๓. เอกัจจาเนกัจจานํ ธัมมาภิสมยปญหา ๘๐
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ธรรมาภิสมัยความตรัสรูธรรมเกิดมีแกบุคคล
ทั้งหลายทั้งปวง ผูปฏิบัติโดยชอบหรือ, หรือวาไมเกิดมีแกบุคคลบางจําพวก."
พระเถรเจาทูลวา "เกิดมีแกบคุ คลบางจําพวก, ไมเกิดมีแกบุคคลบางจําพวก, ขอถวายพระพร."
ร. "เกิดมีแกบคุ คลพวกไร, ไมเกิดมีแกบุคคลพวกไร พระผูเปนเจา?"
ถ. "ขอถวายพระพร ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแกบุคคลผูเกิดในดิรัจฉานแมปฏิบัติดีแลว, และ
ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแกบุคคลผูเกิดในเปตวิสัย แกบุคคลผูมิจฉาทิฏฐิ แกบุคคลโกง แกบุคคลผูฆ า
มารดา แกบุคคลผูฆาบิดา แกบุคคลผูฆา พระอรหันต แกบุคคลผูทําลายสงฆ แกบุคคลผูทําโลหิตใหหอ
ขึ้นในพระกายแหงพระพุทธเจา แกบุคคลผูล ักสังวาส แกบุคคลผูหลีกไปสูลัทธิแหงเดียรถีย แกบุคคลผู
ประทุษรายนางภิกษุณี แกบคุ คลผูตองครุกาบัติสิบสามอันใดอันหนึ่งแลวไมอยูก รรม แกบัณเฑาะก แก
อุภโตพยัญชนก แมปฏิบัติดีแลว, อนึ่ง ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแมแกมนุษยยังเด็กผูมีอายุต่ํากวาเจ็ดป.
ธรรมาภสมัยไมเกิดมีแกบุคคลสิบหกจําพวกเหลานี้แมปฏิบัติดีแลว."
ร. "ธรรมาภิสมัยเกิดมีหรือไมเกิดมีแกบุคคลสิบหาจําพวก ซึ่งเปนผูปดทางดีแลวก็ยกไวเถิด,
พระผูเปนเจา ก็แตเพราะเหตุไรธรรมาภิสมัยจึงไมเกิดมีแกเด็กนอยผูม ีอายุต่ํากวาเจ็ดป แมเปนผูปฏิบัติ
ดีแลว? ปญหาในขอนีย้ ังมีอยูกอน. ราคะไมมีแกทารก, โทสะก็ไมม,ี โมหะก็ไมม,ี มานะก็ไมม,ี
ความเห็นผิดก็ไมม,ี ความชิงชังก็ไมมี กามวิตกก็ไมมี ไมใชหรือ? ธรรมดาเด็กนอยนัน้ ไมเจือแลวดวย
กิเลสทั้งหลายประกอบถึงทีแ่ ลวยอมควรจะตรัสรูของจริงสี่ดวยความตรัสรูอยางเอก."
ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพกลาววา 'ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมีอายุตา่ํ กวาเจ็ดป
แมปฏิบัติดีแลว' ฉะนี้ ดวยเหตุไร. เหตุนั้นนั่นแลในปญหานี.้
ขอถวายพระพร ถาวาเด็กนอยผูมีอายุตา่ํ กวาเจ็ดป พึงกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด พึงประทุษรายในอารมณเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย พึงหลงในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
หลง พึงมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา พึงรูแจงซึ่งความเห็น พึงรูแจงซึ่งความยินดีและ
ความไมยนิ ดี พึงตรึกถึงอกุศลไซร, ธรรมาภิสมัยพึงเกิดมีแกเด็กนอยนั้น. เออก็จิตของเด็กนอยผูมอี ายุ
ต่ํากวาเจ็ดปเปนของไมมีกาํ ลัง มีกําลังชั่ว เล็กนอย ออนแอไมมแี จง, สวนนิพพานธาตุซึ่งไมมีปจจัยปรุง
แตง เปนของหนักมากใหญโต; เด็กนอยผูมีอายุต่ํากวาเจ็ดป ไมอาจตรัสรูนิพพานธาตุซึ่งไมมีปจจัยปรุง
แตงเปนของหนักมากใหญโต ดวยจิตซึ่งมีกําลังชั่วเล็กนอยออนแอไมมีแจงนัน้ .

ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนพญาเขาสิเนรุเปนของหนักใหญโต บุรุษจะพึงอาจเพื่อจะยก
พญาเขาสิเนารุนั้นดวยเรี่ยวแรงกําลัง และความเพียรอันมีอยูตามปกติของตนไดหรือ ขอถวายพระ
พร?"
ร. "ไมอาจเลย พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?"
