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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย เปตวัตถุ
เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ

วาดวยพระอรหันตเปรียบเหมือนนา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาเหลานี้ความวา
[๘๖] พระอรหันตทั้งหลายเปรียบดวยนา ทายก
ทั้งหลายเปรียบดวยชาวนา ไทยธรรมเปรียบดวย
พืช ผลทานยอมเกิดแตการบริจาคไทยธรรมของ
ทายกแกปฏิคคาหก พืชนาและการหวานพืชนั้น
ยอมใหเกิดผลแกเปรตทั้งหลายและทายก เปรต
ทั้งหลายยอมบริโภคผลนั้น ทายกยอมเจริญดวย
บุญ ทายกทํากุศลในโลกนีแ้ ลว อุทิศใหเปรต
ทั้งหลาย ครั้นทํากรรมดีแลวยอมไปสวรรค.
จบ เขตตูปมาวัตถุที่ ๑
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ

กถาเริ่มตนปกรณ
ขาพเจา ขอนมัสการ ซึ่งพระโลกนาถเจา
ผูประกอบดวยพระมหากรุณาคุณ ผูบรรลุฝงแหง
สาครคือไญยธรรม ผูมีเทศนานัยอันละเอียด
ลึกซึ้งและวิจิตร.
ขาพเจา ขอนมัสการ ซึ่งพระธรรมเจา อัน
สูงสุดนั้น ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบูชาแลว
ซึ่งเปนเครื่องนําสัตวเพียบพรอมดวยวิชา และ
จรณะใหออกจากโลก.
ขาพเจา ขอนมัสการ ซึง่ พระอริยสงฆ ผู
เพียบพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน ผูดํารงอยูใน
มรรคและผล ผูเปนบุญเขต อันยอดเยี่ยม.
ดวยเดชแหงบุญ อันเกิดจากการนมัสการ
พระรัตนตรัย ดังกลาวมาแลวนี้ ขอขาพเจา จง
เปนผูมีอันตรายอันหวงบุญนั้น กําจัดแลวในที่
ทุกสถาน ก็เทศนาใด ของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ประกาศถึงกรรมทีเ่ ปรตทั้งหลาย กระทําไวใน
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ชาติกอน อันเปนเหตุนํามาซึ่งความเปนเปรต
โดยความตางกันแหงผลกรรมของเปรตเหลานั้น
อันนําความสังเวชใหเกิดโดยพิเศษ ทํากรรมและ
ผลของกรรมใหประจักษ เทศนานั้นมีเรื่องที่
ทราบกันดีแลว โดยชื่อวา เปตวัตถุ ที่ทานผูแสวง
หาคุณอันยิ่งใหญ ไดสังคายนาไวแลว ในขุททกนิกาย. ขาพเจา จะยึดเอานัยแหงอรรถกถาเกา
ของเปตวัตถุนั้นมาชี้แจงถึงเหตุในเรื่องนั้น ๆ
ใหแจมแจงโดยพิเศษ จักกระทําอรรถสังวรรณนา
อันงดงามบริสุทธิ์ดวยดี ไมปะปน มีอรรถและ
วินิจฉัยอันละเอียด ไมคานกับลัทธิของพระมหาเถระผูอยูในมหาวิหารตามกําลัง ขอสาธุชน
ทั้งหลายจงตั้งใจสดับ อรรถสังวรรณนานั้นของ
ขาพเจา ผูกลาวอยูโดยเคารพ เทอญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปตวตฺถุ ไดแก กรรมอันเปนเหตุให
สัตวนั้น ๆ มีบุตรแหงเศรษฐีเปนตน เกิดเปนเปรต. ก็พระปริยัติธรรม
อันเปนไปโดยประกาศถึงกรรมนั้น มีอาทิวา พระอรหันตทั้งหลาย
เปรียบดวยนา ทานประสงคเอา เปตวัตถุในที่นี้.
ถามวา เปตวัตถุนี้นั้น ใครกลาว กลาวที่ไหน กลาวเมื่อไร
และเพราะเหตุไรจึงกลาว ? ขาพเจาจะเฉลย : จริงอยูเปตวัตถุนี้
เกิดดวยเหตุ ๒ อยาง คือ ดวยเหตุที่เกิดขึ้นแหงเรื่อง ๑ ดวยอํานาจ
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คําถามและคําตอบ ๑. ในสองอยางนั้น ที่เกิดดวยอัตถุปปตติเหตุ
พระผูมีพระภาคเจาตรัส นอกนั้น พระนารทเถระเปนตน เปน
ผูถาม พวกเปรตนั้น ๆ เปนผูแก. ก็เพราะเหตุที่เมื่อพระนารทเถระ
เปนตน กราบทูลถึงคําถามและคําตอบนั้น ๆ พระศาสดาจึงกระทํา
เรื่องนั้น ๆ ใหเปนอัตถุปปตติเหตุแลว แสดงธรรมแกบริษัท
พรอมหนากัน. ฉะนั้น เปตวัตถุนั้นทั้งหมด จึงเปนอันชื่อวา พระศาสดาตรัสทั้งนั้น. จริงอยู เมื่อพระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยูใ นที่นั้น ๆ มีกรุงราชคฤหเปนตน เปตวัตถุ
นั้น ๆ จึงขึ้นสูเทศนา โดยกระทํากรรมและผลของกรรม แหงสัตว
ทั้งหลายใหประจักษ ดวยการถามและแกไขอัตถุปปตติเหตุนั้น ๆ
โดยมาก ดังนั้น ในที่นี้เทศนานี้ จึงเปนการตอบโดยทั่วไป แหงบท
ทั้งหลายวา เกน ภาสิต ดังนี้เปนตน เปนอันดับแรก. แตเมื่อวา
โดยไมทั่วไป เทศนานี้ จักมาในอรรถวรรณนาแหงเรื่องนั้น ๆ นั่นแล.
ก็เปตวัตถุนี้นั้น นับเนื่องในสุตตันตปฎก ในบรรดาปฎก ๓ คือ
วินัยปฎก สุตตันตปฎก และอภิธัมมปฎก นับเนื่องในขุททกนิกาย
ในบรรดานิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย สงเคราะหเขาในคาถา ในบรรดา
ศาสนามีองค ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิติวุตตก ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ. สงเคราะหเขาใน
ธรรมขันธเล็กนอย ในบรรดาธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
ที่พระอานนทผูธรรมภัณฑาคาริก ไดปฏิญญาณไวอยางนี้วา
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ขาพเจาเรียนเอาพระธรรมขันธจากพุทธ-สํานัก ๘๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ จากสํานักภิกษุ
๒,๐๐๐ พระธรรมขันธที่เปนไปในหทัยของ
ขาพเจา จึงมีจํานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
ดังนี้.
วาโดย ภาณวาร มีเพียง ๔ ภาณวาร วาโดยวรรค สงเคราะห
เปน ๔ วรรคคือ อุรควรรค อุพพริวรรค จูฬวรรค และมหาวรรค.
ใน ๔ วรรคนั้น วรรคแรกมี ๑๒ เรื่อง วรรคที่ ๒ มี ๑๓ เรือ่ ง
วรรคที่ ๓ มี ๑๐ เรื่อง วรรคที่ ๔ มี ๑๖ เรื่อง รวมความวา เมื่อ
วาโดยเรื่อง ประดับดวยเรื่อง ๕๑ เรือ่ ง. ในบรรดาวรรคของเรื่องนั้น
อุรควรรคเปนวรรคตน. ในบรรดาเรื่อง มีเรื่องเขตตูปมเปรต
เปนเรื่องตน คาถาของเรื่องตนนั้น มีคําวา เขตฺตูปมา อรหนฺโต
เปนตนเปนคาถาแรก.
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อุรควรรคที่ ๑
อรรถกถาเขตตูปมาเปตวัตถุที่ ๑
ก็ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงประทับอยูที่พระเวฬุวัน
กลันทกนิวาปวิหาร ใกลกรุงราชคฤห จึงทรงปรารภเปรตบุตรเศรษฐี
คนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนั้นดังตอไปนี้ :ไดยินวา ในกรุงราชคฤห ไดมีเศรษฐีคนหนึ่ง เปนคน
มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเครื่องปกรณแหงทรัพยที่นา
ปลื้มใจอยางมากมาย สั่งสมทรัพยไวเปนจํานวนหลายโกฏิ. ไดมีบุตร
คนเดียว นารัก นาชอบใจ. เมื่อบุตรนั้น รูเดียงสา บิดามารดา
จึงพากันคิดอยางนี้วา เมื่อบุตรของเราจายทรัพยใหสิ้นเปลืองไป
วันละ ๑,๐๐๐ ทุกวัน แมถึงรอยป ทรัพยที่สั่งสมไวนี้ ก็ไมหมดสิ้นไป.
จะประโยชนอะไร ดวยการที่จะใหบุตรนี้ลําบากในการศึกษาศิลปะ
ขอใหบุตรนี้จงมีความไมลําบากกายและจิต บริโภคโภคสมบัติ
ตามสบายเถิด ดังนี้แลว จึงไมใหบุตรศึกษาศิลปะ. ก็เมือ่ บุตร
เจริญวัยแลว มารดาบิดาไดนําหญิงสาวแรกรุน ผูสมบูรณดวยสกุล
รูปรางความเปนสาว ละความงาม ผูเอิบอิ่มดวยกามคุณ บายหนา
ออกจากธรรมสัญญา. เขาอภิรมยอยูกับหญิงสาวนั้น ไมใหเกิดแม
ความคิดถึงธรรม ไมมีความเอื้อเฟอ ในสมณพราหมณและคนที่ควร
เคารพ หอมลอมดวยพวกนักเลง กําหนัด ยินดี ติดอยูในกามคุณ ๕
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เปนผูมืดมนธไปดวยโมหะ ใหเวลาผานไป เมื่อมารดาบิดา ถึง
แกกรรมลง ใหสิ่งที่ปรารถนาแก นักรํา นักรอง เปนตน ผลาญ
ทรัพยใหวอดวายไป ไมนานเทาไรนัก ก็สิ้นเนื้อประดาตัว (เที่ยว)
ขอยืม (เงิน) เลี้ยงชีวิต ยืมหนี้ไมไดอีก ถูกพวกเจาหนี้ ทวงถาม
ก็ตองใหที่นาที่สวนและเรือนเปนตน ของตนแกพวกเจาหนี้เหลานั้น
ถือกระเบื้อง เที่ยวขอทานกิน พักอยูท ี่ศาลาคนอนาถา ในพระนคร
นั้นนั่นแล.
ครัน้ อยูมาวันหนึ่ง พวกโจร มาประชุมกัน กลาวกะเขา
อยางนี้วา นายผูเจริญ ทานจะมีประโยชนอะไรดวยการเปนอยู
ลําบากอยางนี้ ทานยังเปนหนุม มีเรี่ยวแรงกําลังก็สมบูรณ เหตุไฉน
ทานจึงอยูเหมือนมีมือเทาพิกล มาเถิด มารวมกับพวกเรา (เที่ยว)
ปลนทรัพยพวกชาวบานแลว เปนอยูส บายดี. ชายคนนั้น พูดวา
เราไมรูวิธีทําโจรกรรม. พวกโจรตอบวา พวกเราจะสอนใหเธอ
ขอใหเธอจงเชื่อคําของพวกเราอยางเดียว. ชายนัน้ รับคําแลว
ไดไปกับพวกโจรเหลานั้น. ลําดับนั้น พวกโจรเหลานั้น ใชใหเขาถือ
ฆอนใหญ ตัดชองยองขึ้นเรือน ใหเขายืนตรงที่ปากชองแลวสอนวา
ถาคนอื่นมาในที่นี้ เจาจงเอาไมฆอนนี้ทุบผูนั้นทีเดียวใหตายเลย.
เขาเปนคนบอดเขลา ไมรูสิ่งที่เปนประโยชนและมิใชประโยชน
ไดยืนอยูแตในที่นั้น มองดูทางมาของคนเหลาอื่นอยางเดียว. ฝาย
พวกโจร เขาไปยังเรือนแลว ถือเอาสิ่งของที่ควรถือเอาไปดวย
พอพวกคนในเรือนรูตัวเทานั้น ก็พากันหนีไปคนละทิศ คนละทาง.
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พวกคนในเรือน ลุกขึ้น ตางก็พากันวิ่งขับโดยเร็ว พรอมกับ
ขางโนนขางนี้ เห็นชายคนนั้น ยืนอยูต รงชองประตู เฮย คนราย
แลวพากันจับไว เอาไมฆอนเปนตน ทุบมือและเทาแลว กราบทูล
แสดงแดพระราชาวา ขอเดชะ คนนี้เปนโจร ขาพระองคจับไดที่
ปากชอง. พระราชาทรงมีพระบัญชาใหผูรักษาพระนครลงโทษ
ดวยพระดํารัสวา จงตัดศีรษะของผูนี้. ผูรักษาพระนคร รับสนอง
พระบรมราชโองการแลว จึงใหจับชายคนนั้นแลว ใหมัดไพลหลัง
อยางมั่นคง ใหตระเวนเขา ผูถูกคลองคอดวยพวงมาลัยสีแดงหาง ๆ
มีศีรษะเปอนดวยผงอิฐ ตามทางที่เขาแสดงดวยกลอง ตีประจาน
โทษ จากทางรถบรรจบทางรถ จากทางสี่แพรงบรรจบทางสี่แพรง
แลว ใหเฆี่ยนดวยหวาย พลางนําไปยังสถานที่ประหารชีวิต.
ประชาชนพากันแตกตื่นวา ในพระนครนี้ เขาจับโจรปลนสะดมภ
คนนี้ได.
ก็สมัยนั้นในพระนครนั้น มีหญิงงามเมือง คนหนึ่ง ชื่อวา
สุลสา ยืนอยูที่ปราสาทมองไปตามชองหนาตาง เห็นชายคนนั้น
ถูกนําไปอยางนั้น เธอเคยถูกชายผูนั้นบําเรอมาในกาลกอน จึง
เกิดความสงสารชายคนนั้นขึ้นวา ชายคนนี้ เคยเสวยสมบัติเปน
อันมาก ในพระนครนี้เอง บัดนีถ้ ึงความพินาศวอดวายถึงเพียงนี้
จึงสงขนมตม ๔ ลูก และน้ําดื่มไปให. และไดแจงใหผูรักษา
พระนครทราบวา ขอเจานาย จงรอจนถึงชายผูนี้กินขนมตมเหลานี้
แลวดื่มน้ํากอน.
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ครัน้ ในระหวางนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ตรวจดูดวย
ทิพยจักษุ เห็นชายคนนั้นจะถึงความวอดวาย ดวยแรงกรุณาเตือนใจ
คิดวา ชายคนนี้ ไมเคยทําบุญ ทําแตบาป เพราะฉะนั้น ชายผูนี้
จักเกิดในนรก ครั้นพอเราไป เขาถวายขนมตมและน้ําดื่มแลว
จักเกิดในภุมมเทพ ไฉนหนอ เราจะพึงเปนที่พึ่งของชายผูนี้ ดังนี้
แลวไดไปปรากฏขางหนาของชายผูนั้น ในขณะที่เขานําน้ําดื่ม
และขนมตมเขาไปให. เขา ครั้นเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส คิดวา
เราผูจะถูกคนเหลานี้ฆาในบัดนี้เอง จะมีประโยชนอะไร ดวยขนมตม
ที่เราจะกินเขาไป ก็ผลทานี้ จักเปนเสบียงสําหรับคนไปสูปรโลก
จึงใหเขาถวายขนมตมและน้ําดื่มแดพระเถระ. เพื่อจะเจริญความ
เลื่อมใสของชายผูนั้น เมื่อชายผูนั้น กําลังดูอยูนนั่ แหละ พระเถระ
จึงนั่งในที่เชนนั้น ฉันขนมตมและดื่มน้ําแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป.
ฝายชายผูนั้น จกเพชฌฆาตนําไปสูที่ประหาร แลวใหถึงการตัด
ศีรษะ ดวยบุญที่เขาทําไวในพระมหาโมคคัลลานเถระ ผูเปน
บุญเขต อยางยอดเยี่ยม แมจะเปนผูควรจะเกิดในเทวโลก ชั้นเยี่ยม
แตเพราะเหตุที่เธอมีจิตเศราหมองในเวลาใกลจะตาย เพราะความ
เสนหาที่มุงถึงนางสุลสาวา เราไดไทยธรรมนี้ เพราะอาศัย
นางสุลสา ฉะนั้น เมื่อจะเกิดเปนหมูเทพชั้นต่ํา จึงเกิดเปนรุกขเทวดา
ที่ตนไทรใหญ มีรมเงาอันสนิท อันเกิดแทบภูเขา.
อาจารยบางพวกกลาววา "ไดยินวา ถาในปฐมวัย เขาจักได
ขวนขวายในการดํารงวงศกุลไซร เขาจักเปนผูเลิศกวาเศรษฐี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 10

ทั้งหลาย ในพระนครนั้นนั่นเอง ถาขวนขวายในมัชฌิมวัย เขาจัก
เปนเศรษฐีวัยกลางคน ถาขวนขวายในปจฉิมวัย เขาก็จักเปน
เศรษฐีในวัยสุดทาย. แตถาในปฐมวัยเขาจักไดบวชไซร เขาก็จัก
ไดเปนพระอรหันต. ถาบวชในมัชฌิมวัย เขาก็จักไดเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี. ถาบวชในปจฉิมวัย เขาก็จักไดเปน
พระโสดาบัน. แตเพราะเขาคลุกคลีดวยบาปมิตร เขาจึงเปน
นักเลงหญิง นักเลงสุรา ยินดีแตในทุจริต เปนคนไมเอื้อเฟอ
เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง ถึงความยอยยับอยางใหญหลวง โดยลําดับ."
ครัน้ สมัยตอมา เทพบุตรนั้นเห็นนางสุลสาไปสวน เกิด
กามราคะ เนรมิตใหมืดแลวนํานางไปยังภพของตน สําเร็จการอยู
รวมกับนางสิ้น ๗ วัน และไดแนะนําตนแกนาง. มารดาของนาง
เมื่อไมเห็นนาง รองไหพลางวิ่งพลานไปขางโนนขางนี้. มหาชน
เห็นเขาจึงกลาววา พระผูเปนเจามหาโมคคัลลานะ เปนผูมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก จะพึงรูคติของนาง ทานพึงเขาไปหาทานแลว
ไตถามเถิด. นางรับคําแลวเขาไปหาทาน ถามความนั้น. พระเถระ
กลาววา ในวันที่ ๗ แตวันนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม
ในพระเวฬุวันมหาวิหาร เธอจักเห็น ณ ที่สุดบริษัท. ลําดับนั้น
นางสุลสาไดกลาวกะเทวบุตรนั้นวา ขอที่เราอยูในภพของทาน
ไมสมควร วันนี้ เปนวันที่ ๗ มารดาของฉันเมื่อไมเห็นฉัน ก็จัก
กึงความร่ําไรโศกเศรา ดีละเทวดา ทานจงพาฉันไปที่นั้นนั่นเถิด.
เทพบุตรพานางไปพักไวทายบริษัท ในเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
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กําลังทรงแสดงธรรมอยูในพระเวฬุวัน ไดยินไมปรากฏตัว.
ลําดับนั้น มหาชนเห็นนางสุลสา แลวกลาวอยางนี้วา แมสุลสา
เธอไปไหนมาตลอดวันเทานี้ มารดาของเธอ เมื่อไมเห็นเธอ ก็ได
ถึงความร่ําไรโศกเศราเหมือนคนบา. นางจึงแจงเรื่องนั้นแกมหาชน
และเมื่อมหาชนถามวา อยางไรบุรุษนั้นการทําความขวนขวาย
แตบาปเชนนั้น ไมไดทํากุศลไวเลย ยังเกิดเปนเทพได นางสุลสา
กลาววา เขาไดถวายขนมตมและน้ําดื่มที่เราให แกทานพระมหาโมคคัลลานะ ดวยบุญนั้น จึงไดเกิดเปนเทพบุตร มหาชนไดกระทํา
ดังนั้น จึงไดเกิดอัศจรรยจิตไมเคยมี จึงไดคิดวา เขาไดกระทํา
บุญกรรมแมนอย ในพระอรหันตทั้งหลาย ผูชอื่ วา เปนบุญเขต
อันยอดเยี่ยมของชาวโลก จึงนําสัตวมาเกิดเปนเทพบุตร ดังนี้แลว
จึงไดเสวยปติและโสมนัสอันโอฬาร ภิกษุทั้งหลาย กราบทูล
เนื้อความนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. ลําดับนั้น เพราะอัตถุปปติเหตุนี้
พระผูมีพระภาคเจา จึงไดทรงภาษิตคาถาเหลานี้วา :พระอรหันตทงั้ หลาย เปรียบดวยนา
ทายกทายิกาทั้งพลาย เปรียบดวยชาวนา ไทย
ธรรมเปรียบดวยพืช ผลทาน ยอมเกิด แตการ
บริจาคไทยธรรม ของทายกทายิกาผูใหแก
ปฏิคาหกผูรับนั้น พืชนาและการหวานพืชนี้
ยอมใหเกิดผลแกพวกเปรต และทายกทายิกา
ผูให เปรตทั้งหลาย ยอมพากันบริโภคผลนั้น
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ทายกทายิกายอมเจริญดวยบุญ ทายกทายิกา
ทํากุศลในโลกนี้แลว อุทิศใหเปรตทั้งหลาย
ครั้นทํากรรมดีแลว ยอมไปสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขตฺตูปมา ไดแก ชื่อวา นา
เพราะเปนที่ตานทานคือรักษา พืชที่ซัดคือที่หวาน โดยทําภาวะ
ใหทําผลมาก ไดแก สถานที่เปนที่งอก แหงพืชมีขาวสาลีเปนตน.
พระอรหันตทั้งหลาย ชื่อวา เขตตูปมา เพราะมีนาเปนอุปมา อธิบาย
วา เปนเสมือนคันนา. บทวา อรหนฺโต ไดแก ทานผูสิ้นอาสวะ
ทั้งหลาย. จริงอยู ทานผูสิ้นอาสวะทั้งหลายเหลานั้น ทานเรียกวา
พระอรหันต เพราะกําจัดซี่กําแหงกิเลสเปนตน และซี่กําแหง
สังขารจักร เพราะเปนผูไกลจากกิเลสเปนตนนั้นนั่นแล เพราะเปน
ผูควรแกไทยธรรมมีปจจัยเปนตน และเพราะไมมีที่ลับในการ
ทําบาป.
จริงอยู ในขอนั้น สันดานของพระขีณาสพ เวนจากโทษ
มีโลภเปนตน ประกอบดวยปจจัยอื่นมีกาลเปนตน ในเมื่อเขาหวานพืช
คือไทยธรรมที่ตบแตงไวดีแลว ยอมมีผลมากแกทายก เปรียบเหมือน
นาเวนจากโทษมีหญาเปนตน ประกอบดวยปจจัยอื่น มีฤดูและน้ํา
เปนตน ในเมื่อหวานพืชที่เขาจัดแจงไวดี ยอมมีผลมากแกชาวนา
ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เขตฺตูปมา
อรหนฺโต ดังนี้เปนตน. นี้เปนนิเทศอยางอุกฤษฏ เพราะไมปฏิเสธวา
แมพระอริยบุคคลมีพระเสขะเปนตนวา เปนเขตของทายกนั้น.
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บทวา ทายกา ไดแก ผูให คือ ผูบริจาค ปจจัยมีจีวร เปนตน.
อธิบายวา ผูสละคือตัดกิเลสมีโลภะเปนตน ในสันดานของตน
โดยการบริจาคปจจัยมีจีวรเปนตนนั้น อีกอยางหนึ่ง ผูชําระและ
ผูรักษา สันดานของตน จากกิเลสมีความโลภเปนตนนั้น. บทวา
สฺสกูปมา ไดแก เสมือนชาวนา. ชาวนา ไถนาขาวสาลีเปนตน
เมื่อไมประมาท ดวยกิจมีการหวาน การไขน้ําเขา การเปดน้าํ ออก
การปกดํา และการรักษา เปนตน ตามควรแกเวลา ยอมไดรับผล
แหงขาวกลา อันโอฬารและไพบูลย ฉันใด แมทายกก็ฉันนั้น เมื่อ
ไมประมาทดวยการบริจาคไทยธรรม และการปรนนิบัติในพระอรหันตทั้งหลาย ยอมไดรับผลแหงทานอันโอฬารและไพบูลย.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววาทายกและทายิกา เปรียบดวยชาวนา
ดังนี้เปนตน.
บทวา พีชูปม เทยฺยธมฺม ทานกลาวดวยลิงควิปปลาส,
อธิบายวา ไทยธรรมเปนเหมือนพืช. จริงอยู คําวา เทยฺยธมฺม นี้
เปนชื่อของวัตถุที่จะพึงให ๑๐ อยาง มีขาวและน้ําเปนตน. บทวา
เอตฺโต นิพฺพตฺตเต ผล ความวา ผลแหงทาน ยอมบังเกิด และเกิดขึ้น
จากการบริจาคไทยธรรมของทายกแกปฏิคาหกนั้น ละยอมเปนไป
ดวยอํานาจการสืบเนื่องตลอดกาลนาน.
ก็ในที่นี้ เพราะเหตุวัตถุมีขาวและน้ําเปนตน ที่จัดแตงดวย
เจตนาเครื่องบริจาค ไมใชภาวะแหงวัตถุนอกนี้ เพราะฉะนั้น ทาน
จึงจัดไทยธรรมดวยศัพทวา พีชูปม เทยฺยธมฺม ดังนี้. เพราะเหตุนั้น
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พึงเห็นเจตนาเครื่องบริจาค ซึ่งมีไทยธรรมวัตถุเปนอารมณนั่นแหละ
วาเปนพืช โดยอางถึงไทยธรรม. จริงอยู เจตนาเครื่องบริจาคนั้น
ใหสําเร็จผลตางดวยปฏิสนธิเปนตน และตางดวยอารมณอันเปน
นิสสัยปจจัย แหงปฏิสนธิเปนตนนั้น ไมใชไทยธรรมแล.
บทวา เอต พีช กสี เขตฺต ไดแก พืชตามที่หวานแลว
และนาตามที่กลาวแลว. อธิบายวา กสิ กลาวคือประโยคในการ
หวานพืชนั้น ในนานั้น. การหวานทั้ง ๓ อยางนั้น จําปรารถนา
เพราะฉะนั้นทานจงกลาววา เปตาน ทายกสฺส จ เปนตน. ถาทายก
ใหทานอุทิศใหเปรตทั้งหลาย. แกพวกเปรต และทายก. ถาไมให
ทานอุทิศใหพวกเปรต, อธิบายวา พืชนั้น การหวานนั้น และนานั้น
ยอมมีเพื่อความอุปการะแกทายกเทานั้น. บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึง
อุปการะนั้น ทานจึงกลาววา พวกเปรต ยอมบริโภคผลนั้น ผูให
ยอมเจริญดวยบุญ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต เปตา ปริภฺุชนฺติ ความวา
เมื่อทายก ถวายทานอุทิศพวกเปรต เมื่อนา การหวาน และพืช
ตามที่กลาวแลวสมบูรณ และมีการอนุโมทนา พวกเปรตยอมบริโภค
ผลทานที่สําเร็จแกเปรต บทวา ทาตา ปฺเน วฑฺฒติ ความวา
แตผูให ยอมเจริญดวยผลแหงบุญมีโภคสมบัติเปนตน ในเทวดาและ
มนุษย อันมีบุญที่สําเร็จจากทานของตนเปนนิมิต. จริงอยู แมผล
แหงบุญ ทานก็เรียกวา บุญ ในประโยคมีอาทิวา ดูกอน ภิกษุ
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ทั้งหลาย บุญนี้ ยอมเจริญอยางนี้ เพราะเหตุแหงการสมาทาน
กุศลธรรม.
บทวา อิเธว กุสล กตฺวา ความวา สั่งสมบุญอันสําเร็จ
ดวยทาน ดวยอํานาจการอุทิศแกพวกเปรต ชื่อวา กุศล เพราะ
อรรถวา ไมมีโทษและมีสุขเปนผล ในอัตตภาพนี้เอง. บทวา
เปเต จ ปฏิปูชิย ความวา ตอนรับดวยทานอุทิศเปรต ใหเปรต
เหลานั้น พนจากทุกขที่เสวยอยู. จริงอยู ทานที่ใหอุทิศเปรต เปน
อันชื่อวา บูชา เปรต เหลานั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็การบูชา ทีพ่ วกญาติ ทําแลวแกพวกเรา และวา การบูชา อัน
ยิ่งใหญ ที่พวกญาติทําแลว แกพวกเปรต. ดวย จ ศัพท ในบทวา
เปเต จ นี้ จัดเขาในอานิสงฆแหงทาน ที่เปนปจจุบัน มีอาทิอยางนี้
วา ผูใหยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่ถึงใจ เปนที่ไววางใจ
เปนผูยกยอง เปนผูที่ควรเคารพ และเปนผูอันวิญูชนควรสรรเสริญ
ควรระบุถึง. บทวา สคฺคฺจ กมติฏ าน กมฺม กตฺวาน ภทฺทก
ความวา กระทํากัลยาณกรรม คือกุคลกรรม ยอมกาวถึง คือเขาถึง
ดวยอํานาจการเขาถึงเทวโลก อันเปนสถานที่เกิดของพวกตน
ไดทําบุญไว อันไดนามวา สวรรค เพราะมีอารมณดี ดวยฐานะ
๑๐ ประการ มี อายุทิพย เปนตน.
ก็ในบทเหลานี้ ทานกลาววา ทํากุศลแลวกลาวซ้ําวา อัน
กระทํากรรมดี พึงเห็นวา เพื่อจะแสดงวา แมการบริจาคธรรม
เปนทาน โดยการใหสวนบุญ เหมือนการบริจาคไทยธรรม จักเปน
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กุศลกรรมอันสําเร็จดวยทานเหมือนกัน. ก็ในทีน่ ี้ อาจารยบางพวก
กลาววา พระอรหันต ทานประสงคเอาวา เปรต. คํานั้นเปนเพียง
มติของเกจิอาจารยเหลานั้น เพราะที่มาวาพระขีณาสพนั้น เปน
เปรตไมมีเลย เพราะพระขีณาสพเหลานั้น ไมประกอบภาวะ
มีพืชเปนตน เหมือนทายก และเพราะผูเกิดในกําเนิดเปรตมีภาวะ
มีพืชเปนตนประกอบไว.
ในเวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐ ตั้งตนแตเทพบุตรและ
นางสุลสา ไดตรัสรูธรรมแลวแล.
จบ อรรถกถาเขตตูปมาเปตวัตถุที่ ๑
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๒. สูกรเปตวัตถุ

วาดวยกายงามปากเหม็น
ทานพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งวา
[๘๗] กายของทานลวนมีสีเหมือนทองคํา รัศมี
กายของทาน สวางไสวไปทั่วทุกทิศ แตหนา
ของทานเหมือนหนาสุกร เมื่อกอนทานไดทํา
กรรมอะไรไว
เปรตนั้นตอบวา
ขาแตพระนารทะ เมื่อกอนขาพเจาได
สํารวมกาย แตไมไดสํารวมวาจา เพราะเหตุนั้น
รัศมีกายของขาพเจาจึงเปนเชนกันที่ทานเห็นอยู
นั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน สรีระ
ของขาพเจาทานเห็นเองแลว ขอทานอยาทําบาป
ดวยปาก อยาใหหนาสุกรเกิดมีแกทาน.
จบ สูกรเปตวัตถุ
อรรถกถาสูกรเปตวัตถุ ๒
เมื่อพระศาสดา ทรงอาศัยกรุงราชคฤห ประทับอยูใน
พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปวิหาร ทรงปรารภเปรตผูมีหนาเหมือน
สุกรตนหนึ่ง จึงตรัสคําเริ่มตนวา กาโย เต สพฺพโส วณฺโณ ดังนี้.
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ไดยินวา ในอดีตกาล ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา กัสสปะ ไดมีภิกษุรูปหนึ่งเปนผูสํารวมทางกาย
แตไมสํารวมทางวาจา ดาปริภาษภิกษุทั้งหลาย มรณภาพแลว
ไปบังเกิดในนรก ไหมในนรกนั้น สิ้นพุทธันดรหนึ่ง จุติจากนรก
นั้นแลว ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนเปรต ถูกความหิวกระหาย
ครอบงํา ดวยเศษวิบากของกรรมนั้นนั่นแล ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ
ใกลกรุงราชคฤห. รางของเปรตนั้นไดมีสีเหมือนทองคํา. แตหนา
ของเปรตนั้น เหมือนหนาสุกร. ลําดับนั้น ทานพระนารทะ อยูที่
เขาคิชฌกูฏ ชําระรางกายแตเชาตรู ถือบาตรและจีวร กําลัง
เที่ยงบิณฑบาต ยังกรุงราชคฤห พบเปรตนั้นในระหวางทาง
เมื่อจะถามถึงกรรมที่เปรตนั้นทํา จึงกลาวคาถาวา
กายของทานลวนมีสีดุจทองคํา รัศมีกาย
ของทานสวางไสวไปทุกทิศ แตหนาของทาน
เหมือนหนาสุกร เมื่อกอนทานไดทํากรรมอะไร
ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาโย เต สพฺพโส วณฺโณ ความวา
กายคือรางของทาน ลวนมีสีดุจทองคํา คือ คลายทองคําที่สุกปลั่ง.
บทวา สพฺพา โอภาสเต ทิสา ความวา รัศมีกายของเขาวางไสว
โชติชวง ไปโดยรอบทัว่ ทุกทิศ. อีกอยางหนึ่ง ในคําวา บทวา
โอภาสเต นี้ มีเหตุเปนเครื่องหยั่งลงในภายในเปนอรรถ พึงเห็น
ความวา กายของทานลวนมีสีดุจทองคํา สวางไสว โชติชวงไปทั่ว
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ทุกทิศ. บทวา มุข เต สูกรสุเสว ไดแก ก็หนาของทานเหมือนสุกร,
อธิบายวา หนาของทานเสมือนหนาสุกร. ดวยบทวา กึ กมฺมมกรี ปุเร
ความวา ทานพระนารทะถามวา เมื่อกอน คือ ในอดีตชาติทาน
ไดทํากรรมเชนไรไว.
เปรตนั้น ถูกพระเถระถามถึงกรรมทีค่ นทําอยางนี้ เมื่อ
จะตอบดวยคาถา จึงกลาววา :ขาแตทานนารทะ เมื่อกอนขาพเจาได
สํารวมทางกาย แตไมสํารวมทางวาจา เพราะ
เหตุนั้น รัศมีกายของขาพเจา จึงเปนเชนกับที่
ทานเห็นอยูน ั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเยน สฺโต อาสึ ความวา
ขาพเจาสํารวม ดวยการสํารวมทางกาย คือ ไดเปนผูสํารวมดวยดี
ดวยการสํารวมทางกายทวาร. บทวา วาจายาสมสณฺณโต ความวา
แตขาพเจาไมไดสํารวมทางวาจา คือ ไดเปนประกอบดวยการ
ไมสํารวมทางวาจา. บทวา เตน ไดแก เพราะการสํารวมและ
การไมสํารวมทั้งสองอยางนั้น. บทวา เม แปลวา ของขาพเจา.
บทวา เอตาทิโส วณฺโณ ไดแก รัศมีกายของขาพเจา จึงเปนเชนนี้
คือ เปนเชนกับที่ทานเห็นประจักษอยูนั่นแหละทานนารทะ. มีวาจา
ประกอบความวา ขาพเจา มีกาย มีทรวดทรงเหมือนมนุษย มีสีดุจ
ทองคํา แตมีหนาเหมือนหนาสุกร. ก็ วณฺณ ศัพท ในคาถานี้
พึงเห็นวา ใชในอรรถวา ผิวพรรณ ละทรวดทรง.
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เปรตถูกพระเถระถามอยางนี้ ครั้นแกคําถามนั้นแลว เมื่อ
จะทําความนั้นนั่นแหละใหเปนเหตุแลวตักเตือนพระเถระ จึงกลาว
คาถาวา :ขาแตทานพระนารทะ เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาขอกลาวแกทาน สรีระของขาพเจา ทาน
เห็นเองแลว ขอทานอยาไดทําบาปดวยปาก อยา
ใหหนาสุกรเกิดมีแกทานเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต แกเปน ตสฺมา แปลวา
เพราะเหตุนั้น. บทวา ติยาห ตัดเปน เต อห. เปรตเรียกพระเถระ
ดวยคําวา นารทะ. บทวา พฺรูมิ แปลวา ขาพเจาจะบอก. บทวา
สาม แปลวา ขาพเจาเอง. ดวยบทวา อิท เปรตกลาวหมายถึง
รางกายของตน. ก็ในคํานี้มีอธิบายดังนี้ ขาแตทานพระนารทะผูเจริญ
เพราะเหตุที่รางกายของขาพเจานี้ ตั้งแตคอลงไปถึงกายทอนลาง
มีทรวดทรงเหมือนมนุษย กายทอนบน มีทรวดทรงเหมือนสุกร
ที่ทานเห็นประจักษอยูนั่นแหละ. เพราะฉะนั้น ขาพเจา จะขอกลาว
เตือนทาน. เพื่อจะเลี่ยงคําถามวา เธอกลาวอยางไร ? เปรต
จึงกลาววา ขอทานอยาไดทําบาปดวยปาก อยาใหหนาสุกรเกิด
มีแกทานเลย.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา มา เปนนิบาตใชในอรรถ
ปฏิเสธ. บทวา มุขสา แปลวา ดวยปาก. ศัพทวา โข ใชในอวธารณะ
หามเนื้อความอื่น, อธิบายวา ทานอยาไดทํา คือ จงอยาทําธรรมชั่ว
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ทางวาจาเลย. ดวยบทวา มา โข สูกรมุโข อหุ นี้ เปรตปฏิเสธ
เฉพาะเหตุ แมโดยมุงถึงการปฏิเสธผลวา หนาสุกรเหมือนเรา
อยาไดมีเลย ก็ถาวาทานเปนคนปากกลา พึงทําความชั่วดวย
วาจาไซร ทานก็จะพึงเปนผูมีหนาเหมือนสุกรโดยสวนเดียว เพราะ
ฉะนั้นทานอยาทําความชั่วดวยปากเลย
ลําดับนั้น ทานพระนารทะ เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห
กลับจากบิณฑบาตภายหลังอาหาร กราบทูลเนื้อความนั้น แด
พระศาสดา ผูประทับนั่งทามกลางบริษัท ๔. พระศาสดา ตรัสวา
นารทะเมื่อกอนแล เราไดเคยเห็นสัตวนั้นแลว เมื่อจะทรงประกาศ
โทษอันต่ําทรามโดยอาการเปนอเนก ซึ่งอาศัยวจีทุจริต และ
อานิสงสอันเกี่ยวดวยวจีสุจริต จึงทรงแสดงธรรม. เทศนานั้น
ไดมีประโยชนแกบริษัทผูถึงพรอมแลวแล.
จบ อรรถกถาสูกรเปตวัตถุที่ ๒
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๓. ปูติมุขเปตวัตถุ

วาดวยสํารวมกายแตไมสํารวมวาจา
ทานพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งวา
[๘๘] ทานมีผิวพรรณงามดังทิพย ยืนอยูใ น
อากาศกลางหาว แตปากของทานมีกลิ่นเหม็น
หมูหนอนพากันไชชอนอยู เมือ่ กอนทานทํากรรม
อะไรไว.
เปรตนั้นตอบวา
เมือ่ กอนขาพเจาเปนสมณะลามก มีวาจา
ชั่วชายิ่งนัก ผูมกั กําจัด (สํารวมกายเปนปกติ)
ไมสาํ รวมปาก อนึ่ง ผิวพรรณดังทอง ขาพเจา
ไดแลว เพราะพรหมจรรยนั้น แตปากของ
ขาพเจาเหม็นเนา เพราะกลาววาจาสอเสียด
ขาแตทานพระนารทะ รูปของขาพเจานี้ ทาน
เห็นเองแลว ทานผูฉลาดผูอนุเคราะหกลาวไววา
ทานอยาพูดสอเสียดและอยาพูดมุสา ถาทาน
ละคําสอเสียดและคํามุสาแลว สํารวมวาจา ทาน
จักเปนเทพเจาผูสมบูรณดวยสิ่งที่นาใคร.
จบ ปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓
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อรรถกถาปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาปวิหาร
พระองคทรงปรารภเปรตผูมีปากเนา จึงตรัสคําเริ่มตนวา นิพฺพ
สุภ ธาเรสิ วณฺณธาตุ ดังนี้.
ไดยินวา
ในอดีตกาล ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา กัสสปะ ยังมีกุลบุตร ๒ คน บวชในพระศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจานั้น สมบูรณดวยศีลและอาจาระ มีความ
ประพฤติขัดเกลา อยูโ ดยความพรอมเพรียงกัน ในอาวาสใกลบาน
ตําบลหนึ่ง. ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง มีอัธยาศัยชั่ว ชอบสอเสียด
เขาไปยังสถานที่ที่อยูของภิกษุ ๒ รูปนั้น. พระเถระทําปฏิสันถาร
กับเธอ ใหทพี่ ัก ในวันที่ ๒ จึงพาเธอเขาไปยังบานเพื่อบิณฑบาต.
พวกมนุษยเห็นทานเหลานั้นแลว ทําการนอบนอมอยางยิ่ง ใน
พระเถระเหลานั้น ไดตอ นรับ ดวยอาหารมีขาวยาคู และภัตรเปนตน.
เธอเขาไปยังวิหารคิดวา "โคจรคามนี้ ดีหนอ. และพวกมนุษย ก็มี
ศรัทธาเลื่อมใส ถวายบิณฑบาตแสนจะประณีต. ก็วิหารนี้ สมบูรณ
ดวยรมเงาและน้ํา เราสามารถจะอยูในที่นี้ไดอยางสบาย แตเมื่อ
ภิกษุเหลานี้ อยูในที่นี้เราก็จักอยูไมสบาย จักอยูเหมือนจะอยูอยาง
อันเตวาสิก เอาเถอะ. เราจักทําโดยที่ภิกษุเหลานี้แตกจากกันแลว
ไมไดอยูในที่นี้ตอไป.
ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อพระมหาเถระใหโอวาทแกภิกษุทั้ง ๒ รูป
แลว เขาไปยังที่พักของตน ภิกษุมักสอเสียด ยับยั้งอยูชั่วเวลาหนึ่ง
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จึงเขาไปหาพระมหาเถระ. ไหวแลว และเมื่อพระเถระถามวา
ทําไม คุณมาผิดกาลเวลา จึงตอบวา ครับ ผมมีเรื่องที่จะพูดอยู
อยางหนึ่ง พระเถระจึงอนุญาตวา เลาไปซิคุณ จึงเรียนวา ทานครับ
พระเถระผูเปนสหายของทานนั่น ตอหนา (ทาน) แสดงตนเหมือน
เปนมิตร พอลับหลังก็กลาวใหรายคลายศัตรู. ถูกพระเถระถามวา
เขาพูดวาอยางไร จึงเรียนวา ฟงนะครับ พระมหาเถระรูปนั่น
กลาวโทษทานวา เปนผูโ ออวด มีมายา หลอกลวง เลีย้ งชีพดวย
มิจฉาชีพ. พระเถระตอบวา อยาพูดอยางนั้นซิคุณ, ภิกษุรูปนั้น
จักไมวาเราถึงอยางนั้น ตั้งแตเวลาเปนคฤหัสถมาแลว เธอรูส ภาวะ
ของเราวา มีศีลเปนที่รกั มีกัลยาณธรรม. ภิกษุนั้นกลาววา ทาน
ครับ ถาทานคิดอยางนั้น เพราะคาที่ตนมีจิตบริสุทธิ์ ขอนั้นเหมาะ
แกทานทีเดียว แตผมก็ไมมีเวรกับพระมหาเถระนั้น ทําไม ผมจึง
จะไดกลาวคําที่พระมหาเถระไมกลาววา กลาว ชางเถอะ ทานเอง
นั่นแหละ จักรูในเวลาตอไป. ฝายพระเถระเกิดสองอกสองใจ
เพราะคาที่ตนเปนปุถุชน เกิดมีความรังเกียจวา เห็นที่จะเปนอยางนั้น
จึงไดคลายความไววางใจไปหนอยหนึ่ง. ภิกษุนั้น เปนคนพาล
ชั้นแรกยุยงพระมหาเถระแลว ไปยุยงพระเถระอีกรูปหนึ่ง โดย
นัยดังกลาวแลวนั่นแล. ลําดับนั้น พระเถระทั้งสองนั้น ในวันที่ ๒
ไมไดพูดกัน ตางถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตในบาน ถือ
บิณฑบาตมาฉันในที่พักของตนนั่นเอง แมมาตรวาสามีจิกรรม
ก็ไมยอมทํา ตลอดวันนั้น อยูในทีน่ ั้นนั่นแหละ และพอราตรีสวาง
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ไมยอมบอกกันและกันเลย ไดแยกกันไปสูที่ที่ตามความสําราญ.
ก็ภิกษุผูมักรังเกียจ มีมโนรถเต็มเปยม เขาไปบิณฑบาต
ยังบาน พวกมนุษยเห็นเขา พากันกลาววา พระเถระทั้งหลาย
พากันไปไหนเสียครับ. ภิกษุนั้นกลาววา พระเถระทั้งสองทะเลาะ
กันและกันตลอดคืนยังรุง ถึงอาตมาจะเตือนวา อยาทะเลาะกันเลยครับ
จงสามัคคีกันไวเถิด ขึน้ ชื่อวา การทะเลาะกันมีแตจะนําความพินาศ
มาให กอใหเกิดความทุกขในอนาคต เปนทางแหงอกุศล แมคน
สมัยกอน ก็เคยพลาดจากประโยชนใหญ เพราะการทะเลาะกัน ดังนี้
เปนตน ก็ไมเชื่อคําของอาตมา พากันหลีกไป. ลําดับนั้น พวกมนุษย
วิงวอนวา ขอพระเถระจงไปกอนเถอะ แตทานอยารําคาญอยูในที่นี้
แหละ เพื่ออนุเคราะหพวกกระผม. ทานรับคําแลว อยูในที่นั้นนั่นเอง
ตอมา ๒-๓ วัน จึงคิดวา เรายุยงภิกษุทั้งหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
ดวยอยากเปนเจาอาวาส เราขวนขวายแตกรรมชั่วไวมากหนอ จึง
ถูกความเดือดรอนอยางแรงกลาเขาครอบงํา เปนไขเพราะกําลัง
แหงความเศราโศก ไมนานนักก็มรณภาพ บังเกิดในอเวจีมหานรก.
ฝายพระเถระผูเปนสหายกัน ๒ รูป เที่ยวจาริกไปในชนบท
มาพบกันในอาวาสแหงหนึ่ง จึงปราศรัยกันและกัน จึงบอกคํายุยง
ที่ภิกษุนั้นพูดแกกันและกัน รูวาเรื่องนั้นไมเปนจริง จึงไดพรอมกัน
กลับมายังอาวาสนั้นนั่นแล โดยลําดับ. พวกมนุษยเห็นพระเถระ
ทั้ง ๒ รูปแลว พากันปลื้มใจ เกิดความดีใจ อุปฏฐากดวยปจจัย ๔.
ก็พระเถระทั้ง ๒ รูป เมื่ออยูในที่นั้นนั่นแหละ มีจิตเปนสมาธิ เพราะ
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ไดอาหารอันเปนสัปปายะ เจริญวิปสสนาแลว ไมนานนักก็บรรลุ
พระอรหันต.
ภิกษุผูมักสอเสียด ไหมในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ เกิดเปนเปรตปากเนา ไมไกลแตกรุงราชคฤห.
กายของเขา ไดมีสีเหมือนทองคํา. แตหนอนไตออกจากปาก พากัน
เจาะกินปากขางโนนขางนี้. กลิ่นปากของเปรตนั้นเหม็นฟุงขจาย
ไปทั่วอากาศตั้งไกล.
ลําดับนั้น ทานนารทะ ขณะลงจากเขาคิชฌกูฏ พบเปรตนั้น
จึงถามถึงกรรมที่เธอกระทําไว ดวยคาถานี้วา :ทานมีผิวพรรณงามดังทิพย ยืนอยูใน
อากาศกลางหาว แตปากของทานมีกลิ่นเหม็น
หมูหนอนพากันชอนไชอยู เมื่อกอนทานทํากรรม
อะไรไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพฺพ แปลวา เปนทิพย คือนับ
เนื่องจากอัตตภาพของเทวดา. แตในที่นี้ชื่อวาทิพย เพราะเปน
เหมือนของทิพย. บทวา สุภ แปลวา งาม, หรือ ความงาม. บทวา
วณฺณธาตุ ไดแก ผิวพรรณ. บทวา ธาเรสิ แปลวา นําไป. บทวา
เวหายส ติฏสิ อนฺตลิกฺเข ไดแก ยืนอยูในกลางหาว ที่เขาใจกันวา
อากาศ. แตอาจารยบางพวกกลาวปาฐะวา วิหายส ติฏสิ อนฺตลิกฺเข
ดังนี้ แลวกลาวความของปาฐะนั้น โดยคําที่เหลือวา ทานยืนอยู
กลางหาว ทําอากาศใหสวางไสวอยู. บทวา ปูคิคนฺธ แปลวา มีกลิ่น
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เหมือนทรากศพ อธิบายวา มีกลิ่นเหม็น. ดวยบทวา กึ กมฺมมกาสิ
ปุพฺเพ นี้ พระเถระถามวา "หมูหนอนชอนไชปาก ซึ่งมีกลิน่ เหม็น
อยางยิ่งของเธอ, แตกายของเธอมีสีเหมือนดังทองคํา ครั้งกอน
เธอไดทํากรรมเชนไร อันเปนเหตุแหงอัตตภาพเชนนี้ไว.
เปรตนั้น ถูกพระเถระถามถึงกรรมทีต่ นทําอยางนี้ เมื่อ
จะแกความนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :เมื่อกอน ขาพเจาเปนสมณะลามก มีวาจา
ชั่วชายิ่งนัก เปนผูมักกําจัด ไมสํารวมปาก อนึ่ง
ผิวพรรณดังทอง ขาพเจาไดแลว เพราะพรหมจรรยนั้น แตปากของขาพเจาเหม็น เพราะกลาว
วาจาสอเสียด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมโณ อห ปาโป ไดแก เราไดเปน
สมณะลามก คือเปนภิกษุลามก. บทวา อติทุฏวาโจ แปลวา เปน
ผูมีคําพูดชั่วชายิ่งนัก เปนผูกลาวลวงเกินผูอื่น อธิบายวา เปนผู
กลาวกําจัดคุณของคนอื่น. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา อติทุกฺขวาโจ
ก็มี, อธิบายวา ผูมีวาจาหยาบคายอยางยิ่ง คือ ยินดีแตวจีทุจจริต
มีการกลาวเท็จและกลาวสอเสีย เปนตน. บทวา ตปสฺสิรูโป
แปลวา เปนสมณะเทียม. บทวา มุขสา ไดแก ดวยปาก. บทวา
ลทฺธา ไดแก ไดเฉพาะแลว. จ อักษร เปนสัมปณฑนัตถะ แปลวา
อนึ่ง บทวา เม แกเปน มยา แปลวา อันเรา. บทวา ตปสา ไดแก
ดวยพรหมจรรย. บทวา เปสุณิเยน ไดแก ดวยปสุณวาจา. บทวา
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ปูติ ไดแก มีกลิ่นเหม็นเนา.
เปรตนั้น ครั้นบอกกรรมที่ตนไดทําไวอยางนั้นแลว บัดนี้
เมื่อจะตักเตือนพระเถระ จึงกลาวคาถาสุดทายวา :ขาแตทานพระนารทะ รูปรางของขาพเจา
ทานไดเห็นเองแลว ทานผูฉลาดผูอนุเคราะห
กลาวไววา ทานอยาพูดสอเสียด และอยาพูดมุสา
สํารวมดวยวาจาแลว ทานจักไดเปนเทพเจา ผู
สมบูรณดวยสิ่งที่นาปรารถนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตยิท แปลวา รูปรางของเรานี้นั้น. บทวา
อนุกมฺปกา เย กุสลา วเทยฺย ความวา ทานผูฉลาดในขอปฏิบัติ
อันเปนประโยชนแกผูอนื่ คือ ผูล ะเอียด มีพระพุทธเจาเปนตน
ผูมีการอนุเคราะหเปนปกติ คือ ผูประกอบดวยพระกรุณา กลาว
คําอันใดไว อธิบายวา เราจะกลาวคําอันนั้นนั่นแล. บัดนี้ เปรตนั้น
เมื่อจะตักเตือน จึงกลาววา ทานอยาพูดสอเสียด และอยาพูดมุสา
สํารวมดวยวาจาแลว ทานจักไดเปนเทพเจา ผูสมบูรณดวยสิ่งที่
นาปรารถนา ดังนี้.
คํานั้น มีอธิบายดังนี้ ทานอยาพูด คืออยากลาว คําสอเสียด
คือ คํายุยง ละคําเท็จ. ก็ถาทานละมุสาวาท และปสุณวาจาไดแลว
สํารวมดวยวาจา ทานจักเปนอันเขาบูชา หรือเปนเทพองคใด
องคหนึ่ง ผูไ ดทิพยสมบัติ ทีโ่ อฬารอันนาใคร นาปรารถนาแลว
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ใครในทิพยสมบัตินั้น คืออภิรมยอยูดวยการบําเรออินทรีย ตาม
ความสบาย.
พระเถระไดฟงดังนั้นแลว แตนั้นจึงไปยังกรุงราชคฤห เที่ยว
บิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตภายหลังอาหาร จึงกราบทูลความนั้น
แดพระศาสดา. พระศาสดาทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปบัติเหตุ
แลวแสดงธรรม. พระเทศนานั้นไดมีประโยชนแกบริษัทผูถึงพรอม
แลวแล.
อรรถกถาปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓
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๔. ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ

วาดวยบุคคลไมตระหนี่
[๘๙] บุคคลผูไ มตระหนี่ ควรทําเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือปรารภถึงบุรพเปตชน เทวดาผู
สิงอยูในเรือน หรือทาวมหาราชทั้ง ๔ ผูรักษา
โลก ผูมียศ คือ ทาวธตรฐ ๑ ทาววิรุฬหก ๑
ทาววิรูปกษ ทาวกุเวร ๑ ใหเปนอารมณแลว
พึงใหทาน ทานเหลานั้นเปนอันบุคคลไดบูชา
แลว และทายกก็ไมไรผล ความรองไห ความ
เศราโศก หรือความร่ําไหอยางอื่น ไมควรทําเลย
เพราะความรองไหเปนตนนั้น ยอมไมเปน
ประโยชนแกผูที่ลวงลับไปแลว ญาติทั้งหลายคง
ตั้งอยูตามธรรมดาของตน ๆ อันทักษิณาทานนี้
ที่ทานเขาไปตั้งไวดีแลวในสงฆใหแลว ยอม
สําเร็จประโยชนแกบรุ พเปตชนโดยทันที สิ้น
กาลนาน.
จบ ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุที่ ๔
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อรรถกถาปฏฐธีตลิกเปตวัตถุที่ ๔
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี ทรงปรารภทานของทานอนาถปณฑิกคฤหบดี ไดตรัสคํานี้
เริ่มตนวา ยงฺกิฺจารมฺมณ กตฺวา ดังนี้ :ไดยินวา
พี่เลี้ยงของเด็กหญิง ธิดาของลูกสาวทาน
อนาถปณฑิกคฤหบดี ไดใหตุกตาแปงดวยสั่งวา นี้ลูกสาวของเจา
เจาจงอุมมันไปเลนเถอะ. เด็กหญิงนั้นเกิดความเขาใจในตุกตาแปง
นั้นวา เปนลูกสาว. ครั้นวันหนึ่ง เมื่อเธออุมตุกตานั้นเลน ตุกตา
ตกแตก เพราะความเลินเลอ. แตนนั้ เด็กหญิงจึงรองร่ําไห ลูกสาว
เราตายแลว. เธอกําลังรองไหอยู คนในเรือนบางคน ก็ไมสามารถ
จะชี้แจงใหเธอเขาใจได. ก็สมัยนั้น พระศาสดาประทับนั่งบน
ปญญัตาอาสน ในเรือนของทานอนาถปณฑิกคฤหบดี. และทาน
มหาเศรษฐี ก็ไดนั่งอยู ณ ที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา. หญิงพี่เลี้ยง
ไดพาเด็กหญิงนั้นไปหาทานเศรษฐี. ทานเศรษฐีเห็นเขา จึงกลาววา
เด็กหญิงนี้รองไห เพื่ออะไรกัน. พี่เลี้ยงไดแจงเรื่องนั้นแกทาน
เศรษฐีแลว. เศรษฐีไดใหเด็กหญิงนั้น นั่งบนตักแลวใหเขาใจวา
ฉันจะใหทานอุทิศแกลูกของหนู ดังนี้แลวจึงกราบทูลแตพระศาสดา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะใหทาน อุทิศแก
ตุกตาแปง ซึ่งเปนลูกสาวของหลานของขาพระองค, ขอพระองค
พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป จงรับทานนั้นของขาพระองคในวันพรุงนี้
เถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.
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ครั้นในวันที่สอง พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป
เสด็จไปยังเรือนของทานเศรษฐี เสวยพระกระยาหารแลว เมื่อจะ
ทําอนุโมทนา จึงไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :บุคคลผูไมตระหนี่ ควรทําเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ ปรารภถึงบุรพเปตชน เทวดาผูสิง
อยูในเรือน หรือทาวมหาราชทั้ง ๔ ผูรักษาโลก
ผูมียศ คือทาว ธตรฐ ๑ วิรุฬหก ๑ วิรูปกษ ๑
และทาวกุเวร ๑ ใหเปนอารมณแลวพึงใหทาน
ทานเหลานั้นเปนผูอันบุคคลบูชาแลว ทั้งทายก
ก็ไมไรผล ความรองไห ความเศราโศกหรือความ
ร่ําไหอยางอื่น ไมควรทําเลย เพราะความรองไห
เปนตนนั้น ไมเปนประโยชนแกผูลวงลับไปแลว
ญาติทั้งหลาย คงตั้งอยูตามธรรมดาของตน ๆ
อันทักษิณาทานนี้ ที่ทานเขาไปตั้งไวดีแลวใน
พระสงฆใหแลว ยอมสําเร็จประโยชน โดย
ฉับพลัน แกบุรพเปตชนนั้น สิ้นกาลนาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยงฺกิฺจารมฺมณ กตฺวา ความวา
ปรารภ คือ อุทิศ เหตุอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาเหตุมีเหตุที่เปน
มงคลเปนตน. บทวา ทชฺชา แปลวา พึงให. บทวา อมจฺฉรี ความวา
ชื่อวา อมัจฉรี เพราะไมมีความตระหนี่ อันมีลกั ษณะไมอดทน
ตอสมบัติของตนที่ทั่วไปกับผูอื่น, อธิบายวา ผูม ีปกติบริจาค ทํา
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มลทินแหงจิตมีมัจฉริยะและโลภะเปนตน ใหหางไกลแลว พึงใหทาน.
บทวา ปุพฺพเปเต จ อารพฺภ ไดแก อุทิศบุรพเปตชน. มีวาจาประกอบ
ความวา บทวา วตฺถุเทวดา ปรารภเทวดาผูสิงอยูในสถานที่ตาง ๆ
มีที่เรือนเปนตน. ดวยคําวา อถ วา นี้ ทรงแสดงวา ปรารภเปตชน
เหลาใดเหลาหนึ่ง มีเทวดาและมนุษยเปนตน แมเหลาอื่นแลว พึง
ใหทาน.
ในคําเหลานั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเทพ
ผูปรากฏบางพวกในบรรดาเทพเหลานั้นกอน จึงตรัสวา จตฺตาโร จ
มหาราเช เมื่อจะระบุเทพเหลานั้น โดยชื่ออีก จึงตรัสคํามีอาทิวา
กุเวร ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุเวร ไดแกทาวเวสสวรรณ.
บทวา ธตรฏ เปนตน เปนชื่อของทาวโลกบาลทั้ง ๓ ที่เหลือ.
บทวา เต เจว ปูชิตา โหนฺติ ความวา ก็ทาวมหาราชเหลานั้น และ
บุรพเปตชนและวัตถุเทวดา เปนผูอันเขานับถือ ดวยการทําอุทิศ.
บทวา ทายกา จ อนิปฺผลา ความวา และทายกผูใหทาน ยอมไมไรผล
เพราะเหตุเพียงการอุทิศแกเปตชนเหลาอื่น ทั้งเปนผูมีสวนแหง
ผลทานของตนเหมือนกัน.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวา การรองไหเปนตนนั้น ของเหลานั้น
รองไห ร่ําไร เศราโศก เพราะญาติของตนตายไป ไมมีประโยชน
เปนแตเพียงทําตนใหเดือดรอนเทานั้น จึงตรัสคาถาวา น หิ รุณฺณ วา
ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุณฺณ แปลวา รองไห
คือหลั่งน้ําตา. บาลีที่เหลือพึงนํามาเชื่อเขาดวยบทวา น หิ กาตพฺพ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 34

บทวา โสโก ไดแก ความเศราโศก คือ ความเรารอนภายในใจ,
อธิบายวา ความหมนไหมในภายใน. บทวา ยา จฺา ปริเทวนา
ไดแก ความพิไรรําพรรณอยางอื่น จากการรองไหและความ
เศราโศกอยางหนึ่ง ไดแก การบนเพอดวยวาจามีอาทิวา ลูกคนเดียว
อยูไหน ? อธิบายวา แมการบนเพอดวยวาจานั้น ก็ไมควรทํา. วา
ศัพทในบททั้งปวง เปนวิกัปปตถะ แปลวา บาง, หรือ, ก็ดี,. บทวา
น ต เปตสฺส อตฺถาย ความวา เหตุมีอาทิวา การรองไหก็ดี ความ
เศราโศกก็ดี การร่ําไรก็ดี ทั้งหมดนั้น ไมมีประโยชน ไมมีอุปการะ
แกผูละไปแลว คือ ผูตายไปแลว ฉะนั้น เหตุมีการรองไหเปนตนนั้น
จึงไมควรทํา, อธิบายวา แมถึงอยางนั้น พวกญาติก็ไมรูเรื่องดวยคง
ดํารงอยูอยางนั้น.
พระคาสดาครั้นทรงแสดงถึงเหตุแหงทุกขธรรมมีการรองไห
เปนตนอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงทักษิณาที่ทายกปรารภ
บุรพเปรตเปนตน แลวถวายแดพระสงฆวาเปนสิ่งมีประโยชน
จงตรัสคาถาวา อยฺจ โข ทกฺขิณา ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
ดวยบทวา อย นี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะแสดงถึงทานที่ทายก
ใหแลวนั้น โดยประจักษจึงตรัสไว. จ คัพท เปน พยติเรกัตถะ
แปลวา อัน. ดวย จ ศัพทนั้น ยอมสองอรรถอันพิเศษเฉพาะที่
กําลังจะกลาววา ทักษิณานี้ หาไดเปนเหมือนเหตุมีการรองไห
เปนตน ซึ่งไมเปนประโยชนแกใคร ๆ ผูละไปแลวไม อันทักษิณานี้
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกผูจะไปแลวนั้น ตลอดกาลนาน. ศัพทวา
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โข ใชในอรรถวา อวธารณะ แปลวา หามเนื้อความอื่น. บทวา
ทกฺขิณา ไดแก ทาน. บทวา สงฺฆมฺหิ สุปติฏิตา ไดแก ตั้งไวดีแลว
ในพระสงฆผูเปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม. บทวา ทีฆรตฺต หิตายสฺส
ไดแก เพื่อประโยชนเกือ้ กูลแกเปรตนั้น ตลอดกาลนาน. บทวา
านโส อุปกปฺปติ ไดแก ยอมสําเร็จในขณะนั้นนั่นเอง. อธิบายวา
ไมใชในกาลอื่น. จริงอยู นี้เปนธรรมดาในขอนั้นวา หากเปรต
อนุโมทนาทาน ในเมื่อทายกถวายทานอุทิศเปรต เปรตก็จะหลุด
พนไปดวยผลแหงทานนั้น ในขณะนั้นนั่นเอง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงธรรมอยางนี้แลว ทรง
กระทําใหมหาชนมีใจยินดียิ่งในทานที่อุทิศเปรตแลว เสด็จลุกจาก
อาสนะ หลีกไป. วันรุงขึ้น ภริยาเศรษฐี และพวกญาติที่เหลือ
เมื่อคลอยตามเศรษฐี จึงใหมหาทานเปนไปประมาณ ๓ เดือน
ดวยอาการอยางนี้.
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุไร ภิกษุ
ทั้งหลาย จึงไมไปเรือนของหมอมฉัน ประมาณ ๑ เดือนแลว.
เมื่อพระศาสดา ตรัสบอกเหตุนั้นแลว ฝายพระราชาเมื่อจะทรง
คลอยตามเศรษฐี จึงใหมหาทานเปนไปแกภิกษุสงฆ ซึ่งมีพระพุทธเจาเปนประธาน. ชาวเมืองเห็นดังนั้น เมื่อจะอนุวัตรตาม
พระราชา จึงใหมหาทานเปนไปประมาณ ๑ เดือน. ชาวเมืองให
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มหาทาน ซึ่งมีตุกตาแปงเปนเหตุเปนไปตลอด ๒ เดือน ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ๔
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๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ

วาดวยเปรตใหพรแกผูใหทานแลวอุทิศใหตน
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะพระเจาพิมพิสารวา :[๙๐] เปรตทั้งหลายพากันมา สูเรือนของตน
แลวยืนอยูภายนอกฝาเรือนที่ตรอก และทาง
๓ แพรง และยืนอยูที่ใกลบานประตู เมื่อขาว
น้ํา ของกิน ของบริโภคเปนอันมาก เขาเขาไป
ตั้งไวแลว แตญาติไร ๆ ของเปรตเหลานั้นระลึก
ไมได เพราะกรรมของสัตวเปนปจจัย เหลาชน
ผูอนุเคราะห ยอมใหน้ําและโภชนะอันสะอาด
ประณีต สมควรแกญาติทั้งหลายตามกาล ดุจทาน
ที่มหาบพิตรทรงถวายแลวฉะนั้น ดวยเจตนาอุทิศ
วา ขอทานนี้แลจงสําเร็จผลแกญาติทั้งหลายของ
เรา ขอชาติทั้งหลายของเราจงเปนสุขเถิด สวน
เปรตผูเปนญาติเหลานั้น พากันมาชุมนุมในที่นั้น
เมื่อขาวและน้ํามีอยูเพียงพอ ยอมอนุโมทนาโดย
เคารพวา เราไดสมบัติเพราะเหตุแหงชาติเหลาใด
ขอญาติของเราเหลานั้นจงมีชีวิตอยูยืนนาน การ
บูชาเปนอันพวกญาติไดทําแลวแกเราทั้งหลาย
และญาติทั้งหลายผูใหก็ไมไรผล เพราะในเปต
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วิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม ไมมีโครักขกรรม การ
คาขายเชนนั้นก็ไมมี การซื่อการขายดวยเงินก็
ไมมี สัตวผูทํากาละจะไปในปตติวิสัยนั้นยอม
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยทานที่ญาติหรือมิตรให
แลวแตมนุษยโลกนี้ น้ําฝนอันตกลงในที่ดอน
ยอมไหลไปสูที่ลุม ฉันใด ทานอันญาติหรือมิตร
ใหแลวจากมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลแกเปรต
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน หวงน้ําใหญเต็มแลว
ยอมยังสาครใหเต็มเปยม ฉันใด ทานอันญาติ
หรือมิตรใหแลวแตมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผล
แกเปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรเมื่อ
หวนระลึกถึงอุปการะที่ทานทําแลวในกาลกอน
วา คนโนนใหสิ่งของแกเรา คนโนนไดทําอุปการะ
แกเรา ญาติ มิตรและสหายไดใหสิ่งของแกเรา
และไดชวยทํากิจของเรา ดังนี้ พึงใหทักษิณาแก
เปรตทั้งหลาย ดวยวาความรองไหก็ดี ความ
เศราโศกก็ดี ความร่ําไร อยางอื่นก็ดี ไมควรทําเลย
เพราะความรองไหเปนตนนั้น ไมเปนประโยชน
แกเปรตทั้งหลาย ญาติทั้งหลายยอมดํารงอยูอยาง
นั้น อันทักษิณานี้แลที่ใหแลว เขาไปตั้งไวดีแลว
ในสงฆ ยอมสําเร็จประโยชนแกเปรตนั้นโดย
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พลัน สิ้นกาลนาน ญาติธรรมมหาบพิตรไดแสดง
ใหปรากฏแลว การบูชาอันยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลาย
มหาบพิตรทรงทําแลว และกําลังกายมหาบพิตรได
เปนใหแกภิกษุทั้งหลายแลว บุญมีประมาณไม
นอยมหาบพิตรไดทรงขวนขวายแลว.
จบ ติโรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕
อรรถกถาติโรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕
พระศาสดาเมื่อทรงประทับอยูในกรุงราชคฤห ทรงปรารภ
พวกเปรตเปนอันมาก จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา ติโรกุฑฺเฑสุ
ติฏนฺติ ดังนี้.
ในขอนั้น มีกถาพิศดารดังตอไปนี้ :- ในกัปที่ ๙๒ แตภัททกัป
นี้ ไดมีนครหนึ่ง ชื่อวา กาสี. พระราชาทรงประนามวา ชัยเสน
ทรงครองราชสมบัติในพระนครนั้น. พระองคไดมีพระราชเทวี
ทรงพระนามวา สิริมา. พระโพธิสตั วนามวา ผุสสะ บังเกิดใน
พระครรภของพระนางแลวตรัสรู พระสัมมาสัมโพธิญาณโดยลําดับ.
พระเจาชัยเสนเกิดความเห็นแกตัวขึ้นวา บุตรของเรา ออกมหาภิเนกษกรมเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนของเรา พระธรรม
เปนของเรา พระสงฆก็เปนของเรา ดังนี้แลว ทรงอุปฏฐากดวย
พระองคเองทุก ๆ กาล ไมทรงใหโอกาสแกชนเหลาอื่น.
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พี่นอง ๓ คน ผูตา งมารดากัน เปนพระกนิฐภาดา ของ
พระผูมีพระภาคเจา พากันคิดวา ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมอุบัติเพื่อประโยชนแกชาวโลกทัง้ มวล มิใชเพื่อประโยชน
เฉพาะบุคคลผูเดียว และพระบิดาของพวกเราก็ไมยอมใหโอกาส
แกชนเหลาอื่นเลย ทําอยางไรหนอ พวกเราจะพึงไดอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ. พี่นองทั้ง ๓ พระองคนั้นไดมี
ความคิดอยางนี้วา เอาเถิด พวกเราจะทําอุบายสักอยางหนึ่งใหได.
พี่นอง ๓ พระองคเหลานั้น ไดสรางสถานการณชายแดน ประหนึ่ง
วา เกิดการปนปวน. แตนั้น พระราชาทรงสดับวา แถบชายแดน
เกิดความปนปวน จึงไดสงพระโอรสทั้ง ๓ พระองคไปปราบ
สงบจันตชนบท. พี่นอง ๓ พระองคเหลานั้น ไปปราบใหปจจันตชนบท
สงบแลวกลับมา. พระราชาทรงพอพระทัย ไดประทานพรวา
พวกลูกปรารถนาสิ่งใด ก็จงถือเองสิ่งนั้นเถิด. พีน่ องทั้ง ๓ พระองค
นั้น กราบทูลวา ขาพระองคปรารถนาจะอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา. พระราชาตรัสวา เวนพระผูมีพระภาคเจานี้เสีย เธอจง
เลือกเอาอยางอื่นเถิด. พี่นอง ๓ พระองคนั้นกราบทูลวา พวก
ขาพระองคไมตองการสิ่งอื่น. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น พวก
เธอจงกําหนดเวลามาแลวถือเอาเถิด. พี่นอง ๓ พระองคนั้นทูลขอ
ถึง ๗ ป พระราชาไมทรงอนุญาต. พี่นอง ๓ พระองคกราบทูลวา
ขอ ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน
๔ เดือน จนกระทั่งขอเพียง ๓ เดือน ดวยประการฉะนี้. ในกาลนั้น
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พระราชาไดทรงอนุญาตวา จงถือเอาเถิด.
พี่นอง ๓ พระองคนั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคปรารถนาจะอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจาตลอด ๓ เดือน, ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจา จงทรงรับการอยูจําพรรษาตลอด ๓ เดือนนี้
แกขาพระองคเถิด. พระผูมีพระภาคเจา ทรงรับดวยดุษฎีภาพ.
พี่นอง ๓ พระองคนั้น จึงสงลิขิตไปถึงนายเสมียนในชนบทของตนวา
พวกเราพึงอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาตลอด ๓ เดือนนี้, ขอทาน
จงจัดแจงสัมภาระสําหรับอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาทุกอยาง
เริ่มตั้งแตวิหารไป. นายเสมียนนั้นไดจัดแจงทุกอยางแลว สงลิขิต
ตอบไป. พีน่ อง ๓ พระองคนั้น ตางนุงผากาสายะ พรอมกับบุรุษ
๑,๐๐ คน ผูทําการขวนขวาย ไดพากันอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา
และภิกษุสงฆโดยเคารพ นําไปยังชนบท มอบถวายวิหารใหอยู
จําพรรษา.
บุตรคฤหบดีคนหนึ่ง ผูเปนภัณฑาคาริกของพี่นอง ๓ พระองค
นั้น พรอมดวยภริยา เปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใส. เขาไดถวาย
ทานวัตรแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานโดยเคารพ.
นายเสมียนในชนบท พาเขาไปพรอมกับชาวชนบทประมาณ
๑๑,๐๐๐ คน ไดใหทานเปนไปโดยเคารพทีเดียว. ในคนเหลานั้น
ชาวชนบทบางพวก ไดเกิดขัดใจกันขึ้น. เขาเหลานั้น จึงพากัน
ทําอันตรายแกทาน พากันกินไทยธรรมดวยตนเอง และเอาไฟเผา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 42

โรงครัว. ราชบุรุษผูปรารถนาแลวก็พากันทําสักการะแดพระ
ผูมีพระภาคเจา นําพระผูมีพระภาคเจาไวเบื้องหนา แลวกลับ
มาหาบิดาตามเดิม. บรรดาทานเหลานั้น พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จ
ไปแลว ก็ปรินิพพาน. สวนราชบุตร เสมียนในชนบท และผูเปน
ภัณฑาคาริกพรอมดวยบริษัททํากาละแลว ไปบังเกิดในสวรรค
ตามลําดับ. เหลาชนผูขัดใจกัน ก็พากันเกิดในนรก. เมื่อชนทั้ง ๒
พวกนั้น จากสวรรคเขาถึงสวรรค จากนรกเขาถึงนรก ดวยอาการ
อยางนี้ ผานไป ๙๒ กัป.
ครัน้ ในภัททกัปนี้ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา กัสสปะ คนผูขัดใจกันเหลานั้น เกิดในพวกเปรต.
ในกาลนั้น พวกมนุษยพากันใหทานอุทิศเพื่อประโยชนแกพวกเปรต
ผูเปนญาติของตนวา ขอทานที่ใหนี้ จงสําเร็จแกพวกญาติของ
พวกเราเถิด. เปรตเหลานั้น ไดเสวยสมบัติ. ลําดับนั้น เปรตเหลานี้
ไดเห็นดังนั้น จึงเขาไปเฝาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา ทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ แมพวกขาพระองคจะพึงไดสมบัติเห็นปานนี้
หรือไมหนอ ? พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา บัดนี้ ทานยังไมได
แตในอนาคต จักมีพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา โคตม
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จักมีพระราชาทรง
พระนามวา พิมพิสาร, ใน ๙๒ กัปแตภัททกัปนี้ พระองคไดเปน
ญาติของพวกทาน พระองคไดถวายทานแดพระพุทธเจากลัวจัก
อุทิศแกพวกทาน. พวกทานจักไดในกาลนั้น. ไดยินวา เมื่อพระ-
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กัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลวอยางนี้ พระดํารัสนั้น ไดเปน
เหมือนตรัสแกพวกเปรตเหลานั้นวา จักไดในวันพรุงนี้.
ครั้นพุทธันดรหนึ่งผานไป พระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา
ทรงอุบัติขึ้นแลว. ราชบุตรทั้ง ๓ แมเหลานั้น พรอมดวยบุรุษ
๑,๐๐๐ คน ยุติจากเทวโลกแลว เกิดในสกุลพราหมณ ในมคธรัฐ
พากันบวชเปนฤาษีตามลําดับ ไดเปนชฎิล ๓ พีน่ อง ณ คยาสีสประเทศ. นายเสมียนในชนบท ไดเปนพระเจาพิมพิสาร คฤหบดีบุตร
ผูเปนขุนคลัง ไดเปนเศรษฐี ชื่อวา วิสาขะ. ภริยาของคฤหบดีบุตร
นั้น ไดเปนธิดาของเศรษฐี นามวาธรรมทินนา. ฝายคนนอกนั้น
บังเกิดเปนบริวารของพระราชานั่นเอง.
พระผูมีพระภาคเจา แมของพวกเรา ก็ทรงอุบัติขึ้นในโลก
ลวงไป ๗ สัปดาห ก็เสด็จมายังกรุงพาราณสีโดยลําดับ ทรง
ประกาศธรรมจักร ทรงแนะนําตั้งตนแตพระปญจวัคคีย จนถึง
ชฎิล ๓ พีน่ อง พรอมดวยบริวาร ๑,๐๐๐ คน แลวไดเสด็จไปยัง
กรุงราชคฤห. ก็ในบรรดาชนเหลานั้น พระองคทรงใหพระเจา
พิมพิสาร ผูเขาไปเฝาในวันนั้นนั่นเอง พรอมกับพราหมณและ
คฤหบดีชาวอังคะและมคธะ ๑๑๐,๐๐๐ คน ใหดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. ลําดับนั้น พระราชาทรงนิมนตดวยภัตตเพื่อเสวย
พระกระยาหารในวันพรุงนี้ พระองคทรงรับแลวในวันที่ ๒ อัน
ทาวสักกะจอมเทพผูแปลงเพศเปนมาณพนอยนําเสด็จไป ชมเชย
ดวยพระคาถามีอาทิอยางนี้วา
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พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงฝกพระองค
แลว พนวิเศษแลว มีวรรณะเพียงดังวาลิ่มทอง
สิงคี พรอมดวยปุราณชฎิล ผูฝกตนแลว ผูพน
วิเศษแลว ไดเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤหดังนี้.
จึงเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห ทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศน. สวนพวกเปรตเหลานั้น ไดพากันยืนลอมดวยหวังใจวา
บัดนี้ พระราชาจักอุทิศทานแกพวกเรา. บัดนี้พระราชาจักอุทิศ.
พระราชาทรงถวายทานแลว ทรงพระดําริเฉพาะสถานที่
ประทับอยูของพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจา จะพึง
ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ดังนี้ จึงไมไดอุทิศทานนั้นแกใคร ๆ.
พวกเปรตเมื่อไมไดทานนั้น อยางนั้น ก็สิ้นหวัง ในเวลากลางคืน
จึงพากันสงเสียงรองอันนาสะพึงกลัวอยางยิ่ง ใกลพระราชนิเวศน.
พระราชาทรงถึงความสังเวชอันนาสะพึงกลัว นาหวาดเสียว เมื่อ
ราตรีผานไปจึงไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองค
ไดสดับเสียงเห็นปานนี้, จักมีเหตุอะไรแกขาพระองค พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อยาทรงกลัวเลยมหาบพิตร จักไมมี
ความชั่วชาลามกอะไรแกพระองคดอก อนึ่ง ญาติเกากอนของ
พระองคที่เกิดในพวกเปรตก็มี, ญาติเหลานั้น หวังจะพบเฉพาะ
พระองคแตผูเดียวถึงพุทธันดรหนึ่ง ทองเที่ยวไปดวยหวังใจวา
พระองคถวายทานแดพระพุทธเจาแลว จักอุทิศแกพวกเราบาง
เพราะพระองคถวายทานเมื่อวันวานแลว มิไดอุทิศจึงพากันสิ้นหวัง
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สงเสียงรองเห็นปานนั้น. พระราชาตรัสถามวา เมื่อหมอมฉันถวาย
ทานแมในบัดนี้ เปรตเหลานั้นจะพึงไดรับหรือ พระเจาขา ? พระศาสดาตรัสวา ได มหาบพิตร. พระราชากราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ถาอยางนั้นขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดรับทานของ
ขาพระองคเพื่อเสวยในวันนี้, ขาพระองคจักอุทิศแกพวกเปรต
เหลานั้น. พระผูมีพระภาคเจา ทรงรับนิมนตดวยดุษฎีภาพ.
พระราชาเสด็จไปยังพระราชนิเวศน ทรงใหจัดแจงมหาทาน
แลว ใหกราบทูลกาลแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปยังพระราชนิเวศน พรอมดวยภิกษุสงฆประทับนั่งบน
อาสนะที่บรรจงจัดไว. เปรตเหลานั้นไปดวยหวังวา วันนี้ พวกเรา
จะพึงไดอะไรเปนแน ดังนี้ จึงไดพากันยืนอยูในที่ตาง ๆ มีภายนอก
ฝาเรือนเปนตน. พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงการทําโดยที่พวกเปรต
เหลานั้นทั้งหมดมาปรากฏแดพระราชา. พระราชาเมื่อจะทรงหลั่ง
น้ําทักษิโณทก จึงอุทิศวา ทานที่ขาพเจาใหนี้ จงสําเร็จแกพวกญาติ
เถิด. ในบัดดลนั้นเอง สระโบกขรณีอันดาระดาษดวยกลุมดอกกมล
ไดบังเกิดแกพวกเปรต. เปรตเหลานั้นพากันอาบและดื่มในสระ
โบกขรณีนั้น ไดสงบระงับความกระวนกระวาย ความลําบาก และ
ความกระหาย ไดเปนผูมีสีดั่งทองคํา. พระราชา ถวายขาวยาคู
ของเคี้ยว และของบริโภคแลวทิศให. ขณะนั้นนั่นเอง ขาวยาคู
ของเคี้ยวและอาหารอันเปนทิพยก็บังเกิดแกเปรต เหลานั้น. เปรต
เหลานั้นพากันบริโภคขาวยาคูเปนตนนั้นแลว ก็ไดเปนผูมีอินทรีย
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กระปรี้กระเปรา. ลําดับนั้น พระองคไดถวายผา, ที่นอน, และที่นั่ง
แลวอุทิศให. เครื่องประดับมีชนิดตาง ๆ เชน ผา ปราสาท เครื่องลาด
และที่นอน เปนตน อันเปนทิพย ไดบังเกิดแกเปรตเหลานั้น. และ
สมบัติของเปรตเหลานั้นทั้งหมดนั้น ไดปรากฏแกพระราชา โดย
ประการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานไว. พระราชาทรง
ทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ทรงพอพระทัยยิ่งนัก. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เสวยพระกระยาหารแลว ทรงหามภัตรแลว เพื่อจะ
ทรงอนุโมทนาแกพระเจาพิมพิสาร จึงไดตรัสติโรกุฑฑเปตวัตถุวา
เปรตทั้งหลายพากันมาเรือนของตน
แลวยืนอยูภายนอกฝาเรือน ที่ตรอก กําแพง และ
ทางสามแพรง และยืนอยูที่ใกลบานประตู เมือ่
ขาว น้ํา ของกิน ของบริโภคเพียงพอ เขาเขาไป
ตั้งไวแลว แตญาติไร ๆ ของเปรตเหลานั้นระลึก
ไมได เพราะกรรมของสัตวเปนปจจัย เหลาชน
ผูอนุเคราะห ยอมใหน้ําและโภชนะอันสะอาด
ประณีต สมควรแกญาติทั้งหลายตามกาล ดุจทาน
ที่มหาบพิตรถวายแลวฉะนั้น ดวยเจตนาอุทิศวา
ขอทานนี้แล จงสําเร็จผล แกญาติทั้งหลายของ
เรา ขอญาติทั้งหลายของเรา จงเปนสุขเถิด สวน
เปรตผูเปนญาติเหลานั้น พากันมาชุมนุมในที่นั้น
เมื่อขาวและน้ํามีอยูเพียงพอ ยอมอนุโมทนาโดย
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เคารพวา เราไดสมบัติเพราะเหตุแหงญาติเหลาใด
ขอญาติของเราเหลานั้น จงมีอายุยืนนาน การ
บูชาเปนอันพวกญาติไดทําแลว แกเราทั้งหลาย
และญาติทั้งหลาย ผูใหก็ไมไรผล เพราะในเปต
วิสัยนัน้ กสิกรรมและโครักขกรรมไมมี การ
คาขายเชนนั้นก็ไมมี การซื้อการขายดวยเงินตรา
ก็ไมมี สัตวทั้งหลายผูทํากาละละไปแลวในเปรต
วิสัยนัน้ ยอมยังอัตตภาพใหเปนไปดวยทานที่
ทายกใหแลว จากมนุษยโลกนี้ น้ําฝนอันตกลง
ในที่ดอนยอมไหลไปสูที่ลุม ฉันใด ทานอันญาติ
หรือมิตรใหแลว จากมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผล
แกเปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน หวงน้ําใหญ
เต็มแลวยอมยังสาครใหเต็มเปยม ฉันใด ทานอัน
ญาติหรือมิตรใหแลว แตมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จ
ผลแกเปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตร
เมื่อหวนระลึกถึงอุปการคุณที่ทานทําแลวในกาล
กอนวา คนโนนไดใหสิ่งของแกเราแลว คนโนน
ไดทําอุปการคุณแกเราแลว ญาติมิตรและสหาย
ไดใหสิ่งของแกเราและไดชวยทํากิจของเรา ดังนี้
พึงใหทักษิณาแกเปรตทั้งหลาย ดวยวา การ
รองไหก็ดี ความเศราโศกก็ดี การพิไรร่ําไรก็ดี
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ไมควรทําเลย เพราะการรองไหเปนตนนั้น ไม
เปนไปเพื่อประโยชน แกเปรตทั้งหลาย ญาติ
ทั้งหลายก็คงดํารงอยูอยางนั้น อันทักษิณานี้แล
ที่ใหแลว ตั้งไวดีแลวในสงฆ ยอมสําเร็จเพื่อ
ประโยชนแกเปรตนั้นโดยพลัน สิ้นกาลนาน.
ญาติธรรม มหาบพิตร ไดแสดงใหปรากฏแลว
การบูชาอันยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลาย มหาบพิตรก็
ทรงกระทําแลว และพลังกายมหาบพิตรก็ไดเพิ่ม
ใหแกภิกษุทั้งหลายแลว บุญมีประมาณไมนอย
มหาบพิตรก็ไดทรงขวนขวายแลวแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติโรกุฑฺเฑสุ ไดแก ทีส่ วนอื่น
ของฝา (เรือน). คําวา ติฏนฺติ นี้ เปนคํากําหนดการยืน โดย
ปฏิเสธการนั่งเปนตน, อธิบายวา ยืนอยูภายนอกประตูบาน กําแพง
และฝาเรือน. บทวา สนธิสงฺฆาฏเกสุ จ ไดแก ทีต่ รอก ๔ แพรง
และที่ทาง ๓ แพรง. บทวา สนฺธิ ไดแก ตรอก ๔ แพรง. เรียก
ที่ตอเรือน ที่ตอฝา และที่ตอหนาตางก็มี. บทวา สิงฺฆาฏกา ไดแก
ตรอก ๓ แพรง. บทวา ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ ไดแก ยืนพิงฝา
ประตูเมืองและประเรือน. บทวา อาคนฺตฺวาม สก ฆร ความวา
เรือนของญาติในครั้งกอนก็ดี เรือนที่ตนครอบครอง โดยความเปน
เจาของก็ดี ชื่อวาเรือนของตน เพราะเหตุที่พวกเปรตเหลานั้น
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มายังเรือนแมทั้งสองชนิดนั้น ดวยความเขาใจวาเรือนของตน ฉะนั้น
จึงตรัสวา มายังเรือนของตน.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงแกพระราชาถึงพวกเปรต
เปนอันมาก ผูมีรูปแปลกไมนาดู ทั้งดูนาสะพึงกลัวอยางยิ่ง ผูเสวย
ผลของความริษยาและความตระหนี่ ผูมายังพระราชนิเวศนของ
พระเจาพิมพิสาร แมตนจะไมเคยครอบครองอยูในกาลกอน ดวย
สําคัญวาเปนเรือนของตน เพราะเปนเรือนของญาติในกาลกอน
แลว ยืนอยูภายนอกฝาเรือนเปนตน ดวยประการอยางนี้ จึงตรัส
คาถาวา ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ เมื่อจะทรงแสดงซ้ําวา กรรมที่
พวกเปรตเหลานั้นทําเปนของโหดราย จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา ปหูเต
อนฺนปานมฺหิ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหูเต แปลวา ไมนอย คือ มาก,
อธิบายวา เพียงพอแกความตองการ. จริงอยู แปลง พ อักษร เปน
ป อักษรก็ได เหมือนในประโยคทีมีอาทิวา ปหุ สนฺโต น ภราติ
สัปบุรุษเปนจํานวนมาก ยอมไมเต็ม (ดวยความรู). สวนอาจารย
บางพวกกลาววา พหุเก ดังนี้. ก็นั่น เปนการกลาวดวยความเลินเลอ.
บทวา อนฺนปานมฺหิ แปลวา เมื่อขาวและน้ํา. บทวา ขชฺชโภชฺเช
แปลวา เมื่อของเคี้ยวและของบริโภค. ดวยคํานี้ ทรงแสดงอาหาร
ทั้ง ๔ ชนิดคือ ของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว และของลิ้ม. บทวา
อุปฏิเต แปลวา เขาไปตั้งไว คือ ตระเตรียมไว, อธิบายวา
จัดแจงไว. บทวา น เตส โกจิ สรติ สตฺตาน ความวา ใคร ๆ
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จะเปนมารดา บิดา บุตร หรือหลานก็ตาม ของสัตวเหลานั้น คือ
ผูเกิดในเปตวิสัยระลึกไมได. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา
เพราะกรรมเปนปจจัย, อธิบายวา เพราะกรรมคือความตระหนี่
อันตางโดยการไมใหและการปฏิเสธการใหเปนตน ที่ตนทําไว
เปนเหตุ. กรรมนั้นแหละ ทําใหพวกญาติเหลานั้น ระลึกไมได.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความไมมีแมแตการ
หวนระลึก ของพวกญาติเพราะผลกรรมของพวกเปรต ผูหวังเฉพาะ
ตอพวกญาติ ในเมื่อขาวและน้ําเปนตน แมมีประมาณไมนอย ก็มีอยู
อยางนี้แลว บัดนี้ เมือ่ จะทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวาย
อุทิศพวกญาติผูเกิดในเปตวิสัย จึงตรัสคาถาที่ ๓ วา เอว ททนฺติ
าตีน ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว เปนคําอุปมา. บทวา เอว นั้น
เชื่อมความได ๒ ประการ คือ บรรดาญาติบางพวก แมที่ระลึกไมได
เพราะกรรมของสัตวเหลานั้นเปนปจจัย ญาติบางพวกผูอนุเคราะห
อยางนั้น ก็ยอมใหแกพวกญาติ และคือพวกญาติผูอนุเคราะห ยอม
ใหน้ําและขาวอันสะอาด ประณีต อันสมควรตามกาลแกญาติทั้งหลาย
เหมือนทานที่มหาบพิตรถวายแลวฉะนั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ททนฺติ แปลวา ยอมให คือ อุทิศให มอบให. บทวา าตีน ไดแก
ชนผูเกี่ยวเนื่องกัน ทางมารดาและบิดา. บทวา เย ไดแก ชนเหลาใด
เหลาหนึ่งมีบุตรเปนตน. บทวา โหนฺติ แปลวา ยอมเปน. บทวา
อนุกมฺปกา ไดแก ผูตองการประโยชน คือ ผูแ สวงหาประโยชน
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เกื้อกูล. บทวา สุจึ ไดแก บริสุทธิ์ ชืน่ ใจ และประกอบดวยธรรม.
บทวา ปณีต ไดแก โอฬาร. บทวา. กาเลน ไดแก โดยกาลอัน
เหมาะสมแกการบริโภคของพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย หรือโดย
กาลที่เปรตผูเปนญาติมายืนอยูที่ภายนอกฝาเรือนเปนตน. บทวา
กปฺปย ไดแก ควร คือเหมาะสม ไดแก สมควรเพื่อการบริโภค.
ของพระอริยเจาทั้งหลาย. บทวา ปานโภชน แปลวา น้ํา และขาว.
ก็ในที่นี้โดยการแสดงอางถึงบทวา ปานโภชนะ นั้น พระองคตรัส
ถึงไทยธรรมทุกอยาง.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงประการอันเปนเหตุ ชื่อวาเปนอันญาติ
ใหแลวแกเปรตเหลานั้น จึงตรัสกึ่งคาถาเบื้องตน ดวยคาถาที่ ๔ วา
อิท โว าตีน โหตุ สุขติ า โหนฺตุ ญาตโย ดังนี้เปนตน. กึ่งเบื้องตน
แหงคาถาที่ ๔ นั้น พึงเชือ่ มกับกึ่งเบื้องตนแหงคาถาที่ ๓ วา :ญาติผูอนุเคราะห ยอมใหแกพวกญาติ
ดวยเจตนาอุทิศอยางนี้วา ขอทานนีแ้ ลจงสําเร็จ
แกญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลาย จงไดรับ
ความสุขเถิด.
ดวย เอว ศัพทนั้น อันมีอาการเปนอรรถวา ญาติทั้งหลาย
ยอมใหโดยประการอยางนี้วา ขอทานนี้แลจงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย
ไมใหโดยประการอื่น เปนอันชื่อวา กระทําการแสดงออกถึงอาการ
ที่จะพึงให.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท เปนบทแสดงออกถึงไทยธรรม.
บทวา โว เปนเพียงนิบาต, เหมือน โว อักษร ในประโยคมีอาทิวา
เยหิ โว อริยา. บทวา าตีน โหตุ แปลวา จงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย
ผูเกิดในเปตวิสัย. แตบางอาจารยกลาววา โน าตีน, อธิบายวา
แกญาติทั้งหลาย ของพวกเรา. บทวา สุขิตา โหนฺตุ าตโย ความวา
พวกญาติผูเขาถึงเปตวิสัยเหลานั้น เมือ่ เสวยผลนี้ คือ จงมีความสุข
ไดแก ไดรับความสุข.
เพราะเหตุที่กรรมอันบุคคลอื่นกระทํา แมในเมื่อพวกญาติ
กลาววา ขอทานนี้แล จงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย ดังนี้ ยอมไมใหผล
แกคนอื่น ก็สิ่งนั้นที่เขาใหอุทิศอยางนั้น ลวนเปนปจจัยแกกุศลกรรม
แกพวกเปรตผูเปนญาติ ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงประการที่กุศลกรรม
อันบังเกิดผลแกเปรตเหลานั้นในที่นั้น คือ ในขณะนั้นนั่นเอง จึงตรัส
คํามีอาทิวา เต จ ตตฺถ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ไดแก เปรตผูเปนญาติ.
บทวา ตตฺถ ไดแก ในที่ที่พวกญาติใหทาน. บทวา สมาคนฺตฺวา
ไดแก เปนผูประชุมกันในที่นั้น เพื่ออนุโมทนาวา พวกญาติเหลานี้
ของพวกเรา อุทิศทานเพื่อประโยชนแกพวกเรา. บทวา ปหูเต
อนฺนปานมฺหิ ไดแก เมือ่ สิ่งของนั้น ที่พวกญาติใหอุทิศตน. บทวา
สกฺกจฺจ อนุโมทเร ความวา เชื่อกรรมและผลของกรรม ไมละ
ความยําเกรง เปนผูมีจิตไมฟุงซาน ยอมบันเทิงใจ ยอมเบิกบานใจ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 53

เกิดปติโสมนัสขึ้นวา ขอทานของพวกเรานี้ จงเปนไปเพื่อประโยชน
สุขเถิด.
บทวา จิร ชีวนฺตุ ไดแก ขอจงมีชีวิตยืนนาน คือมีอายุยืนนาน.
บทวา โน าตี ไดแก ญาติทั้งหลายของพวกเรา. บทวา เยส เหตุ
ไดแก เพราะเหตุแหงญาติเหลาใด คือ เพราะอาศัยญาติเหลาใด.
บทวา ลภามเส ความวา ยอมไดสมบัติเชนนี้. จริงอยู บทนี้ เปนบท
แสดงอาการที่พวกเปรตผูเสวยสมบัติที่ไดดวยการอุทิศชมเชยพวก
ญาติของตน. จริงอยู ทักษิณายอมบังเกิดผลแกพวกเปรตในขณะนั้น
ดวยองค ๓ ประการคือ ดวยตนอนุโมทนา ๑ ดวยทายกอุทิศให
ดวยการถึงพรอมดวยพระทักขิไทยบุคคล ๑. ในองคทั้ง ๓ นั้น
ทายกเปนเหตุพิเศษ. เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เยส เหตุ ลภามเส
ดังนี้เปนตน.
บทวา อมฺหากฺจ กตา ปูชา ความวา การบูชา เปนอันทายก
ผูอุทิศใหอยางนี้วา ขอทานนี้แล จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายเถิด
กระทําแกพวกเรา และทายกเหลานั้น ก็ชื่อวาเปนผูไมไรผล เพราะ
ใหผลในสันดานเปนที่บังเกิดแหงกรรมอันสําเร็จดวยการบริจาค
นั้นนั่นแล.
ก็ในขอนี้มีผูทวงถามวา ก็เฉพาะพวกญาติผูเขาถึงเปตวิสัย
ยอมไดเหตุสมบัติเทานั้นหรือ หรือวา คนอื่นก็ได. ก็ในขอนี้ พวกเรา
ไมจําตองกลาว เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพยากรณไวแลว.
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สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน (ทสกนิบาต
อังคุตรนิกาย) วา :ชานุสโสณีพราหมณ ทูลถามวา "ทานพระโคดมผูเจริญ
พวกขาพเจา ไดนามวาเปนพราหมณ ยอมใหทาน ยอมทําบุญดวยเชื่อวา ทานนี้จงสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว ขอญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว จงบริโภคทานนี้. ทานโคดมผูเจริญ ทานนั้น
ยอมสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวละหรือ ญาติสาโลหิต
ผูลวงลับไปแลวเหลานั้น ยอมไดบริโภคทานนั้นละหรือ ? พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอน พราหมณ ทานนั้นยอมสําเร็จใน
ฐานะอันควรแล ยอมไมสําเร็จในฐานะที่ไมควร.
ชานุสโสณี. ทานโคดมผูเจริญ ก็ฐานะที่ควรเปนไฉน ฐานะ
ที่ไมควรเปนไฉน ?
พระผูมีพระภาคเจา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนมิจฉาทิฏฐิ บุคคลนั้น เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก ยอมเขาถึงนรก เขายอมยังอัตตภาพใหเปนไปในนรก
นั้น เขาตั้งอยูในนรกนัน้ ดวยอาหารของพวกสัตวนรก ดูกอ น
พราหมณ นี้แลเปนฐานะอันไมสมควร ไมเปนที่สําเร็จแหงทาน
แกผูสถิตยอยูเลย.
ดูกอนพราหมณ ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ
เปนมิจฉาทิฏฐิ. เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน เขายอมยังอัตตภาพใหเปนไปในกําเนิดสัตว
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ดิรัจฉานนั้น ตั้งอยูในกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ดวยอาหารของ
สัตวผูเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดูกอนพราหมณ. นี้แล ก็จัด
เปนฐานะอันไมสมควร ไมเปนที่สําเร็จแหงทานแกผูสถิตยอยูเลย.
กอนพราหมณ ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจาก
ปาณาติปาต ฯลฯ เปนสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย ฯลฯ ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของเทวดา เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในเทวโลก
นั้น ยอมตั้งอยูในเทวโลกนั้น ดวยอาหารของเทวดา ดูกอนพราหมณ
แมนี้ก็เปนฐานะอันไมสมควร ไมเปนที่สําเร็จแหงทาน แกผสู ถิตย
อยูเลย.
ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําปาณาติบาต ฯลฯ เปนมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขา
ยอมเขาถึงเปตวิสัย เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปตวิสัยนั้น
ยอมตั้งอยูในเปตวิสัยนั้น ดวยอาหารของเหลาสัตว ผูเกิดในเปตวิสัยนั้น ก็หรือวายอมยังอัตภาพใหเปนไป ในเปตวิสัยนั้น ยอม
ตั้งอยูในเปตวิสัยนั้น ดวยปตติทานมัย ที่พวกมิตร อํามาตย หรือ
พวกญาติสาโลหิตของเขา เพิ่มใหจากมนุษยโลกนี้, ดูกอนพราหมณ
นี้แล เปนฐานะอันสมควร อันเปนที่เขาไปสําเร็จแหงทาน แกผู
สถิตยอยูแล.
ชานุสโสณีพราหมณ. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิต
ผูละไปแลวนั้น ยอมไมเขาถึงฐานะอันสมควรนั้นไซร ใครเลาจะ
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บริโภคฐานะอันสมควรนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา. ดูกอนพราหมณ พวกญาติสาโลหิต
ผูละไปแลวแมเหลาอื่น ของเขายอมเขาถึงฐานะอันสมควรนั้น
ญาติสาโลหิตผูละไปแลวเหลานั้น ยอมบริโภคฐานะอันควรนั้น.
ชานุสโสณีพราหมณ. ทานโคดมผูเจริญก็ถาญาติสาโลหิต
ผูละไปแลวนั้นนั่นแล ยอมไมเขาถึงฐานะอันสมควรนั้นไซร ทั้ง
ญาติสาโลหิตผูละไปแลว แมเหลาอื่นของเขาก็ยอมไมเขาถึงฐานะ
อันควรนั้น ใครเลา จะบริโภคฐานะอันควรนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา. ดูกอนพราหมณ นั่นไมใชฐานะ ไมใช
โอกาสแล ที่จะพึงวาจากญาติสาโลหิตผูละไปแลว โดยกาลนาน
เชนนี้. ดูกอนพราหมณ อนึ่ง ถึงทายกก็ยอมเปนผูไมไรผลแล.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง ความไมมีเหตุที่พวกผูเกิดในเปรตวิสัย จะไดรับสมบัติ มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน อยางอื่น
ในเปตวิสัยนั้น และการยังอัตภาพใหเปนไป ดวยทานที่พวกญาติ
ใหแลวแตมนุษยโลกนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา น หิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิ ตตฺถ กสิ อตฺถิ ความวา
ในเปตวิสัยนั้น กสิกรรมที่พวกเปรตจะอาศัยเลี้ยงชีพอยางสบาย
ไมมีเลย. บทวา โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ ความวา ในเปตวิสัยนั้น
ไมใชจะไมมีแตกสิกรรมอยางเดียวเทานั้น ถึงโครักขกรรม ที่
พวกเปรตเหลานั้น อาศัยเลี้ยงชีพอยางสบายก็ไมมีเชนกัน. บทวา
วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ ความวา ถึงพาณิชยกรรมอันเปนเหตุให
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เปรตเหลานั้น ไดรับสมบัติ ก็ไมมีเชนกัน. บทวา หิรฺเน กยากย
ความวา ในเปตวิสัยนั้น แมการซือ้ ขายดวยเงินตรา อันจะเปนเหตุ
ใหเปรตเหลานั้น ไดรับสมบัติก็ไมมีเชนกัน. บทวา อิโต ทินฺเนน
ยาเปนฺติ เปตา กาลคตา ตหึ ความวา อนึ่ง เปรตเหลานั้น ยอม
เลียงชีพคือ ยังอัตตภาพใหเปนไป ดวยทานที่ญาติหรือมิตร อํามาตย
ใหแลว จากมนุษยโลกนี้อยางเดียว. บทวา เปตา ไดแก เหลาสัตว
ผูเกิดในเปตวิสัย. บทวา กาลคตา ไดแก ผูจะไปตามเวลาตาย
ของตน. ปาฐะวา กาลกตา ดังนี้ก็มี. ความวา ผูทํากาละแลว คือ
ผูตายไปแลว ไดแก ผูถึงมรณะ. บทวา ตหึ ไดแก ในเปตวิสัยนั้น.
บัดนี้ เมื่อจะทรงประกาศความตามที่กลาวแลว โดยอุปมา
จึงตรัส ๒ คาถาวา อุนฺนเม อุทก จุฏ  ดังนี้เปนตน. ความ ๒ คาถา
นั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ :- ฝนตกลงในที่ดอน คือ ในประเทศที่ดอน
ยอมไหลไปตามที่ลุม คือ ยอมไหลไปตามภูมิภาคที่ลุม ฉันใด
ทานที่พวกญาติใหจากมนุษยโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมสําเร็จ
แกพวกเปรต คือ ยอมไมพรากพนไปจากการเกิดผล. จริงอยู
เปตโลก เปนฐานะอันสมควร เพือ่ การสําเร็จแหงทานเหมือนที่ตุม
เปนฐานะอันสมควรแกการไหลไปแหงน้ํา. สมจริงดังที่พระองค
ตรัสไววา กอนพราหมณ นี้แหละ เปนฐานะอันสมควร ซึ่งเปนที่
สําเร็จแหงทานของผูสถิตอยู. อนึง่ ทานที่พวกมนุษยใหแลวแต
มนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จแกพวกเปรต โดยนัยดังกลาวแลวในกอน
เหมือนหวงน้ํา คือแมน้ําใหญ เต็มดวยน้ําที่ไหลมาจากซอกเขา
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หวงระแหง หนอง และบึงแลว ไหลบาไปเต็มสาครฉะนั้น.
เพราะเหตุที่เปรตทั้งหลายจกความหวังครอบงําวา พวกเรา
จะไดอะไรอยางจากที่นี้ แมมายังเรือนของญาติก็ไมอาจขอรองวา
ทานทั้งหลายจงใหสิ่งชื่อนี้แกพวกเรา ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงวา
กุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงวัตถุที่ระลึกเหลานี้ของญาติเหลานั้น
จึงพึงใหทักขิณา จึงตรัสคาถาวา อทามิ เม ดังนี้เปนตน
คําแหงคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ กุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงสิ่งนี้
ทั้งหมดวา คนโนนใหทรัพยหรือธัญญาหารชื่อนี้แกเรา คนโนน
ถึงความพยายามดวยตนเอง ไดกระทํากิจชื่อนี้แกเรา คนโนนชื่อวา
เปนญาติเพราะเกี่ยวพันทางฝายมารดาหรือบิดาของเรา คนโนน
ชื่อวาเปนมิตร เพราะสามารถรักษาดวยอํานาจความสิเนหา
คนโนนชื่อวาเปนสหายเพื่อนเลนฝุนดวยกันของเรา จึงพึงให
ทักษิณา คือพึงมอบใหทานแกเปรตทั้งหลาย. บาลีวา ทกฺขณ
ิ า
ทชฺชา ดังนี้ก็มี. แปลวา พึงใหทักษิณาแกเปรตทั้งหลาย. ดวย
บทวา ทกฺขณ
ิ า ทชฺชา นั้น ทานกลาวอธิบายวา กุลบุตรเมื่ออนุสรณ
คือ หวนระลึกถึงอุปการะที่ญาติกระทําไวในกาลกอน โดยนัย
มีอาทิวา คนโนนไดใหเรา. จริงอยู บทวา อนุสฺสร นี้ เปนปฐมาวิภัติ
ใชในอรรถแหงตติยาวิภัติ.
เมื่อจะทรงแสดงวา ก็สัตวเหลาใดเปนผูมีทุกขธรรม มี
ความรองไหและความเศราโศกเปนตน เปนเบื้องหนา เพราะ
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ความตายของญาตินั่นเอง คงดํารงอยู ไมใหอะไร ๆ แกญาติผู
ลวงลับไปแลวนั้น ทุกขธรรมมีความรองไหและความเศราโศก
เปนตน นั้นของสัตวเหลานั้น เปนเพียงทําตนใหเดือดรอนอยางเดียว
เทานั้น ทุกขธรรมมีความรองไหสละความเศราโศกเปนตนนั้น
ยอมไมยังประโยชนอะไร ๆ ใหสําเร็จแกเปรตทั้งหลาย จึงตรัส
คาถาวา น หิ รุณฺณ วา ดังนี้ เพื่อจะทรงแสดงย้ําถึงทักษิณาที่
พระเจามคธถวายวามีประโยชน จึงตรัสความของคําเหลานั้นมี
อาทิวา อยฺจ โข ดังนี้ในภายหลัง.
เพราะเหตุที่พระราชาเมื่อทรงถวายทักษิณานี้ ชื่อวาแสดง
ออกถึงญาติธรรม โดยกระทํากิจที่พวกญาติพึงกระทําแกพวกญาติ
ใหปรากฏแกชนเปนอันมาก คือทรงกระทําการแสดงออกใหปรากฏ
วา แมทานทั้งหลายก็พึงบําเพ็ญญาติธรรมในญาติทั้งหลายให
บริบูรณ ดวยอาการอยางนี้แหละ. อนึง่ เมื่อพระองคทําใหพวกเปรต
เหลานั้นไดรับทิพยสมบัติ ชื่อวาทําการบูชาแกเปรตทั้งหลายใหยิ่ง,
เมื่อใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานใหสําราญดวยขาว
และน้ําเปนตน ชื่อวาตามเพิ่มใหพลังแกภิกษุทั้งหลาย, เมื่อทํา
จาคเจตนาอันมีคุณมีการอนุเคราะหเปนตน เปนเครื่องประกอบ
ใหเกิด ชื่อวาทรงขวนขวายปญหาประมาณมิได ฉะนั้น บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทําพระราชาใหราเริงดวยคุณ
ตามที่เปนจริงเหลานี้ จึงตรัสคาถาสุดทายวา โส าติธมฺโม
ดังนี้เปนตน
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา าติธมฺโม ไดแก การกระทํา
กิจที่พวกญาติพึงกระทําแกพวกญาติ. บทวา อุฬารา แปลวา
ใหแพรหลาย กวางขวาง. บทวา พล ไดแก กําลังกาย. บทวา
ปสุต แปลวา สั่งสมแลว. ก็ในคําเหลานี้ ดวยคําวา โส าติธมฺโม
จ อย นิทสฺสิโต นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอางธรรมิกถา
กะพระราชา. จริงอยู การแสดงอางในที่นี้ หมายถึงการแสดง
ญาติธรรม. พระองคทรงชักชวนดวยคํานี้วา และทรงกระทํา
การบูชาแกพวกเปรตใหยิ่ง. ก็การสรรเสริญในคําวา ยิ่ง นี้ เปน
การชักชวนใหทําการบูชาบอย ๆ. ทรงใหอาจหาญดวยคํานี้วา
และทรงเพิ่มใหพลังแกภิกษุทั้งหลาย. จริงอยู ในที่นี้ การเพิ่ม
ใหพลังแกภิกษุทั้งหลาย เปนการใหอาจหาญโดยการเพิ่มอุตสาหะ
ในการเพิ่มใหพลังแกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการอยางนี้. ทรง
ใหราเริงดวยคํานี้วา พระองคชื่อวาทรงขวนขวายบุญหาประมาณ
มิได. ในทีน่ ี้ พึงทราบโยชนาอยางนี้วา ก็ในทีน่ ี้ การระบุถึงการ
ประสพบุญ ก็คือการทําใหราเริง โดยการสรรเสริญคุณตาม
ความเปนจริงของบุญนั้น.
ก็ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐
ผูมีใจสลดดวยการพรรณนาโทษของการเกิดในเปตวิสัย ผูเริ่ม
โดยอุบายอันแยบคาย. แมในวันที่ ๒ ก็ทรงแสดงติโรกุฑฑเทศนา
กัณฑนี้แหละ แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ธรรมาภิสมัย เชนนั้น
นั่นแหละไดมีดวยอาการอยางนี้ ถึง ๗ วันแล.
จบ อรรถกถาติโรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕
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๖. ปญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ

วาดวยความหิวของนางเปรต
พระสังฆเถระถามวา :[๙๑]
ทานเปลือยกาย มีผิวพรรณเลวทราม มี
กลิ่นเหม็นเนาฟุงไป หมูแมลงวันพากันตอม
เกลื่อนกลน ทานเปนใครหนอมายืนอยูในที่นี้.
หญิงเปรตนั้นตอบวา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติ
เกิดในยมโลก เพราะทํากรรมอันลามกจึงตอง
จากโลกนี้ไปสูเปตโลก เวลาเชาคลอดบุตร ๕ คน
เวลาเย็นอีก ๕ คน แลวกินลูกเหลานั้นหมด ถึง
บุตร ๑๐ คนเหลานั้นก็ยังไมอาจบรรเทาความหิว
ของดิฉัน หัวใจของดิฉันเรารอนอยูเปนนิจเพราะ
ความหิว ดิฉันไมไดดื่มน้ําที่ควรดื่ม ขอทานจงดู
ดิฉันผูถึงความพินาศเชนนี้เถิด.
พระเถระถามวา :เมื่อกอน ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดวย
กาย วาจา ใจ หรือทานกินเนื้อบุตรทั้งหลาย
เพราะวิบากแหงกรรมอะไร.
หญิงเปรตนั้นตอบวา :-
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เมื่อกอน หญิงรวมสามีของดิฉันคนหนึ่ง
มีครรภ ดิฉันคิดชั่วตอเขา มีใจประทุษราย ไดทํา
ใหครรภตกไป เขามีครรภ ๒ เดือนเทานั้น ไหล
ออกเปนโลหิต ครั้งนั้น มารดาของเขาโกรธดิฉัน
เชิญพวกญาติมาประชุมซักถาม ใหดฉิ ันทําการ
สบถและขูเข็ญใหกลัว ดิฉันไดกลาวคําสบถและ
มุสาวาทอยางแรงวา ถาดิฉันทําชั่วอยางนี้ ขอให
ดิฉนั กินเนื้อบุตรเถิด ฉันมีกายอันเปอนดวยหนอง
และโลหิต กินเนือ้ บุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแหง
กรรม คือ การทําใหครรภตกและการพูดมุสา
ทั้งสองนั้น.
จบ ปญจปุตตขาทิกเปติวัตถุที่ ๖
อรรถกถาปญจปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๖
เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภ
ถึงนางเปรตผูเคี้ยวกินบุตร ๕ คน จึงตรัสคําเริ่มตนวา นคฺคา
ทุพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
ไดยินวา มีภรรยาของกฏมพีคนหนึ่ง ในหมูบ านไมไกล
แตกรุงสาวัตถี เปนหญิงหมัน. พวกญาติของกฏมพีคนนั้น ไดพากัน
กลาวดังนี้วา ภรรยาของเจาเปนหมัน พวกเราจะนําหญิงสาวคนอื่น
มาใหเจา. เพราะความสิเนหาในภรรยานั้น เขาจึงไมปรารถนา
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(ภรรยาอื่น). ลําดับนั้น ภรรยาของกฏมพีนั้น ทราบเรื่องนั้นแลว
จึงกลาวกะสามีอยางนี้วา นาย ฉันเปนหมัน ควรจะนําหญิงอื่นมา
(เปนภรรยา) วงศตระกูลของทานจะไดไมขาดสูญ เธอเมื่อถูก
ภรรยารบเราจะแตงงานกะหญิงอื่น. ครั้นตอมา นางไดตั้งครรภ.
หญิงหมันมีความริษยาเปนปกติ คิดวา หญิงนีไ้ ดบุตรแลว จักเปน
ใหญแกเรือนนี้ จึงหาอุบายใหครรภของนางตกไป จึงเกลีย่ กลอม
ปริพาชิกาคนหนึ่งดวยขาวและน้ําเปนตน ใหทาํ ครรภของนาง
ใหตกไป นางเมื่อครรภตกไปก็ไหแจงใหมารดาของตนทราบ
มารดาใหประชุมพวกญาติของตนแลวแจงความนั้นใหทราบ. ญาติ
เหลานั้นไดกลาวกะหญิงหมันดังนี้วา เจาทําครรภของหญิงนี้
ใหตก หญิงหมันตอบวา ฉันไมไดทําใหตก ก็จงสบถ. หญิงหมัน
กลาวเท็จทําการสบถวา ถาฉันทําครรภใหตก ฉันก็จะพึงมีทุคติ
เปนที่ไปในเบื้องหนา ถูกความหิวกระหายครอบงํา ขอใหคลอดบุตร
ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ครั้งละ ๕ คน แลวกินเสีย ก็ยังไมอิ่ม ขอให
ฉันมีกลิ่นเหม็นเปนนิจ และถูกแมลงวันไตตอม. ไมนานนักนาง
ก็ทํากาละบังเกิดเปนนางเปรต มีรูปรางขี้เหรอยูไมไกลบานนั้น
นั่นเอง.
ในกาลนั้น พระเถระ ๘ รูป ออกพรรษาในชนบท มายังกรุง
สาวัตถี เพื่อเฝาพระศาสดา จึงเขาไปพักในราวปาอันสมบูรณ
ดวยรมเงาและน้ํา ไมไกลแตบานนั้น. ลําดับนั้น นางเปรตนั้นได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 64

แสดงตนแกพระเถระทั้งหลาย. ในพระเถระเหลานั้น พระสังฆเถระ
ไดซักถามนางเปรตนั้นดวยคาถาวา
เจาเปลือยกาย มีรูปพรรณขี้เหร สงกลิ่น
เหม็นเนาฟุง แมลงวันจับเปนกลุม เจาเปนใคร
มายืนอยูในที่นี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นคฺคา แปลวา ผูไมมีผา. บทวา
ทุพฺพณฺณรูปาสิ ความวา เจาเปนผูมีรูปขี้เหร คือประกอบดวย
รูปนาเกลียดพิลึก. บทวา ทุคฺคนฺธา คือ มีกลิน่ ไมนาปรารถนา.
บทวา ปูติ วายสิ ไดแก มีกลิ่นเหมือนซากศพ เหม็นคลุงออกจากกาย.
บทวา มกฺขกิ าหิ ปริกิณณ
ฺ า ไดแก พวกแมลงวันหัวเขียวจับกลุมอยู
โดยรอบ. บทวา กา นุ ตฺว ติฎติ ความวา เจาเปนใคร มีรปู เห็น
ปานนี้ มายืนอยูที่นี้, อธิบายวา เที่ยวไปขางโนนขางนี้
ลําดับนั้น นางเปรตนั้นถูกพระมหาเถระถามอยางนั้น เมื่อ
จะประกาศตน จะใหเหลาสัตวเกิดความสลด จึงไดกลาว ๓ คาถานี้วา
ทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติเกิดใน
ยมโลก เพราะกระทํากรรมชั่วไวจึงตองจากโลก
นี้ไปสูเปตโลก. เวลาเชาดิฉันคลอดบุตร ๕ คน
เวลาเย็นอีก ๕ คน แลวกินลูกเหลานั้นทั้งหมด
ถึงลูก ๑๐ คนเหลานั้น ก็ไมอาจบันเทาความหิว
ของดิฉันได หัวใจของดิฉันเรารอนหมกหมุน
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เพราะความหิว ดิฉันไมไดดื่มน้ําที่ควรดื่ม ขอ
ทานจงดูดิฉันผูถึงความวอดวายเชนนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น นางเปรตเรียกพระเถระดวยความ
เคารพวา ภทนฺเต. บทวา ทุคฺคตา แปลวา ถึงทุคติ. บทวา
ยมโลกิกา ไดแก รูแจงเปตโลกอันไดนามวา ยมโลก โดยภาวะ
ที่นับเนื่องในเปตโลกนั้น. บทวา อิโต คตา ความวา จากมนุษยโลก
นี้แลวไป คือเกิดยังเปตโลก.
บทวา กาเลน ไดแก ในเวลาราตรีสวาง. จริงอยู บทวา
กาเลน นี้ เปนตติยาวิภัติใชในอรรถสัตตมีวิภัติ. บทวา ปฺจ ปุตฺตานิ
แปลวา ซึ่งบุตร ๕ คน. จริงอยู บทวา ปุตฺตานิ นี้ ทานกลาวดวย
ลิงควิปลาศ. บทวา สาย ปฺจ ปุนาปเร ไดแก คลอดบุตรอื่นอีก
ในเวลาเย็น. มีวาจาประกอบความวา. กินบุตรทัง้ ๕ คน. บทวา
วิชายิตฺวาน ความวา คลอดบุตรวันละ ๑๐ คน. บทวา เตป นา
โหนฺติ เม อล ความวา บุตรทั้ง ๑๐ คนนั้น ไมเพียงพอเพื่อบันเทา
ความหิวของเราสักวันหนึ่ง. ก็ในที่นี้ เพื่อสะดวกแกคาถา ทาน
จึงกลาวใหเปนทีฆะวา นา. บทวา ปริฑยฺหติ ธูมายติ ขุทาย หทย มม
ความวา สวนแหงหทัยของดิฉัน ผูอันความหิวบีบคั้น ยอมหมนไหม
เดือดรอน คือเรารอนอยูทุกดาน ดวยไฟในทอง. บทวา ปานีย
น ลเภ ปาตุ ความวา ดิฉันถูกความกระหายครอบงํา เมื่อเที่ยวไป
ในที่นั้น ๆ ไมได เพื่อจะดื่มน้ํา. บทวา ปสฺส ม พฺยสน คต ความวา
นางเปรตไดประกาศทุกขที่ตนเสวย แกพระเถระวา ขาแตทานผูเจริญ
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ขอทานจงดูดิฉันถึงความวอดวายเชนนี้ อันทัว่ ไปสละไมทั่วไป
แกการเขาถึงความเปนเปรตเถิด.
พระเถระไดฟงดังนั้น เมื่อจะถามถึงกรรมที่นางเปรตนั้น
กระทํา จึงกลาวคาถาวา
เมื่อกอน เธอทําความชั่วอะไรไวดวยกาย
วาจา และใจ หรือเธอกินเนื้อบุตรทั้งหลาย เพราะ
วิบากแหงกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺกฏ ไดแก ทุจริต. บทวา
กิสฺสกมฺมวิปาเกน ไดแก ดวยวิบากแหงกรรมเชนไร อธิบายวา
ดวยวิบากแหงปาณาติบาต หรืออทินนาทานเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง.
อาจารยบางพวกกลาววา เกน กมฺมวิปาเกน ดวยวิบากแหงกรรม
อะไร.
ลําดับนั้น นางเปรตเมื่อจะประกาศกรรมที่ตนกระทําแก
พรเถระ จึงไดกลาวคาถาทั้งหลายวา
เมื่อกอน หญิงรวมผัวของดิฉันคนหนึ่ง
มีครรภ ดิฉันคิดชั่วตอเขา มีจติ คิดประทุษราย
ไดการทําครรภใหตกไป เขามีครรภ ๒ เดือน
เทานั้น ไหลออกเปนโลหิต ในกาลนั้น มารดา
ของเขาโกรธดิฉัน เชิญพวกญาติมาประชุมซัก
ถาม ใหดิฉันทําการสบถ และขูเข็ญใหดิฉนั กลัว
ดิฉันนัน้ ไดกลาวคําสบถและมุสาวาทอยาง
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รายกาจวา ถาดิฉันทําชั่วดังนั้น ขอใหดิฉันกิน
เนื้อบุตรเถิด ดิฉันมีกายอันเปอนดวยหนองและ
โลหิตกินเนื้อบุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแหงกรรม
คือการทําใหครรภตกและการพูดมุสาวาททั้ง ๒
นั้น.
หญิงผูรวมผัว ทานเรียกวา สปตี ในคาถานั้น. บทวา
ตสฺสา ปาป อเจตยึ ไดแก ไดคิดถึงกรรมชั่วหยาบแกหญิงรวมผัว
นั้น. บทวา ปทุฏมนสา แปลวา มีจิตคิดประทุษราย หรือมีจติ ชั่ว.
บทวา เทฺวมาสิโก ไดแก เขาตั้งครรภเพียง ๒ เดือน ชื่อวา
เทฺวมาสิกะ มีครรภ ๒ เดือน. บทวา โลหิตฺเว ปคฺฆริ ความวา
ครรภวิบัติไหลออกเปนโลหิต. บทวา ตทสฺสา มาตา กุปต า มยฺห
าตี สมานยิ ความวา ในกาลนัน้ มารดาของหญิงรวมผัวนั้น
โกรธดิฉัน จึงประชุมพวกญาติของตน. ปาฐะวา ตตสฺสา ดังนี้ก็มี.
บทวา ตตสฺสา นั้น แยกบทเปน ตโต อสฺสา
บทวา สปถ แปลวา การสาปแชง. บทวา ปริภาสาปยิ
ไดแก ขูใหกลัว. บทวา สปถ มุสาวาท อภาสิส ความวา เมื่อดิฉัน
แสดงถึงกรรมชั่วที่ตนทํานั้นแหละวาไมไดทํา กลาวมุสาวาท
คือ คําที่ไมเปนจริง ไดแกคําสบถวา ถากรรมชัว่ นั้น ดิฉันไดทํา
แลว ขอใหดิฉันพึงเปนเชนนี้. บทวา ปุตฺตมงฺสานิ ขาทามิ สเจ ต
ปกต มยา นี้ เปนบทแสดงอาการที่กระทําสบถในเวลานั้น, อธิบาย
วา ถาดิฉันไดทําความชั่ว คือ การทําครรภใหตกไปนั้น, ในอนาคต
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คือในการที่ดิฉันเกิดในภพใหม ขอใหดิฉันพึงกินเฉพาะเนื้อบุตร
ของดิฉันเทานั้น. บทวา ตสฺส กมฺมสฺส ไดแก ปาณาติบาตกรรม
ที่หญิงหมันนั้นกระทํา ดวยการทําใหครรภตกไปนั้น. บทวา
มุสาวาทสฺส จ ไดแก มุสาวาทกรรมดวย. บทวา อุภย ไดแก
ดวยวิบากแหงกรรมทั้ง ๒. จริงอยู บทวา อุภย นี้ เปนปฐมาภัติ
ใชในอรรถตติยาวิภัติ. มีวาจาประกอบความวา บทวา ปุพฺพโลหิตมกฺขิตา ความวา ดิฉันเปอนหนองและเลือดดวยอํานาจการ
ไหลออกและดวยอํานาจการแตกออก เคี้ยวกินเนื้อบุตร.
นางเปรตนั้น ครั้นประกาศวิบากแหงกรรมของตนอยางนี้แลว
จึงไดกลาวกะพระเถระทั้งหลายอยางนี้อีกวา ขาแตทานทั้งหลาย
ผูเจริญ ดิฉันเปนภรรยาของกฎมพีชื่อโนนในบานนี้เอง เปนหญิง
มีความริษยาเปนปกติ กระทํากรรมชั่วจึงบังเกิดในกําเนิดเปรต
อยางนี้. ขาแตทานผูเจริญ ดังดิฉันขอโอกาส ขอทานทั้งหลาย
จงไปยังเรือนของกฏมพีคนนั้นเถิด กฏมพีนั้นจักถวายทานแกทาน
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงใหเขาอุทิศทักษิณานั้นแกดิฉัน เมื่อเปน
เชนนี้ ดิฉันจะหลุดพนจากเปตโลกนี้. พระเถระทั้งหลายไดฟง
ดังนั้นแลว เมื่อจะอนุเคราะหนางตั้งอยูในสภาวะการยกขึ้น เขาไป
บิณฑบาตยังบานกฏมพีนั้น. กฏมพีเห็นพระเถระทั้งหลายแลวเกิด
ความเลื่อมใส ตอนรับแลวรับบาตร นิมนตใหนั่งบนอาสนะ เริ่ม
ใหฉันดวยอาหารอันประณีต. พระเถระทั้งหลายแจงเรื่องนั้นแก
กฏมพี แลวจึงใหเขาอุทิศทานนั้น แกนางเปรตนั้น. ก็ขณะนั้น
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นั่นเอง นางเปรตนั้นปราศจากทุกขนั้นแลวไดรับสมบัติอันยิ่ง
แสดงตนแกกฏมพีในเวลาราตรี. ลําดับนั้น พระเถระทั้งหลาย
ไปยังกรุงสาวัตถีโดยลําดับ กราบทูลความนั้นแกพระผูมีพระภาคเจา.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูพรอมมูลกันอยู
โดยยกเรื่องนั้นขึ้นเปนอุบัติเหตุ. ในเวลาจบเทศนา มหาชนไดรับ
ความสลดใจ เวนขาดจากความริษยาและความตระหนี่. เทศนานั้น
ไดมีประโยชนแกมหาชนดวยประการฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปญจปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๖
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๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ

วาดวยนางเปรตเปลือยกายมีกลิ่นเหม็น
พระเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา
[๙๒]
ทานเปลือยกายมีผิวพรรณเลวทราม มี
กลิ่นเหม็นเนาฟุงไป หมูแมลงวันพากันตอม
เกลื่อนกลน ทานเปนใครหนอนายืนอยูที่นี่.
หญิงเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติ
เกิดในยมโลก เพราะทํากรรมอันลามกจึงตอง
จากโลกนั้นไปสูเปตโลก เวลาเชาตลอดบุตร ๗
คน เวลาเย็นอีก ๗ คน แลวกินบุตรเหลานั้นหมด
ทั้ง ๑๔ คนนั้น ก็ยังไมอาจบรรเทาความหิว
ของดิฉันได หัวใจของดิฉันเรารอนอยูเปนนิจ
เพราะความหิว ดิฉันเปนดุจถูกเผาดวยไฟในที่
อันรอนยิ่ง ไมไดประสบความเย็นเลย.
พระเถระถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวย กาย วาจา
ใจ หรือทานกินเนื้อบุตร เพราะวิบากแหงกรรม
อะไร.
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หญิงเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนดิฉันมีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คน
นั้นกําลังหนุมแนน ดิฉันเปนผูเขาถึงกําลังคือบุตร
(ถือตัววามีบุตร) จึงไดดูหมิ่นสามีของตน ภาย
หลังสามีของดิฉันโกรธ จึงไดหาภรรยามาใหม
ก็ภรรยาใหมนั้นมีครรภ ดิฉันคิดชั่วตอเขา มีใจ
ประทุษราย ไดทําใหครรภตกไป ภรรยาใหมมี
ครรภ ๓ เดือนเทานั้น ตกเปนโลหิตเนา มารดา
ของเขาโกรธดิฉัน แลวเชิญพวกญาติมาประชุม
ซักถาม ใหดิฉันทําการสบถและขูเข็ญดิฉันให
กลัว ดิฉันไดกลาวคําสบถและมุสาวาทอยางแรง
วา ถาดิฉันทําชั่วอยางนี้ ขอใหดิฉันกินเนื้อบุตร
เถิด ดิฉันมีกายเปอนหนองและโลหิต กินเนื้อ
บุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแหงกรรมคือการทํา
ครรภใหตกไป และมุสาวาททั้งสองนั้น.
จบ สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุที่ ๗
อรรถกถาสัตตปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี
ทรงปรารภ
นางเปรตผูกินบุตร ๗ คน จึงตรัสคํานี้มีคําเริ่มตนวา นคฺคา
ทุพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
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ไดยินวา อุบาสกคนหนึ่งในหมูบานตําบลหนึ่งไมไกล
กรุงสาวัตถี ไดมีบุตร ๒ คน ตั้งอยูในปฐมวัย สมบูรณดวยรูปโฉม
ประกอบดวยศีลและอาจาระ. มารดาของบุตรทั้ง ๒ นั้น คิดวาเรา
เปนผูมีบุตร จึงดูหมิ่นสามีดวยกําลังแหงบุตร. สามีนั้นถูกภรรยา
ดูหมิ่น มีใจเบื่อหนาย จึงนําหญิงอื่นมาครอง. ไมนานนัก หญิงนั้น
ก็ตั้งครรภ. ลําดับนั้น ภรรยาหลวงเปนหญิงมีความริษยาเปนปกติ
เอาอามิสไปลอหมอคนหนึ่ง ใหหมอนั้นทําครรภของหญิงนั้นซึ่ง
ตั้งมา ๓ เดือน ใหตก. ลําดับนั้น หญิงนั้นอันพวกญาติและพี่นองชาย
ถามวา เธอทําครรภของนางนี้ใหตกไปหรือ จงกลาวมุสาวา
ไมไดทําใหตกไป คนเหลานั้นไมเชื่อจึงกลาววา เธอจงสบถ แลว
ไดกระทําสบถวา ขอใหดิฉันคลอดบุตรทั้งเชา ทั้งเย็น ครั้งละ ๗ คน
แลวเคี้ยวกินเนื้อบุตร ขอใหดิฉันมีกลิ่นเหม็น และแมลงวันจับกลุม
อยูเปนนิจ.
ครั้นตอมา นางทํากาละแลวบังเกิดในกําเนินเปรต ดวยวิบาก
ของการทําครรภใหตกไป และพูดมุสานั้นนั่นแล จึงเคี้ยวกินเนื้อบุตร
โดยนัยดังกลาวแลว เที่ยวไปในที่ไมไกลบานนั้นนั่นเอง. ก็สมัยนั้น
พระเถระหลายรูปออกพรรษาในหมูบาน มายังกรุงสาวัตถีเพื่อ
เฝาพระผูมีพระภาคเจา พักแรมในสวนหนึ่งไมไกลบานนั้น. ลําดับ
นั้น นางเปรตนั้นแสดงตนแกพระเถระเหลานั้น. พระมหาเถระ
ถามเธอดวยคาถาวา :-
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เธอเปลือยกายมีผิวพรรณขี้เหร มีตัวเนา
สงกลิ่นฟุง แมลงวันจับกลุม เธอเปนใครหนอ
มายืนอยูในที่นี้.
หญิงเปรตถูกพระเถระถามจึงไดใหคําตอบดวย ๓ คาถาวา
ทานผูเ จริญ ดิฉันเปนเปรตถึงทุคติเกิดใน
ยมโลก เพราะทํากรรมชั่ว จึงตองจากโลกนี้ไป
ยังเปตโลก เวลาเชาคลอดบุตร ๗ คน เวลาเย็น
อีก ๗ คน. แลวเคีย้ วกินบุตรเหลานั้นหมด
ทั้ง ๑๔ คนนั้นก็ยังไมอาจบันเทาความหิว
ของดิฉันได หัวใจของดิฉันเรารอนหมนไหม
อยูเปนนิตย เพราะความหิว ดิฉันเปนดุจถูกไฟ
เผาอยูกลางแดด ไมไดประสบความเย็นเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิพฺพุตึ ไดแก ระงับทุกข อัน
เกิดแตความหิวกระหาย. บทวา นาชิคจฺฉามิ แปลวา ไมไดรับ.
ดวยบทวา อคฺคิทฑฺฒาว อาตเป นี้ มีวาจาประกอบความวา เรา
เปนเสมือนถูกไฟไหมกลางแดดที่รอนจัด ยอมไมไดรับความเย็น.
พระมหาเถระไดฟงดังนั้น เมื่อจะถามถึงกรรมทีน่ างเปรต
นั้นกระทํา จึงกลาวคาถาวา :เธอทํากรรมชั่วอะไรไวดวย กาย วาจา
ใจ หรือ เธอกินเนื้อบุตร เพราะวิบากแหงกรรม
อะไร ?
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ลําดับนั้น นางเปรตเมื่อจะบอกถึงการที่ตนเกิดในเปตโลก
และเหตุที่เคี้ยวกินเนื้อบุตร จึงไดกลาวคาถานี้วา :เมือ่ กอนดิฉัน มีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คน
นั้น กําลังหนุมแนน ดิฉันอาศัยกําลังคือบุตร จึง
ไดดูหมิน่ สามีของตน ภายหลังสามีของดิฉนั โกรธ
จึงไดหาภริยามาใหม และภริยาใหมนั้นมีครรภ
ดิฉันคิดชั่วตอเขา มีจิตคิดประทุษราย ไดทาํ ให
ครรภตกไป ภริยาคนใหมมีครรภ ๓ เดือนเทานั้น
ตกเปนโลหิตเนา มารดาของเขาโกรธแลว เชิญ
พวกญาติของดิฉันมาประชุมกัน ซักถามใหดฉิ ัน
ทําการสบถ และขูเข็ญดิฉันใหกลัว ดิฉันไดกลาว
คําสบถและมุสาวาทอยางแรงวา ถาดิฉันทําความ
ชั่วอยางนี้ ขอใหดฉิ ันกินเนื้อบุตรเถิด ดิฉันมีกาย
เปอนหนองและเลือด กินเนื้อบุตรทั้งหลาย เพราะ
วิบากแหงกรรม คือการทําครรภใหตกไป และ
มุสาวาททั้ง ๒ นั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺตพลูเปตา ไดแก อาศัยกําลัง
คือบุตร คือ ไดกําลังดวยอํานาจบุตร. บทวา อติมฺิส แปลวา
ดูหมิ่นเกินไป. บทวา ปูติโลหิตโก ปติ ไดแก ครรภไหลออกเปน
โลหิตเนา. คําที่เหลือทั้งหมด เปนเสมือนคําที่เปนลําดับมานั่นเอง.
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ในเรื่องนั้น มีพระเถระ ๘ รูป. แตในเรื่องนี้ มีพระเถระเปนจํานวน
มาก. ในเรื่องนั้น มีบุตร ๕ คน แตในเรื่องนี้มีบุตร ๗ คน นี้แล
เปนความแปลกกัน.
จบ อรรถกถาสัตตปุตตขาทกเปติวัตถุที่ ๗
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๘. โคณเปตวัตถุ

