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นางวสิาขาเอตทัคคะในฝ่ายผูเ้ป็นทายกิา 

อธิบายศพัท ์
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วสิาข-, วสิาขะ ๒, วสิาขา [วสิาขะ-] น. ช่ือเดือนท่ี ๖ แห่งจนัทรคติ ตกราวเดือนพฤษภาคม, ถา้ในปีอธิกมาสจะตกราว
เดือนมิถุนายน. (ป.). 
เอตทคัคะ [เอตะ-] น. ผูย้อดเยีย่มในทางใดทางหน่ึงเป็นพิเศษ. (ป.). 
ทายกิา ดู ทายก. 

ทายก [-ยก] น. ผูถ้วายจตุปัจจยัแก่ภิกษุสามเณร, ถา้เป็นเพศหญิงเรียกวา่ ทายกิา. (ป., ส.). 

ทืมา   พจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประวตันิางวสิาขา 

นางวสิาขา เกดิในตระกลูเศรษฐ ีในเมอืงภัททยิะ แควน้อังคะ บดิาชือ่วา่ ธนญชยั  
มารดาชือ่วา่สมุนาเทว ีและปู่ ชือ่เมณฑกเศรษฐ ีขณะทีเ่ธอมอีายอุยูใ่นวยั ๗ ขวบ เป็น
ทีรั่กดจุแกว้ตาดวงใจของเมณฑกะผูเ้ป็นปู่ ย ิง่นัก 

๑. อาย ุ๗ ขวบบรรลโุสดาบัน 
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เมือ่เมณฑกเศรษฐไีดท้ราบขา่ววา่ พระบรมศาสดาพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆจ์ านวนมากก าลัง
เสด็จมาสูเ่มอืงภัททยิะ ทา่นเมณฑกเศรษฐ ีจงึไดม้อบหมายใหเ้ด็กหญงิวสิาขาพรอ้มดว้ย
บรวิาร ออกไปท าการรับเสด็จทีน่อกเมอืง ขณะทีพ่ระพทุธองคป์ระทับพักผอ่นพระอริยิาบถ
อยูนั่น้ เด็กหญงิวสิาขาพรอ้มดว้ยบรวิาร เขา้ไปเฝ้ากราบถวายบังคมแลว้น่ัง ณ ทีอ่ัน
สมควรแกต่น พระพทุธองคท์รงแสดงพระธรรมเทศนาใหพ้วกเธอฟัง เมือ่จบลงก็ไดบ้รรลุ
เป็นพระโสดาบันดว้ยกันทัง้หมด 

 
สว่นเมณฑกเศรษฐ ีเมือ่พระบรมศาสดาเสด็จมาถงึแลว้จงึรบีเขา้ไปเฝ้าไดฟั้งพระธรรม
เทศนาก็ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบันเชน่กัน แลว้กราบทลูอาราธนาพระบรมศาสดาพรอ้มดว้ย
ภกิษุสงฆท์ีต่ดิตามเสด็จทัง้หมดเขา้ไปรับอาหารบณิฑบาต ณ ทีบ่า้นของตนตลอด
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ระยะเวลา ๑๕ วนัทีป่ระทับอยูท่ีภ่ัททยินครนัน้ 
 

สมัย พระเจา้ปเสนทโิกศลแหง่เมอืงสาวัตถ ีและพระเจา้พมิพสิารแหง่เมอืงราชคฤห ์มี
ความเกีย่วขอ้งกันโดยตา่งก็ไดภ้คนิ ี(นอ้งสาว) ของกันและกันมาเป็นมเหส ีแตเ่นือ่งจาก
ในเมอืงสาวตัถขีองพระเจา้ปเสนทโิกศลนัน้ ไมม่เีศรษฐตีระกลูใหญ ่ๆ ผูม้ทีรัพยส์มบัตมิาก
เลย และไดท้ราบวา่ในเมอืงราชคฤหข์องพระเจา้พมิพสิารนัน้ มเีศรษฐผีูม้ทีรัพยส์มบัติ
ขนานนับไมถ่ว้นอยูถ่งึ ๕ คน 

ดังนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศล จงึเสด็จมายังเมอืงราชคฤห ์เขา้เฝ้าพระเจา้พมิพสิารแลว้แจง้
ความประสงคท์ีม่าในครัง้นี ้ก็เพือ่ขอพระราชทานตระกลูเศรษฐใีนเมอืงราชคฤหน์ีไ้ปอยูใ่น
เมอืงสาวตัถสีกัหนึง่ตระกลูพระเจา้พมิพสิารไดส้ดับแลว้ตรัสตอบวา่ “การโยกยา้ยตระกลู
ใหญ ่ๆ เพยีงหนึง่ตระกลูก็เหมอืนกับแผน่ดนิทรดุ”  

แตเ่พือ่รักษาสมัพันธไมตรตีอ่กันไวห้ลังจากทีไ่ดป้รกึษากับอ ามาตยทั์ง้หลายแลว้ เห็น
พอ้งตอ้งกันวา่สมควรยกตระกลูธนญชยัเศรษฐ ีใหไ้ปอยูเ่มอืงสาวตัถกีับพระเจา้ปเสนทิ
โกศ 

 
ธนญชยัเศรษฐไีดข้นยา้ยทรัพยส์มบตัพิรอ้มทัง้บรวิารและสตัวเ์ลีย้งทัง้หลาย เดนิทางสู่

