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ตอนที่  ๑ วถีิชีวติส่วนตน 
 

   ๑.   ชีวติในอดตีชาต ิ
 

  ในอดีตชาติ สมยัพระพุทธเจา้พระนามว่า “ปทุมุตตระ” วิสาขาเป็นเพื่อนกับสตรีชาว
หังสวดี และสตรีนั้ นเป็นอัครอุบาสิกา๑ของพระปทุมุตรพุทธเจ้า  วิสาขาเห็นสตรีผูเ้ป็นอัคร
อุบาสิกานั้นท าหน้าท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาหลายอย่างด้วยความช่ืนชมยินดี ปีติปราโมทย ์ 
ประสงค์ท่ีจะเป็นอคัรอุบาสิกาอย่างนั้นบา้ง  จึงนิมนต์พระปทุมุตตรพุทธเจา้พร้อมดว้ยภิกษุสงฆ ์

๑๐๐,๐๐๐ รูป ถวายภตัตาหารเป็นเวลา ๗ วนั ขอพร ๘ ประการ ตั้งความปรารถนาว่า “ในชาติ
หน้า ขอให้พบพระพุทธเจ้า ขอเป็นอัครอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา ถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุ
สงฆ์ด้วยปัจจัย ๔“  ค าวา่ “พร ๘ ประการ” มี ๒ ส่วน ส่วนท่ี ๑ พรเพื่อตวัเอง กล่าวคือให้ตวัเอง
ไดอ้ยา่งนั้นอยา่งน้ี ส่วนท่ี ๒ พรเพื่อพระศาสนา โดยสรุปก็คือ พรก็คือการขออนุญาตล่วงหน้าว่า
จะถวายความอุปถมัภแ์ก่พระสงฆ์อยา่งนั้นอย่างน้ี ดว้ยส่ิงของนั้นส่ิงของน้ี  พร ๘ ประการท่ีวา่น้ี
จึงเป็นพรเพื่อผูอ่ื้น พรเพื่อพระศาสนา ไม่ใช่พรเพื่อตวัเอง 
 ต่อมา หญิงนั้น(วิสาขาในอดีตชาติ)ตายไปเกิดเป็นนาง “สังฆทาสี”(บางแห่งเรียกวา่ สังฆ
ทาสิกา) เป็นพระธิดาองคเ์ล็กสุดของพระเจา้กิกิแห่งแควน้กาสี ในสมยัของพระพุทธเจา้พระนามวา่ 
“กสัสปะ”  พระนางสังฆทาสีตั้งความปรารถนาต่อไปอีกว่า “ขอพร ๘ ประการ  ในชาติหน้า 

                                                
     ๑อคัรอุบาสิกา แปลวา่ อุบาสิกายอดเยี่ยม  ไดแ้ก่ ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษจากพระพุทธเจา้ 
เช่นกรณีของพระสารีบตุรเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองขวา พระโมคคัลลานะเป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย  
พระเขมาเถรีเป็นพระอคัรสาวิกาเบ้ืองขวา     พระอุบลวรรณาเถรีเป็นพระอคัรสาวิกาเบ้ืองซา้ย  จิตต
คหบดีเป็นอคัรอุบาสกเบ้ืองขวา  หัตถกคหบดีเป็นอคัรอุบาสกเบ้ืองซา้ย   นันทมารดาเป็นอคัรอุบาสิกา
เบ้ืองขวา   นางขชุชุตตราเป็นอคัรอุบาสิกาเบ้ืองซา้ย 
 



 ๒ 

ขอให้พบพระพุทธเจา้ ขอเป็นอคัรอุบาสิกา ถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจยั ๔” ท่ี
ส าคญัอย่างยิ่ง คือ พระนางไดถ้วายผา้จีวร ด้าย เข็ม เคร่ืองยอ้มแก่พระสงฆ์ ๒๐,๐๐๐ รูป  พระ
นางสังฆทาสีคร้ันส้ินพระชนมใ์นชาตินั้นแลว้ มาเกิดเป็นวิสาขาในสมยัของพระโคดมพุทธเจา้น้ี 

    อดีตชาติของนางวิสาขาลว้นแต่ดีงาม ในสมยัพระพุทธเจา้พระนามวา่กสัสปะเกิดข้ึน
ในโลกนั้น  นางวิสาขาเป็นพระธิดาของพระเจา้กกิี ผูค้รองราชยอ์ยูใ่นกรุงพาราณสี  แควน้
กาสี มีพระเชษฐภคินี(พี่สาว) ๗ องค ์คือ (๑)สมณี (๒)สมณคุตตา (๓)ภิกษุณี (๔)ภิกขุ
ทาสิกา (๕)ธรรมา (๖)สุธรรมา (๗)สงัฆทาสี  ทั้งหมดศรัทธาในพระพทุธศาสนา อุปถมัภ์
บ ารุงพระพุทธเจา้และภิกษุสงฆด์ว้ยปัจจยัส่ีมิไดข้าดตกบกพร่อง  ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ พระ
นามของพระธิดาแต่ละองคล์ว้นเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาทั้งส้ิน เช่น สมณี แปลว่าสตรีผู ้
สงบ สมณคุตตา แปลวา่ สตรีผูไ้ดรั้บการคุม้ครองจากพระ 
 ท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ พระธิดาทั้ ง ๗ ของพระเจ้ากิกีต่างก็มาเกิดในสมัยของพระ
สิทธตัถโคตมพุทธเจา้ของเราทั้งหลาย และมีชีวิตดีงาม ดงัน้ี   พระธิดาสมณี คือ  พระเขมา
เถรีพระธิดาสมณคุตตา คือ พระอุบลวรรณาเถรี พระธิดาภิกษุณี คือ พระปฏาจาราเถรี 
พระธิดาภิกขุทาสิกา คือ พระกุณฑลเกสีเถรี   พระธิดาธรรมา คือ พระกีสาโคตมีเถรี   
พระธิดาสุธรรมา  คือ พระธรรมทินนาเถรี   พระธิดาสงัฆทาสี คือ วิสาขามหาอุบาสิกา 
 บางต านานยงับอกอีกวา่ ในอดีตชาติ วิสาขาเกิดเป็นพระนางสุเมธา เป็นพระธิดาของ
พระเจา้พรหมทตัแห่งกรุงพาราณสี ทรงอภิเษกสมรสกบัสุรุจิกุมารแห่งกรุงมิถิลา ทรงอยูก่บั
ร่วมพระสวามีเป็นเวลา ๑๐,๐๐๐ ปี ไม่เคยล่วงเกินสุรุจิกุมารผูเ้ป็นพระสวามีดว้ยกาย วาจา 
และใจทั้งในท่ีแจง้และท่ีลบั ปรนนิบติัดว้ยความเรียบร้อย ไม่อิจฉาริษยา รักษาอุโบสถศีลใน
วนั ๘ ค ่า ๑๔ ค ่า และ ๑๕ ค ่ามิไดข้าดตกบกพร่อง  เม่ือิไม่มีพระโอรสท่ีจะสืบราชวงศ ์ทา้ว
สักกะก็สั่งให้นฬการเทพบุตรจุติมาเกิดเป็นบุตรของพระอคัรมเหสีสุเมธาเป็นการเฉพาะ ถือ
วา่เป็นบุตรพิเศษ เพราะแทจ้ริงแลว้ นฬการเทพบุตรไม่ประสงคจ์ะกลบัมาเกิดเป็นมนุษย ์แต่
ด้วยอ านาจคุณความดีของพระอัครมเหสีสุเมธาผูรั้กษาอุโบสถศีลมิได้ขาดตกบกพร่อง
ตลอดเวลา ๑๐,๐๐๐ ปี  ทา้วสักกะจึงไดส้ั่งการให้มาเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการเฉพาะ และนฬ
การเทพบุตรไดจุ้ติมาเกิดเป็นพระโอรสของพระอคัรมเหสีสุเมธา ไดพ้ระนามว่า “มหาปนา
ทะ”  ครองราชสมบติัสืบต่อจากพระเจา้สุรุจิ ท าบุญให้ทาน หลงัจากสวรรคตก็กลบัไปเกิด
เป็นเทพบุตรในสวรรคต์ามเดิม  น่ีคืออดีตชาติท่ีดีงามของวิสาขา 
 

 



 ๓ 

  ๒.   ชีวติในชาตปัิจจุบัน 

 ๒.๑   ชีวติในเยาวยั 
 

 วิสาขาเกิดท่ีเมือง “ภัททิยะ” แห่งแควน้อังคะ๒  บิดาช่ือ “ธนัญชัย” มารดาช่ือ 
“สุมนาเทวี”    ปู่ช่ือ “เมณฑกะ”   ยา่ช่ือ “จนัทปทุมา”   ตระกูลน้ีเป็นตระกูลเศรษฐีแห่ง
เมืองภทัทิยะ  สันนิษฐานว่า “ภทัทิยะเป็นเมืองธุรกิจการคา้” เพราะเมณฑกะไดช่ื้อว่าเป็น
มหาเศรษฐี ๑ ใน ๕ คนแห่งยคุนั้น คือ เมณฑกะ  โชติยะ  ชฏิละ  ปุณณะ  และกาฬวลิยะ   
   เมืองภทัทิยะถือกนัวา่มีความส าคญั เพราะเป็นถ่ินท่ีคนมีบุญมากอาศยัอยู ่๕ คน และ
ทั้ง ๕ คนน้ีลว้นอยู่ในตระกูลวิสาขา ประกอบดว้ย (๑) เมณฑกะ (๒) จนัทปทุมา ภริยา
หลวงของเมณฑกะ (๓) ธนัญชยั บิดาของวิสาขา (๔) สุมนาเทวี ภริยาของธนัญชัย และ 
(๕) ปุณณะ คนรับใชข้องเมณฑกะ 
 วิสาขาใฝ่ใจในพระพุทธศาสนาตั้ งแต่ยงัเล็ก มีความเฉลียวฉลาด เป็นผูน้ ากลุ่ม
เยาวชนผูใ้ฝ่ใจในธรรมะตั้งแต่อาย ุ๗ ขวบ เห็นไดจ้ากในคราวท่ีเมณฑกเศรษฐีผูเ้ป็นปู่ เม่ือ
ทราบว่าพระพุทธเจา้จะเสด็จมาเมืองภทัทิยะ ประทบัอยูท่ี่สวนชาติยวนั(สวนมะลิ) ไดบ้อก
ให้วิสาขาผูเ้ป็นหลานสาวทราบทันที และบอกอีกว่า “น่ีเป็นมงคลส าหรับหลาน จงชวน
เพ่ือน ๆ วัยเดียวกัน ๕๐๐ คนไปรับเสดจ็พระพุทธองค์”  วิสาขาพร้อมดว้ยเด็กหญิง ๕๐๐ 
คน เดินทางไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ ฟังพระธรรมเทศนา ทั้หมดบรรลุโสดาปัตติผล  ท าบุญ
ถวายทานใหญ่แก่พระพุทธเจา้พร้อมดว้ยพระสงฆ์ ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาคร่ึงเดือน ท าให้มี
อุปนิสยัใฝ่เร่ืองทานการกศุลตั้งแต่นั้นมา 
 
 

     ๒.๒   ชีวิตครอบครัว 
 

                                                
  ๒ ความจริง เมืองหลวงของแควน้องัคะคือ “จมัปา” ไม่ใช่เมืองภทัทิยะ เมณฑกเศรษฐีอยูใ่นเมือง
ภทัทิยะ แควน้องัคะ แต่อยูใ่นความดูแลของพระเจา้พิมพิสารแห่งแควน้มคธ อาจเป็นไปไดว้า่ แควน้องั
คะหรือเมืองภทัทิยะอยูใ่นความดูแลของพระเจา้พิมพิสาร 
       แควน้ “องัคะ” เป็นหน่ึงในมหาชนบท ๑๖ แควน้ในสมยัท่ีพระพุทธเจา้ทรงพระชนมอ์ยู่ มีช่ือ
ดงันี ้   องัคะ  มคธะ กาส ี  โกสละ  วชัชี  มลัละ  เจตี  วงัสะ  กุรุ  ปัญจาละ  มจัฉะ  สรุเสนะ  อสัสกะ  อวนัตี 

คนัธาระ และกมัโพชะ ดู  อุโบสถสูตร อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘. 