วาดวยเกี่ยวหญาออนใหโคตายกิน
กฏมพีเปนบิดาถามสุชาตุกุมารวา
[๙๓]
เจาเปนบาไปแลวหรือ จึงเกี่ยวหญาอัน
เขียวสดแลวบังคับโคแกอันเปนสัตวตายแลววา
จงกิน จงกิน อันโคตายแลวยอมไมลุกขึ้นกินหญา
และน้ํามิใชหรือ เจาเปนทั้งคนพาลทั้งมีปญญา
ทราม เหมือนคนอื่นที่มีปญญาทรามฉะนั้น.
สุชาตกุมารตอบวา
โคตัวนี้ยังมีเทาทั้ง ๔ มีศีรษะ มีตัวพรอม
ทั้งหาง นัยนตาก็มีอยูตามเดิม ขาพเจาคิดวาโค
ตัวนี้พึงลุกขึ้นกินหญาสักวันหนึ่ง สวนมือ เทา
กาย และศีรษะของปูไมปรากฏ แตคุณพอมา
รองไหถึงกระดูกของปูที่บรรจุไวในสถูปดิน ไม
เปนคนโงหรือ.
กุมพีไดฟง คํานั้นแลว จึงกลาวสรรเสริญสุชาตกุมารวา
เจาดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา
ผูเรารอนอยูใหหาย เหมือนบุคคลเอาน้ําดับไฟ
อันลาดดวยน้ํามัน ฉะนั้นไดถอนขึ้นแลวหนอ ซึ่ง
ลูกศรคือความโศก อันเสียบแลวที่หทัยของบิดา
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บิดาผูมีลูกศรอันเจาถอนขึ้นแลว เปนผูเย็นสงบ
แลว ดูกอนมาณพ ตอไปนี้บดิ าจะไมเศราโศก
จะไมรอ งไห เพราะไดฟงคําของเจา ชนเหลาใด
ที่มีปญญา มีความอนุเคราะหตอมารดาบิดา ชน
เหลานัน้ ยอมทําอยางนี้ ยอมยังมารดาบิดาใหหาย
จากความเศราโศก ฉะนั้น.
จบ โคณเปตวัตถุที่ ๘
อรรถกถาโคณเปตวัตถุที่ ๘
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภกฎมพี
คนหนึ่ง ผูที่บิดาตายไป จึงตรัสคําเริ่มตนนี้วา กึ นุ อุมมฺ ตฺตรูโปว
ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี บิดาของกฏมพีคนหนึ่งไดตายไป.
เพราะบิดาตายไป เขาจึงเศราโศกรอนรุมกลุมใจ เที่ยวรองไห
เหมือนคนบา ถามผูที่ตนพบเห็นวา ทานเห็นบิดาของฉันบางไหม ?
ใคร ๆ ไมอาจจะบรรเทาความเศราโศกของเขาได. แตอุปนิสัย
แหงโสดาปตติผล ยังโพลงอยูในหทัยของเขา เหมือนประทีปที่
โพลงอยูในหมอ.
ในเวลาเชามืด พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็น
อุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของเธอ ทรงพระดําริวา เราควรจะ
นําเหตุที่เปนอดีตของกุฏมพีนี้มาแลว ระงับความเศราโศก ให
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โสดาปตติผลแกเธอ ดังนี้แลว วันรุงขึ้น จึงกลับจากบิณฑบาต
ภายพลังภัตร ไมไดพาใครเปนปจฉาสมณะไป ไปยังประตูเรือน
ของกฏมพีนั้น. เขาไดทราบวา พระศาสดา เสด็จมา จึงตอนรับ
นิมนตพระศาสดาใหเสด็จเขาไปยังเรือน เมื่อพระศาสดา ประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาบรรจงจัดไว ตนเองก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระองคทรงทราบสถานที่ที่บิดาของขาพระองคไปแลว
หรือ ? ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาวา ดูกอนุบาสก เธอ
ถามถึงบิดาในอัตตภาพนี้หรือ หรือวา ในอัตตภาพที่ลวงไปแลว.
เขาไดฟงดังนั้น จึงคิดวา ไดยินวา เรามีบิดามาก ดังนี้ จึงมีความ
เศราโศกเบาบาง ไดรับความเศราโศกเพียงปานกลาง. ลําดับนั้น
พระศาสดา ตรัสธรรมกถา อันเปนเครื่องบรรเทาความเศราโศก
แกเขา ทรงทราบเขาวาปราศจากความเศราโศก มีจิตสมควร
จึงใหตั้งอยูในโสดาปตติผล ดวยสามุกังสิกธรรมเทศนาแลว ได
เสด็จไปยังพระวิหาร.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย สั่งสนทนากันในธรรมสภาวา
อาวุโส ทานทั้งหลาย จงดูพุทธานุภาพเถิด อุบาสก ผูเพียบพรอม
ดวยความเศราโศก และร่ําไรเชนนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ก็ยัง
ทรงแนะนําในโสดาปตติผล โดยขณะนั้นนั่นเองได. พระศาสดา
เสด็จไปในที่นั้น ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาบรรจงจัดไว
แลว จึงตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากัน
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ดวยเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลความนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ไมใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หาไม ที่เรากําจัดความเศราโศกของ
กฏมพีนี้ออกไป แมถึงในกาลกอน ก็ไดกําจัดออกไปเหมือนกัน
ดังนี้แลว อันภิกษุเหลานั้น ทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาวา :ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บิดาของคฤหบดีคนหนึ่ง ได
ตายไป. เพราะบิดาตายไป เขาจึงเพียบพรอมไปดวยความเศราโศก
มีหนานองไปดวยน้ําตา นัยนตาแดง คร่ําครวญอยู เดินเวียนขวา
เชิงตะกอน. บุตรของเขาชื่อวา สุชาตะ ยังเปนเด็ก แตเปนคน
ฉลาดเฉียบแหลมสมบูรณดวยปญญา จึงคิดหาอุบายเครื่องกําจัด
ความเศราโศกของบิดา วันหนึ่ง เห็นโคตัวหนึ่ง ตายภายนอกเมือง
แลว นําเอาหญาและน้ํามาวางไวขางหนาของโคที่ตายแลวนั้น
พลางยืนกลาววา เอาจงกิน จงกินเสีย จงดื่ม จงดื่มเถิด. คนผานไป
ผานมาเห็นเขาจึงกลาววา สหายสุชาตะ ทานเปนบาไปแลวหรือ
ที่ทานนอมนําหญาและน้ําไปใหโคที่ตายแลว เขาไมไดโตตอบ
อะไร ๆ พวกมนุษย จึงพากันไปหาบิดาของเขาแลว กลาววา
บุตรของทานเปนบาไปเสียแลว เอาหญาและน้ําใหโคที่ตายกิน.
ก็เพราะไดฟงดังนั้น กฏมพีก็คลายความเศราโศก ที่เกิดขึ้นเพราะ
ปรารภถึงบิดา. เขาถึงความสลดใจวา ไดยินวา บุตรของเรากลาย
เปนคนบาไป จึงรีบไป พลางทวงวา นี่แน พอสุชาตะ เจาเปน
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ผูฉลาดเฉียบแหลมสมบูรณดวยปญญามิใชหรือ แตเหตุไฉน
เจาจึงเอาหญาและน้ํา ใหโคที่ตายกิน จึงกลาว ๒ คาถาวา :เจาเปนบาไปแลวหรือ จึงเกี่ยวหญาที่
เขียวสดแลว บังคับโคแกที่เปนสัตวตายแลววา
จงกิน จงกิน อันโคตายแลว ยอมไมลุกขึ้นกิน
หญาและน้ํามิใชหรือ เจาเปนทั้งคนพาล ทั้งเปน
คนทรามปญญา เหมือนคนอื่นที่มีปญญาทราม
ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ นุ เปนคําถาม. บทวา
อุมฺมตฺตรูโปว ไดแก เจาเปนเหมือนสภาพคนบา คือ ถึงความ
ฟุงซานแหงจิต. บทวา ลายิตฺวา แปลวา เกี่ยว. บทวา หริต ติณ
แปลวา หญาสด. บทวา ลปสิ แปลวา บังคับ. บทวา คตสตฺต
ไดแก ปราศจากชีวิต. บทวา ชรคฺคว แปลวา โคแกที่หมดกําลัง.
บทวา อนฺเนน ปาเนน ไดแก หญาที่เขียวสด และน้ําดื่มที่ทานให.
บทวา มโต โคโณ สมุฏ เห ไดแก โคที่ตายแลว หามีชีวิตลุกขึ้น
ไดไม. บทวา ตฺวสิ พาโล จ ทุมฺเมโธ ความวา เจาชื่อวาเปนคนพาล
เพราะประกอบดวยความเปนคนพาล และชื่อวาเปนผูมีปญญาทราม
เพราะปญญากลาวคือ เมธาไมมี. บทวา ยถา ตฺโว ทุมมฺ ติ
ความวา แมคนอื่นที่ไรปญญา ก็พึงบนเพอไปฉันใด ตัวเจาก็บนเพอ
ถึงสิ่งไรประโยชน ฉันนัน้ บทวา ยถา ต เปนเพียงนิบาต. อีก
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อยางหนึ่ง บทวา ทุมมฺ ติ ความวา เจาแมเปนผูมีปญญา ก็เงยหนา
บนเพอ เหมือนคนบาอื่น ๆ.
สุชาตกุมารไดฟงดังนั้น เมื่อจะประกาศความประสงค
ของตนเพื่อใหบิดายินยอม จึงไดกลาว ๒ คาถาวา :โคตัวนี้ ยังมีเทาทั้ง ๔ ขาง มีศีรษะ มีตัว
พรอมทั้งหาง นัยนตา ก็มีอยูตามเดิม ขาพเจาคิด
วา โคตัวนี้ จะพึงลุกขึ้นกินหญาสักวันหนึ่ง สวน
มือ เทา กาย และศีรษะ ของคุณปู ไมปรากฏ แต
คุณพอมารองไหถึงกระดูกของปูที่บรรจุไวใน
สถูปดิน จะไมเปนคนโงไปดอกหรือ.
ความแหงคาถานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ :โคตัวนี้มีเทา ๔ ขางนี้ มีศีรษะ มีกายพรอมดวยหาง เพราะ
เปนไปกับดวยหางและมีเนตรคือนัยนตา มีทรวดทรงไมแตกสลาย
ยังทรงอยูเหมือนกอนแตตาย. บทวา อย โคโณ สมุฏเห ความวา
เพราะเหตุนี้ ผมจึงคิดวา โคตัวนี้ จะพึงลุกขึ้น คือจะพึงยืนขึ้นไดเอง.
อาจารยบางพวกกลาววา โคเห็นจะลุกขึ้นได. เพราะเหตุนั้นเรา
จึงเขาใจวา โคตัวนี้พึงพยุงกายใหลุกขึ้นไดโดยพลัน อธิบายวา
ขาพเจามีความเขาใจอยางนี้. สุชาตกุมาร กลาวธรรมแกบิดาวา
ก็ มือ เทา กาย ศีรษะ ของคุณปูของผมยอมไมปรากฏ แตคุณพอ
รองไหที่สถูปดิน ที่สรางไวบรรจุกระดูกของคุณปูอยางเดียว
เปนผูทรามปญญา คือไมมีปญญา ตั้งรอยเทา พันเทา สังขาร
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ทั้งหลายมีความแตกไปเปนธรรมดา ยอมแตกไป ผูรูแจงในขอนั้น
จะมีความร่ําไรไปทําไม.
บิดาของพระโพธิสัตวไดฟงนั้นแลว จึงคิดวา บุตรของเรา
เปนบัณฑิต ไดทํากรรมนี้เพื่อใหเราเขาใจ เมือ่ จะสรรเสริญบุตร
วา พอสุชาต เอย เราไดรูแลววา สัตวทั้งปวงมีความตายเปน
ธรรมดา ตัง้ แตนี้ไป เราจะไมเศราโศก ตนมีปญญาอันชือ่ วา
สามารถขจัดความเศราโศกเสียได พึงเปนเชนกับเจานี่แหละ
จึงไดกลาว คาถาวา :เจาดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา
ผูเรารอนอยูใหหายเหมือนบุคคลเอาน้ําดับไฟ ที่
ราดดวยน้ํามัน ไดถอนขึ้นแลวหนอ ซึ่งลูกศรคือ
ความเศราโศก อันเสียบหทัยของบิดา บิดาผูมี
ลูกศรอันถอนไดแลว เปนผูเย็นสงบแลว ดูกอน
มาณพ ตอไปนี้ บิดาจะไมเศราโศก จะไมรองไห
เพราะฟงคําของเจา ชนเหลาใดทีมีปญญา มีความ
อนุเคราะหตอมารดาบิดา ชนเหลานั้น ยอมทํา
อยางนี้ ยอมยังมารดาบิดาใหหายจากความเศราโศก เหมือนพอสุชาตะทําใหบิดาหายเศราโศก
ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทิตฺต ไดแก อันไฟคือความ
เศราโศกติดทั่วแลว คือลุกโพลงแลว. บทวา สนฺต แปลวา มีอยู.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 83

บทวา ปาวก แปลวา ไฟ. บทวา วารินา วิย โอสิฺจ แปลวา เหมือน
เอาน้ําราด. บทวา สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ความวา ใหความกระวน
กระวายแหงจิตของเราทั้งหมดดับ. บทวา อพฺพหี วต แปลวา
ถอนขึ้นแลว. บทวา สลฺล ไดแก ลูกศรคือความโศก. บทวา
หทยนิสฺสิต ไดแก เปนดังลูกศรอันแทงหัวใจ. บทวา โสกปเรตฺสฺส
ไดแก ถูกความโศกครอบงํา. บทวา ปตุโสก ไดเก ซึ่งความ
เศราโศกอันเกิดขึ้นปรารภบิดา. บทวา อปานุทิ แปลวา ไดขจัดแลว
บทวา ตว สุตฺวาน มาณว ความวา พอกุมาร เพราะไดฟงคําของเจา
แลว แตบัดนี้ พอจึงไมเศราโศก ไมรองไห. บทวา สุชาโต ปตร ยถา
ความวา สุชาตกุมารนี้ใหบิดาของตนพนจากความโศก ฉันใด
แมชนเหลาอื่นก็ฉันนั้น ผูอนุเคราะหมีความอนุเคราะหเปนปกติ
มีปญญากระทําอยางนั้น คือกระทําอุปการะแกบิดาและชนเหลาอื่น.
บิดาฟงคําของมาณพแลว เปนผูปราศจากความโศก จึง
สนานศีรษะ บริโภคอาหาร ประกอบการงาน ทํากาละแลวไดเปน
ผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศสัจจะแกภิกษุเหลานั้น. เมือ่ จบ
สัจจะ ชนเปนอันมากบรรลุโสดาปตติผลเปนตัน. ในกาลนั้น สุชาตกุมาร
ไดเปนพระโลกนาถในบัดนี้แล.
จบ อรรถกถาโคณเปตวัตถุที่ ๘
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๙. มหาเปสการเปติวัตถุ

วาดวยเปรตกินมูตรคูณเพราะดาสามี
ภิกษุรูปหนึ่งถามเทพบุตรตนหนึ่งวา :[๙๔]
หญิงเปรตนี้กินคูถ มูตร โลหิต และหนอง
นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร หญิงเปรตนี้ เมื่อ
กอนไดทํากรรมอะไรไวจึงมีเลือดและหนองเปน
ภักษาเปนนิจ ผาทั้งหลายอันใหมและงาม ออน
นุม บริสุทธิ์ มีขนออน อันทานใหแลวแกหญิง
เปรตนี้ ยอมกลายเปนเหล็กไป เมื่อกอนหญิง
เปรตนี้ไดทํากรรมอะไรไวหนอ.
เทพบุตรนั้นตอบวา :ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอน หญิงเปรตนี้
เปนภรรยาของขาพเจา มีความตระหนี่เหนียว
แนน ไมใหทาน นางไดดาและบริภาษขาพเจา
ผูกําลังใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลายวา จง
กินคูถ มูตร เลือด และหนองอันไมสะอาดตลอด
กาลทุกเมื่อ คูถ มูตร เลือด และหนอง จงเปน
อาหารของทานในปรโลก แผนเหล็กจงเปนผา
ของทาน นางนาเกิดในที่นี้จึงกินแตคูถและมูตร
เปนตนตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชั่วเชนนี้.
จบ มหาเปสการเปติวัตถุที่ ๙
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อรรถกถามหาเปสการเปติวัตถุที่ ๙
เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภ
นางเปรตผูเปนชางหูกคนหนึ่ง จึงตรัสคํานี้มีคําเริ่มตนวา คูถฺจ
มุตฺต รุธิรฺจ ปุพฺพ ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุประมาณ ๑๒ รูป เรียนพระกรรมฐาน
ในสํานักพระศาสดา พิจารณาถึงสถานที่อันเหมาะสมแกการอยู
เมื่อจวนจะเขาพรรษา เห็นราวปาอันนารื่นรมย สมบูรณดว ย
รมเงาและน้ําแหงหนึ่ง ละโคจรคามไมไกลนัก ไมใกลนักแตราวปา
นั้น จึงอยูในที่นั้นราตรีหนึ่ง รุงขึ้นจึงเที่ยวไปบิณฑบาตยังบาน.
ชางหูก ๑๑ คน อาศัยอยูในบานนั้น เห็นเหลาภิกษุนั้น ๆ เกิดความ
โสมนัส จึงนํามายังเรือนของตน ๆ เลี้ยงดูดวยอาหารอันประณีต
แลวเรียนวา ไปไหนกันขอรับ. ภิกษุเหลานั้นกลาววา เราจักไป
ในที่ที่เรามีความสบาย. พวกชางหูกพากันกลาววา ทานขอรับ
ถาเมื่อเปนเชนนั้น ขอพระคุณเจาจงอยูที่นี้แหละ ดังนี้แลว จึง
ขอรองใหอยูจําพรรษา. ภิกษุทั้งหลายก็รับคํา. อุบาสกอุบาสิกา
ทั้งหลายไดพากันสรางกระทอมในปาในที่นั้นแลวมอบถวายแก
ภิกษุเหลานั้น. ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในที่นั้นแลว.
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บรรดาชางหูกเหลานั้น ชางหูกผูเปนหัวหนา อุปฏฐากภิกษุ
๒ รูป ดวยปจจัย ๔ โดยเคารพ นอกนั้นไดอุปฏฐากภิกษุคนละรูป.
ภรรยาของชางหูกผูเปนหัวหนา ไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส
เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความตระหนี่ ไมอุปฏฐากภิกษุทั้งหลายโดย
เคารพ. ชางหูกผูเปนหัวหนาเห็นดังนั้น จึงนํานองสาวของภรรยา
นั้นนั่นแลมาแลวมอบความเปนใหญในเรือนของตน. นองสาวนั้น
เปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใส ปรนนิบัติภิกษุทั้งหลายโดยเคารพ
ชางหูกทั้งหมดนั้นไดถวายผาสาฎกแกภิกษุผูอยูจําพรรษารูปละผืน.
ในบรรดาภรรยานั้น ภรรยาของชางหูกผูเปนหัวหนา ผูมีความ
ตระหนี่ มีจติ คิดประทุษราย ดาบริภาษสามีของตนวา ทานคือ
ขาวและน้ําที่ทานใหแกสมณะศากยบุตรนั้น จงบังเกิดเปนคูถ มูตร
เปนหนอง และโลหิต แกทานในปรโลก และผาสาฎกจงเปน
แผนเหล็กลุกโพลง
สมัยตอมา บรรดาคนเหลานั้น ชางหูกผูเปนหัวหนาทํากาละ
แลวบังเกิดเปนรุกขเทวดาถึงพรอมดวยอานุภาพ ในดงไฟไหม
แตภรรยาผูตระหนี่ของเขา ทํากาละแลวบังเกิดเปนนางเปรต
ในที่ไมไกลแตที่อยูของรุกขเทวดานั้นนั่นเอง นางเปนคนเปลือย
รูปรางขี้เหร ถูกความหิวกระหายครอบงํา ไปยังสํานักของภุมมเทพ
นั้นแลวกลาววา นาย ฉันไมมีผา ถูกความหิวและความกระหาย
ครอบงําอยางเหลือเกินเที่ยวไป ทานจงใหผา ขาว และน้ํา ก็ฉนั เถิด.
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ภุมมเทพจึงนอมขาวและน้ําอันเปนทิพยอยางยิ่งเขาไปใหนางเปรตนั้น
กลายเปนคูถและมูตร หนอง ละโลหิต ผาสาฎกที่ใหไป พอนางนุงหม
ก็กลายเปนแผนเหล็กลุกโซน นางเสวยทุกขอยางมหันต ทิ้งผานั้น
คร่ําครวญเที่ยวไป.
ก็สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งออกพรรษาแลว เดินไปเพื่อจะเฝา
พระศาสดา ดําเนินไปถึงดงไฟไหม พรอมกับทีเ่ กวียนหมูใหญ.
ในราตรี พวกหมูเกวียนเดินทางไป เวลากลางวันเห็นประเทศ
แหงหนึ่งสมบูรณดวยรมเงาอันสนิทและน้ําในปา จึงปลดเกวียน
แลวพักอยูครูหนึ่ง. ฝายภิกษุหลีกไปหนอยหนึ่ง เพราะใครตอ
ความวิเวก ปูสังฆาฏิลงที่โคนไมอันปดบังดวยพงปา มีรมเงาสนิท
ตนหนึ่งแลวนอน มีรางกายออนเพลียเพราะเหน็จเหนื่อยในการ
เดินทางตอนกลางคืน จึงหลับไป. หมูเกวียนครั้นพักแลวก็เดินทาง
ตอไป ภิกษุนั้นยังไมตื่น ครั้นเวลาเย็น เธอลุกขึ้นไมเห็นพวกเกวียน
เหลานั้น จึงเดินผิดทางไปสายหนึ่ง ถึงที่อยูของเทวดานั้นโดยลําดับ.
ลําดับนั้น เทพบุตรนั้นเหลาภิกษุนั้นแลว แปลงเปนรูปคนเขาไปหา
กระทําปฏิสันถาร นิมนตใหเขาไปยังวิมานของตน ถวายเภสัช
มียาทาเทาเปนตน แลวเขาไปนั่งใกล. ก็สมัยนั้น นางเปรตมา
กลาววา นาย ทานจงใหขาว น้ํา และผาสาฎกแกฉันเถิด. เทพบุตร
นั้นไดใหของเหลานั้นแกนางเปรตนั้น ก็ของเหลานั้น พอนางเปรต
รับ ก็กลายเปนคูถ มูตร หนอง เลือด และแผนเหล็ก อันลุกโชน
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ทีเดียว. ภิกษุนั้นเห็นดังนั้น เกิดความสลดใจ จึงสอบถามเทพบุตร
นั้นดวย ๒ คาถาวา
หญิงเปรตนี้กินคูถ มูตร เลือด และหนอง
นี้เปนวิบากของกรรมอะไร หญิงเปรตนี้ เมื่อ
กอนไดกระทํากรรมอะไรไว จึงมีเลือดและ
หนองเปนภักษาเปนนิตย. ผาใหมสวยงามออน
นุม บริสุทธิ์ มีขนออนอันทานใหแกหญิงเปรตนี้
ยอมกลายเปนเหล็กไป เมื่อกอน หญิงเปรตนี้ได
กระทํากรรมอะไรไวหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิสฺส อย วิปาโก ความวา นี้เปน
วิบากแหงกรรมอะไร ทีห่ ญิงเปรตเสวยอยูในบัดนี้. บทวา อย นุ กึ
กมฺมมกาสิ นารี ความวา เมื่อกอนหญิงนี้ไดกระทํากรรมอะไร
ไวหนอ. บทวา ยา สพฺพทา โลหิตปุพฺพภกฺขา ความวา หญิงนี้
ยอมกินคือบริโภคเลือดและหนองเทานั้น ตลอดกาลทีเดียว. บทวา
นวานิ แปลวา ใหม คือ ปรากฏในขณะนั้นเอง. บทวา สุภานิ
แปลวา งาม คือ นาดู. บทวา มุทูนิ แปลวา มีสมั ผัสสบาย. บทวา
สุทฺธานิ. แปลวา มีวรรณะบริสุทธิ์. บทวา โลมสานิ แปลวา
มีขนออน คือมีสัมผัสสบาย, อธิบายวา ดี. บทวา ทินฺนานิ มิสฺสา
กิตกา ภวนฺติ ความวา เปนเชนกับหนามที่เรียงราย คือ เปนเชน
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กับแผนโลหะ อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา กีฏกา ภวนฺติ ดังนี้ก็มี
อธิบายวา มีสีเหมือนตัวสัตวกัดกิน.
เทพบุตรนั้นถูกภิกษุนั้นถามอยางนี้ เมื่อจะประกาศกรรม
ที่นางเปรตทําในชาติกอน จึงกลาว ๒ คาถาวา :ทานผูเจริญ เมื่อกอนหญิงเปรตนี้ไดเปน
ภรรยาของขาพเจา ไมใหทาน มีความตระหนี่
เหนียวแนน นางไดดาและบริภาษขาพเจาผู
กําลังใหทานแกสมณะพราหมณทั้งหลายวา
จงกินคูถ มูตร เลือด และหนองอันไมสะอาด
ตลอดกาลทุกเมื่อ คูถ มูตร เลือด และหนองนั้น
จงเปนอาหารของทานในปรโลก แผนเหล็กจง
เปนผาของทาน นางนาเกิดในที่นี้ กินแตคูถและ
มูตร เปนตนตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชั่ว
เชนนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทายิกา ไดแก มีปกติไมใหทาน
แมอะไร ๆ แกใคร ๆ. บทวา มจฺฉรินี กทริยา ความวา ชือ่ วามี
ความตระหนี่ เพราะชั้นแรกมีมลทิน คือความตระหนี่เปนสภาวะ
และชื่อวามีความตระหนี่เหนียวแนน เพราะมีการเสพคุนบอย ๆ
ซึ่งความตระหนี่นั้น. มีวาจาประกอบความวา นางไดเปนผูมีความ
ตระหนี่ ดวยความตระหนี่เหนียวแนนนั้น. บัดนี้เทพบุตรเมื่อจะ
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แสดงความที่นางเปนผูมีความตระหนี่นั้นนั่นแล จึงกลาวคํามีอาทิวา
สาม ททนฺต. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตาทิส ไดแก ประพฤติ
วจีทุจริต เปนตนตามที่กลาวแลวเห็นปานนั้น. บทวา อิธาคตา
ไดแก มายังเปตโลกนี้ คือเขาถึงอัตภาพแหงเปรต. บทวา
จิรรตฺตาย ขาทติ ไดแก เคี้ยวกินแตคูถเทานั้น ตลอดกาลนาน.
จริงอยู นางดาโดยอาการใดผลก็เกิดโดยอาการนั้นเหมือนกัน
นางดาเจาะจงผูใด จากผูนั้นไป ก็ตกลงเบื้องบนตัวเหมือนอสนีบาต
ตกลงในที่สุด คือกระหมอมในแผนดิน.
เทวบุตรนั้น ครั้นแสดงกรรมที่นางเปรตกระทําไวในชาติกอน
อยางนี้แลว จึงไดกลาวกะภิกษุนั้นอีกวา ทานขอรับ ก็อุบายอะไร ๆ
ที่จะทําใหนางเปรตนี้พนจากเปตโลกมีอยูหรือ. และเมื่อภิกษุนั้น
กลาววามีอยู จึงกลาววา จงแสดงเถิด ขอรับ. ภิกษุกลาววา ถา
ทานถวายทานแกพระผูมีพระภาคเจา และแกพระอริยสงฆ หรือ
แกภิกษุรูปเดียวเทานั้น แลวอุทิศใหหางเปรตนี้ ทั้งนางเปรตนี้
ไดอนุโมทนาทานนั้น ดวยอาการอยางนี้ นางก็จะพนจากความทุกข
นี้ไปได. เทพบุตรไดฟงดังนั้น จึงไดถวายขาวและน้ําอันประณีต
แกภิกษุนั้น แลวใหทกั ษิณานั้นอุทิศแกนางเปรตนั้น. ทันใดนั้นเอง
นางเปรตนั้นมีใจอิ่มเอิบ มีอินทรียก ระปรี้กระเปรา ไดเปนผูอิ่ม
ดวยอาหารอันเปนทิพย เทพบุตรนั้นไดถวายคูผาทิพยในมือของ
ภิกษุนั้นอุทิศพระผูมีพระภาคเจา แลวและอุทิศทักษิณานั้นแก
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นางเปรต ก็ในขณะนั้นนั่นเอง นางนุงผาทิพย ประดับเครื่องประดับ
อันเปนทิพย พรั่งพรอมดวยสิ่งที่นาปรารถนาทั้งปวง ไดเปนผู
มีสวนเปรียบดวยนางเทพอัปสร. และภิกษุนั้นก็ไดถึงกรุงสาวัตถี
ในวันนั้นเอง ดวยฤทธิข์ องเทพบุตรนั้น เขาไปยังพระเชตวันแลว
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว ไดถวายคูผาสาฎก
นั้นแลว กราบทูลเรื่องนั้น. แมพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา
เรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แสดงธรรมแกบริษัทผูประชุมกัน
อยูพรอมแลว เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชนแล.
จบ อรรถกถามหาเปสการเปติวัตถุที่ ๙
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๑๐. ขัลลาติยเปติวัตถุ

วาดวยพอคาใหผาแกนางเปรต
หัวหนาพอคาถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา
[๙๕] ทานเปนใครหนออยูภายในวิมานนี้ ไม
ออกจากวิมานเลย กอนนางผูเจริญ เชิญทาน
ออกมาเถิด ขาพเจาจะขอดูทานผูยืนอยูขางนอก.
นางเวมานิกเปรตฟงคําถามดังนี้แลว จึงกลาววา
ดิฉนั เปนหญิงเปลือยกาย มีแตผมปดบังไว
กระดากอายที่จะออกภายนอก ดิฉันไดทําบุญ
ไวนอยนัก.
พอคากลาววา
ดูกอนนางผูมีรูปงาม เอาเถอะ ขาพเจา
จะใหผาเนื้อดีแกทาน เชิญทานนุงผานี้ แลวจง
ออกมาภายนอก เชิญออกมาภายนอกวิมานเถิด
ขาพเจาจะขอดูทานผูยืนอยูขางนอก.
นางเวมานิกเปรตตอบวา
ผานั้นถึงทานจะใหที่มือของดิฉันเอง ก็ไม
สําเร็จแกดิฉนั ถาในหมูช นนี้มีอุบาสกผูมีศรัทธา
เปนสาวกของพระสัมมาสมพุทธเจา ขอทานจง
ใหอุบาสกนัน้ นุงหมผาที่ทานจะใหดิฉัน แลวอุทศิ
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สวนกุศลใหดิฉัน เมือ่ ทานทําอยางนั้น ดิฉันจึงจะ
ไดนุงหมผานี้ตามปรารถนา ประสบความสุข
พอคาทั้งหลายไดฟงดังนี้แลว จึงใหอุบาสกนั้นอาบน้ํา
ลูบไลแลวใหนุงหมผา แลวอุทิศสวนกุศลใหนางเวมานิกเปรตนั้น
พระสังคีติกาจารยเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น ไดกลาวคาถา
๓ คาถา ความวา :ก็พอคาเหลานั้นยังอุบาสกนั้นใหอาบน้ํา
ลูบไลดวยของหอม แลวใหนุงหมผา แลวอุทิศ
สวนกุศลไปใหนางเวมานิกเปรตนั้น ในทันตา
เห็นนั้นเอง วิบากยอมบังเกิดขึน้ แกนางเวมานิก
เปรตนัน้ โภชนะ เครื่องนุงหม และน้ําดื่ม ยอม
บังเกิดขึ้น นี้เปนผลแหงทักษิณา ลําดับนั้น นาง
มีสรีระบริสุทธิ์ นุงหมผาสะอาด งามดีกวาผาที่
ทําจากแควนกาสี เดินยิ้มออกมาจากวิมาน
ประกาศวา นี้เปนผลแตงทักษิณา.
พอคาเหลานั้นถามวา
วิมานของทานงดงาม มีรูปภาพวิจิตรดี
สวางไสว ดูกอนนางเทพธิดา พวกขาพเจาถาม
แลวขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
นางเทพธิดาตอบวา
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เมือ่ ดิฉันเปนมนุษยอยูนั้น มีจิตเลื่อมใส
ไดถวายแปงคั่วอันเจือดวยน้ํามัน แกภิกษุเที่ยว
บิณฑบาต ผูม ีจิตซื่อตรง ดิฉันเสวยวิบากแหง
กุศลกรรมนั้นในวิมานนี้สิ้นกาลนาน ก็ผลบุญนั้น
เดี๋ยวนีย้ ังเหลือนิดหนอย พน ๔ เดือนไปแลว
ดิฉันจักจุติจากวิมานนี้ จักไปตกนรกอันเรารอน
สาหัส มี ๔ เหลี่ยม มี ๔ ประตู จําแนกเปน
หอง ๆ ลอมดวยกําแพงเหล็ก ครอบดวยแผน
เหล็ก พื้นนรกนั้นลวนเปนเหล็กแดง ลุกเปน
เปลวเพลิง ประกอบดวยความรอน แผไปตลอด
รอยโยชนโดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ ดิฉันจักตอง
เสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอดกาลนาน ก็การ
เสวยทุกขเชนนี้เปนผลแหงกรรมชั่ว เพราะ
ฉะนั้น ดิฉันจึงเศราโศกที่จะไปเกิดในนรกนัน้ .
จบ ขัลลาติยเปติวัตถุที่ ๑๐
อรรถกถาขัลลาฏิยะเปติวัตถุที่ ๑๐
พระคาสดาเมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภ
นางเปรตขัลลาฏิยะตนหนึ่ง จึงตรัสคําเริ่มตนวา กา นุ อนฺโต
วิมานสฺมึ ดังนี้.
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ไดยินวา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ยังมีหญิงผูอาศัยรูป
เลี้ยงชีพคนหนึ่ง รูปรางสวย นาดู นาชม ประกอบดวยผิวพรรณ
อันงดงามยิ่งนัก มีกําแหงผมนารื่นรมยใจ. จริงอยู ผมของนางดํา
ยาว ละเอียด ออนนุม สนิท มีปลายตวัดขึ้น เกลาเปนสองแฉก
สยาย หอยยอยลงจนถึงสายรัดเอว. คนหนุมเห็นความงามแหง
เสนผมของนางนั้น โดยมากมีจิตปฏิพัทธในนาง. ลําดับนั้น หญิง
๒-๓ คน ถูกความริษยาครอบงํา ทนตอความงามของผมนางนั้น
ไมได จึงพากันปรึกษา เอาสิ่งของเล็ก ๆ นอย ๆ ลอหญิงคนใช
ของนางนั่นเอง ใหหญิงคนใชใหยาอันเปนเหตุทําเสนผมของนาง
ใหหลุดรวงไป. ไดยินวา หญิงคนใชนั้น ประกอบยานั้นกับผง
สําหรับอาบน้ํา ในเวลานางไปอาบน้ําในแมน้ําคงคา ก็ไดใหแกนาง.
นางเอาผงนั้นจุมที่รากผมแลวดําลงไปในน้ํา. พอนางดําน้ําเทานั้น
เสนผมพรอมทั้งรากผม ไดหลุดรวงไป. และศีรษะของนางไดเปน
เชนกับกระโหลกน้ําเตาขม. ลําดับนั้น นางหมดเสนผมโดยประการ
ทั้งปวง เหมือนนกพิราบจกถอนขนหัว ฉะนั้น นาเกลียดพิลึก
เพราะความละอาย จึงไมอาจเขาไปในเมือง เอาผาคลุมศีรษะ
สําเร็จการอยูในที่แหงหนึ่งนอกเมือง พอ ๒-๓ วันผานไป นางหมด
ความละอาย กลับจากที่นั้นบีบเมล็ดงา กระทําการคาน้ํามัน และ
ทําการคาสุรา เลี้ยงชีพ. วันหนึ่ง เมือ่ คน ๒-๓ คน เมาสุรา
หลับสนิท นางจึงลักเอาผาที่คนเหลานั้นนุงไวหลวม ๆ.
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ภายหลังวันหนึ่ง นางเห็นพระขีณาสพเถระรูปหนึ่ง กําลัง
เที่ยวบิณฑบาต มีจิตเลื่อมใสจึงนําทานไปยังเรือนของตน ใหนั่ง
บนอาสนะที่ตบแตงไว ไดถวายแปงที่บีบในรางผสมกับน้ํามันงา.
เพื่อจะอนุเคราะหนาง พระเถระจึงรับประเคนแปงผสมน้ํามันงา
นั้นฉัน. นางมีจิตเลื่อมใส ไดยินกั้นรม. และพระเถระนั้น เมื่อจะ
ทํานางใหมีจิตราเริง จึงทําอนุโมทนากถาแลวหลีกไป. ก็ในเวลา
ที่อนุโมทนานั่นแหละ หญิงนั้น ไดตั้งความปรารถนาวา พระคุณเจา
ขอใหเสนผมของดิฉันยาวละเอียด นุมสนิท ตวัดปลายเถิด.
กาลตอมา นางถึงแกกรรม เพราะผลของกรรมที่คละกัน
จึงเกิดเปนหญิงอยูโดดเดี่ยวในวิมานทอง ทามกลางมหาสมุทร.
เสนผมของนางสําเร็จตามอาการที่เธอปรารถนานั้นแหละ. แต
เพราะนางลักเอาผาของพวกมนุษย นางจึงไดเปนหญิงเปลือย.
นางเกิดบอย ๆ ในวิมานทองนั้น เปนหญิงเปลือยอยูตลอดพุทธันดร
หนึ่ง.
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา เสด็จอุบัติ
ในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยูในกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ พอคาชาวกรุงสาวัตถี ๗๐๐ คน แลนเรือไปสูมหาสมุทร
มุงไปยังสุวรรณภูมิ. นาวาที่พวกพอคานั้นขึ้นไป ถูกกําลังลม
พัดผันใหปนปวน จึงหมุนไปขางโนนขางนี้ จนถึงประเทศที่นาง
เวมานิกเปรตนั้นอยู. ลําดับนั้นนางเวมานิกเปรตนั้น จึงแสดงตนแก
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พวกพอคานั้น พรอมดวยวิมาน. หัวหนาพอคาเห็นดังนั้น เมื่อจะถาม
จึงกลาวคาถาวา :นองสาวเปนใครหนอ อยูใ นวิมานนี้ ไม
ยอมออกจากวิมานเลยนี่ นองสาว จงออกมาเถิด
นอง พี่อยากจะเห็นนองขางนอก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กา นุ อนฺโตวิมานสฺมึ ติฏนฺตี
ความวา หัวหนาพอคาถามวา นองอยูภายในวิมาน เปนใครหนอ
เปนหญิงมนุษย หรืออมนุษย. บทวา นูปนิกฺขมิ ความวา นอง
ไมยอมออกจากวิมานเลย. บทวา อุปนิกฺขมสฺสุ ภทฺเท ปสฺสาม ต
พหิฏิต ความวา นอง พวกเราปรารถนาจะเห็นนองออกมา
อยูขางนอก เพราะฉะนั้น นองจงออกมาจากวิมานเถิด. บาลีวา
อุปนิกฺขมสฺส ภทฺทนฺเต ดังนี้ก็มี อธิบายวา ขอความเจริญจงมี
แกนองสาวเถิด.
ลําดับนั้น นางเวมานิกเปรตนั้น เมื่อจะประกาศ ตามที่ตน
ไมอาจจะออกไปขางนอกแกพอคานั้น จึงกลาวคาถาวา :ดิฉัน เปนหญิงเปลือยกาย มีแตผมปดบัง
ไว อึดอัด ละอาย ทีจ่ ะออกไปขางนอก ดิฉันได
ทําบุญไวนอยนัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏฏียามิ ความวา ดิฉันเปน
หญิงเปลือยกาย อึดอัดใจ ลําบากที่จะออกไปขางนอก. บทวา
หรายามิ แปลวา ละอาย. บทวา เกเสหมฺหิ ปฏิจฺฉนฺนา ความวา
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ดิฉันมีเสนผมปดบังไว คือ มีผมคลุมรางกาย. บทวา ปุ
ฺ  เม
อปฺปก กต ความวา ดิฉันทํากุศลกรรมไวนอย คือ เล็กนอย อธิบายวา
เพียงถวายแปงผสมน้ํามันเทานั้น.
ลําดับนั้น พอคา ประสงคจะใหผาหมของตนแกนางเวมานิก
เปรตนั้น จึงกลาวคาถาวา :แนะ นองสาว คนสวย เอาเถอะ พี่จะให
ผาหมเนื้อดีแกนอง เชิญนองนุงผาผืนนี้แลว จง
ออกมาขางนอก เชิญออกมาขางนอกวิมานเถิด
นอง พีจ่ ะขอพบนองขางนอก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หนฺท แปลวาเชิญเถิด. บทวา
อุตฺตรีย แปลวา ผาคลุมกาย. อธิบายวา ผาหม. บทวา ททามิ เต
แปลวา พี่จะใหแกนอง. บทวา อิท ทุสฺส นิวาสย ไดแก นองจง
นุงผาหมผืนนี้ของพี่เถิด. บทวา โสภเณ แปลวา แนะนองผูมี
รูปรางสวย.
ก็แล พอคา ครัน้ กลาวอยางนี้แลว จึงนําเอาผาหมของตน
ไปใหแกนาง. นางเวมานิกเปรต เมื่อจะแสดงความที่พอคาผูมอบ
ผาหมใหอยางนั้น เปนการอนุเคราะหแกตน และการที่พอคาให
ผาหมอยางนั้น สําเร็จประโยชน จึงกลาว ๒ คาถาวา :ผานั้น ถึงพี่จะใหที่มอื ของดิฉันเอง ดวย
มือของพี่ ก็ไมสําเร็จแกนองไดดอก ถาในหมู
มนุษยนี้ มีอุบาสกผูมีศรัทธา เปนพระสาวกของ
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พระสัมมาสัมพุทธเจา ขอพี่จงใหแกอบุ าสกนั้น
นุงหมผาที่พี่จะใหแกนองแลว คอยอุทิศสวนกุศล
ใหนอง เมื่อพีท่ ําอยางนั้น นองก็จะไดนุงหมผานี้
ตามปรารถนา ประสพความสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺเถน หตฺเถ เต ทินฺน น มยฺห
อุปกปฺปติ ความวา ดูกอน ทานผูนิรทุกข ทานที่พี่ใหในมือของนอง
ยอมไมสําเร็จ คือ ยอมไมเผล็ดผล ไดแก ไมควรเปนเครื่องอุปโภค
แกดิฉัน. บทวา เอเสตฺถุปาสโก สทฺโธ ความวา ผูนี้ชื่อวา อุบาสก
เพราะถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ และชื่อวา ผูมีศรัทธา เพราะ
ประกอบดวยความเชื่อกรรมและผลแหงกรรม ยอมอยูในที่นี้ คือ
ในหมูประชุมชนนี้. บทวา เอต อจฺฉาทยิตฺวาน มม ทกฺขิณมาทิสา
ความวา หัวหนาพอคา ใหอุบาสกนั้นนุงหมผา ที่จะใหแกเรา แลว
ใหทักษิณานั้น คือ ปตติทานมัย อุทศิ ถึงฉัน. บทวา ตถาห สุขิต
เหสฺส ความวา เมื่อทานทําอยางนั้น ดิฉันก็จะมีความสุข นุงหม
ผาทิพย จักไดรับความสุข.
พวกพอคาไดฟงดังนั้น จึงใหอุบาสกนั้นอาบลูบไลแลว
ใหนุงผืนหนึ่งหมผืนหนึ่ง. พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย เมื่อจะประกาศ
ขอความนั้น จึงไดกลาว ๓ คาถาวา:ก็พอคาเหลานั้น ยังอุบาสกนัน้ ใหอาบน้ํา
ลูบไลดวยของหอม แลวใหนุงหมผา อุทิศสวน
กุศลไปใหนางเวมานิกเปรตนั้น ในทันตาเห็นนั่น
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เอง วิบากยอมเกิดขึ้นแกนางเวมานิกเปรตนั้น
โภชนะเครื่องนุงหม และน้ําดื่ม ยอมเกิดขึ้น นี้
เปนผลแหงทักษิณา ในลําดับนั้น นางมีรางกาย
บริสุทธิ์ นุงหมผาอันสะอาด งามกวาผาแควน
กาสี เดินยิ้มออกมาจากวิมานประเทศวา นี้เปน
ผลแหงทักษิณา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ไดแก ยังอุบาสกนั้น. จ ศัพท
เปนเพียงนิบาต. มีวาจาประกอบความวา บทวา เต ไดแก พอคา
เหลานั้น. บทวา วิลิมฺเปตฺวาน ไดแก ไลทาดวยของหอมชนิดดีเลิศ.
บทวา วตฺเถหจฺฉาทยิตฺวาน ความวา ใหบริโภคโภชนะพรอมทั้ง
กับขาว อันสมบูรณดวยสี กลิ่น และรส แลวใหนุงหมผา คือ
ใหนุงผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ไดแก ใหผา ๒ ผืน. บทวา ตสฺสา
ทกฺขิณมาทิสุ ไดแก อุทศิ สวนบุญแกนางเวมานิกเปรตนั้น.
บทวา อนุ ในบทวา สมนนฺภนุทฺทิฏเ นี้ เปนเพียงนิบาต,
อธิบายวา ในทันใดที่ไดเห็นทักษิณานั้นนั่นแล. บทวา วิปาโก
อุปปชฺชถ ความวา วิบาก คือผลแหงทักษิณา ไดเกิดขึ้นแก
นางเวมานิกเปรตนั้น. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา วิบากเปนเชนไร
นางเวมานิกเปรตจึงกลาววา โภชนะเครื่องนุงหม และน้ําดื่ม เกิด
ขึ้นแลว. มีวาจาประกอบความวา โภชนะอันเชนกับโภชนะทิพย
มีประการตาง ๆ ผาอันเชนกับผาทิพย ซึ่งรุงโรจนดวยสีหลายหลาก
และน้ําดื่มมีหลายชนิด ผลเชนนี้ยอมเกิดเพราะทักษิณา.
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บทวา ตโต ไดแก ภายหลังแกการไดรับวัตถุมีโภชนะ
ตามที่ไดกลาวแลว. บทวา สุทฺธา ไดแก มีรางกายสะอาด ดวย
การอาบน้ํา. บทวา สุจิวสนา ไดแก นุงหมผาอันสะอาดดี. บทวา
กาสิกุตฺตมธารินี ไดแก นุงหมผาชนิดดี แมกวาผาของชาวกาสี.
บทวา หสนฺตี ความวา หางเวมานิกเปรต พลางยิม้ แยมออกมาจาก
วิมาน พรอมการประกาศวา ดูซิ ทานทั้งหลาย นี่เปนผลพิเศษ
แหงทักษิณาของพวกทานเปนอันดับแรก.
ลําดับนั้น พวกพอคานั้น ไดเห็นผลบุญโดยประจักษ
อยางนี้ จึงเกิดอัศจรรยจิต อยางไมเคยมีมากอน เกิดความเคารพ
นับถือมาก ในอุบาสกนั้น พากันการทําอัญชลีกรรมเขาไปยัง
ใกลอุบาสกนั้น. ฝายอุบาสก ใหพอคาเหลานั้น เลื่อมใสในธรรมกถา
โดยประมาณยิ่ง และใหตั้งอยูในสรณะและศีล. พวกพอคานั้น จึง
ถามถึงกรรมที่นางเวมานิกเปรตนั้นกระทําไว ดวยคาถานี้วา :วิมานของทานชางงดงาม มีรูปภาพอัน
วิจติ รดวยดี สวางไสว กอนนางเทพธิดา อัน
พวกขาพเจาทั้งหลายถามแลว ขอทานจงบอก
เถิดวา นี้เปนผลของกรรมอะไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุจิตฺตรูป ไดแก มีรูปภาพอันวิจิตร
ที่เขาจัดแจงไวดวยดีแลว โดยเปนรูปชาง มา สตรี และบุรษุ เปนตน
และโดยมาลากรรมและลดากรรมเปนตน. บทวา รุจิร ไดแก นา
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รื่นรมย นาชมเชย. บทวา กิสฺส กมฺมสฺสิท ผล ความวา นี้เปน
ผลของกรรมเชนไร คือ เปนผลของทานมัย หรือของศีลมัย.
นางเทพธิดานั้น ถูกพวกพอคานั้นถามอยางนี้แลว เมือ่
จะบอกผลกรรมทั้ง ๒ อยางนั้นวา นี้เปนผลของกุศลกรรมนิดหนอย
ที่ดิฉันกระทําไวเปนอันดับแรก แตสําหรับอกุศลกรรม จักเปนเชนนี้
ในนรกตอไป ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาทั้งหลายวา :เมื่อดิฉันเปนมนุษยอยูนั้น มีจิตเลื่อมใส
ไดถวายแปงคั่วอันเจือดวยน้ํามัน แกภกิ ษุผูเที่ยว
บิณฑบาต มีจติ ซื่อตรง ดิฉันไดเสวยวิบากแหง
กุศลกรรมนั้น ในวิมานนี้ สิน้ กาลนาน ก็ผลบุญ
นั้น เดี๋ยวนี้ ยังเหลืออยูนิดหนอย พน ๔ เดือนไป
แลว ดิฉันจักจุติจากวิมานนี้ จักไปตกนรกอันเรา
รอนแสนสาหัส มี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู แบงเปน
หอง ๆ ลอมดวยกําแพงเหล็ก ครอบดวยแผน
เหล็ก พื้นแหงนรกนั้น ลวนแลวดวยเหล็กแดง
ลุกเปนเปลวเพลิง ประกอบดวยความรอน แผไป
ตลอด ๑๐๐ โยชนโดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ ดิฉันจัก
ตองเสวยทุกขเวทนาในนรกนีน้ ตลอดกาลนาน
ก็การเสวยทุกขเชนนี้ เปนผลของกรรมชั่ว เพราะ
ฉะนัน้ ดิฉันจึงเศราโศกอยางแรงกลา ที่จะไปเกิด
ในนรกนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกฺขุโน จรมานสฺส ไดแก แก
ภิกษุผูทําลายกิเลสรูปหนึง่ กําลังเที่ยวบิณฑบาต. บทวา โทณินิม-ฺ
มชฺชน ซึ่งแปงคั่วมีน้ํามันซึมซาบอยู. บทวา อุชุภูตสฺส ความวา
ชื่อวาถึงความเปนผูซึ่งตรง เพราะไมมีกิเลสเครื่องทําความคดโกง
แหงจิต. บทวา วิปฺปสนฺเนน เจตสา ความวา ผูมีจิตเลื่อมใสดี
ดวยการเชื่อกรรมและผลแหงกรรม.
ม อักษรในบทวา ทีฆมนฺตร นี้กระทําการตอบท, อธิบายวา
ระยะกาลนาน คือตลอดกาลนาน. บทวา ตฺจ ทานิ ปริตฺตก ความวา
ผลบุญ ๕ อยาง บัดนี้ มีนิดหนอย คือเหลืออยูนอย เพราะวิบาก
แหงกรรมมีผลสุกงอม ไมนานนักก็จากที่นี้ไป. ดวยเหตุนั้นทานจึง
กลาววา พน ๔ เดือนไปแลว ดิฉันจักจุติจากวิมานนี้ ดังนี้เปนตน.
นางเปรตชี้แจงวา พนจาก ๔ เดือน คือ ในเดือนที่ ๕ ถัดจาก ๔ เดือน
ไป ดิฉันจักจุติจากวิมานนี้. บทวา เอกนฺตกุฏก ความวา จักมีทุกข
แสนสาหัส เพราะจะตองรับผลที่ไมนาปะรารถนาอยางแสนสาหัส
นั่นแล. บทวา โฆร แปลวา รายแรง. บทวา นิรย ความวา นรก
อันไดนามวา นิรยะ เพราะทําวิเคราะหวา เปนที่ไมมีความเจริญ
คือความสุข. บทวา ปปติสฺสห ตัดเปน ปปติสฺสามิ อห ขาพเจา
จักตกนรก. ก็ทานกลาววา จตุกฺกณฺณ ดังนี้เปนตน เพื่อจะแสดง
นรกนั้นโดยสรุป เพราะทานแสดงถึงอเวจีมหานรก ในคําวา นริย
นี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุกกฺ ณฺณ แปลวา ๔ เหลี่ยม. บทวา
จตุทฺวาร ไดแก ประกอบดวยประตู ๔ ดาน ใน ๔ ทิศ. บทวา
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วิภตฺต แปลวา จําแนกดวยดี. บทวา ภาคโส แปลวา โดยจําแนก.
บทวา มิต แปลวา เปนหอง ๆ บทวา อโยปาการปริยนฺต แปลวา
ลอมดวยกําแพงที่ทําดวยเหล็ก. บทวา อยสา ปฏิกุชฺชิต แปลวา
ครอบแผนเหล็กลวน ๆ.
บทวา เตชสา ยุตา ไดแก มีเปลวไฟลุกโพลงอยูไมขาดระยะ
ดวยไฟกองใหญที่โพลงรอบดาน. บทวา สมฺนฺตา โยชนสต ไดแก
แผไปตั้ง ๑๐๐ โยชน ในทุกทิศภายนอกโดยรอบอยางนี้. บทวา
สพฺพทา แปลวา ตลอดกาลทุกเมื่อ. บทวา ผริตฺวา ติฏติ แปลวา
ซึมซาบตั้งอยู. บทวา ตตฺถ โยค มหานรกนั้น. บทวา เวทิสฺส
แปลวา จักไดรับ คือจักไดเสวย. บทวา ผลฺจ ปาปกมฺมสฺส
ความวา การเสวยทุกขเชนนี้นี้ เปนผลของกรรมชั่ว ที่ฉันไดทําไว.
เมื่อนางเทพธิดานั้น ประกาศผลแหงกรรมที่ตนไดทําไว
และภัยที่จะตกนรกในอนาคต อยางนี้แลว อุบาสกนั้นมีความกรุณา
เตือนใจ ใหคิดวา เอาเถอะเราจักเปนที่พึ่งของนาง แลวกลาววา
ดูกอนแมเทพธิดา เธอสําเร็จความปรารถนาทุกอยาง กลายเปน
ผูประกอบดวยสมบัติอันยิ่ง ดวยอํานาจทานของเราผูเดียวเทานั้น
แตบัดนี้ เจาใหทานแกอุบาสกเหลานี้แลว หวนระลึกถึงคุณแหง
พระศาสดา จักหลุดพนจากความเกิดในนรกได. นางเปรตนั้น มีใจ
ราเริง ยินดีกลาววา ดีละ แลวใหอุบาสกเหลานั้น อิ่มหนําดวยขาว
และน้ําอันเปนของทิพย ไดใหผาทิพย และแกวหลากชนิด. นางได
ถวายคูผาทิพย มุงพระผูมีพระภาคเจา ในมือของอุบาสกเหลานั้น
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แลวกลาววา ขาแตทานเจริญ นางเวมานิกเปรตตนหนึ่ง ขอฝาก
ไหวดวยเศียรเกลาแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้แลว
จึงไปกรุงสาวัตถีแลวสงการถวายบังคมไปถึงพระคาสดาวา ขอ
ทานทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดา ตามคําของเราเถิด. และ
ในวันนั้นนั่นเอง นางไดนําเอาเรือนั้นไปจอดยังทาที่อุบาสกเหลานั้น
ปรารถนา ดวยอิทธานุภาพของตน.
ลําดับนั้น พอคาเหลานั้น ออกจากทานั้นแลว ถึงกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ เขาไปยังพระเชตวัน ถวายคูผานั้นแดพระศาสดา และ
ไดใหพระองคทรงทราบถึงการฝากไหวของนางแลวกราบทูล
เรื่องนั้น ตัง้ แตตนแดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาทรงกระทํา
เรื่องนั้นใหเปนอัตถุปตติเหตุแลว ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร
แกบริษัทผูพรั่งพรอมกันอยู. พระธรรมเทศนานั้น ไดมีประโยชน
แกมหาชน. ก็ในวันที่ ๒ อุบาสกเหลานั้น ไดถวายมหาทาน แก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานแลว อุทิศสวนบุญใหแก
นางเปรตนั้น. และนางไดจุติจากเปตโลกนั้นแลว บังเกิดในวิมาน
ทอง ในภพชั้นดาวดึงส อันโชติชวงไปดวยรัตนะตาง ๆ มีนางอัปสร
๑๐๐๐ นางเปนบริวาร.
จบ อรรถกถาขัลลาฏิยะเปติวัตถุที่ ๑๐
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๑๑. นาคเปตวัตถุ

วาดวยกรรมทําใหเปนเทพและเปนเปรต
สามเณรถามวา :[๙๖]
คนหนึ่งขี่ชางเผือกไปขางหนา คนหนึ่ง
ขีร่ ถเทียมดวยแมมาอัสดรไปทานกลาง นางสาว
นอยขึ้นวอไปขางหลัง เปลงรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทั้ง ๑๐ ทิศ สวนทานทั้งหลายมือถือฆอนเดิน
รองไห มีหนาชุมไปดวยน้ําตา มีตัวเปนแผลแตก
พัง ทานเกิดเปนมนุษยไดทําบาปอะไรไว ทาน
ทั้งหลายดื่มกินโลหิตของกันและกัน เพราะกรรม
อะไร.
เปรตทั้งสองไดฟงสามเณรถามจึงตอบวา :ผูใดขีช่ างเผือกชาติกุญชรมี ๔ เทาไปขาง
หนา คนนั้นเปนบุตรหัวปของขาพเจาทั้งสอง เมือ่
เปนมนุษยเขาไดถวายทานแกสงฆ จึงไดรับความ
สุขบันเทิงใจ ผูใดขี่รถเทียมดวยแมมาอัสดร ๔
ตัว แลนเรียบไปทามกลาง ผูนั้นเปนบุตรคนกลาง
ของขาพเจาทั้งสอง เมื่อเขาเปนมนุษยเปนคนไม
ตระหนี่ เปนทานบดีรุงโรจนอยู นารีทมี่ ีปญญา
ดวงตากลมงาม ดุจตาเนื้อ ขึ้นวอนขางหลัง ผูนั้น
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เปนธิดาคนสุดทายของขาพเจาทั้งสอง นางมี
ความสุขเบิกบานใจ เพราะสวนแหงทานกึ่งสวน
เมือ่ กอนเขาทั้งสามมีจิตเลื่อมใส ไดใหทานแก
สมณพราหมณทั้งหลาย สวนขาพเจาทั้งสองเปน
คนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย เขา
ทั้งสามนี้ถวายทานแลว บํารุงบําเรอดวยกามคุณ
อันเปนทิพย สวนขาพเจาทั้งสองซูบซีดอยู ดุจ
ไมออที่เขาตัดทิ้ง ฉะนั้น.
สามเณรถามวา :อะไรเปนโภชนะของทาน อะไรเปนที่
นอนของทาน และทานมีบาปธรรมอยางยิ่ง ยัง
อัตภาพใหเปนไปอยางไร เมื่อโภคะเปนอันมาก
มีอยูไมนอย ทานหนายสุข ไดรับแตทุกขในวันนี้.
เปรตทั้งสองตอบวา :ขาพเจาทั้งสองตีซึ่งกันและกัน แลวกิน
หนองและเลือดของกันและกัน ไดดื่มหนองและ
เลือดเปนอันมาก ก็ยังไมหายอยาก มีความหิว
อยูเปนนิจ สัตวทั้งหลายไมใหทาน ละไปแลว
เกิดในยมโลก ยอมร่ําไรอยู เหมือนขาพเจาทั้ง
สองฉะนั้น สัตวเหลาใด ไดประสบโภคะตาง ๆ
แลว ไมใชสอยเอง ทั้งไมทําบุญ สัตวเหลานั้น
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จักตองหิวกระหายในปรโลก ภายหลังถูกความ
หิวแผดเผาไหมอยูสิ้นกาลนาน ครั้นทํากรรม
ทั้งหลายมีผลเผ็ดรอน มีทุกขเปนกําไรแลว ยอม
ไดเสวยทุกข ก็บัณฑิตทั้งหลายรูทรัพยและขาว
เปลือกเปนอยางหนึ่ง รูชีวิตของสัตวทั้งหลายใน
มนุษยโลกนี้เปนอยางหนึ่ง รูทรัพยและขาว
เปลือกและชีวิตมนุษยเปนอีกอยางหนึ่ง จากสิ่ง
นอกนี้แลว พึงทําที่พึ่งของตน ชนเหลาใดเปนผู
ฉลาดในธรรม มารูชัดอยางนี้ ชนเหลานั้นยอม
ไมประมาทในทาน เพราะไดฟงคําของพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ นาคเปตวัตถุที่ ๑๑
อรรถกถานาคเปตวัตถุที่ ๑๑
เมื่อพระคาสดาประทับอยูในพระวิหารชื่อวา เชตวัน ทรง
พระปรารภพราหมณเปรต ๒ ตน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา ปุรโต ว เสเตน ปเลติ หตฺถินา ดังนี้.
ไดยินวา ทานสังกิจจะ ผูมีอายุได ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัต
ในขณะจรดมีดโกนที่ปลายผมนั่นแล ดํารงอยูในภูมิสามเณร อยูใน
ราวปาพรอมกับภิกษุประมาณ ๓๐ รูป หามความตายที่มาถึงแก
ภิกษุเหลานั้น จากมือของพวกโจร ๕๐๐ คน และฝกโจรเหลานั้น
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แลว ใหบรรพชา ไดพาไปยังสํานักของพระศาสดา. พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น. ในเวลาจบพระธรรมเทศนา
ภิกษุเหลานั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัต. ลําดับนั้น ทานสังกิจจะ มี
พรรษาครบ ไดอุปสมบทแลว พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป เหลานั้น
พากันไปยังกรุงพาราณสี อยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน. พวก
มนุษยพากันไปหาพระเถระ ไดฟงธรรมแลว มีจิตเลื่อมใส ได
ถวายอาคันตุกทาน เปนพวก ๆ ตามลําดับถนน. ในบรรดามนุษย
เหลานั้น มีอุบาสกคนหนึ่ง ไดชักชวนพวกมนุษยในนิตยภัตร.
มนุษยเหลานั้น ไดเริ่มตั้งนิตยภัตตามกําลัง.
ก็สมัยนั้น ในกรุงพาราณสี มีพราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง
ไดมีบุตรชาย ๒ คน บุตรหญิง ๑ คน. ในบุตรเหลานี้ บุตรคนโต
ไดมีอุบาสกเปนมิตร. อุบาสกนั้น พาบุตรคนโต (ของพราหมณ)
นั้น ไปพาทานสังกิจจะ. ทานสังกิจจะแสดงธรรมแกเธอ. เธอได
เปนผูมีจิตออน. ลําดับนั้น อุบาสกนั้นกลาวกะเธอวา เธอจงให
นิตยภัตรแกภิกษุรูปหนึ่ง. บุตรพราหมณกลาววา พวกเราผูเปน
พราหมณไมเคยประพฤตินิตยภัตรทานแกพระสมณผูศากยบุตร
เลย เพราะฉะนั้น เราจักไมยอมให. อุบาสกกลาววา ถึงเราทาน
ก็จักไมใหภัตรบางหรือ บุตรพราหมณกลาววา ทําไม ฉันจักไมให.
อุบาสกพูดวา ถาเมื่อเปนเชนนั้น สิ่งที่เธอจะใหเรา เธอจงถวาย
แกภิกษุรูปหนึ่งเถิด. เขารับคําแลว ในวันที่ ๒ ไดไปยังวิหาร
แตเชาตรู นิมนตภิกษุมารูปหนึ่งใหฉันแลว.
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เมื่อเวลาผานไปอยางนี้ นองชายและนองสาวของเขา เห็น
การปฏิบัติของภิกษุทั้งหลาย และไดฟงธรรมแลว มีความเลื่อมใส
ยิ่งในพระศาสนา และไดมีความยินดีในบุญกรรม. ชนทั้ง ๓ คน
เหลานั้น เมื่อใหทานตามกําลังทรัพยอยางนี้ ไดสักการะเคารพ
นับถือบูชา สมณพราหมณทั้งหลาย. สวนมารดาและบิดาของ
พวกเรา เปนผูไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส ไมเคารพในสมณพราหมณ ไมเอื้อเฟอ ไมพอใจในการบําเพ็ญบุญ. พวกญาติจึงได
ขอเด็กหญิงผูเปนธิดา แหงมารดาบิดาเหลานั้น มาเพื่อประโยชน
แกบุตรของลุง. ก็บุตรคนโตนั้น ฟงธรรมในสํานักของทานสังกิจจะ
แลวเกิดความสังเวช บรรพชาแลว ไปยังเรือนของมารดาตน
เพื่อฉันเปนนิตย. มารดาปลอบใจเธอดวยเด็กรุนสาว ผูเปนมารดา
ของพี่ชายตน. ดวยเหตุนั้น เธอเปนผูกลุมใจจึงเขาไปหาพระอุปชฌาย
เรียนวา ทานครับ ผมจักสึก ขอทานจงอนุญาตใหผมสึกเถิด.
พระอุปชฌาย เห็นเธอผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย จึงกลาววา พอ
สามเณร รอสักเดือนกอนเถอะ. พามเณรรับคําทานแลว ผานไปได
เดือนหนึ่ง จึงไดแจงใหทราบอยางนั้นเหมือนกัน. พระอุปชฌาย
ก็กลาวซ้ําอีกวากึ่งเดือนเถิด. พอกึ่งเดือนผานไป เมื่อสามเณร
กลาวอยางนั้น พระเถระก็กลาวอีกวา รอสัก ๗ วัน เถอะ. สามเณร
รับคําแลว. ครั้นภายใน ๗ วันนัน้ เรือนของนาหญิงสามเณร
หลังพังไป ทรุดโทรม ฝาเรือนชํารุด ถูกลมพัดและฝนสาดเขา
ก็พังลง. ในคนเหลานั้น ทานพราหมณ พราหมณี ลูกชาย ๒ คน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 111

ลูกหญิง ๑ คน ถูกเรือนพังทับตายไปหมด. ในคนที่ตายไปเหลานั้น
พราหมณ และนางพราหมณี บังเกิดในกําเนิดเปรต. ลูกชาย ๒ คน
ลูกหญิง ๑ คน บังเกิดในภุมมเทวดา. ในบุตรเหลานั้น บุตรคนโต
เกิดมีชางเปนพาหนะ. บุตรคนเล็กเกิดมีรถเทียมดวยแมมาอัสดร.
บุตรหญิงมีวอทองคําเปนเครื่องแหแหน. พราหมณและนาง
พราหมณี ถือเอาฆอนเหล็กชนิดใหญมาทุบกัน. ที่ที่ถูกทุบแลว
มาประมาณเทาหมอลูกใหญ ผุดขึ้นครูเดียวเทานั้น หัวฝก็แกเต็มที่
แลวแตกผุพังไป. พราหมณสองผัวเมียนั้น ตางชวยกันผาฝของกัน
และกัน ถูกความโกรธครอบงํา ไรความกรุณาตะคอกดวยวาจา
หยาบ พากันดื่มหนองและเลือด, และไมไดรับความอิ่ม.
ลําดับนั้น สามเณร ถูกความกลุมใจกลุมรุมจึงเขาไปหา
พระอุปชฌาย เรียนวา ทานครับ กระผมผานวันปฏิญญาณไป
แลว ผมจักกลับไปเรือน ขอทานจงอนุญาตผมเถิด. ลําดับนั้น
พระอุปชฌายกลาวแกเธอวา เมื่อถึงวันแรม ๑๔ ค่ํา เวลาพระอาทิตยตกดิน เธอจงมาเถิด. ดังนีแ้ ลว ไดเดินไปหนอยหนึ่งแลว
ยืนอยูดานอิสิปตนวิหาร. ก็สมัยนั้น เทพบุตร ๒ องคนั้น พรอมดวย
นองสาว เดินผานไปทางนั้นนั่นแล เพื่อจะอวดอางสมาคมยักษ.
ฝายมารดาบิดาของพวกเขา ตางก็ถือไมฆอน พูดวาจาหยาบ
รูปรางดํา มีเสนผมยุงรุงรังเศราหมองยาว เชนกับตนตาลที่ถูก
ไฟไหม มีหนองและโลหิตไหล มีตัวหดเหี่ยวเห็นเขานาเกลียด
นากลัวพิลึก ติดตามพวกบุตรไป.
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ลําดับนั้น ทานสังกิจจะสําแดงฤทธิ์โดยประการที่สามเณร
นั้นจะไดพบเห็นพวกเหลานั้น ผูกําลังเดินไปทั้งหมดแลวกลาวกะ
สามเณรวา เห็นไหม ? พอสามเณร พวกเหลานี้กําลังเดินไป.
สามเณรเรียนวา เห็นขอรับ. ทานสังกิจจะกลาววา ถาเชนนั้น
เธอจงสอบถามถึงกรรมทีพ่ วกเหลานี้ กระทําไวเถิด. สามเณร
สอบถามพวกที่ไปดวยยานชางเปนตน ตามลําดับ. คนเหลานั้น
กลาววา ทานจงสอบถามพวกเปรตที่มาภายหลังเถิด. สามเณร
กลาวกะเปรตเหลานั้น ดวยคาถาทั้งหลายวา :คนหนึ่งขี่ชา งเผือกไปขางหนา คนหนึ่ง
ขี่รถเทียมดวยแมมาอัสดร ไปในทามกลาง
นางสาวนอยขึ้นวอไปขางหลัง เปลงรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ สวนทานทั้งหลาย มือถือ
ฆอนเดินรองไห มีใบหนาพุมไปดวยน้ําตา มีตัว
เปนแผลแตกพัง ทานเกิดเปนมนุษย ไดทํากรรม
ชั่วอะไรไว ทานทั้งหลายดื่มกินโลหิตของกัน
และกัน เพราะกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุรโต ไดแกกอนเขาทั้งหมด.
บทวา เสเตน แปลวา ขาว. บทวา ปเลติ แปลวา เดินไป.
บทวา มชฺเฌ ปน ไดแก ในระหวางเทพบุตรผูขึ้นชาง และเทพธิดา
ผูขึ้นวอ. มีวาจาประกอบความวา บทวา อสฺสตรีรเถน ความวา
ไปดวยรถเทียมดวยแมมาอัสดร. บทวา นียติ แปลวา นําไป.
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บทวา โอภาสยนฺติ ทส สพฺพโส ทิสา ความวา เปลงรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ โดยรอบ ดวยรัศมีแหงสรีระของตน และดวย
รัศมีแหงผาและเครื่องอาภรณเปนตน. บทวา มุคฺครหตฺถปาณิโน
ไดแก สวนทานทั้งหลายมีมือถือไมฆอน. ฝามือนั่นแหละ แปลกออก
ไปกวาศัพทวา มือ เพราะไดโวหารวาฝามือ ในกิจที่จะพึงทํา
พื้นดินใหละเอียดเปนตน. บทวา ฉินฺนปภินฺนคติตา ไดแก มีตัว
เปนแผลแตกพังในที่นั้น ๆ ดวยการใชไมฆอนทุบ. บทวา ปวาถ
แปลวา ขอทานทั้งหลาย จงดื่มกินเถิด.
เปรตเหลานั้น ถูกสามเณร ถามอยางนั้น จึงไดกลาวตอบ
เรื่องนั้นทั้งหมด ดวย ๔ คาถาวา :ผูใดขี่ชางเผือกชาติกุญชร มี ๔ เทา ไป
ขางหนา คนนั้นเปนบุตรหัวปของขาพเจาทั้ง ๒
เมื่อเปนมนุษย เขาไดถวายทานแกภิกษุสงฆ จึง
ไดรับความสุข บันเทิงใจ ผูใ ดขี่รถเทียมดวย
แมมาอัสดร ๔ มา แลนเรียบไปทามกลาง ผูน ั้น
เปนบุตรคนกลาง ของขาพเจาทั้ง ๒ เมือ่ เขาเปน
มนุษย เขาเปนคนไมตระหนี่ เปนทานบดีรุงเรือง
อยู นารีใดที่มีปญญา มีดวงตากลมงดงาม รุงเรือง
ดุจตาเนื้อ ขึ้นวอมาขางหลัง นารีนั้นเปนธิดาคน
สุดทาย ของขาพเจาทั้ง ๒ นางมีความสุขเบิก
บานใจ เพราะสวนแหงทานกึ่งสวน เมื่อกอนเขา
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ทั้ง ๓ คน มีจติ เลื่อมใส ไดใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย สวนขาพเจาทั้ง ๒ เปนคน
ตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย เขาทั้ง
๓ คนนี้ ถวายทานแลวบํารุงบําเรอ ดวยกามคุณ
อันเปนทิพย สวนขาพเจาทั้ง ๒ ซูบซีดอยูเ หมือน
ไมออ ที่เขาตัดทิ้งไว ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุรโต ว โย คจฺฉติ ความวา
บรรดาคนที่เดินไปเหลานี้ ผูที่เดินไปขางหนา. บาลีวา โยโส
ปุรโต คจฺฉติ ดังนี้ก็ม,ี อธิบายวา ผูที่ไปขางหนานั้น. บทวา
กฺุชเรน ไดแก ชางอันไดนามวา กุญชร เพระอรรถวา ยังพื้น
ปฐพี คือแผนดินใหเจริญขึ้น หรือเพราะยินดี คือเที่ยวไปในทอง
ภูเขาที่สะสมดวยหญาและเถาวัลยเปนตน. บทวา นาเคน ไดแก
ชื่อวา นาค เพราะเปนสัตวไมควรลวงละเมิด ไมควรดูหมิ่น.
ดวยชางเชือกประเสริฐนั้น. บทวา จตุกฺกเมน ไดแก มี ๔ เทา.
บทวา เชฏโก แปลวา ผูเกิดกอน.
บทวา จตุพฺภิ ไดแก ดวยแมมาอัสดร ๔ มา. บทวา
สุวคฺคิเตน ไดแก ซึ่งมีการแลนเรียบ คือ แลนไปอยางสวยงาม.
บทวา นิคมนฺทโลจนา ไดแก ผูมีดวงตางามดุจดวงตาเนื้อ. บทวา
ภาคฑฺฒภาเคน ไดแก เพราะสวนแหงทานกึ่งสวน คือ เพราะทาน
กึ่งสวนจากสวนแหงทานที่ตนไดแลวเปนเหตุ. บทวา สุขี แปลวา
ไดรับความสุข. จริงอยู คําวา สุขี นี้ ทานกลาวโดยเปนลิงควิปลาส.
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บทวา ปริภาสกา แปลวา ผูดา. บทวา ปริจารยนฺติ ความ วา
ชนเหลานั้น ยอมยังอินทรียของตนใหเที่ยวไป ในกามคุณอันเปนทิพย
ตามความสุข ทั้งขางโนน ขางนี้, หรือ ยิ่งชนผูเปนบริวารใหทําการ
บําเรอตน ดวยวิบากเปนเครื่องไหลออกแหงบุญญานุภาพของตน.
บทวา มยฺจ สุสฺสาม นโฬว ฉินฺโน ความวา สวนขาพเจาทั้ง ๒
ซูบซีดอยูเหมือนไมออที่เขาตัดทิ้ง คือ ที่เขาโยนไปกลางแดด ฉะนั้น
ไดแก เปนผูเหือดแหง แหงผาก ดวยความหิวกระหายและดวยการ
ใชไมทํารายกัน.
เปรตเหลานั้น ครั้นประกาศความชั่วของตนอยางนี้แลว
จึงแจงวา พวกเราเปนลุงและงาของทาน. สามเณรไดฟงดังนั้นแลว
เกิดความสลดใจ เมื่อจะถามวา ทําอยางไรหนอ โภชนะจึงจะสําเร็จ
แกพวกคนทําความชั่วเห็นปานนี้ได จึงกลาวคาถานี้วา
อะไรเปนโภชนะของทาน อะไรเปนที่
นอนของทาน และทานมีบาปธรรมเปนอยางยิ่ง
ยังอัตภาพใหเปนไปอยางไรได และโภคะเปน
อันมากมีอยูไมนอย ทานเบื่อหนายความสุข ได
ประสบทุกขในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ ตุมฺหาก โภชน ความวา
สิ่งเชนไร เปนโภชนะของทาน. บทวา กึ สยาน ความวา สิ่งเชนไร
เปนที่นอนของทาน. อาจารยบางพวกกลาววา กึ สยานา ดังนี้ก็มี,
อธิบายวา สิ่งเชนไร เปนที่นอนของทาน คือ ทานนอนในที่นอน
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เชนไร บทวา กถฺจ ยาเปถ ความวา ทานยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยประการไร. บาลีวา กถ โว ยาเปถ ดังนี้กม็ ี, อธิบายวา
ทานยังอัตตภาพใหเปนไปดวยอาการอยางไร. บทวา สุปาปธมฺมิโน
ไดแก ผูมบี าปธรรม ดวยดี คืออยางยิ่ง. บทวา ปหูตโภเคสุ
ความวา เมื่อโภคะอันหาที่สุดมิได คืออยางยิ่ง มีอยู. บทวา
อนปฺปเกสุ แปลวา ไมนอย คือมาก. บทวา สุข วิราธาย ไดแก
เบื่อหนาย คือไมยินดีความสุข เพราะไมทําบุญอันเปนเหตุใหเกิด
ความสุข. อาจารยบางพวกกลาววา สุขสฺส วิราเธน ก็มี. บทวา
ทุกฺขชฺช ปตฺตา ความวา วันนี้คือบัดนี้ ทานไดรับความทุกขอัน
นับเนื่องในกําเนิดเปรตนี้.
เปรตทั้งหลาย ถูกสามเณรถามอยางนั้นแลว เมื่อจะแก
ขอความที่สามเณรถาม จึงไดภาษิตคาถา ๕ คาถาวา :ขาพเจาทั้งสอง ตีซึ่งกันและกันแลว กิน
หนองและเลือดของกันและกัน ไดดื่มหนองและ
เลือดเปนอันมาก ก็ยังไมหายอยาก มีความหิว
อยูเปนนิตย สัตวทั้งหลายไมไดใหทาน ละไป
แลว เกิดในยมโลก ยอมร่ําไรอยู เหมือนขาพเจา
ทั้ง ๒ ฉะนัน้ สัตวเหลาใดไดประสพโภคะตาง ๆ
แลวไมใชสอยเอง ไมทําบุญ สัตวเหลานั้น จัก
ตองหิวกระหายในปรโลก ภายหลังถูกความหิว
แผดเผาไหมอยูสิ้นกาลนาน ครั้นทํากรรมทั้ง
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หลายมีผลเผ็ดรอน เปนทุกข เปนกําไรแลว ยอม
ไดเสวยทุกข บัณฑิตทั้งหลาย รูทรัพยและขาว
เปลือกเปนอยางหนึ่ง รูชีวิตของสัตวทั้งหลาย ใน
มนุษยโลกนี้ เปนอยางหนึ่ง รูทรัพย ขาวเปลือก
และชีวติ มนุษย เปนอีกอยางหนึ่ง จากสิ่งนอกนี้
แลว พึงทําที่พึ่งของตน ชนเหลาใด เปนผูฉลาด
ในธรรม ฟงคําของพระอรหันตทั้งหลายแลว มา
รูชัดอยางนี้ ชนเหลานั้น ชือ่ วา ไมประมาทใน
ทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ธาตา โหม ความวา ขาพเจา
ยังไมหายอยาก คือ ยังไมหายอิ่มหนํา. บทวา นจฺฉาทิมฺหเส แปลวา
ยังไมอิ่มใจ, คือ ไมยังความชอบใจใหเกิดขึ้น, อธิบายวา พวกเรา
ไมไดดื่มหนองและเลือดนั้นตามความชอบใจของตน. บทวา อิจฺเจว
แกเปน เอวเมว แปลวา ฉันนั้นนั่นแล. บทวา มจฺจา ปริเทวยนฺติ
ความวา พวกมนุษยแมเหลาอื่น ผูทําบาปไว ยอมรําพัน ยอม
คร่ําครวญ เหมือนพวกเรา. บทวา อทายกา ไดแก เปนผูไมให
เปนปกติ คือเปนผูตระหนี่. บทวา ยมสฺส ายิโน ไดแก เปนผู
มีปกติตั้งอยู ในฐานะแหงพระยายม อันเขาใจกันวา ยมโลก คือ
ในเปตวิสัย. บทวา เย เต วิทิจฺจ อธิคมฺม โภเค ความวา ชนเหลานั้น
เหลาใด ไดประสบคือไดรับ โภคะตาง ๆ อันเปนความสุขพิเศษ
ในบัดนี้ และในตอไป. บทวา น กฺุชเร นาป กโรนฺติ ปฺุ
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ความวา ยอมไมบริโภค แมดวยตนเองเหมือนพวกเรา เมือ่ จะให
แกชนเหลาอื่น ก็ไมทําบุญอันสําเร็จดวยทาน.
บทวา เต ขุปฺปปาสุปคตา ปรตฺถ ความวา สัตวเหลานั้น
จะตองถูกความหิวกระหายครอบงํา ในโลกหนา คือ ในปรโลก
ไดแกในเปตวิสัย. บทวา จิร ฌายเร ฑยฺหมานา ความวา ถูกไฟ
คือทุกข อันมีความหิวเปนตน เปนเหตุ คือ ถูกไฟคือความเดือดรอน
อันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา พวกเราไมไดกระทํากุศลไวเลย ทําแต
ความชั่ว ดังนี้ แผดเผาไหมอยูคือ ทอดถอนอยู. บทวา อนุโภนฺติ
ทุกฺข กฎกปฺผลานิ ความวา คนเหลานั้นครั้นทําบาปกรรม อันมีผล
ไมนาปรารถนาแลว ยอมเสวยทุกข คือทุกขอันเปนไปในอบาย
ตลอดกาลนาน.
บทวา อิตฺตร ความวา ไมตั้งอยูตลอดกาลนาน คือ ไมเที่ยง
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา. บทวา อิตฺตร อิธ ชีวิต ความวา
แมชีวิตของสัตวทั้งหลาย ในมนุษยโลกนี้ นิดหนอย คือมีประมาณ
เล็กนอย. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ผูใดเปนอยู
ไดนาน ผูน ั้นก็เปนอยูเพียง ๑๐๐ ป หรือเกินไปเพียงเล็กนอย.
บทวา อิตฺตร อิตฺตรโต ตฺวา ความวา ใครครวญดวยปญญาวา
เครื่องอุปกรณมีทรัพยและธัญญาหารเปนตน และชีวิตของมนุษย
ทั้งหลาย มีนิดหนอยคือ มีชั่วขณะ ไดแกไมนาน. บทวา ทีป
กยิราถ ปณฺฑิโต ความวา บุรุษผูม ีปญญา พึงทําเกาะคือที่พึ่ง
ของตนใหเปนที่ตั้งอาศัย แหงหิตสุขในปรโลก. บทวา เย เต เอว
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ปชานนฺติ ความวา ชนเหลานั้น เหลาใด ยอมรูตามความเปนจริง
วา โภคะและชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปนของนิดหนอย ชนเหลานั้น
ยอมไมประมาทในทานตลอดกาลทุกเมื่อ. บทวา สุตฺวา อรหต
วโจ ความวา ไดฟงคําของพระอรหันตทั้งหลาย คือของพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน, อธิบายวาเพราะฟง. คําที่
เหลือ ปรากฏชัดแลวทีเดียว.
เปรตเหลานั้น ถูกสามเณรถามแลวอยางนี้ จึงบอกความ
นั้นแลว ประกาศวา พวกเราเปนลุงและปาของทาน. สามเณรไดฟง
ดังนั้นแลว เกิดความสลดใจ บันเทาความกลุมใจเสียได ซบศีรษะ
ลงที่แทบเทาทั้ง ๒ ของพระอุปชฌายแลวกลาวอยางนี้วา ขาแต
ทานผูเจริญ ขอที่ทานผูอนุเคราะห อาศัยความเอ็นดูพึงกระทํานั้น
เปนอันทานกระทําแลว แกกระผม กระผมจะรักษาไว โดยไมให
ตกไปสูความพินาศเปนอันมาก, บัดนี้ เราไมมีความตองการ
ดวยการครองเรือน เราจักยินดียิ่งในการอยูประพฤติพรหมจรรย.
ลําดับนั้น ทานสังกิจจะ ไดบอกกัมมัฏฐานอันเหมาะสมแกอัธยาศัย
ของสามเณรนั้น. สามเณรนั้นหมั่นประกอบพระกัมมัฏฐาน ไมนาน
นักก็บรรลุพระอรหัต. ฝายทานสังกิจจะ ไดกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจาแลว. พระศาสดา ทรงกระทําเรื่องนั้น
ใหเปนอัตถุปตติเหตุ ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร แกบริษัทผู
พรั่งพรอมแลว. พระเทศนานั้น ไดมีประโยชนแกมหาชนฉะนี้แล.
จบ อรรถกถานาคเปตวัตถุที่ ๑๑
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๑๒. อุรคเปตวัตถุ

วาดวยมาอยางไรไปอยางนั้น
พราหมณไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะบอกเหตุแหงการไมเศราโศก
จึงกลาวคาถา ๒ คาถาความวา
[๙๗]
บุตรของเรา ละสรีระอันคร่ําคราของตน
ไป เหมือนงูลอกคราบฉะนั้น เมือ่ สรีระแหงบุตร
ของเรา ใชสอยไมได ละไปแลว มีกาละอัน
กระทําแลวอยางนี้ บุตรของเราเมือ่ ญาติเผาอยู
ยอมไมรสู ึกถึงความร่ําไรของญาติทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงเขา คติอันใด
ของเขามีอยู เขาไดไปสูคติอันนั้นแลว.
นางพราหมณีกลาววา
บุตรของดิฉัน ดิฉันไมไดเชิญมา ก็มาแลว
จากปรโลก ดิฉันไมไดอนุญาตใหไป ก็ไปแลว
จากมนุษยโลกนี้ เขามาอยางไร เขาก็ไปอยางนั้น
ทําไมจะตองไปร่ําไรในการไปจากโลกนี้ของเขา
เลา บุตรของดิฉันเมื่อพวกญาติเผาอยู ยอมไม
รูสึกถึงความร่ําไรของหมูญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉัน
จึงไมรองไหถึงบุตรนั้น คติอันใดของเขามีอยู
เขาไดไปสูคติอันนั้นแลว.
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นองสาวกลาววา
ถาดิฉันรองไห ก็จะเปนผูซูบผอม ผล
อะไรจะพึงมีแกดิฉันในการรองไหนั้น ความไม
สบายใจก็จะพึงมีแกญาติและมิตรสหายทั้งหลาย
โดยยิ่ง พี่ชายของดิฉันอันญาติเผาอยู ยอมไม
รูสกึ ถึงความร่ําไรของญาติทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
ดิฉันจึงไมรองไหถึงพี่ชายของดิฉันนั้น คติอันใด
ของเขามีอยู เขาไดไปสูคติอันนั้นแลว.
สวนภรรยาของเขากลาววา
ผูใดเศราโศกถึงคนที่ลวงลับไปแลว ผู
นัน้ ก็เปรียบเหมือนทารกรองไหถึงพระจันทร
อันลอยอยูในอากาศฉะนั้น สามีของดิฉันอันญาติ
เผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ
เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรอ งไหถึงเขา คติอันใด
ของเขามีอยู เขาไดไปสูคติอันนั้นแลว.
สวนนางทาสีกลาววา
ขาแตทานผูเปนเหลากอแหงพรหม หมอ
น้ําอันแตกแลว พึงประสานใหติดอีกไมได ฉันใด
ผูใดเศราโศกถึงผูลวงลับไปแลว ผูนั้นก็เปรียบ
เหมือนฉันนัน้ นายของดิฉันอันพวกญาติเผาอยู
ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของญาติทั้งหลาย
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เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงทาน คติอันใด
ของทานมีอยู ทานไดไปสูคติอันนั้นแลว.
จบ อุรคเปตวัตถุที่ ๑๒
อรรถกถาอุรคเปตวัตถุที่ ๑๒
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภ
อุบาสกคนหนึ่ง จึงตรัสคําเริ่มตนวา อุรโคว ตจ ชิณฺณ ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี บุตรของอุบาสกคนหนึ่ง ไดถึง
แกกรรมลง. เพราะเหตุที่บุตรตายลง อุบาสกนัน้ จึงถึงความ
เศราโศกร่ําไร ออกไปขางนอก ไมอาจจะทําการงานอะไร ๆ ได
จึงอยูแตในเรือนเทานั้น. ครั้นในเวลาใกลรุง พระศาสดาเสด็จ
ออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ
ทรงเห็นอุบาสกนั้น ในเวลาเชา ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ
จีวร ไดเสด็จไปยังเรือนของอุบาสกนั้นแลว ประทับยืนอยูที่ประตู.
ฝายอุบาสก ทราบวาพระศาสดาเสด็จมา จึงรีบลุกขึ้นไปตอนรับ
แลว รับบาตรจากพระหัตถ แลวใหเสด็จเขาบาน ใหคนปูลาด
อาสนะถวาย. พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งบนอาสนะที่เขา
ปูลาดไวแลว ฝายอุบาสกไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะอุบาสกนั้นวา ดูกอนอุบาสก
ทําไมจึงปรากฏดูเหมือนเศราโศกไป. อุบาสกกราบทูลวา พระเจาขา
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ขาแตพระผูมีพระภาคเจา บุตรที่รักของขาพระองคตายไป เพราะ
เหตุนั้น ขาพระองคจึงเศราโศก. ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงบันเทาความเศราโศกของเขา จึงตรัสอรุคชาดกวา :ไดยินวา ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี แควนกาสี ไดมี
ตระกูลพราหมณ ชื่อวา ธรรมปาละ. ในตระกูลพราหมณนั้น
มีคนเหลานี้คือ พราหมณ พราหมณี บุตร ธิดา ลูกสะใภ และทาสี
ทั้งหมดไดมีความยินดีในการเจริญมรณานุสสติ. บรรดาชนเหลานั้น
คนผูที่จะออกไปจากเรือน จะใหโอวาทคนที่เหลือแลว ไมหวงใย
ออกไป. ครั้นวันหนึ่ง พราหมณกับบุตรออกจากเรือนไปไถนา.
บุตร สุมหญาใบไมสละฟนแหง ๆ อยู. งูเหาตัวหนึ่งในที่นั้น
เลื้อยออกจากโพรงไม เพราะกลัวถูกเผาไฟจึงกัดบุตรคนนี้ของ
พราหมณ. เขาสลบไปเพราะกําลังพิษลมลงตรงนั้นเอง ตายแลว เกิด
เปนทาวสักกเทวราช. พราหมณเห็นบุตรตายแลว จึงพูดกะบุรุษ
คนหนึ่ง ผูเดินไปใกลที่ทาํ งานอยางนี้วา สหายเอย ทานจงไปเรือน
ของเรา แลวบอกนางพราหมณีอยางนี้วา จงอาบน้ํา นุงผาขาว
ถือเอาภัตรและดอกไมของหอมเปนตน สําหรับคนผูเดียวแลวจง
รีบมา. บุรุษนั้นไปที่เรือนนั้นแลว บอกใหทราบอยางนั้น. ฝายชน
ในเรือนก็ไดทําตาม. พราหมณ อาบน้ํา บริโภคอาหารแลวลูบไล
มีชนบริวารหอมลอม ยกรางของบุตรขึ้นเชิงตะกอน จุดไฟเผา
ไมเศราโศก ไมเดือดรอน ไดยินมนสิการถึงอนิจจสัญญา เหมือน
เผาทอนไม.
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ลําดับนั้น บุตรของพราหมณ บังเกิดเปนทาวสักกะ. และ
ทาวสักกะนั้น ก็ไดเปนพระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย. พระองค
ทรงพิจารณาชาติกอนของพระองค และบุญที่ไดทําไว เมื่อจะ
อนุเคราะหบิดาและพวกญาติ จึงแปลงเพศเปนพราหมณมาใน
ที่นั้น เห็นพวกญาติไมเศราโศก จึงกลาววา ทานผูเจริญเผามฤค
จงใหเนื้อแกขาพเจาบาง ขาพเจาหิวจริง. พราหมณกลาววา
ไมใชมฤค แตเปนมนุษยนะพราหมณ. ทาวสักกะกลาววา ผูนี้
เปนศัตรูของพวกทานหรือไง. พราหมณกลาววา ไมใชศัตรู
เขาเปนบุตรรุนหนุม มีคุณมาก เปนโอรสเกิดในอก. ทาวสักกะ
กลาววา เมือ่ บุตรรุนหนุมมีคุณเห็นปานนั้นตายไป ทําไมพวกทาน
จึงไมเศราโศกกันเลา. พราหมณไดฟงดังนั้น เมื่อจะบอกเหตุที่
ไมเศราโศก จึงกลาว ๒ คาถาวา :บุตรของเรา ละสรีระอันคร่ําคราของตน
ไป เหมือนงูลอกคราบ เมื่อสรีระใชสอยไมได
ละไปแลวทํากาละไปแลวอยางนี้ บุตรของเรา
เมื่อญาติเผาอยู ยอมไมรูถึงความร่ําไรของพวก
ญาติได เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงเขา.
คติอันใดของเขามีอยู เขาก็ไดไปสูคติอันนั้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุรโค ความวา ชื่อวา อุรคะ
เพราะไปดวยอก. คําวา อุรโค นี้ เปนชื่อของงู. บทวา ตจ ชิณฺณ
ไดแก หนังคือคราบของตน อันคร่ําคราคือเกา เพราะความ
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ทรุดโทรม. บทวา หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนุ ความวา งูลอกละทิ้ง
คราบเกาของตนจากราง ในระหวางตนไม ในระหวางไมฟน
ในระหวางโคนตนไม หรือในระหวางแผนหิน เหมือนคนถอดเสื้อ
แลวไปตามความตองการ ฉันใด สัตวผูหมุนเวียนไปในสงสาร
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ละรางของตน คือสรีระของตน อันชือ่ วา
เปนของคร่ําครา เพราะกรรมเกาหมดสิ้นไป คือ ไปตามกรรม.
อธิบายวา อุบัติ โดยภพใหม. พราหมณเมื่อจะแสดงถึงรางกาย
ของบุตรที่กําลังพากันเผาอยู จึงกลาววา เอว ดังนี้เปนตน. บทวา
สรีเร นิพฺโภเค ไดแก เมื่อรางกายแมของตนเหลาอื่น ที่ใชสอยไมได
อยางนี้ ก็ไมเกิดประโยชน เหมือนรางกายของบุตรนี้. บทวา
เปเต ไดแก ปราศจาก อายุ ไออุน และวิญญาณ. บทวา กาลกเต สติ
ไดแก ตายไปแลว. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะรางกายที่ถูกเผา
ยอมไมรูสึกถึงการรองไห ทั้งความร่ําไรของพวกญาติ เหมือน
บุตรของเรา ไมรูความทุกขที่เกิดแตการเผา เพราะปราศจาก
วิญญาณ ฉะนั้น เราทําบุตรคนนี้ของเราใหเปนเหตุ จึงไมรองไห.
บทวา คโต โส ตสฺส ยา คติ ความวา หากวา สัตวที่ตายไปแลว
ทั้งหลาย ไมขาดศูนยไซร ถึงกระนั้น ผูตายพึงหวังคติใด ดวย
อํานาจกรรมที่มีโอกาสไดกระทําไว เขาก็ไปสูคตินั้น ถัดจาก
การจุติทีเดียว, อธิบายวา เขายอมไมหวัง การรองไห หรือความ
ร่ําไร ของพวกญาติคนกอน ๆ ทัง้ การรองไหของพวกญาติคน
กอน ๆ ก็ไมสําเร็จประโยชนอะไร ๆ เสียโดยมาก.
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เมื่อพราหมณไดกลาวถึงเหตุที่ตนไมเศราโศก เมื่อได
ประกาศถึงความฉลาดในมนสิการโดยปริยายอยางนี้แลว ทาวสักกะ
ผูมาในรูปรางพราหมณ จึงตรัสกะนางพราหมณีวา แมคุณ
ผูตายนั้น เปนอะไรกับทาน. พราหมณีกลาววา นาย เขาเปน
บุตรของฉัน ฉันบริหารครรภมาถึง ๑๐ เดือน ใหดื่มน้ํานม ประคบ
ประหงมมือและเทา จนเติบโต. ทาวสักกะตรัสวา ถาเมื่อเปน
เชนนี้ เริ่มแรกบิดา ไมรองไห เพราะเขาเปนผูชาย, แตธรรมดา
วามารดามีหทัยออนโยน เพราะเหตุไร ทานจึงไมรูองไหเลา.
นางไดฟงดังนั้น เมื่อจะบอกเหตุที่ไมรูองไห จึงกลาว ๒ คาถาวา :บุตรของดิฉนั ดิฉันไมไดเชิญมาก็มาจาก
ปรโลกนั้น ดิฉันไมไดอนุญาตใหไป ก็ไปแลว
จากมนุษยโลกนี้ เขามาอยางใด เขาก็ไปอยาง
นั้น ทําไมจะตองไปร่ําไร ในการไปจากโลกนี้ของ
เขาเลา. เขาถูกพวกญาติเผาอยู ยอมไมรสู ึก
ถึงความร่ําไร ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉัน
จึงไมรอ งไหถึงเขา, คติอันใดของเขามีอยู เขาก็
ไดไปสูคติอันนั้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนพฺภิโต แปลวา ไมไดเรียกมา
คือ ไมไดรอ งเรียกอยางนี้วา เจาจงมาเปนบุตรของเราเถิด. บทวา
ตโต ไดแก จากปรโลกที่เขาเคยอยูมากอน. บทวา อาคา แปลวา
มาแลว. บทวา นานฺุาโต แปลวา ไมไดอนุมัติ คือ พวกเรามิได
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ปลอยไปอยางนี้วา จงไปปรโลกเถิดพอ. บทวา อิโต โยควา
อิธโลกโต แปลวา จากโลกนี.้ บทวา คโต แปลวา ไปปราศแลว.
บทวา ยถาคโต ไดแก มาแลวโดยอาการใด, อธิบายวา พวกเรา
ไมไดเรียกก็มา. บทวา ตถา คโต ไดแก ไปแลว โดยอาการนั้น
เหมือนกัน. พราหมณีแสดงถึงกรรมที่บุตรนั้นกระทําวา เขามา
ดวยกรรมของตนเองอยางใด เขาก็ไปดวยกรรมของตนเองอยางนั้น.
บทวา ตตฺถ กา ปริเทวนา ความวา ทําไมจะไปมัวร่ําไร เพราะ
อาศัยความตายในการเวียนวายอยูในสงสาร ที่ไมอยูในอํานาจ
อยางนี้เลา. พราหมณีแสดงวา ความร่ําไรนั้น ไมสมควร ผูม ีปญญา
ไมพึงกระทํา.
ทาวสักกะครั้นไดสดับคําของนางพราหมณีอยางนี้แลว
จึงถามนองสาวของเขาวา แมคุณ เขาเปนอะไรกับเธอหรือ ?
นองสาวตอบวา เขาเปนพี่ชายของฉันจะนาย. ทาวสักกะถามวา
แนะแม ธรรมดาวานองสาว จะตองรักพี่ชาย เพราะเหตุไร
เธอจึงไมรูองไหเลา. ฝายนางเมื่อจะบอกเหตุที่ไมรองไห จึงกลาว
๒ คาถาวา :ถาดิฉันรองไห ก็จะฝายผอม ผลอะไรจะ
พึงมีแกฉัน ในการรองใหนนั้ ความไมสบายใจ
ก็จะพึงมีแกญาติมิตรและสหายยิ่งขึ้น. พี่ชาย
ของดิฉันถูกเผาอยู ยังไมรสู ึกถึงความร่ําไรของ
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พวกญาติเลย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึง
เขา คติอันใดของเขามีอยู เขาก็ไปสูคติอันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ โรเท กิสา อสฺส ความวา
ถาเราจะพึงรองไห คือ เราก็จะซูบผอม มีรางกายเหี่ยวแหง.
บทวา ตตฺถ เม กึ ผล สิยา ความวา จะมีผลชื่อไร จะมีอานิสงส
ชื่อไร ในการรองไห ซึ่งมีการตายของพี่ชายฉันเปนเหตุนั้น, อธิบายวา
พี่ชายของฉันก็จะไมพึงมา เพราะการรองไหนั้น ทั้งเขาก็จะ
ไมไปสูสุคติ เพราะการรองไหนั้น. บทวา าติมิตฺตสุหชฺชาน
ภิยฺโย โน อรตี สิยา ความวา ความไมสบายใจ คือความลําบาก
เทานั้น แมที่ยิ่งกวาความทุกขในเพราะการตายของพี่ชาย จะพึง
มีแกญาติ มิตร และสหาย ของพวกเรา เพราะความเศราโศกของ
ดิฉัน.
ทาวสักกะ ไดสดับคําของนองสาวอยางนั้นแลว จึงกลาว
กะภริยาของเขาวา เธอเปนอะไรกะเขา ? นางตอบวา เขาเปน
สามีของดิฉันจะนาย. ทาวสักกะตรัสวา นางผูเจริญ ธรรมดา
สตรียอมมีความเสนหาในสามี และหญิงหมายในสามีนั้น ยอมเปนคน
ไรที่พึ่ง เพราะเหตุไร เธอจึงไมรองไห. ฝายนาง เมื่อจะบอกเหตุ
ที่ตนไมรองไห จึงกลาว ๒ คาถาวา :ผูใดเศราโศก ถึงคนที่ลวงลับไปแลว ผู
นั้นก็เปรียบเหมือนทารก รองไหถึงพระจันทร
อันลอยอยูในอากาศ ฉะนั้น. สามีดิฉันถูกพวก
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ญาติเผาอยู ยังไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ
เพราะฉะนั้น ดิฉนั จึงไมรองไหถึงเขา คติอันใด
ของเขามีอยู เขาก็ไปสูคติอันนั้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทารโก ไดแก เด็กออน. บทวา
จนฺท ไดแก ดวงจันทร. บทวา คจฺฉนฺต ไดแก ลอยขึ้นสูทองฟา.
บทวา อนุโรทติ ความวา ยอมรองไหวา จงจับลอรถใหฉันเถิด.
บทวา เอว สมฺปหเมเวต ความวา ผูใดยอมเศราโศกถึงผูลว ง
ลับไปแลว คือ ตายไปแลว, ความเศราโศกของผูนั้น ก็เปรียบเหมือน
อยางนั้น คือเห็นปานนั้น, อธิบายวา เหมือนมีความตองการจะจับ
พระจันทร ซึ่งลอยอยูกลางอากาศ เพราะความอยากไดในสิ่งที่
ไมควรจะได.
ทาวสักกะครั้นฟงคําภริยาของเขาอยางนั้นแลว จึงถามทาสี
วา เธอเปนอะไรกะเขา ทาสีตอบวา เขาเปนนายของดิฉันจะ
ทาวสักกะกลาววา ถาเมื่อเปนอยางนั้น เธอคงจักถูกเขาโปยตีแลว
ใชใหทําการงาน เพราะฉะนั้น เธอเห็นจะไมรองไห ดวยคิดวา
เราพนดีแลวจากเขา. นางทาสีกลาววา นาย อยาไดพูดอยางนั้น
กะดิฉันเลย ทั้งขอนั้นก็ไมสมควรแกดิฉัน, บุตรของเจานายดิฉัน
พรอมดวยขันติ เมตตา และความเอ็นดู เปนอยางยิ่ง ชอบกลาว
ความถูกตอง ไดเปนเหมือนบุตรที่เติบโตในอก. ทาวสักกะกลาววา
เมื่อเปนอยางนั้น เพราะเหตุไร เธอจึงไมรองไห. ฝายนางทาสี
เมื่อจะบอกเหตุที่ตนไมรูองไห จึงกลาว ๒ คาถาวา :-
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ขาแตทานผูเปนเหลากอของพรหม หมอ
น้ําที่แตกแลว จะพึงประสานใหติดอีกไมได
ฉันใด ผูใดเศราโศกถึงผูลวงลับไปแลว ผูนั้นก็
เปรียบเหมือนฉันนั้น นายของดิฉันถูกพวกญาติ
เผาอยู ก็ยังไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ
เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองใหถึงทาน คติอันใด
ของทานมีอยู ทานก็ไดไปสูคติอันนั้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาป พฺรหฺเม อุทกุมโฺ ภ ภินฺโน
อปฺปฏิสนธฺโย ความวา กอนพราหมณ หมอน้ําที่แตกไปดวย
การทุบดวยไมฆอนเปนตน จะประสานใหติดกันอีกไมได คือจะ
ใหเปนปกติอยางเดิมไมได. คําที่เหลือในคาถานี้ มีเนื้อความงาย
ทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวไวแลว.
ทาวสักกะ ครั้นไดฟงถอยคําของตนเหลานั้นแลว มีจิต
เสื่อมใส จึงตรัสวา ทานทั้งหลาย เจริญมรณัสสติชอบทีเดียว ตั้งแต
นี้ไป ทานทั้งหลาย ไมมีกิจที่จะทํามีการไถนาเปนตน ดังนี้แลว
จึงทําเรือนของชนเหลานั้น ใหเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ โอวาทวา
ทานทั้งหลาย อยาประมาทจงใหทาน รักษาศีล ทําอุโบสถกรรม
และบอกใหคนเหลานั้นรูจักพระองคแลว เสด็จไปสูที่ของพระองค
แล. แมชนเหลานั้น มีพราหมณเปนตน ทําบุญมีทานเปนตน ดํารง
อยูชั่วอายุแลว บังเกิดในเทวโลก.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําชาดกนี้มาแลว ทรงถอนลูกศร
คือความเศราโศกของอุบาสกนั้นแลว ทรงประกาศสัจจะใหสูง ๆ
ขึ้น. ในเวลาจบสัจจะ อุบาสก ดํารงอยูในโสดาปตติผลแล.
จบ อรรถกถาอุรคเปตวัตถุที่ ๑๒
จบ ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ
รวมเรื่องในอุรควรรค คือ
๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ ๒. สูกรเปตวัตถุ ๓. ปูติมุขเปติวัตถุ
๔. ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ ๖. ปญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ ๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ ๘. โคณเปตวัตถุ
๙. มหาเปสการเปติวัตถุ ๑๐. ขัลลาติยเปติวัตถุ ๑๑. นาคเปตวัตถุ
๑๒. อุรคเปตวัตถุ.
จบ อุรควรรคที่ ๑
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อุพพรีวรรคที่ ๒
๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ

วาดวยไมทําบุญเกิดเปนนางเปรต
ทานพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งวา
[๙๘] ทานเปนผูเปลือยกาย มีรปู รางนาเกลียด
ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น กอนนางผู
ซูบผอมมีแตซี่โครง ทานเปนใครเลามายืนอยูใน
ที่นี้.
นางเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต เขาถึง
ทุคติเกิดในยมโลก ไดทํากรรมอันชั่วไว จึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก.
พระเถระถามวา
ทานทํากรรมชัว่ อะไรดวยกาย วาจา ใจ
เลา ทานจากมนุษยโลกนีไ้ ปสูเปตโลก เพราะ
วิบากแหงกรรมอะไร.
นางเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนบิดาก็ดี
มารดาก็ดี หรือแมเปนญาติ ผูมีจิตเลือ่ มใส พึง
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ชักชวนดิฉันวา จงใหทานแกสมณพราหมณ
ทั้งหลาย ชนผูอ นุเคราะหแกดิฉันเชนนั้น มิไดมี,
ตั้งแตนี้ไป ดิฉนั จึงเปนเปรตเปลือยกาย ถูกความ
หิวและความกระหายเบียดเบียน เที่ยวไปเชนนี้
ตลอด ๕๐๐ ป นี่เปนผลแหงบาปกรรมของดิฉัน
ขาแตพระผูเปนเจา ดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหว
ทาน ขาแตทานผูแกลวกลา มีอานุภาพมาก ขอ
ทานจงอนุเคราะหแกดิฉันเถิด ขอทานจงใหทาน
อยางใดอยางหนึ่ง แลวจงอุทิศกุศลมาใหดิฉัน
บาง ขอทานจงเปลื้องดิฉันจากทุคติดวยเถิด.
ทานพระสารีบตุ รเถระผูมีใจอนุเคราะห รับคํา
ของนางเปรตนั้นแลว จึงถวายขาวคําหนึ่ง ผา
ประมาณเทาฝามือผืนหนึ่ง และน้ําดื่มขันหนึ่ง
แกภกิ ษุรูปหนึ่งแลว อุทิศสวนบุญไปใหนางเปรต
นั้น พอทานพระสารีบุตรเถระอุทิศสวนบุญให
ขาว น้ําและเครือ่ งนุงหม ก็บังเกิดขึ้นทันที นี้เปน
ผลแหงทักษิณา ภายหลังนางเปรตนั้นมีรางกาย
บริสทุ ธิ์ นุงหมผาอันสะอาด มีคามากยิ่งกวาผา
แควนกาสี มีวตั ถาภรณอันวิจิตรงดงาม เขาไปหา
ทานพระสารีบตุ รเถระ.
พระสารีบตุ รเถระถามวา
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ดูกอนนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่ง
นัก สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู ดุจดาว
ประกายพรึก ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรม
อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทา นในวิมานนี้ เพราะ
กรรมอะไร และโภคะทุกสิ่งทุกอยางอันเปนที่รัก
แหงใจ ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะกรรมอะไร ดู
กอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก เราขอถามทาน
ทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว อนึ่ง ทานมี
อานุภาพอันรุงเรือง และมีรศั มีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้นตอบวา
เมือ่ กอนดิฉันเปนเปรต พระคุณเจาเปนมุนี
มีความกรุณาในโลก ไดเห็นดิฉันซูบผอมเหลือง
ถูกความหิวแผดเผา เปลือยกาย มีหนังแตกเปน
ริ้วรอย เสวยทุกขเวทนา ไดถวายขาวคําหนึ่ง ผา
ประมาณเทาฝามือผืนหนึ่ง น้าํ ดื่มขันหนึ่ง แก
ภิกษุ แลวอุทิศสวนกุศลไปใหดิฉัน ขอทานจงดู
ผลแหงขาวคําหนึ่งที่พระเจาถวายแลว ดิฉัน
เปนผูประกอบดวยสิ่งที่นาปรารถนา บริโภค
อาหารมีกับขาวมีรสหลายอยาง ตั้งพัน ๆ ป ขอ
พระคุณเจาจงดูผลแหงการถวายผาประมาณเทา
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ฝามือ ที่ดิฉันไดรับนี้เถิด ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ
ผาในแวนแควนของพระเจานันทราชมีประมาณ
เทาใด ผานุงผาหมของดิฉันมีมากกวานั้นอีก คือ
ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาฝาย ผาแมเหลานั้น
ทั้งกวางทั้งยาว ทัง้ มีคามาก หอยอยูในอากาศ
ดิฉันเลือกเอาแตผืนที่พอใจนุงหม ขอพระคุณเจา
จงดูผลแหงการถวายน้ําดื่มขันหนึ่งซึ่งดิฉันไดรับ
อยูนี้ สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยมลึก อันบุญกรรม
สรางใหดีแลว มีนา้ํ ใส มีทาราบเรียบ มีนา้ํ เย็น
มีกลิ่นหอม หาสิง่ เปรียบมิได ดารดาษไปดวย
ดอกปทุมและดอกอุบล เต็มไปดวยน้ําอันดารดาษ
ไปดวยเกษรบัว ดิฉนั ปราศจากภัย ยอมรื่นรมย
ชื่นชมบันเทิงใจ ขาแตพระคุณจาผูเจริญ ดิฉันมา
เพื่อจะไหวพระคุณเจาผูเปนมุนี ผูมีความกรุณา
ในโลก.
จบ สังสารโมจกเปติวัตถุที่ ๑
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อุพพรีวรรคที่ ๒
อรรถกถาสังสารโมจกเปติวัตถุที่ ๑
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภ
นางเปรตตนหนึ่ง ในบานชื่อวา อิฏฐกวดี แควนมคธ จึงตรัสคําเริ่มตน
วา นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
ไดยินวา ในแควนมคธ ไดมีหมูบาน ๒ หมู คือ หมูบาน
อิฏฐกวดี และหมูบานทีฆราชิ. ใน ๒ หมูบานนั้น มีพวกคนมิจฉาทิฏฐิ. พวกสังสารโมจกะเปนอันมากอยูประจํา. ก็ในอดีตกาล
ในที่สุด ๕๐๐ ป มีหญิงคนหนึ่ง บังเกิดในตระกูลสังสารโมจกะ
ตระกูลหนึ่ง ในบานอิฏฐกวดีนั้นแหละ ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
ฆาแมลงชนิดตั๊กแตนเปนจํานวนมาก แลวบังเกิดเปนเปรต.
นางเสวยทุกขมีความหิวกระหายเปนตน ถึง ๕๐๐ ป เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรง
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จเขาไปอาศัยเมืองราชคฤห
ประทับอยูในพระเวฬุวันโดยลําดับ นางกับมาเกิดในตระกูล
สังสารโมจกะนั้นแล ตระกูลหนึ่ง ในหมูบานอิฏฐกวดี ในเวลา
ที่นางมีอายุ ๗-๘ ขวบ ไดสามารถเลนรถกับพวกเด็กหญิงอื่น ๆ
ได ทานพระสารีบุตรเถระ. อาศัยบานนั้นนั่นเหละ อยูในอรุณวดีวิหาร วันหนึ่ง พรอมดวยภิกษุ ๑๒ รูป เดินเลยไปตามนางใกล
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ประตูบานนั้น. ในขณะนั้น เด็กหญิงชาวบานเปนจํานวนมาก
ออกจากบานไปเลนอยูใกลประตู มีใจเลื่อมใส จึงรีบมาไหว
พระเถระและภิกษุเหลานั้น ดวยเบญจางคประดิษฐ ตามที่เห็น
มารดาบิดาปฏิบัติ. สวนหญิงคนนี้นั้น เปนธิดาแหงตระกูลที่ไมมี
ศรัทธา ขาดความประพฤติของคนดี เพราะไมไดสั่งสมกุศลไว
เสียนาน จึงไมเอื้อเฟอ ยืนอยูเหมือนคนไมมีโชค. พระเถระเห็น
ความประพฤติในกาลกอนของนาง การที่นางมาเกิดในตระกูล
สังสารโมจกะในบัดนี้ และการที่นางสมควรแกการเกิดในนรก
ตอไป ทราบวา ถาหญิงคนนี้ จักไหวเราไซร จักไมบังเกิดในนรก
แมเมื่อเกิดเปนเปรต จักไดสมบัติเพราะอาศัยเราเหมือนกัน ดังนี้
เปนผูมีใจถูกกรุณาตักเตือน จึงกลาวกะเด็กหญิงเหลานั้นวา
พวกเจาไหวภิกษุทั้งหลาย แตเด็กหญิงคนนี้ ยืนอยูเหมือนคนไมมี
โชค. ลําดับนั้น เด็กหญิงเหลานั้น จึงพากันจับมือนางฉุดครามา
ใหไหวเทาพระเถระโดยพลการ.
สมัยตอมา นางเจริญวัย บิดามารดายกใหแกกุมารคนหนึ่ง
ในตระกูลสังขารโมจกะ ในบานทีฆราชิ พอครรภแกเต็มที่ก็ตายไป
บังเกิดเปนเปรต เปลือยกายรูปรางนาเกลียด ถูกความหิวกระหาย
ครอบงํา พบเห็นเขา นาเกลียดเปนอยางยิ่ง เที่ยวไปในตอน
กลางคืน แสดงตนแกทานพระสารีบุตรเถระแลว ยืนอยู ณ สวน
ขางหนึ่ง.
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พระเถระเห็นนางนั้น จึงถามดวยคาถาวา :ทานเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบ
ผอม สะพรัง่ ไปดวยเสนเอ็น ดูกอนนางผูซูบผอม
มีแตซี่โครง ทานเปนใครเลา มายืนอยูในที่นี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมนิสนฺถตา ไดแก มีตัวสะพรั่ง
ไปดวยหมูแหงเสนเอ็น เพราะไมมีเนื้อและเลือด. บทวา อุปผฺ าสุลิเก
ไดแก มีซี่โครงโผลขึ้นมา. บทวา กิสิเก ผูมรี างกายผายผอม.
เมื่อตอนแรกพระเถระกลาววา กิสา แลวกลาวซ้ําวา กิสิเก อีก
เพื่อจะแสดงวา นางเปนผูผอมอยางยิ่ง เพราะเปนผูมีรางกาย
เหลือเพียงกระดูกหนังและเสนเอ็น. นางเปรตไดฟงดังนี้แลว
เมื่อจะประกาศตน จึงกลาวคาถาวา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรตเขาถึง
ทุคติ เกิดในยมโลก เพราะทําบาปกรรมไว จึง
จากมนุสสโลกนี้ไปสูเปตโลก.
ถูกพระเถระถามถึงกรรมทีท่ ําไวอีกวา :ทานทํากรรมชั่วอะไร ดวยกาย วาจา และ
ใจ ไวเลา เพราะวิบากของกรรมอะไร ทานจึง
จากมนุสสโลกนี้ ไปสูเปตโลกดังนี้.
เมื่อนางจะแสดงวา ดิฉันไมเคยใหทานเลย เปนคนตระหนี่
จึงเกิดในกําเนิดเปรต เสวยทุกขมหันตถึงอยางนี้ จึงไดกลาว
๓ คาถาวา :-
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ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนบิดา
ก็ดี มารดาก็ดี หรือวาเปนญาติก็ดี มีจิตเลื่อมใส
จึงชักชวนดิฉันวา จงใหทานแกสมณพราหมณ
คนผูอนุเคราะหแกดิฉันเชนนั้น มิไดมี. ตั้งแต
นี้ไป ดิฉันจึงเปนเปรตเปลือยกาย มีความหิว
และความกระหายเบียดเบียน เที่ยวไปเชนนี้ ถึง
๕๐๐ ป นี้ เปนผลแหงบาปกรรมของดิฉัน. ขาแต
พระผูเปนเจา ดิฉนั มีจิตเลื่อมใสจะขอไหวทาน
ขาแตทานผูแกลวกลา มีอานุภาพมาก ขอทานจง
อนุเคราะหแกดิฉันเถิด ขอทานจงใหทานอยางใด
อยางหนึ่ง แลวอุทศิ กุศลมาใหดิฉัน ขอทานจง
เปลื้องดิฉันจากทุคคติดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุกมฺปกา ไดแก ผูอนุเคราะห
ดวยประโยชนอันจะเปนไปในภพหนา. นางเรียกพระเถระวา
ทานผูเจริญ. มีวาจาประกอบความวา บทวา เย ม นิโยเชยฺยุ
ความวา ชนเหลาใด จะเปนมารดาบิดา หรือญาติก็ตาม เปนผู
มีจิตเลื่อมใสเชนนี้ จะพึงชักจูงเราวา จงใหทานแกสมณพราหมณ
เถิด, ชนผูอนุเคราะหเชนนั้น ไมไดมีแกดิฉันเลย.
บทวา อิโต อห วสฺสสตานิ ปฺจ ย เอวรูปา วิจรามิ นคฺคา
นี้ นางเปรตนั้น หวนระลึกถึงอัตตภาพเปรตของตน โดยชาติที่ ๓
แตชาตินี้ จึงกลาวโดยความประสงควา แมขณะนี้ดิฉัน ก็เทีย่ วไป
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ถึง ๕๐๐ ป อยางนั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย แปลวา เพราะ
เหตุใด. มีวาจาประกอบความวา ดิฉันเปนเปรตเปลือยกาย เห็น
ปานนี้ เพราะไมไดทําบุญมีทานเปนตนไวตั้งแตนี้ไป ก็จะเที่ยว
ไปถึง ๕๐๐ ป. บทวา ตณฺหาย แปลวา กัดกิน, อธิบายวา เบียดเบียน.
บทวา วนฺทามิ ต อยฺย ปสนฺนจิตฺตา ความวา ขาแตพระผู
เปนเจา ดิฉนั เปนผูมีจิตเลื่อมใส ขอไหวทาน. นางเปรตแสดงวา
บัดนี้ ดิฉันอาจจะทําบุญได ประมาณเทานี้แหละ. บทวา อนุกมฺป ม
ความวา ขอทานจงอนุเคราะห คือ จงทําความเอ็นดู เฉพาะดิฉัน
บทวา ทตฺวา จ เม อาทิส ย หิ กิฺจิ ความวา ขอทานจงใหไทยธรรม
อะไร ๆ ก็ได แกสมณพราหมณ แลวจงอุทิศทักษิณานั้น แกดิฉัน
เถิด. นางเปรตกลาวดวยประสงควา เราจักพนจากกําเนิดเปรตนี้
ดวยการใหทักษิณานั้น. เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ นางเปรตจึงกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงปลดเปลื้องดิฉันจากทุคคติเถิด
เมื่อนางเปรตกลาวออนวอนอยางนั้น เพื่อจะแสดงประการที่
พระเถระปฏิบัติ พระสังคีติกาจารย จึงกลาวคาถา ๓ คาถาวา :พระสารีบตุ รผูมีใจอนุเคราะห จึงรับคํา
ของนางแลว ถวายคําขาว ๑ คํา และผาประมาณ
เทาฝามือผืนหนึ่ง และน้ําดื่ม ๑ ขัน แกภิกษุรูป
หนึ่ง แลวอุทิศทักษิณาไปใหนางเปรตนั้น. พอ
ทานพระสารีบุตรอุทิศสวนบุญให วิบากคือขาว
นําและเครื่องนุงหม ก็เกิดทันที นี้เปนผลแหง
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ทักษิณา. ภายหลังนางเปรตนั้น มีรางกายบริสุทธิ์
นุงหมผาอันสะอาด มีคามากยิง่ กวาผาแควนกาสี
มีวัตถาภรณวิจิตรงดงาม เขาไปทาทานพระสารีบตุ รเถระ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกฺขูน ไดแก ภิกษุรปู หนึ่ง.
จริงอยู คําวา ภิกฺขูน นี้ ทานกลาวโดยวจนวิปลาส. อาจารยบาง
พวกกลาววา อาโลป ภิกฺขุโน ทตฺวา ถวายขาว ๑ คํา แกภิกษุ
รูปหนึ่ง. บทวา อาโลป ไดแกคําขาว, อธิบายวา โภชนะประมาณ
๑ คํา. บทวา ปาณิมตฺตฺจ โจลก ความวา ทอนผาประมาณ
ฝามือ ๑. บทวา ถาลกสฺส จ ปานีย ความวา น้ําประมาณเต็มขัน
ใบ ๑. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาว ในขัลลาฏิยเปติวัตถุแล.
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร เห็นนางเปรตนั้น มีอินทรีย
ผองใส มีผิวพรรณผุดผอง มีผาและอาภรณเครื่องประดับอันเปน
ทิพย สองสวางไปรอบดาน ดวยรัศมีของตน ผูเขาไปหาแลว
ยืนอยู ประสงคจะใหนางเปรตนั้น ประกาศผลกรรม โดยประจักษ
จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถาวา :ดูกอน นางเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม
ยิ่งนัก สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูดุจ
ดาวประกายพรึก ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
กรรมอะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมาน
นี้ เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่งทุกอยาง
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อันเปนที่นารัก เกิดขึน้ แกทาน เพราะกรรม
อะไร ? ดูกอนเทพธิดา ผูมีอานุภาพมาก เราขอ
ถามทา ทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว
อนึ่ง ทานมีอานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีอัน
สวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิกฺกนฺเตน แปลวา มีใจเอิบอาบ
ยิ่ง อธิบายวา มีรูปงาม. บทวา วณฺเณน ไดแก มีผิวพรรณ. บทวา
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา ไดแก โชติชวงทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ คือ ทําให
มีแสงสวางเปนอันเดียวกัน. เมื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา เปรียบ
เหมือนอะไร ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา เหมือนดาวประกายพรึก
อธิบายวา ทานสองทิศทั้งปวงใหสวางไสวอยู เหมือนดาวอันได
นามวา โอสธี เพราะเปนเครื่องทรงรัศมีอันหนาแนนไว หรือ
เพราะเพิ่มใหกําลังแกโอสถทั้งหลาย ทําใหมีแสงสวางรอบดาน
ตั้งอยูฉะนั้น.
ก็ กึ ศัพท ในบทวา เกน นี้ ใชในคําถาม. ก็บทวา เกน นี้
เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงเหตุ อธิบายวา เพราะเหตุไร.
บทวา เต แปลวา ของทาน. บทวา เอตาทิโส แปลวา เชนนี้,
ทานกลาวอธิบายวา ตามที่ปรากฏอยูในบัดนี้. บทวา เกน เต
อิชมิชฺฌติ ความวา ผลแหงสุจริตที่ทานไดในบัดนี้ ยอมสําเร็จคือ
เผล็ดผล ในที่นี้เพราะบุญพิเศษอะไร. บทวา อุปฺปชฺชนฺติ แปลวา
บังเกิด. บทวา โภคา ความวา อุปกรณพิเศษแหงทรัพย เครื่อง
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ปลื้มใจมีผาและอาภรณเปนตน อันไดนามวาโภคะ เพราะอรรถวา
จะตองใชสอย. ดวยบทวา เย เกจิ นี้ ทานพระสารีบุตรสงเคราะห
เอาโภคะทุกอยางโดยไมเหลือ. เหมือนนิเทศที่รวบรวมเอาทั้งหมด
นี้วา สังขารทุกอยาง ดังนี้เปนตน. บทวา มนโส ปยา ความที่ใจ
พึงรัก อธิบาย เปนที่ชอบใจ.
บทวา ปุจฺฉามิ แปลวา เราขอถาม อธิบายวา อยากจะรู.
บทวา ต ไดแก ตฺว แปลวา ซึ่งทาน. บทวา เทวิ ความวา ชื่อวา
เทพธิดา เพราะเปนผูเพียบพรอมดวยอานุภาพอันเปนทิพย.
ดวยเหตุนั้น ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา ผูมีอานุภาพมาก. บทวา
มนุสฺสภูตา ไดแก เกิดในหมูมนุษย คือ ไดความเปนมนุษย.
คําวา มนุสฺสภูตา นี้ ทานกลาวเพราะประสงควา โดยมากสัตว
ผูดํารงอยูในอัตภาพมนุษยจึงทําบุญได. คาถาเหลานี้ มีความ
สังเขปเพียงเทานี้. สวนความพิสดารพึงทราบตามนัยที่กลาวไวใน
อรรถกถาวิมานวัตถุ ชื่อปรมัตถทีปนี.
นางเปรตถูกพระเถระถามซ้ําอยางนี้ เมื่อจะประกาศเหตุที่
ตนไดสมบัตินั้น จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา :เมื่อกอนดิฉันเปนเปรต พระคุณเจาเปน
มุนีผูมคี วามกรุณาในโลก ไดเห็นดิฉันซูบผอม
เหลือง ถูกความหิวแผดเผา เปลือยกาย มีหนัง
แตก เปนริ้วรอย เสวยทุกขเวทนา จึงไดถวาย
ขาวคําหนึ่ง ผาประมาณเทาฝามือ ๑ ผืน น้ําดื่ม
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๑ ขัน แตภิกษุ แลวอุทิศสวนกุศลไปใหดิฉัน ขอ
ทานจงดูแลแหงขาวคําหนึ่ง ทีพ่ ระเจาถวาย
แลว ดิฉันเปนผูที่ไดรับสิ่งที่นาปรารถนา บริโภค
อาหารมีกับขาวมีรสหลายอยาง ตั้งพัน ๆ ป ขอ
พระคุณเจา จงดูผลแหงการถวายผาประมาณเทา
ฝามือ ที่ดิฉันไดรับนี้เถิด ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ
ผาในแวนแควนของพระเจานันทราช มีประมาณ
เทาใด ผานุงผาหมของดิฉันมีมากกวานั้นอีก คือ
ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาฝาย ผาแมเหลานั้น
ทั้งกวาง ทั้งยาว ทัง้ มีคามาก หอยอยูในอากาศ
ดิฉันเลือกเอาแตผืนที่พอใจมานุง หม ขอพระคุณ
เจาจงดูผลแหงการถวายน้ําดื่ม ๑ ขัน ซึ่งดิฉนั ได
รับอยูนี้ สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยมลึก อันบุญกรรม
สรางใหดีแลว มีน้ําใส มีทาราบเรียบ น้ําเย็น มี
กลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบมิได ดาระดาษไปดวยดอก
ปทุมและดอกอุบล เต็มไปดวยน้ําอันดาระดาษไป
ดวยเกสรดอกบัว ดิฉันปราศจากภัย รื่นรมย
ชื่นชม บันเทิงใจอยู ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ
ดิฉันนาเพื่อจะไหวพระคุณเจา ผูเปนมุนี มีความ
กรุณาในโลก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปณฺฑกุ ึ แปลวา มีตัวเหลือง.
บทวา ฉาต ไดแก ผูหิวกระหาย คือถูกความหิวครอบงํา. บทวา
สมฺปติตจฺฉวึ ไดแก ผูมีผิวแหงรางกายแตกออกเปนริ้ว. บทวา
โลเก นี้ เปนบทแสดงอารมณของกรุณาที่กลาวไวในบทวา
การุณิโก นี้. บทวา ต ม ไดแก ซึ่งดิฉันผูเปนเชนนั้น คือ ดิฉนั
ผูตั้งอยูในฐานะควรกรุณา โดยสวนเดียว ตามนัยที่กลาวไวแลว.
บทวา ทุคฺคต แปลวาถึงทุคคติ.
บทวา ภิกขฺ นู  อาโลป ทตฺวา ดังนี้เปนตน เปนเครื่องแสดง
อาการที่พระเถระทําความกรุณาแกตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ภตฺต ไดแก ขาวสุก, อธิบายวา โภชนะอันเปนทิพย. บทวา
วสฺสสต ทส ไดแก รอยป ๑๐ ครั้ง อธิบายวา ๑,๐๐๐ ป. ก็คํานี้
เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ แปลวา ตลอด.
มีวาจาประกอบความวา บทวา ภฺุชามิ กามกามินี อเนกรสพฺยฺชน
ความวา ดิฉันประกอบดวยสิ่งที่นาตองการ แมอื่น ๆ จึงบริโภค
อาหารมีกับขาวมีรสตาง ๆ.
ดวยคําวา โจฬสฺส นี้ นางเปรตแสดงเฉพาะบุญอันสําเร็จ
ดวยทาน ซึง่ มีผานั้นเปนอารมณ โดยมุงเอาไทยธรรมเปนหลัก .
บทวา วิปาก ปสฺส ยาทิส ไดแก ขอทานจงดูผลกลาวคือวิบาก
ของการถวายผาเปนทานนั้นเถิด. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา ก็
ผลนั้นเปนเชนไร นางเปรตจึงกลาวคําวา ยาวตา นนฺทราชสฺส
ดังนี้เปนตน.
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ในคํานั้น ใคร ชื่อวา นันทราชาองคนี้ ไดยินวา ในอดีตกาล
ในหมูมนุษยผูมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป มีกฏมพีชาวเมืองพาราณสี
คนหนึ่ง เทีย่ วเดินเลนในปา ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่ง
ที่ในปา. พระปจเจกพุทธเจารูปนั้น กําลังทําจีวรอยูในปานั้น
เมื่อผาอนุวาตไมพอ ก็เริ่มจะพับเก็บ. กุมพีนนั้ เห็นดังนั้นจึง
กลาววา ทานทําอะไรขอรับ แมทานจะไมพูดอะไร ๆ เพราะทาน
เปนผูมักนอย ก็รูวาทําผาจีวรไมพอ จึงวางผาหมของตน ที่ใกล
เทาของพระปจเจกพุทธเจาแลวก็ไป. พระปจเจกพุทธเจา ถือเอา
ผาอุตราสงคนั้นมาใชเปนผาอนุวาตทําจีวรหม. ในเวลาสิน้ ชีวิต
กฏมพีนั้น ตายไปเกิดในภพดาวดึงส เสวยทิพยสมบัติอยูในภพ
ดาวดึงสนั้นตลอดชั่วอายุ จุติจากภพดาวดึงสนั้นไปบังเกิดในตระกูล
อํามาตย บานหนึ่ง ในทีป่ ระมาณ ๑ โยชน จากเมืองพาราณสี.
ในเวลาเขาเจริญวัย ไดมกี ารปาวรองงานนักขัตตฤกษ
ในบานนั้น เขาพูดกะมารดาวา คุณแม จงใหผาสาฎกแกฉันบาง
ฉันจักเลนงานนักขัตฤกษ. มารดาไดนําเอาผาที่ซักไวสะอาด
ดีออกมาให. เขาพูดวา ผาผืนนี้ เนื้อหยาบจะแม. มารดาจึงได
นําผาอื่นมาให, แมผาผืนนั้น เขาก็ปฏิเสธเสียอีก. ลําดับนั้น
มารดาจึงกลาวกะเขาวา พอเอย พวกเราเกิดในเรือนที่ไมมีบุญ
จะไดผาที่เนื้อละเอียดกวานี้. เขากลาววา ฉันจะไปยังที่ที่จะได
นะแม. มารดากลาววา ไปเถอะลูก แมปรารถนาจะใหเจาได
ราชสมบัติ ในเมืองพาราณสีในวันนี้แหละ. เขารับพรแลว ไหว
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มารดา ทําปทักษิณแลวกลาววา ฉันไปดูแม. แมกพ็ ูดวา ไปเถอะ
ลูก. ไดยินวา มารดานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา เขาจักไปไหน
เขาก็จักนั่งอยูในเรือนนี้ หรือ เรือนนั้น. สวนเขาถูกนิยามแหงบุญ
ตักเตือนอยู จึงออกจากบานไปเมืองพาราณสีแลว นอนคลุม ศีรษะ
บนแผนศิลาอันเปนมงคล. ก็วันนัน้ เปนวันที่พระเจาพาราณสี
สวรรคตได ๗ วัน.
พวกอํามาตยและปุโรหิต พากันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ดวย นั่งปรึกษากันที่พระลานหลวงวา พระราชา มีพระราชธิดา
๑ พระองค, แตพระราชโอรสไมมี, ราชสมบัติที่ไมมีพระราชา
ครอบครอง ยอมตั้งอยูไมได, พวกเราจักปลอยบุษยรถ (รถสีขาว)
ไป. มีสีเหมือนดอกโกมุทเทียมรถแลว วางเครื่องราชกกุธภัณฑ
๕ อยาง มีเศวตฉัตรเปนประธาน วางไวในรถนั่นแหละ แลวปลอย
รถไป ใหประโคมดนตรีตามมาขางหลัง. รถออกจากประตูดาน
ทิศตะวันออก ไดมุงตรงไปยังพระราชอุทยาน. อํามาตยบางพวก
กลาววา รถมุงหนาไปทางอุทยาน เพราะความเคยชิน, พวกเรา
จะใหกลับ. ปุโรหิตกลาวคานวา อยาใหกลับเลย. รถทําปทักษิณ
กุมารแลว ทําทาจะขึ้นก็ไดหยุดเสีย. ปุโรหิต ดึงชายผาหมออก
ตรวจดูฝาเทาทั้ง ๒ ขาง กลาววา ทวีปนี้ จงยกไว กุมารนี้สมควร
เพื่อจะครอบครองเอกราช ในทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอย ๒,๐๐๐
เปนบริวาร ดังนี้แลว จึงใหประโคมดนตรีขึ้น ๓ ครั้งวา จงประโคม
ดนตรี จงประโคมอีก.
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ลําดับนั้น กุมารเปดหนาแลดูแลวกลาววา พอทั้งหลาย
พวกทานพากันมา ดวยการงานอะไร. พวกอํามาตยกลาววา
ขาแตสมมุติเทพ ราชสมบัติถึงแกทาน. กุมารถามวา พระราชา
ของพวกทานไปไหนเสียเลา ? พวกอํามาตยกลาววา ทิวงคต
เสียแลวนาย. กุมารถามวา ลวงไปกี่วันแลว ? พวกอํามาตย
กลาววา วันนี้เปนวันที่ ๗. กุมารถามวา พระราชโอสร พระราชธิดา
ไมมีดอกหรือ ? พวกอํามาตยกลาววา มีแตพระราชธิดา พระราชโอรสไมมี. กุมารกลาววา ถาอยางนั้น เราจักครอบครอง
ราชสมบัติ. พวกอํามาตยเหลานั้น พากันทํามณฑปสําหรับอภิเษก
ในทันทีทันใด แลวประดับพระราชธิดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
แลว นํามายังพระราชอุทยาน ทําการอภิเษกกุมาร.
ลําดับนั้น พวกอํามาตย นอมนําผามีคาแสนหนึ่ง เขาไป
ถวายพระราชกุมารผูอภิเษกแลวนั้น. พระราชาพระองคใหมนั้น
ตรัสถามวา นี่อะไรกันพอ ? พวกอํามาตยกราบทูลวา ผาสําหรับ
นุงพระเจาขา. พระราชารับสั่งวา ผาเนื้อหยาบมิใชหรือ พอ.
พวกอํามาตยทูลวา ขาแตสมมุติเทพ ในบรรดากระบวนผาที่พวก
มนุษยใชสอยกัน ผาที่ละเอียดกวานี้ไมมี พระเจาขา. พระราชา
ตรัสถามวา พระราชาพระองคเกาของพวกทาน ทรงนุงผาเห็น
ปานนี้หรือ ? พวกอํามาตยทูลวา พระเจาขา ขาแตสมมุติเทพ.
พระราชาตรัสวา พระราชาของพวกทานเห็นจะไมมีบุญ พวก
ทานจงนําเอาพระเตาทองมา เราจักไดผา. พวกอํามาตย จึงนํา
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เอาพระเตาทองมา. พระราชาเสด็จลุกขึ้นลางพระหัตถ ดวย
พระองค บวนพระโอษฐ แลวเอาพระหัตถกอบน้ํา สาดไปทาง
ทิศตะวันออก. ในคราวนั้น ตนกัลปพฤกษ ๘ ตน ทําลาย
แผนดินหนาผุดขึ้น. ทรงกอบน้ําอีกแลวสาดไปในทิศใต ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ ทรงสาดไปทั้ง ๔ ทิศ อยางนี้ ดวยประการฉะนี้ ตน
กัลปพฤกษทศิ ละ ๘ ตน ๘ ตน รวมเปน ๓๒ ตน ผุดขึ้น
ทั่วทุกทิศ. บางอาจารยกลาววา ตนกัลปพฤกษผุดขึ้น ๖๔ ตน
โดยแบงเปนทิศละ ๑๖ ตน. พระราชาทรงนุงผาทิพยผืนหนึ่ง
หมผืนหนึ่งแลวตรัสวา พวกทานจงเที่ยวตีกลองปาวประกาศวา
ในแวนแควนของพระเจานันทราช พวกผูหญิงที่กรอดาย ไมตอง
กรอดาย ดังนี้แลว จึงใหยกเศวตฉัตรขึ้น ทรงตกแตงประดับ
ประดา เสด็จขึ้นคอชางตัวประเสริฐ เขาพระนคร ขึ้นสูปราสาท
แลว เสวยมหาสมบัติ.
เมื่อเวลาลวงไปอยางนี้ วันหนึ่ง พระเทวีเห็นสมบัติของ
พระราชาแลว ทรงแสดงอาการแหงความกรุณาวา พุทโธ
ทานผูมีตปะ และถูกยอนถามวา นีอ่ ะไรกัน พระเทวี จึงทูลวา
ขาแตสมมุติเทพ สมบัตขิ องพระองคใหญยิ่ง พระองคไดกระทํา
กรรมอันงามไวในอดีตกาล, บัดนี้ ไมทรงทํากุศลไวเพื่อประโยชน
แกอนาคตกาล. พระราชาตรัสวา เราจะใหแกใคร ไมมีทานผูมีศีล.
พระเทวีกราบทูลวา ขาแตสมมุติเทพ ชมพูทวีป ไมวางเปลา
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จากพระอรหันตทั้งหลาย ขอพระองคทรงจักเตรียมทานไวเทานั้น
หมอมฉันจักไดพระอรหันต: ในวันรุง ขึ้น พระราชาสั่งใหตระเตรียม
ทานอันควรแกคามากไว. พระเทวีทรงอธิษฐานวา ถาในทิศนี้
มีพระอรหันตไซร ขอนิมนตมารับภิกษาหารของดิฉันทั้งหลาย
ในที่นี้เถิด แลวทรงนอนราบผินหนาไปทางทิศเหนือ. เมื่อพระเทวี
นอนลงเทานั้น บรรดาพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ผูเปนพระราชโอรสของนางปทุมวดี ซึ่งอยูในปาหิมพานต พระมหาปทุมปจเจกพุทธเจา ผูเปนพี่ชาย เรียกพระปจเจกพุทธเจาผูนองชาย
มาวา ทานผูนิรทุกข พระเจานันทราชนิมนตพวกทาน ขอพวกทาน
จงรับนิมนตของพระองคเถิด. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น รับ
นิมนตแลว เหาะไปทันที แลวลงทีป่ ระตูดานทิศเหนือ. พวกมนุษย
กราบทูลแตพระราชาวา ขาแตสมมุติเทพ พระปจเจกพุทธเจา
๕๐๐ องคมาแลว. พระราชาพรอมกับพระเทวีเสด็จมาไหว รับ
บาตรแลวนิมนตใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ขึ้นยังปราสาท
ถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น บนปราสาท ในเวลาเสร็จ
ภัตตกิจ พระราชาทรงหมอบที่ใกลเทาของพระสังฆเถระ พระเทวี
ทรงหมอบที่ใกลเทาของพระสังฆนวกะ ใหทรงกระทําปฏิญญาวา
พระผูเปนเจาทั้งหลาย จักไมลําบากดวยปจจัย ขาพเจาทั้งหลาย
จักไมเสื่อมจากบุญ ขอทานทั้งหลายจงใหปฏิญญาแกขาพเจา
ทั้งหลาย เพื่อจะอยูในที่นี้ ดังนี้ แลวใหสรางสถานที่อยูในพระราชอุทยาน บํารุงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ตลอดชั่วอายุ
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เมื่อพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ปรินิพพานแลว ใหเลนสาธุกีฬา
แลว ใหทาํ การฌาปนกิจดวยไมหอมเปนตน แลวใหเก็บธาตุ
บรรจุเปนพระเจดีย เกิดความสังเวชวา ความตายยังมีแกทาน
ผูมีอานุภาพมาก แมเห็นปานนี้ จะปวยกลาวไปใยถึงคนเชน
พวกเราเลา จึงทรงตั้งพระราชโอรสองคใหญ ไวในราชสมบัติ
สวนพระองคเองทรงผนวชเปนดาบส. ฝายพระเทวีคิดวา เมื่อ
พระราชา ทรงผนวชแลว เราจักทําอะไร ดังนี้ จึงทรงผนวช.
แมทั้ง ๒ พระองคก็อยูในพระราชอุทยาน ทําฌานใหบังเกิดแลว
ยับยั้งอยูดวยความสุขในฌาน ในเวลาสิ้นอายุ บังเกิดในพรหมโลก.
ไดยินวา พระเจานันทราชนั้น ไดเปนพระมหากัสสปเถระ พระ
สาวกผูใหญ แหงพระศาสดา ของเราทั้งหลาย. พระอัครมเหสี
ของพระเจานันทราชนั้น ไดเปนผูชื่อวา ภัททากาปลานี.
ก็พระเจานันทราชนี้ทรงนุงหมผาทิพย ดวยพระองคเอง
ถึง ๑๐,๐๐๐ ป ทรงทําแวนแควนของพระองคทั้งหมดทีเดียว
ใหเปนเหมือนอุตตรกุรุทวีป ไดใหผาทิพยแกพวกมนุษยผูมาถึง
แลว ๆ. นางเปรตนั้นหมายเอาความสําเร็จผาทิพยนี้นั้น และความ
สําเร็จแหงผาทั้งปวง จึงกลาววา ยาวตา นนฺทราชสฺส วิชิตสฺมึ
ปฏิจฺฉทา วัตถุเครื่องปกปดในแวนแควนของพระเจานันทราช
มีประมาณเทาไร. บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิชิตสฺมึ แปลวา
ในแวนแควน. บทวา ปฏิจฺฉทา ไดแก ผาทั้งหลาย. จริงอยู ผา
เหลานั้น เขาเรียกวา ปฏิจฉทา เพราะเปนเครื่องปกปด.
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บัดนี้ นางเปรตนั้น เมื่อจะแสดงวา บัดนี้ ความสําเร็จ
ของเราไพบูลยกวาความสําเร็จของพระเจานันทราช จึงกลาวคํา
มีอาทิวา ขาแตทานผูเจริญ ผาและเครื่องปกปดของเรา มากกวา
ผาของพระเจานันทราชนั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต
ความวา ผาและเครื่องปกปดของเรา ยังมากกวาผาอันเปนเครื่อง
หวงแหนของพระเจานันทราช บทวา วตฺถานจฺฉาทนานิ ไดแก
ผาสําหรับนุงและผาสําหรับหม. บทวา โกเสยยกมฺพลียานิ
ไดแก ผาไหมและผากัมพล. บทวา โขมกปฺปาสิกานิ ไดแก
ผาเปลือกไมและผาอันสําเร็จดวยฝาย.
บทวา วิปุลา ไดแก กวางทั้งสวนยาวและสวนกวาง.
บทวา มหคฺฆา ไดแก มากโดยมีคามาก คือ ควรแกคามาก.
บทวา อากาเสวลมฺพเร ไดแก หอยไวบนอากาศนั้นเอง. บทวา
ย ย หิ มนโส ปย มีวาจาประกอบความวา เราถือเอาผาที่เรา
พอใจแลวนุงและหม.
บทวา ถาลกสฺส จ ปานีย วิปาก ปสฺส ยาทิส ไดแก
น้ําดื่มพอเต็มขันที่เขาให คือ ที่เขาอนุโมทนา. ก็นางเปรตเมื่อ
จะแสดงวา ทานจงดูวิบากของน้ําดื่มนั้น เชนใด คือมีมากเพียงใด
จึงกลาวคํามีอาทิวา คมฺภีรา จตุรสฺสา จ. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา คมฺภรี า แปลวา หยั่งไมถึง. บทวา จตุรสฺสา แปลวา มี
ทรวดทรง ๔ เหลีย่ ม. บทวา โปกฺขรฺโ ไดแก สระโบกขรณี.
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บทวา สุนิมมฺ ิตา ไดแก เนรมิตดวยดีดวยอานุภาพแหงกรรม
นั่นเอง.
บทวา เสโตทกา แปลวา น้ํามีสีขาว. คือ เกลื่อนกลนไปดวย
ทรายขาว. บทวา สุปปฺ ติตฺถา แปลวา ทางาม. บทวา สีตา
ไดแก น้ําเย็น. บทวา อปฺปฏิคนฺธิยา แปลวา มีกลิ่นหอมระรื่น
เวนจากกลิ่นปฏิกูล. บทวา วาริกิชฺ กฺขปูริตา ความวา เต็มไปดวย
น้ําอันดารดาษ ดวยเกษรดอกบัว และบัวสายเปนตน.
บทวา สห ตัดเปน สา อห แปลวา เรานั้น. บทวา รมามิ
แปลวา ประสบความยินดี. บทวา กีฬามิ ไดแก บําเรออินทรีย.
บทวา โมทามิ ไดแก เปนผูบันเทิงดวยโภคสมบัติ. บทวา
อกุโตภยา แปลวา ไมเกิดภัยแมแตที่ไหน ๆ คือ เราเปนผูมีเสรี
อยูอยางเปนสุข. บทวา ภนฺเต วนฺทติ ุมาคตา ความวา ทานผูเจริญ
ดิฉันมา คือเขามาหาทานผูเปนเหตุใหไดทิพยสมบัตินี้. ก็ในที่นี้
คําใดที่ขาพเจาไมไดจําแนกไวโดยอรรถ คํานั้น ขาพเจาไดกลาว
ไวแลวในที่นั้น ๆ แล.
เมื่อนางเปรตกลาวอยางนั้น ทานพระสารีบุตรแสดงความนั้น
โดยพิสดาร ในเมื่อพวกคนชาวบานทั้ง ๒ คือ บานอิฏฐกวดี และ
บานทีฆราชี ผูมายังสํานักตน ใหพวกเขาสลดใจ ใหพนจาก
สงสารและกรรมชั่ว ใหตั้งอยูในภาวะเปนอุบาสก. เรื่องนั้นปรากฏ
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แลวในหมูภิกษุ. ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแกพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปตติเหตุ
แลวทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว เทศนานั้นไดมี
ประโยชนแกมหาชนแล.
จบ อรรถกถาสังสารโมจกเปติวัตถุที่ ๑
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๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ

วาดวยนางเปรตเคยเปนมารดาพระสารีบุตร
พระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งวา
[๙๙]
ดูกอนนางเปรตผูผอมมีแตซี่โครง ทาน
เปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม
มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ทานเปนใครหรือ
มายืนอยูในที่นี้.
นางเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนดิฉันเปนมารดาของทาน ในชาติ
อืน่ ๆ ดิฉันเขาถึงเปตวิสัย เพียบพรอมไปดวย
ความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิว
ครอบงําแลว ยอมกินน้ําลาย น้ําตก เสมหะอัน
เขาถมทิ้งแลว และกินมันเหลวแหงซากศพที่เขา
เผาอยูที่เชิงตะกอน กินโลหิตของหญิงทั้งหลาย
ทีค่ ลอดบุตรและโลหิตแหงบุรุษทั้งหลายที่ถูก
ตัดมือ เทา และศีรษะ ที่เปนแผล กินเนื้อ เอ็น
และขอมือขอเทาเปนตนของชายหญิง กินหนอง
และเลือดแหงปศุสัตวและมนุษยทั้งหลาย ไมมี
ที่พึ่ง ไมมีที่อยูอาศัย นอนบนเตียงของคนตาย
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ซึ่งเขาทิ้งไวในปาชา ลูกเอย ขอลูกจงใหทานแลว
ทิศสวนบุญมาใหแมบาง ไฉนหนอ แมจึงจะพน
จากการกินหนองและเลือด.
ทานพระสารีบุตรเถระผูมีจิตอนุเคราะห
ไดฟงคําของมารดาแลว จึงปรึกษากับทานพระโมคคัลลานเถระ ทานพระอนุรุทธะ และทาน
พระกัปปนะ แลวใหสรางกุฎี ๔ หลัง แลวถวาย
กุฎี ทั้งขาวและน้ําแกสงฆผูมาจากทิศทั้ง ๔ อุทิศ
สวนกุศลไปใหมารดา ในทันใดนั้นเอง วิบาก คือ
ขาว นําและผาก็เกิดขึ้น นีเ้ ปนผลแหงทักษิณา
ภายหลังนางมีรางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหม
ผาอันมีคายิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับดวยวัตถาภรณอันวิจิตรเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานเถระ.
ทานพระมหาโมคคัลลานเถระจึงถามวา
ดูกอนนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่ง
นัก สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู ดุจดาว
ประกายพรึก ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรม
อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะ
กรรมอะไร และโภคะทุกสิ่งทุกอยางอันเปนที่
พอใจ ยอมบังเกิดแกทานเพราะกรรมอะไร ดู
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กอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว อนึ่ง
ทานมีอานุภาพรุงเรื่องและมีรัศมีกายสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร.
นางเทพธิดานั้นตอบวา
เมื่อกอน ดิฉันเปนมารดาของทานพระ
สารีบุตรเถระ ในชาติอื่น ๆ เกิดในเปตวิสัย
เพียบพรอมไปดวยความหิวและความกระหาย
เมื่อถูกความหิวครอบงําแลว จึงกินน้ําลาย น้ํามูก
เสมหะอันเขาถมทิ้งไว และกินมันเหลวแหงซาก
ศพ ที่เขาเผาอยูบนเชิงตะกอน กินโลหิตของหญิง
ที่คลอดบุตร และโลหิตแหงบุรุษทั้งหลายซึ่งถูก
ตัดมือ เทา และศีรษะ ที่เปนแผล กินเนื้อ เอ็น
ขอมือและขอเทาของชายหญิง กินหนองและ
เลือดของปศุสัตวและมนุษย ดิฉันไมมีที่พึ่ง ไมมี
ที่อยูอ าศัย นอนบนเตียงของคนตาย ที่เขาทิ้งไว
ในปาชา ดิฉันเปนผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ บันเทิง
อยู เพราะทานของทานพระสารีบุตร ขาแตทาน
ผูเจริญ ดิฉันมาตรงนี้ เพื่อจะไหวทานพระสารีบุตรผูเปนนักปราชญ มีความกรุณาในโลก.
จบ สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุที่ ๒
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อรรถกถาสาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุที่ ๒
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูที่พระเวฬุวันมหาวิหาร
ทรงปรารภนางเปรตผูมารดาของทานพระสารีบุตรเถระ โดยชาติ
ที่ ๕ แตปจจุบันชาตินี้ จึงตรัสคาถานี้มีคําเริ่มตนวา นคฺคา
ทุพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
วันหนึ่ง ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระอนุรุทธะ และทานพระกัปปนะ ไดอยูในราวปาแหงหนึ่ง
ไมไกลแตกรุงราชคฤห. ก็สมัยนั้นแล ในกรุงพาราณสี มีพราหมณ
คนหนึ่ง เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เปนดุจบอที่ดื่มกิน
ของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ไดให
สิ่งของมีขาว น้ํา ผา และที่นอนเปนตน และเมื่อจะให ยอมปฏิบัติ
ตามความพอใจทุกอยาง ตามลําดับของการใหมีน้ําลางเทา และ
ผาเช็ดเทาเปนตน ตามเวลาและตามความเหมาะสมแกคนผูมาถึง
แลว ๆ. ในเวลากอนอาหารไดอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยขาวและ
น้ําเปนตน โดยเคารพ. เธอเมื่อจะไปถิ่นอื่นจึงกลาวกะภรรยาวา.
นางผูเจริญ เธออยาไดทําทานวิธีนี้ตามที่บัญญัติใหเสื่อมเสีย
จงหมั่นดํารงไวโดยเคารพ. ภรรยารับคําแลว พอสามีหลีกไป
เทานั้น ก็ตัดขาดวิธีที่บัญญัติไวเพื่อภิกษุทั้งหลาย เปนอันดับแรก
แตเมื่อคนเดินทางเขาไปเพื่ออยูอาศัย ก็แสดงศาลาที่เกาที่ทอดทิ้ง
ไวหลังเรือนดวยคําวา พวกทานจงอยูที่ศาลานี้. เมื่อคนเดินทาง
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มาในที่นั้นเพื่อตองการขาวและน้ําเปนตน จึงกลาววา จงกินคูถ
ดื่มมูตร ดืม่ โลหิต กินมันสมองของมารดาทาน แลวจึงระบุชื่อ
ของสิ่งที่ไมสะอาด นาเกลียด แลวถมน้ําลาย
สมัยตอมา นางทํากาละแลว อันอานุภาพกรรมซัดไป บังเกิด
ในกําเนิดเปรต เสวยทุกขอันเหมาะสมแกวจีทุจริตของตน หวน
ระลึกถึงความสัมพันธกันในชาติกอน มีความประสงคจะมายัง
สํานักของทานพระสารีบุตร จึงถึงประตูวิหาร. เทวดาผูสิงอยู
ที่ประตูวิหารของทานพระสารีบุตรนั้น หามเขาวิหาร. ไดยินวา
นางเปรตนั้นไดเคยเปนมารดาของพระเถระ ในชาติที่ ๕ แตปจจุบัน
ชาตินี้. เพราะฉะนั้น เธอจึงกลาวอยางนี้วา ดิฉันเปนมารดาของ
พระผูเปนเจาสารีบุตรเถระ ในชาติที่ ๕ แตปจจุบันชาติ ขอทาน
จงใหดิฉันเขาประตู เพื่อเยี่ยมพระเถระ. เทวดาไดฟงดังนั้นจึง
อนุญาตใหนางเขาไป นางครั้นเขาไปแลวไดยืนอยู ณ ทีส่ ุดที่
จงกรมแสดงตนแกพระเถระ. พระเถระครั้นไดเห็นนางเปรตนั้น
เปนผูมีใจอันความกรุณาตักเตือน จึงถามดวยถาคาวา
ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด
ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูกอนนาง
ผูซูบผอม มีแตซี่โครง ทานเปนใครหรือ จึงมา
ยืนอยูในที่นี้.
นางเปรตนั้นถูกพระเถระถาม เมื่อจะใหคําตอบจึงไดกลาว
ถาคา ๕ คาถา ความวา
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เมื่อกอนดิฉันเปนมารดาของทาน ในชาติ
อื่น ๆ ดิฉันเขาถึงเปตวิสัย เพียบพรอมไปดวย
ความหิว และความกระหาย เมื่อถูกความหิว
ครอบงํา ยอมกินน้ําลาย น้ํามูก เสมหะ ที่เขาถม
ทิ้ง และกินมันเหลวของซากศพ ที่เขาเผาที่เชิง
ตะกอน กินโลหิตของพวกหญิงที่คลอดบุตร และ
โลหิตของพวกบุรุษที่ถูกตัดมือ เทา และศีรษะ
ที่เปนแผล กินเนื้อ เอ็น และขอมือขอเทาเปนตน
ของชายหญิง กินหนองและเลือดของปศุสัตว
และมนุษยทั้งหลาย ไมมีทเี่ รน ไมมีที่อยูอาศัย
นอนบนเตียงของคนตายที่เขาทิ้งไวในปาชา ลูก
เอย ขอลูกจงใหทานแลวอุทิศสวนบุญแกเราบาง
ไฉนหนอแมจึงจะพนจากการกินหนองและเลือด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อห เต สกิยา มาตา ความวา
เราเองเปนมารดาของทานโดยกําเนิด. ดวยคําวา ปุพฺเพ อฺาสุ
ชาตีสุ นี้ พึงเห็นวา เราไมใชจะเปนมารดาแมแตในชาตินี้ โดย
ที่แทในชาติกอน คือ ในชาติอื่น ๆ เราก็ไดเปนมารดาในชาติที่ ๕
แตชาติปจจุบันนี้. บทวา อุปปนฺนา เปตฺติริสย ความวา เขาถึง
เปตโลกโดยปฏิสนธิ. บทวา ขุปฺปปาสสมปฺปตา แปลวา ถูกความหิว
และความกระหายครอบงํา อธิบายวา ถูกความหิวและความกระหาย
ครอบงําอยูไมขาดระยะ.
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บทวา ฉฑฺฑิต ไดแก เปนเดน อธิบายวา อันเขาคายกลัว.
บทวา ขิปต ไดแก มลทินที่ออกจากปากพรอมกับอาหารที่เขาทิ้ง.
บทวา เขฬ แปลวา การถมน้ําลาย. บทวา สงฺฆาณิก ไดแก มลทิน
ที่ไหลออกจากสมอง แลวไหลออกทางจมูก. บทวา สิเลสุม ไดแก
เสมหะ. บทวา วสฺจ ฑยฺหมานาน ไดแก น้ํามันเหลวของซากศพ
ที่ถูกเผาบนเชิงตะกอน. บทวา วิชาตานฺจ. โลหิต ไดแก โลหิต
ของหญิงผูคลอด มลทินครรภทานสงเคราะหดวย จ ศัพท. บทวา
วณิกาน ไดแก แผลทีเ่ กิดขึ้นเอง. บทวา ย เชื่อมดวยบทวา
ย โลหิต. บทวา ฆานสีสจฺฉินนาน ไดแก โลหิตใด ของผูถูกตัดจมูก
และถูกตัดศีรษะ. มีวาจาประกอบความวา เรากินซึ่งโลหิตนั้น.
บทวา ฆานสีสจฺฉินฺนาน นี้ เปนหัวขอแหงเทศนา ดวยบทวา
ฆานสีสจฺฉินฺนาน นี้ พึงเห็นวา เพราะเหตุที่โลหิต แมของคนที่
ถูกตัดมือและเทาเปนตน เราก็กินเหมือนกัน อนึ่งดวยบทวา วณิกาน
นี้ พึงเห็นวา ทานสงเคราะหเอาโลหิตของคนที่ถูกตัดมือและเทา
เปนตนแมเหลานั้น. บทวา ขุทาปเรตา ไดแก เปนผูถูกความหิว
ครอบงํา. ดวยบทวา อิตถฺ ีปุริสนิสฺสิต นี้ ทานแสดงวา เราจะกิน
หนัง เนื้อ เอ็น และหนองเปนตน ที่อาศัยรางกายของสตรีและ
บุรุษ และอยางอื่นตามที่กลาวแลว.
บทวา ปสูน ไดแก แหงแพะ โค และกระบือ เปนตน. บทวา
อเลณา แปลวา ไมมีทพี่ ึ่ง. บทวา อนคารา แปลวาไมมีที่อยู.
บทวา นีลมฺจปรายนา ไดแก นอนบนเตียงที่สกปรก ที่เขาทิ้งไว
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ในปาชา. อีกอยางหนึ่ง พื้นที่ปาชาที่มากไปดวยเถาและถานเพลิง
ทานประสงคเอาวา นีล, อธิบายวา นอนทับพื้นที่ปาชานั้นนั่นแหละ
เหมือนนอนบนเตียง. บทวา อนฺวาทิสฺหิ เม ความวา ทาน
จงใหปตติทานอุทิศ โดยประการที่สวนบุญที่ใหแลวจะสําเร็จ
แกเราได. ทวา อปฺเปว นาม มุจฺเจยฺย ปุพฺพโลหิตโภชนา ความวา
ไฉนหนอ เราพึงพนจากชีวิตเปรต อันมีหนองและเลือดเปนอาหาร
นั่นเพราะการอุทิศของทาน.
ทานพระสารีบุตรเถระ ไดสดับดังนั้นแลว ในวันที่สอง
จึงเรียกพระเถระ ๓ รูป มีทานพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตนมา
พรอมดวยพระเถระเหลานั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห
ไดไปถึงพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสาร. พระราชาเห็น
พระเถระแลว จึงถามถึงเหตุแหงการมาวา ทานขอรับ ทานมา
ทําไม ? ทานพระมหาโมคคัลลานะ จึงไดทูลเรื่องนั้นแดพระราชา
พระราชาตรัสวา โยมรูแ ลว แลวจึงละพระเถระ รับสั่งใหเรียก
อํามาตยผูสําเร็จราชการ ทรงพระบัญชาวา เธอจงสรางกุฎี ๔
หลังในที่นี้อันสมบูรณดวยรมเงาและน้ํา อันวิจิตร ไมไกลแตเมือง
และในภายในพระราชวัง ใหแบงเปน ๓ สวน โดยที่มีความพิเศษ
เพียงพอแลวใหรับกุฎี ๔ หลัง. และพระองคเองก็ไดเสด็จไปในที่นั้น
ไดทรงกระทําพระราชกรณียกิจที่ควรทํา. เมื่อกุฎีสําเร็จแลว
จึงใหตระเตรียมพลีกรรมทั้งหมด เขาไปตั้งขาวนําและผาเปนตน
และเครื่องบริขารทุกอยางที่สมควรแกภิกษุสงฆที่มาจากทิศ
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ทั้ง ๔ มี พระพุทธเจาเปนประธาน แลวมอบถวายสิ่งทั้งหมดนั้น
แตทานพระสารีบุตรเถระ. ลําดับนัน้ พระเถระ ไดถวายสิ่งทั้งหมด
นั้น แตภิกษุสงฆมาจากทิศทิ้ง ๔ มีพระพุทธเจาเปนประธาน
อุทิศแกนางเปรตนั้น. นางเปรตนั้น ไดอนุโมทนาสวนบุญนั้นแลว
บังเกิดในเทวโลก เปนผูพรั่งพรอมดวยสิ่งที่นาปรารถนาทุกอยาง
ในวันตอมา ก็ไดเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ไหวแลว
ยืนอยู. พระเถระสอบถามนางเปรตนั้น. นางเปรตนั้น ไดแจง
เหตุที่ตนเขาถึงความเปนเปรต และเขาถึงความเปนเทวดาอีก.
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา :ทานพระสารีบุตรเถระผูมีจิตอนุเคราะห
ไดฟงคําของมารดาแลว จึงปรึกษากับทานพระมหาโมคคัลลานะเถระ ทานพระอนุรุทธะและ
ทานพระกัปปนะ แลวใหสรางกุฏิ ๔ หลัง ถวาย
กุฎีทั้งขาวและน้ําแดพระสงฆมาจากทิศทั้ง ๔
อุทิศสวนกุศลไปใหแกมารดา. ในทันใดนั้นเอง
วิบากคือ ขาว น้ํา และผาก็เกิดขึ้น นี้เปนผลแหง
ทักษิณา ภายหลังนางมีรางกายบริสุทธิ์สะอาด
นุงหมผาอันมีคา ยิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับ
ดวยวัตถาภรณอันวิจิตร เขาไปทาทานพระมหาโมคคัลลานะเถระ
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา ความวา
ไดถวาย คือมอบถวาย แกสงฆ ผูมาแตทิศทั้ง ๔. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ถามนางเปรตนั้นวา
ดูกอน นางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่ง
นัก สองสวางไสวไปทุกทิศ สถิตอยู ดุจดาว
ประกายพรึก. ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรม
อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะ
กรรมอะไร และโภคะทุกสิ่งทุกอยาง อันเปนที่
พอใจ ยอมบังเกิดแกทาน เพราะกรรมอะไร.
ดูกอน นางเทพธิดา ผูมีอานุภาพมาก
อาตมภาพขอถามทาน เมื่อทานเปนมนุษย ไดทํา
บุญอะไรไว อนึ่งทานมีอานุภาพรุงเรือง และมี
รัศมีกายสวางไสวไปทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญ
อะไร.
ลําดับนั้น นางเปรตจึงตอบโดยนัยมีอาทิวา ดิฉัน เปน
มารดาของทานพระสารีบุตร. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเถระ ไดกราบทูลเรื่องนั้น
แตพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําเรื่องนั้น
ใหเปนอัตถุปปตติเหติแลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูเขาถึง
พรอมแลว. เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชน ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุที่ ๒
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๓. มัตตาเปติวัตถุ

วาดวยผูด ุรายตายเปนนางเปรต
นางติสสาถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา
[๑๐๐] ดูกอนนางเปรตผูซูบผอมมีแตซี่โครง ทาน
เปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม มี
ตัวสพรั่งไปดวยเสนเอ็น ทานเปนใคร มายืนอยู
ในที่นี้.
นางเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน ทานชื่อติสสา สวนฉันชื่อมัตตา
เปนหญิงรวมสามีกับทาน ไดทํากรรมอันลามก
ไว จึงจากมนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก
นางติสสาถามวา
ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา
ใจ หรือ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร ทานจึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก.
นางเปรตนั้นตอบวา
ฉันเปนหญิงดุรายและหยาบคาย มักหึงหวง มีความตระหนี่ เปนคนโออวด ไดกลาววาจา
ชั่วกะทาน จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 166

นางติสสากลาว
เรื่องทั้งหมดนั้นเปนความจริง แมฉนั ก็รู
วา ทานเปนหญิงดุรายอยางไร แตอยากจะถาม
ทานทุกอยางหนึ่ง ทานมีสรีระเปอนฝุนเพราะ
กรรมอะไร.
นางเปรตนั้นตอบวา
ทานกับฉันพากันอาบน้ําแลว นุงหมผา
สะอาด ตบแตงรางกายแลว แตฉันแตงรางกาย
เรียบรอยยิ่งกวาทาน เมื่อฉันแลดูทานคุยอยูกับ
สามี ลําดับนั้น ความริษยาและความโกรธไดเกิด
แกฉนั เปนอันมาก ทันใดนัน้ ฉันจึงกวาดเอาฝุน
โปรยลงรดทาน ฉันมีสรีระเปอนดวยฝุน เพราะ
วิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องทั้งหมดนั้นเปนความจริง แมฉันก็รู
วา ทานเอาฝุนโปรยใดฉัน แตฉันอยากจะถาม
ทานสักอยางหนึ่ง ทานเปนหิดคันไปทั่วตัว
เพราะกรรมอะไร.
นางเปรตนั้นตอบวา
เราทั้งสองเปนคนหายา ไดพากันไปปา
สวนทานหายามาได แตฉันนําเอาผลหมามุยมา
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เมื่อทานเผลอ ฉันไดโปรยหมามุยลงบนที่นอน
ของทาน ฉันเปนหิดคันไปทั้งตัวเพราะวิบากแหง
กรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องทั้งหมดนั้นเปนความจริง แมฉันก็รู
วา ทานโปรยผลหมามุยลงบนที่นอนของฉัน แต
ฉันอยากจะถามทานสักอยางหนึ่ง ทานเปนผู
เปลือยกายเพราะกรรมอะไร.
นางเปรตนั้นตอบวา
วันหนึ่ง ไดมีการประชุมพวกมิตรสหาย
และญาติทั้งหลาย สวนทานไดรับเชิญ แตฉันซึ่ง
สามีกับทานไมมีใครเชิญ เมื่อทานเผลอฉันไดลัก
ผาของทานซอนเสีย ฉันเปนผูเปลือยกายเพราะ
วิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องทั้งหมดนั้นเปนความจริง แมฉันก็รู
วา ทานไดลักผาของฉันไปซอน แตฉันอยากจะ
ถามทานสักอยางหนึ่ง ทานมีกลิ่นกายเหม็นดัง
คูถ เพราะกรรมอะไร.
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นางเปรตนั้นตอบวา
ฉันไดลักของหอม ดอกไม และเครื่อง
ลูบไล อันมีคามากของทานทิ้งลงในหลุมคูถ บาป
นั้นฉันไดทําไวแลว ฉันมีกลิ่นกายเหม็นดังคูถ
เพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องทั้งหมดนั้นเปนความจริง แมฉันก็รู
วา บาปนั้นทานทําไวแลว แตฉันอยากจะถาม
ทานสักอยางหนึ่ง ทานเปนคนยากจนเพราะกรรม
อะไร.
นางเปรตนั้นตอบวา
ทรัพยสิ่งใดมีอยูในเรือน ทรัพยนนั้ ของเรา
ทั้งสองมีเทา ๆ กัน เมือ่ ไทยธรรมมีอยู แตฉัน
ไมไดทําที่พึ่งแกตน ฉันเปนคนยากจนเพราะ
วิบากแหงกรรมนั้น ครั้งนั้น ทานไดวากลาวตักเตือนฉัน หามไมใหทําบาปกรรมวา ทานจะไมได
สุคติ เพราะกรรมอันลามก.
นางติสสากลาววา
ทานไมเชื่อถือเราและริษยาเรา ขอทานจง
ดูวิบากแหงกรรมอันลามกเชนนี้ เมื่อกอนนาง
ทาสีและเครื่องอาภรณทั้งหลายไดดีแลวในเรือน
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ของทาน แตเดี๋ยวนี้ นางทาสีเหลานั้นพากันหอม
ลอมคนอื่น โภคะทั้งหลายยอมไมมแี กทานแน
แท บัดนี้ กฏมพีผูเปนบิดาของบุตรเรา ยังไปใน
ตลาดอยู ทานอยาเพิ่งไปจากที่นี้เสียกอน บางที
เขาจะใหอะไรแกทานบาง.
นางเปรตนั้นกลาววา
ฉันเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด
ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น การเปลือยกาย
และมีรูปรางนาเกลียดเปนตนนี้ เปนการยังความ
ละอายของหญิงทั้งหลายใหกําเริบ ขออยาให
กฏมพีไดเห็นฉันเลย.
นางติสสากลาววา
ถาอยางนั้น ฉันจะใหสิ่งไร หรือทําบุญ
อะไรใหแกทาน ทานจึงจะไดความสุขสําเร็จ
ความปรารถนาทั้งปวง.
นางเปรตนั้นกลาววา
ขอทานจงนิมนตภิกษุจากสงฆ ๔ รูป และ
จากบุคคล ๔ รูป รวมเปน ๘ รูป ใหฉันภัตตาหาร
แลวอุทิศสวนบุญใหฉัน เมื่อทําอยางนั้นฉันจึงจะ
ไดความสุข สําเร็จความปรารถนาทั้งปวง.
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นางติสสารับคําแลว นิมนตภิกษุ ๘ รูป
ใหฉันภัตตาหาร ใหครองไตรจีวรแลว อุทิศสวน
กุศลไปใหนางเปรต ขาว น้ําและเครื่องนุงหมอัน
เปนวิบาก ไดบังเกิดขึ้นในทันใดนั้นนั่นเอง นี้เปน
ผลแหงทักษิณา ในขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตมี
รางกายบริสทุ ธิ์สะอาด นุงหมผาอันมีคายิ่งกวา
ผาแควนกาสี ประดับดวยผาและอาภรณอันวิจิตร
เขาไปหานางติสสาผูรวมสามี.
นางติสสาจึงถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก
สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู ดุจดาวประกายพรึก ทานมีวรรณะเชนนี้ อิฐผลยอมสําเร็จ
แกทานในวิมานนี้ และโภคะทุกสิ่งทุกอยาง อัน
เปนที่พอใจ ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะกรรมอะไร
ดูกอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ฉันขอถาม
ทานเมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว อนึ่ง
ทานมีอานุภาพอันรุงเรื่อง และมีรศั มีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร.
นางมัตตาเทพธิดาตอบวา
เมื่อกอน ทานชื่อติสสา ฉันชื่อมัตตา เปน
หญิงรวมสามีกันกับทาน ฉันไดทํากรรมอันลามก
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ไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก ฉันอนุโมทนาทาน
ที่ทานใหแลว จึงไมมีภัยแตที่ไหน คุณพี่ ขอทาน
พรอมดวยญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิด คุณพี่
ผูงดงาม ทานจงประพฤติธรรมและใหทานใน
โลกนี้แลว จะเขาถึงฐานะอันไมเศราโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อันเปนที่อยูแหงทาววสวัสดี
ทานกําจัดมลทินคือความตระหนี่พรอมดวยราก
แลว อันใคร ๆ ไมติเตียนได จักเขาถึงโลก
สวรรค.
จบ มัตตาเปติวัตถุที่ ๓
อรรถกถามัตตาเปติวัตถุที่ ๓
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภนางเปรตชื่อวา มัตตา จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา
นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี ไดมีกฎมพีผูหนึ่ง เปนคนมีศรัทธา
มีความเลื่อมใส. แตภริยาของเขา ไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส
มักโกรธและเปนหมัน โดยชื่อมีชื่อวา มัตตา. ลําดับนั้น กฏมพีนั้น
เพราะกลัววงศสกุลจะขาดศูนย จึงไดนําหญิงอื่นชื่อวา ติสสา
มาจากสกุลเสมอกัน. นางเปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใส ทั้งเปน
ที่รัก เปนที่ชอบใจของสามี. ไมนานนัก นางก็ตั้งครรภ โดยลวงไป
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๑๐ เดือน นางจึงคลอดบุตรคนหนึ่ง บุตรคนนัน้ มีชื่อวา ภูตะ.
นางเปนแมบาน อุปฏฐากภิกษุ ๔ รูป โดยเคารพ, สวนหญิงหมัน
ริษยานาง.
วันหนึ่ง หญิงทั้งสองคนนั้น สระผม ไดยินผมเปยกอยูแลว.
กฎมพีมีความเสนหาผูกพันในนางชื่อวา ติสสา ดวยอํานาจคุณ
ความดี มีใจฟูขึ้น ไดยินเจรจามากมาย กับนางติสสานั้น. นางมัตตา
อดทนตอเหตุการณนั้นไมได ถูกความริษยาครอบงํา จึงเอาหยากเหยื่อที่กวาดสุมไวในเรือนมาโปรยลงบนกระหมอมของนางติสสา.
สมัยตอมา นางมัตตา ทํากาละแลว บังเกิดในกําเนิดเปรต เสวย
ทุกข ๕ ประการ เพราะพลังแหงกรรมของตน. ก็ทุกขนั้น จะรูได
ตามพระบาลีนั่นเอง. ภายหลัง ณ วันหนึ่ง นางเปรตนั้น เมื่อการ
กอกรรมผานไป จึงแสดงตนแกนางติสสา ผูกําลังอาบน้ํา อยู
ดานหลังเรือน. นางติสสา เห็นนางนั้น จึงสอบถามดวยคาถาวา :ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด
ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูกอนนาง
ผูซูบผอม มีแตซี่โครง ทานเปนใครมายืนอยูใน
ที่นี้.
ฝายนางเปรต ไดใหคําตอบดวยคาถาวา :เมื่อกอน ฉันชื่อมัตตา ทานชื่อติสสา เปน
หญิงรวมสามีกับทาน ไดทํากรรมชั่วไว จึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปยังเปตโลก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อห มตฺตา ตุว ติสฺสา ความวา
ดิฉันชื่อมัตตา, ทานชื่อติสสา. บทวา ปุเร แปลวา ในอัตภาพ
กอน. บทวา เต ความวา ดิฉันไดเปนผูรวมสามีกับทาน. นางติสสา
จึงถามถึงกรรมที่เขาทําไว ดวยคาถาอีกวา :ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา
ใจ เพราะวิบากของกรรมอะไร ทานจึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปยังเปตโลก.
ฝายนางเปรตจึงบอกกรรมที่ตนทําไว ดวยคาถาอีกวา :ดิฉันเปนหญิงดุราย และหยาบชา มัก
ริษยา ตระหนี่ โออวด ไดกลาววาจาชั่วกะทาน
ไว จึงจากมนุษยโลกนี้ ไปยังเปตโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จณฺฑี แปลวา ผูมักโกรธ.
บทวา ผรุสา แปลวา ผูมักกลาวคําหยาบ. บทวา อาสึ แปลวา
ไดเปนแลว. บทวา ตาห ตัดเปน ต อห. บทวา ทุรุตฺต แปลวา กลาว
คําชั่ว คือ คําที่ไมมีประโยชน. เบือ้ งหนาแตนี้ไป หญิงทัง้ สอง
คนนั้น ไดประกาศคาถาวาดวยการกลาวและการกลาวโตตอบกัน
เทานั้นวา :ติสสา : เรื่องทั้งหมดนั้น แมฉนั ก็รูวาทานเปนคนดุรายอยางไร
แตอยากจะถามทานสักอยางหนึ่งวา ทานมีสรีระเปอน
ฝุน เพราะกรรมอะไร.
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นางเปรต :

ทานกับฉันพากันอาบน้ําแลว นุงหมผาสะอาด ตบแตง
รางกายแลว แตฉันแตงรางกายเรียบรอยยิ่งกวาทาน
เมื่อฉันแลดูทานคุยอยูกับสามี ลําดับนั้น ความริษยา
และความโกรธ ไดเกิดแกฉันเปนอันมาก ทันใดนั้น ฉัน
จึงกวาดเอาฝุนโปรยรดทาน ฉันมีรางกายเปอนฝุน
เพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
ติสสา :
เรื่องทั้งหมดนั้นเปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานเอาโปรย
โปรยใสฉัน แตฉันอยากจะถามทานสักอยางหนึ่ง ทาน
เปนหิดคันไปทั้งตัว เพราะกรรมอะไร
นางเปรต : เราทั้งสอง เปนคนหายา ไดพากันไปปา สวนทานหา
ยามาได แตฉันนําเอาผลหมามุยมา เมื่อทานเผลอ ฉัน
ไดโปรยหมามุยนั้นลงบนที่นอนของทาน ฉันเปนหิด
คันไปทั้งตัว เพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
ติสสา : เรื่องทั้งหมดเปนความจริง แมฉันก็รวู า ทานโปรย
ผลหมามุยลงบนที่นอนของฉัน แตฉันอยากจะถามทาน
สักอยางหนึ่ง ทานเปนผูเปลือยกาย เพราะกรรมอะไร
นางเปรต : วันหนึ่งไดมีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติ
สวนทานไดรับเชิญ แตฉันผูรวมสามีกับทาน ไมมี
ใครเชิญ เมือ่ ทานเผลอ ฉันไดลักผาของทานไปซอน
เสีย ฉันเปนผูเปลือยกาย เพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
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ติสสา :

เรื่องทั้งหมดนั้น เปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานได
ลักผาของฉันไปซอน แตฉันอยากจะถามทานสักอยาง
หนึ่ง ทานมีกลิ่นกายเหม็นดังคูถ เพราะกรรมอะไร.
นางเปรต : ฉันไดลักของหอม ดอกไม และเครื่องลูบไล อันมีคา
มากของทานไป ทิ้งลงในหลุมคูถ บาปนั้นฉันไดทําไว
แลว ฉันมีกลิ่นกายเหม็นดังคูถ เพราะวิบากกรรมนั้น.
ติสสา :
เรื่องทั้งหมดนั้น เปนความจริง แมฉันก็รูวา บาปนั้น
ทานทําไวแลว แตฉันอยากจะถามทานสักอยางหนึ่ง
วา ทานเปนคนยากจน เพราะกรรมอะไร
นางเปรต : ทรัพยสิ่งใด มีอยูในเรือน ทรัพยนั้น ของเราทั้งสอง
มีอยูเทา ๆ กัน เมื่อไทยธรรมมีอยู แตฉันไมไดทําที่พึ่ง
แกตน ฉันเปนคนยากจน เพราะวิบากแหงกรรมนั้น
ครั้งนั้น ทานไดวากลาวตักเตือนฉัน หามไมใหทํา
กรรมชั่ววา ทานจักไมไดสุคติเพราะกรรมชั่ว.
ติสสา : ทานไมเชื่อถือเรา เพราะริษยาเรา ขอทานจงดูวิบาก
แหงกรรมชัว่ เชนนี้ เมือ่ กอนนางทาสี และเครื่อง
อาภรณทั้งหลาย ไดมีแลวในเรือนของทาน แตเดี๋ยวนี้
ทาสีเหลานั้น พากันหอมลอมคนอื่น โภคะทั้งหลาย
ก็ไมมีแกทานแนแท บัดนี้กฏมพีผูเปนบิดาของบุตร
เรา ยังไปตลาดอยู ทานอยาเพิ่งไปจากที่นี่เสียกอน
บางที่เขาจะใหอะไรแกทานบาง.
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นางเปรต :

ฉันเปนผูเปลือยกายมีรปู รางนาเกลียด ซูบผอม
สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น การเปลือยกายและมีรูปราง
นาเกลียด เปนตนนี้ เปนการทําความละอาย ของหญิง
ทั้งหลายใหกําเริบ ขออยาใหทานกฏมพีไดเห็นฉันเลย.
ติสสา :
ถาอยางนั้น ฉันจะใหสิ่งไรหรือทําบุญอะไร ใหแก
ทาน ทานจึงจะไดความสุขสําเร็จความปรารถนา
ทั้งปวงได.
นางเปรต : ขอทานจงนิมนตภิกษุจากสงฆมา ๔ รูป จากบุคคล
๔ รูป รวมเปน ๘ รูป ใหฉันภัตตาหาร แลวอุทิศสวน
บุญใหฉัน เมื่อทําอยางนั้น ฉันจึงจะไดความสุข สําเร็จ
ความปรารถนาทั้งปวงได. นางติสสารับคําแลว
นิมนตภิกษุ ๘ รูป ใหฉนั ภัตตาหาร ใหครองไตรจีวร
แลว อุทิศสวนกุศลไปใหนางเปรต ในทันตาเห็นนั่น
เอง วิบาก คือ ขาว น้าํ และเครื่องนุงหม ไดเกิดขึ้น
นี้เปนผลแหงทักษิณา ในขณะนั้นเอง นางเปรตมี
รางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหมผาอันมีคายิ่งกวาผา
แควนกาสี ประดับดวยผาและอาภรณอันวิจิตร เขา
ไปหานางติสสา ผูเปนหญิงรวมสามี.
ติสสา :
ดูกอนนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สอง
สวางไสวไปทุกทิศสถิตอยู ดุจดาวประกายพรึก ทาน
มีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร อิฐผลสําเร็จ
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แกทานในวิมานนี้ เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง
ทุกอยาง เพราะกรรมอะไร ดูกอน นางเทพธิดา ผูมี
อานุภาพมาก ฉันขอถามทาน เมื่อทานเกิดเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว อนึ่ง ทานมีอานุภาพอันรุงเรื่อง และ
มีรัศมีอันสวางไสวไปทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร.
เทพธิดา : เมื่อกอนฉันชื่อมัตตา ทานชื่อ ติสสา เปนหญิงรวม
สามีกับทาน ไดทํากรรมชั่วไว จึงจากมนุษยโลกนี้
ไปยังเปตโลก.
ฉันอนุโมทนาทานที่ทานใหแลว จึงไมมีภัยแตที่ไหน
คุณพี่ ขอทานพรอมดวยญาติทุกคน จงมีอายุยืนนาน
คุณพี่ ผูงดงาม
ทานจงประพฤติธรรมและใหทานในโลกนี้แลว จัก
เขาถึงฐานะอันไมเศราโศก ปราศจากธุลี อันเปนที่
อยูแหงทาววสวัตตี ทานกําจัดมลทินคือความตระหนี่
พรอมทั้งราก อันใคร ๆ ติเตียนไมได จะเขาถึงโลก
สวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพ อหมฺป ชานามิ ยถา
ตฺว จณฺฑกิ า อหุ ความวา คําที่ทานกลาว เราเปนผูดุรายและ
มีวาจาหยาบทั้งหมดนั้น แมขาพเจาก็รูวาทานเปนผูราย มักโกรธ
มีวาจาหยาบ มักริษยา ตระหนี่ และโออวด. บทวา อฺฺจ โข
ต ปุจฺฉามิ ความวา บัดนี้ เราขอถามทานสักอยางหนึ่งอีก.
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บทวา เกนาสิ ปสุกุนฺถิตา ความวา ทานเปนผูเปอนดวยหยากเยื่อ
และฝุน เปนผูมีรางกายเกลื่อนกลนโดยประการทั้งปวง เพราะ
กรรมอะไร.
บทวา สีส นฺหาตา ปลวา ทานสระผมแลว. บทวา
อธิมตฺต แปลวา มีประมาณยิ่งกวา. บทวา สมลงฺกตตรา
แปลวา ประดับดวยดี คือดียิ่ง. บาลีวา อธิมตฺตา ดังนี้ก็มี.
อธิบายวา เปนผูเมา คือ เปนผูเมาดวยมานะอยางยิ่ง คืออาศัย
มานะ. บทวา ตยา แปลวา อันนางผูเจริญ. บทวา สามิเกน สมนฺตยิ
ความวา ทานกลาวเจรจาปราศัยกับสามี.
บทวา ขชฺชสิ กจฺฉุยา ความวา ทานถูกโรคหิดกัด คือ
เบียดเบียน. บทวา เภสชฺชหารี แปลวา ผูหายา คือ ผูนําโอสถ
มา. บทวา อุภโย แปลวา ทั้งสองคน, อธิบายวา ทานกับเรา
บทวา วนนฺต แปลวาสูปา. บทวา ตฺวฺจ เภสชฺชมาหริ ความวา
สวนทานหายาที่นําอุปการะมาแกตน ตามที่หมอบอกให. บทวา
อหฺจ กปกจฺฉุโน ความวา แตฉันไดนําเอาผลหมามุย คือผลไม
ที่มีผัสสะชั่วมาให. อีกอยางหนึ่ง ความวา เครือเถาที่เปนเอง
ทานเรียกวา กปกจฺฉุ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงนําเอาใบและผลของ
เครือเถาที่เปนเองมา. บทวา เสยฺย ตฺยาห สโมกิรึ ความวา ดิฉัน
เอาผลและใบหมามุยโปรยรอบที่นอนทาน.
บทวา สหายาน แปลวา มิตร. บทวา สมโย แปลวา การ
ประชุม. บทวา าตีน ไดแก พวกพอง. บทวา สมิติ แปลวา
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การประชุม. บทวา อามนฺติตา ความวา ทานอันดิฉันเชิญโดย
การกระทํามงคล. บทวา สสามินี ความวา หญิงผูรวมสามี คือ
ผูรวมผัว. มีวาจาประกอบความวา บทวา โน จ โขห ความวา
สวนเราเขามิไดเชื้อเชิญเลย. บทวา ทุสฺส ตฺยาห ตัดเปน ทุสฺส
เต อห. บทวา อปานุทึ ไดแก ดิฉนั ไดลัก คือ ไดถือเอาโดยอาการ
ขะโมย.
บทวา ปุจฺจคฺฆ ไดแก ใหมเอี่ยม. หรือมีคามาก. บทวา
อตาเรสึ ไดแก ทิ้งไป. บทวา คูถคนฺธินี ไดแก ผูมีกลิ่นเหมือน
กลิ่นคูถ คือ ฟุงไปดวยกลิ่นอุจจาระ.
บทวา ย เคเห วิชฺชเต ธน ความวา เราทั้งสอง คือ ทานและ
ฉัน มีทรัพยที่เกิดขึ้นในเรือนเสมอกัน คือ เทากันทีเดียว. บทวา
สนฺเตสุ แปลวา มีอยู. บทวา ทีป ไดแก ที่พึ่ง. ทานกลาวหมายเอา
บุญกรรม.
นางเปรตนั้นครั้นบอกเนื้อความที่นางติสสาถามอยางนี้แลว
เมื่อจะประกาศความผิดที่ตนไมกระทําตามคําของนางติสสานั้น
ในกาลกอนกระทําอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา ในเวลานั้นนั่นเอง
ทานไดกลาวสอนเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเทว แปลวา ในกาลนั้นนั่นแหละ
คือ ในเวลาที่เราตั้งอยูในอัตภาพมนุษยนั่นเอง. บาลีวา ตเถว
ดังนี้ก็มี, อธิบายวา กรรมที่เกิดขึ้นในบัดนี้ ฉันใด กรรมนัน้ ก็เปน
อยางนั้นเหมือนกัน. นางเปรตแสดงอางถึงตนวา ม. บทวา ตฺว
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ไดแก ซึ่งนางติสสา. บทวา อวจ แปลวา ไดกลาวแลว. ก็เพื่อ
จะแสดงถึงอาการที่นางติสสากลาว จึงไดกลาวคํามีอาทิวา ปาปกมฺม
กรรมชั่ว. บาลีวา ปาปกมฺมานิ ดังนีก้ ็มี. นางเปรตกลาววา ทาน
กระทํากรรมชั่วอยางเดียว แตทานไมไดสุคติดวยดี เพราะกรรมชั่ว
โดยที่แท ไดแตสุคติเทานั้น เพราะฉะนั้น ทานไดกลาว คือโอวาท
เราในกาลกอน โดยอาการใด กรรมนั้นก็ยอมมีโดยอาการนั้น
เหมือนกัน.
นางติสสาไดฟงดังนั้นแลว จึงไดกลาว ๓ คาถา โดยนัยมี
อาทิวา วามโต ม ตฺว ปจฺเจสิ ทานไมเชื่อถือเรา ดังนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา วามโต น ตฺว ปจฺเจสิ ความวา ทานเชื่อเรา
โดยอาการผิดตรงกันขาม คือ ทานยืดถือเราแมผูแสวงหาประโยชน
แกทาน ก็ทาํ ใหเปนขาศึก. บทวา ม อุสูยสิ แปลวา ทานริษยาเรา
คือ ทําความริษยาเรา. ดวยบทวา ปสฺส ปาปาน กมฺมาน วิปาโก
โหติ ยาทิโส นี้ นางเปรตแสดงวา ทานจงดูวิบากของกรรมชั่ว
ที่รายกาจมากนั้น โดยประจักษ.
บทวา เต อฺเ ปริจาเรนฺติ ความวา ทาสีในเรือนของทาน
และเครื่องอาภรณเหลานี้ที่ทานหวงแหนไวในกาลกอน บัดนี้
บําเรอคนอื่น คือ คนอื่นใชสอย. จริงอยู บทวา อิเม นี้ ทานกลาว
โดยเปนลิงควิปลาส. บทวา น โภคา โหนฺติ สสฺสตา ความวา
ธรรมดาวาโภคะเหลานี้ ไมแนนอน คือไมยั่งยืนเปนของชั่วกาล
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มีอันจะตองละทิ้งไป อธิบายวา เพราะฉะนั้น ไมควรทําความริษยา
และความตระหนี่เปนตน เพื่อประโยชนแกโภคะนั้น.
บทวา อิทานิ ภูตสฺส ปตา ความวา บัดนี้ กฏมพีผูเปนบิดา
ของเจา ภูตะผูเปนบุตรของเรา. บทวา อาปณา ความวา เขาจักมา
คือจักกลับจากตลาดมายังเรือน. บทวา อปฺเปว เต ทเท กิฺจิ
ความวา กฏมพีมาถึงเรือนแลวคงจะใหไทยธรรมบางอยาง อันควร
ที่จะใหแกทานบาง. บทวา มา สุ ตาว อิโต อคา ความวา นางติสสา
เมื่อจะอนุเคราะหนางเปรตนั้นจึงกลาววา อันดับแรก ทานอยาได
ไปจากนี้ คือจากที่ดินหลังเรือนนี้.
นางเปรตไดฟงดังนั้น เมื่อจะประกาศอัธยาศัยของตน จึง
กลาวคาถามีอาทิวา ดิฉันเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกปนเมต อิตฺถีน ความวา ความเปน
คนเปลือยกายและมีรูปรางนาเกลียดเปนตนนี้ เปนของนาละอาย
คือ ควรจะปกปดสําหรับหญิงทั้งหลาย เพราะเปนอวัยวะควรจะตอง
ปกปด. บทวา มา ม ภูตปตาทฺทส ความวา นางเปรตละอายพลาง
กลาววา เพราะฉะนั้น กฏมพีผูเปนบิดาของเจาภูตะ อยาไดพบ
ดิฉันเลย.
นางติสสา ครั้นไดฟงดังนั้น จึงเกิดความสงสารกลาวคาถาวา
เอาเถอะ เราจะใหอะไรแกทานสักอยาง. บรรดาบทเหลานั้น
ศัพทวา หนฺท เปนนิปาต ใชในอรรถวา ตักเตือน. บทวา กึ วา
ตฺยาห ทมฺมิ ความวา เราจะใหอะไรแกทาน คือ จะใหผาหรือ
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อาหาร. บทวา กึ วา เตธ กโรมห ความวา เราจะทําอุปการะอะไร
แกทานสักอยาง ในที่นี้ คือในเวลานี้.
นางเปรตไดฟงดังนั้นแลว จึงกลาวคาถาวา จตฺตาโร ภิกขฺ ู
สงฺฆโต ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺตาโร ภิกขฺ ู สงฺฆโต
จตฺตาโร ปน ปุคฺคเล ความวา ทานจงใหภิกษุ ๘ รูป บริโภความ
ความพอใจ อยางนี้คือ จากภิกษุสงฆ คือ จากสงฆ ๔ รูป จาก
บุคคล ๔ รูป ดังนี้แลวอุทิศสวนบุญนั้นแกเรา คือ จงใหปต ติทาน
แกเราเถิด. บทวา ตทาห สุขิตา เหสฺส ความวา ในเวลาที่ทาน
อุทิศสวนบุญแกเรา เราไดรับความสุข คือถึงความสุขแลว จัก
เปนผูสําเร็จสิ่งที่นาใครทุกอยาง.
นางติสสา ครั้นไดฟงดังนั้น จึงไดแจงความนั้น แกสามี
ของตน ในวันที่ ๒ จึงใหภิกษุ ๘ รูป ฉันแลว อุทิศสวนบุญแก
นางเปรต, ทันใดนั้นเอง นางเปรตก็ไดรับทิพยสมบัติ จึงกลับไปหา
นางติสสา. เพื่อจะแสดงความนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย
จึงไดตั้ง ๓ คาถามีอาทิวา นางรับคําแลว.
ฝายนางติสสา ไดสอบถามนางเปรตผูเขาไปยืนอยูแลว
ดวย ๓ คาถา มีอาทิวา มีวรรณะงามยิ่งนัก. ฝายนางเปรต จึงแจง
เรื่องของตนดวยคาถาวา เราชื่อมัตตา แลวไดใหอนุโมทนาแก
นางติสสา ดวยคาถาเปนตนวา ขอทานจงมีอายุยืนเถิด ดังนี้แลว
ไดใหโอวาท ดวยคาถาวา จงประพฤติธรรมในโลกนี้ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตว ทินฺเนน ไดแก ทานที่ทานใหแลว.
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บทวา อโสก วิรช าน ความวา ชื่อวา อโสกะ เพราะไมมีความ
เศราโศก อนึ่ง ฐานะอันเปนทิพย ชื่อวา วีรชะ เพราะไมมีธุลี คือ
เหงื่อไคล ทัง้ หมดนั้น นางเทพธิดา กลาวหมายเอาเทวโลก. บทวา
อาวาส ไดแกสถานที่. บทวา วสวตฺติน ไดแก เทพทั้งหลาย
ผูแผอํานาจของตน โดยความเปนอธิบดี อันเปนทิพย. บทวา สมูล
ไดแก เปนไปกับดวยโลภะและโทสะ. จริงอยู โลภะและโทสะ ชื่อวา
เปนมูลของความตระหนี่. บทวา อนินฺทิตา ไดแกใคร ๆ ไมติเตียน
คือ ควรสรรเสริญ. บทวา สคฺคมุเปหิ าน ความวา จงดํารงฐานะ
อันเปนทิพย อันไดนามวา สัคคะ เพราะเลิศดวยดี ดวยอารมณ
ทั้งหลายมีรูป เปนตน, อธิบายวา มีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา.
คําที่เหลือ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
ลําดับนั้น นางติสสา บอกเรื่องราวนั้นแกกฏมพี. กฏมพี
จึงไดเรียนแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปน
อัตถุปปตติเหตุ จึงทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว.
มหาชนไดฟงธรรมนั้น กลับไดความสลดใจ จึงกําจัดมลทินมีความ
ตระหนี่เปนตน เปนผูย ินดีในทานและศีลเปนตน มีสุคติเปนที่ไป
ในเบื้องหนา ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามัตตาเปติวัตถุที่ ๓
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๔. นันทาเปติวัตถุ

วาดวยผูด ุรายตายเปนนางเปรต
นันทิเสนอุบาสกถามวา
[๑๐๑]
ทานมีผิวพรรณดํา มีรูปรางนาเกลียด
ตัวขรุขระดูนากลัว มีตาเหลือง เขี้ยวงอกออก
เหมือนหมู เราไมเขาใจวาทานเปนมนุษย.
นางเปรตตอบวา
ขาแตทานนันทิเสน เมื่อกอน ฉันชื่อ
นันทา เปนภรรยาของทาน ไดทํากรรมอันลามก
ไวจึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
นันทิเสนถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ
เพราะวิบากแหงกรรมอะไรทานจึงจากโลกนี้
ไปสูเปตโลก.
นางเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนฉันเปนหญิงดุราย หยาบคาย ไม
เคารพทาน พูดคําชั่วหยาบกะทาน จึงจากโลกนี้
ไปสูเปตโลก.
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นันทิเสนถามวา
เอาละ เราจะใหผานุง แกทาน ขอทานจง
นุงผานี้แลวจงมา เราจักนําทานไปเรือน ทาน
ไปเรือแลวจักไดผา ขาวและน้ํา ทั้งจักไดชม
บุตรและลูกสะใภของทาน.
นางเปรตนั้นตอบวา
ผานั้นถึงทานจะใหที่มือของฉัน ดวยมือ
ของทาน ก็ยอมไมสําเร็จประโยชนแกฉนั ขอ
ทานจงเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล
ปราศจากราคะ เปนพหูสูต ใหอิ่มหนําดวยขาว
และน้ํา แลวอุทศิ สวนกุศลไปใหฉัน เมื่อทานทํา
อยางนั้น ฉันจักมีความสุข สําเร็จความปรารถนา
ทั้งปวง. เมื่อนันทิเสนอุบาสกรับคําแลว ไดให
ทานเปนอันมาก คือ ขาว น้าํ ของเคี้ยว ผา เสนาสนะ รม ของหอม ดอกไม และรองเทาตาง ๆ
และเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ เปนพหูสูตใหอิ่มหยกดวยขาวและน้ํา
แลวทิศสวนกุศลไปใหนางนันทา ขาว น้ํา และ
เครื่องนุงหมอันเปนวิบาก ยอมบังเกิดในทันตา
นั้นนัน่ เอง นี้เปนผลแหงทักษิณา ในขณะนั้นนั่น
เอง นางเปรตนั้นมีรางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหม
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ผาอันดีมีคายิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับดวย
วัตถาภรณอันวิจิตร เขาไปหาสามี.
นันทิเสนอุบาสกจึงถามวา
ดูกอนนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่ง
นักสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู ดุจดาว
ประกายพรึก ทานมีวรรณะงามเชนนี้ อิฐผลยอม
สําเร็จแกทานในวิมานนี้ และโภคะทุกสิ่งทุกอยาง
อันเปนที่พอใจ ยอมเกิดแกทานเพราะกรรมอะไร
ดูกอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ฉันขอถาม
ทาน เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร อนึ่ง
ทานมีอานุภาพรุงเรื่อง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร.
นางนันทาเทพธิดาตบวา
ขาแตทานนันทิเสน เธอกอน ฉันชื่อ
นันทาเปนภรรยาของทาน ไดทํากรรมชั่วชา จึง
จากมนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก ฉันอนุโมทนาทาน
ที่ทานใหแลว จึงไมมภี ัยแตที่ไหน ๆ ดูกอน
คฤหบดี ขอทานพรอมดวยญาติทั้งปวงจงมีอายุ
ยืนนานเถิด ดูกอนคฤหบดี ทานประพฤติธรรม
และใหทานในโลกนี้แลว จะเขาถึงถิ่นฐานอันไม
เศราโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อันเปนที่อยูของ
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ทาวสวัตตี ทานกําจัดมลทิน คือความตระหนี่
พรอมดวยรากแลว อันใคร ๆ ไมติเตียนได จัก
เขาถึงโลกสวรรค.
จบ นันทาเปติวัตถุที่ ๔
อรรถกถานันทาเปติวัตถุที่ ๔
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภนางเปรตชื่อวา นันทา จึงตรัสคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา
กาฬี ทุพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
ไดยินวา ในหมูบานตําบลหนึ่ง ไมไกลแตกรุงสาวัตถีนัก
ยังมีอุบาสกคนหนึ่ง ชื่อวา นันทิเสน เปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใส.
สวนภริยาของเขา ชื่อวา นันทา ไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส
เปนคนตระหนี่ ดุราย กลาววาจาหยาบ ไมเคารพยําเกรงสามี
ดาบริภาษแมผัว ดวยวาจาวาเปนโจร. สมัยตอมานางนันทานั้น
ทํากาละแลว ไปบังเกิดในกําเนิดเปรต แสดงตนในที่ไมไกลหมูบาน
นั้นนั่นเอง. นันทิเสนอุบาสกเห็นนางนั้น จึงไดกลาวคาถาวา :ทานมีผิวพรรณดํา มีรูปรางนาเกลียด ตัว
ขรุขระดูนากลัว มีตาเหลือง มีเขีย้ วงอกออก
เหมือนหมู เราไมเขาใจวา ทานจะเปนมนุษย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาฬี แปลวา มีสีดํา. จริงอยู
วรรณะของนางเปรตนั้น เปนเสมือนถานที่ถูกเผาแลว. บทวา
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ผรุสา ไดแก มีตัวขรุขระ. บทวา ภีรทุ สฺสนา แปลวา นาสะพึงกลัว
คือ มีอาการนากลัว. บาลีวา ภารุทสฺสนา ดังนี้ก็มี, อธิบายวา
เห็นเขานากลัวอยางหนัก คือ ไมนาดู เพราะมีผิวพรรณนาเกลียด
เปนตน. บทวา ปงฺคลา แปลวา ผูม ีนัยนตาเหลือง. บทวา กฬารา
ผูมีเขี้ยวเหมือนหมู. บทวา น ต มฺานิ มานุสึ ความวา เราไม
สําคัญทานวาเปนมนุษย แตเราสําคัญทานวา เปนนางเปรต.
นางเปรตไดฟงดังนั้น เมื่อจะประกาศตนจึงกลาวคาถาวา :ทานนันทิเสน เมื่อกอนดิฉันชื่อนันทา
เปนภรรยาของทาน ไดทํากรรมชัว่ ไว จึงจาก
มนุษยโลกนี้ ไปสูเปตโลก.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา อห นนฺทา นนฺทิเสน ความวา
พี่นันทิเสนขา ดิฉันชื่อวา นันทา. บทวา ภริยา เต ปุเร อหุ ความวา
ในชาติกอน ดิฉันไดเปนภรรยาของพี่. เบื้องหนาแตนี้ไป อุบาสก
นั้นจึงถามวา :ทานทํากรรมชั่วอะไรไว ดวยกาย วาจา
ใจ เพราะวิบากของกรรมอะไร ทานจึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก.
ลําดับนั้นนางเปรต จึงไดตอบกะนันทิเสนอุบาสกวา
ดิฉัน เปนหญิงดุราย มีวาจาหยาบคาย ไม
เคารพพี่ กลาวคําชั่วหยาบกะพี่ จึงจากมนุษยโลก
นี้ ไปสูเปตโลก.
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นันทิเสนอุบาสก จึงถามอีกวา :เอาเถอะ เราจะใหผานุงแกเจา เจาจงนุงผา
นี้ ครั้นนุงผานี้แลว จงมา ฉันจะนําเจาไปสูเรือน
เจาไปเรือนแลว จักไดผา ขาว และน้ํา ทั้งจักได
ชมบุตรและลูกสะใภของเธออีกดวย.
ลําดับนั้น นางเปรตจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา แกนันทิเสน
อุบาสกนั้นวา :ผานั้น ถึงพี่จะใหที่มือของฉัน ดวยมือ
ของพี่เอง ก็ไมสําเร็จประโยชนแกฉนั ได ขอพี่
จงเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลาย ผูสมบูรณดวยศีล ผู
ปราศจากราคะ ผูเปนพหูสูต ใหอมิ่ หนําดวยขาว
และน้ํา แลวอุทิศสวนบุญไปใหดิฉัน เมื่อทานทํา
อยางนั้น ดิฉันจักมีความสุข สําเร็จความปรารถนา
ทั้งปวง.
ลําดับนั้น พระสังคีติกาจารย กลาว ๔ คาถานี้วา :นันทิเสนอุบาสก รับคําแลว ไดใหทาน
เปนอันมาก คือขาว น้ํา ของเคี้ยว ผา และ
เสนาสนะ รม ของหอม ดอกไม และรองเทา
หลากชนิด เลี้ยงดูภิกษุทั้งหลาย ผูสมบูรณดวย
ศีล ปราศจากราคะเปนพหูสูต ใหอมิ่ หนําดวยขาว
และน้ําแลว อุทิศสวนบุญไปใหนางในทันตาเห็น
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วิบาก คือขาว เครื่องนุงหม และน้ําดื่ม ก็เกิดขึ้น
นี้เปนผลแหงทักษิณา ลําดับนั้น นางเปรตมี
รางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหมผาอยางดี มีคายิ่ง
กวาผาแควนกาสี ประดับดวยวัตถาภรณอันวิจิตร
เขาไปหาสามี.
ตอแตนั้น เปนคาถากลาวโตตอบระหวางอุบาสกกับนางเปรต
วา :ดูกอน เทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก
สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู ดุจดาวประกาย
พรึก ทานมีวรรณะงดงามเชนนี้ เพราะกรรม
อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะ
กรรมอะไร และโภคะทุกสิ่งทุกอยางอันเปนที่
พอใจ เกิดขึ้นแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกอน
เทพธิดา ผูมีอานุภาพมาก เราขอถามทาน เมื่อ
เปนมนุษย ทานทําบุญอะไรดวย ทานมีอานุภาพ
รุงเรืองและมีรัศมีสวางไสวไปทุกทิศอยางนี้
พี่นันทิเสน เมื่อกอนดิฉันชื่อนันทา
เปนภริยาของทาน ไดทํากรรมชั่วชา จึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก ดิฉนั ไดอนุโมทนา
ทานทีท่ านใหแลว จึงไมมีภัยแตที่ไหน ๆ กอน
คฤหบดี ขอทานพรอมดวยชาติทั้งปวง จงมีอายุ
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ยืนนานเถิด ดูกอนคฤหบดี ทานประพฤติธรรม
และใหทานในโลกนี้แลว จะเขาถึงถิ่นฐานอันไม
เศราโศก ปราศจากธุลี ปลอดภัย อันเปนที่อยู
ของทาววสวัตตี กําจัดมลทินคือความตระหนี่
พรอมทั้งราก ใคร ๆ ไมติเตียนได จักเขาถึง
โลกสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทาน วิปุลมากิริ ความวา ทาน
พึงยังมหาทานใหเปนไป ในเขตแหงพระทักขิไณยบุคคล เหมือน
หวานพืชคือไทยธรรม. คําที่เหลือ เหมือนเรื่องที่ถัดกันมานั่นแล.
นางเทพธิดานั้น ครั้นประกาศทิพยสมบัติของตน และเหตุแหง
ทิพยสมบัตินั้น แกนันทิเสนอุบาสกอยางนี้แลว จึงไดไปยังสถานที่
อยูของตนตามเดิม. อุบาสกแจวเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุ
ทั้งหลาย จึงกราบทูล แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแก
บริษัทผูถึงพรอมแลว. เทศนานั้น ไดมีประโยชนแกมหาชน
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถานันทาเปติวัตถุที่ ๔
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๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ
พราหมณถามวา
[๑๐๒] ทานตกแตงรางกาย ใสตางหูเกลี้ยง ฯลฯ
(เหมือนในมัฏฐกุณฑลีวิมานที่ ๙ สุนิกขิตตวรรค
ที่ ๗ ในวิมานวัตถุ)
จบ มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕
อรรถกถามัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จึงตรัสคําเริ่มตนวา อลงฺกโต
มฏกุณฺฑลี ดังนี้. ขอที่จะพึงกลาวในเรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้น ทานได
กลาวไวแลวในอรรถกถา มัฏฐกุณฑลีวิมานวัตถุ ในอรรถกถา
วิมานวัตถุ ชือ่ ปรมัตถทีปนี เพราะฉะนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาว
ไวในอรรถกถาวิมานวัตถุนั้นนั่นแหละ.
ก็ในที่นี้ เรื่องของมัฏฐกุณฑลีนั้น ทานยกขึ้นรวบรวมไวใน
บาลีวิมานวัตถุ เพราะมัฏฐกุณฑลีเทพบุตรเปนเทวดาในวิมานก็จริง
ถึงกระนั้น เพราะเหตุที่เทพบุตรนั้น เพื่อจะกําจัดความเศราโศกของ
อทินนปุพพกะพราหมณ ผูไปปาชา เดินเวียนรอบปาชารองไห
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เพราะความเศราโศกถึงบุตร จึงแปลงรูปเทวดาของตน เปนคน
มีรางกายประพรมดวยจันทนเหลือง ประคองแขนทั้ง ๒ คร่าํ ครวญ
อยู แสดงตนโดยอาการที่ถูกทุกขครอบงํา เหมือนเปรต. แมจะ
เปนเปรตโดยออม ก็ยอมได เพราะปราศจากอัตตภาพมนุษย ดังนั้น
พึง เห็นวา เรื่องของมัฏฐกุณฑลีนั้น ทานจึงยกขึ้นรวบรวมไวใน
บาลีเปตวัตถุ.
จบ อรรถกถามัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕
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๖. กัณหเปตวัตถุ

วาดวยความปรารถนากระตายจากดวงจันทร
โรหิไณยอํามาตยกราบทูลวา
[๑๐๓] ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ขอพระองค
จงลุกขึ้นเถิด จะมัวบรรทมอยูทาํ ไม จะมี
ประโยชนอะไรแกพระองคดวยการบรรทม
อยูเลา ขาแตพระเกสวะ บัดนี้พระภาคารวมพระ
อุทรของพระองค ซึ่งเปนดุจพระหทัยและนัยนเนตรเบื้องขวาของพระองค มีลมกําเริบคลั่งเพอ
ถึงกระตายไปเสียแลว. พระเจาเกสวะ ไดทรง
ฟงคําของโรหิไณยอํามาตยแลว อันความเศราโศกถึงพระภาดาครอบงํา ก็รีบเสด็จลุกขึ้นทันที
จับพระหัตถทั้งสองของฆฏบัณฑิตไวมั่นแลว
เมื่อจะทรงปราศรัย จึงตรัสพระคาถา มีความวา
เหตุไรหนอ เธอจึงทําดุจเปนคนบาเที่ยว
ไปทั่วนครทวารกะนี้ เพออยูวา กระตาย ๆ เธอ
ปรารถนากระตายเชนไร ฉันจักใหนายชางทํา
กระตายทอง กระตายแกวมณี กระตายโลหะ
กระตายรูปยะ กระตายสังข กระตายหิน กระตาย
แกวประพาฬ ใหแกเธอ หรือวากระตายอื่น ๆ
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ที่เที่ยวหากินอยูในปามีอยู ฉันจักใหเขานํา
กระตายเหลานั้นมาใหเธอ เธอปรารถนากระตาย
เชนไร.
ฆฏบัณฑิตกราบทูลวา
ขาพระองคไมปรารถนากระตายที่อาศัย
แผนดิน ขาพระองคปรารถนากระตายจากพระจันทร ขาแตพระเจาเกสวะ ขอพระองคไดทรง
พระกรุณา นํากระตายนั้นลงนาประทานแกขาพระองคเถิด.
พระเจาวาสุเทพตรัสวา
ดูกอนพระญาติ เธอจักละชีวิตที่สดชื่น
ไปเสียเปนแน เพราะเธอปรารถนากระตายจาก
ดวงจันทร ชื่อวาปรารถนาสิ่งที่ไมพึงปรารถนา.
ฆฏบัณฑิตกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ถาพระองค
ทรงพร่ําสอนผูอื่นฉันใด ขอใหพระองคทรงทราบ
ฉันนั้นเถิด เพราะเหตุไฉน พระองคจงทรงพระกรรแสงถึงราชโอรสที่ทิวงคตแลว แตกอนมา
แมจนวันนี้เลา มนุษยหรืออมนุษยไมพึงไดตาม
ปรารถนาวา บุตรของเราที่เกิดมาแลวจงอยาตาย
พระองคจะทรงไดราชโอรสที่ทิวงคตแลว ซึ่งไม
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ควรไดแตที่ไหน ขาแตพระองคผูกัณหโคตร
พระองคทรงกรรแสงถึงราชโอรสที่ทิวงคตแลว
ไมสามารถจะนําคืนมาดวยมนต รากยา โอสถ
หรือทรัพยได แมกษัตริยทงั้ หลายมีแวนแควน
มาก มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทรัพยและขาว
เปลือกมาก จะไมทรงชราและไมสวรรคต ไมมี
เลย แมกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน
จัณฑาล คนเทหยากเยื่อ จะไมแกและไมตาย
เพราะชาติของตน ก็ไมมีเลย ชนเหลาใด ราย
มนตอันประกอบดวยองค ๖ อันพราหมณคิดแลว
ชนเหลานั้นจะไมแกและไมตายเพราะวิชาของ
ตน ก็ไมมีเลย แมพวกฤาษีเหลาใดเปนผูสงบ
มีตนอันสํารวมแลว มีตบะ แมพวกฤาษีผูมีตบะ
เหลานั้น ยอมละรางกายไปตามกาล พระอรหันต
ทั้งหลายมีตนอันอบรมแลว ทํากิจเสร็จแลว ไมมี
อาสวะ สิ้นบุญและบาป ยอมทอดทิ้งรางกายนี้ไว.
พระเจาวาสุเทพตรัสวา
เธอดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา
ผูเรารอนอยูใหหายเหมือนบุคคลเอาน้ําดับไฟ
ที่ราดดวยน้ํามันฉะนั้น เธอบรรเทาความโศกถึง
บุตรของเราผูถูกความโศกครอบงํา ไดถอนขึ้น
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แลวหนอซึ่งลูกศร คือ ความโศกอันเสียบแทง
แลวที่หทัยของเรา เราเปนผูมีลูกศร คือ ความ
โศกอันถอนขึ้นแลว เปนผูเย็น สงบแลว เราจะ
ไมเศราโศก ไมรองไหอีก เพราะไดฟงคําของเธอ
ชนเหลาใดผูมีปญญา ผูอนุเคราะหกันและกัน
ชนเหลานั้นยอมทําอยางนี้ ยอมยังกันและกัน
ใหหายโศก เหมือนเจาชายฆฏะยังพระเชษฐาให
หายโศกฉะนั้น พวกอํามาตยผูเปนบริจาริกาของ
พระราชาใด เปนเชนนี้ ยอมแนะนําดวยสุภาษิต
เหมือนเจาชายฆฏะแนะนําพระเชษฐาของตน
พระราชานั้นจะมีความโศกมาแตไหน.
จบ กัณหเปตวัตถุที่ ๖
อรรถกถากัณหเปตวัตถุที่ ๖
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภอุบาสกคนหนึ่งลูกตาย จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตน
วา อุฏเหิ กณฺห กึ เสสิ ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี ยังมีบุตรของอุบาสกคนหนึ่ง
ทํากาละแลว. อุบาสกนั้น เพียบพรอมไปดวยลูกศรคือ ความ
เศราโศก เพราะการตายของลูกนั้น ไมอาบน้ํา ไมกินขาว ไม
จัดแจงการงาน ไมไปยังที่อุปฏฐากพระพุทธเจา บนเพออยางเดียว
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พลางกลาววา พอ เปนลูกที่รัก เจา ละทิ้งพอไปไหนเสียกอน.
ในเวลาใกลรงุ พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นอุปนิสัย
แหงโสดาปตติผล ของอุบาสกนั้น รุงขึ้นแวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ
เสด็จไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ทรงเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว
จึงทรงสงภิกษุทั้งหลายไป สวนพระองคมีพระอานนทเถระเปน
ปจฉาสมณะ ไดเสด็จไปยังประตูเรือนของอุบาสกนั้น คนทั้งหลาย
จึงไดแจงแกอุบาสกวา พระศาสดาเสด็จมาถึงแลว. ลําดับนัน้
คนในเรือนของอุบาสกนั้น จึงพากันตบแตงเสนาสนะที่ประตู
เรือน แลวนิมนตพระศาสดาใหประทับนั่ง ประคองุบาสกพาเขา
ไปเฝาพระศาสดา. พระศาสดาทรงเห็นเธอนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง
จึงตรัสถามวา อุบาสก ทานเสียใจอะไรหรือ ? เมื่ออุบาสกกราบทูล
ใหทรงทราบ จึงตรัสวา อุบาสก โปราณกบัณฑิตทั้งหลาย ฟง
ถอยคําของบัณฑิตทั้งหลายแลว ไมเศราโศกถึงบุตรที่ตายไป
ดังนี้แลว อันอุบาสกนั้นทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาวา :ในอดีตกาล ในกรุงทวารวดี มีพระราชาพี่นองกัน ๑๐ คน
คือ พระเจาวาสุเทพ พลเทพ จันทเทพ สุริยเทพ อัคคิเทพ
วรุณเทพ อัชชุนเทพ ปชชุนเทพ ฆฏบัณฑิตเทพ และอังกุรเทพ.
ในเจาเหลานั้น โอรสผูเปนที่รักของวาสุเทพมหาราช ไดทิวงคตลง.
เพราะเหตุนั้น พระราชา จึงถูกความเศราโศกครองงํา ทรงละ
พระราชกรณียกิจทุกอยาง ยึดแมแครเตียง ทรงบรรทมบนเพอไป.
ในเวลานั้น ฆฏบัณฑิตเทพ ทรงพระดําริวา เวนเราเสียคนอื่น
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ใครเลา ทีช่ ื่อวา สามารถจะหลีกเลี่ยงความเศราโศกพี่ชายเรา
ยอมไมมี เราจะขจัดความเศราโศกของพี่ชายเราดวยอุบาย.
ทานฆฏบัณฑิต จึงแปลงเพศเปนคนบา แหงนดูอากาศ เที่ยวไปทั่ว
พระนครพลางกลาววา ทานจงใหกระตายแกเรา ทานจงใหกระตาย
แกเราเถิด. ชาวพระนครทั้งสิ้น พากันแตกตื่นวา ฆฏบัณฑิตเปนบา
เสียแลว.
เวลานั้น อํามาตยชื่อวา โรหิไณยไปเฝาพระเจาวาสุเทพ
เมื่อจะสั่งสนทนากับพระเจาวาสุเทพ จึงกลาวคาถานี้วา:ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ขอพระองค
จงลุกขึ้นเถิด จักมัวบรรทมอยูทําไม จะมีประโยชนอะไรแกพระองค ดวยการบรรทมอยูเลา
ขาแตพระเกสวะ บัดนี้ พระภาดารวมอุทรของ
พระองคผูเปนดุจพระทัย และนัยนเนตรเบื้องขวา
ของพระองค มีลมกําเริบคลั่งเพอถึงกระตาย.
บรรดาบทเหลานั้น อํามาตยเรียกพระเจาวาสุเทพ โดย
พระโคตรวา กัณหะ. บทวา โก อตฺโถ สุปเนน เต ไดแก ความ
เจริญอะไร จะมีแกพระองคดวยการบรรทม. บทวา สโก ภาตา
ไดแก พระภาดารวมอุทร. บทวา หทย จกฺขุ จ ทกฺขิณ ความวา
เสมือนกับดวงหทัย และพระเนตรเบื้องขวา. บทวา ตสฺส วาตา
พลียนฺติ ความวา ลมบาหมู เกิดแกพระภาดาร่ําไป มีกําลังแรง
กําเริบ ครอบงํา. บทวา สส ชปฺปติ ความวา บนเพอวา จงให
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กระตายแกเราเถิด. ดวยบทวา เกสวะ ไดยินวา ฆฏบัณฑิตนั้น
เขาเรียกวา เกสวะ เพราะมีผมงาม เพราะเหตุนั้น เขาจึงเรียก
พระองคโดยพระนาม.
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงความที่พระเจาวาสุเทพ ได
สดับคําของอํามาตยนั้นแลว เสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทม พระองค
เปนผูตรัสรูยิ่ง จึงตรัสคาถานี้วา :พระเจาเกสวะ ไดสดับคําของโรหิไณยอํามาตยนนั้ แลว ผูถกู ความเศราโศกถึงพระภาดา
ครอบงํา ก็รีบเสด็จลุกขึ้นทันที.
พระราชา เสด็จลุกขึ้นแลว รีบลงจากปราสาท แลวเสด็จไป
หาฆฏบัณฑิต จับมือทั้ง ๒ ของฆฏบัณฑิตไวมั่น เมื่อจะเจรจากับ
ทาน จึงกลาวคาถา ๓ คาถาวา :เหตุไรหนอ เธอจึงทําตัวเหมือนคนบา
เที่ยวไปทั่วนครทวารกะนี้ บนเพอวา กระตาย
กระตาย เธอปรารถนากระตายเชนไร ฉันจะให
นายชางทํากระตายทองคํา กระตายแกวมณี กระ
ตายโลหะ กระตายเงิน กระตายสังข กระตาย
สิลา กระตายแกวประพาฬ ใหแกเธอ หรือกระตายอื่นที่เที่ยวหากินอยูในปาก็มีอยู ฉันจะใหเขา
นํากระตายเหลานั้นมาใหแกเธอ เธอปรารถนา
กระตายเชนไรเลา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุมมฺ ตฺตรูโปว แปลวาเปนเหมือน
คนบา. บทวา เกวล แปลวา ทั้งสิ้น. บทวา ทฺวารก ไดแกเทีย่ วไป
ตลอดทวารวดีนคร. บทวา สโส สโสติ ลปสิ ความวา บนเพอวา
กระตาย กระตาย. บทวา โสวณฺณมย แปลวา สําเร็จดวยทองคํา.
บทวา โลหมย แปลวา สําเร็จดวยโลหะทองแดง. บทวา รูปยมย
แปลวา สําเร็จดวยเงิน. ทานปรารถนาสิ่งใด ก็จงบอกมาเถอะ.
เมื่อเปนเชนนั้นเธอเศราโศก เพราะอะไร. พระเจาวาสุเทพเชื้อเชิญ
ฆฏบัณฑิตดวยกระตายวา กระตายแมเหลาอื่น ที่เที่ยวหากินอยู
ในปาก็มีอยูในปา เราจักนํากระตายนั้นมาใหแกเธอ เจา ผูมหี นา
อันเจริญ เธอปรารถนากระตายเชนไร ก็จงบอกมาเถอะ ดังนี้
ดวยความประสงควาฆฏบัณฑิต ตองการกระตาย. ฆฏบัณฑิต
ไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาวา :ขาพระองค ไมปรารถนากระตายที่อาศัย
อยูบนแผนดิน ขาพระองคปรารถนากระตายจาก
ดวงจันทร ขาแตพระเจาเกสวะ ขอพระองคโปรด
นํากระตายนั้นมาประทานแกขาพระองคเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอหร แปลวา โปรดใหนําลงมา.
พระราชาครั้นทรงสดับดังนั้นจึงถึงความโทมนัสวา พระภาดา
ของเราเปนบาเสียแลว โดยมิตองสงสัย จึงตรัสคาถาวา :-
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ดูกอน พระญาติ เธอจักละชีวิตอันสดชื่น
ไปเสียเปนแน เพราะเธอปรารถนากระตายจาก
ดวงจันทร ชื่อวา ปรารถนาสิ่งที่ไมพึงปรารถนา.
พระเจาเกสวะตรัสเรียกนองชายวา ญาติ ในพระคาถานั้น.
ในพระคาถานี้มีอธิบายดังนี้วา :- ญาติกันเปนที่รักของเราผู
ปรารถนาสิ่งที่ไมพึงปรารถนา เห็นจะละชีวิตอันนารื่นรมยยิ่ง
ของตนเสียเปนแน.
ฆฏบัณฑิตไดฟงพระดํารัสของพระราชาก็ไดยืนนิ่งเสีย เมื่อ
จะแสดงความนี้วา ขาแตพี่ชาย พระองคเมื่อรูวา หมอมฉันปรารถนา
กระตายจากดวงจันทร ครั้นไมไดกระตายนั้น จักสิ้นชีวิต เพราะ
เหตุไร พระองคไมไดโอรสที่ตายไปแลวจึงเศราโศกถึง จึงกลาว
คาถาวา
ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ถาพระองค
ทรงพร่ําสอนผูอื่นอยางที่ทรงทราบไซร เพราะ
เหตุไร แมทกุ วันนี้พระองคก็ยังทรงเศราโศก
ถึงบุตรที่ตายแลว ในกาลกอนเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว เจ กณฺห ชานาสิ ความวา
ขาแตทาวกัณหมหาราชผูพี่ชาย ผิวา พระองคทรงทราบอยางนี้วา
ชื่อวา วัตถุทไี่ มพึงได ก็ไมพึงปรารถนา. บทวา ยถฺ ความวา
ทานพอรูอยางนี้ อยาไดกระทําโดยประการที่ทานพร่ําสอนผูอื่น.
บทวา กสฺมา ปุเร มต ปุตฺต ความวา เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร
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แมในวันนี้ ทานก็ยังเศราโศกถึงบุตรที่ตายไป ในที่สุด ๔ เดือน
แตเดือนนี้.
ฆฏบัณฑิต ยืนอยูที่ระหวางถนนอยางนั้นแล ทูลวา อันดับแรก
หมอมฉันปรารถนาสิ่งที่ปรากฏอยูอยางนี้ สวนพระองคเศราโศก
เพื่อตองการสิ่งที่ไมปรากฏ เมื่อจะแสดงธรรมแกพระราชา จึง
กลาวคาถา ๒ คาถาวา :ก็มนุษย หรืออมนุษย ไมพึงไดตาม
ปรารถนาวา ขอบุตรของเราที่เกิดมาจงอยาตาย
เลย พระองคจะพึงไดโอรสที่ทิวงคตแลว ที่ไม
ควรไดแตที่ไหน. ขาแตพระองคผูกัณหะโคตร
พระองคทรงกันแสงถึงโอรสที่ทิวงคตแลว ซึ่ง
ไมสามารถจะนําคืนมาดวยมนต รากยา โอสถ
หรือทรัพยได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ความวา ดูกอนพี่ชาย มนุษย
หรือวา เทวดา ไมพึงได คือไมอาจไดตามที่พระองคปรารถนาวา
ของบุตรของเรา ผูเกิดมาอยางนี้แลว อยาตายไปเลย. อธิบายวา ก็
ความปรารถนานั้น ทานจะไดแตที่ไหน คือ ทานอาจจะไดดวย
เหตุไร เพราะเหตุที่ขึ้นชื่อวาสิ่งที่ไมควรไดนี้ เปนสิ่งที่ไมควร
จะได.
บทวา มนฺตา แปลวา ดวยการประกอบมนต. บทวา
มูลเภสชฺชา แปลวา ดวยรากยา. บทวา โอสเธหิ ไดแก โอสถ
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นานาชนิด. บทวา ธเนน วา ไดแก แมดวยทรัพยนับไดรอยโกฏิ.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา ใคร ๆ ไมอาจจะนําโอรสผูละไป
แลว ที่พระองคทรงเศราโศกถึงนั้นมา ดวยการประกอบมนตเปนตน
อยางนั้น.
ฆฏบัณฑิต เมื่อจะแสดงอีกวา ขาแตพี่ชาย ขึ้นชือ่ วา ความ
ตายนี้ ใคร ๆ ไมอาจจะหามได ดวยทรัพย ดวยชาติ ดวยวิชชา
ดวยศีล หรือดวยภาวนาได จึงแสดงธรรมแดพระราชาดวยคาถา
๕ คาถาวา :กษัตริยทั้งหลาย แมจะมีแวนแควน มี
ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทรัพยและธัญญาหาร
มาก จะไมทรงชรา จะไมทรงสวรรคต ไมมีเลย.
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน
จัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ และคนอืน่ ๆ จะ
ไมแก จะไมตาย เพราะชาติของตน ก็ไมมีเลย
ชนเหลาใด รายมนตอันประกอบดวยองค
๖ อันพราหมณคิดไวแลว ชนเหลานั้นและชน
เหลาอืน่ จะไมแก และไมตาย เพราะวิชาของตน
ก็ไมมีเลย.
แมพวกฤาษีเหลาใด เปนผูสงบ มีตน
สํารวมแลว มีตปะ แมพวกฤาษี ผูม ีตปะเหลานั้น
ยอมละรางกายไปตามกาล
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พระอรหันตทั้งหลาย มีตนอันอบรมแลว
ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ สิ้นบุญและบาป ยัง
ทอดทิ้งรางกายนี้ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหทฺธนา ไดแก ชื่อวา ผูมีทรัพย
มาก เพราะมีทรัพยที่ฝงไวนั่นแหละมาก. บทวา มหาโภคา ไดแก
ประกอบดวยโภคสมบัติมาก เชนกับโภคสมบัติของเทพ. บทวา
รฏวนฺโต แปลวา มีแวนแควนมาก. บทวา ปหูตธนธฺาเส
ไดแก ผูมีทรัพยและธัญญาหาร หาที่สุดมิได โดยทรัพยและธัญญาหาร ซึ่งจะตองใชจายเปนประจํา ที่เก็บฝงไว เพื่อใชไดถึง ๓ ป
หรือ ๔ ป บทวา เตป โน อชรามรา ความวา กษัตริยมีพระเจา
มันธาตุ และพระเจามหาสุทัสสนะ เปนตน ผูมีสมบัติมากถึงอยางนั้น
จะเปนผูไมแก ไมตาย ไมมีเลย คือ ตั้งอยูใกลปากมรณะ โดยแท
ทีเดียว.
บทวา เอเต ไดแก กษัตริยตามที่กลาวแลว เปนตน. บทวา
อฺเ ไดแก ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง มีอัมพัฏฐะมาณพเปนตน
ผูเปนอยูอยางนั้น. บทวา ชาติยา ความวา เปนผูไมแก ไมตาย
ไมมีเลย เพราะชาติของตนเปนเหตุ.
บทวา มนฺต ไดแกเวท. บทวา ปริวตฺเตนฺติ แปลวา ยอม
สาธยาย และยอมบอก, อีกอยางหนึ่ง บทวา ปริวตฺเตนฺติ ไดแก
รายเวททําการบูชาเพลิง พรอมพร่ํามนตไปดวย. บทวา ฉฬงฺค
ไดแกออกเสียงอานถูกจังหวะ คลอง และไพเราะ กัปปะ ไดแก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 206

รูจักแบบแผนทํากิจวิธีตาง ๆ นิรุตติ ไดแก รูจักมูลศัพท และ
คําแปลศัพท ไวยากรณ ไดแก รูจักตําราภาษา โชติศาสตร ไดแก
รูจักดาวหาฤกษ และผูกดวงชะตา ฉันโทวิจิติ ไดแก รูจักคณะฉันท
และแตงได. บทวา พฺรหฺมจินฺติต ไดแก พรหมคิด คือกลาวเพื่อ
ประโยชนแกพวกพราหมณ. บทวา วิชฺชาย ไดแก ผูประกอบดวย
วิชาเสมือนพรหม, อธิบายวา แมทานเหลานั้น จะไมแก ไมตาย
ไมมีเลย.
บทวา อิสโย ความวา ชือ่ วาฤาษี เพราะอรรถวา แสวงหา
พรตที่ประพฤติประจํา และพรตที่ประพฤติตามกาลกําหนดเปนตน
และปฏิกูลสัญญา เปนตน. บทวา สนฺตา ไดแก สงบกายวาจา
เปนสภาวะ. บทวา สฺตตฺตา ไดแก มีจิตสํารวม ดวยการสํารวม
กิเลส มีราคะเปนตน. ชื่อวา ตปสสี เพราะมี ตปะ กลาวคือ ทํากาย
ใหเรารอน. อนึ่ง บทวา ตปสฺสิโน แปลวา ผูสํารวม. ดวยคําวา
ตปสฺสิโน นัน้ ทานแสดงวา เปนผูอาศัยตปะอยางนั้น และเปน
ผูปรารถนา เพื่อจะหลุดพนจากสรีระ ก็เปนผูส ํารวม ยอมละ
สรีระไดทีเดียว. อีกอยางหนึ่ง บทวา อิสโย ชื่อวา อิสยะ เพราะ
อรรถวา แสวงหาอธิสีลสิกขาเปนตน, ชื่อวา ผูสงบ เพราะเขาไป
สงบบาปธรรม อันเปนปฏิปกษตออธิสีลสิกขานั้น ก็เพื่อประโยชน
แกอธิสีลสิกขานั้น. ชื่อวา มีตนสํารวมแลว เพราะสํารวมจิตไว
ในอารมณอันเดียวกัน ชื่อวา ตปสสี เพราะมีความเพียรเครื่อง
เผาบาป โดยประกอบความเพียรชอบ. บัณฑิตพึงประกอบความวา
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ที่มีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ชือ่ วา ตปสสี เพราะทํากิเลส
มีราคะเปนตน ใหเรารอน. บทวา ภาวิตฺตตา ไดแก ผูมีจิตอันอบรม
แลว ดวยกัมมัฏฐานภาวนา อันมีสัจจะ ๔ เปนอารมณ.
เมื่อฆฏบัณฑิตกลาวธรรมอยางนี้ พระราชาไดทรงสดับ
ดังนั้น เปนปราศจากลูกศรคือความโศก มีใจเลื่อมใส เมือ่ จะ
สรรเสริญฆฏบัณฑิต จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา
เธอดับความกระวนกระวายทั้งปวงของ
เราผูเรารอนใหหายไป เหมือนบุคคลเอาน้ําดับไฟ
ที่ราดดวยน้ํามัน ฉะนั้น เธอบรรเทาความโศก
ถึงบุตรของเรา ผูถูกความโศกครอบงํา ไดถอน
ขึ้นแลวหนอ ซึง่ ถูกศรคือความโศกอันเสียบแทง
ที่หทัยของเรา เราเปนผูมีลูกศรคือความโศก
อันถอนขึ้นแลว เปนผูเย็นสงบแลว เราจะไม
เศราโศก ไมรองไหอีก เพราะไดฟงคําของเธอ
ชนเหลาใดผูมีปญ
 ญา ผูอนุเคราะหกันแลกัน
ชนเหลานั้น ยอมทําอยางนี้ ยอมยังกันและกัน
ใหหายโศก เหมือนเจาชายฆฏบัณฑิตทําพระเชษฐา ใหหายโศก ฉะนั้น
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆโฏ เชฏ ว ภาตร ความวา
เหมือนฆฏบัณฑิต ทําพระเชษฐาของตน ผูถูกความเศราโศก เพราะ
บุตรตายไปครอบงํา ใหพนจากความเศราโศกเพราะบุตรนั้น ดวย
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ความที่ตนเปนผูฉลาดในอุบาย และดวยธรรมกถา ฉันใด แมผูอื่น
ผูมีปญญา มีความอนุเคราะหก็ฉันนั้น ยอมกระทําอุปการะแกญาติ
ทั้งหลาย.
บทวา ยสฺส เอตาทิสา โหนติ นี้ เปนคาถาแหงพระองค
ผูตรัสรูยิ่ง. คําแหงคาถานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ ฆฏบัณฑิต ยอม
ไปตาม คือติดตาม พระเจาวาสุเทพ ผูอันความเศราโศก เพราะ
บุตรครอบงํา ดวยคําอันเปนสุภาษิต เพื่อกําจัดความเศราโศก
ดวยประการใด คือ ดวยเหตุใด. อํามาตย เปนบัณฑิต ก็เชนนั้น
อันผูใดผูหนึ่งจะพึงได ความเศราโศกของทานจักมีแตที่ไหน
ฉะนี้แล. คาถาที่เหลือ มีอรรถดังกลาวแลว ในหนหลังนั่นแล.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึง
ตรัสวา อยางนั้นอุบาสก โปราณกบัณฑิตทั้งหลาย ฟงถอยคําของ
บัณฑิตทั้งหลายแลว ขจัดความเศราโศกเพราะบุตรเสียได ดังนี้แลว
จงประกาศสัจจะประชุมชาดก. ในที่สุดสัจจะ อุบาสกดํารงอยู
ในโสดาปตติผลแล.
จบ อรรถกถากัณหเปตวัตถุที่ ๖
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๗. ธนปาลเปตวัตถุ

วาดวยเปรตหิว ๕๕ ป
พวกพอคาถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๐๔]
ทานเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด
ผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เห็นกระดูกซี่โครง
แนะเพื่อนยาก ทานเปนใครหนอ.
เปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาเปน
เปรต ทุกขยาก เกิดอยูในยมโลก ไดทํากรรมอัน
ลามกไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
พวกพอคาถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกายวาจาใจ
หรือ เพราะวิบากแหงอะไร ทานจึงจากโลกนี้ไป
สูเปตโลก.
เปรตนั้นตอบวา
มีพระนครของพระเจาทสันนราช ปรากฏ
นานวา เอรกัจฉะ เมื่อกอนขาพเจาเปนเศรษฐีอยู
ในนครนั้น ประชาชนเรียกขาพเจาวา ธนปาลเศรษฐี ขาพเจามีเงิน ๘๐ เลมเกวียน ทองคํา แกว-
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มุกดา แกวไพฑูรย ก็มมี ากมายเหลือที่จะนับ
แมขาพเจาจะมีทรัพยมากมายถึงเพียงนั้น ก็ไมรัก
ที่จะใหทาน ปดประตูบริโภคอาหารดวยคิดวา
พวกยาจกอยาไดเปนเรา ขาพเจาไมมีศรัทธา เปน
คนตระหนี่เหนียวแนน ไดดาวาพวกยาจก และ
หามปรามมหาชนผูใหทานทําบุญ เปนตน ดวยคํา
วา ผลแหงทานไมมี ผลแหงการสํารวมจักมีแต
ที่ไหน ไดทําลายสระน้ํา บอนําที่เขาขุดไว สวน
ดอกไม สวนผลไม ศาลาน้ํา และสะพานในที่ดิน
ลําบาก ที่เขาปลูกสรางใหพินาศ ขาพเจานั้นไมได
ทําความดีไวเลย ทําแตความชั่วไว จุติจากชาติ
นั้นแลว บังเกิดในปตติวิสัย เพียบพรอมไปดวย
ความหิวกระหายตลอด ๕๕ ป ตั้งแตตายแลว
ขาพเจายังไมไดกินขาวและน้ําเลยแมแตนอย การ
สงวนทรัพย คือ ไมใหแกใคร ๆ เปนความพินาศ
ของสัตวทั้งหลาย ความฉิบหายก็คือการสงวน
ทรัพย ไดยินวาเปรตทั้งหลายรูวา การสงวน
ทรัพยคอื การไมใหแกใคร ๆ เปนความพินาศ
เมื่อกอนขาพเจาสงวนทรัพยไว เมื่อทรัพยมีอยู
เปนอันมาก ไมใหทาน เมื่อไทยธรรมมีอยู ไมทํา
ที่พึ่งแกตน ขาพเจาไดรับผมแหงกรรมของตน
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จึงเดือดรอนในภายหลัง พนจาก ๔ เดือนไปแลว
ขาพเจาจักตาย จักไปตกนรกอันเผ็ดรอนสาหัส
มี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู จําแนกเปนหอง ๆ ลอม
ดวยกําแพงเหล็ก ครอบดวยแผนเหล็ก พืน้ ของ
นรกนั้น ลวนแลวดวยทองแดงลุกเปนเปลวเพลิง
ประกอบดวยความรอน แผไปตลอดรอยโยชน
โดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ ขาพเจาจักตองเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอดกาลนาน ก็การเสวย
ทุกขเวทนาเชนนี้ เปนผลแหงกรรมอันชั่ว เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงเศราโศกที่จะไปเกิดในนรกอัน
เรารอนนั้น ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจา
ขอเดือนทานทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแกทาน
ทั้งหลายผูมาประชุมกันในที่นี้ พวกทานอยาได
ทําบาปกรรมในที่ไหน ๆ คือ ในที่แจงหรือทีล่ ับ
ถาพวกทานจักกระทํา หรือกระทําบาปกรรมนั้น
ไว แมพวกทานจะเหาะหนีไปอยูที่ไหน ก็ยอม
ไมพนไปจากทุกข ขอทานทั้งหลายจงเลี้ยงมารดา
จงเลี้ยงบิดา ประพฤติออนนอมตอผูใหญในสกุล
เปนผูเกื้อกูลแกสมณะและพราหมณ ทาน
ทั้งหลายจักไปสวรรคดวยการปฏิบัติอยางนี้
บุคคลจะอยูในอากาศ ในทามกลางมหาสมุทร
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หรือเขาไปสูชองภูเขา จะพึงพนจากบาปกรรม
ไมมี หรือบุคคลอยูในสวนแหงภาคพื้นใด พึงพน
จากบาปกรรม สวนแหงภาคพื้นนั้นไมมี.
จบ ธนปาลเปตวัตถุที่ ๗
อรรถกถาธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร
ทรงปรารภเปรตธนบาล จงตรัสพระคาถานี้มีคําเริ่มตนวา นคฺโค
ทุพฺพณฺณรูโปสิ.
ไดยินวา เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติในนครเอรกัจฉะปณณรัฐ ยังมีเศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อวา ธนปาลกะ เปนผูไมมีศรัทธา
ไมมีความเลื่อมใส เปนคนตระหนี่ เปนนัตถิกทิฏฐิบุคคล กิริยา
ของเขาปรากฏตามพระบาลีนั่นแหละ. เขาทํากาละแลวบังเกิด
เปนเปรตในกันตารทะเลทราย เขามีรางกายประมาณเทาลําตนตาล
มีผิวหนังปูดขึ้นหยาบ มีผมยุงเหยิง นาสะพึงกลัว มีรูปพรรณ
นาเกลียด มีรูปขี้เหรพิลึก เห็นเขานาสะพึงกลัว เขาไมไดเมล็ดขาว
หรือหยาดน้ําตลอด ๕๕ ป มีคอ ริมฝปาก และลิ้นแหงผาก ถูกความ
หิวกระหายครอบงํา เที่ยวงุนงานไปทางโนนทางนี้.
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยูในกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ พอคาชาวกรุงสาวัตถีบรรทุกสิ้นคาเต็ม ๕๐๐ เลมเกวียน
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ไปยังอุตตราปถชนบท ขายสินคา แลวเอาเกวียนบรรทุกสินคา
ที่ไดกลับมา ในเวลาเย็น ถึงแมน้ําแหงสายหนึ่ง จึงปลดเกวียน
ไวในที่นั้น พักแรมอยูราตรีหนึ่ง ลําดับนั้น เปรตนั้นถูกความ
กระหายครอบงํามาเพื่อตองการน้ําดื่ม ไมไดน้ําดื่มแมสักหยาดเดียว
ในที่นั้น หมดหวัง ขาออนลมลง เหมือนตาลรากขาดฉะนั้น. พวก
พอคาเห็นดังนั้น จึงพากันถามดวยคาถานี้วา :ทานเปลือกกายมีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม
สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เห็นกระดูกซี่โครง แนะ
เพื่อนยาก ทานเปนใครกันหนอ.
ลําดับนั้นเปรตตอบวา :ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตทุกขยาก
เกิดในยมโลก ทํากรรมชั่วไว จึงจากโลกนี้ไปสู
เปตโลก.
ครั้นอางตนดังนี้แลว ถูกพอคาถามถึงกรรมที่เขาทําอีกวา :ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกายวาจาและ
ใจ เพราะวิบากของกรรมอะไร จึงจากโลกนี้ไป
ยังเปตโลก.
เมื่อจะแสดงประวัติของตน ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต
เดิมแตที่ที่ตนเกิดในกาลกอน และเมื่อจะใหโอวาทแกพวกพอคา
ไดกลาวคาถาเหลานี้ ความวา :-
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มีพระนครของพระเจาทสันนราช ปรากฏ
นามวา เอรกัจฉะ เมื่อกอนขาพเจาเปนเศรษฐี
อยูใ นพระนครนั้น ประชาชนเรียกขาพเจาวา
ธนปาลเศรษฐี ขาพเจามีเงิน ๘๐ เลมเกวียน
ทองคํา แกวมุกดา แกวไพฑูรย ก็มมี ากมาย
เหลือที่จะนับ แมขาพเจา จะมีทรัพยมากมายถึง
เพียงนั้น ก็ไมรักทีจ่ ะใหทาน ปดประตูบริโภค
อาหาร ดวยคิดวา พวกยาจก อยาไดเห็นเรา
ขาพเจาไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่เหนียวแนน
ไดดาพวกยาจกและหามปรามมหาชน ผูใ หทาน
ทําบุญเปนตน ดวยคําวา ผลแหงทานไมมี ผล
แหงการสํารวมจักมีแตที่ไหน ไดทําลายสระน้ํา
บอน้ํา ทีข่ ุดไว สวนดอกไม สวนผลไม ศาลาน้ํา
และสะพานในที่เดินลําบาก ที่เขาปลูกสรางให
พินาศไป ขาพเจานั้นไมไดทําคุณงามความดีไว
เลย ทําแตกรรมชั่วไว จุติจากชาตินั้นแลว เกิด
ในเปตวิสัย เพียบพรอมไปดวยความหิวกระหาย
ตลอด ๕๕ ป ตั้งแตตายแลว ขาพเจายังไมไดกิน
ขาวและน้ําเลย แมแตนอย การสงวนทรัพย คือ
๑

๑. ม. พระเจาปณณราช (ปณฺณาน).
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ไมใหแกใคร ๆ เปนความพินาศ ของสัตว
ทั้งหลาย ความฉิบหายก็คือ ความสงวนทรัพย
ไดยินวา เปรตทั้งหลายรูวา การสงวนทรัพย คือ
การไมใหแกใคร ๆ เปนควานพินาศ เมื่อกอน
ขาพเจาสงวนทรัพยไว เมื่อทรัพยมีอยูเปนอัน
มาก ไมใหทาน เมื่อไทยธรรมมีอยู ไมทาํ ที่พึ่ง
แกตน ขาพเจาไดรับผลแหงกรรมของตน จึง
เดือดรอนในภายหลัง พนจาก ๔ เดือนไปแลว
ขาพเจาจักตาย จักตกนรกอันเผ็ดรอนสาหัส มี
๔ เหลีย่ ม ๔ ประตู จําแนกเปนหอง ๆ ลอมดวย
กําแพงเหล็ก ครอบดวยแผนเหล็ก พื้นของนรก
นั้น ลวนแลวดวยทองแดง ลุกเปนเปลวเพลิง
ประกอบดวยความรอน แผไปตลอดรอยโยชน
โดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ ขาพเจาจักตองเสวยทุกขเวทนา ในนรกนั้นตลอดกาลนาน การเสวย
ทุกขเวทนาเชนนี้ เปนผลของกรรมชั่ว เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงเศราโศกที่จะไปเกิดในนรกอัน
เรารอนนั้น ขาแตทา นผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจา
ขอเตือนทานทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแกทาน
ทั้งหลาย ผูมาประชุมกันในที่นี้ พวกทานอยาได
ทํากรรมชั่ว ในทีไ่ หน ๆ ไมวา จะเปนที่แจงหรือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 216

ที่ลับ ถาวาพวกทานจักกระทํา หรือกําลังทํากรรม
ชั่วนัน้ ไว แมพวกทานจะเหาะหนีไป ในที่ไหน ๆ
ก็ยอมไมพนไปจากทุกข ขอทานทั้งหลาย จงเลี้ยง
มารดา จงเลี้ยงบิดา ประพฤติออนนอมตอผูใหญ
ในตระกูล เปนผูเกื้อกูลแกสมณะ และพราหมณ
ทานทั้งหลาย จักไปสวรรคดวยการปฏิบัติอยางนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสนฺนาน ไดแก พระราชาของ
รัฐชื่อวา ทสันนา ผูมีชื่ออยางนั้น บทวา เอรกจฺฉ ไดแก เปนชื่อของ
พระนครนั้น. บทวา ตตฺถ ไดแก ในนครนั้น. บทวา ปุเร ไดแก
ในกาลกอน คือ ในอัตภาพอันเปนอดีต. บทวา ธนปาโลติ ม วิทู
ความวา พวกชนเรียกเราวา ธนปาลเศรษฐี. เปรตเมื่อจะแสดงวา
ขึ้นชื่อวา ทรัพยเชนนี้นั้น ยอมติดตามเปนประโยชนแกเรา ในกาล
นั้นนั่นแล จึงกลาวคาถาวา อสีติ ดังนี้เปนตน. มีโยชนาวา
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสีติ สกฏวาหาน ความวา ๒๐ ขาริกะ
เปน ๑ วาหะ ที่ทานเรียกวา ๑ เกวียน ขาพเจามีเงินและกหาปณะ
๘๐ เลมเกวียน. บทวา ปหูต เม ชาตรูป เชื่อมความวา แมทองคํา
ก็มีมากมาย คือ มีประมาณหลายหาบ.
บทวา น เม ทาตุ ปย อหุ ความวา ขาพเจา ไมไดมีความ
รักที่จะใหทาน. บทวา มา ม ยาจนกาทฺทสุ ความวา ปดประตูเรือน
บริโภค ดวยหวังวา พวกยาจกอยาไดเห็นเรา. บทวา กทริโย
ไดแก มีความตระหนี่เหนียวแนน. บทวา ปริภาสโก ความวา
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เห็นเขาใหทาน ก็ขูใหกลัว. บทวา ททนฺตาน กโรนฺตาน เปน
ฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ, แปลวา ผูใหทาน ผูท ําบุญ.
บทวา พหู ชเน แปลวา ซึ่งสัตวเปนอันมาก. ขาพเจาหามคือ
ปองกัน ชนเปนอันมาก ผูเปนกลุม ของตนผูใหทาน หรือทําบุญ
จากบุญกรรม.
บทวา วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส เปนตน เปนบทแสดงเหตุการ
หามในการใหทานเปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปาโก
นตฺถิ ทานสฺส ทานแสดงวา ขึ้นชือ่ วา ผลแหงการทําทานไมมี
มีแตบุญ บุญ อยางเดียว ฉะนั้น ทรัพยจึงพินาศไปถายเดียว.
บทวา สยมสฺส แปลวา การสํารวมศีล. บทวา กุโต ผล ความวา
ผลจะไดแตที่ไหน, อธิบายวา การรักษาศีลไมมีประโยชนเลย
บทวา อารามานิ ความวา สวนดอกไมและสวนผลไม. บทวา
ปปาโย ไดแก ศาลาน้ํา. บทวา ทุคฺเค ไดแก สถานที่ที่ไปลําบาก
เพราะมีน้ําและมีโคลน. บทวา สงฺกมนานิ ไดแก สะพาน. บทวา
ตโต จุโต แปลวา จุติจากมนุษยโลกนั้น. บทวา ปฺจปฺาส
แปลวา ๕๕ ป. บทวา ยโต กาลงฺกโต อห แกเปน ยถา กาลกโต อห
แปลวา เหมือนขาพเจาตายไปแลว คือตั้งแตขาพเจาตายไป. บทวา
นาภิชานามิ ความวา ขาเจาไมไดรูอะไร ไมวาจะเปนขาวหรือน้ํา
ตลอดกาลมีประมาณเทานี้.
บทวา โย สยโม โส วินาโส ความวา การสํารวมก็คือ
การไมใหอะไรแกใคร ๆ ดวยอํานาจความโลภเปนตนนั้น ชื่อวา
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เปนความพินาศของสัตวเหลานี้ เพราะเปรตที่เกิดในกําเนิดเปรต
เปนเหตุแหงความวอดวายอยางใหญหลวง. ดวยคําวา โย วินาโส
โส สยโม นี้ เปรตแสดงวา ประโยชนตามที่กลาวแลว เปนประโยชน
อยางแนนอน. หิ ศัพทในคําวา เปตา หิ กิร ชานนฺติ นี้ เปนนิบาต
ใชในอวธารณะ, กิร ศัพท เปนนิบาติ ใชใน อรุจิสูจนัตถะ.
ไดยินวา พวกเปรตเทานั้น จึงจะรูความนี้วา การสงวนคือ การ
ไมบริจาคไทยธรรม เปนเหตุแหงความพินาศ เพราะตนถูกความ
หิวกระหาย ครอบงําอยูโดยเห็นไดชัด ไมใชพวกมนุษย. ขอนี้
ไมสมควรเลย เพราะแมพวกมนุษยก็ยังถูกความหิวกระหายเปนตน
ครอบงําปรากฏอยูเหมือนพวกเปรต. แตพวกเปรตรูเรื่องนั้นดีกวา
เพราะกรรมที่ตนทําไวในอัตภาพกอนปรากฏชัด. ดวยเหตุนั้น
เปรตนั้นจึงกลาววา ในชาติกอน เราสงวนทรัพยดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สยมิสฺส ความวา แมตนเองก็ได
กระทําการสงวน คือ การยนและยอจากบุญกิริยา มีการใหทาน
เปนตน. บทวา พหุเก ธเน ไดแก เมือ่ ทรัพยเปนอันมากมีอยู.
บทวา ต แปลวา เพราะเหตุนั้น. บทวา โว แปลวา ทาน
ทั้งหลาย. บาลีที่เหลือวา ภทฺท โว พึงนํามาเชื่อมเขาดวยคําวา
กรรมอันเจริญ คือ กรรมดี ไดแก กรรมงาม จงมีแกพวกทาน.
บทวา ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา มีอธิบายวา พวกทานมีประมาณเทาใด
คือ มีประมาณเพียงใด มาประชุมกันในที่นี้ ทั้งหมดนั้น จงฟงคํา
ของขาพเจา. บทวา อาวี ไดแก คําประกาศ โดยปรากฏแกคน
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เหลาอื่น. บทวา รโห ไดแก คําลี้ลบั โดยเปนคําไมปรากฏแกชน
เหลาอื่น. อธิบายวา ทานทั้งหลาย อยาทํา คือ อยากระทํา ซึ่ง
กรรมชั่วชาลามก ไดแกอกุศลกรรม ในที่แจง ดวยอํานาจกายปโยค
มีปาณาติปาตเปนตน และวจีปโยค มีมุสาวาทเปนตน หรือในที่ลับ
ดวยอํานาจอกุศลกรรมมีอภิชฌาเปนตน.
บทวา สเจ ต ปาปก กมฺม ความวา ก็ถาพวกทานจัก
การทํากรรมชั่วนั้นในอนาคต หรือกําลังทําอยูในปจจุบัน, ความ
หลุดพนจากทุกขอันเปนผลของกรรมชั่วนั้น ชื่อวา ความหลุดพน
ดวยอํานาจ ความเปนมีอายุนอย เปนตน ในอบาย ๔ มีนรกเปนตน
และในหมูมนุษย ยอมไมมี. บทวา อุปฺปจฺจาป ปลายต ความวา
แมเมื่อพวกทานจะออกไปก็ตามที ก็พนไปไมไดเลย. บาลีวา
อุเปจฺจ ก็มี. อธิบายวา เมื่อพวกทาน แมจงใจคือแกลง หนีไปโดย
ประสงควา กรรมชั่ว จักติดตามพวกทานผูหนีไปทางโนนทางนี้
ความพนจากกรรมชั่วนัน้ ยอมไมมี แตเมื่อความประชุมแหงปจจัย
อื่น มีคติและกาลเปนตน ยังมีอยู กรรมชั่วนั้น ยังใหผลไดเหมือนกัน.
ก็ความนี้ พึงแสดงดวยคาถานี้วา :บุคคลจะอยูในอากาศ ในทามกลาง
มหาสมุทร หรือเขาไปสูชองเขา จะพึงพนจาก
กรรมชั่วไมมี หรือบุคคลอยูในสวนแหงภาคพื้น
ใด พึงพนจากกรรมชั่ว สวนแหงภาคพื้นนั้นก็
ไมมี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตฺเตยฺยา แปลวา เกื้อกูลแก
มารดา. บทวา โหถ ความวา ทานจงกระทําอุปฏฐากเปนตนแก
มารดาบิดาเหลานั้น. บทวา เปตฺเตยฺยา ก็พึงทราบอยางนั้น. บทวา
กุเล เชฏาปจายิกา แปลวา เปนผูกระทําการนอบนอมแกผูใหญ
ในตระกูล. บทวา สามฺา ไดแก เปนผูบูชาสมณะ. บทวา
พฺรหฺมฺา ก็เหมือนกัน มีอธิบายวา ผูบูชาทานผูลอยบาป ดวย
บทวา เอว สคฺค คิมสฺสถ นี้ มีอธิบายวา ทานทั้งหลาย กระทําบุญ
โดยนัยที่ขาพเจาไดกลาวแลว จักเขาถึงเทวโลก. ก็ในเรื่องนี้ บทที่
ไมไดจําแนกไวโดยอรรถ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในขัลลาฏิยเปติวัตถุเปนตนในหนหลัง.
พวกพานิชเหลานั้น ไดสดับคําของเปรตทั้งหลาย เกิดความ
สังเวช เมื่อจะอนุเคราะหเปรตนั้น จึงเอาภาชนะตักน้ําดื่มมา ให
เขานอนลงแลว กรอกเขาทางปาก. แตนั้นน้ําที่มหาชน ลาดลง
หลายครั้ง ก็ไมไหลลงสูลําคอ เพราะพลังแหงกรรมชั่วของเปรต
นั้น. จักกําจัดความกระหายไดที่ไหนเลา. พอคาเหลานั้นจึงถาม
เปรตวา ทานไดความโปรงใจอะไรบางไหม ? เปรตนั้นตอบวา
ถาน้ําที่ชนมีประมาณเพียงนี้ กรอกเขาไปตลอดเวลาเพียงเทานี้
แมเพียงสักหยดเดียวก็ไมเขาไปในลําคอเรา กับไหลเขาลําคอ
ของคนอื่นไปหมด, ความหลุดพนไปจากกําเนิดเปรตนี้ จงอยามีเลย.
ลําดับนั้น พอคาเหลานั้น ไดฟงดังนั้น จึงเกิดความสังเวชยิ่งนัก
พากันกลาววา ก็อุบายอะไร ๆ เพื่อระงับความกระหายมีบางไหม ?
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เปรตตอบวา เมื่อกรรมชั่วนี้สิ้นไป เมื่อพวกญาติถวายทานแต
พระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต อุทิศทานใหแกเรา,
เราก็จักพนจากความเปนเปรตนี้ไปได. พวกพอคาไดฟงดังนั้น
จึงพากันไปกรุงสาวัตถี เฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลเรือ่ งนั้น
รับสรณคมนและศีล ถวายทานแดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประธาน ตลอด ๗ วัน แลวอุทศิ สวนบุญแกเปรตนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แลวแสดง
ธรรมแกบริษัททั้ง ๔. และมหาชนละมลทิน คือความตระหนี่ มี
โลภะเปนตน ไดเปนผูยินดียิ่งในบุญมีทานเปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๗
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๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ

วาดวยบรรพชิตตระหนี่เปนเปรตเปลือยผอม
พระเจาอชาตศัตรูตรัสถามจูฬเศรษฐีเปรตวา :[๑๐๕]
ขาแตทานผูเจริญ ทานเปนบรรพชิต
เปลือยกายซูบผอม เพราะเหตุแหงกรรมอะไร
ทานจะไปที่ไหนในราตรีเชนนี้ ขอทานจงบอก
การที่ทานจะไปแกเราเถิด เราสามารถจะให
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแกทานดวยความอุตสาหะ
ทั้งปวง.
จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา
เมื่อกอนพระนครพาราณสีมีกิตติคุณเลื่อง
ลือไปไกล ขาพระองคเปนคฤหบดีผูมั่งคั่งอยูใน
พระนครนัน้ แตเปนคนตระหนี่เหนียวแนนไม
เคยใหสิ่งของแกใคร ๆ มีใจของอยูในอามิส
ไดถึงวิสัยแหงพญายมเพราะความเปนผูทุศีล
ขาพระองคลําบากแลวเพราะความหิวเสียดแทง
เพราะบาปกรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระองคปรารถนาอามิส จึงไดมาหาหมูญ
 าติ มนุษย
แมเหลาอื่นมีปกติไมใหทาน และไมเชื่อวา
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แหงทานมีอยูในโลกหนา มนุษยแมเหลานัน้ จัก
เกิดเปนเปรตเสวยทุกขใหญ เหมือนขาพระองค
ฉะนั้น ธิดาของขาพระองคปนอยูเนื่อง ๆ วา เรา
จักใหทานอุทิศใหมารดา บิดา ลุง ปา นา อา
ปู ยา ตา ยาย พวกพราหมณกาํ ลังบริโภคทาน
อันธิดาของขาพระองคตกแตงแลว ขาพระองค
จะไปยังเมืองอันธกาวินทนคร เพื่อบริโภคอาหาร
พระราชาจึงตรัสสั่งเขาวา ถาทานไปได
เสวยผลทานนั้น พึงรีบลับมาบอกเหตุที่มจี ริง
แกเรา เราฟงคําอันมีเหตุผลควรเชื้อถือไดแลว
จักทําการบูชาบาง จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับพระดํารัสแลว ไดไปยังอันธกาวินทนครนั้น แตไมได
รับผลแหงทานนั้นเพราะพราหมณทั้งหลายที่
บริโภคภัต เปนผูไมมีศีล ไมสมควรแกทักษิณา
ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรตกลับมาสูนครราชคฤห
อีก ไดไปแสดงกายใหปรากฏ เฉพาะพระพักตร
ของพระเจาอชาตศัตรูผูเปนใหญกวาหมูชน
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเปรตนั้นกลับมาอีก
จึงตรัสถามวา เราจะใหทานอะไร ถาเหตุที่จะให
ทานอิ่มหนําตลอดกาลมีอยูไซร ขอทานจงบอก
เหตุนนั้ แกเรา.
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จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา
ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทรงอังคาส
พระพุทธเจาและพระสงฆ ดวยขาวและน้าํ และ
จงทรงถวายจีวร แลวทรงอุทิศกุศลนั้นเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกขาพระองค ดวยการทรง
บําเพ็ญกิจอยางนี้ ขาพระองคจะพึงอิ่มหนําตลอด
กาลนาน. ลําดับนั้น พระราชาเสด็จออกจาก
ปราสาททันที ทรงถวายทานอันประณีตยิ่งแก
สงฆ ดวยพระหัตถของพระองค แลวทรงกราบ
ทูลเรือ่ งราวแดพระตถาคต ทรงอุทิศสวนกุศล
ใหจูฬเศรษฐีเปรต
จูฬเศรษฐีเปรตนั้นอันพระราชาทรงบูชา
แลว เปนผูงดงามยิ่งนัก ไดมาปรากฏเฉพาะ
พระพักตรของพระราชาผูเปนใหญกวาชน แลว
กราบทูลวา ขาพระองคเปนเทวดา มีฤทธิ์อยาง
ยอดเยีย่ มแลว มนุษยทั้งหลายผูมีฤทธิ์เสมอดวย
ขาพระองคไมมี ขอพระองคทรงทอดพระเนตรดู
อานุภาพอันหาประมาณมิไดของขาพระองคนี้เถิด
ซึ่งเกิดจากผลที่พระองคทรงถวายทานอันจะนับ
มิไดแกสงฆ อุทศิ สวนพระราชกุศลใหแกขาพระองคดวยทรงอนุเคราะห ขาแตพระองคผู
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เปนเทพแหงมนุษย ขาพระองคเปนผูอันพระองค
ยังพระอริยสงฆใหอมิ่ หนําดวยไทยธรรมมีขาว
และน้ํา และผาผอนเปนตนเปนอันมาก จึงไดอิ่ม
หนําแลวเนือง ๆ บัดนีข้ าพระองคมีความสุขแลว
ขอทูลลาพระองคไป.
จบ จูฬเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๘
อรรถกถาจูฬเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๘
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูที่เวฬุวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภจูฬเศษฐีเปรต ตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา นคฺโค กิโส
ปพฺพชิโตสิ ภนฺเต ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี มีคฤหบดีผูหนึ่ง เปนคนไมมี
ศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส เปนคนตระหนี่เหนียวแนน ไมเอื้อเฟอ
ตอการบําเพ็ญบุญ ไดนามวา จูฬเศรษฐี. เขาทํากาละแลว บังเกิด
ในหมูเปรต. รางกายของเขาปราศจากเนื้อและเลือด มีเพียงกระดูก
เสนเอ็นสละหนัง ศีรษะโลน ปราศจากผา. แตธิดาของเขา ชื่อวา
อนุลา อยูในเรือนของสามี ในอันธกวินทนคร มีความประสงคจะ
ใหพราหมณบริโภคอาหารอุทิศบิดา จึงจัดแจงเครื่องอุปกรณทาน
มีขาวสารเปนตน. เปรตรูดังนั้น ไปในที่นั้นโดยอากาศ โดยความ
หวัง ถึงกรุงราชคฤห. ก็สมัยนั้น พระเจาอชาตศัตรู ถูกพระเจาเทวทัตตสงไป ใหปลงพระชนมชีพพระบิดา ไมเขาถึงความหลับ
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เพราะความเดือดรอน และความฝนรายนั้น จึงขึ้นไปบนปราสาท
จงกรมอยู เห็นเปรตนั้น เหาะไปอยูจึงถามดวยคาถานี้วา :ขาแตทานผูเจริญ ทานเปนบรรพชิต
เปลือยกาย ซูบผอม เพราะเหตุแหงกรรมอะไร
ทานจะไปไหนในราตรีเชนนี้ ขอทานจงบอก
กาลที่ทานจะไปแกเราเถิด เราสามารถจะให
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแกทาน ดวยความอุตสาหะ
ทุกอยาง
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺพชิโต ไดแก สมณะ. ไดยินวา
พระราชากลาวกะเขาวา ทานเปนบรรพชิตเปลือยกายซูบผอม
เปนตน ดวยความสําคัญวา ผูนี้เปนสมณะเปลือย เพราะเขาเปน
คนเปลือยกายและเปนคนศีรษะโลน. บทวา กิสฺสเหตุ แปลวา
มีอะไรเปนเหตุ. บทวา สพฺเพน วิตฺต ปฏิปาทเย ตุว ความวา
เราจะมอบทรัพยเครื่องปลื้มใจ อันเปนเครื่องอุปกรณแหงทรัพย
เครื่องปลื้มใจ พรอมดวยโภคะทุกอยาง หรือดวยความอุตสาหะ
ทุกอยาง ตามความเหมาะสมแกอัธยาศัยของทาน ไฉนหนอเรา
พึงสามารถเชนนั้นได เพราะฉะนั้น ทานจงบอกขอนั้นแกเรา
คือ จงบอกเหตุแหงการมาของทานนั้นแกเรา.
เปรตถูกพระราชาถามอยางนี้แลว เมื่อจะบอกประวัติ
ของตน จึงไดกลาวคาถา ๓ ถาคาวา :-
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เมื่อกอนกรุงพาราณสี มีกิตติคุณเลื่องลือ
ไปไกล ขาพระองคเปนคฤหบดี ผูมั่งคั่งอยูใน
กรุงพาราณสีนั้น แตเปนคนตระหนี่เหนียวแนน
ไมเคยใหสิ่งของแกใคร ๆ มีใจของอยูในอามิส
ไดถึงวิสัยแหงพญายม เพราะความเปนผูทุศีล
ขาพระองคลําบากแลว เพราะความหิวเสียดแทง
เพราะกรรมชั่วเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระองคปรารถนาอามิส จึงไดมาหาหมูญาติ มนุษย
แมเหลาอื่น มีปกติไมใหทานและไมเชื่อวา ผล
แหงทานมีอยูในโลกหนา มนุษยแมเหลานั้นจัก
เกิดเปนเปรตเสวยทุกขใหญ เหมือนขาพระองค
ฉะนั้น ธิดาของขาพระองค บนอยูเนือง ๆ วา
เราจักใหทานอุทิศใหมารดา บิดา ลุง ปา นา
อา ปู ยา ตา ยาย พวกพราหมณกําลังบริโภค
ทาน อันธิดาของขาพระองคตบแตงแลว ขาพระองคจะไปยังเมือง อันธกวินทนคร เพื่อ
บริโภคอาหาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูรฆุฏ ไดแก เลื่องลือ ดวย
อํานาจกิตติคุณไปไกลทีเดียว, อธิบายวา ขจรไป คือปรากฏในที่
ทุกสถาน. บทวา อฑฺฒโก แปลวา เปนคนมั่งคั่ง คือมีสมบัติมาก.
บทวา ทีโน แปลวา มีจิตตระหนี่ คือมีอัธยาศัยในการไมให. ดวย
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เหตุนี้ ทานจึงกลาววา อทาตา ผูไมให. บทวา เคธิตมโน อามิสสฺมึ
ไดแก ผูมีจติ ของอยู คือ ถึงความติดอยู ในอามิสคือกาม. บทวา
ทุสฺสีเลน ยมวิสยมฺหิ ปตฺโต ความวา ขาพเจาไดถึงวิสัยแหงพญายม
คือ เปตโลก ดวยกรรมคือความเปนผูทุศีลที่ตนไดทําไว.
บทวา โส สูจกิ าย กิลมิโต ความวา ขาพเจานั้น ลําบาก
เพราะความหิว อันไดนามวา สูจิกา เพราะเปนเสมือนเข็ม เพราะ
อรรถวา เสีย แทง เสียดแทงอยูไมขาดระยะ. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา
กิลมโถ ดังนี้ก็มี. บทวา เตหิ ความวา ดวยบาปกรรม อันเปน
เหตุที่กลาวแลว โดยนัยมีอาทิวา ทีโน ดังนี้. จริงอยู เมื่อเปรตนั้น
ระลึกถึงกรรมชั่วนั้น โทมนัสอยางยิ่ง เกิดขึ้นแลว เพราะเหตุนั้น
เปรตจึงกลาวอยางนั้น. บทวา เตเนว ไดแก เพราะความทุกข
อันเกิดแตความหิวนั้นนั่นเอง. บทวา าตีสุ ยามิ ความวา ขาพเจา
จึงไป คือ ไปถึงที่ใกลของหมูญาติ. บทวา อานิสกิฺจิกฺขเหตุ ไดแก
เพราะเหตุแหงขาพระองคปรารถนาอามิส อธิบายวา ปรารถนา
อามิสบางอยาง. บทวา อทานสีลา น จ สทฺทหนฺติ ทานผล โหติ
ปรมฺหิ โลเก ความวา ขาพเจาเปนผูมีปกติไมใหทานฉันใด แม
คนเหลาอื่นก็มีปกติไมใหทานฉันนั้นเหมือนกัน และไมเชื่อวา ผล
แหงทาน จะมีในปรโลกอยางแทจริง, อธิบายวา แมพวกชนเหลานั้น
เปนเปรตเสวยทุกขอยางใหญหลวงเหมือนขาพเจา.
บทวา ลปเต แปลวา ยอมกลาว. บทวา อภิกขฺ ณ แปลวา
เนือง ๆ คือโดยสวนมาก. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา เปรตกลาววา
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กระไร เปรตจึงกลาววา ขาพเจาจักใหทานเพื่อมารดาบิดา ปู ยา
ตา ยาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตูน ไดแก มารดาและบิดา หรือ
อา และลุง. บทวา ปตามหาน ไดแก ปู ยา ตา ละยาย. บทวา
อุปกฺขฏ ไดแก จัดแจง. บทวา ปริวสิ ยนฺติ แปลวาใหบริโภค.
บทวา อนฺธกวินฺท ไดแก นครอันมีชื่อยางนั้น. บทวา ภุตฺตุ ไดแก
เพื่อบริโภค. เบื้องหนาแตนั้น พระสังคีติกาจารยไดกลาวไววา :พระราชาจึงตรัสสั่งเขาวา ถาทานไปได
เสวยผลทานนั้น พึงรีบกลับมาบอก เหตุที่มีจริง
แกเรา เราฟงคําอันมีเหตุผล ควรเชื่อถือไดแลว
จักทําการบูชาบาง จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับพระดํารัสแลว ไดไปยังอันธกวินทนครนั้น แตไมได
รับผลแหงทานนั้น เพราะพราหมณทงั้ หลายที่
บริโภคภัตร เปนผูไมมีศีล ไมสมควรแกทักษิณา
ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรต กลับมายังกรุงราชคฤห
อีก ไดไปแสดงกายใหปรากฏ เฉพาะพระพักตร
ของพระเจาอชาตศัตรูผูเปนใหญกวาหมูช น
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเปรตนั้น กลับมาอีก
จึงตรัสถามวา เราจะใหทานอะไร ถาเหตุที่จะให
ทานอิ่มหนําตลอดกาลนานมีอยูไซร ขอทานจง
บอกเหตุนั้นแกเรา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 230

จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา :ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทรงอังคาส
พระพุทธเจา และพระสงฆดวยขาวและน้าํ และ
จงทรงถวายจีวรแลว จงอุทิศกุศลนั้น เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกขาพระองค ดวยทรงการ
บําเพ็ญกิจอยางนี้ ขาพระองคจะพึงอิ่มหนํา ตลอด
กาลนาน ลําดับนั้นพระราชา เสด็จออกจาก
ปราสาททันที ทรงถวายทานอันประณีตยิ่งแก
สงฆ ดวยพระหัตถของพระองคแลวทรงกราบ
ทูลเรื่องราว แดพระตถาคต ทรงอุทิศสวนกุศล
ใหแกจูฬเศรษฐีเปรต, จูฬเศรษฐีเปรตนั้น อัน
พระราชาทรงบูชาแลว เปนผูงดงามยิ่งนัก ไดมา
ปรากฏเฉพาะพระพักตรของพระราชา ผูเ ปนใหญ
กวาหมูชน แลวกราบทูลวา ขาพระองคเปน
เทวดา มีฤทธิ์อยางยอดเยี่ยมแลว มนุษยทั้งหลาย
ผูมีฤทธิ์เสมอดวยขาพระองคไมมี ขอพระองค
ทรงทอดพระเนตรดูอานุภาพอันหาประมาณมิได
ของขาพระองคนี้เถิด ซึ่งเกิดจากผลที่พระองค
ทรงถวายทาน อันจะนับมิไดแกสงฆ อุทิศสวน
พระราชกุศลใหแกขาพระองค ดวยทรงอนุเคราะห ขาแตพระองคผูเปนเทพแหงมนุษย
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ขาพระองคเปนผูอันพระองค ยังพระอริยสงฆ
ใหอมิ่ หนํา ดวยไทยธรรมมีขาวและน้ํา และ
ผาผอนเปนตน เปนอันมาก จึงไดอิ่มหนําแลว
เนือง ๆ บัดนี้ ขาพระองคมีความสุขแลว จึง
ขอทูลลาพระองคไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมโวจ ราชา ความวา พระเจาอชาตศัตรูไดตรัสสั่งเปรตนั้น ผูยืนกลาวอยูอยางนั้น. บทวา
อนุภวิยาน ตมฺป ความวา เสวยทานแมนั้นที่ธิดาของทานเขาไป
ตั้งไว. บทวา เอยฺยาสิ แปลวา พึงมา. บทวา กริสฺส แปลวา จัก
กระทํา. บทวา อาจิกฺข เม ต ยทิ อตฺถิ เหตุ ความวา ถาคําอะไร
มีเหตุที่ควรเชื่อไดจงบอกเลาแกเรา. บทวา สทฺธายิต แปลวา
ควรเชื่อได. บทวา เหตุวโจ. ไดแก คําที่ควรแกเหตุ. อธิบายวา
ทานจงกลาวคําที่มีเหตุวา เมื่อบําเพ็ญทานในที่ชื่อโนน โดยประการ
โนน จะสําเร็จแกเรา.
บทวา ตถาติ วตฺวา ความวา จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับพระดํารัสแลว. บทวา ตตฺถ ไดแก ในที่เปนที่อังคาสในอันธกวินทนคร
นั้น. บทวา ภฺุชึสุ ภตฺต น จ ทกฺขณ
ิ ารหา ความวา พราหมณ
ผูทุศีลบริโภคภัตตาหารแลว แตวาพราหมณบริโภคนั้น เปนผู
ไมควรทักษิณา ไมมีศีล. บทวา ปุนาปร ความวา ภายหลัง
จูฬเศรษฐีเปรตกลับมายังกรุงราชคฤหอีก.
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บทวา กึ ททามิ ความวา พระราชาตรัสถามเปรตนั้นวา
เราจักใหทานเชนไรแกทาน. บทวา เยน ตุว ความวา ทานให
อิ่มหนําดวยเหตุใด. บทวา จิรตร แปลวา ตลอดกาลนาน. บทวา
ปณิโต. ความวา ถาทานอิ่มหนําแลวทานจงบอกขอนั้น.
บทวา ปริวิสยิ าน แปลวา ใหบริโภค. จูฬเศรษฐีเปรต
เรียกพระเจาอชาตศัตรูวา ราชา. บทวา เม หิตาย ไดแก เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกขาพระองค คือ เพื่อใหขาพระองคพนจาก
ความเปนเปรต.
บทวา ตโต แปลวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะคํานั้น. อีก
อยางหนึ่ง บทวา ตโต แปลวา จากปราสาทนั้น. บทวา นิปติตฺวา
แปลวา ออกไปแลว. บทวา ตาวเท ไดแก ในกาลนั้นเอง คือ
ในเวลาอรุณขึ้น, อธิบายวา พระราชาไดถวายทานเฉพาะในเวลา
กอนภัตรที่เปรตกลับมาแสดงตนแกพระราชา. บทวา สหตฺถา
แปลวา ดวยพระหัตถของพระองค. บทวา อตุล แปลวา ประมาณ
ไมได คือ ประณีตยิ่ง. บทวา ทตฺวา สงฺเฆ ไดแก ถวายแกสงฆ.
บทวา อาโรเจสิ ปกต ตถาคตสฺส ความวา พระราชากราบทูล
เรื่องราวนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคเจริญ ทาน
นี้หมอมฉันไดบําเพ็ญมุงหมายอุทิศเปรตตนหนึ่ง. ก็แลครั้นกราบทูล
แลว ทานนั้นก็สําเร็จแกเปรตนั้น โดยประการนั้น และขาพระองค
ถวายอุทิศสวนบุญแกเปรตนั้น ดวยประการฉะนี้.
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บทวา โส ไดแก เปรตนั้น. บทวา ปูชิโต ไดแก ผูอัน
พระราชาทรงบูชาดวยทักษิณาที่ทรงทิศให. บทวา อติวิย
โสภมาโน. แปลวา เปนผูงดงามยิ่งนักดวยอานุภาพของเทวดา.
บทวา ปาตุรโหสิ แปลวา ปรากฏแลว คือ แสดงตนเฉพาะพระพักตร
ของพระราชา. บทวา ยกฺโขหมสฺมิ ความวา ขาพระองคพนจาก
ความเปนเปรตกลายเปนเทวดา คือ ถึงความเปนเทพ. บทวา
น มยฺหมตฺถิ สมา สทิสา มานุสา ความวา มนุษยทั้งหลายผูเสมอ
ดวยอานุภาพสมบัติ หรือเสมือนโภคสมบัติของขาพเจาไมมี.
บทวา ปสฺสานุภาว อปริมิต มมยิท ความวา จูฬเศรษฐีเปรต
กราบทูลแสดงสมบัติของตนแกพระราชาโดยประจักษวา ขอ
พระองคโปรดทอดพระเนตรดูอานุภาพแหงเทวดาอันหาประมาณ
มิไดนี้ของขาพระองคเถิด. บทวา ตยานุทิฏ อตุล ทตฺวา สงฺเฆ
ความวา ซึง่ พระองคถวายทานอันโอฬารหาสิ่งเปรียบปานมิได
แดพระอริยสงฆ แลวทรงอุทิศดวยความอนุเคราะหขาพระองค.
บทวา สนฺตปฺปโต สตต สทา พหูหิ ความวา ขาพระองคเมื่อให
พระอริยสงฆอิ่มหนําดวยไทยธรรมเปนอันมากมีขาว น้ํา และผา
เปนตน ชื่อวาใหอิ่มหนําติดตอกัน คือ ไมขาดระยะ แมในที่นั้น
ทุกเมื่อ คือทุกเวลา ตลอดชีวิต. บทวา ยามิ อห สุขิโต มนุสสฺ เทว
ความวา จูฬเศรษฐีเปรตทูลถามพระราชาวา ขาแตมหาราช
เปนเทพของมนุษย เพราะฉะนั้น บัดนี้ ขาพระองคมีความสุขแลว
ขอกลับไปยังที่ตามที่ปรารถนา.
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เมื่อเปรตทูลลากลับไปอยางนี้ พระเจาอชาตศัตรูตรัส
บอกความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลความนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา
เรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอม
แลว มหาชนฟงธรรมนั้นแลว ละมลทินคือความตระหนี้ ไดเปน
ผูยินดียิ่งในบุญมีทานเปนตนแล.
จบ อรรถกถาจูฬเสฏฐิเปตวัตถุที่ ๘
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๙. อังกุรเปตวัตถุ

วาดวยบุญสําเร็จทีฝ่ ามือ
พราหมณพอคาคนหนึ่ง เห็นของทิพยออกจากมือรุกขเทวดา
จึงเกิดความโลภขึ้น ไดบอกแกอังกุรพาณิชวา :[๑๐๖] เราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพย ไปสูแควน
กันโพชเพื่อประโยชนสิ่งใด เทพบุตรนี้เปนผูให
สิ่งที่เราอยากไดนั้น พวกเราจักนําเทพบุตรนี้ไป
หรือจักจับเทพบุตรนี้ ขมขี่เอาดวยการวิงวอน
หรืออุมใสยานรีบนําไปสูทวารกะนครโดยเร็ว.
อังกุรพาณิชเมื่อจะหามพราหมณพอคานั้น จึงไดกลาว
คาถาความวา :บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด
ไมควรหักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะการ
ประทุษรายมิตร เปนความเลวทราม.
พราหมณพอคากลาววา :บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด
พึงตัดแมลําตนของตนไมนั้นได ถามีความตอง
การเชนนั้น.
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อังกุรพาณิชกลาววา :บุคคลอาศัยนั่งนอน ที่รม เงาของตนไมใด
ไมพึงทําลายแมใบของตนไมนั้น เพราะการ
ประทุษรายตอมิตร เปนความเลวทราม.
พราหมณพอคากลาววา :บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด
พึงถอนตนไมนั้นพรอมทั้งรากได ถาพึงประสงค
เชนนี้.
อังกุรพาณิชกลาววา :ก็บุรษุ พึงพักอยูในเรือนของบุคคลใด
ตลอดราตรีหนึ่ง หรือพึงไดขาวน้ําในที่ใด ไมควร
คิดชั่วตอบุคคลนั้นแมดวยใจ ความเปนผูกตัญู
สัปบุรุษสรรเสริญ บุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของ
บุคคลใดแมเพียงคืนหนึ่ง พึงไดรับบํารุงดวยขาว
และน้ํา ก็ไมพึงคิดชั่วตอบุคคลนั้นแมดวยใจ
บุคคลผูมีมืออันไมเบียดเบียน ยอมแผดเผาบุคคล
ผูประทุษรายมิตร ผูใดทําความดีไวในกอน ภาย
หลังเบียดเบียนดวยความชั่ว ผูนั้นชื่อวาเปนคน
อกตัญู ยอมไมพบเห็นความเจริญทั้งหลาย
ผูใดประทุษรายตอนระผูไมประทุษราย
ผูเปนบุรุษบริสุทธิ์ไมมีกิเลสเครื่องยียวน บาป
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ยอมกลับมาถึงผูนั้นซึ่งเปนคนพาลแนแท เหมือน
ธุลีละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น.
เมื่อรุกขเทวดาไดฟงดังนั้นแลว เกิดความโกรธตอพราหมณ
นั้น จึงกลาววา :ไมเคยมีเทวดาหรือมนุษยหรืออิสรชนคนใด
จะมาขมเหงเราไดโดยงาย เราเปนเทพเจาผูมี
มหิทธิฤทธิอ์ ยางยอดเยี่ยม เปนผูไปไดไกลสมบูรณดวยรัศมีและกําลัง.
อังกุรพาณิชจึงถามรุกขเทวดานั้นวา :ฝามือของทานมีสีดังทองคําทั่วไป ทรงไว
ซึ่งวัตถุที่บุคคลอื่นปรารถนาดวยนิ้วทั้ง ๕ เปน
ที่ไหลออกแหงวัตถุมีรสอรอย วัตถุมีรสตาง ๆ
ยอมไหลออกจากฝามือของทาน ขาพเจาเขาใจวา
ทานเปนทาวสักกะ.
รุกขเทวดาตอบวา :เราไมใชเทพเจา ไมใชคนธรรพ ไมใช
ทาวสักกปุรินททะ ดูกอนอังกุระ ทานจงทราบ
วาเราเปนเปรต จุติจากโรรุวนครมาอยูที่ตนไทรนี้.
อังกุรพาณิชถามวา :เมื่อกอน ทานอยูในโรรุวนคร ทานมีปกติ
อยางไร มีความประพฤติอยางไร ผลบุญสําเร็จที่
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ฝามือของทาน เพราะพรหมจรรยอะไร.
รุกขเทวดาตอบวา :เมื่อกอน เราเปนชางหูกอยูในโรรุวนคร
เปนคนกําพราเลี้ยงชีพโดยความลําบากนัก เรา
ไมมีอะไรจะใหทาน เรือนของเราอยูใกลเรือน
ของอสัยหเศรษฐี ซึ่งเปนคนมีศรัทธา เปนทานาธิบดี มีบุญอันทําแลว เปนผูละอายตอบาป พวก
ยาจกวณิพกมีนามแลโคตรตาง ๆ กัน ไปที่บาน
ของเรานั้น พากันถามถึงเรือนของอสัยหเศรษฐี
กะเราวา ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย
พวกเราจะไปทางไหน ทานเขาใหทไี่ หน เราถูก
พวกยาจนวณิพกถามแลว ไดยกมือเบื้องขวาชี้
บอกเรือนของอสัยหเศรษฐีแกยาจกวณิพกเหลา
นั้นวา ทานทั้งหลายจงไปทางนี้ ความเจริญจัก
มีแกทานทั้งหลาย ทานเขาใหอยูที่นนั่ เพราะ
เหตุนั้น ฝามือของเราจึงใหสิ่งที่นาปรารถนา เปน
ที่ไหลออกแหงวัตถุมีรสอรอย ผลบุญยอมสําเร็จ
ที่ฝามือของเราเพราะพรหมจรรยนนั้ .
อังกุรพาณิชถามวา :ไดยินวา ทานไมไดใหทานแกใคร ๆ ดวย
หรือทั้งสองของตน เปนแตเพียงอนุโมทนาทาน
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ของคนอื่น ยกมือชี้บอกทางให เพราะเหตุนั้น
ฝามือของทานจึงใหสิ่งที่นาใคร เปนที่ไหลออก
แหงวัตถุมีรสอรอย ผลบุญยอมสําเร็จที่ฝามือ
ของทานเพราะพรหมจรรยนั้น ขาแตทานผูเจริญ
อสัยหเศรษฐีผูเลื่อมใสไดใหทานดวยมือทั้งสอง
ของตน ละรางกายมนุษยแลว ไปทางทิศไหน
หนอ.
รุกขเทวดาตอบวา :เราไมรูทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผูเปนเจาของแหงทาน ผูม รี ัศมีซานออก
จากตน แตเราไดฟงมาในสํานักของทาวเวสวัณ
วา อสัยหเศรษฐี ถึงความเปนสหายแหงทาวสักกะ.
อังกุรพาณิชกลาววา :บุคคลควรทําความดีแท ควรใหทานตาม
สมควร ใครไดเห็นฝามืออันใหสิ่งที่นาใครแลว
จักไมทําบุญเลา เราไปจากที่นี้ถึงทวารกะนคร
แลว จักรีบใหทานอันจักนําความสุขมาใหเรา
แนแท เราจักใหขาว น้าํ ผา เสนาสนะ บอน้ํา
สระน้ํา และสะพานในที่เดินยากเปนทาน.
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อังกุรพาณิชถามวา :เพราะเหตุไร นิ้วมือของทานจึงงอหงิก
ปากของทานจึงเบี้ยว และนัยนตาทะเลนออก
ทานไดทําบาปกรรมอะไรไว.
เปรตนัน้ ตอบวา :เราอันคฤหบดีตั้งไวในการใหทาน ในโรง
ทานของคฤหบดี ผูม ีอังคีรส ผูมีศรัทธา เปน
ฆราวาส ผูครอบครองเรือน เห็นยาจกผูมีความ
ประสงคดวยโภชนะ มาทีโ่ รงทานนั้น ไดหลีก
ไปทําการบุยปากอยู ณ ทีข่ า งหนึ่ง เพราะกรรม
นัน้ นิ้วของเราจึงงอหงิก ปากของเราจึงเบี้ยว
นัยนตาทะเลนออกมา เราไดทําบาปกรรมนั้นไว.
อังกุรพาณิชถามวา :แนะบุรุษเลวทราม การที่ทานมีปากเบี้ยว
ตาทั้ง ๒ ทะเลนเปนการชอบแลว เพราะทานได
ทําการบุยปากตอทานของผูอื่น ก็ไฉน อสัยหเศรษฐีเมื่อจะใหทาน จึงไดมอบขาว น้ํา ของเคี้ยว
ผา และเสนาสนะ ใหผูอื่นจัดแจง ก็เราไปจาก
ทีน่ ี้ถึงทวารกะนครแลว จักเริ่มใหทานที่นําความ
สุขมาใหแกเราแนแท เราจักใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา สระน้ํา และสะพานทั้งหลายในที่เดิน
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ลําบากใหเปนทาน ก็อังกุรพาณิชกลับจากทะเล
ทรายไปถึงทวารกะนครแลว ไดเริม่ ใหทานอัน
นําความสุขมาใหตน ไดใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา สระน้ํา ดวยจิตอันเลื่อมใส.
ชางกัลบก พอครัว ชาวมคธ พากันปาว
รองในเรือนของอังกุรพาณิชนั้น ทัง้ ในเวลาเย็น
ทั้งในเวลาเชาทุกเมื่อวา ใครหิวจงมากินตาม
ชอบใจ ใครกระหายจงมาดื่มตามชอบใจ ใคร
จักนุงหมผาจงนุงหม ใครตองการพาหนะสําหรับ
เทียมรถ จงเทียมพาหนะในคูแอกนี้ ใคร ตองการ
รมจงเอารมไป ใครตองการของหอม จงมาเอา
ของหอมไป ใครตองการดอกไมจงมาเอาดอกไม
ไป ใครตองการรองเทา จงมาเอารองเทาไป
มหาชนยอมรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข ดูกอน
สินธุมาณพ เรานอนเปนทุกข เพราะไมไดเห็น
พวกยาจก มหาชนรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข
ดูกอนสินธุมาณพ เรานอนเปนทุกข ในเมื่อ
วณิพกมีนอย.
สินธุมาณพไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาความวา :ถาทาวสักกะผูเปนใหญกวาชาวดาวดึงส
และเปนใหญกวาโลกทั้งปวง พึงใหพรทาน ทาน
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เมื่อจะเลือก พึงเลือกเอาพรเชนไร.
อังกุรพาณิชกลาววา :ถาทาวสักกะผูเปนใหญกวาชาวดาวดึงส
พึงใหพรแกเรา เราจะพึงขอพรวา เมื่อเราลุกขึ้น
แตเชา ในเวลาพระอาทิตยขึ้น ขอภักษาหารอัน
เปนทิพย และพวกยาจกผูมีศีลพึงปรากฏ เมื่อ
เราใหอยู ไทยธรรมไมพึงหมดสิ้นไป ครั้นเราให
ทานนั้นแลว ไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เมื่อ
กําลังใหพึงยังจิตใหเลื่อมใส ขาพเจาพึงเลือก
เอาพรอยางนี้กะทาวสักกะ.
โสณกบุรุษกลาวเตือนอังกุรพาณิชวา :บุคคลไมพึงใหทรัพยเครื่องปลื้มใจทั้ง
หมด แกบุคคลอื่น ควรใหทานและควรรักษา
ทรัพยไว เพราะวาทรัพยเทานั้นประเสริฐกวา
ทาน สกุลทั้งหลายยอมตั้งอยูไมได เพราะการให
ทานเกินประมาณไป บัณฑิตยอมไมสรรเสริญ
การไมใหทานและการใหเกินควร เพราะเหตุนั้น
แล ทรัพยเทานั้นประเสริฐกวาทาน บุคคลผูเปน
ปราชญ สมบูรณดวยธรรม ควรประพฤติโดยพอ
เหมาะ.
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อังกุรพาณิชกลาววา :ดูกอ นชาวเราทั้งหลาย ดีหนอ เราพึงให
ทานแล ดวยวาสัตบุรุษผูสงบระงับพึงคบหาเรา
เราพึงยังความประสงคของวณิพกทั้งปวงใหเต็ม
เลี้ยงดูใหอิ่มหนํา เปรียบเหมือนฝนยังที่ลุม
ทั้งหลายใหเต็มฉะนั้น สีหนาของบุคคลใดยอม
ผองใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนั้นครั้นให
ทานแลวมีใจเบิกบาน ขอนั้นเปนความสุขของ
บุคคลผูอยูครองเรือน หนาของบุคคลใดยอม
ผองใสเพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนั้นครั้นให
ทานแลว ยอมปลาบปลืม้ ใจ นี้เปนความถึงพรอม
แหงยัญ กอนแตใหก็มใี จเบิกบาน เมื่อกําลังให
ก็ยังจิตใหผอ งใส ครั้นใหแลว ก็มใี จเบิกบาน
นี้เปนความถึงพรอมแหงยัญ.
พระสังคีติกาจารยกลาวคาถาทั้งหลายความวา :ในเรือนของอังกุรพาณิชผูมุงบุญ เขาให
โภชนะแกหมูชนวันละ ๖ หมื่นเลมเกวียนเปน
นิตย พอครัว ๓,๐๐๐ คน ประดับดวยตางหูอัน
วิจิตรดวยมุกดาและแกวมณี เปนผูขวนขวายใน
การใหทาน พากันเขาไปอาศัยอังกุรพาณิชเลี้ยง
ชีวิต มาณพ ๖ หมื่นคน ประดับดวยตางหูอัน
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วิจิตรดวย แกวมุกดา และแกวมณี ชวยกันผา
ฟนสําหรับหุงอาหารในมหาทานของอังกุรพาณิช
นั้น พวกนารี ๑๖,๐๐๐ คนประดับดวยอลังการ
ทั้งปวง ชวยกันบดเครื่องเทศสําหรับปรุงอาหาร
ในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น นารีอีก ๑๖,๐๐๐
คน ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือทัพพี
เขายืนคอยรับใชในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น
อังกุรพาณิชนั้น ไดใหของเปนอันมากแกมหาชน
โดยประการตาง ๆ ไดทําความยําเกรงดวยความ
เคารพและดวยมือของตนเองบอย ๆ ยังมหาทาน
ใหเปนไปแลวสิ้นเดือน สิ้นปกษ สิน้ ฤดูและป
เปนอันมาก ตลอดกาลนาน อังกุรพาณิชไดให
ทานและทําการบูชาอยางนี้ ตลอดกาลนาน ละ
รางมนุษยแลว ไดไปบังเกิดในดาวดึงส อินทกมาณพไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแกพระอนุรุทธเถระ ละรางมนุษยแลว ไดไปบังเกิดในดาวดึงส
เหมือนกัน แตอินทกเทพบุตรรุงเรืองยิ่งกวา
อังกุรเทพบุตรโดยฐานะ ๑๐ อยาง คือ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ อายุ
ยศ วรรณะ สุข และความเปนใหญ.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา :-
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กอนอังกุระ มหาทานทานไดใหแลวสิน้
กาลนาน ทานมาในสํานักของเรา ไฉนจึงนั่งอยู
ไกลนัก.
เมื่อพระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ประทับ
อยูที่บณ
ั ฑุกัมพลศิลาอาสน ภายใตตนปาริฉัตตกพฤกษ ณ ดาวดึงส ครั้งนั้น เทวดาในหมื่น
โลกธาตุ พากันมานั่งประชุมเฝาพระสัมพุทธเจา
ซึ่งประทับบนยอดเขา เทวดาไร ๆ ไมรุงโรจน
เกินกวาพระสัมพุทธเจาดวยรัศมี พระสัมพุทธเจาเทานั้น ยอมรุงโรจนลวงหมูเทวดาทั้งปวง
ครั้งนั้น อังกุรเทพบุตรนี้นั่งอยูไกล ๑๒ โยชน
จากที่พระพุทธเจาประทับ สวนอินทกเทพบุตร
นั่งในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา รุงเรื่องกวาอัง
กุรเทพบุตร พระสัมพุทธเจาทอดพระเนตรเห็น
อังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตรแลว เมือ่ จะ
ทรงประกาศทักขิไณยบุคคล จึงไดตรัสพระพุทธพจนนี้ความวา ดูกอนอังกุรเทพบุตร มหาทานทานใหแลวสิ้นกาลนาน ทานมาสูสํานักของ
เรา ไฉนจึงนั่งอยูไกลนัก อังกุรเทพบุตร อัน
พระผูม ีพระภาคเจาผูมีพระองคอันอบรมแลว
ทรงตักเตือนแลว ไดกราบทูลวา จะทรงประสงค
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อะไร ดวยทานของขาพระองคนั้น อันวางเปลา
จากทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตรนี้ใหทาน
นิดหนอย รุงเรื่องยิ่งกวาขาพระองค ดุจพระจันทรในหมูดาวฉะนั้น.
อินทกเทพบุตรทูลวา
พืชแมมากที่บุคคลหวานแลวในนาดอน
ผลยอมไมไพบูลย ทั้งไมยังชาวนาใหปลื้มใจ
ฉันใด ทานมากมายอันบุคคลเขาไปตั้งไวใน
บุคคลผูทุศีล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมมีผล
ไพบูลย ทั้งไมยังทายกใหปลาบปลื้ม พืชแมนอย
อันบุคคลหวานแลวในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน้ํา
โดยสม่ําเสมอ ผลยอมยังชาวนาใหปลาบปลื้มใจ
แมฉันใด ทานแมนอยอันบุคคลบริจาคแลวใน
ทานผูมีศีล มีคุณความดี ผูคงที่บุญยอมมีผลมาก
ฉันนั้นเหมือนกัน ทานอันบุคคลใหแลวในเขตใด
มีผลมาก ควรเลือกใหในเขตนั้น ทายกเลือกให
ทานแลวยอมไปสูสวรรค ทานที่เลือกใหพระสุคต
ทรงสรรเสริญ ทักขิไณยบุคคลเหลาใดมีอยูใน
โลกนี้ ทานที่ทายกใหแลวในทักขิไณยบุคคลเหลา
นั้น ยอมมีผลมาก เหมือนพืชที่หวานแลวในนาดี
ฉะนั้น.
จบ อังกุรเปตวัตถุที่ ๙
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อรรถกถาอังกุรเปตวัตถุที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภ
อังกุรเปรต จึงตรัสพระคาถานี้ มีคาํ เริ่มตนวา ยสฺส อตฺถาย
คจฺฉาม. ก็ในที่นี้ ไมมอี ังกุรเปรตก็จริง แตเพราะความประพฤติ
ของอังกุรเปรตนั้นเกี่ยวเนื่องดวยเปรต ฉะนั้น ความประพฤติ
ของอังกุรเปรตนั้น ทานจึงกลาววาอังกุรเปตวัตถุ.
ในขอนั้นมีสังเขปกถาดังตอไปนี้ :- ยังมีกษัตริย ๑๑
พระองค คือ พระนางอัญชนเทวี และนองชาย ๑๐ พระองค คือ
วาสุเทพ พลเทพ จันทเทพ สุริยเทพ อัคคิเทพ วรุณเทพ อัชชุนะ
ปชชุนะ ฆฏบัณฑิต และอังกุระ อาศัยครรภของพระนางเทวคัพภา
ผูพระธิดาของพระเจามหากังสะ ในอสิตัญชนนคร ซึ่งพระเจากังสะ
ปกครองในอุตตราปถชนบท เพราะอาศัยเจาอุปสาครผูโอรส
ของพระเจามหาสาครผูเปนใหญในอุตตรมธุรชนบท บรรดา
กษัตริยเหลานั้น กษัตริยผูนองชายมีวาสุเทพเปนตน ใชจักรปลง
พระชนมชีพพระราชาทั้งหมด ๖๓,๐๐๐ นคร ทัว่ ชมพูทวีป นับ
ตั้งตนแตอสิตัญพชนนครจนถึงกรุงทวารวดีเปนที่สุด แลวประทับ
อยูในทวารวดีนคร แบงรัฐออกเปน ๑๐ สวน แตไมไดนึกถึง
พระนางอัญชนเทวี ผูเปนพระเชษฐภคินี แตเมื่อระลึกขึ้นไดจึง
กลาววา เราจะแบงเปน ๑๑ สวน เจาอังกุระนองชายคนสุดทอง
ของกษัตริยเหลานั้นกลาววา ทานจงแบงสวนของหมอมฉันใหแก
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พระเชษฐภคินีเถิด หมอมฉันจะทําการคาขายเลียงชีพ ทานทัง้ หลาย
จงสละสวยในชนบทของตน ๆ ใหแกหมอมฉัน กษัตริยเหลานั้น
รับพระดํารัสแลวจึงเอาสวนของเจาอังกุระใหแกพระเชษฐภคินี
พระราชาทั้ง . พระองคประทับอยูในกรุงทวารวดี.
สวนอังกุรประกอบการคา บําเพ็ญมหาทานเปนนิตยกาล
ก็อังกุระนั้นมีทาสผูหนึ่ง เปนเจาหนาที่คลังมุงหวังประโยชน
ทานอังกุระชอบใจ ไดขอกุลธิดาคนหนึ่งมาใหเขา เมื่อตั้งครรภ
บุตรเทานั้น เขาก็ตายไป เมื่อบุตรคนนั้นเกิดแลว ทานอังกุระไดเอา
คาจางที่ไดใหแกบิดาของเขาใหแกเขา ครั้นเมื่อเด็กนั้นเจริญวัย
จึงเกิดการวินิจฉัยขึ้นในราชสกุลวา เขาเปนทาสหรือไม. พระนาง
อัญชนเทวีไดสดับดังนั้นจึงตรัสเปรียบเทียบโดยแมโคนม แลว
ตรัสวา แมบุตรของมารดาผูเปนไท ก็ตองเปนไทเทานั้น ดังนี้
แลวจึงใหพนจากความเปนทาสไป.
แตเพราะความอาย เด็กจึงไมอาจอยูในที่นั้นได จึงไดไป
ยังโรรุวนคร พาธิดาของชางหูกคนหนึ่งในนครไป เลีย้ งชีพดวย
การทอผา สมัยนั้น เขาไดเปนมหาเศรษฐี ชื่อวา อสัยหะ ใน
โรรุวนคร เขาไดใหมหาทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คน
เดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลาย. ชางหูกนั้นเกิดปติและโสมนัส
เหยียดแขนขวาออกชี้ใหดูนิเวศนของอสัยหเศรษฐีแกชนผูไมรูจัก
เรือนของเศรษฐีวา ขอคนทั้งหลายจงไปในที่นั่นแลวจะไดสิ่งที่
ควรได. กรรมของเขามาแลวในพระบาลีนั่นแล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 249

สมัยตอมา เขาทํากาละแลว. บังเกิดเปนภุมเทพยาดาที่ตนไทร
ตนหนึ่งในมรุภูมิ มือขวาของเขาไดใหสิ่งที่นาใครทุกอยาง ก็ใน
โรรุวนครนัน้ นั่นเอง มีบุรุษคนหนึ่ง เปนคนขวนขวายในทานของ
อสัยหเศรษฐี แตไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส เปนมิจฉาทิฏฐิ
ไมเอื้อเฟอตอการบําเพ็ญบุญ ทํากาละแลวบังเกิดเปนเปรต ไม
ไกลแตที่อยูของเทพบุตรนั้น. ก็กรรมที่เขาทํามาแลวในพระบาลี
นั่นแล ฝายอสัยหมหาเศรษฐีทํากาละแลว เขาถึงความเปนสหาย
ของทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส.
ครั้นสมัยตอมา เจาอังกุระบรรทุกสินคาดวยเกวียน ๕๐๐
เลม และพราหมณคนหนึ่งบรรทุกสินคาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม
รวมความวา ชนทั้ง ๒ คน บรรทุกสินคาดวยเกวียน ๑,๐๐๐ เลม เดินไป
ตามทางมรุกันดาร พากันหลงทาง เที่ยวอยูในที่นั้นนั่นเองหลายวัน
จนหมดหญา น้ํา และอาหาร เจาอังกุระใหทูตมาแสวงหาน้ําดื่ม
ทั้ง ๔ ทิศ. ลําดับนั้น เทพผูมีมืออันใหสิ่งที่ตองการองคนั้น เห็นชน
เหลานั้นไดรับความวอดวายอันนั้น จึงคิดถึงอุปการะที่เจาอังกุระ
ไดกระทําไวแกตนในกาลกอน จึงคิดวาเอาเถอะ บัดนี้เราจักพึง
เปนที่พึ่งของเจาอังกุระนี้ ดังนี้แลวจึงไดชี้ใหดูตนไทรอันเปนที่อยู
ของตน. ไดยินวา ตนไทรนั้น สมบูรณดวยกิ่งและคาคบ มีใบทึบ
มีรมเงาสนิท มียานหลายพันยาน วาโดยความยาวกวางและสูง
ประมาณ ๑ โยชน. เจาอังกุระเห็นดังนั้นแลว เกิดความหรรษา
ราเริง ใหตั้งขายภายในตนไทรนั้น. เทวดา เหยียบหัตถขวาของ
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ตนออก ใหคนทั้งหมดอิ่มหนําดวยน้ําดื่มเปนอันดับแรกกอน ตอ
แตนั้น จึงไดใหสิ่งที่เขาปรารถนาแกเขา.
เมื่อมหาชนนั้น อิ่มหนําตามความตองการ ดวยขาวและน้ํา
เปนตนนานาชนิดอยางนี้ ภายหลัง เมื่ออันตรายในหนทางสงบลง
พราหมณผูเปนพอคานั้น ใสใจโดยไมแยบคาย คิดอยางนี้วา เรา
จากนี้ไปยังแควนกัมโพชะแลว จักกระทําอะไร เพื่อใหไดทรัพย.
แตเราจะพาเทพนี้แหละไปดวยอุบายอยางใดอยางหนึ่งขึ้นสูยาน
ไปยังนครของเราเอง ครั้นคิดอยางนี้แลว เมื่อจะบอกความนั้น
แกเจาอังกุระ จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพยไปสูแควน
กัมโพชะ เพื่อประโยชนใด เทพบุตรนี้เปนผูใหสิ่ง
ที่เราอยากไดนั้น พวกเราจักนําเทพบุตรนี้ไป.
หรือจักจับเทพบุตรนี้ ขมขี่เอาดวยการวิงวอน
หรือ อุม ใสยาน นําไปสูทวารกนครโดยเร็ว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยส อตฺถาย แปลวา เพราะเหตุ
แหงประโยชนใด. บทวา กมฺโพช ไดแก แควนกัมโพชะ. บทวา
ธนหารกา ไดแก ผูหาทรัพยที่ไดมาดวยการคาขายสินคา. บทวา
กามทโท ไดแก ผูใหสิ่งที่ปรารถนาตองการ. บทวา ยกฺโข ไดแก
เทพบุตร. บทวา นยามเส ไดแก จักนําไป. บทวา สาธุเกน แปลวา
ดวยการออนวอน. บทวา ปสยฺห ไดแก ขมขี่เอาตามอําเภอใจ.
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บทวา ยาน ไดแก ยานอันนํามาซึ่งความสุขสบาย. บทวา ทฺวารก
ไดแกทวารวดีนคร. ขออธิบาย ในหนหลัง มีดังตอไปนี้ พวกเรา
ปรารถนาจะจากที่นี้ไปยังแควนกัมโพชะ เพื่อประโยชนใด ประโยชน
ที่จะพึงใหสําเร็จดวยการไปนั้น ยอมสําเร็จในที่นี้เอง. เพราะ
เทพบุตรนี้ เปนผูใหสมบัติที่นาใคร เพราะฉะนั้น เราจึงขอออนวอน
เทพบุตรนี้ แลวอุมเทพบุตรนี้ ขึ้นสูยาน ตามอนุมัติของเทพบุตร
นั้น หรือถาไมไปตามที่ตกลงกันไว จะขมขี่เอาตามพลการแลว
จับเทพบุตรนั้นมัดแขนไพลหลังไวในยาน ออกจากที่นี้แล รีบไปยัง
ทวารวดีนคร.
ฝายเจาอังกุระ อันพราหมณพูดอยางนี้แลว ตั้งอยูใน
สัปปุริสธรรม เมื่อจะปฏิเสธคําจึงกลาวคาถานี้วา :บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด
ไมควรทักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะการ
ประทุษรายมิตร เปนความเลวทราม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ภฺเชยฺย แปลวา ไมพึงตัด.
บทวา มิตฺตทุพฺโภ ไดแก การประทุษรายมิตร คือ นําความพินาศ
ใหเกิดแกมิตรเหลานั้น. บทวา ปาปโก ไดแก คนไมดี คือ คนมัก
ประทุษรายตอมิตร. จริงอยู ตนไมที่มีรมเงาเยือกเย็นอันใด ยอม
บันเทาความกระวนกระวาย ของคนผูถูกความรอนแผดเผา ใคร ๆ
ไมควรคิดรายตอตนไมนั้น. ก็จะปวยกลาวไปใยถึงหมูสัตวเลา.
ทานแสดงวา เทพบุตรนี้ เปนสัตบุรุษ เปนบุรพการีบุคคล ผูบันเทา
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ทุกข ผูมีอปุ การะมากแกเราทั้งหลาย เราไมควรคิดรายอะไร ๆ
ตอเทพบุตรนั้น โดยที่แทเทพบุตรนั้นเราควรบูชาทีเดียว
พราหมณไดฟงดังนั้น คิดวา มูลเหตุของประโยชน เปนเหตุ
กําจัดความคดโกง ดังนี้แลว อาศัยทางอันเปนแบบแผน ตั้งอยู
ในฝายขัดแยงตอเจาอังกุระ จึงกลาวคาถาวา :บุคคลอาศัยนั่งนอน ทีร่ มเงาของตนไมใด
พึงตัดแมลําตนของตนไมนั้นได ถามีความตอง
การเชนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺโถ เจ ตาทิโส สิยา ความวา
ถาพึงมีความตองการดวยทัพพสัมภาระเชนนั้น, อธิบายวา แม
ลําตนของตนไมนั้นก็ควรตัด จะปวยกลาวไปใยถึงกิ่งเปนตนเลา.
เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้แลว เจาอังกุระเมื่อจะประคอง
เฉพาะสัปปุริสธรรม จึงกลาวคาถานี้วา :บุคคลอาศัยนั่งนอน ที่รม เงาของตนไมใด
ไมพึงทําลายแมใบของตนไมนั้น เพราะการ
ประทุษรายตอมิตร เปนความเลวทราม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตสฺส ปตฺต ภินฺเทยฺย ความวา
ไมพึงทําแมเพียงใบใบหนึ่ง ของตนไมนั้นใหตกไป จะปวยกลาว
ไปใย ถึงกิ่งเปนตนเลา.
พราหมณเมื่อจะประคองวาทะของตนแมอีก จึงกลาวคาถา
วา :-
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บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รนเงาของตนไมใด
พึงถอนตนไมนั้นพรอมทั้งรากได ถาพึงประสงค
เชนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมูลมฺป ต อพฺพุเห ความวา
พึงถอน คือพึงรื้อขึ้นซึ่งตนไมนั้นพรอมทั้งราก คือ พรอมดวยราก
ในที่นั้น.
เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้แลว เจาอังกุระมีความประสงค
จะทําแบบแผนนั้นใหไรประโยชนอกี จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา
เหลานี้วา :ก็บุรษุ พึงพักอยูในเรือนของบุคคลใด
ตลอดราตรีหนึ่ง หรือพึงไดขาวน้ําในที่ใด ไมควร
มีจิตคิดรายตอบุคคลนั้น. ความเปนผูกตัญู อัน
สัตบุรุษทั้งลาย สรรเสริญแลว บุคคลพึงพัก
อาศัย ในเรือนของบุคคลใด แมเพียงคืนเดียว
พึงไดรับการบํารุงดวยขาวและน้ํา ไมควรมีจิต
คิดประทุษราย ตอบุคคลนั้น บุคคลมีมอื ไม
เบียดเบียน ยอมแผดเผาบุคคลผูประทุษรายมิตร
บุคคลใด ทําความดีไวในปางกอน ภายหลัง
เบียดเบียนดวยความชั่ว ผูนนั้ ชื่อวา เปนคน
อกตัญู ยอมไมพบเห็นความเจริญทั้งหลาย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส แปลวา ตอบุคคลใด. บทวา
เอกรตฺติมฺป ความวา พึงอยูอาศัยในเรือนอยางเดียว แมเพียงราตรี
เดียว. บทวา ยตฺถนฺนปาน ปุริโส ลเภถ ความวา บุรุษบางคน พึงได
โภชนะอยางใดอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนขาวหรือน้ํา ในสํานักของ
ผูใด. บทวา น ตสฺส ปาป มนสาป จินฺตเย ความวา บุคคลไมพึง
มีจิตคิดรายตอสิ่งที่ไมดี คือสิ่งที่ไรประโยชนตอ บุคคลนั้น ไดแก
เปนผูไมรักใคร จะปวยกลาวไปใยถึงกายและวาจาเลา. หากมี
คําถามวา ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะความเปนผู
กตัญู อันสัตบุรุษทั้งหลาย สรรเสริญแลว อธิบายวา ขึ้นชื่อวา
ความเปนผูกตัญู อันบุรุษผูสูงสุด มีพระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญ
แลว.
บทวา อุปฏิโต แปลวา พึงใหเขาไปนั่งใกล คือ พึง
อุปฏฐากดวยขาวและน้ํา เปนตนวา ทานจงรับสิ่งนี้ ทานจงบริโภค
สิ่งนี้. บทวา อทุพฺภปาณี ไดแก ผูมีมอื ไมเบียดเบียน คือ ผูสํารวม
มือ. บทวา ทหเต มิตตฺ ทุพิภึ ความวา ยอมแผดเผาคือ ยอมทํา
บุคคลผูมักประทุษรายตอมิตรนั้นใหพินาศ วาโดยอรรถ ชื่อวา
ยอมแผดเผา ยอมแผดเผาบุคคลผูไมประทุษราย ผูอันคนอื่น
กระทําความผิดในบุคคลผูสมบูรณดวยอัธยาศัยที่เปนประโยชน
ผูไมประทุษราย คือ นํามาซึ่งความพินาศแกบุคคลนั้นนั่นแล. โดย
ไมแปลกกัน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา :-
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ผูใด ประทุษรายตอนรชนผูไมประทุษ
ราย ผูเปนคนบริสุทธิ์ ไมมีกิเลสเครื่องยียวน
ความชั่วยอมกลับมาถึงผูนั้น ซึง่ เปนคนพาลแน
แท เหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลม
ฉะนั้น.
บทวา โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ ความวา บุคคลใด มีความดี
อันบุคคลดีบางคน กระทําให คือ การทําอุปการะให. บทวา
ปจฺฉา ปาเปน หึสติ ความวา ตอมาภายหลัง เบียดเบียนบุคคลนั้น
ผูกระทําอุปการะกอน ดวยธรรมชั่ว คือ กรรมไมดี ไดแก ดวย
กรรมที่ไรประโยชน. บทวา อลฺลปาณิหโต โปโส ความวา ผูมี
ฝามืออันชุม คือ ผูมีฝามืออันเปยก ไดแก มีฝามืออันลางสะอาดแลว
เปนการทําอุปการะกอน เพราะกระทําอุปการะ เบียดเบียนคือ
บีบคั้น โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง อีกอยางหนึ่ง ถูกเบียดเบียน
ดวยการเบียดเบียนบุคคลผูกระทําอุปการะกอนนั้น ชื่อวา ผูมีฝามือ
อันเปยกเบียดเบียน ไดแก คนอกตัญู. บทวา น โส ภทฺรานิ
ปสฺสติ ความวา บุคคลนั้น คือ บุคคลตามที่กลาวกลัว ยอมไมเห็น
ยอมไมประสบ คือ ยอมไมไดในโลกนี้ และในบัดนี้.
พราหมณนั้น ถูกเจาอังกุระผูยกยองสัปปุริสธรรม กลาว
ขมขูอยางนี้ ไดเปนผูนิ่งเงียบ. ฝายเทพบุตร ฟงคําและคําโตตอบ
ของตนทั้ง ๒ นั้น แมจะโกรธตอพราหมณ ก็คิดเสียวา ชางเถอะ
ภายหลังเราจักรูกรรมที่ควรทําแกพราหมณ ผูประทุษรายนี้
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เมื่อจะแสดงภาวะที่ตนอันใคร ๆ ขมขูมิได เปนอันดับแรก จึงกลาว
คาถาวา :ไมเคยมีเทวดา หรือมนุษย หรืออิสรชน
คนใด จะมาขมขูเราไดโดยงาย เราเปนเทพเจา
ผูมีอิทธิฤทธิ์อยางยอดเยี่ยม เปนผูไปไดไกล
สมบูรณดวยรัศมีและกําลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทเวน วา ไดแก จะเปนเทพ
องคใด องคหนึ่งก็ตามที. แมในบทวา มนุสฺเสน วา นี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน. บทวา อิสสฺ ริเยน วา ความวา อันผูเปนใหญในหมู
เทพก็ดี อันผูเปนใหญในหมูมนุษยก็ดี. ในความเปนใหญ ๒ อยางนั้น
ชื่อวา ความเปนใหญในหมูเทพ ไดแกเทวฤทธิ์ ของทาวจาตุมหาราช
ทาวสักกะ และทาวสุยามะ เปนตน, ชื่อวา ความเปนใหญในหมู
มนุษยไดแกบุญฤทธิ์ของพระเจาจักรพรรดิ์เปนตน. เพราะฉะนั้น
ทานจึงสงเคราะหเอาเทวดาและมนุษยผูมีอานุภาพมากดวย
อิสริยศักดิ์. จริงอยู เทพแมผูมีอานุภาพมาก เมื่อไมมีมนุษย
ผูอันผลแหงบุญสนับสนุนตน ยอมไมอาจเพื่อจะครอบงําความวิบัติ
ในการประกอบความเพียร จะปวยกลาวไปใยถึงบุคคลนอกนี้
เลา. ศัพทวา ห เปนนิบาต ใชในอรรถวา อดทนไมได. บทวา
น สุปฺปสยฺโห แปลวา อันใคร ๆ กําจัดไมได. บทวา ยกฺโขหมสฺมิ
ปรมิทฺธิปตฺโต ความวา เพราะผลแหงบุญของตนเราจึงเขาถึง
ความเปนเทพบุตร คือ เราเปนเทพบุตรแท ๆ ไมใชเทพบุตร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 257

เทียม. โดยที่แท เรามีฤทธิ์อยางยิ่ง คือ ประกอบดวยฤทธิ์ของ
เทพบุตรอันสูงยิ่ง. บทวา ทูรงฺคโม ไดแก สามารถ เพื่อจะไป
ยังที่ไกลโดยทันทีทันใด. ดวยคําวา วณฺณพลูปปนฺโน นี้ เทพบุตร
แสดงเฉพาะภาวะที่ตนไมถูกใคร ๆ ขมขูดวยการประกอบมนต
เปนตน ดวยบททั้ง ๓ วา เขาถึง คือประกอบดวยรูปสมบัติและ
ดวยพลังกาย. จริงอยู บุคคลผูสมบูรณดวยรูป เปนผูอันบุคคล
เหลาอื่นนับถือมาก. เพราะอาศัยรูปสมบัติ จึงไมถูกวัตถุที่เปน
ขาศึกตอกัน ฉุดคราไปไดเลย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาว วรรณสมบัติวา เปนเหตุที่ใคร ๆ ขมขูไมได.
เบื้องหนาแตนี้ไป อังกุระพอคา และเทพบุตร ไดทําถอยคํา
และการโตตอบกันวา :ฝามือของทาน มีสีดังทองคําทั่วไป ทรง
ไวซึ่งวัตถุที่บุคคลอื่นปรารถนา ดวยนิว้ ทั้ง ๕
เปนที่ไหลออกแหงวัตถุมีรสอรอย วัตถุมีรส
ตาง ๆ ยอมไหลออกจากฝามือของทาน ขาพเจา
เขาใจวา ทานเปนทาวสักกะ
รุกขเทวดาตอบวา :เราไมใชเทพเจา ไมใชคนบรรพ ไมใช
ทาวสักกะปุรินททะ ดูกอนเจาอังกุระ ทานจงทราบ
วา เราเปนเปรต จุติจากโรรุวนคร มาอยูท ี่ตนไทร
นี.้
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อังกุระพอคาถามวา :เมื่อกอน ทานอยูในโรรุวนคร ทานมีปกติ
อยางไร มีความประพฤติอยางไร ผลบุญสําเร็จ
ที่ฝามือของทาน เพราะพรหมจรรยอะไร
รุกขเทวดาตอบวา :เมื่อกอนเราเปนชางหูก อยูใ นโรรุวนคร
เปนคนกําพรา เลี้ยงชีพโดยความลําบากนัก เรา
ไมมีอะไรจะใหทาน เรือนของเราอยูใกลเรือน
ของอสัยหเศรษฐี ซึ่งเปนคนศรัทธา เปนทานบดี
มีบุญอันทําแลว เปนผูละอายตอบาป พวกยาจก
วณิพก มีนามและโคตรตาง ๆ กัน ไปบานของ
เรานั้น พากันถามถึงเรือนของอสัยหเศรษฐีกะเรา
วา ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย พวกเรา
จะไปทางไหน ทานเขาใหกันที่ไหน เราถูกพวก
ยาจกวณิพกถามแลว ไดยกมือเบือ้ งขวาชี้บอก
เรือนอสัยหเศรษฐีแกยาจกวณิพกเหลานั้นวา
ทานทั้งหลาย จงไปทางนี้ ความเจริญจักมีแกทาน
ทั้งหลาย ทานเขาใหอยูทนี่ ั่น เพราะเหตุนั้น ฝามือ
ของเรา จึงใหสิ่งที่นาปรารถนา เปนที่ไหลออก
แหงวัตถุมีรสอรอย ผลบุญยอมสําเร็จ ที่ฝามือ
ของเรา เพราะพรหมจรรยนั่น.
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อังกุระพอคาถามวา :ไดยนิ วา ทานไมไดใหทานแกใคร ๆ ดวย
มือทั้งสองของตน เปนแตเพียงอนุโมทนาทาน
ของคนอื่น ยกมือชี้บอกทางให เพราะเหตุนั้น
ฝามือของทาน จึงใหสิ่งที่นาใคร เปนที่ไหลออก
แหงวัตถุมีรสอรอย ผลบุญยอมสําเร็จที่ฝามือของ
ทาน เพราะพรหมจรรยนั้น ขาแตทานผูเจริญ
อสัยหเศรษฐีผูเลื่อมใสไดใหทานดวยมือทั้งสอง
ของตน ละรางกายมนุษยแลว ไปทางทิศไหน
หนอ.
รุกขเทวดาตอบวา :เราไมรูทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผูเปนเจาของแหงทาน ผูมีรศั มีซานออก
จากตน แตเราไดฟงมาในสํานักของทาวเวสวัณวา อสัยหเศรษฐี ถึงความเปนสหายแหง
ทาวสักกะ
อังกุระพอคากลาววา :บุคคลควรทําความดีแท ควรใหทานตาม
สมควร ใครไดเห็นฝามือ อันใหสิ่งที่นาใครแลว
จักไมทําบุญเลา เราไปจากที่นี้ ถึงทวารกะนคร
แลว จักรีบใหทานอันจักนําความสุขมาใหแกเรา
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แนแท เราจักใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา
และสะพานในที่เดินไปไดยาก เปนทานดังนี้.
รวมเปนคาถากลาวและกลาวโตตอบกัน มีอยู ๑๕ คาถา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาณิ เต ไดแก ฝามือขวาของทาน.
บทวา สพฺพโส วณฺโณ ไดแก มีวรรณะดุจทองคําทั้งหมด. บทวา
ปฺจธาโร ความวา ชือ่ วา ปญจธาระ เพราะมีการทรงไวซึ่ง
วัตถุอันบุคคลเหลาอื่นปรารถนาดวยนิ้วทั้ง ๕. บทวา มธุสฺสโว
แปลวา เปนที่หลั่งออกซึ่งรสอันอรอย. ดวยเหตุนี้ ทานจึงกลาววา
นานารสา ปคฺฆรนฺติ ความวา เปนที่ไหลออกแหงรสตาง ๆ ตาง
ดวยรสมี รสหวาน รสขม และรสฝาด เปนตน. จริงอยู ทานกลาว
ไววา รสมีรสหวานเปนตน ยอมไหลออกจากมือ ที่หลั่งซึ่งของเคี้ยว
และของบริโภคตาง ๆ อันสมบูรณดวยรส มีรสหวานเปนตน อัน
ใหซึ่งความปรารถนาของเทพบุตร. บทวา มฺเห ต ปุรนิ ฺทท
ความวา ขาพเจา เขาใจวา ทานเปนทาวสักกะ, อธิบายวา ขาพเจา
เขาใจวา ทาน เปนทาวสักกะเทวราช ผูมีอานุภาพมากอยางนี้
บทวา นามฺหิ เทโว ความวา ขาพเจาไมใชเทพเจาที่ปรากฏ
มีทาวเวสวัณ เปนตน. บทวา น คนฺธพฺโพ ความวา ทั้งไมใช
ขาพเจาเปนคนธรรพ. บทวา นาป สกฺโก ปุรินทฺ โท ความวา
ทั้งไมใช ขาพเจา เปนทาวสักกะเทวราชอันใด นามวา ปุรนิ ททะ
เพราะไดเริ่มตั้งทาน ในอัตตภาพกอน คือในกาลกอน. เพื่อจะ
หลีกเลี่ยงคําถามวา ก็ทา นเปนอะไร รุกขเทวดา จึงกลาวคํามี
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อาทิวา ดูกอ น อังกุระทานจงทราบวา เราเปนเปรต, ดูกอน
อังกุระ ทานจงรูวา ขาพเจาตกอยูในหมูเปรต คือ ทานจงทรงจํา
ขาพเจาวา เปนเปรตผูมีฤทธิ์มากตนหนึ่ง. บทวา โรรุวมฺนหา อิธาคต
ความวา ขาพเจา จุติจากโรรุวนครแลวมาในที่นี้ คือที่ตนไทรนี้
ในทางทรายกันดารดวยการอุบัติ คือ บังเกิด ในที่นี้.
บทวา กึ สีโล กึ สมาจาโร โรรุวสฺมึ ปุเร ตฺว ความวา
เมื่อกอนคือ ในอัตตภาพกอน ทานอยูที่โรรุวนคร เปนผูมีปกติ
อยางไร มีความประพฤติอยางไร คือ ทานสมาทานศีลเชนไร ซึ่ง
มีลักษณะใหกลับจากบาป มีความประพฤติเชนไร ดวยการประพฤติ
มีลักษณะบําเพ็ญบุญที่ใหเปนไปแลว อธิบายวา ทานเปนผูประพฤติ
เชนไร ในการบําเพ็ญกุศลมีทานเปนตน. บทวา เกน เต พฺรหฺมจริเยน
ปฺุ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติB> ความวา ผลบุญในฝามือของทานนี้ คือ
เห็นปานนี้ ยอมสําเร็จ คือ ยอมเผล็ดผลในบัดนี้ เพราะความ
ประพฤติประเสริฐเชนไร ทานจงบอกเรื่องนั้น. จริงอยู ผลบุญ
ทานประสงคเอาวา บุญในที่นี้ ดวยการลบบทเบื้องหลัง. จริงอยู
ตอแตนั้นผลบุญนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา บุญ ในประโยค
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญนี้ ยอมเจริญอยางนี้ เพราะ
เหตุแหงการสมาทานกุศลธรรม.
บทวา ตุนนฺ วาโย แปลวา เราเปนนายชางหูก. บทวา
สุกิจฺฉวุตฺตี ไดแก เปนผูเลี้ยงชีพโดยความลําบากนัก คือ เปนผู
เลี้ยงชีพโดยความลําบากอยางยิ่ง. บทวา กปโณ แปลวา เปนคน
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กําพรา อธิบายวา เปนคนยากไร. บทวา น เม วิชฺชติ ทาตเว
ความวา เราไมมีอะไร ที่ควรจะพึงให เพื่อจะใหแกสมณะพราหมณ
ผูเดินทาง, แตเรามีความคิดที่จะใหทาน.
บทวา นิเวสน แปลวา เรือน, หรือ ศาลาพักทําการงาน.
บทวา อสยฺหสฺส อุปนฺติเก ไดแก ใกลเรือนของมหาเศรษฐี
ชื่อวา อสัยหะ. บทวา สทฺธสฺส ความวา ประกอบดวยความเชื่อ
กรรมและผลแหงกรรม. บทวา ทานปติโน ความวา เปนผูเปนใหญ
ในทาน ดวยสมบัติเปนเหตุบริจาคไมขาดระยะ และดวยการครอบงํา
ความโลภ. บทวา กตปฺุสฺส ไดแก ผูมีสุจริตกรรมที่ทําไวใน
กาลกอน. บทวา ลชฺชิโน ไดแก ผูมีความละอายตอบาปเปนสภาพ.
บทวา ตตฺถ ไดแก ในเรือนของเรานั้น. บทวา ยาจนกา
ยนฺติ ความวา คนยาจก ปรารถนาจะขออะไร ๆ กะอสัยหเศรษฐี
จึงพากันมา. บทวา นานาโคตฺตา ไดแก ผูแ สดงอางถึงโคตร
ตาง ๆ. บทวา วณิพฺพกา ไดแก พวกวณิพก. ชนเหลาใด เที่ยว
ประกาศถึงผลบุญเปนตนของทายก และความที่ตนมีความตองการ
โดยมุงถึงเกียรติคุณเปนตน. บทวา ตตฺถ ในบทวา เต จ ม ตตฺถ
ปุจฉนฺติ นัน้ เปนเพียงนิบาต. คนยาจกเปนตนเหลานั้น พากัน
ถามถึงเรือนของอสัยหเครษฐีกะเรา. จริงอยู ทานผูคิดอักษร
ยอมปรารถนากรรมทั้ง ๒ อยาง ในฐานะเชนนี้.
บทวา กตฺถ คจฺฉาม ภทฺท โว กตฺถ ทาน ปทียติ เปนบท
แสดงถึงอาการถามของยาจกเหลานั้น. จริงอยู ในที่นี้มีอธิบาย
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ดังนี้วา :- ขอความเจริญ จงมีแกทานทั้งหลาย พวกเราไดยินวา
อสัยหเศรษฐียอมใหทาน ดังนี้ จึงพากันมา, เขาใหทานกันที่ไหน
หรือวา เราจะไปทางไหน ผูที่ไปทางไหน สามารถจะไดทาน.
บทวา เตสาห ปุฏโ อกฺขามิ ความวา ถูกพวกคนเดินทางเหลานั้น
ถามถึงฐานะที่จะไดอยางนี้ จึงใหเกิดความคารวะขึ้นวา เราเปน
ผูไมสามารถเพื่อจะใหอะไร ๆ แกคนเชนนี้ ในบัดนี้ได เพราะ
ไมเคยทําบุญไวในปางกอน แตเราจะแสดงโรงทานแกคนเหลานี้
ใหเกิดปติขึ้น ดวยการบอกอุบายแหงการได แมดวยเหตุเพียง
เทานี้ ก็จะประสบบุญเปนอันมากได จึงเหยียดแขนขวาออกชี้
บอกเรือนอสัยหเศรษฐีแกคนเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น รุกขเทวดา
จึงกลาววา ทานจงประคองแขนขวา ดังนี้เปนตน
บทวา เตน ปาณิ กามทโท ความวา ดวยเหตุเพียงการ
อนุโมทนาทานที่คนอื่นทําแลว โดยการประกาศทานขอคนอื่นนั้น
โดยเคารพ บัดนี้ ฝามือของเราเปนเสมือนตนกัลปพฤกษ และเปน
เหมือนตนทิพยพฤกษ ใหสิ่งที่นาใคร คือใหสิ่งที่ตองการที่ปรารถนา
ชื่อวาใหสิ่งที่นาใครและนาปรารถนา. ก็เพราะเหตุนั้น ฝามือ
ของทานจึงใหสิ่งที่นาปรารถนา เปนที่หลั่งไหลออกแหงรสอันอรอย
คือ เปนที่สละออกซึ่งวัตถุที่นาปรารถนา.
ศัพทวา กิร ในบทวา น กิร ตฺว อทา ทาน นี้ เปนนิบาต
ลงในอรรถแหงอนุสสวนัตถะ. ไดยินวา ทานไมสละสิ่งของของตน
คือ ทานไมไดใหทานอะไร ๆ แกผใู ดผูหนึ่ง หรือแกสมณะ ดวย
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ฝามือของตน คือ พรอมดวยมือของตน. บทวา ปรสฺส ทาน
อนุโมทนาโน ความวา ทานเมื่ออนุโมทนาทานของคนอื่น ที่คนอื่น
กระทําอยางเดียว เทานั้นอยูวา โอ ทานเราใหเปนไปแลว.
บทวา เตน ปาณิ กามทโท ความวา เพราะเหตุ ฝามือ
ของทานจึงใหสิ่งที่นาใครอยางนี้ อธิบายวา โอ นาอัศจรรยจริง
หนอ คติ แหงบุญทั้งหลาย.
บทวา โย โส ทานมทา ภนฺเต ปสนฺโน สกปาณิภิ นี้
รุกขเทวดาเรียกเทพบุตร ดวยความเคารพวา ขาแตทานผูเจริญ
อสัยหเศรษฐี ผูมีความเลื่อมใส ไดใหทานดวยฝามือของตน อธิบาย
วา อันดับแรก ผลเชนนี้คือ อานุภาพเชนนี้ของทาน ผูอนุโมทนา
ทานที่บุคคลอื่นทําไวแลว แตอสัยหมหาเศรษฐีนั้น ไดใหมหาทาน
คือ เปนผูมจี ิตเลื่อมใส ใหมหาทานเปนไปในกาลนั้น ดวยทรัพย
หลายพัน. บทวา โส หิตวฺ า มานุส เทห ความวา ทานละอัตภาพ
มนุษยในที่นี้. บทวา กึ ไดแก ทางทิศไหน. คัพทวา นุ ในคําวา
นุ โส นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา ทิสต คโต แปลวา ไปสูทศิ
คือที่. รุกขเทวดาถามถึงอภิสัมปรายภพของอสัยหเศรษฐีวา คติ
คือความสําเร็จของทานเศรษฐีนั้นเปนอยางไร.
บทวา อสยฺหสาหิโน ความวา ชื่อวา อสัยหเศรษฐี เพราะ
อดกลั้นธุระของสัตบุรุษผูจําแนกการบริจาคเปนตน ซึ่งคนเหลาอื่น
ผูมีความตระหนี่คือ ผูอนั ความโลภครอบงํา ไมสามารถเพื่อจะ
อดกลั้นได. บทวา องฺครี สสฺส ผูมีรศั มีซานออกจากตน. จริงอยู
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บทวา รโส เปนชื่อของความโชติชวง. ไดยินวา ปติและโสมนัส
อยางยิ่ง ยอมเกิดขึ้นแกอสัยหเศรษฐีนั้น เพราะเห็นพวกยาจก
กําลังเดินมา คือ สีหนายอมผองใส. รุกขเทวดานั้น กลาวอยางนี้
เพราะทําเขาใหประจักษแกตน. บทวา คตึ อาคตึ วา ความวา
หรือวา คติของอสัยหเศรษฐีนั้นวา เขาจาโลกนี้แลวไปสูคติ
ชื่อโนน เราไมเขาใจการมาวาก็หรือวา เขาจากที่นั้นแลว จักมา
ในที่นี้ในกาลชื่อโนน, นี้ ไมใชวิสัยของเรา. บทวา สุตฺจ เม
เวสฺสวณสฺส สนฺติเก ความวา แตเราไดฟงขอนี้ มาในสํานักของ
ทาวเวสวัณมหาราช ผูไ ปสูที่อุปฏฐาก. บทวา สกฺกสฺส
สหพฺยต คโต อสยฺโห ความวา อสัยหเศรษฐี ถึงความเปนสหาย
ของทาวสักกะจอมเทพ, อธิบายวา บังเกิดในภพชั้นดาวดึงส.
บทวา อลเมว กาตุ กลฺยาณ ความวา คุณงามความดี
อยางใดอยางหนึ่ง คือบุญกุศล สมควร คือ เหมาะสมที่จะตองทํา
แททีเดียว. ก็ในคุณงามความดีนั้น สิ่งที่ทั่วไปแกคนทั้งปวง ควร
ทําดีกวา เพื่อจะแสดงสิ่งนั้น อังกุระพอคาจึงกลาววา ควรจะให
ทานตามสมควร. ควรแทที่จะใหทาน อันเหมาะสมแกสมบัติและ
กําลังของตน. ทานกลาวเหตุในขอนั้นไววา เห็นฝามืออันใหสิ่ง
ที่นาปรารถนา. เพราะเห็นมือนี้ที่เห็นวา ใหสิ่งที่นาปรารถนา
ดวยเหตุมีการอนุโมทนาสวนบุญที่คนอื่นทําแลวเปนเบื้องตน และ
ดวยเหตุเพียงการบอกหนทางเปนที่เขาไปสูเรือนแหงทานทานบดี.
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บทวา โก ปฺุ น กริสฺสติ ความวา ขึ้นชื่อวา ใครเสมือนกับเรา
จักไมทําบุญอันเปนที่พึ่งของตน.
อังกุรพาณิช ครั้นแสดงความเอื้อเฟอในการบําเพ็ญบุญ
โดยไมกําหนดแนนอนอยางนี้ บัดนี้ เมื่อจะแสดงกําหนดแนนอน
ถึงการบําเพ็ญบุญนั้นในตน จึงกลาวคาถา ๒ คาถา มีอาทิวา
โส หิ นูน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ไดแกเรานั้น. ศัพทวา หิ
เปนนิบาต ลงในอรรถแหงอวธารณะ. ศัพทวา นูน เปนนิบาตลงใน
อรรถวาปริวติ ก. บทวา อิโต คนฺตฺวา ความวา เราไปจากภูมิแหง
เทวดานี้แลว. บทวา อนุปฺปตฺวาน ทฺวารก ไดแก ถึงทวารวดีนคร
โดยลําดับ. บทวา ปฏปยิสฺสามิ แปลวา จักใหเปนไป.
เมื่ออังกุระพาณิช กระทําปฏิญญาวา เราจักใหทานอยางนี้
แลว เทพบุตรมีใจยินดี กลาววา ทานผูนิรทุกข ทานเปนผูเสีย
สละ. จงใหทานเถิด สวนเราจักทําหนาที่เปนสหายของทาน ไทยธรรม
ของทานจักไมถึงความหมดเปลืองดวยประการใด เราจักกระทํา
โดยประการนั้น ดังนี้แลว จึงใหอังกุระพาณิชนั้น อาจหาญในการ
บําเพ็ญทานแลวกลาววา ดูกอนพราหมณพาณิช ไดยินวาทาน
ปรารถนาจะนําคนเชนเรา ไปดวยพลการ ชางไมรูจักประมาณ
ของตัว ดังนี้แลว จึงใหสินคาของอังกุระพาณิชนั้น อันตรธานไป
แลว จึงขูใหอังกุระพาณิชนั้นกลัว ดวยอาการที่สะพึงกลัววาเปน
ยักษ. ลําดับนั้น อังกุระพาณิช จึงออนวอนกะเทพบุตรนั้น โดย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 267

ประการตาง ๆ เมื่อจะใหพราหมณขมาโทษ ใหเลือ่ มใส จึงทําสินคา
ทั้งหมดใหกลับเปนปกติ เมื่อใกลค่ํา จึงละเทพบุตรไปอยู เห็น
เปรตตนหนึ่งที่เห็นเชานากลัวยิ่งนัก ในที่ไมไกลแหงเทพบุตรนั้น
เมื่อจะถามถึงกรรมที่เปรตนั้นกระทํา จึงกลาวคาถาวา :เพราะเหตุไร นิ้วมือของทานจึงงอหงิก
ปากของทานจึงเบี้ยว และนัยนตาทะเลนออก
ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุณา แปลวา งอหงิก คือ หงิกกลับ
ไดแก ไมตรง. บทวา กุณลีกต ไดแก เบี้ยว คือบิด โดยวิการ
แหงปาก. บทวา ปคฺฆร ไดแก ไมสะอาด ไหลออกอยู.
ลําดับนั้น เปรต ไดกลาวคาถา ๓ คาถา เเกอังกุระพาณิช
นั้นวา :เราเปนคฤหบดี ตั้งไวในการใหทาน ใน
โรงทานของทานคฤหบดีผูมีอังคีรส ผูมีศรัทธา
เปนฆราวาสครอบครองเรือน เห็นยาจกผูม ีความ
ประสงคดวยโภชนะมาที่โรงทานนั้น ไดหลีกไป
ทําการบุยปากอยู ณ ทีข่ างหนึง่ เพราะกรรมนั้น
นิ้วมือของเราจึงงอหงิก ปากของเราจึงเบี้ยว
แลว.
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บรรดาเหลานั้น ดวยบทวา อุงฺคีรสสฺส เปนตน เทพบุตร
ระบุถึงอสัยหเศรษฐี. บทวา ฆรเมสิโน ไดแก คฤหัสถผูอยู
ครองเรือน. บทวา ทานวิสฺสคฺเค ไดแก ในโรงทาน คือ ในที่
เปนที่บริจาคทาน. บทวา ทาเน อธิกโต อหุ ความวา เริ่มตั้ง
คือ ตั้งไวในการบริจาคไทยธรรม คือ ในการบําเพ็ญทาน.
บทวา เอกมนฺต อปกฺกมฺม ความวา ผูขวนขวายในทาน
เห็นยาจกผูตองการโภชนาหารเดินมา ไดหลีกไปจากโรงทานแลว
ยืนอยูในที่เดิมนั่นเอง เกิดปติและโสมนัส มีหนาผองใส พึงให
ทานดวยมือของตน หรือใชคนอื่นผูสมควรใหให แตเราไมไดกระทํา
อยางนั้น เห็นยาจกเดินมาแตไกลไมแสดงตน หลีกไปอยู ณ สวน
ขางหนึ่ง. บทวา อกาสึ กุณลึ มุข ความวา เราไดกระทําปากเบี้ยว
ปากบุย.
บทวา เตน ความวา เพราะในกาลนั้น เราถูกเจานายแตงตั้ง
ไวในหนาที่ใหทาน เมือ่ กาลทานปรากฏ เรามีความตระหนี่ครอบงํา
หลีกไปจากโรงทานทําเทางอหงิก เมื่อควรจะใหทานดวยมือของตน
ไมไดทําอยางนั้น ทํามืองอหงิก เมื่อควรจะมีหนาผองใส ก็ทํา
หนาเบี้ยว. เมื่อควรจะแลดูดวยตาอันนารักก็ทําใหเกิดนัยนตาทะเลน
ออกมา เพราะฉะนั้น เราจึงมีนิ้วมือ นิ้วเทางอหงิก และปากเบี้ยว
สยิ้วผิดรูป อธิบายวา นัยนตาทั้ง ๒ หลั่งน้ําตาออกมาไมสะอาด
มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด. เพราะเหตุนั้น เปรตจึงกลาววา :-
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เพราะกรรมนั้น มือของเราจึงงอหงิก
ปากเบี้ยว นัยนตาทั้ง ๒ ของเราถลนออกมา
เพราะเราไดทํากรรมชั่วนั่นไว.
อังกุระพาณิชไดฟงดังนั้น เมื่อจะติเตียนเปรต จึงกลาวคาถา
วา :แนะบุรุษเลวทราม การที่ทานมีปากเบี้ยว
นัยนตาทั้ง ๒ ถลนออกมา เปนการชอบแลว
เพราะทานไดกระทําการบุยปากตอทานของผูอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน ไดแก ดวยเหตุอันเหมาะสม
นั่นเอง. บทวา เต แกเปน ตว แปลวา ของทาน. บทวา กาปุริส
ไดแก บุรุษผูเลวทราม. บทวา ย แกเปน ยสฺมา แปลวา เพราะเหตุใด.
บทวา ปรสฺส ทานสฺส ไดแก ในทานของคนอื่น. อีกอยางหนึ่ง
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
อังกุระพาณิชเมื่อจะติเตียนทานบดีเศรษฐีนั้นอีก จึงกลาว
คาถาวา :ก็ไฉน อสัยหเศรษฐีเมื่อจะใหทาน จึงได
มอบขาว น้ํา ของเคี้ยว ผา และเสนาสนะ ให
ผูอ ื่นจัดแจง.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายดังนี้วา บุรุษเมื่อจะใหทาน
ไฉนเลาจึงมอบใหคนอื่นจัดแจงทานนั้น คือกระทําใหประจักษแกตน
นั่นแหละ แลวพึงใหดวยมือของตนเอง. อนึ่ง ตนเองพึงเปนผู
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ขวนขวายในทานนั้น เมื่อวาโดยประการอื่น พึงกําจัดไทยธรรม
ในฐานะอันไมควร และไมพึงใหพระทักขิไณยบุคคลเสื่อมจากทาน.
อังกุระพาณิชครั้นติเตียนทานบดีเศรษฐีอยางนี้แลว เมือ่
จะแสดงวิธีที่ตนจะพึงปฏิบัติ จึงกลาว ๒ คาถาวา :ก็เราไปจากที่นี้ถึงทวารกนครแลว จัก
เริม่ ใหทานอันนําความสุขมาใหเราแนแท เรา
จักใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา สระน้ํา และ
สะพานในที่เดินลําบากใหเปนทาน.
คํานั้นมีเนื้อความดังกลาวแลวนั่นแล. เพื่อจะแสดงขอปฏิบัติ
ของอังกุระพาณิช พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงไดตั้ง คาถา
๔ คาถา ไวความวา :ก็อังกุระพาณิชนั้นกลับจากทะเลทรายนั้น
ไปถึงทวารกนครแลว ไดเริ่มใหทานอันนําความ
สุขมาใหตน ไดใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา
สระน้ํา ดวยจิตอันเลื่อมใส. ชางกัลบก พอครัว
ชาวมคธ พากันปาวรองในเรือนของอังกุระพาณิช
นั้น ทั้งเชา ทั้งเย็น ทุกเมื่อวา ใครหิวจงมากิน
ตามชอบใจ ใครกระหายจงมาดื่มตามชอบใจ
ใครจักนุงหมผา จงนุงหมผา ใครตองการพาหนะ
สําหรับเทียม จงเทียมพาหนะในคูแอกนี้ ใคร
ตองการรมจงเอารมไป ใครตองการของหอมจง
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เอาดอกไมไป ใครตองการรองเทาจงเอารองเทา
ไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโต ไดแก จากทะเลทราย.
บทวา นิวตฺติตฺวา แปลวา กลับไปแลว. บทวา อนุปฺปตฺวาน
ทฺวารก แปลวา ถึงทวารวดีนคร. บทวา ทาน ปฏปยิ องฺกุโร
ความวา อังกุระพาณิชนั้น ผูมีเรือนคลังทั้งสิ้นอันเทวบุตรใหบริบูรณ
แลว เริ่มตั้งมหาทานอันเกื้อกูลแกการเดินทางทุกอยาง. บทวา
ย ตุมสฺส สุขาวห ความวา เพราะใหเกิดความสุขแกตนทั้งในบัดนี้
และในอนาคต.
บทวา โก ฉาโต อธิบายวา ใครหิว จงมากินตามความชอบใจ
แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา ตสิโต แปลวา ผูกระหาย.
บทวา ปริทหิสฺสติ ความวา จักนุงและจักหม. บทวา สนฺตานิ
แปลวา ถึงความสงบ. บทวา โยคฺคานิ ไดแก พาหนะคือรถ. บทวา
อิโต โยเชนฺตุ วาหน ความวา จงถือเอาความพอใจจากพาหนะ
ที่เทียมดวยตูแอกนี้แลวจงเทียมพาหนะ.
บทวา โก ฉตฺติจฺฉติ ความวา ใครตองการรมอันตางดวย
รมเสื่อลําแพนเปนตน. อธิบายวา ผูนั้นจงถือเอาไปเถิด. แมในบทที่
เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา คนฺธ ไดแก ของหอมมีของหอม
อันประกอบดวยชาติ ๔ เปนตน. บทวา มาล ไดแก ดอกไมที่
รอยและยังมิไดรอย. บทวา อุปาหน ไดแก รองเทาอันตางดวย
รองเทาติดแผนหนังหุมสนเปนตน. ศัพทวา สุ ในคําวา อิติสฺสุ
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นี้ เปนเพียงนิบาต. ความวา ดวยคํามีอาทิวา ใครหิว ใครกระหาย
ดวยประการฉะนี้ คือ อยางนี้. บทวา กปฺปกา ไดแก ชางกัลบก.
บทวา สูทา ไดแก พอครัว. บทวา มาคธา ไดแก ชาวมคธ.
มีวาจาประกอบความวา บทวา สทา ความวา ปาวรอง คือ โฆษณา
ในเรือนของอังกุระพาณิชนั้นทั้งเชาทั้งเย็นตลอดเวลา คือ ทุกวัน.
เมื่ออังกุระพาณิชบําเพ็ญมหาทานอยางนี้ เมือ่ เวลาผานไป
โรงงานหางเหินเงียบสงัดจากคนผูตองการ เพราะเปนผูอิ่มหนําแลว.
อังกุระพาณิชเห็นดังนั้นจึงไมพอใจ เพราะเปนผูมีอัธยาศัยกวาง
ขวางในการใหทาน จึงเรียกมาณพชื่อวา สินธกะผูขวนขวายใน
ทานของตนมาแลวกลาว ๒ คาถาวา :มหาชนรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข ดูกอน
สินธกะ เรานอนเปนทุกข เพราะไมไดเห็นพวก
ยาจก มหาชนรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข กอน
สินธกะ เรานอนเปนทุกขในเมื่อวณิพกมีนอย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข สุปติ องฺกุโร อิติ ชานาติ
ม ชโน ความวา มหาชน ยกยองเราอยางนี้วา พระเจาอังกุระ
เพียบพรอมไปดวยยศโภคะ เปนทานบดี ยอมบรรทมเปนสุข
คือ เขาถึงความนิทราโดยความสุขทีเดียว ตื่นบรรทมก็เปนสุข
ดวยโภคสมบัติและทานสมบัติของพระองค. บทวา ทุกฺข สุปามิ
สินฺธก ความวา ดูกอนสินธกะมาณพ ก็เรายอมนอนเปนทุกข
อยางเดียว. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา เพราะ
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เราไมเห็นพวกยาจก, อธิบายวา เพราะเหตุที่เรา ยังไมเห็นพวก
ยาจกเปนอันมาก ผูจะรับไทยธรรม อันสมควรแกอัธยาศัยของเรา.
มีวาจาประกอบความวา บทวา อปฺปเก สุ วณิพฺพเก ความวา
เราหลับเปนทุกข ในเมื่อวณิพกชนมีนอยคือ ๒-๓ คน. ก็ศัพทวา
สุ เปนเพียงนิบาต, อธิบายวา เมื่อวณิพกชนมีนอย.
สินธกะมาณพ ไดฟงดังนั้นแลว มีความประสงคจะกระทํา
อังกุระพาณิชนั้นใหนอมไปในทานอันยิ่ง ใหปรากฏจึงกลาวคาถา
วา :ถาทาวสุกกะ เปนใหญกวาชาวดาวดึงส
และเปนใหญกวาชาวโลกทั้งปวง พึงใหพรทาน
ทานเมื่อจะเลือก พึงเลือกเอาพรเชนไร.
คําอันเปนคาถานั้น มีอธิบายดังนี้ :- ทาวสักกะ ผูเปนใหญ
กวาเทพชั้นดาวดึงส และกวาชาวโลกทั้งมวล หากจะพึงใหพรทาน
วาอังกุระ ทานจงขอพรอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทา นตั้งใจไว ทาน
เมื่อจะขอพร คือเมื่อปรารถนา พึงขอพรเชนไร
ลําดับนั้นอังกุระพาณิช เมื่อจะประกาศอัธยาศัยของตน
ตามความเปนจริง จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ถาทาวสุกกะ ผูเปนใหญกวาเทพชั้นดาว
ดึงส พึงใหพรแกเราไซร เราจะพึงขอพรวา เมื่อ
เราลุกขึ้นแตเชา ในเวลาพระอาทิตยขึ้น ขอ
ภัตตาหารอันเปนทิพย และพวกยาจกผูมีศีล พึง
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ปรากฏ เมื่อเราใหอยู ไทยธรรมไมพึงสิ้นไป ครั้น
เราใหทานนั้นแลว ไมพึงเดือดรอนในภายหลัง
เมื่อกําลังใหอยู พึงยังจิตใหเลื่อมใส ขาพเจาพึง
ขอพรกะทาวสุกกะอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาลุฏิตสฺส เม สโต ความวา
เมื่อขาพเจาลุกขึ้นในเวลาเชา เปนผูสมบูรณดวยความเพียร คือ
ความหมั่นดวยอํานาจสามีจิกรรม มีการนอบนอมและการปรนนิบัติ
เปนตน ตอพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ผูมีความตองการ. บทวา
สูริยุคฺคมน ปติ แปลวา ในเวลาพระอาทิตยขึ้นไป. บทวา ทิพฺพา
ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ ความวา อาหารอันนับเนื่องในเทวโลก พึง
เกิดขึ้น. บทวา สีลวนฺโต จ ยาจกา ความวา และพวกยาจก
พึงเปนผูมีศีล มีกลั ยาณธรรม.
บทวา ททโต เม น ขีเยถ ความวา ก็เมื่อเราใหทานแกผูที่
มาแลว ๆ ไทยธรรมยอมไมสิ้นไป คือ ไมถึงความหมดเปลือง.
บทวา ทตฺวา นานุปเตยฺยห ความวา ก็เพราะเหตุนั้น เราใหทาน
นั้นแลว เห็นคนบางคนไมมีความเลื่อมใส จึงไมเดือดรอน ในภายหลัง.
บทวา ทท จิตฺต ปสาเทยฺย ความวา เมื่อเราใหอยู เราก็พึงทําจิต
ใหเลื่อมใส คือเราเปนผูมีจิตเลื่อมใสแลวนั่นแหละ พึงใหทาน. บทวา
เอต สกฺก วร วเร ความวา เราพึงขอพรกะทาวสักกะจอมเทพ
๕ อยางนี้คือ ความสมบูรณดวยความไมมีโรค ความสมบูรณดวย
ไทยธรรม ความสมบูรณดวยพระทักขิไณยบุคคล ความสมบูรณ
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ดวยไทยธรรมหาประมาณมิได และความสมบูรณดวยทายก.
ก็ในพร ๕ ประการนี้ ดวยคําวา เมื่อเราลุกขึ้นแตเชา นี้ ชือ่ วา
ความสมบูรณดวยความไมมีโรค, ดวยคําวา ภัตตาหารอันเปนทิพย
พึงปรากฏนี้ชื่อวา ความสมบูรณดวยไทยธรรม ดวยคําวา และ
ยาจกพึงเปนผูมีศีลนี้ ชือ่ วา ความสมบูรณดวยทักขิโณยบุคคล
ดวยคําวา เมื่อเราใหอยู ไทยธรรมไมพึงสิ้นไป นี้ ชื่อวา ความ
สมบูรณดวยไทยธรรมหาประมาณมิได ดวยคําวา ครั้นเราใหทาน
แลว ไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เมื่อกําลังใหพึงทําจิตใหเลื่อมใส
นี้ ชื่อวา ความสมบูรณดวยทายก รวมความวา อังกุระพาณิช
ปรารถนาประโยชน ๕ ประการ โดยความเปนพร. ก็ประโยชน
๕ ประการนั้นแล พึงทราบวามีไวเพียงเพื่อความยิ่งใหญแหงบุญ
อันสําเร็จดวยทานนั่นเอง.
เมื่ออังกุระพาณิช ประกาศอัธยาศัยของตนอยางนี้ ชาย
คนหนึ่ง ชือ่ วา โสนกะ ผูมีความเชี่ยวชาญในนิติศาสตร นั่งอยูใน
ที่นั้น เปนผูใหทานเกินประมาณ มีความประสงคจะตัดทานนั้น
จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :บุคคลไมพงึ ใหทรัพยเครื่องปลื้มใจทัง้
หมด แกบุคคลอื่น ควรใหทาน และควรรักษา
ทรัพยไว เพราะวาทรัพยเทานั้น ประเสริฐกวา
ทาน ตระกูลทัง้ หลาย ยอมตั้งอยูไมได เพราะการ
ใหทานเกินประมาณไป บัณฑิตยอมไมสรรเสริญ
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การไมใหทาน และการใหทานเกินควร เพราะ
เหตุผลนั้นแล ทรัพยเทานั้นประเสริฐกวาทาน
บุคคลผูเปนนักปราชญ สมบูรณดวยธรรม ควร
ประพฤติ โดยพอเหมาะ.
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา สินธกมาณพมีความประสงค
จะทดลองอยางนี้อีก จึงกลาวคํามีอาทิวา ไมพึงใหทรัพยเครื่องปลื้มใจ
ทั้งหมด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพวิตฺตานิ ไดแก อุปกรณแก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจทั้งหมด ชนิดสวิญญาณกทรัพย และอวิญญาณกทรัพย อธิบายวา ทรัพย. บทวา ปเร แกเปน ปรมฺหิ แกบุคคลอื่น,
อธิบายวา ปรสฺส แกคนอื่น. บทวา น ปเวจฺเฉ แปลวา ไมพึงให
อธิบายวา ไมควรทําการบริจาคทรัพยทั้งหมดไมเหลืออะไรไว
โดยคิดวา เราไดพระทักขิไณยบุคคล. บทวา ทเทยฺย ทานฺจ
ความวา ไมควรให นามธรรม โดยประการทั้งปวง คือ โดยที่แท
ครั้นรูความเจริญและความเสื่อมของตนแลว พึงใหทานอันเหมาะสม
แกสมบัติ. บทวา ธนฺจ รกฺเข ความวา พึงรักษาทรัพยไว
ดวยอํานาจ การไดทรัพยที่ยังไมได รักษาทรัพยที่ไดไวแลว และ
ควบคุมทรัพยที่รักษาไว. อีกอยางหนึ่ง เพราะทานนั้นซึ่งมีทรัพย
นั้นเปนมูลเหตุ บุคคลพึงรักษาทรัพยตามวิธีที่กลาวไววา :พึงใชบริโภคสวน ๑ พึงประกอบการงาน
๒ สวน และพึงเก็บทรัพยสวนที่ ๔ ไว ในเมื่อ
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อันตรายจักมี.
จริงอยู นักกฎหมายคิดวา พึงเสพทางทั้ง ๓ โดยทําทุก ๆ สวน
ใหหมดจด. บทวา ตสฺมา หิ ความวา ก็เมื่อจะรักษาทรัพย และ
บําเพ็ญทาน ชื่อวา ดําเนินไปตามทาน ซึ่งมีทรัพยเปนมูลเหตุ
เพื่อประโยชนแกโลกทั้ง ๒ เพราะฉะนั้น ทรัพยเทานั้น จึงประเสริฐ
คือ ดีกวาทาน เพราะเหตุนั้น จึงอธิบายวา ไมพึงทําทานเกินควร.
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา ตระกูลทั้งหลาย ยอมตั้งอยูไมได
เพราะใหทานเกินควร, อธิบายวา เพราะไมรูประมาณของทรัพย
อาศัยทรัพยนั้นใหทาน ตระกูลจึงตั้งอยูไมได คือ เปนไปไมได
ไดแก ขาดศูนยไปเพราะประสงคในการใหเกินควร.
บัดนี้ โสนกะบุรุษ เมื่อจะตั้งประโยชนเฉพาะที่วิญูชน
สรรเสริญ จึงกลาวคาถาวา บัณฑิตไมสรรเสริญการไมใหทาน
และการใหทานเกินควรเปนตน. บรรดาบทเหลนั้น บทวา
อทานมติทานฺจ ความวา บัณฑิตทั้งหลาย คือผูรูไดแก ผูมปี ญญา
ยอมไมสรรเสริญ ยอมไมชมเชยการไมให ภิกษาทัพที่หนึ่งก็ดี
ขาวสารหยิบมือหนึ่งก็ดี โดยประการทั้งปวง และการใหเกินควร
กลาวคือการบริจาคเกินประมาณ. จริงอยู ผูนั้น ยอมเปนผู
เหินหางจากประโยชน ในสัมปรายภพเพราะไมใหทานโดยประการ
ทั้งปวง. ประเพณีในปจจุบัน ยอมไมเปนไป เพราะการใหทาน
เกินควร. บทวา สเมน วตฺเตยฺย ความวา บุคคลผูเปนนักปราชญ
สมบูรณดวยธรรม ควรประพฤติดวยญาณอันเปนสายกลาง อัน
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มั่นคง เหมาะแกทางโลก เปนไปสม่ําเสมอ. ดวยคําวา ส ธีรธมฺโม
ทานแสดงวา ความเปนไปแหงการใหและการไมให ตามที่กลาว
แลว อันใด อันนั้นจักเปนธรรมคือ เปนทางที่นักปราชญผูสมบูรณ
ดวยปญญา ผูฉลาดในนิตินัย ดําเนินไปแลว
อังกุระพาณิช ไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะเปลี่ยนแปลงความ
ประสงคของโสนกะบุรุษนั้น จึงประกาศวิธีที่ตนจะพึงปฏิบัติ
ดวย ๔ คาถาวา :ดูกอนชาวเราทั้งหลาย เอย ดีหนอ เรา
พึงใหทานแล ดวยวาสัตบุรุษ ผูสงบระงับ พึง
คบหาเรา เราพึงยังความประสงค ของวณิพก
ทั้งปวงใหเต็ม เลี้ยงดูใหอิ่มหนํา เปรียบเหมือน
ฝนที่ยังที่ลุมทั้งหลายใหเต็ม ฉะนั้น สีหนาของ
บุคคลใด ยอมผองใส เพราะเห็นพวกยาจก
บุคคลนั้น ครั้นใหทานแลว มีใจเบิกบาน ขอนั้น
เปนความสุขของบุคคลผูอยูครองเรือน สีหนา
ของบุคคลใด ยอมผองใส เพราะเห็นพวกยาจก
บุคคลนั้น ครัน้ ใหทานแลว ยอมปลาบปลื้มใจ
นี้เปนความถึงพรอมแหงยัญ กอนแตใหก็มีใจ
เบิกบาน เมื่อกําลังใหก็ยังจิตใหเลื่อมใส ครั้นให
แลวก็มีใจเบิกบาน นี้เปนความถึงพรอมแหง
ยัญ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโห วต แปลวา ดีหนอ. บทวา
เร เปนอาลปนะ. บทวา อหเมว ทชฺช แกเปน อห ทชฺชเมว
แปลวา เราพึงใหทีเดียว. จริงอยู ในขอนี้มีความสังเขปดังตอไปนี้
วา กอนมาณพ ถาวา วาทะของผูฉลาดในนิติศาสตรนี้ จงมีแก
ทานวา ทรัพยเทานั้นดีกวาทาน ก็จริง ถึงอยางนั้น เราก็พงึ ให
โดยแท. บทวา สนฺโต จ ม สปฺปุริสา ภเชยฺยุ ความวา สัตบุรุษ
คือ คนดีทงั้ หลาย ผูสงบ คือ ผูมกี ายสมาจาร วจีสมาจาร และ
มโนสมาจารสงบ พึงคบ คือ พึงเขาถึงเรา ในเพราะทานนั้น.
บทวา เมโฆว นินฺนานิ ปริปูรยนฺโต ความวา นาอัศจรรยจริง
เราเมื่อยังความประสงคของวณิพกทั้งปวงใหเต็ม ชื่อวา พึงยัง
วณิพกเหลานั้น ใหเดือดรอน เหมือนมหาเมฆ เมื่อยังฝนใหตก
ชื่อวา ยังที่ลุม คือที่ต่ํา ใหเต็มฉะนั้น.
บทวา ยสฺส ยาจนเก ทิสฺวา ความวา เมื่อบุคคลใด คือ
ผูครองเรือน เห็นยาจกทั้งหลาย เกิดศรัทธาขึ้นวา บุญเขต ปรากฏ
แกเราหนอ เปนอันดับแรก สีหนายอมผองใส ครั้นใหทานแกยาจก
เหลานั้น ตามสมบัติแลว ยอมเบิกบานใจ คือ ยอมมีใจอันปติและ
โสมนัสจับแลว. บทวา ต ความวา เปนการเห็นยาจกในกาลใด
และเห็นยาจกเหลานั้นแลว จิตยอมเลื่อมใส และครั้นใหทานตาม
สมควรแลว ยอมเบิกบานใจ.
บทวา เอสา ยฺสฺส สมฺปทา ความวา นั้นเปนความถึง
พรอม คือ ความบริบูรณ ไดแก ความสําเร็จแหงยัญญ.
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บทวา ปุพฺเพว นานา สุมโน ความวา บุคคล พึงเปนผูมี
ใจดี คือเกิดโสมนัส ตั้งแตจัดแจงอุปกรณทาน กอนแตมุญจนเจตนา
วา เราจักฝงขุมทรัพยอันเปนเหตุติดตามตนไปได. บทวา ทท
จิตฺต ปสาทเย ความวา เมื่อให คือ เมื่อยังไทยธรรม ใหตั้งอยูในมือ
ของพระทักขิไณยบุคคล พึงยังจิตของตนใหเลื่อมใสวา เราจะยืดถือ
เอาสิ่งที่เปนสาระ จากทรัพยอันหาสาระมิได. บทวา ทตฺา อตฺตมโน
โหติ ความวา ครั้นบริจาคไทยธรรม แกพระทักขิไณยบุคคลแลว
ยอมเปนผูมีใจดี คือ มีความเบิกบานใจ ไดแกยอมเกิดปติและโสมนัส
ขึ้นวา ขึ้นชื่อวา ทานที่บัณฑิตบัญญัติแลว เราก็ไดดําเนินตามแลว,
โอ ชางดีจริงหนอ. บทวา เอสา ยฺสฺส สมฺปทา ความวา
ความบริบูรณแหงเจตนาทั้ง ๓ อันโสมนัสกํากับแลว ซึ่งไปตาม
ความเชื่อกรรมและผลแหงกรรมนี้คือ ปุพพเจตนา มุญจนเจตนา
และอปรเจตนานี้ใด นั้น เปนสัมปทาแหงยัญญ คือ ความถึงพรอม
แหงทาน อธิบายวา ไมใชเปนไปโดยประการอื่นจากสัมปทานี้.
อังกุระพาณิช ครั้นประกาศวิธีปฏิบัติของตนอยางนี้แลว
เปนผูมีอัธยาศัยในทานเจริญยิ่งขึ้น บําเพ็ญมหาทานทุก ๆ วัน
ใหเปนไปโดยประมาณยิ่ง. เพราะเหตุนั้น ในกาลนั้น เมื่อทํา
รัชชสมบัติทงั้ ปวงใหเปนดุจที่ดุจที่ดอนแลว ใหมหาทานเปนไป มนุษย
ทั้งหลายไดอุปกรณแหงทานทั้งปวงแลว
ละการงานของตน ๆ
เที่ยวไปตามความสุข. เพราะเหตุนั้น เรือนคลัง ของพระราชา
ทั้งหลาย จึงไดตองความสิ้นไป. ลําดับนั้น พระราชาทั้งหลาย
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จึงไดสงทูตไปถึงอังกุระพาณิชวา ทานผูเจริญ เพราะอาศัยทาน
ความเจริญของพวกเราจึงไดพินาศไป. เรือนคลังทั้งหลาย จึง
ถึงความสิ้นไป พวกเราควรรูเหตุอันสมควรในขอนั้น ดังนี้แล.
อังกุระพาณิช ไดฟงดังนั้นแลว จึงไปยังทักขิณาปถชนบท
ใหชวยกันสรางโรงทานมากมาย ขนาดใหญ ในที่ไมไกลแต
มหาสมุทร ในที่อยูของพวกทมิฬ เมื่อใหมหาทานเปนไปอยู ดํารง
อยูจนสิ้นอายุ เบื้องหนาแตกายแตกตายไป จึงบังเกิดในภพชั้น
ดาวดึงส. พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย เมื่อแสดงสมบัติแหงทาน
และการเขาถึงสวรรคของอังกุระพาณิชนั้น จึงกลาวคาถาทั้งหลาย
วา :ในเรือนของอังกุระพาณิช ผูมุงบุญ
โภชนะอันเขาใหแกหมูชนวันละ ๖๐,๐๐๐ เลม
เกวียนเปนนิตย พอครัว ๓,๐๐๐ คน ประดับดวย
ตางหูอนั วิจิตร ดวยมุกดาและแกวมณี เปนผู
ขวนขวายในการใหทาน พากันเขาไปอาศัย
อังกุระพาณิชเลี้ยงชีวิต, มาณพ ๖๐,๐๐๐ คน
ประดับดวยตางหูอันวิจิตรดวยแกวมุกดา และ
แกวมณี ชวยกันผาฟน สําหรับหุงอาหาร ใน
มหาทานของอังกุระพาณิชนั้น พวกนารี ๑๖,๐๐๐
คน ประดับดวยอลังการทั้งปวง ชวยกันบดเครื่อง
เทศ สําหรับปรุงอาหาร ในมหาทาน ของอังกุระ
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พาณิชนั้น นารีอกี ๑๖,๐๐๐ คน ประดับดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง ถือทัพพีขาว ยืนคอยรับ
ใชในมหาทาน ของอังกุระพาณิชนั้น อังกุระ
พาณิชนั้น ไดใหของเปนอันมาก แกมหาชนโดย
ประการตาง ๆ ไดทําความเคารพและความยําเกรง ในกษัตริย ดวยมือของตนเองบอย ๆ ให
ทานโดยประการตาง ๆ สิ้นกาลนาน อังกุระ
พาณิช ยังมหาทานใหเปนไปแลว สิ้นเดือน สิ้น
ปกษ สิ้นฤดู และปเปนอันมาก ตลอดกาลนาน
อังกุระพาณิช ไดใหทานและทําการบูชาแลว
อยางนี้ ตลอดกาลนาน ละรางกายมนุษยแลว
ไดไปบังเกิดในภพดาวดึงส.
มีวาจาประกอบความวา บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฏ
วาหสทสฺสานิ ความวา ในเรือนของอังกุระพาณิช ผูมุงบุญ คือ
ผูมีอัธยาศัยในทาน ไดแก ผูมีใจนอมไปในทาน โภชนะอันเขาใหแก
หมูชน วันละ ๖๐,๐๐๐ เลมเกวียน คือ ๖๐,๐๐๐ เลมเกวียนที่บรรทุก
ของหอม ขาวสาลี เปนตน เปนนิตย.
บทวา ติสหสฺสานิ สูทา หิ ความวา พอครัว คือ คนทําครัว
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ก็แล พอครัวเหลานั้น ทานประสงคเอาวา
ผูเปนประธาน. ในบรรดาพอครัวเหลานั้น บุคคลผูกระทําตามคํา
ของพอครัวแตละคน พึงทราบวา มากมาย. บาลีวา ติสหสฺสานิ
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สูทาน ดังนีก้ ็มี. บทวา อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ไดแก. ผูทรงไวซึ่ง
ตางหูอันวิจิตรดวยแกวมณีตาง ๆ . ก็บทวา อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
นี้ เปนเพียงอุทาหรณ, พอครัวเหลานั้น ไดมีเครื่องอาภรณ เชน
แกวมุกดา และสายรัดเอวที่ทําดวยทองคํา เปนตน. บทวา องฺกุร
อุปชีวนฺติ ความวา เขาไปอาศัยอังกุระพาณิช เลีย้ งชีพ, อธิบาย
วา ผูมชี ีวิตเนื่องดวยอังกุระพาณิชนั้น. บทวา ทาเน ยฺสฺส
ปาวฏา ความวา เปนผูขวนขวาย คือ ถึงความขวนขวายในการ
ประกอบทานแหงยัญญ อันรูกันวา การบูชาใหญ. บทวา กฏ
ผาเลนฺติ มาณวา ความวา พวกมนุษยหนุม ๆ ผูประดับตกแตง
แลว ชวยกันผาคือ ชวยกันตัดฟน เพื่อหุงตมอาหารพิเศษมี
ของเดียวและของบริโภค เปนตน มีประการตาง ๆ.
บทวา วิธา ไดแก เครื่องเผ็ดรอนสําหรับปรุงอาหาร ที่จะ
พึงจัดแจง. บทวา ปณฺเฑนฺติ ไดแก ยอมประกอบดวยการบด.
บทวา ทพฺพิคาหา แปลวา ผูถ ือทัพพี. บทวา อุปฏิตา
ความวา เขาไปยืนคอยรับใช ยังสถานที่รับใช.
บทวา พหุ แปลวา มาก คือ เพียงพอ. บทวา พหูน แปลวา
มากมาย. บทวา ปาทาสิ แปลวา ไดใหโดยประการทั้งหลาย.
บทวา จิร แปลวา ตลอดกาลนาน. จริงอยู เขาเกิดในหมูมนุษย
ผูมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป. และเมื่อเขาใหทานเปนอันมาก แกชนเปน
อันมาก ตลอดกาลนาน เพื่อจะแสดงประการที่เขาใหทานจึงกลาววา
สกฺกจฺจฺจ ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกจฺจ
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คือมีความเอื้อเฟอ ไดแก ไมไดทอดทิ้ง คือ ไมดูหมิ่น. บทวา
สหตฺถา แปลวา ดวยมือของตน ไมใชถูกบังคับ. บทวา จิตตฺ ีกตฺวา
ความวา กระทํา คือบูชาดวยจิต อันประกอบดวยความเคารพ และ
ความนับถือมาก. บทวา ปุนปฺปุน ไดแกโดยสวนมาก คือไมใช
คราวเดียว. มีวาจาประกอบความวา ไมไดกระทํา ๒-๓ วาระ
ไดใหตั้งหลายวาระ.
บัดนี้ เพื่อจะประกาศการการทําบอย ๆ นั้นนั่นแล พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคาถาวา พหู มาเส จ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหู มาเส ไดแกสิ้นหลายเดือนมี เดือน
จิตตะ เปนตน. บทวา ปกฺเข ไดแก สิ้นปกษเปนอันมาก ตางดวย
กัณหปกษและสุกกปกษ. บทวา อุตสุ วจฺฉรานิ ความวา สิ้นฤดู
และปเปนอันมาก เชน วสันตและคิมหันต เปนตน บทวา
อุตุสวจฺฉรานิ นี้ เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถอัจจันตสังโยคะ.
บทวา ทีฆมนฺตร แปลวา สิ้นระยะกาลนาน. ก็ในขอนี้ เพื่อจะ
กลาวถึงความที่ทานเปนไปตลอดกาลนานวา ทานไดใหจลอดกาลนาน
แลวจึงแสดงวา ทานนั้นเปนไปไมขาดระยะทีเดียวอีก พึงเห็นวา
ทานกลาววา พหู มาเส ดังนี้เปนตน.
บทวา เอว แปลวา โดยประการดังกลาวแลว. บทวา ทตฺวา
ยชิตฺวา จ โดยเนื้อความก็เปนบทเดียวกันนั่นแหละ, อธิบายวา
ไดใหดวยอํานาจการบริจาคไทยธรรมบางอยาง แกพระทักขิไณยบุคคลบางพวก และเมื่อใหตามกําลังแกชนทั้งปวงผูมีความตองการ
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โดยนัยดังกลาวแลววา ไดใหสิ่งของเปนอันมาก แกชนเปนอันมาก
บูชาดวยอํานาจการบูชาอยางใหญ. บทวา โส หิตฺวา มานุส
เทห ตาวตึสูปโค อหุ ความวา ในเวลาสิ้นอายุ อังกุระพาณิชนั้น
ละอัตภาพมนุษยไปบังเกิดเปนเทพนิกาย ในภพชั้นดาวดึงส
โดยการถือปฏิสนธิ.
เมื่ออังกุระเทพบุตรนั้น บังเกิดในภพชั้นดาวดึงส เสวย
ทิพยสมบัติอยางนี้ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
อินทกะมาณพ เมื่อทานพระอนุรุทธเถระเที่ยวบิณฑบาต มีจิต
เลื่อมใส ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง. สมัยตอมาเขาทํากาละแลว
บังเกิดเปนเทพบุตร ผูมฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ในภพชั้นดาวดึงส
ดวยอานุภาพแหงบุญอันเปนเขต ไพโรจนลวงครอบงําอังกุระ
เทพบุตร ดวยฐานะ ๑๐ มีรูปเปนตน อันเปนทิพย. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา .
อินทกะมาณพ ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง
แกพระอนุรุทธเถระ ละรางกายมนุษยแลว ได
ไปบังเกิดในภพดาวดึงส แตอินทกะเทพบุตร
รุงเรืองยิ่งกวาอังกุระเทพบุตร โดยฐานะ ๑๐
อยางคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนา
รื่นรมยใจ อายุ ยศ วรรณะ สุขะ และความ
เปนใหญ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูเป ความวาเปนเหตุแหงรูป
คือ เปนนิมติ แหงความเกิดขึ้นแหงรูป. แมในบทวา อายุนา แปลวา
ดวยชีวิต. ก็ชีวิตของเทวดาทั้งหลาย ทานกลาวมีกําหนดเปน
ประมาณมิใชหรือ ? ทานกลาวจริง. แตชีวิตนั้นทานกลาวไวโดย
สวนมาก. จริงอยางนั้น เทวดาบางเหลา ยอมมีการตายในระหวาง
ทีเดียว เพราะความวิบัติแหงความพยายามเปนตน. สวนอินทกเทพบุตร ยัง ๓ โกฏิ ๖ ลานปใหบริบูรณเทานั้น. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ยอมไพโรจนลวงดวยอายุ. บทวา ยสสา ไดแก
สมบูรณดวยบริวารใหญ. บทวา วณฺเณน ความวา ดวยความ
สมบูรณดวยทรวดทรง. แตความสมบูรณดวยวรรณธาตุ ทาน
กลาวไวดวยบทวา รูเป ดังนี้นั่นเอง. บทวา อาธิปจฺเจน แปลวา
ดวยความเปนใหญ.
เมื่ออังกุรเทพบุตร และอินทกเทพบุตร บังเกิดในภพชั้น
ดาวดึงส เสวยทิพยสมบัติ พระผูม ีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
ทรงกระทํายมกปาฏิหาร ณ โคนแหงคัณฑามพฤกษ ที่ประตูแหง
กรุงสาวัตถี ในวันอาสาฬหปุณณมี ในปที่ ๗ แตกาลตรัสรู
เสด็จไปยังภพชั้นดาวดึงส โดอยางกาวไป ๓ กาวโดยลําดับ ทรง
ครอบงําความรุงเรื่องของเทวพรหมบริษัท ผูประชุมกันดวย
โลกธาตุ ณ บัณฑุกมพลศิลาอาสน ที่ควงตนปาริฉัตตกะ ดวย
รัศมีพระสรีระของพระองค เหมือนพระสุริโยทัยทอแสงออน ๆ
เหนือเขายุคนธรรุงเรื่องอยูฉะนั้น ประทับทั่งแสดงอภิธรรม
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ทอดพระเนตรเห็นอินทกเทพบุตรผูนั่งอยูในที่ไมไกล และอังกุรเทพบุตรผูนั่งอยูในระยะ ๑๒ โยชน เพื่อจะประกาศความสมบูรณ
แหงพระทักขิไณยบุคคล จึงตรัสพระคาถาวา :ดูกอนอังกุระ มหาทานทานไดใหแลว
สิ้นกาลนาน ทานมาในสํานักของเรา ไฉนจึงนั่ง
อยูไ กลนัก.
อังกุรเทพบุตร ไดฟงดังนั้นจึงทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา มหาทานอันขาพระองคบริจาคไทยธรรมเปนอันมาก
บําเพ็ญมาตลอดกาลนาน ก็ไมไดมีผลยิ่ง เพราะเวนจากทักขิไณย
สมบัติ เหมือนพืชที่หวานลงในนาที่ไมดี ฉะนั้น แตแมการใหภิกษา
ทัพพีหนึ่งของอินทกเทพบุตร สงมีผลมากยิ่งนัก เพราะสมบูรณดวย
พระทักขิไณยบุคคล เหมือนพืชที่หวานในนาดี. ฉะนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย เมื่อจะแสดงความนั้น จึงไดกลาวคาถาวา :ครั้งเมื่อพระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ
ประทับอยูที่บณ
ั ฑุกัมพลศิลาอาสน ภายใตตน
ปาริฉัตตกพฤกษ ณ ภพดาวดึงส ครั้งนั้น เทวดา
ในหมื่นโลกธาตุ พากันมานั่งประชุมกันเฝาพระสัมพุทธเจา ซึ่งประทับอยูบนยอดเขา เทวดา
ไร ๆ ไมรุงโรจนเกินกวาพระสัมพุทธเจาดวย
รัศมี พระสัมพุทธเจาเทานั้นยอมรุงโรจนรวง
เทวดาทั้งปวง ครั้งนั้น อังกุรเทพบุตรนี้นั่งอยูไกล
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๑๒ โยชน จากที่พระพุทธเจาประทับ สวน
อินทกเทพบุตรนั่งในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา
รุงเรืองกวาอังกุรเทพบุตร พระสัมพุทธเจาทอด
พระเนตรเห็นอังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตร
แลว เมื่อจะทรงประกาศทักขิไณยบุคคล จึงได
ตรัสพระพุทธพจนนี้ความวา ดูกอนอังกุรเทพบุตร มหาทานทานใหแลวสิ้นกาลนาน ทานมาสู
สํานักเรา ไฉนจึงนั่งอยูไกลนัก. อังกุรเทพบุตร
อันพระผูมพี ระภาคเจาผูมีพระองคอันอบรมแลว
ทรงตักเตือนแลว ไดกราบทูลวา จะประสงค
อะไร ดวยทานของขาพระองคนั้นอันวางเปลา
จากพระทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตรนี้นั้น
ใหทานนิดหนอย รุงเรืองยิ่งกวาขาพระองค ดุจ
พระจันทรในหมูดาว ฉะนั้น.
อังกุรเทพบุตรทูลวา :พืชแมมากที่บุคคลหวานแลวในนาดอน
ผลยอมไมไพบูลย ทั้งไมยังชาวนาใหปลื้มใจ
ฉันใด ทานมากมายอันบุคคลเขาไปตั้งไวในบุคคล
ผูทุศีลก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมมผี ลไพบูลย
ทั้งไมยังทายกใหปลื้มใจ พืชแมนอยอันบุคคล
หวานแลวในนาดี เมือ่ ฝนหลั่งสายน้ําโดยสม่ํา
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เสมอ ผลยอมยังชาวนาใหปลาบปลื้มใจ แมฉันใด
ทานแมนอยอันบุคคลบริจาคแลวในทานผูมีศีล
ผูมีคณ
ุ ความดี ผูค งที่ ยอมมีผลมาก ฉันนั้น
เหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาวตีเส ไดแก ในภพดาวดึงส.
มีวาจาประกอบความวา บทวา สิลาย ปณฺฑุกมฺพเล ความวา
ในคราวที่พระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ประทับอยู ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน.
บทวา ทสสุ โลกธาตูสุ สนฺนิปติตูวาน เทวตา ความวา
กามาวจรเทวดา และพรหมเทวดาในหมื่นจักรวาฬ อันรูกันวา
ชาติเขต ไดพากันมาประชุมเพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา และเพื่อ
ฟงธรรม. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา พากันมาเฝาพระสัมพุทธเจาซึ่งประทับอยูบนยอดเขา อธิบายวา บนยอดเขาสิเนรุ.
บทวา โยชนานิ ทส เทฺว จ องฺกุโรย ตทา อหุ ความวา
ในกาลนั้น คือในเวลาพรอมพระพักตรพระศาสดา อังกุรเทพบุตร
ผูมีจริตตามที่กลาวแลวนี้ ไดอยูระยะไกล ๑๒ โยชน อธิบายวา
ไดนั่งอยูในที่ระยะไกล ๑๒ โยชน แตที่ที่พระศาสดาประทับ.
บทวา โจทิโต ภาวิตฺตเตน ความวา ผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระองคอันอบรมแลวดวยอริยมรรคภาวนาที่ทรง
อบรมไวอยางยอดเยี่ยม ตักเตือนแลว. คาถามีอาทิวา จะประสงค
อะไรดวยทานของขาพระองค ดังนี้ เปนคาถาที่อังกุรเทพบุตร
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ทูลแดพระศาสดา โดยเปนคําโตตอบ. บทวา ทกฺขิเณยฺเยน สฺุต
ความวา เพราะในกาลนั้น ทานของขาพระองค วาง เปลา คือ เวน
จากพระทักขิไณยบุคคล ฉะนั้น อังกุรเทพบุตรจงกลาวดูแคลน
บุญทานของตนวา จะประสงคอะไรดวยทานของขาพระองคนั้น.
บทวา ยกฺโข ไดแก เทพบุตร. บทวา ทชฺชา กลาววา
ใหแลว. บทวา อติโรจติ อมฺเหหิ ความวา ยอมรุงเรืองยิ่งนัก
กวาบุคคลผูเชนกับตน. อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา หิ เปนเพียงนิบาต.
อธิบายวา ยอมไพโรจนรวง คือ ครอบงําเรา . เพื่อจะหลีกเลี่ยง
คําถามวา เหมือนอะไร อังกุรเทพบุตรจงกลาววา เหมือนพระจันทร
ในหมูดาว.
บทวา อุชฺชงฺคเล ไดแก ในภูมิภาคอันแข็งยิ่งนัก. อาจารย
บางพวกกลาววา ในภูมิภาคอันสูง. บทวา โรปต แปลวา อันเขา
หวานแลว คือ หวานหรือถอนแลวปลูกอีก. บทวา นป โตเสติ
แปลวา ยอมไมปลาบปลื้มใจ หรือไมยังความยินดีใหเกิด เพราะ
มีผลนอย. บทวา ตเถว ความวา พืชเปนมากที่เขาหวานไวใน
นาดอน ยอมไมไมผลไพบูลย คือไมมีผลมาก ทั้งไมยังชาวนา
ใหปลาบปลืม้ ใจฉันใด ทานแมเปนอันมากก็ฉันนั้น ที่บุคคลตั้งไว
ในบุคคลทุศีล คือผูเวนจากศีล ยอมไมมีผลไพบูลย คือไมมีผลมาก
ทั้งไมทําใหทายกปลาบปลื้มใจ
สองคาถาวา ยถาป ภทฺทเก เปนตน พึงทราบอรรถโยชนา
โดยปริยายตรงกันขามกับที่กลาวแลว. ในบทเหลานั้น บทวา
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สมฺมาธาร ปเวจฺฉนฺเต ความวา เมือ่ ฝนหลั่งสายน้ําโดยสม่ําเสมอ
คือ เมื่อฝนตกทุกกึ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน ทุก ๕ วัน. บทวา คุณวนฺเตสุ
ไดแก ในบุคคลผูประกอบดวยคุณมีฌานเปนตน. บทวา ตาทิสุ
ไดแก ผูประกอบดวยลักษณะแหงผูคงที่ในอิฏฐารมณเปนตน.
บทวา การ ทานกลาวดวยลิงควิปลาศ อธิบายวา อุปการะ. เพื่อ
จะหลีกเลี่ยงคําถามวา อุปการะคืออะไร อังกุรเทพบุตรจึงกลาววา
คือ บุญ.
พระสังคีติกาจารยไดตั้งคาถานี้ไววา :บุคคลถึงเลือกใหทานในเขตที่ใหแลว
มีผลมาก ทายกทั้งหลายครั้นเลือกใหทานแลว
ยอมไปสวรรค การเลือกใหทานพระสุคตทรง
สรรเสริญ พระทักขิไณยบุคคลเหลาใด มีอยูใน
ชีวโลกนี้ ทานที่ทายกใหแลวในพระทักขิไณยบุคคลเหลานั้น ยอมมีผลมาก เหมือนพืชที่หวาน
ไวในนาดี ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิเจยฺย แปลวา พึงเลือก คือ
พึงใครครวญถึงบุญเขตดวยปญญา. คําที่เหลือในบททั้งปวงงาย
ทั้งนั้นแล.
เรื่องอังกุรเปรตนี้นั้นพระศาสดาทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองค
เอง โดยนัยมีอาทิวา มหาทานอันทานใหแลวดังนี้ เพื่อจะทรงประกาศ
ความสมบูรณ แหงพระทักขิไณยบุคคลขางหนาแกเทวดาในหมื่น
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จักรวาฬ ในภพดาวดึงส พระองคทรงแสดงพระอภิธรรมในภพ
ดาวดึงสนั้น ๓ เดือน ในวันมหาปวารณา ทรงแวดลอมแลวหมูเทพ
เปนเทพยิ่งกวาเทพ เสด็จจากเทวโลกลงสูสังกัสนคร เสด็จถึงกรุง
สาวัตถีโดยลําดับ ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร เพื่อจะทรง
ประกาศความสมบูรณแหงพระทักขิไณยบุคคล ในทามกลาง
บริษัท ๔ จึงทรงแสดงโดยพิสดาร โดยนัยมีอาทิวา เราไปเพื่อ
ประโยชนแกผูใด. จึงยืดเอายอดเทศนา คือ จตุสัจจกถา. ในเวลา
จบเทศนา สัตวหลายพันโกฏิเหลานั้น ไดตรัสรูธรรมแลว แล.
จบ อรรถกถาอังกุรเปตวัตถุที่ ๙

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 293

๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ

วาดวยลูกใหทานไมพอใจตายเปนเปรต
[๑๐๗]

นางเปรตมีผิวพรรณนาเกลียดนากลัว
มีผมยาวหอยลงมาจดพื้นดิน คลุมตัวดวยผม เขา
ไปหาภิกษุอยูในที่พักกลางวัน นั่งอยูริมฝง
แมน้ําคงคา ไดกลาวกะภิกษุนั้นดังนี้วา ขาแต
ทานผูเจริญ ดิฉันตั้งแตตายมาจากมนุษยโลก
ยังไมไดบริโภคขาวหรือดื่มน้ําเลย ตลอดเวลา
๕๕ ปแลว ขอทานจงใหน้ําดื่มแกดิฉันผูกระหาย
น้ําดวยเถิด.
ภิกษุนนั้ กลาววา
แมน้ําคงคามีน้ําเย็นใสสะอาด ไหลมาแต
เขาหิมพานต ทานจงตักเอาน้ําจากแมน้ําคงคานั้น
ดื่มเถิด จะมาขอน้ํากะเราทําไม.
นางเปรตกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ ถาดิฉันตักน้ําในแมน้ํา
คงคานี้เองไซร น้ํานั้นยอมกลับกลายเปนเลือด
ปรากฏแกดิฉัน เพราะฉะนั้น ดิฉนั จึงขอน้ําแก
ทาน.
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ภิกษุนั้นถามวา
ทานไดทํากรรมชัว่ อะไรไวดวยกาย วาจา
ใจหรือ น้ําในแมน้ําคงคงจึงกลายเปนเลือดปรากฏ
แกทาน.
นางเปรตนั้นกลาววา :ดิฉันมีบุตรคนหนึ่งชื่ออุตตระ เปนอุบาสก
มีศรัทธา เขาไดถวายจีวร บิณฑบาต ที่นอน ทีน่ ั่ง
และคิลานปจจัย แกสมณะทั้งหลายดวยความไม
พอใจของดิฉัน ดิฉันถูกความตระหนี่ครอบงํา
แลวดาเขาวา เจาอุตตระ เจาถวายจีวร บิณฑบาต
ที่นอน ที่นั่งและคิลานปจจัย แกสมณะทั้งหลาย
ดวยความไมพอใจของเรานั้น จงกลายเปนเลือด
ปรากฏแกเจาในปรโลก เพราะวิบากแหงกรรม
นั้น น้ําในแนน้ําคงคาจึงกลายเปนเลือดปรากฏ
แกดิฉัน.
จบ อุตตรมาตุเปติวัตถุที่ ๑๐
อรรถกถาอุตตรมาตุเปติวัตถุที่ ๑๐
เรื่องของนางเปรตผูเปนมารดาของนายอุตตระนี้ มีคํา
เริ่มตนวา ทิวาวิหารคต ภิกขฺ .ุ ในเรื่องนั้น มีการขยายความดัง
ตอไปนี้ :- เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว เมือ่ ปฐมมหาสังคีติ
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เปนไปแลว ทานพระมหากัจจายนะ พรอมดวยภิกษุ ๑๒ รูป อยู
ในราวปาแหงหนึ่ง ไมไกลแตกรุงโกสัมพี ก็สมัยนั้น อํามาตย
คนหนึ่งของพระเจาอุเทน ไดทํากาละแลว. ก็ในกาลกอน อํามาตย
นั้นไดเปนผูจัดตั้งการงานในพระนคร. ลําดับนัน้ พระราชาจึง
รับสั่งใหเรียกอุตตรมาณพผูเปนบุตรของอํามาตยนั้นมา
แลว
ทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่บิดาดํารงอยูวา เจาจงดูแลการงาน
ที่บิดาเจาจัดตั้งไว.
อุตตรมาณพนั้น รับพระดํารัสแลว วันหนึ่ง ไดพานายชาง
ไปปา เพื่อตองการไมสําหรับซอมแซมพระนคร จึงเขาไปยัง
ที่อยูของทานพระมหากัจจายนะในที่นั้น เห็นพระเถระผูทรง
บังสุกุลจีวร นั่งเงียบอยูในที่นั้น. จึงเลื่อมใสในอิริยาบถ ไดกระทํา
ปฏิสนั ถารแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง พระเถระแสดงธรรมแกเธอ.
เธอสดับธรรมแลวเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนไตร จึงตั้งอยูใน
สรณะแลวนิมนตพระเถระดวยคําวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทาน
พรอมดวยภิกษุทั้งหลายจงรับภัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุงนี้
โดยความอนุเคราะหกระผมเถิด. พระเถระรับนิมนตโดยดุษณีภาพ.
เธอกลับจากที่นั้นแลวไปยังนคร ไดบอกแกอุบาสกเหลาอื่นวา
ขาพเจาไดนิมนตพระเถระเพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้ ถึงทาน
ทั้งหลายก็พึงมายังโรงทานของขาพเจา.
ในวันที่ ๒ เวลาเชาตรู เธอใหจัดขาทนียะ และโภชนียะ
อันประณีต แลวใหแจงเวลา กระทําการตอนรับพระเถระผูมาพรอม
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กับภิกษุทั้งหลาย ไหวแลวมุงหนาใหเขาไปยังเรือน ลําดับนั้น
เมื่อพระเถระและภิกษุทั้งหลายนั่งบนอาสนะที่ลาดดวยเครื่องลาด
อันเปนกัปปยะควรคามาก ทําการบูชาดวยของหอม ดอกไม และธูป
ใหพระเถระและภิกษุเหลานั้นอิ่มหนําดวยขาวน้ําอันประณีต เกิด
ความเลื่อมใสกระทําอัญชลีฟงอนุโมทนา เมื่อพระเถระกระทํา
อนุโมทนาภัตรเสร็จแลวไปอยู จึงถือบาตรตามสง ออกจากนคร
แลวเมื่อจะกลับ วิงวอนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานทั้งหลายพึง
เขามายังเรือนของขาพเจาเปนนิตย รูวาพระเถระรับแลวจึงกลับ.
เธออุปฏฐากพระเถระอยูอยางนี้ ตั้งอยูในโอวาทของทาน ตัง้ อยู
ในโสดาปตติผลแลว และไดสรางวิหารถวาย ทั้งกระทําใหญาติ
ของตนทั้งหมดเลื่อมใสในพระศาสนา.
ฝายมารดาของเธอมีจิตถูกมลทินคือ ความตระหนี่กลุมรุม จึง
ไดบริภาษอยางนี้วา เมือ่ เรายังตองการ เจาใหสิ่งไรแกพวกสมณะ
สิ่งนั้นจงสําเร็จเปนโลหิตแกเจาในปรโลก. แตนางอนุญาตกําหาง
นกยูงกําหนึ่งที่ใหในวันฉลองวิหาร นางทํากาละแลวเกิดในกําเนิด
เปรต แตเพราะนางอนุโมทนาทานดวยกําหางนกยูง นางจึงมีผม
ดําสนิท มีปลายตวัดขึ้น ละเอียด และยาว. ในคราวที่นางลงแมน้ํา
คงคาดวยคิดวาจักดื่มน้ํานั้น แมน้ําคงคาเต็มไปดวยเลือด นางถูก
ความหิวกระหายครอบงําเที่ยวไปสิ้น ๕๕ ป วันหนึ่ง ไดเห็น
พระกังขาเรวตเถระนั่งพักกลางวัน ณ ริมฝงแมน้ําคงคา จึงเอา
ผมของตนปดตัวเขาไปหา ขอน้ําดื่ม ซึ่งทานหมายกลาวไววา :-
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นางเปรตมีผิวพรรณนาเกลียดนากลัว
มีผมยาวหอยลงมาจดพื้นดิน คลุมตัวดวยผม เขา
ไปหาภิกษุผูอยูในที่พักกลางวัน. ซึ่งนั่งอยูริมฝง
แมน้ําคงคา ไดกลาวกะภิกษุนี้วา.
คาถาทั้ง ๒ นี้พระสังคีติกาจารยไดตั้งไวในเบื้องตน ณ ที่นี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภีรุทสฺสนา แปลวา เห็นเขานากลัว.
บาลีวา รุทฺททสฺสนา ดังนี้ก็มี อธิบายวา เห็นเขานาเกลียดนากลัว.
บทวา ยาวภูมาวลมฺพเร ไดแก มีผมหอยยอยลงมาถึงพื้นดิน. เมื่อ
กอนกลาววาภิกษุ ภายหลังกลาววาสมณะ หมายเอาเฉพาะพระกังขาเรวตเถระนั่นเอง.
ก็นางเปรตนั้นเขาไปหาพระเถระแลว เมื่อจะขอน้ําดื่ม จึง
กลาวคาถานี้วา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉนั ตั้งแตตายจาก
มนุษยโลกมา ยังไมไดบริโภคขาวหรือดื่มน้ําเลย
ตลอดเวลา ๕๕ แลว ขอทานจงใหน้ําดื่มแก
ดิฉันผูกระหายน้ําดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาภิชานามิ ภตฺต วา ความวา
ฉันไมไดบริโภคขาวหรือดื่มน้ําเลย ในระยะกาลนานอยางนี้
คือ ไมไดกินและไมไดดื่ม. บทวา ตสิตา แปลวา ระหาย. มีวาจา
ประกอบความวา บทวา ปานียาย ความวา ขาแตทานผูเจริญ
ขอทานจงใหน้ําดื่มแกดิฉันผูเที่ยวไปเพื่อตองการน้ําดื่ม.
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เบื้องหนาแตนี้ พึงทราบคาถาอันวาดวยคําและคําโตตอบของ
พระเถระ และของนางเปรต ดังตอไปนี้
พระเถระกลาววา :แมน้ําคงคานี้มีน้ําเย็นใสสะอาด ไหลมา
จากภูเขาหิมพานต ทานจงตักเอาน้ําจากแมน้ํา
คงคานั้นดื่มเถิด จะมาขอน้ําดื่มกะเราทําไม.
นางเปรตกลาววา :ขาแตทานผูเจริญ ถาดิฉนั ตักน้ําในแมน้ํา
คงคานี้เองไซร น้ํานั้นยอมกลับกลายเปนโลหิต
ปรากฏแกดิฉัน เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงขอน้ําดื่ม
กะทาน.
พระเถระถามวา :ทานไดกระทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย
วาจา หรือใจ น้ําในแมน้ําคงคาจึงกลายเปน
โลหิตปรากฏแกทาน.
นางเปรตตอบวา :ดิฉันมีบุตรคนหนึ่งชื่ออุตตระ เปนอุบาสก
มีศรัทธา เขาไดถวายจีวร บิณฑบาต ทีน่ อน ที่นั่ง
และคิลานปจจัย แกพระสมณะทั้งหลาย ดวย
ความไมพอใจของดิฉัน ดิฉนั ถูกความตระหนี่
ครอบงําแลว ดาเขาวา เจาอุตตระ เจาถวาย
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จีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง และคิลานปจจัย
แกสมณะทั้งหลาย ดวยความไมพอใจของเรานั้น
จงกลายเปนเลือดปรากฏแกเจาในปรโลก เพราะ
วิบากแหงกรรมนั้น น้ําในแมน้ําคงคาจึงกลาย
เปนโลหิตปรากฏแกดิฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิมวนฺตโต ไดแก จากขุนเขา
ชื่อวา หิมวันต เพราะมีหิมะมาก. บทวา สนฺทติ แปลวา ไหลไป.
บทวา เอตฺโต ไดแกจากแมน้ําคงคาใหญนี้. ดวยบทวา กึ ทาน
แสดงวา ทานขอน้ําดื่มกะเราทําไม ทานจงลงสูแมน้ําคงคา ดื่มเอา
ตามชอบใจเถิด.
บทวา โลหิต เม ปริวตฺตติ ความวา น้ําเมื่อไหลไป ยอมกลาย
คือ แปรเปนโลหิต เพราะผลแหงกรรมชั่วของดิฉัน น้ํา พอนางเปรต
นั้นตักขึ้น ก็กลายเปนโลหิตไป.
บทวา มยฺห อกามาย แปลวา เมื่อดิฉันไมปรารถนา. บทวา
ปเวจฺฉติ แปลวา ยอมให. บทวา ปจฺจย ไดแก คิลานปจจัย.
มีวาจาประกอบความวา บทวา เอต เปนตน ความวา ดวยวิบาก
แหงกรรมชัว่ ที่ดิฉันทําไว ดวยอํานาจการสาปแชงวา กอนอุตตระ
ปจจัยมีจีวรเปนตน ที่เจาใหแกสมณะนี้ จงกลายเปนโลหิตแกเจา
ในปรโลก.
ลําดับนั้น ทานพระเรวตะ ไดถวายน้ําดื่มแกภิกษุสงฆ อุทิศ
นางเปรตนั้น เที่ยวไปบิณฑบาต รับภัตตแลว ไดถวายแกภิกษุ
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ทั้งหลาย ถือเอาผาบังสุกุล จากกองหยากเยื่อเปนตน ซักแลวทําให
เปนฟูกและหมอน ถวายแกภิกษุทั้งหลาย, ดวยเหตุนั้น นางเปรต
นั้น จึงไดทิพยสมบัติ. นางไปยังสํานักพระเถระ แสดงทิพยสมบัติ
ที่ตนไดแกพระเถระ พระเถระประกาศประวัตินั้นแกบริษัท ๔ ผู
มายังสํานักตน แลวแสดงธรรมกถา ดวยเหตุนั้น มหาชนจึงเกิด
ความสังเวช เปนผูปราศจากความตระหนี่ อันเปนมลทิน ยินดี
ยิ่งในกุศลธรรม มีทานและศีลเปนตน. ก็เปตวัตถุนี้ พึงเห็นวา
ทานยกขึ้นสูสังคายนา ในทุติยสังคีติ.
จบ อรรถกถาอุตตรมาตุเปติวัตถุที่ ๑๐
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๑๑. สุตตเปตวัตถุ

