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บทนํา
  ชีวิตกับร่างกายเป็นสิง่เดียวกันหรือไม ่ชีวิตกับจิตใจเป็น  
สิง่เดียวกันหรือไม ่กายกับจิตใจเป็นสิง่เดียวกันหรือไม ่ชีวิตหลัง  
ความตายมีหรือไม ่เป็นคําถามอมตะทีมี่อยูคู่โ่ลกมาตลอดกาล 
นักคิดนักคน้ควา้ตา่งก็พิสูจนท์ดลองกันไปตา่งๆ นานา และสรุป
ผลตามสมมุติฐาน (ฐานแห่งการสมมติ) ของตน นานเหลือเกินกวา่
ทีจ่ะมีผูรู้้จริง กระจ่างแจ้งทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคบรรลุ
ธรรมแจ่มแจ้งความเป็นจริงมาไขความกระจ่างให้

  ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปายาสิเป็นนักวิทยาศาสตร์รักคน้ควา้
ทดลอง ไดล้องพิสูจนจั์บวิญญาณหลายครัง้หลายวิธี และไดข้อ้สรุป
ตามฐานการสมมติของตนวา่ วิญญาณไมมี่ ชีวิตหลังความตายไมมี่ 
จนกระทัง่ทา่นไดพ้บกับทา่นพระกุมารกัสสปะ พระอรหันตผู์รู้้แจ้ง
จิตใจ วิญญาณ ชีวิตและภพภูมิ พระเจ้าปายาสิจึงเขา้ไปโตธ้รรม 
กับทา่นเพ่ือจะพิสูจนว์า่ผลการทดลองของตนถูก ทา่นพระกุมาร-  
กัสสปะอาศัยความกรุณาก็ตอบทา่นโดยธรรมประจักษต์ามความ
เป็นจริง นับเป็นบทสนทนาสัจจะทีล่้าคา่ และให้ความกระจ่างแก่
ชนทัง้หลายผูไ้ดย้ินไดฟั้งเป็นอยา่งมาก

 

iii



  ดว้ยปฏิภาณการสนทนาธรรมอันลึกซึ้งของทา่น  
พระกุมารกัสสปะ ทําให้ทา่นไดรั้บการยกยอ่งจากพระผูมี้ 
พระภาควา่ทา่นเป็นภิกษุผูเ้ป็นเลิศในการแสดงธรรมวิจิตร  
ซึ่งควรทีเ่ราทัง้หลายจะไดศ้ึกษา เพ่ือความกระจ่างสัจจะ 
และหรรษากับปัญญาอันลึกซึ้งของสองผูโ้ดง่ดังแห่งยุค

  มูลนิธิอุทยานธรรมจึงไดน้ําพระสูตรอันลึกซึ้งสนุกสนาน
ดังกลา่ว มาเปิดเผยเพ่ือปัญญาหรรษาของทุกทา่น ดังนี้
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ทิฏฐิของเจา้ปายาสิ
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  สมัยหนึ่ง พระกุมารกัสสปะเทีย่วจาริกไปในโกศลชนบท 
พร้อมดว้ยภิกษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รูป ถึงนครของ
ชาวโกศลชื่อ เสตัพยะ   

  สมัยนัน้ เจ้าปายาสิครองเสตัพยนครซึ่งคับคัง่ไปดว้ย
ประชาชนและหมูส่ัตว ์สมบูรณด์ว้ยหญา้ ดว้ยไม ้ดว้ยน้า 
สมบูรณด์ว้ยธัญญาหาร ซึ่งเป็นราชสมบัติทีพ่ระเจ้าปเสนทิ-
โกศลพระราชทานปูนบําเหน็จให้เป็นพรหมไทยแดพ่ระเจ้า
ปายาสิ   

  พราหมณแ์ละคฤหบดีชาวเสตัพยะไดท้ราบขา่ววา่ทา่น
พระกุมารกัสสปะพร้อมดว้ยภิกษุสงฆพั์กอยู ่ณ ป่าไมส้ีเสียด 
ดา้นเหนือของนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ เกียรติศัพทอ์ัน
งามของทา่นกุมารกัสสปะเลืื่องลือไปอยา่งนีว้า่ 

  เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นพหูสูต มีถ้อยคํา
อันวิจิตร มีปฏิภาณดี เป็นทัง้พุทธบุคคล เป็นทัง้พระอรหันต์

  ก็การไดเ้ห็นพระอรหันตทั์ง้หลายนัน้ยอ่มเป็นการดี 
พราหมณแ์ละคฤหบดีชาวเสตัพยะจึงพากันออกจากนคร 
เป็นหมู ่ๆ บา่ยหนา้ทางทิศเหนือไปยังป่าไมส้ีเสียด 
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  สมัยนัน้ เจ้าปายาสิทรงพักผอ่นกลางวันอยู ่ณ ปราสาท
ชัน้บน ไดเ้ห็นพราหมณแ์ละคฤหบดีพากันออกจากนคร  
จึงเรียกนายนักการมาถามวา่

  “พอ่นักการ ชาวนครเสตัพยะพากันออกจากนครไปยังป่า
ไมส้ีเสียดทําไมกัน”

  นายนักการกราบทูลวา่

  “มีเร่ืองอยูพ่ระองค ์พระกุมารกัสสปะ สาวกของพระ 
สมณโคดมพักอยู ่ณ ป่าไมส้ีเสียด เกียรติศัพทข์องทา่น  
พระกุมารกัสสปะเป็นทีเ่ลื่องลือ พราหมณแ์ละคฤหบดีจึงพา
กันไปดูทา่นพระกุมารกัสสปะองคน์ัน้”  

  “ถ้าเช่นนัน้ เจ้าจงไปบอกพวกเขาวา่ เจ้าปายาสิขอให้รอ
กอ่น เจ้าปายาสิจะเขา้ไปหาพระกุมารกัสสปะดว้ย พระกุมาร- 
กัสสปะไดทํ้าให้ชาวนครเสตัพยะทีโ่งเ่ขลา ไมเ่ฉียบแหลม 
เขา้ใจวา่

  โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของ
กรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู ่ 

  แตค่วามจริงแลว้ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวที์ผุ่ดเกิดขึ้นโดย
ไมต่อ้งออกจากครรภ์มารดา ไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตว์
ทําดีทําชัว่ ไมมี่”  
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  นักการรับพระดํารัสของเจ้าปายาสิแลว้ เขา้ไปหาคน
เหลา่นัน้ แลว้บอกให้พวกเขารอ เจ้าปายาสิจะไปหาพระ
กุมารกัสสปะดว้ย

  ลําดับนัน้ เจ้าปายาสิแวดลอ้มดว้ยพราหมณแ์ละคฤหบดี
ชาวนครเสตัพยะเสด็จเขา้ไปหาทา่นพระกุมารกัสสปะยัง  
ป่าไมส้ีเสียด เจ้าปายาสิไดป้ราศรัยกับทา่นพระกุมารกัสสปะ 
ครัน้ผา่นการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแลว้ จึงประทับนัง่ 
ณ ทีค่วรสว่นขา้งหนึ่ง

  ฝ่ายชาวนครเสตัพยะบางพวกก็ถวายอภิวาท บางพวกก็
พูดคุย บางพวกก็ประนมมืือไหวไ้ปทางทา่นพระกุมารกัสสปะ 
บางพวกก็ประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นิง่อยู ่แลว้ตา่งก็
นัง่ ณ ทีค่วรสว่นขา้งหนึ่ง  

  ครัน้แลว้ เจ้าปายาสิไดต้รัสกะทา่นพระกุมารกัสสปะอยา่ง
นีว้า่ 

  "ทา่นกัสสปะ ขา้มีวาทะอยา่งนี ้มีความเห็นอยา่งนีว้า่

  โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของ
กรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่” 

  พระกุมารกัสสปะทูลวา่
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  “ดูกอ่นพระองค ์เม่ืออาตมาไดเ้ห็นหรือไดย้ินบุคคลพูด
อยา่งนี ้มีทิฏฐิอยา่งนีแ้ลว้ อาตมามีความคิดวา่เพราะเหตุไร
เขาจึงกลา่วอยา่งนี้

  ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะขอยอ้นถามพระองคใ์นขอ้นี ้ 
ขอพระองคท์รงตอบตามทีค่วร” 



พระกมุารกัสสปะแก้ทิฏฐิ
เจา้ปายาสิ



อุปมาพระจนัทร	์พระอาทิตย์

  พระองคจ์ะสําคัญความขอ้นัน้เป็นไฉน

  “พระจันทร์และพระอาทิตยอ์ยูใ่นโลกนีห้รือในโลกหนา้ 
เป็นเทวดาหรือมนุษย”์  

  “ทา่นกัสสปะ พระจันทร์และพระอาทิตยอ์ยูใ่นโลกหนา้ 
ไมใ่ช่โลกนี ้เป็นเทวดา ไมใ่ช่มนุษย”์

  “โดยปริยายของพระองคน์ี ้ก็ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่
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  ดว้ยเหตุนี ้โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ 
ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู"่ 

  "ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ในปริยายนี ้
ขา้ก็ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่

  โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของ
กรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”

  “ก็ปริยายซึ่งเป็นเหตุให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยู่
อยา่งนี ้มีอยูห่รือ” 

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”  



อุปมาบุรุษอ้อนวอน
เพชฌฆาต

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์  

  “ทา่นกัสสปะ สมัยทีมิ่ตร อํามาตย ์ญาติสาโลหิตของขา้
ในโลกนีที้เ่ป็นคนฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม  
พูดเท็จ พูดสอ่เสียด พูดคําหยาบ พูดเพอ้เจ้อ มากไปดว้ย
ความเพง่เล็ง คิดปองร้ายผูอ้ื่น มีความเห็นผิด ป่วยเป็นไข้
หนัก เม่ือขา้ทราบวา่คนพวกนีจ้ะไมห่ายป่วย ขา้เขา้ไปหา
คนพวกนัน้ แลว้บอกวา่
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  “ทา่นทัง้หลาย มีคนพวกหนึ่งพูดอยา่งนี ้มีความเห็นอยา่ง
นีว้า่

  บุคคลทีฆ่า่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
พูดสอ่เสียด พูดคําหยาบ พูดเพอ้เจ้อ มากไปดว้ยความเพง่
เล็ง คิดปองร้ายผูอ้ื่น มีความเห็นผิด เม่ือตาย ยอ่มเขา้ถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้าคําของคนพวกนัน้จริง เม่ือพวก
ทา่นตาย พวกทา่นจะตอ้งเขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

  ถ้าพวกทา่นตายแลว้เขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
พึงมาบอกขา้ดว้ยวิธีอยา่งไรก็ไดว้า่ โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตว์ 
ผูผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู ่

  พวกทา่นพอเป็นทีเ่ชื่อถือ พอเป็นทีไ่วใ้จของขา้ได ้สิง่ใด
ทีพ่วกทา่นเห็น สิง่นัน้จะเป็นเหมือนกับวา่ขา้เห็นเอง”

  คนเหลา่นัน้รับคําแลว้ ไมไ่ดม้าบอก ไมไ่ดส้ง่คนมาบอก

  ดว้ยปริยายนี ้เป็นเหตุให้ขา้ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี้
วา่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของ
กรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะขอยอ้นถามพระองคใ์นขอ้นี ้
พระองคพึ์งทรงตอบตามทีค่วร
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  พระองคจ์ะสําคัญความขอ้นัน้เป็นไฉน

  บุรุษจับโจรผูป้ระพฤติชัว่ร้ายมาแสดงแกพ่ระองคว์า่  
“ผูน้ีเ้ป็นโจร พระองคท์รงปรารถนาจะลงโทษโจรผูน้ีอ้ยา่งไร 
ขอไดต้รัสโทษนัน้เถิด”

