๘. อนุมานปญหา ๘๕
ลําดับนัน้ พระราชามิลนิ ท เสด็จเขาไปหาพระนาคเสน ผูมีอายุโดยสถานทีท่ านอยู ครั้นเสด็จ
เขาไปหาแลว นมัสการพระนาคเสนผูมีอายุแลว ประทับอยู ณ ที่ควรแหงหนึ่ง. ประทับเปนปกติแลว
เปนผูใครทรงทราบ ใครทรงสดับ ใครทรงจดจํา ใครทรงเห็นอาโลกกลาว คือ พระญาณปรีชา ใครทรง
ทําลายอัญญาณความไมรูเสีย ใครทรงกระทําญาณาโลกใหเกิดขึน้ ใครทรงกระมืด คือ อวิชชาให
พินาศ เขาไปตั้งไวซึ่งความรูยิ่งซึ่งปญญา ซึ่งพระอุตสาหะ และซึ่งพระสติสัมปชัญญะแลว จึงไดตรัส
พระวาจาอันนีก้ ะพระนาคเสน ผูมีอายุวา "พระนาคเสนผูเจริญ, พระพุทธเจา พระผูเปนเจาไดเห็น
หรือ?"
พระเถรเจาถวายพระพรวา "อาตมภาพไมไดเห็น ขอถวายพระพร."
ร. "ก็อาจารยทั้งหลายของพระผูเปนเจาไดเห็นหรือ?"
ถ. "อาจารยทงั้ หลายของอาตมภาพก็หาไดเห็นไม."
ร. "พระพุทธเจา พระผูเปนเจาก็มไิ ดเห็น, อาจารยของพระผูเปนเจาก็มไิ ดเห็น, ถาเชนนัน้
พระพุทธเจาก็ไมม,ี เพราะวา พระพุทธเจายอมไมปรากฏในปญหาขอนี.้ "
ถ. "ขอถวายพระพร บรมกษัตริยผูเปนประถมขัตติยราชวงศของบรมบพิตร มีหรือไม?"
ร. "มีซิ สงสัยอะไร."
ถ. "ก็บรมบพิตรไดเคยทรงเห็นหรือ?"
ร. "ไมเคยเห็น."
ถ. "ก็ชนทั้งหลายผูสําหรับกราบทูลเตือนบรมบพิตร คือ ปุโรหิตเสนาบดี อมาตยผูวนิ ิจฉัย ได
เคยเห็นหรือ?"
ร. "ไมเคยเห็นเหมือนกัน."
ถ. "ถาวาบรมบพิตรไมไดเคยทรงเห็นบรมกษัตริยผูเปนประถมขัตติยราชวงศ และชนทั้งหลาย
ผูสําหรับกราบทูลเตือน ก็ไมไดเห็นบรมกษัตริยผูเปนประถมขัตติยราชวงศจะมีที่ไหน, เพราะวา ไม
ปรากฏในปญหาขอนี.้ "
ร. "เครื่องราชูปโภคทั้งหลายที่บรมกษัตริย ผูเปนประถม
ขัตติยราชวงศ ไดใชสอยยังปรากฏอยู คือ เศวตฉัตร มหามกุฏ ฉลองพระบาท วาลวิชนี พระขรรคแกว
และที่บรรทมทั้งหลายมีราคามาก ขาพเจาจึงทราบและเชื่อแนวา 'บรมกษัตริยผูเปนประถม
ขัตติยราชวงศมีจริง."

ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพทราบและเชื่อซึ่งพระผูทรงพระภาคเจาวา 'มีจริง' เหมือนฉะนั้น
, เหตุเปนเครื่องใหอาตมภาพทราบและเชื่อแนวา 'พระผูมีพระภาคเจานั้นมีอยูจริง' ฉะนี้ มีอยู คือ
เครื่องพุทธบริโภคทั้งหลายที่พระผูมีพระภาคเจา ผูรูผูเห็น ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธนัน้ ไดทรงใชสอยมีอยู
, คือ สติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด อริยาษฏางคิกมรรคแปด
, โลกทั้งเทวโลก ยอมรูยอมเชื่อแนวา 'พระผูมีพระภาคเจานัน้ มีอยู' ฉะนี.้ ขอถวายพระพร บรมบพิตร
พึงทราบโดยเหตุ โดยปจจัย โดยนัย โดยทางอนุมานนี้วา 'พระผูมีพระภาคเจานั้น มีอยู' ฉะนี.้
พระผูมีพระภาคเจา 'ทรงยังประชุมชนใหขา มจากสงสารกันดารเสด็จปรินิพพานแลว เพราะสิ้นไปแหง
อุปธิกลาวคือเบญจขันธ กิเสลกรรม, บรมบพิตรธรรมิกมหาราช ควรทรงทราบโดยทรงอนุมานวา
'พระพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา มีอยูจริง' ดวยประการฉะนี.้ "
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขอพระผูเปนเจากระทําอุปมา."
ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวานายชางผูตกแตงพระนครอยากสรางพระนคร ก็เลือกหา
พื้นที่อันเสมอ ไมสูงไมตา่ํ ไมมีกรวด และหิน ไมมีอุปท วะ ไมมีโทษ นารืน่ รมยกอนแลว ใหกระทําพื้นที่
ซึ่งไมเสมอใหเสมอ แลวใหชาํ ระตอไมและหนามแลว จึงสรางพระนครลงในพื้นที่นนั้ พระนครนั้นแบง
กําหนดโดยสวนอยางงาม มีคูและกําแพงขุดกอแลว มีประตูหอรบและยุงฉางมั่นคง มีทองสนามและ
ถนนสี่แยก ถนนติดตอกันสายเดียว ถนนสามแยกเปนอันมาก มีทั้งถนนหลวง มีพื้นเสมอสะอาด มีราน
ตลาดแบงปนตั้งไวดีแลว มีสวนเปนที่ยนิ ดีและสระใหญสระบัว บริบูรณดวยน้ําควรดื่ม ประดับแลวดวย
สถานอันประเสริฐมีอยางมาก เวนจากโทษที่จะพึงติวาไมงามทั้งปวง, นายชางผูตกแตงพระนครนั้น
ครั้นพระนครนั้นถึงแลวซึ่งความเปนของไพบูลยโดยประการทั้งปวง ก็ไปเสียยังประเทศอื่น, ครั้นตอมา
พระนครนั้นแข็งแรงเจริญสุข มีอาหารบริบูรณเกษมสําราญมั่งคั่ง ไมมีเหตุราย หาอันตรายมิได ขนเปน
อันมาก คับคั่งดวยชนตางชาติตางภาษา คือ กษัตริย พราหมณ เวสสะ สุททะ นายชาง นายมา นายรถ
คนเดินเทา คนถือธนู คนถืออาวุธ ราชบุตรเขมแข็ง ทหารผูกเกราะไลขาศึกกลาหาญ บุตรทาส บุตร
อมาตย หมูคนปล้ํา คนทําครัว ชางตัดผม ชางจาระไน ชางดอกไม ชางทอด ชางเงิน ชางตะกั่ว ชาง
ดีบุก ชางโลหะ ชางลูกปน ชางเหล็ก ชางแกวมณี ชางทอผา ชางหมอ ชางเกลือ ชางหนัง ชางรถ ชางงา
ชางเชือก ชางหวี ชางดาย ชางสาน ชางธนู ชางสายธนู ชางศร ชางเขียน ชางทําที่อาศัย ชางยอม
คนทํางานตาง ๆ คนทําเครื่องหอม คนเกี่ยวหญา คนตัดฟน คนทําการจาง คนหาผัก คนหาผลไม คน
หารากไม คนหุงขาว คนทําขนม คนหาปลา คนหาเนื้อ คนทําของเมา คนฟอนรํา คนโลดเตน คนเลน
กล คนขับรอง คนเผาศพ คนเทดอกไม พราน หญิงแพศยา ทาสีผนู ําไปซึ่งหมอ ชาวสกนครและชาว
ยวนนคร จีนนคร วิลาตนคร ชาวอุชเชนีนคร ชาวภารุนครและกัจฉกนคร ชาวกาสีนครและโกสลนคร
อปรันตกนคร ชาวมคธนคร ชาวสาเกตนคร ชาวโสรัฏฐกนคร ชาวปาเฐยยกนคร ชาวโกตุมพนครและ

มธุรกนคร ชาวอลสันทนคร กัสมีรนคร คันธารนคร ไดเขาไปอาศัยอยูในพระนครนัน้ , ชนชาว
ตางประเทศเห็นพระนครใหม ซึ่งจําแนกภูมิสถานเปนตนดีหาที่ติมไิ ด เปนที่นา รื่นรมยนนั้ แลว ยอมรู
โดยอนุมานวา 'นายชางผูสรางพระนครนี้ เปนผูฉลาดทีเดียว' ดังนี้ ฉันใดก็ดี, พระผูมีพระภาคเจานั้น
เปนผูไมมีผูใดเสมอ เปนผูเสมอดวยบุคคลผูหาใครเสมอมิได เปนผูไมมีบุคคลผูเสมอเปรียบ เปนผูหา
ใคร ๆ เชนดวยพระองคมิได เปนผูอันบุคคลไมพึงชั่ง ไมพึงนับ ไมพึงประมาณ เปนผูมีพระคุณอันนับ
ไมได เปนผูถึงซึ่งความเปยมแหงพระคุณ เปนผูมีปญญาเครื่องเห็นหาที่สุดมิได เปนผูมีพระเดชานุภาพ
หาที่สุดมิได เปนผูมีพระวิรยิ ะหาที่สุดมิได เปนผูมีพระกําลังหาที่สุดมิได เปนผูถึงแลวซึ่งความเปยม
แหงพระพุทธพล พระองคยังมารพรอมดวยเสนาใหปราชัยแลวทรงทําลายซึ่งขายคือทิฏฐิแลว ยัง
อวิชชาใหสิ้นไปแลว ใหวิทยาเกิดขึ้นแลวทรงไวซึ่งคบเพลิงกลาวคือพระธรรม ถึงแลวซึ่งความเปนผูต รัส
รูเญยยธรรมทั้งปวง มีสงครามอันผจญชนะแลว ไดทรงสรางพระนคร กลาวคือ พระธรรมไว ฉันนั้นนั่น
เทียวแล.
ขอถวายพระพร ธรรมนครของพระผูมีพระภาคเจา มีศีลเปนกําแพง มีหิริเปนคู มีญาณเปนซุม
ประตู มีวิริยะเปนหอรบ มีศรัทธาเปนเสาระเนียด มีสติเปนนายประตู มีปญญาเปนปราสาท มีสุตันต
ปฎกเปนทองสนาม มีอภิธรรมปฎกเปนถนนสามแพรง มีวินยั ปฎกเปนวินิจฉัยสภาคารสถาน มีสติปฏ
ฐานเปนถนน.
อนึ่ง รานทั้งหลายเห็นปานนี้ เปนของอันพระผูมีพระภาคเจาเปดไวแลว ในถนนกลาวคือ สติ
ปฏฐาน, คือ รานขายดอกไม รานขายของหอม รานขายผลไม รานขายยาถอนพิษ รานขายยาแกโรค
ตาง ๆ รานขายน้ําอมฤต รานขายแกว รานขายของทั้งปวง."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน รานขายดอกไมของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร ความจําแนกอารมณทั้งหลายเปนของอันพระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็น ผู
อรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้น ไดตรัสไว คือ สัญญาวาไมเทีย่ ง สัญญาวามิใชตัวตน สัญญาวาไมงาม
สัญญาวามีอาทีนพ สัญญาในอันละ สัญญาในวิราคธรรม สัญญาในนิโรธธรรม สัญญาในความไมนา
เพลิดเพลินยิ่งในโลกทั้งปวง สัญญาในความไมนาปรารถนาในสังขารทัง้ ปวง สติระลึกลมหายใจออก
เขา สัญยาในซากศพอันเนาพองขึ้น สัญยาในซากศพทีม่ ีสีเขียว สัญญาในซากศพที่มีนา้ํ เหลืองไหล
ออกอยู สัญญาในซากศพทีข่ าดกลางตัว สัญญาในซากศพที่สัตวกัดกิน สัญญาในซากศพที่มีมือเทา
และศีรษะขาด สัญญาในซากศพที่เขาสับฟนบั่นเปนทอน ๆ สัญญาในซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู
สัญญาในซากศพที่ขาดกลางตัว สัญญาในซากศพที่สัตวกัดกิน สัญยาในซากศพทีม่ ีมือเทาและศีรษะ
ขาด สัญญาในซากศพที่เหลือแตรางกระดูก สัญญาในเมตตา สัญญาในกรุณา สัญญาในมุทิตา สัญ
ยาในอุเบกขา ระลึกถึงความตาย สติไปในกายความจําแนกอารมณเหลานีแ้ ล เปนของอันพระผูมีพระ

ภาคเจา ไดตรัสไว บุคคลผูอยากจะพนจากชาติชราและมรณะ ยอมถือเอาซึ่งอารมณอันใดอันหนึง่ , ก็
ยอมพนจากราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และขามสงสาร หามเสียซึง่ กระแสแหงตัณหา ชําระมลทิน
สามอยาง ดวยอารมณนนั้ , ฆาเสียซึ่งกิเลสทั้งปวง เขาไปแลวสูพระนคร คือ พระนิพพาน อันไมมมี ลทิน
ไมมีธุลี หมดจดขาวผอง ไมมีความเกิด ไมมีชรา ไมมมี รณะ เปนสุข เปนของเย็น หาภัยมิได สูงสุดกวา
เมืองตามธรรมดา ยังจิตใหพนพิเศษ เพราะความเปนพระอรหันต. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาว
วา 'รานขายดอกไมของพระผูมีพระภาคเจา'.
