๘. ทวินนัง พุทธานัง โลเก นุปปชชนปญหา ๕๗
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงภาสิต
แลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสองพระองค พึงเกิดขึ้นไมกอนไม
หลัง พรอมกันในโลกธาตุอันเดียว ดวยเหตุใด เหตุนั้นไมใชเปนที่ตั้งไมใชโอกาส เหตุนนั้ อันบุคคลยอม
ไมได."
พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตทั้งหลายแมทั้งปวง แมเมื่อทรงแสดง ยอมทรงแสดงธรรม
ทั้งหลาย มีในฝกฝายแหงปญญาเครื่องตรัสรูสามสิบเจ็ด ก็เมื่อตรัส ยอมตรัสอริยสัจทั้งหลายสี่ ก็เมื่อ
ใหศึกษายอมใหศึกษาในสิกขาทั้งหลายสาม ก็เมื่อพร่ําสอน ยอมพร่ําสอนเพื่อความปฏิบัติในความไม
ประมาท.
พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเทศนาของพระตถาคตทั้งหลายแมทั้งปวงอยางเดียวกัน กถาก็
อยางเดียวกัน สิกขาก็อยางเดียวกัน ความพร่ําสอนก็อยางเดียวกัน พระตถาคตทั้งหลายสองพระองค
ยอมไมเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน, เพราะเหตุไร พระตถาคตสององคจึงไมเกิดในคราวเดียวกันเลา? โลกนี้
มีแสงสวางเกิดแลว ดวยความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาแมองคเดียวกอน, ถาวาพระพุทธเจาที่สองพึงมี
โลกนี้พึงมีแสงสวางเกิดแลวเกินประมาณ ดวยแสงสวางแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสอง, และพระ
ตถาคตทั้งหลายสอง เมื่อจะกลาวสอน พึงกลาวสอนงาย. เมื่อจะพร่ําสอน พึงพร่ําสอนงาย. พระผูเปน
เจาจงกลาวเหตุในขอนั้นแกขาพเจา ๆ พึงสิ้นความสงสัยอยางไรเลา?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร หมื่นโลกธาตุนี้ ทรงพระพุทธเจาไวไดแตพระองคเดียว ยอม
ทรงคุณของพระตถาคตไวไดแตพระองคเดียว; ถาวาพระพุทธเจาที่สอง พึงเกิดขึ้น หมื่นโลกธาตุนี้ พึง
ทรงไวมไิ ด พึงเขยื้อน พึงหวั่นไหว พึงเอนไป พึงทรุดลง พึงกวัดแกวง พึ่งเรี่ยราย พึงกระจัดกระจาย พึง
เขาถึงความตัง้ อยูไมได.
เปรียบเหมือนเรือที่ขามไดแตคนเดียว ครั้นเมื่อบุรุษคนเดียวขึน้ แลวพอดี, ถาวาบุรษุ ที่สองพึง
มาไซร เปนผูเชนนัน้ โดยอายุ และวรรณ และวัยและประมาณ โดยอวัยวะใหญนอยผอมและอวน, บุรุษ
นั้นพึงขึน้ สูเรือนั้น, เรือนั้นจะพึงทรงกายของบุรุษทั้งสองไวไดหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา เรือนั้นพึงเขยื้อน พึงหวั่นไหว พึงเอียง พึงเพียบลง พึงกวัดแกวง พึง
เรี่ยราย พึงกระจัดกระจาย เขาถึงความคงอยูไมได พึงจมลงในน้ํา."
ถ. "ขอถวายพระพร เรือนั้นพึงทรงบุรุษสองคนไวไมได จมลงในน้ํา ฉันใด, หมื่นโลกธาตุนี้ ทรง
ไวไดแตพระพุทธเจาพระองคเดียว ทรงคุณของพระตถาคตไวไดแตพระองคเดียว ถาพระพุทธเจาที่สอง

พึงเกิดขึ้น หมืน่ โลกธาตุนี้ พึงทรงไวไมได พึงเขยื้อนและหวัน่ ไหวและเอนและทรุดลงและกวัดแกวง
และเรี่ยราย และกระจัดกระจายไป พึงเขาถึงความตั้งอยูไ มได ฉันนัน้ .
