๕. สิวิราชจักขุทานปญหาที่ ๕
ร. "พระผูเปนเจา ทานทั้งหลายกลาวแลวอยางนีว้ า 'จักษุทั้งหลายอันพระเจาสิวิราชได
พระราชทานแลวแกยาจก, ทิพยจักษุทั้งหลายเกิดขึน้ แลวใหมแกพระเจาสิวิราชนัน้ เมื่อเปนบุคคล
บอด.' คําแมนนั้ กับทั้งกากเปนไปดวยนิคคหะ เปนไปกับดวยโทษ. คําทานกลาวไวแลวในสูตรวา
'ความเกิดขึน้ แหงทิพยจักษุ ไมมีในสิ่งที่มใิ ชวัตถุมีเหตุอันถอนขึน้ มิไดมีเหตุ.' ถาจักษุทั้งหลายอันพระ
เจาสิวิราชไดพระราชทานแลวแกยาจก, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ทิพยจักษุทั้งหลายเกิดขึ้นแลวใหม' นัน้
ผิด. ถาทิพยจักษุทั้งหลายเกิดขึ้นแลวไซร, ถาอยางนั้น แมคําทีว่ า 'จักษุทั้งหลายอันพระเจาสิวิราช
พระราชทานแลวแกยาจก' นั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้ มีเงื่อนสอง มีขอดยิ่งแมกวาขอดโดยปกติ, มีความฟน
เฝอยิ่งแมกวาฟนเฝอโดยปกติ, เปนชัฏยิ่งแมวาชัฏโดยปกติ, ปญหานัน้ มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผู
เปนเจาจงยังฉันทะใหเกิดยิ่งในปญหานัน้ เพื่อความขยาย เพื่อความขมปรัปปวาททัง้ หลายเสีย."
ถ. "ขอถวายพระพร จักษุทั้งหลายอันพระเจาสิวิราชพระราชทานแลวแกยาจก, พระองคอยา
ยังความสงสัยใหเกิดขึ้นในขอนั้นเลย; อนึ่ง จักษุทั้งหลายเปนทิพยเกิดขึ้นแลวใหม, พระองคอยายัง
ความสงสัยใหเกิดในขอแมนนั้ ."
ร. "เออก็ ความเกิดขึ้นแหงทิพยจักษุ ในสิ่งที่มีเหตุอันถอนขึน้ แลว ในสิง่ ที่ไมมีเหตุ ไมมีวัตถุ
หรือ พระผูเปนเจา."
ถ. "หามิได ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจา สิ่งไรเปนเหตุในเรื่องนี้เลา ทิพยจักษุจะเกิดขึ้นในสิ่งมีเหตุอันถอนขึน้ แลว ไม
มีเหตุ ไมมีวัตถุ ดวยเหตุไรเลา ? พระผูเปนเจาจงใหขา พเจาทราบชัดในเรื่องนี้โดยเหตุกอน."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูกลาวคําจริงทัง้ หลาย ยอมกระทําสัจจกิริยาดวยคําสัตยใด คํา
สัตยนั้นมีอยูในโลกหรือไม ขอถวายพระพร."
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา ธรรมดาคําสัตยยอมมีในโลก, ผูกลาวคําสัตยทั้งหลาย ทําสัจจกิริยาดวย
คําสัตยใหฝนตก ใหไฟดับ กําจัดยาพิษ ยอมกระทํากิจที่จะพึงกระทําตาง ๆ แมอยางอื่นบาง."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ทิพยจักษุทั้งหลายเกิดขึน้ แลวแดพระเจาสิวิราชดวย
กําลังสัจจะ' นี้ ยอมชอบ ยอมสม, ทิพยจักษุยอมเกิดขึน้ ในสิ่งไมมวี ัตถุนั้น ดวยกําลังแหงสัจจะ, สัจจะ
นั่นเทียว เปนวัตถุเพื่อความเกิดทิพยจักษุ ในสิ่งที่ไมมีวัตถุนนั้ .
