๘. สัพพัญุตปตตปญหา ๘
พระเจามิลินทตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมทั้งปวงแลว
จึงบรรลุความเปฯพระสัพพัญูหรือวาละอกุศลธรรมเปนสาวะเศษมีสว นเหลือ บรรลุความเปนพระ
สัพพัญู?"
พระนาคเสนเถระถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาทรงละอกุศลทั้งปวง
แลว จึงบรรลุความเปนพระสัพพัญูอกุศลเปนสวนเหลือของพระผูมีพระภาคเจามิไดม.ี "
ร. "พระผูเปนเจา ทุกขเวทนาเคยเกิดขึ้นแลวในพระกายของพระตถาคตหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร เคยเกิดขึ้น พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาอันสะเก็ดศิลากระทบแลวที่
เมืองราชคฤห ประชวรลงพระโลหิตเกิดขึน้ แลว เมื่อพระกายหนาขึ้นหนักแลว หมอชีวกเชิญใหเสวย
พระโอสถรุน เมื่อประชวรลมเกิดขึ้นแลว พระเถระผูอุปฐากแสวงหาน้าํ รอนถวาย."
ร. "พระผูเปนเจา ถาพระตถาคตทรงละอกุศลทั้งปวงแลว จึงบรรลุความเปนพระสัพพัญู, ถา
อยางนัน้ คําทีว่ า 'พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาอันสะเก็ดศิลากระทบแลว ประชวรลงพระโลหิต
เกิดขึ้นแลว' นั้นผิด. ถาพระบาทของพระตถาตอันสะเก็ดศิลากระทบแลวประชวรลงพระโลหิตเกิดขึ้น
แลว ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระตถาคตทรงละอกุศลทั้งปวงแลว จึงบรรลุความเปนพระสัพพัญญ' ดังนี้
แมนั้นก็ผิด. ความเสวยเวทนาซึ่งจะเวนแลวจากกรรมมิไดม,ี ความเสวยเวทนาทั้งปวงนั้น มีกรรมเปน
มูลที่ตั้ง, บุคคลยอมเสวยเวทนาเพราะกรรมนั่นเทียว, ปญหาแมนี้มีเงื่อนสอง มาถึงพระผูเปนเจาแลว,
พระผูเปนเจาพึงขยายปญหานัน้ ใหแจมแจง."
ถ. "ขอถวายพระพร เวทนา ความเสวยอารมณทั้งปวงนัน้ จะมีกรรมเปนมูลเปนที่ตงั้ ก็หาไม.
เวทนาความเสวยอารมณทงั้ หลายยอมเกิดขึ้นดวยเหตุแปดประการ สัตวเปนอันมากยอมเสวยเวทนา
ทั้งหลายดวยเหตุไรเลา. เวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นดวยเหตุทั้งหลายแปดเปนไฉน? ในกายนี้ เวทนา
ทั้งหลายบางเหลามีลมเปนสมุฏฐานเกิดขึน้ บาง, เวทนาทั้งหลายบางเหลามีดีเปนสมุฏฐานเกิดขึน้ บาง,
เวทนาทั้งหลายบางเหลามีเสมหะเปนสมุฏฐานเกิดขึน้ บาง, เวทนาทัง้ หลายบางเหลามีสันนิบาตเปน
เหตุเกิดขึ้นบาง, เวทนาทั้งหลายบางเหลาเกิดแตความเปลี่ยนฤดูเกิดขึ้นบาง, เวทนาทั้งหลายบางเหลา
เกิดแตการบริหารอิริยาบถไมเสมอเกิดขึ้นบาง, เวทนาทัง้ หลายบางเหลามีความเพียรเปนเหตุเกิดขึ้น
บาง, เวทนาทัง้ หลายบางเหลาเปนกรรมวิปากชาเกิดขึ้นบาง. สัตวเปนอันมากยอมเสวยเวทนา
ทั้งหลาย ดวยเหตุทั้งหลายแปดประการเหลานีแ้ ล. ในสัตวทั้งหลายเหลานั้น สัตวทั้งหลายเหลาใดนั้น
อางกรรม สัตวทั้งหลายเหลานีน้ ั้นยอมคานเหตุเสีย, คํานั้นของสัตวทงั้ หลายเหลานัน้ ผิด."

ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เวทนาทีม่ ีลมเปนสมุฏฐานอันใดก็ดี ที่มีเสมหะเปนสมุฏฐานอันใดก็
ดี ที่มีสันนิบาตเปนเหตุอันใดก็ดี ที่มีสันนิบาตเปนเหตุอันใดก็ดี ที่เกิดแตความเปลี่ยนฤดูอันใดก็ดี ที่
เกิดแตการบริหารไมเสมออันใดก็ดี ที่มีความเพียรเปนเหตุเหตุอันใดก็ดี, เวทนาทั้งปวงเหลานัน้ ลวนมี
กรรมเปนสมุฏฐานทั้งสิ้น เวทนาทั้งปวงเหลานัน้ ยอมเกิดเพราะกรรมอยางเดียว."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอาพาธทั้งหลายเหลานัน้ แมทั้งปวง พึงเปนอาพาธมีกรรมเปนสมุฏฐาน
อยางเดียว, ลักษณะทั้งหลายของอาพาธเหลานั้นไมพึงมีโดยสวน.
ขอถวายพระพร ลมเมื่อกําเริบ ยอมกําเริบดวยเหตุสิบอยาง คือ ดวยหนาวหนักหนึง่ ดวยรอน
หนักหนึ่ง ดวยความอยากขาวหนึ่ง ดวยความระหายน้ําหนึ่ง ดวยความบริโภคมากหนึ่ง ดวยความยืน
นานนักหนึ่ง ดวยความเพียรเหลือเกินหนึ่ง ดวยความวิ่งมากหนึ่ง ดวยอุปกกมะความเพียรของตนบาง
ของผูอื่นบางหนึ่ง ดวยกรรมวิบากหนึ่ง; ในอาพาธทั้งหลายเหลานั้น อาพาธเกาอยางเหลาใดนั้น
อาพาธเหลานั้นเกิดขึ้นแลวในอดีตก็หาไม จะเกิดขึ้นในอนาคนก็หาไม ยอมเกิดขึ้นในภพปจจุบัน,
เพราะเหตุนั้น อาพาธทั้งหลายเหลานัน้ บัณฑิตไมพึงกลาววา "เวทยาทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเปนแดน
เกิดพรอม." น้ําดีเมื่อจะกําเริบยอมกําเริบดวยเหตุสามอยาง คือ: ดวยหนาวหนักหนึ่ง ดวยรอนหนักหนึ่ง
ดวยบริโภคไมเสมอหนึ่ง. เสมหะเมื่อจะกําเริบ ยอมกําเริบดวยเหตุสามอยาง คือ: ดวยหนาหนักหนึ่ง
รอนหนักหนึ่ง ดวยขาวและน้ําหนึ่ง. ลมอันใดก็ดี น้ําดีอันใดก็ดี เสมหะอันใดก็ดี สามอยางนี้ กําเริบแลว
ดวยปจจัยเครื่องกําเริบทั้งหลายเหลานั้น ๆ เปนของเจือกัน พาเวทนาของตน ๆ มา. เวทนาที่เกิดแต
ความเปลี่ยนฤดู ยอมเกิดขึ้นดวยความเปลี่ยนฤดู, เวทนาที่เกิดแตความบริหารไมเสมอ ยอมเกิดขึ้น
ดวยความบริหารอิริยาบถไมเสมอ, เวทนาที่มีความเพียรเปนปจจัย เปนกิริยาก็มี เปนกรรมวิบากก็มี,