พระนครสาวตัถพีรอ้มกับพระเจา้ปเสนทโิกศล และเมือ่เดนิทางเขา้เขตแควน้ของพระเจา้ป
เสนทโิกศล แลว้  

ขณะทีพั่กคา้งแรมระหวา่งทางกอ่นเขา้เมอืงธนญชยัเศรษฐเีห็นวา่ภมูปิระเทศบรเิวณทีพั่ก
นัน้เป็นชยัภมูเิหมาะสมด ีอกีทัง้ตนเองก็มบีรวิารตดิตามมาเป็นจ านวนมาก ถา้ไปตัง้
บา้นเรอืนภายในเมอืงก็จะคับแคบ จงึขออนุญาตพระเจา้ปเสนทโิกศลกอ่ตัง้บา้นเมอืงลง 
ณ ทีนั่น้ และไดช้ือ่เมอืงใหมน่ีว้า่ “สาเกต” ซึง่อยูห่า่งจากเมอืงสาวตัถ ี๗ โยชน ์

๒. หญงิงามเบญจกัลยาณี 
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ในเมอืงสาวตัถนัีน้ มเีศรษฐตีระกลูหนึง่เป็นทีรู่จั้กกันในชือ่วา่ มคิารเศรษฐ ีมบีตุรชายชือ่ 
ปณุณวฒันกมุาร เมือ่เจรญิวยัสมควรทีจ่ะมภีรรยาไดแ้ลว้ บดิามารดาขอใหเ้ขาแตง่งานเพือ่
สบืทอดวงศต์ระกลู แตเ่ขาเองไมม่คีวามประสงคจ์ะแตง่เมือ่บดิามารดารบเรา้มากขึน้ เขา
จงึหาอบุายเลีย่งโดยบอกแกบ่ดิามารดาวา่ ถา้ไดห้ญงิทีม่คีวามงามครบทัง้ ๕ อยา่ง ซึง่
เรยีกวา่ เบญจกัลยาณี แลว้จงึจะยอมแตง่งาน 
 
เบญจกัลยาณี ความงามของสตร ี๕ อยา่ง คอื 
๑. เกสกลฺยาณ  ผมงาม คอื หญงิทีม่ผีมยาวถงึสะเอวแลว้ปลายผมงอนขึน้ 
๒. มงฺสกลฺยาณ  เนือ้งาม คอืหญงิทีม่รีมิฝีปากแดงดจุผลต าลงึสกุและเรยีบชดิสนทิกันด ี
๓. อฏฺฐกิลฺยาณ  กระดกูงาม คอืหญงิทีม่ฟัีนสขีาวประดจุสงัข ์และเรยีบเสมอกนั 
๔. ฉวกิลฺยาณ  ผวิงาม คอืหญงิทีม่ผีวิงามละเอยีด ถา้ด าก็ด าดังดอกบัวเขยีว ถา้ขาวก็ขาว
ดังดอกกรรณกิา 
๕. วยกลฺยาณ  วยังาม คอื หญงิทีแ่มจ้ะคลอดบตุรถงึ ๑๐ ครัง้ ก็ยังคงสภาพรา่งกายสาว
สวยดจุคลอดครัง้เดยีว  

บดิามารดาเมือ่ไดฟั้งแลว้จงึใหเ้ชญิพราหมณ์ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นอติถ ีลักษณะมาถามวา่  
หญงิผูม้คีวามงามดังกลา่วนีม้หีรอืไม ่เมือ่พวกพราหมณ์ตอบวา่ม ีจงึสง่พราหมณ์เหลา่นัน้ออก
เทีย่วแสวงหาตามเมอืงตา่ง ๆ พรอ้มทัง้มอบพวงมาลัยและเครือ่งทองหมัน้ไปดว้ย 

๓. ชน ๔ พวกเมือ่ว ิง่จะดไูมง่าม 

 
พวกพราหมณ์เทีย่วแสวงหาไปตามเมอืงตา่ง ๆ ทัง้เมอืงเล็กเมอืงใหญ่ จนมาถงึเมอืง 
สาเกต ไดพ้บนางวสิาขามลีักษณะภายนอกถกูตอ้งตามต าราอติถ ีลกัษณะครบทกุ
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ประการ ขณะทีน่างพรอ้มทัง้หญงิบรวิารออกมาเทีย่วเลน่น ้ากันทีท่า่น ้า ขณะนัน้ฝนตก
ลงมาอยา่งหนัก หญงิบรวิารทัง้หลายพากันวิง่หลบหนฝีนเขา้ไปในศาลา แตน่าง
วสิาขายังคงเดนิดว้ยอาการปกต ิท าใหพ้วกพราหมณ์ทัง้หลายรูส้กึแปลกใจประกอบ
กับตอ้งการจะเห็นลักษณะฟันของนาง ดว้ยจงึถามนางวา่ “ท าไม เธอจงึไมว่ ิง่หลบหนี
ฝนเหมอืนกับหญงิอืน่ ๆ 

” นางวสิาขาตอบวา่ ชน ๔ พวกเมือ่ว ิง่จะดไูมง่ามไดแ้ก ่
๑. พระราชา ผูท้รงประดับดว้ยเครือ่งอาภรณ์พรอ้มสรรพ 
๒. บรรพชติ ผูค้รองผา้กาสาวพัสตร ์
๓. สตร ีผูช้ ือ่วา่เป็นหญงิทัง้หลาย นอกจากจะดไูมง่านแลว้ถา้เกดิอบุัตเิหตจุน 
เสยีโฉม หรอืพกิาร จะท าใหเ้สือ่มเสยีและหมดคณุคา่ 
๔. ชา้งมงคล ตัวประดับดว้ยเครือ่งอาภรณ์ส าหรับชา้ง 