ร. "เพราะความที่บุรษุ มีกําลังทราม และเพราะความที่พญาเขาสิเนรุเปนของใหญซ.ิ "
ถ. "ขอถวายพระพร จิตเด็กนอยผูมีอายุตา่ํ กวาเจ็ดป เปนของไมมีกาํ ลัง มีกําลังชั่ว เล็กนอย
ออนแอไมมแี จง, สวนนิพพานธาตุซึ่งไมมีปจจัยปรุงแตง เปนของหนักมากใหญโต, เด็กนอยผูมีอายุต่ํา
กวาเจ็ดป ไมอาจตรัสรูนิพพานธาตุซึ่งไมมปี จจัยปรุงแตง เปนของหนักมากใหญโต ดวยจิตซึ่งมีกาํ ลัง
ชั่วเล็กนอย ซึ่งออนแอไมมแี จงฉันนัน้ นัน่ เทียวแล, ดวยเหตุนนั้ ธรรมาภิสมัยยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมี
อายุต่ํากวาเจ็ดปแมปฏิบัติดีแลว.
ขอถวายพระพร อนึ่ง ราวกะวาแผนดินใหญนี้ เปนของยาวรีหนากวางขวางมากมายใหญโต,
โคร ๆ จะอาจใหแผนดินใหญนั้นชุมดวยหยาดน้ํา หยาดนิดเดียวทําใหลื่นไดหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมอาจเลย."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?"
ร. "เพราะความที่นา้ํ หยาดหนึ่งเปนของนิดเดียว, และเพราะความทีแ่ ผนดินใหญเปนของโตซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร จิตของเด็กนอยผูมีอายุต่ํากวาเจ็ดป เปนของไมมกี ําลัง มีกําลังชั่ว
เล็กนอย ออนแอ ไมมแี จง, สวนนิพพานธาตุซึ่งไมมีปจจัยปรุงแตง เปนของยาวรีหนากวางขวาง
มากมายใหญโต, เด็กนอยผูมีอายุต่ํากวาเจ็ดป ไมอาจตรัสรูนิพพานธาตุ ซึ่งไมมีปจจัยปรุงแตง เปน
ของใหญ ดวยจิตซึ่งมีกําลังชั่วเล็กนอยออนแอไมมแี จงนั้น ฉันนั้นนัน่ แลเทียว, ดวยเหตุนั้น
ธรรมาภิสมัย ยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมอี ายุต่ํากวาเจ็ดป แมปฏิบัติดีแลว.
ขอถวายพระพร อนึ่ง ราวกะไฟอันเปนของไมมีกาํ ลัง มีกําลังชั่วเล็กนอยนิดเดียว, ใคร ๆ จะ
อาจกําจัดความมืดในโลกกับทั้งเทวดาสองใหสวางดวยไฟนอยเพียงเทานั้นไดหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมอาจเลย."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?"
ร. "เพราะความทีไ่ ฟเปนของนอย, และเพราะความทีโ่ ลกเปนของใหญซิ."
ถ. "ของถวายพระพร จิตของเด็กนอยผูมีอายุต่ํากวาเจ็ดป เปนของไมมีกําลัง มีกําลังชั่ว
เล็กนอย ออนแอ ไมมแี จง, และจิตนั้นเปนของอันความมือ คือ ความไมรูเทาอยางใหญปดแลว, เพราะ

เหตุนั้น ยากทีเ่ ด็กนอยจะสองแสงสวาง คือ ความรูเทาได ฉันนั้นนัน่ เทียวแล, ดวยเหตุนั้น ธรรมาภิสยั
ยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมอี ายุต่ํากวาเจ็ดป แมปฏิบัติดีแลว ขอถวายพระพร.
อีกประการหนึง่ ราวกะหนอนกินหนอไม เปนสัตวกระสับกระสายผอม และมีกายมีอณูเปน
ประมาณ เห็นชางประเสริฐผูมีน้ํามันแตกทั่วโดยสวนสาม มีอวัยวะยาวเกาศอก กวางสามศอก โอบ
ออมสิบศอก สูงแปดศอก ยืนอยู พึงครามาเพื่อจะกลืนกิน หนอนกินหนอไมนนั้ จะพึงอาจกลืนกินชาง
ประเสริฐนั้นไดหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมอาจเลย."
ถ. "เพราะเหตุอะไร ขอถวายพระพร?"
ร. "เพราะความที่หนอนกินหนอไมเปนสัตวเล็ก และเพราะความที่ชา งประเสริฐเปนสัตวใหญ
ซิ."
ถ. "จิตของเด็กนอยผูม ีอายุต่ํากวาเจ็ดป เปนของไมมีกาํ ลัง มีกําลังชั่ว เล็กนอย ออนแอ ไมมี
แจง, สวนนิพพานธาตุ ซึ่งหาปจจัยปรุงแตมิได เปนของใหญ, เด็กนอยนั้นไมสามารถจะตรัสรูนิพพาน
ธาตุซึ่งหาปจจัยปรุงแตมิได เปนของใหญ ดวยจิตมีกาํ ลังชั่วเล็กนอย ออนแอ ไมมีแจงนั้น ฉันนั้นนั่น
เทียวแล, ดวยเหตุนั้น ธรรมาภิสัยยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมีอายุตา่ํ กวาเจ็ดป แมปฏิบัติดีแลว."
ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจา สมอยางนัน้ , ขาพเจายอม
รับรองอยางนั้น."

