๓. มัจจุภายนปญหา ๑๓
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพุทธพจนนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาแมทรงภาสิตแลว
วา 'สัตวทั้งหลายทั้งปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวง ยอมกลัวตอความตาย' ดังนี้. และ
พระองคตรัสแลววา 'พระอรหันตกา วลวงภัยทั้งปวงแลว' ดังนี้อีก. พระอรหันตยอมสะดุงแตอาชญา
และภัยหรือ สัตวทั้งหลายในนรกที่เสวยทุกขอยูในนรกมีไฟโพลงแลว รอนพรอมแลว เมื่อจะเคลื่อนจาก
นรกใหญมีเปลวแหงไฟโพลงแลวนัน้ ยอมกลัวแตมัจจุดว ยหรือ? ถาวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา
'สัตวทั้งหลายทั้งปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวง ยอมกลัวตอความตาย' ดังนี้, ถาอยาง
นั้น คําที่วา 'สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้วปวงยอมกลัวตอความตาย'
ดังนี้ แมนนั้ ก็ผดิ . ปญหาแมนี้มีเงื่อนสอง มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหานั้นพระผูเ ปนเจาจงขยายออก
ใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงมุงหมายพระอรหันตทั้งหลาย
ตรัสพระพุทธพจนนี้วา 'สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมกลัวตอ
ความตาย'ดังนี,้ พระอรหันตอันพระผูมีพระภาคเจายกแลวในวัตถุนนั้ , เหตุแหงภัยอันพระอรหันตเลิก
ถอนพรอมแลว, สัตวทั้งหลายเหลาใดนัน้ เปนไปกับดวยกิเลส อนึ่ง สัตวทั้งหลายใด มีทิฏฐิไปตามซึ่ง
ตน คือ เห็นวาเปนตัวเปนตนมีประมาณยิ่ง อนึ่ง สัตวทั้งหลายเหลาใด ฟูขึ้นและยอมลงแลวเพราะสุข
และทุกขทั้งหลาย, พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงหมายสัตวทั้งหลายเหลานัน้ ตรัสแลววา 'สัตวทั้งหลาย
ทั้งปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมกลัวตอความตาย' ดังนี้. คติทั้งปวงอันพระ
อรหันตเขาไปตัดเสียแลว, กําเนิดอันพระอรหันตยื้อแยงเสียแลวปฏิสนธิอันพระอรหันตกําจัดเสียแลว,
กิเลสดังซี่โครงทั้งหลาย อันพระอรหันตหกั รานเสียแลว, อาลัยในภพทั้งหลายทั้งปวง อันพระอรหันต
ถอนขึ้นพรอมแลว, กุศลและอกุศล อันพระอรหันตกาํ จัดเสียแลว, อวิชชาอันพระอรหันตกาํ จัดใหพินาศ
แลว, วิญญาณ อันพระอรหันตกระทําไมใหเปนพืชไดแลว, กิเลสทั้งหลายทั้งปวง อันพระอรหันตเผา
เสียแลว, โลกธรรมทั้งหลาย อันพระอรหันตเปนไปลวงไดแลว, เพราะเหตุนนั้ พระอรหันตยอมไมสะดุง
แตภัยทั้งหลายทั้วปวง.
ขอถวายพระพร ในนครนี้ พึงมีมหาอมาตยทั้งสี่ของพระมหากษัตริย ลวนเปนผูอันพระราชา
โปรด ไดยศแลว มีความคุน เคยในพระมหากษัตริย พระองคทรงตั้งไวในตําแหนงมีความเปนอิสระ
ใหญ. ลําดับนัน้ ครั้นเมื่อราชกิจอันหนึ่งเกิดขึ้นแลว พระมหากษัตริยทรงมีพระราชบัญชา ชนทั้งปวงใน
แวนแควนของพระองคโดยประมาณเทาไรวา "ชนทั้งหลายทั้งปวงเทียว จงกระทําพลีแกเรา, ทาน

ทั้งหลายผูมหาอมาตยสี่จงยังกิจนัน้ ใหสาํ เร็จ;" ความสะดุงเพราะกลัวแตพลี จะพึงเกิดขึน้ แกมหา
อมาตยทั้งสี่เหลานัน้ บางหรือเปนไฉน ขอถวายพระ."