 
พวกพราหมณ์ไดเ้ห็นปัญญาอันชาญฉลาด และคณุสมบัต ิเบญจกัลยาณี ครบทกุ
ประการ 
แลว้ จงึขอใหน้างพาไปทีบ่า้นเพือ่ท าการสูข่อตอ่พอ่แมต่ามประเพณี เมือ่สอบถามถงึ
ชาตติระกลูและทรัพยส์มบัตก็ิทราบวา่ มเีสมอกัน จงึสวมพวงมาลัยทองใหน้างวสิาขา
เป็นการหมัน้หมายและก าหนดวนัววิาหมงคลธนญชยัเศรษฐ ีไดส้ัง่ใหช้า่งทองท า
เครือ่งประดับ ชือ่ มหาลดาปสาธน์ เพือ่มอบใหแ้กล่กูสาว ซึง่เป็นเครือ่งประดับชนดิ
พเิศษ เป็นชดุยาวตดิตอ่กนัตัง้แต ่ศรีษะจรดปลายเทา้ ประดับดว้ยเงนิทองและรัตน
อันมคีา่ถงึ ๙ โกฏกิหาปณะ คา่แรงฝีมอืชา่งอกี ๑ แสน เป็นเครือ่งประดับทีห่ญงิอืน่ ๆ 
ไมส่ามารถจะประดับไดเ้พราะมนี ้าหนักมาก  

นอกจากนี ้ธนญชยัเศรษฐ ียังไดม้อบทรัพยส์นิเงนิทองของใชต้า่ง ๆ รวมทัง้ขา้ทาส
บรวิารและฝงูโคอกีจ านวนมากมายมหศาล อกีทัง้สง่กฏุมุพผีูม้คีวามช านาญพเิศษดา้น
ตา่ง ๆ ไปเป็นทีป่รกึษาดแูลประจ าตัวอกี ๘ นายดว้ย 

๔. ธนญชยัเศรษฐใีหโ้อวาทลกูสาว 
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กอ่นทีน่างวสิาขาจะไปสูต่ระกลูของสาม ีธนญชยัเศรษฐไีดอ้บรมมารยาทสมบัตขิอง  
กลุสตรผีูจ้ะไปสูต่ระกลูของสาม ีโดยใหโ้อวาท ๑๐ ประการ เป็นแนวปฏบิัต ิคอื 
 

โอวาทขอ้ที ่๑ ไฟในอยา่น าออก หมายความวา่ อยา่น าความไมด่ขีองพอ่ผัวแมผ่ัวและ
สามอีอกไปพดูใหค้นภายนอกฟัง 

โอวาทขอ้ที ่๒ ไฟนอกอยา่น าเขา้ หมายความวา่ เมือ่คนภายนอกต าหนพิอ่ผัวแมผ่ัวและ
สามอียา่งไร อยา่น ามาพดูใหค้นในบา้นฟัง 

โอวาทขอ้ที ่๓ ควรใหแ้กค่นทีใ่หเ้ทา่นัน้ หมายความวา่ ควรใหแ้กค่นทีย่มืของไปแลว้แลว้
น ามาสง่คนื 
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โอวาทขอ้ที ่๔ ไมค่วรใหแ้กค่นทีไ่มใ่ห ้หมายความวา่ ไมค่วรใหแ้กค่นทีย่มืของไปแลว้ 
แลว้ไมน่ ามาสง่คนื 

โอวาทขอ้ที ่๕ ควรใหทั้ง้แกค่นทีใ่หแ้ละไมใ่ห ้หมายความวา่ เมือ่มญีาตมิติรผูย้ากจนมา
ขอความชว่ยเหลอืพึง่พาอาศัย เมือ่ใหไ้ปแลว้จะใหค้นืหรอืไมใ่หค้นื ก็ควรให ้
โอวาทขอ้ที ่๖ พงึน่ังใหเ้ป็นสขุ หมายความวา่ ไมน่ั่งในทีก่ดีขวางพอ่ผัว แมผ่ัวและสามี
โอวาทขอ้ที ่๗ พงึนอนใหเ้ป็นสขุ หมายความวา่ ไมค่วรนอนกอ่นพอ่ผัวแมผ่ัวและสามี
โอวาทขอ้ที ่๘ พงึบรโิภคใหเ้ป็นสขุ หมายความวา่ ควรจัดใหพ้อ่ผัว แมผ่ัวและสามบีรโิภค
แลว้ ตนจงึบรโิภคภายหลัง 
โอวาทขอ้ที ่๙ พงึบ าเรอไฟ หมายความวา่ ใหม้คีวามส านกึอยูเ่สมอวา่ พอ่ผัว แมผ่ัวและ
สามเีป็นเหมอืงกองไฟ และพญานาคทีจ่ะตอ้งบ ารงุดแูล 
โอวาทขอ้ที ่๑๐ พงึนอบนอ้มเทวดาภายใน หมายความวา่ ใหม้คีวามส านกึอยูเ่สอมวา่ พอ่
ผัว แมผ่ัว และสามเีป็นเหมอืนเทวดาทีจ่ะตอ้งใหค้วามนอบนอ้ม 