เวทนาที่เกิดแตกรรมวิบากยอมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ตนกระทําแลวในกาลกอน. เวทนาที่เกิดแต
กรรมวิบากนอย เวทนานอกนั้นมากกวาดวยประการฉะนี.้ ชนพาลทั้งหลายยอมแลนลวงไปในเวทนา
นั้นวา 'เวทนาทั้งปวงเกิดแตกรรมวิบากอยางเดียว,' กรรมนั้นอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําความ
กําหนดเวนจากพุทธญาณ. ก็พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาอันสะเก็ดศิลากระทบแลวดวยเหตุใด
ดวยเหตุนั้น เวทนานัน้ จะเปนเวทนามีลมเปนสมุฏฐานก็ไมใช มีดีเปนสมุฏฐานก็ไมใช มีเสมหะเปน
สมุฏฐานก็ไมใช มีสันนิบาตคือ ประชุมธาตุสี่เปนปจจัยก็ไมใช จะเปนเวทนาเกิดแตความเปลี่ยนฤดูก็
ไมใช จะเปนเวทนาเกิดแตการบริหารอิริยาบถไมเสมอก็ไมใช จะเปนเวทนาเกิดแตกรรมวิบากก็ไมใช
เวทนานัน้ เปนเวทนามีอุปก กมะความเพียรของผูอื่นเปนปจจัยนัน่ เทียว. จริงอยู เทวทัต ผูกอาฆาตใน
พระตถาคตหลายแสนชาติแลว. เทวทัตนัน้ หยิบศิลาหนักใหญปลอยแลวดวยคิดวา 'เราจักยิงศิลานี้ให
ตกเหนือกระหมอม' ดวยอาฆาตนัน้ . ครั้งนั้น ศิลาสองกอนอื่นมารับศิลานัน้ เสียแตยงั ไมทนั ถึงพระ
ตถาคตเลย, กะเทาะศิลาแตกเพราะกระทบที่ศิลานั้นแลว จึงตกลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา

จึงกระทําพระโลหิตใหหอขึน้ แลว. เวทนาของพระผูมีพระภาคเจาเกิดแลว แตกรรมวิบากบาง แตกริ ิยา
บาง, เวทนาอืน่ ยิ่งขึน้ ไปกวาเวทนานัน้ ยอมไมม.ี เหมือนพืชยอมไมเกิดพรอมเพราะความที่นาเปนของ
อันโทษประทุษรายแลวบาง เพราะความทีพ่ ืชเปนของซึ่งอันตรายประทุษรายแลวบาง ฉันใด, เวทนา
นั้นของพระผูมีพระภาคเจา จะเปนเวทนาเกิดแลว แตกรรมวิบากบาง แตกิริยาบางฉันนัน้ , เวทนาอืน่ ยิ่ง
ไปกวาเวทนานั้น ยอมไมมแี ดพระตถาคตเลย.
อีกนัยหนึ่ง โภชนะแปรไมเสมอ เพราะความที่ลําไสเปนของอันโทษประทุษรายแลวบาง เพราะ
ความที่อาหารเปนของอันโทษประทุษรายแลวบาง ฉันใด, เวทนานั้นของพระผูมีพระภาคเจา เปน
เวทนาเกิดแลวแตกรรมวิบากบาง แตกิริยาบาง ฉันนัน้ , เวทนาอืน่ ยิ่งขึน้ ไปกวาเวทนานัน้ ยอมไมมแี ด
พระผูมีพระภาคเจาเลยทีเดียว.