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ความสะดุงกลัวแตพลี ไมพึงเกิดขึ้นแกมหาอมาตยทั้งสี่เหลานัน้ เพราะ
เหตุอะไร?"
ร. "มหาอมาตยสี่เหลานัน้ อันพระมหากษัตริยทรงตั้งไวแลวในตําแหนงอันสูงสุด, พลียอมไมมี
แกมหาอมาตยทั้งสี่เหลานัน้ ."
ถ. "มหาอมาตยทั้งสี่เหลานัน้ มีพลีอันกาวลวงดวยประการทั้งปวงแลว, พระมหากษัตริยทรง
มุงหมายชนทัง้ หลายอันเศษนอกจากมหาอมาตยเหลานัน้ ทรงพระราชบัญชาแลววา 'ชนทั้งหลายทัง้
ปวงเทียว จงกระทําพลีแกเรา' ดังนี้ ฉันใด; พระพุทธพจนนี้อันพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงมุงหมาย
พระอรหันตทั้งหลายตรัสแลว, พระอรหันตพระองคยกเสียแลวในวัตถุนนั้ , เหตุแหงความ กลัวของพระ
อรหันต ทานเลิกถอนพรอมแลว; สัตวทั้งหลายเหลาใดนัน้ ทีย่ ังมีกิเลส อนึ่ง ทิฏฐิไปตามตนของสัตว
ทั้งหลายเหลาใด มีประมาณยิ่ง คือ หนาหนักในสันดาน อนึ่ง สัตวทั้งหลายเทาใด ฟูขึ้นและยอบลงแลว
เพราะสุขและทุกขทั้งหลายพระผูมีพระภาคทรงมุงหมายสัตวทั้งหลายเหลานัน้ ตรัสแลววา 'สัตว
ทั้งหลายทั้งปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวง ยอมกลัวตอความตาย' ดังนี้ ฉันนัน้ โดยแท.
เพราะเหตุนั้น พระอรหันตยอ มไมสะดุงแตภัยทั้งหลายทัง้ ปวง ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจา คําวา "สัพเพ" ทั้งปวงนี้ แสดงสัตวมีสวนเหลือหามิได, คําวา "สัพเพ" ทั้งปวงนี้
กลาวสัตวไมมสี วนเหลือ, พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุยิ่งในขอนัน้ แกขา พเจา เพื่อใหคํานัน้ มีหลักฐาน"
ถ. "ขอถวายพระพร ในที่นี้ พึงมีเจาของบานนายบานบังคับ บุรุษผูรับใชวา 'ผูรับใชผูเจริญ
ทานจงมา บรรดาชาวบานทัง้ หลายในบาน มีประมาณเทาใด ทานจงยังชาวบานทั้งหลายทั้งปวง
เหลานั้นใหประชุมกันในสํานักของเราโดยเร็ว' ดังนี้; ผูรับใชนั้นรับวา 'ดีละเจาขา' แลวยืนอยู ณ
ทามกลางแหงบาน ยังชนทั้งหลายใหไดยินเสียงเนือง ๆ สามครั้งวา 'บรรดาชาวบานทัง้ หลายในบานมี
ประมาณเทาใด ชาวบานทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้น จงประชุมกันในสํานักของเจาบานโดยเร็ว ๆ;' ลําดับ
นั้น ลูกบานทั้งหลายเหลานัน้ รีบประชุมกันตามคําของบุรุษผูบังคับแลว จึงบอกแกเจาของบานวา 'ขา
แตเจา ลูกบานทั้งหลายทั้งปวงประชุมกันแลว, กิจที่จาํ ตองกระทําอันใด ของทานมีอยู ทานจงกระทํา
กิจนัน้ ' ดังนี้. เจาของบานนัน้ เมื่อใหพอเรือนทั้งหลายใหประชุมกันบังคับลูกบานทัง้ หลายทั้งปวง, สวน
ลูกบานทั้งหลายเหลานั้น อันเจาบานบังคับแลวจะประชุมกันทั้งหมดหามิได ประชุมแตพอเรือน
ทั้งหลายพวกเดียว, สวนเจาของบานก็ยอมรับวา 'ลูกบานทั้งหลายของเราเทานี้นั่นเทียว' คนทั้งหลาย
เหลาอื่นทีไ่ มมาแลวมากกวา, สตรีและบุรุษทั้งหลาย ทาสีและทาสทั้งหลาย ลูกจางทั้งหลาย กรรมกร

ทั้งหลาย ชาวบานทั้งหลาย ชนใชทั้งหลาย โคและกระบือทั้งหลาย แพะและแกะทั้งหลายที่เปนสัตวดี
