๖. นามรูปปฏิสนธิคหณปญหา ๒๑
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา อะไรเลาจะปฏิสนธิ ?"
พระเถรเจาทูลตอบวา "นามและรูปนัน่ แหละจะปฏิสนธิ."
ร. "นามและรูปนี้หรือจะปฏิสนธิ ?"
ถ. "นามและรูปนี้จะปฏิสนธิหามิได, ก็แตใครทํากรรมดีกรรมชั่วไวดว ย
นามและรูปนี,้ นามและรูปอืน่ จะปฏิสนธิขนึ้ ดวยกรรมนัน้ ."
ร. "ถาวา นามและรูปนัน้ ไมปฏิสนธิ ผูนั้นเขาจักพนจากบาปกรรมมิใช
หรือ ?"
ถ. "ถาวา นามและรูปนัน้ จะไมปฏิสนธิ เขาก็อาจพนจากบาปกรรมได,
ก็แตวา เหตุใดนามและรูปนัน้ ยังจะปฏิสนธิอยู เหตุนั้น เขาจึงไมพนจาก
บาปกรรมได."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟง."
ถ. "เหมือนอยางวา บุรษุ คนหนึ่งไปลักมะมวงของคนใดคนหนึ่ง, เจา
ของมะมวงก็จบั บุรุษนั้นไปถวายแดพระเจาแผนดินวา 'บุรุษนี้ลักมะมวงของ
ขาพระองค' ฉะนี,้ บุรุษนั้นก็ใหการแกวา 'ขาพระองคไมไดลักมะมวงของบุรุษ
นี,้ มะมวงที่บรุ ุษนี้ปลูกไวนนั้ ตนหนึ่งตางหาก, มะมวงที่ขา พระองคลักนัน้ ตน
หนึ่งตางหาก, ขาพระองคไมตองรับราชทัณฑเลย' ฉะนี,้ บุรษุ นัน้ จะตองรับ
ทัณฑหรือไม ?"
ร. "ตองรับซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ตองรับเพราะเหตุอะไร ?"
ร. "ถึงบุรุษนั้นจะใหการปฏิเสธมะมวงที่เขาหาเสีย, ก็ตองรับราชทัณฑ
ดวยมะมวงทีต่ นรับทีหลัง."
ถ. "ขอนัน้ ฉันใด; ใครทํากรรมดีหรือชั่วไวดว ยนามและรูปนี้, นามและ
รูปอื่นก็ปฏิสนธิขนึ้ ดวยกรรมนั้น, เพราะเหตุนั้น เขาจึงไมพนจากบาปกรรม ก็
ฉันนั้น."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟงใหยิ่งขึน้ อีก."
ถ. ก็อุปมาบุรษุ ลักขาวสาลี ลักออย เหมือนฉะนั้น, อีกอุปมาหนึ่งวา
บุรุษกอไฟผิงในฤดูหนาวแลวไมดับ หลีกไปเสีย, ไฟนัน้ ก็ไหมไรของบุรุษผูอนื่ ,

เจาของไรจับบุรุษนั้นมาถวายแดพระเจาแผนดิน (กราบทูลฟอง) วา 'บุรุษผูน ี้
เผาไรของขาพระองค' ฉะนี,้ บุรุษนั้นกราบทูลวา 'ขาพระองคไมไดเผาไรของ
บุรุษนี,้ ไฟที่ขา พระองคไมไดดับนั้นแหงหนึ่ง, ไฟที่เผาไรของบุรุษนัน้ แหงหนึ่ง,
ขาพระองคไมตองรับราชทัณฑเลย' ฉะนี,้ บุรุษนั้น จะตองรับราชทัณฑ
หรือไม ?"
ร. "ตองรับซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ตองรับเพราะเหตุไร ?"
ร. "ถึงบุรุษนั้นจะใหการปฏิเสธไฟที่เขาหาเสีย, ก็ตองรับราชทัณฑดวย
ไฟที่ตนรับทีหลัง."
ถ. "ขอนัน้ มีอปุ มาฉันใด; ผูใดทํากรรมดีหรือชั่วไวดวยนามและรูปนี,้
นามและรูปอืน่ ปฏิสนธิขนึ้ ดวยกรรมนั้น, เพราะเหตุนั้น เขาจึงไมพนจาก
บาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉันนั้น."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟงใหยิ่งขึน้ อีก."
ถ. "เหมือนอยางวา บุรษุ คนหนึ่งถือไฟขึน้ สูเรือนแลวบริโภคอาหารอยู
เมื่อไฟไหมอยูก ็ไหมหญา, เมื่อหญาไหมอยู ก็ไหมเรือน, เมื่อเรือนไหมอยู ก็
ไหมบาน, ชนชาวบานจับบุรุษนั้นไดแลวถามวา 'เหตุไฉนเจาจึงทําใหไฟไหม
บาน,' บุรุษนัน้ บอกวา 'ขาพเจาไมไดทําไฟใหไหมบา น, ขาพเจาบริโภคอาหาร
ดวยแสงสวางไฟดวงหนึ่ง, ไฟที่ไหมบานนัน้ ดวงหนึ่ง' ฉะนี;้ เมื่อชนเหลานัน้
วิวาทกันอยู มาในราชสํานักของพระองค ๆ จะทรงวินิจฉัยอรรถคดีขอนั้นให
ใคร (ชนะ)."
ร. "วินิจฉัยใหชนชาวบาน (ชนะ) นะซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงวินิจฉัยอยางนี้ ?"
ร. "ถึงบุรุษนั้นจะพูดอยางนัน้ , ก็แตวา ไฟนั้นเกิดขึน้ แตไฟนั้นนัน่ เอง."
ถ. "ขอนัน้ มีอปุ มาฉันใด ถึงนามและรูปทีม่ ีในสมัยใกลตอมรณะแผนก
หนึ่ง นามและรูปที่ปฏิสนธิแผนกหนึ่ง, ก็แตวา นามรูปในปฏิสนธินนั้ เกิดขึน้
แตนามและรูปที่มีในสมัยใกลตอมรณะนัน่ เอง เพราะเหตุนั้น เขาจึงไมพน
บาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉันนั้น."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟงอีก."
ถ. "เหมือนอยางวา บุรษุ คนหนึ่งขอนางทาริกาที่ยังเด็กอยูแลว หมัน้ ไว

