๗. ภควโต ราชปญหา ๕๖
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราเปนพราหมณควรเพื่อยาจกจะพึงขอ' ดังนี้. และตรัสอีกวา 'ดูกอน เสละ เรา
เปนพระราชา' ดังนี้. พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราเปนพราหมณ ควรเพื่ออันยาจกจะพึงขอ' ดังนี้, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอน เสละ เราเปนพระราชา'
ดังนี้ นั้นผิด. ถาวา พระตถาคตตรัสแลววา 'ดูกอน เสละ เราเปนพระราชา' ดังนี้, ถาอยางนัน้ คําที่วา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราเปนพราหมณควรเพื่ออันยาจกจะพึงขอ' ดังนี้ แมนนั้ ก็ผิด. ก็พระตถาคตพึง
เปนกษัตริยบาง พึงเปนพราหมณบาง, ในชาติเดียวเปนไดสองวรรณะ ยอมไมม.ี ปญหาแมนี้สองเงื่อน
มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงภาสิตแลววา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราเปนพราหมณควรเพื่ออันยาจกจะพึงขอ' ดังนี้. และตรัสอีกวา 'ดูกอน เสละ
เราเปนพระราชา' ดังนี้. พระตถาคตเปนพราหมณดวย เปนพระมหากษัตริยดว ย เพราะเหตุไร เหตุใน
ขอนัน้ มีอยู. "
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตเปนพราหมณดวย เปนพระมหากษัตริยดวย เพราะเหตุ
ไร? เหตุนั้นเปนอยางไรเลา?"
ถ. "ขอถวายพระพร ธรรมทั้งหลายที่เปนบาป เปนอกุศลทั้งปวง อันพระตถาคตลอยเสียแลว
ละเสียแลว ไปปราศแลว ถึงความฉิบหายแลว อันพระตถาคตเลิกถอนแลว สิ้นไปแลว ถึงความสิ้นไป
แลว ดับไปแลว เขาไประงับแลว, เพราะฉะนัน้ พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววา เปนพราหมณ.
ธรรมดาวาพราหมณ ลวงแลวซึ่งทางแหงความสงสัย เปนความสงสัยมีสวนมิใชอนั เดียว, แมพระผูมี
พระภาคเจาลวงแลวซึ่งความสงสัย ทางแหงความสงสัยมีสวนมิใชอันเดียว, เพราะเหตุนั้น พระตถาคต
อันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณ ออกแลวจากภพและคติและกําเนิดทัง้ ปวง
พนวิเศษแลวจากมลทินและละออง เปนผูไมมีสหาย, แมพระผูมีพระภาคเจา ออกไปแลวจากภพและ
คติและกําเนิดทั้งปวงพนวิเศษแลวจากมลทินและละออง คือ กิเลส เปนผูไมมีสหาย, เพราะเหตุนั้น
พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณเปนผูเลิศประเสริฐสุด นา
เลือกสรร บวร มีธรรมเปนเครื่องอยูดังทิพยมาก, แมพระมีพระภาคเจาเปนผูเลิศประเสริฐสุด นา
เลือกสรร บวร มีธรรมเปนเครื่องอยูดังทิพยมาก, แมเพราะเหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววา
เปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณเปนผูท รงไวซึ่งความเรียน และใหผูอื่นเรียน และการให และการรับ
และความทรมาน และความสํารวม และความนิยม และความสั่งสอนมีแตปางกอน และประเวณีใน

วงศ, แมพระผูมีพระภาคเจาผูทรงไวซึ่งความเรียน และใหผูอื่นเรียน และการให และการรับ และความ
ทรมาน และความสํารวม และความนิยม และความสั่งสอน และประเวณีในวงศ เปนอาจิณของ
พระพุทธเจาแตปางกอน, แมเพราะเหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ ธรรมดา
วาพราหมณเปนผูเพงดวยสุขวิหารอันประเสริฐและฌาน, แมพระผูมีพระภาคเจาเปนผูเพงดวยสุข
วิหารอันประเสริฐและฌาน, แมเพราะเหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ.
ธรรมดาวาพราหมณยอมรูความเปนไปแหงอภิชาติและความเที่ยวไปเนือง ๆ ในภพนอยและภพใหญ
และคติทั้งปวง, แมพระผูมีพระภาคเจา ยอมรูความเปนไปแหงอภิชาติ และความทองไปเนือง ๆ ในภพ
นอยและภพใหญ และคติทงั้ ปวง. แมเพราะเหตุนนั้ พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ.
ขอถวายพระพร ชื่อวาพราหมณ ดังนี้ ของพระผูมีพระภาคเจานั่น ไมใชพระนามอันมารดา
กระทํา ไมใชพระนามอันบิดากระทํา ไมใชพระนามอันพีน่ องชายกระทํา มิใชพระนามอันพี่นองหญิง
กระทํา มิใชพระนามอันมิตรและอมาตยทั้งหลายกระทํา มิใชพระนามอันญาติสาโลหิตกระทํา มิใชพระ
นามอันสมณะและ
พราหมณทั้งหลายกระทํา ไมใชพระนามอันเทวดาทั้งหลายกระทําแลว. พระนามนัน้ มีในที่สุดแหง
วิโมกข เปนพระนามของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูตรัสรูแลว, พระนามวา พราหมณ ดังนี้ นั้นเปน
สัจฉิกาบัญญัติเพราะเหตุมาตรวาไดเฉพาะแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นพรอมแลว พรอมดวยอันขจัดมาร
และเสนาแหงมาร ลอยแลวซึ่งธรรมทั้งหลายเปนบาปเปนอกุศล เปนอดีตอนาคตปจจุบัน ไดเฉพาะ
สัพพัญุตญาณที่โคนแหงไมโพธิทีเดียว. เพราะเหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาเปน
พราหมณ."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคต อันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพระราชา เพราะเหตุไร
เลา?"
