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คําน�ำ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ น
องค์กรทางพุทธศาสนา ถือก�ำเนิดขึ ้นจากแนวคิดที่จะน�ำหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาให้ เข้ าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ สมาคมฯ ถือก�ำเนิด
ขึ ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้ ด�ำเนินงานด้ านการศึกษา การเผยแผ่ และ
การปฏิบตั ธิ รรมอย่างเป็ นรูปธรรมต่อเนื่องยาวนาน ในปี นี ้สมาคมฯ มีอายุ
ครบรอบ ๗๐ ปี และได้ มีการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
โดยหนึง่ ในกิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นนี ้คือ การจัดงานเทศน์ปจุ ฉาวิสชั นา มิลนิ ทปั ญหา ครัง้ ที่ ๒ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแผ่เรื่ องราวการถาม
ตอบปั ญหาระหว่างพระเจ้ ามิลนิ ท์ พระราชาผู้ครองสาคลนคร เมืองใหญ่
ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงเวลาราว ๕๐๐ปี หลังพุทธปรินพิ พาน กับ
พระนาคเสนเถระพระอรหันต์ผ้ แู ตกฉานในธรรมวินยั
หลักธรรมทีป่ รากฏในมิลนิ ทปัญหาใช้ปฏิภาณโวหาร และบทบาท
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสนเถรท�ำให้พระพุทธศาสนา
แผ่ขยายออกไปอย่างกว้ างขวาง โดยการศึกษาจากหลักธรรมและวิธีการ
โต้ ตอบปั ญหา ซึง่ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มิลินทปั ญหา เพื่อน�ำมาประยุกต์
ใช้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ เหมาะสมกับสังคมยุคปั จจุบนั
พระนาคเสนผู้เป็ นพระเถระที่เชี่ยวชาญในปริ ยตั ิและเป็ นพระอรหันต์
ผู้บรรลุปฏิสมั ภิทา ๔ ได้ อธิบายหลักธรรมทีป่ รากฏอยูใ่ นคัมภีร์มลิ นิ ทปั ญหา
อย่างละเอียดและลึกซึ ้ง พร้ อมทังยกอุ
้ ปมาอุปไมยประกอบการอธิบาย
และยังใช้ ปฏิภาณโวหารในการโต้ ตอบปั ญหากับพระเจ้ ามิลนิ ท์จนท�ำให้
พระองค์หมดสิ ้นความสงสัยเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ ้น
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสนเถระ ท�ำให้ ทราบ
ถึงบทบาทหน้ าที่ของนักเผยแผ่ที่ดีที่ต้องมีทงปั
ั ้ ญญาความรอบรู้ ในสิ่ง
ที่ควรรู้ สามารถน�ำมาใช้ ในการเผยแผ่เพื่อให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ
และผู้เผยแผ่ต้องมีวตั รปฏิบตั ิเป็ นที่นา่ เลื่อมใส จึงจะท�ำให้ ผ้ ฟู ั งมีศรัทธา
และน�ำไปปฏิบตั ิตามความเข้ าใจได้ เป็ นอย่างดี พระนาคเสนมีรูปแบบ
และวิธีการในการเผยแผ่ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ การใช้ ปฏิภาณ
ไหวพริ บในการโต้ ตอบปั ญหาที่หลากหลายกับพระเจ้ ามิลินท์ ทั ้งที่
เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
        โดยในปี นี ห้ ัวข้ อหลักในการปุจฉา-วิสัชนาจะว่าด้ วยเรื่ อง
ศีล สมาธิ ปั ญญา เพื่อให้ สาธุชนได้ เกิดความกระจ่างและมีความเข้ าใจ
ในข้ อธรรมว่าด้ วยศีล สมาธิ ปั ญญาได้ ชดั เจนแจ่มแจ้ งขึ ้น
ยุวพุทธิ กสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่มีสว่ นร่วมในการจัดงานเทศน์ปจุ ฉา-วิสชั นา มิลนิ ทปั ญหา ครัง้ ที่ ๒ นี ้
ให้ ส�ำเร็ จลุลว่ งด้ วยดี  ขออนุโมทนาบุญ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
028 02 2020

v.2.indd 5

5

28/2/2563 15:53:56

สารบัญ
หน ้า

บทน�ำมิลินทปัญหา

ปณามคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยของพระติปฎิ กจุฬาภัยเถระ
พุทธท�ำนายพระเจ้ามิลินท์
พรรณนาพระนครของพระเจ้ามิลินท์
บุพพกรรมของบุคคลทั้ง ๒
ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ
พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาครูทั้ง ๖
พระอรหันต์ขึ้นไปเชิญมหาเสนะเทพบุตร
พระอรหันต์มอบให้พระโรหนเถรเจ้าได้เป็นธุระ
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาพระนาคเสน
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ถามอาการแห่งสติ
อุตตรกุรุปัญหา
ถามถึงผู้ที่ไปทวีปอุดรและสวรรค์
อัสสาสปัญหา
ถามเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจ
นิปปัญจปัญหา
ถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า

๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
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ไขข้อข้องใจในปัญญา

มนสิการลักขณปัญหา
ถามลักษณะมนสิการ
อุปมาคนเกี่ยวข้าว
ปัญญาลักขณปัญหา
ถามลักษณะปัญญา
อุปมาผู้ส่องประทีป
ปัญญานิรุชณนปัญหา
ถามที่ดับปัญญา
อุปมาผู้จุดประทีป
อุปมาการเขียนเลข
อุปมาโอ่งน�้ำ
อุปมารากยา
อุปมาผู้ถือลูกธนู
สุขเวทนาปัญหา
ถามเรื่องสุขเวทนา
อุปมาก้อนเหล็กแดงและหิมะ
นามรูปปัญหา
ถามเรื่องนามรูป
ทีฆมัทธานปัญหา
ถามเรื่องเวลายืดยาว
อัทธานปัญหา
ถามมูลเหตุแห่งกาลทั้ง ๓

๑๔๒
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๔๙
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
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ปุริมโกฏิปัญหา
ถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสาร
อุปมาด้วยพืช
อุปมาด้วยแม่ไก่
อุปมาด้วยกงรถ
จักขุวิญญาณ มโนวิญญาณปัญหา
ถามถึงความเกี่ยวกันแห่งวิญญาณทั้ง ๒
เพราะเป็นของลุ่ม
เพราะเป็นประตู
เพราะเป็นที่สะสมมา
เพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมา
ผัสสลักขณปัญหา
ถามลักษณะผัสสะ
เวทนาลักขณปัญหา
ถามถึงลักษณะเวทนา
สัญญาลักขณปัญหา
ถามลักษณะสัญญา
เจตนาลักขณปัญหา
ถามลักษณะเจตนา
วิญญาณลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิญญาณ
วิตักลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิตก

๑๕๕
๑๕๕
๑๕๕
๑๕๕
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
028 02 2020

v.2.indd 11

11

28/2/2563 15:53:56

วิจารลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิจาร
ปฏิกัจเจววายามกรณปัญหา
ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบท�ำเสียก่อน
อุปมาการขุดน�้ำ
อุปมาการไถนา
อุปมาการท�ำสงคราม
อัคคิอุณหาการปัญหา
ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรก
อุปมาด้วยราชสีห์
อุปมาด้วยนกหัวขวาน
อุปมาด้วยสตรี
ปัญญาปติฏฐานปัญหา
ถามที่ตั้งแห่งปัญญา
ปัญญาวิเสสปัญหา
ถามความวิเศษแห่งปัญญา
มานัตถภาวปัญหา
ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้น
อรูปวรัตถภาวทุกกรปัญหา
ถามถึงเรื่องสิ่งที่ท�ำได้ยากของพระพุทธเจ้า

๑๖๘
๑๖๙
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๔
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

ไขข้อข้องใจในเมณฑการัมมกถา

เมณฑการัมมกถา เริ่มเมณฑกปัญหา
สถานที่ไม่ควรปรึกษากัน ๘

๑๘๒
๑๘๔
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คนที่ไม่ควรปรึกษา ๘ จําพวก
คนที่ปิดความลับไม่ได้ ๙ จําพวก
เหตุให้เจริญความรู้ ๘ ประการ
คุณของอาจารย์ ๒๕ ประการ
คุณแห่งอุบาสก ๑๐
สัพพัญญูภาวปัญหา
ถามถึงความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
จิตของผู้ที่ยังไม่ได้อบรม
จิตของพระโสดาบัน
จิตของพระสกทาคามี
จิตของพระอนาคามี
จิตของพระอรหันต์
จิตของพระปัจเจกพุทธเจ้า
จิตของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
อุปมาเหมือนผู้ยกสิ่งของ
อุปมาเหมือนบุรุษผู้มั่งคั่ง
อุปมาเหมือนต้นไม้ที่มีผล
อาจริยนาจริยปัญหา
ถามถึงความมีอาจารย์และไม่มอี าจารย์ของพระพุทธเจ้า
ภิกขุปฌามปัญหา
ถามเรื่องขับไล่ภิกษุ
พุทธสัพพัญญูสยปณามปัญหา
ถามเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า

๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๑

รายนามเจ้าภาพ-ผูส้ นับสนุนการจัดงาน
และผูร้ ว่ มจัดพิมพ์หนังสือเทศน์มลิ นิ ทปัญหา ศีล สมาธิ ปัญญา

๒๐๕

๑๙๒
๑๙๒
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๗
๑๙๙
๒๐๑
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บทน�ำมิลินทปัญหา

คัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ที่มีช่ือเสียงมาก เป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยกย่องว่า เป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านเนื้อหาสาระ
ที่สอดคล้องตามบาลีพระไตรปิฎกและในด้านอรรถรสแห่งวรรณคดี
บาลี สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ว่าคัมภีร์มิลินท
ปัญหานีแ้ ต่งขึน้ เมือ่ พุทธศาสนกาลประมาณ ๕๐๐ ปี พระคันถรจนาจารย์
ประสงค์จะชี้แจงข้อพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งพ้น
วิ ม ติ กั ง ขา จึ ง เอาอดี ต นิ ท านเรื่ อ งพระนาคเสนแก้ ป ั ญ หาพระยา
มิ ลิ น ท์ โ ยนกราช อันเป็นเรื่องมีความจริงเป็นเค้ามูลมาตั้งเป็นเค้าแล้ว
แต่งอธิบายพระธรรมวินยั ตามอนุมตั ขิ องท่านพระคันถรจนาจารย์ ผูแ้ ต่ง
คัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหานี้มีนามปรากฏในค�ำนมัสการข้างต้นว่า “พระปิฎก
จุฬาภัย” มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นทางอินเดียภาคเหนือ ก่อน
ที่พระพุทธศาสนาจะเกิดแตกแยกกันเป็นนิกายเถรวาทฝ่ายใต้และนิกาย
อาจริยวาทฝ่ายเหนือ เหตุที่เกิดแตกแยกกันเพราะมีความเห็นต่างกัน
ในด้านการอธิบายหลักค�ำสอนและถือปฏิบัติต่างกัน มิลินทปัญหาเป็น
คัมภีร์อธิบายหลักค�ำสอนที่แต่งขึ้นก่อนเกิดการแตกแยกนิกาย อย่างไร
ก็ตามแม้คัมภีร์มิลินทปัญหาจะเป็นคัมภีร์อธิบายหลักค�ำสอนที่เป็น
เหตุให้เกิดการแตกแยกก็ตาม แต่ทั้งสองนิกายก็ยอมรับนับถือใช้ในการ
อธิบายหลักค�ำสอน เพราะเหตุทคี่ มั ภีรน์ เี้ กิดก่อนการแตกแยกเป็นนิกาย
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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นิกายเถรวาทฝ่ายใต้ (ลังกา พม่า ไทย เขมร ลาว) เรียกชือ่ คัมภีร์
นี้ว่า “มิลินทปัญหา” โดยน�ำชื่อพระเจ้ามิลินท์ผู้ถามปัญหามาตั้งเป็นชื่อ
แปลว่า “ปัญหาของพระเจ้ามิลินท์” (หรือปัญหาที่พระเจ้ามิลินท์ตรัส
ถาม)
นิกายอาจริยวาทฝ่ายเหนือ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม) เรียก
ชื่อคัมภีร์นี้ว่า “นาเซี ย นปี คิ ว คิ น ” (นาเซียนภิกษุสูตร หรือ นาคเสน
ภิกษุสูตร) ทางจีนจัดคัมภีร์นี้เป็นสูตรหนึ่งในบรรดาพระสูตรทั้งหลาย
ดังนั้นจีนจึงใช้ชื่อของพระนาคเสนผู้แสดงธรรม หรือวิสัชนาปัญหา
ของพระเจ้ามิลินท์มาตั้งเป็นชื่อสูตรนาคเสนภิกษุสูตร แปลว่า “พระ
๑๑๑ สูตรทีพ่ ระนาคเสนแสดง” จีนเรียกพระนาคเสนว่า “นาเซียน” เรียก
พระเจ้ามิลินท์ว่า “มิลัน”
มิลินทปัญหาแม้มิใช่พุทธพจน์โดยตรง แต่ถึงกระนั้นในบาง
ประเทศ เช่น พม่าให้เกียรติยกย่องเสมือนเป็นพุทธพจน์ พม่าได้จดั คัมภีร์
นีเ้ ข้าในพระไตรปิฎกขุททกนิกาย เล่มที่ ๑๑ คัมภีรน์ มี้ คี วามส�ำคัญได้รบั
การยกย่องมาก ทัง้ ยังเป็นหนึง่ ในคัมภีรช์ นั้ แนวหน้า เช่น เนตติปกรณ์เปฏโกปเทสปกรณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนคัมภีร์อรรถกถาของพระพุทธโฆษาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์ยกย่องคัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหานีด้ จุ ว่าเป็นพุทธพจน์ ดัง
จะเห็นว่าในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกและอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก
ได้อ้างมิลินทปัญหาไว้หลายที่ส�ำหรับคุณค่าของคัมภีร์นี้ ไม่ว่าจะมอง
ในแง่ของวรรณกรรม หรือในแง่ของปรัชญา ก็ย่อมเป็นคัมภีร์ที่น�ำมาซึ่ง
ความภาคภูมใิ จต่อพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวพุทธนิกายเถรวาทเป็น
อย่างยิ่ง นักปราชญ์ตะวันตกได้ให้ ความส�ำคัญกับมิลินทปัญหานี้มาก
และยกย่องว่ามิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์อธิบายพุทธปรัชญา ที่มีลีลาการ
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
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ด�ำเนินเรือ่ งทีช่ วนติดตาม เช่นเดียวกับบทสนทนาของเพลโต (Dialogues
of Plato) นักปรัชญาชาวกรีกผู้โด่งดังในยุคโบราณ
คัมภีร์มิลินทปัญหามีลักษณะแตกต่างจากพระไตรปิฎก คือ
แทนที่จะเป็นการรวบรวมพระวจนะของพระพุทธเจ้า หรือค�ำสอนของ
พระสาวก กลับเป็นงานเขียนซึ่งมีลักษณะการจัดรูปเล่มและเนื้อหาที่
มีรูปแบบของหนังสือที่สมบูรณ์ ทั้งนี้อาจจัดแบ่งเนื้อหา ได้เป็น ๓ ตอน
ใหญ่ ๆ คือ
(๑) บทปณามคาถา เริ่มต้นด้วยบทประพันธ์นมัสการพระ
รัตนตรัยอย่างไพเราะ ๕ บท ตอนท้ายของบทได้กล่าวเชิญชวนคนทั้ง
หลายให้ฟงั ปัญหาทีจ่ ะได้วนิ จิ ฉัยอย่างละเอียดในคัมภีรเ์ พือ่ ความผาสุก
(๒) พาหิรกถา หมายถึง ส่วนทีเ่ ล่าเรือ่ งทีน่ อกเรือ่ งไปจากเนือ้ หา
จริง มีลักษณะเป็นบทน�ำหรืออย่างที่เรียกว่านิทานในสมัยพุทธกาล
พระองค์ทรงท�ำนายว่า ภายหลังพุทธปรินพิ พานได้ ๕๐๐ ปี จะมีกษัตริย์
พระองค์หนึง่ ทรงพระนามว่าพระเจ้ามิลนิ ท์เป็นผูม้ คี วามฉลาดอย่างมาก
มีความเข้าใจเรือ่ งธรรมะอย่างลึกซึง้ พระองค์จกั ได้สนทนาโต้ตอบปัญหา
ธรรมกับพระนาคเสนเถระผู้เป็นพระอรหันต์ เรื่องที่สนทนาโต้ตอบกัน
นั้นจะช่วยผดุงพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงสืบต่อไปอีกถึง ๕,๐๐๐ ปี ต่อ
จากนั้นเป็นเรื่องเล่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ามิลินท์กับพระ
นาคเสนเถระในอดีตจนถึงปัจจุบัน
(๓) บทสนทนาโต้ ต อบปั ญ หาระหว่ า งพระเจ้ า มิ ลิ น ท์ แ ละ
พระนาคเสน เนื้อความในส่วนนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน แต่ละตอนแบ่ง
เป็น ๙ วรรค ตอนแรกเป็นบทสนทนาโต้ตอบเรื่องปัญหาธรรมทั่ว ๆ ไป
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เช่น ลักษณะของศีล สมาธิ ปัญญา นิพพาน เป็นต้น ตอนที่สองเน้นที่
ปัญหาการวิเคราะห์ความหมายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก เช่น ปัญหาการให้ทานของพระเวสสันดร ปัญหาทีพ่ ระองค์
ตรัสสอนให้มีสัมมาวาจา เป็นต้น ในทางวรรณคดีมิลินทปัญหาเป็น
คัมภีร์ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ส�ำนวนภาษาของ
ผู้แต่งอย่างมาก เพราะค�ำอธิบายแต่ละตอนคมคาย ลักษณะการแต่งที่
เด่นที่สุดในคัมภีร์นี้ คือ การใช้อุปมาอุปไมยกล่าวเปรียบเทียบลักษณะ
ธรรมกับสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นได้ง่าย เช่น การเปรียบเทียบลักษณะร่างกาย
กับส่วนต่าง ๆ ของรถที่น�ำมาประกอบกันเข้าเป็นรถ โดยเมื่อแยกส่วน
ต่าง ๆ ออกจากกันแล้วก็ไม่มสี ว่ นใดเรียกว่ารถ ร่างกายของคนก็เช่นกัน
ถ้าพิจารณาทีละส่วนแล้วก็ไม่มีส่วนใดที่เรียกว่าตัวตนได้
เนือ่ งจากมิลนิ ทปัญหาเป็นคัมภีรท์ มี่ คี ณ
ุ ค่ามากทัง้ ในด้านธรรมะ
และในด้านวรรณคดีดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว จึงได้มผี จู้ ดั พิมพ์และแปลคัมภีร์
เล่มนี้ออกเป็นภาษาต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ที่พอรวบรวมได้มีดังนี้
(๑) มิลนิ ทปัญหา ฉบับพิมพ์เป็นตัวโรมัน ช�ำระโดย V. Trenkner
จัดพิมพ์เป็นครัง้ แรก โดย Williams and Norgate ในปีค.ศ. ๑๘๘๐ 115
(๒) บริษัท James G. Forlang Fund ได้จัดพิมพ์ต้นฉบับที่ชํา
ระโดย V. Trenkner อีกครั้งใน Journal Royal Asiatic Society เมื่อ
ค.ศ. ๑๙๒๘ โดยเพิ่มเติมรายชื่อคําและรายชื่อคาถาที่ รวบรวมโดย C.J.
Rylands และ Mrs. Rhys Davids
(๓) มิลนิ ทปัญหา ฉบับชาํ ระโดย Hsaya Hbe ทีเ่ มืองร่างกุง้ ค.ศ.
๑๙๑๕
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(๔) อทิจจวงศ์แห่งเมืองร่างกุง้ ประเทศพม่า ได้เขียนอธิบายความ
หมายของคําในมิลนิ ทปัญหาทุกคาํ T.W. Rhys Davids ได้แปลออกเป็น
ภาษาอังกฤษ ตีพมิ พ์ใน Sacred Book of the East เล่มที่ ๓๕ และ ๓๖
(๕) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาสิงหล ชื่อ Milinda
Prashnaya โดย Hinati Kumbure พิมพ์ที่กรุงโคลัมโบ ค.ศ. ๑๙๐๐
(๖) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาจีนมีทั้งหมด ๑๑ สํานวน
(๗) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาเยอรมันโดย F. Otto
Schrader
(๘) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาเยอรมันโดย พระญาณติโลกะ
(๙) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดย Louis Finot
(๑๐) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาฝรัง่ เศสจากต้นฉบับภาษาจีน
โดย Paul de Miwil
(๑๑) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย T.W. Rhys
Davids
(๑๒) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย I.B. Horner
(๑๓) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษารัสเซียจากต้นฉบับภาษาจีน
โดย Evanofski
(๑๔) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาญีป่ นุ่ จากต้นฉบับภาษาจีน
โดย โซเงน ยามากามิ
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(๑๕) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาญีป่ นุ่ จากต้นฉบับภาษาจีน
โดย เซอิสยา กานาโมลิ
(๑๖) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Takakusu
พิมพ์อยู่ใน Journal Royal Asiatic Society ฉบับพิมพ์ค.ศ. ๑๘๙๖
(๑๗) มิลนิ ทปัญหา ฉบับเบงกาลีชาํ ระโดย Bangiya Sahitya Parishat
(๑๘) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอิตาเลียนโดย G. Cagnola
(๑๙) Le Bonheur de Niravana extrait du Milindapaprashnaya,
ou Miroir des doctrines sacréss จากต้นฉบับภาษาบาลีโดย Lewis
de Sylva Pandit พิมพ์ใน Révue de I’ historre des religions, Paris, ปีค.ศ.
๑๘๘๕
(๒๐) Deux Traductions chinoises du Milinda panha โดย
E. Specht พร้อมทัง้ คํานําโดย S. Levi
(๒๑) Historical bas for the questions of King Menander
จากต้ น ฉบั บ ของธิ เ บตโดย L.A. Waddel พิ ม พ์ อ ยู ่ ใ น J.R.A.S.
ปี ค.ศ. ๑๘๙๗
(๒๒) Nagasena โดย T.W. Rhys Davids, ใน J.R.A.S. ปี ค.ศ. ๑๘๙๑
(๒๓) Critical and philological notes to the first chapter of
the Milinda Parha โดย V. Trenkner พิมพ์ใน J.P.T.S. ปี ค.ศ. ๑๙๘๐
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(๒๔) Les noms propres dans les traditions chinoises du
Milinda Panha โดย Paul Pelliot พิมพ์อยูใ่ น Journal Asiatique Paris,
ปี ค.ศ. ๑๙๑๔
(๒๕) Die Fragen des König Menandras โดย F. Otto
Schrader ปี ค.ศ. ๑๙๐๓
(๒๖) Geschichte der Indishen Litteratur โดย M. Winternitz
ปี ค.ศ. ๑๙๒๐
คนไทยรู้จักคัมภีร์มิลินทปัญหาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ด้วยมี
การอ้างถึงชื่อคัมภีร์ในบานแพนกหนังสือไตรภูมิพระร่วง ของพระมหา
ธรรมราชาลิไท มิลนิ ทปัญหาฉบับแปลภาษาไทยทีม่ ตี น้ ฉบับในปัจจุบนั มี
๕ ส�ำนวน คือ
(๑) ฉบับแปลสมัยกรุงศรีอยุธยา มีตน้ ฉบับอยูท่ หี่ อสมุดแห่งชาติ
แต่ไม่ครบถ้วน
(๒) ฉบับแปลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากรได้จดั พิมพ์
เผยแพร่ ถือว่าเป็นฉบับหอสมุดแห่งชาติเข้าใจว่าเป็น ผลงานในสมัย
รัชกาลที่ ๓ เพราะในสมัยรัตนโกสินทร์มีการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีออก
เป็นภาษาไทยทีส่ ำ� คัญ ๒ ครัง้ คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ครัง้ หนึง่ และในสมัย
รัชกาลที่ ๓ อีกครัง้ หนึง่ ในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟ้า
จุฬาโลกได้โปรดให้แปลคัมภีรท์ แี่ ต่งไว้เป็นภาษามคธออกเป็นภาษาไทย
หลายเรือ่ ง ทีเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่ปรากฏอยู่ คือ คัมภีรม์ หาวงศ์พงศาวดารลังกา
ว่าด้วยพุทธศาสนประวัตใิ นลังกาทวีป ๑ ชินกาลมาลีว่าด้วยพุทธศาสนวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ประวัติตั้งแต่พุทธกาลถึงนครเชียงใหม่ในสยามประเทศนี้ ๑ ไตรโลก
วินิจฉัย ๑ เป็นต้น โดยปกติหนังสือที่แปลในสมัยรัชกาลที่ ๑ จะระบุชื่อ
ผู้แปลอย่างชัดเจน เนื่องจากคัมภีร์มิลินทปัญหาไม่ปรากฏรายละเอียด
เรื่องการแปลและชื่อผู้แปลในค�ำน�ำของหนังสือ จึงควรจะเป็น ผลงาน
ในรัชกาลที่ ๓ เพราะในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัวทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเป็นนิตย์ตามราชประเพณี โปรด
ฯ ให้อาราธนาพระผู้ถวายเทศน์แปลพระไตรปิฎกทั้งพระวินัย พระสูตร
๑๑๗ และพระอภิธรรมและปกรณ์ตา่ ง ๆ ถวาย เมือ่ เทศน์แล้วก็โปรด
ฯ ให้เขียนเก็บรักษาไว้ ในหอหลวงมิลินทปัญหาก็เห็นจะแปลถวาย
เทศน์ในครั้งนั้น
(๓) ฉบับแปลของมหามกุฏราชวิทยาลัย สมัยรัชกาลที่ ๕ ครัง้ นัน้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตัง้ มหามกุฏราช
วิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงออกหนังสือธรรมจักษุเป็นรายเดือน
สมนาคุณแก่ผู้บริจาคบ�ำรุงมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทรงแปลคัมภีร์
มิลินทปัญหาลงพิมพ์ในหนังสือธรรมจักษุนี้เป็นตอน ๆ แต่ไม่ได้ทรง
แปลโดยตลอด เมื่อไม่มีเวลาได้ให้พระกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย
บ้าง พระภิกษุสามเณรบ้างช่วยกันแปลเป็นตอน ๆ แล้วทยอยพิมพ์ใน
หนังสือธรรมจักษุ ส�ำนวนแปลนี้เรียกว่า ส�ำนวนสนาม คือ มีลักษณะ
การแปลเหมือนอย่างในการแปลพระปริยัติธรรมสนามหลวง มุ่งแสดง
ความรู้ทางไวยากรณ์บาลีเป็นส�ำคัญ โดยไม่ค�ำนึงถึงความไพเราะและ
ความถูกต้องของภาษาไทย
(๔) ฉบับแปลของสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏ
กษัตริยาราม พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของพระองค์ท่านเอง
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(๕) ฉบับเรียบเรียงใหม่ เรียกว่า “ปัญหาพระยามิลนิ ท์” ของ ยิม้
ปัณฑยางกูร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นการเรียบเรียงเอาเฉพาะใจความของ
แต่ละปัญหา ตัดส�ำนวนข้อความทีซ่ ำ�้ ออก เพือ่ ให้อา่ นเข้าใจง่ายและอ่าน
ได้เร็ว กรมศิลปากรได้จดั พิมพ์ฉบับนีอ้ อกเผยแพร่ถอื เป็นฉบับแปลของ
หอสมุดแห่งชาติอีกฉบับหนึ่ง
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พระเจ้าเมนันเดอร์ ที่ ๑ เป็นทีร่ จู้ กั กันในวรรณกรรมภาษาบาลีวา่
พระเจ้ามิลนิ ท์ เป็นพระมหากษัตริยอ์ นิ โด-กรีก ผูป้ กครองจักรวรรดิขนาดใหญ่
ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้จากเมืองหลวงของพระองค์คือ
เมืองสาคละ และพระองค์ถกู บันทึกว่าเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ศาสนาพุทธ
พระเจ้าเมนันเดอร์ทรงก�ำเนิดทีแ่ ถบคอเคซัส เริม่ แรกทรงเป็นกษัตริย์
ของแคว้นบักเตรีย หลังจากพิชติ แคว้นปัญจาบได้ พระองค์สถาปนาจักรวรรดิ
ขึน้ ในเอเชียใต้ ขยายออกจากทีร่ าบหุบเขาลุม่ แม่นำ�้ คาบูลจากทางทิศตะวันตก
ไปจรดถึงแม่น�้ำราวีทางทิศตะวันออก และจากที่ราบหุบเขาลุ่มแม่น�้ำสวัต
ทางตอนเหนือ ไปจรดถึงอะราโคเซีย (จังหวัดเฮลมันด์) เหล่านักบันทึกชาว
อินเดียโบราณชีว้ า่ พระองค์ได้ขยายอาณาจักรไปทางทิศใต้เข้ามาในรัฐราชสถาน
และขยายไปทางทิศตะวันออกไกลถึงแม่น�้ำคงคาตอนล่างที่เมืองปาฏลี
บุตร (ปัฏนา) และสตราโบนักภูมิศาสตร์กรีกเขียนไว้ว่า “พระองค์พิชิตรัฐ
ในอินเดียได้มากกว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช”
เหรียญของพระองค์จ�ำนวนมากที่ถูกขุดพบ ยืนยันถึงทั้งการค้าที่
เจริญรุง่ เรืองและช่วงระยะเวลาของจักรวรรดิของพระองค์ พระเจ้าเมนันเดอร์
ยั ง ได้ เ ป็ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศาสนา และบทสนทนาของพระองค์ กั บ
พระนาคเสน พระเถระนักปราชญ์ชาวพุทธ ก็ถกู บันทึกไว้เป็นผลงานส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนาชือ่ ว่า “มิลนิ ทปัญหา” (ปัญหาของพระเจ้ามิลนิ ท์)
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
028 02 2020

v.2.indd 23

23

28/2/2563 15:53:57

ตั ว อย่ า งหนั ง สื อ มิ ลิ น ทปั ญ หา
ที่ จั ด พิ ม พ์ ใ นภาษาต่ า ง ๆ
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“ ต่อจากเราปรินิพพานไปล่วงได้ ๕๐๐ ปี
่ ชือ
่ ว่า “มิลน
จักมีพระราชาองค์หนึง
ิ ท์” ผูไ้ ด้กระท�ำอภินิหารไว้แล้ว
้ ด้วยอานุภาพปัญญาของตน
จะท�ำให้เกิดปัญหาอันละเอียดขึน
่ สมณพราหมณ์ทง
้ั หลายด้วยปัญหาอันละเอียด
จะย�ำ่ ยีเสียซึง
่ ชือ
่ ว่า “นาคเสน”
จะมีภก
ิ ษุองค์หนึง
ไปท�ำลายถ้อยค�ำของมิลน
ิ ทราชา
ท�ำให้มล
ิ น
ิ ทราชาเกิดความร่าเริงยินดีดว้ ยอุปมาเป็นเอนก
จะท�ำศาสนาของเราให้หมดเสี้ยนหนามหลักตอ
จักท�ำศาสนาของเราให้ตง
ั้ อยูต
่ ลอด ๕๐๐๐ พรรษา ”
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ปณามคาถานอบน้อมพระรัตนตรัย
ของพระติปฎ
ิ กจุฬาภัยเถระ

จะริยา สัพพะโลกัสสะ
อะจินตะยานุภาวังปิ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
วันเท ตะมุตตะมัง ธัมมัง
สีลาทิคุณะสัมปันโน
วันเท อะริยะสังฆันตัง
วันทะนา ชะนิตัง ปุญญัง
หะตันตะราโย สัพพัตถะ
ยัง มิลินทะปะกะระณัง		
สุณาถะ นิปุเณ ปัญเห		

หิตา ยัสสะ มะเหสิโน
วันเท โลกัคคะนายะกัง
เยนะ นียันติ โลกะโต
สัมมาสัมพุทธะปูชิตัง
ฐิโต มัคคะผะเลสุ โย
ปุญฺญะเขตตะมะนุตตะรัง
อิติ ยัง ระตะนัตตะยัง
หุตตะวาหันตัสสะ เตชะสา
ปุจฉาพะยากะระณะสัชชิตัง
ตัง สุขายะ ภะวิสสะตีติ

พระติ ป ิ ฎ กจุ ฬ าภั ย เถรเจ้ า ได้ ตั้ ง ปณามคาถาค� ำ นอบน้ อ ม
พระรัตนตรัยไว้ในต้นคัมภีร์มิลินทปัญหานี้ว่า
พระจรรยาอันเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงของพระสัพพัญญู
พุทธเจ้า ผูแ้ สวงหาคุณธรรมอันใหญ่พระองค์ใดมีอยู่ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้
สมเด็จพระบรมครูพระองค์นั้นซึ่งเป็น ผู้มีอานุภาพอันเป็นอจินไตย
ผู้เป็นนายกอันเลิศของโลก
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พระสัพพัญญูเจ้าพระองค์ใดเป็น ผู้ประกอบด้วยวิชชาจรณะ
น�ำหมูส่ ตั ว์ออกจากโลกด้วยธรรมะอันใด ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ธรรมะ
อันนัน้ ซึง่ เป็นธรรมะอันสูงสุด เป็นธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงบูชา พระอริยสงฆ์ใดเป็น ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลคุณเป็นต้น เป็น
ผู้ตั้งอยู่ในมรรค ๔ ผล ๔ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์นั้น ผู้เป็น
นาบุญอันเยีย่ มของโลก บุญอันใดทีข่ า้ พเจ้าท�ำให้เกิดขึน้ ด้วยการนอบน้อม
พระรัตนตรัยอย่างนี้ ด้วยเดชแห่งบุญอันนั้น จงให้อันตรายหายไป
จากข้าพเจ้าในที่ทั้งปวง จงให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากอันตราย
มิลินทปกรณ์ คือ คัมภีร์มิลินท์อันใด ที่ประกอบด้วยปุจฉา
พยากรณ์มอี ยู่ ขอท่านทัง้ หลายจงฟังปัญหาทัง้ หลายอันละเอียดลึกซึง้ ที่
มีอยู่ในคัมภีร์มิลินทปัญหานั้น เพราะการฟังมิลินทปัญหานั้น จักท�ำให้
เกิดประโยชน์ ดังนี้
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พุทธท�ำนายพระเจ้ามิลินท์

ครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กับเหล่าพระภิกษุสงฆ์เป็น
อันมาก เสด็จไปที่เมืองกุสินารา ในเวลาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน
เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า จะทรงท�ำให้เกิดความสลดใจแก่
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยธรรมมีอนิจธรรมเป็นต้น และเมื่อจะทรงแสดง
อาการจะเสด็จนิพพาน ด้วยนิพพานธาตุ จึงได้ทรงบรรทมบนบัลลังก์
หันพระเศียรไปทางทิศอุดร อันมีในระหว่างนางรังทั้งคู่ ที่มีอยู่ใน
พระราชอุทยาน อันเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น�้ำของพวกมัลกษัตริย์เมือง
กุสนิ ารา จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
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“ภิกษุทงั้ หลาย เราขอเตือนเธอทัง้ หลายให้รวู้ า่ คือสังขารทัง้ ปวง
มีความสิ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท�ำกิจทั้งปวง
ด้วยความไม่ประมาท”
ศาสนาของพระชินศรีอันมีองค์ ๙ เราได้บัญญัติไว้เพื่อเธอทั้ ง
หลายแล้ ว ปาฏิ โ มกข์ ทั้ ง ๒ ในวิ ภั ง ค์ ทั้ ง ๒ เราก็ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แล้ว
สิง่ ทีเ่ ป็นการณะและอการณะ เราก็ได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว สาวกบารมีญาณ
มหาสาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิบารมีญาณ สัมมาสัมพุทธบารมีญาณ
เราก็ได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว สาวกของเราผูม้ กี ำ� ลังพอ มีกำ� ลังยิง่ มีความฉลาด
มีธรรมะมั่นคง มีอยู่ ธรรมวินัยอันใดที่เราบัญญัติไว้แล้วเมื่อเราล่วงลับ
ไปแล้ว ธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูของพวกเธอ
เมื่อเราปรินิพพานแล้ว พระอริยกัสสปจะระลึกถึงถ้อยค�ำที่
ไม่ดีของสุภัททภิกษุ ผู้บวชเมื่อกายแก่ แล้วจะกระท�ำสังคายนา ท�ำให้
พระพุทธวจนะที่ผู้อื่นจ�ำคลาดเคลื่อนไปนั้นให้ถูกต้องดี
ต่อนั้นไปอีก ๑๐๐ ปี พระยสกากัณฑกบุตร ผู้จะย�่ำยีซึ่ง
ถ้อยค�ำของพวกภิกษุวชั ชีบตุ ร จักได้กระท�ำทุตยิ สังคายนาต่อไปอีกได้
๒๑๘ ปี พระโมคคลีบุตรติสสเถรเจ้า ผู้จะลบล้างลัทธิของพวกเดียรถีย์
ภายนอก จักได้กระท�ำตติยสังคายนา ต่อมาภายหลังพระมหินทภิกษุ
จักไปประดิษฐานศาสนาของเรา ลงไว้ที่ตามพปัณณิทวีป ต่อจากเรา
ปริ นิ พ พานไปล่ ว งได้ ๕๐๐ ปี จั ก มี พ ระราชาองค์ ห นึ่ ง ชื่ อ ว่ า
“มิลินท์” ผู้ได้กระท�ำอภินิหารไว้แล้ว จะท�ำให้เกิดปัญหาอันละเอียด
ขึ้นด้วยอานุภาพปัญญาของตน จะย�่ำยีเสียซึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลาย
ด้วยปัญหาอันละเอียด จะมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่า “นาคเสน” ไปท�ำลาย
ถ้อยค�ำของมิลินทราชา ท�ำให้มิลินทราชาเกิดความร่าเริงยิ น ดี ด ้ ว ย
อุ ป มาเป็ น เอนก จะท�ำ ศาสนาของเราให้ ห มดเสี้ ย นหนามหลักตอ
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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จักท�ำศาสนาของเราให้ตั้งอยู่ตลอด ๕๐๐๐ พรรษา ดังนี้
เพราะฉะนัน้ จึงได้กล่าวไว้วา่ ผูใ้ ดเกิดในราชตระกูลในเวลาล่วง
ได้ ๕๐๐ ปี จากปีปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นั้น
จักได้ชื่อว่า มิลินทราชา เสวยราชย์อยู่ในสาคลนครอันเป็นเมืองอุดม
มิลินทราชานั้น จักได้ถามปัญหาต่อพระนาคเสน มีอุปมาเหมือนกับน�้ำ
ในแม่น�้ำคงคาไหลไปสู่มหาสมุทรสาคร ฉะนั้น มิลินทราชา คือ พระเจ้า
มิลินท์นั้นเป็น ผู้มีถ้อยค�ำอันวิจิตร ได้เสด็จไปหาพระนาคเสนในเวลา
ราตรี มีคบเพลิงจุดสว่างไสว แล้วถามปัญหาล้วนแต่ละเอียดลึกซึ้ง
ประกอบด้วยฐานะ อฐานะเป็นอันมาก
การปุจฉาวิสัชนา ล้วนประกอบด้วยอรรถอันลึกซึ้ง ล้วนแต่หยั่ง
ลงถึงใจ ล้วนแต่ไพเราะหู ล้วนแต่ไม่เคยมี ล้วนแต่ท�ำให้ขนชูชัน มีเนื้อ
ความสว่างไสว ประกอบด้วยอุปมานานาประการ ขอท่านทั้งหลายจง
ตั้งไว้ซึ่งญาณ ท�ำใจให้เบิกบานยินดี ฟังปัญหาอันละเอียดในคัมภีร์
มิลินท์นั้นเถิด จะเกิดประโยชน์สุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนาน ดังนี้
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พรรณนาพระนครของพระเจ้ามิลินท์

มีคำ� เล่าลือปรากฏมาว่า เมืองสาคลนครของชาวโยนก ทีอ่ อกชือ่
ไปแล้วนัน้ เป็นเมืองทีง่ ดงามด้วยแม่นำ�้ ภูเขา มีพนื้ ภูมปิ ระเทศน่ารืน่ รมย์
ยินดี สมบูรณ์ดว้ ยอุทยานนทีธาร ห้วยหนองคลองบึง สระโบกขรณี สวน
ดอกไม้ ผลไม้ นานาประการ มีแม่น�้ำภูเขาน่ารื่นรมย์ มีการตกแต่งไว้
เป็นอันดี มีหมู่นกหลายเพศพันธุ์ปราศจากข้าศึกศัตรูที่จะมารบกวน
มีปอ้ มค่ายคูประตูหอรบ เขือ่ น ก�ำแพงแน่นหนาแข็งแรง ล้วนแต่กอ่ ด้วย
อิฐ โบกด้วยปูนทั้งนั้น
ภายในพระนครนัน้ ก็งดงามไปด้วยถนนหนทาง ตรอกน้อยตรอก
ใหญ่ ถนนสามแพร่งสีแ่ พร่ง ร้านตลาดราชมรรคา ประดับประดาไปด้วย
ปราสาทราชมณเฑียรนับด้วยพัน
เมืองสาคลนครนัน้ สมบูรณ์ดว้ ยผ้ากาสี ผ้าโกหุมพรอันมีสตี า่ ง ๆ
กันบริบูรณ์ด้วยยุ้งฉาง ทรัพย์สมบัติ เงิน ทอง ข้าว น�้ำ โภชนาหาร
ของกินของดื่ม แก้วแหวนเงินทองเป็นอันมาก มีร้านตลาดเป็นที่ไปมา
แห่งหมู่พ่อค้า สมบูรณ์ด้วยกหาปณะเงินทองของมีร้านตลาดอันเป็นที่
ไปมาแห่งหมู่พ่อค้า สมบูรณ์ด้วยกหาปณะเงินทองของใช้สอย ทั้งมีคลัง
ผ้า คลังเงิน คลังทอง คลังของต่าง ๆ รายรอบภายนอก มีฉางข้าว ฉาง
ปลา ฉางถั่ว ฉางงา สารพัดถ้วนถี่ มีข้าวน�้ำโภชนาหารหาประมาณมิได้
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ข้างนอกเมืองเล่าก็บริบูรณ์ด้วยพืชข้าวกล้าปักหว่านไว้น่าชื่นใจ
อุปไมยเหมือนข้าวกล้าในอุตรทวีป ไม่อย่างนั้นก็เปรียบเหมือนสวรรค์
ชั้นจาตุมอันมีชื่อว่า อาฬกมัณฑา
เมื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้ว ก็ควรแสดงบุพพกรรมของพระเจ้า
มิลินท์และพระนาคเสน ผู้จะแสดงควรแยกเรื่องออกเป็น ๖ อย่าง คือ
บุพพโยค ๑ 			
มิลินทปัญหา ๑
อนุมานปัญหา ๑ 		
ลักขณปัญหา ๑
อุปมากถาปัญหา ๑ 		
เมณฑกปัญหา ๑
ในปัญหาเหล่านั้น ส�ำหรับมิลินทปัญหาแยกออกเป็น ๒ คือ
ลักขณปัญหา ๑ 		
วิมุตติเฉทนปัญหา ๑
ส่วนในเมณฑกปัญหา แยกออกเป็น ๒ คือ
มหาวรรคปัญหา ๑ 		
โยคีปัญหา ๑
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้ ๒
บุพพกรรมของบุคคลทัง

