๔. มัจจุปาสามุตติกปญหา ๑๔
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธพจนนี้อนั พระผูมพี ระภาคเจาแมทรงภา
สิตแลววา 'บุคคลตั้งอยูในอากาศ ไมพึงพนจากบวงแหงมัจจุ คือความตาย, บุคคลตั้งอยูในสมุทร ไม
พึงพนจากบวงแหงมัจจุ, บุคคลเขาไปสูชอ งแหงภูเขาทัง้ หลายแลว ไมพึงพนจากบวงแหงมัจจุ, บุคคล
ตั้งอยูในประเทศแผนดินใด พึงพนจากบวงแหงมัจจุได ประเทศแผนดินนัน้ ไมม'ี ดังนี.้
สวนปริตรทั้งหลาย อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขึ้นแลวอีก; ปริตรทั้งหลายอยางไรนี้?
ปริตรทั้งหลาย คือ รตนสูตรหนึ่ง ขันธปริตรหนึ่ง โมรปริตรหนึ่ง ธชัคคปริตรหนึ่ง อาฏานาฏิยปริตรหนึ่ง
อังคุลามาลปริตรหนึ่ง. ถาวาบุคคล แมไปในอากาศแลว แมไปในทามกลางแหงสมุทรแลว แมไปใน
ปราสาท และกุฎี และที่เปนที่เรน และถ้ํา และเงื้อมเขา และซอกเขา และปลอง และชองเขา และ
ระหวางภูเขายอมไมพน จากบวงแหงมัจจุได, ถาอยางนัน้ ความกระทําปริตรเปนผิด. ถาวาความพน
จากบวงแหงมัจจุได ดวยความกระทําปริตรยอมมีไซร, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'บุคคลตั้งอยูแลวในอากาศ
ตั้งอยูแลวในทามกลางแหงสมุทร เขาไปสูชอ งแหงภูเขาทัง้ หลายแลว ไมพึงพนจากบวงแหงมัจจุ,
บุคคลตั้งอยูแลวในประเทศแผนดินใด พึงพนจากบวงแหงมัจจุได ประเทศแหงแผนดินนัน้ ยอมไมมี'
ดังนี้ แมนนั้ ก็เปนผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มีขอดยิ่งกวาขอดโดยปกติ มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหา
นั้น พระผูเปนเจาพึงแกไขใหจะแจงเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาแมไดทรงภาสิตพระพุทธพจนนี้วา
'บุคคลตั้งอยูแลวในอากาศ พึงพนจากบวงแหงมัจจุไมได, บุคคลตั้งอยูแลวในทามกลางแหงสมุทร พึง
พนจากบวงแหงมัจจุไมได, บุคคลเขาไปแลวสูชองแหงภูเขาทั้งหลาย พึงพนจากบวงแหงมัจจุไมได,
บุคคลตั้งอยูในประเทศแผนดินใด พึงพนจากบวงแหงมัจจุได ประเทศแผนดินนั้นยอมไมม'ี ดังนี้. อนึ่ง
ปริตรทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาไดทรงยกขึน้ แสดงแลว. ก็แหละความยกปริตรขึน้ แสดงนั้น พระองค
ทรงกระทําเพื่อบุคคลมีอายุยังเหลืออยู เปนผูถึงพรอมแลวดวยวัย มีกรรมเครื่องหามกันไปปราศจาก
สันดานแลว, ความกระทําหรือ หรือความพากเพียรเพื่อความตั้งมั่นของบุคคลผูสิ้นอายุแลวยอมไมมี,
เหมือนตนไมตายแลว แหงแลวผุไมมยี าง มีความเปนอันตรายกัน้ แลว มีอายุสังขารไปแลว เมื่อบุคคล
พรมน้ําแมสักพันหมอ ความเปนของชุมหรือ หรือความเปนไมมีใบออน และเปนของเขียวของตนไมนนั้
ไมพึงมี ฉันใด, ความกระทําหรือความเพียรดวยเภสัช และความกระทําปริตรเพื่อความตั้งมั่นแหง
บุคคลผูสิ้นอายุแลว ไมม.ี โอสถและยาทั้งหลายในแผนดินเหลาใดนัน้ แมยาทั้งหลายเหลานัน้ เปนของ
ไมกระทํากิจของบุคคลผูสิ้นอายุแลวปริตรยอมรักษาคุมครองไดแตบุคคลผูมีอายุยังเหลืออยู ถึงพรอม
แลวดวยวัยปราศจากกรรมเครื่องหามแลว, พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปริตรทั้งหลายขึ้นแลว เพื่อ

ประโยชนแกบคุ คลมีอายุยังเหลืออยู. เปรียบเหมือนชาวนา เมื่อขาวเปลือกสุกแลว เมื่อซังขาวตายแลว
พึงกั้นน้ําไมใหเขาไปในนา, แตขา วกลาใด ที่ยังออนอาศัยเมฆ ถึงพรอมแลวดวยวัย ขาวกลานัน้ ยอม
เจริญโดยความเจริญดวยน้ํา ฉันใด, เภสัชและความกระทําปริตร เพื่อบุคคลผูสิ้นอายุแลว พระองคยก
หามแลว, ก็แตวา มนุษยทั้งหลายเหลาใดนั้น เปนผูมีอายุยังเหลืออยู ยังถึงพรอมดวยวัยอยู พระองค
ตรัสปริตรและยาทั้งหลาย เพื่อประโยชนแกมนุษยทั้งหลายเหลานั้น, มนุษยทั้งหลายเหลานั้น เจริญอยู
ดวยปริตรและเภสัชทั้งหลาย ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจา ถาบุคคลสิน้ อายุแลว ยอมตาย บุคคลที่ยังมีอายุเหลืออยู ยอมเปนอยู, ถา
อยางนัน้ ปริตรและเภสัชทั้งหลายเปนของไมมีประโยชนนะซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรเคยทอดพระเนตรเห็นโรคอะไร ๆ ที่คืนคลายไป เพราะเภสัช
ทั้งหลายบางหรือไม?"