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ พึงบริโภคโภชนะตามตองการเพียงไร บุรุษนั้นยังโภชนะที่
ชอบใจใหเต็มยิ่งเพียงคอ อิ่มแลวชุมแลวบริบูรณแลวไมมีระหวาง เปนผูแข็งดังไมเทากมไมลง พึง
บริโภคโภชนะเทานัน้ อีกนัน่ เทียว, บุรุษนัน้ พึงมีสุขบางหรือหนอ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษนั้นพึงบริโภคคราวเดียวเทียวตาย"
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ ฉันใด, หมื่นโลกธาตุนี้ ทรงพระพุทธเจาไวไดแตพระองคเดียว ทรง
คุณของพระตถาคตไวไดแตพระองคเดียว, ถาพระพุทธเจาที่สอง พึงเกิดขึ้น หมืน่ โลกธาตุนี้ พึงทรงไว
ไมได พึงเขยื้อนหวั่นไหว เอนทรุดลง และกวัดแกวงเรี่ยรายกระจัดกระจาย เขาถึงความตั้งอยูไมได ฉัน
นั้นเทียว."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน แผนดินยอมเขยื้อนดวยหนักธรรมเกินหรือหนอแล?"
ถ. "ขอถวายพระพร เกวียนทัง้ หลายสอง เต็มแลวดวยรัตนะเสมอขอบ, บุคคลทั้งหลายขน
รัตนะแตเกวียนเลมหนึ่ง บรรทุกในเกวียนเลมหนึ่ง, เกวียนนัน้ พึงทรงรัตนะแหงเกวียนทั้งหลาย แมสอง
ไดหรือไม?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา แมดุมของเกวียนนัน้ พึงแยก แมกาํ ทั้งหลายของเกวียนนั่นพึงทําลาย
แมกงของเวียนนัน้ พึงตกลง แมเพลาของเกวียนนัน้ พึงทําลาย."
ถ. "ขอถวายพระพร เกวียนยอมทําลายดวยหนักรัตนะเกินหรือหนอแล?"
ร. "อยางนัน้ ซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร เกวียนยอมทําลายดวยหนักรัตนะเกินฉันใด, แผนดินยอมเขยื้อนดวยหนัก
ธรรมเกิน ฉันนั้นนั่นเทียว. เออก็เหตุนี้อันอาตมภาพสวดแลว เพื่อจะแสดงกําลังของพระพุทธเจา. พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสองพระองค ยอมไมเกิดขึน้ ในขณะอันเดียวกัน ดวยเหตุใด บรมบพิตรจงฟง
เหตุนั้นอยางอื่นซึ่งมีรูปยิ่งยิ่งในขอนั้น.
ขอถวายพระพร ถาพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสององค พึงเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน, ความ
วิวาทพึงเกิดขึ้นแกบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นวา 'พระพุทธเจาของทานทั้งหลาย
พระพุทธเจาของเราทั้งหลาย' ดังนี้ บริษัททั้งหลายพึงเกิดเปนสองฝาย. เปรียบเหมือนความวิวาท พึง
เกิดขึ้นแกบริษทั ของมหาอมาตยสองคนผูม ีกําลังวา 'อมาตยของทานทั้งหลาย อมาตยของเราทั้งหลาย'
ดังนี้ บริษัทยอมเกิดเปนสองฝาย ฉันใด; ถาวาพระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค พึงเกิดขึน้ ในขณะอัน
เดียวกัน ความวิวาทพึงเกิดขึ้นแกบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายนัน้ วา 'พระพุทธเจาของ
ทานทั้งหลาย พระพุทธเจาของเราทั้งหลาย' ดังนี้ บริษัททั้งหลายพึงเปนสองฝายเกิดขึ้น. พระสัมมาสัม

พุทธเจาทั้งหลายสองพระองค ยอมไมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันดวยเหตุใด ความเกิดวิวาทนี้เปนเหตุนั้น
