๕. อุทกสัตตชีวปญหา ๖๓
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน น้ํานี้อันบุคคลใหรอนอยูในไฟ ยอมประพฤติซึ่ง
เสียงดังปป ยอมรองเสียงดังฉี่ฉี่ ยอมรองมีอยางมาก; พระผูเปนเจานาคเสน น้ํามีชีวิต น้ําเลนอะไร จึง
รองหรือหนอ หรือวาน้ําอันวัตถุอื่นเบียดเบียนแลวยอมรอง?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร น้ํายอมไมมีชวี ิตเลย สภาพผูเปนอยูหรือสัตวยอมไมมีในน้าํ
; ก็แตวา น้าํ ยอมประพฤติเสียงดังปป ประพฤติเสียงดังฉี่ฉี่ ยอมรองมีอยางมาก เพราะความที่กาํ ลังแหง
ความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เดียรถียทั้งหลายบางพวก ในโลกนี้คิดแลววาน้าํ มีชีวิต หามแลวซึ่ง
น้ําเย็น ยังน้าํ ใหรอนแลว บริโภคน้ําซึ่งทําใหเปนของหลากไปเพราะความดัดแปลง เดียรถียทั้งหลาย
เหลานั้นยอมติเตียน ยอมดูหมิ่นพระผูเปนเจาทั้งหลายวา 'สมณะศากยบุตรทั้งหลาย ยอมเบียดเบียน
ของเปนอยู มีอินทรียเปนอันเดียว' ดังนี้; พระผูเปนเจา จงบรรเทาความติเตียน ความดูหมิ่น ของ
เดียรถียทั้งหลายเหลานั้น จงกําจัดสระสางใหความติเตียน ความดูหมิน่ นัน้ ของเดียรถียเหลานั้นใหสิ้น
ไป."
ถ. "ขอถวายพระพร น้ํายอมไมมีชวี ิต สภาพผูเปนหรือสัตวในน้าํ ยอมไมมี; เออก็ น้ําประพฤติ
เสียงดังปป ประพฤติเสียงดังฉี่ฉี่รองหลายอยาง เพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปน
ของใหญ.
ขอถวายพระพร น้ําขังอยูในบึง และสระใหญ และสระนอย และเหมือง และลําธาร และซอก
และบอ และทีล่ ุม และสระบัว ยอมหมดไป ยอมถึงความสิ้นไป เพราะความที่เรี่ยวแรงแหงลมและแดด
เปนของใหญ, น้าํ ในบึงเปนตนเหลานัน้ ประพฤติเสียงดังปป ประพฤติเสียงดังฉี่ฉี่ ยอมรองหลายอยาง
ดวยหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาน้ําพึงมีชีวิตไซร น้ําในทีท่ ั้งหลายมีบึงเปนตนแมเหลานัน้ พึงรอง.
ขอถวายพระพร ดวยเหตุแมนี้ บรมบพิตรจงทรงทรงวา 'สภาพผูเปนหรือสัตวในน้ํายอมไมม,ี
น้ําประพฤติเสียงดังปป ประพฤติเสียงฉี่ฉี่ยอมรองหลายอยาง เพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอน
พรอมแตไฟเปนของใหญ' ดังนี้.
ขอถวายพระพร บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุยิ่งแมอื่นอีก: สภาพผูเปนหรือสัตวในน้าํ ยอมไมม,ี น้ํา
ยอมรองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ. ก็น้ําเจือพรอมแลวดวย

ขาวสารทั้งหลาย ตั้งอยูในภาชนะเปนของอันบุคคลปดไวแลว อันบุคคลยังไมตั้งไวแลวเหนือเตา, น้ําใน
ภาชนะนั้นยอมรองดวยหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา น้ํานักเปนของไมกระเพื่อม สงบเรียบรอยอยู."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็น้ํานั้นนั่นแหละ ตั้งอยูในภาชนะอันบุคคลยังไฟใหโพลงขึ้นแลว ตั้งไว
เหนือเตาแลว, น้าํ ในภาชนะนั้นเปนของไมกระเพื่อม สงบเรียบรอยอยูหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา น้ํานัน้ ยอมกระเพื่อม ยอมกําเริบขุนมัว เปนน้ํามีคลื่นเกิดแลว ยอมไป
ในเบื้องบนและเบื้องต่ํา ยังทิศและทิศตาง ๆ ยอมขึน้ ยอมสายไปขาง ๆ เปนของมีระเบียบแหงฟอง."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็น้ําตั้งอยูโดยปกตินนั้ ยอมไมกระเพื่อมสงบเรียบรอยอยู เพราะเหตุไร, ก็
แหละน้าํ นัน้ ไปในไฟแลว ยอมกระเพื่อม ยอมกําเริบ ยอมขุน มัว ยอมเปนน้ํามีคลืน่ เกิดแลว ยอมไปใน
เบื้องบนและเบื้องต่ํา ยังทิศและทิศตาง ๆ มีระเบียบแหงฟองเพราะเหตุไร?"
