄ
ศาลาคนอนาถา ในพระนครนั นนั ຄนแล.

ครั นอยู่มาวนัหนึຄง พวกโจรมาประชมุกนัทีຄศาลา เมืຄอเหน็เขา
แลว้ ไดก้ลา่วกะเขาอยา่งนีวา่ นายผูเ้จรญิ ทา่นจะมปีระโยชน์อะไร
ดว้ยการเป็นอยู่ลาํบากอยา่งนี ทา่นยงัเป็นหนุ่ม มเีรีຄยวแรงกาํลงัก็
สมบรูณ์ เหตุไฉนทา่นจงึอยู่เหมอืนมมีอืเทา้พกิลพกิาร มาเถดิ มา
รว่มกบัพวกเราเทีຄยวปลน้ทรพัย์พวกชาวบา้น แลว้จะเป็นอยู่สบาย
ด.ี ชายคนนั น พดูวา่ เราไมรู่ว้ธิกีารทาํโจรกรรม. พวกโจรตอบวา่
ไม่เป็นไร พวกเราจะสอนใหเ้ธอ ขอใหเ้ธอจงเชืຄอฟังคาํของพวกเรา
อยา่งเดยีว. ชายนั นรบัคาํแลว้ ได้ไปกบัพวกโจรเหลา่นั น. ลาํดบั
นั น พวกโจรเหลา่นั น ใชใ้หเ้ขาถอืฆอ้นใหญ่ ตดัชอ่งยอ่งขึนเรอืน สั ຄง
ให้เขายนืตรงทีຄปากชอ่งแลว้สอนวา่ ถา้คนพวกอืຄนมาในทีຄนี เจา้จง
เอาไมฆ้อ้นนีทุบผูน้ั นทเีดยีวใหต้ายเลย. เขาเป็นคนโง่เขลา ไมรู่ส้ ิຄง
ทีຄเป็นประโยชน์และมใิชป่ระโยชน์ ไดย้นือยูแ่ต่ในทีຄนั น มองดทูางมา
ของคนเหลา่อืຄนอยา่งเดยีว. ฝ่ายพวกโจรเขา้ไปยงัเรอืนแลว้ ถอืเอา
สิຄงของทีຄควรถอืเอาไปดว้ย พอพวกคนในเรอืนรูต้วัเทา่นั น กพ็ากนั
หนีไปคนละทศิ คนละทาง. พวกคนในเรอืนลุกขึน ต่างกพ็ากนัวิຄง
ขบัโดยเรว็ พรอ้มกบัแลขา้งโน้นขา้งนี เหน็ชายคนนียนือยู่ตรงชอ่ง
ประตู จงึรอ้งตะโกนวา่ เฮย้ คนรา้ย แลว้พากนัจบัไว้ เอาไมฆ้อ้นเป็น
ตน้ ทุบมอืและเทา้แลว้ นําไปกราบทลูแสดงแดพ่ระราชาวา่ ขอเดชะ
คนนีเป็นโจร ขา้พระองคจ์บัไดท้ีຄปากชอ่งทาง. พระราชาทรงมพีระ
บญัชาให้ผู้รกัษาพระนครลงโทษดว้ยพระดาํรสัวา่ จงตดัศรีษะของ
ผูนี้. ผูร้กัษาพระนครรบัสนองพระบรมราชโองการแลว้ จงึจบัชาย
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คนนั น แลว้ใหม้ดัมอืไพล่หลงัอยา่งมั ຄนคง ใหต้ระเวนเขาผูถ้กูคลอ้ง
คอดว้ยพวงมาลยัสแีดงหา่ง ๆ มศีรีษะเปื อนดว้ยผงอฐิ ตามทางทีຄ
เขาแห่ดว้ยกลองตปีระจานโทษ จากทางรถบรรจบทางรถ จากทาง
สีຄแพรง่บรรจบทางสีຄแพรง่แลว้ ให้เฆีຄยนดว้ยหวาย พลางนําไปยงั
สถานทีຄประหารชวีติ. ประชาชนพากนัแตกตืຄนวา่ ในพระนครนี เขา
จบัโจรปลน้สะดมภค์นนีได.้

ก็สมยันั นในพระนครนั น มีหญงิงามเมอืงคนหนึຄง ชืຄอวา่ สลุ-
สา ยนือยู่ทีຄปราสาทมองไปตามชอ่งหน้าต่าง เหน็ชายคนนีถกูนํา
ไปอยา่งนั น เธอเคยถกูชายผูน้ั นเลียงดบูาํเรอมาในกาลก่อน จงึเกดิ
ความสงสารชายคนนั นขึนวา่ ชายคนนี เคยเสวยสมบตัเิป็นอนัมาก
ในพระนครนีเอง บดันีถงึความพนิาศวอดวายถงึเพยีงนี จงึสง่ขนม
ตม้ ๔ ลกู และนําดืຄมไปให.้ และได้แจง้ให้ผู้รกัษาพระนครทราบ
วา่ ขอเจา้นาย จงรอจนถงึชายผูนี้กนิขนมตม้เหลา่นี แลว้ดืຄมนําก่อน
คอ่ยลงโทษ.

ครั นในระหวา่งนั น ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ ตรวจดดูว้ยทพิย-
จกัษุ เหน็ชายคนนั นจะถงึความวอดวาย ดว้ยแรงกรณุาเตอืนใจ คดิ
วา่ ชายคนนี ไม่เคยทาํบุญ ทาํแต่บาป เพราะฉะนั น ชายผู้นีจกั
เกดิในนรก ครั นพอเราไป เขาถวายขนมตม้และนําดืຄมแลว้ จกัเกดิ
เป็นภุมมเทวดา ไฉนหนอ เราจะพงึเป็นทีຄพึຄงของชายผูนี้ ดงันีแลว้
ได้ไปปรากฏขา้งหน้าของชายผูน้ั น ในขณะทีຄเขานํานําดืຄมและขนม
ตม้เขา้ไปให้ ครั นเขาเหน็พระเถระกม็จีติเลืຄอมใส คดิวา่ เราผูจ้ะถกู
คนเหลา่นีฆา่ในบดันีเอง จะมปีระโยชน์อะไร ดว้ยขนมตม้ทีຄเราจะ
กนิเขา้ไป กผ็ลทานนี จกัเป็นเสบยีงสาํหรบัคนไปสูป่รโลก เขาถวาย
ขนมตม้และนําดืຄมแด่พระเถระ. พระเถระเพืຄอจะเจรญิความเลืຄอมใส
ของชายผูน้ั น เมืຄอชายผูน้ั นกาํลงัดูอยู่นั ຄนแหละ พระเถระจงึนั ຄงในทีຄ
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นั น ฉนัขนมตม้และดืຄมนําแลว้ ลุกจากอาสนะหลกีไป. ฝ่ายชาย
ผูน้ั น ถกูเพชฌฆาตนําไปสู่ทีຄประหาร แลว้ใหถ้งึการตดัศรีษะ ดว้ย
บุญทีຄเขาทาํไวใ้นพระมหาโมคคลัลานเถระ ผูเ้ป็นพระอรหนัตอ์นัเป็น
บุญเขตอยา่งยอดเยีຄยม สามารถนําเขาใหม้คีณุสมบตัเิป็นผูค้วรทีຄจะ
ไปเกดิในเทวโลกชั นสงู แต่เพราะเหตุทีຄเธอมจีติเศรา้หมองในเวลา
ใกลจ้ะตาย เพราะความเสน่หาทีຄมุง่ถงึนางสลุสาวา่ เราไดไ้ทยธรรม
นี เพราะอาศยันางสลุสา ฉะนั น เมืຄอจะเกดิเป็นหมูเ่ทพชั นตํຄา จงึเกดิ
เป็นรกุขเทวดาทีຄตน้ไทรใหญ่ มรีม่เงาอนัสนิท อนัเกดิแทบภเูขา.

อาจารย์บางพวกกลา่ววา่ “ไดย้นิวา่ ถา้ในปฐมวยั เขาจกัได้
ขวนขวายในการดาํรงวงศ์สกุลไซร้ เขาจกัเป็นผู้เลศิกวา่เศรษฐีทั ง
หลาย ในพระนครนั นนั ຄนเอง ถา้ขวนขวายในมชัฌมิวยั เขาจกัเป็น
เศรษฐวียักลางคน ถา้ขวนขวายในปัจฉิมวยั เขากจ็กัเป็นเศรษฐใีน
วยัสดุทา้ย. แต่ถา้ในปฐมวยัเขาจกัไดบ้วชไซร้ เขากจ็กัไดเ้ป็นพระ
อรหนัต.์ ถา้บวชในมชัฌมิวยั เขาก็จกัได้เป็นพระสกทาคามี หรอื
พระอนาคาม.ี ถา้บวชในปัจฉิมวยั เขากจ็กัไดเ้ป็นพระโสดาบนั. แต่
เพราะเขาคลุกคลีดว้ยบาปมติร เขาจงึเป็นนกัเลงหญงิ นกัเลงสรุา
ยนิดแีต่ในทุจรติ เป็นคนไมเ่อือเฟื อในกุศลธรรม เสืຄอมจากสมบตัทิั ง
ปวง ถงึความยอ่ยยบัอยา่งใหญ่หลวง โดยลาํดบั เพราะสาเหตุทีຄได้
คบมติรชั ຄว โดยแทแ้ล.”

ครั นสมยัต่อมา เทพบุตรนั นเหน็นางสลุสาไปสวน เกดิกามราคะ
เนรมติให้มดืแลว้นํานางไปยงัภพของตน สาํเรจ็การอยู่รว่มกบันาง
สิน ๗ วนั และได้แนะนําตนแก่นาง. มารดาของนาง เมืຄอไม่เหน็
นาง ได้รอ้งไหพ้ลางวิຄงพลา่นไปขา้งโน้นขา้งนี. มหาชนเหน็เขา้จงึ
กลา่ววา่ พระผูเ้ป็นเจา้มหาโมคคลัลานะ เป็นผูม้ฤีทธิ ຈมาก มอีานุภาพ
มาก จะพงึรูค้ตขิองนาง แม่พงึเขา้ไปหาทา่นแลว้ไต่ถามเถดิ. นาง
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รบัคาํแลว้เขา้ไปหาทา่น ถามความนั น. พระเถระกลา่ววา่ ในวนั
ทีຄ ๗ แต่วนันี เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงแสดงธรรมในพระเวฬุวนั
มหาวหิาร เธอจกัเหน็บุตรี ณ ทา้ยทีຄสดุแหง่บรษิทั. ลาํดบันั น นาง
สลุสาไดก้ลา่วกะเทวบุตรนั นวา่ ขอ้ทีຄเราอยูใ่นภพของทา่นไมส่มควร
วนันี เป็นวนัทีຄ ๗ มารดาของฉนัเมืຄอไม่เหน็ฉนั กจ็กัถงึความรํຄาไร
โศกเศรา้ ดลีะเทวดา ทา่นจงพาฉนัไปทีຄนั นนั ຄนเถดิ. เทพบุตรพานาง
ไปพกัไวท้า้ยบรษิทั ในเมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้กาํลงัทรงแสดงธรรม
อยูใ่นพระเวฬุวนั ไดย้นือยูไ่มป่รากฏตวั.

ลาํดบันั น มหาชนเหน็นางสลุสา แลว้กลา่วอยา่งนีวา่ แม่สลุสา
เธอไปไหนมาตลอดวนัเทา่นี มารดาของเธอ เมืຄอไม่เหน็เธอ กไ็ด้
ถงึความรํຄาไรโศกเศรา้เหมอืนคนบา้. นางจงึแจง้เรืຄองนั นแก่มหาชน
และเมืຄอมหาชนถามวา่ อยา่งไรบุรษุนั นการทาํความขวนขวายแต่
บาปเชน่นั น ไมไ่ดท้าํกุศลไวเ้ลย ยงัเกดิเป็นเทพได้ นางสลุสา กลา่ว
วา่ เขาได้ถวายขนมตม้และนําดืຄมทีຄเราให้เขาแก่ทา่นพระมหาโมค-
คลัลานะ ดว้ยบุญนั น จงึไดเ้กดิเป็นเทพบุตร มหาชนไดฟั้งดงันั น จงึ
ไดเ้กดิอศัจรรยจ์ติ อยา่งไมเ่คยมี จงึไดพ้ากนัคดิวา่ เขาไดก้ระทาํบุญ
กรรมแมน้้อย ในพระอรหนัต์ ผูช้ ืຄอวา่ เป็นบุญเขตอนัยอดเยีຄยมของ
ชาวโลก จงึนําใหไ้ดไ้ปเกดิเป็นเทพบุตร ดงันีแลว้ จงึไดเ้สวยปีตแิละ
โสมนสัอนัโอฬาร ภกิษุทั งหลาย กราบทลูเนือความนั น แด่พระผูม้-ี
พระภาคเจา้. ลาํดบันั น เพราะอตัถุปปัตตเิหตุนี พระผูม้พีระภาคเจา้
จงึไดท้รงภาษติคาถาเหลา่นีวา่ :-

พระอรหันต์ทังหลาย เปรียบด้วยนา ทายกทายกิาทัง
หลาย เปรียบด้วยชาวนา ไทยธรรมเปรียบด้วยพชื ผลทาน
ย่อมเกดิ แต่การบริจาคไทยธรรม ของทายกทายกิาผู้ให้แก่

อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ - กถาเริ่มต้นปกรณ์ ๙



ปฏิคาหกผู้รับนัน พชืนาและการหว่านพชืนี ย่อมให้เกดิผลแก่
พวกเปรต และทายกทายกิาผู้ให้ เปรตทังหลาย ย่อมพากนั
บริโภคผลนัน ทายกทายกิาย่อมเจริญด้วยบุญ ทายกทายกิาทาํ
กศุลในโลกนีแล้ว อุทศิให้เปรตทังหลาย ครันทาํกรรมดีแล้ว
ย่อมไปสวรรค์.

ในเวลาจบเทศนา สตัว์ ๘๔,๐๐๐ ตั งตน้แต่เทพบุตรและนาง
สลุสา ไดต้รสัรูธ้รรมแลว้แล.

จบ อรรถกถาเขตตปูมาเปตวตัถุที  ๑

๑๐ เปตวัตถุ



๒. สูกรเปตวัตถุ

ว่าด้วยกายงามปากเหม็น
ทา่นพระนารทะถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๘๗] กายของท่านล้วนมีสีเหมอืนทองคาํ รัศมีกายของท่าน
สว่างไสวไปทัຄวทุกทศิ แต่หน้าของท่านเหมอืนหน้าสุกร เมืຄอ
ก่อนท่านได้ทาํกรรมอะไรไว้

เปรตนั นตอบวา่
ข้าแต่พระนารทะ เมืຄอก่อนข้าพเจ้าได้สํารวมกาย แต่ไม่

ได้สํารวมวาจา เพราะเหตุนัน รัศมีกายของข้าพเจ้าจึงเป็น
เช่นกบัทีຄท่านเห็นอยู่นัน เพราะเหตุนัน ข้าพเจ้าขอกล่าวกะ
ท่าน สรีระของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้ว ขอท่านอย่าทาํบาป
ด้วยปาก อย่าให้หน้าสุกรเกดิมแีก่ท่าน.

จบ สกูรเปตวตัถุ

๒. สูกรเปตวัตถุ ๑๑



อรรถกถาสูกรเปตวัตถุ ๒
เมืຄอพระศาสดา ทรงอาศยักรงุราชคฤห์ ประทบัอยูใ่นพระเวฬุวนั

กลนัทกนิวาปวหิาร ทรงปรารภเปรตผูม้หีน้าเหมอืนสกุรตนหนึຄง จงึ
ตรสัคาํเริຄมตน้วา่ กาโย เต สพพฺโส วณฺโณ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในศาสนาของพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพระ-
นามวา่ กสัสปะ ได้มภีกิษุรปูหนึຄงเป็นผู้สาํรวมทางกาย คอืมกีาร
กระทาํทางกายทีຄสาํรวมในศลี แต่ไม่สาํรวมทางวาจา ดา่บรภิาษ
ภกิษุทั งหลายเป็นอาจณิ มรณภาพแลว้ ไปบงัเกดิในนรก ไหม้ใน
นรกนั นสินพทุธนัดรหนึຄง จุติจากนรกนั นแลว้ ในพทุธุปบาทกาลนี
บงัเกดิเป็นเปรต ถกูความหวิกระหายครอบงาํ ดว้ยเศษวบิากของ
กรรมนั นนั ຄนแล ณ เชงิเขาคชิฌกฏู ใกลก้รงุราชคฤห.์ รา่งของเปรต
นั นได้มีสีเหมอืนทองคาํ. แต่หน้าของเปรตนั น เหมอืนหน้าสกุร.
ลาํดบันั น ทา่นพระนารทะ อยู่ทีຄเขาคชิฌกฏู ชาํระรา่งกายแต่เชา้ตรู่
ถอืบาตรและจวีร กาํลงัเทีຄยวบณิฑบาต ยงักรงุราชคฤห์ พบเปรตนั น
ในระหวา่งทาง เมืຄอจะถามถงึกรรมทีຄเปรตนั นทาํ จงึกลา่วคาถาวา่

กายของท่านล้วนมีสีดุจทองคาํ รัศมีกายของท่านสว่าง
ไสวไปทุกทศิ แต่หน้าของท่านเหมอืนหน้าสุกร เมืຄอก่อนท่าน
ได้ทาํกรรมอะไรไว้.

เปรตนั น ครั นถกูพระเถระถามถงึกรรมทีຄตนทาํอยา่งนี เมืຄอจะ
ตอบดว้ยคาถา จงึกลา่ววา่ :-

ข้าแต่ท่านนารทะ เมืຄอก่อนข้าพเจ้าได้สํารวมทางกาย แต่
ไม่สํารวมทางวาจา เพราะเหตุนัน รัศมีกายของข้าพเจ้า จึง

๑๒ เปตวัตถุ



เป็นเช่นกบัทีຄท่านเห็นอยู่นัน.
เปรตถกูพระเถระถามอยา่งนี ครั นแกค้าํถามนั นแลว้ เมืຄอจะทาํ

ความนั นนั ຄนแหละให้เป็นเหตุแลว้ตกัเตอืนพระเถระ จงึกลา่วคาถา
วา่ :-

ข้าแต่ท่านพระนารทะ เพราะเหตุนันข้าพเจ้าขอกล่าวแก่
ท่าน สรีระของข้าพเจ้า ท่านเห็นเองแล้ว ขอท่านอย่าได้
ทาํบาปด้วยปาก อย่าให้หน้าสุกรเกดิมแีก่ท่านเลย.

ลาํดบันั น ทา่นพระนารทะ เทีຄยวบณิฑบาตในกรงุราชคฤห์ กลบั
จากบณิฑบาตภายหลงัอาหาร กราบทลูเนือความนั น แดพ่ระศาสดา
ผูป้ระทบันั ຄงทา่มกลางบรษิทั ๔. พระศาสดา ตรสัวา่ นารทะเมืຄอก่อน
แล เราได้เคยเหน็สตัว์นั นแลว้ เมืຄอจะทรงประกาศโทษอนัตํຄาทราม
โดยอาการเป็นอเนก ซึຄงอาศยัวจทีุจรติ และอานิสงส์อนัเกีຄยวดว้ย
วจสีจุรติ จงึทรงแสดงธรรม. เทศนานั นไดม้ปีระโยชน์แก่บรษิทัผูถ้งึ
พรอ้มแลว้แล.

จบ อรรถกถาสกูรเปตวตัถุที  ๒

๒. สูกรเปตวัตถุ - ว่าด้วยกายงามปากเหม็น ๑๓



๓. ปูติมุขเปตวัตถุ

ว่าด้วยสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจา
ทา่นพระนารทะถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๘๘] ท่านมผีวิพรรณงามดงัทพิย์ ยนือยู่ในอากาศกลางหาว แต่
ปากของท่านมีกลิຄนเหมน็ หมู่หนอนพากนัไชชอนอยู่ เมืຄอ
ก่อนท่านทาํกรรมอะไรไว้.

เปรตนั นตอบวา่
เมืຄอก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามก มีวาจาชัຄวช้ายิຄงนัก ได้

เป็นผู้สํารวมกายเป็นปกติ แต่ไม่สํารวมปาก อนึຄง ผวิพรรณ
ดงัทอง ข้าพเจ้าได้แล้ว เพราะพรหมจรรย์การสํารวมกายนัน
แต่ปากของข้าพเจ้าเหมน็เน่า เพราะกล่าววาจาส่อเสียด ข้า
แต่ท่านพระนารทะ รูปของข้าพเจ้านี ท่านเห็นเองแล้ว ท่าน
ผู้ฉลาดผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่า ท่านอย่าพูดส่อเสียดและอย่า
พูดมุสา ถ้าท่านละคาํส่อเสียดและคาํมุสาแล้ว สํารวมวาจา
ท่านจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิຄงทีຄน่าใคร่.

จบ ปตูมิขุเปตวตัถุที  ๓

๑๔ เปตวัตถุ



อรรถกถาปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยูท่ีຄเวฬุวนักลนัทกนิวาปวหิาร พระองค์

ทรงปรารภเปรตผูม้ปีากเน่า จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ นิพพฺสํภุํ ธาเรสิ
วณฺณธาตุํ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในกาลแหง่พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพระ-
นามวา่ กสัสปะ ยงัมกุีลบุตร ๒ คน บวชในพระศาสนาของพระ-
ผูม้พีระภาคเจา้นั น สมบรูณ์ดว้ยศลีและอาจาระ มีความประพฤติ
ขดัเกลา อยู่โดยความพรอ้มเพรยีงกนัในอาวาสใกล้บา้นตาํบลหนึຄง.
ลาํดบันั น ภกิษุรปูหนึຄง มอีธัยาศยัชั ຄว ชอบสอ่เสยีดเขา้ไปยงัสถาน
อนัเป็นทีຄอยู่ของภกิษุ ๒ รปูนั น. พระเถระทาํปฏสินัถารกบัเธอ ให้
ทีຄพกั ในวนัทีຄ ๒ จงึพาเธอเขา้ไปยงับา้นเพืຄอบณิฑบาต. พวกมนุษย์
เหน็ทา่นเหลา่นั นแลว้ ทาํการนอบน้อมอยา่งยิຄงในพระเถระเหลา่นั น
ได้ตอ้นรบัดว้ยอาหารมีขา้วยาคู และภตัรเป็นตน้. เธอเขา้ไปยงั
วหิารคดิวา่ “โคจรคามนี ดหีนอ. และพวกมนุษย์ กม็ศีรทัธาเลืຄอมใส
ถวายบณิฑบาตแสนจะประณตี. กว็หิารนี สมบรูณ์ดว้ยรม่เงาและนํา
เราสามารถจะอยู่ในทีຄนีได้อยา่งสบาย แต่เมืຄอภกิษุเหลา่นั น อยู่ใน
ทีຄนีเราก็จกัอยู่ไม่สบาย จกัอยู่เหมอืนจะอยู่อยา่งอนัเตวาสกิคอืตอ้ง
คอยปรนนิบตัิรบัใช้ภกิษุเหลา่นั น เอาเถอะ. เราจกัทาํโดยทีຄภกิษุ
เหลา่นีแตกจากกนัแลว้ จะไมไ่ดอ้ยูใ่นทีຄนีต่อไป.”

ภายหลงัวนัหนึຄง เมืຄอพระมหาเถระให้โอวาทแก่กนัและกนัแลว้
เขา้ไปยงัทีຄพกัของตน ภกิษุมกัสอ่เสยีด ยบัยั งอยู่ช ั ຄวเวลาหนึຄง จงึ
เขา้ไปหาพระมหาเถระ. ไหว้แลว้ และเมืຄอพระเถระถามวา่ ทาํไม
คณุมาผดิกาลเวลา จงึตอบวา่ ครบั ผมมเีรืຄองทีຄจะพดูอยู่อยา่งหนึຄง

๓. ปูติมุขเปตวัตถุ - ว่าด้วยสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจา ๑๕



พระเถระจงึอนุญาตวา่ เลา่ไปซคิณุ จงึเรยีนวา่ ทา่นครบั พระเถระ
ผูเ้ป็นสหายของทา่นนั ຄน ต่อหน้าทา่น แสดงตนเหมอืนเป็นมติร พอ
ลบัหลงัก็กลา่วให้รา้ยคลา้ยศตัร.ู ถกูพระเถระถามวา่ เขาพดูวา่
อยา่งไร จงึเรยีนวา่ ฟังนะครบั พระมหาเถระรปูนั นกลา่วโทษทา่น
วา่ เป็นผูโ้ออ้วด มมีายา หลอกลวง เลียงชพีดว้ยมจิฉาชพี. พระ
เถระตอบวา่ อยา่พดูอยา่งนั นซคิณุ, ภกิษุรปูนั นจกัไมว่า่เราถงึอยา่ง
นั น ตั งแต่เวลาเป็นคฤหสัถ์มาแลว้ เธอรูส้ภาวะของเราวา่ มศีลีเป็น
ทีຄรกั มกีลัยาณธรรม. ภกิษุนั นกลา่ววา่ ทา่นครบั ถา้ทา่นคดิอยา่ง
นั น เพราะคา่ทีຄตนมจีติบรสิทุธิ ຈ ขอ้นั นเหมาะแก่ทา่นทเีดยีว แต่ผม
กไ็มม่เีวรกบัพระมหาเถระนั น แลว้ทาํไม ผมจงึจะไดก้ลา่วคาํทีຄพระ
มหาเถระไม่ได้กลา่ว ชา่งเถอะ ทา่นเองนั ຄนแหละ จกัรู้ในเวลาต่อ
ไป. ฝ่ายพระเถระเกดิสองจติสองใจเพราะคา่ทีຄตนยงัเป็นปถุุชน เกดิ
มคีวามรงัเกยีจวา่ เหน็ทจีะเป็นอยา่งนั น จงึได้คลายความไวว้างใจ
ไปหน่อยหนึຄง. ภกิษุนั น เป็นคนพาล ชั นแรกยยุงพระมหาเถระแลว้
ไปยยุงพระเถระอกีรปูหนึຄง โดยนยัดงักลา่วแลว้นั ຄนแล. ลาํดบันั น
พระเถระทั งสองนั น ในวนัทีຄ ๒ ไม่ได้พดูกนั ต่างถอืบาตรและจวีร
เขา้ไปบณิฑบาตในบา้น ถอืบณิฑบาตมาฉนัในทีຄพกัของตนนั ຄนเอง
แม้มาตรวา่สามีจิกรรมคอืการชว่ยรบับาตรและจวีรให้กนัและกนัก็
ไม่ยอมทาํ ตลอดวนันั น อยู่ในทีຄนั นนั ຄนแหละ และพอราตรสีวา่ง ไม่
ยอมบอกกนัและกนัเลย ไดแ้ยกกนัไปสู่ทีຄอืຄนตามความตอ้งการตาม
ความสาํราญ.

กภ็กิษุผูย้แุหย่ มมีโนรถเตม็เปีຄ ยม เขา้ไปบณิฑบาตยงับา้น พวก
มนุษย์เหน็เขา้ พากนักลา่ววา่ พระเถระทั งหลายพากนัไปไหนเสยี
ครบั. ภกิษุนั นกลา่ววา่ พระเถระทั งสองทะเลาะกนัและกนัตลอดคนื
ยงัรุง่ ถงึอาตมาจะเตอืนวา่ อยา่ทะเลาะกนัเลยครบั จงสามคัคกีนั

๑๖ เปตวัตถุ



ไวเ้ถดิ ขึนชืຄอวา่ การทะเลาะกนัมแีต่จะนําความพนิาศมาให้ ก่อให้
เกดิความทุกขใ์นอนาคต เป็นทางแหง่อกุศล แมค้นสมยัก่อน กเ็คย
พลาดจากประโยชน์ใหญ่ เพราะการทะเลาะกนั ดงันีเป็นตน้ ก็ไม่
เชืຄอฟังคาํของอาตมา พากนัหลกีไป. ลาํดบันั น พวกมนุษยว์งิวอน
วา่ พระเถระทั งสองไปกช็า่งเถอะ แต่ทา่นอยา่ราํคาญใจ จงอยูใ่นทีຄนี
แหละ เพืຄออนุเคราะหพ์วกกระผม. ทา่นรบัคาํแลว้ อยูใ่นทีຄนั นนั ຄนเอง
ต่อมา ๒-๓ วนั จงึคดิวา่ เรายยุงภกิษุทั งหลายผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม
ดว้ยอยากเป็นเจา้อาวาส เราขวนขวายแต่กรรมชั ຄวไว้มากหนอ จงึ
ถกูความเดอืดรอ้นอยา่งแรงกลา้เขา้ครอบงาํ เป็นไขเ้พราะกาํลงัแหง่
ความเศรา้โศก ไมน่านนกักม็รณภาพ ไปบงัเกดิในอเวจมีหานรก.

ฝ่ายพระเถระผูเ้ป็นสหายกนั ๒ รปู เทีຄยวจารกิไปในชนบท มา
พบกนัในอาวาสแหง่หนึຄง จงึปราศรยัซึຄงกนัและกนั จงึบอกคาํยยุง
ทีຄภกิษุนั นพดูแก่กนัและกนั รูว้า่เรืຄองนั นไม่เป็นจรงิ จงึได้พรอ้มกนั
กลบัมายงัอาวาสนั นนั ຄนแล โดยลาํดบั. พวกมนุษยเ์หน็พระเถระทั ง
๒ รปูแลว้ พากนัปลืมใจ เกดิความดใีจ อุปัฏฐากดว้ยปัจจยั ๔ ดงั
เคย. กแ็ล เมืຄอพระเถระทั ง ๒ รปู อยู่ในทีຄนั นนั ຄนแหละ มจีติเป็น
สมาธิ เพราะไดอ้าหารอนัเป็นสปัปายะ เจรญิวปัิสสนาแลว้ ไม่นาน
นกักบ็รรลุพระอรหนัต.์

ภกิษุผู้มกัสอ่เสยีด ไหม้ในนรกตลอดพทุธนัดรหนึຄง ในพทุธุป-
บาทกาลนี เกดิเป็นเปรตปากเน่า ไมไ่กลแต่กรงุราชคฤห.์ กายของ
เขา ไดม้สีเีหมอืนทองคาํ. แต่หนอนไต่ออกจากปาก พากนัเจาะกนิ
ปากขา้งโน้นขา้งนี. กลิຄนปากของเปรตนั นเหมน็ฟุ้งกระจายไปทั ຄวใน
อากาศตั งไกล.

ลาํดบันั น ทา่นนารทะ ขณะลงจากเขาคชิฌกฏู พบเปรตนั น จงึ
ถามถงึกรรมทีຄเธอกระทาํไว้ ดว้ยคาถานีวา่ :-

๓. ปูติมุขเปตวัตถุ - ว่าด้วยสำรวมกายแต่ไม่สำรวมวาจา ๑๗



ท่านมผีวิพรรณงามดงัทพิย์ ยนือยู่ในอากาศกลางหาว แต่
ปากของท่านมีกลิຄนเหมน็ หมู่หนอนพากนัชอนไชอยู่ เมืຄอ
ก่อนท่านทาํกรรมอะไรไว้.

เปรตนั น ถกูพระเถระถามถงึกรรมทีຄตนทาํอยา่งนี เมืຄอจะแก้
ความนั น จงึกลา่วคาถานีวา่ :-

เมืຄอก่อน ข้าพเจ้าเป็นสมณะลามก มีวาจาชัຄวช้ายิຄงนัก ได้
เป็นผู้สํารวมกายเป็นปกติ แต่ไม่สํารวมปาก อนึຄงผวิพรรณดงั
ทอง ข้าพเจ้าได้แล้ว เพราะพรหมจรรย์การสํารวมกายนัน แต่
ปากของข้าพเจ้าเหมน็ เพราะกล่าววาจาส่อเสียด.

เปรตนั น ครั นบอกกรรมทีຄตนไดท้าํไวอ้ยา่งนั นแลว้ บดันี เมืຄอจะ
ตกัเตอืนพระเถระ จงึกลา่วคาถาสดุทา้ยวา่ :-

ข้าแต่ท่านพระนารทะ รูปร่างของข้าพเจ้า ท่านได้เห็นเอง
แล้ว ท่านผู้ฉลาดผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่า ท่านอย่าพูดส่อเสียด
และอย่าพูดมุสา สํารวมด้วยวาจาแล้ว ท่านจักได้เป็นเทพเจ้า
ผู้สมบูรณ์ด้วยสิຄงทีຄน่าปรารถนา.

พระเถระได้ฟังดงันั นแลว้ แต่นั นจงึไปยงักรงุราชคฤห์ เทีຄยว
บณิฑบาต กลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัอาหาร จงึกราบทลูความนั น
แด่พระศาสดา. พระศาสดาทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตต-ิ
เหตุแลว้แสดงธรรม. พระธรรมเทศนานั นไดม้ปีระโยชน์แก่บรษิทัผู้
ถงึพรอ้มแลว้แล.

จบ อรรถกถาปตูมิขุเปตวตัถุที  ๓

๑๘ เปตวัตถุ



๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ

ว่าด้วยบุคคลไม่ตระหนี่
[๘๙] บุคคลผู้ไม่ตระหนีຄ ควรทาํเหตุอย่างใดอย่างหนึຄง คอื

ปรารภถงึบุรพเปตชน เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือน หรือท้าวมหา-
ราชทัง ๔ ผู้รักษาโลก ผู้มียศ คอื ท้าวธตรฐ ๑ ท้าววรุิฬหก
๑ ท้าววรูิปักษ์ ๑ ท้าวกเุวร ๑ ให้เป็นอารมณ์แล้ว พงึให้ทาน
ท่านเหล่านันเป็นอนับุคคลได้บูชาแล้ว และทายกก็ไม่ไร้ผล
ความร้องไห้ ความเศร้าโศก หรือความรํຄาไห้อย่างอืຄน ไม่ควร
ทาํเลย เพราะความร้องไห้เป็นต้นนัน ย่อมไม่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ทีຄล่วงลบัไปแล้ว ญาติทังหลายคงตังอยู่ตามธรรมดาของ
ตน ๆ อนัทกัษณิาทานนี ทีຄท่านเข้าไปตังไว้ดีแล้วในสงฆ์ ให้
แล้ว ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่บุรพเปตชนโดยทนัที สินกาล
นาน.

จบ ปิฏฐธตีลกิเปตวตัถุที  ๔

๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ๑๙



อรรถกถาปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุที่ ๔
พระศาสดา เมืຄอประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร กรงุสาวตัถี

ทรงปรารภทานของทา่นอนาถปิณฑกิคฤหบดี ได้ตรสัคาํนี เริຄมตน้
วา่ ยงฺกิจฺารมมฺณํ กตวฺา ดงันี :-

ไดย้นิวา่ พีຄเลียงของเดก็หญงิ ธดิาของลกูสาวทา่นอนาถปิณ-
ฑกิคฤหบดี ไดใ้หตุ๊้กตาแป้งดว้ยสั ຄงวา่ นีลกูสาวของเจา้ เจา้จงอุม้มนั
ไปเลน่เถอะ. เดก็หญงินั นเกดิความเขา้ใจในตุ๊กตาแป้งนั นวา่ เป็น
ลกูสาว. ครั นวนัหนึຄง เมืຄอเธออุม้ตุ๊กตานั นเลน่ ตุ๊กตาตกแตก เพราะ
ความเลนิเลอ่. แต่นั นเดก็หญงิจงึรอ้งรํຄาไห้ ลกูสาวเราตายแลว้. เธอ
กาํลงัรอ้งไหอ้ยู่ คนในเรอืนบางคน กไ็มส่ามารถจะชีแจงใหเ้ธอเขา้ใจ
ได.้ ก็สมยันั น พระศาสดาประทบันั ຄงบนปัญญตัตาอาสน์ ในเรอืน
ของทา่นอนาถปิณฑกิคฤหบด.ี และทา่นมหาเศรษฐี กไ็ดน้ั ຄงอยู่ ณ
ทีຄใกลพ้ระผูม้พีระภาคเจา้. หญงิพีຄเลียงไดพ้าเดก็หญงินั นไปหาทา่น
เศรษฐ.ี ทา่นเศรษฐเีหน็เขา้ จงึกลา่ววา่ เดก็หญงินีรอ้งไหเ้พืຄออะไร
กนั. พีຄเลียงไดแ้จง้เรืຄองนั นแก่ทา่นเศรษฐแีลว้. เศรษฐไีดใ้หเ้ดก็หญงิ
นั น นั ຄงบนตกัแลว้ใหเ้ขา้ใจวา่ ฉนัจะใหท้านอุทศิแก่ลกูของหนู ดงันี
แลว้จงึกราบทลูต่อพระศาสดาวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค์
ปรารถนาจะใหท้าน อุทศิแก่ตุ๊กตาแป้ง ซึຄงเป็นลกูสาวของหลานของ
ขา้พระองค์ ขอพระองค์ พรอ้มดว้ยภกิษุ ๕๐๐ รปู จงรบัทานนั นของ
ขา้พระองค์ในวนัพรุง่นีเถดิ. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงรบันิมนต์ดว้ย
ดษุณภีาพ.

ครั นในวนัทีຄสอง พระผูม้พีระภาคเจา้พรอ้มดว้ยภกิษุ ๕๐๐ รปู
เสดจ็ไปยงัเรอืนของทา่นเศรษฐี เสวยพระกระยาหารแลว้ เมืຄอจะทาํ
อนุโมทนา จงึไดภ้าษติพระคาถาเหลา่นีวา่ :-

๒๐ เปตวัตถุ



บุคคลผู้ไม่ตระหนีຄ ควรทาํเหตุอย่างใดอย่างหนึຄง คอื
ปรารภถงึบุรพเปตชน เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือน หรือท้าวมหา-
ราชทัง ๔ ผู้รักษาโลก ผู้มียศ คอืท้าวธตรฐ ๑ วรุิฬหก ๑
วรูิปักษ์ ๑ และท้าวกเุวร ๑ ให้เป็นอารมณ์แล้วพงึให้ทาน ท่าน
เหล่านันเป็นผู้อนับุคคลบูชาแล้ว ทังทายกก็ไม่ไร้ผล ความ
ร้องไห้ ความเศร้าโศกหรือความรํຄาไห้อย่างอืຄน ไม่ควรทาํเลย
เพราะความร้องไห้เป็นต้นนัน ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลบั
ไปแล้ว ญาติทังหลาย คงตังอยู่ตามธรรมดาของตน ๆ อนั
ทกัษณิาทานนี ทีຄท่านเข้าไปตังไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ ให้แล้ว
ย่อมสําเร็จประโยชน์โดยฉับพลนั แก่บุรพเปตชนนัน สินกาล
นาน.

พระผูม้พีระภาคเจา้ ครั นทรงแสดงธรรมอยา่งนีแลว้ ทรงกระทาํ
ใหม้หาชนมใีจยนิดยีิຄงในทานทีຄอุทศิใหเ้ปรตแลว้ เสดจ็ลุกจากอาสนะ
หลกีไป. วนัรุง่ขึน ภรยิาเศรษฐี และพวกญาตทิีຄเหลอื เมืຄอคลอ้ยตาม
เศรษฐี จงึใหม้หาทานเป็นไปประมาณ ๓ เดอืน ดว้ยอาการอยา่งนี.

ลาํดบันั น พระเจา้ปเสนทโิกศล เสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค-
เจา้ ทลูถามวา่ ขา้แต่พระองค์ผูเ้จรญิ เพราะเหตุไร ภกิษุทั งหลาย
จงึไมไ่ปเรอืนของหมอ่มฉนั ประมาณ ๑ เดอืนแลว้. เมืຄอพระศาสดา
ตรสับอกเหตุนั นแลว้ ฝ่ายพระราชาเมืຄอจะทรงคลอ้ยตามเศรษฐี จงึ
ใหม้หาทานเป็นไปแก่ภกิษุสงฆ์ ซึຄงมพีระพทุธเจา้เป็นประธาน. ชาว
เมอืงเหน็ดงันั น เมืຄอจะอนุวตัรตามพระราชา จงึใหม้หาทานเป็นไป
ประมาณ ๑ เดอืน. ชาวเมอืงใหม้หาทาน ซึຄงมตุ๊ีกตาแป้งเป็นเหตุ
เป็นไปตลอด ๒ เดอืน ดว้ยประการฉะนีแล.

จบ อรรถกถาปิฏฐธตีลกิเปตวตัถุ ๔

๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุคคลไม่ตระหนี่ ๒๑



๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตให้พรแก่ผู้ที่ให้ทานแล้วอุทิศให้
เปรต

พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสักะพระเจา้พมิพสิารวา่ :-
[๙๐] เปรตทังหลายพากนัมา สู่เรือนของตน แล้วยนือยู่ภาย

นอกฝาเรือนทีຄตรอก และทาง ๓ แพร่ง และยนือยู่ทีຄใกล้
บานประตู เมืຄอข้าว นํา ของกนิ ของบริโภคเป็นอนัมาก
เขาเข้าไปตังไว้แล้ว แต่ญาติไร ๆ ของเปรตเหล่านันระลกึ
ไม่ได้ เพราะบาปกรรมเก่าของเปรตนันเป็นปัจจัย เหล่าชนผู้
อนุเคราะห์ ย่อมให้นําและโภชนะอนัสะอาดประณตี สมควร
แล้วอทุศิแก่ญาติทังหลายตามกาล ดุจทานทีຄมหาบพติรทรง
ถวายแล้วฉะนัน ด้วยเจตนาอทุศิว่า ขอทานนีแลจงสําเร็จผล
แก่ญาติทังหลายของเรา ขอญาติทังหลายของเราจงเป็นสุข
เถดิ ส่วนเปรตผู้เป็นญาติเหล่านัน พากนัมาชุมนุมในทีຄนัน
เมืຄอข้าวและนํามีอยู่เพยีงพอ ย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่า เรา
ได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด ขอญาติของเราเหล่านัน
จงมีชีวติอยู่ยนืนาน การบูชาเป็นอนัพวกญาติได้ทาํแล้วแก่เรา
ทังหลาย และญาติทังหลายผู้ให้ก็ไม่ไร้ผล เพราะในเปตวสัิย

๒๒ เปตวัตถุ



นัน ไม่มีกสิกรรม ไม่มีโครักขกรรม การค้าขายเช่นนันก็
ไม่มี การซือการขายด้วยเงนิก็ไม่มี สัตว์ผู้ทาํกาละไปเกดิใน
เปตวสัิยนันย่อมยงัอตัภาพให้เป็นไปด้วยทานทีຄญาติหรือมติร
ให้แล้วแต่มนุษยโลกนี นําฝนอนัตกลงในทีຄดอนย่อมไหลไป
สู่ทีຄลุ่ม ฉันใด ทานอนัญาติหรือมติรให้แล้วจากมนุษยโลก
นี ย่อมสําเร็จผลแก่เปรตทังหลาย ฉันนันเหมอืนกนั ห้วง
นําใหญ่เตม็แล้ว ย่อมยงัสาครให้เต็มเปีຄ ยม ฉันใด ทานอนั
ญาติหรือมติรให้แล้วแต่มนุษยโลกนี ย่อมสําเร็จผลแก่เปรต
ทังหลาย ฉันนันเหมอืนกนั กลุบุตรเมืຄอหวนระลกึถงึอปุการะ
ทีຄท่านทาํแล้วในกาลก่อนว่า คนโน้นให้สิຄงของแก่เรา คนโน้น
ได้ทาํอุปการะแก่เรา ญาติ มติรและสหายได้ให้สิຄงของแก่เรา
และได้ช่วยทาํกจิของเรา ดงันี พงึให้ทกัษณิาอุทศิแก่เปรตทัง
หลาย ด้วยว่าความร้องไห้ก็ดี ความเศร้าโศกก็ดี ความรํຄาไร
อย่างอืຄนก็ดี ไม่ควรทาํเลย เพราะความร้องไห้เป็นต้นนัน ไม่
เป็นประโยชน์แก่เปรตทังหลาย เปรตญาติทังหลายย่อมดาํรง
อยู่อย่างนัน อนัทกัษณิานีแลทีຄให้แล้ว เข้าไปตังไว้ดีแล้วใน
สงฆ์ ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่เปรตนันโดยพลนัสินกาลนาน
ญาตธิรรมนีมหาบพติรได้แสดงให้ปรากฏแล้ว การบูชาอนัยิຄง
เพืຄอเปรตทังหลาย มหาบพติรทรงกระทาํแล้ว และกาํลงักาย
มหาบพติรได้เพิຄมให้แก่ภกิษุทังหลายแล้ว บุญมีประมาณไม่
น้อยมหาบพติรได้ทรงขวนขวายแล้ว.

จบ ตโิรกุฑฑเปตวตัถุที  ๕
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อรรถกถาติโรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕
พระศาสดาเมืຄอทรงประทบัอยู่ในกรงุราชคฤห์ ทรงปรารภพวก

เปรตเป็นอนัมาก จงึตรสัพระคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ ติโรกฑุเฺฑสุ
ติฏฺฐนฺติ ดงันี.

ในขอ้นั น มกีถาพศิดารดงัต่อไปนี :- ในกปัทีຄ ๙๒ แต่ภทัทกปั
นี ได้มนีครหนึຄง ชืຄอวา่ กาสี. พระราชาทรงพระนามวา่ ชยัเสน
ทรงครองราชสมบตัิในพระนครนั น. พระองค์ได้มพีระราชเทวทีรง
พระนามวา่ สิริมา. พระโพธสิตัวพ์ระนามวา่ ผสุสะ บงัเกดิในพระ
ครรภ์ของพระนางแลว้ ได้ตรสัรู้พระสมัมาสมัโพธญิาณโดยลาํดบั.
พระเจา้ชยัเสนเกดิความเหน็แก่ตวัขึนวา่ บุตรของเรา ออกมหาภ-ิ
เนษกรมณ์เป็นพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เป็นของเรา พระธรรมเป็น
ของเรา พระสงฆก์เ็ป็นของเรา ดงันีแลว้ ทรงอุปัฏฐากดว้ยพระองค์
เองทกุ ๆ กาล ไมท่รงใหโ้อกาสแก่ชนเหลา่อืຄน.

พีຄน้อง ๓ คน ผูต่้างมารดากนั เป็นพระกนิฐภาดา ของพระผูม้-ี
พระภาคเจา้ พากนัคดิวา่ ธรรมดาวา่ พระพทุธเจา้ทั งหลาย ยอ่มอุบตัิ
เพืຄอประโยชน์แก่ชาวโลกทั งมวล มใิช่เพืຄอประโยชน์เฉพาะบุคคลผู้
เดยีว และพระบดิาของพวกเรากไ็มย่อมใหโ้อกาสแก่ชนเหลา่อืຄนเลย
ทาํอยา่งไรหนอ พวกเราจะพงึได้อุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจา้และ
ภกิษุสงฆ.์ พีຄน้องทั ง ๓ พระองค์นั นได้มคีวามคดิอยา่งนีวา่ เอา
เถดิ พวกเราจะทาํอุบายสกัอยา่งหนึຄงใหไ้ด.้ พีຄน้อง ๓ พระองคเ์หลา่
นั น ไดส้รา้งสถานการณ์ชายแดน ประหนึຄงวา่ เกดิการปัຄนป่วน. แต่
นั น พระราชาทรงสดบัวา่ แถบชายแดนเกดิความปัຄนป่วน จงึไดส้ง่
พระโอรสทั ง ๓ พระองคไ์ปปราบปัจจนัตชนบท. พีຄน้อง ๓ พระองค์
เหลา่นั น ไปปราบใหปั้จจนัตชนบทสงบแลว้กลบัมา. พระราชาทรง
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พอพระทยั ได้ประทานพรวา่ พวกลกูปรารถนาสิຄงใด ก็จงถอืเอา
ในสิຄงนั นเถดิ. พีຄน้องทั ง ๓ พระองค์นั น กราบทลูวา่ ขา้พระองค์
ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจา้. พระราชาตรสัวา่ เวน้
พระผูม้พีระภาคเจา้นีเสยี เธอจงเลอืกเอาอยา่งอืຄนเถดิ. พีຄน้อง ๓
พระองคน์ั นกราบทลูวา่ พวกขา้พระองคไ์มต่อ้งการสิຄงอืຄน. พระราชา
ตรสัวา่ ถา้อยา่งนั น พวกเธอจงกาํหนดเวลามาแลว้ถอืเอาเถดิ. พีຄ
น้อง ๓ พระองคน์ั นทลูขอถงึ ๗ ปี พระราชาไมท่รงอนุญาต. พีຄน้อง
๓ พระองคก์ราบทลูวา่ขอ ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ๗ เดอืน
๖ เดอืน ๕ เดอืน ๔ เดอืน จนกระทั ຄงขอเพยีง ๓ เดอืน ดว้ยประการ
ฉะนี. ในกาลนั นพระราชาไดท้รงอนุญาตวา่ จงถอืเอาเถดิ.

พีຄน้อง ๓ พระองค์นั น เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้ กราบทลู
วา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้พระองคป์รารถนาจะอุปัฏฐากพระ-
ผูม้พีระภาคเจา้ตลอด ๓ เดอืน, ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ ขอพระผู-้
มพีระภาคเจา้ จงทรงรบัการอยู่จาํพรรษาตลอด ๓ เดอืนนีแก่ขา้
พระองค์เถดิ. พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงรบัดว้ยดษุณภีาพ. พีຄ
น้อง ๓ พระองคน์ั น จงึสง่ลขิติไปถงึนายเสมยีนในชนบทของตนวา่
พวกเราพงึอุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจา้ตลอด ๓ เดอืนนี, ขอทา่น
จงจดัแจงสมัภาระสาํหรบัอุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจา้ทกุอยา่ง เริຄม
ตั งแต่วหิารไป. นายเสมยีนนั นไดจ้ดัแจงทุกอยา่งแลว้ สง่ลขิติตอบ
ไป. พีຄน้อง ๓ พระองค์นั น ต่างนุ่งผา้กาสายะ พรอ้มกบับุรษุ
๑,๐๐๐ คน ผูท้าํการขวนขวาย ไดพ้ากนัอุปัฏฐากพระผูม้พีระภาค-
เจา้และภกิษุสงฆโ์ดยเคารพ นําไปยงัชนบท มอบถวายวหิารใหอ้ยู่
จาํพรรษา.

บุตรคฤหบดคีนหนึຄง ผูเ้ป็นภณัฑาคารกิของพระกุมารพีຄน้อง ๓
พระองคน์ั น พรอ้มดว้ยภรยิา เป็นผูม้ศีรทัธา มคีวามเลืຄอมใส. เขาได้
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จดัแจงการถวายทานวตัรแก่ภกิษุสงฆ์ มีพระพทุธเจา้เป็นประธาน
โดยเคารพ. และพรอ้มกนันี ไดม้นีายเสมยีนในชนบท พวกเขาไป
พรอ้มกบัชาวชนบทประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน ได้ให้ทานเป็นไปโดย
เคารพทเีดยีว. ในคนเหลา่นั นชาวชนบทบางพวกเป็นพวกเกเรไมม่ี
จติเป็นกุศล ไดเ้กดิขดัใจกนัขึน. เขาเหลา่นั น จงึพากนัทาํอนัตราย
แก่ทาน พากนัเบยีดบงักนิไทยธรรมดว้ยตนเอง และเอาไฟเผาโรง
ครวัก็ม.ี สว่นราชบุตร ๓ องค์ผู้สมปรารถนาแลว้กไ็ด้พากนัทาํ
สกัการะแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ ตั งความเคารพอนัยิຄงในพระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ มพีระผูม้พีระภาคเจา้เป็นเบืองหน้า แลว้กลบัมาหาพระบดิา
ตามเดมิ. สมยัต่อมา บรรดาทา่นเหลา่นั น พระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็
ไปแลว้ ก็ปรนิิพพาน. สว่นราชบุตร เสมยีนในชนบท และผู้เป็น
ภณัฑาคารกิพรอ้มดว้ยบรษิทัทาํกาละแลว้ ไปบงัเกดิในสวรรค์ ตาม
ลาํดบั. เหลา่ชนเกเรผูข้ดัใจกนั กพ็ากนัไปเกดิในนรก. เมืຄอชนทั ง
๒ พวกนั น จากสวรรคเ์ขา้ถงึสวรรค์ จากนรกเขา้ถงึนรก ดว้ยอาการ
อยา่งนี ผา่นเวลาไป ๙๒ กปัแลว้.

ครั นในภทัทกปันี ในกาลแหง่พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพระนาม
วา่ กสัสปะ เหลา่คนผูข้ดัใจกนัเหลา่นั น เกดิในพวกเปรต. ในกาล
นั น พวกมนุษย์พากนัใหท้านอุทศิเพืຄอประโยชน์แก่พวกเปรตผูเ้ป็น
ญาตขิองตนวา่ ขอทานทีຄใหนี้ จงสาํเรจ็แก่พวกญาตขิองพวกเราเถดิ.
เปรตทีຄมญีาตอุิทศิใหเ้หลา่นั น ไดเ้สวยสมบตัจิากการอนุโมทนาสว่น
บุญของหมู่ญาต.ิ ลาํดบันั น เปรตเหลา่นี ได้เหน็ดงันั น จงึเขา้ไป
เฝ้าพระกสัสปะสมัมาสมัพทุธเจา้ ทลูถามวา่ ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ
แมพ้วกขา้พระองคจ์ะพงึไดส้มบตัเิหน็ปานนีหรอืไม่หนอ ? พระผู-้
มพีระภาคเจา้ ตรสัวา่ บดันี ทา่นยงัไม่ได้ แต่ในอนาคต จกัมพีระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงพระนามวา่ โคดม ในกาลแหง่พระผูม้พีระ-
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ภาคเจา้พระองค์นั น จกัมพีระราชาพระนามวา่ พมิพสิาร, ใน ๙๒
กปัแต่ภทัทกปันี พระองคไ์ดเ้ป็นญาตขิองพวกทา่น เมืຄอพระองคไ์ด้
ถวายทานแด่พระพทุธเจา้แลว้จกัอุทศิแก่พวกทา่น. พวกทา่นจกั
ได้รบัในกาลนั น. ไดย้นิวา่ เมืຄอพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรสั
แลว้อยา่งนี พระดาํรสันั น ได้เป็นเหมอืนตรสัแก่พวกเปรตเหลา่นั น
วา่ พวกเจา้จกัไดใ้นวนัพรุง่นี.

ครั นกาลเวลาพทุธนัดรหนึຄงผา่นไป พระผูม้พีระภาคเจา้ของพวก
เราทรงอุบตัขิึนแลว้. ราชบุตรทั ง ๓ แม้เหลา่นั น พรอ้มดว้ยบุรษุ
อนัเป็นบรวิาร ๑,๐๐๐ คน จตุจิากเทวโลกแลว้ เกดิในสกุลพราหมณ์
ในมคธรฐั พากนับวชเป็นฤๅษีตามลาํดบั ได้เป็นชฎลิ ๓ พีຄน้อง
อาศยัอยู่ ณ ตาํบลคยาสสีประเทศ. นายเสมยีนในชนบท ได้เป็น
พระเจา้พมิพสิาร คฤหบดีบุตรผู้เป็นขนุคลงั ได้เป็นเศรษฐี ชืຄอวา่
วสิาขะ. ภรยิาของคฤหบดบุีตรนั น ได้เป็นธดิาของเศรษฐี นามวา่
ธรรมทนินา. ฝ่ายคนชนบทนอกนั นบงัเกดิเป็นบรวิารของพระราชา
นั ຄนเอง.

พระผูม้พีระภาคเจา้ แมข้องพวกเรา กท็รงอุบตัขิึนในโลก เมืຄอ
ตรสัรู้ลว่งไป ๗ สปัดาห์ ก็เสดจ็มายงักรงุพาราณสโีดยลาํดบั ทรง
ประกาศธรรมจกัร ทรงแนะนําตั งตน้แต่พระปัญจวคัคยี์ จนถงึชฎลิ
๓ พีຄน้อง พรอ้มดว้ยบรวิาร ๑,๐๐๐ คนให้บรรลุธรรมแลว้ได้เสดจ็
ไปยงักรงุราชคฤห.์ ก็ในบรรดาชนเหลา่นั น พระองค์ทรงแสดง
ธรรมให้พระเจา้พมิพสิารพรอ้มกบัพราหมณ์และคฤหบดีชาวองัคะ
และมคธ ๑๑๐,๐๐๐ คน ให้ดาํรงอยู่ในโสดาปัตตผิลแลว้. ลาํ-
ดบันั น พระราชาทรงนิมนต์พระผูม้พีระภาคเจา้ดว้ยภตัตาหารเพืຄอ
เสวยพระกระยาหารในวนัพรุง่นี พระองคท์รงรบัแลว้ในวนัทีຄ ๒ อนั
ทา้วสกักะจอมเทพผู้แปลงเพศเป็นมาณพน้อยนําเสดจ็ไป ชมเชย
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ดว้ยพระคาถามอีาทอิยา่งนีวา่
พระผู้มพีระภาคเจ้า ผู้ทรงฝึกพระองค์แล้ว พ้นวเิศษแล้ว

มีวรรณะเพยีงดงัว่าลิຄมทองสิงคี พร้อมด้วยพระปุราณชฎลิ ผู้
ฝึกตนแล้ว ผู้พ้นวเิศษแล้ว ได้เสดจ็เข้าไปยงักรุงราชคฤห์ดงันี.

พอรุง่เชา้จงึเสดจ็เขา้ไปยงักรงุราชคฤห์ ทรงรบัมหาทานในพระ
ราชนิเวศน์. สว่นพวกเปรตเหลา่นั น ไดพ้ากนัยนืลอ้มดว้ยหวงัใจวา่
บดันี พระราชาจกัอุทศิทานแก่พวกเรา. จดจอ่รอคอยอยู่วา่ บดันี
พระราชาจกัอุทศิ บดันีพระราชาจกัอุทศิ.

พระราชาทรงถวายทานแลว้ ทรงพระดาํรเิฉพาะสถานทีຄประทบั
อยู่ของพระผูม้พีระภาคเจา้วา่ พระผูม้พีระภาคเจา้จะพงึประทบัอยู่
ณ ทีຄไหนหนอ ดงันี จงึไม่ได้อุทศิทานนั นแก่ใคร ๆ. พวกเปรต
เมืຄอไม่ได้ทานนั น อยา่งนั น ก็สินหวงั ในเวลากลางคนืจงึพากนัสง่
เสยีงรอ้งอนัน่าสะพรงึกลวัอยา่งยิຄง ทีຄใกล้พระราชนิเวศน์. พระ
ราชาทรงถงึความสงัเวชอนัน่าสะพรงึกลวั น่าหวาดเสยีว เมืຄอราตรี
ผา่นไปจงึได้กราบทลูแด่พระผูม้พีระภาคเจา้วา่ ขา้พระองค์ได้สดบั
เสยีงเหน็ปานนี, จกัมเีหตุอะไรแก่ขา้พระองค์ พระเจา้ขา้. พระผูม้-ี
พระภาคเจา้ตรสัวา่ อยา่ทรงกลวัเลยมหาบพติร จกัไมม่คีวามชั ຄวชา้
ลามกอะไรแก่พระองคด์อก อนึຄง ญาตเิก่าก่อนของพระองคท์ีຄเกดิใน
พวกเปรตกม็,ี ญาตเิหลา่นั น หวงัจะพบเฉพาะพระองคแ์ต่ผูเ้ดยีวถงึ
พทุธนัดรหนึຄง ทอ่งเทีຄยวไปดว้ยหวงัใจวา่พระองค์เมืຄอถวายทานแด่
พระพทุธเจา้แลว้ จกัอุทศิแก่พวกเราบา้ง เพราะพระองค์ถวายทาน
เมืຄอวนัวานแลว้ มไิดอุ้ทศิให้ จงึพากนัสินหวงั สง่เสยีงรอ้งเหน็ปาน
นั น. พระราชาตรสัถามวา่ ถา้เมืຄอหมอ่มฉนัถวายทานใหม่ในบดันี
เปรตเหลา่นั นจะพงึไดร้บัหรอื พระเจา้ขา้ ? พระศาสดาตรสัวา่ ได้
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มหาบพติร. พระราชากราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้อยา่งนั น
ขอพระผูม้พีระภาคเจา้ โปรดรบัทานของขา้พระองค์เพืຄอเสวยในวนั
นี, ขา้พระองค์จกัอุทศิแก่พวกเปรตเหลา่นั น. พระผูม้พีระภาคเจา้
ทรงรบันิมนตด์ว้ยดุษณภีาพ.

พระราชาเสดจ็ไปยงัพระราชนิเวศน์ ทรงใหจ้ดัแจงมหาทานแลว้
ใหก้ราบทลูกาลแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็ไป
ยงัพระราชนิเวศน์ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆป์ระทบันั ຄงบนอาสนะทีຄบรรจง
จดัไว.้ เปรตเหลา่นั นไปดว้ยหวงัวา่ วนันี พวกเราจะพงึไดอ้ะไรเป็น
แน่ ดงันี จงึได้พากนัยนือยู่ในทีຄต่าง ๆ มีภายนอกฝาเรอืนเป็น
ตน้. พระผูม้พีระภาคเจา้ ได้ทรงกระทาํฤทธิ ຈโดยทีຄพวกเปรตเหลา่
นั นทั งหมดมาปรากฏแด่พระราชา. พระราชาเมืຄอกาํลงัจะทรงหลั ຄง
นําทกัษโิณทก จงึตั งจติอุทศิวา่ ทานทีຄขา้พเจา้ใหนี้ จงสาํเรจ็แก่พวก
ญาตเิถดิ. ในบดัดลนั นเอง สระโบกขรณีอนัดารดาษดว้ยกลุม่ดอก
อุบลไดบ้งัเกดิแก่พวกเปรต. เปรตเหลา่นั นพากนัอาบและดืຄมในสระ
โบกขรณีนั น ได้สงบระงบัความกระวนกระวาย ความลาํบาก และ
ความกระหาย ไดเ้ป็นผูม้สีผีวิดั ຄงทองคาํ. พระราชา ถวายขา้วยาคู
ของเคียว และของบรโิภคแลว้อุทศิให.้ ขณะนั นนั ຄนเอง ขา้วยาคู
ของเคียวและอาหารอนัเป็นทพิย์ก็บงัเกดิแก่เปรตเหลา่นั น. เปรต
เหลา่นั นพากนับรโิภคขา้วยาคูเป็นตน้นั นแลว้ กไ็ด้เป็นผู้มีอนิทรยี์
กระปรีกระเปรา่. ลาํดบันั น พระองคไ์ดถ้วายผา้, ทีຄนอน, และทีຄนั ຄง
แลว้อุทศิให.้ เครืຄองประดบัและเครืຄองอาศยัมชีนิดต่าง ๆ เชน่ ผา้
ปราสาท เครืຄองลาดและทีຄนอน เป็นตน้ อนัเป็นทพิย์ ได้บงัเกดิแก่
เปรตเหลา่นั น. และสมบตัขิองเปรตเหลา่นั นทั งหมดนั น ไดป้รากฏ
แก่สายพระเนตรของพระราชา โดยประการทีຄพระผูม้พีระภาคเจา้
ทรงอธษิฐานไว.้ พระราชาทรงทอดพระเนตรเหน็ดงันั น ทรงพอ
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พระทยัยิຄงนกั. ลาํดบันั น พระผูม้พีระภาคเจา้ เสวยพระกระยาหาร
แลว้ ทรงหา้มภตัรแลว้ เพืຄอจะทรงอนุโมทนาแก่พระเจา้พมิพสิาร จงึ
ไดต้รสัตโิรกุฑฑเปตวตัถุวา่

เปรตทังหลายพากนัมาเรือนของตน แล้วยนือยู่ภายนอก
ฝาเรือน ทีຄตรอก กาํแพง และทางสามแพร่ง และยนือยู่ทีຄ
ใกล้บานประตู เมืຄอข้าว นํา ของกนิ ของบริโภคเพยีงพอ
เขาเข้าไปตังไว้แล้ว แต่ญาติไร ๆ ของเปรตเหล่านันระลกึไม่
ได้ เพราะบาปกรรมของเปรตนันเป็นปัจจัย เหล่าชนผู้มีจิต
อนุเคราะห์ ย่อมให้นําและโภชนะอนัสะอาดประณตี สมควร
แก่ญาตทิังหลายตามกาล ดุจทานทีຄมหาบพติรถวายแล้วฉะนัน
ด้วยเจตนาอุทศิว่า ขอทานนีแล จงสําเร็จผล แก่ญาติทังหลาย
ของเรา ขอญาติทังหลายของเรา จงเป็นสุขเถดิ ส่วนเปรตผู้
เป็นญาติเหล่านัน พากนัมาชุมนุมในทีຄนันเมืຄอข้าวและนํามีอยู่
เพยีงพอ ย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่า เราได้สมบัติเพราะเหตุ
แห่งญาติเหล่าใด ขอญาติของเราเหล่านัน จงมอีายุยนืนาน
การบูชาเป็นอนัพวกญาติได้ทาํแล้ว แก่เราทังหลาย และญาติ
ทังหลาย ผู้ให้ก็ไม่ไร้ผล เพราะในเปตวสัิยนัน กสิกรรมและ
โครักขกรรมไม่มี การค้าขายเช่นนันก็ไม่มี การซือการขาย
ด้วยเงนิตราก็ไม่มี สัตว์ทังหลายผู้ไปเกดิในเปตวสัิยนัน ย่อม
ยงัอตัตภาพให้เป็นไปด้วยทานทีຄทายกให้แล้ว จากมนุษยโลก
นี นําฝนอนัตกลงในทีຄดอนย่อมไหลไปสู่ทีຄลุ่ม ฉันใด ทาน
อนัญาติหรือมติรให้แล้ว จากมนุษยโลกนี ย่อมสําเร็จผลแก่
เปรตทังหลาย ฉันนันเหมอืนกนั ห้วงนําใหญ่เตม็แล้วย่อมยงั
สาครให้เตม็เปีຄ ยม ฉันใด ทานอนัญาติหรือมติรให้แล้ว แต่
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มนุษยโลกนี ย่อมสําเร็จผลแก่เปรตทังหลาย ฉันนันเหมอืน
กนั กลุบุตรเมืຄอหวนระลกึถงึอุปการคุณทีຄท่านทาํแล้วในกาล
ก่อนว่า คนโน้นได้ให้สิຄงของแก่เราแล้ว คนโน้นได้ทาํอุปการ-
คุณแก่เราแล้ว ญาตมิติรและสหายได้ให้สิຄงของแก่เราและได้
ช่วยทาํกจิของเรา ดงันี พงึให้ทกัษณิาทานอุทศิแก่เปรตทัง
หลาย ด้วยว่า การร้องไห้ก็ดี ความเศร้าโศกก็ดี การพไิร
รํຄาไรก็ดี ไม่ควรทาํเลย เพราะการร้องไห้เป็นต้นนัน ไม่เป็น
ไปเพืຄอประโยชน์ แก่เปรตทังหลาย ญาติทังหลายกค็งดาํรงอยู่
อย่างนัน อนัทกัษณิานีแล ทีຄให้แล้ว ตังไว้ดีแล้วในสงฆ์ ย่อม
สําเร็จเพืຄอประโยชน์แก่เปรตนันโดยพลนั สินกาลนาน. ญาต-ิ
ธรรมนัน มหาบพติรได้แสดงให้ปรากฏแล้ว การบูชาอนัยิຄง
เพืຄอเปรตทังหลาย มหาบพติรก็ทรงกระทาํแล้ว และพลงักาย
มหาบพติรกไ็ด้เพิຄมให้แก่ภิกษุทังหลายแล้ว บุญมีประมาณไม่
น้อย มหาบพติรกไ็ด้ทรงขวนขวายแล้วแล.

ก็ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภสิมยัได้มแีก่สตัว์ ๘๔,๐๐๐ ผู้มใีจ
สลดดว้ยการพรรณนาโทษของการเกดิในเปตวสิยั ผู้เริຄมประพฤติ
ตนโดยอุบายอนัแยบคาย. แม้ในวนัทีຄ ๒ ก็ทรงแสดงตโิรกุฑฑ-
เทศนากณัฑ์นีแหละ แก่เทวดาและมนุษย์ทั งหลาย. ธรรมาภสิมยั
เชน่นั นนั ຄนแหละไดม้ดีว้ยอาการอยา่งนี ถงึ ๗ วนัแล.

จบ อรรถกถาตโิรกุฑฑเปตวตัถุที  ๕
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๖. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ

ว่าด้วยความหิวของนางเปรต
พระสงัฆเถระถามวา่ :-

[๙๑] ท่านเปลอืยกาย มีผวิพรรณเลวทราม มีกลิຄนเหมน็เน่าฟุ้ง
ไป หมู่แมลงวนัพากนัตอมเกลืຄอนกล่น ท่านเป็นใครหนอมา
ยนือยู่ในทีຄนี.

หญงิเปรตนั นตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรต ถงึทุคติ เกดิในยมโลก

เพราะทาํกรรมอนัลามกจึงต้องจากโลกนีไปสู่เปตโลก เวลา
เช้าคลอดบุตร ๕ คน เวลาเยน็อกี ๕ คน แล้วกนิลูกเหล่านัน
หมด ถงึบุตร ๑๐ คนเหล่านันกย็งัไม่อาจบรรเทาความหิวของ
ดฉัิน หัวใจของดฉัินเร่าร้อนอยู่เป็นนิจเพราะความหิว ดฉัิน
ไม่ได้ดืຄมนําทีຄควรดืຄม ขอท่านจงดูดฉัินผู้ถงึความพนิาศเช่นนี
เถดิ.

พระเถระถามวา่ :-
เมืຄอก่อน ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือ

ท่านกนิเนือบุตรทังหลาย เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร
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หญงิเปรตนั นตอบวา่ :-
เมืຄอก่อน หญงิร่วมสามขีองดฉัินคนหนึຄงมคีรรภ์ ดฉัินคดิ

ชัຄวต่อเขา มใีจประทุษร้าย ได้ทาํให้ครรภ์ตกไป เขามคีรรภ์ ๒
เดอืนเท่านัน ไหลออกเป็นโลหิต ครังนัน มารดาของเขาโกรธ
ดฉัิน เชิญพวกญาติมาประชุมซักถาม ให้ดฉัินทาํการสบถ
และขู่เขญ็ให้กลวั ดฉัินได้กล่าวคาํสบถและมุสาวาทอย่างแรง
ว่า ถ้าดฉัินทาํชัຄวอย่างนี ขอให้ดฉัินกนิเนือบุตรเถดิ ฉันมีกาย
อนัเปื อนด้วยหนองและโลหิต กนิเนือบุตรทังหลาย เพราะ
วบิากแห่งกรรม คอื การทาํให้ครรภ์ตกและการพูดมุสาทัง
สองนัน.

จบ ปัญจปตุตขาทกิเปตวิตัถุที  ๖

อรรถกถาปัญจปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๖
เมืຄอพระศาสดาประทบัอยูใ่นกรงุสาวตัถี ทรงปรารภถงึนางเปรต

ผูเ้คียวกนิบุตร ๕ คน จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ นคคฺา ทุพพฺณฺณรปูาสิ
ดงันี.

ไดย้นิวา่ มภีรรยาของกฎุมพคีนหนึຄง ในหมูบ่า้นไม่ไกลแต่กรงุ
สาวตัถี เป็นหญงิหมนั. พวกญาติของกฎุมพีคนนั น ได้พากนั
กลา่วดงันีวา่ ภรรยาของเจา้เป็นหมนั พวกเราจะนําหญงิสาวคนอืຄน
มาให้เจา้. เพราะความสเินหาในภรรยานั น เขาจงึไม่ปรารถนา
(ภรรยาอืຄน). ลาํดบันั น ภรรยาของกฎุมพนีั น ทราบเรืຄองนั นแลว้
จงึกลา่วกะสามอียา่งนีวา่ นาย ฉนัเป็นหมนั ควรจะนําหญงิอืຄนมา
(เป็นภรรยา) วงศต์ระกลูของทา่นจะไดไ้มข่าดสญู เธอเมืຄอถกูภรรยา

๖. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ - ว่าด้วยความหิวของนางเปรต ๓๓



รบเรา้จงึแต่งงานกะหญงิอืຄน. ครั นต่อมา หญงินั นไดต้ั งครรภ.์ หญงิ
หมนัมคีวามรษิยาเป็นปกติ คดิวา่ หญงินีไดบุ้ตรแลว้ จกัเป็นใหญ่ใน
เรอืนนี จงึหาอุบายใหค้รรภ์ของนางตกไป ไดเ้กลียกลอ่มปรพิาชกิา
คนหนึຄงดว้ยขา้วและนําเป็นตน้ ให้ทาํครรภ์ของนางให้ตกไป นาง
เมืຄอครรภ์ตกไปกไ็ด้แจง้ให้มารดาของตนทราบ มารดานางกไ็ด้นดั
ประชมุพวกญาตขิองตนแลว้แจง้ความนั นให้ทราบ. ญาตเิหลา่นั น
ไดพ้ากนัมากลา่วกะหญงิหมนัดงันีวา่ เจา้ทาํครรภ์ของหญงินีใหต้ก
หญงิหมนัตอบวา่ ฉนัไมไ่ดท้าํใหต้ก เขาเหลา่นั นคาดคั นวา่ ถา้เจา้ไม่
ไดท้าํจรงิเจา้กจ็งสบถสาบาน. หญงิหมนัจาํใจกลา่วเทจ็ ทาํการสบถ
ต่อหน้าชนเหลา่นั นวา่ ถา้ฉนัทาํครรภห์ญงิทีຄเป็นญาตทิา่นใหต้ก ฉนั
กจ็ะพงึมทีุคตเิป็นทีຄไปในเบืองหน้า ถกูความหวิกระหายครอบงาํ ขอ
ใหค้ลอดบุตรทั งเวลาเยน็เวลาเชา้ ครั งละ ๕ คน แลว้กนิเสยี กย็งัไม่
อิຄม ขอใหฉ้นัมกีลิຄนเหมน็เป็นนิจ และถกูแมลงวนัไต่ตอม. ต่อมาไม่
นานนกันางก็ทาํกาละบงัเกดิเป็นนางเปรต มรีปูรา่งขีเหร่อยู่ไม่ไกล
บา้นนั นนั ຄนเอง.

ในกาลนั น พระเถระ ๘ รปู ออกพรรษาในชนบท แลว้ได้เดนิ
ทางมายงักรงุสาวตัถี เพืຄอเฝ้าพระศาสดา จงึเขา้ไปพกัในราวป่าอนั
สมบรูณ์ดว้ยรม่เงาและนํา ไม่ไกลแต่บา้นนั น. ลาํดบันั น นางเปรต
นั นได้แสดงตนแก่พระเถระทั งหลาย. ในพระเถระเหลา่นั น พระ
สงัฆเถระไดซ้กัถามนางเปรตดว้ยคาถาวา่

เจ้าเปลอืยกาย มีรูปพรรณขีเหร่ ส่งกลิຄนเหมน็เน่าฟุ้ง
แมลงวนัจับเป็นกลุ่ม เจ้าเป็นใคร มายนือยู่ในทีຄนี.

ลาํดบันั น นางเปรตนั นถกูพระมหาเถระถามอยา่งนั นแลว้ เมืຄอ
จะประกาศกรรมของตน อนัจะทาํใหเ้หลา่สตัว์เกดิความสลด จงึได้

๓๔ เปตวัตถุ



กลา่ว ๓ คาถานีวา่
ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรต ถงึทุคติเกดิในยมโลก เพราะ

กระทาํกรรมชัຄวไว้จึงต้องจากโลกนีไปสู่เปตโลก. เวลาเช้าดฉัิน
คลอดบุตร ๕ คน เวลาเยน็อกี ๕ คน แล้วกนิลูกเหล่านันทัง
หมด ถงึลูก ๑๐ คนเหล่านัน ก็ไม่อาจบรรเทาความหิวของ
ดฉัินได้ หัวใจของดฉัินเร่าร้อนหมกหมุ่นเพราะความหิว ดฉัิน
ไม่ได้ดืຄมนําทีຄควรดืຄม ขอท่านจงดูดฉัินผู้ถงึความวอดวายเช่น
นีเถดิ.

พระเถระไดฟั้งดงันั น เมืຄอจะถามถงึกรรมทีຄนางเปรตนั นกระทาํ
จงึกลา่วคาถาวา่

เมืຄอก่อน เธอทาํความชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา และใจ
หรือ เธอกนิเนือบุตรทังหลาย เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร.

ลาํดบันั น นางเปรตเมืຄอจะประกาศกรรมทีຄตนกระทาํแก่พระเถระ
จงึไดก้ลา่วคาถาทั งหลายวา่

เมืຄอก่อน หญงิร่วมผวัของดฉัินคนหนึຄงมีครรภ์ ดฉัินคดิ
ชัຄวต่อเขา มีจิตคดิประทุษร้าย ได้การทาํครรภ์ให้ตกไป เขามี
ครรภ์ ๒ เดอืนเท่านัน ไหลออกเป็นโลหิต ในกาลนัน มารดา
ของเขาโกรธดฉัิน เชิญพวกญาติมาประชุมซักถาม ให้ดฉัิน
ทาํการสบถ และขู่เขญ็ให้ดฉัินกลวั ดฉัินนันได้กล่าวคาํสบถ
และมุสาวาทอย่างร้ายกาจว่า ถ้าดฉัินทาํชัຄวดงันัน ขอให้ดฉัิน
กนิเนือบุตรเถดิ ดฉัินมีกายอนัเปื อนด้วยหนองและโลหิตกนิ
เนือบุตรทังหลาย เพราะวบิากแห่งกรรมคอืการทาํให้ครรภ์ตก
และการพูดมุสาวาททัง ๒ นัน.
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นางเปรตนั น ครั นประกาศวบิากแหง่กรรมของตนอยา่งนีแลว้
จงึได้กลา่วกะพระเถระทั งหลายอยา่งนีอกีวา่ ขา้แต่ทา่นทั งหลายผู้
เจรญิ ดฉินัเป็นภรรยาของกฎุมพีชืຄอโน้นในบา้นนีเอง เป็นหญงิมี
ความรษิยาเป็นปกติ กระทาํกรรมชั ຄวจงึบงัเกดิในกาํเนิดเปรตอยา่ง
นี. ขา้แต่ทา่นผู้เจรญิ ดงัดฉินัขอโอกาส ขอทา่นทั งหลาย จง
ไปยงัเรอืนของกฎุมพคีนนั นเถดิ กฎุมพนีั นจกัถวายทานแก่ทา่นทั ง
หลาย ทา่นทั งหลายพงึใหเ้ขาอุทศิทกัษณิานั นแก่ดฉินั เมืຄอเป็นเชน่
นี ดฉินัจะหลุดพน้จากเปตโลกนี. พระเถระทั งหลายไดฟั้งดงันั นแลว้
เมืຄอจะอนุเคราะห์นาง เขา้ไปบณิฑบาตยงับา้นกฎุมพนีั น. กฎุมพี
เหน็พระเถระทั งหลายแลว้เกดิความเลืຄอมใส ตอ้นรบัแลว้รบับาตร
นิมนต์ใหน้ั ຄงบนอาสนะ เริຄมใหฉ้นัดว้ยอาหารอนัประณตี. พระเถระ
ทั งหลายแจง้เรืຄองนั นแก่กฎุมพี แลว้จงึให้เขาอุทศิทานนั น แก่นาง
เปรตนั น. ก็ขณะนั นนั ຄนเอง นางเปรตนั นปราศจากทกุข์เหน็ปาน
นั นแลว้ได้รบัสมบตัิอนัยิຄงแสดงตนแก่กฎุมพใีนเวลาราตร.ี ลาํดบั
นั น พระเถระทั งหลายไปยงักรงุสาวตัถโีดยลาํดบั กราบทลูความนั น
แก่พระผูม้พีระภาคเจา้. ก็พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงแสดงธรรมแก่
บรษิทัผู้พรอ้มมลูกนัอยู่ โดยยกเรืຄองนั นขึนเป็นอุบตัเิหตุ. ในเวลา
จบเทศนา มหาชนได้รบัความสลดใจ เวน้ขาดจากความรษิยาและ
ความตระหนีຄ. เทศนานั นไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชนดว้ยประการฉะนี
แล.

จบ อรรถกถาปัญจปตุตขาทกเปตวิตัถุที  ๖
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๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ

ว่าด้วยนางเปรตเปลือยกายมีกล่ินเหม็น
พระเถระถามหญงิเปรตตนหนึຄงวา่

[๙๒] ท่านเปลอืยกายมีผวิพรรณเลวทราม มีกลิຄนเหมน็เน่าฟุ้ง
ไป หมู่แมลงวนัพากนัตอมเกลืຄอนกล่น ท่านเป็นใครหนอมา
ยนือยู่ทีຄนีຄ.

หญงิเปรตนั นตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรต ถงึทุคติ เกดิในยมโลก

เพราะทาํกรรมอนัลามกจึงต้องจากโลกนันไปสู่เปตโลก เวลา
เช้าคลอดบุตร ๗ คน เวลาเยน็อกี ๗ คน แล้วกนิบุตรเหล่า
นันหมดทัง ๑๔ คน ก็ยงัไม่อาจบรรเทาความหิวของดฉัินได้
หัวใจของดฉัินเร่าร้อนอยู่เป็นนิจเพราะความหิว ดฉัินเป็นดุจ
ถูกเผาด้วยไฟในทีຄอนัร้อนยิຄง ไม่ได้ประสบความเยน็เลย.

พระเถระถามวา่
ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วย กาย วาจา ใจ หรือ ท่านกนิ

เนือบุตร เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร.
หญงิเปรตนั นตอบวา่

๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ ๓๗



เมืຄอก่อนดฉัินมีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คน นันกาํลงั
หนุ่มแน่น ดฉัินเป็นผู้เข้าถงึกาํลงัคอืบุตร (ถอืตวัว่ามีบุตร)
จึงได้ดูหมิຄนสามีของตน ภายหลงัสามีของดฉัินโกรธ จึงได้
หาภรรยามาใหม่ ก็ภรรยาใหม่นันมีครรภ์ ดฉัินคดิชัຄวต่อ
เขา มีใจประทุษร้าย ได้ทาํให้ครรภ์ตกไป ภรรยาใหม่มีครรภ์
๓ เดอืนเท่านัน ตกเป็นโลหิตเน่า มารดาของเขาโกรธดฉัิน
แล้วเชิญพวกญาติมาประชุมซักถาม ให้ดฉัินทาํการสบถและ
ขู่เขญ็ดฉัินให้กลวั ดฉัินได้กล่าวคาํสบถและมุสาวาทอย่างแรง
ว่า ถ้าดฉัินทาํชัຄวอย่างนี ขอให้ดฉัินกนิเนือบุตรเถดิ ดฉัินมี
กายเปื อนหนองและโลหิต กนิเนือบุตรทังหลาย เพราะวบิาก
แห่งกรรมคอืการทาํครรภ์ให้ตกไป และมุสาวาททังสองนัน.

จบ สตัตปตุตขาทกิเปตวิตัถุที  ๗

อรรถกถาสัตตปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมืຄอประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงปรารภนางเปรตผู้

กนิบุตร ๗ คน จงึตรสัคาํนีมคีาํเริຄมตน้วา่ นคคฺา ทพุพฺณฺณรปูาสิ
ดงันี.

ไดย้นิวา่ อุบาสกคนหนึຄงในหมูบ่า้นตาํบลหนึຄงไมไ่กลกรงุสาวตัถี
ไดม้บีุตร ๒ คน ตั งอยู่ในปฐมวยั สมบรูณ์ดว้ยรปูโฉมประกอบดว้ย
ศลีและอาจาระ. มารดาของบุตรทั ง ๒ นั น คดิวา่เราเป็นผู้มบีุตร
จงึดูหมิຄนสามีดว้ยกาํลงัแหง่บุตร. สามีนั นถกูภรรยาดูหมิຄน มีใจ
เบืຄอหน่าย จงึนําหญงิอืຄนมาครอง. ไม่นานนกั หญงินั นกต็ั งครรภ.์
ลาํดบันั น ภรรยาหลวงเป็นหญงิมคีวามรษิยาเป็นปกติ เอาอามสิไป
ลอ่หมอคนหนึຄง ใหห้มอนั นทาํครรภ์ของหญงินั นซึຄงตั งมา ๓ เดอืน
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ใหต้ก. ลาํดบันั น หญงินั นอนัพวกญาตแิละพีຄน้องชายถามวา่ เธอทาํ
ครรภ์ของนางนีให้ตกไปหรอื จงึกลา่วมสุาวา่ไม่ได้ทาํให้ตกไป คน
เหลา่นั นไม่เชืຄอจงึกลา่ววา่ เธอจงสบถ แลว้ไดก้ระทาํสบถวา่ ขอให้
ดฉินัคลอดบุตรทั งเชา้ ทั งเยน็ ครั งละ ๗ คน แลว้เคียวกนิเนือบุตร
ขอใหด้ฉินัมกีลิຄนเหมน็ และแมลงวนัจบักลุม่อยูเ่ป็นนิจ.

ครั นต่อมา นางทาํกาละแลว้ บงัเกดิในกาํเนิดเปรต ดว้ยวบิาก
ของการทาํครรภใ์หต้กไป และพดูมสุานั นนั ຄนแล จงึเคียวกนิเนือบุตร
โดยนยัดงักลา่วแลว้ เทีຄยวไปในทีຄไม่ไกลบา้นนั นนั ຄนเอง. ก็สมยั
นั น พระเถระหลายรปูออกพรรษาในหมูบ่า้น มายงักรงุสาวตัถเีพืຄอ
เฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้ พกัแรมในสว่นหนึຄงไม่ไกลบา้นนั น. ลาํดบั
นั น นางเปรตนั นแสดงตนแก่พระเถระเหลา่นั น. พระมหาเถระถาม
เธอดว้ยคาถาวา่ :-

เธอเปลอืยกายมผีวิพรรณขีเหร่ มตีวัเน่าส่งกลิຄนฟุ้ง แมลง-
วนัจับกลุ่ม เธอเป็นใครหนอ มายนือยู่ในทีຄนี.

หญงิเปรตถกูพระเถระถามจงึไดใ้หค้าํตอบดว้ย ๓ คาถาวา่
ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรตถงึทุคติเกดิในยมโลก เพราะ

ทาํกรรมชัຄว จึงต้องจากโลกนีไปยงัเปตโลก เวลาเช้าคลอดบุตร
๗ คน เวลาเยน็อกี ๗ คน. แล้วเคียวกนิบุตรเหล่านันหมด
ทัง ๑๔ คนนัน กย็งัไม่อาจบรรเทาความหิวของดฉัินได้ หัวใจ
ของดฉัินเร่าร้อนหม่นไหม้อยู่เป็นนิตย์ เพราะความหิว ดฉัิน
เป็นดุจถูกไฟเผาอยู่กลางแดด ไม่ได้ประสบความเยน็เลย.

พระมหาเถระได้ฟังดงันั น เมืຄอจะถามถงึกรรมทีຄนางเปรตนั น
กระทาํ จงึกลา่วคาถาวา่ :-

๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตเปลือยกายมีกลิ่นเหม็น ๓๙



เธอทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วย กาย วาจา ใจ หรือ เธอกนิ
เนือบุตร เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร ?

ลาํดบันั น นางเปรตเมืຄอจะบอกถงึการทีຄตนเกดิในเปตโลก และ
เหตุทีຄเคียวกนิเนือบุตร จงึไดก้ลา่วคาถานีวา่ :-

เมืຄอก่อนดฉัิน มีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คนนัน กาํลงัหนุ่ม
แน่น ดฉัินอาศัยกาํลงัคอืบุตร จึงได้ดูหมิຄนสามีของตน ภาย
หลงัสามีของดฉัินโกรธ จึงได้หาภริยามาใหม่ และภริยาใหม่
นันมีครรภ์ ดฉัินคดิชัຄวต่อเขา มีจิตคดิประทุษร้าย ได้ทาํให้
ครรภ์ตกไป ภริยาคนใหม่มีครรภ์ ๓ เดอืนเท่านัน ตกเป็น
โลหิตเน่า มารดาของเขาโกรธแล้ว เชิญพวกญาติของดฉัินมา
ประชุมกนั ซักถามให้ดฉัินทาํการสบถ และขู่เขญ็ดฉัินให้กลวั
ดฉัินได้กล่าวคาํสบถและมุสาวาทอย่างแรงว่า ถ้าดฉัินทาํความ
ชัຄวอย่างนี ขอให้ดฉัินกนิเนือบุตรเถดิ ดฉัินมีกายเปื อนหนอง
และเลอืด กนิเนือบุตรทังหลาย เพราะวบิากแห่งกรรม คอืการ
ทาํครรภ์ให้ตกไป และมุสาวาททัง ๒ นัน.

จบ อรรถกถาสตัตปตุตขาทกเปตวิตัถุที  ๗

๔๐ เปตวัตถุ



๘. โคณเปตวัตถุ

ว่าด้วยเกี่ยวหญ้าอ่อนให้โคตายกิน
กฎุมพเีป็นบดิาถามสชุาตกุมารวา่

[๙๓] เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ จึงเกีຄยวหญ้าอนัเขยีวสดแล้วบังคบั
โคแก่อนัเป็นสัตว์ตายแล้วว่า จงกนิ จงกนิ อนัโคตายแล้ว
ย่อมไม่ลุกขึนกนิหญ้าและนํามใิช่หรือ เจ้าเป็นทังคนพาลทังมี
ปัญญาทราม เหมอืนคนอืຄนทีຄมปัีญญาทรามฉะนัน.

สชุาตกุมารตอบวา่
โคตวันียงัมเีท้าทัง ๔ มศีีรษะ มตีวัพร้อมทังหาง นัยน์ตา

ก็มีอยู่ตามเดมิ ข้าพเจ้าคดิว่าโคตวันีพงึลุกขึนกนิหญ้าสักวนั
หนึຄง ส่วนมอื เท้า กาย และศีรษะของปู่ไม่ปรากฏ แต่คุณพ่อ
มาร้องไห้ถงึกระดูกของปู่ทีຄบรรจุไว้ในสถูปดนิ ไม่เป็นคนโง่
หรือ.

กฎุมพไีดฟั้งคาํนั นแลว้ จงึกลา่วสรรเสรญิสชุาตกุมารวา่
เจ้าดบัความกระวนกระวายทังปวงของเรา ผู้ เร่าร้อนอยู่

ให้หาย เหมอืนบุคคลเอานําดบัไฟอนัราดด้วยนํามนัฉะนัน
ได้ถอนขึนแล้วหนอ ซึຄงลูกศรคอืความโศก อนัเสียบแล้วทีຄ

๘. โคณเปตวัตถุ ๔๑



หทยัของบิดา บิดาผู้มีลูกศรอนัเจ้าถอนขึนแล้ว เป็นผู้เยน็
สงบแล้ว ดูก่อนมาณพ ต่อไปนีบิดาจะไม่เศร้าโศก จะไม่
ร้องไห้ เพราะได้ฟังคาํของเจ้า ชนเหล่าใดทีຄมีปัญญา มีความ
อนุเคราะห์ต่อมารดาบิดา ชนเหล่านันย่อมทาํอย่างนี ย่อมยงั
มารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศก ฉะนัน.

จบ โคณเปตวตัถุที  ๘

อรรถกถาโคณเปตวัตถุที่ ๘
พระศาสดา เมืຄอประทบัอยู่ในพระเชตวนั ทรงปรารภกฎุมพคีน

หนึຄง ผูท้ีຄบดิาตายไป จงึตรสัคาํเริຄมตน้นีวา่ กึ นุ อมุมฺตตฺรโูปว ดงันี.
ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี บดิาของกฎุมพีคนหนึຄงได้ตายไป.

เพราะบดิาตายไป เขาจงึเศรา้โศกรอ้นรุม่กลุม้ใจ เทีຄยวรอ้งไหเ้หมอืน
คนบา้ ถามผูท้ีຄตนพบเหน็วา่ ทา่นเหน็บดิาของฉนับา้งไหม ? ใคร
ๆ ไม่อาจจะบรรเทาความเศรา้โศกของเขาได.้ แต่อุปนิสยัแหง่
โสดาปัตตผิล ยงัโพลงอยู่ในหทยัของเขา เหมอืนประทปีทีຄโพลงอยู่
ในหมอ้.

ในเวลาเชา้มดื พระศาสดา ทรงตรวจดสูตัวโ์ลก ทรงเหน็อุปนิสยั
แหง่โสดาปัตติผลของเธอ ทรงพระดาํริวา่ เราควรจะนําเหตุทีຄเป็น
อดตีของกฏุมพีนีมาแลว้ ระงบัความเศรา้โศก ให้โสดาปัตตผิลแก่
เธอ ดงันีแลว้ วนัรุง่ขึน เมืຄอกลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัภตัร ไม่
ไดพ้าใครเป็นปัจฉาสมณะไดไ้ปยงัประตูเรอืนของกฎุมพนีั น. เขาได้
ทราบวา่ พระศาสดาเสดจ็มา จงึตอ้นรบันิมนต์พระศาสดาให้เสดจ็
เขา้ไปยงัเรอืน เมืຄอพระศาสดา ประทบันั ຄงบนอาสนะทีຄเขาบรรจงจดั

๔๒ เปตวัตถุ



ไว้ ตนเองกถ็วายบงัคมพระผูม้พีระภาคเจา้ แลว้ นั ຄง ณ ทีຄสมควรขา้ง
หนึຄง จงึกราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคท์รงทราบสถาน
ทีຄทีຄบดิาของขา้พระองคไ์ปแลว้หรอื ? ลาํดบันั น พระศาสดาตรสักะ
เขาวา่ ดูก่อนอุบาสก เธอถามถงึบดิาในอตัตภาพนีหรอื หรอืวา่ ใน
อตัตภาพทีຄลว่งไปแลว้. เขาไดฟั้งดงันั น จงึคดิวา่ ไดย้นิวา่ เรามบีดิา
มาก ดงันี จงึมคีวามเศรา้โศกเบาบาง ไดร้บัความเศรา้โศกเพยีงปาน
กลาง. ลาํดบันั น พระศาสดา ตรสัธรรมกถา อนัเป็นเครืຄองบรรเทา
ความเศรา้โศกแก่เขา ทรงทราบเขาวา่ปราศจากความเศรา้โศก มจีติ
สมควร จงึใหต้ั งอยู่ในโสดาปัตตผิล ดว้ยสามกุงัสกิธรรมเทศนาแลว้
ไดเ้สดจ็ไปยงัพระวหิาร.

ลาํดบันั น ภกิษุทั งหลาย นั ຄงสนทนากนัในธรรมสภาวา่ อาวโุส
ทา่นทั งหลาย จงดูพทุธานุภาพเถดิ อุบาสกผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยความ
เศรา้โศกและรํຄาไรเชน่นั น พระผูม้พีระภาคเจา้ ก็ยงัทรงแนะนําใน
โสดาปัตตผิล โดยขณะนั นนั ຄนเองได.้ พระศาสดาเสดจ็ไปในทีຄนั น
ประทบันั ຄงบนบวรพทุธอาสน์ทีຄเขาบรรจงจดัไว้แลว้ จงึตรสัถามวา่
ภกิษุทั งหลาย บดันี พวกเธอนั ຄงสนทนากนัดว้ยเรืຄองอะไรหนอ ?
ภกิษุทั งหลาย จงึกราบทลูความนั น แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระ
ศาสดาตรสัวา่ ดกู่อนภกิษุทั งหลาย ไมใ่ชแ่ต่ในบดันีเทา่นั นกห็าไม่ ทีຄ
เรากาํจดัความเศรา้โศกของกฎุมพนีีออกไป แมถ้งึในกาลก่อน กไ็ด้
กาํจดัออกไปเหมอืนกนั ดงันีแลว้ อนัภกิษุเหลา่นั น ทลูอาราธนา จงึ
ทรงนําอดตีนิทานมาวา่ :-

ในอดตีกาล ในกรงุพาราณสี บดิาของคฤหบดคีนหนึຄง ได้ตาย
ไป. เพราะบดิาตายไป เขาจงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยความเศรา้โศก
มหีน้านองไปดว้ยนําตา นยัน์ตาแดง ครํຄาครวญอยู่ เดนิเวยีนขวา
เชงิตะกอน. บุตรของเขาชืຄอวา่ สชุาตะ ยงัเป็นเดก็ แต่เป็นคน

๘. โคณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเกี่ยวหญ้าอ่อนให้โคตายกิน ๔๓



ฉลาดเฉียบแหลมสมบรูณ์ดว้ยปัญญา จงึคดิหาอุบายเครืຄองกาํจดั
ความเศรา้โศกของบดิา วนัหนึຄง เหน็โคตวัหนึຄง ตายภายนอกเมอืง
แลว้ นําเอาหญา้และนํามาวางไวข้า้งหน้าของโคทีຄตายแลว้นั นพลาง
ยนืกลา่ววา่ เจา้จงกนิ จงกนิเสยี จงดืຄม จงดืຄมเถดิ. คนผา่นไป
ผา่นมาเหน็เขา้จงึกลา่ววา่ สหายสชุาตะ ทา่นเป็นบา้ไปแลว้หรอื ทีຄ
ทา่นน้อมนําหญา้และนําไปใหโ้คทีຄตายแลว้ เขาไมไ่ดโ้ตต้อบอะไร ๆ
พวกมนุษย์ จงึพากนัไปหาบดิาของเขาแลว้ กลา่ววา่ บุตรของทา่น
เป็นบา้ไปเสยีแลว้ เอาหญา้และนําใหโ้คทีຄตายกนิ. กเ็พราะไดฟั้งดงั
นั น กฎุมพกีค็ลายความเศรา้โศกทีຄเกดิขึนเพราะปรารภถงึบดิา. เขา
ถงึความสลดใจวา่ ไดย้นิวา่ บุตรของเรากลายเป็นคนบา้ไป จงึรบีไป
พลางทว้งวา่ นีຄแน่ะ พอ่สชุาตะ เจา้เป็นผูฉ้ลาดเฉียบแหลมสมบรูณ์
ดว้ยปัญญามใิช่หรอื แต่เหตุไฉนเจา้จงึเอาหญา้และนํา ใหโ้คทีຄตาย
กนิ จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ จึงเกีຄยวหญ้าทีຄเขยีวสดแล้ว บังคบั
โคแก่ทีຄเป็นสัตว์ตายแล้วว่า จงกนิ จงกนิ อนัโคตายแล้ว ย่อม
ไม่ลุกขึนกนิหญ้าและนํามใิช่หรือ เจ้าเป็นทังคนพาล ทังเป็น
คนทรามปัญญา เหมอืนคนอืຄนทีຄมปัีญญาทรามฉะนัน.

สชุาตกุมารได้ฟังดงันั น เมืຄอจะประกาศความประสงค์ของตน
เพืຄอใหบ้ดิายนิยอม จงึไดก้ลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

โคตวันี ยงัมีเท้าทัง ๔ ข้าง มีศีรษะ มีตวั พร้อมทังหาง
นัยน์ตาก็มีอยู่ตามเดมิ ข้าพเจ้าคดิว่า โคตวันี จะพงึลุกขึนกนิ
หญ้าสักวนัหนึຄง ส่วนมอื เท้า กาย และศีรษะ ของคุณปู่ ไม่
ปรากฏ แต่คุณพ่อมาร้องไห้ถงึกระดูกของปู่ทีຄบรรจุไว้ในสถูป
ดนิ จะไม่เป็นคนโง่ไปดอกหรือ.

๔๔ เปตวัตถุ



บดิาของพระโพธสิตัว์ได้ฟังนั นแลว้ จงึคดิวา่ บุตรของเราเป็น
บณัฑติ ได้ทาํกรรมนีเพืຄอให้เราเขา้ใจ เมืຄอจะสรรเสรญิบุตรวา่ พอ่
สชุาตเอ๋ย เราไดรู้แ้ลว้วา่ สตัวท์ั งปวงมคีวามตายเป็นธรรมดา ตั งแต่
นีไป เราจะไม่เศรา้โศก คนผู้มีปัญญาอนัชืຄอวา่สามารถขจดัความ
เศรา้โศกเสยีได้ พงึเป็นเชน่กบัเจา้นีຄแหละ จงึไดก้ลา่วคาถาวา่ :-

เจ้าดบัความกระวนกระวายทังปวงของเรา ผู้เร่าร้อนอยู่
ให้หายเหมอืนบุคคลเอานําดบัไฟ ทีຄราดด้วยนํามนั ได้ถอนขึน
แล้วหนอ ซึຄงลูกศรคอืความเศร้าโศก อนัเสียบหทยัของบิดา
บิดาผู้มีลูกศรอนัถอนได้แล้ว เป็นผู้เยน็สงบแล้ว ดูก่อนมาณพ
ต่อไปนี บิดาจะไม่เศร้าโศก จะไม่ร้องไห้ เพราะฟังคาํของเจ้า
ชนเหล่าใดทีຄมีปัญญา มีความอนุเคราะห์ต่อมารดาบิดา ชน
เหล่านัน ย่อมทาํอย่างนี ย่อมยงัมารดาบิดาให้หายจากความ
เศร้าโศก เหมอืนพ่อสุชาตะทาํให้บิดาหายเศร้าโศกฉะนัน.

บดิาฟังคาํของมาณพแลว้ เป็นผู้ปราศจากความโศก จงึสรง
สนานศรีษะ บรโิภคอาหาร ประกอบการงาน เมืຄอเวลาทาํกาละแลว้
ไดเ้ป็นผูม้สีวรรคเ์ป็นทีຄไปในเบืองหน้า. พระศาสดาครั นทรงนําพระ
ธรรมเทศนานีมาแลว้ จงึทรงประกาศสจัจะแก่ภกิษุเหลา่นั น. เมืຄอจบ
สจัจะ ชนเป็นอนัมากบรรลุโสดาปัตตผิลเป็นตน้. ในกาลนั น สชุาต-
กุมารได้กลบัมาเกดิเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ผู้เป็นพระโลกนาถใน
บดันีแล.

จบ อรรถกถาโคณเปตวตัถุที  ๘
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๙. มหาเปสการเปติวัตถุ

ว่าด้วยเปรตกินมูตรคูถเพราะด่าสามี
ภกิษุรปูหนึຄงถามเทพบุตรตนหนึຄงวา่ :-

[๙๔] หญงิเปรตนีกนิคูถ มูตร โลหิต และหนอง นีเป็นวบิาก
แห่งกรรมอะไร หญงิเปรตนี เมืຄอก่อนได้ทาํกรรมอะไรไว้จึงมี
เลอืดและหนองเป็นภักษาหารเป็นนิจ ผ้าทังหลายอนัใหม่และ
งาม อ่อนนุ่ม บริสุทธิຈ มขีนอ่อน อนัท่านให้แล้วแก่หญงิเปรต
นี ย่อมกลายเป็นเหลก็ไป เมืຄอก่อนหญงิเปรตนีได้ทาํกรรม
อะไรไว้หนอ.

เทพบุตรนั นตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมืຄอก่อน หญงิเปรตนีเป็นภรรยาของ

ข้าพเจ้า มคีวามตระหนีຄเหนียวแน่น ไม่ให้ทาน นางได้ด่าและ
บริภาษข้าพเจ้า ผู้กาํลงัให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทังหลายว่า
จงกนิคูถ มูตร เลอืด และหนองอนัไม่สะอาดตลอดกาลทุก
เมืຄอ คูถ มูตร เลอืด และหนอง จงเป็นอาหารของท่านใน
ปรโลก แผ่นเหลก็จงเป็นผ้าของท่าน นางมาเกดิในทีຄนีจึงกนิ
แต่คูถและมูตรเป็นต้นตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชัຄวเช่น
นี.

๔๖ เปตวัตถุ



จบ มหาเปสการเปตวิตัถุที  ๙

อรรถกถามหาเปสการเปติวัตถุที่ ๙
เมืຄอพระศาสดาประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงปรารภนางเปรตผู้

เป็นชา่งหกูคนหนึຄง จงึตรสัคาํนีมคีาํเริຄมตน้วา่ คถูจฺ มตุตฺํ รธิุรจฺ
ปพุพฺํ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ภกิษุประมาณ ๑๒ รปู เรยีนพระกรรมฐานในสาํนกัพระ
ศาสดา พจิารณาถงึสถานทีຄอนัเหมาะสมแก่การอยู่ เมืຄอจวนจะเขา้
พรรษา เหน็ราวป่าอนัน่ารืຄนรมย์ สมบรูณ์ดว้ยรม่เงาและนําแหง่หนึຄง
และโคจรคามคอืทีຄทีຄจะไปบณิฑบาตไม่ไกลนกัไม่ใกล้นกัแต่ราวป่า
นั น จงึอยูใ่นทีຄนั นราตรหีนึຄง รุง่ขึนจงึเทีຄยวไปบณิฑบาตยงับา้น. ชา่ง
หกู ๑๑ คน อาศยัอยู่ในบา้นนั น เหน็เหลา่ภกิษุนั น ๆ เกดิความ
โสมนสั จงึนํามายงัเรอืนของตน ๆ เลียงดดูว้ยอาหารอนัประณตีแลว้
เรยีนวา่ จะไปไหนกนัขอรบั. ภกิษุเหลา่นั นกลา่ววา่ เราจกัไปในทีຄทีຄ
เรามคีวามสบาย. พวกชา่งหกูพากนักลา่ววา่ ทา่นขอรบั ถา้เมืຄอเป็น
เชน่นั น ขอพระคณุเจา้จงอยู่ทีຄนีแหละ ดงันีแลว้ จงึขอรอ้งให้อยู่จาํ
พรรษา. ภกิษุทั งหลายกร็บัคาํ. อุบาสกอุบาสกิาทั งหลายไดพ้ากนั
สรา้งกระทอ่มในป่าในทีຄนั นแลว้มอบถวายแก่ภกิษุเหลา่นั น. ภกิษุ
ทั งหลายจาํพรรษาในทีຄนั นแลว้.

บรรดาชา่งหกูเหลา่นั น ชา่งหกูผูเ้ป็นหวัหน้า อุปัฏฐากภกิษุ ๒
รปู ดว้ยปัจจยั ๔ โดยเคารพ นอกนั นได้อุปัฏฐากภกิษุคนละรปู.
ภรรยาของชา่งหกูผูเ้ป็นหวัหน้า ไมม่ศีรทัธา ไมม่คีวามเลืຄอมใส เป็น
มจิฉาทฏิฐิ มีความตระหนีຄ ไม่อุปัฏฐากภกิษุทั งหลายโดยเคารพ.
ชา่งหกูผู้เป็นหวัหน้าเหน็ดงันั น จงึนําน้องสาวของภรรยานั นนั ຄนแล

๙. มหาเปสการเปติวัตถุ - ว่าด้วยเปรตกินมูตรคูถเพราะด่าสามี ๔๗



มาแลว้มอบความเป็นใหญ่ในเรอืนของตน. น้องสาวนั นเป็นผู้มี
ศรทัธา มคีวามเลืຄอมใส ปรนนิบตัภิกิษุทั งหลายโดยเคารพ ชา่งหกู
ทั งหมดนั นได้ถวายผา้สาฎกแก่ภกิษุผู้อยู่จาํพรรษารปูละผนื. ใน
บรรดาภรรยานั น ภรรยาของชา่งหกูผูเ้ป็นหวัหน้า ผูม้คีวามตระหนีຄ
มจีติคดิประทุษรา้ย ดา่บรภิาษสามขีองตนวา่ ทานคอืขา้วและนําทีຄ
ทา่นให้แก่สมณะศากยบุตรนั น จงบงัเกดิเป็นคถู มตูร เป็นหนอง
และโลหติ แก่ทา่นในปรโลก และผา้สาฎกจงเป็นแผน่เหลก็ลุกโพลง

สมยัต่อมา บรรดาคนเหลา่นั น ชา่งหกูผู้เป็นหวัหน้าทาํกาละ
แลว้บงัเกดิเป็นรกุขเทวดาถงึพรอ้มดว้ยอานุภาพ ในดงไฟไหม้ แต่
ภรรยาผู้ตระหนีຄของเขา ทาํกาละแลว้บงัเกดิเป็นนางเปรต ในทีຄไม่
ไกลแต่ทีຄอยู่ของรกุขเทวดานั นนั ຄนเอง นางเป็นคนเปลอืย รปูรา่ง
ขีเหร่ ถกูความหวิกระหายครอบงาํ ไปยงัสาํนกัของภุมมเทพนั นแลว้
กลา่ววา่ นาย ฉนัไมม่ีผา้ ถกูความหวิและความกระหายครอบงาํ
อยา่งเหลอืเกนิเทีຄยวไป ทา่นจงใหผ้า้ ขา้ว และนํา แก่ฉนัเถดิ. ภุม-
มเทพจงึน้อมขา้วและนําอนัเป็นทพิย์อยา่งยิຄงเขา้ไปให้นางเปรตนั น
สิຄงเหลา่นั นกลายเป็นคถู มตูร หนอง และโลหติ ผา้สาฎกทีຄใหไ้ป พอ
นางนุ่งหม่ก็กลายเป็นแผน่เหลก็ลุกโชน นางเสวยทกุข์อยา่งมหนัต์
ทิงผา้นั นครํຄาครวญเทีຄยวไป.

ก็สมยันั น ภกิษุรปูหนึຄงออกพรรษาแลว้ เดนิไปเพืຄอจะเฝ้าพระ
ศาสดา ดาํเนินไปถงึดงไฟไหม้ พรอ้มกบักองเกวยีนหมู่ใหญ่. พวก
หมูเ่กวยีนเดนิทางไป ชว่งเวลากลางวนัเหน็ประเทศแหง่หนึຄงสมบรูณ์
ดว้ยรม่เงาอนัสนิทและมนํีาในป่า จงึปลดเกวยีนแลว้พกัอยู่ครู่หนึຄง.
ฝ่ายภกิษุหลกีไปหน่อยหนึຄง เพราะใคร่ต่อความวเิวก ปสูงัฆาฏลิงทีຄ
โคนไมอ้นัปิดบงัดว้ยพงป่า มรีม่เงาสนิทตน้หนึຄงแลว้นอน มรีา่งกาย
อ่อนเพลยีเพราะเหน็ดเหนืຄอยในการเดนิทางตอนกลางคนื จงึเผลอ

๔๘ เปตวัตถุ



หลบัไป. หมู่เกวยีนครั นพกัแลว้กเ็ดนิทางต่อไป ภกิษุนั นยงัไม่ตืຄน
ครั นเวลาเยน็ เธอลุกขึนไม่เหน็พวกเกวยีนเหลา่นั น จงึเดนิผดิทาง
ไปสายหนึຄง ถงึทีຄอยู่ของเทวดานั นโดยลาํดบั. ลาํดบันั น เทพบุตร
เหน็ภกิษุนั นแลว้ แปลงเป็นรปูคนเขา้ไปหากระทาํปฏสินัถาร นิมนต์
ให้เขา้ไปยงัวมิานของตน ถวายเภสชั มียานวดเทา้เป็นตน้ แลว้
เขา้ไปนั ຄงใกล.้ กส็มยันั น นางเปรตมาแสดงตนกลา่ววา่ นาย ทา่น
จงใหข้า้ว นํา และผา้สาฎกแก่ฉนัเถดิ. เทพบุตรนั นไดใ้หข้องเหลา่
นั นแก่นางเปรตนั น กข็องเหลา่นั น พอนางเปรตรบั กก็ลายเป็นคถู
มตูร หนอง เลอืด และแผน่เหลก็อนัลุกโชนทเีดยีว. ภกิษุนั นเหน็ดงั
นั น เกดิความสลดใจ จงึสอบถามเทพบุตรนั นดว้ย ๒ คาถาวา่

หญงิเปรตนีกนิคูถ มูตร เลอืด และหนอง นีเป็นวบิาก
ของกรรมอะไร หญงิเปรตนี เมืຄอก่อนได้กระทาํกรรมอะไรไว้
จึงมีเลอืดและหนองเป็นภกัษาหารเป็นนิตย์. ผ้าใหม่สวยงาม
อ่อนนุ่ม บริสุทธิຈ มีขนอ่อนอนัท่านให้แก่หญงิเปรตนี ย่อม
กลายเป็นเหลก็ไป เมืຄอก่อน หญงิเปรตนีได้กระทาํกรรมอะไร
ไว้หนอ.

เทพบุตรนั นถกูภกิษุนั นถามอยา่งนี เมืຄอจะประกาศกรรมทีຄนาง
เปรตทาํในชาตกิ่อน จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

ท่านผู้เจริญ เมืຄอก่อนหญิงเปรตนีได้เป็นภรรยาของข้า-
พเจ้า ไม่ให้ทาน มีความตระหนีຄเหนียวแน่น นางได้ด่าและ
บริภาษข้าพเจ้าผู้กาํลงัให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ทังหลายว่า
จงกนิคูถ มูตร เลอืด และหนองอนัไม่สะอาดตลอดกาลทุกเมืຄอ
คูถ มูตร เลอืด และหนองนันจงเป็นอาหารของท่านในปรโลก
แผ่นเหลก็จงเป็นผ้าของท่าน นางมาเกดิในทีຄนี กนิแต่คูถและ
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มูตรเป็นต้นตลอดกาลนาน เพราะประพฤตชัิຄวเช่นนี.
เทวบุตรนั น ครั นแสดงกรรมทีຄนางเปรตกระทาํไว้ในชาติก่อน

อยา่งนีแลว้ จงึได้กลา่วกะภกิษุนั นอกีวา่ ทา่นขอรบั ก็อุบายอะไร
ๆ ทีຄจะทาํให้นางเปรตนีพน้จากเปตโลกมีอยู่หรอื. และเมืຄอภกิษุ
นั นกลา่ววา่มอียู่ จงึกลา่ววา่ จงแสดงเถดิ ขอรบั. ภกิษุกลา่ววา่
ถา้ทา่นถวายทานแก่พระผูม้พีระภาคเจา้ และแก่พระอรยิสงฆ์ หรอื
แก่ภกิษุรปูเดยีวเทา่นั น แลว้อุทศิให้นางเปรตนี ทั งนางเปรตนีได้
อนุโมทนาทานนั น ดว้ยอาการอยา่งนี นางกจ็ะพน้จากความทกุขนี์
ไปได.้ เทพบุตรได้ฟังดงันั น จงึได้ถวายขา้วและนําอนัประณตีแก่
ภกิษุนั น แลว้อุทศิทกัษณิานั นให้แก่นางเปรตนั น. ทนัใดนั นเอง
นางเปรตนั นมใีจอิຄมเอบิ มอีนิทรยี์กระปรีกระเปรา่ ไดเ้ป็นผูอ้ิຄมดว้ย
อาหารอนัเป็นทพิย์ เทพบุตรนั นได้ถวายคู่ผา้ทพิย์ในมอืของภกิษุ
นั นอุทศิแด่พระผูม้พีระภาคเจา้ แลว้อุทศิทกัษณิานั นแก่นางเปรต ก็
ในขณะนั นนั ຄนเอง นางนุ่งผา้ทพิย์ ประดบัเครืຄองประดบัอนัเป็นทพิย์
พรั ຄงพรอ้มดว้ยสิຄงทีຄน่าปรารถนาทั งปวง ได้เป็นผู้มสีว่นเปรยีบดว้ย
นางเทพอปัสร. และภกิษุนั นกไ็ดไ้ปถงึกรงุสาวตัถใีนวนันั นเอง ดว้ย
ฤทธิ ຈของเทพบุตรนั น เขา้ไปยงัพระเชตวนัแลว้ เขา้เฝ้าพระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ ถวายบงัคมแลว้ ไดถ้วายคู่ผา้สาฎกนั นแลว้ กราบทลูเรืຄอง
นั น. แมพ้ระผูม้พีระภาคเจา้ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตต-ิ
เหตุ แสดงธรรมแก่บรษิทัผูป้ระชมุกนัอยู่พรอ้มแลว้ เทศนานั นไดม้ี
ประโยชน์แก่มหาชนแล.

จบ อรรถกถามหาเปสการเปตวิตัถุที  ๙

๕๐ เปตวัตถุ



๑๐. ขัลลาติยเปติวัตถุ

ว่าด้วยพ่อค้าให้ผ้าแก่นางเปรต
หวัหน้าพอ่คา้ถามหญงิเปรตตนหนึຄงวา่

[๙๕] ท่านเป็นใครหนออยู่ภายในวมิานนี ไม่ออกจากวมิานเลย
ดูก่อนนางผู้เจริญ เชิญท่านออกมาเถดิ ข้าพเจ้าจะขอดูท่านผู้
ยนือยู่ข้างนอก.

นางเวมานิกเปรตฟังคาํถามดงันีแลว้ จงึกลา่ววา่
ดฉัินเป็นหญงิเปลอืยกาย มีแต่ผมปิดบังไว้ กระดากอาย

ทีຄจะออกภายนอก ดฉัินได้ทาํบุญไว้น้อยนัก.
พอ่คา้กลา่ววา่

ดูก่อนนางผู้มีรูปงาม เอาเถอะ ข้าพเจ้าจะให้ผ้าเนือดีแก่
ท่าน เชิญท่านนุ่งผ้านี แล้วจงออกมาภายนอก เชิญออกมา
ภายนอกวมิานเถดิ ข้าพเจ้าจะขอดูท่านผู้ยนือยู่ข้างนอก.

