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ค�ำน�ำ

          คั ม ภี ร ์ มิ ลิ น ทปั ญ หานี้ แ ต่ ง ขึ้ น โดยพระติ ป ิ ฏ กจุ ฬ าภั ย เถระเจ้ า
เป็ น ภาษาสันสกฤต ก่อนจะน�ำไปถ่ายทอดต่อยังเกาะลังกา และได้พระชาวสิงหล
น�ำไปแปลเป็นภาษาบาลี และฉบับบาลีทลี่ งั กาทวีปนีเ้ องทีไ่ ด้เป็นต้นฉบับแปล
ไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทั้งไทย พม่า รวมไปถึงประเทศทางยุโรปที่น�ำไป
แปลเป็นภาษาอังกฤษ
        มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวการถามตอบปัญหาระหว่าง
พระเจ้ามิลินท์ พระราชาผู้ครอง สาคลนคร เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของ
อินเดีย ในช่วงเวลาราว ๕๐๐ปี หลังพุทธปรินิพพาน กับพระนาคเสนเถระ
พระอรหันต์ผู้แตกฉานในธรรมวินัย ในบรรดาค�ำถามมากกว่า ๒๐๐ ค�ำถาม
นี้ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาธรรมพื้นๆ ไปถึงเรื่องทางธรรมวินัย หรือกระทั่ง
ปัญหาลึกซึง้ ในทางอภิธรรม รวมถึงค�ำถามที่ใช้แก้ความสงสัยที่อาจเกิดขึ้น
กับเหล่าเดียรถีร์และพุทธศาสนิกชนในภายหน้าอีกด้วย
       มิ ลิ น ทปั ญ หาฉบั บ ภาษาไทย เดิ ม บั น ทึ ก อยู ่ ใ นใบลาน ๓๑ ผู ก
สันนิษฐานว่าแปลในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
แห่งรัตนโกสินทร์ สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
         เนือ้ หาของมิลนิ ทปัญหามีบทความในสาระปัญหามากมาย แต่หนังสือเล่ม
นี้หยิบมาแสดงเป็นบางบท บางตอนพอเป็นสังเขป เพื่อให้พระสงฆ์เลือกมา
ปุจฉา-วิสัชนาปัญหากัน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ปัญหาว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ และเมณฑกปัญหา เพื่อใช้ประกอบการฟังเทศน์มิลินทปัญหาทีส่ มาคมจัดขึน้ เท่านัน้ เป็นปัญหาต่างๆ ทีย่ งั สงสัยกันมาตัง้ แต่พทุ ธกาล
จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ความสมบูรณ์ในอรรถแห่งมิลนิ ทปัญหาควรหาฉบับสมบูรณ์
อ่าน เพื่อประดับความรู้อันจะเป็นประโยชน์และเข้าถึงพระสัทธรรมค�ำสอน
อย่างแท้จริง
           ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา
บุญแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ครั้งนี้
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ถามเรื่องอานิสงส์แห่งบิณฑบาตทั้ง ๒ คราว
พุทธปูชานุญญาตปัญหา
ถามเรื่องทรงอนุญาตพุทธบูชา
ภควโตปาทปติตปัญหา
ถามเรื่องสะเก็ดศิลาถูกพระบาท

๑๒๐
๑๒๕
๑๓๔
๑๔๑
๑๔๓
๑๔๕
๑๕๐
๑๕๔
๑๕๗

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หน้า
โภชนกถาปัญหา
ถามเรื่องการถวายโภชนาหาร
อัปโปสสุกกปัญหา
ถามเรื่องทรงขวนขวายน้อยในการแสดงธรรม
คิหิปัพพัชชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา
ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต
หีนายาวัตตนปัญหา
         ถามเรื่องพระสึก
ยักขานังมรณภาวปัญหา
ถามถึงความตายแห่งยักษ์
เวสสันตรปัญหา
ถามถึงเรื่องทานของพระเวสสันดร
เปตานังอุทิสสผลปัญหา
ว่าด้วยการทําบุญให้ผู้ตาย
กุสลากุสลาพลวาพลวปัญหา
ว่าด้วยกําลังแห่งกุศล อกุศล
สุปินปัญหา  
ว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝัน
ปัจฉิมบบท
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๑๖๐
๑๖๔
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๖
๑๗๗
๑๘๙
๑๙๑
๑๙๖
๒๐๑
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คํานมัสการพระรัตนตรัย
ของพระติปฎ
ิ กจุฬาภัยเถระ

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

หิตา ยัสสะ มเหสิโน
วันเท โลกัคคะนายะกัง ฯ
เยนะ นียันติ โลกะโต
สัมมาสัมพุทธะปูชิตัง ฯ
ฐิโต มัคคะผะเลสุ โย
ปุญญะเขตตะมะนุตตะรังฯ
อิติ ยัง ระตะนัตตะยัง
หุตตะวาหันตัสสะ เตชะสาฯ
ปุจฉาพะยากะระณะสัชชิตงั
ตัง สุขายะ ภะวัสสะตีติฯ

พระติปิฎกจุฬาภัยเถรเจ้าได้ตั้งปณามคาถา  ค�ำนอบน้อม