ทานทั้งหลาย ถือเอาราคาคือกระทําความเพียรเปนตนเขาไปสูราน ซื้อเอาอารมณแลวจะพนจากทุกข
ทั้งปวงดวยธรรมชาติเปนทีพ่ นนั้น ดวยประการฉะนี.้ "
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายของหอมแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร ความจําแนกศีลทั้งหลายเปนของอันพระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็นผูอรหันต
สัมมาสัมพุทธะนัน้ ไดตรัสไว, พุทธโอรสแหงพระผูมีพระภาคเจา ไดลูบไลของหอมกลาวคือศีล ยังโลก
ทั้งเทวโลกใหตลบไปดวยกลิ่นคือศีล, ยอมฟุงไปในทิศใหญทิศนอยตามลมทวนลม. ความจําแนกศีล
ทั้งหลายเหลานั้นเปนไฉน? คือ ศีลกับทั้งสรณะ ศีลหา ศีลมีองคแปด ศีลมีองคสิบ ปาฏิโมกขสังวรศีล
อันนับเขาในอุทเทสหา. นีแ้ ล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'รานขายของหอมแหงพระผูมีพระภาค
เจา.' แมพุทธพจนนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูเทพดาลวงเสียซึ่งเทพดา ก็ไดทรงภาสิตไววา:'กลิ่นแหงบุปผชาติยอมไปทวนลมไมได, กลิ่นแหงแกนจันทนหรือกลิน่ แหงกฤษณาและดอกมะลิ ก็ยอม
ไปทวนลมไมได สวนกลิ่นของทานผูเปนสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไปทวนลมได, เหตุวาทานผูเปนสัตบุรษุ
ยอมฟุงไปในทิศทั้งปวง, บรรดาคันธชาตทั้งหลายเหลานี้ คือ แกนจันทน กฤษณา ดอกบัว และดอก
มะลิ คันธชาตคือศีล เปนของไมมีคันธชาตอื่นจะยิ่งไปกวา. กลิ่นกฤษณา กลิ่นแกนจันทนเปนของมี
กลิ่นนอย, ฝายกลิ่นของทานผูมีศีลทั้งหลาย เปนของอุดม ยอมฟุงไปในเทพดาและมนุษยทั้งหลาย'
ดังนี้."
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายผลไมของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร ผลทั้งหลาย อันพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว คือ โสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล สุญญตผลสมาบัติ อนิมิตตผลสมาบัติ อัปปณิหิตผลสมาบัติ.
บรรดาผลเหลานัน้ บุคคลผูใดผูหนึ่งยอมปรารถนาผลใด บุคคลผูนั้นใหราคา คือ ทําความเพียรเปนตน
แลว ซื้อเอาผลที่ตนปรารถนานั้น คือถาวาปรารถนาโสดาปตติผลเปนตน ก็ซื้อโสดาปตติผลเปนตน.
ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนไมมะมวงของบุรุษบางคน เปนไมมีผลเปนนิตย, คนซือ้ ทั้งหลาย
ยังไมมาเพียงใด บุรุษนั้นก็ไมยังผลทั้งหลายใหหลนจากตนเพียงนั้น, ครั้นรับราคาจากคนซื้อทั้งหลายผู
มาซื้อแลวจึงกลาววา 'บุรุษผูเ จริญ ไมมะมวงนั้นเปนไมมผี ลเปนนิตย ทานปรารถนาผลชนิดใด จง

ถือเอาผลชนิดนั้น ดิบก็มี สุกก็ม'ี ดังนี้ คนซื้อนั้นถาปรารถนาผลดิบ ก็ถือเอาผลดิบตามราคาที่ตนใหนนั้
ถาปรารถนาผลสุก ก็ถือเอาผลสุกตามราคาที่ตนใหนนั้ ฉันใด, บุคคลผูใดปรารถนาผลอันใด บุคคลนั้น
ใหราคาคือทําความเพียรเปนตนแลว ซื้อเอาผลที่ตนปรารถนานัน้ คือ ถาวาปรารถนาโสดาปตติผลเปน
ตน ก็ซื้อโสดาปตติผลเปนตน ฉันนัน้ . นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'รานขายผลไมของพระผูมี
พระภาคเจา.'
ชนทั้งหลายใหราคากลาวคือ ทําความเพียรเปนตน แลวก็ถือเอาผลไมกลาว คือ อมฤตธรรม, เพราะ
เหตุนั้น ชนเหลาใดไดซื้อผลไมกลาวคือ อมฤตธรรม, ชนเหลานั้นเปนผูถ ึงแลวซึ่งความสุข ดวยประการ
ฉะนี.้ "
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายยาถอนพิษของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร ยาถอนพิษทั้งหลายทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงเปลื้องโลกทั้งเทวโลกจาก
พิษ คือกิเลส อันพระองคไดตรัสไว, ก็ยาถอนพิษเหลานัน้ ไฉน? คืออิรยสัจสี่ อันพระองคไดตรัสไว. คือ
ทุกขอริยสัจหนึ่ง ทุกขสมุทยั อริยสัจหนึ่ง ทุกขนิโรธอริยสัจหนึ่ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหนึ่ง.
บรรดาอริยสัจจสี่นั้น บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูเพงเพื่อความรูทั่วถึง ฟงอยูซึ่งอริยสัจธรรมสี่ บุคคล
เหลานั้น ยอมพนจากชาติชรามรณะและโสกปริปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย. นี้แล ขอถวาย
พระพร บัณฑิตกลาวา 'รานขายยาถอนพิษแหงพระผูมีพระภาคเจา.'
ยาถอนพิษเหลาใดเหลาหนึง่ ใน โลกอันบําบัดเสียซึ่งพิษทั้งหลายซึ่งจะเสมอดวยยาถอนพิษ คือธรรม
มิไดมี ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนัน้ ทานทั้งหลาย จงดื่มยาถอนพิษคือธรรมนั้น ดวยประการฉะนี.้ "
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายยาแกโรคตาง ๆ ของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร ยาแกโรคตาง ๆ ทั้งหลาย ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแกไขเทพดาและ
มนุษยทั้งหลาย อันพระองคไดตรัสไวคือ สติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรียหา พละหา
โพชฌงคเจ็ด มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉา
สมาธิ ดวยยาแกโรคตาง ๆ เหลานี,้ และใหทําซึ่งอันยังของเสีย คือโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ถีนมิทธะ อหิริกะและอโนตตัปปะ สรรพกิเลสใหอาเจียนออกเสียดวยยาแกโรคตาง
ๆ เหลานี.้ นี้แล ขอถวายพระพรบัณฑิตกลาววา 'รานขายยาแกโรคตาง ๆ ของพระผูมีพระภาคเจา.'