 ๔ 

 ในสมยันั้น พระเจา้พิมพิสารกบัพระเจา้ปเสนทิโกศลมีความสัมพนัธ์ฉันท์ญาติมิตร 
กล่าวคือ พระเจ้าพิมพิสารทรงอภิเษกสมรสกับพระนางโกศลเทวีผู ้เป็นพระกนิษฐ
ภคินี(นอ้งสาว)ของพระเจา้ปเสนทิ ในขณะท่ีพระเจา้ปเสนทิทรงอภิเษกสมรสกบัพระกนิษฐ
ภคินี(นอ้งสาว)ของพระเจา้พิมพิสาร(อาจเป็นพระนางโสมาและ/หรือพระนางสกลุา)๓ 
   พระเจา้ปเสนทิแห่งแควน้โกศลทรงประสงคอ์ยากไดม้หาเศรษฐีคนมีบุญมากมาอยูใ่น
แควน้ของตนบา้ง จึงส่งราชสาส์นไปถึงพระเจา้พิมพิสารแห่งแควน้มคธ ขอมหาเศรษฐีคนมี
บุญ ๑ คน  พระเจา้พิมพิสารทรงปรึกษากบัพวกอ ามาตยแ์ลว้ ไดค้วามว่า “การยา้ยตระกูล
มหาเศรษฐีจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึง จะท าให้เกิดความโกลาหล นอกจากน้ี อาจมี
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้”  แต่ก็เห็นพอ้งต้องกันว่า เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งแควน้มคธกบัแควน้โกศล ควรมอบธนญัชยัเศรษฐีผูเ้ป็นบุตรของเมณฑกเศรษฐีให้ 
 ธนัญชัญเศรษฐีพร้อมดว้ยครอบครัว และบริวารจ าเป็นตอ้งยา้ยถ่ินฐานไปท่ีแควน้
โกศล โดยไปสร้างเมืองใหม่และตั้งช่ือวา่ “สาเกต” อยูห่่างจากกรุงสาวตัถีประมาณ ๗ โยชน ์ 

วิสาขาก็ยา้ยบา้นตามบิดามารดามาอยูท่ี่เมืองสาเกต  ต่อมา เม่ือเติบโตเป็นสาวอายปุระมาณ 

๑๕–๑๖ ปี ไดแ้ต่งงานกบัปุณณวัฒนกมุาร  บุตรของมิคารเศรษฐีชาวกรุงสาวตัถี  

 วิสาขาเม่ือแต่งงานแลว้ ไดย้า้ยไปอยู่กบัครอบครัวสามีท่ีกรุงสาวตัถี ครอบครัวสามี
นบัถือลทัธินิครนถ์๔ ไม่ไดน้บัถือพระพทุธศาสนา วิสาขาจึงมีปัญหากบัสมาชิกในครอบครัว
สามีตลอดเวลา แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและอุปนิสัยยึดมั่นในทานการกุศล และศรัทธา
มัน่คงในพระพุทธศาสนา ในท่ีสุด วิสาขาก็สามารถโนม้นา้วจิตใจของคนในครอบครัวสามี
ใหห้นัมานบัถือพระพทุธศาสนา  วิสาขามีลูกหลาน และเหลนมาก ดงัน้ี 

  วิสาขามีลูกชาย ๑๐ คน ลูกสาว ๑๐ คน  รวมเป็น  ๒๐ 
    ลกูชายและลกูสาวแต่ละคนกมี็ลูกชาย ๑๐ ลูกสาว ๑๐  รวมเป็น  ๔๐๐ 
   หลานชายและหลานสาวแต่ละคนมีลูกชาย ๑๐  ลูกสาว  ๑๐   

                                                
   ๓ พระนางโสมาและ/หรือพระนางสกุลาไม่ใช่อคัรมเหสี  พระอคัรมเหสีของพระเจา้ป
เสนทิโกศลคือ “พระนางมัลลิกา” ซ่ึงเป็นธิดาของคนขายพวงมาลยั หรือคนจดัท าดอกไมถ้วายราช
ส านกั 
   ๔ ค าวา่ “นิครนถ”์ หมายถึงพวกนกับวชนอกพระพุทธศาสนา   เจา้ลทัธิในยคุนั้นคือ “นิครนถ
นาฏบุตร” หรือท่ีนิยมเรียกช่ือในปัจจุบนัวา่ “มหาวีระ”  พวกนิครนถน์ั้นในปัจจุบนักคื็อ นกับวชใน
ศาสนาเชน นัน่เอง 
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   รวมเป็น ๘,๐๐๐ รวมลูก หลาน และเหลนทั้งส้ิน จ านวน ๘,๔๒๐ คน 

   

    ๒.๓   ชีวติในบั้นปลาย 
 วิสาขาลูก หลาน และเหลนรวม ๘,๔๒๐ คน แต่รูปร่างลกัษณะเหมือนกบัหญิงสาว
อาย ุ๑๖ ปี เวลาไปเดินไปท่ีไหน ๆ มีธิดา หลานสาว และเหลนสาวหอ้มลอ้ม ดูไม่ออกบอก
ไม่ไดว้า่ “คนไหนคือวิสาขา” เพราะมีรูปร่างลกัษณะเหมือนกนัหมดทุกคน ดูเหมือนอายุ
เท่ากนัทั้งหมด นางวิสาขามีอายยุนือยูถึ่ง ๑๒๐ ปี กส้ิ็นอายตุายไปเกิดในสวรรคนิ์มมานรดี 
วิสาขาเป็นโสดาบนัขณะมีชีวิตอยู ่ ไดส้ัง่สมบุญเป็นกรณีพิเศษ เม่ือตายไปไดเ้กิดเป็น
โสดาบนัพิเศษประเภท “อทุธงัโสตะ” หมายถึงวา่ เกิดในสวรรคช์ั้นนิมมานรดีแลว้จะไปเกิด
ในสวรรคช์ั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหน่ึง คือ  อวิหา  อตปัปา  สุทสัสา สุทสัสี  ต่อจากนั้นกจ็ะ
ไปเกิดในชั้นอกนิฏฐะแลว้นิพพานในชั้นน้ี 

 เทพธิดาองคห์น่ึงสถิตอยูใ่นวิมานช่ือ “วิหารวมิาน” มีผิวพรรณงดงาม รัศมีเปล่งดุจ
ดาวประกายพรึก ประดบัต่างหูเพชร มีมาลยัสวมศีรษะกล่ินหอมอบอวลตลอดเวลา เทพธิดา
องคน้ี์ในอดีตชาติเป็นหญิงชาวกรุงสาวตัถี เป็นเพือ่นของนางวิสาขา  สมยัหน่ึง  พระอนุรุทธ
เถระถามเทพธิดาองคน้ี์วา่ “ในอดีตชาติ เธอท าบุญอะไร จึงไดเ้สวยผลกรรมยอดเยีย่มอยา่ง
น้ี ?” และไดถ้ามต่อไปอีกวา่ “นางวิสาขาเกิดท่ีไหน ? วิมานของนางวิสาขาอยูท่ี่ไหน ?”  
เทพธิดานั้นตอบวา่ 

พระคุณเจา้ผูเ้จริญ  นางวิสาขามหาอุบาสิกา สหายของดิฉนั อยูใ่นกรุงสาวตั
ถี ไดจ้ดัสร้างมหาวิหารถวายสงฆ ์ ดิฉนัไดเ้ห็นอาคารและการบริจาคทรัพย์
จ านวนมากอุทิศสงฆ ์เป็นท่ีพอใจของดิฉนัเช่นนั้น จึงเล่ือมใสแลว้อนุโมทนา
ในบุญนั้น  วิมานน่าอศัจรรย ์ น่าทศันา ซ่ึงดิฉนัไดม้าเพราะการอนุโมทนา
อยา่งเดียวเท่านั้น วิมานนั้นล่องลอยไปโดยรอบ ในรัศมี ๑๖ โยชน์ดว้ยบุญ
ของดิฉนั … นางวิสาขามหาอุบาสิกาสหายของดิฉนันั้น ไดส้ร้างมหาวิหาร
ถวายสงฆ ์ รู้แจง้ธรรม ไดถ้วายทาน เกิดแลว้ในหมู่ทวยเทพชั้นนิมมานรดี 
เป็นปชาบดีของทา้วสุนิมิตเทวราช  วิบากแห่งกรรมของนางเป็นเร่ืองท่ีใคร 
ๆ ไม่พึงคิด  ดิฉนัไดช้ี้แจงถึงค าถามท่ีพระคุณเจา้ถามถึงท่ีท่ีนางเกิดแด่
พระคุณเจา้แลว้ตามความเป็นจริง … 
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ตอนที่  ๒ สถานะและบทบาทในพระพุทธศาสนา 
เป็นหูเป็นตาแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพระศาสนา 
 

  ๑.   เร่ืองพระอุทายี 

 สมยัหน่ึง พระอทุายเีขา้ไปบิณฑบาตท่ีบา้นโยมอุปถมัภใ์นกรุงสาวตัถี นัง่ในหอ้งคุย
กนัสองต่อสองกบัหญิงสะใภข้องบา้นนั้น  พอดีในวนันั้น ท่ีบา้นนั้นจดังานมงคลบางอยา่ง  
นางวิสาขาไดรั้บเชิญใหไ้ปบริโภค(รับประทานอาหาร)เป็นปฐมฤกษ ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่เจา้ภาพ 

