๘. นิพพานอัตถิภาวปญหา ๖๖
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน สัตวทั้งหลายเกิดแตแกรรม ยอมปรากฏในโลก,
สัตวทั้งหลายเกิดแตเหตุ ยอมปรากฏ, สัตวทั้งหลายเกิดแตอุตุ ยอมปรากฏ, สิ่งใดที่ไมเกิดแตกรรม ไม
เกิดแตเหตุ ไมเกิดแตอุตุ จงกลาวสิ่งนัน้ แกขา พเจาเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ของทั้งหลายสองเหลานีไ้ มเกิดแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไม
เกิดแตอุตุในโลก, ของทั้งหลายสองเปนไฉน: ของทั้งหลายสอง คือ อากาศไมเกิดแตกรรม ไมเกิดแต
เหตุ ไมเกิดแตอุตุ, พระนิพพานไมเกิดแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไมเกิดแตอุตุ.
ขอถวายพระพร ของสองประการเหลานี้ ไมเกิดแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไมเกิดแตอุตุแล."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจาจงอยาหลูซ ึ่งพระพุทธพจนของพระพุทธเจาผูชนะแลว,
ไมรูแลวจงอยาพยากรณปญ
 หาเลย."
ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพกลาวปญหาอะไร, พระองคจึงรับสั่งกะอาตมภาพอยางนี้วา
'พระผูเปนเจาจงอยาหลูซึ่งพระพุทธพจนของพระพุทธเจาผูชนะแลว ไมรูแลวจงอยาพยากรณปญหา
เลย."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน การที่กลาววา 'อากาศไมเกิดแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไมเกิดแตฤดู'
ดังนี้ นี้ควรแลวกอน. พระผูเปนเจานาคเสน ก็มรรคเพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวแกสาวกทั้งหลาย ดวยเหตุทั้งหลายมิใชรอยเดียว, ครั้นเมื่อเปนเชนนัน้ พระผูเปนเจา กลาว
อยางนี้วา 'พระนิพพานไมเกิดแตเหตุ ดังนี้."
ถ. "ขอถวายพระพร มรรคเพื่อกระทํานิพพานใหแจง พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแกสาวก
ทั้งหลาย ดวยเหตุทั้งหลายมิใชรอยเดียวจริง, ก็แตเหตุเพื่อความถือมั่นนิพพานอันพระองคไมตรัสแลว."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ในทีน่ ี้ เราทั้งหลายจากทีม่ ืดเขาไปสูท ี่มืดกวา, จากไพรเขาไปสูไ พรที่
ทึบกวา, จากชัฏเขาไปสูชัฏที่รกกวา, ชอบกล เหตุเพื่อทํานิพพานใหแจง มีอยู แตเหตุเพื่อความถือมั่น
ธรรม คือ นิพพานนัน้ ยอมไมมี พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา เหตุเพื่อกระทํานิพพานใหแจงมีอยูไ ซร, ถา
อยางนัน้ เหตุเพื่อถือมั่นพระนิพพานอันบัณฑิตพึงปรารถนา.
พระผูเปนเจานาคเสน เหมือนบิดาของบุตรมีอยู, เพราะเหตุนั้น บิดาแมของบิดาอันบัณฑิตพึง
ปรารถนา ฉันใด; อนึ่ง อาจารยของอันเตวาสิกมีอยู, เพราะเหตุนั้น อาจารยแมของอาจารย อันบัณฑิต
พึงปรารถนา ฉันใด; อนึ่ง พืชของหนอมีอยู, เพราะเหตุนั้น พืชแมของพืชอันบัณฑิตพึงปรารถนา ฉันใด;
พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเหตุเพื่อทํานิพพานใหแจงมีอยูไซร, ถาอยางนัน้ เหตุแมเพื่อความ
ถือมั่นพระนิพพานอันบัณฑิตพึงปรารถนาฉันนัน้ นัน่ แล. เหมือนกับวา ครั้นเมื่อยอดแหงตนไม หรือ

เครือเขามีอยู เพราะเหตุนั้น แมทามกลางก็มีอยู โคนก็มอี ยู ฉันใด, ถาเหตุเพื่อความกระทํานิพพานให
แจงมีอยู, ถาอยางนัน้ เหตุเพื่อความถือมั่นนิพพานอันบัณฑิตพึงปรารถนา ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล."
ถ. "ขอถวายพระพร พระนิพพานอันใคร ๆ ไมพึงถือมั่น, เพราะฉะนัน้ เหตุเพื่อความถือมั่นพระ
นิพพาน อันพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสแลว."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เชิญพระผูเปนเจาแสดงเหตุ ยังขาพเจาใหทราบดวยเหตุ, ขาพเจา
พึงทราบอยางไรวา 'เหตุเพื่อกระทํานิพพานใหแจงมีอยู เหตุเพื่อความยึดมั่นพระนิพพานไมม.ี "
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น บรมบพิตรจงตั้งพระกรรณทรงสดับโดยเคารพ จงสดับให
สําเร็จประโยชนเถิด, อาตมภาพจักกลาวเหตุในขอนัน้ .
ขอถวายพระพร บุรุษพึงอาจเพื่อจะเขาไปใกลราชบรรพตชื่อหิมวันต แตที่นี้ ดวยกําลังอันมีอยู
โดยปกติหรือ?"
ร. "อาจซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็บุรุษนัน้ อาจเพื่อจะนําราชบรรพตชื่อหิมวันต มาในทีน่ ี้ ดวยกําลังโดย
ปกติหรือ?"