กล่าวคือ เมื่อครั้งศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้น
มีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าวิชิตาวี เสวยราชย์อยู่
ในสาคลนครราชธานี ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ สร้าง
มหาวิหารลงไว้ทรี่ มิ แม่นำ�้ คงคา ถวายพระเถรเจ้าทัง้ หลายทีท่ รงคุณธรรม
ต่าง ๆ กัน มีทรงพระไตรปิฎกเป็นต้น ทั้งทรงบ�ำรุงด้วยปัจจัย ๔ ต่อมา
ภายหลั ง พระเจ้ า วิ ชิ ต าวี ก็ ไ ด้ ขึ้ น ไปเกิ ด เป็ น พระอิ น ทร์ ที่ ม หาวิ ห าร
อันท้าวเธอทรงสร้างไว้นั้น มีพระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่เป็นอันมาก ใน
พระภิกษุสงฆ์เหล่านัน้ พระภิกษุทงั้ หลายผูส้ มบูรณ์ดว้ ยข้อวัตรเป็นอันดี
เช้าขึ้นก็ได้ถือเอาไม้กวาดด้ามยาว แล้วนึกถึงพระพุทธคุณ แล้วจึงพา
กันกวาดบริเวณเจดีย์ กวาดเอาหยากเยื่อไปรวมเป็นกองไว้ มีพระภิกษุ
ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลองค์หนึ่ง เรียกสามเณรองค์หนึ่งว่า
“จงมานี่…สามเณร! จงหอบเอาหยากเยื่อไปเททิ้งเสีย”
สามเณรนัน้ ก็เฉยอยู่ เหมือนไม่ได้ยนิ เมือ่ พระภิกษุองค์นนั้ เรียก
สามเณรองค์นั้น ๓ ครั้ง เห็นสามเณรนั่งนิ่งเฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยิน ก็คิด
ว่า สามเณรองค์นี้หัวดื้อ จึงไปตีด้วยด้ามไม้กวาด สามเณรก็ร้องไห้ด้วย
ความเจ็บปวด แล้วหอบเอาหยากเยื่อไปทิ้งด้วยความกลัว เมื่อหอบเอา
หยากเยื่อไปทิ้งนั้น ได้ปรารถนาว่า
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“ด้วยผลบุญทีเ่ ราหอบหยากเยือ่ มาทิง้ นี้ เมือ่ เรายังไม่ถงึ นิพพาน
อยู ่ ต ราบใด เราจะเกิดในที่ใด ๆ ก็ตาม ขอให้เรามีเดชเหมือนกับ
ดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวันฉะนั้นเถิด”
ปรารถนาดั ง นี้ แ ล้ ว ก็ เ ดิ น ไปอาบน�้ ำ ที่ แ ม่ น�้ ำ คงคา ด� ำ ผุ ด ด� ำ
ว่ายเล่นตามสบายใจ เมื่อสบายใจแล้วก็ได้เห็นคลื่นละลอกในแม่น�้ำ
คงคา ก็เกิดโสมนัสหรรษาว่า อาจารย์ได้ใช้ให้เราหอบเอาหยากเยื่อมา
ทิ้งนี้ ไม่ใช่เป็นกรรมของเรา ทั้งไม่ใช่เป็นกรรมของอาจารย์ เป็นการ
อนุเคราะห์เราให้ได้บุญเท่านั้น ครั้นคิดดังนี้แล้ว จึงปรารถนาขึ้นอีกเป็น
ครั้งที่ ๒ ว่า
“ข้ า พเจ้ า ยั ง ไม่ ถึ ง นิ พ พานตราบใด ไม่ ว ่ า ข้ า พเจ้ า จะไปเกิ ด
ในที่ใด ๆ ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาไวทันเหตุผล มีปัญญาไม่รู้จักสิ้นสุด
เหมือนกับลูกคลื่นในแม่น�้ำคงคานี้เถิด”
ส่วนพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์นั้น เมื่อเอาไม้กวาดไปเก็บไว้ที่
โรงเก็บไม้กวาดแล้ว ก็ลงไปที่ท่าน�้ำคงคาเพื่อจะอาบน�้ำ ก็ได้ยินเสียง
สามเณรปรารถนา จึงคิดว่า
“ความปรารถนาของสามเณรนี้เป็นความปรารถนาใหญ่ จัก
ส�ำเร็จได้เพราะอาศัยพระพุทธคุณ”
คิดดังนี้แล้วจึงหัวเราะขึ้นด้วยความดีใจว่า
“สามเณรนี้ถึงเป็นผู้ที่เราใช้ก็ยังปรารถนาอย่างนี้ ความปรารถนา
ของสามเณรนี้จักส�ำเร็จเป็นแน่แท้”
คิดดังนี้แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่า
“ข้าพเจ้ายังไม่ส�ำเร็จนิพพานตราบใด ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญา
ไวไม่รู้สักสิ้นสุดเหมือนกับฝั่งแม่น�้ำคงคา ให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหา
ปฏิภาณทั้งปวง ที่สามเณรนี้ไต่ถามได้สิ้น ให้สามารถชี้แจงเหตุผลต้น
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ปลายได้ เหมือนกับบุรุษที่ม้วนกลุ่มด้าย สางด้ายอันยุ่งให้รู้ได้ว่าข้างต้น
ข้างปลายฉะนั้น ด้วยอ�ำนาจบุญที่ข้าพเจ้าได้กวาดวัดและใช้สามเณรให้
น�ำหยากเยื่อมาเททิ้งนี้เถิด” ดังนี้
เมื่อบุคคลทั้ง ๒ นั้น ท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยดา
มนุษย์ก็ล่วงมาถึง ๑ พุทธันดร พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่ง
ของโลก ผู้มีพละก�ำลังญาณ ๑๑ ประการ ประกอบด้วยเวสารัชญาณ ๔
สมบูรณ์ด้วยพุทธธรรม ๑๘ ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า
“ความเกิดขึน้ แห่งพระเถรเจ้าทัง้ หลาย มีพระโมคคลีบตุ รติสสเถร
เจ้า และพระอุปคุตตเถรเจ้า เป็นต้น จักปรากฏฉันใด ความเกิดขึ้นแห่ง
บุคคลทั้ง ๒ นั้น ก็จะปรากฏฉันนั้น เมื่อเราปรินิพพานล่วงไปได้ ๕๐๐
ปีแล้ว บุคคลทั้ง ๒ นั้นจักเกิดขึ้น ธรรมวินัยอันใด อันเป็นของสุขุมที่เรา
ได้แสดงไว้ ธรรมวินยั อันนัน้ บุคคลทัง้ ๒ นัน้ จักแก้ไขให้หมดฟัน่ เฝือด้วย
การไต่ถามปัญหากัน” ดังนี้
ต่อมา สามเณรนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ามิลินท์ในสาคลนคร
อันมีในชมพูทวีป พระเจ้ามิลนิ ท์นนั้ เป็นบัณฑิต เป็นผูฉ้ ลาด มีความคิดดี
สามารถรู้เหตุการณ์อันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันได้ เป็นผู้ใคร่ครวญใน
เหตุการณ์ถ้วนทุกประการ เป็นผู้ได้ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ไว้เป็นอันมาก
ถึง ๑๘ ศาสตร์ด้วยกัน รวมเป็น ๑๙ กับทั้งพุทธศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ

	๑. สูติ			
				
๒. สมมติ 		
				

รู้จักภาษาสัตว์มีเสียงนกร้อง เป็นต้น
ว่าร้ายดี ประการใดได้สิ้น
รู้จักก�ำเนิดเขาและไม้ เป็นต้น
ว่าชื่อนั้น ๆ
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๓. สังขยา		
คัมภีร์เลข
๔. โยคะ		
คัมภีร์ช่าง
๕. นิติ			
คัมภีร์นิติศาสตร์
๖. วิเสสิกา		
คัมภีร์พาณิชยศาสตร์
๗. คณิกา		
พลศาสตร์
๘. คันธัพพา		
คันธัพพศาสตร์ พวกดนตรี
๙. ติกิจฉา		
เวชชศาสตร์
	๑๐. ธนูปเภทา		
ธนูศาสตร์
	๑๑. อิติหาสา		
ประวัติศาสตร์
	๑๒. โชติสา		
ดาราศาสตร์
	๑๓. มายา		
มายาศาสตร์
	๑๔. เหตุ		
เหตุศาสตร์
	๑๕. วันตุตถา		
ภูมศิ าสตร์
	๑๖. ยุทธสา		
ยุทธศาสตร์
	๑๗. ปาสัณฐา		
ลัทธิศาสตร์
	๑๘. ฉันทสา		
ฉันทศาสตร์
พระเจ้ามิลนิ ท์นนั้ มีถอ้ ยค�ำหาผูต้ อ่ สูไ้ ด้ยาก ปรากฏยิง่ กว่าพวก
เดียรถียท์ งั้ ปวง ไม่มใี ครเสมอเหมือน ในทางสติปญ
ั ญา ทัง้ ประกอบด้วย
องค์ ๓ ประการ คือ มีเรีย่ วแรงมาก ๑ มีปญ
ั ญามาก ๑ มีพระราชทรัพย์
มาก ๑ อยูม่ าคราวหนึง่ พระเจ้ามิลนิ ท์ได้เสด็จออกจากพระนครด้วยพล
นิกรเป็นอันมาก หยุดพักนอกพระนคร แล้วตรัสแก่พวกอ�ำมาตย์วา่
“เวลายังเหลืออยูม่ าก เราจะท�ำอะไรดี เราจะกลับเข้าเมืองก็ยงั วัน
อยู่ สมณพราหมณ์ เจ้าหมูเ่ จ้าคณะ คณาจารย์ทยี่ นื ยันว่า เป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผูใ้ ดหนออาจสนทนากับเราได้ อาจตัดความสงสัยของ
เราได้”
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เมือ่ ตรัสอย่างนี้ พวกโยนกข้าหลวงทัง้ ๕๐๐ ก็กราบทูลขึน้ ว่า
“ข้าแต่มหาราชเจ้า บัณฑิตทีจ่ ะพอสนทนากับพระองค์ได้นนั้ มีอ ยู ่
คื อ ครู ทั้ ง ๖ อั น ได้ แ ก่ ปุ ร ณกั ส สป มั ก ขลิ โ คสาล นิ คั ณ ฐนาฏบุ ต ร
สญชัยเวลัฏฐบุตร อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ พระเจ้าข้า ครูทงั้ ๖
นัน้ เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ มีชอื่ เสียงปรากฏ มียศบริวารมี
ผูค้ นนับถือมาก ขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไปไต่ถามปัญหาต่อคณาจารย์เหล่า
นัน้ เถิดคณาจารย์เหล่านัน้ จะตัดความสงสัยของพระองค์ได้พระเจ้าข้า”
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาครูทง
ั้ ๖

ลําดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ก็ห้อมล้อมด้วยข้าหลวงโยนกทั้ง ๕๐๐
ขึน้ ทรงราชรถเสด็จไปหาปูรณกัสสป ทรงปราศรัยแล้วประทับนัง่ ลงตรัส
ถามว่า
“ท่านกัสสปอะไรรักษาโลกไว้ ?”
ปูรณกัสสปตอบว่า “ขอถวายพระพรแผ่นดินรักษาโลกไว้”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสว่า
“ถ้าแผ่นดินรักษาโลกไว้ เหตุไรผูท้ าํ บาปจึงล่วงเลยแผ่นดินลงไป
ถึงอเวจีนรกล่ะ ?”
เมื่อตรัสอย่างนี้ ปูรณกัสสปก็ไม่อาจโต้ตอบได้ ได้แต่นั่งนิ่งกลืน
น�้ำลายอยู่เท่านั้น
ล�ำดับนัน้ พระเจ้ามิลนิ ท์จงึ ทรงดาํ ริวา่ ชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้ว
ชมพูทวีปไม่มปี ระชน์เสียแล้ว เพราะไม่มสี มณพราหมณ์เจ้าหมู่ เจ้าคณะ
คณาจารย์ ผู้อวดอ้างตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสามารถตัด
ความสงสัยของเราได้ ทรงดําริอย่างนี้แล้ว จึงเสด็จไปหา มักขลิโคสาล
ตรัสถามว่า “ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่หรือ ?”
มักขลิโคสาลตอบว่า “ขอถวายพระพร ไม่มี..คือพวกใดเคยเป็น
กษัตริย์ หรือพราหมณ์ เวศย์ ศูทร จัณฑาล คนเทหยากเยื่ออยู่ในโลกนี้
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เวลาไปถึงโลกหน้าก็จะเกิดเป็นกษัตริย์ พราหมณ์เวศย์ ศูทร จัณฑาล
คนเทหยากเยื่ออีก การทําบุญไม่มีประโยชน์อะไร”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสอีกว่า
“ถ้าอย่างนัน้ พวกใดทีม่ มี อื ด้วนเท้าด้วนในโลกนี้ พวกนัน้ ไปเกิด
ในโลกหน้า ก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกน่ะซี”
มักขลิโคสาลตอบว่า
“อย่างนั้น มหาบพิตร คือผู้ใดได้รับโทษถูกตัดมือเท้าในโลกนี้
เวลาผู้นั้นไปเกิดในโลกหน้า ก็จะถูกตัดมือตัดเท้าอีก”
พระเจ้ามิลินทร์ตรัสว่า “โยมไม่เชื่อ”
มักขลิโคสาลก็นิ่ง
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสต่อไปว่า
“นี่แน่ะ มักขลิโคสาล ข้าพเจ้าถามท่านว่าผลแห่งกรรมดีกรรม
ชั่วมีอยู่หรือ ท่านก็แก้เสียอย่างนี้ ท่านเป็นคนโง่เขลา พวกใดทํากรรม
ที่จะให้เกิดไว้อย่างใด ๆ พวกนั้นก็ต้องไปเกิดด้วยกรรมอย่างนั้น ๆ”
ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว จึงตรัสแก่พวกอํามาตย์ขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะ ท่านทัง้ หลาย เวลานีก้ ค็ ำ�่ แล้วเราจะไปหาสมณพราหมณ์
เจ้าหมูเ่ จ้าคณะคณาจารย์ใด ๆ อีก ผูใ้ ดจะอาจสนทนากับเราได้ อาจตัด
ความสงสัยของเราได้”
ตรัสอย่างนี้หลายหน แต่พวกอํามาตย์ก็พากันนิ่งอยู่ ไม่รู้ว่าจะ
กราบทูลอย่างไร ท้าวเธอก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนคร ต่อนั้นไปพระองค์
ก็ได้ไปเที่ยวไต่ถามสมณพราหมณ์ เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ ในที่นั้น
ๆ ไม่เลือกหน้า พวกใดแก้ปญ
ั หาของท้าวเธอไม่ได้พวกนัน้ ก็หนี ไปพวก
ที่ไม่หนีก็สู้ทนนิ่งอยู่ แต่โดยมากได้พากันหนีไปสู่ป่าหิมพานต์ เมือง
สาคลนครจึงเป็นเหมือนกับว่างจากสมณพราหมณ์อยู่ถึง ๑๒ ปี
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พระอรหันต์ขน
ึ้ ไปเชิญมหาเสนะเทพบุตร

ในคราวนั้น มีพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ อาศัยอยู่ที่ถ�้ำรักขิตเลณะ
ในภูเขาหิมพานต์ ได้ทราบประวัติการณ์ของพระเจ้ามิลินท์แล้วจึงได้ขึ้น
ไปประชุมกันที่ยอดภูเขายุคันธร ถามกันขึ้นว่า
“มีพระภิกษุองค์ใดสามารถโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ ตัดความ
สงสัยของพระเจ้ามิลินท์ได้”
ถามกันอย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง พระอรหันต์ทั้ง ๑๐๐ โกฏิก็นิ่งอยู่
ล�ำดับนั้น พระอัสสคุตเถรเจ้าผู้เป็นหัวหน้า จึงกล่าวขึ้นว่า
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย มหาเสนเทพบุตรที่อยู่ในเกตุมดีวิมาน
ทางด้านตะวันออกแห่งเวชยันตวิมานของพระอินทร์มีอยู่ มหาเสนเทพ
บุตรนั้นแหละ อาจโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ได้ อาจตัดความสงสัยของ
พระองค์ได้”
พระอรหันต์ทั้ง ๑๐๐ โกฏิ จึงได้พร้อมกันขึ้นไปหาพระอินทร์ที่
ดาวดึงสวรรค์ พระอินทร์จึงเสด็จออกมาต้อนรับกราบไหว้แล้วถามว่า
“ข้าแต่ท่านทั้งหลาย มีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นอันมาก โยมนี้เป็น
เหมือนกับคนวัดส�ำหรับรับใช้ พระภิกษุสงฆ์จะให้โยมท�ำอะไร ขอได้
โปรดบอกมา”
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พระอัสสคุตจึงถวายพระพรว่า
“เวลานี้มหาราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า มิลินท์ อยู่ในชมพู
ทวีป เป็นผูไ้ ด้เรียนศาสตร์ตา่ งๆ ไว้เป็นอันมาก ฉลาดเจรจาไม่มใี ครสูไ้ ด้
ได้เที่ยวเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ด้วยการถามปัญหาตามลัทธิเดียรถีย์
ขอถวายพระพร”
พระอินทร์จึงตรัสว่า
“อ้อ พระราชาองค์นั้นได้จุติไปจากดาวดึงส์นี้เอง”
“อย่างนั้นหรือมหาราช”
“อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่จะโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ได้นั้น
มีแต่มหาเสนเทพบุตรเท่านั้น โยมจักไปอ้อนวอนเขาให้ลงไปเกิดใน
มนุษยโลก”
ตรัสดังนี้แล้ว ก็พาพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปที่เกตุมดีวิมาน เข้าไป
ลูบหลังลูบหน้าของมหาเสนเทพบุตรแล้วตรัสขึ้นว่า
“นี่แน่ะ มหาเสนะผู้หาทุกข์มิได้ บัดนี้พระภิกษุสงฆ์ขอให้เจ้าลง
ไปเกิดในมนุษยโลก”
มหาเสนเทพบุตรจึงกราบทูลว่า
“ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะลงไปเกิดใน
มนุษยโลก เพราะมนุษยโลกเดือดร้อนด้วยการงานมาก ข้าพระองค์จะ
ไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงๆ ต่อขึ้นไป แล้วปรินิพพานอยู่ในเทวโลกชั้นสูง
นั้น พระเจ้าข้า”
ล�ำดับนั้นพระอัสสคุตเถรเจ้า จึงกล่าวขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะ ท่านผูห้ าทุกข์มไิ ด้ พวกเราได้พจิ ารณาดูตลอดมนุษยโลก
เทวโลกแล้ว ไม่เห็นมีผอู้ นื่ นอกจากท่าน ทีจ่ ะสามารถท�ำลายถ้อยค�ำของ
พระเจ้ามิลินท์ได้ สามารถเชิดชูพุทธศาสนาไว้ได้ พระภิกษุสงฆ์จึงได้
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ขึ้นมาอ้อนวอนท่าน ขอท่านจงลงไปเกิดในมนุษยโลก ยกย่องพระพุทธ
ศาสนาไว้เถิด”
เมื่อพระภิกษุสงฆ์อ้อนวอนอย่างนี้แล้ว มหาเสนเทพบุตรจึง
กราบทูลพระอินทร์ว่า
“ถ้าอย่างนัน้ ข้าพระองค์กจ็ กั ลงไปเกิดในมนุษยโลก ขอพระองค์
จงประทานพรแก่ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ท�ำลายล้างถ้อยค�ำของ
พระเจ้ามิลินทร์ได้ สามารถเชิดชูพระพุทธศาสนาไว้ได้เถิด พระเจ้าข้า”
กราบทูลดังนี้แล้ว ก็ร่าเริงดีใจ มีใจฟูขึ้นถวายปฏิญญาแก่
พระภิกษุสงฆ์ว่า ข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในมนุษยโลก แล้วก็รับพรจาก
พระอินทร์ ล�ำดับนั้น พระภิกษุสงฆ์ก็ถวายพระพรลา กลับลงมาสู่ถ�้ำ
รักขิตเลณะในภูเขาหิมพานต์อีก
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พระอรหันต์มอบให้พระโรหนเถรเจ้าได้เป็นธุระ
่ ให้บรรพชา
ทรมานนาคเสนกุมารเพือ

ล�ำดับนั้นพระอัสสคุตตเถระจึงถามพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นว่า
“ดูกอ่ นท่านทัง้ หลาย ภิกษุทไี่ ม่ได้มาในทีป่ ระชุมสงฆ์นี้ มีอยูห่ รือ ?”
มีพระภิกษุองค์หนึ่งบอกว่า มีอยู่ คือ พระโรหนเถรเจ้า ไป
เข้านิโรธอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ได้ ๗ วันแล้ว พวกเราควรจะใช้ทูตไปหา
พอดีในขณะนั้น พระโรหนเถรเจ้าก็ออกจากนิโรธ นึกรู้ความประสงค์
พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิว่าต้องการเรา จึงได้หายวับจากภูเขาหิมพานต์
มาปรากฏที่ถ�้ำรักขิตเลณะ ต่อหน้าพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ครั้งนั้น
พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ จึงกล่าวขึ้นว่า
“นี่แน่ะท่านโรหนะ เมื่อพระศาสนาก�ำลังถูกกระทบกระเทือน
เหตุไรท่านจึงไม่รู้จักช่วยเหลือ ไม่เหลียวแลกิจเหมือนสงฆ์”
พระโรหนะจึงตอบว่า
“เป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มนสิการไว้”
พระสงฆ์จึงว่า
“ถ้าอย่างนั้น พวกเราจะลงทัณฑกรรมท่าน เพราะเหตุที่ท่าน
ไม่ได้มนสิการ”
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พระโรหนะจึงถามว่า
“จะลงทัณฑกรรมข้าพเจ้าอย่างไร ?”
พระสงฆ์ตอบว่า
“นี่แน่ะ ท่านโรหนะ มีบ้านพราหมณ์ต�ำบลหนึ่งชื่อว่า กชังคละ
อยู่ข้างป่าหิมพานต์ มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่า โสนุตตระ อยู่ในบ้าน
นั้น เขาจะมีบุตรชื่อว่า นาคเสนกุมาร ท่านจงพยายามไปบิณฑบาต
ที่ตระกูลนั้น ให้ตลอด ๗ ปีกับ ๑๐ เดือน น�ำเอานาคเสนกุมารออก
มาบรรพชาให้ได้ เมื่อนาคเสนกุมารได้บรรพชาแล้วท่านจึงจะพ้น
จากทัณฑกรรมนั้น”
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มหาเสนะเทพบุตรจุติจากเทวโลก

ฝ่ายมหาเสนเทพบุตรก็ได้จุติจากเทวโลก ลงมาถือปฏิสนธิใน
ครรภ์ของนางพราหมณี ในขณะนั้นก็มีอัศจรรย์ ๓ ประการ ปรากฏขึ้น
คือ บรรดาอาวุธทัง้ หลายได้ลกุ เป็นเปลวไฟ ๑ ฝนตกใหญ่นอกฤดูกาล ๑
เมฆใหญ่ตั้งขึ้น ๑ ล�ำดับนั้น พระโรหนเถรเจ้าก็ไปเที่ยวบิณฑบาตที่
ตระกลูนั้น เริ่มแต่วันนั้นไปตลอด ๗ ปี กับ ๑๐ เดือน แต่ไม่ได้อะไร
เลย เพียงแต่การยกมือไหว้หรือการแสดงความเคารพก็ไม่ได้ ได้แต่การ
ด่าว่าเท่านั้น เมื่อล่วงมาจาก ๗ ปีนั้น จึงได้เพียงค�ำไต่ถามเท่านั้น คือ
อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อพราหมณ์นั้นกลับมาจากดูการงานนอกบ้าน ก็ได้พบ
พระเถระเดินสวนมา จึงถามว่า
“นี่แน่ะบรรพชิต ท่านได้ไปที่บ้านเรือนของเราหรือ ?”
พระเถระตอบว่า “ได้ไป”
พราหมณ์จึงถามว่า “ท่านได้อะไรบ้างหรือ ?”
ตอบว่า ได้ ฯ พราหมณ์นั้นนึกโกรธจึงรีบไปถามพวกบ้านว่า
“พวกท่านได้ให้อะไรแก่บรรพชิตนั้นหรือ ?”
เมื่อพวกบ้านตอบว่า ไม่ได้ให้อะไรเลย พราหมณ์ก็นิ่งอยู่ เวลา
รุ่งขึ้นวันที่ ๒ พราหมณ์นั้นจึงไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านด้วยคิดว่า วันนี้
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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แหละบรรพชิตนัน้ มา เราจักปรับโทษมุสาวาทให้ได้ พอพระเถรเจ้าไปถึง
พราหมณ์นั้นก็กล่าวขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะบรรพชิต เมือ่ วานนีท้ า่ นไม่ได้อะไรทีบ่ า้ นเรือนของเราเลย
ท่านกล่าวมุสาวาทว่าได้ การกล่าวมุสาวาทสมควรแก่ท่านแล้วหรือ ?”
พระเถรเจ้าก็ตอบว่า
“นีแ่ น่ะพราหมณ์ เราเข้าสูบ่ า้ นเรือนของท่านตลอด ๗ ปี กับ ๑๐
เดือนแล้ว ยังไม่เคยได้อะไรเลย พึง่ ได้คำ� ถามของท่านวานนีเ้ พียงค�ำเดียว
เท่านั้น เราจึงตอบว่าได้”
เมือ่ พราหมณ์ได้ฟงั ดังนีก้ ด็ ใี จ จึงคิดว่า พระองค์นเี้ พียงแต่ได้คำ�
ปราศรัยค�ำเดียวเท่านัน้ ก็ยงั บอกในทีป่ ระชุมชนว่าได้ ถ้าได้ลาภอย่างใด
อย่างหนึ่งไปจะไม่สรรเสริญหรือ เพียงแต่ได้ค�ำถามค�ำเดียวเท่านั้นยัง
สรรเสริญ เมื่อคิดอย่างนี้แล้ว จึงสั่งพวกบ้านว่าพวกท่านจงเอาข้าวของ
เราถวายบรรพชิตนี้วันละ ๑ ทัพพีทุกวันไป ต่อนั้นมา พราหมณ์นั้นก็
เลือ่ มใสต่ออิรยิ าบถและความสงบเสงีย่ มของพระเถรเจ้ายิง่ ขึน้ เป็นล�ำดับ
ไป จึงขอนิมนต์ว่า
“ขอท่านจงมาฉันอาหารประจ�ำทีบ่ า้ นเรือนของข้าพเจ้าทุกเช้าไป”
พระเถรเจ้าก็รบั ด้วยอาการนิง่ อยู่ พราหมณ์กไ็ ด้ถวายอาหารคาว
หวานอันเป็นส่วนของตนแก่พระเถรเจ้าทุกเช้าไป พระเถรเจ้าฉันแล้ว
เวลาจะกลับก็กล่าวพระพุทธพจน์วันละเล็กละน้อยทุกวันไป
คราวนี้ จ ะย้ อ นกล่ า วถึ ง นางพราหมณี นั้ น อี ก กล่ า วคื อ
นางพราหมณีนั้นล่วงมา ๑๐ เดือน ก็คลอดบุตรให้ชื่อว่า นาคเสน เมื่อ
นาคเสนกุมารเติบโตขึ้นอายุได้ ๗ ขวบ มารดาบิดาก็ให้ศึกษาไตรเพท
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ทัง้ ๓ กับศิลปะอืน่ ๆ นาคเสนกุมารเรียนไตรเพททัง้ ๓ กับศิลปะอืน่ ๆ
ได้ส�ำเร็จในไม่ช้า อยู่มาวันหนึ่ง นาคเสนกุมารจึงลงจากปราสาทไป
ยืนพิจารณาเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด แห่งไตรเพททั้ง ๓ กับศิลปะทั้ง
ปวงอยู่ที่ศาลาข้างประตูทุกวันไป จนตลอดถึง ๓ วัน เมื่อไม่เห็นมีแก่น
สารอันใด จึงเกิดความไม่สบายใจว่า สิ่งเหล่านี้เปล่าทั้งนั้น ไม่มีสาระ
ประโยชน์อันใดเลย
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พระโรหนเถรเจ้าไปน�ำนาคเสนกุมารมา
่ จะให้บรรพชา
เพือ

ในคราวนั้น พระโรหนเถรเจ้า นั่งอยู่ที่วัตตนิยเสนาสนวิหาร ได้
ทราบความคิดของนาคเสนกุมาร จึงได้หายวับไปปรากฏขึ้นข้างหน้า
นาคเสนกุมารทันที พอนาคเสนกุมารได้แลเห็น ก็เกิดความร่าเริงดีใจ
ว่าบรรพชิตองค์นี้คงรู้จักสิ่งที่เป็นสาระเป็นแน่ จึงถามขึ้นว่า
“ผู้มีศีรษะโล้นนุ่งเหลืองห่มเหลืองเช่นนี้เป็นอะไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า “เป็นบรรพชิต”
จึงถามว่า “เหตุไรจึงได้ชื่อว่า บรรพชิต ?”
ตอบว่า “เหตุว่าเว้นเสียซึ่งบาป เว้นเสียซึ่งโทษ จึงได้ชื่อว่า
บรรพชิต”
จึงถามว่า “ท่านรู้จักศิลปศาสตร์บ้างหรือ ?”
ตอบว่า “รู้จัก”
จึงกล่าวว่า “ศิลปะอันใดทีส่ งู สุดในโลกมีอยู่ ท่านอาจบอกศิลปะ
อันนั้นให้แก่กระผมได้หรือ ?”
ตอบว่า “อาจบอกได้ ทารก”
จึงถามว่า “เหตุใดผมและหนวดของท่านจึงไม่เหมือนคนอื่น ?”
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ตอบว่า “นีแ่ น่ะทารก บรรพชิตทัง้ หลายเห็นความกังวล ๑๖ ประการ จึง
ได้โกนผมโกนหนวดเสีย
ความกังวล ๑๖ ประการนั้นคือ
กังวลด้วยอารมณ์ คือเครื่องประดับ ๑
กังวลด้วยช่างทอง ๑
กังวลด้วยการขัดสี ๑
กังวลด้วยการเก็บเครื่องประดับ ๑
กังวลด้วยการฟอกการสระผม ๑
กังวลด้วยดอกไม้ ๑
กังวลด้วยของหอม ๑
กังวลด้วยเครื่องอบ ๑
กังวลด้วยสมอ ๑
กังวลด้วยมะขามป้อม ๑
กังวลด้วยดินเหนียว ๑
กังวลด้วยเข็มปักผม ๑
กังวลด้วยผ้าผูกผม ๑
กังวลด้วยหวี ๑
กังวลด้วยช่างตัดผม ๑
กังวลด้วยการอาบน�้ำช�ำระผม ๑
รวมเป็น ๑๖ ประการด้วยกัน ในเส้น ผมแต่ละเส้นย่อมมีหมู่
หนอนอาศัยอยู่ที่รากผม ท�ำให้รากผมเศร้าหมองคนทั้งหลายได้เห็นผม
เศร้าหมองก็เศร้าใจ เสียใจ ไม่สบายใจ เมือ่ มัวแต่ยงุ่ อยูก่ บั ผมด้วยเครือ่ ง
กังวล ๑๖ อย่างนี้ ศิลปะที่สุขุมยิ่งก็เสียไป เพราะฉะนั้นแหละ บรรพชิต
ทั้งหลายจึงต้องโกนผมโกนหนวดทิ้งเสีย”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้น่าอัศจรรย์ เพราะเมื่อคนทั้งหลาย
กังวลอยู่กับเครื่องกังวล ๑๖ ประการอย่างนี้ ศิลปะที่สุขุมยิ่งต้องไม่
ปรากฏเป็นแน่ ข้อนี้กระผมเชื่อ” แต่ขอถามอีกว่า
“เหตุไรผ้านุ่งผ้าห่มของท่าน จึงไม่เหมือนกับคนอื่น ๆ“ ข้าแต่
พระผู้เป็นเจ้า “ท่านอาจสอนศิลปะที่ละเอียดยิ่งให้แก่กระผมได้หรือ ?”
“ได้พ่อหนู”
“ถ้าได้ขอได้โปรดสอนให้”
“เออพ่อหนู เวลานี้เรายังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในละแวกบ้าน ยัง
สอนให้ไม่ได้”
ล�ำดับนั้นนาคเสนกุมาร จึงรับเอาบาตรของพระโรหนเถรเจ้า
แล้วนิมนต์ให้ขึ้นไปฉันที่เรือน เมื่อฉันแล้วจึงว่า
“ขอท่านจงบอกศิลปะที่ละเอียดให้แก่กระผมเดี๋ยวนี้”
“โอ ! พ่อหนู ตราบใดที่พ่อหนูยังมีกังวลอยู่ ตราบนั้นเรายังสอน
ให้ไม่ได้ ต่อเมื่อพ่อหนูขออนุญาตมารดาบิดาแล้ว ถือเพศอย่างเรา คือ
โกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนเรา เราจึงจะสอนให้ได้”
นาคเสนกุมารจึงไปขออนุญาตต่อมารดาบิดา เมือ่ มารดาบิดาไม่
อนุญาต ก็นอนอดอาหาร ต่อเมือ่ มารดาบิดาอนุญาต จึงบอกพระเถระว่า
“กระผมจักถือเพศอย่างท่าน ขอท่านจงสอนศิลปะทีล่ ะเอียดให้
แก่กระผม”
พระโรหนเถรเจ้าจึงพานาคเสนกุมาร กลับไปที่วัตตนิยเสนาสน
วิหาร ค้างอยู่คืนหนึ่ง เช้าขึ้นจึงพาไปหาพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ที่อยู่ที่
ถ�้ำรักขิตเลณะ
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นาคเสนกุมารบรรพชา

ก็ในคราวนัน้ พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิกไ็ ด้ให้นาคเสนกุมารบรรพชา
อยู่ที่ถ�้ำรักขิตะ เมื่อนาคเสนกุมารได้บรรพชาแล้ว จึงกล่าวต่อพระ
โรหนเถรเจ้าว่า
“กระผมได้ถือเพศเหมือนท่านแล้ว ขอท่านจงสอนศิลปะที่
ละเอียดยิ่งให้แก่กระผม”
พระโรหนเถรเจ้าจึงคิดว่า เราจะสอนอะไรก่อนดีหนอ นาคเสน
นี้มีปัญญาดี เราควรสอนอภิธรรมปิฏกก่อน ครั้นคิดแล้วจึงบอกว่า
“นาคเสน เธอจงตั้งใจเรียนศิลปะที่ละเอียดยิ่งของเราว่าอย่าง
นี้แล้วก็เริ่มแสดงอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร์ คือ คัมภีร์ธรรมสังคณีว่า
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพพะยากะตา ธัมมา เป็นล�ำดับไป
และคัมภีร์วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก มหาปัฏฐาน
เป็นล�ำดับไป”
นาคเสนสามเณรก็สามารถจ�ำได้สิ้นเชิง แล้วไปพิจารณาว่า
กุสะลา ธัมมา ได้แก่อะไร อะกุสะลา ธัมมา ได้แก่อะไร อัพพะยากะตา
ธัมมา ได้แก่อะไร ดังนี้เป็นต้น แล้วไปขอฟังค�ำอธิบายจากพระอรหันต์
ทัง้ หลาย เมือ่ ได้ฟงั ค�ำอธิบายแล้วก็เข้าใจปรุโปร่งสว่างไสวอย่างอัศจรรย์
ในขณะนัน้ แผ่นดินก็เกิดหวัน่ ไหวเทวดาทัง้ หลายก็แสดงความชืน่ ชมยินดี
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พรหมทั้งหลายก็ตบมือสาธุการ ผงจันทน์ ดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมาจาก
สวรรค์ พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิก็ให้สาธุการ
เมื่ออยู่นานมาจนกระทั่งนาคเสนกุมารสามเณรมีอายุครบ
อุปสมบทแล้วพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิก็ให้อุปสมบทเป็นพระนาคเสน
เช้ า ขึ้ น พระนาคเสนครองบาตรจี ว รเข้ า ไปบิ ณ ฑบาตก็ นึ ก ขึ้ น ว่ า
พระอุปัชฌาย์ของเราเห็นจะเปล่าจากคุณธรรมอื่น ๆ คงรู้แต่อภิธรรม
เท่านี้ อย่างอื่นคงไม่รู้
ขณะนั้นพระโรหนเถรเจ้าจึงออกมากล่าวขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะนาคเสน การนึกของเธอไม่สมควรเลย เหตุไรเธอจึงนึกดู
ถูกเราอย่างนี้”
ฝ่ายพระนาคเสนก็นึกอัศจรรย์ใจว่าพระอุปัชฌาย์ของเราเป็น
บัณฑิตแท้ เพียงแต่เรานึกในใจก็รู้ เราจักต้องขอโทษ
ครั้นคิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า
“ขอจงอดโทษให้กระผมด้วยเถิด กระผมจะไม่นึกอย่างนี้อีก
จะไม่ท�ำอย่างนี้อีก”
พระโรหนเถรเจ้าตอบว่า
“นาคเสน เรายังอดโทษให้ไม่ได้ ต่อเมื่อเธอท�ำให้พระเจ้ามิลินท์
เราจึงจักอดโทษให้ผู้เสวยราชย์อยู่ในสาคลนครเลื่อมใสได้ ด้วยการ
แก้ปัญหานั้นแหละ เราจึงจักอดโทษให้”
พระนาคเสนจึงว่า
“ท่านขอรับ อย่าว่าแต่พระเจ้ามิลินท์เพียงองค์เดียวเลย ต่อให้
พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นเรียงตัวกันมาถามปัญหา กระผมก็จักท�ำให้
เลื่อมใสได้สิ้น ขอท่านจงได้อดโทษให้กระผมเถิด”
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เมื่ออ้อนวอนอย่างนี้ถึง ๓ ครั้งพระโรหนเถรเจ้าจึงบอกว่า
“เธอจงไปหาพระอัสสคุตตเถรเจ้า ถามถึงความสุขของท่าน และ
บอกความทุกข์สุขของเราแทนเรา แล้วอยู่ในส�ำนักของท่านเถิด”
ล�ำดับนั้น พระนาคเสนจึงอ�ำลาพระอุปัชฌาย์ ออกเดินทางไป
หาพระอัสสคุตตเถรเจ้ากราบไหว้แล้วก็ถามถึงทุกข์สุขตามค�ำสั่งของ
พระอุปัชฌาย์ แล้วขออาศัยอยู่
พระอัสสคุตตเถรเจ้าจึงถามว่า “เธอชื่ออะไร”
ตอบว่า “กระผมชื่อนาคเสน”
“ก็ตัวเราชื่ออะไร ?”
ตอบว่า “พระอุปัชฌาย์ของกระผม รู้จักชื่อของท่าน”
จึงถามว่า “อุปัชฌาย์ของเธอชื่ออะไร ?”
ตอบว่า “ชื่ออุปัชฌาย์ของกระผมท่านรู้อยู่แล้ว”
พระอัสสคุตต์จึงว่า “ดีละ นาคเสน”
แล้วคิดว่า นาคเสนนี้ มุง่ ต่อการศึกษา เราจักต้องลงพรหมทัณฑ์
เสี ย แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ครั้ น คิ ด แล้ ว จึ ง ได้ ล งพรหมทั ณ ฑ์ คื อ ไม่ พู ด กั บ
พระนาคเสนถึง ๓ เดือน แต่พระนาคเสนก็ได้ปัดกวาดบริเวณและตัก
น�ำ้ ฉันน�ำ้ ใช้ไว้ถวายตลอดทัง้ ๓ เดือน ส่วนพระอัสสคุตต์จงึ กวาดบริเวณ
ด้วยตนเอง และล้างหน้าด้วยน�้ำอื่น ๆ ก็พระอัสสคุตต์นั้นมีอุบาสิกา
คนหนึ่งเป็นอุปัฏฐายิกาประมาณ ๓๐ พรรษาแล้ว เมื่อล่วง ๓ เดือนนั้น
ไปแล้ว อุบาสิกานั้นจึงไปถามพระเถรเจ้าว่า
“มีบรรพชิตอื่นมาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าบ้างหรือ”
พระเถรเจ้าก็ตอบว่า “มี คือ พระนาคเสน”
อุบาสิกานั้นจึงว่า
“ถ้าอย่างนัน้ พรุง่ นีเ้ ช้า ขอพระผูเ้ ป็นเจ้ากับพระนาคเสนจงเข้าไป
ฉันจังหันที่บ้านของโยม”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พระเถรเจ้าก็รบั ด้วยความนิง่ อยู่ เช้าขึน้ จึงพาพระนาคเสนเข้าไป
ฉันทีบ่ า้ นของอุบาสิกานัน้ ครัน้ ฉันแล้วจึงบอกให้พระนาคเสนอนุโมทนา
แล้วกลับไป ฝ่ายอุบาสิกานั้นจึงกล่าวต่อพระนาคเสนว่า
“โยมแก่แล้ว ขอท่านจงอนุโมทนาด้วยคาถาที่ลึกซึ้ง”
พระนาคเสนก็อนุโมทนาด้วยคาถาอันลึกซึง้ เมือ่ จบค�ำอนุโมทนาลง
อุบาสิกานัน้ ก็ได้สำ� เร็จพระโสดาปัตติผล ล�ำดับนัน้ พระอัสสคุตตเถรเจ้า
ผูน้ งั่ อยูท่ โี่ รงกลมกว้างใหญ่ในวิหาร ก็ให้สาธุการว่า สาธุ สาธุ นาคเสน
เธอได้ทำ� ลายหมูใ่ หญ่ได้ถงึ ๒ หมู่ คือ หมูเ่ ทพยดามนุษย์ ด้วยลูกศรเพียง
ลูกเดียวแล้ว ส่วนเทวดาอีกหลายพันก็ตบมือสาธุการ ผงจันทน์ทิพย์ใน
สวรรค์ ก็โปรยปรายลงมาดังสายฝน พระนาคเสนก็กลับไปกราบพระ
อัสสคุตตเถรเจ้าแล้วนั่งอยู่ พระอัสสคุตตเถรเจ้าจึงกล่าวว่า
“นาคเสนอยู่ที่นี่นานแล้ว จงไปขอเรียนพระพุทธวจนะจากพระ
ธรรมรักขิต ผูอ้ ยูใ่ นอโศการามด้านทิศอุดรแห่งเมืองปาตลีบตุ รนครเถิด”
พระนาคเสนจึงเรียนถามว่า
“เมืองปาตลีบุตรอยู่ไกลจากนี้สักเท่าใด ขอรับ”
ท่านตอบว่า “ไกลจากนี้ประมาณ ๑๐๐ โยชน์”
จึงว่า “ท่านขอรับ เมืองปาตลีบตุ รอยูไ่ กลมาก อาหารในระหว่างทาง
ก็หาได้ยาก กระผมจะไปได้อย่างไร”
ท่านตอบว่า “เธอจงไปเถิด เธอจะได้อาหารล้วนแต่ขา้ วสาลีไม่มี
เมล็ดหักทั้งกับข้าวอีกเป็นอันมากในระหว่างทาง”
พระนาคเสนจึงกราบลาพระอัสสคุตต์ แล้วออกเดินทางไป
ตามล�ำดับ

เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
028 02 2020

v.2.indd 55

55

28/2/2563 15:54:05

พระนาคเสนไปเรียนธรรมกับพระธรรมรักขิต

ก็ในคราวนั้นมี เศรษฐีชาวเมืองปาตลีบุตรคนหนึ่ง ให้จัดแจง
เกวียน ๕๐๐ เล่ม บรรทุกสินค้าแล้ว ออกเดินทางกลับเมืองปาตลีบุตร
ได้พบพระนาคเสนออกเดินทางไป จึงถาม
“ท่านจะไปไหน”
ตอบว่า
“อาตมาจะไปเมืองปาตลีบุตร”
เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่า
“ถ้าอย่างนั้น จงไปกับโยมเถิดจักสะดวกดี”
พระนาคเสนตอบว่า “ดีแล้ว คฤหบดี “
ล�ำดับนั้นเศรษฐีจึงจัดอาหารถวาย เวลาฉันเสร็จแล้ว เศรษฐีจึง
ถามว่า “ท่านชื่ออะไร”
ตอบว่า “อาตมาชื่อนาคเสน”
ถามว่า “ท่านรู้พระพุทธวจนะหรือ”
ตอบว่า “อาตมารู้เฉพาะอภิธรรม”
เศรษฐีจึงว่า “เป็นลาภอันดีของโยมแล้ว โยมก็ได้เรียนอภิธรรม
ท่านก็รอู้ ภิธรรม ขอท่านจงแสดงอภิธรรมให้โยมฟังดูเถิด”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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เมือ่ พระนาคเสนแสดงอภิธรรมจบลงเศรษฐีกไ็ ด้สำ� เร็จพระโสดาบัน
แล้วออกเดินทางต่อไป เมื่อไปถึงที่ใกล้เมืองปาตลีบุตร เศรษฐีจึงบอก
ทางให้ไปอโศการาม แล้วกล่าวว่า “ขอท่านจงให้พรแก่โยมสักอย่างหนึง่ เถิด”
พระนาคเสนตอบว่า “อาตมาเป็นบรรพชิต จักให้พรอะไรได้”
เศรษฐีจึงว่า “พรใดสมควรแก่สมณะ ขอท่านจงให้พรนั้น”
พระนาคเสนจึงว่า “คฤหบดีพูดถูก”
เศรษฐีจึงว่า
“ถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกรุณารับผ้ากัมพลอันยาว ๑๖ ศอก
กว้าง ๘ ศอก ของโยมนั้นไปนุ่งห่มเถิด”
พระนาคเสนรับแล้วก็ออกเดินทางไปสู่ส�ำนักพระธรรมรักขิตที่
อโศการาม กราบไหว้แล้ว ก็เรียนว่า
”ขอท่านจงโปรดสอนพระพุทธวจนะให้กระผมด้วยเถิดครับ”
ก็ในคราวนั้น พระติสสทัตตเถรเจ้าได้เล่าเรียนพระพุทธวจนะ
ทั้ ง สิ้ น ตามที่ พ ปั ณ ณิ ท วี ป แล้ ว ออกเดิ น ทางไปชมพู ท วี ป ไปกราบ
พระธรรมรักขิตนี้แล้วกล่าวว่า
“กระผมมาจากทีไ่ กล ขอท่านจงบอกพระพุทธวจนะให้กระผมเถิด”
ล�ำดับนั้น พระธรรมรักขิตจึงบอกพระนาคเสนว่า
“เธอกับพระติสสทัตตะควรเรียน พระพุทธวจนะด้วยกัน จัก
ได้เป็นเพื่อนสาธยายด้วยกัน อย่าร้อนใจไปเลย”
พระนาคเสนจึงว่า
“กระผมจักเรียนพระพุทธวจนะร่วมกับพระสีหลไม่ได้เพราะ
เหตุวา่ เพียงแต่การสมาคมกับพวกมิลกั ขะทีไ่ ม่รจู้ กั ภาษากันก็ยงั ไม่ควร
ท�ำ ไม่ตอ้ งกล่าวถึงพระพุทธวจนะ”
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พระธรรมรักขิตจึงบอกขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ ว่า
“เธอจงเรียนพร้อมกับพระติสสทัตตะ เพราะพระติสสทัตตะเป็น
บัณฑิตไม่ใช่ผู้ไม่รู้จักภาษา”
พระนาคเสนจึงคิดว่า
“เราผิดเสียแล้ว จักต้องขอโทษพระติสสทัตตะ”
แล้วจึงกราบขอโทษแล้วเริม่ เรียนพระพุทธวจนะพร้อมกัน เรียน
อยู่ ๓ เดือนก็จบพระไตรปิฏก ซักซ้อมอีก ๓ เดือนก็ช�ำนาญ
ล�ำดับนั้นพระธรรมรักขิตจึงกล่าวว่า
“นี่แน่ะ นาคเสน นายโคบาลได้แต่เลี้ยงโค ไม่ได้ดื่มนมโค มีแต่
ผู้อื่นดื่มนมโคฉันใด ปุถุชนที่ทรงพระไตรปิฏก ก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญผล
เหมือนนายโคบาลฉันนั้น”
พระนาคเสนจึงว่า
“ค�ำสั่งสอนของท่านเท่านี้พอแล้วขอรับ”
ต่อนั้นมา พระนาคเสนก็ได้พยายามเจริญสมณธรรมทั้งกลาง
วันกลางคืน ไม่ชา้ ก็ได้สำ� เร็จพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสมั ภิทาทัง้ หลาย
ขณะที่พระนาคเสนได้ส�ำเร็จพระอรหันต์นั้น แผ่นดินอันใหญ่นี้ก็บันลือ
เสียงนฤนาทกัมปนาทหวั่นไหว ทั้งมหาสมุทรสาครก็ดีฟองนองระลอก
ภูเขาก็โอนอ่อนโยกคลอนไปมา เทวดาอินทร์พรหมทั้งปวงก็ตบมือ
สาธุการ ทิพยจุณจันทน์และดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมาบูชาในกาลนั้น
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พระอรหันต์ร้อยโกฏิให้ทูตไปตามพระนาคเสน

เมื่ อ พระนาคเสน ได้ ส�ำ เร็ จ พระอรหั น ต์ แ ล้ ว พระอรหั น ต์
ร้อยโกฏิ ก็ไปประชุมกันที่ถ�้ำรักขิตในภูเขาหิมพานต์ แล้วส่งทูตไป
ตามพระนาคเสน เมื่อพระนาคเสนทราบแล้ว ก็หายวับจากอโศการาม
มาปรากฏข้างหน้าพระอรหันต์ร้อยโกฏิ ที่ถ�้ำรักขิตในภูเขาเขาหิมพานต์
กราบไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายแล้วถามว่า
“เพราะเหตุไรจึงให้ทูตไปตามข้าพเจ้ามา”
พระอรหันต์องค์หัวหน้าตอบว่า
“เพราะมิลินทราชาเบียดเบียนพวกเราด้วยการไต่ถามปัญหา
เธอจงไปทรมานมิลินทราชา”
พระนาคเสนจึงเรียนว่า
“มิลนิ ทราชาองค์เดียวยกไว้ ข้าพเจ้าจะให้พระราชาในชมพูทวีป
ทัง้ สิน้ ทีเ่ สมอกันกับมิลนิ ทราชายินดีดว้ ยการแก้ปญ
ั หา กล่าวอย่างนีแ้ ล้ว
จึงกล่าวขึ้นว่า ขอให้ท่านทั้งหลายจงไปสู่สาคลนครด้วยความไม่สะดุ้ง
กลัวเถิด”
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปถามปัญหาพระอายุบาล

ก็แลในคราวนั้น พระอายุบาลเถรเจ้าผู้ทรงนิกายทั้ง ๕ ได้อาศัย
อยู่ที่อสงไขยบริเวณ ฝ่ายพระเจ้ามิลินทร์ก็ทรงด�ำริว่า
“ราตรีนี้ดีมากเราควรจะไปหาสมณพราหมณ์ เจ้าหมู่ เจ้าคณะ
คณาจารย์ใดดีหนอ ใครหนอจะสามารถสนทนากับเราได้ ใครหนอจะ
สามารถตัดความสงสัยของเราได้”
เมือ่ ตรัสถามขึน้ อย่างนี้ พวกราชบริวารโยนกทัง้ ๕๐๐ ก็กราบทูล
ขึน้ ว่า
“มีพระเถรเจ้าอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระอายุบาล ท่านเป็น ผู้ทรง
พระไตรปิฏก ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีการแสดงธรรมวิจิตร มีปฏิภาณ
ดี ช�ำนาญในนิกายทั้ง ๕ อยู่ที่อสงไขยบริเวณ ขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไป
ถามปัญหาต่อพระอายุบาลเถิด พระเจ้าข้า”
ล�ำดับนัน้ เนมิตติยอ�ำมาตย์จงึ ใช้ให้คนไปแจ้งแก่พระอายุบาลว่า
“พระเจ้ามิลินท์จะเสด็จมาหา”
พระอายุบาลตอบว่า
“เชิญเสด็จมาเถิด”
ล�ำดับนั้นพระเจ้ามิลินท์กับราชบริวารโยนกเสนา ๕๐๐ ก็เสด็จ
ขึ้นทรงรถไปที่อสงไขยบริเวณ ถามพระอายุบาลว่า
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ท่านอายุบาล บรรพชามีประโยชน์อย่างไร อะไรเป็นประโยชน์
เยี่ยมของท่าน”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร การบรรพชามีประโยชน์เพื่อจะได้ประพฤติ
ธรรม ประพฤติความสงบ อันจักท�ำให้เกิดประโยชน์สุขแก่เทพยดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คฤหัสถ์ผู้ประพฤติธรรม ประพฤติความ
สงบ มีอยู่หรือ”
“ขอถวายพระพร มีอยู่ ดังพวกพรหมทั้ง ๑๘ โกฏิที่ได้ฟัง
ธรรมจักรในครัง้ แรกโน้นแล้วส�ำเร็จมรรคผลก็ลว้ นแต่เป็นคฤหัสถ์ทงั้ นั้น
ไม่มีบรรพชิตเลย พวกที่ส�ำเร็จมรรคผลประมาณ ๒๐ โกฏิ ในคราวที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงเวสสันดรชาดก ขทิรังคชาดก ราหุโลวาทสูตร
และทรงแสดงธรรมทีป่ ระตูเมืองสังกัสสนคร ก็ลว้ นแต่เป็นคฤหัสถ์ทงั้ นัน้
ไม่ใช่บรรพชิตเลย”
“ข้าแต่ท่านอายุบาล ถ้าอย่างนั้นบรรพชาก็ไม่มีประโยชน์อะไร
พวกสมณศากยบุตรบรรพชารักษาธุดงค์ต่าง ๆ ท�ำให้ล�ำบากกายใจนั้น
ล้วนเป็นด้วยผลแห่งบาปกรรมในปางก่อนทั้งนั้น นี่แน่ะท่านอายุบาล
พวกที่อยู่ตามป่าช้าต้องเป็นพวกลักขโมยเขาไว้เมื่อก่อน จึงอดหลับอด
นอน ไม่ได้กินได้นอนตามเวลา พวกนั้นเป็นอันไม่มีศีล ไม่มีตบะ ไม่มี
พรหมจรรย์อันใด พระพวกที่ถืออัพโพกาสิกธุดงค์อยู่ในกลางแจ้งนั้น
เมื่อชาติก่อนต้องได้เป็นพวกปล้นบ้านเผาเรือนมาชาตินี้ จึงไม่มีที่กินที่
อยู่ พวกถือเนสัชชิกธุดงค์ คือ การไม่นอนเป็นกิจวัตร ได้แต่เดิน ยืน
นั่ง เท่านั้น พวกนั้นต้องเป็นโจรปล้นคนเดินทางไว้เมื่อชาติก่อน จับคน
เดินทางได้แล้วก็ผูกมัดให้นั่งจับเจ่าอยู่เท่านั้น”
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เมื่อตรัสอย่างนี้ พระอายุบาลก็น่ังนิ่งอยู่ไม่รู้จะตอบประการใด
ไป พวกโยนก ๕๐๐ จึงกราบทูลขึ้นว่า
“ข้าแต่มหาราชเจ้า พระภิกษุองค์นี้เป็นนักปราชญ์ ได้สดับเล่า
เรียนมาก แต่ไม่แกล้วกล้า จึงโต้ตอบอะไรอีกไม่ได้”
พระเจ้ามิลินท์ไม่ทอดพระเนตรใครทั้งสิ้น ทอดพระเนตรดูแต่
พระอายุบาล เห็นพระอายุบาลนิ่งอยู่ก็ตบมือทรงพระสรวลขึ้นว่า
“ชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้ว ไม่มสี มณพราหมณ์ เจ้าหมูเ่ จ้าคณะ
คณาจารย์ใด ๆ อาจสนทนากับเราได้ อาจแก้ความสงสัยของเราได้เลย
ฝ่ายพระเถรเจ้าได้เห็นอาการของพระเจ้ามิลินท์อย่างนั้น จึงคิดว่า
“เราชื่อว่าสมณะไม่สมควรทะเลาะโต้เถียงกับใคร เพราะพระ
ราชาถามปัญหาที่ไม่ควรถาม”
คิดอย่างนี้แล้ว ก็ม้วนแผ่นหนังลุกไปเสีย พระเจ้ามิลินท์จึงทรง
ด�ำริว่า
“จักต้องมีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งอาจสนทนากับเราได้อย่างไม่
สงสัย จึงตรัสถามเนมิตติยอ�ำมาตย์ขึ้นอีกว่า นี่แน่ะเนมิตติยะ ภิกษุ
ผู้จักโต้ตอบกับเราได้ ยังมีอยู่อีกหรือไม่”
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พระนาคเสนไปถึงอสงไขยบริเวณ

ก็แลในคราวนั้น พระนาคเสนผู้ห้อมล้อมด้วยหมู่สมณะ ผู้เป็น
เจ้าหมู่ เจ้าคณะ คณาจารย์ มีชอื่ เสียงปรากฏ มียศบริวารช�ำนาญในพระ
ไตรปิฎก ส�ำเร็จไตรเพท มีความรู้แตกฉาน มีอาคมพร้อม ส�ำเร็จปฏิสัม
ภิทาญาณ ทรงไว้ซงึ่ พระปริยตั ธิ รรมในศาสนาขององค์พระชินวรศาสดา
อันประกอบด้วยองค์ ๙ ถึงแล้วซึ่งบารมีญาณ เป็น ผู้ไม่หวั่นไหวต่อ
เหตุการณ์ทงั้ ปวง เหมือนกับพญาเขาสิเนรุราช องอาจดัง่ ราชสีห์ มีใจสงบ
ระงับเป็นอันดี มีปรีชาญาณล�ำ้ เลิศ ย�ำ่ ยีเสียซึง่ ถ้อยค�ำอันเป็นปฏิปกั ษ์แก่
พระพุทธศาสนาได้อย่างเด็ดขาด ฉลาดในอุบายแนะน�ำ ช�ำนาญในอรรถ
ธรรมทั้งปวง ไม่มีผู้ต่อสู้ ไม่มีผู้กั้นกางได้ ไม่มีผู้ล่วงเกินได้ ละเสียซึ่งสิ่ง
ที่เป็นข้าศึกทั้งปวง กระท�ำซึ่งแสงสว่างให้เกิด ก�ำจัดเสียซึ่งมืด มีถ้อยค�ำ
ประเสริฐ แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรตุ ติ ภาษาทัง้ ปวง ล่วงลุถงึ ซึง่ บารมี
ญาณ มีปรีชาญาณเปรียบดังลูกคลื่นในท้องมหาสมุทร เป็นผู้สูงสุดกว่า
หมูค่ ณะทัง้ หลาย ล่วงรูล้ ทั ธิของหมูค่ ณะทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย ย�ำ่ ยีเ่ สียซึง่ ลัทธิ
เดียร์ถีย์ทั้งปวง เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมแกล้วกล้าสามารถ มากไปด้วย
ความสุขกายสบายใจ เป็นผู้ท�ำสงฆ์ให้งดงาม เป็นพระอรหันต์ผู้ล�้ำเลิศ
เป็นที่สักการบูชาของพุทธบริษัททั้ง ๔ ผู้จะแสดงบาลีอรรถกถา อัน
ท�ำให้เกิดความเลื่อมใสแก่บัณฑิตทั้งหลาย ผู้มีความรู้ ผู้ประกาศค�ำสั่ง
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สอนขององค์พระชินวรศาสดา อันประกอบด้วยองค์ ๙ ผู้จะเชิดชูซึ่ง
แก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏ ผู้จะยกขึ้นซึ่งเครื่องบูชา
พระธรรม ผูจ้ ะตัง้ ขึน้ ซึง่ ยอดพระธรรม ผูจ้ ะยกขึน้ ซึง่ ธงชัย คือ พระธรรม
ผู้จะเป่าสังข์คือพระธรรม ผู้จะตีกลอง คือ พระธรรมให้นฤนาท ผู้จะดีด
กระจับปี่ สีซอ โทน ร�ำมะนา ดนตรี อันได้แก่อริยสัจ ๔ ผู้จะบันลือเสียง
ดังพญาช้าง พญาอุสุภราช พญาราชสีห์ ผู้จะท�ำให้โลกเอิบอิ่มด้วยห่า
ฝนอันใหญ่ คือพระธรรมให้พิลึกกึกก้อง เรืองรองดังสายฟ้า ด้วยญาณ
ปรีชาก็ได้จาริกไปตามคามนิคมชนบท เขตแคว้นแดนนครราชธานี ไป
ตามล�ำดับมรรคา ก็บรรลุถึงซึ่งสาคลนคร อันเป็นที่ประทับของพระเจ้า
มิลินท์ผู้เป็นปิ่นแห่งโยนก แล้วเข้าไปพักอยู่ที่วัดอสงไขยบริเวณเพราะ
ฉะนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า พระนาคเสนเถรเจ้าผู้
เป็นพหูสตู มีการแสดงธรรมประเสริฐ มีสติปญ
ั ญาสุขมุ คัมภีรภาพ แกล้ว
กล้าสามารถในที่ประชุมชน ฉลาดในเหตุผลทั้งปวง มีปฏิภาณว่องไว
หาผู้เปรียบมิได้ ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอันประเสริฐ มีหมู่พระภิกษุสงฆ์
ล้วนแต่ทรงพระไตรปิฎกห้อมล้อมเป็นบริวาร ได้ไปถึงอสงไขยบริเวณ
แล้วพักอยู่ในที่นั้น พระนาคเสนเถรเจ้านั้นห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงคุณธรรม เที่ยงตรงดังตาชั่ง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เหมือนกับพญา
ไกรสรราชสีห์ในป่าใหญ่ ฉะนั้น พระนาคเสนนั้น เป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง
มีความฉลาดรอบคอบในสิ่งที่ควรและไม่ควรทั้งปวง เป็นผู้ประกาศซึ่ง
อรรถธรรมอันล�ำ้ เลิศ มีคณ
ุ ธรรมปรากฏไปในชมพูทวีปทัง้ สิน้ เป็นพหูสตู ร
ทรงพระไตรปิฎก ไม่มีผู้เสมอเหมือนดังนี้
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พระเจ้ามิลินท์ตกพระทัยกลัว
่ ได้ทรงสดับกิตติศัพท์ของนาคเสน
ในเมือ

ในคราวนั้นเทวมันติยอ�ำมาตย์ ก็ได้ฟังข่าวเล่าลือซึ่งเกียรติคุณ
ของพระนาคเสนดังแสดงมา จึงกราบทูลพระเจ้ามิลินท์ว่า
“ขอได้โปรดก่อนเถิดมหาราชเจ้า บัดนีม้ ขี า่ วเล่าลือว่า มีพระภิกษุองค์
หนึ่งชื่อว่า นาคเสน เป็นพระธรรมกถึกผู้วิเศษ มีสติปัญญาเฉียบแหลม
แกล้วกล้าสามารถในทีท่ งั้ ปวง เป็นผูส้ ดับเล่าเรียนมาก มีถอ้ ยค�ำไพเราะ
เสนาะโสต มีปฏิภาณดี แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ ปฏิภาณ ถึงซึ่ง
บารมีญาณ ไม่มีเทพยดา อินทร์ พรหม ผู้ใดผู้หนึ่งจะสู้ได้ ไม่ต้องกล่าว
ถึงมนุษย์ พระเจ้าข้า”
เมื่อพระเจ้ามิลินท์ได้ทรงสดับค�ำว่าพระนาคเสนเท่านี้ก็ตก
พระทัยกลัว มีพระโลมาลุกชันทันที ท้าวเธอจึงตรัสถามเทวมันติยอ�ำมาตย์วา่
“เวลานี้พระนาคเสนอยู่ที่ไหน เราใคร่จะเห็น จงไปบอกแก่พระ
นาคเสนให้ทราบ”
เทวมันติยอ�ำมาตย์จึงใช้ให้ทูตไปแจ้งแก่พระนาคเสนว่า
“พระเจ้ามิลินท์มีพระราชประสงค์จะพบเห็น”
เมื่อทูตไปแจ้งแก่พระเถรเจ้าแล้ว พระเถรเจ้าจึงตอบว่า
“ถ้าอย่างนั้นขอจงเสด็จมา”
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาพระนาคเสน

ล�ำดับนัน้ พระเจ้ามิลนิ ท์กห็ อ้ มล้อมด้วยข้าราชบริวาร ชาวโยนก
๕๐๐ เสด็จทรงรถพระที่นั่ง พรั่งพร้อมด้วยพลนิกายเป็นอันมาก เสด็จ
ไปหาพระนาคเสนทีอ่ สงไขยบริเวณ คราวนัน้ พระนาคเสนกับพระภิกษุ
๘ หมื่นองค์ได้นั่งพักอยู่ที่โรงกลมกว้างใหญ่ พอพระเจ้ามิลินท์ได้ทอด
พระเนตรเห็นแต่ไกล
จึงตรัสถามขึ้นว่า
“บริวารเป็นอันมากนั้นของใคร ?”
เทวมันติยะทูลตอบว่า
“บริวารเป็นอันมากนัน้ เป็นบริวารของพระนาคเสน พระเจ้าข้า”
พอพระเจ้ามิลินท์ได้แลเห็นพระนาคเสนแต่ที่ไกลเท่านั้น ก็เกิดความ
สะดุ้งกลัว ความหวั่นพระทัย มีพระโลมชาติชูชันเสียแล้ว
คราวนั้น พระเจ้ามิลินท์ทรงสะดุ้งตกพระทัยยิ่งนักหนา อุปมา
ดังพญาช้างถูกห้อมล้อมด้วยดาบและขอ และเหมือนกับนาคถูกครุฑ
ห้อมล้อมไว้ เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ถูกงูเหลือมล้อมไว้ เหมือนกับหมี
ถูกฝูงกระบือป่าห้อมล้อม เหมือนกับคนถูกพญานาคไล่ตดิ ตาม เหมือน
กับหมู่เนื้อถูกเสือเหลืองไล่ติดตาม เหมือนกับงูมาพบหมองู เหมือนกับ
หนูมาพบแมว เหมือนกับปีศาจมาพบหมอผี เหมือนกับพระจันทร
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เทวบุตรตกอยู่ในปากราหู เหมือนกับนกอยู่ในกรงเหมือนกับปลาอยู่ใน
ลอบในไซ เหมือนกับบุรุษที่ตกเข้าไปในป่าสัตว์ร้าย เหมือนกับยักษ์ท�ำ
ผิดต่อท้าวเวสสุวัณ เหมือนกับเทพบุตรผู้จะสิ้นอายุรู้ว่าตัวจะจุติฉะนั้น
แต่ถ้าท้าวเธอทรงนึกว่า อย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งดูถูกเราได้เลย จึงได้ทรงแข็ง
พระทัยตรัสขึ้นว่า
“นี่แน่ะเทวมันติยะ เธออย่าได้บอกพระนาคเสนให้แก่เราเลยว่า
เป็นองค์ใด เราจะให้รู้จักพระนาคเสนเอง”
เทวมันติยอ�ำมาตย์จึงกราบทูลว่า
“ขอได้โปรดทรงทราบเองเถิด พระเจ้าข้า”
ก็แลในคราวนั้น พระนาคเสนเถรเจ้า ได้นั่งอยู่ในท่ามกลางของ
พระภิกษุ ๘ หมื่นองค์ คือ นั่งอยู่ข้างหน้าของพระภิกษุ ๔ หมื่นองค์
ฝ่ายพระเจ้ามิลินท์ก็ทอดพระเนตรดูไปทั้งข้างหน้า ข้างหลัง ท่ามกลาง
ของภิกษุสงฆ์ทงั้ ปวง ก็ได้เห็นพระนาคเสนนัง่ อยูใ่ นท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์
มีกิริยาองอาจดังราชสีห์ ก็ทรงทราบว่าองค์นั้นแหละเป็นพระนาคเสน
จึงตรัสถามขึ้นว่า
“เทวมันติยะ องค์ที่นั่งในท่ามกลางนั้นหรือ เป็นพระนาคเสน”
เทวมันติยะกราบทูลว่า
“ถูกแล้วพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบพระนาคเสนได้ดีแล้ว”
ล�ำดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ก็ทรงดีพระทัยว่า เรารู้จักพระนาคเสนด้วย
ตนเอง แต่พอท้าวเธอแลเห็นพระนาคเสนเท่านั้น ก็เกิดความหวาด
มีพระโลมชาติชูชัน เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าว
ไว้ว่าพระเจ้ามิลินท์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสน ผู้สมบูรณ์ด้วย
จรณธรรม ผู้ได้ฝึกฝนอบรมมาเป็นอันดีแล้ว จึงตรัสขึ้นว่า
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“เราได้พบเห็นสมณพราหมณ์และบัณฑิตมาเป็นอันมาก ได้
สนทนากับคนทั้งหลายมาเป็นอันมากแล้ว ไม่เคยมีความสะดุ้งกลัว
เหมือนในวันนี้เลย วันนี้ความปราชัยพ่ายแพ้จักต้องมีแก่เราเป็นแน่ไม่
สงสัย ชัยชนะจักมีแก่พระนาคเสนแน่ เพราะจิตใจของเราไม่ตั้งอยู่เป็น
ปกติเหมือนแต่ก่อนเลย” ดังนี้
่ งนอกปัญหา ฯ
จบพาหิรกถา เรือ
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“ ข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิ พพานตราบใด
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดในทีใ่ ด ๆ
ขอให้ข้าพเจ้ามีปญ
ั ญาไวทันเหตุผล
มีปญ
ั ญาไม่รู้จักสิ้ นสุ ด
่ ในแม่น�้ำคงคานี้เถิด ”
เหมือนกับลูกคลืน
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“ ภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัว
้
มีปญ
ั ญาตั้งอยู่ในศีลแล้ว ท�ำจิตและปัญญาให้เกิดขึน
่ ความรุงรังอันนี้ได้
ย่อมสะสางซึง
่ ั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
ศีลนี้เป็นทีต
้ ธรณีอันเป็นทีอ
่ าศัยแห่งสั ตว์ทั้งหลาย
เหมือนกับพืน
้
ศีลนี้เป็นรากเหง้าในการท�ำกุศลให้เจริญขึน
ศีลนี้เป็นหัวหน้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินศรีทั้งปวง ”
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ไขข้อข้องใจในศี ล
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ปัพพัชชาปัญหา
่ งบรรพชา
ถามเรือ

ครั้งนั้น พระนาคเสนเถรเจ้าก็ได้เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ของ
พระเจ้ามิลินท์ ขึ้นสู่ปราสาทแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดไว้ พระเจ้า
มิลินท์ก็ทรงเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เอง เสร็จแล้วจึงถวาย
ผ้าไตรจีวร ครัน้ พระนาคเสนครองไตรจีวรแล้ว พระเจ้ามิลนิ ท์จงึ ตรัสขึน้ ว่า
“ขอให้พระผู้เป็นเจ้านาคเสน จงนั่งอยู่ที่นี้กับพระภิกษุ ๑๐ รูป
พระภิกษุผู้เฒ่าผู้แก่นอกนั้น จงนิมนต์กลับไปก่อน”
เมือ่ พระนาคเสนฉันจังหันเสร็จแล้ว พระเจ้ามิลนิ ท์จงึ ตรัสขึน้ ว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน เราจะสนทนากันด้วยสิ่งใดดี ?”
“ขอถวายพระพร เราต้องการด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ ขอจง
สนทนาด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์”
“ข้าแต่พระนาคเสน บรรพชามีประโยชน์อย่างไร อะไรเป็น
ประโยชน์อย่างเยี่ยมของพระผู้เป็นเจ้า ?”
พระเถระเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร ทุกข์นี้จะดับหรือไม่ และทุกข์อื่นจะไม่เกิดขึ้น
ด้วยสิ่งอันใด บรรพชาก็เพื่อสิ่งนั้น อนุปาทาปรินิพพานเป็นประโยชน์
อย่างเยี่ยมของอาตมภาพ”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุคคลทั้งปวงบรรพชาเพื่ออนุปาทา
ปรินิพพานทั้งนั้นหรือ ?”
“ขอถวายพระพร ไม่ใช่บวชเพื่ออนุปาทาปรินิพพานด้วยกันทั้ง
นั้น คือ บางพวกก็บวชเพื่อนิพพาน บางพวกก็บวชหนีราชภัย บางพวก
ก็บวชหนีโจรภัย บางพวกก็บวชเพือ่ คล้อยตามพระราชา บางพวกก็บวช
เพื่อหนีหนี้สิน บางพวกก็บวชเพื่อยศศักดิ์ บางพวกก็บวชเพื่อเลี้ยงชีวีต
บางพวกก็บวชด้วยความกลัว บุคคลเหล่าใดบวชโดยชอบ บุคคลเหล่า
นั้น ชื่อว่าบวชเพื่อพระนิพพาน ขอถวายพระพร”
พระเจ้ามิลินท์ทรงซักถามว่า
“พระผู้เป็นเจ้าเล่า บวชเพื่อพระนิพพานหรือ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“อาตมภาพบวชแต่ยังเป็นเด็ก ยังไม่รู้เรื่องว่าบวชเพื่อพระ
นิพพานนี้ ก็แต่ว่าอาตมภาพคิดว่าพระสมณะสักยบุตรเหล่านี้เป็น
บัณฑิต จักต้องให้อาตมภาพศึกษา อาตมภาพได้รับการศึกษาแล้ว จึงรู้
เห็นว่าบวชเพื่อนิพพานนี้ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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มนสิ การปัญหา
่ งมนสิ การ
ถามเรือ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ใดไม่มีปฏิสนธิ ผู้นั้นย่อมไม่มีปฏิสนธิ
ด้วยโยนิโสมนสิการไม่ใช่หรือ ?”
“ขอถวายพระพร บุคคลย่อมไม่มีปฏิสนธิ ด้วยโยนิโสมนสิการ
คือด้วยปัญญา และด้วยกุศลธรรมอื่น ๆ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โยนิโสมนสิการกับปัญญา เป็นอันเดียวกัน
หรืออย่างไร ?”
“ไม่ใช่อย่างเดียวกัน คือ โยนิโสมนสิการก็อย่างหนึ่ง ปัญญาก็
อย่างหนึ่ง แพะ แกะ สัตว์เลี้ยง กระบือ อูฐ โค ลา เหล่าใดมีมนสิการ
แต่ปัญญาย่อมไม่มีแก่สัตว์เหล่านั้น ขอถวายพระพร”
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สี ลปติฏฐานลักขณปัญหา
ถามลักษณะศีล

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในข้อก่อนว่า กุศล
ธรรมเหล่าอืน่ ดังนี้ จึงขอถามว่า ธรรมเหล่าไหนเป็นกุศลธรรมเหล่านัน้ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช ศีล ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา เหล่านีแ้ หละเป็น
กุศลธรรมเหล่านั้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ศีล มีลักษณะอย่างไร ?”
“มหาราช ศีล มีการเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะ คือ ศีลเป็นที่ตั้ง
แห่งกุศลธรรมทั้งปวง อันได้แก่ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ สติปัฏฐาน
สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ กุศลธรรมทั้งปวง
ของผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วไม่เสื่อม”
“ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอุปมา”
“มหาราช พืชคามภูตคามทั้งสิ้นได้อาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่ในแผ่น
ดินแล้ว จึงเจริญงอกงามขึ้นฉันใด พระโยคาวจรได้อาศัยศีล ตั้งอยู่ใน
ศีลแล้ว จึงท�ำให้เกิดอินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ขึ้นได้ฉันนั้น”
“ขอพระผู้เป็นเจ้าจงโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
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“มหาราช การงานทั้งสิ้นที่ควรท�ำบนบก ต้องอาศัยแผ่นดิน
ตั้งอยู่บนแผ่นดิน จึงท�ำได้ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล
จึงท�ำให้เกิดอินทรีย์ ๕ ขึ้นได้ฉันนั้น”
“โปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
“มหาราช บุรษุ ทีเ่ ป็นนักกระโดดโลดเต้น ประสงค์จะแสดงศิลปะ
ก็ให้คนถากพืน้ ดิน ให้ปราศจากก้อนหินก้อนกรวด ท�ำให้สม�ำ่ เสมอดีแล้ว
จึงแสดงศิลปะบนพื้นดินนั้นได้ ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ใน
ศีลแล้ว จึงท�ำให้เกิดอินทรีย์ ๕ ขึ้นได้ ฉันนั้น”
“นิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
“มหาราช นายช่างประสงค์จะสร้างเมืองให้ปราบพื้นที่จนหมด
เสี้ยนหนามหลักตอ ท�ำพื้นที่ให้สม�่ำเสมอดีแล้ว แล้วจึงกะถนนต่าง ๆ
มีถนน ๔ แพร่ง ๓ แพร่งเป็นต้น ไว้ภายในก�ำแพง แล้วจึงสร้างเมืองลง
ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล แล้วจึงท�ำให้เกิดอินทรีย์ ๕
ขึ้นได้ ฉันนั้น”
“ขอจงนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
“มหาราช พลรบผู้เข้าสู่สงคราม ตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่อันดี กระท�ำ
พืน้ ทีใ่ ห้เสมอดีแล้ว จึงกระท�ำสงคราม ก็จกั ได้ชยั ชนะใหญ่ในไม่ชา้ ฉันใด
พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้ว จึงท�ำให้เกิดอินทรีย์ ๕ ให้เกิด
ได้ฉันนั้น ข้อนี้ สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุผมู้ คี วาม
เพียรรูจ้ กั รักษาตัว มีปญ
ั ญาตัง้ อยูใ่ นศีลแล้ว ท�ำจิตและปัญญาให้เกิดขึน้
ย่อมสะสางซึง่ ความรุงรังอันนีไ้ ด้ ศีลนีเ้ ป็นทีต่ งั้ แห่งกุศลธรรมทัง้ หลาย
เหมือนกับพืน้ ธรณีอนั เป็นทีอ่ าศัยแห่งสัตว์ทงั้ หลาย ศีลนีเ้ ป็นรากเหง้า
ในการท�ำกุศลให้เจริญขึน้ ศีลนีเ้ ป็นหัวหน้าในศาสนาขององค์สมเด็จ
พระชินศรีทงั้ ปวง” กองศีลอันดี ได้แก่ พระปาฏิโมกข์ ขอถวายพระพร”
“ ชอบแล้ว พระนาคเสน”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สั ทธาลักขณปัญหา
ถามลักษณะศรัทธา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ศรัทธา มีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราชะ ศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะ ๑ มีการแล่นไป
เป็นลักษณะ ๑”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ที่ว่าศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะ คือ
อย่างไร”
“มหาราช ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นก็ข่มนิวรณ์ไว้ ท�ำจิตให้ปราศจาก
นิวรณ์ ท�ำจิตให้ผอ่ งใสไม่ขนุ่ มัว อย่างนีแ้ หละ เรียกว่ามีความผ่องใสเป็น
ลักษณะ ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย พระผู้เป็นเจ้า”
อุปมาพระเจ้าจักรพรรดิ

“มหาราช พระเจ้าจักรพรรดิ ทรงด�ำเนินทางไกลพร้อมด้วย
จตุรงคเสนาต้องข้ามแม่น�้ำน้อยไป น�้ำในแม่น�้ำน้อยนั้นย่อมขุ่นไปด้วย
ช้าง ม้า รถ พลบทจร เมือ่ พระเจ้าจักรพรรดิเสด็จข้ามไปแล้ว ได้ตรัสสั่ง
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พวกอ�ำมาตย์ว่า จงน�ำน�้ำดื่มมา เราจักดื่มน�้ำ แก้วมณีส�ำหรับท�ำน�้ำให้
ใสของพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีอยู่ พวกอ�ำมาตย์รับพระราชโองการแล้ว
ก็น�ำแก้วมณีนั้นไปกดลงในน�้ำ พอวางแก้วมณีนั้นลงไปในน�้ำ สาหร่าย
จอก แหนทั้งหลายก็หายไป โคลนตมก็จมลงไป น�้ำก็ใสไม่ขุ่นมัว พวก
อ�ำมาตย์กต็ กั น�ำ้ นัน้ ไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิ กราบทูลว่าเชิญเสวยเถิด
พระเจ้าข้า น�้ำที่ไม่ขุ่นมัวฉันใด ก็ควรเห็นจิตฉันนั้น พวกอ�ำมาตย์นั้น
ฉันใด ก็ควรเห็นพระโยคาวจรฉันนั้น สาหร่าย จอก แหน โคลนตมนั้น
ฉันใด ก็ควรเห็นกิเลสฉันนั้น แก้วมณีอันท�ำน�้ำให้ใสฉันใด ก็ควรเห็น
ศรัทธาฉันนั้น พอวางแก้วมณีอันท�ำน�้ำใสลงไปในน�้ำ สาหร่ายจอกแหน
ก็หายไป โคลนตมก็จมลงไป น�้ำก็ใสไม่ขุ่นมัวฉันใด เมื่อศรัทธาเกิดขึ้น
ก็ขม่ นิวรณ์ไว้ จิตอันปราศจากนิวรณ์กผ็ อ่ งใสไม่ขนุ่ มัว อย่างนีแ้ หละเรียก
ว่าศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้อว่า ศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะนัน้
คืออย่างไร ?”
“มหาราช พระโยคาวจรพิ จ ารณาดู จิ ต อั น หลุ ด พ้ น ของ
พระอริยเจ้าเหล่าอืน่ แล้ว จิตของพระโยคาวจรเหล่านัน้ ก็แล่นไปในโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล เป็นล�ำดับไป ฉันนั้นแล้ว
พระโยคาวจรนั้นก็กระท�ำความเพียร เพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อให้
บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อกระท�ำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้กระท�ำ
ให้แจ้ง อย่างนีแ้ หละ มหาราช เรียกว่าศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
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อุปมาบุรุษผู้ข้ามแม่น้�ำ

“มหาราช เมฆใหญ่ตกลงบนภูเขาแล้ว ก็มีน�้ำไหลลงไปสู่ที่ต�่ำ
ท�ำซอกเขาระแหงห้วยให้เต็มแล้ว ก็ล้นไหลไปสู่แม่น�้ำ เซาะฝั่งทั้ง ๒ ไป
เมือ่ ฝูงคนมาถึงไม่รทู้ ต่ี นื้ ทีล่ กึ แห่งแม่นำ�้ นัน้ ก็กลัว จึงยืนอยูร่ มิ ฝัง่ อันกว้าง
ล�ำดับนั้น ก็มีบุรุษคนหนึ่งมาถึง เขาเป็นผู้มีก�ำลังเรี่ยวแรงมาก ได้เหน็บ
ชายผ้านุ่งให้แน่น แล้วกระโดดลงไปในน�้ำว่ายข้ามน�้ำไป มหาชนได้เห็น
บุรษุ นัน้ ข้ามน�ำ้ ไปได้ ก็พากันว่ายข้ามตามฉันใด พระโยคาวจรได้เห็นจิต
ของพระอริยะเหล่าอืน่ แล้ว ก็มจี ติ แล่นไปในโสดาปัตติผลหรือสกิทาคามิ
ผล อนาคามิผล อรหัตผล แล้วก็กระท�ำความเพียรเพือ่ ถึงธรรมทีไ่ ม่ยงั ถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ท�ำให้แจ้ง
ฉันนั้น อย่างนี้แหละมหาราช เรียกว่าศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะ
ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“บุคคลย่อมข้ามห้วงน�้ำได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามมหาสมุทรได้
ด้วยความไม่ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ดว้ ยความเพียร ย่อมบริสทุ ธิไ์ ด้
ด้วยปัญญา” ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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นามรูปปฏิสันธิคหณปัญหา
ถามการถือปฏิสนธิแห่งนามรูป

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน อะไรปฏิสนธิ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช นามรูปฏิสนธิ”
“นามรูปนี้หรือปฏิสนธิ ?”
“มหาราช นามรูปนี้ไม่ได้ปฏิสนธิ แต่ว่าบุคคลท�ำกรรมดีหรือไม่
ดีด้วยนามรูปนี้ นามรูปอื่นก็ถือปฏิสนธิด้วยกรรมนั้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้านามรูปอันนี้ไม่ปฏิสนธิ ผู้นั้นก็จักพ้น
บาปกรรมทั้งหลายไม่ใช่หรือ ?”
“ขอถวายพระพร ถ้าผูน้ นั้ ไม่ปฏิสนธิ ก็พน้ จากบาปกรรมทัง้ หลาย
แต่ถ้ายังปฏิสนธิอยู่ก็ไม่พ้น”
“ขอนิมนต์อุปมา”
อุปมาด้วยผลมะม่วง