ร. "น้ําตั้งอยูโดยปกติ ยอมไมกระเพื่อมซิ พระผูเปนเจาล สวนน้ําไปแลวในไฟ ยอมประพฤติ
เสียปป ยอมประพฤติเสียดังฉี่ฉี่ ยอมรองหลายอยาง เพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟ
เปนของใหญ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ดวยเหตุแมนี้ บรมบพิตรจงทรงทรงวา 'สภาพผูเปนอยูห รือสัตวในน้าํ ยอม
ไมมี, น้ํารองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ."
ขอถวายพระพร บรมบพิตร จงทรงสดับเหตุยิ่งแมอื่นอีก: สภาพผูเปนอยูหรือสัตวในน้าํ ยอมไม
มี น้ํารองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ น้ํานัน้ เปนของขังอยูในหมอ
แหงน้ําอันบุคคลปดไวเสียแลว มีอยูทุก ๆ เรือนหรือ?"
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร น้ํานั้นกระเพื่อมกําเริบขุนมัว เปนน้าํ มีคลื่นเกิดแลว ยอมไปในเบื้องบน
และเบื้องต่ํา ยังทิศและทิศตาง ยอมกระฉอกขัน้ ยอมสายไปขางซายขางขวามีระเบียบแหงฟองดวย
หรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา น้ํานัน้ เปนของไมกระเพื่อม และตั้งอยูโดยปกติ เปนของขังอยูในหมอ
แหงน้ํา."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตร เคยทรงสดับแลวหรือวา 'น้ําในมหาสมุทร ยอมกระเพื่อม
ยอมกําเริบ ยอมขุน มัว เปนน้ํามีคลืน่ เกิดแลว ยอมไปในเบื้องบนและเบื้องต่ํา ยังทิศและทิศตาง ๆยอม
กระฉอกขึน้ ยอมกระฉอกไปขางซายขางขวา มีระเบียบแหงฟองน้ําเทอขึ้นแลว ยอมพระหารที่ฝงน้าํ
ยอมรองหลายอยาง."

ร. "คํานัน้ ขาพเจาเคยฟงดวย เคยเห็นดวย, น้ําในมหาสมุทรพลุงขึ้นแลวในอากาศ รอยศอก
บาง สองรอยศอกบาง."
ถ. "ขอถวายพระพร น้ําอยูในหมอแหงน้ํา ยอมไมกระเพื่อมยอมไมรองเพราะเหตุไร, สวนน้ําใน
มหาสมุทรยอมกระเพื่อม ยอมรองเพราะเหตุไร?"
ร. "น้ําในมหาสมุทร ยอมกระเพื่อม ยอมรองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหลงลมเปนของใหญ พระ
ผูเปนเจา, น้าํ อยูในหมอแหงน้ํา อันตรายทั้งหลายบางเหลาไมกระทบแลว ยอมไมกระเพื่อม ยอมไม
รอง."
ถ. "ขอถวายพระพร น้ําในมหาสมุทร ยอมกระเพื่อม ยอมรองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหงลม
เปนของใหญ ฉันใด, น้ํายอมรองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ ฉันนัน้
แล. หุนแหงกลองแหงแลว ชนทั้งหลายยอมขึงดวยหนังแหงโคแหงแลวไมใชหรือ?"
ร. "อยางนัน้ ซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร สภาพผูเปนอยูหรือสัตวในกลองมีอยูห รือ?"
ร. "ไมมีเลย พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร กลองยอมรองเพราะเหตุอะไร?"
ร. "กลองยอมรองเพราะความเพียรของสตรีบาง ของบุรุษบาง สมควรแกกลองนั้นซิ พระผูเปน
เจา."