พระรัตนตรัยไว้ในต้นคัมภีร์มิลินทปัญหานี้ว่า
“พระจริยาอันเป็นประโยชน์แก่โลกทัง้ ปวงของพระสัพพัญญู
พุทธเจ้า ผูแ้ สวงหาคุณธรรมอันใหญ่พระองค์ใดมีอยู่ ข้าพเจ้าขอกราบ
ไหว้สมเด็จพระบรมครูพระองค์นนั้ ซึง่ เป็นผูม้ อี านุภาพอันเป็นอจินไตย
ผู้เป็นนายกอันเลิศของโลก สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์
พระองค์ใด เป็นผูป้ ระกอบด้วยวิชชาจรณะ นาํ หมูส่ ตั ว์ออกจากโลก
ด้วยธรรมะอันใด
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ธรรมะอันนั้น ซึ่งเป็นธรรมะอันสูงสุด
เป็นธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชา พระอริยสงฆ์ใด
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ มีศีลคุณเป็นต้น เป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรค ๔ ผล ๔
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์นั้น ผู้เป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลก
บุญอันใดที่ข้าพเจ้าทําให้เกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมพระ
รัตนตรัยอย่างนี้ ด้วยเดชแห่งบุญอันนั้น จงให้อันตรายหายไปจาก
ข้าพเจ้าในที่ทั้งปวง จงให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากอันตราย มิลินทปกรณ์ คือคัมภีร์มิลินท์อันใด ที่ประกอบด้วยปุจฉาพยากรณ์มีอยู่
ขอท่านทั้งหลายจงฟังปัญหาทั้งหลายอันละเอียดลึกซึ้ง ที่มีอยู่ใน
คัมภีร์มิลินทปัญหานั้น เพราะการฟังมิลินทปัญหานั้น จักทําให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้”
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พุทธพยากรณ์ในวันปรินิพพาน

ครัง้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับเหล่าพระภิกษุสงฆ์เป็น
อันมาก เสด็จไปทีเ่ มืองกุสนิ ารา ในเวลาทีจ่ ะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน
เมือ่ สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าจะท�ำให้เกิดความสลดใจแก่สรรพสัตว์
ทัง้ หลาย  ด้วยธรรมมีอนิจจธรรมเป็นต้น และเมือ่ จะทรงแสดงอาการ
จะเสด็จนิพพานด้วยนิพพานธาตุ จึงได้บรรทมบนบัลลังก์ หันพระ
เศียรไปทางทิศอุดร ในระหว่างนางรังทัง้ คู่ อันมีอยูใ่ นพระราชอุทยาน
ของพวกมัลลกษัตริย์ แห่งเมืองกุสินารา จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ภิกษุทง้ั หลาย...เราขอเตือนเธอทัง้ หลายให้รวู้ า่ สังขารทัง้ ปวง
มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงทํากิจทัง้ ปวง ด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด ธรรมวินยั อันใด..เราบัญญัตไิ ว้แล้ว เมือ่ เราล่วงลับไป
แล้ว ธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูของพวกเธอ
เมือ่ เราปรินพิ พานแล้ว พระมหากัสสปะ จะระลึกถึงถ้อยคาํ ที่
ไม่ดขี องสุภทั ทภิกขุ ผูบ้ วชเมือ่ แก่ แล้วจะกระทําสังคายนา เพือ่ รักษา
พระพุทธวจนะไว้มิให้คลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้องด้วยดี
ต่อนั้นไปอีก ๑๐๐ ปี พระยสกากัณฑกบุตร ผู้จะย�ำ่ ยีซึ่งถ้อย
คําของพวกภิกษุวัชชีบุตร จะได้กระทําสังคายนาครั้งที่ ๒
ต่อไปอีกได้ ๒๑๘ ปี พระโมคคลีบุตรติสสเถระ ผู้จะลบล้าง
ลัทธิของพวกเดียรถีย์ภายนอก จักได้กระทําสังคายนาครั้งที่ ๓
ต่อมาภายหลัง พระมหินทเถระจะไปประดิษฐานศาสนาของ
เราลงไว้ที่ตามพปัณณิทวีป (ลังกา)
ต่อจากเราปรินิพพานไปล่วงได้ ๕๐๐ ปี จักมีพระราชา
องค์หนึ่งชื่อว่า มิลินท์ ผู้ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ดีแล้ว จะทําให้เกิด
ปัญหาอันละเอียดขึ้นด้วยอานุภาพปัญญาของตน จะย�่ำยีเสียซึ่ง
สมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยปัญหาอันละเอียดจะมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อ
ว่า นาคเสน ไปทําลายถ้อยคําของมิลินทราชา ทําให้มิลินทราชาเกิด
ความร่าเริงยินดีด้วยอุปมาเป็นเอนก จะทําศาสนาของเราให้หมด
เสี้ยนหนามหลักตอ จะทําศาสนาของเราให้ตั้งอยู่ตลอด ๕๐๐๐ ปี...”