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างบุรุษคนใดคนหนึ่งไป ขโมย
ผลมะม่วงของผู้ใดผู้หนึ่ง เจ้าของมะม่วงจับได้ก็น�ำไปถวายพระราชา
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กราบทูลว่า ข้าแต่เทพเจ้า บุรษุ ผูน้ ขี้ โมยมะม่วงของข้าพระองค์ บุรษุ ผูน้ นั้
จะต้องกราบทูลว่า ข้าแต่เทพเจ้า ข้าพระองค์มไิ ด้ขโมยมะม่วงของบุรษุ นี้
มะม่วงบุรษุ นีท้ ปี่ ลูกไว้เป็นมะม่วงอืน่ ต่างหาก มะม่วงทีข่ า้ พระองค์นำ� ไป
นัน้ เป็นมะม่วงอืน่ อีกต่างหาก ข้าพระองค์ไม่ตอ้ งได้รบั โทษ ดังนี้ อาตมภาพ
จึงขอถามมหาบพิตรว่า บุรษุ ผูน้ นั้ ควรจะได้รบั โทษหรืออย่างไร ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุรุษนั้นควรได้รับโทษ”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ?”
“เพราะว่าถึงบุรษุ นัน้ จะกล่าวหมายเอามะม่วงลูกก่อนก็ตาม แต่
เขาควรได้รับโทษด้วยผลมะม่วงลูกหลัง”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือบุคคลท�ำกรรมดีหรือชัว่ อันใด
ไว้ดว้ ยนามรูปนีแ้ ล้ว นามรูปอืน่ ก็ปฏิสนธิสบื ต่อกันด้วยกรรมนัน้ เพราะ
ฉะนั้น เขาจึงไม่พ้นไปจากบาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาด้วยไฟไหม้

“ขอถวายพระพร มีบุรุษคนใดคนหนึ่ง ก่อไฟไว้ในฤดูหนาว ไม่
ได้ดับไฟ ได้ไปที่อื่นเสีย ไฟนั้นได้ไหม้นาของบุรุษคนใดคนหนึ่ง เจ้าของ
ก็จับบุรุษนั้นไปถวายพระราชา กราบทูลว่า ข้าแต่เทพเจ้า บุรุษนี้เผานา
ของข้าพระองค์ บุรษุ นัน้ จะต้องตอบว่า ข้าพระองค์ไม่ได้เผานาของบุรษุ นี้
ด้วยไฟทีข่ า้ พระองค์ไม่ได้ดบั ไฟทีไ่ หม้นาของบุรษุ นี้ เป็นไฟอืน่ ต่างหาก
ข้าพระองค์ไม่มีโทษ ดังนี้ อาตมภาพขอถามมหาบพิตรว่า บุรุษนั้นจะมี
โทษหรือไม่ ?”
“ต้องมีโทษ ผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร ?”
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“เพราะเหตุว่า ถึงบุรุษนั้นจะหมายเอาไฟก่อนก็ตาม แต่ก็ควร
ได้รับโทษด้วยไฟหลัง”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร คือ บุคคลท�ำกรรมดีหรือชัว่ อันใด
ไว้ด้วยนามรูปนี้ แล้วนามรูปอื่นก็ปฏิสนธิด้วยกรรมนั้น เพราะฉะนั้น
เขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาด้วยประทีป

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า บุรุษคนใดคนหนึ่ง ถือเอา
ประทีปขึ้นไปที่เรือนโรงแล้วกินข้าว ประทีปก็ลุกลามไปไหม้หญ้า หญ้า
ก็ลกุ ลามไปไหม้เรือน เรือนก็ลกุ ลามไปไหม้หมูบ่ า้ น ชาวบ้านก็จบั บุรษุ นัน้
แล้วถามว่า เหตุไรเจ้าจึงเผาบ้าน บุรุษนั้นก็ตอบว่า เราไม่ได้เผาบ้าน
เรานั่งกินข้าวอยู่ด้วยประทีปอื่นต่างหาก ไฟที่ไหม้บ้านนั้นเป็นไฟอื่น
อีกต่างหาก เมื่อโต้เถียงกันอย่างนี้ เขาจึงพากันมาเฝ้ามหาบพิตร
กราบทูลว่า มหาราชเจ้าจะรักษาประโยชน์ของใครไว้ พระเจ้าข้า
มหาบพิตรจะตรัสตอบว่าอย่างไร ?”
“โยมจะตอบว่า จะรักษาประโยชน์ของชาวบ้านไว้”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ? ”
“เพราะว่า ถึงบุรษุ นัน้ จะกล่าวอย่างนัน้ ก็จริง แต่วา่ ไฟนัน้ ได้เกิด
มาจากประทีปดวงก่อนนั้นเอง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ถึงนามรูปอันมีในที่สุดแห่ง
มรณะเป็นนามรูปอื่น ส่วนนามรูปที่ปฏิสนธิเป็นนามรูปอื่นก็ตาม แต่ว่า
นามรูปนัน้ เกิดจากนามรูปเดิม เพราะฉะนัน้ เขาจึงไม่พน้ จากบาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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่ งหมัน
้ เด็กหญิง
อุปมาเรือ

“ ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า มีบุรุษคนใดคนหนึ่ง หมั้น
ทาริกาทีย่ งั เด็ก ๆ อยูไ่ ว้ ให้ของหมัน้ แล้วกลับไป ต่อมาภายหลัง ทาริกา
นัน้ ก็เติบโตขึน้ มีบรุ ษุ อีกคนหนึง่ มาให้ของหมัน้ แล้วแต่งงาน บุรษุ ทีห่ มัน้
ไว้ก่อนนั้นจึงมาต่อว่าบุรุษนั้นว่า เหตุไรเจ้าจึงน�ำภรรยาของเราไป บุรุษ
นั้นก็ตอบว่า เราไม่ได้น�ำภรรยาของเจ้าไป ทาริกาเล็ก ๆ ที่เจ้าขอไว้ ได้
ให้ของหมัน้ ไว้นนั้ เป็นคนหนึง่ ต่างหาก เมือ่ บุรษุ ทัง้ สองนัน้ โต้เถียงกันมา
เฝ้ามหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงวินิจฉัยให้ทาริกานั้นแก่ใคร”
“ให้แก่บุรุษคนก่อนนะซิ ผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร ?”
“เพราะเหตุว่า ถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริง แต่ทาริกานั้น
ก็เติบใหญ่มาจากทาริกาเล็ก ๆ นั้นเอง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ถึงนามรูปอันมีต่อไปจน
กระทัง่ มรณะเป็นนามรูปอืน่ ส่วนนามรูปทีป่ ฏิสนธิเป็นนามรูปอืน่ ก็ตาม
แต่นามรูปนัน้ ก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ บุรษุ นัน้ จึงไม่
พ้นจากบาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก”
อุปมาด้วยนมสด

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่าบุรษุ คนใดคนหนึง่ ซือ้ หม้อนม
สดจากมือนายโคบาล แล้วฝากนายโคบาลนั้นไว้ ด้วยคิดว่า พรุ่งนี้เช้า
จึงจะมารับเอาไป ล�ำดับนั้นนมสดนั้นก็กลายเป็นนมส้ม บุรุษนั้นมาก็
บอกนายโคบาลว่า จงให้หม้อนมสดนั้นแก่เรา นายโคบาลนั้นก็ส่งหม้อ
นมส้มให้ ฝ่ายผู้ซื้อก็กล่าวว่า เราไม่ได้ซื้อนมส้มจากเจ้า เจ้าจงให้นมสด
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แก่เรา นายโคบาลก็ตอบว่า นมสดนั้นแหละกลายเป็นนมส้ม เมื่อคนทั้ง
สองนัน้ โต้เถียงกันไม่ตกลง ก็พากันมาเฝ้ามหาบพิตร มหาบพิตรจะทรง
วินิจฉัยให้คนไหนชนะ ?”
“โยมต้องวินิจฉัยให้นายโคบาลชนะ”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ?”
“เพราะถึงบุรษุ นัน้ กล่าวอย่างนัน้ ก็จริง แต่นมส้มนัน้ ก็ได้เกิดมา
จากนมสดนั่นเอง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ถึงนามรูปที่มีต่อมาจนกระทั่ง
เวลามรณะเป็นนามรูปอื่น ส่วนนามรูปที่ปฏิสนธิเป็นนามรูปอื่นก็ตาม
แต่ก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจาก
บาปกรรม”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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กายอัปปิยปัญหา
ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิต

“ข้าแต่พระนาคเสน ร่างกายเป็นทีร่ กั ของบรรพชิตทัง้ หลายหรือ ?”
“ขอถวายพระพร ร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลาย”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้น เหตุไรบรรพชิตจึงยังอาบน�้ำ
ช�ำระกาย ยังถือว่ากายของเราอยู่ ?”
“ขอถวายพระพร ผู้เข้าสู่สงครามเคยถูกบาดเจ็บบ้างหรือไม่ ?”
“เคย”
“ขอถวายพระพร แผลที่ถูกอาวุธนั้น ฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทา
ทาด้วยน�้ำมัน พันด้วยผ้าเนื้อละเอียดแลหรือ ?”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า ต้องท�ำอย่างนั้น”
“ขอถวายพระพร บาดแผลนั้น เป็นที่รักของผู้นั้นหรือ ?”
“ไม่ได้เป็นทีร่ กั ของผูน้ น้ั เลย แต่วา่ เขาท�ำอย่างนัน้ เพือ่ ให้เนือ้ ตรงนัน้
งอกขึ้นเป็นปกติ”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร ร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของ
บรรพชิตทัง้ หลาย แต่บรรพชิตทัง้ หลายรักษาร่างกายไว้ เพือ่ อนุเคราะห์
พรหมจรรย์ อันว่าร่างกายนีเ้ ปรียบเหมือนกับแผล บรรพชิตรักษาร่างกาย
นี้ไว้ เหมือนกับบุคคลรักษาแผล ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ว่า “แผลใหญ่หุ้มด้วยหนังสด มีประตู ๙ มีของไม่สะอาด มีกลิ่นเน่า
เหม็นไหลออกทั่ว ดังนี้”
“ถูกดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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สั มปัตตกาลปัญหา
ถามถึงเหตุทไี่ ม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้า

“ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญู รูท้ กุ สิง่ เป็น
สัพพทัสสาวีเห็นทุกสิ่งจริงหรือ ?”
“ขอถวายพระพร จริง”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าจริง เหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทไปตามลําดับเหตุการณ์แก่พระสาวกทั้งหลาย ทําไมจึงไม่ทรง
บัญญัติไว้ก่อน ?”
“ขอถวายพระพร แพทย์ทรี่ จู้ กั ยาทัง้ หมดในแผ่นดินนีม้ อี ยูห่ รือ ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ก็แพทย์นนั้ ให้คนไข้กนิ ยา แต่เมือ่ ยังไม่ไข้ หรือ
เมื่อไข้แล้วจึงให้กินยา ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เมื่อไข้แล้วจึงให้กินยา เมื่อยังไม่ไข้ก็ยังไม่
ให้กินยา”
“ขอถวายพระพร ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ คือ พระพุทธเจ้าเป็นผูร้ ทู้ กุ
สิ่ง เห็นทุกสิ่งจริง แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลา ก็ยังไม่ทรงบัญญัติสิกขาบท ต่อ
เมื่อถึงเวลาจึงทรงบัญญัติสิกขาบท สิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้น เป็นของ
ที่พระสาวกไม่ควรล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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อัคคานัคคสมณปัญหา
ถามถึงสมณะทีเ่ ลิศและไม่เลิศ

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
“ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย”
แล้วตรัสไว้อีกว่า 		
“เราเรียกผู้ท่ีประกอบด้วยธรรม ๔ อย่างว่าเป็นสมณะ” ธรรม
๔ อย่างนั้น คือ ขันติ ความอดทน ๑ อัปปาหาระตา ความเป็นผู้บริโภค
อาหารน้อย ๑ รติวิปปะหานัง การละความยินดี ๑ อากิญจัญญัง ความ
ไม่มีอะไรเหลือ ๑ ธรรมทั้ง ๔ นี้ ย่อมมีแก่ผู้ยังไม่สิ้นอาสวะ ผู้ยังมีกิเลส
ถ้าชือ่ ว่าเป็นสมณะเพราะความสิน้ อาสวะทัง้ หลายเป็นของถูกแล้ว ข้อที่
ว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้ เป็นสมณะก็ผิดไป ถ้าผู้ประกอบ
ด้วยธรรม ๔ ประการนี้เป็นสมณะ ข้อที่ว่า เป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะ
นั้นก็ผิดไป ปัญหาข้อนี้เป็นอุภโตโกฏิ โปรดแก้ให้สิ้นสงสัย”
“ขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสไว้ทั้ง ๒ อย่างนั้นถูกทั้งนั้น ส่วนข้อ
ที่ตรัสไว้ว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ชื่อว่าสมณะนั้น ตรัสไว้ด้วยทรงถือ
คุณวิเศษเป็นสําคัญ ส่วนข้อที่ตรัสว่า ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะ
นั้น เป็นคําที่ตรัสไว้อย่างไม่เหลือ อีกอย่างหนึ่ง ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ชื่อว่า
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เป็นสมณะยิง่ กว่าผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ให้สนิ้ กิเลสทัง้ สิน้ ดอกไม้ทเี่ กิดบนบกทัง้
สิน้ มีดอกมะลิเป็นอย่างเลิศ ดอกไม้ทรี่ อ้ ยแล้ว ดีกว่าดอกไม้ทไี่ ม่ได้รอ้ ย
ฉันใด ข้าวสาลีดีกว่าข้าวทั้งปวงฉันใด ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ก็เป็นสมณะดี
กว่า สมณะทั้งปวงฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องแล้ว พระนาคเสน”
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อหิงสานิคคหปัญหา
่ งไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหง
ถามเรือ

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสค�ำนี้ไว้ว่า
“จงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลก จงถือว่าผู้อื่นจงเป็นที่รักของเรา จงเป็น
พวกของเรา” ดังนี้
แล้วตรัสอีกว่า
“ควรข่มขี่ผู้ที่ควรข่มขี่ ควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง” ดังนี้
ข้าแต่พระนาคเสน การตัดมือ ตัดเท้า การฆ่า การจองจํา การ
ทําให้ตาย การทําให้สิ้นเครื่องสืบต่อชีวิต ชื่อว่าการข่มขี่ คําว่าข่มขี่นี้
ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ไม่ควรจะตรัสคํานี้
ถ้าตรัสว่า อย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลก จงรักผู้อื่น ถือว่าผู้อื่น
เป็นของเรา ดังนี้ถูกแล้ว คําว่า ควรข่มขี่ผู้ที่ควรข่มขี่ ควรยกย่องผู้ที่ควร
ยกย่อง ก็ผิดไป ถ้าคําว่า ควรข่มขี่ผู้ควรข่มขี่ ควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง
ดังนีถ้ กู แล้ว คาํ ว่า อย่าเบียดเบียนผูอ้ นื่ ในโลก จงทําผูอ้ นื่ ให้เป็นทีร่ กั ของ
ตัว จงนึกว่าเป็นพวกของตัว ดังนีก้ ผ็ ดิ ปัญหานีก้ เ็ ป็นอุภโตโกฏิ ควรแก้ไข
ให้สิ้นสงสัย”
“ขอถวายพระพร คําทั้ง ๒ นั้น ถูกทั้งนั้น คําว่า อย่าเบียดเบียน
ผู้อื่นในโลก เป็นคําอนุมัติ เป็นคําพร�่ำสอน เป็นคําแสดงธรรมของ
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พระตถาคตเจ้าทั้งปวง เพราะว่าธรรมมีความไม่เบียดเบียนเป็น
ลักษณะ การทีต่ รัสอย่างนัน้ ตรัสตามสภาพ คือความเป็นจริง คําทีต่ รัส
ว่า ควรข่มขี่ผู้ที่ควรข่มขี่ ควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง ดังนี้ เป็นการมุ่งการ
ปฏิบตั ธิ รรม คือ จิตทีฟ่ งุ้ ซ่านควรข่ม จิตทีห่ ดหูค่ วรประคองขึน้ จิตทีเ่ ป็น
อกุศลควรข่มขีเ่ สีย จิตทีเ่ ป็นกุศลควรประคองไว้ การนึกผิดทางควรข่มขี่
เสีย การนึกถูกทางควรประคองไว้ การปฏิบตั ผิ ดิ ควรข่มขีเ่ สีย การปฏิบตั ิ
ถูกควรประคองไว้ ผู้ไม่ใช่อริยะควรข่มขี่เสีย ผู้เป็นอริยะควรประคองไว้
ผูเ้ ป็นโจรควรข่มขีเ่ สีย ผูไ้ ม่ใช่โจรควรประคองไว้ ขอถวายพระพร”
“เอาละพระนาคเสน คราวนี้พระผู้เป็นเจ้า หวนกลับมาสู่วิสัย
ของโยมแล้วโยมถามถึงข้อความอันใด ข้อความอันนั้นได้เข้ามาถึงโยม
แล้ว โยมจึงขอถามว่า ผู้ที่เป็นโจร เราจะควรข่มขี่อย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร โจรที่ควรด่าว่าก็ต้องด่าว่า ที่ควรปรับไหมก็
ต้องปรับไหม ที่ควรขับไล่ก็ต้องขับไล่ ที่ควรจองจําก็ต้องจองจํา ที่ควร
ฆ่าก็ต้องฆ่า ควรข่มขี่โจรอย่างนี้”
“ข้าแต่พระนาคเสน การฆ่าโจรเป็นพระอนุมัติของพระเถรเจ้า
ทั้งหลายหรือ?”
“ไม่เป็น มหาราช”
“ก็ถา้ ไม่เป็น เพราะเหตุไรจึงว่า โจรนัน้ เป็นผูค้ วรสัง่ สอนตามพระ
อนุมัติของพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย”
“ขอถวายพระพร การฆ่าโจรนั้น คนทั้งหลาย ไม่ได้ฆ่าตามพระ
อนุมตั ขิ องพระตถาคตเจ้าทัง้ หลาย โจรนัน้ ถูกฆ่าด้วยความผิดทีเ่ ขากระ
ทําเอง ก็แต่วา่ โจรนัน้ บุคคลควรสัง่ สอนตามเหตุผล ฯ บุคคลอาจจับบุรษุ
ผูไ้ ม่มคี วามผิด จูงตระเวนไปตามถนน แล้วฆ่าเสียตามมติได้หรือ ?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“เพราะเหตุไร”
“เพราะเขาไม่ได้ทําความผิด”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร โจรไม่ได้ถูกฆ่าด้วยพระอนุมัติ
ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ถูกฆ่าด้วยการกระทําของเขาเองต่างหาก
ผู้ที่สั่งสอนโจรจะได้รับโทษอย่างไรบ้างหรือ ?”
“ไม่ได้รับโทษอย่างไรเลย พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น คําสอนของพระตถาคตเจ้าก็เป็นคําสอนที่ถูกต้อง
ดีแล้ว”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาข้อนี้ดีแล้ว โยมขอรับว่าถูกดี”
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มุสาวาทครุลหุภาวปัญหา
่ งความหนักเบาแห่งมุสาวาท
ถามเรือ

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
“เป็นปาราชิกเพราะแกล้งกล่าวเท็จ” แต่ตรัสอีกว่า “แกล้งกล่าวเท็จเป็น
อาบัตเิ บา แสดงในสาํ นักภิกษุองค์ใดองค์หนึง่ ก็ได้” ความ ๒ ข้อนีต้ า่ งกัน
อย่างไร เหตุไรข้อหนึ่งจึงเป็นอเตกิจฉา แก้ไขไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งเป็น
สเตกิจฉา แก้ไขได้ ถ้าทีต่ รัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นปาราชิกถูกแล้ว ทีต่ รัส
ว่า แกล้งกล่าวเท็จเป็นอาบัตเิ บาก็ผดิ ไป ถ้าทีต่ รัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็น
อาบัตเิ บานัน้ ถูก ทีต่ รัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นปาราชิกนัน้ ก็ผดิ ปัญหาข้อ
นี้เป็นอุภโตโกฏิ ควรแก้ไข”
“ขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นปาราชิกนั้นก็
ถูก ที่ตรัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นอาบัติเบานั้นก็ถูก เพราะว่าการแกล้ง
กล่าวเท็จนั้น เป็นของหนักและเบาตามวัตถุ มหาบพิตร จะเข้าพระทัย
ความข้อนีอ้ ย่างไร คือ ถ้ามีบรุ ษุ คนใดคนหนึง่ ตบตีบรุ ษุ ใดบุรษุ หนึง่ ด้วย
มือ มหาบพิตรจะทรงลงโทษแก่ผู้ตบตีนั้นอย่างไร ?”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าบุรุษนั้นไม่ขอโทษ ก็จะต้องปรับไหมเขา
เป็นเงิน ๑ กหาปณะเป็นอย่างมาก”
“ขอถวายพระพร ถ้าบุรุษคนเดียวกันนั้นเอง ตีมหาบพิตรด้วย
ฝ่ามือ บุรุษนั้นจะได้รับโทษอย่างไร ?”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ข้าแต่พระนาคเสน ต้องให้ตดั มือบุรษุ นัน้ จนกระทัง่ ถึงตัดศีรษะ
ริบบ้านเรือน ให้ฆ่าเสียถึง ๗ ชั่วตระกูล”
“ขอถวายพระพร การตบตีดว้ ยมืออย่างเดียวกัน เหตุไรจึงมีโทษ
หนักเบากว่ากันล่ะ”
“เพราะเป็นเหตุด้วยวัตถุ”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตรการแกล้งกล่าวเท็จก็มโี ทษหนัก
เบาตามวัตถุ”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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โลมกัสปปัญหา
่ งโลมกัสสปฤาษี
ถามเรือ

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ “ดูกอ่ น
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เมื่อก่อน เราไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์
ทัง้ หลาย” ดังนี้ แต่คราวเสวยพระชาติเป็นโลมกัสสปฤาษี ได้เห็นพระนาง
จันทวดี ก็ได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายัญ ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าข้อว่าไม่
เคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นของถูก ข้อว่าฆ่าสัตว์บูชายัญครั้งเป็น
โลมกัสสปฤาษีก็ผิดไป ถ้าข้อว่าเป็นโลมกัสสปฤาษีได้ฆ่าสัตว์บูชายัญ
นัน้ ถูก ข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์นนั้ ก็ผดิ ไป ปัญหาข้อนีก้ เ็ ป็นอุภโตโกฏิ
แก้ได้ยาก โปรดแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิด”
“ขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ชาติก่อน
เราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ถูก ข้อว่าครั้งเป็นโลมกัสสปฤาษี
ได้ฆา่ สัตว์หลายร้อยบูชายัญนัน้ ก็ถกู ก็แต่วา่ ข้อนัน้ เป็นด้วยวิสญ
ั ญี อันมี
ด้วยอ�ำนาจราคะ ไม่ใช่เป็นด้วยเจตนา”
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลย่อมฆ่าผูอ้ นื่ ด้วยเหตุ ๘ ประการ คือ
ด้วยอํานาจราคะ ๑			
โทสะ ๑
โมหะ ๑			
มานะ ๑
โลภะ ๑			
ชีวิต ๑
ความโง่เขลา ๑			
ตามบทบัญญัติ ๑
ส่วนโลมกัสสปฤาษีกระทํานั้น เป็นการกระทําปกติ”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ขอถวายพระพร ไม่ใช่เป็นการกระทําปกติ ถ้าโลมกัสสปฤาษี
น้อมใจลงไป เพื่อจะบูชายัญใหญ่ตามสภาวะปกติ ไม่ใช่ด้วยความรู้
ก็ไม่กล่าวไว้ว่า “บุคคลไม่ควรต้องการแผ่นดินอันมีสมุทรเป็นขอบเขต
มีสาครเป็นกุณฑล พร้อมกับการนินทา ดูกอ่ นสัยอํามาตย์ เธอจงรูอ้ ย่าง
นี้เถิด” ดังนี้ ขอถวายพระพร โลมกัสสปฤาษีผู้พูดอย่างนี้ แต่พอได้เห็น
พระนางจันทวดีก็เสียสติหลงใหล ได้ฆ่าสัตว์บูชายัญ ด้วยความเสียสติ
ขอถวายพระพร ธรรมดาคนเสียสติคือคนบ้า ย่อมเหยียบไฟก็มี กินยา
พิษก็มี วิง่ เข้าหาช้างตกมันก็มี แล่นลงไปสูท่ ะเลทีไ่ ม่ใช่ทา่ ก็มี ตกน�ำ้ คล�ำ
ก็มี เหยียบหนามเหยียบตอก็มี ตกภูเขาก็มี กินของน่าเกลียดโสโครก
ก็มี เปลือยกายเดินไปตามถนนก็มี ทําสิ่งที่ไม่ควรทําได้ต่างๆ ฉันใด
โลมกัสสปฤาษีก็เสียสติ จึงได้ฆ่าสัตว์บูชายัญในคราวนั้น บาปที่คนบ้า
ทํา ย่อมไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาตมภาพขอถามว่า ถ้ามี
คนบ้าทําผิดจะทรงลงโทษหรือไม่ ?”
“ไม่ลงโทษ พระผู้เป็นเจ้า เพียงแต่ให้ไล่ตีให้หนีไปเท่านั้น”
“ขอถวายพระพร ความผิดย่อมไม่มีแก่คนบ้าฉันใด โลมกัสสป
ฤาษี ก็ไม่มีความผิดในการฆ่าสัตว์บูชายัญ เพราะความเป็นบ้าในคราว
นั้น พอจิตเป็นปกติขึ้น ก็ได้สําเร็จอภิญญา ๕ อีก แล้วได้ขึ้นไปเกิดใน
พรหมโลก ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญหาข้อนี้ พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้อง
ดีแล้ว”
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คิหิปพ
ั พัชชิตสั มมาปฏิปต
ั ติปญ
ั หา
่ งสั มมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต
ถามเรือ

ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“เราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติ ทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะ
ถ้าคฤหัสถ์และบรรพชิตปฏิบัติชอบ ก็ได้สําเร็จเญยยธรรมอันเป็นกุศล”
ดังนี้ 		
ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าคฤหัสถ์ผเู้ กลือกกลัว้ ด้วยบุตร ภรรยา ผูไ้ ด้นงุ่
ห่มดี ผูไ้ ด้ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครือ่ งย้อมทา ผูย้ นิ ดีในเงิน
ทอง ผูป้ ระดับผมด้วยเครือ่ งประดับมีคา่ ได้สาํ เร็จเญยยธรรมได้เหมือนกับ
บรรพชิต ผูน้ งุ่ ห่มผ้าย้อมฝาด อาศัยผูอ้ นื่ เลีย้ งชีพ ทาํ ให้บริบรู ณ์ในสีลขันธ์
ทัง้ ๔ ยึดมัน่ ในสิกขาบท ๒๕๐ ประพฤติธดุ งคคุณ ๑๓ แล้ว คฤหัสถ์และ
บรรพชิต ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรกัน การบรรพชาทนอดทนอยาก ก็ไม่เห็น
มีประโยชน์อนั ใด สูเ้ ป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ ประโยชน์อะไรทีจ่ ะทําตัวให้ลาํ บาก
เพราะผูท้ าํ ให้ตวั เป็นสุข ก็ได้สขุ เหมือนกัน”
“ขอถวายพระพร สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า
เราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต คฤหัสถ์ก็ตาม
บรรพชิตก็ตาม เมื่อปฏิบัติชอบแล้ว ก็ได้สําเร็จเญยยธรรมทั้งนั้น ข้อนี้
ทรงมุง่ การปฏิบตั ชิ อบเป็นใหญ่ เพราะถึงเป็นบรรพชิตถ้าไม่ปฏิบตั ชิ อบ
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ก็ห่างไกลจากคุณวิเศษ ไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ ถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม
ถ้าปฏิบตั ชิ อบ ก็สาํ เร็จเญยยธรรมได้เหมือนกับบรรพชิต ก็แต่วา่ บรรพชิต
เป็นใหญ่แห่งสามัญผล เพราะการบรรพชาเป็นของมีคุณมาก มีคุณเป็น
เอนก มีคุณหาประมาณมิได้ ไม่อาจปริมาณคุณของบรรพชาได้ เหมือน
กับแก้วมณีโชติของพระเจ้าจักรพรรดิ ทีไ่ ม่มใี ครอาจตีราคาได้ ฉะนัน้ อีก
อย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับลูกคลื่นในมหาสมุทร ซึ่งไม่มีใครปริมาณได้ สิ่งที่
ควรทําทุกสิ่ง บรรพชิตย่อมทําสําเร็จได้เร็วไม่ชักช้า คือ บรรพชิตเป็นผู้
มักน้อย ผูส้ นั โดษ ผูเ้ งียบสงัด ผูไ้ ม่คลุกคลี ผูม้ คี วามเพียรแรงกล้า ผูไ้ ม่มี
ห่วงใย ผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ ผูม้ อี าจาระขัดเกลาแล้ว ฉลาดในการปฏิบตั ธิ ดุ งค์
ย่อมสําเร็จคุณวิเศษได้เร็ว เหมือนกับลูกศรทีไ่ ม่มขี อ้ มีปม ทีเ่ หลาเกลีย้ ง
เกลาดี ที่ตรงดี เวลายิงไปย่อมไปได้รวดเร็ว ฉันนั้น เป็นอันว่า สิ่งที่ควร
ทําทั้งสิ้น บรรพชิตทําให้สําเร็จได้เร็วกว่าคฤหัสถ์ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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ทุกกรปัญหา
่ มใสได้ปวารณาพระนาคเสน
พระเจ้ามิลินท์ทรงเลือ

พระนาคเสนถวายพระพรว่า
“มหาบพิตรทรงทราบว่า เวลานี้เป็นเวลาอะไรแล้ว ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โยมทราบว่าเวลานี้ เป็นเวลามัชฌิมยาม
แล้ว เพราะคบเพลิงสว่างไสว”
ขณะนัน้ พวกเจ้าพนักงานก็นำ� ผ้า ๕ พับมาถวาย ข้าราชการโยนก
ทั้งหลายก็ทูลขึ้นว่า
“พระภิกษุองค์นี้ฉลาดมาก เป็นบัณฑิตแท้ พระเจ้าข้า”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสตอบว่า
“ถูกแล้ว พนาย ถ้ามีอาจารย์อย่างนี้ มีศิษย์อย่างนี้ ไม่ช้าก็ต้อง
รู้ธรรมะได้ดี”
พระเจ้ามิลินท์ทรงยินดีด้วยการแก้ปัญหาของพระนาคเสน จึง
ถวายผ้ากัมพลราคาแสนต�ำลึงแก่พระนาคเสนแล้วตรัสว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน จ�ำเดิมแต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป โยมจะให้จดั อาหาร
ไว้วนั ละ ๑๐๘ ส�ำรับ สิง่ ใดทีส่ มควรอันมีในพระราชวังนี้ โยมขอปวารณา
พระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้น”
“อย่าเลย มหาบพิตร อาตมภาพพอมีชีวิตอยู่ได้ก็แล้วกัน”
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พระเจ้ามิลินท์ตรัสต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพอมีชีวิตอยู่ได้ ก็แต่
ว่าขอพระผู้เป็นเจ้า จงรักษาตัวของพระผู้เป็นเจ้า และรักษาตัวของโยม
ไว้ ข้อทีว่ า่ ขอให้พระผูเ้ ป็นเจ้ารักษาตัวพระผูเ้ ป็นเจ้าไว้นนั้ คืออย่างไร ?
คืออย่าให้มผี ตู้ เิ ตียนได้วา่ พระนาคเสนท�ำให้พระเจ้ามิลนิ ท์ทรงเลือ่ มใส
แล้วก็ไม่ได้อะไร ข้อที่ว่าขอให้รักษาตัวโยมไว้นั้น คืออย่างไร คืออย่าให้
มีผู้กล่าวได้ว่า พระเจ้ามิลินท์ทรงเลื่อมใสแล้ว ไม่ได้ทรงแสดงอาการ
เลื่อมใสแต่อย่างไร”
พระเถรเจ้าจึงถวายพระพรว่า
“แล้วแต่พระราชประสงค์”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสว่า
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า พญาราชสีหอ์ นั บุคคลขังไว้ในกรงทอง ย่อม
หันหน้าไปภายนอกฉันใด ถึงโยมจะอยู่ครองบ้านครองเมือง ก็หันหน้า
ไปภายนอกฉันนั้น ถ้าโยมออกไปบรรพชาก็จะมีชีวิตอยู่ไม่นาน เพราะ
ศัตรูโยมมีมาก”
ครั้นพระนาคเสนเถรเจ้า แก้ปัญหาพระเจ้ามิลินท์เสร็จแล้ว ก็
กลับไปสู่สังฆาราม เมื่อพระนาคเสนกลับไปแล้วไม่ช้า พระเจ้ามิลินท์ก็
ทรงคิดดูว่า
“เราได้ถามเป็นอย่างไร พระผู้เป็นเจ้าแก้เป็นอย่างไร จึงทรง
นึกได้ว่า สิ่งทั้งปวงเราก็ได้ถามดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้าก็ได้แก้ดีแล้ว”
ฝ่ายพระนาคเสนก็นกึ อย่างเดียวกันกับพระเจ้ามิลนิ ท์ เช้าขึน้ จึง
ได้ครองบาตรจีวรเข้าไปที่พระราชนิเวศน์ แล้วนั่งลงบนอาสนะ พระเจ้า
มิลินท์กราบไหว้แล้ว จึงตรัสขึ้นว่า
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“ข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่า โยมได้ถาม
ปัญหาพระนาคเสนแล้ว พระผู้เป็นเจ้าย่อมให้ราตรีที่ยังเหลืออยู่นั้น
สิ้นไปด้วยโสมนัสนั้น ขออย่าเห็นอย่างนี้ โยมได้นึกอยู่ตลอดราตรีว่า
การถามของเราเป็นอย่างไร การแก้ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรก็
นึกได้ว่าเราถามดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้าแก้ดีแล้ว”
พระเถรเจ้าก็ตอบว่า
“ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรอย่าคิดว่า อาตมภาพได้แก้
ปัญหาของพระเจ้ามิลินท์แล้ว มหาบพิตรย่อมทรงบรรทมหลับตลอด
ราตรีที่ยังเหลืออยู่ด้วยโสมนัสนั้น ขออย่าทรงเห็นอย่างนี้ อาตมภาพได้
คิดอยูต่ ลอดราตรีทยี่ งั เหลืออยูว่ า่ พระเจ้ามิลนิ ท์ถามอะไรแล้ว เราได้แก้
อะไรแล้ว ก็นึกได้ว่าพระเจ้า
มิลินท์ได้ถามสิ่งทั้งปวงแล้ว เราก็ได้แก้สิ่งทั้งปวงแล้ว”
เป็นอันว่าปราชญ์ทั้ง ๒ นั้น ได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อกันและ
กันอย่างนี้
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่ วกับธุดงค์
ถามเกีย

พระเจ้ามิลินท์ได้ทรงเห็นพวกภิกษุ ที่ถือธุดงค์อยู่ในป่ามีอยู่
ทั้งรู้ว่าคฤหัสถ์ผู้ได้สําเร็จอนาคามีผลมีอยู่ จึงทรงสงสัยว่า ถ้าคฤหัสถ์
สําเร็จธรรมได้ ธุดงค์ก็ไม่มีประโยชน์อันใด เราจักถามถึงพระศาสนา
อันละเอียด อันย�่ำยีเสียซึ่งถ้อยคําของผู้อื่น อันเป็นของพระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐทรงแสดงไว้ เพื่อให้สิ้นสงสัยของเรา
ครัน้ ทรงดําริดงั นีแ้ ล้ว จึงได้รบี เสด็จไปหาพระนาคเสนด้วยความ
รีบร้อน เหมือนกับโคที่กระหายน�้ำ และเหมือนกับคนที่หิวข้าว เหมือน
กับคนเดินทางได้ไปพบพวกเกวียน เหมือนกับคนเจ็บไข้ที่ต้องการหมอ
เหมือนกับคนไม่มที รัพย์แสวงหาทรัพย์ เหมือนกับผูจ้ ะข้ามฟากต้องการ
เรือ เหมือนกับคนที่กําลังเกิดความรัก ต้องการความรัก หรือเหมือนกับ
คนเป่าปี่ ต้องการให้ปมี่ ีเสียงไพเราะ หรือเหมือนกับคนกลัวภัยแสวงหา
ที่พึ่ง หรือเหมือนกับพระภิกษุผู้ต้องการความดับกิเลสฉะนั้น
ครั้นเสด็จเข้าไปถึงแล้ว จึงทรงนึกถึงคุณอันประเสริฐ ๑๐
ประการ ว่าถ้าเราถามแล้วท่านแก้ให้เราฟัง
เราก็จักหมดสงสัย ๑
ใจของเราจักบริสุทธิ์ ๑
เราจักไม่มีวิตกที่ชั่ว ๑
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จักถึงซึ่งกระแสธรรม ๑
จักได้ปัญญาจักษุ ๑
จักได้ชื่อว่าผู้ที่อาจารย์อนุเคราะห์ ๑
จักเป็นผู้ไม่มีเครื่องกีดขวางกุศลธรรมทั้งปวง ๑
จักได้ประกอบด้วย โลกุตตรธรรม ๑
จักไม่สะดุ้งกลัวต่อภพทั้งปวง ๑
เวลาเข้าสู่ที่ประชุมจะอาจแทงตลอดเหตุผลทั้งปวง ๑
ทรงดําริดังนี้แล้ว จึงได้ตรัสถามขึ้นว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน คฤหัสถ์ได้สําเร็จนิพพานมีอยู่หรือ ?”
“มีอยู่ มหาบพิตร มีอยูม่ ากทีเดียว นับเป็นจํานวนร้อยหมืน่ แสน
ล้านโกฏิไม่ได้”
“ขอพระผู้เป็นเจ้า จงแสดงให้โยม แจ่มแจ้งด้วยเถิด”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นอาตมภาพจักแสดงถวาย คือ
พระธรรมในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยองค์ ๙ ย่อมรวมลงใน
ธุดงค์ทงั้ นัน้ เหมือนกับน�ำ้ ฝนทีต่ กมาทัง้ สิน้ ย่อมไหลไปรวมทีม่ หาสมุทร
ฉันนั้น อาตมภาพจักจําแนกเนื้อความข้อนี้ให้แจ่มแจ้ง เหมือนอาจารย์
เลขผู้ฉลาดสอนเลขให้แก่ลูกศิษย์ฉะนั้น
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คฤหัสถ์ผู้ได้มรรคผลในสมัยพุทธกาล

ขอถวายพระพร ที่กรุงสาวัตถีมีอริยสาวก ๕ โกฏิ มีอุบาสก
อุบาสิกาตั้งอยู่ในอนาคามีผลถึง ๓๕๗,๐๐๐ คน พวกนั้นล้วนแต่เป็น
คฤหัสถ์ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นบรรพชิตเลย ยังมีอีกคือ คราวที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ก็มีพวกคฤหัสถ์บรรลุมรรคผล ถึง ๒๐ โกฏิ
คราวทรงแสดงราหุโลวาทสูตร มหามงคลสูตร สมจิตตปริยาย
สูตร ปราภวสูตร จูฬสุภัททสูตร กลหวิวาทสูตร จูฬพยูหสูตร มหาพยูห
สูตร ตุวัฏฏกสูตร สารีปุตตสูตร มีเทวดาบรรลุมรรคผลนับไม่ถ้วน
ในกรุงราชคฤห์มีอริยสาวก ซึ่งล้วนแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ๓๕๐,๐๐๐
คน ยังมีอีก คือ
ในคราวทรงทรมานช้างธนบาล มีผไู้ ด้บรรลุมรรคผลอีก ๙๐ โกฏิ
คราวทรงแก้ปญ
ั หาแห่งมาณพ ๑๖ คน ทีป่ าสาณกเจดียม์ ผี บู้ รรลุมรรคผล
อีก ๑๔ โกฏิ
คราวทรงแสดงสักกปัญหาสูตร ทีถ่ ำ�้ อินทสาลคูหา มีเทวดาบรรลุ
มรรคผลถึง ๘๐ โกฏิ
คราวทรงแสดงธัมมจักกัปวัตตนสูตร ทีป่ า่ อิสปิ ตนมิคทายวันครัง้
แรก มีพรหม ๑๘ โกฏิ กับเทวดาประมาณมิได้บรรลุมรรคผล
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ในคราวทรงแสดงพระอภิธรรม ที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ใน
ดาวดึงส์สวรรค์ มีเทวดาบรรลุมรรคผล ๘๐ โกฏิ
ในคราวเสด็จลงจากดาวดึงส์ก็มีผู้บรรลุมรรคผล ๓๐ โกฏิ
ในคราวทรงแสดงพุทธวงศ์ ที่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์
และในคราวทรงแสดงมหาสมัยสูตร ก็มเี ทวดาได้บรรลุมรรคผล
นับไม่ได้
ในคราวนายสุมนมาลาการบูชาด้วยดอกมะลิ อันเรียกว่าใน
สมาคมแห่งสุมนมาลาการ
และในคราวนายครหทินถวายทาน
ในสมาคมคราวทรงแสดงเรื่องอานันทเศรษฐี
ในสมาคมคราวโปรดชัมพุกาชีวก
ในสมาคมคราวมัณฑุกเทพบุตรลงมาเฝ้า
ในสมาคมคราวมัฏฐกุณฑลีเทพบุตรลงมาเฝ้า
คราวสมาคมนางสุรสานครโสเภณี และนางสิริมานครโสเภณี
ธิดาช่างทอหูก นางจูฬสุภัททา สาเกตพราหมณ์ อาฬาหณทัสสนะ
สุนาปรันตปะ สักกปัญหา ติโลกุฑฑสูตร มีผบู้ รรลุมรรคผล ๘๔,๐๐๐ คน
พระพุทธเจ้าประทับอยูใ่ นโลกทีม่ หาชนบท ๑๖ ไม่วา่ ประทับอยู่
ในที่ใด ๆ โดยมากมีเทพยดา มนุษย์สําเร็จนิพพานในที่นั้นๆ คราวละ
๒ – ๓ หมื่น ตลอดถึงคราวละแสน
เทพยดา มนุษย์เหล่านัน้ เป็นพวกคฤหัสถ์ทงั้ นัน้ ขอถวายพระพร
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าคฤหัสถ์สําเร็จนิพพานได้ ธุดงคคุณ ๑๓
ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าความเจ็บไข้หายไปได้ด้วยการร่ายมนต์ ก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรกับยาถ่าย และคนผู้มีความรู้ ถ้าปราบศัตรูได้ด้วยกําปั้น
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ดาบ หอก แหลน หลาว เกาทัณฑ์ ธนู หน้าไม้ ค้อนเหล็ก ไม้ค้อน ก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร
ถ้าขึน้ ต้นไม้ได้ดว้ ยการผูกไม้หรือกิง่ ไม้ ทีเ่ ป็นข้อเป็นปมคด ๆ งอ ๆ
เป็นโพรงได้ ก็ไม่จําเป็นอะไรกับการที่จะแสวงหาบันไดยาวๆ ถ้าธาตุ
จะเสมอดีได้ด้วยการนอนตามพื้นดิน ก็ไม่จําเป็นอะไรกับการแสวงหา
ทีน่ อนทีส่ ขุ สบายดี ถ้าสามารถเดินผ่านพ้นทางทีม่ อี นั ตรายลาํ พังผูเ้ ดียว
ได้ ก็ไม่จาํ เป็นอะไรกับการแสวงหา พรรคพวกทีม่ ศี าตราวุธ ถ้าสามารถ
ข้ามแม่นำ�้ ไปได้ดว้ ยแขนของตน ก็ไม่จาํ เป็นอะไรกับการแสวงหาสะพาน
หรือเรือ ถ้าการกินอยูข่ องตนมีอยูแ่ ล้ว ก็ไม่จาํ เป็นอะไรทีจ่ ะต้องเทีย่ วขอ
ผูอ้ นื่ ถ้าได้นำ�้ ในทีไ่ ม่มหี ว้ งน�ำ้ แล้ว ก็ไม่จาํ เป็นอะไรทีจ่ ะขุดบ่อน�ำ้ หนองน�ำ้
สระน�ำ้ ข้อความเหล่านีฉ้ นั ใด ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าคฤหัสถ์สาํ เร็จนิพพาน
ได้ ก็ไม่จาํ เป็นอะไรทีจ่ ะต้องถือธุดงคคุณ
คุณแห่งธุดงค์ ๒๘ ประการ

