๖. ทุกกรการิกปญหา ๗๓
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระโพธิสัตวทั้งสิ้น ยอมกระทํากิจทีก่ ระทํายาก
หรือวากิจทีก่ ระทํายากอันพระโพธิสัตวพระนาคโคดมเทานัน้ ทรงกระแลว?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร กิจที่กระทํายากยอมไมมีแกพระโพธิสัตวทั้งปวง, พระโคดม
โพธิสัตวเทานัน้ ไดทรงกระทํากิจที่กระยาก."
ร. "ถาเมื่อเปนเชนนี้ ความมีประมาณตางกันระหวางพระโพธิสัตวทั้งหลาย กับพระโพธิสัตว
ทั้งหลาย ยอมมีละซิ."
ถ. "ขอถวายพระ ความมีประมาณตางกันดวยพระโพธิสัตวทั้งหลาย กับพระโพธิสัตวทั้งหลาย
ยอมมีโดยเหตุที่ตั้งสี่ประการ, เหตุที่ตั้งสี่ประการเปนไฉน? คือ ความมีประมาณตาง คือ ตระกูลหนึง่
ความมีประมาณตางคือกาลยืดยาวหนึ่ง ความมีประมาณตางคืออายุหนึ่ง ความมีประมาณตาง คือ
ประมาณหนึ่ง. ความมีประมาณตางกันระหวางพระโพธิสัตวทั้งหลาย กับพระโพธิสัตวทั้งหลาย ยอมมี
โดยเหตุที่ตั้งสี่ประการเหลานี้แล.
ขอถวายพระพร ก็แตความมีประมาณตางกัน เพราะรูปศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติ
ญาณทัสสนะ ความเปนผูไ มครั่นคราม สี่อยาง กําลังแหงพระตถาคตสิบประการ ญาณที่ไมทวั่ ไปหก
ประการพุทธญาณสิบสี่อยาง พุทธธรรมดาสิบแปดประการ และพุทธธรรมดาทั้งสิน้ ยอมไมมีแก
พระพุทธเจาทั้งปวง, พระพุทธเจาแมทั้งปวงเปนผูเสมอเหมือนกัน โดยพุทธธรรมดาทั้งหลาย."
ร. "ถาพระพุทธเจาทั้งปวง เปนผูเสมอเหมือนกัน โดยพุทธธรรมดาทั้งหลาย, เพราะเหตุไร กิจที่
กระทํายากอันพระโคดมโพธิสัตวตองทรงกระทําแลว?"
ถ. "ในเมื่อโพธิญาณยังไมแกกลา พระโคดมโพธิสัตวจึงออกแลวเพื่อคุณอันยิ่งใหญ, เมื่อพระ
โคดมโพธิสัตวจะอบรมญาณซึ่งยังไมแกกลาใหแกกลา จึงตองทรงกระทํากิจที่กระทํายาก."
ร. "พระผูเปนเจา เพราะเหตุไร ในเมื่อพระโพธิญาณยังไมแกกลา พระโพธิสัตวจึงตองออกเพื่อ
คุณอันยิ่งใหญ? ควรจะรอใหญาณแกกลาเสียกอน ครั้นญาณแกกลาแลวจึงออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ
ไมใชหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระ พระโพธิสัตวเห็นเรือน คือ สตรีเปนของวิปริต เปนผูมีความเดือดรอน, เมื่อ
เธอมีความเดือดรอน ความไมสบายจิตยอมเกิดขึ้น เทวบุตรผูเปนไปในหมูม ารองคใดองคหนึ่งเห็นจิต
ไมสบายของเธอเกิดขึ้น จึงคิดวา 'กาลนี้เปนกาลเพื่อจะบรรเทาจิตไมสบายของเธอ' แลวจึงสถิตใน
อากาศไดกลาวคําอยางนี้วา 'แนะทานผูน ิรทุกข ๆ ทานอยาเปนผูกระสันขึน้ เลย ในวันที่เจ็ดแตวนั นี้
จักรรัตนะเปนทิพยมีกาํ พันหนึ่ง พรอมดวยกงพรอมดวยดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง จักปรากฏแก

ทาน, อนึ่ง รัตนะทั้งหลายทีไ่ ปแลวในปฐพีหรือตั้งอยูในอากาศ จักตั้งขึ้นเองแกทาน, ราชอาณาจักรจัก
เปนไปโดยมุขเดียว ในทวีปใหญทั้งสี่มที วีปนอยสองพันเปนบริวาร, และบุตรทั้งหลายของทานพันกวา
เปนผูแกลวกลา จักเปนผูย่ํายีเสียซึ่งเสนาแหงผูอื่น, ทานผูเกลื่อนกลนดวยบุตรเหลานัน้ เปนผูสมบูรณ
ดวยรัตนะเจ็ด จักพร่ําสอนประชุมชนทั้งสี่ทวีป.