วาดวยเปรตอยากกลับไปมนุษยโลก
หญิงคนหนึ่งไปอยูกับเวมานิกเปรตตลอด ๗๐๐ ป เกิด
ความเบื่อหนาย จึงกลาวกะเวมานิกเปรตนั้นวา
[๑๐๘]
เมื่อกอน ฉันไดถวายดายแกพระปจเจกพุทธเจาซึ่งเขาไปขอถึงเรือนของฉัน วิบากแหง
การถวายดายนั้น ฉันจึงไดเสวยผลอันไพบูลย
อยางนี้ ประการหนึ่ง ผามากมายหลายโกฏิบังเกิด
แกฉัน วิมานของฉันเกลื่อนกลนไปดวยดอกไม
นารินรมย วิจิตรดวยรูปภาพตาง ๆ เพียบพรอม
ไปดวยเทพบุตรเทพธิดาผูเปนบริวาร ฉันเลือก
ใชสอยนุงหมตามชอบใจถึงเพียงนี้ สรรพวัตถุ
อันปลื้มใจมากมายก็ไมหมดสิ้นไป ฉันไดรับ
ความสุขความสําราญในวิมานนี้ เพราะอาศัย
วิบากแหงธรรมนั้น ฉันกลับไปสูมนุษยโลกแลว
จักทําบุญใหมากขึ้น ขาแตลูกเจา ขอทานจงนํา
ฉันไปสูถิ่นมนุษยเถิด.
เวมานิกเปรตนั้นกลาววา
ทานมาอยูในวิมานนี้วา ๗๐๐ ป เปนคน
แกเฒาแลว จักไปอยูในมนุษยโลกทําไม อนึ่ง
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ญาติของทานตายไปหมดแลว ทานไปจากเทวโลกนี้สูมนุษยโลกนั้นแลว จักกระทําอยางไร.
หญิงนัน้ กลาววา
เมื่อฉันมาอยูในวิมานนี้ ๗ ป ไดเสวย
ทิพยสมบัติและความอิ่มหนําแลว ฉันกลับไป
สูถิ่นมนุษยแลว จักทําบุญใหมากขึน้ ขาแตลูก
เจา ขอทานจงนําฉันไปสงถิ่นมนุษยเถิด.
เวมานิกเปรตนั้น จับหญิงนั้นที่แขน นํา
กลับไปสูบา นที่นางเกิด แลวพูดกะหญิงนั้นซึ่ง
กลับเปนคนแก มีกําลังนอยที่สุดวา ทานพึงบอก
ชนแมอื่นทีม่ าสูที่นี่วา ทานทั้งหลายจงทําบุญเถิด
ทานทั้งหลายจะไดรับความสุข เราไดเห็นเปรต
ทั้งหลาย ผูไ มไดทําความดีไวเดือดรอนอยู ฉันใด
มนุษยทั้งหลายก็ฉันนั้น ก็หมูสัตวคือเทวดาและ
มนุษยกระทํากรรมอันมีสุขเปนวิบากแลว ยอม
เปนผูดํารงอยูในความสุข.
จบ สุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
อรรถกถาสุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
เรื่องสุตตเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา อห ปุเร ปพฺพชิตสฺส
ภิกฺขุโน ดังนี้. อุปบัติเหตุของเรื่องนั้นเปนอยางไร. ไดยินวา ใน
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หมูบานตําบลหนึ่ง ไมไกลแตกรุงสาวัตถี เมื่อพระศาสดา ยังไม
เสด็จอุบัติขึ้นนั้นแล นับขึ้นไป ๗๐๐ ป ยังมีเด็กคนหนึ่ง อุปฏฐาก
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง. เมื่อเธอเจริญวัยแลว มารดาของเธอ
จึงไปขอนางกุลธิดาคนหนึ่ง มาจากตระกูลที่เสมอกัน เพื่อประโยชน
แกบุตรนั้น. ก็ในวันวิวาหะนั้นเอง กุมารนั้น ไปอาบน้ํากับพวก
สหาย ถูกงูกัดตายไป. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ถูกยักษจับ
ก็มี. เธอกระทํากุศลกรรมไวเปนอันมาก ดวยการอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา บังเกิดเปนวิมานเปรต เพราะคาที่ตนมีจิตปฏิพัทธ
ในเด็กหญิงนั้น. แตเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก.
ลําดับนั้น เธอปรารถนาจะนํานางทาริกานั้นมายังวิมาน
ของตน จึงคิดวา ดวยอุบายอะไรหนอ นางจึงจะอภิรมยในที่นี้
กับเรา ใหเปนกรรมที่จะตองอํานวยผลในปจจุบัน จึงพิจารณา
ถึงเหตุที่ใหไดเสวยโภคสมบัติอันเปนทิพยนั้น เห็นพระปจเจกพุทธเจา กําลังทําจีวรกรรมอยู จึงแปลงรูปเปนคน ไปไหวแลว
กลาววา ทานขอรับ ทานตองการดายหรือ. พระปจเจกพุทธเจา
ตอบวา เราจะทําจีวรกรรมอุบาสก. เวมานิกเปรตนั้นจึงกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ ทานจงเที่ยวขอดาย ในทีช่ อื่ โนน ดังนี้แลว
ไดชี้เรือนของนางทาริกานั้น. พระปจเจกพุทธเจาไดไปในที่นั้น
ไดยืนอยูที่ประตูเรือน. ลําดับนั้น นางเห็นพระปจเจกพุทธเจา
ยืนอยู ในทีน่ ั้น มีจิตเลื่อมใส รูวา พระผูเปนเจาของเรามีความ
ตองการดาย จึงไดใหดายกลุมหนึ่ง. ลําดับนั้น อมนุษยนั้น ไดแปลง
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เพศเปนมนุษย ไปยังเรือนของนางทาริกา ออนวอนมารดาของนาง
แลว อยูกับนาง ๒-๓ วัน เพื่อจะอนุเคราะหมารดาของนาง จึงทํา
ภาชนะทุกอยางในเรือนนั้น ใหเต็มดวยเงินและทอง แลวเขียนชื่อไว
ขางบนภาชนะทั้งหมดนั้น มีอันใหรูวานี้เปนทรัพยที่เทวดาให
ใคร ไมควรเอาไป ดังนี้ จึงไดพาเด็กหญิงนั้นไปยังวิมานตน.
มารดาของนางไดทรัพยเปนอันมาก ไดใหแกพวกญาติของตน แก
คนกําพรา และคนเดินทางเปนตน สวนตนเองบริโภคแลว เมื่อจะ
ทํากาละจึงแจงแกญาติทั้งหลายวา ถาธิดาของเรามาไซร ทานจง
ใหทรัพยนี้แลวไดตายไป.
ครั้นกาลลวงไป ๗๐๐ ป แตกาลนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ของพวกเรา เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศธรรมจักรอันบวร
ประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี โดยลําดับ เมื่อหญิงนั้นอยูรวมกับ
อมนุษยนั้น ความรําคาญก็เกิดขึ้น. นางเมื่อจะกลาวกะอมนุษย
นั้นวา ดีละ พระลูกเจา ขอทานจงนําดิฉันกลับไปสูเรือนของตนเถิด
ดังนี้แลว ไดกลาวคาถาเหลานี้วา :เมือ่ กอนฉันไดถวายดายแกพระปจเจกพุทธเจา ซึ่งไดเขาไปขอถึงเรือนของดิฉัน วิบาก
ของการถวายดายนั้น ดิฉันจึงไดเสวยผลอัน
ไพบูลยอยางนี้ ประการหนึ่ง ผามากมายหลาย
โกฏิ บังเถิดแกดิฉัน วิมานของฉันเกลื่อนกลน
ไปดวยดอกไม นารื่นรมย วิจิตรดวยรูปภาพ
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ตาง ๆ เพียบพรอมไปดวยเทพบุตร เทพธิดา
ผูเปนบริวาร ฉันเลือกใชสอยนุงหมตามชอบใจ
ถึงเพียงนี้ สรรพวัตถุอันปลื้มใจมากมาย ก็ไม
หมดสิ้นไป ฉันไดรับความสุขความสําราญใน
วิมานนี้ เพราะอาศัยวิบากแหงกรรมนั้น ฉันกลับ
ไปสูมนุษยโลกแลว จักทําบุญใหมากขึ้น ขาแต
ลูกเจา ขอทานจงนําฉันกลับไปสูถ่นิ มนุษยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺพชิตสฺส ภิกฺขุโน นี้ ทาน
กลาวหมายเอาพระปจเจกพุทธเจา. จริงอยู พระปจเจกพุทธเจา
นั้น เมื่อวาโดยปรมัตถ ยอมควรทีจ่ ะกลาวไดวา เปนบรรพชิต
เพราะขับไล คือละพลังแหงกามจากสันดานของตนโดยเด็ดขาด และ
ควรกลาววา ภิกษุ เพราะเปนผูทําลายกิเลส. บทวา สุติต ไดแก
ดายอันสําเร็จดวยฝาย. บทวา อุปสงฺกมฺม ไดแก เขามายังเรือน
ของฉัน. บทวา ยาจิตา ความวา พระปจเจกพุทธเจา ขอดวยการ
เที่ยวไปเพื่อภิกษา กลาวคือ การประกอบดวยกายวิญญัติ ที่กลาว
ไวอยางนี้วา พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมยืนเจาจง นี้เปนการขอ
ของพระอริยเจาทั้งหลาย บทวา ตสฺส ไดแก ถวายดายนั้น. บทวา
วิปาโก วิปลุ ผลูปลพฺภติ ความวา บัดนี้ได คือ เสวยผลอันไพบูลย
คือวิบากอันตั้งขึ้นอยางใหญหลวง. บทวา พหุกา แปลวา มิใชนอย
บทวา วตฺถโกฏิโย ไดแก โกฏิแหงผา อธิบายวา ผาหลายแสน
ประเภท.
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บทวา อเนกจิตฺต ไดแก วิจิตรดวยรูปภาพตาง ๆ หรือ มี
รูปภาพอันวิจิตรดวยรัตนะ มีแกวมุกดาและแกวมณีเปนตน มากมาย.
บทวา นรนาริเสวิต ไดแก เพียบพรอมไปดวยเทพบุตรและเทพธิดาผูเปนบริวาร. บทวา สาห ภฺุชามิ ความวา ฉะนั้น จะเลือก
ใชสอยวิมานนั้น. บทวา ปารุปามิ ความวา ฉันจะนุงและหมผา
ตามที่ปรารถนาตองการ ในบรรดาผาหลายโกฏิ. บทวา ปหูตวิตฺตา
ความวา สรรพวัตถุอันเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจ
มากมาย คือ มีทรัพยมาก็มีโภคะมาก บทวา น จ ตาว ขียติ ความวา
สรรพวัตถุอันเปนเครื่องปลื้มใจนั้น ยอมไมหมดสิ้นไป คือไมถึง
ความสิ้นไป ไดแกไมถึงความหมดเปลือง.
บทวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากมนฺวฺยา ความวา ฉันไดรับ
ความสุขอันเปนวิบาก และความสําราญ กลาวคือ ความอรอยอัน
นาปรารถนา โดยความเปนเหตุเปนปจจัย อาศัยบุญกรรมทีส่ ําเร็จ
ดวยการใหดายนั้นนั่นเอง ในวิมานนี.้ บทวา คนฺตฺวา ปุนเทว
มานุส ไดแก ฉันกลับไปสูมนุษยโลกอีกทีเดียว. บทวา
ปฺุานิ ความวา ขาพเจาทําบุญอันใหสําเร็จความสุขพิเศษแกฉัน,
ซึ่งเปนเหตุใหดิฉันไดสมบัตินี้. บทวา นยยฺยปุตฺต ม ความวา
ขาแตลูกเจา เจาจงนํา คือ จงพาฉันกลับไปสูมนุษยโลก.
อมนุษยนั้น ครั้นไดฟงดังนั้นแลว เมื่อไมปรารถนาจะไป
ดวยความอนุเคราะห เพราะคาที่ตนมีจิตปฏิพัทธในนางนั้น จึง
กลาวคาถาวา :-
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ทานมาอยูในวิมานนี้กวา ๗๐๐ ป เปน
คนแกเฒาแลว จักไปอยูในมนุษยโลกทําไม อนึ่ง
ญาติของทาน ตายไปหมดแลว ทานจากเทวโลก
นี้ไปสูมนุษยโลกนั้นแลว จักกระทําอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺต นี้ เปนการแสดงไขถึง
การลบวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง บทวา สตฺต นี้ เปนปฐมมาวิภัตติ
ใชในอรรถบัญจมีวิภัตติ. บทวา วสฺสสตา แปลวา กวารอยป, อธิบายวา
ทานมาอยูในที่นี้ คือมาสูวิมานนี้เลย ๗๐๐ ป คือ ทานอยูในที่นี้
๗๐๐ ป. บทวา ชิณฺณา จ วุฑฺฒา จ ตหึ ภวิสสฺ สิ ความวา
ทานมีอัตภาพอันอุตุและอาหารอันเปนทิพย สนับสนุนอุปถัมภอยู
ในวิมานนี้ ตั้งอยูโดยอาการเปนหนุมทีเดียว ตลอดกาลมีประมาณ
เทานี้ ดวยอานุภาพแหงกรรม. อนึ่งทานไปจากเทวโลกนี้ จักเปน
คนแกเพราะชราแกตามวัย ในมนุษยโลกนั้น เพราะกรรมสิ้นไป
และเพราะอํานาจแหงฤดูและอาหารของมนุษย. เพื่อจะหลีกเลี่ยง
คําถามวา จะทําอยางไร ตอบวา เพราะญาติของทานทั้งหมดตาย
ไปหมดแลว อธิบายวา แมญาติของทานทั้งหมดนั่นแหละ ตายไป
หมดแลว เพราะกาลเวลาลวงไปนาน เพราะฉะนั้น ทานจากเทวโลก
นี้ ไปยังมนุษยโลกนั้น จักกระทําอยางไร, อธิบายวา ทานจงยัง
อายุใหสิ้นไปในที่นี้ ไมใหเหลือเศษไว คือ จงอยูในที่นี้.
หญิงนั้น อันอมนุษยนั้นกลาวแลวอยางนี้ เมื่อไมเชื่อคําของ
อมนุษยนั้น จึงกลาวคาถาอีกวา :-
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เมื่อฉันอยูในวิมานนี้ ๗ ป เทานั้น ไดเสวย
ทิพยสมบัติ และความสุขอิม่ หนําแลว ฉันกลับ
ไปสูถิ่นมนุษยแลว จักทําบุญใหมากขึ้น ขาแต
ลูกเจา ขอทานจงนําฉันกลับไปสูถิ่นมนุษยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺเตว วสฺสานิ อิธาคตาย เม
ความวา ขาแตลูกเจา เมื่อฉันอยูในที่นี้ ชะรอยวาลวงไปถึง ๗ ป
ทีเดียว, นางกําหนดกาลเวลาที่ลวงไปเปนอันมากไมได จึงไดกลาว
อยางนั้น เพราะคาที่ตนเพียบพรอมไปดวยทิพยสมบัติ และสุขสมบัติ
ถึง ๗๐๐ ป.
ก็วิมานเปรตนั้น ถูกนางถามอยางนี้แลว จึงพร่ําสอนเธอ
มีประการตาง ๆ แลวกลาววา บัดนี้เธอ จักไมอยูในที่นั้น เกิน
๗ วัน ทรัพยที่เราใหแมของเจาฝงไวมีอยู เจาจงใหทรัพยนั้นแก
สมณพราหมณ แลวจงปรารถนาความอุบัติในที่นี้แหละ จึงจับแขน
นางวางไวที่กลางบาน กลาววา เจาพึงโอวาท ชนแมเหลาอื่น
ผูมาในที่นี้วา ทานทั้งหลาย จงทําบุญตามกําลังเถิด ดังนี้แลวจึงไป.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา :เวมานิกเปรตนั้น จับแขนหญิงนั้น นํากลับ
ไปสูบาน ที่นางเกิด แลวพูดกะหญิงนั้น ซึ่งกลับ
เปนคนแก มีกําลังนอยที่สุดวา ทานพึงบอกชน
แมอนื่ ที่มายังที่นี้วา ทานทั้งหลาย จงทําบุญเถิด
ทานทั้งหลาย จะไดรับความสุข.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ไดแก วิมานเปรตนั้น. บทวา
ต ไดแกหญิงคนนั้น. บทวา คเหตุวาน ปสยฺห พาหาย ไดแก จับแขน
หญิงนั้น เหมือนบังคับนําไป. บทวา ปจฺจานยิตฺวาน ไดแก นํา
กลับมายังบานที่นางเกิดเจริญเติบโต. บทวา เถรึ ไดแก เปนคนแก,
อธิบายวา คนแก คนเฒา. บทวา สุทพุ ฺพล ไดแก มีกําลังนอยที่สุด.
เพราะคาที่ตนเปนคนคร่ําคราเพราะชรานั่นเอง. ไดยินวา พรอม
กับการไปจากวิมานนั้นนั่นแล นางเปนคนคร่ําครา แกเฒา ลวงกาล
ผานวัย. บทวา วชฺเชสิ แปลวา พึงกลาว. ก็เพื่อจะแสดงอาการแหง
คําที่จะพึงกลาว ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา อฺมฺป ชน คํานั้น
มีอธิบายดังนี้วา :- แนะนางผูเจริญ ถึงทานก็พึงทําบุญ แมคน
อื่นที่มาในที่นี้ เพื่อตองการเยี่ยมบาน ทานก็พงึ วากลาวสั่งสอนวา
ทานผูมีหนาผองใส ทานจงเพงดูศีรษะ และทอนผาที่ถูกไฟไหม
ก็จงทําบุญมีทานและศีลเปนตน และวา เมื่อทําบุญแลว ทานจะได
รับความสุข อันเปนผลแหงบุญนั้น โดยแทจริงทีเดียว ไมควรทํา
ความสงสัยในบุญนั้น.
ก็แล เมื่อวิมานเปรตนั้นกลาวอยางนี้แลวจึงไป หญิงนัน้ ไป
ยังที่อยูของหมูญาติตน ใหญาติเหลานั้นรูจักตนแลว จึงถือเอา
ทรัพยที่ญาติเหลานั้นมอบให เมื่อจะใหทานแกสมณะและพราหมณ
จึงไดใหโอวาทแกชนผูมาแลว ๆ สูส ํานักของตน จึงกลาวสอนดวย
คาถาวา :-
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เราไดเห็นเปรตทั้งหลาย ผูไมไดทําความดี
ไว เดือดรอนอยูฉนั ใด มนุษยทั้งหลายก็ฉันนั้น
ก็หมูส ัตวคือเทวดาและมนุษย กระทํากรรมอัน
มีความสุขเปนวิบากแลว ยอมเปนผูดํารงอยูใน
ความสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกเตน ไดแก ไมบังเกิด คือ
ตนไมไดสั่งสมไว. บทวา สาธุนา ไดแก มีกศุ ลกรรม. บทวา
สาธุนานี้ เปนตติยาวิภัตติ ใชในลักษณะแหงอิตถัมภูตะ. บทวา
วิหฺนฺติ แปลวา ถึงความคับแคน. บทวา สุขเวทนีย ไดแก
บุญกรรมอันมีสุขเปนวิบาก. บทวา สุเข ิตา ไดแกดํารงอยูใน
ความสุข. บาลีวา สุเขิตา ดังนี้ก็มี, อธิบายวา เจริญยิ่ง คือ แผไป
ดวยความสุข. ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้วา เราเห็นพวกเปรต เหมือน
พวกมนุษย เดือดรอนอยูเพราะไมไดทํากุศลไว ทําแตอกุศล ถึง
ความคับแคน ดวยความหิวและกระหายเปนตน เสวยทุกขอยางมหันต.
แตเราไดเห็นหมูสัตว ผูกระทํากรรมอันเปนเหตุอํานวยความสุข
ผูนับเนื่องในเทวดาและมนุษย ดวยกุศลกรรมที่ตนทําไวนั้น และ
อกุศลกรรมที่ตนไมไดกระทําไว ดํารงอยูในความสุข. บทวา สุเข
ิตา นี้. เปนบทกลาวบงถึงตน. เพราะฉะนั้น ทานเมื่อเวนความชั่ว
ใหหางไกลแลว จงประกอบขวนขวายในการบําเพ็ญบุญ.
หญิงนั้น เมื่อใหโอวาทอยางนี้ ไดบําเพ็ญมหาทาน ตลอด
๗ วัน เพื่อสมณและพราหมณเปนตน ในวันที่ ๗ ตายไป บังเกิด
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ในภพชั้นดาวดึงส. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปน
อัตถุปปตติเหตุแลว จึงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว. แต
เมื่อวา. โดยความแปลกกัน พระองคทรงประกาศถึงความที่ทานที่
บําเพ็ญในพระปจเจกพุทธเจา วา ผลมากมีอานิสงสมาก. มหาชน
ไดฟงดังนั้นแลว เปนผูป ราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน ยินดี
ยิ่งในบุญมีทานเปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
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๑๒. กัณณมุณฑเปติวัตถุ

วาดวยภรรยานอกใจตายไปเปนเปรต
พระเจาพาราณสีตรัสถามนางเวมานิกเปรตวา
[๑๐๙] สระโบกขรณีนมี้ นี ้ําใสสะอาด มีบันได
ทองคํา ลาดดวยทรายทองคํา ในสระนั้นมีกลิ่น
หอมฟุงนารื่นรมยใจ ดาดดื่นไปดวยหมูไมนานา
มีลมรําเพยมาพัดเอากลิ่นหอมตางๆ มา ดารดาษ
ดวยบัวตาง ๆ เกลื่อนกลนดวยบัวขาวมีกลิ่น
หอมเจริญใจ อันลมรําเพยพัดฟุงขจร ระงมไป
ดวยเสียงหงสและนกกะเรียน นกจักพรากมาร่ํา
รองไพเราะจับใจ เกลื่อนกลนไปดวยฝูงนก
ตาง ๆ สงเสียงรองอยูอึงมี มีหมูร ุกขชาติอันมี
ดอกและผลนานาพรรณ ไมมีเมืองใดในมนุษย
เหมือนเมืองของทานนี้ ปราสาทเปนอันมากของ
ทาน ลวนแลวดวยทองคําและเงิน รุงเรืองงาม
สงาไปทั่วทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ นางทาสี ๕๐๐ คอย
บําเรอทานประดับดวยกําไรทอง นุงหมผาทองคํา
บัลลังกของทานมีมาก ซึ่งสําเร็จดวยทองคําและ
เงิน ปูลาดดวยหนังชะมดและผาโกเชาวอันบุคคล
จัดแจงไวแลว ทานจะเขานอนบนบัลลังกใด ก็
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สําเร็จดังความปรารถนาทุกอยาง เมือ่ ถึงเที่ยงคืน
ทานลุกจากบัลลังกนั้นลงไปสูสวนใกลสระโบกขรณี ยืนอยูทฝี่ งสระนั้นอันมีหญาเขียวออน
งดงาม ลําดับนั้น สุนัขหูดวนก็ขึ้นมาจากสระนั้น
กัดอวัยวะนอยใหญของทาน เมื่อใด ทานถูกสุนัข
กัดกินแลวเหลือแตกระดูก เมือ่ นั้น ทานจึงลงสู
สระโบกขรณี รางกายก็กลับมีเหมือนเดิม ภาย
หลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ทานกลับมีอวัยวะ
นอยใหญเต็มบริบูรณ งดงามดูนารัก นุง หมแลว
มาสูส ํานักของเรา ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไว
ดวยกาย วาจา ใจ และเพราะวิบากแหงกรรม
อะไร สุนขั หูดว นจึงกัดกินอวัยวะนอยใหญของ
ทาน.
นางเวมานิกเปรตกราบทูลวา
มีคฤหบดีคนหนึ่ง เปนอุบาสกผูมศี รัทธา
อยูในเมืองกิมพิละ หมอมฉันเปนภรรยาของ
อุบาสกนั้น เปนคนทุศีล ประพฤตินอกใจเขา เมื่อ
หมอมฉันนอกใจเขาอยางนั้น สามีหมอมฉันจึง
พูดวา การที่เธอประพฤตินอกใจฉันนั้นเปนการ
ไมเหมาะไมสมควร และหมอมฉันไดกลาว
มุสาวาทสบถอยางรายแรงวา ฉันไมไดประพฤติ
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นอกใจทานดวยกายหรือดวยใจ ถาฉันประพฤติ
นอกใจทานดวยกายหรือดวยใจ ขอใหสุนัขหูดวน
ตัวนี้กัดกินอวัยวะนอยใหญของฉันเถิด วิบาก
แหงกรรมอันลามก คือ การประพฤตินอกใจ
สามีและมุสาวาททั้งสอง อันหมอมฉันไดเสวย
แลวตลอด ๗๐๐ ป เพราะกรรมอันลามกนั้น
สุนัขหูดวนจึงกัดกินอวัยวะนอยใหญของหมอม
ฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคมีอุปการะ
แกหมอนฉันมา พระองคเสด็จมาที่นี่ เพื่อ
ประโยชนแกหมอมฉัน หมอมฉันพนดีแลวจาก
สุนัขหูดวน ไมมีความโศก ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ
ขอเดชะ หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค
หมอมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนวา ขอพระองค
จงเสวยกามสุขอันเปนทิพย รื่นรมยอยูกับหมอม
ฉันเถิด.
พระราชาตรัสวา
กามสุขอันเปนทิพยเราเสวยแลว และ
รื่นรมยแลวกับทาน ดูกอนนางผูประกอบดวย
ความงาม เราขอออนวอนทาน ขอทานจงรีบนํา
ฉันกลับเสียเถิด.
จบ กัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒
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อรรถกถากัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงพระปรารภ
ภัณณมุณฑเปรต ตรัสพระคาถานี้มีคําเริ่มตนวา โสณฺณโสปานผลกา
ดังนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาล ในกาลแหงพระพุทธเจา ทรงพระนามวา
กัสสปะ ในกิมิลนคร ยังมีอุบาสกคนหนึ่งเปนพระโสดาบัน มี
ฉันทะรวมกันกับอุบาสก ๕๐๐ คน เปนผูขวนขวายในบุญกรรม
มีการปลูกดอกไม สรางสะพาน และสรางที่จงกรม เปนตนอยู
สรางวิหารถวายพระสงฆ ไดไปวิหารตามกาลเวลา พรอมกับ
อุบาสกเหลานั้น. ฝายภริยาของอุบาสกเหลานั้น เปนอุบาสิกา
มีความพรอมเพรียงกันและกัน ตางถือดอกไมของหอมและเครื่อง
ลูบไดเปนตน ไปยังวิหารตามกาลเวลา ไปพักผอน ในสภาอัน
เปนที่รื่นรมยเปนตน ในระหวางทาง.
ภายหลังวันหนึ่ง นักเลงหญิง ๒-๓ คน นั่งประชุมกันที่สภา
แหงหนึ่ง เมื่อุบาสิกาเหลานั้น พากันไปพักผอนในที่นั้น เห็นรูป
สมบัติของอุบาสิกาเหลานั้น มีจิตปฏิพัทธ รูวา อุบาสิกาเหลานั้น
ถึงพรอมดวยศีล อาจารและคุณธรรม จึงสนทนากันวา ใครสามารถ
จะทําลายดี. ของอุบาสิกาแมคนหนึ่ง ในบรรดาอุบาสิกาเหลานั้น
ได. ในนักเลงเหลานั้น นักเลงคนหนึ่ง กลาววา เราสามารถ.
นักเลงเหลานั้น ไดทําความเสนียดจัญไรวา พวกเราจะทํากรรม
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อันเปนเสนียดจัญไร ดวยคาจาง ๑,๐๐๐. เมื่อทานทําได เราจะ
ใหทรัพย ๑,๐๐๐ แกทาน เมื่อทานทําไมได ทานพึงใหทรัพยแกเรา.
เขาพยายามดวยอุบายเปนอเนก เมื่ออุบาสิกาเหลานั้น มายัง
สภา จึงดีดพิณ ๗ สาย มีเสียงเปลงออกไพเราะเพราะพริ้ง ขับเพลง
ขับอันประกอบดวยกามคุณ มีเสียงไพเราะทีเดียว ใหหญิงคนหนึ่ง
ในบรรดาอุบาสิกาเหลานั้น ถึงศีลวิบัติ ดวยเสียงเพลงขับ กระทํา
การลวงเกิน ใหนักเลงเหลานั้นพายแพไปดวยทรัพย ๑,๐๐๐.
นักเลงเหลานั้น พายแพไปดวยทรัพย ๑,๐๐๐ แลวจึงบอกแกสามี
ของนาง. สามีถามนางวา บุรุษเหลานั้นไดกลาวโดยประการที่เธอ
เปนอยางนี้หรือ ? นางปฏิเสธวา ฉันไมรูเรื่องเชนนี้ เมื่อสามีไมเชื่อ
จึงแสดงสุนัขที่อยูใกล ไดทําการสบถวา ถาฉันทํากรรมชั่วเชนนั้น
ไซร ขอสุนัขดําตัวหูขาดนี้ จงกัดฉัน ซึ่งเกิดในภพนั้น ๆ เถิด.
ฝายหญิง ๕๐๐ คน รูวา หญิงนั้นประพฤตินอกใจ ถูกสามีทวงวา
หญิงนี้ทํากรรมชั่วเชนนี้ หรือวาไมไดทํา จึงกลาวมุสาวา พวก
เราไมรูกรรมเห็นปานนี้ จึงไดทําสบถวา ถาพวกฉันรู ขอใหพวก
ดิฉันพึงเปนทาสหญิง ของหญิงนั้นแหละ ทุก ๆ ภพไปเถิด.
ลําดับนั้น หญิงผูประพฤตินอกใจนั้น มีหทัยถูกความเดือดรอน
นั้นนั่นแลแผดเผา จึงซูบซีดไป ไมนานนัก ก็ตายไป บังเกิดเปน
เวมานิกเปรตอยูที่ริมฝงสระกัณณมุณฑแหงหนึ่ง บรรดาสระใหญ
๗ สระ ทีข่ ุนเขาหิมวันต. และรอบ ๆ วิมานของนาง ไดบังเกิด
สระโบกขรณีขึ้นสระหนึ่ง อันประกอบดวยการเสวยวิบากแหง
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กรรมของนาง สวนหญิง ๕๐๐ คนทีเ่ หลือ ทํากาละแลว บังเกิด
เปนนางทาสีของหญิงนั้นนั่นแล ดวยอํานาจกรรมที่ทําสบถไว.
นางเสวยทิพยสมบัติตลอดกลางวัน เพราะผลแหงบุญกรรมที่ตน
ทําไวในกาลกอนนั้น พอถึงเที่ยงคืนก็ถูกพลังแหงกรรมชั่วตักเตือน
จึงลุกขึ้นจากที่นอน ไปยังฝงสระโบกขรณี. สุนขั ดําตัวหนึ่ง
ประมาณเทาลูกแพะ มีรปู รางนากลัว หูขาด มีเขียวโงงยาวคมกริบ
มีนัยนตาเสมือนกองถานไมตะเคียนที่ลุกโพลงดีแลว มีลิ้นเหมือน
กลไกแหงสายฟาที่แลบออกมาไมขาดระยะ มีเล็บโงงคมกริบ
มีขนนาเกลียดยาวแข็ง มาจากสระกัณณมุณฑะนั้น แลวทํานาง
ผูไปในที่นั้น ใหลมลงที่ภาคพื้น เปนเสมือนถูกความหิวจัดครอบงํา
ขูขม กัดกิน ใหเหลือเพียงรางกระจก แลวคาบไปทิ้งที่สระโบกขรณีกลัว ก็หายไป. พรอมกับที่สุนัขทิ้งในสระโบกขรณีนั้นนั่นแหละ
นางก็มีรูปเปนปกติเดิมแลว ขึ้นสูวมิ าน นอนอยูบนที่นอน. ฝาย
หญิงนอกนั้น เสวยทุกขเปนทาสของนางนั้นนั่นแล. พวกหยิงที่อยู
ในที่นั้น ลวงไป ๕๕๐ ป ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น หญิงเหลานั้น เวนจากนั้นเสีย อยูเสวยทิพยสมบัติ เกิดความเบื่อหนาย. ยังมีแมน้ําสายหนึ่งไหลออกจากสระ
กัณณมุณฑะ ในบรรดาสระใหญ ๗ ระนั้น ออกทางชองบรรพต
แลว เขาไปยังแมน้ําคงคา. ก็ในทีใ่ กลแตสถานที่อยูของหญิง
เหลานั้น ยังมีปาไมแทบหนึ่ง เปนเชนกับสวน อันงดงามประกอบ
ไปดวยตนมะมวง ตนขนุนและน้ําเตาเปนตน ซึง่ มีผลเปนทิพย.
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หญิงเหลานั้น คิดพรอมกันอยางนี้วา เอาเถอะ พวกเรา จักทิ้ง
ผลมะมวงเหลานี้ลงในแมน้ํานี้, ผิไฉน ชายบางคน เห็นผลไมนี้เขา
เพราะความโลภในผลไม จะพึงมาในที่นี้บาง พวกเราจักอภิรมย
กับชายนั้น. หญิงเหลานั้น ไดกระทําเหมือนอยางนั้น. ก็ผลมะมวง
ที่หญิงเหลานั้น พากันโยนลงไปบางผล ดาบสเก็บได. บางผล
พรานไพรเก็บเอาไป บางผลกาแยงเอาไป บางผลคลองอยูที่ริมฝง
สวนผลหนึ่ง ลอยไปตามกระแสน้ํา ในแมน้ําคงคา ถึงกรุงพาราณสี
โดยลําดับ.
ก็สมัยนัน้ พระเจาพาราณสี ทรงสรงสนานในแมน้ําคงคา
ที่เขาลอมไวดวยตาขายโลหะ. ลําดับนั้น ผลไมนั้นลอยไปตาม
กระแสแมน้ํามาโดยลําดับ ติดอยูที่ตาขายโลหะ. พวกราชบุรุษ
เห็นผลมะมวงทิพยขนาดใหญ สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส นั้นเขา
จึงนําเขาไปถวายแกพระราชา. พระราชาทรงหยิบเอาสวนหนึ่ง
ของผลมะมวงนั้น เพื่อจะทดลอง จึงพระราชทานใหแกเพชฌฆาต
คนหนึ่งที่พระองคทรงตั้งไวในเรือนจํากิน. เขาเคี้ยวกินผลไมนั้น
แลวกลาววา ขาแตสมมุติเทพ ผลไมเชนนี้ ขาพระองคไมเคยเคี้ยว
กินเลย ผลมะมวงนี้ ชะรอยวาจะเปนของทิพย. พระราชาไดพระราชทานอีกชิ้นหนึ่งแกเพชฌฆาตนั้น. เพชฌฆาตเคี้ยวกินผลมะมวง
นั้นแลว ปราศจากหนังเหี่ยวสละผมหงอก มีรปู รางนาพึงใจ ได
เปนประหนึ่งตั้งอยูในวัยหนุม. พระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้น
ทรงเกิดอัศจรรยพระทัย ไมเคยมี จึงเสวยผลมะมวงนั้นบาง
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ไดรับความวิเศษในพระวรกาย จึงตรัสถามพวกมนุษยวา ผลมะมวง
ทิพยเห็นปานนี้ มีอยูที่ไหน ? พวกมนุษยกราบทูลอยางนี้ ไดยินวา
มีอยูที่ขุนเขาหิมพานต พระเจาขา. พระราชาตรัสวา แกใคร
สามารถจะนําเอามะมวงเหลานั้นนาได. พวกมนุษยกราบทูลวา
พรานไพร ยอมรูพระเจาขา.
พระราชารับสั่งใหเรียกพวกพรานไพรมา จึงแจงเรื่องนั้น
ใหพวกพรานไพรทราบ ไดพระราชทานทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะ
แกพรานไพรผูหนึ่ง ทีพ่ วกพรานไพรเหลานั้นสมมุติมอบถวายไป
จึงสงพรานไพรคนนั้นไป ดวยพระดํารัสวา เจาจงไป จงรีบนํา
เอาผลมะมวงนั้นมาใหเรา. พรานไพรนั้นไดใหทรัพย ๑,๐๐๐
กหาปณะนั้น แกบุตรและภริยา ถือเอาสะเบียง มุงหนาไปสระ
กัณณมุณฑะ ตรงกันขามกับแมน้ําคงคา ลวงเลยถิ่นมนุษยไป
พบดาบสองคหนึ่งที่ประเทศประมาณ ๖๐ โยชน ฝงในแตละสระ
กัณณมุณฑะ เดินไปตามทางที่ดาบสนั้นบอกให พบดาบสอีกองคหนึ่ง
ที่ประเทศประมาณ ๓๐ โยชน เดินไปตามทางที่ดาบสนั้นบอกให
พบดาบสอีกองคหนึ่ง ในที่ประมาณ ๑๕ โยชน จึงไดบอกเหตุ
ที่ตนมาแกดาบสนั้น. ดาบสพร่ําสอนเธอวา ตั้งแตนี้ไป เธอจะละ
แมน้ําคงคาใหญสายนี้เสีย อาศัยแมน้ํานอยนี้ เดินทวนกระแสไป
ถือเอาน้ําในราตรี ในคราวที่ทานเปนชองบรรพตแลว พึงเขาไป.
ก็แมน้ําสายนี้ ในเวลากลางคืน จะไมไหล. เพราะฉะนั้น แมนํานั้น
จึงเหมาะก็การไปของทาน. โดยลวงไป ๒-๓ โยชน ทานก็จักเห็น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 320

ผลมะมวงเหลานั้น. เขาไดทําตามนั้นแลว พอพระอาทิตยอุทัยขึ้น
ไดถึงสวนมะหวง อันเปนที่นารื่นรมยใจยิ่งนัก เปนภูมิภาคที่
โชติชวงไปดวยขายแหงรัศมีของรัตนะตาง ๆ งดงามไปดวย
สวนแหงปาที่มีผลมาก มีแมกไม มีสาขาปกคลุมเปนดุจเพดาน
หมูวิหกนานาชนิดก็สงเสียงร่ํารอง.
ลําดับนั้น พวกหญิงอมนุษยเหลานั้น เห็นพรานไพรนั้น
เดินมาแตไกล จึงวิ่งเขาไปดวยหมายใจวา คนนีเ้ ปนที่พึ่งของเรา
คนนี้เปนที่พึ่งของเรา. ก็พรานไพรนั้น พอเห็นหญิงเหลานั้นเขา
จึงตกใจกลัว รอง หนีไป เพราะตนไมไดทําบุญกรรมอันเหมาะสม
ที่จะเสวยทิพยสมบัติในที่นั้น รวมกับหญิงเหลานั้นได จึงไปถึง
กรุงพาราณสี โดยลําดับแลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระราชา.
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว จึงเกิดความหวังเพื่อจะเห็นหญิง
เหลานั้น และ เพื่อจะบริโภคผลมะมวงทั้งหลาย จึงใหพวกอํามาตย
สําเร็จราชการแทนพระองค ทรงผูกสอดกําธนู เหน็บพระขรรค
โดยอางวาจะไปลาเนื้อ มีมนุษย ๒-๓ คน เปนบริวาร เสด็จไป
ตามทางที่พรานไพรนั้นนั่นแหละชี้แนะให จึงพักพวกมนุษยไว
ในที่ระยะ ๒-๓ โยชน จึงพาเฉพาะพรานไพรไปโดยดําดับ ให
พรานไพรแมนั้น กลับจากที่นั้น พอพระอาทิตยอุทัย ก็เสด็จเขาถึง
สวนมะมวง. ลําดับนั้น พวกหญิงเหลานั้น เห็นเทพบุตรนั้น เหมือน
เกิดในภพใหม จึงตอนรับ รูวาเขาเปนพระราชา จึงเกิดความรัก
และความนับถือมาก ใหอาบน้ําโดยเคารพ ใหประดับตกแตง
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ดวยดี ดวยผา เครื่องอลังการ ดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไล
ยกขึ้นสูวิมาน ใหบริโภคโภชนะอันเปนทิพย มีรสเลิศตาง ๆ แลว
ไดเขาไปนั่งใกลเขาตามสมควรแกความปรารถนา.
ครั้นลวงไป ๑๕๐ ป พระราชาเสด็จลุกขึ้น ในเวลาเที่ยงคืน
ประทับนั่งทอดพระเนตรเห็นนางเปรต ผูประพฤติลวงเกินนั้น
กําลังเดินไปยังฝงสระโบกขรณี มีความประสงคจะทดลองดู จึง
ตามไป ดวยคิดวา เพราะเหตุไรหนอ หญิงนี้ จึงไปในเวลานี้.
ลําดับนั้น พระราชาเห็นนางผูไปในที่นั้น กําลังถูกสุนัขกัด เมื่อ
ไมรูวา นี่อะไรกันหนอ จึงทดลอง ๒-๓ วัน จึงคิดวา สุนัขนี้
ชะรอยจะเปนศัตรูแกหญิงนี้ จึงพุงหลาวอันลับดีแลว ปลงเสียจาก
ชีวิต และโบยหญิงนั้นแลว ใหลงยังสระโบกขรณี เห็นรูปที่ตน
ไดเห็นครั้งกอนแลว จึงตรัสถามประวัติของนางนั้นดวยคาถา
๑๒ คาถาวา :สระโบกขรณีนี้ มีน้ําใสสะอาด มีบันได
ทองคําลาดดวยทรายทองโดยรอบ ในสระนั้น
มีกลิน่ หอมฟุงนารื่นรมยใจ ดาดดื่นไปดวยหมูไม
นานาชนิด มีกลิน่ ตาง ๆ หอมตลบไปดวยลม
รําเพยพัดดารดาษดวยบัวตาง ๆ เกลื่อนกลน
ดวยบัวขาว มีกลิน่ หอมเจริญใจ อันลมรําเพยพัด
ฟุงขจร เสียงระงมไปดวยหงษและนกกะเรียน
นกจักพรากมาร่ํารองไพเราะจับใจ เกลื่อนกลน
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ไปดวยฝูงนกตาง ๆ สงเสียงรองอื้ออึ้ง มีหมู
รุกขชาติ อันมีดอกและผลนานาพรรณ ไมมี
เมืองใด ในมนุษยเหมือนเมืองของทานนี้เลย
ปราสาทเปนอันมากของทาน ลวนแลวดวย
ทองคําและเงิน รุงเรืองงามสงาไปทั่วทั้ง ๔ ทิศ
โดยรอบ นางทาสี ๕๐๐ คน คอยบําเรอทาน ประ
ดับดวยกําไลทองคํา นุงหมผาขลิบทองคํา บัลลังก
ของทานมีมาก ซึ่งสําเร็จดวยทองคําและเงิน
ปูลาดดวยหนังชะมด และผาโกเชาว อันบุคคล
จัดแจงไวแลว ทานจะเขานอนบนบัลลังกใด ก็
สําเร็จดังความปรารถนาทุกอยาง เมื่อถึงเที่ยงคืน
ทานลุกจากบัลลังกนั้นลงไปสูสวนใกลสระโบกขรณี ยืนอยูท ี่ฝงสระนั้น อันมีหญาเขียวออน
งดงาม ลําดับนัน้ สุนัขหูดวน ก็ขึ้นมาจากสระนั้น
กัดอวัยวะนอยใหญของทาน เมื่อใดทานถูกสุนัข
กัดกินแลว เหลือแตกระดูก เมื่อนั้นทานจึงลงสู
สระโบกขรณี รางกายก็กลับเปนเหมือนเดิม ภาย
หลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ทานกลัวมีอวัยวะ
นอยใหญเต็มบริบูรณงดงาม ดูนารัก นุงหมแลว
มาสูสํานักของเรา ทานไดทํากรรมนชั่วอะไรไว
ดวยกายวาจาใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรมอะไร
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สุนขั หูดวนจึงกัดกินอวัยวะนอยใหญของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสณฺณโสปานผลกา แปลวา
แผนกระดานบันได ลวนแลวดวยทองคํา. บทวา โสวณฺณวาลุกสนฺถตา
แปลวา ลาดดวยทรายทองคําโดยรอบ. บทวา ตตฺถ ไดแกในสระโบกขรณีนั้น. บทวา โสคนฺธิยา แปลวามีกลิ่นหอม. บทวา วคฺคู
แปลวา ดีนาชอบใจ. บทวา สุจิคนฺธา แปลวา มีกลิ่นเปนที่ฟูใจ.
บทวา นานาคนฺธสเมริตา ไดแก มีกลิ่นนารื่นรมยใจ หอมตลบ
ไปดวยลมรําเพยพัด. บทวา นานาปทุมสฺฉนฺนา ไดแก พืน้ น้ํา
ดาดาษไปดวยบัว ตาง ๆ ชนิด. บทวา ปุณฺฑรีกสโมตฺตา ไดแก
เกลื่อนกลนไปดวยบัวขาว. บทวา สุรภึ สมฺปวายนฺติ ความวา
มีกลิ่นหอมนาเจริญใจ ถูกลมรําเพยพัดฟุงขจร. อธิบายวา สระโบกขรณี. บทวา หสโกฺจาภิรุทา แปลวา เสียงระงมไปดวย
หงสและนกกะเรียน.
บทวา นานาทิชคณา กิณฺณา แปลวา เกลื่อนกลนไปดวย
ฝูงนกตาง ๆ บทวา นานาสรคณายุตา แปลวา ประกอบไปดวย
หมูนกตาง ๆ สงเสียงรองไพเราะจับใจอยูอึงมี่. บทวา นานาผลธรา
ความวา มีรุกขชาติอันทรงดอกออกผลอยูทุกฤดูกาล. บทวา
นานาปุปฺผธรา วนา ความวา ไดแกปาที่มีหมูไมใหเผล็ดดอกนา
รื่นรมยใจนานาชนิด. จริงอยู บทวา วนา ทานกลาวดวยลิงควิปลลาส.
บทวา น มนุสฺเสสุ อีทิส นคร ความวา ในมนุษยโลก
ไมมีนครใดที่จะเสมอเหมือนนครของทานนี้ อธิบายวา หาไมได
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ในมนุษยโลก. บทวา รูปยามยา แปลวา ลวนแลวดวยเงิน. บทวา
ททฺทลฺลมานา แปลวา รุงโรจนอยางยิ่ง. บทวา อาเภนฺติ แปลวา
ยอมงดงาม. บทวา สมนฺตา จตุโร ทิสา ความวา ตลอดทั้ง ๔ ทิศ
โดยรอบ
บทวา ยา เตมา ตัดเปน ยา เต อิมา. บทวา ปริจาริกา
ไดแก หญิงผูทําการขวนขวาย. บทวา ตา ไดแก หญิงบําเรอ.
บทวา กมฺพุกายูรธรา แปลวา ประดับดวยกําไลทองคํา. บทวา
กฺจนาเวฬภูสิตา ไดแก มีผมและมือประดับดวยดอกไม กรองทอง.
บทวา กทลิมิคสฺฉนฺนา แปลวา ลาดดวยหนังชะมด.
บทวา สชฺชา แปลวา อันบุคคลจัดแจงแลว คือ เหมาะสมที่จะนอน.
บทวา โคณกสนฺถตา แปลวา ลาดดวยผาโกเชาวมีขนยาว.
บทวา ยตฺถ คือ ในบัลลังกใด. บทวา วาสูปคตา แปลวา
เขาไปยังที่อยู อธิบายวา นอน. บทวา สมฺปตฺตายฑฺฒรตฺตาย
แปลวา เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน. บทวา ตโต แปลวา จากบัลลังก.
บทวา โปกฺขรฺา คือ ใกลสระโบกขรณี. บทวา หริเต
แปลวา หญาเขียวออน. บทวา สทฺทเล แปลวา ดารดาษไปดวย
หญาออน. บทวา สุเภ แปลวางดงาม. อีกอยางหนึ่ง บทวา
สุเภ เปนคํารองเรียกนางเปรต. มีวาจาประกอบความวา ดูกอน
นางผูงดงาม เจาจงไปยืนอยูที่ริมสระโบกขรณีนั้น บนหญาอัน
เขียวสดโดยรอบ.
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บทวา กณฺณมุณฺโฑ แปลวา มีหขู าด คือมีหูดวน. บทวา
ขายิตา อาสิ ความวา ทานเปนผูอันสุนัขหูขาดกัดแลว. บทวา
อฏิสงฺขลิกา กตา แปลวา กัดใหเหลือเพียงรางกระดูก. บทวา
ยถา ปุเร ไดแก เหมือนในกาลกอนแตเวลาที่สุนัขจะกัด.
บทวา ตโต ไดแก ภายหลังจากลงสูสระโบกขรณี. บทวา
องฺคปจฺจงฺคี แปลวา มีสรรพางคกายครบถวน. บทวา สุจารุ
แปลวา นารื่นรมยใจดวยดี. บทวา ปยทสฺสนา แปลวา นาชม.
บทวา อายาสิ แปลวา ยอมมา.
นางเปรตนั้น ถูกพระราชาตรัสถามแลวอยางนี้ เมื่อจะกลาว
ประวัติของตนตั้งแตตนแดพระราชานั้น จึงกลาวคาถา ๕ คาถาวา :มีคฤหบดี คนหนึ่ง เปนอุบาสก มีศรัทธา
อยูใ นเมืองกิมิละ หมอมฉันเปนภริยาของอุบาสก
นั้น ประพฤตินอกใจเขา เมือ่ หมอมฉันประพฤติ
นอกใจเขาอยางนั้น สามีหมอมฉันจึงคิดวา การ
ที่เธอประพฤตินอกใจฉันนัน้ เปนการไมเหมาะ
ไมสมควร และหมอมฉันไดกลาวมุสาวาทสบถ
อยางรายแรงวา ฉันไมไดประพฤตินอกใจทาน
ดวยกายหรือดวยใจ ถาฉันประพฤตินอกใจทาน
ดวยกายหรือดวยใจไซร ขอใหสุนัขหูดว นตัวนี้
กัดกินอวัยวะนอยใหญของฉันเถิด วิบากแหง
กรรมอันลามก คือการประพฤตินอกใจสามี และ
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มุสาวาททั้ง ๒ อันหมอมฉันไดเสวยแลวตลอด
๗๐๐ ป เพราะกรรมอันชั่วนัน้ สุนัขหูดว นจึง
กัดกินอวัยวะนอยใหญของหมอมฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิมลิ าย ไดแก ในพระนครมีชื่อ
อยางนั้น. มีวาจาประกอบความวา บทวา อติจารินี ความวา จริงอยู
ภริยาทานเรียกวามีความประพฤตินอกใจ เพราะประพฤตินอกใจ
สามี เมื่อดิฉันประพฤตินอกใจ สามีหมอมฉันนั้น จึงไดกลาวคํานี้
กะหมอมฉัน. บทวา เนต ฉนฺน เปนตน เปนการแสดงอาการที่
สามีกลาวแลว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนต ฉนฺน ความวา
การประพฤตินอกใจนั้น เปนการไมสมควร. บทวา น ปติรปู  เปน
ไวพจนของบทวา เนต ฉนฺน นั้นนัน่ เอง บทวา ย เปนกิรยิ า
ปรามาส. บทวา อติจราสิ แปลวาประพฤตินอกใจ อีกอยางหนึ่ง
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน, อธิบายวา การที่ทานประพฤตินอกใจ
เรานั้น เปนการไมเหมาะไมควร.
บทวา โฆร แปลวา รายแรง. บทวา สปถ แปลวา คําสาป. บทวา
ภาสิส แปลวา ไดกลาวแลว. บทวา สจาห ตัดเปน เสจ อห. บทวา ต ไดแก
ตฺว แปลวาทาน. บทวา ตสฺส กมฺมสฺส ไดแก กรรมอันลามก คือกรรมแหง
บุคคลผูทุศีลนั้น. บทวา มุสาวาทสฺส จ ไดแก พูดมุสาวาทวา ฉันไมได
ประพฤตินอกใจทาน. บทวา อุภย ไดแก วิบากของกรรมทั้ง ๒. บทวา
อนุภูต ความวา ที่หมอมฉันเสวยอยู. บทวา ยโต จากกรรมชัว่ ใด.
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ก็แลนางเปรตนั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะระบุอุปการะ
ที่พระราชาทําแกตนจึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ขาแตพระองคผูสมมุติเทพ พระองคมี
อุปการะแกหมอมฉันมาก พระองคเสด็จมาใน
ที่นี้ เพื่อประโยชนแกหมอมฉัน หมอนฉันพนดี
แลวจากสุนัขหูดว น ไมมีความเศราโศก ไมมี
ภัยแตที่ไหน ๆ ขอเดชะ หมอมฉันขอถวายบังคม
พระองค หมอมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนวา
ขอพระองคจงเสวยกามสุข อันเปนทิพย รื่นรมย
อยูก ับหมอมฉันเถิด.
นางเปรตเรียกพระราชาดวยคําวา เทว ในคาถานั้น. บทวา
กณฺณมุณฺฑสฺส ไดแกสุนขั หูดวน. จริงอยู คําวา กณฺณมุณฺฑสฺส นี้
เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ. ลําดับนั้น พระราชา
ทรงมีพระทัยเบื่อหนายดวยการอยูในที่นั้น จึงประกาศอัธยาศัย
ในการเสด็จไป. นางเปรตไดฟงดังนั้น มีจิตปฏิพัทธตอพระราชา
เมื่อจะวอนพระราชาใหประทับอยูในที่นั้นนั่นเอง จึงกลาวคาถา
วา ตาห เทว นนสฺสามิ ขอเดชะ หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค.
พระราชามีพระประสงคจะเสด็จไปพระนคร โดยสวนเดียว
เทียว เมื่อจะประกาศอัธยาศัยของพระองคอีก จึงไดกลาวคาถา
สุดทายวา :-
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กามสุขอันเปนทิพย เราไดเสวยแลว และ
รื่นรมยแลวกับทาน ดูกอนนางผูประกอบดวย
ความงดงาม เราขอออนวอนตอทาน ขอทาน
จงรีบนําฉันกลับไปเสียเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาห ตัดเปน ต อห. บทวา
สุภเค แปลวา ผูประกอบดวยความงดงาม. บทวา ปฏินยาหิ ม
แปลวา ขอเธอจงนําฉันกลับไปยังพระนครของฉันเถิด. คําที่เหลือ
ในบททั้งปวง ปรากฏชัดแลวทั้งนั้น.
ลําดับนั้น นางเวมานิกเปรตนั้น ครั้นสดับพระดํารัสของ
พระราชาแลว เมื่อจะอดกลั้น ความพลัดพรากจากกันมิได มีหัวใจ
วาวุน เพราะอาดูรดวยความเศราโศก มีรางกายสั่นหวั่นไหว
ถึงจะออนวอนดวยอุบายมีประการตาง ๆ เมื่อไมอาจจะใหพระราชา
ประทับอยูในที่นั้นได จึงนําพระราชาพรอมดวยรัตนะอันควรแก
คามาก เปนจํานวนมาก ไปยังพระนคร ใหเสด็จขึ้นสูปราสาท
คร่ําครวญรําพรรณแลว จึงไปยังที่อยูของตนตามเดิม. ฝาย
พระราชา ครั้นเห็นดังนั้นแลว จึงเกิดความสลดพระทัย บําเพ็ญ
บุญกรรมมีทานเปนตน ไดเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา เสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยูในกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ วันหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวจาริกไปยัง
บรรพต เห็นหญิงนั้น พรอมดวยบริวาร จึงถามถึงกรรมที่นางทําไว.
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นางเลาเรื่องทั้งหมดนั้น ตั้งแตตนแกพระเถระ. พระเถระแสดง
ธรรมแกหญิงเหลานั้น. พระเถระกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปน
อัตถุปปตติเหตุแลว จึงทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว.
มหาชนไดความสลดใจ งดจากความชั่ว บําเพ็ญบุญกรรมมีทาน
เปนตน ไดมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 330

๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ

วาดวยพระราชพระนามวาพรหมทัตตมี ๘๖,๐๐๐ องค
[๑๑๐] พระเจาพรหมทัตผูเปนใหญ ไดเสวย
ราชสมบัติในแควนปญจาลราช เมื่อวันคืนลวง
ไป ๆ พระองคก็เสด็จสวรรคต พระนางเจา
อุพพรีมเหสีเสด็จไปยังพระเมรุมาศ แลวทรง
กรรแสงอยู เมื่อพระนางไมเห็นพระเจาพรหมทัต กรรแสงวา พรหมหัต ๆ ก็ดาบสผูเปน
มุนีสมบูรณดว ยจรญาณ ไดมาที่พระนาง
อุพพรีประทับอยูนั้น ทานไดถามชนทั้งหลายที่มา
ประชุมกันในที่นั้นวา นี่เปนเมรุมาศของใคร มี
กลิ่นหอมตาง ๆ ฟุงตลบไป หญิงนี้เปนภรรยา
ของใคร เมื่อไมเห็นพระเจาพรหมทัตผูเปนใหญ
ซึ่งเสด็จไปแลวไกลจากโลกนี้ คร่ําครวญอยูวา
พรหมทัต ๆ ชนที่มาประชุมกันอยูในที่นั้น
กลาวตอบวา ขาแตทานผูเจริญ นี่เปนพระเมรุมาศ
ของพระเจาพรหมทัต ขาแตทานผูนิรทุกข นี่
เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัต มีกลิ่น
หอมฟุงตลบไป หญิงนี้เปนพระมเหสีของทาวเธอ
เมื่อไมเห็นพระเจาพรหมทัตพระราชสวามี
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ซึ่งเสด็จไปไกลจากโลกนี้ ทรงกรรแสงอยูวา
พรหมทัต ๆ.
ดาบสจึงถามวา
พระราชานีพระนานวาพรหมทัต ถูกเผา
ในปาชานี้ ๘๖,๐๐๐ พระองคแลว บรรดาพระเจา
พรหมทัตเหลานั้น พระนางทรงกรรแสงถึง
พระเจาพรหมทัตพระองคไหน.
พระนางอุพพรีตรัสตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ พระราชาพระองคใด
เปนพระราชโอรสของพระเจาจุฬนี ทรงเปนใหญ
อยูในแควนปญจาลราช ดิฉนั เศราโศกถึงพระราชาพระองคนั้น ผูเปนพระราชสวามี ทรงประ
ทานสิ่งของที่นาใครทุกอยาง.
ดาบสกลาววา
พระราชาทุกพระองคทรงพระนามวา
พรหมทัตเหมือนกัน ทัง้ หมดเปนพระราชโอรส
ของพระเจาจุฬนี เปนใหญอยูในแควนปญจาลราช พระนางเปนพระมเหสีของพระราชาเหลา
นั้นทั้งหมดโดยลําดับกันมา เหตุไรพระนางจึง
เวนพระราชาองคกอน ๆ มากรรแสงถึงแต
พระราชาองคหลังเลา.
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พระนางอุพพรีตรัสตอบวา
ขาแตทานผูนิรทุกข ดิฉันเกิดเปนแตหญิง
ตลอดกาลนานเทานั้นหรือ หรือเกิดเปนบุรุษบาง
ทานพูดถึงแตการที่ดิฉันเปนหญิงในสงสารเปน
อันมาก.
ดาบสตอบวา
บางคราวพระนางเกิดเปนหญิง บางคราว
ก็เกิดเปนบุรุษ บางคราวก็เขาถึงกําเนิดปสุสัตว
ที่สุดแหงอัตภาพทั้งหลาย อันเปนอดีต ยอมไม
ปรากฏอยางนี้.
พระนางอุพพรีตรัสวา
ทานดับความกระวนกระวายทั้งปวงของ
ดิฉัน ผูเรารอนอยูใหหายเหมือนบุคคลเอาน้ําดับ
ไฟที่ราดน้ํามัน ฉะนั้น ทานไดบรรเทาความโศก
ถึงพระสวามีองดิฉันผูถูกความโศกครอบงํา
แลวถอนขึน้ แลวหนอซึง่ ลูกศรคือความโศกอัน
เสียบแทงทีห่ ทัยของดิฉนั ขาแตทา นผูเปนมุนี
ดิฉันเปนผูมีลูกศรคือ ความโศกอันทานถอนขึ้น
ไดแลว เปนผูเย็นลงแลว ดิฉันจะไมเศราโศก
ไมรองไหอกี เพราะไดฟงคําของทาน
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พระนางอุพพรี ฟงคําสุภาษิตของดาบส
ผูเปนสมณะนั้นแลว ถือบาตรและจีวรออกบวช
เปนบรรพชิต ครั้นออกบวชแลว เจริญเมตตาจิต
เพื่อเขาถึงพรหมโลก พระนางอุพพรีนั้น เมื่อ
ทองเทีย่ วไปสูบานหนึ่งจากบานหนึ่ง สูนคิ มและ
ราชธานีทั้งหลาย ไดเสด็จสวรรคตที่บานอุรุเวลา
พระนางเบื่อหนายความเปนหญิง เจริญเมตตาจิต
เพื่อบังเกิดในพรหมโลก จึงไดเปนผูเขาถึง
พรหมโลก.
จบ อุพพรีเปติวัตถุที่ ๑๓
อรรถกถาอุพพรีเปติวัตถุที่ ๑๓
เรือ่ งนางอุพพรีเปรตนี้ มีคาํ เริ่มตนวา อหุ ราชา พฺรหฺมทตฺโต
ดังนี้. พระศาสดา เมือ่ ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภอุบาสิกาคนหนึ่ง. เลากันมาวา ในกรุงสาวัตถี ไดมสี ามี
ของอุบาสิกาคนหนึ่งตายไป. อุบาสิกานั้นก็อาดูรเพราะความทุกข
ในการพลัดพรากจากสามี เศราโศก เดินรองไหไปยังปาชา.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติแหงโสดาปตติผลของนาง
ทรงมีพระมนัสอันพระกรุณากระตุนเตือน จึงเสด็จไปยังเรือน
ของนาง ประทับนั่งบนบัญญัตอาสน. อุบาสิกาเขาไปเฝาพระ-
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ศาสดา ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา อุบาสิกา เธอเศราโศกไปทําไม. เมื่อนาง
ทูลวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา หมอมฉันเศราโศก เพราะพลัดพราก
จากสามีสุดที่รัก ทรงมีพระประสงคจะใหนางปราศจากความ
เศราโศก จึงไดนําอดีตนิทานมาวา :ในอดีตกาล ในกปลนครแควนปญจาละ ไดมีพระราชา
พระนามวา พรหมทัต พระองคทรงละการลุแกอคติ ทรงยินดี
ในการทําประโยชนแกประชาชนในแวนแควนของพระองค ไม
ทรงใหราชธรรม ๑๐ ประการเสียหายครองราชสมบัติอยู บาง
คราวประสงคจะทรงสะดับวา ในแวนแควนของพระองค มีใคร
พูดอะไรกันบาง จึงปลอมเปนชางหูก พระองคเดียวไมมีเพื่อน
เสด็จออกจากนคร เที่ยวไปจากบานถึงบาน จากชนบทถึงชนบท
ทรงเห็นแวนแควนทั่วไปไมมีเสี้ยนหนาม ไม เบียดเบียน (ทั้ง)
พวกคนตื่นตัวอยูยางไมตองปดประตูเรือน ทรงเกิดความโสมนัส
จึงเสด็จกลับมุงมายังพระนคร จึงเสด็จเขาไปยังเรือนของหญิงหมาย
ยากจนคนหนึ่งในหมูบานแหงหนึ่ง. นางเห็นพระองคจึงกลาวถามวา
ดูกอนเจา ทานเปนใครและมาจากไหน. พระราชาตรัสวา นาง
ผูเจริญ ฉันเปนชางหูก เที่ยวรับจางทําการทอผา ถาทานมีกิจใน
การทอผา ทานจงใหอาหารและคาจาง ฉันจะทํางานใหแมแกทาน
หญิงหมายกลาววา ฉันไมมีงานหรือคาจาง ดูกอ นเจา ทานจง
ทํางานของคนอื่นเถิด. พระราชานั้น ประทับอยูที่นั้น ๒-๓ วัน
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ทรงเห็นธิดาของนางเพียบพรอมดวยลักษณะของผูมีบุญมีโชค
จึงตรัสกะมารดาของนางวา หญิงคนนี้ ใคร ๆ ทําการหวงแหนแลว
หรือยัง ถายังไมมีใคร ๆ หวงแหน ทานจงใหเด็กหญิงคนนี้แกเรา
เราสามารถทําอุบายเครื่องเลี้ยงชีพตามความสบายแกพวกทานได
หญิงหมายนั้นรับคํา แลวไดถวายธิดานั้นแกพระราชา.
พระราชา ทรงอยูกันนางนั้น ๒-๓ วัน จึงพระราชทาน
ทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะ แกนางแลวตรัสวา เพียง ๒-๓ วันเทานั้น
เราก็จักกลับ แนะนางผูเจริญ เจาอยากระสันไปเลย ดังนี้แลว
จึงเสด็จไปยังพระนครของพระองค ทรงรับสั่งใหสรางหนทางใน
ระหวาง พระนครกับบานนั้น ใหสม่ําเสมอใหประดับแลวเสด็จไป
ในที่นั้น ดวยราชานุภาพอันใหญแลว ใหตั้งนางทาริกานั้นไว ใน
กองกหาปณะ แลวใหอาบดวยหมอน้ําทองคําและหมอน้ําเงิน แลว
ใหตั้งชื่อวา อุพพรี แลวทรงสถาปนาไวในตําแหนงอัครมเหสี
และไดประทานบานนั้น แกพวกญาติของนาง ไดนํานางมายัง
พระนครดวยราชานุภาพอันใหญ ทรงอภิรมยกับนาง เสวยรัชชสุข
ตลอดพระชนมชีพ ในที่สุดแหงอายุ ก็เสด็จสวรรคต. ก็เมือ่ พระราชาสวรรคตแลว และทําการถวายพระเพลิงพระศพเสร็จแลว
พระนางอุพพรีมีหทัยเพียบพรอมดวยลูกศร คือความเศราโศก
เพราะพลัดพรากจากพระสวามี ไปยังปาชา บูชาดวยสักการะ
มีของหอมและดอกไมเปนตน อยูหลายวัน ระบุถึงพระคุณของ
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พระราชา คร่ําครวญรําพรรณอยู ดุจถึงความเปนบา กระทํา
ประทักษิณปาชา.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ของเราทั้งหลาย เปนพระโพธิสัตว ทรงผนวชเปนฤาษี บรรลุฌานและอภิญญา อยูใน
ราวปาแหงหนึ่ง ใกล ๆ ขุนเขาหิมพานต ทอดพระเนตรเห็น
พระนางอุพพรี ผูเพียบพรอมไปดวยลูกศร คือความเศราโศก
ดวยทิพยจักษุ เสด็จเหาะมา ปรากฏรูป ประทับยืนอยูในอากาศ
ตรัสถามพวกมนุษยผูอยูในที่นั้นวา นี้เปนปาชาของใครกัน และ
หญิงนี้ คร่ําครวญรําพรรณอยูวา พรหมทัต พรหมทัต เพื่อตองการ
พรหมทัตคนไหน. พวกมนุษยไดฟงดังนั้น พากันกลาววา พระราชา
ของชาวปญจาละ ทรงพระนามวา พรหมทัต ทาวเธอสวรรคต
ในเวลาสิ้นพระชนมายุ นี้เปนปาชาของทาวเธอ นี้เปนอัครมเหสี
ชื่อวา อุพพรี ของพระองคคร่ําครวญรําพรรณระบุถงึ พระนามของ
พระองควา พรหมทัต พรหมทัต. พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย เมื่อจะ
แสดงความนั้น จึงไดตั้งคาถา ๖ คาถาวา :พระเจาพรหมทัต ผูเปนใหญ เสวยราชสมบัติ ในแควนปญจาละราช เมื่อวันคืนลวงไป
พระองคเสด็จสวรรคต พระนางเจาอุพพรีมเหสี
เสด็จไปยังพระเมรุมาศ แลวทรงกรรแสงอยู เมื่อ
พระนางไมเห็นพระเจาพรหมทัต ก็ทรงกรรแสง
วา พรหมทัต พรหมทัต ก็ดาบสผูเปนมุนี
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สมบูรณดวยจรณญาณ ไดมาที่พระนางอุพพรี
ประทับอยูนั้น ทานไดถามชนทั้งหลาย มาประชุมกันในที่นั้นวา นี้เปนพระเมรุมาศของใครกัน
มีกลิน่ หอมตาง ๆ ฟุงตลบไป หญิงนี้เปนภริยา
ของใครกัน ไมเห็นพระเจาพรหมทัต ผูเปนใหญ
ซึ่งเสด็จไปแลว ไกลจากโลกนี้ คร่ําครวญอยูวา
พรหมทัต พรหมทัต ชนที่มาประชุมกันอยูในที่
นั้น กลาวตอบวา ขาแตทานผูเจริญ นี้เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัต ขาแตทานผูนิรทุกข นี้เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมหัต
มีกลิน่ หอมฟุงตลบไป หญิงนี้เปนพระมเหสีของ
ทาวเธอ เมื่อไมเห็นพระเจาพรหมทัต ผูเปนพระราชสวามี ซึ่งเสด็จไปไกลจากโลกนี้ ทรงกรรแสงอยูวา พรหมทัต พรหมทัต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ แปลวา ไดมีแลว. บทวา
ปฺจาลาน ไดแกชาวปญจาลรัฐ หรือไดแก ปญจาลรัฐนั่นเอง.
จริงอยู ชนบทแมหนึ่งชนบท เขาแสดงออกดวยคําเปนอันมากวา
ปฺจาลาน ดวยถอยคําอันดาดดื่น ดวยอํานาจแหงพระราชกุมาร
ชาวชนบท. บทวา รเถสโภ ความวา ไดเปนเสมือนผูยิ่งใหญ
ในรถ คือ รถคันใหญ. บทวา ตสฺส อาฬาหน ไดแก สถานที่เปน
ที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระราชาพระองคนั้น .
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บทวา อิสิ ความวา ชื่อวาฤาษี เพราะอรรถวา แสวงหา
ซึ่งคุณมีฌานเปนตน. บทวา ตตฺถ ไดแก ในที่เปนที่ประทับของ
พระนางอุพพรีนั้น คือ ในสุสาน บทวา อาคจฺฉิ แปลวา ไดไปแลว.
บทวา สมฺปนฺนจรโณ ความวา ผูถึงพรอมคือ ผูประกอบดวยคุณ
คือ จรณะ ๑๕ ประการ เหลานี้คือ สีลสัมปทา ความเปนผูคุมครอง
ทวาร ในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ
ชาคริยานุโยค สัทธรรม ๗ ประการมีศรัทธาเปนตน และรูปาวจรฌาน ๔ ประการ. บทวา มุนิ ความวา ชื่อวามุนิ เพราะรู
คือ รูชัด ซึง่ ประโยชนตนและประโยชนผูอื่น. บทวา โส จ ตตฺถ
อปุจฺฉิตฺถ ความวา พระดาบสนั้น ไดสอบถามถึงคนผูอยูในที่นั้น.
บทวา เย ตตฺถ สุ สมาคตา ไดแก เหลาคนผูมาประชุมกันทีป่ าชา
นั้น. ศัพทวา สุ เปนเพียงนิบาต. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา เย ตตฺถาสุ
สมาคตา ดังนี้ก็มี. บทวา อาสุ ความวา ไดมีแลว.
บทวา นานาคนฺธสเมริต ความวา มีกลิ่น นานาชนิด หอมฟุง
อบอวลไปโดยรอบ. บทวา อิโต แปลวา จากมนุษยโลก. ดวย
คําวา ทูรคต หญิงนี้กลาวเพราะคาที่ตนไปสูปรโลก. บทวา
พฺรหฺมทตฺตาติ วทติ ความวา พระนางรองเรียกดวยอํานาจ
ความรําพรรณ โดยระบุถึงชื่ออยางนี้วา พรหมทัต พรหมทัต.
บทวา พฺรหฺมทตฺสฺส ภทฺทนฺเต พฺรหฺมทตฺตสฺส มาริส
อธิบายวา ขาแตพระมหามุนีผูมีกายและจิตปลอดโปรง ผูนิรทุกข
นี้เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัต หญิงนี้ เปนพระมเหสี
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ของพระเจาพรหมทัตพระองคนั้นนั่นเอง ขอความเจริญ จงมีแก
ทาน และจงมีแดพระเจาพรหมทัตนั้น ประโยชนสุขยอมมีแดพระมเหสีเชนนั้น ผูสถิตอยูในปรโลก ดวยความคิดถึงเนืองนิตยถึงหิต
ประโยชน.
ลําดับนั้น พระดาบสนั้น ครั้นสดับคําของคนเหลานั้นแลว
ดวยอาศัยความอนุเคราะห จึงไปยังสํานักของพระนางอุพพรี เพื่อ
จะบันเทาความเศราโศกของพระนางอุพพรี จึงไดกลาวคาถาวา :พระราชาทรงพระนามวา พรหมทัต ถูก
เผาในปาชานี้ ๘๖,๐๐๐ พระองคแลว บรรดา
พระเจาพรหมทัตเหลานั้น
พระนางทรง
กรรแสงถึงพระเจาพรหมทัตพระองคไหน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉฬาสีติสหสฺสานิ ความวา
นับได ๘๖,๐๐๐ พระองค บทวา พฺรหฺมทตฺตสฺสนามกา ไดแก
มีชื่ออยางนี้วา พรหมทัต. บทวา เตส กมนุโสจสิ ความวา พระนาง
ทรงพระกรรแสงถึงพระเจาพรหมทัตพระองคไหน บรรดาพระเจา
พรหมทัตที่นับได ๘๖,๐๐๐ พระองคนั้น. ดาบสถามวา พระนางเกิด
ความเศราโศก เพราะอาศัยพระเจาพรหมทัต พระองคไหนกัน.
ก็พระนางอุพพรี ถูกฤาษีนั้นถามแลวอยางนี้ เมื่อจะบอกถึง
พระเจาพรหมทัตที่ตนประสงค จึงกลาวคาถาวา :ขาแตทานผูเจริญ พระราชาพระองคใด
เปนพระราชโอรสของพระเจาจูฬนี ทรงเปนใหญ
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อยูในแควนปญจาละ ดิฉนั เศราโศกถึงพระราชาพระองคนั้น ผูเปนพระราชสวามี ทรงประทานสิ่งของที่นาปรารถนาทุกอยาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จูฬนีปุตฺโต ไดแกพระโอรส
ของพระราชา ผูทรงพระนามอยางนั้น. บทวา สพฺพกามท ไดแก
ทรงประทานสิ่งทั้งปวงที่นาตองการนาปรารถนาแกดิฉัน, หรือ
ผูใหสิ่งที่สรรพสัตวตองการ.
เมื่อพระนางอุพพรี กลาวอยางนี้แลว ดาบสจึงกลาว คาถา
๒ คาถาอีกกวา :พระราชาทุกพระองค ทรงพระนามวา
พรหมทัตเหมือนกันทั้งหมด ลวนเปนพระราชโอรสของพระเจาจูฬนี เปนใหญอยูในแควน
ปญจาละ พระนางเปนพระมเหสี ของพระราชาเหลานั้นทั้งหมด โดยลําดับกันมา เพราะ
เหตุไร พระนางจึงเวนพระราชา พระองคกอน ๆ
เสีย มาทรงกรรแสงถึงพระราชาพระองคหลัง
เลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพวาเหสุ ความวา พระราชา
เหลานั้นทั้งหมดนับได ๘๖,๐๐๐ พระองค เปนพระราชโอรสของ
พระเจาจูฬนี พระนามวา พรหมทัต ไดเปนใหญในแควนปญจาละ.
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ความพิเศษมีความเปนพระราชา เปนตนเหลานี้ ไมไดมีแตพระราชาแมพระองคเดียว ในพระราชาเหลานั้น.
บทวา มเหสิตฺตมการยิ ความวา ก็ทานไดกระทํา ใหเปน
พระอัครมเหสี ของพระราชาทั้งหมดนั้น โดยลําดับ อธิบายวา
ถึงโดยลําดับ ดวยบทวา กสฺมา พระดาบสถามวา ทานเวน
พระราชาพระองคกอน ๆ ในบรรดาพระราชาเหลานี้ ผูไมพิเศษ
โดยคุณและโดยเปนพระสวามี มาทรงกรรแสงถึงพระราชาพระองค
หลัง พระองคเดียวเทานั่น เปนเพราะเหตุไร คือ ดวยเหตุไร ?
พระนางอุพพรี ไดฟงดังนั้นแลว เกิดสลดพระทัย จึงกลาว
คาถากะดาบสอีกวา :ขาแตทานผูนิรทุกข ดิฉันเกิดเปนแตหญิง
ตลอดกาลนานเทานั้นหรือ หรือจะเกิดเปนชาย
บาง ทานพูดถึงแตกาลที่ดิฉันเปนหญิง ในสงสาร
เปนอันมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาตุเม คือ ในตน. บทวา อิจฺถิภูตาย
แปลวา เกิดเปนผูหญิง. บทวา ทีฆรตฺตาย แปลวา ตลอดกาลนาน.
จริงอยู ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้วา เมือ่ ดิฉันเปนผูหญิง ก็คงเปน
หญิงอยูตลอดกาลเทานั้น. หรือวา จะเปนผูชายไดบาง. บทวา
ยสฺสา เม อิตฺถิภูตาย ความวา ขาแตทานพระมหามุนี ทานพูด
ถึงคือกลาวถึงแตกาลที่ดิฉันเปนหญิง เปนมเหสี ในสงสารมากมาย
ถึงเพียงนั้น. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา อาหุ เม อิตฺถิภูตาย ดังนี้ก็มี.
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บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา อา เปนนิบาต ใชในอนุสสรณัตถะ.
บทวา อาหุ เม ความวา ดิฉันเอง ไดระลึกถึง คือไดรูทั่วถึงขอนี้.
มีวาจาประกอบความวา เมื่อดิฉันเปนหญิง คือเกิดเปนผูหญิง
ดิฉันเกิดไป ๆ มา ๆ ตลอดกาลเพียงเทานี้ ดวยอาการอยางนี้
เพราะเหตุไร ? เพราะเมื่อดิฉันเปนหญิง ทานไดทําดิฉันใหเปน
มเหสีของพระราชาทุกพระองคโดยลําดับ ขาแตพระมหามุนี
ทานไดกลาวถึงฉันในสงสารเปนอันมาก เพราะเหตุไร ?
พระดาบสครั้นไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะแสดงวา การกําหนด
แนนอนนี้ ไมมีในสงสารวา หญิงก็ตองเปนหญิง ชายก็ตองเปนชาย
อยูนั่นเอง จงกลาวคาถาวา :บางคราวพระนางเกิดเปนหญิง บางคราว
เกิดเปนชาย บางคราวก็เกิดในกําเนิดปสุสัตว
ที่สุดแหงอัตภาพทั้งหลายอันเปนอดีต ยอม
ไมปรากฏอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ อิตฺถี อหุ ปุริโส ความวา
บางคราวทานก็เปนหญิง บางคราวก็เปนชาย จะเปนหญิงหรือเปน
ชายอยางเดียวเทานั้น ก็หามิได โดยที่แทเกิดในกําเนิดปสุสัตวบาง
คือ บางคราวก็ไปสูภาวะปสุสัตวบาง คือ บางคราวก็เกิดในกําเนิด
สัตวดิรัจฉานบาง. บทวา เอวเมต อตีตาน ปริยนฺโต น ทิสฺสติ
ความวา ทีส่ ุดแหงอัตภาพอันเปนอดีต อันเกิดเปนหญิง เปนชาย
และเปนสัตวดิรัจฉานเปนตน อยางนี้ คือตามที่กลาวแลวนี้ ยอม
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ไมปรากฏ แกผูเห็นดวยญาณจักษุ คือ ดวยความอุตสาหะใหญ
สําหรับพระองค คืออยางเดียวเทานั้น ก็หามิได โดยที่แทที่สุดแหง
อัตภาพ ของเหลาสัตวผูวนเวียนอยูในสงสารทั้งหมด ยอมไมปรากฏ
คือรูไมไดทีเดียว. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้ไมมีทสี่ ุด
และเบื้องตนอันใคร ๆ ไปตามอยูรูไมได เบื้องตน
และที่สุดของเหลาสัตว ผูมีอวิชชาเปนเครื่อง
ปดกัน้ ผูกพันดวยตัณหา แลนไป ทองเที่ยวไป
ยอมไมปรากฏ.
พระมเหสี ไดฟงธรรมที่พระดาบสนั้น เมื่อจะประกาศ
ความที่สงสารไมมีที่สุด และความที่สัตวมีกรรมเปนของของตน
แสดงไวแลวอยางนี้ มีหทัยสลดในสงสาร และมีใจเลื่อมใสในธรรม
ปราศจากลูกศรคือความเศราโศก เมื่อจะประกาศความเลื่อมใส
และความปราศจากเศราโศกของตน จึงกลาวคาถา ๓ คาถาวา:ทานดับความกระวนกระวายทั้งปวงของ
ดิฉัน ผูเรารอนอยูใหหายเหมือนบุคคลเอาน้ํา
ดับไฟที่ลาดดวยน้ํามันฉะนั้น ทานบันเทาความ
เศราโศก ถึงพระสวามีของดิฉัน ผูถูกความ
เศราโศกครอบงําแลว ถอนไดแลวหนอ ซึง่ ลูกศร
ความเศราโศก อันเสียดแทงที่หทัยของดิฉัน
ขาแตทานผูเปนพระมหามุนี ดิฉันเปนผูมีลูกศร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 344

คือความเศราโศกอันถอนขึ้นไดแลว เปนผูเ ย็น
สงบ ดิฉันไมเศราโศก ไมรองไหอีก เพราะได
ฟงคําของทาน.
ความของคาถานั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลว ในหนหลัง
นั่นแล.
บัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงขอปฏิบัติของพระนาง
อุพพรี ผูมีพระหทัยสลด จึงไดตรัสพระคาถา ๔ พระคาถาวา :พระนางอุพพรี ฟงคําสุภาษิตของดาบส
เปนสมณะนั้นแลว ถือบาตรและจีวรออกบวช
เปนบรรพชิต ครั้นออกบวชแลว เจริญเมตตาจิต
เพื่อเขาถึงพรหมโลก พระนางอุพพรีนั้น เมื่อ
ทองเที่ยวไปสูบานหนึ่งจากบานหนึ่ง สูน ิคม
และราชธานีทั้งหลาย ไดเสด็จสวรรคต ที่บาน
อุรุเวลา พระนางเบื่อหนายความเปนหญิง เจริญ
เมตตาจิต เพื่อบังเกิดในพรหมโลก จึงไดเปนผู
เขาถึงพรหมโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺส ไดแก ดาบสนั้น. บทวา
สุภาสิต ไดแก คําอันเปนสุภาษิต, อธิบายวา ซึ่งธรรม, บทวา
ปพฺพชิตา สนฺตา ไดแก เขาถึงบรรพชา หรือบวชแลว เปนผูมี
กายวาจาสงบ. ดวยบทวา เมตฺตจิตฺต พระนางอุพพรี กลาวถึงจิต
ที่เกิดพรอมดวยเมตตา คือ ฌานทีม่ ีเมตตาเปนอารมณ โดยยก
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จิตขึ้นเปนประธาน. บทวา พฺรหฺมโลกูปปติติยา ความวา ก็และ
พระนางเมื่อเจริญเมตตาจิตนั้น ก็เจริญเพื่อเขาถึงพรหมโลก ไมใช
เพื่อเปนบาทแหงวิปสสนาเปนตน. จริงอยูเมื่อพระพุทธเจายังไม
เสด็จอุบัติ ดาบสและปริพาชกเจริญธรรมมีพรหมวิหารเปนตน
ก็เจริญเพียงเพื่อภวสมบัติเทานั้น.
บทวา คามา คาม ไดแก จากบานหนึ่ง ไปบานหนึ่ง. บทวา
อาภาเวตฺวา แปลวา เจริญแลว คือ พอกพูนแลว. บางอาจารย
กลาววา อภาเวตฺวา ก็มี. อ อักษร ของบทวา อภาเวตฺวา ของ
อาจารยบางพวกนั้น เปนเพียงนิบาต. บทวา อิตถฺ ิ จิตฺต วิราเชตฺวา
ความวา คลายความคิด คือ ความมีอัธยาศัย ไดแก ความชอบใจ
ในความเปนหญิง คือ เปนผูมีจิตปราศจากความยินดี ในความ
เปนหญิง. บทวา พฺรหฺมโลกูปคา ความวา ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก
โดยการถือปฏิสนธิ. คําที่เหลือ งายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวแลว
ในหนหลัง.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ไดทรง
กระทําความเศราโศก ของอุบาสิกานั้น โดยจตุสัจจเทศนาเบื้องบน.
ในเวลาจบสัจจะ อุบาสิกานั้น ดํารงอยูในโสดาปตติผล. และ
เทศนา ไดมีประโยชนแกบริษัทผูถึงพรอมแลว ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอุพพรีเปติวัตถุที่ ๑๓
จบ ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ
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รวมเรื่องที่มีในอุพพรีวรรคนี้ คือ
๑. สังสารโมจกเปติวัตถุ ๒. สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ
๓. มัตตาเปติวัตถุ ๔. นันทาเปติวัตถุ ๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ
๖. กัณหเปตวัตถุ ๗. ธนปาลเปตวัตถุ ๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ
๙. อังกุรเปตวัตถุ ๑๐. อุตตรมาตุเปติวัตถุ ๑๑. สุตตเปตวัตถุ
๑๒. กรรณมุณฑเปติวัตถุ ๑๓. อุพพรีเปติวัตถุ.
จบ อุพพรีวรรคที่ ๒
อุพพรีวรรคที่ ๒
ประดับดวยเรื่อง ๑๓ เรื่อง
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จูฬวรรคที่ ๓
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ

วาดวยเปรตเปลือยมีรางเปนเปรตกึ่งหนึ่ง
โกสิยมกาอํามาตยของพระเจาพิมพิสาร ถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๑]
ดูกอนเปรต ทานเปนผูเปลือยกาย มี
รางกายเปนเปรตกึ่งหนึ่ง ทัดทรงดอกไม ตกแตง
รางกาย เดินไปในน้ําอันไมขาดสาย ในแมน้ํา
คงคานี้ ทานจักไปไหน ที่อยูของทานอยูที่ไหน.
เพื่อจะแสดงเนื้อความที่เปรตนั้นและโกสิยมหาอํามาตย
กลาวแลว พระสังคีติกาจารยจึงกลาวคาถาความวา
เปรตนั้นกลาววา ขาพเจาจักไปยังบาน
จุนทัฏฐิละ อันอยูใ นระหวางแหงวาสภคามกับ
เมืองพาราณสี แตบานนั้นอยูใกลเมืองพาราณสี
มหาอํามาตยอันปรากฏชื่อวาโกลิยะเปนเปรต
นั้นแลว ไดใหขาวสัตตูและคูผาสีเหลืองแกเปรต
นั้น เมื่อเรือหยุดเดิน ไดใหขาวสัตตูและคูผาแก
อุบาสก เมื่อคูผาอันโกลิยะอํามาตยใหชางกัลบก
แลว ผานุง ผาหมก็ปรากฏแกเปรตทันที ภายหลัง
เปรตนั้นนุง หมผาดีแลว ทัดทรงดอกไมตบแตง
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รางกายดวยอาภรณ ทักษิณายอมเขาไปสําเร็จ
แกเปรตนั้น ผูอยูแ ลวในที่นั้น เพราะฉะนั้น
บัณฑิตผูมีปญญา พึงใหทักษิณาบอย ๆ เพื่อ
อนุเคราะหแกเปรตทั้งหลาย
เปรตเหลาอื่น บางพวกนุงผาขี้ริ้วขาด
รุงริ่ง บางพวกนุงผม หลีกไปสูทิศนอยทิศใหญเพื่อ
หาอาหาร บางพวกวิ่งไปแมในที่ไกลไมไดแลว
กลับมา บางพวกสลบแลวเพราะความหิวกระหาย นอนกลิ้งไปบนพื้นดิน บางพวกลมลงที่
แผนดินในที่ตนวิ่งไปนั้น รองไหร่ําไรวา เมือ่ กอน
เราทั้งหลายไมไดทํากุศลไว จึงไดถูกไฟคือความ
หิวและความกระหายเผาอยู ดุจถูกไฟเผาแลว
ในที่รอน เมื่อกอน พวกเรามีธรรมอันลามก เปน
หญิงแมเรือนมารดาทารกในตระกูล เมื่อไทย
ธรรมทั้งหลายมีอยูไมกระทําที่พึ่งแกตน เออ
ก็ขาวและน้ํามีมากแตเราไมกระทําการแจกจาย
ใหทาน และไมไดอะไรในบรรพชิตทั้งหลาย
ผูปฏิบัติชอบ อยากทําแตกรรมที่คนดีไมพึงทํา
เปนคนเกียจครานใครแตความสําราญและกินมาก
ใหแตเพียงโภชนะกอนหนึ่ง ดาปฏิคาหกผูรับ
อาหาร เรือน พวกทาสีทาสาและผาอาภรณของ
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เราเหลานั้น ไมสําเร็จประโยชนแกพวกเรา พวก
เขาไปบําเรอคนอื่นหมด เรามีแตสวนแหงทุกข
เราจุติจากเปรตนี้แลว จักไปเกิดในตระกูลอัน
ต่ําชาเลวทราม คือ ตระกูลจักสาน ตระกูลชางรถ
ตระกูลนายพราน ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลคน
กําพรา ตระกูลชางกัลบก นี้เปนคติแหงความ
ตระหนี่ สวนทายกทั้งหลายผูมีกุศลอันทําไวแลว
ในชาติกอน ปราศจากความตระหนี่ ยอมยัง
สวรรคใหบริบรู ณ และยอมยังนันทนวันให
สวางไสวรื่นรมยแลวในเวชยันตปราสาทสําเร็จ
ความปรารถนา ครั้นจุติจากเทวโลกแลว ยอม
เกิดในตระกูลสูง มีโภคะมาก คือในตระกูลแหง
บุคคลมีเรือนยอด และปราสาทราชมณเฑียร มี
บัลลังกอันลาดแลวดวยผาโกเชาว มีเหลาบุรุษ
และสตรีถือพัดอันประดับแลวดวยแววหางนกยูง
คอยพัดอยู ในเวลาเปนทารกก็ทัดทรงดอกไม
ตบแตงรางกาย หมูญาติและพี่เลี้ยงนางนมผลัด
ก็นอม ไมตองลงสูพื้น อันชนทั้งหลายผู
ปรารถนาความสุข เขาไปบํารุงอยูทั้งเชาและเย็น
ตลอดชาติ สวนใหญแหงเทวดาเหลาไตรทศ
ชื่อวานันทนวัน อันเปนสถานไมเศราโศก นา
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รื่นรมยนี้ ยอมไมมีแกชนทั้งหลายผูไมไดทําบุญ
ไว ยอมมีแตเฉพาะเหลาชนผูมบี ุญอันทําไวแลว
เทานัน้ ความสุขในโลกนี้และในปรโลก ยอมไม
มีแกเหลาชนผูไมทําบุญ ความสุขในโลกนี้และ
โลกหนา ยอมมีเฉพาะแกเหลาชนผูทําบุญไว
ปรารถนาความเปนสหายแหงเทวดาเหลาไตรทศเทพ พึงทําบุญกุศลไวใหมาก เพราะวาบุคคล
ผูทําบุญไวแลว ยอมบันเทิงใจอยูในสวรรค
เพียบพรอมไปดวยโภคสมบัติ.
จบ อภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑

จูฬวรรคที่ ๓
อรรถกถาอภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑
เมื่อพระศาสดาเสด็จประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร
ทรงปรารภเปรตพรานตนหนึ่ง จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา
อภิชฺชมาเน วาริมฺหิ ดังนี้.
ไดยินวาในกรุงพาราณสี ไดมีพรานคนหนึ่งอยูในบาน
ชื่อวา จุนทัฏฐิละ เลยวาสภคาม ฝง แมน้ําคงคาในดานอีกทิศหนึ่ง
เขาลาเนื้อในปายางเนื้อล่ํา ๆ กิน ที่เหลือเอาหอใบไมหามมาเรือน
พวกเด็กเล็ก ๆ เห็นเขาที่ประตูบานจึงวิ่งเหยียดมือรองขอวา จง
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ใหเนื้อฉัน จงใหเนื้อฉัน เขาไดใหเนื้อแกเด็กเหลานั้นคนละนอย ๆ.
ภายหลังวันหนึ่ง พวกเด็กเห็นเขาที่ประตูบาน ผูไมไดเนื้อ ประดับ
ดอกราชพฤกษและหอบเอาไปบานเปนจํานวนมาก จึงวิ่งเหยียด
มือรองขอวา จงใหเนื้อฉัน จงใหเนื้อฉัน เขาไดใหดอกนมแมว
แกเด็กเหลานั้นคนละดอก.
ครั้นสมัยตอมา เขาทํากาละแลวบังเกิดในหมูเปรต เปนผู
เปลือยกายมีรูปนาเกลียด เห็นเขานาสะพึงกลัว ไมรูจักขาวและ
น้ําแมแตในความฝน ทัดทรงกําดอกราชพฤกษและดอกโกสุมบน
ศีรษะ คิดวาเราจักไดอะไร ๆ ในสํานักของพวกญาติในจุนทัฏฐิลคาม
เมื่อน้ําในแมน้ําคงคาไหลไมขาดสาย จึงเดินทวนกระแสน้ําไป. ก็
สมัยนั้น อํามาตยของพระเจาพิมพิสาร ชื่อวา โกลิยะ ปราบ
ปจจันตนครซึ่งกําเริบเสิบสานใหสงบแลวก็กลับมา จึงสงพล
บริวารมีพลชาง ละพลมาเปนตนไปทางบก สวนตนเองมาทางเรือ
ตามกระแสแมน้ําคงคา เห็นเปรตนั้นกําลังเดินไปอยางนั้น เมื่อจะ
ถามจึงกลาวคาถาวา :ดูกอนเปรต ทานเปนผูเปลือยกาย มี
รางกายเปนเปรตกึ่งหนึ่ง ทัดทรงดอกไม ตกแตง
รางกายเดินไปในน้ําที่ไหลไมขาดสายในแมน้ํา
คงคานี้ ทานจักไปไหน ที่อยูข องทานอยูที่ไหน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชฺชนาเน ไดแก ไมแยกกัน
คือ ยังติดกันโดยการยางเทา. บทวา วาริมฺหิ คงฺคาย ไดแก น้ําใน
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แมน้ําคงคา. บทวา อิธ คือ ในที่นี้. บทวา ปุพฺพทฺธเปโตว ความวา
มีรางกายขางหนากึ่งหนึ่ง ไมเหมือนเปรต คือเหมือนเทพบุตร
ไมนับเนื่องในกําเนิดเปรต. เพื่อจะเลี่ยงคําถามวา อยางไร ? ทานจึง
กลาววา เปนผูทัดทรงดอกไมประดับประดา. อธิบายวา ประดับ
ประดาดวยดอกไม คลองไวที่ศีรษะ. บทวา กสฺส วาโส ภวิสสฺ ติ
ความวา ทีอ่ ยูของทาน อยูในบานไหน หรือในประเทศไหน ทาน
จงบอกเรื่องนั้น.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงคําที่เปรตนั้นและโกลิยอํามาตยกลาว
ในกาลไร พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาวา :เปรตนั้นกลาววา ขาพเจาจักไปยังบาน
จุนทัฏฐิละอันอยูในระหวางวาสภคามกับกรุง
พาราณสี แตบานนั้นอยูใกลกรุงพาราณสี ก็
มหาอํามาตยอันปรากฏชื่อวา โกลิยะเห็นเปรต
นั้นแลว ไดใหขาวสตูและคูผาสีเหลืองแกเปรต
นั้น เมื่อเรือหยุดเดินไดใหขาวสตูและคูผาแก
อุบาสกชางกัลบก เมื่อคูผาอันโกลิยะใหชา ง
กัลบกแลว ผานุง ผาหมก็ปรากฏแกเปรตทันที
ภายหลัง เปรตนัน้ นุงหมผาดีแลว ทัดทรงดอกไม
ตกแตงรางกายดวยอาภรณ ทักษิณายอมสําเร็จ
แกเปรตนั้นผูอยูในที่นั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิต
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ผูมปี ญญาพึงใหทักษิณบอย ๆ เพื่ออนุเคราะห
แกเปรตทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา. จุนฺทฎิล ไดแก บานอันมีชื่อ
อยางนั้น. บทวา อนฺตเร วาสภคาม พาราณสึ จ สนฺติเก ไดแก
ในระหวางวาสภคามและกรุงพาราณสี. จริงอยู บทวา อนฺตเร
วาสภคาม พาราณสึ จ สนฺติเก นี้ เปนทุติยาวิภัติ ใชในอรรถแหง
ฉัฏฐีวิภัติ เพราะประกอบดวย อนฺตรา ศัพท. จริงอยู บานนั้น
อยูในที่ใกลกรุงพาราณสีแล. ก็ในขอนั้น มีอธิบายดังนี้วา ในระหวาง
วาสภคามและกรุงพาราณสี ขาพเจาจักไปบานชื่อวา จุนทัฏฐิลคาม
ไมไกลแตกรุงพาราณสี.
บทวา โกลิโย อิติ วิสฺสุโต ไดแก มีชื่อปรากฏอยางนี้วา
โกลิยะ. บทวา สตฺตุ ภตฺตฺจ ไดแก ขาว และภัต. บทวา
ปตกฺจ ยุค อทา ความวา ไดใหคูผาคูหนึ่งสีเหลือง คือ สีเหมือน
ทองคํา. หากเมื่อเขาถามวา ไดใหเมือ่ ไร ? จึงกลาวตอบวา ไดให
เมื่อเรือหยุด. บทวา กปฺปกสฺส อทาปยิ มีวาจาประกอบความวา
ไดหยุดเรือซึ่งกําลังแลน ไดใหแกอุบาสกชางกัลบกคนหนึ่งในที่นั้น
เมื่อโกลิยอํามาตยใหคูผานั้น. บทวา าเน คือ โดยทันที ไดแก
ในขณะนั้นนั่นเอง. บทวา เปตสฺส ทิสฺสถ ความวา ไดปรากฏใน
รางของเปรต คือ ผานุงและผาหมไดสําเร็จแกเปรตนั้น. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ภายหลังเปรตนั้นนุงหมดีแลว ทัดทรงดอกไม
ตกแตงรางกายดวยเครื่องอาภรณ อธิบายวา นุงหมผาดีแลว ประดับ
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ประดาตกแตงดวยอาภรณคือดอกไม. บทวา าเน ิตสฺส เปตสฺส
อุปกปฺปถ ความวา ก็เพราะทักษิณานั้นตั้งอยูในฐานะอันควรแก
พระทักขิไณยบุคคล ยอมสําเร็จ คือ ไดถึงการประกอบเปนพิเศษ
แกเปรตนั้น. บทวา ตสฺมา ทชฺเชถ เปตาน อนุกมฺปาย ปุนปฺปุน
ความวา พึงใหทักษิณาบอย ๆ เพื่ออนุเคราะหเปรต คือ เพื่ออุทิศ
เปรต.
ลําดับนั้น โกลิยมหาอํามาตยนั้น เมื่อจะอนุเคราะหเปรตนั้น
จึงใหสําเร็จทานวิธีมาตามกระแสน้ํา เมื่อพระอาทิตยอุทัยไดถึง
กรุงพาราณสี. ฝายพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาทางอากาศ เพื่อ
อนุเคราะหเปรตเหลานั้น ไดประทับยืนที่ฝงแมน้ําคงคา ฝาย
โกลิยมหาอํามาตยลงจากเรือแลว หรรษาราเริง นิมนตพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขอพระองค
ทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้ เพือ่ อนุเคราะห
ขาพระองค. พระศาสดาทรงรับดวยดุษณีภาพ. โกลิยมหาอํามาตย
นั้นไดทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว จึงใหสรางสาขา
มณฑปใหญในภูมิภาคอันนารื่นรมยในขณะนั้นนั่นเอง ใหประดับ
ประดาดวยผาตางชนิดอันวิจิตรดวยสียอมตาง ๆ ทั้งเบื้องบน
และดานขาง ๆ ทั้ง ๔ ดาน ไดใหปูอาสนะถวายแดพระผูมีพระภาคเจาในที่นั้น. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่
ตบแตงไว.
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ลําดับนั้น มหาอํามาตยนั้นจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
บูชาดวยสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน ถวายบังคมแลว
นั่งอยู ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง แลวกราบทูลคําที่ตนกลาวและคําโตตอบ
ของเปรตในหนหลัง แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระดําริวา ขอสงฆจงมา. พรอมกับที่พระองคทรงพระดําริ
นั่นแล ภิกษุสงฆอันพุทธานุภาพกระตุนเตือน จึงพากันแวดลอม
พระธรรมราชา ดุจฝูงหงสทองพากันแวดลอมพญาหงสธตรฐ.
ในขณะนั้นนั่นเอง มหาชนพากันประชุมดวยถอยคํา จักมีพระธรรม
เทศนาอันยิ่ง. มหาอํามาตยเห็นดวยดังนั้นมีจิตเลื่อมใส จึงอังคาส
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ใหอิ่มหนําดวยขาทนียะ
และโภชนียะอันประณีต. พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระกระยาหาร
เสร็จแลว เพื่ออนุเคราะหมหาชนจึงทรงอธิษฐานวา ขอคนชาวบาน
ใกลกรุงพาราณสีจงประชุมกันเถิด. ก็มหาชนทัง้ หมดนั้นไดประชุม
กันดวยกําลังพระฤทธิ์. และพระองคไดทรงทําเปรตเปนอันมาก
ใหปรากฏแกมหาอํามาตย. บรรดาเปรตเหลานั้น บางพวกนุงผา
ทอนเกาขาดวิ่น บางพวกเอาผมของตนเองปดอวัยวะที่ละอาย
บางพวกเปลือยกายมีรูปเหมือนตอนเกิด ถูกความหิวกระหาย
ครอบงํา มีหนังหุมหอไว มีรางกายเพียงแตกระดูก เที่ยวหมุนเควง
ไปขางโนนขางนี้ ปรากฏแกมหาชนโดยประจักษ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงปรุงแตงอิทธาภิสังขาร
คือบันดาลดวยพระฤทธิ์ โดยประการที่เปรตเหลานั้นประชุมพรอม
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กันประกาศความชั่วที่ตนทําแกมหาชน. พระสังคีติกาจารยเมื่อ
จะแสดงเนื้อความนั้น จึงไดกลาวคาถาทั้งหลายวา :เปรตเหลาอื่น บางพวกนุงผาขี้ริ้วขาด
รุงริ่ง บางพวกนุงผม หลีกไปยังทิศนอยทิศใหญ
เพื่อหาอาหาร บางพวกวิ่งไปแมในที่ไกล ไมได
ก็กลับมา บางพวกสลบแลว เพราะความหิว
กระหาย นอนกลิ้งเกลือกบนพื้นดิน บางพวก
ลมลงที่แผนดินในที่ที่คนวิ่งไปนั้น รองไหร่ําไร
วา เราทั้งหลายไมไดทํากุศลไวในกาลกอน จึง
ไดถูกไฟคือ ความหิว ความกระหายเผาอยู ดุจ
ถูกไฟเผาในที่รอน เมือ่ กอนพวกเรามีธรรมอัน
ลามก เปนหญิงแมเรือนมารดาทารกในตระกูล
เมื่อไทยธรรมทั้งหลายมีอยู ไมกระทําที่พึ่งแกตน.
เออ ก็ขาวและน้ํามีมาก แตเราไมทําการแจกจาย
ใหทานและไมไดใหอะไร ๆ ในบรรพชิตผู
ปฏิบัติชอบ อยากทําแตกรรมที่คนดีเขาไมทํา
เกียจคราน ใครแตความสําราญ และกินมาก
ใหแตเพียงโภชนะกอนหนึ่ง คําวาปฏิคาหกผูรับ
โภชนะ. เรือน ทาส ทาสี และเครื่องอาภรณของ
เราเหลานัน้ ไมสําเร็จประโยชนแกพวกเรา
พวกเขาไปบําเรอคนอื่นหมด พวกเรามีแตสวน
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ของความทุกข เราจุตจิ ากเปรตนี้แลวจักไปเกิด
ในตระกูลอันต่ําชาเลวทราม คือ ตระกูลจักสาน
ตระกูลชางรถ ตระกูลนายพราน ตระกูลคน
จัณฑาล ตระกูลคนกําพรา ตระกูลชางกัลบก
นี่เปนคติของความตระหนี่. สวนทายกทั้งหลาย
ผูไ ดทํากุศลไวในชาติกอน ปราศจากความ
ตระหนี่ ยอมทําสวรรคใหบริบูรณ และยอมทํา
สวนนันทนวันใหสวางไสว รื่นรมยอยูเ วชยันตปราสาท สําเร็จความปรารถนาในสิ่งที่นาใคร
ครั้นจุติจากเทวโลกแลว ยอมเกิดในตระกูลสูง
มีโภคะมาก คือ ในตระกูลคนมีเรือนยอด และ
ปราสาทราชมณเฑียร มีบัลลังกลาดดวยผา
โกเชาว มีเหลาบุรุษและสตรีถือพัดอันประดับ
ดวยแววหางนกยูง คอยพัดอยู. ในเวลาเปนทารก
ก็ทัดทรงดอกไม ตกแตงรางกาย หมูญ
 าติ พี่เลี้ยง
นางนมผลัดกันอุม ไมตองลงสูพื้นดิน อันชน
ผูปรารถนาความสุขเขาไปบํารุงอยูทั้งเชาและ
เย็นตลอดชาติ. สวนใหญของเทวดาเหลาไตรทศ
ชือ่ วานันทนวัน เปนสถานที่ไมเศราโศก นา
รืน่ รมยนี้ ยอมไมมีแกชนผูไมไดทําบุญไว ความ
สุขในโลกนี้และโลกหนา ยอมมีเฉพาะแตคนผู
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ทําบุญไว ผูปรารถนาความเปนสหายแหงเทวดา
เหลาไตรทศ พึงทําบุญกุศลไวใหมาก เพราะวา
บุคคลผูทําบุญไวยอมบันเทิงใจอยูในสวรรค
เพียบพรอมดวยโภคสมบัติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาตุนฺนวสนา แปลวา นุงผาขี้ริ้ว
รุงริ่ง. บทวา เอเก แปลวา บางพวก. บทวา เกสนิวาสนา แปลวา
เอาผมนั่นแหละปดอวัยวะที่นาอาย. บทวา ภตฺตาย คจฺฉนฺติ ความวา
หยุดอยูเฉพาะที่ไหน ๆ ไมได ยอมเดินไปเพื่อตองการอาหารดวย
หวังใจวา ไฉนพวกเราไปจากนี้แลว จะพึงไดอะไร ๆ จะเปนอาหาร
ที่เขาทิ้งก็ตาม อาเจียนก็ตาม ครรภมลทินเปนตนก็ตาม ในที่ใด
ที่หนึ่ง. บทวา ปกฺกมนฺติ ทิโสติส ความวา. หลีกจากทิศไปสูทิศสิ้นที่
มีระยะหางหลายโยชน.
บทวา ทูเร แปลวา ในที่ไกลมาก. บทวา เอเก ไดแก เปรต
บางพวก. บทวา ปธาวิตฺวา ไดแก วิ่งเขาไปเพื่อตองการอาหาร.
บทวา อลทฺธาว นิวตฺตเร ความวา ครั้นไมไดขาวหรือน้ําดื่มอะไร ๆ
เลยก็พากันกลับ. บทวา ปมุจฺฉิตา ความวา เกิดสลบเพราะความ
ทุกขอันเกิดแตความหิวและความกระหายเปนตน. บทวา ภนฺตา
แปลวา กลิ้งเกลือกไป. บทวา ภูมิย ปฏิสุมฺภิตา ความวา เมื่อความ
สลบนั้นนั่นแลเกิดขึ้น ก็ซูบซีดลมลงบนแผนดิน เหมือนบุคคลยืน
ขวางกอนดินลงไปฉะนั้น
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บทวา ตตฺถ คือในที่ที่ตนเดินไป. บทวา ภูมิย ปฏิสมุ ภฺ ิตา
ความวา ลมลงบนภาคพื้น เพราะไมสามารถจะทรงตัวอยูได ดวย
ความทุกขอันเกิดแตความหิวเปนตน เหมือนตกไปในเหวฉะนั้น.
หรือวาในที่ที่ไปนั้น เปนผูหมดหวังเพราะไมไดอาหารเปนตน
ก็ลมลงบนภาคพื้น เหมือนถูกใคร ๆ โบยตีตรงหนา. บทวา ปุพฺเพ
อกตกลฺยาณา แปลวา ผูไ มไดทําคุณความดีอะไรไวในภพกอน.
บทวา อคฺคิทฑฺฒาว อาตเป ความวา ถูกไฟคือความหิวกระหายแผดเผา
ยอมเสวยทุกขอยางมหันต เหมือนถูกไฟเผาในที่รอนในฤดูแลง.
บทวา ปุพฺเพ คือในอดีตภพ. บทวา ปาปธมฺมา ไดแก
ชื่อวาผูมีสภาวะอันลามก เพราะมีความริษยา และความตระหนี่
เปนตน. บทวา ฆรณี ไดแก หญิงผูเปนแมเรือน. บทวา กุลมาตโร
ไดแก ผูเปนมารดาของทารกในตระกูล หรือเปนมารดาของบุรุษ
ในตระกูล. บทวา ทีป แปลวาที่พึ่ง อธิบายวา บุญ. จริงอยู
บุญนั้นทานเรียกวา ปติฏา เพราะเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย
ในสุคติ. บทวา นากมฺห แปลวา ไมทําไวแลว.
บทวา ปหูต แปลวา มาก. บทวา อนฺนปานมฺป ไดแก
ขาวและน้ํา. ศัพทวา สุ ในบทวา อปสฺสุ อวกิรยี ติ เปนเพียงนิบาต.
เออก็ขาวแลน้ําเราไมไดกระทํา คือ ทิ้งเสีย. บทวา สมฺมคฺคเต
ไดแก เมื่อเราดําเนินชอบคือปฏิบัติชอบ. บทวา ปพฺพชิเต แปลวา
แกนักบวช. จริงอยู บทวา ปพฺพชิเต นี้เปนสัตตมีวิภัติ ใชในอรรถ
จตุตถีวิภัติ. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เมื่อบรรพชิตผูดําเนินชอบ
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มีอยู คือ เมือ่ ไดบรรพชิต. บทวา น จ กิฺจิ อทมฺหเส ความวา
พวกเปรตผูถูกความเดือดรอนครอบงํากลาววา เราไมไดใหไทยธรรม
แมเพียงเล็กนอย.
บทวา อกฺมมกามา ความวา ชื่อวา อกัมมกามะ เพราะ
ปรารถนาอกุศลกรรมที่คนดีทั้งหลายไมพึงกระทํา หรือชื่อวา
กัมมกามะ เพราะปรารถนากุศลกรรมที่คนดีพึงทํา ชื่อวา อกัมมกามะ
เพราะไมปรารถนากุศลกรรม อธิบายวา ไมมีฉันทะในกุศลกรรม.
บทวา อลสา ไดแก เปนคนเกียจคราน คือ ไมมคี วามเพียรในการ
กระทํากุศล. บทวา สาทุกามา ไดแก ปรารถนาสิ่งที่สําราญ
และอรอย. บทวา มหคฺฆสา แปลวา ผูกินจุ. แมดวยบททั้ง ๒
ทานแสดงไววา ไดโภชนะที่ดีและอรอยแลวไมใหอะไร ๆ แก
ผูตองการ บริโภคเองเทานั้น. บทวา อาโลปปณฺฑทาตาโร ไดแก
ใหกอนขาวแมเพียงคําเดียว. บทวา ปฏิคฺคเห ไดแก ผูรับกอนขาว
นั้น. บทวา ปริภาสิมฺหเส ไดแก กลาวกดขี่ อธิบายวา ดูหมิ่นและ
เยยหยัน.
บทวา เต ฆรา มีอธิบายวา ในกาลกอน พวกเราไดกระทํา
ความรักวาเรือนของเรา เรือนเหลานั้นตั้งอยูตามเดิม บัดนี้ สิ่ง
อะไร ๆ ก็ไมสําเร็จแกพวกเรา. แมในบทวา ตา จ ทาสิโย
ตาเนวาภรณานิ โน นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
โน แปลวา ก็พวกเรา. บทวา เต ไดแก มีเรือนเปนตนเหลานั้น.
บทวา อฺเ ปริจาเรนฺติ ความวา กระทําการประกอบใหพิเศษ
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ดวยการบริโภคเปนตน. บทวา มย ทุกฺขสฺส ภาคิโน ความวา
พวกเปรตกลาวติเตียนตนวา ก็เมื่อกอน พวกเราขวนขวายแตการ
เลนอยางเดียว ละทิ้งสมบัติไมรูที่ทําใหสมบัตินั้นติดตัวไป แตบัดนี้
เราเปนผูมีสวนแหงทุกขอันเกิดแตความหิว และความกระหาย
เปนตน.
บัดนี้ เพราะเหตุที่สัตวทั้งหลายจุติจากกําเนิดเปรตแลว
แมจะเกิดในมนุษย ก็เปนคนมีชาติเลว มีความประพฤติเหมือน
คนกําพราทีเดียว ดวยเศษแหงวิบากกรรมนั้นนัน่ แล เพราะฉะนั้น
เพื่อจะแสดงความนั้น ทานจึงกลาว ๒ คาถาโดยนัยมีอาทิวา เวณี
วา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวณี วา ไดแก เกิดในตระกูล
ชางสาน อธิบายวา เปนชางสานไมไผ ชางสานไมออ. วา ศัพท
มีอรรถไมแนนอน. บทวา อวฺา แปลวา ดูหมิ่น อธิบายวา
ดูแคลน. บาลีวา วมฺภนา ตัดพอ ดังนี้ก็มี อธิบายวา ถูกผูอ ื่น
เบียดเบียน. บทวา รถการี ไดแก ชางหนัง. บทวา ทุพฺภิกา ไดแก
ผูมักประทุษรายมิตร คือผูเบียดเบียนมิตร. บทวา จณฺฑาลี แปลวา
เปนคนชาติจัณฑาล. บทวา กปณา ไดแก วณิพก คือผูไดรับความ
สงสารอยางยิ่ง. บทวา กปฺปกา ไดแก เกิดในตระกูลชางกัลบก
ในบททั้งปวงมีวาจาประกอบความวา มีบอย ๆ อธิบายวา ยอมเกิด
ในตระกูลต่ําเหลานี้แลว ๆ เลา ๆ.
บทวา เตสุ เตเสฺวว ชายนฺติ ความวา เกิดในเปรตทั้งหลาย
เพราะมลทิน คือความตระหนี้ จุติจากเปรตแลวบังเกิดในตระกูล
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คนกําพราแมพวกอื่น มีตระกูลนายพราน และตระกูลคนเทหยากเยื่อ
ซึ่งถูกตัดพอมาก และเข็ญใจอยางยิ่งอันเปนตระกูลต่ํา. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา นี้เปนคติของตนตระหนี่ ดังนี้.
พระสังคีติกาจารยครั้นแสดงคติของสัตวผูไมไดทําบุญไว
อยางนี้ บัดนี้เพื่อจะแสดงคติของคนผูทําบุญไว จึงกลาวคาถา
๗ คาถาวา ก็ผูไดทําคุณงามความดีไวในปางกอน ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สคฺค เต ปริปูเรนฺติ ความวา ทายก
ทั้งหลายไดทําคุณงามความดีไวในชาติกอน ยินดียิ่งในบุญอัน
วาดวยการใหทาน ปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน ยอมทํา
สวรรค คือ เทวโลกใหบริบูรณ ดวยรูปสมบัติของตนและดวย
บริวารสมบัติ. บทวา อภาเสนฺติ จ นนฺทน ความวา ไมใชทํา
นันทนวันใหบริบูรณอยางเดียวเทานั้น โดยที่แท ยอมครอบงํา
นันทนวันแมสวางไสว อยูตามสภาวะดวยรัศมีแหงตนกัลปพฤกษ
เปนตน และใหวางไสวโชติชวงดวยความโชติชวงแหงผาและ
อาภรณ ละดวยรัศมีแหงรางกายของตน.
บทวา กามกามิโน ความวา มีเครื่องใชสอยตามปรารถนา
ในกามคุณตามที่ตองการ. บทวา อุจจฺ ากุเลสุ ไดแก ตระกูลสูง
มีตระกูลกษัตริยเปนตน. บทวา สโภเคสุ ไดแก มีสมบัติมาก.
บทวา ตโต จุตา ความวา ครั้นจุติจากเทวโลกนั้นแลว
บทวา กูฏาคาเร จ ปาสาเท ไดแก ในกูฎาคารและปราสาท.
บทวา พีชติ งฺคา ไดแก มีเรือนรางที่ถูกเขาพัดวีอยู. บทวา
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โมราหตฺเถทิ ไดแก ถือพัดวีชนีประดับดวยแววหางนกยูง. บทวา
ยสสฺสิโน อธิบายวา มีบริวารรื่นรมยอยู.
บทวา องฺกโต องฺก คจฺฉนฺติ ความวา แมในเวลาเปนทารก
พวกญาติและนางนมพากันกะเดียดไป อธิบายวา ไมไปตามพื้นดิน.
บทวา อุปติฏนฺติ แปลวา คอยบํารุงอยู. บทวา สุเขสิโน ไดแก
ผูปรารถนาความสุข อธิบายวา คอยบําบัดทุกขแมมีประมาณนอยวา
ความหนาวหรือความรอนอยาไดมี.
บทวา นยิท กตปฺุาน ความวา สวนใหญของเทวดา
ดาวดึงสเหลาไตรทศ ชื่อวา นันทนวัน ใกลปาใหญนี้ ไมมคี วาม
เศราโศก นารื่นรมยใจ ไมมีแกผูไมไดทําบุญไว อธิบายวา ผูที่
ไมไดบุญไวไมอาจได.
ดวยบทวา อิธ นี้ ทานกลาวหมายเอาผูที่ไดทําบุญไวเปน
พิเศษในมนุษยโลกนี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา อิธ คือในปจจุบัน.
บทวา ปรตฺถ คือ ในสัมปรายภพ.
บทวา เตส ไดแก อันเทพทั้งหลายตามที่กลาวแลวนั้น.
บทวา สหพฺยกามาน ไดแก ปรารถนาความเปนสหาย. บทวา
โภคสมงฺคิโน ไดแก ผูประกอบดวยโภคะทั้งหลาย อธิบายวา ผู
เพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย บันเทิงใจอยู. คําที่เหลือ
มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร ตามควร
แกอัธยาศัยของมหาชน ผูประชุมกันในที่นั้น มีโกลิยอํามาตยเปน
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ประมุข ผูมีใจสลด ในเมื่อเปรตเหลานั้นประกาศถึงคติของกรรม
ที่ตนทําไวโดยทั่วไป และ คติของบุญกรรมดวยประการอยางนี้.
ในเวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐ ไดตรัสรูธรรม ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑
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๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ

วาดวยพระเถระทําทานอุทศิ ถึงเปรต
[๑๑๒] พระเถระชาวกุณฑินครรูปหนึ่ง อยูที่
ภูเขาสานุวาสี มีนามวา โปฏฐปาทะ เปนสมณะ
ผูมีอนิ ทรียอันอบรมดีแลว มารดาบิดาและพี่ชาย
ของทานเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนา เพราะ
ทํากรรมลามก จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก เปรต
เหลานั้นถึงทุคติ มีชองปากเทารูเข็ม ลําบากยิ่ง
นัก เปลือยกายซูบผอม มีความเกรงกลัวสะดุง
หวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ ไมอาจแสดงตน
แกพระเถระได เปรตผูเปนพี่ชายของทานตนเดียว
เปลือยกายรีบไปนั่งคุกเขาประนมมือแสดงตน
แตพระเถระ พระเถระไมใสใจถึง เปนผูนิ่งเดิน
เลยไป เปรตนั้นจึงบอกใหพระเถระรูวา ขาพเจา
พี่ชายของทานไปสูเปตโลก ขาแตทานผูเจริญ
มารดาบิดาของทานเกิดในยมโลกเสวยทุกข
เพราะทําบาปกรรม จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก
เปรตผูเปนมารดาบิดาของทานทั้งสองนั้น มีชอง
ปากเทารูเข็ม ลําบากมาก เปลือยกาย ซูบผอม
มีความเกรงกลัวสะดุงหวาดเสียวมาก มีการงาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 366

ทารุณ ไมอาจแสดงตนแกทาน ขอทานจงเปน
ผูมีความกรุณา อนุเคราะหแกมารดาบิดา จงให
ทานแลวอุทิศสวนกุศลไปใหพวกเรา พวกเรา
ผูมีการงานอันทารุณ จักยังอัตภาพใหเปนไปได
เพราะทานอันทานใหแลว
พระเถระกับภิกษุอินอีก ๑๒ รูป เที่ยวไป
บิณฑบาตแลว กลับมาประชุมในที่เดียวกัน
เพราะเหตุแหงภัตกิจ พระเถระจึงกลาวกะภิกษุ
ทั้งหมดนั้นวา ขอทานทั้งหลายจงใหภัตตาหารที่
ทานไดแลวแกผมเถิด ผมจักทําสังฆทานเพื่อ
อนุเคราะหญาติทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นจึงมอบ
ถวายพระเถระ พระเถระนิมนตสงฆถวายสังฆทานแลว อุทิศสวนกุศลไปใหมารดาบิดาและ
พี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอทานนี้จงสําเร็จแก
ญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลายจงมีความ
สุขเถิด ในลําดับที่อุทิศใหนั่นเอง โภชนะอัน
ประณีต สมบูรณ มีแกงและกับหลายอยาง เกิด
ขึ้นแกเปรตเหลานั้น
ภายหลัง เปรตผูเปนพี่ชายมีผิวพรรณดี
กําลัง มีความสุข ไดไปแสดงตนแกพระเถระ
แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ โภชนะอันมาก
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มายที่พวกขาพเจาไดแลว แตขอทานจงดูขาพเจา
ทั้งหลายยังเปนคนเปลือยกายอยู ขอทานจง
พยายามใหขาพเจาทั้งหลายไดผานุงผาหมดวย
เถิด พระเถระเลือกเก็บผาจากกองหยากเยื่อเอา
มาทําจีวรแลว ถวายสงฆอันมาแลวจากจาตุรทิศ
ครัน้ ถวายแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดา
และพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอทานนี้จงสําเร็จ
แกญาติทั้งหลาย ขอพวกญาติของเราจงมีความ
สุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง ผาทั้งหลาย
ไดเกิดขึ้นแกเปรตเหลานั้น
ภายหลัง เปรตเหลานั้นนุงหมผาเรียบรอย
แลว ไดมาแสดงตนแกพระเถระกลาววา ขาแต
ทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายมีผิวพรรณดี มีกําลัง
มีความสุข มีผานุงผาหมมากกวาผาที่มีในแควน
ของพระเจานันทราช ผานุงผาหมทั้งหลายของ
พวกเรา ไพบูลยและมีคามาก คือ ผาไหม ผา
ขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาปาน ผาดาย
แกมไหม ผาเหลานั้นแขวนอยูในอากาศ ขาพเจา
ทั้งหลายเลือกนุงหมแตผืนที่พอใจ (แตวาพวก
ขาพเจายังไมมีบานเรือนอยู) ขอทานจงพยายาม
ใหพวกขาพเจาไดบานเรือนเถิด พระเถระสราง
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กุฏีอันมุงดวยใบไม แลวไดถวายสงฆซึ่งมาแต
จาตุรทิศ ครั้นแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดา
บิดาและพี่ชาย ดวยอุทิสเจตนาวา ขอผลแตงการ
ถวายกุฏีนี้ จงสําเร็จแกพวกญาติของเรา ขอพวก
ญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการ
อุทิศนั่นเอง เรือนทั้งหลาย คือ ปราสาทและเรือน
อยางอื่น ๆ อันบุญกรรมกําหนดแบงไวเปน
สวน ๆ เกิดขึ้นแลวแกเปรตเหลานั้น เรือนของ
พวกเราในเปตโลกนี้ ไมเหมือนกับเรือนใน
มนุษยโลก เรือนของพวกเราในเปตโลกนี้ งาม
รุงเรื่องสวางไสวไปทั่วทั้ง ๘ ทิศ เหมือนเรือน
ในเทวโลก แตพวกเรายังไมมีน้ําดื่ม ขาแตทา น
ผูเจริญ ขอทานจงพยายามใหพวกขาพเจาไดน้ํา
ดื่มดวยเถิด พระเถระจึงตักน้ําเต็มธรรมกรก แลว
ถวายสงฆซึ่งมาแตจาตุรทิศ ครั้นแลวไดอุทิศ.
สวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศ
เจตนาวา ขอผลทานนี้จงสําเร็จแกพวกญาติของ
เรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ใน
ลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง น้ําดื่มคือสระโบกขรณี
กวาง ๔ เหลี่ยม ลึก มีน้ําเย็น มีทาราบเรียบ ดี
น้ําเย็นมีกลิ่นหอมหาที่เปรียบมิได ดารดาษดวย
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กอปทุมและอุบล เต็มดวยละอองเกษรบัวอันรวง
บนวารี ไดเกิดขึ้น เปรตเหลานั้นอาบและดื่มกิน
ในสระนั้นแลว ไปแสดงตนแกพระเถระแลว
กลาววา ขาแตทานผูเจริญ น้ําดื่มของพวก
ขาพเจามากเพียงพอแลว บาปยอมเผล็ดผลเปน
ทุกขแกพวกขาพเจา พวกขาพเจาพากันเที่ยวไป
ลําบากในภูมิภาคอันมีกอนกรวดและหนอหญาคา
ขอทานพยายามใหพวกขาพเจาไดยานอยางใด
อยางหนึ่งเถิด พระเถระไดรองเทาแลว ถวายสงฆ
ซึง่ มาแตจาตุรทิศ ครั้นแลวอุทิศสวนกุศลให
มารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอผล
ทานนี้จงสําเร็จแกพวกญาติของเรา ขอพวกญาติ
ของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศ
นัน่ เอง เปรตทั้งหลายไดพากันมาแสดงตนให
ปรากฏดวยรถ แลวกลาววา ขาแตทา นผูเจริญ
พวกขาพเจาเปนผูอันทานอนุเคราะหแลว ดวย
การใหขาว ผานุงผาหม เรือน น้ําดื่ม และยาน
เพราะฉะนั้น ขาพเจาทั้งหลายจึงมาเพื่อจะไหว
ทานผูเปนมุนีมีความกรุณาในโลก.
จบ สานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒

.
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อรรถกถาสานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒
เมื่อพระคาสดาประทับอยู ในพระเวฬุวันมหาวิหาร ทรง
พระปรารภเปรตผูเปนญาติ ของทานพระสานุวาสีเถระ จึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา กุณฺฑินาคริโย เถโร ดังนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี พระราชโอรส
ของพระราชาทรงพระนามกิตวะ ทรงกรีฑาในพระราชอุทยาน
เมื่อเสด็จกลับทรงทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจา พระองค
หนึ่งนามวา สุเนตต กําลังเที่ยวบิณฑบาต ออกจากพระนคร เปน
ผูเมาดวยความเมา เพราะความเปนใหญ มีจิตคิดประทุษรายวา
สมณะโลนนี้ ไมกระทําอัญชลีอะไร ๆ แกเรา เดินไป เสด็จลงจาก
คอชางแลว ถามวา ทานไดบิณฑบาตบางไหม ? จึงรับบาตรจากมือ
แลว ทุมลงที่พื้นดินใหตกไป. ลําดับนั้น พระราชโอรสนั้นมีความ
อาฆาตในฐานะอันไมสมควร มีจิตคิดประทุษราย พระปจเจกพุทธเจานั้น ผูไมแสดงความวิการ เพราะทานถึงความคงที่ ผู
มีจิตผองใส อันตกแตง (ประกอบ) ดวยโสมนัสเวทนา แผไปดวย
อํานาจกรุณา ตรวจดูอยูในที่ทุกสถาน จึงตรัสวา ทานไมรจู ักเรา
ผูเปนพระราชโอรสของพระเจากิตวะดอกหรือ ทานมองดูอยู
จะทําอะไรเราได เมื่อไมอาจจึงหลีกไป. ก็พอพระราชโอรสหลีกไป
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เทานั้น ก็เกิดความเรารอนในรางกายเปนกําลัง เปรียบเหมือน
ความเรารอนแหงไฟในนรก. เพราะวิบากกรรมนั้น พระราชโอรส
นั้น จึงมีกายถูกความเรารอนเปนอันมากครองงํา ถูกทุกขเวทนา
อยางแรงกลาเสียดแทง ทํากาละแลว บังเกิดในอเวจีมหานรก.
พระราชโอรสนั้น นอนหงาย นอนคว่ํา กลิ้งเกลือก พลิกขวา
พลิกซาย โดยประการเปนอันมากในที่นั้น ไหมอยู ๘๔,๐๐๐ ป จุติจาก
อัตตภาพนั้นแลว เสวยทุกขอันเกิดแตความหิวกระหาย ในหมูเปรต
ตลอดกาลนับประมาณมิได จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ในพุทธุปบาท
กาลนี้ บังเกิดในเกวัฏฏคาม ใกลกุณฑินคร, เขาเกิดญาณอันระลึก
ชาติได, เพราะเหตุนั้น เขาเมื่ออนุสรณถึงทุกขที่ตนเคยเสวยใน
กาลกอน แมเจริญวัยแลว ก็ไมยอมไปจับปลากับพวกหมูญาติ
เพราะกลัวบาป. เมื่อพวกญาติเหลานั้นพากันไป เขาก็แอบเสีย
ไมปรารถนาจะฆาปลา เละเขาก็ไปทําลายขาย หรือจับปลาเปน ๆ
มาปลอยในน้ําเสีย พวกญาติ เมื่อไมชอบใจการกระทําเชนนั้นของ
เขา จึงไลเขาออกจากบาน. แตเธอมีพี่ชายอยูคนหนึ่ง ซึ่งมีความ
รักเขามาก.
สมัยนัน้ ทานพระอานนท อาศัยกุณฑินคร อยูในสานุบรรพต.
ลําดับนั้น บุตรชาวประมงนั้น ถูกพวกญาติทอดทิ้ง เที่ยวเรรอน
ไปทุกแหงที่ถึงสถานที่แหงนั้นแลว เขาไปหาพระเถระในเวลาฉัน
ภัตตาหาร พระเถระถามเธอแลว รูว าเธอตองการอาหาร จึงให
ภัตตาหารแกเธอ เธอบริโภคภัตตาหารเสร็จแลว รูเรื่องนั้นแลว
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รูถึงความเลื่อมใสในธรรมกถา จึงกลาววา จักบวชไหมคุณ ?
เธอเรียนถวายวา จักบวช ขอรับ. พระเถระ ครั้นใหเธอบรรพชา
แลว พรอมกับเธอ ไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา. ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระเถระนั้นวา อานนท เธอ พึงชวยอนุเคราะห
สามเณรนี้เถิด. แตเพราะสามเณรไมเคยกระทํากุศลไว เธอจึง
มีลาภนอย. ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงอนุเคราะหเธอ จึง
แนะใหเธอตักน้ําดื่มใหเต็มหมอ เพือ่ ใหภิกษุบริโภค. อุบาสกและ
อุบาสิกาทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงเริ่มตั้งนิตยภัตเปนอันมากแกเธอ.
สมัยตอมา เธอไดอุปสมบทแลว บรรลุพระอรหัต เปนพระเถระ
พรอมกับภิกษุ ๑๒ รูป ไดอยูที่สานุบรรพต. ฝายพวกญาติของ
เธอ ประมาณ ๕๐๐ คน มิไดกอสรางกุศลกรรมไว สรางแตบาป
ธรรมมีมัจฉริยะเปนตน ทํากาละแลว บังเกิดในหมูเปรต. ฝาย
มารดาบิดาของเขา ระลึกอยูวา ในกาลกอนผูนี้ ถูกพวกเราขับไล
ออกจากเรือน จึงไมเขาไปหาเธอ สงพี่ชายที่รักใครชอบใจในเธอ
ไป. ในเวลาที่พระเถระเขาไปบิณฑบาตยังบาน เธอยันเขาขวา
ลงที่พื้นดิน กระทําอัญชลี แสดงตน ไดกลาวคาถามีอาทิวา มาตา
ปตา จ เต ภนฺเต มารดา บิดา ของทานขอรับ. เพื่อจะแสดงความ
เกี่ยวพันกันแหงคาถา ๕ คาถาเบื้องตน มีอาทิวา กุณฺฑินาคริโย
เถโร ดังนี้ พระธรรมสังคาหกาจารย จึงยกขึ้นตั้งไววา :พระเถระชาวกุณฑินคร รูปหนึ่ง อยูที่
ขาสานุวาสี มีนามวา โปฏฐปาทะ เปนสมณะ
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ผูม ีอินทรีย อันอบรมดีแลว มารดาบิดาและพี่ชาย
ของทานเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนา ทํา
กรรมอันลามก จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก เปรต
เหลานั้นถึงทุคคติ มีชองปากเทารูเข็ม ลําบาก
ยิ่งนัก เปลือยกาย ซูบผอม มีความเกรงกลัวสดุง
หวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ ไมอาจแสดงตน
แกพระเถระได เปรตผูเปนพี่ชายของทานตน
เดียว เปลือยกายรีบไปนั่งคุกเขา ประนมมือ
แสดงตนแกพระเถระ พระเถระไมใสใจถึง เปน
ผูน ิ่งเดินเลยไป เปรตนั้น จึงบอกใหพระเถระ
วา ขาพเจาเปนพี่ชายของทาน ไปสูเปตโลก
ขาแตทานผูเจริญ มารดาบิดาของทานเกิดใน
ยมโลก เสวยทุกขเวทนา เพราะทําบาปกรรมไว
จึงจากโลกนี้ ไปสูเปตโลก เปรตผูเปนมารดา
บิดา ของทานทั้ง ๒ นัน้ มีชองปากเทารูเข็ม
ลําบากมาก เปลือยกาย ซูบผอม มีความเกรงกลัว
สะดุงหวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ. ไมอาจ
แสดงตนแกทานได ขอทานจงเปนผูมีความกรุณา
อนุเคราะหแกมารดาบิดาเถิด จงใหทาน แลวอุทศิ
สวนกุศลไปใหพวกเรา พวกเราผูมีการงานอัน
ทารุณ จักยังอัตตภาพใหเปนไปได เพราะทาน
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อันทานใหแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุณฑ
ฺ ินาคริโย เถโร ไดแกพระเถระผูเกิดเติบโตในนครมีชื่ออยางนี้ บาลีวา กุณฑ
ฺ ิกนคโร เถโร
ดังนี้ก็มี บาลีนั้น ความก็อยางนี้. บทวา สานุวาสินิวาสิโก ไดแก
ผูมีปกติอยูที่สานุบรรพต. บทวา โปฏปาโทติ นาเมน ไดแก เขามี
ชื่อวา โปฏฐปาทะ. บทวา สมโณ แปลวา เปนผูสงบบาป. บทวา
ภาวิตินฺทฺริโย ความวา ผูอบรมสัทธินทรียเปนตนแลว ดวยอริยมรรค
ภาวนา คือเปนพระอรหันต. บทวา ตสฺส ไดแก พระสานุวาสีเถระ
นั้น. บทวา ทุคฺคตา ไดแก ผูไปสูทกุ คติ. บทวา สูจิกฏฏา ไดแก
ผูมีชองปากเทารูเข็ม เพราะเปนเศราหมองดวยของเนาเปอย คือ
อึดอัดอยู ไดแก ถูกความหิวกระหายอันไดนามวา สูจิกา บีบคั้นแลว
อาจารยบางพวกกลาววา สูจิกณฺา ดังนี้ก็มี อธิบายวา บีบชองปาก,
เหมือนกับรูเข็ม. บทวา กิสนฺตา ไดแก ผูมีกายและจิตลําบาก.
บทวา นคฺคิโน ไดแก เปนผูมีรูปรางเปลือย คือไมมีทอนผา. บทวา
กิสา ไดแก ผูมีรางกายซูบผอม เพราะมีรางกายเหลือแตเพียง
หนังหุมกระดูก. บทวา อุตฺตสนฺตา ไดแก ถึงความหวาดเสียว
เพราะความเกรงกลัววา สมณะนี้เปนบุตรของเรา. บทวา มหตฺตาสา
ไดแก เกิดมหาภัยขึ้น เพราะอาศัยกรรมที่ตนไดทําไวในปางกอน
บทวา น ทสฺเสนฺติ ความวา ไมแสดงตน คือ ไมยอมเผชิญหนากัน.
บทวา กุรูริโน แปลวา ผูมีการงานทารุณ.
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บทวา ตสฺส ภาตา ไดแก เปรตผูเปนพี่ชายของสานุวาสีเถระ.
บทวา วิตริตฺวา แปลวา เปนผูรีบขามไปแลว, อธิบายวา มีภัย
เกิดแตความสะดุง เพราะเกรงกลัว. อีกอยางหนึ่งบาลีวา วิตุรติ ฺวา
ดังนี้ก็มี อธิบายวาเปนผูรีบดวน คือ รีบไป. บทวา เอกปเถ คือ
ในหนทางสําหรับเดินไดคนเดียว. บทวา เอกโก คือ ไปคนเดียว ไมมี
เพื่อน. บทวา จตุกุณฺฑิโก ภวิตฺวาน ความวา ชื่อวา จฑุกุณฺฑโิ ก
เพราะเสวยทุกขเวทนา คือ ยังอัตภาพใหเปนไปดวยองค ๔ อธิบาย
วา ใชเขาทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ เปนและยืน (คลานไป) อธิบายวา เปน
อยางนั้น. จริงอยู เปรตนั้น ไดกระทําอยางนั้นวา การปกปดอวัยวะ
อันยังหิริใหกําเริบ ยอมมีแตนี้. บทวา เถรสฺส ทสฺสยีตุม ความวา
อางคือ แสดงตนแกพระเถระ.
บทวา อมนฺสิกตฺวา ไดแก ไมทําไวในใจ คือ ไมนึกถึง
อยางนี้วา ผูนี้ ชื่ออยางนี้. บทวา โส จ ไดแก เปรตนั้น. บทวา
ภาตา เปตคโต อห มีวาจาประกอบความวา เปรตนั้น กลาวอยางนี้
วา เราเปนพี่ชายในอัตภาพที่เปนอดีต, บัดนี้ เราเปนเปรตมา
ในที่นี้ ดังนี้แลวจึงใหพระเถระรับรู.
ก็เพื่อจะแสดงประการที่จะใหพระเถระรับรูได จึงไดกลาว
คาถา ๓ คาถา โดยนัยมีอาทิวา มาตา ปตา จ ดังนี้. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา มาตา ปตา จ เต แปลวา มารดาและบิดาของทาน.
บทวา อนุกมฺปสฺสุ ความวา จงอนุเคราะห คือจงทําความเอ็นดู.
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บทวา อนฺวาทิสาทิ แปลวา เจาะจง. บทวา โน ไดแก พวกเรา.
บทวา ตว ทินฺเนน ไดแก ดวยทานที่ทานใหแลว.
พระเถระ ครั้นไดฟงดังนั้นแลว เพื่อจะแสดงขอที่เปรตนั้น
ปฏิบัติ จงกลาวคาถาทั้งหลายวา :พระเถระกับภิกษุอนื่ อีก ๑๒ รูป เที่ยวไป
บิณฑบาตแลว กลับมาประชุมกันในที่เดียวกัน
เพราะเหตุแหงภัตกิจ, พระเถระจึงกลาวกะภิกษุ
ทั้งหมดนั้นวา ขอทานทั้งหลายจงใหภัตตาหาร
ที่ทานไดแลวแกกระผมเถิด กระผมจักทําสังฆทาน เพื่ออนุเคราะหหมูญาติ ภิกษุเหลานัน้ จึง
มอบถวายพระเถระ พระเถระจึงนิมนตสงฆ
ถวายสังฆทานแลว อุทิศสวนกุศลไปใหมารดา
บิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอทานนี้ จง
สําเร็จแกญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลาย
จงมีความสุขเถิด ในลําดับที่อุทิศใหนั่นเอง
โภชนะอันประณีต สมบูรณ มีแกงและกับหลาย
อยาง เกิดขึ้นแกเปรตเหลานั้น ภายหลังเปรตผู
เปนพี่ชาย มีผิวพรรณดี มีกําลัง มีความสุข ไดไป
แสดงตนแกพระเถระ แลวกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ โภชนะเปนอันมาก ที่พวกขาพเจาไดแลว
แตขอทานจงดู ขาพเจาทั้งหลาย ยังเปนคนเปลือย
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กายอยู ขอทานจงพยายาม ใหขาพเจาทั้งหลาย
ไดผานุงหมดวยเถิด พระเถระเลือกเก็บผาจาก
กองหยากเหยื่อเอามาทําจีวรแลว ถวายสงฆอัน
มาจากจาตุรทิศ ครั้นถวายแลว ไดอุทิศสวนกุศล
ใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอ
ทานนี้ จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายเถิด ขอพวกญาติ
ของเรา จงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศ
นัน้ เอง ผาทัง้ หลายไดเกิดขึ้นแกเปรตเหลานั้น
ภายหลังเปรตเหลานั้น นุง หมผาเรียบรอย
แลว ไดมาแสดงตนแกพระเถระ กลาววา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย มีผิวพรรณ
ดี มีกําลัง มีความสุข มีผานุง ผาหม
มากกวาผาที่มีในแควนของพระเจานันทราช ผา
นุง ผาหมทั้งหลาย ของพวกเราไพบูลยและมีคา
มาก คือ ผาไหม ผาขนสัตว ผาเปอกไม ผาฝาย
ฝาปาน ผาดายแกมไหม ผาเหลานั้น แขวนอยู
ในอากาศ ขาพเจาทั้งหลายเลือกนุงหมแตผืนที่
พอใจ ขอทานจงพยายาม ใหพวกขาพเจาได
บานเรือนเถิด พระเถระสรางกุฏี มุงดวยใบไม
แลวไดถวายสงฆ ซึ่งมาแตจตุรทิศ ครั้นแลวได
อุทิศสวนกุศล ใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศ
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เจตนาวา ขอผลแตงการถวายกุฏีนี้ จงสําเร็จแก
พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความ
สุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง เรือน
ทัง้ หลาย คือ ปราสาทและเรือนอยางอื่น ๆ อัน
บุญกรรมกําหนดแบงไวเปนสวน ๆ เกิดขึ้นแลว
แกเปรตเหลานั้น เรือนของพวกเราในเปตโลกนี้
ไมเหมือนกับเรือนในมนุษยโลก. เรือนของพวก
เราในเปตโลกนี้ งามรุงเรืองสวางไสวไปทั่วทั้ง
๘ ทิศ เหมือนเรือนในเทวโลก แตพวกเรายังไม
มีน้ําดื่ม ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงพยายาม
ใหพวกขาพเจา ไดดื่มดวยเถิด พระเถระจึงตัก
น้ําเต็มธรรมกรก แลวถวายสงฆ ซึ่งมาแตจตุรทิศ
แลวไดอุทิศสวนกุศลใหแกมารดาบิดาและพี่ชาย
ดวยอุทิศเจตนาวา ขอผลทานนี้ จงสําเร็จแกพวก
ญาติของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุข
เถิด ในลําดัดแหงการอุทิศนั่นเอง น้ําดื่ม คือ
สระโบกขรณีกวาง ๔ เหลี่ยม ลึกมีนา้ํ เย็น มีทา
ราบเรียบดี น้ําเย็นกลิ่นหอมหาที่เปรียบมิได
ดารดาษดวยกอปทุมและอุบลเต็มดวยละออง
เกสรบัว อันรวงหลนบนวารี ไดเกิดขึน้ เปรต
เหลานั้น อาบและดื่มกินในสระนั้นแลว ไปแสดง
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ตนแกพระเถระแลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
น้ําดื่มของพวกขาพเจา มากเพียงพอแลว บาป
ยอมเผล็ดผลเปนทุกขแกพวกขาพเจา พวกขาพเจาพากันเที่ยวไปลําบากในภูมิภาค อันมีกอน
กรวดและหนอหญาคา ขอทานพยายาม ใหพวก
ขาพเจา ไดยานอยางใดอยางหนึ่งเถิด พระเถระ
ไดรองเทาแลว ถวายสงฆ ซึ่งมาแตจตุรทิศ ครั้น
แลวอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวย
ทิศเจตนาวา ขอผลทานนี้ จงสําเร็จแกพวกญาติ
ของเรา ขอพวกญาติของเรา จงมีความสุขเถิด
ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง เปรตทั้งหลาย ได
พากันมาแสดงตนใหปรากฏดวยรถแลวกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจา เปนผูอันทาน
อนุเคราะหแลว ดวยการใหขาว ผานุง ผาหม
เรือน น้ําดื่ม และ ยาน เพราะฉะนัน้ ขาพเจา
ทั้งหลาย จึงมาเพื่อจะไหวทานผูเปนมุนี มีความ
กรุณาในโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เถโร จริตฺวา ปณฺฑาย ความวา
พระเถระเที่ยวจาริกไปบิณฑบาต. บทวา ภิกฺขู อฺเ จ ทฺวาทส
ความวา ภิกษุอยูกับพระเถระและภิกษุอื่นอีก ๑๒ รูป ประชุม
รวมในที่เดียวกัน. หากมีคําถามสอดเขามาวา เพราะเหตุไร ?
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ตอบวา เพราะสวนพิเศษแหงภัตเปนเหตุ. อธิบายวา เพราะภัตกิจ
เปนเหตุ คือ เพราะการฉันเปนเหตุ. บทวา เต โดยภิกษุเหลานั้น.
บทวา ยถา ลทฺธ แปลวา ตามที่ได. บทวา ททาถ แปลวา จงให.
บทวา นิยฺยาทยึสุ แปลวา ไดใหแลว. บทวา สงฺฆ นิมนฺตยิ
ความวา นิมนตภิกษุ ๑๒ รูปนั่นแหละ เพื่อฉันภัตตาหารนั้น โดย
สังฆุทเทศ อุทิศสงฆ. บทวา อนฺวาทิสิ ไดแก อุทิศให. บรรดา
ญาติเหลานั้น เพื่อจะแสดงญาติที่ตนเจาะจงเหลานั้น จึงกลาวคํา
วา ขอผลทานนี้จงสําเร็จแกมารดา บิดา และพี่ชาย ขอผลทานนี้จง
สําเร็จแกพวกญาติของเรา ขอพวกญาติจงมีความสุขเถิด.
บทวา สมนนฺตรานุทิทิฏเ แปลวา พรอมกันการอุทิศ
นั่นเอง. บทวา โภชน อุปปชฺชถ ความวา โภชนะยอมเกิดแกเปรต
เหลานั้น. เพื่อจะเลี่ยงคําถามวา โภชนะเชนไร ? จึงกลาววา
โภชนะอันสะอาด. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกรสพฺยฺชน
ไดแก ประกอบดวยกับขาวมีรสตาง ๆ หรือวา มีรสหลายอยาง
และมีกับขาวหลายอยาง. บทวา ตโต ไดแก ภายหลังแตการไดโภชนะ.
บทวา อุทฺทสฺสยี ภาตา ความวา เปรตผูเปนพี่ชาย แสดง
ตนแกพระเถระ. บทวา วณฺณวา พลวา สุขี ความวา เพราะการได
โภชนะนั้น ทันใดนั้นเอง เปรตนั้นสมบูรณดวยรูป สมบูรณดวย
กําลัง มีความสุขทีเดียว. บทวา ปหูต โภชน ภนฺเต ความวา
ทานผูเจริญ โภชนะมากมาย คือมิใชนอย อันเราไดแลว เพราะ
อานุภาพทานของทาน. บทวา ปสฺส นคฺคามฺหเส ความวา ทานจงดู
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แตพวกเราเปนคนเปลือยกาย เพราะฉะนั้น ขอทานจงบากบั่น
กระทําความพยายามอยางนั้นเถิด ขอรับ. บทวา ยถา วตฺถ ลภามเส
ความวา ขอทานทั้งหลายจงพยายามโดยประการ คือโดยความ
พยายามที่ขาพเจาทั้งหมดพึงไดผาเถิด.
บทวา สงฺการกกูฏมฺหา ไดแก จากกองหยากเยื่อในที่นั้น ๆ.
บทวา อุจฺจนิ ิตฺวาน ไดแก ถือเอาโดยการแสวงหา. บทวา นนฺตเก
ไดแก ทอนผาที่เขาทิ้งมีชายขาด. ก็เพราะผาเหลานั้น ชือ่ วา
เปนผาทอนเกาขาดรุงริ่ง พระเถระเอาผาเหลานั้นทําเปนจีวรถวาย
สงฆ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทําผาทอนเกาใหเปนผืนผา
แลวอุทิศสงฆผูมาจากจตุรทิศ บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺเฆ
จาตุทฺทิเส อท ความวา ไดถวายแกสงฆ ผูม าจากทิศทั้ง ๔.
ก็บทวา สงฺเฆ จาตุทฺทิเส นี้ เปนสัตตมีวิภัติลงในอรรถแหง
จตุตถีวิภัติ.
บทวา สุวตฺถวสโน แปลวา เปนนุงหมผาดี. บทวา
เถรสฺส ทสฺสยีตุม ความวา แสดงตน คืออางตน ไดแกปรากฏ
ตนแกพระเถระ. ผาชื่อวาปฏิจฉทา เพราะเปนที่ปกปด
บทวา กูฏาคารนิเวสนา ไดแก เรือนที่เปนปราสาท และ
ที่อยูอาศัยอื่นจากปราสาทนั้น. จริงอยู บทวา กูฏาคารนิเวสนา
นี้ ทานกลาวโดยเปนลิงควิปลาส. บทวา วิภตฺตา ไดแก ที่เขาจัด
แบงโดยสันฐาน ๔ เหลีย่ มเทากัน ยาว และกลม. บทวา ภาคโส
มิตา แปลวา กําหนดเปนสวน ๆ. บทวา โน ไดแก ขาพเจาทั้งหลาย
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บทวา อิธ ไดแก เปตโลกนี้. ศัพทวา อป ในบทวา อป ทิพฺเพสุ
นี้ เปนเพียงนิบาต อธิบายวา ในเทวโลก.
บทวา กรก ไดแก ธมกรก. บทวา ปูเรตฺวา แปลวา เต็ม
ดวยน้ํา. บทวา วาริกิชฺ กฺขปูริตา ไดแก เหมือน้ําในที่นั้น ๆ
ดารดาษเต็มดวยเกสรปทุมและอุบล เปนตน บทวา ผลนฺติ แปลวา
ยอมบาน อธิบายวา แตกออกที่สนเทาและริม ๆ เทาเปนตน.
บทวา อาหิณฑ
ฺ มานา ไดแก เที่ยวไปอยู. บทวา ขฺชาม
แปลวา เขยกไป. บทวา สกฺขเร กุสกณฺฏเก ไดแก ในภูมภิ าค
อันมีกอนกรวด และหนอหญาคา อธิบายวา เหยียบลงที่กอนกรวด
และหนอหญาคา. บทวา ยาน ไดแก ยานชนิดใดชนิดหนึ่ง มีรถ
และลอเลือนเปนตน. บทวา สิปาฏิก ไดแก รองเทาชั้นเดียว.
ม อักษรในบทวา รเถน มาคมุ นี้ ทําการเชื่อมบท คือ
มาดวยรถ. บทวา อุภย แปลวา ดวยการใหทั้ง ๒ คือ ดวยการ
ใหยาน และดวยการใหปจจัย ๔ มีภัตเปนตน จริงอยู ในการให
๒ อยางนั้น แมการใหเภสัช ทานก็สงเคราะหดวยการใหน้ําดื่ม
คําที่เหลืองายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล
พระเถระกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ จึงตรัสวา
เปรตเหลานี้ ยอมเสวยทุกขอยางใหญในบัดนี้ ฉันใด แมทา นก็
ฉันนั้น เปนเปรตในอัตตภาพอันเปนลําดับอันเปนอดีต แตอัตตภาพ
นี้ยอมเสวยทุกขใหญ ดังนี้แลว อันพระเถระทูลอาราธนา จึงทรง
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แสดงเรื่องสุตตเปรตแลวทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว
มหาชนไดฟงเรื่องนั้นแลว เกิดความสลดใจ ไดเปนผูยินดีในบุญ
กรรมมีทานและศีลเปนตนแล.
จบ อรรถกถาสานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒
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๓. รถการีเปติวัตถุ

วาดวยอยากอยูกับนางเปรตในสวนนันทนวัน
มาณพคนหนึ่งถามนางเวมานิกเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๓] ดูกอนนางเทวีผูมีอานุภาพมาก ทานขึ้น
สูวมิ านมีเสาอันลวนแลวดวยแกวไพฑูรย งาม
ผุดผอง มีรูปภาพอันวิจิตรตาง ๆ อยูใ นวิมานนั้น
ดุจพระจันทรในวันเพ็ญงามโชติชวงในทองฟา
ฉะนัน้ อนึ่ง รัศมีของทานมีสีดังทองคํา ทานมี
รูปรางอันอุดมนาดูนาชมยิ่งนัก นั่งอยูแตผูเดียว
บนบัลลังกอันประเสริฐมีคามาก สามีของทาน
ไมมหี รือ ก็สระโบกขรณีของทานเหลานี้มีอยูโดย
รอบ มีกอบัวตาง ๆ เปนอันมาก มีบัวขาวมาก
เกลือนกลนดวยทรายทองโดยรอบ ในสระโบก
ขรณีนั้น หาเปอกตมและจอกแหนมิได มีหงส
นาดูนาชมนารื่นรมยใจเที่ยวแวะเวียนไปในน้ํา
ทุกเมื่อ หงสทั้งปวงนั้นมีเสียงไพเราะพากันมา
ประชุมร่ํารองอยู เสียงร่ํารองแหงหงสในสระ
โบกขรณีของทาน มิไดขาดเสียง ดุจเสียงกลอง
ทานมียศงามรุงเรื่อง ลงนั่งอยูในเรือ ทานมี
ขนตาโกงดําดี มีหนายิ้มแยมพูดจานารักใคร มี
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อวัยวะทั้งปวงงามรุงเรืองยิ่งนัก วิมานของทาน
นี้ปราศจากละอองธุลี ตั้งอยูที่ภาคพื้นอันราบ
เรียบ มีสวนนันทนวันอันใหที่เกิดความยินดีเพลิด
เพลินเจริญใจ ดูกอนนารีผูมีรูปรางนาดูนาชม
เราปรารถนาเพื่อจะอยูบันเทิงกับทานในสวน
นันทนวันของทานนี้.
นางเวมานิกเปรตกลาววา
ทานจงทํากรรมอันจะใหทานไดเสวยผล
ในวิมานของเรานี้ และจิตของทานจงนอมมาใน
วิมานนี้ดวย ทานทํากรรมอันบันเทิงในที่นี้แลว
จักไดอยูรวมกับเราสมความประสงค มาณพนั้น
รับคํานางเวมานิกเปรตนั้นแลว จึงไดทํากรรม
อันเปนกุศลอันสงผลใหเกิดในวิมานนั้น ครั้น
แลวไดเขาถึงความเปนสหายของนางเวมานิก
เปรตนั้น.
จบ รถการีเปติวัตถุที่ ๓
จบ ภาณวารที่ ๒
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อรรถกถารถการีเปติวัตถุที่ ๓
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูในพระนครสาวัตถี ทรง
ปรารภนางเปรตตนหนึ่ง จึงตรัสพระคาถานี้มีคําเริ่มตนวา
เวฬุริยถมฺภ รุจิร ปภสฺสร ดังนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาล ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสปะ หญิงคนหนึ่งสมบูรณดวยศีลและอาจาระ
มีกัลยาณมิตรเปนที่อิงอาศัย เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา ไดสราง
อาวาสไวแหงหนึ่ง นาดูยิ่ง มีฝา เสา บันได และพื้นภูมิอันวิจิตร
อันจําแนกไวดวยดี นิมนตภิกษุทั้งหลายใหนั่งในอาวาสนั้น อังคาส
ดวยอาหารอันประณีต แลวมอบถวายแดภิกษุสงฆ. สมัยตอมา
นางทํากาละแลว เกิดเปนนางวิมานเปรต อาศัยสระชื่อรถการะที่
ขุนเขาหิมพานต ดวยอํานาจบาปกรรมอยางหนึ่ง. ดวยอานุภาพบุญ
ที่นางถวายอาวาสแกสงฆ วิมานอันลวนดวยรัตนะทุกอยาง กวาง
ขวาง โดยรอบนาเลื่อมใส นารื่นรมยใจอยางยิ่ง งดงามเสมือน
นันทนวัน ณ สระโบกขรณี ยอมเกิดขึ้นแกนางและนางเองก็มี
ผิวพรรณดังทองคํา งดงามนาชมนาเลื่อมใส.
นางเวนจากพวกบุรุษเสีย เสวยทิพยสมบัติอยู ณ ทีน่ ั้น
เมื่อนางไมมีบุรุษอยูในที่นั้นเปนเวลานาน ก็เกิดความเบื่อหนาย
ขึ้น นางรําคาญขึ้นแลวคิดวา อุบายนี้ใชได จึงทิ้งมะมวงสุกอัน
เปนทิพยลงในแมน้ํา. คําทั้งหมดพึงทราบโดยนัยอันมาแลวในเรื่อง
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นางกรรณมุณฑเปรตนั่นแหละ. ก็ในเรื่องนี้ ยังมีมาณพคนหนึ่ง
ชาวกรุงพาราณสี เห็นผลมะมวงผลหนึ่ง ในบรรดามะมวงสุก
เหลานั้น ในแมน้ําคงคา จึงไปสูที่อยูของนางโดยทํานองนั้น นาง
เห็นดังนั้น จึงนําเขาไปยังที่อยูของตน การทําปฏิสันถารแลวนั่ง.
เขาเห็นความสมบูรณของสถานที่อยูของนางเมื่อจะถามจึงกลาว
คาถาเหลานี้วา
ดูกอนนางเทวีผูมีอานุภาพมา ทานขึ้นสู
วิมานมีเสาเปนวิการแหงแกวไพฑูรย งามผุดผอง
มีรูปภาพอันวิจิตรตาง ๆ อยูใ นวิมานนั้น ดุจ
พระจันทรเพ็ญลอยเดนอยูในทองฟา ฉะนัน้ .
อนึ่ง รัศมีของทานมีสีดังทองคํา ทานมีรปู อัน
อุดม นาดูนาชมยิ่งนัก นั่งอยูแตผูเดียวบนบัลลังก
อันประเสริฐ มีคา มาก สามีของทานไมมีหรือ
ก็สระโบกขรณีของทานเหลานี้ มีอยูโดยรอบ
มีบัวตาง ๆ เปนอันมาก มีบัวขาวมาก เกลื่อน
กลนดวยทรายทองโดยรอบ, ในสระโบกขรณีนั้น
หาเปอกตมและจอกแหนมิได มีหงสนาดูนาชม
นารื่นรมยใจ เที่ยวแวะเวียนไปในน้ําทุกเมื่อ
หงสทงั้ ปวงนั้นมีเสียงไพเราะ พากันนาประชุม
ร่ํารองอยู เสียงร่าํ รองของหงสในสระโบกขรณี
ของทานมิไดขาดเสียง ดุจเสียงกลอง ทานมียศ
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งามรุงเรือง ลงนั่งอยูในเรือ ทานมีคิ้วโกงดําดี
มีหนายิ้มแยม พูดจานารักใคร มีอวัยวะทั้งปวง
งามรุงเรืองยิ่งนัก. วิมานนี้ปราศจากละอองธุลี
ตั้งอยูท ี่ภาคพื้นอันราบเรียบ มีสวนนันทนวันอัน
ใหเกิดความยินดี เพลิดเพลินเจริญใจ ดูกอ น
นารีผมู ีรางนาดูนาชม เราปรารถนาเพื่อจะอยู
บันเทิงกับทาน ในสวนนันทนวันของทานนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ โยควาในวิมานนั้น. บทวา
อจฺฉสิ ไดแก ทานนั่งอยูในเวลาที่ปรารถนาแลว ๆ. มาณพเรียก
นางเปรตนั้นวา เทวิ. บทวา มหานุภาเว ไดแก ผูประกอบดวย
อานุภาพทิพยอันใหญ. บทวา ปถทฺธนิ ไดแก ทางไกลอันเปน
ทางของตน อธิบายวา ทางพื้นอากาศ. บทวา ปณฺณรเสว จนฺโท
ความวา โชติชวงอยู ดุจพระจันทรอันมีดวงบริบูรณในวันเพ็ญ.
บทวา วณฺโณ จ เต กนกสฺส สนฺนิโก ความวา ก็ผิวพรรณ
ของทานดุจทองสิงดีอันสุกปลั่ง นารื่นรมยใจยิ่งนัก. ดวยเหตุนั้น
มาณพจึงกลาววา มีรูปอันอุดมนาดูนาชมยิ่งนัก. บทวา อตุเล
ไดแก อันควรคามาก. อีกอยางหนึ่ง คําวา อตุเล เปนคําเรียก
เทวดา อธิบายวา มีรูปไมมีใครเหมือน. บทวา นตฺถิ จ ตุยฺห สามิโก
ความวา ก็สามีของทานไมมีหรือ.
บทวา ปหูตมลฺยา ไดแก มีดอกไมหลายชนิด มีดอกบัวเปนตน.
บทวา สุวณฺณจุณฺเณหิ แปลวา ดวยทรายทอง. บทวา สมนฺตโมตฺถตา
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แปลวา เกลือ่ นกลนโดยรอบ. บทวา ตตฺถ ไดแก ในสระโบกขรณี
ทั้งหลายนั้น. บทวา ปงฺโก ปณโก จ ความวา ไมมีเปอกตมหรือ
จอกแหนในน้ํา.
บทวา หสา จิเม ทสฺสนียา มโนรมา ความวา หงสเหลานี้
ดูนาเปนสุข นารื่นรมยใจ. บทวา อนุปริยนฺติ ไดแก ทองเที่ยวไป.
บทวา สพฺพทา ไดแก ในทุกฤดูกาล. บทวา สมยฺย แปลวา ประชุม
กัน. บทวา วคฺคู แปลวา ไพเราะ. บทวา อุปนทนฺติ แปลวา
เพรียกรองอยู. บทวา พินฺทุสฺสรา ไดแก มีเสียงไมแตกพรา
คือ มีเสียงกลมกลอม. บทวา ทุนฺทุภนี  ว โฆโส ความวา เสียงรอง
ของพวกหงสในสระโบกขรณีของทาน ดุจเสียงกลอง เพราะเปน
เสียงไพเราะและกลมกลอม.
บทวา ททฺทลฺลมานา ไดแก รุงเรืองอยางยิ่ง. บทวา ยสสา
ไดแก ผูมีเทพฤทธิ์. บทวา นาวาย ไดแก ในเรือโกรน. จริงอยู
มาณพเห็นนางเปรตนั่งอยูบนบัลลังกอันมีคามากในเรือทองคํา
กําลังเลนกีฬาในน้ํา ณ สระโบกขรณีอันมีกอปทุม จึงไดกลาว
อยางนั้น: บทวา อวลมฺพ ความวา ลงนั่งไมอิงพนัก. คําวา
ติฏสิ นี้ เปนคําหามการไป เพราะฐานะศัพท มีอันหามการไป
เปนอรรถ. บาลีวา นิสชฺชสิ ดังนีก้ ็มี พึงเห็นความแหงบทวา
นิสชฺชสิ เปน นิสชฺชสิ นั่นเอง. บทวา อาฬารปมฺเห ไดแก
มีขนตาดํา ยาว งอน. บทวา หสิเต แปลวา มีหนายิ้มแยมราเริง
ยิ่งนัก. บทวา ปยวเท แปลวา พูดจานารักใคร. บทวา
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สพฺพงฺคกลฺยาณิ แปลวา งามดวยอวัยวะทั้งปวง คือ มีอวัยวะ
ทุกสวนงดงาม. บทวา วิโรจสิ แปลวา รุงเรืองยิ่งนัก.
บทวา วิรช ปลวา ปราศจากธุลี คือ ไมมีโทษ. บทวา
สเม ิต ไดแก ตั้งอยูที่ภาคพื้นอันราบเรียบ หรือตั้งอยูที่ภาคพื้น
อันเสมอ เพราะงดงามทั้ง ๔ ดาน อธิบายวา งามรอบดาน. บทวา
อุยฺยานวนฺต ไดแก ประกอบดวยสวนนันทนวัน. บทวา รตินนฺทิวฑฺฒน ความวา ชื่อวารตินันทิวัฑฒนะ เพราะทําความยินดีและ
ความเพลิดเพลินใจใหเจริญ, อธิบายวา ทําสุขและปติใหเจริญ.
คําวา นาริ เปนคํารองเรียกนางเปรตนั้น. บทวา อโนมทสฺสเน
ไดแก เห็นเขาไมนาติเตียน เพราะมีอวัยวะนอยใหญบริบูรณ.
บทวา นนฺทเน ไดแก ผูก ระทําความบันเทิงใจ. บทวา อิธ แปลวา
ในสวนนันทนวันนี้ หรือในวิมานนี้. บทวา โมทิตุ มีวาจาประกอบ
ความวา เราปรารถนาเพื่อจะอภิรมย.
เมื่อมาณพนั้นกลาวอยางนั้นแลว วิมานเปติเทวดานั้นเมื่อ
จะใหคําตอบแกมาณพนั้น จึงกลาวคาถาวา :ทานจงกระทํากรรมอันจะใหทานได
เสวยผลในวิมานของเรานี้ และจิตของทาน
จงนอมมาในวิมานนี้ดวย ทานทํากรรมอัน
บันเทิงในที่นี้แลว จักไดอยูร วมกับเราสมความ
ประสงค.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กโรหิ กมฺม อิธ เวทนีย ความวา
ทานจงทํา คือพึงไดประสบกุศลธรรมอันเผล็ดผล คือ ใหผลใน
ทิพยสถานนี้. บทวา อิธ นิหิต ไดแก นอมนําจิตเขาไปในวิมานนี้,
บาลีวา อิธ นินฺน ดังนี้ก็มี อธิบายวา จิตของทานจงนอม โอน
เอื้อมไปในที่นี้. บทวา มม แปลวา ซึ่งเรา. บทวา ลจฺฉสิ
แปลวา จักได.
มาณพนั้นไดฟงคําของนางวิมานเปรตนั้นแลว จากที่นั้น
ไปยังถิ่นมนุษย ตั้งจิตนั้นไวในที่นั้น การทําบุญกรรมอันเกิดแตจิต
นั้น ไมนานนัก กระทํากาละแลวบังเกิดในวิมานนั้น เขาถึงความ
เปนสหายกับนางเปรตนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาว
คาถาสุดทายวา :มาณพนั้นรับคําของนางเปรตนั้นแลว
ไดกระทํากรรมอันเปนกุศลสงผลใหเกิดในวิมาน
นั้น ครั้นแลวไดเขาถึงความเปนสหายของนาง
เวมานิกเปรตนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธุ เปนนิบาตใชในอรรถ
สัมปฏิจฉนัตถะ. บทวา ตสฺสา ไดแก นางเวมานิกเปรตนั้น. บทวา
ปฏิสฺสุณิตฺวา ไดแก รับคําของนางเวมานิกเปรตนั้น. บทวา ตหึ
เวทนีย ไดแก กุศลกรรมอันมีผลเปนสุขที่จะพึงไดรับกับนาง
เวมานิกเปรตนั้น ในวิมานนั้น. บทวา สหพฺยต คือ ซึ่งความอยู
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รวมกัน. มีวาจาประกอบความวา มาณพนั้นเขาถึงความเปน
สหายกับนางเวมานิกเปรตนั้น. คําที่เหลืองายทั้งนั้น.
เมื่อคนเหลานั้นเสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้น ตลอดกาลนาน
อยางนี้ เพราะสิ้นกรรม บุรุษจึงกระทํากาละ แตหญิงเพราะบุญ
กรรมของตนถึงเขตสมบัติ จึงอยูจนครบอายุในวิมานนั้น ตลอด
พุทธันดรหนึ่ง. ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศธรรมจักรอันบวร ประทับอยูใน
พระเชตวันมหาวิหารโดยลําดับ วันหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะ
จาริกไปบนภูเขา เห็นวิมานและนางเวมานิกเปรตนั้น จึงถาม
ดวยคาถามีอาทิวา วิมานมีเสาแลวดวยแกวไพฑูรยงดงามผุดผอง
และนางเวมานิกเปรตนั้นไดเลาประวัติของตนทั้งหมดแกทาน
พระมหาโมคคัลลานะ ตั้งแตตน. พระเถระไดฟงดังนั้นมายังกรุง
สาวัตถีกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรง
กระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ ทรงแสดงธรรมแกบริษัท
ถึงพรอมแลว มหาชนไดฟงดังนั้นแลว ไดเปนผูยินดีในบุญธรรม
มีทานเปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถารถการีเปติวัตถุที่ ๓
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๔. ภุสเปตวัตถุ

วาดวยบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔
พระมหาโมคคัลลานะ ไดถามบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔
ดวยคาถานี้ ความวา :[๑๑๔] ทานทั้ง ๔ นี้ คนหนึ่งกอบเอาแกลบขาว
สาลีที่ไฟลุกโชนโปรยใสศีรษะของตนเอง อีก
คนหนึ่งทุบศีรษะของตนดวยฆอนเหล็ก สวน
คนที่เปนหญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของ
ตนเอง สวนทานกินคูถอันเปนของไมสะอาด ไม
นาปรารถนา นี้เปนวิบากกรรมอะไร.
ภรรยาของพอคาโกงตอบวา
เมื่อชาติกอน ผูนี้เปนบุตรของดิฉัน ไดดี
ศีรษะของฉันผูเปนมารดา ผูนี้เปนสามีของดิฉนั
เปนพอคาโกงขาวเปลือกปนแกลบ ผูนี้ลูกสะใภ
ของดิฉัน ลักกินเนื้อแลวกลับหลอกลวงดวย
มุสาวาท ดิฉนั เมื่อเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก
เปนหญิงแมเรือน เปนใหญกวาสกุลทั้งปวง เมื่อ
สิ่งของมีอยู เหลายาจกขอก็เก็บซอนเสีย ไมได
ใหอะไรจากของที่มีอยู ปกปดไวดวยมุสาวาทวา
ของนี้ไมมใี นเรือนของเรา ถาเราปกปดของที่มีไว
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ขอคูถจงเปนอาหารของเรา ภัตแหงขาวสาลีอัน
มีกลิน่ หอม ยอมกลับกลายเปนคูถเพราะวิบาก
แตงกรรม คือ มุสาวาทของดิฉัน ก็กรรมทั้งหลาย
ไมไรผล กรรมนัน้ ยอมไมสาบสูญ เพราะฉะนั้น
ดิฉันจึงกินและดื่มแตมูตร อันมีกลิ่นเหม็น
มีหนอน.
จบภุสเปตวัตถุที่ ๔
อรรถกถาภุสเปตวัตถุที่ ๔
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในกรุงสาวัตถุ ทรงปรารภ
เปรต ๔ ตน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ภุสานิ
เอโก สาลี ปุนาปโร ดังนี้.
ไดยินวา ในหมูบานแหงหนึ่ง ซึ่งไมไกลแตกรุงสาวัตถี
มีพอคาโกงคนหนึ่ง เลีย้ งชีพดวยอเนสนากรรมมีการโกงดวยตราชั่ง
เปนตน. เขาถือเอาฟอนขาวสาลี เคลาดวยดินแดง ทําใหหนักกวา
เดิม ปนกับขาวสาลีแดงแลวขาย. บุตรของเขาโกรธวา คุณพอ
ไมยอมใหเกียรติยกยองมิตรสหายของเรา ผูมาสูเรือนเสียเลย
ไดถือเอาเชือกหนัก ๒ เสน ตีศีรษะมารดา. หญิงสะใภของเขา
ลักกินเนื้อที่เก็บไวสําหรับชนทั้งปวงแลว เมื่อถูกชนเหลานั้น
ซักไซรจึงใหคําสบถวา ถาเรากินเนื้อนั้นจริง ก็ขอใหเราพึง
เฉือนเนื้อสันหลังของตนแลวกินทุก ๆ ภพไปเถิด. ฝายภริยาของเขา
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เมื่อชนทั้งหลายพากันขออุปกรณบางอยาง ก็ตอบวา ไมมี เมื่อ
ถูกชนเหลานั้นรบเรา จงไดทําสบถดวยมุสาวาทวา ถาเรากลาว
ถึงสิ่งที่มีอยูวาไมมีไซร ขอใหเราพึงเปนผูมีคูถเปนอาหาร ในที่
ที่เกิดแลวเถิด.
สมัยตอมาชนทั้ง ๔ คนนั้น ทํากาละแลว บังเกิดเปนเปรต
ในดงไฟไหม ในคน ๔ คนนั้น พอคาโกง ใชมือทั้งสองขาง กอบเอา
แกลบที่ลุกโพลงดวยผลกรรมแลว เกรี่ยลงบนศีรษะของตนเอง
เสวยทุกขเปนอันมาก, บุตรของเขาก็ใชคอนเหล็กตีศีรษะตนเอง
เสวยทุกขไมใชนอยเลย หญิงสะใภของเขา ดวยผลกรรม จึงใช
เล็บทั้งหลายที่ทั้งกวางและยาวยิ่งนัก คมเปนอยางดี กรีดเนื้อ
แผนหลังของตนเองกิน เสวยทุกขหาประมาณมิได. พอภริยา
ของเขา นอมนําขาวสาลีที่มีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ดี ปราศจากดางดํา
เขาไปเทานั้น ก็กลายสําเร็จเปนคูถ เกลื่อนกลนดวยหมูห นอน
นานาชนิด มีกลิ่นเหม็นและนาเกลียดยิ่งนัก, ภริยานั้นอามือทั้งสอง
ขางกอบคูถนั้นกิน เสวยทุกขอยางมหันต.
เมื่อชนทั้ง ๔ คนเหลานั้น เกิดในหมูเปรตเสวยทุกขอยาง
มหันตดวยอาการอยางนี้ ทานพระมหาโมคคัลลานะ. เมื่อจาริก
ไปบนภูเขา วันหนึ่งไปถึงที่นั้น เห็นเปรตเหลานั้น จึงถามถึงกรรม
ที่เปรตเหลานั้น กระทําดวยคาถานี้วา :ทานทั้ง ๔ คนนี้ คนหนึ่งกอบเอาแกลบ
ขาวสารีที่ไฟลุกโชน โปรยใสศีรษะตนเอง
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อีกคนหนึ่งทุบศีรษะของตนดวยคอนเหล็ก สวน
คนที่เปนหญิง เอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือด
ของตนเอง สวนทานกินคูถอันเปนของไมสะอาด
ไมนา ปรารถนา นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุสานิ ไดแก ขาวรีบ. บทวา
เอโก แปลวา ผูหนึ่ง. บทวา สาลึ แปลวา ขาวสาลี. จริงอยู
บทวา สาลึ นี้ เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
อธิบายวา โปรยแกลบแหงขาวสาลี ที่ไฟลุกโชนลงบนศีรษะของตน.
บทวา ปุนาปโร ตัดเปน ปุน อปโร แปลวา อีกคนหนึ่ง. จริงอยู
ทานกลาวหมายถึงผูตัดศีรษะมารดาแลวเอาฆอนเหล็กตีศีรษะ
ตนเองจนถึงศีรษะแตก. บทวา สกมสสโลหิต มีวาจาประกอบ
ความวา ยอมกินเนื้อหลัง และเลือดของตนเอง. บทวา อกนฺต
แปลวา ไมนาชอบใจ คือ นาเกลียด. บทวา กิสฺส อย วิปาโก
ความวา นี้เปนผลแหงบาปกรรมชนิดไหน ซึ่งพวกทานเสวย ณ
บัดนี้.
เมื่อพระเถระถามถึงกรรมที่ชนเหลานั้น กระทําอยางนี้
ภริยาของพอคาโกง เมื่อจะแจงถึงกรรมที่ชนทั้งหมดนั้นกระทําไว
จึงไดกลาวคาถาวา :เมื่อกอน ผูนเี้ ปนบุตรของดิฉัน ไดตีดิฉัน
เปนมารดา ผูนี้เปนสามีของดิฉัน เปนพอคาโกง
ขาวเปลือกปนแกลบ ผูนี้เปนลูกสะใภของดิฉัน
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ลักกินเนื้อแลว กลับหลอกลวงดวยมุสาวาท
ดิฉันเมื่อเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก เปนหญิง
แมเรือน เปนใหญแกสกุลทั้งปวง เมื่อสิ่งของมี
อยู เหลายาจกขอแลว เก็บซอนไวเสีย ไมไดให
อะไร ๆ จากของที่มีอยูเลยปกปดไวดวยมุสาวาท
วา ของนีไ้ มมีในเรือนของเรา ถาเราปกปดของ
ที่มีไวไซร ขอคูถจงเปนอาหารของเรา ภัตรแหง
ขาวสาลีอันมีกลิ่นหอม ยอมกลับกลายเปนคูถ
เพราะวิบากแหงกรรม คือมุสาวาทของดิฉัน ก็
กรรมทั้งหลายไมไรผล กรรมนั้นยอมไมสาบสูญ เพราะฉะนั้น ดิฉนั จึงกินและดื่มแตมูตรคูถ
อันมีกลิ่นเหม็น มีหนอน.
นางเปรตเมื่อจะแสดงถึงบุตรจึงไดกลาววา อย ในคาถานั้น.
บทวา หึสติ แปลวา ใชกําลังเบียดเบียน อธิบายวา ใชไมฆอนตี.
บทวา กูฏวาณิโช แปลวา พอคาเลวทราม อธิบายวา ทําการคาดวย
การหลอกลวง. บทวา มสานิ ขาทิตฺวา ความวา กินเนื้อทีท่ ั่วไป
ก็คนเหลาอื่นแลว หลอกลวงชนเหลานั้น ดวยมุสาวาทวา เรา
ไมไดกิน.
บทวา อคารินี ไดแก หญิงแมเจาเรือน. บทวา สนฺเตสุ
ความวา เมือ่ เครื่องอุปกรณที่ชนเหลาอื่นขอยังมีอยูนั่นแล. บทวา
ปริคุหามิ แปลวา ปกปด. จริงอยู คําวา ปริคุหามิ นี้ ทานกลาว
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ดวยกาลวิปลาส. บทวา มา จ กิฺจิ อิโต อท ความวา เราไมได
ใหแมเพียงสิ่งอะไร ๆ จากสิ่งอันเปนของของเรานี้ แกชนเหลาอื่น
ผูตองการ. บทวา ฉาเทมิ ความวา ปกปดดวยมุสาวาทวา สิ่งนี้
ไมมีอยูในเรือนของเรา.
บทวา คูถ เม ปริวตฺตติ ความวา ขาวสาลีมีกลิ่นหอม
ยอมเปลี่ยนไป คือ แปรไปโดยความเปนคูถ ดวยอํานาจกรรม
ของเรา. บทวา อวฺฌานิ แปลวา ไมสูญเปลา คือ ไมไรผล.
บทวา น หิ กมฺม วินสฺสติ ความวา กรรมตามที่ตนไดสั่งสมไว
ยังไมใหผล จะไมสูญไปไหนเลย. บทวา กิมิน ไดแก มีหนอน
คือ เกิดเปนหมูหนอนขึ้น. บทวา มีฬฺห แปลวา คูถ. คําที่เหลือ
งายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.
พระเถระ ครั้นสดับคําของนางเปรตนั้นอยางนี้แลว จึงได
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงการทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุแลว จึงทรงแสดงธรรม
แกบริษัทผูถึงพรอมแลว. เทศนานั้น ไดมีประโยชนแกมหาชน
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาภุสเปตวัตถุที่ ๔
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๕. กุมารเปตวัตถุ

วาดวยเด็กพูดวาจาหยาบเปนบาปได
เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น พระสังคีติกาจารยไดกลาว
คาถา ๗ คาถาความวา
[๑๑๕] พระญาณของพระสุคตศาสดานาอัศจรรย
เปนเหตุใหพระองคทรงพยากรณบุคคลไดอยาง
ถูกตองวา บุคคลบางคนมีบุญมาก บางคนมีบญ
ุ
นอย คฤหบดีผูนี้เมื่อยังเปนเด็ก ถูกเขาทิ้งไวใน
ปาชา เปนอยูไดดวยน้ํานมจากนิ้วมือตลอดราตรี
ยักษและภูตปศาจ หรืองูเล็กงูใหญ ก็ไมเบียดเบียนเด็กผูมีบุญอันไดทําไวแลว แมสุนัข
ทั้งหลายก็พากันมาเลียเทาทั้งสองของเด็กนี้
ฝูงเหยี่ยวและสุนัขจิ้งจอก ก็พากันมาเดิน
เวียนรักษา ฝูงนกก็พากันมาคาบเอามลทิน
ครรภไปทิ้ง สวนฝูงกาพากันมานําเอานี้ตา
เด็กนี้ หรือใคร ๆ ที่จะทําเมล็ดพรรณผักกาด
ใหเปนยามิไดมี และไมไดถือเอาการประกอบ
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ฤกษยามทั้งไมไดเรี่ยรายซึ่งขาวเปลือกทั้งปวง
พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว
มีพระปญญากวางขวาง ไดทอดพระเนตรเห็น
เด็กอันบุคคลนํามาทิ้งไวในปาชาในราตรี ผูถึง
แลวซึ่งความทุกขอยางยิง่ เชนนี้ เหมือนกอน
แหงเนยใสหวั่นไหวอยู มีความสงสัยวารอดหรือ
ไมรอดหนอ เหลืออยูแตสักวาชีวิต ครั้นแลวได
พยากรณวา เด็กคนนี้จักเปนผูมีตระกูลสูง มี
โภคสมบัติในพระนครนี้.
พวกอุบาสกผูยืนอยูในที่ใกลพระศาสดาทูลถามวา :อะไรเปนวัตรเปนพรหมจรรยของเขา นี้
เปนวิบากแหงวัตรหรือพรหมจรรยที่เขาประพฤติ
แลวเชนไร เขาถึงความพินาศเชนนี้แลว จักเสวย
ความสําเร็จเชนนั้นเพราะกรรมอะไร.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงพยากรณวา:เมื่อกอน มหาชนทําการบูชาอยางโอฬาร
แกภกิ ษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน เด็กนั้น
มิไดมีจิตเอื้อเฟอในการบูชา ไดกลาววาจาหยาบ
คายอันมิใชของสัตบุรุษ ภายหลังเด็กนั้นอันมารดา
ตักเตือนใหกลับความวิตกอันลามกนั้นแลว กลับ
ไดปติและความเลื่อมใส ไดบํารุงพระตถาคต
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ซึ่งประทับอยู ณ วิหารเชตวัน ดวยขาวยาคู
๗ วัน ขอนั้นเปนวัตรเปนพรหมจรรยของเขา
นี้เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยที่เขาประพฤติแลวนั้น เขาถึงความพินาศเชนนั้นแลว จัก
ไดความสําเร็จเชนนั้น เขาตั้งอยูในมนุษยโลกนี้
สิ้นรอยป เปนผูพรั่งพรอมดวยกามคุณทั้งปวง
เมื่อตายไปจักเขาถึงความเปนสหายแหงทาว
วาสวะ ในสัมปรายภพ.
จบ กุมารเปตวัตถุที่ ๕
อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๕
เรื่องแหงกุมารเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา อจฺเฉรรูป สุคตสฺส
าณ ดังนี้. เรื่องนั้นมีอุปุปตติเหตุเปนอยางไร.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี อุบาสกและอุบาสิกาเปนอันมาก
เปนหมูกันโดยธรรม สรางมณฑปหลังใหญไวในพระนคร ประดับ
มณฑปนั้นดวยผานานาพรรณ นิมนตพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ
มาแตเชาตรู ใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานนั่งบนอาสนะ
ที่ลาดดวยเครื่องลาดอยางดีควรแกคามาก บูชาดวยสักการะมี
ของหอมและดอกไมเปนตนแลว ใหมหาทานเปนไป. บุรษุ คนหนึ่ง
มีจิตถูกมลทินคือความตระหนี้กลุมรุม พอเห็นดังนั้น ทนตอสักการะ
นั้นไมได จึงกลาวอยางนี้วา สิ่งทั้งหมดนี้ ทิ้งเสียที่กองหยากเหยื่อ
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ยังจะดีกวา กวาการที่จะถวายแกสมณะโลนเหลานี้ ซึ่งหาดีมิได
เลย. พวกอุบาสกอุบาสิกาไดฟงดังนั้น เกิดความสลดใจพากันคิดวา
การที่บุรุษนี้ขวนขวายสรางกรรมชั่ว อันเปนเหตุใหผิดในภิกษุ
สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานถึงอยางนี้ จัดวาเปนกรรมอันหนัก
หนอ ดังนี้แลว จึงไดบอกเรื่องนั้น แกมารดาของเขาแลวกลาววา
ไป เธอจงไปขอขมาโทษพระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยพระสงฆ
สาวก. มารดารับคําแลว เมื่อจะขูบุตรใหยินยอม จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา และเยี่ยมภิกษุสงฆ แสดงโทษที่บุตรกระทํา
ไวใหขมาโทษแลว ไดกระทําการบูชา ดวยการถวายขาวยาคู
ตลอด ๗ วัน แดพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ. เพราะฉะนั้น
ไมนานนักบุตรก็ทํากาละ บังเกิดในทองของหญิงแพศยา. ผูเลี้ยง
ชีพดวยกรรมที่เศราหมอง. ก็พอบุตรเกิดขึ้นเทานั้น มารดารูวา
เปนเด็กชาย ก็ใหเขาไปทิ้งเสียที่ปาชา. บุตรนั้น อันพลังแหงบุญของ
ตนคุมครองรักษาไวในที่นั้น ไมถกู อะไร ๆ เบียดเบียน จึงหลับ
เปนสุขเหมือนหลับที่ตักของมารดา. สวนอาจารยบางพวกกลาววา
เทวดาพากันรับคุมครองรักษาบุตรนั้นไว.
ครั้นเวลาใกลรุง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ทอดพระเนตร
เห็นเด็กนั้นที่ถูกทอดทิ้งไวที่ปาชา จงไดเสด็จไปยังปาชา ในเวลา
พระอาทิตยขึ้น. มหาชนประชุมกันวา พระศาสดาเสด็จมาในที่นี้
เห็นจะมีเหตุอะไรในที่นี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกบริษัทผู
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ประชุมกันแลววา เด็กคนนี้ไมมีใครรูจัก บัดนี้ถูกทอดทิ้งไวใน
ปาชา ไรทพี่ ึ่งก็จริง ถึงอยางนั้น เด็กนั้นก็จักไดรับสมบัติอัน
โอฬาร ในอนาคต ปจจุบัน และอภิสัมปรายภพแลว ถูกพวกมนุษย
เหลานั้น ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในชาติปางกอน เด็กคนนี้
ทํากรรมอะไรไว ดังนี้จึงทรงประกาศ กรรมที่เด็กกระทําไว และ
สมบัติที่เด็กพึงไดรับในอนาคต โดยนัยเปนตนวา :หมูชนไดกระทําการบูชาอยางโอฬาร
แกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แต
จิตของเด็กนั้นกลับกลายเปนอยางอื่น จึงไดกลาว
วาจาหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษดังนี้แลว
จึงแสดงธรรมอันเหมาะสมแกอัธยาศัยของบริษัทที่พากันมา
ประชุมแลว จึงไดตรัสพระธรรมเทศนาที่พระองคทรงยกขึ้นแสดง
ดวยพระองคเองในเบื้องบน. ในเวลาจบสัจจะ สัตว ๘๔,๐๐๐ ได
ตรัสรูธรรม. ก็กฏมพีคนหนึ่ง ผูมีทรัพย ๘๐ โกฏิ ไดรับเด็กนั้น
ตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา เปนบุตรของเรา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําริวา เด็กนี้ อันบุญกรรมมีประมาณเทานี้
รักษาไวแลว และมหาชนพากันกระทําการอนุเคราะห ดังนี้แลว จึง
เสด็จไปยังพระวิหาร.
สมัยตอมา เมื่อกฏมพีนั้น ทํากาละแลว เธอก็ปกครองทรัพย
ที่กฏมพีนั้นมอบใหเก็บรวมทรัพยไว ไดเปนคฤหบดี มีสมบัติ
มากในพระนครนั้นเอง ไดเปนผูยินดีในการใหทานเปนตน. ภายหลัง
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วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา นาอัศจรรย
พระศาสดาเปนผูอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย เด็กชือ่ แมนั้น ในกาลนั้น
เปนคนอนาถา แตบัดนี้เสวยสมบัติมาก และกระทําอยางโอฬาร
พระศาสดา ทรงสดับดังนั้นแลว ทรงพยากรณวา ภิกษุทั้งหลาย
มิใชเธอจะมีสมบัติแตเพียงเทานี้ โดยที่แท ในเวลาสิ้นอายุ จัก
บังเกิด เปนโอรสของทาวสักกเทวราช ในภพชั้นดาวดึงส และจัก
ไดสมบัติอันเปนทิพย. ภิกษุทั้งหลายและมหาชน ไดฟงดังนั้นแลว
คิดวาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ผูเห็นกาลไกล ทรง
สดับเหตุนั้นแลว เสด็จไป เมื่อเขาพอเกิดมาเทานั้นก็ถูกทิ้งใน
ปาชาผีดิบ เสด็จไปในที่นั้น กระทําการสงเคราะหเธอดังนี้แลว
จึงพากันชมเชยญาณพิเศษของพระศาสดา แลวไดกราบทูลประวัติ
ของเด็กนั้นในอัตภาพนั้น. พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย เมื่อจะแสดง
ความนั้น จึงไดกลาวคาถา ๖ คาถาวา :พระญาณของพระสุคตศาสดานาอัศจรรย
เปนเหตุใหพระองคทรงพยากรณบุคคลวา บุคคล
บางคนมีบุญมาก บางคนมีบญ
ุ นอย. กุมารนี้ถูก
ทอดทิ้งในปาชาเปนอยูไดดวยน้ํานมจากนิ้วมือ
ตลอดราตรี ยักษและภูตปศาจ หรืองูเล็ก งูใหญ
ก็ไมเบียดเบียนเด็กผูมีบุญอันไดทําไวแลว แม
สุนัขทั้งหลายก็พากันมาเลียเล็บเทาทั้งสองของ
เด็กนี้ ฝูงกาและสุนัขจิ้งจอกก็พากันมาเดินเวียน
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รักษา ฝูงนกก็พากันมาคาบเอามลทินครรภไปทิ้ง
สวนฝูงกาพากันมาเอาขี้ตาไปทิ้ง มนุษยและ
อมนุษยไร ๆ มิไดจัดแจงรักษาเด็กนี้ หรือใคร ๆ
ที่จะทําเมล็ดพรรณผักกาดใหเปนยามิไดมี และ
ไมไดถือเอาการประกอบฤกษยาม ทัง้ ไมไดเรี่ยรายซึ่งขาวเปลือกทั้งปวง พระผูม พี ระภาคเจา
อันเทวดาและมนุษยบชู าแลว มีพระปญญา
กวางขวาง ไดทอดพระเนตรเห็นเด็กอันบุคลล
นํามาทิ้งไวในปาชาในราตรี ผูถึงซึ่งความทุกข
อยางยิ่งเชนนี้ เหมือนกอนเนยใสหวั่นไหวอยู
มีความสงสัยวา รอดหรือไมรอด เหลืออยูแตสกั
วาชีวิต ครัน้ ไดรับพยากรณวา เด็กนี้จักเปนผูมี
สกุลสูง มีโภคสมบัติในพระนครนี้
พวกอุบาสกผูยืนอยูในที่ใกลพระศาสดาทูลถามวา
อะไรเปนวัตรเปนพรหมจรรยของเขา
นี้เปนวิบากแหงวัตรหรือพรหมจรรย ที่เขา
ประพฤติแลวเชนไร เขาถึงความพินาศเชนนี้แลว
จักเสวยความสําเร็จเชนนั้น เพราะกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺเฉรรูป ไดแก มีสภาวะนา
อัศจรรย. บทวา สุคตสฺส าณ ไดแก พระญาณแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาอันไมทั่วไปกับสาวกอื่น ซึ่งทานกลาวหมายเอาพระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 406

สัพพัญุตญาณมีอาสยานุสยญาณเปนตนเทานั้น. เพื่อจะเลี่ยง
คําถามวา พระญาณนี้นั้น ไมเปนวิสัยของพระสาวกอื่น เปนอยางไร
จึงกลาววา พระศาสดาทรงพยากรณตามชั้นของบุคคล. ดวยคํานั้น
ทานแสดงวา ความที่พระญาณเปนภาวะนาอัศจรรย ยอมรูไดดวย
เทศนาของพระศาสดาเทานั้น.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงพยากรณ พระองคจงตรัสวา บุคคล
บางคนมีบุญมาก บางคนมีบุญนอย ดังนี้. ความแหงคํานั้นมีอธิบาย
ดังนี้วา บุคคลบางพวกในโลกนี้ มีกศุ ลธรรมมาก เปนผูเสื่อมจาก
ชาติเปนตน ดวยอํานาจอกุศลที่ตนไดแลวเปนปจจัยก็มี บางพวกมี
มีบุญนอยก็มี บางพวกมีบุญธรรมนอยกวาก็มี เปนผูรุงเรือง เพราะความเปนบุญรุงเรืองมากดวยเหตุมีเขตุตสมบัติเปนตน ก็มี.
บทวา สิวถิกาย แปลวา ในปาชา. บทวา อวฺคุฏเสนฺเหน
ไดแก ดวยน้ํานมอันไหลออกจากนิ้วมือ อธิบายวา ดวยน้ํานม
อันไหลออกจากนิ้วมือของเทวดา. บทวา น ยกฺขภูตา น สรีสปา วา
ความวา สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมวาจะเปนปศาจภูต ยักขภูต
หรืองูใหญนอยที่เที่ยวไป หรือเดินไป ไมพึงเบียดเบียน คือไมพึง
ทําราย.
บทวา ปลิหึสุ ปาเท ความวา เลียเทาทั้งสองดวยลิ้นของตน.
บทวา ธงฺกา แปลวา พวกเหยี่ยว. บทวา ปริวตฺตยนฺติ ความวา
เที่ยวเวียนรักษาไป ๆ มา ๆ เพื่อใหรูวาไมมีโรควา ใคร ๆ อยาพึง
เบียดเบียนกุมารนั้นเลย. บทวา คพฺภาสย แปลวา มลทิลครรภ.
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บทวา ปกฺขคิ ณา ไดแก ฝูงนกมีแรง และเหยี่ยวเปนตน. บทวา
หรนฺติ แปลวา ขจัดไป. บทวา อกฺขมิ ูล ไดแก ขี้ตา.
บทวา เกจิ ไดแก พวกเปนมนุษย แตอมนุษยจัดแจงรักษา.
บทวา โอสธ ไดแก ยาอันบําบัดโรคในกาลนั้น และกาลตอไป.
ดวยบทวา สาสปธูปน วา ทานแสดงวา ผูทจี่ ะทํายาดวยเมล็ด
พรรณผักกาด เพื่อจะรักษาเด็กผูแรกเกิดนั้น ไมมี. บทวา
นตฺขตฺตโยคมฺป น อคฺคเหสุ ความวา ไมยึดเอาแมดวยการประกอบ
ฤกษ, อธิบายวา ใคร ๆ ไมกระทํากรรมแรกเกิดใหแกเธออยางนี้
วา เด็กนี้เกิดในฤกษโนน ดีถิโนน ครูโนน. บทวา น สพฺพธฺานิป
อากิรึสุ ความวา เมื่อจะกระทํามงคล ไมไดกระทําขาวเปลือกมี
ขาวสาลีเปนตนอันเจือดวยน้ํามันเมล็ดพรรณผักกาดที่เขาประกอบ
ใหเปนยาแกเด็กนั้น.
บทวา เอตาทิส แปลวา เห็นปานนั้น. บทวา อุตฺตมกิจฉฺ ปตฺต
ความวา ไดรับความยากอยางยิ่ง คือ ไดรับทุกขอยางยิ่ง. บทวา
รตฺตาภต ไดแก ที่เขานํามาในราตรี. บทวา โนนีตปณฺฑ วิย ไดแก
เสมือนกับกอนเนยใส, ทานกลาวอยางนั้น เพราะเปนเพียงชิ้นเนื้อ.
บทวา ปเวธมาน ไดแก สั่นอยูโดยภาวะที่มีกําลังนอย. บทวา
สสย ความวา ชื่อวามีความสงสัย เพราะมีความสงสัยวา เขาจะ
มีชีวิตอยูหรือไมหนอ. บทวา ชีวิตสาวเสส ไดแก เหลืออยูแ ตเพียง
ชีวิตอยางเดียว เพราะไมมีทรัพยอันเปนเหตุดํารงชีวิต.
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บทวา อคฺคกุลิโก ภวิสฺสติ โภคโต จ ความวา จักเปนผู
มีสกุลสูง คือ มีสกุลสูงสุดอันมีโภคะเปนเหตุ คือดวยอํานาจโภคะ.
คาถาวา กิสฺส วต เปนตนนี้ พึงทราบวา อุบาสกผูอยูใน
สํานักของพระศาสดากราบทูลดวยอํานาจคําถามถึงกรรมที่เขา
ทําไว และคาถานั้นแลอุบาสกผูประชุมกันอยูในปาชาไดกลาวไว
แลว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิสสฺ แปลวา พึงเปนกรรมอะไร.
บทวา วต ไดแก การสมาทานวัตร. บทวา กิสฺส มีวาจาประกอบ
การเปลี่ยนวิภัติอีกวา วัตรและพรหมจรรยที่เธอสั่งสมไวดีเชนไร.
บทวา เอตาทิส ความวา ชื่อวาเห็นปานนั้น เพราะเกิดในทอง
หญิงแพศยา ถูกทอดทิ้งในปาชา. บทวา พฺยสน แปลวา ความพินาศ.
บทวา เอตาทิส แปลวา เห็นปานนั้น, อธิบายวา มีประการดังกลาว
แลว โดยนัยมีอาทิวา เปนอยูตลอดราตรีดวยน้ํานมที่ไหลออกจาก
นิ้วมือ และโดยนัยมีอาทิวา เด็กนีจ้ ักมีสกุลสูงแหงนครนี้. บทวา
อิทฺธึ ไดแก เทวฤทธิ์ อธิบายวา ทิพยสมบัติ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ถูกอุบาสกเหลานั้นทูลถามแลว
ไดทรงพยากรณในเวลานั้น โดยประการที่พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลายเมื่อจะแสดงไดกลาวคาถา ๔ คาถาวา :มหาชนไดทําการบูชาอยางโอฬาร แก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน เด็กนั้น
ไดมีจิตเอื้อเฟอในการบูชา ไดกลาววาจาหยาบคายอันมิใชของสัตบุรุษ ภายหลังเด็กนั้นอัน
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มารดาตักเตือนใหกลับความวิตกอันลามกนั้น
แลว กลับไดปติและความเลื่อมใส ไดบํารุง
พระตถาคต ซึ่งประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร
ดวยขาวยาคู ๗ วัน ขอนั้นเปนวัตรเปนพรหมจรรยของเขา นี้เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยที่เขาประพฤติแลวนั้น เขาถึงความพินาศ
เชนนี้แลว จักไดความสําเร็จเชนนั้น เขาตั้งอยู
ในมนุษยโลกนี้ สิ้น ๑๐๐ ป เปนผูพรั่งพรอม
ดวยกายคุณทั้งปวง เมื่อตายไปจักเขาถึงความ
เปนสหายแหงทาววาสวะในสัมปรายภพ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชนตา ไดแก หมูช น อธิบายวา
คณะแหงอุบาสก. บทวา ตตฺร ไดแก ในการบูชานั้น. บทวา
อสฺส ไดแก ของทารกนั้น. บทวา จิตฺตสฺสหุ อฺถตฺต ความวา
ในภพกอน จิตของเขามีภาวะเปนอยางอื่น คือ ไมเอื้อเฟอ ไมเคารพ
ไมมีปติ. บทวา อสพฺภ ไดแก ไดกลาววาจาหยาบอันไมควรที่จะฟง
ในที่ประชุมแหงสาธุชน.
บทวา โส ไดแก เด็กนี้นั้น. บทวา ต วิตกฺก ไดแก วิตก
อันลามกนั้น. บทวา ปวิโนทยิตฺวา ไดแก สงบระงับดวยสัญญัติ
ที่มารดากระทํา. บทวา ปตึ ปสาท ปฏิลทฺธา ไดแก กลับได คือ
ทําปติและความเลื่อมใสใหเกิด. บทวา ผาคุยา อุปฏาสิ ไดแก บํารุง
ดวยการถวายขาวยาคู. บทวา สตฺตรตฺต แปลวา ตลอด ๗ วัน.
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บทวา ตสฺส วต ต ปน พฺรหฺมจริย ความวา ความเลื่อมใส
และการใหแหงจิตของตนซึ่งมีประการยังเรากลาวในหนหลังนั้น
เปนวัตรและเปนพรหมจรรยของบุคคลนี้ อธิบายวา ไมมีสิ่งไรอื่น.
บทวา ตฺวาน ความวา ตั้งอยูในมนุษยโลกนี้แหละจนสิ้น
อายุ. บทวา อภิสมฺปราย ไดแก ในภพใหม. บทวา สหพฺยต
คจฺฉติ วาสวสฺส ไดแก จักเขาถึงความเปนสหาย โดยความเปน
บุตรแหงทาวสักกะจอมเทพ. ก็คําวา สหพฺยต คจฺฉติ วาสวสฺส
นี้ เปนคําปจจุบันกาล ใชในอรรถอันเปนอนาคต. คําที่เหลือในบท
ทั้งปวงงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๕
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๖. เสรินีเปติวัตถุ

วาดวยคนตระหนี่ไปเกิดเปนเปรต
อุบาสกคนหนึ่งถามนางเปรตเสรินีวา
[๑๑๖] ทานเปลือยกาย มีผิวพรรณนาเกลียด ซูบ
ผอม สพรัง่ ไปดวยเสนเอ็น ผอมยิง่ นักจนเห็น
แตซี่โครง ทานเปนใคร มายืนอยูที่นี้.
นางเปรตเสรินีตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ตกทุกข
เกิดในยมโลก ทํากรรมอันลามกไว จึงจากโลกนี้
ไปสูเปตโลก.
อุบาสกถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา
ใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรมอะไร ทานจึงจาก
โลกนี้ไปสูเปตโลก.
นางเปรตเสรินีตอบวา
เมื่อสมณพราหมณทั้งหลายผูเปนที่พึ่งอัน
หาโทษมิได มีอยู ดิฉันถูกความตระหนี่ครอบงํา
จึงไมสั่งสมบูรณแมเพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรม
มีอยู ไมทําที่พึ่งแกตน ดิฉันหิวน้ํา เขาไปใกล
แมน้ํา แมนา้ํ กลับวางเปลาไป ในเวลารอน ดิฉัน
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เขาไปสูรมไม รมไมกลับกลายเปนแดดไป ทั้ง
ลมก็กลับกลายเปนเปลวไฟเผารางกายของดิฉัน
ฟุง ไป ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันควรจะเสวยทุกข
มีความกระหายเปนตน ตามที่กลาวมาแลวนี้
และทุกขอยางอื่นอันชั่วชาทารุณกวานั้น ทานไป
ถึงหัตถินีนครแลว ขอชวยบอกแกมารดาของ
ดิฉันวา เราเห็นธิดาของทานตกทุกข เกิดใน
ยมโลก เขาจากโลกนี้ไปสูเปตโลก เพราะทําบาป
กรรมไว ทรัพยของดิฉันมีอยู ๔ แสน ดิฉันซอน
ไวภายใตเตียง ไมไดบอกใคร ๆ ขอมารดาของ
ดิฉันจงถือเอาทรัพยจากที่ซอนไวนั้น ใหทานบาง
เลี้ยงชีวิตบาง ครั้นใหทานแลว ขอจงอุทิศสวน
บุญมาใหแกดฉิ ันบาง เมื่อนั้นจะมีความสุข สําเร็จ
ความประสงคทั้งปวง อุบาสกนั้นรับคําของ
นางเปรตเสรินีแลวกลับไปสูหัตถินีนคร บอก
แกมารดาของนางวา ขาพเจาเห็นนางเสรินีธิดา
ของทาน เขาตกทุกข เกิดในยมโลก เพราะไดทํา
กรรมชั่วไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก นางไดสั่ง
ฉันในที่นั้นวา ทานไปถึงหัตถินีนครแลว จงบอก
แกมารดาของดิฉันดวยวา ธิดาของทานเราเห็น
แลว ตกทุกข เกิดอยูในยมโลก เพราะทํากรรม
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ชั่วไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก ทรัพยของดิฉัน
มีอยู ๔ แสน ดิฉนั ซอนไวภายใตเตียงไมไดบอก
ใคร ๆ ขอมารดาของดิฉันจงถือเอาทรัพยจากที่
ซอนนั้นมาใหทานบาง เลี้ยงชีวิตบาง ครั้นให
ทานแลวขอจงอุทศิ สวนบุญไปใหแกดิฉัน เมื่อนั้น
ดิฉันจักมีความสุขสําเร็จความประสงคทั้งปวง
ก็มารดาของนางเปรตเสรินีนั้น ถือเอาทรัพยที่
นางเปรตเสรินีซอนไวนั้นมาใหทาน ครัน้ แลว
อุทิศสวนบุญไปใหนางเปรตเสรินี นางเปรตเสรินี
เปนผูมีความสุขแมมารดาของนางก็เปนอยูสบาย.
จบ เสรินีเปติวัตถุที่ ๖
อรรถกถาเสรินีเปติวัตถุที่ ๖
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภนางเสรินีเปรต จึงไดตรัสพระคาถามีคําเริ่มตนวา นคฺคา
ทฺพฺพณฺณรูปาสิ ดังนี้.
ไดยินวาในหัตถินีบุรี ในแควนกุรุรัฐ มีหญิงคนหนึ่งชื่อวา
เสรินี ไดเปนผูอาศัยรูปเลี้ยงชีวิต. ก็ภิกษุทั้งหลายจากที่นั้น ๆ
ไดมาประชุมกันในหัตถินีบุรีนั้น เพื่อตองการทําอุโบสถ. ไดมี
ภิกษุจํานวนมากมาประชุมกันอีก. มนุษยทั้งหลายเห็นดังนั้น
จึงจัดเตรียมเครื่องอุปกรณในการบําเพ็ญทานเปนอันมาก มีเมล็ดงา
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และขาวสารเปนตน และมีเนยใส เนยขน และน้ําผึ้งเปนตน บําเพ็ญ
มหาทาน. ก็สมัยนั้น นางคณิกาคนนั้นไมมีศรัทธาไมมีความเลื่อมใส
จิตถูกกลุมรุมดวยมลทินคือความตระหนี่ แมจะถูกพวกมนุษย
เหลานั้นใหกําลังใจวา มาซิเธอ กอนอื่นจงอนุโมทนาทานนี้ ก็
ประกาศยืนยันความไมเลื่อมใสแกมนุษยเหลานั้นวา จะประโยชน
อะไรดวยทานที่ใหแกพวกสมณะโลน การบริจาคสิ่งของมีประมาณ
เล็กนอย จักมีแตไหน.
สมัยตอมา นางทํากาละแลว บังเกิดเปนเปรต ที่หลังคู แหง
ปจจันตนครแหงหนึ่ง. ลําดับนั้น อุบาสกชาวเมืองหัตถินีบุรีคนหนึ่ง
ไปยังนครนั้นเพื่อการคา ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ไดไปยังหลังคู
ดวยประโยชนเชนนั้น. นางเห็นเขาที่นั้น ก็จําไดเปนคนเปลือย
มีรางกายเหลือเพียงหนังหุมกระดูก เห็นเขานาสะพึงกลัวยิ่งนัก
ไดยินแสดงตนอยูในที่ไมไกล. อุบาสกนั้น เห็นนางนั้นกลัว ถาม
เปนคาถาวา :ทานเปลือยกาย มีรูปพรรณนาเกลียด ซูบ
ผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูกอนนางผูซูบผอม
จนเห็นแตซี่โครง ทานเปนใครหนอ มายืนอยูที่นี้.
ฝายนางเปรต จึงประกาศตนแกอุบาสกนั้นดวยคาถาวา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ตกทุกข
ไดยาก เกิดในยมโลก ทํากรรมอันลามกไว จึง
จากโลกนี้ ไปสูเปตโลก.
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นางถูกอุบาสกนั้น ถามถึงกรรมที่ตนกระทําดวยคาถาอีกวา :ทานทํากรรมชั่วอะไรไว ดวยกาย วาจา
และใจ หรือ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร ทานจึง
จากโลกนี้ไปสูเปตโลก
จึงบอกกรรมที่ตนกระทําไว และประโยชนที่เขาพึงกระทํา
ใหแกตนอีก ดวยคาถา ๖ คาถานี้วา :ดิฉัน ไดคนทาทรัพยมาไดกึ่งมาสก ในที่
ที่ไมมีใครหวงหาม เมื่อไทยธรรมมีอยู ดิฉันไม
ไดกระทําที่พึ่งแกตนไว ดิฉันกระหายน้ํา เขาไป
ยังแมน้ํา แมน้ําก็กลับวางเปลาไป ในเวลารอน
ดิฉันเขาไปยังรมไม รมไมกลับกลายเปนแดดไป
ทั้งลมก็กลับกลายเปนเปลวไฟไป เผารางของ
ดิฉันฟุงไป ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันควรจะเสวย
ทุกขมีความกระหายเปนตน ตามที่ทานกลาว
แลวนี้ และทุกขอยางอื่นอันชั่วชาทารุณกวานั้น
ทานไปถึงหัตถินีนครแลว ขอชวยบอกแกมารดา
ดิฉันวา เราเห็นธิดาของทานตกทุกข เกิดใน
ยมโลก เขาจากโลกนี้ไปยังเปตโลก เพราะทํา
บาปกรรมไว ทรัพยของดิฉันมีอยู ๔๐๐,๐๐๐
ดิฉันซอนไวภายใตเตียง ไมไดบอกแกใคร ๆ
ขอมารดาของดิฉัน จงถือเอาทรัพยจากที่ซอนไว
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นั้นเถิด ใหทานบาง เลี้ยงชีวติ บาง ครั้นใหทาน
แลว ขอจงอุทิศสวนบุญมาใหแกดิฉันบาง เมื่อนั้น
ดิฉันก็จะมีความสุข สําเร็จความประสงคทั้งปวง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนาวเฏสุ ติตฺเถสุ ความวา
ในถิ่นที่เปนทาของแมน้ํา และสระน้าํ เปนตน ที่ใคร ๆ ไมหวงหาม
คือ ในที่ทพี่ วกมนุษยอาบและทํากิจดวยน้ําเชนนั้น. บทวา วิจินึ
อฑฺฒมาสก ความวา ดิฉันถูกความโลภครอบงํา คนหา คือแสวงหา
ไดทรัพยเพียงกึ่งมาสก ดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงไดอะไร
สักอยางหนึ่ง ในที่นี้ ที่พวกมนุษยวางลืมไว. อีกอยางหนึ่ง บทวา
อนาวเฏสุ ติตฺเถสุ ความวา เมื่อสมณพราหมณ อันเปนที่พึ่ง
ของสัตวทั้งหลาย โดยความเปนเหตุแหงความบริสุทธิ์อันเนื่องดวย
ความพยายามของปวงสัตว ซึ่งไมมีใครหวงหาม โดยการเขาไปหา
มีอยู. บทวา วิจินึ อฑฺฒมาสก ความวา ดิฉันมีจิตถูกมลทินคือ
ความตระหนี่กลุมรุม จึงไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ จึงเก็บทรัพย
ไวเปนพิเศษกึ่งมาสก จึงไมสั่งสมบุญไว. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา เมือ่ ไทยธรรมมีอยู ดิฉัน จึงไมไดทําที่พึ่งแกตน ดังนี้
เปนตน.
บทวา ตสิตา ไดแก ผูกระหายแลว. บทวา ริตฺตกา
ความวา แมน้ําที่กาพอจะพึงดื่มได ไหลไปอยู ก็กลับกลายเปน
แมน้ําวางเปลาจากน้ํา มีเพียงทราย เพราะกรรมชั่วของดิฉัน.
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บทวา อุณฺเหสุ ไดแก ในฤดูรอน. บทวา อาตโป ปริวตฺตติ
ความวา ที่ที่มีรมเงา เมื่อดิฉันเขาไป ก็กลับกลายเปนแดดไป.
บทวา อคฺคิวณฺโณ ไดแก มีสัมผัสเชนกับไฟ. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา แผดเผาฟุงตลบไป ดังนี้เปนตน. นางเปรต
เรียกอุบาสกนั้น ดวยความเคารพวา ภนฺเต ในบทวา เอตฺจ ภนฺเต
อรหามิ นี้ อธิบายวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ดิฉัน สมควรเสวยทุกข
อันเกิดแตความกระหาย เปนตน ตามที่กลาวแลวนี้ และทุกขอยางอื่น
อันลามก ทารุณ กวานัน้ เพราะดิฉันไดกระทํากรรมชั่ว อันเกิด
แตการกระทํานั้น. บทวา วชฺเชสิ แปลวา พึงกลาว.
บทวา เอตฺถ นิกฺขิตตฺ  อนกฺขาต ความวา ดิฉันไมไดบอกวา
ทรัพยมีประมาณเทานี้ เก็บไวในที่นี้. บัดนี้ นางเปรตเมื่อจะแสดง
ปริมาณของทรัพยนั้น จึงกลาววา ทรัพย ๔๐๐,๐๐๐ ดิฉันไดเก็บ
ซอนไวภายใตเตียง ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ปลฺลงฺกสฺส ไดแกบัลลังกอันเปนที่นอนของตนในกาลกอน. บทวา
ตโต ความวา ขอมารดา จึงถือเอาทรัพยสวนหนึ่ง จากทรัพยที่
ดิฉันฝงไว แลวจงใหทานอุทิศถึงดิฉัน. บทวา ตสฺสา ไดแก
มารดาของดิฉัน.
เมื่อนางเปรตนั้น กลาวอยางนี้ อุบาสกนัน้ รับคําของนางนั้น
แลว พิจารณากรณียกิจของตนในที่นั้น จึงไปยังหัตถินีนคร แจง
เรื่องนั้นแกมารดาของนาง. เพื่อจะแสดงเรื่องนั้น พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลาย จึงกลาววา :-
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อุบาสกนั้น รับคําของนางเปรตนั้นแลว
กลับไปสูหตั ถินีนคร บอกแกมารดาของนางวา
ขาพเจาเห็นธิดาของทาน เขาตกทุกข เกิดใน
ยมโลก เพราะไดกระทํากรรมชั่วไว จึงจากโลก
นี้ ไปสูเปตโลก นางไดสั่งฉันในที่นั้นวา ทาน
ไปถึงหัตถินีนครแลว จงบอกแกมารดาของดิฉัน
ดวยวา ธิดาของทานเราเห็นแลว ตกทุกข เกิด
อยูใ นยมโลก เพราะทํากรรมชั่วไว จึงจากโลก
นี้ไปสูเปตโลก ทรัพยของดิฉันมีอยู ๔๐๐,๐๐๐
ดิฉันซอนไวภายใตเตียงไมไดบอกแกใคร ๆ
ขอมารดาของดิฉัน จงถือเอาทรัพยจากที่ซอนไว
นั้น มาใหทานบาง เลี้ยงชีวิตบาง ครั้นใหทานแลว
จงอุทิศสวนบุญไปไดแกดิฉัน เมื่อนัน้ ดิฉัน จัก
มีความสุข สําเร็จความประสงคทั้งปวง ก็มารดา
ของนางเปรตนั้น ถือเอาทรัพยที่นางเปรตซอนไว
นั้น มาใหทาน ครั้นแลวอุทิศสวนบุญไปให
นางเปรต นางเปรตเปนผูมีความสุข แมมารดา
ของนาง ก็เปนอยูสบาย.
คาถาเหลานั้น รูไดงายทีเดียว.
มารดาของนางไดฟงดังนั้นแลว ไดถวายทานแดภิกษุสงฆ
อุทิศไปใหนาง. เพราะเหตุนั้น นางตั้งอยูในความสมบูรณ ดวย
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เครื่องอุปกรณที่ไดมา แสดงตนแกมารดา บอกเหตุนั้นใหทราบ
มารดาแจงแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําเรื่องนั้น
ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ จึงทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว.
เทศนานั้น ไดมีประโยชนแกมหาชนฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเสรินีเปติวัตถุที่ ๖
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๗. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑

วาดวยนายพรานเนือ้ ใจหยาบตายไปเปนเปรต
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๙] ทานเปนคนหนุมแนน หอมลอมดวย
เทพบุตรและเทพธิดา รุง เรืองอยูดวยกามคุณ อัน
ใหเกิดความกําหนัดยินดีในราตรี เสวยทุกขใน
กลางวัน ทานไดทํากรรมอะไรไวในชาติกอน.
เปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูที่
กรุงราชคฤหอันนารื่นรมย มีภูเขาลอมรอบ
(ปญจคีรีนคร) เปนผูมีฝา มือเปอนโลหิต เปน
คนหยาบชาทารุณมีใจประทุษรายในสัตวเปนอัน
มากผูไมไดกระทําความโกรธเคืองให ยินดีแต
ในการเบียดเบียนสัตวอื่น เปนผูไมสํารวมดวย
กาย วาจา ใจ เปนนิตย อุบาสกคนหนึ่งผูเปน
สหายของกระผม เปนคนใจดีมีศรัทธา ก็อุบาสก
คนนั้น เปนคนเอ็นดูกระผม หามกระผมอยู
เนือง ๆ วา อยาทําบาปกรรมเลย พอเอย อยาไป
ทุคติเลย ถาทานปรารถนาความสุขในโลกหนา
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จงงดเวนการฆาสัตว อันเปนการไมสํารวมเสีย
เถิด กระผมฟงคําของสหายผูหวังดีมีความอนุเคราะหดวยประโยชนนั้นแลว ไมทําตามคําสั่ง
สอนทั้งสิ้น เพราะกระผมเปนคนไมมีปญญา
ยินดีในบาปตลาดกาลนาน สหายผูมีปญ
 ญาดีนั้น
แนะนํากระผมใหตั้งอยูในความสํารวมดวยความ
อนุเคราะหวา ถาทานฆาสัตวในกลางวัน สวน
กลางคืนจงงดเวนเสีย กระผมจึงฆาสัตวแต
เฉพาะกลางวัน กลางคืนเปนผูสํารวมงดเวน
เพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงไดรับความสุข
กลางวันไดเสวยทุกข ถูกสุนัขรุมกัดกิน คือ
กลางคืนไดเสวยทิพยสมบัติ ดวยผลแหงกุศลธรรมนั้น สวนกลางวันฝูงสุนัขมีจติ เดือดดาล
พากันหอมลอมกัดกินกระผมรอบดาน ก็ชน
เหลาใดผูมีความเพียรเนือง ๆ บากบัน่ มั่นใน
ศาสนาของพระสุคต กระผมเขาใจวา ชนเหลา
นัน้ จักไดบรรลุอมตบทอันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตง
ไมไดอยางแนนอน.
จบ ปฐมมิคลุททเปตวัตถุที่ ๗
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อรรถกถาปฐมมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๗
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร
ทรงพระปรารภมิคลุททกเปรต จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา
นรนาริปุรกฺขโต ยุวา ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงราชคฤห ยังมีพรานคนหนึ่ง เที่ยวลาเนื้อ
เลี้ยงชีพตลอดคืนและวัน. พรานนั้น ไดมีอุบาสกคนหนึ่งเปนมิตร.
อุบาสกนั้น เมื่อไมอาจจะใหนายพรานนั้น กลับจากความชั่วตลอดกาล
ได จึงชักชวนในการบุญตอนราตรีวา มาเถอะสหาย ทานจง
งดเวนจากปาณาติบาต ในตอนกลางคืน. เขางดเวนในตอนกลางคืน
กระทําปาณาติบาตในตอนกลางวันเทานั้น.
สมัยตอมา เขาทํากาละแลว บังเกิดเปนเวมานิกเปรต ใกล
กรุงราชคฤห เสวยทุกขอยางใหญ ตลอดสวนกลางวัน เพียบพรอม
พรั่งพรอมบําเรอดวยกามคุณ ๕ ในกลางคืน. ทานนารทะเห็นดังนั้น
จึงสอบถามดวยคาถานี้วา :ทานเปนคนหนุมแนน หอมลอมดวย
เทพบุตรและเทพธิดา รุงเรืองอยูดวยกามคุณ
อันใหเกิดความกําหนัดยินดีในราตรี เสวยทุกข
ในกลางวัน ทานไดกระทํากรรมอะไรไวใน
ชาติกอน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นรนาริปุรกฺขโต ความวา อัน
เทพบุตร เทพธิดา ผูบ ํารุงบําเรอ พากันแวดลอมเขานั่งใกล.
บทวา ยุวา แปลวา ยังหนุมแนน. บทวา รชนีเยหิ แปลวา อันเปน
เหตุใหใคร คือเปนเหตุเกิดความกําหนัด. บทวา กามคุเณหิ
ไดแกดวยสวนแหงกาม. บทวา โสภสิ อธิบายวา ยอมรุง เรือง
ดวยความพรั่งพรอมในกลางคืน. ดวยเหตุนั้น ทานนารทะจึงกลาววา
เสวยทุกขในตอนกลางวัน ดังนี้ อธิบายวา เสวยเหตุคือ ความ
คับแคนมีประการตาง ๆ ในตอนกลางวัน. อีกอยางหนึ่ง บทวา
รชนี ไดแก ในตอนกลางคืน. บทวา เยหิ เปนเพียงนิบาต. บทวา
กิมกาสิ ปุรมิ าย ชาติยา ความวา ในชาติกอนแตชาตินี้ ทานได
กระทํากรรมอะไรอันเปนทางใหเสวยสุขและทุกขอยางนี้ ขอทาน
จงบอกกรรมนั้นเถิด.
เปรตไดฟงดังนั้น เมื่อจะบอกกรรมที่ตนกระทําไว จึงได
กลาวคาถาเหลานี้วา :เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูที่กรุง
ราชคฤหอันนารื่นรมยมีภูเขาลอมรอบ (เบญจคีรีนคร) เปนผูมฝี ามือเปอนดวยโลหิต เปนคน
หยาบชา ทารุณ มีใจประทุษรายในสัตวเปนอัน
มาก ผูไมไดกระทําความโกรธเคือง ยินดีแตใน
การเบียดเบียนสัตวอื่น เปนผูไมสํารวมดวยกาย
วาจา ใจ เปนนิตย อุบาสกคนหนึ่ง ผูเปนสหาย
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ของกระผม เปนคนมีใจดี มีศรัทธา ก็อุบาสก
คนนั้น เปนคนเอ็นดูกระผม หามกระผมอยู
เนือง ๆ วา อยาทํากรรมชัว่ เลย พอเอย อยาไป
ทุคคติเลย ถาทานปรารถนาความสุขในโลกหนา
จงงดเวนจากการฆาสัตว อันเปนการไมสํารวม
เสียเถิด กระผมฟงคําของสหายผูหวังดี มีความ
อนุเคราะหดวยประโยชนนั้นแลว ไมทําตามคํา
สั่งสอนทั้งสิ้น เพราะกระผมเปนคนไมมีปญญา
ยินดีแตในบาปตลอดกาลนาน สหายผูมีปญญาดี
นัน้ แนะนํากระผมใหตั้งอยูในความสํารวม ดวย
ความอนุเคราะหวา ถาทานฆาสัตวในตอนกลาง
วัน สวนกลางคืนจงงดเวนเสีย กระผมจึงฆา
สัตว แตเฉพาะกลางวัน กลางคืนเปนผูสํารวม
งดเวน เพราะฉะนั้น กลางคืน กระผมจึงไดรับ
ความสุข กลางวันไดเสวยทุกข ถูกสุนขั ไดกัด
กิน คือกลางคืนไดเสวยทิพยสมบัติ ดวยผลแหง
กุศลกรรมนั้น สวนกลางวันฝูงสุนัขมีจติ เดือด
ดาล พากันหอมลอมกัดกินกระผมรอบดาน ก็
ชนเหลาใด ผูม ีความเพียรเนือง ๆ บากบั่นใน
ศาสนาของพระสุคตเจา กระผมเขาใจวาชนเหลา
นัน้ จักไดบรรลุอมตบทอันปจจัยอะไร ๆ ปรุง
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แตงไมไดอยางแนนอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลุทฺโท ไดแก ผูท ารุณ. บทวา
โลหิตปาณี ไดแก ผูมีฝา มืออันเปอนเลือด ดวยการฆาสัตวเนือง ๆ.
บทวา ทารุโณ แปลวา กลาแข็ง อธิบายวา เบียดเบียนตนเอง.
บทวา อวิโรธกเรสุ ไดแก ในเนือ้ และนกเปนตน ผูไมกระทํา
ความโกรธดวยอาการอะไร ๆ
บทวา อสยมา แปลวา ผูไมสํารวม คือ เปนผูทุศีล.
บทวา สกลานุสาสส ความวา ซึ่งอนุศาสนีทั้งปวง คือ การงดเวน
จากปาณาติบาตตลอดกาล บทวา จิรปาปาภิรโต ไดแก ผูยินดียิ่ง
ในบาปตลอดกาลนาน.
บทวา สยเม คือ ในสุจริต. บทวา นิเวสยิ แปลวา ตั้งอยูแลว.
คําวา ถาทานฆาสัตวในเวลากลางวัน สวนกลางคืน จงงดเวนเสีย
นี้ เปนคําแสดงอาการแหงความตั้งมั่น. ไดยินวา นายพรานนั้น
ไดเปนผูประกอบการฆาสัตวเนือง ๆ ในเวลากลางคืน ดวยการ
ดักบวง คือลูกศรเปนตน.
บทวา ทิวา ขชฺชามิ ทุคฺคโต ความวา บัดนี้ ฉันถึงทุคคติ
เสวยทุกขอยางมหันต เคี้ยวกินในตอนกลางวัน. ไดยินวา ในตอน
กลางวัน เขาไดเสวยผลอันพึงเห็นเสมอดวยกรรม เพราะเขาให
สุนัขกัดเนื้อ ในสวนกลางวัน สุนัขใหญ ๆ วิ่งไป ทําสรีระใหเหลือ
เพียงรางกระดูก แตเมื่อยางเขากลางคืน รางกายนั้นจึงกลับเปน
ปกติตามเดิม เสวยทิพยสมบัติ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา :-
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เพราะฉะนั้น กลางคืนกระผมจึงไดรับ
ความสุข กลางวันไดเสวยทุกข ถูกสุนัขลุมกัดกิน
คือกลางคืนไดเสวยทิพยสมบัติ ดวยผลแหงกุศล
กรรมนั้น สวนกลางวันฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาล
พากันหอมลอมกัดกินกระผมรอบดาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิหตา ความวา เปนผูม ีจิต
เดือดดาล คือ เปนเสมือนถูกความคับแคนผูกพัน . บทวา สมนฺตา
ขาทิตุ ไดแก วิ่งไป เพื่อกัดกินรางกายของเรา โดยรอบดาน.
ก็ขอนี้ ทานกลาวหมายเอาเวลาที่พวกสุนัขเหลานั้น เขาไปใกล
นําความกลัวมาใหแกตนเปนอยางยิ่ง ก็สุนัขเหลานั้นวิ่งไปกระทํา
รางกายใหเหลือแตเพียงกระดูกแลวจึงไปเสีย.
ในคาถาสุดทายวา เย จ เต สตตานุโยคิโน มีความสังเขป
ดังตอไปนี้ ขึ้นชื่อวา เรา ก็เปนผูงดเวนจากเหตุเพียงการฆาสัตว
เฉพาะในกลางคืน ยังไดเสวยทิพยสมบัติถึงเพียงนี้ ก็บรุ ุษเหลาใด
ผูขวนขวายยั่งยืนมั่นคง คือหมั่นประกอบเนือง คือทุกเวลา ใน
อธิศีลเปนตน ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคสุคตพุทธเจา
บุรุษเหลานั้น เปนผูมีบุญ เห็นจะบรรลุอมตธรรม อันไดนามวา
อสังขตบท อันไมเจือปน ดวยโลกิยสุขอยางเดียวเทานั้น คือ บุรุษ
เหลานั้น ยอมไมมีการหามอะไร ๆ ในการบรรลุอมตบทนั้น.
เมื่อเปรตนั้น กลาวอยางนี้แลว พระเถระจึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระศาสดา. พระศาสดาทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปต-
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ติเหตุแลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัท ผูถึงพรอมแลว คําทั้งหมด
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาปฐมมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๗
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๘. มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒

วาดวยกรรมใหพรานเนื้อเสวยทุกขในปาชา
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๘] ทานรื่นรมยอยูใ นเรือนยอดและปราสาท
บนบัลลังกอนั ปูลาดดวยผาขนสัตว ดวยดนตรี
เครื่อง ๕ อันบุคคลประโคมแลว ภายหลังเมื่อ
สิน้ ราตรีพระอาทิตยขึ้นแลว ทานเขาไปเสวยทุกข
เปนอันมากอยูในปาชา ทานทํากรรมชัว่ อะไรไว
ดวยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร
ทานจึงไดเสวยทุกขเชนนี้.
เปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูที่กรุง
ราชคฤหอันนารื่นรมย มีภูเขาลอมรอบ (ปญจคีรีนคร) เปนคนหยาบชาทารุณ ไมสํารวมกาย
วาจา ใจ อุบาสกคนหนึง่ ผูเปนสหายของกระผม
เปนคนใจดีมีศรัทธา มีภิกษุผูคุนเคยของเขาเปน
สาวกของพระโคดม ก็อุบาสกนั้นเอ็นดูกระผม
หามกระผมเนือง ๆ วา อยาทําบาปกรรมเลย
พอเอย อยาไปทุคติเลย ถาสหายปรารถนาความ
สุขในโลกหนา จงงดเวนการฆาสัตวอันเปนการ
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ไมสํารวมเสียเถิด ฯลฯ (เหมือนเรื่องที่ ๗)
กระผมเขาใจวา ชนเหลานั้นจักไดบรรลุอมตบท
อันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมไดเปนแน.
จบ ทุติยมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘
อรรถกถาทุติยมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร
ทรงพระปรารภมิคลุททกเปรตอีกตนหนึ่ง จึงตรัสคําเริ่มตนวา
กูฏาคาเร จ ปาสาเท ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงราชคฤห มาณพ ชื่อวามาควิกะคนหนึ่ง
แมเปนผูเพียบพรอมดวยสมบัติ ก็ละโภคสุข ออกเที่ยวลาเนื้อ
ตลอดทั้งคืนเละวัน. อุบาสกคนหนึ่ง ผูเปนสหายของเธอ อาศัยความ
เอ็นดูจึงใหโอวาทวา ดีละสหาย เธอจงงดเวนจากปาณาติบาต เธอ
อยาไดมี เพื่อสิ่งอันมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานเลย.
เธอ หาไดเอื้อเฟอโอวาทนั้นไม. ลําดับนั้น อุบาสกนั้น จึงขอรอง
พระขีณาสพเถระ. ซึ่งเปนที่เจริญใจแหงในรูปหนึ่งวา ดีละ พระผูเปนเจา ขอทานจงแสดงธรรมแกบุรุษชื่อโนน โดยประการที่เธอ
จะพึงงดเวนจากปาณาติบาต.
ภายหลังวันหนึ่ง พระเถระนั้น เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห
ไดหยุดยืนที่ประตูเรือนของเธอ. มาควิกะนั้นเห็นทานแลว เกิดมี
ความนับถือมาก ตอนรับใหเขาไปสูเรือน ไดตกแตงอาสนะถวาย.
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พระเถระนั่งบนอาสนะที่ตกแตงไวแลว. ฝายมาณพนั้น ก็เขาไปหา
พระเถระนั่งแลว. พระเถระ ประกาศโทษในปาณาติบาต และ
อานิสงส ในการงดเวนจากปาณาติบาตนั้น แกเธอ. เธอ แมฟงดังนั้น
แลว ก็ไมปรารถนาจะงดเวนจากปาณาติบาตนั้น. ลําดับนั้น
พระเถระจงกลาวกะเธอวา คุณ ถา ไมสามารถจะงดเวน
โดยประการทั้งปวงไดไซร อันดับแรก เธอก็จงงดเวนแมในกลางคืน
เถอะ. เธอรับคําแลววา จะงดเวนในเวลากลางคืน แลวจึงงดเวน
จากปาณาติบาตนั้น. คําที่เหลือ เชนกับเรื่องที่ติดกันนั่นแล. ก็
ในบรรดาคาถาพระนารทเถระ ไดสอบถามเธอดวยคาถา ๓ คาถา
วา :ทานรื่นรมยอยูในเรือนยอดและปราสาท
บนบัลลังกอันปูลาดดวยผาขนสัตว ดวยดนตรี
เครื่อง ๕ อันบุคคลประโคมแลว ภายหลังเมื่อ
สิ้นราตรี พระอาทิตยขึ้นแลว ทานเขาไปเสวย
ทุกขเปนอันมากอยูในปาชา ทานทํากรรมชั่ว
อะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแหง
กรรมอะไร ทานจึงไดเสวยทุกขเชนนี้.
ลําดับนั้น เปรตจึงบอกเนื้อความนั้นแกทานดวยคาถาวา :เมื่อกอนกระผมเปนพรานเนื้อ อยูที่กรุง
ราชคฤหอันนารื่นรมยมีภูเขาลอมรอบ (เบญจ
คีรีนคร) เปนคนหยาบชา ทารุณ ไมสํารวมกาย
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วาจา ใจ อุบาสกคนหนึ่งผูเปนสหายของผม เปน
คนใจดี มีศรัทธา มีภกิ ษุผูคุนเคยของเขาเปน
สาวกของพระโคดม แมอบุ าสกนั้น เอ็นดูกระผม
หามกระผมเนือง ๆ วา อยาทําบาปกรรมเลย พอ
เอย อยาไปทุคคติเลย ถาสหายปรารถนาความ
สุขในโลกหนา จงงดเวนจากการฆาสัตว อันเปน
การไมสํารวมเสียเถิด. กระผมฟงคําของสหาย
หวังดี มีความอนุเคราะหดวยประโยชนนั้นแลว
ไมทําตามคําสั่งสอนทั้งสิ้น เพราะกระผมเปนคน
ไมมีปญญา ยินดียิ่งแลวในบาปตลอดกาลนาน
สหายผูมีปญญาดีนั้น แนะนํากระผมใหตั้งอยูใน
ความสํารวม ดวยความอนุเคราะหวา ถาทาน
ฆาสัตวในเวลากลางวัน สวนกลางคืนจงงดเวน
เสีย กระผมจึงฆาสัตวแตเฉพาะกลางวัน กลาง
คืนเปนผูสํารวมงดเวน เพราะฉะนั้น กลางคืน
กระผมจึงไดรับความสุข กลางวันไดเสวยทุกข
ถูกสุนัขรุมกัดกิน คือ กลางคืนไดเสวยทิพยสมบัติ ดวยผลแหงกุศลกรรมนั้น สวนกลางวัน
ฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาล พากันหอมลอมกัดกิน
กระผมรอบดาน ก็ชนเหลาใด ผูมีความเพียร
เนือง ๆ บากบั่นมั่นในพระศาสนาของพระสุคต-
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เจา กระผมเขาใจวา ชนเหลานั้น จักไดบรรลุ
อมตบทอันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมไดอยาง
แนนอน.
เนื้อความแหงคาถานั้น มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล.
จบ อรรถกถาทุติยมิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘
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๙. กูฏวินิจฉยีกเปตวัตถุ

วาดวยเปรตจิกกินเนื้อหลังของตนกิน
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๙] ตัวทานทัดทรงดอกไม ใสชฏา สวมกําไล
ทอง ลูบไลดวยจุณจันทน มีสหี นาผองใส
งดงามดุจสีพระอาทิตยอุทัยขึ้นมาในอากาศ
มีนางฟาหมืน่ หนึ่งเปนบริวารบํารุงบําเรอทาน
นางฟาเหลานั้นลวนสวมกําไลทอง นุงหมผาอัน
ขลิบดวยทองคํา ทานเปนผูมีอานุภาพมาก มีรูป
เปนที่ใหเกิดขนชูชันแกผพู บเห็น แตทานจิกเนื้อ
ที่หลังของตนกินเปนอาหาร ทานไดทํากรรมชัว่
อะไรไวดวยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแหงกรรม
อะไร ทานจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินเปน
อาหาร.
เปรตนั้นตอบวา
กระผมไดประพฤติทุจริตดวยการสอเสียด
พูดเท็จและหลอกลวง เพื่อความฉิบหายแกตน
ในมนุษยโลก กระผมไปแลวบริษัทในมนุษยโลกนั้น เมือ่ เวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแลว
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ละเหตุละผลเสีย ประพฤติคลอยตามอธรรม ผู
ใดประพฤติทุจริตมีคําสอเสียดเปนตน ผูนนั้ ตอง
จิกเนือ้ หลังของตนกิน เหมือนกระผมจิกเนื้อ
หลังของตนกินในวันนี้ ฉะนั้น ขาแตพระนารทะ
ทุกขที่กระผมไดรับอยูนี้ทานไดเห็นเองแลว
ชนใดเปนคนฉลาด มีความอนุเคราะห ชนเหลา
นั้นพึงกลาวตักเตือนวา ทานอยาพูดสอเสียด
อยาพูดเท็จ อยาเปนผูมีเนื้อหลังของตนเปน
อาหารเลย.
จบ กูฏวินจิ ฉยิกเปตวัตถุที่ ๙
อรรถกถากูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุที่ ๙
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูที่พระเวฬุวัน มหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรตผูวินิจฉัยโกง จึงตรัสคําเริ่มตนวา มาลี กิริฏี กายูรี
ดังนี้.
ในกาลนั้น พระเจาพิมพิสาร เขาจําอุโบสถเดือนละ ๖ วัน
มนุษยเปนอันมากคลอยตามทาวเธอ จึงพากันเขาจําอุโบสถ. พระราชาตรัสถาม พวกมนุษยผูมายังสํานักของพระองควา พวกเธอ
เขาจําอุโบสถหรือ หรือวา ไมเขาจํา. ในบรรดามนุษยเหลานั้น
ผูพิพากษาตัดสินความคนหนึ่ง เปนผูมีวาจาสอเสียด เปนผู
หลอกลวง ผูรับเอาสินบน ไมอดกลั้นเพื่อจะกลาววา หมอมฉัน
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ไมไดเขาจําอุโบสถ แตกราบทูลวา หมอมฉัน เขาจําอุโบสถ
พระเจาขา. ลําดับนั้น สหายจึงกลาวกะเธอ ผูออกจากที่ใกลพระราชา
สหายวันนี้ ทานเขาจําอุโบสถหรือ ? เขาตอบวา สหายเอย
เพราะความกลัว ผมจึงกราบทูลอยางนั้น ตอพระพักตรพระราชา
แตผมไมไดเขาจําอุโบสถ.
ลําดับนั้น สหายจึงกลาวกะเธอวา ถาเมื่อเปนเชนนั้น อันดับ
แรกเธอจงรักษาอุโบสถ กึ่งวัน ในวันนี้ เธอจงสมาทานองคอุโบสถ
เถิด. เธอรับคําของสหายนั้นแลวไปยังเรือน ไมบริโภคเลย บวน
ปากอธิษฐานอุโบสถ เขาจําอยูในกลางคืน ถูกความเสียดแทง
อันมีพลังลมเปนตน เหตุซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากทองวาง เขาตัดอายุ
สังขาร ถัดจากจุติก็ไปบังเกิดเปนเวมานิกเปรต ในทองภูเขา.
จริงอยู เขาไดวิมาน ซึ่งมีนางฟา ๑๐,๐๐๐ นาง เปนบริวาร และ
ทิพยสมบัติเปนอันมาก ดวยเหตุเพียงการรักษาอุโบสถราตรีเดียว
แตเพราะตนเปนผูพิพากษาโกง และพูดวาจาสอเสียด ตนเอง
จึงจิกเนื้อหลังของตนเองกิน. ทานพระนารทะ ลงจากเขาคิชกูฏ
เห็นเธอเขา จึงถามดวยคาถา ๔ คาถาวา :ตัวทานทัดทรงดอกไม ใสชฎา สวมกําไล
ทองคํา ลูบไลดวยจุณจันทน มีหนาผองใส
งดงาม ดุจสีพระอาทิตยอุทัย มาบนอากาศ
มีนางฟา ๑๐,๐๐๐ นางเปนบริวาร บํารุงบําเรอ
ทานนางฟาเหลานั้น ลวนสวมกําไลทองคํา
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นุงหมผาอันขลิบดวยทองคํา ทานเปนผูมีอานุภาพ
มาก มีรูปเปนที่ใหขนชูชัน แกผูพบเห็น แตทาน
จิกเนื้อที่หลังของตนกินเปนอาหาร ทานไดทํา
กรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะ
วิบากแหงกรรมอะไร ทานจึงจิกเนื้อหลังของ
ตนเองกินเปนอาหาร.
เปรตนั้นตอบวา :กระผมไดประพฤติทุจจริตดวยการสอ
เสียด พูดเท็จ พลางและลอลวงเพื่อความฉิบหาย
แกตนในมนุษยโลก กระผมไปแลวสูบริษัทใน
มนุษยโลกนัน้ เมื่อเวลาควรจะพูดความจริง
ปรากฏแลว ละเหตุผลเสีย ประพฤติคลอยตาม
อธรรม ผูใด ประพฤติทุจจริต มีคําสอเสียด
เปนตน ผูนนั้ ตองจิกเนื้อหลัง ของตนกิน เหมือน
กระผมจิกเนือ้ หลังของตนกินในวันนี้ ฉะนั้น
ขาแตพระนารทะ ทุกขที่กระผมไดรับอยูนี้ ทาน
ไดเห็นเองแลว ชนเหลาใดเปนคนฉลาด มีความ
อนุเคราะห ชนเหลานั้นพึงกลาวตักเตือนวา ทาน
อยาพูดสอเสียด อยาพูดเท็จ อยาเปนผูมีเนื้อหลัง
ของตนเปนอาหารเลย.
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ฝายเปรตนั้น ไดตอบความนั้น ดวยคาถา ๓ คาถา แกทาน
พระนารทะเถระนั้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลี ไดแก ผูท ัดทรงดอกไม
อธิบายวา ผูประดับดวยดอกไมทิพย. บทวา กิริฏี แปลวา ผูสวมใส
ชฎา. บทวา กายูรี แปลวา ผูสวมกําไลทองคํา อธิบายวา
ผูประดับดวยเครื่องประดับแขน. บทวา คตฺตา แปลวา อวัยวะ
คือสรีระ. บทวา จนฺทนุสฺสทา แปลวา ผูล ูบไลดวยจุณจันทร.
บทวา สูริยวณฺโณ ว โสภสิ ความวา ทานเปนผูมีสีหนาผองใส
ดุจพระสุริโยทัยทอแสงออน ๆ. บาลีวา อรณวณฺณี ปภาสสิ ดังนี้
ก็มี. บทวา อรณ ความวา มีสีเสมอกับเทพผูไมมีความหมนหมอง
คือ เปนแดนอันประเสริฐ.
บทวา ปาริสชฺชา แปลวา ผูนับเนื่องในบริษัท อธิบายวา
ผูอุปฏฐาก. บทวา ตุว แปลวา ทาน. บทวา โลมหสนรูปวา
ไดแก ผูประกอบดวยรูป อันใหเกิดขนชูชันแกผูพบเห็น. จริงอยู
คําวา โลมหสนรูปวา นี้ ทานกลาวไว เพราะความเปนผูพรั่งพรอม
ดวยความเปนผูมีอานุภาพมาก. บทวา อุกฺกจฺจ แปลวา ตัด
อธิบายวา เฉือน.
บทวา อจาริส แปลวาไดเที่ยวไปแลว คือไดดําเนินไปแลว.
บทวา เปสฺุมุสาวาเทน แปลวา ดวยความเปนผูพูดสอเสียด
และพูดคําเท็จ. บทวา นิกติวฺจนาย จ ไดแก ดวยการพลาง
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และลอลวง คือ ดวยการลอลวง โดยทําใหแปลกแกชนเหลาอื่น
ดวยแสดงของเทียม.
บทวา สจฺจกาเล คือ ในกาลอันสมควรเพื่อจะกลาวคําสัตย.
บทวา อตฺถ ไดแก ประโยชนเกื้อกูล อันตางดวยประโยชนใน
ปจจุบันเปนตน. บทวา ธมฺม ไดแก เหตุ คือ สิ่งที่ควร. บทวา
นิรากตฺวา ไดแก ทิ้ง คือละ. บทวา โส ไดแกสัตวผูประพฤติ
วจีทุจจริตมีการพูดสอเสียดเปนตน. คําที่เหลือทั้งหมด มีนยั ดังกลาว
แลวในหนหลังนั่นแล.
จบ อรรถกถากูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุที่ ๙

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 439

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ

วาดวยเปรตถูกรดน้ําแสบเฉือนเนื้อดวยกรรมอะไร
พระมหากัสสปเถระถามเปรตตนหนึ่งวา :[๑๒๐]
ทานยืนอยูในอากาศ มีกลิ่นเนาเหม็น
ฟุงไป และหมูหนอนพากันบอนฟอนกินปากอัน
มีกลิ่นเหม็นเนาของทาน เมื่อกอนทานทํากรรม
อะไรไว เพราะการฟุงไปแหงกลิ่นเหม็นนั้น
นายนิรยบาลถือเอาศาตรามาเฉือนปากของทาน
เนือง ๆ รดทานดวยน้ําแสบแลวเชือดเนื้อไป
พลาง ทานทํากรรมชัว่ อะไรไวดวยกาย วาจา
ใจ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร ทานจึงไดประสบ
ความทุกขอยางนี้.
เปรตนั้นตอบวา :ขาแตทานผูนิรทุกข เมื่อกอน กระผมเปน
อิสรชนอยูทกี่ รุงราชคฤหอันนารื่นรมย มีภูเขา
ลอมรอบ (บัญจคีรีนคร) เปนผูมั่งคัง่ ดวยทรัพย
และขาวเปลือกมากมาย แตกระผมไดหามปราม
ภรรยา ธิดา และลูกสะใภของกระผม ซึ่งพากัน
นําพวงมาลา ดอกอุบลและเครื่องลูบไลอันหาคา
มิได ไปสูสถูปเพื่อบูชา บาปนั้นกระผมไดทําไว
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แลว จึงไดเสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ
และจักหมกไหมอยูในนรกอันหยาบชาทารุณ
๘๖,๐๐๐ ป เพราะติเตียนการบูชาพระสถูป ก็
เมื่อการบูชาและการฉลองพระสถูปของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันมหาชนใหเปนไป
อยู ชนเหลาใดมาประกาศโทษแหงการบูชา
พระสถูปนั้น เหมือนกระผม ชนเหลานัน้ พึงหาง
เหินจากบุญ ขอทานจง ชนทั้งหลายซึ่งทัดทรง
ดอกไมตบแตงรางกาย เหาะมาทางอากาศเหลานี้
เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส เปนผูมั่งคั่ง มียศเสวย
อยูซึ่งวิบากแหงการบูชาดวยดอกไม ชนทั้งหลาย
ผูมีปญ
 ญา ไดเห็นผลอันนาอัศจรรยนาขนพอง
สยองเกลา อันไมเคยมีนั้นแลว ยอมทําการ
นอบนอมวันทาพระมหามุนีนั้น กระผมไปจาก
เปตโลกนี้แลว ไดกําเนิดเปนมนุษยจักเปนผูไม
ประมาท ทําการบูชาพระสถูปเนือง ๆ เปนแนแท.
จบ ธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐
อรรถกถาธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐
เรื่องแหงเปรตผูติเตียนพระธาตุนี้ มีคําเริ่มตนวา อนฺตลกฺขสฺมึ
ติฏนฺโต ดังนี้.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพาน ในระหวางนางรัง
ทั้งคู ณ สาลวโนทยาน แหงมัลลกษัตริย อันเปนที่แวะเวียน ใน
กรุงกุสินารา และทําการจําแนกพระธาตุพระเจาอชาตสัตตุ ทรง
ถือเอาการสวนพระธาตุที่พระองคได ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณ
๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน แลวใหการบูชาอันโอฬารเปนไป.
พวกมนุษยในที่นั้น นับไมไดประมาณไมได พากันทําจิต
ใหเลื่อมใส ไดเขาถึงสวรรค. ก็บรุ ุษประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน ในที่นั้น
มีจิตวิปปลาส เพราะความเปนผูไมมีศรัทธา และเพราะความเห็น
ผิดที่ตนใหเกิดตลอดกาลนาน ประทุษรายจิตของตนแมในฐานะ
อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส แลวเกิดในหมูเปรต. ภรรยา ธิดา
ลูกสะใภของกฏมพี ผูเพียบพรอมดวยสมบัติคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห
นั้นนั่นเอง มีจิตเลื่อมใส พากันคิดวา จักถวายบูชาพระธาตุ จึง
ถือเอาสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน เริ่มไปยังที่บรรจุ
พระธาตุ. กฏมพีนั้นคิดวา จะประโยชนอะไรดวยการบูชากระดูก
จึงดูหมิ่นพระธาตุเหลานั้น พากันไปในการบูชาพระธาตุ. หญิงเหลานั้น
ก็ไมเชื่อคําของกฏมพีนั้น พากันไปในที่นั้น กระทําการบูชาพระธาตุ
มายังเรือนถูกโรคเชนนัน้ ครอบงํา ไมนานนักก็ทํากาละไปบังเกิด
ในเทวโลก. สวนกุฎมพีนั้นถูกความโกรธครอบงํา ไมนานนักทํา
กาละแลว ไปบังเกิดในหมูเปรตเพราะบาปกรรมนั้น.
ภายหลังวันหนึ่ง ทานมหากัสสปะปรุงแตงอิทธาภิสังขาร
โดยประการที่พวกมนุษยเห็นเปรตเหลานั้น และเทวดาเหลานั้น
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ก็ครั้นกระทําอยางนั้นแลว ยืนอยูที่ลานเจดีย ถามเปรตผูติเตียน
พระธาตุนั้นดวย ๓ คาถา เปรตนั้น ไดพยากรณแกทานแลว.
พระเถระถามวา :ทานยืนอยูในอากาศ มีกลิ่นเหม็นฟุง ไป
และหมูหนอนพากันบอนฟอนกินปากอันมีกลิ่น
เหม็นเนาของทาน เมื่อกอนทําอะไรไว เพราะ
การฟุงไปแหงกลิ่นเหม็นนั้น นายนิรยบาลคือ
เอาศาตรามาเฉือนปากของทานเนือง ๆ รดทาน
ดวยน้ําแสบดวยเชือดเนื้อไปพลาง ทานทํากรรม
ชั่วอะไรไว ดวยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะวิบาก
แตงกรรมอะไร ทานจึงไดประสบความทุกข
อยางนี้.
เปรตนั้นตอบวา:ขาแตทานผูนิรทุกข เมือ่ กอนกระผมเปน
อิสรชนอยูที่กรุงราชคฤหอันนารื่นรมยมภี ูเขา
ลอมรอบ (เบญจคีรีนคร) เปนผูมั่งคั่งดวยทรัพย
และขาวเปลือกมากมาย แตกระผมไดหามปราม
ภรรยา ธิดา และลูกสะใภของกระผม ซึ่งพากัน
นําพวงมาลาดอกอุบลและเครือ่ งลูบไลอันหาคา
มิได ไปสูสถูปเพื่อบูชา บาปนั้นกระผมไดทําไว
แลว จึงไดเสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ
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และจักหมกไหมอยูในนรกอันหยาบชาทารุณ
๘๖,๐๐๐ ป เพราะติเตียนการบูชาพระสถูป
ก็เมือ่ การบูชา และการฉลองพระสถูปของพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอันมหาชนใหเปนไป
อยู ชนเหลาใดมาประกาศโทษแหงการบูชาพระสถูปนั้น เหมือนกระผม ชนเหลานั้น พึงหางเหิน
จากบุญ ขอทานจงดู ชนทัง้ หลายเหลานั้น ซึ่ง
ทัดทรงดอกไมตบแตงรางกาย เหาะมาทางอากาศ
เหลานี้ เปนผูมศี รัทธาเลื่อมใส เปนผูมั่งคั่งมียศ
เสวยอยู ซึ่งวิบากแหงการบูชาดวยดอกไม ชน
ทั้งหลายผูมีปญญา ไดเห็นผลอันนาอัศจรรย
นาขนพองสยองเกลา อันไมเคยมีนั้นแลว ยอม
ทําการนอบนอม วันทาพระมหามุนีนั้น กระผม
ไปจากเปตโลกนี้แลว ไดกําเนิดเปนมนุษยจักเปน
ผูไมประมาท ทําการบูชาพระสถูปเนืองนิตยเปน
แนแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุคคฺ นฺโธ ไดแก ผูมีกลิ่นไมนา
ปรารถนา. อธิบายวา มีกลิ่นเหมือนกลิ่นซากศพ. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป. บทวา ตโต ความวา
นอกเหนือจากกลิ่นเหม็นฟุงไปและถูกหมูหนอนพากันบอนฟอนกิน.
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บทวา สตฺถ คเหตฺวาน โอกฺกนฺตนฺติ ปุนปฺปุน ความวา สัตว
ทั้งหลายถูกกรรมตักเตือน จึงเอาศาตราอันลับคม ผาปากแผลนั้น
บอย ๆ. บทวา ขาเรน ปริปฺโผสิตฺวา โอกฺกนฺตนฺติ ปุนปฺปุน ความวา
ถูกรดดวยน้ําแสบในที่ที่ถกู ผาแลวก็เชือดเนื้อไปพลาง.
อิสฺสโร ธนธฺสฺส สุปหูตสฺส ความวา เปนใหญ คือ
เปนเจาของทรัพยและธัญญาหารมากมายยิ่ง อธิบายวา เปนคน
มั่งคั่งมีทรัพยมาก.
บทวา ตสฺสาย เม ภริยา จ ธีตา จ สุณิสา จ ความวา ใน
อัตภาพกอน ผูนี้เปนภรรยา เปนธิดา เปนลูกสะใภของกระผม
นั้น. เปรตกลาวแสดงวา หญิงเหลานั้นเปนเทวดายืนอยูในอากาศ.
บทวา ปจฺจคฺฆ แปลวา ใหม. บทวา ถูป หรนฺติโย วาเรสึ
ความวา ขาพเจาติเตียนพระธาตุหามหญิงเหลานั้นผูนอมเขาไป
เพื่อบูชาพระสถูป. ดวยคําวา ต ปาป ปกต มยา นี้ เปรตถึงความ
เดือดรอน กลาววา ความชั่วในการติเตียนพระธาตุนั้น ขาพเจา
ไดกระทํา คือประพฤติอยูเสมอ.
บทวา ฉฬาสีติสหสฺสานิ ไดแก ประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน.
เปรตกลาวรวมเปรตเหลานั้นกับตนวา มย. แปลวา พวกเรา. บทวา
ปุจฺจตฺตเวทนา ไดแก ทุกขเวทนาที่กําลังครอบงําอยูเปนแผนก ๆ. ดวย
บทวา นิรเย เปรตกลาวเปตวิสัยใหเหมือนกับนรก เพราะมีทุกขหนัก.
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บทวา เย จ โข ถูปปูชาย วตฺตนฺเต อหรโต มเห ความวา เมื่อการ
ฉลอง การบูชา อุทิศสถูปของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปน
ไปอยู ชนเหลาใดประกาศอาทีนพ คือ โทษ ในการบูชาพระสถูป
เหมือนขาพเจา ทานทั้งหลายพึงเลือกเฟนบุคคลเหลานั้นจากบุญ
นั้น. เปรตประกาศความที่ตนเปนผูเสื่อมใหญ โดยอางผูอื่นวา
พึงยังบุคคลเหินหางจากบุญใหเกิด.
บทวา อายนฺติโย แปลวา ผูมาทางอากาศ. บทวา
มาลาวิปาก ไดแก วิบาก คือผลแหงการบูชาดวยดอกไมที่ทําไว
ในพระสถูป. บทวา สมิทฺธา ไดแก สําเร็จดวยทิพยสมบัติ.
บทวา ตา ยสสฺสิโน ไดแก หญิงเหลานั้นมีบริวาร.
บทวา ตฺจ ทิสฺวาน ความวา เห็นผลพิเศษอันโอฬารยิ่ง
อันนาอัศจรรยไมเคยมี ใหเกิดขนพองสยองเกลา ของบุญอันเกิด
จากการบูชาอันนิดหนอยยิ่งนักนั้น. บทวา นโม กโรนฺติ สปฺปฺา
วนฺทนฺติ ต มหามุนึ ความวา ขาแตทานกัสสปะผูเจริญ หญิงเหลานี้
ยอมไหวยอมอภิวาท อธิบายวา กระทําการนอบนอม และกระทํา
นมัสการทานผูเปนบุญเขตอันสูงสุด.
ลําดับนั้น เปรตนั้นมีใจสลด เมื่อจะแสดงกรรมที่ตนพึง
การทําตอไป อันควรแกความสลดใจ จึงกลาวคาถาวา โสห นูน
ดังนี้เปนตน. คํานั้นมีอรรถงายทั้งนั้น.
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ทานพระมหากัปปะผูอันเปรตกลาวอยางนี้ จึงกระทํา
เรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แสดงธรรมแกบริษัท ผูถึงพรอม
แลว.
จบ อรรถกถาธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐
จบ ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ
จูฬวรรคที่ ๓ ประดับดวยเรื่อง ๑๒ เรื่อง
รวมเรื่องที่มีในวรรคนี้คือ
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ ๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ ๓. รถการีเปตวัถุ ๔. เปตวัตถุ ๕. กุมารเปตวัตถุ ๖. เสรินีเปติวัตถุ
๗. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๑ ๘. มิคุททกเปตวัตถุที่ ๒ ๙. กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ ๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ.
จบ จูฬวรรคที่ ๓
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มหาวรรคที่ ๔
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ

วาดวยเปรตถูกเสียบอยูปลายหลาว
[๑๒๑] มีนครของชาววัชชีนครหนึ่งนามวาเวสาลี
ในนครเวสาลีนั้น มีกษัตริยลิจฉวีทรงพระนามวา
อัมพสักขระ ไดทอดพระเนตรเห็นเปรตตนหนึ่ง
ที่ภายนอกพระนคร มีพระประสงคจะทรงทราบ
เหตุ จึงตรัสถามเปรตนั้นในที่นั้นนั่นเองวา การ
นอน การนัง่ การเดินไปดินมา การลิ้ม การดื่ม
การเคี้ยว การนุงหม แมหญิงบําเรอของบุคคล
ผูถูกเสียบไวบนหลาวนี้ ยอมไมมี ชนเหลาใด
ผูเปนญาติ เปนมิตรสหาย เคยเปน เคยฟงรวม
กันมา เคยมีความเอ็นดูกรุณา ของบุคคลใด มีอยู
ในกาลกอน เดี๋ยวนี้ชนเหลานั้นแมจะเยี่ยมเยียน
บุคคลนั้นก็ไมได บุรษุ นีม้ ีตนอันญาติเปนตนสละ
แลว มิตรสหายยอมไมมีแกบุคคลผูต กยาก พวก
มิตรสหายทราบวาผูใดขาดแคลน ยอมละทิ้งผูนั้น
และเห็นใครมั่งคั่งบริบูรณ ก็พากันไปหอมลอม
คนที่มั่งคั่งดวยสมบัติยอมมีมิตรสหายมา สวน
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บุคคลผูเสื่อมจากทรัพยสมบัติ เปนผูฝดเคืองดวย
โภคะ ยอมหามิตรสหายยาก (นี้เปนธรรมดาของ
โลก) บุรษุ ผูถูกหลาวเสียบนี้ มีรางกายเปอนดวย
เลือด ตัวทะลุเปนชอง ๆ ชีวิตของบุรษุ นี้จักดับ
ไปในวันนี้พรุงนี้ เหมือนหยาดน้ําคางอันติดอยู
บนปลายหญา ฉะนั้น เมื่อเปนอยางนี้ เพราะเหตุ
ไร ทานจึงพูดกะบุรุษผูถ ึงความลําบากอยางยิ่ง
นอนหงายอยูบนหลาวไมสะเดาเชนนี้วา ดูกอน
บุรษุ ผูเจริญ ขอทานจงมีชีวิตอยูเถิด การมีชีวิต
อยูเทานั้นเปนของประเสริฐ.
เปรตนัน้ กราบทูลวา:ขาแตพระราชา บุรุษนี้เปนสาโลหิตของ
ขาพระองค ขาพระองคระลึกชาติกอนได ขาพระองคเห็นแลวมีความกรุณาแกเขาวา ขออยา
ใหบุรุษผูเลวทรามนี้ไปตกนรกเลย ขาแตกษัตริย
ลิจฉวี บุรษุ ผูทํากรรมชั่วนี้ จุติจากอัตภาพนี้แลว
จักเขาถึงนรกอันยัดเยียดไปดวยสัตวผูทําบาป
เปนสถานรายกาจ มีความเรารอนมาก เผ็ดรอน
ใหเกิดความนากลัว หลาวนี้ประเสริฐกวานรก
นั้นตั้งหลายพันเทา ขออยาใหบุรษุ นี้ไปตกนรก
อันมีแตความทุกขโดยสวนเดียว เผ็ดรอน ใหเกิด
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ความนากลัว มีความทุกขกลาแข็งอยางเดียว
บุรุษนี้ฟงคําของขาพระองคอยางนี้แลว ประหนึง่
วาขาพระองคนอมเขาไปสูทุกขในนรกนั้น จะพึง
สละชีวิตของตนเสีย เพราะฉะนั้น ขาพระองค
จะไมพูดในที่ใกลเขา ดวยหวังวา ชีวิตของบุรุษ
นี้อยาไดดับไปเสียเพราะคําของขาพระองคเลย
เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงพูดวา ขอทานจงมี
ชีวิตอยูเถิด การมีชีวิตอยูเปนของประเสริฐ.
เมื่อเปรตแสดงความประสงคของตนอยางนี้แลว พระราชา
ทรงขอโอกาสเพื่อจะตรัสถามความเปนไปของเปรตนั้นอีก จึงได
ตรัสพระคาถานี้ความวา :เรือ่ งของบุรุษนี้เรารูแลว แตเราปรารถนา
จะถามทานถึงเรื่องอื่น ถาทานใหโอกาสแกเรา
เราจะขอถามทาน และทานไมควรโกรธเรา.
เปรตนั้นกราบทูลวา :ขาพระองคไดใหปฏิญาณไวในกาลนั้น
แนนอนแลว การไมบอกยอมมีแกผูไมเลื่อมใส
บัดนี้ขาพระองคมีวาจาที่ควรเชื่อถือได แมโดย
พระองคจะไมทรงเลื่อมใส เพราะเหตุนั้น ขอเชิญ
พระองคตรัสถามขาพระองคตามพระประสงค
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เถิด ขาพระองคจะกราบทูลตามที่สามารถจะ
กราบทูลได.
เมื่อเปรตใหโอกาสเชนนั้นแลว พระเจาอัมพสักขระจึง
ตรัสถามวา :เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยจักษุ เราควรเชื่อ
สิ่งนั้นแมทั้งสิ้น ถาเราเห็นสิ่งนั้นแลวไมเชื่อ ก็
ขอใหลงโทษถอดยศเราเถิดยักษ.
เปรตนั้นทูลวา :ขอสัจจปฏิญาณของพระองคนี้จงมีแก
ขาพระองค พระองคไดทรงฟงธรรมที่ขาพระองค
กลาวแลว จงทรงไดความเลื่อมใส ขาพระองคมี
ความตองการอยางอื่น ไมไดมีจิตประทุษราย
ขาพระองคจะกราบทูลธรรมทั้งหมด ที่ขาพระองคไดสดับแลวบาง หรือไมสดับแลวบาง แก
พระองค ตามที่ขาพระองครู.
พระเจาอัมพสักขระตรัสวา :ทานขี่มาขาวอันประดับประดาแลว เขา
ไปยังสํานักของบุรษุ ที่ถูกเสียบหลาว มาขาวตัวนี้
เปนมานาอัศจรรย นาดูนาชม นี้เปนผลแหงกรรม
อะไร.
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เปรตนั้นกราลทูลวา :ที่กลางเมืองเวสาลีนั้น มีหลุมทีห่ นทาง
ลื่น ขาพระองคมีจิตเลื่อมใส เอาศีรษะโคศีรษะ
หนึ่งวางทอดที่หลุมใหเปนสะพาน ขาพระองค
และบุคคลอืน่ เหยียบบนศีรษะใดนั้นเดินไปได
สะดวก มานี้เปนมานาอัศจรรย นาดูนาชม นี้เปน
ผลแหงกรรมนั้น.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา :ทานมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ และมี
กลิ่นหอมฟุงไป ทานไดสําเร็จฤทธิ์แหงเทวดา
เปนผูมีอานุภาพมาก แตทานเปลือยกาย นี้เปน
ผลแหงกรรมอะไร.
เปรตนัน้ กราบทูลวา :เมื่อกอน ขาพระองคเปนคนไมมักโกรธ
แตมีใจเลื่อมใสเปนนิตย พูดกับคนทัง้ หลายดวย
วา ออนหวาน ขาพระองคมีรัศมีทิพยสวางไสว
อยูเนืองนิตย นี้เปนผลแหงกรรมนั้น ขาพระองค
เห็นยศและชือ่ เสียงของบุคคลผูตั้งอยูในธรรม
มีจิตเลื่อมใสกลาวสรรเสริญ ขาพระองคมีกลิน่
ทิพยหอมฟุงไปเนืองนิตย นี้เปนผลแหงกรรมนั้น
เมื่อพวกสหายของขาพระองคอาบน้ําที่ทาน้ํา ขา-
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พระองคลักเอาผาซอนไวบนบก ไมมีความ
ประสงคจะลักขโมย และไมมีจิตคิดประทุษราย
เพราะกรรมนั้นขาพระองคจึงเปนคนเปลือยกาย
เปนอยูอยางฝดเคือง.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา :ผูใดทําบาปเลน ๆ นักปราชญทั้งหลาย
กลาววา ผูนั้นไดรับผลกรรมเชนนี้ สวนผูใดตั้งใจ
ทําบาปจริง ๆ นักปราชญทั้งหลายกลาวผลกรรม
ของผูนั้นวาเปนอยางไร.
เปรตนั้นกราบทูลวา :มนุษยเหลาใดมีความดําริชั่ว เปนผูเศราหมองดวยกาย และวาจา เมื่อตายไป มนุษยเหลา
.
นั้นยอมเขาถึงนรกในสัมปรายภพโดยไมตอง
สงสัย สวนชนเหลาอื่นปรารถนาสุคติยินดียิ่ง
ในทาน มีอตั ภาพอันสงเคราะหแลว เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติในสัมปรายภพโดยไมตองสงสัย.
เมื่อเปรตนั้น ชี้แจงจําแนกผลกรรมแตโดยยออยางนี้ พระราชาไมทรงเชื่อ จึงตรัสถามเปรตนั้นวา :เราจะพึงรูเรื่องนั้นไดอยางไรวา นี้เปนผล
แหงกรรมดีและกรรมชั่ว หรือเราะพึงเห็น
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อยางไร จึงจะเชื่อถือได หรือแมใครจะพึงทํา
ใหเราเชื่อถือเรื่องนั้นได.
เปรตนัน้ กราบทูลวา :พระองคไดทรงเปนแลวและไดทรงสดับ
มาแลว ก็จงทรงเชื่อเถิดวา นี้เปนผลแหงกรรมดี
และกรรมชัว่ เมื่อมีกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสอง
ก็พึงมีสัตวไปสูสุคติและทุคติ ถาสัตวทั้งหลาย
ในมนุษยโลกนี้ ไมพึงทํากรรมดีและกรรมชั่ว
สัตวผูไปสูสุคติ ทุคติ อันเลว และประณีต
ก็ไมมใี นมนุษยโลกนี้ แตเพราะสัตวทั้งหลาย
ในมนุษยโลกทํากรรมดีและกรรมชั่วไว ฉะนั้น
จึงไปสูสุคติ ทุคติ เลวบาง ประณีตบาง นัก
ปราชญทั้งทลายกลาววิบากแหงกรรมทั้งสองนั้น
วา เปนทีต่ ั้งแหงการเสวยสุขและทุกข เทวดา
ยอมพากันหอมลอมพวกชนผูไดเสวยผลอันเปน
สุข คนพาลผูไมเห็นบาปและทั้งสอง ยอม
เดือดรอน กรรมทีข่ าพระองคเองทําไวในชาติ
กอน ซึ่งจะเปนเหตุใหไดเครื่องนุงหมเปนตน
ในบัดนี้ มิไดมีแกขาพระองค และบุคคลผูที่ให
ผานุงผาหม ที่นอนที่นั่ง ขาวและน้ํา แกสมณพราหมณทั้งหลายแลวพึงอุทิศสวนบุญมาให
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ขาพระองคมิไดมี เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึง
เปนคนเปลือยกาย มีความเปนอยูอยางฝดเคือง.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา :ดูกอนยักษ เหตุอะไร ๆ ที่จะใหทานได
เครื่องนุมหมพึงมีอยูหรือ ถาเหตุที่ควรเชื่อพอจะ
ฟงเปนเหตุ ไดมีอยู ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา.
เปรตนัน้ กราบทูลวา :ในเมืองเวสาลีนี้ มีภิกษุรูปหนึ่งนามวา
กัปปตกะเปนผูไดฌาน มีศีลบริสุทธิ์ เปนพระอรหันตผูหลุดพน มีอนิ ทรียอันคุมครองแลว
สํารวมในพระปาติโมกข เยือกเย็น บรรลุผลอัน
สูงสุด มีวาจาสละสลวย รูความประสงคของ
ผูขอวางาย มีหนาเบิกบาน เปนผูม าดีไปดี พูดจา
โตตอบดี เปนเนื้อนาบุญของโลก มีปกติอยูดวย
เมตตา เปนทักขิไณยบุคคลของเทวดาและมนุษย
สงบระงับ กําจัดมิจฉาวิตกได ไมมที ุกข ไมมี
ตัณหา หลุดพนแลว ปราศจากลูกศร ไมถือเรา
ถือเขา ไมคดกายวาจาใจ ไมมีอุปธิ สิ้นกิเลสเปน
เครื่องเนิ่นชาทั้งปวง ไดบรรลุวิชา ๓ มีความรุง
เรือง ไมมีชื่อเสียงปรากฏ เพราะความเปนผูมี
คุณวิเศษอันปกปดไว แมใคร ๆ เปนก็ไมรูวา
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เปนคนดีในหมูชนชาววัชชี เขาพากันเรียกทาน
วามุนี รูกนั วาทานเปนผูประเสริฐ หนักแนน ไม
หวั่นไหว มีธรรมอันดีงาม เที่ยวไปในโลก ถา
พระองคทรงถวายผาคูหนึ่งหรือสองคูแกภิกษุนนั้
แลวทรงอุทิศสวนกุศลใหขาพระองค เมื่อ
พระองคทรงถวายแลว และทานรับผานั้นแลว
พระองคก็จะทรงเห็นขาพระองคนุงหมผาเรียบ
รอย.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา :บัดนี้ สมณะนัน้ อยูที่ประเทศไหน เราจัก
ไปพบทานที่ไหน ใครจะพึงแกไขความสงสัย
สนเทห อันเปนเสี้ยนหนามแหงความเห็นของเรา
ไดในวันนี้.
เปรตนัน้ กราบทูลวา :ทานอยูที่เมืองกปนัจจนา มีหมูเทวดาเปน
อันมากหอมลอม เปนผูม ีนามจริงแท และเปน
ผูไมประมาท แสดงธรรมีกถาอยูในหมูของตน.
พระเจาอัมพสักขระตรัสวา :เราจักไปทําตามที่ทานสั่งเดี๋ยวนี้ จักให
สมณะนั้นนุง หมผา ขอทานจงดูคูผาเหลานั้น อัน
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สมณะนั้นรับประเคนแลว และเราจักคอยดูทาน
นุงหมผาเปนอันดี.
เปรตนั้นกราบทูลวา :ขาแตพระเจาลิจฉวี ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปหา
บรรพชิตในเวลาไมควร การเสด็จเขาไปหา
บรรพชิตในเวลาไมควรนี้ ไมเปนธรรมเนียมที่ดี
ของพระองค ก็เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาใน
เวลาสมควร ก็จักทรงเห็นภิกษุนั้นนั่งอยูในที่
สงัดในที่นนั้ เอง
เพื่อจะแสดงความเห็น พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถา
ทั้งหลายวา :พระเจาลิจฉวีตรัสอยางนั้นแลว ก็
แวดลอมดวยหมูขาราชบริพาร เสด็จไป
ในนครนั้น ครั้นเสด็จเขาไปยังนครนั้นแลว จึง
เสด็จเขาไปยังที่ประทับในนิเวศนของพระองค
ทรงกระทํากิจของคฤหัสถทั้งหลาย ทรงสรง
สนาน และทรงดื่มน้ําแลวไดเวลาอันควร จึงทรง
เลือกผา ๘ คูจากหีบ รับสั่งใหหมูขา ราชบริพาร
ถือไป พระราชาครั้นเสด็จเขาไปในประเทศนั้น
แลว ไดทอดพระเนตรเห็นสมณะรูปหนึ่งผูมีจิต
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สงบระงับกลับจากที่โคจร เปนผูเยือกเย็นนั่งอยู
ที่โคนตนไม ครั้นแลวไดตรัสถามสมณะนั้นถึง
ความเปนผูมีอาพาธนอย การอยูสําราญและตรัส
บอกนามของพระองคใหทราบวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ดิฉันเปนกษัตริยลิจฉวีอยูในเมืองเวสาลี
ชาวลิจฉวีเรียกดิฉันวาอัมพสักขระ ขอทานจง
รับผา ๘ คูน ี้ของดิฉัน ดิฉันขอถวายทาน ดิฉัน
มาในที่นี้ดวยความประสงคเพียงเทานี้ ดิฉันมี
ความปลื้มใจนัก.
พระเถระทูลถามวา :สมณพราหมณทั้งหลาย พากันละเวน
พระราชนิเวศนของมหาบพิตรแตที่ไกลทีเดียว
เพราะในพระราชนิเวศนของมหาบพิตร บาตร
ยอมแตก แมสังฆาฏิก็ถูกเขาฉีก เมื่อกอนสมณะ
ทั้งหลายมีศรี ษะหอยลง ตกลงไปจากเคียงเทา
มหาบพิตรไดเบียดเบียนบรรพชิตเชนนี้ สมณะ
ทั้งหลายเคยถูกมหาบพิตรทําการเบียดเบียนแลว
มหาบพิตรไมเคยพระราชทานแมแตน้ํามันสัก
หยดหนึ่งเลย ไมตรัสบอกทางใหคนหลงทาง ชิง
เอาไมเทาจากมือคนตาบอดเสียเอง มหาบพิตร
เปนคนตระหนี่ ไมสํารวมเชนนี้ แตบัดนี้ เพราะ
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เหตุอะไร มหาบพิตรทรงเห็นผลอะไร จึงทรง
จําแนกแจกจายกับอาตมภาพทั้งหลายเลา.
พระราชาตรัสวา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันขอรับผิด ดิฉันได
เบียดเบียนสมณะทั้งหลาย ดังคําที่ทานพูด ขาแต
ทานผูเจริญ ดิฉันมีความประสงคจะลอเลน ไมได
มีจิตประทุษราย แตกรรมอันชั่วชานั้นดิฉันทํา
แลว เด็กหนุม เปลือยกาย มีโภคะนอย ไดสั่งสม
บาปเพื่อจะลอเลน จึงตองเสวยทุกข ก็ทุกขอะไร
เลาที่เปนทุกขกวาความเปลือยกาย ยอมมีแก
เปรตนั้น ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเห็นเหตุอันนา
สังเวชและเศราหมองนัน้ แลวจึงใหทาน เพราะ
เหตุนั้นเปนปจจัย ขอทานจงรับผา ๘ คูนี้ ทักษิณา
ที่ดิฉันถวายนี้ จงสําเร็จผลแกเปรตนั้น
พระเถระทูลวา เพราะการใหทาน นัก
ปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญแลวโดย
มากแนแท และพระองคผูใหจงอยามีความหมด
เปลืองเปนธรรม อาตมภาพจะรับผา ๘ คูข อง
มหาบพิตร ขอทักษิณาทานเหลานี้ จงสําเร็จผล
แกเปรตนั้น.
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ลําดับนั้น พระเจาลิจฉวีทรงชําระพระหัตตและพระบาทแลว ทรงถวายผา ๘ คูแก
พระเถระ พอพระเถระรับประเคนผาเหลานั้น
แลว พระราชาทรงเห็นเปรตนุงหมผาเรียบรอย
ลูบไลดวยจันทรแดง มีผิวพรรณเปลงปลั่ง
ประดับประดา นุงผาดี ขีม่ า อาชาไนย มีบริวาร
หอมลอม สําเร็จมหิทธิฤทธิข์ องเทวดา ครั้นทรง
เห็นเชนนั้นแลว ทรงปลื้มพระทัย เกิดปติปราโมทย มีพระทัยราเริงเบิกบาน พระเจาลิจฉวีได
ทรงเห็นกรรมและวิบากแหงกรรม แจงประจักษ
ดวยพรมองคเองแลว จึงเสด็จเขาไปใกล แลว
ตรัสกะเปรตนั้นวา เราจักใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย เราควรใหทานทุกสิ่งทุกอยาง
ที่มอี ยู ดูกอนเปรต ทานมีอปุ การะแกเรามาก.
เปรตนั้นกราบทูลวา :ขาแตกษัตริยลิจฉวี ก็พระองคไดพระราชทานเพื่อขาพระองคสวนหนึ่ง แตการพระราชทานนั้นมิไดไรผล ขาพระองคเปนเทวดา
ทําความเปนสหายกับพระองคผูเปนมนุษย.
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พระราชตรัสวา :ทานเปนคติ เปนเผาพันธุ เปนที่ยดึ เหนี่ยว
เปนมิตร และเปนเทวดาของเรา ดูกอนเปรต เรา
ขอทําอัญชลีทาน ปรารถนาเพื่อจะเห็นทานแม
อีก.
เปรตกราบทูลวา :ถาพระองคจักเปนผูไมมีศรัทธา มีความ
ตระหนี่ มีจิตไมเลื่อมใส พระองคจักไมไดเห็น
ขาพระองค และขาพระองคก็จักไมไดเห็นไมได
เจรจากะพระองคอีก ถาพระองคจะทรงเคารพ
ธรรม ทรงยินดีในการบริจาคทาน ทรงสงเคราะห
ทรงเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย
ดวยอาการอยางนี้ พระองคก็จักไดทรงเห็นขาพระองค และขาพระองคจักไดเห็นไดเจรจากะ
พระองค ขอพระองคโปรดทรงปลอยบุรษุ นี้จาก
หลาวโดยเร็วเถิด เพราะการปลอยบุรุษนี้ เรา
ทั้งสองจักไดเปนสหายกัน ขาพระองคเขาใจวา
เราทั้งสองจักไดเปนสหายกันและกัน เพราะเหตุ
แหงบุรุษถูกหลาวเสียบ ก็บุรุษถูกหลาวเสียบนี้
อันพระองคทรงรีบปลอยแลว พึงเปนผูประพฤติ
ธรรมโดยเคารพ พึงพนจากนรกนั้นแนนอน พึง
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พนจากกรรมอันเปนที่ตั้งแหงเวทนา พระองค
เสด็จเขาไปหากัปปตกภิกษุแลว ทรงจําแนกทาน
กับทาน ในเวลาที่ควรจงเสด็จเขาไปหาแลวตรัส
ถามดวยพระองคเอง ทานจักกราบทูลเนื้อความ
นัน้ แกพระองค ก็พระองคทรงประสงคบุญ มี
จิตไมประทุษรายก็เชิญเสด็จเขาไปหาภิกษุนั้นเถิด
ทานจักแสดงธรรมทั้งปวงที่ทรงสดับแลว และยัง
ไมไดทรงสดับ แกพระองคตามความรูเห็น
พระองคไดทรงฟงธรรมนัน้ แลว จักทรงเห็น
สุคติ.
พระเจารหัส ทรงเจรจาทําความเปนสหาย
กับเทวดานั้นแลวเสด็จไป สวนเปรตนั้นไดกลาว
กะบริษัทแหงกษัตริยลิจฉวีทั้งหลายพรอมกับ
บุตรของตน ซึ่งนั่งประชุมกันอยูวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ขอจงฟงคําอยางหนึ่งของเรา เราจัก
เลือกพร จักไดประโยชน บุรษุ ที่ถูกเสียบหลาว
มีกรรมอันหยาบชา มีอาชญาอันตั้งไวแลว ถูก
หลาวรอยจะตายหรือไมตาย ประมาณ ๒๐ ราตรี
เทานี้ เดี๋ยวนี้ เราจักปลอยเขาตามความชอบใจ
ของเรา ขอหมูทานจงอนุญาต จงรีบปลอยบุรุษ
นัน้ และบุรษุ อื่นที่พระราชารับสั่งใหลงอาชญา
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โดยเร็วเถิด ใครพึงบอกทานผูทํากรรมอยางนั้น
ทานรูอยางไร จึงทําอยางนั้น หมูทานยอม
อนุญาตตามชอบใจ พระเจาลิจฉวีเสด็จเขาไปสู
ประเทศนั้นแลว รีบปลอยบุรุษที่ถูกเสียบหลาว
โดยเร็วและไดตรัสกะบุรุษนั้นวา อยากลัวเลย
เพื่อนและรับสั่งใหหมอพยาบาล แลวเสด็จเขา
ไปหากัปปตกภิกษุ แลวทรงถวายทานกับทาน
ในเวลาอันควร มีพระประสงคจะทรงทราบเหตุ
จึงเสด็จเขาไปใกลแลวตรัสถามดวยพระองคเอง
วา บุรุษผูถูกเสียบหลาว มีกรรมอันหยาบชา มี
อาชญาอันตั้งไวแลว ถูกหลาวรอยจะตายหรือ
ไมตายประมาณ ๒๐ ราตรีเทานี้ ขาแตทานผูเจริญ
เดี๋ยวนี้ ดิฉันปลอยเขาไปแลว เขาไปบอกเปรต
นั้น เหตุอะไร ๆ ที่จะไมตองไปสูนรกนั้น พึง
หรือหนอ ถามีขอทานโปรดแกดิฉัน ดิฉันรอฟง
เหตุที่ควรเชื่อถือจากทาน.
กัปปตกภิกษุทูลวา :ความพินาศแหงกรรมเหลานั้นยอมไมมี
ความพินาศในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะความไมรูแจง
ถาเขาพึงเปนผูไมประมาท ประพฤติธรรม
ทั้งหลายโดยเคารพตลอดคืนและวัน เขาพึงพน
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จากนรกนัน้ ไดแน กรรมอันเวนจากการใหผล
พึงมี.
พระราชาตรัสวา :ขาแตทานผูเจริญผูมีปญญากวางขวาง
ประโยชนของบุรุษผูนี้ ดิฉันรูทั่วถึงแลว บัดนี้
ขอทานอนุเคราะหดิฉันบาง ขอทานไดกลาวตักเตือนพร่ําสอนดิฉัน โดยวิธีที่ดิฉันจะไมพึงไปสู
นรกดวยเถิด.
กัปปตกภิกษุทูลวา
วันนี้ ขอมหาบพิตรทรงมีพระทัยเลื่อมใส
ถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ เปน
สรณะ จงทรงสิกขาบท อยาใหขาดและดาง
พรอย จงทรงงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย
ทรงยินดีดวยพระมเหสีของพระองค ไมทรง
พูดเท็จ ไมทรงดื่มน้ําจัณฑ และทรงสมาทาน
อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ประการอัน
ประเสริฐ เปนกุศล มีสขุ เปนกําไร จงทรงพระราชทานจีวร บิณฑบาต ที่นอน ทีน่ ั่ง คิลานปจจัย ขาว น้ํา ของกิน ของเคี้ยว ผา เสนาสนะ
ในภิกษุผูมีจติ ซื่อตรงทั้งหลาย บุญยอมเจริญ
ทุกเมื่อ ทรงอังคาสภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวย
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ศีล ปราศจากราคะ เปนพหูสูต ใหอิ่มหนําดวย
ขาวและน้ํา บุญยอมเพิม่ พูนทุกเมื่อ เมื่อบุคคล
เปนผูไมประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพ
ตลอดคืนและวันอยางนี้ พึงพนจากนรกนั้น
กรรมที่เวนจากการใหผลพึงมี.
พระราชาตรัสวา :วันนี้ ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจาพระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอ
สมาทานสิกขาบท ๕ ไมใหขาดและดางพรอย
ของดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ยินดีดวย
ภรรยาของตน ไมกลาวเท็จ ไมดื่มน้ําเมา และจัก
สมาทานอุโบสถศีล อันประกอบดวยองค ๘
ประการ อันประเสริฐ เปนกุศล มีสุขเสนาสนะ
จักถวายจีวร บิณฑบาต ที่นอนที่นั่ง คิลานปจจัย
ขาว น้ํา ของกิน ของเคี้ยว ผา และเสนาสนะ
แกภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจาก
ราคะ เปนพหูสูต จักไมกําหนัด ยินดีแตใน
ศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระเจาลิจฉวีทรงพระนามวาอัมพสักขระ
ไดเปนอุบาสกคนหนึ่งในเมืองเวสาลี ทรงมี
ศรัทธามีพระฤทัยออนโยน ทรงทําอุปการะแก
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ภิกษุ ทรงบํารุงสงฆโดยความเคารพ ในกาลนัน้
บุรษุ ผูถูกเสียบหลาว หายโรค เปนสุขสบายดี
ไดเขาถึงบรรพชา แมชนทั้งสองอาศัยกัปปตกภิกษุผูประเสริฐ ไดบรรลุสามัญผล การคบหา
สัปบุรุษเชนนี้ยอมมีผลมากตั้งรอย แกวิญูชน
ผูรูแจง บุรุษผูถูกเสียบหลาวไดบรรลุผลอัน
ยอดเยี่ยม สวนพระเจาอัมพสักขระไดบรรลุ
โสดาปตติผล.
จบ อัมพสักขรเปตวัตถุที่ ๑

มหาวรรคที่ ๔
อรรถกถาอัมพสักขรเปตวัตถุที่ ๑
เรื่องอัมพสักขรเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา เวสาลี นาม นครตฺถิ
วชฺชีน ดังนี้. เรื่องนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร. เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร เจาลิจฉวีนามวา อัมพสักขระ
เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนนัตถิกวาทะ ครองราชยในเมืองเวสาลี.
ก็สมัยนั้น ในพระนครเวสาลี มีเปอกตมอยูในที่ใกลรา น
ตลาดของพอคาคนหนึ่ง. ชนเปนอันมากในที่นั้น โดดขามไปลําบาก
บางคนเปอนโคลน. พอคานั้นเห็นดังนั้น จึงคิดวา คนเหลานี้อยา
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เหยียบเปอกตม จึงใหนํากระดูกศีรษะโคอันมีสวนเปรียบดวย
สีสังขปราศจากกลิ่นเหม็น มาวางทอดไว. ก็ตามปกติ เขาเปนคน
มีศีลไมมักโกรธ มีวาจาออนหวาน และระบุถงึ คุณตามความเปน
จริงของคนเหลาอื่น.
วันนั้น เมื่อสหายของตนอาบน้ํา ไมแลดูดว ยความเลินเลอ
เขาจึงซอนผานุงไวดวยความประสงคจะลอเลน ทําใหเขาลําบาก
เสียกอนจึงไดใหไป. ก็หลานของเขาขโมยภัณฑะมาจากเรือน
ของคนอื่น แลวทิ้งไวที่รานของเขานั่นเอง. เจาของภัณฑะเมื่อ
ตรวจดู จึงแสดงหลานของเขาและตัวเขาพรอมทั้งภัณฑะแกพระราชา.
พระราชาสั่งบังคับวา พวกทานจงตัดศีรษะผูนี้ สวนหลานของเขา
จงเสียบหลาวไว. พวกราชบุรุษไดกระทําดังนั้น. เขาทํากาละ
แลวเกิดในภุมเทพ ไดเฉพาะมาอาชาไนยทิพ มีสีขาว มีความเร็ว
ทันใจ เพราะเอาศีรษะโคทําสะพาน และเพราะการกลาวสรรเสริญ
คุณของผูมีคุณ กลิ่นทิพจึงฟุงออกจากกายของเขา แตเขาไดเปน
ผูเปลือยกาย เพราะเก็บผาสาฎกซอนไว เขาตรวจดูกรรมทีต่ น
ทําไวในกาลกอน เห็นหลานของตนถูกเสียบหลาวโดยทํานองนั้น
ถูกความกรุณากระตุนเตือน จึงขึ้นมามีฝเทาเร็วทันใจ ในเวลา
เที่ยงคืน ก็ถึงสถานที่ที่หลานนั้นถูกเสียบไวบนหลาว จึงยืนอยู
ในที่ไมไกล กลาวทุกวัน ๆ วา จงมีชีวิตอยูเถอะ พอเจริญ ชีวิต
เทานั้นเปนของประเสริฐ.
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ก็สมัยนั้น พระเจาอัมพสักขระเสด็จบนคอชางเชือกประเสริฐ
เสด็จเลียบพระนคร ทรงเห็นหญิงคนหนึ่งเปดหนาตางในเรือน
หลังหนึ่งผูกําลังดูสมบัติของพระราชา ทรงมีจิตปฏิพัทธ จึงให
สัญญาแกบุรษุ ผูนั่งอยูหลังอาสนะวา ทานจงใครครวญเรือนนี้และ
หญิงนี้ ดังนี้แลวเสด็จเขาพระนิเวศนของพระองคโดยลําดับ สง
บุรุษนั้นไป โดยใหรูวา ไปเถอะพนาย เธอจงรูวา หญิงนั้นมีสามี
หรือไม. เขาไป รูวาหญิงนั้นมีสามีแลว จึงกราบทูลแดพระราชา.
พระราชาเมื่อทรงคิดถึงอุบายที่จะครอบครองหญิงนั้น จึงรับสั่งให
เรียกสามีของนางมา แลวตรัสวา มาเถอะ พนาย เธอจงอุปฏฐากเรา.
เขาแมจะไมปรารถนาก็รบั อุปฏฐากพระราชา เพราะกลัววา
เมื่อเราไมกระทําตามพระดํารัสของพระองค พระราชาก็จะลง
ราชทัณฑ จึงไปอุปฏฐากพระราชาทุกวัน ๆ. ฝายพระราชา
ก็ไดประทานบําเหน็จรางวัลแกเธอ โดยลวงไป ๒-๓ วัน ก็ได
ตรัสกะเธอผูมายังที่บํารุงแตเชาตรู อยางนี้วา ไปเถอะ พนาย
ในที่โนน มีสระโบกขรณีลูกหนึ่ง เธอจงนําดินสีอรุณ และดอก
อุบลแดง จากพระโบกขรณีนั้นมา ถาเธอไมมาภายในวันนี้ ชีวิต
ของเธอจะหาไม. ก็เมื่อเขาไปแลว จึงตรัสกะคนผูรักษาประตูวา
วันนี้ เมื่อพระอาทิตยยังไมทันอัศดงคต เธอจงปดประตูทุกดาน.
ก็สระโบกขรณีนั้นอยูในที่สุด ๓๐๐ โยชน แตกรุงเวสาลี
อนึ่ง บุรุษนั้นถูกมรณภัยคุกคาม จึงถึงสระโบกขรณีนั้นแตเชา
ทีเดียว เพราะกําลังเร็วของลม เพราะไดสดับตรับฟงมากอนวา
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สระโบกขรณีนั้น อมนุษยหวงแหน เพราะความกลัว เขาจึงเดิน
เวียนไปรอบ ๆ ดวยคิดวา ในที่นี้ จะมีอันตรายอะไร ๆ หรือไมหนอ.
อมนุษยผูรักษาสระโบกขรณีเห็นเขาแลว เกิดความกรุณา แปลง
เปนมนุษยเขาไปหาแลวกลาววา บุรษุ ผูเจริญ ทานมาที่นี้เพื่อ
ประโยชนอะไร เขาก็ไดเลาเรื่องนั้นใหอมนุษยนั้นฟง. อมนุษยนั้น
จึงกลาววา ถาเมื่อเปนเชนนั้น ทานจงถือเอาตามตองการเถิด
ดังนี้แลวจึงแสดงรูปทิพของตนแลวหายไป.
เขาถือเอาดินสีอรุณและดอกอุบลแดงในสระโบกขรณีนั้น
ถึงประตูพระนครในเมื่อพระอาทิตยยังไมอัศดงคตเลย. ผูรกั ษา
ประตูเห็นเขาแลว เมื่อเขารองบอกอยูนั่นแหละ ก็ปดประตูเสีย.
เมื่อประตูถูกปด เขาเขาไปไมได เห็นบุรุษอยูบนหลาวใกลประตู
จึงไดกระทําใหเปนสักขีพยานวา คนเหลานี้ เมื่อเรามาถึงในเมื่อ
พระอาทิตยยังไมอัศดงคต รองขออยูนั้นเอง ก็ปด ประตูเสีย ถึง
ทานก็จงรูเถิดวา เรามาทันเวลา เราไมมีโทษ. บุรุษผูอยูบนหลาว
ไดฟงดังนั้นจึงกลาววา เราถูกรอยหลาว เขาจะฆา บายหนาไปหา
ความตาย จะเปนพยานใหทานไดอยางไร. ก็ในที่นี้ เปรตตนหนึ่ง
มีฤทธิ์มากจักมาที่ใกลเรา ทานจงทําเปรตนั้นเปนพยานเถิด. บุรุษ
นั้นถามวา เราจะเห็นเปรตผูมีฤทธิ์มากตนนั้นไดอยางไร. บุรุษ
ผูอยูบนหลาวกลาววา ทานจงรออยูที่นี้แหละ ทานจักเห็นดวย
ตนเอง. เขายืนอยูในที่นั้น เห็นเปรตนั้นมาในมัชฌิมยาม จึงได
ทําใหเปนพยาน. ก็เมื่อราตรีสวาง เมือ่ พระราชาตรัสวา ทาน
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ลวงอาญาของเรา เพราะฉะนั้น เราจะลงราชทัณฑแกทาน บุรุษ
นั้นจึงทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคไมไดลวงอาชญาของ
พระองค ขาพระองคมาในที่นี้ ในเมื่อพระอาทิตยยังไมอัสดงคต
เลย พระราชาตรัสถามวา ในขอนั้น ใครเปนพยานใหเธอ. บุรุษ
นั้น จึงอางถึงเปรตเปลือย ผูมายังสํานักของบุรุษผูถูกหลาวรอย
นั้นวา เปนพยาน เมื่อพระราชาตรัสถามวา ขอนั้นเราจะเชื่อได
อยางไร จึงทูลวา วันนี้ ในเวลาราตรี พระองคจงสงบุรุษผูควร
เธอไดไปกับขาพระองค. พระราชาไดสดับดังนั้น จึงเสด็จไปใน
ที่นั้นพรอมกับบุรุษนั้นดวยพระองคเอง แลวประทับยืนอยู และ
เมื่อเปรตมาในที่นั้นกลาววา จงเปนอยูเถิด ผูเจริญ ชีวิตเทานั้น
ประเสริฐกวา จึงทรงสอบถามเปรตนั้นดวยคาถา ๕ คาถา โดยนัย
มีอาทิวา การนอน การนั่ง ไมมีแกผูนี้ ดังนี้. ก็ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
เพื่อจะแสดงความสัมพันธแหงคาถาเหลานั้น พระสังคีติกาจารย
จึงไดตั้งคาถาวา เวสาลิ นาม นครตฺถิ วชฺชีน ความวา :มีนครชาววัชชีนครหนึ่ง นานวาเวสาลี
ในนครเวสาลีนั้น มีกษัตริยลจิ ฉวีพระนานวา
อัมพสักขระ ไดทอดพระเนตรเห็นเปรตตนหนึ่ง
ที่ภายนอกพระนคร มีพระประสงคจะทรงทราบ
เหตุ จึงตรัสถามเปรตนั้นในที่นั้นนั่นเองวา การ
นอน การนั่ง การเดินไปเดินมา การลิม้ การดื่ม
การเคี้ยว การนุงหม แมหญิงบําเรอของคนผูถูก
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เสียบไวบนหลาวนี้ ยอมไมมีชนเหลาใดผูเปน
ญาติ เปนมิตรสหาย เคยเห็นเคยฟงรวมกันมา
เคยมีความเอ็นดูกรุณา ของบุคคลใดมีอยูในกาล
กอน เดี๋ยวนี้คนเหลานั้น แมจะเยี่ยมเยียนบุคคล
นั้นก็ไมได บุรุษนีม้ ีตนอันญาติเปนตนสละแลว
มิตรสหาย ยอมไมมแี กคนผูตกยาก พวกมิตรสหายทราบวา ผูใดขาดแคลน ยอมละทิ้งผูนั้น
และเห็นใครมั่งคั่งบริบูรณก็พากันไปหอมลอม
คนที่มั่งคั่งดวยสมบัติ ยอมมีมิตรสหายมาก สวน
บุคคลผูเสื่อมจากทรัพยสมบัติ เปนผูฝดเคือง
ดวยโภคะ ยอมหามิตรสหายยาก นี้เปนธรรมดา
ของโลก บุรุษผูถูกหลาวเสียบนี้ มีรา งกายเปอน
เลือด ตัวทะลุเปนชอง ๆ ชีวิตของบุรุษนี้จักดับ
ไปในวันนี้ พรุงนี้ เหมือนหยาดน้ําคางอันติดอยู
บนปลายหญาคา ฉะนั้น เมื่อเปนอยางนี้ เพราะ
เหตุไร ทานจึงพูดกะบุรุษผูถึงความลําบากอยาง
ยิ่ง นอนหงายบนหลาวไมสะเดาเชนนี้วา ดูกอน
บุรษุ ผูเจริญ ขอทานจงมีชีวิตอยูเถิด การมีชีวิต
อยูเทานั้นเปนของประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ ไดแก ในเมืองเวสาลีนั้น.
บทวา นครสฺส พาหิร ไดแก มีอยูใ นภายนอกพระนคร คือ เกิด
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เปนไป เกีย่ วพันกันในภายนอกแหงนครเวสาลีนั่นเอง. บทวา
ตตฺเถว คือ ในที่ที่ตนเห็นเปรตนั้นนั่นแล บทวา ต โยค ต เปต
แปลวา ซึ่งเปรตนั้น. บทวา การณตฺถิโก ไดแก เปนผูมีความตองการ
ดวยเหตุเพื่อผลดังกลาววา จงมีชีวิตอยูเถิด ทานผูเจริญ การมี
ชีวิตอยูนั่นแหละ ประเสริฐ.
บทวา เสยฺยา นิสชฺชา นยิมสฺส อตฺถิ ความวา การนอนมี
การเหยียดหลังเปนลักษณะ และการนั่งมีการนั่งคูบัลลังกเปน
ลักษณะ ยอมไมมีแกบุคคลผูถูกหลาวเสียบนี้ได. บทวา อภิกฺกโม
นตฺถิ ปฏิกฺกโม จ ความวา การไปมีการกาวไปขางหนา แมเพียง
เล็กนอย ก็ไมมีแกบุคคลนี้. บทวา ปริจาริกา สาป ความวา แมหญิง
ผูบํารุงบําเรออินทรียซึ่งมีลักษณะเชน การกิน การดื่ม การเคี้ยว
การนุงผา และการใชสอย เปนตน แมนั้น ก็ไมมีแกบุคคลนี้.
อีกอยางหนึ่ง บาลีวา ปริหรณา สาป ดังนี้ก็ม,ี อธิบายวา แม
หญิงผูบริหารอินทรียดวยสามารถแหงการบริโภคมีของกิน เปนตน
ก็ไมมีแกผูนี้ เพราะเปนผูปราศจากชีวิต, อาจารยบางพวก
กลาววา ปริจารณา สาป ดังนี้ก็มี.
บทวา ทิฏสุตา สุหชฺชา อนุกมฺปกา ยสฺส อเหสุ ปุพฺเพ
ความวา ผูที่มีคนเปนสหายเคยเห็นกันมา และไมเคยเห็นกันมา
เปนมิตร มีความเอ็นดู ไดมีในกาลกอน. บทวา ทฏุมฺป ความวา
บุคคลเหลานั้น แมจะเยี่ยมก็ไมได คือ การอยูรว มกัน จักมีแตที่ไหน.
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บทวา วิราชิตตฺโต ไดแก ผูมีสภาวะ อันญาติเปนตนสละแลว.
บทวา ชเนน เตน ไดแก อันชนมีชนผูเ ปนญาติเปนตนนั้น.
บทวา น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา ความวา ขึ้นชื่อวา
มิตร ยอมไมมีแกบุคคลผูปราศจากวิญญาณไปแลว คือผูตายไปแลว
เพราะผูนั้นผานพนจากกิจที่มิตรจะพึงกระทําตอมิตร. บทวา
ชหนฺติ มิตฺตา วิกล วิทิตฺวา ความวา ผูที่ตายแลว จงยกไวกอน.
พวกมิตร พอทราบบุรุษแมยังมีชีวิตอยู แตขาดแคลนโภคสมบัติ
ก็ละทิ้งเขาเสียดวยคิดวา สิ่งอะไร ๆ ที่ควรถือเอาไดจากบุรุษนี้
ยอมไมมีเลย. บทวา อตฺถฺจ ทิสวฺ า ปริวารยนฺติ ความวา เห็น
ทรัพยที่เปนประโยชนซงึ่ เปนของของผูนั้นแลว กลาววาจานารัก
เห็นแกหนา พากันแวดลอมผูมั่งคั่งดวยโภคสมบัตินั้น. บทวา
พหุ มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ ความวา บุคคลผูมีความสําเร็จ
มีสภาพมั่งคั่งดวยทรัพยสมบัติ ยอมมีมิตรมากมายนี้ เปนสภาพ
ทางโลก.
บทวา นิหีนตฺโต สพฺพโภเคหิ ไดแก บุคคลผูมีตนเสื่อม
จากวัตถุอันเปนเครื่องอุปโภคและบริโภคทั้งหมด. บทวา กิจฺโฉ
ไดแก เปนผูตกทุกข. บทวา สมฺมกฺขิโต ไดแก ผูมีรางกาย
เปอนดวยเลือด. บทวา สมฺปริภินฺนคตฺโต ไดแก ผูมีตัวถูกหลาวเสียบ
ในภายใน. บทวา อุสฺสาวพินฺทูว ปลิมฺปมาโน ไดแก เสมือน
หยาดน้ําคางที่ติดอยูบนปลายหญา. บทวา อชฺช สุเว ความวา
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ชีวิตของบุรุษนี้จักดับศูนยในวันนี้ หรือ ในวันพรุงนี้ ตอแตนั้นไป
ก็เปนไปไมได.
บทวา อุตฺตาสิต ไดแก ถูกหลาวรอย คือ เสียบไว. บทวา
ปุจิมนฺทสฺส สูเล ไดแก บนหลาวที่เขาทําดวยทอนไมสะเดา.
บทวา เกน วณฺเณน แปลวา ดวยเหตุไร. บทวา ชีว โภ ชีวติ เมว
เสยฺโย ความวา บุรุษผูเจริญ ทานจงมีชีวิตอยูเถิด. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะทานถูกหลาวเสียบ ยังมีชีวิตอยูในที่นี้
ก็ยังประเสริฐกวา คือดีกวาชีวิตของบุคคลผูจุติจากโลกนี้ ตั้งรอยเทา
พันเทา.
เปรตนั้นถูกพระราชานั้นตรัสถามแลวอยางนี้ เมื่อจะประกาศ
ความประสงคของตน จึงกลาวคาถา ๔ คาถาวา :ขาแตพระราชา บุรุษนี้ เปนสาโลหิตของ
ขาพระองค ขาพระองคระลึกถึงชาติกอน ขาพระองคเห็นแลว มีความกรุณาแกเขาวา ขออยา
ใหบรุ ุษผูเลวทรามนี้ไปตกนรกเลย ขาแตกษัตริย
ลิจฉวี บุรษุ ผูทํากรรมชั่วนี้ จุติจากอัตภาพนี้แลว
จักเขาถึงนรก อันยัดเยียดไปดวยสัตวผูทําบาป
เปนสถานที่รายกาจ มีความเรารอนมาก เผ็ดรอน
ใหเกิดความนากลัว หลาวนีป้ ระเสริฐกวานรก
นั้นตัง้ หลายพันเทา ขออยาใหบุรษุ นี้ไปตกนรก
อันมีแตความทุกขโดยสวนเดียว เผ็ดรอน ให
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เกิดความนากลัว มีความทุกขกลาแข็งอยางเดียว
บุรุษนี้ ฟงคําของขาพระองคอยางนี้แลว ประหนึ่ง
วา ขาพระองคนอมเขาไปสูทุกขในนรกนั้น จะ
พึงสละชีวิตของตนเสีย เพราะฉะนั้น ขาพระองค
จึงไมพูดในที่ใกลเขา ดวยหวังวา ชีวิตของบุรุษ
นี้อยาไดดับไปเสีย เพราะคําของขาพระองคเลย
เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงพูวา ขอทานจงมี
ชีวิตอยูเถิด การมีชีวิตอยูเปนของประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาโลหิโต ไดแก มีโลหิตเสมอกัน
คือ เชื่อมกันโดยกําเนิด, อธิบายวา เปนญาติกัน. บทวา ปุรมิ าย
ชาติยา คือในอัตภาพกอน. บทวา มา ปาปธมฺโม นิรย ปตาย
มีวาจาประกอบความวา ขาพระองคไดเห็นผูนี้แลว ไดมีความ
กรุณาวา ขออยาใหบุรุษผูมีธรรมอันเลวทรามนี้ ตกนรกเลย คือ
อยาไดเขาถึงนรกเลย.
บทวา สตฺตุสฺสท ความวา หนาแนนดวยสัตวผูทํากรรมชั่ว
อีกอยางหนึ่ง หนาแนนดวยเหตุอันหยาบชา มีการจองจํา ๕ อยาง
เปนตน ๗ อยาง เหลานี้คือ การจองจํา ๕ อยาง คือ เทโลหะรอน ๆ
เขาไปในปาก ใหขึ้นภูเขาอันเต็มดวยถานเพลิง ใสเขาในหมอเหล็ก
ใหเขาไปยังปาอันพรอมดวยดาบ ใหลงไปในชลาลัยในนรก โยนทิ้ง
ลงไปในมหานรก. อธิบายวา กอสั่งสมจนมาก ๆ ขึ้นไป. บทวา
มหาภิตาป ไดแก ทุกขใหญ หรือความเรารอนอันเกิดแตกองไฟ
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ใหญ. บทวา กฏก แปลวา ไมนาปรารถนา. บทวา ภยานก แปลวา
ใหเกิดความกลัว.
บทวา อเนกภาเตน คุเณน ไดแก ดวยอานิสงส หลายสวน.
บทวา อยเมว สูโล นิรเยน เตน ความวา หลาวนี้แหละ ประเสริฐ
กวานรก อันเปนที่เกิดของบุรุษนี้นั้น. จริงอยู บทวา นิรเยน
นี้ เปนตติยาวิภัติ ใชในอรรถแหงปญจมีวิภัติ. บทวา เอกนฺตติพฺพ
ความวา มีความทุกขอันแรงกลาโดยสวนเดียวแท คือ เปนทุกขใหญ
อยางแนนอน.
บทวา อินฺจ สุตฺวา วจน มเมโส ความวา บุรุษนี้ ฟงถอยคํา
ของเรานี้ ที่กลาวโดยนัยมีอาทิวา อิโต จุโต เคลื่อนจากอัตภาพนี้
แลว เปนตน เปนผูเขาถึงทุกข เปนเหมือนเขาถึงทุกขในนรก ตาม
คําของเรา บทวา วิชเหยฺย ปาณ ความวา พึงสละชีวิตของตน.
บทวา ตสฺมา แปลวา เพราะเหตุนั้น. บทวา มา เม กโต อธิบายวา
เราไมไดพูดคํานี้ ในทีใ่ กลแหงบุรุษนี้วา ขอชีวติ ของบุรุษนี้ จง
อยาดับพรอมกับเราเลย. โดยที่แท เราพูดเพียงเทานี้วา จงมีชีวิต
อยูเถอะทานผูเจริญ เพราะชีวิดนั่นแหละ ประเสริฐ.
เมื่อเปรตประกาศความประสงคของตนอยางนี้ พระราชา
เมื่อทรงใหโอกาสเพื่อจะถามประวัติของเปรตนั้นอีก จึงตรัสคาถา
นี้วา :เรื่องของบุรษุ นี้ เรารูแลว แตเราปรารถนา
จะถามทานถึงเรื่องอื่น ถาทานใหโอกาสแกเรา
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เราจะขอถามทาน และทานไมควรโกรธเรา
เปรตนัน้ กราบทูลวา :ขาพระองค ไดใหปฏิญญาไวในกาลนั้น
แนนอนแลว การไมบอกยอมมีแกผูไมเลื่อมใส
บัดนี้ ขาพระองคมีวาจาที่ควรเชื่อถือได แมโดย
พระองคจะไมทรงเลื่อมใส เพราะเหตุนั้น ขอ
เชิญพระองค ตรัสถามขาพระองค ตามพระ
ประสงคเถิด ขาพระองคจะกราบทูลตามที่
สามารถจะกราบทูลได.
นี้เปนพระคาถาตรัสและคาถาโตตอบระหวางพระราชากับเปรต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺโต แปลวา อันขาพเจา
รูแลว. บทวา อิจฉฺ ามเส แปลวา ขาพระองค ยอมปรารถนา.
บทวา โน แปลวา แกพวกเรา. บทวา น จ กุชฺฌติ พฺพ ความวา
ไมควรทําความโกรธวา คนเหลานี้ ไดถามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
บทวา อทฺธา แปลวา โดยสวนเดียว. บทวา ปฏิฺา เม
ความวา เมื่อวาโดยความรู เราไดปฏิญญา คือใหโอกาสวา ทาน
จงถาม. บทวา ตทา อหุ คือ ไดมีในกาลนั้น คือในการเห็นครั้งแรก.
บทวา นาจิกฺขณา อปฺปสนฺนสฺส โหติ ความวา ไมไดพูดแกผูที่
ไมเลื่อมใส. จริงอยู ผูเ ลื่อมใสเทานั้นยอมกลาวอะไร ๆ แกผู
เลื่อมใส แตในเวลานั้น ทานไมมีความเลื่อมใสในเรา และเราก็ไมมี
ความเลื่อมใสในทาน เพราะฉะนั้น ทานจึงไมมีความปรารถนา.
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ที่จะกลาวปฏิญญา. แตบัดนี้ ขาพระองคไมปรารถนาทาน มีวาจา
ที่จะใหทานพอเชื่อถือได เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงเปนผูชื่อวา
มีวาจาพอเชื่อถือได. บทวา ปุจฺฉสฺสุ ม กาม ยถา วิสยฺห ความวา
ขอพระองคจงซักถามเรื่องตามที่พระองคทรงปรารถนากะขาพระองคเถิด. แตขาพระองคจักกราบทูลตามสมควรแกกําลัง
ความรูของตน โดยประการที่ขาพระองคสามารถจะกราบทูลได.
เมื่อเปรตใหโอกาสแกการถามอยางนี้ พระราชา จึงตรัส
คาถาวา :เราเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยจักษุ เราควร
เชื่อสิง่ นั้น แมทั้งสิ้น ถาเราเห็นสิ่งนั้นแลวไมเชื่อ
ขอใหลงโทษ ถอดยศเราเถิด.
คําแหงคาถานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ :- เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยจักษุ เราควรเชื่อสิ่งนั้นแมทั้งหมด โดยประการนั้นนั่นแล
ก็แลถาเราเห็นสิ่งนั้นแลว ไมเชื่อ ดูกอนเทพยดา ขอทานจงลง
นิยสกรรม และนิคคหกรรมแกเราเถิด. อีกอยางหนึ่งบทวา
ย กิฺจห จกฺขุนา ปสฺสิสฺสามิ ความวา เราจักเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยจักษุ เพราะไมเปนอารมณแหงจักษุจึงไมเห็น. บทวา สนฺพมฺป
ตาห อภิสทฺทเหยฺย ความวา เราควรเชื่อสิ่งที่ทานไดเห็น ไดยิน
หรือสิ่งอื่น. อธิบายวา จริงอยู เรามีความเชื่อเชนนั้น ในทาน.
สวนเนื้อความแหบทหลัง ก็มีอรรถตามที่กลาวแลวนั่นแล.
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เปรตไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาวา :ขอสัจจปฏิญญา ของพระองคนี้ จงมีแกขาพระองค พระองคไดฟงธรรมที่ขาพระองคกลาวแลว
จงทรงไดความเลื่อมใส ขาพระองคมีความตองการ
อยางอื่น ไมมีจิตคิดประทุษรายขาพระองค จัก
กราบทูลธรรมทัง้ หมดที่ขาพระองคไดสดับแลว
บาง หรือไมไดสดับแลวบาง แกพระองคตามที่
ขาพระองครู.
เบื้องหนาแตนั้น พระราชาและเปรตทั้งสองนั้น จึงมีคาถา
เปนเครื่องตรัสโตตอบกันดังนี้วา :พระเจาอัมพสักขระตรัสวา :ทานขี่มาอันประดับประดาแลวเขาไปยัง
สํานักของบุรษุ ทีถ่ ูกเสียบหลาว มาขาวตัวนี้เปน
มานาอัศจรรย นาดู นาชมนี้ เปนผลแหงกรรม
อะไร
เปรตกราบทูลวา :ที่กลางเมืองเวสาลีนั้น มีหลุมที่หนทาง
ลื่น ขาพระองคมีจิตเลื่อมใส เอาศีรษะโค ศีรษะ
หนึ่งวางทอดที่หลุมใหเปนสะพาน ขาพระองค
และบุคคลอื่น เหยียบบนศีรษะโคนั้น เดินไป
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ไดสะดวก มานี้เปนมานาอัศจรรย นาดู นาชม
นี้เปนผลแหงกรรมนั่นเอง
พระเจาสักขระตรัสถามวา :ทานมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ และมี
กลิน่ หอมฟุงไป ทานไดสําเร็จฤทธิ์แหงเทวดา เปน
ผูมอี านุภาพมาก แตเปนคนเปลือยกาย นี้เปนผล
แหงกรรมอะไร.
เปรตนั้นกราบทูลวา :เมื่อกอนขาพระองคเปนคนไมมักโกรธ
ทั้งมีจิตเลื่อมใสอยูเปนนิตย พูดกับคนทั้งหลาย
ดวยวาจาออนหวาน ขาพระองคมีรัศมีเปนทิพย
สวางไสวอยูเนืองนิตย นี้เปนผลแหงกรรมนั้น
ขาพระองคเห็นยศและชื่อเสียงของบุคคลผูตั้งอยู
ในธรรม มีจิตเลื่อมใสกลาวสรรเสริญ ขาพระองคมีกลิ่นทิพยหอมฟุงไปเนืองนิตย นี้เปนผล
แหงกรรมนั้น เมื่อพวกสหายของขาพระองค
อาบน้ําที่ทาน้ํา ขาพระองคลักเอาผาซอนไวบน
บก ไมมีความประสงคจะลักขโมย และไมมีจิต
คิดประทุษราย เพราะกรรมนั้น ขาพระองค จึง
เปนคนเปลือยกาย เปนอยูอยางฝดเคือง.
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พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา :ผูใดทําบาปเลน ๆ นักปราชญทั้งหลาย
กลาววา ผูนั้นไดรับผลกรรมเชนนี้ สวนผูใดตั้งใจ
ทําบาปจริง ๆ นักปราชญทั้งหลายกลาวผลกรรม.
ของผูนั้นวาเปนอยางไร ?
เปรตกราบทูลวา :มนุษยเหลาใด มีความดําริชั่วราย เปน
ผูเศราหมองดวยกายและวาจา เพราะกายแตก
ตายไป มนุษยเหลานั้น ยอมเขาถึงนรกใน
สัมปรายภพ โดยไมตองสงสัย สวนชนเหลาอื่น
ปรารถนาสุคติ ยินดียิ่งในทาน มีอัตภาพอัน
สงเคราะหแลว เพราะกายแตกตายไป ยอมเขา
ถึงสุคติในสัมปรายภพ โดยไมตองสงสัย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจปฺปฏิฺา ตว เมสา โหตุ
ความวา ขอความปฏิญญาของทานนี้ จงเปนความสัจจสําหรับ
ขาพระองควา ขาพเจาพึงเชื่อสิ่งนั้นทั้งหมด. บทวา สุตฺวาน
ธฺม ลภ สุปฺปสาท ความวา ทานฟงคําที่ขาพเจากลาวแลว จง
ไดความเลื่อมใส เปนอันดี. บทวา อฺตฺถิโก ไดแก ขาพระองค
ไมมีความประสงคจะรู. บทวา ยถา ปชาน ไดแก ตามที่คนอื่นรูอยู
อธิบายวา ตามที่พระองครูแลวหรือวา ตามที่ขาพระองครูแลว.
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บทวา กิสฺเสต กมฺมสฺส อย วิปาโก ความวา นั่นเปนผล
แหงกรรมอะไร คือ นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร. อีกอยางหนึ่ง
บทวา เอต เปนเพียงนิบาต ก็อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา เปน
ผลของกรรมอะไรขอทาน.
บทวา จิกขฺ ลฺลมคฺเค แปลวา ในทางมีโคลน. บทวา นรก
ไดแก บอ. บทวา เอกาห ตัดเปน เอก อห. บทวา นรกสฺมึ นิกฺขิป
ความวา เราทอดศีรษะโค ๑ ศีรษะ ในบอที่มีโคลนโดยประการที่
ผูเดินจะไมเหยียบเปอกตม. บทวา ตสฺส ไดแก เอาศีรษะโค
ทําเปนสะพานนั้น.
บทวา ธมฺเม ิตาน ไดแก ผูประพฤติเปนธรรม ประพฤติ
สม่ําเสมอ. บทวา มนฺเตมิ ไดแก กลาว คือ ระบุถึง. บทวา
ขิฑฺฑตฺถิโก ไดแก ประสงคจะหัวเราะเลน. บทวา โน จ ปทุฏจิตฺโต
ไดแก ไมมจี ิตคิดประทุษรายเจาของผา อธิบายวา ไมมีความ
ประสงคจะลัก ทั้งไมประสงคจะทําใหเสียหาย.
บทวา อกีฬมาโน ไดแก ไมประสงค คือ มีจิตคิดประทุษราย
เพราะความโลภเปนตน. บทวา กึ ตสฺส กมฺมสฺส วิปากมาหุ
ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววิบากทุกขอันเผ็ดรอนของกรรม
ชั่วนั้น คือที่ทําไวอยางนั้นไวเพียงไร.
บทวา ทุฏสงฺกปฺปมนา ไดแก ผูมีวิตกทางใจอันประทุษราย
ดวยอํานาจความดําริในกามเปนตน, ดวยคําวา ทุฏสงฺกปฺปมนา
นั้น ทานกลาวถึงมโนทุจริต. บทวา กาเยน วาจาย จ สงฺกิลฏิ า
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ไดแก มีความเศราหมองดวยกายและวาจา ดวยอํานาจปาณาติบาต
เปนตน. บทวา อาสมานา ไดแก หวัง คือ ปรารถนา.
เมื่อเปรตแสดงจําแนกกรรมและผลแหงกรรมโดยสังเขป
อยางนี้แลว พระราชาไมทรงเชื่อขอนั้น จึงตรัสคาถาวา :เราจะพึงรูเรื่องนั้นไดอยางไรวา นีเ้ ปน
ผลแหงกรรมดีและกรรมชั่ว หรือเราจะพึงเห็น
อยางไร จึงจะเชือ่ ถือได หรือแมใครจะพึงทํา
ใหเราเชื่อถือเรื่องนั้นได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต กินฺติ ชาเนยฺยมห อเวจฺจ
ความวา เราจะพึงเชื่อโดยไมมีผูอื่นเปนปจจัย ถึงวิบากของกรรมดี
และกรรมชั่วที่เธอกลาวจําแนกไวโดยนัยมีอาทิวา ตนมีความ
ดําริชั่วยอมเศราหมองดวยกายและวาจา และโดยนัยมีอาทิวา
ก็คนเหลาอื่นยอมปรารถนาสุคติ ดังนี้นั้นไดอยางไร คือโดยเหตุไร.
บทวา กึ วาห ทิสฺวา อภิสทฺทเหยฺย ความวา เราเห็นอยางไร
อันเปนตัวอยางที่ประจักษจะพึงเชื่อได. บทวา โก วาป ม
สทฺทหาเปยฺย ม ความวา หรือใครเปนวิญูชน คือ เปนบัณฑิต
จะพึงใหเราเชื่อขอนั้น ทานจงแนะนําบุคคลนั้น.
เปรตไดฟงดังนั้น เมื่อจะประกาศเรื่องนั้นแกพระราชานั้น
โดยเหตุ จึงไดกลาวคาถาวา :พระองคไดทรงเห็นแลวและไดสดับแลว ก็
จงเชือ่ เถิดวา นีเ้ ปนผลแหงกรรมดีและกรรมชั่ว
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เมื่อมีกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสอง ก็พึงมีสัตว
ไปสูสุคติและทุคติ ถาสัตวทั้งหลายในมนุษยโลก
นี้ ไมพึงทํากรรมดีและกรรมชั่ว สัตวผูไปสู
สุคติ ทุคติ อันเลวและประณีต ก็ไมมีในมนุษย
โลกนี้ แตเพราะสัตวทั้งหลายในมนุษยโลก ทํา
กรรมดีและกรรมชั่วไว ฉะนั้น จึงไปสูสุคติ ทุคติ
เลวบาง ประณีตบาง นักปราชญทั้งหลายกลาว
วิบากแหงกรรมทั้งสองนั้นวา เปนที่ตั้งแหงการ
เสวยสุขและทุกข เทวดายอมพากันหอมลอม
พวกชนผูไดเสวยผลอันเปนสุข คนพาลผูไมเห็น
บาปและบุญทั้งสอง ยอมเดือดรอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวา จ แปลวา ทั้งไดทรงเห็น
โดยประจักษ. บทวา สุตฺวา ไดแก ทรงสดับธรรมแลวทรงรู คือ
ทรงรูตามซึ่งนัยตามแนวแหงธรรมนั้น. บทวา กลฺยาณปาปสฺส
ความวา จงทรงเชื่อเถิดวา สุขนี้เปนวิบากแหงกุศลกรรม และ
ทุกขนี้เปนวิบากแหงอกุศลกรรม. บทวา อุภเย อสนฺเต ความวา
เมื่อกรรมทั้งสอง คือ กรรมดีและกรรมชั่วมีอยู. บทวา สิยา นุ
สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา ความวา เนื้อความดังนี้วา สัตวเหลานี้
ไปสุคติหรือทุคติ หรือวา เปนผูมั่งคั่งในสุคติหรือเปนผูเข็ญใจ
ในทุคติ ดังนี้ จะพึงมีอยูหรือ คือจะพึงเกิดไดอยางไร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 484

บัดนี้ เปรตจะประกาศเนื้อความตามที่กลาวแลวโดยผิด
แผกกัน และโดยคลอยตามกัน ดวยคาถา ๒ คาถาวา โน เจตฺถ
กมฺมานิ และ ยสฺมา จ กมฺมานิ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
หีนา ปณีตา ไดแก ผูเลวและหยิ่งโดยตระกูล รูปราง ความไมมีโรค
และบริวารเปนตน.
บทวา ทฺวยชฺช กมฺมาน วิปากมาหุ ความวา สัตวทั้งหลาย
ยอมกลาวคือแสดงวิบากแหงสุจริต และทุจริตแหงกรรมทั้งสองอยาง
ในวันนี้ คือ ในบัดนี้. เพือ่ จะหลีกเสี่ยงคําถามวา ขอนั้น คืออะไร ?
จึงกลาววา การเสวยสุขและทุกข อธิบายวา ควรจะเสวยอิฏฐารมณ
และอนิฏฐารมณ. บทวา ตา เทวตาโย ปริจารยนฺติ ความวา เหลาชน
ผูไดรับวิบากอันอํานวยสุขโดยสวนเดียว ยอมเปนเทพยดาใน
เทวโลก เปย มดวยทิพยสุขบําเรออินทรียทั้งหลาย. บทวา ปจฺเจนฺติ
พาลา ทฺวยต อปสฺสิโน ความวา ชนเหลาใดเปนคนพาลไมเห็น
คือไมเชื่อกรรมและผลแหงกรรมทั้งสอง ชนเหลานั้นเปนผูขวนขวาย
ในบาป เมือเสวยวิบากอันอํานวยความทุกขให ยอมไหม คือ ยอม
ไดรับทุกข เพราะกรรมในนรกเปนตน.
เปรตหมายเอาการยอนถามวา ก็ทานเชื่อกรรมและผล
แหงกรรมอยางนี้ เพราะเหตุไร จึงเสวยทุกขเห็นปานนี้ จึงกลาว
คาถาวา :กรรมที่ขาพระองคทําไวในชาติกอน ซึ่ง
เปนเหตุใหไดเครื่องนุงหมเปนตน ในบัดนี้ มิได
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มีแกขาพระองค และบุคคลผูจะใหผานุง ผาหม
ที่นอน ที่นั่ง ขาว และน้าํ แกสมณพราหมณ
ทั้งหลาย แลวอุทิศสวนบุญมาใหแกขาพระองค
มิไดมี เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงเปนผูปลอย
กาย มีความเปนผูฝดเคือง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น มตฺถิ กมฺมานิ สยกตานิ ความวา
เพราะเหตุที่บุญกรรมอันตนเองกระทําไวในกาลกอน อันเปนเหตุ
ใหไดรับเครื่องนุงหมเปนตนในบัดนี้ ไมไดมีปรากฏแกขาพระองค.
บทวา ทตฺวาป เม นตฺถิ โย อาทิเสยฺย ความวา ผูใดพึงใหทานแก
สมณพราหมณแลวพึงอุทิศสวนบุญแกขาพระองควา ขอบุญนีจ้ ง
ถึงแกเปรตโนน ผูนั้นยอมไมมี. บทวา เตนมฺหิ นคฺโค กสิรา จ
วุตฺติ ความวา เพราะเหตุทั้งสองนั้น ขาพระองคจึงเปนผูเปลือยกาย
ไมมีผาในบัดนี้ ทั้งมีความเปนอยูอยางฝดเคือง.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว เมื่อหวังจะใหเปรตนั้นได
เครื่องนุงหมเปนตน จึงกลาวคาถาวา :ดูกอนยักษ เหตุอะไร ๆ ที่จะใหทานได
เครื่องนุงหมพึงมีอยูหรือ ถาเหตุที่ควรเชื่อ พอ
จะฟงเปนเหตุไดมีอยู ขอทานจงบอกเหตุนั้น
แกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยน ความวา เหตุอะไร ๆ อัน
เปนเหตุใหทานไดเครื่องนุงหม พึงมีอยูหรือหนอแล. บทวา ยทตฺถิ
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ตัดเปน ยทิ อตฺถิ แปลวา ถามีอยู.
ลําดับนั้น เปรตเมื่อจะทูลบอกเหตุนั้นแกพระราชา จึงได
กลาวคาถาวา :ในนครเวสาลีนี้ ยังมีภิกษุรปู หนึ่ง นามวา
กัปปตกะ เปนผูไดฌาน มีศีลบริสุทธิ์ เปนพระอรหันตผูหลุดพน มีอินทรียอันคุมครองแลว
สํารวมในพระปาติโมกข เยือกเย็น บรรลุผลอัน
สูงสุด มีวาจานาคบเปนสหาย รูความประสงค
ของผูข อ วางาย มีหนาเบิกบาน เปนผูมาดีไปดี
พูดจาโตตอบดี เปนเนื้อนาบุญของโลก มีปกติ
อยูดวยเมตตา เปนทักขิไณยบุคคลของเทวดา
และมนุษย สงบระงับ กําจัดมิจฉาวิตก ไมมีทุกข
ไมมีตณ
ั หา หลุดพนแลว ปราศจากลูกศร ไม
ถือเราถือเขา ไมคดกาย วาจา ใจ ไมมีอุปธิ
สิ้นกิเลสเครื่องเนิ่นชาทั้งปวง ไดบรรลุวิชชา ๓
มีความรุงเรือง ไมมีชื่อเสียงปรากฏ เพราะเปน
ผูมีคณ
ุ วิเศษอันปกปดไว แมใคร ๆ เห็นก็ไมรู
วาเปนคนดี ในหมูชนชาววัชชี เขาพากันเรียก
ทานวา มุนี รูกันวาทานเปนผูประเสริฐ นัก
แนนไมหวั่นไหว มีธรรมอันดีงาม เที่ยวไปใน
โลก ถาพระองคทรงถวายผาคูหนึ่งหรือสองคู
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แกภกิ ษุนั้น แลวทรงอุทิศสวนกุศลใหขาพระองค
เมื่อพระองคทรงถวายแลว และทานรับผานั้น
แลว พระองคกจ็ ะทรงเห็นขาพระองคผูนุงหม
เรียบรอย.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา กปฺปตโก นาม เปรตกลาว
หมายเอาพระอุปชฌายะของทานพระอุบาลีเถระภายในชฏิล ๑,๐๐๐
องค. บทวา อิธ ไดแก ในที่ใกลนครเวสาลีนี้. บทวา ฌายี ไดแก
ผูไดฌาน ดวยฌานอันสัมปยุตตดวยอรหัตตผล. บทวา สีติภโู ต ไดแก
ผูถึงความเยือกเย็น ดวยการเขาไปสงบความกระวนกระวาย
และความเรารอนแหงกิเลสทั้งปวง. บทวา อุตตฺ มทิฏิปตฺโต
ไดแก ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิอันเปนผลสูงสุด คือ อรหัตตผล.
บทวา สขิโล แปลวา ผูมีวาจาออนหวาน. บทวา สุวโจ
แปลวา ผูวางาย. บทวา สฺวาคโม แปลวา ผูมาดีไป . บทวา
สุปฺปฏิมุตฺตโก แปลวา ผูมีวาจาหลุดพนดวยดี อธิบายวา ผูมีปกติ
กลาวหลุดพน. บทวา อรณวิหารี แปลวา ผูมปี กติอยูดวยเมตตาวิหารธรรม.
บทวา สนฺโต แปลวา ผูสงบกิเลส บทวา วิธูโม ไดแก
ปราศจากควัน คือ มิจฉาวิตก. บทวา อนีโฆ แปลวา ผูไมมีทุกข.
บทวา นิราโส แปลวา ผูไมมีตัณหา. บทวา มุตฺโต แปลวา
ผูหลุดพนจากภพทั้งปวง. บทวา วิสลฺโล แปลวา ผูปราศจาก
ลูกศรมีราคะเปนตน. บทวา อมโม แปลวา ผูป ราศจากการถือ
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วาเราวาเขา. บทวา อวงฺโ ก ไดแก ผูปราศจากการคด มีคดกาย
เปนตน. บทวา นิรูปธี แปลวา ผูละอุปธิมีกิเลสเครื่องปรุงแตง
เปนตน. บทวา สพฺพปปฺจขีโณ แปลวา ผูสนิ้ ธรรมเครื่องเนิ่นชา
มีตัณหาเปนตน. บทวา ชุติมา ไดแกรุงเรืองดวยญาณอัน
ยอดเยี่ยม. บทวา อปฺปฺาโต ไดแก ชื่อวาผูไมปรากฏเพราะ
เปนผูมักนอยอยางยิ่ง และเพราะเปนผูปกปดคุณ.
บทวา ทิสฺวาป น จ สุชาโน ความวา แมเห็นโดยความ
ลึกซึ้ง ก็ไมเขาใจไดดีวา มีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญา
อยางนี้. บทวา ชานนฺติ ต ยกฺขภูตา อเนช ความวา ก็ทานผู
ประเสริฐ ยอมรูจักทานผูหนักแนน คือผูปราศจากตัณหาวา
เปนพระอรหันต. บทวา กลฺยาณธมฺม ไดแก ผูมีคุณมีศีลดีงาม
เปนตน.
บทวา ตสฺส โยควา แกทานพระกัปปตกมหาเถระนั้น.
บทวา เอกยุค ไดแก คูผ าคูหนึ่ง. บทวา ทุเว วา ไดแก หรือวา
คูผาสองคู. บทวา มมุททฺ ิสิตฺวาน ไดแก อุทิศขาพระองค. บทวา
ปฏิคฺคหีตานิ จ ตานิ อสฺสุ ความวา และคูผาเหลานั้นพึงเปนของ
อันพระเถระนั้นรับแลว. บทวา สนฺนทฺธทุสฺส ไดแก ผูทําการ
นุงหมผา อธิบายวา ไดผาแลว คือนุงหมผาแลว.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามถึงที่อยูของพระเถระวา :บัดนี้ พระสมณะนั้นอยูป ระเทศไหน เรา
จักไปพบทานไดที่ไหน ใครจักพึงแกไขความ
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สงสัยสนเทหอันเปนเสี้ยนหนามแหงความเห็น
ของเราไดในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺมึ ปเทเส แปลวา ในประเทศ
ไหน. บทวา โย มชฺช ตัดเปน โย อชฺช, ม อักษรทําการเชื่อมบท.
ลําดับนั้น เปรตจึงกลาวคาถาวา :ทานอยูที่เมือง กปนัจจนา มีหมูเทวดา
เปนอันมากหอมลอม เปนผูมีนามจริงแท และเปน
ไมประมาท แสดงธรรมีกถาอยูในหมูข องตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปนจฺจนาย ไดแก ในประเทศ
อันไดโวหารวา กปนัจจนา เพราะเปนที่ฟอนรําของพวกลิง. บทวา
สจฺจนาโม ไดแก ผูมนี ามตามเปนจริง คือผูมนี ามไมผิดแผกดวย
คุณนามมีอาทิวา ผูไดฌาน มีศลี บริสุทธิ์ เปนพระอรหันต เปนผู
หลุดพน.
เมื่อเปรตกลาวอยางนั้น พระราชามีพระประสงคจะเสด็จไป
ยังสํานักของพระเถระในขณะนั้นทีเดียว จึงตรัสคาถาวา :เราจักไปทําตานที่ทานสั่งนั้นเดี๋ยวนี้ จัก
ใหพระสมณะนั้นครองผา ขอทานจงดูคูผา
เหลานั้นอันพระสมณะนั้นรับประเคนแลว และ
เราจักคอยดูทานนุงหมผูเปนอันดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺสามิ แปลวา จักกระทํา.
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ลําดับนั้น เปรตเมื่อจะแสดงวา พระเถระยอมแสดงธรรม
แกเทพยดาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เวลานี้ ไมใชเวลาที่จะเขาไปหา
จึงกลาวคาถาวา :ขาแตพระเจาลิจฉวี ขาพระองคขอ
ประทานพระวโรกาส ขอพระองคอยาเสด็จเขา
หาบรรพชิตในเวลาไมควร การเสด็จเขาไปหา
บรรพชิตในเวลาไมควรนี้ ไมเปนธรรมเนียม
ที่ดีของกษัตริยลิจฉวีทั้งหลาย ก็เมื่อพระองค
เสด็จเขาไปหาในเวลาอันสมควร ก็จักทรงเห็น
ภิกษุนั้นนั่งอยูในที่สงัด ในที่นั้นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธุ เปนนิบาตใชในอรรถวา
ทูลขอรอง. บทวา โว ลิจฺฉวิ เนส ธมฺโม ความวา ขาแตพระเจา
ลิจฉวี การเสด็จเขาไปหาบรรพชิตในเวลาอันไมสมควรนี้ ไมเปน
ธรรมเนียมของพระองคผูเปนพระราชา. บทวา ตตฺเถว คือใน
ที่นั้นนั่นเอง.
เมื่อเปรตกลาวอยางนี้ พระราชาทรงรับคําแลว เสด็จไป
พระราชนิเวศนของพระองค ใหคนถือคูผา ๘ คู ในเวลาอันสมควร
อีก แลวเขาไปหาพระเถระ ประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
ทรงกระทําปฏิสันถารแลวตรัสวา ทานผูเจริญ ขอทานจงรับคูผา
๘ คูนี้. พระเถระไดฟงดังนั้น เพื่อจะสั่งสนทนาดวย จึงทูลวา ขาแต
มหาบพิตร เมื่อกอนพระองคไมทรงบําเพ็ญทาน มีแตจะเบียดเบียน
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สมณพราหมณเทานั้น มีพระประสงคจะถวายผาอันประณีต
อยางไรได. พระราชาครั้นทรงสดับดังนั้นแลว เมื่อจะตรัสบอกเหตุ
แกทาน จึงไดตรัสบอกถึงการที่เปรตมา และเรื่องที่เปรตกับ
พระองคกลาว แกพระเถระ จึงไดถวายผาแลวอุทิศเปรต. ดวย
เหตุนั้น เปรตจึงนุงหมผาอันเปนทิพย ประดับตกแตง ขึน้ มา
ไดปรากฏขางหนาพระเถระและพระราชา. พระราชาครั้นทรงเห็น
ดังนั้นแลว ทรงพอพระทัย เบิกบานพระหฤทัย เกิดปติโสมนัส
ตรัสวา เราเห็นผลแหงกรรมโดยประจักษหนอ บัดนี้ เราจักไม
กระทําความชั่ว จักกระทําแตบุญเทานั้น ดังนี้แลว ไดทรงการทํา
สักขีพยานกับเปรตนั้น. และเปรตนั้นกราบทูลวา ขาแตพระเจา
ลิจฉวี ตั้งแตวันนี้ ถาพระองคละอธรรม ประพฤติธรรมไซร
เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคจักเปนสักขีพยานแกพระองค และ
ขาพระองคจักมายังสํานักของพระองค และขอพระองคจงใหบุรุษ
ผูที่ถูกหลาวเสียบ หลุดจากหลาวโดยเร็ว เมื่อเปนเชนนี้ บุรษุ นั้น
ก็จักรอดชีวิต ประพฤติธรรมพนจากทุกข และพระองคจงเขาไป
หาพระเถระตามกาลอันควร ฟงธรรม บําเพ็ญบุญดังนี้แลวก็ไป.
ลําดับนั้นพระราชาไหวพระเถระแลว เขาไปยังพระนคร
รีบใหประชุมบริษัทลิจฉวี ใหคนเหลานั้นอนุญาต ใหบุรุษนั้น
พนจากหลาว รับสั่งพวกพยาบาลวา จงทําบุรุษนี้ ใหหายโรค.
ก็แล ครั้นเขาไปหาพระเถระแลว จึงตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ
ผูที่ทํากรรมอันเปนเหตุไปสูนรกแลว ดํารงอยู จะพึงพนจากนรก
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หรือไมหนอ. พระเถระทูลวา พึงพนได มหาบพิตร ถาผูนั้นทําบุญ
ใหมากก็พนได จึงใหพระราชาตั้งอยูในสรณะและศีล. พระราชา
ตั้งอยูในสรณะและศีลนั้นแลว ตั้งอยูในโอวาทของพระเถระ. ได
เปนพระโสดาบัน. ฝายบุรุษผูถูกหลาวเสียบเปนผูหายโรค เกิด
ความสังเวช บวชในหมูภ ิกษุ ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัตต.
พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย เมื่อจะแสดงเรื่องนั้น จึงไดกลาวคาถา
ทั้งหลายวา :พระเจาลิจฉวีตรัสอยางนั้นแลว ก็แวด
ลอมไปดวยหมูขาราชบริพาร เสด็จไปใน
พระนครนั้น ครั้นเสด็จเขาไปยังพระนครนั้นแลว
จึงเสด็จเขาไปยังที่ประทับ ในนิเวศนของ
พระองค ทรงกระทํากิจของคฤหัสถทั้งหลาย
ทรงสรงสนานและทรงดื่มน้ําแลว ไดเวลาอัน
สมควร จึงทรงเลือกผา ๘ คูจากหีบ รับสัง่ ให
หมูขาราชบริพารถือไป พระราชาครั้นเสด็จเขา
ไปในประเทศนั้นแลว ไดทอดพระเนตรเห็น
สมณะรูปหนึ่ง ผูมจี ิตสงบระงับกลับจากที่
โคจร เปนผูเยือกเย็น นั่งอยูที่โคนตนไม ครั้น
ไดตรัสถามสมณะนั้น ถึงความเปนผูมีอาพาธ
นอย การอยูสําราญ และตรัสบอกนามของ
พระองคใหทรงทราบวา ขาแตทานผูเจริญ ดิฉัน
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เปนกษัตริยลิจฉวี อยูใ นเมืองเวสาลี ชาวลิจฉวี
เรียกดิฉันวา อัมพสักขระ ขอทานจงรับผา ๘ คู
นี้ ของดิฉัน ดิฉนั ขอถวายทาน ดิฉันมาในที่นี้
ดวยความประสงคเพียงเทานี้ ดิฉันมีความ
ปลาบปลื้มใจนัก.
พระเถระทูลถามวา :สมณะพราหมณทั้งหลาย พากันละเวน
พระราชนิเวศนของมหาบพิตร แตที่ไกลทีเดียว
เพราะพระราชนิเวศนของมหาบพิตร บาตรยอม
แตก แมสังฆาฏิก็ถูกเขาฉีกทําลาย เมื่อกอน
สมณะทั้งหลาย มีศีรษะหอยลง ตกลงไปจาก
เขียงเทา มหาบพิตรไดเบียดเบียนบรรพชิต
เชนนี้ สมณะทั้งหลายเคยถูกมหาบพิตร ทําการ
เบียดเบียนแลว มหาบพิตร ไมเคยพระราชทาน
แมแตน้ํามัน สักหยดหนึ่งเลย ไมตรัสบอกทาง
ใหคนหลงทาง ชิงเอาไมเทาจากมือคนตาบอด
เสียเอง มหาบพิตรเปนคนตระหนี่ ไมสํารวม
เชนนี้ แตบัดนี้ เพราะเหตุอะไร มหาบพิตร ทรง
เปนผลอะไร จึงทรงจําแนกแจกจายกับอาตมภาพ
ทั้งหลายเลา.
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พระราชาตรัสวา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันขอรับผิด ดิฉัน
ไดเบียดเบียนสมณะทั้งหลาย ดังคําที่ทานพูด
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉัน มีความประสงคจะลอเลน
ไมมจี ิตคิดประทุษราย แตกรรมอันชั่วชานี้
ดิฉันทําแลว เด็กหนุมเปลือยกาย มีโภคะนอย
ไดสั่งสมบาป เพื่อจะลอเลน จึงตองเสวยทุกข
ก็ทุกขอะไรเลาที่เปนทุกขแกความเปลือยกาย
ยอมมีแกเปรตนั้น ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเห็น
เหตุอันนาสังเวชและเศราหมองนั้นแลว จึงให
ทาน เพราะเหตุนั้นเปนปจจัย ขอทานจงรับผา
๘ คูนี้ ทักษิณาที่ดิฉันถวายนี้ จงสําเร็จผลแก
เปรตนั้น.
พระเถระทูลวา :เพราะการใหทาน นักปราชญทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญไวโดยมากแท
และเมื่อพระองคถวายทานวัตถุ จงอยามีความ
หมดเปลืองไปเปนธรรม อาตมภาพรับผา ๘ คู
ของมหาบพิตร ขอทักษิณาทานเหลานี้ จงสําเร็จ
ผลแกเปรตนั้น ลําดับนั้น พระเจาลิจฉวี ทรง
ชําระพระหัตถ และพระบาทแลว ทรงถวายผา
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๘ คู แกพระเถระ พอพระเถระรับประเคนผา
เหลานั้นแลว พระราชาทรงเห็นเปรต นุงหมผา
เรียบรอย ลูบไลดวยจุณจันทนแดง มีผิวพรรณ
เปลงปลั่งประดับประดา นุงผาดี ขี่มา อาชาไนย
มีบริวารหอมลอม สําเร็จมหิทธิฤทธิ์ของเทวดา
ครั้นทรงเห็นเชนนั้นแลว ทรงปลื้มพระหฤทัย
เกิดปติปราโมทย มีพระหฤทัยราเริง เบิกบาน
พระเจาลิจฉวีไดทรงเห็นกรรมและวิบากแหง
กรรม แจงประจักษดวยพระองคเองแลว จึง
เสด็จเขาไปใกลแลวตรัสกะเปรตนั้นวา เราจัก
ใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย เราควรใหทาน
ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยู ดูกอ นเปรต ทานมี
อุปการะแกเรามาก.
เปรตนัน้ กราบทูลวา :ขาแตกษัตริยลิจฉวี ก็พระองคไดพระราชทานแกขาพระองคสวนหนึ่ง แตการพระราชทานนั้น มิไดไรผล ขาพระองคเปนเทวดา
จักทําความเปนสหายกับพระองคผูเปนมนุษย.
พระราชาตรัสวา :ทานเปนคติ เปนเผาพันพันธุ เปนที่ยึดเหนี่ยว
เปนมิตรและเปนเทวดาของเรา ดูกอนเปรต
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เราขอทําอัญชลีทาน ปรารถนาเพื่อจะเห็นทาน
แมอีก.
เปรตกราบทูลวา :ถาพระองคจักเปนผูไมมีศรัทธา มีความ
ตระหนี่ มีจิตไมเลื่อมใส พระองคจักไมไดเห็นขาพระองคและขาพระองคก็จักไมไดเห็น ไมได
เจรจากับพระองคอีก ถาพระองคจักทรงเคารพ
ธรรม ทรงยินดีในการบริจาคทาน ทรงสงเคราะห
ทรงเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย
ดวยอาการอยางนี้ พระองคก็จักไดทรงเห็น
ขาพระองค และขาพระองค จักไดเห็น ไดเจรจา
กับพระองค ขอพระองคโปรดทรงปลอยบุรุษนี้
จากหลาวโดยเร็วเถิด เพราะการปลอยบุรุษนี้
เราทัง้ สองจักไดเปนสหายกัน ขาพระองคเขาใจ
วา เราทั้งสองจักไดเปนสหายกันและกัน เพราะ
เหตุแหงบุรษุ ผูถูกหลาวเสียบ ก็บุรษุ ผูถูกหลาว
เสียบนี้ อันพระองคทรงรีบปลอยแลว ถึงเปนผู
ประพฤติธรรมโดยเคารพ พึงพนจากนรกนั้น
แนนอน พึงพนจากกรรมอันเปนที่ตั้งแหงเวทนา
พระองคเสด็จขาไปหากัปปตกภิกษุแลว ทรง
จําแนกทานกะทาน ในเวลาที่สมควร จงเสด็จ
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เขาไปหาแลว ตรัสถามดวยพระองคเอง ทาน
จงกราบทูลเนื้อความนั้น แกพระองค ก็พระองค
ทรงพระประสงคบุญ มีจิตไมประทุษราย ก็เชิญ
เสด็จเขาไปหาภิกษุนั้นเถิด ทานจักแสดงธรรม
ทั้งปวง ที่ทรงสดับแลว และยังไมไดทรงสดับ
แกพระองค ตามความรูเห็น พระองคไดทรงฟง
ธรรมนั้นแลว จักทรงเห็นสุคติ.
พระเจารหัส ทรงเจรจาทําความเปนสหาย
กับเทวดานั้นแลว เสด็จไป สวนเปรตนั้น ได
กลาวกะบริษทั แหงกษัตริยลิจฉวีทั้งหลาย พรอม
กับบุตรของตน ซึ่งนั่งประชุมกันอยูว า ทาน
ผูเ จริญทั้งหลาย ขอจงฟงคําอยางหนึ่งของเรา
เราจักเลือกพร จักไดประโยชน บุรุษที่จักเสียบ
ดวยหลาว มีกรรมอันหยาบชา มีอาชญาอันตั้ง
ไวแลว ถูกหลาวรอยจะตายหรือไมตาย ประมาณ
๒๐ ราตรีเทานั้น เดี๋ยวนี้ เราจักปลอยเขาตาม
ความชอบใจของเรา ขอหมูท านจงอนุญาต จง
รีบปลอยบุรษุ นั้นและบุรุษอื่นที่พระราชารับสั่ง
ใหลงอาชญา โดยเร็วเถิด ใครพึงบอกทาน ผู
ทํากรรมอยางนัน้ ทานรูอยางไร จึงทําอยางนั้น
หมูทานยอมอนุญาตตามชอบใจ พระเจาลิจฉวี
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เสด็จเขาไปสูประเทศนั้นแลว รีบปลอยบุรุษที่
ถูกเสียบดวยหลาว โดยเร็ว และไดตรัสกะบุรุษ
นั้นวา อยากลัวเลยเพื่อน และรับสั่งใหหมอ
พยาบาล แลวเสด็จไปหากัปปตกภิกษุแลว ทรง
ถวายทานกับทานในเวลาอันสมควร มีพระ
ประสงคจะทรงทราบเหตุ จึงเสด็จเขาไปใกล
แลวตรัสถามดวยพระองคเองวา บุรษุ ผูถูกเสียบ
ดวยหลาว มีกรรมอันหยาบชา มีอาชญาอันตั้ง
ไวแลว ถูกหลาวรอย จักตายหรือไมตาย ประมาณ ๒๐ ราตรีเทานั้น ขาแตทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้
ดิฉันปลอยเขาไปแลว เขาไปบอกเปรตนั้น เหตุ
อะไร ๆ ที่จะไมตองไปสูนรกนั้น พึงมีหรือหนอ
ถามีขอทานโปรดบอกแกดิฉัน ดิฉนั รอฟงเหตุ
ที่ควรเชื่อถือจากทาน.
กัปปตกภิกษุทูลวา :ความพินาศแหงกรรมเหลานั้น ยอมไมมี
ความพินาศในโลกนี้ เกิดขึ้นเพราะความไมรูแจง
ถาเขาพึงเปนผูไมประมาท ประพฤติธรรม
ทั้งหลาย โดยเคารพตลอดคืนและวัน เขาพึงพน
จากนรกนัน้ ไดแน กรรมอันเวนจากการใหผล
พึงมี.
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พระราชาตรัสวา :ขาแตทานผูเจริญ ผูมีปญญากวางขวาง
ประโยชนของบุรุษนี้ ดิฉันรูทั่วถึงแลว บัดนี้
ขอทานอนุเคราะหดิฉันบาง ขอทานไดกลาว
ตักเตือนพร่ําสอนดิฉัน โดยวิธีที่ดิฉัน จะไมพึง
ไปสูนรกดวยเถิด.
กัปปตกภิกษุทูลวา :วันนี้ ขอมหาบพิตร จงมีพระหทัยเลื่อมใส
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆเปน
สรณะ จงทรงสิกขาบท อยาใหขาดและดางพรอย จงทรงงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย
ทรงยินดีดวยพระมเหสีของพระองค ไมทรง
พูดเท็จ ไมทรงดื่มน้ําจัณฑ และทรงสมาทาน
อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ประการอัน
ประเสริฐ เปนกุศล มีสุขเปนกําไร จงทรงพระราชทานจีวร บิณฑบาต ที่นอนและที่นั่ง คิลานปจจัย ขาว น้ํา ของเคี้ยว ของกิน ผา เสนาสนะ
ในภิกษุผูมจี ิตซื่อตรงทั้งหลาย บุญยอมเจริญทุก
เมื่อ ทรงอังคาสภิกษุทั้งหลาย ผูสมบูรณดวยศีล
ปราศจากราคะ เปนพหูสูต ใหอมิ่ หนํา ดวยขาว
และน้ํา บุญยอมเพิ่มพูนทุกเมื่อ เมือ่ บุคคลเปนผู
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ไมประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพ ตลอดคืน
และวันอยางนี้ พึงพนจากนรกนั้น กรรมที่เวน
จากการใหผลพึงมี.
พระราชาตรัสวา :วันนี้ ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะ
ขอสมาทานสิกขาบท ๕ ประการ ไมใหขาด
ไมใหดางพรอย ของดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ยินดีดวยภรรยาของตน ไมกลาวคําเท็จ
ไมดื่มน้ําเมา และจักสมาทานอุโบสถศีล อัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ อันประเสริฐเปน
กุศล มีสุขเปนกําไร จักถวายจีวร บิณฑบาต
ที่นอน ที่นงั่ คิลานปจจัย ขาวน้ํา ของเคี้ยว
ของกิน ผาและเสนาสนะ แกภิกษุทงั้ หลาย ผู
สมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ เปนพหูสูต
จักไมกําหนัด ยินดีแลวในศาสนา ของพระพุทธเจาทั้งหลาย. พระเจาลิจฉวี ทรงพระนาม
วา อัมพสักขระ ไดเปนอุบาสกคนหนึ่ง ในเมือง
เวสาลี ทรงมีศรัทธา มีพระหทัยออนโยน ทรง
ทําอุปการะแกภิกษุ ทรงบํารุงสงฆ โดยความ
เคารพ ในกาลนั้น บุรุษผูถูกเสียบดวยหลาว
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หายโรค เปนสุขสบายดี เขาถึงบรรพชา แมชน
ทั้งสองอาศัยกัปปตกภิกษุผูประเสริฐ ไดบรรลุ
สามัญญผล การคบหาสัปบุรษุ เชนนี้ ยอมมีผล
มากตั้งรอย แกวิญูชนผูรูแจง บุรษุ ผูถูกเสียบ
ดวยหลาว ไดบรรลุผลอันยอดเยี่ยม สวนพระเจา
อัมพสักขระ ไดบรรลุโสดาปตติผล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาสูปคจฺฉิตฺถ แปลวา เขาไปยัง
ที่ประทับ. บทวา คิหิกจิ ฺจานิ ไดแก กิจแหงขุมทรัพยที่ผูครองเรือน
พึงกระทํา. บทวา วิเจยฺย ไดแก พึงเลือกถือเอาผาดี ๆ. บทวา
ปฏิกฺกนฺต แปลวา กลับจากบิณฑบาต. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
กลับจากโคจร. บทวา อโวจ ความวา ไดตรัสคํามีอาทิวา ทาน
ผูเจริญ ขาพเจาเปนเจาลิจฉวีในเมืองเวสาลี.
บทวา วิทาลยนฺติ แปลวา ยอมฉีกทําลาย. บทวา
ปาทกุาริกาหิ ไดแก จากเขียง คือเทา. บทวา ปาตยนฺติ แปลวา
ยอมตกลง.
บทวา ติเณน แปลวา แมดวยปลายหญา. บทวา มูฬฺหสฺส
มคฺคมฺป น ปาวทาสิ ความวา พระองคไมไดบอกแมทางแกคน
หลงทางวา ดวยคิดวา บุรุษนี้จงวนเวียนไปทางโนนทางนี้ ดวยอาการ
อยางนี้. จริงอยู พระราชานี้เปนผูมักลอเลน. บทวา สยมาทิยาสิ
ความวา ตนเองชิงเอาไมเทาจากมือของคนตาบอด. บทวา สวิภาค
กโรสิ ความวา ทรงแบงสวนหนึ่งจากวัตถุที่ตนบริโภคใหไป.
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ดวยบทวา ปจฺเจมิ ภนฺเต ย ตฺว วเทสิ นี้ พระราชาทรง
แสดงวา ทานผูเจริญ ดิฉันรูเฉพาะคําที่ทานกลาวโดยนัยมีอาทิวา
บาตรแตก สิ่งนั้นทั้งหมดนั่นแหละ ดิฉันทําและใหผูอื่นทํา. บทวา
เอตมฺป ไดแก สิ่งนี้ดิฉันแมทําก็โดยประสงคจะลอเลน.
บทวา ขิฑฺฑา แปลวา ดวยการลอเลน. บทวา ปสวิตฺวา
แปลวา กอแลว. บทวา เวเทติ แปลวา ยอมเสวย. บทวา
อสมตฺตโภคี แปลวา ผูม ีโภคะไมบริบูรณ. เพื่อจะแสดงวา เปรต
เปนผูมีโภคะไมบริบูรณนั้นนั่นแหละ จึงตรัสวา เด็กหนุม เปนตน.
บทวา นคฺคนิยสฺส แปลวา เปนคนเปลือย. บทวา กึ สุ ตโต
ทุกฺขตรสฺส โหติ ความวา ก็ทุกขอะไรเลาที่เปนทุกขกวาความ
เปนคนเปลือยของเปรตนั้น. บทวา ยกฺขสฺสิมา คจฺฉนฺตุ ทกฺขณ
ิ าโย
ความวา ขอทักษิณา คือผาที่ดิฉันใหนี้ จงสําเร็จแกเปรต.
บทวา พหุธา ปสตฺถ ความวา อันบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน พรรณนาไวโดยประการมากมาย. บทวา
อกฺขยธมฺมมตฺถุ แปลวา ขอทานวัตถุนี้ จงอยาสิ้นไปเปนธรรม.
บทวา อาจมยิตฺวา ไดแก บวนปากกอนลางมือและลางเทา.
บทวา จนฺทนสารลิตฺต แปลวา ลูบไลดวยแกนจันทน. บทวา
อุฬารวณฺณ แปลวา มีรปู อันประเสริฐ. บทวา ปวาริต แปลวา
แวดลอมดวยบริพารผูมีความประพฤติคลอยตาม. บทวา ยกฺขมหิทฺธิปตฺต ไดแก ผูมียกั ขฤทธิ คือเทพฤทธิ์ใหญ. บทวา ตเมนนโวจ
ตัดเปน ตเมน อโวจ ไดตรัสคํานี้นั้น.
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ดวยบทวา เอกเทส อทาสิ ทานกลาวหมายถึงการใหผา
อันเปนสวนหนึ่งในบรรดาปจจัย ๔. บทวา สกฺขึ ไดแก ความ
เปนพยาน.
บทวา มมาสิ ตัดเปน เม อาสิ. บทวา เทวตา เม มีวาจา
ประกอบความวา ทานไดเปนเทวดาของเรา.
บทวา วิปฺปฎิปนฺนจิตฺโต ไดแก มีจิตดําเนินตามมิจฉาทิฏฐิ
อธิบายวา ผูละปฏิปทาอันชอบธรรม แลวดําเนินปฏิปทาอันไม
ชอบธรรม. บทวา ยโตนิทาน ไดแก มีสิ่งใดเปนนิมิต คือ มายัง
สํานักของผูใดเปนเหตุ.
บทวา สวิภชิตฺวา แปลวา ทําการจําแนกทาน. บทวา
สย มุเขนูปนิสชฺช ปุจฉฺ ความวา ทานจงอยาสงคนอื่นไป จงเขา
ไปนั่งถามเฉพาะหนาเลย.
บทวา สนฺนิสินฺน แปลวา นั่งประชุมกัน. บทวา ลภิสสฺ ามิ
อตฺถ ความวา เราจักไดประโยชนแมที่เราปรารถนา. บทวา
ปณิหิตทณฺโฑ แปลวา ไดตั้งอาญาในตัวไว. บทวา อนุสตฺตรูโป
ไดแก มีสภาวะเกี่ยวของในราชา. บทวา วีสติรตฺติมตฺตา ความวา
ลวงไปประมาณ ๒๐ ราตรี. บทวา ตาห ตัดเปน ต อห. บทวา
ยถามตึ แปลวา ตามความชอบใจของเรา.
บทวา เอตฺจ อฺฺจ ความวา บุรษุ นี้ที่ถูกเสียบหลาว
และบุรุษอื่นที่ถูกลงราชอาชญา. บทวา ลหุ ปมุจฺ แปลวา ปลอย
โดยเร็ว. บทวา โก ต วเทถ ตถา กโรนฺต ความวา ใครใน
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แควนวัชชีนี้พึงบอกผูทํากรรมอันชอบธรรมนั้นวา จงอยาปลอย
อธิบายวา ถึงใคร ๆ ก็ไมไดเพื่อจะกลาวอยางนั้น.
บทวา ติกิจฺฉกานฺจ ไดแก ผูเยียวยา.
บทวา ยกฺขสฺส วโจ ไดแก คําของเปรต, ทานแสดงวา
ทานผูเจริญ ดิฉันไดกระทําอยางนั้น ตามคําของเปรตนั้น.
บทวา ธมฺมานิ ไดแก ธรรมคือบุญอันสามารถครอบงํา
กรรมชั่วที่ไดกระทําไวในกาลกอน บทวา กมฺม สิยา อฺตฺร
เวทนีย ไดแก กรรมที่อํานวยผลใหเกิดในกรรมชัว่ นั้น ชื่อวา เปน
อโหสิกรรม สวนกรรมที่อํานวยผลใหเกิดในภพตอ ๆ ไป ยอม
เปนผลที่จะพึงเสวยในภพอื่น คือ ภพตอ ๆ ไป ในเมื่อยังเปนไป
ในสังสารวัฏ.
บทวา อิมฺจ พระเถระกลาวเพราะกระทําอธิบายวา คํา
ที่ตนกลาว ใกลหรือประจักษแกสิกขานั้น. บทวา อริย อฏงฺควเรนุเปต ความวา อุโบสถศีลอันสูงสุดอันเขาถึง คือประกอบดวย
องค ๘ มีเจตนาอันงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ชื่อวาประเสริฐ
เพราะอรรถวาบริสุทธิ์. บทวา กุสล ไดแก ไมมีโทษ. บทวา
สุขุทฺริย แปลวา มีสุขเปนผล.
บทวา สทา ปฺุ ปวฑฺฒติ ความวา เมื่อบุคคลทําบุญ
คราวเดียวแลวไมอิ่มใจวา พอละดวยบุญเพียงเทานี้ แลวจึงบําเพ็ญ
สุจริตตอ ๆ ไป บุญของเขา ยอมเจริญยิ่งตลอดกาล หรือเมื่อเขา
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บําเพ็ญสุจริตตอ ๆ มา ผลบุญ คือ บุญยอมเจริญ คือ เต็มเปยม
ยิ่ง ๆ ขึ้น.
เมื่อพระเถระกลาวอยางนี้ พระราชามีพระหทัยสะดุงจาก
ทุกข ในอบาย มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และบุญธรรม
เจริญยิ่ง ตอแตนั้น จึงสมาทาน สรณะและศีล จึงตรัสคํามีอาทิวา
ดิฉัน ขอถึงพระพุทธเจา วาเปนสรณะในวันนี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตาทิโส ไดแก มีรูปตามที่กลาว
แลวนี้. บทวา เวสาลิย อฺตโร อุปาสโก ความวา เปนอุบาสก
คนหนึ่ง ในบรรดาอุบาสกหลายพันคนในเมืองเวสาลี. บทวา สทฺโธ
เปนตน ทานกลาวเพื่อแสดงความที่พระเจาอัมพสักขระนั้น เปน
โดยประการอื่นจากภาวะที่มีในกอน เพราะอาศัยกัลยาณมิตร. จริงอยู
ในกาลกอน พระเจาอัมพสักขระนั้น เปนผูไมมีศรัทธา เปนคน
หยาบชา ดาภิกษุทั้งหลาย และไมใชเปนอุปฏฐากของสงฆ แตบัดนี้
เปนผูมีศรัทธาออนโยน และอุปฏฐากภิกษุสงฆในกาลนั้น โดย
เคารพ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา การกโร ไดแกผกู ระทําอุปการะ.
บทวา อุโภป ไดแก ชนทั้ง ๒ คน คือ บุรุษผูถูกหลาวเสียบ
และพระราชา. บทวา สามฺญผลานิ อชฺฌคุ ไดแก ผูบรรลุ
สามัญญผลตามสมควร. เพื่อจะแสดงตามสมควร. ทานจึงกลาวคํานี้
ไววา บุรุษผูถูกหลาวเสียบ ไดบรรลุพระอรหัตตผล สวนพระเจา
อัมพสักขระ ไดบรรลุผลนอยกวา. ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น ดวย
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บทวา ผล กนิฏ ทานกลาวหมายถึงโสดาปตติผล แตในที่นี้ เมื่อ
วาโดยอรรถ คําที่ทานไมไดจําแนกไว รูไดงายทีเดียว.
ทานพระกัปปตก ไดไปถึงกรุงสาวัตถี เพื่อถวายบังคม
พระศาสดา จึงไดกราบทูลความที่พระราชา เปรต และตน กลาว
แลวอยางนี้ แดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดา ทรงกระทํา
เรื่องนั้น ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แลวแสดงธรรมแกบริษัทผูถึง
พรอมแลว เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัมพสักขรเปตวัตถุที่ ๑
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๒. เสรีสกเปตวัตถุ
[๑๒๒] ขอทานทั้งหลายจงฟงคําเจรจาของเทวดา และ
พวกพอคา ฯลฯ
(พึงดูในเรื่องที่ ๑๐ แหงสุนิกขิตตวรรคที่ ๗ ในวิมานวัตถุ)
จบ เสริสสกเปตวัตถุที่ ๒
อรรถกถาเสรีสกเปตวัตถุที่ ๒
เรื่องเสรีสกเปรตนี้ มีคาํ เริ่มตน สุโณถ ยกฺขสฺส วาณิชามฺจ
ดังนี้. เพราะเหตุที่เรื่องนั้น ไมพิเศษไปกวาเรื่องเสรีสกวิมาน
ฉะนั้น คําที่ควรจะกลาวในอัตถุปปตติเหตุ และในคาถานั้น พระอรรถกถาจารย ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาวิมานวัตถุ ชื่อ
ปรมัตถทีปนี ฉะนั้น พึงทราบโดยนัยที่ไดกลาวไวแลว ในอรรถกถา
วิมานวัตถุนั้น ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเสรีสกเปตวัตถุที่ ๒
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๓. นันทกเปตวัตถุ

วาดวยขัดขวางการใหทานไปเกิดเปนเปรต
[๑๒๓] มีพระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนาม
วาปงคละเปนใหญในสุรฏั ฐประเทศ เสด็จไป
เฝาเจาพระโมริยะแลว กลับมาสูสรุ ัฏฐประเทศ
เสด็จมาถึงที่มีเปอกตม
ในเวลาเที่ยงซึ่งเปน
เวลารอน ทอดพระเนตรเห็นทางอันรื่นรมย เปน
ทางที่เปรตเนรมิตไว จึงตรัสบอกนายสารถีวา
ทางนี้นารื่นรมย เปนทางปลอดภัย มีความสวัสดี
ไมมีอุปทวันตราย ดูกอนนายสารถี ทานจงตรง
ไปทางนี้แหละ เมือ่ เราไปโดยทางนี้ จักถึงเขต
เมืองสุรัฏฐะเร็วทีเดียว พระเจาสุรฏั ฐไดเสด็จไป
โดยทางนั้น พรอมดวยจตุรงคเสนา บุรุษคนหนึ่ง
สะดุงตกใจกลัว ไดกราบทูลพระเจาสุรัฏฐวา
พวกเราเดินทางผิด เปนทางนากลัวขนพอง
สยองเกลา เพราะทางปรากฏเฉพาะขางหนา แต
ขางหลังไมปรากฏ พวกเราเดินทางผิดเสียแลว
พวกเราเห็นจะเดินมาใกลสํานักพวกอมนุษย
กลิ่นอมนุษยฟุงไป ขาพระองคไดยินเสียงอัน
พิลึกนาสะพึงกลัว พระเจาสุรัฏฐทรงสะดุง
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พระทัย ตรัสกะนายสารถีวา พวกเราเดินทางผิด
เสียแลว เปนทางนากลัวขนพองสยองเกลา
เพราะทางปรากฏเฉพาะขางหนา แตขางหลังไม
ปรากฏ พวกเราเดินทางผิด พวกเราเห็นจะเดิน
มาใกลสํานักพวกอมนุษย กลิ่นอมนุษยยอมฟุง
ไป เราไดยินเสียงอันนาสะพึงกลัว แลวเสด็จ
ขึ้นสูคอชาง ทอดพระเนตรไปในทิศทั้ง ๔ ได
ทรงเห็นตนไทรตนหนึ่ง มีรม เงาชิดสนิทดี เขียว
ชอุมดุจสีเมฆ มีสแี ละสัณฐานคลายเมฆ จึงรับสัง่
กะนายสารถีวา ปาใหญเขียวชอุมดุจสีเมฆ มีสี
และสัณฐานคลายเมฆปรากฏอยูนั่นใชไหม.
นายสารถีกราบทูลวา :ขาแตพระมหาราชา นั่นเปนตนไทร มี
รมเงาชิดสนิทดี เขียวชอุม มีสแี ละสัณฐาน
คลายเมฆ.
พระเจาสุรัฏฐเสด็จเขาไปจนถึงตนไทร
ใหญที่ปรากฏอยู แลวเสด็จลงจากคอชาง เสด็จ
เขาไปสูตนไทร ประทับนั่งที่โคนตน พรอมดวย
หมูอ ํามาตยราชบริพาร ไดทอดพระเนตรเห็น
ขันน้ํามีน้ําเต็ม และขนมอันหวานอรอย บุรษุ
มีเพศดังเทวดา ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไป
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เฝาพระเจาสุรัฏฐแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระหาราชา พระองคเสด็จมาดีแลว และพระองค
ไมไดเสด็จมาราย ขาแตพระองคผูกําจัดศัตรู
เชิญพระองคเสวยน้ําและขนมเถิด พระเจาขา.
พระเจาสุรัฏฐพรอมดวยอํามาตยและขาราชบริพาร พากันดื่มน้ําและกินขนมแลว จึง
ถามวา ทานเปนเทพ เปนคนธรรพ หรือเปน
ทาวสักกปุรนิ ททะ พวกเราไมรูจักทาน จึงจะ
ขอถาม พวกเราพึงรูจักทานอยางไร.
นันทกเปรตกราบทูลวา :ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคไมใช
เทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ
ขาพระองคเปนเปรต จากประเทศสุรัฏฐมาอยู
ที่นี่.
พระราชาตรัสถามวา :เมื่อกอน ทานอยูในประเทศสุรัฏฐ มีปกติ
อยางไร มีความประพฤติอยางไร ทานมีอานุภาพ
อยางนี้ เพราะพรหมจรรยอะไร.
นันทกเปรตตอบวา :ขาแตพระมหาราชาผูกําจัดศัตรู ผุผดุงรัฐ
ใหเจริญ ขอพระองค อํามาตยราชบริพารและ
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ปุโรหิต จงสดับฟง ขาแตพระองคผูประเสริฐ
เมื่อกอน ขาพระองคเปนบุรุษอยูใ นเมืองสุรัฏฐ
เปนคนใจบาป เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนคนทุศีล
ตระหนี่ บริภาษสมพราหมณทั้งหลาย หาม
ปรามมหาชนซึ่งพากันทําบุญใหทาน ทําอันตราย
แกหมูชนเหลาอื่นผูกําลังใหทาน ไดหามวา
ผลแหงทานไมมี ผลแหงการสํารวมจักมีที่ไหน
ใคร ๆ ผูชื่อวาเปนอาจารยไมมี ใครจักฝกฝน
บุคคลผูไมเคยฝกฝนแลวเลา สัตวทั้งหลายเปน
สัตวเสมอกันทั้งสิ้น การเคารพออนนอมตอ
ผูเ จริญในตระกูล จักมีแตที่ไหน กําลังหรือความ
เพียรไมมี ความพากเพียรของบุรษุ จักมีแตที่ไหน
ผลทานไมมี ทานและศีลไมทําบุคคลผูมีเวรให
หมดจดได สัตวยอมไดของที่ควรได สัตวเมื่อ
จะไดสุขหรือทุกข ยอมไดสุขหรือทุกขอันเกิด
แตที่นอมมาเอง มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย
ไมมี โลกอื่นจากโลกนี้ก็ไมมี ทานอันบุคคลให
แลวยอมไมมีผล พลีกรรมไมมีผล แมทานอัน
บุคคลตั้งไวดีแลวก็ไมมผี ล บุรุษใดฆาบุรุษอื่น
และตัดศีรษะบุรุษอื่น จะจัดวาบุรุษนั้นทําลาย
ชีวิตของผูอื่นหาไดไม ไมมีใครฆาใด เปนแต
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ศาตรายอมเขาไปในระหวางอันเปนชองกาย
๗ ชองเทานั้น ชีพของสัตวทั้งหลายไมขาดสูญ
ไมแตกทําลาย บางคราวมี ๘ เหลี่ยม บางคราว
กลมเหมือนงบน้ําออย บางคราวสูงตั้ง ๕๐๐
โยชน ใครเลาสามารถตัดชีพใหขาดได เหมือน
หลอดดายอันบุคคลซัดไปแลว. หลอดดายนั้น
อันดายคลายอยู ยอมกลิ้งไปได ฉันใด ชีพนั้น
ก็ฉันนั้น ยอมแหวกหนีไปจากรางได บุคคลผู
ออกจากบานนี้ไปเขาบานอื่น ฉันใด ชีพนั้นก็
ออกจากรางนี้แลวไปเขารางอื่น ฉันนัน้ เหมือน
กัน บุคคลออกจากเรือนหลังนี้แลวไปเขาเรือน
หลังอื่น ฉันใด แมชีพนั้นก็ออกจากรางนี้แลว
เขาไปอาศัยรางอื่นฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสิ้น
กําหนด ๘ ลาน ๔ แสนมหากัป สัตวทั้งหลายทั้ง
ที่เปนพาล ทั้งที่เปนบัณฑิต จักยังสงสารให
สิน้ ไป แลวจักทําที่สุดแหงทุกขไดเอง สุขทุกข
เหมือนตักตวงไดดวยทะนานและกะเชา พระชินเจายอมรูท ั่วถึงสุขทุกขทั้งปวง สัตวนอกนี้
ลวนเปนผูลุมหลง เมื่อชาติกอน ขาพระองคมี
ความเห็นอยางนี้จึงไดเปนคนหลง ถูกโมหะ
ครอบงํา เปนมิจฉาทิฏฐิ ทุศีล ตระหนี่ บริภาษ
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สมณพราหมณภายใน ๖ เดือน ขาพระองคจัก
ทํากาลกิริยา จักตกไปนรกอันเผ็ดรอน รายกาจ
โดยสวนเดียว นรกนั้นมี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู
จําแนกออกเปนสวน ๆ. ลอมดวยกําแพงเหล็ก
ครอบดวยแผนเหล็ก พืน้ นรกนั้นเปนเหล็กแดง
ลุกเปนเปลวเพลิงโชติชวง แผไปรอยโยชนโดย
รอบตั้งอยูทุกเมื่อ ลวงไปแสนป ในกาลนั้น
ขาพระองคจึงจะไดยินเสียงในนรกนัน้ วา แนะ
เพื่อนยาก เมื่อพวกเราไหมอยูในนรกนี้ กาล
ประมาณแสนปลวงไปแลว ขาแตพระมหาราชา
แสนโกฏิปเปนกําหนดอายุของสัตวผูหมกไหม
อยูใ นนรก ชนทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนคน
ทุศีล ตีเตียนพระอริยเจา ยอมหมกไหมอยูใน
นรกแสนโกฎิป ขาพระองคจักเสวยทุกขเวทนา
อยูในนรกนั้นตลอดกาลนาน นี้เปนผลแหงกรรม
ชัว่ ขอขาพระองค เพราะฉะนั้นขาพระองคจึง
เศราโศกนัก ขาแตพระมหาราชาผูกําจัดศัตรู
เปนที่เจริญใจของชาวแวนแควน ขอพระองค
จงทรงสดับคําของขาพระองค ขอความเจริญจงมี
แดพระองค ธิดาของขาพระองคชื่ออุตตรา ทํา
แตกรรมดี ยินดีแลวในนิจศีลและอุโบสถศีล
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ยินดีในทานจําแนกแจกทาน รูความประสงค
ของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ มีปกติทําไมให
ขาดในสิกขา เปนสะใภอยูในตระกูลอืน่ เปน
อุบาสิกาของพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจาผู
ทรงศิริ ขาแตพระมหาราชา ขอความเจริญจง
มีแดพระองค นางอุตตราไดเห็นภิกษุผูสมบูรณ
ดวยศีล เขาไปบิณฑบาตในบาน มีจักษุอันทอด
ลงแลว มีสติ คุมครองทวาร สํารวมดีแลว เที่ยว
ไปตามลําดับตรอก เขาไปสูบานนั้น นางไดถวาย
น้ําขันหนึ่งและขนมมีรสหวานอรอย แลวอุทิศ
สวนกุศลใหขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ
ขอผลทานที่ดิฉันถวายนี้ จงพลันสําเร็จแกบิดา
ของดิฉันที่ตายไปแลวเถิด ในทันใดนั้น ผลแหง
ทานก็บังเกิดมีแกขาพระองค ขาพระองคมีความ
ประสงคสําเร็จไดดังความปรารถนา บริโภค
กามสุขเหมือนดังทาวเวสวัณมหาราช ขาแต
พระมหาราชาผูกําจัดศัตรู เปนที่เจริญใจของ
ชาวแวนแควน ขอพระองคจงทรงสดับคําของ
ขาพระองค พระพุทธเจาอันบัณฑิตกลาววา เปน
ผูเลิศแหงโลกพรอมตั้งเทวโลก ขอพระองค
พรอมทั้งพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึง
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พระพุทธเจาพระองคนั้นเปนสรณะเถิด ชนทั้ง
หลายยอมบรรลุอมตบทดวยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ขอพระองคพรอมดวยพระโอรส
และพระอัครมเหสี จงถึงมรรคมีองค ๘ และ
อมตบทเปนสรณะเถิด พระอริยบุคคลผูปฏิบัติ
อยูในมรรค ๔ จําพวก และผูตองอยูในผล ๔
จําพวก นี้เปนพระสงฆผูปฏิบัติซื่อตรง ประกอบ
ดวยปญญาและศีล ขอพระองคพรอมทั้งพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระสงฆนั้นเปน
สรณะเถิด ขอพระองคจงรีบงดเวนจากการฆา
สัตว ลักทรัพย ทรงยินดีดวยพระมเหสีของ
พระองค ไมตรัสเท็จ ไมทรงดื่มน้ําจัณฑเถิด.
พระราชาตรัสวา :ดูกอนเทวดา ทานเปนผูปรารถนาความ
เจริญแกเรา ปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกเรา
เราจักทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารยของ
เรา เราจักเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมและ
พระสงฆอนั ยอดเยี่ยมกวาเทวดาและมนุษยวา
เปนสรณะ เราจะรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลัก
ทรัพย จะยินดีดวยภรรยาของตน จะไมพูดเท็จ
ไมดื่มน้ําเมา เราจะคลายความเห็นอันชั่วชา
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เหมือนโปรยแกลบลอยไปในลมอันแรง เหมือน
ทิ้งหญาและใบไมลอยไปในแมน้ํามีกระแสอัน
เชี่ยว จักเปนผูยินดีในพระพุทธศาสนา พระเจา
สุรัฐครั้นตรัสดังนี้แลว ทรงงดเวนจากความเห็นอัน
ชั่วชา ทรงนอบนอมตอพระผูมีพระศาสดาแลว
เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่ง บายพระพักตรไปทาง
ทิศตะวันออก กลับคืนสูพ ระนคร.
จบ นันทกเปตวัตถุที่ ๓
อรรถกถานันทกเปตวัตถุที่ ๓
เรื่องนันทกเปรตนี้ มีตําเริ่มตนวา ราชา ปงฺคลโก นาม
ดังนี้. การอุบัติขึ้นของเรื่องนั้น เปนอยางไร ?
นับแตพระศาสดาปรินิพพาน ลวงไปได ๒๐๐ ป ในสุรัฐวิสัย
ไดมีพระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา ปงคละ. เสนาบดี
ของพระราชานั้น ชื่อวา นันทกะ เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความผิดแปลก
เที่ยวยกยองการถือผิด ๆ โดยนัยมีอาทิวา ทานที่ทายกถวายแลว
ไมมีผล ดังนี้. ธิดาของนายนันทกะนั้น เปนอุบาสิกา ชื่อวา อุตตรา
เขาไดยกใหแตงงานในตระกูลที่เสมอกัน. ฝายนันทกเสนาบดี
ทํากาละแลว บังเกิดเปนเวมานิกเปรต ที่ตนไทรใหญ ในดงไฟไหม.
เมื่อนันทกเสนาบดีนั้น ทํากาละแลว นางอุตตรา ไดถวายหมอน้ําดื่ม
เต็มดวยน้ําหอมสะอาดและเยือกเย็น และขันอันเต็มดวยขนม เพียบ
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พรอมดวยสีกลิ่นและรส ที่ปรุงดวยขนมกุมมาส แดพระขีณาสพเถระรูปหนึ่ง แลวอุทิศวา ขอทักษิณานี้จงสําเร็จแกบิดาของเรา
เถิด. น้ําดื่มอันเปนทิพย และขนมอันหาประมาณมิได ปรากฏแก
เปรตนั้น เพราะทานนั้น. เขาเห็นดังนั้น จึงคิดอยางนี้วา เราทํา
กรรมอันลามกหนอ ทีใ่ หมหาชนถือเอาผิด ๆ โดยนัยมีอาทิวา
ทานที่ทายกถวายแลว ยอมไมมีผล ดังนี้ ก็บัดนี้ พระเจาปงคละ
เสด็จไปโอวาทแดพระเจาธรรมาโศก, พระองคประทานโอวาท
แลว จักเสด็จกลับมา เอาเถอะ เราจักบันเทานัตถิกทิฏฐิ. ไมนานนัก
พระเจาปงคละ ไดใหโอวาทแดพระเจาธรรมาโศก เมื่อจะเสด็จ
กลับ จึงทรงดําเนินไปทางนั้น.
ลําดับนั้น เปรตนั้น นิรมิตรหนทางนั้น ใหบายหนาไปยัง
ที่อยูของตน. ในเวลาเที่ยงตรง พระราชา เสด็จไปตามทางนั้น.
เมื่อพระองคเสด็จไป หนทางขางหนาปรากฏอยู แตหนทางขางหลัง
ไมปรากฏแกพระองค. บุรุษผูไปหลังเขาทั้งหมด เห็นทางหายไป
จึงกลัว รองลั่น วิ่งไปกราบทูลแดพระราชา, พระราชาทรงสดับ
ดังนั้น จึงตกพระหทัย มีพระหทัยสลด ประทับอยูบทคอชาง ตรวจดู
ทิศทั้ง ๔ เห็นตนไทรอันเปนที่อยูของเปรต จึงไดเสด็จบายพระพักตร
ไปยังตนไทรนั้น พรอมดวยจตุรงคินีเสนา. ครั้นพระราชาเสด็จ
ถึงที่นั้น โดยดําดับ เปรตประดับดวยอาภรณทั้งปวง เขาไปเฝา
พระราชา กระทําปฏิสันถาร ไดถวายขนมและน้ําดื่ม. พระราชา
พรอมดวยขาราชบริพาร ทรงสงสนาน เสวยขนมแลวดื่มน้ํา ระงับ
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ความเหน็ดเหนื่อยในหนทาง จึงตรัสถามเปรตโดยนัยมีอาทิวา
ทานเปนเทวดา หรือเปนคนธรรพ. เปรตไดกราบทูลเรื่องของตน
ตั้งแตตน จึงปลดเปลื้องพระราชา จากความเปนมิจฉาทิฏฐิ ให
ดํารงอยูในสรณะและศีล. เพื่อจะแสดงเรื่องนั้น พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลาย จึงกลาวคาถาทั้งหลายวา :ยังมีพระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนาม
วา ปงคล ไดเปนใหญในสุรัฐประเทศ เสด็จ
ไปเฝาพระโมริยะแลว กลับมายังสุรัฐประเทศ
เสด็จมาถึงที่มีเปอกตม ในเวลาเทีย่ ง ซึ่งเปน
เวลารอน ไดทอดพระเนตรเห็นทางอันนารื่นรมย
เปนทางที่เปรตนิรมิตรไว จึงตรัสบอกนายสารถี
วา ทางนี้นารื่นรมย เปนทางปลอดภัย มีความ
สวัสดี ไมมีอุปทวันตราย ดูกอน นายสารถี ทาน
จงตรงไปทางนี้แหละ เมื่อเราไปโดยทางนี้ จัก
ถึงเขตเมืองสุรัฐเร็วทีเดียว พระเจาสุรัฐ
ไดเสด็จไปโดยทางนั้น พรอมดวยจตุรงคเสนา
บุรุษคนหนึ่งสะดุงตกใจกลัว ไดกราบทูลพระเจา
สุรฐั วา พวกเราเดินทางผิด เปนทางนากลัว
ขนพองสยองเกลา เพราะทางปรากฏเฉพาะขาง
หนา แตขา งหลังไมปรากฏ พวกเราเดินทางผิด
เสียแลว พวกเราเห็นจะเดินมาใกลสํานักพวก
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อมนุษย กลิ่นอมนุษยฟุงไป ขาพระองคไดยิน
เสียงอันพิลึกนาสะพึงกลัว พระเจาสุรัฐ ทรง
สะดุงพระหทัย ตรัสกะนายสารถีวา พวกเรา
เดินทางผิดเสียแลว เปนทางนากลัว ขนพอง
สยองเกลา เพราะทางปรากฏเฉพาะหนา แต
ขางหลังไมปรากฏ พวกเราเดินทางผิด พวกเรา
เห็นจะเดินมาใกลสํานักพวกอมนุษย กลิ่น
อมนุษยยอมฟุงไป เราไดยินเสียงนาสะพึงกลัว
แลวเสด็จขึ้นสูคอชาง ทอดพระเนตรไปในทิศ
ทั้ง ๔ ไดทรงเห็นตนไทรตนหนึ่ง มีรมเงาชิด
สนิทดี เขียวชะอุมดุจสีเมฆ มีสีและสัณฐาน
คลายเมฆ จึงรับสั่งกะนายสารถีวา ปาใหญเขียว
ชะอุมดุจสีเมฆ มีสแี ละสัณฐานคลายเมฆปรากฏ
อยูนั่นใชไหม ?
นายสารถีกราบทูลวา :ขาแตมหาราช นัน่ เปนตนไทร มีรม เงา
ชิดสนิทดี เขียวชะอุม มีสีและสัณฐานคลายเมฆ
พระเจาสุรัฐ เสด็จเขาไปจนถึงตนไทรใหญที่
ปรากฏอยูแ ลว เสด็จลงจากคอชาง เขาไป
ตนไทร ประทับนั่งที่โคนตน พรอมดวยหมู
อํามาตยราชบริพาร ไดทอดพระเนตรเห็นขันน้าํ
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มีน้ําเต็ม และขนมอันหวานอรอย บุรษุ มีเพศดัง
เทวดา ประดับดวยอาภรณทั้งปวง เขาไปเฝา
พระเจาสุรัฐแลว ไดกราบทูลวา ขาแตมหาราช
พระองค เสด็จมาดีแลวและพระองคไมไดเสด็จ
มาราย ขาแตพระองค ผูกําจัดศัตรู เชิญพระองค
เสวยน้ําและขนมเถิดพระเจาขา พระเจาสุรัฐ
พรอมดวยอํามาตยและขาราชบริพาร พากันดืม่
น้ําและขนมแลว จึงถามวา ทานเปนเทพ เปน
คนธรรพ หรือเปนทาวสักกะปุรินททะ พวกเรา
ไมรูจักทาน จักขอถาม พวกเราจะพึงรูจักทาน
ไดอยางไร ?
นันทกเปรตกราบทูลวา :ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคไมใช
เทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกะปุรินททะ
ขาพระองคเปนเปรต จากประเทศสุรัฐ มาอยู
ที่นี่.
พระราชาตรัสถามวา :เมื่อกอนทานอยูในประเทศสุรัฐมีปกติ
อยางไร มีความประพฤติอยางไร ทานมีอานุภาพ
อยางนี้ เพราะพรหมจรรยอยางไร ?
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นันทกเปรตตอบวา :ขาแตมหาราชเจา ผูกําจัดหมูศตั รู ผูผดุง
รัฐใหเจริญ ขอพระองค อํามาตยราชบริพาร และ
พราหมณปโุ รหิต จงสดับฟง ขาแตพระองคผู
ประเสริฐ เมื่อกอนขาพระองคเปนบุรุษอยูใ น
เมืองสุรัฐ เปนคนใจบาป เปนมิจฉาทิฏฐิ เปน
คนทุศีล เปนคนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ
ทั้งหลาย หามปรามมหาชน ซึ่งพากันทําบุญให
ทาน ทําอันตรายแกหมูชนเหลาอืน่ ผูกําลังให
ทาน ไดหามวา ผลแหงทาน ไมมี ผลแหงการ
สํารวม จักมีแตที่ไหน ใคร ๆ ผูชอื่ วา เปน
อาจารยไมมี ใครจักฝกฝนบุคคล ผูไมเคยฝกฝน
แลวไดเลา สัตวทั้งหลายเปนสัตวเสมอกันทั้งสิ้น
การเคารพออนนอมตอผูเจริญในตระกูล จักมี
แตที่ไหน กําลังหรือความเพียรไมมี ความพากเพียรของบุรุษ จักมีแตที่ไหน ผลแหงทานไมมี
ทานและศีล ไมทําบุคคลผูมีเวรใหหมดจดได
สัตวยอมไดของที่ควรได สัตวเมื่อจะไดสุข
หรือทุกข ยอมไดสุขหรือทุกข อันเกิดแตท่นี อม
มาเอง มารดา บิดา พีช่ าย นองชาย ไมมี โลก
อื่นจากโลกนี้ ก็ไมมี ทานอันบุคคลใหแลว
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ยอมไมมีผล พลีกรรมไมมีผล แมทานอันบุคคล
ตั้งไวดีแลว ก็ไมมีผล บุรุษใด ฆาบุรษุ อื่น และ
ตัดศีรษะบุรุษอื่น จะจัดวาบุรุษนั้นทําลายชีวิต
ของผูอื่น หาไดไม ไมมีใครฆาใคร เปนแตศัตรา
ยอมเขาไปในระหวางชองกาย ๗ ชองเทานั้น
ชีพของสัตวทั้งหลายไมขาดสูญ ไมแตกทําลาย
บางคราวมี ๘ เหลี่ยม บางคราวกลมเหมือนงบ
น้าํ ออย บางคราวสูงตั้ง ๕๐๐ โยชน ใครเลา
สามารถตัดชีพใหขาดได เหมือนหลอดดายอัน
บุคคลซัดไปแลวหลอดดายนั้น อันดายคลายอยู
ยอมกลิ้งไปได ฉันใด ชีพนั้น ก็ฉันนั้น ยอม
แหวกหนีไปจากรางได บุคคลผูออกไปจากบานนี้
ไปเขาบานอื่นฉันใด ชีพนั้นก็ออกจากรางนี้แลว
ไปเขารางอื่นฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลออกจาก
เรือนหลังนี้ แลวไปเขาเรือนหลังอื่นฉันใด แม
ชีพนั้น ก็ออกจากรางนี้แลว ไปเขารางอื่นฉันนั้น
เหมือนกัน เมือ่ สิ้นกําหนด ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัป
สัตวทั้งหลาย ทั้งที่เปนพาล ทั้งที่เปนบัณฑิต
จักยังสงสารใหสิ้นไปแลว จักทําที่สุดแหงทุกข
ไดเอง สุขและทุกขเหมือนตักตวงได ดวย
ทะนานและกระเชา พระชินเจา ยอมรูทั่วถึง
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สุขทุกขทั้งปวง สัตวนอกนี้ ลวนเปนผูลุมหลง
เมื่อชาติกอน ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ จึง
ไดเปนคนหลง ถูกโมหะครอบงํา เปนมิจฉาทิฏฐิ
ทุศีล ตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ ภายใน
๖ เดือน ขาพระองคจักทํากาลกิริยา จักตกไป
ในนรกอันเผ็ดรอน รายกาจ โดยสวนเดียว นรก
นัน้ มี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู จําแนกออกเปนสวน ๆ
ลอมดวยกําแพงเหล็ก ครอบดวยแผนเหล็ก พื้น
นรกนั้น เปนเหล็กแดง ลุกเปนเปลวเพลิงโชติชวง
แผไป ๑๐๐ โยชน โดยรอบตั้งอยูทุกเมื่อ ลวงไป
แสน ในกาลนั้นขาพระองคจึงไดยินเสียงใน
นรกนั้นวา แนะ เพื่อนยาก เมื่อพวกเราไหมอยู
ในนรกนี้ กาลประมาณแสนปลวงไปแลว ขาแต
มหาราชเจา แสนโกฏิปเปนกําหนดอายุของสัตว
ผูห มกไหมอยูใ นนรก ชนทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิ
เปนคนทุศีล ติเตียนพระอริยเจา ยอมหมกไหม
อยูในนรก แสนโกฏิป ขาพระองคจักเสวย
ทุกขเวทนาอยูในนรกนั้น ตลอดกาลนานนี้ เปน
ผลเเหงกรรมชั่วของขาพระองค เพราะฉะนั้น
ขาพระองค จึงเศราโศกนัก ขาแตมหาราชเจา
กําจัดศัตรูเปนที่ที่เจริญใจของชาวแวนแควน
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ขอพระองคจงทรงสดับคําของขาพระองค ขอ
ความเจริญจงมีแดพระองค ธิดาของขาพระองค
ชือ่ อุตตรา ทําแตความดี ยินดีแลวในนิจศีล
และอุโบสถศีล ยินดีในทาน และการจําแนกทาน
รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่
ปกติทําไมใหขาดในสิกขา เปนลูกสะใภใน
ตระกูลอื่น เปนอุบาสิกาของพระมหาศากยมุนี
สัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงศิริ ขาแตมหาราชเจา
ขอความเจริญจงมีแดพระองค นางอุตตราได
เห็นภิกษุผูสมบูรณดวยศีล เขาไปบิณฑบาตใน
บาน มีจักษุทอดลงแลว มีสติคุมครองทวาร
สํารวมดีแลว เที่ยวไปตามลําดับตรอก เขาไป
สูบ านนั้น นางไดถวายน้ําขันหนึ่ง และขนมมี
รสหวาน อรอยแลว อุทิศสวนกุศลใหขาพระองค
วา ขาแตทานผูเจริญ ขอผลทานที่ดิฉันถวายนี้
จงพลันสําเร็จแกธิดาของดิฉัน ที่ตายไปแลวเถอะ
ในทันใดนั้น ผลแหงทานก็บังเกิด แกขาพระองค
ขาพระองคมีความประสงค สําเร็จไดดังความ
ปรารถนา บริโภคกามสุข เหมือนดังทาวเวสวัณมหาราช ขาแตมหาราชเจา ผูก ําจัดศัตรู
เปนที่เจริญใจของชาวแวนแควน ขอพระองค
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จงทรงสดับคําของขาพระองค
พระพุทธเจาอันบัณฑิตกลาววา เปนผูเลิศ
แหงโลกพรอมทั้งเทวโลก ขอพระองคพรอมดวย
พระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระพุทธเจา
พระองคนั้นเปนสรณะเถิด ชนทัง้ หลายยอม
บรรลุอมตะ ดวยมรรคมีองค ๘ ขอพระองค
พรอมดวยพระโอรส และพระอัครมเหสี จงถึง
มรรคมีองค ๘ และอมตะบท วาเปนสรณะเถิด
พระอริยบุคคลผูปฏิบัติอยูในมรรค ๔ จําพวก
ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก นี้เปนพระสงฆผู
ปฏิบัติ ซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล ขอ
พระองคพรอมดวยพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระสงฆนั้นเปนสรณะเถิด ขอ
พระองคจงรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย
ทรงยินดีดวยพระมเหสีของพระองค ไดตรัส
คําเท็จ ไมทรงดื่มน้ําจัณฑเถิด.
พระราชาตรัสวา :ดูกอนเทวดา ทานเปนผูปรารถนาความ
เจริญแกเรา ปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกเรา
เราจักทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารยของเรา
เราจักเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ
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อันยอดเยี่ยม กวาเทวดาและมนุษยวาเปนสรณะ
เราจะรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย และ
ยินดีดวยพระมเหสีของตน จะไมพูดเท็จ จะไม
ดื่มน้ําเมา เราจะคลายความเห็นอันชั่วชา เหมือน
โปรยแกลบอันลอยไปตามลนอันแรง เหมือน
ทั้งหญาและใบไม ลอยไปในแมน้ํา มีกระแสอัน
เชี่ยว จักเปนผูยินดีในพระพุทธศาสนา พระเจาสุรฐั ครั้นตรัสดังนี้แลว ทรงงดเวนจากความ
เห็นอันชั่วชา ทรงนอบนอมตอพระผูมีพระภาคเจาแลว เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่ง บาย
พระพักตรไปทางทิศตะวันออก กลับคืนสู
พระนคร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชา ปงฺคลโก นาม สุรฏาน
อธิปติ อหุ ความวา ไดมีพระราชาพระองคหนึ่ง เปนอิสระแหง
สุรัฐประเทศ ปรากฏพระนามวา ปงคละ เพราะมีจักษุเหลือง.
ดวยบทวา โมริยาน ทานกลาวหมายถึงพระเจาโมริยธรรมาโศก.
บทวา สุรฎ ปุนราคมา ความวา ไดเสด็จกลับมาตามทางเปนที่
ไปยังสุรัฐประเทศ มุงที่อยูแหงสุรัฐประเทศ. บทวา ปงฺก
ไดแก ภูมิภาคอันออนนุม. บทวา วณฺณุปถ ไดแก หนทางมีทราย
ที่เปรตนิรมิตรไว.
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บทวา เขโม แปลวา ปลอดภัย. บทวา โสวตฺถิโก แปลวา
นํามาซึ่งความสวัสดี. บทวา สิโว แปลวา ไมมอี ุปทวันตราย
บทวา สุรฏาน สนฺติเก อิโต ไดแก พวกเราเมื่อไปตามหนทาง
เสนนี้ จักถึงที่ใกลเมืองสุรัฐที่เดียว.
บทวา สุรฏโ ไดแก ผูเปนใหญในสุรัฐประเทศ. บทวา
อุพฺพิคฺครูโป ไดแก ผูมีความสะดุงเปนสภาวะ. บทวา ภึสน ไดแก
เกิดความกลัวขึ้น. บทวา โลมหสน ไดแก เกิดขนพองสยองเกลา
เพราะเปนหนทางนากลัว.
บทวา ยมปุริสาน สนฺติเก ไดแก อยูในทีใ่ กลพวกเปรต.
บทวา อมานุโส วายติ คนฺโธ ความวา กลิ่นตัวของพวกเปรต
ยอมฟุงไป. บทวา โฆโส สุยฺยติ ทารุโณ ความวา ขาพระองค
ไดยินเสียงอันพิลึกนาสะพึงกลัวของเหลาสัตว ผูก ระทําเหตุใน
นรกโดยเฉพาะ.
บทวา ปาทป ไดแก ตนไมอันมีชื่อวา ปาทปะ เพราะเปน
ที่ดื่มน้ําทางลําตนเชนกับราก. บทวา ฉายาสมฺปนฺน แปลวา
มีรมเงาสนิทดี. บทวา นีลพฺภวณฺณสทิส ไดแก. มีสีเขียวชอุม ดัง
สีเมฆ. บทวา เมฆวณฺณสิรีนิภ ไดแก ปรากฏมีสีและสัณฐาน
คลายเมฆ.
บทวา ปูร ปานียสรก ไดแก ภาชนะน้ําดื่มอันเต็มดวยน้ําดื่ม.
บทวา ปูเว ไดแก ของเคี้ยว. บทวา วิตฺเต ความวา นายสารถี
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ไดเห็นขนมที่วางไวเต็มขันนั้น ๆ อันใหเกิดความปลื้มใจ มีรส
อรอย เปนทีฟ่ ูใจ.
ศัพท อโถ ในบทวา อโถ เต อทุราคต นี้ เปนเพียงนิบาต
หรือวา บทวา อโถ ใชในอรรถแหงอวธารณะ, อธิบายวา พวก
เรารับดวยความประสงควา ขาแตมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดี
มิใชเสด็จมาราย โดยทีแ่ ท พระองคเสด็จมาดีทีเดียว. บทวา
อรินฺทม ไดแก ผูมักกําจัดขาศึก.
บทวา อนจฺจา ปาริสชฺชา มีวาจาประกอบความวา พวก
อํามาตยและปุโรหิตจงฟงคํา และพราหมณผูเปนปุโรหิตของทาน
จงฟงคํานั้นเถิด
บทวา สุรฎสฺมึ อห แกเปน สุรฎเทเส อห เรา...ใน
สุรัฐประเทศ. นายสารถี เรียกพระราชาวา เทวะ. บทวา
มิจฺฉาทิฎ แปลวา ผูเห็นผิดแปลกดวยนัตถิกทิฏฐิ. บทวา
ทุสฺสีโล ไดแก ผูไมมีศีล. บทวา กทริโย แปลวา ผูมีความตระหนี่
เหนียวแนน. บทวา ปริภาสโก ไดแก ผูดาสมณพราหมณ.
บทวา วารยิสฺส แปลวา ไดหามแลว. บทวา อนฺตรายกโร อห
มีวาจาประกอบความวาเรา เปนผูกระทําอันตราย ตอชนผูก ําลัง
ใหทาน ผูทําอุปการะ และเราหามปรามชนเปนอันมาก จากบุญ
อันสําเร็จดวยทานของชนเหลาอื่น ผูกําลังใหทาน.
บทวา วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส เปนตน เปนบทแสดงอาการ
ที่เราหามแลว. บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส
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พระองคทรงหามวิบากวา เมื่อบุคคลนั้นใหทานอยู วิบาก คือผล
ที่จะพึงไดรับตอไป ยอมไมมี. บทวา สยมสฺส กุโต ผล ความวา
ก็ผลแหงศีล จักมีแตที่ไหน, อธิบายวา ผลแหงศีลนั้นยอมไมมี
โดยประการทั้งปวง. บทวา นตฺถิ อาจริโย นาม ความวา ใคร ๆ
ผูชื่อวาเปนอาจารย ผูใหศึกษาอาจารและสมาจาระ ยอมไมมี,
อธิบายวา ก็วาโดยภาวะทีเดียว สัตวทั้งหลาย ผูฝ กตนแลว หรือ
ยังไมไดฝกตน ยอมมีได. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ใคร จักฝก
ผูที่ยังไมไดฝก ดังนี้
บทวา สมตุลฺยานิ ภูตานิ ความวา สัตวเหลานี้ ทั้งหมด
เปนผูเสมอกันและกัน, อธิบายวา ผูมีความประพฤติออนนอมตอ
ผูใหญ จักมีแตที่ไหน คือ ขึ้นชื่อวา บุญอันเปนเหตุใหประพฤติ
ออนนอมตอผูใหญ ยอมไมมี. บทวา นตฺถิ ผล ความวา สัตว
ทั้งหลาย ผูดํารงอยูในกําลังของตนอันใดกระทําความเพียร ยอม
บรรลุสมบัตทิ ั้งหลาย ตั้งตนแตความเปนผูเลิศดวยความสวยงาม
ในหมูมนุษย จนถึงความเปนพระอรหัตต พระองคยอมหามกําลัง
แหงความเพียรนั้น. บทวา วีริย วา นตฺถิ กุโต อุฎานโปริส นี้
ทานกลาวไดดวยอํานาจการปฏิเสธวาทะที่เปนไปแลวอยางนี้วา
นี้เปนไปดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ
หามิได. บทวา นตฺถิ ทานผล นาม ความวา ขึ้นชื่อวา ผลแหงทาน
อะไร ยอมไมมี อธิบายวา การบริจาคไทยธรรมยอมไรผล.
ทีเดียว เหมือนเถาที่เขาวางไว. บทวา เวริน ในบทวา
ฆน วิโสเธติ เวริน ความวา ยอมไมทําบุคคลผู
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มีเวร คือ ผูทําบาปไว ดวยอํานาจเวรและดวยอํานาจอกุศลธรรม
มีปาณาติบาตเปนตน ใหหมดจดจากวัตรมีทานและศีลเปนตน, คือ
แมในบางคราว ก็ไมทําใหหมดจดได. บทวา วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส
เปนตน เปนบทแสดงอาการที่ตนหามคนเหลาอื่น จากทานเปนตน
ในกาลกอน แตบทวา ชือ่ วา ผลแหงทานยอมไมมีเปนตน พึงเห็นวา
เปนบทแสดงการยึดมั่นผิด ๆ แหงตน. บทวา สทฺเธยฺย แปลวา
พึงได. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา ก็พึงไดอยางไร ? ทานจึงตอบวา
อันเกิดแตสิ่งที่นอมมาเอง อยางแนนอน. อธิบายวา สัตวนี้ เมื่อ
ไดรับความสุขหรือความทุกข ยอมไดดวยอํานาจความแปรปรวน
ไปอยางแนนอนทีเดียว ไมใชเพราะกรรมที่ตนทําไวเลย และ
ไมใชเพราะ พระอิศวร นิรมิตรขึ้นเลย. ดวยบทวา นตฺถิ มาตา ปตา
ภาตา ทานกลาวหมายถึงความไมมีผลแหงการปฏิบัติชอบ และการ
ปฏิบัติผิดในมารดาเปนตน. บทวา โลโก นตฺถิ อิโต ปร ความวา
ชื่อวา ปรโลกไร ๆ จากอิธโลกนี้ ยอมไมมี, อธิบายวา สัตวยอม
ขาดสูญไปในที่นั้น ๆ นัน่ เอง. บทวา นินฺน ไดแก มหาทาน. บทวา
หุต ไดแก สักการะเพื่อแขก, ทานหมายถึงความไมมีผลทั้งสองนั้น
จึงหามวา นตฺถิ. บทวา สุนิหิต แปลวา ตั้งไวดีแลว. บทวา
น วิชฺชติ ความวา ชนทั้งหลาย ยอมกลาวการใหทานแกสมณพราหมณวาเปนขุมทรัพย อันเปนเครื่องติดตามนั้น ยอมไมมี,
อธิบายวา ทานที่ใหแกสมณพราหมณนั้น เปนเพียงวัตถุแหงคําพูด
เทานั้น.
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บทวา น โกจิ กฺจิ หนติ ความวา บุรุษใด พึงฆาบุรุษอื่น
คือ พึงตัดศีรษะของบุรุษอื่น ในขอนั้น เมื่อวาโดยปรมัตถ ใคร ๆ
ยอมไมฆาใคร ๆ ได คือ ยอมเปนเสมือนผูฆา เพราะตัดกายของ
สัตวทั้งหลาย. เพื่อจะเลี่ยงคําถามวา การประหารดวยศัสตรา
เปนอยางไร ทานจึงตอบวา ใชศสั ตราเขาไปในระหวาง อันเปน
ชองกาย ๗ ชอง, อธิบายวา สอดสัตราเขาไป ในระหวางคือ ในชอง
อันเปนชองของกาย ๗ ชอง มีปฐวีเปนตน เพราะฉะนั้น สัตว
ทั้งหลาย จึงเปนเหมือนถูกศัสตรา มีดาบเปนตน. สับฟน แตแมกาย
ที่เหลือ ยอมไมขาดไป เพราะมีสภาวะเที่ยง เหมือนมีชีวะ ฉะนั้น.
บทวา อจฺเฉชฺชาเภชฺโช หิ ชีโว ความวา ชีพของเหลาสัตวนี้
ไมพึงถูกตัด ไมพึงถูกทําลายดวยศัสตราเปนตน เพราะมีสภาวะเที่ยง.
บทวา อฏโส คุฬปริมณฺฑโล ความวา ก็ชีพนั้น บางคราวมี
๘ เหลีย่ ม บางคราวกลมเหมือนงบน้ําออย. บทวา โยชนาน สต ปฺจ
ความวา ชีพนั้นถึงภาวะลวน สูงประมาณได ๕๐๐ โยชน. ดวย
บทวา โก ชีว เฉตฺตุมรหติ นี้ ทานกลาววา ใครเลาควรเพื่อจะ
ตัดชีพอันเที่ยงแท คือไมมีพิการ ดวยศัสตราเปนตน. คือ ชีพนั้น
ใคร ๆ ไมควรใหกําเริบ.
บทวา สุตฺตคุเฬ ไดแก หลอดดาย ที่เขามวนทําไว. บทวา
ขิตฺเต ไดแก ซัดไป ดวยอํานาจไมไดคลายออก. บทวา นิพฺเพเนฺต
ปลายติ ความวา หลอดดายอันดายคลี่อยู ที่เขาซัดไปบนภูเขา
หรือบนตนไม ยอมกลิ้งไปได คือ แตเมื่อดายหมด ก็ไปไมได.
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บทวา เอวเมว ความวา หลอดดายนั้น อันดายคลี่คลายอยู จึง
กลิ้งไปได เมื่อสิ้นดายยอมไปไมได ฉันใด ชีพนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อคลี่คลายหลอดคือภาวะของสัตว ยอมหนีไปได คือ ยอมเปน
ไปได ตลอดเวลาที่กลาวไดวาสิ้นกําหนด ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัป
พนจากนั้นหาเปนไปไดไม.
บทวา เอวเมว จ โส ชีโว ความวา คนบางคนออกจากบาน
อันเปนที่อยูของตนแลวเขาไปยังบานอื่น จากบานนั้น ดวยกรณียะ
บางอยางฉันใด ชีพนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ออกจากรางนี้แลว ก็
เขาไปสูรางอื่นอีก ดวยอํานาจกําหนดกาล. บทวา โพนฺทึ ไดแก
รางกาย.
บทวา จุลฺลาสีติ แปลวา ๘๔. บทวา มหากปฺปโน ไดแก
มหากัป. ในมหากัปปนั้น อาจารยทั้งหลายกลาววา เมื่อเทวดา
ผูวิเศษ นําหยาดน้ําดวยปลายหญาคา ครั้ง ละหยาดทุก ๆ รอยป
จากสระใหญ มีสระอโนดาดเปนตน ออกไป ดวยความบากบั่นอันนี้
เมื่อสระนั้นแหงไปถึง ๗ ครั้ง ชื่อวา เปนมหากัปอันหนึ่ง จึง
กลาววา ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัปนี้ เปนประมาณแหงสงสาร.
บทวา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา ความวา สัตวทั้งหลายทั้งที่เปน
อันธพาล ทัง้ ที่เปนบัณฑิตทั้งหมดนั้น. บทวา สสาร เขปยิตฺวาน
ความวา ยังสงสาร อันกําหนดดวยกาล ตามที่กลาวแลวใหสิ้นไป
ดวยอํานาจการเกิดร่ําไป. บทวา ทุกขฺ สฺสนฺต กริสฺสเร ความวา
จักกระทําความสิ้นสุดแหงวัฏฏทุกข. สงสารนั้น มีการกําหนดวา
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ทั้งบัณฑิต ก็ไมสามารถจะชําระตนใหหมดจดในระหวางได ถัด
จากนั้นถึงพวกชนพาล ก็เปนไปไมไดเลย.
บทวา มิตานิ สุขทุกฺขานิ โทเณหิ ปฏเกหิ จ ความวา ชื่อวา
สุขทุกขของสัตวทั้งหลาย เปนเหมือนนับดวยทะนาน ดวยตะกรา
ไดแก ดวยภาชนะเปนเครื่องนับ และสุขทุกขของเหลาสัตวนั้น ๆ
เกิดแตการนอมไปอยางแนนอน เปนอันปริมาณไดโดยเฉพาะ เพราะ
ปริมาณไดโดยกําหนดตามกาลที่กลาวแลวนั่นแหละ. พระชินเจา
ยอมทราบเรื่องนี้นั้นทั้งหมด คือ ทานดํารงอยูชินภูมิยอมรูช ัด
อยางเดียว เพราะกาวลวงสงสารได สวนหมูสัตวนอกนั้น ผูลุมหลง
ยอมวนเวียนอยูในสงสาร.
บทวา เอวทิฏิ ปุเร อาสึ ความวา เมื่อกอนขาพระองค
ไดเปนนัตถิกทิฏฐิบุคคล ตามที่กลาวแลว. บทวา สมฺมูฬฺโห
โมหปารุโต ไดแก เปนคนหลงเพราะสัมโมหะ อันเปนเหตุแหง
ทิฏฐิตามที่กลาวแลว อธิบายวา ก็คนถูกโมหะอันเกิดพรอมดวย
ทิฏฐินั้นครอบงํา คือเปนดุจพืชแหงหญาคาที่ปดบังไว.
นันทกเปรตครั้นแสดงบาปกรรมที่ตนทําดวยอํานาจความ
เห็นชั่วอันเกิดขึ้นแกตนในกาลกอนอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
แสดงผลแหงบาปกรรมนั้นที่ตนจะตองเสวยในอนาคต จึงกลาวคํา
มีอาทิวา ภายใน ๖ เดือนเราจักตาย ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสฺสานิ สตสหสฺสานิ ไดแก
แสนป, บาลีที่เหลือวา อติกฺกมิตฺวา แปลวา ลวง บัณฑิตพึงนํามา
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เชื่อมเขา. อีกอยางหนึ่ง บทวา วสฺสานิ สตสหสฺสานิ นี้ เปน
ปฐมาวิภัติ ใชในอรรถสัตตมีวิภัติ, อธิบายวา เมื่อแสนปลวงไปแลว.
บทวา โฆโส สุยฺยติ ตาวเท ความวา ในขณะที่เวลามีประมาณ
เทานี้ลวงไปนั่นแหละ เราไดยินเสียงในนรกนั้น อยางนี้วา ดูกอน
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เวลาของพวกทานผูไหมอยูในนรกนี้ ลวง
ไปประมาณหนึ่งแสนป. บทวา ลกฺโข เอโส มหาราช สตภาควสฺสโกฎิโย ความวา ขาแตมหาราช ๑๐๐ สวนโกฏิป จัดเปน
กําหนด คือเปนเขตกําหนดอายุของสัตวทั้งหลาย ผูไหมอยูในนรก.
ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา ๑๐ ทสกะ เปน ๑๐๐, ๑๐ รอย เปน
๑,๐๐๐ สิบพัน ๑๐ หน เปน ๑๐๐,๐๐๐, รอยแสน เปน ๑ โกฏิ,
แสนโกฏิปดว ยอํานาจโกฏิเหลานั้น จัดเปนหนึ่งรอยโกฏิป. ก็รอย
โกฏิปนั้นแล พึงทราบดวยการคํานวณปเฉพาะสัตวนรก ไมใช
สําหรับมนุษยหรือเทวดา. แสนโกฏิปเปนอันมากเชนนี้ เปนอายุ
ของสัตวนรกดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ชนผูไหมอยูในนรก
สิ้นแสนโกฏิป ดังนี้. สัตวทั้งหลายผูไหมอยูในนรกเชนนี้ เพราะ
กรรมเชนใด เพื่อจะแสดงบาปกรรมเชนนั้นโดยคําลงทาย ทาน
จึงกลาววา เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนคนทุศีล และเปนผูกลาวรายพระอริยะ
ดังนี้. บทวา เวทิสฺส แปลวา จักไดเสวยแลว.
นันทกเปรตครั้นแสดงผลแหงความชั่วที่ตนจะพึงเสวย
ในอนาคตอยางนี้แลว บัดนี้ ประสงคจะทูลเรื่องที่พระราชาตรัส
ถามวา ทานมีอานุภาพอยางนี้เพราะพรหมจรรยอะไร ดังนี้แลว
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จะใหพระราชานั้นดํารงอยูในสรณะและศีล จึงกลาวคํามีอาทิวา
ขาแตมหารา ขอพระองคโปรดทรงสดับ. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สีเลสุโปสเถ รตา ไดแก ยินดีแลวในนิจศีลและอุโบสถศีล.
บทวา อทา แปลวา ไดใหแลว. บทวา ต ธมฺม ไดแก มรรคมี
องค ๘ เละอมตบทนั้น.
พระราชาอันเปรตชักชวนใหสมาทานศีลและสรณะอยางนี้
แลว มีพระทัยเลื่อมใส เบื้องตนจึงระบุถึงอุปการะที่เปรตนั้น
กระทําแกพระองค เมื่อจะตั้งอยูในสรณะเปนตน จึงกลาวคาถา
๓ คาถามีอาทิวา ผูปรารถนาความเจริญ ดังนี้ เมื่อจะทรงประกาศ
ถึงความที่ทรงละทิฏฐิชั่วที่พระองคยึดถือในกาลกอน จึงตรัส
คาถาวา เราโปรย(แกลบในที่ลมแรง) เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอผุณามิ มหาวาเต ความวา
ดูกอนเทวดา เราจะโปรยคือขจัดทิฏฐิชั่วนั้น ณ ทีล่ มคือธรรมเทศนา
ของทาน เหมือนโปรยแกลบไปที่ลมแรงซึ่งกําลังพัดอยู. บทวา
นทิยา วา สีฆคามิยา อธิบายวา หรือวาเราจะลอยทิฏฐิชั่วเหมือน
ลอยหญา ไม ใบไม และสะเก็ด ลงในแมน้ําใหญที่มีกระแสอันเชี่ยว.
บทวา วมามิ ปาปก ทิฏึ ความวา เราจะละทิ้งทิฏฐิชั่วที่อยูในใจ
ของเรา. พระราชากลาวเหตุในขอนั้นวา ยินดีแลวในพระศาสนา
ดังนี้. มีวาจาประกอบความวา เพราะเหตุที่เรายินดี คือ ยินดียิ่ง
ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย อันนําอมตะ
มาโดยสวนเดียว ฉะนั้น เราจะคายพิษคือทิฏฐินั้น.
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คาถาสุดทายวา อิท วตฺวาน ดังนี้ พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลายไดตั้งไวแลว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาโมกฺโข ไดแก
บายหนาไปทางทิศตะวันออก. บทวา รถมารุหิ ความวา พระราชา
เสด็จขึ้นสูราชรถของพระองคอันเปนรถพระที่นั่งเสด็จ ครั้นเสด็จ
ขึ้นแลวไดถึงพระนครของพระองคในวันนั้นนั่นเอง ดวยอานุภาพ
ของเทวดา แลวเสด็จเขาพระราชวัง. สมัยตอมาทาวเธอตรัสบอก
เรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจึงแจงเรื่องนั้นแกพระเถระ
ทั้งหลาย. พระเถระทั้งหลายจึงยกขึ้นสูสังคายนาในตติยสังคีติ.
จบ อรรถกถานันทกเปตวัตถุที่ ๓
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๔. เรวดีเปติวัตถุ
[๑๒๔] บุรษุ คนใชของพระยายมราช จะจับ
นางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก จึงไดกลาววา
แนะแมเรวดีผูมีธรรมอันแสนจะชั่วชา จงลุก
ขึน้ ฯลฯ
(พึงดูในเรื่องที่ ๒ แหงมหารถวรรคที่ ๕ ในวิมานวัตถุ)
จบ เรวดีเปติวัตถุที่ ๔