ขอถวายพระพร ธุดงค์ประกอบด้วยคุณเหล่าใด ที่พระพุทธเจ้า
ทั้งปวงทรงต้องการ คุณแห่งธุดงค์เหล่านั้น มีอยู่ ๒๘ ประการคือ
	๑. สุสทธาชีวัง			
การหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์
๒. สุขะผลัง			
มีผลเป็นสุข
๓. อะนะวัชชัง			
เป็นของไม่มีโทษ
๔. ปะรัสสะ ทุกขาปะนุทัง บําบัดความทุกข์ของผู้อื่นเสีย
๕. อะกะยัง			
เป็นของไม่มีภัย
๖. อะสัมปิฬัง			
เป็นของไม่เบียดเบียน
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๗. เอกันตะวุฑมิกัง อะปะริหาริยัง มีแต่เจริญฝ่ายเดียว
					
ไม่เป็นเหตุให้เสื่อม
๘. อะมายัง			
ไม่มีมารยาหลอกลวง
๙. อะนาวิลัง			
ไม่ขุ่นมัว
	๑๐. อารักขัง			
เป็นเครื่องป้องกัน
	๑๑. ปัตถิตะทะทัง		
ให้สําเร็จสิ่งที่ปรารถนา
	๑๒. สัพพะสัตถะธุปะนัง
กําจัดเสียซึ่งอาวุธทั้งปวง
	๑๓. วังวะระหิตัง		
มีประโยชน์ในทางสํารวม
	๑๔. ปฏิรูปัง			
สมควรแก่สมณะ
	๑๕. อะติสันตัง			
สงบนิ่ง
	๑๖. วิปปะมุตตัง		
หลุดพ้น
	๑๗. ราคักขะยัง			
เป็นเหตุให้สิ้นราคะ
	๑๘. โทสะวูปะสะมะนัง		
ระงับเสียซึ่งโทสะ
	๑๙. โมหะวินาสะนัง		
ทําโมหะให้พินาศ
๒๐. มานะปะวาหะนัง		
กําจัดเสียซึ่งมานะ
๒๑. กุวิตักกะเฉชชะการะณัง เป็นเหตุตัดเสียซึ่งวิตกชั่ว
๒๒. กังขาวีตะระนัง		
ทําให้ข้ามสงสัยเสียได้
๒๓. โกสัชชะวิทธังสะนัง
กําจัดเสียซึ่งความเกียจคร้าน
๒๔. อะระติปะวาหะนัง		
กาํ จัดเสียซึง่ ความไม่ยนิ ดีในธรรม
๒๕. ขะมะนัง			
เป็นเหตุให้อดทน
๒๖. อะตุลัง			
เป็นของชั่งไม่ได้
๒๗. อัปปะมาณัง		
เป็นของหาประมาณมิได้
๒๘. สัพพะทุกขักขะยะคามินัง ทําให้สิ้นทุกข์ทั้งปวง
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
106 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
028 02 2020

v.2.indd 106

28/2/2563 15:54:10

องค์ ๑๘ ของผู้สมาทานธุดงค์

ขอถวายพระพร บุคคลเหล่าใดสมาทาน ถือมัน่ ธุดงคคุณ บุคคล
เหล่านั้นย่อมประกอบ ด้วยองค์ ๑๘ คือ
	๑. อาจาโร วิสุทโธ		
มีมรรยาทบริสุทธิ์
๒. ปะฏิปะทา สุปูริตา		
มีปฏิปทาบริบูรณ์ดี
๓. กายิกะ วาจะสิกัง สุรักขิตัง รักษากายวาจาดี
๔. มะโน สุวิสุทโธ		
มีใจบริสุทธิ์ดี
๕. วิริยัง สุปัคคะหิตัง		
ประคองความเพียรดี
๖. ภะยัง วูปะสะมะติ		
ระงับความกลัว
๗. อัตตานุทิฏฐิพะยะปะคะตา ปราศจากความยึดถือในตัวตน
๘. อาฆาโต วูปะสันโต		
ระงับความอาฆาต
๙. เมตตา อุปัฏฐิตา		
มีจิตเมตตา
	๑๐. อาหาโร ปะริญญาโต
รอบรู้อาหาร
	๑๑. สัพพะสัตตานัง คะรุกะโต เป็นที่เคารพแห่งสัตว์ทั้งปวง
	๑๒. โภชะเน มัตตัญญู		
เป็นผู้รู้จักพอดีในโภชนะ
	๑๓. ชาคะริยะมะนุยุตโต
เป็นผู้ประกอบเนืองๆ
					
ซึ่งความเพียร
	๑๔. อะนิเกโต			
ไม่ห่วงที่อยู่
	๑๕. ผาสุวิหารี			
อยู่ที่ไหนสบายก็อยู่ที่นั่น
	๑๖. ปาปะเชคุจฉิ		
เกลียดชังความชั่ว
	๑๗. วิเวการาโม		
ยินดีในวิเวก
	๑๘. สะตะตัง อัปปะมัตโต ไม่ประมาทเนือง ๆ
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ผู้ควรแก่ธุดงคคุณ ๑๐

ขอถวายพระพร บุคคลผู้ที่ควรแก่ ธุดงคคุณ มีอยู่ ๑๐ คือ
	๑. สัทโธ		
ผู้มีศรัทธา
๒. หิริมา		
ผู้มีหิริ
๓. ธิติมา		
ผู้มีความอดทน
๔. อกุโห		
ผู้ไม่คดโกง
๕. อัตถวาสี		
ผู้อยู่ในอํานาจเหตุผล
๖. อะโลโภ		
ผู้ไม่ละโมภ
๗. สิกขากาโม		
ผู้ใคร่ต่อการศึกษา
๘. ทัฬหะสะมาทาโน ผู้มีใจมั่นคง
๙. อะนุชฌานะพะหุโล ผู้ไม่ชอบยกโทษผู้อื่น
	๑๐. เมตตาวิหารี
ผู้อยู่ด้วยเมตตา
ขอถวายพระพร พวกคฤหัสถ์ที่กระทําให้แจ้งนิพพานทั้งสิ้น
ล้วนได้กระทําในธุดงคคุณ ๑๓ ไว้ในชาติก่อนๆ แล้วทั้งนั้น มาในชาตินี้
ได้กระทําความประพฤติและการปฏิบัติให้บริสุทธิ์ซ�้ำอีก จึงจะสําเร็จ
นิพพานได้
อุปมาธุดงคคุณ

เปรียบเหมือนพวกนายขมังธนูผู้ฉลาด ได้ฝึกหัดวิชาธนูไว้ก่อน
แล้ว ครัน้ เข้าไปสูพ่ ระราชฐาน ก็ยงิ ถวายพระมหากษัตริยไ์ ด้แม่นยํา แล้ว
ก็ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมาก ฉะนั้น ผู้ไม่ได้กระทําในธุดงค์ไว้
เมื่อชาติก่อน ย่อมไม่สําเร็จอรหันต์ในชาตินี้ จะสําเร็จก็เพียงโสดาปัตติ
ผลเท่านั้น
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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อีกประการหนึ่ง ผู้ได้กระทําธุดงค์ ๑๓ ไว้ในชาติก่อนมาชํานาญ
แล้ว มาชาตินี้ได้อบรมความประพฤติและข้อปฏิบัติซ�้ำอีก ก็กระทําให้
แจ้งนิพพานได้ เหมือนกับแพทย์ทเี่ รียนชํานิชาํ นาญในสํานักอาจารย์มา
แล้ว ก็รักษาโรคได้ดีฉะนั้น
การสําเร็จธรรม ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่บริสุทธิ์ในธุดงคคุณ เหมือน
กับการไม่งอกขึ้นแห่งพืช ด้วยไม่ถูกรดน�้ำฉะนั้น หรือเหมือนกับการไป
สู่สุคติ ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ได้ทํากุศลไว้ฉะนั้น
ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปรียบเหมือนแผ่นดิน เพราะเป็นทีต่ งั้
แห่งผูม้ งุ่ ความบริสทุ ธิ์ และเปรียบเหมือนน�ำ้ เพราะเป็นเครือ่ งชาํ ระกิเลส
มลทิน เปรียบเหมือนไฟ เพราะเป็นเครือ่ งเผากิเลสทัง้ ปวง เปรียบเหมือน
ลม เพราะเป็นเครื่องพัดเอามลทินคือกิเลสไป เปรียบเหมือนยาแก้พิษงู
เพราะเป็นเครื่องแก้ความเจ็บไข้คือกิเลส เปรียบเหมือนของไม่รู้จักตาย
เพราะทําลายกิเลสทั้งปวง เปรียบเหมือนนา เพราะเป็นที่งอกขึ้นแห่ง
คุณของสมณะทั้งปวง เปรียบเหมือนแก้วมโนหรจินดา เพราะให้สําเร็จ
สมบัติตามความปรารถนา เปรียบเหมือนเรือ เพราะให้ข้ามฟาก คือ
สงสารได้ เปรียบเหมือนเครือ่ งป้องกันภัย เพราะทาํ ให้เกิดความเบาใจแก่
ผู้กลัวชรามรณะ เปรียบเหมือนมารดาเพราะเป็น ผู้อนุเคราะห์ ซึ่ง
ผู้กําจัดกิเลสแห่งทุกข์ เปรียบเหมือนบิดา เพราะทําให้เกิดผลแห่งความ
เป็นสมณะ เปรียบเหมือนมิตร เพราะไม่ทาํ ให้ผดิ พลาด จากการแสวงหา
คุณธรรม เปรียบเหมือนดอกปทุม เพราะไม่แปดเปือ้ นด้วยกิเลส เปรียบ
เหมือนของหอม ๔ อย่าง เพราะกําจัดกลิ่นเหม็นคือกิเลส
เปรียบเหมือนพระยาเขาสิเนรุราช เพราะไม่หวั่นไหวด้วย
โลกธรรม ๘ เปรียบเหมือนอากาศ เพราะปราศจากการยึดถือในสิ่งทั้ง
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ปวง เปรียบเหมือนแม่น�้ำ เพราะเป็นที่ล้างเครื่องเศร้าหมองคือกิเลส
เปรียบเหมือนผูน้ าํ ทาง เพราะช่วยให้ขา้ มพ้นชาติกนั ดาร และทิฐิ เปรียบ
เหมือนหมู่เกวียน เพราะส่งให้ถึงพระนครคือนิพพานอันประเสริฐ
อันไม่มีภัย ไม่มีกิเลสและกองทุกข์
เปรียบเหมือนกระจกทีบ่ ริสทุ ธิส์ ะอาด เพราะทาํ ให้เห็นความจริง
แห่งสังขารทั้งหลาย เปรียบเหมือนโล่ห์ เพราะเป็นเครื่องกั้นซึ่งไม้ค้อน
ลูกศร สาตรา คือกิเลส เปรียบเหมือนดวงจันทร์ เพราะทําให้เกิดความ
เย็นใจ เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ เพราะกําจัดความมืดทั้งปวง
ขอถวายพระพร ธุดงคคุณย่อมมีคุณมาก เป็นของทําความ
เกื้อกูล ทําความสบาย ทําความรัก ทําความไม่มีโทษ ทําให้ไปจากบาป
เป็นทีต่ งั้ นาํ มาซึง่ ยศ นํามาซึง่ สุข มีสขุ เป็นวิบาก มีคณ
ุ มากมายก่ายกอง
มีพระคุณหาประมาณมิได้ เป็นของประเสริฐในที่ทั้งปวง เป็นเครื่อง
กําจัดภัย กําจัดโศก กําจัดทุกข์ กําจัดความกระวนกระวาย กําจัดความ
เร่าร้อน กําจัดความไม่ยินดีทางธรรม กําจัดภพ ก�ำจัดตะปู กําจัดราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ กําจัดอกุศลทั้งปวง
ขอถวายพระพร มนุษย์ทั้งหลายย่อมบริโภคอาหาร เพราะเป็น
เครื่องค�้ำชูชีวิต ย่อมบริโภคยาใช้ยา เพราะเป็นของเกื้อกูล ย่อมคบมิตร
เพราะเห็นแก่อปุ การคุณ ย่อมหารือ เพราะมุง่ จะข้ามฟาก ย่อมหาดอกไม้
ของหอมด้วยต้องการกลิน่ หอม ย่อมหาเครือ่ งป้องกันภัยด้วยไม่อยากมีภยั
ย่อมหาแผ่นดินด้วยเห็นว่าเป็นที่อาศัย ย่อมหาอาจารย์เพราะอยากได้
ความรู้ ย่อมหาพระราชาเพราะอยากได้ยศ ย่อมหาแก้วมณี เพราะอยาก
ให้สาํ เร็จความใคร่ทงั้ ปวงฉันใด พระอริยะทัง้ หลายก็ประพฤติธดุ งคคุณ
ด้วยเห็นว่าเป็นเครื่องให้สําเร็จคุณแห่งสมณะทั้งปวงฉันนั้น
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ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง น�้ำเป็นของทําให้พืชงอกงาม
ไฟเป็นของเผา อาหารเป็นของทําให้เกิดกําลัง เครือไม้สําหรับผูกมัด
สาตราสําหรับผ่าตัด น�้ำดื่มสําหรับกําจัดความกระหายน�้ำ ขุมทรัพย์
ทําให้เกิดความยินดี เรือสําหรับข้ามฟาก ยาสําหรับแก้โรค ยานพาหนะ
สํ า หรั บ ขี่ ไ ปมาให้ ส บาย เครื่ อ งป้ อ งกั น สํ า หรั บ กํ า จั ด ภั ย พระราชา
สําหรับปกครอง โล่ห์สําหรับป้องกันไม้ค้อน ก้อนดิน ก้อนเหล็ก ลูกศร
สาตรา อาจารย์ส�ำหรับสั่งสอน มารดาสําหรับเลี้ยง กระจกสําหรับส่อง
ดูเครื่องแต่งกายให้สวยงาม ผ้าสําหรับปกปิด บันไดสําหรับให้ขึ้นลง
คันชั่งสําหรับชั่ง มนต์สําหรับร่าย อาวุธสําหรับป้องกันตัว ประทีป
สําหรับกําจัดความมืด ลมสําหรับดับความร้อน ศิลปะสําหรับเลี้ยงชีวิต
ยาแก้พษิ สาํ หรับรักษาชีวติ บ่อสาํ หรับทําให้เกิดแก้ว แก้วสําหรับประดับ
อาญาสําหรับไม่ให้ล่วงละเมิด ความเป็นใหญ่สําหรับให้มีอํานาจฉันใด
ธุดงคคุณก็ฉันนั้น คือธุดงคคุณสําหรับเป็นที่งอกแห่งพืช คือคุณแห่ง
ความเป็นสมณะ สําหรับเผามลทิน คือกิเลส ทําให้เกิดกําลังฤทธิ์
เป็นเครื่องผูกสติไว้ เป็นเครื่องกําจัดลูกศรคือความสงสัย เป็นเครื่อง
กําจัดความหิวกระหายคือตัณหา เป็นเครื่องทําให้เบาใจในการสําเร็จ
ธรรม เป็ น เครื่ อ งข้ า มห้ ว งกิ เ ลสทั้ ง ๔ เป็ น เครื่ อ งดั บ โรคคื อ กิ เ ลส
เป็นเครื่อง ทําให้ไปสู่ที่มีความสุขคือนิพพาน เป็นเครื่องดับทุกข์ทั้งปวง
เป็นเครือ่ งรักษาสมณคุณ เป็นเครือ่ งกาํ จัดวิตกชัว่ ร้าย เป็นเครือ่ งสอนให้
ได้สมณคุณ เป็นเครือ่ งเลีย้ งสมณคุณ เป็นเครือ่ งทาํ ให้เป็นสมถะวิปสั สนา
มรรค ผล นิพพาน เป็นที่สรรเสริญแห่งโลกทั้งสิ้น เป็นเครื่องทําให้เกิด
คุณอันใหญ่อนั งาม เป็นเครือ่ งเปิดเผยอุบายทัง้ ปวง เป็นทีข่ นึ้ ไปสูย่ อดเขา
คือสมณคุณ เป็นเครือ่ งชัง่ ซึง่ ความเป็นไปแห่งจิตไม่ให้คดโกง เป็นเครือ่ ง
สาธยาย ธรรมที่ควรเกี่ยวข้องและไม่ควรเกี่ยวข้อง เป็นเครื่องปราบ
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ศัตรูคือกิเลส เป็นเครื่องกําจัดความมืดคืออวิชชาเป็นเครื่องดับความ
เร่าร้อนคือไฟ ๓ กอง เป็นเครื่องให้สําเร็จสมบัติอันสงบละเอียด เป็น
เครื่องให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจ ๔ เป็นเครื่องรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งปวง
เป็นที่เกิดแห่งแก้วอันประเสริฐคืออภิญญา ๖ เป็นเครื่องประกอบทําให้
เกิดสันติสุขอย่างยิ่ง ทําให้ไม่ล่วงอริยธรรมไปได้
เป็นอันว่าธุดงคคุณอย่างหนึง่ ๆ ย่อมทําให้ได้คณ
ุ เหล่านี้ ธุดงคคุณ
เป็นของมีคุณ ชั่งไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน เป็นของ
ประเสริฐสุด
ขอถวายพระพร บุคคลผู้มักมาก ผู้ลวงโลก ผู้ละโมภ ผู้เห็นแก่
ท้อง ผู้มุ่งลาภ ยศ สรรเสริญ ผู้ไม่ประกอบในทางธรรม ย่อมไม่สมควร
สมาทานธุดงค์ เพราะจะทําให้ได้รบั โทษ ทวีคณ
ู ทัง้ ในชาตินแี้ ละชาติตอ่ ๆ ไป
คือในชาตินี้ก็จะได้รับแต่ความติเตียน ส่วนในชาติหน้าก็จักไปจมอยู่ใน
อเวจีนรก พ้นจากอเวจีนรกมาแล้ว จะมาเกิดเป็นเปรตอีก เหมือนกับ
ผู้ทําผิดต่อพระราชา ย่อมได้รับพระราชอาชญา มีตัดมือตัดเท้าเป็นต้น
ฉะนั้น
ส่วนผูท้ ม่ี กั น้อยสันโดษ ชอบสงัด มีความเพียรแรงกล้า ไม่มคี วาม
โอ้อวดมารยา ไม่เห็นแก่ปากแก่ทอ้ ง ไม่มงุ่ ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นผูบ้ วช
ด้วยศรัทธา ปรารถนาจะพ้นจากชรา มรณะ จึงควรสมาทานธุดงค์
เมือ่ สมาทานธุดงค์แล้ว ย่อมได้รบั ผลทวีคณ
ู ย่อมเป็นทีร่ กั ใคร่พอใจของ
เทพยดา มนุษย์ทั้งหลาย เมื่อมั่นอยู่ในธุดงค์แล้ว คุณธรรมทั้งหลายก็
เจริญขึ้น แล้วก็ได้สําเร็จ โลกุตตรผลนานาประการ เหมือนกับผู้เป็นข้า
เฝ้าของพระมหากษัตริย์ ทําให้เป็นทีโ่ ปรดปรานของพระมหากษัตริยแ์ ล้ว
ย่อมได้รับพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ ฉะนั้น
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ขอถวายพระพร ผูท้ กี่ ระทําให้บริสทุ ธิ์ ในธุดงคคุณ ๑๓ แล้ว ย่อม
ได้สาํ เร็จคุณวิเศษต่างๆ เป็นต้นว่า รูปสมาบัติ ๔ อรูปสมาบัติ ๔ กับอิทธิวธิ ี
ทิพพโสต รู้จักใจผู้อื่น ระลึกชาติหนหลังได้ ได้ทิพพจักษุ สิ้นอาสวะ
ทั้งปวง
ธุดงคคุณ ๑๓ นั้น ได้แก่อะไร...
ธุดงค์ ๑๓ ข้อ

	๑. ปังสุกูลิกังคะ		
๒. เตจีวริกังคะ			
๓. ปิณฑปาติกังคะ		
๔. สปทานจาริกังคะ
					
๕. เอกาสนิกังคะ		
๖. ปัตตะปิณฑิกังคะ		
๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ		
					
๘. อารัญญิกังคะ		
๙. รุกขมูลิกังคะ		
	๑๐. อัพโภกาสิกังคะ		
	๑๑. โสสาณิกังคะ		
	๑๒. ยถาสันถติกังคะ		
					
	๑๓. เนสัชชิกังคะ		

ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
ถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัตร
ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตาม
แถวเป็นวัตร
ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร
ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร
ถือห้ามภัตอันนํามาถวาย
เมื่อภายหลังเป็นวัตร
ถืออยู่ป่าเป็นวัตร
ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร
ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร
ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร
ถืออยู่ในเสนาสนะ
อันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัตร
ถือการนั่งเป็นวัตร
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ผู้ที่ทําให้บริบูรณ์ในธุดงคคุณ ๑๓ นั้น แล้วย่อมได้สามัญคุณทั้ง
ปวง เปรียบเหมือนพ่อค้าเรือผูม้ ที รัพย์ ไปค้าขายได้กาํ ไรงาม ฉะนัน้ หรือ
เปรียบเหมือนชาวนาทํานาได้ขา้ วมาก เปรียบเหมือนกษัตริย์ ได้เป็นใหญ่
ในปฐพีฉะนั้น
ขอถวายพระพร พระเถรเจ้าผู้ชื่อว่าอุปเสน ผู้เป็นบุตรแห่ง
วังคันตพราหมณ์ ได้ทําให้บริบูรณ์ในธุดงคคุณ ได้รับสรรเสริญจาก
พระพุทธองค์ในที่ประชุมชน
ขอถวายพระพร ดอกปทุมอันเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย
ย่อมประกอบด้วยคุณ ๑๐ ประการ คือ เป็นของอ่อนนุ่ม ๑ สวยงาม ๑
มีกลิ่นหอม ๑ น่ารัก ๑ น่าต้องการ ๑ น่าสรรเสริญ ๑ ไม่แปดเปื้อนด้วย
น�้ำและตม ๑ ประดับไปด้วยใบอ่อนเกษรและกลีบ ๑ เป็นที่ประชุมแห่ง
แมลงผึ้งแมลงภู่ ๑ เจริญอยู่ในน�้ำอันเย็น ๑ ฉันใด
ธุดงคุณก็ประกอบ ด้วยคุณ ๑๐ ประการ ฉันนัน้ คือ อ่อนสนิท ๑
สวยงาม ๑ มีกลิ่นหอม ๑ น่ารัก ๑ น่าต้องการ ๑ น่าสรรเสริญ ๑
ไม่แปดเปือ้ น ด้วยน�ำ้ และโคลนเลน ๑ ประดับด้วยใบ เกษร และก้าน ๑
เป็นที่เกาะเกี่ยวแห่งหมู่แมลงผึ้ง ๑ เกิดขึ้นในน�้ำอันเย็น ๑
คุณอันประเสริฐ ๓๐ ของผู้บําเพ็ญธุดงค์

ขอถวายพระพร อริยสาวกย่อมประกอบด้วยคุณอันประเสริฐ ๓๐
ด้วยธุดงค์ ๑๓ อันตนได้บาํ เพ็ญแล้วในชาติกอ่ น คุณอันประเสริฐ ๓๐ นัน้
ได้แก่อะไร...ได้แก่
	๑. มีจิตเมตตา อ่อนโยนสละสลวย
๒. ฆ่ากิเลส กําจัดกิเลส
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๓. ฆ่ามานะทิฐิ กําจัดมานะทิฐิ
๔. มีศรัทธาตั้งมั่น
๕. ได้ความร่าเริงดีใจง่าย
๖. ได้สมาบัติอันเป็นสุขอย่างสงบแน่นอน
๗. อบรมด้วยกลิ่นหอมคือศีล
๘. เป็นที่รักของเทวดามนุษย์ทั้งหลาย
๙. ได้กําลังแห่งพระขีณาสพ
	๑๐. เป็นที่ปรารถนาของพระอริยบุคคล
	๑๑. เป็นภูวี คือเป็นที่สรรเสริญ และเป็นภูวีเป็นที่เชยชม
แห่งเทวดามนุษย์ทั้งหลาย
	๑๒. เป็นที่กราบไหว้บูชาของพวกอสูร
	๑๓. เป็นที่สรรเสริญของมารทั้งหลาย
	๑๔. เป็นผู้ไม่ติดอยู่ในโลก
	๑๕. เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย
	๑๖. เป็นผู้สําเร็จประโยชน์อันประเสริฐ คือ มรรคผล
	๑๗. เป็นผู้มีส่วนแห่งปัจจัยอันไพบูลย์ประณีต
	๑๘. เป็นผู้ไม่ห่วงใยในที่อยู่ที่นอน
	๑๙. เป็นผู้อยู่ด้วยฌานอันประเสริฐ
๒๐. เป็นผู้ตัดคติทั้งปวงเสียได้
๒๑. มั่นอยู่ในธรรมอันไม่รู้จักกําเริบ
๒๒. มีการบริโภคสิ่งไม่มีโทษ
๒๓. เป็นผู้หลุดพ้นจากคติ คือภพที่จะถือกําเนิดอีก
๒๔. เป็นผู้ข้ามความสงสัยทั้งปวงได้
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๒๕. เป็นผู้เพ่งต่อวิมุตติ
๒๖. เป็นผู้เข้าถึงซึ่งเครื่องป้องกันภัย อันไม่หวั่นไหว
๒๗. เป็นผู้ตัดอนุสัยเสียได้
๒๘. เป็นผู้ถึงความสิ้นอาสวะทั้งปวง
๒๙. เป็นผู้ได้ซึ่งสุขสมาบัติอันสงบ
๓๐. เป็นผู้ประกอบด้วยสมณคุณ
ขอถวายพระพร พระสารีบุตรเถระ ผู้ล�้ำเลิศในหมื่นโลกธาตุ
ยกองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเสียแล้ว ไม่มีใครเสมอเหมือน ก็เพราะ
ได้อบรมในธุดงคคุณ ๑๓ มาตลอดอสงไขย หาประมาณมิได้ ได้รบั ยกย่อง
จากพระพุทธองค์ว่า
“เป็นผูใ้ ช้พระธรรมจักรอันเยีย่ ม ตามเยีย่ งอย่างพระพุทธองค์ได้”
จึงเป็นอันว่า ธุดงคคุณให้ซงึ่ คุณหาทีส่ ดุ มิได้อย่างนีแ้ ล ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน เป็นอันว่า พระพุทธวจนะทัง้ สิน้ ทีใ่ ห้สาํ เร็จ
คุณวิเศษทั้งปวง ย่อมรวมลงในธุดงคคุณ ๑๓ ทั้งนั้น ข้อนี้เป็นอันโยม
เข้าใจดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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“ อริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นก�ำลัง
ย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้
่ ีโทษ เจริญสิ่ งทีไ่ ม่มีโทษได้
ละสิ่ งทีม
ย่อมไม่เสื่ อมจากพระสั ทธรรม ”
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”

“ ขัว้ ผลไม้ ย่อมอยูบ
่ นยอดต้นไม้ใหญ่
่ มาถึงต้นไม้ใหญ่นน
มีผม
ู้ ฤ
ี ทธิค
ั้
์ นใดคนหนึง
้ั ไปได้ทเี่ ดียว ฯ ...
ก็นำ� เอาผลไม้นน
ภิกษุเหล่าใดบริสุทธิอ
่ ามสภาพแล้ว
์ ยูต

ข้ อธรรมสีเดียว

ได้อบรมวาสนาบารมีแล้ว
้ ก็เป็นผูไ้ ม่เนิน
ภิกษุเหล่านัน
่ ช้า
้
คือ ส�ำเร็จได้ดว้ ยขณะจิตเดียวเท่านัน
เปรียบเหมือนผูม
้ ฤ
ี ทธิ์ น�ำผลไม้นน
ั้ ไปได้ ”
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ไขข้อข้องใจในสมาธิ
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วิริยลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิริยะ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน วิริยะ คือความเพียร มีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช ความเพียรมีความอุปถัมภ์เป็นลักษณะ กุศลธรรม
เหล่านั้นทั้งสิ้น อันความเพียรอุปถัมภ์แล้วย่อมไม่เสื่อม”
“นิมนต์อุปมา”
่ ะล้ม
อุปมาเรือนทีจ

“มหาราช เมื่อเรือนจะล้ม บุคคลค�้ำไว้ด้วยไม้อื่น เรือนที่ถูกค�้ำ
ไว้นนั้ ก็ไม่ลม้ ฉันใด ความเพียรก็มคี วามอุปถัมภ์เป็นลักษณะ กุศลธรรม
เหล่านั้นทั้งสิ้นก็ไม่เสื่อม ฉันนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาพวกเสนา

“มหาราช พวกเสนาจ�ำนวนน้อย ต้องพ่ายแพ้เสนาหมู่มาก หาก
พระราชาทรงก�ำชับไปให้ดี ทั้งเพิ่มกองหนุนส่งไปให้ เสนาจ�ำนวนน้อย
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กับกองหนุนนั้น ต้องชนะเสนาหมู่มากได้ฉันใด ความเพียรก็มีความ
อุดหนุนเป็นลักษณะ กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น อันความเพียรอุดหนุน
แล้วก็ไม่เสื่อมฉันนั้น” ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
“อริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นก�ำลัง ย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้ ละสิ่ง
ที่มีโทษ เจริญสิ่งที่ไม่มีโทษได้ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม” ดังนี้
ขอถวายพระพร”
“กล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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สติลักขณปัญหา
ถามลักษณะสติ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สติ มีลักษณะอย่างไร ?”
“มหาราช สติ มีการตักเตือนเป็นลักษณะ อีกอย่างหนึง่ ว่า มีการ
เข้าไปถือไว้เป็นลักษณะ ขอถวายพระพร
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้อว่าสติมีการเตือนนั้น คืออย่างไร ?”
“คือเมือ่ สติเกิดขึน้ ก็เตือนให้รจู้ กั สิง่ ทีเ่ ป็นกุศล อกุศล มีโทษ ไม่มี
โทษ เลว ดี ด�ำ ขาว ว่าเหล่านีเ้ ป็นสติปฏั ฐาน ๔ เหล่านีเ้ ป็นสัมมัปปธาน
๔ เหล่านี้เป็นอิทธิบาท ๔ เหล่านี้เป็นอินทรีย์ ๕ เหล่านี้เป็นพละ ๕
เหล่านี้เป็นโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้เป็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อันนี้
เป็นสมถะ อันนีเ้ ป็นวิปสั สนา อันนีเ้ ป็นวิชชา อันนีเ้ ป็นวิมตุ ติ เหล่านีเ้ ป็น
เจตสิกธรรม ดังนี้ ล�ำดับนัน้ พระโยคาวจรก็เกีย่ วข้องธรรมทีค่ วรเกีย่ วข้อง
ไม่เกี่ยวข้องธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง คบหาธรรมที่ควรคบหา ไม่คบหา
ธรรมที่ไม่ควรคบหา อย่างนี้แหละมหาราช เรียกว่าสติมีการเตือนเป็น
ลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
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อุปมานายคลังของพระราชา

“มหาราชนายคลังของพระราชาย่อมทูลเตือนพระเจ้าจักรพรรดิ ให้
ทรงระลึกถึงราชสมบัตใิ นเวลาเช้าเย็นว่า ข้าแต่เทพเจ้า ช้างของพระองค์
มีเท่านี้ ม้ามีเท่านี้ รถมีเท่านี้ พลบทจรมีเท่านี้ เงินมีเท่านี้ ทองมีเท่านี้
สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์เกือ้ กูลแก่เจ้าของมีเท่านี้ ขอพระองค์จงทรงระลึกเถิด
พระเจ้าข้า ฉันใด สติเมือ่ เกิดขึน้ ก็เตือนให้ระลึกถึงธรรมทีเ่ ป็นกุศล อกุศล
มีโทษ ไม่มีโทษ เลว ดี ด�ำ ขาว ว่าเหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้เป็น
สัมมัปปธาน ๔ เหล่านีเ้ ป็นอิทธิบาท ๔ เหล่านีเ้ ป็นอินทรีย์ ๕ เหล่านีเ้ ป็น
พละ ๕ เหล่านี้เป็นโพชฌงค์ ๗ อันนี้เป็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
อันนี้เป็นสมถะ อันนี้เป็นวิปัสสนา อันนี้เป็นวิชชา อันนี้เป็นวิมุตติ เหล่า
นีเ้ ป็นเจตสิกธรรม ดังนี้ ล�ำดับนัน้ พระโยคาวจรก็เกีย่ วข้องกับธรรมทีค่ วร
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง คบกับธรรมที่ควรคบ
ก็ไม่คบกับธรรมที่ไม่ควรคบ อย่างนี้แหละมหาบพิตร ชื่อว่าสติ
มีการเตือนเป็นลักษณะ”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อว่าสติ มีการถือเอาเป็นลักษณะนั้น คือ
อย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช สติเมื่อเกิดขึ้น ก็ชักชวนให้ถือเอาซึ่งคติแห่งธรรมทั้ง
หลายว่า ธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ ธรรม
เหล่านีม้ อี ปุ การะ ธรรมเหล่านัน้ ไม่มอี ปุ การะ ล�ำดับนัน้ พระโยคาวจรก็
ละธรรมอันไม่มีประโยชน์เสีย ถือเอาธรรมที่มีประโยชน์ ละธรรมที่ไม่มี
อุปการะเสีย ถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะ อย่างนี้แหละมหาราช ชื่อว่า
สติมีการถือเอาไว้เป็นลักษณะ”
“ขอจงนิมนต์อุปมา”
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อุปมานายประตูของพระราชา

“มหาราช นายประตูของพระราชา ย่อมต้องรู้จักผู้ที่มีประโยชน์
และไม่มปี ระโยชน์แก่พระราชา พวกนีม้ อี ปุ การะแก่พระราชา พวกนีไ้ ม่มี
อุปการะแก่พระราชา ล�ำดับนั้น นายประตูก็ก�ำจัดพวกไม่มีประโยชน์
เสีย รับให้เข้าไปเฉพาะพวกที่มีประโยชน์ ก�ำจัดพวกที่ไม่มีอุปการะเสีย
ให้เข้าไปแต่พวกที่มีอุปการะฉันใด สติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือเอา
คติแห่งธรรมทั้งหลายฉันนั้น ว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้
ไม่มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้มีอุปการะ ธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะ ล�ำดับ
นั้น พระโยคาวจรก็ก�ำจัดธรรมอันไม่มีประโยชน์เสีย ถือเอาแต่ธรรมที่
มีประโยชน์ ละธรรมอันไม่มีอุปการะเสีย ถือเอาแต่ธรรมอันมีอุปการะ
อย่างนี้แหละมหาราช ชื่อว่า สติ มีการถือเป็นลักษณะข้อนี้สมกับที่พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “สติ จะ โข อะหัง ภิกขเว สัพพัตถิกัง วะทา
มิ ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวว่าสติประกอบด้วยประโยชน์ทงั้ ปวง”
ดังนี้ ขอถวายพระพร
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สมาธิลักขณปัญหา
ถามลักษณะสมาธิ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สมาธิ มีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้า ถวายพระพรตอบว่า
“มหาราช สมาธิมกี ารเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะ กุศลธรรมทัง้ สิน้
มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ
ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมา พระผู้เป็นเจ้า”
อุปมากลอนแห่งเรือนยอด

“ขอถวายพระพร กลอนแห่งเรือนยอดทั้งสิ้น ย่อมไปรวมอยู่ที่
ยอด น้อมไปที่ยอด โน้มไปที่ยอด เงื้อมไปที่ยอดฉันใด กุศลธรรมทั้งสิ้น
ก็มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ
ฉันนั้น”
“นิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาพระราชา

“ขอถวายพระพร เวลาพระราชาเสด็จออกสงคราม พร้อมด้วย
จตุรงคเสนานัน้ เสนาทัง้ สิน้ เสนาบดีทงั้ สิน้ ช้าง ม้า รถ พลบทจรทัง้ สิน้ ก็มี
พระราชาเป็นหัวหน้า น้อมไปในพระราชา โน้มไปในพระราชา เงื้อมไป
ในพระราชา ห้อมล้อมพระราชาฉันใด กุศลธรรมทัง้ หลาย ก็มสี มาธิเป็น
หัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิฉันนั้น อย่าง
นี้แหละมหาราช ชื่อว่าสมาธิมีความเป็นหัวหน้า เป็นลักษณะ ข้อนี้
สมกั บ ที่ ส มเด็ จ พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ว ่ า “สมาธิ ง ภิ ก ขเว
ภาเวกะ สะมาธิโก ภิกขุ ยะถาภูตัง ปะชานาติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิ ภิกษุผู้ได้สมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริง”
ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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เอกภาวลักขณปัญหา
่ ีภาวะอย่างเดียวกัน
ถามลักษณะทีม

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าอาจแยกธรรมที่รวมเป็นอัน
เดียวกันเหล่านี้ ให้รู้ว่าต่างกันว่า อันนี้เป็นผัสสะ อันนี้เป็นเวทนา อันนี้
เป็นสัญญา อันนี้เป็นเจตนา อันนี้เป็นวิตก อันนี้เป็นวิจาร ได้หรือไม่ ?”
“ไม่อาจ ขอถวายพระพร”
“ขอจงอุปมา”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า พ่อครัวของพระราชา เมื่อจะ
ตกแต่งเครื่องเสวย ก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆ คือ นมส้ม เกลือ ขิง ผักชี พริก
และสิง่ อืน่ ๆ ลงไป ถ้าพระราชาตรัสสัง่ ว่า จงแยกเอารสนมส้มมาให้เรา
จงแยกเอารสเกลือ รสขิง รสผักชี รสพริก รสหวาน รสเปรีย้ ว มาให้เราที
ละอย่าง ๆ พ่อครัวนัน้ อาจแยกเอารสทีร่ วมกันอยูเ่ หล่านัน้ มาถวายพระ
ราชาว่า นี้เป็นรสเปรี้ยว นี้เป็นรสเค็ม นี้เป็นรสขม นี้เป็นรสเผ็ด นี้เป็น
รสฝาด ได้หรือ ?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า ก็แต่ว่าเขาอาจรู้ได้ตามลักษณะแห่งรส
อย่างหนึ่ง ๆ”
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“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร เมือ่ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
วิญญาณ วิตก วิจาร รวมกันเข้าแล้ว อาตมภาพก็ไม่อาจแยกออกให้รไู้ ด้
เป็นอย่าง ๆ ฉันนั้น ก็แต่ว่าอาจให้เข้าใจได้ตามลักษณะแห่งธรรมเป็น
อย่างหนึง่ ๆ ขอถวายพระพร เกลือเป็นของจะต้องรูด้ ว้ ยจักษุใช่ไหม ?”
“ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอมหาบพิตร จงจ�ำค�ำนี้ไว้ให้ดี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้นเกลือเป็นของรู้ด้วยชิวหาอย่าง
นั้นหรือ ?”
“อย่างนั้น มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าบุคคลรู้จักเกลือทั้งหมดด้วยชิวหา
เหตุไรจึงบรรทุกเกลือมาด้วยเกวียน ควรบรรทุกมาเฉพาะความเค็ม
เท่านั้นไม่ใช่หรือ ?”
“ไม่อาจบรรทุกมาแต่ความเค็มเท่านั้นได้ เพราะว่าของเหล่า
นี้เป็นของรวมกัน ส่วนความเค็มบุคคลอาจชั่งได้ด้วยตาชั่งหรือไม่
มหาบพิตร ?”
“อาจชั่งได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“มหาบพิตร จงจ�ำค�ำนี้ไว้ให้ดีว่า บุคคลอาจชั่งความเค็มได้ด้วย
ตาชั่ง”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า บุคคลไม่อาจชัง่ ความเค็ม
ได้ด้วยตาชั่งอย่างนั้นหรือ ?”
“อย่างนั้น มหาบพิตร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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จิรกตสรณปัญหา
่ ่วงแล้วได้
ถามถึงเหตุทใี่ ห้ระลึกถึงสิ่ งทีล

“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลระลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปนานแล้วได้ด้วย
อะไร ?”
“ระลึกได้ด้วยสติ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน สิง่ ทีล่ ว่ งไปนานแล้วนัน้ บุคคลระลึกได้ดว้ ย
จิตต่างหาก ไม่ใช่ระลึกได้ด้วยสติ”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แล้ว ระลึกไม่ได้
มีอยู่หรือไม่ ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ในเวลานั้นพระองค์ไม่มีจิตหรือ ?”
“จิตมี แต่เวลานั้นสติไม่มี”
“ถ้าอย่างนั้น ขอมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่า บุคคลระลึกได้
ด้วยสติ ไม่ใช่ระลึกได้ด้วยจิต”
“ถูกดีแล้ว พระนาคเสน”
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สติอภิชานนปัญหา
ถามถึงผู้มีสติ

“ข้าแต่พระนาคเสน สติทงั้ ปวงย่อมเกิดแก่ผรู้ ยู้ งิ่ จ�ำพวกเดียว หรือ
ว่าเกิดแก่กฏุมพีด้วย ?”
“ขอถวายพระพร เกิดแก่ผู้รู้ยิ่งด้วย เกิดแก่กฏุมพีด้วย”
“ข้าแต่พระนาคเสน ไม่ใช่อย่างนัน้ สติทงั้ ปวงเกิดแก่ผรู้ ยู้ งิ่ จ�ำพวก
เดียว ไม่ได้เกิดแก่กฏุมพีเลย”
“ขอถวายพระพร ถ้ากฏุมพีไม่มีสติ สิ่งที่ควรในศิลปะการงาน
วิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องไม่มี พวกอาจารย์ก็ต้องไม่มีประโยชน์
แต่เพราะกฏุมพีมีสติ จึงมีสิ่งที่ควรท�ำในเรื่องศิลปะ การงาน วิชาการ
พวกอาจารย์จึงมีประโยชน์”
“ถูกดีแล้ว พระนาคเสน”
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สติอาการปัญหา
ถามอาการแห่งสติ