๕.อานสิงสข์องการท าบญุแลว้แถม 
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ธนญชยัเศรษฐ ีใหเ้วลาถงึ ๔ เดอืนในการเตรยีมทรัพยส์มบัตเิพือ่มอบใหแ้กน่างวสิาขา  
ส าหรับใชส้อยเมือ่ไปอยูใ่นตระกลูของสาม ีเฉพาะเครือ่งประดับมหาลดาปสาธนเ์พยีง
อยา่งเดยีวก็ใชเ้วลาท าถงึ ๔ เดอืน เชน่กัน เมือ่ถงึก าหนดนางวสิาขาไดอ้อกเดนิทางไปยัง
ตระกลูของสาม ีพรอ้มดว้ยขา้ทาสบรวิารทรัพยส์นิเงนิทองของใชอ้เนกอนันต ์และโค
กระบอือกีมากมายมหาศาล ทีบ่ดิาจัดการมอบให ้

 
แมก้ระนัน้ โคกระบอืทีอ่ยูใ่นคอกยังท าลายคอกวิง่ออกตามขบวนของนางวสิาขาไปอกี 
จ านวนมาก ทัง้นีด้ว้ยอานสิงสแ์หง่การท าบญุถวายทานทีน่างท าไวใ้นอดตีชาต ิคอื ในครัง้
ทีน่างวสิาขาเดมิเป็นธดิาของพระเจา้กกิ ิครัง้พระพทุธเจา้พระนามวา่กัสสปะ นางไดถ้วาย
อาหารแกพ่ระภกิษุสามเณรเป็นประจ า และทัง้ ๆ ทีพ่ระภกิษุสามเณรกลา่ววา่ “พอแลว้ ๆ” 
ก็ยังตรัสวา่ “พระคณุเจา้สิง่นีอ้รอ่ย สิง่นีน่้าฉัน” แลว้ก็ถวายเพิม่ขึน้อกี ดว้ยอานสิงสแ์หง่
การถวายเพิม่นี ้บันดาลใหโ้คเหลา่นัน้แมจ้ะมคีนหา้มมคีอกกัน้อยูก็่ยังโดดออกจากคอกวิง่
ตาม ขบวนของนางวสิาขาไปอกีจ านวนมาก 

๖.นางวสิาขาต าหนพิอ่ผัว 
เมือ่นางวสิาขา เขา้มาสูต่ระกลุของสามแีลว้ เพราะความทีเ่ป็นผูไ้ดรั้บการอบรมสัง่สอน 
เป็นอยา่งดตีัง้แตว่ยัเด็ก และเป็นผูม้สีตปัิญญาเฉลยีวฉลาด มนี ้าใจเจรจาไพเราะ ใหค้วาม
เคารพผูท้ีม่วียัสงูกวา่ตน จงึเป็นทีรั่กใครแ่ละชอบใจของคนท่ัวไป ยกเวน้มคิารเศรษฐขีอง
สาม ีซึง่มจีติฝักใฝ่ในนักบวชอเจลกชเีปลอืย โดยใหค้วามเคารพนับถอืวา่เป็นพระอรหันต ์
และนมินตใ์หม้าบรโิภคโภชนาหารทีบ่า้นของตนแลว้ สัง่ใหค้นไปตามนางวสิาขามาไหว ้
พระอรหันต ์และใหม้าชว่ยจัดเลีย้งอาหารแกอ่เจลกชเีปลอืยเหลา่นัน้ดว้ย 

 
นางวสิาขา ผูเ้ป็นพระอรยิสาวกิาชัน้โสดาบันพอไดย้นิค าวา่ อรหันต ์ก็รูส้กึปีตยินิดรีบี 
มายังเรอืนของมคิารเศรษฐ ีแตพ่อไดเ้ห็นอเจลกชเีปลอืย ก็ตกใจจงึกลา่ววา่ “ผูไ้มม่คีวาม
ละอาย เหลา่นี ้จะเป็นพระอรหันตไ์มไ่ด”้ พรอ้มทัง้กลา่วตเิตยีนมคิารเศรษฐแีลว้กลับทีอ่ยู่
ของตน 

ตอ่มาอกีวนัหนึง่ ขณะทีม่คิารเศรษฐกี าลังบรโิภคอาหารอยู ่โดยมนีางวสิาขาคอย 
ปรนนบิัตอิยูใ่กล ้ๆ ไดม้พีระเถระเทีย่วบณิฑบาตผา่นมาหยดุยนืทีห่นา้บา้นของมคิาร
เศรษฐ ีนางวสิาขาทราบดวีา่เศรษฐแีมจ้ะเห็นพระเถระแลว้ก็ท าเป็นไมเ่ห็น นางจงึกลา่วกับ
พระเถระวา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้ไปขา้งหนา้กอ่นเถดิ ทา่นเศรษฐกี าลังบรโิภคของเกา่อยู่” 
 

เศรษฐ ีไดฟั้งดังนัน้แลว้จงึโกรธเป็นทีส่ดุ หยดุบรโิภคอาหารทันทแีลว้สัง่ใหบ้รวิารมา 
จับและขบัไลน่างวสิาขาใหอ้อกจากบา้นไป แตก็่ไมม่ใีครกลา้เขา้มาจับนางวสิาขาขอ
ชีแ้จงแกก่ฎุมุพ ี๘ นายทีค่ณุพอ่ไดส้ง่มาชว่ยดแูลนางกอ่น และเมือ่มคิารเศรษฐใีหค้นไป
เชญิกฎุมุพมีาแลว้แจง้โทษของนางวสิาขาใหฟั้ง ซึง่นางก็แกด้ว้ยค าวา่ “ทีด่ฉัินกลา่วอยา่ง
นัน้ หมายถงึ มคิารเศรษฐบีดิาของสามกี าลังบรโิภคบญุเกา่อยู ่มใิชบ่รโิภคของบดูเน่า
อยา่งทีเ่ขา้ใจ” กฎุมุพทัีง้ ๘ จงึกลา่วกับเศรษฐวีา่ “เรือ่งนีน้างวสิาขาไมม่คีวามผดิ” 