ยาเหลาใดเหลาหนึ่งแกโรคตาง ๆ มีอยูในโลกมาก ซึ่งจะเสมอดวยยาแกโรคตาง ๆ กลาวคือ ธรรมยอม
ไมมี. ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ ทานทั้งหลายจงดื่มยาแกโรคตาง ๆ กลาวคือธรรมนั้น. ชนเหลาใด
ดื่มยาแกโรคตาง ๆ กลาวคือ ธรรมแลว ชนเหลานั้น พึงเปนผูหาแกและตายไม, และชนเหลาใด เจริญ
แลว เห็นแลว ชนเหลานั้นเปนผูดับแลว เหตุสิ้นไปแหงอุปธิ ดวยประการฉะนี.้ "
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายน้าํ อมฤตของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?"

ถ. "ขอถวายพระพร น้ําอมฤตอันพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว พระผูมีพระภาคเจาไดอาบโลก
ทั้งเทวโลกดวยน้ําอมฤตไรเลา, เทพดามนุษยทั้งหลาย ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาอาบดวยน้ําอมฤตไรเลา
ยอมพนจากชาติชราพยาธิมรณะ และโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย น้ําอมฤตนัน้ เปนไฉน?
น้ําอมฤตนัน้ ไดแกกายคตาสติ. แมพุทธพจนนี้ อันพระผูม ีพระภาคเจาผูเทพดาลวงเสียซึ่งเทพดา ได
ทรงภาสิตไววา 'ภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวา บริโภคอมฤตธรรม'
ฉะนี.้ นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'รานขายน้าํ อมฤตของพระผูมีพระภาคเจา.'
พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรเห็นหมูคนผูเจ็บแลวไดเปดไวซึ่งรานขายน้าํ อมฤต, ภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงซื้อน้ําอมฤตนั้นดวยราคาคือ ความเพียรเปนตนแลว ถือเอาน้ําอมฤตนั้นดวยประการ
ฉะนี.้ "
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายแกวของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร แกวทั้งหลายอันพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว พุทธโอรสทั้งหลายของพระ
ผูมีพระภาคเจา ประดับแลวดวยแกวเหลาใดเลา ยอมยังโลกทั้งเทวโลกใหรุงเรืองโพลงแจมกระจางสอง
สวางขางบนลางลางดานขวาง. แกวเหลานั้นเปนไฉน? แกวคือศีล แกวคือสมาธิ แกวคือปญญา แกว
คือวิมุตติ แกวคือวิมุตติญาณทัสสนะ แกวคือปฏิสัมภิทา แกวคือโพชฌงค.
ขอถวายพระพร แกวคือศีลของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? คือปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรีย
สังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปจจยสันนิสสิตศีล จุลลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล มัคคศีล ผลศีล, โลกทั้ง
เทวดาทั้งมารทั้งพรหม หมูสตั วทั้งสมณะพราหมณ ยอมรักใครปรารถนา บุคคลผูประดับดวยแกว คือ
ศีล. ภิกษุผูประดับดวยแกว คือ ศีล ยอมไพโรจนรุงเรืองทั่วทิศใหญทิศนอยขางบนขางลางดานขวาง,
ลวงยิ่งครอบงําแกวทั้งปวงตั้งอยูในระหวางนี้ คือขางลางตั้งแตอเวจีอันพระผูมีพระภาคเจา ไดเปดไวใน
รานขายแกว. นี้แล ขอถวายพระพรบัณฑิตกลาววา 'แกวคือศีลของพระผูมีพระภาคเจา.'แกว คือ ศีล
ทั้งหลายเห็นปานนี้ มีอยูในรานของพระผูมีพระภาคเจา, ทานทั้งหลายจงซื้อแกว คือศีลนั้น ดวยราคา
คือทําความเพียรเปนตนแลว ประดับแกวคือศีลนั้นดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร แกว คือ สมาธิของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน คือ สมาธิมวี ิตกวิจาร, สมาธิ
ไมมีวิตกมีแตสักวาวิจาร, สมาธิไมมวี ิตกไมมีวิจาร, สุญญตสมาธิ, อนิมิตตสมาธิ, อัปปณิหิตสมาธิ,
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก วัตถุเครื่องเศราหมอง คือ มานะ อุทธัจจะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
ความตรึกชัว่ ทัง้ หลายมีอยางตาง ๆ ทั้งปวง มากระทบสมาธิแหงภิกษุผปู ระดับดวยแกวคือสมาธิ ยอม
เรี่ยรายกระจัดกระจายไป ยอมตั้งอยูไมได เขาไปติดอยูไมได. ความทีส่ มาธิเปนของอันกามวิตกเปนตน
มากระทบแลวไมตั้งอยูไ ด เพราะเหตุแหงอะไร? เพราะความที่สมาธิเปนของบริสุทธิ์, เปรียบเหมือนน้าํ
ในใบบัว ยอมเรี่ยรายกระจัดกระจายไป ยอมตั้งอยูไมได เขาไปติดอยูไมได, ความทีน่ ้ําไมติดในใบบัวได

นั้น เพราะเหตุแหงอะไร? เพราะความที่ใบบัวเปนของบริสุทธิ ฉะนัน้ . นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิต
กลาววา 'แกว คือ สมาธิของพระผูมีพระภาคเจา.'
แกว คือ สมาธิทั้งหลายเห็นปานนีแ้ ล อันพระผูมีพระภาคเจาไดเปดไวแลวในรานขายแกว. ความตรึก
ชั่วทั้งหลาย ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูมีระเบียบแหงแกว คือ สมาธิ และจิตของบุคคลนั้น ยอมไมฟุงซาน,
เพราะฉะนัน้ ทานทั้งหลายจงประดับ แกวคือสมาธินั้น ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร แกวคือ ปญญาของพระผูมีพระภาคเจา เปนไฉน? คือพระอริยสาวกยอมรู
แจงตามเปนอยางไร ดวยปญญาไรเลาวา 'นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล นี้มีโทษ นีไ้ มมโี ทษ, นี้ควรเสพ, นี้ไม
ควรเสพ, นี้ต่ําชา นี้ประณีต, นี้เปนของดํา นี้เปนของขาว, นี้เปนสวนเปรียบดวยของดําและของขาว, นี้
เปนตัวทุกข, นี้เปนเหตุใหทกุ ขเกิดขึน้ พรอม, นี้เปนธรรมที่ดับทุกข นี้เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมที่ดับทุกข'
ฉะนี.้ นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'แกวคือปญญาของพระผูมีพระภาคเจา'
ภพยอมไมเปนไปนายแกบคุ คลผูมีระเบียบแหงแกว คือ ปญญา, บุคคลนั้น ยอมถูกตองอมฤต
ธรรมพลัน, และบุคคลนั้นยอมไมชอบใจในภพ ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร แกวคือวิมตุ ติของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? คือ พระอรหัต พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา แกวคือวิมุตติ, ภิกษุผูถึงพระอรหัตแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอประดับแกว คือ
วิมุตติแลว. เปรียบเหมือนบุรษุ ประดับพวงแกวมุกดา และเครื่องประดับเปนวิการแหงแกวมณี ทองคํา
แกวประพาฬ มีตัวอันลูบไลดวยกฤษณาและแกนจันทนแดง ตกแตงดวยดอกกากะทิง ดอกบุนนาค
ดอกรัง ดอกจําปา ดอกแค ดอกบัว ดอกมะลิ ยอมไพโรจนสองสวางลวงชนอันเหลือทัง้ หลาย ดวย
อาภรณแลวดวยดอกไมของหอมและแกวฉันใด, พระขีณาสพผูถึงพระอรหัตแลวประดับวิมุตติรัตนแลว
ยอมไพโรจนสอ งสวางลวงภิกษุทั้งหลายผูพ นพิเศษแลว เพราะเปรียบเทียบดวยวิมุตติ ฉันนั้น, ความที่
พระขีณาสพผูประดับวิมุตติรัตนเปนผูไพโรจนลวงภิกษุผูพนพิเศษทั้งหลายดวยวิมตุ ตินั้น เพราะเหตุ
แหงอะไรเพราะเครื่องประดับ คือ วิมุตติรัตนเปนยอดแหงสรรพเครื่องประดับทั้งหลาย. นี้แล ขอถวาย
พระพร บัณฑิตกลาววา 'แกวคือ วิมุตติของพระผูมีพระภาคเจา.'