“ข้าแต่พระนาคเสน สติเกิดขึ้นด้วยอาการเท่าใด”
“ขอถวายพระพร เกิดขึน้ ด้วยอาการ ๑๗ คือ เกิดแต่ความรูย้ ง่ิ ๑
ด้วยทรัพย์ ๑ ด้วยวิญญาณอันยิ่ง ๑ ด้วยวิญญาณอันเกื้อกูล ๑
ด้วยวิญญาณไม่เกือ้ กูล ๑ ด้วยสภาคนิมติ ทีเ่ หมือนกัน ๑ ด้วยวิสภาค
นิมติ ทีแ่ ปลกกัน ๑ ด้วยการรูย้ งิ่ กถา ๑ ด้วยการก�ำหนด ๑ ด้วยการระลึก ๑
ด้วยการนับด้วยหัตคิด ๑ ด้วยการนับตามล�ำดับ ๑ ด้วยการจ�ำ ๑
ด้วยการอบรม ๑ ด้วยการจดไว้ ๑ ด้วยการเก็บไว้ ๑ ด้วยการเคยได้พบเห็น ๑”
“ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้อว่า สติเกิดขึน้ ด้วยการรูย้ งิ่ นัน้ คือ อย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร สติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งนั้น เหมือนกับสติของ
พระอานนท์ และนางขุชชุตตราอุบาสิกา กับบุคคลเหล่าอื่นที่ระลึกชาติ
หนหลังได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยทรัพย์นั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ คนขี้หลงขี้ลืมย่อมมีอยู่ เวลาเห็นคนเหล่า
อื่นเก็บทรัพย์ของเขาไว้ก็นึกถึงทรัพย์ของตนได้ จึงเรียกว่า สติเกิดขึ้น
ด้วยทรัพย์”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยวิญญาณอันยิ่งนั้น คืออย่างไร ?”
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“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างพระราชาผู้ได้อภิเษกใหม่ หรือผู้
ได้ส�ำเร็จโสดาปัตติผล ย่อมมีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ความดีใจนั้นท�ำให้
เกิดสติ นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดด้วยวิญญาณอันเกื้อกูลนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร บุคคลได้รบั สุขในทีใ่ ดก็ระลึกได้วา่ ตนได้รบั สุข
ในที่นั้น”
“ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยวิญญาณอันไม่เกื้อกูลนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ บุคคลได้รับทุกข์ในที่ใด ก็ระลึกได้ว่าเรา
ได้รับทุกข์ในที่นั้น”
“ก็ขอ้ ว่า สติเกิดขึน้ ด้วยสภาคนิมติ ทีเ่ หมือนกันนัน้ คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ บุคคลได้เห็นผู้เหมือนกันกับมารดาบิดา
พี่ชาย พี่หญิง หรืออูฐ โค ลา ของตนแล้ว ก็ระลึกถึงมารดาบิดา พี่ชาย
พี่หญิง หรืออูฐ โค ลาของตนได้”
“ก็ขอ้ ว่า สติเกิดขึน้ ด้วยวิสภาคนิมติ ทีแ่ ปลกกันนัน้ คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ เมื่อได้รู้เห็น สี กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ของ
ผู้ที่แปลกกันหรือสิ่งที่แปลกกัน ก็ระลึกได้ถึงสิ่งนั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ เช่น
เห็นคนขาว ก็นึกได้ถึงคนด�ำเป็นตัวอย่าง”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งซึ่งกถานั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ผู้ขี้หลงขี้ลืม เวลามีผู้อื่นตักเตือนก็นึกได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยลักษณะนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ เกิดขึ้นด้วยได้รู้เห็นลักษณะแห่งคนหรือ
สัตว์นั้น ๆ เช่น ได้เห็นโคของผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนโคของตัว ก็นึกถึง
โคของตัวได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการระลึกนั้น คืออย่างไร ?”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ขอถวายพระพร คือ คนขี้หลงขี้ลืมมีผู้เตือนให้ระลึกแล้ว ๆ
เล่า ๆ ก็ระลึกได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการหัดคิดนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ผู้ได้เรียนหนังสือแล้วย่อมได้รู้ว่า อักษร
ตัวนี้ควรไว้ในระหว่างอักษรตัวนี้ ส่วนอักษรตัวนี้ควรไว้ติดกันกับอักษร
ตัวนี้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการนับ คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ธรรมดาผู้นับ ย่อมระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ได้
มาก เพราะเมื่อนับดูก็ย่อมนึกได้ถึงสิ่งนั้น ๆ “
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการจ�ำนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ผู้จ�ำดีก็นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการอบรมนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ผู้ได้อบรมบุพเพนิวาสญาณ ย่อมระลึก
ชาติหนหลังได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการจดไว้นั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ เมื่อได้อ่านดูสิ่งที่ตนจดไว้ ก็นึกได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการเก็บไว้นั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ได้เห็นของที่ตนเก็บไว้แล้วจึงนึกได้”
“ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการเคยพบเห็นนั้น คืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร คือ ระลึกได้ด้วยได้เคยพบเห็นมาก่อน
อย่างนี้แหละมหาบพิตร ชื่อว่า สติเกิดขึ้นด้วยอาการ ๑๗ อย่าง”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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อุตตรกุรุปญ
ั หา
ถามถึงผู้ทไี่ ปทวีปอุดรและสวรรค์

“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ไปสู่อุตตรกุรุทวีป หรือพรหมโลก หรือไป
ทวีปอื่นด้วยสรีระนี้มีอยู่หรือ ?”
“ขอถวายพระพร มีอยู่”
“ข้อนี้คืออย่างไร พระผู้เป็นเจ้า ?”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรเคยกระโดดที่แผ่นดินนี้ได้คืบ
หรือศอก ?”
“โยมกระโดดได้ ๘ ศอก ?”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรกระโดดอย่างไร จึงได้ถงึ ๘ ศอก ?”
“พอโยมคิดว่าจะกระโดด กายของโยมก็เบา โยมจึงกระโดดได้
ถึง ๘ ศอก”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ภิกษุผู้มีฤทธิ์ มีอ�ำนาจทาง
จิต ภาวนายกจิตขึ้นในกายแล้วก็ไปสู่เวหาสน์ได้ด้วยจิตภาวนา”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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อัสสาสปัญหา
่ งเกีย
่ วกับลมหายใจ
ถามเรือ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลอาจท�ำลมหายใจให้ดับได้หรือ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“อาจ”
“อาจ อย่างไรพระผู้เป็นเจ้า ? ”
“ขอถวายพระพร มหาบพิ ต รเคยได้ ยิ น เสี ย งคนนอนกรน
บ้ า งหรื อ ?”
“เคยซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เวลาเขาพลิกกาย เงียบเสียงกรนไหม ?”
“เงียบ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เสียงกรนนัน้ เป็นเสียงของผูไ้ ม่ได้อบรมกาย ไม่
ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิต แต่เมื่อพลิกตัวก็ยังหายไป ส่วนลมหายใจ
ของผู้ได้อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต เข้าจตุตถฌาน จะไม่ดับหรือ
มหาบพิตร ?”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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นิปปัญจปัญหา
ถามถึงธรรมทีไ่ ม่ให้เนิ่นช้า

“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน สมเด็ จ พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ว ่ า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีเครื่องไม่เนิ่นช้า เป็นที่มา
ยินดี จงยินดีในเครื่องไม่เนิ่นช้า” ดังนี้ โยมขอถามว่า เครื่องไม่เนิ่นช้า
นั้น ได้แก่อะไร ?”
“ขอถวายพระพร เครือ่ งไม่เนิน่ ช้าได้แก่ โสดาปัตติผล สกทาคามีผล
อนาคามิผล อรหัตผล”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าโสดาปัตติผล ตลอดถึงอรหัตผลเป็น
เครื่ อ งไม่ เ นิ่ น ช้ า แล้ ว เหตุ ไ รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จึ ง เล่ า เรี ย นสอบถาม
ซึง่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิตวิ ตุ ก ชาดก อัพภูตธรรม
เวทัลละอยู่ และยังเกี่ยวข้องอยู่กับนวกรรม การก่อสร้าง และเกี่ยวข้อง
อยู่กับทาน การบูชา ภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่ากระทํากรรมที่ทรงห้ามไม่ใช่
หรือ ?”
“ขอถวายพระพร ภิกษุเหล่าใด ยังเล่าเรียนสอบถามอยู่ ยัง
เกีย่ วข้องกับนวกรรมอยู่ ยังเกีย่ วข้องกับทานอยู่ เกีย่ วข้องกับการบูชาอยู่
ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้น ชื่อว่า กระทําเพื่อถึงเครื่องไม่เนิ่นช้าทั้งนั้น ขอ
ถวายพระพร ภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์ตามสภาพแล้ว มีวาสนาบารมีอันได้
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อบรมไว้ในปางก่อนมาแล้ว ภิกษุเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้า
ด้วยขณะแห่งจิตดวงเดียว ส่วนภิกษุเหล่าใด ยังเป็น ผู้ศึกษาอยู่ ภิกษุ
เหล่านั้นย่อมเป็น ผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้าด้วยประโยค คือ การประกอบ
เหล่านี้
เนือ้ ความข้อนีค้ วรทราบด้วยอุปมา คือ สมมติวา่ มีบรุ ษุ ชาวนาผูห้ นึง่
หว่านพืชลงในนาแล้ว ก็เก็บผลแห่งธัญชาติได้ดว้ ยก�ำลัง และความเพียร
ของตน โดยไม่ต้องล้อมรั้วก็มี บุรุษอีกคนหนึ่ง หว่านพืชลงในนาแล้ว
ต้องเข้าป่าตัดเอากิ่งไม้ ใบไม้ และหลักรั้ว มาท�ำรั้วจึงได้ผลแห่งพืชข้าว
การแสวงหาเครือ่ งล้อมรัว้ นัน้ ก็เพือ่ ธัญชาติ ฉันใด ภิกษุเหล่าใด บริสุทธิ์
อยูต่ ามสภาพแล้ว ได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้ว ภิกษุเหล่านัน้
ก็เป็นผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้า ด้วยขณะจิตเดียว เปรียบเหมือนบุรุษที่ได้ข้าว
ด้วยไม่ต้องล้อมรั้วฉะนั้น ส่วนภิกษุเหล่าใดยังศึกษาอยู่ ภิกษุเหล่านั้น
ย่อมเป็น ผู้ชื่อว่าไม่เนิ่นช้า ด้วยการประกอบเหล่านี้ เหมือนกับบุรุษที่
ล้อมรั้วแล้วจึงได้ข้าวฉะนั้น
อีกอย่างหนึ่ง ขั้วผลไม้ ย่อมอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่ มีผู้มีฤทธิ์คน
ใดคนหนึ่ง มาถึงต้นไม้ใหญ่นั้นก็น�ำเอาผลไม้นั้นไปได้ที่เดียว ส่วนอีก
คนหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีฤทธิ์ เมื่อมาถึงต้นไม้ใหญ่นั้นแล้ว ต้องหาตัดไม้และ
เครือไม้มาผูกเป็นพะอง พาดขึน้ ต้นไม้ใหญ่นนั้ จึงจะเก็บเอาผลไปได้ การ
ทีบ่ รุ ษุ นัน้ หาเครือไม้มาท�ำพะอง ก็เพือ่ ต้องการผลไม้ฉนั ใด ภิ ก ษุ เ หล่ า
ใดบริ สุ ท ธิ์ อ ยู ่ ต ามสภาพแล้ ว ได้ อ บรมวาสนาบารมี แ ล้ ว ภิกษุเหล่า
นัน้ ก็เป็น ผู้ไม่เนิ่นช้า คือ ส�ำเร็จได้ด้วยขณะจิตเดียวเท่านั้น เปรียบ
เหมือนผู้มีฤทธิ์ น�ำผลไม้นั้นไปได้ ส่วนพวกที่ยังศึกษาอยู่ก็ยอ่ มส�ำเร็จ
สัจจะ ด้วยการประกอบอย่างนี้ เหมือนกับบุรษุ น�ำผลไม้ไปได้ ด้วยอาศัย
มีพะองพาดขึ้นไปฉะนั้น
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อีกอย่างหนึง่ เหมือนกับผูจ้ ะท�ำประโยชน์ คนหนึง่ มีความเข้าใจดี
ก็ทำ� ให้สำ� เร็จได้โดยล�ำพังผูเ้ ดียว อีกคนหนึง่ เป็นคนมีทรัพย์ แต่ไม่เข้าใจ
ดี ต้องจ้างคนอื่นให้ช่วยท�ำจึงจะส�ำเร็จได้ การที่บุรุษนั้นมีทรัพย์จ้างคน
อื่นก็เพื่อกิจธุระนั้น ฉันใด พวกใดที่บริสุทธิ์ตามสภาพแล้ว ได้อบรม
วาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้ว พวกนัน้ ก็ได้สำ� เร็จอภิญญา ๖ ด้วยขณะ
จิตเดียว เปรียบเหมือนบุรษุ ส�ำเร็จประโยชน์โดยล�ำพังผูเ้ ดียวฉะนัน้ ส่วน
พวกใดยังศึกษาอยู่ พวกนั้นย่อมส�ำเร็จของจริงด้วยการประกอบเหล่านี้
เหมือนกับบุรุษผู้ให้ส�ำเร็จประโยชน์ ด้วยเอาทรัพย์จ้างผู้อื่น ฉะนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญหาข้อนี้ พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว
โยมขอรับทราบไว้ว่า ถูกต้องดีแล้ว”
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่ ืด
“ บุรุษส่ องประทีปเข้าไปในเรือนทีม
แสงประทีปย่อมก�ำจัดความมืด
ท�ำให้เกิดแสงสว่าง ท�ำให้รูปทั้งหลายปรากฏฉันใด
้ ก็ก�ำจัดความมืดคือ อวิชชา
่ เกิดขึน
ปัญญาเมือ
ท�ำให้เกิดแสงสว่างคือ วิชชา ท�ำให้เกิดแสงสว่างคือ ญาณ
้ หลายปรากฏ ”
ท�ำให้อริยสัจทัง
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“ บุคคลรู้ว่าสิ่ งใดเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบท�ำสิ่ งนั้น
ผู้มีความคิด มีความรู้ มีความบากบั่น
่ งอย่างพ่อค้าเกวียน คือ
ไม่ควรเอาเยีย
พ่อค้าเกวียนทิง
้ ทางเก่าอันเป็นทางเสมอกว้างใหญ่ดี
แล้วขับเกวียนไปในทางใหม่ เป็นทางทีไ่ ม่เสมอดี
เวลาเพลาเกวียนหักแล้วก็ซบเซาฉันใด
บุคคลผู้โง่เขลา หลีกออกจากธรรมะ
ไม่ประพฤติตามธรรมะ จวนจะใกล้ตายก็จะต้องซบเซา
่ ีเพลาเกวียนหักไปแล้ว ”
เหมือนพ่อค้าเกวียนทีม
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ไขข้อข้องใจในปั ญ ญา
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มนสิ การลักขณปัญหา
ถามลักษณะมนสิ การ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน มนสิการมีลกั ษณะอย่างไร ปัญญามีลกั ษณะ
อย่างไร?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช มนสิการมีความอุตสาหะเป็นลักษณะ มีการถือไว้เป็น
ลักษณะ ส่วนปัญญามีการตัดเป็นลักษณะ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า มนสิการมีการถือไว้เป็นลักษณะอย่างไร
ปัญญามีการตัดเป็นลักษณะอย่างไร ขอจงอุปมา”
่ วข้าว
อุปมาคนเกีย

“มหาราช มหาบพิตรทรงรู้จักวิธีเกี่ยวข้าวบ้างไหม ?”
“รู้จัก ผู้เป็นเจ้า “
“วิธีเกี่ยวข้าวนั้น คือ อย่างไร ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คือ คนจับกอข้าวด้วยมือข้างซ้าย จับเคียว
ด้วยมือข้างขวาแล้วตัดให้ขาดด้วยเคียว ที่ถือไว้ด้วยมือข้างขวา”
“มหาราช ข้อนี้ฉันใด ปัญญาก็ฉันนั้น คือ พระโยคาวจรถือไว้ซึ่ง
มานัส คือ กิเลสอันมีในใจของตนแล้ว ก็ตัดด้วยปัญญาฉันนั้น มนสิการ
มีลักษณะถือเอา ปัญญามีลักษณะตัดอย่างนี้แหละ มหาราช”
“ถูกดีแล้ว พระนาคเสน”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ปัญญาลักขณปัญหา
ถามลักษณะปัญญา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญญามีลักษณะอย่างไร ?”
“มหาราช ปัญญามีการตัดเป็นลักษณะ ตามที่อาตมภาพได้
ถวายวิสัชนาไว้แล้ว อีกอย่างหนึ่ง ปัญญามีการท�ำให้สว่างเป็นลักษณะ
ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ปัญญามีการท�ำให้สว่างเป็นลักษณะอย่างไร ?”
“มหาราช ปัญญาเมื่อเกิดขึ้น ก็ก�ำจัดเครื่องท�ำให้มืด คือ อวิชชา
ท�ำให้เกิดความสว่างคือ วิชชา ท�ำให้เกิดความแจ่มแจ้งคือ ญาณ ท�ำให้
อริยสัจปรากฏ ล�ำดับนั้นพระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมา”
อุปมาผู้ส่องประทีป

“มหาราช บุรุษส่องประทีปเข้าไปในเรือนที่มืด แสงประทีป
ย่อมก�ำจัดความมืด ท�ำให้เกิดแสงสว่าง ท�ำให้รูปทั้งหลายปรากฏฉันใด
ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็ก�ำจัดความมืดคือ อวิชชา ท�ำให้เกิดแสงสว่าง
คือ วิชชา ท�ำให้เกิดแสงสว่างคือ ญาณ ท�ำให้อริยสัจทัง้ หลายปรากฏ
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ล�ำดับนัน้ พระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ฉันนัน้ อย่างนีแ้ หละมหาบพิตรชือ่ ว่า ปัญญา มีการท�ำให้สว่างเป็นลักษณะ
ขอถวายพระพร”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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ปัญญานิรุชณนปัญหา
่ ับปัญญา
ถามทีด

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ญาณเกิดแก่ผใู้ ด ปัญญาเกิดแก่ผนู้ นั้ หรือ ?”
พระเถรเจ้าถวายพระพรว่า
“เกิด มหาราช คือ ญาณเกิดแก่ผู้ใด ปัญญาก็เกิดแก่ผู้นั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งใดเป็นญาณ สิ่งนั้นหรือเป็นปัญญา ?”
“ถูกแล้ว มหาราช สิ่งใดเป็นญาณ ก็สิ่งนั้นแหละเป็นปัญญา”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ญาณใดเกิดแก่ผู้ใด ปัญญานั้นได้เกิดแก่
ผู้นั้น ผู้นั้นหลงหรือไม่หลง ?”
“มหาราช ผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่าง ไม่หลงในบางสิ่ง
บางอย่าง”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า หลงในสิ่งไหน ไม่หลงในสิ่งไหน ?”
“ขอถวายพระพร หลงในศิลปะทีไ่ ม่ชำ� นาญก็มี ในทิศทีไ่ ม่เคยไป
ก็มี ในนามบัญญัติที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มี”
“ไม่หลงในอะไร ผู้เป็นเจ้า ?”
“ไม่หลงในสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ก็โมหะ คือ ความหลงของผู้นั้นไปอยู่
ที่ไหนล่ะ ?”
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“มหาราช พอญาณเกิดแล้ว โมหะ คือความหลงก็ดบั ไปในญาณ
นั้นเอง”
“ขอนิมนต์อุปมา”
อุปมาผู้จุดประทีป

“มหาราช เหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่ง จุดประทีปเข้าไป
ในเรือนที่มืด ล�ำดับนั้นความมืดก็หายไป แสงสว่างก็ปรากฏขึ้นฉันใด
เมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วโมหะก็ดับไปในที่นั้น ฉันนั้นแหละ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ก็ปัญญานั้นเล่าไปอยู่ที่ไหน ?”
“มหาราช ปัญญาท�ำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นเอง แต่
สิง่ ใดทีท่ ำ� ด้วยปัญญานัน้ ว่าเป็นอนิจจัง หรือทุกขัง อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ดบั ”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่า ปัญญาท�ำ
หน้าที่ของตนแล้วก็ดับไป แต่สิ่งใดที่ท�ำด้วยปัญญานั้นว่า คือ อนิจจัง
หรือทุกขัง อนัตตา สิ่งนั้นไม่ดับดังนี้ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมา”
อุปมาการเขียนเลข

“มหาราช เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งอยากดูตัวเลขใน
กลางคืน จัดแจงให้จุดประทีปขึ้นเขียนเลข เมื่อประทีปดับแล้ว เลขก็ยัง
ไม่หายไปฉันใด ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาราช คือ ปัญญาท�ำหน้าทีข่ องตน
แล้วดับไป แต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็น อนิจจัง หรือทุกขัง อนัตตานั้นไม่
ดับ”
”ขอพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
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อุปมาโอ่งน�้ำ

“มหาราช เหมือนอย่างว่า พวกมนุษย์ในชนบทตะวันออกจัดตั้ง
โอ่งน�ำ้ ไว้ ๕ โอ่งข้างประตู เพือ่ ดับไฟทีจ่ ะไหม้เรือน เมือ่ ไฟไหม้เรือนแล้ว
โอ่งน�้ำ ๕ โอ่งนั้น เขาก็น�ำไปเก็บไว้ในละแวกบ้าน ไฟก็ดับไป ชาวบ้าน
คิดหรือไม่ว่า เราจักต้องท�ำสิ่งที่จ�ำเป็นด้วยโอ่งน�้ำเหล่านั้นอีก”
“ไม่คดิ พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะไม่มคี วามจ�ำเป็นกับโอ่งน�ำ้ เหล่านัน้
อีกแล้ว ด้วยว่าไฟก็ดับแล้ว เขาจึงน�ำไปเก็บไว้อย่างนั้น”
“มหาราช ควรเห็นอินทรีย์ ๕ มีสัทธินททรีย์เป็นต้น ว่าเปรียบ
เหมือนกับโอ่งน�ำ้ ทัง้ ๕ พระโยคาวจรเปรียบเหมือนชาวบ้าน กิเลสเปรียบ
เหมือนไฟ กิเลสดับไปด้วยอินทรีย์ ๕ เปรียบเหมือนกับไฟดับไปด้วยน�ำ้ ทัง้
๕ โอ่งนั้น กิเลสที่ดับไปแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกฉันใด ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ
มหาราช คือ ปัญญาท�ำหน้าทีข่ องตนแล้วก็ดบั ไป แต่สงิ่ ทีร่ วู้ า่ เป็น อนิจจัง
หรือทุกขัง อนัตตา นั้นไม่ดับ”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมารากยา

“มหาราช แพทย์ถือเอารากยา ๕ รากไปหาคนไข้ บดรากยาทั้ง
๕ นั้นแล้วละลายน�้ำให้คนไข้ดื่ม โรคนั้นก็หายไปด้วยยาทั้ง ๕ รากนั้น
แพทย์นนั้ คิดหรือไม่วา่ เราจักต้องท�ำกิจทีค่ วรท�ำด้วยรากยาเหล่านัน้ อีก”
“ไม่คิด พระผู้เป็นเจ้า”
“มหาราช รากยาทัง้ ๕ นัน้ เหมือนอินทรีย์ ๕ มีสทั ธินทรียเ์ ป็นต้น
แพทย์นั้นเหมือนพระโยคาวจร ความเจ็บไข้เหมือนกิเลส บุรุษผู้เจ็บไข้
เหมือนปุถุชน ไข้หายไปด้วยยาทั้ง ๕ รากนั้นแล้ว ผู้เจ็บไข้ก็หายโรค
ฉันใด
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เมื่อกิเลสออกไปด้วยอินทรีย์ ๕ แล้วกิเลสก็ไม่เกิดอีก อย่างนี้แหละ
มหาราช ชื่อว่าปัญญาท�ำหน้าที่ของตนแล้วดับไป แต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญา
ว่าเป็น อนิจจัง หรือทุกขัง อนัตตานั้นไม่ดับ”
“นิมนต์อุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีก”
อุปมาผู้ถือลูกธนู

“มหาราช เหมือนกับบุรุษผู้จะเข้าสู่สงคราม ถือเอาลูกธนู ๕ ลูก
แล้วเข้าสู่สงคราม เพื่อต่อสู้กับข้าศึก เขาเข้าสู่สงครามแล้วก็ยิงลูกธนูไป
ข้าศึกก็แตกพ่ายไป บุรุษนั้นคิดหรือไม่ว่า เราจักต้องท�ำกิจด้วยลูกธนู
เหล่านั้นอีก”
“ไม่คิด พระผู้เป็นเจ้า”
“มหาราช ควรเห็นอินทรีย์ ๕ เหมือนลูกธนูทงั้ ๕ พระโยคาวจร
เหมือนกับผูเ้ ข้าสูส่ งคราม กิเลสเหมือนกับข้าศึก กิเลสแตกหักไป เหมือน
กับข้าศึกพ่ายแพ้ไป กิเลสแตกหักไปแล้วไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนี้แหละ
มหาราช ชื่อว่าปัญญาท�ำหน้าที่ของตนแล้วดับไป แต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญา
ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นไม่ดับ”
“แก้ดี พระนาคเสน”
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สุ ขเวทนาปัญหา
่ งสุ ขเวทนา
ถามเรือ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สุขเวทนาเป็นกุศล หรืออกุศล หรือ
อัพยากฤต ?”
พระเถรเจ้าถวายพระพรว่า
“เป็นกุศลก็มี อกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นกุศลก็ไม่เป็นทุกข์ ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่
เป็นกุศล ค�ำกล่าวว่า “สุขเป็นกุศล เป็นทุกข์ก็ไม่ควร”
อุปมาก้อนเหล็กแดงและหิมะ

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนีอ้ ย่างไร
คือ ถ้ามีก้อนเหล็กแดงวางอยู่ที่มือข้างหนึ่งของบุรษุ คนหนึ่ง มีก้อนหิมะ
เย็นวางอยูท่ ขี่ า้ งหนึง่ มือทัง้ ๒ ข้างจะถูกเผาเหมือนกันหรือมหาบพิตร ?”
“ถูกเผาเหมือนกัน พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น มือทั้ง ๒ ข้างนั้น จะร้อนเหมือนกันหรือ ?”
“ไม่ร้อนเหมือนกัน พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนัน้ มือทัง้ ๒ ข้างเย็นเหมือนกันหรือ ?”
“ไม่เย็นเหมือนกัน”
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“ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงทราบว่า มหาบพิตรถูกกล่าว
ข่มขี่แล้ว คือ ถ้าก้อนเหล็กแดงอันร้อนเป็นของเผา ก็จะต้องเผามือ
ทั้งสองข้าง แต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อน เพราะฉะนั้นถ้อยค�ำของ
มหาบพิตรจึงใช้ไม่ได้ ถ้าของที่เย็นเป็นของเผา มือทั้งสองข้างก็จะ
ต้องถูกเผา แต่มือทั้งสองข้างไม่เย็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ค�ำของ
มหาบพิตรจึงใช้ไม่ได้ ขอถวายพระพร เหตุไรจึงว่า มือทัง้ สองข้างถูกเผา
แต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อนเหมือนกัน ไม่เย็นเหมือนกัน ข้างหนึ่งร้อน
อีกข้างหนึ่งเย็น เพราะฉะนั้น ค�ำที่มหาบพิตรตรัสว่า มือทั้งสองข้างถูก
เผานั้นจึงใช้ไม่ได้”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โยมไม่อาจโต้ตอบกับพระผู้เป็นเจ้าได้แล้ว
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขไปเถิด”
ล�ำดับนั้น พระเถรเจ้าจึงท�ำให้พระเจ้ามิลินท์ทรงเข้าพระทัยได้
ด้วยคาถาอันประกอบด้วยอภิธรรม ว่า
“มหาราช โสมนัสอันอาศัยเคหะมีอยู่ ๖ อาศัยเนกขัมมะมีอยู่ ๖
และโสมนัสอาศัยเคหะก็มีอยู่ ๖ อาศัยเนกขัมมะมีอยู่ ๖ อุเบกขาอัน
อาศัยเคหะก็มีอยู่ ๖ อาศัยเนกขัมมะมีอยู่ ๖ แยกเป็นเวทนาในอดีต
อนาคต ปัจจุบัน อย่างละ ๓๖ รวมเข้าด้วยกันก็เป็นเวทนา ๑๐๘
ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขนี้ ถูกต้องดีแล้ว ”
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นามรูปปัญหา
ถามเรื่องนามรูป

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ค�ำว่า นามรูป ที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้
แล้วนั้น อะไรเป็นนามรูป ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“รูปใดเป็นรูปหยาบ รูปนั้นแหละเป็นรูป ส่วนสิ่งใดเป็นของ
ละเอียด คือ จิตและเจตสิก สิ่งนั้นแหละเป็นนาม”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า เหตุไรจึงปฏิสนธิแต่นาม ส่วนรูปไม่ปฏิสนธิ ?”
“ขอถวายพระพร สิง่ เหล่านัน้ อาศัยกันและกัน ย่อมเกิดด้วยกัน”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร ถ้าแม่ไก่ไม่มีกะละละ ไข่ก็ไม่มี กะละละไก่
กับไข่ ทั้ง ๒ นี้ต้องอาศัยกัน เกิดร่วมกันไปฉันใด ข้อนี้ฉันนั้นแหละ
มหาบพิตร คือ ถ้านามไม่มี รูปก็ต้องไม่มี นามกับรูปทั้ง ๒ นี้อาศัยกัน
เกิดด้วยกัน นามกับรูปทั้ง ๒ นี้ มีมานานนักหนาแล้ว ”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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ทีฆมัทธานปัญหา
่ งเวลายืดยาว
ถามเรือ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ค�ำที่พระผู้เป็นเจ้าว่า มีมานานแล้วนั้น
ค�ำว่า นานนั้น หมายอะไร ?”
“ขอถวายพระพร หมายเวลา อดีต อนาคต ปัจจุบัน”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า สังขารทั้งปวงมีอยู่นานทั้งนั้นหรือ ?”
“ขอถวายพระพร บางอย่างก็มี บางอย่างก็ไม่มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อะไรมี อะไรไม่มี ?”
“ขอถวายพระพร สังขารที่เป็นอดีต ที่ดับแล้ว ปราศจากไปแล้ว
แปรปรวนไปแล้ว ไม่มีส่วนสิ่งที่เป็นวิบาก และสิ่งที่มีวิบากเป็นธรรมดา
อันจะให้ปฏิสนธิต่อไปนั้น ยังมีอยู่นาน สัตว์เหล่าใดตายไปแล้วสัตว์
เหล่านั้นไปเกิดในที่อื่น สัตว์เหล่านั้นยังมีอยู่นาน ส่วนพระอริยบุคคลผู้
ปรินิพพานแล้ว ไม่มีอยู่อีก เพราะปรินิพพานแล้ว”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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อัทธานปัญหา
้ ๓
ถามมูลเหตุแห่งกาลทัง

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน อะไรเป็นมูลแห่งเวลานานอันเป็นอดีต
อนาคต ปัจจุบัน ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร อวิชชาเป็นมูลแห่งกาลนานอันเป็นอดีต
อนาคต ปัจจุบัน เพราะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็น
ปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นามรูปเป็น
ปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อุปาทาน
เป็นปัจจัยให้เกิดภพ ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่า ความเกิดขึ้น
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ปุริมโกฏิ คือ ที่สุดเบี้อง
ต้นแห่งกาลนานย่อมไม่ปรากฏ”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้ว”
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ปุริมโกฏิปญ
ั หา
้ งต้นแห่งสงสาร
่ ุ ดเบือ
ถามทีส

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามพระนาคเสนว่า
“ค�ำที่พระผู้เป็นเจ้าว่า ปุริมโกฏิไม่ปรากฏนั้น โยมยังสงสัยอยู่
อะไรเป็นปุริมโกฏิ เวลานานอันอันเป็นอดีตนั้นหรือเป็นปุริมโกฏิ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาบพิตร ปุริมโกฏินั้นแหละเป็นเวลานานอันเป็นอดีต”
“ข้าแต่พระนาคเสน เพราะเหตุไรปุริมโกฏิจึงไม่ปรากฏ ?”
“ขอถวายพระพร ปุริมโกฏิบางอย่างก็ปรากฏ บางอย่างก็ไม่
ปรากฏ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อย่างไหนปรากฏ อย่างไหนไม่ปรากฏ ?”
“ขอถวายพระพร สิง่ ทัง้ ปวงทีไ่ ม่เคยมีเบือ้ งต้นปรากฏเลย ตัง้ แต่
ไหนแต่ไรมา อันนี้แหละเรียกว่า ปุริมโกฏิ คือ ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ
ส่ วนสิ่ ง ที่ ไม่เ คยมีมามีขึ้น มีขึ้นแล้วกลับหายไป อันนี้แหละเรียกว่า
ปุริมโกฏิ คือที่สุดเบื้องต้นปรากฏ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อที่ว่า ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนั้น
ขอจงอุปมา”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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อุปมาด้วยพืช

“ขอถวายพระพร พืชเล็ก ๆ ทีอ่ าศัยแผ่นดินแล้ว เกิดมีใบ มีดอก
มีผล ถึงซึง่ ความเจริญงอกงามไพบูลย์ไปตามล�ำดับ ผลทีเ่ กิดจากพืชนัน้
ล�ำดับนัน้ ต้นของพืชนัน้ ก็มใี บ ดอกผล ถึงซึง่ ความเจริญงอกงามไพบูลย์
ไปตามล�ำดับ ทีส่ ดุ แห่งการสืบต่อแห่งพืชนีม้ อี ยูห่ รือไม่ ?”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือ ที่สุดเบื้องต้นแห่ง
เวลานานไม่ปรากฏ”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาด้วยแม่ไก่

“มหาราช ไข่ออกจากแม่ไก่ แม่ไก่ออกมาจากไข่ ไข่กอ็ อกมาจาก
ไก่อีก ที่สุดแห่งการสืบต่อแห่งไก่นี้มีอยู่หรือไม่ ?”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร ที่สุดเบื้องต้นแห่งเวลานาน
ไม่ปรากฏ”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาด้วยกงรถ

“พระนาคเสนจึงขีดเป็นกงรถลงทีพ่ นื้ ดิน แล้วถามพระเจ้ามิลนิ ท์วา่
ที่สุดแห่งกงรถนี้มีอยู่หรือไม่ ?”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
“กงจักรเหล่านี้ ได้แก่จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน”
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ขอถวายพระพร จักษุวิญญาณย่อมเกิดพราะอาศัย จักษุ กับ
รูป เมื่อสิ่งทั้ง ๓ นั้นรวมกันก็เป็นผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรม จักษุก็เกิดจากกรรมอีก ที่สุดแห่งการ
สืบต่ออันนี้มีอยู่หรือไม่ ?”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัยเสียงกับหู จมูก
กับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ มโนกับธรรมะ เมื่อสิ่งทั้ง ๓ รวม
กันเข้าก็เป็น ผัสสะ แล้วท�ำให้เกิด เวทนา ตัณหา อุปทาน กรรม แล้ว
โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เกิดจากกรรมนั้นอีก ที่สุดแห่ง
การสืบต่อนี้มีอยู่หรือไม่ ?”
“ไม่มี พระผู้เจ้าเป็นเจ้า”
“ข้อนีฉ้ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน ”
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จักขุวิญญาณ มโนวิญญาณปัญหา
่ วกันแห่งวิญญาณทัง
้ ๒
ถามถึงความเกีย

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน จักขุวญ
ิ ญาณ เกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณก็เกิด
ในสิ่งนั้นหรือ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“อย่างนั้นมหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน จักขุวิญญาณเกิดก่อน มโนวิญญาณเกิด
ทีหลัง หรืออย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร จักขุวญ
ิ ญาณเกิดก่อน มโนวิญญาณเกิดทีหลัง”
“ข้าแต่พระนาคเสน ก็จกั ขุวญ
ิ ญาณบังคับมโนวิญญาณไว้หรือว่า
เราจักเกิดในสิง่ ใด เจ้าจงเกิดในสิง่ นัน้ หรือมโนวิญญาณสัง่ จักขุวญ
ิ ญาณ
ไว้วา่ เจ้าจักเกิดในสิง่ ใด เราก็จกั เกิดในสิง่ นัน้ อย่างนัน้ หรือ ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้นมหาบพิตร วิญญาณทั้งสอง นั้นพูดกันไม่ได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น ไฉนจึงว่า จักขุวิญญาณเกิดใน
ที่ใด มโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้น”
“ขอถวายพระพร ทีว่ า่ อย่างนัน้ เพราะเป็นของลุม่ ๑ เป็นประตู ๑
เป็นทีส่ ะสมมา ๑ เป็นสิง่ ทีป่ ระพฤติมา ๑ เป็นสิง่ ทีเ่ คยท่องเทีย่ วมา ๑”
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เพราะเป็นของลุ่ม

“ข้าแต่พระนาคเสน จักขุวญ
ิ ญาณเกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณก็เกิด
ในที่นั้น เพราะเป็นของลุ่มนั้น คืออย่างไร ขอนิมนต์อุปมา ?”
“ขอถวายพระพร เมื่อฝนตกลงมา มหาบพิตรทรงเข้าพระทัย
ว่าน�้ำจะไปทางไหน ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ที่ลุ่มมีอยู่ทางใดน�้ำก็ต้องไปทางนั้น”
“ขอถวายพระพร เมื่อฝนตกลงมาอีก น�้ำจะไปทางไหน ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า น�้ำก่อนไปทางใด น�้ำใหม่ก็ต้องไปทางนั้น”
“ขอถวายพระพร น�้ำก่อนสั่งน�้ำหลังไว้หรือว่า เราไปทางใด เจ้า
จงไปทางนั้น หรือว่าน�้ำหลังสั่งน�้ำก่อนไว้ว่า เจ้าจักไปทางใด เราก็จักไป
ทางนั้น ?”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า น�ำ้ ทัง้ สองนัน้ พูดจากันไม่ได้ แต่นำ�้ นัน้ ไหล
ไปได้ เพราะทางนั้นเป็นทางลุ่ม เป็นทางต�่ำต่างหาก”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร คือ จักขุวญ
ิ ญาณเกิดในทีใ่ ด มโน
วิญญาณก็เกิดในทีน่ นั้ เพราะทีน่ นั้ เป็นทีล่ มุ่ เป็นทีต่ ำ�่ จักขุวญ
ิ ญาณไม่ได้
สัง่ มโนวิญญาณไว้วา่ เราเกิดในทีใ่ ด เจ้าจงเกิดในทีน่ นั้ มโนวิญญาณก็ไม่
ได้สั่งจักขุวิญญาณไว้เหมือนกัน วิญญาณทั้งสองนั้นไม่มีการพูดกัน แต่
ว่าเกิดในที่นั้นในสิ่งนั้น เพราะที่นั้นสิ่งนั้น เป็นเหมือนที่ลุ่มที่ต�่ำฉะนั้น”
เพราะเป็นประตู

“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อที่ว่าจักขุวิญญาณเกิดในที่ใด มโน
วิญญาณก็เกิดในที่นั้น เพราะเป็นทวารคือ เป็นประตูนั้น คือ อย่างไร
ขอจงอุปมา ? ”
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“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า ปัจจันตนครของพระราชา
มีป้อมค่ายประตูหอรบแน่นหนาแข็งแรง แต่มีประตูเข้าออกเพียงประตู
เดียว มีผู้อยากจะออกไปจากพระนครนั้น จะออกไปทางไหน ?”
“ออกไปทางประตูซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งอยากจะออกไป เขาจะ
ออกไปทางไหน ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุรุษคนก่อนออกไปทางประตูใด บุรุษคน
หลังก็ต้องออกไปทางประตูนั้น”
“ขอถวายพระพร บุรษุ คนก่อนสัง่ บุรษุ คนหลังไว้หรือว่า เราออก
ทางประตูใด เจ้าจงออกทางประตูนั้น หรือบุรุษคนหลังสั่งบุรุษคนก่อน
ไว้ว่า เจ้าออกทางประตูใด เราก็จักออกทางประตูนั้น ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุรุษทั้งสองนั้นไม่ได้บอกกันไว้เลย แต่เขา
ออกไปทางเดียวกัน เพราะทางนั้นเป็นประตู”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร จักขุวิญญาณเกิดในที่ใด มโน
วิญญาณก็เกิดในทีน่ นั้ เพราะทีน่ นั้ เป็นประตู ไม่ใช่จกั ขุวญ
ิ ญาณสัง่ ทีม่ โน
วิญญาณไว้ หรือมโนวิญญาณสั่งจักขุวิญญาณไว้ ทั้งสองนั้นไม่มีการพูด
กัน แต่เกิดขึ้นในที่แห่งเดียวกัน เพราะที่นั้นเป็นประตู”
่ ะสมมา
เพราะเป็นทีส

“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อว่าจักขุวญ
ิ ญาณเกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณก็
เกิดในที่นั้น เพราะที่นั้นเป็นที่สะสมมา คือ อย่างไรขอจงอุปมา ?”
“ขอถวายพระพร เกวียนเล่มแรกไปก่อนแล้ว มหาบพิตรจะเข้า
พระทัยว่า เกวียนเล่มที่สองจะไปทางไหน ?”
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
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“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า เกวียนเล่มแรกไปทางใด เล่มหลังก็ตอ้ งไปทางนัน้ ”
“ขอถวายพระพร เกวียนเล่มก่อนสัง่ เกวียนเล่มหลังไว้หรือว่า เรา
ไปทางใด เจ้าจงไปทางนัน้ หรือว่าเกวียนเล่มหลังสัง่ เกวียนเล่มก่อนไว้วา่
เจ้าจักไปทางใด เราก็จักไปทางนั้น ?”
“ไม่ได้สั่งไว้เลย พระผู้เป็นเจ้า เพราะเกวียนทั้งสองนั้นไม่มี
การพูดกัน แต่ไปทางเดียวกัน เพราะทางนั้นเป็นทางที่สะสมมาแล้ว”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร จักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณ
ไม่ได้สั่งกันไว้เลย แต่เกิดในที่แห่งเดียวกัน เพราะเป็นผู้สะสมมาแล้ว”
เพราะเป็นสิ่ งทีเ่ คยประพฤติมา