  พระองคต์รัสบอกบุรุษพวกนัน้วา่ “ถ้าเช่นนัน้พวกทา่นจง
เอาเชือกอยา่งเหนียวมัดชายนีใ้ห้มีมือไพลห่ลังอยา่งมัน่คง 
แลว้โกนศีรษะ พาเทีย่วตระเวนไปตามถนนทุกถนน ตาม
ตรอกทุกตรอก ดว้ยกลองมีเสียงดัง แลว้ออกทางประตูดา้น
ใต ้แลว้ตัดหัวเสียทีต่ะแลงแกงทางทิศใตข้องพระนคร”

  บุรุษพวกนัน้รับพระดํารัสแลว้ โจรจะพึงไดรั้บความผอ่น
ผันจากเพชฌฆาตหรือวา่ ขอทา่นเพชฌฆาตจงรอจนกวา่ขา้
จะไดไ้ปแจ้งแกมิ่ตร อํามาตย ์ญาติสาโลหิตแลว้จะมา หรือวา่
เพชฌฆาตจะตัดหัวโจรผูที้ก่ําลังอ้อนวอนอยูเ่ลยทีเดียว” 

  “ทา่นกัสสปะ โจรนัน้จะไมไ่ดรั้บความผอ่นผันจากนาย
เพชฌฆาต ทีแ่ท ้นายเพชฌฆาตจะตัดหัวโจรทีก่ําลัง
อ้อนวอนอยูเ่ลยทีเดียว”

  “โจรนัน้เป็นมนุษย ์ยังไมไ่ดรั้บความผอ่นผันใน
เพชฌฆาตผูเ้ป็นมนุษย ์คนรู้จักของพระองคเ์ม่ือตายไป  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เขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกแลว้ จะไดค้วามผอ่นผัน
จากนายนิรยบาลหรือวา่ ขอทา่นนิรยบาลจงรอจนกวา่พวก
ขา้จะไปบอกแกเ่จ้าปายาสิวา่ โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ด
เกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู ่

  โดยปริยายนี ้ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตว์
ผูผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู”่  

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ขา้ก็ยังคง
มีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้น
ไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ก็เหตุทีทํ่าให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี ้มีอยู่
หรือ”  

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”



อุปมาบรุุษออกจาก
หลุมอุจจาระ

  “เปรียบเหมือนอะไรพระองค”์  

  “ดูกอ่นทา่นกัสสปะ สมัยเม่ือมิตร อํามาตย ์ญาติสาโลหิต
ของขา้ทีเ่ป็นคนงดเวน้จากการฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤติผิด
ในกาม งดเวน้จากพูดเท็จ พูดสอ่เสียด พูดคําหยาบ พูดเพอ้
เจ้อ ไมม่ากไปดว้ยความเพง่เล็ง ไมค่ิดปองร้ายผูอ้ื่น มีความ
เห็นชอบ ป่วยเป็นไขห้นัก เม่ือขา้ทราบวา่คนพวกนีจ้ะไมห่าย
จากป่วย เม่ือนัน้ ขา้ไปหาคนพวกนัน้แลว้บอกวา่
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  “ทา่นทัง้หลาย มีคนพวกหนึ่งพูดอยา่งนี ้มีทิฐิอยา่งนีว้า่ 
บุคคลทีง่ดเวน้จากการฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม 
งดเวน้จากการพูดเท็จ พูดสอ่เสียด พูดคําหยาบ พูดเพอ้เจ้อ 
ไมม่ากไปดว้ยความเพง่เล็ง ไมค่ิดปองร้ายผูอ้ื่น มีความเห็น
ชอบ เม่ือตาย จะเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์ถ้าคําของคนพวกนัน้
เป็นจริง เม่ือพวกทา่นตายก็จะเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์

  ถ้าพวกทา่นตายแลว้เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์พึงมาบอกขา้
ดว้ยวิธีอะไรก็ไดว้า่ โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่
ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู่

  พวกทา่นเป็นทีเ่ชื่อถือเป็นทีไ่วใ้จของขา้ได ้สิง่ทีพ่วกทา่น
เห็น จะเหมือนกับวา่ขา้เห็นเอง”

  คนเหลา่นัน้รับคําแลว้ ไมไ่ดม้าบอก ไมไ่ดส้่ง่คนมาบอก

  ดว้ยเหตุนี ้ขา้จึงยังคงมีความเห็นอยูว่า่ โลกหนา้ไมมี่ 
เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดี  
ทําชัว่ไมมี่”  

  “ถ้าเช่นนัน้อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา   
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  เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งจมอยูใ่นหลุมอุจจาระจนมิด
ศีรษะ พระองคต์รัสสัง่วา่ 

  “พวกทา่นจงช่วยกันยกชายนัน้ขึ้นจากหลุมอุจจาระ”

  พวกเขารับพระดํารัสแลว้ ช่วยกันยกชายนัน้ขึ้นจากหลุม
อุจจาระ

  พระองคก์็ตรัสบอกพวกเขาอยา่งนีว้า่ 

  “พวกทา่นจงเอาซีไ่มไ้ผขู่ดอุจจาระออกจากตัวชายนัน้ให้
หมดจด”

  พวกเขารับพระดํารัสแลว้ เอาซีไ่มไ้ผขู่ดอุจจาระออกจาก
ตัวของชายนัน้ให้หมดจดแลว้

  พระองคต์รัสบอกพวกเขาอยา่งนีอ้ีกวา่ 

  “พวกทา่นจงเอาดินสีเหลืองขัดสีชายนัน้สามครัง้”

  พวกเขารับพระดํารัสแลว้ เอาดินสีเหลืองขัดสีชายนัน้
สามครัง้

  พระองคต์รัสสัง่อีกวา่  

  “พวกทา่นจงเอาน้ามันชะโลมชายนัน้ แลว้ลูบไลด้ว้ยจุณ
อยา่งละเอียดให้ผุดผอ่งสามครัง้”  
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  พวกเขาก็เอาน้ามันชะโลมชายนัน้ แลว้กระทําการลูบไล้
ดว้ยจุณอยา่งละเอียดให้ผุดผอ่งสิน้สามครัง้

  พระองคพึ์งตรัสบอกพวกเขาอยา่งนีว้า่ 

  “พวกทา่นจงตัดผมและหนวดของชายนัน้”

  พวกเขาก็ตัดผมและหนวดของชายนัน้

  แลว้พระองคก์็ตรัสบอกพวกเขาอยา่งนีว้า่

  “พวกทา่นจงนําพวงดอกไม ้เคร่ืองลูบไล ้และผา้ทีมี่ราคา
มากเขา้ไปให้แกช่ายนัน้”

  พวกเขาก็นําพวงดอกไม ้เคร่ืองลูบไล ้และผา้ทีมี่ราคา
มากเขา้ไปให้แกช่ายนัน้

  พระองคก์็ตรัสบอกพวกเขาอยา่งนีว้า่

  “พวกทา่นจงเชิญชายนัน้ขึ้นสูป่ราสาท แลว้บํารุงดว้ย
กามคุณ ๕”

  พวกเขาก็เชิญชายนัน้ขึ้นสูป่ราสาท แลว้บํารุงดว้ย
กามคุณ ๕

  ดูกอ่นพระองค ์พระองคจ์ะสําคัญความขอ้นัน้เป็นไฉน
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  เม่ือชายนัน้อาบน้าแลว้ ลูบไลด้ีแลว้ ตัดผมและหนวด
แลว้ ประดับดว้ยเสื้อผา้และแกว้มณีแลว้ นุง่ผา้ขาวสะอาด 
ขึ้นสูป่ราสาทอยา่งประเสริฐชัน้บน เพียบพร้อมดว้ยกามคุณ 
๕ บําเรออยู ่จะมีความประสงคที์จ่ะจมลงในหลุมอุจจาระนัน้
อีกไหม”  

  “ไมเ่ลย ทา่นกัสสปะ”  

  “ขอ้นัน้เป็นเพราะเหตุไร”

  “เพราะหลุมอุจจาระไมส่ะอาด เป็นทัง้ไมส่ะอาด ทัง้นับวา่
ไมส่ะอาด ทัง้มีกลิน่เหม็น ทัง้นับวา่มีกลิน่เหม็น ทัง้นา่เกลียด 
ทัง้นับวา่นา่เกลียด ทัง้ปฏิกูล ทัง้นับวา่ปฏิกูล”  

  “ฉันนัน้แหละพระองค ์พวกมนุษยเ์ป็นผูไ้มส่ะอาด ทัง้นับ
วา่ไมส่ะอาด ทัง้มีกลิน่เหม็น ทัง้นับวา่มีกลิน่เหม็น ทัง้นา่
เกลียด ทัง้นับวา่นา่เกลียด ทัง้ปฏิกูล ทัง้นับวา่ปฏิกูลสําหรับ
พวกเทวดา กลิน่มนุษยย์อ่มฟุ้งไปในเทวดาตลอดร้อยโยชน ์

  ก็คนรู้จักของพระองคเ์ม่ืือตายไป เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์
แลว้ พวกเขาจะมาทูลพระองคไ์ดห้รือวา่ โลกหนา้มีอยู ่เหลา่
สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่
มีอยู ่ 
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  ดว้ยเหตุผลของพระองคน์ี ้ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ โลกหนา้มี
อยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดี  
ทําชัว่มีอยู”่  

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ในปริยายนี ้
ขา้ก็ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์้
ผุดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ก็เหตุทีทํ่าให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี ้มีอยู่
หรือ” 

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”  



อุปมาชายตาบอด

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์

  ดูกอ่นทา่นกัสสปะ สมัยเม่ือมิตร อํามาตย ์ญาติสาโลหิต
ของขา้ทีเ่ป็นคนงดเวน้จากการฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤติผิด
ในกาม พูดเท็จ ดื่มน้าเมาอันเป็นฐานแห่งความประมาท 
ป่วยเป็นไขห้นัก เม่ือขา้ทราบวา่คนพวกนีจ้ะไมห่ายจากป่วย 
ขา้เขา้ไปหาคนพวกนัน้ แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่

  “ทา่นทัง้หลาย มีคนพวกหนึ่งพูดอยา่งนี ้มีทิฏฐิอยา่งนีว้า่
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บุคคลทีง่ดเวน้จากการฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม 
พูดเท็จ ดื่มน้าเมาอันเป็นฐานแห่งความประมาท เม่ือตาย 
ยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์เป็นเพ่ือนกับเทวดาชัน้ดาวดึงส์
ถ้าคําของคนพวกนัน้เป็นความจริง เม่ือพวกทา่นตาย ก็จะถึง
ความเป็นเพ่ือนกับเทวดาชัน้ดาวดึงส ์

  ถ้าพวกทา่นตายแลว้ พวกทา่นเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์
ถึงความเป็นเพ่ือนกับเทวดาชัน้ดาวดึงส ์พึงมาบอกเราดว้ย
วิธีอยา่งไรก็ไดว้า่ โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่
ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู ่ 

  พวกทา่นพอเป็นทีเ่ชื่อถือ พอเป็นทีไ่วใ้จของขา้ได ้สิง่ใด
ทีพ่วกทา่นเห็น จะเป็นเหมือนกับขา้เห็นเอง”

  คนเหลา่นัน้รับคําขา้แลว้ไมไ่ดม้าบอก ไมไ่ดส้ง่คนมา  
บอก

  ทา่นกัสสปะ ดว้ยเหตุนี ้ขา้จึงยังคงมีความเห็นอยูว่า่  
โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมที่
สัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ถ้าเช่นนัน้อาตมาจะขอยอ้นถามพระองคใ์นขอ้นี ้
พระองคพึ์งทรงตอบตามทีค่วร
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  ๑๐๐ ปีของมนุษย ์เป็น ๑ วัน ๑ คืนของพวกเทวดา  
ชัน้ดาวดึงส ์ 
  ๓๐ คืืนนัน้ เป็น ๑ เดือน  
  ๑๐ เดือนนัน้เป็น ๑ ปี  
  ๑,๐๐๐ ปีทิพยน์ัน้ เป็นประมาณอายุของพวกเทวดา  
ชัน้ดาวดึงส์

