๑๐. สุปนปญหา ๗๗
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน บุรุษและสตรีทั้งหลายในโลกนี้ เห็นสุบินดีบางชั่ว
บาง เคยเห็นบาง ยังไมเคยเห็นบาง เคยทําแลวบาง ยังไมเคยทําแลวบาง เปนของเกษมบาง เปนไปกับ
ดวยภัยบาง มีในทีไ่ กลาง มีในที่ใกลบาง ยอมเห็นสุบินทัง้ หลายที่ควรพรรณนา มิใชพันเดียว มีอยาง
เปนอันมาก. อะไรชื่อสุบินนัน้ และคนชนิดไร ยอมเห็นสุบินนัน้ ?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร นิมิตใด ยอมเขาใกลคลองแหงจิต นิมิตนั้น ชื่อวาสุบิน. ชน
ทั้งหลายเหลานี้หกพวก ยอมเห็นสุบิน คือ ชนผูประกอบดวยลมกําเริบ ยอมเห็นสุบินหนึ่ง ชนผู
ประกอบดวยดีกําเริบ ยอมเห็นสุบนิ หนึ่ง ชนผูประกอบดวยเสมหะกําเริบ ยอมเห็นสุบินหนึ่ง ชนเห็น
สุบินเพราะเทวดาอุปสังหรณหนึ่ง ชนเห็นสุบินเพราะตนเคยประพฤติมาหนึ่ง ชนเห็นสุบินเพราะนิมิตใน
กอนหนึ่ง. บุคคลยอมเห็นสุบินอันใดเพราะบุรพนิมิต สุบินอันนั้นแหละแน สุบินเหลือจากนั้นไมแน."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน บุคคลใด ยอมเห็นสุบนิ เพราะบุรพนิมิต จิตของบุคคลนั้น ไปเลือก
เอานิมิตเองหรือ, หรือวานิมติ นั้น เขาใกลคลองแหงจิตของบุคคลนั้น หรือวาธรรมารมณอื่นมาบอกแก
จิตนั้น?"
ถ. "ขอถวายพระพร จิตของบุคคลนั้น หาไปเลือกนิมิตนัน้ ไม และธรรมารมณไร ๆ อืน่ ก็หา
ไดมาบอกแกจิตนั้นไม, อันที่แทนิมิตนัน้ นัน่ แล เขาใกลคลองแหงจิตของบุคคลนั้น. กระจกหาไดไม
เลือกเอาเงาในทีไ่ หน ๆ เองไม, อะไร ๆ อื่น ก็หาไดนําเงามาใหขนึ้ สูกระจกไม, อันที่แทเงามาแตที่ใดที่
หนึ่ง เขาใกลคลองแหงกระจกฉันใดก็ด;ี จิตของบุคคลนั้น หาไดไปเลือกเอานิมิตนัน้ เองไม ธรรมารมณ
ไร ๆ อื่น ก็หาไดมาบอกไม, อันทีแ่ ท นิมิตมาแตที่ใดทีห่ นึ่งเขาใกลคลองแหงจิตของบุคคลนั้น ฉันนั้นนั่น
เทียวแล."
ร. "จิตนั้นใด ยอมเห็นสุบิน จิตนั้น ยอมรูวา 'ผล คือ สุขเกษม หรือทุกขภัยจักมีอยางนี'้ ดังนี้
บางหรือ?"
ถ. "จิตนั้น ยอมไมรูเลยวา 'ผล คือสุขเกษมหรือทุกขภัยจักมี'ดังนี้: ก็ในเมืองนิมิตเกิดขึ้นแลว
บุคคลผูเห็นสุบิน ยอมกลาวแกชนทั้งหลายอื่น ชนทั้งหลายเหลานั้น จึงบอกเนื้อความให."
ร. "เชิญพระผูเปนเจาแสดงเหตุ."