อันหนึ่งกอน. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสองพระองค ยอมไมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันดวยเหตุใด
บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุนั้น แมอื่นอีกยิ่งขึน้ ไป: ถาวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสองพระองคพึง
เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน, คําที่วา 'พระพุทธเจาผูเลิศ' ดังนี้ นั้นพึงเปนคําผิด คําที่วา พระพุทธเจาเปนผู
ประเสริฐสุด' นั้นพึงเปนคําผิด คําที่วา พระพุทธเจาเปนผูประเสริฐสุด' นั้นพึงเปนคําผิด. คําที่วา
'พระพุทธเจาผูวิเศษ' นัน้ พึงเปนคําผิด. คําที่วา 'พระพุทธเจาเปนสูงสุด' นัน้ ' พึงเปนคําผิด. คําทีว่ า
'พระพุทธเจาผูบวรนัน้ ' พึงเปนคําผิด. คําที่วา 'พระพุทธเจาไมมีใครเสมอ' ดังนี้ นั้นพึงเปนคําผิด. คํา
ที่วา 'พระพุทธเจาเปนผูเสมอดวยพระพุทธเจาไมมีใครเสมอ' ดังนี้ นั้นพึงเปนคําผิด. คําที่วา
'พระพุทธเจาไมมีใครเปรียบ' นัน้ พึงเปนคําผิด. คําที่วา 'พระพุทธเจาไมมีสวนเปรียบ' นั้นพึงเปนคําผิด.
คําที่วา 'พระพุทธเจาไมมีสวนเปรียบ' นั้นพึงเปนคําผิด. คําที่วา พระพุทธเจาไมมีบุคคลเปรียบ' นั้นพึง
เปนคําผิด. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสองพระองค ไมเกิดขึ้นในขณะอันเดียวกันดวยเหตุใด บรม
บพิตรจงรับเหตุนี้และวาเปนเหตุนั้นโดยเนือ้ ความกอน. ก็แหละพระพุทธเจาองคเดียวเทานั้น ยอม
เกิดขึ้นในโลกอันใด ความทีพ่ ระพุทธเจาเกิดขึน้ ในโลกแลวองคเดียวนั้น เปนปกติโดยสภาวะของพระผู
มีพระภาคเจาทั้งหลาย ผูตรัสรูแลว, เพราะเหตุไร? ความที่พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกแลวองคเดียวนัน้
เปนปกติของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะความทีค่ ุณทั้งหลายของพระพุทธเจาผู
สัพพัญูเปนของใหญ.
ขอถวายพระพร สิ่งใดแมอื่นเปนของใหญในโลก สิ่งนัน้ เปนของอสันเดียวเทานั้น: แผนดินเปน
ของใหญ แผนดินนัน่ แผนเดียวเทานั้น;สาครเปนของใหญ สาครนั้นยอมเปนสาครเดียวเทานั้น; พญา
เขาสิเนารุเปนของใหญ พญาเขาสิเนรุนนั้ ลูกเดียวเทานัน้ ; อากาศเปนของใหญ อากาศนัน้ อากาศเดียว
เทานัน้ ; ทาวสักกะผูเปนใหญ ทาวสักกะนั้นผูเดียวเทานั้น; มารผูเปนใหญ มารนั้นผูเดียวเทานั้น;
มหาพรหมผูเปนใหญ มหาพรหมนั้นผูเดียวเทานั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูใหญ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้นองคเดียวเทานั้นในโลก แผนดินเปนตนยอมเกิดขึน้ ในโลกใด
โอกาสของแผนดินเปนตนอืน่ ในโลกนั้นยอมไมม.ี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
องคเดียวนั่นเทียว ยอมเกิดขึ้นในโลก."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาแกดแี ลว ดวยเหตุทั้งหลายเครื่องอุปมา, แมบุ
คลไมฉลาดไดฟงขอแกปญหานัน้ พึงชอบใจ, จะปวยกลาวอะไรเลา บุคคลผูมีปญญาใหญหลวง เชน
ขาพเจาจักไมชอบใจ; ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยางนั้น,
ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