 เม่ือเดินทางไปถึง  นางวิสาขาเห็นพระอุทายนีัง่ในท่ีก าบงัท่ีลบัตากบัหญิงสาวสองต่อ
สอง จึงเขา้ไปกราบนมสัการ กล่าววา่  

พระคุณเจา้  การท่ีท่านนัง่บนอาสนะท่ีก าบงัในท่ีลบั พอท่ีจะเสพเมถุนไดก้บั
มาตุคามสองต่อสองอยา่งน้ี ไม่เหมาะ ไม่สมควร ท่านไม่ปรารถนาดว้ยธรรม
(ไม่ปรารถนาจะเสพเมถุน)นั้นกจ็ริง ถึงอยา่งนั้น ชาวบา้นท่ียงัไม่เล่ือมใสก็
ท าใหเ้ช่ือไดย้าก 

 พระอทุายแีมจ้ะถูกนางวิสาขาตกัเตือนอยา่งนั้นกไ็ม่เช่ือ นางจึงไปบอกเร่ืองนั้นให้
ภิกษุทั้งหลายทราบ  ต่อจากนั้น พวกภิกษุไดน้ าเร่ืองไปกราบทูลพระพทุธเจา้   พระพทุธองค์
ทรงต าหนิพระอุทาย ีต่อจากนั้น ทรงบญัญติัสิกขาบทไวว้า่ 

ภิกษุใดนัง่ในท่ีลบัตากบัมาตุคาม(หญิง)สองต่อสอง อุบาสิกามีวาจาเช่ือถือ
ได้๕ เห็นภิกษุนั้นนัง่กบัมาตุคามนั้น กล่าวโทษดว้ยอาบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ใน ๓ อยา่ง คือ ปาราชิก  สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย ์  ภิกษุนั้นยอมรับวา่ 
“นัง่”  พึงถูกปรับดว้ยอาบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน ๓ อยา่ง คือ ปาราชิก 
สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย ์ หรืออุบาสิกาผูมี้วาจาเช่ือถือไดน้ั้น กล่าวโทษดว้ย
อาบติัใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดว้ยอาบติันั้น 

                                                
  ๕ ค าวา่ “อุบาสิกามวีาจาเช่ือถือได้” หมายถึงหญิงท่ีบรรลุธรรม  ตรัสรู้ธรรม เขา้ใจศาสนาดี ถึง
พระพุทธเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆเ์ป็นสรณะ โดยสรุปกคื็อ หมายเอาหญิงผูไ้ด้
โสดาปัตติผลเป็นอยา่งต ่า ดูใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๔๕/๔๗๖. 
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 อีกกรณีหน่ึง  แมพ้ระพทุธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทไวอ้ยา่งน้ีแลว้  พระอุทายกีย็งัเขา้
ไปท่ีบา้นหลงันั้น นัง่คุยกบัหญิงสะใภข้องเขาอยูเ่ช่นเดิม โดยนัง่คุยกนัในท่ีแจง้ ผูค้นมองเห็น
ได ้แต่ห่างไกลจากผูค้น ไม่มีใครไดย้นิเสียงพดูคุยกนั 

 ในวนันั้น นางวิสาขาไดรั้บเชิญใหไ้ปบริโภคเป็นปฐมฤกษเ์พือ่ความเป็นสิริมงคลอีก
เป็นคร้ังท่ี ๒ เห็นพระอทุายนีัง่คุยกบัหญิงนั้น จึงเขา้ไปตกัเตือน แต่พระอุทายไีม่เช่ือฟัง  
นางจึงไปบอกภิกษุทั้งหลายใหท้ราบ  ต่อจากนั้น พวกภิกษุไดน้ าเร่ืองไปกราบทูล
พระพทุธเจา้  พระพทุธองคท์รงต าหนิพระอุทายี ต่อจากนั้น ทรงบญัญติัสิกขาบทไวว้า่ 

ภิกษุใดนัง่กบัมาตุคาม(หญิง)สองต่อสองในสถานท่ีไม่ใช่ท่ีก าบงั ไม่พอจะ
เสพเมถุนได ้ แต่เป็นสถานท่ีพอจะพดูเก้ียวดว้ยวาจาชัว่หยาบได ้  อุบาสิกามี
วาจาเช่ือถือได ้ เห็นภิกษุนัง่กบัมาตุคามนั้น กล่าวโทษดว้ยอาบติัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงใน ๒ อยา่ง คือ สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย ์ ภิกษุยอมรับวา่ “นัง่” พงึถูก
ปรับดว้ยอาบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน ๒ อยา่ง คือ สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย ์ 
หรืออุบาสิกาผูมี้วาจาเช่ือถือไดน้ั้น กล่าวโทษดว้ยอาบติัใด ภิกษุนั้นพึงถูก
ปรับดว้ยอาบติันั้น 

  ๒.    เร่ืองภิกษุณตีั้งครรภ์ก่อนบวช 

 สตรีคนหน่ึงเป็นธิดาของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์  มีศรัทธาประสงคจ์ะบวชเป็นภิกษุณี
มาก แต่บิดามารดาไม่อนุญาต ต่อมาไดแ้ต่งงานมีครอบครัว นางกย็งัคงมีศรัทธาประสงคจ์ะ
บวชอยูไ่ม่เส่ือมคลาย ต่อมาไม่นาน สามีอนุญาตใหน้างออกบวชตามประสงค ์ โดยไม่รู้วา่ 
“ขณะนั้น นางก าลงัตั้งครรภ”์  
 เม่ือบวชไดไ้ม่นาน ครรภเ์ร่ิมโตข้ึน ภิกษุณีทั้งหลายพากนัติเตียนวา่ “ภิกษุณีน้ี
ประพฤติผิดวินยั เสพเมถนุ” แมน้างจะปฏิเสธช้ีแจงอยา่งไรกไ็ม่มีใครเช่ือ  พวกภิกษุณีพา
ภิกษุณีท่ีตั้งครรภน้ี์ไปหาพระเทวทตั ปรึกษาวา่จะท าอยา่งไรดี พระเทวทตับงัคบัใหน้างลา
สิกขา(สึก)ไปเพื่อไม่ใหห้มู่คณะเสียช่ือเสียง  นางมีศรัทธามาก ไม่ประสงคจ์ะลาสิกขา 
เพราะมัน่ใจวา่ตวัเองไม่ไดท้ าผิดอะไร 
 ภิกษุณีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเห็นใจ ไดพ้าภิกษุณีท่ีตั้งครรภน้ี์ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ ณ กรุงสา
วตัถี  พระพทุธองคท์รงทราบอยูก่่อนแลว้วา่ “ภิกษุณีน้ีบริสุทธ์ิ” แต่เพื่อใหส้งัคมเขา้ใจ จึง
ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาสอบสวน มีพระอบุาลีเป็นประธานอ านวยการ 
คณะกรรมการฝ่ายฆราวาสมีพระเจา้ปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวสิาขา 
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 นางวิสาขามีบทบาทส าคญัในฐานะคณะกรรมการด าเนินงาน  นางใหก้ั้นม่านมิดชิด 
ตรวจดูร่างกายภิกษุณีนั้น ตรวจดูมือ เทา้ สะดือ และทอ้ง ค านวณดูระยะเวลาการตั้งครรภก์รู้็
วา่ “ภิกษุณีน้ีตั้งครรภก่์อนบวช” ต่อจากนั้น นางวิสาขาไดก้ราบเรียนใหพ้ระอุบาลีทราบ 

ประกาศใหส้งัคมรู้ทัว่กนัวา่ “ภิกษุณีน้ีบริสุทธ์ิ” ต่อมาไม่นาน ภิกษุณีนั้นคลอดบุตรชาย ตั้ง
ช่ือวา่ “กมุารกสัสปะ” ต่อมาไดบ้วชเป็นพระและบรรลุเป็นพระอรหนัตท์ั้งภิกษุณีผูเ้ป็น
มารดาและพระกมุารกสัสปะผูเ้ป็นบุตรชาย 
 นางวิสาขามีสติปัญญาเฉียบแหลม เช่ียวชาญทั้งในเร่ืองเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาและ
เร่ืองของคฤหสัถญ์าติโยมผูค้รองเรือน เพราะนางมีบุตร หลาน และเหลนรวมกนัแลว้จ านวน
ถึง ๘,๔๒๐ คน ท าใหน้างเช่ียวชาญในเร่ืองการตั้งครรภข์องสตรี สามารถนบัวนัเดือนของ
สตรีท่ีตัง้ครรภไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  บทบาทนางวิสาขาในเร่ืองน้ีนบัวา่ส าคญัยิง่ ไดช่้วยรักษาคนดี
ไวใ้นพระพทุธศาสนา และคนดีนั้นกพ็ฒันาตวัเองจนถึงเป็นพระอรหนัต ์ซ่ึงเป็นบริสุทธ์ิหมด
จดจากกิเลสทั้งปวง  เป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่ายิง่ 
 

 ๓.   เร่ืองภิกษุชาวกรุงโกสัมพบีาดหมางกนั 

 สมยัหน่ึง  ภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายเช่ียวชาญพระสูตร (สุตตนัติกะ) 
และฝ่ายเช่ียวชาญพระวินยั(วินยัธร) ก่อความบาดหมาง ทะเลาะ วิวาท ท าใหเ้กิดความ
อ้ือฉาวข้ึนในวงการสงฆ ์  เพราะเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เช่น เขา้หอ้งน ้าแลว้เหลือน ้าช าระไว ้
ตอ้งอาบติัหรือไม่ตอ้งอาบติั  พระพทุธเจา้ตรัสบอกใหส้ามคัคีปรองดองกนักไ็ม่เช่ือฟัง จึง
เสดจ็หลีกไปประทบัอยูท่ี่โคนไมรั้ง ราวป่ารักขิตวนั เขตป่าปาริไลยกะ ต่อจากนั้นกเ็สดจ็ไป
ประทบั ณ พระเชตวนั กรุงสาวตัถี 
 อุบาสก อุบาสิกาชาวกรุงโกสมัพีเห็นวา่ ภิกษุชาวกรุงโกสมัพีไม่สามคัคีกนั กพ็ากนั
ต่อตา้น ไม่กราบ ไม่ไหว ้ ไม่ลุกรับ ไม่ถวายความอุปถมัภ ์  ท าใหภิ้กษุเหล่านั้นเกิดความ
ส านึกผิด ตอ้งเดินทางไปกรุงสาวตัถีเพื่อกราบทูลขอขมาพระพทุธเจา้   นางวิสาขากมี็ส่วน
ร่วมในการท าใหภิ้กษุสงฆส์ามคัคีปรองดองกนั  กล่าวคือ เม่ือนางวิสาขาทราบวา่กลุ่มภิกษุ
ชาวกรุงโกสมัพีก าลงัเดินทางมากรุงสาวตัถี นางไดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ กราบทูลถามถึงวิธี
ปฏิบติัต่อภิกษุชาวกรุงโกสมัพี  พระพทุธองคต์รัสบอกใหถ้วายความอุปถมัภใ์นฐานะท่ีเป็น
อุบาสิกา 