“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อว่าจักขุวญ
ิ ญาณเกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณ
ก็เกิดในทีน่ นั้ เพราะเป็นของทีเ่ คยประพฤติมาแล้วนัน้ คืออย่างไร ขอจง
อุปมา ?”
“ขอถวายพระพร ผูท้ เี่ ริม่ เรียนศิลปะในการนับด้วยแง่มอื หรือนับ
ตามล�ำดับ หรือขีดเป็นรอยขีด หรือหัดยิงธนู ทีแรกก็ช้าก่อน ต่อมาภาย
หลังก็ไวขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาแล้ว คือได้กระท�ำมาเสมอ
ฉันใด ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือจักขุวิญญาณเกิดในที่ใด มโนวิญญาณก็
เกิดในที่นั้น จักขุวิญญาณไม่ได้สั่งมโนวิญญาณไว้เลยว่า เราเกิดในที่ใด
เจ้าจงเกิดในที่นั้น มโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจักขุวิญญาณไว้เลยว่า เจ้าจะ
เกิดในที่ใด เราก็จะเกิดในที่นั้น เพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาแล้ว”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า วิญญาณทัง้ สองนัน้ ไม่ได้มกี ารพูดจากันเลย
แต่เกิดในที่แห่งเดียวกันเพราะได้เคยประพฤติมา ถึงโสตวิญญาณ ฆาน
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ก็เหมือนกัน อย่างนั้นหรือ?”
“อย่างนั้นมหาบพิตร เป็นอันเหมือนกันไปหมด”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
160 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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ผัสสลักขณปัญหา
ถามลักษณะผัสสะ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พ ระนาคเสน จักขุวิญญาณเกิดในที่ใ ด เวทนาก็เกิด
ในที่ นั้ น หรือ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“อย่างนั้นมหาบพิตร คือ จักขุวิญญาณเกิดในที่ใด เวทนาก็เกิด
ในที่นั้น ถึงสัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ วิตก วิจาร ก็เกิดใน ในที่นั้น
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น ก็เกิดในที่นั้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผัสสะมีลักษณะอย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร ผัสสะมีการถูกต้องเป็นลักษณะ”
“ขอจงอุปมา”
“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนกับแพะสองตัวชนกันอยู่ จักษุ
เหมือนกับแพะตัวหนึ่ง รูปเหมือนกับแพะอีกตัวที่สอง ผัสสะเหมือนกับ
การชนกันแห่งแพะทั้งสองนั้น ”
“ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่ามือทัง้ สองทีต่ บกัน จักษุเหมือน
มือข้างหนึ่ง รูปเหมือนมืออีกข้างสอง ผัสสะเหมือนการกระทบกันแห่ง
มือทัง้ สอง”
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
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“ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า บุรษุ เป่าปีส่ องเลา จักษุเหมือน
ปี่เลาหนึ่ง รูปเหมือนปี่เลาที่สอง ผัสสะเหมือนการรวมกันแห่งเสียงปี่
ทั้งสองเลานั้น”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”

วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
162 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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เวทนาลักขณปัญหา
ถามถึงลักษณะเวทนา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน เวทนา มีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าถวายพระพรว่า
“เวทนามีการท�ำให้รสู้ กึ เป็นลักษณะ อีกอย่างหนึง่ มีการเสวยเป็น
ลักษณะ ”
“ขอจงอุปมา”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่ามีบุรุษผู้ใดผู้หนึ่ง ท�ำความ
ดีความชอบต่อพระราชา เมื่อพระราชาทรงพอพระทัยแล้ว ก็ทรง
พระราชทานทรัพย์ ยศ บริวาร ให้แก่บุรุษนั้น บุรุษนั้นก็เพียบพร้อม
ด้วยกามคุณ ๕ แล้วเขาก็คิดว่า เราได้ท�ำความดีต่อพระราชาไว้แล้ว
เราจึงได้เสวยความสุขอย่างนี้ อีกนัยหนึง่ เหมือนกับบุรษุ คนใดคนหนึง่ ท�ำ
กุศลกรรมไว้แล้ว ได้ขนึ้ ไปบังเกิดในสวรรค์ เขาก็มคี วามสุขด้วยกามคุณ ๕
อันเป็นทิพย์ แล้วเขาก็นึกได้ว่า เพราะเราได้ท�ำกรรมกุศลไว้ในเมื่อก่อน
เราจึงได้เสวยความสุขอย่างนี้ อย่างนี้แหละ มหาบพิตร เรียกว่าเวทนา
มีการท�ำให้รู้สึกเป็นลักษณะ หรือมีการเสวยเป็นลักษณะ”

เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
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สั ญญาลักขณปัญหา
ถามลักษณะสั ญญา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สัญญามีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร สัญญามีการจ�ำเป็นลักษณะ”
“จ�ำอะไร ?”
“จ�ำสีเขียว สีแดง สีขาว ขอถวายพระพร”
“ขอจงอุปมา”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างเจ้าพนักงานคลังของพระราชา
เข้าไปที่คลังแล้วเห็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ของพระราชา อันมีสีสนั ต่าง ๆ กัน
คือ สีเขียวก็มี เหลืองก็มี แดงก็มี ขาวก็มี เลือ่ มก็มี ก็จำ� ไว้ได้เป็นอย่าง ๆ
ไปฉันใด สัญญาก็มีการจ�ำเป็นลักษณะฉันนั้น”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”

วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
164 ยุในพระบรมราชู
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เจตนาลักขณปัญหา
ถามลักษณะเจตนา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
		 “ข้าแต่พระนาคเสน เจตนามีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร เจตนามีความจงใจเป็นลักษณะ อีกอย่างหนึง่ ว่า
เจตนา มีการประชุมแห่งการตกแต่งเป็นลักษณะ”
“ขอจงอุปมา”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่ง แต่งยาพิษ
ขึ้นแล้ว ก็ดื่มเองด้วย ให้ผู้อื่นดื่มด้วย เขาก็เป็นทุกข์ ผู้อื่นก็เป็นทุกข์
ฉันใด บางคนจงใจท�ำอกุศลกรรม แล้วก็ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก พวกใดท�ำตามบุรษุ นัน้ พวกนัน้ ก็ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
เหมือนกันฉันนัน้ อีกอย่างหนึง่ บุรษุ คนใดคนหนึง่ ตกแต่งเนยใส เนยข้น
น�ำ้ มัน น�ำ้ ผึง้ น�ำ้ อ้อย ให้มรี สอันเดียวกัน แล้วก็ดมื่ เองบ้าง ให้ผอู้ นื่ ดืม่ บ้าง
เขาก็เป็นสุข ผู้อื่นก็เป็นสุขฉันใด บางคนจงใจท�ำกุศลกรรม แล้วได้ขึ้น
ไปเกิดในสวรรค์ พวกใดท�ำตามบุรษุ นั้น พวกนั้นก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์
เหมือนกันฉันนัน้ อย่างนีแ้ หละมหาบพิตร เรียกว่าเจตนามีการ จงใจเป็น
ลักษณะ อีกอย่างหนึ่งว่า มีการประชุมแห่งการตกแต่งเป็นลักษณะ”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
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วิญญาณลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิญญาณ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน วิญญาณมีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร วิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
“ขอถวายพระพร บุรุษผู้รักษาพระนคร นั่งอยู่ที่ถนนสี่แพร่ง
กลางพระนคร ต้องได้เห็นบุรุษผู้มาจากทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ ทิศใต้ ฉันใด บุคคลเห็นรูป หรือฟังเสียง สูดกลิ่น ลิ้มรส ถูก
ต้องโผฏฐัพพะ นึกถึงสิ่งใดด้วยใจ ก็รู้จักสิ่งนั้นได้ด้วยวิญญาณฉันนั้น
วิญญาณมีการรู้จักเป็นลักษณะอย่างนี้แหละ มหาบพิตร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”

วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
166 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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วิตักลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิตก

พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน วิตกมีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร วิตกมีการประกบแน่นเป็นลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
“ขอถวายพระพร ช่างไม้ย่อมเข้าไม้ในที่ต่ออันโบกด้วยปูน หรือ
ทาด้วยสีให้สนิทฉันใด วิตกก็มีการประกบแน่น มีการแนบแน่นเป็น
ลักษณะฉันนั้น”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”

เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
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วิจารลักขณปัญหา
ถามลักษณะวิจาร

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน วิจารมีลักษณะอย่างไร ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร วิจารมีการขย�ำแล้วขย�ำเล่าเป็นลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่ากังสดาล อันบุคคลเคาะด้วย
สันดาบ ก็มีเสียงดังเป็นกังวานต่อ ๆ กันไปฉันใด วิตกก็เหมือนกับการ
เคาะฉันนั้น ส่วนวิจารเหมือนกับเสียงดังครวญครางไป”
“สมควรแล้ว พระนาคเสน”

วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
168 ยุในพระบรมราชู
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ปฏิกัจเจววายามกรณปัญหา
ถามถึงสาเหตุทค
ี่ วรให้รีบท�ำเสี ยก่อน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า ท�ำอย่างไรทุกข์นี้
จึงจะดับไปและทุกข์อื่นจึงจะไม่เกิดขึ้นก็ควรรีบท�ำอย่างนั้น แต่โยมเห็น
ว่า ประโยชน์อะไรกับการรีบพยายามท�ำอย่างนั้น ต่อเมื่อถึงเวลา
จึงควรท�ำไม่ใช่หรือ ?”
พระเถระตอบว่า
“ขอถวายพระพร เมื่อถึงเวลาแล้ว ความพยายามก็จะไม่ท�ำสิ่ง
นั้นให้ส�ำเร็จ ความรีบพยายามนั้นแหละจะท�ำสิ่งนั้นให้ส�ำเร็จไป”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
อุปมาการขุดน�้ำ

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้อย่างไร คือ
เมื่อใดมหาบพิตรอยากเสวยน�้ำ เมื่อนั้น มหาบพิตรจึงจะให้ขุดที่มีน�้ำ
ให้ขุดสระโบกขรณี ให้ขุดเหมืองน�้ำว่า เราจักดื่มน�้ำอย่างนั้นหรือ ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร เมื่อถึงเวลาแล้วความพยายาม
ไม่ส�ำเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละจึงจะส�ำเร็จ
ประโยชน์”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาการไถนา

“ ขอถวายพระพร เมื่อใดมหาบพิตรหิว เมื่อนั้นมหาบพิตรจึง
จักให้ไถนา ปลูกข้าวสาลี หว่านพืช ขนข้าวมา หรือปลูกข้าวเหนียว
ด้วยรับสั่งว่าเราจักกินข้าว ?”
“ท�ำอย่างนั้นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร เมื่อถึงเวลาแล้วความพยายาม
ไม่ส�ำเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละส�ำเร็จประโยชน์”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาการท�ำสงคราม

“ขอถวายพระพร เมื่อใดสงครามมาติดบ้านเมือง เมื่อนั้นหรือ
มหาบพิตรจึงจะให้ขุดคู สร้างก�ำแพง สร้างเขื่อน สร้างป้อม ขนเสบียง
อาหารมาไว้ ให้ฝึกหัดช้าง ม้า รถ ธนู ดาบ ?”
“ท�ำอย่างนั้นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร เมื่อถึงเวลาแล้วความพยายาม
ไม่ส�ำเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละจึงจะส�ำเร็จ
ประโยชน์ ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “บุคคลรู้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบท�ำสิ่งนั้น ผู้มีความคิด มีความรู้ มีความ
บากบั่น ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างพ่อค้าเกวียน คือ พ่อค้าเกวียนทิ้งทางเก่า
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
170 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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อันเป็นทางเสมอกว้างใหญ่ดี แล้วขับเกวียนไปในทางใหม่ เป็นทาง
ที่ไม่เสมอดี เวลาเพลาเกวียนหักแล้วก็ซบเซาฉันใด บุคคลผู้โง่เขลา
หลีกออกจากธรรมะ ไม่ประพฤติตามธรรมะ จวนจะใกล้ตายก็จะต้อง
ซบเซา เหมือนพ่อค้าเกวียนที่มีเพลาเกวียนหักไปแล้ว” ฉะนั้นดังนี้
ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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อัคคิอุณหาการปัญหา
ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรก

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า ไฟนรกร้อน
มากกว่าไฟปกติ ก้อนหินน้อย ๆ ทิ้งลงไปในไฟปกติ ไฟเผาอยู่ตลอดวัน
ก็ไม่ย่อยยับ ส่วนก้อนหินโตเท่าปราสาททิ้งลงไปในไฟนรก ก็ย่อยยับไป
ในขณะเดียว ดังนี้ คํานี้โยมไม่เชื่อ ถึงคําที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า พวก
สัตว์นรกอยูใ่ นนรกได้ตงั้ พัน ๆ ปี ก็ไม่ยอ่ ยยับไป ดังนี้ คํานีโ้ ยมก็ไม่เชือ่ ”
พระเถระตอบว่า
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยอย่างไร คือพวกนก
ยูง ไก่ป่า มังกร จระเข้ เต่า ย่อมกินก้อนหินแข็งๆ ก้อนกรวดแข็งๆ จริง
หรือ ?”
“จริง พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ก้อนกรวดเหล่านั้นเข้าไปอยู่ภายในท้องของ
สัตว์เหล่านั้นแล้ว แหลกย่อยยับไปหรือไม่ ?”
“แหลกย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ก็สัตว์ที่อยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้น แหลก
ย่อยยับไปไหม ?”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
172 ยุในพระบรมราชู
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“ไม่แหลกย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ?”
“โยมเข้าใจว่า เพราะกรรมคุ้มครองไว้”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร พวกสัตว์นรกถึงจะถูกไฟไหม้
อยู่ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ย่อยยับไป เพราะกรรมคุ้มครองไว้ พวก
สัตว์นรกเหล่านั้น เกิดอยู่ในนรก เจริญอยู่ในนรก ตายอยู่ในนรก ข้อนี้
สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นตราบใด
สัตว์นรกก็ยังไม่ตายตราบนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาด้วยราชสี ห์

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไร
คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลืองตัวเมีย ย่อมเคี้ยวกินของแข็งๆ เคี้ยว
กินกระดูก เคี้ยวกินเนื้อมีอยู่หรือ ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร กระดูกที่เข้าไปอยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้น
แหลกย่อยไปไหม ? ”
“แหลกย่อยไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ลูกในท้องของสัตว์เหล่านั้น แหลกย่อยยับ
ไปไหม ?”
“ไม่แหลก พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ?”
“โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะกรรมรักษาไว้ แต่ขอนิมนต์อุปมา
ให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
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อุปมาด้วยนกหัวขวาน

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไร
คือ นกหัวขวาน นกยูง ย่อมเคี้ยวกินไม้อันแข็งมีอยู่หรือ ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ไม้อนั แข็งเหล่านัน้ เข้าไปอยูใ่ นท้องของนกหัวขวาน นกยูง เหล่า
นั้นแล้วย่อยยับไปหรือไม่ ?”
“ย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ลูกในท้องของสัตว์เหล่านั้น แหลกย่อยยับไป
ไหม ?”
“ไม่แหลก พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ?”
“โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะกรรมรักษาไว้ ขอนิมนต์อปุ มาให้ยงิ่ ขึน้ ไปอีก”
อุปมาด้วยสตรี

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไร
คือ นางโยนก นางกษัตริย์ นางพราหมณ์ นางคฤหบดี ที่มีความสุขมา
แต่กําเนิด ได้เคี้ยวกินของแข็ง ขนม ผลไม้ เนื้อ ปลาต่าง ๆ หรือไม่”
“เคี้ยวกิน พระผู้เป็นเจ้า”
“ของเหล่านัน้ ตกเข้าไปอยูใ่ นท้องของหญิงเหล่านัน้ แล้วย่อยยับ
ไปหรือไม่ ?”
“ย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ก็ลูกในท้องของหญิงเหล่านั้น ย่อยยับไปหรือไม่ ?”
“ไม่ย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร ?”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
174 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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“โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะกรรมคุ้มครองไว้”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ พวกสัตว์นรก ถึงจะถูกไฟ
ไหม้ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ย่อยยับไป สัตว์นรกเหล่านั้น เกิดอยู่ใน
นรก โตอยู่ในนรก ตายอยู่ในนรก ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้วา่ “บาปกรรมทีเ่ ขาทําไว้ ยังไม่สนิ้ ตราบใด เขาก็ยงั ไม่ตายตราบนัน้ ”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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ปัญญาปติฏฐานปัญหา
่ ง
ถามทีต
ั้ แห่งปัญญา

“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญญาอยู่ที่ไหน ?”
“ขอถวายพระพร ปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหน”
“ถ้าอย่างนั้นปัญญาก็ไม่มี”
“ขอถวายพระพร ลมอยู่ที่ไหน ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ที่อยู่แห่งลมไม่มี”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นลมก็ไม่มี”
“ฉลาดแก้ พระผู้เป็นเจ้า”

วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
176 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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ปัญญาวิเสสปัญหา
ถามความวิเศษแห่งปัญญา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญญา อยู่ที่ไหน ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร ปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหน”
“ถ้าอย่างนั้น ปัญญาก็ไม่มีน่ะซิ”
“ขอถวายพระพร ลมอยู่ที่ไหน ?”
“ลมไม่ได้อยู่ที่ไหน”
“ถ้าอย่างนั้น ลมก็ไม่มีน่ะซิ”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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มานัตถภาวปัญหา
ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้น

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญญา วิญญาณ ชีพ ในภูตเหล่านี้ มีอรรถะ
พยัญชนะต่างกัน หรือว่ามีอรรถะอย่างเดียวกัน มีพยัญชนะต่างกัน ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร วิญญาณมีการรู้สึกเป็นลักษณะ ปัญญามีการ
รู้ทั่วเป็นลักษณะ ชีพในภูต คือ ในที่ผู้เกิดแล้วไม่มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าไม่มีชีพเป็นตัวเป็นตน ก็ใครเล่าเห็น
รูปด้วยจักษุ ได้ฟังเสียงด้วยหู สูดกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้ม ถูกต้อง
โผฏฐัพพะด้วยกาย รู้จักอารมณ์ด้วยใจ ?”
“ขอถวายพระพร ถ้าชีพเห็นรูปด้วยจักษุ ตลอดถึงรู้จักอารมณ์
ด้วยใจแล้ว เมื่อเปิดจักษุขึ้น ชีพนั้นก็ต้องมีหน้าไปข้างนอก ต้องได้เห็น
รูปดาวได้ดี เมือ่ เปิดหู จมูก ลิน้ กาย ใจ ชีพนัน้ ก็ตอ้ งหันหน้าไปภายนอก
รู้จักอารมณ์ได้ดี อย่างนั้นหรือ”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ชีพก็ไม่มีในภูต”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
178 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
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อรูปวรัตถภาวทุกกรปัญหา
่ งสิ่ งทีท
่ �ำได้ยากของพระพุทธเจ้า
ถามถึงเรือ

พระนาคเสนถวายพระพรว่า
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าได้ทรงกระท�ำสิ่งที่ท�ำได้ยาก
“ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งที่กระท�ำได้ยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
กระท�ำนั้น ได้แก่อะไร ?”
“ได้แก่การทรงแสดงธรรมซึ่งธรรมอันไม่มีรูปร่าง อันมีอยู่ในจิต
เจตสิก อันเป็นไปในอารมณ์อันเดียวเหล่านี้ได้ว่า อันนี้เป็นผัสสะ อันนี้
เป็นเวทนา อันนี้เป็นสัญญา อันนี้เป็นเจตนา อันนี้เป็นเจตนา”
“ขอนิมนต์อุปมา”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า บุรษุ คนใดคนหนึง่ ลงเรือไปที่
มหาสมุทร วักน�้ำขึ้นมาวางไว้ที่ลิ้น ก็รู้ว่านี้เป็นน�้ำคงคา นี้เป็นน�้ำยมุนา
นีเ้ ป็นน�ำ้ สรภู นีเ้ ป็นน�ำ้ อจิรวดี นีเ้ ป็นน�ำ้ มฮี ดังนีไ้ ด้ เป็นของง่ายหรือยาก”
“เป็นของยาก พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร การที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ที่
มีในจิตใจ ที่เป็นไปในอารมณ์อันเดียวกันว่า นี้เป็นผัสสะ นี้เป็นเวทนา
นี้เป็นสัญญา นี้เป็นเจตนา นี้เป็นจิต ดังนี้ ยิ่งยากกว่านั้น”
“ถูกดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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“ บุคคลเหล่าใดยังมีราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา กิเลสอยู่
ไม่ได้อบรมกาย ไม่ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิต ไม่ได้อบรมปัญญา
้ ก็เกิดช้า เป็นไปช้า
จิตของบุคคลเหล่านัน
เพราะไม่ได้อบรมจิตเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ทม
ี่ แ
ี ขนง
่ วกระหวัดรัดรึงหุม
เกีย
้ ห่อ รกรุงรัง ให้ขาดแล้ว
้ ”
ก็ดงึ มาได้ชา้ ฉันนัน
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ไขข้ อ ข้ อ งใจในเมณฑกปั ญ หา
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เมณฑการัมมกถา
เริม
่ เมณฑกปัญหา

ครัง้ นัน้ พระนาคเสนเถรเจ้าได้กลับสูส่ งั ฆาราม พระเจ้ามิลนิ ท์ผมู้ ี
พระวาจาเฉลียวฉลาด ผู้ชอบไต่ถาม ผู้มีความรู้ยิ่ง ผู้เฉียบแหลม ได้เข้า
ใกล้พระนาคเสน เพือ่ ให้ความรูแ้ ตกฉาน เมือ่ ได้มกี ารไต่ถามโต้เถียงกับ
พระนาคเสนอยู่เนือง ๆ ไม่ขาดสาย ก็มีความรู้แตกฉานชํานาญใน
พระไตรปิฎก อยูม่ าคืนวันหนึง่ เมือ่ ทรงราํ พึงถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า
อันประกอบด้วยองค์ ๙ ก็ได้ทรงเห็น เมณฑกปัญหา อันเป็นปัญหาที่
แก้ได้ยากคือ ถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นปริยายก็มี ตรัสไว้หมาย
อัตถะก็มีอยู่ ความหมายแห่งถ้อยค�ำเหล่านั้น เป็นของรู้ได้ยาก เปรียบ
เหมือนแพะชนกัน นานไปเบื้องหน้า จะเกิดวิวาทกันในถ้อยคําเหล่า
นัน้ เราควรจักให้พระนาคเสนเลือ่ มใสต่อเราแล้ว ให้กล่าวแก้ซงึ่ เมณฑก
ปัญหา คือ ปัญหาอันอุปมาดังแพะชนกัน ให้แจ้งไว้ ปัญหาทีแ่ ก้ยากเหล่า
นั้น จักมีผู้แก้ได้ตามทางที่พระนาคเสนได้ชี้ไว้ ทรงสมาทานวัตรบท ๘
เมื่อพระเจ้ามิลินท์ทรงดําริดังนี้แล้ว รุ่งเช้าขึ้นก็เสด็จเข้าสู่ที่สระ
สรง ทรงประดับประดาพระองค์ดแี ล้ว ก็ทรงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าในอดีต อนาคต ปัจจุบัน แล้วทรงสมาทานวัตรบท ๘ ว่า
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“เราจะประพฤติตบะ จักทาํ ให้อาจารย์ยนิ ดีแล้ว จักถามปัญหา”
ทรงดํ า ริ ดั ง นี้ แ ล้ ว ก็ ท รงเปลื้ อ งเครื่ อ งประดั บ ของกษั ต ริ ย ์ ทรงแต่ ง
พระองค์เป็นมุนี สมาทานคุณธรรมทั้ง ๘ คือ
	๑. จักไม่ทรงวินิจฉัยอรรถคดีตลอดถึง ๗ วัน
๒. ไม่ให้เกิดราคะ
๓. ไม่ให้เกิดความโกรธ
๔. ไม่ให้เกิดความหลง
๕. จักนบนอบกระทั่งทารกทาริกาของพวกทาสี
๖. จักรักษากายวาจาให้ดี
๗. จะรักษาอายตนะทั้ง ๖ ให้ดี
๘. จักทําใจให้มีเมตตา
ดังนี้ ครัน้ ทรงมัน่ อยูใ่ นคุณธรรมทัง้ ๘ นีต้ ลอด ๗ วันแล้ว รุง่ เช้า
วันที่ ๘ ก็ เสวยพระกระยาหารเช้า แล้วสํารวมพระเนตรเป็นอันดี มี
พระวาจาพอประมาณ มีพระอิริยาบถอันดี มีพระหฤทัยมั่นคงเบิกบาน
แล้วเข้าไปหาพระนาคเสนเถระ กราบไหว้แล้วทรงยืนตรัสว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมมีเรื่องที่จะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า
ในป่าที่เงียบสงัด โดยลําพังสองคนไม่มีผู้อื่นปะปน ป่านั้นต้องเป็นป่า
ประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นป่าที่สมควรแก่สมณะ เป็นป่าที่สมควรถาม
ปัญหา ในการถามและแก้นั้นไม่ควรให้มีข้อลี้ลับ ควรให้แจ่มแจ้งทุกข้อ
ควรให้เข้าใจได้ด้วยอุปมา ข้าแต่พระนาคเสน แผ่นดินใหญ่นี้ย่อมเป็นที่
เก็บเป็นทีซ่ อ่ นซึง่ สิง่ ทีค่ วรเก็บควรซ่อนฉันใด โยมก็สมควรฟังข้อลึกลับที่
ควรเก็บควรซ่อนไว้ฉันนั้น เมื่อมีข้อควรปรึกษาเกิดขึ้น โยมก็สมควรแก่
การปรึกษา”
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พระเจ้ามิลินท์ตรัสอย่างนี้แล้ว ก็พร้อมกับพระเถระออกไปสู่
ป่าใหญ่แห่งหนึง่ แล้วตรัสต่อไปอีกหลายอย่าง เสด็จออกไปถามปัญหา
ในป่าสองต่อสอง
่ ีไ่ ม่ควรปรึกษากัน ๘
สถานทีท

คือ พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุรุษผู้จะปรึกษาหารือกัน ควรรู้ไว้ว่าที่ควร
งดเว้นมีอยู่ ๘ คือ
	๑. วิสะมัง ฐานัง
ที่อันไม่สม�่ำเสมอ
๒. สะภะยัง		
ที่มีภัย
๓. อะติวาโต		
ที่มีลมแรง
๔. ปะฏิจฉันนัง		
ที่กําบัง
๕. เทวัฏฐานัง		
ที่ศาลเจ้า
๖. ปันโถ
ที่ถนนหนทาง
๗. สังคะโม		
ที่ก้าวขึ้นก้าวลง
๘. อุทะกะติฎฐัง
ที่ท่าน�้ำ
ที่ทั้ง ๘ นี้ เป็นที่ควรงดเว้นเพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุว่า เมื่อปรึกษากันในที่ไม่สม�่ำเสมอ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน ไม่สบาย เรื่องที่ปรึกษาหารือกันก็จะไม่สม�่ำเสมอดี
เมื่อปรึกษากันในที่มีภัย ใจก็จะสะดุ้งกลัว จะไม่แลเห็นเหตุผล
ได้ดี เมื่อปรึกษากันในที่มีลมแรง เสียงลมพัดตลบอบไป มิอาจที่จะคิด
ความหมายนั้นได้
เมื่อปรึกษากันในที่กําบัง ก็จะมีผู้แอบฟัง
เมื่อปรึกษากันที่ศาลเจ้า ของหนัก ๆ ก็จะหักพังลงมา
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เมื่อปรึกษากันที่หนทาง ก็จะไม่ได้ความดี เพราะมีคนเดิน
ไปมาสับสน
เมื่อปรึกษากันในที่ก้าวขึ้นก้าวลง จิตใจก็จะไม่มั่นคง
เมื่อปรึกษากันในที่ท่าน�้ำ ก็จะมีผู้รู้แพร่งพราย
เพราะฉะนั้น จึงควรเว้นที่ทั้ง ๘ คือ ที่ไม่สม�่ำเสมอ ที่มีภัย ที่มี
ลมแรง ทีก่ าํ บัง ทีศ่ าลเจ้า ทีห่ นทาง ทีก่ า้ วขึน้ ก้าวลง ทีท่ า่ น�ำ้ เหล่านีเ้ สีย”
คนทีไ่ ม่ควรปรึกษา ๘ จําพวก

เมื่อพระเจ้ามิลินท์ทรงแสดงที่ควรเว้น ๘ แห่ง ดังนี้แล้ว จึงทรง
แสดงบุคคลควรเว้นอีก ๘ จําพวกว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลผู้ที่ถูกปรึกษาแล้ว ทําเรื่องให้เสียไป
มีอยู่ ๘ จําพวก คือ
	๑. ราคะจะริโต		
คนมีราคะจริต คือ หนักในทางราคะ
๒. โทสะจะริโต		
คนโทสะจริต มากด้วยโทสะ
๓. โมหะจะริโต		
คนโมหะจริต มากด้วยความลุ่มหลง
๔. มานะจะริโต		
คนมานะจริต มากด้วยการถือตัว
๕. ลุทโท		
คนโลภเห็นแต่จะได้
๖. อะละโส		
คนขี้เกียจ ย่อท้อ อ่อนแอ
๗. เอกะจินติโต		
คนเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว
๘. พาโล		
คนพาล คือ คนโง่มุทะลุ”
พระนาคเสนจึงถามว่า
“คนทั้ง ๘ จําพวกนั้น ให้โทษอย่างไร ? ”
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พระเจ้ามิลินท์อธิบายถวายว่า
“คนราคะจริต เมือ่ ปรึกษาด้วยอํานาจราคะ ก็ทาํ เรือ่ งทีป่ รึกษาให้
เสียไปถึงคนจาํ พวกอืน่ อีก ๗ จาํ พวกก็เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ บุคคล ๘
จําพวก คือ คนหนักในราคะ โทสะ โมหะ มานะ โลภะ เกียจคร้าน เห็น
แก่ตัว โง่เขลา จึงเรียกว่า “คนทําให้เสียเรื่องปรึกษา ข้าแต่พระนาคเสน
บุคคล ๙ จําพวก ปิดข้อความอันลี้ลับไว้ไม่ได้ บุคคล ๙ จําพวกนั้น คือ
จําพวกไหนบ้าง คือ
่ ด
คนทีป
ิ ความลับไม่ได้ ๙ จําพวก

	๑. ราคะจะริโต		
คนราคะจริต หนักในราคะ
๒. โทสะจะริโต		
คนโทสะจริต มากด้วยโทสะ
๓. โมหะจะริโต		
คนโมหะจริต มากด้วยความหลง
๔. ภีรุโก		
คนขี้เกียจ ขี้กลัว
๕. อามิสะคะรุ		
คนหนักในอามิส
๖. อิตถี			
สตรีทั้งปวง
๗. โสณฑิง		
นักเลงสุราและนักเลงต่าง ๆ
๘. มัณฑะโก		
คนชอบแต่งตัว
๙. ทาระโก		
เด็กทั่วไป ทั้งหญิงทั้งชาย”
พระเถรเจ้าถามว่า
“บุคคล ๙ จําพวกนั้น มีโทษอย่างไรบ้าง ?”
ตรัสตอบว่า
“บุคคล ๙ จําพวกนั้น
จําพวกราคะ ก็ปดิ ความลับไม่ได้ดว้ ยอํานาจราคะ คือเมือ่ รักใคร
แล้วก็เปิดความลับให้ฟัง
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จําพวกโทสะ เมื่อโกรธขึ้นมา ก็พูดความลับโพล่งออกมา
จําพวกโมหะ เมื่อใครพูดดีก็หลงเชื่อ แล้วเปิดความลับให้ฟัง
จําพวกขี้ขลาด เมื่อกลัวก็เปิดความลับ
จําพวกหนักในอามิส เมื่อมีผู้ให้อามิสสินจ้าง ก็บอกความลับ
จําพวกสตรี เป็นจําพวกมีปญ
ั ญาน้อย เมือ่ ถูกซักดักหน้าดักหลัง
ก็เปิดความลับให้ฟัง
จําพวกนักเลงสุรา เมื่อเมาแล้วก็เปิดความลับง่าย
จําพวกชอบแต่งตัว ก็กังวลอยู่แต่เรื่องแต่งตัว อาจจะเผลอพูด
ความลับออกมาได้ง่าย
จาํ พวกทารก ก็มคี วามคิดยังอ่อนเกิน ไป ไม่อาจปิดความลับไว้ได้”
เหตุให้เจริญความรู้ ๘ ประการ

“ข้าแต่พระนาคเสน เหตุจะให้ความรู้ดีขึ้นมีอยู่ ๘ อย่าง คือ :	๑. วะยะวุฑฺฒิ		
เจริญด้วยวัยอายุ
๒. ยะสะลาโภ		
ความได้ยศศักดิ์
๓. ปะริปุจฉา		
การชอบการซักไซ้ไต่ถาม
๔. ติฏฐาวาสัง		
ไม่คบพวกเดียรถีย์
๕. โยนิโสมะนะสิกาโร การนึกถูกทาง
๖. สากัจฉา		
การสนทนาเรื่องต่าง ๆ
๗. สะเนหุปะวาสัง มากด้วยความรักในเหตุผล
๘. ปะฏิรูปะเทสะวาโส อยู่ในประเทศอันสมควร
ข้าแต่พระนาคเสน ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยองค์ ๘
อีกอย่างหนึ่ง โยมก็เป็นเพื่อนร่วมคิดอย่างเยี่ยมในโลก โลกนี้
ยังเป็นไปอยู่ตราบใด โยมยังมีชีวิตอยู่ตราบใด ก็จะรักษาความลับไว้ให้
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ได้ตราบนั้น ความรู้ย่อมเจริญขึ้นด้วยเหตุ ๘ อย่างนี้ ศิษย์ผู้ปฏิบัติชอบ
เหมือนอย่างทุกวันนีห้ าได้ยาก ส่วนอาจารย์กค็ วรปฏิบตั ชิ อบให้ประกอบ
ด้วยคุณของอาจารย์ ๒๕ ประการ
คุณของอาจารย์ ๒๕ ประการ

	๑. สะตะตัง สะมิทธัง ดูแลศิษย์เนือง ๆ
๒. เสวะนาเสวะนัง รู้จักคนที่ควรคบและไม่ควรคบ
๓. ปะมัตตาปะมัตตัง รู้ว่าศิษย์ประมาทหรือไม่ประมาท
๔. เสยโยวะกาโส
รู้เวลาที่ศิษย์นอน
๕. คิลาโน		
รู้เวลาศิษย์เจ็บไข้
๖. โภชะนียัง		
รู้ว่าศิษย์ได้อาหารหรือยังไม่ได้
๗. วิเสสะชานะนัง รู้คุณวิเศษต่าง ๆ
๘. สังวิภัชชะนัง		
รู้จักแจกแบ่งอาหารให้ศิษย์
๙. อัสสาเสพัตตัง
รู้จักปลอบศิษย์ไม่ให้กลัว
	๑๐. ปะฏิจาโร		
สอนให้ศษิ ย์ประพฤติตามเยีย่ งอย่างคนดี
	๑๑. คาร มูปะจาโร ต้องรู้จักรอบ ๆ บ้าน
	๑๒. วิหารูปะจาโร
ต้องรู้จักรอบ ๆ วิหาร
	๑๓. นะหาโสทะโว ไม่ควรเล่นหัวตลกคะนองกับศิษย์
	๑๔. อะธิวาสะนัง
ควรรู้จักอดโทษศิษย์
	๑๕. สักกัจจะการี
ควรตั้งใจทําดีต่อศิษย์
	๑๖. อะวะขัณฑะการี ควรประพฤติให้เป็นระเบียบต่อศิษย์
	๑๗. อะระหัสสะการี ไม่ควรปิด ๆ บัง ๆ ศิษย์
	๑๘. มิระวะเสสะการี สอนความรู้ให้ศิษย์สิ้นเชิง
	๑๙. สิปปะชะนะกะจิตตัง ควรคิดอยากให้ศิษย์รู้ศิลปะ
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๒๐. วุฑฒะจิตตัง
ควรคิดแต่ทางทีจ่ ะให้ศษิ ย์เจริญ
๒๑. สิขกขาจิตตัง		
ควรคิดอยากให้ศษิ ย์ชอบเล่าเรียน
๒๒. เมตตะจิตตัง		
ควรมีจิตอันเมตตาต่อศิษย์
๒๓. นะ วิชะหิตัพพัง		
ไม่ควรทิ้งศิษย์เวลามีอันตราย
๒๔. กิริยา นะปะมัชชิตัพพา ไม่ควรประมาทกิริยาต่อศิษย์
๒๕. ปัคคะเหตัพพัง		
ควรประคองศิษย์ผู้พลั้งพลาด
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คุณของอาจารย์มีอยู่ ๒๕ อย่าง ดังที่ว่านี้
ขอพระผู้เป็นเจ้า จงประพฤติชอบต่อโยม ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ ศิษย์ผู้
เป็นเช่นโยมนี้หาได้ยาก ความสงสัยใหญ่ ได้มีอยู่แก่โยมเพราะเมณฑก
ปัญหา คือ ปัญหาอันเปรียบด้วยแพะชนกัน พระชินสีได้ทรงแสดงไว้แล้ว
ต่อไปข้างหน้าจักมีการถือผิดกัน ทะเลาะกัน ในเมณฑกปัญหานั้น
อาจารย์ผู้ถูกปรวาทีไต่ถาม เมื่อรู้ก็จะแก้ได้ จะจําแนกแจกเนื้อความได้
จักทําลายคัณฐิปัญหาที่เป็นข้อเป็นปมออกได้ ต่อไปข้างหน้า พระภิกษุ
ผู้เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้า จักหาได้ยาก ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้จักษุใน
ปัญหาแก่โยมไว้ เพื่อจะข่มเสียซึ่งคําปรับวาท
พระเถระเจ้ารับว่า
“ดีแล้ว มหาบพิตร”
แล้วจึงแสดงคุณแห่งอุบาสก ๑๐ ว่า
“มหาบพิตร คุณของอุบาสกมีอยู่ ๑๐ ประการ คืออะไรบ้าง ?
คุณแห่งอุบาสก ๑๐

	๑. สะมานะสุโข		
๒. สุรักขิตัง		
๓. ธัมมาธิปเตยยัง

เป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระภิกษุสงฆ์
รักษากายวาจาดี
ถือธรรมะเป็นใหญ่
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๔. สังวิภาคระโต		
ยินดีในการจําแนกแจกทาน
๕. ชินะสาสะนะวายามัง
พยายามเพื่อให้รู้คําสอนของ
					
พระพุทธเจ้า
๖. สัมมาทิฏฐิโก		
เป็นผู้มีความเห็นถูก
๗. อะปะคะตะเกตุหะละมังคะลิโก เป็นคนเชื่อกรรม
๘. นะอัญญะสัตถาโร		
ไม่ถอื ผูอ้ นื่ ว่าดีกว่าพระพุทธเจ้า
๙. สะมัคคาราโม		
ยินดีในความพร้อมเพรียง
	๑๐. นะกุหะโก			
ไม่เป็นคนลวงโลก มีแต่นับถือ
					
พระรัตนตรัยโดยตรง
ขอถวายพระพร คุณของอุบาสกทั้ง ๑๐ นี้ มีอยู่ในมหาบพิตร
แล้ว การที่มหาบพิตรเล็งเห็นความเสื่อมเสียแห่งพระพุทธศาสนา
มุ่งแต่ความเจริญแล้วนั้น เป็นการสมควรแท้ อาตมภาพถวายโอกาสแก่
มหาบพิตร ขอมหาบพิตร จงทรงไต่ถามตามพระทัยเถิด”
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สั พพัญญูภาวปัญหา
ถามถึงความเป็นพระสั พพัญญูของพระพุทธเจ้า

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พุทโธ สัพพัญญู พระพุทธเจ้าเป็นพระ
สัพพัญญู รู้ทุกสิ่งจริงหรือ ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร จริง แต่ว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้า
นั้น ไม่ใช่ปรากฏอยู่เป็นนิจ คือ เป็นของเนื่องด้วยการนึก พระพุทธเจ้า
ทรงนึกอยากรู้สิ่งใด ก็รู้สิ่งนั้นสิ้นเท่านั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระ
สัพพัญญู เพราะถ้าความรู้สิ่งทั้งปวง ยังเป็นของต้องแสวงหาอยู่ ?”
“ขอถวายพระพร มีข้าวเปลือกอยู่ ๑๐๑ เกวียน บุคคลตักออก
คราวละ ๕ ทะนาน ๔ ทะนาน ๓ ทะนาน ๒ ทะนาน จิตที่เป็นไปใน
ขณะลัดนิ้วมือเดียว อันกําหนดข้าวเปลือกว่ามีเท่านั้น ๆ ก็ถึงซึ่งความ
สิ้นไป จิตมีอยู่ ๗ ชนิด คือ

เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
028 02 2020

v.2.indd 191

191

28/2/2563 15:54:20

จิตของผู้ทย
ี่ ังไม่ได้อบรม

บุคคลเหล่าใดยังมีราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา กิเลสอยู่ ไม่ได้
อบรมกาย ไม่ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิต ไม่ได้อบรมปัญญา จิตของ
บุคคลเหล่านัน้ ก็เกิดช้า เป็นไปช้า เพราะไม่ได้อบรมจิตเหมือนกับบุคคล
ตัดไม้ไผ่ทมี่ แี ขนง เกีย่ วกระหวัดรัดรึงหุม้ ห่อ รกรุงรัง ให้ขาดแล้ว ก็ดงึ มา
ได้ช้าฉันนั้น อันนี้เป็น จิตดวงที่ ๑
จิตของพระโสดาบัน

จิตดวงที่ ๒ นั้นได้แก่จิตของพระโสดาบัน คือ พระโสดาบันทั้ง
หลาย ผู้พ้นอบายแล้ว ผู้ถึงความเห็นแล้ว ผู้รู้แจ้งพระพุทธศาสนาแล้ว
มีอยู่ จิตของพระโสดาบันทั้งหลายนั้น ย่อมเกิดไว เป็นไปไว ในที่ทั้ง ๓
แต่เกิดช้า เป็นไปช้า ในชั้นสูงขึ้นไป เพราะยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูง ข้อนี้
เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่แล้ว ลิดข้อลิดปมทั้ง ๓ ข้อ แต่ยังไม่ได้ตัดยอด
เบื้องบนให้ขาด ให้หายรุงรัง ก็ดึงมาได้ช้าฉะนั้น
จิตของพระสกทาคามี