ขอถวายพระพร หลาวเหล็กรอนพรอมตลอดวันซึ่งรอนในทีท่ ั้งปวง พึงเขาไปสูชองหู ฉันใด, คํา
นั้นเขาไปแลวสูชองโสตแหงพระโพธิสัตว ฉันนัน้ นัน่ เทียว, ดวยเหตุนนั้ เธอกระสันขึ้นแลวโดยปกติกลัว
แลว วุน วายแลว ถึงความสลดแลวยิ่งกวาประมาณ เพราะคําแหงเทพดานัน้ . เปรียบเหมือนกองไฟ
ใหญที่สุด กําลังโพลงอยู อันบุคคลเผาเขาดวยไมแหงอยางอื่น พึงโพลงยิ่งกวาประมาณ.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนมหาปฐพี ซึ่งชุมอยูแลวโดยปกติ มีหญาเขียวเกิดแลว มีน้ําอัน
บุคคลรดแลว เกิดเปนโคลน ครั้นเมื่อมหาเมฆเปนไปแลว พึงเปนโคลนยิ่งกวาประมาณอีกนั่นเทียว."
ร. "พระนาคเสน เออก็ ถาวาจักรรัตนะเปนทิพย พึงเกิดแกพระโพธิสัตวในวันที่เจ็ด พระ
โพธิสัตวพึงกลับเพราะจักรรัตนะเปนทิพยเกิดแลวหรือหนอ?"
ถ. "ขอถวายพระพร จักรรัตนะเปนทิพย ไมพึงเกิดแกพระโพธิสัตวในวันที่เจ็ดเลย, ก็แตคํานั้น
อันเทวดานั้นกลาวแลวเท็จ เพื่อประโยชนแกอันเลาโลม. แมถา วาจักรรัตนะเปนทิพย พึงเกิดในวันทีเ่ จ็ด
จริง พระโพธิสัตวก็หากลับไม. เพราะเหตุอะไร? เพราะวาพระโพธิสัตวไดถือไวมั่น วาเปนของไมเทีย่ ง
ไดถือไวมนั่ วาเปนทุกข วาเปนอนัตตา ถึงแลวซึ่งความสิน้ ไปแหงอุปาทาน.
ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนน้าํ ยอมเขาไปสูแ มน้ําคงคา แตสระอโนดาต ยอมเขาไปสู
มหาสมุทรแตแมน้ําคงคา ยอมเขาไปสูชองบาดาลแตมหาสมุทร, เออก็ น้ํานั้นซึ่งไปแลวในชองบาดาล
พึงเขาสูมหาสมุทร พึงเขาไปสูแมน้ําคงคาแตมหาสมุทร พึงเขาไปสูสระอโนดาต แตแมน้ําคงคาอีกหรือ
หนอ?"
ร. "ไมพึงเขาไปเลย."
ถ. "ขอถวายพระพร กุศลอันพระโพธิสัตวอบรมใหแกกลาแลวสิน้ สื่อสงไขยกับแสนกัปป เพราะ
เหตุแหงภพนี้, พระโพธิสัตวนี้นนั้ มีภพมีในที่สุดถึงแลว โพธิญาณของเธอแกกลาแลว เธอจักเปน
พระพุทธเจา ผูตรัสรูเญยยธรรมทั้งปวง เปนบุคคลเลิศในโลกโดยหกป ฉันนั้นนัน่ เทียวแล, เออก็ พระ
โพธิสัตวจะพึงกลับ เพราะเหตุแหงจักรรัตนะหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมถึงกลับละซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง แผนดินใหญทั้งปาทั้งเขาพึงกลับกลายได, ก็แตพระ
โพธิสัตว ไมถึงสัมมาสัมโพธิญาณแลวไมพึงกลับเลย. มหาสมุทรทรงไวซึ่งน้ําอันบุคคลนับไมไดยังตอง
แหงเหมือนน้าํ ในรอยเทาโค ฉะนัน้ , ก็แตพระโพธิสัตวไมถึงสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไมพึงกลับเลย.