 ๙ 

 เม่ือภิกษุเหล่านั้นเดินทางมาถึง  นางวิสาขากถ็วายความอุปถมัภแ์ก่ภิกษุทั้งฝ่าย
ผูเ้ช่ียวชาญพระสูตร(สุตตนัติกะ)และฝ่ายผูเ้ช่ียวชาญพระวินยั(วินยัธร) เม่ือภิกษุทั้ง ๒ ฝ่าย
แสดงธรรมใหฟั้ง กต็ั้งใจฟัง แต่เม่ือฟังแลว้กย็ดึถือปฏิบติัตามส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควร มีเหตุมีผล 
ส่ิงท่ีเห็นวา่ไม่ถูก ไม่ควร ไม่มีเหตุผลกป็ล่อยวางไป  นางวิสาขาวางตวัเหมาะสม มีท่าที
เหมาะสมต่อภิกษุชาวกรุงโกสมัพีอยา่งน้ี ท าใหเ้กิดความสบายใจทุกฝ่าย  ส่ิงท่ีร้ายกก็ลายเป็น
ดี ส่ิงท่ีดีอยูก่ดี็ยิง่ข้ึนไป 

    

ทูลขอพรถวายความสะดวกแก่พระสงฆ์ 
 

  ๑.   ขอพรเพ่ือถวายผ้าอาบน า้ฝนและส่ิงอ านวยความสะดวกทั้ว ๗ 
 

 สมยัหน่ึง ขณะท่ีพระพทุธเจา้ประทบัอยูท่ี่วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ณ กรุงสาวตัถี เกิดปรากฏการณ์มหศัจรรยฝ์นตกใหญ่พร้อมกนัใน ๔ ทวีป คือ ชมพู
ทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกรุุทวปี และปุพพวิเทหทวีป  ขณะท่ีฝนตกอยูน่ั้น พระพทุธเจา้
ตรัสกบัภิกษุทั้งหลายวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย ฝนตกในเชตวนัฉนัใด ตกในทวีปทั้ง ๔ กฉ็นันั้น พวกเธอจง
สรงสนานกายดว้ยน ้าฝนเถิด น้ีเป็นเมฆฝนใหญ่คร้ังสุดทา้ยท่ีตั้งเคา้ข้ึนตก
(พร้อมกนั)ในทวีปทั้ง ๔ 

 ภิกษุทั้งหลายแกผ้า้อาบน ้ากนั พอดีวนันั้น นางวิสาขากราบทูลนิมนตพ์ระพทุธเจา้
พร้อมกบัภิกษุสงฆใ์หรั้บภตัตาหารท่ีบา้น พอถึงเวลาฉนัภตัตาหาร ใหส้าวใชไ้ปนิมนตพ์ระ 
สาวใชไ้ปถึงวดัพระเชตวนั เห็นคนเปลือยกายอาบน ้าเตม็ไปหมด กลบัมารายงานวา่ “ไม่มี
ภิกษุอยูใ่นวดั มีแต่พวกอาชีวก(ชีเปลือย)ก าลงัอาบน ้ากนัอยู”่   
 นางวิสาขารู้ทนัทีวา่ “ภิกษุทั้งหลายก าลงัเปลือยกายอาบน ้า” ไม่ไดพ้ดูอะไรมาก 
จดัแจงถวายภตัตาหารแก่พระพทุธเจา้พร้อมกบัภิกษุสงฆเ์สร็จแลว้ ประสงคจ์ะจดัผา้อาบ
น ้าฝนและเคร่ืองอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ถวายพระสงฆ ์จึงกราบทูลพระพทุธเจา้ ขอพร ๘ 

ประการ ดงัน้ี 

  ๑.๑  ขอถวายผา้อาบน ้าฝนแก่พระสงฆ(์ผา้วสัสิกสาฎก)ตลอดชีวิต เพราะ
เห็นวา่ การเปลือยกายไม่งาม น่าเกลียด น่าชงั 



 ๑๐ 

  ๑.๒  ขอถวายภตัตาหารแก่พระสงฆท่ี์เดินทางมาใหม่(อาคนัตุกภตั)ตลอด
ชีวิต เพื่ออ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ภิกษุท่ีมาใหม่ ไม่ช านาญทางบิณฑบาต 
  ๑.๓  ขอถวายภตัตาหารแก่พระสงฆท่ี์เตรียมจะเดินทางไกล(คมิกภตั)ตลอด
ชีวิต เพื่อไม่ใหท่้านเหล่านั้นเสียเวลาจดัเตรียมอาหาร จะไดไ้ปทนักองเกวียนหรือจะไดไ้ปถึง
ท่ีหมายก่อนพลบค ่า 
  ๑.๔  ขอถวายภตัตาหารแก่พระสงฆท่ี์เป็นไข(้คิลานภตั)ตลอดชีวิต เพื่อให้
ภิกษุไขไ้ดอ้าหารเพียงพอและไม่แสลงโรค หรือไดอ้าหารท่ีช่วยบรรเทาความเจบ็ป่วย 
  ๑.๕  ขอถวายอาหารแก่พระสงฆท่ี์พยาบาลภิกษุไข(้คิลานุปัฏฐากภตั)ตลอด
ชีวิต เพื่อใหภิ้กษุผูท้  าหนา้ท่ีพยาบาลภิกษุไขไ้ม่ตอ้งเสียเวลาไปแสวงหาอาหารเพือ่ตวัเอง จะ
ไดทุ่้มเทเวลาในการดูแลคนไขเ้ตม็ท่ี 

  ๑.๖  ขอถวายยารักษาโรคแก่พระสงฆ(์คิลานเภสชั)ตลอดชีวิต เพื่อใหภิ้กษุ
ไดย้าท่ีมีสรรพคุณตรงกบัโรคนั้น ๆ 

  ๑.๗  ขอถวายขา้วตม้ประจ าแก่พระสงฆ(์ธุวยาคุ)ตลอดเชีวิต  
  ๑.๘  ขอถวายผา้อาบน ้าแก่ภิกษุณีตลอดชีวิต เพื่อใหเ้กิดความสวยงามน่า
เล่ือมใสในหมู่ภิกษุณี  อีกทั้งภิกษุณีจะไดไ้ม่ถูกพวกหญิงแพศยาเยาะเยย้เอาเม่ือลงอาบน ้าใน
ท่าเดียวกนั 

 พระพทุธเจา้ตรัสถามวา่ “เธอเห็นประโยชน์อะไรจึงขอพร ๘ ประการ ?” นาง
วิสาขากราบทูลวา่ “เม่ือไดรั้บอนุญาตใหถ้วายส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆใ์นกรุงสา
วตัถีตลอดชีวิต ยอ่มท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ พระสงฆแ์มไ้ม่ไดจ้  าพรรษาอยูใ่นกรุงสาวตัถี แต่ผา่น
มาผา่นไปในกรุงสาวตัถี กจ็ะไดรั้บถวายส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งหมด เม่ือนึกถึงทานอนั
เป็นบุญกศุลน้ี กจ็ะเกิดความปล้ือมใจ อ่ิมใจ กายสงบ มีความสุข ใจเป็นสมาธิ ปฏิบติัธรรม”  
เม่ือนางวิสาขากราบทูลอยา่งน้ี  พระพทุธเจา้ทรงอนุโมทนาดว้ยพระคาถาวา่ 

สตรีใดเม่ือใหข้า้วและน ้ากเ็บิกบานใจ  มีศีล เป็นสาวิกาของพระสุคต  
ครอบง าความตระหน่ี ใหท้านซ่ึงเป็นหนทางสวรรค ์ เป็นเคร่ืองบรรเทาความ
โศก น าสุขมาให ้ สตรีนั้นอาศยัหนทางท่ีไม่มีธุลี ไม่มีกิเลสยวนใจ  ยอ่มได้
ก าลงัและอายทิุพย ์  เธอผูป้ระสงคบุ์ญ มีความสุข มีพลานามยั ยอ่มปล้ืมใจ
ในชาวสวรรคต์ลอดกาลนาน 



 ๑๑ 

 เม่ือทรงอนุโมทนาจบ พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ ์

๘ อยา่ง คือ ผา้อาบน ้าฝนส าหรับภิกษุ(ผา้วสัสิกสาฎก) ภตัตาหารส าหรับภิกษุผูม้าใหม่(อา
คนัตุกภตั) ภตัตาหารส าหรับภิกษุผูเ้ตรียมเดินทาง(คมิกภตั) ภตัตาหารส าหรับภิกษุไข(้คิลาน
ภตั) ภตัตาหารส าหรับภิกษุผูพ้ยาบาลภิกษุไข(้คิลานุปัฏฐากภตั) ยารักษาภิกษุ
ไข(้คิลานเภสชั) ขา้วตม้ประจ า(ธุวยาคู) และผา้อาบน ้าส าหรับภิกษุณี   

 ค าวา่ “อนุญาต” หมายถึงวา่ เม่ือก่อนน้ี ไม่มีใครจดัส่ิงเหล่าน้ีถวายพระสงฆเ์ป็น
กิจลกัษณะ และพระสงฆเ์องกไ็ม่แน่ใจวา่รับถวายไดห้รือไม่ แต่ต่อไปน้ี พระสงฆรั์บถวายส่ิง
เหล่าน้ีไดโ้ดยสะดวกใจ และควรมีผูจ้ดัส่ิงเหล่าน้ีถวายพระสงฆ ์

  ๒.    ถวายผ้าเช็ดปากและเคร่ืองใช้ไม้สอย 
 ธรรมเนียมของพระสงฆใ์นสมยัพระพทุธเจา้นั้น จะรับถวายส่ิงของเคร่ืองใชจ้าก
ชาวบา้นกต็อ้งคิดแลว้คิดอีก เพราะเกรงวา่จะผดิวินยั กลวัวา่พระพทุธองคจ์ะต าหนิ ตอ้งรอ
ใหพ้ระพทุธองคท์รงอนุญาตก่อน  