ดังนี้
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เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดเกิดในตระกูลในเวลาล่วง
ได้ ๕๐๐ ปี จากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนั้น ผู้นั้นจักได้ชื่อว่า
“มิลินทราชา” เสวยราชย์อยู่ใน “สาคลนคร” อันเป็นเมืองอุดม
“มิลนิ ทราชา” นัน้ จักได้ถามปัญหาต่อ “พระนาคเสน” มีอปุ มา
เหมือนกับน�้ำในแม่น�้ำคงคาไหลไปสู่มหาสมุทรสาคร ฉะนั้น
มิลนิ ทราชา คือ คือพระเจ้ามิลนิ ท์นนั้ เป็นผูม้ ถี อ้ ยคําอันวิจติ ร
ได้เสด็จไปหาพระนาคเสนในเวลาราตรี มีคบเพลิงจุดสว่างไสว แล้ว
ถามปัญหาล้วนแต่ละเอียดลึกซึง้ ประกอบด้วยฐานะ อฐานะเป็นอัน
มาก การปุจฉาวิสัชนา ล้วนประกอบด้วยอรรถอันลึกซึ้ง ล้วน
แต่หยั่งลงถึงใจ ล้วนแต่เพราะหู ล้วนแต่ไม่เคยมี ล้วนแต่ท�ำให้เกิด
ขนชูชัน การปุจฉาของพระนาคเสน  ล้วนแต่หยั่งลงในนัยแห่งธรรม
อันลึกซึ้งมีเนื้อความสว่างไสว  ประกอบไปด้วยอุปมานานาประการ
ขอท่านทั้งหลายจงตั้งไว้ซึ่งญาณ ท�ำใจให้เบิกบานยินดี ฟัง
ปัญหาอันละเอียดในคัมภีรม์ ลิ นิ ท์นนั้ เถิด จะเกิดประโยชน์สขุ แก่ทา่ น
ทั้งหลายตลอดกาลนาน ดังนี้

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พระนครของพระเจ้ามิลินท์

มีคําเล่าลือปรากฏมาว่า เมืองสาคลนคร ของชาวโยนก เป็น
เมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์ อุทยานอันมีสระน�้ำสวน
ดอกไม้ผลไม้ ตกแต่งไว้อย่างดี มีหมู่นกมากมายอาศัยอยู่
ป้อมปราการก็แข็งแรงปราศจากข้าศึกมารบกวน ถนนหนทาง
ภายในพระนคร เกลื่อนกล่นไปด้วยช้างม้ารถอันคล่องแคล่ว อีกทั้ง
หมู่สตรีล้วนมีรูปร่างสวยงาม ต่างเที่ยวสัญจรไปมา ทั้งเป็นที่พักพา
อาศัยของสมณพราหมณ์ พ่อค้า สามัญชนต่างๆ
เมืองสาคลนครนัน้ สมบูรณ์ดว้ ยผ้า แก้วแหวนเงินทอง ยุง้ ฉาง
ของกินของใช้ มีตลาดร้านค้าเป็นที่ไปมาแห่งพ่อค้า ข้างนอกเมืองก็
บริบูรณ์ด้วยพืชข้าวกล้า อุปมาเหมือนข้าวกล้าในอุตตรกุรุทวีป หรือ
ไม่กเ็ ปรียบเหมือนกับ “อารกมัณฑาอุทยาน” อันสถิตอยูใ่ นสวรรค์ชนั้
จาตุมหาราช ฉะนั้น
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บุพพกรรมของบุคคลทั้งสอง

บุพพกรรมของ พระเจ้ามิลินท์ และพระนาคเสน กล่าวคือ
เมื่อครั้งศาสนาของ สมเด็จพระพุทธกัสสปโน้นมีพระราชา พระองค์
หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้าวิชิตาวี เสวยราชย์อยู่ในสาคลนคร
ราชธานี พระองค์ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ สร้างมหา
วิหารลงไว้ที่ริมแม่น้�ำคงคา ถวายพระเถระทั้งหลายที่ทรงคุณธรรม
ต่างๆ กัน มีทรงพระไตรปิฎก เป็นต้น ทั้งทรงบํารุงด้วยปัจจัย ๔
เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นพระอินทร์
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยอานิสงส์นั้น และมหาวิหารที่ท้าวเธอทรง