ชนในเรือนยอมแลดูทา นผูเจาของเรือน ทรงระเบียบแหงแกวมณี, ฝายโลกทั้งเทวโลกทั้งหลาย ยอม
แลดูทา นผูท รงระเบียบแหงวิมุตติรัตน ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร แกวคือ วิมุตติญาณทัสสนะของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? คือพระอริย
สาวกยอมพิจารณาซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งหลาย และซึ่งกิเลสที่ละแลวและกิเลสทีย่ ังเหลืออยูทั้งหลาย
ดวยญาณใด, ปจจเวกขณญาณอันพระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา แกวคือ วิมุตติญาณทัสสนะ.
พระอริยเจาทั้งหลายยอมตรัสรู ซึ่งความเปนผูกระทํากิจเสร็จแลวดวยญาณใด, พระชิโนรสทั้งหลาย
ยอมพยายามเพื่ออันไดญาณรัตนนั้น ดวยประการฉะนี.้

ขอถวายพระพร แกวคือปฏิสัมภิทา ของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? ปฏิสัมภิทามีสปี่ ระการ
คือ อัตถปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉานในอรรถ) ธัมมปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉานในธรรม)
นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉานในถอยคําหรือภาษา) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่อง
แตกฉานในความเขาใจ). ภิกษุตกแตงดวยแกว คือ ปฏิสัมภิทาเหลานี้ ยอมเขาบริษทั ใด ๆ ขัตติยบริษทั
หรือพราหมณบริษทั หรือคฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษทั เปนผูไมครั่นคราม ไมขวยเขิน ไมตกใจ ไม
สะดุงกลัว ไมสยองขน เหมือนกับทหารเปนผูกลาในสงคราม มีอาวุธหาอยางผูกสอดแลว มิไดกลัวเขา
สูสงครามดวยรําพึงคิดวา 'ถาวาขาศึกอยูไ กล เราจักยิงดวยศร ถาอยูใกลแตนั้น เราจักพุงดวยหอก, ถา
อยูใกลแตนั้น เราจักฟนดวยดาบ, ถาอยูชดิ เขามาอีก เราจักตัดดวยกระบี่ใหเปนสองทอน, ถาอยูชดิ กัน
ทีเดียว เราจักแทงดวยกริช' ฉะนี้ ฉันใด, ภิกษุผูประดับดวยรัตนะ คือ ปฏิสัมภิทาสี่ เปนผูกลา ไปหา
บริษทั รําถึงคิดวา 'ผูใดผูหนึง่ จักถามปญหาในอัตถปฏิสมั ภิทากะเรา เราจักตอบอรรถโดยอรรถแกเขา,
คือ จักตอบปจจัยโดยปจจัยแกเขา จักตอบเหตุโดยเหตุแกเขา จักตอบนัยโดยนัยแกเขา, จักกระทํา
ไมใหเขาสงสัย จักใหเขายินดีดวยปญหาเวยยากรณ. ผูใดผูหนึ่งจักถามปญหาในธัมมปฏิสัมภิทากะ
เรา เราจักตอบธรรมโดยธรรมแกเขา, คือจักตอบอมตธรรมโดยอมตธรรมแกเขา จักตอบอสังขตธรรมโด
ยอสังขตธรรมแกเขา จักตอบนิพพานธรรมโดยนิพพานธรรมแกเขา จักตอบสุญญตธรรมโดยสุญญต
ธรรมแกเขา จักตอบอนิมิตตธรรมโดยอนิมติ ตธรรมแกเขา จักตอบอัปปณิหิตธรรมโดยอัปปณิปตธรรม
แกเขา จักตอบอเนญชธรรม (ธรรม คือ ความเปนผูไ มมตี ัณหา) โดยอเนญชธรรมแกเขา, ผูใดผูหนึง่ จัก
ถามปญหาในนิรุตติปฏิสัมภิทากะเรา เราจักตอบนิรุตติโดยนิรุตติแกเขา, คือจักตอบบทโดยบทแกเขา
จักตอบอนุบทโดยอนุบทแกเขา จักตอบอักษรโดยอักษรแกเขา จักตอบสนธิโดยสนธิแกเขา จักตอบ
พยัญชนะโดยพยัญชนะแกเขา จักตอบอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะแกเขา จักตอบวรรณยุตติโดย
วรรณยุตติแกเขา จักตอบสระโดยสระแกเขา จักตอบบัญญัติโดยบัญญัติแกเขา จักตอบโวหารโดย
โวหารแกเขา, จักกระทําไมใหเขาสงสัย จักใหเขายินดีดว ยปญหาเวยยากรณ, ผูใดผูหนึ่งจักถามปญหา
ในปฏิภาณปฏิสัมภิทากะเรา เราจักตอบปฏิภาณโดยปฏิภาณแกเขา คือ จักตอบอุปมาโดยอุปมาแก
เขา จักตอบลักษณะโดยลักษณะแกเขา จักตอบรสโดยรสแกเขา, จักกระทําไมใหเขาสงสัย จักใหเขา
ยินดีดวยปญหาเวยยากรณ ฉันนั้นทีเดียว. นี้แล ขอถวายพระพรบัณฑิตกลาววา 'แกวคือ ปฏิสัมภิทา
ของพระผูมีพระภาคเจา.'
