วรรคที่เจ็ด
๑. หีนายวัตตนปญหา ๕๙
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระศาสนาของพระตถาคตนี้ เปนของใหญ เปน
สาระนาเลือกสรร ประเสริฐสุดบวรไมมีเครื่องเปรียบ บริสุทธิแ์ ลว ปราศจากมลทิน เปนของขาวไมมี
โทษ, ไมควรแลวเพื่อจะยังคฤหัสถมีประมาณเทานัน้ ใหบรรพชา, ควรจะแนะนําคฤหัสถไปในผลอัน
เดียวนั่นเทียว คฤหัสถนั้นไมหวนกลับในกาลใด พึงใหบวชในกาลนั้น; ขอนัน้ มีอะไรเปนเหตุ? ชนชัว่
เหลานี้บวชแลว ในพระศาสนานั้นซึ่งหมดจดวิเศษแลวกอน ยอมเวียนมาเพื่อความกลับคืนเปนคนเลว,
เพราะความกลับของชนทั้งหลายเหลานัน้ มหาชนนี้ ยอมคิดผิดอยางนี้วา 'ชนทั้งหลายเหลานี้ ยอม
กลับคืนจากศาสนาใด ศาสนานั้นของพระสมณโคดมจักเปนของเปลาหนอ.' เหตุนี้เปนเหตุในบรรพชา
นั้น."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร อุปมาเหมือนสระมีนา้ํ เต็มเปยม น้ําสะอาดปราศจากมลทิน
เย็น, ถาวาผูใดผูหนึ่งเศราหมองแลว มีตัวเปอนดวยมลทินและเปอกตม ไปสูสระน้าํ แลวไมอาบ เปนผู
เศราหมองอยูนั่นเองกลับมา, ในสองอยางนั้น มหาชนพึงติเตียนอยางไหน จะพึงติเตียนบุคคลมีตน
เศราหมองแลว หรือวาควรจะติเตียนสระ?"
ร. "มหาชนควรจะติเตียนบุคคลผูเศราหมองซิ พระผูเปนเจาบุคคลนีไ้ ปถึงสระแลวหาอาบไม
กลับเปนคนเศราหมองกลับมาแลวทําไมสระจึงจักใหบุคคลไมอยากจะอาบนี้อาบไดเลา, สระจะมีโทษ
อะไร."
ถ. "สระไมมีโทษ ฉันใด; พระตถาคตทรงสรางสระ คือ พระสัทธรรมอันประเสริฐ เต็มเปยมแลว
ดวยน้าํ คือ วิมุตติอันประเสริฐดวยทรงดําริวา "บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูเศราหมองแลว
ดวยมลทิน คือ กิเลส มีเจตนา มีปญญาเครื่องรู บุคคลทั้งหลายเหลานั้น จักอาบลอยกิเลสทั้งปวงใน
สระ คือ พระสัทธรรมอันประเสริฐนี้;" ถาวาบุคคลไร ๆ ไปถึงสระ คือ พระสัทธรรมอันประเสริฐนั้นแลว
ไมอาบแลว ทัง้ กิเลสเทียวคืนกลับมา เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, มหาชนจักติเตียนบุคคลนัน้ นัน่
เทียววา 'บุคคลนี้บรรพชาแลวในพระชินศาสนา ไมไดทตี่ ั้งอาศัยในศาสนานั้น เวียนมาแลวเพื่อความ
เปนคนเลว, พระชินศาสนาจักยังบุคคลผูไมปฏิบัตินี้ใหหมดจดเองอยางไรได พระชินศาสนาจะมีโทษ
อะไร พระชินศาสนาไมมีโทษอะไร ฉันนั้นแล.'
อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนบุรษุ มีพยาธิอยางยิ่งเปนไขหนักเห็นหมอผูเชือดลูกศร ผูฉลาด
ในโรคนิทาน มีเวชกรรมสําเร็จแลวเปนนิตย ไมเปลาแลว ไมยังหมอนั้นใหเยียวยารักษา พึงเปนคนทั้ง

พยาธิกลับคืนมา, ในบุคคลสองนั้น ควรมหาชนจะติเตียนคนไหน ควรจะติเตียนคนไข หรือควรจะติ
เตียนหมอ ประการไร?"