นางเวมานิกเปรตตอบวา่
ผ้านันถงึท่านจะให้ทีຄมอืของดฉัินเอง ก็ไม่สําเร็จแก่ดฉัิน

ถ้าในหมู่ชนนีมีอุบาสกผู้มีศรัทธา เป็นสาวกของพระสัมมา-
สัมพทุธเจ้า ขอท่านจงให้อบุาสกนันนุ่งห่มผ้าทีຄ ท่านจะให้
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ดฉัิน แล้วอุทศิส่วนกศุลให้ดฉัิน เมืຄอท่านทาํอย่างนัน ดฉัินจึง
จะได้นุ่งห่มผ้านีตามปรารถนา ประสบความสุข

พอ่คา้ทั งหลายได้ฟังดงันีแลว้ จงึให้อุบาสกนั นอาบนํา ลบูไล้
แลว้ให้นุ่งหม่ผา้ แลว้อุทศิสว่นกุศลให้นางเวมานิกเปรตนั น พระ
สงัคตีกิาจารยเ์มืຄอจะประกาศเนือความนั น ไดก้ลา่วคาถา ๓ คาถา
ความวา่ :-

ก็พ่อค้าเหล่านันยงัอบุาสกนันให้อาบนํา ลูบไล้ด้วยของ
หอม แล้วให้นุ่งห่มผ้า แล้วอทุศิส่วนกศุลไปให้นางเวมา-
นิกเปรตนัน ในทนัตาเห็นนันเอง วบิากย่อมบังเกดิขึนแก่นาง
เวมานิกเปรตนัน โภชนะ เครืຄองนุ่งห่ม และนําดืຄม ย่อมบังเกดิ
ขึน นีเป็นผลแห่งทกัษณิา ลาํดบันัน นางมีสรีระบริสุทธิຈ นุ่ง
ห่มผ้าสะอาด งามดีกว่าผ้าทีຄทาํจากแคว้นกาสี เดนิยิมออกมา
จากวมิาน ประกาศว่า นีเป็นผลแห่งทกัษณิา.

พอ่คา้เหลา่นั นถามวา่
วมิานของท่านงดงาม มรูีปภาพวจิิตรดี สว่างไสว ดูก่อน

นางเทพธิดา พวกข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอก นีเป็นผล
แห่งกรรมอะไร.

นางเทพธดิาตอบวา่
เมืຄอดฉัินเป็นมนุษย์อยู่นัน มีจิตเลืຄอมใส ได้ถวายแป้งคัຄว

อนัเจือด้วยนํามนั แก่ภิกษุเทีຄยวบิณฑบาต ผู้มจีิตซืຄอตรง ดฉัิน
เสวยวบิากแห่งกศุลกรรมนันในวมิานนีสินกาลนาน ก็ผลบุญ
นัน เดีງยวนียงัเหลอืนิดหน่อย พ้น ๔ เดอืนไปแล้ว ดฉัินจักจุติ
จากวมิานนี จักไปตกนรกอนัเร่าร้อนสาหัส มี ๔ เหลีຄยม มี
๔ ประตู จําแนกเป็นห้อง ๆ ล้อมด้วยกาํแพงเหลก็ ครอบด้วย

๕๒ เปตวัตถุ



แผ่นเหลก็ พืนนรกนันล้วนเป็นเหลก็แดง ลกุเป็นเปลวเพลงิ
ประกอบด้วยความร้อน แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ ตัง
อยู่ทุกเมืຄอ ดฉัินจักต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกนันตลอดกาล
นาน ก็การเสวยทุกข์เช่นนีเป็นผลแห่งกรรมชัຄว เพราะฉะนัน
ดฉัินจึงเศร้าโศกทีຄจะไปเกดิในนรกนัน.

จบ ขลัลาตยิเปตวิตัถุที  ๑๐

อรรถกถาขัลลาฏิยะเปติวัตถุที่ ๑๐
พระศาสดาเมืຄอประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงปรารภนางเปรต

ขลัลาฏยิะตนหนึຄง จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ กา นุ อนฺโต วิมานสมึฺ ดงันี.
ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในกรงุพาราณสี ยงัมหีญงิผูอ้าศยัรปูเลียง

ชพีคนหนึຄง รปูรา่งสวย น่าดู น่าชม ประกอบดว้ยผวิพรรณอนังดงาม
ยิຄงนกั มกีาํแหง่ผมน่ารืຄนรมยใ์จ. จรงิอยู่ ผมของนางดาํยาว ละเอยีด
อ่อนนุ่ม สนิท มปีลายตวดัขึน เกลา้เป็นสองแฉกสยาย หอ้ยยอ้ย
ลงจนถงึสายรดัเอว. คนหนุ่มเหน็ความงามแหง่เสน้ผมของนาง
นั น โดยมากมจีติปฏพิทัธ์ในนาง. ลาํดบันั น หญงิ ๒-๓ คน ถกู
ความรษิยาครอบงาํ ทนต่อความงามของผมนางนั นไม่ได้ จงึพากนั
ปรกึษา เอาสิຄงของเลก็ ๆ น้อย ๆ ลอ่หญงิคนใชข้องนางนั ຄนเอง ให้
หญงิคนใชใ้หย้าอนัเป็นเหตุทาํเสน้ผมของนางใหห้ลุดรว่งไป. ไดย้นิ
วา่ หญงิคนใชน้ั น ประกอบยานั นกบัผงสาํหรบัอาบนํา ในเวลานาง
ไปอาบนําในแมนํ่าคงคา กไ็ดใ้หแ้ก่นาง. นางเอาผงนั นจุม่ทีຄรากผม
แลว้ดาํลงไปในนํา. พอนางดาํนําเทา่นั น เสน้ผมพรอ้มทั งรากผม
ได้หลุดรว่งไป. และศรีษะของนางได้เป็นเชน่กบักระโหลกนําเตา้
ขม. ลาํดบันั น นางหมดเสน้ผมโดยประการทั งปวง เหมอืนนกพริาบ
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ถกูถอนขนหวั ฉะนั น น่าเกลยีดพลิกึ เพราะความละอาย จงึไม่อาจ
เขา้ไปในเมอืง เอาผา้คลุมศรีษะสาํเรจ็การอยูใ่นทีຄแหง่หนึຄงนอกเมอืง
พอ ๒-๓ วนัผา่นไป นางหมดความละอาย กลบัจากทีຄนั นบบีเมลด็
งา กระทาํการคา้นํามนั และทาํการคา้สรุา เลียงชพี. วนัหนึຄง เมืຄอ
คน ๒-๓ คน เมาสรุาหลบัสนิท นางจงึลกัเอาผา้ทีຄคนเหลา่นั นนุ่งไว้
หลวม ๆ.

ภายหลงัวนัหนึຄง นางเหน็พระขณีาสพเถระรปูหนึຄง กาํลงัเทีຄยว
บณิฑบาต มจีติเลืຄอมใสจงึนําทา่นไปยงัเรอืนของตน ใหน้ั ຄงบนอาสนะ
ทีຄตบแต่งไว้ ไดถ้วายแป้งทีຄบบีในรางผสมกบันํามนังา. เพืຄอจะอนุ-
เคราะห์นาง พระเถระจงึรบัประเคนแป้งผสมนํามนังานั นฉนั. นาง
มจีติเลืຄอมใส ได้ยนืกั นรม่ให.้ ก็แลพระเถระนั น เมืຄอจะทาํนางให้
มีจติรา่เรงิ กลา่วอนุโมทนากถาแลว้จงึคอ่ยหลกีไป. ก็ในเวลาทีຄ
อนุโมทนานั ຄนแหละ หญงินั น ได้ตั งความปรารถนาวา่ พระคณุเจา้
ขอใหเ้สน้ผมของดฉินัยาวละเอยีด นุ่มสนิท งอนงามตวดัปลายเถดิ.

กาลต่อมา นางถงึแก่กรรม เพราะผลของกรรมทีຄคละกนั จงึเกดิ
เป็นหญงิอยู่โดดเดีຄยวในวมิานทอง ทา่มกลางมหาสมทุร. เสน้ผม
ของนางได้ผลสาํเรจ็ตามอาการทีຄเธออธษิฐานปรารถนานั นแหละ.
แต่เพราะกรรมทีຄนางลกัเอาผา้ของพวกมนุษย์ นางจงึได้เป็นหญงิ
เปลอืย. นางตายแลว้เกดิบอ่ย ๆ อยูใ่นวมิานทองนั นนั ຄนแล ไดเ้สวย
ภพชาตเิป็นหญงิเปลอืยอยูต่ลอดกาลเวลาพทุธนัดรหนึຄง.

ลาํดบันั น เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ของพวกเรา เสดจ็อุบตัิใน
โลก ทรงประกาศพระธรรมจกัรอนับวร ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี
โดยลาํดบั พอ่คา้ชาวกรงุสาวตัถี ๗๐๐ คน แลน่เรอืไปสู่มหาสมทุร
จะมุง่ไปยงัสวุรรณภมู.ิ นาวาทีຄพวกพอ่คา้นั นขึนไป ถกูกาํลงัลมพดั

๕๔ เปตวัตถุ



ผนัให้ปัຄนป่วน จงึหมนุไปขา้งโน้นขา้งนี จนถงึประเทศทีຄนางเวมา-
นิกเปรตนั นอยู.่ ลาํดบันั นนางเวมานิกเปรตนั น จงึแสดงตนแก่พวก
พอ่คา้นั น พรอ้มดว้ยวมิาน. หวัหน้าพอ่คา้เหน็ดงันั น เมืຄอจะถาม จงึ
กลา่วคาถาวา่ :-

น้องสาวเป็นใครหนอ อยู่ในวมิานนี ไม่ยอมออกจาก
วมิานเลยนีຄ น้องสาว จงออกมาเถดิน้อง พีຄอยากจะเห็นน้อง
ข้างนอก.

ลาํดบันั น นางเวมานิกเปรตนั น เมืຄอจะประกาศ ตามทีຄตนไมอ่าจ
จะออกไปขา้งนอกแก่พอ่คา้นั น จงึกลา่วคาถาวา่ :-

ดฉัิน เป็นหญงิเปลอืยกาย มแีต่ผมปิดบังไว้ อดึอดั ละอาย
ทีຄจะออกไปข้างนอก ดฉัินได้ทาํบุญไว้น้อยนัก.

ลาํดบันั น พอ่คา้ ประสงค์จะให้ผา้หม่ของตนแก่นางเวมานิก-
เปรตนั น จงึกลา่วคาถาวา่ :-

แน่ะ น้องสาว คนสวย เอาเถอะ พีຄจะให้ผ้าห่มเนือดีแก่
น้อง เชิญน้องนุ่งผ้าผนืนีแล้ว จงออกมาข้างนอก เชิญออกมา
ข้างนอกวมิานเถดิน้อง พีຄจะขอพบน้องข้างนอก.

กแ็ล พอ่คา้ ครั นกลา่วอยา่งนีแลว้ จงึนําเอาผา้หม่ของตนไปให้
แก่นาง. นางเวมานิกเปรต เมืຄอจะแสดงความทีຄพอ่คา้ผูม้อบผา้หม่ให้
อยา่งนั น เป็นการอนุเคราะห์แก่ตน และการทีຄพอ่คา้ให้ผา้หม่อยา่ง
นั น สาํเรจ็ประโยชน์ จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

ผ้านัน ถงึพีຄจะให้ทีຄมอืของดฉัินเอง ด้วยมอืของพีຄ ก็
ไม่ สําเร็จแก่น้องได้ดอก ถ้าในหมู่มนุษย์นี มีอบุาสกผู้มี
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ศรัทธา เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ขอพีຄจง
ให้แก่อุบาสกนันนุ่งห่มผ้าทีຄพีຄจะให้แก่น้องแล้ว ค่อยอุทศิส่วน
กศุลให้น้อง เมืຄอพีຄทาํอย่างนัน น้องก็จะได้นุ่งห่มผ้านีตาม
ปรารถนา ประสบความสุข.

พวกพอ่คา้ได้ฟังดงันั น จงึให้อุบาสกนั นอาบลบูไล้แลว้ ให้นุ่ง
ผนืหนึຄงหม่ผนืหนึຄง. พระสงัคตีกิาจารย์ทั งหลาย เมืຄอจะประกาศ
ขอ้ความนั น จงึไดก้ลา่ว ๓ คาถาวา่:-

ก็พ่อค้าเหล่านัน ยงัอบุาสกนันให้อาบนํา ลูบไล้ด้วยของ
หอม แล้วให้นุ่งห่มผ้า อทุศิส่วนกศุลไปให้นางเวมานิกเปรต
นัน ในทนัตาเห็นนัຄนเอง วบิากย่อมเกดิขึนแก่นางเวมานิก-
เปรตนัน โภชนะเครืຄองนุ่งห่ม และนําดืຄม ย่อมเกดิขึน นีเป็น
ผลแห่งทกัษณิา ในลาํดบันัน นางมีร่างกายบริสุทธิຈ นุ่งห่ม
ผ้าอนัสะอาด งามกว่าผ้าแคว้นกาสี เดนิยิมออกมาจากวมิาน
ประกาศว่า นีเป็นผลอานิสงส์แห่งทกัษณิาทานนัน.

ลาํดบันั น พวกพอ่คา้นั น ไดเ้หน็ผลบุญโดยประจกัษ์อยา่งนี จงึ
เกดิอศัจรรยจ์ติ อยา่งไมเ่คยมมีาก่อน เกดิความเคารพนบัถอืมากใน
อุบาสกนั น พากนัการทาํอญัชลกีรรมเขา้ไปยงัใกลอุ้บาสกนั น. ฝ่าย
อุบาสก ใหพ้อ่คา้เหลา่นั น เลืຄอมใสในธรรมกถาโดยประมาณยิຄง และ
ให้ตั งอยู่ในสรณะและศลี. พวกพอ่คา้นั น จงึถามถงึกรรมทีຄนาง
เวมานิกเปรตนั นกระทาํไว้ ดว้ยคาถานีวา่ :-

วมิานของท่านช่างงดงาม มีรูปภาพอนัวจิิตรด้วยดี สว่าง
ไสว ดูก่อนนางเทพธิดา อนัพวกข้าพเจ้าทังหลายถามแล้ว ขอ
ท่านจงบอกเถดิว่า นีเป็นผลของกรรมอะไร ?

๕๖ เปตวัตถุ



นางเทพธดิานั น ถกูพวกพอ่คา้นั นถามอยา่งนีแลว้ เมืຄอจะบอก
ผลกรรมทั ง ๒ อยา่งนั นวา่ นีเป็นผลของกุศลกรรมนิดหน่อย ทีຄดฉินั
กระทาํไวเ้ป็นอนัดบัแรก แต่สาํหรบัอกุศลกรรม จกัเป็นเชน่นีในนรก
ต่อไป ดงันี จงึไดก้ลา่วคาถาทั งหลายวา่ :-

เมืຄอดฉัินเป็นมนุษย์อยู่นัน มีจิตเลืຄอมใส ได้ถวายแป้งคัຄว
อนัเจือด้วยนํามนั แก่ภิกษุผู้เทีຄยวบิณฑบาต ผู้มีจิตซืຄอตรง
ดฉัินได้เสวยวบิากแห่งกศุลกรรมนันในวมิานนี สินกาลนาน
กผ็ลบุญนัน เดีງยวนี ยงัเหลอือยู่นิดหน่อย พ้น ๔ เดอืนไปแล้ว
ดฉัินจักจุติจากวมิานนี จักไปตกนรกอนัเร่าร้อนแสนสาหัส มี
๔ เหลีຄยม ๔ ประตู แบ่งเป็นห้อง ๆ ล้อมด้วยกาํแพงเหลก็
ครอบด้วยแผ่นเหลก็ พืนแห่งนรกนัน ล้วนแล้วด้วยเหลก็แดง
ลกุเป็นเปลวเพลงิ ประกอบด้วยความร้อน แผ่ไปตลอด ๑๐๐
โยชน์โดยรอบ ตังอยู่ทุกเมืຄอ ดฉัินจักต้องเสวยทุกขเวทนาใน
นรกนัน ตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกข์เช่นนี เป็นผลของ
กรรมชัຄว เพราะฉะนันดฉัินจึงเศร้าโศกอย่างแรงกล้า ทีຄจะไป
เกดิในนรกนัน.

เมืຄอนางเทพธดิานั น ประกาศผลแหง่กรรมทีຄตนไดท้าํไว้ และภยั
ทีຄจะตกนรกในอนาคต อยา่งนีแลว้ อุบาสกนั นมีความกรณุาเตอืน
ใจ ให้คดิวา่ เอาเถอะเราจกัเป็นทีຄพึຄงของนาง แลว้กลา่ววา่ ดูก่อน
แมเ่ทพธดิา เธอสาํเรจ็ความปรารถนาทกุอยา่ง กลายเป็นผูป้ระกอบ
ดว้ยสมบตัอินัยิຄง ดว้ยอาํนาจทานของเราผูเ้ดยีวเทา่นั น แต่บดันี เจา้
ให้ทานแก่อุบาสกเหลา่นีแลว้ หวนระลกึถงึคณุแหง่พระศาสดา จกั
หลุดพน้จากความเกดิในนรกได.้ นางเปรตนั น มีใจรา่เรงิ ยนิดี
กลา่ววา่ ดลีะ แลว้ใหอุ้บาสกเหลา่นั น อิຄมหนําดว้ยขา้วและนําอนัเป็น

๑๐. ขัลลาติยเปติวัตถุ - ว่าด้วยพ่อค้าให้ผ้าแก่นางเปรต ๕๗



ของทพิย์ ได้ให้ผา้ทพิย์ และแกว้หลากชนิด. นางได้ฝากถวายคู่
ผา้ทพิย์ มุง่แด่พระผูม้พีระภาคเจา้ ในมอืของอุบาสกเหลา่นั น แลว้
กลา่ววา่ ขา้แต่ทา่นผู้เจรญิ นางเวมานิกเปรตตนหนึຄง ขอฝากไหว้
ดว้ยเศยีรเกลา้แทบพระบาทของพระผูม้พีระภาคเจา้ ดงันีแลว้ เมืຄอ
ทา่นทั งหลายกลบัไปกรงุสาวตัถี ขอจงนําการคารวะของขา้พเจา้ไป
ถงึพระศาสดาวา่ ขอทา่นทั งหลายจงถวายบงัคมพระศาสดา ตามคาํ
ของเราเถดิ. และในวนันั นนั ຄนเอง นางได้ใช้ฤทธิ ຈนําเอาเรอืนั นไป
จอดยงัทา่ทีຄอุบาสกเหลา่นั นปรารถนา ดว้ยอทิธานุภาพของตน.

ลาํดบันั น พอ่คา้เหลา่นั น ออกจากทา่นั นแลว้ ถงึกรงุสาวตัถี
โดยลาํดบั เขา้ไปยงัพระเชตวนั ถวายคูผ่า้นั นแด่พระศาสดา และได้
ให้พระองค์ทรงทราบถงึการฝากไหว้ของนางแลว้กราบทลูเรืຄองนั น
ตั งแต่ตน้แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระศาสดาทรงกระทาํเรืຄองนั นให้
เป็นอตัถุปปัตตเิหตุแลว้ ทรงแสดงธรรมโดยพสิดารแก่บรษิทัผู้พรั ຄง
พรอ้มกนัอยู.่ พระธรรมเทศนานั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน. กใ็น
วนัทีຄ ๒ อุบาสกเหลา่นั น ไดถ้วายมหาทาน แก่ภกิษุสงฆม์พีระพทุธ-
เจา้เป็นประธานแลว้ อุทศิสว่นบุญใหแ้ก่นางเปรตนั น. และเมืຄอเวลา
ทีຄนางไดจ้ตุจิากเปตโลกนั นแลว้ ไดไ้ปบงัเกดิในวมิานทอง ในภพชั น
ดาวดงึส์ อนัโชตชิว่งไปดว้ยรตันะต่าง ๆ มนีางอปัสร ๑,๐๐๐ นาง
เป็นบรวิารแล.

จบ อรรถกถาขลัลาฏยิะเปตวิตัถุที  ๑๐

๕๘ เปตวัตถุ



๑๑. นาคเปตวัตถุ

ว่าด้วยกรรมทำให้เป็นเทพและเป็นเปรต
สามเณรถามวา่ :-

[๙๖] คนหนึຄงขีຄช้างเผอืกไปข้างหน้า คนหนึຄงขีຄรถเทยีมด้วยแม่
ม้าอสัดรไปท่ามกลาง นางสาวน้อยขึนวอไปข้างหลงั เปล่ง
รัศมีสว่างไสวไปทัຄวทัง ๑๐ ทศิ ส่วนท่านทังหลายมอืถอืฆ้อน
เดนิร้องไห้ มหีน้าชุ่มไปด้วยนําตา มตีวัเป็นแผลแตกพงั ท่าน
เกดิเป็นมนุษย์ได้ทาํบาปอะไรไว้ ท่านทังหลายดืຄมกนิโลหิต
ของกนัและกนั เพราะกรรมอะไร.

เปรตทั งสองไดฟั้งสามเณรถามจงึตอบวา่ :-
ผู้ใดขีຄช้างเผอืกชาตกิญุชรมี ๔ เท้าไปข้างหน้า คนนันเป็น

บุตรหัวปีของข้าพเจ้าทังสอง เมืຄอเป็นมนุษย์เขาได้ถวายทาน
แก่สงฆ์ จึงได้รับความสุขบันเทงิใจ ผู้ใดขีຄรถเทยีมด้วยแม่ม้า
อสัดร ๔ ตวั แล่นเรียบไปท่ามกลาง ผู้นันเป็นบุตรคนกลาง
ของข้าพเจ้าทังสอง เมืຄอเขาเป็นมนุษย์เป็นคนไม่ตระหนีຄ เป็น
ทานบดีรุ่งโรจน์อยู่ นารีทีຄมีปัญญา ดวงตากลมงาม ดุจตา
เนือ ขึนวอตามไปข้างหลงั ผู้นันเป็นธิดาคนสุดท้ายของ
ข้าพเจ้าทังสอง นางมีความสุขเบิกบานใจ เพราะส่วนแห่ง

๑๑. นาคเปตวัตถุ ๕๙



ทานกึຄงส่วน เมืຄอก่อนเขาทังสามมีจิตเลืຄอมใส ได้ให้ทานแก่
สมณพราหมณ์ทังหลาย ส่วนข้าพเจ้าทังสองเป็นคนตระหนีຄ
กลบับริภาษด่าว่าสมณพราหมณ์ทังหลาย เขาทังสามนีถวาย
ทานแล้ว ได้รับการบํารุงบําเรอด้วยกามคุณอนัเป็นทพิย์ ส่วน
ข้าพเจ้าทังสองซูบซีดอยู่ ดุจไม้อ้อทีຄเขาตัดทิง ฉะนัน.

สามเณรถามวา่ :-
อะไรเป็นโภชนะของท่าน อะไรเป็นทีຄนอนของท่าน และ

ท่านมีบาปธรรมอย่างยิຄง ยงัอตัภาพให้เป็นไปอย่างไร เมืຄอ
โภคะเป็นอนัมากมีอยู่ไม่น้อย ท่านหน่ายสุข ได้รับแต่ทุกข์ใน
วนันี.

เปรตทั งสองตอบวา่ :-
ข้าพเจ้าทังสองตีซึຄงกนัและกนั แล้วกนิหนองและเลอืด

ของกนัและกนั ได้ดืຄมหนองและเลอืดเป็นอนัมาก กย็งัไม่หาย
อยาก มคีวามหิวอยู่เป็นนิจ สัตว์ทังหลายไม่ให้ทาน ละไปแล้ว
เกดิในยมโลก ย่อมรํຄาไรอยู่ เหมอืนข้าพเจ้าทังสองฉะนัน สัตว์
เหล่าใด ได้ประสบโภคะต่าง ๆ แล้ว ไม่ใช้สอยเอง ทังไม่ทาํ
บุญ สัตว์เหล่านัน จักต้องหิวกระหายในปรโลก ภายหลงัถูก
ความหิวแผดเผาไหม้อยู่สินกาลนาน ครันทาํกรรมทังหลายมี
ผลเผด็ร้อน มีทุกข์เป็นกาํไรแล้ว ย่อมได้เสวยทุกข์ ก็บัณฑติ
ทังหลายรู้ทรัพย์และข้าวเปลอืกเป็นอย่างหนึຄง รู้ชีวติของสัตว์
ทังหลายในมนุษยโลกนีเป็นอย่างหนึຄง รู้ทรัพย์และข้าวเปลอืก
และชีวติมนุษย์เป็นอกีอย่างหนึຄง จากสิຄงนอกนีแล้ว พงึทาํทีຄ
พึຄงของตน ชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในธรรม มารู้ชัดอย่างนี
ชนเหล่านันย่อมไม่ประมาทในทาน เพราะได้ฟังคาํของพระ

๖๐ เปตวัตถุ



อรหันต์ทังหลาย.
จบ นาคเปตวตัถุที  ๑๑

อรรถกถานาคเปตวัตถุที่ ๑๑
เมืຄอพระศาสดาประทบัอยู่ในพระวหิารชืຄอวา่ เชตวนั ทรงมพีระ

ปรารภถงึพราหมณ์เปรต ๒ ตน จงึตรสัพระธรรมเทศนานี มคีาํเริຄม
ตน้วา่ ปรุโต ว เสเตน ปเลติ หตถิฺนา ดงันี.

ไดย้นิวา่ ท่านสงักิจจะ ผู้มอีายุได้ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหตั
ในขณะจรดมดีโกนทีຄปลายผมนั ຄนแล ดาํรงอยู่ในภมูสิามเณร อยู่ใน
ราวป่าพรอ้มกบัภกิษุประมาณ ๓๐ รปู ไดช้ว่ยภกิษุเหลา่นั น ใหร้อด
ตายจากมอืของพวกโจร ๕๐๐ คน และฝึกโจรเหลา่นั นแลว้ ใหพ้วก
โจรนั นบรรพชา ไดพ้าไปยงัสาํนกัของพระศาสดา. พระศาสดาทรง
แสดงธรรมแก่ภกิษุเหลา่นั น. ในเวลาจบพระธรรมเทศนาภกิษุเหลา่
นั น กไ็ด้บรรลุพระอรหตั. ลาํดบันั น ทา่นสงักจิจะ มพีรรษาครบ
ได้อุปสมบทแลว้ พรอ้มดว้ยภกิษุ ๕๐๐ รปู เหลา่นั น พากนัไปยงั
กรงุพาราณสี อยูใ่นป่าอสิปิตนมฤคทายวนั. พวกมนุษยพ์ากนัไปหา
พระเถระ ไดฟั้งธรรมแลว้ มจีติเลืຄอมใส ไดถ้วายอาคนัตุกทาน เป็น
พวก ๆ ตามลาํดบัถนน. ในบรรดามนุษยเ์หลา่นั น มอุีบาสกคนหนึຄง
ไดช้กัชวนพวกมนุษยใ์นนิตยภตั. มนุษยเ์หลา่นั น ไดเ้ริຄมตั งนิตยภตั
ตามกาํลงั.

กส็มยันั น ในกรงุพาราณสี มพีราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐคินหนึຄง
ไดม้บุีตรชาย ๒ คน บุตรหญงิ ๑ คน. ในบุตรเหลา่นี บุตรคนโตไดม้ี
อุบาสกเป็นมติร. อุบาสกนั น พาบุตรคนโต (ของพราหมณ์) นั น ไป
หาทา่นสงักจิจะ. ทา่นสงักจิจะแสดงธรรมแก่เธอ. เธอไดเ้ป็นผูม้จีติ

๑๑. นาคเปตวัตถุ - ว่าด้วยกรรมทำให้เป็นเทพและเป็นเปรต ๖๑



อ่อนโยนเกดิความศรทัธา. ลาํดบันั น อุบาสกนั นจงึกลา่วกะเธอวา่
เธอจงใหนิ้ตยภตัแก่ภกิษุรปูหนึຄง. บุตรพราหมณ์กลา่ววา่ พวกเราผู้
เป็นพราหมณ์ไม่เคยประพฤตินิตยภตัทานแก่พระสมณผู้ศากยบุตร
เลย เพราะฉะนั น เราจกัไม่ยอมให.้ อุบาสกกลา่ววา่ ถงึเราทา่น
ก็จกัไม่ให้ภตัรบา้งหรอื บุตรพราหมณ์กลา่ววา่ ทาํไม ฉนัจกัไม่ให้
คณุ. อุบาสกพดูวา่ ถา้เมืຄอเป็นเชน่นั น สิຄงทีຄเธอจะใหเ้รา เธอจงเอา
ไปถวายแก่ภกิษุรปูหนึຄงเถดิ. เขารบัคาํวา่ไดแ้ลว้ ในวนัทีຄ ๒ ไดไ้ป
ยงัวหิารแต่เชา้ตรู่ นิมนตภ์กิษุมารปูหนึຄงใหฉ้นัภตัตาหารแลว้.

เมืຄอเวลาผา่นไปอยา่งนี น้องชายและน้องสาวของเขา เหน็
การปฏบิตัิของภกิษุทั งหลาย และได้มโีอกาสฟังธรรมแลว้ มคีวาม
เลืຄอมใสยิຄงในพระศาสนา และไดม้คีวามยนิดใีนบุญกรรม. ชนทั ง ๓
คนเหลา่นั น เมืຄอให้ทานตามกาํลงัทรพัย์อยา่งนี ได้สกัการะเคารพ
นบัถอืบชูาภกิษุสงฆ์ทั งหลาย. สว่นมารดาและบดิาของพวกเขา
เป็นผูไ้มม่ศีรทัธา ไมม่คีวามเลืຄอมใส ไมเ่คารพในสมณพราหมณ์ ไม่
เอือเฟื อ ไม่พอใจในการบาํเพญ็บุญ. ครั นต่อมาพวกญาตขิองพวก
เขาจงึไดม้าสูข่อเดก็หญงิผูเ้ป็นธดิาคนเลก็ของพวกเขาเหลา่นั น มา
เพืຄอเป็นภรรยาแก่บุตรชายของน้า. กบ็ุตรชายของน้าคนทีຄวา่นั น ได้
ฟังธรรมในสาํนกัของทา่นสงักจิจะแลว้เกดิความสงัเวช ได้บรรพชา
แลว้ และไปยงัทีຄเรอืนของมารดาตนเพืຄอฉนัเป็นนิตย.์ มารดาจงึ
พยายามชกัจงูลอ่ใจเธอดว้ยเดก็สาว ผูเ้ป็นบุตรขีองพีຄชายตน. ดว้ย
เหตุนั น เธอเป็นผู้มคีวามกระวนกระวายใจเพราะกเิลสจงึเขา้ไปหา
พระอุปัชฌาย์ เรยีนวา่ ทา่นครบั ผมจกัสกึ ขอทา่นจงอนุญาตให้
ผมสกึเถดิ. พระอุปัชฌาย์ เหน็เธอเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยอุปนิสยัทาง
ธรรม จงึกลา่ววา่ พอ่สามเณร รอสกัเดอืนก่อนเถอะ. สามเณรรบัคาํ
ทา่นแลว้ ผา่นไปได้เดอืนหนึຄง จงึได้แจง้ให้ทราบอยา่งนั นเหมอืน
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กนั. พระอุปัชฌาย์กก็ลา่วซําอกีวา่ รออกีสกักึຄงเดอืนเถดิ. พอกึຄง
เดอืนผา่นไป เมืຄอสามเณรกลา่วอยา่งนั น พระเถระกก็ลา่วอกีวา่ รอ
อกีสกั ๗ วนั เถอะ. สามเณรรบัคาํแลว้. ครั นภายใน ๗ วนันั น ได้
มเีหตุการณ์คอืเรอืนของลุงสามเณรหลงันั นพงัไป เพราะเหตุทีຄทรดุ
โทรม ฝาเรอืนชาํรดุ ถกูลมพดัและฝนสาดแรงเขา้ก็พงัลงอยา่งฉบั
พลนั. ในคนเหลา่นั น ทา่นพราหมณ์ พราหมณี ลกูชาย ๒ คน
และลกูสาว ๑ คนทีຄเป็นคูห่มั นหมายของสามเณรนั น ถกูเรอืนพงัทบั
ตายไปหมด. ในคนทีຄตายไปเหลา่นั น พราหมณ์ และนางพราหมณี
บงัเกดิในกาํเนิดเปรต. ลกูชาย ๒ คน ลกูสาว ๑ คน บงัเกดิใน
ภุมมเทวดา. ในบุตรเหลา่นั น บุตรคนโตเกดิมชีา้งเป็นพาหนะ. บุตร
คนรองมรีถเทยีมดว้ยแม่มา้อสัดร. บุตรหญงิมวีอทองคาํเป็นเครืຄอง
แหแ่หน. พราหมณ์และนางพราหมณี ถอืเอาฆอ้นเหลก็ชนิดใหญ่
มาทบุกนั. ทีຄทีຄถกูทุบแลว้มีฝีผดุขึนมาประมาณเทา่หมอ้ลกูใหญ่
พอผดุขึนครู่เดยีวเทา่นั น หวัฝีก็แก่เตม็ทีຄแลว้แตก. พราหมณ์สอง
ผวัเมยีนั น ต่างชว่ยกนัผา่ฝีของกนัและกนั ต่างคนต่างกไ็ดถ้กูความ
โกรธครอบงาํ ไร้ความกรณุาสง่เสยีงตะคอกใส่กนัดว้ยวาจาหยาบ
คาย พากนัดืຄมหนองและเลอืดของกนัและกนั แต่ถงึแมก้ระนั นกไ็ม่
ไดร้บัความอิຄม.

ฝ่ายทางดา้นสามเณร ถกูความกลุม้ใจกลุม้รมุจงึเขา้ไปหาพระ
อุปัชฌาย์ เรยีนวา่ ทา่นครบั กระผมผา่นวนัปฏญิญาไปแลว้ ผมจกั
กลบัไปเรอืน ขอทา่นจงอนุญาตผมเถดิ. ลาํดบันั นพระอุปัชฌาย์
กลา่วแก่เธอวา่ เมืຄอถงึวนัแรม ๑๔ คํຄา เวลาพระอาทติยต์กดนิ เธอจง
มาเถดิ. ดงันีแลว้ ไดเ้ดนิไปหน่อยหนึຄงแลว้ ยนือยูด่า้นอสิปิตนวหิาร.
กส็มยันั น เทพบุตร ๒ องคน์ั น พรอ้มดว้ยน้องสาว เดนิผา่นไปทาง
นั นนั ຄนแล เพืຄอจะอวดอา้งแก่สมาคมยกัษ์. ฝ่ายมารดาบดิาของพวก
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เขา ต่างกถ็อืไมฆ้อ้น พดูวาจาหยาบคาย รปูรา่งดาํ มเีสน้ผมยาวยุง่
รงุรงัเศรา้หมอง เชน่กบัตน้ตาลทีຄถกูไฟไหม้ มหีนองและโลหติไหล
มตีวัหดเหีຄยว เหน็เขา้กน่็าเกลยีดน่ากลวัพลิกึ ตดิตามพวกบุตรไป.

ลาํดบันั น ทา่นสงักจิจะสาํแดงฤทธิ ຈโดยประการทีຄสามเณรนั นจะ
ไดพ้บเหน็พวกเหลา่นั น ผูก้าํลงัเดนิไปทั งหมดแลว้กลา่วกะสามเณร
วา่ เหน็ไหม ? พอ่สามเณร พวกเหลา่นีกาํลงัเดนิไป. สามเณรเรยีน
วา่ เหน็ขอรบั. ทา่นสงักจิจะกลา่ววา่ ถา้เชน่นั นเธอจงสอบถามถงึ
กรรมทีຄพวกเหลา่นี กระทาํไวเ้ถดิ. สามเณรสอบถามพวกทีຄไปดว้ย
ยานชา้งเป็นตน้ ตามลาํดบั. คนเหลา่นั นกลา่ววา่ ทา่นจงสอบถาม
พวกเปรตทีຄมาภายหลงัเถดิ. สามเณรกลา่วกะเปรตเหลา่นั น ดว้ย
คาถาทั งหลายวา่ :-

คนหนึຄงขีຄช้างเผอืกไปข้างหน้า คนหนึຄงขีຄรถเทยีมด้วยแม่
ม้าอสัดร ไปในท่ามกลาง นางสาวน้อยขึนวอไปข้างหลงั เปล่ง
รัศมสีว่างไสวไปทัຄวทัง ๑๐ ทศิ ส่วนท่านทังหลาย มอืถอืฆ้อน
เดนิร้องไห้ มีใบหน้าชุ่มไปด้วยนําตา มีตวัเป็นแผลแตกพงั
เมืຄอท่านเกดิเป็นมนุษย์ ได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ ท่านทังหลาย
ดืຄมกนิโลหิตของกนัและกนั เพราะกรรมอะไร.

เปรตเหลา่นั น ถกูสามเณร ถามอยา่งนั น จงึได้กลา่วตอบเรืຄอง
นั นทั งหมด ดว้ย ๔ คาถาวา่ :-

ผู้ใดขีຄช้างเผอืกชาติกญุชร มี ๔ เท้า ไปข้างหน้า คนนัน
เป็นบุตรหัวปีของข้าพเจ้าทัง ๒ เมืຄอเป็นมนุษย์ เขาได้ถวาย
ทานแก่ภิกษุสงฆ์ จึงได้รับความสุข บันเทงิใจ ผู้ใดขีຄรถเทยีม
ด้วยแม่ม้าอสัดร ๔ ม้า แล่นเรียบไปท่ามกลาง ผู้นันเป็นบุตร
คนกลาง ของข้าพเจ้าทัง ๒ เมืຄอเขาเป็นมนุษย์ เขาเป็นคน
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ไม่ตระหนีຄ เป็นทานบดีรุ่งเรืองอยู่ นารีใดทีຄมีปัญญา มดีวง
ตากลมงดงาม รุ่งเรืองดุจตาเนือ ขึนวอมาข้างหลงั นารีนัน
เป็นธิดาคนสุดท้าย ของข้าพเจ้าทัง ๒ นางมคีวามสุขเบิกบาน
ใจ เพราะส่วนแห่งทานกึຄงส่วน เมืຄอก่อนเขาทัง ๓ คน มี
จิตเลืຄอมใส ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทังหลาย ส่วนข้าพเจ้า
ทัง ๒ เป็นคนตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ทังหลาย เขา
ทัง ๓ คนนี ถวายทานด้วยดแีล้ว จึงได้รับการบํารุงบําเรอด้วย
กามคุณอนัเป็นทพิย์ ส่วนข้าพเจ้าทัง ๒ ซูบซีดอยู่เหมือนไม้
อ้อทีຄเขาตดัทิงไว้ ฉะนัน.

เปรตเหลา่นั น ครั นประกาศความชั ຄวของตนอยา่งนีแลว้ จงึแจง้
วา่ พวกเราเป็นลุงและป้าของทา่นเอง. สามเณรได้ฟังดงันั นแลว้
เกดิความสลดใจ เมืຄอจะถามวา่ ทาํอยา่งไรหนอ โภชนะจงึจะสาํเรจ็
แก่พวกคนทาํความชั ຄวเหน็ปานนีได้ จงึกลา่วคาถานีวา่

อะไรเป็นโภชนะของท่าน อะไรเป็นทีຄนอนของท่าน และ
ท่านผู้มีบาปธรรมเป็นอย่างยิຄงยงัอตัภาพให้เป็นไปอย่างไรได้
และโภคะเป็นอนัมากมีอยู่ไม่น้อย ท่านปราศจากความสุข ได้
ประสบทุกข์ในวนันี.

เปรตทั งหลาย ถกูสามเณรถามอยา่งนั นแลว้ เมืຄอจะแกข้อ้ความ
ทีຄสามเณรถาม จงึไดภ้าษติคาถา ๕ คาถาวา่ :-

ข้าพเจ้าทังสอง ตีซึຄงกนัและกนัแล้ว กนิหนองและเลอืด
ของกนัและกนั ได้ดืຄมหนองและเลอืดเป็นอนัมาก ก็ยงัไม่หาย
อยาก มคีวามหิวอยู่เป็นนิตย์ สัตว์ทังหลายไม่ได้ให้ทาน ละไป
แล้ว เกดิในยมโลก ย่อมรํຄาไรอยู่ เหมอืนข้าพเจ้าทัง ๒ ฉะนัน
สัตว์เหล่าใดได้ประสบโภคะต่าง ๆ แล้วไม่ใช้สอยเอง ไม่ทาํ
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บุญ สัตว์เหล่านัน จักต้องหิวกระหายในปรโลก ภายหลงัถูก
ความหิวแผดเผาไหม้อยู่สินกาลนาน ครันทาํกรรมทังหลายมี
ผลเผด็ร้อน มีทุกข์ เป็นผลแล้ว ย่อมได้เสวยทุกข์ บัณฑติทัง
หลาย รู้ทรัพย์และข้าวเปลอืกเป็นอย่างหนึຄง รู้ชีวติของสัตว์
ทังหลาย ในมนุษยโลกนี เป็นอย่างหนึຄง รู้ทรัพย์ ข้าวเปลอืก
และชีวติมนุษย์ เป็นอกีอย่างหนึຄง จากสิຄงนอกนีแล้ว พงึทาํทีຄ
พึຄงของตน ชนเหล่าใด เป็นผู้ฉลาดในธรรม ฟังคาํของพระ
อรหันต์ทังหลายแล้ว มารู้ชัดอย่างนี ชนเหล่านัน ชืຄอว่า ไม่
ประมาทในทาน.

เปรตเหลา่นั น ถกูสามเณรถามแลว้อยา่งนี จงึบอกความนั น
แลว้ ประกาศวา่ พวกเราเป็นลุงและป้าของทา่น. สามเณรได้
ฟังดงันั นแลว้ เกดิความสลดใจ บรรเทาความกระวนกระวายใจเสยี
ได้ ซบศรีษะลงทีຄแทบเทา้ทั ง ๒ ของพระอุปัชฌาย์แลว้กลา่วอยา่ง
นีวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ขอ้ทีຄทา่นผูอ้นุเคราะห์ อาศยัความเอน็ดูพงึ
กระทาํนั น เป็นอนัทา่นกระทาํแลว้แก่กระผม กระผมจะรกัษาไว้ให้
ดี โดยไม่ให้ตกไปสู่ความเสืຄอม, บดันี เราไมม่ีความตอ้งการดว้ย
การครองเรอืน เราจกัยนิดยีิຄงในการอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย.์ ลาํดบั
นั น ทา่นสงักจิจะ ได้บอกกมัมฏัฐานอนัเหมาะสมแก่อธัยาศยัของ
สามเณรนั น. สามเณรนั นหมั ຄนประกอบพระกมัมฏัฐาน ไม่นาน
นกัก็บรรลุพระอรหตั. ฝ่ายทา่นสงักจิจะ ได้กราบทลูเรืຄองนั นแด่
พระผูม้พีระภาคเจา้แลว้. พระศาสดา ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็น
อตัถุปปัตตเิหตุ ทรงแสดงธรรมโดยพสิดาร แก่บรษิทัผู้พรั ຄงพรอ้ม
แลว้. พระธรรมเทศนานั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.

จบ อรรถกถานาคเปตวตัถุที  ๑๑
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๑๒. อุรคเปตวัตถุ

ว่าด้วยมาอย่างไรไปอย่างนั้น
พราหมณ์ไดฟั้งดงันั นแลว้ เมืຄอจะบอกเหตุแหง่การไม่เศรา้โศก

จงึกลา่วคาถา ๒ คาถา ความวา่
[๙๗] บุตรของเรา ละสรีระอนัครํຄาคร่าของตนไป เหมอืนงูลอก

คราบฉะนัน เมืຄอสรีระแห่งบุตรของเรา ใช้สอยไม่ได้ ละไป
แล้ว มกีาละอนักระทาํแล้วอย่างนี บุตรของเราเมืຄอญาตเิผาอยู่
ย่อมไม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของญาติทังหลาย เพราะฉะนัน เรา
จึงไม่เศร้าโศกถงึเขา คติอนัใดของเขามีอยู่ เขาได้ไปสู่คติอนั
นันแล้ว.

นางพราหมณกีลา่ววา่
บุตรของดฉัิน ดฉัินไม่ได้เชิญมา ก็มาแล้วจากปรโลก

ดฉัินไม่ได้อนุญาตให้ไป ก็ไปแล้วจากมนุษยโลกนี เขามา
อย่างไร เขาก็ไปอย่างนัน ทาํไมจะต้องไปรํຄาไรในการไปจาก
โลกนีของเขาเล่า บุตรของดฉัินเมืຄอพวกญาติเผาอยู่ ย่อมไม่รู้
สึกถงึความรํຄาไรของหมู่ญาติ เพราะฉะนัน ดฉัินจึงไม่ร้องไห้
ถงึบุตรนัน คตอินัใดของเขามอียู่ เขาได้ไปสู่คตอินันันแล้ว.

น้องสาวกลา่ววา่
๑๒. อุรคเปตวัตถุ ๖๗



ถ้าดฉัินร้องไห้ ก็จะเป็นผู้ซูบผอม ผลอะไรจะพงึมีแก่
ดฉัินในการร้องไห้นัน ความไม่สบายใจก็จะพงึมีแก่ญาติและ
มติรสหายทังหลายโดยยิຄง พีຄชายของดฉัินอนัญาตเิผาอยู่ ย่อม
ไม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของญาติทังหลาย เพราะฉะนันดฉัินจึง
ไม่ร้องไห้ถงึพีຄชายของดฉัินนัน คติอนัใดของเขามีอยู่ เขาได้
ไปสู่คตอินันันแล้ว.

สว่นภรรยาของเขากลา่ววา่
ผู้ใดเศร้าโศกถงึคนทีຄล่วงลบัไปแล้ว ผู้นันกเ็ปรียบเหมอืน

ทารกร้องไห้ถงึพระจันทร์ อนัลอยอยู่ในอากาศฉะนัน สามี
ของดฉัินอนัญาติเผาอยู่ ย่อมไม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของพวก
ญาติ เพราะฉะนัน ดฉัินจึงไม่ร้องไห้ถงึเขา คติอนัใดของเขา
มอียู่ เขาได้ไปสู่คตอินันันแล้ว.

สว่นนางทาสกีลา่ววา่
ข้าแต่ท่านผู้เป็นเหล่ากอแห่งพรหม หม้อนําอนัแตกแล้ว

พงึประสานให้ตดิอกีไม่ได้ ฉันใด ผู้ใดเศร้าโศกถงึผู้ล่วงลบั
ไปแล้ว ผู้นันก็เปรียบเหมอืนฉันนัน นายของดฉัินอนัพวก
ญาติเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของญาติทังหลาย เพราะ
ฉะนัน ดฉัินจึงไม่ร้องไห้ถงึท่าน คติอนัใดของท่านมีอยู่ ท่าน
ได้ไปสู่คตอินันันแล้ว.

จบ อุรคเปตวตัถุที  ๑๒

๖๘ เปตวัตถุ



อรรถกถาอุรคเปตวัตถุที่ ๑๒
พระศาสดา เมืຄอประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภอุบาสกคน

หนึຄง จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ อรุโคว ตจํ ชิณฺณํ ดงันี.
ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี บุตรของอุบาสกคนหนึຄง ไดถ้งึแก่กรรม

ลง. เพราะเหตุทีຄบุตรตายลง อุบาสกนั น จงึถงึความเศรา้โศกรํຄาไร
ไม่อาจจะทาํการงานอะไร ๆ ได้ จงึอยู่แต่ในเรอืนเทา่นั น. ครั น
ในเวลาใกล้รุง่ พระศาสดาออกจากพระมหากรณุาสมาบตัแิลว้ ทรง
ตรวจดูสตัวโ์ลกดว้ยพทุธจกัษุ ทรงเหน็อุบาสกนั น ในเวลาเชา้ ทรง
นุ่งหม่แลว้ ทรงถอืบาตรเสดจ็ไปยงัเรอืนของอุบาสกนั นแลว้ ประทบั
ยนือยู่ทีຄประต.ู ฝ่ายอุบาสก ทราบวา่พระศาสดาเสดจ็มา จงึรบีลุก
ขึนไปตอ้นรบัแลว้ รบับาตรจากพระหตัถ์ แลว้เชญิเสดจ็เขา้บา้น ให้
คนปลูาดอาสนะถวาย. พระผูม้พีระภาคเจา้ ประทบันั ຄงบนอาสนะทีຄ
เขาปูลาดไวแ้ลว้ ฝ่ายอุบาสกไหวพ้ระผูม้พีระภาคเจา้ แลว้นั ຄง ณ ทีຄ
ควรสว่นขา้งหนึຄง. พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสักะอุบาสกนั นวา่ ดูก่อน
อุบาสก ทาํไมจงึปรากฏดูเหมอืนเศรา้โศกไป. อุบาสกกราบทลูวา่
พระเจา้ขา้ ขา้แต่พระผูม้พีระภาคเจา้ บุตรทีຄรกัของขา้พระองค์ตาย
ไป เพราะเหตุนั น ขา้พระองค์จงึเศรา้โศก. ลาํดบันั นพระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ เมืຄอจะทรงบรรเทาความเศรา้โศกของเขา จงึตรสัอุรคชาดก
วา่ :-

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในเมอืงพาราณสี แควน้กาสี ไดม้ตีระกลู
พราหมณ์ ชืຄอวา่ ธรรมปาละ. ในตระกลูพราหมณ์นั น มคีนเหลา่นี
คอื พราหมณ์ พราหมณี บุตร ธดิา ลกูสะใภ้ และทาสี ทั งหมดได้
มคีวามยนิดีในการเจรญิมรณานุสสติคอืการระลกึถงึความตายเป็น
อารมณ์. บรรดาชนเหลา่นั น คนผู้ทีຄจะออกไปจากเรอืน จะให้
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โอวาทคนทีຄเหลอืแลว้ ไม่หว่งใยกงัวลในสิຄงใด ออกไปแลว้. ครั น
วนัหนึຄง พราหมณ์กบับุตรออกจากเรอืนไปไถนา. ผู้บุตรสมุหญา้
ใบไมแ้ละฟืนแหง้ ๆ อยู.่ งเูหา่ตวัหนึຄงในทีຄนั น เลือยออกจากโพรง
ไม้ เพราะกลวัถกูเผาไฟจงึกดับุตรคนนีของพราหมณ์. เขาสลบไป
เพราะกาํลงัพษิลม้ลงตรงนั นเอง ตายแลว้ ไปบงัเกดิเป็นทา้วสกัก-
เทวราช. พราหมณ์เหน็บุตรตายแลว้ จงึพดูกะบุรษุคนหนึຄง ผูเ้ดนิไป
ใกลท้ีຄทาํงานอยา่งนีวา่ สหายเอ๋ย ทา่นจงไปเรอืนของเรา แลว้บอก
นางพราหมณีอยา่งนีวา่ จงอาบนํา นุ่งผา้ขาว ถอืเอาภตัรสาํหรบัคน
ผู้เดยีวและดอกไม้ของหอมเป็นตน้แลว้จงรบีมาทีຄนีຄ. บุรษุนั นไปทีຄ
เรอืนนั นแลว้ บอกความใหท้ราบอยา่งนั น. ฝ่ายชนในเรอืนกไ็ดท้าํ
ตามนั น. พราหมณ์ อาบนํา บรโิภคอาหารแลว้ลบูไล้ มชีนบรวิาร
หอ้มลอ้ม ยกรา่งของบุตรขึนเชงิตะกอน จดุไฟเผา ไม่เศรา้โศก ไม่
เดอืดรอ้นใจ ได้พากนัยนืพจิารณามนสกิารถงึอนิจจสญัญา คอืการ
กาํหนดหมายถงึความไม่เทีຄยงไม่ยั ຄงยนืของสงัขาร อาการดูเหมอืน
กาํลงัชว่ยกนัเผาทอ่นไมฉ้ะนั น.

ลาํดบันั น บุตรของพราหมณ์ บงัเกดิเป็นทา้วสกักะ. พระองคท์รง
พจิารณาชาตกิ่อนของพระองค์ และบุญทีຄไดท้าํไว้ เมืຄอจะอนุเคราะห์
บดิาและพวกญาติ จงึแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาในทีຄนั น เหน็พวก
ญาตไิมเ่ศรา้โศก จงึกลา่ววา่ ทา่นผูเ้จรญิเผาเนือมฤคหรอื จงใหเ้นือ
แก่ขา้พเจา้บา้ง ขา้พเจา้หวิจรงิ. พราหมณ์กลา่ววา่ ไมใ่ช่มฤค แต่
เป็นมนุษย์นะพราหมณ์. ทา้วสกักะกลา่ววา่ ผู้นีเป็นศตัรูของพวก
ทา่นหรอืไง. พราหมณ์กลา่ววา่ ไมใ่ชศ่ตัรู เขาเป็นบุตรรุน่หนุ่ม มคีณุ
มาก เป็นโอรสเกดิแต่อก. ทา้วสกักะกลา่ววา่ เมืຄอบุตรรุน่หนุ่มมคีณุ
เหน็ปานนั นตายไป ทาํไมพวกทา่นจงึไมเ่ศรา้โศกกนัเลา่. พราหมณ์
ไดฟั้งดงันั น เมืຄอจะบอกเหตุทีຄไมเ่ศรา้โศก จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-
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บุตรของเรา ละสรีระอนัครํຄาคร่าของตนไป เหมอืนงูลอก
คราบ เมืຄอสรีระใช้สอยไม่ได้ ละไปแล้วทาํกาละไปแล้วอย่าง
นี บุตรของเราเมืຄอญาติเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ถงึความรํຄาไรของพวก
ญาติได้ เพราะฉะนัน เราจึงไม่เศร้าโศกถงึเขา. คติอนัใดของ
เขามอียู่ เขากไ็ด้ไปสู่คตอินันันแล้ว.

พราหมณ์ได้กลา่วถงึเหตุทีຄตนไม่เศรา้โศก เมืຄอได้ประกาศถงึ
ความฉลาดในการมนสกิารโดยปรยิายอยา่งนีแลว้ ทา้วสกักะ ผู้มา
ในรปูรา่งพราหมณ์ จงึตรสักะนางพราหมณวีา่ แมค่ณุ ผูต้ายนั น เป็น
อะไรกบัทา่น. นางพราหมณีกลา่ววา่ นาย เขาเป็นบุตรของฉนั ฉนั
บรหิารครรภ์มาถงึ ๑๐ เดอืน ใหด้ืຄมนํานม ประคบประหงมมอืและ
เทา้ จนเตบิโต. ทา้วสกักะตรสัวา่ ถา้เมืຄอเป็นเชน่นี เริຄมแรกบดิา
ไมร่อ้งไห้ เพราะเขาเป็นผูช้าย, แต่ธรรมดาวา่มารดามหีทยัอ่อนโยน
เพราะเหตุไร ทา่นจงึไมร่อ้งไหเ้ลา่. นางไดฟั้งดงันั น เมืຄอจะบอกเหตุ
ทีຄไมร่อ้งไห้ จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

บุตรของดฉัิน ดฉัินไม่ได้เชิญมากม็าจากปรโลกนัน ดฉัิน
ไม่ได้อนุญาตให้ไป ก็ไปแล้วจากมนุษยโลกนี เขามาอย่างใด
เขากไ็ปอย่างนัน ทาํไมจะต้องไปรํຄาไร ในการไปจากโลกนีของ
เขาเล่า. เขาถูกพวกญาติเผาอยู่ ย่อมไม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของ
พวกญาติ เพราะฉะนัน ดฉัินจึงไม่ร้องไห้ถงึเขา, คติอนัใด
ของเขามอียู่ เขากไ็ด้ไปสู่คตอินันันแล้ว.

ทา้วสกักะครั นได้สดบัคาํของนางพราหมณีอยา่งนีแลว้ จงึถาม
น้องสาวของเขาวา่ แมค่ณุ เขาเป็นอะไรกบัเธอหรอื ? น้องสาวตอบ
วา่ เขาเป็นพีຄชายของฉนัจะ้นาย. ทา้วสกักะถามวา่แน่ะแม่ ธรรมดา
วา่น้องสาว จะตอ้งรกัพีຄชาย เพราะเหตุไร เธอจงึไมร่อ้งไหเ้ลา่. ฝ่าย
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นางเมืຄอจะบอกเหตุทีຄไมร่อ้งไห้ จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-
ถ้าดฉัินร้องไห้ ก็จะผ่ายผอม ผลอะไรจะพงึมีแก่ฉัน

ในการร้องให้นัน ความไม่สบายใจก็จะพงึมีแก่ญาตมิติรและ
สหายยิຄงขึน. พีຄชายของดฉัินถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้สึกถงึความ
รํຄาไรของพวกญาติเลย เพราะฉะนัน ดฉัินจึงไม่ร้องไห้ถงึเขา
คตอินัใดของเขามอียู่ เขากไ็ปสู่คตอินันันแล้ว.

ทา้วสกักะ ไดส้ดบัคาํของน้องสาวอยา่งนั นแลว้ จงึกลา่วกะภรยิา
ของเขาวา่ เธอเป็นอะไรกะเขา ? นางตอบวา่ เขาเป็นสามขีองดฉินั
จะ้นาย. ทา้วสกักะตรสัวา่ นางผู้เจรญิ ธรรมดาสตรียอ่มมีความ
เสน่หาในสามี และหญงิหมา้ยในสามนีั น ยอ่มเป็นคนไรท้ีຄพึຄง เพราะ
เหตุไร เธอจงึไมร่อ้งไห.้ ฝ่ายนาง เมืຄอจะบอกเหตุทีຄตนไมร่อ้งไห้ จงึ
กลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

ผู้ใดเศร้าโศก ถงึคนทีຄล่วงลบัไปแล้ว ผู้นันกเ็ปรียบเหมอืน
ทารก ร้องไห้ถงึพระจันทร์อนัลอยอยู่ในอากาศ ฉะนัน. สามี
ดฉัินถูกพวกญาติเผาอยู่ ย่อมไม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของพวก
ญาติ เพราะฉะนัน ดฉัินจึงไม่ร้องไห้ถงึเขา คตอินัใดของเขามี
อยู่ เขากไ็ปสู่คตอินันันแล้ว.

ทา้วสกักะครั นฟังคาํภรยิาของเขาวา่อยา่งนั นแลว้ จงึถามทาสี
วา่ เธอเป็นอะไรกะเขา ทาสตีอบวา่ เขาเป็นนายของดฉินัจะ้ ทา้ว
สกักะกลา่ววา่ ถา้เมืຄอเป็นอยา่งนั น เธอคงจกัถกูเขาโบยตแีลว้ใชใ้ห้
ทาํการงานหนกั เพราะฉะนั น เธอเหน็จะไม่รอ้งไห้ ดว้ยคดิวา่ เรา
พน้ดแีลว้จากเขา. นางทาสกีลา่ววา่ นาย อยา่ได้พดูอยา่งนั นกะ
ดฉินัเลย ทั งขอ้นั นกไ็มส่มควรแก่ดฉินั, บุตรของเจา้นายดฉินั พรอ้ม
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ดว้ยขนัติ เมตตา และความเอน็ดู เป็นอยา่งยิຄง ชอบกลา่วความถกู
ตอ้ง ได้เป็นเหมอืนบุตรทีຄเตบิโตในอกแสดงออกต่อมารดา. ทา้ว
สกักะกลา่ววา่ เมืຄอเป็นอยา่งนั น เพราะเหตุไร เธอจงึไมร่อ้งไห.้ ฝ่าย
นางทาสี เมืຄอจะบอกเหตุทีຄตนไมร่อ้งไห้ จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

ข้าแต่ท่านผู้เป็นเหล่ากอของพรหม หม้อนําทีຄแตกแล้ว จะ
พงึประสานให้ตดิอกีไม่ได้ฉันใด ผู้ใดเศร้าโศกถงึผู้ล่วงลบัไป
แล้ว ผู้นันก็เปรียบเหมอืนฉันนัน นายของดฉัินถูกพวกญาติ
เผาอยู่ กไ็ม่รู้สึกถงึความรํຄาไรของพวกญาติ เพราะฉะนัน ดฉัิน
จึงไม่ร้องให้ถงึท่าน คติอนัใดของท่านมีอยู่ ท่านกไ็ด้ไปสู่คติ
อนันันแล้ว.

ทา้วสกักะ ครั นได้ฟังถอ้ยคาํของคนเหลา่นั นแลว้ มจีติเลืຄอมใส
จงึตรสัวา่ ทา่นทั งหลาย เจรญิมรณสัสตชิอบทเีดยีว ตั งแต่นีไป ทา่น
ทั งหลาย ไมม่กีจิทีຄจะตอ้งทาํมกีารไถนาเป็นตน้ ดงันีแลว้ จงึทาํเรอืน
ของชนเหลา่นั น ใหเ้ตม็ดว้ยรตันะ ๗ ประการ และใหโ้อวาทวา่ ทา่น
ทั งหลาย อยา่ประมาท จงใหท้าน รกัษาศลี ทาํอุโบสถกรรมและบอก
ใหค้นเหลา่นั นรูจ้กัพระองคแ์ลว้ เสดจ็กลบัไปสูท่ีຄภพของพระองคแ์ล.
แมช้นเหลา่นั น มพีราหมณ์เป็นตน้ ทาํบุญมทีานเป็นตน้ ดาํรงอยูช่ ั ຄว
อายแุลว้ ไดไ้ปบงัเกดิในเทวโลกแล.

พระศาสดา ครั นทรงนําชาดกนีมาแลว้ ทรงถอนลกูศรคอืความ
เศรา้โศกของอุบาสกนั นแลว้ ทรงประกาศสจัจะใหส้งู ๆ ขึน. ในเวลา
จบสจัจะ อุบาสก ดาํรงอยูใ่นโสดาปัตตผิลแล.

จบ อรรถกถาอุรคเปตวตัถุที  ๑๒

จบ อุรควรรคที  ๑

๑๒. อุรคเปตวัตถุ - ว่าด้วยมาอย่างไรไปอย่างนั้น ๗๓





อุพพรีวรรคที่ ๒

๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ

ว่าด้วยไม่ทำบุญต้องเกิดเป็นนางเปรต
ทา่นพระสารบุีตรเถระถามนางเปรตตนหนึຄงวา่

[๙๘] ท่านเป็นผู้เปลอืยกาย มรูีปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม สะพรัຄง
ไปด้วยเส้นเอน็ ดูก่อนนางผู้ซูบผอมมีแต่ซีຄโครง ท่านเป็นใคร
เล่ามายนือยู่ในทีຄนี.

นางเปรตนั นตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรต เข้าถงึทุคติเกดิในยม-

โลก ได้ทาํกรรมอนัชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก.
พระเถระถามวา่

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรด้วยกาย วาจา ใจ เล่า ท่านจาก
มนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร.

นางเปรตนั นตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าใดเป็นบิดากด็ี มารดากด็ี หรือ

แม้เป็นญาติ ผู้มีจิตเลืຄอมใส พงึชักชวนดฉัินว่า จงให้ทานแก่
สมณพราหมณ์ทังหลาย ชนผู้อนุเคราะห์แก่ดฉัินเช่นนัน มไิด้

๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ ๗๕



ม,ี ตังแต่นีไป ดฉัินจึงเป็นเปรตเปลอืยกาย ถูกความหิวและ
ความกระหายเบียดเบียน เทีຄยวไปเช่นนีตลอด ๕๐๐ ปี นีຄเป็น
ผลแห่งบาปกรรมของดฉัิน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดฉัินมีจิต
เลืຄอมใสจะขอไหว้ท่าน ข้าแต่ท่านผู้แกล้วกล้า มีอานุภาพมาก
ขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดฉัินเถดิ ขอท่านจงให้ทานอย่างใด
อย่างหนึຄง แล้วจงอุทศิกศุลมาให้ดฉัินบ้าง ขอท่านจงเปลือง
ดฉัินจากทุคตด้ิวยเถดิ.

ทา่นพระสารบุีตรเถระผูม้ใีจอนุเคราะห์ รบัคาํของนางเปรตนั น
แลว้ จงึถวายขา้วคาํหนึຄง ผา้ประมาณเทา่ฝ่ามอืผนืหนึຄง และนําดืຄม
ขนัหนึຄงแก่ภกิษุรปูหนึຄงแลว้ อุทศิสว่นบุญไปให้นางเปรตนั น พอ
ทา่นพระสารบีุตรเถระอุทศิสว่นบุญให้ ขา้ว นําและเครืຄองนุ่งหม่
ก็บงัเกดิขึนทนัที นี เป็นผลแหง่ทกัษณิา ภายหลงันางเปรตนั นมี
รา่งกายบรสิทุธิ ຈ นุ่งหม่ผา้อนัสะอาด มคีา่มากยิຄงกวา่ผา้แควน้กาสี มี
วตัถาภรณ์อนัวจิติรงดงาม เขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตรเถระ.

พระสารบีุตรเถระถามวา่
ดูก่อนนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิຄงนัก ส่องสว่าง

ไสวไปทัຄวทุกทศิ สถติอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะ
เช่นนี เพราะกรรมอะไร อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิาน
นี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄงทุกอย่างอนัเป็นทีຄรักแห่ง
ใจ ย่อมเกดิขึนแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อนนางเทพธิดาผู้
มีอานุภาพมาก เราขอถามท่าน เมืຄอตอนทีຄท่านเกดิเป็นมนุษย์
ได้ทาํบุญอะไรไว้ อนึຄง ท่านมีอานุภาพอนัรุ่งเรือง และมีรัศมี
สว่างไสวไปทัຄวทุกทศิอย่างนี เพราะกรรมอะไร.

นางเทพธดิานั นตอบวา่

๗๖ เปตวัตถุ



เมืຄอก่อนดฉัินเป็นเปรต พระคุณเจ้าเป็นมุนี มีความ
กรุณาในโลก ได้เห็นดฉัินซูบผอมเหลอืง ถูกความหิวแผด
เผา เปลอืยกาย มีหนังแตกเป็นริวรอย เสวยทุกขเวทนา ได้
ถวายข้าวคาํหนึຄง ผ้าประมาณเท่าฝ่ามอืผนืหนึຄง นําดืຄมขนั
หนึຄง แก่ภกิษุ แล้วอุทศิส่วนกศุลไปให้ดฉัิน ขอท่านจงดูผล
แห่งข้าวคาํหนึຄงทีຄพระคุณเจ้าถวายแล้ว ดฉัินเป็นผู้ประกอบ
ด้วยสิຄงทีຄน่าปรารถนา บริโภคอาหารมีกบัข้าวมีรสหลายอย่าง
สามารถดาํรงอยู่ได้ตังพนั ๆ ปี ขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งการ
ถวายผ้าประมาณเท่าฝ่ามอื ทีຄดฉัินได้รับนีเถดิ ข้าแต่พระคุณ
เจ้าผู้เจริญ ผ้าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณ
เท่าใด ผ้านุ่งผ้าห่มของดฉัินมีมากกว่านันอกี คอื ผ้าไหม ผ้า
ขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย ผ้าแม้เหล่านัน ทังกว้างทังยาว ทังมี
ค่ามาก ห้อยอยู่ในอากาศ ดฉัินเลอืกเอาแต่ผนืทีຄพอใจมานุ่งห่ม
ขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งการถวายนําดืຄมขนัหนึຄงซึຄงดฉัินได้
รับอยู่นี สระโบกขรณี ๔ เหลีຄยมลกึ อนับุญกรรมสร้างให้ดี
แล้ว มนํีาใส มท่ีาราบเรียบ มนํีาเยน็ มกีลิຄนหอม หาสิຄงเปรียบ
มไิด้ ดารดาษไปด้วยดอกปทุมและดอกอบุล เตม็ไปด้วยนํา
สะอาดอนัดารดาษไปด้วยเกสรบัว ดฉัินปราศจากภัย ย่อม
รืຄนรมย์ชืຄนชมบันเทงิใจ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดฉัินมาเพืຄอ
จะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็นมุนี ผู้มคีวามกรุณาในโลก.

จบ สงัสารโมจกเปตวิตัถุที  ๑

๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ - ว่าด้วยไม่ทำบุญต้องเกิดเป็นนางเปรต ๗๗
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อรรถกถาสังสารโมจกเปติวัตถุที่ ๑
พระศาสดา เมืຄอประทบัอยู่ในพระเวฬุวนั ทรงปรารภนางเปรต

ตนหนึຄง ในบา้นชืຄอวา่ อฏิฐกวดี แควน้มคธ จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่
นคคฺา ทพุพฺณฺณรปูาสิ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในแควน้มคธ ไดม้หีมูบ่า้น ๒ หมู่ คอื หมูบ่า้นอฏิฐกวดี
และหมูบ่า้นทฆีราช.ิ ใน ๒ หมูบ่า้นนั น มพีวกคนมจิฉาทฏิฐ.ิ ทีຄเรยีก
วา่พวกสงัสารโมจกะเป็นอนัมากอยู่ประจาํ. กใ็นอดตีกาลเมืຄอ ๕๐๐
ปีก่อน มหีญงิคนหนึຄง บงัเกดิในตระกลูสงัสารโมจกะตระกลูหนึຄง ใน
บา้นอฏิฐกวดนีั นแหละ ดว้ยอาํนาจมจิฉาทฏิฐฆิา่แมลงชนิดตั ຆกแตน
เป็นจาํนวนมาก แลว้บงัเกดิเป็นเปรต.

นางเสวยทุกขม์คีวามหวิกระหายเป็นตน้ ถงึ ๕๐๐ ปี เมืຄอพระ-
ผูม้พีระภาคเจา้ของเราทั งหลายเสดจ็อุบตัิขึนในโลก ทรงประกาศ
พระธรรมจกัรอนับวร เสดจ็เขา้ไปอาศยัเมอืงราชคฤห์ ประทบัอยูใ่น
พระเวฬุวนัโดยลาํดบั นางกลบัมาเกดิในตระกลูสงัสารโมจกะนั นแล
ตระกลูหนึຄง ในหมูบ่า้นอฏิฐกวดี ในเวลาทีຄนางมอีายุ ๗-๘ ขวบ ได้
สามารถเลน่รถกบัพวกเดก็หญงิอืຄน ๆ ได้ ทา่นพระสารบีุตรเถระ.
อาศยับา้นนั นนั ຄนแหละ อยูใ่นอรณุวดวีหิาร วนัหนึຄง พรอ้มดว้ยภกิษุ
๑๒ รปู เดนิไปตามทางใกลป้ระตบูา้นนั น. ในขณะนั น เดก็หญงิชาว
บา้นเป็นจาํนวนมาก ออกจากบา้นไปเลน่อยู่ใกลป้ระตู มใีจเลืຄอมใส
จงึรบีมาไหวพ้ระเถระและภกิษุเหลา่นั น ดว้ยเบญจางคประดษิฐ์ ตาม
ทีຄเหน็มารดาบดิาปฏบิตั.ิ สว่นหญงิคนนีนั น เป็นธดิาแหง่ตระกลูทีຄ

๗๘ เปตวัตถุ



ไมม่ศีรทัธา ขาดความประพฤติของคนดี เพราะไม่ได้สั ຄงสมกุศลไว้
เสยีนาน จงึไม่เอือเฟื อ ยนือยู่เหมอืนคนไมม่โีชค. พระเถระเหน็
ความประพฤตใินกาลก่อนของนาง การทีຄนางมาเกดิในตระกลูสงัสา-
รโมจกะในบดันี และการทีຄนางมกีรรมอนัสมควรแก่การเกดิในนรก
ต่อไป ทราบวา่ ถา้หญงิคนนี จกัไหวเ้ราไซร้ จกัไมบ่งัเกดิในนรก แม้
เมืຄอเกดิเป็นเปรต จกัไดส้มบตัเิพราะอาศยัเราเหมอืนกนั ดงันี เป็นผู้
มใีจถกูกรณุาตกัเตอืน จงึกลา่วกะเดก็หญงิเหลา่นั นวา่ พวกเจา้ไหว้
ภกิษุทั งหลาย แต่เดก็หญงิคนนี ยนือยู่เหมอืนคนไมม่โีชค. ลาํดบั
นั น เดก็หญงิเหลา่นั น จงึพากนัจบัมอืนางฉุดครา่มาใหไ้หวเ้ทา้พระ
เถระโดยพลการ.

สมยัต่อมา นางเจรญิวยั บดิามารดายกนางใหแ้ก่กุมารคนหนึຄง
ในตระกลูสงัสารโมจกะ ในบา้นทฆีราชิ พอครรภ์แก่เตม็ทีຄก็ตายไป
บงัเกดิเป็นเปรต เปลอืยกายรปูรา่งน่าเกลยีด ถกูความหวิกระหาย
ครอบงาํ น่าเกลยีดเป็นอยา่งยิຄง เทีຄยวไปในตอนกลางคนื แสดงตน
แก่ทา่นพระสารบุีตรเถระ แลว้ยนือยู่ ณ สว่นขา้งหนึຄง.

พระเถระเหน็นางนั น จงึถามดว้ยคาถาวา่ :-
ท่านเปลอืยกาย มีรูปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม สะพรัຄงไป

ด้วยเส้นเอน็ ดูก่อนนางผู้ซูบผอม มีแต่ซีຄโครง ท่านเป็นใคร
เล่า มายนือยู่ในทีຄนี.

นางเปรตไดฟั้งดงันีแลว้ เมืຄอจะประกาศตน จงึกลา่วคาถาวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรตเข้าถงึทุคติ เกดิในยมโลก

เพราะทาํบาปกรรมไว้ จึงจากมนุสสโลกนีไปสู่เปตโลก.
ถกูพระเถระถามถงึกรรมทีຄทาํไวอ้กีวา่ :-

๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ - ว่าด้วยไม่ทำบุญต้องเกิดเป็นนางเปรต ๗๙



ท่านทาํกรรมชัຄวอะไร ด้วยกาย วาจา และใจ ไว้เล่า เพราะ
วบิากของกรรมอะไร ท่านจึงจากมนุสสโลกนี ไปสู่เปตโลก
ดงันี.

เมืຄอนางจะแสดงวา่ ดฉินัไม่เคยให้ทานเลย เป็นคนตระหนีຄ จงึ
เกดิในกาํเนิดเปรต เสวยทกุขม์หนัตถ์งึอยา่งนี จงึไดก้ลา่ว ๓ คาถา
วา่ :-

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าใดเป็นบิดากด็ี มารดากด็ี หรือ
ว่าเป็นญาติก็ดี มีจิตเลืຄอมใส จึงชักชวนดฉัินว่า จงให้ทาน
แก่สมณพราหมณ์ คนผู้อนุเคราะห์แก่ดฉัินเช่นนัน มไิด้ม.ี
ตังแต่นีไป ดฉัินจึงเป็นเปรตเปลอืยกาย มีความหิวและความ
กระหายเบียดเบียน เทีຄยวไปเช่นนี ถงึ ๕๐๐ ปี นี เป็นผลแห่ง
บาปกรรมของดฉัิน. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดฉัินมีจิตเลืຄอมใส
จะขอไหว้ท่าน ข้าแต่ท่านผู้แกล้วกล้า มีอานุภาพมาก ขอท่าน
จงอนุเคราะห์แก่ดฉัินเถดิ ขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึຄง
แล้วอทุศิกศุลมาให้ดฉัิน ขอท่านจงเปลืองดฉัินจากทุคติด้วย
เถดิ.

เมืຄอนางเปรตกลา่วออ้นวอนอยา่งนั น เพืຄอจะแสดงประการทีຄพระ
เถระปฏบิตัิ พระสงัคตีกิาจารย์ จงึกลา่วคาถา ๓ คาถาวา่ :-

พระสารีบุตรผู้มใีจอนุเคราะห์ จึงรับคาํของนางแล้ว ถวาย
คาํข้าว ๑ คาํ และผ้าประมาณเท่าฝ่ามอืผนืหนึຄง และนําดืຄม ๑
ขนั แก่ภิกษุรูปหนึຄง แล้วอุทศิทกัษณิาไปให้นางเปรตนัน. พอ
ท่านพระสารีบุตรอทุศิส่วนบุญให้ กศุลวบิากคอืข้าว นํา และ
เครืຄองนุ่งห่ม กเ็กดิทนัที นีเป็นผลแห่งทกัษณิา. ภายหลงันาง
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เปรตนัน มีร่างกายบริสุทธิຈ นุ่งห่มผ้าอนัสะอาด มีค่ามากยิຄง
กว่าผ้าแคว้นกาสี มีวตัถาภรณ์วจิิตรงดงาม เข้าไปหาท่านพระ
สารีบุตรเถระ.

ลาํดบันั น ทา่นพระสารบีุตร เหน็นางเปรตนั น มอีนิทรยี์ผอ่งใส
มผีวิพรรณผดุผอ่ง มผีา้และอาภรณ์เครืຄองประดบัอนัเป็นทพิย์ สอ่ง
สวา่งไปรอบดา้น ดว้ยรศัมขีองตน ผูเ้ขา้ไปหาแลว้ยนือยู่ ประสงคจ์ะ
ใหน้างเปรตนั น ประกาศผลกรรม โดยประจกัษ์ จงึไดก้ลา่วคาถา ๓
คาถาวา่ :-

ดูก่อน นางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิຄงนัก ส่องสว่าง
ไสวไปทัຄวทุกทศิ สถติอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะ
เช่นนี เพราะกรรมอะไร อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิานนี
เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄงทุกอย่างอนัเป็นทีຄน่ารัก เกดิ
ขึนแก่ท่าน เพราะกรรมอะไร ? ดูก่อนเทพธิดา ผู้มีอานุภาพ
มาก เราขอถามท่าน ท่านเกดิเป็นมนุษย์ได้ทาํบุญอะไรไว้ อนึຄง
ท่านมอีานุภาพอนัรุ่งเรือง และมรัีศมอีนัสว่างไสวไปทัຄวทุกทศิ
อย่างนี เพราะกรรมอะไร.

นางเปรตถกูพระเถระถามซําอยา่งนี เมืຄอจะประกาศเหตุทีຄตนได้
สมบตันิั น จงึไดก้ลา่วคาถาทีຄเหลอืวา่ :-

เมืຄอก่อนดฉัินเป็นเปรต พระคุณเจ้าเป็นมุนีผู้มคีวามกรุณา
ในโลก ได้เห็นดฉัินซูบผอมเหลอืง ถูกความหิวแผดเผา เปลอืย
กาย มีหนังแตก เป็นริวรอย เสวยทุกขเวทนา จึงได้ถวาย
ข้าวคาํหนึຄง ผ้าประมาณเท่าฝ่ามอื ๑ ผนื นําดืຄม ๑ ขนั แด่ภิกษุ
แล้วอุทศิส่วนกศุลไปให้ดฉัิน ขอท่านจงดูผลแห่งข้าวคาํหนึຄง
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ทีຄพระคุณเจ้าถวายแล้ว ดฉัินเป็นผู้ทีຄได้รับสิຄงทีຄน่าปรารถนา
บริโภคอาหารมีกบัข้าวมีรสหลายอย่าง ดาํรงอยู่ได้ตังพนั ๆ
ปี ขอพระคุณเจ้า จงดูผลแห่งการถวายผ้าประมาณเท่าฝ่ามอื
ทีຄดฉัินได้รับนีเถดิ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ผ้าในแว่นแคว้น
ของพระเจ้านันทราช มีประมาณเท่าใด ผ้านุ่งผ้าห่มของดฉัิน
มีมากกว่านันอกี คอื ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย ผ้า
แม้เหล่านันทังกว้าง ทังยาว ทังมีค่ามาก ห้อยอยู่ในอากาศ
ดฉัินเลอืกเอาแต่ผนืทีຄพอใจมานุ่งห่ม ขอพระคุณเจ้าจงดูผล
แห่งการถวายนําดืຄม ๑ ขนั ซึຄงดฉัินได้รับอยู่นี สระโบกขรณี
๔ เหลีຄยมลกึ อนับุญกรรมสร้างให้ดีแล้ว มีนําใส มีท่าราบ
เรียบ นําเยน็ มีกลิຄนหอมหาสิຄงเปรียบมไิด้ ดารดาษไปด้วย
ดอกปทุมและดอกอุบล เตม็ไปด้วยนําอนัดารดาษไปด้วยเกสร
ดอกบัว ดฉัินปราศจากภัย รืຄนรมย์ ชืຄนชม บันเทงิใจอยู่ ข้าแต่
พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดฉัินมาเพืຄอจะไหว้พระคุณเจ้า ผู้เป็นมุนี
มคีวามกรุณาในโลก.

ในคาํนั น ใคร ชืຄอวา่ นนัทราชาองคนี์ ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ใน
หมู่มนุษย์ผู้มอีายุ ๑๐,๐๐๐ ปี มีกฎุมพีชาวเมอืงพาราณสีคนหนึຄง
เทีຄยวเดนิเลน่ในป่า ไดเ้หน็พระปัจเจกพทุธเจา้รปูหนึຄงทีຄในป่า. พระ
ปัจเจกพทุธเจา้รปูนั น กาํลงัทาํจวีรอยู่ในป่านั น เมืຄอผา้อนุวาตไม่
พอ กเ็ริຄมจะพบัเกบ็. กฎุมพนีั นเหน็ดงันั นจงึกลา่ววา่ ทา่นทาํอะไร
ขอรบั แมท้า่นจะไม่พดูอะไร ๆ เพราะทา่นเป็นผูม้กัน้อย ก็รูว้า่ผา้
ทีຄจะทาํผา้จวีรไม่พอ จงึวางผา้หม่ของตน ทีຄใกล้เทา้ของพระปัจเจ-
กพทุธเจา้แลว้ก็ไป. พระปัจเจกพทุธเจา้ถอืเอาผา้หม่นั นมาใช้เป็น
ผา้อนุวาตของจวีร. ในเวลาสินชวีติ กฎุมพนีั น ตายไปเกดิในภพ
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ดาวดงึส์ เสวยทพิยสมบตัอิยูใ่นภพดาวดงึสน์ั นตลอดชั ຄวอายุ จุตจิาก
ภพดาวดงึสน์ั นไปบงัเกดิในตระกลูอาํมาตย์ บา้นหนึຄง ในทีຄประมาณ
๑ โยชน์ จากเมอืงพาราณส.ี

ในเวลาเขาเจรญิวยั ได้มกีารป่าวรอ้งงานนกัขตัตฤกษ์ ในบา้น
นั น เขาพดูกะมารดาวา่ คณุแม่ จงใหผ้า้สาฎกแก่ฉนับา้ง ฉนัจกัเลน่
งานนกัขตัฤกษ์. มารดาไดนํ้าเอาผา้ทีຄซกัไวส้ะอาดดอีอกมาให.้ เขา
พดูวา่ ผา้ผนืนี เนือหยาบจ๊ะแม.่ มารดาจงึไดนํ้าผา้อืຄนมาให,้ แมผ้า้
ผนืนั น เขากป็ฏเิสธเสยีอกี. ลาํดบันั น มารดาจงึกลา่วกะเขาวา่ พอ่
เอ๋ย พวกเราเกดิในเรอืนทีຄไมม่บุีญ ยากจะได้ผา้ทีຄเนือละเอยีดกวา่
นี. เขากลา่ววา่ ฉนัจะไปยงัทีຄทีຄจะได้นะแม.่ มารดากลา่ววา่ ไป
เถอะลกู แม่ปรารถนาจะใหเ้จา้ไดร้าชสมบตัิ ในเมอืงพาราณสใีนวนั
นีแหละ. เขารบัพรแลว้ ไหวม้ารดา ทาํประทกัษณิแลว้กลา่ววา่ ฉนั
ไปละแม.่ แมก่พ็ดูวา่ ไปเถอะลกู. ไดย้นิวา่ มารดานั นไดม้คีวามคดิ
อยา่งนีวา่ เขาจกัไปไหนรอด เขากจ็กันั ຄงอยู่ในเรอืนนี หรอืออกเดนิ
เลน่ไปเรอืนนั น. สว่นเขาถกูแรงแหง่บุญเก่าตกัเตอืนอยู่ จงึออกจาก
บา้นไปเมอืงพาราณสแีลว้ นอนคลุมศรีษะบนแผน่ศลิาอนัเป็นมงคล.
กว็นันั นเป็นวนัทีຄพระเจา้พาราณสสีวรรคตได้ ๗ วนั.

พวกอาํมาตยแ์ละปโุรหติ พากนัถวายพระเพลงิพระบรมศพดว้ย
นั ຄงปรกึษากนัทีຄพระลานหลวงวา่ พระราชา มพีระราชธดิา ๑ พระ-
องค,์ แต่พระราชโอรสไมม่,ี ราชสมบตัิทีຄไมม่พีระราชาครอบครอง
ยอ่มตั งอยู่ไม่ได,้ พวกเราจกัปลอ่ยบุษยรถอนัมีสีเหมอืนดอกโก-
มทุ เพืຄอ เสีຄยงทายหาผู้มีบุญทีຄจะมาครองราชสมบตัิ เขาพากนั
เทยีมรถแลว้ วางเครืຄองราชกกุธภณัฑ์ ๕ อยา่ง มีเศวตฉตัรเป็น
ประธาน วางไว้ในรถนั ຄนแหละ แลว้ปลอ่ยรถไป ให้ประโคมดนตรี
ตามมาขา้งหลงั. รถออกจากประตูดา้นทศิตะวนัออก ไดมุ้ง่ตรงไป
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ยงัพระราชอุทยาน. อาํมาตย์บางพวกกลา่ววา่ รถมุง่หน้าไปทาง
อุทยาน เพราะความเคยชนิ, พวกเราจะใหก้ลบั. ปโุรหติกลา่วคา้น
วา่ อยา่ให้กลบัเลย. รถทาํประทกัษณิทีຄกุมารนอนอยู่แลว้ ทาํทา่
จะไปต่อแต่กไ็ด้หยดุเสยี. ปโุรหติ ดงึชายผา้หม่ของกุมารนั นออก
ตรวจดูฝ่าเทา้ทั ง ๒ ขา้งตามตาํราดูลกัษณะ กลา่ววา่ ทวปีนี จง
ยกไว้ กุมารนีสมควรเพืຄอจะครอบครองเอกราช ในทวปีใหญ่ทั ง ๔ มี
ทวปีน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบรวิาร ดงันีแลว้ จงึให้ประโคมดนตรขีึน ๓
ครั งวา่ จงประโคมดนตรี จงประโคมอกี.

ลาํดบันั น กุมารเปิดหน้าแลดูแลว้กลา่ววา่ พอ่ทั งหลาย พวก
ทา่นพากนัมา ดว้ยการงานอะไร. พวกอาํมาตย์กลา่ววา่ ขา้แต่
สมมตุเิทพ ราชสมบตัถิงึแก่ทา่น. กุมารถามวา่ พระราชาของพวก
ทา่นไปไหนเสยีเลา่ ? พวกอาํมาตยก์ลา่ววา่ ทวิงคตเสยีแลว้นาย.
กุมารถามวา่ ลว่งไปกีຄวนัแลว้ ? พวกอาํมาตย์กลา่ววา่ วนันีเป็น
วนัทีຄ ๗. กุมารถามวา่ พระราชโอรส พระราชธดิา ไมม่ดีอกหรอื ?
พวกอาํมาตยก์ลา่ววา่ มแีต่พระราชธดิา พระราชโอรสไมม่.ี กุมาร
กลา่ววา่ ถา้อยา่งนั น เราจกัครอบครองราชสมบตั.ิ พวกอาํมาตย์
เหลา่นั น พากนัทาํมณฑปสาํหรบัอภเิษกในทนัททีนัใด แลว้ประดบั
พระราชธดิาดว้ยเครืຄองอลงัการทั งปวงแลว้ นํามายงัพระราชอุทยาน
ทาํการอภเิษกสมรสกบักุมาร.

ลาํดบันั น พวกอาํมาตย์ น้อมนําผา้มคีา่แสนหนึຄง เขา้ไปถวาย
พระราชกุมารผูอ้ภเิษกแลว้นั น. พระราชาพระองคใ์หม่นั นตรสัถาม
วา่ นีຄอะไรกนัพอ่ ? พวกอาํมาตยก์ราบทลูวา่ ผา้สาํหรบันุ่งพระเจา้
ขา้. พระราชารบัสั ຄงวา่ ผา้เนือหยาบมใิช่หรอื พอ่. พวกอาํมาตย์
ทลูวา่ ขา้แต่สมมตุเิทพ ในบรรดากระบวนผา้ทีຄพวกมนุษย์ใชส้อย
กนั ผา้ทีຄละเอยีดกวา่นีไมม่ี พระเจา้ขา้. พระราชาตรสัถามวา่ พระ
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ราชาพระองค์เก่าของพวกทา่น ทรงนุ่งผา้เหน็ปานนีหรอื ? พวก
อาํมาตยท์ลูวา่ พระเจา้ขา้ ขา้แต่สมมตุเิทพ. พระราชาองคใ์หมต่รสั
วา่ พระราชาของพวกทา่นเหน็จะไมม่ีบุญ พวกทา่นจงนําเอาพระ
เตา้ทองมา เราจกัได้ผา้. พวกอาํมาตย์ จงึนําเอาพระเตา้ทองมา.
พระราชาเสดจ็ลุกขึนลา้งพระหตัถ์ ดว้ยพระองค์ บว้นพระโอษฐ์ แลว้
เอาพระหตัถ์กอบนํา สาดไปทางทศิตะวนัออก. ในคราวนั น ตน้
กลัปพฤกษ์ ๘ ตน้ ทาํลายแผน่ดนิหนาผดุขึน. ทรงกอบนําอกีแลว้
สาดไปในทศิใต้ ทศิตะวนัตก ทศิเหนือ ทรงสาดไปทั ง ๔ ทศิ อยา่ง
นี ดว้ยประการฉะนี ตน้กลัปพฤกษ์ทศิละ ๘ ตน้ ๘ ตน้ รวมเป็น ๓๒
ตน้ ผดุขึนทั ຄวทุกทศิ. บางอาจารย์กลา่ววา่ ตน้กลัปพฤกษ์ผดุขึน
๖๔ ตน้ โดยแบ่งเป็นทศิละ ๑๖ ตน้. พระราชาทรงนุ่งผา้ทพิย์ผนื
หนึຄง หม่ผนืหนึຄงแลว้ตรสัวา่ พวกทา่นจงเทีຄยวตกีลองป่าวประกาศ
วา่ ในแวน่แควน้ของพระเจา้นนัทราช พวกผูห้ญงิทีຄกรอดา้ย ไมต่อ้ง
กรอดา้ยอกีแลว้ ใหพ้ากนัมานําผา้จากตน้กลัปพฤกษ์ไปใช้ ดงันีแลว้
จงึใหย้กเศวตฉตัรขึน ทรงตกแต่งประดบัประดา เสดจ็ขึนคอชา้งตวั
ประเสรฐิ เขา้พระนคร ขึนสูป่ราสาทแลว้ เสวยมหาสมบตั.ิ

เมืຄอเวลาลว่งไปอยา่งนี วนัหนึຄง พระเทวเีหน็สมบตัขิองพระราชา
แลว้ ทรงแสดงอาการแหง่ความกรณุาวา่ พทุโธ่ ทา่นผูม้ตีปะ และถกู
ยอ้นถามวา่ นีຄอะไรกนั พระเทวี จงึทลูวา่ ขา้แต่สมมตุเิทพ สมบตัขิอง
พระองคใ์หญ่ยิຄง พระองคไ์ดก้ระทาํกรรมอนังามไวใ้นอดตีกาล, บดันี
ไมท่รงทาํกุศลไวเ้พืຄอประโยชน์แกอ่นาคตกาล. พระราชาตรสัวา่ เรา
จะใหแ้ก่ใคร ไมม่ทีา่นผูม้ศีลี. พระเทวกีราบทลูวา่ ขา้แต่สมมตุเิทพ
ชมพทูวปี ไม่วา่งเปลา่จากพระอรหนัต์ทั งหลาย ขอพระองค์ทรงจกั
เตรยีมทานไว้เทา่นั น หมอ่มฉนัจกัได้พระอรหนัต.์ ในวนัรุง่ขึน
พระราชาสั ຄงให้ตระเตรยีมทานอนัควรแก่คา่มากไว.้ พระเทวีทรง
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อธษิฐานวา่ ถา้ในทศินีมพีระอรหนัต์ไซร้ ขอนิมนต์มารบัภกิษาหาร
ของดฉินัทั งหลายในทีຄนี เถดิ แลว้ทรงนอนราบผนิหน้าไปทางทศิ
เหนือ. เมืຄอพระเทวนีอนลงเทา่นั น บรรดาพระปัจเจกพทุธเจา้ ๕๐๐
องค์ ผูเ้ป็นพระราชโอรสของนางปทมุวดี ซึຄงอยูใ่นป่าหมิพานต์ พระ
มหาปทมุปัจเจกพทุธเจา้ ผู้เป็นพีຄชาย เรยีกพระปัจเจกพทุธเจา้ผู้
น้องชายมาวา่ ทา่นผูนิ้รทกุข์ พระเจา้นนัทราชนิมนต์พวกทา่น ขอ
พวกทา่นจงรบันิมนต์ของพระองค์เถดิ. พระปัจเจกพทุธเจา้เหลา่
นั น รบันิมนตแ์ลว้ เหาะไปทนัที แลว้ลงทีຄประตูดา้นทศิเหนือ. พวก
มนุษยก์ราบทลูแต่พระราชาวา่ ขา้แต่สมมตุเิทพ พระปัจเจกพทุธเจา้
๕๐๐ องคม์าแลว้. พระราชาพรอ้มกบัพระเทวเีสดจ็มาไหว้ รบับาตร
แลว้นิมนตใ์หพ้ระปัจเจกพทุธเจา้ทั งหลาย ขึนยงัปราสาท ถวายทาน
แด่พระปัจเจกพทุธเจา้เหลา่นั น บนปราสาท ในเวลาเสรจ็ภตัตกจิ
พระราชาทรงหมอบทีຄใกลเ้ทา้ของพระสงัฆเถระ พระเทวทีรงหมอบ
ทีຄใกล้เทา้ของพระสงัฆนวกะ ให้ทรงกระทาํปฏญิญาวา่ พระผู้เป็น
เจา้ทั งหลาย จกัไม่ลาํบากดว้ยปัจจยัสีຄ ขา้พเจา้ทั งหลายจกัไม่เสืຄอม
จากบุญ ขอทา่นทั งหลายจงใหป้ฏญิญาแก่ขา้พเจา้ทั งหลาย เพืຄอจะ
อยู่ในทีຄนี ดงันี แลว้ใหส้รา้งสถานทีຄอยู่ในพระราชอุทยาน บาํรงุพระ
ปัจเจกพทุธเจา้ทั งหลาย ตลอดชั ຄวอายุ เมืຄอพระปัจเจกพทุธเจา้เหลา่
นั น ปรนิิพพานแลว้ ใหเ้ลน่สาธุกฬีาแลว้ ใหท้าํการฌาปนกจิดว้ยไม้
หอมเป็นตน้ แลว้ใหเ้กบ็พระธาตุบรรจุในพระเจดยี์ เกดิความสงัเวช
วา่ ความตายยงัมแีก่ทา่นผู้มอีานุภาพมาก แม้เหน็ปานนี จะป่วย
กลา่วไปใยถงึคนเชน่พวกเราเลา่ จงึทรงตั งพระราชโอรสองค์ใหญ่
ไว้ในราชสมบตัิ สว่นพระองค์เองทรงผนวชเป็นดาบส. ฝ่ายพระ
เทวีคดิวา่ เมืຄอพระราชา ทรงผนวชแลว้ เราจกัทาํอะไร ดงันี จงึ
ทรงผนวช. แมท้ั ง ๒ พระองค์ก็อยู่ในพระราชอุทยาน ทาํฌานให้
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บงัเกดิแลว้ยบัยั งอยู่ดว้ยความสขุในฌาน ในเวลาสินอายุ บงัเกดิใน
พรหมโลก. ไดย้นิวา่ พระเจา้นนัทราชนั น ได้กลบัชาตมิาเกดิเป็น
พระมหากสัสปเถระ พระสาวกผูใ้หญ่ แหง่พระศาสดา ของเราทั ง
หลาย. สว่นพระอคัรมเหสขีองพระเจา้นนัทราชนั น ไดก้ลบัชาตมิา
เกดิเป็นพระภกิษุณผีูช้ ืຄอวา่ ภทัทกาปิลานีเถร.ี

ก็พระเจา้นนัทราชนี ทรงนุ่งหม่ผา้ทพิย์ ดว้ยพระองค์เองถงึ
๑๐,๐๐๐ ปี ทรงทาํแวน่แควน้ของพระองค์ทั งหมดทีเดยีว ให้เป็น
เหมอืนอุตตรกุรทุวปี ได้ให้ผา้ทพิย์แก่พวกมนุษย์ผู้มาถงึแลว้ ๆ.
นางเปรตนั นหมายเอาความสาํเรจ็ผา้ทพิยนี์นั น และความสาํเรจ็แหง่
ผา้ทั งปวง จงึกลา่ววา่ วตัถุเครืຄองปกปิดกายในแวน่แควน้ของพระ
เจา้นนัทราชมปีระมาณเทา่ไร.

บดันี นางเปรตนั น เมืຄอจะแสดงวา่ บดันี ความสาํเรจ็ของเรา
ไพบลูย์กวา่ความสาํเรจ็ของพระเจา้นนัทราช จงึกลา่วคาํมีอาทิวา่
ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ผา้และเครืຄองปกปิดกายของเรา มากกวา่ผา้ของ
พระเจา้นนัทราชนั น.

เมืຄอนางเปรตกลา่วอยา่งนั น ทา่นพระสารบีุตรแสดงความนั น
โดยพสิดาร ในเมืຄอพวกคนชาวบา้นทั ง ๒ คอื บา้นอฏิฐกวดี และ
บา้นทฆีราชี ผูม้ายงัสาํนกัตน ใหพ้วกเขาสลดใจ ใหพ้น้จากมจิฉา-
ทฏิฐิและกรรมชั ຄว ให้ตั งอยู่ในภาวะเป็นอุบาสก. เรืຄองนั นปรากฏ
แลว้รู้กนัทั ຄวในหมู่ภกิษุ. ภกิษุทั งหลายกราบทลูเรืຄองนั นแก่พระ-
ผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็น
อตัถุปปัตตเิหตุแลว้ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ เทศนา
นั นไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชนแล.

จบ อรรถกถาสงัสารโมจกเปตวิตัถุที  ๑
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๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ

ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระ
สารีบุตร

พระสารบีุตรเถระถามนางเปรตตนหนึຄงวา่
[๙๙] ดูก่อนนางเปรตผู้ผอมมีแต่ซีຄโครง ท่านเป็นผู้เปลอืยกาย

มีรูปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม มีตัวสะพรัຄงไปด้วยเส้นเอน็ ท่าน
เป็นใครหรือมายนือยู่ในทีຄนี.

นางเปรตนั นตอบวา่
เมืຄอในชาติก่อนดฉัินเคยเป็นมารดาของท่าน บัดนีดฉัิน

เข้าถงึเปตวสัิย เพยีบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหาย
เมืຄอถูกความหิวครอบงาํแล้ว ย่อมกนินําลาย นํามูก เสมหะอนั
คนเขาถ่มทิงแล้ว และกนิมนัเหลวแห่งซากศพทีຄเขาเผาอยู่ทีຄ
เชิงตะกอน กนิโลหิตของหญงิทังหลายทีຄคลอดบุตรและโลหิต
แห่งบุรุษทังหลายทีຄถูกตดัมอื เท้า และศีรษะ ทีຄเป็นแผล กนิ
เนือ เอน็ และข้อมอืข้อเท้าเป็นต้นของชายหญงิ กนิหนอง
และเลอืดแห่งปศุสัตว์และมนุษย์ทังหลาย ไม่มทีีຄพึຄง ไม่มทีีຄอยู่
อาศัย นอนบนเตียงของคนตายซึຄงเขาทิงไว้ในป่าช้า ลูกเอ๋ย
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ขอลูกจงให้ทานแล้วอทุศิส่วนบุญมาให้แม่บ้าง ไฉนหนอ แม่
จึงจะพ้นจากการกนิหนองและเลอืด.

ทา่นพระสารบุีตรเถระผูม้จีติอนุเคราะหไ์ดฟั้งคาํของอดตีมารดา
แลว้ จงึปรกึษากบัทา่นพระโมคคลัลานะเถระ ทา่นพระอนุรทุธะ และ
ทา่นพระกปัปินะ แลว้ใหส้รา้งกุฎี ๔ หลงั แลว้ถวายกุฎี ทั งขา้วและ
นําใหแ้ก่สงฆผ์ูม้าจากทศิทั ง ๔ อุทศิสว่นกุศลไปใหม้ารดา ในทนัใด
นั นเอง กุศลวบิาก คอื ขา้ว นํา และผา้ก็เกดิขึน นีเป็นผลแหง่
ทกัษณิา ภายหลงันางมรีา่งกายบรสิทุธิ ຈสะอาด นุ่งหม่ผา้อนัมคีา่ยิຄง
กวา่ผา้แควน้กาสี ประดบัดว้ยวตัถาภรณ์อนัวจิติรเขา้ไปหาทา่นพระ
มหาโมคคลัลานเถระ.

ทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระจงึถามวา่
ดูก่อนนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิຄงนัก ส่องสว่าง

ไสวไปทัຄวทุกทศิสถติอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะ
เช่นนี เพราะกรรมอะไร อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิาน
นี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄงทุกอย่างอนัเป็นทีຄพอใจ
ย่อมบังเกดิแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อนนางเทพธิดาผู้มี
อานุภาพมาก อาตมาขอถามท่าน เมืຄอท่านเป็นมนุษย์ได้ทาํ
บุญอะไรไว้ อนึຄง ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่าง
ไสวไปทัຄวทุกทศิอย่างนี เพราะบุญอะไร.

นางเทพธดิานั นตอบวา่
เมืຄอก่อน ดฉัินเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรเถระ ใน

ชาติอืຄน ๆ เกดิในเปตวสัิย เพยีบพร้อมไปด้วยความหิวและ
ความกระหาย เมืຄอถูกความหิวครอบงาํแล้ว จึงกนินําลาย
นํามูก เสมหะอนัเขาถ่มทิงไว้ และกนิมนัเหลวแห่งซากศพ ทีຄ
เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กนิโลหิตของหญงิทีຄคลอดบุตร และ
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โลหิตแห่งบุรุษทังหลายซึຄงถูกตดัมอื เท้า และศีรษะ ทีຄเป็น
แผล กนิเนือ เอน็ ข้อมอืและข้อเท้าของชายหญิง กนิหนอง
และเลอืดของปศุสัตว์และมนุษย์ ดฉัินไม่มีทีຄพึຄง ไม่มีทีຄอยู่
อาศัย นอนบนเตยีงของคนตาย ทีຄเขาทิงไว้ในป่าช้า ดฉัินกลบั
กลายเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ทีຄไหน ๆ บันเทงิอยู่ เพราะทานของท่าน
พระสารีบุตร ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินมาตรงนี เพืຄอจะไหว้
ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นนักปราชญ์ มีความกรุณาในโลก.

จบ สารปิตุตเถรมาตุเปตวิตัถุที  ๒

อรรถกถาสาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุที่ ๒
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัอยูท่ีຄพระเวฬุวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

นางเปรตผู้มารดาของทา่นพระสารบุีตรเถระ โดยชาติทีຄ ๕ แต่
ปัจจบุนัชาตินี จงึตรสัคาถานีมีคาํเริຄมตน้วา่ นคคฺา ทพุพฺณฺณร-ู
ปาสิ ดงันี.

วนัหนึຄง ทา่นพระสารบุีตร ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ ทา่นพระ
อนุรทุธะ และทา่นพระกปัปินะ ได้อยู่ในราวป่าแหง่หนึຄง ไม่ไกลแต่
กรงุราชคฤห.์ ก็สมยันั นแล ในกรงุพาราณสี มพีราหมณ์คนหนึຄง
เป็นคนมั ຄงคั ຄง มทีรพัยม์าก มโีภคะมาก เป็นดุจบอ่ทีຄดืຄมกนิของสมณ-
พราหมณ์ คนกาํพรา้ คนเดนิทาง วณพิก และยาจก ไดใ้หส้ิຄงของมี
ขา้ว นํา ผา้ และทีຄนอนเป็นตน้ และเมืຄอจะให้ ยอ่มปฏบิตัติามความ
พอใจของผูร้บัทานทุกอยา่ง ตามลาํดบัของการใหม้นํีาลา้งเทา้ และ
เชด็เทา้เป็นตน้ ตามเวลาและตามความเหมาะสมแก่คนผูม้าถงึแลว้
ๆ. ในเวลาก่อนอาหารได้องัคาสภกิษุทั งหลายดว้ยขา้วและนําเป็น
ตน้โดยเคารพ. เขาเมืຄอจะไปธุระถิຄนอืຄนจงึกลา่วกะภรรยาวา่. นาง

๙๐ เปตวัตถุ



ผูเ้จรญิ เธออยา่ไดท้าํทานวธินีีตามทีຄบณัฑติบญัญตัใิหเ้สืຄอมเสยี จง
หมั ຄนดาํรงไว้โดยเคารพ. ภรรยาได้รบัคาํแลว้ แต่พอสามีหลกีไป
เทา่นั น ก็ตดัขาดทานวธิีทีຄบญัญตัิไว้เพืຄอภกิษุทั งหลาย เป็นอนัดบั
แรก และเมืຄอคนเดนิทางเขา้ไปเพืຄออยู่อาศยั ก็แสดงศาลาทีຄเก่าทีຄ
ทอดทิงไวห้ลงัเรอืนดว้ยคาํวา่ พวกทา่นจงอยูท่ีຄศาลานี. เมืຄอคนเดนิ
ทางมาในทีຄนั นเพืຄอตอ้งการขา้วและนําเป็นตน้ จงึกลา่วคาํหยาบวา่
ทา่นจงกนิคถู ดืຄมมตูร ดืຄมโลหติ กนิมนัสมองของมารดาทา่น แลว้จงึ
ระบุชืຄอของสิຄงทีຄไมส่ะอาด น่าเกลยีด แลว้ถ่มนําลายใส่

สมยัต่อมา นางทาํกาละแลว้ อนัอานุภาพกรรมซดัไป บงัเกดิใน
กาํเนิดเปรต เสวยทุกข์อนัเหมาะสมแก่วจทีจุรติของตน หวนระลกึ
ถงึความสมัพนัธ์กนัในชาติก่อน มคีวามประสงค์จะมายงัสาํนกัของ
ทา่นพระสารบุีตร จงึมาถงึประตูวหิาร. เทวดาผูส้งิอยู่ทีຄประตูวหิาร
ของทา่นพระสารบุีตรนั น หา้มเขา้วหิาร. ไดย้นิวา่นางเปรตนั นได้
เคยเป็นมารดาของพระเถระ ในชาตทิีຄ ๕ แต่ปัจจุบนัชาตนีิ. เพราะ
ฉะนั น เธอจงึกลา่วอยา่งนีวา่ ดฉินัเป็นมารดาของพระผูเ้ป็นเจา้สา-
รบุีตรเถระ ในชาตทิีຄ ๕ แต่ปัจจุบนัชาติ ขอทา่นจงใหด้ฉินัเขา้ประตู
เพืຄอเยีຄยมพระเถระ. เทวดาไดฟั้งดงันั นจงึอนุญาตใหน้างเขา้ไป นาง
ครั นเขา้ไปแลว้ได้ยนือยู่ ณ ทีຄสดุแหง่ทางจงกรมแสดงตนแก่พระ
เถระ. พระเถระครั นไดเ้หน็นางเปรตนั น เป็นผูม้ใีจอ่อนโยนอนัความ
กรณุาตกัเตอืน จงึถามดว้ยคาถาวา่

ท่านเป็นผู้เปลอืยกาย มีรูปร่างน่าเกลยีดซูบผอม มีตวั
สะพรัຄงไปด้วยเส้นเอน็ ดูก่อนนางผู้ซูบผอม มีแต่ซีຄโครง ท่าน
เป็นใครหรือ จึงมายนือยู่ในทีຄนี.

นางเปรตนั นถกูพระเถระถาม เมืຄอจะใหค้าํตอบจงึไดก้ลา่วคาถา

๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระสารีบุตร ๙๑



๕ คาถา ความวา่
เมืຄอก่อนดฉัินเป็นมารดาของท่าน ในชาติอืຄน ๆ ดฉัินเข้า

ถงึเปตวสัิย เพยีบพร้อมไปด้วยความหิว และความกระหาย
เมืຄอถูกความหิวครอบงาํ ย่อมกนินําลาย นํามูก เสมหะ ทีຄเขา
ถ่มทิง และกนิมนัเหลวของซากศพ ทีຄเขาเผาทีຄเชิงตะกอน กนิ
โลหิตของพวกหญงิทีຄคลอดบุตร และโลหิตของพวกบุรุษทีຄถูก
ตดัมอื เท้า และศีรษะทีຄเป็นแผล กนิเนือ เอน็ และข้อมอืข้อ
เท้าเป็นต้นของชายหญงิ กนิหนองและเลอืดของปศุสัตว์ และ
มนุษย์ทังหลาย ไม่มีทีຄเร้น ไม่มีทีຄอยู่อาศัย นอนบนเตยีงของ
คนตายทีຄเขาทิงไว้ในป่าช้า ลูกเอ๋ย ขอลูกจงให้ทานแล้วอุทศิ
ส่วนบุญแก่เราบ้าง ไฉนหนอแม่จึงจะพ้นจากการกนิหนอง
และเลอืด.

ทา่นพระสารบุีตรเถระ ได้สดบัดงันั นแลว้ ในวนัทีຄสอง จงึเรยีก
พระเถระ ๓ รปู มทีา่นพระมหาโมคคลัลานเถระเป็นตน้มา พรอ้ม
ดว้ยพระเถระเหลา่นั นเทีຄยวไปบณิฑบาตในกรงุราชคฤห์ ได้ไปถงึ
พระราชนิเวศน์ของพระเจา้พมิพสิาร. พระราชาเหน็พระเถระแลว้
จงึถามถงึเหตุแหง่การมาวา่ ทา่นขอรบั ทา่นมาทาํไม ? ทา่นพระ
มหาโมคคลัลานะ จงึได้ทลูเรืຄองนั นแด่พระราชา พระราชาตรสัวา่
โยมรูแ้ลว้ แลว้จงึละพระเถระ รบัสั ຄงใหเ้รยีกอาํมาตยผ์ูส้าํเรจ็ราชการ
ทรงพระบญัชาวา่ เธอจงสรา้งกุฎี ๔ หลงัในทีຄนีอนัสมบรูณ์ดว้ยรม่
เงาและนํา อนัวจิติร ไม่ไกลแต่เมอืง และพระองค์เองกไ็ด้เสดจ็ไป
ในทีຄนั น ได้ทรงกระทาํพระราชกรณยีกจิทีຄควรทาํ. เมืຄอกุฎีสาํเรจ็
แลว้ จงึให้ตระเตรยีมพลกีรรมทั งหมด เขา้ไปตั งขา้วนําและผา้เป็น
ตน้ และเครืຄองบรขิารทุกอยา่งทีຄสมควรแก่ภกิษุสงฆ์ทีຄมาจากทศิทั ง

๙๒ เปตวัตถุ



๔ มี พระพทุธเจา้เป็นประธาน แลว้มอบถวายสิຄงทั งหมดนั นแด่ทา่น
พระสารบีุตรเถระ. ลาํดบันั น พระเถระ ไดถ้วายสิຄงทั งหมดนั น แต่
ภกิษุสงฆ์มาจากทศิทั ง ๔ มพีระพทุธเจา้เป็นประธาน อุทศิแก่นาง
เปรตนั น. นางเปรตนั น ได้อนุโมทนาสว่นบุญนั นแลว้ บงัเกดิใน
เทวโลก เป็นผูพ้รั ຄงพรอ้มดว้ยสิຄงทีຄน่าปรารถนาทุกอยา่ง ในวนัต่อมา
กไ็ด้เขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระ ไหว้แลว้ยนือยู.่ พระ
เถระสอบถามนางเปรตนั น. นางเปรตนั น ได้แจง้เหตุทีຄตนเขา้ถงึ
ความเป็นเปรต และเขา้ถงึความเป็นเทวดาอกี. ดว้ยเหตุนั นทา่นจงึ
กลา่ววา่ :-

ท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ ได้ฟังคาํของ
มารดาแล้ว จึงปรึกษากบัท่านพระมหาโมคคลัลานะเถระ ท่าน
พระอนุรุทธะและท่านพระกปัปินะ แล้วให้สร้างกฏุิ ๔ หลงั
ถวายกฎุีทังข้าวและนําแด่พระสงฆ์มาจากทศิทัง ๔ อุทศิส่วน
กศุลไปให้แก่มารดา. ในทนัใดนันเอง วบิากคอื ข้าว นํา
และผ้าก็เกดิขึน นีเป็นผลแห่งทกัษณิา ภายหลงันางมีร่างกาย
บริสุทธิຈสะอาด นุ่งห่มผ้าอนัมีค่า ยิຄงกว่าผ้าแคว้นกาสี ประดบั
ด้วยวตัถาภรณ์อนัวจิิตร เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลัลานะ
เถระ

ลาํดบันั น ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ ถามนางเปรตนั นวา่
ดูก่อน นางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิຄงนัก ส่องสว่าง

ไสวไปทุกทศิ สถติอยู่ดุจดาวประกายพรึก. ท่านมีวรรณะ
เช่นนี เพราะกรรมอะไร อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิาน
นี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄงทุกอย่าง อนัเป็นทีຄพอใจ
ย่อมบังเกดิแก่ท่าน เพราะกรรมอะไร. ดูก่อน นางเทพธิดา

๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยนางเปรตผู้เคยเกิดเป็นมารดาพระสารีบุตร ๙๓



ผู้มีอานุภาพมาก อาตมภาพขอถามท่าน เมืຄอท่านเป็นมนุษย์
ได้ทาํบุญอะไรไว้ อนึຄงท่านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกาย
สว่างไสวไปทุกทศิอย่างนี เพราะบุญอะไร.

ลาํดบันั น นางเปรตจงึตอบโดยนยัมีอาทิวา่ ดฉินั เป็นมารดา
ของทา่นพระสารบีุตร. คาํทีຄเหลอืมนียัดงักลา่วมาแลว้นั ຄนแล. ลาํดบั
นั น ทา่นพระมหาโมคคลัลานะเถระ ไดก้ราบทลูเรืຄองนั นแด่พระผูม้-ี
พระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงกระทาํเรืຄองนั นใหเ้ป็นอตัถุป-
ปัตตเิหตุแลว้ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูเ้ขา้ถงึพรอ้มแลว้. เทศนา
นั นไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน ฉะนั นแล.

จบ อรรถกถาสารปิตุตเถรมาตุเปตวิตัถุที  ๒

๙๔ เปตวัตถุ



๓. มัตตาเปติวัตถุ

ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต
นางตสิสาถามหญงิเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๐๐] ดูก่อนนางเปรตผู้ซูบผอมมีแต่ซีຄโครง ท่านเป็นผู้เปลอืย
กาย มีรูปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม มีตวัสะพรัຄงไปด้วยเส้นเอน็
ท่านเป็นใคร มายนือยู่ในทีຄนี.

นางเปรตนั นตอบวา่
เมืຄอก่อน ท่านชืຄอตสิสา ส่วนฉันชืຄอมตัตา เป็นหญงิร่วม

สามีกบัท่าน ได้ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่
เปตโลก

นางตสิสาถามวา่
ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะ

วบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก.
นางเปรตนั นตอบวา่

ฉันเป็นหญงิดุร้ายและหยาบคาย มกัหึงหวง มีความ
ตระหนีຄ เป็นคนโอ้อวด ได้กล่าววาจาชัຄวกะท่าน จึงจากโลกนี
ไปสู่เปตโลก

๓. มัตตาเปติวัตถุ ๙๕



นางตสิสากลา่ว
เรืຄองทังหมดนันเป็นความจริง แม้ฉันก็รู้ว่า ท่านเป็น

หญงิดุร้ายอย่างไร แต่อยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄง ท่านมี
สรีระเปื อนฝุ่นเพราะกรรมอะไร.

นางเปรตนั นตอบวา่
ท่านกบัฉันพากนัอาบนําแล้ว นุ่งห่มผ้าสะอาด ตบแต่ง

ร่างกายแล้ว แต่ฉันแต่งร่างกายเรียบร้อยยิຄงกว่าท่าน เมืຄอฉัน
แลดูท่านคุยอยู่กบัสามี ลาํดบันัน ความริษยาและความโกรธ
ได้เกดิแก่ฉันเป็นอนัมาก ทนัใดนันฉันจึงกวาดเอาฝุ่นโปรยลง
รดท่าน ฉันมสีรีระเปื อนด้วยฝุ่น เพราะวบิากแห่งกรรมนัน.

นางตสิสากลา่ววา่
เรืຄองทังหมดนันเป็นความจริง แม้ฉันก็รู้ว่า ท่านเอาฝุ่น

โปรยใส่ฉัน แต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄง ท่านเป็น
หิดคนัไปทัຄวตวั เพราะกรรมอะไร.

นางเปรตนั นตอบวา่
เราทังสองเป็นคนหายา ได้พากนัไปทีຄป่า ส่วนท่านนัน

หายามาได้ แต่ฉันกลบันําเอาผลหมามุ่ยมา เมืຄอท่านเผลอ ฉัน
ได้โปรยหมามุ่ยลงบนทีຄนอนของท่าน ฉันเป็นหิดคนัไปทังตวั
เพราะวบิากแห่งกรรมนัน.

นางตสิสากลา่ววา่
เรืຄองทังหมดนันเป็นความจริง แม้ฉันกรู้็ว่า ท่านโปรยผล

หมามุ่ยลงบนทีຄนอนของฉัน แต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่าง
หนึຄง ท่านเป็นผู้เปลอืยกายเพราะกรรมอะไร.

๙๖ เปตวัตถุ



นางเปรตนั นตอบวา่
วนัหนึຄง ได้มีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติทัง

หลาย ส่วนท่านได้รับเชิญ แต่ฉันซึຄงร่วมสามีกบัท่าน กลบั
ไม่มีใครเชิญ เมืຄอท่านเผลอฉันได้ลกัผ้าของท่านซ่อนเสีย ฉัน
เป็นผู้เปลอืยกายเพราะวบิากแห่งกรรมนัน.

นางตสิสากลา่ววา่
เรืຄองทังหมดนันเป็นความจริง แม้ฉันกรู้็ว่า ท่านได้ลกัผ้า

ของฉันไปซ่อน แต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄง ท่านมี
กลิຄนกายเหมน็ดงัคูถ เพราะกรรมอะไร.