  คนรู้จักของพระองคที์ถ่ึงความเป็นเพ่ือนกับพวกเทวดา
ชัน้ดาวดึงสแ์ลว้ ถ้าพวกเขาจะคิดอยา่งนีว้า่ รอพวกเราไดรั้บ
การบําเรออยา่งเพียบพร้อมดว้ยกามคุณ ๕ ตลอด ๒ วัน ๒ 
คืน หรือ ๓ วัน ๓ คืน กอ่น แลว้จะไปทูลเจ้าปายาสิ พวกเขา
จะมาทูลไดห้รือ”  

  “ไมไ่ด ้ทา่นกัสสปะ ดว้ยวา่พวกเราจะตายไปนานแลว้  
แตใ่ครเลา่บอกทา่นกัสสปะวา่พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมี์อยู ่
หรือวา่พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมี์อายุยืนเทา่นัน้เทา่นี ้พวกเรา
ไมไ่ดเ้ชื่อทา่นกัสสปะวา่พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมี์อยู ่หรือวา่
พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมี์อายุยืนเทา่นัน้เทา่นี”้  

  “ดูกอ่นพระองค ์เปรียบเหมือนชายทีต่าบอดตัง้แตเ่กิด 
ไมเ่ห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง ไมเ่ห็นรูปทีเ่รียบ
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และไมเ่รียบ รูปดาว พระจันทร์ และพระอาทิตย ์เขาจะพูด
อยา่งนีว้า่ 

  ‘รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง รูปทีเ่รียบและ 
ไมเ่รียบ รูปดาว พระจันทร์ พระอาทิตย์ ์ไมมี่ 

  ผูที้เ่ห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง รูปทีเ่รียบ
และไมเ่รียบ รูปดาว พระจันทร์ พระอาทิตยก์็ ไมมี่’

  ‘เราไมรู้่สิง่นี ้เราไมเ่ห็นสิง่นี ้เพราะฉะนัน้ สิง่นัน้จึงไมมี่’ 
บุคคลเม่ือจะพูดให้ถูก จะพูดอยา่งนัน้หรือ”

  “ไมไ่ด ้ทา่นกัสสปะรูปเหลา่นัน้มีอยู ่ผูที้เ่ห็นรูปเหลา่นัน้ก็
มีอยู่

  บุคคลนัน้เม่ือจะพูดให้ถูก จะพูดวา่ ‘เราไมรู้่สิง่นี ้เพราะ
ฉะนัน้ สิง่นัน้จึงไมมี่’ ไมไ่ด”้ 

  “ฉันนัน้แหละพระองค ์พระองคย์อ่มปรากฏเหมือนคน
ตาบอดแตก่ําเนิดดว้ยการตรัสวา่ ก็ใครเลา่บอกทา่นกัสสปะ 
วา่พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมี์อยู ่พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมี์อายุ
ยืนเทา่นี ้พวกเราไมเ่ชื่อทา่นกัสสปะ

  บุคคลจะเห็นโลกหนา้เหมือนกับทีท่รงเห็นดว้ยตาเนื้อนี ้
ไมไ่ด ้
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  สมณพราหมณพ์วกใดเสพทีน่ัง่อันสงัดในป่า เป็นผูไ้ม่
ประมาท มีความเพียร สง่ตนไปแลว้ อยูใ่นทีน่ัง่นัน้ ยังตา
ทิพยใ์ห้บริสุทธิ ์มีตาทิพยอ์ันบริสุทธิล์ว่งตาของมนุษยแ์ลว้ 
ยอ่มมองเห็นทัง้โลกนี ้ทัง้โลกหนา้ และเหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้น 

  บุคคลจะเห็นโลกหนา้ไดด้ว้ยวิธีนี ้ไมเ่หมือนกับที่
พระองคท์รงเห็นดว้ยตาเนื้อนี ้

  โดยปริยายของพระองคน์ี ้ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ โลกหนา้มี
อยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์า
ดีทําชัว่มีอยู”่  

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ในปริยายนี ้
ขา้ก็ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์้
ผุดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”

  “ก็เหตุให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี ้มีอยูห่รือ”

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”  



อุปมาหญิงโง่
ทําลายครรภ์ตนเอง

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์     

  “ดูกอ่นทา่นกัสสปะ ขา้ไดเ้ห็นสมณพราหมณซ์ึ่งเป็นผูมี้
ศีล มีกัลยาณธรรม ยังประสงคจ์ะมีชีวิตอยู ่ไมป่ระสงคจ์ะตาย 
ยังปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์

  ขา้มีความคิดเห็นวา่ ถ้าทา่นสมณพราหมณเ์หลา่นีท้ราบ
วา่เม่ือเราตายไปจากโลกนีแ้ลว้ คุณงามความดีจักมี ทา่น
เหลา่นัน้คงดื่มยาพิษ คงนําอาวุธมา คงผูกคอตาย หรือโจน
ลงไปในเหว
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  เพราะทา่นเหลา่นัน้ไมท่ราบวา่เม่ือตายไปจากโลกนีแ้ลว้ 
คุณงามความดีจักมี ฉะนัน้ จึงยังประสงคจ์ะมีชีวิตอยู ่

  ดว้ยปริยายนี ้เป็นเหตุให้ขา้ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี้
วา่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของ
กรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา”

  ทา่นพระกุมารกัสสปะจึงเลา่วา่

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ พราหมณค์นหนึ่งมีภรรยาสองคน 
ภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายอายุได ้๑๐ ปี ภรรยาอีกคนหนึ่งตัง้
ครรภ์จวนจะคลอด เม่ืือพราหมณน์ัน้ตายลง เด็กหนุม่นัน้จึง
ไดพู้ดกับแมเ่ลีย้งวา่

  “แม ่ทรัพย ์ขา้วเปลือก เงินหรือทองทัง้หมดนัน้เป็นของ
ฉัน แมไ่มมี่สว่นอะไรในทรัพยส์มบัตินี ้ขอแมจ่งมอบมรดกซึ่ง
เป็นของพอ่แกฉ่ันเถิด”

  นางพราหมณีกลา่วตอบเด็กหนุม่นัน้วา่
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  “ขอเจ้าจงรอจนกวา่แมจ่ะคลอดเถิด ถ้าลูกทีค่ลอดออก
มาเป็นชาย เขาจะไดรั้บสว่นหนึ่ง ถ้าเป็นหญิง ก็จะเป็นหญิง
รับใช้ของเจ้า”  

  เม่ือเด็กหนุม่พูดกับแมเ่ลีย้งอยา่งนัน้เป็นครัง้ทีส่อง  
นางพราหมณีก็ตอบเช่นเดิม

  เม่ือเด็กหนุม่พูดกับแมเ่ลีย้งอยา่งนัน้เป็นครัง้ทีส่าม  
นางพราหมณีถือมีดเขา้ไปในห้อง แหวะทอ้งเพ่ือให้รู้วา่บุตร
เป็นชายหรือหญิง 

  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่ไปวา่

  “นางพราหมณีไดทํ้าลายตน ชีวิตในครรภ์ และทรัพย์
สมบัติ เพราะนางเป็นคนไมฉ่ลาด แสวงหามรดกดว้ยอุบาย
ไมแ่ยบคาย ไดถ้ึงความพินาศ ฉันใด

  พระองคก์็ฉันนัน้เหมือนกัน เป็นคนพาล ไมฉ่ลาด 
แสวงหาโลกหนา้ดว้ยอุบายไมแ่ยบคาย จะถึงความพินาศ
เหมือนนางพราหมณี ฉันนัน้

  สมณพราหมณผู์มี้ศีลมีกัลยาณธรรมยอ่มจะไมบ่ม่ผลที่
ยังไมสุ่กให้รีบสุก และผูเ้ป็นบัณฑิตยอ่มรอผลอันสุกเอง
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  อันชีวิตของสมณพราหมณผู์มี้ศีลมีกัลยาณธรรม 
แปลกกวา่คนอื่น ๆ คือ สมณพราหมณผู์มี้ศีลมีกัลยาณ-
ธรรมดํารงอยูน่านเทา่ใด ทา่นยอ่มประสพบุญมากเทา่นัน้ 
และปฏิบัติเพ่ือประโยชนเ์กื้อกูล เพ่ือความสุขแกค่นเป็นอัน
มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน ์เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือ
ความสุขแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย

  ดว้ยปริยายนี ้จึงตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ โลกหนา้มีอยู ่ 
เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดี  
ทําชัว่มีอยู”่

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ในปริยายนี ้
ขา้ก็ยังคงมีความเห็นอยูว่า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิด
ขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”

  “ก็ปริยายซึ่งเป็นเหตุให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยู่
อยา่งนี ้มีอยูห่รือ”

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”



อุปมาความฝัน

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์ 

  “ดูกอ่นทา่นกัสสปะ บุรุษของขา้จับโจรผูป้ระพฤติชัว่
หยาบมาแสดงแกข่า้วา่ “โจรผูน้ีป้ระพฤติชัว่หยาบตอ่
พระองค ์พระองคท์รงปรารถนาจะลงโทษโจรผูน้ีอ้ยา่งไร  
ขอไดต้รัสบอกโทษนัน้เถิด”

  ขา้บอกบุรุษพวกนัน้อยา่งนีว้า่ “ถ้าเช่นนัน้ พวกทา่นจงใส่
ชายผูน้ีล้งในหมอ้แลว้ปิดปากหมอ้เสีย เอาหนังรัด แลว้เอา
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ดินเหนียวพอกให้หนา ยกขึ้นสูเ่ตาแลว้ติดไฟ”

  บุรุษพวกนัน้รับคําขา้แลว้ จึงใสช่ายนีซ้ึ่งยังมีชีวิตอยูเ่ขา้
ในหมอ้ แลว้ปิดปากหมอ้ เอาหนังทีย่ังสดรัด แลว้เอาดิน
เหนียวพอกปิดให้หนา ยกขึ้นสูเ่ตาแลว้ติดไฟ

  เม่ือขา้ทราบวา่ชายนัน้ตายแลว้ จึงให้ยกหมอ้นัน้ลง 
กะเทาะดินออก แลว้เปิดปากหมอ้ คอ่ยๆ ตรวจดูวา่บางทีจะ
ไดเ้ห็นชีวิตของชายนัน้ออกมาบา้ง พวกเราไมไ่ดเ้ห็นชีวิตของ
เขาออกมาเลย 

  ดว้ยเหตุนี ้ขา้จึงยังคงมีความเห็นวา่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่
สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่
ไมมี่”

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะขอยอ้นถามพระองคใ์นขอ้นี ้
พระองคพึ์งทรงตอบตามทีค่วรแกพ่ระองค์

  พระองคบ์รรทมกลางวัน ทรงฝันเห็นสวนอันนา่ร่ืนรมย ์
ป่าและสระโบกขรณีอันนา่ร่ืนรมยบ์า้งหรือไม”่

  “เคยฝัน ทา่นกัสสปะ”  

  “ในเวลานัน้ หญิงคอ่ม หญิงเตีย้ นางพนักงานภูษามาลา 
หรือกุมาริกาคอยเฝ้ารักษาพระองคอ์ยูห่รือ”  
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  “อยา่งนัน้ ทา่นกัสสปะ”

  “คนเหลา่นัน้เห็นชีวิตของพระองคเ์ขา้หรือออกบา้งหรือ
เปลา่”  

  “ไมเ่ลย ทา่นกัสสปะ" 