ร. "ไมพึงอาจเลย พระผูเปนเจา."
ถ. ขอถวายพระพร มรรคเพื่อทํานิพพานใหแจง อันพระผูมีพระภาคเจาอาจเพื่อจะตรัส เหตุ
เพื่อความถือมัน่ พระนิพพานนั้น อันพระผูมพี ระภาคเจาไมอาจเพื่อจะทรงแสดง ฉันนั้นนัน่ แล.
ขอถวายพระพร บุรุษพึงอาจเพื่อจะขามมหาสมุทรดวยเรือถึงฝงโนน ดวยกําลังอันมีอยูโดย
ปกติหรือ?"
ร. "อาจซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษนั้นอาจเพื่อจะนําฝงโนนของมหาสมุทรมาในทีน่ ี้ ดวยกําลังอันมีอยู
โดยปกติหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร มรรคเพื่อกระทํานิพพานใหแจง อันพระผูมีพระภาคเจาอาจเพื่อจะตรัส
เหตุเพื่อความยึดมั่นพระนิพพาน อันพระผูมีพระภาคเจาไมอาจเพื่อจะทรงแสดง ฉันนั้นนั่นเทียวแล; ซึ่ง
เปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความทีธ่ รรมเปนอสังขตะ."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระนิพพานเปนอสังขตะหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร พระนิพพานเปนอสังขตะ พระนิพพานอันปจจัยเหลาไร ๆ กระทําไมได
แลว พระนิพพานเปนธรรมชาติ อันใคร ๆ ไมพึงกลาววา พระนิพพานเกิดขึน้ แลว หรือวาพระนิพพาน
นั้นไมเกิดขึน้ แลว หรือวาพระนิพพานนั้นเปนของควรใหเกิดขึ้น หรือวาพระนิพพานนัน้ เปนอดีต หรือวา

พระนิพพานนัน้ เปนอนาคต หรือวาพระนิพพานนั้น เปนปจจุบัน หรือวาพระนิพพานนั้น อันบุคคลพึงรู
แจงดวยจักษุ หรือวานิพพานนัน้ อันบุคคลพึงรูแจงดวยโสด หรือวานิพพานนั้น อันบุคคลพึงรูแจง
ดวยฆานะ หรือวานิพพานนัน้ อันบุคคลพึงรูแจงดวยชิวหา หรือวานิพพานนัน้ อันบุคคลพึงรูแจงดวย
กาย."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาพระนิพพานนั้น ไมเปนธรรมเกิดขึ้นแลว ไมเปนธรรมยังไม
เกิดขึ้นแลว ไมเปนธรรมควรจะใหเกิดขึน้ ไมเปนอดีต ไมเปนอนาคต ไมเปนปจจุบัน ไมเปนธรรม อัน
บุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ ไมเปนธรรมอันบุคคลพึงรูแจงดวยโสตไมเปนธรรมอันบุคคลพึงรูแจวดวยฆา
นะ ไมเปนธรรมอันบุคคลพึงรูแจงดวยชิวหา ไมเปนธรรมอันบุคคลพึงรูแจงดวยกาย, พระผูเปนเจานาค
เสน ถาอยางนั้น พระผูเปนเจาอางพระนิพพานไมมีเปนธรรมดา, นิพพานยอมไมมี."
ถ. "ขอถวายพระพร พระนิพพานมีอยู, พระนิพพานอันบัณฑิตพึงรูแจงดวยใจ, พระอริยสาวก
ปฏิบัติแลวชอบ ยอมเห็นพระนิพพานดวยใจ อันหมดจดวิเศษแลว ประณีตตรง ไมมีกิเลสเครื่องกั้น ไม
มีอามิส."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ก็พระนิพพานนั้นเชนไร พระนิพพานไรเลา อันบัณฑิตทั้งหลายพึง
แสดง ดวยเหตุเครื่องอุปมาทั้งหลาย, พระนิพพานมีอยูเปนธรรมดา อันบัณฑิตพึงแสดงดวยเหตุเครื่อง
อุปมาทั้งหลาย ดวยประการใด ๆ ขอพระผูเปนเจายังขาพเจาใหทราบ ดวยเหตุทั้งหลาย ดวยประการ
นั้น ๆ."
ถ. "ขอถวายพระพร ชื่อวาลมมีหรือ?"
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร เชิญบรมบพิตรทรงแสดงลมโดยวรรณหรือโดยสัณฐาน หรือละเอียดหรือ
หยาบ หรือยาวหรือสั้น."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ลมใคร ๆ ไมอาจแสดงได, ลมนั้นยอมไมเขาถึงซึ่งความถือเอาดวย
มือหรือ หรือความขยํา, เออก็ แตลมมีอยู. "
ถ. "ขอถวายพระพร ถาวาลมอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะชี้ได, ถาอยางนัน้ ลมไมม.ี "
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขาพเจาทราบอยู ซึมทราบ ณ หฤทัยของขาพเจาวา 'ลมมีอยู,' ก็แต
วา ขาพเจายอมไมอาจเพื่อจะชี้ลมได."
ถ. "ขอถวายพระพร นิพพานมีอยู, ก็แตวา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อชี้โดยวรรณ หรือโดยสัณฐาน ฉัน
นั้นนั่นเทียวแล."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขออุปมา พระผูเปนเจาแสดงดีแลว, เหตุพระผูเปนเจา
แสดงออกดีแลว, ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