นางเปรตนั นตอบวา่
ฉันได้ลกัของหอม ดอกไม้ และเครืຄองลูบไล้ อนัมีค่ามาก

ของท่านนําไปทิงลงในหลุมคูถ บาปนันฉันได้ทาํไว้แล้ว ฉันมี
กลิຄนกายเหมน็ดงัคูถกเ็พราะวบิากแห่งกรรมนัน.

นางตสิสากลา่ววา่
เรืຄองทังหมดนันเป็นความจริง แม้ฉันกรู้็ว่า บาปนันท่าน

ทาํไว้แล้ว แต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึຄง ท่านเป็นคน
ยากจนเพราะกรรมอะไร.

นางเปรตนั นตอบวา่
ทรัพย์สิຄงใดมีอยู่ในเรือน ทรัพย์นันของเราทังสองมีเท่า

ๆ กนั เมืຄอไทยธรรมมีอยู่ แต่ฉันไม่ได้ทาํทานอนัจะเป็นทีຄ
พึຄงแก่ตน ฉันเป็นคนยากจนเพราะวบิากแห่งกรรมนัน ครัง
นัน ท่านได้เคยว่ากล่าวตกัเตอืนฉัน ห้ามไม่ให้ทาํบาปกรรม
ว่า ท่านจะไม่ได้สุคติ เพราะกรรมอนัลามก.

๓. มัตตาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต ๙๗



นางตสิสากลา่ววา่
ท่านไม่เชืຄอถอืเราและริษยาเรา ขอท่านจงดูวบิากแห่ง

กรรมอนัลามกเช่นนี เมืຄอก่อนนางทาสีและเครืຄองอาภรณ์ทัง
หลายได้ดีพร้อมแล้วในเรือนของท่าน แต่เดีງยวนี นางทาสี
เหล่านันพากนัห้อมล้อมคนอืຄน โภคะทังหลายย่อมไม่มีแก่
ท่านแน่แท้ บัดนี กฎุมพผู้ีเป็นบิดาของบุตรเรา ยงัไปในตลาด
อยู่ ท่านอย่าเพิຄงไปจากทีຄนีเสียก่อน บางทีเขาจะให้อะไรแก่
ท่านบ้าง.

นางเปรตนั นกลา่ววา่
ฉันเป็นผู้เปลอืยกาย มีรูปร่างน่าเกลยีดซูบผอม สะพรัຄง

ไปด้วยเส้นเอน็ การเปลอืยกายและมีรูปร่างน่าเกลยีดเป็นต้น
นี เป็นการยงัความละอายของหญงิทังหลายให้กาํเริบ ขออย่า
ให้กฎุมพไีด้เห็นฉันเลย.

นางตสิสากลา่ววา่
ถ้าอย่างนัน ฉันจะให้สิຄงไร หรือทาํบุญอะไรให้แก่ท่าน

ท่านจึงจะได้ความสุข สําเร็จความปรารถนาทังปวง.
นางเปรตนั นกลา่ววา่

ขอท่านจงนิมนต์ภกิษุจากสงฆ์ ๔ รูป และจากบุคคล ๔
รูป รวมเป็น ๘ รูป ให้ฉันภัตตาหาร แล้วอทุศิส่วนบุญให้ฉัน
เมืຄอทาํอย่างนันฉันจึงจะได้ความสุข สําเร็จความปรารถนาทัง
ปวง.

นางตสิสารบัคาํแลว้ นิมนต์ภกิษุ ๘ รปู ให้ฉนัภตัตาหาร ให้
ครองไตรจวีรแลว้ อุทศิสว่นกุศลไปใหน้างเปรต ขา้ว นําและเครืຄอง
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นุ่งหม่อนัเป็นกุศลวบิาก ไดบ้งัเกดิขึนในทนัใดนั นนั ຄนเอง นีเป็นผล
แหง่ทกัษณิา ในขณะนั นนั ຄนเอง นางเปรตมรีา่งกายบรสิทุธิ ຈสะอาด
นุ่งหม่ผา้อนัมคีา่ยิຄงกวา่ผา้แควน้กาสี ประดบัดว้ยผา้และอาภรณ์อนั
วจิติร เขา้ไปหานางตสิสาผูร้ว่มสาม.ี

นางตสิสาจงึถามวา่
ดูก่อนเทพธิดา ท่านมวีรรณะงามยิຄงนัก ส่องสว่างไสวไป

ทัຄวทุกทศิ สถติอยู่ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะเช่นนี
อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิานนี และโภคะทุกสิຄงทุกอย่าง
อนัเป็นทีຄพอใจ ย่อมเกดิขึนแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อน
นางเทพธิดาผู้มอีานุภาพมาก ฉันขอถามท่านเมืຄอท่านเกดิเป็น
มนุษย์ได้ทาํบุญอะไรไว้ อนึຄง ท่านมีอานุภาพอนัรุ่งเรือง และ
มรัีศมสีว่างไสวไปทัຄวทุกทศิอย่างนี เพราะกรรมอะไร.

นางมตัตาเทพธดิาตอบวา่
เมืຄอก่อน ท่านชืຄอตสิสา ฉันชืຄอมตัตา เป็นหญงิร่วมสามี

กนักบัท่าน ฉันได้ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปต-
โลก ฉันอนุโมทนาทานทีຄท่านให้แล้ว จึงไม่มภีัยแต่ทีຄไหน คุณ
พีຄ ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคนจงมอีายุยนืนานเถดิ คุณพีຄผู้
งดงาม ท่านจงประพฤตธิรรมและให้ทานในโลกนีแล้ว จะเข้า
ถงึฐานะอนัไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี ปลอดภยั อนัเป็นทีຄอยู่
แห่งท้าววสวสัดี ท่านกาํจัดมลทนิคอืความตระหนีຄพร้อมด้วย
รากแล้ว อนัใคร ๆ ไม่ตเิตยีนได้ จักเข้าถงึโลกสวรรค์.

จบ มตัตาเปตวิตัถุที  ๓

๓. มัตตาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต ๙๙



อรรถกถามัตตาเปติวัตถุที่ ๓
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

นางเปรตชืຄอวา่ มตัตา จงึตรสัพระคาถานี มีคาํเริຄมตน้วา่ นคคฺา
ทพุพฺณฺณรปูาสิ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี ได้มกีฎุมพผีู้หนึຄง เป็นคนมศีรทัธา มี
ความเลืຄอมใส. แต่ภรยิาของเขา ไมม่ศีรทัธา ไมม่คีวามเลืຄอมใส มกั
โกรธและเป็นหมนั โดยชืຄอมชีืຄอวา่ มตัตา. ลาํดบันั น กฎุมพนีั น
เพราะกลวัวงศ์สกุลจะขาดศนูย์ จงึได้นําหญงิอืຄนชืຄอวา่ ติสสา มา
จากสกุลเสมอกนั. นางเป็นผูม้ศีรทัธา มคีวามเลืຄอมใส ทั งเป็นทีຄรกั
เป็นทีຄชอบใจของสาม.ี ไม่นานนกั นางกต็ั งครรภ์ โดยลว่งไป ๑๐
เดอืน นางจงึคลอดบุตรคนหนึຄง บุตรคนนั นมชีืຄอวา่ ภตูะ. นางเป็น
แมบ่า้นทีຄประเสรฐิ อุปัฏฐากภกิษุ ๔ รปู โดยเคารพ, สว่นหญงิหมนั
เกดิความรษิยานางยิຄง.

วนัหนึຄง หญงิทั งสองคนนั น สระผม ได้ยนืผมเปียกอยู่แลว้.
กฎุมพมีคีวามเสน่หาผกูพนัในนางชืຄอวา่ ตสิสา ดว้ยอาํนาจคณุความ
ดี มใีจฟูขึน ไดย้นืเจรจามากมาย กบันางตสิสานั น. นางมตัตาอดทน
ต่อเหตุการณ์นั นไมไ่ด้ ถกูความรษิยาครอบงาํ จงึขยุม้เอาหยากเยืຄอ
ทีຄกวาดสมุไวใ้นเรอืนมาโปรยลงบนกระหมอ่มของนางตสิสา. สมยั
ต่อมา นางมตัตา ทาํกาละแลว้ บงัเกดิในกาํเนิดเปรต เสวยทกุข์ ๕
ประการ เพราะพลงัแหง่กรรมของตน. ก็ทกุขน์ั น จะรู้ได้ตามพระ
คาถานั ຄนเอง. ภายหลงั ณ วนัหนึຄง นางเปรตนั น จงึแสดงตนแก่นาง
ตสิสา ผูก้าํลงัอาบนํา อยู่ดา้นหลงัเรอืน. นางตสิสา เหน็นางนั น จงึ
สอบถามดว้ยคาถาวา่ :-

๑๐๐ เปตวัตถุ



ท่านเป็นผู้เปลอืยกาย มีรูปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม มีตัว
สะพรัຄงไปด้วยเส้นเอน็ ดูก่อนนางผู้ซูบผอม มีแต่ซีຄโครง ท่าน
เป็นใครมายนือยู่ในทีຄนี.

ฝ่ายนางเปรต ไดใ้หค้าํตอบดว้ยคาถาวา่ :-
เมืຄอก่อน ฉันชืຄอมตัตา ท่านชืຄอตสิสา เป็นหญงิร่วมสามี

กบัท่าน ได้ทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปยงัเปตโลก.
นางตสิสาจงึถามถงึกรรมทีຄเขาทาํไว้ ดว้ยคาถาอกีวา่ :-

ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวบิาก
ของกรรมอะไร ท่านจึงจากมนุษยโลกนีไปยงัเปตโลก.

ฝ่ายนางเปรตจงึบอกกรรมทีຄตนทาํไว้ ดว้ยคาถาอกีวา่ :-
ดฉัินเป็นหญิงดุร้าย และหยาบช้า มกัริษยา ตระหนีຄ

โอ้อวด ได้กล่าววาจาชัຄวกะท่านไว้ จึงจากมนุษยโลกนี ไปยงั
เปตโลก.

เบืองหน้าแต่นีไป หญงิทั งสองคนนั น ได้ประกาศคาถาวา่ดว้ย
การกลา่วและการกลา่วโตต้อบกนัวา่ :-

ตสิสา : เรืຄองทั งหมดนั น แมฉ้นักร็ูว้า่ทา่นเป็นคนดุรา้ยอยา่งไร
แต่อยากจะถามทา่นสกัอยา่งหนึຄงวา่ ทา่นมีสรรีะเปื อนฝุ่ น เพราะ
กรรมอะไร.

นางเปรต : ทา่นกบัฉนัพากนัอาบนําแลว้ นุ่งหม่ผา้สะอาด
ตบแต่งรา่งกายแลว้ แต่ฉนัแต่งรา่งกายเรยีบรอ้ยยิຄงกวา่ทา่น เมืຄอฉนั
แลดทูา่นคยุอยูก่บัสามี ลาํดบันั น ความรษิยาและความโกรธ ไดเ้กดิ
แก่ฉนัเป็นอนัมาก ทนัใดนั น ฉนัจงึกวาดเอาฝุ่ นโปรยรดทา่น ฉนัมี
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รา่งกายเปื อนฝุ่ นเพราะวบิากแหง่กรรมนั น.
ตสิสา : เรืຄองทั งหมดนั นเป็นความจรงิ แมฉ้นักร็ูว้า่ ทา่นเอาฝุ่ น

โปรยใสฉ่นั แต่ฉนัอยากจะถามทา่นสกัอยา่งหนึຄง ทา่นเป็นหดิคนัไป
ทั งตวั เพราะกรรมอะไร

นางเปรต : เราทั งสอง เป็นคนหายา ไดพ้ากนัไปป่า สว่นทา่น
หายามาได้ แต่ฉนักลบันําเอาผลหมามุย่มา เมืຄอทา่นเผลอ ฉนัได้
โปรยหมามุย่นั นลงบนทีຄนอนของทา่น ฉนัเป็นหดิคนัไปทั งตวั เพราะ
วบิากแหง่กรรมนั น.

ตสิสา : เรืຄองทั งหมดเป็นความจรงิ แมฉ้นักร็ูว้า่ ทา่นโปรยผล
หมามุย่ลงบนทีຄนอนของฉนั แต่ฉนัอยากจะถามทา่นสกัอยา่งหนึຄง
ทา่นเป็นผูเ้ปลอืยกาย เพราะกรรมอะไร

นางเปรต : วนัหนึຄงได้มีการประชมุพวกมติรสหายและญาติ
สว่นทา่นไดร้บัเชญิ แต่ฉนัผูร้ว่มสามกีบัทา่น กลบัไมม่ใีครเชญิ เมืຄอ
ทา่นเผลอ ฉนัได้ลกัผา้ของทา่นไปซ่อนเสยี ฉนัเป็นผู้เปลอืยกาย
เพราะวบิากแหง่กรรมนั น.

ตสิสา : เรืຄองทั งหมดนั น เป็นความจรงิ แมฉ้นักร็ูว้า่ ทา่นไดล้กั
ผา้ของฉนัไปซ่อน แต่ฉนัอยากจะถามทา่นสกัอยา่งหนึຄง ทา่นมกีลิຄน
กายเหมน็ดงัคถู เพราะกรรมอะไร.

นางเปรต : ฉนัไดล้กัของหอม ดอกไม้ และเครืຄองลบูไล้ อนัมคีา่
มากของทา่นไปทิงลงในหลุมคถู บาปนั นฉนัไดท้าํไวแ้ลว้ ฉนัมกีลิຄน
กายเหมน็ดงัคถู เพราะวบิากกรรมนั น.

ตสิสา : เรืຄองทั งหมดนั น เป็นความจรงิ แมฉ้นัก็รู้วา่ บาปนั น
ทา่นทาํไวแ้ลว้ แต่ฉนัอยากจะถามทา่นสกัอยา่งหนึຄงวา่ ทา่นเป็นคน
ยากจน เพราะกรรมอะไร

๑๐๒ เปตวัตถุ



นางเปรต : ทรพัยส์ิຄงใด มอียูใ่นเรอืน ทรพัยน์ั น ของเราทั งสอง
มอียู่เทา่ ๆ กนั เมืຄอไทยธรรมมอียู่ แต่ฉนัไม่ไดท้าํทีຄพึຄงแก่ตน ฉนั
เป็นคนยากจน เพราะวบิากแหง่กรรมนั น ครั งนั น ทา่นได้วา่กลา่ว
ตกัเตอืนฉนั หา้มไม่ใหท้าํกรรมชั ຄววา่ ทา่นจกัไม่ไดส้คุตเิพราะกรรม
ชั ຄว.

ตสิสา : ทา่นไม่เชืຄอถอืเรา เพราะรษิยาเรา ขอทา่นจงดูวบิาก
แหง่กรรมชั ຄวเชน่นี เมืຄอก่อนนางทาสี และเครืຄองอาภรณ์ทั งหลาย ได้
มแีลว้ในเรอืนของทา่น แต่เดีງยวนีทาสเีหลา่นั น พากนัหอ้มลอ้มคน
อืຄน โภคะทั งหลาย กไ็มม่แีก่ทา่นแน่แท้ บดันีกฎุมพผีูเ้ป็นบดิาของ
บุตรเรา ยงัไปตลาดอยู่ ทา่นอยา่เพิຄงไปจากทีຄนีຄเสยีก่อน บางทเีขา
จะใหอ้ะไรแก่ทา่นบา้ง.

นางเปรต : ฉนัเป็นผู้เปลอืยกายมีรปูรา่งน่าเกลยีด ซบูผอม
สะพรั ຄงไปดว้ยเสน้เอน็ การเปลอืยกายและมรีปูรา่งน่าเกลยีด เป็น
ตน้นี เป็นการทาํความละอาย ของหญงิทั งหลายใหก้าํเรบิ ขออยา่ให้
ทา่นกฎุมพไีดเ้หน็ฉนัเลย.

ตสิสา : ถา้อยา่งนั น ฉนัจะใหส้ิຄงไรหรอืทาํบุญอะไร ใหแ้ก่ทา่น
ทา่นจงึจะไดค้วามสขุ สาํเรจ็ความปรารถนาทั งปวงได.้

นางเปรต : ขอทา่นจงนิมนตภ์กิษุจากสงฆม์า ๔ รปู จากบุคคล
๔ รปู รวมเป็น ๘ รปู ใหฉ้นัภตัตาหาร แลว้อุทศิสว่นบุญใหฉ้นั เมืຄอ
ทาํอยา่งนั น ฉนัจงึจะไดค้วามสขุ สาํเรจ็ความปรารถนาทั งปวงได.้

นางตสิสารบัคาํแลว้ นิมนต์ภกิษุ ๘ รปู ให้ฉนัภตัตาหาร ให้
ครองไตรจวีรแลว้ อุทศิสว่นกุศลไปใหน้างเปรต ในทนัตาเหน็นั ຄนเอง
กุศลวบิาก คอื ขา้ว นํา และเครืຄองนุ่งหม่ ไดเ้กดิขึน นีเป็นผลแหง่
ทกัษณิา ในขณะนั นเอง นางเปรตมรีา่งกายบรสิทุธิ ຈสะอาด นุ่งหม่
ผา้อนัมคีา่ยิຄงกวา่ผา้แควน้กาสี ประดบัดว้ยผา้และอาภรณ์อนัวจิติร

๓. มัตตาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต ๑๐๓



เขา้ไปหานางตสิสา ผูเ้ป็นหญงิรว่มสาม.ี
ตสิสา : ดูก่อนนางเทพธดิา ทา่นมีวรรณะงามยิຄงนกั สอ่ง

สวา่งไสวไปทุกทศิสถติอยู่ ดุจดาวประกายพรกึ ทา่นมวีรรณะเชน่นี
เพราะกรรมอะไร อฏิฐผลสาํเรจ็แก่ทา่นในความเป็นทพิย์นี เพราะ
กรรมอะไร และโภคะทกุสิຄงทุกอยา่ง เกดิเพราะกรรมอะไร ดูก่อน
นางเทพธดิา ผู้มีอานุภาพมาก ฉนัขอถามทา่น เมืຄอทา่นเกดิเป็น
มนุษย์ไดท้าํบุญอะไรไว้ อนึຄง ทา่นมอีานุภาพอนัรุง่เรอืง และมรีศัมี
อนัสวา่งไสวไปทุกทศิอยา่งนี เพราะกรรมอะไร.

เทพธดิา : เมืຄอก่อนฉนัชืຄอมตัตา ทา่นชืຄอ ตสิสา เป็นหญงิ
รว่มสามกีบัทา่น ไดท้าํกรรมชั ຄวไว้ จงึจากมนุษยโลกนีไปยงัเปตโลก.
ฉนัได้อนุโมทนาทานทีຄทา่นให้แลว้ จงึไมม่ภียัแต่ทีຄไหน คณุพีຄ ขอ
ทา่นพรอ้มดว้ยญาติทุกคน จงมอีายุยนืนาน คณุพีຄ ผู้งดงาม ทา่น
จงประพฤตธิรรมและใหท้านในโลกนีแลว้ จกัเขา้ถงึฐานะอนัไม่เศรา้
โศก ปราศจากธุลี อนัเป็นทีຄอยูแ่หง่ทา้ววสวตัตี ทา่นกาํจดัมลทนิคอื
ความตระหนีຄพรอ้มทั งราก อนัใคร ๆ ตเิตยีนไม่ได้ จะเขา้ถงึโลก
สวรรค.์

ลาํดบันั น นางตสิสา บอกเรืຄองราวนั นแก่กฎุมพ.ี กฎุมพีจงึ
ได้เรยีนแก่ภกิษุทั งหลาย. ภกิษุทั งหลายจงึกราบทลู แด่พระผู-้
มพีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็น
อตัถุปปัตตเิหตุ จงึทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้. มหาชน
ได้ฟังธรรมนั น กลบัได้ความสลดใจ จงึกาํจดัมลทนิมคีวามตระหนีຄ
เป็นตน้ เป็นผูย้นิดใีนทานและศลี มสีคุตเิป็นทีຄไปในเบืองหน้า ฉะนี
แล.

จบ อรรถกถามตัตาเปตวิตัถุที  ๓

๑๐๔ เปตวัตถุ



๔. นันทาเปติวัตถุ

ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต
นนัทเิสนอุบาสกถามวา่

[๑๐๑] ท่านมีผวิพรรณดาํ มีรูปร่างน่าเกลยีด ตัวขรุขระดูน่ากลวั
มีตาเหลอืง เขียวงอกออกเหมอืนหมู เราไม่เข้าใจว่าท่านเป็น
มนุษย์.

นางเปรตตอบวา่
ข้าแต่ท่านนันทเิสน เมืຄอก่อน ฉันชืຄอ นันทา เป็นภรรยา

ของท่าน ได้ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.
นนัทเิสนถามวา่

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวบิาก
แห่งกรรมอะไรท่านจึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.

นางเปรตนั นตอบวา่
เมืຄอก่อนฉันเป็นหญิงดุร้าย หยาบคาย ไม่เคารพท่าน พูด

คาํชัຄวหยาบกะท่าน จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.
นนัทเิสนถามวา่

๔. นันทาเปติวัตถุ ๑๐๕



เอาละ เราจะให้ผ้านุ่งแก่ท่าน ขอท่านจงนุ่งผ้านีแล้วจง
มา เราจักนําท่านไปเรือน ท่านไปเรือนแล้วจักได้ผ้า ข้าวและ
นํา ทังจักได้ชมบุตรและลูกสะใภ้ของท่าน.

นางเปรตนั นตอบวา่
ผ้านันถงึท่านจะให้ทีຄมือของฉัน ด้วยมอืของท่าน ก็ย่อม

ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉัน ขอท่านจงเลียงดูภิกษุทังหลายผู้
สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็นพหูสูต ให้อิຄมหนําด้วย
ข้าวและนํา แล้วอุทศิส่วนกศุลไปให้ฉัน เมืຄอท่านทาํอย่างนัน
ฉันจักมคีวามสุข สําเร็จความปรารถนาทังปวง.

เมืຄอนนัทเิสนอุบาสกรบัคาํแลว้ ไดใ้หท้านเป็นอนัมาก คอื ขา้ว
นํา ของเคียว ผา้ เสนาสนะ รม่ ของหอม ดอกไม้ และรองเทา้
ต่าง ๆ และเลียงดูภกิษุทั งหลายผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ปราศจากราคะ
เป็นพหสูตูให้อิຄมหนําดว้ยขา้วและนํา แลว้อุทศิสว่นกุศลไปให้นาง
นนัทา ขา้ว นํา และเครืຄองนุ่งหม่อนัเป็นวบิาก ยอ่มบงัเกดิในทนัตา
เหน็นั นนั ຄนเอง นีเป็นผลแหง่ทกัษณิา ในขณะนั นนั ຄนเอง นางเปรต
นั นมรีา่งกายบรสิทุธิ ຈสะอาด นุ่งหม่ผา้อนัดมีคีา่ยิຄงกวา่ผา้แควน้กาสี
ประดบัดว้ยวตัถาภรณ์อนัวจิติร เขา้ไปหาสาม.ี

นนัทเิสนอุบาสกจงึถามวา่
ดูก่อนนางเทพธิดา ท่านมวีรรณะงามยิຄงนักส่องสว่างไสว

ไปทัຄวทุกทศิสถติอยู่ ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะงาม
เช่นนี อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิานนี และโภคะทุกสิຄง
ทุกอย่างอนัเป็นทีຄพอใจ ย่อมเกดิแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดู
ก่อนนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก ฉันขอถามท่าน เมืຄอท่าน
เกดิเป็นมนุษย์ได้ทาํบุญอะไร อนึຄงท่านมอีานุภาพรุ่งเรือง และ

๑๐๖ เปตวัตถุ



มรัีศมสีว่างไสวไปทัຄวทุกทศิอย่างนี เพราะกรรมอะไร.
นางนนัทาเทพธดิาตอบวา่

ข้าแต่ท่านนันทเิสน เมืຄอก่อน ฉันชืຄอนันทา เป็นภรรยา
ของท่าน ได้ทาํกรรมชัຄวช้า จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก
ฉันอนุโมทนาทานทีຄท่านให้แล้ว จึงไม่มภีัยแต่ทีຄไหน ๆ ดูก่อน
คฤหบดี ขอท่านพร้อมด้วยญาติทังปวงจงมอีายุยนืนานเถดิ
ดูก่อนคฤหบดี ท่านประพฤติธรรมและให้ทานในโลกนีแล้ว
จะเข้าถงึถิຄนฐานอนัไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อนั
เป็นทีຄอยู่ของท้าววสวตัตี ท่านกาํจัดมลทนิ คอืความตระหนีຄ
พร้อมด้วยรากแล้ว อนัใคร ๆ ไม่ตเิตยีนได้ จักเข้าถงึโลก
สวรรค์.

จบ นนัทาเปตวิตัถุที  ๔

อรรถกถานันทาเปติวัตถุที่ ๔
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

นางเปรตชืຄอวา่ นนัทา จงึตรสัคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ กาฬี ทุพพฺณฺ-
ณรปูาสิ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในหมูบ่า้นตาํบลหนึຄง ไม่ไกลแต่กรงุสาวตัถนีัก ยงัมี
อุบาสกคนหนึຄง ชืຄอวา่ นันทิเสน เป็นผู้มศีรทัธา มคีวามเลืຄอมใส.
สว่นภรยิาของเขา ชืຄอวา่ นันทา ไมม่ีศรทัธา ไมม่ีความเลืຄอมใส
เป็นคนตระหนีຄ ดรุา้ย กลา่ววาจาหยาบ ไม่เคารพยาํเกรงสามี ดา่
บรภิาษแม่ผวั ดว้ยวาจาวา่เป็นโจร. สมยัต่อมานางนนัทานั น ทาํ
กาละแลว้ ไปบงัเกดิในกาํเนิดเปรต แสดงตนในทีຄไม่ไกลหมูบ่า้นนั น

๔. นันทาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต ๑๐๗



นั ຄนเอง. นนัทเิสนอุบาสกเหน็นางนั น จงึไดก้ลา่วคาถาวา่ :-
ท่านมีผวิพรรณดาํ มีรูปร่างน่าเกลยีด ตวัขรุขระดูน่ากลวั

มีตาเหลอืง มีเขียวงอกออกเหมอืนหมู เราไม่เข้าใจว่า ท่านจะ
เป็นมนุษย์.

นางเปรตไดฟั้งดงันั น เมืຄอจะประกาศตนจงึกลา่วคาถาวา่ :-
ท่านนันทเิสน เมืຄอก่อนดฉัินชืຄอนันทา เป็นภรรยาของ

ท่าน ได้ทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกนี ไปสู่เปตโลก.
เบืองหน้าแต่นีไป อุบาสกนั นจงึถามวา่ :-

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวบิาก
ของกรรมอะไร ท่านจึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก.

ลาํดบันั นนางเปรต จงึไดต้อบกะนนัทเิสนอุบาสกวา่
ดฉัิน เป็นหญงิดุร้าย มีวาจาหยาบคาย ไม่เคารพพีຄ กล่าว

คาํชัຄวหยาบกะพีຄ จึงจากมนุษยโลกนี ไปสู่เปตโลก.
นนัทเิสนอุบาสก จงึถามอกีวา่ :-

เอาเถอะ เราจะให้ผ้านุ่งแก่เจ้า เจ้าจงนุ่งผ้านี ครันนุ่งผ้านี
แล้ว จงมา ฉันจะนําเจ้าไปสู่เรือน เจ้าไปเรือนแล้ว จักได้ผ้า
ข้าว และนํา ทังจักได้ชมบุตรและลูกสะใภ้ของเธออกีด้วย.

ลาํดบันั น นางเปรตจงึได้กลา่วคาถา ๒ คาถา แก่นันทเิสน-
อุบาสกนั นวา่ :-

ผ้านัน ถงึพีຄจะให้ทีຄมอืของฉัน ด้วยมอืของพีຄ เอง ก็
ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันได้ ขอพีຄจงเลียงดูภกิษุทังหลาย ผู้

๑๐๘ เปตวัตถุ



สมบูรณ์ด้วยศีล ผู้ปราศจากราคะ ผู้เป็นพหูสูต ให้อิຄมหนํา
ด้วยข้าวและนํา แล้วอุทศิส่วนบุญไปให้ดฉัิน เมืຄอท่านทาํอย่าง
นัน ดฉัินจักมคีวามสุข สําเร็จความปรารถนาทังปวง.

ลาํดบันั น พระสงัคตีกิาจารย์ กลา่ว ๔ คาถานีวา่ :-
นันทเิสนอบุาสก รับคาํแล้ว ได้ให้ทานเป็นอนัมาก คอื

ข้าว นํา ของเคียว ผ้า และเสนาสนะ ร่ม ของหอม ดอกไม้
และรองเท้าหลากชนิด เลียงดูภกิษุทังหลาย ผู้สมบูรณ์ด้วย
ศีล ปราศจากราคะ เป็นพหูสูต ให้อิຄมหนําด้วยข้าวและนําแล้ว
อทุศิส่วนบุญไปให้นาง ในทนัตาเห็น วบิาก คอืข้าว เครืຄองนุ่ง
ห่ม และนําดืຄม กเ็กดิขึน นีเป็นผลแห่งทกัษณิา ลาํดบันัน นาง
เปรตมีร่างกายบริสุทธิຈสะอาด นุ่งห่มผ้าอย่างดี มีค่ายิຄงกว่าผ้า
แคว้นกาสี ประดบัด้วยวตัถาภรณ์อนัวจิิตร เข้าไปหาสาม.ี

ต่อแต่นั น เป็นคาถากลา่วโตต้อบระหวา่งอุบาสกกบันางเปรตวา่
:-

ดูก่อน เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิຄงนักส่องสว่างไสวไป
ทัຄวทุกทศิสถติอยู่ ดุจดาวประกายพรึก ท่านมีวรรณะงดงาม
เช่นนี เพราะกรรมอะไร อฏิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวมิานนี
เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิຄงทุกอย่างอนัเป็นทีຄพอใจ เกดิ
ขึนแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อนเทพธิดา ผู้มีอานุภาพมาก
เราขอถามท่าน เมืຄอเป็นมนุษย์ ท่านทาํบุญอะไรด้วย ท่านมี
อานุภาพรุ่งเรืองและมรัีศมสีว่างไสวไปทุกทศิอย่างนี

พีຄนันทเิสน เมืຄอก่อนดฉัินชืຄอนันทา เป็นภริยาของท่าน
ได้ทาํกรรมชัຄวช้า จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก ดฉัินได้

๔. นันทาเปติวัตถุ - ว่าด้วยผู้ดุร้ายตายเป็นนางเปรต ๑๐๙



อนุโมทนาทานทีຄท่านให้แล้ว จึงไม่มีภัยแต่ทีຄไหน ๆ ดูก่อน
คฤหบดี ขอท่านพร้อมด้วยญาติทังปวง จงมอีายุยนืนานเถดิ
ดูก่อนคฤหบดี ท่านประพฤติธรรมและให้ทานในโลกนีแล้ว
จะเข้าถงึถิຄนฐานอนัไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี ปลอดภยั อนั
เป็นทีຄอยู่ของท้าววสวตัตี กาํจัดมลทนิคอืความตระหนีຄพร้อม
ทังราก ใคร ๆ ไม่ตเิตยีนได้ จักเข้าถงึโลกสวรรค์.

นางเทพธดิานั น ครั นประกาศทพิยสมบตัขิองตน และเหตุแหง่
ทพิยสมบตัินั น แก่นันทเิสนอุบาสกอยา่งนีแลว้ จงึได้ไปยงัสถานทีຄ
อยูข่องตนตามเดมิ. อุบาสกแจง้เรืຄองนั นแก่ภกิษุทั งหลาย. ภกิษุทั ง
หลาย จงึกราบทลู แดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรง
กระทาํเรืຄองนั นใหเ้ป็นอตัถุปปัตตเิหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึ
พรอ้มแลว้. เทศนานั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.

จบ อรรถกถานนัทาเปตวิตัถุที  ๔

๑๑๐ เปตวัตถุ



๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ

ว่าด้วยบุพกรรมของมัฏฐกุณฑลิเปรต
พราหมณ์ถามวา่

[๑๐๒] ท่านตกแต่งร่างกาย ใส่ต่างหูเกลียง ฯลฯ
(เหมอืนในมฏัฐกุณฑลวีมิานทีຄ ๙ สนิุกขติตวรรคทีຄ ๗ ในวมิาน-

วตัถุ)
จบ มฏัฐกุณฑลเีปตวตัถุที  ๕

อรรถกถามัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

มฏัฐกุณฑลีเทพบุตร จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ อลงฺกโต มฏฺฐกณฺุฑ-
ลี ดงันี. ขอ้ทีຄจะพงึกลา่วในเรืຄองมฏัฐกุณฑลีนั น ทา่นได้กลา่วไว้
แลว้ในอรรถกถา มฏัฐกุณฑลวีมิานวตัถุ ในอรรถกถาวมิานวตัถุ ชืຄอ
ปรมตัถทปีนี เพราะฉะนั น พงึทราบโดยนยัดงักลา่วไวใ้นอรรถกถา
วมิานวตัถุนั นนั ຄนแหละ.

ก็ในทีຄ นี เรืຄองของมฏัฐกุณฑลีนั น ทา่นยกขึนรวบรวมไว้ใน
บาลวีมิานวตัถุ เพราะมฏัฐกุณฑลเีทพบุตรเป็นเทวดาในวมิานกจ็รงิ

๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ ๑๑๑



ถงึกระนั น เพราะเหตุทีຄเทพบุตรนั น เพืຄอจะกาํจดัความเศรา้โศก
ของอทนินปพุพกะพราหมณ์ ผูไ้ปป่าชา้ เดนิเวยีนรอบป่าชา้รอ้งไห้
เพราะความเศรา้โศกถงึบุตร จงึแปลงรปูเทวดาของตน เป็นคนมี
รา่งกายประพรมดว้ยจนัทน์เหลอืง ประคองแขนทั ง ๒ ครํຄาครวญ
อยู่ แสดงตนโดยอาการทีຄถกูทุกข์ครอบงาํ เหมอืนเปรต. แม้จะ
เป็นเปรตโดยออ้ม กย็อ่มได้ เพราะปราศจากอตัตภาพมนุษย์ ดงันั น
พงึเหน็วา่ เรืຄองของมฏัฐกุณฑลนีั น ทา่นจงึยกขึนรวบรวมไวใ้นบาลี
เปตวตัถุ.

จบ อรรถกถามฏัฐกุณฑลเีปตวตัถุที  ๕

๑๑๒ เปตวัตถุ



๖. กัณหเปตวัตถุ

ว่าด้วยความปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์
โรหไิณยอาํมาตยก์ราบทลูวา่

[๑๐๓] ข้าแต่พระองค์ผู้กณัหโคตร ขอพระองค์จงลุกขึนเถดิ จะ
มวับรรทมอยู่ทาํไม จะมีประโยชน์อะไรแก่พระองค์ด้วยการ
บรรทมอยู่เล่า ข้าแต่พระเกสวะ บัดนีพระภาดาร่วมพระอทุร
ของพระองค์ ซึຄงเป็นดุจพระหทยัและนัยน์เนตรเบืองขวาของ
พระองค์ มลีมกาํเริบคลัຄงเพ้อถงึกระต่ายไปเสียแล้ว.

พระเจา้เกสวะ ไดท้รงฟังคาํของโรหไิณยอาํมาตยแ์ลว้ อนัความ
เศรา้โศกถงึพระภาดาครอบงาํ ก็รบีเสดจ็ลุกขึนทนัที จบัพระหตัถ์
ทั งสองของฆฏบณัฑติไว้มั ຄนแลว้ เมืຄอจะทรงปราศรยั จงึตรสัพระ
คาถา มคีวามวา่

เหตุไรหนอ เธอจึงทาํดุจเป็นคนบ้าเทีຄยวไปทัຄวนครทวา-
รกะนี เพ้ออยู่ว่า กระต่าย ๆ เธอปรารถนากระต่ายเช่นไร
ฉันจักให้นายช่างทาํกระต่ายทอง กระต่ายแก้วมณี กระต่าย
โลหะ กระต่ายรูปิยะ กระต่ายสังข์ กระต่ายหิน กระต่าย
แก้วประพาฬ ให้แก่เธอ หรือว่ากระต่ายอืຄน ๆ ทีຄเทีຄยวหากนิ
อยู่ในป่ามีอยู่ ฉันจักให้เขานํากระต่ายเหล่านันมาให้เธอ เธอ

๖. กัณหเปตวัตถุ ๑๑๓



ปรารถนากระต่ายเช่นไร.
ฆฏบณัฑติกราบทลูวา่

ข้าพระองค์ไม่ปรารถนากระต่ายทีຄอาศัยแผ่นดนิ ข้าพระ-
องค์ปรารถนากระต่ายจากพระจันทร์ ข้าแต่พระเจ้าเกสวะ ขอ
พระองค์ได้ทรงพระกรุณา นํากระต่ายนันลงมาประทานแก่
ข้าพระองค์เถดิ.

พระเจา้วาสเุทพตรสัวา่
ดูก่อนพระญาติ เธอจักละชีวติทีຄสดชืຄนไปเสียเป็นแน่

เพราะเธอปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ ชืຄอว่าปรารถนา
สิຄงทีຄไม่พงึปรารถนา.

ฆฏบณัฑติกราบทลูวา่
ข้าแต่พระองค์ผู้กณัหโคตร ถ้าพระองค์ทรงพรํຄาสอนผู้

อืຄนฉันใด ขอให้พระองค์ทรงทราบฉันนันเถดิ เพราะเหตุ
ไฉน พระองค์จงทรงพระกรรแสงถงึราชโอรสทีຄทวิงคตแล้ว
แต่ก่อนมาแม้จนวนันีเล่า มนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พงึได้ตาม
ปรารถนาว่า บุตรของเราทีຄเกดิมาแล้วจงอย่าตาย พระองค์
จะทรงได้ราชโอรสทีຄทวิงคตแล้ว ซึຄงไม่ควรได้แต่ทีຄไหน ข้า
แต่พระองค์ผู้กณัหโคตร พระองค์ทรงกรรแสงถงึราชโอรสทีຄ
ทวิงคตแล้ว ไม่สามารถจะนําคนืมาด้วยมนต์ รากยา โอสถ
หรือทรัพย์ได้ แม้กษตัริย์ทังหลายมีแว่นแคว้นมาก มีทรัพย์
มาก มโีภคะมาก มีทรัพย์และข้าวเปลอืกมาก จะไม่ทรงชรา
และไม่สวรรคต ไม่มีเลย แม้กษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
คนจัณฑาล คนเทหยากเยืຄอ จะไม่แก่และไม่ตายเพราะชาติ
ของตน กไ็ม่มีเลย ชนเหล่าใด ร่ายมนต์อนัประกอบด้วยองค์

๑๑๔ เปตวัตถุ



๖ อนัพราหมณ์คดิแล้ว ชนเหล่านันจะไม่แก่และไม่ตายเพราะ
วชิาของตน ก็ไม่มีเลย แม้พวกฤๅษีเหล่าใดเป็นผู้สงบ มีตน
อนัสํารวมแล้ว มีตบะ แม้พวกฤๅษีผู้มีตบะเหล่านัน ย่อมละ
ร่างกายไปตามกาล พระอรหันต์ทังหลายมีตนอนัอบรมแล้ว
ทาํกจิเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ สินบุญและบาป ย่อมทอดทิง
ร่างกายนีไว้.

พระเจา้วาสเุทพตรสัวา่
เธอดบัความกระวนกระวายทังปวงของเราผู้เร่าร้อนอยู่

ให้หายเหมอืนบุคคลเอานําดบัไฟทีຄราดด้วยนํามนัฉะนัน เธอ
บรรเทาความโศกถงึบุตรของเราผู้ถูกความโศกครอบงาํ ได้
ถอนขึนแล้วหนอซึຄงลูกศร คอื ความโศกอนัเสียบแทงแล้ว
ทีຄหทยัของเรา เราเป็นผู้มีลูกศร คอื ความโศกอนัถอนขึน
แล้ว เป็นผู้เยน็ สงบแล้ว เราจะไม่เศร้าโศก ไม่ร้องไห้อกี
เพราะได้ฟังคาํของเธอ ชนเหล่าใดผู้มีปัญญา ผู้อนุเคราะห์
กนัและกนั ชนเหล่านันย่อมทาํอย่างนี ย่อมยงักนัและกนัให้
หายโศก เหมอืนเจ้าชายฆฏะยงัพระเชษฐาให้หายโศกฉะนัน
พวกอาํมาตย์ผู้เป็นบริจาริกาของพระราชาใด เป็นเช่นนี ย่อม
แนะนําด้วยสุภาษติ เหมอืนเจ้าชายฆฏะแนะนําพระเชษฐา
ของตน พระราชานันจะมคีวามโศกมาแต่ไหน.

จบ กณัหเปตวตัถุที  ๖

๖. กัณหเปตวัตถุ - ว่าด้วยความปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ ๑๑๕



อรรถกถากัณหเปตวัตถุที่ ๖
พระศาสดา เมืຄอประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

อุบาสกคนหนึຄงลกูตาย จงึตรสัพระคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ อฏฺุเฐหิ
กณฺห กึ เสสิ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี ยงัมีบุตรของอุบาสกคนหนึຄงทาํกาละ
แลว้. อุบาสกนั น เพยีบพรอ้มไปดว้ยลกูศรคอื ความเศรา้โศก เพราะ
การตายของลกูนั น ไม่อาบนํา ไม่กนิขา้ว ไม่จดัแจงการงาน ไม่ไป
ยงัทีຄอุปัฏฐากพระพทุธเจา้ บน่เพอ้อยา่งเดยีว พลางกลา่ววา่ เจา้เป็น
ลกูทีຄรกั เจา้ละทิงพอ่ไปไหนเสยีก่อน. ในเวลาใกล้รุง่ พระศาสดา
ทรงตรวจดูสตัว์โลก ทรงเหน็อุปนิสยัแหง่โสดาปัตติผลของอุบาสก
นั น รุง่ขึนแวดลอ้มไปดว้ยภกิษุสงฆ์ เสดจ็ไปบณิฑบาตยงักรงุสา-
วตัถี ทรงเสวยพระกระยาหารเสรจ็แลว้ จงึทรงสง่ภกิษุทั งหลายไป
สว่นพระองคม์พีระอานนทเ์ถระเป็นปัจฉาสมณะ ไดเ้สดจ็ไปยงัประตู
เรอืนของอุบาสกนั น คนทั งหลายจงึไดแ้จง้แก่อุบาสกวา่ พระศาสดา
เสดจ็มาถงึแลว้. ลาํดบันั น คนในเรอืนของอุบาสกนั น จงึพากนั
ตบแต่งเสนาสนะทีຄประตูเรอืน แลว้นิมนต์พระศาสดาให้ประทบันั ຄง
ประคองอุบาสกพาเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา. พระศาสดาทรงเหน็เธอ
นั ຄงอยู่ ณ สว่นขา้งหนึຄง จงึตรสัถามวา่ อุบาสก ทา่นเสยีใจอะไร
หรอื ? เมืຄออุบาสกกราบทลูให้ทรงทราบ จงึตรสัวา่ อุบาสก แต่
โบราณบณัฑติทั งหลาย ฟังถอ้ยคาํของบณัฑติทั งหลายแลว้ ไมเ่ศรา้
โศกถงึบุตรทีຄตายไป ดงันีแลว้ อนัอุบาสกนั นทลูอาราธนา จงึทรงนํา
อดตีนิทานมาวา่ :-

ในอดตีกาล ในกรงุทวารวดี มพีระราชาพีຄน้องกนั ๑๐ คน คอื
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พระเจา้วาสเุทพ พลเทพ จนัทเทพ สรุยิเทพ อคัคเิทพ วรณุเทพ
อชัชนุเทพ ปัชชนุเทพ ฆฏบณัฑติเทพ และองักุรเทพ. ในเจา้เหลา่
นั น โอรสผู้เป็นทีຄรกัของวาสเุทพมหาราช ได้ทวิงคตลง. เพราะ
เหตุนั น พระราชา จงึถกูความเศรา้โศกครอบงาํ ทรงละพระราช-
กรณยีกจิทกุอยา่ง ยดึแม่แคร่เตยีง ทรงบรรทมบน่เพอ้ไป. ในเวลา
นั น ฆฏบณัฑติเทพ ทรงพระดาํริวา่ เวน้เราเสยีคนอืຄนใครเลา่ ทีຄ
ชืຄอวา่ สามารถจะแกไ้ขความเศรา้โศกของพีຄชายเรายอ่มไมม่ี เราจะ
ขจดัความเศรา้โศกของพีຄชายเราดว้ยอุบาย. ทา่นฆฏบณัฑติ จงึ
แปลงเพศเป็นคนบา้ แหงนดอูากาศ เทีຄยวไปทั ຄวพระนครพลางกลา่ว
วา่ ทา่นจงให้กระต่ายแก่เรา ทา่นจงให้กระต่ายแก่เราเถดิ. ชาว
พระนครทั งสิน พากนัแตกตืຄนวา่ ฆฏบณัฑติเป็นบา้เสยีแลว้.

เวลานั น อาํมาตยช์ืຄอวา่ โรหไิณยไปเฝ้าพระเจา้วาสเุทพ เมืຄอจะ
นั ຄงสนทนากบัพระเจา้วาสเุทพ จงึกลา่วคาถานีวา่:-

ข้าแต่พระองค์ผู้กณัหโคตร ขอพระองค์จงลกุขึนเถดิ จัก
มวับรรทมอยู่ทาํไม จะมีประโยชน์อะไรแก่พระองค์ ด้วยการ
บรรทมอยู่เล่า ข้าแต่พระเกสวะ บัดนี พระภาดาร่วมอุทร
ของพระองค์ผู้เป็นดุจพระทยั และนัยน์เนตรเบืองขวาของ
พระองค์ มลีมกาํเริบคลัຄงเพ้อถงึกระต่าย.

พระศาสดา เมืຄอจะทรงแสดงความทีຄพระเจา้วาสเุทพ ไดส้ดบัคาํ
ของอาํมาตย์นั นแลว้ เสดจ็ลุกขึนจากทีຄบรรทม พระองค์เป็นผูต้รสัรู้
ยิຄง จงึตรสัคาถานีวา่ :-

พระเจ้าเกสวะ ได้สดบัคาํของโรหิไณยอาํมาตย์นันแล้ว ผู้
ถูกความเศร้าโศกถงึพระภาดาครอบงาํ กรี็บเสดจ็ลุกขึนทนัท.ี
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พระราชา เสดจ็ลุกขึนแลว้ รบีลงจากปราสาท แลว้เสดจ็ไปหา
ฆฏบณัฑติ จบัมอืทั ง ๒ ของฆฏบณัฑติไวม้ั ຄน เมืຄอจะเจรจากบัทา่น
จงึกลา่วคาถา ๓ คาถาวา่ :-

เหตุไรหนอ เธอจึงทาํตวัเหมอืนคนบ้า เทีຄยวไปทัຄวนคร
ทวารกะนี บ่นเพ้อว่า กระต่าย กระต่าย เธอปรารถนากระต่าย
เช่นไร ฉันจะให้นายช่างทาํกระต่ายทองคาํ กระต่ายแก้วมณี
กระต่ายโลหะ กระต่ายเงนิ กระต่ายสังข์ กระต่ายศิลา กระต่าย
แก้วประพาฬ ให้แก่เธอ หรือกระต่ายอืຄนทีຄเทีຄยวหากนิอยู่ใน
ป่าก็มีอยู่ ฉันจะให้เขานํากระต่ายเหล่านันมาให้แก่เธอ เธอ
ปรารถนากระต่ายเช่นไรเล่า.

ฆฏบณัฑติไดฟั้งดงันั น จงึกลา่วคาถาวา่ :-
ข้าพระองค์ ไม่ปรารถนากระต่ายทีຄอาศัยอยู่บนแผ่นดนิ

ข้าพระองค์ปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ ข้าแต่พระเจ้าเก-
สวะ ขอพระองค์โปรดนํากระต่ายนันมาประทานแก่ข้าพระ-
องค์เถดิ.

พระราชาครั นทรงสดบัดงันั นจงึถงึความโทมนสัวา่ พระภาดา
ของเราเป็นบา้เสยีแลว้ โดยมติอ้งสงสยั จงึตรสัคาถาวา่ :-

ดูก่อน พระญาติ เธอจักละชีวติอนัสดชืຄนไปเสียเป็นแน่
เพราะเธอปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ ชืຄอว่า ปรารถนา
สิຄงทีຄไม่พงึปรารถนา.

ฆฏบณัฑติได้ฟังพระดาํรสัของพระราชากไ็ด้ยนืนิຄงเสยี เมืຄอจะ
แสดงความนีวา่ ขา้แต่พีຄชาย พระองค์เมืຄอรูว้า่ หมอ่มฉนัปรารถนา
กระต่ายจากดวงจนัทร์ ครั นไมไ่ดก้ระต่ายนั น จกัสินชวีติ เพราะเหตุ
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ไร พระองคไ์มไ่ดโ้อรสทีຄตายไปแลว้จงึเศรา้โศกถงึ จงึกลา่วคาถาวา่
ข้าแต่พระองค์ผู้กณัหโคตร ถ้าพระองค์ทรงพรํຄาสอนผู้อืຄน

อย่างทีຄทรงทราบไซร้ เพราะเหตุไร แม้ทุกวนันีพระองค์ก็ยงั
ทรงเศร้าโศกถงึบุตรทีຄตายแล้ว ในกาลก่อนเล่า.

ฆฏบณัฑติ ยนือยู่ทีຄระหวา่งถนนอยา่งนั นแล ทลูวา่ อนัดบัแรก
หมอ่มฉนัปรารถนาสิຄงทีຄปรากฏแก่สายตาอยู่อยา่งนี สว่นพระองค์
เศรา้โศกเพืຄอตอ้งการสิຄงทีຄไม่ปรากฏ เมืຄอจะแสดงธรรมแก่พระราชา
จงึกลา่วคาถา ๒ คาถาวา่ :-

ก็มนุษย์ หรืออมนุษย์ ไม่พงึได้ตามปรารถนาว่า ขอ
บุตรของเราทีຄเกดิมาจงอย่าตายเลย พระองค์จะพงึได้โอรสทีຄ
ทวิงคตแล้ว ทีຄไม่ควรได้แต่ทีຄไหน. ข้าแต่พระองค์ผู้กณัหโคตร
พระองค์ทรงกนัแสงถงึโอรสทีຄทวิงคตแล้ว ซึຄงไม่สามารถจะ
นําคนืมาด้วยมนต์ รากยา โอสถ หรือทรัพย์ได้.

ฆฏบณัฑติ เมืຄอจะแสดงอกีวา่ ขา้แต่พีຄชาย ขึนชืຄอวา่ ความตาย
นี ใคร ๆ ไมอ่าจจะหา้มได้ ดว้ยทรพัย์ ดว้ยชาติ ดว้ยวชิชา ดว้ยศลี
หรอืดว้ยภาวนาได้ จงึแสดงธรรมแดพ่ระราชาดว้ยคาถา ๕ คาถาวา่
:-

กษตัริย์ทังหลาย แม้จะมีแว่นแคว้น มีทรัพย์มาก มโีภคะ
มาก มีทรัพย์และธัญญาหารมาก จะไม่ทรงชรา จะไม่ทรง
สวรรคต ไม่มีเลย. กษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คน
จัณฑาล และคนเทหยากเยืຄอ และคนอืຄน ๆ จะไม่แก่ จะไม่ตาย
เพราะชาตขิองตน กไ็ม่มเีลย

ชนเหล่าใด ร่ายมนต์อนัประกอบด้วยองค์ ๖ อนัพราหมณ์

๖. กัณหเปตวัตถุ - ว่าด้วยความปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ ๑๑๙



คดิไว้แล้ว ชนเหล่านันและชนเหล่าอืຄนจะไม่แก่ และไม่ตาย
เพราะวชิาของตนกไ็ม่มเีลย.

แม้พวกฤๅษีเหล่าใด เป็นผู้สงบ มีตนสํารวมแล้ว มตีปะ
แม้พวกฤๅษี ผู้มตีปะเหล่านัน ย่อมละร่างกายไปตามกาล พระ
อรหันต์ทังหลาย มีตนอนัอบรมแล้ว ทาํกจิเสร็จแล้ว ไม่มี
อาสวะ สินบุญและบาป ยงัทอดทิงร่างกายนีไว้.

เมืຄอฆฏบณัฑติกลา่วธรรมอยา่งนี พระราชาได้ทรงสดบัดงันั น
เป็นผู้ปราศจากลกูศรคอืความโศก มีใจเลืຄอมใส เมืຄอจะสรรเสรญิ
ฆฏบณัฑติ จงึไดก้ลา่วคาถาทีຄเหลอืวา่

เธอดบัความกระวนกระวายทังปวงของเราผู้เร่าร้อนให้หาย
ไป เหมอืนบุคคลเอานําดบัไฟทีຄราดด้วยนํามนั ฉะนัน เธอ
บรรเทาความโศกถงึบุตรของเรา ผู้ถูกความโศกครอบงาํ ได้
ถอนขึนแล้วหนอ ซึຄงถูกศรคอืความโศกอนัเสียบแทงทีຄหทยั
ของเรา เราเป็นผู้มีลูกศรคอืความโศกอนัถอนขึนแล้ว เป็นผู้
เยน็สงบแล้ว เราจะไม่เศร้าโศก ไม่ร้องไห้อกี เพราะได้ฟังคาํ
ของเธอ

ชนเหลา่ใดผูม้ปัีญญา ผูอ้นุเคราะห์กนัแลกนั ชนเหลา่นั น ยอ่ม
ทาํอยา่งนี ยอ่มยงักนัและกนัใหห้ายโศก เหมอืนเจา้ชายฆฏบณัฑติ
ทาํพระเชษฐาใหห้ายโศก ฉะนั น

พระศาสดา ครั นทรงนําพระธรรมเทศนานีมาแลว้ จงึตรสัวา่
อยา่งนั นอุบาสก โปราณกบณัฑติทั งหลาย ฟังถอ้ยคาํของบณัฑติทั ง
หลายแลว้ ขจดัความเศรา้โศกเพราะบุตรเสยีได้ ดงันีแลว้ จงึประกาศ
สจัจะประชมุชาดก. ในทีຄสดุสจัจะ อุบาสกดาํรงอยู่ในโสดาปัตตผิล
แล.

จบ อรรถกถากณัหเปตวตัถุที  ๖
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๗. ธนปาลเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตหิว ๕๕ ปี
พวกพอ่คา้ถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๐๔] ท่านเปลอืยกาย มีรูปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม สะพรัຄงไป
ด้วยเส้นเอน็ เห็นกระดูกซีຄโครง แน่ะเพืຄอนยาก ท่านเป็นใคร
หนอ.

เปรตนั นตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญทังหลาย ข้าพเจ้าเป็นเปรต ทุกข์ยาก

เกดิอยู่ในยมโลก ได้ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากโลกนีไปสู่
เปตโลก.

พวกพอ่คา้ถามวา่
ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจ หรือ เพราะ

วบิากแห่งอะไร ท่านจึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.
เปรตนั นตอบวา่

มีพระนครของพระเจ้าทสันนราช ปรากฏนามว่า เอร-
กจัฉะ เมืຄอก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครนัน ประชาชน
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เรียกข้าพเจ้าว่า ธนปาลเศรษฐี ข้าพเจ้ามีเงนิ ๘๐ เล่ม-
เกวยีน ทองคาํ แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ก็มีมากมายเหลอืทีຄ
จะนับ แม้ข้าพเจ้าจะมีทรัพย์มากมายถงึเพยีงนัน ก็ไม่รักทีຄ
จะให้ทาน ปิดประตูบริโภคอาหารด้วยคดิว่าพวกยาจกอย่าได้
เห็นเรา ข้าพเจ้าไม่มีศรัทธา เป็นคนตระหนีຄเหนียวแน่น ได้
ด่าว่าพวกยาจก และห้ามปรามมหาชนผู้ให้ทานทาํบุญ เป็น
ต้น ด้วยคาํว่า ผลแห่งทานไม่มี ผลแห่งการสํารวมจักมีแต่
ทีຄไหน ได้ทาํลายสระนํา บ่อนําทีຄเขาขุดไว้ สวนดอกไม้ สวน
ผลไม้ ศาลานํา และสะพานในทีຄเดนิลาํบาก ทีຄเขาปลูกสร้าง
ให้พนิาศ ข้าพเจ้านันไม่ได้ทาํความดีไว้เลย ทาํแต่ความชัຄว
ไว้ จุติจากชาตนัินแล้ว บังเกดิในเปตวสัิย เพยีบพร้อมไปด้วย
ความหิวกระหายตลอด ๕๕ ปี ตังแต่ตายแล้ว ข้าพเจ้ายงั
ไม่ได้กนิข้าวและนําเลยแม้แต่น้อย การสงวนทรัพย์ คอื ไม่
ให้แก่ใคร ๆ เป็นความพนิาศของสัตว์ทังหลาย ความฉิบหาย
ก็คอืการสงวนทรัพย์ ได้ยนิว่าเปรตทังหลายรู้ว่า การสงวน
ทรัพย์คอืการไม่ให้แก่ใคร ๆ เป็นความพนิาศ เมืຄอก่อนข้าพเจ้า
สงวนทรัพย์ไว้ เมืຄอทรัพย์มีอยู่เป็นอนัมาก ไม่ให้ทาน เมืຄอ
ไทยธรรมมีอยู่ ไม่ทาํทีຄพึຄงแก่ตน ข้าพเจ้าได้รับผลแห่งกรรม
ของตนจึงเดอืดร้อนในภายหลงั พ้นจาก ๔ เดอืนไปแล้ว
ข้าพเจ้าจักตายจากภพเปรต จักไปตกนรกอนัเผด็ร้อนสาหัส
มี ๔ เหลีຄยม ๔ ประตู จําแนกเป็นห้อง ๆ ล้อมด้วยกาํแพง
เหลก็ ครอบด้วยแผ่นเหลก็ พืนของนรกนัน ล้วนแล้วด้วย
ทองแดงลุกเป็นเปลวเพลงิ ประกอบด้วยความร้อน แผ่ไป
ตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ ตังอยู่ทุกเมืຄอ ข้าพเจ้าจักต้องเสวย
ทุกขเวทนาในนรกนันตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกขเวทนา
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เช่นนี เป็นผลแห่งกรรมอนัชัຄว เพราะฉะนัน ข้าพเจ้าจึงเศร้า
โศกทีຄจะไปเกดิในนรกอนัเร่าร้อนนัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญทัง
หลาย ข้าพเจ้าขอเตอืนท่านทังหลาย ขอความเจริญจงมีแก่
ท่านทังหลายผู้มาประชุมกนัในทีຄนี พวกท่านอย่าได้ทาํบาป
กรรมในทีຄไหน ๆ คอื ในทีຄแจ้งหรือทีຄลบั ถ้าพวกท่านจัก
กระทาํ หรือกระทาํบาปกรรมนันไว้ แม้พวกท่านจะเหาะหนี
ไปอยู่ทีຄไหน กย่็อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ขอท่านทังหลายจงเลียง
มารดา จงเลียงบิดา ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกลุ เป็น
ผู้เกือกลูแก่สมณะและพราหมณ์ ท่านทังหลายจักไปสวรรค์
ด้วยการปฏิบัติอย่างนี บุคคลจะอยู่ในอากาศ ในท่ามกลาง
มหาสมุทร หรือเข้าไปสู่ช่องภูเขา จะพงึพ้นจากบาปกรรม
ไม่มีเลย หรือบุคคลอยู่ในส่วนแห่งภาคพืนใด พงึพ้นจาก
บาปกรรม ส่วนแห่งภาคพืนนันกไ็ม่ม.ี

จบ ธนปาลเปตวตัถุที  ๗

อรรถกถาธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัอยู่ ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรง

ปรารภเปรตธนปาล จงึตรสัพระคาถานีมคีาํเริຄมตน้วา่ นคโฺค ทพุ-ฺ
พณฺณรโูปสิ.

ไดย้นิวา่ เมืຄอพระพทุธเจา้ยงัไมเ่สดจ็อุบตัิ ในนครเอรกจัฉะปัณ-
ณรฐั ยงัมเีศรษฐคีนหนึຄง ชืຄอวา่ ธนปาลกะ เป็นผูไ้มม่ศีรทัธา ไมม่ี
ความเลืຄอมใส เป็นคนตระหนีຄ เป็นนตัถกิทฏิฐบิุคคล กริยิาของเขา
ปรากฏตามพระบาลนีั ຄนแหละ. เขาทาํกาละแลว้บงัเกดิเป็นเปรตใน
ทีຄกนัดารทะเลทราย เขามรีา่งกายประมาณเทา่ลาํตน้ตาล มผีวิหนงั
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ปดูขึนหยาบ มผีมยุง่เหยงิ น่าสะพรงึกลวั มรีปูพรรณน่าเกลยีด มรีปู
ขีเหร่พลิกึ เหน็เขา้น่าสะพรงึกลวั เขาไม่ได้เมลด็ขา้วหรอืหยาดนํา
ตลอด ๕๕ ปี มคีอ รมิฝีปาก และลินแหง้ผาก ถกูความหวิกระหาย
ครอบงาํ เทีຄยวงุน่งา่นไปทางโน้นทางนี.

ครั นเมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ของเราทั งหลายเสดจ็อุบตัขิึนในโลก
ทรงประกาศพระธรรมจกัรอนับวร ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถีโดยลาํ-
ดบั พอ่คา้ชาวกรงุสาวตัถบีรรทุกสนิคา้เตม็ ๕๐๐ เลม่เกวยีน ไปยงั
อุตตราปถชนบท ขายสนิคา้ แลว้เอาเกวยีนบรรทุกสนิคา้ทีຄได้กลบั
มา ในเวลาเยน็ ถงึแมนํ่าแหง้สายหนึຄง จงึปลดเกวยีนไวใ้นทีຄนั น พกั
แรมอยู่ราตรีหนึຄง ลาํดบันั น เปรตนั นถกูความกระหายครอบงาํมา
เพืຄอตอ้งการนําดืຄม ไม่ไดนํ้าดืຄมแมส้กัหยาดเดยีว ในทีຄนั น หมดหวงั
ขาอ่อนลม้ลง เหมอืนตาลรากขาดฉะนั น. พวกพอ่คา้เหน็ดงันั น จงึ
พากนัถามดว้ยคาถานีวา่ :-

ท่านเปลอืยกายมรูีปร่างน่าเกลยีด ซูบผอม สะพรัຄงไปด้วย
เส้นเอน็ เห็นกระดูกซีຄโครง แน่ะเพืຄอนยาก ท่านเป็นใครกนั
หนอ.

ลาํดบันั นเปรตตอบวา่ :-
ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตทุกข์ยาก เกดิในยมโลก

ทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.
ครั นอา้งตนดงันีแลว้ ถกูพอ่คา้ถามถงึกรรมทีຄเขาทาํอกีวา่ :-

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกายวาจาและใจ เพราะวบิาก
ของกรรมอะไร จึงจากโลกนีไปยงัเปตโลก.

เมืຄอจะแสดงประวตัขิองตน ทั งอดตี ปัจจบุนั และอนาคต เดมิแต่
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ทีຄทีຄตนเกดิในกาลก่อน และเมืຄอจะใหโ้อวาทแก่พวกพอ่คา้ ได้กลา่ว
คาถาเหลา่นี ความวา่ :-

มีพระนครของพระเจ้าทสันนราช ปรากฏนามว่า เอรกจั-
ฉะ เมืຄอก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในพระนครนัน ประชาชน
เรียกข้าพเจ้าว่า ธนปาลเศรษฐี ข้าพเจ้ามีเงนิ ๘๐ เล่มเกวยีน
ทองคาํ แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ก็มีมากมายเหลอืทีຄจะนับ แม้
ข้าพเจ้า จะมีทรัพย์มากมายถงึเพยีงนัน ก็ไม่รักทีຄจะให้ทาน
ปิดประตูบริโภคอาหาร ด้วยคดิว่า พวกยาจก อย่าได้เห็น
เรา ข้าพเจ้าไม่มีศรัทธา เป็นคนตระหนีຄเหนียวแน่น ได้ด่า
พวกยาจกและห้ามปรามมหาชน ผู้ให้ทานทาํบุญเป็นต้น ด้วย
คาํว่า ผลแห่งทานไม่มี ผลแห่งการสํารวมจักมีแต่ทีຄไหน ได้
ทาํลายสระนํา บ่อนํา ทีຄขุดไว้ สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ศาลา
นํา และสะพานในทีຄเดนิลาํบาก ทีຄเขาปลูกสร้างให้พนิาศไป
ข้าพเจ้านันไม่ได้ทาํคุณงามความดีไว้เลย ทาํแต่กรรมชัຄวไว้
จุติจากชาตินันแล้ว เกดิในเปตวสัิย เพยีบพร้อมไปด้วยความ
หิวกระหายตลอด ๕๕ ปี ตังแต่ตายแล้ว ข้าพเจ้ายงัไม่ได้กนิ
ข้าวและนําเลย แม้แต่น้อย การสงวนทรัพย์ คอื ไม่ให้แก่ใคร
ๆ เป็นความพนิาศ ของสัตว์ทังหลาย ความฉิบหายกค็อื ความ
สงวนทรัพย์ ได้ยนิว่า เปรตทังหลายรู้ว่า การสงวนทรัพย์ คอื
การไม่ให้แก่ใคร ๆ เป็นความพนิาศ เมืຄอก่อนข้าพเจ้าสงวน
ทรัพย์ไว้ เมืຄอทรัพย์มีอยู่เป็นอนัมาก ไม่ให้ทาน เมืຄอไทยธรรม
มีอยู่ ไม่ทาํทีຄพึຄงแก่ตน ข้าพเจ้าได้รับผลแห่งกรรมของตน จึง
เดอืดร้อนในภายหลงั พ้นจาก ๔ เดอืนไปแล้ว ข้าพเจ้าจัก
ตายจากภพเปรต จักตกนรกอนัเผด็ร้อนสาหัส มี ๔ เหลีຄยม

๗. ธนปาลเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตหิว ๕๕ ปี ๑๒๕



๔ ประตู จําแนกเป็นห้อง ๆ ล้อมด้วยกาํแพงเหลก็ ครอบ
ด้วยแผ่นเหลก็ พืนของนรกนัน ล้วนแล้วด้วยทองแดง ลุกเป็น
เปลวเพลงิ ประกอบด้วยความร้อน แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์โดย
รอบ ตังอยู่ทุกเมืຄอ ข้าพเจ้าจักต้องเสวยทุกขเวทนา ในนรกนัน
ตลอดกาลนาน การเสวยทุกขเวทนาเช่นนี เป็นผลของกรรม
ชัຄว เพราะฉะนัน ข้าพเจ้าจึงเศร้าโศกทีຄจะไปเกดิในนรกอนั
เร่าร้อนนัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญทังหลาย ข้าพเจ้าขอเตอืนท่าน
ทังหลาย ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทังหลาย ผู้มาประชุมกนั
ในทีຄนี พวกท่านอย่าได้ทาํกรรมชัຄว ในทีຄไหน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทีຄแจ้งหรือทีຄลบั ถ้าว่าพวกท่านจักกระทาํ หรือกาํลงัทาํกรรม
ชัຄวนันไว้ แม้พวกท่านจะเหาะหนีไป ในทีຄไหน ๆ ก็ย่อมไม่
พ้นไปจากทุกข์ ขอท่านทังหลาย จงเลียงมารดา จงเลียงบิดา
ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกลู เป็นผู้เกือกลูแก่สมณะ
และพราหมณ์ ท่านทังหลาย จักไปสวรรค์ด้วยการปฏิบัตอิย่าง
นี

พวกพานิชเหลา่นั น ได้สดบัคาํของเปรตทั งหลาย เกดิความ
สงัเวช เมืຄอจะอนุเคราะหเ์ปรตนั น จงึเอาภาชนะตกันําดืຄมมา ใหเ้ขา
นอนลงแลว้ กรอกเขา้ทางปาก. แต่นั นนําทีຄมหาชน ราดลงหลายครั ง
กไ็ม่ไหลลงสู่ลาํคอ เพราะพลงัแหง่กรรมชั ຄวของเปรตนั น. จกักาํจดั
ความกระหายไดท้ีຄไหนเลา่. พอ่คา้เหลา่นั นจงึถามเปรตวา่ ทา่น
ได้ความโปรง่ใจอะไรบา้งไหม ? เปรตนั นตอบวา่ ถา้หากนําทีຄชน
มปีระมาณเพยีงนี กรอกเขา้ไปตลอดเวลาเพยีงเทา่นีได้ไหลเขา้ไป
ในลาํคอของเราแม้เพยีงสกัหยดเดยีว ความหลุดพน้ไปจากกาํเนิด
เปรตนี จงอยา่มเีลย. ลาํดบันั น พอ่คา้เหลา่นั น ไดฟั้งดงันั น จงึเกดิ
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ความสงัเวชยิຄงนกั พากนักลา่ววา่ กอุ็บายอะไร ๆ เพืຄอระงบัความ
กระหายมบีา้งไหม ? เปรตตอบวา่ เมืຄอกรรมชั ຄวนีสินไป เมืຄอพวก
ญาตถิวายทานแด่พระตถาคต หรอืสาวกของพระตถาคต อุทศิทาน
ให้แก่เรา, เราก็จกัพน้จากความเป็นเปรตนีไปได.้ พวกพอ่คา้ได้
ฟังดงันั นจงึพากนัไปกรงุสาวตัถี เฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้ กราบทลู
เรืຄองนั น รบัสรณคมน์และศลี ถวายทานแด่ภกิษุสงฆ์ มพีระพทุธเจา้
เป็นประธาน ตลอด ๗ วนั แลว้อุทศิสว่นบุญแก่เปรตนั น. พระผูม้-ี
พระภาคเจา้ ทรงทาํเรืຄองนั นใหเ้ป็นอตัถุปปัตตเิหตุ แลว้แสดงธรรม
แก่บรษิทัทั ง ๔. และมหาชนละมลทนิ คอืความตระหนีຄ มโีลภะเป็น
ตน้ ไดเ้ป็นผูย้นิดยีิຄงในบุญมทีานเป็นตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาธนปาลเสฏฐเิปตวตัถุที  ๗
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๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ

ว่าด้วยคฤหบดีตระหนี่เกิดเป็นเปรตเปลือยผอม
พระเจา้อชาตศตัรตูรสัถามจฬูเศรษฐเีปรตวา่ :-

[๑๐๕] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านเป็นบรรพชิต เปลอืยกายซูบผอม
เพราะเหตุแห่งกรรมอะไร ท่านจะไปทีຄไหนในราตรีเช่นนี ขอ
ท่านจงบอกการทีຄท่านจะไปแก่เราเถดิ เราสามารถจะให้ทรัพย์
เครืຄองปลืมใจแก่ท่านด้วยความอุตสาหะทังปวง.

จฬูเศรษฐเีปรตกราบทลูวา่
เมืຄอก่อนพระนครพาราณสีมีกติตคุิณเลืຄองลอืไปไกล ข้า

พระองค์เป็นคฤหบดีผู้มัຄงคัຄงอยู่ในพระนครนัน แต่เป็นคน
ตระหนีຄเหนียวแน่นไม่เคยให้สิຄงของแก่ใคร ๆ มีใจข้องอยู่ใน
อามสิ ได้ถงึวสัิยแห่งพญายมเพราะความเป็นผู้ทุศีล ข้าพระ-
องค์ลาํบากแล้วเพราะความหิวเสียดแทง เพราะบาปกรรม
เหล่านัน เพราะเหตุนัน ข้าพระองค์ปรารถนาอามสิ จึงได้
มาหาหมู่ญาติ มนุษย์แม้เหล่าอืຄนมีปกติไม่ให้ทาน และไม่เชืຄอ
ว่าผลแห่งทานมีอยู่ ในโลกหน้า มนุษย์แม้เหล่านันจักเกดิเป็น
เปรตเสวยทุกข์ใหญ่ เหมอืนข้าพระองค์ฉะนัน ธิดาของข้า
พระองค์บ่นอยู่เนือง ๆ ว่า เราจักให้ทานอุทศิให้มารดา บิดา
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ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย พวกพราหมณ์กาํลงับริโภคทาน
อนัธิดาของข้าพระองค์ตกแต่งแล้ว ข้าพระองค์จะไปยงัเมอืง
อนัธกาวนิทนคร เพืຄอบริโภคอาหาร

พระราชาจงึตรสัสั ຄงเขาวา่
ถ้าท่านไปได้เสวยผลทานนัน พงึรีบกลบัมาบอกเหตุทีຄมี

จริงแก่เรา เราฟังคาํอนัมีเหตุผลควรเชืຄอถอืได้แล้วจักทาํการ
บูชาบ้าง

จฬูเศรษฐเีปรตทลูรบัพระดาํรสัแลว้ ได้ไปยงัอนัธกาวนิทนคร
นั น แต่ไม่ได้รบัผลแหง่ทานนั นเพราะพราหมณ์ทั งหลายทีຄบรโิภค
ภตั เป็นผู้ไมม่ศีลี ไม่สมควรแก่ทกัษณิา ภายหลงัจฬูเศรษฐเีปรต
กลบัมาสู่นครราชคฤห์อกี ได้ไปแสดงกายให้ปรากฏ เฉพาะพระ
พกัตร์ของพระเจา้อชาตศตัรูผู้เป็นใหญ่กวา่หมู่ชน พระราชาทอด
พระเนตรเหน็เปรตนั นกลบัมาอกี จงึตรสัถามวา่

เราจะให้ทานอะไร ถ้าเหตุทีຄจะให้ท่านอิຄมหนําตลอดกาล
มอียู่ไซร้ ขอท่านจงบอกเหตุนันแก่เรา.

จฬูเศรษฐเีปรตกราบทลูวา่
ข้าแต่พระราชา ขอพระองค์จงทรงองัคาสพระพทุธเจ้า

และพระสงฆ์ ด้วยข้าวและนํา และจงทรงถวายจีวร แล้วทรง
อุทศิกศุลนันเพืຄอประโยชน์เกือกลูแก่ข้าพระองค์ ด้วยการทรง
บําเพญ็กจิอย่างนี ข้าพระองค์จะพงึอิຄมหนําตลอดกาลนาน.

ลาํดบันั น พระราชาเสดจ็ออกจากปราสาททนัที ทรงถวายทาน
อนัประณตียิຄงแก่สงฆ์ ดว้ยพระหตัถ์ของพระองค์ แลว้ทรงกราบทลู
เรืຄองราวแด่พระตถาคต ทรงอุทศิสว่นกุศลให้จฬูเศรษฐเีปรต จฬู-
เศรษฐเีปรตนั นอนัพระราชาทรงบชูาแลว้ เป็นผูง้ดงามยิຄงนกั ไดม้า
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ปรากฏเฉพาะพระพกัตรข์องพระราชาผูเ้ป็นใหญ่กวา่ชน แลว้กราบ
ทลูวา่

ข้าพระองค์เป็นเทวดา มีฤทธิຈอย่างยอดเยีຄยมแล้ว มนุษย์
ทังหลายผู้มีฤทธิຈ เสมอด้วยข้าพระองค์ไม่มี ขอพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรดูอานุภาพอนัหาประมาณมไิด้ของข้าพระองค์
นีเถดิ ซึຄงเกดิจากผลทีຄพระองค์ทรงถวายทานอนัจะนับมไิด้
แก่สงฆ์ อทุศิส่วนพระราชกศุลให้แก่ข้าพระองค์ด้วยทรงอนุ-
เคราะห์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเทพแห่งมนุษย์ ข้าพระองค์เป็น
ผู้อนัพระองค์ยงัพระอริยสงฆ์ให้อิຄมหนําด้วยไทยธรรมมีข้าว
และนํา และผ้าผ่อนเป็นต้นเป็นอนัมาก จึงได้อิຄมหนําแล้ว
เนือง ๆ บัดนีข้าพระองค์มีความสุขแล้ว ขอทูลลาพระองค์ไป.

จบ จฬูเสฏฐเิปตวตัถุที  ๘

อรรถกถาจูฬเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๘
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ทีຄเวฬุวนัมหาวหิาร ทรงปรารภจฬู-

เศรษฐเีปรต ตรสัพระคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ นคโฺค กิโส ปพพฺชิโตสิ
ภนฺเต ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในกรงุพาราณสี มคีฤหบดผีูห้นึຄง เป็นคนไมม่ศีรทัธา
ไมม่ีความเลืຄอมใส เป็นคนตระหนีຄ เหนียวแน่น ไม่เอือเฟื อต่อการ
บาํเพญ็บุญ ได้นามวา่ จฬูเศรษฐี. เขาทาํกาละแลว้ บงัเกดิใน
หมู่เปรต. รา่งกายของเขาปราศจากเนือและเลอืด มเีพยีงกระดกู
เสน้เอน็และหนงั ศรีษะโลน้ ปราศจากผา้. แต่ธดิาของเขา ชืຄอวา่
อนุลา อยู่ในเรอืนของสามี ในอนัธกวนิทนคร มีความประสงค์จะ
ใหพ้ราหมณ์บรโิภคอาหารอุทศิบดิา จงึจดัแจงเครืຄองอุปกรณ์ทานมี
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ขา้วสารเป็นตน้. เปรตรูด้งันั น ไปในทีຄนั นโดยอากาศ โดยความหวงั
ผา่นมาถงึกรงุราชคฤห.์ ก็สมยันั น พระเจา้อชาตศตัรู ถกูพระเจา้
เทวทตัตย์ยุงสง่ไป ใหป้ลงพระชนมช์พีพระบดิาคอืพระเจา้พมิพสิาร
นอนไมห่ลบั เพราะความเดอืดรอ้นใจ และความฝันรา้ย จงึขึนไปบน
ปราสาทจงกรมอยู่ เหน็เปรตนั น เหาะไปอยู่ จงึถามดว้ยคาถานีวา่ :-

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านเป็นบรรพชิต เปลอืยกาย ซูบผอม
เพราะเหตุแห่งกรรมอะไร ท่านจะไปไหนในราตรีเช่นนี ขอ
ท่านจงบอกการทีຄท่านจะไปแก่เราเถดิ เราสามารถจะให้ทรัพย์
เครืຄองปลืมใจแก่ท่าน ด้วยความอุตสาหะทุกอย่าง

ไดย้นิวา่พระราชากลา่วกะเขาวา่ ทา่นเป็นบรรพชติเปลอืยกาย
ซบูผอม เป็นตน้ ดว้ยความสาํคญัวา่ ผู้นีเป็นสมณะเปลอืย เพราะ
เขาเป็นคนเปลอืยกายและเป็นคนศรีษะโลน้.

เปรตถกูพระราชาถามอยา่งนีแลว้ เมืຄอจะบอกประวตัขิองตน จงึ
ไดก้ลา่วคาถา ๓ คาถาวา่ :-

เมืຄอก่อนกรุงพาราณสี มีกติตคุิณเลืຄองลอืไปไกล ข้าพระ-
องค์เป็นคฤหบดี ผู้มัຄงคัຄงอยู่ในกรุงพาราณสีนัน แต่เป็นคน
ตระหนีຄเหนียวแน่น ไม่เคยให้สิຄงของแก่ใคร ๆ มีใจข้องอยู่
ในอามสิ ได้ถงึวสัิยแห่งพญายม เพราะความเป็นผู้ทุศีล ข้า
พระองค์ลาํบากแล้ว เพราะความหิวเสียดแทง เพราะกรรมชัຄว
เหล่านัน เพราะเหตุนัน ข้าพระองค์ปรารถนาอามสิ จึงได้
มาหาหมู่ญาติ มนุษย์แม้เหล่าอืຄน มีปกติไม่ให้ทานและไม่เชืຄอ
ว่า ผลแห่งทานมีอยู่ ในโลกหน้า มนุษย์แม้เหล่านันจักเกดิ
เป็นเปรตเสวยทุกข์ใหญ่ เหมือนข้าพระองค์ฉะนัน ธิดาของ

๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ - ว่าด้วยคฤหบดีตระหนี่เกิดเป็นเปรตเปลือยผอม ๑๓๑



ข้าพระองค์ บ่นอยู่เนือง ๆ ว่าเราจักให้ทานอุทศิให้มารดา บิดา
ลงุ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย พวกพราหมณ์กาํลงับริโภคทาน
อนัธิดาของข้าพระองค์ตบแต่งแล้ว ข้าพระองค์จะไปยงัเมอืง
อนัธกวนิทนคร เพืຄอบริโภคอาหาร.

เบืองหน้าแต่นั น พระสงัคตีกิาจารยไ์ดก้ลา่วไวว้า่ :-
พระราชาจึงตรัสสัຄงเขาว่า ถ้าท่านไปได้เสวยผลทานนัน

พงึรีบกลบัมาบอก เหตุทีຄมีจริงแก่เรา เราฟังคาํอนัมีเหตุผล
ควรเชืຄอถอืได้แล้ว จักทาํการบูชาบ้าง จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับ
พระดาํรัสแล้ว ได้ไปยงัอนัธกวนิทนครนัน แต่ไม่ได้รับผล
แห่งทานนัน เพราะพราหมณ์ทังหลายทีຄบริโภคภตัร เป็นผู้
ไม่มีศีล ไม่สมควรแก่ทกัษณิา ภายหลงัจูฬเศรษฐีเปรต กลบั
มายงักรุงราชคฤห์อกี ได้ไปแสดงกายให้ปรากฏ เฉพาะพระ
พกัตร์ของพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ชน พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นเปรตนัน กลบัมาอกี จึงตรัสถามว่า เรา
จะให้ทานอะไร ถ้าเหตุทีຄจะให้ท่านอิຄมหนําตลอดกาลนานมีอยู่
ไซร้ ขอท่านจงบอกเหตุนันแก่เรา

จฬูเศรษฐเีปรตกราบทลูวา่ :-
ข้าแต่พระราชา ขอพระองค์จงทรงองัคาสพระพทุธเจ้า

และพระสงฆ์ด้วยข้าวและนํา และจงทรงถวายจีวรแล้ว จง
อทุศิกศุลนัน เพืຄอประโยชน์เกือกลูแก่ข้าพระองค์ ด้วยการ
ทรงบําเพญ็กจิอย่างนี ข้าพระองค์จะพงึอิຄมหนํา ตลอดกาล
นาน ลาํดบันันพระราชา เสดจ็ออกจากปราสาททนัที ทรง
ถวายทานอนัประณตียิຄงแก่สงฆ์ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
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แล้วทรงกราบทูลเรืຄองราว แด่พระตถาคต ทรงอทุศิส่วนกศุล
ให้แก่จูฬเศรษฐีเปรต, จูฬเศรษฐีเปรตนัน อนัพระราชาทรง
บูชาแล้ว เป็นผู้งดงามยิຄงนัก ได้มาปรากฏเฉพาะพระพกัตร์
ของพระราชา ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ชน แล้วกราบทูลว่า ข้า
พระองค์เป็นเทวดา มฤีทธิຈอย่างยอดเยีຄยมแล้ว มนุษย์ทังหลาย
ผู้มีฤทธิຈเสมอด้วยข้าพระองค์ไม่มี ขอพระองค์ทรงทอดพระ-
เนตรดูอานุภาพอนัหาประมาณมไิด้ของข้าพระองค์นีเถดิ ซึຄง
เกดิจากผลทีຄพระองค์ทรงถวายทาน อนัจะนับมไิด้แก่สงฆ์ อุ-
ทศิส่วนพระราชกศุลให้แก่ข้าพระองค์ ด้วยทรงอนุเคราะห์
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเทพแห่งมนุษย์ข้าพระองค์เป็นผู้อนัพระ-
องค์ ยงัพระอริยสงฆ์ให้อิຄมหนํา ด้วยไทยธรรมมีข้าวและนํา
และผ้าผ่อนเป็นต้น เป็นอนัมาก จึงได้อิຄมหนําแล้วเนือง ๆ
บัดนี ข้าพระองค์มคีวามสุขแล้ว จึงขอทูลลาพระองค์ไป.

เมืຄอเปรตทลูลากลบัไปอยา่งนี พระเจา้อชาตศตัรตูรสับอกความ
นั นแก่ภกิษุทั งหลาย ภกิษุทั งหลายเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้
แลว้กราบทลูความนั น. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้
เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ มหาชน
ฟังธรรมนั นแลว้ ละมลทนิคอืความตระหนีຄ ไดเ้ป็นผูย้นิดยีิຄงในบุญมี
ทานเป็นตน้แล.

จบ อรรถกถาจฬูเสฏฐเิปตวตัถุที  ๘
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๙. อังกุรเปตวัตถุ

ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ
พราหมณ์พอ่คา้คนหนึຄง เหน็ของทพิย์ออกจากมอืรกุขเทวดา

จงึเกดิความโลภขึน ไดบ้อกแก่องักุรพาณชิวา่ :-
[๑๐๖] เราทังหลายเทีຄยวหาทรัพย์ ไปสู่แคว้นกมัโพช เพืຄอประ-

โยชน์สิຄงใด เทพบุตรนีเป็นผู้ให้สิຄงทีຄเราอยากได้นัน พวกเรา
จักนําเทพบุตรนีไปหรือจักจับเทพบุตรนี ข่มขีຄ เอาด้วยการ
วงิวอน หรืออุ้มใส่ยานรีบนําไปสู่ทวารกะนครโดยเร็ว.

องักุรพาณชิเมืຄอจะหา้มพราหมณ์พอ่คา้นั น จงึได้กลา่วคาถา
ความวา่ :-

บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักราน
กิຄงของต้นไม้นัน เพราะการประทุษร้ายมติร เป็นความเลว
ทราม.

พราหมณ์พอ่คา้กลา่ววา่ :-
บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด พงึตดัแม้ลาํต้น

ของต้นไม้นันได้ ถ้ามคีวามต้องการเช่นนัน.
องักุรพาณชิกลา่ววา่ :-
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บุคคลอาศัยนัຄงนอน ทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พงึทาํลาย
แม้ใบของต้นไม้นัน เพราะการประทุษร้ายต่อมติร เป็นความ
เลวทราม.

พราหมณ์พอ่คา้กลา่ววา่ :-
บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด พงึถอนต้นไม้

นันพร้อมทังรากได้ ถ้าพงึประสงค์เช่นนี.
องักุรพาณชิกลา่ววา่ :-

กบุ็รุษพงึพกัอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึຄง หรือ
พงึได้ข้าวนําในทีຄ ใด ไม่ควรคดิชัຄวต่อบุคคลนันแม้ด้วยใจ
ความเป็นผู้กตญัู สัปบุรุษสรรเสริญ บุคคลพงึพกัอาศัยใน
เรือนของบุคคลใดแม้เพยีงคนืหนึຄง เมืຄอได้รับบํารุงด้วยข้าว
และนํา ก็ไม่พงึคดิชัຄวต่อบุคคลนันแม้ด้วยใจ บุคคลผู้มีมอื
อนัไม่เบียดเบียน ย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ายมติร ผู้ใด
ทาํความดีไว้ในก่อน ภายหลงัเบียดเบียนด้วยความชัຄว ผู้นัน
ชืຄอว่าเป็นคนอกตญัู ย่อมไม่พบเห็นความเจริญทังหลาย ผู้
ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้เป็นบุรุษบริสุทธิຈไม่มี
กเิลสเครืຄองยยีวน บาปย่อมกลบัมาถงึผู้นันซึຄงเป็นคนพาล
แน่แท้ เหมอืนธุลลีะเอยีดทีຄบุคคลซัดไปทวนลมฉะนัน.

เมืຄอรกุขเทวดาไดฟั้งดงันั นแลว้ เกดิความโกรธต่อพราหมณ์นั น
จงึกลา่ววา่ :-

ไม่เคยมเีทวดาหรือมนุษย์หรืออสิรชนคนใด จะมาข่มเหง
เราได้โดยง่าย เราเป็นเทพเจ้าผู้มีมหิทธิฤทธิຈอย่างยอดเยีຄยม
เป็นผู้ไปได้ไกลสมบูรณ์ด้วยรัศมแีละกาํลงั.

องักุรพาณชิจงึถามรกุขเทวดานั นวา่ :-
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ฝ่ามอืของท่านมสีีดงัทองคาํทัຄวไป ทรงไว้ซึຄงวตัถุทีຄบุคคล
อืຄนปรารถนาด้วยนิวทัง ๕ เป็นทีຄไหลออกแห่งวตัถุมีรสอร่อย
วตัถุมีรสต่าง ๆ ย่อมไหลออกจากฝ่ามอืของท่าน ข้าพเจ้า
เข้าใจว่าท่านเป็นท้าวสักกะ.

รกุขเทวดาตอบวา่ :-
เราไม่ใช่เทพเจ้า ไม่ใช่คนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกปุรินท-

ทะ ดูก่อนองักรุะ ท่านจงทราบว่าเราเป็นรุกขเทพ จุติจาก
โรรุวนครมาอยู่ทีຄต้นไทรนี.

องักุรพาณชิถามวา่ :-
เมืຄอก่อน ท่านอยู่ในโรรุวนคร ท่านมีปกติอย่างไร มี

ความประพฤติอย่างไร ผลบุญสําเร็จทีຄฝ่ามอืของท่าน เพราะ
พรหมจรรย์อะไร.

รกุขเทวดาตอบวา่ :-
เมืຄอก่อน เราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรุวนคร เป็นคนกาํพร้า

เลียงชีพโดยความลาํบากนัก เราไม่มีอะไรจะให้ทาน แต่
ว่าเรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของอสัยหเศรษฐี ซึຄงเป็นคนมี
ศรัทธา เป็นทานาธิบดี มีบุญอนัทาํแล้ว เป็นผู้ละอายต่อ
บาป พวกยาจกวณพิกมีนามและโคตรต่าง ๆ กนั เดนิผ่าน
ไปทีຄบ้านของเรานัน พากนัถามถงึเรือนของอสัยหเศรษฐีกะ
เราว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทังหลาย พวกเราจะไปทาง
ไหน ทานเขาให้ทีຄไหน เราถูกพวกยาจกวณพิกถามแล้ว ได้ยก
มอืเบืองขวาชีบอกเรือนของอสัยหเศรษฐีแก่ยาจกวณพิกเหล่า
นันว่า ท่านทังหลายจงไปทางนี ความเจริญจักมีแก่ท่านทัง
หลาย ทานเขาให้อยู่ทีຄนัຄน เพราะเหตุนัน ฝ่ามอืของเราจึงให้
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สิຄงทีຄน่าปรารถนา เป็นทีຄไหลออกแห่งวตัถุมีรสอร่อย ผลบุญ
ย่อมสําเร็จทีຄฝ่ามอืของเราเพราะพรหมจรรย์นัน.

องักุรพาณชิถามวา่ :-
ได้ยนิว่า ท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใคร ๆ ด้วยมอืทังสอง

ของตน เป็นแต่เพยีงอนุโมทนาทานของคนอืຄน ยกมอืชีบอก
ทางให้ เพราะเหตุนัน ฝ่ามอืของท่านจึงให้สิຄงทีຄน่าใคร่ เป็น
ทีຄไหลออกแห่งวตัถุมีรสอร่อย ผลบุญย่อมสําเร็จทีຄฝ่ามอืของ
ท่านเพราะพรหมจรรย์นัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อสัยหเศรษฐี
ผู้เลืຄอมใสได้ให้ทานด้วยมอืทังสองของตน ละร่างกายมนุษย์
แล้ว ไปทางทศิไหนหนอ.

รกุขเทวดาตอบวา่ :-
เราไม่รู้ทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผู้เป็นเจ้าของ

แห่งทาน ผู้มีรัศมีซ่านออกจากตน แต่เราได้ฟังมาในสํานัก
ของท้าวเวสสุวณัว่า อสัยหเศรษฐี ถงึความเป็นสหายแห่งท้าว
สักกะ.

องักุรพาณชิกลา่ววา่ :-
บุคคลควรทาํความดีแท้ ควรให้ทานตามสมควร ใครได้

เห็นฝ่ามอือนัให้สิຄงทีຄน่าใคร่แล้ว จักไม่ทาํบุญเล่า เราไปจาก
ทีຄนีถงึทวารกะนครแล้ว จักรีบให้ทานอนัจักนําความสุขมาให้
แก่เราเป็นแน่แท้ เราจักให้ข้าว นํา ผ้า เสนาสนะ บ่อนํา สระ
นํา และสะพานในทีຄเดนิยากเป็นทาน.

(ไปในอกีทีຄหนึຄง) องักุรพาณชิไดถ้ามเปรตตนหนึຄงวา่ :-
เพราะเหตุไร นิวมอืของท่านจึงงอหงกิ ปากของท่านจึง

เบียว และนัยน์ตาทะเล้นออก ท่านได้ทาํบาปกรรมอะไรไว้.
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เปรตนั นตอบวา่ :-
เราอนัคฤหบดีตังไว้ในการให้ทาน ในโรงทานของคฤห-

บดี ผู้มรัีศมซ่ีานออกจากตน ผู้มศีรัทธา เป็นฆราวาส ผู้ครอบ
ครองเรือน เราได้เห็นยาจกผู้มีความประสงค์ด้วยโภชนะ มา
ทีຄโรงทานนัน เราได้หลกีไปทาํการบุ้ยปากอยู่ ณ ทีຄข้างหนึຄง
เพราะกรรมนัน นิวของเราจึงงอหงกิ ปากของเราจึงเบียว
นัยน์ตาทะเล้นออกมา เราได้ทาํบาปกรรมนันไว้.

องักุรพาณชิถามวา่ :-
แน่ะบุรุษเลวทราม การทีຄ ท่านมีปากเบียว ตาทัง ๒

ทะเล้นเป็นการชอบแล้ว เพราะท่านได้ทาํการบุ้ยปากต่อทาน
ของผู้อืຄน ก็ไฉน อสัยหเศรษฐีเมืຄอจะให้ทาน จึงได้มอบข้าว
นํา ของเคียว ผ้า และเสนาสนะ ให้ผู้อืຄนจัดแจง กเ็ราไปจากทีຄ
นีถงึทวารกะนครแล้ว จักเริຄมให้ทานทีຄนําความสุขมาให้แก่เรา
แน่แท้ เราจักให้ข้าว นํา ผ้า เสนาสนะ บ่อนํา สระนํา และ
สะพานทังหลายในทีຄเดนิลาํบากให้เป็นทาน

ก็องักรุพาณชิกลบัจากทะเลทรายไปถงึทวารกะนครแล้ว
ได้เริຄมให้ทานอนันําความสุขมาให้ตน ได้ให้ข้าว นํา ผ้า
เสนาสนะ บ่อนํา สระนํา ด้วยจิตอนัเลืຄอมใส. ช่างกลับก
พ่อครัว ชาวมคธ พากนัป่าวร้องในเรือนขององักรุพาณชินัน
ทังในเวลาเยน็ทังในเวลาเช้าทุกเมืຄอว่า ใครหิวจงมากนิตาม
ชอบใจ ใครกระหายจงมาดืຄมตามชอบใจ ใครจักนุ่งห่มผ้าจง
นุ่งห่ม ใครต้องการพาหนะสําหรับเทยีมรถ จงเทยีมพาหนะ
ในคู่แอกนี ใครต้องการร่มจงเอาร่มไป ใครต้องการของหอม
จงมาเอาของหอมไป ใครต้องการดอกไม้จงมาเอาดอกไม้ไป
ใครต้องการรองเท้า จงมาเอารองเท้าไป มหาชนย่อมรู้จักเรา
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ว่า องักรุะนอนเป็นสุข ดูก่อน สินธุมาณพ เรานอนเป็น
ทุกข์ เพราะไม่ได้เห็นพวกยาจก มหาชนรู้เราว่า องักรุะนอน
เป็นสุข ดูก่อนสินธุมาณพ เรานอนเป็นทุกข์ ในเมืຄอวณพิกมี
น้อย.

สนิธุมาณพไดฟั้งดงันั น จงึกลา่วคาถาความวา่ :-
ถ้าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดงึส์ และเป็นใหญ่

กว่าโลกทังปวง พงึให้พรท่าน ท่าน เมืຄอจะเลอืก พงึเลอืกเอา
พรเช่นไร.

องักุรพาณชิกลา่ววา่ :-
ถ้าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดงึส์ พงึให้พรแก่เรา

เราจะพงึขอพรว่า เมืຄอเราลุกขึนแต่เช้า ในเวลาพระอาทติย์
ขึน ขอภักษาหารอนัเป็นทพิย์ และพวกยาจกผู้มศีีลพงึปรากฏ
เมืຄอเราให้ทานอยู่ ไทยธรรมไม่พงึหมดสินไป ครันเราให้ทาน
นันแล้ว ไม่พงึเดอืดร้อนในภายหลงั เมืຄอกาํลงัให้พงึยงัจิตให้
เลืຄอมใส ข้าพเจ้าพงึเลอืกเอาพรอย่างนีกะท้าวสักกะ.

โสณกบุรษุกลา่วเตอืนองักุรพาณชิวา่ :-
บุคคลไม่พงึให้ทรัพย์เครืຄองปลืมใจทังหมด แก่บุคคลอืຄน

ควรให้ทานและควรรักษาทรัพย์ไว้ เพราะว่าทรัพย์เท่านัน
ประเสริฐกว่าทาน สกลุทังหลายย่อมตังอยู่ไม่ได้ เพราะการ
ให้ทานเกนิประมาณไป บัณฑติย่อมไม่สรรเสริญ การไม่
ให้ทานและการให้เกนิควร เพราะเหตุนันแล ทรัพย์เท่านัน
ประเสริฐกว่าทาน บุคคลผู้เป็นปราชญ์ สมบูรณ์ด้วยธรรม
ควรประพฤตโิดยพอเหมาะ.

องักุรพาณชิกลา่ววา่ :-
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ดูก่อนชาวเราทังหลาย ดีหนอ เราพงึให้ทานแล ด้วย
ว่าสัตบุรุษผู้สงบระงบัพงึคบหาเรา เราพงึยงัความประสงค์
ของวณพิกทังปวงให้เตม็ เลียงดูให้อิຄมหนํา เปรียบเหมอืนฝน
ยงัทีຄลุ่มทังหลายให้เตม็ฉะนัน สีหน้าของบุคคลใดย่อมผ่องใส
เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนันครันให้ทานแล้วมีใจเบิกบาน
ข้อนันเป็นความสุขของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน หน้าของบุคคล
ใดย่อมผ่องใสเพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนันครันให้ทานแล้ว
ย่อมปลาบปลืมใจ นีเป็นความถงึพร้อมแห่งยญั ก่อนแต่ให้ก็
มีใจเบิกบาน เมืຄอกาํลงัให้กย็งัจิตให้ผ่องใส ครันให้แล้ว กม็ีใจ
เบิกบาน นีเป็นความถงึพร้อมแห่งยญั.

พระสงัคตีกิาจารยก์ลา่วคาถาทั งหลายความวา่ :-
ในเรือนขององักรุพาณชิผู้มุ่งบุญ เขาให้โภชนะแก่หมู่

ชนวนัละ ๖ หมืຄนเล่มเกวยีนเป็นนิตย์ พ่อครัว ๓,๐๐๐
คน ประดบัด้วยต่างหูอนัวจิิตรด้วยมุกดาและแก้วมณี เป็นผู้
ขวนขวายในการให้ทาน พากนัเข้าไปอาศัยองักรุพาณชิเลียง
ชีวติ มาณพ ๖ หมืຄนคน ประดบัด้วยต่างหูอนัวจิิตรด้วย
แก้วมุกดา และแก้วมณี ช่วยกนัผ่าฟืนสําหรับหุงอาหารใน
มหาทานขององักรุพาณชินัน พวกนารี ๑๖,๐๐๐ คนประดบั
ด้วยอลงัการทังปวง ช่วยกนับดเครืຄองเทศสําหรับปรุงอาหาร
ในมหาทานขององักรุพาณชินัน นารีอกี ๑๖,๐๐๐ คน ประดบั
ด้วยเครืຄองอลงัการทังปวง ถอืทพัพี เข้ายนืคอยรับใช้ในมหา-
ทานขององักรุพาณชินัน องักรุพาณชินัน ได้ให้ของเป็นอนั
มากแก่มหาชนโดยประการต่าง ๆ ได้ทาํความยาํเกรงด้วย
ความเคารพในทานและให้ทานด้วยมอืของตนเองบ่อย ๆ ยงั
มหาทานให้เป็นไปแล้วสินเดอืน สินปักษ์ สินฤดูและปีเป็น

๑๔๐ เปตวัตถุ



อนัมาก ตลอดกาลนาน องักรุพาณชิได้ให้ทานและทาํการบูชา
อย่างนี ตลอดกาลนาน ละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปบังเกดิใน
ดาวดงึส์

ส่วนอนิทกมาณพได้ถวายภกิษาเพยีงทพัพีหนึຄงแก่พระ
อนุรุทธเถระผู้เป็นพระอรหันต์ ครันละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไป
บังเกดิในดาวดงึส์เหมอืนกนั แต่อนิทกเทพบุตรรุ่งเรืองยิຄงกว่า
องักรุเทพบุตรโดยฐานะ ๑๐ อย่าง คอื รูป เสียง กลิຄน รส
โผฏฐัพพะ อนัน่ารืຄนรมย์ใจ อายุ ยศ วรรณะ สุข และอธิบดี
ความเป็นใหญ่.

พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัถามวา่ :-
ดูก่อนองักรุะ มหาทานท่านได้ให้แล้วสินกาลนาน ท่าน

มาในสํานักของเรา ไฉนท่านจึงมีเดชน้อย ไฉนท่านจึงนัຄงอยู่
ไกลนัก.

เมืຄอพระพทุธเจา้ผู้เป็นอุดมบุรษุ ประทบัอยู่ทีຄบณัฑกุมัพลศลิา-
อาสน์ ภายใต้ตน้ปารฉิตัตกพฤกษ์ ณ ดาวดงึส์ ครั งนั น เทวดาทั ง
ในหมืຄนโลกธาตุ พากนัมานั ຄงประชมุเฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ซึຄง
ประทบับนยอดเขา เทวดาไร ๆ ไม่รุง่โรจน์เกนิกวา่พระสมัมา-
สมัพทุธเจา้ดว้ยรศัมี พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทา่นั น ยอ่มรุง่โรจน์
ลว่งหมู่ เทวดาทั งปวง ครั งนั น องักุรเทพบุตรนีนั ຄงอยู่ไกล ๑๒
โยชน์จากทีຄพระพทุธเจา้ประทบั สว่นอนิทกเทพบุตรนั ຄงในทีຄใกล้
พระผูม้พีระภาคเจา้ รุง่เรอืงกวา่องักุรเทพบุตร พระสมัมาสมัพทุธ-
เจา้ทอดพระเนตรเหน็องักุรเทพบุตรกบัอนิทกเทพบุตรแลว้ เมืຄอจะ
ทรงประกาศคณุของทกัขไิณยบุคคลในพระพทุธศาสนา คอืความ
ทีຄบุคคลใดถวายทานแก่พระอรยิบุคคลแม้เพยีงเลก็น้อย ยอ่มมผีล
ใหญ่มอีานิสงสใ์หญ่ ผลของทานนั นยอ่มรุง่เรอืงยิຄงกวา่ทานทีຄบุคคล

๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ ๑๔๑



ให้แก่ผูไ้มม่ศีลีไมม่กีลัยาณธรรม แมจ้ะเป็นการใหท้านจาํนวนมาก
และใหเ้ป็นระยะเวลานาน จงึไดต้รสัพระพทุธพจน์นีความวา่

ดูก่อนองักรุเทพบุตร มหาทานท่านให้แล้วสินกาลนาน
ท่านมาสู่สํานักของเรา ไฉนจึงนัຄงอยู่ไกลนัก

องักุรเทพบุตร อนัพระผูม้พีระภาคเจา้ผู้มีพระองค์อนัอบรมดี
แลว้ ดว้ยพระคณุอนัไมม่ปีระมาณ ทรงตกัเตอืนแลว้ ไดก้ราบทลูวา่

จะทรงประสงค์อะไร ด้วยทานของข้าพระองค์นัน อนั
ว่างเปล่าจากทกัขไิณยบุคคล อนิทกเทพบุตรนีให้ทานนิดหน่อย
แต่ได้ให้ในพระอริยสงฆ์ กลบัรุ่งเรืองยิຄงกว่าข้าพระองค์ ดุจ
พระจันทร์เด่นกว่าในหมู่ดาวฉะนัน.

องักุรเทพบุตรทลูวา่
พชืแม้มากทีຄบุคคลหว่านแล้วในนาดอน ผลย่อมไม่ไพ-

บูลย์ ทังไม่ยงัชาวนาให้ปลืมใจฉันใด ทานมากมายอนับุคคล
เข้าไปตังไว้ในบุคคลผู้ทุศีล ก็ฉันนันเหมอืนกนั ย่อมไม่มีผล
ไพบูลย์ ทังไม่ยงัทายกให้ปลาบปลืม พชืแม้น้อย อนับุคคล
หว่านแล้วในนาดี เมืຄอฝนหลัຄงสายนําโดยสมํຄาเสมอ ผลย่อม
ยงัชาวนาให้ปลาบปลืมใจ แม้ฉันใด ทานแม้น้อยอนับุคคลบริ-
จาคแล้วในท่านผู้มีศีล มีคุณความดี ผู้คงทีຄ บุญย่อมมีผลมาก
ฉันนันเหมอืนกนั ทานอนับุคคลให้แล้วในเขตใด มีผลมาก
ควรเลอืกให้ในเขตนัน ทายกเลอืกให้ทานแล้วย่อมไปสู่สวรรค์
ทานทีຄเลอืกให้พระสุคตทรงสรรเสริญ ทกัขไิณยบุคคลเหล่า
ใดมีอยู่ในโลกนี ทานทีຄทายกให้แล้วในทกัขไิณยบุคคลเหล่า
นัน ย่อมมผีลมาก เหมอืนพชืทีຄหว่านแล้วในนาดี ฉะนัน.

จบ องักุรเปตวตัถุที  ๙

๑๔๒ เปตวัตถุ



อรรถกถาอังกุรเปตวัตถุที่ ๙
พระศาสดาเมืຄอประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงปรารภองักุรเปรต

จงึตรสัพระคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ ยสสฺ อตฺถาย คจฉฺาม. กใ็นทีຄ
นี ไมม่อีงักุรเปรตก็จรงิ แต่เพราะความประพฤตขิององักุรนั นเกีຄยว
เนืຄองดว้ยเปรต ฉะนั น ความประพฤตขิององักุรนั น ทา่นจงึกลา่ววา่
องักุรเปตวตัถุ.

ในขอ้นั นมสีงัเขปกถาดงัต่อไปนี :- ยงัมกีษตัรยิ์ ๑๑ พระองค์ คอื
พระนางอญัชนเทวี และน้องชาย ๑๐ พระองค์ คอื วาสเุทพ พลเทพ
จนัทเทพ สรุยิเทพ อคัคเิทพ วรณุเทพ อชัชนุะ ปัชชนุะ ฆฏบณัฑติ
และองักุระ อาศยัครรภข์องพระนางเทวคพัภา ผูพ้ระธดิาของพระเจา้
มหากงัสะ ในอสติญัชนนคร ซึຄงพระเจา้กงัสะปกครองในอุตตราปถ-
ชนบท เพราะอาศยัเจา้อุปสาครผู้โอรสของพระเจา้มหาสาครผู้เป็น
ใหญ่ในอุตตรมธุรชนบท บรรดากษตัรยิเ์หลา่นั น กษตัรยิผ์ูน้้องชายมี
วาสเุทพเป็นตน้ ใชจ้กัรปลงพระชนมชพีพระราชาทั งหมด ๖๓,๐๐๐
นคร ทั ຄวชมพทูวปี นบัตั งตน้แต่อสติญัชนนครจนถงึกรงุทวารวดเีป็น
ทีຄสดุ แลว้ประทบัอยูใ่นทวารวดนีคร แบง่รฐัสมบตัอิอกเป็น ๑๐ สว่น
แต่ไมไ่ดนึ้กถงึพระนางอญัชนเทวี ผูเ้ป็นพระเชษฐภคนีิ แต่เมืຄอระลกึ
ขึนไดจ้งึกลา่ววา่ เราจะแบง่เป็น ๑๑ สว่น เจา้องักุระน้องชายคนสดุ
ทอ้งของกษตัรยิ์เหลา่นั นกลา่ววา่ ทา่นจงแบง่สว่นของหมอ่มฉนัให้
แก่พระเชษฐภคนีิเถดิ หมอ่มฉนัจะทาํการคา้ขายเลียงชพี ทา่นทั ง
หลายจงสละสว่ยในชนบทของตน ๆ ใหแ้ก่หมอ่มฉนั กษตัรยิ์เหลา่
นั นรบัพระดาํรสัแลว้จงึเอาสว่นของเจา้องักุระให้แก่พระเชษฐภคนีิ
พระราชาทั ง ๙ พระองคป์ระทบัอยูใ่นกรงุทวารวด.ี

๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ ๑๔๓



สว่นองักุระประกอบการคา้ บาํเพญ็มหาทานเป็นนิตยกาล กอ็งั-
กุระนั นมทีาสผูห้นึຄง เป็นเจา้หน้าทีຄคลงัมุง่หวงัประโยชน์ ทา่นองักุระ
ชอบใจ ไดข้อกุลธดิาคนหนึຄงมาใหเ้ขา เมืຄอตั งครรภ์บุตรเทา่นั น เขา
กต็ายไป เมืຄอบุตรคนนั นเกดิแลว้ ทา่นองักุระไดเ้อาคา่จา้งทีຄไดใ้หแ้ก่
บดิาของเขาให้แก่เขา ครั นเมืຄอเดก็นั นเจรญิวยั จงึเกดิการวนิิจฉยั
ขึนในราชสกุลวา่ เขาเป็นทาสหรอืไม.่ พระนางอญัชนเทวไีดส้ดบัดงั
นั นจงึตรสัเปรยีบเทยีบโดยแม่โคนม แลว้ตรสัวา่ แมบุ้ตรของมารดา
ผูเ้ป็นไท กต็อ้งเป็นไทเทา่นั น ดงันีแลว้จงึใหพ้น้จากความเป็นทาส
ไป.

แต่เพราะความอาย เดก็จงึไม่อาจอยู่ในทีຄนั นได้ จงึได้ไปยงัโร-
รวุนคร พาธดิาของชา่งหกูคนหนึຄงในนครไป เลียงชพีดว้ยการทอ
ผา้ สมยันั น เขาไดเ้หน็มหาเศรษฐี ชืຄอวา่ อสยัหะ ในโรรวุนคร ได้
ใหม้หาทานแก่สมณพราหมณ์ คนกาํพรา้ คนเดนิทาง วณพิก และ
ยาจกทั งหลาย. ชา่งหกูนั นเกดิปีตแิละโสมนสัพลอยอนุโมทนายนิดี
ในทาน เหยยีดแขนขวาออกชีให้ดูนิเวศน์ของอสยัหเศรษฐแีก่ชนผู้
ไมรู่จ้กัเรอืนของเศรษฐวีา่ ขอคนทั งหลายจงไปในทีຄนั ຄนแลว้จะไดส้ิຄง
ทีຄควรได.้

สมยัต่อมา เขาทาํกาละแลว้. บงัเกดิเป็นภุมเทวดาทีຄตน้ไทร
ตน้หนึຄงในมรุภมูิ มอืขวาของเขาได้ให้สิຄงทีຄน่าใคร่ทุกอยา่ง ก็ใน
โรรวุนครนั นนั ຄนเอง มบีุรษุคนหนึຄง เป็นคนงานทีຄตอ้งทาํหน้าทีຄขวน-
ขวายจดัแจงในทานของอสยัหเศรษฐี แต่เขาไมม่ศีรทัธา ไมม่คีวาม
เลืຄอมใส เป็นมจิฉาทฏิฐิ ไม่เอือเฟื อต่อการบาํเพญ็บุญ ทาํกาละแลว้
ไดไ้ปบงัเกดิเป็นเปรต ไม่ไกลแต่ทีຄอยู่ของเทพบุตรนั น. ฝ่ายอสยัห-
มหาเศรษฐทีาํกาละแลว้ เขา้ถงึความเป็นสหายของทา้วสกักเทวราช
ในภพดาวดงึส.์

๑๔๔ เปตวัตถุ



ครั นสมยัต่อมา เจา้องักุระบรรทกุสนิคา้ดว้ยเกวยีน ๕๐๐ เลม่
และพราหมณ์คนหนึຄงบรรทุกสนิคา้ดว้ยเกวยีน ๕๐๐ เลม่ รวมความ
วา่ ชนทั ง ๒ คน บรรทกุสนิคา้ดว้ยเกวยีน ๑,๐๐๐ เลม่ เดนิไปตาม
ทางมรุกนัดาร พากนัหลงทาง เทีຄยวอยู่ในทีຄนั นนั ຄนเองหลายวนั จน
หมดหญา้ นํา และอาหาร เจา้องักุระสั ຄงใหค้นขีຄมา้ไปแสวงหานําดืຄม
ทั ง ๔ ทศิ. ลาํดบันั น เทพผูม้มีอือนัใหส้ิຄงทีຄตอ้งการองคน์ั น เหน็ชน
เหลา่นั นไดร้บัความวอดวายอนันั น จงึคดิถงึอุปการะทีຄเจา้องักุระได้
กระทาํไว้แก่ตนในกาลก่อน จงึคดิวา่เอาเถอะ บดันีเราจกัพงึเป็นทีຄ
พึຄงของเจา้องักุระนี ดงันีแลว้จงึไดช้ีใหดู้ตน้ไทรอนัเป็นทีຄอยู่ของตน.
ไดย้นิวา่ ตน้ไทรนั น สมบรูณ์ดว้ยกิຄงและคาคบ มใีบทบึมรีม่เงาสนิท
มยีา่นหลายพนัยา่น วา่โดยความยาวกวา้งและสงูประมาณ ๑ โยชน์.
เจา้องักุระเหน็ดงันั นแลว้ เกดิความหรรษารา่เรงิ ให้ตั งคา่ยภายใน
ตน้ไทรนั น. เทวดาไดเ้หยยีดหตัถข์วาของตนออก ใหค้นทั งหมดอิຄม
หนําดว้ยนําดืຄมเป็นอนัดบัแรกก่อน ต่อแต่นั น จงึไดใ้หส้ิຄงทีຄปรารถนา
แก่เขา.

เมืຄอมหาชนนั น อิຄมหนําตามความตอ้งการ ดว้ยขา้วและนําเป็น
ตน้นานาชนิดอยา่งนี ภายหลงั เมืຄออนัตรายในหนทางคอืความขาด-
แคลนอาหารและนําดืຄมสงบลง พราหมณ์ผู้เป็นพอ่คา้นั น ใสใ่จโดย
ไม่แยบคาย คดิอยา่งนีวา่ ทีຄเรากาํลงัไปยงัแควน้กมัโพชะแลว้ จกั
กระทาํอะไรเพืຄอให้ได้ทรพัย.์ แต่ถา้เราจะพาเทพนีแหละ ไปดว้ย
อุบายอยา่งใดอยา่งหนึຄง พาขึนสูย่าน ไปยงันครของเราเอง จะสบาย
กวา่ดีกวา่ทีຄตอ้งไปลาํบากคา้ขาย ครั นคดิอยา่งนีแลว้ เมืຄอจะบอก
ความนั นแก่เจา้องักุระ จงึกลา่วคาถา ๒ คาถาวา่ :-

เราทังหลายเทีຄยวหาทรัพย์ไปสู่แคว้นกมัโพชะ เพืຄอประโยชน์
ใด เทพบุตรนีเป็นผู้ให้สิຄงทีຄเราอยากได้นัน พวกเราจักนําเทพ-
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บุตรนีไป. หรือจักจับเทพบุตรนี ข่มขีຄเอาด้วยการวงิวอน หรือ
อุ้มใส่ยาน นําไปสู่ทวารกนครโดยเร็ว.

ขอ้อธบิาย ในหนหลงั มดีงัต่อไปนี พวกเราปรารถนาจะจากทีຄ
นีไปยงัแควน้กมัโพชะ เพืຄอประโยชน์ใด ประโยชน์ทีຄจะพงึใหส้าํเรจ็
ดว้ยการไปนั น ยอ่มสาํเรจ็ในทีຄนีเอง. เพราะเทพบุตรนี เป็นผู้ให้
สมบตัทิีຄน่าใคร่ เพราะฉะนั น เราจงึขอออ้นวอนเทพบุตรนี แลว้อุม้
เทพบุตรนี ขึนสูย่าน ตามอนุมตัขิองเทพบุตรนั น หรอืถา้ไมไ่ปตามทีຄ
ตกลงกนัไว้ จะขม่ขีຄเอาตามพลการแลว้ จบัเทพบุตรนั นมดัแขนไพล่
หลงัไวใ้นยาน ออกจากทีຄนีแล รบีไปยงัทวารวดนีคร.

ฝ่ายเจา้องักุระ อนัพราหมณ์พดูอยา่งนีแลว้ ตั งอยู่ในสปัปรุสิ-
ธรรม เมืຄอจะปฏเิสธคาํจงึกลา่วคาถานีวา่ :-

บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักราน
กิຄงของต้นไม้นัน เพราะการประทุษร้ายมติร เป็นความเลว
ทราม.