จิตดวงที่ ๓ นั้น ได้แก่ จิตของพระสกทาคามี คือ จิตของ
พระสกทาคามี ผูม้ รี าคะ โทสะ โมหะ น้อยเบาบางลงมากนัน้ ย่อมเกิดเร็ว
เป็นไปเร็ว ในฐานะทั้ง ๔ แต่เกิดช้า เป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไป เปรียบ
เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ลิดข้อทั้ง ๕ ให้ขาดแล้ว ก็ดึงมาได้ไวหน่อย
แต่ว่า เมือ่ ข้างปลายยังรกรุงรังอยู่ ก็ยงั ดึงมาได้ชา้ เพราะเบือ้ งบนยังรุงรัง
อันเปรียบเหมือนยัง ไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงฉะนั้น
วพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
192 ยุในพระบรมราชู
ปถัมภ์
028 02 2020

v.2.indd 192

28/2/2563 15:54:20

จิตของพระอนาคามี

จิตดวงที่ ๔ ได้แก่จิตของพระอนาคามีที่ละสังโยชน์ ๕ เบื้องต�่ำ
ได้ขาดแล้ว จิตของพระอนาคามีย่อมเกิดเร็ว เป็นไปเร็ว ในฐานะทั้ง ๑๐
แต่เกิดช้า เป็นไปช้า ในชั้นสูงขึน้ ไป เพราะยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงเหมือน
กับบุคคลตัดไม้ไผ่ลิดข้อทั้ง ๑๐ ให้เกลี้ยงเกลาดีแล้ว ก็ดึงมาได้เร็วเพียง
๑๐ ปล้องเท่านั้น พ้นจากนั้นยังดึงมาได้ช้าฉะนั้น
จิตของพระอรหันต์

จิตดวงที่ ๕ ได้แก่จิตของพระอรหันต์ คือ จิตของพระอรหันต์ผู้
สิ้นอาสวกิเลสทั้งหมดแล้ว ย่อมเกิดเร็ว เป็นไปเร็วในวิสัยของสาวก แต่
เกิดช้า เป็นไปช้า ในภูมพิ ระปัจเจกพุทธเจ้าทีส่ งู กว่า เปรียบเหมือนบุคคล
ตัดไม้ไผ่ลิดข้อทั้งปวงให้ตลอดลําแล้วก็ดึงมาได้เร็ว ฉันนั้น
จิตของพระปัจเจกพุทธเจ้า

จิตดวงที่ ๖ ได้แก่จิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เอง ไม่มี
อาจารย์ ก็เกิดได้เร็ว เป็นไปเร็ว ในภูมิของตนเท่านั้น แต่เกิดช้า เป็นไป
ช้า ในภูมขิ องพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้า เพราะภูมขิ องพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้า
นัน้ เป็นของใหญ่ เปรียบเหมือนบุรษุ ผูไ้ ม่กลัวน�ำ้ ก็วา่ ยข้ามแม่นำ�้ น้อยได้
ตามสบาย แต่พอไปถึงน�้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ แลไม่เห็นฝั่งก็กลัว
ก็สะดุ้ง ก็ช้า ก็ไม่อาจข้ามไปได้ฉะนั้น
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จิตของพระสั พพัญญูพุทธเจ้า

จิตดวงที่ ๗ ได้แก่จิตของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ผู้ทรงทศพล
ญาณ จตุเวสารัชชญาณ ประกอบด้วยพุทธธรรม ๑๘ ชนะไม่มีที่สิ้นสุด
มีญาณไม่มที สี่ นิ้ สุด ย่อมเกิดรวดเร็ว เป็นไปรวดเร็วในสิง่ ทัง้ ปวง เพราะ
จิตบริสุทธิ์ในสิ่งทั้งปวงแล้ว ฯ ขอถวายพระพร ลูกศรที่ไม่มีข้อมีปม
ที่ เ กลี้ ยงเกลา ไม่มัวหมอง อันนายธนูยกขึ้นสู่แล่งธนูอันไม่คดโก่ง
อันเลี่ยนสุขุมเป็นอันดี แล้วยิงไปที่ผ้าฝ้าย หรือผ้ากัมพลเนื้อละเอียด
ลูกศรนั้น จะทะลุไปได้ช้า หรือว่าจะข้องอยู่ที่ผ้าประการใด ?”
“ไม่ช้า พระผู้เป็นเจ้า ลูกศรนั้นต้องทะลุไปได้อย่างรวดเร็ว”
“ข้อนี้ ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร ความคิดของพระสัพพัญญู
พุทธเจ้า ก็ทะลุปรุโปร่งไปในสิง่ ทัง้ ปวงได้รวดเร็วฉันนัน้ ขอถวายพระพร
จิตของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ได้ล่วงเลยจิตทั้ง ๖ ไปแล้ว ก็เป็นจิต
บริสุทธิ์ เป็นจิตรวดเร็ว เป็นจิตหาเครื่องเปรียบมิได้ ด้วยคุณอันคณา
นับมิได้ เพราะเหตุทจี่ ติ ของพระพุทธเจ้า เป็นจิตบริสทุ ธิร์ วดเร็วนั่นเอง
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงแสดงยมกปาฏิ ห าริ ย ์ ไ ด้ จิ ต ของพระพุ ท ธเจ้ า
ในเวลาทรงทํายมกปาฏิหาริย์นั้น เป็นไปรวดเร็วนัก ไม่มีใครอาจ
ชี้เหตุการณ์ได้ มหาบพิตร ปาฏิหาริย์เหล่านั้น เมื่อเทียบกับจิตของ
พระสัพพัญญูทงั้ หลายแล้วก็ไม่ได้เสีย้ วหนึง่ เพราะพระสัพพัญญุตญาณ
ของพระพุทธเจ้า เนือ่ งด้วยการนึกด้วยจิตนัน้ พอนึกก็รไู้ ด้ตามประสงค์”
อุปมาเหมือนผู้ยกสิ่ งของ

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า บุรุษยกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่วางอยู่ที่มือข้างหนึ่ง มาไว้บนมืออีกข้างหนึ่ง หรืออ้าปากพูด กลืน
อาหาร ลืมตา หลับตา คู้แขน เหยียดแขน อันนับว่าเร็วอยู่แล้ว แต่ยังช้า
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กว่าพระสัพพัญญุตญาณ คือ พอพระพุทธเจ้าทรงนึกก็รู้ได้ทันที ไม่ใช่
ว่าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย จะไม่เป็นพระสัพพัญญู ด้วยเหตุเพียงนึกเท่านี้”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน เมื่ อ ยั ง นึ ก หาอยู ่ ก็ ยั ง ไม่ ชื่ อ ว่ า เป็ น
พระสัพพัญญู ขอนิมนต์ชี้แจงให้โยมเข้าใจตามเหตุการณ์อีกเถิด”
่
อุปมาเหมือนบุรุษผู้มง
ั่ คัง

“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนอย่างบุรุษผู้หนึ่ง เป็น ผู้มั่งคั่ง
มี ท รั พ ย์ ม าก มี เ ครื่ อ งกิ น มาก มี เ งิ น ทองมาก มี เ ครื่ อ งปลื้ ม ใจมาก
มี ธั ญ ชาติ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวสาร งา ถั่ว ฟักแฟง แตงเต้า เนยใส
น�้ำมัน นมข้น นมสด นมส้ม น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย อยู่มาก เวลามีแขกมาหา
ซึ่งเป็น ผู้ควรต้อนรับด้วยอาหาร อาหารก็ทําเสร็จแล้ว ยังแต่จะต้อง
คดข้าวออกจากหม้อเท่านัน้ บุรษุ นัน้ จะเรียกว่า เป็นผูม้ ที รัพย์มาก หรือ
จะเรียกว่า ไม่มที รัพย์มาก ด้วยเหตุเพียงเวลาคดข้าวจากหม้อเท่านัน้ หรือ
อย่างไร ?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ทําไมจึงว่าอย่างนี้ ถึงในราชมณเฑียรของ
พระเจ้าจักรพรรดิก็ตาม ถ้านอกเวลา ก็ต้องรอเวลาอาหารสุก ไม่ต้อง
พูดถึงในบ้านเรือนของคฤหบดี”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร คือ พระสัพพัญญุตญาณอันเนือ่ ง
ด้วยการนึกของพระพุทธเจ้านั้น พอนึกก็รู้ได้ตามประสงค์”
อุปมาเหมือนต้นไม้ทม
ี่ ีผล

“ขอถวายพระพร ต้นไม้ที่มีผลดกเต็มต้น ยังไม่มีผลหล่นลงมา
เลย เมื่อรอเวลาผลหล่นลงมา จะเรียกว่าต้นไม้นั้นไม่มีผลได้หรือไม่ ?”
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“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า เพราะต้นไม้นั้นเนื่องด้วยการหล่นแห่งผล
พอผลหล่นลง คนก็เก็บเอาได้ตามประสงค์”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร พระสัพพัญญุตญาณ ก็เนือ่ งด้วย
การนึกของพระพุทธเจ้า พอทรงนึกก็รู้ทันที”
“ข้าแต่พระนาคเสน เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงนึกก็รู้ได้ทันที
อย่างนั้นหรือ ?”
“อย่างนั้น มหาบพิตร คือ พระเจ้าจักรพรรดิ พอทรงนึกถึงจักร
แก้ว จักรแก้วก็มาปรากฏทันทีฉันใด พระพุทธเจ้าพอนึกก็รู้ทุกสิ่ง
ฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมตกลงรับว่า พระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญู
แน่ละ”
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อาจริยนาจริยปัญหา
ถามถึงความมีอาจารย์และไม่มีอาจารย์
ของพระพุทธเจ้า

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ตรัสคํานี้ไว้ว่า “อาจารย์ของเราไม่มี ผู้เสมอเราไม่มี ผู้เปรียบ
กับเราในมนุษยโลก หรือโลกเทวดาไม่มี” ดังนี้ แต่ตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งว่า
“อาฬาระกาลามะ ผูเ้ ป็นอาจารย์ของเรา ได้ยกย่องเราผูเ้ ป็นอันตวาสิกว่า
มีความรู้เสมอกับตน ได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างเยี่ยม” ดังนี้ ฯ
ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระตถาคตเจ้าไม่มีอาจารย์ ข้อที่ว่า
อาฬาระกาลามะ ผูเ้ ป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเรานัน้ ก็ผดิ ไป ถ้าข้อทีว่ า่
อาฬาระกาลามะ ผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเรานั้นถูก ข้อที่ว่า เรา
ไม่มอี าจารย์นนั้ ก็ผดิ ปัญหาข้อนีเ้ ป็นอุภโตโกฏิ ขอได้โปรดวิสชั นาให้สนิ้
สงสัยเถิด”
“ขอถวายพระพร ข้อทีต่ รัสไว้ทงั้ สองนัน้ ถูกทัง้ นัน้ แต่ขอ้ ทีต่ รัสว่า
อาฬาระกาลามะ ผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเรานั้น ตรัสหมายถึง
ตรงที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ คือ เมื่อพระองค์ยังไม่ตรัสรู้นั้นมีอาจารย์
สั่งสอนอยู่ถึง ๕ จําพวก คือ
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พราหมณ์ทั้ง ๘ ที่เป็นผู้ทํานายพระลักษณะ ได้ถวายสวัสดิสิริ
มงคล กระทําการรักษา ซึ่งนับว่าเป็นอาจารย์จําพวกแรก
ส่วนจ�ำพวกที่ ๒ ได้แก่ สัพพมิตตพราหมณ์ ทีพ่ ระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงมอบให้สอนศิลปวิทยา
จ�ำพวกที่ ๓ ได้แก่ เทวดาทีท่ าํ ให้สลดพระทัย แล้วเสด็จออก
บรรพชา
จ�ำพวกที่ ๔ ได้แก่ อาฬารดาบสกาลามโคตร
จ�ำพวกที่ ๕ ได้แก่ อุทกดาบสรามบุตร
๕ จําพวกนี้ เป็นอาจารย์ในทางโลกิยธรรม ของพระโพธิสัตว์ผู้
ยังไม่ได้ตรัสรู้ต่างหาก ส่วนในทางโลกุตรธรรมนั้น ไม่มีอาจารย์สั่งสอน
พระองค์ทรงสําเร็จได้ดว้ ย พระบารมีของพระองค์เอง จึงตรัสว่า พระองค์
ไม่มีอาจารย์ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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ภิกขุปฌามปัญหา
่ งขับไล่ภิกษุ
ถามเรือ

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสคํานีไ้ ว้วา่
“เราเป็นผูไ้ ม่โกรธ เป็นผูไ้ ม่มตี ะปูคอื ความโกรธแล้ว” แต่ภายหลังได้ทรง
ประณามขับไล่ พระสารีบตุ รโมคคัลลาน์พร้อมทัง้ บริวาร ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงขับไล่เพราะความโกรธ หรือเพราะความ
ดีพระทัย ขอได้โปรดแก้ไขให้โยมเข้าใจ ถ้าทรงขับไล่ด้วยความโกรธ
ก็เป็นอันพระตถาคตเจ้ายังไม่ทรงละความโกรธ ถ้าทรงขับไล่ด้วยความ
ยินดี ก็เป็นอันว่า ไม่รู้ แต่ทรงกระทําในเมื่อยังไม่มีเหตุสมควร ปัญหานี้
ก็เป็นอุภโตโกฏิ ควรแก้ให้สิ้นสงสัยนะ”
“ขอถวายพระพร ข้อทีส่ มเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า เราเป็น
ผู้ไม่มีความโกรธ เป็น ผู้ไม่มีตะปูคือความโกรธแล้ว แต่ได้ทรงขับไล่
พระสารีบุตรโมคคัลลาน์พร้อมทั้งบริวาร การทรงขับไล่นั้น ไม่ใช่ทรง
ขับไล่ด้วยความโกรธ ขอถวายพระพร เหมือนอย่างบุรุษคนใดคนหนึ่ง
พลาดล้มลงที่พื้นดิน หรือล้มลงที่หลักหิน ถูกก้อนกรวด หลักตอ ที่ไม่
สม�่ำเสมอ ที่มีตมโคลน ย่อมมีอยู่ อาตมภาพขอถามว่า แผ่นดินโกรธ
หรือ จึงทําให้ผู้นั้นพลาดล้ม”
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“แผ่ น ดิ น ไม่ โ กรธเลยพระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ความโกรธหรื อ ความ
เลื่อมใสไม่มีแก่แผ่นดิน แผ่นดินไม่มีความยินดียินร้าย เขาพลาดล้ม
ของเขาเอง”
“ข้ อ นี้ ก็ ฉั น นั้ น แหละมหาบพิ ต ร พระตถาคตเจ้ า ไม่ มี ค วาม
โกรธ ความยิ น ดี ยิ น ร้ า ยอั น ใดเลย แต่ พ ระอั ค รสาวกทั้ ง สองนั้ น
ถู ก ขั บ ไล่ เพราะการกระทําผิดของตนต่างหาก อาตมภาพขอถามว่า
ธรรมดามหาสมุทรย่อมไม่อยู่ร่วมกับซากศพ หรือจอกแหน สาหร่าย
อย่างไร มีแต่พดั เอาซากศพ จอกแหนสาหร่ายเหล่านัน้ ขึน้ ไปบนฝัง่ เสีย
โดยเร็ว มหาสมุทรนั้นโกรธหรือจึงทําอย่างนั้น”
“ไม่โกรธ พระผูเ้ ป็นเจ้าเพราะมหาสมุทรไม่รสู้ กึ ยินดียนิ ร้ายอะไร”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร พระตถาคตเจ้าก็ไม่ทรงยินดี
ยินร้ายอย่างไร พระอัครสาวกทัง้ สองนัน้ ถูกขับไล่เพราะความผิดพลาด
ของตนต่างหาก พระตถาคตเจ้ามีแต่ทรงมุ่งประโยชน์สุข ความดี ความ
งาม ให้แก่สตั ว์ทงั้ หลายเท่านัน้ ได้ทรงขับไล่ดว้ ยทรงเห็นว่า ภิกษุเหล่านี้
จักพ้นจาก ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ด้วยอาการอย่างนี้”
“สาธุ พระนาคเสน โยมขอรับว่า ถูกอย่างพระผู้เป็นเจ้าว่า”
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พุทธสั พพัญญูสยปณามปัญหา
่ งความเป็นสั พพัญญูของพระพุทธเจ้า
ถามเรือ

“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า พระพุทธเจ้าเป็น
พระสัพพัญญู แต่กล่าวไว้อีกว่า เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงขับไล่พระภิกษุ
สงฆ์ มีพระสารีบุตรโมคคัลลาน์เป็นหัวหน้าไม่ให้เข้ามาเฝ้า แล้วพวก
กษัตริย์สักยราชกับสหัมบดีพรหมได้พร้อมกันเข้าไปเฝ้า ทูลขอโทษต่อ
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคําอุปมากับพืชและลูกโค ข้าแต่
พระนาคเสน อุปมาทั้งสองข้อที่ทําให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
อดโทษนั้น พระตถาคตเจ้าไม่ทรงทราบหรือ ถ้าไม่ทรงทราบ จะว่า
พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูได้อย่างไร ถ้าทรงทราบ แต่ทรงพระประสงค์
จะทดลองใจของภิกษุเหล่านั้นว่า จะคิดอย่างไร จึงได้ทรงขับไล่ ก็เป็น
อันว่าพระตถาคตเจ้าไม่มีพระกรุณา ปัญหานี้ก็เป็นอุภโตโกฏิ รู้ตามได้
ยาก มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว”
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าเป็นพระสัพพัญญูจริง แต่ว่า
ทรงอดโทษด้วยอุปมาทั้งสองข้อนั้น คือ เทพยดามนุษย์ทั้งหลาย ย่อม
ทําให้พระตถาคตเจ้า ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม ทรงเลื่อมใสได้ด้วยธรรม
ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้ว
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ขอถวายพระพร ภรรยาย่อมให้สามีดีใจด้วยทรัพย์ของสามี
ที่หามาได้เอง คือ เมื่อได้เห็นภรรยานําทรัพย์ที่ตนหามาได้นั้นออกมา
ให้ดู ก็ดีใจฉันใด พวกกษัตริย์สักกยราช กับสหัมบดีพรหม ก็ได้ทําให้
พระตถาคตเจ้าทรงโปรดปราน ด้วยธรรมของพระองค์เองฉันนั้น
อีกอย่างหนึ่ง ช่างกัลบกผู้ตกแต่งพระเกศของพระราชา ก็ทํา
ให้พระราชาทรงพอพระทัย ด้วยเครื่องประดับของพระราชาเอง ถึง
กับได้รับพระราชทานรางวัลฉันใด พวกนั้นก็ได้ทําให้พระตถาคตเจ้า
ทรงโปรดปรานด้วยธรรมของพระองค์เอง พระตถาคตเจ้าก็ได้ทรง
แสดงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ให้พวกนั้นฟังฉันนั้น อีกอย่างหนึ่ง
เปรียบเหมือนสัทธิวิหาริก ได้ทําให้อุปัชฌาย์ดีใจด้วยอาหารที่อุปัชฌาย์
บิณฑบาตมาได้เอง คือ เมื่ออุปัชฌาย์บิณฑบาตได้อาหารมาวางไว้แล้ว
สัทธิวิหาริกก็จัดน้อมเข้าไปถวาย อุปัชฌาย์ก็ดีใจ”
“สาธุ พระนาคเสน โยมรับว่าถูกต้อง ดีแล้ว”
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“....ธรรมดามหาสมุทรย่อมไม่อยูร่ ว่ มกับซากศพ
หรือจอกแหน สาหร่ายอย่างไร

้
มีแต่พด
ั เอาซากศพ
่ จอกแหน
ถามเกีย
วกับธุดสาหร่
งค์ายเหล่านัน

้ ไปบนฝั่งเสียโดยเร็ว มหาสมุทรนัน
้ โกรธหรือจึงทําอย่างนัน
้ ”
ขึน

พระเจ้ามิลินท์ได้ทรงเห็นพวกภิกษุ ที่ถือธุดงค์อยู่ในป่ามีอยู่
ทัง้ รูว้ า่ คฤหัสถ์ผไู้ ด้สาํ เร็“จไม่
อนาคามี
ผลมีอเ้ ยูป็่ นจึงเจ้ทรงสงสั
ยว่า ถ้า คฤหัสถ์
โกรธ พระผู
า
สําเร็จธรรมได้
ธุดงค์ก็ไม่มทีปรไม่
ระโยชน์
กถามถึ”งพระศาสนา
เพราะมหาสมุ
รส
ู้ ึกอยิันนใด
ดียเราจั
น
ิ ร้ายอะไร
อันละเอียด อันย�“่ำยีข้เสีอยนีซึก้ ่งฉ็ ถ้นั อนัยคํน้ าแหละ
ของผู้อมหาบพิ
ื่น อันเป็ตนร ของพระพุทธเจ้า
ผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้
เพืา่อก็ให้ไม่สท
ิ้นสงสั
ยของเรา
พระตถาคตเจ้
รงยิน
ดียน
ิ ร้ายอย่างไร
้
พระอัครสาวกทัง้ ๒ นัน
ถูกขับไล่เพราะความผิดพลาดของตนต่างหาก
พระตถาคตเจ้ามีแต่ทรงมุง่ ประโยชน์สุข ความดี ความงาม
้ ได้ทรงขับไล่ดว้ ยทรงเห็นว่า
ให้แก่สัตว์ทงั้ หลายเท่านัน
้ ก
ภิกษุเหล่านีจ
ั พ้นจาก ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ
ด้วยอาการอย่างนี้ ”
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่ ง
“การให้” ทีย
ิ่ ใหญ่
คือการให้โอกาสแก่ชีวิตหนึ่งได้สัมผัสกับ “ธรรมะ”
่ หัวใจได้เข้าถึงธรรม ย่อมผลิบานงดงาม
เมือ
่ ะส่ งต่อความดีงามในใจของตนนั้นสู่ สังคม
พร้อมทีจ
เกิดเป็นห่วงโซ่ต่อความดีงามทีไ่ ม่สิ้นสุ ด
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รายนามเจ้าภาพ-ผู้สนับสนุนการจัดงาน
และผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสื อเทศน์มิลินทปัญหา
ศีล สมาธิ ปัญญา
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ขออนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพจัดเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
คุณธงชัย-คุณพัชนี ฉันสุ ธรรม

บริษัท สมบูรณ์วัสดุก่อสร้าง จ�ำกัด

คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ-คุณกาญจนา เรืองจินดาพล.อ.ต.สมโภค-คุณสุ จิตรา หงสไกร

คุณวารชัช-คุณสุ เรขา-คุณวริทธิ-์ คุณปรียะดา วัชรบุญโชติ
คุณมนตรี-คุณสุ ภาภรณ์ อุชชิน และครอบครัว
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จ�ำกัด

ขออนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพสนับสนุนเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
คุณสิ ริรัตน์ เกียรติก้องไกล
คุณพัชรา อินธิกาย

บริษัท สุ วรรณวิเศษ จ�ำกัด
สวนกล้วยไม้ เอ ออร์คิด

คุณยุพดี กาญจนรังสี และกัลยาณมิตร

คุณทิพย์ประภา เชาว์โชคอานันท์ และครอบครัว
คุณภัสวลี นิติเกษตรสุ นทร-คุณอุมาพร น�้ำหอม

่ ี ให้สิ่งทีป
่ ระเสริฐ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในภาพทีต
่ นเกิด
ผู้ให้สิ่งทีเ่ ลิศ ให้สิ่งทีด
(พุทธ) องฺ.ปญฺจก. ๒๒-๕๖
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คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสื อเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา

วมบุญ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท
บริจาค 5,000-8,000 ร่บาท

คุณสันต์ หวังเจริญ

คุณศิรพิ ร ชิวค้า

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสื อเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
ร่วมบุญ ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท

บริจาค 2,000-2,500 บาท

คุณกุลรภัส อะเฮิรน์
คุณชุณห์-คุณรัตนา ผลพิรฬุ ห์
คุณพัทธมน บุญสิรพิ พิ ฒ
ั น์
คุณพูนศรี ยุวนากร
คุณภาวนา เขมะลิลติ
คุณมัสตาฟา ไวล์ด เบนฮาร์
คุณรัชนา กิตติบญ
ุ ญา

คุณลัคนา ทับมณี
คุณสุพจน์ มงคลวรผล
คุณสุมาลี ธุลรี ตั นารมย์
คุณสุวรรณดี สุขศรีบรู ณ์อำ� ไพ
คุณโสภาค เจริญสุข
คุณอธิณฐั พุทธิวนิช
บริษทั เอ จี แอล กรุป๊ จ�ำกัด

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสื อเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
ร่วมบุญ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท

บริจาค 1,000-1,500 บาท
คุณกฤตกา สมประกิจ
คุณกาญจนา เรืองจินดา
คุณกาญจนา-คุณสมชาย-คุณสุขมงคล
เลิศภิรมย์สขุ
คุณโกสีย บริสทุ ธิ์
คุณขวัญหทัย-คุณชั พล มงคลเจริญโชค
คุณจิตติมา ติบ๊ โท๊ะ
คุณจิรชั ญ์กาญจน์ สุขสุวรรณ์
คุณจิราพร-คุณอุทศิ -คุณณัฐนรีคุณณัฐนิชา เล้าทวีรงุ่ สวัสดิ์
คุณใจใส- คุณจิตแก้ว-

คุณนวัตชาญ เจริญพิวฒ
ั พงษ์
คุณเชาว์-คุณจิตรา สุทธินนั ท์
และครอบครัว
คุณชัยฤทธิ์ ชามพูนท
คุณชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล
คุณณธันวธู- คุณอภิชาต เจริญพิวฒ
ั พงษ์
คุณณรงค์ ธนารักษ์
คุณแตงอ่อน ชิวค้า
อุทศิ ให้กง๋ ช้อย-ยายแตงไทย ชิวค้า
หจก. ทองพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
คุณทัศนีย์ พิทกั ษ์สนุ ทร
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คุณทิพย์รตั น์ เด่นด�ำรงวิทย์
คุณธนะรัตน์ หงส์เจริญ
คุณธัชชัย-คุณนวรัตน์-คุณมุกชมพู
เกษมสุวรรณ
คุณธัญลักษณ์-คุณปวีณา วงศ์วทิ วัส
คุณธีระวัฒน์ มัน่ วงศ์
คุณนัฐพงษ์ พรวัฒนเวทย์
คุณนิรมล สุทธิบญ
ุ
คุณแน่งน้อย จามรมาน
คุณบรรลือ-คุณประมวล รุง่ ตระกูล
คุณบุญชัย วิวฒ
ั รางกูล
คุณบุญชัย ภักดีววิ ฒ
ั นกุล
คุณปัทมา พนมวัน ณ อยุธยา
คุณปาริชาติ บุนนาค
คุณปิตพิ งศ์ สุรเมธากุล
คุณพล-คุณธนิตา ณรงค์เดช
และครอบครัว
คุณพีรชัย เกิดสินธุ์
คุณมานพ งามเรืองพงศ์
คุณรัตนา จันทร์ศริ ิ
คุณวจี รามณรงค์
คุณวรรณี ลิมป์พฒ
ั นสิน
คุณวรัญญา โฆษิตกุลจร

คุณวลัยพันธ์ วงษ์พรม
รศ.วารินทร์ มาศกุล
คุณวิภาดา ชุณหโสภาค
คุณวิลาวัณย์ ริมสุขเจริญชัย
คุณวิลาสินี เกียรติอภิวฒ
ั น์
คุณวีรยุทธ-คุณภคินทร์คุณจันทร์ลดา นิรมานวิธโุ รจน์
คุณศิวพร-คุณอรรถพลคุณขวัญนภา ชิวค้า
คุณสภา วัจนะรัตน์
คุณสวัสดิ-์ คุณวารีวรรณ แสงสุรศักดิ์
คุณสุชญ
ั ญา ลิมป์กลุ วัฒนพร
คุณสุนารี ธรรมรุจกิ ลุ
คุณสุปรียา โชติกะพุกกณะ
คุณสุรภี ศิรสิ มั พันธ์
คุณหริณ กรศรี
คุณอัจฉรา ธรรมารัตน์
คุณอัญชุดา ช้างนิล
คุณอ�ำพร คุณวิทยไพศาล
อุทศิ ให้คณ
ุ แม่ตา๋ แซ่ล-ี้ คุณกอบสิฐ
พิสษิ ฐ์วรานนท์
คุณเอก-คุณระริน อนันตกูล
ดร.พูนภัทรา พูลผล		

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสื อเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
ร่วมบุญ ๖๐๐ - ๙๙๙ บาท

บริจาค 600-999 บาท
ด.ญ.ณัจฉรียา ไชยเชิดเกียรติ
คุณศิรกิ ลุ ช�ำนาญณรงค์ศกั ดิ์

คุณดรุณี เฉกแสงทองคุณฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน
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คุณทัศนีย์ ทยาเจตน์
คุณธันยนันท์ ภคสกุล
คุณบุญช่วย กิง่ จันทร์
พระจิรวัฒน์ อธิจติ โฺ ต

คุณภรณ์พมิ ล ชัยวงศ์โรจน์
คุณวิชยั สุขมุ วานิชกุล
คุณอัยรัตน์-คุณทวิพงษ์ พงษ์สงั ข์
คุณกัลยกร สุมนัสขจรกุล

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสื อเทศน์ปจ
ุ ฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
ร่วมบุญ ๕๐๐ - ๕๙๙ บาท

บริจาค 500-598 บาท
คุณกนกนุช ปฐมชุตนิ นั ท์
คุณกมล คงชัยศิริ และครอบครัว
คุณกรพินธุ์ สันตโยดม
คุณกษิรา ตันติยทราดล
คุณกัญญารส จารุสวุ รรณภูมิ
คุณกิง่ แก้ว ไทยธรรม
คุณกิตติพงศ์ วะระทรัพย์
คุณกิตติมา ลือเลิศบริการ
คุณกิตยาพร ใหญ่สว่าง
คุณเกศรินทร์ นารถติกร
และครอบครัว
คุณคณัสมน อุดมศักดิไ์ พบูลย์
คุณคมชัย กวินอัครฐิติ
คุณคุณอ�ำพร ยังอยู่
คุณคุณญ
ั ญา โคจรตระกูล
คุณจงรักษ์ วงศ์หาญเชาว์
คุณจริยา สุขสมบัติ
คุณจรูญวิทย์ นะพรรัมย์
คุณจอมศรี โคจรตระกูล
ครอบครัว จันทนาวิวฒ
ั น์
และครอบครัวใจบุญ

ครอบครัว จันทร์แช่มช้อย
และครอบครัว สัตยาศัย
คุณแม่จนั ทร์หอม นพธัญญะ
พร้อมลูกหลาน
คุณจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์
คุณจามรี จิตตานุภาพ
คุณจิตมณี เลิศวิชยั วรวิชย์
คุณจินตนา วนสุนทรี
คุณจินตวีร์ ศิรมิ งคลขจร
และครอบครัว
คุณจิราพร เปรมโยธิน
คุณจิราพร เลาหพัชรินทร์
คุณจิราวรรณ สุขวิทยากุล
ขออุทศิ ให้คณ
ุ เฉลิมศรี โสภณพละกุล
และคุณยูค่ มิ้ แซ่ตงั้
คุณชนานาถ-คุณพนัชกร จิตรมหาคุณ
คุณชนิดา ศุภนันทพงศ์
คุณชมัยพร เลิศสุวรรณโรจน์
คุณชลทิพย์ สงวนกิจวิบลู ย์
และครอบครัว
คุณชวลิต ประสงค์ผล
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คุณพ่อช�ำนาญ สีสะอาด
คุณชูเกียรติ จารุสมบัติ
คุณเชาว์-คุณการันชิดา-ด.ญ.กริณาด.ญ.นีร (มุกดาสนิท) เพ็ชร์ภกั ดี
คุณฎีกา-คุณกุลกมลภา-คุณรดามณี
รอดเกิด
ด.ช.ฐานน ชินรักษา
คุณฐานิตา จันทร์วฒ
ั รังกูล
คุณฐิตมิ า ภูน่ ภาประเสริฐ
คุณณรงค์ นิธปิ ญ
ั ญา
คุณณรงค์ชยั พราหมเสน่ห์
คุณณษภร วัฒนอนัน
คุณดวงกมล ทิตานุมตั ิ
คุณดวงขวัญ คูวณิชยวงศ์
ด.ช.ตันหยงม์ ไกรศรีวาณิช
คุณต่อชัยสุพน อนุรกั ษ์โสภน
คุณถิรวัสถ์ อตมวิรยิ ะกรณ์
คุณทวีศกั ดิ-์ คุณพัชรี สุขวิทยากุล
คุณทองใบ คุณารัตนอังกูร
คุณทิพาภรณ์ วงศ์ศริ ิ
คุณธนกฤต เกษมสุข
คุณธนพร อังเศวตรุง่ เรือง
คุณธนัญ สันตโยดม
และครอบครัว
คุณธนาภรณ์ เตชะสิรไิ พศาล
คุณธนาภา โชคธนาชัยกุล
คุณธนิต สุคนั ธรัตน์

คุณธัญยธรณ์ ภัสสรารุจนิ นั ท์
คุณธัญรัศม์ รัตน์วงศ์เวช
ครอบครัว ธันธนาพรชัย
คุณธารญา ปิลนั ธนดิลก
คุณนพภัสสร ศิลปอาชา
คุณนภดล สุรยิ วงศ์
คุณนรวีร์ พุม่ จันทน์
คุณนฤชล-คุณแม่สอาด ลิว่ เฉลิมวงศ์
และลูกทัง้ ๓
คุณนฤมล ธนสุวรรณเกษม
คุณนฤมล เวียงสารวิน
คุณนัฐวุฒิ แซ่ฉว่ั
และครอบครัว
คุณนันทพร แซ่ลมิ้
คุณนันทิยา แสงเปล่งปลัง่
คุณนาฏธิดา โสภณปัญญากุล
คุณนิภา วรพันธ์
คุณนิภาภัทร สิทธิพลู ทอง
คุณนิรมล เตชะศิรวิ รรณ
และครอบครัว
คุณนิรามัย วงศ์โคเมท
คุณบังอร มานัสสถิตย์
และครอบครัว
คุณบุญเติม พลกุล
ภญ.บุญยิม้ หวังเจริญ
คุณตาบุญส่ง วิวฒ
ั น์วทิ ยา
คุณบุปผา รัตนประทีป
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คุณบุรณินทร์ ธาราบุษปภาชน์
คุณเบญจวรรณ อ�ำตระกูล
คุณปกรกานท์-คุณพิมเกตุ ทองนิธสิ กุล
คุณปฏิพร อุย้ ตระกูล
และครอบครัว
คุณประไพ จันทมณีโชติ
คุณปรัชญา พึง่ เพาะปลูกด.ญ.กานต์ชนิต วิเสโส
ด.ช.ปรัตถกร สิงหวิบลู ย์
คุณปราวุธ กอบบุญ
คุณปริศนา โพธิคณ
ุ
คุณปรียา เพชรินทรารักษ์
คุณผัสพร ลดาวัลย์
คุณพรทิพย์ พรทิพย์ภาณิชกุล
และครอบครัว
คุณพรทิพย์ เอีย่ มชืน่
คุณพรทิพย์ ธรนิตยกุล
คุณพรทิพย์ ลีลาธนางกูร
คุณพรพิไล จารุวณิช
คุณพรรณพร ตันติสริ มิ งคล
คุณพักตร์พริง้ ธนาทวีวฒ
ั น์
คุณพัฒนี ศีตะจิตต์
คุณพัทยา ไตรจักร์วนิช
คุณพิชยั จันทร์วฒ
ั รังกูล
คุณพิชยั ลิม่ เจริญกิจ
คุณพิชยั พัฒน์ เด่นแดนไทย
คุณพิสทุ ธิ์ จันทร์วฒ
ั รังกูล

คุณพูลทรัพย์ พิศาลายน
คุณแม่เพิม่ อิม่ สบาย
คุณเพียงฤทัย สมพลาสิน
คุณไพบูลย์ เลิศจารุวงศ์
คุณไพลิน แสงสว่าง
คุณไพลิน จารุสมบัติ
คุณภรธารี อ�ำไพจิรกิจ
คุณภัทรพร พูลแพ
คุณภาพร ศิรสิ มุทร
คุณภาพิไล หาญมนัสเวทย์
คุณมณีนาฏ ธนาทวีวฒ
ั น์
คุณมณีรตั น์ เตชะภักดีวงศ์
คุณมยุรี เอือ้ ศิรวิ งศ์
คุณอามยุรี วิวฒ
ั น์วทิ ยา
คุณมาลี จันทร์วฒ
ั รังกูล
คุณเมธิณี คุม้ เผ่า
คุณยุพา สวภาพมงคล
คุณรติกานต์ มลิวลั ย์
บริษทั ร่วมเบิกบาน จ�ำกัด
คุณราตรี ภูมฐิ านนท์
คุณเรย์มอ่ น-คุณมารินทร์ โดแนลซัน่
คุณลักษณาวดี จารุสมบัติ
คุณลัดดา บุญถนอมวงศ์
คุณลัดดาวรรณ เลิศภูวงศ์
คุณวนิดา เลิศสุวานนท์
คุณวรรณดี ชุณหวุฒยิ านนท์
คุณวรรณา สุขศรีการ
เทศน์ปุจฉา - วิสัชนามิลินทปัญหา
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

028 02 2020

v.2.indd 211

211

28/2/2563 15:54:22

คุณวรรณี บุญกิตติพร
คุณวริษฐา พวงศรีเจริญ
ผศ.วัชระ วัชรากร
และครอบครัว
คุณวัฒนะ คงสมบัติ
คุณวันเพ็ญ ลีลาเวชบุตร
คุณวาริชา ติยะไพรัช
และครอบครัว
คุณวาริชา ติยะไพรัช
คุณวารินทร์ โบว์วงศ์ประเสริฐ
คุณวารุณี นายะสุนทรกุล
คุณวาสนา ซ้ายเกลีย้ ง
คุณวิชยั กิตติวฒ
ั นากูล
คุณวิภาดา กิตติโสภิดาดิษฐ์
คุณวิลาวัลย์ รวิวรารัตน์
คุณวิไลพร โพธิพ์ ฒ
ั นชัย
คุณวิศรากรณ์ พวงศรีเจริญ
คุณวิสทุ ธิ-์ คุณณัฐมานวี เตรียมวิทติ
คุณวีรชาติ วุฒวิ งศ์วฒ
ั นา
คุณวีรพงษ์ เทียมศรี
ร้านศรัยฉัตร ผ้าม่าน นครสวรรค์
คุณศศิธร พิบลู ชัยสิทธิ์
คุณศศิวณ
ี ์ อรรฆยเวที
คุณศันสนีย-์ คุณโชติกา ประทุมพันธ์
คุณศิรพิ งษ์ ล้อตระกูล
คุณศิรริ ตั น์ พ่วงทรัพย์
คุณศิรริ ตั น์ สูส่ ขุ

ด.ญ.ศุทธดา ไกรศรีวาณิช
คุณศุภชัย โกมลมรรค
คุณศุภมงคล ธนยศเจริญ
คุณศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ
คุณศุภางค์ ทิฐธิ รรมพิทกั ษ์
ห้างสงวนวิทยุ (2548)
คุณสปันนา วงศ์พานิช
คุณสมชาย กัลยาธุวานนท์
คุณสมนึก-คุณอาภรณ์ ปานม่วง
คุณสมพงษ์ (สมชาย) แก้วจัน่
คุณสมมน เตชวรรณสิทธิ์
คุณแม่สร้อย วิวฒ
ั น์วทิ ยา
คุณสวียา จารุสมบัติ
สามเณรใจเพชร
คุณสายทอง บุญคร�ำ้
คุณสิทธินา มันทรานนท์
คุณสิรดิ นัย ศิลปอาชา
คุณสุกญ
ั ญา ลีลาวีระชัย
คุณสุชาดา ภักดิจ์ รุง
คุณสุนนั ทา กิจการเจริญสิน-คุณสุพจน์คุณกัลย์สดุ า จรูญทรัพย์วฒ
ั นะ
คุณสุพชิ ญ์นนั ท์ จันทกิตกิ ลุ
คุณสุภารัตน์ วังจินดา
คุณสุมาลี วิไลเวทวิทยากร
คุณสุมาลี ธิตโิ อฬาร
คุณสุมาลี ยิง่ ยง
คุณเสาวนีย์ อิม่ ใจ
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คุณสุมาลี อรรจนียกุล-คุณพ่อเตีย๋ งฮี้
แซ่ลมิ้ และครอบครัว
รศ.ดร.โสภณ-ด.ช.ญาณาธร บุญลือผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว
คุณโสภิดา ยิง่ ชัชวาลชัย
และครอบครัว
คุณหมุยคัม้ แซ่ตงั้
คุณเหล่าใช้บว้ ย แซ่เล้า
คุณอนุเทพ วงศ์วาฤทธิ์
คุณอภิชยั คงชัยศิริ
คุณอรวรีย์ โคจรตระกูล

คุณอัญชลีวนั ท์ นิลสนธิ
คุณอาวีอร หอนพรัตน์
คุณอ�ำนาจ นิมากุล
คุณอ�ำภา อัศวภัทร์
คุณอิทธิโชติ สิราภาสกุล
อ.อิม่ บุญตาทิพย์ สุขใจปรับกรรม
และคณะ
คุณอุดมศิลป์ สุขวิทย์
คุณพ่อโฮม-คุณแม่พริง้ -พีส่ บุ รรณ์
อาชญาทา		

ปิดรับรายชือ่ บริจาคเมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
หากชื่อของท่านผิดพลาด / ตกหล่น กราบขออภัยเป็นอย่างสูง
ขออนุ โมทนาบุญ แด่ผู้ร่วมอนุ โมทนาทุกท่าน
ปัจจัยที่ท่านบริ จาค หากเหลือจากการพิมพ์หนั งสือครั้ งนี้
สมาคมฯ จะน� ำปัจจัยที่เหลือทั้งหมดเข้ากองทุนวิปส
ั สนากรรมฐานต่อไป

ร่ วมแบ่งปันธรรมะเป็นธรรมทาน
ติดตามข่าวธรรมะสาระ จากยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕
โทรสาร ๐๒ ๔๑๓ ๓๑๓๑
Line ID : @ybat

www.facebook.com/ybatpage
www.youtube.com/ybat1
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ปุ้ย แสงฉาย (ผู้แปล), พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ผู้ชําระ). มิลินทปัญหา ฉบับพร้อมด้วย
อรรถกถา ฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๒๘.
ธีรวัส บ�ำเพ็ญบุญบารมี. หลักธรรมในมิลินทปัญหา ศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
ตลอดจนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา. ธรรมศึกษาวิจัยมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. สืบค้นออนไลน์เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จาก
https://issuu.com/narongt/docs/milindas_questions
พระญาณวโรดม. มิลินทปัญหา ฉบับสรุปความ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท, ๒๕๔๒.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.
พิมพ์ครั้งที่ ๔๑. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๖๑.________. พจนานุกรม
พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครัง้ ที่ ๓๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษทั สหธรรมิก,
๒๕๓๘.
หอสมุดแห่งชาติ. มิลินทปัญหา ฉบับพิสดารของหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร:
ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๑. องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. วิชาการเทศนา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
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