๗.พอ่ผัวยกยอ่งนางวสิาขาในฐานะมารดา 
เมือ่มคิารเศรษฐ ีฟังค าชีแ้จงของลกูสะใภแ้ลว้ก็หายโกรธขดัเคอืง และกลา่วขอโทษนาง  
พรอ้มทัง้อนุญาตใหน้างนมินตพ์ระบรมศาสดาพรอ้มภกิษุสงฆม์ารับอาหารบณิฑบาตใน 
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เรอืนของตน ขณะทีน่างวสิาขาจัดถวายภัตตาหารแดพ่ระบรมศาสดาและภกิษุสงฆอ์ยูนั่น้ 
ก็ไดใ้หค้นไปเชญิมคิารเศรษฐมีารว่มถวายภัตตาหารดว้ย แตเ่ศรษฐเีมือ่มาแลว้ไมก่ลา้ที่
ออกไปสูท่ีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระศาสดา เพราะไมม่ศีรัทธาเลือ่มใสจงึแอบน่ังอยูห่ลังมา่น  

เมือ่เสร็จภัตกจิแลว้พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา สว่นมคิารเศรษฐแีมจ้ะหลบ
อยูห่ลังมา่นก็มโีอกาสไดฟั้งธรรมดว้ยจนจบ และไดส้ าเร็จเป็นพระโสดาบันบคุคลในพทุธ
ศาสนาเป็นสมัมาทฎิฐบิคุคลตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา 

ทันใดนัน้ มคิารเศรษฐไีดอ้อกมาจากหลังมา่นแลว้ตรงเขา้ไปหานางวสิาขาใชป้ากดดูถัน
ของลกูสะใภ ้และประกาศใหไ้ดย้นิท่ัวกัน ณ ทีนั่น้วา่ “ตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นตน้ไปขอเธอจงเป็น
มารดาของขา้พเจา้” และตัง้แตนั่น้มานางวสิาขาก็ไดน้ามวา่ “มคิารมารดา” คนท่ัวไปนยิม
เรยีกนางวา่ “วสิาขามคิารมารดา” 

๘.คณุสมบัตพิเิศษประจ าตัวนางวสิาขา 
ในบรรดาอบุาสกิาทัง้หลาย นางวสิาขานับวา่เป็นผูม้บีญุสัง่สมมาตัง้แตอ่ดตีชาตมิากเป็น 
พเิศษกวา่อบุาสกิาคนอืน่ ๆ หลายประการ เชน่ 

 
๑. ลักษณะของผูม้วียังาม คอื แมว้า่นางจะมอีายมุาก มลีกูชาย-หญงิ ถงึ ๒๐ คน ลกู 
เหลา่นัน้แตง่งานมลีกูอกีคนละ ๒๐ คน นางก็มหีลานนับได ้๔๐๐ คน หลานเหลา่นัน้
แตง่งานมลีกูอกีคนละ ๒๐ คน นางวสิาขามเีหลนนับได ้๘๐๐๐ คน ดังนัน้ คนจ านวน 
๘๔๒๐ คน มตีน้ก าเนดิมาจากนางวสิาขา นางมอีายยุนืไดเ้ห็นหลานไดเ้ห็นเหลนทกุคน 
แมน้างมอีายถุงึ ๑๒๐ ปี แตข่ณะเมือ่นางน่ังอยูใ่นกลุม่ของลกู หลาน เหลน นางจะมี
ลักษณะวยัใกลเ้คยีงกับคนเหลา่นัน้ คนพวกอืน่จะไมส่ามารถทราบไดว้า่นางวสิาขาคอืคน
ไหน แตจ่ะสงัเกตไดเ้มือ่เวลาจะลกุขึน้ยนื ธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลกุไดทั้นท ีแตส่ าหรับคน
แกจ่ะตอ้งใชม้อืยันพืน้ชว่ยพยงุกาย และจะยกกน้ขึน้กอ่น น่ันแหละจงึจะทราบวา่นาง
วสิาขาคอืคนไหน 
 

๒. นางมกี าลังมากเทา่กับชา้ง ๕ เชอืกรวมกัน ครัง้หนึง่พระราชามพีระประสงคจ์ะ 
ทดลองก าลังของนาง จงึรับสัง่ใหป้ลอ่ยชา้งพลายตัวทีม่กี าลังมากเพือ่ใหว้ ิง่ชนนางวสิาขา 
นางเห็นชา้งวิง่ตรงเขา้มา จงึคดิวา่ “ถา้รับชา้งนีด้ว้ยมอืขา้งเดยีวแลว้ผลักไป ชา้งก็จะเป็น
อันตรายถงึชวีติ เราก็จะเป็นบาป ควรจะรักษาชวีติชา้งไวจ้ะดกีวา่” นางจงึใชน้ิว้มอืเพยีง
สองนิว้จับชา้งทีง่วงแลว้เหวีย่งไปปรากฏวา่ชา้งถงึกับลม้กลิง้แตไ่มเ่ป็นอันตราย 
 