  "ก็คนเหลา่นัน้มีชีวิตอยู ่ยังไมไ่ดเ้ห็นชีวิตของพระองค์ 
ผูย้ังทรงพระชนมอ์ยูเ่ขา้หรือออก ก็ไฉนพระองคจ์ะไดท้อด
พระเนตรชีวิตของผูที้ต่ายไปแลว้เขา้หรือออกอยูเ่ลา่  

   โดยปริยายนี ้ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตุนี ้ 
โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรม 
ทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู”่

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ขา้ก็ยังคง
มีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้น
ไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”

  “ก็เหตุทีทํ่าให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี ้มีอยู่
หรือ”

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”



อุปมาก้อนเหล็กถกูไฟเผา

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์

  “ดูกอ่นทา่นกัสสปะ บุรุษของขา้ในทีน่ีจั้บโจรผูป้ระพฤติ
ชัว่หยาบมาแสดงแกข่า้วา่ “โจรผูน้ีป้ระพฤติชัว่หยาบตอ่
พระองค ์พระองคท์รงปรารถนาจะลงโทษเขาอยา่งไร ขอได้
ตรัสบอกโทษนัน้เถิด”

  ขา้บอกบุรุษพวกนัน้อยา่งนีว้า่ “พวกทา่นจงเอาตาชัง่  
ชัง่ชายนีที้ย่ังมีชีวิตอยู ่แลว้เอาเชือกรัดให้ขาดใจตาย  
แลว้เอาตาชัง่ชัง่อีกครัง้หนึ่ง”
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  บุรุษพวกนัน้รับคําขา้แลว้ เอาตาชัง่ชัง่ชายนัน้ แลว้เอา
เชือกรัดให้ขาดใจตาย แลว้เอาตาชัง่ชัง่อีกครัง้หนึ่ง

  เม่ือชายนัน้ยังมีชีวิตอยู ่มีกายเบากวา่ อ่อนกวา่ และควร
แกก่ารงานกวา่

  แตเ่ม่ือเขาตายแลว้ มีกายหนักกวา่ กระดา้งกวา่ และไม่
ควรแกก่ารงานกวา่  

  นีเ้ป็นเหตุให้ขา้ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้
ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตว์
ทําดีทําชัว่ไมมี่”

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา  

  เปรียบเหมือนบุรุษเอาตาชัง่ชัง่กอ้นเหล็กทีเ่ผาไววั้นยัน
ค่า มีไฟติดทัว่ ตอ่มา เอาตาชัง่ชัง่เหล็กนัน้ซึ่งเย็นสนิทแลว้ 
เม่ือใดทีก่อ้นเหล็กนัน้จะเบากวา่ อ่อนกวา่ หรือควรแกก่าร
งานกวา่ เม่ือไฟติดทัว่ลุกโพลงอยู ่หรือวา่เม่ือกอ้นเหล็กเย็น
สนิทแลว้"

  "เม่ือกอ้นเหล็กนัน้ประกอบดว้ยไฟ ประกอบดว้ยลม  
ไฟติดทัว่ลุกโพลงแลว้ เม่ือนัน้จึงจะเบากวา่ อ่อนกวา่ และ
ควรแกก่ารงานกวา่ แตเ่ม่ือใดกอ้นเหล็กนัน้ไมป่ระกอบดว้ย
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ไฟและไมป่ระกอบดว้ยลม เย็นสนิทแลว้ เม่ือนัน้จึงจะหนัก
กวา่ กระดา้งกวา่ และไมค่วรแกก่ารงานกวา่" 

  "ฉันนัน้แหละพระองค ์

  เม่ือใดกายนีป้ระกอบดว้ยอายุ ไออุ่น และวิญญาณ  
เม่ือนัน้ยอ่มเบากวา่ อ่อนกวา่ ควรแกก่ารงานกวา่

  แตว่า่เม่ือใดกายนีไ้มป่ระกอบดว้ยอายุ ไออุ่น และ
วิญญาณ เม่ือนัน้ยอ่มหนักกวา่ กระดา้งกวา่ ไมค่วรแกก่าร
งานกวา่

  โดยปริยายของพระองคน์ี ้ก็ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ โลกหนา้
มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบากของกรรมทีส่ัตว์
ทําดีทําชัว่มีอยู”่

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ในปริยายนี ้
ขา้ก็ยังคงมีความเห็นวา่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้น
ไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ก็ปริยายซึ่งเป็นเหตุให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยู่
อยา่งนี ้มีอยูห่รือ”

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”



อุปมาเสียงจากสังข์

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์

  “ดูกอ่นทา่นกัสสปะ บุรุษของขา้จับโจรผูป้ระพฤติชัว่
หยาบมาแสดงแกข่า้วา่ “โจรผูน้ีป้ระพฤติชัว่หยาบตอ่
พระองค ์พระองคท์รงปรารถนาจะลงโทษเขาอยา่งไร ขอให้
ตรัสบอกโทษนัน้เถิด”

  ขา้บอกบุรุษพวกนัน้อยา่งนีว้า่ “ถ้าเช่นนัน้ พวกทา่นจง
ปลงชีวิตชายนี ้อยา่ให้ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อใน  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กระดูกชอกช้า บางทีจะไดเ้ห็นชีวิตของชายนีอ้อกมาบา้ง”

  บุรุษพวกนัน้รับคําของขา้แลว้ ปลงชีวิตชายนัน้ ไมใ่ห้
ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกชอกช้า 

  เม่ือชายนัน้เริม่จะตาย ขา้สัง่บุรุษพวกนัน้วา่ “พวกทา่นจง
ผลักชายนีใ้ห้นอนหงาย บางทีจะไดเ้ห็นชีวิตของเขาออกมา
บา้ง”

  บุรุษพวกนัน้ผลักชายนัน้ให้นอนหงาย พวกเราไมไ่ดเ้ห็น
ชีวิิตของเขาออกมาเลย

  ขา้จึงสัง่บุรุษพวกนัน้วา่ “ถ้าเช่นนัน้ พวกทา่นจงพลิกชาย
นีใ้ห้นอนคว่าลง พลิกให้นอนตะแคงขา้งหนึ่ง พลิกให้นอน
ตะแคงอีกขา้งหนึ่ง พยุงให้ยืนขึ้น จับเอาศีรษะลง ทุบดว้ย
ฝ่ามือ ดว้ยกอ้นดิน ดว้ยทอ่นไม ้ดว้ยอาวุธ ลากมาขา้งนี ้
ลากไปขา้งโนน้ ลากไป ๆ มา ๆ บางทีจะไดเ้ห็นชีวิตของชาย
นัน้ออกมาบา้ง” พวกเราไมไ่ดเ้ห็นชีวิตของเขาออกมาเลย

  ตาของเขาก็ดวงนัน้แหละ รูปก็อันนัน้ แตเ่ขาเห็นรูปดว้ย
ตาไมไ่ด ้

  หูก็อันนัน้แหละ เสียงก็อันนัน้ แตเ่ขาไดย้ินเสียงดว้ยหู 
ไมไ่ด ้

  จมูกก็อันนัน้แหละ กลิน่ก็อันนัน้ แตเ่ขาไดก้ลิน่ดว้ยจมูก
ไมไ่ด ้
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  ลิน้ก็อันนัน้แหละ รสก็อันนัน้ แตเ่ขารู้รสดว้ยลิน้ไมไ่ด ้

  กายก็อันนัน้แหละ สัมผัสก็อันนัน้ แตเ่ขารู้สัมผัสดว้ยกาย
ไมไ่ด ้     

  นีเ้ป็นเหตุให้ขา้ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้
ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตว์
ทําดีทําชัว่ไมมี่"

  "ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา 

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ คนเป่าสังขค์นหนึ่งถือเอาสังขไ์ปยัง
ชนบทเล็ก ๆ เขาเขา้ไปยังบา้นแห่งหนึ่ง ยืนอยูก่ลางบา้น  
เป่าสังขข์ึ้น ๓ ครัง้ แลว้วางสังขไ์วที้พ้ื่น แลว้นัง่

  พวกคนในบา้นนัน้ไดเ้กิดความตื่นเตน้วา่ นัน่เสียงใคร
หนอ ช่างเป็นทีน่า่พอใจถึงเพียงนี ้เป็นทีเ่พลิดเพลินถึงเพียง
นี ้ช่างจับจิตถึงเพียงนี ้ช่างไพเราะถึงเพียงนี"้

  พวกเขาตา่งมาลอ้มถามคนเป่าสังขน์ัน้วา่ 

  "พอ่ นัน่เสียงของใครช่างเป็นทีน่า่พอใจถึงเพียงนี ้เป็นที่
ตัง้แห่งความเพลิดเพลินถึงเพียงนี ้ช่างจับจิตถึงเพียงนี ้ 
ช่างไพเราะถึงเพียงนี"้

  คนเป่าสังขต์อบวา่
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  "ทา่นทัง้หลาย นัน่คือสังข"์

  พวกเขาจับสังขน์ัน้หงายขึ้น แลว้บอกวา่

  "พูดซิพอ่สังข ์พูดซิพอ่สังข"์

  สังขน์ัน้ไมไ่ดอ้อกเสียง 

  พวกเขาจับสังขน์ัน้ให้คว่าลง จับให้ตะแคงขา้งหนึ่ง จับให้
ตะแคงอีกขา้งหนึ่ง ชูให้สูง วางให้ต่า เคาะดว้ยฝ่ามือ ดว้ย
กอ้นดิน ดว้ยทอ่นไม ้ดว้ยศาตรา ลากมาขา้งนี ้ลากไปขา้ง
โนน้ ลากไป ๆ มา ๆ แลว้บอกวา่

  "พูดซิพอ่สังข ์พูดซิพอ่สังข"์

  สังขน์ัน้ไมไ่ดอ้อกเสียง

  ลําดับนัน้ คนเป่าสังขไ์ดมี้ความคิดวา่ พวกคนในหมูบ่า้น
เหลา่นี ้ช่างโงเ่หลือเกิน แสวงหาเสียงสังขโ์ดยไมถู่กทางได้
อยา่งไรกัน"

  เม่ือคนพวกนัน้กําลังมองดูอยู ่เขาจึงหยิบสังขข์ึ้นมาเป่า 
๓ ครัง้ แลว้ถือเอาสังขน์ัน้ไป คนพวกนัน้ไดพู้ดกันวา่

  "ทา่นทัง้หลาย นัยวา่เม่ือใดสังขน์ีป้ระกอบดว้ยคน ความ
พยายาม และลม เม่ือนัน้สังขน์ีจึ้งจะออกเสียง แตว่า่เม่ือใด
สังขน์ีไ้มป่ระกอบดว้ยคน ความพยายาม และลม เม่ือนัน้ 
สังขน์ีไ้มอ่อกเสียง"
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  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่ไปวา่

  “ฉันนัน้เหมือนกัน พระองค์

  เม่ือใดกายนีป้ระกอบดว้ยอายุ ไออุ่น และวิญญาณ  
เม่ือนัน้ กายนีก้า้วไปได ้ถอยกลับได ้ยืนได ้นัง่ได ้นอนได ้
เห็นรูปดว้ยนัยนต์าได ้ฟังเสียงดว้ยหูได ้ดมกลิน่ดว้ยจมูกได ้
ลิม้รสดว้ยลิน้ได ้ถูกตอ้งสัมผัสดว้ยกายได ้รู้ธรรมารมณด์ว้ย
ใจได้

  แตว่า่เม่ือใดกายนีไ้มป่ระกอบดว้ยอายุ ไออุ่น และ
วิญญาณ เม่ือนัน้กายนีก้า้วไปไมไ่ด ้ถอยกลับไมไ่ด ้ ยืนไมไ่ด ้
นัง่ไมไ่ด ้นอนไมไ่ด ้เห็นรูปดว้ยนัยนต์าไมไ่ด ้ฟังเสียงดว้ยหู
ไมไ่ด ้ดมกลิน่ดว้ยจมูกไมไ่ด ้ลิม้รสดว้ยลิน้ไมไ่ด ้ถูกตอ้ง
สัมผัสดว้ยกายไมไ่ด ้รู้ธรรมารมณด์ว้ยใจไมไ่ด้         