สร้างไว้ ถึงพระองค์สนิ้ พระชนม์ไปแล้วก็ดี ก็มพี ระภิกษุอาศัยอยูเ่ ป็น
อันมาก ในพระภิกษุสงฆ์เหล่านัน้ พระภิกษุทงั้ หลายผูส้ มบูรณ์ดว้ ยข้อ
วัตรเป็นอันดี เช้าขึ้นก็ได้ถือเอาไม้กวาดด้ามยาวแล้วนึกถึงพระพุทธ
คุณ แล้วจึงพากันกวาดบริเวณพระเจดีย์ กวาดเอาหยากเยื่อไปรวม
เป็นกองไว้ มีพระภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลองค์หนึ่ง เรียกสามเณรองค์
หนึ่งว่า “...จงมานี่สามเณรจงหอบเอาหยากเยื่อไปเททิ้งเสีย...”
สามเณรนั้นก็เฉยอยู่ เหมือนไม่ได้ยิน พระภิกษุองค์นั้นเรียก
สามเณรองค์นั้นถึง ๓ ครั้ง เห็นสามเณรนั่งนิ่งเฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยิน
ก็คิดว่า สามเณรองค์นี้หัวดื้อ จึงไปตีด้วยด้ามไม้กวาด สามเณรก็
ร้องไห้ดว้ ยความเจ็บปวด แล้วหอบเอาหยากเยือ่ ไปทิง้ ด้วยความกลัว
เมื่อหอบเอาหยากเยื่อไปทิ้งนั้นได้ปรารถนาว่า  “ด้วยผลบุญที่เรา
หอบหยากเยื่อมาทิ้งนี้หากเรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใด เราจะเกิดใน
ภพใดๆ ก็ตาม ขอให้เรามีเดชเหมือนกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวัน
ฉะนั้นเถิด... ”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สามเณรตั้งความปรารถนาดังนี้แล้ว ก็เดินไปอาบน�้ำที่แม่น�้ำ
คงคา ดําผุดดําว่ายเล่นตามสบายใจ เมือ่ สบายใจแล้วก็ได้เห็นละลอก
คลื่นในแม่น�้ำนี้มากมายนักหนา ก็ยินดีปรีดาจะใคร่มีปัญญาเฉลียว
ฉลาดไม่รู้สุดรู้สิ้น ดุจลูกคลื่นในแม่น�้ำนั้นและได้คิดว่าอาจารย์ได้ใช้
ให้เราหอบเอาหยากเยื่อมาทิ้งนี้ ไม่ใช่เป็นกรรมของเรา ทั้งไม่ใช่เป็น
กรรมของอาจารย์ แต่เป็นการอนุเคราะห์เราให้ได้บญ
ุ เท่านัน้ ครัน้ คิด
ดังนี้แล้วจึงปรารถนาขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ ว่า
“ข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใด ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดใน
ชาติใดๆ ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนกับลูกคลื่นใน
แม่น�้ำคงคานี้เถิด”
ส่วนพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์นั้น เมื่อเอาไม้กวาดไปเก็บไว้ที่
โรงเก็บไม้กวาดแล้ว ก็ลงไปที่ท่าน�ำ้ คงคาเพื่อจะอาบน�้ำก็ได้ยินเสียง
สามเณรตั้งความปรารถนา จึงคิดว่าความปรารถนาของสามเณรนี้
เป็นความปรารถนาใหญ่ จะสําเร็จได้เพราะอาศัยพระพุทธคุณ คิด
ดังนี้แล้ว จึงหัวเราะขึ้นด้วยความดีใจว่า สามเณรนี้ถึงเป็นผู้ท่ีเราใช้
ก็ยังปรารถนาอย่างนี้ ความปรารถนาของสามเณรนี้ จักสําเร็จเป็น
แน่แท้ คิดดังนี้แล้ว จึงตั้งความปรารถนาว่า
“ข้าพเจ้ายังไม่สาํ เร็จนิพพานตราบใด ขอให้ขา้ พเจ้ามีปญ
ั ญา
หาทีส่ ดุ มิได้ เหมือนกับฝัง่ แม่นำ�้ คงคานี้ ให้เป็นผูส้ ามารถแก้ไขปัญหา
ปฏิภาณทั้งปวง ที่สามเณรไต่ถามได้สิ้น ให้สามารถชี้แจงเหตุผล
ต้นปลายได้เหมือนกับบุรุษที่ม้วนกลุ่มด้ายสางด้ายอันยุ่ง ให้รู้ได้ว่า