ร. "ควรจะติเตียนคนไขซิ พระผูเปนเจา บุคคลไขนี้เห็นหมอผูเชือดลูกศร ผูฉลาดในโลกนิทาน
ผูมีเวชกรรมสําเร็จแลว เปนนิตยไมเปลาแลว มิไดใหหมอนั้นเยียวยารักษาใหหายพยาธิ เปนคนทัง้
พยาธิกลับมาแลว หมอจักเยียวยาคนไขนผี้ ูไมปรารถนาจะใหเยียวยารักษาเองอะไรได โทษอะไรของ
หมอเลา พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร โทษของหมอไมมี ฉันใด, พระตถาคตทรงเก็บโอสถ คือ อมฤตอันสามารถ
แลว ในอันจะใหพยาธิ คือ กิเลสทั้งสิ้นเขาไประงับสิ้นเชิง ไวในผอบ คือ ภายในพระศาสนา ดวยทรง
ดําริวา 'บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง อันพยาธิ คือ กิเลสเบียดเบียนแลว ยังมีเจตนาอยู มีปญญา
เครื่องรู บุคคลทั้งหลายเหลานั้นจักดื่มโอสถ คือ อมฤตนี้แลว ใหพยาธิ คือ กิเลสทั้งปวงเขาไประงับสูญ
หายไป' ดังนี้; ถาวาใคร ๆ ไมดื่มโอสถ คือ อมฤตนั้นแลว เปนผูทั้งกิเลสทีเดียว กลับคืนมาแลว เวียน
มาแลว เพื่อความเปนคนเลว, มหาชนควรจักติเตียนบุคคลนั้นทีเดียววา 'บุคคลนี้บรรพชาแลวในพระ
ชินศาสนา ไมไดที่ตั้งอาศัยในพระศาสนานั้นแลว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, พระชินศาสนาจักให
บุคคลผูไมปฏิบัตินั้น หมดจดบริสุทธิ์ไปเอง อะไรได, พระชินศาสนาจะมีโทษอะไรเลา พระศาสนาไมมี
โทษฉันนัน้ .'
อีกประการหนึง่ อุปมาเหมือนบุรษุ ทีห่ ิวไหถึงที่เลี้ยงดวยภัตรของบุคคลผูมีบุญใหญแลว ไม
บริโภคภัตรนั้น เปนคนหิวกลับมา, ในสองอยางนัน้ . ควรมหาชนจะติเตียนอยางไหน จะติเตียนบุรุษผู
หิวมาหรือควรจะติเตียนบุญภัตรประการไร?"
ร. "ควรมหาชนจะติเตียนบุรษุ ผูห ิววา 'บุรุษนี้อันความหิวเบียดเบียนแลว ไดบุญภัตรแลวไม
บริโภค หิวกลับมาแลว โภชนะจักเขาปากของบุรุษนี้ ผูไมบริโภคอะไรได, โทษแหงโภชนะอะไรเลา."
ถ. "ขอถวายพระพร โภชนะไมมีโทษ ฉันใด, พระตถาคตทรงเก็บโภชนะ คือ กายคตาสติ อรอย
อยางยิ่ง ประเสริฐละเอียดบวรอยางยิ่ง เปนอมฤตประณีตไวในภายในผอบ คือ พระศาสนา ดวยทรง
ดําริวา 'บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูมีภายในลําบากแลวดวยกิเลส มีใจอันตัณหาครอบงํา
แลว เปนไปกับดวยเจตนา มีปญญาเครื่องรู บุคคลทั้งหลายเหลานั้น จักบริโภคโภชนะนี้แลว จักนํา
ตัณหาทั้งปวงในกาม และรูปภพ และอรูปภพ ทั้งหลายออกเสียได' ดังนี;้ ถาวาใคร ๆ ไมบริโภคโภชนะ
นั้น เปนผูอาศัยตัณหาเทียว คืนกลับมาแลว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ควรมหาชนจะติเตียน
บุคคลนั้นนั่นเทียวไดวา 'บุคคลนี้บวชแลวในพระชินศาสนา ไมไดที่ตั้งอาศัยในพระศาสนานัน้ เวียนมา
เพื่อความเปนคนเลว พระชินศาสนาจักยังบุคคลผูไมปฏิบัตินี้ ใหบริสุทธิห์ มดจดเองอะไรได โทษของ
พระชินศาสนาอะไรเลา? พระชินศาสนาไมมีโทษ ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.