  โดยปริยายของพระองคน์ี ้ตอ้งเป็นอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะ
เหตุนี ้โลกหนา้มีอยู ่เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นมีอยู ่ผลวิบาก
ของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่มีอยู"่ 

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ในปริยายนี ้
ขา้ก็ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตว์ 
ผูผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ก็เหตุให้พระองคย์ังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี้ี มีอยูห่รือ” 

  “มีอยู ่ทา่นกัสสปะ”



อุปมาเด็กก่อไฟ

  “เปรียบเหมือนอะไร พระองค”์  

  “ดูกอ่นทา่นกัสสปะ บุรุษของขา้ในทีน่ีจั้บโจรผูป้ระพฤติ
ชัว่หยาบมาแสดงแกข่า้วา่ “โจรผูน้ีป้ระพฤติชัว่หยาบตอ่
พระองค ์พระองคท์รงปรารถนาจะลงโทษโจรผูน้ีอ้ยา่งไร  
ขอไดต้รัสบอกโทษนัน้เถิด”    

  ขา้ไดบ้อกบุรุษพวกนัน้อยา่งนีว้า่ “พวกทา่นจงเชือด
ผิวหนังของชายนี ้บางทีจะไดเ้ห็นชีวิตของชายนัน้บา้ง” 
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  พวกเขาเชือดผิวหนังของชายนัน้ พวกเราไมไ่ดเ้ห็นชีวิต
ของเขาเลย 

  ขา้จึงบอกวา่ “ถ้าเช่นนัน้พวกทา่นจงเชือดหนัง เฉือนเนื้อ 
ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเยื่อในกระดูกของชายนี ้บางทีจะได้
เห็นชีวิตของชายนัน้บา้ง” 

  พวกเขาเชือดหนัง เฉือนเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเยื่อ
ในกระดูกของชายนัน้ พวกเราไมไ่ดเ้ห็นชีวิตของเขาเลย 

   ดว้ยปริยายนี ้เป็นเหตุให้ขา้ยังคงมีความเห็นอยูอ่ยา่งนี้
วา่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของ
กรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่”  

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา  

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ ชฎิลบําเรอไฟผูห้นึ่งอาศัยอยูใ่นกุฎีที่
มุงดว้ยใบไมที้ช่ายป่า ครัง้นัน้ หมูเ่กวียนหนึ่งมาพักอยูใ่กล้
อาศรมของชฎิลนัน้คืนหนึ่ง แลว้จากไป

  ชฎิลผูบ้ําเรอไฟนัน้มีความคิดขึ้นวา่

  "ถ้ายังไง เราควรจะเขา้ไปในทีที่ห่มูเ่กวียนนัน้พัก บางที
จะไดเ้คร่ืองอุปกรณอ์ะไรในทีน่ัน้บา้ง"
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  ชฎิลนัน้ลุกขึ้นแตเ่ช้า เขา้ไปยังทีที่ห่มูเ่กวียนนัน้พัก ได้
เห็นเด็กอ่อนทีเ่ขาทิง้ไวที้ห่มูเ่กวียนนัน้ เม่ือเห็นแลว้ เกิด
ความคิดขึ้นวา่

  "เม่ือเราพบเห็นอยู ่จะปลอ่ยให้มนุษยต์ายเสียนัน้ ไม่
สมควรแกเ่ราเลย ถ้ายังไงเราควรจะนําทารกนีไ้ปยังอาศรม
แลว้เลีย้งดูให้เติบโตขึ้น"

  ชฎิลนําทารกนัน้ไปยังอาศรม แลว้เลีย้งดูให้เติบโตขึ้น 
เม่ือทารกนัน้อายุยา่งเขา้ ๑๐ ปี หรือ ๑๒ ปี ชฎิลมีกิจบาง
อยา่งในชนบท เขาไดบ้อกทารกนัน้วา่ 

  "พอ่ เราปรารถนาจะไปยังชนบท เจ้าจงบําเรอไฟ อยา่ให้
ไฟของเจ้าดับ ถ้าไฟของเจ้าดับ นีมี่ด นีฟื่น นีไ่มส้ีไฟ เจ้าจง
กอ่ไฟ แลว้บําเรอไฟเถิด" 

  เขาสัง่ทารกนัน้อยา่งนีแ้ลว้ ไดไ้ปยังชนบท

  ทารกนัน้มัวเลน่เสีย ไฟดับแลว้ นึกขึ้นไดว้า่บิดาไดบ้อก
ตนไวอ้ยา่งนีว้า่ เจ้าจงบําเรอไฟ อยา่ให้ไฟของเจ้าดับ ถ้าไฟ
ของเจ้าดับ นีมี่ด นีฟื่น นีไ่มส้ีไฟ จงกอ่ไฟแลว้บําเรอไฟเถิด

  ทารกคิดวา่ "ถ้ายังไง เราควรจะกอ่ไฟแลว้บําเรอไฟ"

  ทารกนัน้เอามีดถากไมส้ีไฟดว้ยเขา้ใจวา่ บางทีจะพบไฟ
บา้ง เขาไมพ่บไฟเลย จึงผา่ไมส้ีไฟออกเป็น ๒ ซีก แลว้ผา่
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ออกเป็น ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐ ซีก ๒๐ ซีก แลว้เกรียกให้
เป็นชิน้เล็ก ๆ  ครัน้แลว้ จึงโขลกในครก ครัน้โขลกแลว้จึง
โปรยในทีมี่ลมมาก ดว้ยเขา้ใจวา่บางทีจะพบไฟบา้ง เขาไม่
พบไฟเลย 

  เม่ือชฎิลทํากิจในชนบทเสร็จแลว้ จึงกลับมายังอาศรม
ของตน แลว้ไดก้ลา่วกะทารกนัน้วา่ 

  "พอ่ ไฟของเจ้าดับเสียแลว้หรือ"

  ทารกนัน้ตอบวา่   

  "ขา้แตคุ่ณพอ่ ขอประทานโทษเถิด ผมมัวเลน่เสีย ไฟจึง
ดับ ผมนึกขึ้นไดว้า่พอ่ไดบ้อกไวอ้ยา่งนีว้า่ เจ้าจงบําเรอไฟ 
อยา่ให้ไฟของเจ้าดับ ถ้าไฟดับ นีมี่ด นีฟื่น นีไ่มส้ีไฟ เจ้าจง
กอ่ไฟแลว้บําเรอไฟ

  ผมจึงเอามีดถากไมส้ีไฟ ดว้ยเขา้ใจวา่บางทีจะพบไฟบา้ง 
ผมไมไ่ดพ้บไฟเลย จึงผา่ไมส้ีไฟออกเป็น ๒ ซีก แลว้ผา่ออก
เป็น ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐  ซีก ๒๐ ซีก แลว้เกรียกให้เป็น
ชิน้เล็ก ๆ แลว้โขลกในครก เม่ือโขลกแลว้ เอาโปรยในทีมี่
ลมมากดว้ยเขา้ใจวา่บางทีจะพบไฟบา้ง ผมไมพ่บไฟเลย"

  ลําดับนัน้ ชฎิลนัน้ไดมี้ความคิดวา่
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  "ทารกนีช่้างโงเ่หลือเกิน ไมเ่ฉียบแหลม จะหาไฟโดยไม่
ถูกทางไดอ้ยา่งไรกัน"

  เม่ือทารกนัน้กําลังมองดูอยู ่ชฎิลนัน้หยิบไมส้ีไฟมาสีให้
เกิดไฟ แลว้ไดบ้อกทารกนัน้วา่

  “เขาติดไฟกันอยา่งนี ้ไมเ่หมือนอยา่งเจ้า ซึ่งยังเขลา  
ไมเ่ฉียบแหลม แสวงหาไฟโดยไมถู่กทาง”

  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่ไปวา่

  “ดูกอ่นพระองค ์พระองคก์็ฉันนัน้เหมือนกัน ยังทรงเขลา 
ไมเ่ฉียบแหลม ทรงแสวงหาปรโลกโดยไมถู่กทาง 

  ขอพระองคจ์งทรงสละคืนทิฏฐิอันลามกนัน้เถิด

  ทิฏฐินัน้อยา่ไดมี้แกพ่ระองคเ์พ่ือมิใช่ประโยชน ์เพ่ือความ
ทุกขส์ิน้กาลนานเลย”

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ขา้ยังสละ
คืนทิฏฐิอันลามกนีไ้มไ่ด ้พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระ
ราชาทัง้หลายก็ดี ทรงรู้จักขา้วา่พญาปายาสิมีวาทะอยา่งนี ้
มีทิฏฐิอยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ 
ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่   

  ถ้าขา้จะสละคืนทิฏฐินีก้็จะมีผูว้า่ขา้ไดว้า่พญาปายาสิช่าง
โงเ่ขลาเหลือเกิน ไมเ่ฉียบแหลม มีปรกติถือความเห็นทีผิ่ด
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  ขา้ก็จะยึดทิฏฐินัน้ไวเ้พราะความโกรธบา้ง เพราะความ
ลบหลูบ่า้ง เพราะความตีเสมอบา้ง”  



อุปมานายกองเกวียน	
ผูโ้งเ่ขลา

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคล 
บางพวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา”

  ทา่นพระกุมารกัสสปะจึงเลา่วา่ 

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ พอ่คา้เกวียนหมูใ่หญ ่มีเกวียน
ประมาณ ๑,๐๐๐ เลม่ ไดเ้ดินทางจากชนบททีต่ัง้อยูใ่นทิศ
ตะวันออกไปยังชนบททีต่ัง้อยูใ่นทิศตะวันตก ทีที่พ่อ่คา้
เกวียนหมูน่ัน้ไป หญา้ ฟืน น้า ใบไมส้ด หมดเปลืองไปโดย
รวดเร็ว
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  ก็ในหมูเ่กวียนนัน้ มีนายกองเกวียน ๒ คน คนหนึ่งมี
เกวียน ๕๐๐ เลม่ อีกคนหนึ่งก็มีเกวียน ๕๐๐ เลม่ นายกอง
เกวียน ๒ คน นัน้ไดป้รึกษากันวา่ 

  "หมูเ่กวียนหมูใ่หญน่ีมี้เกวียนประมาณ ๑,๐๐๐ เลม่  
เม่ือพวกเราไปรวมกัน หญา้ ฟืน น้า ใบไมส้ด หมดเปลือง
ไปโดยรวดเร็ว  

  พวกเราควรจะแยกเกวียนหมูใ่หญน่ีอ้อกเป็น ๒ หมู ่คือ 
หมูห่นึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม่ อีกหมูห่นึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม่"

  พอ่คา้เกวียนเหลา่นัน้แยกหมูเ่กวียนนัน้ออกเป็น ๒ หมู่
นายกองเกวียนคนหนึ่งบรรทุกหญา้ ฟืน และน้าเป็นอันมาก
แลว้ขับหมูเ่กวียนไปกอ่น เม่ือขับไปได ้๒-๓ วัน หมูเ่กวียน
นัน้ไดเ้ห็นชายผิวดํา นัยนต์าแดง ผูกสอดแลง่ธนู ทัดดอก
กุมุท มีผา้เปียก ผมเปียก แลน่รถอันงดงาม มีลอ้เป้ือนตม
สวนทางมา จึงไดถ้ามขึ้นวา่

  "ทา่นมาจากไหน" 

  ชายผิวดําตอบวา่

  "ขา้มาจากหมูบ่า้นโนน้"

  "ทา่นจะไปไหน" 

  "ไปยังหมูบ่า้นโนน้" 
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  "หนทางกันดารขา้งหนา้ ฝนตกมากหรือ"