บุคคลใดซื้อปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว พึงถูกตองดวยญาณ, บุคคลนั้นเปนผูไมกลัวไมสะดุง ยอมรุงเรือง
ลวงโลกทั้งเทวโลกทั้งหลายดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร แกวคือโพชฌงคของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงคหนึ่ง
ธัมมวิจยสัมโพชฌงคหนึ่ง วิริยสัมโพชฌางคหนึ่ง ปติสัมโพชฌงคหนึง่ ปสสัทธิสัมโพชฌงคหนึ่ง

สมาธิสัมโพชฌงคหนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคหนึ่ง. ภิกษุประดับดวยโพชฌงครัตนะเจ็ดเหลานี้ ยอม
ครอบงําเสียซึ่งมืดทั้งปวงยังโลกทั้งเทวโลกใหสวางไสว. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'แกวคือ
โพชฌงคของพระผูมีพระภาคเจา.'
โลกทัว้ เทวโลกทั้งหลายยอมลุกขึน้ เพื่อทานผูมีระเบียบแหงโพชฌงครัตน. เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลาย
จงซื้อโพชฌงครัตนนั้นดวยราคา คือกระทําความเพียรเปนตนแลว ประดับโพชฌงครัตนนั้น ดวย
ประการฉะนี.้ "
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน รานขายของทั้งปวงแหงพระผูมพี ระภาคเจาเปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร พระพุทธวจนะมีองคเกา พระเจดียอันบรรจุพระบรมสารีริกธาต พระเจดีย
อันบรรจุบริขารซึ่งเปนพุทธบริโภคและสังฆรัตนะ ชื่อวารานขายของทั้งปวงแหงพระผุมพี ระภาคเจา.
สมบัติคือชาติ สมบัติคือทรัพย สมบัติคืออายุ สมบัติคือความไมมีโรค สมบัติคือวรรณ สมบัติคือ
ปญญา สมบัติเปนของมนุษย สมบัติเปนทิพย สมบัติคือนิพพาน แตลวนเปนของอันพระผูมีพระภาค
เจาเปดไวในรานขายของทั้งปวง. ชนเหลาใดปรารถนาสมบัติเหลานัน้ ๆ ชนเหลานั้นใหราคาคือ กระทํา
ความเพียรเปนตนแลว ซื้อเอาสมบัติที่ปรารถนาและปรารถนาแลว, บางพวกซื้อดวยสมาทานศีล บาง
พวกซื้อดวยอุโบสถกรรม, ยอมไดสมบัติทงั้ หลายอาศัยราคาแมมีประมาณนอย. เหมือนอยางวา ชน
ทั้งหลายถือเอางาถั่วเขียนและถั่วขาวในราน อาศัยแลกดวยขาวสารถัว่ เขียวถั่วขาวเล็กนอยบาง ซื้อ
ดวยราคานอยบางฉันใด, ชนทั้งหลายยอมไดสมบัติทั้งหลายในรานขายของทั้งปวง แหงพระผูมีพระ
ภาคเจา อาศัยราคาแมเล็กนอย ฉันนั้น; นี้แล ขอถวายพระพรบัณฑิตกลาววา 'รานขายของทั้งปวงแหง
พระผูมีพระภาคเจา.'
อายุ ความเปนคนไมมีโรค วรรณ สวรรค ความเปนผูเกิดในตระกูลสูง และนิพพานเปนธรรมชาติไม
ตาย หาปจจัยปรุงแตงมิได มีอยูในรานขายของทั้งปวง เปนของพระชินพุทธเจา. ชนทั้งหลายยอม
ถือเอาดวยราคา คือกระทําความเพียรเปนตน นอยหรือมาก, ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนี้ ทานทั้งหลาย
จงซื้อดวยราคา คือความเชื่อแลว จงเปนผูสําเร็จพรอมดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายเห็นปานนี้ ยอมอาศัยอยูในธรรมนครของพระผูมีพระภาคเจาคือ
ผูทรงพระสูตร ผูทรงพระวินัย ผูทรงพระอภิธรรม ผูกลาวธรรม ผูกลาวชาดก ผูกลาวทีฆนิกาย ผูกลาว
มัชฌิมนิกาย ผูกลาวสังยุตตนิกาย ผูกลาวอังคุตตรนิกาย ผูกลาวขุททกนิกาย ผูถึงพรอมแลวดวยศีล ผู
ถึงพรอมแลวดวยสมาธิ ผูถึงพรอมแลวดวยปญญา ผูยินดีในการเจริญโพชฌงค ผูมีปญหาเห็นแจง ผู
ประกอบประโยชนของตนเนือง ๆ ผูมีอันอยูในปาเปนวัตร ผูมีอันอยูโคนไมเปนวัตร ผูมีอันอยูในทีแ่ จง
เปนวัตร ผูมีอันอยูใกลกองไมเปนวัตร ผูมีอันอยูในปาชาเปนวัตร ผูมีอันนั่งเปนวัตร ผูมีอันเดินเปนวัตร
ผูตั้งอยูในผล ผูเสขะ ผูพรอมเพรียงแหงผล ผูโสดาบัน ผูสกทาคามี ผูเอนาคามี ผูอรหันต ผูไดไตรวิชชา

ผูไดอภิญญาหก ผูมีฤทธิ์ ผูถึงบารมีในปญญา ผูฉลาดในสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย
พละ โพชฌงค มรรคอันประเสริฐ ฌานวิโมกข สมาบัติประกอบดวยสุขอันละเอียด คือ รูปสมาบัติ อรูป
สมาบัต,ิ ธรรมนครไดเปนสถานเกลื่อนกลาดไปดวยชนเหลานัน้ ดุจปาไมออและปาไมสาละ ฉะนัน้ นิ
พนธคาถาในศาสนานี้กม็ ีอยูวา:ทานผูมีราคะ โทสะ โมหะไปปราศ หาอาสวะมิได มิไดเปนทาสแหงตัณหา ไมมีอุปาทานเหลานัน้ ยอม
อยูในธรรมนคร ทานผูมีปญญามั่งคง ทรงธุดงคปฏิบัติ ถือเปนวัตรอยูในปามีผา ครอบเศราหมอง จิต
ปองนักในที่สงัดเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร.
ทานผูถือนั่ง ถืออยูในที่ลาดปู อนึ่ง ทานผูย ืนและจงกรมไปมา ทรงผาบังสุกุลทั้งปวงเหลานั้น ยอมอยู
ในธรรมนคร. ทานผูรูพิเศษ สันดานดีตรง ทรงผาไตรจีวร มีทอนหนังเปนที่สี่ ยินดีในอาสนะเดียว
เหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร. ทานผูม ีปญญารักษาไวซึ่งตน เปนบุคคลมักนอยสันโดษตามประโยชนที่
ไดและไมไดทกุ ประการ มีอาหารนอย มิไดละโมภเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร.
ทานผูมีปญญามักเพงยินดีในฌาณ มีจิตสันดานสงบตั้งมั่นปรารถนาอากิญจัญญายตนสมาบัติ
เหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร.
ทานผูปฏิบัติตั้งอยูในผล พรอมเพียงแหงผล เปนเสขบุคคลหวังประโยชนสูงสุดเหลานั้น ยอมอยูใน
ธรรมนคร.