ถ. "ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนกระหรือไฝหรือตอมตั้งขึ้นในสรีระเพื่อลาภ เพื่อเสื่อมลาภ
เพื่อยศ เพื่อเสื่อมยศ เพื่อนินทา เพื่อสรรเสริญ หรือเพื่อสุข เพื่อทุกข. ตอมเหลานี้ รูแลวจึงเกิดขึ้นบาง
หรือวา 'เราทั้งหลาย จักยังประโยชนชื่อนี้ใหสําเร็จฉะนี?้ "

ร. "หาไม ตอมเหลานั้น ยอมเกิดพรอมในโอกาสเชนใด บุคคลผูรูนิมิตทั้งหลาย เห็นตอม
เหลานั้นในโอกาสนัน้ แลว ยอมทํานายวา 'ผลจักมีอยางนี'้ ฉะนี.้ "
ถ. "จิตนั้นใด ยอมเห็นสุบนิ จิตนั้น ยอมไมรูวา' ผล คือ สุขเกษม หรือทุกขภัยจักมีอยางนี'้ ดังนี้:
ก็ครั้นนิมิตเกิดขึ้นแลวบุคคลผูเห็นสุบินนัน้ กลาวแกชนทั้งหลายอื่น ชนทั้งหลายเหลานัน้ จึงบอก
เนื้อความให ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล."
ร. "บุคคลใด เห็นสุบนิ บุคคลนั้น หลับอยูเห็นหรือวาตืน่ อยูเห็น?"
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลนั้นใด เห็นสุบิน บุคคลนั้น หลับอยูยอมไมเห็น แมตื่นอยูกย็ อมไม
เห็น, ก็แตในเมื่อความหลับหยั่งลงแลว ในเมื่อภวังคยังไมถึงพรอมแลว บุคคลยอมเห็นสุบนิ ในระหวาง
นั้น. จิตของบุคคลผูขึ้นสูความหลับ เปนของถึงภวังคแลว, จิตที่เปนของถึงภวังคแลว ยอมไมเปนไป,
จิตที่ไมเปนไปแลว ยอมไมรแู จงซึ่งสุขและทุกข, สุบินยอมไมมแี กบุคคลผูไมรูแจง, ในเมื่อจิตเปนไปอยู
บุคคลจึงเห็นสุบิน.
ขอถวายพระพร เงาในกระจกแมใสดี ยอมไมปรากฏในเวลามัวมืดไมสวาง ฉันใด, ในเมื่อจิต
ขึ้นสูความหลับถึงภวังคแลว ในเมื่อสรีระแมตั้งอยู จิตเปนของไมเปนไป, ครั้นจิตไมเปนไปแลว บุคคล
ยอมไมเห็นสุบนิ ฉันนัน้ .
ขอถวายพระพร สรีระ บรมบพิตรควรทรงเห็นประดุจกระจก, ความหลับ บรมบพิตรควรทรง
เห็นราวกะความมืด, จิต บรมบพิตรควรทรงเห็นประหนึง่ ความสวาง.
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง แสงแหงพระอาทิตยที่มีหมอกบังเสีย ยอมไมปรากฏ, รัศมี
พระอาทิตยมอี ยู ก็ยอมไมเปนไป, ครั้นรัศมีพระอาทิตยไมเปนไปแลว ความสวางก็ยอ มไมมี ฉันใด; จิต
ของบุคคลผูขนึ้ พรอมสูความหลับ เปนของถึงภวังค จิตที่ถึงภวังค ยอมไมเปนไป, ครั้นจิตไมเปนไปแลว
บุคคลก็ยอมไมเห็นสุบิน ฉันนั้นนั่นเทียวแล.
ขอถวายพระพร สรีระ บรมบพิตรควรทรงเห็นอยางพระอาทิตย, ความหลับ บรมบพิตรควรทรง
เห็นดังความทีห่ มอกบังเสียฉะนัน้ , จิตบรมบพิตรควรทรงเห็นเชนรัศมีพระอาทิตย.