  "อยา่งนัน้ทา่น หนทางกันดารขา้งหนา้ฝนตกมาก มีน้า
บริบูรณ ์หญา้ ฟืน และน้ามีมาก พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน 
น้าของเกา่เสียเถิด เม่ือเกวียนเบาจากของหนักจะไปไดเ้ร็ว 
วัวเทียมเกวียนก็ไมล่ําบาก"

  ลําดับนัน้ นายกองเกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา่

  "ชายผูน้ีพู้ดวา่หนทางขา้งหนา้ฝนตกมาก มีน้าบริบูรณ ์
หญา้ ฟืน และน้ามีมาก ให้พวกเราทิง้หญา้ ฟืน และน้าเสีย 
แลว้ขับเกวียนไปดว้ยเกวียนเบา"

  พวกเกวียนรับคําของนายกองเกวียนแลว้ ทิง้หญา้ ฟืน 
น้า มีเกวียนเบาจากของหนัก ขับหมูเ่กวียนไป

  พวกเกวียนเหลา่นัน้ไมเ่ห็น หญา้ ฟืน หรือน้าในทีพั่กหมู่
เกวียนทีต่ําบลแรก แมใ้นทีพั่กหมูเ่กวียนตําบลทีส่อง ทีส่าม 
ทีส่ี ่ทีห้่า ทีห่ก ทีเ่จ็ดก็ไมไ่ดเ้ห็น หญา้ ฟืน น้า ไดถ้ึงความ
วอดวายดว้ยกันหมด มนุษยแ์ละสัตวที์อ่ยูใ่นหมูเ่กวียนนัน้ 
ยักษก์ินเสียทัง้หมด เหลือแตก่ระดูกเทา่นัน้ 

  เม่ือนายกองเกวียนพวกทีส่องรู้สึกวา่บัดนีห้มูเ่กวียน
แรกนัน้ออกไปนานแลว้ จึงบรรทุกหญา้ ฟืน และน้าไปเป็น
อันมาก แลว้ขับหมูเ่กวียนไป 
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  เม่ือขับไปไดส้องสามวัน พวกเกวียนนัน้เห็นชายผิวดํา 
นัยนต์าแดง ผูกสอดแลง่ธนู ทัดดอกกุมุท มีผา้เปียก ผม
เปียก แลน่รถอันงดงามมีลอ้เป้ือนตมสวนทางมา จึงไดถ้าม
ขึ้นวา่

  "ทา่นมาจากไหน" 

  ชายผิวดําตอบวา่

  "ขา้มาจากหมูบ่า้นโนน้"

  "ทา่นจะไปไหน" 

  "ไปยังหมูบ่า้นโนน้" 

  "หนทางกันดารขา้งหนา้ฝนตกมากหรือ"

  "อยา่งนัน้ทา่น หนทางกันดารขา้งหนา้ฝนตกมาก มีน้า
บริบูรณ ์หญา้ ฟืน และน้ามีมาก พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน 
น้าของเกา่เสียเถิด เกวียนเบาจากของหนักจะไปไดเ้ร็ว  
วัวเทียมเกวียนก็ไมล่ําบาก"

  ลําดับนัน้ นายกองเกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา่

  "ชายผูน้ีพู้ดวา่หนทางขา้งหนา้ ฝนตกมาก มีน้าบริบูรณ ์
ทัง้หญา้ ฟืน และน้ามีมาก ให้พวกเราทิง้หญา้ ฟืน น้าของเกา่
เสีย
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  ชายนี้ิไมใ่ช่มิตร ไมใ่ช่ญาติสาโลหิตของพวกเรา พวกเรา
จะเชื่อชายนีไ้ดอ้ยา่งไร

  ทา่นทัง้หลายไมพึ่งทิง้หญา้ ฟืน น้า จงขับเกวียนไปพร้อม
ทัง้สิง่ของทีน่ํามา พวกเราจะไมทิ่ง้ของของพวกเรา" 

  พวกเกวียนรับคํานายกองเกวียนนัน้แลว้ ขับเกวียนไป
พร้อมทัง้สิง่ของทีไ่ดน้ํามา

  พวกเกวียนเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ห็นหญา้ ฟืน หรือน้าในทีพั่ก
เกวียนทีต่ําบลแรก แมใ้นทีพั่กเกวียนทีต่ําบลทีส่อง ทีส่าม 
ทีส่ี ่ทีห้่า ทีห่ก ทีเ่จ็ด ก็ไมไ่ดเ้ห็นหญา้ ฟืน หรือน้า ไดเ้ห็นแต่
หมูเ่กวียนทีถ่ึงความวอดวายเทา่นัน้ เห็นแตก่ระดูกของ
มนุษยแ์ละสัตวที์อ่ยูใ่นหมูเ่กวียนนัน้ พวกนัน้ถูกยักษก์ินแลว้

  ลําดับนัน้ นายกองเกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา่

  "นีค่ือหมูเ่กวียนแรกนัน้ ไดถ้ึงแกค่วามวอดวายแลว้ 
เพราะนายกองเกวียนนัน้เป็นคนโงเ่ขลา 

  ถ้าอยา่งนัน้ ในหมูเ่กวียนของพวกเรา สิง่ของชนิดใดมี
สาระนอ้ย จงทิง้เสียในทีน่ี ้สิง่ของชนิดใดมีสาระมาก จงขน
เอาไปเถิด" 

  พวกเกวียนพวกนัน้รับคํานายกองเกวียนแลว้ ทิง้สิง่ของที่
มีสาระนอ้ยในเกวียนของตน ขนเอาไปแตส่ิง่ของมีสาระมาก
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จากเกวียนหมูน่ัน้ ขา้มทางกันดารไปไดโ้ดยสวัสดี ทัง้นี้
เพราะนายกองเกวียนนัน้เป็นคนฉลาด 

  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่ไปวา่

  “พระองคก์็ฉันนัน้เหมือนกัน ยังทรงเขลา ไมเ่ฉียบแหลม 
ทรงแสวงหาปรโลกโดยไมถู่กทาง จะถึงความวอดวายเหมือน
นายกองเกวียนนัน้ 

  ชนเหลา่ใดสําคัญทิฏฐิของพระองคว์า่เป็นสิง่ทีค่วรฟัง 
ควรเชื่อถือ แมช้นเหลา่นัน้ก็จะถึงความวอดวายเหมือนพอ่คา้
เกวียนพวกนัน้

  ขอพระองคจ์งทรงสละคืนทิฏฐินัน้เสียเถิด

  ทิฏฐิอันลามกนัน้อยา่ไดมี้แกพ่ระองคเ์พ่ือมิใช่ประโยชน ์
เพ่ือความทุกขส์ิน้กาลนานเลย”  

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ขา้ก็ยังสละ
คืนทิฏฐิอันนีเ้สียไมไ่ด ้พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชา
ทัง้หลายก็ดี ทรงรู้จักขา้วา่พญาปายาสิมีวาทะอยา่งนี ้มีทิฏฐิ
อยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบาก
ของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่

  ถ้าขา้จะสละคืนทิฏฐินี ้ก็จะมีผูว้า่ขา้ไดว้า่พญาปายาสิช่าง
โงเ่ขลาเหลือเกิน ไมเ่ฉียบแหลม มีปรกติถือความเห็นทีผิ่ด 
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  ขา้จะยึดทิฏฐินัน้ไวเ้พราะความโกรธบา้ง เพราะความ
ลบหลูบ่า้ง เพราะความตีเสมอบา้ง”  



อุปมาบรุุษทนูห่ออุจจาระ	

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา"

  ทา่นพระกุมารกัสสปะจึงเลา่วา่ 

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ ชายเลีย้งหมูคนหนึ่งไดอ้อกจากบา้น
ของตนไปยังบา้นอื่น ไดเ้ห็นอุจจาระแห้งเป็นอันมากทีเ่ขาทิง้
ไวใ้นบา้น เขาไดมี้ความคิดขึ้นวา่
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  "อุจจาระแห้งจํานวนมากทีเ่ขาทิง้ไวน้ีเ้ป็นอาหารของหมู
เรา ถ้ายังไงเราควรขนอุจจาระแห้งไปจากทีน่ี"้

  เขาปูผา้ห่มลง แลว้โกยเอาอุจจาระแห้งเป็นอันมากผูกให้
เป็นห่อทูนศีรษะเดินไป ในระหวา่งทาง เขาถูกฝนใหญ ่ 
เขาเปรอะเป้ือนไปดว้ยอุจจาระตลอดถึงปลายเล็บ เดินทูน
ห่ออุจจาระซึ่งลน้ไหลไปแลว้

  พวกคนเห็นเขาแลว้ไดพู้ดอยา่งนีว้า่

  "ทา่นเป็นบา้หรือเปลา่ หรือทา่นเสียจริต ไฉนทา่นจึง
เปรอะเป้ือนไปดว้ยอุจจาระตลอดถึงปลายเล็บ จะนําเอาห่อ
อุจจาระซึ่งลน้ไหลอยูไ่ปทําไม" 

  ชายนัน้ตอบวา่

  "พวกทา่นนัน่แหละเป็นบา้ พวกทา่นเสียจริต ความจริง
สิง่นีเ้ป็นอาหารของหมูเรา"

  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่ไปวา่

  "พระองคก์็ฉันนัน้เหมือนกัน นา่จะปรากฏเหมือนชายผู้
ทูนห่ออุจจาระ

  ขอพระองคจ์งสละคืนทิฏฐิอันลามกนัน้เสียเถิด  

  ทิฏฐิอันลามกนัน้อยา่ไดมี้แกพ่ระองคเ์พ่ือมิใช่ประโยชน ์
เพ่ือความทุกขส์ิน้กาลนานเลย”  



  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ขา้ก็ยังสละ
คืนทิฏฐิอันนีเ้สียไมไ่ด ้พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชา
ทัง้หลายก็ดี ทรงรู้จักขา้วา่พญาปายาสิ มีวาทะอยา่งนี ้มีทิฏฐิ
อยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบาก
ของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่

  ถ้าขา้จะสละคืนทิฏฐินี ้ก็จะมีผูว้า่ขา้ไดว้า่พญาปายาสิช่าง
โงเ่ขลาเหลือเกิน ไมเ่ฉียบแหลม มีปรกติถือความเห็นทีผิ่ด 

  ขา้จะยึดทิฏฐินัน้ไวเ้พราะความโกรธบา้ง เพราะความ
ลบหลูบ่า้ง เพราะความตีเสมอบา้ง”
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อุปมานักเลงสกากลืน
ลูกสกาอาบยาพิษ

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา" 

  ทา่นพระกุมารกัสสปะจึงเลา่วา่  

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ นักเลงสกาสองคนเลน่สกากัน คนหนึ่ง
กลืนเบีย้แพที้แ่ลว้ ๆ มาเสีย นักเลงสกาคนทีส่องไดเ้ห็น
นักเลงสกานัน้กลืนกินเบีย้แพที้ผ่า่น ๆ มา ไดพู้ดวา่
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  “ทา่นชนะฝ่ายเดียว ทา่นจงให้ลูกสกาแกข่า้ ขา้จะเซ่น
บูชา"

  นักเลงสกาคนแรกรับคําแลว้ จึงมอบลูกสกาให้นักเลง
สกาคนทีส่อง 

  นักเลงสกาคนทีส่องเอายาพิษทาลูกสกา แลว้พูดกับ
นักเลงสกาคนทีห่นึ่งวา่

  “มาเถิดเพ่ือน เรามาเลน่สกากัน"

  นักเลงสกาคนทีห่นึ่งรับคํานักเลงสกาคนทีส่องแลว้  
เลน่สกากันเป็นครัง้ทีส่อง

  แมใ้นครัง้ทีส่อง นักเลงสกาคนทีห่นึ่งก็กลืนเบีย้แพเ้สีย

  นักเลงสกาคนทีส่องไดเ้ห็นนักเลงสกาคนทีห่นึ่งกลืนเบีย้
แพ ้ไดพู้ดวา่

  “บุคคลกลืนลูกสกาซึ่งอาบดว้ยยาพิษ มีฤทธิก์ลา้ ยังไมรู้่
สึก นักเลงชัว่ผูน้า่สงสารกลืนยาพิษเขา้ไป ความเร่าร้อนจะมี
แกท่า่น”