ดว้ยคณุสมบัตดิังกลา่วนีช้นทัง้หลายเมือ่ขจัดงานมงคลในบา้นเรอืนของตนจงึพา กันเชญิ 
นางวสิาขาใหไ้ปเป็นประธานในงาน มอบใหน้างเป็นผูน้ าในพธีตีา่ง ๆ แมแ้ตอ่าหารก็ให ้
นางทานกอ่น เพือ่ความเป็นสริมิงคล จนนางวสิาขาไมม่เีวลาดแูลปฏบิัตพิระภกิษุทีม่าฉัน
ในบา้นของตน ตอ้งมอบใหล้กู ๆ หลาน ๆ ด าเนนิการให ้

๙.นางวสิาขารอ้งไหอ้าลัยหลาน 
สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระวหิารบพุพาราม ซึง่นางวสิาขาเป็นผูส้รา้ง 
ถวายใกลก้รงุสาวตัถ ีขณะนัน้หลานสาวชือ่วา่สทัุตตผีูเ้ป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจอยา่งยิง่ของ
นางได ้ถงึแกก่รรมลง ท าใหน้างเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งไหร้ าพันถงึหลานรัก เขา้ไปเฝ้าพระผู ้
มพีระภาคทัง้ ๆ ทีก่ าลังรอ้งไหอ้ยูด่ว้ยพระพทุธองคต์รัสถามเหตแุหง่ความเศรา้ ทรงทราบ
โดยตลอดแลว้ จงึตรัสถามวา่ 
 



“ดกูอ่นวสิาขา ในพระนครสาวตัถนีี ้เธอตอ้งการบตุรหลานสกักีค่น ?” 

 
“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคต์อ้งการบตุรหลานในพระนครนีทั้ง้หมด พระเจา้ขา้” 

 
“ดกูอ่นวสิาขา ก็ในพระนครสาวตัถนีี ้มคีนตายวนัละเทา่ไร ?” 

 
“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในพระนครสาวตัถนีี ้มคีนตายวนัละ ๑ คนบา้ง ๒ คนบา้ง ถงึวนั 
ละ ๑๐ คนบา้ง พระเจา้ขา้” 

 
“ดกูอ่นวสิาขา ถา้คนเหลา่นัน้เป็นบตุรหลานของเธอจรงิ เธอก็คงมหีนา้เปียกชุม่ดว้ยน ้า 
ตาโดยไมม่วีนัแหง้เหอืด วสิาขา คนในโลกนี ้ผูใ้ดมสี ิง่เป็นทีรั่ก ๑๐๐ ผูนั้น้ก็จะมทีกุขถ์งึ 
๑๐๐ ผูใ้ดมสี ิง่เป็นทีรั่ก ๕๐ ผูนั้น้ก็จะมทีกุขถ์งึ ๕๐ เชน่กัน 

 
“ดกูอ่นวสิาขา เราขอบอกเธอวา่ ความทกุข ์ความเศรา้โศก ความพไิรร าพัน ทีค่นทัง้ 
หลายประสบกันอยูใ่นโลกนี ้ก็เพราะอาศัยสตัวห์รอืสงัขารอันเป็นทีรั่ก ถา้ไมม่สีตัวห์รอืสตัว์
อันเป็นทีรั่กแลว้ ความทกุข ์ความเศรา้โศก ความพไิรร าพันเหลา่นัน้ก็ไมม่ ีผูนั้น้ก็จะมแีต่
ความสขุ  
 

ดังนัน้ ผูป้รารถนาความสขุใหก้ับตนเอง ก็ไมค่วรท าสตัวห์รอืสงัขารใหเ้ป็นทีรั่ก” 
นางวสิาขา เมือ่ไดฟั้งพระพทุธด ารัสตรัสสอนจบลงแลว้ ก็คลายจากความเศรา้โศก แต ่
เพราะความทีน่างมลีกูหลานหลายคน ซึง่ตอ่จากนัน้อกีไมน่านนักหลานสาวอกีคนหนึง่ ที่
นางไดม้อบหมายหนา้ทีก่ารปฏบิัตดิแูลพระภกิษุสงฆซ์ ึง่นมินตม์าฉันทีบ่า้นเป็นประจ า ก็ได ้
ถงึแกค่วามตายลงอกี นางวสิาขาก็ตอ้งเสยีน ้าตาร ่าไหด้ว้ยความรักความอาลัยตอ่
หลานสาวเป็นครัง้ที ่สอง และพระพทุธองคก็์ทรงเทศนาโปรดนางใหค้ลายความเศรา้โศก
ลงดจุเดยีวกับครัง้กอ่น 

๑๐.นางวสิาขาสรา้งวดั 
โดยปกตนิางวสิาขาจะไปวดัวนัละ ๒ ครัง้ คอื เชา้-เย็น และเมือ่ไปก็จะไมไ่ปมอืเปลา่ ถา้ 
ไปเวลาเชา้ก็จะมขีองเคีย้วของฉันเป็นอาหารไปถวายพระ ถา้ไปเวลาเย็นก็จะถอืน ้าปานะ
ไปถวาย เพราะนางมปีกตทิ าอยา่งนีเ้ป็นประจ า จนเป็นทีท่ราบกันดทัีง้พระภกิษุสามเณร 
และอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย แมน้างเองก็ไมก่ลา้ทีจ่ะไปวดัดว้ยมอืเปลา่ ๆ เพราะละอาย
ทีพ่ระภกิษุหนุ่มสามเณรนีอ้ยตา่งก็จะมองดทูีม่อืวา่นางถอือะไรมา 