ข้างต้นข้างปลายฉะนั้น ด้วยอํานาจบุญที่ข้าพเจ้าได้กวาดวัด และใช้
สามเณรให้นําหยากเยื่อมาเททิ้งนี้เถิด”
18
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เมื่อบุคคลทั้งสองนั้น ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
เทพยดาและมนุษย์ ก็ล่วงมาถึง ๑ พุทธันดร พระพุทธเจ้าของเรา
ทั้งหลาย ผู้เป็นที่พึ่งของโลกได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ความเกิดขึ้นแห่ง
พระเถระทัง้ หลายมี พระโมคคลีบตุ รติสสเถระและพระอุปคุตตเถระ
เป็นต้น จักปรากฏฉันใด ความเกิดขึ้นแห่งบุคคลทั้งสองนั้น ก็จะ
ปรากฏฉันนั้น เมื่อเราปรินิพพานล่วงไปได้ ๕๐๐ ปีแล้ว บุคคลทั้ง
สองนั้นจักเกิดขึ้น ธรรมวินัยอันใด อันเป็นของสุขุมที่เราได้แสดงไว้
ธรรมวินัยอันนั้น บุคคลทั้งสองนั้นจักแก้ไขให้หมดฟั่นเฝือ ด้วยการ
ไต่ถามปัญหากันดังนี้
ต่ อ มาสามเณรนั้ น ก็ ไ ด้ ม าเกิ ด เป็ น พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ ใน
สาคลนคร อันมีในชมพูทวีป พระเจ้ามิลินท์นั้นเป็นบัณฑิตเป็น ผู้
ฉลาดมีความคิดดี สามารถรูเ้ หตุการณ์อนั เป็น อดีต อนาคต ปัจจุบนั
ได้ เป็น ผู้ใคร่ครวญในเหตุการณ์ถี่ถ้วนทุกประการ เป็น ผู้ได้ศึกษา
ศาสตร์ต่างๆ ไว้เป็นอันมากถึง ๑๘ ศาสตร์ด้วยกัน รวมเป็น ๑๙ กับ
ทั้งพุทธศาสตร์
พระเจ้ามิลินท์นั้น มีถ้อยคําหาผู้ต่อสู้ได้ยาก ปรากฏยิ่ง
กว่าพวกเดียรถีย์ท้ังปวงไม่มีใครเสมอเหมือนในทางสติปัญญา ทั้ง
ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ คือ
๑. มีเรี่ยวแรงมาก
๒. มีปัญญามาก
๓. มีพระราชทรัพย์มาก
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อยู่มาคราวหนึ่ง พระเจ้ามิลินท์ได้เสด็จออกจากพระนคร
ด้ ว ยพลนิ ก รเป็ น อั น มาก หยุ ด พั ก นอกพระนครแล้ ว ตรั ส แก่
พวกอํ า มาตย์ว่า “เวลายังเหลืออยู่มาก เราจะทําอะไรดี เราจะกลับ
เข้าเมืองก็ยงั วันอยู่ สมณพราหมณ์เจ้าหมู่ เจ้าคณะ คณาจารย์ทยี่ นื ยัน
ว่า เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูใ้ ดหนออาจสนทนากับเราได้
อาจตัดความสงสัยของเราได้” เมือ่ ตรัสอย่างนี้ พวกโยนกข้าหลวงทัง้
๕๐๐ ก็กราบทูลขึน้ ว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า บัณฑิตทีจ่ ะพอสนทนากับ
พระองค์ได้นนั้ มีอยู่ คือครูทั้ง ๖ อันได้แก่ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล
นิคัณฐนาฏบุตร  สญชัยเวฬัฏฐบุตร อชิตเกสกัมพล  ปกุ ท ธกั จ จ า ย น ะ พระเจ้าข้า
ครูทั้ง ๖ นั้น เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ มีชื่อเสียง
ปรากฏ มียศบริวารมีผู้คนนับถือมาก ขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไป
ไต่ถามปัญหา ต่อคณาจารย์เหล่านั้นเถิดคณาจารย์เหล่านั้นจะตัด
ความสงสัยของพระองค์ได้ พระเจ้าข้า”