ถ. "ขอถวายพระพร กลองยอมรองเพราะความเพียรสมควรแกกลองนัน้ ของสตรีบาง ของบุรุษ
บาง ฉันใด, น้ํายอมรองเพราะความที่เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ ฉันนัน้ แล. ดวย
เหตุแมนี้ บรมบพิตรจงทรงทราบวา 'สภาพผูเปนหรือสัตว ในน้ําไมม,ี น้าํ ยอมรองเพราะความที่
เรี่ยวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ.' เหตุอันบรมบพิตรพึงตรัสถามแมแกอาตมภาพกอน
ปญหานั้นอาตมภาพวินิจฉัยดีแลวอยางนี.้
ขอถวายพระพร น้ําอันบุคคลตมอยูดวยภาชนะทั้งหลายแมทั้งปวงยอมรอง หรือวาน้ําอัน
บุคคลตมอยูดวยภาชนะทั้งหลายบางชนิดนั่นเทียวยอมรอง?"
ร. "น้ําอันบุคคลตมอยูดวยภาชนะทั้งหลายแมทั้งปวง ยอมรองหามิได, น้ําอันบุคคลตมอยูดวย
ภาชนะทั้งหลายบางชนิดนัน่ เทียวยอมรอง."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น บรมบพิตรละสมัยลัทธิของพระองคเสีย เปนผูกลับมาสูวิสยั
ของอาตมภาพ, สภาพผูเปนอยูหรือสัตวในน้าํ ไมม;ี ถาวาน้าํ อันบุคคลตมอยูดวยภาชนะทั้งหลายแมทั้ง
ปวงพึงรอง น้ํานี้ควรแลวเพื่อจะกลาววามีชีวิต.

ขอถวายพระพร น้ําไมเปนสองแผนกคือ น้ําใดที่รองได น้ํานั้นมีชีวิต น้าํ ใดที่รองไมได น้ํานั้นไม
มีชีวิต. ถาวาน้าํ พึงเปนอูยูไซร เมื่อคชสารใหญทั้งหลายมีกายสูงขึน้ แลว ซับมันแลว เอางวงสูบขึ้นแลว
ใสในปากใหเขาไปยังทอง น้ํานั้นแมทแี่ ทรกอยูในระหวางแหงฟนแหงคชสารใหญทงั้ หลายนั้น พึงรอง.
เรือใหญทั้งหลายแมมีรอยแหงศอกเปนประมาณ เปนของหนัก บรรทุกของหนัก บริบูรณดวยภาระมิใช
แสนเดียว ยอมเที่ยวไปในมหาสมุทร, น้ําแมอันเรือใหญทั้งหลายเหลานัน้ แทรกอยู พึงรอง. ปลา
ทั้งหลายมีกายประมาณรอยโยชน มิใชปลาเดียว ใหญ ๆ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลา
ติมิรปงคละ จมลงแลวในภายใน อาศัยอยูใ นมหาสมุทร เพราะความทีม่ หาสมุทรนั้นเปนที่อาศัยอยู ทอ
แหงน้ําใหญ ยอมชําระ ยอมเปาดวย, น้ําแทรกอยูในระหวางแหงฟนบาง ในระหวางแหงทองบาง แม
แหงปลาทั้งหลายเหลานั้น พึงรอง. ก็นา้ํ อันเครื่องเบียดเบียนทั้งหลายใหญ ๆ มีอยางนี้เปนรูป ๆ
เบียดเบียนแลว ยอมไมรอง เพราะเหตุใด, แมเพราะเหตุนั้น บรมบพิตรจงทรงไวซึ่งปญหานั้นอยางนี้วา
'สภาพผูเปนหรือสัตวในน้าํ ยอมไมม'ี ดังนี้."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาควรแกไข พระผูเปนเจาจําแนกแลว ดวยวาจาเครื่อง
จําแนกอันเหมาะเจาะ.
พระผูเปนเจานาคเสน แกวมณีใหญมีคามากมาถึงชางแกวมณีผูเปนอาจารยฉลาดเฉียบ
แหลมไดศึกษาแลว พึงไดเกียรติคุณสรรเสริญชมเชย, หรือแกวมุกดามาถึงชางแกวมุกดา, หรือผาอยาง
ดีมาถึงชางทําผา, หรือแกนจันทนแดงมาถึงชางปรุงเครื่องหอม พึงไดเกียรติคุณสรรเสริญชมเชย ฉันใด
; ปญหาควรแกไข พระผูเปนเจาจําแนกแลวดวยวาจาเครื่องจําแนกอันเหมาะเจาะ ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