ภูเขาสิเนรุอันเปนพญาเขา พึงแตกรอยเสี่ยงหรือพันเสี่ยง. ก็แตพระโพธิสัตวไมถึงสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ไมพึงกลับเลย. พระจันทรและพระอาทิตยทั้งดาว พึงตากราวกะกอนดินในแผนดินฉะนัน้ , ก็แต
พระโพธิสัตวไมถึงสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไมพึงกลับเลย, อากาศคงฉิบหายเชนเสื่อลําแพน ฉะนั้น, ก็
แตพระโพธิสัตวไมพึงสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไมพึงกลับเลย. เพราะเหตุไร? เพราะความที่แหงเครื่อง
ผูกทั้งปวง เปนอันพระโพธิสัตวนนั้ ทําลายเสียแลว."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เครื่องผูกทั้งหลายในโลกมีเทาไร?"
ถ. "เครื่องผูกทั้งหลายสิบอยางเหลานี้มีอยูใ นโลก ขอถวายพระพร, สัตวทั้งหลายอันเครื่องผูก
เหลาไรเลาผูกไวแลว ยอมไมออกผนวช, ถึงออกก็กลับลาผนวช. เครื่องผูกสิบเหลาไหน? คือ มารดา
เปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, บิดาเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, ภริยาเปนเครื่องผูกในโลก
ประการหนึ่ง, บุตรทั้งหลายเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, ญาติทั้งหลายเปนเครื่องผูกในโลก
ประการหนึ่ง, มิตรทั้งหลายเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, ทรัพยเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึง่ ,
ลาภสักการเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึง่ , อิสริยยศเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึง่ , กามคุณหา
เปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง. เครื่องผูกสิบเหลานีแ้ ลมีอยูในโลก, เปนเครื่องผูกสัตวไวมิใหออก
ผนวช ถึงออกแลวก็กลับลาผนวช. เครื่องผูกทั้งสิบประการเหลานี้ ไดตัดแลว กําจัดแลว ทําลายแลว.
เพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตวจึงไมกลับ."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเมื่อจิตไมยินดีเกิดขึ้นแลว เพราะคําแหงเทพดา เมื่อโพธิญาณ
ยังไมแกกลา พระโพธิสัตวออกแลวเพื่อคุณอันยิ่งใหญ, ประโยชนอะไรจะพึงมีแกพระโพธิสัตวนนั้ ดวย
กิจที่กระทํายากอันทานกระทําแลว, พระโพธิสัตวควรจะรอความแกกลาแหงญาณ ดวยสิ่งที่เปนเครื่อง
เลี้ยงทั้งปวงไมใชหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ก็บุคคลสิบเหลานีแ้ ล เปนผูอันเขาดูหมิ่นดูถูกตองอับอายขายหนา ถูก
เสียดแทง ถูกติเตียน ถูกสบประมาณ ไมมใี ครยําเกรง มีอยูในโลก, บุคคลสิบเหลาไหน? คือ หญิง
หมายหนึ่ง, บุคคลผูออนแอไมมกี ําลังหนึ่ง, บุคคลไมมีมติ รและญาติหนึ่ง, บุคคลกิจจุหนึ่ง, บุคคลผูไม
อยูในสกุลที่เคารพหนึ่ง, บุคคลมีมิตรเลวทรามหนึ่ง, บุคคลผูเสื่อมจากทรัพยหนึ่ง, บุคคลผูมีมรรยาท
เลวหนึ่ง, บุคคลผูเสื่อมจากการงานหนึ่ง, บุคคลผูคลายความเพียรหนึ่ง; บุคคลสืบจําพวกเหลานีแ้ ล
เปนผูอันเขาดูหมิ่นดูถูก ตองอับอายขายหนา ถูกเสียดแทง ถูกติเตียน ถูกสบประมาทไมมีใครยําเกรง มี
อยูในโลก. เมื่อพระโพธิสัตวระลึกถึงฐานะสิบเหลานีแ้ ล จึงไดเกิดความสําคัญอยางนี้วา 'เราอยาพึง
เปนผูเสื่อมจากการงาน อยาพึงเปนผูคลายความเพียร อยาพึงเปนผูอันเทพดาและมนุษยทั้งหลายติ