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาครู ท้ ัง ๖

ลําดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ก็ห้อมล้อมด้วยข้าหลวงโยนกทั้ง
๕๐๐ ขึ้น ทรงราชรถเสด็จไปหาปูรณกัสสป ทรงปราศรัยแล้วประทับ
นั่งลงตรัสถามว่า
“ท่านกัสสป...อะไรรักษาโลกไว้ ? ”
ปูรณกัสสปตอบว่า “ขอถวายพระพรแผ่นดินรักษโลกไว้ ”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสว่า
“ถ้าแผ่นดินรักษาโลกไว้ เหตุไรผู้ทําบาปจึงล่วงเลย
แผ่นดินลงไปถึงอเวจีนรกล่ะ? ”
เมื่อตรัสอย่างนี้ ปูรณกัสสปก็ไม่อาจโต้ตอบได้ ได้แต่นั่งนิ่ง
กลืนน�้ำลายอยู่เท่านั้น
ล� ำ ดั บ นั้ น พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ จึ ง ทรงดํ า ริ ว ่ า ชมพู ท วี ป
ว่างเปล่าเสียแล้ว ชมพูทวีปไม่มีประชน์เสียแล้ว เพราะไม่มี
สมณพราหมณ์เจ้า หมู่เจ้าคณะ คณาจารย์ ผู้อวดอ้างตนว่าเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จะสามารถตัดความสงสัยของเราได้ ทรงดําริอย่าง
นี้แล้ว จึงเสด็จไปหา มักขลิโคสาล ตรัสถามว่า “ผลแห่งกรรมดีกรรม
ชั่วมีอยู่หรือ?”
มักขลิโคสาลตอบว่า “ขอถวายพระพร ไม่มี..คือพวกใดเคย
เป็นกษัตริย์ หรือพราหมณ์ เวศย์ ศูทร จัณฑาล คนเทหยากเยือ่ อยูใ่ น
โลกนี้ เวลาไปถึงโลกหน้าก็จะเกิดเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ เวศย์ ศูทร
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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จัณฑาล คนเทหยากเยื่ออีก การทําบุญไม่มีประโยชน์อะไร”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสอีกว่า
“ถ้าอย่างนั้น พวกใดที่มีมือด้วนเท้าด้วนในโลกนี้ พวกนั้นไป
เกิดในโลกหน้า ก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกน่ะซี”
มักขลิโคสาลตอบว่า “อย่างนัน้ มหาบพิตร คือผูใ้ ดได้รบั โทษ
ถูกตัดมือเท้าในโลกนี้ เวลาผู้นั้นไปเกิดในโลกหน้า ก็จะถูกตัดมือตัด
เท้าอีก”
พระเจ้ามิลินทร์ตรัสว่า “โยมไม่เชื่อ”
มักขลิโคสาลก็นิ่ง
         พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสต่อไปว่า
“นีแ่ น่ะ มักขลิโคสาล ข้าพเจ้าถามท่านว่าผลแห่งกรรมดีกรรม
ชัว่ มีอยูห่ รือ ท่านก็แก้เสียอย่างนี้ ท่านเป็นคนโง่เขลา  พวกใดทาํ กรรม
ที่จะให้เกิดไว้อย่างใดๆ พวกนั้นก็ต้องไปเกิดด้วยกรรมอย่างนั้นๆ”
ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว จึงตรัสแก่พวกอํามาตย์ขึ้นว่า
“นี่แน่ะ ท่านทั้งหลาย เวลานี้ก็ค�่ำแล้วเราจะไปหาสมณ
พราหมณ์ เจ้าหมู่ เจ้าคณะ คณาจารย์ใดๆ อีก ผู้ใดจะอาจสนทนา
กับเราได้ อาจตัดความสงสัยของเราได้”
ตรัสอย่างนี้หลายหน แต่พวกอํามาตย์ก็พากันนิ่งอยู่ ไม่รู้
ว่าจะกราบทูลอย่างไร ท้าวเธอก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนคร ต่อนั้น
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ไปพระองค์ก็ได้ไปเที่ยวไต่ถามสมณพราหมณ์ เจ้าหมู่ เจ้าคณะ