จรงิอยู่ ตน้ไมท้ีຄมรีม่เงาเยอืกเยน็อนัใด ยอ่มบรรเทาความกระ-
วนกระวาย ของคนผูถ้กูความรอ้นแผดเผา ใคร ๆ ไมค่วรคดิรา้ยต่อ
ตน้ไมน้ั น. กจ็ะป่วยกลา่วไปใยถงึหมู่สตัวเ์ลา่. ทา่นแสดงวา่ เทพ-
บุตรนี เป็นสตับุรษุ เป็นบุพการบุีคคล ผู้บรรเทาทุกข์ ผู้มอุีปการะ
มากแก่เราทั งหลาย เราไมค่วรคดิรา้ยอะไร ๆ ต่อเทพบุตรนั น โดยทีຄ
แทเ้ทพบุตรนั นอนัเราควรบชูาทเีดยีว

พราหมณ์ได้ฟังดงันั น ตั งอยู่ในฝ่ายขดัแยง้ต่อเจา้องักุระ จงึ
กลา่วคาถาวา่ :-

บุคคลอาศัยนัຄงนอน ทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด พงึตดัแม้ลาํต้น
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ของต้นไม้นันได้ ถ้ามคีวามต้องการเช่นนัน.
อธบิายวา่ แมล้าํตน้ของตน้ไมน้ั นกค็วรตดั จะป่วยกลา่วไปใยถงึ

กิຄงเป็นตน้เลา่.
เมืຄอพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแลว้ เจา้องักุระเมืຄอจะประคองเฉพาะ

สปัปรุสิธรรม จงึกลา่วคาถานีวา่ :-
บุคคลอาศัยนัຄงนอน ทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พงึทาํลาย

แม้ใบของต้นไม้นัน เพราะการประทุษร้ายต่อมติร เป็นความ
เลวทราม.

ความวา่ ไม่พงึทาํแมเ้พยีงใบใบหนึຄง ของตน้ไมน้ั นใหต้กไป จะ
ป่วยกลา่วไปใย ถงึกิຄงเป็นตน้เลา่.

พราหมณ์เมืຄอจะประคองวาทะของตนแมอ้กี จงึกลา่วคาถาวา่ :-
บุคคลอาศัยนัຄงนอนทีຄร่มเงาของต้นไม้ใด พงึถอนต้นไม้

นันพร้อมทังรากได้ ถ้าพงึประสงค์เช่นนัน.
เมืຄอพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแลว้ เจา้องักุระมคีวามประสงคจ์ะทาํ

แบบแผนนั นใหไ้รป้ระโยชน์อกี จงึไดก้ลา่วคาถา ๓ คาถาเหลา่นีวา่
:-

ก็บุรุษพงึพกัอยู่ในเรือนของบุคคลใด ตลอดราตรีหนึຄง
หรือพงึได้ข้าวนําในทีຄ ใด ไม่ควรมีจิตคดิร้ายต่อบุคคลนัน.
ความเป็นผู้กตญัู อนัสัตบุรุษทังหลาย สรรเสริญแล้ว บุคคล
พงึพกัอาศัย ในเรือนของบุคคลใด แม้เพยีงคนืเดยีว เมืຄอได้รับ
การบํารุงด้วยข้าวและนํา ไม่ควรมีจิตคดิประทุษร้ายต่อบุคคล
นัน บุคคลมมีอืไม่เบียดเบียน ย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้าย
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มติร บุคคลใด ทาํความดีไว้ในปางก่อน ภายหลงั เบียดเบียน
ด้วยความชัຄว ผู้นันชืຄอว่า เป็นคนอกตญัู ย่อมไม่พบเห็น
ความเจริญทังหลาย.

ความวา่ บุคคลไม่พงึมจีติคดิรา้ยต่อบุคคลนั น จะป่วยกลา่วไป
ใยถงึกายและวาจาเลา่. หากมคีาํถามวา่ ขอ้นั นเป็นเพราะเหตุไร
? ตอบวา่ เพราะความเป็นผูก้ตญัู อนัสตับุรษุทั งหลาย สรรเสรญิ
แลว้ อธบิายวา่ ขึนชืຄอวา่ความเป็นผู้กตญัู อนับุรษุผู้สงูสดุ มี
พระพทุธเจา้เป็นตน้ สรรเสรญิแลว้.

ดว้ยเหตุนั น พระผูม้พีระภาคเจา้ จงึตรสัวา่ :-
ผู้ ใด ประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้เป็นคน

บริสุทธิຈ ไม่มีกเิลสเครืຄองยยีวน ความชัຄวย่อมกลบัมาถงึผู้
นัน ซึຄงเป็นคนพาลแน่แท้ เหมอืนธุลอีนัละเอยีดทีຄบุคคลซัดไป
ทวนลมฉะนัน.

พราหมณ์นั น ถกูเจา้องักุระผู้ยกยอ่งสปัปรุสิธรรม กลา่วขม่ขู่
อยา่งนี ไดเ้ป็นผูนิ้ຄงเงยีบ. ฝ่ายเทพบุตร ฟังคาํและคาํโตต้อบของคน
ทั ง ๒ นั น แมจ้ะโกรธต่อพราหมณ์ กค็ดิเสยีวา่ ชา่งเถอะ ภายหลงั
เราจกัรู้กรรมทีຄควรทาํแก่พราหมณ์ผู้คดิประทษุรา้ยนี เมืຄอจะแสดง
ภาวะทีຄตนอนัใคร ๆ ขม่ขูม่ไิด้ เป็นอนัดบัแรก จงึกลา่วคาถาวา่ :-

ไม่เคยมีเทวดา หรือมนุษย์ หรืออสิรชนคนใด จะมาข่มขู่
เราได้โดยง่าย เราเป็นเทพเจ้า ผู้มอีทิธิฤทธิຈอย่างยอดเยีຄยม เป็น
ผู้ไปได้ไกล สมบูรณ์ด้วยรัศมแีละกาํลงั.

เบืองหน้าแต่นีไป องักุระพอ่คา้ และเทพบุตร ไดท้าํถอ้ยคาํและ
การโตต้อบกนัวา่ :-

๑๔๘ เปตวัตถุ



ฝ่ามอืของท่าน มสีีดงัทองคาํทัຄวไป ทรงไว้ซึຄงวตัถุทีຄบุคคล
อืຄนปรารถนา ด้วยนิวทัง ๕ เป็นทีຄไหลออกแห่งวตัถุมรีสอร่อย
วตัถุมรีสต่าง ๆ ย่อมไหลออกจากฝ่ามอืของท่าน ข้าพเจ้าเข้าใจ
ว่า ท่านเป็นท้าวสักกะ

รกุขเทวดาตอบวา่ :-
เราไม่ใช่เทพเจ้า ไม่ใช่คนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกะปุรินททะ

ดูก่อนเจ้าองักรุะ ท่านจงทราบว่า เราเป็นรุกขเทพ จุติจาก
โรรุวนคร มาอยู่ทีຄต้นไทรนี.

องักุระพอ่คา้ถามวา่ :-
เมืຄอก่อน ท่านอยู่ในโรรุวนคร ท่านมีปกติอย่างไร มี

ความประพฤติอย่างไร ผลบุญสําเร็จทีຄฝ่ามอืของท่าน เพราะ
พรหมจรรย์อะไร

รกุขเทวดาตอบวา่ :-
เมืຄอก่อนเราเป็นช่างหูก อยู่ในโรรุวนคร เป็นคนกาํพร้า

เลียงชีพโดยความลาํบากนัก เราไม่มอีะไรจะให้ทาน เรือนของ
เราอยู่ใกล้เรือนของอสัยหเศรษฐี ซึຄงเป็นคนศรัทธา เป็นทาน-
บดี มีบุญอนัทาํแล้ว เป็นผู้ละอายต่อบาป พวกยาจก วณพิก
มีนามและโคตรต่าง ๆ กนั ผ่านไปบ้านของเรานัน พากนัถาม
ถงึเรือนของอสัยหเศรษฐีกะเราว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน
ทังหลาย พวกเราจะไปทางไหน ทานเขาให้กนัทีຄไหน เราถูก
พวกยาจกวณพิกถามแล้ว ได้ยกมอืเบืองขวาชีบอกเรือนอสัย-
หเศรษฐีแก่ยาจกวณพิกเหล่านันว่า ท่านทังหลาย จงไปทาง
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นี ความเจริญจักมีแก่ท่านทังหลาย ทานเขาให้อยู่ทีຄนัຄน เพราะ
เหตุนัน ฝ่ามอืของเรา จึงให้สิຄงทีຄน่าปรารถนา เป็นทีຄไหลออก
แห่งวตัถุมีรสอร่อย ผลบุญย่อมสําเร็จ ทีຄฝ่ามอืของเรา เพราะ
พรหมจรรย์นัน.

องักุระพอ่คา้ถามวา่ :-
ได้ยนิว่า ท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใคร ๆ ด้วยมอืทังสองของ

ตน เป็นแต่เพยีงอนุโมทนาทานของคนอืຄน ยกมอืชีบอกทางให้
เพราะเหตุนัน ฝ่ามอืของท่าน จึงให้สิຄงทีຄน่าใคร่ เป็นทีຄไหลออก
แห่งวตัถุมีรสอร่อย ผลบุญย่อมสําเร็จทีຄฝ่ามอืของท่าน เพราะ
พรหมจรรย์นัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อสัยหเศรษฐีผู้เลืຄอมใสได้
ให้ทานด้วยมอืทังสองของตน ละร่างกายมนุษย์แล้ว ไปทาง
ทศิไหนหนอ.

รกุขเทวดาตอบวา่ :-
เราไม่รู้ทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผู้เป็นเจ้าของ

แห่งทาน ผู้มีรัศมีซ่านออกจากตน แต่เราได้ฟังมาในสํานัก
ของท้าวเวสสุวณัว่า อสัยหเศรษฐี ถงึความเป็นสหายแห่งท้าว
สักกะ.

องักุระพอ่คา้กลา่ววา่ :-
บุคคลควรทาํความดีแท้ ควรให้ทานตามสมควร ใครได้

เห็นฝ่ามอื อนัให้สิຄงทีຄน่าใคร่แล้ว จักไม่ทาํบุญเล่า เราไปจาก
ทีຄนี ถงึทวารกะนครแล้ว จักรีบให้ทานอนัจักนําความสุขมา
ให้แก่เราแน่แท้ เราจักให้ข้าว นํา ผ้า เสนาสนะ บ่อนําและ
สะพานในทีຄเดนิไปได้ยาก เป็นทานดงันี.
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รวมเป็นคาถากลา่วและกลา่วโตต้อบกนั มอียู่ ๑๕ คาถา.
เมืຄอองักุระพาณชิ กระทาํปฏญิญาวา่ เราจกัใหท้านอยา่งนีแลว้

เทพบุตรมใีจยนิดี กลา่ววา่ ทา่นผูนิ้รทุกข์ ทา่นเป็นผูเ้สยีสละ. จงให้
ทานเถดิ สว่นเราจกัทาํหน้าทีຄเป็นสหายของทา่น ไทยธรรมของทา่น
จกัไม่ถงึความหมดเปลอืงดว้ยประการใด เราจกักระทาํโดยประการ
นั น ดงันีแลว้ จงึให้องักุระพาณชินั น อาจหาญในการบาํเพญ็ทาน
แลว้กลา่ววา่ ดูก่อนพราหมณ์พาณชิ ไดย้นิวา่ทา่นปรารถนาจะนํา
คนเชน่เรา ไปดว้ยพลการ ชา่งไมรู่จ้กัประมาณของตวั ดงันีแลว้ จงึ
ใหส้นิคา้ของพราหมณ์พาณชินั น อนัตรธานไปแลว้ จงึขูใ่หพ้ราหมณ์
พาณชินั นกลวั ดว้ยอาการทีຄน่าสะพรงึกลวัวา่เป็นยกัษ์. ลาํดบันั น
องักุระพาณชิ จงึออ้นวอนกะเทพบุตรนั น โดยประการต่าง ๆ เมืຄอ
จะใหพ้ราหมณ์ขมาโทษ ใหเ้ลืຄอมใส จงึทาํสนิคา้ทั งหมดใหก้ลบัเป็น
ปกติ เมืຄอใกลค้ํຄา จงึละเทพบุตรไปอยู่ เจอเปรตตนหนึຄงทีຄเหน็เขา้แลว้
มลีกัษณะน่าเกลยีดน่ากลวัยิຄงนกั ในทีຄไม่ไกลจากเทพบุตรนั น เมืຄอ
จะถามถงึกรรมทีຄเปรตนั นกระทาํ จงึกลา่วคาถาวา่ :-

เพราะเหตุไร นิวมอืของท่านจึงงอหงกิ ปากของท่านจึง
เบียว และนัยน์ตาทะเล้นออก ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้.

ลาํดบันั น เปรต ไดก้ลา่วคาถา ๓ คาถา แก่องักุระพาณชินั นวา่
:-

เราเป็นคนทีຄคฤหบดีตังไว้ในการให้ทาน ในโรงทานของ
ท่านคฤหบดผู้ีมรัีศมีซ่านออกจากตน ผู้มีศรัทธา เป็นฆราวาส
ครอบครองเรือน เห็นยาจกผู้มีความประสงค์ด้วยโภชนะมาทีຄ
โรงทานนัน เราได้หลกีไป ทาํการบุ้ยปากอยู่ ณ ทีຄข้างหนึຄง
เพราะกรรมนัน นิวมอืของเราจึงงอหงกิ ปากของเราจึงเบียว
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แล้ว.
ความวา่ เพราะในกาลนั น เราถกูเจา้นายแต่งตั งไว้ในหน้าทีຄ

ให้ทาน เมืຄอถงึกาลเวลาทีຄจะให้ทาน เรามีความหวงแหนตระหนีຄ
ครอบงาํ หลกีเลีຄยงหน้าทีຄ ไปจากโรงทาน ทาํใหเ้ทา้เรางอหงกิ เมืຄอ
ควรจะใหท้านดว้ยมอืของตน ไม่ไดท้าํอยา่งนั น ทาํใหม้อืเรางอหงกิ
เมืຄอควรจะมหีน้าผอ่งใส ก็ทาํหน้าเบียว. เมืຄอควรจะแลดูดว้ยแวว
ตาอนัน่ารกักท็าํนยัน์ตาถลนออกมา เพราะฉะนั น เราจงึมนิีวมอื นิว
เทา้งอหงกิ และปากเบียวสยิวผดิรปู อธบิายวา่ นยัน์ตาทั ง ๒ หลั ຄง
นําตาออกมาไมส่ะอาด มกีลิຄนเหมน็น่าเกลยีด. เพราะเหตุนั น เปรต
จงึกลา่ววา่ :-

เพราะกรรมนัน มอืของเราจึงงอหงกิ ปากเบียว นัยน์ตา
ทัง ๒ ของเราถลนออกมา เพราะเราได้ทาํกรรมชัຄวนัຄนไว้.

องักุระพาณชิไดฟั้งดงันั น เมืຄอจะตเิตยีนเปรต จงึกลา่วคาถาวา่
:-

แน่ะบุรุษเลวทราม การทีຄท่านมีปากเบียว นัยน์ตาทัง ๒
ถลนออกมา เป็นการชอบแล้ว เพราะท่านได้กระทาํการบุ้ย
ปากต่อทานของผู้อืຄน.

องักุระพาณชิเมืຄอจะตเิตยีนทานบดเีศรษฐนีั นอกี จงึกลา่วคาถา
วา่ :-

กไ็ฉน อสัยหเศรษฐีเมืຄอจะให้ทาน จึงได้มอบข้าว นํา ของ
เคียว ผ้า และเสนาสนะ ให้ผู้อืຄนจัดแจง.

คาํอนัเป็นคาถานั นมีอธบิายดงันีวา่ บุรษุเมืຄอจะให้ทาน ไฉน
เลา่จงึมอบใหค้นอืຄนจดัแจงทานนั น คอืกระทาํใหป้ระจกัษ์แก่ตนนั ຄน
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แหละ แลว้พงึใหด้ว้ยมอืของตนเอง. อนึຄง ตนเองพงึเป็นผูข้วนขวาย
ในทานนั น

องักุระพาณชิครั นตเิตยีนทานบดเีศรษฐอียา่งนีแลว้ เมืຄอจะแสดง
วธิทีีຄตนจะพงึปฏบิตัิ จงึกลา่ว ๒ คาถาวา่ :-

ก็เราไปจากทีຄนีถงึทวารกนครแล้ว จักเริຄมให้ทานอนันํา
ความสุขมาให้เราแน่แท้ เราจักให้ข้าว นํา ผ้า เสนาสนะ บ่อนํา
สระนํา และสะพานในทีຄเดนิลาํบากให้เป็นทาน.

คาํนั นมีเนือความดงักลา่วแลว้นั ຄนแล. เพืຄอจะแสดงขอ้ปฏบิตัิ
ขององักุระพาณชิ พระสงัคตีกิาจารย์ทั งหลายจงึได้ตั ง คาถา ๔
คาถา ไวค้วามวา่ :-

ก็องักรุะพาณชินันกลบัจากทะเลทรายนัน ไปถงึทวารก-
นครแล้ว ได้เริຄมให้ทานอนันําความสุขมาให้ตน ได้ให้ข้าว นํา
ผ้า เสนาสนะ บ่อนํา สระนํา ด้วยจิตอนัเลืຄอมใส. ช่างกลับก
พ่อครัว ชาวมคธ พากนัป่าวร้องในเรือนขององักรุะพาณชินัน
ทังเช้า ทังเยน็ ทุกเมืຄอว่า ใครหิวจงมากนิตามชอบใจ ใคร
กระหายจงมาดืຄมตามชอบใจ ใครจักนุ่งห่มผ้า จงนุ่งห่มผ้า
ใครต้องการพาหนะสําหรับเทยีม จงเทยีมพาหนะในคู่แอกนี
ใครต้องการร่มจงเอาร่มไป ใครต้องการของหอมจงเอาดอกไม้
ไป ใครต้องการรองเท้าจงเอารองเท้าไป.

เมืຄอองักุระพาณชิบาํเพญ็มหาทานอยา่งนี เมืຄอเวลาผา่นไป โรง
ทานหา่งเหนิเงยีบสงดัจากคนผู้ตอ้งการ เพราะเป็นผู้อิຄมหนําแลว้.
องักุระพาณชิเหน็ดงันั นจงึไม่พอใจ เพราะเป็นผู้มีอธัยาศยักวา้ง
ขวางในการให้ทาน จงึเรยีกมาณพชืຄอวา่ สนิธกะ ผู้ขวนขวายใน
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ทานของตนมาแลว้กลา่ว ๒ คาถาวา่ :-
มหาชนรู้เราว่า องักรุะนอนเป็นสุข ดูก่อนสินธกะ เรา

นอนเป็นทุกข์ เพราะไม่ได้เห็นพวกยาจก มหาชนรู้เราว่า องัก-ุ
ระนอนเป็นสุข ดูก่อนสินธกะ เรานอนเป็นทุกข์ในเมืຄอวณพิก
มน้ีอย.

สนิธกะมาณพ ไดฟั้งดงันั นแลว้ มคีวามประสงคจ์ะกระทาํองักุระ
พาณชินั นใหน้้อมไปในทานอนัยิຄง ใหป้รากฏจงึกลา่วคาถาวา่ :-

ถ้าท้าวสักกะ ผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดงึส์ และเป็นใหญ่
กว่าชาวโลกทังปวง พงึให้พรท่าน ท่านเมืຄอจะเลอืก พงึเลอืก
เอาพรเช่นไร.

คาํอนัเป็นคาถานั น มอีธบิายดงันี :- ทา้วสกักะ ผูเ้ป็นใหญ่กวา่
เทพชั นดาวดงึส์ และกวา่ชาวโลกทั งมวล หากจะพงึให้พรทา่นวา่
องักุระ ทา่นจงขอพรอยา่งใดอยา่งหนึຄง ทีຄทา่นตั งใจไว้ ทา่นเมืຄอจะ
ขอพร คอืเมืຄอปรารถนา พงึขอพรเชน่ไร

ลาํดบันั นองักุระพาณชิ เมืຄอจะประกาศอธัยาศยัของตนตามความ
เป็นจรงิ จงึไดก้ลา่วคาถา ๒ คาถาวา่ :-

ถ้าท้าวสักกะ ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพชันดาวดงึส์ พงึให้พร
แก่เราไซร้ เราจะพงึขอพรว่า เมืຄอเราลุกขึนแต่เช้า ในเวลา
พระอาทติย์ขึน ขอภัตตาหารอนัเป็นทพิย์ และพวกยาจกผู้มี
ศีล พงึปรากฏ เมืຄอเราให้ทานอยู่ ไทยธรรมไม่พงึสินไป ครัน
เราให้ทานนันแล้ว ไม่พงึเดอืดร้อนในภายหลงั เมืຄอกาํลงัให้อยู่
พงึยงัจิตให้เลืຄอมใส ข้าพเจ้าพงึขอพรกะท้าวสักกะอย่างนี.
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เมืຄอองักุระพาณชิ ประกาศอธัยาศยัของตนอยา่งนี ชายคนหนึຄง
ชืຄอวา่ โสนกะ ผูม้คีวามเชีຄยวชาญในนิตศิาสตร์ นั ຄงอยูใ่นทีຄนั น เหน็ผู้
ใหท้านเกนิประมาณ มคีวามประสงคจ์ะตดัทานนั นจงึไดก้ลา่วคาถา
๒ คาถาวา่ :-

บุคคลไม่พงึให้ทรัพย์เครืຄองปลืมใจทังหมด แก่บุคคลอืຄน
ควรให้ทาน และควรรักษาทรัพย์ไว้ เพราะว่าทรัพย์เท่านัน
ประเสริฐกว่าทาน ตระกลูทังหลาย ย่อมตังอยู่ไม่ได้ เพราะ
การให้ทานเกนิประมาณไป บัณฑิตย่อมไม่สรรเสริญ การไม่
ให้ทาน และการให้ทานเกนิควร เพราะเหตุผลนันแล ทรัพย์
เท่านันประเสริฐกว่าทาน บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์ สมบูรณ์
ด้วยธรรม ควรประพฤติ โดยพอเหมาะ.

องักุระพาณชิ ได้ฟังดงันั นแลว้ เมืຄอจะเปลีຄยนแปลงความประ-
สงคข์องโสนกะบุรษุนั น จงึประกาศวธิทีีຄตนจะพงึปฏบิตัดิว้ย ๔ คาถา
วา่ :-

ดูก่อนชาวเราทังหลายเอ๋ย ดีหนอ เราพงึให้ทานแล ด้วย
ว่าสัตบุรุษ ผู้สงบระงบั พงึคบหาเรา เราพงึยงัความประสงค์
ของวณพิกทังปวงให้เตม็ เลียงดูให้อิຄมหนํา เปรียบเหมอืนฝน
อนัยงัทีຄลุ่มทังหลายให้เตม็ ฉะนัน สีหน้าของบุคคลใด ย่อม
ผ่องใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนัน ครันให้ทานแล้ว มีใจ
เบิกบาน ข้อนันเป็นความสุขของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน สีหน้า
ของบุคคลใด ย่อมผ่องใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนัน
ครันให้ทานแล้ว ย่อมปลาบปลืมใจ นีเป็นความถงึพร้อมแห่ง
ยญั ก่อนแต่ให้ก็มีใจเบิกบาน เมืຄอกาํลงัให้ก็ยงัจิตให้เลืຄอมใส
ครันให้แล้วกม็ใีจเบิกบาน นีเป็นความถงึพร้อมแห่งยญั.
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องักุระพาณชิ ครั นประกาศวธิปีฏบิตัขิองตนอยา่งนีแลว้ เป็นผู้
มอีธัยาศยักวา้งขวางมคีวามศรทัธาในทานเจรญิยิຄงขึน บาํเพญ็มหา-
ทานทุก ๆ วนั ใหเ้ป็นไปโดยประมาณยิຄง. เพราะเหตุนั น ในกาล
นั น เมืຄอทาํรชัชสมบตัทิั งปวงให้เป็นดุจทีຄดอนแลว้ ใหม้หาทานเป็น
ไป มนุษย์ทั งหลายได้อุปกรณ์แหง่ทานทั งปวงแลว้ ละการงานของ
ตน ๆ เทีຄยวไปตามความสขุ. เพราะเหตุนั น เรอืนคลงั ของพระราชา
ทั งหลาย จงึไดต้อ้งถงึความสินไป. ลาํดบันั น พระราชาทั งหลายจงึ
ไดส้ง่ทตูไปถงึองักุระพาณชิวา่ ทา่นผูเ้จรญิ เพราะอาศยัทา่น ความ
เจรญิของพวกเราจงึไดพ้นิาศไป. เรอืนคลงัทั งหลาย จงึถงึความสิน
ไป พวกเราควรรูเ้หตุอนัสมควรในขอ้นั น ดงันีแล.

องักุระพาณชิ ได้ฟังดงันั นแลว้ จงึไปยงัทกัขณิาปถชนบท ให้
ชว่ยกนัสรา้งโรงทานมากมาย ขนาดใหญ่ ในทีຄไม่ไกลแต่มหาสมทุร
ในทีຄอยูข่องพวกทมฬิ เมืຄอใหม้หาทานเป็นไปอยู่ ดาํรงอยูจ่นสินอายุ
เบืองหน้าแต่กายแตกตายไป จงึบงัเกดิในภพชั นดาวดงึส.์ พระสงั-
คตีกิาจารยท์ั งหลาย เมืຄอแสดงสมบตัแิหง่ทานและการเขา้ถงึสวรรค์
ขององักุระพาณชินั น จงึกลา่วคาถาทั งหลายวา่ :-

ในเรือนขององักรุะพาณชิผู้มุ่งบุญ โภชนะอนัเขาให้แก่
หมู่ชนวนัละ ๖๐,๐๐๐ เล่มเกวยีนเป็นนิตย์ พ่อครัว ๓,๐๐๐
คน ประดบัด้วยต่างหูอนัวจิิตรด้วยมุกดาและแก้วมณี เป็นผู้
ขวนขวายในการให้ทาน พากนัเข้าไปอาศัยองักรุะพาณชิเลียง
ชีวติ, มาณพ ๖๐,๐๐๐ คน ประดบัด้วยต่างหูอนัวจิิตรด้วยแก้ว
มุกดา และแก้วมณี ช่วยกนัผ่าฟืน สําหรับหุงอาหาร ในมหา-
ทานขององักรุะพาณชินัน พวกนารี ๑๖,๐๐๐ คน ประดบัด้วย
อลงัการทังปวง ช่วยกนับดเครืຄองเทศ สําหรับปรุงอาหาร ใน
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มหาทาน ขององักรุะพาณชินัน นารีอกี ๑๖,๐๐๐ คน ประดบั
ด้วยเครืຄองอลงัการทังปวง ถอืทพัพข้ีาว ยนืคอยรับใช้ในมหา-
ทาน ขององักรุะพาณชินัน องักรุะพาณชินัน ได้ให้ของเป็น
อนัมาก แก่มหาชนโดยประการต่าง ๆ ได้ทาํความยาํเกรงด้วย
ความเคารพในทานและให้ทานด้วยมอืของตนเองบ่อย ๆ ให้
ทานโดยประการต่าง ๆ สินกาลนาน องักรุะพาณชิ ยงัมหาทาน
ให้เป็นไปแล้ว สินเดอืน สินปักษ์ สินฤดู และปีเป็นอนัมาก
ตลอดกาลนาน องักรุะพาณชิ ได้ให้ทานและทาํการบูชาแล้ว
อย่างนี ตลอดกาลนาน ละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปบังเกดิใน
ภพดาวดงึส์.

เมืຄอองักุระเทพบุตรนั น บงัเกดิในภพชั นดาวดงึส์ เสวยทพิย-
สมบตัอิยา่งนี ในกาลแหง่พระผูม้พีระภาคเจา้ของเราทั งหลาย อนิท-
กะมาณพ เมืຄอทา่นพระอนุรทุธเถระเทีຄยวบณิฑบาต มจีติเลืຄอมใส ได้
ถวายภกิษาเพยีงทพัพหีนึຄง. สมยัต่อมาเขาทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็น
เทพบุตร ผูม้ฤีทธิ ຈมาก มอีานุภาพมาก ในภพชั นดาวดงึส์ ดว้ยอา-
นุภาพแหง่บุญอนัเป็นไปในเขตคอืทกัขไิณยบุคคล มคีวามไพโรจน์
ลว่งกวา่ครอบงาํองักุระเทพบุตร ดว้ยฐานะ ๑๐ มรีปูเป็นตน้ อนัเป็น
ทพิย.์ ดว้ยเหตุนั น ทา่นจงึกลา่ววา่.

อนิทกะมาณพ ได้ถวายภิกษาทพัพีหนึຄงแก่พระอนุรุทธ-
เถระ ละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปบังเกดิในภพดาวดงึส์ แต่
อนิทกะเทพบุตร รุ่งเรืองยิຄงกว่าองักรุะเทพบุตร โดยฐานะ ๑๐
อย่างคอื รูป เสียง กลิຄน รส โผฏฐัพพะ อนัน่ารืຄนรมย์ใจ อายุ
ยศ วรรณะ สุขะ และความเป็นใหญ่.

๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ ๑๕๗



เมืຄอองักุรเทพบุตร และอนิทกเทพบุตร บงัเกดิในภพชั นดาวดงึส์
เสวยทพิยสมบตัิ พระผูม้พีระภาคเจา้ของเราทั งหลาย ทรงกระทาํ
ยมกปาฏหิารยิ์ ณ โคนแหง่คณัฑามพฤกษ์ ทีຄประตูแหง่กรงุสาวตัถี
ในวนัอาสาฬหปณุณมี ในปีทีຄ ๗ แต่กาลตรสัรู้ เสดจ็ไปยงัภพชั น
ดาวดงึส์ โดยยา่งกา้วไป ๓ กา้วโดยลาํดบั ทรงครอบงาํความรุง่เรอืง
ของเทวพรหมบรษิทั ผูป้ระชมุกนัทั งโลกธาตุ ณ บณัฑกุมัพลศลิา-
อาสน์ ทีຄควงตน้ปารฉิตัตกะ ดว้ยรศัมพีระสรรีะของพระองค์ เหมอืน
พระสรุโิยทยัทอแสงอ่อน ๆ เหนือเขายคุนธรรุง่เรอืงอยู่ฉะนั น ประ-
ทบันั ຄงแสดงอภธิรรม ทอดพระเนตรเหน็อนิทกเทพบุตรผูน้ั ຄงอยู่ในทีຄ
ไม่ไกล และองักุรเทพบุตรผู้นั ຄงอยู่ในระยะ ๑๒ โยชน์ เพืຄอจะประ-
กาศความสมบรูณ์แหง่พระทกัขไิณยบุคคลในพระพทุธศาสนา จงึ
ตรสัพระคาถาวา่ :-

ดูก่อนองักรุะ มหาทานท่านได้ให้แล้วสินกาลนาน ท่านมา
ในสํานักของเรา ไฉนจึงนัຄงอยู่ไกลนัก.

องักุรเทพบุตร ไดฟั้งดงันั นจงึทลูวา่
ข้าแต่พระผู้มพีระภาคเจ้า มหาทานอนัข้าพระองค์บริจาค

ไทยธรรมเป็นอนัมาก บําเพญ็มาตลอดกาลนาน ก็ไม่ได้มีผล
ยิຄง เพราะเว้นจากทกัขไิณยบุคคล เหมอืนพชืทีຄหว่านลงในนา
ทีຄไม่ดี ฉะนัน แต่แม้การให้ภิกษาทพัพีหนึຄงของอนิทกเทพ-
บุตร มีผลมากยิຄงนัก เพราะสมบูรณ์ด้วยพระทกัขไิณยบุคคล
เหมอืนพชืทีຄหว่านในนาด.ี

ฉะนั น พระสงัคตีกิาจารยท์ั งหลาย เมืຄอจะแสดงความนั น จงึได้
กลา่วคาถาวา่ :-

๑๕๘ เปตวัตถุ



ครังเมืຄอพระพทุธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษ ประทบัอยู่ทีຄบัณฑุ-
กมัพลศิลาอาสน์ ภายใต้ต้นปาริฉัตตกพฤกษ์ ณ ภพดาวดงึส์
ครังนัน เทวดาในหมืຄนโลกธาตุ พากนัมานัຄงประชุมกนัเฝ้า
พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ซึຄงประทบัอยู่บนยอดเขา เทวดาไร
ๆ ไม่รุ่งโรจน์เกนิกว่าพระสัมมาสัมพทุธเจ้าด้วยรัศมี พระ
สัมมาสัมพทุธเจ้าเท่านันย่อมรุ่งโรจน์ล่วงเทวดาทังปวง ครัง
นัน องักรุเทพบุตรนีนัຄงอยู่ไกล ๑๒ โยชน์ จากทีຄพระพทุธเจ้า
ประทบั ส่วนอนิทกเทพบุตรนัຄงในทีຄใกล้พระผู้มพีระภาคเจ้า
รุ่งเรืองกว่าองักรุเทพบุตร พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทอดพระ-
เนตรเห็นองักรุเทพบุตรกบัอนิทกเทพบุตรแล้ว เมืຄอจะทรง
ประกาศทกัขไิณยบุคคล จึงได้ตรัสพระพทุธพจน์นีความว่า
ดูก่อนองักรุเทพบุตร มหาทานท่านให้แล้วสินกาลนาน ท่าน
มาสู่สํานักเรา ไฉนจึงนัຄงอยู่ไกลนัก. องักรุเทพบุตรอนั
พระผู้มพีระภาคเจ้าผู้มีพระองค์อนัอบรมแล้ว ทรงตกัเตอืน
แล้ว ได้กราบทูลว่า จะประสงค์อะไร ด้วยทานของข้าพระ-
องค์นันอนัว่างเปล่าจากพระทกัขไิณยบุคคล อนิทกเทพบุตร
นีนันให้ทานนิดหน่อยในพระอนุรุทธผู้เป็นองค์อรหันต์ กลบั
มีความรุ่งเรืองยิຄงกว่าข้าพระองค์ ดุจพระจันทร์รุ่งเรืองในหมู่
ดาว ฉะนัน.

องักุรเทพบุตรทลูวา่ :-
พชืแม้มากทีຄบุคคลหว่านแล้วในนาดอน ผลย่อมไม่ไพบูลย์

ทังไม่ยงัชาวนาให้ปลืมใจฉันใด ทานมากมายอนับุคคลเข้าไป
ตังไว้ในบุคคลผู้ทุศีลก็ฉันนันเหมอืนกนั ย่อมไม่มีผลไพบูลย์
ทังไม่ยงัทายกให้ปลืมใจ พชืแม้น้อยอนับุคคลหว่านแล้วใน

๙. อังกุรเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุญสำเร็จที่ฝ่ามือ ๑๕๙



นาดี เมืຄอฝนหลัຄงสายนําโดยสมํຄาเสมอ ผลย่อมยงัชาวนาให้
ปลาบปลืมใจ แม้ฉันใด ทานแม้น้อยอนับุคคลบริจาคแล้วใน
ท่านผู้มศีีล ผู้มีคุณความดี ผู้คงทีຄ ย่อมมผีลมาก ฉันนันเหมอืน
กนั.

พระสงัคตีกิาจารยไ์ดต้ั งคาถานีไวว้า่ :-
บุคคลพงึเลอืกให้ทานในเขตทีຄให้แล้วมีผลมาก ทายกทัง

หลายครันเลอืกให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์ การเลอืกให้ทาน
พระสุคตทรงสรรเสริญ พระทกัขไิณยบุคคลเหล่าใด มีอยู่ใน
ชีวโลกนี ทานทีຄทายกให้แล้วในพระทกัขไิณยบุคคลเหล่านัน
ย่อมมผีลมาก เหมอืนพชืทีຄหว่านไว้ในนาดี ฉะนัน.

เรืຄององักุรเปรตนีนั นพระศาสดาทรงยกขึนแสดงดว้ยพระองคเ์อง
โดยนยัมอีาทิวา่ มหาทานอนัทา่นให้แลว้ดงันี เพืຄอจะทรงประกาศ
ความสมบรูณ์ แหง่พระทกัขไิณยบุคคลต่อหน้าแก่ เทวดาในหมืຄน
จกัรวาฬ ในภพดาวดงึส์ พระองคท์รงแสดงพระอภธิรรมในภพดาว-
ดงึสน์ั น ๓ เดอืน ในวนัมหาปวารณา ทรงแวดลอ้มแลว้หมูเ่ทพ ทรง
เป็นเทพยิຄงกวา่เทพ เสดจ็จากเทวโลกลงสู่สงักสัสนคร แลว้เสดจ็ถงึ
กรงุสาวตัถโีดยลาํดบั ประทบัอยูใ่นพระเชตวนัมหาวหิาร เพืຄอจะทรง
ประกาศความสมบรูณ์แหง่พระทกัขไิณยบุคคล ในทา่มกลางบรษิทั
๔ จงึทรงแสดงโดยพสิดาร โดยนยัมอีาทวิา่ เราไปเพืຄอประโยชน์แก่
ผูใ้ด. จงึยดึเอายอดเทศนา คอื จตุสจัจกถา. ในเวลาจบเทศนา สตัว์
หลายพนัโกฏเิหลา่นั น ไดต้รสัรูธ้รรมแลว้ แล.

จบ อรรถกถาองักุรเปตวตัถุที  ๙

๑๖๐ เปตวัตถุ



๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ

ว่าด้วยลูกให้ทานไม่พอใจตายเป็นเปรต
[๑๐๗] นางเปรตมีผวิพรรณน่าเกลยีดน่ากลวั มีผมยาวห้อยลงมา

จรดพืนดนิ คลมุตวัด้วยผม เข้าไปหาภิกษุอยู่ในทีຄพกักลางวนั
นัຄงอยู่ริมฝัຄ งแม่นําคงคา ได้กล่าวกะภิกษุนันดงันีว่า

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินตังแต่ตายมาจากมนุษยโลก ยงัไม่
ได้บริโภคข้าวหรือดืຄมนําเลย ตลอดเวลา ๕๕ ปีแล้ว ขอท่าน
จงให้นําดืຄมแก่ดฉัินผู้กระหายนําด้วยเถดิ.

ภกิษุนั นกลา่ววา่
แม่นําคงคามีนําเยน็ใสสะอาด ไหลมาแต่เขาหิมพานต์

ท่านจงตกัเอานําจากแม่นําคงคานันดืຄมเถดิ จะมาขอนํากะเรา
ทาํไม.

นางเปรตกลา่ววา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าดฉัินตกันําในแม่นําคงคานีเองไซร้

นํานันย่อมกลบักลายเป็นเลอืดปรากฏแก่ดฉัิน เพราะฉะนัน
ดฉัินจึงขอนําแก่ท่าน.

ภกิษุนั นถามวา่
๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ ๑๖๑



ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจหรือ นําใน
แม่นําคงคาจึงกลายเป็นเลอืดปรากฏแก่ท่าน.

นางเปรตนั นกลา่ววา่ :-
ดฉัินมีบุตรคนหนึຄงชืຄออุตตระ เป็นอุบาสกมีศรัทธา เขา

ได้ถวายจีวร บิณฑบาต ทีຄนอน ทีຄนัຄง และคลิานปัจจัย แก่
สมณะทังหลาย แต่ด้วยความไม่พอใจของดฉัิน เพราะดฉัิน
ถูกความตระหนีຄครอบงาํแล้ว ด่าเขาว่า เจ้าอตุตระ เจ้าถวาย
จีวร บิณฑบาต ทีຄนอน ทีຄนัຄงและคลิานปัจจัย แก่สมณะ
ทังหลาย ด้วยความไม่พอใจของเรานัน จงกลายเป็นเลอืด
ปรากฏแก่เจ้าในปรโลก เพราะวบิากแห่งกรรมนัน นําใน
แม่นําคงคาจึงกลายเป็นเลอืดปรากฏแก่ดฉัิน.

จบ อุตตรมาตุเปตวิตัถุที  ๑๐

อรรถกถาอุตตรมาตุเปติวัตถุที่ ๑๐
เรืຄองของนางเปรตผูเ้ป็นมารดาของนายอุตตระนี มคีาํเริຄมตน้วา่

ทิวาวิหารคตํ ภิกฺขุ ในเรืຄองนั น มกีารขยายความดงัต่อไปนี :-
เมืຄอพระศาสดาปรนิิพพานแลว้ เมืຄอปฐมมหาสงัคตีิเป็นไปแลว้

ท่านพระมหากจัจายนะ พรอ้มดว้ยภกิษุ ๑๒ รปู อยู่ในราวป่า
แหง่หนึຄง ไม่ไกลแต่กรงุโกสมัพี ก็สมยันั น อาํมาตย์คนหนึຄงของ
พระเจา้อุเทน ได้ทาํกาละแลว้. ก็ในกาลก่อน อาํมาตย์นั นได้เป็น
ผู้จดัตั งการงานในพระนคร. ลาํดบันั น พระราชาจงึรบัสั ຄงให้เรยีก
อตุตรมาณพผู้เป็นบุตรของอาํมาตย์นั นมา แลว้ทรงสถาปนาไว้ใน
ตาํแหน่งทีຄบดิาดาํรงอยูว่า่ เจา้จงดแูลการงานทีຄบดิาเจา้จดัตั งไว.้

๑๖๒ เปตวัตถุ



อุตตรมาณพนั น รบัพระดาํรสัแลว้ วนัหนึຄง ไดพ้านายชา่งไปป่า
เพืຄอตอ้งการไม้สาํหรบัซ่อมแซมพระนคร จงึเขา้ไปยงัทีຄอยู่ของทา่น
พระมหากจัจายนะในทีຄนั น เหน็พระเถระผูท้รงบงัสกุุลจวีร นั ຄงเงยีบ
อยู่ในทีຄนั น. จงึเลืຄอมใสในอริยิาบถ ได้กระทาํปฏสินัถารแลว้ นั ຄง
ณ สว่นขา้งหนึຄง พระเถระแสดงธรรมแก่เธอ. เธอสดบัธรรมแลว้
เกดิความเลืຄอมใสในพระรตันตรยั จงึตั งอยู่ในสรณะแลว้นิมนต์พระ
เถระดว้ยคาํวา่ ขา้แต่ทา่นผู้เจรญิ ขอทา่นพรอ้มดว้ยภกิษุทั งหลาย
จงรบัภตัตาหารเพืຄอจะฉนัในวนัพรุง่นีดว้ยความอนุเคราะห์กระผม
เถดิ. พระเถระรบันิมนต์โดยดุษณภีาพ. เธอกลบัจากทีຄนั นแลว้ไป
ยงันคร ไดบ้อกแก่อุบาสกเหลา่อืຄนวา่ขา้พเจา้ไดนิ้มนต์พระเถระเพืຄอ
ฉนัภตัตาหารในวนัพรุง่นี ถงึทา่นทั งหลายก็พงึมายงัโรงทานของ
ขา้พเจา้.

ในวนัทีຄ ๒ เวลาเชา้ตรู่ เธอให้จดัขาทนียะ และโภชนียะอนั
ประณตี แลว้ใหแ้จง้เวลา กระทาํการตอ้นรบัพระเถระผูม้าพรอ้มกบั
ภกิษุทั งหลาย ไหว้แลว้มุง่นําหน้าให้เขา้ไปยงัเรอืน ลาํดบันั นเมืຄอ
พระเถระและภกิษุทั งหลายนั ຄงบนอาสนะทีຄลาดดว้ยเครืຄองลาด อนั
เป็นกปัปิยะควรคา่มาก ทาํการบชูาดว้ยของหอม ดอกไม้ และธปู ให้
พระเถระและภกิษุเหลา่นั นอิຄมหนําดว้ยขา้วนําอนัประณตี เกดิความ
เลืຄอมใสกระทาํอญัชลีฟังอนุโมทนา เมืຄอพระเถระกระทาํอนุโมทนา
ภตัรเสรจ็แลว้ จงึถอืบาตรตามสง่ ออกจากนครแลว้ เมืຄอจะกลบั
วงิวอนวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ขอทา่นทั งหลายพงึเขา้มายงัเรอืนของ
ขา้พเจา้เป็นนิตย์ รู้วา่พระเถระรบัแลว้จงึกลบั. เธออุปัฏฐากพระ
เถระอยู่อยา่งนี ตั งอยู่ในโอวาทของทา่น ตั งอยู่ในโสดาปัตตผิลแลว้
และไดส้รา้งวหิารถวาย ทั งกระทาํใหญ้าตขิองตนทั งหมดเลืຄอมใสใน
พระศาสนา.

๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยลูกให้ทานไม่พอใจตายเป็นเปรต ๑๖๓



ฝ่ายมารดาของเธอมจีติถกูมลทนิคอืความตระหนีຄกลุม้รมุ จงึได้
บรภิาษอยา่งนีวา่ เมืຄอเรายงัตอ้งการ เจา้ใหส้ิຄงไรแก่พวกสมณะ สิຄง
นั นจงสาํเรจ็เป็นโลหติแก่เจา้ในปรโลก. แต่นางได้มจีติพลอยยนิดี
เตม็ใจอนุญาตกาํหางนกยงูกาํหนึຄงทีຄใหใ้นวนัฉลองวหิาร นางทาํกา-
ละแลว้เกดิในกาํเนิดเปรต กเ็พราะนางอนุโมทนาทานดว้ยกาํหางนก
ยงู นางจงึมผีมดาํสนิท มปีลายตวดัขึน ละเอยีด และยาว. ในคราว
ทีຄนางลงแมนํ่าคงคาดว้ยคดิวา่จกัดืຄมนํานั น แมนํ่าคงคาเตม็ไปดว้ย
เลอืด นางถกูความหวิกระหายครอบงาํเทีຄยวไปสิน ๕๕ ปี วนัหนึຄง
ได้เหน็พระกงัขาเรวตเถระนั ຄงพกักลางวนั ณ รมิฝัຄงแมนํ่าคงคา จงึ
เอาผมของตนปิดตวัเขา้ไปหา ขอนําดืຄม ซึຄงทา่นหมายกลา่วไวว้า่ :-

นางเปรตมีผวิพรรณน่าเกลยีดน่ากลวั มีผมยาวห้อยลงมา
จดพืนดนิ คลุมตวัด้วยผม เข้าไปหาภิกษุผู้อยู่ในทีຄพกักลางวนั.
ซึຄงนัຄงอยู่ริมฝัຄ งแม่นําคงคา ได้กล่าวกะภกิษุนีว่า.

คาถาทั ง ๒ นีพระสงัคตีกิาจารยไ์ดต้ั งไวใ้นเบืองตน้ ณ ทีຄนี.
กน็างเปรตนั นเขา้ไปหาพระเถระแลว้ เมืຄอจะขอนําดืຄม จงึกลา่ว

คาถานีวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินตังแต่ตายจากมนุษยโลกมา ยงัไม่

ได้บริโภคข้าวหรือดืຄมนําเลยตลอดเวลา ๕๕ ปีแล้ว ขอท่านจง
ให้นําดืຄมแก่ดฉัินผู้กระหายนําด้วยเถดิ.

เบืองหน้าแต่นี พงึทราบคาถาอนัวา่ดว้ยคาํและคาํโตต้อบของ
พระเถระ และของนางเปรต ดงัต่อไปนี

พระเถระกลา่ววา่ :-
แม่นําคงคานีมนํีาเยน็ใสสะอาด ไหลมาจากภูเขาหิมพานต์

๑๖๔ เปตวัตถุ



ท่านจงตกัเอานําจากแม่นําคงคานันดืຄมเถดิ จะมาขอนําดืຄมกะ
เราทาํไม.

นางเปรตกลา่ววา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าดฉัินตกันําในแม่นําคงคานีเองไซร้

นํานันย่อมกลบักลายเป็นโลหิตปรากฏแก่ดฉัิน เพราะฉะนัน
ดฉัินจึงขอนําดืຄมกะท่าน.

พระเถระถามวา่ :-
ท่านได้กระทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา หรือใจ นํา

ในแม่นําคงคาจึงกลายเป็นโลหิตปรากฏแก่ท่าน.
นางเปรตตอบวา่ :-

ดฉัินมีบุตรคนหนึຄงชืຄออุตตระ เป็นอุบาสก มีศรัทธา เขา
ได้ถวายจีวร บิณฑบาต ทีຄนอน ทีຄนัຄง และคลิานปัจจัย แก่
พระสมณะทังหลาย ด้วยความไม่พอใจของดฉัิน ดฉัินถูก
ความตระหนีຄครอบงาํแล้ว ด่าเขาว่า เจ้าอตุตระ เจ้าถวายจีวร
บิณฑบาต ทีຄนอน ทีຄนัຄง และคลิานปัจจัย แก่สมณะทังหลาย
ด้วยความไม่พอใจของเรานัน จงกลายเป็นเลอืดปรากฏแก่เจ้า
ในปรโลก เพราะวบิากแห่งกรรมนัน นําในแม่นําคงคาจึงกลาย
เป็นโลหิตปรากฏแก่ดฉัิน.

ลาํดบันั น ทา่นพระเรวตะ ได้ถวายนําดืຄมแก่ภกิษุสงฆ์ อุทศิให้
นางเปรตนั น เทีຄยวไปบณิฑบาต รบัภตัต์แลว้ ได้ถวายแก่ภกิษุทั ง
หลาย ถอืเอาผา้บงัสกุุล จากกองหยากเยืຄอเป็นตน้ ซกัแลว้ทาํให้
เป็นฟูกและหมอน ถวายแก่ภกิษุทั งหลาย อุทศิใหน้างเปรตนั น ดว้ย

๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ - ว่าด้วยลูกให้ทานไม่พอใจตายเป็นเปรต ๑๖๕



เหตุนั น นางเปรตนั น จงึได้ทพิยสมบตั.ิ นางไปยงัสาํนกัพระเถระ
แสดงทพิยสมบตัิทีຄตนได้แก่พระเถระ พระเถระประกาศประวตัินั น
แก่บรษิทั ๔ ผู้มายงัสาํนกัตน แลว้แสดงธรรมกถา ดว้ยเหตุนั น
มหาชนจงึเกดิความสงัเวช เป็นผู้ปราศจากความตระหนีຄ อนัเป็น
มลทนิ ยนิดยีิຄงในกุศลธรรม มทีานและศลีเป็นตน้. กเ็ปตวตัถุขอ้นี
พงึเหน็วา่ ทา่นยกขึนสูส่งัคายนา ในทุตยิสงัคตี.ิ

จบ อรรถกถาอุตตรมาตุเปตวิตัถุที  ๑๐

๑๖๖ เปตวัตถุ



๑๑. สุตตเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตอยากกลับไปมนุษยโลก
หญงิคนหนึຄงไปอยู่กบัเวมานิกเปรตตลอด ๗๐๐ ปี เกดิความ

เบืຄอหน่าย จงึกลา่วกะเวมานิกเปรตนั นวา่
[๑๐๘] เมืຄอก่อน ฉันได้ถวายด้ายแก่พระปัจเจกพทุธเจ้าซึຄงเข้าไป

ขอถงึเรือนของฉัน วบิากแห่งการถวายด้ายนัน ฉันจึงได้
เสวยผลอนัไพบูลย์อย่างนี ประการหนึຄง ผ้ามากมายหลาย
โกฏิบังเกดิแก่ฉัน วมิานของฉันเกลืຄอนกล่นไปด้วยดอกไม้น่า
รืຄนรมย์ วจิิตรด้วยรูปภาพต่าง ๆ เพยีบพร้อมไปด้วยเทพ-
บุตรเทพธิดาผู้เป็นบริวาร ฉันเลอืกใช้สอยนุ่งห่มตามชอบใจ
ถงึเพยีงนี สรรพวตัถุอนัปลืมใจมากมายก็ไม่หมดสินไป ฉัน
ได้รับความสุขความสําราญในวมิานนี เพราะอาศัยวบิากแห่ง
กรรมนัน ฉันกลบัไปสู่มนุษยโลกแล้ว จักทาํบุญให้มากขึน ข้า
แต่ลูกเจ้า ขอท่านจงนําฉันไปสู่ถิຄนมนุษย์เถดิ.

เวมานิกเปรตนั นกลา่ววา่
ท่านมาอยู่ในวมิานนีกว่า ๗๐๐ ปี เป็นคนแก่เฒ่าแล้ว จัก

ไปอยู่ในมนุษยโลกทาํไม อนึຄงญาติของท่านตายไปหมดแล้ว
ท่านไปจากเทวโลกนีสู่มนุษยโลกนันแล้ว จักกระทาํอย่างไร.

๑๑. สุตตเปตวัตถุ ๑๖๗



หญงินั นกลา่ววา่
เมืຄอฉันมาอยู่ในวมิานนี ๗ ปี ได้เสวยทพิยสมบัติและ

ความอิຄมหนําแล้ว ฉันกลบัไปสู่ถิຄนมนุษย์แล้ว จักทาํบุญให้
มากขึน ข้าแต่ลูกเจ้า ขอท่านจงนําฉันไปส่งถิຄนมนุษย์เถดิ.

เวมานิกเปรตนั น จบัหญงินั นทีຄแขน นํากลบัไปสูบ่า้นทีຄนางเกดิ
แลว้พดูกะหญงินั นซึຄงกลบัเป็นคนแก่ มกีาํลงัน้อยทีຄสดุวา่

ท่านพงึบอกชนแม้อืຄนทีຄมาสู่ทีຄนีຄ ว่า ท่านทังหลายจงทาํ
บุญเถดิ ท่านทังหลายจะได้รับความสุข เราได้เห็นเปรตทัง
หลาย ผู้ไม่ได้ทาํความดไีว้เดอืดร้อนอยู่ ฉันใด มนุษย์ทังหลาย
ก็ฉันนัน ก็หมู่สัตว์คอืเทวดาและมนุษย์กระทาํกรรมอนัมีสุข
เป็นวบิากแล้ว ย่อมเป็นผู้ดาํรงอยู่ในความสุข.

จบ สตุตเปตวตัถุที  ๑๑

อรรถกถาสุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
เรืຄองสตุตเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ อหํ ปเุร ปพพฺชิตสสฺ ภิกฺขโุน

ดงันี. อุปบตัิเหตุของเรืຄองนั นเป็นอยา่งไร. ไดย้นิวา่ ในหมูบ่า้น
ตาํบลหนึຄง ไม่ไกลแต่กรงุสาวตัถี เมืຄอพระศาสดา ยงัไม่เสดจ็อุบตัิ
ขึนนั นแล นบัขึนไป ๗๐๐ ปี ยงัมเีดก็คนหนึຄง อุปัฏฐากพระปัจเจก-
พทุธเจา้องคห์นึຄง. เมืຄอเธอเจรญิวยัแลว้ มารดาของเธอจงึไปขอนาง
กุลธดิาคนหนึຄง มาจากตระกลูทีຄเสมอกนั เพืຄอประโยชน์แก่บุตรนั น.
กใ็นวนัววิาหะนั นเอง กุมารนั น ไปอาบนํากบัพวกสหาย ถกูงกูดัตาย
ไป. อาจารยอ์กีพวกหนึຄงกลา่ววา่ ถกูยกัษ์จบักม็.ี เธอกระทาํกุศล-
กรรมไว้เป็นอนัมาก ดว้ยการอุปัฏฐากพระปัจเจกพทุธเจา้ บงัเกดิ

๑๖๘ เปตวัตถุ



เป็นวมิานเปรต เพราะคา่ทีຄตนมจีติปฏพิทัธใ์นเดก็หญงินั น. แต่เป็น
ผูม้ฤีทธิ ຈมาก มอีานุภาพมาก.

ลาํดบันั น เธอปรารถนาจะนํานางทารกิานั นมายงัวมิานของตน
จงึคดิวา่ ดว้ยอุบายอะไรหนอ นางจงึจะอภริมยใ์นทีຄนีกบัเรา ใหเ้ป็น
กรรมทีຄจะตอ้งอาํนวยผลในปัจจบุนั จงึพจิารณาถงึเหตุทีຄให้ได้เสวย
โภคสมบตัิอนัเป็นทพิย์นั น เหน็พระปัจเจกพทุธเจา้ กาํลงัทาํจวีร-
กรรมอยู่ จงึแปลงรปูเป็นคน ไปไหว้แลว้กลา่ววา่ ทา่นขอรบั ทา่น
ตอ้งการดา้ยหรอื. พระปัจเจกพทุธเจา้ตอบวา่ เราจะทาํจวีรกรรม
อุบาสก. เวมานิกเปรตนั นจงึกลา่ววา่ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นจงเทีຄยว
ขอดา้ย ในทีຄชืຄอโน้น ดงันีแลว้ได้ชีเรอืนของนางทารกิานั น. พระ
ปัจเจกพทุธเจา้ไดไ้ปในทีຄนั น ไดย้นือยู่ทีຄประตูเรอืน. ลาํดบันั น นาง
เหน็พระปัจเจกพทุธเจา้ยนือยู่ ในทีຄนั น มีจติเลืຄอมใส รู้วา่ พระผู้
เป็นเจา้ของเรามคีวามตอ้งการดา้ย จงึได้ให้ดา้ยกลุม่หนึຄง. ลาํดบั
นั น อมนุษยน์ั น ไดแ้ปลงเพศเป็นมนุษย์ ไปยงัเรอืนของนางทารกิา
ออ้นวอนมารดาของนางแลว้ อยูก่บันาง ๒-๓ วนั เพืຄอจะอนุเคราะห์
มารดาของนาง จงึทาํภาชนะทุกอยา่งในเรอืนนั น ให้เตม็ดว้ยเงนิ
และทอง แลว้เขยีนชืຄอไวข้า้งบนภาชนะทั งหมดนั น มอีนัใหรู้ว้า่นีเป็น
ทรพัยท์ีຄเทวดาให้ ใครไมค่วรเอาไป ดงันี จงึไดพ้าเดก็หญงินั นไปยงั
วมิานตน. มารดาของนางไดท้รพัย์เป็นอนัมาก ไดใ้หแ้ก่พวกญาติ
ของตน แก่คนกาํพรา้ และคนเดนิทางเป็นตน้ สว่นตนเองบรโิภค
แลว้ เมืຄอจะทาํกาละจงึแจง้แก่ญาตทิั งหลายวา่ ถา้ธดิาของเรามาไซร้
ทา่นจงใหท้รพัยนี์แลว้ไดต้ายไป.

ครั นกาลลว่งไป ๗๐๐ ปี แต่กาลนั น เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ของ
พวกเรา เสดจ็อุบตัขิึนในโลก ทรงประกาศธรรมจกัรอนับวร ประทบั
อยู่ ณ กรงุสาวตัถี โดยลาํดบั เมืຄอหญงินั นอยู่รว่มกบัอมนุษย์นั น

๑๑. สุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตอยากกลับไปมนุษยโลก ๑๖๙



ความราํคาญกเ็กดิขึน. นางเมืຄอจะกลา่วกะอมนุษยน์ั นวา่ ดลีะ พระ
ลกูเจา้ ขอทา่นจงนําดฉินักลบัไปสู่เรอืนของตนเถดิ ดงันีแลว้ ได้
กลา่วคาถาเหลา่นีวา่ :-

เมืຄอก่อนฉันได้ถวายด้ายแก่พระปัจเจกพทุธเจ้า ซึຄงได้
เข้าไปขอถงึเรือนของดฉัิน วบิากของการถวายด้ายนัน ด-ิ
ฉันจึงได้เสวยผลอนัไพบูลย์อย่างนี ประการหนึຄง ผ้ามากมาย
หลายโกฏิ บังเกดิแก่ดฉัิน วมิานของฉันเกลืຄอนกล่นไปด้วย
ดอกไม้ น่ารืຄนรมย์ วจิิตรด้วยรูปภาพต่าง ๆ เพยีบพร้อมไป
ด้วยเทพบุตร เทพธิดา ผู้เป็นบริวาร ฉันเลอืกใช้สอยนุ่งห่ม
ตามชอบใจถงึเพยีงนี สรรพวตัถุอนัปลืมใจมากมาย กไ็ม่หมด
สินไป ฉันได้รับความสุขความสําราญในวมิานนี เพราะอาศัย
วบิากแห่งกรรมนัน ฉันกลบัไปสู่มนุษยโลกแล้ว จักทาํบุญให้
มากขึน ข้าแต่ลูกเจ้า ขอท่านจงนําฉันกลบัไปสู่ถิຄนมนุษย์เถดิ.

อมนุษยน์ั น ครั นไดฟั้งดงันั นแลว้ เมืຄอไมป่รารถนาจะใหไ้ป ดว้ย
ความอนุเคราะห์ เพราะคา่ทีຄตนมีจติปฏพิทัธ์ในนางนั น จงึกลา่ว
คาถาวา่ :-

ท่านมาอยู่ในวมิานนีกว่า ๗๐๐ ปี เป็นคนแก่เฒ่าแล้ว จัก
ไปอยู่ในมนุษยโลกทาํไม อนึຄง ญาติของท่าน ตายไปหมดแล้ว
ท่านจากเทวโลกนีไปสู่มนุษยโลกนันแล้ว จักกระทาํอย่างไร.

หญงินั น อนัอมนุษย์นั นกลา่วแลว้อยา่งนี เมืຄอไม่เชืຄอคาํของ
อมนุษยน์ั น จงึกลา่วคาถาอกีวา่ :-

เมืຄอฉันอยู่ในวมิานนี ๗ ปี เท่านัน ได้เสวยทพิยสมบัติ
และความสุขอิຄมหนําแล้ว ฉันกลบัไปสู่ถิຄนมนุษย์แล้ว จักทาํ
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บุญให้มากขึน ข้าแต่ลูกเจ้า ขอท่านจงนําฉันกลบัไปสู่ถิຄน
มนุษย์เถดิ.

บรรดาบทเหลา่นั น ความวา่ ขา้แต่ลกูเจา้ เมืຄอฉนัอยู่ในทีຄนี
ชะรอยวา่ลว่งไปถงึ ๗ ปีทเีดยีว, นางกาํหนดกาลเวลาทีຄลว่งไปเป็น
อนัมากไมไ่ด้ จงึไดก้ลา่วอยา่งนั น เพราะคา่ทีຄตนเพยีบพรอ้มไปดว้ย
ทพิยสมบตัิ และสขุสมบตัถิงึ ๗๐๐ ปี.

กว็มิานเปรตนั น ถกูนางถามอยา่งนีแลว้ จงึพรํຄาสอนเธอมปีระ-
การต่าง ๆ แลว้กลา่ววา่ บดันีเธอ จกัไมอ่ยูใ่นทีຄนั น เกนิ ๗ วนั ทรพัย์
ทีຄเราให้แม่ของเจา้ฝังไว้มีอยู่ เจา้จงให้ทรพัย์นั นแก่สมณพราหมณ์
แลว้จงปรารถนาความอุบตัใินทีຄนีแหละ จงึจบัแขนนางวางไวท้ีຄกลาง
บา้น กลา่ววา่ เจา้พงึโอวาท ชนแม้เหลา่อืຄนผู้มาในทีຄนีวา่ ทา่นทั ง
หลาย จงทาํบุญตามกาํลงัเถดิ ดงันีแลว้จงึไป. ดว้ยเหตุนั น ทา่นจงึ
กลา่ววา่ :-

เวมานิกเปรตนัน จับแขนหญงินัน นํากลบัไปสู่บ้าน ทีຄ
นางเกดิ แล้วพูดกะหญงินัน ซึຄงกลบัเป็นคนแก่ มีกาํลงัน้อย
ทีຄสุดว่า ท่านพงึบอกชน แม้อืຄนทีຄมายงัทีຄนีว่า ท่านทังหลาย จง
ทาํบุญเถดิท่านทังหลาย จะได้รับความสุข.

คาํนั น มอีธบิายดงันีวา่ :- แน่ะนางผูเ้จรญิ ถงึทา่นกพ็งึทาํบุญ
แม้คนอืຄนทีຄมาในทีຄนี เพืຄอตอ้งการเยีຄยมบา้น ทา่นก็พงึวา่กลา่วสั ຄง
สอนวา่ ทา่นผูม้หีน้าผอ่งใส ทา่นจงเพง่ดูศรีษะเป็นประดจุทอ่นผา้ทีຄ
ถกูไฟไหม้ กจ็งทาํบุญมทีานและศลีเป็นตน้ และวา่ เมืຄอทาํบุญแลว้
ทา่นจะไดร้บัความสขุ อนัเป็นผลแหง่บุญนั น โดยแทจ้รงิทเีดยีว ไม่
ควรทาํความสงสยัในบุญนั น.

กแ็ล เมืຄอวมิานเปรตนั นกลา่วอยา่งนีแลว้จงึไป หญงินั น ไปยงั
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ทีຄอยู่ของหมู่ญาตติน ใหญ้าตเิหลา่นั นรูจ้กัตนแลว้ จงึถอืเอาทรพัยท์ีຄ
ญาตเิหลา่นั นมอบให้ เมืຄอจะใหท้านแก่สมณะและพราหมณ์ จงึไดใ้ห้
โอวาทแก่ชนผูม้าแลว้ ๆ สู่สาํนกัของตน จงึกลา่วสอนดว้ยคาถาวา่
:-

เราได้เห็นเปรตทังหลาย ผู้ไม่ได้ทาํความดีไว้ เดอืดร้อน
อยู่ฉันใด มนุษย์ทังหลายก็ฉันนัน ก็หมู่สัตว์คอืเทวดาและ
มนุษย์ กระทาํกรรมอนัมีความสุขเป็นวบิากแล้ว ย่อมเป็นผู้
ดาํรงอยู่ในความสุข.

กใ็นขอ้นี มอีธบิายดงันีวา่ เราเหน็พวกเปรต เหมอืนพวกมนุษย์
เดอืดรอ้นอยู่เพราะไม่ได้ทาํกุศลไว้ ทาํแต่อกุศล ถงึความคบัแคน้
ดว้ยความหวิและกระหายเป็นตน้ เสวยทกุข์อยา่งมหนัต.์ แต่เรา
ไดเ้หน็หมูส่ตัว์ ผูก้ระทาํกรรมอนัเป็นเหตุอาํนวยความสขุ ผูน้บัเนืຄอง
ในเทวดาและมนุษย์ ดว้ยกุศลกรรมทีຄตนทาํไวน้ั น และอกุศลกรรมทีຄ
ตนไม่ไดก้ระทาํไว้ ดาํรงอยู่ในความสขุ. เพราะฉะนั น ทา่นเมืຄอเวน้
ความชั ຄวใหห้า่งไกลแลว้ จงประกอบขวนขวายในการบาํเพญ็บุญ.

หญงินั น เมืຄอให้โอวาทอยา่งนี ได้บาํเพญ็มหาทาน ตลอด ๗
วนั เพืຄอสมณและพราหมณ์เป็นตน้ ในวนัทีຄ ๗ ตายไป บงัเกดิ
ในภพชั นดาวดงึส.์ ภกิษุทั งหลาย กราบทลูเรืຄองนั น แด่พระผู-้
มพีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ได้ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็น
อตัถุปปัตตเิหตุแลว้ จงึแสดงธรรมแก่บรษิทัผู้ถงึพรอ้มแลว้. แต่
เมืຄอวา่ โดยความแปลกกนั พระองค์ทรงประกาศถงึความทีຄทานทีຄ
บาํเพญ็ในพระปัจเจกพทุธเจา้ วา่ มผีลมากมอีานิสงสม์าก. มหาชน
ไดฟั้งดงันั นแลว้ เป็นผูป้ราศจากความตระหนีຄอนัเป็นมลทนิ ยนิดยีิຄง
ในบุญมทีานเป็นตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาสตุตเปตวตัถุที  ๑๑
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๑๒. กัณณมุณฑเปติวัตถุ

ว่าด้วยภรรยานอกใจสามีตายไปเป็นเปรต
พระเจา้พาราณสตีรสัถามนางเวมานิกเปรตวา่

[๑๐๙] สระโบกขรณีนีมีนําใสสะอาด มีบันไดทองคาํ ลาดด้วย
ทรายทองคาํ ในสระนันมีกลิຄนหอมฟุ้งน่ารืຄนรมย์ใจ ดาดดืຄน
ไปด้วยหมู่ไม้นานา มีลมรําเพยมาพดัเอากลิຄนหอมต่าง ๆ มา
ดารดาษด้วยบัวต่าง ๆ เกลืຄอนกล่นด้วยบัวขาวมีกลิຄนหอม
เจริญใจ อนัลมรําเพยพดัฟุ้งขจร ระงมไปด้วยเสียงหงส์และ
นกกะเรียน นกจักพรากมารํຄาร้องไพเราะจับใจ เกลืຄอนกล่น
ไปด้วยฝูงนกต่าง ๆ ส่งเสียงร้องอยู่องึมีຄ มีหมู่รุกขชาติอนั
มีดอกและผลนานาพรรณ ไม่มีเมอืงใดในมนุษย์เหมอืนเมอืง
ของท่านนี ปราสาทเป็นอนัมากของท่าน ล้วนแล้วด้วยทองคาํ
และเงนิ รุ่งเรืองงามสง่าไปทัຄวทัง ๔ ทศิโดยรอบ นางทาสี
๕๐๐ คอยบําเรอท่าน ประดบัด้วยกาํไรทอง นุ่งห่มผ้าทองคาํ
บัลลงัก์ของท่านมีมาก ซึຄงสําเร็จด้วยทองคาํและเงนิ ปูลาด
ด้วยหนังชะมดและผ้าโกเชาว์อนับุคคลจัดแจงไว้แล้ว ท่าน
จะเข้านอนบนบัลลงัก์ใด ก็สําเร็จดงัความปรารถนาทุกอย่าง
เมืຄอถงึเทีຄยงคนื ท่านลุกจากบัลลงัก์นันลงไปสู่สวนใกล้สระ
โบกขรณี ยนือยู่ทีຄฝัຄ งสระนันอนัมหีญ้าเขยีวอ่อนงดงาม ลาํดบั
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นัน สุนัขหูด้วนก็ขึนมาจากสระนัน กดัอวยัวะน้อยใหญ่ของ
ท่าน เมืຄอใด ท่านถูกสุนัขกดักนิแล้วเหลอืแต่กระดูก เมืຄอนัน
ท่านจึงลงสู่สระโบกขรณี ร่างกายก็กลบัมีเหมอืนเดมิ ภาย
หลงัจากเวลาลงสระโบกขรณี ท่านกลบัมอีวยัวะน้อยใหญ่เตม็
บริบูรณ์ งดงามดูน่ารัก นุ่งห่มแล้ว มาสู่สํานักของเรา ท่าน
ได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ และเพราะวบิากแห่ง
กรรมอะไร สุนัขหูด้วนจึงกดักนิอวยัวะน้อยใหญ่ของท่าน.

นางเวมานิกเปรตกราบทลูวา่
มีคฤหบดีคนหนึຄง เป็นอุบาสกผู้มีศรัทธา อยู่ในเมอืง

กมิพลิะ หม่อมฉันเป็นภรรยาของอุบาสกนัน เป็นคนทุศีล
ประพฤตินอกใจเขา เมืຄอหม่อมฉันนอกใจเขาอย่างนัน สามี
หม่อมฉันจึงพูดว่า การทีຄเธอประพฤตินอกใจฉันนันเป็นการ
ไม่เหมาะไม่สมควร และหม่อมฉันได้กล่าวมุสาวาทสบถอย่าง
ร้ายแรงว่า ฉันไม่ได้ประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจ
ถ้าฉันประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจ ขอให้สุนัขหู
ด้วนตวันีกดักนิอวยัวะน้อยใหญ่ของฉันเถดิ วบิากแห่งกรรม
อนัลามก คอื การประพฤตินอกใจสามีและมุสาวาททังสอง
อนัหม่อมฉันได้เสวยแล้วตลอด ๗๐๐ ปี เพราะกรรมอนัลามก
นัน สุนัขหูด้วนจึงกดักนิอวยัวะน้อยใหญ่ของหม่อมฉัน ข้า
แต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พระองค์มีอปุการะแก่หม่อมฉันมาก
พระองค์เสดจ็มาทีຄนีຄ เพืຄอประโยชน์แก่หม่อมฉัน หม่อมฉัน
พ้นดีแล้วจากสุนัขหูด้วน ไม่มีความโศก ไม่มีภัยแต่ทีຄไหน
ๆ ขอเดชะ หม่อมฉันขอถวายบังคมพระองค์ หม่อมฉันขอ
ประนมอญัชลีวงิวอนว่า ขอพระองค์จงเสวยกามสุขอนัเป็น
ทพิย์ รืຄนรมย์อยู่กบัหม่อมฉันเถดิ.

๑๗๔ เปตวัตถุ



พระราชาตรสัวา่
กามสุขอนัเป็นทพิย์เราเสวยแล้ว และรืຄนรมย์แล้วกบัท่าน

ดูก่อนนางผู้ประกอบด้วยความงาม เราขออ้อนวอนท่าน ขอ
ท่านจงรีบนําฉันกลบัเสียเถดิ.

จบ กณัณมณุฑเปตวิตัถุที  ๑๒

อรรถกถากัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงพระปรารภกณั-

ณมณุฑเปรต ตรสัพระคาถานีมคีาํเริຄมตน้วา่ โสณฺณโสปานผลกา
ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในกาลแหง่พระพทุธเจา้ ทรงพระนาม
วา่กสัสปะ ในกมิลินคร ยงัมีอุบาสกคนหนึຄงเป็นพระโสดาบนั มี
ฉนัทะรว่มกนักบัอุบาสก ๕๐๐ คน เป็นผูข้วนขวายในบุญกรรม มกีาร
ปลกูดอกไม้ สรา้งสะพาน และสรา้งทีຄจงกรม เป็นตน้อยู่ สรา้งวหิาร
ถวายพระสงฆ์ ไดไ้ปวหิารตามกาลเวลา พรอ้มกบัอุบาสกเหลา่นั น.
ฝ่ายภรยิาของอุบาสกเหลา่นั น เป็นอุบาสกิามคีวามพรอ้มเพรยีงกนั
และกนั ต่างถอืดอกไมข้องหอมและเครืຄองลบูไลเ้ป็นตน้ ไปยงัวหิาร
ตามกาลเวลา ไปพกัผอ่นในสภาอนัเป็นทีຄรืຄนรมยเ์ป็นตน้ ในระหวา่ง
ทาง.

ภายหลงัวนัหนึຄง นกัเลงหญงิ ๒-๓ คน นั ຄงประชมุกนัทีຄสภาแหง่
หนึຄง เมืຄออุบาสกิาเหลา่นั น พากนัไปพกัผอ่นในทีຄนั น เหน็รปูสมบตัิ
ของอุบาสกิาเหลา่นั น มจีติปฏพิทัธ์ รูว้า่ อุบาสกิาเหลา่นั นถงึพรอ้ม
ดว้ยศลี อาจารและคณุธรรม จงึสนทนากนัวา่ ใครสามารถจะทาํลาย
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ความด.ี ของอุบาสกิาแมค้นหนึຄง ในบรรดาอุบาสกิาเหลา่นั นได.้ ใน
นกัเลงเหลา่นั น นกัเลงคนหนึຄง กลา่ววา่ เราสามารถ. นกัเลงเหลา่
นั น ไดท้าํความสญัญาพนนักนัวา่ พวกเราจะทาํกรรมอนัเป็นเสนียด
จญัไร ดว้ยคา่จา้ง ๑,๐๐๐. เมืຄอทา่นทาํได้ เราจะใหท้รพัย์ ๑,๐๐๐ แก่
ทา่น เมืຄอทา่นทาํไม่ได้ ทา่นพงึให้ทรพัย์แก่เรา. เขาพยายามดว้ย
อุบายเป็นอเนก เมืຄออุบาสกิาเหลา่นั น มายงัสภา จงึดดีพณิ ๗ สาย มี
เสยีงเปลง่ออกไพเราะเพราะพริง ขบัเพลงขบัอนัประกอบดว้ยกาม-
คณุ มเีสยีงไพเราะทีเดยีว ให้หญงิคนหนึຄงในบรรดาอุบาสกิาเหลา่
นั น ถงึศลีวบิตัิ ดว้ยเสยีงเพลงขบั กระทาํการลว่งเกนิ ให้นกัเลง
เหลา่นั นพา่ยแพ้ไปดว้ยทรพัย์ ๑,๐๐๐. นกัเลงเหลา่นั น พา่ยแพ้ไป
ดว้ยทรพัย์ ๑,๐๐๐ แลว้จงึบอกแก่สามขีองนาง. สามถีามนางวา่
บุรษุเหลา่นั นได้กลา่วโดยประการทีຄเธอเป็นอยา่งนีหรอื ? นาง
ปฏเิสธวา่ ฉนัไมรู่เ้รืຄองเชน่นี เมืຄอสามไีม่เชืຄอ จงึแสดงสนุขัทีຄอยู่ใกล้
ไดท้าํการสบถวา่ ถา้ฉนัทาํกรรมชั ຄวเชน่นั นไซร้ ขอสนุขัดาํตวัหขูาด
นี จงกดัฉนั ซึຄงเกดิในภพนั น ๆ เถดิ. ฝ่ายหญงิ ๕๐๐ คน รูว้า่หญงิ
นั นประพฤตนิอกใจ ถกูสามทีว้งวา่ หญงินีทาํกรรมชั ຄวเชน่นี หรอืวา่
ไม่ไดท้าํ จงึกลา่วมสุาวา่ พวกเราไมรู่ก้รรมเหน็ปานนี จงึไดท้าํสบถ
วา่ ถา้พวกฉนัรู้ ขอใหพ้วกดฉินัพงึเป็นทาสหญงิ ของหญงินั นแหละ
ทกุ ๆ ภพไปเถดิ.

ลาํดบันั น หญงิผูป้ระพฤตนิอกใจนั น มหีทยัถกูความเดอืดรอ้น
นั นนั ຄนแลแผดเผา จงึซบูซดีไป ไม่นานนกัก็ตาย ไปบงัเกดิเป็นเว-
มานิกเปรตอยู่ทีຄรมิฝัຄงสระกณัณมณุฑแหง่หนึຄง บรรดาสระใหญ่ ๗
สระ ทีຄขนุเขาหมิวนัต.์ และรอบ ๆ วมิานของนาง ได้บงัเกดิสระ
โบกขรณีขึนสระหนึຄง อนัประกอบดว้ยการเสวยวบิากแหง่กรรมของ
นาง สว่นหญงิ ๕๐๐ คนทีຄเหลอื ทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นนางทาสขีอง
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หญงินั นนั ຄนแล ดว้ยอาํนาจกรรมทีຄทาํสบถไว.้ นางเสวยทพิยสมบตัิ
ตลอดกลางวนั เพราะผลแหง่บุญกรรมทีຄตนทาํไวใ้นกาลก่อนนั น พอ
ถงึเทีຄยงคนืก็ถกูพลงัแหง่กรรมชั ຄวตกัเตอืน จงึลุกขึนจากทีຄนอน ไป
ยงัฝัຄงสระโบกขรณ.ี สนุขัดาํตวัหนึຄงประมาณเทา่ลกูแพะ มรีปูรา่ง
น่ากลวั หูขาด มเีขียวโงง้ยาวคมกรบิ มนียัน์ตาเสมอืนกองถ่านไม้
ตะเคยีนทีຄลุกโพลงดแีลว้ มลีินเหมอืนกลไกแหง่สายฟ้าทีຄแลบออกมา
ไมข่าดระยะ มเีลบ็โงง้คมกรบิ มขีนน่าเกลยีดยาวแขง็ โผลข่ึนมาจาก
สระกณัณมณุฑะนั น แลว้ทาํนางผูไ้ปในทีຄนั น ใหล้ม้ลงทีຄภาคพืน เป็น
เสมอืนถกูความหวิจดัครอบงาํ ขม่ขู่ กดักนิ ใหเ้หลอืเพยีงรา่งกระดกู
แลว้คาบไปทิงทีຄสระโบกขรณี แลว้กห็ายไป. พรอ้มกบัทีຄสนุขัทิงรา่ง
ในสระโบกขรณนีั นนั ຄนแหละ นางกม็รีปูเป็นปกตเิดมิแลว้ ขึนสูว่มิาน
นอนอยูบ่นทีຄนอน. ฝ่ายหญงินอกนั น เสวยทกุขเ์ป็นทาสของนางนั น
นั ຄนแล. พวกหญงิทีຄอยูใ่นทีຄนั น ลว่งไป ๕๕๐ ปี ดว้ยประการฉะนี.

ลาํดบันั น หญงิเหลา่นั น เวน้จากชายเสยีแลว้ อยู่เสวยทพิย-
สมบตัิ มคีวามกระสนัอยู่ เกดิความเบืຄอหน่าย. ยงัมแีมนํ่าสายหนึຄง
ไหลออกจากสระกณัณมณุฑะ ในบรรดาสระใหญ่ ๗ สระนั น ออก
ทางชอ่งบรรพตแลว้ เขา้ไปยงัแมนํ่าคงคา. ก็ในทีຄใกล้แต่สถานทีຄ
อยูข่องหญงิเหลา่นั น ยงัมป่ีาไมแ้ถบหนึຄง เป็นเชน่กบัสวนอนังดงาม
ประกอบไปดว้ยตน้มะมว่ง ตน้ขนุนและนําเตา้เป็นตน้ ซึຄงมผีลเป็น
ทพิย.์ หญงิเหลา่นั น คดิพรอ้มกนัอยา่งนีวา่ เอาเถอะ พวกเรา จกัทิง
ผลมะมว่งเหลา่นีลงในแมนํ่านี, ผวิา่ไฉน ชายบางคน เหน็ผลไมนี้เขา้
เพราะความโลภในผลไม้ จะพงึมาในทีຄนีบา้ง พวกเราจกัอภริมยก์บั
ชายนั น. หญงิเหลา่นั น ไดก้ระทาํเหมอืนอยา่งทีຄคดินั น. กผ็ลมะมว่ง
ทีຄหญงิเหลา่นั น พากนัโยนลงไป บางผลดาบสเกบ็ได.้ บางผลพราน
ไพรเกบ็เอาไป บางผลกาแยง่เอาไป บางผลคลอ้งอยู่ทีຄรมิฝัຄง สว่น
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ผลหนึຄง ลอยไปตามกระแสนํา ในแมนํ่าคงคา ถงึกรงุพาราณสโีดย
ลาํดบั.

กส็มยันั น พระเจา้พาราณสี ทรงสรงสนานในแมนํ่าคงคา ทีຄเขา
ลอ้มไว้ดว้ยตาขา่ยโลหะ. ลาํดบันั น ผลไม้นั นลอยไปตามกระแส
แมนํ่ามาโดยลาํดบั ตดิอยู่ทีຄตาขา่ยโลหะ. พวกราชบุรษุเหน็ผล
มะมว่งทพิย์ขนาดใหญ่ สมบรูณ์ดว้ยสี กลิຄน และรส นั นเขา้จงึนํา
เขา้ไปถวายแก่พระราชา. พระราชาทรงหยบิเอาสว่นหนึຄงของผล
มะมว่งนั น เพืຄอจะทดลอง จงึพระราชทานให้แก่เพชฌฆาตคนหนึຄง
ทีຄพระองค์ทรงตั งไวใ้นเรอืนจาํกนิ. เขาเคียวกนิผลไมน้ั นแลว้กลา่ว
วา่ ขา้แต่สมมตุเิทพ ผลไม้เชน่นี ขา้พระองค์ไม่เคยเคียวกนิเลย
ผลมะมว่งนี ชะรอยวา่จะเป็นของทพิย.์ พระราชาได้พระราชทาน
อกีชินหนึຄงแก่เพชฌฆาตนั น. เพชฌฆาตเคียวกนิผลมะมว่งนั น
แลว้ ปราศจากหนงัเหีຄยวและผมหงอก มีรปูรา่งน่าพงึใจ ได้เป็น
ประหนึຄงตั งอยู่ในวยัหนุ่ม. พระราชาทอดพระเนตรเหน็ดงันั น ทรง
เกดิอศัจรรยพ์ระทยั ไมเ่คยมี จงึเสวยผลมะมว่งนั นบา้ง ไดร้บัความ
วเิศษในพระวรกาย จงึตรสัถามพวกมนุษย์วา่ ผลมะมว่งทพิย์เหน็
ปานนี มอียู่ทีຄไหน ? พวกมนุษยก์ราบทลูอยา่งนี ไดย้นิวา่ มอียู่ทีຄ
ขนุเขาหมิพานต์ พระเจา้ขา้. พระราชาตรสัวา่ กใ็ครสามารถจะนํา
เอามะมว่งเหลา่นั นมาได.้ พวกมนุษยก์ราบทลูวา่พรานไพร ยอ่มรู้
พระเจา้ขา้.

พระราชารบัสั ຄงใหเ้รยีกพวกพรานไพรมา จงึแจง้เรืຄองนั นใหพ้วก
พรานไพรทราบ ได้พระราชทานทรพัย์ ๑,๐๐๐ กหาปณะแก่พราน
ไพรผู้หนึຄง ทีຄพวกพรานไพรเหลา่นั นเลอืกมา จงึสง่พรานไพรคน
นั นไป ดว้ยพระดาํรสัวา่ เจา้จงไป จงรบีนําเอาผลมะมว่งนั นมาให้
เรา. พรานไพรนั นได้ให้ทรพัย์ ๑,๐๐๐ กหาปณะนั น แก่บุตรและ
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ภรยิา แลว้ถอืเอาเสบยีง มุง่หน้าไปสระกณัณมณุฑะ ตรงกนัขา้มกบั
แมนํ่าคงคา ลว่งเลยถิຄนมนุษย์ไป พบดาบสองค์หนึຄงทีຄประเทศหา่ง
ประมาณ ๖๐ โยชน์ จากสระกณัณมณุฑะ เดนิไปตามทางทีຄดาบสนั น
บอกให้ พบดาบสอกีองคห์นึຄงทีຄประเทศหา่งประมาณ ๓๐ โยชน์ เดนิ
ไปตามทางทีຄดาบสนั นบอกให้ พบดาบสอกีองค์หนึຄง ในทีຄประมาณ
๑๕ โยชน์ จงึไดบ้อกเหตุทีຄตนมาแก่ดาบสนั น. ดาบสพรํຄาสอนเธอ
วา่ ตั งแต่นีไป เธอจะละแมนํ่าคงคาใหญ่สายนีเสยี อาศยัแมนํ่าน้อย
นี เดนิทวนกระแสไป ในคราวทีຄทา่นเหน็ชอ่งบรรพตแลว้ พงึเขา้ไป.
กแ็มนํ่าสายนี ในเวลากลางคนื จะไม่ไหล. เพราะฉะนั น แมนํ่านั น
จงึเหมาะแก่การไปของทา่น. โดยลว่งไป ๒-๓ โยชน์ ทา่นกจ็กัเหน็
ผลมะมว่งเหลา่นั น. เขาได้ทาํตามนั นแลว้ พอพระอาทติย์อุทยัขึน
ไดถ้งึสวนมะมว่ง อนัเป็นทีຄน่ารืຄนรมยใ์จยิຄงนกั เป็นภมูภิาคทีຄโชตชิว่ง
ไปดว้ยขา่ยแหง่รศัมขีองรตันะต่าง ๆ งดงามไปดว้ยสว่นแหง่ป่าทีຄมี
ผลมาก มแีมกไม้ มสีาขาปกคลุมเป็นดจุเพดาน หมู่วหิกนานาชนิด
กส็ง่เสยีงรํຄารอ้ง.

ลาํดบันั น พวกหญงิอมนุษย์เหลา่นั น เหน็พรานไพรนั นเดนิมา
แต่ไกล จงึวิຄงเขา้ไปดว้ยหมายใจวา่ คนนีเป็นทีຄพึຄงของเรา คนนีเป็น
ทีຄพึຄงของเรา. ก็พรานไพรนั น พอเหน็หญงิเหลา่นั นเขา้ จงึตกใจ
กลวั รอ้ง หนีไป เพราะตนไม่ไดท้าํบุญกรรมอนัเหมาะสมทีຄจะเสวย
ทพิยสมบตัิในทีຄนั นรว่มกบัหญงิเหลา่นั นได้ จงึไปถงึกรงุพาราณสี
โดยลาํดบัแลว้กราบทลูเรืຄองนั น แด่พระราชา. พระราชาทรงสดบั
เรืຄองนั นแลว้ จงึเกดิความหวงัเพืຄอจะเหน็หญงิเหลา่นั น และ เพืຄอ
จะบรโิภคผลมะมว่งทั งหลาย จงึใหพ้วกอาํมาตยส์าํเรจ็ราชการแทน
พระองค์ ทรงผกูสอดกาํธนู เหน็บพระขรรค์ โดยอา้งวา่จะไปลา่เนือ
มมีนุษย์ ๒-๓ คน เป็นบรวิาร เสดจ็ไปตามทางทีຄพรานไพรนั นนั ຄน
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แหละชีแนะให้ จงึพกัพวกมนุษย์ไว้ในทีຄระยะ ๒-๓ โยชน์ จงึพา
เฉพาะพรานไพรไปโดยลาํดบั ให้พรานไพรแม้นั น กลบัจากทีຄนั น
พอพระอาทติยอุ์ทยั กเ็สดจ็เขา้ถงึสวนมะมว่ง. ลาํดบันั น พวกหญงิ
เหลา่นั น เหน็บุรษุผู้งามดุจเทพบุตรนั น เหมอืนเกดิในภพใหม่ จงึ
ตอ้นรบั รู้วา่เขาเป็นพระราชา จงึเกดิความรกัและความนบัถอืมาก
ใหอ้าบนําโดยเคารพ ใหป้ระดบัตกแต่งดว้ยดี ดว้ยผา้ เครืຄองอลงัการ
ดอกไม้ ของหอม และเครืຄองลบูไล้ ยกขึนสู่วมิาน ใหบ้รโิภคโภชนะ
อนัเป็นทพิย์ มรีสเลศิต่าง ๆ แลว้ไดเ้ขา้ไปนั ຄงใกลเ้ขาตามสมควรแก่
ความปรารถนา.

ครั นลว่งไป ๑๕๐ ปี พระราชาเสดจ็ลุกขึน ในเวลาเทีຄยงคนื
ประทบันั ຄงทอดพระเนตรเหน็นางเปรต ผูป้ระพฤตลิว่งเกนินั น กาํลงั
เดนิไปยงัฝัຄงสระโบกขรณี มีความประสงค์จะทดลองดู จงึตามไป
ดว้ยคดิวา่ เพราะเหตุไรหนอ หญงินี จงึไปในเวลานี. ลาํดบันั น พระ
ราชาเหน็นางผู้ไปในทีຄนั น กาํลงัถกูสนุขักดั เมืຄอไมรู่้วา่ นีຄอะไรกนั
หนอ จงึทดลอง ๒-๓ วนั จงึคดิวา่ สนุขันี ชะรอยจะเป็นศตัรแูก่หญงิ
นี จงึพุง่หลาวอนัลบัดแีลว้ ปลงสนุขัใหเ้สยีชวีติ และโยนรา่งหญงินั น
ให้ลงยงัสระโบกขรณี เหน็รปูทีຄตนได้เหน็ครั งก่อนแลว้ จงึตรสัถาม
ประวตัขิองนางนั นดว้ยคาถา ๑๒ คาถาวา่ :-

สระโบกขรณีนี มีนําใสสะอาด มีบันไดทองคาํลาดด้วย
ทรายทองโดยรอบ ในสระนันมกีลิຄนหอมฟุ้งน่ารืຄนรมย์ใจ ดาด
ดืຄนไปด้วยหมู่ไม้นานาชนิด มีกลิຄนต่าง ๆ หอมตลบไปด้วย
ลมรําเพยพดัดารดาษด้วยบัวต่าง ๆ เกลืຄอนกล่นด้วยบัวขาว
มีกลิຄนหอมเจริญใจ อนัลมรําเพยพดัฟุ้งขจร เสียงระงมไป
ด้วยหงษ์และนกกะเรียน นกจักพรากมารํຄาร้องไพเราะจับใจ
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เกลืຄอนกล่นไปด้วยฝูงนกต่าง ๆ ส่งเสียงร้องอืออึง มีหมู่
รุกขชาติ อนัมีดอกและผลนานาพรรณ ไม่มีเมอืงใด ในมนุษย์
เหมอืนเมอืงของท่านนีเลย ปราสาทเป็นอนัมากของท่าน ล้วน
แล้วด้วยทองคาํและเงนิ รุ่งเรืองงามสง่าไปทัຄวทัง ๔ ทศิโดย
รอบ นางทาสี ๕๐๐ คน คอยบําเรอท่าน ประดบัด้วยกาํไล
ทองคาํ นุ่งห่มผ้าขลบิทองคาํ บัลลงัก์ของท่านมมีาก ซึຄงสําเร็จ
ด้วยทองคาํและเงนิ ปูลาดด้วยหนังชะมด และผ้าโกเชาว์ อนั
บุคคลจัดแจงไว้แล้ว ท่านจะเข้านอนบนบัลลงัก์ใด กสํ็าเร็จดงั
ความปรารถนาทุกอย่าง เมืຄอถงึเทีຄยงคนื ท่านลุกจากบัลลงัก์
นันลงไปสู่สวนใกล้สระโบกขรณี ยนือยู่ทีຄฝัຄ งสระนัน อนัมี
หญ้าเขยีวอ่อนงดงาม ลาํดบันัน สุนัขหูด้วน ก็ขึนมาจากสระ
นัน กดัอวยัวะน้อยใหญ่ของท่าน เมืຄอใดท่านถูกสุนัขกดักนิ
แล้ว เหลอืแต่กระดูก เมืຄอนันท่านจึงลงสู่สระโบกขรณี ร่างกาย
กก็ลบัเป็นเหมอืนเดมิ ภายหลงัจากเวลาลงสระโบกขรณี ท่าน
กลบัมีอวยัวะน้อยใหญ่เตม็บริบูรณ์งดงาม ดูน่ารัก นุ่งห่มแล้ว
มาสู่สํานักของเรา ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจ
หรือเพราะวบิากแห่งกรรมอะไร สุนัขหูด้วนจึงกดักนิอวยัวะ
น้อยใหญ่ของท่าน.

นางเปรตนั น ถกูพระราชาตรสัถามแลว้อยา่งนี เมืຄอจะกลา่ว
ประวตัขิองตนตั งแต่ตน้แดพ่ระราชานั น จงึกลา่วคาถา ๕ คาถาวา่ :-

มีคฤหบดี คนหนึຄง เป็นอุบาสก มีศรัทธา อยู่ในเมอืง
กมิลิะ หม่อมฉันเป็นภริยาของอุบาสกนัน ประพฤตินอกใจ
เขา เมืຄอหม่อมฉันประพฤตินอกใจเขาอย่างนัน สามหีม่อมฉัน
จึงคดิว่า การทีຄเธอประพฤตินอกใจฉันนัน เป็นการไม่เหมาะ
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ไม่สมควร แต่หม่อมฉันได้กล่าวมุสาวาทสบถอย่างร้ายแรง
ว่า ฉันไม่ได้ประพฤตินอกใจท่าน ด้วยกายหรือด้วยใจ ถ้า
ฉันประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจไซร้ ขอให้สุนัขหู
ด้วนตวันี กดักนิอวยัวะน้อยใหญ่ของฉันเถดิ วบิากแห่งกรรม
อนัลามก คอืการประพฤตินอกใจสามี และมุสาวาททัง ๒ อนั
หม่อมฉันได้เสวยแล้วตลอด ๗๐๐ ปี เพราะกรรมอนัชัຄวนัน
สุนัขหูด้วนจึงกดักนิอวยัวะน้อยใหญ่ของหม่อมฉัน.

ก็แลนางเปรตนั น ครั นกลา่วอยา่งนีแลว้ เมืຄอจะระบุอุปการะทีຄ
พระราชาทาํแก่ตนจงึกลา่วคาถา ๒ คาถาวา่ :-

ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระองค์มีอปุการะแก่หม่อม-
ฉันมาก พระองค์เสดจ็มาในทีຄ นี เพืຄอประโยชน์แก่หม่อม-
ฉัน หม่อมฉันพ้นดีแล้วจากสุนัขหูด้วน ไม่มีความเศร้าโศก
ไม่มีภัยแต่ทีຄไหน ๆ ขอเดชะ หม่อมฉันขอถวายบังคมพระ-
องค์ หม่อมฉันขอประนมอญัชลีวงิวอนว่า ขอพระองค์จง
เสวยกามสุขอนัเป็นทพิย์ รืຄนรมย์อยู่กบัหม่อมฉันเถดิ.

แต่วา่พระราชามพีระประสงคจ์ะเสดจ็กลบัไปพระนคร โดยสว่น
เดยีวเทยีว เมืຄอจะประกาศอธัยาศยัของพระองคอ์กี จงึไดก้ลา่วคาถา
สดุทา้ยวา่ :-

กามสุขอนัเป็นทพิย์ เราได้เสวยแล้ว และรืຄนรมย์แล้วกบั
ท่าน ดูก่อนนางผู้ประกอบด้วยความงดงาม เราขออ้อนวอน
ต่อท่าน ขอท่านจงรีบนําฉันกลบัไปเสียเถดิ.

ลาํดบันั น นางเวมานิกเปรตนั น ครั นสดบัพระดาํรสัของพระราชา
แลว้ แทบจะอดกลั นความทกุข์ในความพลดัพรากจากกนัมไิด้ มี
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หวัใจวา้วุน่ เพราะอาดรูดว้ยความเศรา้โศก มีรา่งกายสั ຄนหวั ຄนไหว
ถงึจะออ้นวอนดว้ยอุบายมปีระการต่าง ๆ เมืຄอไมอ่าจจะใหพ้ระราชา
ประทบัอยูใ่นทีຄนั นได้ จงึนําพระราชาพรอ้มดว้ยรตันะอนัควรคา่ เป็น
จาํนวนมาก ไปยงัพระนคร ให้เสดจ็ขึนสู่ปราสาท ครํຄาครวญราํพนั
แลว้ จงึไปยงัทีຄอยู่ของตนตามเดมิ. ฝ่ายพระราชา ครั นเหน็ดงันั น
แลว้ จงึเกดิความสลดพระทยั บาํเพญ็บุญกรรมมีทานเป็นตน้ ได้
เป็นผูม้สีวรรคเ์ป็นทีຄไปในเบืองหน้า.

ครั นเมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ของพวกเรา เสดจ็อุบตัิขึนในโลก
ทรงประกาศพระธรรมจกัรอนับวร ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถีโดยลาํ-
ดบั วนัหนึຄง ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ เทีຄยวจารกิไปยงับรรพต เหน็
หญงินั น พรอ้มดว้ยบรวิาร จงึถามถงึกรรมทีຄนางทาํไว.้ นางเลา่
เรืຄองทั งหมดนั น ตั งแต่ตน้แก่พระเถระ. พระเถระแสดงธรรมแก่
หญงิเหลา่นั น. พระเถระกราบทลูเรืຄองนั น แด่พระผูม้พีระภาคเจา้.
พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุแลว้
จงึทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้. มหาชนไดค้วามสลดใจ
งดจากความชั ຄว บาํเพญ็บุญกรรมมทีานเป็นตน้ ไดม้สีวรรคเ์ป็นทีຄไป
ในเบืองหน้า ฉะนีแล.

จบ อรรถกถากณัณมณุฑเปตวิตัถุที  ๑๒
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๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ

ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพรหมทัตต์มี
๘๖,๐๐๐ องค์

[๑๑๐] พระเจ้าพรหมทตัผู้เป็นใหญ่ ได้เสวยราชสมบัติในแคว้น
ปัญจาลราช เมืຄอวนัคนืล่วงไป ๆ พระองค์ก็เสดจ็สวรรคต
พระนางเจ้าอพุพรีมเหสี เสดจ็ไปยงัพระเมรุมาศ แล้วทรง
กรรแสงอยู่ เมืຄอพระนางไม่เห็นพระเจ้าพรหมทตั กรรแสงว่า
พรหมทตั ๆ ก็ดาบสผู้เป็นมุนีสมบูรณ์ด้วยจรณญาณ ได้มา
ทีຄพระนางอุพพรีประทบัอยู่นัน ท่านได้ถามชนทังหลายทีຄมา
ประชุมกนัในทีຄนันว่า นีຄเป็นเมรุมาศของใคร มีกลิຄนหอมต่าง
ๆ ฟุ้งตลบไป หญงินีเป็นภรรยาของใคร เมืຄอไม่เห็นพระเจ้า
พรหมทตัผู้เป็นใหญ่ ซึຄงเสดจ็ไปแล้วไกลจากโลกนี ครํຄาครวญ
อยู่ว่า พรหมทตั ๆ ชนทีຄมาประชุมกนัอยู่ในทีຄนันกล่าวตอบว่า
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นีຄเป็นพระเมรุมาศของพระเจ้าพรหมทตั
ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ นีຄเป็นพระเมรุมาศของพระเจ้าพรหมทตั
มีกลิຄนหอมฟุ้งตลบไป หญงินีเป็นพระมเหสีของท้าวเธอ เมืຄอ
ไม่เห็นพระเจ้าพรหมทตัพระราชสวามี ซึຄงเสดจ็ไปไกลจาก
โลกนี ทรงกรรแสงอยู่ว่า พรหมทตั ๆ.
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ดาบสจงึถามวา่
พระราชามพีระนามว่าพรหมทตั ถูกเผาในป่าช้านี ๘๖,๐๐๐

พระองค์แล้ว บรรดาพระเจ้าพรหมทตัเหล่านัน พระนางทรง
กรรแสงถงึพระเจ้าพรหมทตัพระองค์ไหน.

พระนางอุพพรตีรสัตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระราชาพระองค์ใดเป็นพระราช-

โอรสของพระเจ้าจุฬนี ทรงเป็นใหญ่อยู่ในแคว้นปัญจาลราช
ดฉัินเศร้าโศกถงึพระราชาพระองค์นัน ผู้เป็นพระราชสวามี
ทรงประทานสิຄงของทีຄน่าใคร่ทุกอย่าง.

ดาบสกลา่ววา่
พระราชาทุกพระองค์ทรงพระนามว่าพรหมทตัเหมอืน

กนั ทังหมดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุฬนี เป็นใหญ่
อยู่ในแคว้นปัญจาลราช พระนางเป็นพระมเหสีของพระราชา
เหล่านันทังหมดโดยลาํดบักนัมา เหตุไรพระนางจึงเว้นพระ
ราชาองค์ก่อน ๆ มากรรแสงถงึแต่พระราชาองค์หลงัเล่า.

พระนางอุพพรตีรสัตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ดฉัินเกดิเป็นแต่หญงิตลอดกาลนาน

เท่านันหรือ หรือเกดิเป็นบุรุษบ้าง ท่านพูดถงึแต่การทีຄดฉัิน
เป็นหญงิในวฏัสงสารเป็นอนัมาก.

ดาบสตอบวา่
บางคราวพระนางเกดิเป็นหญงิ บางคราวก็เกดิเป็นบุรุษ

บางคราวก็เข้าถงึกาํเนิดปศุสัตว์ ทีຄสุดแห่งอตัภาพทังหลาย
อนัเป็นอดตี ย่อมไม่ปรากฏอย่างนี.
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พระนางอุพพรตีรสัวา่
ท่านดบัความกระวนกระวายทังปวงของดฉัิน ผู้เร่าร้อน

อยู่ให้หายเหมอืนบุคคลเอานําดบัไฟทีຄราดนํามนั ฉะนัน ท่าน
ได้บรรเทาความโศกถงึพระสวามีของดฉัิน ผู้ถูกความโศก
ครอบงาํแล้ว ถอนขึนแล้วหนอซึຄงลูกศรคอืความโศกอนัเสียบ
แทงทีຄหทยัของดฉัิน ข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนี ดฉัินเป็นผู้มีลูกศร
คอื ความโศกอนัท่านถอนขึนได้แล้ว เป็นผู้เยน็ลงแล้ว ดฉัิน
จะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้อกีเพราะได้ฟังคาํของท่าน

พระนางอุพพรี ฟังคาํสุภาษติของดาบส ผู้เป็นสมณะนัน
แล้ว ถอืบาตรและจีวรออกบวชเป็นบรรพชิต ครันออกบวช
แล้ว เจริญเมตตาจิตเพืຄอเข้าถงึพรหมโลก พระนางอุพพรีนัน
เมืຄอท่องเทีຄยวไปสู่บ้านหนึຄงจากบ้านหนึຄง สู่นิคมและราชธานี
ทังหลาย ได้เสดจ็สวรรคตทีຄบ้านอุรุเวลา พระนางเบืຄอหน่าย
ความเป็นหญงิ เจริญเมตตาจิตเพืຄอบังเกดิในพรหมโลก จึงได้
เป็นผู้เข้าถงึพรหมโลก.

จบ อุพพรเีปตวิตัถุที  ๑๓

อรรถกถาอุพพรีเปติวัตถุที่ ๑๓
เรืຄองนางอุพพรเีปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ อหุ ราชา พรฺหมฺทตโฺต

ดงันี. พระศาสดา เมืຄอประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรง
ปรารภอุบาสกิาคนหนึຄง. เลา่กนัมาวา่ ในกรงุสาวตัถี ไดม้สีามขีอง
อุบาสกิาคนหนึຄงตายไป. อุบาสกิานั นก็อาดรูเพราะความทกุข์ ใน
การพลดัพรากจากสามี เศรา้โศก เดนิรอ้งไหไ้ปยงัป่าชา้. พระผูม้-ี
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พระภาคเจา้ ทรงเหน็อุปนิสยัสมบตัแิหง่โสดาปัตตผิลของนาง ทรง
มีพระมนสัอนัพระกรณุากระตุน้เตอืน จงึเสดจ็ไปยงัเรอืนของนาง
ประทบันั ຄงบนบญัญตัอาสน์. อุบาสกิาเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ถวาย
บงัคมแลว้ นั ຄงอยู่ ณ ทีຄควรขา้งหนึຄง. ลาํดบันั น พระศาสดาตรสั
กะนางวา่ อุบาสกิา เธอเศรา้โศกไปทาํไม. เมืຄอนางทลูวา่ อยา่ง
นั น พระพทุธเจา้ขา้ หมอ่มฉนัเศรา้โศก เพราะพลดัพรากจากสามี
สดุทีຄรกั ทรงมพีระประสงคจ์ะใหน้างปราศจากความเศรา้โศก จงึได้
นําอดตีนิทานมาวา่ :-

ในอดตีกาล ในกปิลนครแควน้ปัญจาละ ไดม้พีระราชาพระนาม
วา่ พรหมทตั พระองค์ทรงละการลุแก่อคติ ทรงยนิดีในการทาํ
ประโยชน์แก่ประชาชนในแวน่แควน้ของพระองค์ ไม่ทรงให้ราช-
ธรรม ๑๐ ประการเสยีหายครองราชสมบตัิอยู่ บางคราวประสงค์
จะทรงสดบัวา่ ในแวน่แควน้ของพระองค์ มใีครพดูอะไรกนับา้ง จงึ
ปลอมเป็นชา่งหกู พระองคเ์ดยีวไมม่เีพืຄอน เสดจ็ออกจากนคร เทีຄยว
ไปจากบา้นถงึบา้น จากชนบทถงึชนบท ทรงเหน็แวน่แควน้ทั ຄวไป
ไมม่เีสียนหนาม ไม่เบยีดเบยีน (ทั ง) พวกคนตืຄนตวัอยู่อยา่งไม่ตอ้ง
ปิดประตูเรอืน ทรงเกดิความโสมนสั จงึเสดจ็กลบัมุง่มายงัพระนคร
จงึเสดจ็เขา้ไปยงัเรอืนของหญงิหมา้ยยากจนคนหนึຄงในหมูบ่า้นแหง่
หนึຄง. นางเหน็พระองคจ์งึกลา่วถามวา่ ดูก่อนเจา้ ทา่นเป็นใครและ
มาจากไหน. พระราชาตรสัวา่ นางผู้เจรญิ ฉนัเป็นชา่งหกู เทีຄยว
รบัจา้งทาํการทอผา้ ถา้ทา่นมกีจิในการทอผา้ ทา่นจงใหอ้าหารและ
คา่จา้ง ฉนัจะทาํงานใหแ้มแ้ก่ทา่น หญงิหมา้ยกลา่ววา่ ฉนัไมม่งีาน
หรอืคา่จา้ง ดูก่อนเจา้ ทา่นจงทาํงานของคนอืຄนเถดิ. พระราชา
นั น ประทบัอยูท่ีຄนั น ๒-๓ วนั ทรงเหน็ธดิาของนางเพยีบพรอ้มดว้ย
ลกัษณะของผูม้บุีญมโีชค จงึตรสักะมารดาของนางวา่ หญงิคนนี ใคร
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ๆ ทาํการหวงแหนแลว้หรอืยงั ถา้ยงัไมม่ใีคร ๆ หวงแหน ทา่นจงให้
เดก็หญงิคนนีแก่เรา เราสามารถทาํอุบายเครืຄองเลียงชพีตามความ
สบายแก่พวกทา่นได้ หญงิหมา้ยนั นรบัคาํ แลว้ได้ถวายธดิานั นแก่
พระราชา.

พระราชา ทรงอยู่กบันางนั น ๒-๓ วนั จงึพระราชทานทรพัย์
๑,๐๐๐ กหาปณะ แก่นางแลว้ตรสัวา่ เพยีง ๒-๓ วนัเทา่นั น เรากจ็กั
กลบั แน่ะนางผูเ้จรญิ เจา้อยา่กระสนัไปเลย ดงันีแลว้ จงึเสดจ็ไปยงั
พระนครของพระองค์ ทรงรบัสั ຄงใหส้รา้งหนทางในระหวา่ง พระนคร
กบับา้นนั น ให้สมํຄาเสมอให้ประดบัแลว้เสดจ็ไปในทีຄนั น ดว้ยราชา-
นุภาพอนัใหญ่แลว้ ให้ตั งนางทารกิานั นไว้ ในกองกหาปณะ แลว้
ให้อาบดว้ยหมอ้นําทองคาํและหมอ้นําเงนิ แลว้ให้ตั งชืຄอวา่ อพุพรี
แลว้ทรงสถาปนาไว้ในตาํแหน่งอคัรมเหสี และได้ประทานบา้นนั น
แก่พวกญาติของนาง ได้นํานางมายงัพระนครดว้ยราชานุภาพอนั
ใหญ่ ทรงอภริมย์กบันาง เสวยรชัชสขุตลอดพระชนมชพี ในทีຄสดุ
แหง่อายุ กเ็สดจ็สวรรคต. กเ็มืຄอพระราชาสวรรคตแลว้ และทาํการ
ถวายพระเพลงิพระศพเสรจ็แลว้ พระนางอุพพรมีหีทยัเพยีบพรอ้ม
ดว้ยลกูศร คอืความเศรา้โศก เพราะพลดัพรากจากพระสวามี ไปยงั
ป่าชา้ บชูาดว้ยสกัการะมขีองหอมและดอกไม้เป็นตน้ อยู่หลายวนั
ระบุถงึพระคณุของพระราชา ครํຄาครวญราํพนัอยู่ ดุจถงึความเป็นบา้
กระทาํประทกัษณิป่าชา้.

ก็ในสมยันั น พระผูม้พีระภาคเจา้ของเราทั งหลาย ได้เสวยพระ
ชาติเป็นพระโพธสิตัว์ ทรงผนวชเป็นฤๅษี บรรลุฌานและอภญิญา
อยู่ในราวป่าแหง่หนึຄง ใกล้ ๆ ขนุเขาหมิพานต์ ทอดพระเนตรเหน็
พระนางอุพพรี ผูเ้พยีบพรอ้มไปดว้ยลกูศร คอืความเศรา้โศก ดว้ย
ทพิยจกัษุ เสดจ็เหาะมา ปรากฏรปู ประทบัยนือยู่ในอากาศ ตรสั
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ถามพวกมนุษย์ผู้อยู่ในทีຄนั นวา่ นีเป็นป่าชา้ของใครกนั และหญงินี
ครํຄาครวญราํพนัอยู่วา่ พรหมทตั พรหมทตั เพืຄอตอ้งการพรหมทตั
คนไหน. พวกมนุษยไ์ดฟั้งดงันั น พากนักลา่ววา่ พระราชาของชาว
ปัญจาละ ทรงพระนามวา่ พรหมทตั ทา้วเธอสวรรคต ในเวลาสินพระ
ชนมายุ นีเป็นป่าชา้ของทา้วเธอ นีเป็นอคัรมเหสขีองพระองค์ ชืຄอ
วา่ อุพพรี ครํຄาครวญราํพนัระบุถงึพระนามของพระองคว์า่ พรหมทตั
พรหมทตั. พระสงัคตีกิาจารยท์ั งหลาย เมืຄอจะแสดงความนั น จงึได้
ตั งคาถา ๖ คาถาวา่ :-

พระเจ้าพรหมทตั ผู้เป็นใหญ่ เสวยราชสมบัติ ในแคว้น
ปัญจาละราช เมืຄอวนัคนืล่วงไป พระองค์เสดจ็สวรรคต พระ-
นางเจ้าอุพพรีมเหสีเสดจ็ไปยงัพระเมรุมาศ แล้วทรงกรรแสง
อยู่ เมืຄอพระนางไม่เห็นพระเจ้าพรหมทตั ก็ทรงกรรแสงว่า
พรหมทตั พรหมทตั กด็าบสผู้เป็นมุนี สมบูรณ์ด้วยจรณญาณ
ได้มาทีຄพระนางอพุพรีประทบัอยู่นัน ท่านได้ถามชนทังหลาย
มาประชุมกนัในทีຄนันว่า นีเป็นพระเมรุมาศของใครกนั มกีลิຄน
หอมต่าง ๆ ฟุ้งตลบไป หญงินีเป็นภริยาของใครกนั ไม่เห็น
พระเจ้าพรหมทตั ผู้เป็นใหญ่ ซึຄงเสดจ็ไปแล้ว ไกลจากโลก
นี ครํຄาครวญอยู่ว่า พรหมทตั พรหมทตั ชนทีຄมาประชุม
กนัอยู่ในทีຄนัน กล่าวตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นีเป็นพระ
เมรุมาศของพระเจ้าพรหมทตั ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ นีเป็นพระ
เมรุมาศของพระเจ้าพรหมหัต มีกลิຄนหอมฟุ้งตลบไป หญงิ
นีเป็นพระมเหสีของท้าวเธอ เมืຄอไม่เห็นพระเจ้าพรหมทตั ผู้
เป็นพระราชสวามี ซึຄงเสดจ็ไปไกลจากโลกนี ทรงกรรแสงอยู่
ว่า พรหมทตั พรหมทตั.
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ลาํดบันั น พระดาบสนั น ครั นสดบัคาํของคนเหลา่นั นแลว้ ดว้ย
อาศยัความอนุเคราะห์ จงึไปยงัสาํนกัของพระนางอุพพรี เพืຄอจะ
บรรเทาความเศรา้โศกของพระนางอุพพรี จงึไดก้ลา่วคาถาวา่ :-

พระราชาทรงพระนามว่า พรหมทตั ถูกเผาในป่าช้านี
๘๖,๐๐๐ พระองค์แล้ว ในบรรดาพระเจ้าพรหมทตัเหล่านัน
พระนางทรงกรรแสงถงึพระเจ้าพรหมทตัพระองค์ไหน.

ความวา่ พระนางทรงพระกรรแสงถงึพระเจา้พรหมทตัพระองค์
ไหน บรรดาพระเจา้พรหมทตัทีຄนบัได้ ๘๖,๐๐๐ พระองคน์ั น. ดาบส
ถามวา่ พระนางเกดิความเศรา้โศก เพราะอาลยัพระเจา้พรหมทตั
พระองคไ์หนกนั.

ก็พระนางอุพพรี ถกูฤๅษีนั นถามแลว้อยา่งนี เมืຄอจะบอกถงึ
พระเจา้พรหมทตัทีຄตนประสงค์ จงึกลา่วคาถาวา่ :-

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระราชาพระองค์ใดเป็นพระราชโอรส
ของพระเจ้าจูฬนี ทรงเป็นใหญ่อยู่ในแคว้นปัญจาละ ดฉัิน
เศร้าโศกถงึพระราชาพระองค์นัน ผู้เป็นพระราชสวามี ทรง
ประทานสิຄงของทีຄน่าปรารถนาทุกอย่าง.

เมืຄอพระนางอุพพรี กลา่วอยา่งนีแลว้ ดาบสจงึกลา่ว คาถา ๒
คาถาอกีวา่ :-

พระราชาทุกพระองค์ ทรงพระนามว่าพรหมทตัเหมอืน
กนัทังหมด ล้วนเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจูฬนี เป็นใหญ่
อยู่ในแคว้นปัญจาละ พระนางเป็นพระมเหสี ของพระราชา
เหล่านันทังหมด โดยลาํดบักนัมา เพราะเหตุไร พระนางจึง
เว้นพระราชา พระองค์ก่อน ๆ เสีย มาทรงกรรแสงถงึพระ

๑๙๐ เปตวัตถุ



ราชาพระองค์หลงัเล่า.
พระนางอุพพรี ไดฟั้งดงันั นแลว้ เกดิสลดพระทยั จงึกลา่วคาถา

กะดาบสอกีวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ดฉัินเกดิเป็นแต่หญงิตลอดกาลนาน

เท่านันหรือ หรือจะเกดิเป็นชายบ้าง ท่านพูดถงึแต่กาลทีຄดฉัิน
เป็นหญงิ ในวฏัสงสารเป็นอนัมาก.

พระดาบสครั นได้ฟังดงันั นแลว้ เมืຄอจะแสดงวา่ การกาํหนด
แน่นอนนี ไมม่ใีนสงสารวา่ หญงิกต็อ้งเป็นหญงิ ชายกต็อ้งเป็นชาย
อยูน่ั ຄนเอง จงึกลา่วคาถาวา่ :-

บางคราวพระนางเกดิเป็นหญงิ บางคราวเกดิเป็นชาย
บางคราวก็เกดิในกาํเนิดปศุสัตว์ ทีຄสุดแห่งอตัภาพทังหลาย
อนัเป็นอดตี ย่อมไม่ปรากฏอย่างนี.

ความวา่ ทีຄสดุแหง่อตัภาพอนัเป็นอดตี อนัเกดิเป็นหญงิ เป็น
ชาย และเป็นสตัว์ดริจัฉานเป็นตน้ อยา่งนี คอืตามทีຄกลา่วแลว้นี
ยอ่มไม่ปรากฏ โดยทีຄแท้ทีຄสดุแหง่อตัภาพ ของเหลา่สตัว์ผูว้นเวยีน
อยู่ในสงสารทั งหมด ยอ่มไม่ปรากฏ คอืมากมายจนรู้ไม่ไดท้เีดยีว.
ดว้ยเหตุนั นพระผูม้พีระภาคเจา้ จงึตรสัวา่ :-

ดูก่อนภิกษุทังหลาย สงสารนีไม่มีทีຄสุด และเบืองต้นอนั
ใคร ๆ ไปตามอยู่รู้ไม่ได้ เบืองต้นและทีຄสุดของเหล่าสัตว์ ผู้มี
อวชิชาเป็นเครืຄองปิดกัน ผูกพนัด้วยตณัหา แล่นไป ท่องเทีຄยว
ไป ย่อมไม่ปรากฏ.