ถาวา พระตถาคตพึงยังบุคคลอันอาจารย แนะนําแลวในผลสวนหนึ่ง แตยังเปนคฤหัสถทีเดียว
ใหบรรพชา, บรรพชานี้ไมชื่อวาเปนไปเพื่อละกิเลส หรือไมชื่อวาเปนไปเพื่ออบรมวิสุทธิความหมดจด
วิเศษ, กิจที่จะตองกระทําในบรรพชาไมม.ี
เปรียบเหมือนบุรุษใหคนขุดสระ ดวยการงานหลายรอยแลวจึงประกาศในบริษัทใหไดยินเนือง
ๆ อยางนีว้ า 'ทานผูเจริญทั้งหลายทานทัง้ หลายใคร ๆ เปนผูเศราหมองแลว อยาลงสระนี,้ ทาน
ทั้งหลายจงลอยธุลีและเหงื่อไคลแลว เปนผูบริสุทธิ์แลว เกลี้ยงปราศจากมลทินแลว จงลงสระนี้; เออก็
กิจที่จะพึงกระทําดวยสระนัน้ พึงมีแกบุรษุ ทั้งหลายผูมีธลุ ีและเงื่อไคลอันลอยแลว เปนผูบริสุทธิแ์ ลว ขัด
เกลี้ยงแลว ไมมีมลทินเหลานั้นบางหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษทั้งหลายเหลานั้น จะพึงเขาไปใกลสระนัน้ เพื่อประโยชนแกกิจใด
กิจนัน้ อันบุรษุ ทั้งหลายเหลานั้นกระทําเสร็จแลวในที่อนื่ นั่นเทียว, ประโยชนอะไรดวยสระนัน้ แกบรุ ุษ
ทั้งหลายเหลานั้น."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาวา พระตถาคตยังบุคคลอันอาจารยแนะนําแลวในผลสวนหนึ่ง แตยัง
เปนคฤหัสถทีเดียวใหบวชแลว, กิจทีจ่ ะตองกระทําในบรรพชานั้น อันชนทั้งหลายเหลานัน้ กระทําเสร็จ
แลวนั่นเทียว ประโยชนอะไรดวยบรรพชาแกชนทั้งหลายเหลานัน้ ขอนี้ก็ฉนั นัน้ นัน่ แล.
อีกประการหนึง่ เหมือนหมอผูเชือดลูกศร บริโภคคัตรดังฤดีโดยสภาวะ ผูทรงไวซึ่งบทแหงมนต
อันตฟงแลว ไมตองตรึก เปนผูฉลาดในโรคนิทาน เปนผูมีกรรมอันสําเร็จแลวเปนนิตย ไมเปลารวบรวม
เภสัชเปนเครื่องระงับโรคทั้งปวง แลวจึงประกาศในบริษทั ใหไดยนิ เนือง ๆ อยางนี้วา 'ผูเจริญทั้งหลาย
ทานทั้งหลายใคร ๆ จงอยาเขามาในสํานักของเราทั้งพยาธิ และทานทัง้ หลายจงเปนผูไมมีพยาธิ ผูไมมี
โรค เขามาในสํานักของเรา,' เออก็ กิจที่จะตองกระทําดวยหมอนัน้ พึงมีแกบุคคลทั้งหลาย ผูไ มมีพยาธิ
ผูไมมีโรค บริบูรณแลว สบายใจอยู เหลานั้นบางหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา ชนทั้งหลายเหลานัน้ จะพึงเขาไปใกลหมอผูเชือดลูกศรนั้น เพื่อ
ประโยชนแกกจิ อันใด กิจอันชนทั้งหลายเหลานัน้ กระทําเสร็จแลวในที่อื่นนัน่ เทียว, ประโยชนอะไรดวย
หมอนัน้ แกชนทั้งหลายเหลานั้นเลา."
ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตถาพึงยังบุคลอันอาจารยแนะนําแลวในผลสวนหนึง่ แตยังเปน
คฤหัสถทีเดียวใหบวชแลว, กิจที่จะตองกระทําในบรรพชานัน้ อันชนทั้งหลายเหลานัน้ กระทําเสร็จแลว
นั่นเทียว ประโยชนอะไรดวยบรรพชาแกชนทั้งหลายเหลานั้นเลาฉันนัน้ นั่นเทียวแล.
อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนบุรษุ ไร ๆ ใหตกแตงแลวซึ่งโภชนะมีรอยแหงหมอมิใชรอยเดียว
ประกาศใหไดยินเนือง ๆ ในบริษัทอยางนีว้ า 'ผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายใคร ๆ ผูหิวแลว จงอยาเขา
มาสูที่เปนที่เลี้ยงนี้ของเราเลย ทานทั้งหลายผูบริโภคดีแลว เบื่อแลว อิ่มแลว ชุมแลว บริบูรณแลว จง

เขาไปสูท ี่เปนที่เลี้ยงนี้ของเรา' เออก็ กิจที่จะตองกระทําดวยโภชนะนัน้ จะพึงมีแกชนทั้งหลายผูบริโภค
แลว เบื่อแลว อิ่มแลว ชุมแลว บริบูรณแลว บางหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา ชนทั้งหลายเหลานัน้ 'พึงเขาไปใกลที่เปนที่เลี้ยงนั้น เพื่อประโยชนแก
กิจใด กิจนั้นอันชนทั้งหลายเหลานั้น กระทําเสร็จแลวในที่อื่นนั่นเทียว, ประโยชนอะไรดวยที่เปนที่เลี้ยง
นั้นแกชนทั้งหลายเหลานั้นเลา."
ถ. "ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายเหลานั้นไมตองการที่เปนที่เลี้ยงนัน้ ฉันใด, ถาพระตถาคตยัง
บุคคลอันอาจารยแนะนําแลวในผลสวนหนึ่ง แตยังเปนคฤหัสถใหบวชแลว, กิจที่จะตองกระทําใน
บรรพชานั้น อันชนทั้งหลายเหลานั้นกระทําเสร็จแลวนัน่ เทียว ประโยชนอะไรเลาดวยบรรพชา แกชน
ทั้งหลายเหลานั้น ฉันนัน้ นัน่ เทียว.
ขอถวายพระพร เออก็ ชนทั้งหลายเหลาใด เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ชนทั้งหลายเหลานัน้
ไดชื่อวาแสดงคุณทั้งหลายอันใคร ๆ ชั่งไมไดหาประการ ของพระศาสนา ของพระชินพระพุทธเจา;
แสดงคุณหาเปนไฉน: คือแสดงความที่ศาสนาเปนของใหญโดยภูมิหนึ่ง คือ แสดงความที่ศาสนาเปน
ของบริสุทธิแ์ ลวปราศจากมลทินหนึ่ง คือ แสดงความที่ศาสนาเปนทีไ่ มอยูรวมดวยชนบาปทั้งหลาย
หนึ่ง คือแสดงความที่ศาสนาเปนของอันบุคคลแทงตลอดโดยากหนึ่ง คือ แสดงความที่ศาสนาเปนของ
อันบุคคลพึงระวังและรักษามากหนึ่ง.
ไดชื่อวาแสดงความที่ศาสนาเปนของใหญโดยภูมิอยางไร? ขอถวายพระพร บุรุษไมมีทรัพย มี
ชาติเลว ไมมีคุณวิเศษ เสื่อมแลวจากความรู ไดเฉพาะแลวซึ่งราชสมบัตใิ หญ เมื่อกาลไมนาน
ยอมตกต่ํา ยอมกระจัดกระจาย ยอมเสื่อมจากยศ ยอมไมอาจเพื่อจะทรงความเปนอิสสระไวได, ซึ่ง
เปนอยางนั้น มีอะไรเปนเหตุ ซึ่งเปนอยางนั้น มีอะไรเปนเหตุ ซึ่งเปนอยางนัน้ เพราะความเปนอิสสระ
เปนของใหญ ฉันใด; บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมมีคุณวิเศษ มีบุญไมไดกระทําไวแลว เสื่อม
แลวจากความรู ยอมบรรพชาในพระศาสนาของพระพุทธเจา ผูชํานะแลว บุคคลทั้งหลายเหลานั้น ไม
อาจเพื่อจะทรงไวซึ่งบรรพชานัน้ อันบวรสูงสุด เมื่อกาลไมนานนั่นเทียว ตกขจัดเสื่อมจากพระชิน
ศาสนาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ไมอาจเพื่อจะทรงพระชินศาสนา, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ?
ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความทีภ่ ูมิของพระชินศาสนาเปนของใหญ ฉันนั้นนัน่ แล. ชนทัง้ หลายเหลานัน้
ชื่อวาแสดงความที่ศาสนาเปนของใหญโดยภูมิอยางนี.้
ไดชื่อวาแสดงความที่ศาสนาเปนของบริสุทธิแ์ ลว ปราศจากมลทินอยางไร? อุปมาเหมือนน้าํ
เรี่ยรายอยูบนใบบัว ยอมกลิง้ ยอมขจัดไป ยอมเขาถึงความตั้งอยูไมได ยอมไมเขาไปทาใบบัวนัน้ ได,
ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความที่ใบบัวเปนของบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ฉัน
ใด: ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูโออวด เปนผูโกง เปนผูลวง เปนผูคด เปนผูมีทิฏฐิไมเสมอ บวช

ในพระชินศาสนา ชนทั้งหลายเหลานัน้ เมื่อกาลไมนาน ยอมเรี่ยรายคลาดไป กระจัดกระจายไปจาก
ศาสนาอันบริสุทธิแ์ ลว และปราศจากมลทินและไมมีเสีย้ นหนาม และขาวประเสริฐบวร ไมตั้งอยูได ไม
เขาไปทาอยูได ยอมเวียนไปเพื่อความเปนคนเลว' ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะ
พระชินศาสนาเปนของบริสุทธิแ์ ลว และเปนของปราศจากมลทิน ฉันนัน้ นัน่ แล. ชนทั้งหลายเหลานัน้
ยอมแสดงความที่ศาสนาเปนของบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน ดวยประการอยางนี.้
ไดชื่อวาแสดงความที่พระศาสนา เปนของไมอยูรวมดวยชนบาปทั้งหลายอยางไร? ขอถวาย
พระพร เปรียบเหมือนมหาสมุทร ยอมไมอยูรมดวยทรากศพที่ตายแลว ทรากศพใดที่ตายแลวใน
มหาสมุทร มหาสมุทรนั้น ยอมนําทรากศพนั้นเขาไปสูฝงฉับพลันนั่นเทียว หรือซัดขึน้ บนบก, ซึ่งเปน
อยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความที่มหาสมุทรเปนพิภพของมหาภูตทั้งหลาย ฉันใด:
ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ เปนบาป ไมมีกิริยา มีความเพียรยอหยอนทอถอยแลว เศราหมองแลว
เปนมนุษยทุรชนบวชนในพระชินศาสนา ชนทั้งหลายเหลานัน้ เมื่อกาลไมนานทีเดียว ออกแลวจากพระ
ชินศาสนาเปนพิภพของมหาภูต คือ พระชีณาสพอรหันต ผูปราศจากมลทินแลวอยูรวมไมได ยอมเวียน
มาเพื่อความเปนคนเลว, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะพระชินศาสนาไมเปนที่
อยูรวมดวยชนบาปทั้งหลาย ฉันนัน้ นัน่ แล. ชนทั้งหลายเหลานัน้ ยอมแสดงความที่พระชินศาสนาไม
เปนที่อยูรวมดวยชนบาปทั้งหลาย ดวยประการอยางนี.้
ไดชื่อวาแสดงความที่พระศาสนา มีความแทงตลอดโดย
ยากอยางไร? ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนคนยิงลูกศร ผูใดผูหนึ่งไมฉลาดไมศกึ ษา ไมมีศิลปศาสตร
เสื่อมแลวจากความรู ไมอาจเพื่อจะยิงปลายแหงขนทราย ยอมคลาด ยอมหลีกไป, ซึ่งเปนอยางนี้ มี
อะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความทีแ่ หงปลายแหงขนทรายละเอียดสุขุม มีความยิงไดโดยยาก