อรรถกถาเรวดีเปติวัตถุที่ ๔
เรื่องนางเรวดีเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา อุฏเหิ เรวเต สุปาปธมฺเม
ดังนี้. เพราะเหตุที่เรื่องนั้นไมมีพิเศษไปกวา เรวตีวิมานวัตถุ เพราะ
ฉะนั้น คําใดที่ควรกลาวในอัตถุปปตติเหตุ และในคาถานั้น คํานั้น
พึงทราบโดยนัยดังกลาวในอรรถกถาวิมานวัตถุ ชือ่ ปรมัตถทีปนี
นั่นแหละ. ก็เรื่องนี้แมพระสังคีติกาจารยจะยกขึ้นสูสังคายนา
ในบาลีวิมานวัตถุ ดวยอํานาจนันทิยเทพบุตร ก็พึงทราบวายกขึ้น
สูสังคายนา แมในบาลีเปตวัตถุวา เรวดีเปติวัตถุ ดวยอํานาจ
คาถาที่เนื่องดวยนางเรวดี.
จบ อรรถกถาเรวตีเปติวัตถุที่ ๔
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๕. อุจฉุเปตวัตถุ

วาดวยเปรตมีไรออยแตกินออยไมได
เปรตตนหนึ่งถามพระมหาโมคคัลลานเถระวา :[๑๒๕] ไรออยใหญนี้เกิดขึ้นแกขาพเจา เปนผล
บุญไมนอย แตเดี๋ยวนี้ขาพเจากินออยนั้นไมได ขาแต
ทานผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปนผลแหง
กรรมอะไร ขาพเจายอมเดือดรอน จะกัดกิน
พยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะบริโภคสักหนอย
ก็ไมสมหวัง กําลังก็สิ้นลง บนเพอนัก นี้เปน
ผลแหงกรรมอะไร อนึ่ง ขาพเจาถูกความหิวและ
ความกระหายเบียดเบียน แลวหมุนลมไปที่
แผนดิน กลิ้งเกลือกไปมา ดุจปลาดิ้นรนอยูใน
ที่รอน เมือ่ ขาพเจารองไหอยูสัตวทั้งหลายยอม
พากันมากินน้ําตาของขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ
ขอทานโปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร
ขาพเจาเปนผูหิวกระหายลําบาก ดิ้นรนไป
ยอมไมประสบความสุขที่นายินดี ขาแตทาน
ผูเจริญ ขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะทาน
ขาพเจาจะพึงบริโภคออยไดอยางไร.
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พระมหาโมคคัลลานเถระกลาววา
เมื่อชาติกอน ทานเกิดเปนมนุษย ไดทํา
กรรมไวดวยตนเอง เราจะบอกเนื้อความนั้นกะ
ทาน ขอทานจงฟงแลวจําเนื้อความขอนัน้ ไว
ทานเดินกัดกินออยไป และมีบุรษุ คนหนึ่งเดิน
ตามหลังทานไป เขาหวังจะกินออย จึงบอกแก
ทาน ทานก็มิไดพูดอะไร ๆ แกเขา ทานไมพูด
เขาจึงไดวิงวอนวา ขอทานพึงใหออยเถิด ทาน
ไดใหออยแกบุรษุ นั้นโดยขางหลัง นี้เปนผลแหง
กรรมนั้น เชิญทานพึงไปถือเอาออยขางหลังซิ
ครั้นถือเอาไดแลว จงกินใหอิ่มหนําเถิด เพราะ
เหตุนั้นแหละ ทานจักเปนผูเบิกบานราเริงบันเทิง
ใจ เปรตนั้นไดไปถือเอาโดยขางหลัง ครั้นแลว
จึงไดกินออยนั้นจนอิ่มหนํา เพราะเหตุนั้นแล
เปรตนั้นไดเปนผูเบิกบานราเริงบันเทิงใจ.
จบ อุจฉุเปตวัตถุที่ ๕
อรรถกถาอุจฉุเปตวัตถุที่ ๕
เรื่องอุจฉุเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา อิท มม อุจฉฺ ุวน มหนฺต
ดังนี้. เหตุเกิดของเรื่องนั้น เปนอยางไร ?
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร
บุรุษคนหนึ่งมัดลําออย เดินกัดออยลําหนึ่งไป. ลําดับนั้น อุบาสก
คนหนึ่งเปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม พรอมดวยเด็กออนเดินไปขาง
หลัง ๆ. เด็กเห็นออยแลวรองไหวา จงให, อุบาสกเห็นเด็กรองไห
เมื่อจะสงเคราะหบุรุษนั้น จึงไดเจรจากับบุรุษนั้น สวนบุรุษนั้น
ไมเจรจาอะไร ๆ กับอุบาสกนั้น ไมใหแมทอนออยแกเด็ก อุบาสก
จึงแสดงเด็กนั้นแลวกลาววา เด็กนีร้ องไหนัก ทานจงใหทอนออย
แกเด็กนี้ทอนหนึ่ง บุรษุ นั้นไดฟงดังนั้น อดทนไมได เกิดขัดเคือง
จิต จึงขวางลําออยลําหนึ่งไปขางหลังโดยไมเอื้อเฟอ
สมัยตอมา เขาทํากาละแลวบังเกิดในหมูเปรต ดวยอํานาจ
ความโลภที่ครอบงําอยูนาน. ชื่อวาผลแหงกรรมนั้น ยอมเห็น สมกับ
กรรมของตน เพราะเหตุนั้น จึงเกิดเปนไรออยใหญแนนทึบไปดวย
ออย ประมาณเทาทอนสากมีสีเหมือนดอกอัญชัน เต็มสถานที่
ประมาณ ๘ กรีส. พอเขาเขาไปจะถือเอาออย เพราะอยากจะกิน
ออยก็ตีเขา เพราะเหตุนั้นเขาจึงสลบลมลง.
ภายหลังวันหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะ เขาไปบิณฑบาต
ยังกรุงราชคฤห ไดเห็นเปรตนั้นในระหวางทาง เปรตนั้นเห็น
พระเถระแลวจึงถามถึงกรรมที่ตนทํา. คาถาคําถามและคําตอบ
ที่เปรตและพระเถระกลาว ความวา :ไรออยใหญนี้บงั เกิดแกขาพเจา เปนผล
บุญไมนอย แตบัดนี้ ขาพเจาจะกินออยนั้นไมได
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ขาแตทานผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปนผล
แหงกรรมอะไร. ขาพเจายอมเดือดรอนถูกใบออย
บาด พยายามตะเกียกตะกาย เพื่อจะบริโภคสัก
หนอยก็ไมไดสมหวัง. กําลังก็สิ้นลง บนเพอนัก
นี้เปนผลแตงกรรมอะไร. อนึ่ง ขาพเจาถูกความ
หิวเละความกระหายเบียดเบียน แลวหมุนลมไป
ที่แผนดิน กลิ้งเกลือกไปมา ดุจปลาดิ้นรนอยู
ในที่รอน เมื่อขาพเจารองไหอยู สัตวทั้งหลาย
ยอมพากันมากินน้ําตาของขาพเจา ขาแตทาน
ผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรม
อะไร. ขาพเจาเปนผูหิวกระหายลําบาก ดิ้นรน
ไปมา ยอมไมประสบความสุขที่นายินดี ขาแต
ทานผูเจริญ ขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะทาน
ขาพเจาจะบริโภคออยนั้นไดอยางไร.
พระมหาโมคคัลลานเถระกลาววา :เมื่อชาติกอนทานเกิดเปนมนุษยไดทํา
กรรมไวดวยตนเอง เราจะบอกเนื้อความนั้นกะ
ทาน ขอทานจงฟงแลวจําเนื้อความขอนั้นไว
(คือ) ทานเดินกัดกินออยไป และมีบุรษุ คนหนึ่ง
เดินตามหลังทานไป เขาหวังจะกินออย จึงบอก
แกทาน ทานก็ไมพูดอะไร ๆ แกเขา เขาจึงได
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พูดวิงวอนวา ขอทานจงใหออยเถิด ทานไดให
ออยแกบุรุษนั้นโดยขางหลัง นี้เปนผลแหงกรรม
นั้น. เชิญทานพึงไปถือเอาออยขางหลังซิ ครั้นถือ
เอาไดแลว จงกินใหอิ่มหนําเถิด เพราะเหตุนั้น
แหละ ทานจักเปนผูเบิกบาน ราเริง บันเทิงใจ.
เปรตนั้นไดไปถือเอาโดยขางหลัง ครั้นแลวจึง
ไดกินออยนั้นจนอิ่มหนํา เพราะเหตุนั้นแล เปรต
นั้นจึงไดเปนผูเบิกบาน ราเริงบันเทิงใจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิสฺส อธิบายวา แหงกรรมเชนไร.
บทวา หฺามิ ไดแก ขาพเจายอมเดือดรอน คือ ถึงความคับแคน.
อีกอยางหนึ่ง บทวา หฺามิ แปลวา ยอมเบียดเบียน อธิบายวา
ยอมบีบคั้นโดยพิเศษ. บทวา ขชฺชามิ แปลวา ถูกใบออยบาด
อธิบายวา ถูกใบออยเฉือน เหมือนถูกศัสตราที่คมเชนใบดาบเฉือน.
บทวา วายมามิ ไดแก เราทําความพยายามจะกินออย. บทวา
ปริสกฺกามิ แปลวา ตะเกียกตะกาย. บทวา ปริภฺุชิตุ ความวา
เพื่อจะบริโภคน้ําออย อธิบายวา เพื่อจะเคี้ยวออย. บทวา ฉินฺนถาโม
แปลวา สิ้นกําลัง คือกําลังขาดไป อธิบายวา กําลังสิ้นไป. บทวา
กปโณ ไดแก เปนคนกําพรา. บทวา ลาลปามิ ความวา เราถูก
ทุกขครอบงําจึงบนเพอไปมากมาย.
บทวา วิฆาโต แปลวา มีความคับแคน หรือถูกขจัดกําลัง.
บทวา ปริปตามิ ฉมาย ความวา เมื่อไมอาจทรงตัวอยูได จึงลมลง
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ที่พื้นดิน. บทวา ปริวตฺตามิ แปลวา ยอมหมุนไป. บทวา วาริจโรว
แปลวา เหมือนปลา. บทวา ฆมฺเม ไดแก บนบกอันรอนเราดวย
ความรอน.
บทวา สนฺตสฺสิโต ไดแก กระหายนัก เพราะริมฝปาก คอ
และเพดาลถึงความเหือดแหงไป. บทวา สาตสุข ไดแก ความสุข
อันเปนความสําราญ. บทวา น วินเฺ ท แปลวา ยอมไมได. บทวา
ต แปลวา ซึง่ ทาน. บทวา วิชาน แปลวา จงรู. บทวา ปยาโต
แปลวา เริม่ จะไป. บทวา อนฺวคจฺฉิ แปลวา ติดตาม. บทวา
ปจฺจาสนฺโต แปลวา หวังเฉพาะ. บทวา เอต ในบทวา ตสฺเสต
กมฺมสฺส นี้ เปนเพียงนิบาต อธิบายวา แหงกรรมนั้น. บทวา
ปฏิโต คณฺเหยฺยาสิ ความวา พึงถือเอาออยทางเบื้องหลังของตน
นั่นแหละ. บทวา ปโมทิโต ไดแก บันเทิงใจ.
บทวา คเหตฺวาน ต ขาทิ ยาวทตฺถ ความวา นันทเปรต
ถือเอาออยโดยทํานองที่พระเถระสั่ง แลวเคี้ยวกินตามชอบใจ
ถือเอามัดออยมัดใหญ นอมเขาไปถวายพระเถระ พระเถระเมื่อจะ
อนุเคราะหเขา จึงใหเขานั่นแหละ ถือเอามัดออยนั้นไปยังพระเวฬุวันมหาวิหาร ไดถวายแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวยภิกษุสงฆฉันออยนั้น แลวกระทําอนุโมทนา เปรตมี
จิตเลื่อมใส ถวายบังคมแลวก็ไป ตั้งแตนั้นมา เขาก็บริโภคออย
ตามความสบาย.
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สมัยตอมา เขาทํากาละแลวเกิดในหมูเทพชั้นดาวดึงส.
ก็ประวัติของเปรตนี้นั้นไดปรากฏในมนุษยโลก. ลําดับนั้น พวก
มนุษยเขาไปเฝาพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้น พระศาสดาตรัส
เรื่องนั้นแกมนุษยเหลานั้นโดยพิสดาร แลวทรงแสดงธรรม. พวก
มนุษยไดสดับธรรมนั้นแลวไดเปนผูเวนขาดจากความตระหนี่ ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอุจฉุเปตวัตถุที่ ๕
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๖. กุมารเปตวัตถุ

วาดวยเปรตมีแตความหิวเพราะกรรมอะไร
[๑๒๖] ขาพเจาไดสดับมาดังนี้วา มีพระกุมาร
สององคเปนพระราชโอรสอยูในพระนครสาวัตถี
ขางประเทศหิมพานต พระราชกุมารทั้ง ๒ องค
นั้นเปนผูมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้งแตงความ
กําหนัด ทรงเพลิดเพลินดวยอํานาจความยินดี
ในกาม ทรงติดอยูในความสุขปจจุบัน ไมทรง
เห็นสุขในอนาคต ครั้นจุติจากความเปนมนุษย
ไปจากโลกนี้สูเปตโลกแลว เกิดเปนเปรต ไม
แสดงกายใหปรากฏ รองประกาศกรรมชั่วของ
ตนที่ไดกระทําไวในกาลกอนวา เมื่อพระทักขิไณยบุคคลมีอยูเปนอันมาก และไทยธรรมอัน
เขาเขาไปตั้งไวก็มีอยู พวกเราไมอาจทําบุญอัน
นํามาซึ่งความสุขตอไปแมเล็กนอย และทําตน
ใหมีความสวัสดีได อะไรจะพึงลามกกวากาม
นั้น พวกเราจุติการราชสกุลแลวไปบังเกิดใน
เปตวิสัย พรั่งพรอมไปดวยความหิวและกระหาย
เมื่อกอน ในโลกนี้ เคยเปนเจาของในที่ใด ยอม
ไมไดเปนเจาของในที่นี้อกี มนุษยทั้งหลายเจริญ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 546

ขึ้นแลวเสื่อมลง ยอมตายเพราะความหิวและ
ความกระหาย นรชนรูโทษอันเกิดดวยอํานาจ
ความถือตัววา เปนใหญอยางนี้แลว ละความเมา
ในความเปนใหญไดแลว พึงไปสูสวรรค นรชน
ผูมีปญ
 ญาเมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค.
จบ กุมารเปตวัตถุที่ ๖
อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๖
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร
ทรงปรารภเปรต ๒ ตน จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา สาวตฺถิ
นาม นคร ดังนี้
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี พระเจาโกศลมีพระโอรส ๒ พระองค
นาเลื่อมใส กําลังอยูในปฐมวัย มัวเมาในความเปนหนุม กระทํา
กรรมคือคบหาภรรยาของคนอื่น ทํากาละแลว บังเกิดเปนเปรต
ที่หลังคู. ในเวลากลางคืน เปรตเหลานั้นพากันรําพันดวยเสียง
อันนาสะพึงกลัว พวกมนุษยไดฟงเสียงนั้น พากันสะดุงกลัว คิดวา
เมื่อพวกเราทําอยางนี้ อวมงคลนี้ยอมสงบ จึงพากันถวายมหาทาน
แดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาสก
และอุบาสิกาทั้งหลาย เพราะไดยินเสียงนั้น อันตรายอะไร ๆ ยอม
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ไมมีแกพวกทาน เพื่อจะตรัสบอกเหตุแหงเสียงนั้นแลวแสดงธรรม
แกมนุษยเหลานั้น จึงไดตรัสพระคาถาวา :ขาพเจาไดสดับมาดังนี้วา มีพระกุมาร
สองพระองค เปนพระราชโอรสอยูในกรุงสาวัตถี
ขางหิมวันตประเทศ พระราชกุมารทั้งสองพระองคนั้น เปนผูมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ทรงเพลิดเพลินดวยอํานาจความ
ยินดีในกาม ทรงติดอยูในความสุขปจจุบัน ไม
ทรงเห็นสุขในอนาคต คั้นจุติจากความเปน
มนุษยไปจากโลกนี้สูเปตโลกแลว เกิดเปนเปรต
ไมแสดงกายใหปรากฏ รองประกาศธรรมชั่ว
ของตนที่ไดกระทําไวในกาลกอนวา เมื่อพระทักขิไณยบุคคลมีอยูเปนอันมาก และไทยธรรม
อันเขาเขาไปตั้งไวก็มีอยู พวกเราไมอาจทําบุญ
อันนํามาซึง่ ความสุขตอไปแมเล็กนอย และทํา
อันใหมีความสวัสดีได อะไรจะพึงลามกกวา
กามนั้น พวกเราจุติจากราชสกุลแลวไปบังเกิด
ในเปตวิสัย พรั่งพรอมไปดวยความหิวและความ
กระหาย เมื่อกอนในโลกนี้ เคยเปนเจาของใน
ที่ใด ยอมไมไดเปนเจาของในที่นั้นอีก มนุษย
ทั้งหลายเจริญขึ้นแลวกลับเสื่อมลง ยอมตาย
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เพราะความหิวและความกระหาย นรชนรูโทษ
อันเกิดดวยอํานาจความถือตัววาเปนใหญอยาง
นี้แลว ละความมัวเมาในความเปนใหญไดแลว
พึงไปสูสวรรค นรชนผูมีปญ
 ญาเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิติ เม สุต ความวา เราไดเห็น
ดวยญาณของตนอยางเดียวเทานั้น ก็หามิได โดยที่แท เราไดฟง
มาอยางนี้ โดยที่ปรากฏในโลก.
บทวา กามสฺสาทาภินนฺทิโน ไดแก มีปกติเพลิดเพลินดวย
อํานาจความยินดีในกามคุณ. บทวา ปจฺจุปฺปนฺนสุเข คิทฺธา ไดแก
เปนตน คือของในอารมณรักวาความสุขที่เปนปจจุบัน. บทวา
น เต ปสฺสสึ ุนาคต ความวา พระราชกุมารทั้งสองนั้นละทุจริต
ประพฤติสุจริต ไมคิดถึงสุขที่จะพึงไดในเทวดาและมนุษยในอนาคต
คือในกาลตอไป.
บทวา เตธ โฆเสนฺตุทิสฺสนฺตา ความวา เปรตเหลานั้น
เมื่อกอนเปนราชโอรส มีรูปไมปรากฏรองคร่ําครวญอยูในที่
ใกลกรุงสาวัตถีนี้. เพื่อจะเลี่ยงคําถามวา คร่ําครวญวาอยางไร ?
ทานจึงกลาววา ตนไดทํากรรมชั่วไวในกาลกอน.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงจําแนกเหตุแหงการคร่ําครวญของเปรต
เหลานั้น โดยเหตุและผล ทานจึงกลาววา เมื่อพระทักขิไณยบุคคล
มีอยูมาก ดังนี้เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหูสุ วต สนฺเตสุ ไดแก เมื่อ
พระทักขิไณยเปนอันมากมีอยู. บทวา เทยฺยธมฺเม อุปฏิเต ความวา
แมเมื่อไทยธรรมที่ควรใหอันเปนของตนอันไวแลวในที่ใกล อธิบาย
วา อันจะไดอยู. บทวา ปริตฺต สุขาวห มีวาจาประกอบความวา
เราไมอาจทําบุญอันเปนเหตุนํามาซึ่งความสุขในอนาคตแมมี
ประมาณนอย แลวทําตนใหมีความสวัสดี คือ ใหปราศจากอุปทวันตราย.
บทวา กึ ตโต ปาปก อสฺส ความวา ชื่อวากรรมอันเปนบาป
คือลามกกวานั้น จะพึงกลายเปนอยางอื่นไดอยางไร. บทวา
ย โน ราชกุลา จุตา ความวา เพราะบาปกรรมอันใด พวกเรา
จึงจุติจากราชสกุล เกิดในเปตวิสัยนี้ คือ บังเกิดในหมูเปรต
เพียบพรอมไปดวยความหิวกระหายเที่ยวไปอยู.
บทวา สามิโน อิธ หุตฺวาน ความวา เมื่อกอน ราชบุตร
เปนเจาของเที่ยวไปในที่ใดในโลกนี้ แตไมเปนเจาของในที่นั้นนั่นเอง
ดวยบทวา มนุสฺสา อุนนฺ โตนตา ทานแสดงวา ในเวลาเปนมนุษย
ราชกุมารเหลานั้นเปนเจาของ ทํากาละแลวเสื่อมลงดวยอํานาจ
กรรม เพราะความหิวกระหาย ทานจงเห็นปกติของสงสาร.
บทวา เอตมาทีนว ตฺว อิสฺสรมทสมฺภว ความวา
นรชนรูโ ทษ กลาวคือการเกิดในอบายอันเกิดดวยดวยความเมา ใน
ความเปนใหญนี้ แลวละความเมาในความเปนใหญเสีย ขวนขวาย
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เอาแตบุญ. บทวา ภเว สคฺคคโต นโร ความวา พึงไปสวรรค คือ
เทวโลกเทานั้น
พระศาสดาครั้นตรัสประวัติของเปรตเหลานั้นดวยประการ
ดังนี้แลว ทรงใหอุทิศทานที่มนุษยทั้งหลายเหลานั้นกระทําแก
พวกเปรตเหลานั้น แลวทรงแสดงธรรม อันเหมาะแกอัธยาศัยของ
บริษัทผูประชุมกัน เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากุมารเปตวัตถุที่ ๖
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๗. ราชปุตตเปตวัตถุ

วาดวยประทุษรายตอฤๅษีตกนรกแลวมาเปนเปรต
[๑๒๗] ผลแหงกรรมทั้งหลาย ที่พระราชโอรส
ทําไวในชาติกอน พึงย่ํายีหัวใจ พระราชโอรส
ไดเสวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนา
รื่นรมยใจ และการฟอนรําขับรอง ความยินดี
ความสนุกสนานเปนอันมาก เสด็จเที่ยวไปใน
สวนแลวเขาไปสูเมืองราชคฤห ไดทรงเห็น
พระปจเจกพุทธเจานามวาสุเนตตะ ผูมีตนอัน
ฝกแลวมีจติ ตั้งมั่น มักนอย สมบูรณดวยหิริ
ยินดีในอาหารเฉพาะที่มีอยูในบาตร จึงเสด็จลง
จากคอชางแลวตรัสถามวา ไดอะไรบางพระผูเปนเจา แลวทรงจับบาตรของพระปจเจกพุทธเจา
ยกขึ้นสูง แลวทุมลงทีพ่ ื้นดินใหแตก ทรงพระ
สรวล หลีกไปหนอยหนึ่ง ไดตรัสกะพระปจเจกพุทธเจาผูแลดูอยูดวยอํานาจความกรุณาวา เรา
เปนพระราชโอรสของพระเจากิตวะ แนะภิกษุ
ทานจักทําอะไรเรา พระราชโอรสยัดเยียด(ตก)
อยูในนรกเสวยผลอันเผ็ดรอนของกรรมอัน
หยาบชานัน้ พระราชโอรสผูเปนพาลทําบาป
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หยาบชาไว จึงไดประสบทุกขอันกลาแข็งอยูใน
นรก ๘๔,๐๐๐ ป นอนหงายบาง นอนคว่ําบาง
นอนตะแคงซายบาง นอนตะแคงขวาบาง เทา
ชี้ขึ้นขางบนบาง ยืนอยูอ ยางนั้นบาง หมกไหม
อยูส ิ้นกาลนาน ทําบาปหยาบชาไว จึงไดประสบ
ทุกขอันกลาแข็งในนรกหลายหมื่นปเปนอันมาก
บุคคลผูมีการงานอันลามก พากันประทุษรายฤๅษี
ผูไมประทุษรายตอผูประทุษราย มีวตั รอันงาม
ยอมไดเสวยทุกขอันเผ็ดรอนอยางยิ่ง เห็นปานนี้
และเปรตผูเปนพระราชบุตรเสวยทุกขเปนอัน
มากในนรกนั้นสิ้นปเปนอันมาก จุติจากนรก
แลวมาเกิดเปนเปรตอดอยากอีก บุคคลรูโทษอัน
เกิดเพราะอํานาจแหงความมัวเมาในความเปน
ใหญอยางนี้แลว พึงละความมัวเมาในความเปน
ใหญเสีย แลวพึงประพฤติออนนอมตอผูควร
ออนนอม ผูใดความเคารพในพระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆ ผูน ั้นอันบุคคลพึงสรรเสริญในปจจุบัน ผูนั้นเปนคนมีปญญา เมื่อตาย
ไป ยอมเขาถึงสวรรค.
จบ ราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗
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อรรถกถาราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรตราชบุตร ไดตรัสพระคาถานี้มีคําเริ่มตนวา ปุพฺเพ
กตาน กมฺมาน ดังนี้
ในเรื่องนั้น ในอดีตกาล โอรสของพระเจา กิตวะ ผิดใน
พระปจเจกพุทธเจาในอดีตไหมในนรกหลายพันป ดวยเศษแหง
วิบากของกรรมนั้นนั่นแหละ เขาจึงเกิดในหมูเปรต ทานประสงค
เอาวา เปรตราชบุตร ในที่นี้. เรื่องของเปรตราชบุตรนั้น มาโดย
พิสดารในเรื่องสานุวาสิเปรต ในหนหลังนั่นแล เพราะฉะนั้น ควร
ถือเอาโดยนัยที่กลาวแลวในเรื่องสานุวาสิเปรตนั่นเอง. จริงอยู
ในกาลนั้น เมื่อพระเถระกลาวประวัติของเปรตผูเปนญาติของตน
พระศาสดาจึงตรัสวา ไมใชเปรตผูเปนญาติของทานอยางเดียว
เทานั้น โดยที่แท แมทานก็จากโลกนี้ ไปเปนเปรต เสวยทุกข
อยางใหญในอัตภาพ อันเปนอดีตโดยลําดับ ดังนี้ อันพระเถระนั้น
ทูลอารธนาแลว จึงตรัสเปตวัตถุนี้วา :ผลแหงกรรมทั้งหลายที่พระราชโอรส
ไดทําไวในชาติกอน พึงย่ํายีหัวใจ พระราชโอรส
ไดเสวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนา
รื่นรมยใจ และการฟอนรําขับรอง ความยินดี
ความสนุกสนานเปนอันมาก เสด็จเที่ยวไปใน
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สวนแลวเสด็จเขาไปยังเมืองราชคฤห ไดทรง
เห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวาสุเนตตะ ผูมีตน
อันฝกแลว มีจิตตั้งมั่น มักนอย สมบูรณดวย
หิริ ยินดีในอาหาร เฉพาะที่มีอยูในบาตร จึงเสด็จ
ลงจากคอชาง แลวตรัสถามวา ไดอะไรบาง
พระผูเปนเจา แลวจับบาตรของพระปจเจกพุทธเจา ยกขึ้นสูงแลวทุม ลงที่พื้นดินใหแตก
ทรงพระศรวลหลีกไปหนอยหนึ่ง ไดตรัสกะ
พระปจเจกพุทธเจา ผูแ ลดูอยูดวยอํานาจความ
กรุณาวาเราเปนโอรสของพระเจากิตวะ แนะภิกษุ
ทานจักทําอะไรเรา พระราชโอรสยัดเยียด(ตก)
อยูในนรก ไดเสวยผลอันเผ็ดรอน ของกรรม
อันหยาบชานัน้ พระราชโอรสผูเปนพาล ทําบาป
หยาบชาไว จึงไดประสบทุกขอันกลาแข็งอยู
ในนรก ๘๔,๐๐๐ ป นอนหงายบาง นอนคว่ํา
บาง นอนตะแคงซายบาง นอนตะแคงขวาบาง
เทาชี้ขึ้นขางบนบาง ยืนอยูอยางนั้นบาง หมกไหม
อยูสิ้นกาลนาน ทานบาปหยาบชาไว จึงไดประสบ
ทุกขอันกลาแข็งในนรก หลายหมื่นปเปนอันมาก
บุคคลผูมีการงานอันลามก พากันประทุษราย
ฤๅษี ผูไมประทุษรายตอผูประทุษราย ผูมีวัตร
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อันงาม ไดเสวยทุกขอันเผ็ดรอนอยางยิ่งเห็น
ปานนี้ และเปรตผูเปนพระราชโอรสเสวยทุกข
เปนอันมากในนรกนั้นสิน้ หลายป จุติจากนรก
แลวมาเกิดเปนเปรตอดอยากอีก บุคคลรูโทษอัน
เกิดเพราะอํานาจความมัวเมาในความเปนใหญ
อยางนี้แลว พึงละความมัวเมาในความเปนใหญ
เสีย แลวพึงประพฤติออนนอมตอผูควรออน
นอม ผูใดมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ผูนั้นอันบุคคลพึงสรรเสริญ
ในปจจุบัน เปนคนมีปญ
 ญา เมื่อตายไปยอมเขา
ถึงสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ กตาน กมฺมาน วิปาโก
มถเย มน ความวา ผลแหงอกุศลกรรมที่พระราชโอรสกระทําไว
ในชาติกอน เกิดเปนผลอันยิ่ง ย่ํายี ครอบงํา จิตของคนอันธพาล อธิบายวา
พึงยังประโยชนของตนใหเกิดขึ้น โดยมุงจะทําความพินาศใหแก
คนเหลาอื่น.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงผลแหงอกุศลกรรมนัน้ อันเปนเครื่องย่ํายี
จิตพรอมดวยอารมณ ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา รูป เสียง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูเป ไดแก เพราะเหตุแหงรูป อธิบาย
วา เพราะไดรูปารมณตามที่ปรารถนา ที่นาชอบใจเปนนิมิตร.
แมในบทวา สทฺเท ดังนี้เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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เมื่อจะทรงแสดงกําหนดความที่กลาวแลวโดยทั่วไป โดย
เปนความไมทั่วไปอยางนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา การฟอน การขับ
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา รตึ ไดแก ซึ่งความยินดีในกาม.
บทวา ขิฑฑ
ฺ  ไดแก การเลนดวยสหายเปนตน. บทวา คิรพิ ฺพช
ไดแก กรุงราชคฤห.
บทวา อิสึ ความวา ชื่อวา ฤๅษี เพราะอรรถวาแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญมีศีลขันธเปนจน อันเปนของพระอเสกขะ. บทวา
สุเนตฺต ไดแก อตฺตทนฺต ไดแก ผูมจี ิตอันฝกแลวดวยการฝกอยางสูง.
บทวา สมาหิต ไดแก ผูมีจิตตั้งมั่นแลวดวยสมาธิอันสัมปยุตตดวย
พระอรหัตตผล. บทวา อฺุเฉ ปตฺตคเต รต ไดแก ผูยินดี คือ สันโดษ
ในอาหารที่อยูในบาตร คือที่นับเนื่องในบาตร อันไดมาดวยการ
แสวงหา คือ ดวยการภิกษาจาร.
บทวา ลทฺธา ภนฺเตติ จาพฺรวิ ความวา ตรัสเพื่อใหเกิด
ความคุนเคยวา ทานขอรับ ทานภิกษาบางไหม. บทวา อุจฺจ
ปคฺคยฺห ไดแก ยกบาตรขึ้นใหสูง.
บทวา ถณฺฑิเล ปตฺต ภินฺทิตฺวา ไดแก ทําลายบาตร
ใหแตกโยนไปในภูมิประเทศอันแข็ง. บทวา อปกฺกมิ ไดแก หลีกไป
หนอยหนึ่ง. ก็พระราชโอรสเมื่อจะหลีกไปหนอยหนึ่ง. ก็พระราชโอรสเมือ่ จะหลีกไปจึงกลาววา เราเปนโอรสของพระเจากิตวะ
ดูกอนภิกษุ ทานจักทําอะไรเราดังนี้ กะพระปจเจกพุทธเจาผูแลดู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 557

ดวยความกรุณาวา คนอันธพาลไดทําความพินาศอันใหญหลวง
ใหแกตน โดยเหตุอันไมสมควรเลย.
บทวา ผรุสสฺส แปลวา หยาบชา. บทวา กฏโก แปลวา
ไมนาปรารถนา. บทวา ย โยควิปาก แปลวา วิบากใด. บทวา
สมปฺปโต ไดแก ติดอยูแ ลว.
บทวา ฉเฬว จตุรสีติ วสฺสานิ นหุตานิ จ ความวา นอนหงาย
นอนคว่ํา นอนตะแคงซาย นอนตะแคงขวา เอาเทาขึ้นบนหัวหอยลง
และยืนอยูตามเดิม อยางละ ๘๔,๐๐๐ ป รวมเปน ๖ ครั้ง ๆ ละ
๘๔,๐๐๐ ป ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พระราชโอรสผูเปนอันธพาล หมกไหม
ในนรก คือนอนหงาย นอนคว่ํา นอนตะแคงซาย
นอนตะแคงขวา เอาเทาขึ้นขางบนหัวลงลาง
และยืนอยูตามปกติ สิ้นกาลนาน.
ก็เพราะเหตุที่มีหลายหมื่นป ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา นหุตานิ
หลายหมื่นป. บทวา ภุส ทุกฺข นิคจฺฉติ ฺโถ ความวา ประสบทุกข
อยางยิ่ง.
บทวา ปูคานิ ไดแก ในการประชุมแหงป แตในคาถานี้
และในคาถาตน พึงเห็นวา เปนทุตยิ าวิภัติลงในอรรถแหงอัจจันตสังโยคแปลวา ตลอด.
บทวา เอตาทิส คือเห็นปานนั้น. บทวา กฏก ไดแก ทุกข
หนักนี้ เปนการแสดงออกแหง นปุสกลิงค เหมือนในประโยควา
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นั่ง ณ สวนขางหนึ่งเปนตน. มีวาจาประกอบความวา บุคคล
ผูมีการงานอันลามก พากันประทุษราย คือ รุกรานฤๅษี ผูไม
ประทุษราย ตอผูไมประทุษราย คือ ผูมีวัตรดี ยอมประสบทุกข
เห็นปานนี้ อันเผ็ดรอนยิ่งนัก.
บท โส ไดแก เปรตราชบุตรนั้น. บทวา ตตฺถ คือ ในนรก.
บทวา เวทยิตฺวา แปลวา เสวย. บทวา นาม ไดแก โดยความเปน
ผูปรากฏโดยแจงชัด. บทวา ตโต จุโต ไดแก จุติจากนรก. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหมหาชนผูประชุมกันในที่นนั้
เกิดความสังเวช ดวยกถาวาดวยราชบุตรเปรตอยางนี้แลว จึง
ประกาศสัจจะยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ในเวลาจบสัจจะ ชนเปนอันมาก
บรรลุโสดาปตติผล เปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗
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๘. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑

วาดวยดาพระตกนรกกินของไมสะอาด
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตตนหนึ่งวา :[๑๒๘]
ทานเปนใครหนอ โผลขนึ้ จากหลุมคูถ
ใหเราเห็นเชนนี้ ทานรองครวญครางอื้ออึงไป
ทําไมเลา ทานมีการงานอันลามกเปนแน.
เปรตนัน้ ตอบวา :ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวย
ทุกขเกิดในยมโลก เพราะไดทํากรรมอันลามก
ไวจึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา :ทานทํากรรมชัว่ อะไรไวดวยกาย วาจา
ใจ เพราะผลแหงกรรมอะไร ทานจึงไดประสบ
ทุกขเชนนี้.
เปรตนัน้ ตอบวา :ชาติกอน มีภิกษุรูปหนึ่งเปนเจาอาวาส
อยูใ นอาวาสของขาพเจา ทานมีปกติริษยา
ตระหนี่ตระกูล มีใจกระดาง มักดาบริภาษ ได
ยกโทษภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายที่เรือนของ
ขาพเจา ขาพเจาฟงคําของภิกษุนนั้ แลว ไดดา
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะผลแหงกรรมนัน้ ขาพเจา
จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา :ภิกษุที่เขาไปสูตระกูลของทาน ไมใช
มิตรแทเปนมิตรเทียม เปนคนมีปญญาทราม
ทําลายขันธละไปแลว ไปสูคติไหนหนอ.
เปรตนัน้ ตอบวา :ขาพเจายืนอยูบนศีรษะของภิกษุผูมีกรรม
อันลามกนัน้ กุลุปกภิกษุไปเกิดเปนเปรตบริวาร
ของขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาอื่นถาย
มูตรคูถลงในเว็จนี้ มูตรคูถนั้นเปนอาหารของ
ขาพเจา และขาพเจากินมูตรคูถนั้นแลว ถายมูตร
คูถสิ่งใดลงไป กุลุปกเปรตนั้นก็เลี้ยงชีพดวย
มูตรคูถนั้น.
จบ ปฐมคูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๘
อรรถกถาปฐมคูถขาทกเปตวัตถุที่ ๘
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภคูถขาทกเปรตตนหนึ่ง จึงตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา
คูถกูปโต อุคฺคนฺตฺวา ดังนี้.
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ไดยินวา ในหมูบ านแหงหนึ่งไมไกลแตกรุงสาวัตถีนัก
ยังมีกฏมพีผูหนึ่ง สรางวิหาร อุทิศถวายภิกษุผูเปนชีตนของตน,
ภิกษุทั้งหลาย มาจากชนบทตาง ๆ อยูอาศัยในวิหารหลังนั้น.
มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุเหลานั้นแลว มีจิตเลื่อมใส อุปฏฐากดวย
ปจจัยอันประณีต. ภิกษุชีตน อดทนปจจัยนั้นไมได เปนผูถกู ความ
ริษยา ครอบงํา เมื่อจะกลาวโทษของภิกษุเหลานั้น จึงยกโทษกะ
กฏมพี. กฏมพี ขมขี่บริภาษภิกษุเหลานั้น และภิกษุเปนชีตน.
ลําดับนั้น ภิกษุผูเปนชีตน ทํากาละแลว บังเกิดเปนเปรตในเวจจกุฏี
ในวัดนั่นเอง. ฝายกฏมพี ทํากาละแลว บังเกิดเปนเปรตอยูขางบน
ของพระเปรตนั้นนั่นแล. ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ
พอเห็นเปรตนั้นแลว เมื่อจะถามจึงกลาวคาถาวา :ทานเปนใครหนอ โผลขึ้นจากหลุมคูถ
ใหเราเปนเชนนี้ ทานรองครวญครางอื้ออึงไป
ทําไมเลา ทานมีการงานอันลามก โดยไมตอง
สงสัย.
เปรตไดดังดังนั้นแลว จึงแสดงตนดวยคาถาวา :ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวย
ทุกข เกิดในยมโลก เพราะไดทํากรรมอันลามก
ไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
ลําดับนัน้ พระเถระจึงถามกรรมทีเ่ ปรตนั้นกระทํากะเปรต
นั้น ดวยคาถาวา :-
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ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวย กาย วาจา
เพราะผลแหงกรรมอะไร ทานจึงไดประสบ
ทุกขเชนนี้.
เปรตนั้น ไดบอกกรรมที่ตนทําดวยคาถา ๒ คาถาวา :เมื่อกอน มีภกิ ษุรูปหนึ่ง เปนเจาอาวาส
อยูในอาวาสของขาพเจา ทานมีปกติริษยา
ตระหนี่ในตระกูล มีใจกระดาง มักดาบริภาษ
ไดยกโทษภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย ที่เรือนของ
ขาพเจา ขาพเจาฟงคําของภิกษุนั้นแลว ไดดา
ภิกษุทั้งหลาย เพราะผลแหงกรรมนั้น ขาพเจา
จากโลกนี้แลว ไปสูเปตโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ อาวาสิโก มยฺห ไดแก ภิกษุ
รูปหนึ่ง ผูเปนเจาอาวาส ไดอยูประจํา ในอาวาสของขาพเจา คือ
ในวัดที่ขาพเจาไดสรางไว. บทวา อชฺฌาสิโต มยฺห ฆเร ความวา
ทานไดอยูอาศัยในเรือนของขาพเจา โดยความเปนชีตน ดวย
อํานาจการอยูดวยตัณหา.
บทวา ตสฺส ไดแกภิกษุผูเปนชีตนนั้น. บทวา ภิกฺขโว
แปลวา ซึ่งภิกษุทั้งหลาย. บทวา ปริภาสิส แปลวา ดาแลว บทวา
เปตโลก อิโต คโต ความวา เขาถึงกําเนิดเปรต คือเปนเปรตดวย
อาการอยางนี้.
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พระเถระไดฟงดังนั้นแลว เมือ่ จะถามถึงคติของเปรตนอกนี้
จึงกลาวคาถาวา :ภิกษุผูชีตนของทาน ไมใชมิตรแท เปน
แตมติ รเทียม เปนคนมีปญญาทราม ทําลายขันธ
ละไปแลว ไปสูค ติไหนหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิตฺตวณฺเณน ไดแก ดวยมิตรเทียม
คือ โดยความเทียมมิตร.
เปรตเมื่อจะบอกเรื่องนั้น แกพระเถระอีก จึงกลาวคาถา
๒ คาถาวา :ขาพเจา ยืนอยูบนศีรษะ ของภิกษุผูมี
กรรมอันลามกนัน้ ภิกษุผูชตี น ไปเกิดเปนเปรต
บริวารของขาพเจา ขาแตทา นผูเจริญ ชนเหลา
อื่น ถายมูตรคูถลงในเวจกุฏนี ี้ มูตรคูถนั้น เปน
อาหารของขาพเจา และขาพเจากินมูตรคูถนั้น
แลว ถายมูตรคูถสิ่งใดลงไป เปรตผูเปนชีตน
นั้น ก็เลี้ยงชีพดวยมูตรและคูถนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺเสว ไดแก เปรตผูเปนภิกษุ
ชีตน ในกาลกอน ของขาพเจานั้นนั่นแล. บทวา ปาปกมฺมสฺส ไดแก
มีความประพฤติลามก. บทวา สีเส ติฏามิ มตฺถเก ความวา
ขาพเจายืนอยูบนศีรษะ และเมื่อยืน ยืนอยูบนกระหมอมนั้นเอง
อธิบายวา ไมไดยืนอยูบนอากาศประมาณศีรษะ. บทวา ปรวิสย
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ปตฺโต ไดแก อาศัยมนุษยโลกแลวถึงเปตวิสัยอันเปนแดนอื่น. บทวา
ิมเมว ความวา บาลีทเี่ หลือ บัณฑิตพึงนํามาเชื่อมเขาดวยคําวา
ไดเปนบริวารของขาพเจาเอง.
บทวา ย ภทนฺเต หทนฺตฺเ ความวา ขาแตพระมหาโมคคัลลานะผูเจริญ ชนเหลาอื่น ยอมถายอุจจาระลงในเวจจกุฏีนั้น.
บทวา เอต เม โหติ โภชน ความวา อุจจาระนั้น เปนอาหารของ
ขาพเจาทุก ๆ วัน. บทวา ย หทามิ ความวา ก็ขาพเจาถายอุจจาระ
ที่ขาพเจากินเขาไป. บทวา เอต โส อุปชีวติ ความวา เปรตผูเปน
ชีตนนั้น เลีย้ งชีพ คือยังอัตภาพใหเปนไป ดวยการกินอุจจาระของ
ขาพเจานั้น ทุก ๆ วัน.
ในคนเหลานั้น กฏมพี ดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักวา การกิน
คูถของพวกทาน ยังประเสริฐกวาการบริโภคอาหารอยางนี้. สวน
ภิกษุเปนชีตน ชักชวนกฏมพีในการ เชนนี้นั้น ตนเองก็ไดดา
เหมือนเชนนั้น, ดวยเหตุนั้น เปรตนั้นจึงมีการเลี้ยงชีพ อันนาติเตียน
แมกวากฏมพีนั้น. ทานพระมหาโมคคัลลานะ กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําเรื่องนั้น
ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แลวทรงแสดงโทษในการวารายแลว ทรง
แสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว. เทศนานั้นไดมีประโยชนแก
มหาชนฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปฐมคูถขาทกเปตวัตถุที่ ๘
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๙. คูถขาทิกเปติวัตถุที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตตนหนึ่งวา :[๑๒๙] ทานเปนใครหนอ โผลขึ้นจากหลุมคูถ
ใหเราเห็นเชนนี้ ทานมารองครวญครางอื้ออึง
ไปทําไมเลา ทานมีกรรมอันลามกเปนแน.
นางเปรตนั้นตอบวา :ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนนางเปรตได
เสวยทุกข เกิดในยมโลกเพราะไดทํากรรมชั่วไว
จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก ฯลฯ (เหมือนเรื่องที่ ๘)
จบ ทุติยคูถขาทิกาเปติวัตถุที่ ๙
อรรถกถาทุติยคูถขาทกเปติวัตถุที่ ๙
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภนางเปรตผูกินคูถคนหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา คูถกูปโต อุคฺคนฺตฺวา ดังนี้.
เรื่องของนางเปรตนั้น เชนกับเรื่องที่ติดตอกันนั้น. ในเรื่อง
นั้น มาโดยอํานาจอุบาสกวา อุบาสกไดสรางวิหาร แตในเรือ่ งนี้
มีความแปลกกันเทานี้วา อุบาสิกาไดสรางวิหาร. คําที่เหลือ ใน
ทองเรื่อง และในคาถา ไมเคยมี.
จบ อรรถกถาทุติยคูถขาทกเปติวัตถุที่ ๙
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๑๐. คณเปตวัตถุ

วาดวยเรือ่ งเปรตหิวน้ําแลวกินไมได
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตทั้งหลายวา :[๑๓๐]
ทานทั้งหลายเปลือยกาย มีรูปรางผิว
พรรณนาเกลียด ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวย
เสนเอ็น ผอมจนแลเห็นแตซี่โครงเชนนี้ แนะ
ทานผูนิรทุกข ทานทั้งหลายเปนอะไรหนอ.
เปรตทั้งหลายตอบวา :ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาเปนเปรต
เสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะทํากรรมชั่วไว
จึงจากมนุษยโลกไปสูเปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา :ทานทั้งหลายทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย
วาจา ใจ เพราะผลแหงกรรมอะไร ทานทั้งหลาย
จึงจากมนุษยโลกไปสูเปตโลก.
เปรตเหลานั้นตอบวา :เมื่อสมณพราหมณทั้งหลายผูเปนที่พึ่ง
อันหาโทษมิไดมีอยู ขาพเจาทั้งหลายมิไดกอสราง
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กุศลไวแมเพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยูก็
ไมไดทําที่พึ่งแกตน พวกขาพเจาหิวน้ํา จึงเขา
ไปใกลแมน้ํา แมน้ํากลับกลายเปนวางเปลาไป
เมื่อเวลารอน ขาพเจาทั้งหลายเขาไปสูรมไม
รมไมกลับกลายเปนแดดแผดเผาไป และลมมี
ดังไฟแผดเผาพวกขาพเจาฟุงไป ขาแตทานผู
เจริญ ขาพเจาทั้งหลายควรที่จะเสวยทุกขอันมี
ความกระหายเปนตนนี้ และทุกขอยางอื่นอัน
ชัว่ ชากวาทุกขนั้น อนึ่ง ขาพเจาทั้งหลายเปนผู
ความหิวแผดเผาแลวอยากอาหาร พากันไป
สิน้ ทางหลายโยชน ก็ไมไดอาหารอะไร ๆ เลย
จึงพากันกลับมา ขาพเจาทั้งหลายนี้หาบุญมิได
หนอ เมื่อมีความหิวโอยอิดโรยมากขึ้น ก็พากัน
ลมสลบลงที่พนื้ ดิน บางคราวก็ลมนอนหงาย
บางคราวก็ลมคว่ํา ดิ้นรนไปมา ก็ขาพเจาเหลานั้น
สลบอยูที่พื้นดินตรงที่ลมอยูนั่นเอง เอาศีรษะ
ชนหนาอกกันและกัน ขาพเจาเหลานี้หาบุญมิได
หนอ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายควรที่
จะเสวยทุกข อันมีความกระหายเปนตนนี้ และ
ทุกขอยางอื่นอันชั่วชากวาทุกขนั้น เพราะเมื่อ
ไทยธรรมมีอยู ขาพเจาทั้งหลายก็ไมไดทําที่พึ่ง
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แกตน ก็ขาพเจาเหลานั้นไปจากที่นี้ ไดกําเนิด
เปนมนุษยแลว จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ
เปนผูสมบูรณดวยศีล กระทํากุศลใหมากเปนแน.
จบ คณเปตวัตถุที่ ๑๐
อรรถกถาคณเปตวัตถุที่ ๑๐
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภเปรตเปนอันมาก จึงไดตรัสพระคาถานี้ มีคําเริ่มตนวา
นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาตฺถ ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี มนุษยเปนอันมาก เปนคณะ ไมมี
ศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส มีจิตถูกมลทินคือ ความตระหนี่กลุมรุม
เปนผูเบือนหนาตอสุจริต มีทานเปนตน มีชีวิตอยูนาน เพราะกาย
แตกตายไป จึงบังเกิดในกําเนิดเปรต ใกลพระนคร. ภายหลัง
วันหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะ กําลังเดินบิณฑบาตในกรุง
สาวัตถี เห็นพวกเปรตในระหวางทาง จึงถามดวยคาถาวา :พวกทานเปลือยกาย มีรปู รางผิวพรรณ
นาเกลียด ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น
ผอมจนเห็นแตซี่โครงเชนนี้ แนะทานผูนิรทุกข
พวกทานเปนใคร หนอ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุพพฺ ณฺณรูปาตฺถ ความวา ทาน
เปนผูมีรางกายผิวพรรณนาเกลียด. บทวา เก นุ ตุมเหตฺถ ความวา
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พวกทานเปนใครหนอ. พระมหาโมคคัลลานะ เรียกเปรตเหลานั้น
โดยสมควรแกตนวา มาริสา.
เปรตไดฟงดังนั้น จึงพากันประกาศความที่ตนเปนเปรต
ดวยคาถาวา :ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาเปนเปรต
เสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะการทํากรรมชั่ว
ไว จึงจากมนุษยโลก ไปสูเปตโลก ดังนี้
ถูกพระเถระถามถึงกรรมที่เขาทําไวอีก ดวยคาถาวา :ทานทํากรรมชัว่ อะไรไว ดวยกาย วาจา
และใจ เพราะผลแหงกรรมอะไร พวกทานจึง
จากมนุษยโลก ไปสูเปตโลก.
จึงไดกลาวกรรมที่ตนทําดวยคาถาวา :เมือ่ สมณพราหมณทั้งหลาย ผูเปนที่พึ่ง
อันหาโทษมิไดมีอยู ขาพเจาทั้งหลาย มิไดกอ
สรางกุศลไว แมเพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรม
มีอยู ก็ไมไดทําที่พึ่งแกตน พวกขาพเจาหิวน้ํา
จึงเขาไปใกลแมน้ํา แมน้ํากลับกลายเปนวางเปลา
ไป เมื่อเวลารอน พวกขาพเจาเขาไปสูรมไม
รมไมกลับกลายเปนแดดแผดเผาไป และลมมี
ดังไฟแผดเผาพวกขาพเจา ฟุงไป ขาแตทา น
ผูเจริญ พวกขาพเจาควรจะเสวยทุกข อันมีความ
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กระหายเปนตนนี้ และทุกขอยางอื่น อันชัว่ ชา
กวาทุกขนั้น อนึง่ พวกขาพเจา เปนผูถูกความ
หิวแผดเผาแลว อยากอาหาร พากันไปสิ้นทาง
หลายโยชน ก็ไมไดอาหารอะไร ๆ เลย จึงพา
กันกลับมา พวกขาพเจานี้หาบุญมิไดหนอ เมื่อ
มีความหิวโหยอิดโรยมากขึ้น ก็พากันลมสลบ
ลงที่พื้นดิน บางคราวก็ลมนอนหงาย บางคราว
ก็ลมคว่ํา ดิ้นรนไปมา ก็พวกขาพเจานั้นสลบ
อยูทพี่ ื้นดิน ตรงที่ลมอยูนั่นเอง เอาศีรษะชน
หนาอกกันและกัน พวกขาพเจานี้ ทาบุญมิได
หนอ ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาควรที่จะ
เสวยทุกข มีความกระหายเชนตนนี้ และทุกข
อยางอื่น อันชั่วชากวาทุกขนั้น เพราะเมื่อไทย
ธรรมมีอยู พวกขาพเจา ก็ไมไดทําที่พึ่งแกตน
ก็พวกขาพเจานั้น ไปจากที่นี้ ไดกําเนิดเปนมนุษย
จักเปนผูรูความประสงค ของผูขอ เปนผูส มบูรณ
ดวยศีล จักทํากุศลใหมากแน ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อป โยชนานิ คจฺฉาม ความวา
ขาพเจาไปไดหลายโยชน. อยางไร ? คือเปนผูหิวอยากกินอาหาร.
อธิบายวา พวกขาพเจา ถูกความหิวครอบงํามานาน อยากกิน คือ
อยากลิ้มอาหาร แมครั้นไปอยางนี้ ไมไดอาหารอะไร ๆ เลย ก็พา
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กันกลับมา. บทวา อปฺปปฺุตา ไดแก พวกขาพเจา ไมมีบุญ
คือ ไมไดทําคุณงามความดีไว.
บทวา อุตฺตานา ปฏิกิราม ความวา บางคราวเปนผูนอนหงาย
เปนไปเหมือนอวัยวะนอยใหญกระจัดกระจายไป. บทวา อวกุชฺชา
ปตามเส ความวา บางคราวก็นอนควาตกลงไป.
บทวา เต จ ไดแก พวกขาพเจานั้น. บทวา อุร สีลฺจ ฆฏเฏม
ความวา นอนคว่ําตกลงไป เมื่อไมอาจจะลุกขึ้นได สั่นงันงกอยู
ประสบเวทนา เอาอกและศีรษะเสียดสีกัน. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาว
แลวในหนหลัง นั้นแล.
พระเถระกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมี
พระภาคเจา ทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ ทรงแสดงธรรม
แกบริษัทผูถึงพรอมแลว. มหาชนฟงธรรมนั้นแลว ละมลทิน คือ
ความตระหนี่ ไดเปนผูยินดีสุจริต มีทานเปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคณเปตวัตถุที่ ๑๐
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๑๑. ปาฏลีปตุ ตเปตวัตถุ
เวมานิกเปรตตนหนึ่งไดกลาวกะหญิงมนุษยคนหนึ่งวา :[๑๓๑]
สัตวนรกบางพวกทานก็เห็นแลว สัตว
เดียรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย หรือเทวดาบาง
พวกทานก็เห็นแลว ผลกรรมของตนทานก็เห็น
ประจักษดว ยตนเองแลว เราจักน้าํ ทานไปสงยัง
เมืองปาฏลีบุตร ทานไปถึงเมืองปาฏลีบุตรแลว
จงทํากรรมอันเปนกุศลใหมาก.
เมื่อหญิงนั้นไดฟงดังนั้นแลว มีความปลื้มใจ จึงกลาวตอบ
วา :ขาแตเทพเจาผูอันบุคคลพึงบูชา ทาน
ปรารถนาความเจริญแกดิฉัน ปรารถนาประโยชน
เกื้อกูลแกดฉิ ัน ดิฉันจักทําตามคําของทาน ทาน
เปนอาจารยของดิฉัน สัตวนรกบางพวก ดิฉนั
ก็เห็นแลว สัตวเดียรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย
หรือเทวดาบางพวกดิฉันก็เห็นแลว ผลกรรมของ
ตนดิฉันก็ไดเห็นเองแลว ดิฉันจักทําบุญใหมาก.
จบ ปาฏลีปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
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อรรถกถาปาฏลีปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
เมื่อพระศาสดาประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภวิมานเปรตตนหนึ่ง จึงตรัสคาถานี้มีคําเริ่มตนวา ทิฏา
ตยา นิรยา ติรจฺฉานโยนิ ดังนี้
ไดยินวาพอคาชาวกรุงสาวัตถีและชาวกรุงปาฏลีบุตรเปน
อันมาก แลนเรือไปยังสุวรรณภูมิ. บรรดาพอคาเหลานั้น พอคา
คนหนึ่งเปนอุบาสก เกิดปวยไข มีจิตปฏิพัทธในมาตุคาม ไดทํา
กาละแลว. เขาแมไดทํากุศลไวก็ไมเขาถึงเทวโลก เกิดเปนวิมาน
เปรตในทามกลางมหาสมุทร เพราะเปนมีจิตปฏิพัทธในหญิง.
ก็หญิงที่เขามีจิตปฏิพัทธนั้น ขึ้นเรือไปยังสุวรรณภูมิ. ลําดับนั้น
เปรตนั้นประสงคจะจับหญิงนั้น จึงปดกั้นไมใหเรือไป. ลําดับนั้น
พอคาทั้งหลายพิจารณากันวา เพราะเหตุอะไรหนอ เรือนี้จึงไม
แลน จึงใหจับสลากคนกาฬกิณี สลากไดถึงหญิงนั้นนั่นแหละ
ถึง ๓ ครั้ง โดยความสําเร็จของอมนุษย. พวกพอคาเห็นหญิงที่
เขามีจิตปฏิพัทธนั้น จึงใหหยอนแพไมไผลงในสมุทร ใหหญิงนั้น
ลงไปอยูบนแพไมไผนั้น. พอหญิงนั้นลงไป เรือก็แลนบายหนาไป
ยังสุวรรณภูมิโดยเร็ว. อมนุษยยกหญิงนั้นขึ้นยังวิมานของตน
อภิรมยกับหญิงนั้น.
ครั้นลวงไป ๑ ป หญิงนั้นเกิดเบื่อหนาย เมื่อจะขอรองเปรต
นั้น จึงกลาววา ดิฉันอยูในที่นี้ก็ไมไดเพื่อสรางประโยชนใน
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สัมปรายภพ ดีละทานผูนิรทุกข ขอทานจงนําขาพเจาไปเมือง
ปาฏลีบุตร. เปรตนั้นถูกหญิงนั้นออนวอน จึงกลาวคาถา :สัตวนรกบางพวกทานก็เห็นแลว สัตว
เดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย มนุษย หรือเทวดา
บางพวก ทานก็เห็นแลว ผลกรรมของตนทาน
เปนประจักษดวยตนเองแลว เราจะนําทานไป
สงยังเมืองปาฏลีบตุ ร ทานไปถึงเมืองปาฏลีบุตร
แลว จงทํากุศลธรรมใหมากเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏา ตยา นิรยา ไดแก แมเฉพาะ
สัตวนรกบางพวก ทานก็เห็นแลว. บทวา ติรจฺฉานโยนิ มีวาจา
ประกอบความวา แมสัตวดิรัจฉานมี นาคและครุฑเปนตน ผูมี
หิวกระหายเปนตน. บทวา อสุรา ไดแก อสูร ชนิดกาลกัญชิกาสูร
เปนตน. บทวา เทวา ไดแก เทพชัน้ จาตุมมหาราชบางพวก. ได
ยินวาเปรตนั้น พาหญิงนั้น เที่ยวแสดงปจเจกนรกเปนตน ใน
ระหวาง ๆ ดวยอานุภาพของตน ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวอยางนี้.
บทวา สยมทฺทส กมฺมวิปากมตฺตโน ความวา หญิงนั้น ไปเห็น
สัตวนรกเปนตนโดยพิเศษ ก็ไดเห็นประจักษซึ่งวิบากกรรมที่ตน
ทําไว ดวยตนเอง. บทวา เนสฺสามิ ต ปาฏลิปุตฺตมกฺขต ความวา
บัดนี้ เราจักนําทานอันใครปองกันไมได ไปยังเมืองปาฏลีบุตร
โดยรางของมนุษยนั่นแล. แตทานครั้นไปถึงเมืองปาฏลีบุตรแลว
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จงทํากุศลกรรมใหมาก อธิบายวา เจาจงเปนผูประกอบขวนขวาย
ยินดีในบุญ เพราะเจาเห็นวิบากของกรรมโดยประจักษแลว.
ลําดับนั้น หญิงนั้น ครั้นไดฟงคําของเปรตนั้นแลว มีความ
ดีใจ กลาวคาถาวา :ขาแตเทพเจา ผูอันบุคคลพึงบูชา ทาน
ปรารถนาความเจริญแกดิฉัน ปรารถนาประโยชน
เกื้อกูลแกดิฉัน ดิฉันจักทําตามคําของทาน ทาน
เปนอาจารยของดิฉัน สัตวนรกบางพวก ดิฉันก็
เห็นแลว สัตวดิรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย หรือ
เทพดาบางพวก ดิฉันก็เห็นแลว ผลกรรมของตน
ดิฉันก็ไดเห็นดวยตนเองแลว ดิฉันจักทําบุญไว
ใหมาก.
ลําดับนั้น เปรตนั้น จึงพาหญิงนั้นไปทางอากาศ พักไวใน
ทามกลางเมืองปาฏลีบุตร แลวก็หลีกไป. ลําดับญาติและมิตรเปนตน
ของหญิงนั้น เห็นเปรตนั้นแลว ดีใจยิ่งนักวา เมื่อกอนพวกเรา
ไดฟงมาวา เจาถูกเขาโยนลงไปในมหาสมุทรตายแลว เจานั้นคือ
หญิงนี้แหละ พวกเราเห็นแลวหนอ มาโดยสวัสดี แลวมาประชุมกัน
ถามถึงประวัติของนาง. จําเดิมแตนั้น นางก็ไดเลาเรื่องทั้งหมด
ที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมา แกพวกญาติและมิตรเปนตนนั้น พอคา
ชาวกรุงสาวัตถีเหลานั้น เขาไปเฝาพระศาสดาในเวลาที่ไดถึง
กรุงสาวัตถี โดยลําดับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่สวนขางหนึ่ง
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ จึงแสดงธรรมแกบริษัท ๔
มหาชน ไดฟงธรรมนั้นแลว เกิดความสังเวช ไดยินดีในกุศลธรรม
มีทานเปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปาฏลีปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
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๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ

วาดวยเปรตฝากทรัพยไปใหลูกใชหนี้
พวกพอคาไดถามเวมานิกเปรตตนหนึ่งวา :[๑๓๒] สระโบกขรณีของทานนี้นารื่นรมยดี มี
พื้นราบเรียบ มีทาอันงดงาม มีน้ํามาก ดารดาษ
ไปดวยปทุมชาติตาง ๆ มีดอกอันบานดีเกลื่อนกลนดวยหมูภมร ทานไดสระโบกขรณี อันเปน
ที่ฟูใจนี้อยางไร สวนมะมวงของทานนี้นา
รื่นรมยดี เผล็ดผลทุกฤดู มีดอกบานเปนนิตย
นิรันดร เกลื่อนกลนดวยหมูภมร ทานไดวิมาน
นี้อยางไร.
เวมานิกเปรตนั้นตอบวา :สระโบกขรณีมรี มเงาอันเยือกเย็น นา
รื่นรมยใจ ขาพเจาไดในที่นี้ เพราะทานที่ธิดา
ของขาพเจาถวายมะมวงสุก น้ํา ขาวยาคู แด
พระผูมีพระภาคเจาและพระภิกษุสงฆทั้งหลาย.
เวมานิกเปรตนั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงนําพวกพอคา
ไปดูทรัพย ๕๐๐ กหาปณะ แลวสั่งวา พวกทานจงถือเอาเปนสวนตัว
กึ่งหนึ่งจากทรัพยนี้ แลวใหธิดาของเราใชหนี้ที่เรายืมเขามากึ่งหนึ่ง
เถิด.
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พวกพอคากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแลว ไดบอกแกธิดาของ
เปรตนั้น แลวไดใหทรัพยสวนที่เปรตนั้นใหแกตนแกเทพธิดานั้น
นางไดใหกหาปณะรอยกหาปณะแกเจาหนี้แลวใหทรัพยที่เหลือ
แกสหายของบิดา สวนตนรับทําการใชสอยกฏมพีนั้นอยู กฏมพีนั้น
กลับคืนทรัพยนั้นใหแกนาง แลวยกนางใหเปนภรรยาของบุตรชาย
คนหัวป ตอมาภายหลัง นางมีบุตรคนหนึ่ง ไดกลาวคาถาเปนเชิง
กลอมบุตรวา :ขอทานทั้งหลาย จงดูผลแหงทานที่จะพึง
เห็นเอง และผลของความขมใจ ความสํารวม
เราเปนทาสีอยูในตระกูลของลูกเจา บัดนี้ มาเปน
ลูกสะใภเปนใหญในเรือน.
ภายหลัง พระศาสดาทรงเห็นนางมีญาณแกกลาจึงทรงแผ
พระรัศมีไปแสดงพระองคใหปรากฏ ดุจประทับอยูเฉพาะหนา
แลวไดตรัสพระคาถานี้ความวา :ความประมาท ยอมครอบงําบุคคลผูติด
อยูใ นความยินดียินราย ในความรักความชังใน
ทุกขและสุข.
จบ อัมพวนเปตวัตถุที่ ๑๒
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อรรถกถาอัมพวนเปตวัตถุที่ ๑๒
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภ
อัมพเปรต จึงตรัสพระคาถานี้มีคําเริ่มตนวา อยฺจ เต โปกฺขรณี
สุรมฺมา ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี มีคฤหบดีคนหนึ่ง ผูเสื่อมสิ้นจาก
โภคสมบัติ. ภริยาของเขาก็ตาย ยังมีธิดาคนเดียวเทานั้น. เขาได
ใหธิดานั้นไปอยูเรือนมิตรของตน เอาเงินที่ยืมมา ๑๐๐ กหาปณะ
ไปซื้อสิ่งของ บรรทุกเกวียนไปคาขาย ไมนานนักก็ไดเงิน ๕๐๐
กหาปณะ อันเปนกําไรพรอมทั้งตนทุนแลวกับมาพรอมดวยเกวียน
ในระหวางทางพวกโจรดักซุมปลนหมูเกวียน. พวกหมูเกรียนแตก
กระจายหนีไป. ฝายคฤหบดีนั้น ซอนกหาปณะไวที่กอไมแหงหนึ่ง
แลว แอบอยูในที่ไมไกล. พวกโจรจับคฤหบดีนั้นฆาทิ้งเสีย. เพราะ
ความโลภในทรัพย เขาจึงบังเกิดเปนเปรตในที่นั้นนั่นเอง.
พวกพอคาไปยังกรุงสาวัตถี เลาเรื่องนั้น ใหธิดาของเขาทราบ.
ธิดานั้น เกิดโทมนัสอยางยิ่ง ร่ําไรอยางหนัก เพราะความตาย
ของบิดา และเพราะภัยแหงเลี้ยงชีพ. ลําดับนั้น กฏมพีผูเปนสหาย
ของบิดานั้น จงกลาวปลอบโยนนางวา ธรรมดาวา ภาชนะดิน
ทั้งหมดมีความแตกไปเปนที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ก็มี
การแตกไปในที่สุด ฉันนั้นเหมือนกัน. ธรรมดาวา ความตายยอม
ทั่วไปแกสรรพสัตว และไมมีการตอบแทนได เพราะฉะนั้น เจา
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อยาเศราโศก อยาปริเทวะ ถึงบิดาไปนักเลย เราจะเปนบิดาของ
เจา เจาจงเปนธิดาของเรา เราจะทําหนาที่แทนบิดาของเจา เจา
อยาเสียใจ จงยินดีอยูในเรือนนี้ ใหเหมือนเรือนบิดาของเจาเถิด.
หญิงนั้น สงบความเศราโศกลงได ตามคําของกฏมพีนั้น เกิดความ
เคารพ และความนับถือมาก ในกฏมพีนั้น เหมือนในบิดาเปนผูมี
ปกติทําการขวนขวาย ประพฤติตามกฎมพีนั้น โดยภาวะที่ตนเปน
คนกําพรา ปรารถนาจะทํากิจเพื่อผูตาย อุทิศถึงบิดา จึงตมขาว
ยาคูแลว วางผลมะมวงมีรสอรอย สุกไดที่เหมือนสีเหมือนมโนศิลา
วางไวในถาดสัมฤทธิ์ใหทาสีถือเอาขาวยาคู และผลมะมวง ไปยัง
วิหาร ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงทําความอนุเคราะห ดวยการรับทักษิณา
ของหมอมฉัน พระศาสดามีพระมนัสอันพระมหากรุณากระตุน
เตือน เมื่อจะทรงทํามโนรถของนางใหเต็มเปยม จะแสดงอาการนั่ง.
นางราเริงยินดี ไดลาดผาอันบริสุทธิ์สะอาดที่ตนนอมเขาไปใน
บวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไวถวาย. พระผูมีพระภาคเจา ทรง
ประทบนั่งบนอาสนะที่แลว.
ลําดับนั้น หญิงนั้น จึงนอมขาวยาคูเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ทรงรับขาวยาคูแลว ลําดับนั้น
จึงถวายขาวยาคูแมแกภิกษุทั้งหลาย อุทิศสงฆแลวลางมือ นอม
ผลมะมวงเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจาอีก. พระผูพระภาคเจา
ทรงเสวยผลมะมวงเหลานั้น. นางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 581

แลว กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทักษิณาที่หมอมฉัน
บําเพ็ญใหเปนไป ดวยการถวายเครื่องลาด ขาวยาคู และผลมะมวง
นั้น ขอจงถึงบิดาของหมอมฉันเถิด. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา
จงสําเร็จอยางนั้นเถิด แลวทรงกระทําอนุโมทนา นางถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว ทําปทักษิณแลวหลีกไป. พอนางอุทิศ
สวนบุญ เปรตนั้นก็กลับได สวนมะมวง วิมาน ตนกัลปพฤกษ
และสระโบกขรณี กับทิพยสมบัติอันใหญหลวง.
ครั้นสมัยตอมา พอคาเหลานั้น เมื่อจะไปคาขาย ไดเดินไป
ทางนั้นนั่นแหละ ไดพักแรมคืนหนึ่ง ในที่ที่ตนไดเคยอยูมากอน.
เปรตนั้น เห็นพอคาเหลานั้นแลว จึงแสดงตนแกพอคาเหลานั้น
พรอมกับสวนและวิมานเปนตน. พอคาเหลานั้น เห็นดังนั้น เมื่อ
จะถามถึงสมบัติที่เปรตนั้นไดมา จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถานี้วา :สระโบกขรณี ของทานนี้ นารื่นรมยดี
มีพื้นที่ราบเรียบ มีทางดงาม มีน้ํามาก ดารดาษ
ไปดวยปทุมชาติตาง ๆ มีดอกอันบานสะพรั่ง
เกลื่อนกลนดวยหมูภ มร ทานไดสระโบกขรณี
อันเปนที่ฟูใจนี้อยางไร สวนมะมวงของทานนี้
นารื่นรมยดี เผล็ดผลทุกฤดูกาล มีดอกบานเปน
นิตยนิรนั ดร เกลื่อนกลนไปดวยหมูภมร ทาน
ไดวิมานนี้อยางไร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุรมฺมา แปลวา นารื่นรมย.
บทวา สมา แปลวา มีพนื้ ที่ราบเรียบ. บทวา สุติตฺถา ไดเก มีทาดี
เพราะมีบันไดแลวดวยแกว บทวา มโหทกา แปลวา มีน้ํามาก.
บทวา สพฺโพตุก ไดแก นํามาซึ่งความสุขทุกฤดูกาล ดวย
ตนไมที่สะพรั่งไปดวยดอกและผลเปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วา ยอมเผล็ดผล ดังนี้. บทวา สุปปุ ฺผิต แปลวา บานสะพรั่งอยู
เปนนิตย.
เปรตไดฟงดังนั้น เมื่อจะบอกถึงเหตุแหงการไดสระโบกขรณีเปนตน จึงกลาวคาถาวา :สระโบกขรณี มีรมเงาอันเยือกเย็น นา
รื่นรมยใจ ขาพเจาไดในที่นี้ เพราะทานที่ธิดา
ของขาพเจาถวายมะมวงสุก น้ํา ขาวยาคู แด
พระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตน เม อิธ ลพฺภติ ความวา เพราะ
ทานที่ธิดาของขาพเจาถวายมะมวงสุก น้ํา และขาวยาคู แดพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ อุทิศขาพเจา มะมวงสุกอันเผล็ดผล
ทุกฤดูกาล ก็ไดสําเร็จเปนน้ําทิพย ในสระโบกขรณี อันเปนที่ฟูใจ
อันเปนทิพยนี้ ดวยการใหขาวยาคูและเครื่องลาด ยอมใหสําเร็จ
เปนสระโบกขรณี มีรมเงาเยือกเย็น นารื่นรมยใจ ในสวน วิมาน
และตนกัลปพฤกษ เปนตนในที่นี้.
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ก็แลเปรตนั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงนําพอคาเหลานั้น
ไปแสดงทรัพย ๕๐๐ กหาปณะนั้น แลวกลาววา ขอทานจงรับเอา
กึ่งหนึ่งจากสวนนี้ จงใหแกธิดาของเรา ดวยประสงควา นางจง
ชําระหนี้ ที่เรากูเขามากึ่งหนึ่งตัวจงเปนอยูสบายเถิด. พอคา
ถึงกรุงสาวัตถี โดยลําดับแลว จึงบอกแกธิดาของเปรตนั้นแลว
ไดใหสวนที่เปรตนั้น ไดใหแกตน แกนางนั่นเอง. นางไดใชหนี้
ทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ แกพวกเจาหนี้ นอกนั้น ไดใหแกกฏมพีนั้น
ผูเปนสหายบิดาตน สวนตนเองทําการขวนขวายอยูอาศัย. กฏมพี
นั้น ไดใหคืนแกนางนั้นนั่นเอง ดวยพูดวา จงเปนทรัพยของตัวเธอ
ทั้งหมดเถอะ แลวแตงงานนางกับุตรคนโตของตน.
เมื่อกาลผานไป นางไดบุตรคนหนึ่ง เมือ่ จะลอเลนกับบุตร
จึงกลาวคาถานี้วา :ขอทานทั้งหลาย จงดูผลทาน ที่จะพึงเห็น
เอง และผลแหงความขมใจ ความสํารวม เรา
เปนทาสีอยูในตระกูลของลูกเจา บัดนี้ มาเปน
ลูกสะใภ เปนใหญในตระกูล
ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดา ทรงตรวจดูนางวามีญาณ
แกกลา จึงทรงแผพระรัศมีไปแสดงพระองคใหปรากฏ ประหนึ่ง
ประทับอยูเฉพาะหนา แลวไดตรัสพระคาถานี้ความวา :ความประมาท ยอมครอบงํา บุคคลผูติด
อยูใ นความยินดียินราย ในความรักความชัง
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ในทุกขและสุข.
ในเวลาจบคาถา นางดํารงอยูในโสดาปตติผล. ในวันที่สอง
นางไดถวายทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ได
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูม ีพระภาคเจา
ไดทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แลวแสดงธรรม
แกบริษัทผูถึงพรอมแลว. เทศนานั้น ไดมีประโยชนแกมหาชน
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัมพวนเปตวัตถุที่ ๑๒
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๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ

ภุมมเทวดาตนหนึ่งไดกลาวเตือนอุบาสกคนหนึ่งวา
[๑๓๓] บุคคลใหสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมมี แตผล
อยางอื่นที่นาปรารถนา นาใครมีมาก เพราะฉะนั้น
ทานจงใหทาน แลวทานจักพนจากทุกขและความ
ฉิบหาย ทั้งจักไดประสบสุขอันเปนไปในปจจุบัน
และสัมปรายภพ เพราะทานนั้น ขอทานจงตื่น
เถิดอยาไดประมาท.
จบ อักขรุกขเปตวัตถุที่ ๑๓
อรรถกถาอักขรุกขเปตวัตถุที่ ๑๓
เรื่องอักขทายกเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา ย ททาติ น ต โหติ
ดังนี้. เรื่องนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในกรุงสาวัตถี มีอบุ าสก
ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง เอาเกวียนหลายเลมบรรทุกสินคาไปขาย
ตางประเทศ ขายสินคาของตนในประเทศนั้นแลว ก็ซื้อเอาสินคา
ตางประเทศกลับมา เดินทางมุงไปกรุงสาวัตถี. เมื่ออุบาสกนั้น
กําลังเดินทางเพลาเกวียนเลมหนึ่งหักในดง. ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่ง
ไดเอาผึ่งและขวาน เพื่อจะตัดไม ออกจากบานตน เที่ยวไปในปา
ถึงที่นั้น พบอุบาสกนั้น ผูถึงความโทมนัส เพราะเพลาเกวียนหัก
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จึงคิดวา พอคานี้มาลําบากในดง เพราะเพลาเกวียนหัก อาศัย
ความอนุเคราะห จึงตัดทอนไมมาดามเพลาเกวียนใหมั่นคงแลว
ประกอบเกวียน ใหไป.
สมัยตอมา บุรุษนั้น ทํากาละแลว บังเกิดเปนภุมมเทวดา
อยูในดงนั้นนั่นแหละ พิจารณาถึงกรรมของตน ในเวลาราตรี
จึงไปเรือนของอุบาสกนั้น ยืนอยูที่ประตูเรือนกลาวคาถาวา :บุคคลใหสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมมี แตผล
อยางอื่นที่นาปรารถนา นาใครมีมาก เพราะ
ฉะนัน้ ทานจงใหทานแลว ทานจักพนจากทุกข
และความฉิบหาย ทั้งจักไดประสบสุขอันเปนไป
ในปจจุบันและสัมปรายภพ เพราะทานนั้น ขอ
ทานจงตื่นเถิด อยาประมาทเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ททาติ น ต โหติ ความวา
ทายกยอมใหไทยธรรมใด ไทยธรรมนั้นแหละ ยอมไมมีโดยความ
เปนผลแหงทานนั้น ในปรโลก, โดยที่แท นามอยางอื่น ที่มีผล
นาปรารถนา นาใคร ก็มีอยูมากทีเดียว เพราะฉะนั้น พวกทาน
จงใหทานนั่นแหละ คือ จงใหทานโดยประการใดประการหนึ่ง
ทีเดียว. ภุมมเทวดา กลาวเหตุในขอนั้นวา ครัน้ ใหแลว ยอมพน
จากทุกขและความฉิบหายทั้งสอง, อธิบายวา ครั้นใหทานแลว
ยอมพนทุกขและความพินาศ ทั้งปจจุบัน ทั้งสัมปรายภพ. ในขอวา
อุภย เตน ทาเนน คจฺฉติ นี้ พึงประกอบความดังนี้วา เพราะการ
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ใหนั้น เขายอมเขาถึง คือ ยอมประสบสุขทั้ง ๒ คือ สุขในปจจุบัน
และสุขในสัมปรายภพ ทั้งยอมประกอบดวยอํานาจหิตสุขทั้งแกตน
และสังคม. บทวา ชาครถ มา ปมชฺชถ ความวา จงตื่นเพื่อยัง
อันหามอนัตถะทั้งสอง ยังประโยชนทั้งสองใหสําเร็จอยางนี้ และ
จงจัดเตรียมอุปกรณ แลวจงอยาประมาทในทานนั้น. ก็ในที่นี้
เพื่อจะแสดงถึงความเอื้อเฟอ ทานจึงกลาวซ้ํา.
พอคาพิจารณาถึงกิจของตนแลว กลับถึงกรุงสาวัตถี โดย
ลําดับ ในวันที่ ๒ จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว นั่ง ณ
ที่สมควรขางหนึ่ง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระศาสดาทรงกระทําเรื่องนั้น ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ แลวทรง
แสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว. เทศนานั้น ไดมีประโยชน
แกมหาชน ฉะนี้แล.
จบ อักขรุกขเปตวัตถุที่ ๑๓
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๑๔. โภคสังหรณเปติวัตถุ
ในเวลาราตรี หญิงเปรต ๔ ตน ถูกทุกขครอบงํา จึงพากัน
รองรําพันดวยเสียงดังอยางนากลัววา :[๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพยไวโดยชอบ
ธรรมบาง โดยไมชอบธรรมบาง แตคนอื่น ๆ
พากันใชสอยโภคทรัพยเหลานั้น สวนพวกเรา
กลับมีสวนแหงทุกข.
จบ โภคสังหรณเปติวัตถุที่ ๑๔
อรรถกถาโภคสังหรณเปติวัตถุที่ ๑๔
เรื่องนางโภคสังหรณเปรตนี้ มีคําเริ่มตนวา มย โภเค สหริมฺหา
ดังนี้. เรื่องนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระเวฬุวัน
มหาวิหาร หญิง ๔ คน ในกรุงราชคฤห ทําการคาขายดวยเนยใส
น้ําผึ้ง น้ํามัน และขาวเปลือกเปนตน ดวยเครือ่ งนับโกงเปนตน
รวบรวมโภคะเลี้ยงชีพโดยไมแยบคาย. เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก หญิงเหลานั้นไปบังเกิดเปนนางเปรต อยูที่หลังคูนอกเมือง
ในเวลากลางคืน นางเปรตเหลานั้น ถูกความทุกขเขาครอบงํา
รองบนเพอดวยเสียงขรมนาสะพึงกลัว ดวยคาถาวา :-
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พวกเรารวบรวมโภคทรัพยไว โดยชอบ
ธรรมบาง โดยไมชอบธรรมบาง แตคนอื่น ๆ
พากันใชสอยโภคทรัพยเหลานั้น แตพวกเรา
กลับมีสว นแหงทุกข.
มนุษยทงั้ หลาย ฟงเสียงนั้นแลว กลัวสะดุงตกใจ เมื่อราตรี
สวาง ตระเตรียมมหาทาน เพื่อภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน
นิมนตพระศาสดา และภิกษุสงฆ อังคาส ดวยขาทนียะและโภชนียะ
อันประณีต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูเสวยพระกระยาหาร
เสร็จแลว นําพระหัตถออกจากบาตรแลว จึงกราบทูลใหทรงทราบ
ถึงเรื่องนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวา อุบาสกและอุบาสิกา
ทั้งหลาย เสียงนั้นไมมีอันตรายอะไร ๆ แกทานทัง้ หลาย สวนเปรต
ทั้ง ๔ ตนนัน้ ถูกความทุกขครอบงํา กลาวถึงกรรมที่ตนทําชั่ว
รองไหเสียงร่ําไร พลางกลาวคาถานี้วา :พวกเรารวบรวมโภคทรัพยไว โดยชอบ
ธรรมบาง โดยไมชอบธรรมบาง คนอื่น ๆ พากัน
ใชสอยโภคทรัพยเหลานั้น แตพวกเรากลับเปน
ผูมีสวนแหงทุกข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โภเค ไดแก อุปกรณพิเศษแหง
ทรัพยเครื่องปลื้มใจ มีผา และอาภรณเปนตน อันไดชื่อวา โภคะ
เพราะอรรถวาเปนบุคคลพึงใชสอย. บทวา สหริมฺหา ความวา
ผูมีจิตอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา รวบรวมไว ไมใหอะไร ๆ
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แกใคร ๆ. บทวา สเมน วิสเมน จ ไดแก โดยชอบธรรม และ
ไมชอบธรรม อีกอยางหนึ่ง ความวา บัดนี้ คนอื่น ๆ ใชสอยโภคะ
เหลานั้น ทีเ่ รารวบรวม โดยไมชอบธรรม อันเปนของเทียมกับ
ความชอบธรรม. บทวา มย ทุกขฺ สฺส ภาคินี ความวา ฝายพวกเรา
บัดนี้ เปนผูมีสวนแหงทุกขใหญ อันนับเนื่องในกําเนิดเปรต คือ
เสวยทุกขใหญ เพราะตนไมไดทําสุจริตอะไร ๆ ไว และทําแต
ทุจจริต.
พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสคาถาที่นางเปรตนั้น กลาวแลว
อยางนี้ จึงตรัสประวัติของนางเปรตเหลานั้น แลวทรงกระทําเรื่อง
นั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุแลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูถึงพรอม
แลว ทรงประกาศสัจจะสูง ๆ ขึ้นไป ในเวลาจบสัจจะ ชนเปน
อันมาก บรรลุโสดาปตติผลเปนตน ฉะนี้แล
จบ อรรถกถาโภคสังหรณเปติวัตถุที่ ๑๔
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๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ

วาดวยที่สุดไมมี
พระศาสดาไดตรัสพระคาถาที่เปรต ๔ ตน ปรารภจะกลาว
คนละคาถาใหบริบูรณวา :[๑๓๕] เมื่อพวกเราพากันหมกไหมอยูในนรก
๖ หมื่นปเต็มบริบูรณ โดยประการทั้งปวง เมื่อไร
ที่สุดจักมี.
ทีส่ ุดไมมี ที่สดุ จักมีแตที่ไหน ที่สุดยอม
ไมปรากฏ แนะทานผูนิรทุกข เพราะเรากับทาน
ไดทําบาปกรรมไว.
พวกเราเหลาใดไมใหของทีม่ ีอยู พวกเรา
เหลานัน้ ยอมเปนอยูลําบาก เมื่อไทยธรรมมีอยู
พวกเราไมไดทําที่พึ่งแกตน.
เรานั้นไปจากเปตโลกนี้ ไดกําเนิดเปน
มนุษยแลว จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ
สมบูรณดวยศีล ทํากุศลใหมากเปนแน.
จบ เสฏฐิตปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕
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อรรถกถาเสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕
เรื่องเปรตผูเปนบุตรเศรษฐีนี้ มีคําเริ่มตนวา สฏิวสฺสสหสฺสานิ ดังนี้. เรื่องนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวันกรุงสาวัตถี
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระเจาปสเสนทิโกศล ทรงประดับตกแตงแลว
เสด็จขึ้นคอชางเผือกประเสริฐ เสด็จเลียบพระนครดวยราชฤทธิ์
อันใหญ ดวยราชานุภาพอันใหญ ทรงทอดพระเนตรเห็นแลว หญิง
คนหนึ่ง มีสวนเปรียบดวยนางเทพอัปสรเพราะสมบูรณดวยรูป
เปดหนาตางชั้นบนปราสาท ในเรือนหลังหนึ่งแลดูการตบแตง
องคพระราชานั้น มีจิตกลุมรุมดวยความฟุงแหงกิเลสที่เกิดขึ้น
โดยฉับพลันในอารมณที่ไมเคยเห็น แมจะมีชนในพระราชวังผู
สมบูรณดวยคุณวิเศษ มีตระกูล รูป และอาจาระเปนตน ก็มีจิต
ปฏิพัทธในหญิงนั้น ดวยอํานาจจิตที่ขมไดยาก เกิดเร็วดับเร็วเปน
สภาวะ จึงไดใหสัญญาแกบุรุษผูนั่งอยูหลังพระอาศนวา เธอจง
ตรวจดูปราสาทนี้และหญิงนี้ แลวเสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศน.
เรื่องอื่นทั้งหมดพึงทราบโดยนัยที่มาแลวในเรื่องอัมพสักขรเปรต
นั้นแล.
สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :- ในเรื่องนี้ บุรุษมาใน
เมื่อพระอาทิตยยังไมอัศดงคต เมื่อเขาปดประตูเมือง จึงวางดินสีอรุณ
และดอกอุบลที่ตนนํามา ไวที่บานประตูเมือง แลวไปยังพระเชตวัน-
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มหาวิหารเพื่อจะนอน. ฝายพระราชาเสด็จเขาที่ประทับบนที่บรรทม
อันเปนศิริ ในเวลามัชฌิมยาม ไดทรงสดับอักขระ ๔ ตัว เหลานี้
คือ ส น ทุ โส ดวยเสียงขรม เหมือนเปลงออกดวยลําคอใหญ
ไดยินวา ในอดีตกาล เศรษฐีบุตร ๔ คน ชาวเมืองสาวัตถี มัวเมา
ดวยความเมาในโภคทรัพย ไดประสบอกุศลเปนอันมาก ดวยอํานาจ
กรรมที่สองเสพภรรยาคนอื่น . ในเวลาเปนหนุม ภายหลังทํากาละ
แลว บังเกิดในโลหกุมภี ใกลนครนั้นนั่นเอง ไหมอยูถึงขอบปาก
โลหกุมภีประสงคจะกลาวคาถาคนละคาถา จึงไดกลาวเพียงอักขระ
ตนแหงคาถาเหลานั้นที่ตนเปลงขึ้น ไดรับเวทนาก็กลับลงสูโลหกุมภี.
ฝายพระราชาทรงสดับเสียงนั้น สดุงตกพระทัย ทรงสลด
เกิดขนพองสยองเกลา ทรงใหราตรีที่เหลือนั้นลวงไปโดยลําบาก
พอราตรีสวาง จึงรับสั่งใหเรียกปุโรหิตมาแลวตรัสเลาเรื่องนั้น.
ปุโรหิตเปนคนติดลาภ วาพระราชาสดุงตกพระทัย จึงคิดวา
อุบายอันเปนเหตุใหเกิดลาภแกเราและแกพวกพราหมณ เกิดขึ้น
แลวทูล จึงทูลวา ขาแตมหาราช อุปทวันตรายอยางใหญหลวงนี้
เกิดขึ้นแลวหนอ ขอพระองคจงบูชายัญอันประกอบดวยหมวด ๔
แหงวัตถุทั้งปวง พระราชาทรงสดับคําของปุโรหิตนั้นแลว จึงสั่ง
อํามาตยทั้งหลายวา เออ พวกเธอจงตระเตรียมอุปกรณยัญ ๔ หมวด
แหงวัตถุทั้งมวล. พระนางมัลลิกาเทวี ไดทรงสดับดังนั้น จึงทูล
พระราชาอยางนี้วา ขาแตพระมหาราชเจา เพราะเหตุไร พระองค
ทรงสดับคําของปุโรหิตนั้นแลว จึงมีพระประสงคจะกระทํากิจ คือ
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การฆาและเบียดเบียนสัตวเปนอันมาก พระองคควรทูลถามพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระญาณอันเที่ยวไปไมติดขัดในที่ทั้งปวง มิใช
หรือ. และพระองคควรปฏิบัติอยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ
แกพระองค. พระราชาทรงสดับคําของพระเทวีแลว เสด็จไปเฝา
พระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นมหาบพิตร เหตุจากเสียงนั้นที่จะเปนอันตราย
อะไร ๆ แกพระองคหามีไม ดังนี้แลว จึงไดตรัสประวัติของสัตว
เกิดในโลหกุมภีเหลานั้น ตั้งแตตนจึงไดตรัสคาถาที่เปรตเหลานั้น
เริ่มเปลงแตละตน ใหบริบูรณวา :เมือ่ พวกเราพากันหมกไหมในนรก หกหมื่นปเต็มบริบรู ณ โดยประการทั้งปวง เมื่อไร
ที่สุดจักมี.
ทีส่ ุดไมมี ที่สดุ จักมีแตที่ไหน ที่สุดยอม
ไปปรากฏ แนะทานผูนิรทุกข เพราะเรากับทาน
ไดทําบาปกรรมไว.
พวกเราเหลาใดไมใหของทีม่ ีอยู พวกเรา
เหลานัน้ ยอมเปนอยูลําบาก เมื่อไทยธรรมมีอยู
พวกเราไมไดทําที่พึ่งแกตน.
เรานั้นไปจากเปตโลกนี้ ไดกําเนิดเปน
มนุษยแลว จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ
สมบูรณดวยศีล ทํากุศลใหมากเปนแน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฏิวสฺสสหฺสานิ แปลวา หกหมื่นป.
ไดยินวาสัตวผูเกิดในโลหกุมภีนรกนั้น จมลงไปเบื้องลางถึงพื้น
ภายใต สามหมื่นป แมขึ้นมาขางบนจากพื้นลางนั้นถึงสวนขอบปาก
สามหมื่นปเหมือนกัน, ดวยสัญญานั้น เปรตนัน้ ประสงคจะกลาว
คาถาวา สฏิวสฺสสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ สพฺพโส พวกเราหมกไหม
อยูในนรก หกหมื่นปเต็มบริบูรณโดยประการทั้งปวง ดังนี้ จึง
กลาววา ส ประสบเวทนาเกินประมาณ ลมคว่ําหนาลง. ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคาถานั้นใหบริบูรณ ก็พระราชา. แมใน
คาถาที่เหลือก็นัยนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กทา อนฺโต ภวิสฺสติ
ความวา เมื่อพวกเราหมกไหมอยูในโลหกุมภีนรก เมื่อไรหนอ
ที่สุดแหงทุกขนี้จักสิ้นสุดลง.
บทวา ตถา หิ ความวา ที่สุดแหงทุกขนี้ยอมไมมีแกทาน
และแกเรา ที่สุดจักไมปรากฏ ฉันใด พึงกลาวเปลี่ยนวิภัติวา ทาน
กับเราไดกระทํากรรมอันลามกไว ฉันนั้น คือ โดยประการนั้น.
บทวา ทุชฺชีวิต ไดแก ชีวิตอันวิญูชนพึงติเตียน. บทวา
เย สนฺเต ความวา พวกเราเหลาใด เมื่อไทยธรรมมีอยู คือปรากฏ
อยู. บทวา น ททมฺหเส แปลวา ไมไดใหแลว. เพื่อจะกระทําเรื่อง
ที่กลาวแลวนั้นแลใหปรากฏชัด ทานจึงกลาววา เมื่อไทยธรรมมีอยู
พวกเราไมไดทําที่พึ่งแกตน ดังนี้.
บทวา โสห ตัดเปน โส อห แปลวา เรานั้น. ศัพทวา นูน
เปนนิบาตลงในอรรถวาปริวิตก. บทวา อิโต ไดแก จากโลหกุมภี
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นรกนี้. บทวา คนฺตฺวา แปลวา ไปปราศแลว. บทวา โยนึ ลทฺธาน
มานุสึ ไดแก ไดกําเนิดมนุษย คืออัตภาพมนุษย. บทวา วทฺู
ไดแก ผูมีการบริจาคเปนปกติ. หรือผูรูถอยคําของผูขอ. บทวา
สีลสมฺปนฺโน ไดแก ผูถ งึ พรอมดวยศีลและอาจาระ. บทวา กาหามิ
กุสล พหุ ความวา เราไมถึงความประมาทเหมือนในกาลกอน
จักกระทํา คือกอสรางกุศล คือบุญกรรมไวใหมาก คือ ใหเพียงพอ.
พระศาสดาครั้นตรัสพระคาถาเหลานี้แลว จึงทรงแสดง
ธรรมโดยพิสดาร เมื่อจบเทศนา บุรุษผูนําดินเหนียวและดอก
อุบลแดง ดํารงอยูในโสดาปตติผล พระราชาทรงเกิดความสังเวช
ทรงละความเพงเล็งในหญิงที่ผูอื่นหวงแหน ไดเปนผูยินดีแตภรรยา
ของตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕
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๑๖. สัฏฐีกูฏหัสสเปตวัตถุ

วาดวยเปรตถูกฆอนตอยศีรษะ
วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นเปรตตนหนึ่ง จึงซักถามดวยคาถาวา :[๑๓๖]
ทําไมหนอ ทานจึงวิ่งพลานไปเหมือน
คนบา เหมือนเนื้อผูระแวงภัย ทานมารองอื้ออึง
ไปทําไม ทานคงทําบาปกรรมไวเปนแน.
เปรตนัน้ ตอบวา :ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวย
ทุกข เกิดในยมโลก เพราะทําบาปกรรมไว จึง
จากมนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น
ครบบริบูรณโดยประการทั้งปวง ตกใสศีรษะ
และตอยกระหมอมของขาพเจา.
พระเถระถามวา :ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา
ใจ เพราะผลแหงกรรมอะไร ทานจึงไดรับทุกข
เชนนี้ อนึ่งฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบบริบูรณโดย
ประการทั้งปวง ตกใสศรี ษะและตอยศีรษะของ
ทาน เพราะผลแหงกรรมอะไร.
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เปรตนัน้ ตอบวา :ครั้งนั้น ขาพเจาไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา
องคหนึ่ง นามวาสุเนตตะ มีอินทรียอันอบรมแลว
ผูหาภัยแตที่ไหนมิได นั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม
ขาพเจาไดตอยศีรษะของทานแตกดวยการดีด
กอนกรวด เพราะผลแหงกรรมนั้น ขาพเจาจึง
ไดประสบทุกขเชนนี้ ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
บริบูรณ โดยประการทั้งปวง จึงตกลงใสศีรษะ
ของขาพเจา และตอยศีรษะของขาพเจา.
พระเถระกลาววา :แนะบุรุษชั่ว ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
บริบูรณ โดยประการทั้งปวง ตกใสศีรษะและ
ตอยศีรษะของทาน เพราะเหตุอันสมควรแกทา น
แลว.
จบ สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุที่ ๑๖
อรรถกถาสักฐิกูฏเปตวัตถุที่ ๑๖
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร
ทรงปรารภเปรตตนหนึ่ง จึงตรัสพระคาถานี้มีคําเริ่มตนวา กึ นุ
อุมฺมตตรูโปว ดังนี้.
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ไดยินวา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ยังมีบุรุษเปลี้ย
คนหนึ่ง เปนผูฉลาดในการประกอบการดีดกรวด เขาถึงความ
สําเร็จในศีลปการดีดกรวดนั้น นั่งอยูที่โคนตนไทรใกลประตูพระนคร
แสดงรูปชาง มา มนุษย รถ เรือนยอด ธง และหมอน้ําเต็มเปนตน
ที่ใบไทรดวยการดีดกรวด พวกเด็กในพระนคร ใหทรัพยหนึ่งมาสก
และกึ่งมาสก เพื่อประโยชนแกการเลนของตน ใหเขาแสดงศิลป
เหลานั้น ตามความชอบใจ
ภายหลังวันหนึ่ง พระเจาพาราณสี เสด็จออกจากพระนคร
เขาไปยังโคนตนไทรนั้น เห็นการจําแนกรูปตาง ๆ โดยเปนรูปชาง
เปนตน ที่แนบสนิทอยูที่ใบไทร จึงตรัสถามพวกมนุษยวา ใครหนอ
กระทําการจําแนกรูปตาง ๆ อยางนี้ ที่ใบไทรเหลานี้ พวกมนุษย
ชี้ใหทอดพระเนตรบุรุษเปลี้ยนั้นแลวทูลวา บุรษุ เปลี้ยนี้กระทํา
พระเจาขา. พระราชารับสั่งใหเรียกบุรุษ. เปลี้ยนั้นมาแลวตรัส
อยางนี้วา แนะพนาย เธออาจเพื่อจะเอามูลแพะใสใหเต็มทองของ
บุรุษคนหนึ่ง ผูที่เราชี้ให ผูกลาวอยูกะพระราชานั้นนั่นแหละ
ไดไหมหนอ. บุรุษเปลี้ยทูลวา ไดพระเจาขา. พระราชาจึงนําบุรุษ
เปลี้ยนั้นเขาไปยังพระราชวังของพระองค ทรงเบื่อหนายปุโรหิต
ผูพูดมาก จึงรับสั่งใหเรียกตัวปุโรหิตมา นั่งปรึกษากันในโอกาส
ที่สงัดกับปุโรหิตนั้น อันแวดลอมดวยกําแพง คือมาน จึงรับสั่งให
เรียกบุรุษเปลี้ยมา. บุรษุ เปลี้ยถือเอามูลแพะประมาณทะนานหนึ่ง
มา รูอาการของพระราชา นั่งบายหนาตรงปุโรหิต เมื่อปุโรหิตนั้น
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อาปาก ไดดีดมูลแพะทีละกอนลงที่โคนลําคอของปุโรหิตนั้น ตาม
ชองกําแพง คือมาน. เขาไมสามารถจะคายออกเพราะความละอาย
จึงกลืนลงทั้งหมด. ลําดับนั้น พระราชาทรงปลอยใหปุโรหิตนั้น
ผูมีทองเต็มดวยมูลแพะไป ดวยรับสัง่ วา ไปเถอะพราหมณ ทาน
ไดผลแหงความเปนผูพูดมากแลว ทานจงดื่มน้ําที่ปรุงดวยผลและ
เปลือกประยงคที่ขยําเปนตน แลวจงถายออก ดวยอาการอยางนี้
เธอก็จะมีความสวัสดี. ก็ดวยการกระทําของบุรุษเปลี้ยนั้น พระองค
ทรงพอพระทัย ไดพระราชทานบานสวย ๑๔ ตําบล. เธอครั้นได
บานสวย ๑๔ ตําบลแลว ทําตนใหคนมีความสุขอื่นหนํา ทั้งใหคน
ปริวารชนไดรับความสุขอิ่มหนํา ใหอะไร ๆ อันสมควรแกสมณพราหมณเปนตน ไมทาํ ใหประโยชนปจจุบันและอนาคตเสื่อมไป
เลี้ยงชีพโดยความสุขทีเดียว ทั้งใหบําเหน็จรางวัล แกคนผูมายัง
สํานักตนศึกษาศิลปอยู.
ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปยังสํานักเขากลาวอยางนี้วา
ดีละอาจารย ขอทานอาจารยใหผมศึกษาศิลปนี้บาง กระผมพอแลว
ดวยบําเหน็จและรางวัล. บุรุษเปลี้ยนัน้ ใหบุรุษนั้นศึกษาศิลปนั้น.
บุรุษนั้นศึกษาศิลปไดแลว ประสงคจะทดลองศิลป จึงเดินไป เอา
เครื่องพิฆาต คือกอนกรวดทําลายศีรษะของพระปจเจกพุทธเจา
นามวาสุเนตตะผูนั่งอยูริมฝงแมน้ําคงคา พระปจเจกพุทธเจา
ปรินิพพานที่ฝงแมน้ําคงคานั้นนั่นเอง พวกมนุษยรูเรื่องเขา จึง
เอากอนดินเปนตน ตีบุรุษนั้นใหสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเอง. เขาทํา
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กาละแลวบังเกิดในอเวจีมหานรก ไหมอยูในนรกหลายพันป ดวย
เศษแหงวิบากกรรมนั้นนัน่ เอง ในพุทธุปบาทกาลนี้ จึงบังเกิดเปน
เปรตไมไกลแตกรุงราชคฤห. อันวิบากที่พึงเห็นสมกับกรรมนั้น
พึงมี เพราะเหตุนั้น ฆอนเหล็กประมาณหกหมื่นที่กําลังแหงกรรม
ซัดขึ้น กระหน่ําบนกระหมอมทั้งเวลาเชา เวลาเที่ยง และเวลาเย็น.
เปรตนั้นมีศีรษะฉีกขาด ไดรับเวทนาแสนสาหัส ลมลงที่ภาคพื้น
แตเมื่อพอฆอนเหล็กปราศไป มันก็มีศีรษะตั้งอยูตามปกติ.
ภายหลังวันหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะลงจากเขา
คิชฌกูฏ เห็นเปรตนั้นจึงตอบถามดวยคาถานี้วา :ทําไมหนอ ทานจึงวิ่งพลานไปเหมือน
คนบา เหมือนเนื้อผูร ะแวงภัย ทานมารองอื้ออึง
ไปทําไม ทานคงทําบาปกรรมไวเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุมฺมตฺตนูโปว ความวา ทานเปน
เหมือนมีสภาวะแหงคนบา คือเปนเหมือนคนถึงความเปนบา. บทวา
นิโค ภนฺโตว ธาวสิ ความวา ทานวิ่งพลานไปขางโนนขางนี้เหมือน
เนื้อระแวงภัย. จริงอยู เมื่อฆอนเหล็กเหลานั้นกระหน่ําอยู เขา
ไมเห็นสิ่งที่ตานทาน จึงวิ่งไปขางโนน ขางนี้ดวยคิดวา การประหาร
เชนนี้ จะไมพึงมีหรือหนอ. แกฆอนเหล็กเหลานั้นถูกกําลังกรรม
ซัดไป จึงกระหน่ําลงเฉพาะบนศีรษะของเปรตนั้นยืนอยูที่ใด
ที่หนึ่ง. บทวา กึ นุ สทฺทายเส ตุว ความวา ทานรองไปทําไมหนอ
คือ ทานเที่ยวรองขรมไปเหลือเกิน.
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เปรตไดฟงดังนั้นจึงใหคําตอบดวยคาถา ๒ คาถา :ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกข
เกิดในยมโลก เพราะกระทําบาปกรรมไว จึงจาก
มนุษยโลกนี้ไปสูเปตโลก ฆอนเหล็กหกหมื่น
ครบบริบูรณ โดยประการทั้งปวง กระหน่ําบน
ศีรษะและตอยศีรษะขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฏิ กูฏสหสฺสานิ แปลวา
ฆอนเหล็กประมาณหกหมื่น. บทวา ปริปุณฺณานิ แปลวา ไมหยอน.
บทวา สพฺพโส คือ โดยสวนทั้งปวง. ไดยินวา ศีรษะของเปรตนั้น
ประมาณยอดเขาใหญ บังเกิดเพียงพอที่จะใหฆอนเหล็กหกหมื่น
กระหน่ํา. ฆอนเหล็กเหลานั้น ตกลงกระหน่ําศีรษะของเปรตนั้น
ไมเหลือสถานที่เพียงจดที่สุดปลายขนทรายลงได เพราะเหตุนั้น
เปรตนั้นจึงกระทําเสียงรองรบกวนอยู. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ฆอนเหล็กเหลานั้นกระหน่ําและทุบศีรษะของขาพเจา โดยประการ
ทั้งปวง.
ลําดับนั้น พระเถระเมื่อจะถามกรรมที่เขาทํากะเปรตนั้น จึงได
กลาวคาถา ๒ คาถาวา :ทานกระทํากรรมชั่วอะไรไว ดวยกาย
วาจา ใจ เพราะผลแหงกรรมอะไร ทานจึงไดรับ
ทุกขเชนนี้ อนึ่ง ฆอนเหล็กหกหมื่นครบบริบูรณ
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โดยประการทั้งปวงกระหน่ําบนศีรษะ และตอย
ศีรษะของทาน เพราะผลกรรมอะไร
เปรตเมื่อจะบอกกรรมที่ตนทําแกพระเถระนั้น จึงไดกลาว
คาถา ๓ คาถาวา :ครั้งนั้น ขาพเจาไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึง่ นามวาสุเนตตะ มีอินทรียอันอบรม
แลว ผูห าภัยแตที่ไหนมิได นั่งเขาฌานอยูที่โคน
ตนไม ขาพเจาไดตอยศีรษะของทานแตก ดวย
การดีดกอนกรวด เพราะผลแหงกรรมนั้น
ขาพเจาจึงไดรับทุกขเชนนี้ ฆอนเหล็กหกหมืน่
ครบบริบูรณ โดยประการทั้งปวง จึงตกลงบน
ศีรษะขาพเจา และตอยศีรษะขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺพุทฺธ ไดแก พระปจเจกสัมพุทธเจา. บทวา สุเนตฺต ไดแก ผูมีชื่ออยางนี้. บทวา
ภาวิตินฺทฺริย ไดแก ผูมอี ินทรียมีสัทธินทรียเปนตน อันอบรมแลว
ดวยอริยมรรคภาวนา.
บทวา สาลิตฺตกปฺปหาเรน ความวา ประกอบการดีดกรวด
ดวยธนู หรือดวยนิ้วมือนั่นแหละ ที่ทานเรียก สาลิตตกะ. จริง
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อยางนั้น บาลีวา สกฺขราย ปหาเรน ดังนี้ก็มี. บทวา ภินฺทิสฺส แปลวา
ทุบแลว.
พระเถระครั้นไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะแสดงวา บัดนี้ เธอ
ไดรับผลนี้แหงกรรมเกา อันสมควรแกกรรมทีต่ นกระทํานั่นเอง
จึงกลาวคาถาสุดทายวา :แนะบุรษุ ชัว่ ฆอนเหล็กหกหมื่น ครบ
บริบรู ณโดยประการทั้งปวง กระหน่ําบนศีรษะ
และตอยศีรษะของทาน เพราะเหตุอันสมควร
แกทา นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน แปลวา ดวยเหตุอัน
สมควร. บทวา เต ไดแก ทาน. ทานแสดงไววา ผลนี้สมควรแท
แกบาปกรรมที่ทานผูผิดในพระปจเจกพุทธเจานั้น กระทําแลว
นอมนําเขาไปหาทาน เพราะฉะนั้น ผลแหงบาปกรรมนั่นแหละ
อันใคร ๆ จะเปนเทวดา มาร พรหม หรือแมพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ตาม จะพึงปองกันมิไดเลย.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว จากนั้นจึงเที่ยวไปบิณฑบาตใน
พระนคร กระทําภัตตกิจเสร็จแลว ในเวลาเย็นจึงเขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ เมื่อจะทรงแสดงธรรม
แกบริษัทผูถึงพรอมแลว จึงทรงประกาศคุณานุภาพแหงพระปจเจกพุทธเจา และความไมดูหมิ่นกรรม มหาชนเกิดความสังเวชละ
บาปกรรมแลว ไดเปนผูยินดีในบุญมีทานเปนตน ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสัฏฐิกูฏเปตวัตถุที่ ๑๖
จบ ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททนิกาย เปตวัตถุ
มหาวรรคที่ ๔ ประดับดวยเรื่อง ๑๖ เรื่อง
ดวยประการฉะนี้
รวมเรื่องที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ ๒. เสริสกเปตวัตถุ ๓. นันทกเปตวัตถุ ๔. เรวดีเปติวัตถุ ๕. อุจฉุเปตวัตถุ ๖. กุมารเปตวัตถุ
๗. ราชปุตตเปตวัตถุ ๘. คูถขาทกเปตวัถุที่ ๑ ๙. คูถขาทกเปติวัตถุที่ ๒ ๑๐. คณเปตวัตถุ ๑๑. ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ ๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ ๑๔. โภคสังหรณเปตวัตถุ
๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ ๑๖. สัฏฐีกฏู สหัสสเปตวัตถุ.
จบ มหาวรรคที่ ๔
จบ เปตวัตถุบริบูรณ
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กถาสรุปทาย
ก็ดวยลําดับคํามีประมาณเทานี้
อรรถสังวรรณนาอันประกาศผลอันเผ็ด
รอนลามกของธรรมอันเปนเหตุใหสัตวผูกระทํา
ชั่ว บังเกิดเปนเปรตโดยประจักษ โดยการปุจฉา
วิสัชนา และโดยนิยามแหงเทศนา ทําความสลด
ใจใหเกิดแกสัตบุรุษทั้งหลาย ขาพเจาอาศัยนัย
แหงอรรถกถาเกา ริเริม่ ไว เพื่อจะประกาศเนื้อ
ความของเรื่องที่ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ผูฉลาดในเรื่องถอยคํา กําหนดรูเรื่องไดอยางดี
รอยกรองไว โดยชื่อวา เปตวัตถุ อันประกาศ
อรรถอยางดีไวในเปตวัตถุนั้น ตามสมควรใน
เรื่องนั้น ๆ โดยชื่อ ชื่อวา ปรมัตถทีปนี มีวินิจฉัยไมสับสน จบบริบูรณแลว โดยพระบาลี
ประมาณ ๑๕ ภาณวาร ดังนั้น บุญนั้นโดยที่
ขาพเจาผูแตงปรมัตถทีปนีนั้น ไดประสบแลว
ดวยอานุภาพแหงบุญนั้น ขอเหลาสัตวแมทั้งปวง
จงหยั่งลงสูศาสนาของพระโลกนาถ แลวเปนผู
มีสวนแหงวิมุติรส ดวยขอปฏิบัติมีศีลเปนตน
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อันบริสุทธิ์ ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา
จงดํารงอยูในโลกตลอดกาลนาน ขอใหสัตวทุก
หมูเหลา จงมีความเคารพในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเปนนิตยนิรันดร
แมฝนก็จงหยัง่ ลงยังพื้นปฐพีดล โดยถูกตองตาม
ฤดูกาล ขอทานผูยินดีในพระสัทธรรมจงปกครอง
ชาวโลกโดยธรรม เทอญ.
จบ สังวรรณนาเปตวัตถุ
อันทานพระภัททันตาจาริยธรรมปาละ
ผูเปนนักบวชผูประเสริฐในหมูมุนี
ผูอยูในพทรติตถวิหาร รจนา
จบ บริบูรณ