พระมเหสี ได้ฟังธรรมทีຄพระดาบสนั นกลา่ว เพืຄอจะประกาศ

๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ - ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพรหมทัตต์มี ๘๖,๐๐๐ องค์ ๑๙๑



ความทีຄสงสารไมม่ีทีຄสดุ และความทีຄสตัว์มีกรรมเป็นของของตน
แสดงไว้แลว้อยา่งนี มีหทยัสลดในวฏัสงสารการเวยีนวา่ยตายเกดิ
และมใีจเลืຄอมใสในธรรม ปราศจากลกูศรคอืความเศรา้โศก เมืຄอจะ
ประกาศความเลืຄอมใส และความปราศจากเศรา้โศกของตน จงึกลา่ว
คาถา ๓ คาถาวา่:-

ท่านดบัความกระวนกระวายทังปวงของดฉัิน ผู้เร่าร้อน
อยู่ให้หายเหมอืนบุคคลเอานําดบัไฟทีຄตดิด้วยนํามนัฉะนัน ท่าน
บรรเทาความเศร้าโศก ถงึพระสวามีของดฉัิน ผู้ถูกความเศร้า
โศกครอบงาํแล้ว ถอนได้แล้วหนอ ซึຄงลูกศรความเศร้าโศก อนั
เสียดแทงทีຄหทยัของดฉัิน ข้าแต่ท่านผู้เป็นพระมหามุนี ดฉัิน
เป็นผู้มีลูกศรคอืความเศร้าโศกอนัถอนขึนได้แล้ว เป็นผู้เยน็
สงบ ดฉัินไม่เศร้าโศก ไม่ร้องไห้อกี เพราะได้ฟังคาํของท่าน.

บดันี พระศาสดา เมืຄอจะทรงแสดงขอ้ปฏบิตัขิองพระนางอุพพรี
ผูม้พีระหทยัสลด จงึไดต้รสัพระคาถา ๔ พระคาถาวา่ :-

พระนางอพุพรี ฟังคาํสุภาษติของดาบสผู้เป็นสมณะนัน
แล้ว ถอืบาตรและจีวรออกบวชเป็นบรรพชิต ครันออกบวช
แล้ว เจริญเมตตาจิตเพืຄอเข้าถงึพรหมโลก พระนางอพุพรีนัน
เมืຄอท่องเทีຄยวไปสู่บ้านหนึຄงจากบ้านหนึຄง สู่นิคมและราชธานี
ทังหลาย ได้เสดจ็สวรรคต ทีຄบ้านอุรุเวลา พระนางเบืຄอหน่าย
ความเป็นหญงิ เจริญเมตตาจิต เพืຄอบังเกดิในพรหมโลก จึงได้
เป็นผู้เข้าถงึพรหมโลก.

ความวา่ ก็และพระนางเมืຄอเจรญิเมตตาจตินั น ก็เจรญิเพืຄอเขา้
ถงึพรหมโลก ไมใ่ช่เพืຄอเป็นบาทแหง่วปัิสสนาเป็นตน้. จรงิอยู่เมืຄอ

๑๙๒ เปตวัตถุ



พระพทุธเจา้ยงัไมเ่สดจ็อุบตัิ ดาบสและปรพิาชกเจรญิธรรมมพีรหม-
วหิารเป็นตน้ กเ็จรญิเพยีงเพืຄอสมบตัใินภพอนัประณตีเทา่นั น.

พระศาสดา ครั นทรงนําพระธรรมเทศนานีมาแลว้ ไดท้รงกระทาํ
ความเศรา้โศก ของอุบาสกิานั นให้ดบั โดยจตุสจัจเทศนาอนัสงูคา่.
ในเวลาจบสจัจะ อุบาสกิานั น ดาํรงอยู่ในโสดาปัตตผิล. และเทศนา
ไดม้ปีระโยชน์แก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาอุพพรเีปตวิตัถุที  ๑๓

รวมเรืຄองทีຄมใีนอุพพรวีรรคนี คอื
๑. สงัสารโมจกเปตวิตัถุ ๒. สารปีุตตเถรมาตุเปตวิตัถุ ๓. มตั-

ตาเปตวิตัถุ ๔. นนัทาเปตวิตัถุ ๕. มฏัฐกุณฑลเีปตวตัถุ ๖. กณัหเป-
ตวตัถุ ๗. ธนปาลเปตวตัถุ ๘. จฬูเสฏฐเีปตวตัถุ ๙. องักุรเปตวตัถุ
๑๐. อุตตรมาตุเปตวิตัถุ ๑๑. สตุตเปตวตัถุ ๑๒. กรรณมณุฑเปต-ิ
วตัถุ ๑๓. อุพพรเีปตวิตัถุ.

จบ อุพพรวีรรคที  ๒
อุพพรวีรรคทีຄ ๒ ประดบัดว้ยเรืຄอง ๑๓ เรืຄอง

๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ - ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพรหมทัตต์มี ๘๖,๐๐๐ องค์ ๑๙๓





จูฬวรรคที่ ๓

๑. อภิชชมานเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตเปลือยมีร่างเป็นเปรตกึ่งหนึ่ง
โกลยิมหาอาํมาตยข์องพระเจา้พมิพสิาร ถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๑๑] ดูก่อนเปรต ท่านเป็นผู้เปลอืยกาย มีร่างกายเป็นเปรตกึຄง
หนึຄง ทดัทรงดอกไม้ ตกแต่งร่างกาย เดนิไปในนําอนัไม่ขาด
สาย ในแม่นําคงคานี ท่านจักไปไหน ทีຄอยู่ของท่านอยู่ทีຄไหน.

เพืຄอจะแสดงเนือความทีຄเปรตนั นและโกลยิมหาอาํมาตย์กลา่ว
แลว้ พระสงัคตีกิาจารยจ์งึกลา่วคาถาความวา่

เปรตนันกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักไปยงับ้านจุนทฏัฐิละ อนัอยู่
ในระหว่างแห่งวาสภคามกบัเมอืงพาราณสี แต่บ้านนันอยู่ใกล้
เมอืงพาราณสี มหาอาํมาตย์อนัปรากฏชืຄอว่าโกลยิะเห็นเปรต
นันแล้ว ได้ให้ข้าวสัตตูและคู่ผ้าสีเหลอืงแก่เปรตนัน เมืຄอเรือ
หยุดเดนิ ได้ให้ข้าวสัตตูและคู่ผ้าแก่อุบาสก เมืຄอคู่ผ้าอนัโกลยิะ
อาํมาตย์ให้ช่างกลับกแล้ว ผ้านุ่งผ้าห่มก็ปรากฏแก่เปรตทนัที
ภายหลงัเปรตนันนุ่งห่มผ้าดีแล้ว ทดัทรงดอกไม้ตบแต่งร่าง-
กายด้วยอาภรณ์ ทกัษณิาย่อมเข้าไปสําเร็จแก่เปรตนัน ผู้อยู่
แล้วในทีຄนัน เพราะฉะนันบัณฑติผู้มีปัญญา พงึให้ทกัษณิา-
ทานบ่อย ๆ เพืຄออนุเคราะห์แก่เปรตทังหลาย เปรตเหล่าอืຄน

๑. อภิชชมานเปตวัตถุ ๑๙๕



บางพวกนุ่งผ้าขีริวขาดรุ่งริຄง บางพวกนุ่งผมแทนผ้า หลกี
ไปสู่ทศิน้อยทศิใหญ่เพืຄอหาอาหาร บางพวกวิຄงไปแม้ในทีຄไกล
แต่ไม่ได้อะไรแล้วกลบัมา บางพวกสลบแล้วเพราะความหิว
กระหาย นอนกลิงไปบนพืนดนิ บางพวกล้มลงทีຄแผ่นดนิในทีຄ
ตนวิຄงไปนัน ร้องไห้รํຄาไรว่า เมืຄอก่อนเราทังหลายไม่ได้ทาํกศุล
ไว้ จึงได้ถูกไฟคอืความหิวและความกระหายเผาอยู่ ดุจถูก
ไฟเผาแล้วในทีຄร้อน เมืຄอก่อน พวกเรามีธรรมอนัลามก เป็น
หญงิแม่เรือนมารดาทารกในตระกลู เมืຄอไทยธรรมทังหลาย
มีอยู่ไม่กระทาํทีຄพึຄงแก่ตน เออ ก็ข้าวและนํามีมากแต่เราไม่
กระทาํการแจกจ่ายให้ทาน และไม่ได้ให้อะไรในบรรพชิตทัง
หลายผู้ปฏิบัติชอบ อยากทาํแต่กรรมทีຄคนดีไม่พงึทาํ เป็น
คนเกยีจคร้านใคร่แต่ความสําราญและกนิมาก แม้ให้แต่เพยีง
โภชนะก้อนหนึຄงก็ยงัด่าปฏิคาหกผู้รับอาหาร สมบัติทังหลาย
คอื เรือน พวกทาสีทาสาและผ้าอาภรณ์ของเราเหล่านัน ไม่
สําเร็จประโยชน์แก่พวกเรา พวกเขาไปบําเรอคนอืຄนหมด เรา
มีแต่ส่วนแห่งทุกข์ เราจุติจากเปรตนีแล้ว จักไปเกดิในตระกลู
อนัตํຄาช้าเลวทราม คอื ตระกลูจักสาน ตระกลูช่างรถ ตระ-
กลูนายพราน ตระกลูคนจัณฑาล ตระกลูคนกาํพร้า ตระกลู
ช่างกลับก นีเป็นคติทีຄไปแห่งความตระหนีຄ ส่วนทายกทัง
หลายผู้มีกศุลอนัทาํไว้แล้วในชาติก่อน ปราศจากความตระ-
หนีຄ ย่อมยงัสวรรค์สมบัติให้บริบูรณ์ และย่อมยงัสวนนันท-
นวนัให้สว่างไสว รืຄนรมย์แล้วในเวชยนัตปราสาท สําเร็จสม
ความปรารถนา ครันจุตจิากเทวโลกแล้ว ย่อมเกดิในตระกลูสูง
มโีภคะมาก คอืในตระกลูแห่งบุคคลมีเรือนยอด และปราสาท
ราชมณเฑยีร มีบัลลงัก์อนัลาดแล้วด้วยผ้าโกเชาว์ มีเหล่าบุรุษ

๑๙๖ เปตวัตถุ



และสตรีถอืพดัอนัประดบัแล้วด้วยแววหางนกยูงคอยพดัอยู่
ในเวลาเป็นทารกก็ทดัทรงดอกไม้ตบแต่งร่างกาย หมู่ญาติ
และพีຄเลียงนางนมผลดักนัอุ้ม ไม่ต้องลงสู่พืน อนัชนทังหลาย
ผู้ปรารถนาให้มีความสุข เข้าไปบํารุงอยู่ทังเช้าและเยน็ตลอด
ชาติ สวนอทุยานแห่งเทวดาเหล่าไตรทศชืຄอว่านันทนวนั อนั
เป็นสถานไม่เศร้าโศก น่ารืຄนรมย์นี ย่อมไม่มีแก่ชนทังหลาย
ผู้ไม่ได้ทาํบุญไว้ ย่อมมีแต่เฉพาะเหล่าชนผู้มีบุญอนัทาํไว้แล้ว
เท่านัน ความสุขในโลกนีและในปรโลก ย่อมไม่มีแก่เหล่าชน
ผู้ไม่ทาํบุญ ความสุขในโลกนีและโลกหน้า ย่อมมีเฉพาะแก่
เหล่าชนผู้ทาํบุญไว้ ปรารถนาความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
ไตรทศเทพ ท่านทังหลายพงึทาํบุญกศุลไว้ให้มาก เพราะว่า
บุคคลผู้ทาํบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทงิใจอยู่ในสวรรค์ เพยีบพร้อม
ไปด้วยโภคสมบัต.ิ

จบ อภชิชมานเปตวตัถุที  ๑

๑. อภิชชมานเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตเปลือยมีร่างเป็นเปรตกึ่งหนึ่ง ๑๙๗



จูฬวรรคที่ ๓

อรรถกถาอภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑
เมืຄอพระศาสดาเสดจ็ประทบัอยู่ ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรง

ปรารภเปรตพรานตนหนึຄง จงึตรสัพระคาถานี มีคาํเริຄมตน้วา่ อ-
ภิชชฺมาเน วาริมหิฺ ดงันี.

ไดย้นิวา่ในกรงุพาราณสี ได้มีพรานคนหนึຄงอยู่ในบา้น ชืຄอวา่
จนุทฏัฐิละ เลยวาสภคาม ฝัຄงแมนํ่าคงคาในดา้นอกีทศิหนึຄง เขาลา่
เนือในป่ายา่งเนือลํຄา ๆ กนิ ทีຄเหลอืเอาหอ่ใบไมห้ามมาเรอืน พวกเดก็
เลก็ ๆ เหน็เขาทีຄประตูบา้นจงึวิຄงเหยยีดมอืรอ้งขอวา่ จงให้เนือฉนั
จงใหเ้นือฉนั เขาไดใ้หเ้นือแก่เดก็เหลา่นั นคนละน้อย ๆ. ภายหลงั
วนัหนึຄง พวกเดก็เหน็เขาทีຄประตูบา้น ผูไ้ม่ไดเ้นือ ประดบัดอกราช-
พฤกษ์และหอบเอาไปบา้นเป็นจาํนวนมาก จงึวิຄงเหยยีดมอืรอ้งขอ
วา่ จงใหเ้นือฉนั จงใหเ้นือฉนั เขาไดใ้หด้อกไมแ้ก่เดก็เหลา่นั นคนละ
ดอก.

ครั นสมยัต่อมา เขาทาํกาละแลว้บงัเกดิในหมูเ่ปรต เป็นผูเ้ปลอืย
กายมรีปูน่าเกลยีด เหน็เขา้น่าสะพรงึกลวั ไมรู่จ้กัขา้วและนําแมแ้ต่
ในความฝัน ทดัทรงกาํดอกราชพฤกษ์และดอกโกสมุบนศรีษะ คดิ
วา่เราจกัไดอ้ะไร ๆ ในสาํนกัของพวกญาตใินจุนทฏัฐลิคาม เมืຄอนํา
ในแมนํ่าคงคาไหลไม่ขาดสาย จงึเดนิทวนกระแสนําไป. กส็มยันั น
อาํมาตย์ของพระเจา้พมิพสิาร ชืຄอวา่ โกลยิะ ปราบปัจจนัตนครซึຄง
กาํเรบิเสบิสานใหส้งบแลว้กก็ลบัมา จงึสง่พลบรวิารมพีลชา้ง และพล
มา้เป็นตน้ไปทางบก สว่นตนเองมาทางเรอื ตามกระแสแมนํ่าคงคา
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เหน็เปรตนั นกาํลงัเดนิไปอยา่งนั น เมืຄอจะถามจงึกลา่วคาถาวา่ :-
ดูก่อนเปรต ท่านเป็นผู้เปลอืยกาย มีร่างกายเป็นเปรตกึຄง

หนึຄง ทดัทรงดอกไม้ ตกแต่งร่างกายเดนิไปในนําทีຄไหลไม่ขาด
สายในแม่นําคงคานี ท่านจักไปไหน ทีຄอยู่ของท่านอยู่ทีຄไหน.

บดันี เพืຄอจะแสดงคาํทีຄเปรตนั นและโกลยิอาํมาตย์กลา่ว พระ
สงัคตีกิาจารยท์ั งหลายจงึกลา่วคาถาวา่ :-

เปรตนันกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักไปยงับ้านจุนทฏัฐิละอนัอยู่
ในระหว่างวาสภคามกบักรุงพาราณสี แต่บ้านนันอยู่ใกล้กรุง
พาราณสี ก็มหาอาํมาตย์อนัปรากฏชืຄอว่า โกลยิะ เห็นเปรต
นันแล้ว ได้ให้ข้าวสัตตูและคู่ผ้าสีเหลอืงแก่เปรตนัน เมืຄอเรือ
หยุดเดนิได้ให้ข้าวสัตตูและคู่ผ้าแก่อุบาสกช่างกลับก เมืຄอคู่ผ้า
อนัโกลยิะให้ช่างกลับกแล้ว ผ้านุ่งผ้าห่มกป็รากฏแก่เปรตทนัที
ภายหลงั เปรตนันนุ่งห่มผ้าดีแล้ว ทดัทรงดอกไม้ ตกแต่ง
ร่างกายด้วยอาภรณ์ ทกัษณิาย่อมสําเร็จแก่เปรตนันผู้อยู่ในทีຄ
นัน เพราะฉะนัน บัณฑิตผู้มีปัญญาพงึให้ทกัษณิาทานบ่อย ๆ
เพืຄออนุเคราะห์แก่เปรตทังหลาย.

ลาํดบันั น โกลยิมหาอาํมาตยน์ั น เมืຄอจะอนุเคราะหเ์ปรตนั น จงึ
ใหส้าํเรจ็ทานวธิมีาตามกระแสนํา เมืຄอพระอาทติยอุ์ทยัไดถ้งึกรงุพา-
ราณส.ี ฝ่ายพระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็มาทางอากาศ เพืຄออนุเคราะห์
เปรตเหลา่นั น ไดป้ระทบัยนืทีຄฝัຄงแมนํ่าคงคา ฝ่ายโกลยิมหาอาํมาตย์
ลงจากเรอืแลว้ หรรษารา่เรงิ นิมนต์พระผูม้พีระภาคเจา้วา่ ขา้
แต่พระผูม้พีระภาคเจา้ผู้เจรญิ ขอพระองค์ทรงรบัภตัตาหารของขา้
พระองคใ์นวนัพรุง่นี เพืຄออนุเคราะหข์า้พระองค.์ พระศาสดาทรงรบั
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ดว้ยดุษณภีาพ. โกลยิมหาอาํมาตยน์ั นไดท้ราบวา่พระผูม้พีระภาค-
เจา้ทรงรบัแลว้ จงึใหส้รา้งสาขามณฑปใหญ่ในภมูภิาคอนัน่ารืຄนรมย์
ในขณะนั นนั ຄนเอง ให้ประดบัประดาดว้ยผา้ต่างชนิดอนัวจิติรดว้ยสี
ยอ้มต่าง ๆ ทั งเบืองบนและดา้นขา้ง ๆ ทั ง ๔ ดา้น ไดใ้หปู้อาสนะ
ถวายแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ในทีຄนั น. พระผูม้พีระภาคเจา้ประทบันั ຄง
บนอาสนะทีຄตบแต่งไว.้

ลาํดบันั น มหาอาํมาตยน์ั นจงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้ บชูา
ดว้ยเครืຄองสกัการะมีของหอมและดอกไม้เป็นตน้ ถวายบงัคมแลว้
นั ຄงอยู่ ณ ทีຄควรสว่นขา้งหนึຄง แลว้กราบทลูคาํทีຄตนกลา่วและคาํ
โตต้อบของเปรตในหนหลงั แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ทรงพระดาํรวิา่ ขอสงฆจ์งมา. พรอ้มกบัทีຄพระองคท์รงพระ
ดาํรนิั ຄนแล ภกิษุสงฆอ์นัพทุธานุภาพกระตุน้เตอืน จงึพากนัแวดลอ้ม
พระธรรมราชา ดุจฝงูหงสท์องพากนัแวดลอ้มพญาหงสธ์ตรฐ.

ในขณะนั นนั ຄนเอง มหาชนพากนัประชมุดว้ยถอ้ยคาํวา่ จกัมพีระ
ธรรมเทศนาอนัยิຄง. มหาอาํมาตย์เหน็ดว้ยดงันั นก็มจีติเลืຄอมใส จงึ
องัคาสภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประธาน ใหอ้ิຄมหนําดว้ยขาทนียะ
และโภชนียะอนัประณตี. พระผูม้พีระภาคเจา้เสวยพระกระยาหาร
เสรจ็แลว้ เพืຄออนุเคราะหม์หาชนจงึทรงอธษิฐานวา่ ขอคนชาวบา้น
ใกลก้รงุพาราณสจีงประชมุกนัเถดิ. กม็หาชนทั งหมดนั นไดป้ระชมุ
กนัดว้ยกาํลงัพระฤทธิ ຈ. และพระองค์ไดท้รงทาํเปรตเป็นอนัมากให้
ปรากฏแก่มหาอาํมาตย.์ บรรดาเปรตเหลา่นั น บางพวกนุ่งผา้ทอ่น
เก่าขาดวิຄน บางพวกเอาผมของตนเองปิดอวยัวะทีຄละอาย บางพวก
เปลอืยกายมรีปูเหมอืนตอนเกดิ ถกูความหวิกระหายครอบงาํ มหีนงั
หุม้หอ่ไว้ มรีา่งกายเพยีงแต่กระดกู เทีຄยวหมนุเควง้ไปขา้งโน้นขา้งนี
ปรากฏแก่สายตาของมหาชนเหลา่นั นโดยประจกัษ์
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ลาํดบันั น พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงปรงุแต่งอทิธาภสิงัขาร คอื
บนัดาลดว้ยพระฤทธิ ຈ โดยประการทีຄเปรตเหลา่นั นประชมุพรอ้มกนั
ประกาศความชั ຄวทีຄตนทาํแก่มหาชน. พระสงัคตีกิาจารยเ์มืຄอจะแสดง
เนือความนั น จงึไดก้ลา่วคาถาทั งหลายวา่ :-

เปรตเหล่าอืຄน บางพวกนุ่งผ้าขีริวขาดรุ่งริຄง บางพวก
นุ่งผมแทนผ้า หลกีไปยงัทศิน้อยทศิใหญ่เพืຄอหาอาหาร บาง
พวกวิຄงไปแม้ในทีຄไกล ไม่ได้อะไรก็กลบัมา บางพวกสลบ
แล้ว เพราะความหิวกระหาย นอนกลิงเกลอืกบนพืนดนิ บาง
พวกล้มลงทีຄแผ่นดนิในทีຄทีຄตนวิຄงไปนัน ร้องไห้รํຄาไรว่า เรา
ทังหลายไม่ได้ทาํกศุลไว้ในกาลก่อน จึงได้ถูกไฟคอื ความหิว
ความกระหายเผาอยู่ ดุจถูกไฟเผาในทีຄร้อน เมืຄอก่อนพวกเรามี
ธรรมอนัลามก เป็นหญงิแม่เรือนมารดาทารกในตระกลู เมืຄอ
ไทยธรรมทังหลายมีอยู่ ไม่กระทาํทีຄพึຄงแก่ตน. เออ ก็ข้าว
และนํามีมาก แต่เราไม่ทาํการแจกจ่ายให้ทาน และไม่ได้ให้
อะไร ๆ ในบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบ อยากทาํแต่กรรมทีຄคนดีเขา
ไม่ทาํ เกยีจคร้าน ใคร่แต่ความสําราญ และกนิมาก แม้ให้แต่
เพยีงโภชนะก้อนหนึຄงก็ยงัด่าว่าปฏิคาหกผู้รับโภชนะ. สมบัติ
ทังหลาย คอื เรือน ทาส ทาสี และเครืຄองอาภรณ์ของเรา
เหล่านัน ไม่สําเร็จประโยชน์แก่พวกเรา พวกเขาไปบําเรอคน
อืຄนหมด พวกเรามีแต่ส่วนของความทุกข์ เราจุติจากเปรตนี
แล้วจักไปเกดิในตระกลูอนัตํຄาช้าเลวทราม คอื ตระกลูจักสาน
ตระกลูช่างรถ ตระกลูนายพราน ตระกลูคนจัณฑาล ตระกลู
คนกาํพร้า ตระกลูช่างกลับก นีຄเป็นคติทีຄไปของความตระหนีຄ.
ส่วนทายกทังหลายผู้ได้ทาํกศุลไว้ในชาติก่อน ปราศจากความ
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ตระหนีຄ ย่อมทาํสวรรค์สมบัติให้บริบูรณ์ และย่อมทาํสวน
นันทนวนัให้สว่างไสว รืຄนรมย์แล้วในเวชยนัตปราสาท สําเร็จ
ความปรารถนาในสิຄงทีຄน่าใคร่ ครันจุติจากเทวโลกแล้ว ย่อม
เกดิในตระกลูสูง มโีภคะมาก คอื ในตระกลูคนมีเรือนยอด
และปราสาทราชมณเฑยีร มีบัลลงัก์ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ มีเหล่า
บุรุษและสตรีถอืพดัอนัประดบัด้วยแววหางนกยูง คอยพดัอยู่.
ในเวลาเป็นทารก กท็ดัทรงดอกไม้ ตกแต่งร่างกาย หมู่ญาติ พีຄ
เลียงนางนมผลดักนัอุ้ม ไม่ต้องลงสู่พืนดนิ อนัชนผู้ปรารถนา
ให้มีความสุขเข้าไปบํารุงอยู่ทังเช้าและเยน็ตลอดชาต.ิ สวน
อทุยานของเทวดาเหล่าไตรทศ ชืຄอว่านันทนวนั เป็นสถาน
ทีຄไม่เศร้าโศก น่ารืຄนรมย์นี ย่อมไม่มีแก่ชนผู้ไม่ได้ทาํบุญไว้
ความสุขในโลกนีและโลกหน้า ย่อมมีเฉพาะแต่คนผู้ทาํบุญไว้
ผู้ปรารถนาความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าไตรทศ พงึทาํบุญ
กศุลไว้ให้มาก เพราะว่าบุคคลผู้ทาํบุญไว้ย่อมบันเทงิใจอยู่ใน
สวรรค์ เพยีบพร้อมด้วยโภคสมบัต.ิ

พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงแสดงธรรมโดยพสิดาร ตามควรแก่อธั-
ยาศยัของมหาชน ผูป้ระชมุกนัในทีຄนั น มโีกลยิอาํมาตย์เป็นประมขุ
ผู้มใีจสลด ในเมืຄอเปรตเหลา่นั นประกาศถงึคติของกรรมทีຄตนทาํไว้
โดยทั ຄวไป และ คตขิองบุญกรรมดว้ยประการอยา่งนี. ในเวลาจบ
เทศนา สตัว์ ๘๔,๐๐๐ ไดต้รสัรูธ้รรม ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาอภชิชมานเปตวตัถุที  ๑
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๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ

ว่าด้วยพระเถระทำทานอุทิศถึงเปรต
[๑๑๒] พระเถระชาวกณุฑนิครรูปหนึຄง อยู่ทีຄภูเขาสานุวาสี มี

นามว่า โปฏฐปาทะ เป็นสมณะผู้มีอนิทรีย์อนัอบรมดีแล้ว
มารดาบิดาและพีຄชายของท่านเกดิในยมโลก เสวยทุกขเวทนา
เพราะทาํกรรมลามก จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก เปรตเหล่านัน
ถงึทุคติ มีช่องปากเท่ารูเขม็ ลาํบากยิຄงนัก เปลอืยกายซูบ
ผอม มีความเกรงกลวัสะดุ้งหวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ
ไม่อาจแสดงตนแก่พระเถระได้ เปรตผู้เป็นพีຄชายของท่านตน
เดยีว เปลอืยกายรีบไปนัຄงคุกเข่าประนมมอืแสดงตนแก่พระ
เถระ พระเถระไม่ใส่ใจถงึ เป็นผู้นิຄงเดนิเลยไป เปรตนันจึง
บอกให้พระเถระรู้ ว่า

ข้าพเจ้า พีຄชายของท่านไปสู่เปตโลก ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
มารดาบิดาของท่านเกดิในยมโลกเสวยทุกข์ เพราะทาํบาป
กรรม จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก เปรตผู้เป็นมารดาบิดาของ
ท่านทังสองนัน มีช่องปากเท่ารูเขม็ ลาํบากมาก เปลอืยกาย
ซูบผอม มีความเกรงกลวัสะดุ้งหวาดเสียวมาก มีการงาน
ทารุณ ไม่อาจแสดงตนแก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผู้มีความกรุณา
อนุเคราะห์แก่มารดาบิดา จงให้ทานแล้วอุทศิส่วนกศุลไปให้
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พวกเรา พวกเราผู้มีการงานอนัทารุณ จักยงัอตัภาพให้เป็นไป
ได้ เพราะทานอนัท่านให้แล้ว

พระเถระกบัภกิษุอืຄนอกี ๑๒ รปู เทีຄยวไปบณิฑบาตแลว้ กลบั
มาประชมุในทีຄเดยีวกนั เพราะเหตุแหง่ภตักจิ พระเถระจงึกลา่วกะ
ภกิษุทั งหมดนั นวา่

ขอท่านทังหลายจงให้ภตัตาหารทีຄท่านได้แล้วแก่ผมเถดิ
ผมจักทาํสังฆทานเพืຄออนุเคราะห์ญาตทิังหลาย

ภกิษุเหลา่นั นจงึมอบถวายพระเถระ พระเถระนิมนต์สงฆถ์วาย
สงัฆทานแลว้ อุทศิสว่นกุศลไปใหม้ารดาบดิาและพีຄชาย ดว้ยอุทศิ-
เจตนาวา่ ขอทานนีจงสาํเรจ็แก่ญาติทั งหลายของเรา ขอญาติทั ง
หลายจงมคีวามสขุเถดิ ในลาํดบัทีຄอุทศิใหน้ั ຄนเอง โภชนะอนัประณตี
สมบรูณ์ มีแกงและกบัหลายอยา่ง เกดิขึนแก่เปรตเหลา่นั น ภาย
หลงั เปรตผูเ้ป็นพีຄชายมผีวิพรรณดี มกีาํลงั มคีวามสขุ ไดไ้ปแสดง
ตนแก่พระเถระแลว้กลา่ววา่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ โภชนะอนัมากมายทีຄพวกข้าพเจ้าได้
แล้ว แต่ขอท่านจงดูข้าพเจ้าทังหลายยงัเป็นคนเปลอืยกายอยู่
ขอท่านจงพยายามให้ข้าพเจ้าทังหลายได้ผ้านุ่งผ้าห่มด้วยเถดิ

พระเถระเลอืกเกบ็ผา้จากกองหยากเยืຄอเอามาทาํจวีรแลว้ ถวาย
สงฆอ์นัมาแลว้จากจตุรทศิ ครั นถวายแลว้ไดอุ้ทศิสว่นกุศลใหม้ารดา
บดิาและพีຄชาย ดว้ยอุทศิเจตนาวา่ ขอทานนีจงสาํเรจ็แก่ญาติทั ง
หลาย ขอพวกญาตขิองเราจงมคีวามสขุเถดิ ในลาํดบัแหง่การอุทศิ
นั ຄนเอง ผา้ทั งหลายไดเ้กดิขึนแก่เปรตเหลา่นั น ภายหลงั เปรตเหลา่
นั นนุ่งหม่ผา้เรยีบรอ้ยแลว้ ไดม้าแสดงตนแก่พระเถระกลา่ววา่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทังหลายมีผวิพรรณดี มีกาํลงั
มีความสุข มีผ้านุ่งผ้าห่มมากกว่าผ้าทีຄมีในแคว้นของพระเจ้า
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นันทราช ผ้านุ่งผ้าห่มทังหลายของพวกเรา ไพบูลย์และมีค่า
มาก คอื ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าเปลอืกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน ผ้า
ด้ายแกมไหม ผ้าเหล่านันแขวนอยู่ในอากาศ ข้าพเจ้าทังหลาย
เลอืกนุ่งห่มแต่ผนืทีຄพอใจ แต่ว่าพวกข้าพเจ้ายงัไม่มีบ้านเรือน
อยู่ ขอท่านจงพยายามให้พวกข้าพเจ้าได้บ้านเรือนเถดิ

พระเถระสรา้งกุฏีอนัมงุดว้ยใบไม้ แลว้ได้ถวายสงฆ์ซึຄงมาแต่
จาตุรทศิ ครั นแลว้ได้อุทศิสว่นกุศลให้มารดา บดิาและพีຄชาย ดว้ย
อุทศิเจตนาวา่ ขอผลแหง่การถวายกุฏนีี จงสาํเรจ็แก่พวกญาตขิอง
เรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสขุเถดิ ในลาํดบัแหง่การอุทศิ
นั ຄนเอง เรอืนทั งหลาย คอื ปราสาทและเรอืนอยา่งอืຄน ๆ อนับุญ
กรรมกาํหนดแบง่ไวเ้ป็นสว่น ๆ เกดิขึนแลว้แก่เปรตเหลา่นั น เรอืน
ของพวกเราในเปตโลกนี ไมเ่หมอืนกบัเรอืนในมนุษยโลก เรอืนของ
พวกเราในเปตโลกนี งามรุง่เรอืงสวา่งไสวไปทั ຄวทั ง ๘ ทศิ เหมอืน
เรอืนในเทวโลก แต่พวกเรายงัไมม่นํีาดืຄม ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ขอทา่น
จงพยายามใหพ้วกขา้พเจา้ไดนํ้าดืຄมดว้ยเถดิ พระเถระจงึตกันําเตม็
ธมกรก แลว้ถวายสงฆ์ซึຄงมาแต่จตุรทศิ ครั นแลว้ได้อุทศิสว่นกุศล
ให้มารดาบดิาและพีຄชาย ดว้ยอุทศิเจตนาวา่ ขอผลทานนีจงสาํเรจ็
แก่พวกญาตขิองเรา ขอพวกญาตขิองเราจงมคีวามสขุเถดิ ในลาํดบั
แหง่การอุทศินั ຄนเอง นําคอืสระโบกขรณี กวา้ง ๔ เหลีຄยม ลกึ มี
นําเยน็ มทีา่ราบเรยีบดี มกีลิຄนหอมหาทีຄเปรยีบมไิด้ ดารดาษดว้ย
กอปทมุและอุบล เตม็ดว้ยละอองเกษรบวัอนัรว่งบนวารี ไดเ้กดิขึน
เปรตเหลา่นั นอาบและดืຄมกนิในสระนั นแลว้ ไปแสดงตนแก่พระเถระ
แลว้ กลา่ววา่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นําดืຄมของพวกข้าพเจ้ามากเพยีงพอ
แล้ว บาปย่อมเผลด็ผลเป็นทุกข์แก่พวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้า
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พากนัเทีຄยวไป ลาํบากในภูมภิาคอนัมี ก้อนกรวดและหน่อ
หญ้าคา ขอท่านพยายามให้พวกข้าพเจ้าได้ยานอย่างใดอย่าง
หนึຄงเถดิ

พระเถระไดร้องเทา้แลว้ ถวายสงฆซ์ึຄงมาแต่จาตุรทศิ ครั นแลว้
อุทศิสว่นกุศลให้มารดาบดิาและพีຄชาย ดว้ยอุทศิเจตนาวา่ ขอผล
ทานนีจงสาํเรจ็แก่พวกญาตขิองเรา ขอพวกญาตขิองเราจงมคีวาม
สขุเถดิ ในลาํดบัแหง่การอุทศินั ຄนเอง เปรตทั งหลายได้พากนัมา
แสดงตนใหป้รากฏพรอ้มดว้ยรถ แลว้กลา่ววา่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นผู้อนัท่านอนุเคราะห์
แล้ว ด้วยการให้ข้าว ผ้านุ่งผ้าห่ม เรือน นําดืຄม และยาน
เพราะฉะนัน ข้าพเจ้าทังหลายจึงมาเพืຄอจะไหว้ท่านผู้เป็นมุนี
มคีวามกรุณาในโลก.

จบ สานุวาสเีถรเปตวตัถุที  ๒

อรรถกถาสานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒
เมืຄอพระศาสดาประทบัอยู่ ในพระเวฬุวนัมหาวหิาร ทรงพระ

ปรารภเปรตผูเ้ป็นญาติ ของทา่นพระสานุวาสเีถระ จงึตรสัพระธรรม-
เทศนานีมคีาํเริຄมตน้วา่ กณฺุฑินาคริโย เถโร ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในกรงุพาราณสี พระราชโอรสของพระ
ราชาทรงพระนามกติวะ ทรงกรฑีาในพระราชอุทยาน เมืຄอเสดจ็กลบั
ทรงทอดพระเนตรเหน็พระปัจเจกพทุธเจา้พระองค์หนึຄงนามวา่ ส-ุ
เนตต์ กาํลงัเทีຄยวบณิฑบาต ออกจากพระนคร เป็นผูเ้มาดว้ยความ
เมาเพราะความเป็นใหญ่ มีจติคดิประทุษรา้ยวา่สมณะโลน้นี ไม่
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กระทาํอญัชลอีะไร ๆ แก่เรา เดนิไป เสดจ็ลงจากคอชา้งแลว้ ถาม
วา่ ทา่นได้บณิฑบาตบา้งไหม ? จงึรบับาตรจากมอืแลว้ ทุม่ลงทีຄ
พืนดนิใหต้กไป. ลาํดบันั น พระราชโอรสนั นมคีวามอาฆาตในฐานะ
อนัไมส่มควร มจีติคดิประทษุรา้ย พระปัจเจกพทุธเจา้นั น ผูไ้มแ่สดง
ความวกิาร เพราะทา่นถงึความคงทีຄ ผูม้จีติผอ่งใส อนัประกอบ ดว้ย
โสมนสัเวทนา แผ่ไปดว้ยอาํนาจกรณุา ตรวจดูอยู่ในทีຄทกุสถาน จงึ
ตรสัวา่ ทา่นไมรู่จ้กัเราผูเ้ป็นพระราชโอรสของพระเจา้กติวะดอกหรอื
ทา่นมองดูอยู่จะทาํอะไรเราได้ เมืຄอไม่อาจทาํอะไรอกีจงึหลกีไป. ก็
พอพระราชโอรสหลกีไปเทา่นั น ก็เกดิความเรา่รอ้นในรา่งกายเป็น
กาํลงั เปรยีบเหมอืนความเรา่รอ้นแหง่ไฟในนรก. เพราะวบิากกรรม
นั น พระราชโอรสนั น จงึมกีายถกูความเรา่รอ้นเป็นอนัมากครอบงาํ
ถกูทุกขเวทนาอยา่งแรงกลา้เสยีดแทง ทาํกาละแลว้ บงัเกดิในอเวจี
มหานรก.

พระราชโอรสนั น นอนหงาย นอนควํຄา กลิงเกลอืก พลกิขวา
พลกิซา้ย โดยประการเป็นอนัมากในทีຄนั น ไหมอ้ยู่ ๘๔,๐๐๐ ปี จตุิ
จากอตัตภาพนั นแลว้ เสวยทกุขอ์นัเกดิแต่ความหวิกระหาย ในหมู่
เปรตตลอดกาลนบัประมาณมไิด้ จตุจิากอตัตภาพนั นแลว้ ในพทุธุ-
ปบาทกาลนี บงัเกดิในเกวฏัฏคาม ใกลกุ้ณฑนิคร, เขาเกดิญาณอนั
ระลกึชาตไิด,้ เพราะเหตุนั น เขาเมืຄออนุสรณ์ถงึทกุข์ทีຄตนเคยเสวย
ในกาลก่อน แม้เจรญิวยัแลว้ ก็ไม่ยอมไปจบัปลากบัพวกหมู่ญาติ
เพราะกลวับาป. เมืຄอพวกญาตเิหลา่นั นพากนัไป เขากแ็อบเสยี ไม่
ปรารถนาจะฆา่ปลา และเขากไ็ปทาํลายขา่ย หรอืจบัปลาเป็น ๆ มา
ปลอ่ยในนําเสยี พวกญาติ เมืຄอไม่ชอบใจการกระทาํเชน่นั นของเขา
จงึไล่เขาออกจากบา้น. แต่เธอมพีีຄชายอยู่คนหนึຄง ซึຄงมคีวามรกัเขา
มาก.
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สมยันั น ทา่นพระอานนท์ อาศยักุณฑนิคร อยู่ในสานุบรรพต.
ลาํดบันั น บุตรชาวประมงนั น ถกูพวกญาติทอดทิง เทีຄยวเรร่อ่น
ไปทกุแหง่ทีຄ ถงึสถานทีຄแหง่นั นแลว้ เขา้ไปหาพระเถระในเวลาฉนั
ภตัตาหาร พระเถระถามเธอแลว้ รู้วา่เธอตอ้งการอาหาร จงึให้
ภตัตาหารแก่เธอ เธอบรโิภคอาหารเสรจ็แลว้ พระอานนท์รูเ้รืຄองนั น
แลว้ รูถ้งึความเลืຄอมใสในธรรมกถา จงึกลา่วถามวา่ จกับวชไหมคณุ
? เธอเรยีนถวายวา่ จกับวช ขอรบั. พระเถระ ครั นใหเ้ธอบรรพชา
แลว้ เดนิทางพรอ้มกบัเธอ ไดไ้ปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้. ลาํดบันั น
พระศาสดา ตรสักะพระเถระนั นวา่ อานนท์ เธอ พงึชว่ยอนุเคราะห์
สามเณรนีเถดิ. แต่เพราะสามเณรไมเ่คยกระทาํกุศลไว้ เธอจงึมลีาภ
น้อย. ลาํดบันั น พระศาสดาเมืຄอจะทรงอนุเคราะหเ์ธอ จงึแนะใหเ้ธอ
ตกันําดืຄมใหเ้ตม็หมอ้ เพืຄอใหภ้กิษุบรโิภค. อุบาสกและอุบาสกิาทั ง
หลายเหน็ดงันั น จงึเริຄมตั งนิตยภตัเป็นอนัมากแก่เธอ.

สมยัต่อมา เธอไดอุ้ปสมบทแลว้ บรรลุพระอรหตั เป็นพระเถระ
พรอ้มกบัภกิษุ ๑๒ รปู ไดอ้ยู่ทีຄสานุบรรพต. ฝ่ายพวกญาตขิองเธอ
ประมาณ ๕๐๐ คน มไิด้ก่อสรา้งกุศลกรรมไว้ สรา้งแต่บาปธรรมมี
มจัฉรยิะเป็นตน้ ทาํกาละแลว้ บงัเกดิในหมู่เปรต. ฝ่ายมารดาบดิา
ของเขา ระลกึอยู่วา่ ในกาลก่อนสมณะผูนี้ได้ถกูพวกเราขบัไล่ออก
จากเรอืน จงึไมก่ลา้เขา้ไปหาเธอ สง่พีຄชายทีຄรกัใครช่อบใจในเธอไป.
ในเวลาทีຄพระเถระเขา้ไปบณิฑบาตยงับา้น เธอยนัเขา่ขวาลงทีຄพืน
ดนิ กระทาํอญัชลี แสดงตน ไดก้ลา่วคาถามอีาทวิา่ มาตา ปิตา จ
เต ภนฺเต มารดา บดิา ของทา่นขอรบั. เพืຄอจะแสดงความเกีຄยวพนั
กนัแหง่คาถา ๕ คาถาเบืองตน้ มอีาทวิา่ กณฺุฑินาคริโย เถโร ดงันี
พระธรรมสงัคาหกาจารย์ จงึยกขึนตั งไวว้า่ :-

พระเถระชาวกณุฑนิคร รูปหนึຄง อยู่ทีຄเขาสานุวาสี มีนาม
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ว่า โปฏฐปาทะ เป็นสมณะ ผู้มอีนิทรีย์ อนัอบรมดแีล้ว มารดา
บิดาและพีຄชายของท่านเกดิในยมโลก เสวยทุกขเวทนา เพราะ
ทาํกรรมอนัลามก จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก เปรตเหล่านันถงึ
ทุคติ มีช่องปากเท่ารูเขม็ ลาํบากยิຄงนัก เปลอืยกาย ซูบผอม มี
ความเกรงกลวัสะดุ้งหวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ ไม่อาจ
แสดงตนแก่พระเถระได้ เปรตผู้เป็นพีຄชายของท่านตนเดยีว
เปลอืยกายรีบไปนัຄงคุกเข่า ประนมมอืแสดงตนแก่พระเถระ
พระเถระไม่ใส่ใจถงึ เป็นผู้นิຄงเดนิเลยไป เปรตนัน จึงบอก
ให้พระเถระทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพีຄชายของท่าน ไปสู่เปตโลก
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มารดาบิดาของท่านก็เกดิในยมโลก เสวย
ทุกขเวทนา เพราะทาํบาปกรรมไว้จึงจากโลกนี ไปสู่เปตโลก
เปรตผู้เป็นมารดา บิดา ของท่านทัง ๒ นัน มีช่องปากเท่ารู
เขม็ ลาํบากมาก เปลอืยกาย ซูบผอม มีความเกรงกลวั สะดุ้ง
หวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ. ไม่อาจแสดงตนแก่ท่านได้
ขอท่านจงเป็นผู้มีความกรุณาอนุเคราะห์แก่มารดาบิดาเถดิ จง
ให้ทาน แล้วอุทศิส่วนกศุลไปให้พวกเรา พวกเราผู้มีการงาน
อนัทารุณ จักยงัอตัตภาพให้เป็นไปได้ เพราะทานอนัท่านให้
แล้ว.

พระเถระกบัภกิษุอืຄนอกี ๑๒ รูป เทีຄยวไปบิณฑบาต
แล้ว กลบัมาประชุมกนัในทีຄเดยีวกนั เพราะเหตุแห่งภัตกจิ,
พระเถระจึงกล่าวกะภิกษุทังหมดนันว่า ขอท่านทังหลายจงให้
ภัตตาหารทีຄท่านได้แล้วแก่กระผมเถดิ กระผมจักทาํสังฆทาน
เพืຄออนุเคราะห์หมู่ญาติ ภกิษุเหล่านัน จึงมอบถวายพระเถระ
พระเถระจึงนิมนต์สงฆ์ถวายสังฆทานแล้ว อทุศิส่วนกศุลไป
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ให้มารดาบิดาและพีຄชาย ด้วยอุทศิเจตนาว่า ขอทานนี จง
สําเร็จแก่ญาติทังหลายของเรา ขอญาติทังหลายจงมีความสุข
เถดิ ในลาํดบัทีຄอุทศิให้นัຄนเอง โภชนะอนัประณตี สมบูรณ์ มี
แกงและกบัหลายอย่าง เกดิขึนแก่เปรตเหล่านัน

ภายหลงัเปรตผู้เป็นพีຄชาย มีผวิพรรณดี มีกาํลงั มีความ
สุข ได้ไปแสดงตนแก่พระเถระ แล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้
เจริญ โภชนะเป็นอนัมาก ทีຄพวกข้าพเจ้าได้แล้ว แต่ขอท่าน
จงดู ข้าพเจ้าทังหลาย ยงัเป็นคนเปลอืยกายอยู่ ขอท่านจง
พยายาม ให้ข้าพเจ้าทังหลายได้ผ้านุ่งห่มด้วยเถดิ พระเถระ
เลอืกเกบ็ผ้าจากกองหยากเยืຄอเอามาทาํจีวรแล้ว ถวายสงฆ์อนั
มาจากจตุรทศิ ครันถวายแล้ว ได้อุทศิส่วนกศุลให้มารดาบิดา
และพีຄชาย ด้วยอทุศิเจตนาว่า ขอทานนี จงสําเร็จแก่ญาติทัง
หลายเถดิ ขอพวกญาตขิองเรา จงมคีวามสุขเถดิ ในลาํดบัแห่ง
การอุทศินันเอง ผ้าทังหลายได้เกดิขึนแก่เปรตเหล่านัน

ภายหลงัเปรตเหล่านัน นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้ว ได้มา
แสดงตนแก่พระเถระ กล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ทังหลาย มีผวิพรรณดี มีกาํลงั มีความสุข มีผ้านุ่ง ผ้าห่ม
มากกว่าผ้าทีຄมีในแคว้นของพระเจ้านันทราช ผ้านุ่งผ้าห่มทัง
หลาย ของพวกเราไพบูลย์และมีค่ามาก คอื ผ้าไหม ผ้าขน
สัตว์ ผ้าเปลอืกไม้ ผ้าฝ้าย ฝ้าป่าน ผ้าด้ายแกมไหม ผ้าเหล่า
นัน แขวนอยู่ในอากาศ ข้าพเจ้าทังหลายเลอืกนุ่งห่มแต่ผนื
ทีຄพอใจ ขอท่านจงพยายาม ให้พวกข้าพเจ้าได้บ้านเรือนเถดิ
พระเถระสร้างกฏุี มุงด้วยใบไม้ แล้วได้ถวายสงฆ์ ซึຄงมาแต่
จตุรทศิ ครันแล้วได้อุทศิส่วนกศุล ให้มารดาบิดาและพีຄชาย
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ด้วยอุทศิเจตนาว่า ขอผลแห่งการถวายกฏุีนี จงสําเร็จแก่พวก
ญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุขเถดิ ในลาํดบั
แห่งการอุทศินัຄนเอง เรือนทังหลาย คอื ปราสาทและเรือน
อย่างอืຄน ๆ อนับุญกรรมกาํหนดแบ่งไว้เป็นส่วน ๆ เกดิขึน
แล้วแก่เปรตเหล่านัน เรือนของพวกเราในเปตโลกนีไม่เหมอืน
กบัเรือนในมนุษยโลก. เรือนของพวกเราในเปตโลกนี งาม
รุ่งเรืองสว่างไสวไปทัຄวทัง ๘ ทศิ เหมอืนเรือนในเทวโลก แต่
พวกเรายงัไม่มีนําดืຄม ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงพยายามให้
พวกข้าพเจ้า ได้นําดืຄมด้วยเถดิ พระเถระจึงตกันําเตม็ธมกรก
แล้วถวายสงฆ์ ซึຄงมาแต่จตุรทศิ แล้วได้อุทศิส่วนกศุลให้แก่
มารดาบิดาและพีຄชาย ด้วยอทุศิเจตนาว่า ขอผลทานนี จง
สําเร็จแก่พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุข
เถดิ ในลาํดบัแห่งการอุทศินัຄนเอง นําดืຄม คอื สระโบกขรณี
กว้าง ๔ เหลีຄยม ลกึมีนําเยน็ มีท่าราบเรียบดี มีกลิຄนหอมหาทีຄ
เปรียบมไิด้ ดารดาษด้วยกอปทุมและอุบลเตม็ด้วยละอองเกสร
บัว อนัร่วงหล่นบนวารี ได้เกดิขึน เปรตเหล่านันอาบและดืຄม
กนิในสระนันแล้ว ไปแสดงตนแก่พระเถระแล้วกล่าวว่า ข้าแต่
ท่านผู้เจริญ นําดืຄมของพวกข้าพเจ้า มากเพยีงพอแล้ว บาป
ย่อมเผลด็ผลเป็นทุกข์แก่พวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าพากนัเทีຄยว
ไปลาํบากในภูมภิาค อนัมีก้อนกรวดและหน่อหญ้าคา ขอท่าน
จงพยายามให้พวกข้าพเจ้า ได้ยานอย่างใดอย่างหนึຄงเถดิ พระ
เถระได้รองเท้าแล้ว ถวายสงฆ์ ซึຄงมาแต่จตุรทศิ ครันแล้ว
อทุศิส่วนกศุลให้มารดาบิดาและพีຄชาย ด้วยอุทศิเจตนาว่า ขอ
ผลทานนี จงสําเร็จแก่พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา
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จงมีความสุขเถดิ ในลาํดบัแห่งการอุทศินัຄนเอง เปรตทังหลาย
ได้พากนัมาแสดงตนให้ปรากฏด้วยรถแล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่าน
ผู้เจริญ พวกข้าพเจ้า เป็นผู้อนัท่านอนุเคราะห์แล้ว ด้วยการ
ให้ข้าว ผ้านุ่ง ผ้าห่ม เรือน นําดืຄม และ ยาน เพราะฉะนัน
ข้าพเจ้าทังหลาย จึงมาเพืຄอจะไหว้ท่านผู้เป็นมุนี มคีวามกรุณา
ในโลก.

พระเถระกราบทลูเรืຄองนั นแด่พระผูม้พีระภาคเจา้ พระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ทรงทาํเรืຄองนั นใหเ้ป็นอตัถุปปัตตเิหตุ จงึตรสัวา่ เปรตเหลา่
นี ยอ่มเสวยทุกข์อยา่งใหญ่ในบดันี ฉนัใด แม้ทา่นก็ฉนันั น เป็น
เปรตในอตัตภาพเป็นลาํดบัในอดตีได้เคยเสวยทกุข์ใหญ่ ดงันีแลว้
อนัพระเถระทลูอาราธนา จงึทรงแสดงเรืຄองสตุตเปรตแลว้ทรงแสดง
ธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ มหาชนไดฟั้งเรืຄองนั นแลว้ เกดิความ
สลดใจ ไดเ้ป็นผูย้นิดใีนบุญกรรมมทีานและศลีเป็นตน้แล.

จบ อรรถกถาสานุวาสเีถรเปตวตัถุที  ๒

๒๑๒ เปตวัตถุ



๓. รถการีเปติวัตถุ

ว่าด้วยอยากอยู่กับนางเปรตในสวนนันทนวัน
มาณพคนหนึຄงถามนางเวมานิกเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๑๓] ดูก่อนนางเทวีผู้มีอานุภาพมาก ท่านขึนสู่วมิานมีเสาอนั
ล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ งามผุดผ่อง มีรูปภาพอนัวจิิตรต่าง
ๆ อยู่ในวมิานนัน ดุจพระจันทร์ในวนัเพญ็งามโชติช่วงใน
ท้องฟ้าฉะนัน อนึຄง รัศมีของท่านมีสีดงัทองคาํ ท่านมีรูป
ร่างอนัอุดมน่าดูน่าชมยิຄงนัก นัຄงอยู่แต่ผู้เดยีวบนบัลลงัก์อนั
ประเสริฐมีค่ามาก สามีของท่านไม่มีหรือ ก็สระโบกขรณี
ของท่านเหล่านีมีอยู่โดยรอบ มีกอบัวต่าง ๆ เป็นอนัมาก
มีบัวขาวมาก เกลืຄอนกล่นด้วยทรายทองโดยรอบ ในสระ
โบกขรณีนัน หาเปือกตมและจอกแหนมิได้ มีหงส์น่าดูน่าชม
น่ารืຄนรมย์ใจเทีຄยวแวะเวยีนไปในนําทุกเมืຄอ หงส์ทังปวงนันมี
เสียงไพเราะพากนัมาประชุมรํຄาร้องอยู่ เสียงรํຄาร้องแห่งหงส์
ในสระโบกขรณขีองท่าน มไิด้ขาดเสียง ดุจเสียงกลอง ท่านมี
ยศงามรุ่งเรือง ลงนัຄงอยู่ในเรือ ท่านมขีนตาโก่งดาํดี มหีน้ายิม
แย้มพูดจาน่ารักใคร่ มีอวยัวะทังปวงงามรุ่งเรืองยิຄงนัก วมิาน
ของท่านนีปราศจากละอองธุลี ตังอยู่ทีຄภาคพืนอนัราบเรียบ
มสีวนนันทนวนัอนัก่อให้เกดิความยนิดเีพลดิเพลนิเจริญใจ ดู
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ก่อนนารีผู้มีรูปร่างน่าดูน่าชม เราปรารถนาเพืຄอจะอยู่บันเทงิ
กบัท่านในสวนนันทนวนัของท่านนี.

นางเวมานิกเปรตกลา่ววา่
ท่านจงทาํกรรมอนัจะให้ท่านได้เสวยผลในวมิานของเรา

นี และจิตของท่านจงน้อมมาในวมิานนีด้วย ท่านทาํกรรม
อนับันเทงิในทีຄนีแล้ว จักได้อยู่ร่วมกบัเราสมความประสงค์
มาณพนันรับคาํนางเวมานิกเปรตนันแล้ว จึงได้ทาํกรรมอนั
เป็นกศุลอนัส่งผลให้เกดิในวมิานนัน ครันแล้วได้เข้าถงึความ
เป็นสหายของนางเวมานิกเปรตนัน.

จบ รถการเีปตวิตัถุที  ๓
จบ ภาณวารที  ๒

อรรถกถารถการีเปติวัตถุที่ ๓
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัอยู่ในพระนครสาวตัถี ทรงปรารภ

นางเปรตตนหนึຄง จงึตรสัพระคาถานีมีคาํเริຄมตน้วา่ เวฬุริยถมภฺํ
รจิุรํ ปภสสฺรํ ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในกาลแหง่พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพระ-
นามวา่กสัสปะ หญงิคนหนึຄงสมบรูณ์ดว้ยศลีและอาจาระ มกีลัยาณ-
มติรเป็นทีຄองิอาศยั เลืຄอมใสยิຄงในพระศาสนา ไดส้รา้งอาวาสไวแ้หง่
หนึຄง น่าดูยิຄง มฝีา เสา บนัได และพืนภมูอินัวจิติร อนัจาํแนกไว้
ดว้ยดี นิมนต์ภกิษุทั งหลายให้นั ຄงในอาวาสนั น องัคาสดว้ยอาหาร
อนัประณตี แลว้มอบถวายแด่ภกิษุสงฆ.์ สมยัต่อมา นางทาํกาละ
แลว้ เกดิเป็นนางวมิานเปรตดว้ยอาํนาจบาปกรรมอยา่งหนึຄง. อาศยั

๒๑๔ เปตวัตถุ



สระชืຄอรถการะทีຄขนุเขาหมิพานต์ แต่ดว้ยอานุภาพบุญทีຄนางถวาย
อาวาสแก่สงฆ์ วมิานอนัลว้นดว้ยรตันะทุกอยา่ง กวา้งขวาง โดย
รอบน่าเลืຄอมใส น่ารืຄนรมย์ใจอยา่งยิຄง งดงามเสมอืนนนัทนวนั และ
สระโบกขรณี ยอ่มเกดิขึนแก่นางและนางเองกม็ผีวิพรรณดงัทองคาํ
งดงามน่าชมน่าเลืຄอมใส.

นางเวน้จากพวกบุรษุเสยี เสวยทพิยสมบตัิอยู่ ณ ทีຄนั น เมืຄอ
นางไมม่บุีรษุอยูใ่นทีຄนั นเป็นเวลานาน กเ็กดิความเบืຄอหน่ายขึน นาง
ราํคาญขึนแลว้คดิวา่ อุบายนีใชไ้ด้ จงึทิงมะมว่งสกุอนัเป็นทพิยล์งใน
แมนํ่า. คาํทั งหมดพงึทราบโดยนยัอนัมาแลว้ในเรืຄองนางกรรณมณุ-
ฑเปรตนั ຄนแหละ. กใ็นเรืຄองนี ยงัมมีาณพคนหนึຄง ชาวกรงุพาราณสี
เหน็ผลมะมว่งผลหนึຄง ในบรรดามะมว่งสกุเหลา่นั นในแมนํ่าคงคา จงึ
ไปสูท่ีຄอยูข่องนางโดยทาํนองนั น นางเหน็ดงันั น จงึนําเขาไปยงัทีຄอยู่
ของตน การทาํปฏสินัถารแลว้นั ຄง. เขาเหน็ความสมบรูณ์ของสถาน
ทีຄอยูข่องนาง เมืຄอจะถามจงึกลา่วคาถาเหลา่นีวา่

ดูก่อนนางเทวีผู้มีอานุภาพมาก ท่านขึนสู่วมิานมีเสาเป็น
วกิารแห่งแก้วไพฑูรย์ งามผุดผ่อง มีรูปภาพอนัวจิิตรต่าง
ๆ อยู่ในวมิานนัน ดุจพระจันทร์เพญ็ลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้า
ฉะนัน. อนึຄง รัศมีของท่านมีสีดงัทองคาํ ท่านมีรูปอนัอดุม
น่าดูน่าชมยิຄงนัก นัຄงอยู่แต่ผู้เดยีวบนบัลลงัก์อนัประเสริฐ มีค่า
มาก สามีของท่านไม่มีหรือ กส็ระโบกขรณีของท่านเหล่านี มี
อยู่โดยรอบ มีบัวต่าง ๆ เป็นอนัมาก มีบัวขาวมาก เกลืຄอน
กล่นด้วยทรายทองโดยรอบ, ในสระโบกขรณีนัน หาเปือกตม
และจอกแหนมิได้ มีหงส์น่าดูน่าชมน่ารืຄนรมย์ใจ เทีຄยวแวะ
เวยีนไปในนําทุกเมืຄอ หงส์ทังปวงนันมีเสียงไพเราะ พากนั

๓. รถการีเปติวัตถุ - ว่าด้วยอยากอยู่กับนางเปรตในสวนนันทนวัน ๒๑๕



มาประชุมรํຄาร้องอยู่ เสียงรํຄาร้องของหงส์ในสระโบกขรณีของ
ท่านมไิด้ขาดเสียง ดุจเสียงกลอง ท่านมียศงามรุ่งเรือง ลงนัຄง
อยู่ในเรือ ท่านมีคิวโก่งดาํดี มหีน้ายิมแย้ม พูดจาน่ารักใคร่ มี
อวยัวะทังปวงงามรุ่งเรืองยิຄงนัก. วมิานนีปราศจากละอองธุลี
ตังอยู่ทีຄภาคพืนอนัราบเรียบ มีสวนนันทนวนัอนัให้เกดิความ
ยนิดี เพลดิเพลนิเจริญใจ ดูก่อน นารีผู้มีร่างน่าดูน่าชม เรา
ปรารถนาเพืຄอจะอยู่บันเทงิกบัท่าน ในสวนนันทนวนัของท่าน
นี.

เมืຄอมาณพนั นกลา่วอยา่งนั นแลว้ วมิานเปรตเมืຄอจะให้คาํตอบ
แก่มาณพนั น จงึกลา่วคาถาวา่ :-

ท่านจงกระทาํกรรมอนัจะให้ท่านได้เสวยผลในวมิานของ
เรานี และจิตของท่านจงน้อมมาในวมิานนีด้วย ท่านทาํกรรม
อนับันเทงิในทีຄนีแล้ว จักได้อยู่ร่วมกบัเราสมความประสงค์.

มาณพนั นได้ฟังคาํของนางวมิานเปรตนั นแลว้ จากทีຄนั นไปยงั
ถิຄนมนุษย์ ตั งจตินั นไวใ้นทีຄนั น การทาํบุญกรรมอนัเกดิแต่จตินั น ไม่
นานนกั กระทาํกาละแลว้บงัเกดิในวมิานนั น เขา้ถงึความเป็นสหาย
กบันางเปรตนั น พระสงัคตีกิาจารยท์ั งหลายจงึกลา่วคาถาสดุทา้ยวา่
:-

มาณพนันรับคาํของนางเปรตนันแล้ว ได้กระทาํกรรมอนั
เป็นกศุลส่งผลให้เกดิในวมิานนัน ครันแล้วได้เข้าถงึความเป็น
สหายของนางเวมานิกเปรตนัน.

เมืຄอคนเหลา่นั นเสวยทพิยสมบตัิในวมิานนั น ตลอดกาลนาน
อยา่งนี เพราะสินกรรม บุรษุจงึกระทาํกาละ แต่หญงินั นเนืຄองเพราะ

๒๑๖ เปตวัตถุ



บุญกรรมของตนถงึเขตสมบตัิ คอืได้สรา้งบุญไว้ในเขตของเนือนา
บุญอนัประเสรฐิคอืพระพทุธศาสนา จงึอยู่จนครบอายุในวมิานนั น
ตลอดพทุธนัดรหนึຄง. ครั นเมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ของเราทั งหลาย
เสดจ็อุบตัขิึนในโลก ทรงประกาศธรรมจกัรอนับวร ประทบัอยูใ่นพระ
เชตวนัมหาวหิารโดยลาํดบั วนัหนึຄง ทา่นพระมหาโมคคลัลานะจารกิ
ไปบนภเูขา เหน็วมิานและนางเวมานิกเปรตนั น จงึถามดว้ยคาถา
มีอาทิวา่ วมิานมีเสาแลว้ดว้ยแกว้ไพฑรูย์งดงามผดุผอ่ง และนาง
เวมานิกเปรตนั นได้เลา่ประวตัิของตนทั งหมดแก่ทา่นพระมหาโมค-
คลัลานะ ตั งแต่ตน้. พระเถระไดฟั้งดงันั นมายงักรงุสาวตัถกีราบทลู
แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้
เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ มหาชน
ไดฟั้งดงันั นแลว้ ไดเ้ป็นผูย้นิดใีนบุญกรรมมทีานเป็นตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถารถการเีปตวิตัถุที  ๓

๓. รถการีเปติวัตถุ - ว่าด้วยอยากอยู่กับนางเปรตในสวนนันทนวัน ๒๑๗



๔. ภุสเปตวัตถุ

ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔
พระมหาโมคคลัลานะ ได้ถามบุพกรรมของเปรตทั ง ๔ ดว้ย

คาถานี ความวา่ :-
[๑๑๔] ท่านทัง ๔ นี คนหนึຄงกอบเอาแกลบข้าวสาลีทีຄไฟลกุ

โชนโปรยใส่ศีรษะของตนเอง อกีคนหนึຄงทุบศีรษะของตน
ด้วยฆ้อนเหลก็ ส่วนคนทีຄเป็นหญงิเอาเลบ็จิกหลงักนิเนือและ
เลอืดของตนเอง ส่วนท่านกนิคูถอนัเป็นของไม่สะอาดไม่น่า
ปรารถนา นีเป็นวบิากกรรมอะไร.

ภรรยาของพอ่คา้โกงตอบวา่
เมืຄอชาติก่อน ผู้นีเป็นบุตรของดฉัิน ได้ตีศีรษะของฉัน

ผู้เป็นมารดา ผู้นีเป็นสามีของดฉัิน เป็นพ่อค้าโกงข้าวเปลอืก
ปนแกลบ ผู้นีลูกสะใภ้ของดฉัิน ลกักนิเนือแล้วกลบัหลอก
ลวงด้วยมุสาวาท ดฉัินเมืຄอเกดิเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกเป็น
หญงิแม่เรือน เป็นใหญ่กว่าสกลุทังปวง เมืຄอสิຄงของมอียู่ เหล่า
ยาจกขอก็เกบ็ซ่อนเสีย ไม่ได้ให้อะไรจากของทีຄมีอยู่ ปกปิด
ไว้ด้วยมุสาวาทว่า ของนีไม่มีในเรือนของเรา ถ้าเราปกปิด
ของทีຄมีไว้ ขอคูถจงเป็นอาหารของเรา ภตัแห่งข้าวสาลีอนั

๒๑๘ เปตวัตถุ



มีกลิຄนหอม ย่อมกลบักลายเป็นคูถเพราะวบิากแห่งกรรม คอื
มุสาวาทของดฉัิน กก็รรมทังหลายไม่ไร้ผล กรรมนันย่อมไม่
สาบสูญ เพราะฉะนัน ดฉัินจึงกนิและดืຄมแต่มูตรคูถ อนัมี
กลิຄนเหมน็มหีนอน.

จบภุสเปตวตัถุที  ๔

อรรถกถาภุสเปตวัตถุที่ ๔
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงปรารภเปรต ๔

ตน จงึตรสัพระธรรมเทศนานี มีคาํเริຄมตน้วา่ ภสุานิ เอโก สาลี
ปนุาปโร ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในหมูบ่า้นแหง่หนึຄง ซึຄงไม่ไกลแต่กรงุสาวตัถี มพีอ่คา้
โกงคนหนึຄง เลียงชพีดว้ยอเนสนากรรมมกีารโกงดว้ยตราชั ຄงเป็นตน้.
เขาถอืเอาฟ่อนขา้วสาลี เคลา้ดว้ยดนิแดง ทาํให้หนกักวา่เดมิ ปน
กบัขา้วสาลีแดงแลว้ขาย. บุตรของเขาโกรธวา่ คณุพอ่ไม่ยอมให้
เกยีรตยิกยอ่งมติรสหายของเรา ผูม้าสู่เรอืนเสยีเลย ไดถ้อืเอาเชอืก
หนกั ๒ เสน้ ตศีรีษะมารดา. หญงิสะใภข้องเขาลกักนิเนือทีຄเกบ็ไว้
สาํหรบัชนทั งปวงแลว้ เมืຄอถกูชนเหลา่นั นซกัไซรจ้งึใหค้าํสบถวา่ ถา้
เรากนิเนือนั นจรงิ กข็อใหเ้ราพงึเฉือนเนือสนัหลงัของตนแลว้กนิทกุ
ๆ ภพไปเถดิ. ฝ่ายภรยิาของเขา เมืຄอชนทั งหลายพากนัขออุปกรณ์
บางอยา่ง กต็อบวา่ ไมม่ี เมืຄอถกูชนเหลา่นั นรบเรา้ จงไดท้าํการสบถ
ดว้ยมสุาวาทวา่ ถา้เรากลา่วถงึสิຄงทีຄมอียูว่า่ไมม่ไีซร้ ขอใหเ้ราพงึเป็น
ผูม้คีถูเป็นอาหาร ในทีຄทีຄเกดิแลว้เถดิ.

สมยัต่อมาชนทั ง ๔ คนนั น ทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นเปรตในดง
ไฟไหม้ ในคน ๔ คนนั น พอ่คา้โกง ใชม้อืทั งสองขา้ง กอบเอาแกลบ

๔. ภุสเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔ ๒๑๙



รอ้นทีຄลุกโพลงดว้ยผลกรรม แลว้เกลีຄยลงบนศรีษะของตนเอง เสวย
ทกุข์เป็นอนัมาก, บุตรของเขาก็ใช้คอ้นเหลก็ตีศรีษะตนเอง เสวย
ทกุข์ไมใ่ช่น้อยเลย หญงิสะใภ้ของเขา ดว้ยผลกรรมทีຄทาํมาให้ผล
จงึใชเ้ลบ็ทั งหลายทีຄทั งกวา้งและยาวยิຄงนกั คมเป็นอยา่งดี กรดีเนือ
แผน่หลงัของตนเองกนิ เสวยทุกขห์าประมาณมไิด.้ พอภรยิาของ
เขา น้อมนําขา้วสาลทีีຄมกีลิຄนหอมบรสิทุธิ ຈดี ปราศจากดา่งดาํเขา้ไป
เทา่นั น ก็กลบักลายสาํเรจ็เป็นคถู เกลืຄอนกลน่ดว้ยหมู่หนอนนานา
ชนิด มกีลิຄนเหมน็และน่าเกลยีดยิຄงนกั, ภรยิานั นเอามอืทั งสองขา้ง
กอบคถูนั นกนิ เสวยทุกขอ์ยา่งมหนัต.์

เมืຄอชนทั ง ๔ คนเหลา่นั น เกดิในหมูเ่ปรตเสวยทุกขอ์ยา่งมหนัต์
ดว้ยอาการอยา่งนี ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ. เมืຄอจารกิไปบนภเูขา
วนัหนึຄงไปถงึทีຄนั น เหน็เปรตเหลา่นั น จงึถามถงึกรรมทีຄเปรตเหลา่
นั น กระทาํดว้ยคาถานีวา่ :-

ท่านทัง ๔ คนนี คนหนึຄงกอบเอาแกลบข้าวสาลีทีຄไฟ
ลกุโชน โปรยใส่ศีรษะตนเอง อกีคนหนึຄงทุบศีรษะของตน
ด้วยค้อนเหลก็ ส่วนคนทีຄเป็นหญงิ เอาเลบ็จิกหลงักนิเนือและ
เลอืดของตนเอง ส่วนท่านกนิคูถอนัเป็นของไม่สะอาดไม่น่า
ปรารถนา นีเป็นวบิากแห่งกรรมอะไร.

เมืຄอพระเถระถามถงึกรรมทีຄชนเหลา่นั น กระทาํอยา่งนี ภรยิา
ของพอ่คา้โกง เมืຄอจะแจง้ถงึกรรมทีຄชนทั งหมดนั นกระทาํไว้ จงึได้
กลา่วคาถาวา่ :-

เมืຄอก่อน ผู้นีเป็นบุตรของดฉัิน ได้ตดีฉัินผู้เป็นมารดา ผู้นี
เป็นสามีของดฉัิน เป็นพ่อค้าโกงข้าวเปลอืกปนแกลบ ผู้นีเป็น
ลูกสะใภ้ของดฉัิน ลกักนิเนือแล้ว กลบัหลอกลวงด้วยมุสาวาท

๒๒๐ เปตวัตถุ



ดฉัินเมืຄอเกดิเป็นมนุษย์ในมนุษยโลก เป็นหญงิแม่เรือน เป็น
ใหญ่แก่สกลุทังปวง เมืຄอสิຄงของมีอยู่ เหล่ายาจกขอแล้ว เกบ็
ซ่อนไว้เสีย ไม่ได้ให้อะไร ๆ จากของทีຄมีอยู่เลยปกปิดไว้ด้วย
มุสาวาทว่า ของนีไม่มีในเรือนของเรา ถ้าเราปกปิดของทีຄมี
ไว้ไซร้ ขอคูถจงเป็นอาหารของเรา ภตัรแห่งข้าวสาลีอนัมี
กลิຄนหอม ย่อมกลบักลายเป็นคูถ เพราะวบิากแห่งกรรม คอื
มุสาวาทของดฉัิน ก็กรรมทังหลายไม่ไร้ผล กรรมนันย่อมไม่
สาบสูญ เพราะฉะนัน ดฉัินจึงกนิและดืຄมแต่มูตรคูถอนัมีกลิຄน
เหมน็ มหีนอน.

พระเถระ ครั นสดบัคาํของนางเปรตนั นอยา่งนีแลว้ จงึไดก้ราบ-
ทลูเรืຄองนั น แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงกระทาํ
เรืຄองนั นใหเ้ป็นอตัถุปปัตตเิหตุแลว้ จงึทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึ
พรอ้มแลว้. เทศนานั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.

จบ อรรถกถาภุสเปตวตัถุที  ๔

๔. ภุสเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔ ๒๒๑



๕. กุมารเปตวัตถุ

ว่าด้วยเด็กพูดวาจาหยาบเป็นบาปได้
เมืຄอจะประกาศเนือความนั น พระสงัคตีกิาจารย์ได้กลา่วคาถา

๗ คาถาความวา่
[๑๑๕] พระญาณของพระสุคตศาสดาน่าอศัจรรย์ เป็นเหตุให้

พระองค์ทรงพยากรณ์บุคคลได้อย่างถูกต้องว่า บุคคลบาง
คนมีบุญมาก บางคนมีบุญน้อย คฤหบดีผู้นีเมืຄอยงัเป็นเดก็
ถูกเขาทิงไว้ในป่าช้า เป็นอยู่ได้ด้วยนํานมทีຄไหลออกจากนิว
มอืตลอดราตรี ยกัษ์และภูตปีศาจ หรืองูเลก็งูใหญ่ ก็ไม่
เบียดเบียนเดก็ผู้มีบุญอนัได้ทาํไว้แล้ว แม้สุนัขทังหลายก็พา
กนัมาเลยีเท้าทังสองของเดก็นี ฝูงเหยีຄยวและสุนัขจิงจอก ก็
พากนัมาเดนิเวยีนรักษา ฝูงนกกพ็ากนัมาคาบเอามลทนิครรภ์
ไปทิง ส่วนฝูงกาพากนัมานําเอาขีตาเดก็นีไป มนุษย์และ
อมนุษย์ไร ๆ มไิด้จัดแจงรักษาเดก็นี หรือใคร ๆ ทีຄจะทาํ
เมลด็พรรณผกักาดให้เป็นยารักษาก็มไิด้มี และไม่ได้ถอืเอา
การประกอบฤกษ์ยาม ทังไม่ได้ทาํพธีิมงคลเช่นการเรีຄยรายซึຄง
ข้าวเปลอืกทังปวง พระผู้มพีระภาคเจ้าอนัเทวดาและมนุษย์
บูชาแล้ว มีพระปัญญากว้างขวาง ได้ทอดพระเนตรเห็นเดก็
อนับุคคลนํามาทิงไว้ในป่าช้าในราตรี ผู้ถงึแล้วซึຄงความทุกข์
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อย่างยิຄงเช่นนี เหมอืนก้อนแห่งเนยใสหวัຄนไหวอยู่ มีความ
สงสัยว่ารอดหรือไม่รอดหนอ เหลอือยู่แต่สักว่าชีวติ ครันแล้ว
ได้พยากรณ์ว่า เดก็คนนีจักเป็นผู้มีตระกลูสูง มีโภคสมบัติใน
พระนครนี.

พวกอุบาสกผูย้นือยูใ่นทีຄใกลพ้ระศาสดาทลูถามวา่ :-
อะไรเป็นวตัรเป็นพรหมจรรย์ของเขา นีเป็นวบิากแห่ง

วตัรหรือพรหมจรรย์ทีຄเขาประพฤตแิล้วเช่นไร เขาถงึความพ-ิ
นาศเช่นนีแล้ว จักเสวยความสําเร็จเช่นนันเพราะกรรมอะไร.

พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพยากรณ์วา่:-
เมืຄอก่อน มหาชนทาํการบูชาอย่างโอฬาร แก่ภิกษุสงฆ์

มีพระพทุธเจ้าเป็นประธาน เดก็นันมไิด้มีจิตเอือเฟื อในการ
บูชา ได้กล่าววาจาหยาบคายอนัมใิช่ของสัตบุรุษ ภายหลงั
เดก็นันอนัมารดาตกัเตอืนให้กลบัความวติกอนัลามกนันแล้ว
กลบัได้ปีติและความเลืຄอมใส ได้บํารุงพระตถาคตซึຄงประทบั
อยู่ ณ วหิารเชตวนั ด้วยข้าวยาคู ๗ วนั ข้อนันเป็นวตัร
เป็นพรหมจรรย์ของเขา นีเป็นวบิากแห่งวตัรและพรหมจรรย์
ทีຄเขาประพฤติแล้วนัน เขาถงึความพนิาศเช่นนันแล้ว จักได้
ความสําเร็จเช่นนัน เขาตังอยู่ในมนุษยโลกนีสินร้อยปี เป็นผู้
พรัຄงพร้อมด้วยกามคุณทังปวง เมืຄอตายไปจักเข้าถงึความเป็น
สหายแห่งท้าววาสวะ ในสัมปรายภพ.

จบ กุมารเปตวตัถุที  ๕

๕. กุมารเปตวัตถุ - ว่าด้วยเด็กพูดวาจาหยาบเป็นบาปได้ ๒๒๓



อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๕
เรืຄองแหง่กุมารเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ อจฺเฉรรปํู สคุตสสฺญาณํ

ดงันี. เรืຄองนั นมอีตัถุปปัตตเิหตุเป็นอยา่งไร.
ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี อุบาสกและอุบาสกิาเป็นอนัมาก เป็น

หมูก่นัโดยธรรม สรา้งมณฑปหลงัใหญ่ไวใ้นพระนคร ประดบัมณฑป
นั นดว้ยผา้นานาพรรณ นิมนต์พระศาสดาและพระภกิษุสงฆ์มาแต่
เชา้ตรู่ ให้ภกิษุสงฆ์มีพระพทุธเจา้เป็นประธานนั ຄงบนอาสนะทีຄลาด
ดว้ยเครืຄองลาดอยา่งดีควรแก่คา่มาก บชูาดว้ยสกัการะมีของหอม
และดอกไมเ้ป็นตน้แลว้ ใหม้หาทานเป็นไป. บุรษุคนหนึຄง มจีติถกู
มลทนิคอืความตระหนีຄกลุม้รมุ พอเหน็ดงันั น ทนต่อสกัการะนั นไม่
ได้ จงึกลา่วอยา่งนีวา่ สิຄงทั งหมดนี ทิงเสยีทีຄกองหยากเยืຄอยงัจะดี
กวา่การทีຄจะถวายแก่สมณะโลน้เหลา่นี ซึຄงหาความดมีไิดเ้ลย. พวก
อุบาสกอุบาสกิาได้ฟังดงันั น เกดิความสลดใจพากนัคดิวา่ การทีຄ
บุรษุนีขวนขวายสรา้งวจกีรรมชั ຄว อนัเป็นเหตุใหผ้ดิแลว้ในภกิษุสงฆ์
มพีระพทุธเจา้เป็นประธานถงึอยา่งนี จดัวา่เป็นกรรมอนัหนกัหนอ
ดงันีแลว้ จงึได้บอกเรืຄองนั น แก่มารดาของเขาแลว้กลา่ววา่ เธอจง
พาลกูไปขอขมาโทษพระผูม้พีระภาคเจา้ พรอ้มดว้ยพระสงฆส์าวก.
มารดารบัคาํแลว้ เมืຄอจะขู่บุตรใหย้นิยอม จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ และเยีຄยมภกิษุสงฆ์ แสดงโทษทีຄบุตรกระทาํไว้ ใหข้มาโทษ
แลว้ ได้กระทาํการบชูา ดว้ยการถวายขา้วยาคูตลอด ๗ วนั แด่
พระผูม้พีระภาคเจา้และภกิษุสงฆ.์ หลงัจากนั น ไมน่านนกับุตรกท็าํ
กาละ บงัเกดิในทอ้งของหญงิแพศยา. ผูเ้ลียงชพีดว้ยกรรมทีຄเศรา้
หมอง. กพ็อบุตรเกดิขึนเทา่นั น มารดารูว้า่เป็นเดก็ชาย กใ็หเ้ขาไป
ทิงเสยีทีຄป่าชา้. บุตรนั น อนัพลงัแหง่บุญของตนคุม้ครองรกัษาไว้
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ในทีຄนั น ไม่ถกูอะไร ๆ เบยีดเบยีน จงึหลบัเป็นสขุเหมอืนหลบัทีຄตกั
ของมารดา. สว่นอาจารยบ์างพวกกลา่ววา่เทวดาพากนัรบัคุม้ครอง
รกัษาบุตรนั นไว.้

ครั นเวลาใกล้รุง่ พระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็ออกจากมหากรณุา-
สมาบตัิ ทรงตรวจดูสตัว์โลกดว้ยพทุธจกัษุ ทอดพระเนตรเหน็เดก็
นั นทีຄถกูทอดทิงไวท้ีຄป่าชา้ จงึไดเ้สดจ็ไปยงัป่าชา้ ในเวลาพระอาทติย์
ขึน. มหาชนประชมุกนัวา่ พระศาสดาเสดจ็มาในทีຄนี เหน็จะมเีหตุ
อะไรในทีຄนี. พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัแก่บรษิทัผู้ประชมุกนัแลว้วา่
เดก็คนนีไมม่ใีครรูจ้กั บดันีถกูทอดทิงไว้ในป่าชา้ ไรท้ีຄพึຄงก็จรงิ ถงึ
อยา่งนั น เดก็คนนีนั นกจ็กัไดร้บัสมบตัอินัโอฬารในภายหน้า ทั งใน
ปัจจุบนัชาตแิละอภสิมัปรายภพ แลว้ถกูพวกมนุษยเ์หลา่นั น ทลูถาม
วา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ในชาตปิางก่อน เดก็คนนีทาํกรรมอะไรไว้
ดงันีจงึทรงประกาศกรรมทีຄเดก็กระทาํไว้ และสมบตัิทีຄเดก็พงึได้รบั
ในอนาคต โดยนยัเป็นตน้วา่ :-

หมู่ชนได้กระทาํการบชูาอยา่งโอฬาร แก่พระภกิษุสงฆ์มีพระ-
พทุธเจา้เป็นประธาน แต่จติของเดก็นั นกลบักลายเป็นอยา่งอืຄน จงึ
ไดก้ลา่ววาจาหยาบคาย มใิชข่องสตับุรษุดงันีแลว้

จงึแสดงธรรมอนัเหมาะสมแก่อธัยาศยัของบรษิทัทีຄพากนัมาประ-
ชมุแลว้ จงึได้ตรสัพระธรรมเทศนาทีຄพระองค์ทรงยกขึนแสดงดว้ย
พระองค์เอง ในเวลาจบสจัจะ สตัว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรสัรู้ธรรม. ก็
กฎุมพคีนหนึຄง ผู้มทีรพัย์ ๘๐ โกฏิ ได้ขอรบัเดก็นั นต่อพระพกัตร์
พระผูม้พีระภาคเจา้วา่ เป็นบุตรบุญธรรมของเรา. พระผูม้พีระภาค-
เจา้ ทรงพระดาํรวิา่ เดก็นี อนับุญกรรมมปีระมาณเทา่นีรกัษาไวแ้ลว้
และมหาชนพากนักระทาํการอนุเคราะห์ ดงันีแลว้ จงึเสดจ็ไปยงัพระ
วหิาร.

๕. กุมารเปตวัตถุ - ว่าด้วยเด็กพูดวาจาหยาบเป็นบาปได้ ๒๒๕



สมยัต่อมา เมืຄอกฎุมพนีั น ทาํกาละแลว้ เธอก็ปกครองทรพัย์ทีຄ
กฎุมพีนั นมอบให้ เกบ็รวมทรพัย์ไว้ ได้เป็นคฤหบดี มีสมบตัิมาก
ในพระนครนั นเอง ได้เป็นผู้ยนิดใีนการให้ทานเป็นตน้. ภายหลงั
วนัหนึຄง ภกิษุทั งหลายสนทนากนัในโรงธรรมวา่ น่าอศัจรรย์พระ
ศาสดาเป็นผูอ้นุเคราะห์สตัว์ทั งหลาย เดก็ชืຄอแมน้ั น ในกาลนั นเป็น
คนอนาถา แต่บดันีเสวยสมบตัมิาก และกระทาํบุญอยา่งโอฬาร พระ
ศาสดา ทรงสดบัดงันั นแลว้ ทรงพยากรณ์วา่ ภกิษุทั งหลายมใิช่เธอ
จะมสีมบตัแิต่เพยีงเทา่นี โดยทีຄแท้ ในเวลาสินอายุ จกับงัเกดิ เป็น
โอรสของทา้วสกักเทวราช ในภพชั นดาวดงึส์ และจกัได้สมบตัิอนั
เป็นทพิย.์ ภกิษุทั งหลายและมหาชน ไดฟั้งดงันั นแลว้ คดิวา่พระ-
ผูม้พีระภาคเจา้ทรงมีพระนามวา่ ผู้เหน็กาลไกล ทรงสดบัเหตุนั น
แลว้ เสดจ็ไป เมืຄอเขาพอเกดิมาเทา่นั นกถ็กูทิงในป่าชา้ผดีบิ เสดจ็ไป
ในทีຄนั นเพืຄอกระทาํการสงเคราะห์เธอดงันีแลว้ จงึพากนัชมเชยพระ
ญาณอนัพเิศษของพระศาสดา แลว้ไดก้ราบทลูประวตัขิองเดก็นั นใน
อตัภาพนั น. พระสงัคตีกิาจารย์ทั งหลาย เมืຄอจะแสดงความนั น จงึ
ไดก้ลา่วคาถา ๖ คาถาวา่ :-

พระญาณของพระสุคตศาสดาน่าอศัจรรย์ เป็นเหตุให้
พระองค์ทรงพยากรณ์บุคคลว่า บุคคลบางคนมีบุญมาก บาง
คนมีบุญน้อย. กมุารนีถูกทอดทิงในป่าช้าเป็นอยู่ได้ด้วยนํานม
ทีຄไหลออกจากนิวมอืตลอดราตรี ยกัษ์และภูตปีศาจ หรืองู
เลก็ งูใหญ่ ก็ไม่เบียดเบียนเดก็ผู้มีบุญอนัได้ทาํไว้แล้ว แม้
สุนัขทังหลายก็พากนัมาเลยีเลบ็เท้าทังสองของเดก็นี ฝูงกา
และสุนัขจิงจอกก็พากนัมาเดนิเวยีนรักษา ฝูงนกก็พากนัมา
คาบเอามลทนิครรภ์ไปทิง ส่วนฝูงกาพากนัมาเอาขีตาไปทิง
มนุษย์และอมนุษย์ไร ๆ มไิด้จัดแจงรักษาเดก็นี หรือใคร ๆ ทีຄ

๒๒๖ เปตวัตถุ



จะทาํเมลด็พรรณผกักาดให้เป็นยารักษาก็มไิด้มี และไม่ได้ถอื
เอาการประกอบฤกษ์ยาม ทังไม่ได้ประกอบพธีิมงคลเช่นการ
เรีຄยรายซึຄงข้าวเปลอืกทังปวง พระผู้มพีระภาคเจ้าอนัเทวดา
และมนุษย์บูชาแล้ว มีพระปัญญากว้างขวาง ได้ทอดพระเนตร
เห็นเดก็อนับุคคลนํามาทิงไว้ในป่าช้าในราตรี ผู้ถงึซึຄงความ
ทุกข์อย่างยิຄงเช่นนี เหมอืนก้อนเนยใสหวัຄนไหวอยู่ มีความ
สงสัยว่า รอดหรือไม่รอดหนอ เหลอือยู่แต่สักว่าชีวติ ครัน
แล้วได้พยากรณ์ว่า เดก็นีจักเป็นผู้มีสกลุสูง มีโภคสมบัติใน
พระนครนี

พวกอุบาสกผูย้นือยูใ่นทีຄใกลพ้ระศาสดาทลูถามวา่
อะไรเป็นวตัรเป็นพรหมจรรย์ของเขา นีเป็นวบิากแห่ง

วตัรหรือพรหมจรรย์ ทีຄเขาประพฤติแล้วเช่นไร เขาถงึความ
พนิาศเช่นนีแล้ว จักเสวยความสําเร็จเช่นนัน เพราะกรรม
อะไร.

บดันี พระผูม้พีระภาคเจา้ ถกูอุบาสกเหลา่นั นทลูถามแลว้ ได้
ทรงพยากรณ์ในเวลานั น โดยประการทีຄพระสงัคตีกิาจารย์ทั งหลาย
เมืຄอจะแสดงไดก้ลา่วคาถา ๔ คาถาวา่ :-

มหาชนได้ทาํการบูชาอย่างโอฬาร แก่ภิกษุสงฆ์มีพระ-
พทุธเจ้าเป็นประธาน เดก็นันมไิด้มีจิตเอือเฟื อในการบูชา ได้
กล่าววาจาหยาบคายอนัมใิช่ของสัตบุรุษ ภายหลงัเดก็นันอนั
มารดาตกัเตอืนให้กลบัความวติกอนัลามกนันแล้ว กลบัได้ปีติ
และความเลืຄอมใส ได้บํารุงพระตถาคต ซึຄงประทบัอยู่ทีຄพระ
เชตวนัมหาวหิารด้วยข้าวยาคู ๗ วนั ข้อนันเป็นวตัรเป็น

๕. กุมารเปตวัตถุ - ว่าด้วยเด็กพูดวาจาหยาบเป็นบาปได้ ๒๒๗



พรหมจรรย์ของเขา นีเป็นวบิากแห่งวตัรและพรหมจรรย์ทีຄ
เขาประพฤติแล้วนัน เขาถงึความพนิาศเช่นนีแล้ว จักได้ความ
สําเร็จเช่นนัน เขาตังอยู่ในมนุษยโลกนี สิน ๑๐๐ ปี เป็นผู้
พรัຄงพร้อมด้วยกามคุณทังปวง เมืຄอตายไปจักเข้าถงึความเป็น
สหายแห่งท้าววาสวะในสัมปรายภพ.

จบ อรรถกถากุมารเปตวตัถุที  ๕

๒๒๘ เปตวัตถุ



๖. เสรินีเปติวัตถุ

ว่าด้วยคนตระหนี่ไปเกิดเป็นเปรต
อุบาสกคนหนึຄงถามนางเปรตเสรนีิวา่

[๑๑๖] ท่านเปลอืยกาย มผีวิพรรณน่าเกลยีด ซูบผอม สะพรัຄงไป
ด้วยเส้นเอน็ ผอมยิຄงนักจนเห็นแต่ซีຄโครง ท่านเป็นใคร มายนื
อยู่ทีຄนี.

นางเปรตเสรนีิตอบวา่
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรต ตกทุกข์ เกดิในยมโลก

ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.
อุบาสกถามวา่

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือเพราะ
วบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.

นางเปรตเสรนีิตอบวา่
เมืຄอสมณพราหมณ์ทังหลายผู้เป็นทีຄพึຄงอนัหาโทษมไิด้ มี

อยู่ ดฉัินถูกความตระหนีຄครอบงาํ จึงไม่สัຄงสมบุญแม้เพยีงกึຄง
มาสก เมืຄอไทยธรรมมอียู่ ไม่ทาํทีຄพึຄงแก่ตน ดฉัินหิวนํา เข้าไป
ใกล้แม่นํา แม่นํากลบัว่างเปล่าไป ในเวลาร้อน ดฉัินเข้าไป

๖. เสรินีเปติวัตถุ ๒๒๙



สู่ร่มไม้ ร่มไม้กลบักลายเป็นแดดไป ทังลมก็กลบักลายเป็น
เปลวไฟเผาร่างกายของดฉัินฟุ้งไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัิน
ควรจะเสวยทุกข์มีความกระหายเป็นต้น ตามทีຄกล่าวมาแล้ว
นีและทุกข์อย่างอืຄนอนัชัຄวช้าทารุณกว่านัน ท่านไปถงึหัตถนีิ-
นครแล้ว ขอช่วยบอกแก่มารดาของดฉัินว่า เราเห็นธิดาของ
ท่านตกทุกข์ เกดิในยมโลก เขาจากโลกนีไปสู่เปตโลก เพราะ
ทาํบาปกรรมไว้ ทรัพย์ของดฉัินมีอยู่ ๔ แสน ดฉัินซ่อนไว้
ภายใต้เตยีง ไม่ได้บอกใคร ๆ ขอมารดาของดฉัินจงถอืเอา
ทรัพย์จากทีຄซ่อนไว้นัน ให้ทานบ้าง เลียงชีวติบ้าง ครันให้
ทานแล้ว ขอจงอุทศิส่วนบุญมาให้แก่ดฉัินบ้าง เมืຄอนันดฉัิน
จะมคีวามสุข สําเร็จความประสงค์ทังปวง

อุบาสกนั นรบัคาํของนางเปรตเสรนีิแลว้กลบัไปสูห่ตัถนีินคร บอก
แก่มารดาของนางวา่

ข้าพเจ้าเห็นนางเสรินีธิดาของท่าน เขาตกทุกข์ เกดิใน
ยมโลก เพราะได้ทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก นาง
ได้สัຄงฉันในทีຄนันว่า ท่านไปถงึหัตถนีินครแล้ว จงบอกแก่
มารดาของดฉัินด้วยว่า ธิดาของท่านเราเห็นแล้ว ตกทุกข์ เกดิ
อยู่ในยมโลก เพราะทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก
เธอบอกว่า ทรัพย์ของดฉัินมีอยู่ ๔ แสน ดฉัินซ่อนไว้ภายใต้
เตยีงไม่ได้บอกใคร ๆ ขอมารดาของดฉัินจงถอืเอาทรัพย์จาก
ทีຄซ่อนนันมาให้ทานบ้าง เลียงชีวติบ้าง ครันให้ทานแล้วขอจง
อุทศิส่วนบุญไปให้แก่ดฉัิน เมืຄอนันดฉัินจักมีความสุขสําเร็จ
ความประสงค์ทังปวง ก็มารดาของนางเปรตเสรินีนัน ถอืเอา
ทรัพย์ทีຄนางเปรตเสรินีซ่อนไว้นันมาให้ทาน ครันแล้วอทุศิ
ส่วนบุญไปให้นางเปรตเสรินี นางเปรตเสรินีเป็นผู้มีความสุข

๒๓๐ เปตวัตถุ



แม้มารดาของนางกเ็ป็นอยู่สบาย.
จบ เสรนีิเปตวิตัถุที  ๖

อรรถกถาเสรินีเปติวัตถุที่ ๖
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัอยูท่ีຄพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

นางเสรนีิเปรต จงึได้ตรสัพระคาถามคีาํเริຄมตน้วา่ นคคฺา ทุพพฺณฺ-
ณรปูาสิ ดงันี.

ไดย้นิวา่ในหตัถนีิบุรี ในแควน้กุรรุฐั มหีญงิคนหนึຄงชืຄอวา่ เสรินี
ได้เป็นผู้อาศยัรปูเลียงชวีติ. ก็ภกิษุทั งหลายจากทีຄนั น ๆ ได้มา
ประชมุกนัในหตัถนีิบุรนีั น เพืຄอตอ้งการทาํอุโบสถ. ไดม้ภีกิษุจาํนวน
มากมาประชมุกนัอกี. มนุษยท์ั งหลายเหน็ดงันั น จงึจดัเตรยีมเครืຄอง
อุปกรณ์ในการบาํเพญ็ทานเป็นอนัมาก มีเมลด็งาและขา้วสารเป็น
ตน้ และมเีนยใส เนยขน้ และนําผึงเป็นตน้ บาํเพญ็มหาทาน. กส็มยั
นั น นางคณกิาคนนั นไมม่ีศรทัธาไมม่ีความเลืຄอมใส จติถกูกลุม้รมุ
ดว้ยมลทนิคอืความตระหนีຄ แมจ้ะถกูพวกมนุษยเ์หลา่นั นใหก้าํลงัใจ
วา่ มาซเิธอ ก่อนอืຄนจงอนุโมทนาทานนี นางก็กลบัประกาศยนืยนั
ความไมเ่ลืຄอมใสแก่มนุษยเ์หลา่นั นวา่ จะมปีระโยชน์อะไรดว้ยทานทีຄ
ใหแ้ก่พวกสมณะโลน้ คณุคา่ของการบรจิาคสิຄงของบาํเพญ็ทานนี จกั
มแีต่ไหน.

สมยัต่อมา นางทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นเปรต ทีຄหลงัคู แหง่
ปัจจนัตนครแหง่หนึຄง. ลาํดบันั น อุบาสกชาวเมอืงหตัถนีิบุรคีนหนึຄง
ไปยงันครนั นเพืຄอทาํการคา้ ในเวลาใกลรุ้ง่แหง่ราตรี ไดไ้ปยงัหลงัคู
ดว้ยประโยชน์บางอยา่งเชน่นั น. นางเหน็เขาทีຄนั น กจ็าํได้ เป็นคน
เปลอืยมรีา่งกายเหลอืเพยีงหนงัหุม้กระดกู เหน็เขา้น่าสะพรงึกลวัยิຄง

๖. เสรินีเปติวัตถุ - ว่าด้วยคนตระหนี่ไปเกิดเป็นเปรต ๒๓๑



นกั ไดย้นืแสดงตนอยูใ่นทีຄไมไ่กล. อุบาสกนั น เหน็นางนั นแลว้ ถาม
เป็นคาถาวา่ :-

ท่านเปลอืยกาย มรูีปพรรณน่าเกลยีด ซูบผอม สะพรัຄงไป
ด้วยเส้นเอน็ ดูก่อนนางผู้ซูบผอมจนเห็นแต่ซีຄโครง ท่านเป็น
ใครหนอ มายนือยู่ทีຄนี.

ฝ่ายนางเปรต จงึประกาศตนแก่อุบาสกนั นดว้ยคาถาวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นเปรต ตกทุกข์ได้ยาก เกดิใน

ยมโลก ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากโลกนี ไปสู่เปตโลก.
นางถกูอุบาสกนั น ถามถงึกรรมทีຄตนกระทาํดว้ยคาถาอกีวา่ :-

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา และใจ หรือ
เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก

จงึบอกกรรมทีຄตนกระทาํไว้ และประโยชน์ทีຄเขาพงึกระทาํใหแ้ก่
ตนอกี ดว้ยคาถา ๖ คาถานีวา่ :-

เมืຄอสมณพราหมณ์ทังหลายผู้เป็นทีຄพึຄงอนัหาโทษมไิด้ มี
อยู่ ดฉัินถูกความตระหนีຄครอบงาํ จึงไม่สัຄงสมบุญแม้เพยีงกึຄง
มาสก เมืຄอไทยธรรมมีอยู่ ไม่ทาํทีຄพึຄงแก่ตน ดฉัินกระหาย
นํา เข้าไปยงัแม่นํา แม่นําก็กลบัว่างเปล่าไป ในเวลาร้อนดฉัิน
เข้าไปยงัร่มไม้ ร่มไม้กลบักลายเป็นแดดไป ทังลมกก็ลบักลาย
เป็นเปลวไฟไป เผาร่างของดฉัินฟุ้งไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
ดฉัินควรจะเสวยทุกข์มีความกระหายเป็นต้น ตามทีຄกล่าวแล้ว
นี และทุกข์อย่างอืຄนอนัชัຄวช้าทารุณกว่านัน ท่านไปถงึหัตถนีิ-
นครแล้ว ขอช่วยบอกแก่มารดาดฉัินว่า เราเห็นธิดาของท่าน

๒๓๒ เปตวัตถุ



ตกทุกข์ เกดิในยมโลก เขาจากโลกนีไปยงัเปตโลก เพราะ
ทาํบาปกรรมไว้ ทรัพย์ของดฉัินมีอยู่ ๔ แสน ดฉัินซ่อนไว้
ภายใต้เตยีง ไม่ได้บอกแก่ใคร ๆ ขอมารดาของดฉัิน จงถอืเอา
ทรัพย์จากทีຄซ่อนไว้นันเถดิ ให้ทานบ้าง เลียงชีวติบ้าง ครันให้
ทานแล้ว ขอจงอุทศิส่วนบุญมาให้แก่ดฉัินบ้าง เมืຄอนันดฉัินก็
จะมคีวามสุข สําเร็จความประสงค์ทังปวง.

เมืຄอนางเปรตนั น กลา่วอยา่งนี อุบาสกนั นรบัคาํของนางนั นแลว้
พจิารณากรณยีกจิของตนในทีຄนั นเสรจ็แลว้ จงึไปยงัหตัถนีินคร แจง้
เรืຄองนั นแก่มารดาของนาง. เพืຄอจะแสดงเรืຄองนั น พระสงัคตีกิาจารย์
ทั งหลาย จงึกลา่ววา่ :-

อุบาสกนัน รับคาํของนางเปรตนันแล้ว กลบัไปสู่หัตถนีิ-
นคร บอกแก่มารดาของนางว่า ข้าพเจ้าเห็นธิดาของท่าน เขา
ตกทุกข์ เกดิในยมโลก เพราะได้กระทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากโลก
นี ไปสู่เปตโลก นางได้สัຄงฉันในทีຄนันว่า ท่านไปถงึหัตถนีินคร
แล้ว จงบอกแก่มารดาของดฉัินด้วยว่า ธิดาของท่านเราเห็น
แล้ว ตกทุกข์ เกดิอยู่ในยมโลก เพราะทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจาก
โลกนีไปสู่เปตโลก ทรัพย์ของดฉัินมีอยู่ ๔ แสน ดฉัินซ่อนไว้
ภายใต้เตยีงไม่ได้บอกแก่ใคร ๆ ขอมารดาของดฉัิน จงถอืเอา
ทรัพย์จากทีຄซ่อนไว้นัน มาให้ทานบ้าง เลียงชีวติบ้าง ครันให้
ทานแล้ว จงอุทศิส่วนบุญไปให้แก่ดฉัิน เมืຄอนัน ดฉัิน จักมี
ความสุข สําเร็จความประสงค์ทังปวง ก็มารดาของนางเปรต
นัน ถอืเอาทรัพย์ทีຄนางเปรตซ่อนไว้นัน มาให้ทาน ครันแล้ว
อทุศิส่วนบุญไปให้นางเปรต นางเปรตเป็นผู้มีความสุข แม้
มารดาของนาง กเ็ป็นอยู่สบาย.

๖. เสรินีเปติวัตถุ - ว่าด้วยคนตระหนี่ไปเกิดเป็นเปรต ๒๓๓



มารดาของนางไดฟั้งดงันั นแลว้ ไดถ้วายทานแด่ภกิษุสงฆ์ อุทศิ
ไปให้นาง. เพราะเหตุนั น นางตั งอยู่ในความสมบรูณ์ ดว้ยเครืຄอง
อุปกรณ์ทีຄได้มา แสดงตนแก่มารดา บอกเหตุนั นให้ทราบ มารดา
แจง้แก่ภกิษุทั งหลาย. ภกิษุทั งหลาย กราบทลูเรืຄองนั นแด่พระ-
ผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็น
อตัถุปปัตตเิหตุ จงึทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้. เทศนา
นั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.

จบ อรรถกถาเสรนีิเปตวิตัถุที  ๖

๒๓๔ เปตวัตถุ



๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑

ว่าด้วยนายพรานเนื้อใจหยาบตายไปเป็นเปรต
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๑๗] ท่านเป็นคนหนุ่มแน่น ห้อมล้อมด้วยเทพบุตรและเทพธิดา
รุ่งเรืองอยู่ด้วยกามคุณ อนัให้เกดิความกาํหนัดยนิดีในราตรี
เสวยทุกข์ในกลางวนั ท่านได้ทาํกรรมอะไรไว้ในชาตก่ิอน.

เปรตนั นตอบวา่
เมืຄอก่อน กระผมเป็นพรานเนือ อยู่ทีຄกรุงราชคฤห์อนั

น่ารืຄนรมย์ มีภูเขาล้อมรอบ (ปัญจครีีนคร) เป็นผู้มีฝ่ามอื
เปื อนโลหิต เป็นคนหยาบช้าทารุณมีใจประทุษร้ายในสัตว์
เป็นอนัมากผู้ทีຄไม่ได้กระทาํความโกรธเคอืงให้ ยนิดีแต่ในการ
เบียดเบียนสัตว์อืຄน เป็นผู้ไม่สํารวมด้วยกาย วาจา ใจ เป็น
นิตย์ อบุาสกคนหนึຄงผู้เป็นสหายของกระผม เป็นคนใจดีมี
ศรัทธา กอ็บุาสกคนนัน เป็นคนเอน็ดูกระผม ห้ามกระผมอยู่
เนือง ๆ ว่า อย่าทาํบาปกรรมเลย พ่อเอ๋ย อย่าไปทุคติเลย ถ้า
ท่านปรารถนาความสุขในโลกหน้า จงงดเว้นการฆ่าสัตว์ อนั
เป็นการไม่สํารวมเสียเถดิ กระผมฟังคาํของสหายผู้หวงัดีมี
ความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์นันแล้ว ไม่ทาํตามคาํสัຄงสอน

๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑ ๒๓๕



ทังสิน เพราะกระผมเป็นคนไม่มีปัญญา ยนิดีในบาปตลอด
กาลนาน สหายผู้มีปัญญาดีนัน แนะนํากระผมให้ตังอยู่ใน
ความสํารวมด้วยความอนุเคราะห์ว่า ถ้าท่านฆ่าสัตว์ในกลาง
วนั ส่วนกลางคนืจงงดเว้นเสีย กระผมจึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะ
กลางวนั กลางคนืเป็นผู้สํารวมงดเว้น เพราะฉะนันกลางคนื
กระผมจึงได้รับความสุข กลางวนัได้เสวยทุกข์ ถูกสุนัขรุมกดั
กนิ และกลางคนืได้เสวยทพิยสมบัติ ด้วยผลแห่งกศุลธรรม
นัน ส่วนกลางวนัฝูงสุนัขมจีิตเดอืดดาลพากนัห้อมล้อมกดักนิ
กระผมรอบด้าน ก็ชนเหล่าใดผู้มีความเพยีรเนือง ๆ บากบัຄน
มัຄนในศาสนาของพระสุคต กระผมเข้าใจว่า ชนเหล่านันจักได้
บรรลอุมตบทอนัปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอน.

จบ ปฐมมคิลุททเปตวตัถุที  ๗

อรรถกถาปฐมมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๗
เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ ประทบัอยูใ่นพระเวฬุวนัมหาวหิาร ทรง

พระปรารภมคิลุททกเปรต จงึตรสัพระคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ นรนา-
ริปรุกฺขโต ยวุา ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในกรงุราชคฤห์ ยงัมพีรานคนหนึຄง เทีຄยวลา่เนือเลียง
ชพีตลอดคนืและวนั. พรานนั น ได้มีอุบาสกคนหนึຄงเป็นมติร.
อุบาสกนั น เมืຄอไม่อาจจะให้นายพรานนั น กลบัจากความชั ຄวตลอด
กาลได้ จงึชกัชวนในการบุญตอนราตรวีา่ มาเถอะสหาย ทา่นจงงด
เวน้จากปาณาตบิาต ในตอนกลางคนื. เขางดเวน้ในตอนกลางคนื
กระทาํปาณาตบิาตในตอนกลางวนัเทา่นั น.

๒๓๖ เปตวัตถุ



สมยัต่อมา เขาทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นเวมานิกเปรต ใกล้กรงุ
ราชคฤห์ เสวยทุกขอ์ยา่งใหญ่ตลอดในเวลากลางวนั แต่ไดเ้สวยสขุมี
ความเพยีบพรอ้มพรั ຄงพรอ้มบาํเรอดว้ยกามคณุ ๕ ในกลางคนื. ทา่น
นารทะเหน็ดงันั น จงึสอบถามดว้ยคาถานีวา่ :-

ท่านเป็นคนหนุ่มแน่น ห้อมล้อมด้วยเทพบุตรและเทพธิดา
รุ่งเรืองอยู่ด้วยกามคุณ อนัให้เกดิความกาํหนัดยนิดีในราตรี
เสวยทุกข์ในกลางวนั ท่านได้กระทาํกรรมอะไรไว้ในชาตก่ิอน.

เปรตได้ฟังดงันั น เมืຄอจะบอกกรรมทีຄตนกระทาํไว้ จงึได้กลา่ว
คาถาเหลา่นีวา่ :-

เมืຄอก่อน กระผมเป็นพรานเนือ อยู่ทีຄกรุงราชคฤห์อนัน่า
รืຄนรมย์มีภูเขาล้อมรอบ (เบญจครีีนคร) เป็นผู้มีฝ่ามอืเปื อน
ด้วยโลหิต เป็นคนหยาบช้า ทารุณ มีใจประทุษร้ายในสัตว์
เป็นอนัมาก ผู้ไม่ได้กระทาํความโกรธเคอืงให้ ยนิดีแต่ในการ
เบียดเบียนสัตว์อืຄน เป็นผู้ไม่สํารวมด้วยกาย วาจา ใจ เป็น
นิตย์ อบุาสกคนหนึຄง ผู้เป็นสหายของกระผม เป็นคนมีใจดี
มีศรัทธา ก็อบุาสกคนนัน เป็นคนเอน็ดูกระผม ห้ามกระผม
อยู่เนือง ๆ ว่า อย่าทาํกรรมชัຄวเลย พ่อเอ๋ย อย่าไปทุคติ
เลย ถ้าท่านปรารถนาความสุขในโลกหน้า จงงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ อนัเป็นการไม่สํารวมเสียเถดิ กระผมฟังคาํของสหาย
ผู้หวงัดี มีความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์นันแล้ว ไม่ทาํตาม
คาํสัຄงสอนทังสิน เพราะกระผมเป็นคนไม่มีปัญญา ยนิดีแต่ใน
บาปตลอดกาลนาน สหายผู้มีปัญญาดีนัน แนะนํากระผมให้
ตังอยู่ในความสํารวม ด้วยความอนุเคราะห์ว่า ถ้าท่านฆ่าสัตว์
ในตอนกลางวนั ส่วนกลางคนืจงงดเว้นเสีย กระผมจึงฆ่าสัตว์

๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑ - ว่าด้วยนายพรานเนื้อใจหยาบตายไปเป็นเปรต ๒๓๗



แต่เฉพาะกลางวนั กลางคนืเป็นผู้สํารวมงดเว้น เพราะฉะนัน
ในเวลากลางคนื กระผมจึงได้รับความสุข ส่วนตอนกลางวนั
ได้เสวยทุกข์ ถูกสุนัขรุมกดักนิ เมืຄอเวลากลางคนืมาถงึจะได้
เสวยทพิยสมบัติ ด้วยผลแห่งกศุลกรรมนัน ส่วนกลางวนัฝูง
สุนัขมีจิตเดอืดดาล พากนัห้อมล้อมกดักนิกระผมรอบด้าน ก็
ชนเหล่าใด ผู้มีความเพยีรเนือง ๆ บากบัຄนมัຄนในศาสนาของ
พระสุคตเจ้า กระผมเข้าใจว่าชนเหล่านัน จักได้บรรลุอมตบท
อนัปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอน.

ในคาถาสดุทา้ย มีความสงัเขปดงัต่อไปนี ก็ขึนชืຄอวา่คนประ-
เภทอยา่งเรา กไ็ด้กระทาํเพยีงเป็นผู้งดเวน้จากเหตุคอืการฆา่สตัว์
เฉพาะในกลางคนื ยงัไดเ้สวยทพิยสมบตัถิงึเพยีงนี กบ็ุรษุเหลา่ใดผู้
ขวนขวายยั ຄงยนืมั ຄนคง คอืหมั ຄนประกอบเนือง ๆ ในอธศิลีเป็นตน้ ใน
พระศาสนาของพระผูม้พีระภาคสคุตพทุธเจา้ บุรษุเหลา่นั น เป็นผูม้ ี
บุญ เหน็จะบรรลุอมตธรรม อนัไดน้ามวา่ อสงัขตบท อนัไม่เจอืปน
ดว้ยโลกยิสขุอยา่งเดยีวเทา่นั น คอื บุรษุเหลา่นั น ยอ่มสมควร ยอ่ม
ไมม่กีารหา้มอะไร ๆ ในการบรรลุอมตบทนั น.

เมืຄอเปรตนั น กลา่วอยา่งนีแลว้ พระเถระจงึกราบทลูเรืຄองนั นแด่
พระศาสดา. พระศาสดาทรงกระทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ
แลว้ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทั ผู้ถงึพรอ้มแลว้ คาํทั งหมดมีนยัดงั
กลา่วแลว้นั ຄนแล.

จบ อรรถกถาปฐมมคิลุททกเปตวตัถุที  ๗

๒๓๘ เปตวัตถุ



๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒

ว่าด้วยกรรมให้พรานเนื้อเสวยทุกข์ในป่าช้า
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๑๘] ท่านรืຄนรมย์อยู่ในเรือนยอดและปราสาทบนบัลลงัก์อนัปู
ลาดด้วยผ้าขนสัตว์ ด้วยดนตรีเครืຄอง ๕ อนับุคคลประโคม
แล้ว ภายหลงัเมืຄอสินราตรีพระอาทติย์ขึนแล้ว ท่านเข้าไป
เสวยทุกข์เป็นอนัมากอยู่ในป่าช้า ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้
ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงได้เสวย
ทุกข์เช่นนี.

เปรตนั นตอบวา่
เมืຄอก่อน กระผมเป็นพรานเนือ อยู่ทีຄกรุงราชคฤห์อนัน่า

รืຄนรมย์ มีภูเขาล้อมรอบ (ปัญจครีีนคร) เป็นคนหยาบช้า
ทารุณ ไม่สํารวมกาย วาจา ใจ อบุาสกคนหนึຄงผู้เป็นสหาย
ของกระผม เป็นคนใจดีมีศรัทธา มีภกิษุผู้คุ้นเคยของเขาเป็น
สาวกของพระโคดม ก็อุบาสกนันเอน็ดูกระผม ห้ามกระผม
เนือง ๆ ว่า อย่าทาํบาปกรรมเลย พ่อเอ๋ย อย่าไปทุคติเลย ถ้า
สหายปรารถนาความสุขในโลกหน้า จงงดเว้นการฆ่าสัตว์อนั
เป็นการไม่สํารวมเสียเถดิ ฯลฯ (เหมอืนเรืຄองทีຄ ๗) กระผม

๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒ ๒๓๙



เข้าใจว่า ชนเหล่านันจักได้บรรลุอมตบท อนัปัจจัยอะไร ๆ
ปรุงแต่งไม่ได้เป็นแน่.

จบ ทตุยิมคิลุททกเปตวตัถุที  ๘

อรรถกถาทุติยมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘
เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ ประทบัอยูใ่นพระเวฬุวนัมหาวหิาร ทรง

พระปรารภมคิลุททกเปรตอกีตนหนึຄง จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ กฏูาคา-
เรจ ปาสาเท ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในกรงุราชคฤห์ มาณพ ชืຄอวา่มาควิกะคนหนึຄง แม้
เป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยสมบตัิ กล็ะโภคสขุ ออกเทีຄยวลา่เนือตลอดทั ง
คนืและวนั. อุบาสกคนหนึຄง ผูเ้ป็นสหายของเธอ อาศยัความเอน็ดู
จงึใหโ้อวาทวา่ ดลีะสหาย เธอจงงดเวน้จากปาณาตบิาต เธออยา่ได้
มเีพืຄอสิຄงอนัมใิช่ประโยชน์ เพืຄอทุกขต์ลอดกาลนานเลย. เธอหาได้
เอือเฟื อโอวาทนั นไม.่ ลาํดบันั น อุบาสกนั น จงึขอรอ้งพระขณีาสพ
เถระ. ซึຄงเป็นทีຄศรทัธาในทีຄแหง่ใดรปูหนึຄงวา่ ดลีะ พระผู้เป็นเจา้
ขอทา่นจงแสดงธรรมแก่บุรษุชืຄอโน้น โดยประการทีຄเธอจะพงึงดเวน้
จากปาณาตบิาต.

