๔. เมตตานิสังสปญหา ๔๓
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา แมทรงภาสิตพระพุทธพจนนี้
วา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมตตาที่เปนเจโตวิมุตติ บรรลุไดถึงฌาน อันบุคคลเสพยิ่งแลว ใหเจริญแลว
ใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปนวัตถุแลว ตั้งขึ้นเนือง ๆ แลว
สั่งสมแลว ปรารภพรอมดีแลว อานิสงสทงั้ หลายสิบเอ็ดประการ ใหบคุ คลผูนั้นหวังเถิด คือ ถึงจะไม
ปรารถนาก็พึงมีเปนแนอานิสงสสิบเอ็ดประการเปนไฉน: บุคคลบรรลุเมตตาเจโตวิมุตตินั้นยอมหลับ
เปนสุขหนึ่ง ยอมกลับตื่นเปนสุขหนึ่ง ยอมไมเห็นสุบนิ อันลามกหนึ่ง ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย
หนึ่ง ยอมเปนที่รักของอมนุษยทั้งหลายหนึ่ง เทพดายอมรักษาบุคคลผูเจริญเมตตานั้นไวหนึ่งเพลิง
หรือพิษ หรือศัสตรายอมไมกา วลง คือ ไมตกลงในกายของบุคคลผูเจริญเมตตานั้นไดหนึ่ง จิตของ
บุคคลผูเจริญเมตตานัน้ ยอมตั้งมั่นเร็วหนึง่ พรรณสีแหงหนาของบุคคลผูเจริญเมตตานัน้ ยอมผองใส
หนึ่ง บุคคลผูเจริญเมตตานั้นเมื่อจะกระทํากาลกิริยาตาย ยอมเปนคนไมหลงกระทํากาลกิริยาหนึ่ง เมื่อ
ไมแทงตลอด คือ ไมตรัสรูธรรมยิ่งขึ้นไปกวาฌานที่ประกอบดวยเมตตานั้น ยอมจะเปนผูเขาถึงพรหม
โลกหนึ่ง' ดังนี้. ภายหลังพระผูเปนเจากลาวอยูวา 'สามะกุมารเปนผูมีเมตตาเปนธรรมเครื่องอยู อันหมู
แหงเนื้อแวดวงเปนบริวารเที่ยวอยูในปา อันพระมหากษัตริยทรงพระนามวา กปลยักษ ยิงแลวดวย
ลูกศรดื่มยาพิษ สลบแลวลมลมในที่นนั้ นัน่ เทียว' ดังนี้. พระผูเปนเจานาคเสนถาวาพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเปนเจโตวิมุตติ ฯลฯ บุคคลผูเจริญเมตตานั้น เมื่อไมตรัสรูธรรม
ยิ่งกวาเมตตาฌานนั้น จะเปนผูเขาถึงพรหมโลก' ดังนี้. ถาอยางนัน้ คําที่วา 'สามะกุมารเปนผูมีเมตตา
เปนธรรมเครื่องอยู อันหมูแหงเนื้อแวดวงเปนบริวารเที่ยวอยูในปา อันพระเจากปลยักษยิงแลวดวย
ลูกศรดื่มยาพิษสลบแลวลมลงในที่นนั้ นัน่ เทียว' ดังนี้ นั้นเปนผิด. ถาวา สามะกุมารมีเมตตาเปนธรรม
เครื่องอยู อันหมูแ หงเนื้อแวดวงเปนบริวารเที่ยวอยูในปา อันพระเจากปลยักษยิงแลวดวยลูกศรดื่มยา
พิษ สลบลมลงแลวในที่นนั้ นั่นเทียว, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมตตาที่เปนเจโตวิมุตติ
อันบุคคลเสพยิ่งแลว ฯลฯ อานิสงสทั้งหลายสิบเอ็ดประการ อันบุคคลพึงหวังเถิด, อานิสงสสิบเอ็ด
ประการเปนไฉน: บุคลผูเจริญเมตตาแลว ยอมหลับเปนสุขหนึ่ง ยอมกลับตื่นเปนสุขหนึ่ง ยอมไมเห็น
สุบินอันลามกหนึ่ง ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลายหนึง่ ยอมเปนที่รักของอมนุษยทั้งหลายหนึ่ง เทพ
ดายอมรักษาบุคคลผูเจริญ เมตตานั้นไวหนึ่ง เพลิง หรือพิษ หรือศัสตรายอมไมกา วลง คือ ไมตกลงใน
กายของบุคคลผูเจริญเมตตานัน้ ไดหนึ่ง' ฯลฯ ดังนี้ แมนนั้ ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน ละเอียด สุขุม
ลึกซึ้ง จะพึงปลอยเหงื่อในตัวของมนุษยทงั้ หลายผูฉลาดดีใหออกบาง, ปญหานั้นมาถึงพระผูเปนเจา