คณาจารย์ ในที่นั้นๆ ไม่เลือกหน้า
พวกใดแก้ปัญหาของท้าวเธอไม่ได้พวกนั้นก็หนี ไปพวกที่
ไม่หนีก็สู้ทนนิ่งอยู่ แต่โดยมากได้พากันหนีไปสู่ป่าหิมพานต์ เมือง
สาคลนครจึงเป็นเหมือนกับว่างจากสมณพราหมณ์อยู่ถึง ๑๒ ปี
พระอรหันต์ข้น
ึ ไปเชิญมหาเสนะเทพบุตร

ก็ในคราวนั้น มีพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ อาศัยอยู่ที่ถ�้ำรักขิตเลณะ ในภูเขาหิมพานต์ ได้ทราบประวัติการณ์ของพระเจ้ามิลินท์
แล้ว จึงได้ขึ้นไปประชุมกันที่ยอดภูเขายุคันธร ถามกันขึ้นว่า “มีพระ
ภิกษุองค์ใด สามารถโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ ตัดความสงสัยของ
พระองค์ได้”
ถามกันอย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง พระอรหันต์ทั้ง ๑๐๐ โกฏิก็นิ่งอยู่
ลําดับนั้น พระอัสสคุตตะผู้เป็นหัวหน้า จึงกล่าวขึ้นว่า “ดู
ก่อนท่านทั้งหลาย มหาเสนะเทพบุตรที่อยู่ในเกตุมดีวิมาน ทางด้าน
ตะวันออกแห่งเวชยันตวิมานของพระอินทร์มีอยู่ มหาเสนะเทพบุตร
นั้นแหละ อาจโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ได้อาจตัดความสงสัยของ
พระองค์ได้”
พระอรหันต์ทั้ง ๑๐๐ โกฏิ จึงได้พร้อมกันขึ้นไปหา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พระอินทร์ที่ดาวดึงสวรรค์
พระอินทร์จึงเสด็จออกมาต้อนรับกราบไหว้แล้วถามว่า
“ข้าแต่ท่านทั้งหลาย มีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นอันมาก โยมนี้
เป็นเหมือนกับคนวัดสําหรับรับใช้ พระภิกษุสงฆ์จะให้โยมทําอะไร
ขอได้โปรดบอกมา”
พระอัสสคุตต์จึงถวายพระพรว่า “เวลานี้มหาราชาองค์หนึ่ง
ทรงพระนามว่ามิลินท์ อยู่ในชมพูทวีป เป็นผู้ได้เรียนศาสตร์ต่างๆ
ไว้เป็นอันมาก ฉลาดเจรจาไม่มใี ครสูไ้ ด้ ได้เทีย่ วเบียดเบียนพระภิกษุ
สงฆ์ ด้วยการถามปัญหาตามลัทธิเดียรถีย์ ขอถวายพระพร”
พระอินทร์จึงตรัสว่า
“อ้อ...พระราชาองค์นนั้ ได้จตุ ไิ ปจากดาวดึงส์นเี้ อง”
“อย่างนั้นหรือ..มหาราช?”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่จะโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ได้
นั้น มีแต่มหาเสนเทพบุตรเท่านั้น โยมจะไปอ้อนวนเขาให้ลงไปเกิด
ในมนุษย์โลก”
ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ก็พาพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปที่เกตุมดี
วิมาน ทรงเข้าไปสวมกอดมหาเสนะเทพบุตรแล้วจึงตรัสขึ้นว่า “นี่
แน่ะมหาเสนะผู้หาทุกข์มิได้ บัดนี้พระภิกษุสงฆ์ขอให้เจ้าลงไปเกิด
ในมนุษยโลก”
มหาเสนะเทพบุตรจึงกราบทูลว่า
24
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“ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์ไม่ตอ้ งการลงไปเกิดในมนุษยโลก เพราะมนุษยโลกเดือดร้อนด้วยการงานมาก ข้าพระองค์จะขึ้น
ไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงๆ ต่อขึ้นไป แล้วจะเข้านิพพานจากเทวโลก