ชนทั้งหลายเหลาใด ที่ไมมาแลว ชนทั้งหลายเหลานั้นทั้งปวง เจาของบานมิไดรับแลว, เพราะความที่
ลูกบานอันเจาของบานมุงหมายพอเรือนทัง้ หลายพวกเดียว บังคับแลววา 'ชนทั้งหลายเหลานัน้ ทั้งปวง
เจาของบานมิไดรับแลว, เพราะความที่ลกู บานอันเจาของบานมุงหมายพอเรือนทั้งหลายพวกเดียว
บังคับแลววา 'ชนทั้งหลายทัง้ ปวงจงประชุมกัน' ดังนี้ ฉันใด. คํานั้นอันพระผูมีพระภาคเจามิไดมุงหมาย
พระอรหันตทั้งหลายตรัสแลว, พระอรหันต พระองคทรงยกแลวในวัตถุนนั้ , เหตุแหงความกลัวของพระ
อรหันตทา นเลิกถอนแลว สัตวทั้งหลายเหลาใดนั้นที่ยังมีกิเลส อนึ่ง ทิฏฐิไปตามตนของสัตวทั้งหลาย
เหลาใด มีประมาณยิ่ง อนึ่ง สัตวทั้งหลายเหลาใด ฟูขึ้นและยอบลงแลว เพราะสุขและทุกขทั้งหลาย,
พระผูมีพระภาคทรงมุงหมายสัตวทั้งหลายเหลานัน้ ตรัสแลววา 'สัตวทั้งหลายทั้งปวง ยอมสะดุงตอ
อาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมกลัวตอความตาย' ดังนี้ ฉันนั้นโดยแท. เพราะเหตุนนั้ พระอรหันต
ยอมไมสะดุงแตภัยทั้งหลายทั้งปวง.
ขอถวายพระพร คําแสดงสัตวมีสวนเหลือ อรรถแสดงสัตวมีสวนเหลือก็ม,ี คําแสดงสัตวมีสวน
เหลือ อรรถแสดงสัตวไมมีสวนเหลือก็ม,ี คําแสดงสัตวไมมสี วนเหลือ อรรถแสดงสัตวมสี วนเหลือก็มี,
คําแสดงสัตวไมมีสวนเหลือ อรรถก็แสดงสัตวไมมีสว นเหลือก็ม:ี เนื้อความบัณฑิตพึงรับรองดวยเหตุนั้น
ๆ. เนื้อความอันบัณฑิตพึงรับรองโดยเหตุหาอยาง คือ โดยอาหัจจบทหนึ่ง โดยรสหนึ่ง โดยอาจริย
วังสตาหนึ่ง โดยอธิบายหนึง่ โดยการณุตตริยตาหนึ่ง ก็ในเหตุหาอยางนี้ สูตรทานอธิบายวา อาหัจจบท
, สุตตานุโลม ทานอธิบายวารส, อาจริยวาท ทานอธิบายวา อาจริยวังสะ, อัตตโนมัติ ทานอธิบายวา
อธิบาย, เหตุถึงพรอมดวยเหตุทั้งหลายสี่เหลานี้ ทานอธิบายวา การณุตตริยตา. เนื้อความ บัณฑิตพึง
รับรองโดยเหตุทั้งหลายหาประการเหลานี้แล : ปญหานี้ จึงเปนปญหาอันอาตมภาพวินิจฉัยดีแลวดวย
ประการอยางนี้ ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหานี้เปนปญหาอันพระผูเปนเจาวินิจฉัยดีแลวเถิด, ขาพเจา
รับรองปญหานั้นอยางนัน้ , พระอรหันตจงเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจายกแลวในวัตถุนั้น, สัตวทั้งหลาย
เหลือนั้นสะดุงเถิด. ก็แตวา สัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก เสวยทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนอยูในนรก มีองค
อวัยวะใหญนอ ยทั้งปวงโพลงชัชวาทแลว เปนผูรองไหนาสงสาร คร่ําครวญร่ําไรบนเพอดวยปาก อัน
ทุกขกลาเหลือทนครอบงําแลว ไมมีผูเปนที่พึ่ง ไมมีผูเปนที่ระลึก เปนสัตวหาผูเปนที่พึ่งมิได อาดูรดวย
ความโศกไมนอ ย เวียนวายอยู เปนสัตวมีความโศกเปนที่ถึงในเบื้องหนาโดยสวนเดียว, เมื่อจุติจากนรก
ใหญ มีเสียงใหญนฤนาท ยังภัยนากลัวใหเกิด อากูลดวยระเบียบแหงเปลวหกอยางเดี่ยวประสานกัน
แลว มีเรี่ยวแรงแหงเปลวแผไปไดเนือง ๆ ตลอดรอยโยชนโดยรอบ กระดาง เปนที่ยังสัตวใหรอน จะกลัว
ตอความตายดวยหรือเลา? พระผูเปนเจา."