แลวหลีกไปเสีย, ภายหลังนางทาริกานัน้ โตเปนสาวขึน้ , แตนนั้ บุรุษอื่นก็มา
หมั้นแลวกระทําววาหมงคลเสีย, บุรุษคนที่ขอไวเดิมนัน้ มา แลวพูดวา 'ก็เหตุ
ไฉนทานจึงนําเอาภริยาของเราไป,' บุรุษนัน้ จึงพูดวา 'เราไมไดนาํ เอาภริยา
ของทานมา, นางทาริกาที่ยงั เด็กเล็กอยูยังไมเปนสาว และซึ่งทานไดขอไวและ
ไดหมัน้ ไวนั้นคนหนึ่ง, นางทาริกาทีโ่ ตเปนสาวขึน้ ขาพเจาไดขอไดและไดหมั้น
ไวนั้นคนหนึ่ง' ฉะนี,้ เมื่อชนเหลานี้นวิวาทกันอยู มาในพระราชสํานักของพระ
องค ๆ จะทรงวินิจฉัยอรรถคดีขอนัน้ ใหใคร (ชนะ)."
ร. "วินิจฉัยใหบุรุษเดิม (ชนะ) นะซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงวินิจฉัยอยางนั้น ?"
ร. "ถึงบุรุษนั้นจะพูดอยางนัน้ , ก็แตวา นางทาริกานั้นก็โตเปนสาวขึน้
แตนางทาริกานั้นนั่นเอง."
ถ. "ขอนัน้ มีอปุ มาฉันใด ถึงนามและรูปทีม่ ีในสมัยใกลตอมรณะแผนก
หนึ่ง นามและรูปในปฏิสนธิแผนกหนึ่ง, ก็แตวา นามและรูปในปฏิสนธินนั้
เกิดแตนามและรูปที่มีในสมัยใกลตอมรณะนัน่ เอง, เพราะเหตุนั้น เขาจึงไม
พนจากบาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉันนั้น."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟงอีก."
ถ. "เหมือนอยางวา บุรษุ คนหนึ่งซื้อน้าํ นมสดแตมือนายโคบาลแลว
ฝากไวในมือนายโคบาลแลวหลีกไปเสีย ดวยคิดวา 'ในวันรุงขึ้นเราจักไปเอา'
ฉะนี,้ ในเวลาอื่น นมสดนัน้ ก็แปรเปนนมสมไปเสีย บุรุษนัน้ มาแลวกลาววา
'ทานจงใหนมสดนั้นแกเรา' ฉะนี้ นายโคบาลนัน้ ก็ใหนมสม, บุรุษนั้นกลาววา
'เราไมไดซื้อนมสมแตมือทาน ๆ จงใหนมสดนั้นแกเรา,' นายโคบาลบอกวา
'ทานไมรูจัก นมสดนั้นแหละกลายเปนนมสม' ฉะนี;้ เมื่อชนเหลานั้นวิวาทกัน
อยู มาในราชสํานักของพระองค ๆ จะทรงวินิจฉัยอรรถคดีขอนัน้ ใหใคร
(ชนะ) ?"
ร. "วินิจฉัยใหนายโคบาล (ชนะ) นะซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงวินิจฉัยอยางนั้น ?"
ร. "ถึงบุรุษนั้นจะพูดอยางนัน้ , ก็แตวา นมสมนั้นเกิดแตนมสมดนั้นนั่น
เอง."
ถ. "ขอนัน้ มีอปุ มาฉันใด; ถึงนามและรูปทีม่ ีในสมัยใกลตอมรณะ

แผนกหนึ่ง นามรูปในปฏิสนธิแผนกหนึ่ง, ก็แตวา นามรูปในปฏิสนธินนั้ เกิดแต
นามและรูปทีม่ ีในสมัยใกลตอมรณะนั้นเอง, เพราะเหตุนั้น เขาจึงไมพนจาก
บาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉันนั้น."
ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ."