ขอถวายพระพร "เออก็ เวทนาที่เกิดแตกรรมวิบาก ยอมไมมแี ดพระผูมีพระภาคเจา, เวทนาที่
เกิดแตการบริหารไมเสมอ ยอมไมมแี ดพระผูมีพระภาคเจา, เวทนายอมเกิดขึ้นแดพระผูมีพระภารเจา
ดวยสมุฏฐานทั้งหลายนอกนั้น. ก็แหละ เวทนานั้นไมอาจเพื่อจะปลงพระผูมีพระภาคเจาจากพระชนม
ชีพได. เวทนาทั้งหลายเปนทีพ่ ึงใจและไมเปนที่พึงใจ งามและไมงาม ยอมตกลงในกายสําเร็จแลวดวย
มหาภูตทั้งสีน่ .ี้ ณ ที่นี้มกี อนดินอันใคร ๆ โยนขึ้นไปในอากาศ ยอมตกลงในแผนดินใหญ. กอนดินนัน้
ยอมตกลงในแผนดินใหญ เพราะกระทํากรรมอันใดอันหนึ่งไวแลวในกาลกอนบางหรือ ขอถวายพระ
พร."
ร. "หาไม พระผูเปนเจา มหาปฐวีพึงเสวยวิบากเปนกุศลและอกุศลดวยเหตุใด เหตุนั้น ยอมไม
มีแกแผนดินใหญ, พระผูเปนเจา กอนคนนั้นยอมตกลงในแผนดินใหญ ดวยเหตุเปนปจจุบนั ไมใช
กรรม."
ถ. "ขอถวายพระพร แผนดินใหญ อันใด พระตถาคตเจา บรมบพิตรพึงทรงเห็นวาเหมือน
แผนดินใหญ ฉะนัน้ , กอนดินตกลงในแผนดินใหญ โดยไมไดกระทํากรรมไวแลวในกาลกอน ฉันใด
สะเก็ดนั้นตกลงแลวที่พระบาทของพระตถาคตเจา โดยไมไดกระทํากรรมอันใดอันหนึ่งไวแลวในกาล
กอน ฉันนั้นนัน่ เทียวแล.
อนึ่ง ในโลกนี้ มนุษยทั้งหลายยอมทําลายแผนดินใหญดว ย ยอมขุดแผนดินใหญดวย; มนุษย
ทั้งหลายเหลานั้น ยอมทําลายแผนดินใหญดวย ยอมขุดแผนดินใหญดวย เพราะกรรมอันแผนดิน
กระทําไวแลวในกาลกอนบางหรือเปนไฉน?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ."ขอถวายพระพร สะเก็ดใดนั้น ที่ตกลงแลวที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา สะเก็ดนั้นจะ
ไดตกลงแลวทีพ่ ระบาทของพระผูมีพระภาคเจา เพราะกรรมที่ไดทรงกระทําไวแลวในกาลกอนหามิได

ฉันนั้นนัน่ เทียวแล. อาพาธมีความอาเจียนโลหิตเปนปจจัยแมใด ที่เกิดขึ้นแลวแดพระผูมีพระภาคเจา
อาพาธแมนนั้ จะไดเกิดขึน้ แลว เพราะกรรมทีไ่ ดทรงกระทําไวแลวในกาลกอน หามิได, อาพาธนัน้
เกิดขึ้นแลวโดยอาพาธมีสนั นิบาตเปนปจจัยอยางเดียว. อาพาธทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่มีในพระ
กายของพระผูมีพระภาคเจา เกิดขึ้นแลวอาพาธทั้งหลายเหลานัน้ จะเกิดขึน้ แลวเพราะกรรมหามิได,
สมุฏฐานทั้งหลายหกเหลานี้ อาพาธทั้งหลายเหลานั้นเกิดขึ้นแตสมุฏฐานอันใดอันหนึ่ง. พระผูมีพระ
ภาคเจาเปนเทพดาลวงเทพดา แมไดทรงภาสิตพุทธพจนนี้ ในเวยยากรณชื่อโมลิยสิวกา ดังดวงตรา
ประทับไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา ดูกอนสิวก ในกายนี้ เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมมีดีเปน
สมุฏฐาน ยอมเกิดขึ้นแล; ดูเกิดขึ้นดวยประการใด เวทนานัน้ ทานพึงรูแจงแมเองดวยประการนั้น,