เตียน, ไฉนหนอเราพึงเปนเจาจองแหงการงาน พึงเปนผูแข็งขันในการงาน พึงเปนผูปรารภการงานเปน
ใหญ พึงเปนผูมีการงานเปนปกติ พึงเปนผูควรแกธุระ คือ การงาน พึงเปนผูมีการงานเปนที่อยู พึงเปน

ผูไมประมาทอยู.' ขอถวายพระพร พระโพธิสัตวจะทรงยังญาณใหแกกลาจึงไดทรงกระทํากิจทีก่ ระทํา
ไดดวยยาก ดวยประการฉะนี้แล."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เมื่อพระโพธิสัตวกระทํากิจที่กระทําดวยยาก ไดกลาวอยางนี้วา 'เรา
ไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนะวิเศษดวยกิจที่กระทําไดยากเผ็ดรอนนี้เลย, หนทาง
อื่นเพื่อปญญาเครื่องตรัสรูจะพึงมีหรือหนอแล.' ก็ความลืมสติเพราะปรารภหนทาง ไดมีแลวแกพระ
โพธิสัตวในสมัยนัน้ บางหรือหนอ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ก็ธรรมยี่สิบหาประการเหลานีแ้ ล เปนเครื่องกระทําจิตใหออนแอ จิตอัน
ธรรมยี่สิบหาประการกระทําใหออนแอแลว ยอมไมตั้งมัน่ โดยชอบ เพื่อความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลาย
, ธรรมยี่สิบหาประการเปนไฉน? คือ ความโกรธหนึ่ง ความผูกโกรธหนึ่ง ความลบหลูคุณทานหนึ่ง
ความตีเสมอทานหนึ่ง ความริษยาหนึ่ง ความตระหนี่หนึง่ ความปดบังโทษตนไวหนึ่ง ความอวดตัวหนึ่ง
ความกระดางดื้อดึงหนึ่ง ความแขงดีหนึ่ง ความถือตัวหนึ่ง ความดูหมิน่ ทานหนึ่ง ความมัวเมาหนึ่ง
ความเลินเลอหนึ่ง ความงวงเหงาหาวนอนหนึ่ง ความเพลินหนึ่ง ความเกียจครานหนึ่ง ความเปนผูมีชน
บาปเปนมิตรหนึ่ง รูปหนึ่ง เสียงหนึ่ง กลิ่นหนึ่ง รสหนึ่ง โผฏฐัพพะหนึ่ง ความอยากขาวอยากน้ําหนึ่ง
ความไมสบายใจหนึ่ง เปนธรรมกระทําจิตใหออนแอ จิตอันธรรมยี่สิบหาประการเหลานี้ อยางใดอยาง
หนึ่งกระทําใหออนแอแลว ยอมไมตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
ความอยากขาวและอยากน้าํ ครอบงําแลวซึ่งกายแหงพระโพธิสัตว, เมื่อกายอันความอยาก
ขาวอยากน้าํ ครอบงําแลว จิตยอมไมตั้งมัน่ โดยชอบ เพื่อความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
พระโพธิสัตว ไดแสวงหาความตรัสรูอริยสัจทั้งสี่ในชาตินนั้ ๆ สิ้นสี่อสงไขยกับแสนกัปป. ความ
ลืมสติเพราะปรารภหนทาง จักมีแกพระโพธิสัตวนนั้ ในชาติเปนที่ตรัสรู ในภพนี้ในภายหลังทําไม?
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง คุณชาตสักวาความสําคัญเกิดขึ้นแกพระโพธิสัตววา 'มรรคา
อื่นเพื่อปญญาเครื่องตรัสรู จะพึงมีหรือหนอแล.' ในกาลกอนพระโพธิสัตวเมื่อประทับอยูองคเดียวได
ทรงนั่งขัดสมาธิบนที่บรรทมอันมีสิริ ภายใตรมไมหวา เพราะการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแหงศักยราช
ผูพระชนก สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ทรงเขาปฐมฌานมีปตแิ ละสุข
เกิดแตวิเวก พรอมทั้งวิตกวิจารอยู. ฯลฯ เพราะดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในกาลกอน
เพราะละเสียซึ่งสุข เพราะละเสียซึ่งทุกขเขาจตุตถฌานซึ่งไมมีสขุ ไมมที กุ ข มีความทีแ่ หงสติเปนของ
บริสุทธิ์เพราะความเพิกเฉยอยู."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาสมอยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้นวา พระ
โพธิสัตวจะทรงยังญาณใหแกกลาจึงไดกระทํากิจที่กระทําโดยยาก."