ขอถวายพระพร ผูสําเร็จสัจจเหลาใดเหลาหนึ่ง พร่ําขับคําสัตววา 'เมฆใหญจงใหฝนตก' ดังนี้,
เมฆใหญใหฝนตกพรอมดวยความพร่ําขับคําสัตยของผูสําเร็จสัจจะเหลานั้น; เออก็ มหาเมฆใหฝนตก
ดวยเหตุใด เหตุนั้น เปนเหตุแหงฝนสะสมอยูแลว มีในอากาศหรือ ขอถวายพระพร."

ร. "หามิได สัจจะนัน่ เทียวเปนเหตุ ณ อากาศนั้น เพื่อความทีม่ หาเมฆจะกระทําฝนใหตก พระผู
เปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนั้นฉันใด, เหตุโดยปกติของความที่ทิพยจักษุจะเกิดขึ้นนั้นไมมี, สัจจะ
นั่นเทียว เปนวัตถุเพื่อความที่ทิพยจักษุเกิดขึ้นในสิ่งที่ไมมีวัตถุ ก็ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง ผูสําเร็จสัจจะพวกใดพวกหนึ่งพร่ําขับคําสัตยดวยตัง้ ใจวา 'กอง
ไฟใหญที่โพลงชัชวาลอยูแ ลว จงกลับคืนดับไป' ดังนี้, กองไฟใหญที่โพลงชัชวาลแลว กลับคืนดับไปโดย
ขณะหนึ่ง พรอมดวยความพร่ําขับคําสัตยของผูสําเร็จสัจจะเหลานัน้ , เออก็ กองไฟใหญที่โพลงชัชวาล
แลวกลับคืนดับไปโดยขณะหนึ่งโดยเหตุใด เหตุนั้น เปนเหตุสะสมอยูในกองไฟใหญที่โพลงชัชวาลแลว
นั้น มีอยูห รือ ขอถวายพระ."
ร. "หามิได สัจจะนัน่ เทียว เปนวัตถุในสิ่งทีไ่ มมีวัตถุ เพื่อความที่กองไฟใหญโพลงชัชวาลแลว
นั้นจะกลับคืนดับไป."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนั้นฉันใด, เหตุโดยปกติของความที่ทิพยจักษุจะเกิดขึ้นนั้นไมมี, สัจจะ
นั่นเที่ยวเปนวัตถุในทีไ่ มมวี ตั ถุ เพื่อความที่ทิพยจักษุจะเกิดขึ้น ฉันนัน้ นั่นเที่ยวแล.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง ผูสําเร็จสัจจะเหลาใดเหลาหนึ่ง พร่ําขับคําสัตยดวยตั้งใจวา 'พิษ
แรงกลา จงกลายเปนยาไป,' พิษแรงกลากลายเปนยาไปโดยขณะหนึ่ง พรอมดวยความพร่ําขับคําสัตย
ของผูสําเร็จสัจจะเหลานัน้ , เออก็ พิษอันแรงกลากลายเปนยาไปโดยขณะหนึ่งดวยเหตุอันใด เหตุนั้น
เปนเหตุสะสมในพิษอันแรงกลานัน้ มีอยูหรือ ขอถวายพระพร."
ร. "หามิได พระผูเปนเจา สัจจะนัน่ เทียว เปนเหตุในสิ่งที่ไมมีเหตุนั้น เพื่อความกําจัดคืนพิษแรง
กลาโดยขณะ."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใดล สัจจะนั่นเทียว เวนเหตุโดยปกติ เปนวัตถุในขอนี้ เพื่อความที่
ทิพยจักษุจะเกิดขึน้ ฉันนัน้ โดยแท.
ขอถวายพระพร วัตถุอื่นเพื่อความแทงตลอดอริยสัจจะทั้งหลาย แมสี่ไมม,ี การกบุคคล
ทั้งหลาย กระทําสัจจะใหเปนวัตถุ แทงตลอดตรัสรูอริยสัจจะทั้งหลายสี่ประการ.