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งใหทําความเปนพระราชาสั่งสอนโลก บุคคลผูนั้นชื่อ
พระราชา, แมพระผูมีพระภาคเจาใหทาํ ความเปนพระราชาโดยธรรมในหมืน่ แหงโลกธาตุ สั่งสอนโลก
กับทั้งเทวดากับทั้งมารกับทัง้ พรหม หมูสัตวกับทั้งสมณะและพราหมณ, เพราะเหตุนั้น พระตถาคตอัน
บัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. ธรรมเนียมพระราชา ยอมครอบงําหมูชนและมนุษยทั้งหลายทั้งปวง ยัง
หมูแ หงญาติใหเพลิดเพลิน ยังหมูแ หงบุคคลมิใชมิตรใหโศกเศรายกขึน้ ซึ่งเศวตฉัตรอันขาวปราศจาก
มลทิน มีคนั เปนสาระมัน่ ประดับแลวดวยรอยแหงซี่ไมพรอง นําไปซึ่งยศและสิริใหญ ๆ, แมพระผูมีพระ
ภาคเจายังมารและเสนาแหงมาร ผูปฏิบัติผิดแลวใหโศกเศรา ยังเทพดาและมนุษยทงั้ หลายผูปฏิบตั ิ
ชอบแลวใหเพลิดเพลิน ยกเศวตฉัตรอันขาวและปราศจากมลทิน คือ วิมุตติเลิศประเสริฐ มีคันเปน
สาระมั่น คือ ขันตี ประดับแลวดวยซี่รอยหนึ่ง คือ ญาณอันประเสริฐ นํายศและสิริใหญๆ ในหมืน่ แหง

โลกธาตุ, แมเพราะเหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. ธรรมเนียมพระราชาตองเปน
ที่ควรถวายบังคมของชนผูเขาไปใกลแลว และถึงพรอมแลวทั้งหลายมาก, แมพระผูมีพระภาคเจา เปน
ผูควรไหวยิ่งของเทพดาและมนุษยผูเขาไปใกลแลว และถึงพรอมแลวทั้งหลายมาก, แมเพราะเหตุนั้น
พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาวาพระราชา. ธรรมเนียมพระราชาเลื่อมใสแกบุคคลผูใดผูหนึ่งซึ่งทําให
พอพระหฤทัย จึงพระราชทานพร อันบุคคลนั้นปรารถนาแลว ใหเอิบอิ่มตามประสงค, แมพระผูมพี ระ
ภาคเจาเลื่อมใสแลวแกบุคคลผูใดผูหนึ่ง ซึ่งใหทรงยินดีดวยกายดวยวาจาดวยใจ ประทานความพน
จากทุกขทั้งปวง เปนพระไมมีพรอื่นจะยิ่งกวาอันบุคคลนั้นปรารถนาแลว ใหเอิบอิ่มตามความใครอัน
ประเสริฐไมเหลือ, แมเพราะเหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. ธรรมเนียม
พระราชายอมติเตียนบุคคลลวงพระอาณาใหเสื่อม ยอมกําจัดผูลว งซึ่งอาญานัน้ , ผูลวงอาณาใน
ศาสนาอันประเสริฐ แมของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูอันบัณฑิตดูหมิน่ ดูแคลนแลว ติเตียนแลวโดย
ความเปนอลัชชี และเปนผูเกอ เวนไปจากศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธเจาผูชนะแลว, แมเพราะ
เหตุนั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. อนึ่ง ธรรมเนียมพระราชา แสดงธรรมและ
อธรรมดวยความสั่งสอน ประเวณีของพระมหากษัตริยท งั้ หลาย ผูสถิตในธรรมแตปางกอนแลว จึงให
กระทําความเปนพระราชาโดยธรรม อันชนและมนุษยทงั้ หลายทะเยอทะยานรักใคร ปรารถนาแลวยอม
สถาปนาวงศแหงตระกูลของพระราชาไวยนื นาน ดวยกําลังแหงคุณแหงธรรม, แมพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมและอธรรมดวยพร่ําสั่งสอน ประเวณีของสยัมภูพุทธเจาทั้งหลายแตปางกอนเมื่อสั่งสอน
โลกโดยธรรม อันเทพดาและมนุษยทั้งหลายทะเยอทะยานรักใครปรารถนาแลว ยังศาสนาใหเปนไปสิ้น
กาลนาน ดวยกําลังแหงคุณแหงธรรม แมเพราะเหตุนั้น พระตถาคตอัน
บัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. พระตถาคตพึงเปนพราหมณบาง พึงเปนพระราชาบาง ดวยเหตุใด เหตุ
นั้น มีประการมิใชอยางเดียว ดวยประการฉะนี.้ ภิกษุผฉู ลาดดวยดี แมจะพรรณนาไปตลอดกัลปหนึ่ง
พึงยังเหตุนั้นใหถึงพรอม คือใหจบไมได, ประโยชนอะไรดวยกลาวเหตุมากเกินบรมบพิตรพึงรับเหตุที่
อาตมภาพยอพอสมควร."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม
อยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