  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่วา่
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  “พระองคก์็อยา่งนัน้เหมือนกัน นา่จะปรากฏเหมืือน
นักเลงสกา

  ขอพระองคจ์งสละคืนทิฏฐิอันลามกนัน้เสียเถิด  

  ทิฏฐิอันลามกนัน้อยา่ไดมี้แกพ่ระองคเ์พ่ือมิใช่ประโยชน ์
เพ่ือความทุกขส์ิน้กาลนานเลย”  

  “ทา่นกัสสปะกลา่วอยา่งนัน้ก็จริง ถึงอยา่งนัน้ขา้ก็ยังสละ
คืนทิฏฐิอันนีเ้สียไมไ่ด ้พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชา
ทัง้หลายก็ดี ทรงรู้จักขา้วา่พญาปายาสิมีวาทะอยา่งนี ้มีทิฏฐิ
อยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตวผู์ผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบาก
ของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่

  ถ้าขา้จะสละคืนทิฏฐินี ้ก็จะมีผูว้า่ขา้ไดว้า่พญาปายาสิช่าง
โงเ่ขลาเหลือเกิน ไมเ่ฉียบแหลม มีปรกติถือความเห็นทีผิ่ด 

  ขา้จะยึดทิฏฐินัน้ไวเ้พราะความโกรธบา้ง เพราะความ
ลบหลูบ่า้ง เพราะความตีเสมอบา้ง” 
 



อุปมาสหาย	๒	คน	
แสวงหาทรพัย์

  “ถ้าเช่นนัน้ อาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค ์บุคคลบาง
พวกยอ่มทราบเนื้อความของคําพูดดว้ยอุปมา"

  ทา่นพระกุมารกัสสปะจึงเลา่วา่

  เร่ืองเคยมีมาแลว้ หมูบ่า้นแห่งหนึ่งไดต้ัง้ขึ้น ครัง้นัน้  
ชายผูห้นึ่งเรียกเพ่ือนมาบอกวา่

  “มาไปกันเถิดเพ่ือน เราจะเขา้ไปยังหมูบ่า้นนัน้ บางทีจะ
ไดท้รัพยอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งในหมูบ่า้นนัน้บา้ง"
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  สหายคนทีส่องรับคําของเพ่ือนแลว้ เขา้ไปยังหมูบ่า้น  
ถึงถนนในบา้นแห่งหนึ่ง ไดเ้ห็นเปลือกป่านทีเ่ขาทิง้ไว้
มากมายทีต่ําบลบา้นนัน้

  ชายคนทีห่นึ่งไดบ้อกเพ่ือนวา่

  “สหาย นีเ่ปลือกป่านเขาทิง้ไวม้ากมาย ถ้าเช่นนัน้ ทา่นจง
ผูกเอาเปลือกป่านไปมัดหนึ่ง และฉันจะผูกเอาเปลือกป่านไป
มัดหนึ่ง เราทัง้สองจะถือเอามัดเปลือกป่านไป"

  สหายคนทีส่องรับคําเพ่ือนแลว้ ผูกเอาเปลือกป่านไปมัด
หนึ่ง ชายทัง้สองนัน้ถือเอามัดเปลือกป่านไปคนละมัด 

  ชายทัง้สองนัน้ถือเอามัดเปลือกป่านเขา้ไปยังถนนในบา้น
อีกแห่งหนึ่ง ไดเ้ห็นดา้ยป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมายในตําบลบา้น
นัน้

  ชายคนทีห่นึ่งจึงบอกเพ่ือนวา่

  “เราจะตอ้งการเปลือกป่านเพ่ือประโยชนอ์ะไร นีด่า้ยป่าน
ทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ถ้าเช่นนัน้ ทา่นจงทิง้มัดเปลือกป่านเสีย
เถิด และฉันก็จะทิง้มัดเปลือกป่านเสีย เราทัง้สองจะถือเอา
มัดดา้ยป่านไป"

  เพ่ือนคนทีส่องตอบวา่
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  "มัดเปลือกป่านนีเ้ราเอามาไกลแลว้ ทัง้มัดไวด้ีแลว้ดว้ย 
เราไมเ่อาละ ขอทา่นจงทราบเถิด"

  ลําดับนัน้ ชายคนทีห่นึ่งทิง้มัดเปลือกป่านเสีย แลว้ถือเอา
มัดดา้ยป่านไป

  ชายทัง้สองนัน้เขา้ไปยังถนนในบา้นอีกแห่งหนึ่ง ไดเ้ห็น
ผา้ป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมายทีต่ําบลบา้นนัน้

  ชายคนทีห่นึ่งบอกเพ่ือนวา่

  “เราจะตอ้งการเปลือกป่านหรือดา้ยป่านเพ่ือประโยชน์
อะไร นีผ่า้ป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ถ้าเช่นนัน้ ทา่นจงทิง้มัด
เปลือกป่านเสียเถิด และฉันก็จะทิง้มัดดา้ยป่านเสีย เราทัง้
สองจะถือเอามัดผา้ป่านไป"

  เพ่ือนคนทีส่องตอบวา่

  “มัดเปลือกป่านนีเ้ราเอามาไกลแลว้ ทัง้มัดไวด้ีแลว้ดว้ย 
เราไมเ่อาละ ขอทา่นจงทราบเถิด"

  ชายคนทีห่นึ่งทิง้มัดดา้ยป่าน แลว้ถือมัดผา้ป่านไป

  ชายทัง้สองนัน้เขา้ไปยังถนนในบา้นอีกแห่งหนึ่ง ไดเ้ห็น
เปลือกไมโ้ขมะ ไดเ้ห็นดา้ยเปลือกไมโ้ขมะ ไดเ้ห็นผา้เปลือก
ไมโ้ขมะ ไดเ้ห็นลูกฝ้าย ไดเ้ห็นดา้ยฝ้าย ไดเ้ห็นผา้ฝ้าย ได้
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เห็นเหล็ก ไดเ้ห็นโลหะ ไดเ้ห็นดีบุก ไดเ้ห็นสําริด ไดเ้ห็นเงิน 
ไดเ้ห็นทอง ทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมายในถนนในบา้นนัน้

  ชายคนทีห่นึ่งจึงบอกเพ่ือนวา่

  “เราจะตอ้งการประโยชนอ์ะไรกับเปลือกป่านหรือดา้ย
ป่าน หรือผา้ป่าน หรือเปลือกไมโ้ขมะ หรือดา้ยเปลือกไม้
โขมะ หรือผา้เปลือกไมโ้ขมะ หรือลูกฝ้าย หรือดา้ยฝ้าย หรือ
ผา้ฝ้าย หรือเหล็ก หรือโลหะ หรือดีบุก หรือสําริด หรือเงิน

  นีท่องทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ทา่นจงทิง้มัดเปลือกป่านเสีย
เถิด และฉันก็จะทิง้ห่อเงินเสีย เราทัง้สองจะถือเอาห่อทอง
ไป"

  เพ่ือนคนทีส่องตอบวา่

  “มัดเปลือกป่านนีเ้ราเอามาไกลแลว้ ทัง้มัดไวด้ีแลว้ดว้ย 
เราไมเ่อาละ ขอทา่นจงทราบเถิด"

  ลําดับนัน้ เพ่ือนนัน้ทิง้ห่อเงิน ถือเอาห่อทองไป

  ชายทัง้สองนัน้เขา้ไปยังบา้นของตน 

  ในเขาทัง้สองนัน้ ชายผูถ้ือเอามัดเปลือกป่านไป มารดา 
บิดา บุตร ภริยา มิตร อํามาตย ์ไมไ่ดพ้ากันยินดี และเขาไม่
ไดรั้บความสุขโสมนัสทีเ่กิดจากการไดเ้ปลือกป่านนัน้มา  



  สว่นชายทีถ่ือเอาห่อทองไปนัน้ มารดา บิดา บุตร ภริยา 
มิตร อํามาตย ์พากันยินดี และเขายังไดรั้บความสุขโสมนัส
ซึ่งเกิดจากเหตุทีถ่ือเอาห่อทองนัน้มา  

  เม่ือทา่นพระกุมารกัสสปะเลา่จบ ไดก้ลา่วตอ่ไปวา่

   "พระองคก์็อยา่งนัน้เหมือนกัน นา่จะปรากฏเหมือนบุรุษ  
ผูถ้ือมัดเปลือกป่าน

  ขอพระองคจ์งสละคืนทิฏฐิอันลามกนัน้เสียเถิด  

  ทิฏฐิอันลามกนัน้ อยา่ไดมี้แกพ่ระองคเ์พ่ือมิใช่ประโยชน ์
เพ่ือความทุกข ์สิน้กาลนานเลย”  
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เจา้ปายาสิประกาศตน
เป็นอุบาสก
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  “ดว้ยขอ้ความอุปมาขอ้กอ่น ๆ ของทา่นกัสสปะ ขา้ก็มี
ความพอใจยินดีมากแลว้ แตว่า่ขา้อยากจะฟังปฏิภาณในการ
แกปั้ญหาทีวิ่จิตรเหลา่นี ้จึงพยายามโตแ้ยง้คัดคา้นทา่น  
กัสสปะอยา่งนัน้

  ขา้แตท่า่นกัสสปะผูเ้จริญ ภาษิตของทา่นแจ่มแจ้งนัก 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของทีค่ว่า เปิดของทีปิ่ด บอกทาง
แกผู่ห้ลงทาง หรือสอ่งประทีปในทีมื่ดดว้ยคิดวา่ ผูมี้จักษุ  
จักเห็นรูป ดังนี ้ฉันใด ทา่นกัสสปะประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน

  ขา้แตท่า่นกัสสปะผูเ้จริญ ขา้นีข้อถึงพระผูมี้พระภาค  
พระธรรม และพระสงฆว์า่เป็นสรณะ

  ขอทา่นกัสสปะจงจําขา้วา่เป็นอุบาสก ผูถ้ึงสรณะตลอด
ชีวิตตัง้แตวั่นนีเ้ป็นตน้ไป  

  ขา้แตท่า่นกัสสปะผูเ้จริญ ขา้ปรารถนาจะบูชามหายัญ  
ขอทา่นจงชีแ้จงวิธีบูชายัญอันจะเป็นประโยชนแ์ละความสุข
แกข่า้ตลอดกาลนาน”

  “ดูกอ่นพระองค ์ยัญทีต่อ้งฆา่โค แพะ แกะ ไก ่สุกร  
หรือเหลา่สัตวต์า่ง ๆ ตอ้งไดรั้บความพินาศ และผูรั้บทาน
เป็นผูมี้ความเห็นผิด ดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลีย้งชีพ
ผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตัง้มัน่ผิดเช่นนี ้ยอ่มไมมี่ผลใหญ ่
ไมมี่อานิสงสใ์หญ ่ไมมี่ความรุ่งเรืองใหญ ่ไมแ่พร่หลายใหญ่ 
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  เปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูป่่า เขาหวา่น
พืชทีห่ัก ทีเ่สีย ถูกลมและแดดแผดเผาแลว้ ไมมี่แกน่ ยังไม่
แห้งสนิท ลงในนาไร่ทีเ่ลว เป็นพ้ืนทีไ่มด่ีิ ไมไ่ดถ้างตอและ
หนามให้หมด ทัง้ฝนก็ไมไ่ดต้กตามฤดูกาล พืชเหลา่นัน้จะ
เจริญงอกงามไพบูลยห์รือไม ่ชาวนาจะไดรั้บผลอันไพบูลย์
หรือไม”่  