ทานผูวิมลาริยบุคคล คือตั้งตนแตพระโสดาบัน ถัดนัน้ พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
ขีณาสวอรหันตเหลานั้นยอมอยูในธรรมนคร.
ทานผูฉลาดในสติปฏฐานยินดีในการเจริญโพชฌงค มีปญญาปลงเห็นแจมใส ทรงจําไวซึ่งพระธรรม
เหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร.
ทานผูฉลาดในอิทธิบาททั้งสี่ ยินดีในสมาธิภาวนากิจ ประกองเนืองนิตยซึ่งสัมมัปปธานเหลานัน้ ยอม
อยูในธรรมนคร.
ทานผูถึงอภิญญาบารมี ยินดีในโคจรเปนของพระพุทธบิดาสัญจรในนภากาศเหลานั้น ยอมอยูในธรรม
นคร.
ทานผูมีจักษุทอดลงพอเหมาะ พูดไพเราะพอประมาณ มีทวารอันไดรักษาระวังทัว่ ทรมานตัวดีในธรรม
อันอุดมเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร.
ทานผูมไี ตรวิชชาฉฬภิญญา และถึงอิทธิบารมี ปญญาบารมีเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร.
ขอถวายพระพร ภิกษุเหลาใด ทรงไวซึ่งญาณอันประเสริฐ อันประมาณไมได ไมมีกเิ ลสเครื่อง
ของ มีคุณไมพึงชั่ง มียศไมพึงชั่ง มีกําลังไมพึงชั่ง มีเดชไมพึงชั่ง ยังธรรมจักรใหเปนไปเนือง ๆ ไดถึง
ปญญาบารมี, ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ธรรมเสนาบดีในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา.

ภิกษุเหลาใด มีฤทธิ์ มีปฏิสัมภิทาบรรลุแลว มีเวสารัชชธรรมถึงแลว เที่ยวไปในอากาศ หาผู
เสมอยาก ยากที่ใคร ๆ จะผจญไดยังสมุทรสาครอันรองรับแผนดินและแผนดินใหหวั่นไหว จับตอง
พระจันทรและพระอาทิตยได ฉลาดในฤทธิแ์ ละอธิษฐานอภินิหารไดถึงอิทธิบารมี, ภิกษุเหลานั้น
บัณฑิตกลาววา ปุโรหิตในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด ถือธุดงค เปนผูมีความปรารถนานอย ยินดีตามมีเกลียดวิญญัติและอเนสนะ
เที่ยวบิณฑบาตไมขาด เขาไปสูปาอันสงวัดราวกะผึ้งเคลาเกสรดอกไมแลว เขาไปสูป าอันสงัดฉะนั้น
มิไดใยดีในกายและชีวิต ถึงพระอรหัต วางอารมณในธุดงคคุณ, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ผู
พิพากษาในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด เปนผูบริสุทธิไ์ มมีมลทิน ไมมีเครื่องเศราหมองฉลาดในจุตูปปาตญาณ ไดถึง
ทิพยจักษุบารมี, ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ผูใหพระนครรุงเรืองดวยประทีปในธรรมนครแหงพระผู
มีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด เปนพหุสุตมีนกิ ายเปนที่มา ๆ ถึงแลว ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาดใน
การกําหนดอักษร ที่เปนสิถลิ ธนิต ทีฆะ รัสสะ ครุ ลหุ ทรงนวังคศาสน, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา
ผูรักษาธรรมในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด รูวินัย ฉลาดในวินัย ฉลาดในนิทานและการกลาว ฉลาดในอาบัติ อนาบัติ ครุ
กาบัติ ลหุกาบัติ อาบัติเยียวยาได อาบัติเยียวยาไมได วุฏฐาน เทสนา นิคคหะ ปฏิกรรม โอสารณกรรม
นิสสารณกรรม ปฏิสารณกรรม ไดถึงวินัยบารมี, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ผูฉลาดในรูปในธรรม
นคร แหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด เปนผูเนื่องดวยระเบียบดอกไม คือ วิมุตติรัตนะอันประเสริฐ ถึงซึ่งความเปนผูนา
เลือกสรรเลิศ มีคามาก บัณฑิตกลาววา ผูขายดอกไมในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด เปนผูตรัสรูสัจจะสี่ มีสัจจะสีแ่ ทงตลอดแลว เห็นแลว มีศาสนธรรมรูวิเศษแลว มี
ความเคลือบแคลงในสามัญญผลสี่ขามไดแลว มีความสุขเกิดแตผลไดเฉพาะแลว ยอมจําแนกซึ่งผล
เหลานั้นแกผปู ฏิบัติแมเหลาอื่น, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ผูขายผลไมในธรรมนคร แหงพระผูมี
พระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด เปนผูลูบไลของหอมเลิศ คือ ศีล ทรงคุณมากอยางเปนอเนก ขจัดเสียซึ่งของ
เหม็น กลาวคือ กิเลส, ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ผูขายของหอมในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาค
เจา.
ภิกษุเหลาใด ใครธรรม กลาวแตถอยคําอันไพเราะ บันเทิงยิ่งในอภิธรรม อภิวินัย ไปสูปาก็ดี
ไปสูรุกขมูลก็ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมดื่มรสเลิศแหงธรรม, หยั่งลงรสเลิศแหงธรรมดวยกายวาจา

ใจ มีปฏิภาณยิ่ง มีปฏิภาณในการแสวงหาธรรม การพูดถึงความมักนอย การพูดถึงความสันโดษ การ
พูดถึงความสงัดทั่ว การพูดถึงความไมคลุกคลี การพูดถึงความปรารภความเพียร การพูดถึงศีล การ
พูดถึงสมาธิ การพูดถึงปญญา การพูดถึงวิมุตติ การพูดถึงวิมุตติญาณทัศสนะ มีในทีท่ ั้งหลายใด ๆ แต
ที่นหี้ รือแตที่นนั้ เธอก็ไปในทีท่ ั้งหลายนัน้ ๆ ยอมดื่มรสแหงการพูดนั้น, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา
นักเลงดื่มในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด ประกอบตามชาคริยานุโยคตลอดเบื้องตนแหงราตรี และเบื้องปลายแหงราตรี
ใหคืนและวันลวงไปดวยการนั่ง การยืน และการเดิน ประกอบตามภาวนานุโยค ขวนขวายประโยชน
ตนเพื่อหามเสียซึ่งกิเลส, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา นคราภิบาลในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาค
เจา.
ภิกษุเหลาใด เปนผูมีโภคทรัพย โดยโภคะ กลาวคือธรรมรัตนโภคะ กลาวคือนิกายเปนที่มา
และปริยัติธรรมและสุตะ แทงตลอด ลักษณะแหงสระและพยัญชนะที่แสดงออกแลว เปนผูรูแจงแผไป,
ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ธรรมเศรษฐีในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาคเจา.
