๔. นิพพานอทุกขมิสสภาวปญหา ๘๑
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน นิพพานเปนสุขสวนเดียวหรือ หรือวาเจือดวย
ทุกข?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร นิพพานเปนสุขสวนเดียวหาเจือดวยทุกขไม."
ร. "ขาพเจาไมเชื่อ คําวา 'นิพพานเปนสุขสวนเดียว' นั้น. ขาพเจาเห็นในปญหาขอนีอ้ ยางนี้วา
'นิพพานเปนของเจือดวยทุกข'ฉะนี;้ และขาพเจาจับเหตุในปญหาขอนีว้ า 'นิพพานเปนของเจือดวย
ทุกข' ฉะนีไ้ ด, เหตุในปญหาขอนี้ เปนไฉน? คือ ชนเหลาใดแสวงหานิพพาน ความเพียรยังกิเลสใหเรา
รอน ยอมปรากฏแกกายและจิตแหงชนเหลานัน้ , และความระวัง การยืน การเดิน การนั่ง การนอน และ
อาหาร, การปราบปรามความงวงเหงา ความลําบากแหงอายตนะทั้งหลาย ความละทรัพยที่ควรสงวน
และญาติมิตรเปนที่รัก ยอมปรากฏแกกายและจิตแหงชนเหลานั้น; ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกเปนผู
ถึงความสุขอิม่ ไปดวยความสุข ชนเหลานั้นทั้งหมด เขายอมยังอายตนะทั้งหลายใหยนิ ดี ใหเจริญจิต
ดวยกามคุณทัง้ หา คือ เขายังจักษุใหยนิ ดีใหเจริญดวยรูปที่เปนสุภนิมิตมีอยางมาก ยังใจใหเอิบอาบ,
ยังโสตใหยินดีใหเจริญจิตดวยเสียที่เปนสุภนิมิตมีอยางมาก คือ ขับรองและประโคมเครื่องดนตรีที่ยังใจ
ใหเอิบอาบ, ยังฆานะใหยนิ ดีใหเจริญจิตดวยกลิน่ ที่เปนสุภนิมิตมีอยางมาก คือ ดอกไม ผลไม ใบไม
เปลือกไม รากไม แกนไม ที่ยงั ใจใหเอิบอาบ, ยังชิวหาใหยินดี ใหเจริญจิตดวยรสที่เปนสุภนิมิตมีอยาง
มาก คือ ของควรเคี้ยว ของควรบริโภค ของควรลิ้ม ของควรดื่ม ของควรชิม ที่ยังใจใหเอิบอาบ, ยังกาย
ใหยินดี ใหเจริญจิต ดวยผัสสะที่เปนสุภนิมิตมีอยางมาก คือ ละเอียดนุมออนละมุน ที่ยังใจใหเอิบอาบ,
ยังใจใหยินดี ใหเจริญ ดวยความตรึกความทําในใจมีอยางมาก คือ อารมณดีและชัว่ อารมณงามและ
ไมงาม ทีย่ ังใจใหเอิบอาบ. ทานทั้งหลายกําจัดเสีย ฆาเสีย ดับเสีย ทอนเสีย ปดเสีย กั้นเสียซึ่งความ
เจริญแหงจักษุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย ใจนั้น, ดวยเหตุนั้น แมกายของผูแสวงหานิพพาน ก็เรารอน แม
จิตของผูแสวงหานิพพาน ก็เรารอน, ครั้นกายเรารอน ผูแสวงหานิพพาน ก็ยอมเสวยทุกขเวทนาที่
เปนไปในกาย, ครั้นจิตเรารอน ผูแสวงหานิพพาน ก็ยอมเสวยทุกขเวทนาที่เปนไปในจิต, แมปริพพาชก
ชื่อ มาคันทิยะ เมื่อติเตียนพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดกลาวอยางนี้วา "พระสมณโคดมฆาความเจริญเสีย"
ฉะนี.้ เหตุนี้เปนเหตุทขี่ าพเจากลาวในปญหาขอนีว้ า "นิพพานเปนของเจือดวยทุกข" ฉะนี.้
ถ. "ขอถวายพระพร นิพพานไมเจือดวยทุกขเลย นิพพานเปนสุขสวนเดียว. ก็แตบรมบพิตร
รับสั่งขอใดวา 'นิพพานเปนทุกข.' ขอนัน้ จะชื่อวานิพพานเปนทุกขก็หาไม, ก็แตขอนัน้ เปนสวน
เบื้องตนแหงการทําใหแจงซึ่งนิพพาน, ขอนั้น เปนการแสวงหานิพพาน. นิพพานเปนสุขสวนเดียวแท

หาเจือดวยทุกขไม. อาตมภาพจะกลาวเหตุในปญหานัน้ ถวาย. ขึน้ ชื่อวาสุขในราชสมบัติมีแดพระราชา
ทั้งหลายหรือขอถวายพระพร?"
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา สุขในราชสมบัติมแี ดพระราชาทั้งหลาย"
ถ. "ราชสมบัตินั้นเจือทุกขบา งหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "หามิได พระผูเปนเจา."