ขอถวายพระพร มีพระเจาจีนราชอยูในจีนวิสัย พระองคใครจะทรงกระทําพลีกรรมในทะเล
ใหญ ทรงกระทําสัจจะกิริยาแลวเสด็จเขาไปในภายในมหาสมุทรโยชนหนึ่ง โดยรถเทียมแลวดวย
ราชสีหสี่เดือนเสด็จครั้งหนึ่ง ๆ, หวงแหงน้ําใหญขา งหนาแหงศีรษะรถของพระเจาจีนราชนัน้ เทอกลับ,
เมื่อพระองคเสด็จออกแลว หวงแหงมหาวารีทวมเต็มที่ดังเกา, เออก็ มหาสมุทรนัน้ อันโลกแมกับทัง้
เทพดาและมนุษยอาจใหเทอกลับไดหรือ ขอถวายพระ."

ร. "น้ําในสระนอย ๆ อันโลกแมทั้งเทพดาและมนุษยไมอาจเพื่อจะใหเทอกลับได ดวยกําลังแหง
กายปกติเลย, จะปวยกลาวอะไรถึงความกระทําน้ําในมหาสมุทรใหเทอกลับเลา พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร เพราะเหตุแมนี้ พระองคพึงทรงทราบกําลังของสัจจะ, สถานใด ที่ใคร ๆ
จะพึงถึงดวยสัจจะไมได สถานนัน้ ยอมไมมี ขอถวายพระพร.
อนึ่ง พระเจาอโศกราชในเมืองปาฏลิบุตร อันชาวนิคมและชาวชนบท และอมาตยนอยและราช
ภัฏหมูพลและมหาอมาตยทงั้ หลาย แวดลอมเปนราชบริวาร ทอดพระเนตรเห็นแมนา้ํ คงคาสมบูรณ
ดวยน้าํ ใหมเต็มเสมอขอบ เต็มเปยมไหลไปอยู จึงตรัสกะอมาตยทั้งหลายอยางนี้วา 'พนาย ผูใดใคร ๆ
ซึ่งสามารถจะยังคงคาใหญนี้ใหไหลกลับทวนกระแสได มีหรือไม.'
อมาตยทั้งหลายกราบทูลวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม ขอซึ่งจะกระทําคงคาใหญนี้ให
ไหลกลับทวนกระแสนั้น ยากที่ใคร ๆ จะกระทําได.
นางคณิกาชื่อวาพินทุมดี ยืนอยูริมฝงแมน้ําคงคานัน้ นัน่ เที่ยว ไดฟงแลววา 'ไดยนิ วา
พระมหากษัตริยตรัสแลวอยางนี้วา 'ใคร ๆ อาจเพื่อจะยังแมน้ําคงคาใหญนี้ใหไหลกลับทวนกระแสได
หรือไม.' นางพินทุมดีนนั้ กลาวอยางนี้วา 'ขาพเจานัน่ เทียว เปนนางคณิกา อาศัยซึ่งรูปเปนอยู มีการ
เลี้ยงชีพดวยกรรมอันเลว ในเมืองปาฏลิบุตรนี้, พระมหากษัตริยจงทอดพระเนตรสัจจกิริยาของขาพเจา
กอน.' พระมหากษัตริยจงทอดพระเนตรสัจจกิริยาของขาพเจากอน.' ลําดับนัน้ นางพินทุมดีนนั้ ได
กระทําสัจจกิรยิ าแลว. เมื่อประชุมแหงชนหมูใหญเห็นอยู คงคาใหญนั้นปวนไหลกลับทวนกระแสโดย
ขณะพรอมดวยสัจจกิริยาของนางพินทุมดีนั้น.
ลําดับนัน้ พระเจาอโศกราชไดทรงฟงเสียงพิลึกกึกกอง อันกําลังแหงคลืน่ ในวังวนใหเกิดแลวใน
คงคาใหญ จึงมีความพิศวง เกิดอัศจรรยขึ้นในพระหฤทัย ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา 'พนาย คงคา
ใหญนไี้ หลทวนกระแสไดเพราะเหตุไร?'
อมาตยทั้งหลายกราบทูลวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม นางคณิกาชื่อ พินทุมดี ไดฟงพระ
ราชโองการของพระองคแลว ไดกระทําสัจจกิริยา, คงคาใหญไหลขึน้ ไปในเบื้องบน ดวยสัจจกิริยาของ
นางพินทุมดีนนั้ .'