    ขณะท่ีพระพทุธเจา้ประทบัอยู ่ณ กรุงสาวตัถี นางวิสาขาถวายผา้เชด็ปากแด่พระพทุธ
องค ์ เม่ือพระพทุธองคท์รงรับถวายผา้เช็ดปากจากนางวิสาขาแลว้ ทรงอนุญาตใหภิ้กษุ
ทั้งหลายรับถวายผา้เชด็ปากได ้
 นอกจากน้ี นางวิสาขายงัไดก้ราบทูลพระพทุธเจา้ ขอถวายหมอ้น ้า ไมก้วาด พระ
พทุธองคท์รงรับไวแ้ลว้อนุญาตใหพ้ระสงฆรั์บถวายส่ิงเหล่าน้ีได ้ และอนุญาตใหใ้ชท่ี้ถูเทา้ได ้
๓ ชนิด คือ ศิลา กรวด ศิลาฟองน ้า 
 นางวิสาขาไดก้ราบทูล ขอถวายพดัโบก พดัใบตาล  พระพทุธเจา้ทรับรับไวแ้ลว้ทรง
อนุญาตใหพ้ระสงฆรั์บถวายได ้นอกจากน้ี ทรงอนุญาตแสปั้ดยงุ โดยตอ้งเป็นแสปอ แสแ้ฝก 
แสข้นนกยงู ส่ิงของท่ีพระพทุธเจา้ทรงอนุญาตใหพ้ระสงฆใ์ชไ้ดเ้หล่าน้ี ลว้นมาจากการท่ีนาง
วิสาขาเป็นผูริ้เร่ิมจดัถวายทั้งส้ิน 

 ๓.   ทูลขอกลุบุตรบวชได้ในระหว่างพรรษา 
 

 สมยัหน่ึง พระสงฆใ์นกรุงสาวตัถีตั้งกติกากนัไวว้า่ “ในระหว่างพรรษา ไม่พึงให้
บรรพชา(บวช)” พอดีในระหวา่งพรรษาหน่ึง หลานชายของนางวิสาขาประสงคจ์ะบรรพชา 
แต่ถูกพระสงฆป์ฏิเสธ โดยใหเ้หตุผลวา่ “พระสงฆไ์ดต้ั้งกติกาไวว้า่จะไม่มีการใหบ้รรพชาใน
ระหวา่งพรรษา”  เม่ือออกพรรษาแลว้จึงใหบ้รรพชาแก่เขา 



 ๑๒ 

 นางวิสาขาทราบเร่ืองนั้นเขา้ กล่าวในเชิงต าหนิวา่ “พระคุณเจา้ทั้งหลายตั้งกติกา
เช่นนั้นไดอ้ยา่งไรกนั  จะท าความดี จะประพฤติธรรมตอ้งมีก าหนดเวลาดว้ยหรือ ?”  เม่ือ
ความทราบถึงพระพทุธเจา้ จึงมีพระพทุธด ารัสวา่  “ภิกษท้ัุงหลาย ไม่พึงตัง้กติกาเช่นนีว่้า 
‘ในระหว่างพรรษา ไม่พึงให้บรรพชา สงฆ์หมู่ใดตัง้ ต้องอาบัติทุกกฏ” ขอ้ร้องเรียนน้ีของ
นางวิสาขานบัวา่ส าคญัยิง่ เป็นการเปิดโอกาสใหค้นท่ีมีศรัทธา ประสงคจ์ะบวช สามารถบวช
ไดต้ลอดเวลา และเป็นแนวปฏิบติัในประเทศไทยปัจจุบนัน้ี 
 

 

    ๔.   เป็นต้นเหตุให้พระพทุธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุเกบ็รัตนะทีเ่จ้าของลืมไว้ 
 ก่อนหนา้น้ี มีสิกขาบท(ศีล)ก าหนดไวว้า่  “กภิ็กษใุด เกบ็หรือใช้ให้เกบ็รัตนะ(แก้ว) 
หรือของท่ีสมมติว่าเป็นรัตนะ  ต้องอาบัติปาจิตตีย์” กล่าวโดยสรุปกคื็อ พระภิกษุเกบ็ส่ิงของ
มีค่าท่ีคฤหสัถญ์าติโยมลืมไว ้ผิดศีลหรือศีลขาด ภาษาพระเรียกวา่ “ตอ้งอาบติัปาจิตตีย”์  
 ต่อมาสมยัหน่ึง มีมหรสพในกรุงสาวตัถี  ประชาชนพากนัไปเท่ียวชมมหรสพกนั  

ส่วนนางวิสาขาแต่งตวัออกจากบา้นไปเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ เม่ือไปถึงท่ีประทบัของพระพทุธ
องค ์ นางถอดเคร่ืองประดบัมหาลดาปสาธน์ออกใหส้าวใชถื้อไว ้ สวมเคร่ืองประดบัฆนมัฏฐ
กะแทน๖ เน่ืองจากนางเห็นวา่เป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะสวมเคร่ืองประดบัตั้งแต่หวัจรดเทา้เขา้
ไปเฝ้าพระพทุธเจา้  จึงสวมเคร่ืองประดบัฆนมฏัฐกะซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัเลก็แทน 

 เม่ือฟังเทศน์จบเดินทางกลบับา้น สาวใชลื้มเคร่ืองประดบัมหาลดาปสาธน์ไวท่ี้วดั  
พวกภิกษุพบเขา้จึงกราบทูลพระพทุธเจา้ใหท้รงทราบ  พระพทุธองคต์รัสสัง่ใหเ้กบ็รักษา
เคร่ืองประดบันั้นไว ้และทรงบญัญติัสิกขาบท(ศีล)เพิม่เติมวา่  “อน่ึง  ภิกษุใดเกบ็ หรือใช้ให้
เกบ็รัตนะหรือของทีส่มมติว่าเป็นรัตนะ ต้องอาบัติปาจติตีย์ เว้นไว้แต่ในอาราม”  กล่าวโดย
สรุปกคื็อวา่  นบัแต่นั้นมา เม่ือคฤหสัถญ์าติโยมหรือผูใ้ดผูห้น่ึงลืมส่ิงของมีค่าไวใ้นวดั  ภิกษุ
สงฆส์ามารถเกบ็รักษาไวไ้ด ้

                                                
  ๖ เคร่ืองประดบัช่ือ “มหาลดาปสาธน”์ เป็นส่ิงพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากการบ าเพญ็บุญถวาย
เคร่ืองนุ่งห่มมีจีวรเป็นตน้แก่พระสงฆจ์ านวนมาก สมยันั้น มีหญิง ๓ คนเท่านั้นท่ีมีเคร่ืองประดบัมหา
ลดาปสาธน ์ คือ (๑) นางวิสาขามหาอุบาสิกา  (๒) นางมลัลิกา ผูเ้ป็นภริยาของพนัธุลเสนาบดี (๓) 

ธิดาของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี  เคร่ืองประดบัมหาลดาปสาธน์น้ี ตอ้งสวมไวบ้นศีรษะและส่วนประกอบ
แวดลอ้มหอ้ยระยา้ไปจนถึงเทา้ มีส่วนประกอบดงัน้ี (๑) เพชร ๔ ทะนาน (๒) แกว้มุกดา-ไข่มุก- ๑๑ 
ทะนาน (๓) แกว้ประพาฬ ๒๐ ทะนาน  (๔) แกว้มณี ๓๓ ทะนาน  



 ๑๓ 

สร้างบุพพารามและโลหปราสาท 
 บุพพารามตั้งอยูใ่นบริเวณใกลพ้ระเชตวนั กรุงสาวตัถี นางวสิาขาและประชาชนในบริเวณ
ใกลเ้คียงเป็นผูส้ร้างถวาย  เขา้ใจวา่ ในเบ้ืองตน้ นางวสิาขาและบริวารคงถวายสวนป่าท่ีน่าร่ืนรมย์
ใหเ้ป็นท่ีประทบัของพระพุทธเจา้พร้อมกบัภิกษุสงฆ ์ไดย้กฐานะสถานท่ีแห่งนั้นข้ึนเป็น “วดับุพพา
ราม” เรียบร้อยแลว้ อาจมีกุฏิวหิารอยูใ่นท่ีนั้นบา้ง แต่ไม่มากนกั และเม่ือจะสร้างส่ิงปลูกสร้าง
ข้ึนมา มีการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมดว้ยเงิน ๙ โกฏิ(๙๐ ลา้น) ก่อนท่ีจะมีการสร้างกุวหิาร   
ก่อนท่ีจะมีส่ิงปลูกสร้างข้ึนมานั้น เร่ืองมีอยูว่า่  
 สมยัหน่ึง  นางวสิาขาไปฟังธรรมท่ีวดั สวมเคร่ืองประดบั “มหาลดาปสาธน์” ไปดว้ย แต่
ก่อนท่ีจะเขา้ไปวิหาร นางเห็นวา่ไม่ควรจะสวมเคร่ืองประดบัเขา้ไปดว้ย จึงถอดเคร่ืองประดบัออก 

ใหห้ญิงรับใชถื้อไว ้  เม่ือฟังธรรมเสร็จ ก่อนจะกลบับา้น นางเดินตรวจดูบริเวณวดั เสร็จแลว้จะ
เดินทางกลบั ขอเคร่ืองประดบัจากหญิงรับใช ้แต่หญิงรับใชลื้มเคร่ืองประดบั  พระอานนทเ์ห็นเขา้
จึงกราบทูลพระพุทธเจา้ พระพุทธองครั์บสั่งใหเ้ก็บไวข้า้งบนัได(กุฏิ) นางวสิาขารู้วา่ พระอานนท์
เก็บเคร่ืองประดบันั้นไว ้ คิดวา่ “ส่ิงของท่ีพระคุณเจา้จบัตอ้งแลว้ ไม่ควรน ามาใชส้อย ควรถวายวดั
ไปเสีย” สั่งใหห้ญิงรับใชไ้ปน าเคร่ืองประดบันั้นมา ใหตี้ราคาเพื่อขายเอาเงินไปซ้ือท่ีดินถวายวดั 
แต่ไม่มีใครสู้ราคา  นางวสิาขาจึงตอ้งซ้ือเองในราคา ๙ โกฏิกบั ๑ แสน(๙๐ ลา้น ๑ แสน) น าเงิน
ท่ีไดไ้ปซ้ือท่ีดินถวายพระภิกษุสงฆ ์แลว้สร้างปราสาท(โลหปราสาท) ๒ ชั้น มีห้อง ๑,๐๐๐ ห้อง 
จดัหาปัจจยัส่ีถวายภิกษุสงฆ ์ รวมแลว้ นางวสิาขาบริจาคทรัพยท์ั้งส้ิน ๒๗ โกฏิ (๒๗๐ ลา้น) ไว้
ในพระพุทธศาสนา คือ บริจาคซ้ือท่ีดิน ๙ โกฏิ บริจาคสร้างวหิาร ๙ โกฏิ บริจาคจดังานฉลอง
วหิาร ๙ โกฏิ  การด าเนินงานก่อสร้างวหิาร ใชเ้วลา ๙ เดือนจึงเสร็จสมบูรณ์ โดยมีพระมหาโมค
คลัลานะเป็นผูอ้  านวยการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  