ภายหลงัวนัหนึຄง พระเถระนั น เทีຄยวบณิฑบาตในกรงุราชคฤห์
ได้หยดุยนืทีຄประตูเรอืนของเธอ. มาควกิะนั นเหน็ทา่นแลว้ เกดิมี
ความนบัถอืมาก ตอ้นรบัให้เขา้ไปสู่เรอืน ได้ตกแต่งอาสนะถวาย.
พระเถระนั ຄงบนอาสนะทีຄตกแต่งไว้แลว้. ฝ่ายมาณพนั น ก็เขา้ไป
หาพระเถระนั ຄงแลว้. พระเถระ ประกาศโทษในปาณาตบิาต และ
อานิสงส์ ในการงดเวน้จากปาณาตบิาตนั นแก่เธอ เธอแม้ฟังดงันั น
แลว้ ก็ไม่ปรารถนาจะงดเวน้จากปาณาตบิาตนั น. ลาํดบันั นพระ

๒๔๐ เปตวัตถุ



เถระจงกลา่วกะเธอวา่ คณุ ถา้ไม่สามารถจะงดเวน้โดยประการทั ง
ปวงไดไ้ซร้ ทา่นจงึกลา่ววา่ อนัดบัแรก เธอกจ็งงดเวน้แมใ้นกลางคนื
เถอะ. เธอรบัคาํแลว้วา่ จะงดเวน้ในเวลากลางคนื แลว้จงึงดเวน้จาก
ปาณาตบิาตนั น. คาํทีຄเหลอื เชน่กบัเรืຄองทีຄตดิกนันั ຄนแล. กใ็นบรรดา
คาถาพระนารทเถระ ไดส้อบถามเธอดว้ยคาถา ๓ คาถาวา่ :-

ท่านรืຄนรมย์อยู่ในเรือนยอดและปราสาท บนบัลลงัก์อนัปู
ลาดด้วยผ้าขนสัตว์ ด้วยดนตรีเครืຄอง ๕ อนับุคคลประโคม
แล้ว ภายหลงัเมืຄอสินราตรี พระอาทติย์ขึนแล้ว ท่านเข้าไป
เสวยทุกข์เป็นอนัมากอยู่ในป่าช้า ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วย
กาย วาจา ใจ หรือเพราะวบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงได้เสวย
ทุกข์เช่นนี.

ลาํดบันั น เปรตจงึบอกเนือความนั นแก่ทา่นดว้ยคาถาวา่ :-
เมืຄอก่อนกระผมเป็นพรานเนือ อยู่ทีຄกรุงราชคฤห์อนัน่า

รืຄนรมย์มีภูเขาล้อมรอบ (เบญจครีีนคร) เป็นคนหยาบช้า ทา-
รุณ ไม่สํารวมกาย วาจา ใจ อุบาสกคนหนึຄงผู้เป็นสหาย
ของผม เป็นคนใจดี มีศรัทธา มีภิกษุผู้คุ้นเคยของเขาเป็น
สาวกของพระโคดม แม้อุบาสกนัน เอน็ดูกระผม ห้ามกระผม
เนือง ๆ ว่า อย่าทาํบาปกรรมเลย พ่อเอ๋ย อย่าไปทุคติเลย
ถ้าสหายปรารถนาความสุขในโลกหน้า จงงดเว้นจากการฆ่า
สัตว์ อนัเป็นการไม่สํารวมเสียเถดิ. กระผมฟังคาํของสหาย
หวงัดี มีความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์นันแล้ว ไม่ทาํตามคาํ
สัຄงสอนทังสิน เพราะกระผมเป็นคนไม่มีปัญญา ยนิดียิຄงแล้ว
ในบาปตลอดกาลนาน สหายผู้มีปัญญาดีนัน แนะนํากระผม
ให้ตังอยู่ในความสํารวม ด้วยความอนุเคราะห์ว่า ถ้าท่านฆ่า

๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒ - ว่าด้วยกรรมให้พรานเนื้อเสวยทุกข์ในป่าช้า ๒๔๑



สัตว์ในเวลากลางวนั ส่วนกลางคนืจงงดเว้นเสีย กระผมจึง
ฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวนั กลางคนืเป็นผู้สํารวมงดเว้น เพราะ
ฉะนัน กลางคนืกระผมจึงได้รับความสุข กลางวนัได้เสวยทุกข์
ถูกสุนัขรุมกดักนิ คอื กลางคนืได้เสวยทพิยสมบัติ ด้วยผล
แห่งกศุลกรรมนัน ส่วนกลางวนัฝูงสุนัขมีจิตเดอืดดาล พากนั
ห้อมล้อมกดักนิกระผมรอบด้าน ก็ชนเหล่าใด ผู้มีความเพยีร
เนือง ๆ บากบัຄนมัຄนในพระศาสนาของพระสุคตเจ้า กระผม
เข้าใจว่า ชนเหล่านัน จักได้บรรลุอมตบทอนัปัจจัยอะไร ๆ
ปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอน.

เนือความแหง่คาถานั น มนียัดงักลา่วแลว้ในหนหลงัแล.
จบ อรรถกถาทุตยิมคิลุททกเปตวตัถุที  ๘

๒๔๒ เปตวัตถุ



๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตจิกกินเนื้อหลังของตนกิน
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึຄงวา่

[๑๑๙] ตวัท่านทดัทรงดอกไม้ ใส่ชฏา สวมกาํไลทอง ลูบไล้
ด้วยจุณจันทน์ มีสีหน้าผ่องใส งดงามดุจสีพระอาทติย์อุทยั
ขึนมาในอากาศ มีนางฟ้าหมืຄนหนึຄงเป็นบริวารบํารุงบําเรอ
ท่าน นางฟ้าเหล่านันล้วนสวมกาํไลทอง นุ่งห่มผ้าอนัขลบิ
ด้วยทองคาํ ท่านเป็นผู้มีอานุภาพมาก มีรูปเป็นทีຄให้เกดิขน
ชูชันแก่ผู้พบเห็น แต่ท่านจิกเนือทีຄหลงัของตนกนิเป็นอาหาร
ท่านได้ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวบิากแห่ง
กรรมอะไร ท่านจึงจิกเนือหลงัของตนเองกนิเป็นอาหาร.

เปรตนั นตอบวา่
กระผมได้ประพฤติทุจริต ด้วยการส่อเสียดพูดเทจ็และ

หลอกลวง เพืຄอความฉิบหายแก่ตนในมนุษยโลก กระผมไป
แล้วสู่บริษทัในมนุษยโลกนัน เมืຄอเวลาควรจะพูดความจริง
ปรากฏแล้ว ละเหตุละผลเสีย ประพฤตคิล้อยตามอธรรม ผู้ใด
ประพฤตทุิจริตมคีาํส่อเสียดเป็นต้น ผู้นันต้องจิกเนือหลงัของ
ตนกนิ เหมอืนกระผมจิกเนือหลงัของตนกนิในวนันี ฉะนัน

๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ ๒๔๓



ข้าแต่พระนารทะ ทุกข์ทีຄกระผมได้รับอยู่นีท่านได้เห็นเอง
แล้ว ชนใดเป็นคนฉลาด มีความอนุเคราะห์ ชนเหล่านันพงึ
กล่าวตกัเตอืนว่า ท่านอย่าพูดส่อเสียด อย่าพูดเทจ็ อย่าเป็นผู้
มเีนือหลงัของตนเป็นอาหารเลย.

จบ กฏูวนิิจฉยกิเปตวตัถุที  ๙

อรรถกถากูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุที่ ๙
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ทีຄพระเวฬุวนั มหาวหิาร ทรงปรารภ

เปรตผูว้นิิจฉยัโกง จงึตรสัคาํเริຄมตน้วา่ มาลี กิริฏี กายรีู ดงันี.
ในกาลนั น พระเจา้พมิพสิาร เขา้จาํอุโบสถเดอืนละ ๖ วนัมนุษย์

เป็นอนัมากคลอ้ยตามทา้วเธอ จงึพากนัเขา้จาํอุโบสถ. พระราชา
ตรสัถาม พวกมนุษย์ผู้มายงัสาํนกัของพระองค์วา่ พวกเธอเขา้จาํ
อุโบสถหรอื หรอืวา่ ไมเ่ขา้จาํ. ในบรรดามนุษยเ์หลา่นั น ผูพ้พิากษา
ตดัสนิความคนหนึຄง เป็นผูม้วีาจาสอ่เสยีด เป็นผูห้ลอกลวง ผูร้บัเอา
สนิบน ไม่อดกลั นเพืຄอจะกลา่ววา่ หมอ่มฉนัไม่ไดเ้ขา้จาํอุโบสถ แต่
กราบทลูวา่ หมอ่มฉนั เขา้จาํอุโบสถพระเจา้ขา้. ลาํดบันั น สหายจงึ
กลา่วกะเธอ ผูอ้อกจากทีຄใกลพ้ระราชา สหายวนันี ทา่นเขา้จาํอุโบสถ
หรอื ? เขาตอบวา่ สหายเอ๋ย เพราะความกลวั ผมจงึกราบทลูอยา่ง
นั น ต่อพระพกัตรพ์ระราชา แต่ผมไมไ่ดเ้ขา้จาํอุโบสถ.

ลาํดบันั น สหายจงึกลา่วกะเธอวา่ ถา้เมืຄอเป็นเชน่นั น อนัดบั
แรกเธอจงรกัษาอุโบสถ กึຄงวนั ในวนันี เธอจงสมาทานองค์อุโบสถ
เถดิ. เธอรบัคาํของสหายนั นแลว้ไปยงัเรอืน ไมบ่รโิภคเลย บว้นปาก
อธษิฐานอุโบสถ เขา้จาํอยู่ในกลางคนื ถกูความเสยีดแทงอนัมพีลงั

๒๔๔ เปตวัตถุ



ลมเป็นตน้ เหตุซึຄงเกดิขึนเนืຄองจากทอ้งวา่ง ไดเ้ขา้ตดัอายสุงัขาร ถดั
จากจุตกิ็ไปบงัเกดิเป็นเวมานิกเปรต ในทอ้งภเูขา. จรงิอยู่ เขาได้
วมิาน ซึຄงมนีางฟ้า ๑๐,๐๐๐ นาง เป็นบรวิาร และทพิยสมบตัเิป็นอนั
มาก ดว้ยเหตุเพยีงการรกัษาอุโบสถราตรเีดยีว แต่เพราะตนเป็นผู้
พพิากษาโกง และพดูวาจาสอ่เสยีด ตนเองจงึจกิเนือหลงัของตนเอง
กนิ. ทา่นพระนารทะ ลงจากเขาคชิกฏูเหน็เธอเขา้ จงึถามดว้ยคาถา
๔ คาถาวา่ :-

ตวัท่านทดัทรงดอกไม้ ใส่ชฎา สวมกาํไลทองคาํ ลูบไล้
ด้วยจุณจันทน์ มหีน้าผ่องใสงดงาม ดุจสีพระอาทติย์อุทยั มา
บนอากาศ มีนางฟ้า ๑๐,๐๐๐ นางเป็นบริวาร บํารุงบําเรอท่าน
นางฟ้าเหล่านัน ล้วนสวมกาํไลทองคาํ นุ่งห่มผ้าอนัขลบิด้วย
ทองคาํ ท่านเป็นผู้มีอานุภาพมาก มีรูปเป็นทีຄให้ขนชูชัน แก่
ผู้พบเห็น แต่ท่านจิกเนือทีຄหลงัของตนกนิเป็นอาหาร ท่านได้
ทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะวบิากแห่ง
กรรมอะไร ท่านจึงจิกเนือหลงัของตนเองกนิเป็นอาหาร.

เปรตนั นตอบวา่ :-
กระผมได้ประพฤติทุจริตด้วยการส่อเสียด พูดเทจ็ และ

ล่อลวงเพืຄอความฉิบหายแก่ตนในมนุษยโลก กระผมไปแล้วสู่
บริษทัในมนุษยโลกนัน เมืຄอเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏ
แล้ว ละเหตุผลเสีย ประพฤตคิล้อยตามอธรรม ผู้ใด ประพฤติ
ทุจริต มีคาํส่อเสียดเป็นต้น ผู้นันต้องจิกเนือหลงั ของตนกนิ
เหมอืนกระผมจิกเนือหลงัของตนกนิในวนันี ฉะนัน ข้าแต่
พระนารทะ ทุกข์ทีຄกระผมได้รับอยู่นี ท่านได้เห็นเองแล้ว ชน
เหล่าใดเป็นคนฉลาด มีความอนุเคราะห์ ชนเหล่านันพงึกล่าว

๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตจิกกินเนื้อหลังของตนกิน ๒๔๕



ตกัเตอืนว่า ท่านอย่าพูดส่อเสียด อย่าพูดเทจ็ อย่าเป็นผู้มีเนือ
หลงัของตนเป็นอาหารเลย.

ฝ่ายเปรตนั น ไดต้อบความนั น ดว้ยคาถา ๓ คาถา แก่ทา่นพระ
นารทะเถระนั นแลว้.

จบ อรรถกถากฏูวนิิจฉยกิเปตวตัถุที  ๙

๒๔๖ เปตวัตถุ



๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตถูกรดน้ำกรดแสบเฉือนเนื้อด้วย
กรรมอะไร

พระมหากสัสปเถระถามเปรตตนหนึຄงวา่ :-
[๑๒๐] ท่านยนือยู่ในอากาศ มกีลิຄนเน่าเหมน็ฟุ้งไป และหมู่หนอน

พากนับ่อนชอนกนิปากอนัมีกลิຄนเหมน็เน่าของท่าน เมืຄอก่อน
ท่านทาํกรรมอะไรไว้ เพราะการฟุ้งไปแห่งกลิຄนเหม็นนัน นาย
นิรยบาลถอืเอาศาตรามาเฉือนปากของท่านเนือง ๆ รดท่าน
ด้วยนํากรดแสบแล้วเชือดเนือไปพลาง ท่านทาํกรรมชัຄวอะไร
ไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงได้
ประสบความทุกข์อย่างนี.

เปรตนั นตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ เมืຄอก่อน กระผมเป็นอสิรชนอยู่

ทีຄกรุงราชคฤห์อนัน่ารืຄนรมย์ มี ภูเขาล้อมรอบ (ปัญจครีี-
นคร) เป็นผู้มัຄงคัຄงด้วยทรัพย์ และข้าวเปลอืกมากมาย แต่
กระผมได้ห้ามปรามภรรยา ธิดา และลูกสะใภ้ของกระผม
ซึຄงพากนันําพวงมาลา ดอกอุบลและเครืຄองลูบไล้อนัหาค่า
มไิด้ ไปสู่สถูปเพืຄอบูชา บาปนันกระผมได้ทาํไว้แล้ว จึง

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ ๒๔๗



ได้เสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ์ และจักหมกไหม้อยู่ในนรก
อนัหยาบช้าทารุณ ๘๖,๐๐๐ ปี เพราะตเิตยีนการบูชาพระสถูป
ก็เมืຄอการบูชาและการฉลองพระสถูปของพระอรหันตสัมมา-
สัมพทุธเจ้า อนัมหาชนให้เป็นไปอยู่ ชนเหล่าใดมาประกาศ
โทษแห่งการบูชาพระสถูปนัน เหมอืนกระผม ชนเหล่านัน
พงึห่างเหินจากบุญ ขอท่านจงดู ชนทังหลายซึຄงทดัทรงดอก-
ไม้ตบแต่งร่างกาย เหาะมาทางอากาศเหล่านี เป็นผู้มีศรัทธา
เลืຄอมใส เป็นผู้มัຄงคัຄง มียศ เสวยอยู่ซึຄงวบิากแห่งการบูชาด้วย
ดอกไม้ ชนทังหลายผู้มีปัญญา ได้เห็นผลอนัน่าอศัจรรย์น่า
ขนพองสยองเกล้า อนัไม่เคยมีนันแล้ว ย่อมทาํการนอบน้อม
วนัทาพระมหามุนีนัน กระผมไปจากเปตโลกนีแล้ว ได้กาํเนิด
เป็นมนุษย์จักเป็นผู้ไม่ประมาท ทาํการบูชาพระสถูปเนือง ๆ
เป็นแน่แท้.

จบ ธาตุววิณัณเปตวตัถุที  ๑๐

อรรถกถาธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐
เรืຄองแหง่เปรตผูต้เิตยีนพระธาตุนี มคีาํเริຄมตน้วา่ อนฺตลกฺขสมึฺ

ติฏฺฐนฺโต ดงันี.
เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็ปรนิิพพาน ในระหวา่งนางรงัทั งคู่

ณ สาลวโนทยาน อนัเป็นทีຄแวะเวยีนแหง่มลัลกษตัรยิ์ ในกรงุกุสนิา-
รา และทาํการจาํแนกพระธาตุ พระเจา้อชาตสตัตุ ทรงถอืเอาการ
สว่นพระธาตุทีຄพระองคไ์ด้ ทรงระลกึถงึพระพทุธคณุ ๗ ปี ๗ เดอืน
๗ วนั แลว้ใหก้ารบชูาอนัโอฬารเป็นไป.

๒๔๘ เปตวัตถุ



พวกมนุษยใ์นทีຄนั น นบัประมาณมไิด้ พากนัทาํจติใหเ้ลืຄอมใส ได้
เขา้ถงึสวรรค.์ ก็บุรษุประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน ในทีຄนั นมจีติวปิลาส
เพราะความเป็นผู้ไมม่ศีรทัธา และเพราะความเหน็ผดิทีຄตนสรา้งให้
เกดิตลอดกาลนาน ประทุษรา้ยจติของตนแม้ในฐานะอนัควรเป็นทีຄ
ตั งแหง่ความเลืຄอมใส แลว้เกดิในหมูเ่ปรต. ภรรยา ธดิา ลกูสะใภข้อง
กฎุมพี ผู้เพยีบพรอ้มดว้ยสมบตัคินหนึຄง ในกรงุราชคฤห์นั นนั ຄนเอง
มีจติเลืຄอมใส พากนัคดิวา่ จกัถวายการบชูาพระธาตุ จงึถอืเอา
เครืຄองสกัการะมีของหอมและดอกไม้เป็นตน้ เริຄมไปยงัทีຄบรรจุพระ
ธาตุ. กฎุมพนีั นคดิวา่ จะมปีระโยชน์อะไรดว้ยการบชูากระดกู จงึ
ดูหมิຄนพระธาตุเหลา่นั น หา้มปรามในการบชูาพระธาตุ. หญงิเหลา่
นั นกไ็ม่เชืຄอคาํของกฎุมพนีั น พากนัไปในทีຄนั น กระทาํการบชูาพระ
ธาตุ มายงัเรอืน ในกาลภายหลงัต่อมาถกูโรคบางอยา่งครอบงาํ แลว้
ทาํกาละไปบงัเกดิในเทวโลก. สว่นกฎุมพนีั นถกูความโกรธครอบงาํ
ไมน่านนกัทาํกาละแลว้ ไปบงัเกดิในหมูเ่ปรตเพราะบาปกรรมนั น.

ภายหลงัวนัหนึຄง ทา่นมหากสัสปะเขา้สมาธปิรงุแต่งทพิจกัษุ อนั
เป็นอทิธาภสิงัขาร โดยประการทีຄพวกมนุษย์จะสามารถเหน็เปรต
และเทวดาเหลา่นั น ก็ครั นกระทาํอยา่งนั นแลว้ ยนือยู่ทีຄลานเจดยี์
ถามเปรตผูต้เิตยีนพระธาตุนั นดว้ย ๓ คาถา เปรตนั น ไดพ้ยากรณ์
แก่ทา่นแลว้. พระเถระถามวา่ :-

ท่านยนือยู่ในอากาศ มีกลิຄนเหมน็ฟุ้งไป และหมู่หนอน
พากนับ่อนชอนกนิปากอนัมีกลิຄนเหมน็เน่าของท่าน เมืຄอก่อน
ทาํอะไรไว้ เพราะการฟุ้งไปแห่งกลิຄนเหมน็นัน นายนิรยบาล
ถอืเอาศาตรามาเฉือนปากของท่านเนือง ๆ รดท่านด้วยนํากรด
แสบแล้วเชือดเนือท่านไปพลาง ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วย
กาย วาจา ใจ หรือ เพราะวบิากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงได้

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกรดน้ำกรดแสบเฉือนเนื้อด้วยกรรมอะไร ๒๔๙



ประสบความทุกข์อย่างนี.
เปรตนั นตอบวา่:-

ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ เมืຄอก่อนกระผมเป็นอสิรชนอยู่ทีຄกรุง
ราชคฤห์อนัน่ารืຄนรมย์มีภูเขาล้อมรอบ (เบญจครีีนคร) เป็น
ผู้มัຄงคัຄงด้วยทรัพย์และข้าวเปลอืกมากมาย แต่กระผมได้ห้าม
ปรามภรรยา ธิดา และลูกสะใภ้ของกระผม ซึຄงพากนันําพวง
มาลาดอกอบุลและเครืຄองลูบไล้อนัหาค่ามไิด้ ไปสู่สถูปเพืຄอบูชา
บาปนันกระผมได้ทาํไว้แล้ว จึงได้เสวยทุกขเวทนาเห็นประ-
จักษ์และจักหมกไหม้อยู่ในนรกอนัหยาบช้าทารุณ ๘๖,๐๐๐ ปี
เพราะตเิตยีนการบูชาพระสถูป ก็เมืຄอการบูชา และการฉลอง
พระสถูปของพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้าอนัมหาชนให้เป็น
ไปอยู่ ชนเหล่าใดมาประกาศโทษแห่งการบูชาพระสถูปนัน
เหมอืนกระผม ชนเหล่านัน พงึห่างเหินจากบุญ ขอท่านจงดู
ชนทังหลายเหล่านัน ซึຄงทดัทรงดอกไม้ตบแต่งร่างกาย เหาะ
มาทางอากาศเหล่านี เป็นผู้มีศรัทธาเลืຄอมใส เป็นผู้มัຄงคัຄงมี
ยศ เสวยอยู่ซึຄงวบิากแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ ชนทังหลายผู้มี
ปัญญา ได้เห็นผลอนัน่าอศัจรรย์ น่าขนพองสยองเกล้า อนั
ไม่เคยมีนันแล้ว ย่อมทาํการนอบน้อม วนัทาพระมหามุนีนัน
กระผมไปจากเปตโลกนีแล้ว ได้กาํเนิดเป็นมนุษย์จักเป็นผู้ไม่
ประมาท ทาํการบูชาพระสถูปเนืองนิตย์เป็นแน่แท้.

ทา่นพระมหากสัสปะผู้อนัเปรตกลา่วอยา่งนี จงึกระทาํเรืຄองนั น
ใหเ้ป็นอตัถุปปัตตเิหตุ แสดงธรรมแก่บรษิทั ผูถ้งึพรอ้มแลว้.

จบ อรรถกถาธาตุววิณัณเปตวตัถุที  ๑๐

๒๕๐ เปตวัตถุ



จฬูวรรคทีຄ ๓ ประดบัดว้ยเรืຄอง ๑๒ เรืຄอง
รวมเรืຄองทีຄมใีนวรรคนีคอื
๑. อภชิชมานเปตวตัถุ ๒. สานุวาสเีถรเปตวตัถุ ๓. รถการเีปต-ิ

วตัถุ ๔. ภุสเปตวตัถุ ๕. กุมารเปตวตัถุ ๖. เสรนีิเปตวิตัถุ ๗. มคิลุท-
ทเปตวตัถุทีຄ ๑ ๘. มคิลุททกเปตวตัถุทีຄ ๒ ๙. กฏูวนิิจฉยกีเปตวตัถุ
๑๐. ธาตุววิณัณเปตวตัถุ.

จบ จฬูวรรคที  ๓

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกรดน้ำกรดแสบเฉือนเนื้อด้วยกรรมอะไร ๒๕๑





มหาวรรคที่ ๔

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว
[๑๒๑] มีนครของชาววชัชีนครหนึຄงนามว่าเวสาลี ในนครเว-

สาลีนัน มีกษตัริย์ลจิฉวีทรงพระนามว่าอมัพสักขระ ได้ทอด
พระเนตรเห็นเปรตตนหนึຄงทีຄภายนอกพระนคร มีพระประ-
สงค์จะทรงทราบเหตุ จึงตรัสถามเปรตนันในทีຄนันนัຄนเอง
ว่า

การนอน การนัຄง การเดนิไปเดนิมา การลิม การดืຄม
การเคียว การนุ่งห่ม แม้หญงิบําเรอของบุคคลผู้ถูกเสียบไว้
บนหลาวนี ย่อมไม่มี ชนเหล่าใด ผู้เป็นญาติ เป็นมติร
สหาย เคยเป็น เคยฟังร่วมกนัมา เคยมคีวามเอน็ดูกรุณา ของ
บุคคลใด มอียู่ในกาลก่อน เดีງยวนีชนเหล่านันแม้จะเยีຄยมเยยีน
บุคคลนันก็ไม่ได้ บุรุษนีมีตนอนัญาติเป็นต้นสละแล้ว มติร
สหายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ตกยาก พวกมติรสหายทราบว่าผู้
ใดขาดแคลน ย่อมละทิงผู้นัน และเห็นใครมัຄงคัຄงบริบูรณ์ ก็
พากนัไปห้อมล้อม คนทีຄมัຄงคัຄงด้วยสมบัติย่อมมีมติรสหายมา
ส่วนบุคคลผู้เสืຄอมจากทรัพย์สมบัติ เป็นผู้ฝืดเคอืงด้วยโภคะ
ย่อมหามติรสหายยาก (นีเป็นธรรมดาของโลก) บุรุษผู้ถูก

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ ๒๕๓



หลาวเสียบนี มีร่างกายเปื อนด้วยเลอืด ตวัทะลุเป็นช่อง ๆ
ชีวติของบุรุษนีจักดบัไปในวนันีพรุ่งนี เหมอืนหยาดนําค้าง
อนัตดิอยู่บนปลายหญ้า ฉะนัน เมืຄอเป็นอย่างนี เพราะเหตุไร
ท่านจึงพูดกะบุรุษผู้ถงึความลาํบากอย่างยิຄง นอนหงายอยู่บน
หลาวไม้สะเดาเช่นนีว่า ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ ขอท่านจงมีชีวติ
อยู่เถดิ การมชีีวติอยู่เท่านันเป็นของประเสริฐ.

เปรตนั นกราบทลูวา่:-
ข้าแต่พระราชา บุรุษนีเป็นสาโลหิตของข้าพระองค์ ข้า

พระองค์ระลกึชาติก่อนได้ ข้าพระองค์เห็นแล้วมีความกรุณา
แก่เขาว่า ขออย่าให้บุรุษผู้เลวทรามนีไปตกนรกเลย ข้าแต่
กษตัริย์ลจิฉวี บุรุษผู้ทาํกรรมชัຄวนี จุติจากอตัภาพนีแล้ว จัก
เข้าถงึนรกอนัยดัเยยีดไปด้วยสัตว์ผู้ทาํบาป เป็นสถานร้ายกาจ
มีความเร่าร้อนมาก เผด็ร้อน ให้เกดิความน่ากลวั หลาวนี
ประเสริฐกว่านรกนันตังหลายพนัเท่า ขออย่าให้บุรุษนีไปตก
นรกอนัมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดยีว เผด็ร้อน ให้เกดิความ
น่ากลวั มีความทุกข์กล้าแขง็อย่างเดยีว บุรุษนีฟังคาํของ
ข้าพระองค์อย่างนีแล้ว ประหนึຄงว่าข้าพระองค์น้อมเข้าไปสู่
ทุกข์ในนรกนัน จะพงึสละชีวติของตนเสีย เพราะฉะนัน ข้า
พระองค์จะไม่พูดในทีຄใกล้เขา ด้วยหวงัว่า ชีวติของบุรุษนี
อย่าได้ดบัไปเสียเพราะคาํของข้าพระองค์เลย เพราะฉะนัน
ข้าพระองค์จึงพูดว่า ขอท่านจงมีชีวติอยู่เถดิ การมีชีวติอยู่
เป็นของประเสริฐ.

เมืຄอเปรตแสดงความประสงคข์องตนอยา่งนีแลว้ พระราชาทรง
ขอโอกาสเพืຄอจะตรสัถามความเป็นไปของเปรตนั นอกี จงึได้ตรสั
พระคาถานีความวา่ :-

๒๕๔ เปตวัตถุ



เรืຄองของบุรุษนีเรารู้แล้ว แต่เราปรารถนาจะถามท่านถงึ
เรืຄองอืຄน ถ้าท่านให้โอกาสแก่เรา เราจะขอถามท่าน และท่าน
ไม่ควรโกรธเรา.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ข้าพระองค์ได้ให้ปฏิญาณไว้ในกาลนัน แน่นอนแล้ว การ

ไม่บอกย่อมมีแก่ผู้ไม่เลืຄอมใส บัดนีข้าพระองค์มีวาจาทีຄควร
เชืຄอถอืได้ แม้โดยพระองค์จะไม่ทรงเลืຄอมใส เพราะเหตุนัน
ขอเชิญพระองค์ตรัสถามข้าพระองค์ตามพระประสงค์เถดิ ข้า
พระองค์จะกราบทูลตามทีຄสามารถจะกราบทูลได้.

เมืຄอเปรตใหโ้อกาสเชน่นั นแลว้ พระเจา้อมัพสกัขระจงึตรสัถาม
วา่ :-

เราเห็นสิຄงใดสิຄงหนึຄงด้วยจักษุ เราควรเชืຄอสิຄงนันแม้ทัง
สิน ถ้าเราเห็นสิຄงนันแล้วไม่เชืຄอ กข็อให้ลงโทษถอดยศเราเถดิ
ยกัษ์.

เปรตนั นทลูวา่ :-
ขอสัจจปฏิญาณของพระองค์นีจงมีแก่ข้าพระองค์ พระ-

องค์ได้ทรงฟังธรรมทีຄข้าพระองค์กล่าวแล้ว จงทรงได้ความ
เลืຄอมใส ข้าพระองค์มีความต้องการอย่างอืຄน ไม่ได้มีจิตประ-
ทุษร้าย ข้าพระองค์จะกราบทูลธรรมทังหมด ทีຄข้าพระองค์
ได้สดบัแล้วบ้าง หรือไม่สดบัแล้วบ้าง แก่พระองค์ ตามทีຄข้า
พระองค์รู้.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัวา่ :-
ท่านขีຄม้าขาวอนัประดบัประดาแล้ว เข้าไปยงัสํานักของ

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว ๒๕๕



บุรุษทีຄถูกเสียบหลาว ม้าขาวตัวนีเป็นม้าน่าอศัจรรย์ น่าดูน่า
ชม นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ทีຄกลางเมอืงเวสาลีนัน มีหลมุทีຄหนทางลืຄน ข้าพระองค์

มีจิตเลืຄอมใส เอาศีรษะโคศีรษะหนึຄงวางทอดทีຄหลมุให้เป็น
สะพาน ข้าพระองค์และบุคคลอืຄนเหยยีบบนศีรษะโคนันเดนิ
ไปได้สะดวก ม้านีเป็นม้าน่าอศัจรรย์ น่าดูน่าชม นีเป็นผล
แห่งกรรมนัน.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัถามวา่ :-
ท่านมีรัศมีสว่างไสวไปทัຄวทุกทศิ และมีกลิຄนหอมฟุ้งไป

ท่านได้สําเร็จฤทธิຈแห่งเทวดา เป็นผู้มีอานุภาพมาก แต่ท่าน
เปลอืยกาย นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
เมืຄอก่อน ข้าพระองค์เป็นคนไม่มกัโกรธ แต่มีใจเลืຄอมใส

เป็นนิตย์ พูดกบัคนทังหลายด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพระองค์
มีรัศมีทพิย์สว่างไสวอยู่เนืองนิตย์ นีเป็นผลแห่งกรรมนัน ข้า
พระองค์เห็นยศและชืຄอเสียงของบุคคลผู้ตังอยู่ในธรรม มี
จิตเลืຄอมใสกล่าวสรรเสริญ ข้าพระองค์มีกลิຄนทพิย์หอมฟุ้ง
ไปเนืองนิตย์ นีเป็นผลแห่งกรรมนัน เมืຄอพวกสหายของข้า
พระองค์อาบนําทีຄท่านํา ข้าพระองค์ลกัเอาผ้าซ่อนไว้บนบก
ไม่มีความประสงค์จะลกัขโมย และไม่มีจิตคดิประทุษร้าย
เพราะกรรมนันข้าพระองค์จึงเป็นคนเปลอืยกายเป็นอยู่อย่าง
ฝืดเคอืง.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัถามวา่ :-
๒๕๖ เปตวัตถุ



ผู้ใดทาํบาปเล่น ๆ นักปราชญ์ทังหลายกล่าวว่า ผู้นันได้
รับผลกรรมเช่นนี ส่วนผู้ใดตังใจทาํบาปจริง ๆ นักปราชญ์ทัง
หลายกล่าวผลกรรมของผู้นันว่าเป็นอย่างไร.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
มนุษย์เหล่าใดมีความดาํริชัຄว เป็นผู้เศร้าหมองด้วยกาย

และวาจา เมืຄอตายไป มนุษย์เหล่านันย่อมเข้าถงึนรกในสัม-
ปรายภพโดยไม่ต้องสงสัย ส่วนชนเหล่าอืຄนปรารถนาสุคติ
ยนิดียิຄงในทาน มีอตัภาพอนัสงเคราะห์แล้ว เมืຄอตายไป ย่อม
เข้าถงึสุคตใินสัมปรายภพโดยไม่ต้องสงสัย.

เมืຄอเปรตนั น ชีแจงจาํแนกผลกรรมแต่โดยยอ่อยา่งนี พระราชา
ไมท่รงเชืຄอ จงึตรสัถามเปรตนั นวา่ :-

เราจะพงึรู้เรืຄองนันได้อย่างไรว่า นีเป็นผลแห่งกรรมดี
และกรรมชัຄว หรือเราจะพงึเห็นอย่างไร จึงจะเชืຄอถอืได้ หรือ
แม้ใครจะพงึทาํให้เราเชืຄอถอืเรืຄองนันได้.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
พระองค์ได้ทรงเป็นแล้วและได้ทรงสดบัมาแล้ว กจ็งทรง

เชืຄอเถดิว่า นีเป็นผลแห่งกรรมดีและกรรมชัຄว เมืຄอมีกรรมดี
และกรรมชัຄวทังสอง ก็พงึมีสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติ ถ้าสัตว์
ทังหลายในมนุษยโลกนี ไม่พงึทาํกรรมดีและกรรมชัຄว สัตว์
ผู้ไปสู่ทุคติ สุคติ อนัเลว และประณตี ก็ไม่มีในมนุษยโลก
นี แต่เพราะสัตว์ทังหลายในมนุษยโลกทาํกรรมดีและกรรม
ชัຄวไว้ ฉะนัน จึงไปสู่ทุคติ สุคติ เลวบ้าง ประณตีบ้าง
นักปราชญ์ทังหลายกล่าววบิากแห่งกรรมทังสองนันว่า เป็นทีຄ
ตังแห่งการเสวยสุขและทุกข์ เทวดาย่อมพากนัห้อมล้อมพวก

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว ๒๕๗



ชนผู้ได้เสวยผลอนัเป็นสุข คนพาลผู้ไม่เห็นบาปและบุญทัง
สอง ย่อมเดอืดร้อน กรรมทีຄข้าพระองค์เองทาํไว้ในชาติก่อน
ซึຄงจะเป็นเหตุให้ได้เครืຄองนุ่งห่มเป็นต้นในบัดนี มไิด้มีแก่ข้า
พระองค์ และบุคคลผู้ทีຄให้ผ้านุ่งผ้าห่ม ทีຄนอนทีຄนัຄง ข้าวและ
นํา แก่สมณพราหมณ์ทังหลายแล้วพงึอุทศิส่วนบุญมาให้ข้า
พระองค์มไิด้มี เพราะเหตุนัน ข้าพระองค์จึงเป็นคนเปลอืย
กาย มคีวามเป็นอยู่อย่างฝืดเคอืง.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัถามวา่ :-
ดูก่อนยกัษ์ เหตุอะไร ๆ ทีຄจะให้ท่านได้เครืຄองนุ่งห่มพงึมี

อยู่หรือ ถ้าเหตุทีຄควรเชืຄอพอจะฟังเป็นเหตุได้มีอยู่ ขอท่านจง
บอกเหตุนันแก่เรา.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ในเมอืงเวสาลีนี มีภิกษุรูปหนึຄงนามว่ากปัปิตกะเป็นผู้ได้

ฌาน มีศีลบริสุทธิຈ เป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้น มีอนิทรีย์อนั
คุ้มครองแล้ว สํารวมในพระปาฏิโมกข์ เยอืกเยน็ บรรลุผล
อนัสูงสุด มีวาจาสละสลวย รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ว่าง่าย
มหีน้าเบิกบาน เป็นผู้มาดไีปดี พูดจาโต้ตอบดี เป็นเนือนาบุญ
ของโลก มีปกติอยู่ด้วยเมตตา เป็นทกัขไิณยบุคคลของเทวดา
และมนุษย์ สงบระงบั กาํจัดมจิฉาวติกได้ ไม่มีทุกข์ ไม่มี
ตณัหา หลุดพ้นแล้ว ปราศจากลูกศร ไม่ถอืเราถอืเขา ไม่คด
กายวาจาใจ ไม่มีอุปธิ สินกเิลสเป็นเครืຄองเนิຄนช้าทังปวง ได้
บรรลวุชิา ๓ มคีวามรุ่งเรือง ไม่มชืีຄอเสียงปรากฏ เพราะความ
เป็นผู้มีคุณวเิศษอนัปกปิดไว้ แม้ใคร ๆ เห็นกไ็ม่รู้ว่าเป็นคนดี
ในหมู่ชนชาววชัชี เขาพากนัเรียกท่านว่ามุนี รู้กนัว่าท่านเป็น

๒๕๘ เปตวัตถุ



ผู้ประเสริฐ หนักแน่น ไม่หวัຄนไหว มีธรรมอนัดงีาม เทีຄยวไป
ในโลก ถ้าพระองค์ทรงถวายผ้าคู่หนึຄงหรือสองคู่แก่ภิกษุนัน
แล้วทรงอทุศิส่วนกศุลให้ข้าพระองค์ เมืຄอพระองค์ทรงถวาย
แล้ว และท่านรับผ้านันแล้ว พระองค์กจ็ะทรงเห็นข้าพระองค์
นุ่งห่มผ้าเรียบร้อย.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัถามวา่ :-
บัดนี สมณะนันอยู่ทีຄประเทศไหน เราจักไปพบท่าน

ทีຄไหน ใครจะพงึแก้ไขความสงสัยสนเท่ห์ อนัเป็นเสียนหนาม
แห่งความเห็นของเราได้ในวนันี.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ท่านอยู่ทีຄเมอืงกปินัจจนา มีหมู่เทวดาเป็นอนัมากห้อม-

ล้อม เป็นผู้มีนามจริงแท้ และเป็นผู้ไม่ประมาท แสดงธรรม-ี
กถาอยู่ในหมู่ของตน.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัวา่ :-
เราจักไปทาํตามทีຄท่านสัຄงเดีງยวนี จักให้สมณะนันนุ่งห่ม

ผ้า ขอท่านจงดูคู่ผ้าเหล่านัน อนัสมณะนันรับประเคนแล้ว
และเราจักคอยดูท่านนุ่งห่มผ้าเป็นอนัด.ี

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ข้าแต่พระเจ้าลจิฉวี ข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาส

ขอพระองค์อย่าเสดจ็เข้าไปหาบรรพชิตในเวลาไม่ควร การ
เสดจ็เข้าไปหาบรรพชิตในเวลาไม่ควรนี ไม่เป็นธรรมเนียมทีຄ
ดขีองพระองค์ กเ็มืຄอพระองค์เสดจ็เข้าไปหาในเวลาสมควร ก็
จักทรงเห็นภกิษุนันนัຄงอยู่ในทีຄสงดัในทีຄนันเอง

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว ๒๕๙



เพืຄอจะแสดงความเหน็ พระสงัคตีกิาจารยไ์ดก้ลา่วคาถาทั งหลาย
วา่ :-

พระเจ้าลจิฉวีตรัสอย่างนันแล้ว ก็แวดล้อมด้วยหมู่ข้า
ราชบริพาร เสดจ็ไปในนครนัน ครันเสดจ็เข้าไปยงันครนัน
แล้ว จึงเสดจ็เข้าไปยงัทีຄประทบัในนิเวศน์ของพระองค์ ทรง
กระทาํกจิของคฤหัสถ์ทังหลาย ทรงสรงสนาน และทรงดืຄม
นําแล้ว ได้เวลาอนัควร จึงทรงเลอืกผ้า ๘ คู่จากหีบ รับสัຄงให้
หมู่ข้าราชบริพารถอืไป พระราชาครันเสดจ็เข้าไปในประเทศ
นันแล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะรูปหนึຄงผู้มจีิตสงบระงบั
กลบัจากทีຄโคจร เป็นผู้เยอืกเยน็นัຄงอยู่ทีຄโคนต้นไม้ ครันแล้วได้
ตรัสถามสมณะนันถงึความเป็นผู้มอีาพาธน้อย การอยู่สําราญ
และตรัสบอกนามของพระองค์ให้ทราบว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
ฉันเป็นกษตัริย์ลจิฉวีอยู่ในเมอืงเวสาลี ชาวลจิฉวีเรียกฉันว่า
อมัพสักขระ ขอท่านจงรับผ้า ๘ คู่นีของฉัน ฉันขอถวายท่าน
ฉันมาในทีຄนีด้วยความประสงค์เพยีงเท่านี ฉันมีความปลืมใจ
นัก.

พระเถระทลูถามวา่ :-
สมณพราหมณ์ทังหลาย พากนัละเว้นพระราชนิเวศน์

ของมหาบพติรแต่ทีຄไกลทีเดยีว เพราะในพระราชนิเวศน์ของ
มหาบพติร บาตรย่อมแตก แม้สังฆาฏิก็ ถูกเขาฉีก เมืຄอ
ก่อนสมณะทังหลายมีศีรษะห้อยลง ตกลงไปจากเขยีงเท้า
มหาบพติรได้เบียดเบียนบรรพชิตเช่นนี สมณะทังหลายเคย
ถูกมหาบพติรทาํการเบียดเบียนแล้ว มหาบพติรไม่เคยพระ-
ราชทานแม้แต่นํามนัสักหยดหนึຄงเลย ไม่ตรัสบอกทางให้คน
หลงทาง ชิงเอาไม้เท้าจากมอืคนตาบอดเสียเอง มหาบพติร
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เป็นคนตระหนีຄ ไม่สํารวมเช่นนี แต่บัดนี เพราะเหตุอะไร
มหาบพติรทรงเห็นผลอะไร จึงทรงจําแนกแจกจ่ายกบัอาตมา-
ภาพทังหลายเล่า.

พระราชาตรสัวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ฉันขอรับผดิ ฉันได้เบียดเบียนสมณะ

ทังหลาย ดงัคาํทีຄ ท่านพูด ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ฉันมีความ
ประสงค์จะล้อเล่น ไม่ได้มีจิตประทุษร้าย แต่กรรมอนัชัຄวช้า
นันฉันทาํแล้ว เดก็หนุ่มเปลอืยกาย มโีภคะน้อย ได้สัຄงสมบาป
เพืຄอจะล้อเล่น จึงต้องเสวยทุกข์ กทุ็กข์อะไรเล่าทีຄเป็นทุกข์กว่า
ความเปลอืยกาย ย่อมมีแก่เปรตนัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ฉัน
เห็นเหตุอนัน่าสังเวชและเศร้าหมองนันแล้วจึงให้ทาน เพราะ
เหตุนันเป็นปัจจัย ขอท่านจงรับผ้า ๘ คู่นี ทกัษณิาทีຄฉันถวาย
นี จงสําเร็จผลแก่เปรตนัน

พระเถระทลูวา่
เพราะการให้ทาน นักปราชญ์มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น สรร-

เสริญแล้วโดยมากแน่แท้ และพระองค์ผู้ให้จงอย่ามีความเสีย-
ดาย อาตมาภาพจะรับผ้า ๘ คู่ของมหาบพติร ขอทกัษณิาทาน
เหล่านี จงสําเร็จผลแก่เปรตนัน.

ลาํดบันั น พระเจา้ลจิฉวีทรงชาํระพระหตัถ์และพระบาทแลว้
ทรงถวายผา้ ๘ คู่แก่พระเถระ พอพระเถระรบัประเคนผา้เหลา่
นั นแลว้ พระราชาทรงเหน็เปรตนุ่งหม่ผา้เรยีบรอ้ย ลบูไล้ดว้ยจุณ
จนัทน์แดง มผีวิพรรณเปลง่ปลั ຄง ประดบัประดา นุ่งผา้ดี ขีຄมา้อา-
ชาไนย มีบรวิารหอ้มลอ้ม สาํเรจ็มหทิธิฤทธิ ຈของเทวดา ครั นทรง
เหน็เชน่นั นแลว้ ทรงปลืมพระทยั เกดิปีตปิราโมทย์ มพีระทยัรา่เรงิ
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เบกิบาน พระเจา้ลจิฉวีได้ทรงเหน็กรรมและวบิากแหง่กรรม แจง้
ประจกัษ์ดว้ยพระองค์เองแลว้ จงึเสดจ็เขา้ไปใกล้ แลว้ตรสักะเปรต
นั นวา่

เราจักให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทังหลาย เราควรให้ทาน
ทุกสิຄงทุกอย่างทีຄมอียู่ ดูก่อนเปรต ท่านมอีุปการะแก่เรามาก.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ข้าแต่กษตัริย์ลจิฉวี ก็พระองค์ได้พระราชทานเพืຄอข้า

พระองค์ส่วนหนึຄง แต่การพระราชทานนันมไิด้ไร้ผล ข้าพระ-
องค์เป็นเทวดา ทาํความเป็นสหายกบัพระองค์ผู้เป็นมนุษย์.

พระราชาตรสัวา่ :-
ท่านเป็นคติ เป็นเผ่าพนัธ์ุ เป็นทีຄยดึเหนีຄยว เป็นมติร และ

เป็นเทวดาของเรา ดูก่อนเปรต เราขอทาํอญัชลท่ีาน ปรารถนา
เพืຄอจะเห็นท่านแม้อกี.

เปรตกราบทลูวา่ :-
ถ้าพระองค์จักเป็นผู้ไม่มีศรัทธา มีความตระหนีຄ มีจิตไม่

เลืຄอมใส พระองค์จักไม่ได้เห็นข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็
จักไม่ได้เห็นและไม่ได้เจรจากะพระองค์อกี แต่ถ้าพระองค์จะ
ทรงเคารพธรรม ทรงยนิดีในการบริจาคทาน ทรงสงเคราะห์
ทรงเป็นดงับ่อนําของสมณพราหมณ์ทังหลาย ด้วยอาการ
อย่างนี พระองค์ก็จักได้ทรงเห็นข้าพระองค์ และข้าพระ-
องค์จักได้เห็นและได้เจรจากะพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรง
ปล่อยบุรุษนีจากหลาวโดยเร็วเถดิ เพราะการปล่อยบุรุษนี เรา
ทังสองจักได้เป็นสหายกนั ข้าพระองค์เข้าใจว่าเราทังสองจัก
ได้เป็นสหายกนัและกนั เพราะเหตุแห่งบุรุษถูกหลาวเสียบ ก็
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บุรุษถูกหลาวเสียบนี อนัพระองค์ทรงรีบปล่อยแล้ว พงึเป็น
ผู้ประพฤติธรรมโดยเคารพ พงึพ้นจากนรกนันแน่นอน พงึ
พ้นจากกรรมอนัเป็นทีຄตังแห่งเวทนา พระองค์เสดจ็เข้าไปหา
กปัปิตกภกิษุแล้ว ทรงจําแนกทานกบัท่าน ในเวลาทีຄควร จง
เสดจ็เข้าไปหาแล้วตรัสถามด้วยพระองค์เอง ท่านจักกราบทูล
เนือความนันแก่พระองค์ ก็พระองค์ทรงประสงค์บุญ มีจิต
ไม่ประทุษร้ายกเ็ชิญเสดจ็เข้าไปหาภิกษุนันเถดิ ท่านจักแสดง
ธรรมทังปวงทีຄทรงสดบัแล้ว และยงัไม่ได้ทรงสดบั แก่พระ-
องค์ตามความรู้เห็น พระองค์ได้ทรงฟังธรรมนันแล้ว จักทรง
เห็นสุคต.ิ

พระเจา้อมัพสกัขระ ทรงเจรจาทาํความเป็นสหายกบัเทวดานั น
แลว้เสดจ็ไป ไดก้ลา่วกะบรษิทัแหง่กษตัรยิล์จิฉวทีั งหลายพรอ้มกบั
บุตรของตน ซึຄงนั ຄงประชมุกนัอยูว่า่

ท่านผู้เจริญทังหลาย ขอจงฟังคาํอย่างหนึຄงของเรา เรา
จักเลอืกพร จักได้ประโยชน์ บุรุษทีຄถูกเสียบหลาว มีกรรม
อนัหยาบช้า มีอาชญาอนัตังไว้แล้ว ถูกหลาวร้อยจะตายหรือ
ไม่ตาย ประมาณ ๒๐ ราตรีเท่านี เดีງยวนี เราจักปล่อยเขา
ตามความชอบใจของเรา ขอหมู่ท่านจงอนุญาต จงรีบปล่อย
บุรุษนัน และบุรุษอืຄนทีຄพระราชารับสัຄงให้ลงอาชญาโดยเร็ว
เถดิ ใครพงึบอกท่านผู้ทาํกรรมอย่างนัน ท่านรู้อย่างไร จึงทาํ
อย่างนัน หมู่ท่านย่อมอนุญาตตามชอบใจ

พระเจา้ลจิฉวเีสดจ็เขา้ไปสู่ประเทศนั นแลว้ รบีปลอ่ยบุรษุทีຄถกู
เสยีบหลาวโดยเรว็และไดต้รสักะบุรษุนั นวา่ อยา่กลวัเลยเพืຄอนและ
รบัสั ຄงให้หมอพยาบาล แลว้เสดจ็เขา้ไปหากปัปิตกภกิษุ แลว้ทรง
ถวายทานกบัทา่นในเวลาอนัควร มพีระประสงคจ์ะทรงทราบเหตุจงึ
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เสดจ็เขา้ไปใกลแ้ลว้ตรสัถามดว้ยพระองคเ์องวา่
บุรุษผู้ถูกเสียบหลาว มีกรรมอนัหยาบช้า มอีาชญาอนัตัง

ไว้แล้ว ถูกหลาวร้อยจะตายหรือไม่ตายประมาณ ๒๐ ราตรี
เท่านี ข้าแต่ท่านผู้เจริญเดีງยวนี ฉันปล่อยเขาไปแล้ว เขาไป
บอกเปรตนัน เหตุอะไร ๆ ทีຄจะไม่ต้องไปสู่นรกนัน พงึมหีรือ
หนอ ถ้ามีขอท่านโปรดแก่ฉัน ฉันรอฟังเหตุทีຄควรเชืຄอถอืจาก
ท่าน.

กปัปิตกภกิษุทลูวา่ :-
ความพนิาศแห่งกรรมเหล่านันย่อมไม่มี ความพนิาศใน

โลกนีเกดิขึนเพราะความไม่รู้แจ้ง ถ้าเขาพงึเป็นผู้ไม่ประมาท
ประพฤติธรรมทังหลายโดยเคารพตลอดคนืและวนั เขาพงึ
พ้นจากนรกนันได้แน่ กรรมอนัเว้นจากการให้ผลพงึม.ี

พระราชาตรสัวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญผู้มีปัญญากว้างขวาง ประโยชน์ของ

บุรุษผู้นี ฉันรู้ทัຄวถงึแล้ว บัดนี ขอท่านอนุเคราะห์ฉันบ้าง ขอ
ท่านได้กล่าวตกัเตอืนพรํຄาสอนฉัน โดยวธีิทีຄฉันจะไม่พงึไปสู่
นรกด้วยเถดิ.

กปัปิตกภกิษุทลูวา่
วนันี ขอมหาบพติรทรงมีพระทยัเลืຄอมใสถงึพระพทุธ-

เจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะ จงทรงสิกขาบท อย่า
ให้ขาดและด่างพร้อย จงทรงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์
ทรงยนิดีด้วยพระมเหสีของพระองค์ ไม่ทรงพูดเทจ็ ไม่ทรง
ดืຄมนําจัณฑ์ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอนัประกอบด้วยองค์
๘ ประการอนัประเสริฐ เป็นกศุล มีสุขเป็นกาํไร จงทรง
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พระราชทานจีวร บิณฑบาต ทีຄนอน ทีຄนัຄง คลิานปัจจัย
ข้าว นํา ของกนิ ของเคียว ผ้า เสนาสนะ ในภิกษุผู้มีจิต
ซืຄอตรงทังหลาย บุญย่อมเจริญทุกเมืຄอ ทรงองัคาสภิกษุทัง
หลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็นพหูสูต ให้อิຄม
หนําด้วยข้าวและนํา บุญย่อมเพิຄมพูนทุกเมืຄอ เมืຄอบุคคลเป็นผู้
ไม่ประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพตลอดคนืและวนัอย่าง
นี พงึพ้นจากนรกนัน กรรมทีຄเว้นจากการให้ผลพงึม.ี

พระราชาตรสัวา่ :-
วนันี ฉันมีจิตเลืຄอมใส ขอถงึพระพทุธเจ้าพระธรรมและ

พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอสมาทานสิกขาบท ๕ ไม่ให้
ขาดและด่างพร้อย ของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ จะ
ยนิดีด้วยภรรยาของตน ไม่กล่าวเทจ็ ไม่ดืຄมนําเมา และจัก
สมาทานอุโบสถศีล อนัประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ อนั
ประเสริฐ เป็นกศุล มีสุขเป็นกาํไร จักถวายจีวร บิณฑบาต
ทีຄนอนทีຄนัຄง คลิานปัจจัย ข้าว นํา ของกนิ ของเคียว ผ้า
และเสนาสนะ แก่ภิกษุทังหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจาก
ราคะ เป็นพหูสูต ไม่มีความกาํหนัด ยนิดีแต่ในศาสนาของ
พระพทุธเจ้าทังหลาย.

พระเจา้ลจิฉวีทรงพระนามวา่อมัพสกัขระ ได้เป็นอุบาสกคน
หนึຄงในเมอืงเวสาลี ทรงมศีรทัธามพีระฤทยัอ่อนโยน ทรงทาํอุปการะ
แก่ภกิษุ ทรงบาํรงุสงฆ์โดยความเคารพ ในกาลนั นบุรษุผูถ้กูเสยีบ
หลาว หายโรค เป็นสขุสบายดไีดเ้ขา้ถงึการบรรพชา แมช้นทั งสอง
อาศยักปัปิตกภกิษุผูป้ระเสรฐิ ไดบ้รรลุสามญัผล การคบหาสตับุรษุ
เชน่นียอ่มมีผลมากตั งรอ้ยประการพนัประการ ยอ่มเกดิประโยชน์
แก่วญิชูนผูรู้แ้จง้ บุรษุผูถ้กูเสยีบหลาวไดบ้รรลุผลอนัยอดเยีຄยมคอื
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ไดบ้รรลุพระอรหตัตผล สว่นพระเจา้อมัพสกัขระไดบ้รรลุโสดาปัตต-ิ
ผล.

จบ อมัพสกัขรเปตวตัถุที  ๑

๒๖๖ เปตวัตถุ



มหาวรรคที่ ๔

อรรถกถาอัมพสักขรเปตวัตถุที่ ๑
เรืຄองอมัพสกัขรเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ เวสาลี นาม นครตถิฺ

วชฺชีนํ ดงันี. เรืຄองนั นเกดิขึนไดอ้ยา่งไร. เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้
ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร เจา้ลจิฉวีนามวา่ อมัพสกัขระ
เป็นมจิฉาทฏิฐิ เป็นนตัถกิวาทะ ครองราชยใ์นเมอืงเวสาล.ี

ก็สมยันั น ในพระนครเวสาลี มีเปือกตมอยู่ในทีຄใกล้รา้นตลาด
ของพอ่คา้คนหนึຄง. ชนเป็นอนัมากในทีຄนั น โดดขา้มไปลาํบาก
บางคนเปื อนโคลน. พอ่คา้นั นเหน็ดงันั น จงึคดิวา่ คนเหลา่นีอยา่
เหยยีบเปือกตม จงึใหนํ้ากระดกูศรีษะโคอนัมสีว่นเปรยีบดว้ยสสีงัข์
ปราศจากกลิຄนเหมน็ มาวางทอดไว.้ กต็ามปกติ เขาเป็นคนมศีลี
ไมม่กัโกรธ มวีาจาอ่อนหวาน และมกักลา่วชมเชยระบุถงึคณุความดี
ตามความเป็นจรงิของคนเหลา่อืຄน.

วนันั น เมืຄอสหายของตนอาบนํา ไม่แลดูดว้ยความเลนิเลอ่ เขา
จงึซ่อนผา้นุ่งไวด้ว้ยความประสงคจ์ะลอ้เลน่ ทาํใหส้หายลาํบากเสยี
ก่อนจงึได้คนืให้ไป. ก็สว่นหลานชายคนหนึຄงของเขาขโมยภณัฑะ
มาจากเรอืนของคนอืຄน แลว้ทิงไว้ทีຄรา้นของเขานั ຄนเอง. เจา้ของ
ภณัฑะเมืຄอตรวจดู จงึแสดงหลานของเขาและตวัเขาพรอ้มทั งภณัฑะ
แก่พระราชา. พระราชาสั ຄงบงัคบัวา่ พวกทา่นจงตดัศรีษะผูนี้ สว่น
หลานของเขาจงเสยีบหลาวไว.้ พวกราชบุรษุไดก้ระทาํดงันั น. เขา
ทาํกาละแลว้ไปเกดิในภุมมเทพ ไดเ้ฉพาะมา้อาชาไนยทพิย์ มสีขีาว
มคีวามเรว็ทนัใจ เพราะบุญทีຄเอาศรีษะโคมาทาํสะพานใหค้นเหยยีบ
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และเพราะกรรมคอืการกลา่วสรรเสรญิคณุของผู้มคีณุ กลิຄนทพิย์จงึ
ฟุ้งออกจากกายของเขา แต่เขาได้เป็นผู้เปลอืยกาย เพราะเกบ็ผา้
สาฎกของสหายซ่อนไว้เพืຄอลอ้เลน่ เขาตรวจดกูรรมทีຄตนทาํไว้ใน
กาลก่อน เหน็หลานของตนถกูเสยีบหลาวโดยทาํนองนั น ถกูความ
กรณุากระตุน้เตอืน จงึขึนมา้มฝีีเทา้เรว็ทนัใจ ในเวลาเทีຄยงคนื กถ็งึ
สถานทีຄทีຄหลานนั นถกูเสยีบไวบ้นหลาว จงึยนือยู่ในทีຄไม่ไกล กลา่ว
ทกุวนั ๆ วา่ จงมชีวีติอยู่เถอะ พอ่มหาจาํเรญิ ชวีติเทา่นั นเป็นของ
ประเสรฐิ.

ก็สมยันั น พระเจา้อมัพสกัขระเสดจ็บนคอชา้งเชอืกประเสรฐิ
เสดจ็เลยีบพระนคร ทรงเหน็หญงิคนหนึຄงเปิดหน้าต่างในเรอืนหลงั
หนึຄงผูก้าํลงัดูสมบตัขิองพระราชา ทรงมจีติปฏพิทัธ์ จงึใหส้ญัญาแก่
บุรษุผูน้ั ຄงอยู่หลงัอาสนะวา่ ทา่นจงใครค่รวญเรอืนนีและหญงินี ดงันี
แลว้เสดจ็เขา้พระนิเวศน์ของพระองค์โดยลาํดบั สง่บุรษุนั นไป โดย
ใหรู้ว้า่ ไปเถอะพนาย เธอจงรูว้า่ หญงินั นมสีามหีรอืไม.่ เขาไป รู้
วา่หญงินั นมสีามแีลว้ จงึกราบทลูแด่พระราชา. พระราชาเมืຄอทรง
คดิถงึอุบายทีຄจะครอบครองหญงินั น จงึรบัสั ຄงใหเ้รยีกสามขีองนางมา
แลว้ตรสัวา่ มาเถอะ พนาย เธอจงอุปัฏฐากรบัใช้เรา. เขาแม้จะ
ไม่ปรารถนาก็รบัอุปัฏฐากพระราชา เพราะกลวัวา่เมืຄอเราไม่กระทาํ
ตามพระดาํรสัของพระองค์ พระราชาก็จะลงราชทณัฑ์ จงึไปอุปัฏ-
ฐากพระราชาทุกวนั ๆ. ฝ่ายพระราชากไ็ดป้ระทานบาํเหน็จรางวลั
แก่เธอ โดยลว่งไป ๒-๓ วนั กไ็ด้ตรสักะเธอผู้มายงัทีຄบาํรงุแต่เชา้
ตรู่ อยา่งนีวา่ ไปเถอะ พนาย ในทีຄโน้น มสีระโบกขรณีลกูหนึຄง เธอ
จงนําดนิสอีรณุ และดอกอุบลแดง จากสระโบกขรณีนั นมา ถา้เธอ
ไม่นํามาภายในวนันี ชวีติของเธอจะหาไม.่ ก็เมืຄอเขาไปแลว้ จงึ
ตรสักะคนผู้รกัษาประตูวา่ วนันี เมืຄอพระอาทติย์ยงัไมท่นัอสัดงคต
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เธอจงปิดประตูทุกดา้น. กส็ระโบกขรณีนั นอยู่ในทีຄสดุ ๓๐๐ โยชน์
แต่กรงุเวสาลี อนึຄง บุรษุนั นถกูมรณภยัคกุคาม จงึถงึสระโบกขรณี
นั นแต่เชา้ทีเดยีว เพราะกาํลงัเรว็ของลม เพราะได้สดบัตรบัฟังมา
ก่อนวา่สระโบกขรณีนั น อมนุษย์หวงแหน เพราะความกลวั เขาจงึ
เดนิเวยีนไปรอบ ๆ ดว้ยคดิวา่ ในทีຄนี จะมอีนัตรายอะไร ๆ หรอื
ไม่หนอ. อมนุษยผ์ูร้กัษาสระโบกขรณีเหน็เขาแลว้ เกดิความกรณุา
แปลงเป็นมนุษยเ์ขา้ไปหาแลว้กลา่ววา่ บุรษุผูเ้จรญิ ทา่นมาทีຄนีเพืຄอ
ประโยชน์อะไร เขากไ็ดเ้ลา่เรืຄองนั นใหอ้มนุษยน์ั นฟัง. อมนุษยน์ั นจงึ
กลา่ววา่ ถา้เมืຄอเป็นเชน่นั น ทา่นจงถอืเอาตามตอ้งการเถดิ ดงันีแลว้
จงึแสดงรปูทพิยข์องตนแลว้หายไป.

เขาถอืเอาดนิสอีรณุและดอกอุบลแดงในสระโบกขรณนีั นถงึประตู
พระนครในเมืຄอพระอาทติยย์งัไมอ่สัดงคตเลย. ผูร้กัษาประตเูหน็เขา
แลว้ เมืຄอเขารอ้งบอกอยู่นั ຄนแหละ ก็ปิดประตูเสยี. เมืຄอประตูถกู
ปิด เขาเขา้ไปไม่ได้ เหน็บุรษุอยู่บนหลาวใกล้ประตูจงึได้กระทาํให้
เป็นสกัขพียานวา่ คนเหลา่นี เมืຄอเรามาถงึในเมืຄอพระอาทติย์ยงัไม่
อสัดงคต รอ้งขออยูน่ั นเอง กปิ็ดประตเูสยี ถงึทา่นกจ็งรูเ้ถดิวา่ เรามา
ทนัเวลา เราไมม่โีทษ. บุรษุผูอ้ยูบ่นหลาวไดฟั้งดงันั นจงึกลา่ววา่ เรา
ถกูรอ้ยหลาว เขากาํลงัจะฆา่ บา่ยหน้าไปหาความตาย จะเป็นพยาน
ใหท้า่นไดอ้ยา่งไร. กใ็นทีຄนี เปรตตนหนึຄง มฤีทธิ ຈมากจกัมาทีຄใกลเ้รา
ทา่นจงทาํเปรตนั นเป็นพยานเถดิ. บุรษุนั นถามวา่ เราจะเหน็เปรต
ผูม้ฤีทธิ ຈมากตนนั นไดอ้ยา่งไร. บุรษุผูอ้ยู่บนหลาวกลา่ววา่ ทา่นจง
รออยู่ทีຄนีแหละ ทา่นจกัเหน็ดว้ยตนเอง. เขายนือยู่ในทีຄนั น เหน็
เปรตนั นมาในมชัฌมิยาม จงึได้ทาํให้เป็นพยาน. ก็เมืຄอราตรสีวา่ง
เมืຄอพระราชาตรสัวา่ ทา่นลว่งอาญาของเรา เพราะฉะนั น เราจะลง
ราชทณัฑแ์ก่ทา่น บุรษุนั นจงึทลูวา่ ขา้แต่สมมตเิทพ ขา้พระองคไ์ม่
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ไดล้ว่งอาชญาของพระองค์ ขา้พระองคม์าในทีຄนี ในเมืຄอพระอาทติย์
ยงัไมอ่สัดงคตเลย พระราชาตรสัถามวา่ ในขอ้นั น ใครเป็นพยานให้
เธอ. บุรษุนั น จงึอา้งถงึเปรตเปลอืย ผู้มายงัสาํนกัของบุรษุผู้ถกู
หลาวรอ้ยนั นวา่ เป็นพยาน เมืຄอพระราชาตรสัถามวา่ ขอ้นั นเราจะ
เชืຄอได้อยา่งไร จงึทลูวา่ วนันี ในเวลาราตรี พระองค์จงสง่บุรษุผู้
สมควร ใหเ้ธอไดไ้ปกบัขา้พระองค.์ พระราชาไดส้ดบัดงันั น จงึเสดจ็
ไปในทีຄนั นพรอ้มกบับุรษุนั นดว้ยพระองคเ์อง แลว้ประทบัยนือยู่ และ
เมืຄอเปรตมาในทีຄนั นกลา่ววา่ จงเป็นอยูเ่ถดิ ผูเ้จรญิ ชวีติเทา่นั นประ-
เสรฐิกวา่ จงึทรงสอบถามเปรตนั นดว้ยคาถา ๕ คาถา โดยนยัมอีาทิ
วา่ การนอน การนั ຄง ไมม่แีก่ผูนี้ ดงันี. กต็ั งแต่บดันีเป็นตน้ไป เพืຄอ
จะแสดงความสมัพนัธแ์หง่คาถาเหลา่นั น พระสงัคตีกิาจารยจ์งึไดต้ั ง
คาถาวา่ เวสาลิ นาม นครตถิฺ วชชีฺนํ ความวา่ :-

มีนครชาววชัชีนครหนึຄง นามว่าเวสาลี ในนครเวสาลีนัน
มีกษตัริย์ลจิฉวีพระนามว่า อมัพสักขระ ได้ทอดพระเนตร
เห็นเปรตตนหนึຄงทีຄภายนอกพระนคร มีพระประสงค์จะทรง
ทราบเหตุ จึงตรัสถามเปรตนันในทีຄนันนัຄนเองว่า การนอน
การนัຄง การเดนิไปเดนิมา การลิม การดืຄม การเคียว การ
นุ่งห่ม แม้หญงิบําเรอของคนผู้ถูกเสียบไว้บนหลาวนี ย่อม
ไม่มี ชนเหล่าใดผู้เป็นญาติ เป็นมิตรสหาย เคยเห็นเคยฟังร่วม
กนัมา เคยมีความเอน็ดูกรุณา ของบุคคลนีใดมีอยู่ในกาลก่อน
เดีງยวนีคนเหล่านัน แม้จะมาเยีຄยมเยยีนบุคคลนีก็ไม่ได้มี บุรุษ
นีมีตนอนัญาติเป็นต้นสละแล้ว มติรสหายย่อมไม่มีแก่คนผู้
ตกยาก พวกมติรสหายทราบว่า ผู้ใดขาดแคลน ย่อมละทิงผู้
นัน และเห็นใครมัຄงคัຄงบริบูรณ์กพ็ากนัไปห้อมล้อม คนทีຄมัຄงคัຄง
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ด้วยสมบัติย่อมมีมติรสหายมาก ส่วนบุคคลผู้เสืຄอมจากทรัพย์
สมบัติ เป็นผู้ฝืดเคอืงด้วยโภคะ ย่อมหามติรสหายยาก นีเป็น
ธรรมดาของโลก บุรุษผู้ถูกหลาวเสียบนี มีร่างกายเปื อนเลอืด
ตวัทะลุเป็นช่อง ๆ ชีวติของบุรุษนีจักดบัไปในวนันี พรุ่ง
นี เหมือนหยาดนําค้างอนัตดิอยู่บนปลายหญ้าคา ฉะนัน เมืຄอ
เป็นอย่างนี เพราะเหตุไร ท่านจึงพูดกะบุรุษผู้ถงึความลาํบาก
อย่างยิຄง ผู้นอนหงายบนหลาวไม้สะเดาเช่นนีว่า ดูก่อนบุรุษ
ผู้เจริญ ขอท่านจงมีชีวติอยู่เถดิ การมีชีวติอยู่เท่านันเป็นของ
ประเสริฐ.

เปรตนั นถกูพระราชานั นตรสัถามแลว้อยา่งนี เมืຄอจะประกาศ
ความประสงคข์องตน จงึกลา่วคาถา ๔ คาถาวา่ :-

ข้าแต่พระราชา บุรุษนี เป็นญาติสาโลหิตของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ระลกึถงึชาติก่อน ข้าพระองค์เห็นแล้ว มีความ
กรุณาแก่เขาว่า ขออย่าให้บุรุษผู้เลวทรามนีไปตกนรกเลย ข้า
แต่กษตัริย์ลจิฉวี บุรุษผู้ทาํกรรมชัຄวนี จุติจากอตัภาพนีแล้ว
จักเข้าถงึนรก อนัยดัเยยีดไปด้วยสัตว์ผู้ทาํบาป เป็นสถาน
ทีຄร้ายกาจ มีความเร่าร้อนมาก เผด็ร้อนให้เกดิความน่ากลวั
หลาวนีประเสริฐกว่านรกนันตังหลายพนัเท่า ขออย่าให้บุรุษ
นีไปตกนรกอนัมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดยีว เผด็ร้อน ให้เกดิ
ความน่ากลวั มคีวามทุกข์กล้าแขง็อย่างเดยีว บุรุษนี ฟังคาํของ
ข้าพระองค์อย่างนีแล้ว ประหนึຄงว่า ข้าพระองค์น้อมเข้าไปสู่
ทุกข์ในนรกนัน จะพงึสละชีวติของตนเสีย เพราะฉะนัน ข้า
พระองค์จึงไม่พูดในทีຄใกล้เขา ด้วยหวงัว่า ชีวติของบุรุษนีอย่า
ได้ดบัไปเสีย เพราะคาํของข้าพระองค์เลย เพราะฉะนัน ข้า
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พระองค์จึงพูดว่า ขอท่านจงมีชีวติอยู่เถดิ การมีชีวติอยู่เป็น
ของประเสริฐ.

เมืຄอเปรตประกาศความประสงค์ของตนอยา่งนี พระราชาเมืຄอ
ทรงใหโ้อกาสเพืຄอจะถามประวตัขิองเปรตนั นอกี จงึตรสัคาถานีวา่ :-

เรืຄองของบุรุษนี เรารู้แล้ว แต่เราปรารถนาจะถามท่านถงึ
เรืຄองอืຄน ถ้าท่านให้โอกาสแก่เรา เราจะขอถามท่าน และท่าน
ไม่ควรโกรธเรา

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ข้าพระองค์ ได้ให้ปฏิญญาไว้ในกาลนันแน่นอนแล้ว การ

ไม่บอกย่อมมีแก่ผู้ไม่เลืຄอมใส บัดนี ข้าพระองค์มีวาจาทีຄควร
เชืຄอถอืได้ แม้โดยพระองค์จะไม่ทรงเลืຄอมใส เพราะเหตุนัน
ขอเชิญพระองค์ ตรัสถามข้าพระองค์ ตามพระประสงค์เถดิ
ข้าพระองค์จะกราบทูลตามทีຄสามารถจะกราบทูลได้.

นีเป็นพระคาถาตรสัและคาถาโตต้อบระหวา่งพระราชากบัเปรต.
เมืຄอเปรตใหโ้อกาสแก่การถามอยา่งนี พระราชา จงึตรสัคาถาวา่

:-
เราเห็นสิຄงใดสิຄงหนึຄงด้วยจักษุ เราควรเชืຄอสิຄงนัน แม้ทัง

สิน ถ้าเราเห็นสิຄงนันแล้วไม่เชืຄอ ขอให้ลงโทษ ถอดยศเราเถดิ.
เปรตไดฟั้งดงันั นจงึกลา่วคาถาวา่ :-

ขอสัจจปฏิญญา ของพระองค์นี จงมีแก่ข้าพระองค์
พระองค์ได้ฟังธรรมทีຄข้าพระองค์กล่าวแล้ว จงทรงได้ความ
เลืຄอมใส ข้าพระองค์มีความต้องการอย่างอืຄน ไม่มีจิตคดิ
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ประทุษร้าย ข้าพระองค์จักกราบทูลธรรมทังหมดทีຄข้าพระ-
องค์ได้สดบัแล้วบ้าง หรือไม่ได้สดบัแล้วบ้าง แก่พระองค์ตาม
ทีຄข้าพระองค์รู้.

เบืองหน้าแต่นั น พระราชาและเปรตทั งสองนั น จงึมคีาถาเป็น
เครืຄองตรสัโตต้อบกนัดงันีวา่ :-

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัวา่ :-
ท่านขีຄม้าอนัประดบัประดาแล้วเข้าไปยงัสํานักของบุรุษทีຄ

ถูกเสียบหลาว ม้าขาวตวันีเป็นม้าน่าอศัจรรย์ น่าดู น่าชม นี
เป็นผลแห่งกรรมอะไร

เปรตกราบทลูวา่ :-
ทีຄกลางเมอืงเวสาลีนัน มีหลุมทีຄหนทางลืຄน ข้าพระองค์มี

จิตเลืຄอมใส เอาศีรษะโค ศีรษะหนึຄง วางทอดทีຄหลมุให้เป็น
สะพาน ข้าพระองค์และบุคคลอืຄน เหยยีบบนศีรษะโคนัน เดนิ
ไปได้สะดวก ม้านีเป็นม้าน่าอศัจรรย์ น่าดู น่าชม นีเป็นผล
แห่งกรรมนัຄนเอง

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัถามวา่ :-
ท่านมีรัศมีสว่างไสวไปทัຄวทุกทศิ และมีกลิຄนหอมฟุ้งไป

ท่านได้สําเร็จฤทธิຈแห่งเทวดา เป็นผู้มีอานุภาพมาก แต่เป็นคน
เปลอืยกาย นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
เมืຄอก่อนข้าพระองค์เป็นคนไม่มกัโกรธ ทังมีจิตเลืຄอมใส

อยู่ เป็นนิตย์ พูดกบัคนทังหลายด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้า
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พระองค์มีรัศมีเป็นทพิย์สว่างไสวอยู่เนืองนิตย์ นีเป็นผลแห่ง
กรรมนัน ข้าพระองค์เห็นยศและชืຄอเสียงของบุคคลผู้ตังอยู่ใน
ธรรม มีจิตเลืຄอมใสกล่าวสรรเสริญ ข้าพระองค์มีกลิຄนทพิย์
หอมฟุ้งไปเนืองนิตย์ นีเป็นผลแห่งกรรมนัน เมืຄอพวกสหาย
ของข้าพระองค์อาบนําทีຄท่านํา ข้าพระองค์ลกัเอาผ้าซ่อนไว้
บนบก ไม่มคีวามประสงค์จะลกัขโมย และไม่มจีิตคดิประทุษ-
ร้าย เพราะกรรมนัน ข้าพระองค์ จึงเป็นคนเปลอืยกาย เป็น
อยู่อย่างฝืดเคอืง.

พระเจา้อมัพสกัขระตรสัถามวา่ :-
ผู้ใดทาํบาปเล่น ๆ นักปราชญ์ทังหลายกล่าวว่า ผู้นันได้

รับผลกรรมเช่นนี ส่วนผู้ใดตังใจทาํบาปจริง ๆ นักปราชญ์ทัง
หลายกล่าวผลกรรมของผู้นันว่าเป็นอย่างไร ?

เปรตกราบทลูวา่ :-
มนุษย์เหล่าใด มีความดาํริชัຄวร้าย เป็นผู้เศร้าหมองด้วย

กายและวาจา เพราะกายแตกตายไป มนุษย์เหล่านัน ย่อม
เข้าถงึนรกในสัมปรายภพ โดยไม่ต้องสงสัย ส่วนชนเหล่าอืຄน
ปรารถนาสุคติ ยนิดียิຄงในทาน มีอตัภาพอนัสงเคราะห์แล้ว
เพราะกายแตกตายไป ย่อมเข้าถงึสุคติในสัมปรายภพ โดยไม่
ต้องสงสัย.

เมืຄอเปรตแสดงจาํแนกกรรมและผลแหง่กรรมโดยสงัเขปอยา่งนี
แลว้ พระราชาไมท่รงเชืຄอขอ้นั น จงึตรสัคาถาวา่ :-

เราจะพงึรู้เรืຄองนันได้อย่างไรว่า นีเป็นผลแห่งกรรมดแีละ
กรรมชัຄว หรือเราจะพงึเห็นอย่างไร จึงจะเชืຄอถอืได้ หรือแม้
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ใครจะพงึทาํให้เราเชืຄอถอืเรืຄองนันได้.
เปรตได้ฟังดงันั น เมืຄอจะประกาศเรืຄองนั นแก่พระราชานั นโดย

เหตุ จงึไดก้ลา่วคาถาวา่ :-
พระองค์ได้ทรงเห็นแล้วและได้สดบัแล้ว กจ็งเชืຄอเถดิว่า นี

เป็นผลแห่งกรรมดีและกรรมชัຄว เมืຄอมีกรรมดีและกรรมชัຄวทัง
สอง กพ็งึมีสัตว์ไปสู่ทุคตแิละสุคติ อนัเลวและประณตี ถ้าสัตว์
ทังหลายในมนุษยโลกนี ไม่พงึทาํกรรมดีและกรรมชัຄว สัตว์ผู้
ไปสู่ ทุคติและสุคติ อนัเลวและประณตี ก็ไม่มีในมนุษย์โลก
นี แต่เพราะสัตว์ทังหลายในมนุษยโลก ทาํกรรมดีและกรรม
ชัຄวไว้ ฉะนัน จึงไปสู่ทุคติและสุคติ เลวบ้าง ประณตีบ้าง นัก
ปราชญ์ทังหลายกล่าววบิากแห่งกรรมทังสองนันว่า เป็นทีຄตัง
แห่งการเสวยสุขและทุกข์ เทวดาย่อมพากนัห้อมล้อมพวกชน
ผู้ได้เสวยผลอนัเป็นสุข คนพาลผู้ไม่เห็นบาปและบุญทังสอง
ย่อมเดอืดร้อน.

เปรตหมายเอาการยอ้นถามวา่ กท็า่นเชืຄอกรรมและผลแหง่กรรม
อยา่งนี เพราะเหตุไร จงึเสวยทุกขเ์หน็ปานนี จงึกลา่วคาถาวา่ :-

กรรมทีຄ ข้าพระองค์ทาํไว้ในชาติก่อน ซึຄงเป็นเหตุให้ได้
เครืຄองนุ่งห่มเป็นต้นในบัดนี มไิด้มีแก่ข้าพระองค์ และบุคคล
ผู้จะให้ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ทีຄนอน ทีຄนัຄง ข้าว และนําแก่สมณ-
พราหมณ์ทังหลาย แล้วอทุศิส่วนบุญมาให้แก่ข้าพระองค์มไิด้
มี เพราะเหตุนัน ข้าพระองค์จึงเป็นผู้เปลอืยกาย มีความเป็น
อยู่ฝืดเคอืง.

พระราชาทรงสดบัดงันั นแลว้ เมืຄอหวงัจะใหเ้ปรตนั นไดเ้ครืຄองนุ่ง
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หม่เป็นตน้ จงึกลา่วคาถาวา่ :-
ดูก่อนยกัษ์ เหตุอะไร ๆ ทีຄจะให้ท่านได้เครืຄองนุ่งห่มพงึมี

อยู่หรือ ถ้าเหตุทีຄควรเชืຄอ พอจะฟังเป็นเหตุได้มีอยู่ ขอท่านจง
บอกเหตุนันแก่เรา.

ลาํดบันั น เปรตเมืຄอจะทลูบอกเหตุนั นแก่พระราชา จงึได้กลา่ว
คาถาวา่ :-

ในนครเวสาลีนี ยงัมีภกิษุรูปหนึຄง นามว่ากปัปิตกะ เป็น
ผู้ได้ฌาน มีศีลบริสุทธิຈ เป็นพระอรหันต์ผู้หลดุพ้น มีอนิทรีย์
อนัคุ้มครองแล้ว สํารวมในพระปาฏิโมกข์ เยอืกเยน็ บรรลุผล
อนัสูงสุด มวีาจาน่าคบเป็นสหาย รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ว่า
ง่าย มีหน้าเบิกบาน เป็นผู้มาดีไปดี พูดจาโต้ตอบดี เป็นเนือ
นาบุญของโลก มีปกติอยู่ด้วยเมตตา เป็นทกัขไิณยบุคคลของ
เทวดาและมนุษย์ สงบระงบั กาํจัดมจิฉาวติก ไม่มีทุกข์ ไม่มี
ตณัหา หลดุพ้นแล้ว ปราศจากลูกศร ไม่ถอืเราถอืเขา ไม่คด
กาย วาจา ใจ ไม่มีอุปธิ สินกเิลสเครืຄองเนิຄนช้าทังปวง ได้
บรรลุวชิชา ๓ มคีวามรุ่งเรือง ไม่มชืีຄอเสียงปรากฏ เพราะเป็น
ผู้มีคุณวเิศษอนัปกปิดไว้ แม้ใคร ๆ เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดี ใน
หมู่ชนชาววชัชี เขาพากนัเรียกท่านว่า มุนี รู้กนัว่าท่านเป็นผู้
ประเสริฐ หนักแน่นไม่หวัຄนไหว มีธรรมอนัดีงาม เทีຄยวไปใน
โลก ถ้าพระองค์ทรงถวายผ้าคู่หนึຄงหรือสองคู่แก่ภกิษุนัน แล้ว
ทรงอุทศิส่วนกศุลให้ข้าพระองค์ เมืຄอพระองค์ทรงถวายแล้ว
และท่านรับผ้านันแล้ว พระองค์ก็จะทรงเห็นข้าพระองค์ผู้นุ่ง
ห่มเรียบร้อย.
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พระกปัปิตกะทีຄเปรตกลา่วถงึก็คอืหมายเอาพระอุปัชฌายะของ
ทา่นพระอุบาลีเถระซึຄงเป็นหนึຄงภายในจาํนวนชฏลิ ๑,๐๐๐ องค์ทีຄ
ออกบวชพรอ้มกบัพระอุรเุวลากสัสปะ.

ลาํดบันั น พระราชาจงึตรสัถามถงึทีຄอยูข่องพระเถระวา่ :-
บัดนี พระสมณะนันอยู่ประเทศไหน เราจักไปพบท่าน

ได้ทีຄ ไหน ใครจักพงึแก้ไขความสงสัยสนเท่ห์อนั เป็นเสียน
หนามแห่งความเห็นของเราได้ในวนันี.

ลาํดบันั น เปรตจงึกลา่วคาถาวา่ :-
ท่านอยู่ทีຄเมอืง กปินัจจนา มีหมู่เทวดาเป็นอนัมากห้อม-

ล้อม เป็นผู้มนีามจริงแท้ และเป็นไม่ประมาท แสดงธรรมกีถา
อยู่ในหมู่ของตน.

เมืຄอเปรตกลา่วอยา่งนั น พระราชามีพระประสงค์จะเสดจ็ไปยงั
สาํนกัของพระเถระในขณะนั นทเีดยีว จงึตรสัคาถาวา่ :-

เราจักไปทาํตามทีຄ ท่านสัຄงนันเดีງยวนี จักให้พระสมณะ
นันครองผ้า ขอท่านจงดูคู่ผ้าเหล่านันอนัพระสมณะนันรับ
ประเคนแล้ว และเราจักคอยดูท่านนุ่งห่มผ้าเป็นอนัด.ี

ลาํดบันั น เปรตเมืຄอจะแสดงวา่ ในเวลานี เป็นเวลาทีຄพระเถระ
ยอ่มแสดงธรรมแก่เทพยดาทั งหลาย เพราะฉะนั น เวลานี ไมใ่ชเ่วลา
ทีຄควรจะเขา้ไปหา จงึกลา่วคาถาวา่ :-

ข้าแต่พระเจ้าลจิฉวี ข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระองค์อย่าเสดจ็เข้าหาบรรพชิตในเวลาไม่ควร การเสดจ็
เข้าไปหาบรรพชิตในเวลาไม่ควรนี ไม่เป็นธรรมเนียมทีຄดีของ
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กษตัริย์ลจิฉวทีังหลาย กเ็มืຄอพระองค์เสดจ็เข้าไปหาในเวลาอนั
สมควร กจ็ักทรงเห็นภิกษุนันนัຄงอยู่ในทีຄสงดั ในทีຄนันเอง.

เมืຄอเปรตกลา่วอยา่งนี พระราชาทรงรบัคาํแลว้ เสดจ็ไปพระ
ราชนิเวศน์ของพระองค์ ให้คนถอืคู่ผา้ ๘ คู่ ในเวลาอนัสมควร
อกี แลว้เขา้ไปหาพระเถระ ประทบันั ຄง ณ ทีຄควรสว่นขา้งหนึຄง ทรง
กระทาํปฏสินัถารแลว้ตรสัวา่ ทา่นผู้เจรญิ ขอทา่นจงรบัคู่ผา้ ๘ คู่
นี. พระเถระได้ฟังดงันั น เพืຄอจะนั ຄงสนทนาดว้ย จงึทลูวา่ ขา้แต่
มหาบพติร เมืຄอก่อนพระองคไ์ม่ทรงบาํเพญ็ทาน มแีต่จะเบยีดเบยีน
สมณพราหมณ์เทา่นั น มพีระประสงคจ์ะถวายผา้อนัประณตีอยา่งไร
ได.้ พระราชาครั นทรงสดบัดงันั นแลว้ เมืຄอจะตรสับอกเหตุแก่ทา่น
จงึได้ตรสับอกถงึการทีຄเปรตมา และเรืຄองทีຄเปรตกบัพระองค์กลา่ว
แก่พระเถระ จงึได้ถวายผา้แลว้อุทศิเปรต. ดว้ยเหตุนั น เปรตจงึ
นุ่งหม่ผา้อนัเป็นทพิย์ ประดบัตกแต่ง ขึนมา้ได้มาปรากฏขา้งหน้า
พระเถระและพระราชา. พระราชาครั นทรงเหน็ดงันั นแลว้ ทรงพอ
พระทยั เบกิบานพระหฤทยั เกดิปีตโิสมนสัตรสัวา่ เราเหน็ผลแหง่
กรรมโดยประจกัษ์หนอ บดันี เราจกัไม่กระทาํความชั ຄว จกักระทาํ
แต่บุญเทา่นั น ดงันีแลว้ ไดท้รงกระทาํสกัขพียานกบัเปรตนั น. และ
เปรตนั นกราบทลูวา่ ขา้แต่พระเจา้ลจิฉวี ตั งแต่วนันี ถา้พระองคล์ะ
อธรรม ประพฤติธรรมไซร้ เมืຄอเป็นเชน่นี ขา้พระองค์จกัเป็นสกัขี
พยานแก่พระองค์ และขา้พระองค์จกัมายงัสาํนกัของพระองค์ และ
ขอพระองคจ์งใหบุ้รษุผูท้ีຄถกูหลาวเสยีบ หลุดจากหลาวโดยเรว็ เมืຄอ
เป็นเชน่นี บุรษุนั นก็จกัรอดชวีติ ประพฤติธรรมพน้จากทุกข์ และ
พระองคจ์งเขา้ไปหาพระเถระตามกาลอนัควร ฟังธรรม บาํเพญ็บุญ
ดงันีแลว้กไ็ป.

ลาํดบันั นพระราชาไหว้พระเถระแลว้ เขา้ไปยงัพระนครรบีให้

๒๗๘ เปตวัตถุ



ประชมุบรษิทัลจิฉวี ใหค้นเหลา่นั นอนุญาต ใหบุ้รษุนั นพน้จากหลาว
รบัสั ຄงพวกพยาบาลวา่ จงทาํบุรษุนี ใหห้ายโรค. กแ็ล ครั นเขา้ไปหา
พระเถระแลว้ จงึตรสัถามวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ผูท้ีຄทาํกรรมอนัเป็น
เหตุใหไ้ปสู่นรกแลว้ ดาํรงอยู่ จะพงึพน้จากนรกหรอืไม่หนอ. พระ
เถระทลูวา่ พงึพน้ได้ มหาบพติร ถา้ผูน้ั นทาํบุญใหม้ากกพ็น้ได้ จงึให้
พระราชาตั งอยูใ่นสรณะและศลี. พระราชาตั งอยูใ่นสรณะและศลีนั น
แลว้ ตั งอยูใ่นโอวาทของพระเถระ. ไดเ้ป็นพระโสดาบนั. ฝ่ายบุรษุผู้
ถกูหลาวเสยีบเป็นผูห้ายโรค เกดิความสงัเวช ไดข้อบวชในหมูภ่กิษุ
ไม่นานนกักบ็รรลุพระอรหตัผล. พระสงัคตีกิาจารยท์ั งหลาย เมืຄอจะ
แสดงเรืຄองนั น จงึไดก้ลา่วคาถาทั งหลายวา่ :-

พระเจ้าลจิฉวีตรัสอย่างนันแล้ว ก็แวดล้อมไปด้วยหมู่ข้า
ราชบริพาร เสดจ็ไปในพระนครนัน ครันเสดจ็เข้าไปยงัพระ-
นครนันแล้ว จึงเสดจ็เข้าไปยงัทีຄประทบั ในนิเวศน์ของพระ-
องค์ ทรงกระทาํกจิของคฤหัสถ์ทังหลาย ทรงสรงสนานและ
ทรงดืຄมนําแล้ว ได้เวลาอนัสมควร จึงทรงเลอืกผ้า ๘ คู่จากหีบ
รับสัຄงให้หมู่ข้าราชบริพารถอืไป พระราชาครันเสดจ็เข้าไปใน
ประเทศนันแล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะรูปหนึຄง ผู้มีจิต
สงบระงบักลบัจากทีຄโคจร เป็นผู้เยอืกเยน็ นัຄงอยู่ทีຄโคนต้นไม้
ครันได้ตรัสถามสมณะนัน ถงึความเป็นผู้มีอาพาธน้อย การ
อยู่สําราญ และตรัสบอกนามของพระองค์ให้ทรงทราบว่า ข้า
แต่ท่านผู้เจริญ ฉันเป็นกษตัริย์ลจิฉวี อยู่ในเมอืงเวสาลี ชาว
ลจิฉวีเรียกฉันว่า อมัพสักขระ ขอท่านจงรับผ้า ๘ คู่นี ของ
ฉัน ฉันขอถวายท่าน ฉันมาในทีຄนีด้วยความประสงค์เพยีงเท่า
นี ฉันมคีวามปลาบปลืมใจนัก.

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว ๒๗๙



พระเถระทลูถามวา่ :-
สมณะพราหมณ์ทังหลาย พากนัละเว้นพระราชนิเวศน์

ของมหาบพติร แต่ทีຄไกลทีเดยีว เพราะพระราชนิเวศน์ของ
มหาบพติร บาตรย่อมแตก แม้สังฆาฏิก็ถูกเขาฉีกทาํลาย เมืຄอ
ก่อนสมณะทังหลาย มีศีรษะห้อยลง ตกลงไปจากเขยีงเท้า
มหาบพติรได้เบียดเบียนบรรพชิตเช่นนี สมณะทังหลายเคย
ถูกมหาบพติร ทาํการเบียดเบียนมาแล้ว มหาบพติรไม่เคย
พระราชทานแม้แต่นํามนัสักหยดหนึຄงเลย ไม่ตรัสบอกทางให้
คนหลงทาง ชิงเอาไม้เท้าจากมอืคนตาบอดเสียเอง มหาบพติร
เป็นคนตระหนีຄ ไม่สํารวม เช่นนี แต่บัดนี เพราะเหตุอะไร
มหาบพติร ทรงเป็นผลอะไร จึงทรงจําแนกแจกจ่ายกบัอาตม-
ภาพทังหลายเล่า.

พระราชาตรสัวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ฉันขอรับผดิ ฉันได้เบียดเบียนสมณะ

ทังหลาย ดงัคาํทีຄ ท่านพูด ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ฉันมีความ
ประสงค์จะล้อเล่นไม่มีจิตคดิประทุษร้าย แต่กรรมอนัชัຄวช้านี
ฉันทาํแล้ว เดก็หนุ่มเปลอืยกาย มโีภคะน้อย ได้สัຄงสมบาป
เพืຄอจะล้อเล่น จึงต้องเสวยทุกข์ ก็ทุกข์อะไรเล่าทีຄเป็นทุกข์แก่
ความเปลอืยกายย่อมมีแก่เปรตนัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัิน
เห็นเหตุอนัน่าสังเวชและเศร้าหมองนันแล้ว จึงให้ทาน เพราะ
เหตุนันเป็นปัจจัย ขอท่านจงรับผ้า ๘ คู่นี ทกัษณิาทีຄฉันถวาย
นี จงสําเร็จผลแก่เปรตนัน.

พระเถระทลูวา่ :-

๒๘๐ เปตวัตถุ



เพราะการให้ทาน นักปราชญ์ทังหลายมีพระพทุธเจ้าเป็น
ต้น สรรเสริญไว้โดยมากแท้ และเมืຄอพระองค์ถวายทานวตัถุ
จงอย่ามีความเสียดาย อาตมภาพรับผ้า ๘ คู่ของมหาบพติร
ขอทกัษณิาทานเหล่านี จงสําเร็จผลแก่เปรตนัน

ลาํดบันั น พระเจา้ลจิฉวี ทรงชาํระพระหตัถ์ และพระบาทแลว้
ทรงถวายผา้ ๘ คู่ แก่พระเถระ พอพระเถระรบัประเคนผา้เหลา่นั น
แลว้ พระราชาทรงเหน็ เปรตนุ่งหม่ผา้เรยีบรอ้ย ลบูไลด้ว้ยจุณจนัทน์
แดง มีผวิพรรณเปลง่ปลั ຄง ประดบัประดา นุ่งผา้ดี ขีຄมา้อาชาไนย
มีบรวิารหอ้มลอ้ม สาํเรจ็มหทิธิฤทธิ ຈของเทวดา ครั นทรงเหน็เชน่
นั นแลว้ ทรงปลืมพระหฤทยั เกดิปีติปราโมทย์ มพีระหฤทยัรา่เรงิ
เบกิบาน พระเจา้ลจิฉวีได้ทรงเหน็กรรมและวบิากแหง่กรรม แจง้
ประจกัษ์ดว้ยพระองค์เองแลว้ จงึเสดจ็เขา้ไปใกล้แลว้ตรสักะเปรต
นั นวา่

เราจักให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทังหลาย เราควรให้ทาน
ทุกสิຄงทุกอย่างทีຄมอียู่ ดูก่อนเปรต ท่านมอีปุการะแก่เรามาก.

เปรตนั นกราบทลูวา่ :-
ข้าแต่กษตัริย์ลจิฉวี กพ็ระองค์ได้พระราชทานแก่ข้าพระ-

องค์ส่วนหนึຄง แต่การพระราชทานนัน มไิด้ไร้ผล ข้าพระองค์
เป็นเทวดา จักทาํความเป็นสหายกบัพระองค์ผู้เป็นมนุษย์.

พระราชาตรสัวา่ :-
ท่านเป็นคติ เป็นเผ่าพนัธ์ุ เป็นทีຄยดึเหนีຄยว เป็นมติรและ

เป็นเทวดาของเรา ดูก่อนเปรต เราขอทาํอญัชลท่ีาน ปรารถนา
เพืຄอจะเห็นท่านแม้อกี.

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว ๒๘๑



เปรตกราบทลูวา่ :-
ถ้าพระองค์จักเป็นผู้ไม่มีศรัทธา มีความตระหนีຄ มีจิต

ไม่เลืຄอมใส พระองค์จักไม่ได้เห็นข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็
จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เจรจากบัพระองค์อกี ถ้าพระองค์จักทรง
เคารพธรรม ทรงยนิดใีนการบริจาคทาน ทรงสงเคราะห์ ทรง
เป็นดงับ่อนําของสมณพราหมณ์ทังหลาย ด้วยอาการอย่างนี
พระองค์ก็จักได้ทรงเห็นข้าพระองค์ และข้าพระองค์ จักได้
เห็น ได้เจรจากบัพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยบุรุษ
นีจากหลาวโดยเร็วเถดิ เพราะการปล่อยบุรุษนี เราทังสอง
จักได้เป็นสหายกนั ข้าพระองค์เข้าใจว่า เราทังสองจักได้เป็น
สหายกนัและกนั เพราะเหตุแห่งบุรุษผู้ถูกหลาวเสียบ ก็บุรุษ
ผู้ถูกหลาวเสียบนี อนัพระองค์ทรงรีบปล่อยแล้ว พงึเป็นผู้
ประพฤติธรรมโดยเคารพ พงึพ้นจากนรกนันแน่นอน พงึพ้น
จากกรรมอนัเป็นทีຄตังแห่งเวทนา พระองค์เสดจ็เข้าไปหากปั-
ปิตกภิกษุแล้ว ทรงจําแนกทานกะท่าน ในเวลาทีຄสมควร จง
เสดจ็เข้าไปหาแล้ว ตรัสถามด้วยพระองค์เอง ท่านจะทูลเนือ
ความนัน แก่พระองค์ ก็พระองค์ทรงพระประสงค์บุญ มี
จิตไม่ประทุษร้าย ก็เชิญเสดจ็เข้าไปหาภกิษุนันเถดิ ท่านจัก
แสดงธรรมทังปวง ทีຄทรงสดบัแล้ว และยงัไม่ได้ทรงสดบัแก่
พระองค์ ตามความรู้เห็น พระองค์ได้ทรงฟังธรรมนันแล้ว
จักทรงเห็นสุคต.ิ

พระเจา้อมัพสกัขระ ทรงเจรจาทาํความเป็นสหายกบัเทวดานั น
แลว้ เสดจ็ไปจากเปรตนั น ได้กลา่วกะบรษิทัแหง่กษตัรยิ์ลจิฉวีทั ง
หลายพรอ้มกบับุตรของตน ซึຄงนั ຄงประชมุกนัอยูว่า่
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ท่านผู้เจริญทังหลาย ขอจงฟังคาํอย่างหนึຄงของเรา เราจัก
เลอืกพร จักได้ประโยชน์ บุรุษทีຄถูกเสียบด้วยหลาว มกีรรมอนั
หยาบช้า มีอาชญาอนัตังไว้แล้ว ถูกหลาวร้อยจะตายหรือไม่
ตาย ประมาณ ๒๐ ราตรีเท่านัน เดีງยวนี เราจักปล่อยเขาตาม
ความชอบใจของเรา ขอหมู่ท่านจงอนุญาต จงรีบปล่อยบุรุษ
นันและบุรุษอืຄนทีຄพระราชารับสัຄงให้ลงอาชญา โดยเร็วเถดิ ใคร
พงึบอกท่าน ผู้ทาํกรรมอย่างนัน ท่านรู้อย่างไร จึงทาํอย่างนัน
หมู่ท่านย่อมอนุญาตตามชอบใจ

พระเจา้ลจิฉวเีสดจ็เขา้ไปสู่ประเทศนั นแลว้ รบีปลอ่ยบุรษุทีຄถกู
เสยีบดว้ยหลาว โดยเรว็ และไดต้รสักะบุรษุนั นวา่ อยา่กลวัเลยเพืຄอน
และรบัสั ຄงใหห้มอมาพยาบาลบาดแผล แลว้เสดจ็ไปหากปัปิตกภกิษุ
แลว้ ทรงถวายทานกบัทา่นในเวลาอนัสมควร มพีระประสงคจ์ะทรง
ทราบเหตุ จงึเสดจ็เขา้ไปใกลแ้ลว้ตรสัถามดว้ยพระองคเ์องวา่

บุรุษผู้ถูกเสียบด้วยหลาว มีกรรมอนัหยาบช้า มีอาชญา
อนัตังไว้แล้ว ถูกหลาวร้อย จักตายหรือไม่ตาย ประมาณ ๒๐
ราตรีเท่านัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เดีງยวนี ดฉัินปล่อยเขาไปแล้ว
เขาไปบอกเปรตนัน เหตุอะไร ๆ ทีຄจะไม่ต้องไปสู่นรกนัน พงึ
มีหรือหนอ ถ้ามีขอท่านโปรดบอกแก่ดฉัิน ดฉัินรอฟังเหตุทีຄ
ควรเชืຄอถอืจากท่าน.

กปัปิตกภกิษุทลูวา่ :-
ความพนิาศแห่งกรรมเหล่านัน ย่อมไม่มี ความพนิาศใน

โลกนี เกดิขึนเพราะความไม่รู้แจ้ง ถ้าเขาพงึเป็นผู้ไม่ประมาท
ประพฤติธรรมทังหลาย โดยเคารพตลอดคนืและวนั เขาพงึ

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกเสียบอยู่ปลายหลาว ๒๘๓



พ้นจากนรกนันได้แน่ กรรมอนัเว้นจากการให้ผลพงึม.ี
พระราชาตรสัวา่ :-

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ผู้มีปัญญากว้างขวาง ประโยชน์ของ
บุรุษนี ฉันรู้ทัຄวถงึแล้ว บัดนี ขอท่านอนุเคราะห์ฉันบ้าง ขอ
ท่านได้กล่าวตกัเตอืนพรํຄาสอนฉัน โดยวธีิทีຄฉันจะไม่พงึไปสู่
นรกด้วยเถดิ.

กปัปิตกภกิษุทลูวา่ :-
วนันี ขอมหาบพติร จงมีพระหทยัเลืຄอมใส ถงึพระพทุธ-

เจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ จงทรงสิกขาบท อย่า
ให้ขาดและด่างพร้อย จงทรงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลกัทรัพย์
ทรงยนิดีด้วยพระมเหสีของพระองค์ ไม่ทรงพูดเทจ็ ไม่ทรง
ดืຄมนําจัณฑ์ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอนัประกอบด้วยองค์
๘ ประการอนัประเสริฐ เป็นกศุล มีสุขเป็นกาํไร จงทรง
พระราชทานจีวร บิณฑบาต ทีຄนอนและทีຄนัຄง คลิานปัจจัย
ข้าว นํา ของเคียว ของกนิ ผ้า เสนาสนะ ในภกิษุผู้มีจิต
ซืຄอตรงทังหลาย บุญย่อมเจริญทุกเมืຄอ ทรงองัคาสภิกษุทัง
หลาย ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็นพหูสูต ให้อิຄม
หนํา ด้วยข้าวและนํา บุญย่อมเพิຄมพูนทุกเมืຄอ เมืຄอบุคคลเป็นผู้
ไม่ประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพ ตลอดคนืและวนัอย่าง
นี พงึพ้นจากนรกนัน กรรมทีຄเว้นจากการให้ผลพงึม.ี

พระราชาตรสัวา่ :-
วนันี ฉันมีจิตเลืຄอมใส ขอถงึพระพทุธเจ้า พระธรรมและ

พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอสมาทานสิกขาบท ๕ ประการ ไม่

๒๘๔ เปตวัตถุ



ให้ขาด ไม่ให้ด่างพร้อย ของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์
จักยนิดีด้วยภรรยาของตน ไม่กล่าวคาํเทจ็ ไม่ดืຄมนําเมา และ
จักสมาทานอโุบสถศีล อนัประกอบด้วยองค์ ๘ ประการอนั
ประเสริฐ เป็นกศุล มีสุขเป็นกาํไร จักถวายจีวร บิณฑบาต
ทีຄนอน ทีຄนัຄง คลิานปัจจัย ข้าวนํา ของเคียว ของกนิ ผ้า
และเสนาสนะ แก่ภิกษุทังหลาย ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจาก
ราคะ เป็นพหูสูต ไม่มีความกาํหนัด ยนิดีแล้วในศาสนา ของ
พระพทุธเจ้าทังหลาย.

พระเจา้ลจิฉวี ทรงพระนามวา่ อมัพสกัขระ ได้เป็นอุบาสกคน
หนึຄง ในเมอืงเวสาลี ทรงมศีรทัธา มพีระหทยัอ่อนโยน ทรงทาํอุป-
การะแก่ภกิษุ ทรงบาํรงุสงฆ์ โดยความเคารพ ในกาลนั น บุรษุผูถ้กู
เสยีบดว้ยหลาวหายโรค เป็นสขุสบายดี เขา้ถงึการบรรพชา แมช้น
ทั งสองอาศยักปัปิตกภกิษุผูป้ระเสรฐิ ไดบ้รรลุสามญัญผล การคบหา
สตับุรษุเชน่นี ยอ่มมผีลมากตั งรอ้ยประการพนัประการแก่วญิชูนผู้
รูแ้จง้ บุรษุผูถ้กูเสยีบดว้ยหลาว ไดบ้รรลุผลอนัยอดเยีຄยมคอืไดบ้รรลุ
พระอรหตัตผล สว่นพระเจา้อมัพสกัขระ ไดบ้รรลุโสดาปัตตผิล.

ทา่นพระกปัปิตก ได้ไปถงึกรงุสาวตัถี เพืຄอถวายบงัคมพระ
ศาสดา จงึได้กราบทลูความทีຄพระราชา เปรต และตน กลา่วแลว้
อยา่งนี แดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้. พระศาสดา ทรงกระทาํเรืຄองนั น ให้
เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ แลว้แสดงธรรมแก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ เทศนา
นั นไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาอมัพสกัขรเปตวตัถุที  ๑
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๒. เสรีสกเปตวัตถุ

(พงึดใูนเรืຄองทีຄ ๑๐ แหง่สนิุกขติตวรรคทีຄ ๗ ในวมิานวตัถุ)
จบ เสรสิสกเปตวตัถุที  ๒

๒๘๖ เปตวัตถุ



๓. นันทกเปตวัตถุ

ว่าด้วยขัดขวางการให้ทานไปเกิดเป็นเปรต
[๑๒๓] มีพระราชาพระองค์หนึຄง ทรงพระนามว่าปิงคละ เป็น

ใหญ่ในสุรัฏฐประเทศ เสดจ็ไปเฝ้าพระเจ้าโมริยะแล้ว กลบั
มาสู่สุรัฏฐประเทศ เสดจ็มาถงึทีຄมีเปือกตม ในเวลาเทีຄยงซึຄง
เป็นเวลาร้อน ทอดพระเนตรเห็นทางอนัรืຄนรมย์ เป็นทางทีຄ
เปรตเนรมติไว้ จึงตรัสบอกนายสารถีว่าทางนีน่ารืຄนรมย์ เป็น
ทางปลอดภัย มีความสวสัดี ไม่มีอปัุทวนัตราย ดูก่อนนาย
สารถี ท่านจงตรงไปทางนีแหละ เมืຄอเราไปโดยทางนี จัก
ถงึเขตเมอืงสุรัฏฐะเร็วทีเดยีว พระเจ้าสุรัฏฐ์ได้เสดจ็ไปโดย
ทางนัน พร้อมด้วยจตุรงคเสนา บุรุษคนหนึຄงสะดุ้งตกใจกลวั
ได้กราบทูลพระเจ้าสุรัฏฐ์ว่า พวกเราเดนิทางผดิ เป็นทาง
น่ากลวัขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏเฉพาะข้างหน้า
แต่ข้างหลงัไม่ปรากฏ พวกเราเดนิทางผดิเสียแล้ว พวกเรา
เห็นจะเดนิมาใกล้สํานักพวกอมนุษย์ กลิຄนอมนุษย์ย่อมฟุ้งไป
ข้าพระองค์ได้ยนิเสียงอนัพลิกึน่าสะพรึงกลวั พระเจ้าสุรัฏฐ์
ทรงสะดุ้งพระทยั ตรัสกะนายสารถีว่า พวกเราเดนิทางผดิ
เสียแล้ว เป็นทางน่ากลวัขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏ
เฉพาะข้างหน้า แต่ข้างหลงัไม่ปรากฏ พวกเราเดนิทางผดิ

๓. นันทกเปตวัตถุ ๒๘๗



พวกเราเห็นจะเดนิมาใกล้สํานักพวกอมนุษย์ กลิຄนอมนุษย์
ย่อมฟุ้งไป เราได้ยนิเสียงอนัน่าสะพรึงกลวั แล้วเสดจ็ขึนสู่
คอช้าง ทอดพระเนตรไปในทศิทัง ๔ ได้ทรงเห็นต้นไทรต้น
หนึຄง มีร่มเงาชิดสนิทดี เขยีวชอุ่มดุจสีเมฆ มีสีและสัณฐาน
คล้ายเมฆ จึงรับสัຄงกะนายสารถว่ีา ป่าใหญ่เขยีวชอุ่มดุจสีเมฆ
มสีีและสัณฐานคล้ายเมฆปรากฏอยู่นัຄนใช่ไหม.

นายสารถกีราบทลูวา่ :-
ข้าแต่พระมหาราชา นัຄนเป็นต้นไทร มีร่มเงาชิดสนิทดี

เขยีวชอุ่ม มสีีและสัณฐานคล้ายเมฆ.
พระเจา้สรุฏัฐ์เสดจ็เขา้ไปจนถงึตน้ไทรใหญ่ทีຄปรากฏอยู่ แลว้

เสดจ็ลงจากคอชา้ง เสดจ็เขา้ไปสูต่น้ไทร ประทบันั ຄงทีຄโคนตน้ พรอ้ม
ดว้ยหมู่อาํมาตย์ราชบรพิาร ได้ทอดพระเนตรเหน็ขนันํามีนําเตม็
และขนมอนัหวานอรอ่ย บุรษุผู้หนึຄงมีเพศดงัเทวดา ประดบัดว้ย
สรรพาภรณ์ เขา้ไปเฝ้าพระเจา้สรุฏัฐแ์ลว้ไดก้ราบทลูวา่

ข้าแต่พระมหาราชา พระองค์เสดจ็มาดแีล้ว และพระองค์
ไม่ได้เสดจ็มาร้าย ข้าแต่พระองค์ผู้กาํจัดศัตรู เชิญพระองค์
เสวยนําและขนมเถดิ พระเจ้าข้า.

พระเจา้สรุฏัฐ์พรอ้มดว้ยอาํมาตย์และขา้ราชบรพิาร พากนัดืຄม
นําและกนิขนมแลว้ จงึถามวา่

ท่านเป็นเทพ เป็นคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกปุรินท-
ทะ พวกเราไม่รู้จักท่าน จึงจะขอถาม พวกเราพงึรู้จักท่าน
อย่างไร.

นนัทกเปรตกราบทลูวา่ :-

๒๘๘ เปตวัตถุ



ข้าแต่พระมหาราชา ข้าพระองค์ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่คน-
ธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกปุรินททะ ข้าพระองค์เป็นเปรต จาก
ประเทศสุรัฏฐ์มาอยู่ทีຄนีຄ.

พระราชาตรสัถามวา่ :-
เมืຄอก่อน ท่านอยู่ในประเทศสุรัฏฐ์ มปีกตอิย่างไร มคีวาม

ประพฤติอย่างไร ท่านมีอานุภาพอย่างนี เพราะพรหมจรรย์
อะไร.

นนัทกเปรตตอบวา่ :-
ข้าแต่พระมหาราชาผู้กาํจัดศัตรู ผู้ผดุงรัฐให้เจริญ ขอ

พระองค์ อาํมาตย์ราชบริพารและปุโรหิต จงสดบัฟัง ข้าแต่
พระองค์ผู้ประเสริฐ เมืຄอก่อน ข้าพระองค์เป็นบุรุษอยู่ในเมอืง
สุรัฏฐ์ เป็นคนใจบาป เป็นมจิฉาทฏิฐิ เป็นคนทุศีล ตระหนีຄ
บริภาษสมณพราหมณ์ทังหลาย ห้ามปรามมหาชนซึຄงพากนั
ทาํบุญให้ทาน ทาํอนัตรายแก่หมู่ชนเหล่าอืຄนผู้กาํลงัให้ทาน
ได้ห้ามว่า ผลแห่งทานไม่มี ผลแห่งการสํารวมจักมีแต่ทีຄไหน
ใคร ๆ ผู้ชืຄอว่าเป็นอาจารย์ไม่มี ใครจักฝึกฝนบุคคลผู้ไม่เคย
ฝึกฝนแล้วได้เล่า สัตว์ทังหลายเป็นสัตว์เสมอกนัทังสิน การ
เคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกลู จักมแีต่ทีຄไหน กาํลงัหรือ
ความเพยีรไม่มี ความพากเพยีรของบุรุษจักมีแต่ทีຄไหน ผล
ทานไม่มี ทานและศีลไม่ทาํบุคคลผู้มีเวรให้หมดจดได้ สัตว์
ย่อมได้ของทีຄควรได้เอง สัตว์เมืຄอจะได้สุขหรือทุกข์ ย่อมได้
สุขหรือทุกข์อนัเกดิแต่ทีຄน้อมมาเอง มารดา บิดา พีຄชาย น้อง
ชายไม่มี โลกอืຄนจากโลกนีก็ไม่มี ทานอนับุคคลให้แล้วย่อม
ไม่มีผล พลกีรรมไม่มีผล แม้ทานอนับุคคลตังไว้ดีแล้วก็ไม่มี
ผล บุรุษใดฆ่าบุรุษอืຄน และตดัศีรษะบุรุษอืຄน จะจัดว่าบุรุษนัน

๓. นันทกเปตวัตถุ - ว่าด้วยขัดขวางการให้ทานไปเกิดเป็นเปรต ๒๘๙



ทาํลายชีวติของผู้อืຄนหาได้ไม่ ไม่มีใครฆ่าใคร เป็นแต่ศาตรา
ย่อมเข้าไปในระหว่างอนัเป็นช่องกาย ๗ ช่องเท่านัน ชีพของ
สัตว์ทังหลายไม่ขาดสูญ ไม่แตกทาํลาย บางคราวมี ๘ เหลีຄยม
บางคราวกลมเหมอืนงบนําอ้อย บางคราวสูงตัง ๕๐๐ โยชน์
ใครเล่าสามารถตดัชีพให้ขาดได้ เหมือนหลอดด้ายอนับุคคล
ซัดไปแล้ว. หลอดด้ายนันอนัด้ายคลายอยู่ ย่อมกลิงไปได้
ฉันใด ชีพนันก็ฉันนัน ย่อมแหวกหนีไปจากร่างได้ บุคคลผู้
ออกจากบ้านนีไปเข้าบ้านอืຄน ฉันใด ชีพนันก็ออกจากร่างนี
แล้วไปเข้าร่างอืຄน ฉันนันเหมือนกนั บุคคลออกจากเรือนหลงั
นีแล้วไปเข้าเรือนหลงัอืຄน ฉันใด แม้ชีพนันก็ออกจากร่างนี
แล้วเข้าไปอาศัยร่างอืຄนฉันนันเหมอืนกนั เมืຄอสินกาํหนด ๘
ล้าน ๔ แสนมหากปั สัตว์ทังหลายทังทีຄเป็นพาล ทังทีຄเป็น
บัณฑติ จักยงัสงสารให้สินไป แล้วจักทาํทีຄสุดแห่งทุกข์ได้
เอง สุขทุกข์เหมอืนตกัตวงได้ด้วยทะนานและกระเช้า พระ
ชินเจ้าย่อมรู้ทัຄวถงึสุขทุกข์ทังปวง สัตว์นอกนีล้วนเป็นผู้ลุ่ม
หลง เมืຄอชาติก่อน ข้าพระองค์มีความเห็นผดิอย่างนีจึงได้
เป็นคนหลง ถูกโมหะครอบงาํ เป็นมจิฉาทฏิฐิ ทุศีล ตระ-
หนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ ภายใน ๖ เดอืน ข้าพระองค์
จักทาํกาลกริิยา จักตกไปนรกอนัเผด็ร้อน ร้ายกาจโดยส่วน
เดยีว นรกนันมี ๔ เหลีຄยม ๔ ประตู จําแนกออกเป็นส่วน
ๆ. ล้อมด้วยกาํแพงเหลก็ ครอบด้วยแผ่นเหลก็ พืนนรกนัน
เป็นเหลก็แดง ลุกเป็นเปลวเพลงิโชติช่วง แผ่ไปร้อยโยชน์โดย
รอบ ตังอยู่ทุกเมืຄอ ล่วงไปแสนปี ในกาลนัน ข้าพระองค์
จึงจะได้ยนิเสียงในนรกนันว่า แน่ะเพืຄอนยาก เมืຄอพวกเรา
ไหม้อยู่ในนรกนี กาลประมาณแสนปีล่วงไปแล้ว ข้าแต่พระ
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มหาราชาแสนโกฏิปีเป็นกาํหนดอายุของสัตว์ผู้หมกไหม้อยู่
ในนรก ชนทังหลายเป็นมจิฉาทฏิฐิ เป็นคนทุศีล ตเิตยีน
พระอริยเจ้า ย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกแสนโกฏิปี ข้าพระ-
องค์จักเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนันตลอดกาลนาน นีเป็น
ผลแห่งกรรมชัຄวของข้าพระองค์ เพราะฉะนันข้าพระองค์จึง
เศร้าโศกนัก ข้าแต่พระมหาราชาผู้กาํจัดศัตรูเป็นทีຄ เจริญใจ
ของชาวแว่นแคว้น ขอพระองค์จงทรงสดบัคาํของข้าพระ-
องค์ ขอความเจริญจงมีแด่พระองค์ ธิดาของข้าพระองค์
ชืຄออุตตรา ทาํแต่กรรมดี ยนิดีแล้วในนิจศีลและอุโบสถศีล
ยนิดีในการจําแนกแจกทาน รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศ-
จากความตระหนีຄ มีปกติกระทาํไม่ให้ขาดในสิกขาบท เป็น
สะใภ้อยู่ในตระกลูอืຄน เป็นอุบาสิกาของพระศากยมุนีสัมมา-
สัมพทุธเจ้าผู้ทรงศิริ ข้าแต่พระมหาราชา ขอความเจริญจงมี
แด่พระองค์ นางอุตตราได้เห็นภกิษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เข้าไป
บิณฑบาตในบ้าน มีจักษุอนัทอดลงแล้ว มีสติ คุ้มครอง
ทวาร สํารวมดแีล้ว เทีຄยวไปตามลาํดบัตรอก เข้าไปสู่บ้านนัน
นางได้ถวายนําขนัหนึຄงและขนมมีรสหวานอร่อย แล้วอุทศิ
ส่วนกศุลให้ข้าพระองค์ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอผลทาน
ทีຄดฉัินถวายนี จงพลนัสําเร็จแก่บิดาของดฉัินทีຄตายไปแล้ว
เถดิ” ในทนัใดนัน ผลแห่งทานกไ็ด้บังเกดิมแีก่ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์มีความประสงค์สําเร็จได้ดงัความปรารถนา บริโภค
กามสุขเหมอืนดงัท้าวเวสสุวณัมหาราช ข้าแต่พระมหาราชา
ผู้กาํจัดศัตรู เป็นทีຄเจริญใจของชาวแว่นแคว้น ขอพระองค์
จงทรงสดบัคาํของข้าพระองค์ พระพทุธเจ้าอนับัณฑติกล่าว
ว่า เป็นผู้เลศิแห่งโลกพร้อมทังเทวโลก ขอพระองค์พร้อมทัง
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พระโอรสและพระอคัรมเหสี จงถงึพระพทุธเจ้าพระองค์นัน
เป็นสรณะเถดิ ชนทังหลายย่อมบรรลุอมตบทด้วยมรรคอนั
ประกอบด้วยองค์ ๘ ขอพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสและ
พระอคัรมเหสี จงถงึมรรคมีองค์ ๘ และอมตบทเป็นสรณะ
เถดิ พระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในมรรค ๔ จําพวก และผู้ตัง
อยู่ในผล ๔ จําพวก นีเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัตซืิຄอตรง ประกอบ
ด้วยปัญญาและศีล ขอพระองค์พร้อมทังพระโอรสและพระ
อคัรมเหสี จงถงึพระสงฆ์นันเป็นสรณะเถดิ ขอพระองค์จง
รีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ ทรงยนิดีด้วยพระมเหสี
ของพระองค์ ไม่ตรัสเทจ็ ไม่ทรงดืຄมนําจัณฑ์เถดิ.