 และกอ่นทีน่างจะออกจากวดักลับบา้น นางจะเดนิเยีย่มเยอืนถามไถค่วามสขุ ความทกุข ์
และความประสงคข์องพระภกิษุสามเณร และเยีย่มภกิษุไขจ้นท่ัวถงึทกุ ๆ องคก์อ่นแลว้จงึ
กลับบา้น 
 

วนัหนึง่เมือ่นางมาถงึวดั นางไดถ้อดเครือ่งประดับมหาลดาปสาธน์ มอบใหห้ญงิสาวผู ้
ตดิตามถอืไว ้เมือ่เสร็จกจิการฟังธรรมและเยีย่มเยอืนพระภกิษุสามเณรแลว้ ขณะเดนิกลับ
บา้นนางไดบ้อกใหห้ญงิรับใชส้ง่เครือ่งประดับให ้แตห่ญงิรับใชล้มืไวท้ีศ่าลาฟังธรรม นาง
จงึใหก้ลับไปน ามา  



แตส่ัง่วา่ถา้พระอานนทเ์ก็บรักษาไวก็้ไมต่อ้งเอาคนืมาใหม้อบถวายทา่นไปเลย เพราะนาง
คดิวา่จะไมป่ระดับเครือ่งประดับทีพ่ระคณุเจา้ถกูตอ้งสมัผัสแลว้ ซึง่พระอานนทท์า่นก็มักจะ
เก็บรักษาของทีอ่บุาสกอบุาสกิาลมืไวเ้สมอ และก็เป็นไปตามทีน่างคดิไวจ้รงิ ๆ แตน่างก็
กลับคดิไดอ้กีวา่ “เครือ่งประดับนีม้ปีระโยชนแ์กพ่ระเถระ”  

ดังนัน้นางจงึขอรับคนืมาแลว้น าออกขายในราคา ๙ โกฏ ิกับ ๑ แสนกหาปณะ ตามราคา
ทนุทีท่ าไว ้แตก็่ไมม่ผีูใ้ดมทีรัพยพ์อทีจ่ะซือ้ไวไ้ด ้นางจงึซือ้เอาไวเ้อง ดว้ยการน าทรัพย์
เทา่จ านวนนัน้มาซือ้ทีด่นิและวสัดกุอ่สรา้งด าเนนิการสรา้งวดัถวายเป็นพระอารามประทับ
ของพระบรมศาสดา และเป็นทีอ่ยูอ่าศัยจ าพรรษาของพระภกิษุสงฆส์ามเณร  

พระบรมศาสดารับสัง่ใหพ้ระมหาโมคคัลลานะ เป็นผูอ้ านวยการดแูลการกอ่สรา้ง ซึง่มี
ลักษณะเป็นปราสาท ๒ ชัน้ มหีอ้งส าหรับพระภกิษุพักอาศัยชัน้ละ ๕๐๐ หอ้ง โดยใชเ้วลา
ในการกอ่สรา้งถงึ ๙ เดอืน และเมือ่ส าเร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ไดน้ามวา่ “พระวหิารบพุพาราม” 

๑๑.เพราะพระเปลอืยกายจงึถวายผา้อาบน ้าฝน 
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โดยปกตนิางวสิาขา จะกราบทลูอาราธนาพระพทุธองคพ์รอ้มดว้ยภกิษุสงฆม์าเสวยและ 
ฉันภัตตาหารทีบ่า้นของนางเป็นประจ า เมือ่การจัดเตรยีมภัตตาหารเสร็จเรยีบรอ้ยพรอ้มแลว้ ก็
จะใหส้าวใชไ้ปกราบทลูอาราธนาพระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆใ์หเ้สด็จไปยังบา้นของ นาง 
วนัหนึง่ สาวใชไ้ดม้าตามปกตเิหมอืนทกุวนั แตว่นันัน้มฝีนตกลงมาพระสงฆทั์ง้หลาย จงึ 
พากันเปลอืยกายอาบน ้าฝน เมือ่สาวใชม้าเห็นเขา้ก็ตกใจเพราะความทีต่นมปัีญญานอ้ยคดิวา่
เป็นนักบวชชเีปลอืย จงึรบีกลับไปแจง้แกน่างวสิาขาวา่ 

 
“ขา้แตแ่มเ่จา้ วนันีท้ีว่ดัไมม่พีระอยูเ่ลย เห็นมแีตช่เีปลอืยแกผ้า้อาบน ้า กันอยู”่ 
นางวสิาขาไดฟั้งค าบอกเลา่ของสาวใชแ้ลว้ ดว้ยความทีน่างเป็นพระอรยิบคุคลชัน้ 
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โสดาบัน เป็นมหาอบุาสกิา เป็นผูม้ปัีญญาศรัทธาเลือ่มใส มคีวามใกลช้ดิกับพระภกิษุสงฆ ์จงึ 
ทราบ เหตกุารณ์โดยตลอดวา่ พระบรมศาสดาทรงอนุญาตใหพ้ระภกิษุมผีา้ส าหรับใชส้อย 
เพยีง ๓ ผนื คอื ผา้จวีรส าหรับหม่ ผา้สงัฆาฎสิ าหรับหม่ซอ้น และผา้สบงส าหรับนุ่ง  