ลําดับนัน้ พระเจาอโศกราชสลดพระหฤทัย รีบเสด็จไปเอง แลวจึงตรัสถามนางคณิกานั้นวา
'นางสาวใช ไดยินวา แมน้ําคงคานี้เจาใหไหลทวนกระแสแลวดวยสัจจกิริยาของเจา จริงหรือ?
นางพินทุมดีทลู วา 'พระพุทธเจาขา คงคาใหญนไี้ หลทวนกระแสดวยสัจจกิริยาของหมอมฉัน'
พระเจาอโศกราชตรัสถามวา 'อะไรเปนกําลังของเจาในสัจจกิริยานั้น, หรือใครที่ไมใชบาจะ
เชื่อถือคําของเจา, เจากระทําแมนา้ํ คงคาใหญนี้ใหไหลทวนกระแสดวยกําลังอะไร?'

นางพินทุมดีทลู วา 'หมอมฉันกระทําคงคาใหญนี้ใหไหลทวนกระแสแลวดวยกําลังแหงสัจจะ
พระพุทธเจาขา.'
พระเจาอโศกราชตรัสวา 'กําลังแหงสัจจะอะไร จะมีแกเจาผูเปนโจร เปนหญิงนักเลง ไมมีสติ มี
หิริอันขาดแลว เปนหญิงลามกทําลายแดนเสียแลว ลวงเกินปลนชนตาบอด.'
นางพินทุมดีกราบทูลวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม หมอมฉันเปนหญิงเชนนั้นจริง, หมอม
ฉันจะปรารถนา พึงเปลี่ยนโลกแมกับทั้งเทพดา ดวยสัจจกิริยาอันใด, สัจจกิริยานั้นของหมอมฉันแม
เชนนั้นมีอยู. '
พระเจาอโศกราชตรัสถามวา 'สัจจกิริยานัน้ เปนอยางไรเลา ? เชิญเจาเลาใหเราฟง.'
นางพินทุมดีทลู วา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม บุรษุ ใด เปนกษัตริย หรือเปนพราหมณ หรือ
เปนเวศย หรือเปนศูทร หรือเปนบุรษุ อื่นใคร ๆ ใหทรัพยแกหมอมฉัน หมอมฉันบํารุงบุรุษทั้งหลาย
เหลานั้นเสมอกันเปนอยางเดียว, ความแปลกวา กษัตริยไมมี ความดูหมิ่นวาศูทรไมมี, หมอมฉันพน
จากความเอ็นดูและปฏิฆะ บําเรอบุรุษผูเปนเจาของแหงทรัพย, หมอมฉันทําคงคาใหญนี้ใหไหลทวน
กระแส แลวดวยสัจจกิรยิ าใด, สัจจกิริยานีเ้ ปนสัจจะของหมอมฉัน' ดังนี.้
ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายผูตั้งอยูในสัจจะแลว ซึ่งจะไมไดประโยชนหนอยหนึ่ง หามิได ดวย
ประการฉะนี.้ พระเจาสิวิราชไดพระราชทานจักษุทั้งหลายแกยาจกดวย ทิพยจักษุทงั้ หลายเกิดขึน้ ดวย,
ก็แหละ ความที่ทิพยจักษุเกิดขึ้นนั้น เกิดขึน้ เพราะสัจจกิริยา. ก็คําอันใดที่ทา นกลาวไวในพระสูตรวา
'ครั้นเมื่อมังสจักษุฉิบหายแลว ความที่ทิพยจักษุจะเกิดขึน้ ในสถานไมมีเหตุ ไมมีวัตถุ' ดังนี้ คํานั้นทาน
หมายเอาจักษุสําเร็จแลวดวยภาวนากลาวแลว ขอถวายพระพร. บรมบพิตรจงทรงจําไวซึ่งความขอนี้
ดวยประการอยางนี"้ ดังนี้.
ร. "ดีละ พระผูเปนเจา ปญหาพระผูเปนเจาแกดีแลว, นิคคหธรรมพระผูเปนเจาแสดงออกดี
แลว, ปรับปวาททั้งหลาย พระผูเปนเจาย่ํายีแลว, ขอวิสชนาปญหาของพระผูเปนเจานี้ สมอยางนั้น,
ขาพเจารับรองอยางนั้น."