ฉันใด; ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญาทรามเซอและมึนตึง หลงแลว มีคติเงื่อง บวชนในพระชิน
ศาสนา ชนทั้งหลายเหลานัน้ ไมอาจเพื่อจะแทงตลอด สัจจะทั้งสี่อันละเอียดสุขุมอยางยิ่งนั้น เคลื่อน
แลว หลีกไปแลว จากพระชินศาสนาเมื่อกาลไมนานทีเดียว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ซึ่งเปนอยาง
นี้มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความที่สัจจะทั้งหลายเปนของละเอียดสุขุมอยางยิ่ง และมี
ความแทงตลอดโดยยาก ฉันนั้นนัน่ แล. ชนทั้งหลายเหลานัน้ ยอมแสดงความที่พระศาสนามีความแทง
ตลอดโดยยาก ดวยประการอยางนี.้
ไดชื่อวาแสดงความที่พระศาสนา เปนของตองระวังและรักษามากอยางไร? ขอถวายพระพร
เปรียบเหมือนบุรุษบางคนนัน่ เทียวเขาไปแลวสูภูมิเปนที่รบใหญ อันเสนาแหงพระราชาองคอื่น
แวดลอมแลวโดยรอบ โดยทิศใหญนอยทั้งหลาย เห็นชนมีหอกในมือเขาไปใกลแลวถอยหลังกลับหนีไป
, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้เพราะความกลัวแตการรักษาหนาแหงการรบ มีอยาง

มาก ฉันใด; พาลชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูกระทําบาป เปนผูไมสํารวมแลว เปนผูไมมีหิริ เปนผู
ไมมีกิริยา เปนผูไมมขี นั ติ เปนผูโยกโคลงคลอนแคลนแลว บวชในพระชินศาสนา พาลชนทั้งหลาย
เหลานั้น ไมอาจเพื่อจะรักษาสิกขาบทมีอยางมาก ถอยหลับหนีไปเมื่อกาลไมนานทีเดียวยอมเวียนมา
เพื่อความเปนคนเลว, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความทีพ่ ระชินศาสนาเปน
ของมีความสํารวมมีอยางมาก เปนของตองรักษา ฉันนัน้ นั่นแล. ชนทั้งหลายเหลานัน้ ยอมแสดงความที่
พระชินศาสนาเปนของมีความสํารวมมีอยางมาก และเปนของตองรักษา ดวยประการอยางนี.้
ขอถวายพระพร ดอกไมทั้งหลายในพุมดอกมะลิ แมเปน
ของอดม เกิดบนบก เปนดอกไมอนั กิมชิ าติเจาะแลว หนอทั้งหลายเหลานัน้ เหี่ยวแลว รวงไปในระหวาง
นั้นเทียว, แตพุมแหงมะลิกไ็ มชื่อวาเปนของอันบุคคลดูหมิ่นแลว เพราะดอกไมทั้งหลายเหลานั้นรวงไป
แลว, ดอกไมทงั้ หลายเหลาใด ที่คงเหลืออยูในพุมแหงมะลินนั้ ดอกไมทั้งหลายเหลานั้น ยอมฟุงทั่วไป
ยังทิศใหญนอย ดวยกลิ่นโดยชอบ ฉันใด; ชนทั้งหลายเหลาใดนั้น บรรพชาแลวในพระชินศาสนา เวียน
มาเพื่อความเปนคนเลว, เวนแลวจากวรรณและกลิน่ มีอาการเหนื่อยหนายแลวเปนปกติ ไมพอเพื่อ
ความไพบูลยในพระชินศาสนา, แตพระชินศาสนาก็ไมชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิ่นแลว เพราะความ
ที่ชนทั้งหลายเหลานั้นเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทั้งหลายเหลาใดที่คงเหลืออยูในพระชิน
ศาสนานัน้ ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ ยอมฟุงไปยังโลกกับทั้งเทพดาดวยกลิน่ ศีลอันประเสริฐ ฉันนั้นนั่น
เทียวแล.