ดังนัน้เมือ่เวลาพระภกิษุจะอาบน ้าจงึไมม่ผีา้ส าหรับผลัดอาบน ้า ก็จ าเป็นตอ้งเปลอืยกาย
อาบน ้าอาศัยเหตนุี ้เมือ่พระบรมศาสดาเสด็จมาประทับทีบ่า้นและเสร็จภัตกจิแลว้ นางวสิาขา 
จงึไดเ้ขา้ไปกราบทลูขอพร เพือ่ถวายผา้อาบน ้าฝนแกพ่ระภกิษุสงฆ ์พระพทุธองคป์ระทาน
อนุญาตตามทีข่อนัน้ และนางวสิาขาก็เป็นบคุคลแรกทีไ่ดถ้วายผา้อาบน ้าฝนแกพ่ระภกิษุสงฆ ์

๑๒.พระภกิษุคดิวา่นางเป็นบา้ 
นางวสิาขา ไดช้ือ่วา่เป็นมหาอบุาสกิาผูย้ ิง่ใหญ ่เป็นยอดแหง่อปัุฏฐายกิา ทะนุบ ารงุพระ 
พทุธศาสนาดว้ยวตัถจุตปัุจจัยไทยทานตา่ง ๆ ทัง้ทีถ่วายเป็นของสงฆส์ว่นรวม และถวายเป็น
ของสว่นบคุคลคอืแกพ่ระภกิษุแตล่ะองค ์ๆ การท าบญุของนางนับวา่ครบถว้นทกุประการตาม
หลักบญุกริยิาวตัถ ุดังค าทีน่างเปลง่อทุานในวนัฉลองวหิาร คอื วดับพุพาราม ทีน่างสรา้งถวาย
นัน้ดว้ยค าวา่ 

 
“ความปรารภนาใด ๆ ทีเ่ราตัง้ไวใ้นกาลกอ่น ความปรารถนานัน้ ๆ ทัง้หมดของเราได ้
ส าเร็จเสร็จสิน้สมบรูณ์ทกุประการแลว้ความปรารถนาเหลา่นัน้ คอื 

 
๑. ความปรารถนาทีจ่ะสรา้งปราสาทฉาบดว้ยปนูถวายเป็นวหิารทาน 
๒. ความปรารถนาทีจ่ะถวายเตยีง ตั่ง ฟกู หมอน และเสนาสนภัณฑ ์
๓. ความปรารถนาทีจ่ะถวายสลากภัตเป็นโภชนาทาน 
๔. ความปรารถนาทีจ่ะถวายผา้กาสาวพัสตร ์ผา้เปลอืกไม ้ผา้ฝ้าย เป็น จวีรทาน 
๕. ความปรารถนาทีจ่ะถวายเนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย เป็นเภสชัทาน 

ความปรารถนาเหลา่นัน้ของนางวสิาขาส าเร็จครบถว้นทกุประการ สรา้งความเอบิอิม่ใจ 
แกน่างยิง่นัก นางจงึเดนิเวยีนรอบปราสาทอันเป็นวหิารทานพรอ้มทัง้เปลง่อทุานดังกลา่ว 
พระภกิษุทัง้หลายไดเ้ห็นกริยิาอาการของนางวสิาขาแลว้ ตา่งก็รูส้กึประหลาดใจ ไม ่
ทราบวา่เกดิอะไรขึน้กับนาง  

จงึพรอ้มใจกันเขา้ไปกราบทลูถามพระบรมศาสดาวา่ 
“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิตัง้แตไ่ดพ้บเห็นและรูจั้กนางวสิาขาก็เป็นเวลานานพวก ขา้พระ 
องคทั์ง้หลาย ไมเ่คยเห็นนางขบัรอ้งเพลงและแสดงอาการอยา่งนีม้ากอ่นเลย 

แตว่นันี้ นางอยูใ่นทา่มกลางการแวดลอ้มของบรรดาบตุรธดิาและหลาน ๆ ไดเ้ดนิเวยีนรอบ
ปราสาทและบน่พมึพ าคลา้ยกับรอ้งเพลง เขา้ใจวา่ดขีองนางคงจะก าเรบิ หรอืไมน่างก็คงจะ
เสยีจรติไปแลว้หรอือยา่งไร พระเจา้ขา้ ?” 
 

พระพทุธองคต์รัสแกภ่กิษุเหลา่นัน้วา่ 
“ภกิษุทัง้หลาย ธดิาของเรามไิดข้บัรอ้งเพลงหรอืเสยีจรติอยา่งทีพ่วกเธอเขา้ใจหรอก แตท่ี ่
ธดิาของเราเป็นอยา่งนัน้ก็เพราะความปีตยินิดทีีค่วามปรารถนาของตนทีต่ัง้ไว ้นัน้ส าเร็จลลุว่ง 
สมบรูณ์ทกุประการ นางจงึเดนิเปลง่อทุานออกมาดว้ยความอิม่เอมใจดว้ยเหตทุีน่างวสิาขาได ้
อปุถัมภบ์ ารงุพระภกิษุสงฆ ์และไดถ้วายวตัถจุตปัุจจัยในพระพทุธศาสนาเป็นจ านวนมาก  



ดังกลา่วมา พระผูม้พีระภาคจงึไดท้รงประกาศยกยอ่งนางในต าแหน่งเอตทัคคะเป็นผูเ้ลศิกวา่
อบุาสกิาทัง้หลายในฝ่าย ผูเ้ป็นทายกิา 

ท่ีมา    http://www.84000.org/one/4/02.html 

หากตอ้งการอ่านเน้ือหาโดยละเอียด คลิกลิงคข์า้งล่างเลยครับ 
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=14&p=8 

อรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคท่ี ๔ 
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