ร. "เคยเห็นซิ พระผูเปนเจา ขาพเจาไดเห็นมาหลายรอยแลว."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความทําปริตรและเภสัชหาประโยชนมไิ ด' ดังนี้นั้น
ยอมเปนคําผิด."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ความดื่มและชะโลมยาทั้งหลายเพราะความเพียรของหมอทั้งหลาย
ปรากฏอยู, โรคคืนคลายเพราะความเพียรนั้นของหมอทัง้ หลายเหลานัน้ ."
ถ. "ขอถวายพระพร แมเสียงของบุคคลทั้งหลาย เมื่อยังปริตรทั้งหลายใหเปนไปอยู คือ สวด
ปริตรอยู ชนทั้งหลายอืน่ ยอมไดยนิ อยู, ชิวหาของบุคคลผูสวดปริตรเหลานัน้ ยอมแหง ใจยอมวิงเวียน
คอยอมแหบ; พยาธิทั้งปวงยอมระงับไป ความจัญไรทั้งหลายทั้งปวงยอมปราศจากไป ดวยความ
เปนไปแหงปริตรทั้งหลายเหลานัน้ ๆ. บรมบพิตรเคยทอดพระเนตรเห็นแลวหรือ ใคร ๆ ที่อสรพิษกัด
แลว ผูมีวชิ ชาปริตรขับพิษขจัดปดเปาพิษใหเสื่อมคลาย มีชีวิตรอดอยูได."
ร. "อยางนัน้ ซิ พระผูเปนเจา ขอนัน้ ยอมเปนไปในโลก แมในทุกวันนี.้ "
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความกระทําปริตรและเภสัชหาประโยชนมไิ ด' ดังนี้
นั้นผิด. เพราะอสรพิษใครจะกัด ก็กัดบุรุษผูกระทําปริตรแลวไมได, ปากของอสรพิษที่อาขึ้นแลวยอม
หุบลง, แมตะบองที่โจรทั้งหลายเงื้อขึ้นแลว ยอมตีไมลง, โจรทั้งหลายเหลานั้นปลอยตะบองเสีย กระทํา
ความรักใคร, คชสารประเสริฐ แมโกรธแลวเขามาใกลแลว กลับยินดี, กองไฟใหญโพลงชัชวาลแลวเขา
มาใกลแลวดับไป, ยาพิษแรงกลาอันบุรษุ ผูกระทําปริตรนั้นเคี้ยวแลวกลับกลายเปนยาบําบัดโรคไปบาง
แผไปเพื่ออาหารกิจบาง, ขาศึกทั้งหลายใครจะฆา ครั้นเขาไปใกลแลว กลับยอมตัวเปนทาส, บวงแม
บุรุษผูกระทําปริตรนั้นเหยียบแลว ยอมไมรูด. อนึ่ง บรมบพิตรเคยทรงสดับแลวหรือ เมื่อนกยูงกระทํา

ปริตรอยู พรานนกไมอาจเพื่อจะนําบวงเขาไปใกลนกยูงนั้นถึงเจ็ดรอยป, มาวันหนึ่ง นกยูงนัน้ ประมาท
ไปหาไดกระทําปริตรไม พรานนกจึงไดนาํ บวงเขาไปใกลนกยูงนัน้ ไดในวันนั้น."
ร. "ขาพเจาเคยไดฟงซิ กิตติศัพทนั้นฟุงทั้งไปในโลกทั้งเทวดา."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความกระทําปริตรและเภสัชหาประโยชนมไิ ด' ดังนี้
นั้นเปนผิด. อนึ่ง บรมบพิตรเคยทรงสดับแลวหรือ ทานพ (อสูรบุตรของอสูรมารดาชื่อ ทนุ) เมื่อจะรักษา
ภริยา เก็บภริยาไวในผอบแลวกลืนผอบเขาไวในทอง บริหารรักษาดวยทอง, ครั้งนั้น วิทยาธรเขาไปทาง
ปากของทานพนั้น อภิรมยกับดวยภริยาของทานพนัน้ , ในกาลทีท่ านพนั้นไดรูแลว ไดคายผอบนัน้ ออก
เปดดู, ขณะเปดผอบนั้น วิทยาธรหลีกหนีไปไดตามความปรารถนา."
