๖. นิพพานสัจฉิกรณปญหา ๘๓
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ผูเจริญ พระผูเปนเจากลาวอยูวา "นิพพานไมใช
เปนธรรมชาตลวงไปแลว ไมใชเปนธรรมชาต ยังไมมาถึง ไมใชเปนธรรมชาตเกิดขึ้นเฉพาะหนา, ไมใช
เปนธรรมชาตเกิดขึน้ แลว ไมใชเปนธรรมชาตไมเกิดขึน้ แลว ไมใชเปนธรรมชาตอันกิเลสทั้งหลายยึดมั่น"
ฉะนี.้ ก็บุคคลผูใดผูหนึ่งในโลกนี้ปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน บุคคลผูนั้นยอมกระทํา
ใหแจงซึ่งนิพพานที่เกิดขึ้นแลว หรือวายังนิพพานใหเกิดขึน้ แลวจึงกระทําใหแจง?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่ง
นิพพาน บุคคลผูนั้นไมกระทําใหแจง ซึ่งนิพพานที่เกิดขึ้นแลว ไมไดยังนิพพานใหเกิดแลวจึงกระทําให
แจง. ก็แตวานิพพานธาตุทบี่ คุ คลผูปฏิบัติชอบแลวกระทําใหแจงมีอยู."
ร. "พระนาคเสนผูเจริญ พระผูเปนเจาอยาแสดงปญหานีก้ ระทําใหปกปด, จงแสดงกระทําให
เปดเผยใหปรากฏ, พระผูเปนเจาจงเกิดฉันทะ เกิดอุตสาหะกระจายขอความทั้งปวงที่พระผูเปนเจา
ศึกษาแลวในปญหานี,้ มหาชนนีห้ ลงพรอมแลว เกิดความสงสัย แลนไปสูความสงสัยในปญหานี,้ พระ
ผูเปนเจาจงทําลายลูกศรกลาวคือโทษภายในเสีย."
ถ. "ขอถวายพระพร นิพพานธาตุนนั้ เปนธรรมชาตระงับแลวเปนสุขประณีต, บุคคลผูปฏิบัติ
ชอบแลว พิจารณาสังขารทั้งหลายตามคําพร่ําสอนของพระพุทธเจาผูชํานะแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่ง
นิพพานนัน้ ดวยปญญา.
ขอถวายพระพร อันเตวาสิกยอมกระทําใหแจงซึ่งวิทยาดวยปญญา ตามคําพร่ําสอนแหง
อาจารย ฉันใด, บุคคลผูปฏิบัติชอบแลวยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพานดวยปญญา ตามคําพร่ําสอนแหง
พระพุทธเจาผูชนะแลว ฉันนัน้ . ก็นิพพานอันบัณฑิตพึงเห็นอยางไร? พึงเห็นโดยความเปนของไมมี
เหตุราย โดยความเปนของไมมีอันตราย โดยความเปนของไมมีภัย โดยความเปนของเกษม โดยความ
เปนของระงับแลว โดยความเปนสุข โดยความเปนของสําราญ โดยความเปนของประณีต โดยความ
เปนของสะอาด โดยความเปนของเยือกเย็น.
ขอถวายพระพร บุรุษรอนอยูดวยไฟอันโพลงรอน มีกองไมมากพนจากไฟนั้นดวยความ
พยายามแลว เขาไปสูโอกาสไมมไี ฟ พึงไดสุขอยางยิ่งในที่นนั้ ฉันใด, บุคคลใดปฏิบัติชอบ บุคคลนั้น
ยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนสุขอยางยิ่ง อันมีความรอนพรอม คือ ไฟสามอยางไปปราศแลว
ดวยความกระทําในใจโดยแยบคาย ฉันนัน้ .
ขอถวายพระพร ไฟไดแกไฟสามอยาง บุรุษผูไ ปแลวในไฟไดแกบุคคลปฏิบัติชอบแลว โอกาส
อันหาไฟมิไดนั้น ไดแกนิพพาน.

ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา บุรษุ ผูไปแลวสูก องสวนแหงทรากศพงูสุนัขและ
มนุษยและคูถ เขาไปแลวสูระหวางปะปนดวยหมูทรากศพ พนจากทรากศพนั้นดวยความพยายามแลว
เขาไปสูโอกาสหาทรากศพมิได พึงไดสุขอยางยิ่งในทีน่ ั้น ฉันใด, บุคคลใดปฏิบัติชอบแลว บุคคลนัน้
ยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนสุขอยางยิ่ง อันปราศจากทรากศพ กลาวคือ กิเลสดวยความ
กระทําในใจโดยแยบคาย ฉันนัน้ .
ขอถวายพระพร ทรากศพไดแกกามคุณหาประการ บุรุษผูไ ปสูท รากศพไดแกบุคคลผูปฏิบัติข
ชอบ โอกาสหาทรากศพมิไดนั้นไดแกนิพพาน.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวาบุรษุ ผูสะดุงหวาดกลัวแลว มีจิตแปรปรวนหมุน
ไปแลว พนจากจิตเชนนั้นดวยความเพียรแลว เขาไปสูท ี่หาภัยมิได และมั่นคงไมหวัน่ ไหว พึงไดบรมสุข
ในทีน่ ั้น ฉันใด, บุคคลใดปฏิบัติชอบแลว บุคคลนั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนบรมสุข มีความ
กลัวและความสะดุงไปปราศแลว ดวยโยนิโสมนสิการ ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร ภัยไดแกภยั ที่อาศัย ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เปนไปเนือง ๆ บุรุษผูก ลัวไดแก
บุคคลผูปฏิบัติชอบ สถานซึง่ หาภัยมิไดนนั้ ไดแกนิพพาน.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวาบุรษุ ลมลงที่ประเทศเต็มไปดวยเลนตมอัน
หมนหมอง ชําระลางเลนตมนั้นเสียดวยความเพียรแลว เขาไปสูประเทศหมดจดไมมมี ลทิน พึงไดบรม
สุขในที่นนั้ ฉันใด, บุคคลใด ปฏิบัติชอบแลว บุคคลนั้น ยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน อันเปนบรมสุข
อันมีเปอกตมหมนหมอง คือ กิเลสไปปราศแลวดวยโยนิโสมนสิการ ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร เปอกตม ไดแกลาภสักการะและความสรรเสริญบุรุษผูไปสูเปอกตม ไดแก
บุคคลผูปฏิบัติชอบ ประเทศอันบริสุทธิห์ ามลทินมิไดนนั้ ไดแกนิพพาน.
ก็แหละ บุคคลผูปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่งนิพพานนัน้ เปนไฉน? ขอถวายพระพร
คือ บุคคลใด ปฏิบัติชอบแลว บุคคลนั้นยอมพิจารณาความเปนไปแหงสังขารทั้งหลาย, เมื่อพิจารณา
ความเปนไปแหงสังขารทั้งหลาย ยอมเห็นความเกิด ความแก ความเจ็บไข และความตาย ในสังขาร
ทั้งหลายเหลานั้น, บุคคลนั้น ยอมไมเห็นซึง่ อะไร ๆ ในเบื้องตนหรือทามกลางหรือทีส่ ุด ในสังขาร
ทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งเขาถึงความเปนของควรถือเอา.
ขอถวายพระพร บุรุษยอมไมเห็นซึ่งประเทศแหงหนึ่ง ขางตนหรือทามกลางหรือทีส่ ุด ในกอน
เหล็กแดงรอนอยูตลอดวัน ซึ่งเขาถึงความเปนของควรถือเอา ฉันใด, บุคคลใด พิจารณาความเปนไป
แหงสังขารทั้งหลาย บุคคลนั้น เมื่อพิจารณาความเปนไปแหงสังขารทัง้ หลายอยู ยอมเห็นความเกิด
ความแก ความเจ็บไข และความตายในสังขารทั้งหลายเหลานั้น, ยอมไมเห็นความสุขความสําราญ
หนอยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหลานัน้ , ยอมไมเห็นอะไร ๆ ในเบื้องตนหรือทามกลางหรือที่สุด ในสังขาร

ทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งเขาถึงความเปนของควรถือเอา ฉันนัน้ . เมื่อบุคคลนั้นไดเห็นอะไร ๆ ซึ่งเขาถึง
ความเปนของควรถือเอา ความไมสบายในจิตก็ยอมตั้งอยูพรอม, ความเรารอนในกายก็ยอมหยั่งลง,
บุคคลนั้น เปนผูไมมที ี่ปองกัน ไมมที ี่พึ่งยอมเบื่อหนายในภพทั้งหลาย.