ถ. "ขอถวายพระพร สัตวเหลานัน้ ยอมกลัวตอความตาย."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน นรกยังทุกขเวทนาใหเกิดโดยสวนเดียวไมใชหรือ, สัตวทั้งหลายที่เกิด
ในนรกเหลานัน้ เสวยแตทกุ ขเวทนาโดยสวนเดียว เมื่อจะเคลื่อนจากนรกยอมกลัวแตความตายเพื่อ
เหตุอะไรเลา, ยอมยินดีในนรกเพื่อเหตุอะไรเลา พระผูเปนเจา?"
ถ. "ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายที่เกิดอยูใ นนรกเหลานัน้ ซึ่งจะยินดีอยูในนรกหามิได, สัตว
ทั้งหลายที่เกิดอยูในนรกเหลานัน้ อยากจะพนจากนรกโดยแท; ความสะดุงเกิดขึ้นแกสัตวเกิดในนรก
ทั้งหลายเหลานั้น ดวยอานุภาพใด อานุภาพนี้ เปนอานุภาพของความตาย ขอถวายพระพร."
ร. "ความสะดุง เพราะจุติเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย ที่อยากจะพนอันใด ขาพเจาจักไมเชื่อความ
เกิดความสะดุงนี้;สัตวทั้งหลายเหลานั้นไดสิ่งที่ตนปรารถนาแลว ดวยเหตุที่เปนที่ตั้งใด เหตุที่เปนทีต่ ั้ง
นั้น ควรราเริงพระผูเปนเจา. ใหขาพเจาทราบดวยดีโดยเหตุเถิด พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร เหตุเปนที่ตั้งนี้วา 'ความตาย' ดังนี้แล เปนเหตุที่ตั้งแหงความสะดุงของ
สัตวทั้งหลาย ที่ยังไมไดเห็นอริยสัจจ, ชนนี้ยอมสะดุงดวย ยอมหวาดเสียวดวย เพราะความตายนี.้ ก็
บุคคลใดกลัวตองูเหา ผูนั้น เมื่อกลัวตอความตายจึงกลัวตองูเหา, ก็ผูใด กลัวตอชาง, ราชสีห เสือโครง,
เสือเหลือง, หมี, เสือดาว, ควาย, วัวลาน, ไฟ, น้ํา, หลักตอ, หนาม, ละอยาง ๆ ผูนั้น เมื่อกลัวตอความ
ตาย จึงกลัวตอชาง, ราชสีห เสือโครง, เสือเหลือง หมี, เสือดาว, ควาย, วัวลาน, ไฟ, น้าํ , หลักตอ,
หนาม, ละอยาง ๆ, ก็ผูใด กลัวตอหอก ผูนนั้ เมื่อกลัวตอความตาย จึงกลัวตอหอกนัน้ . นัน่ เปนเดชโดย
ภาวะกับทั้งรสแหงความตาย, สัตวทั้งหลายที่มกี ิเลส ยอมสะดุงยอมกลัวแตความตาย ดวยเดชโดย
ภาวะกับทั้งรสนั้น, บรมบพิตร สัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก แมอยากจะพนนรก ยอมสะดุงยอมกลัวแต
ความตาย. ในที่นี้ ถามีหนอเกิดขึน้ ในกายของบุรุษ ๆ นัน้ เสวยทุกขเพราะโรคนัน้ อยากจะพนจาก
อุปทวะจึงเรียกหมอทางผาตัดมา, หมอทางผาตัดนั้นรับแกบุรษุ นัน้ แลว พึงยังเครื่องมือใหเขาไปตั้งอยู
เพื่อจะบงโรคนั้น คือ พึงกระทําศัสตราใหคม พึงเอาเหล็กนาบสุมในไฟ พึงบดเกลือแสบดวยหินบด;
ความสะดุงพึงเกิดแกบุรษุ ผูอาดูรนั้น ดวยอันเชือดดวยคมศัสตราอันคม และนาบดวยคูซี่เหล็ก และอัน
ยังน้ําเกลือแสบใหเขาไปบางหรือไม?"