 ในวนัฉลองวดั นางวสิาขารู้สึกปล้ือมปีติอยา่งยิง่ ต านานบอกวา่ นางจดังานฉลองวดัเป็น
เวลา ๔ เดือน ในวดัสุดทา้ยในตอนบ่าย เดินรอบปราสาทพร้อมดว้ยบุตรธิดา หลาน และเหลน 

กล่าวอุทานดว้ยเสียงไพเราะวา่ 
เราคิดอยูเ่สมอวา่ ‘เร่ือไรจะไดถ้วายปราสาทใหม่ ฉาบดว้ยปูนขาวและดิน เม่ือไร
จะไดถ้วายเตียง ตัง่ ฟูก และหมอน เม่ือไรจะไดถ้วายสลากภตัผสมดว้ยเน้ือ
สะอาด เม่ือไรจะไดถ้วายผา้กาสี ผา้เปลือกไม ้ และผา้ฝ้าย เม่ือไรจะไดถ้วายเนย
ใส เนยขน้ น ้าผึ้ง น ้ามนั และน ้าออ้ย’ บดัน้ี ความคิดของเราบรรลุความส าเร็จ
สมบูรณ์แลว้ 

   ภิกษุสงฆใ์นวดับุพพาราม ไดย้นิเสียงของนางวสิาขากล่าวอุทานอยา่งน้ี บางรูปคิดวา่ 
“วิสาขาคงไม่สบาย วิกลจริตเสียแล้วกระมงัถึงมาเดินละเมอรอบปราสาทอย่างนี”้  พระพุทธเจา้



 ๑๔ 

ตรัสบอกภิกษุสงฆว์า่ “นางวิสาขาไม่ได้ป่วย ไม่ได้วิกลจริต แต่กล่าวอุทานด้วยความยินดีปรีดาท่ี
ความปรารถนาบรรลุความส าเร็จ” 
    ตั้งแต่พรรษาท่ี ๒๑–๔๔ พระพุทธเจา้ วนัท่ีทรงรับอาหารในเรือนของนางวสิาขา จะเสด็จ
ออกทางประตูดา้นทิศใต ้ไปประทบัอยูใ่นพระเชตวนัของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  วนัท่ีทรงรับอาหาร
ในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จะเสด็จออกทางประตูดา้นตะวนัออก ไปประทบัอยูใ่นบุพพาราม  

ทรงปฏิบติัอยา่งน้ีเป็นประจ า ต านานบอกวา่ “ประทบัท่ีพระเชตวนั ๑๙ พรรษา ประทบัท่ีบุพพา
ราม ๖ พรรษา” 
 

 

ตอนที่  ๓  อุบาสิกาตน้แบบ 
คุณสมบัติประจ าตัว 
 ๑.   เบญจกลัยาณ ี 

    วสิาขามีความงาม ๕ อยา่ง (เบญจกลัยาณี) ครบถว้น กล่าวคือ ผมงาม   คือ มีผม
เหมือนกบัก าหางนกยงู ยาวสลวยระชายผา้นุ่ง ปลายงอนข้ึน  เน้ืองาม  คือ มีริมฝีปากสีกลมกลืน
เรียบสนิท มีสีเหมือนกบัลูกต าลึงสุก  กระดูกงาม  คือ ฟันขาวเรียบไม่ห่าง งดงามเหมือนเพชรท่ี
จดัเรียงไว ้ สีขาวเหมือนสังขท่ี์ขดัสี  ผิวงาม  คือ สีผวิเหมือนดอกอุบลเขียว(ด าข า)และดอก
กรรณิกา(ขาวสะอาด)  วัยงาม  คือ บุคลิกงดงามเหมือนสาวรุ่น แมค้ลอดบุตรธิดาตั้ง ๒๐ คร้ัง
แลว้ก็เหมือนคลอดเพียงคร้ังเดียว  

 ๒.   ก าลงัเท่ากบัช้าง ๕ เชือก 
 

 นางวสิาขามีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์  มีก าลงัมหาศาล เท่ากบัชา้ง ๕ เชือก เป็นท่ีเล่ือง
ลือรู้จกักนัทัว่ไป  สมยัหน่ึง นางวสิาขาไปฟังธรรมท่ีวดั ขณะเดินทางกลบับา้น พระเจา้แผน่ดิน
ทรงประสงคจ์ะทดลองก าลงัของวสิาขา  จึงทรงรับสั่งให้ปล่อยชา้ง(ตกมนั)ไปประลองก าลงักนั 

 ชา้งวิง่ชูงวงเขา้ใส่นางวสิาขาทนัที หญิงบริวาร ๕๐๐ คน บางคนวิง่หนีดว้ยความตกใจ 
บางคนยนืลอ้มวสิาขาไว ้  เม่ือวสิาขาทราบวา่ “พระราชทรงประสงคจ์ะทดลองก าลงัของนาง” จบั
งวงชา้งดว้ยน้ิวมือ ๒ น้ิวผลกัออกไป  ชา้งนั้นลมกล้ิงลงตรงนั้นเอง 
 ๓.   พูดจาไพเราะ  
    วสิาขาพูดจาไพเราะเป็นปกติ (ปิยวาจา) พูดเร่ืองอะไร กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไรก็ไพเราะ
เพราะพร้ิง เหมาะสมกบัวยัของคนฟัง ท าใหค้นฟังรู้สึกเหมือนกบัวา่เป็นญาติสนิท  เช่น เวลาจะให้
ส่ิงของแก่คนทัว่ไป แมไ้ม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหาย ก็เจรจาพาทีวา่ “ท่านจงใหส่ิ้งน้ีแก่คุณแม่ของฉนั  



 ๑๕ 

จงใหส่ิ้งน้ีแก่คุณพอ่ของฉนั  จงใหส่ิ้งน้ีแก่พี่ชายพี่สาวของฉนั  จงใหส่ิ้งน้ีแก่พี่สาวนอ้งสาวของ
ฉนั”๗ นางวสิาขานิยมเรียกคนทัว่ไปท่ีมีอายปูุนพอ่แม่วา่ “คุณพอ่ คุณแม่” เรียกคนทัว่ไปท่ีมีอายแุก่
กวา่วา่ “พี่ชาย พี่สาว” เรียกคนทัว่ไปท่ีมีอายอุ่อนกวา่วา่ “นอ้งชาย นอ้งสาว”  
 

คุณธรรมประจ าใจ 
 ๑.   คนและสัตว์รวม ๔  พวกไม่ควรวิง่ 
 

 สมยัหน่ึง มีงานประจ าปีในเมืองสาเกต เรียกงานน้ีวา่ “นกัขตัฤกษเ์ปิด(วิวฏนกัขตั
ตะ)” ในเทศกาลน้ี  ทุกคนในเมืองออกไปเท่ียวกนั  คนท่ีไม่เคยออกไปไหนเลยกจ็ะออกไป
เท่ียวงานน้ี  เดินเทา้ไปท่ีแม่น ้ า  สมยันั้น วิสาขาอายปุระมาณ ๑๕–๑๖ ปี ออกจากบา้นไป
เท่ียวงานน้ีดว้ย  เป็นเวลาเดียวกนักบัท่ีมิคารเศรษฐีส่งพราหมณ์ ๘ คนไปแสวงหญิงท่ีมี
ลกัษณะเบญจกลัยาณีมาเพือ่ใหแ้ต่งงานกบัปุณณวฒันกมุารผูเ้ป็นบุตรชาย 
 ขณะท่ีวิสาขาเดินไปถึงฝ่ังแม่น ้า ฝนตกลงมาพอดี ทุกคนต่างว่ิงหาท่ีหลบฝนกนั แต่
วิสาขาไม่ว่ิงเหมือนคนอ่ืน  เดินไปตามปกติ  พราหมณ์ ๘ คนเห็นกิริยาอาการของวิสาขา 
รู้สึกแปลกใจท่ีไม่ว่ิงเหมือนคนอ่ืน จึงถามวา่ “นาง  ฝนตกหนกัอยา่งน้ี ท าไมจึงไม่ว่ิงหลบ
ฝนเล่า ?”  วิสาขาตอบวา่ คนและสตัวร์วม ๔ ประเภท ว่ิงแลว้ไม่งาม คือ 
 ๑.๑  พระราชาท่ีทรงอภิเษก ประดบัประดาดว้ยเคร่ืองอาภรณ์พร้อมสรรพ ไม่ควรว่ิง 
จะไม่สง่างาม 

 ๑.๒  ชา้งมงคลของพระราชา คือชา้งทรงท่ีประดบัประดาดว้ยเคร่ืองประดบัต่าง ๆ 

ไม่ควรว่ิง จะไม่สง่างาม 

 ๑.๓  บรรพชิต คือนกับวช เช่น  ภิกษุสามเณร หรือคนนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล ไม่
ควรว่ิง จะไม่สง่างาม 

 ๑.๔  สตรีไม่ควรว่ิง จะไม่สง่างาม 

 ๒.  สตรีคือแก้วประจ าตระกลู 
 

                                                
  ๗ ภาษาบาลีวา่ “อิท    มยฺห   มาตุ  เทถ,  อิท   มยฺห    ปิตุ  เทถ,  อิท   มยฺห    ภาตุ  เทถ,  อิท   
มยฺห      ภคินิยา  เทถ”  ดู มหามกฏุราชวิทยาลยั, ธมฺมปทฏฺฐกถา (ตติโย  ภาโค), พิมพค์ร้ังท่ี ๒๕, 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒), หนา้ ๕๙. 



