๗. ธัมมวินยปฏิจฉันนปญหา ๓๗
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงภา
สิตไวแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมและวินยั ที่พระตถาคตใหรูแจงทั่วไปแลว ถาบุคคลเปดแลว คือ
บอกกลาวเลาเรียนอยูแลว ก็จะไพโรจนรุงเรือง ถาปดบังไว มิไดบอกกลาวมิไดแสดง ก็จะลี้ลับไปไม
รุงเรือง' ดังนี้. ครั้นมาภายหลังอีกเลา ปาฏิโมกขุทเทส พระวินัยปฎกสิ้นเชิงดวย พระผูมีพระภาคเจา
ทรงปดกําบังไวแลว. ถาวาพึงไดความประกอบหรือความสมควร หรือสมัยในศาสนาของพระพุทธเจาผู
ชนะแลว พระวินัยบัญญัติอันบุคคลเปดเผยแลว พึงงดงาม, ความศึกษา ความสํารวม ความนิยม
สีลคุณ และอาจารบัญญัติ อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส มีในวินัยนั้นสิน้ เชิงเพราะเหตุไร เพราะเหตุนั้น
วินัยบัญญัติอันบุคคลเปดเผยแลว พึงงดงาม. ถาวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมและวินยั ที่พระตถาคตใหรูแจงทัว่ ไปแลว บุคคลเปดเผยแลว ยอมไพโรจนแจมแจง
รุงเรือง ถาบุคคลไมเปดเผยแลว ก็จะลี้ลับกําบังอยูไมไพโรจนรุงเรือง' ดังนี้, ถาอยางนั้น คําที่วา 'ปาฏิ
โมกขุทเทสและวินยั ปฏกทั้งสิ้น พระองคทรงปกปดกําบังไว' ดังนี้ นั้นผิด. ถาปาฏิโมกขุทเทสและวินยั
ปฎกสิ้นเชิง พระองคปดกําบังไวแลว, ถาอยางนัน้ คําทีว่ า "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมและวินัยทีพ่ ระ
ตถาคตใหรูแจงทั่วไปแลว อันบุคคลเปดเผยแลว ยอมไพโรจนรุงเรือง' ดังนี้ แมนนั้ ก็ผดิ . ปญหาแมนี้สอง
เงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงขยายออกใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคไดทรงภาสิตแลววา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมและวินยั ที่พระตถาคตใหรแู จงทั่วไปแลว ถาบุคคลเปดเผยแลว ยอมไพโรจน
ถาบุคคลปกปดกําบังไว ยอมไมไพโรจน.' และภายหลังพระองคทรงปดกําบัง พระปาฏิโมกขุทเทสและ
วินัยปฎกทั้งสิน้ ไว. ก็แหละ ความปดกําบังนั้น มิไดทั่วไปแกชนทั้งหลายทั้งปวง พระองคทรงกระทําให
เปนเขตแดนปดไวแลว.
ขอถวายพระพร ปาฏิโมกขุทเทส พระผูมีพระภาคเจากระทําใหเปนเขตแดนปดไวแลว ดวยเหตุ
สามประการ คือ: ทรงปดไวแลวดวยอํานาจแหงวงศของพระตถาคตทั้งหลายที่มแี ลวในกาลกอน, ทรง
ปดไวแลว เพราะความทีธ่ รรมเปนของหนัก, ทรงปดไวแลว เพราะความที่ภูมขิ องภิกษุเปนของหนัก.
พระปาฏิโมกขุทเทส พระผูมีพระภาคเจากระทําใหเปนเขตแดนปดไวแลว ดวยอํานาจแหงวงศของพระ
ตถาคตทั้งหลายทีม่ ีแลวในกาลกอนอยางไร? ปาฏิโมกขุทเทสในทามกลางของภิกษุ ปดแกชนทั้งหลาย
นอกนั้นนี้อันใด การปดบังพระปาฏิโมกขุทเทสนั้น เปนวงศของพระตถาคตทั้งหลายทีม่ ีแลว ในกาล
กอนทั้งปวง. เปรียบเหมือนขัตติยมายาของกษัตริยท ั้งหลาย กษัตริยจ ะแสดงไดกแ็ ตในกษัตริยทงั้ หลาย
อยางเดียว, กิริยานี้เปนประเพณีของโลก ของกษัตริยทั้งหลาย ปดแลวแกชนทั้งหลายอันเหลือนอกนั้น

ฉันใด; ปาฏิโมกขุทเทสควรแสดงไดในทามกลางแหงภิกษุ ปดไวแกชนทั้งหลายอันเหลือนอกนัน้ อันใด
นี้ นี้เปนวงศของพระตถาคตทั้งหลายที่มแี ลวในกาลกอนทั้งปวง ฉันนัน้ นั่นเทียว.