ขอถวายพระพร บุรุษพึงเขาไปสูก องไฟใหญ มีเปลวรุงเรือง, บุรุษนัน้ เปนผูไมมที ี่ปอ งกัน ไมมที ี่
พึ่งของตนในกองไฟนั้น พึงเบื่อหนายในไฟ ฉันใด, เมื่อบุคคลนั้นไมเห็นอะไร ๆ ซึ่งเขาถึงความเปนของ
ควรถือเอา ความไมสบายในจิตยอมตั้งอยูพรอม, ความเรารอนในกายยอมหยั่งลง, บุคคลนั้น เปนผูไม
มีที่ปองกัน ไมมีที่พึ่ง พึงเบื่อหนายในภพทั้งหลาย ฉันนั้น. เมื่อบุคคลนั้นเห็นภัยในความเปนไปแหง
สังขารทั้งหลายเปนปกติ จิตยอมเกิดขึ้นอยางนีว้ า 'ก็ความเปนไปแหงสังขารทั้งหลายนี้ เปนของรอน
พรอม รอนแตตน รอนโดยรอบมีทุกขมาก มีความคับแคนมาก;ถาใคร ๆ มาไดความไมเปนไปแหง
สังขารทั้งหลายไซร, คือ ธรรมชาตนี้ใด ธรรมเปนที่ระงับแหงสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิ
ทั้งปวง ธรรมเปนที่สนิ้ แหงตัณหา ธรรมเปนที่คลายยอม ธรรมเปนที่เงียบหาย ธรรมเปนที่ดับ ธรรมชาต
นั้นเปนของระงับแลว ธรรมชาตนัน้ เปนของประณีต ดังนี.้ จิตนีข้ องบุคคลนั้น ยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส
ยอมราเริง ในความไมเปนไปแหงสังขารทัง้ หลายวา 'ความออกไปจากภพทั้งสาม อันเราไดเฉพาะแลว'
ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร บุรุษผูเสียหายแลว หลีกไปสูตางประเทศแลว เห็นหนทางที่นาํ ออกแลว ยอม
แลนไป ยอมพอใจ ยอมราเริงในหนทางนั้นวา 'หนทางเปนทีน่ ําออกจากความพินาศ อันเราไดเฉพาะ
แลว' ฉะนี้ ฉันใด, จิตของบุคคลผูเห็นภัยในความเปนไปแหงสังขารทั้งหลายเปนปกติ ยอมแลนไป ยอม
เลื่อมใส ยอมราเริง ในความไมเปนไปแหงสังขารทั้งหลายวา 'ความออกไปจากภพทัง้ สามอันเราได
เฉพาะแลว'ฉะนี้ ฉะนัน้ . บุคคลนั้น ประมวลมา แสวงหาใหเจริญกระทําใหมาก ซึ่งหนทางเพื่อความไม
เปนไปแหงสังขารทั้งหลายอยู, สติวิริยะและปติของบุคคลนั้นยอมตั้งมั่น เพื่อความไมเปนไปแหงสังขาร
ทั้งหลายนัน้ . เมื่อบุคคลนั้นกระทําในใจซึ่งจิตนั้นเนือง ๆ จิตก็กาวลวงความเปนไปแหงสังขารทั้งหลาย
เสีย หยั่งลงยังความไมเปนไปแหงสังขารทัง้ หลาย;ขอถวายพระพร บุคคลผูถึงความไมเปนไปแหง
สังขารทั้งหลายแลว บัณฑิตยอมกลาววา 'เปนผูปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซึ่งนิพพาน' ฉะนี.้ "
ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจาสมอยางนัน้ , ขาพเจายอม
รับรองอยางนั้น.