 ๑๖ 

 นางวิสาขาไดรั้บยกยอ่งอยา่งเป็นทางการจากพระพทุธเจา้วา่ “เป็นผูเ้ลิศในดา้นการให้
ทาน” ต าแหน่งน้ีเรียกวา่ “เอตทคัคะ”    

 เม่ืออธิบายใหพ้รามณ์ทั้ง ๘ ฟังวา่ “คนและสตัวร์วม ๔ ประเภทว่ิง ยอ่มไม่งาม”  
วิสาขาอธิบายใหฟั้งต่อไปอีกวา่ สตรีทั้งหลายถือเป็นแกว้(รัตนะ)ประจ าตระกลู บิดามารดา
เล้ียงลูกสาวมา ถนอมอวยัวะลูกสาวไวก้เ็พื่อตอ้งการใหเ้ป็นสะใภท่ี้ดีของตระกลูอ่ืน  ถา้สตรี
ว่ิงไปมาเกิดอบุติัเหตุหกลม้ แขง้ขาหกั มือหรือเทา้แตก  แกว้คือสตรีกจ็ะราคาตกไป และท่ี
ส าคญัคือจะตกเป็นภาระของคนอ่ืนท่ีตอ้งคอยเล้ียงดู  วิสาขากล่าวไวน่้าคิดตอนหน่ึงวา่ 
“เคร่ืองแต่งตวั เปียกฝนแลว้กต็อ้งแหง้ ไม่ตอ้งห่วงหรอก ส่วนแขง้ขา มือเทา้แตกแลว้เอา
กลบัคืนมาไม่ได”้ ดว้ยเหตุน้ี เม่ือฝนตก วิสาขาจึงไม่ว่ิงหลบฝนเหมือนคนอ่ืนเขา 
 ๓.  รักษาอโุบสถศีล 
 

 ในอดีตชาติ สมยัท่ีเกิดเป็นพระนางสุเมธา พระธิดาของพระเจา้พรหมทตัแห่งกรุง
พาราณสี ทรงรักษาอุโบสถศีลมิไดข้าดตกบกพร่อง ในปัจจุบนัชาติ สมยัหน่ึง นางวิสาขาเขา้
ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ขณะประทบัอยูท่ี่โลหปราสาทในบุพพาราม  กรุงสาวตัถี  พระพทุธเจา้
ตรัสถามวา่ “วิสาขา  เธอมาจากท่ีไหนแต่ยงัวันเชียว”  นางกราบทูลวา่  “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ  วันนีห้ม่อมฉันจะรักษาอุโบสถ” 
 พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมวา่ดว้ยอุโบสถ ๓ ประการแก่นางวิสาขา ดงัน้ี 

  ๓.๑  โคปาลอุโบสถ  อุโบสถท่ีปฏิบติัอยา่งคนเล้ียงโค  หมายถึง อุโบสถท่ี
รักษาแบบไม่เคร่งครัด คนท่ีรักษากน็อ้มนึกจินตนาการไปเร่ือยตามกิเลสตณัหา เช่น “วนัน้ี
เรารักษาอโุบสถอดขา้วอดน ้า งดใชส้อยส่ิงของตอ้งหา้ม พรุ่งน้ีหลงัจากออกจากอุโบสถศีล
แลว้ เราจะคิด เค้ียว บริโภคใหห้น าใจ” อุโบสถอยา่งน้ีไม่ก่อใหเ้กิดบุญกศุลมากนกั 
  ๓.๒  นิคัณฐอโุบสถ  อโุบสถท่ีปฏิบติัอยา่งนิครนถ์๘  หมายถึงอโุบสถท่ี
รักษาเหมือนกบัโกหกตวัเอง เหมือนกบัพวกนิครนถช์กัชวนกนัและกนัใหส้ละทรัพยส์มบติั
ทุกอยา่งในวนัอุโบสถ โดยกล่าวา่ “ตวัเองไม่เป็นสมบติัของใคร และไม่มีสมบติัอะไร” แต่
พอพน้วนัอุโบสถกก็ลบัไปครอบครอง บริโภคใชส้อยสมบติัเหล่านั้นตามเดิม  นิคณัฐ
อุโบสถน้ีกไ็ม่ก่อใหเ้กิดบุญกศุลมากนกั 

                                                
   ๘ ค าวา่ “นิครนถ”์ หมายถึงนกับวชนอกพระพทุธศาสนา ท่ีเป็นสาวกของนิครนถนาฏบุตร ปัจจุบนัก็
คือ นกับวชในศาสนาเชน 



 ๑๗ 

  ๓.๓  อริยอโุบสถ  อุโบสถปฏิบติัอยา่งอริยสาวก  หมายถึง การรักษาสิขา
บท ๘ ขอ้ มีการเวน้ขาดจากการฆ่าสตัว ์ เวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์ เวน้ขาดจากการใชท่ี้นอน
สูงและท่ีนอนใหญ่เป็นตน้ ท่ีเรียกวา่รักษา “ศีล ๘“ เคร่งครัดเป็นกรณีพิเศษในวนัอุโบสถ  
อริยอโุบสถน้ีก่อใหเ้กิดบุญกศุลมาก มีอานิสงส์มาก เป็นอุโบสถในพระพทุธศาสนา เรียกวา่ 
“อุโบสถประกอบดว้ยองค ์ ๘” เป็นขอ้ปฏิบติัเพื่อฝึกหดัขดัเกลากิเลสของอุบาสกอุบาสิกา
โดยเฉพาะ 
 นางวิสาขารักษาอริยอโุบสถน้ี นอกจากการรักษาอุโบสถศีลน้ีแลว้ นางวิสาขายงัมี
อธัยาศรัยเมตตาต่อสตัวทุ์กประเภท สมยัหน่ึง ตอนเท่ียงคืน แม่ฬาซ่ึงเป็นแม่มา้อาชาไนยตก
ลูก(คลอดลูก)  นางวิสาขากพ็าพวกคนใชไ้ปดูแลปรนนิบติั   

 

มรดกธรรมจากพระพุทธเจ้า 
 

 ๑.   ทีใ่ดมรัีก ทีน่ั่นมทุีกข์ 
 

 นางวิสาขาถึงจะมีบุตรธิดา หลานและเหลนมาก แมก้ระนั้นกป็ระสงคจ์ะมีใหม้ากข้ึน
ไปอีก สมยัหน่ึง หลานสาวของนางเสียชีวิต นางวิสาขาเขา้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ท่ีโลหปราสาท
ในบุพพาราม กรุงสาวตัถี  พระพทุธเจา้ตรัสถามวา่ตอนหน่ึงวา่ “วิสาขา เธอตอ้งการมีบุตร
และหลานจ านวนเท่ากบัชาวกรุงสาวตัถีหรือ”  นางกราบทูลวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ หม่อมฉนั
ประสงคอ์ยา่งนั้น”พระพทุธเจา้ตรัสใหข้อ้คิดแก่นางวา่ 

วิสาขา ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก ๑๐๐ กมี็ทุกข ์๑๐๐  ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก ๙๐ กมี็ทุกข ์๙๐  
ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก ๘๐ กมี็ทุกข ์๘๐  ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก ๗๐ กมี็ทุกข ์๗๐  ผูมี้ส่ิง
เป็นท่ีรัก ๖๐ กมี็ทุกข ์๖๐ … ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก ๓ กมี็ทุกข ์๓ ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก 
๒ กมี็ทุกข ์๒ ผูมี้ส่ิงเป็นท่ีรัก ๑ กมี็ทุกข ์๑  ผูไ้ม่มีส่ิงเป็นท่ีรัก กไ็ม่มีทุกข ์
ซ่ึงเราเรียกวา่ ผูห้มดความโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี ไม่มีความคบัแคน้ใจ …  

ความโศก ความคร ่าครวญ และความทุกขห์ลากหลายมีในโลกน้ี ยอ่มเกิดมี
ไดเ้พราะอาศยัส่ิงเป็นท่ีรัก  เม่ือไม่มีส่ิงเป็นท่ีรัก ความเศร้าโศกเป็นตน้
เหล่าน้ีกไ็ม่มี 

  ๒.   แม่บ้านยอดกลัยาณี 
 



 ๑๘ 

 สมยัหน่ึง ขณะประทบัอยูท่ี่โลหปราสาทในบุพพาราม กรุงสาวตัถี  พระพทุธเจา้ทรง
แสดงธรรมแก่นางวิสาขา วา่ดว้ยคุณสมบติัของแม่บา้น(มาตุคาม)ท่ีดี ๘ ประการ 
  ๒.๑  ต่ืนก่อน นอนทีหลงัสามี รับใชป้ฏิบติั พดูจาไพเราะ 
  ๒.๒  สกัการะ เคารพ นบัถือ บูชาคนท่ีสามีใหค้วามเคารพ เช่น บิดามารดา 
สมณพราหมณ์  ตอ้นรับคนซ่ึงเป็นท่ีเคารพของสามีดว้ยปัจจยัท่ีอยูท่ี่อาศยัตามฐานะ 
  ๒.๓  ขยนั เฉลียวฉลาด มีความรู้สามารถประยกุตท์  างานไดทุ้กอยา่ง จดัการ
งานบา้น งานถกังานทอ หรือกิจการภายในบา้นอ่ืน ๆ  

  ๒.๔  มอบหมายงานใหท้าส คนใช ้ หรือกรรมการตามความสามารถ เม่ือ
คนเหล่านั้นเป็นไขก้ดู็แลเอาใจใส่ มอบของกินของใชใ้หใ้นโอกาสอนัควร 
  ๒.๕  เกบ็รักษาทรัพย ์ ขา้ว เงิน หรือทองท่ีสามีหามาได ้ ไม่เล่นการพนนั 

ไม่เป็นหวัขโมย ไม่ด่ืมสุรา ไม่ผลาญทรัพยส์มบติั ด ารงฐานะของครอบครัวใหอ้ยูใ่นความ
มัน่คงเสมอ 
  ๒.๖  เป็นอบุาสิกา ใฝ่ใจศึกษาและปฏิบติัธรรม มีศรัทธามัน่คงในพระ
รัตนตรัย คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์  อุปถมัภพ์ระสงฆด์ว้ยปัจจยัส่ีตามสมควรแก่
ฐานะ   
  ๒.๗  รักษาศีล ๕ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย มีวิถี
ชีวิตดีงาม เป็นแบบอยา่งท่ีดีของครอบครัวและสงัคม 

  ๒.๘  มีใจเสียสละ ยนิดีในการเสียสละ ใครกม็าขอได ้ ยนิดีในทาน เปิด
ประตูรอรับผูข้อท่ีมาจากทุกทิศ 
 พระพุทธเจา้ตรัสวา่ แม่บา้น(มาตุคาม)ท่ีมีคุณสมบติั ๘ ประการน้ี หลงัจากตาย ยอ่มไป
เกิดในสวรรค ์ อยูร่่วมกบัพวกเทวดา “มนาปกายกิา”  หมายถึง กลุ่มเทพท่ีมีเสน่ห์เป็นท่ีดึงดูดใจ
ของผูพ้บเห็น  นางวสิาขามีคุณสมบติัเหล่าน้ีครบถว้น  

 พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอีกกณัฑห์น่ึงแก่นางวสิาขา วา่ดว้ยคุณสมบติั ๔ 

ประการของแม่บา้น(มาตุคาม) ผูไ้ดช่ื้อวา่ปฏิบติัเพื่อชยัชนะในโลกน้ี ในปัจจุบนัน้ี  คือ (๑)   

จดัการงานดี   (๒)  สงเคราะห์คนขา้งเคียง (๓)  ปฏิบติัถูกใจสามี  (๔) รักษาทรัพยท่ี์
สามีหามาได ้และทรงแสดงคุณสมบติั ๔ ประการของแม่บา้นผุป้ฏิบติัเพื่อชยัชนะในโลกหนา้ ใน
อนาคต คือ (๑) มีศรัทธา (๒) มีศีล (๓) มีความเสียสละ (๔) มีปัญญา 
     