ดูกอนสิวก ในกายนี้เวทนาทัง้ หลายบางเหลา แมี้ดีเปนสมุฏฐาน ยอมเกิดขึน้ อยางใดความรูแ จงอยาง
นั้นนั่นเปนสัจจะสมมติแมของโลกแล. ดูกอนสิวก ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น สมณะและพราหมณ
ทั้งหลายเหลาใดนั้น มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา 'บุรุษบุคคลนี้ ยอมเสวยเวทนาอันใดอันหนึ่ง
เปนสุขหรือเปนทุกข หรือไมใชทุกขไมใชสขุ เปนแตกลาง ๆ เวทนาทั้งปวงนั้น มีกรรมที่กระทําไวแลวใน
กาลกอนเปนเหตุ' ดังนี้, สมณะและพราหมณทั้งหลายเหลานั้น ก็สิ่งใดที่ตนรูแลวเอง ยอมแลนลวงสิ่ง
นั้นดวย, เพราะเหตุนั้น เราผูตถาคตยอมกลาววา 'ความเห็นของสมณะและพราหมณทั้งหลายเหลานั้น
ผิด.'ดูกอนสิวก ในกายนี้ เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมมีเสมหะเปนสมุฏฐานเกิดขึน้ ฯลฯ แมมีลมเปน
สมุฏฐานเกิดขึน้ ฯลฯ แมมีสันนิบาตเปนปจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ แมเปนอุตุปริณามชาเกิดขึ้น ฯลฯ แมเปนวิ
สมปริหารชาเกิดขึน้ ฯลฯ แมเปนโอปกกมิกาเกิดขึน้ ฯลฯ เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมเปนกัมมวิปาก
ชาเกิดขึ้นแล; ดูกอนสิวกในกายนี้ เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมเปนกัมมวิปากชาเกิดขึ้นดวยประการใด
เวทนานัน้ ทานพึงรูแจงแมเองดวยประการนั้น, ดูกอนสิวกในกายนี้ เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมเปน
กัมมวิปากชา ยอมเกิดขึ้นอยางใด ความรูอยางนัน้ นัน่ บัณฑิตสมมติแลววา เปนของจริงแมของโลกแล.
ดูกอนสิวก ในเวทนาทั้งหลายเหลานัน้ สมณะและพราหมณทั้งหลายเหลาใดนัน้ มีวาทะอยางนี้ มี
ความเห็นอยางนี้วา 'บุรุษบุคคลยอมเสวยเวทนาอันใดอันหนึ่ง เปนสุขหรือ หรือเปนทุกข หรือไมใชทุกข
ไมใชสขุ เปนแตกลาง ๆ เวทนาทั้งปวงเหลานัน้ มีกรรมทีก่ ระทําไวแลวในกาลกอนเปนเหตุ' ดังนี้, ก็สิ่ง
ใดที่ตนรูแลวเอง สมณะและพราหมณทั้งหลายเหลานั้น ยอมแลนลวงสิ่งนั้นเสียดวย, ก็แหละ สิ่งใดที่
เขาสมมติแลววาเปนของจริงในโลก สมณะและพราหมณทั้งหลายเหลานัน้ ยอมแลนลวงสิ่งนั้นเสีย
ดวย, เพราะเหตุนั้น เราผูตถาคตยอมกลาววา 'ความเห็นของสมณะและพราหมณทงั้ หลายเหลานัน้
ผิด' ดังนี้.

ขอถวายพระพร เวทนาทั้งหลายทั้งปวง จะเปนของเกิดแตกรรมวิบากทั้งสิ้น หามิได ดวย
ประการฉะนี.้ บรมบพิตรจงทรงปญหาขอนี้ไวอยางนี้วา 'พระผูมีพระภาคเจาทรงละอกุศลทั้งปวงแลว
จึงบรรลุความเปนพระสัพพัญู' ขอถวายพระร."
ร. ดีละ พระผูเปนเจา ขอวิสชั นาปญหานี้สมอยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

