๑. วัตถคุยหทัสสนปญหา ๒๑
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตแมทรงภาสิตพระพุทธพจนนี้วา
'ความสํารวมระวังดวยกาย ความระวังดวยวาจา ความระวังดวยใจ เปนของดีละอยาง ๆ ความระวังใน
ที่ทั้งปวง เปนของดีกระทําประโยชนใหสําเร็จได' ดังนี้. และพระตถาคตเจาเสด็จนั่งในทามกลางบริษทั
สี่ ทรงแสดงอวัยวะที่จะพึงซอนในผาตั้งลงแลวในฝกแกพราหมณชื่อ เสละ ตอหนาแหงเทพดามนุษย
ทั้งหลาย. ถาวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ความระวังดวยกายเปนของดี' ดังนี้, ถาอยางนัน้ คํา
ที่วา 'พระองคแสดงอวัยวะทีจ่ ะพึงซอนในผาตั้งลงแลวในฝกแกเสลพราหมณนนั้ เปนผิด. ถาวาพระ
ตถาคตทรงแสดงอวัยวะที่จะพึงซอนในผาตั้งลงแลวในฝกแกเสลพราหมณ, ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความ
ระวังดวยกายเปนของดี' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจา
พึงขยายใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาแมตรัสพระพุทธพจนนแี้ ลว 'ความระวัง
ดวยกายเปนของดี' ดังนี้. และทรงแสดงอวัยวะที่จะพึงซอนในผาตั้งลงแลวในฝกแกเสล พราหมณ.
ขอถวายพระพร ความสงสัยในพระตถาคตเกิดขึ้นแลวแกบุคคลใด พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงพระกายมีสวนเปรียบดวยอวัยวะนัน้ ดวยฤทธิ์ เพื่อจะยังบุคคลนัน้ ใหร,ู บุคคลนั้นเทานัน้ ยอม
เห็นปาฏิหาริยน ั้น."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ใครเลาจักเชื่อปาฏิหาริยน ั้น บุคคลไปในบริษทั ยอมเห็นอวัยวะที่จะ
พึงซอนนั้นแตผูเดียว ดวยปาฏิหารยไรเลา, คนทั้งหลายนอกนั้นมีในทีน่ ั่นเทียว ไมไดเห็น. เชิญพระผู
เปนเจาอางเหตุในขอนั้น ยังขาพเจาใหหมายรูดวยเหตุเถิด."
ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพิตรเคยทอดพระเนตรบางแลวหรือบุรษุ มีพยาธิบางคน พรักพรอม
ดวยญาติและมิตรมาแวดลอมอยูรอบขาง?"
ร. "เคยเห็น พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษเสวยทุกข รูสึกเจ็บโดยเวทนาใด บริษัทหรือญาติและมิตรเห็นเวทนา
นั้นบางหรือ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษนั้น ยอมเสวยทุกข รูสึกเจ็บปวดแตตนผูเดียว."
ถ. "ขอถวายพระพร ความสงสัยเกิดขึ้นแลวแกบุคคลใด พระตถาคตทรงแสดงพระกายมีสวน
เปรียบดวยอวัยวะ ที่จะพึงวอนใหลับในผา ดวยฤทธิข์ องพระองค เพื่อยังบุคคลนั้นใหรูแตผูเดียว.
บุคคลนั้นผูเดียวเห็นปาฏิหาริยนั้น ฉันนัน้ ขอถวายพระพร.
อีกนัยหนึ่ง ภูตสิงบุรุษคนใดคนหนึ่ง, บริษทั นอกนัน้ ยอมเห็นความมาของภูตนั้นบางหรือ?"

ร. "หามิได บุรุษที่กระสับกระสายอยูเทานัน้ ยอมเห็นความมาของภูตนั้น."
ถ. "ขอถวายพระพร บริษัทนอกนัน้ ยอมไมเห็นความมาของภูตนั้น บุรุษที่กระสับกระสายอยู
เทานัน้ ยอมเห็นความมาของภูตนั้นฉันใด, ความสงสัยในพระตถาคตเกิดขึ้นแลวแกบุคคลใด บุคคล
นั้นผูเดียว ยอมเห็นปาฏิหาริยแตผูเดียว ฉันนัน้ ."
ร. "พระผูเปนเจา นาคเสน กิจที่บุคคลจะพึงกระทําโดยยาก พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดง
ปาฏิหาริยท ี่ใคร ๆ จะพึงแสดงแมแกบุคคลผูเดียวในทามกลางบริษทั ใหเห็นแตผูเดียวไมไดนนั้ ทรง
กระทําไดแลว."
ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาซึ่งจะไดทรงแสดงอวัยวะที่จะพึงซอนแลวนัน้ หามิไดล
ก็แตวา พระองคทรงแสดงพระฉายดวยฤทธิ์."
ร. "เสล พราหมณไดเห็นอวัยวะที่จะพึงซอนอันใดแลว จึงสันนิษฐานเขาใจแนได เมื่อบุคคลได
เห็นพระฉาย ก็ไดชื่อวาเห็นอวัยวะที่จะพึงซอนนัน้ ทีเดียวนะ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตทรงกระทําแมซึ่งกรรมอันบุคคลกระทําไดโดยยาก เพื่อจะยัง
สัตวทั้งหลายที่ควรจะตรัสรูใหตรัสรู ถาวาพระตถาคตพึงกระทํากิจที่จะพึงกระทําใหเสื่อมไปเสีย, สัตว
ทั้งหลายที่ควรตรัสรูได จะไมพึงตรัสรู พระตถาคตผูรูซึ่งอุบายอันบุคคลพึงประกอบเพื่อจะยังสัตว
ทั้งหลายที่ควรตรัสรูใหตรัสรู เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น สัตวทั้งหลายที่ควรจะตรัสรู ยอมตรัสรูไดดวย
อุบายอันจะพึงประกอบใด ๆ พระตถาคตยังสัตวที่ควรตรัสรูทั้งหลายใหตรัสรูดวยอุบายที่จะพึง
ประกอบนัน้ ๆ.