ร. "ความสะดุง พึงบังเกิดขึ้นแกบุรษุ นั้นซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพิตร เมื่อบุรุษนัน้ กระสับกระสายอยู แมใครจะพนจากโรค ความ
สะดุงยอมเกิดขึ้นแกบุรษุ นัน้ เพราะความกลัวตอเวทนา ดวยประการดังนี้ ฉันใด, เมื่อสัตวทั้งหลายที่
เกิดอยูในนรก แมใครจะพนจากนรก ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายเหลานัน้ เพราะอันกลัวแต
ความตาย ฉันนั้นนั่นเทียวแล.

อีกอยางหนึ่ง ในทีน่ ี้ มีบุรุษกระทําความผิดในทานผูเปนอิสระตองจําดวยตรวนเครื่องจํา ตอง
ขังอยูในหอง เปนผูใครเพื่อจะพนไป, ชนผูเปนอิสระนัน้ ใครจะปลอยบุรุษนั้นนัน่ พึงเรียกบุรษุ นัน้ มา;
เมื่อบุรุษผูกระทําโทษผิดในทานผูเปนอิสระนัน้ รูอยูวา 'ตัวมีโทษไดกระทําแลว' ความสะดุงพึงเกิดขึ้น
แกบุรษุ นั้น เพราะไดเห็นทานที่เปนอิสระบางหรือไม?"
ร. "ความสะดุง ยอมเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ ซิ?"
ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพิตร เมื่อบุรุษผูมีโทษผิดในทานผูเปนอิสระ ถึงปรารถนาจะพนจาก
เรือนจํา ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกบุรษุ นัน้ เพราะกลัวแตทานผูเปนอิสระ ดวยประการนี้ ฉันใด, เมื่อ
สัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก ถึงอยากจะพนจากนรก ความสะดุงยอมเกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลายเหลานั้น
เพราะกลัวแตความตาย ฉันนั้นโดยแท."
ร. "พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุที่ยิ่งขึน้ ไปแมอื่นอีก ขาพเจาจะพึงเชื่อดวยเหตุไร
เลา?"
ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพิตร ในที่นี้ พึงมีบุรุษอันอสรพิษมีพษิ รายกัดแลว บุรษุ นัน้ พึงลมลง
เกลือกกลิ้งดวยพิษวิการนัน้ , ครั้งนั้น มีบุรุษผูใดผูห นึ่ง พึงเรียกอสรพิษมีพิษรายนัน้ มา ดวยบทแหง
มนตอันขลัง ใหอสรพิษมีพษิ รายนั้นดูดพิษคืน เมื่ออสรพิษมีพษิ รายนัน้ เขาไปใกล เหตุความสวัสดี
ความสะดุงพึงเกิดขึ้นแกบุรษุ ผูมีพิษซาบแลวนัน้ บางหรือไม?"
ร. "ความสะดุง ยอมเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ ซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร เมื่ออสรพิษเห็นปานนัน้ เขาไปใกล แมเพราะเหตุความสวัสดี ความสะดุง
ยังเกิดขึ้นแกบรุ ุษนั้น ดวยประการฉะนี้ ฉันใด, ความสะดุง ยอมเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก แม
ใครจะพนจากนรกเพราะกลัวแตความตาย ฉันนัน้ โดยแทแล, ความตายเปนของไมพึงปรารถนาของ
สัตวทั้งหลายทั้งปวง. เพราะเหตุนั้นสัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก ถึงอยากจะพนจากนรก ก็ยอมกลัวตอ
ความตาย."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจา สมอยางนัน้ , ขาพเจายอม
รับรองอยางนั้น."