อีกประการหนึง่ สาลีชาติชื่อกรุมพกะเกิดขึน้ แลวในระหวางแมแหงขาวสาลีไมมีโรคมีสีแดง
ยอมฉิบหายไปในระหวางนัน้ เทียว, แตสาลีแดงก็ไมมีชื่อวาเปนของอันบุคคลดูหมิ่นแลว เพราะความที่
สาลีชาติชื่อกรุมพกะนัน้ ฉิบหายไปแลว, ขาวสาลีทั้งหลายเหลาใด ที่คงเหลืออยูในขาวสาลีแดงนัน้ ขาว
สาลีทั้งหลายเหลานั้น ยอมเปนราชูปโภค ฉันใด; ชนทั้งหลายเหลาใดนั้น บวชในพระชินศาสนาแลว
เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ชนทั้งหลายเหลานั้น เหมือนสาลีชาติชอื่ กรุมพกะในระหวางแหงขาวสาลี
แดง ไมเจริญแลว ไมถึงแลวซึ่งความไพบูลยในพระชินศาสนา ยอมเวียนมาเพื่อความเปนคนเลวใน
ระหวางนั้นเทียว, แตพระชินศาสนาก็ไมเชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิน่ แลว เพราะความที่ชนทั้งหลาย
เหลานั้น เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทั้งหลายเหลาใด คงเหลืออยูในพระชินศาสนานัน้ ภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้น ยอมเปนผูส มควรแกพระอรหัตฉันนัน้ นัน่ แล. เหมือนเอกเทศแหงแกวมณีแมเปนของ
ใหซึ่งความสมประสงค เปนของหยาบเกิดขึ้น, แตแกวมณีก็ไมชื่อวาเปนของอันบุคคลดูหมิ่นแลว
เพราะความทีเ่ อกเทศอันหยาบเกิดขึ้นแลวในแกวมณีนั้น, สวนใดที่เปนของบริสุทธิแ์ หงแกวมณีนนั้
สวนนั้นเปนของกระทําความราเริงแกมหาชน ฉันใด; ชนทั้งหลายเหลาใดนั้น บรรพชาแลวในพระชิน
ศาสนา เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ชนทั้งหลายเหลานั้น เปนผูหยาบดังกะเทาะไมในพระชินศาสนา,

แตพระชินศาสนาก็ไมชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิน่ แลว เพราะความที่ชนทั้งหลายเหลานัน้ เวียน
มาแลวเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทั้งหลายเหลาใด คงเหลืออยูในพระชินศาสนานัน้ ภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้น เปนผูยังความราเริงใหเกิดขึ้นแกเทพดาและมนุษยทั้งหลายฉันนัน้ นัน่ แล.
อนึ่ง เอกเทศแหงจันทนแดง แมถึงพรอมแลวดวยชาติเปนของผุมีกลิน่ นอย, แตจันทนแดงไม
ชื่อวาเปนของอันบุคคลดูหมิน่ แลว เพราะเอกเทศที่ผุนนั้ , สวนใดที่เปนของไมผุ เปนของมีกลิ่นดี สวน
นั้นยอมอบหอมฟุงออกไปโดยรอบ ฉันใด; ชนทั้งหลายเหลาใด บรรพชาในพระชินศาสนาแลว เวียนมา
เพื่อความเปนคนเลว ชนทั้งหลายเหลานัน้ เปนเหมือนสวนที่ผุในระหวางแหงแกนแหงจันทนแดง อัน
บุคคลพึงทิ้งเสีย ในพระชินศาสนา, แตพระชินศาสนาก็ไมชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิ่นแลว เพราะ
ความที่บุคคลทั้งหลายเหลานั้น เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทั้งหลายเหลาใด ที่คงเหลืออยูใน
พระชินศาสนานัน้ ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ ยอมชโลทาโลกกับทั้งเทพดา ดวยกลิ่นจันทนแดง คือ ศีล อัน
ประเสริฐ."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน พระชินศาสนาไมมีโทษดวยเหตุอันสมควรนั้น ๆ ดวยเหตุสม
อางนั้น ๆ พระผูเปนเจาใหถึงแลว พระชินศาสนาพระผูเปนเจาแสดงแลว ดวยความเปนของประเสริฐ
สุด, แมชนทั้งหลายที่เวียนมาเพื่อความเปนคนเลวอยางนั้น ยอมสองความที่พระชินศาสนาเปนของ
ประเสริฐสุดทีเดียว."