ขอถวายพระพร ครั้นเมื่อสรีระของบุคคลทั้งหลายสองแมมีอยูจิตเปนของไมเปนไปแลว คือ
เมื่อสรีระของบุคคลผูขึ้นพรอมสูความหลับแลว ถึงภวังคแลว แมมีอยู จิตเปนของไมเปนไปแลวหนึง่ ,
ครั้นเมื่อสรีระของบุคคลผูเขานิโรธ แมมีอยู จิตเปนของไมเปนไปแลวหนึ่ง, จิตของบุคคลผูตื่นอยู เปน
ของวุนวายเปดเผยปรากฏไมเสมอ, นิมิตยอมไมเขาถึงคลองแหงจิตของบุคคลเห็นปานนั้น.
ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายผูปรารถนาความลับ ยอมเวนบุรษุ ผูเปดเผย ผูปรากฏ ผูไมกระทํา
ผูไมควรความลับ ฉันใด, เนื้อความดุจทิพย ยอมไมเขาถึงคลองจิตแหงบุคคลผูตื่นอยู ก็ฉันนัน้ แล,
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูตื่นอยู ยอมไมเห็นสุบิน.

ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เนื้อความดุจทิพย ยอมไมเขาถึงคลองจิตแหงบุคคลผูตื่นอยูนนั้
เปรียบเหมือนกุศลธรรมทั้งหลายที่เปนฝายปญญาเครื่องตรัสรู ยอมไมยังภิกษุผมู ีอาชีวะทําลายแลว ผู
ประพฤติไมควร ผูเปนบาปมิตร ผูทุศีล ผูเกียจคราน ผูมคี วามเพียรต่ําชา ใหเขาถึงคลองจิตฉะนั้น,
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูตื่นอยู ยอมไมเห็นสุบิน."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เบื้องตน ทามกลาง และที่สุดของความหลับมีหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร เบื้องตนของความหลับก็ดี ทามกลางของความหลับก็มี ที่สุดของความ
หลับก็ม.ี "
ร. "อะไรเปนเบื้องตน อะไรเปนทามกลาง อะไรเปนที่สุด?"
ถ. "ขอถวายพระพร ความที่กายเกียจคราน ความที่กายยอหยอน ความที่กายมีกําลังชั่ว ความ
ที่กายออนเพลีย ความทีก่ ายไมควรแกการงาน อันใด อันนี้ เปนเบื้องตนแหงความหลับ: ผูใดอันความ
หลับดุจวานรครอบงําแลว จิตที่เกลื่อนกลนยังตื่นอยู อันนี้ เปนทามกลางแหงความหลับ; ความถึง
ภวังค เปนที่สุดของความหลับ; บุคคลผูเขาถึงทามกลางของความหลับ อันความหลับดุจวานรครอบงํา
แลวยอมเห็นสุบิน.
ขอถวายพระพร ผูบําเพ็ญเพียรบางคน มีจิตตั้งมั่น มีธรรมตั้งอยูแลว มีปญญาเครื่องรูไม
หวัน่ ไหว หยั่งลงสูปามีเสียงอื้ออึงละแลว คิดอยูซึ่งเนื้อความอันสุขุม, ผูนั้นไมหยั่งลงสูความหลับในปา
นั้น, ผูนั้นมีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณอันเดียว ยอมแทงตลอดซึ่งเนื้อความอันสุขุม ฉันใด, บุคคลผูตื่น ไม
ถึงพรอมความหลับ เขาถึงเฉพาะ ซึ่งความหลับดุจวานร อันความหลับดุจวานรครอบงําแลว ยอมเห็น
สุบิน ฉันนัน้ นั่นเทียวแล.
ขอถวายพระพร ความตื่นอยู บรมบพิตรควรทรงเห็นเหมือนเสียงอื้ออึง, บุคคลผูอันความหลับ
ดุจวานรครอบงํา บรมบพิตรควรทรงเห็นดุจปาอันสงัด, บุคคลผูตื่นอยูไมถึงพรอมความหลับ อันความ
หลับดุจวานรครอบงําแลว ยอมเห็นสุบนิ ราวกะบุคคลผูบําเพ็ญเพียรนั้นละเสียซึ่งเสียงอื้ออึง เวนเสีย
ซึ่งความหลับ เปนผูมีตนเปนทามกลางยอมแทงตลอดซึ่งเนื้อความอันสุขมุ ฉะนัน้ ."
ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนั้น,
ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