พระราชาตรสัวา่ :-
ดูก่อนเทวดา ท่านเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแก่เรา ปรา-

รถนาประโยชน์เกือกลูแก่เรา เราจักทาํตามคาํของท่าน ท่าน
เป็นอาจารย์ของเรา เราจักเข้าถงึพระพทุธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์อนัยอดเยีຄยมกว่าเทวดาและมนุษย์ว่าเป็นสรณะ เรา
จะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลกัทรัพย์ จะยนิดด้ีวยภรรยาของ
ตน จะไม่พูดเทจ็ ไม่ดืຄมนําเมา เราจะคลายความเห็นอนั
ชัຄวช้า เหมอืนโปรยแกลบลอยไปในลมอนัแรง เหมือนทิงหญ้า
และใบไม้ลอยไปในแม่นํามีกระแสอนัเชีຄยว จักเป็นผู้ยนิดีใน
พระพทุธศาสนา

พระเจา้สรุฏัฐ์ครั นตรสัดงันีแลว้ ทรงงดเวน้จากความเหน็อนั
ชั ຄวชา้ ทรงนอบน้อมต่อพระผู้มีพระศาสดาแลว้ เสดจ็ขึนทรงรถ
พระทีຄนั ຄง บา่ยพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก กลบัคนืสูพ่ระนคร.

จบ นนัทกเปตวตัถุที  ๓
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อรรถกถานันทกเปตวัตถุที่ ๓
เรืຄองนนัทกเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ ราชา ปิงฺคลโก นาม ดงันี.

การอุบตัขิึนของเรืຄองนั น เป็นอยา่งไร ?
นบัแต่พระศาสดาปรนิิพพาน ลว่งไปได้ ๒๐๐ ปี ในสรุฐัวสิยั ได้

มพีระราชาพระองคห์นึຄง ทรงพระนามวา่ ปิงคละ. เสนาบดขีองพระ
ราชานั น ชืຄอวา่ นันทกะ เป็นมจิฉาทฏิฐิ มคีวามคดิทีຄผดิแปลกเทีຄยว
ยกยอ่งการถอืผดิ ๆ โดยนยัมอีาทวิา่ ทานทีຄทายกถวายแลว้ไมม่ผีล
ดงันี. ธดิาของนายนนัทกะนั น เป็นอุบาสกิา ชืຄอวา่ อตุตรา เขา
ไดย้กใหแ้ต่งงานในตระกลูทีຄเสมอกนั. ฝ่ายนนัทกเสนาบดี ทาํกาละ
แลว้ บงัเกดิเป็นเวมานิกเปรต ทีຄตน้ไทรใหญ่ ในดงไฟไหม.้ เมืຄอ
นนัทกเสนาบดีนั น ทาํกาละแลว้ นางอุตตรา ได้ถวายหมอ้นําดืຄม
เตม็ดว้ยนําหอมสะอาดและเยอืกเยน็ และขนัอนัเตม็ดว้ยขนม เพยีบ
พรอ้มดว้ยสกีลิຄนและรส ทีຄปรงุดว้ยขนมกุมมาส แดพ่ระขณีาสพเถระ
รปูหนึຄง แลว้อุทศิวา่ ขอทกัษณิานีจงสาํเรจ็แก่บดิาของเราเถดิ. นํา
ดืຄมอนัเป็นทพิย์ และขนมอนัหาประมาณมไิด้ ปรากฏแก่เปรตนั น
เพราะทานนั น. เขาเหน็ดงันั น จงึคดิอยา่งนีวา่ เราทาํกรรมอนั
ลามกหนอ ทีຄใหม้หาชนถอืเอาผดิ ๆ โดยนยัมอีาทวิา่ ทานทีຄทายก
ถวายแลว้ ยอ่มไมม่ผีล ดงันี กบ็ดันี พระเจา้ปิงคละเสดจ็ไปโอวาท
แดพ่ระเจา้ธรรมาโศก, พระองคป์ระทานโอวาทแลว้ จกัเสดจ็กลบัมา
เอาเถอะ เราจกับรรเทานตัถกิทฏิฐ.ิ ไมน่านนกัพระเจา้ปิงคละ ไดใ้ห้
โอวาทแด่พระเจา้ธรรมาโศก เมืຄอจะเสดจ็กลบั จงึทรงดาํเนินไปทาง
นั น.

ลาํดบันั น เปรตนั น นิรมติรหนทางนั น ให้บา่ยหน้าไปยงัทีຄอยู่
ของตน. ในเวลาเทีຄยงตรง พระราชา เสดจ็ไปตามทางนั น. เมืຄอ
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พระองค์เสดจ็ไป หนทางขา้งหน้าปรากฏอยู่ แต่หนทางขา้งหลงัไม่
ปรากฏแก่พระองค.์ บุรษุผูไ้ปหลงัพวกเขาทั งหมด เหน็ทางหายไป
จงึกลวั รอ้งลั ຄน วิຄงไปกราบทลูแด่พระราชา, พระราชาทรงสดบัดงั
นั น จงึตกพระหทยั มพีระหทยัสลด ประทบัอยูบ่นคอชา้ง ตรวจดทูศิ
ทั ง ๔ เหน็ตน้ไทรอนัเป็นทีຄอยู่ของเปรต จงึได้เสดจ็บา่ยพระพกัตร์
ไปยงัตน้ไทรนั น พรอ้มดว้ยจตุรงคนีิเสนา. ครั นพระราชาเสดจ็
ถงึทีຄนั น โดยลาํดบั เปรตประดบัดว้ยอาภรณ์ทั งปวง เขา้ไปเฝ้าพระ
ราชา กระทาํปฏสินัถาร ได้ถวายขนมและนําดืຄม. พระราชาพรอ้ม
ดว้ยขา้ราชบรพิาร ทรงสรงสนาน เสวยขนมแลว้ดืຄมนํา ระงบัความ
เหน็ดเหนืຄอยในหนทาง จงึตรสัถามเปรตโดยนยัมอีาทวิา่ ทา่นเป็น
เทวดา หรอืเป็นคนธรรพ.์ เปรตไดก้ราบทลูเรืຄองของตนตั งแต่ตน้ จงึ
ทาํการปลดเปลืองพระราชา จากความเป็นมจิฉาทฏิฐิ ใหด้าํรงอยูใ่น
สรณะและศลี. เพืຄอจะแสดงเรืຄองนั น พระสงัคตีกิาจารยท์ั งหลาย จงึ
กลา่วคาถาทั งหลายวา่ :-

ยงัมีพระราชาพระองค์หนึຄง ทรงพระนามว่า ปิงคละ ได้
เป็นใหญ่ในสุรัฏฐประเทศ เสดจ็ไปเฝ้าพระโมริยะแล้ว กลบั
มายงัสุรัฏฐประเทศ เสดจ็มาถงึทีຄมีเปือกตม ในเวลาเทีຄยง ซึຄง
เป็นเวลาร้อน ได้ทอดพระเนตรเห็นทางอนัน่ารืຄนรมย์เป็นทาง
ทีຄเปรตนิรมติรไว้ จึงตรัสบอกนายสารถีว่า ทางนีน่ารืຄนรมย์
เป็นทางปลอดภัย มีความสวสัดี ไม่มีอปัุทวนัตราย ดูก่อน
นายสารถี ท่านจงตรงไปทางนีแหละ เมืຄอเราไปโดยทางนี
จักถงึเขตเมอืงสุรัฏฐ์เร็วทีเดยีว พระเจ้าสุรัฏฐ์ได้เสดจ็ไปโดย
ทางนัน พร้อมด้วยจตุรงคเสนา บุรุษคนหนึຄงสะดุ้งตกใจกลวั
ได้กราบทูลพระเจ้าสุรัฏฐ์ว่า พวกเราเดนิทางผดิ เป็นทาง
น่ากลวัขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏเฉพาะข้างหน้า

๒๙๔ เปตวัตถุ



แต่ข้างหลงัไม่ปรากฏ พวกเราเดนิทางผดิเสียแล้ว พวกเรา
เห็นจะเดนิมาใกล้สํานักพวกอมนุษย์ กลิຄนอมนุษย์ย่อมฟุ้งไป
ข้าพระองค์ได้ยนิเสียงอนัพลิกึน่าสะพรึงกลวั พระเจ้าสุรัฏฐ์
ทรงสะดุ้งพระหทยั ตรัสกะนายสารถีว่า พวกเราเดนิทางผดิ
เสียแล้ว เป็นทางน่ากลวั ขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏ
เฉพาะหน้า แต่ข้างหลงัไม่ปรากฏ พวกเราเดนิทางผดิ พวก
เราเห็นจะเดนิมาใกล้สํานักพวกอมนุษย์ กลิຄนอมนุษย์ย่อมฟุ้ง
ไป เราได้ยนิเสียงน่าสะพรึงกลวั แล้วเสดจ็ขึนสู่คอช้าง ทอด
พระเนตรไปในทศิทัง ๔ ได้ทรงเห็นต้นไทรต้นหนึຄง มีร่ม
เงาชิดสนิทดี เขยีวชอุ่มดุจสีเมฆ มีสีและสัณฐานคล้ายเมฆ
จึงรับสัຄงกะนายสารถีว่า ป่าใหญ่เขยีวชอุ่มดุจสีเมฆ มีสีและ
สัณฐานคล้ายเมฆปรากฏอยู่นัຄนใช่ไหม ?

นายสารถกีราบทลูวา่ :-
ข้าแต่มหาราช นัຄนเป็นต้นไทร มีร่มเงาชิดสนิทดี เขยีว

ชอุ่ม มสีีและสัณฐานคล้ายเมฆ
พระเจา้สรุฏัฐ์ เสดจ็เขา้ไปจนถงึตน้ไทรใหญ่ทีຄปรากฏอยู่แลว้

เสดจ็ลงจากคอชา้ง เขา้ไปตน้ไทร ประทบันั ຄงทีຄโคนตน้ พรอ้มดว้ย
หมู่อาํมาตย์ราชบรพิาร ได้ทอดพระเนตรเหน็ขนันํามีนําเตม็ และ
ขนมอนัหวานอรอ่ย บุรษุมเีพศดงัเทวดา ประดบัดว้ยอาภรณ์ทั งปวง
เขา้ไปเฝ้าพระเจา้สรุฏัฐแ์ลว้ ไดก้ราบทลูวา่

ข้าแต่มหาราช พระองค์เสดจ็มาดีแล้วและพระองค์ไม่ได้
เสดจ็มาร้าย ข้าแต่พระองค์ ผู้กาํจัดศัตรู เชิญพระองค์เสวยนํา
และขนมเถดิพระเจ้าข้า
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พระเจา้สรุฏัฐ์ พรอ้มดว้ยอาํมาตย์และขา้ราชบรพิาร พากนัดืຄม
นําและขนมแลว้ จงึถามวา่

ท่านเป็นเทพ เป็นคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกะปุรินท-
ทะ พวกเราไม่รู้จักท่าน จักขอถาม พวกเราจะพงึรู้จักท่านได้
อย่างไร ?

นนัทกเปรตกราบทลูวา่ :-
ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่คนธรรพ์

ไม่ใช่ท้าวสักกะปุรินททะ ข้าพระองค์เป็นเปรต จากประเทศ
สุรัฏฐ์ มาอยู่ทีຄนีຄ.

พระราชาตรสัถามวา่ :-
เมืຄอก่อนท่านอยู่ในประเทศสุรัฏฐ์มีปกติอย่างไร มีความ

ประพฤติอย่างไร ท่านมีอานุภาพอย่างนี เพราะพรหมจรรย์
อย่างไร ?

นนัทกเปรตตอบวา่ :-
ข้าแต่มหาราชเจ้า ผู้กาํจัดหมู่ศัตรู ผู้ผดุงรัฐให้เจริญ ขอ

พระองค์ อาํมาตย์ราชบริพาร และพราหมณ์ปุโรหิต จงสดบั
ฟัง ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ เมืຄอก่อนข้าพระองค์เป็นบุรุษ
อยู่ในเมอืงสุรัฏฐ์ เป็นคนใจบาป เป็นมจิฉาทฏิฐิ เป็นคนทุศีล
เป็นคนตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ทังหลาย ห้ามปราม
มหาชน ซึຄงพากนัทาํบุญให้ทาน ทาํอนัตรายแก่หมู่ชนเหล่าอืຄน
ผู้กาํลงัให้ทาน ได้ห้ามว่า ผลแห่งทานไม่มี ผลแห่งการสํารวม
จักมีแต่ทีຄไหน ใคร ๆ ผู้ชืຄอว่า เป็นอาจารย์ไม่มี ใครจักฝึกฝน
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บุคคลผู้ไม่เคยฝึกฝนแล้วได้เล่า สัตว์ทังหลายเป็นสัตว์เสมอ
กนัทังสิน การเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกลู จักมีแต่
ทีຄไหน กาํลงัหรือความเพยีรไม่มี ความพากเพยีรของบุรุษ จัก
มีแต่ทีຄไหน ผลแห่งทานไม่มี ทานและศีล ไม่ทาํบุคคลผู้มีเวร
ให้หมดจดได้ สัตว์ย่อมได้ของทีຄควรได้เอง สัตว์เมืຄอจะได้สุข
หรือทุกข์ ย่อมได้สุขหรือทุกข์ อนัเกดิแต่ทีຄน้อมมาเอง มารดา
บิดา พีຄชาย น้องชาย ไม่มี โลกอืຄนจากโลกนี ก็ไม่มี ทานอนั
บุคคลให้แล้วย่อมไม่มีผล พลกีรรมไม่มีผล แม้ทานอนับุคคล
ตังไว้ดีแล้ว ก็ไม่มีผล บุรุษใด ฆ่าบุรุษอืຄน และตดัศีรษะบุรุษ
อืຄน จะจัดว่าบุรุษนันทาํลายชีวติของผู้อืຄน หาได้ไม่ ไม่มีใคร
ฆ่าใคร เป็นแต่ศาสตราย่อมเข้าไปในระหว่างช่องกาย ๗ ช่อง
เท่านัน ชีพของสัตว์ทังหลายไม่ขาดสูญ ไม่แตกทาํลาย บาง
คราวมี ๘ เหลีຄยม บางคราวกลมเหมอืนงบนําอ้อย บางคราว
สูงตัง ๕๐๐ โยชน์ ใครเล่าจักสามารถตดัชีพให้ขาดได้ เหมอืน
หลอดด้ายอนับุคคลซัดไปแล้ว หลอดด้ายนันอนัด้ายคลายอยู่
ย่อมกลิงไปได้ ฉันใด ชีพนัน ก็ฉันนัน ย่อมแหวกหนีไป
จากร่างได้ บุคคลผู้ออกไปจากบ้านนีไปเข้าบ้านอืຄนฉันใด ชีพ
นันก็ออกจากร่างนีแล้วไปเข้าร่างอืຄนฉันนันเหมอืนกนั บุคคล
ออกจากเรือนหลงันี แล้วไปเข้าเรือนหลงัอืຄนฉันใด แม้ชีพนัน
ก็ออกจากร่างนีแล้ว ไปเข้าร่างอืຄนฉันนันเหมอืนกนั เมืຄอสิน
กาํหนด ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากปั สัตว์ทังหลาย ทังทีຄเป็นพาล
ทังทีຄเป็นบัณฑติจักยงัวฏัสงสารให้สินไปแล้ว จักทาํทีຄสุดแห่ง
ทุกข์ได้เอง สุขและทุกข์เหมอืนตกัตวงได้ ด้วยทะนานและ
กระเช้า พระชินเจ้า ย่อมรู้ทัຄวถงึสุขทุกข์ทังปวง สัตว์นอกนี

๓. นันทกเปตวัตถุ - ว่าด้วยขัดขวางการให้ทานไปเกิดเป็นเปรต ๒๙๗



ล้วนเป็นผู้ลุ่มหลง เมืຄอชาติก่อน ข้าพระองค์มีความเห็นผดิ
อย่างนี จึงได้เป็นคนหลง ถูกโมหะครอบงาํ เป็นมจิฉาทฏิฐิ
ทุศีล ตระหนีຄ บริภาษสมณพราหมณ์ จากนีไปภายใน ๖ เดอืน
ข้าพระองค์จักตายจากภูมิเปรตนีแล้วจักไปตกในนรกอนัเผด็
ร้อน ร้ายกาจโดยส่วนเดยีว นรกนันมี ๔ เหลีຄยม ๔ ประตู
จําแนกออกเป็นส่วน ๆ ล้อมด้วยกาํแพงเหลก็ ครอบด้วยแผ่น
เหลก็ พืนนรกนัน เป็นเหลก็แดง ลกุเป็นเปลวเพลงิโชติช่วง
แผ่ไป ๑๐๐ โยชน์โดยรอบตังอยู่ทุกเมืຄอ ล่วงไปแสนปี ในกาล
นันข้าพระองค์จึงได้ยนิเสียงในนรกนันว่า แน่ะ เพืຄอนยาก เมืຄอ
พวกเราไหม้อยู่ในนรกนี กาลประมาณแสนปีล่วงไปแล้ว ข้า
แต่มหาราชเจ้า แสนโกฏิปีเป็นกาํหนดอายุของสัตว์ผู้หมกไหม้
อยู่ในนรก ชนทังหลายผู้เป็นมจิฉาทฏิฐิ เป็นคนทุศีล ตเิตยีน
พระอริยเจ้า ย่อมหมกไหม้อยู่ในนรก แสนโกฏิปี ข้าพระองค์
จักเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนัน ตลอดกาลนาน นีเป็นผล
แห่งกรรมชัຄวของข้าพระองค์ เพราะฉะนัน ข้าพระองค์ จึง
เศร้าโศกนัก ข้าแต่มหาราชเจ้าผู้กาํจัดศัตรูเป็นทีຄเจริญใจของ
ชาวแว่นแคว้น ขอพระองค์จงทรงสดบัคาํของข้าพระองค์ ขอ
ความเจริญจงมีแด่พระองค์ ธิดาของข้าพระองค์ชืຄอ อุตต-
รา ทาํแต่ความดี ยนิดีแล้วในนิจศีลและอุโบสถศีล ยนิดีใน
ทาน และการจําแนกทาน รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจาก
ความตระหนีຄ มีปกติทาํไม่ให้ขาดในสิกขาบท เป็นลูกสะใภ้
ในตระกลูอืຄน เป็นอุบาสิกาของพระศากยมุนีสัมมาสัมพทุธเจ้า
ผู้ทรงศิริ ข้าแต่มหาราชเจ้า ขอความเจริญจงมีแด่พระองค์
นางอตุตราได้เห็นภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เข้าไปบิณฑบาตใน
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บ้าน มีจักษุทอดลงแล้ว มีสติคุ้มครองทวาร สํารวมดีแล้ว
เทีຄยวไปตามลาํดบัตรอก เข้าไปสู่บ้านนัน นางได้ถวายนํา
ขนัหนึຄง และขนมมีรสหวานอร่อย แล้วอุทศิส่วนกศุลให้ข้า
พระองค์ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอผลทานทีຄดฉัินถวายนี จง
พลนัสําเร็จ แก่บิดาของดฉัินทีຄตายไปแล้วด้วยเถดิ” ในทนัใด
นัน ผลแห่งทานก็บังเกดิแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความ
ประสงค์สําเร็จได้ดงัความปรารถนา บริโภคกามสุข เหมอืน
ดงัท้าวเวสสุวณัมหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้าผู้กาํจัดศัตรู เป็นทีຄ
เจริญใจของชาวแว่นแคว้น ขอพระองค์จงทรงสดบัคาํของข้า
พระองค์ พระพทุธเจ้าอนับัณฑติกล่าวว่า เป็นผู้เลศิแห่งโลก
พร้อมทังเทวโลก ขอพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสและพระ
อคัรมเหสี จงถงึพระพทุธเจ้าพระองค์นันเป็นสรณะเถดิ ชน
ทังหลายย่อมบรรลุอมตะ ด้วยมรรคมีองค์ ๘ ขอพระองค์
พร้อมด้วยพระโอรส และพระอคัรมเหสี จงถงึมรรคมีองค์ ๘
และอมตะบท ว่าเป็นสรณะเถดิ พระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ใน
มรรค ๔ จําพวก ผู้ตังอยู่ในผล ๔ จําพวก นีเป็นพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติ ซืຄอตรง ประกอบด้วยปัญญาและศีล ขอพระองค์
พร้อมด้วยพระโอรสและพระอคัรมเหสี จงถงึพระสงฆ์นัน
เป็นสรณะเถดิ ขอพระองค์จงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลกั
ทรัพย์ ทรงยนิดีด้วยพระมเหสีของพระองค์ ไม่ตรัสคาํเทจ็
ไม่ทรงดืຄมนําจัณฑ์เถดิ.

พระราชาตรสัวา่ :-
ดูก่อนเทวดา ท่านเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแก่เรา ปรา-

รถนาประโยชน์เกือกลูแก่เรา เราจักทาํตามคาํของท่าน ท่าน
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เป็นอาจารย์ของเรา เราจักเข้าถงึพระพทุธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์ อนัยอดเยีຄยมกว่าเทวดาและมนุษย์ว่าเป็นสรณะ เรา
จะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ และยนิดีด้วยพระ
มเหสีของตน จะไม่พูดเทจ็ จะไม่ดืຄมนําเมา เราจะคลาย
ความเห็นอนัชัຄวช้า เหมอืนโปรยแกลบให้ลอยไปตามลมอนั
แรง เหมอืนทิงหญ้าและใบไม้ลอยไปในแม่นํามีกระแสอนั
เชีຄยว จักเป็นผู้ยนิดใีนพระพทุธศาสนา

พระเจา้สรุฏัฐ์ ครั นตรสัดงันีแลว้ ทรงงดเวน้จากความเหน็อนั
ชั ຄวชา้ ทรงนอบน้อมต่อพระผูม้พีระภาคเจา้แลว้ เสดจ็ขึนทรงรถพระ-
ทีຄนั ຄง บ่ายพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก กลบัคนืสูพ่ระนคร. ไดถ้งึ
พระนครของพระองคใ์นวนันั นนั ຄนเอง ดว้ยอานุภาพของเทวดา แลว้
เสดจ็เขา้พระราชวงั. สมยัต่อมาทา้วเธอตรสับอกเรืຄองนั นแก่ภกิษุทั ง
หลาย ภกิษุทั งหลายจงึแจง้เรืຄองนั นแก่พระเถระทั งหลาย. พระเถระ
ทั งหลายจงึยกขึนสูส่งัคายนาในการสงัคายนาครั งทีຄ ๓ แล.

จบ อรรถกถานนัทกเปตวตัถุที  ๓
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๔. เรวดีเปติวัตถุ

[๑๒๔] บุรุษคนใช้ของพญายมราช จะจับนางเรวดีโยนลงไปใน
อุสสทนรก จึงได้กล่าวว่า แน่ะแม่เรวดีผู้มีธรรมอนัแสนจะ
ชัຄวช้า จงลกุขึน ฯลฯ

(พึงดใูนเรืຄองทีຄ ๒ แห่งมหารถวรรคทีຄ ๕ ในวิมานวตัถ)ุ
จบ เรวดเีปตวิตัถุที  ๔

๔. เรวดีเปติวัตถุ ๓๐๑



๕. อุจฉุเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตมีไร่อ้อยแต่กินอ้อยไม่ได้
เปรตตนหนึຄงถามพระมหาโมคคลัลานเถระวา่ :-

[๑๒๕] ไร่อ้อยใหญ่นีเกดิขึนแก่ข้าพเจ้า เป็นผลบุญไม่น้อย แต่
เดีງยวนีข้าพเจ้ากนิอ้อยนันไม่ได้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่าน
โปรดบอก นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร ข้าพเจ้าย่อมเดอืดร้อน
จะกดักนิพยายามตะเกยีกตะกายเพืຄอจะบริโภคสักหน่อย ก็
ไม่สมหวงั กาํลงัก็สินลง บ่นเพ้อนัก นีเป็นผลแห่งกรรม
อะไร อนึຄง ข้าพเจ้าถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียน
แล้วหมุนล้มไปทีຄแผ่นดนิ กลิงเกลอืกไปมา ดุจปลาดินรนอยู่
ในทีຄร้อน เมืຄอข้าพเจ้าร้องไห้อยู่สัตว์ทังหลายย่อมพากนัมา
กนินําตาของข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านโปรดบอก
นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร ข้าพเจ้าเป็นผู้หิวกระหาย ลาํบาก
ดินรนไป ย่อมไม่ประสบความสุขทีຄน่ายนิดี ข้าแต่ท่านผู้
เจริญ ข้าพเจ้าขอถามเนือความนันกะท่าน ข้าพเจ้าจะพงึ
บริโภคอ้อยได้อย่างไร.

พระมหาโมคคลัลานเถระกลา่ววา่
เมืຄอชาติก่อน ท่านเกดิเป็นมนุษย์ ได้ทาํกรรมไว้ด้วยตน

๓๐๒ เปตวัตถุ



เอง เราจะบอกเนือความนันกะท่าน ขอท่านจงฟังแล้วจําเนือ
ความข้อนันไว้ ท่านเดนิกดักนิอ้อยไป และมบุีรุษคนหนึຄงเดนิ
ตามหลงัท่านไป เขาหวงัจะกนิอ้อย จึงบอกแก่ท่าน ท่านก็
มไิด้พูดอะไร ๆ แก่เขา ท่านไม่พูด เขาจึงได้วงิวอนว่า ขอ
ท่านพงึให้อ้อยเถดิ ท่านได้ให้อ้อยแก่บุรุษนันโดยข้างหลงั นี
เป็นผลแห่งกรรมนัน เชิญท่านพงึไปถอืเอาอ้อยโดยทางข้าง
หลงัซิ ครันถอืเอาได้แล้ว จงกนิให้อิຄมหนําเถดิ เพราะเหตุ
นันแหละ ท่านจักเป็นผู้เบิกบานร่าเริงบันเทงิใจ เปรตนันได้
ไปถอืเอาโดยข้างหลงั ครันแล้วจึงได้กนิอ้อยนันจนอิຄมหนํา
เพราะเหตุนันแล เปรตนันได้เป็นผู้เบิกบานร่าเริงบันเทงิใจ.

จบ อุจฉุเปตวตัถุที  ๕

อรรถกถาอุจฉุเปตวัตถุที่ ๕
เรืຄองอุจฉุเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ อิทํ มม อจุฉฺุวนํ มหนฺตํ ดงันี.

เหตุเกดิของเรืຄองนั น เป็นอยา่งไร ?
เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ประทบัอยูใ่นพระเวฬุวนัมหาวหิาร บุรษุ

คนหนึຄงมดัลาํออ้ย เดนิกดัออ้ยลาํหนึຄงไป. ลาํดบันั น อุบาสกคน
หนึຄงเป็นผู้มีศลีมีกลัยาณธรรม พรอ้มดว้ยเดก็อ่อนเดนิไปขา้งหลงั
ๆ. เดก็เหน็ออ้ยแลว้รอ้งไหว้า่ จงให,้ อุบาสกเหน็เดก็รอ้งไห้ เมืຄอ
จะสงเคราะหบ์ุรษุนั น จงึไดเ้จรจากบับุรษุนั น สว่นบุรษุนั นไม่เจรจา
อะไร ๆ กบัอุบาสกนั น ไมใ่หแ้มท้อ่นออ้ยแก่เดก็ อุบาสกจงึแสดงเดก็
นั นแลว้กลา่ววา่ เดก็นีรอ้งไห้นกั ทา่นจงให้ทอ่นออ้ยแก่เดก็นีทอ่น
หนึຄง บุรษุนั นได้ฟังดงันั น อดทนไม่ได้ เกดิขดัเคอืงจติ จงึขวา้งลาํ
ออ้ยลาํหนึຄงไปขา้งหลงัใหโ้ดยไมเ่อือเฟื อ

๕. อุจฉุเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตมีไร่อ้อยแต่กินอ้อยไม่ได้ ๓๐๓



สมยัต่อมา เขาทาํกาละแลว้บงัเกดิในหมูเ่ปรต ดว้ยอาํนาจความ
โลภทีຄครอบงาํอยู่นาน. ชืຄอวา่ผลแหง่กรรมนั น ยอ่มบงัเกดิให้เหน็
สมเหตุสมผลกบักรรมของตน แยกแยะทั งเรืຄองดเีรืຄองเลว ทีຄบุคคล
ทาํไวอ้ยา่งละเอยีดละออโดยไมต่กหลน่ เพราะเหตุนั น จงึเกดิเป็นไร่
ออ้ยใหญ่แน่นทบึไปดว้ยออ้ย ตน้โตประมาณเทา่ทอ่นสากมสีเีหมอืน
ดอกอญัชนั เตม็สถานทีຄประมาณ ๘ กรสี. พอเขาเขา้ไปจะถอืเอา
ออ้ย เพราะอยากจะกนิออ้ย ออ้ยกต็เีขา เพราะเหตุนั นเขาจงึสลบลม้
ลง.

ภายหลงัวนัหนึຄง ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ เขา้ไปบณิฑบาตยงั
กรงุราชคฤห์ ไดเ้หน็เปรตนั นในระหวา่งทาง เปรตนั นเหน็พระเถระ
แลว้จงึถามถงึกรรมทีຄตนทาํ. คาถาคาํถามและคาํตอบทีຄเปรตและ
พระเถระกลา่วนั น มคีวามวา่ :-

ไร่อ้อยใหญ่นีบังเกดิแก่ข้าพเจ้า เป็นผลบุญไม่น้อย แต่
บัดนี ข้าพเจ้าจะกนิอ้อยนันไม่ได้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่าน
โปรดบอก นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร. ข้าพเจ้าย่อมเดอืด
ร้อนถูกใบอ้อยบาด พยายามตะเกยีกตะกาย เพืຄอจะบริโภคสัก
หน่อยก็ไม่ได้สมหวงั. กาํลงัก็สินลง บ่นเพ้อนัก นีเป็นผล
แห่งกรรมอะไร. อนึຄง ข้าพเจ้าถูกความหิวและความกระหาย
เบียดเบียนแล้วหมุนล้มไปทีຄแผ่นดนิ กลิงเกลอืกไปมา ดุจปลา
ดินรนอยู่ในทีຄร้อน เมืຄอข้าพเจ้าร้องไห้อยู่ สัตว์ทังหลายย่อม
พากนัมากนินําตาของข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านโปรด
บอก นีเป็นผลแห่งกรรมอะไร. ข้าพเจ้าเป็นผู้หิวกระหาย
ลาํบาก ดินรนไปมา ย่อมไม่ประสบความสุขทีຄน่ายนิดี ข้าแต่
ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถามเนือความนันกะท่าน ข้าพเจ้าจะ

๓๐๔ เปตวัตถุ



บริโภคอ้อยนันได้อย่างไร.
พระมหาโมคคลัลานเถระกลา่ววา่ :-

เมืຄอชาติก่อนท่านเกดิเป็นมนุษย์ได้ทาํกรรมไว้ด้วยตนเอง
เราจะบอกเนือความนันกะท่าน ขอท่านจงฟังแล้วจําเนือความ
ข้อนันไว้ คอืว่า ท่านเดนิกดักนิอ้อยไป และมีบุรุษคนหนึຄง
เดนิตามหลงัท่านไป เขาหวงัจะกนิอ้อย จึงบอกแก่ท่าน ท่าน
ก็ไม่พูดอะไร ๆ แก่เขา เขาจึงได้พูดวงิวอนว่า ขอท่านจงให้
อ้อยเถดิ ท่านได้ให้อ้อยแก่บุรุษนันโดยข้างหลงั นีเป็นผลแห่ง
กรรมนัน. เชิญท่านพงึไปถอืเอาอ้อยโดยทางข้างหลงัซิ ครัน
ถอืเอาได้แล้ว จงกนิให้อิຄมหนําเถดิ เพราะเหตุนันแหละ ท่าน
จักเป็นผู้เบิกบาน ร่าเริง บันเทงิใจ.

เปรตนั นได้ไปถอืเอาโดยขา้งหลงั ครั นแลว้จงึได้กนิออ้ยนั นจน
อิຄมหนํา เพราะเหตุนั นแล เปรตนั นจงึไดเ้ป็นผูเ้บกิบาน รา่เรงิบนัเทงิ
ใจ.

ความวา่ นนัทเปรตถอืเอาออ้ยโดยทาํนองทีຄพระเถระสั ຄง แลว้ได้
โอกาสเคียวกนิตามชอบใจ ถอืเอามดัออ้ยมดัใหญ่ น้อมเขา้ไปถวาย
พระเถระ พระเถระเมืຄอจะอนุเคราะหเ์ขา จงึใหเ้ขานั ຄนแหละ ถอืเอา
มดัออ้ยนั นไปยงัพระเวฬุวนัมหาวหิาร ไดถ้วายแด่พระผูม้พีระภาค-
เจา้ พระผูม้พีระภาคเจา้พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆฉ์นัออ้ยนั น แลว้กระทาํ
อนุโมทนา เปรตมีจติเลืຄอมใส ถวายบงัคมแลว้ก็ไป ตั งแต่นันมา
เขาก็บริโภคอ้อยตามความสบายได้ทกุอาการ ไม่ต้องถือเอา
จากข้างหลงัแล้ว ด้วยอาํนาจแห่งทาน ทีຄเขาถวายในสาํนักของ
พระศาสดาและหมู่ภิกษุสงฆ.์

๕. อุจฉุเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตมีไร่อ้อยแต่กินอ้อยไม่ได้ ๓๐๕



สมยัต่อมา เขาทาํกาละแลว้ไปบงัเกดิในหมู่เทพชั นดาวดงึส.์ ก็
ประวตัขิองเปรตนีนั นไดถ้กูเลา่ขานปรากฏในมนุษยโลก. ลาํดบันั น
พวกมนุษย์เขา้ไปเฝ้าพระศาสดาทลูถามเรืຄองนั น พระศาสดาตรสั
เรืຄองนั นแก่มนุษย์เหลา่นั นโดยพสิดาร แลว้ทรงแสดงธรรม. พวก
มนุษย์ได้สดบัธรรมนั นแลว้ได้เป็นผู้เวน้ขาดจากความตระหนีຄ ฉะนี
แล.

จบ อรรถกถาอุจฉุเปตวตัถุที  ๕

๓๐๖ เปตวัตถุ



๖. กุมารเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตมีแต่ความหิวเพราะกรรมอะไร
[๑๒๖] ได้สดบัมาดงันีว่า มีพระกมุารสององค์เป็นพระราชโอรส

อยู่ในพระนครสาวตัถี ข้างประเทศหิมพานต์ พระราชกมุาร
ทัง ๒ องค์นันเป็นผู้มวัเมาในอารมณ์เป็นทีຄตังแห่งความ
กาํหนัด ทรงเพลดิเพลนิด้วยอาํนาจความยนิดีในกาม ทรง
ตดิอยู่ในความสุขปัจจุบัน ไม่ทรงเห็นสุขในอนาคต ครัน
จุติจากความเป็นมนุษย์ ไปจากโลกนีสู่เปตโลกแล้ว เกดิเป็น
เปรต ไม่แสดงกายให้ปรากฏ ร้องประกาศกรรมชัຄวของตนทีຄ
ได้กระทาํไว้ในกาลก่อนว่า เมืຄอพระทกัขไิณยบุคคลมีอยู่เป็น
อนัมาก และไทยธรรมอนัเขาเข้าไปตังไว้ก็มีอยู่ พวกเราไม่
อาจทาํบุญอนันํามาซึຄงความสุขต่อไปแม้เลก็น้อย และทาํตน
ให้มีความสวสัดีได้ อะไรจะพงึลามกกว่ากามนัน พวกเรา
จุติจากราชสกลุแล้วไปบังเกดิในเปตวสัิย พรัຄงพร้อมไปด้วย
ความหิวและกระหาย เมืຄอก่อน ในโลกนี เราเคยเป็นเจ้าของ
ในทีຄใด บัดนีไซร้ ย่อมไม่ได้เป็นเจ้าของในทีຄนันอกี มนุษย์
ทังหลายเจริญขึนแล้วเสืຄอมลง ย่อมตายเพราะความหิวและ
ความกระหาย นรชนรู้โทษอนัเกดิด้วยอาํนาจความถอืตวัว่า
เป็นใหญ่อย่างนีแล้ว ละความเมาในความเป็นใหญ่ได้แล้ว พงึ

๖. กุมารเปตวัตถุ ๓๐๗



ไปสู่สวรรค์ นรชนผู้มปัีญญาเมืຄอตายไป ย่อมเข้าถงึสวรรค์.
จบ กุมารเปตวตัถุที  ๖

อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๖
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัอยู่ ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรง

ปรารภเปรต ๒ ตน จงึตรสัพระคาถานี มีคาํเริຄมตน้วา่ สาวตถิฺ
นาม นครํ ดงันี

ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี พระเจา้โกศลมพีระโอรส ๒ พระองค์
รปูรา่งงามน่าเลืຄอมใส กาํลงัอยู่ในปฐมวยั มวัเมาในความเป็นหนุ่ม
กระทาํกรรมคอืการคบหาภรรยาของคนอืຄน ทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็น
เปรตทีຄหลงัค.ู ในเวลากลางคนื เปรตเหลา่นั นพากนัราํพนัดว้ยเสยีง
อนัน่าสะพรงึกลวั พวกมนุษย์ได้ฟังเสยีงนั น พากนัสะดุง้กลวั คดิ
วา่เมืຄอพวกเราทาํอยา่งนี อวมงคลนียอ่มสงบ จงึพากนัถวายมหา-
ทานแด่ภกิษุสงฆ์มพีระพทุธเจา้เป็นประธาน แลว้กราบทลูเรืຄองนั น
แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัวา่ ดูก่อนอุบาสก
และอุบาสกิาทั งหลาย เพราะไดย้นิเสยีงนั น อนัตรายอะไร ๆ ยอ่ม
ไมม่ีแก่พวกทา่น เพืຄอจะตรสับอกเหตุแหง่เสยีงนั นแลว้แสดงธรรม
แก่มนุษยเ์หลา่นั น จงึไดต้รสัพระคาถาวา่ :-

ได้สดบัมาดงันีว่า มีพระกมุารสองพระองค์ เป็นพระ
ราชโอรสอยู่ในกรุงสาวตัถี ข้างหิมวนัตประเทศ พระราช-
กมุารทังสองพระองค์นัน เป็นผู้มวัเมาในอารมณ์เป็นทีຄตังแห่ง
ความกาํหนัด ทรงเพลดิเพลนิด้วยอาํนาจความยนิดีในกาม
ทรงตดิอยู่ในความสุขปัจจุบัน ไม่ทรงเห็นสุขในอนาคต ครัน

๓๐๘ เปตวัตถุ



จุติจากความเป็นมนุษย์ไปจากโลกนีสู่เปตโลกแล้ว เกดิเป็น
เปรตไม่แสดงกายให้ปรากฏ ร้องประกาศกรรมชัຄวของตนทีຄ
ได้กระทาํไว้ในกาลก่อนว่า เมืຄอพระทกัขไิณยบุคคลมีอยู่เป็น
อนัมาก และไทยธรรมอนัเขาเข้าไปตังไว้ก็มีอยู่ พวกเราไม่
อาจทาํบุญ อนันํามาซึຄงความสุขต่อไปแม้เลก็น้อย และทาํตน
ให้มีความสวสัดีได้ อะไรจะพงึลามกกว่ากามนัน พวกเราจุติ
จากราชสกลุแล้วไปบังเกดิในเปตวสัิย พรัຄงพร้อมไปด้วยความ
หิวและความกระหาย เมืຄอก่อนในโลกนี เราเคยเป็นเจ้าของใน
ทีຄใด บัดนีไซร้ ย่อมไม่ได้เป็นเจ้าของในทีຄนันอกี มนุษย์ทัง
หลายเจริญขึนแล้วกลบัเสืຄอมลง ย่อมตายเพราะความหิวและ
ความกระหาย นรชนรู้โทษอนัเกดิด้วยอาํนาจความถอืตวัว่า
เป็นใหญ่อย่างนีแล้ว ละความมวัเมาในความเป็นใหญ่ได้แล้ว
พงึไปสู่สวรรค์ นรชนผู้มปัีญญาเมืຄอตายไป ย่อมเข้าถงึสวรรค์.

พระศาสดาครั นตรสัประวตัิของเปรตเหลา่นั นดว้ยประการดงันี
แลว้ ทรงใหอุ้ทศิทานทีຄมนุษยท์ั งหลายเหลา่นั นกระทาํแก่พวกเปรต
เหลา่นั น แลว้ทรงแสดงธรรม อนัเหมาะแก่อธัยาศยัของบรษิทัผู้
ประชมุกนั เทศนานั นไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.

จบ อรรถกถากุมารเปตวตัถุที  ๖

๖. กุมารเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตมีแต่ความหิวเพราะกรรมอะไร ๓๐๙



๗. ราชปุตตเปตวัตถุ

ว่าด้วยประทุษร้ายต่อฤษีตกนรกแล้วมาเป็น
เปรต

[๑๒๗] ผลแห่งกรรมทังหลาย ทีຄพระราชโอรสทาํไว้ในชาติก่อน
พงึยํຄายีหัวใจ พระราชโอรสได้เสวยรูป เสียง กลิຄน รส
โผฏฐัพพะ อนัน่ารืຄนรมย์ใจ และการฟ้อนรําขบัร้อง ความ
ยนิดีความสนุกสนานเป็นอนัมาก เสดจ็เทีຄยวไปในสวนแล้ว
เข้าไปสู่เมอืงราชคฤห์ ได้ทรงเห็นพระปัจเจกพทุธเจ้านามว่า
สุเนตตะ ผู้มีตนอนัฝึกแล้ว มีจิตตังมัຄน มกัน้อย สมบูรณ์
ด้วยหิริ ยนิดีในอาหารเฉพาะทีຄมีอยู่ในบาตร จึงเสดจ็ลงจาก
คอช้างแล้วตรัสถามว่า ได้อะไรบ้างพระผู้เป็นเจ้า แล้วทรง
จับบาตรของพระปัจเจกพทุธเจ้ายกขึนสูง แล้วทุ่มลงทีຄพืน
ดนิให้แตก ทรงพระสรวล หลกีไปหน่อยหนึຄง ได้ตรัสกะ
พระปัจเจกพทุธเจ้าผู้แลดูอยู่ด้วยอาํนาจความกรุณาว่า เรา
เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากติวะ แน่ะภกิษุ ท่านจักทาํ
อะไรเรา พระราชโอรสยดัเยยีด (ตก) อยู่ในนรกเสวยผล
อนัเผด็ร้อนของกรรมอนัหยาบช้านัน พระราชโอรสผู้เป็น
พาลทาํบาปหยาบช้าไว้ จึงได้ประสบทุกข์อนักล้าแขง็อยู่ใน

๓๑๐ เปตวัตถุ



นรก ๘๔,๐๐๐ ปี นอนหงายบ้าง นอนควํຄาบ้าง นอน
ตะแคงซ้ายบ้าง นอนตะแคงขวาบ้าง เท้าชีขึนข้างบนบ้าง ยนื
อยู่อย่างนันบ้าง หมกไหม้อยู่สินกาลนาน ทาํบาปหยาบช้า
ไว้ จึงได้ประสบทุกข์อนักล้าแขง็ในนรกหลายหมืຄนปีเป็นอนั
มาก บุคคลผู้มีการงานอนัลามก พากนัประทุษร้ายฤๅษี ผู้ไม่
ประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้าย มีวตัรอนังาม ย่อมได้เสวยทุกข์
อนัเผด็ร้อนอย่างยิຄง เห็นปานนี และเปรตผู้เป็นพระราชบุตร
เสวยทุกข์เป็นอนัมากในนรกนันสินปีเป็นอนัมาก จุตจิากนรก
แล้วมาเกดิเป็นเปรตอดอยากอกี บุคคลรู้โทษอนัเกดิเพราะ
อาํนาจแห่งความมวัเมาในความเป็นใหญ่อย่างนีแล้ว พงึละ
ความมวัเมาในความเป็นใหญ่เสีย แล้วพงึประพฤติอ่อนน้อม
ต่อผู้ควรอ่อนน้อม ผู้ใดมีความเคารพในพระพทุธเจ้า พระ
ธรรมและพระสงฆ์ ผู้นันอนับุคคลพงึสรรเสริญในปัจจุบัน ผู้
นันเป็นคนมปัีญญา เมืຄอตายไป ย่อมเข้าถงึสวรรค์.

จบ ราชปตุตเปตวตัถุที  ๗

อรรถกถาราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

เปรตราชบุตร ไดต้รสัพระคาถานีมคีาํเริຄมตน้วา่ ปพุเฺพ กตานํ กม-ฺ
มานํ ดงันี

ในเรืຄองนั น ในอดตีกาล โอรสของพระเจา้กติวะ กระทาํผดิในพระ
ปัจเจกพทุธเจา้ในอดตี ไดถ้กูลงโทษไหมใ้นนรกหลายพนัปี ดว้ยเศษ
แหง่วบิากของกรรมนั นนั ຄนแหละ เขาจงึเกดิในหมูเ่ปรต ทา่นประสงค์

๗. ราชปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยประทุษร้ายต่อฤษีตกนรกแล้วมาเป็นเปรต ๓๑๑



เอาวา่ เปรตราชบุตร ในทีຄนี. เรืຄองของเปรตราชบุตรนั น มาโดย
พสิดารในเรืຄองสานุวาสเิปรต ในหนหลงันั ຄนแล เพราะฉะนั น ควร
ถอืเอาโดยนยัทีຄกลา่วแลว้ในเรืຄองสานุวาสเิปรตนั ຄนเอง. จรงิอยู่ ใน
กาลนั น เมืຄอพระเถระกลา่วประวตัขิองเปรตผูเ้ป็นญาตขิองตน พระ
ศาสดาจงึตรสัวา่ ไมใ่ช่เปรตผู้เป็นญาติของทา่นอยา่งเดยีวเทา่นั น
โดยทีຄแท้ แม้ทา่นในกาลก่อนก็จากโลกนี ไปเป็นเปรต เสวยทุกข์
อยา่งใหญ่ในอตัภาพอนัเป็นอดตีโดยลาํดบั ดงันี อนัพระเถระนั นทลู
อาราธนาแลว้ จงึตรสัเปตวตัถุนีวา่ :-

ผลแห่งกรรมทังหลายทีຄพระราชโอรสได้ทาํไว้ในชาติก่อน
พงึยํຄายีหัวใจ พระราชโอรสได้เสวยรูป เสียง กลิຄน รส
โผฏฐัพพะ อนัน่ารืຄนรมย์ใจ และการฟ้อนรําขบัร้อง ความ
ยนิดีความสนุกสนานเป็นอนัมาก เสดจ็เทีຄยวไปในสวนแล้ว
เสดจ็เข้าไปยงัเมอืงราชคฤห์ ได้ทรงเห็นพระปัจเจกพทุธเจ้า
นามว่า สุเนตตะ ผู้มีตนอนัฝึกแล้ว มีจิตตังมัຄน มกัน้อย
สมบูรณ์ด้วยหิริ ยนิดีในอาหารเฉพาะทีຄมีอยู่ในบาตร จึงเสดจ็
ลงจากคอช้าง แล้วตรัสถามว่า ได้อะไรบ้างพระผู้เป็นเจ้า แล้ว
จับบาตรของพระปัจเจกพทุธเจ้า ยกขึนสูงแล้วทุ่มลงทีຄพืนดนิ
ให้แตก ทรงพระสรวล หลกีไปหน่อยหนึຄง ได้ตรัสกะพระ
ปัจเจกพทุธเจ้า ผู้แลดูอยู่ด้วยอาํนาจความกรุณาว่า เราเป็น
โอรสของพระเจ้ากติวะ แน่ะภกิษุ ท่านจักทาํอะไรเรา พระ
ราชโอรสยดัเยยีด (ตก) อยู่ในนรก ได้เสวยผลอนัเผด็ร้อน
ของกรรมอนัหยาบช้านัน พระราชโอรสผู้เป็นพาล ทาํบาป
หยาบช้าไว้ จึงได้ประสบทุกข์อนักล้าแขง็อยู่ในนรก ๘๔,๐๐๐
ปี นอนหงายบ้าง นอนควํຄาบ้าง นอนตะแคงซ้ายบ้าง นอน

๓๑๒ เปตวัตถุ



ตะแคงขวาบ้าง เท้าชีขึนข้างบนบ้าง ยนือยู่อย่างนันบ้าง หมก
ไหม้อยู่สินกาลนาน ทาํบาปหยาบช้าไว้ จึงได้ประสบทุกข์
อนักล้าแขง็ในนรก หลายหมืຄนปีเป็นอนัมาก บุคคลผู้มีการ
งานอนัลามก พากนัประทุษร้ายฤๅษี ผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้
ประทุษร้าย ผู้มีวตัรอนังาม ได้เสวยทุกข์อนัเผด็ร้อนอย่าง
ยิຄงเห็นปานนี และเปรตผู้เป็นพระราชโอรสเสวยทุกข์เป็นอนั
มากในนรกนันสินหลายปี จุติจากนรกแล้วมาเกดิเป็นเปรต
อดอยากอกี บุคคลรู้โทษอนัเกดิเพราะอาํนาจความมวัเมาใน
ความเป็นใหญ่อย่างนีแล้ว พงึละความมวัเมาในความเป็นใหญ่
เสียแล้วพงึประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อม ผู้ใดมีความ
เคารพในพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ผู้นันอนั
บุคคลพงึสรรเสริญในปัจจุบัน เป็นคนมีปัญญา เมืຄอตายไป
ย่อมเข้าถงึสวรรค์.

พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงใหม้หาชนผูป้ระชมุกนัในทีຄนั นเกดิความ
สงัเวช ในกถาวา่ดว้ยราชบุตรเปรตอยา่งนีแลว้ จงึประกาศสจัจะยิຄง
ๆ ขึนไป. ในเวลาจบสจัจะ ชนเป็นอนัมากบรรลุโสดาปัตตผิล เป็น
ตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาราชปตุตเปตวตัถุที  ๗

๗. ราชปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยประทุษร้ายต่อฤษีตกนรกแล้วมาเป็นเปรต ๓๑๓



๘. คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑

ว่าด้วยด่าพระตกนรกกินของไม่สะอาด
พระมหาโมคคลัลานเถระไดถ้ามเปรตตนหนึຄงวา่ :-

[๑๒๘] ท่านเป็นใครหนอ โผล่ขึนจากหลุมคูถให้เราเห็นเช่น
นี ท่านร้องครวญครางอือองึไปทาํไมเล่า ท่านมีการงานอนั
ลามกเป็นแน่.

เปรตนั นตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์เกดิในยม-

โลก เพราะได้ทาํกรรมอนัลามกไว้จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.
พระมหาโมคคลัลานเถระถามวา่ :-

ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะผลแห่ง
กรรมอะไร ท่านจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี.

เปรตนั นตอบวา่ :-
ชาติก่อน มีภิกษุรูปหนึຄงเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาสของ

ข้าพเจ้า ท่านมีปกติริษยา ตระหนีຄตระกลู มีใจกระด้าง มกัด่า
บริภาษ ได้ยกโทษภิกษุอาคนัตุกะทังหลายทีຄเรือนของข้าพเจ้า

๓๑๔ เปตวัตถุ



ข้าพเจ้าฟังคาํของภกิษุนันแล้ว ได้ด่าภกิษุทังหลาย เพราะผล
แห่งกรรมนัน ข้าพเจ้าจึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก.

พระมหาโมคคลัลานเถระถามวา่ :-
ภกิษุทีຄ เข้าไปสู่ตระกลูของท่าน ไม่ใช่มติรแท้เป็นมติร

เทยีม เป็นคนมีปัญญาทราม ทาํลายขนัธ์ละไปแล้ว ไปสู่
คตไิหนหนอ.

เปรตนั นตอบวา่ :-
ข้าพเจ้ายนือยู่บนศีรษะของภกิษุ ผู้มีกรรมอนัลามกนัน

กลุุปกภกิษุไปเกดิเป็นเปรตบริวารของข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้
เจริญ ชนเหล่าอืຄนถ่ายมูตรคูถลงในเว็จนี มูตรคูถนันเป็น
อาหารของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากนิมูตรคูถนันแล้ว ถ่ายมูตร
คูถสิຄงใดลงไป กลุปุกเปรตนันกเ็ลียงชีพด้วยมูตรคูถนัน.

จบ ปฐมคถูขาทกเปตวตัถุที  ๘

อรรถกถาปฐมคูถขาทกเปตวัตถุที่ ๘
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

คถูขาทกเปรตตนหนึຄง จงึตรสัพระคาถานี มคีาํเริຄมตน้วา่ คถูกปูโต
อคุคฺนฺตวฺา ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในหมูบ่า้นแหง่หนึຄงไม่ไกลแต่กรงุสาวตัถนีัก ยงัมี
กฎุมพผีู้หนึຄง สรา้งวหิาร อุทศิถวายภกิษุผู้เป็นชตีน้ของตน, ภกิษุ
ทั งหลาย มาจากชนบทต่าง ๆ อยู่อาศยัในวหิารหลงันั น. มนุษย์
ทั งหลายเหน็ภกิษุเหลา่นั นแลว้ มีจติเลืຄอมใส อุปัฏฐากดว้ยปัจจยั

๘. คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑ - ว่าด้วยด่าพระตกนรกกินของไม่สะอาด ๓๑๕



อนัประณตี. ภกิษุชตีน้ อดทนปัจจยันั นไม่ได้ เป็นผูถ้กูความรษิยา
ครอบงาํ เมืຄอจะกลา่วโทษของภกิษุเหลา่นั น จงึยกโทษกะกฎุมพ.ี
กฎุมพไีดพ้ลอยขม่ขีຄบรภิาษภกิษุเหลา่นั นตามภกิษุผูเ้ป็นชตีน้. ลาํ-
ดบันั น ภกิษุผู้เป็นชตีน้ ทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นเปรตในเวจจกุฏี
(สว้ม) ในวดันั ຄนเอง. ฝ่ายกฎุมพี ทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นเปรต
ยนือยู่ขา้งบนของพระเปรตนั นนั ຄนแล. ลาํดบันั น ทา่นพระมหาโมค-
คลัลานะ พอเหน็เปรตกฎุมพีนั นแลว้ เมืຄอจะถามจงึกลา่วคาถาวา่
:-

ท่านเป็นใครหนอ โผล่ขึนจากหลุมคูถให้เราเห็นเช่นนี
ท่านร้องครวญครางอือองึไปทาํไมเล่า ท่านมีการงานอนัลามก
โดยไม่ต้องสงสัย.

เปรตไดฟั้งดงันั นแลว้ จงึแสดงตนดว้ยคาถาวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์ เกดิใน

ยมโลก เพราะได้ทาํกรรมอนัลามกไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปต-
โลก.

ลาํดบันั นพระเถระจงึถามกรรมทีຄเปรตนั นกระทาํ ดว้ยคาถาวา่ :-
ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา เพราะผลแห่ง

กรรมอะไร ท่านจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี.
เปรตนั น ไดบ้อกกรรมทีຄตนทาํดว้ยคาถา ๒ คาถาวา่ :-

เมืຄอก่อน มีภกิษุรูปหนึຄง เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาสของ
ข้าพเจ้า ท่านมีปกติริษยาตระหนีຄในตระกลู มีใจกระด้าง มกั
ด่าบริภาษ ได้ยกโทษภิกษุอาคนัตุกะทังหลาย ทีຄ เรือนของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฟังคาํของภกิษุนันแล้ว ได้พลอยด่าภิกษุทัง

๓๑๖ เปตวัตถุ



หลาย เพราะผลแห่งกรรมนัน ข้าพเจ้าจากโลกนีแล้ว ไปสู่
เปตโลก.

พระเถระไดฟั้งดงันั นแลว้ เมืຄอจะถามถงึคตขิองเปรตนอกนี จงึ
กลา่วคาถาวา่ :-

ภกิษุผู้ชีต้นของท่าน ไม่ใช่มติรแท้ เป็นแต่มติรเทยีม เป็น
คนมปัีญญาทราม ทาํลายขนัธ์ละไปแล้ว ไปสู่คตไิหนหนอ.

เปรตเมืຄอจะบอกเรืຄองนั น แก่พระเถระอกี จงึกลา่วคาถา ๒ คาถา
วา่ :-

ข้าพเจ้า ยนือยู่บนศีรษะ ของภกิษุผู้มีกรรมอนัลามกนัน
ภิกษุผู้ชีต้น ไปเกดิเป็นเปรตบริวารของข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้
เจริญ ชนเหล่าอืຄน ถ่ายมูตรคูถลงในเวจกฏุีนี มูตรคูถนัน เป็น
อาหารของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากนิมูตรคูถนันแล้ว ถ่ายมูตร
คูถสิຄงใดลงไป เปรตผู้เป็นชีต้นนัน กเ็ลียงชีพด้วยมูตรและคูถ
นัน.

ในคนเหลา่นั น กฎุมพี ไดด้า่ภกิษุผูม้ศีลีอนัเป็นทีຄรกัวา่ การกนิ
คถูของพวกทา่น ยงัประเสรฐิกวา่การบรโิภคอาหารอยา่งนี. สว่น
ภกิษุผูเ้ป็นชตีน้ ชกัชวนกฎุมพใีนการเชน่นีนั น ตนเองกไ็ดด้า่เหมอืน
เชน่นั น, ดว้ยเหตุนั น เปรตนั นจงึมกีารเลียงชพี อนัน่าตเิตยีน แม้
เลวทรามกวา่ชั นของเปรตกฎุมพีนั น. ทา่นพระมหาโมคคลัลา-
นะ กราบทลูเรืຄองนั นแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระผูม้พีระภาคเจา้ทรง
กระทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ แลว้ทรงแสดงโทษในการวา่
รา้ยแลว้ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผู้ถงึพรอ้มแลว้. เทศนานั นได้มี
ประโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.

จบ อรรถกถาปฐมคถูขาทกเปตวตัถุที  ๘

๘. คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑ - ว่าด้วยด่าพระตกนรกกินของไม่สะอาด ๓๑๗



๙. คูถขาทกเปติวัตถุที่ ๒

พระมหาโมคคลัลานเถระไดถ้ามเปรตตนหนึຄงวา่ :-
[๑๒๙] ท่านเป็นใครหนอ โผล่ขึนจากหลุมคูถให้เราเห็นเช่น

นี ท่านมาร้องครวญครางอือองึไปทาํไมเล่า ท่านมีกรรมอนั
ลามกเป็นแน่.

นางเปรตนั นตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดฉัินเป็นนางเปรตได้เสวยทุกข์ เกดิใน

ยมโลกเพราะได้ทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากโลกนีไปสู่เปตโลก ฯลฯ
(เหมอืนเรืຄองทีຄ ๘)

จบ ทุตยิคถูขาทกเปตวิตัถุที  ๙

อรรถกถาทุติยคูถขาทกเปติวัตถุที่ ๙
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

นางเปรตผูก้นิคถูคนหนึຄง จงึตรสัพระธรรมเทศนานี มคีาํเริຄมตน้วา่
คถูกปูโต อคุคฺนฺตวฺา ดงันี.

เรืຄองของนางเปรตนั น เชน่กบัเรืຄองทีຄตดิต่อกนันั น. ในเรืຄองนั น
มาโดยอาํนาจอุบาสกวา่ อุบาสกไดส้รา้งวหิาร แต่ในเรืຄองนี มคีวาม

๓๑๘ เปตวัตถุ



แปลกกนัเทา่นีวา่ อุบาสกิาได้สรา้งวหิาร. คาํทีຄเหลอื ในทอ้งเรืຄอง
และในคาถา ไมเ่คยม.ี

จบ อรรถกถาทตุยิคถูขาทกเปตวิตัถุที  ๙

๙. คูถขาทกเปติวัตถุที่ ๒ ๓๑๙



๑๐. คณเปตวัตถุ

ว่าด้วยเรื่องเปรตหิวน้ำแล้วกินไม่ได้
พระมหาโมคคลัลานเถระไดถ้ามเปรตทั งหลายวา่ :-

[๑๓๐] ท่านทังหลายเปลอืยกาย มีรูปร่างผวิพรรณน่าเกลยีด ซูบ
ผอม มีตวัสะพรัຄงไปด้วยเส้นเอน็ ผอมจนแลเห็นแต่ซีຄโครง
เช่นนี แน่ะ ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านทังหลายเป็นอะไรหนอ.

เปรตทั งหลายตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าเป็นเปรต เสวยทุกข์ เกดิ

ในยมโลก เพราะทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลกไปสู่เปตโลก.
พระมหาโมคคลัลานเถระถามวา่ :-

ท่านทังหลายทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะ
ผลแห่งกรรมอะไร ท่านทังหลายจึงจากมนุษยโลกไปสู่เปต-
โลก.

เปรตเหลา่นั นตอบวา่ :-
เมืຄอสมณพราหมณ์ทังหลายผู้เป็นทีຄพึຄงอนัหาโทษมไิด้มี

อยู่ ข้าพเจ้าทังหลายมไิด้ก่อสร้างกศุลไว้แม้เพยีงกึຄงมาสก เมืຄอ
ไทยธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทาํทีຄพึຄงแก่ตน พวกข้าพเจ้าหิวนํา จึง

๓๒๐ เปตวัตถุ



เข้าไปใกล้แม่นํา แม่นํากลบักลายเป็นว่างเปล่าไป เมืຄอเวลา
ร้อน ข้าพเจ้าทังหลายเข้าไปสู่ร่มไม้ ร่มไม้กลบักลายเป็น
แดดแผดเผาไป และลมมีดงัไฟแผดเผาพวกข้าพเจ้าฟุ้งไป
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทังหลายควรทีຄจะเสวยทุกข์อนัมี
ความกระหายเป็นต้นนี และทุกข์อย่างอืຄนอนัชัຄวช้ากว่าทุกข์
นัน อนึຄง ข้าพเจ้าทังหลายเป็นผู้ความหิวแผดเผาแล้วอยาก
อาหาร พากนัไปสินทางหลายโยชน์ ก็ไม่ได้อาหารอะไร ๆ
เลย จึงพากนักลบัมา ข้าพเจ้าทังหลายนีหาบุญมไิด้หนอ
เมืຄอมีความหิวโหยอดิโรยมากขึน ก็พากนัล้มสลบลงทีຄพืน
ดนิ บางคราวก็ล้มนอนหงาย บางคราวก็ล้มควํຄา ดินรนไป
มา กข้็าพเจ้าเหล่านันสลบอยู่ทีຄพืนดนิตรงทีຄล้มอยู่นัຄนเอง เอา
ศีรษะชนหน้าอกกนัและกนั ข้าพเจ้าเหล่านีหาบุญมไิด้หนอ
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทังหลายควรทีຄจะเสวยทุกข์ อนัมี
ความกระหายเป็นต้นนี และทุกข์อย่างอืຄนอนัชัຄวช้ากว่าทุกข์
นัน เพราะเมืຄอไทยธรรมมีอยู่ ข้าพเจ้าทังหลายกไ็ม่ได้ทาํทีຄพึຄง
แก่ตน กข้็าพเจ้านันไปจากทีຄนี ถ้าได้กาํเนิดเป็นมนุษย์แล้ว จัก
เป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล กระทาํ
กศุลให้มากเป็นแน่.

จบ คณเปตวตัถุที  ๑๐

อรรถกถาคณเปตวัตถุที่ ๑๐
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

เปรตเป็นอนัมาก จงึได้ตรสัพระคาถานี มีคาํเริຄมตน้วา่ นคคฺา

๑๐. คณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเรื่องเปรตหิวน้ำแล้วกินไม่ได้ ๓๒๑



ทพุพฺณฺณรปูาตถฺ ดงันี.
ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี มนุษยเ์ป็นอนัมาก เป็นคณะ ไมม่ศีรทัธา

ไมม่คีวามเลืຄอมใส มจีติถกูมลทนิคอืความตระหนีຄกลุม้รมุ เป็นผูเ้บอืน
หน้าต่อสจุรติมทีานเป็นตน้ มชีวีติอยูน่าน แต่เมืຄอหลงัจากนั นเพราะ
กายแตกตายไป จงึบงัเกดิในกาํเนิดเปรต ใกลพ้ระนคร. ภายหลงัวนั
หนึຄง ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ กาํลงัเดนิบณิฑบาตในกรงุสาวตัถี
เหน็พวกเปรตในระหวา่งทาง จงึถามดว้ยคาถาวา่ :-

พวกท่านเปลอืยกาย มรูีปร่างผวิพรรณน่าเกลยีด ซูบผอม
มีตวัสะพรัຄงไปด้วยเส้นเอน็ ผอมจนเห็นแต่ซีຄโครงเช่นนี แน่ะ
ท่านผู้นิรทุกข์ พวกท่านเป็นใครหนอ ?

เปรตได้ฟังดงันั น จงึพากนัประกาศความทีຄตนเป็นเปรตดว้ย
คาถาวา่ :-

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าเป็นเปรต เสวยทุกข์ เกดิ
ในยมโลก เพราะการทาํกรรมชัຄวไว้ จึงจากมนุษยโลก ไปสู่
เปตโลก ดงันี

ถกูพระเถระถามถงึกรรมทีຄเขาทาํไวอ้กี ดว้ยคาถาวา่ :-
ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกาย วาจา และใจ เพราะผล

แห่งกรรมอะไร พวกท่านจึงจากมนุษยโลก ไปสู่เปตโลก.
จงึไดก้ลา่วกรรมทีຄตนทาํดว้ยคาถาวา่ :-

เมืຄอสมณพราหมณ์ทังหลาย ผู้เป็นทีຄพึຄงอนัหาโทษมไิด้มี
อยู่ ข้าพเจ้าทังหลาย มไิด้ก่อสร้างกศุลไว้ แม้เพยีงกึຄงมาสก
เมืຄอไทยธรรมมีอยู่ ก็ไม่ได้ทาํทีຄพึຄงแก่ตน พวกข้าพเจ้าหิวนํา

๓๒๒ เปตวัตถุ



จึงเข้าไปใกล้แม่นํา แม่นํากลบักลายเป็นว่างเปล่าไป เมืຄอเวลา
ร้อน พวกข้าพเจ้าเข้าไปสู่ร่มไม้ ร่มไม้กลบักลายเป็นแดดแผด
เผาไป และลมมีดงัไฟแผดเผาพวกข้าพเจ้า ฟุ้งไป ข้าแต่
ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าควรจะเสวยทุกข์ อนัมคีวามกระหาย
เป็นต้นนี และทุกข์อย่างอืຄน อนัชัຄวช้ากว่าทุกข์นัน อนึຄงพวก
ข้าพเจ้า เป็นผู้ถูกความหิวแผดเผาแล้ว อยากอาหาร พากนั
ไปสินทางหลายโยชน์ ก็ไม่ได้อาหารอะไร ๆ เลย จึงพากนั
กลบัมา พวกข้าพเจ้านีหาบุญมไิด้หนอ เมืຄอมีความหิวโหย
อดิโรยมากขึน กพ็ากนัล้มสลบลงทีຄพืนดนิ บางคราวกล้็มนอน
หงาย บางคราวก็ล้มควํຄา ดินรนไปมา ก็พวกข้าพเจ้านันสลบ
อยู่ทีຄพืนดนิ ตรงทีຄล้มอยู่นัຄนเอง เอาศีรษะชนหน้าอกกนัและ
กนั พวกข้าพเจ้านี หาบุญมไิด้หนอ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวก
ข้าพเจ้าควรทีຄจะเสวยทุกข์ มคีวามกระหายเป็นต้นนี และทุกข์
อย่างอืຄน อนัชัຄวช้ากว่าทุกข์นัน เพราะเมืຄอไทยธรรมมีอยู่ พวก
ข้าพเจ้ากไ็ม่ได้ทาํทีຄพึຄงแก่ตน กพ็วกข้าพเจ้านัน ไปจากทีຄนี ถ้า
ได้กาํเนิดเป็นมนุษย์ จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ เป็นผู้
สมบูรณ์ด้วยศีล จักทาํกศุลให้มากแน่ ๆ.

พระเถระกราบทลูเรืຄองนั นแด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ ทรงทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ ทรงแสดงธรรมแก่
บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้. มหาชนฟังธรรมนั นแลว้ ละมลทนิ คอืความ
ตระหนีຄ ไดเ้ป็นผูย้นิดสีจุรติ มทีานเป็นตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาคณเปตวตัถุที  ๑๐

๑๐. คณเปตวัตถุ - ว่าด้วยเรื่องเปรตหิวน้ำแล้วกินไม่ได้ ๓๒๓



๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ

ว่าด้วยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนาง
เปรต

เวมานิกเปรตตนหนึຄงไดก้ลา่วกะหญงิมนุษยค์นหนึຄงวา่ :-
[๑๓๑] สัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้ว สัตว์เดยีรัจฉาน เปรต

อสูร มนุษย์ หรือเทวดาบางพวกท่านกเ็ห็นแล้ว ผลกรรมของ
ตนท่านก็เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว เราจักนําท่านไปส่งยงั
เมอืงปาฏลบุีตร ท่านไปถงึเมอืงปาฏลบุีตรแล้วจงทาํกรรมอนั
เป็นกศุลให้มาก.

เมืຄอหญงินั นไดฟั้งดงันั นแลว้ มคีวามปลืมใจ จงึกลา่วตอบวา่ :-
ข้าแต่เทพเจ้า ผู้อนับุคคลพงึบูชา ท่านปรารถนาความ

เจริญแก่ดฉัิน ปรารถนาประโยชน์เกือกลูแก่ดฉัิน ดฉัินจัก
ทาํตามคาํของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของดฉัิน สัตว์นรกบาง
พวก ดฉัินกเ็ห็นแล้ว สัตว์เดยีรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย์ หรือ
เทวดาบางพวกดฉัินกเ็ห็นแล้ว ผลกรรมของตน ดฉัินกไ็ด้เห็น
เองแล้ว ดฉัินจักทาํบุญให้มาก.

จบ ปาฏลปีตุตเปตวตัถุที  ๑๑

๓๒๔ เปตวัตถุ



อรรถกถาปาฏลีปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
เมืຄอพระศาสดาประทบัอยู่ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรงปรารภ

วมิานเปรตตนหนึຄง จงึตรสัคาถานีมคีาํเริຄมตน้วา่ ทิฏฺฐาตยา นิรยา
ติรจฉฺานโยนิ ดงันี

ไดย้นิวา่พอ่คา้ชาวกรงุสาวตัถแีละชาวกรงุปาฏลบีุตรเป็นอนัมาก
แลน่เรอืไปยงัสวุรรณภมู.ิ บรรดาพอ่คา้เหลา่นั น พอ่คา้คนหนึຄงเป็น
อุบาสก เกดิป่วยไข้ มจีติปฏพิทัธใ์นมาตุคาม ไดท้าํกาละแลว้. เขา
แมไ้ดท้าํกุศลไวก้ไ็ม่เขา้ถงึเทวโลก เกดิเป็นวมิานเปรตในทา่มกลาง
มหาสมทุร เพราะเป็นมจีติปฏพิทัธ์ในหญงิ. ก็หญงิทีຄเขามจีติปฏ-ิ
พทัธน์ั น ขึนเรอืไปยงัสวุรรณภมู.ิ ลาํดบันั น เปรตนั นประสงคจ์ะจบั
หญงินั น จงึปิดกั นไม่ใหเ้รอืไป. ลาํดบันั น พอ่คา้ทั งหลายพจิารณา
กนัวา่ เพราะเหตุอะไรหนอ เรอืนีจงึไม่แลน่ จงึใหจ้บัสลากคนกาฬ-
กณิี สลากได้ถงึหญงินั นนั ຄนแหละถงึ ๓ ครั ง โดยการบนัดาลของ
อมนุษย.์ พวกพอ่คา้จงึจาํเป็นทีຄตอ้งลอยแพหญงิทีຄเขามจีติปฏพิทัธ์
นั น ไดใ้หห้ยอ่นแพไมไ้ผล่งในสมทุร ใหห้ญงินั นลงไปอยูบ่นแพไมไ้ผ่
นั น. พอหญงินั นลงไป เรอืกแ็ลน่บา่ยหน้าไปยงัสวุรรณภมูโิดยเรว็.
อมนุษยย์กหญงินั นขึนยงัวมิานของตน อภริมยก์บัหญงินั น.

ครั นลว่งไป ๑ ปี หญงินั นเกดิเบืຄอหน่าย เมืຄอจะขอรอ้งเปรตนั น
จงึกลา่ววา่ ดฉินัอยู่ในทีຄนีก็ไม่ได้เพืຄอสรา้งประโยชน์ในสมัปรายภพ
ดลีะทา่นผูนิ้รทุกข์ ขอทา่นจงนําขา้พเจา้ไปเมอืงปาฏลบีุตร. เปรต
นั นถกูหญงินั นออ้นวอน จงึกลา่วคาถา :-

สัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้ว สัตว์เดยีรัจฉาน เปรต
อสุรกาย มนุษย์ หรือเทวดาบางพวก ท่านก็เห็นแล้ว ผล

๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนางเปรต ๓๒๕



กรรมของตนท่านเห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว เราจะนําท่าน
ไปส่งยงัเมอืงปาฏลบุีตร ท่านไปถงึเมอืงปาฏลบุีตรแล้ว จงทาํ
กศุลธรรมให้มากเถดิ.

ลาํดบันั น หญงินั น ครั นได้ฟังคาํของเปรตนั นแลว้ มคีวามดใีจ
กลา่วคาถาวา่ :-

ข้าแต่เทพเจ้า ผู้อนับุคคลพงึบูชา ท่านปรารถนาความ
เจริญแก่ดฉัิน ปรารถนาประโยชน์เกือกลูแก่ดฉัิน ดฉัินจักทาํ
ตามคาํของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของดฉัิน สัตว์นรกบางพวก
ดฉัินก็เห็นแล้ว สัตว์ดรัิจฉาน เปรต อสูร มนุษย์ หรือเทพดา
บางพวก ดฉัินก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตน ดฉัินกไ็ด้เห็นด้วย
ตนเองแล้ว ดฉัินจักทาํบุญไว้ให้มาก.

ลาํดบันั น เปรตนั น จงึพาหญงินั นไปทางอากาศ พกัไวใ้นทา่ม
กลางเมอืงปาฏลบุีตร แลว้กห็ลกีไป. ลาํดบัต่อมาญาตแิละมติรเป็น
ตน้ของหญงินั น เหน็หญงินั นแลว้ ดใีจยิຄงนกัวา่ เมืຄอก่อนพวกเราได้
ฟังมาวา่ เจา้ถกูเขาโยนลงไปในมหาสมทุรตายแลว้ เจา้นั นคอืหญงิ
นีแหละ พวกเราเหน็แลว้หนอ มาโดยสวสัดี แลว้มาประชมุกนั ถาม
ถงึประวตัิของนาง. จาํเดมิแต่นั น นางกไ็ด้เลา่เรืຄองทั งหมดทีຄตน
เหน็และทีຄตนเสวยมา แก่พวกญาติและมติรเป็นตน้นั น พอ่คา้ชาว
กรงุสาวตัถเีหลา่นั น เขา้ไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาทีຄไดถ้งึกรงุสาวตัถี
โดยลาํดบั ถวายบงัคมแลว้ นั ຄง ณ ทีຄสว่นขา้งหนึຄง กราบทลูเรืຄองนั น
แด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงกระทาํเรืຄองนั นให้
เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ จงึแสดงธรรมแก่บรษิทั ๔ มหาชน ไดฟั้งธรรม
นั นแลว้ เกดิความสงัเวช ไดย้นิดใีนกุศลธรรมมทีานเป็นตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาปาฏลปีตุตเปตวตัถุที  ๑๑

๓๒๖ เปตวัตถุ



๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตฝากทรัพย์ไปให้ลูกใช้หนี้
พวกพอ่คา้ไดถ้ามเวมานิกเปรตตนหนึຄงวา่ :-

[๑๓๒] สระโบกขรณีของท่านนีน่ารืຄนรมย์ดี มีพืนราบเรียบ มีท่า
อนังดงาม มนํีามาก ดารดาษไปด้วยปทุมชาตต่ิาง ๆ มดีอกอนั
บานดี เกลืຄอนกล่นด้วยหมู่ภมร ท่านได้สระโบกขรณี อนัเป็น
ทีຄฟูใจนีอย่างไร สวนมะม่วงของท่านนีน่ารืຄนรมย์ดี เผลด็ผล
ทุกฤดู มีดอกบานเป็นนิตย์นิรันดร์ เกลืຄอนกล่นด้วยหมู่ภมร
ท่านได้วมิานนีอย่างไร.

เวมานิกเปรตนั นตอบวา่ :-
สระโบกขรณีมีร่มเงาอนัเยอืกเยน็ น่ารืຄนรมย์ใจ ข้าพเจ้า

ได้ในทีຄนี เพราะทานทีຄธิดาของข้าพเจ้าถวายมะม่วงสุก นํา
ข้าวยาคู แด่พระผู้มพีระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทังหลาย.

เวมานิกเปรตนั น ครั นกลา่วอยา่งนีแลว้ จงึนําพวกพอ่คา้ไปดู
ทรพัย์ ๕๐๐ กหาปณะ แลว้สั ຄงวา่

พวกท่านจงถอืเอาเป็นส่วนตวักึຄงหนึຄงจากทรัพย์นี แล้ว
ให้ธิดาของเราใช้หนีทีຄเรายมืเขามากึຄงหนึຄงเถดิ.

๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ ๓๒๗



พวกพอ่คา้กลบัมาถงึเมอืงสาวตัถแีลว้ ไดบ้อกแก่ธดิาของเปรต
นั น แลว้ได้ให้ทรพัย์สว่นทีຄเปรตนั นให้แก่ตนแก่ธดิานั น นางได้ให้
กหาปณะรอ้ยกหาปณะแก่เจา้หนีแลว้ใหท้รพัย์ทีຄเหลอืแก่สหายของ
บดิา สว่นตนรบัทาํการใชส้อยกฎุมพนีั นอยู่ กฎุมพนีั นกลบัคนืทรพัย์
นั นใหแ้ก่นาง แลว้ยกนางใหเ้ป็นภรรยาของบุตรชายคนหวัปี ต่อมา
ภายหลงั นางมบุีตรคนหนึຄง ไดก้ลา่วคาถาเป็นเชงิกลอ่มบุตรวา่ :-

ขอท่านทังหลาย จงดูผลแห่งทานทีຄจะพงึเห็นเอง และผล
ของความข่มใจ ความสํารวม เราเป็นทาสีอยู่ในตระกลูของ
ลูกเจ้า บัดนี มาเป็นลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือน.

ภายหลงั พระศาสดาทรงเหน็นางมญีาณแก่กลา้จงึทรงแผ่พระ
รศัมไีปแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ดจุประทบัอยู่เฉพาะหน้า แลว้ได้
ตรสัพระคาถานีความวา่ :-

ความประมาท ย่อมครอบงาํบุคคลผู้ตดิอยู่ในความยนิดี
ยนิร้าย ในความรักความชัง ในทุกข์และสุข.

จบ อมัพวนเปตวตัถุที  ๑๒

อรรถกถาอัมพวนเปตวัตถุที่ ๑๒
เมืຄอพระศาสดา ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี ทรงปรารภอมัพวน-

เปรต จงึตรสัพระคาถานีมีคาํเริຄมตน้วา่ อยจฺ เต โปกฺขรณี
สรุมมฺา ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในกรงุสาวตัถี มคีฤหบดคีนหนึຄง ผูเ้สืຄอมสินจากโภค-
สมบตั.ิ ภรยิาของเขาก็ตาย ยงัมีธดิาคนเดยีวเทา่นั น. เขาได้
ให้ธดิานั นไปอยู่เรอืนมติรของตน เอาเงนิทีຄยมืมา ๑๐๐ กหาปณะ

๓๒๘ เปตวัตถุ



ไปซือสิຄงของ บรรทกุเกวยีนไปคา้ขาย ไม่นานนกักไ็ด้เงนิ ๕๐๐
กหาปณะ อนัเป็นกาํไรพรอ้มทั งตน้ทนุแลว้กลบัมาพรอ้มดว้ยเกวยีน
ในระหวา่งทางพวกโจรดกัซุ่มปลน้หมู่เกวยีน. พวกหมู่เกวยีนแตก
กระจายหนีไป. ฝ่ายคฤหบดนีั น ซ่อนกหาปณะไวท้ีຄกอไมแ้หง่หนึຄง
แลว้ แอบอยูใ่นทีຄไมไ่กล. พวกโจรจบัคฤหบดนีั นฆา่ทิงเสยี. เพราะ
ความโลภในทรพัย์ เขาจงึบงัเกดิเป็นเปรตในทีຄนั นนั ຄนเอง.

พวกพอ่คา้ไปยงักรงุสาวตัถี เลา่เรืຄองนั น ใหธ้ดิาของเขาทราบ.
ธดิานั น เกดิโทมนสัอยา่งยิຄง รํຄาไรอยา่งหนกั เพราะความตายของ
บดิา และเพราะภยัแหง่เลียงชพี. ลาํดบันั น กฎุมพผีูเ้ป็นสหายของ
บดิานั น จงึกลา่วปลอบโยนนางวา่ ธรรมดาวา่ ภาชนะดนิทั งหมด
มคีวามแตกไปเป็นทีຄสดุ ฉนัใด ชวีติของสตัว์ทั งหลาย ก็มกีารแตก
ไปในทีຄสดุ ฉนันั นเหมอืนกนั. ธรรมดาวา่ ความตายยอ่มทั ຄวไป
แก่สรรพสตัว์ และไมม่กีารตอบแทนได้ เพราะฉะนั น เจา้อยา่เศรา้
โศก อยา่ปรเิทวะ ถงึบดิาไปนกัเลย เราจะเป็นบดิาของเจา้ เจา้จง
เป็นธดิาของเรา เราจะทาํหน้าทีຄแทนบดิาของเจา้ เจา้อยา่เสยีใจ จง
ยนิดอียู่ในเรอืนนี ให้เหมอืนเรอืนบดิาของเจา้เถดิ. หญงินั น สงบ
ความเศรา้โศกลงได้ ตามคาํของกฎุมพนีั น เกดิความเคารพ และ
ความนบัถอืมาก ในกฎุมพีนั น เหมอืนในบดิาเป็นผู้มีปกติทาํการ
ขวนขวาย ประพฤติตามกฎุมพีนั น โดยภาวะทีຄตนเป็นคนกาํพรา้
ปรารถนาจะทาํกจิเพืຄอผู้ตาย อุทศิถงึบดิา จงึตม้ขา้วยาคูแลว้ วาง
ผลมะมว่งมรีสอรอ่ย สกุไดท้ีຄเหมอืนสเีหมอืนมโนศลิา วางไวใ้นถาด
สมัฤทธิ ຈให้ทาสีถอืเอาขา้วยาคู และผลมะมว่ง ไปยงัวหิาร ถวาย
บงัคมพระศาสดา กราบทลูอยา่งนีวา่ ขา้แต่พระผูม้พีระภาคเจา้ ขอ
พระองค์จงทาํความอนุเคราะห์ ดว้ยการรบัทกัษณิาของหมอ่มฉนั
พระศาสดามพีระมนสัอนัพระมหากรณุากระตุน้เตอืน เมืຄอจะทรงทาํ

๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตฝากทรัพย์ไปให้ลูกใช้หนี้ ๓๒๙



มโนรถของนางใหเ้ตม็เปีຄ ยม จะแสดงอาการนั ຄง. นางรา่เรงิยนิดี ได้
ลาดผา้อนับรสิทุธิ ຈสะอาดทีຄตนน้อมเขา้ไปในบวรพทุธอาสน์ทีຄบรรจง
จดัไวถ้วาย. พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงประทบันั ຄงบนอาสนะทีຄปูลาด
แลว้.

ลาํดบันั น หญงินั น จงึน้อมขา้วยาคูเขา้ไปถวายพระผูม้พีระ-
ภาคเจา้ พระผูม้พีระภาคเจา้ ทรงรบัขา้วยาคูแลว้ ลาํดบันั น จงึให้
ถวายขา้วยาคูแม้แก่ภกิษุทั งหลาย นางน้อมผลมะมว่งเขา้ไปถวาย
พระผูม้พีระภาคเจา้อกี. พระผูพ้ระภาคเจา้ทรงเสวยผลมะมว่งเหลา่
นั น. นางถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคเจา้แลว้ กราบทลูอยา่งนีวา่
ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ ทกัษณิาทีຄหมอ่มฉนับาํเพญ็ให้เป็นไป ดว้ย
การถวายเครืຄองลาด ขา้วยาคู และผลมะมว่งนั น ขอจงถงึบดิาของ
หมอ่มฉนัเถดิ. พระผูม้พีระภาคเจา้ ตรสัวา่ จงสาํเรจ็อยา่งนั นเถดิ
แลว้ทรงกระทาํอนุโมทนา นางถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคเจา้แลว้
ทาํประทกัษณิแลว้หลกีไป. พอนางอุทศิสว่นบุญ เปรตนั นกก็ลบัได้
สวนมะมว่ง วมิาน ตน้กลัปพฤกษ์ และสระโบกขรณี กบัทพิยสมบตัิ
อนัใหญ่หลวง.

ครั นสมยัต่อมา พอ่คา้เหลา่นั น เมืຄอจะไปคา้ขาย ไดเ้ดนิไปทาง
นั นนั ຄนแหละ ไดพ้กัแรมคนืหนึຄง ในทีຄทีຄตนไดเ้คยอยู่มาก่อน. เปรต
นั น เหน็พอ่คา้เหลา่นั นแลว้ จงึแสดงตนแก่พอ่คา้เหลา่นั น พรอ้มกบั
สวนและวมิานเป็นตน้. พอ่คา้เหลา่นั น เหน็ดงันั น เมืຄอจะถามถงึ
สมบตัทิีຄเปรตนั นไดม้า จงึไดก้ลา่วคาถา ๒ คาถานีวา่ :-

สระโบกขรณี ของท่านนี น่ารืຄนรมย์ดี มพีืนทีຄราบเรียบ มี
ท่างดงาม มีนํามาก ดารดาษไปด้วยปทุมชาติต่าง ๆ มีดอกอนั
บานสะพรัຄง เกลืຄอนกล่นด้วยหมู่ภมร ท่านได้สระโบกขรณอีนั

๓๓๐ เปตวัตถุ



เป็นทีຄฟูใจนีอย่างไร สวนมะม่วงของท่านนีน่ารืຄนรมย์ดี เผลด็
ผลทุกฤดูกาล มีดอกบานเป็นนิตย์นิรันดร์ เกลืຄอนกล่นไปด้วย
หมู่ภมร ท่านได้วมิานนีอย่างไร.

เปรตได้ฟังดงันั น เมืຄอจะบอกถงึเหตุแหง่การได้สระโบกขรณี
เป็นตน้ จงึกลา่วคาถาวา่ :-

สระโบกขรณี มีร่มเงาอนัเยอืกเยน็ น่ารืຄนรมย์ใจ ข้าพเจ้า
ได้ในทีຄนี เพราะทานทีຄธิดาของข้าพเจ้าถวายมะม่วงสุก นํา
ข้าวยาคู แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า และภิกษุสงฆ์.

ก็แลเปรตนั น ครั นกลา่วอยา่งนีแลว้ จงึนําพอ่คา้เหลา่นั นไป
แสดงทรพัย์ ๕๐๐ กหาปณะนั น แลว้กลา่ววา่ ขอทา่นจงรบัเอากึຄง
หนึຄงจากสว่นนี จงใหอ้กีกึຄงหนึຄงแก่ธดิาของเรา ดว้ยประสงคว์า่ นาง
จงชาํระหนี ทีຄเรากู้เขามา แลว้จงเป็นอยู่สบายเถดิ. พอ่คา้ถงึกรงุ
สาวตัถี โดยลาํดบัแลว้ จงึบอกแก่ธดิาของเปรตนั นแลว้ ได้ให้สว่น
ทีຄเปรตนั น ได้ให้แก่ตน แก่นางนั ຄนเอง. นางได้ใช้หนีทรพัย์ ๑๐๐
กหาปณะ แก่พวกเจา้หนี นอกนั น ไดใ้หแ้ก่กฎุมพนีั น ผูเ้ป็นสหาย
บดิาตน สว่นตนเองทาํการขวนขวายอยู่อาศยั. กฎุมพนีั นไดใ้หค้นื
แก่นางนั นนั ຄนเอง ดว้ยพดูวา่ จงเป็นทรพัย์ของตวัเธอทั งหมดเถอะ
แลว้ใหน้างแต่งงานกบับุตรคนโตของตน.

เมืຄอกาลผา่นไป นางได้บุตรคนหนึຄง เมืຄอจะลอ้เลน่กบับุตร จงึ
กลา่วคาถานีวา่ :-

ขอท่านทังหลาย จงดูผลทาน ทีຄจะพงึเห็นเอง และผล
แห่งความข่มใจ ความสํารวม เราเป็นทาสีอยู่ในตระกลูของลูก
เจ้า บัดนี มาเป็นลูกสะใภ้ เป็นใหญ่ในตระกลู

๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตฝากทรัพย์ไปให้ลูกใช้หนี้ ๓๓๑



ภายหลงัวนัหนึຄง พระศาสดา ทรงตรวจดูนางวา่มญีาณแก่กลา้
จงึทรงแผ่พระรศัมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ประหนึຄงประทบัอยู่
เฉพาะหน้า แลว้ไดต้รสัพระคาถานีความวา่ :-

ความประมาท ย่อมครอบงาํ บุคคลผู้ตดิอยู่ในความยนิดี
ยนิร้าย ในความรักความชัง ในทุกข์และสุข.

ในเวลาจบคาถา นางดาํรงอยูใ่นโสดาปัตตผิล. ในวนัทีຄสอง นาง
ได้ถวายทานแด่ภกิษุสงฆ์มีพระพทุธเจา้เป็นประธาน ได้กราบทลู
เรืຄองนั นแด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ได้ทรงกระทาํ
เรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ แลว้แสดงธรรมแก่บรษิทัผู้ถงึพรอ้ม
แลว้. เทศนานั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชนฉะนีแล.

จบ อรรถกถาอมัพวนเปตวตัถุที  ๑๒

๓๓๒ เปตวัตถุ



๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ

ว่าด้วยเทวดาเตือนอุบาสก
ภุมมเทวดาตนหนึຄงไดก้ลา่วเตอืนอุบาสกคนหนึຄงวา่

[๑๓๓] บุคคลให้สิຄงใด สิຄงนันย่อมไม่มี แต่ผลอย่างอืຄนทีຄน่า
ปรารถนา น่าใคร่มีมาก เพราะฉะนัน ท่านจงให้ทาน แล้ว
ท่านจักพ้นจากทุกข์และความฉิบหาย ทังจักได้ประสบสุขอนั
เป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพ เพราะทานนัน ขอท่านจง
ตืຄนเถดิอย่าได้ประมาท.

จบ อกัขรกุขเปตวตัถุที  ๑๓

อรรถกถาอักขรุกขเปตวัตถุที่ ๑๓
เรืຄองอกัขทายกเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ ยํ ททาติ น ตํ โหติ ดงันี.

เรืຄองนั นเกดิขึนไดอ้ยา่งไร ?
เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ ประทบัอยู่ในกรงุสาวตัถี มอุีบาสกชาว

เมอืงสาวตัถีคนหนึຄง เอาเกวยีนหลายเลม่บรรทกุสนิคา้ไปขายต่าง
ประเทศ ขายสนิคา้ของตนในประเทศนั นแลว้ ก็ซือเอาสนิคา้ต่าง
ประเทศกลบัมา เดนิทางมุง่ไปกรงุสาวตัถ.ี เมืຄออุบาสกนั นกาํลงัเดนิ

๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ ๓๓๓



ทาง เพลาเกวยีนเลม่หนึຄงหกัในดง. ลาํดบันั นยงัมบีุรษุคนหนึຄงได้
เอาผึຄงและขวาน เพืຄอจะตดัไม้ออกจากบา้นตนเทีຄยวไปในป่า ถงึทีຄ
นั น ได้พบอุบาสกนั นผู้ถงึความโทมนสัเพราะเพลาเกวยีนหกั จงึ
คดิวา่ พอ่คา้นีมาลาํบากในดง เพราะเพลาเกวยีนหกั อาศยัความ
อนุเคราะห์ จงึตดัทอ่นไม้มาดามเพลาเกวยีนให้มั ຄนคงแลว้ประกอบ
เกวยีนใหไ้ป.

สมยัต่อมา บุรษุนั น ทาํกาละแลว้ บงัเกดิเป็นภุมมเทวดาอยู่ใน
ดงนั นนั ຄนแหละ พจิารณาถงึกรรมของตน ในเวลาราตรีจงึไปเรอืน
ของอุบาสกนั น ยนือยูท่ีຄประตเูรอืนกลา่วคาถาวา่ :-

บุคคลให้สิຄงใด สิຄงนันย่อมไม่มี แต่ผลอย่างอืຄนทีຄ น่า
ปรารถนา น่าใคร่มีมาก เพราะฉะนัน ท่านจงให้ทานแล้ว
ท่านจักพ้นจากทุกข์และความฉิบหาย ทังจักได้ประสบสุขอนั
เป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพ เพราะทานนัน ขอท่านจง
ตืຄนเถดิ อย่าประมาทเลย.

พอ่คา้พจิารณาถงึกจิของตนแลว้ กลบัถงึกรงุสาวตัถี โดยลาํดบั
ในวนัทีຄ ๒ จงึเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบงัคมแลว้ นั ຄง ณ ทีຄสมควร
ขา้งหนึຄง จงึกราบทลูเรืຄองนั นแด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระศาสดา
ทรงกระทาํเรืຄองนั น ให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ แลว้ทรงแสดงธรรมแก่
บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้. เทศนานั น ไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาอกัขรกุขเปตวตัถุที  ๑๓

๓๓๔ เปตวัตถุ



๑๔. โภคสังหรณเปติวัตถุ

ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ
ในเวลาราตรี หญงิเปรต ๔ ตน ถกูทุกขค์รอบงาํ จงึพากนัรอ้ง

ราํพนัดว้ยเสยีงดงัอยา่งน่ากลวัวา่ :-
[๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ไว้โดยชอบธรรมบ้าง โดยไม่

ชอบธรรมบ้าง แต่คนอืຄน ๆ พากนัใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านัน
ส่วนพวกเรากลบัมส่ีวนแห่งทุกข์.

จบ โภคสงัหรณเปตวิตัถุที  ๑๔

อรรถกถาโภคสังหรณเปติวัตถุที่ ๑๔
เรืຄองนางโภคสงัหรณเปรตนี มคีาํเริຄมตน้วา่ มยํ โภเค สหํริมหฺา

ดงันี. เรืຄองนั นเกดิขึนไดอ้ยา่งไร ?
ไดย้นิวา่ เมืຄอพระผูม้พีระภาคเจา้ ประทบัอยูใ่นพระเวฬุวนัมหา-

วหิาร หญงิ ๔ คน ในกรงุราชคฤห์ ทาํการคา้ขายดว้ยเนยใสนําผึง
นํามนั และขา้วเปลอืกเป็นตน้ ดว้ยเครืຄองนบัโกงเป็นตน้ รวบรวม
โภคะเลียงชพีโดยไม่แยบคาย. เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
หญงิเหลา่นั นไปบงัเกดิเป็นนางเปรต อยู่ทีຄหลงัคนูอกเมอืง ในเวลา

๑๔. โภคสังหรณเปติวัตถุ ๓๓๕



กลางคนื นางเปรตเหลา่นั น ถกูความทกุขเ์ขา้ครอบงาํ รอ้งบน่เพอ้
ดว้ยเสยีงขรมน่าสะพรงึกลวั ดว้ยคาถาวา่ :-

พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ไว้ โดยชอบธรรมบ้าง โดยไม่
ชอบธรรมบ้าง แต่คนอืຄน ๆ พากนัใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านัน
แต่พวกเรากลบัมส่ีวนแห่งทุกข์.

มนุษย์ทั งหลาย ฟังเสยีงนั นแลว้ กลวัสะดุง้ตกใจ เมืຄอราตรี
สวา่ง ตระเตรยีมมหาทาน เพืຄอภกิษุสงฆ์ มพีระพทุธเจา้เป็นประธาน
นิมนต์พระศาสดา และภกิษุสงฆ์ องัคาส ดว้ยขาทนียะและโภชนี-
ยะอนัประณตี เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้ ผูเ้สวยพระกระยาหาร
เสรจ็แลว้ นําพระหตัถ์ออกจากบาตรแลว้ จงึกราบทลูให้ทรงทราบ
ถงึเรืຄองนั น. พระผูม้พีระภาคเจา้ ได้ตรสัวา่ อุบาสกและอุบาสกิา
ทั งหลาย เสยีงนั นไมม่อีนัตรายอะไร ๆ แก่ทา่นทั งหลาย สว่นเปรต
ทั ง ๔ ตนนั น ถกูความทกุขค์รอบงาํ กลา่วถงึกรรมทีຄตนทาํชั ຄวรอ้งไห้
เสยีงรํຄาไร พลางกลา่วคาถานีวา่ :-

พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ไว้ โดยชอบธรรมบ้าง โดยไม่
ชอบธรรมบ้าง คนอืຄน ๆ พากนัใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านัน แต่
พวกเรากลบัเป็นผู้มส่ีวนแห่งทุกข์.

พระผูม้พีระภาคเจา้ ตรสัคาถาทีຄนางเปรตนั น กลา่วแลว้อยา่งนี
จงึตรสัประวตัขิองนางเปรตเหลา่นั น แลว้ทรงกระทาํเรืຄองนั นใหเ้ป็น
อตัถุปปัตตเิหตุแลว้ ทรงแสดงธรรมแก่บรษิทัผู้ถงึพรอ้มแลว้ ทรง
ประกาศสจัจะสงู ๆ ขึนไป ในเวลาจบสจัจะ ชนเป็นอนัมาก บรรลุ
โสดาปัตตผิลเป็นตน้ ฉะนีแล

จบ อรรถกถาโภคสงัหรณเปตวิตัถุที  ๑๔

๓๓๖ เปตวัตถุ



๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ

ว่าด้วยที่สุดไม่มี
พระศาสดาไดต้รสัพระคาถาทีຄเปรต ๔ ตน ปรารภจะกลา่วคนละ

คาถาใหบ้รบิรูณ์วา่ :-
[๑๓๕] เมืຄอพวกเราพากนัหมกไหม้อยู่ในนรก ๖ หมืຄนปีเตม็

บริบูรณ์ โดยประการทังปวง เมืຄอไรทีຄสุดจักม.ี ทีຄสุดไม่มี
ทีຄสุดจักมีแต่ทีຄไหน ทีຄสุดย่อมไม่ปรากฏ แน่ะท่านผู้นิรทุกข์
เพราะเรากบัท่านได้ทาํบาปกรรมไว้. พวกเราเหล่าใดไม่ให้
ของทีຄมีอยู่ พวกเราเหล่านันย่อมเป็นอยู่ลาํบาก เมืຄอไทยธรรม
มีอยู่พวกเราไม่ได้ทาํทีຄพึຄงแก่ตน. เรานันไปจากเปตโลกนี
ได้กาํเนิดเป็นมนุษย์แล้ว จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ
สมบูรณ์ด้วยศีล ทาํกศุลให้มากเป็นแน่.

จบ เสฏฐติปตุตเปตวตัถุที  ๑๕

อรรถกถาเสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕
เรืຄองเปรตผูเ้ป็นบุตรเศรษฐนีี มคีาํเริຄมตน้วา่ สฏฺฐิ วสสฺสหสสฺานิ

ดงันี. เรืຄองนั นเกดิขึนไดอ้ยา่งไร ?

๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ ๓๓๗



พระผูม้พีระภาคเจา้ประทบัอยู่ในพระเชตวนักรงุสาวตัถี ก็โดย
สมยันั นแล พระเจา้ปัสเสนทโิกศล ทรงประดบัตกแต่งแลว้ เสดจ็ขึน
คอชา้งเผอืกประเสรฐิ เสดจ็เลยีบพระนครดว้ยราชฤทธิ ຈอนัใหญ่ ดว้ย
ราชานุภาพอนัใหญ่ ทรงทอดพระเนตรเหน็แลว้ หญงิคนหนึຄง มสีว่น
เปรยีบดว้ยนางเทพอปัสรเพราะสมบรูณ์ดว้ยรปู เปิดหน้าต่างชั นบน
ปราสาท ในเรอืนหลงัหนึຄง แลดกูารตบแต่งองคข์องพระราชานั น เมืຄอ
พระองคไ์ดเ้หน็หญงินั นเขา้ กม็จีติกลุม้รมุดว้ยความฟุ้งแหง่กเิลส ทีຄ
เกดิขึนโดยฉบัพลนัในอารมณ์ทีຄไม่เคยเหน็ แมจ้ะมชีนในพระราชวงั
ผู้สมบรูณ์ดว้ยคณุวเิศษ มีตระกลู รปู และอาจาระเป็นตน้ ก็มีจติ
ปฏพิทัธ์ในหญงินั น ดว้ยอาํนาจจติทีຄขม่ได้ยาก เกดิเรว็ดบัเรว็เป็น
สภาวะ จงึไดใ้หส้ญัญาแก่บุรษุผูน้ั ຄงอยูห่ลงัพระอาสน์วา่ เธอจงตรวจ
ดปูราสาทนีและหญงินี แลว้เสดจ็เขา้ไปยงัพระราชนิเวศน์. เรืຄองอืຄน
ทั งหมดพงึทราบโดยนยัทีຄมาแลว้ในเรืຄองอมัพสกัขรเปรตนั นแล.

สว่นความแปลกกนัมีดงัต่อไปนี :- ในเรืຄองนี บุรษุมาในเมืຄอ
พระอาทติย์ยงัไม่อศัดงคต เมืຄอเขาปิดประตูเมอืง จงึวางดนิสอีรณุ
และดอกอุบลทีຄตนนํามา ไวท้ีຄบานประตูเมอืง แลว้ไปยงัพระเชตวนั
มหาวหิารเพืຄอจะนอน. ฝ่ายพระราชาเสดจ็เขา้ทีຄประทบับนทีຄบรรทม
อนัเป็นศริิ ในเวลามชัฌมิยาม ไดท้รงสดบัอกัขระ ๔ ตวั เหลา่นี คอื
ส น ทุ โส ดว้ยเสยีงขรม เหมอืนเปลง่ออกดว้ยลาํคอใหญ่

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล เศรษฐบุีตร ๔ คน ชาวเมอืงสาวตัถี มวัเมา
ดว้ยความเมาในโภคทรพัย์ ไดป้ระกอบอกุศลกรรมเป็นอนัมาก ดว้ย
อาํนาจความชั ຄวทีຄสอ้งเสพภรรยาคนอืຄนในเวลาเป็นรุน่หนุ่ม ภายหลงั
ทาํกาละแลว้ บงัเกดิในโลหกุมภนีรกใกล้นครนั นนั ຄนเอง ไหม้อยู่ถงึ
ขอบปากโลหกุมภี ประสงคจ์ะกลา่วคาถาคนละคาถาแต่กลา่วไมท่นั
เพราะถกูกดจมใหล้งในหมอ้นรกนั นอยา่งเรว็พลนั จงึสามารถกลา่ว

๓๓๘ เปตวัตถุ



ได้เพยีงอกัขระตน้แหง่คาถาเหลา่นั นทีຄตนเปลง่ขึน ได้รบัเวทนาก็
กลบัจมลงสูโ่ลหกุมภนีรกแมน้ั นอกี.

ฝ่ายพระราชาทรงสดบัเสยีงนั น สะดุง้ตกพระทยั ทรงสลด เกดิ
ขนพองสยองเกลา้ ทรงให้ราตรีทีຄเหลอืนั นลว่งไปโดยลาํบาก พอ
ราตรสีวา่ง จงึรบัสั ຄงใหเ้รยีกปโุรหติมาแลว้ตรสัเลา่เรืຄองนั น. ปโุรหติ
เป็นคนตดิลาภ รูว้า่พระราชาสะดุง้ตกพระทยั จงึคดิวา่ อุบายอนัเป็น
เหตุให้เกดิลาภแก่เราและแก่พวกพราหมณ์เกดิขึนแลว้แล จงึทลู
วา่ ขา้แต่มหาราช อุปัทวนัตรายอยา่งใหญ่หลวงนีเกดิขึนแลว้หนอ
ขอพระองค์จงบชูายญัอนัประกอบดว้ยหมวด ๔ แหง่วตัถุทั งปวง
พระราชาทรงสดบัคาํของปโุรหตินั นแลว้ จงึสั ຄงอาํมาตย์ทั งหลายวา่
เออ พวกเธอจงตระเตรยีมอุปกรณ์ยญั ๔ หมวดแหง่วตัถุทั งมวล.
พระนางมลัลกิาเทวี ไดท้รงสดบัดงันั น จงึทลูพระราชาอยา่งนีวา่ ขา้
แต่พระมหาราชเจา้ เพราะเหตุไร พระองคท์รงสดบัคาํของปโุรหตินั น
แลว้ จงึมพีระประสงค์จะกระทาํกจิ คอื การฆา่และเบยีดเบยีนสตัว์
เป็นอนัมาก พระองค์ควรทลูถามพระผูม้พีระภาคเจา้ผู้มีพระญาณ
อนัเทีຄยวไปไม่ตดิขดัในทีຄทั งปวง มใิช่หรอื. และพระองคค์วรปฏบิตัิ
อยา่งทีຄพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพยากรณ์แก่พระองค.์ พระราชาทรง
สดบัคาํของพระเทวแีลว้ เสดจ็ไปเฝ้าพระศาสดากราบทลูเรืຄองนั นแด่
พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัวา่ ดูก่อนมหาบพติร
เหตุจากเสยีงนั นทีຄจะเป็นอนัตรายอะไร ๆ แก่พระองคห์ามไีม่ ดงันี
แลว้ จงึไดต้รสัประวตัขิองสตัวท์ีຄเกดิในโลหกุมภนีรกเหลา่นั น ตั งแต่
ตน้ จงึไดต้รสัคาถาทีຄเปรตเหลา่นั นเริຄมเปลง่แต่ละตน ใหบ้รบิรูณ์วา่
:-

เมืຄอพวกเราพากนัหมกไหม้ในนรก หกหมืຄนปีเตม็บริบูรณ์
โดยประการทังปวง เมืຄอไรทีຄสุดจักม.ี ทีຄสุดไม่มี ทีຄสุดจักมี

๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ - ว่าด้วยที่สุดไม่มี ๓๓๙



แต่ทีຄไหน ทีຄสุดย่อมไม่ปรากฏ แน่ะท่านผู้นิรทุกข์ เพราะเรา
กบัท่านได้ทาํบาปกรรมไว้. พวกเราเหล่าใดไม่ให้ของทีຄมีอยู่
พวกเราเหล่านันย่อมเป็นอยู่ลาํบาก เมืຄอไทยธรรมมีอยู่ พวก
เราไม่ได้ทาํทีຄพึຄงแก่ตน. เรานันไปจากเปตโลกนี ได้กาํเนิดเป็น
มนุษย์แล้ว จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ สมบูรณ์ด้วยศีล
ทาํกศุลให้มากเป็นแน่.

พระศาสดาครั นตรสัพระคาถาเหลา่นีแลว้ จงึทรงแสดงธรรมโดย
พสิดาร เมืຄอจบเทศนา บุรษุผูนํ้าดนิเหนียวและดอกอุบลแดง ดาํรง
อยู่ในโสดาปัตตผิล พระราชาทรงเกดิความสงัเวช ทรงละความเพง่
เลง็ในหญงิทีຄผูอ้ืຄนหวงแหน ไดเ้ป็นผูย้นิดแีต่ภรรยาของตน ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาเสฏฐปิตุตเปตวตัถุที  ๑๕

๓๔๐ เปตวัตถุ



๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ

ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ
วนัหนึຄง พระมหาโมคคลัลานเถระลงจากเขาคชิฌกฏู ได้เหน็

เปรตตนหนึຄง จงึซกัถามดว้ยคาถาวา่ :-
[๑๓๖] ทาํไมหนอ ท่านจึงวิຄงพล่านไปเหมอืนคนบ้า เหมอืนเนือผู้

ระแวงภยั ท่านมาร้องอือองึไปทาํไม ท่านคงทาํบาปกรรมไว้
เป็นแน่.

เปรตนั นตอบวา่ :-
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์ เกดิใน

ยมโลก เพราะทาํบาปกรรมไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปต-
โลก ฆ้อนเหลก็ ๖ หมืຄน ครบบริบูรณ์โดยประการทังปวง ตก
ใส่ศีรษะและต่อยกระหม่อมของข้าพเจ้า.

พระเถระถามวา่ :-
ท่านทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะผลแห่ง

กรรมอะไร ท่านจึงได้รับทุกข์เช่นนี อนึຄงฆ้อนเหลก็ ๖ หมืຄน
ครบบริบูรณ์โดยประการทังปวง ตกใส่ศีรษะและต่อยศีรษะ
ของท่าน เพราะผลแห่งกรรมอะไร.

๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ ๓๔๑



เปรตนั นตอบวา่ :-
ครังนัน ข้าพเจ้าได้เห็นพระปัจเจกพทุธเจ้าองค์หนึຄง นาม

ว่าสุเนตตะ มีอนิทรีย์อนัอบรมแล้ว ผู้หาภยัแต่ทีຄไหนมไิด้
นัຄงเข้าฌานอยู่ทีຄโคนต้นไม้ข้าพเจ้าได้ต่อยศีรษะของท่านแตก
ด้วยการดดีก้อนกรวด เพราะผลแห่งกรรมนัน ข้าพเจ้าจึงได้
ประสบทุกข์เช่นนี ฆ้อนเหลก็ ๖ หมืຄน ครบบริบูรณ์ โดย
ประการทังปวง จึงตกลงใส่ศีรษะของข้าพเจ้า และต่อยศีรษะ
ของข้าพเจ้า.

พระเถระกลา่ววา่ :-
แน่ะบุรุษชัຄว ฆ้อนเหลก็ ๖ หมืຄน ครบบริบูรณ์ โดย

ประการทังปวง ตกใส่ศีรษะและต่อยศีรษะของท่าน เพราะ
เหตุอนัสมควรแก่ท่านแล้ว.

จบ สฏัฐกีฏูสหสัสเปตวตัถุที  ๑๖

อรรถกถาสัฏฐิกูฏเปตวัตถุที่ ๑๖
พระศาสดาเมืຄอเสดจ็ประทบัอยู่ ในพระเชตวนัมหาวหิาร ทรง

ปรารภเปรตตนหนึຄง จงึตรสัพระคาถานีมคีาํเริຄมตน้วา่ กึ นุ อมุ-ฺ
มตตฺรโูปว ดงันี.

ไดย้นิวา่ ในอดตีกาล ในกรงุพาราณสี ยงัมบีุรษุเปลียคนหนึຄง
เป็นผู้ฉลาดในการประกอบการดดีกรวด เขาถงึความสาํเรจ็ในศลิป
การดดีกรวดนั น นั ຄงอยูท่ีຄโคนตน้ไทรใกลป้ระตพูระนคร แสดงรปูชา้ง
มา้ มนุษย์ รถ เรอืนยอด ธง และหมอ้นําเตม็เป็นตน้ ทีຄใบไทร
ดว้ยการดดีกรวด พวกเดก็ในพระนคร ให้ทรพัย์หนึຄงมาสกและกึຄง

๓๔๒ เปตวัตถุ



มาสก เพืຄอประโยชน์แก่การเลน่ของตน ให้เขาแสดงศลิปเหลา่นั น
ตามความชอบใจ ภายหลงัวนัหนึຄง พระเจา้พาราณสี เสดจ็ออกจาก
พระนคร เขา้ไปยงัโคนตน้ไทรนั น เหน็การจาํแนกรปูต่าง ๆ โดย
เป็นรปูชา้งเป็นตน้ ทีຄแนบสนิทอยู่ทีຄใบไทร จงึตรสัถามพวกมนุษย์
วา่ ใครหนอกระทาํการแต่งจาํแนกรปูต่าง ๆ อยา่งนี ทีຄใบไทรเหลา่
นี พวกมนุษยช์ีใหท้อดพระเนตรบุรษุเปลียนั นแลว้ทลูวา่ บุรษุเปลีย
นีกระทาํพระเจา้ขา้. พระราชารบัสั ຄงให้เรยีกบุรษุเปลียนั นมา แลว้
ตรสัอยา่งนีวา่ แน่ะพนาย เธออาจเพืຄอจะเอามลูแพะใส่ให้เตม็ทอ้ง
ของบุรษุคนหนึຄง ผู้ทีຄเราชีให้ ผู้กลา่วอยู่กะพระราชานั นนั ຄนแหละ
ได้ไหมหนอ. บุรษุเปลียทลูวา่ ได้พระเจา้ขา้. พระราชาจงึนํา
บุรษุเปลียนั นเขา้ไปยงัพระราชวงัของพระองค์ เพราะเหตุทีຄทรงเบืຄอ
หน่ายปโุรหติผู้หนึຄงซึຄงเป็นคนพดูมาก จงึรบัสั ຄงให้เรยีกตวัปโุรหติ
มา นั ຄงปรกึษากนัในโอกาสทีຄสงดักบัปโุรหตินั น อนัแวดลอ้มดว้ย
กาํแพง คอืมา่น จงึรบัสั ຄงให้เรยีกบุรษุเปลียมา. บุรษุเปลียถอืเอา
มลูแพะประมาณทะนานหนึຄงมา รูอ้าการของพระราชา นั ຄงบา่ยหน้า
ตรงปโุรหติ เมืຄอปโุรหตินั นอา้ปาก ได้ดดีมลูแพะทลีะกอ้นลงทีຄโคน
ลาํคอของปโุรหตินั น ตามชอ่งกาํแพง คอืมา่น. เขาไม่สามารถจะ
คายออกเพราะความละอายจงึกลนืลงทั งหมด. ลาํดบันั น พระราชา
ทรงปลอ่ยใหป้โุรหตินั นผูม้ทีอ้งเตม็ดว้ยมลูแพะไป ดว้ยรบัสั ຄงวา่ ไป
เถอะพราหมณ์ ทา่นได้รบัผลแหง่ความเป็นผู้พดูมากแลว้ ทา่นจง
ดืຄมนํายาเพืຄอการสาํรอกทีຄปรงุดว้ยผลและเปลอืกประยงค์ทีຄขยาํเป็น
ตน้ แลว้จงถ่ายสาํรอกออก ดว้ยอาการอยา่งนี เธอก็จะมีความ
สวสัด.ี กด็ว้ยการกระทาํของบุรษุเปลียนั น พระองคท์รงพอพระทยั
ได้พระราชทานบา้นสว่ย ๑๔ ตาํบลแก่เธอ. เธอครั นได้บา้นสว่ย
๑๔ ตาํบลแลว้ ทาํตนใหค้นมคีวามสขุอิຄมหนํา ทั งใหค้นบรวิารชนได้

๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ ๓๔๓



รบัความสขุอิຄมหนํา ใหอ้ะไร ๆ อนัสมควรแก่สมณพราหมณ์เป็นตน้
ไมท่าํประโยชน์ปัจจุบนัและอนาคตใหเ้สืຄอมไป เลียงชพีโดยความสขุ
ทเีดยีว ทั งใหบ้าํเหน็จรางวลั แก่คนผูม้ายงัสาํนกัตนเพืຄอศกึษาศลิป
อยู.่

ลาํดบันั น บุรษุคนหนึຄงเขา้ไปยงัสาํนกัเขากลา่วอยา่งนีวา่ ดลีะ
อาจารย์ ขอทา่นอาจารย์ให้ผมศกึษาศลิปนีบา้ง กระผมพอแลว้
ดว้ยบาํเหน็จและรางวลั. บุรษุเปลียให้บุรษุนั นศกึษาศลิป. บุ-
รษุนั นศกึษาศลิปได้แลว้ ประสงค์จะทดลองศลิป จงึเดนิไป เอา
เครืຄองพฆิาต คอืกอ้นกรวดทาํลายศรีษะของพระปัจเจกพทุธเจา้ นาม
วา่สเุนตตะผู้นั ຄงสมาธิอยู่รมิฝัຄงแมนํ่าคงคา พระปัจเจกพทุธเจา้ปร-ิ
นิพพานทีຄฝัຄงแมนํ่าคงคานั นนั ຄนเอง พวกมนุษยร์ูเ้รืຄองเขา้ จงึเอากอ้น
ดนิทอ่นไม้เป็นตน้ ตีบุรษุนั นจนสินชวีติในทีຄนั นนั ຄนเอง. เขาทาํ
กาละแลว้บงัเกดิในอเวจีมหานรก ไหม้อยู่ในนรกหลายพนัปี ดว้ย
เศษแหง่วบิากกรรมนั นนั ຄนเอง ในพทุธุปบาทกาลนี จงึบงัเกดิเป็น
เปรตไม่ไกลแต่กรงุราชคฤห.์ อนัวบิากทีຄพงึเหน็สมกบักรรมนั นพงึ
มี เพราะเหตุนั น ฆอ้นเหลก็ประมาณหกหมืຄนทีຄกาํลงัแหง่กรรมสรา้ง
ขึน กระหนํຄาบนกระหมอ่มของเปรตทั งเวลาเชา้ เวลาเทีຄยง และเวลา
เยน็. เปรตนั นมศีรีษะฉีกขาด ไดร้บัเวทนาแสนสาหสั ลม้ลงทีຄภาค
พืน แต่เมืຄอพอฆอ้นเหลก็ปราศไป มนักม็ศีรีษะตั งอยูต่ามปกต.ิ

ภายหลงัวนัหนึຄง ทา่นพระมหาโมคคลัลานะลงจากเขาคชิฌกฏู
เหน็เปรตนั นจงึถามดว้ยคาถานีวา่ :-

ทาํไมหนอ ท่านจึงวิຄงพล่านไปเหมอืนคนบ้า เหมอืนเนือ
ผู้ระแวงภัย ท่านมาร้องอือองึไปทาํไม ท่านคงทาํบาปกรรมไว้
เป็นแน่.