ภิกษุเหลาใด เปนผูแทงตลอดซึ่งการแสดงอยางยิ่ง แสดงออกซึ่งความจําแนกดวยอารมณที่สั่ง
สมแลว ไดถึงสิกขาคุณบารมี, ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ราชบัณฑิตในธรรมนคร แหงพระผูมีพระ
ภาคเจา.
ขอถวายพระพร ธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา, จําแนกดีแลว สรางไวดีแลว จัดแจงดีแลว
บริบูรณดีแลว กะแปลนดีแลว รักษาดีแลว ปกครองดีแลว ยากที่ปจจามิตรจะขมเหงได ดวยประการ
อยางนี้ ๆ .
ขอถวายพระพร บรมบพิตรพึงทรงทราบ โดยปจจัย โดยเหตุ โดยนัย โดยทรงอนุมานนีว้ า 'พระ
ผูมีพระภาคเจามีจริง' ฉะนี.้
เห็นพระนครอันจําแนกดีแลวเปนที่รื่นรมยแหงใจ ก็รูการที่นายชางผูสรางเปนผูมีวิทยามากไดโดย
อนุมาน ฉันใด, เห็นธรรมนครอันประเสริฐของพระโลกนาถ ก็รูไดโดยอนุมานวา 'พระผูมีพระภาคเจามี
จริง' ฉะนี้ ฉะนั้น.
เห็นคลื่นทั้งหลายในทะเล ก็รูไดโดยอนุมานวา 'คลื่นทั้งหลายปรากฏอยู เพราะฉะนั้น ทะเลนั้นคงใหญ
จักมีจริง' ฉันใด, คงรูจักพระพุทธเจาผูบรรเทาเสียซึ่งความโศก ผูไมปราชัยในทีท่ ั้งปวง ผูถึงธรรมที่สิ้น
ไปแหงตัณหา ผูพนจากสาครคือภพได โดยอนุมาน ฉันนั้น.
เห็นคลื่น กลาวคือ ธรรมทั้งหลายในโลกทัง้ เทวโลกก็รูไดโดยอนุมานวา 'พระพุทธเจาเปนอัครบุคคล จัก
มีจริงดุจความที่คลื่น กลาวคือธรรมแผไปทัว่ ' ฉะนัน้ .

เห็นภูเขาสูง ก็รูไดโดยอนุมานวา 'ภูเขานัน้ สูงจักเปนภูเขาหิมวันต' ฉันใด, เห็นภูเขากลาวคือธรรมของ
พระผูมีพระภาคเจา เปนของเย็นไมมีอุปธิ เปนของสูง เปนของไมหวัน่ ไหว ประดิษฐานอยูดวยดีแลว ก็รู
ไดโดยอนุมานวา 'พระผูมีพระภาคเจามีจริง' ฉะนี้ ฉันนั้น.
เห็นภูเขา กลาวคือธรรม ก็รูไดโดยอนุมานวา 'พระพุทธเจานั้น จักเปนผูเลิศเปนผูแกลวกลามาก
แทจริง.'
มนุษยทั้งหลายเห็นรอยเทาแหงคชสาร ก็รูไดโดยอนุมานวา 'คชสารนัน้ ใหญจริง' ฉะนี้ ฉันใด, เห็นรอย
พระบาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐผูใหมีแจง กรูไดโดยอนุมานวา 'พระองคจักเปนยิ่งจริง' ฉะนี้ ฉัน
นั้น.
เห็นมฤคนอยทั้งหลายตกใจกลัว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'มฤคนอยเหลานี้ตกใจนอย เพราะสําเนียงแหง
มฤคราช' ฉะนี้ ฉันใด, เห็นเดียรถียทั้งหลายมีใจกลัวมากแลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'อันพระพุทธเจาผู
ธรรมราชาคุกคามแลว' ฉะนี้ ฉันนัน้ .
เห็นแผนดินเย็นสนิทแลว หรือใบไมสดเขียวมีนา้ํ มาก ก็รูไดโดยอนุมานวา 'เย็นเพราะมหาเมฆ' ฉะนี้
ฉันใด, เห็นชนนี้ราเริงบันเทิงแลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'อันเมฆ คือ ธรรมใหเอิบอิ่มแลว' ฉะนี้ ฉันนั้น.
เห็นแกลบและตมแผนดินเปนโคลนติดอยูแ ลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'ลําน้ําเปนของใหญ' ฉะนี้ ฉันใด,
เห็นชนนี้ ผูเปอนเปรอะแลวดวยธุลแี ละเปอกตม คือ กิเลส ลางแลวในแมน้ํา คือ ธรรม ทิ้งเสียแลวใน
ทะเล กลาวคือธรรม, เห็นโลกนีท้ ั้งเทวโลกถึงอมฤตธรรมแลว ก็รไู ดโดยอนุมานวา 'ธรรมขันธเปนของ
ใหญ' ฉะนี้ ฉันนัน้ .
ดมของหอมอยางสูงสุด ก็รูไดโดยอนุมานวา 'กลิ่นหอมนี้ยอมฟุงไป เพราะฉะนัน้ ดอกไมจกั บานแลว'
ฉะนี้ ฉันใด, กลิ่นหอมคือศีลนี้ ยอมฟุงไปในโลกทั้งเทวโลก, ก็ควรรูไดโดยอนุมานวา 'พระพุทธเจาผูไมมี
บุคคลอื่นยิ่งกวา มีจริง' ฉะนี้ ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร ผูมีปญญาอาจแสดงพระกําลังแหงพระพุทธเจาโดยรอยโดยพันแหงปจจัย
โดยรอยโดยพันแหงเหตุ โดยรอนโดยพันแหงนัย โดยรอยโดยพันแหงอุปมาเห็นปานนีแ้ ล. นายมาลา
การผูมีฝมือ พึงกระทํากองแหงชั้นดอกไมแตกองดอกไมตาง ๆ ใหวิจิตรดวย พยายามแหงบุรุษเฉพาะ
ตน ตามคําพร่ําสอนของอาจารย ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจานั้น มีพระคุณไมมีที่สนิ้ สุด มีพระคุณอัน
บุคคลไมพึงนับดุจกองดอกไมอันวิจิตร ฉันนั้นแล. บัดนี้อาตมภาพเปนดุจนายมาลาการผูรองกรอง
บุปผชาติในพระชินศาสน จักสําแดงพระกําลังแหงพระพุทธเจา โดยหนทางแหงบุรพาจารยบาง โดย
กําลังแหงความรูของอาตมภาพบาง โดยเหตุและอนุมานทีไ่ มพึงนับไดบาง, ขอบรมบพิตรยังความพอ
พระหฤทัย เพื่อทรงสดับใหเกิดในปญหานี้ ดวยประการฉะนี.้ "

ร. "พระนาคเสนผูเจริญ การสําแดงพระพุทธพละโดยเหตุและอนุมานเห็นปานนี้ ยากที่ชนเหลา
อื่นจะกระทําได, เพระาปญหาเวยยากรณอันวิจิตรอยางยิ่งของพระผูเปนเจา ขาพเจาเปนผูดับความ
สงสัยไดแลว."