แลว พระผูเปนเจาจงสางปญหานั้น อันยุง เหยิงดวยชัฏใหญ จงใหจักษุเพื่อจะขยายแกชนิ โอรส
ทั้งหลาย."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา แมไดทรงภาสิตพระพุทธพจนนี้วา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เมตตาที่เปนเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพยิ่งแลว ใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ฯลฯ ปรารภพรอมดีแลว อานิสงสทั้งหลายสิบเอ็ดประการ อันบุคคลนั้นหวังเถิด คือ ถึงไมปรารถนาก็
จะพึงมีเปนแน, อานิสงสสิบเอ็ดประการนัน้ เปนไฉน: บุคคลเจริญเมตตาแลว ยอมหลับเปนสุขหนึ่ง
ยอมกลับตื่นเปนสุขหนึ่ง ยอมไมเห็นสุบินอันลามกหนึ่ง ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลายหนึ่ง ยอมเปน
ที่รักของอมนุษยทั้งหลายหนึ่ง เทพดายอมรักษาบุคคลผูเจริญเมตตานั้นไวหนึ่ง เพลิง หรือพิษ หรือ
ศัสตรา ยอมไมกาวลง คือ ไมตกในกายของบุคคลผูเจริญเมตตานั้นไดหนึ่ง' ดังนี้. อนึ่ง สามะกุมารเปน
ผูมีเมตตาเปนธรรมเครื่องอยู อันหมูแ หงเนือ้ แวดวงเปนบริวารเที่ยวอยูในปา อันพระเจา
กปลยักษ ยิงแลวดวยลูกศรดื่มยาพิษ สลบแลวลมลงแลวในที่นนั้ นัน่ เทียว. ก็เหตุในขอนัน้ มีอยู, เหตุใน
ขอนัน้ อยางไร? เหตุในขอนัน้ คือ คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลายนั้นเปนคุณของ
เมตตาภาวนา ความใหเมตตาเจริญ. สามะกุมารแบกหมอน้ําไปในขณะนั้น เปนผูป ระมาทแลวใน
เมตตาภาวนา. บุคคลเปนผูเขาถึงพรอมเมตตาแลวในขณะใด เพลิง หรือพิษ หรือศัสตรายอมไมกาวลง
คือ ไมตกลงในกายของบุคคลนั้นได ในขณะนั้น. บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูใครความฉิบ
หาย ไมใชประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลผูเจริญเมตตานั้น ครั้นเขาไปใกลแลว ยอมไมเห็นบุคคลผูเจริญ
เมตตานั้น ยอมไมไดโอกาสในบุคคลผูเจริญเมตตานั้น. คุณทั้งหลายเหลานั้น ไมใชคุณของบุคคล
ทั้งหลายนัน้ เปนคุณของเมตตาภาวนา.
ขอถวายพระพร ในโลกนี้ บุรุษเปนผูกลาตอสงคราม สอดสวมเกราะและรางขายอันขาศึก
ทําลายไมได แลวลงสูสงคราม, ลูกศรทั้งหลายอันขาศึกยิงไปแลวแกบุรุษนั้น ครั้นเขาไปใกลแลวตก
เรี่ยรายไป, ยอมไมไดโอกาสในบุรษุ นัน้ ; คุณนั้นไมใชคณ
ุ ของบุรุษผูก ลาตอสงคราม คุณนั้นเปนคุณของ
เกราะและรางขาย อันลูกศรพึงทําลายไมได ฉันใด; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลาย
นั้นเปนคุณของเมตตาภาวนา; บุคคลเปนผูถึงพรอมเมตตาภาวนาแลว ในขณะใด ไฟหรือยาพิษ หรือ
ศัสตรา ยอมไมกาวลง คือ ไมตกตองในกายของบุคคลนัน้ ในขณะนัน้ , บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลา
หนึ่งใครความฉิบหายไมใชประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลนัน้ ครั้นเขาไปใกลแลวไมเห็นบุคคลนั้น ไมได
โอกาสในบุคคลนั้น; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลายนั้น เปนคุณของเมตตาภาวนา
ฉันนั้นแทแล.