ถ. "ก็เพื่อเหตุไร ขอถวายพระพร พระราชาเหลานั้น ครั้นปจจันตชนบทกําเริบแลว จึงตอง
พรอมดวยอมาตยราชภัฏขุนพลทวยหาญทั้งหลาย เสด็จไปประทับแรมเปนผูอันเหลือม และยุง ลม
และแดดเบียดเบียนแลว ตองทรงวิ่งไปในที่เสมอและไมเสมอ ทรงกระทําการรบกันใหญดวย ถึงซึ่ง
ความไมแนพระหฤทัยในพระชนมชีพดวย เพื่ออันทรงเกียดกันเสียซึ่งขาศึกทั้งหลายที่อาศัยปจจันต
ชนบทอยูเหลานัน้ แล?"
ร. "ขอนัน้ หาชือ่ วาเปนสุขในราชสมบัติไม, ขอนัน้ เปนสวนเบื้องตนแหงความแสวงหาสุขใน
ราชสมบัติ. พระราชาทั้งหลายแสวงหาราชสมบัติ ดวยความทุกขแลว ยอมเสวยสุขในราชสมบัต.ิ เมื่อ
เปนเชนนี้ สุขในราชสมบัตไิ มเจือดวยทุกข, สุขในราชสมบัตินั้นก็ตา งหากทุกขตางหาก."
ถ. "ขอถวายพระพร นิพพานเปนสุขสวนเดียว ไมเจือดวยทุกข, ก็แตชนเหลาใด แสวงหา
นิพพานนัน้ ชนเหลานัน้ ตองยังกายและจิตใหระส่ําระสาย ตองระวังการยืน การเดิน การนั่ง การนอน
และอาหารตองปราบปรามความงวงเหงา ตองใหอายตนะลําบาก ตองสละกายและชีวิต ตองแสวงหา
นิพพานดวยความทุกข แลวยอมเสวยนิพพานอันเปนสุขสวนเดียว ดุจพระราชาทั้งหลาย กําจัด
ปจจามิตรเสียไดแลว เสวยสุขในราชสมบัติ ฉะนั้น. เมื่อเปนเชนนี้ นิพพานเปนสุขสวนเดียวไมเจือดวย
ทุกข, นิพพานตางหาก ทุกขตางหาก ฉันนัน้ แล.
ขอถวายพระพร บรมบพิตรจงทรงสดับเหตุในปญหาวา 'นิพพานเปนสุขสวนเดียว ไมเจือดวย
ทุกข ทุกขตางหาก นิพพานตางหาก' ฉะนีอ้ ื่นอีกใหยิ่งขึน้ ไป. ชื่อวาสุขเกิดแตศิลปศาสตร มีแกอาจารย
ทั้งหลายผูมีศลิ ปศาสตรหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา สุขเกิดแตศิลปศาสตร มีแกอาจารยทั้งหลายผูมศี ิลปศาตร."
ถ. "เออก็ สุขเกิดแตศิลปศาสตรนั้น เจือดวยทุกขหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมเจือเลย."
ถ. "ก็เพื่อเหตุอะไร ขอถวายพระพร อาจารยเหลานัน้ เมื่อยังเปนศิษยทานอยู ยังกายใหรอนรน
เพราะไมเปนอันนอนไมเปนอันกินดวยตองวางจิตของตนเสียประพฤติตามจิตของผูอ ื่น คือ ตองกราบ
ไหวและบํารุงอาจารยทั้งหลาย และตองตักน้ํามาให กวาดที่อยู ใหไมชําระฟน น้ําบวนปาก รับของเปน
เดนไปทิ้ง กลบกลิ่นไมสะอาด ใหอาบน้าํ นวดเฟนเทา?"

ร. "ขอนัน้ ไมชอื่ วาสุขเกิดแตศิลปศาสตร ขอนั้น เปนสวนเบื้องตนแหงการแสวงหาศิลปศาสตร.
อาจารยทั้งหลาย แสวงหาศิลปศาสตรดวยความทุกข แลวไดเสวยสุขเกิดแตศิลปศาสตร. เมื่อเปนเชนนี้
สุขเกิดแตศิลปศาสตร ไมเจือดวยทุกข, สุขเกิดแตศิลปศาสตรนั้นตางหากทุกขตางหาก."
ถ. "นิพพานเปนสุขสวนเดียว ไมเจือดวยทุกข, ก็แตชนเหลาใดแสวงหานิพพานนัน้ ชนเหลานัน้
ยังกายและจิตใหเดือดรอน ตองระวังรักษาอิริยาบถทั้งสีแ่ ละอาหาร ปราบปรามความงวงเหงา ยัง
อายตนะทั้งหลายใหลาํ บาก แลวไดเสวยนิพพานอันเปนสุขสวนเดียว ประดุจอาจารยไดเสวยสุขเกิดแต
ศิลปศาสตร ฉะนัน้ . เมื่อเปนเชนนี้ นิพพานเปนสุขสวนเดียว ไมเจือทุกข, ทุกขตางหาก นิพพาน
ตางหาก ฉันนัน้ แล."
ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจา สมอยางนัน้ , ขาพเจายอม
รับรองอยางนั้น."