  “ไมเ่ลย ทา่นกัสสปะ”  

  “ฉันนัน้เหมือนกัน พระองค์

  สว่นยัญทีไ่มต่อ้งฆา่โค แพะ แกะ ไก ่สุกร พวกสัตว์ 
ตา่ง ๆ ไมต่อ้งถึงความพินาศ และผูรั้บทานก็เป็นผูมี้ความ
เห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชีพชอบ 
พยายามชอบ ระลึกชอบ มีตัง้มัน่ชอบเช่นนี ้ยอ่มมีผลใหญ ่
มีอานิสงสใ์หญ ่มีความรุ่งเรืองใหญ ่แพร่หลายใหญ่

  เปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูป่่า เขาหวา่น
พืชทีไ่มห่ักไมเ่สีย ไมถู่กลมแดดแผดเผา มีแกน่ แห้งสนิท  
ลงในนาไร่อันดี เป็นพ้ืนทีด่ี แผว้ถางตอและหนามหมดดีแลว้ 
ทัง้ฝนก็ตกโดยชอบตามฤดูกาล พืชเหลา่นัน้จะเจริญงอกงาม
ไพบูลยห์รือไม ่ชาวนาจะไดรั้บผลอันไพบูลยห์รือไม”่

  “เป็นอยา่งนัน้ ทา่นกัสสปะ”

  “ฉันนัน้เหมือนกัน พระองค”์



เจา้ปายาสิให้ทาน
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  ลําดับนัน้ เจ้าปายาสิเริม่ให้ทานแกส่มณพราหมณ ์ 
คนกําพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทัง้หลาย แตใ่นทาน
นัน้เธอไดใ้ห้อาหารเห็นปานนี ้คือ ปลายขา้วซึ่งมีน้าผักดอง
เป็นกับขา้ว และไดใ้ห้ผา้เนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปม ๆ

  ชายหนุม่ชื่ออุตตระ เป็นเจ้าหนา้ทีใ่นทานนัน้ เขาให้ทาน
แลว้อุทิศอยา่งนีว้า่ 

  "ดว้ยทานนี ้ขอให้ขา้ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนีเ้ทา่นัน้ 
อยา่ไดร่้วมกันในโลกหนา้เลย" 

  เจ้าปายาสิไดท้รงสดับขา่วนัน้แลว้ รับสัง่ให้เรียกอุตตร-  
มาณพมา แลว้ตรัสวา่

  “พอ่อุตตระ ไดย้ินวา่เธอให้ทานแลว้อุทิศอยา่งนีทุ้กครัง้
วา่ ดว้ยทานนี ้ขอให้ขา้ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนีเ้ทา่นัน้ 
อยา่ไดร่้วมกันในโลกหนา้เลย ดังนีห้รือ”

  อุตตรมาณพทูลตอบวา่

  “อยา่งนัน้พระองค”์  

  “พอ่อุตตระ ก็เพราะเหตุไรเธอให้ทานแลว้จึงอุทิศอยา่ง
นัน้เลา่พวกเราตอ้งการบุญ หวังผลแห่งทานแท้ๆ  ไมใ่ช่หรือ”

  “ทานของพระองคใ์ห้อาหารเห็นปานนี ้คือ ปลายขา้ว  
ซึ่งมีน้าผักดองเป็นกับขา้ว พระองคไ์มท่รงปรารถนาจะถูก
ตอ้งแมด้ว้ยพระบาท ไหนเลยจะทรงบริโภค 
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  อีกอยา่ง ผา้ก็เนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปม ๆ พระองคไ์ม่
ทรงปรารถนาจะถูกตอ้งแมด้ว้ยพระบาท ไหนเลยจะทรงนุง่
ห่ม  

  พระองคเ์ป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจของพวกขา้พระพุทธเจ้า 
พวกขา้พระพุทธเจ้าจะชักจูงผูซ้ึ่งเป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจดว้ยสิง่
ไมเ่ป็นทีพ่อใจอยา่งไรได”้

  “พอ่อุตตระ ถ้าอยา่งนัน้เราบริโภคอาหารชนิดใด เธอจง
ตัง้อาหารชนิดนัน้เป็นทาน เรานุง่ห่มผา้ชนิดใด เธอจงตัง้ผา้
ชนิดนัน้เป็นทาน"

  อุตตรมาณพรับพระดํารัสเจ้าปายาสิแลว้ เริม่ตัง้อาหาร 
ชนิดทีเ่จ้าปายาสิเสวย และเริม่ตัง้ผา้ชนิดทีเ่จ้าปายาสิทรง  
นุง่ห่ม

  ครัน้เจ้าปายาสิสิน้พระชนมแ์ลว้ เขา้ถึงความเป็นสหาย
กับพวกเทพชัน้จาตุมหาราช ไดวิ้มานชื่อเสรีสกะอันวา่งเปลา่

  สว่นอุตตรมาณพซึ่งเป็นเจ้าหนา้ทีใ่นทานของเจ้าปายาสิ
นัน้ ถึงความเป็นสหายกับพวกเทพชัน้ดาวดึงส ์ 

!!! 
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  ก็โดยสมัยนัน้ ทา่นพระควัมปติเถระไปพักกลางวันยัง  
เสรีสกะวิมานอันวา่งเปลา่เนือง ๆ ปายาสิเทวบุตรเขา้ไปหา
ทา่นควัมปติถึงทีอ่ยู ่แลว้ไหว ้ยืนอยูที่ที่ค่วรขา้งหนึ่ง

  ทา่นควัมปติไดก้ลา่วถามปายาสิเทวบุตรวา่

  “ทา่นเป็นใคร”  

  ปายาสิเทวบุตรตอบวา่

  “ขา้แตท่า่นผูเ้จริญ ขา้คือเจ้าปายาสิ”

  “ทา่นเป็นผูมี้ความเห็นอยา่งนีว้า่ โลกหนา้ไมมี่ เหลา่สัตว์
ผูผุ้ดเกิดขึ้นไมมี่ ผลวิบากของกรรมทีส่ัตวทํ์าดีทําชัว่ไมมี่ 
ไมใ่ช่หรือ”  

  “เป็นความจริงทา่นผูเ้จริญ แตว่า่พระผูเ้ป็นเจ้ากุมาร- 
กัสสปะไดถ้อนขา้พเจ้าออกจากทิฏฐิอันชัว่ช้านัน้แลว้”  

  “ก็อุตตรมาณพซึ่งเป็นเจ้าหนา้ทีใ่นทานของทา่นไปเกิด
ทีไ่หน”  

  “ขา้แตท่า่นผูเ้จริญ อุตตรมาณพนัน้ เม่ือตาย ไดอ้ยูร่่วม
กับพวกเทวดาชัน้ดาวดึงส์

  สว่นขา้พเจ้าเม่ืือตาย ไดอ้ยูร่่วมกับพวกเทวดาชัน้
จาตุมหาราช ไดวิ้มานชื่อเสรีสกะอันวา่งเปลา่   
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  ทา่นควัมปติผูเ้จริญ ทา่นไปยังมนุษยโลกแลว้ โปรดบอก
อยา่งนีว้า่

  ทา่นทัง้หลายจงให้ทานโดยเคารพ จงให้ทานดว้ยมือของ
ตน จงให้ทานโดยความนอบนอ้ม จงอยา่ให้ทานอยา่งทิง้ให้

  เจ้าปายาสิไมไ่ดใ้ห้ทานโดยเคารพ ไมไ่ดใ้ห้ทานดว้ยมือ
ของตน ไมไ่ดใ้ห้ทานโดยความนอบนอ้ม ให้ทานอยา่งทิง้ให้ 
เม่ือสิน้พระชนมแ์ลว้ ไดอ้ยูร่่วมกับพวกเทวดาชัน้จาตุ-
มหาราช ไดวิ้มานชื่อเสรีสกะอันวา่งเปลา่

  สว่นอุตตรมาณพ ซึ่งเป็นเจ้าหนา้ทีใ่นทานของเจ้าปายาสิ
นัน้ ให้ทานโดยเคารพ ให้ทานดว้ยมือของตน ให้ทานโดย
ความนอบนอ้ม ไมไ่ดใ้ห้ทานอยา่งทิง้ให้ เม่ือตาย ไดอ้ยูร่่วม
กับพวกเทวดาชัน้ดาวดึงส”์ 

!!! 

  เม่ือทา่นควัมปติมาสูม่นุษยโ์ลกแลว้ ไดบ้อกแกช่นทัง้
หลายอยา่งนีว้า่

  “ทา่นทัง้หลายจงให้ทานโดยเคารพ จงให้ทานดว้ยมือ
ของตน จงให้ทานโดยความนอบนอ้ม จงอยา่ให้ทานอยา่ง
ทิง้ให้ 
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  เจ้าปายาสิ มิไดใ้ห้ทานโดยเคารพ มิไดใ้ห้ทานดว้ยมือ
ของตน มิไดใ้ห้ทานโดยความนอบนอ้ม ให้ทานอยา่งทิง้ให้ 
เม่ือสิน้พระชนม ์เขา้ถึงความอยูร่่วมกับพวกเทพชัน้
จาตุมหาราช ไดวิ้มานชื่อเสรีสกะอันวา่งเปลา่ 

  สว่นอุตตรมาณพซึ่งเป็นเจ้าหนา้ทีใ่นทานของเจ้าปายาสิ
นัน้ ให้ทานโดยความเคารพ ให้ทานดว้ยมือของตน ให้ทาน
โดยความนอบนอ้ม มิไดใ้ห้ทานอยา่งทิง้ให้ เม่ือตายไป  
ไดอ้ยูร่่วมกับพวกเทพชัน้ดาวดึงส”์

ปายาสิราชัญญสูตร



ท้ายเล่ม
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 ขอนอบนอ้มดว้ยเศียรเกลา้ แดพ่ระผูม้ีพระภาคสัมมาสัมพุทธ
อังคีรสศากยมุนีเจ้า ผูท้รงพระกรุณาธิคุณอเนกอนันต ์ทีท่รงเผย
พระสัทธรรมอันยอดเยีย่ม ทีท่รงตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง มาโปรด
ปวงสัตวใ์ห้พน้จากทุกขท์ัง้ปวง

 ขอนอบนอ้มดว้ยเศียรเกลา้ แดพ่ระอัครสาวกผูท้รงรวบรวม
และเผยแผแ่สงพระธรรมคําสัง่สอนขององคพ์ระศาสดามาอยา่ง
ครบถ้วน และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

 คณะผูจ้ัดทําขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกทา่นที่
ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในกิจมหากุศล ร่วมเผยแผพ่ระธรรม
ของพระผูม้ีพระภาคสัมมาสัมพุทโธในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสน์้ี

 ขออนุโมทนาบุญกับผูอ่้านทุกทา่น ท่ีไดม้นสิการพระธรรม  
อันยอดยิง่นีเ้ขา้สูด่วงใจ

บทส่งท้าย
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หนังสืออิเล็กทรอนิกสอ์ืื่น ๆ
โดยมูลนิธิอุทยานธรรม

พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์ โสฬสปัญหา

ความไม่ประมาท

สุคติ สุคโต

อานุภาพกรรม

อารยธรรมบท ชุดที่ ๑ อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๒

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.uttayarndham.org/node/3773

พระธรรมรวบยอด

ยอดธรรมเพื่อการหลุดพ้น

https://www.uttayarndham.org/node/3773
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มูลนิธิอุทยานธรรม

Website

www.uttayarndham.org

YouTube

@Uttayarndham

LINE@

@Uttayarndham

Soundcloud

@Uttayarndham

Application

พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

iOS : https://goo.gl/VNDofA

Android : https://goo.gl/LBgDUr

http://www.uttayarndham.org
http://www.uttayarndham.org
https://goo.gl/VNDofA
https://goo.gl/VNDofA
https://goo.gl/LBgDUr
https://goo.gl/LBgDUr