๓๔๔ เปตวัตถุ



เปรตไดฟั้งดงันั นจงึใหค้าํตอบดว้ยคาถา ๒ คาถา :-
ท่านผู้ เจริญ ข้าพเจ้า เป็นเปรตเสวยทุกข์เกดิในยมโลก

เพราะกระทาํบาปกรรมไว้ จึงจากมนุษยโลกนีไปสู่เปตโลก
ฆ้อนเหลก็หกหมืຄน ครบบริบูรณ์ โดยประการทังปวง กระหนํຄา
บนศีรษะและต่อยศีรษะข้าพเจ้า.

ไดย้นิวา่ ศรีษะของเปรตนั นมขีนาดประมาณยอดเขาใหญ่ บงั-
เกดิมพีืนทีຄเพยีงพอทีຄจะใหฆ้อ้นเหลก็หกหมืຄนกระหนํຄา. ฆอ้นเหลก็
เหลา่นั น ตกลงกระหนํຄาศรีษะของเปรตนั น ไม่เหลอืสถานทีຄวา่งแม้
เพยีงจดทีຄสดุปลายขนทรายลงได้ เพราะเหตุดงันี เปรตนั นจงึกระทาํ
เสยีงรอ้งรบกวนอยู.่ จงึกลา่ววา่ ฆอ้นเหลก็เหลา่นั นกระหนํຄาและทุบ
ศรีษะของขา้พเจา้ โดยประการทั งปวง.

ลาํดบันั น พระเถระเมืຄอจะถามกรรมทีຄเปรตนั นได้กระทาํ จงึได้
กลา่วคาถา ๒ คาถาวา่ :-

ท่านกระทาํกรรมชัຄวอะไรไว้ ด้วยกายวาจา ใจ เพราะผล
แห่งกรรมอะไร ท่านจึงได้รับทุกข์เช่นนี อนึຄง ฆ้อนเหลก็หก
หมืຄนครบบริบูรณ์ โดยประการทังปวงกระหนํຄาบนศีรษะ และ
ต่อยศีรษะของท่าน เพราะผลกรรมอะไร

เปรตเมืຄอจะบอกกรรมทีຄตนทาํแก่พระเถระนั น จงึไดก้ลา่วคาถา
๓ คาถาวา่ :-

ครังนัน ข้าพเจ้าได้เห็นพระปัจเจกพทุธเจ้าองค์หนึຄง นาม
ว่า สุเนตตะ มีอนิทรีย์อนัอบรมแล้ว ผู้หาภัยแต่ทีຄไหนมไิด้
นัຄงเข้าฌานอยู่ทีຄโคนต้นไม้ ข้าพเจ้าได้ต่อยศีรษะของท่านแตก
ด้วยการดดีก้อนกรวด เพราะผลแห่งกรรมนัน ข้าพเจ้าจึงได้

๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ ๓๔๕



รับทุกข์เช่นนี ฆ้อนเหลก็หกหมืຄนครบบริบูรณ์ โดยประการ
ทังปวง จึงตกลงบนศีรษะข้าพเจ้า และต่อยศีรษะข้าพเจ้า.

พระเถระครั นไดฟั้งดงันั นแลว้ เมืຄอจะแสดงวา่ บดันี เธอไดร้บัผล
สนองแหง่กรรมเก่า อนัสมควรแก่กรรมทีຄตนกระทาํนั ຄนเอง จงึกลา่ว
คาถาสดุทา้ยวา่ :-

แน่ะบุรุษชัຄว ฆ้อนเหลก็หกหมืຄน ครบบริบูรณ์โดยประการ
ทังปวง กระหนํຄาบนศีรษะ และต่อยศีรษะของท่าน เพราะเหตุ
อนัสมควรแก่ท่านแล้ว.

ทา่นแสดงไวว้า่ ผลนีสมควรแท้ แก่บาปกรรมทีຄทา่นผูผ้ดิในพระ
ปัจเจกพทุธเจา้นั น กระทาํแลว้ เพราะฉะนั น ผลแหง่บาปกรรมนั ຄน
แหละ อนัใคร ๆ จะเป็นเทวดา มาร พรหม หรอืแมพ้ระสมัมาสมั-
พทุธเจา้กต็าม จะพงึป้องกนัขดัขวางมไิดเ้ลย.

กแ็ลครั นกลา่วอยา่งนีแลว้ จากนั นจงึเทีຄยวไปบณิฑบาตในพระ-
นคร กระทาํภตัตกจิเสรจ็แลว้ ในเวลาเยน็จงึเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา
กราบทลูเรืຄองนั นแด่พระผูม้พีระภาคเจา้. พระผูม้พีระภาคเจา้ทรง
กระทาํเรืຄองนั นให้เป็นอตัถุปปัตตเิหตุ เมืຄอจะทรงแสดงธรรมแก่บร-ิ
ษทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ จงึทรงประกาศคณุานุภาพแหง่พระปัจเจกพทุธ-
เจา้ และความไม่ดูหมิຄนกรรม มหาชนเกดิความสงัเวชละบาปกรรม
แลว้ ไดเ้ป็นผูย้นิดใีนบุญมทีานเป็นตน้ ฉะนีแล.

จบ อรรถกถาสฏัฐกิฏูเปตวตัถุที  ๑๖

จบ ปรมตัถทปีนี
อรรถกถาขทุทกนิกาย เปตวตัถุ มหาวรรคทีຄ ๔ ประดบั

ด้วยเรืຄอง ๑๖ เรืຄอง ด้วยประการฉะนี
๓๔๖ เปตวัตถุ



รวมเรืຄองทีຄมใีนวรรคนี คอื
๑. อมัพสกัขรเปตวตัถุ ๒. เสริสกเปตวตัถุ ๓. นนัทกเปตวตัถุ

๔. เรวดเีปตวิตัถุ ๕. อุจฉุเปตวตัถุ ๖. กุมารเปตวตัถุ ๗. ราชปตุต-
เปตวตัถุ ๘. คถูขาทกเปตวตัถุทีຄ ๑ ๙. คถูขาทกเปตวิตัถุทีຄ ๒ ๑๐.
คณเปตวตัถุ ๑๑. ปาฏลปิตุตเปตวตัถุ ๑๒. อมัพวนเปตวตัถุ ๑๓.
อกัขรกุขเปตวตัถุ ๑๔. โภคสงัหรณเปตวตัถุ ๑๕. เสฏฐปิตุตเปต-
วตัถุ ๑๖. สฏัฐกีฏูสหสัสเปตวตัถุ.

จบ มหาวรรคที  ๔
จบ เปตวตัถุบรบิรูณ์

๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ ๓๔๗



กถาสรุปท้าย

ก็ดว้ยลาํดบัคาํมีประมาณเทา่นี อรรถสงัวรรณนาอนัประกาศ
ผลอนัเผด็รอ้นลามกของธรรมอนัเป็นเหตุใหส้ตัวผ์ูก้ระทาํชั ຄว บงัเกดิ
เป็นเปรตโดยประจกัษ์ โดยการปจุฉา วสิชันา และโดยนิยามแหง่
เทศนา ทาํความสลดใจใหเ้กดิแก่สตับุรษุทั งหลาย ขา้พเจา้อาศยันยั
แหง่อรรถกถาเก่า รเิริຄมไว้ เพืຄอจะประกาศเนือความของเรืຄองทีຄทา่น
ผู้แสวงหาคณุอนัยิຄงใหญ่ ผู้ฉลาดในเรืຄองถอ้ยคาํ กาํหนดรู้เรืຄองได้
อยา่งดี รอ้ยกรองไว้ โดยชืຄอวา่ เปตวตัถุ อนัประกาศอรรถอยา่ง
ดีไว้ในเปตวตัถุนั น ตามสมควรในเรืຄองนั น ๆ โดยชืຄอวา่ คมัภีร์
ปรมตัถทีปนี มีวนิิจฉยัไม่สบัสน จบบรบิรูณ์แลว้ โดยพระบาลี
ประมาณ ๑๕ ภาณวาร ดงันั น บญุนันโดยทีຄข้าพเจ้าผูร้จนาปรมตั-
ถทีปนีนัน ได้ประสบแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งบญุนัน ขอเหล่า
สตัว์แม้ทั งปวงจงหยั ຄงลงสู่ศาสนาของพระโลกนาถ แล้วเป็น
ผู้มีส่วนแห่งวิมตุติรส ด้วยข้อปฏิบติัมีศีลเป็นต้นอนับริสทุธิຈ
ขอศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า จงดาํรงอยู่ในโลกตลอด
กาลนาน ขอให้สตัว์ทกุหมู่เหล่า จงมีความเคารพในศาสนา
ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองคนั์นเป็นนิตยนิ์รนัดร์ แม้ฝน
ก็จงหยั ຄงลงยงัพืนปฐพีดล โดยถกูต้องตามฤดกูาล ขอท่านผู้
ยินดีในพระสทัธรรมจงปกครองชาวโลกโดยธรรม เทอญ.

จบ สงัวรรณนาเปตวตัถุ

๓๔๘ เปตวัตถุ



อนัท่านพระภทัทนัตาจาริยธรรมปาละ ผูเ้ป็นนักบวชผูป้ระ-
เสริฐในหมู่มนีุ ผูอ้ยู่ในพทรติตถวิหาร รจนา

จบ บริบรูณ์

กถาสรุปท้าย ๓๔๙



อธิบายศัพท์เปตวัตถุ

กฎุมพี ผูม้อีนัจะกนิ อสิรชน ชนชั นกลาง

ขนัติ ความอดทน ความอดกลั น

โคจรคาม ขอบเขตเสน้ทางหรอืเขตบา้นทีຄภกิษุไปบณิฑบาต

ไญยธรรม ธรรมทีຄนําประโยชน์ยิຄงใหญ่มาสูผู่รู้ ้

ดษุณีภาพ โดยอาการสงบ โดยอาการนิຄง

โดยปริยาย โดยบางสว่น โดยนยั โดยเขา้ใจได้เองแม้ไม่ได้แสดง
ออกอยา่งชดัแจง้

ต้นกลัปพฤกษ์ ตน้ไม้ในตาํนานทีຄเลา่วา่ เมืຄอผู้ใดอยากได้สิຄงของ
อนัใด กส็ามารถไปสอยเอาไดส้มปรารถนาตามตอ้งการทีຄตน้
กลัปพฤกษ์ คอืจะมีของทพิย์ให้สอยไปใช้ตามความตอ้งการ
ของผูน้ั น

ทายก ผูใ้หท้านทีຄเป็นผูช้าย

ทายิกา ผูใ้หท้านทีຄเป็นผูห้ญงิ

ท้าวสกักะ พระอนิทร์ เทวราชทีຄเป็นใหญ่ในสวรรคช์ั นดาวดงึส์

ทคุติ ภพภมูชิั นตํຄาทีຄผูม้บีาปจะไปเกดิ

๓๕๐ เปตวัตถุ



ทติุยสงัคีติ การสงัคายนาครั งทีຄ ๒ กระทาํทีຄเมอืงเวสาลี เมืຄอพระ-
พทุธเจา้ปรนิิพพานไปแลว้หนึຄงรอ้ยปี

ทศีุล ไมม่ศีลี ผดิศลี

ทาํกาละ ตาย

ทาํประทกัษิณ เดนิรอบเวยีนไปทางขวา

ไทยธรรม วตัถุทีຄจะนําไปบาํเพญ็ทาน

ธมกรก ทีຄกรองนํา เป็นบรขิารหนึຄงของพระภกิษุมไีวใ้ชก้รองนําดืຄม

นิตยภตั ภตัตาหารทีຄถวายแก่พระภกิษุเป็นนิจ

นําทกัษิโณทก นําทีຄเทลงในพธิกีรรมอุทศิกุศลไปใหผู้ล้ว่งลบั

ปฐมมหาสงัคีติ การสงัคายนาครั งทีຄ ๑ กระทาํทีຄเมอืงราชคฤห์ เมืຄอ
พระพทุธเจา้ปรนิิพพานไปแลว้สามเดอืน

ปัจฉาสมณะ พระผูต้ดิตามไปดว้ย

ปฏิคาหก ผูร้บัทาน

ปริพาชิกา นกับวชหญงินอกศาสนาจาํพวกหนึຄงในครั งพทุธกาล

ผา้อนุวาต ผา้ชินสว่นหนึຄงในการตดัเยบ็จวีร อยู่แถบชาย ๆ ของ
ผา้จวีร

ผา้แคว้นกาสี ผา้ทีຄทอโดยชาวเมอืงพาราณสี เป็นผา้ทีຄนิยมวา่คณุ-
ภาพดมีากในครั งพทุธกาล ปัจจุบนัทีຄเมอืงพาราณสยีงัมฝีีมอื
การทอผา้ดั งเดมิอยู่

พระเวฬวุนั กลนัทกนิวาปวิหาร วดัเวฬุวนัป่าไผ่ทีຄเมอืงราชคฤห์

อธิบายศัพท์เปตวัตถุ ๓๕๑



ทีຄซึຄงเดมิทเีป็นทีຄเลียงอาหารกระแต

พทุธนัดร ชว่งเวลาจากศาสนาของพระพทุธเจา้พระองคห์นึຄงไปถงึ
ศาสนาของพระพทุธเจา้อกีพระองคห์นึຄง

พทุธปุบาทกาล ชว่งเวลาทีຄมพีระพทุธศาสนา

พระโลกนาถ พระผูเ้ป็นทีຄพึຄงของชาวโลกหมายถงึพระพทุธเจา้

ภมุมเทพ ภมูเิทวดา เทวดาซึຄงสงิสถติตามภมูปิระเทศต่าง ๆ

มจัฉริยะ ความตระหนีຄ

มิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผดิจากทาํนองคลองธรรม

มนสิการ การพจิารณา

ยมโลก โลกเบืองตํຄา ภพภมูเิบืองตํຄา

ยญั พธิกีารบชูา เซ่นสรวงสกัการะ

รกุขเทวดา เทวดาทีຄสงิสถติอยูต่ามตน้ไม้

วิชชาและจรณะ ความรูท้ีຄดแีละความประพฤตทิีຄดี

วจีทจุริต วาจาทีຄไปทางอกุศล

วจีสจุริต วาจาทีຄไปทางกุศล

สามีจิกรรม การกระทาํอนัสมควร เรืຄองทีຄควรทาํ

สมณศากยบตุร พระภกิษุซึຄงเป็นนกับวชในศาสนาของพระพทุธ-
เจา้

สงัเวช สลดใจจากการเหน็สจัธรรมความจรงิ

๓๕๒ เปตวัตถุ



สงัวรรณนา บรรยายความอยา่งพถิพีถินั

สงัคายนา การรอ้ยกรองแยกแยะธรรมะเป็นหมวดหมู่เพืຄอสะดวก
ในการดาํรงรกัษาสบืทอดและทอ่งจาํ

สปัปายะ ทีຄสบายเหมาะแก่การประกอบกจิทางธรรม

สปับรุษุ คนดี

สปัปริุสธรรม ธรรมะของคนดี ธรรมะทีຄทาํใหเ้ป็นคนดี

อรรถ ความหมายคาํอธบิายของเรืຄองราวหรอืของถอ้ยคาํ

อตัถปุปัตติเหตุ เรืຄองทีຄเกดิขึนโดยบงัเอญิ อนัเป็นเหตุให้ได้เป็น
โอกาสสั ຄงสอนแยกแยะแจกแจงในสิຄงทีຄมคีณุคา่ในสิຄงทีຄเป็นประ-
โยชน์

อนัเตวาสิก ลกูศษิย์

อญัชลีกรรม การแสดงอาการคารวะ

อธิบายศัพท์เปตวัตถุ ๓๕๓





ของฝากท้ายเล่ม

ทา่นสาธุชนทั งหลายชายหญงิ เวลามปัีญหาชวีติประเดประดงั
ขึนมา หรอืเวลาประสบความผดิหวงัอยา่งแรง เวลาถงึคราวอบัจน
หนทางแกปั้ญหาไมต่ก ไมรู่จ้ะตดัสนิใจเลอืกทางชวีติไปทางใดดี จะ
เลียวซา้ยหรอืจะหนัไปทางขวา ในขณะทีຄเหตุการณ์ต่าง ๆ มาทาํให้
วุน่วายใจนั น อยา่เพิຄงรบีดว่นตดัสนิใจแก้ปัญหาอยา่งมทุะลุ จะไม่
เกดิประโยชน์อะไร มแีต่เสยีกบัเสยี หรอืบางทกี็คดิรา้ยทาํลายตน
เองและผูอ้ืຄน ประชดประชนัชวีติต่าง ๆ นา ๆ แลว้เมืຄอเหตุการณ์
ผา่นไป จะมานั ຄงเสยีใจวา่ไมน่่าทาํ

ขอแนะนําทา่นสาธุชนทั งหลายวา่ เวลามีเรืຄองคบัขนัทั งหลาย
ดงัทีຄบรรยายมาขา้งตน้เกดิขึน ให้หนัหลงักลบัมานั ຄงสาํรวมจติสวด
มนต์ไหว้พระดีกวา่ แลว้จะบงัเกดิปัญญาสามารถรู้วธิีแก้ปัญหาได้
อยา่งอศัจรรยใ์จ เพราะวา่ บารมขีองพระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระ
สงฆเจา้ และเทวดาทั งหลาย ทา่นจะดลใจใหรู้ว้ธิแีกไ้ขใหเ้จอวธิทีีຄดี
ทีຄสดุ สญูเสยีน้อยทีຄสดุ หรอืไมท่า่นกจ็ะไปชกัจงูคนทีຄเคยมบีุญบารมี
เนืຄองกบัเรามาชว่ยเหลอืเกือหนุน

ถงึแมว้า่ชว่งเวลาทีຄเรามีปัญหาจะทาํให้จติใจเราฟุ้งซ่านจาํบท
สวดมนต์ไม่ได้ ก็ให้เอาหนงัสอืสวดมนต์มาอ่านออกเสยีงไป อ่าน
ผดิบา้งถกูบา้งเพราะใจไม่สงบ กย็งัดกีวา่นั ຄงคดิใหก้ลุม้ประสาทเสยี
เปลา่ ๆ หรอืถา้มนัวุน่วายจรงิ ๆ กใ็หถ้อืโอกาสออกไปทาํบุญไหว้

ของฝากท้ายเล่ม ๓๕๕



พระไหว้เจดยี์ไหว้พระพทุธรปูศกัดิ ຈสทิธิ ຈทีຄไม่หา่งไกลบา้นเรามาก
นกั อธษิฐานขอพรขอบารมีทา่นให้รู้วธิีแกไ้ขทีຄดีทีຄสดุ และก็อยา่
ตั งหน้าตั งตาไปขอทา่นอยา่งเดยีว เอาอะไรไปถวายทา่นดว้ย เชน่
ดอกไม้ ธปู เทยีน เตรยีมเงนิไปหยอดตู้อนุโมทนาทีຄนั ຄนดว้ย มกีีຄตู้
จงหยอดให้ครบทกุตู้ ไมม่เีงนิมากก็แลกเหรยีญบาทไปหยอดก็ยงั
ดี แต่จงตั งจติทาํทานดว้ยความเคารพ อยา่แสดงอาการเหมอืนเอา
ของไปทิง เพราะวา่การทาํบุญโดยเคารพจะชว่ยใหเ้รามเีดชบารมทีีຄ
จะแกปั้ญหาชวีติได้ แต่ถา้ทาํบุญโดยไมเ่คารพ เราจะไรเ้ดชบารมทีีຄ
จะนํามาแกปั้ญหาตวัเองและคนรอบขา้งได้

จงจาํไวใ้หม้ั ຄน สาํเหนียกไวใ้นใจวา่ เมืຄอเจอปัญหาชวีติ จงชนะ
ปัญหาทั งหลายดว้ยความดี อยา่คดิวา่จะไปเอาชนะไดด้ว้ยความชั ຄว
ความเลว ถา้เอาความเลวไปสู้ จะมแีต่แพก้บัแพ้ เริຄมตน้กแ็พใ้จตวั
เอง พา่ยแพก้เิลสตวัเอง คอืกเิลสความโลภ ความโกรธ ความหลง
ไปแลว้ ต่อไปกจ็ะไปแพค้นอืຄน พา่ยแพใ้นเกมชวีติ รวมความวา่ ถา้
ตั งตน้ดว้ยความชั ຄวความเลวแลว้ แพห้มด จนกระทั ຄงตอ้งสญูเสยีทกุ
สิຄงทุกอยา่งในชวีติไป

เมืຄอเจอปัญหาชวีติอบัจนหนทางขึนมา ขั นแรกตอ้งตั งตนไวใ้ห้
ชอบ ตั งตนไวใ้นความดี ตั งตนไวใ้นทาน ศลี สวดมนตภ์าวนา ไหว้
พระ แผ่เมตตา อโหสิ ขอขมา ใหอ้ภยั อุทศิสว่นกุศล กตญัรููค้ณุ
คน ตั งตนไวใ้หช้อบ อยา่งนีใหม้ ั ຄนคงอยู่เถดิ ปัญหาทั งหลายไม่วา่
ใหญ่เพยีงใด เราจะสามารถชนะได้ จะสามารถแกไ้ข คลีຄคลายสลาย
ปัญหาไปไดห้มด

ฉะนั นทา้ยหนงัสอืเลม่นีจงึรวบรวมคาํอธษิฐานดี ๆ มาใหท้า่น
สาธุชนนําไปใช้ เอาไปอธษิฐานบอ่ย ๆ บทไหนชอบและถกูจรติ
จงเอาไปอธษิฐานทกุวนั ทอ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อ่านไปตามหนงัสอื

๓๕๖ เปตวัตถุ



ทาํใจใหส้บาย แลว้ชวีติของทา่นจะดขีึนเรืຄอย ๆ มปัีญหาอะไรกจ็ะ
แกไ้ขได้งา่ย ความทุกขก์งัวลใจกจ็ะน้อยลง ปฏบิตัธิรรมกจ็ะบรรลุ
ผลไดเ้รว็

ขอให้ทา่นสาธุชนจงได้ประโยชน์จากหนงัสอืทั งเลม่ และโดย
เฉพาะอยา่งยิຄง ขอใหไ้ดป้ระโยชน์จากของฝากทา้ยเลม่เถดิ

ขออนุโมทนา
พระชมุพล พลปฺโญ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

ของฝากท้ายเล่ม ๓๕๗



บทปลงสังขาร

มนุษยเ์ราเอ๋ย เกดิมาทาํไม
นิพพานมสีขุ อยูใ่ยมไิป
ตณัหาหน่วงหนกั หน่วงชกัหน่วงไว้
ฉนัไปมไิด้ ตณัหาผกูพนั
หว่งนั ຆนพนัผกู หว่งลกูหว่งหลาน
หว่งทรพัยส์นิศฤงคาร จงสละเสยีเถดิ
จะไดไ้ปนิพพาน ขา้มพน้ภพสาม
ยามหนุ่มสาวน้อย หน้าตาแชม่ชอ้ย
งามแลว้ทกุประการ แก่เฒา่หนงัยาน
แต่ลว้นเครื องเหมน็ เอน็ใหญ่เกา้รอ้ย
เอน็น้อยเกา้พนั มนัมาทาํเขญ็
ใหร้อ้นใหเ้ยน็ เมื อยขบทั ຆงตวั
ขนคิຆวกข็าว นยัน์ตากม็วั
เสน้ผมบนหวั ดาํแลว้กลบัหงอก
หน้าตาเวา้วอก ดนู่าบดัสี
จะลุกกโ็อย จะนั งกโ็อย
เหมอืนดอกไมโ้รย ไมม่เีกสร
จะเขา้ที นอน พงึสอนภาวนา
พระอนิจจงั พระอนตัตา
เราทา่นเกดิมา รงัแต่จะตาย
ผูด้เีขญ็ใจ กต็ายเหมอืนกนั
เงนิทองทั ຆงนั ຆน มติดิตวัไป
ตายไปเป็นผี ลกูเมยีผวัรกั

๓๕๘ เปตวัตถุ



เขาชกัหน้าหนี เขาเหมน็ซากผี
เปือยเน่าพพุอง หมูญ่าตพิี น้อง
เขาหามเอาไป เขาวางลงไว้
เขานั งรอ้งไห้ แลว้กลบัคนืมา
อยูแ่ต่ผูเ้ดยีว ป่าไมช้ายเขยีว
เหลยีวไมเ่หน็ใคร เหน็แต่ฝงูแรง้
เหน็แต่ฝงูกา เหน็แต่ฝงูหมา
ยืຆอแยง่กนักนิ ดนู่าสมเพช
กระดกูกเูอ๋ย เรี ยรายแผน่ดนิ
แรง้กาหมากนิ เอาเป็นอาหาร
เที ยงคนืสงดั ตื นขึຆนมนิาน
ไมเ่หน็ลกูหลาน พี น้องเผา่พนัธุ์
เหน็แต่นกเคา้ จบัเจา่เรยีงกนั
เหน็แต่นกแสก รอ้งแรกแหกขวญั
เหน็แต่ฝงูผี รอ้งไหห้ากนั
มนุษยเ์ราเอ๋ย อยา่หลงนกัเลย
ไมม่แีก่นสาร อุตสา่หท์าํบุญ
คํຆาจนุเอาไว้ จะไดไ้ปสวรรค์
จะไดท้นัพระพทุธเจา้ จะไดเ้ขา้นิพพาน

อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
อหํ วนฺทามิ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ

ของฝากท้ายเล่ม - บทปลงสังขาร ๓๕๙



คาถาเงินล้าน
ของพระเดชพระคณุหลวงพอ่พระราชพรหมยาน (ฤๅษลีงิดาํ)

วดัจนัทาราม (ทา่ซุง) ต.นําซมึ อ.เมอืง จ.อุทยัธานี
ศษิยห์ลวงปู่ ปาน วดับางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา

(นะโม ๓ จบ เพื อเป็นการระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา้ ก่อนสวดคาถา)

• สมัปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลบั หรอื คาถาอภญิญา)

• นาสงัสิโม (คาถาพญาเต่าเรอืน หรอื คาถาพระพทุธกสัสป)

• พรหมา จะ มหาเทวา สพัเพยกัขา ปะรายนัติ (คาถา
ตดัอุปสรรคลาภทีຄจะมา)

• พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวนัตเุม (คาถาเงนิ
แสน)

• มหาปญุโญ มหาลาโภ ภะวนัตเุม (คาถาลาภมาไม่ขาด
สาย)

• มิเตพาหหุะติ (คาถาเงนิลา้น)

• พทุธะ มะอะอุ นะโมพทุธายะ วิระทะโย วิระโคนายงั
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พทุธสัสะ
มานี มามะ พทุธสัสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพทุธเจา้)

• สมัปะติจฉามิ (คาถาเรง่รดัลาภใหไ้ดเ้รว็ขึน)

• เพง็ ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๅ ๆ (คาถามหาลาภของโบราณ)

(บชูา ๙ จบ ตวัคาถาตอ้งวา่ทั ຆงหมด)

๓๖๐ เปตวัตถุ



คาถานีเป็นคาถามหาลาภ จะชว่ยให้ผู้ทีຄทอ่งดว้ยความเคารพมีลาภ
ไม่ขาดแคลนตามสมควรแก่วาสนาบารมี ก่อนจะวา่คาถาให้นึกถงึพระ-
พทุธเจา้และทา่นเจา้ของคาถาดว้ยความเคารพก่อน การทอ่งคาถาจะทอ่ง
ในอริยิาบถใดหรอืเวลาใดกไ็ด้ ขอเพยีงให้ทอ่งดว้ยใจเคารพ ถา้ผู้ทอ่งมี
การให้ทานดว้ย จะทาํให้คาถาให้ผลดียิຄงขึน ถา้ทอ่งคาถาก่อนให้ทาน
ขณะใหท้าน และหลงัใหท้านดว้ย คาถายิຄงมพีลงั ยิຄงถา้ทาํจติใหเ้ป็นสมาธิ
ขณะทอ่งดว้ยก็ยิຄงดี วนัหนึຄงอยา่งน้อยให้ทอ่งคาถา ๙ จบ ถา้ยิຄงทอ่งมาก
จบเทา่ไหร่ไดย้ิຄงดี จะไม่อตัคดัขาดแคลนในสิຄงทั งปวง รกัษาศลี ๕ ดว้ยยิຄง
ดมีากขึน

ของฝากท้ายเล่ม - คาถาเงินล้าน ๓๖๑



จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ

๑. พระโพธิสตัว์ไม่ปรารถนาเลยว่าร่างกายจะไม่มีโรค
ภยัไข้เจบ็

(มโีรคภยัไขเ้จบ็เป็นธรรมดา)

๒. พระโพธิสตัวค์รองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภยนั-
ตราย

(มภียัอนัตรายเป็นธรรมดา)

๓. พระโพธิสตัว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีอปุสรรคใน
การชาํระจิตให้บริสทุธิຈ

(ยอ่มมอุีปสรรคเป็นธรรมดา)

๔. พระโพธิสตัวไ์ม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารขดัขวาง
การปฏิบติัภารกิจ

(จะตอ้งมมีารมาขดัขวางการปฏบิตัโิพธจิติเป็นธรรมดา)

๕. พระโพธิสตัวคิ์ดว่าจะทาํงานให้นานทีຄสดุ โดยไม่ปรารถนา
จะให้สาํเรจ็ผลเรว็

(ปลอ่ยวางเรืຄองกาลเวลา ทาํงานเพืຄองาน)

๖. พระโพธิสตัว์คบเพืຄอนโดยไม่ปรารถนาว่าจะได้ผล
ประโยชน์จากเพืຄอน

(รกัผูอ้ืຄนดว้ยความบรสิทุธิ ຈใจ)

๓๖๒ เปตวัตถุ



๗. พระโพธิสตัว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะให้คนอืຄนตามใจ
ตนเองเสมอไปทุกอย่าง

(ไมม่คีวามเหน็แก่ตวั)

๘. พระโพธิสตัวท์าํความดีกบัคนอืຄน ไม่ปรารถนาสิຄงตอบ-
แทน

(ตอ้งการใหค้นอืຄนพน้ทกุข)์

๙. พระโพธิสตัวเ์หน็ลาภแล้ว ไม่ปรารถนาจะมีหุ้นส่วน
ด้วย

(ไมป่รารถนาในลาภและสรรเสรญิ)

๑๐. พระโพธิสตัว์ เมืຄอถกูใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทาแล้ว
ไม่ปรารถนาจะได้โต้ตอบหรือฟ้องร้อง

(การใสร่า้ยป้ายสี ตเิตยีน นินทา เป็นธรรมดาของโลก)

จรยิธรรมทั ง ๑๐ ประการนี เป็นการปฏบิตัิธรรมชั นสงูของพระโพธ-ิ
สตัว์ทกุพระองค์ เรยีกวา่ “มหาอุปสรรค” ซึຄงถา้ทา่นผู้ปฏบิตัิธรรมนํามา
ทอ่งทุกวนั จะชว่ยขดัเกลาจติใจใหด้งีาม ชว่ยใหง้า่ยต่อการบรรลุมรรคผล
นิพพาน

ของฝากท้ายเล่ม - จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ ๓๖๓



คำอุทิศส่วนกุศลเวลาบำเพ็ญทาน

อิทงั เม ปุญญงั ผลบุญอนันี ทีຄขา้พเจา้ได้น้อมถวาย ขอ
ใหเ้ป็นปัจจยั แก่มรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลอนัใกลนี้ดว้ย
เทอญ

อิทงั เม ทานัง ผลทานอนันี ทีຄขา้พเจา้ได้น้อมถวาย ขอ
ให้ถงึ แก่ บดิามารดา วงศาคณาญาติ และมติรสหาย เปรต
อสรุกาย เทวดาทั งหลาย สรรพสตัวท์ั งหลาย เจา้กรรมนายเวร
พระภมูเิจา้ทีຄ และบรวิารของพระภมูเิจา้ทีຄ ทีຄบา้นของขา้พเจา้
ทีຄทาํงานของขา้พเจา้ ขอให้ได้รบั เอากุศลอนันี ทีຄขา้พเจา้ได้
น้อมถวาย สินกาลนานเทอญ

๓๖๔ เปตวัตถุ



คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
ของพระอาจารยจ์าํเนียร สลีเสฏฺโฐ วดัถําเสอื อ.เมอืง จ.กระบีຄ

กายกรรม ๓ วจกีรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดอีนัใด เป็น
บุญกุศล ทีຄขา้พเจา้ได้กระทาํแลว้ ดว้ยกาย วาจา ใจ ในอดตี-
ชาติก็ดี ปัจจบุนัชาติก็ดี ขอให้ถงึ แก่ทา่นทั งหลาย ทีຄมีภพมี
ภมูิ มีชาติเป็นแดนเกดิ มีชรามรณะ มีจติ มีชวีติ มีวญิญาณ
มีขนัธสนัดาน มีวบิากแหง่กรรม มีการกระทาํ เจา้กรรมนาย-
เวร เจา้การบญัชี จตุโลกบาลทั ง ๔ ยมบาล มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖
พรหม ๒๐ อบายภมูทิั ง ๔ บดันีขา้พเจา้ ไดส้รา้งกองการกุศล
มผีลทานผลศลี ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอใหถ้งึ แก่ทา่นทั ง
หลาย ทีຄขา้พเจา้ ไดล้ว่งเกนิ ทาํกรรมไว้ ดว้ยกายกด็ี ดว้ยวาจา
ก็ดี ดว้ยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไมรู่้ก็ดี ต่อหน้า
กนักด็ี ลบัหลงักนักด็ี ขอใหท้า่นทั งหลาย จงอโหสกิรรม ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ ตั งแต่บดันี เป็นตน้ไป อยา่มเีวรภยั เกดิชาตหินึຄงภพ
ใด ขอใหไ้ดส้รา้ง แต่กรรมดี สรา้งบารมขีองตน ใหพ้น้ภยัพาล
ลุลว่งบว่งมาร ในอนาคตกาล อนัใกลนี้ ดว้ยเทอญ

ขา้พเจา้คดิจะประกอบกจิการอนัใด ทีຄไม่ผดิทาํนองคลอง
ธรรม ขอให้สาํเรจ็สมปรารถนา เป็นอศัจรรย์ เหนือมนุษย์ทั ง
ปวง

ของฝากท้ายเล่ม - คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ ๓๖๕



คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชมุพล พลปฺโญ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

อมิงั มจิฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุตยิมัปิ อมิงั มจิฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะตยิมัปิ อมิงั มจิฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ขา้พเจา้ขอถอนคาํอธษิฐาน ถอนคาํสาป ถอนคาํแชง่ ทีຄขา้พเจา้
ไดต้ั งขึน ถงึพรอ้มแลว้ ดว้ยกเิลส ดว้ยตณัหา ดว้ยอุปาทาน ดว้ย
ราคะ ดว้ยโทสะ ดว้ยโมหะ ดว้ยมานะ ดว้ยมจิฉาทฏิฐิ เป็นไป
เพืຄอความพยาบาทเบยีดเบยีน สรา้งเวรสรา้งกรรม ไมป่ระกอบดว้ย
ธรรม ไม่ประกอบดว้ยวนิยั ไม่ประกอบดว้ยกุศล ไม่ประกอบดว้ย
ปัญญา ไมป่ระกอบดว้ยบารมี ทีຄขา้พเจา้ไดอ้ธษิฐานไว้ สาปไว้ แชง่
ไว้ ในอดตีชาตกิด็ี ปัจจบุนัชาตกิด็ี ระลกึไดก้ด็ี ระลกึไม่ไดก้ด็ี ทั ง
หมดทั งสิน

ขา้พเจา้ขออา้งเอาพระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระสงฆเจา้ แม่
พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลงิ แม่พระพาย และเทวดาทั ง
หลายทั งปวง มาเป็นพยาน วา่ขา้พเจา้ขอถอนคาํอธษิฐานเหลา่นั น
ถอนคาํสาปเหลา่นั น ถอนคาํแชง่เหลา่นั น รอ้ยหน พนัหน หมืຄนหน
แสนหน ลา้นหน โกฏหิน ณ กาลบดัเดีງยวนีดว้ยเทอญ

นะถอน โมถอน พทุถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พทุคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พทุ ธา ยะ

ขา้พเจา้ขอยกโทษ อโหสกิรรม และใหอ้ภยั ในความบกพรอ่ง
ผดิพลาด ของสรรพสตัว์ ทั งหลายทั งปวง ทกุชวีติ ทุกจติวญิญาณ

๓๖๖ เปตวัตถุ



ในทีຄทกุสถาน ในกาลทกุเมืຄอเทอญ

พระชมุพล พลปฺโญ เขยีนเมืຄอ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
คาํอธษิฐานขา้งบนนี ถา้ใครใช้อธษิฐานทุกวนั จะชว่ยลดวบิากกรรม

เวรกรรมทางใจลงไดอ้ยา่งมาก

พระชมุพล พลปฺโญ
๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

ของฝากท้ายเล่ม - คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ๓๖๗



คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน
โดย พระชมุพล พลปฺโญ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ขา้พเจา้ขออาราธนาบารมีของพระพทุธเจา้ทุกพระองค์ พระ
ปัจเจกพทุธเจา้ทกุพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธสิตัวท์ุกองค์
พรหมทกุองค์ เทวดาทุกองค์ พอ่แม่ครบูาอาจารย์และผู้มพีระคณุ
ทุกทา่น จงมาสถติอยูเ่หนือเศยีรเกลา้ของขา้พเจา้ ขอใหค้าํอธษิฐาน
ของขา้พเจา้ศกัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈจงทกุประการเทอญ

บุญกุศลทีຄขา้พเจา้บาํเพญ็มาในอดตีชาตกิด็ี ในปัจจุบนัชาตกิด็ี
และทีຄจะบาํเพญ็ไปจนกวา่ทีຄจะถงึซึຄงพระนิพพานก็ดี ทีຄจะให้ผลแก่
ขา้พเจา้เพยีงใด ขา้พเจา้ขออุทศิสว่นกุศลนั น ใหแ้ก่จติวญิญาณทกุ
ดวง ทั งหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏจิกัรวาล อนนัตจกัรวาล ขอใหท้า่นทั ง
หลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั น และจงพลนับงัเกดิเป็นเครืຄองสกั-
การะบรรณาการอนัเป็นทพิย์ ทีຄทา่นยนิดพีอใจเป็นรอ้ยเทา่พนัทวทีีຄ
ทา่นตอ้งการ ขอใหท้า่นจงเจรญิดว้ยอายุ วรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ
ธรรมสาร สมบตัิ พพิฒันมงคล สมบรูณ์พนูผล ดว้ยลาภ ยศ สขุ
สรรเสรญิ และอธบิดอีนัเป็นทพิยย์ิຄงยิຄงขึนไป ทา่นคดิปรารถนาสิຄงใด
ขอจงได้สาํเรจ็สมความปรารถนาทุกสิຄงทุกประการตลอดเวลา ขอ
ใหท้า่นจงสถติอยูใ่นฐานะบดิา มารดา ชว่ยบาํรงุรกัษาขา้พเจา้ซึຄงอยู่
ในฐานะลกูสาว-ลกูชาย ใหป้ราศจากภยัอนัตรายจะมาแผว้พาน ขอ
ใหเ้จรญิรุง่เรอืงในทุกสิຄงทุกประการ จนกวา่จะเขา้ถงึซึຄงพระนิพพาน
ในอนาคตกาลอนัใกลนี้ดว้ยเทอญ

อนึຄง บุญใดทีຄทา่นทั งหลายไดบ้าํเพญ็มาทุกภพทุกชาติ ขา้พเจา้
ขออนุโมทนา ขอใหข้า้พเจา้จงมสีว่นแหง่บุญนั นจงทกุประการ ขอ
อุทศิบุญจากการอนุโมทนานี ให้แก่เจา้กรรมนายเวรและเทวดาทีຄ

๓๖๘ เปตวัตถุ



รกัษาขา้พเจา้ ขอป่าวประกาศคณุงามความดีของทา่น ไปตลอด
หมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏจิกัรวาล อนนัตจกัรวาล จติวญิญาณทุกดวง
ทกุเทวสมาคม ทกุเทวสภา จงรบัรูร้บัทราบ คณุงามความดี ทีຄทา่น
ไดท้าํแลว้ จงทกุประการเทอญ

สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยลว่งเกนิทา่นทั งหลายดว้ยกายกรรม วจ-ี
กรรม มโนกรรม ในอดตีชาตกิด็ี ปัจจุบนัชาตกิด็ี ขา้พเจา้ขอกราบ
แทบเทา้ขอขมา ขอทา่นทั งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสกิรรม
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยเทอญ

สิຄงใดทีຄทา่นทั งหลายได้เคยลว่งเกนิขา้พเจา้มาในอดตีชาติก็ดี
ปัจจบุนัชาตกิด็ี ขา้พเจา้ขอยกโทษอโหสกิรรมใหท้ั งหมดทั งสิน

ขออุทศิกุศล ไปกบักระแสเมตตาจติของทา่น ลกูหลานบรวิาร
และผูท้ีຄเกีຄยวขอ้งกบัทา่น จะอยูภ่พใดภมูใิด ขอจงไดร้บับุญกุศลจาก
ขา้พเจา้ จงทกุประการเทอญ

ขอทา่นทั งหลายจงชว่ยเสรมิพลงับารมแีก่ขา้พเจา้ เมืຄอขา้พเจา้
คดิจะประกอบกจิการอนัใด ทีຄไม่ผดิทาํนองคลองธรรม ขอให้พลนั
สาํเรจ็เป็นอศัจรรยเ์หนือมนุษยท์ั งปวงดว้ยเทอญ

ขออญัเชญิพระศรอีารยิ์ เจา้แมก่วนอมิ พระกษติคิรรภโ์พธสิตัว์
พระอรหนัตจ์ีกง เซยีนทั งแปด พระอศิวรนารายณ์ พระอนิทร์ พระ
พรหม พระยม พระกาล ทา้วจตุโลกบาลทั ง ๔ แมพ่ระธรณี แมพ่ระ
คงคา แม่พระเพลงิ แม่พระพาย พระโพธสิตัว์ทั งหลาย เทวดาทั ง
หลาย นายนิรยิบาลทั งหลาย ทา่นผู้มตีาทพิย์ หูทพิย์ ใจทพิย์ทั ง
หลาย ทา่นผูม้วีชิชา อภญิญา ปฏสิมัภทิาทั งหลาย จงมารบัเอาสว่น
กุศล และเป็นพยานในการสรา้งกุศลและอุทศิสว่นกุศล พรอ้มทั งนํา
ขา่วคาํอธษิฐานของขา้พเจา้ ไปบอกกลา่วแก่สรรพสตัวใ์หรู้ท้ ั ຄวหน้า
กนัทกุภมูทิกุชั น และชว่ยทาํคาํอธษิฐานนั นใหเ้ป็นจรงิดว้ยเทอญ

ของฝากท้ายเล่ม - คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน ๓๖๙



(คาํแผบ่ารมกุีศลมหาอธษิฐานนีຆ ถา้ใครใชอ้ธษิฐานทกุวนัจะชว่ยเสรมิ
บารมใีหส้าํเรจ็ผลดงัใจปรารถนาทุกประการ)

(ไม่สงวนลิขสิทธิ ຉ เอาไปพิมพเ์ผยแพร่ได้)

๓๗๐ เปตวัตถุ



คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยกระทาํไปโดยไม่สมควรแก่ศกัดิ ຈศรี
และฐานะ กระทาํไปโดยไมล่ะอายต่อบาป ไมเ่กรงกลวัต่อบาป

ได้เคยหกัหลงัทรยศ คดโกง ต่อทา่นผู้มพีระคณุ ผู้มบีุญ-
คณุ ต่อทา่นผูม้คีวามซืຄอสตัย์ จงรกัภกัดี จรงิใจ ต่อขา้พเจา้

ไดเ้คยลบหลู่ลว่งเกนิ ต่อทา่นผูม้คีณุธรรมอนัสงูสง่ เพราะ
ความรู้เทา่ไม่ถงึการณ์ก็ดี หรอืเพราะความเยอ่หยิຄงถอืดี ยก
ตนขม่ทา่น มาในอดตีชาตกิด็ี ปัจจุบนัชาตกิด็ี

บดันีขา้พเจา้สาํนึกผดิแลว้ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิแลว้ ขา้พ-
เจา้ขอสง่จติไปกราบแทบเทา้ ขอขมาขอลาโทษ ต่อทุกทา่น ทีຄ
ขา้พเจา้ไดเ้คยลว่งเกนิ มาแลว้ทั งหลาย

ขอพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุก ๆ พระองค์ ไดโ้ปรดเมตตามา
เป็นพยาน ในการขอขมาขอลาโทษ ณ กาลครั งนีดว้ยเทอญ

ขอใหข้า้พเจา้ พน้จากทุกขโ์ทษเวรภยัทั งปวง พน้จากเคราะห์
กรรมทั งปวง พน้จากคาํสาปแชง่ทั งปวง พน้จากโรคประสาท
ทั งปวง พน้จากความเดอืดรอ้นกระวนกระวายใจทั งปวง ณ
กาลบดัเดีງยวนีดว้ยเทอญ

ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย ๓๗๑



คำประกาศโทษตน
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐

ขา้พเจา้ขอป่าวประกาศโทษตนต่อเทวดาผูท้รงเกยีรติทั ง
หลายทั งปวง

อนัตวัขา้พเจา้นี ไดม้คีวามเคารพต่อพระพทุธเจา้ พระธรรม-
เจา้ พระสงฆเจา้ วา่เป็นสรณะทีຄพึຄงอนัสงูสดุมานานแลว้ แต่มี
ความชั ຄวทีຄยงัแกไ้ขไม่หมดอยู่หลายขอ้ และมีความดีทีຄยงัทาํ
ไม่ลุลว่งอยู่หลายประการ ถอืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งของขา้พเจา้
อยา่งยิຄง

ขา้พเจา้ขอกราบขอขมาขอลาโทษต่อพระพทุธเจา้ พระธรรม-
เจา้ พระสงฆเจา้ และเทวดาผูท้รงเกยีรติทั งหลายทั งปวง มา
ณ โอกาสนี

ขอให้เทวดาผูท้รงเกยีรติทั งหลายทั งปวง จงโปรดเมตตา
ยกโทษ อโหสกิรรม ให้อภยั และชว่ยเหลอืขา้พเจา้ ในทีຄทุก
สถาน ในกาลทุกเมืຄอเทอญ

(คาํประกาศโทษตนนีຆ ใครใชอ้ธษิฐานทกุวนัจะทาํใหจ้ติใจผอ่งใสเจรญิ
กา้วหน้าในทางธรรมเป็นที รกัแก่เทวดาทั ຆงหลายทั ຆงปวง)

๓๗๒ เปตวัตถุ



คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๔๗

ความผดิพลาดใด ๆ ทีຄขา้พเจา้ได้ก่อไว้ ในอดตีชาติก็ดี
ปัจจบุนัชาตกิ็ดี แลว้ดือดา้นไม่ยอมรบั หรอืปันโยนบาปไปให้
ผู้อืຄน ตอ้งรบัโทษเดอืดรอ้นแทน ทีຄขา้พเจา้ระลกึได้ก็ดี ระลกึ
ไมไ่ดก้ด็ี

บดันี ขา้พเจา้ไดบ้งัเกดิความละอายต่อบาป ความเกรงกลวั
ต่อบาปเป็นอยา่งยิຄง ขา้พเจา้ขอยอมรบัสาํนึกผดิ ตั งจติขอขมา
ต่อหน้าพระพทุธ ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อหน้า
พระโพธสิตัว์ทุกองค์ ต่อหน้าเทวดาทั งหลาย ต่อหน้าจติวญิ-
ญาณทกุดวง

ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทฏิฐิ ขอสาํนึกผดิใน
บาปกรรมทีຄทาํมา ต่อไปนีจะตั งตา ละชั ຄว ประพฤติดี ทาํจติ
ใหข้าวรอบ เชืຄอฟังพระพทุธเจา้ เคารพพระธรรม เดนิตามพระ
อรยิสงฆ์

ขอใหข้า้พเจา้พน้จากทุกขโ์ทษเวรภยั พน้จากเสนียดจญัไร
ขา้พเจา้จะสรา้งกุศลอนัใด ขอใหส้าํเรจ็สมปรารถนา เจรญิกา้ว-
หน้าในเสน้ทางนิพพาน คณุธรรมทกุประการจงบงัเกดิขึนใน
ใจขา้พเจา้ ณ กาลบดัเดีງยวนีดว้ย เทอญ

(คาํอธษิฐานเพื อเจรญิธรรมนีຆ ใครใช้อธษิฐานทุกวนั จะชว่ยให้จติใจ
เบกิบาน ไมเ่ศรา้หมอง เจรญิกา้วหน้าในทางธรรม)

ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม ๓๗๓



คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๑๓ กนัยายน ๒๕๔๘

ตั งเครืຄองสกัการะขึนมา (คาํวา่เครื องสกัการะนั ຆนอาจเป็นธปูเทยีนหรอื
ดอกไม้หรอืพวงมาลยัหรอืนํຆาหนึ งแกว้กไ็ด้ ถา้ไมม่อีะไรเลยให้เอาดวงจติ
ที อ่อนน้อมเป็นเครื องสกัการะ ขอเพยีงให้ทาํดว้ยความเคารพ เอาใจเป็น
ใหญ่) จากนั นอธษิฐานดงันี

เครืຄองสกัการะนี ขา้พเจา้ขอประดษิฐาน เพืຄอถวายเป็นเกยีรติ
แก่ พระโพธสิตัวท์ุกองคแ์ละบรวิารทั งปวง โดยเฉพาะอยา่งยิຄง พระ
ศรอีารยิเมตไตรยโพธสิตัวแ์ละบรวิาร พระอวโลกเิตศวรโพธสิตัวแ์ละ
บรวิาร พระกษติคิรรภโ์พธสิตัวแ์ละบรวิาร (อาจเพิ มพระโพธสิตัวท์ี เรา
เคารพเป็นพเิศษไปอกีได้ตามสะดวกและตามศรทัธา เชน่หลวงปู่ ทวดวดั
ชา้งไหแ้ละบรวิาร หลวงพอ่ปานวดับางนมโคและบรวิาร ครบูาศรวีชิยัและ
บรวิารเป็นตน้ กไ็ด)้

บุญกุศลทีຄขา้พเจา้ได้บาํเพญ็มาในอดตีชาติก็ดีปัจจุบนัชาติก็ดี
ทีຄจะให้ผลแก่ขา้พเจา้เพยีงไร ขา้พเจา้ขออุทศิกุศลนั น ให้แก่พระ
โพธสิตัวท์ุกองคแ์ละบรวิารทั งปวง จงทุกประการเทอญ

อนึຄงบุญใดทีຄพระโพธสิตัว์ทุกองค์และบรวิารทั งปวง ไดบ้าํเพญ็
มาทุกภพทกุชาติ ขา้พเจา้ขอกราบอนุโมทนา ขอให้ขา้พเจา้ จง
มสีว่นแหง่บุญนั น จงทุกประการ ขออุทศิบุญจากการอนุโมทนานี
ให้แก่เจา้กรรมนายเวรและเทวดาทีຄรกัษาขา้พเจา้ ขอป่าวประกาศ
คณุงามความดีของทา่น ไปตลอดหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏิจกัรวาล
อนนัตจกัรวาล จติวญิญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จง
รบัรูร้บัทราบ คณุงามความดี ทีຄทา่นไดท้าํแลว้ จงทุกประการเทอญ

สิຄงใดขา้พเจา้ ไดเ้คยลว่งเกนิทา่นทั งหลาย ดว้ยกายกรรม วจ-ี

๓๗๔ เปตวัตถุ



กรรม มโนกรรม ขา้พเจา้ขอกราบแทบเทา้ขอขมา ขอทา่นจงโปรด
เมตตา ยกโทษอโหสกิรรม ใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยเทอญ

สิຄงใดทีຄทา่นไดเ้คยลว่งเกนิขา้พเจา้ มาในอดตีชาตกิด็ี ปัจจุบนั-
ชาตกิด็ี ขา้พเจา้ขอปวารณาใหเ้ป็นอโหสกิรรมทั งหมดทั งสิน

ขา้พเจา้ขออุทศิกุศล ไปกบักระแสเมตตาจติ ของพระโพธสิตัว์
ทกุองคแ์ละบรวิารทั งปวง สตัวท์ั งหลายทั งปวงทั งหมืຄนโลกธาตุแสน
โกฏจิกัรวาลอนนัตจกัรวาล จงมสีว่นแหง่กุศล ทีຄขา้พเจา้ไดบ้าํเพญ็
มาจงทกุประการเทอญ

ขา้พเจา้ขอพรวา่ เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้ อุทศิกุศล แผ่เมตตา และ
อธษิฐานจติ ขอใหศ้กัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈ คลา้ยประหนึຄงวา่ ทา่นทั งหลาย
ไดโ้ปรดเมตตาบนัดาลใหเ้ป็นไปดว้ยเทอญ

(การเชื อมจติกบัพระโพธสิตัว์ทุกองค์และบรวิารทั ຆงปวงหมายถงึเรา
ได้ทาํการผกูมติรกบัทา่นผู้ที อยู่ในสายการสรา้งบารมีทั ຆงหมดทั ຆงสิຆนเลย
ฉะนั ຆนคาถาเชื อมจติกบัพระโพธสิตัว์ทกุองค์นีຆ ถา้ใครใช้ทุกวนัจะทาํให้ผู้
นั ຆนมีจติพเิศษกวา่คนธรรมดาทั วไป เวลาอธษิฐานอะไร ถา้ไม่ผดิทาํนอง
คลองธรรม จะสมัฤทธิ ຉผลงา่ยกวา่คนทั ຆงหลาย เวลาประกอบกจิการอนัเป็น
กุศลที อยู่ในขอบขา่ยการสรา้งบารมกีจ็ะสาํเรจ็งา่ย เพราะพระโพธสิตัวท์กุ
องคแ์ละบรวิารทั ຆงปวงจะมาชว่ย)

ของฝากท้ายเล่ม - คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์ ๓๗๕



คำแผ่เมตตา ๖ ทิศ
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐

สตัว์ทั งหลายทั งปวง ในทิศเบืองหน้า จงเป็นสขุเถดิ จง
พน้ทุกข์เถดิ จงมีสว่นแหง่กุศล ทีຄขา้พเจา้ได้บาํเพญ็มาแลว้
ดว้ยดี ในกาลทุกเมืຄอเถดิ

(เปลี ยน ทิศเบืຆองหน้า เป็น ทิศเบืຆองขวา, ทิศเบืຆองหลงั, ทิศเบืຆอง
ซ้าย, ทิศเบืຆองล่าง และ ทิศเบืຆองบน ตามลาํดบั เพื อใหค้รบ ๖ ทศิ)

ขอกระแสแหง่ความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตา-
จติของขา้พเจา้ จงแผ่ไปตลอดหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏจิกัรวาล
อนนัตจกัรวาล จติวญิญาณดวงใดสมัผสักระแสนี ขอใหม้สีว่น
แหง่บุญทีຄขา้พเจา้ไดบ้าํเพญ็มาแลว้จงทุกประการ จติวญิญาณ
ดวงใดทีຄรู้แลว้ ขอจงอนุโมทนาเองเถดิ จติวญิญาณดวงใดทีຄ
ยงัไมรู่้ ขอให้เทวดาผูท้รงเกยีรติทั งหลายจงบอกจติวญิญาณ
เหลา่นั นใหรู้้ เพราะเหตุทีຄไดอ้นุโมทนาในกุศลทีຄขา้พเจา้ไดบ้าํ-
เพญ็ จติวญิญาณเหลา่นั นจงเป็นสขุพน้ทุกขท์ั งปวง ความปรารถนา
ทีຄดีงามของจติวญิญาณเหลา่นั นจงเตม็รอบบรบิรูณ์ทุกประ-
การดว้ยเถดิ

เทวดาผูท้รงเกยีรติองค์ใดทีຄนํากระแสจติของขา้พเจา้ไป
ปรากฏในทีຄต่าง ๆ ขอให้มสีว่นในบุญของขา้พเจา้จงทุกประ-
การ

๓๗๖ เปตวัตถุ



คำอธิษฐานที่พุทธคยา
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอให้ขา้พเจา้ได้รู้แจง้แทงตลอดบรรลุ เขา้ถงึตามในสิຄงทีຄพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รสัรูแ้จง้ทีຄโพธมิณฑล

ขอใหข้า้พเจา้มบีารมยีิຄงใหญ่ถงึพรอ้มดว้ยทรพัย์ สขุภาพ ปัญญา
อภญิญา คณุธรรมและบรวิาร เพืຄอทีຄจะสบืพระศาสนาของพระโคดม
สมัมาสมัพทุธเจา้

เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้คดิประกอบในกจิอนัเป็นกุศล ขอให้เทวดา
และมนุษย์ทั งปวงชว่ยเกือหนุนและโอนอ่อนผอ่นตามอุปถมัภ์คําชู
ใหก้จิการนั นสาํเรจ็เป็นอศัจรรย์

ขอใหจ้ติของขา้พเจา้ใกลช้ดิกบัพระพทุธคณุเป็นทีຄยิຄงจนสามารถ
เขา้ถงึคณุธรรมอนัพเิศษทั งปวงอนัเป็นสว่นวชิชา อภญิญา ปฏสิมั-
ภทิา และ โลกุตตร ดว้ยวธิกีารเพยีงแค่ระลกึถงึพระพทุธคณุดว้ย
ความเคารพ

ขอให้เทวดาทีຄเป็นฝ่ายสมัมาทฏิฐิและฝ่ายอรยิะทั งหลายจงรบั
รู้จติทีຄมีความศรทัธาในพระรตันตรยัเป็นทีຄยิຄงของขา้พเจา้และมา
ให้ความเมตตาเอน็ดูคุม้ครองรกัษาชว่ยเหลอืเกือหนุนให้ขา้พเจา้
ปราศจากภยัอนัตรายและมีความเจรญิรุง่เรอืงในทศิทางทีຄบณัฑติ
ปรารถนาในกาลทกุเมืຄอ

ขอใหข้า้พเจา้ไดต้าทพิยห์ูทพิยแ์ละเจโตปรยิญาณ สามารถระ-
ลกึชาติแต่หนหลงั มีญาณรอบรู้เหตุการณ์ทั งปวง ได้มโนมยิทธิ
สามารถหยั ຄงรู้ความคดิคน ขอให้รู้อดตีอนาคตปัจจบุนั รู้กรรมของ
สตัว์ รูภ้พภมูทิั งปวง ขอใหห้มดอวชิชาตณัหาอุปาทานและอกุศล-

ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานที่พุทธคยา ๓๗๗



กรรม สาํเรจ็อรหนัตพ์รอ้มดว้ยปฏสิมัภทิา ๔ อภญิญา ๖ วโิมกข์ ๘
พน้ทุกขพ์น้โศกพน้โรคพน้ภยัพน้เคราะหเ์สนียดจญัไรปราศจากภยั
อนัตรายทั งหลายทั งปวง

เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้คดิจะใหท้านขออยา่ไดข้าดแคลนซึຄงไทยธรรม
ผู้ใดอธษิฐานจติถงึขา้พเจา้ ขอให้ได้รบัการชว่ยเหลอืตามสม-

ควรแก่กรณี
ผูใ้ดคดิถงึขา้พเจา้หรอืเขา้ใกลข้า้พเจา้ขอใหห้มดความทกุขค์วาม

กระวนกระวายใจ ขอใหเ้ป็นสขุสงบใจ
เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้อุทศิกุศล แผ่เมตตา และอธษิฐานจติ ขอให้

ศกัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈและถงึทุกคนทีຄขา้พเจา้ตั งใจประสงค์
เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้ตั งจติอธษิฐานอนัประกอบดว้ยธรรม ขอให้

เทวดาทั งหลายไม่สามารถเพกิเฉยต่อคาํอธษิฐานอนัเป็นธรรมนั น
ได้

ขอใหข้า้พเจา้ชนะมารชนะอุปสรรคทั งปวงในกาลทกุเมืຄอ
ขอใหช้าตนีิเป็นชาตสิดุทา้ย ขึนชืຄอวา่การเกดิอยา่ไดม้แีก่ขา้พ-

เจา้อกีเลย ตายจากชาตินีขอให้เขา้ถงึพระนิพพานตามพระสมัมา-
สมัพทุธเจา้ไป

ขอใหข้า้พเจา้เจรญิในพรหมจรรย์ เจรญิในพระพทุธศาสนา แตก-
ฉานกา้วหน้าในทางธรรม ขอใหด้บัทกุขท์ั งปวงสินลงในอนาคตอนั
ใกลนี้

ขอใหม้โีอกาสพบบณัฑติ ครบูาอาจารย์ และสหธรรมกิ ทีຄเป็น
อรยิะหรอืทีຄเป็นพระขณีาสพ พรอ้มทั งไดร้บัการเกือหนุนในเสน้ทาง
ไปสูนิ่พพาน

เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้คดิประกอบกจิการอนัเป็นกุศลเป็นธรรม ขอ

๓๗๘ เปตวัตถุ



อยา่ไดม้ใีครมาขดัขวาง
ขอให้ขา้พเจา้ได้บรวิารทีຄซืຄอสตัย์จงรกัภกัดี ไม่หกัหลงัทรยศ

คดโกงและถงึพรอ้มดว้ยคณุธรรม
ทีຄใดทีຄขา้พเจา้แผก่ระแสเมตตาจติไป ขอใหท้ีຄนั นสงบรม่เยน็เป็น

สนัตสิขุ
ขอให้ขา้พเจา้มีลาภ มีความสามารถ มีอาํนาจ มีเดช ทีຄจะ

ตอบแทนบุญคณุพระศาสนา บุพการชีน ครบูาอาจารย์ ผูม้พีระคณุ
และญาตมิติรบรวิารทีຄซืຄอสตัยจ์งรกัภกัดตี่อขา้พเจา้

ผูใ้ดทีຄระลกึถงึขา้พเจา้ดว้ยความเคารพขอใหผู้น้ั นจงเขา้สู่อรยิ-
มรรคอรยิผลไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ขา้พเจา้อยู่ทีຄใดขอให้ทีຄนั นเป็นมงคลสถานสาํหรบัการบาํเพญ็
ทาน การรกัษาศลี การเจรญิภาวนา และเขา้ถงึธรรมได้อยา่ง
งา่ยดาย หรอืแมแ้ต่วา่ ผม ขน เลบ็ ฟัน กระดกู ของขา้พเจา้
ประดษิฐานในทีຄใด ขอให้สถานทีຄนั นเป็นมงคลสถานของผู้ใฝ่ธรรม
ดว้ย

เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้แผเ่มตตาและอุทศิสว่นกุศล ขอใหก้ระแสเมตตา
และคาํอธษิฐานจติอุทศิกุศลของขา้พเจา้ จงแผไ่ปตลอดอนนัตจกัรวาล
ถา้หากไมม่ีกรรมมาขวางกั นแลว้ ขอให้จติวญิญาณทั งหลายสา-
มารถรบักระแสเมตตาและสว่นบุญของขา้พเจา้ไดไ้มว่า่จะอยูใ่นจกัร-
วาลอาณาเขตใดกต็าม

เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้อธษิฐานจติในเรืຄองทีຄเป็นกุศลแลว้ ขอใหเ้ทวดา
ทีຄเป็นสมัมาทฏิฐิทั งหลายมาเกือหนุนให้คาํอธษิฐานนั นสาํเรจ็เป็น
อศัจรรยใ์นกาลทกุเมืຄอเทอญ

บุคคลใดทีຄชว่ยเหลอืเกือกลูขา้พเจา้ขอให้เขาผู้นั นได้รบัความ

ของฝากท้ายเล่ม - คำอธิษฐานที่พุทธคยา ๓๗๙



ชว่ยเหลอืเกือกลูจากเทวดาทั งหลาย
ขอให้ขา้พเจา้ปราศจากภยัอนัตรายต่อการปฏบิตัิธรรม ทั งภยั

ทีຄเกดิจากภายนอกและภยัทีຄเกดิจากภายใน
บุคคลใดระลกึนึกถงึขา้พเจา้ ขอให้ผู้นั นเกดิศรทัธาคดิบรจิาค

ทานในพระพทุธศาสนา คดิรกัษาศลี คดิประพฤตธิรรม
บุคคลผู้ใดทีຄไม่เป็นอาภพัพบุคคล ทีຄมีความเคารพศรทัธาและ

ประพฤตติามโอวาทของขา้พเจา้อยา่งจรงิจงัไมล่งัเล ขอใหเ้ขาเหลา่
นั นไดด้วงตาเหน็ธรรมอยา่งงา่ยดาย

ขอให้กระแสจติและวาจาสภุาษติของขา้พเจา้สามารถชว่ยให้
คนเขา้ถงึธรรมไดง้า่ยดายยิຄงขึน

วนัใดทีຄขา้พเจา้ดบัขนัธ์ ขอให้บงัเกดิธรรมสงัเวชแก่สรรพสตัว์
จาํนวนมากมาย และจงเป็นเหตุใหส้ตัว์เหลา่นั นเกดิศรทัธาในพระ-
พทุธศาสนาอยา่งมั ຄนคงและไดเ้ขา้สูธ่รรมขั นสงูในกาลต่อไป

ธรรมะใดทีຄขา้พเจา้ เขยีน บนัทกึ แสดงไว้ ขอใหธ้รรมะเหลา่นั น
ได้รบัการเผยแพร่สบืทอดต่อไปอกีอยา่งน้อย ๕๐๐ ปี นบัจากวนั
ทีຄขา้พเจา้ดบัขนัธ์ ขอให้เรืຄองราวของขา้พเจา้และธรรมะทีຄขา้พเจา้
แสดงไว้จงเป็นปัจจยัให้สตัว์จาํนวนมากเขา้ถงึพระไตรสรณาคมน์
และโลกุตตรธรรม

สถานทีຄใดทีຄ ผม ขน เลบ็ ฟัน กระดกูของขา้พเจา้ประดษิฐานอยู่
ขอใหท้ีຄนั นไมม่ผีูอ้ดอยากขาดแคลน บุคคลใดทีຄเคารพบชูา จงเจรญิ
ดว้ย ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ และคณุธรรมทั งปวง

เทวดาองค์ใดทีຄชว่ยทาํให้คาํอธษิฐานของขา้พเจา้ศกัดิ ຈสทิธิ ຈขอ
ใหม้สีว่นกุศลทั งปวงของขา้พเจา้ ขอใหเ้จรญิดว้ยทพิยสมบตัิ ไดเ้ขา้
สูส่คุตภิมูทิีຄละเอยีดยิຄง ๆ ขึนไปจนถงึนิพพาน
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(พระชมุพล พลปฺโญ เขยีนคาํอธษิฐานนีຆ เมื อ เดอืนตุลาคม ๒๕๕๐
ตามคาํขอของลกูศษิย์ที อยากมตีวัอยา่งคาํอธษิฐานที จะได้นําไปปรบัปรงุ
เนืຆอหาและถอ้ยคาํ เพื อนําไปใช้ตามความตอ้งการและศรทัธาของแต่ละ
คน จงึได้จนิตนาการเขยีนตวัอยา่งมาให้ดู สว่นใครอยากจะอธษิฐานเรื อง
อะไรแบบไหนอยา่งไร กเ็ป็นสทิธทิี แต่ละบุคคลจะทาํไดท้ั ຆงนั ຆน ถา้ไม่ทาํให้
ผูอ้ื นเดอืดรอ้น)
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คำอธิษฐานย้ายบัญชีทองคำ
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ตั ຆงเครื องสกัการะต่อหน้าพระพทุธรปู เครื องสกัการะนีຆอาจจะเป็นบาย-
ศรีหรอืดอกไม้ธปูเทยีนเทา่ที พอจะจดัหาได้ ถา้ไมม่ีอะไรเลยก็ตั ຆงนํຆาบร-ิ
สทุธิ ຉขึຆนมาสกัแกว้ ใหต้ั ຆงใจเอาเจตนากุศลเป็นสาํคญั)

(คำบูชาครู)
ขา้พเจา้ทั งหลายขอน้อมสกัการะครบูาอาจารยเ์จา้ทั งหลาย อนั

มสีมเดจ็พระพทุธเจา้ทุกพระองค์เป็นอาทิ ในฐานะพระบรมครูของ
โลกธาตุ โดยเฉพาะอยา่งยิຄง สมเดจ็พระพทุธเจา้องคป์ฐมบรมครู
ขอกราบอาราธนาอญัเชญิพระผูม้พีระภาคเจา้ทั งหลาย มาประสทิธิ
เหนือเกลา้เหนือเกศของขา้พเจา้ ทีຄจะดาํเนินมงคลพธิีให้ศกัดิ ຈสทิธิ ຈ
มฤีทธิ ຈ และขา้พเจา้ขอสกัการะครบูาอาจารยข์องขา้พเจา้ทุกภพทกุ
ชาติ ครบูาอาจารยท์ีຄชว่ยใหข้า้พเจา้แตกฉานในสรรพวชิาการ ครบูา
อาจารย์ทีຄสอนวชิาการทีຄไม่เป็นโทษ ขอจงโปรดเมตตาถ่อมองค์ลง
มารบัการสกัการะบชูาครบูาอาจารยข์องขา้พเจา้ ดว้ยเดชแหง่ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนและความกตญัตู่อครบูาอาจารยนี์ ขอใหข้า้พเจา้
ทั งหลาย ประกอบมงคลพธิี ได้ศกัดิ ຈสทิธิ ຈมีฤทธิ ຈ เพืຄอความเจรญิ
รุง่เรอืงของขา้พเจา้ทั งหลาย ดว้ยเดชแหง่บารมขีองครบูาอาจารย-์
เจา้ทั งหลาย เมตตาบนัดาลใหเ้ป็นไป ในกาลทุกเมืຄอเทอญ

เครืຄองสกัการะทั งหลายเหลา่นี ขา้พเจา้ขอตั งเพืຄอเป็นเกยีรตแิก่
พระพทุธเจา้ทกุพระองค์ พระปัจเจกพทุธเจา้ทกุพระองค์ พระอร-ิ
ยสาวกทุกองค์ พระโพธสิตัว์ทกุองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์
พอ่แมค่รบูาอาจารย์ ทา่นผูม้พีระคณุทุกทา่น ขอทา่นจงโปรดเมตตา
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ถ่อมองค์ลงมารบัการบชูาสกัการะเหลา่นี เพืຄอประโยชน์และความ
สขุ เพืຄอมงคลชวีติ เพืຄอความเจรญิกา้วหน้า ในการปฏบิตัธิรรมของ
ขา้พเจา้ ตลอดสินกาลนาน จนกวา่จะถงึพระนิพพาน ในอนาคตกาล
อนัใกลนี้ดว้ยเทอญ

(บทบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง ๔)

ปุริมญัจะ ทสัิง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คนัธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อนิทะนามา มะหัพพะลา
อทิธิมนัโต ชุตมินัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อฏัฐังสุ

ทกัขนัิญจะ ทสัิง ราชา วรุิฬโห ตัปปะสาสะติ
กมุภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อนิทะนามา มะหัพพะลา
อทิธิมนัโต ชุตมินัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อฏัฐังสุ

ปัจฉิมญัจะ ทสัิง ราชา วรูิปักโข ปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อนิทะนามา มะหัพพะลา
อทิธิมนัโต ชุตมินัโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อฏัฐังสุ

อุตตะรัญจะ ทสัิง ราชา กเุวโร ตปัปะสาสะติ
ยกัขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ปุตตาปิ ตสัสะ พะหะโว อนิทะนามา มะหัพพะลา
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อทิธิมนัโต ชุติมันโต วณัณะวนัโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อฏัฐังสุ

ปุริมะทสัิง ธะตะรัฏโฐ ทกัขเิณนะ วรุิฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วรูิปักโข กเุวโร อุตตะรัง ทสัิง
จัตตาโร เต มะหาราชา สะมนัตา จะตุโร ทสิา
ททัทลัละมานา อฏัฐังสุ

(บทชุมนุมเทวดา)
สัคเค กาเม จะ รูเป คริิสิคะระตะเฏ จันตะลกิเข วมิาเน

ทเีป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวตัถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายนัตุ เทวา ชะละถะละวสิะเม ยกัขะคนัธัพพะนาคา
ตฏิฐันตา สันตเิก ยงั มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณนัตุ
ฯ ธัมมสัสะวะนะกาโล อะยมัภะทนัตา ธัมมสัสะวะนะกาโล
อะยมัภะทนัตา ธัมมสัสะวะนะกาโล อะยมัภะทนัตา ฯ

ขา้พเจา้ขอตั งคารวจติและกลัยาณจติแก่เทวดาผูท้รงคณุ และ
บรวิารผูท้รงเกยีรติทั งหลายทั งปวง บุญกุศลทีຄขา้พเจา้ได้บาํเพญ็
มาในอดตีชาติก็ดี ปัจจบุนัชาติก็ดี และทีຄบาํเพญ็ไปจนกวา่ทีຄจะถงึ
ซึຄงพระนิพพานก็ดี ทีຄจะให้ผลแก่ขา้พเจา้เพยีงไร ขอถวายแก่ทา่น
ทั งหลายทีຄมาในมงคลพธิีนี อยา่งเตม็ทีຄจงทกุประการ ขอให้ทา่น
จงได้อนุโมทนาในกุศลนั น และจงพลนับงัเกดิเป็นเครืຄองสกัการะ
บรรณาการอนัเป็นทพิย์ ทีຄทา่นยนิดพีอใจเป็นรอ้ยเทา่พนัทวทีีຄทา่น
ตอ้งการ ขอทา่นจงเจรญิในภมูทิพิย์ภมูธิรรมของทา่นยิຄง ๆ ขึนไป
ดว้ยเทอญ

อนึຄง บุญใดทีຄทา่นทั งหลายไดบ้าํเพญ็มาทุกภพทุกชาติ ขา้พเจา้
ขออนุโมทนา ขอใหข้า้พเจา้จงมสีว่นแหง่บุญนั นจงทกุประการ ขอ
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อุทศิบุญจากการอนุโมทนานี ให้แก่เจา้กรรมนายเวรและเทวดาทีຄ
รกัษาขา้พเจา้ ขอป่าวประกาศคณุงามความดีของทา่น ไปตลอด
หมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏิจกัรวาล อนนัตจกัรวาล จติวญิญาณทกุ
ดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรบัรู้รบัทราบคณุงามความ
ดีทีຄทา่นบาํเพญ็มาแลว้ดว้ยดีในกาลทกุเมืຄอดว้ยเทอญ ขา้พเจา้ขอ
ฝากฝังทา่นไว้ต่อเทวสมาคมและเทวสภาทีຄทา่นเกีຄยวขอ้ง เมืຄอใดทีຄ
ทา่นเขา้ไปสู่เทวสมาคมและเทวสภานั น ๆ ขอใหท้า่นจงไดร้บัทีຄนั ຄง
อนัมีเกยีรติ การตอ้นรบัอนัมีเกยีรติ การเชือเชญิอนัมีเกยีรติ ใน
เทวสมาคมและเทวสภานั น ๆ ทกุครั งไป เทวดาองคใ์ดทีຄเมตตาทาํ
ตามคาํขอรอ้งของขา้พเจา้ ขอให้มีสว่นบุญจากขา้พเจา้ตลอดกาล
เป็นนิตยใ์นกาลทกุเมืຄอเทอญ

สิຄงใดทีຄขา้พเจา้เคยลว่งเกนิทา่นทั งหลายดว้ยกายกรรม วจ-ี
กรรม มโนกรรม ขา้พเจา้ขอกราบแทบเทา้ขอขมา ขอทา่นจงโปรด
เมตตายกโทษอโหสกิรรมใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยเทอญ

สิຄงใดในการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทา่นทั งหลายเคยลว่งเกนิขา้-
พเจา้มาในภพใดชาติใด ขา้พเจา้ขอปวารณาให้เป็นอโหสกิรรมทั ง
หมดทั งสิน ขอกรรมอนันั นอยา่ไดไ้ปเบยีดเบยีนบฑีาทา่น ในกรณี
ใด ๆ ต่อไปอกีเลย

ขออุทศิกุศลไปกบักระแสเมตตาจติของทา่น ลกูหลานบรวิาร
และผู้เกีຄยวขอ้งของทา่นจะอยู่ภพใดภมูิใด ขา้พเจา้ขออุทศิบุญไป
กบักระแสเมตตาจติของทา่นไปถงึเขาเหลา่นั น ขอลกูหลานบรวิาร
และผูเ้กีຄยวขอ้งของทา่นจงไดร้บัสว่นบุญจากขา้พเจา้อยา่งเตม็ทีຄ ขอ
ทา่นทั งหลายจงอยูด่มีสีขุ พรอ้มดว้ยลกูหลานบรวิารและผูเ้กีຄยวขอ้ง
พรอ้มหน้าพรอ้มตา อยูด่มีสีขุเจรญิทั ຄวหน้าในภมูทิพิยภ์มูธิรรมของ
ทา่นยิຄง ๆ ขึนไปในกาลทกุเมืຄอเทอญ
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ขา้พเจา้ขอตั งเครืຄองสกัการะนีเพืຄอเป็นเกยีรติแก่ทา่นผู้บาํเพญ็
ทานทุกทา่น ทา่นผู้บาํเพญ็ศลีทุกทา่น ทา่นผู้บาํเพญ็ภาวนาทุก
ทา่น ทา่นผู้บาํเพญ็บารมีทุกทา่น ทา่นผู้บาํเพญ็ความดีทุกทา่น
ทา่นผู้บาํเพญ็กุศลจติทุกทา่น ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทา่นผู้
บาํเพญ็ทาน ผู้บาํเพญ็ศลี ผู้บาํเพญ็ภาวนา ผู้บาํเพญ็บารมี ทา่น
ผู้บาํเพญ็ความดี ทา่นผู้บาํเพญ็กุศลจติทุกทา่น ขอป่าวประกาศ
คณุงามความดีของทา่นไปตลอดหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏิจกัรวาล
อนนัตจกัรวาล จติวญิญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จง
มาชืຄนชมยนิดอีนุโมทนาต่อจติวญิญาณผูส้รา้งบารมสีรา้งความดใีน
โลกธาตุทั งปวงในกาลทุกเมืຄอเทอญ

สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยผดิพลาดบกพรอ่งต่อทานทั งปวง ต่อศลี
ทั งปวง ต่อการบาํเพญ็ภาวนาทั งปวง ต่อการสรา้งบารมีทั งปวง
ต่อการสรา้งความดีทั งปวง ต่อการสรา้งกุศลจติทั งปวง ขา้พเจา้
ขอตั งจติดว้ยความเจยีมตวัเจยีมตน แสดงการกราบขอขมาขอลา
โทษ ต่อความบกพรอ่งของขา้พเจา้ต่อทานทั งปวง ต่อศลีทั งปวง
ต่อภาวนาทั งปวง ต่อบารมทีั งปวง ต่อความดทีั งปวง ต่อกุศลจติทั ง
ปวง ต่อไปขา้พเจา้จะตั งจติวญิญาณของขา้พเจา้ให้เป็นผู้เกรงอก
เกรงใจ ยาํเกรง ต่อทานทั งปวง ต่อศลีทั งปวง ต่อภาวนาทั งปวง ต่อ
บารมทีั งปวง ต่อความดทีั งปวง ต่อกุศลจติทั งปวง และขา้พเจา้จะ
ตั งจติเคารพยาํเกรงต่อทา่นผูบ้าํเพญ็ทานทั งปวง ต่อทา่นผูบ้าํเพญ็
ศลีทั งปวง ต่อทา่นผูบ้าํเพญ็ภาวนาทั งปวง ต่อทา่นผูบ้าํเพญ็บารมี
ทั งปวง ต่อทา่นผูบ้าํเพญ็ความดทีั งปวง ต่อทา่นผูบ้าํเพญ็กุศลจติทั ง
ปวง

พระศาสดาตรสัวา่ บุคคลใดบาํเพญ็ทานและสรา้งบารมีโดย
เคารพ จะไดอ้านิสงสย์ิຄงใหญ่กวา่ผูท้ีຄสรา้งโดยไมเ่คารพ วนันีขา้พเจา้
ไดม้าตั งเครืຄองสกัการะแสดงสามจีกิรรม ต่อการบาํเพญ็ทานทั งปวง
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ต่อการบาํเพญ็ศลีทั งปวง ต่อการบาํเพญ็ภาวนาทั งปวง ต่อการบาํ-
เพญ็บารมีทั งปวง ต่อการบาํเพญ็ความดีทั งปวง ต่อการบาํเพญ็
กุศลจติทั งปวง

ขอให้เทวดาทั งหลาย จงจาํขา้พเจา้ไว้วา่ ต่อไปนี ขา้พเจา้
จะเป็นผูบ้าํเพญ็ทานดว้ยจติเคารพ เป็นผูบ้าํเพญ็ศลีดว้ยจติเคารพ
เป็นผูบ้าํเพญ็ภาวนาดว้ยจติเคารพ เป็นผูบ้าํเพญ็บารมดีว้ยจติเคารพ
เป็นผู้บาํเพญ็ความดีดว้ยจติเคารพ เป็นผู้บาํเพญ็กุศลจติดว้ยจติ
เคารพ ขา้พเจา้จะน้อมจติยาํเกรงต่อความดทีั งปวง สิຄงใดทีຄขา้พเจา้
เคยลว่งเกนิต่อความดี ต่อคนดทีั งปวง มาในอดตีชาตกิด็ี ปัจจบุนั-
ชาตกิด็ี หรอืขา้พเจา้เคยลว่งเกนิบุคคลใด ๆ ผูม้เีจตนาในการสรา้ง
บารมใีนภพชาตใิด ๆ

ขา้พเจา้ขอตั งความอ่อนน้อมถ่อมตวั ขอยอมรบัสาํนึกผดิ ตั ง
จติขอขมา ต่อหน้าพระพทุธ ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้าพระสงฆ์
ต่อหน้าพระโพธสิตัว์ทุกองค์ ต่อหน้าเทวดาทั งหลาย ต่อหน้าจติ
วญิญาณทกุดวง ขอแสดงอาการละพยศ ลดมานะ ละทฏิฐิ สาํนึกผดิ
ในบาปกรรมทีຄทาํมา ต่อไปนีจะตั งตา ละชั ຄว ประพฤตดิี ทาํจติใหข้าว
รอบ เชืຄอฟังพระพทุธเจา้ เคารพพระธรรม เดนิตามพระอรยิสงฆ์ ขอ
ใหข้า้พเจา้พน้จากทกุขโ์ทษเวรภยั พน้จากเสนียดจญัไร ขา้พเจา้จะ
สรา้งกุศลอนัใด ขอใหส้าํเรจ็สมปรารถนา เจรญิกา้วหน้าในเสน้ทาง
นิพพาน คณุธรรมทุกประการ จงบงัเกดิขึนในใจของขา้พเจา้ ณ
กาลบดัเดีງยวนีดว้ยเทอญ

บดันี ขา้พเจา้ไดต้ั งจติเคารพต่อทานทั งปวง ต่อศลีทั งปวง ต่อ
การบาํเพญ็ภาวนาทั งปวง ต่อการสรา้งบารมทีั งปวง ต่อการสรา้ง
ความดีทั งปวง ต่อการสรา้งกุศลจติทั งปวง และได้ขอขมาลาโทษ
ต่อความบกพรอ่งทีຄขา้พเจา้เคยมตี่อการบาํเพญ็ทานทั งปวง ต่อการ
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บาํเพญ็ศลีทั งปวง ต่อการบาํเพญ็ภาวนาทั งปวง ต่อการบาํเพญ็
บารมทีั งปวง ต่อการบาํเพญ็ความดทีั งปวง ต่อการบาํเพญ็กุศลจติ
ทั งปวงแลว้ ขา้พเจา้ขอประกาศต่อเทวดาทั งหลาย ขอใหท้า่นจงนํา
ขา่วสาร ไปบอกนายบญัชทีีຄจดจารกึคณุความดขีองขา้พเจา้ในอดตี-
กาล ถา้ในอดตีกาล ขา้พเจา้เคยใหท้านโดยไมเ่คารพ รกัษาศลีโดย
ไม่เคารพ บาํเพญ็ภาวนาโดยไม่เคารพ สรา้งบารมีโดยไม่เคารพ
สรา้งความดโีดยไมเ่คารพ สรา้งกุศลจติโดยไมเ่คารพ บดันีขา้พเจา้
ได้สาํนึกผดิและตั งจติกราบขอขมาขอลาโทษแลว้ ขอนายบญัชทีั ง
หลายจงเปลีຄยนการจารกึบุญของขา้พเจา้ในอดตีทีຄทาํโดยไม่เคารพ
ทีຄจารกึเอาไว้ในบญัชีชั นรอง ขอนายบญัชีทั งหลายจงเปลีຄยนการ
จารกึบุญนั นไปสู่บญัชทีองคาํ บญัชทีองคาํฝังเพชร บุญบารมใีดทีຄ
ขา้พเจา้เคยสรา้งโดยไม่เคารพในอดตีกาล แลว้เป็นเหตุใหบุ้ญกุศล
นั นมาสง่ผลใหข้า้พเจา้ในปัจจุบนันีอยา่งไมเ่ตม็ทีຄ อยา่งเหลอืบา่กวา่
แรง อยา่งหมดแรง อยา่งไมม่แีรง อยา่งฝืดเคอืง อยา่งยากลาํบาก

ตั งแต่นีต่อไป ขอนายบญัชจีงป่าวประกาศการจารกึบุญของขา้-
พเจา้ทีຄเปลีຄยนมาจารกึใหมใ่นบญัชทีองคาํ บญัชทีองคาํฝังเพชร อนั
เป็นทีຄจารกึของบุคคลผู้ทาํบุญโดยความเคารพ ให้ทานโดยเคารพ
รกัษาศลีโดยเคารพ เจรญิภาวนาโดยเคารพ สรา้งบารมโีดยเคารพ
สรา้งความดโีดยเคารพ สรา้งกุศลจติโดยเคารพ ขอเทวดาทั งหลาย
จงป่าวประกาศต่อโลกธาตุวา่เดีງยวนีขา้พเจา้ไดเ้ป็นคนใหม่แลว้ ได้
เปลีຄยนตวัเองมาเป็นผูท้ีຄมคีวามเจยีมตวั มคีวามเคารพยาํเกรงอยา่ง
แรงกลา้ ต่อความดแีละคนดทีั งปวง ขอใหเ้ทวดาซึຄงเป็นหมูญ่าตทิั ง
หลายและเทวดาทั งหลายทีຄเคยรว่มบุญกุศลกบัขา้พเจา้มาในอดตี-
กาล จงมาชว่ยเหลอืขา้พเจา้อยา่งแขง็ขนั ให้ขา้พเจา้เจรญิรุง่เรอืง
ในกาลต่อไป เพราะขา้พเจา้ในตอนนีไดเ้ปลีຄยนจติของขา้พเจา้ใหม้า
สรา้งกุศลบารมโีดยความเคารพแลว้
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ดว้ยเดชบารมแีหง่บุญกุศลทีຄขา้พเจา้บาํเพญ็โดยเคารพและบา-
รมขีองเทวดาหมู่ญาติทีຄรบัรู้คาํอธษิฐานทีຄขา้พเจา้ตั งขึนนี ตั งแต่นี
ต่อไปขอให้ขา้พเจา้พน้ทกุข์ พน้โศก พน้โรค พน้ภยั พน้เคราะห์
เสนียดจญัไร พน้วบิากกรรมทั งปวง พน้หนีสนิทั งปวง พน้ปัญหา
ทั งปวง พน้อุปสรรคทั งปวง พน้คนเลวทั งปวง พน้คนชั ຄวทั งปวง
พน้คนใส่รา้ยป้ายสีทั งปวง พน้คนหกัหลงัทรยศทั งปวง ขา้พเจา้
ประกอบกจิการอนัใด ขอให้สาํเรจ็สมปรารถนา เจรญิกา้วหน้าทุก
ประการ บุญกุศลทั งปวงของขา้พเจา้ทีຄได้เปลีຄยนมาจารกึในบญัชี
ทองคาํ บญัชทีองคาํฝังเพชรนีแลว้ จงมาเกือหนุนใหข้า้พเจา้เขา้ถงึ
พระนิพพานอยา่งงา่ยดาย ตราบใดทีຄยงัไมถ่งึพระนิพพาน ขึนชืຄอคาํ
วา่ไมม่แีละไมรู่้ อยา่ไดป้ระสบพบเจอ ขา้พเจา้ประกอบกจิการอนัใด
ขอใหค้ลอ่งตวัทกุอยา่ง ราบรืຄนทุกอยา่ง รุง่เรอืงทุกอยา่ง สาํเรจ็ทุก
อยา่ง สมปรารถนาทกุอยา่งทุกประการในกาลทุกเมืຄอเทอญ ขา้พ-
เจา้ประกอบกจิการอนัใดทีຄไม่ผดิทาํนองคลองธรรม ขอใหส้าํเรจ็สม
ปรารถนา เป็นอศัจรรย์เหนือมนุษย์ทั งปวง ดว้ยบารมเีทวานุภาพ
บนัดาลให้เป็นไป เทวดาองค์ใดชว่ยทาํคาํอธษิฐานของขา้พเจา้ให้
ศกัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈ ขอให้มสีว่นบุญจากขา้พเจา้ตลอดกาลเป็นนิตย์ใน
กาลทกุเมืຄอเทอญ

ดว้ยอาํนาจบุญกุศลของขา้พเจา้ทีຄไดย้า้ยมาจารกึบนบญัชทีองคาํ
บญัชทีองคาํฝังเพชร ณ กาลบดันีแลว้ กุศลบารมนีั นอนัเป็นบารมี
สทีอง บารมแีสงทอง บารมสีธีรรม บารมแีสงธรรม ขอบารมเีหลา่
นั น จงมารวมตวักนั ให้ขา้พเจา้เจรญิในพระพทุธศาสนา เจรญิใน
ธรรมะทั งปวง แตกฉานในธรรม แก่กลา้ในธรรม ไดบ้รรลุธรรม ได้
บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อยา่งงา่ยดาย ไดบ้รรลุปฏสิมัภ-ิ
ทา ๔ อภญิญา ๖ วโิมกข์ ๘ และคณุธรรมทั งหลายทีຄบณัฑติทาง
พทุธศาสนาสรรเสรญิได้อยา่งงา่ยดาย ดว้ยเดชบารมีบุญกุศลของ
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ขา้พเจา้ทีຄยา้ยมาจารกึในบญัชทีองคาํ บญัชทีองคาํฝังเพชร ตั งแต่
บดันีต่อไป จนกวา่ขา้พเจา้จะถงึพระนิพพานในอนาคตกาลอนัใกล้
นีดว้ยเทอญ

สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้หาญกลา้มาอธษิฐานนี ถา้หากวา่ลว่งเกนิสิຄง
ศกัดิ ຈสทิธิ ຈในกรณีใด ๆ ขา้พเจา้ขอกราบแทบเทา้ขอขมาขอลาโทษ
สิຄงศกัดิ ຈสทิธิ ຈทั งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสกิรรมให้อภยัและ
ชว่ยเหลอืขา้พเจา้ในทีຄทุกสถานในกาลทุกเมืຄอเทอญ

พทุธัง ปสิทธิ ธัมมัง ปสิทธิ สังฆงั ปสิทธิ
ขอให้คาํอธษิฐานของขา้พเจา้ในวนันี จงศกัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈอยา่ง

เตม็ทีຄ ดว้ยบารมีพระพทุธเจา้ทุกพระองค์ พระปัจเจกพทุธเจา้ทกุ
พระองค์ พระอรยิสาวกทุกองค์ พระโพธสิตัวท์กุองค์ พรหมทุกองค์
เทวดาทุกองค์ พอ่แมค่รบูาอาจารยท์ุกทา่น ทา่นผูม้พีระคณุผูม้บีุญ-
คณุทกุทา่น และบารมีบุญกุศลของขา้พเจา้ทีຄยา้ยมาจารกึในบญัชี
สีทอง บญัชีทองคาํ บญัชีทองคาํฝังเพชร และเทวดาทีຄเคยสรา้ง
บารมกีบัขา้พเจา้ทั งหลาย เมตตาบนัดาลให้เป็นไป ให้สมัฤทธิผล
ศกัดิ ຈสทิธิ ຈ ทุกขอ้ทุกประการในกาลทุกเมืຄอเทอญ

สตัวท์ั งหลายทั งปวงในทศิเบืองหน้า จงเป็นสขุเถดิ จงพน้ทุกข์
เถดิ จงมสีว่นแหง่บุญของขา้พเจา้เถดิ สตัว์ทั งหลายทั งปวงในทศิ
เบืองขวา จงเป็นสขุเถดิ จงพน้ทกุข์เถดิ จงมีสว่นแหง่บุญของ
ขา้พเจา้เถดิ สตัวท์ั งหลายทั งปวงในทศิเบืองหลงั จงเป็นสขุเถดิ จง
พน้ทุกขเ์ถดิ จงมสีว่นแหง่บุญของขา้พเจา้เถดิ สตัวท์ั งหลายทั งปวง
ในทศิเบืองซา้ย จงเป็นสขุเถดิ จงพน้ทกุขเ์ถดิ จงมสีว่นแหง่บุญของ
ขา้พเจา้เถดิ สตัวท์ั งหลายทั งปวงในทศิเบืองลา่ง จงเป็นสขุเถดิ จง
พน้ทุกขเ์ถดิ จงมสีว่นแหง่บุญของขา้พเจา้เถดิ สตัวท์ั งหลายทั งปวง
ในทศิเบืองบน จงเป็นสขุเถดิ จงพน้ทุกขเ์ถดิ จงมสีว่นแหง่บุญของ
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ขา้พเจา้เถดิ
สตัว์ทั งหลายทั งปวงทกุทศิทกุทาง จงเป็นสขุเถดิ จงพน้ทกุข์

เถดิ จงมสีว่นแหง่บุญของขา้พเจา้เถดิ
ขอกระแสความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตาจติของขา้-

พเจา้ จงแผไ่ปตลอดหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏจิกัรวาล อนนัตจกัรวาล
จติวญิญาณดวงใดสมัผสักระแสนี ขอใหม้สีว่นแหง่บุญจากขา้พเจา้
จงทกุประการ จติวญิญาณดวงใดทีຄรู้แลว้ ขอให้อนุโมทนาเองเถดิ
จติวญิญาณดวงใดทีຄยงัไมรู่้ ขอให้เทวดาทั งหลายจงบอกจติวญิ-
ญาณเหลา่นั นใหรู้้ เพราะเหตุทีຄไดอ้นุโมทนาในกุศลทีຄขา้พเจา้ไดบ้าํ-
เพญ็ จติวญิญาณเหลา่นั นจงเป็นสขุ พน้ทกุขท์ั งปวง ความปรารถนา
ทีຄดงีามของทา่นจงเตม็รอบบรบิรูณ์ทกุประการในกาลทกุเมืຄอเทอญ
เทวดาองค์ใดทีຄนํากระแสเมตตาจติของขา้พเจา้ไปปรากฏในทีຄต่าง
ๆ ขอให้มีสว่นบุญจากขา้พเจา้ตลอดกาลเป็นนิตย์ในกาลทุกเมืຄอ
เทอญ

ขอเชญิเทวดาทั งหลายทีຄเมตตามาสู่สมาคมนี มาสู่มงคลพธิีนี
หรอืวา่รบัรู้ในมงคลพธิีนี ขอน้อมอญัเชญิทา่นทั งหลาย จงโปรด
เมตตามาเป็นกลัยาณมติรฝ่ายภมูิทพิย์ภมูธิรรมของขา้พเจา้ บุญ
กุศลทีຄขา้พเจา้บาํเพญ็ทั งปวง ขอจงได้แก่ทา่นเทวดาทั งหลาย ทีຄ
เมตตาถ่อมองค์ลงมาเป็นกลัยาณมติรในฝ่ายภมูทิพิย์ภมูธิรรมของ
ขา้พเจา้ในกาลทุกเมืຄอ ขา้พเจา้ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทา่น
เทวดาทั งหลายทั งปวง ขอใหข้า้พเจา้จงมสีว่นบุญจากทา่นทั งหลาย
จงทกุประการ ขอป่าวประกาศคณุงามความดขีองทา่นทั งหลายไป
ตลอดหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏจิกัรวาล อนนัตจกัรวาล จติวญิญาณ
ทกุดวง ทุกเทวสมาคม ทกุเทวสภา จงรบัรู้รบัทราบ คณุงาม
ความดทีีຄทา่นบาํเพญ็มาแลว้ดว้ยดใีนกาลทกุเมืຄอเทอญ ขออุทศิกุศล
ไปถงึเจา้กรรมนายเวรของทา่นทีຄทา่นเคยลว่งเกนิเขามาในอดตี-
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กาล เจา้กรรมนายเวรเหลา่นั นจงได้รบับุญกุศลจากขา้พเจา้และจง
ยกโทษอโหสกิรรมใหแ้ก่ทา่นเทวดาทั งหลาย ทีຄเมตตามาเป็นกลัยา-
ณมติรในฝ่ายภมูทิพิยภ์มูธิรรมของขา้พเจา้ เมืຄอใดทีຄขา้พเจา้บาํเพญ็
บุญกุศล ขออุทศิบุญถวายแก่ทา่นเป็นอตัโนมตัทิุกครั ง ทา่นจงอนุ-
โมทนาเอาเองทุกครั ง ทุกครั งเถดิ ขอเราจงมามสีว่นเจรญิรุง่เรอืงใน
พระพทุธศาสนารว่มกนั ขอใหท้า่นจงเจรญิในภมูทิพิยภ์มูธิรรมของ
ทา่น ขอให้ขา้พเจา้ทีຄสรา้งบารมใีนเมอืงมนุษย์นีจงเจรญิรุง่เรอืงใน
พระพทุธศาสนา เจรญิในบุญบารมธีรรม ประกอบกจิการอนัใดทีຄไม่
ผดิทาํนองคลองธรรม ขอให้สาํเรจ็สมปรารถนาเป็นอศัจรรย์เหนือ
มนุษย์ทั งปวง ดว้ยบารมเีทวานุภาพบนัดาลให้เป็นไป เทวดาองค์
ใดเมตตาทาํคาํอธษิฐานของขา้พเจา้ใหศ้กัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈ ขอใหม้สีว่น
บุญจากขา้พเจา้ ตลอดกาลเป็นนิตย์ ในกาลทุกเมืຄอเทอญ

๓๙๒ เปตวัตถุ



คำอธิษฐานเม่ือออกรถและเดินทางไกล

สาธุ พทุธัง อาราธนานัง ธัมมงั อาราธนานัง สังฆงั อาราธนานัง
ขา้พเจา้ขออาราธนาบารมี พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอใหค้าํ
อธษิฐานของขา้พเจา้ศกัดิ ຈสทิธิ ຈมฤีทธิ ຈจงทกุประการเทอญ

ขา้พเจา้ขออาราธนาบารมีของพระพทุธเจา้ทุกพระองค์ พระ
ปัจเจกพทุธเจา้ทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธสิตัวท์กุองค์
พรหมทุกองค์ เทวดาทกุองค์ พอ่แม่ครบูาอาจารย์และผู้มพีระคณุ
ทกุทา่น จงโปรดเมตตามาคุม้ครองรกัษารถคนันี ใหส้ะดวกปลอด-
ภยัปราศจากอนัตรายทั งหลายทั งปวงดว้ยเทอญ

ขา้พเจา้ขออาราธนาบารมี พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ
ใหบุ้ญกุศลทีຄขา้พเจา้ไดบ้าํเพญ็มาทุกภพทกุชาตจิงรวมตวั ขออุทศิ
ให้แก่พระศรอีารยิ์ เจา้แม่กวนอมิ ทา้วสกักะเทวราช ทา้วจตุโลก-
บาลทั งสีຄ และเทวดาทั งหลายทั งปวง ขอให้ทา่นจงอนุโมทนาและ
จงโปรดเมตตาสง่เทวดาทีຄเป็นสมัมาทฏิฐิมาคุม้ครองรกัษารถคนันี
ดว้ยเทอญ

เทวดาองคใ์ดทีຄโปรดเมตตามาคุม้ครองรกัษารถคนันี ในตอนนี
ก็ดี หรอืทีຄจะมเีมตตามาคุม้ครองรกัษารถคนันีในโอกาสกาลต่อไป
ขา้งหน้ากด็ี ขา้พเจา้ขอตั งคาํอธษิฐานจติไวว้า่ ขอใหท้า่นไดม้สีว่น
ในบุญกุศลทั งปวงทีຄขา้พเจา้ได้เคยบาํเพญ็มา ทั งในอดตีชาติและ
ปัจจบุนัชาตจิงทกุประการดว้ยเทอญ และขอใหท้า่นจงโปรดเมตตา
คุม้ครองรกัษารถคนันีและผูโ้ดยสาร ใหป้ราศจากอนัตรายทั งหลาย
ทั งปวง คดิประกอบกจิการอนัใด ขอใหส้าํเรจ็เป็นอศัจรรย์ ดว้ยเหตุ
แหง่บุญบารมขีองทา่นทั งหลาย ไดโ้ปรดเมตตาบนัดาลใหเ้ป็นไปใน
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กาลทุกเมืຄอดว้ยเทอญ
ขา้พเจา้ขออาราธนาบารมี พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ

ใหบุ้ญกุศลทีຄขา้พเจา้ไดบ้าํเพญ็มาทกุภพทุกชาตจิงรวมตวั ขออุทศิ
ให้แก่จติวญิญาณตลอดรายทางทีຄขา้พเจา้ขบัรถคนันีผา่นไป ขอ
ให้ทา่นจงมีสว่นแหง่บุญทีຄขา้พเจา้ได้บาํเพญ็มาแลว้จงทุกประการ
และขอให้ทา่นจงคุม้ครองรกัษาปกป้องคุม้กนัภยัให้แก่รถคนันี ให้
ปราศจากอุปสรรคเภทภยัทีຄจะมาเบยีดเบยีนบฑีา ในตลอดทุกเสน้
ทางทีຄขบัผา่นไปในกาลทุกเมืຄอดว้ยเทอญ

พทุธัง ปสิทธิ ธัมมงั ปสิทธิ สังฆงั ปสิทธิ ขอบารมี พระพทุธ-
เจา้ พระธรรมเจา้ พระสงฆเจา้ ประสทิธใิหค้าํอธษิฐานของขา้พเจา้
นีสาํเรจ็สมความมุง่มาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ สาธุ

พระชมุพล พลปฺโญ เขยีนเมืຄอ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๔๙

๓๙๔ เปตวัตถุ



บทขอขมากรรมสำนึกผิด
หลวงพอ่ชมุพล พลปฺโญ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ดว้ยเดชะ พทุธบารมี ธมัมบารมี สงัฆบารมี ขา้พเจา้จะขอน้อม
อญัเชญิสิຄงศกัดิ ຈสทิธิ ຈ และเทวดาทั งหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏจิกัรวาล
อนนัตจกัรวาล มาเป็นพยานในการขอขมาลาโทษ ขออโหสกิรรม
สาํนึกผดิ ตั งจติใหม่ ของขา้พเจา้ ในกาลบดันีดว้ยเทอญ

ขา้พเจา้จะขอตั งความใฝ่ดี ความละอายต่อบาป และความเกรง
กลวัต่อบาป ไวเ้ป็นเบืองหน้า จะกราบแทบเทา้ขอขมา ขอลาโทษ
กระทาํคนืความผดิของตน ต่อหน้าสิຄงศกัดิ ຈสทิธิ ຈ ดงันี

๑. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยลว่งเกนิต่อพระพทุธเจา้ทกุทกุพระองค์
พระธรรมเจา้ทุกทุกพระธรรมขนัธ์ พระปัจเจกพทุธเจา้ทุกทุก
พระองค์ พระอรยิสงฆส์าวกทกุทกุองค์ และปชูนียวตัถุสถาน
อนัเกีຄยวเนืຄองกบัพระรตันตรยัและสิຄงมคีณุทกุทุกสิຄงสถาน มา
ในอดตีชาติก็ดี ปัจจบุนัชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั ง
หมดทั งสิน

๒. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ไดเ้คยลว่งเกนิต่อพระโพธสิตัวท์ุกทุกองค์ และ
ทา่นผูท้รงคณุ ซึຄงกาํลงัขวนขวายสรา้งบารมี อยู่ในเสน้ทาง
เครอืขา่ยแหง่พทุธะทั งปวง มาในอดตีชาติก็ดี ปัจจุบนัชาติก็
ดี เจตนากด็ี ไมเ่จตนากด็ี ทั งหมดทั งสิน

๓. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยลว่งเกนิต่อบดิามารดาผู้มีพระคณุชบุ
เลียงขา้พเจา้มาตั งแต่เทา้เทา่ฝาหอย มกีารไมรู่จ้กัสาํนึกบุญ-
คณุทีຄทา่นชบุเลียงมา ดือดา้นไม่ฟังคาํสั ຄงสอน ต่อลอ้ต่อเถยีง
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ทาํใหท้า่นเสยีใจ ไม่กระทาํตามโอวาททีຄทา่นสอนสั ຄง ไม่ขวน-
ขวายตอบแทนบุญคณุทา่น มาในอดตีชาตกิ็ดี ปัจจุบนัชาตกิ็
ดี เจตนากด็ี ไมเ่จตนากด็ี ทั งหมดทั งสิน

๔. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ไดเ้คยลว่งเกนิ ต่อครบูาอาจารยผ์ูส้อนสั ຄงดว้ย
หวงัดี โอบออ้มอารีมพีระคณุเกือหนุนดว้ยเมตตา โดยทาํให้
ทา่นตอ้งระอา เพราะความดือดา้นถอืตวัหวัแขง็ บา้งก็แขง่
ดเีขา้ใจวา่ตวัเองนีเก่งกลา้ ทั งทีຄสงวนรกัษาความโง่เขลาเบา
ปัญญาไวอ้ยา่งประคบประหงม ไมน้่อมรบัโอวาททีຄทา่นเมตตา
สอนสั ຄงดว้ยหว่งใย ทาํให้ทา่นผู้หวงัดตีอ้งคบัแคน้แน่นใจ มา
ในอดตีชาติก็ดี ปัจจบุนัชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั ง
หมดทั งสิน

๕. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ไดเ้คยหกัหลงั ทรยศ คดโกง ต่อทา่นผูม้พีระ-
คณุ ผู้มีบุญคณุ ต่อทา่นผู้มีความซืຄอสตัย์ จงรกัภกัดี จรงิใจ
ต่อขา้พเจา้ มาในอดตีชาตกิ็ดี ปัจจุบนัชาตกิ็ดี เจตนาก็ดี ไม่
เจตนากด็ี ทั งหมดทั งสิน

๖. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยลบหลู่ลว่งเกนิ ต่อทา่นผู้มคีณุธรรมอนั
สงูสง่ เพราะความรู้เทา่ไม่ถงึการณ์ก็ดี หรอืเพราะความเยอ่-
หยิຄงถอืดี ยกตนขม่ทา่น มาในอดตีชาติก็ดี ปัจจบุนัชาติก็ดี
เจตนากด็ี ไมเ่จตนากด็ี ทั งหมดทั งสิน

๗. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยแสดงความไม่ยาํเกรง ต่อจติวญิญาณ
ทั งในภมูชิั นสงู ภมูชิ ั นกลาง ภมูชิั นตํຄา ไดเ้คยลว่งเกนิทาํรา้ย
ทาํลายให้ทา่นเดอืดรอ้น ดว้ยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม
มาในอดตีชาตกิด็ี ปัจจบุนัชาตกิด็ี เจตนากด็ี ไมเ่จตนากด็ี ทั ง
หมดทั งสิน

๓๙๖ เปตวัตถุ



๘. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยทาํให้ทา่นผู้ใกล้ชดิสนิทแน่น ทั งเป็น
ญาตมิติรสามภีรรยาลกูหลานเหลนสบืสายโลหติ ตอ้งคบัแคน้
ขดัขอ้ง ผดิหมองใจ โดยการแสดงนิสยัอนัธพาลมารโหดรา้ย
ต่อคนใกลช้ดิ มองขา้มคนสนิทไปสนใจแต่คนนอก ทาํใหท้า่น
ตอ้งน้อยใจ เสยีใจ นําตาตก เพราะวา่ขา้พเจา้ถอืทฏิฐิหยาบ
กระดา้ง เอาแต่ใจและความตอ้งการของตวัเองเป็นใหญ่ มา
ในอดตีชาติก็ดี ปัจจบุนัชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั ง
หมดทั งสิน

๙. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยกระทาํไปโดยไม่สมควรแก่ศกัดิ ຈศรแีละ
ฐานะ กระทาํไปโดยไมล่ะอายต่อบาป ไมเ่กรงกลวัต่อบาป ผดิ
สจัจะ ผดิศลี ผดิธรรม ไม่ยาํเกรงต่อโอวาทของพระศาสดา
โดยละเมดิขอ้หา้ม หรอืไม่เอือเฟื อกระทาํตามทีຄพระองค์สั ຄง
สอน มาในอดตีชาตกิ็ดี ปัจจุบนัชาตกิ็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนา
กด็ี ทั งหมดทั งสิน

๑๐. สิຄงใดทีຄขา้พเจา้ได้เคยกระทาํการกกัขฬะ เหียมโหด เลวรา้ย
อาฆาต พยาบาท สาปแชง่ จองเวร อจิฉา รษิยา ไม่อยาก
ให้คนอืຄนได้ดี ทั งดา่วา่ ใส่รา้ยป้ายสี นินทา กลา่ววาจาสอ่-
เสยีดยยุงให้แตกสามคัคีกนั ปันโยนความผดิให้ผู้อืຄนโดยไม่
เป็นความจรงิ หรอืพดูจาพลอ่ย ๆ โดยไมย่ั งคดิไม่รบัผดิชอบ
อนัเป็นเหตุให้ผู้อืຄนตอ้งลาํบากเดอืดรอ้น มาในอดตีชาติก็ดี
ปัจจุบนัชาตกิด็ี เจตนากด็ี ไมเ่จตนากด็ี ทั งหมดทั งสิน

ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน ขา้พเจา้ขอตแีผ่ความจรงิใจ ใน
การยอมรบัสาํนึกผดิของขา้พเจา้ ไปตลอดหมืຄนโลกธาตุ แสนโกฏิ
จกัรวาล อนนัตจกัรวาล
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ขอพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทกุทุกพระองค์ ไดโ้ปรดเมตตามาเป็น
พระประธาน ในการขอขมาลาโทษของขา้พเจา้ ในกาลครั งนีดว้ย
เทอญ

ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทฏิฐิ ขอสาํนึกผดิใน
บาปกรรมทีຄทาํมา ต่อไปนีจะตั งตา ละชั ຄว ประพฤตดิี ทาํจติใหข้าว
รอบ เชืຄอฟังพระพทุธเจา้ เคารพพระธรรม เดนิตามพระอรยิสงฆ์

ดว้ยอาํนาจเดชพระเมตตาของพระบรมศาสดาจารยเ์จา้ ในวาระ
โอกาสทีຄขา้พเจา้ไดก้ราบขอขมาลาโทษ ยอมรบัสาํนึกผดิในกาลครั ง
นี ขอใหญ้าณบารมขีองขา้พเจา้ไดผ้ดุเกดิใหม่ ภายใต้รม่ธรรมรอย
พระพทุธบาท ปกเกลา้ ปกเกศ ใหข้า้พเจา้ไดเ้จรญิรุง่เรอืง รม่เยน็
เป็นสขุ ในเสน้ทางธรรมยาตราของพระพทุธองคต์ลอดไป

ในวาระมงคลโอกาส ทีຄขา้พเจา้ไดเ้กดิใหม่ ภายใตร้ม่พระบารมี
ธรรมญาณของพระองคเ์จา้นี ขา้พเจา้จะพงึแสดงออก ซึຄงกายกรรม
วจกีรรม มโนกรรม อนัประกอบดว้ยกุศลและเมตตา ต่อสรรพสตัว์
ทั งหลายทั งปวง ขา้พเจา้จะตั งจติยาํเกรงอยา่งแรงกลา้ ต่อพระพทุธ-
เจา้ ต่อพระธรรมเจา้ ต่อพระสงฆเจา้ มคีวามละอายและเกรงกลวัต่อ
บาป มคีวามยนิดใีนการบรจิาคทาน ในการรกัษาศลี ในการเจรญิ
ภาวนา ในการสรา้งบารมี ในการสรา้งความดี ในการสรา้งกุศลจติ
ในทีຄทุกสถาน ในกาลทุกเมืຄอ

เพราะวา่ขา้พเจา้ได้มศีรทัธาความเชืຄออยา่งแรงกลา้ในเรืຄองกฎ
แหง่กรรม วา่บุคคลกระทาํการสิຄงใด ไมว่า่ดหีรอืชั ຄวกต็าม ตนเองนั ຄน
แล ทีຄจะเป็นผูร้บัทั งผลดแีละผลชั ຄว ไมใ่ช่ผูอ้ืຄนจะมาเป็นผูร้บัผล ตน
เองนั ຄนแลทีຄจะเป็นผู้รบัผลอยา่งเตม็ทีຄ อยา่งถีຄถว้นทกุคดี ไม่วา่ชั ຄว
หรอืดี เป็นกฎตายตวั ตลอดกาลนาน จนสินโลก

ขา้พเจา้ขอตแีผ่ความจรงิใจไปตลอดโลกธาตุ ประกาศโทษตน
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ดว้ยความละอายต่อบาป และความเกรงกลวัต่อบาป ขา้พเจา้จะ
ขวนขวายปรบัปรงุตนเป็นคนใหม่ จะเหน็โทษในความชั ຄวแม้เลก็
น้อย แลว้ไม่ฝืนกระทาํ จะเหน็คณุในความดแีมเ้ลก็น้อย แลว้ขวน-
ขวายกระทาํโดยเคารพเอือเฟื อ จะไมป่ระมาท ไมท่อดธุระ ไมเ่ชอืน
แช ต่อความดแีละคนดทีั งปวง จะไม่ทาํตวัใหคุ้น้เคยเป็นสหายใกล้
ชดิ ต่อความชั ຄวและคนชั ຄวทั งปวง จะขวนขวายคบหากลัยาณมติรผู้
เป็นบณัฑติ เพืຄอเกือหนุนซึຄงกนัและกนั ในเสน้ทางแหง่การปฏบิตั-ิ
บชูา ดว้ยความยาํเกรงอยา่งแรงกลา้ต่อพระธรรม ไปจนกวา่ทีຄจะถงึ
ซึຄงพระนิพพาน ในอนาคตกาลอนัใกลนี้ดว้ยเทอญ

พระชมุพล พลปฺโญ เขยีนเพืຄอเป็นพทุธบชูา ในวนัวสิาขบชูา
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(บทขอขมากรรมสาํนึกผดินีຆ ถา้ใครใช้ทกุวนัจะชว่ยแกไ้ขวบิากเวร
กรรมใหเ้บาบางลง และชว่ยใหเ้จรญิกา้วหน้าในการปฏบิตัธิรรมเป็นอยา่ง
ยิ ง)

(ไม่สงวนลิขสิทธิ ຉ)
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หากพบหนงัสอืเสยีหายจากการพมิพ์
กรณุาสง่คนื

บรษิทั สยามคลัเลอรพ์รนิ จาํกดั
ตามทีຄอยูด่า้นหน้า

ทางโรงพมิพจ์ะจดัสง่หนงัสอืเลม่ใหมไ่ปให้
โดยไมค่ดิมลูคา่

๔๐๐ เปตวัตถุ