อีกประการหนึง่ ในโลกนี้บุรุษพึงทํารากไมเครื่องหายตัวดังทิพยไวในมือ, รากไมนนั้ เปนของ
ตั้งอยูในมือของบุรุษนัน้ เพียงใด มนุษยโดยปกติใคร ๆ คนอื่น ยอมไมเห็นบุรษุ นัน้ เพียงนั้น, ขณะทีไ่ ม

เห็นนัน้ ไมใชคุณของบุรุษ เปนคุณของรากไมเครื่องหายตัว, บุรุษที่มรี ากไมในมือนัน้ ยอมไมปรากฏใน
คลองแหงจักษุของมนุษยโดยปกติทั้งหลาย ดวยรากไมไรเลา ฉันใด; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของ
บุคคลคุณทั้งหลายนัน้ เปนคุณของเมตตาภาวนา ความใหเมตตาเจริญ; บุคคลเปนผูเขาถึงพรอม
เมตตาฌานในขณะใด เพลิง หรือยาพิษ หรือศัสตราวุธ ยอมไมตกลงดวยกายของบุคคลนั้นไดใน
ขณะนั้น, บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ เปนผูใครซึ่งความฉิบหายแกบุคคลนัน้ เขาไปใกลแลว ยอม
ไมเห็นบุคคลนั้น ยอมไมไดโอกาสในบุคคลนั้น; คุณทั้งหลายเหลานั้น ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลาย
เหลานั้น เปนคุณของเมตตาภาวนา ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล ขอถวายพระพร.
อีกนัยหนึ่ง มหาเมฆใหญยงั ฝนใหตกพรํา ยอมไมอาจเพื่อจะยังบุรุษผูเขาไปสูท ี่เปนที่เรนใหญ
อันบุคคลกระทําดีแลว ใหชมุ ได, ความไมชุมนัน้ ไมใชคณ
ุ ของบุรุษ, มหาเมฆใหญกระทําฝนใหตกพรํา
กระทําบุรษุ นัน้ ใหชุมไมได ดวยที่เปนที่เรนใหญใด ความไมชมุ นัน้ เปนคุณของที่เปนที่เรนใหญนนั้ ฉัน
ใด; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคณ
ุ ของบุคคล คุณทั้งหลายนัน้ เปนคุณของเมตตาภาวนา, บุคคลเปนผู
เขาถึงพรอมเมตตาฌาน ในขณะใด เพลิงหรือยาพิษ หรือศัสตราวุธยอมไมตกตองกายของบุคคลนั้นได
ในขณะนัน้ , บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ใครความฉิบหายแกบุคคลนั้น ครั้นเขาไปใกลแลว ยอม
ไมเห็นบุคคลนั้น ยอมไมอาจเพื่อจะกระทําสิ่งที่ไมเกื้อกูลแกบุคคลนัน้ . คุณทั้งหลายเหลานี้ ไมใชคณ
ุ
ของบุคคล คุณทั้งหลายเหลานี้ เปนคุณของเมตตาภาวนา ความใหเมตตาเจริญ ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล."
ร. "นาอัศจรรย พระผูเปนเจานาคเสน นาพิศวง พระผูเปนเจานาคเสน, เมตตาภาวนาเปน
เครื่องหามบาปทั้งปวงเสียได."
ถ. "ขอถวายพระพร เมตตาภาวนานํากุศลและคุณทั้งปวงมาแกบุคคลทั้งหลายผูเกื้อกูลบาง
แกบุคคลทั้งหลายผูไ มเกื้อกูลบาง. สัตวทั้งหลายเหลาใดนั้น ที่เนื่องดวยวิญญาณ เมตตาภาวนามี
อานิสงสใหญแกสัตวทั้งหลายเหลานั้นทั้งปวง จึงควรจะสองเสพไวในใจ สิ้นกาลเปนนิรันดรแล."