 ๑๙ 

มรดกธรรมจากบดิา 
 ธนญัชยัเศรษฐีก่อนท่ีจะส่งวิสาขาไปประกอบพิธี “อาวาหมงคล”๙ กบัปุณณวฒัน
กมุาร  ท่ีบา้นมิคารเศรษฐี ในกรุงสาวตัถี ไดเ้ตรียมเคร่ืองอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธิดาทุก
อยา่ง ท่ีส าคญัมี ๒ อยา่ง คือ ส่งกฎุุมพี(คนมัง่คัง่) ๘ คนไปเป็นท่ีปรึกษาของวิสาขา คอยให้
ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาดา้นต่าง ๆ ขณะท่ีวิสาขาอยูใ่นตระกลูสามี  ท่ีส าคญัท่ีสุดประการ
ต่อมากคื็อ ธนญัชยัเศรษฐีไดส้ัง่สอนวิสาขาไว ้๑๐ เร่ือง ดงัน้ี 

 ๑.   ไฟในอย่าน าออก    หมายถึง เร่ืองท่ีไม่ดีภายในครอบครัว เช่น ความผิดพลาด 
ขอ้เสียของคนในครอบครัวสามี อยา่น าออกไปพดูนอกบา้น  ไม่วา่จะเป็นปัญหาจุกจิกหรือ
ปัญหาใหญ่โต ไม่ควรน าออกไปพดูขา้งนอก ไม่ควรใหค้นนอกรับรู้ ควรจดัการใหเ้รียบร้อย
ภายในครอบครัว 
 ๒.  ไฟนอกอย่าน าเข้า   หมายถึง คนบา้นใกลเ้รือนเคียงพดูถึงขอ้เสีย หรือเร่ืองท่ีไม่
ดีของบิดามารดาของฝ่ายสามี อยา่น าเร่ืองท่ีเขานินทานั้นเขา้มาเล่าใหค้รอบครัวสามีรู้ เพราะ
จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ หรือสะใภเ้องจะถูกมองวา่สอดรู้สอดเห็นไม่เขา้เร่ือง 
 ๓.  ควรให้แก่คนทีใ่ห้  หมายถึง  คนทัว่ไปหยบิยมืส่ิงของเคร่ืองใชไ้ปแลว้ เป็นคน
ซ่ือสตัย ์ ไม่คดโกง ส่งคืนใหส่ิ้งของท่ีหยบิยมืไปตามก าหนดเวลา  ควรใหค้วามอนุเคราะห์
แก่คนเหล่านั้นตามฐานะ ควรใหห้ยบิยมืส่ิงของเคร่ืองใชทุ้กคราวท่ีเขามาขอยมื 

 ๔.  ไม่ควรให้แก่คนทีไ่ม่ให้  หมายถึง  คนทัว่ไปหยบิยมืส่ิงของเคร่ืองใชไ้ปแลว้ ไม่
ซ่ือสตัย ์ เป็นคนคดโกง ไม่คืนส่ิงของเคร่ืองใชต้ามก าหนดเวลา ต่อไปไม่ควรใหย้มือีก ไม่
ควรอนุเคราะห์คนเช่นน้ี 

 ๕.  ควรให้ทั้งแก่คนทีใ่ห้และทีไ่ม่ให้  หมายถึง ญาติมิตรท่ียากจนขดัสนหยบิยมื
ส่ิงของเคร่ืองใชไ้ปแลว้ จะส่งคืนใหต้ามก าหนดเวลาหรือไม่กต็าม สมควรท่ีจะอนุเคราะห์ให้
พวกเขายมืทุกคร้ังท่ีมาขอยมื เพราะเป็นญาติมิตร  

                                                
   ๙  ค าวา่ “อาวาหะ” แปลวา่ การพาหญิงมาอยูบ่า้นของตน หมายถึง การแต่งงานท่ีฝ่ายชายจะน า
ฝ่ายหญิงท่ีแต่งงานดว้ยมาอยูบ่า้นของตน   เป็นประเพณีของชาวอินเดียฝ่ายเหนือ    เรียกวา่ “อาวาหมง
คล” คู่กบัค าวา่ “วิวาหมงคล” 
  ค าวา่ “วิวาหะ” แปลวา่ การพาออกไป  หมายถึง การแต่งงานท่ีฝ่ายชายจะตอ้งถูกน าไปอยูท่ี่
บา้นฝ่ายหญิง เป็นประเพณีของชาวอินเดียฝ่ายใต ้ 



 ๒๐ 

 ๖.  ควรน่ังให้เป็นสุข   หมายถึง ควรนัง่ในท่ีไม่กีดขวางบิดามารดาของสามีและสามี 

หรือนัง่ในท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เป็นท่ีเกะกะในเวลาบิดามารดาของสามีและสามีเดินไปมา 
 ๗.  ควรบริโภคให้เป็นสุข  หมายถึง ควรจดัหาอาหารใหบิ้ดามารดาของสามีและ
สามีบริโภคใหพ้อเพยีงอ่ิม าหน าส าราญก่อน สะใภบ้ริโภคภายหลงั 
 ๘.  ควรนอนให้เป็นสุข  หมายถึง   ควรดูแลปรนนิบติับิดามารดาของสามีและสามี
ใหเ้รียบร้อย ใหท่้านเหล่านั้นนอนก่อน สะใภน้อนทีหลงั 
 ๙.  ควรบ าเรอไฟ   หมายถึง ควรดูแลเอาใจใส่บิดามารดาของสามีและสามีไม่ให้
รู้สึกอึดอดัขดัเคือง ควรท าใหท่้านเหล่านั้นมีความสดช่ืนมีชีวิตชีวาเสมอ 
           ๑๐.  ควรนอบน้อมเทวดาภายใน  หมายถึง ควรนอบนอ้มบิดามารดาของ
สามีและสามี เหมือนกบัวา่นอบนอ้มเทวดาภายในเรือน 

  

นางผู้เป็น “มงคล” 
 นางวิสาขามีช่ือเสียงในฐานะ “มีบุตรหลานมาก มีบุตรหลานลว้นไม่มีโรค ไดรั้บยก
ยอ่งวา่เป็นม่ิงมงคล”  เวลาท่ีชาวบา้นมีงานบุญ งานมหรสพ งานฉลอง  พวกชาวบา้นเชิญ
นางวิสาขาไปบริโภคเป็นคนแรกในงานนั้น ๆ  

 นางวิสาขาเปรียบเหมือนส่ิงอนัเป็นบุญตาแก่บุคคลผูพ้บเห็น มีอิริยาบถ ๔ งดงาม
ประชาชนเห็นนางเดินไปวดั(วิหาร)พร้อมดว้ยธิดาและหลานสาว  ถามวา่ “ในหญิงเหล่าน้ี 

คนไหนคือวิสาขา ?”  และเม่ือเห็นนางวิสาขาเดินไปกช่ื็นชมในกิริยาท่าทางอนังดงาม  คิด
อยูใ่นใจวา่ “บดัน้ี ขอจงเดินไปสกัหน่อยเถิด  แม่เจา้เดินของเราเดินไปอยูน่ัน่แหละ งดงาม
ยิง่”  เม่ือเห็นนางยนืกจ็ะคิดวา่ “บดัน้ี ขอจงยนืหน่อยหน่ึงเถิด  แม่เจา้ของเรานอนอยู ่งดงาม
ยิง่” นางวิสาขาเป็นแบบอยา่งท่ีดีงามของบา้นเมือง เป็นปูชนียบุคคลของบา้นเมือง เป็นผูน้ า
ของอบุาสิกา 
 

นางผู้เป็น “มิคารมารดา” 
 สมยัหนึ่ง  นางวิสาขากราบทลูนิมนตพ์ระพทุธเจา้ไปเสวยภตัตาหารท่ีบา้น พวก
นิครนถ(์ชีเปลือย)ทราบขา่ว พากนัลอ้มเรอืนมิคารเศรษฐีไว ้  เมื่อจดัแจงทกุอย่างเสรจ็
เรยีบรอ้ย นางวิสาขาสง่คนไปกราบเรยีนมิคารเศรษฐีเพ่ือใหม้าประเคน(องัคาส)ภตัตาหารแด่
พระพทุธเจา้และภิกษุสงฆ ์



 ๒๑ 

 พวกนิครนถห์า้มไม่ใหมิ้คารเศรษฐีไปเขา้พระพทุธเจา้ เมื่อถวายภตัตาหารเสรจ็ นาง
วิสาขาสง่คนไปกราบเรยีนมิคารเศรษฐีเพ่ือใหม้าฟังธรรม  เศรษฐีเหน็วา่ถา้ไมไ่ปเสียบา้งจะ
เป็นการเสียมรรยาทเกินไป จงึตดัสินใจไปตามค าเชิญของสะใภ ้  พวกนิครนถเ์ห็นวา่เศรษฐี
คงจะไปฟังธรรมแน่ จงึนดัแนะสั่งการใหเ้ศรษฐีนั่งห่าง ๆ พระพทุธเจา้ นั่งอยูค่นละมมุกบั
พระพทุธเจา้ 
 พระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาใหมิ้คารเศรษฐีฟังตามสมควรแก่อปุนิสยั เมื่อ
แสดงธรรมจบ มิคารเศรษฐีบรรลธุรรมเป็นโสดาบนั ศรทัธามั่นคงในพระพทุธศาสนา ตัง้นาง
วิสาขาซึง่เป็นหญิงสะใภไ้วใ้นฐานะเป็น “มารดา”  นางวิสาขาจงึไดช่ื้ออีกอย่างหนึ่งวา่ “มิคาร
มารดา” และเม่ือนางไดต้ัง้บตุรชายคนหนึ่งวา่ “มิคาระ” 
 นางวิสาขาช่ือวา่ท าความดีครบถว้นสมบรูณท์กุฐานะ  ในฐานะเป็นธิดาก็เป็นคน
กตญัญกูตเวที รกัษาตวัดีงามในฐานะเป็นรตันะ(แกว้)ประจ าตระกลู  ในฐานะเป็นสะใภก้็
ปฏิบตัิดแูลบิดามารดาของสามีและสามีมิไดข้าดตกบกพรอ่ง  ในฐานะเป็นสมาชิกชมุชน
บา้นเมืองก็เป็นผูน้  า เป็นปชูนียบคุคล  ท่ีส  าคญัอย่างย่ิง คือในฐานะเป็นอบุาสิกา นางไดท้ า
หนา้ท่ีสืบสานพระพทุธศาสนาในทกุดา้น อปุถมัภบ์  ารุงพระสงฆ ์ ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ใน
วงการพระสงฆใ์นครัง้พทุธกาล ช่วยเผยแผ่พระธรรมในหมู่อบุาสกอบุาสกิา 
 
 

  