อีกนัยหนึ่ง หมูชนทั้งหลายยอมเปนไปในแผนดิน, หมูชนทั้งหลาย ยอมเปนไปในแผนดิน
อยางไรนี้ คือ คนปล้ําทั้งหลาย ชางทอง ชางทํากระสวย คนกลาวถอยคําเปนธรรม และชนทั้งหลายที่รู
วิทยาตาง ๆ ก็กําบังวิทยาซอนวิทยาของตนไวตามพวกตามเหลา แสดงไดแตพวกเดียวกัน ปดไวแกชน
ทั้งหลายเหลือนอกนั้น ฉันใด; ปาฏิโมกขุทเทสควรแสดงในทามกลางภิกษุ พระองคปดไวแกชน
ทั้งหลายอันเหลือนั้น ฉันนั้น, นี้เปนวงศของพระตถาคตทั้งหลายที่มแี ลวในกาลกอน. ปาฏิโมกขุทเทส
พระองคกระทําแดนปดไวดวยอํานาจความเปนวงศของพระตถาคตทั้งหลายที่มแี ลวในกาลกอนอยาง
นี.้ ปาฏิโมกขุทเทสพระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไว เพราะความทีธ่ รรมเปนของหนักอยางไร?
ธรรมเปนของหนักดังภาระ บุคคลผูกระทํากิจที่จะพึงกระทําในพระปาฏิโมกขุทเทสนัน้ ใหบริบูรณ ยอม
กระทําพระอรหัตตผลวิมุตติใหบริบูรณ ยอมบรรลุอรหัตตผลวิมุตตินั้น ดวยความเปนผูกระทํากิจที่จะ
พึงกระทํา ในพระปาฏิโมกขุทเทสนัน้ ใหบริบูรณโดยลําดับ, จะไดบรรลุอรหัตตผลวิมตุ ตินั้น ดวยความ
เปนผูไมกระทํากิจในปาฏิโมกขุทเทสนัน้ ใหบริบูรณก็หาไม, พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคปดไวดวย
พุทธประสงควา 'ธรรมเปนแกนสาร ธรรมประเสริฐนี้ จงอยาเปนของไปแลวในมือของบุคคลทั้งหลาย ผู
ไมกระทํากิจในปาฏิโมกขุทเทสนัน้ ใหบริบรู ณ อันบุคคลไมกระทํากิจในปาฏิโมกขุทเทสนัน้ ใหบริบรู ณ
ทั้งหลาย อยาไดดูหมิน่ ดูแคลนติเตียนเลย, อนึ่ง ธรรมเปนสาระ ธรรมประเสริฐนี้ จงอยาไปในคนชัว่ อัน
คนชั่วอยาไดดหู มิ่นดูแคลนติเตียนเลย?' พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคกระทําใหเปนแดนปดไวแลว
เพราะความทีธ่ รรมเปนของหนักอยางนี.้ พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคทรงปดไวดวยทรงพระดําริวา
'ธรรมดาวา จันทนแดงอันเปนสาระประเสริฐบวร มีชาติเปนอติชาติ กระจายเรี่ยรายไปแลว อันบุคคล
ยอมดูหมิน่ ติเตียน ฉันใด, ธรรมเปนสาระธรรมอันประเสริฐนี้ จงอยาเปนของไปแลวในมือของบุคคล
ทั้งหลายผูไมกระทํากิจในปาฏิโมกขุทเทสใหบริบูรณโดยลําดับ อยาไดเปนของอันบุคคลดูหมิ่นดูแคลน
ติเตียนเลย, อนึ่ง ธรรมเปนสารธรรมอันประเสริฐนี้ จงอยาเปนของไปในทุรชน อันทุรชนอยาไดดูหมิ่นดู
แคลนนินทาติเตียนเลยฉันนัน้ ' ดังนี้. พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไวแลว
เพราะความทีธ่ รรมเปนของหนักอยางนี.้ พระปาฏิโมกขุทเทสพระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไวแลว
เพราะความทีภ่ ูมิของภิกษุเปนของหนักอยางไร? ความเปนภิกษุอนั ใคร ๆ ชั่งไมได ไมมีประมาณหา
ราคามิได อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะตีราคา เพื่อจะชั่ง เพื่อจะกําหนด, พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคทรง
ปดไวดวยพระพุทธประสงควา 'บุคคลตั้งอยูแลวในความเปนภิกษุ มีคณ
ุ อยางนี้เปนรูปนี้ จงอยาเปนผู
เปรียบเสมอดวยโลก' ดังนี้, พระปาฏิโมกขุทเทส ยอมเที่ยวอยูคือวา ยอมควรในระหวางของภิกษุ
ทั้งหลายเทานัน้ เปรียบเหมือนผาหรือเครื่องลาด หรือชาง มา รถ ทอง เงิน แกวมณี แกวมุกดา และนาง

แกว เปนตน ที่เปนบวรประเสริฐในโลก ของทั้งปวงเหลานัน้ ยอมเขาถึงพระมหากษัตริย คือ ยอมควรแก
พระมหากษัตริย ฉันใด; สิกขาและนิกายเปนทีม่ าและปริยัตติ และคุณ คือ ความสํารวมในอาจาระและ
ศีลสังวรทั้งหลายในโลกประมาณเทาใด คุณทั้งปวงเหลานัน้ ยอมเปนของเขาถึงภิกษุสงฆ ฉันนั้นแท.
พระปาฏิโมกขุทเทสพระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไวแลว เพราะความที่ภูมขิ องภิกษุเปนของหนัก
อยางนี.้ "
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนัน้ , ขาพเจา
ยอมรับรองอยางนั้น."