ขอถวายพระพร เหมือนหมอผูฉลาด เมื่อจะเยียวยารักษาคนไขครั้นไปดูคนไขเห็นแจง
ประจักษแลวก็วางยา โรคควรจะสํารอกออกเสีย ก็ใหสํารอกเสีย โรคควรถายยา ก็ใหถายเสีย โรคควร
จะชโลมยา ทายา ก็ใหชโลมยา ทายาเสีย โดยที่ควรจะรมก็รมเสีย รักษาดวยยานัน้ ๆ เอาความหาย
โรคเปนประมาณ ฉันใด; สัตวทั้งหลายทีค่ วรตรัสรู จะตรัสรูไดดวยอุบายทีจ่ ะพึงประกอบใด ๆ พระ
ตถาคตก็ใหตรัสรูดวยอุบายที่จะพึงประกอบนั้น ๆ ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล ขอถวายพระพร.
อีกนัยหนึ่ง สตรีที่มีครรภหลงแลวยอมแสดงอวัยวะที่ควรซอนไมควรแสดงใหใครเห็น แกหมอ
ผดุงครรภ ฉันใด, พระตถาคตทรงแสดงพระฉายที่ไมควรแสดงใหใครเห็น ควรจะซอนไว ดวยฤทธิ์เพื่อ
จะยังสัตวทั้งหลายที่ควรจะตรัสรูใหตรัสรู ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. อาศัยยึดบุคคล โอกาสชื่อเปนของไมควร
แสดง ยอมไมมี. ถาวาใคร ๆ พึงเห็นพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงตรัสรูได, พระผูมีพระ
ภาคเจาพึงทรงแสดงพระหฤทัยแมแกบุคคลนั้น ดวยอุบายที่จะพึงประกอบ. พระตถาคตเปนผูรูอุบายที่
จะพึงประกอบ และฉลาดในเทศนาพระตถาคตทรงทราบอัธยาศัยของพระเถรชื่อ

นันทะ นําพระนันทเถระนัน้ ไปสูพิภพของเทพดา แลวทรงแสดงนางเทพกัญญา ดวยทรงพระดําริวา
'กุลบุตรนี้จักตรัสรูไดดวยอุบายเครื่องประกอบนี'้ ดังนี้, กุลบุตรนั้นก็ตรัสรูแลวดวยอุบายเครื่องประกอบ
นั้นไมใชหรือ?
ขอถวายพระพร พระตถาคตดูหมิ่นติเตียนสุภนิมิตโดยปริยายมิใชอนั เดียว เกลียดสุภนิมิต ทรง
แสดงนางเทพอัปสรทั้งหลายมีสีเทาดังสีเทานกพิลาบ เพราะความตรัสรูของทานเปนเหตุ, พระ นันท
เถระตรัสรูดวยอุบายนั้น ดังนี้แล, พระตถาคตเปนผูรูอุบายเครื่องประกอบเปนผูฉลาดในเทศนา ดวย
อุบายอยางนีบ้ าง ขอถวายพระพร.
คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก พระตถาคต เมื่อพระเถระจูฬปนถกอัน พระเถระผูพี่ชายฉุดออกเสีย
จากวิหาร เกิดทุกขโทมนัส พระองคเสด็จเขาไปใกลแลว ประทานทอนผาอันละเอียดใหแลว ดวยหวัง
พระหฤทัยวา "กุลบุตรนี้จักตรัสรูดวยทอนผานี'้ ดังนี้, กุลบุตรนั้นก็ถึงความเปนผูชํานาญในพระชิน
ศาสนา ดวยเหตุนนั้ . พระตถาคตเปนผูรูอุบายเครื่องประกอบ เปนผูฉลาดในเทศนาดวยอุบายอยางนี้
บาง.
คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก พระตถาคต เมื่อพราหมณโมฆราชมาทูลถามปญหาถึงสามครั้ง
พระองคมิไดทรงพยากรณดวยความดําริวา 'มานะของกุลบุตรนี้จักระงับไปดวยอุบายอยางนี,้ ความ
ตรัสรูจักมีเพราะความทีม่ านะระงับไป' ดังนี้, มานะของกุลบุตรนั้นก็ระงับไปแลว ดวยเหตุนนั้ , เพราะ
ความที่มานะระงับไป พราหมณนนั้ ถึงแลวซึ่งความเปนผูชํานาญในอภิญญา หกประการ. พระตถาคต
เปนผูรูอุบายเครื่องประกอบ เปนผูฉลาดในเทศนาดวยอุบายอยางนี้บา ง ดังนี้."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาแกไขดวยดีแลวดวยเหตุทั้งหลายมาก
หลายประการ, ชัฏพระผูเปนเจากระทําไมใหเปนชัฏแลว, มืดกระทําใหเปนแสงสวางแลว, ขอดทําลาย
แลวปรัปปวาททั้งหลายพระผูเปนเจาหักรานเสียแลว, จักษุพระผูเปนเจาไดใหเกิดขึ้นแลวแกชินบุตร
ทั้งหลาย, เดียรถียทั้งหลาย มากระทบพระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาเจาคณะผูประเสริฐแลว หาปฏิภาณ
มิได."