ร. "ขาพเจาเคยไดฟงซิ พระผูเปนเจา แมกิตติศัพทนั้นฟุงทั่วไปในโลกกับทั้งเทวดา."
ถ. "ขอถวายพระพร วิทยาธรนั้นพนแลวจากการจับไป ดวยกําลังแหงปริตรไมใชหรือ?"
ร. "อยางนัน้ ซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น กําลังแหงปริตรมีอยู."
ร. "พระผูเปนเจา ปริตรรักษาชนทั้งหลายปวงทั่วไปหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ปริตรรักษาชนทั้งหลายบางจําพวก ไมรักษาคนทั้งหลายบางจําพวก."
ร. "ถาอยางนัน้ ปริตรไมเปนประโยชนแกชนทั้งหลายทัง้ ปวงทั่วไปนัน่ ซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร โภชนะยอมรักษาชีวติ ของสัตวทั้งหลายทั้งปวงหรือหนอแล?"
ร. "โภชนะยอมรักษาชนทั้งหลายบางพวก ไมรักษาชนทั้งหลายบางพวก."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจา ณ กาลใด ชนทั้งหลายบางพวกบริโภคโภชนาหารนั้นมากเกินประมาณ ยอม
จุกตาย ในกาลนั้น. เพราะเหตุนั้น จึงวา 'โภชนะรักษาชนทั้งหลายบางพวก ไมรักษาชนทั้งหลายบาง
พวก."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น โภชนะไมรักษาชีวิตของสัตวทั้งหลายทั้งปวงทั่วไป."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน โภชนะยอมนํา คือ ทอนชีวิตสัตวทั้งหลายดวยเหตุสองอยาง คือ
ความบริโภคมากเกินอยางหนึ่ง, คือ ความที่สัตวผูบริโภคนั้นมีธาตุไฟหยอนหนึ่ง; โภชนะเปนของให
อายุแกสัตวทั้งหลาย มานําไป คือ ทอนชีวิตสัตวทั้งหลาย เพราะความบํารุงไมด.ี "
ถ. "ขอถวายพระพร ปริตรยอมรักษาชนทัง้ หลายบางพวกยอมไมรักษาชนทั้งหลายบางพวก
ฉันนั้นนัน่ เทียว.
ขอถวายพระพร ปริตรรักษาไวไมได ดวยเหตุสามอยาง คือ กัมมวรณ กรรมเปนเครื่องกั้นหนึ่ง,
กิเลสาวรณ กิเลสเปนเครื่องกั้นหนึ่ง, อสัททหนตา ความไมเชื่อถือปริตรนั้นใหมั่นคงหนึ่ง. ปรตรเปน

เครื่องตามรักษาสัตว ละการรักษาเสีย เพราะเหตุเครื่องกั้นซึ่งสัตวทั้งหลายกระทําแลวดวยตน. อุปมา
เหมือนมารดาเลี้ยงบุตรที่เกิดในครรภอุมทรงครรภมาจนคลอด ดวยเครื่องบํารุงเปนประโยชนเกือ้ กูล,
ครั้นคลอดแลว นําของไมสะอาด และมลทิน และน้าํ มูก เสียจากอวัยวะชําระใหหมดจด ฉาบทาสุคนธ
อันอุดมประเสริฐ, เมื่อบุคคลอื่นดาอยูห รือตีอยู มารดามีหฤทัยหวัน่ ไหว ฉุดจูงไปหาเจาบาน; ถาบุตร
ของมารดานั้นเปนผูมีโทษผิดลวงเขตแดน, เมื่อเปนเชนนั้น มารดานัน้ ยอมติยอมโบยบุตรนั้นดวยทอน
ไม และตะบอง และเขา และกํามือทั้งหลาย; มารดาของบุตรนั้นไดเพื่อจะกระทําความฉุดมาฉุดไป
และความจับและจูงไปหาเจาบานหรือเปนไฉน?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร."
ร. "เพราะโทษผิดของบุตรนั้นกระทําแลวเองนะซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร มารดามิอาจรักษาปองกันบุตรนั้นไวได เพราะโทษที่บุตรนัน้ กระทําผิดเอง
ฉันใด, ปริตรเปนเครื่องรักษาสัตวทั้งหลาย กระทําความรักษาสัตวทงั้ หลายไวไมได เพราะโทษผิดที่
สัตวทั้งหลายกระทําดวยตน ฉันนัน้ นั่นเทียวแล."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ ปญหาพระผูเปนเจาวินจิ ฉัยดีแลว, ชัฏพระผูเปนเจากระทํา
ไมใหเปนชัฏแลว, มืดพระผูเปนเจากระทําใหเปนแสงสวางแลว, รางขายคือทิฐิมากระทบพระผูเปนเจา
ผูประเสริฐกวาเจาคณะผูประเสริฐแลว คลี่คลายไปแลว."