ชั้นสูงนั้น พระเจ้าข้า”
พระอัสสคุตตเถระจึงกล่าวขึ้นว่า
“นี่แน่ะ ท่านผู้หาทุกข์มิได้ พวกเราได้พิจารณาดูตลอด
มนุษยโลกเทวโลกแล้วไม่เห็นมีผอู้ นื่ นอกจากท่าน ทีจ่ ะสามารถทําลาย
ถ้อยคําของพระเจ้ามิลินท์ได้ สามารถเชิดชูพุทธศาสนาไว้ได้ พระ
ภิกษุสงฆ์จึงได้ขึ้นมาอ้อนวอนท่าน ขอท่านจงลงไปเกิดในมนุษยโลก
ยกย่องพระพุทธศาสนาไว้เถิด”
เมือ่ พระภิกษุสงฆ์ออ้ นวอนอย่างนีแ้ ล้ว มหาเสนะเทพบุตรจึง
กราบทูลพระอินทร์ว่า
“ถ้าอย่างนั้น ข้าพระองค์ก็จักลงไปเกิดในมนุษยโลก ขอ
พระองค์จงประทานพรแก่ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ทําลายล้าง
ถ้อยคาํ ของพระเจ้ามิลนิ ท์ได้ สามารถเชิดชูพระพุทธศาสนาไว้ได้เถิด
พระเจ้าข้า”
กราบทูลดังนี้แล้วก็ร่าเริงดีใจ มีใจฟูขึ้นถวายปฏิญญาแก่
พระภิกษุสงฆ์ว่า ข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในมนุษยโลก  แล้วก็รับพรจาก
พระอินทร์
ลํ า ดั บ นั้ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ก็ ถ วายพระพรลา กลั บ ลงมาสู ่
ถ�ำ้ รักขิตเลณะ ในภูเขาหิมพานต์อีก
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พระอรหันต์มอบให้พระโรหนเถรเจ้าเป็นธุระ
่ ให้บรรพชา
ทรมานนาคเสนกุมารเพือ

ล�ำดับนัน้ พระอัสสคุตตเถรเจ้า จึงถามพระภิกษุสงฆ์
เหล่านั้นว่า
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ภิกษุที่ไม่ได้มาในที่ประชุม
สงฆ์นี้มีอยู่หรือ?”
มีพระภิกษุองค์หนึ่งตอบว่า “มีอยู่ขอรับ คือพระโรหนเถระ
ท่านไปเข้านิโรธสมาบัติ อยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ได้ ๗ วันแล้ว  พวกเรา
ควรจะใช้ทูตไปหา”
พอดีในขณะนัน้ พระโรหนเถระ ก็ออกจากนิโรธสมาบัติ นึกรู้
ความประสงค์พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฎิ ว่าต้องการเรา จึงได้หายวับจาก
ภูเขาหิมพานต์ มาปรากฏทีถ่ ำ�้ รักขิตเลณะ ต่อหน้าพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ
ครั้งนั้นพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิจึงกล่าวขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะ ท่านโรหนะ เมือ่ พระศาสนากาํ ลังถูกกระทบกระเทือน
เหตุไรท่านจึงไม่รู้จักช่วยเหลือไม่เหลียวแลกิจเหมือนสงฆ์?”
พระโรหนะจึงตอบว่า “เป็นเพราะข้าพเจ้ามิได้มนสิการไว้”
พระสงฆ์จงึ บอกว่า “ถ้าอย่างนัน้ พวกเราจะลงทัณฑกรรมท่าน
เพราะเหตุที่ท่านไม่ได้มนสิการ”
พระโรหนะจึงถามอีกว่า “จะลงทัณฑกรรมข้าพเจ้าอย่างไร?”
26
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พระสงฆ์ตอบว่า “นีแ่ น่ะ ท่านโรหนะ มีบา้ นพราหมณ์ตำ� บลหนึง่ ชือ่ ว่า
กชังคละ อยูข่ า้ งป่าหิมพานต์ มีพราหมณ์ผหู้ นึง่ ชือ่ ว่าโสนุตระ อยูใ่ นบ้าน
นัน้ เขามีบตุ รชือ่ ว่านาคเสนกุมาร ท่านจงพยายามไปบิณบาตทีต่ ระกูล
นัน้ ให้ตลอด ๗ ปี กับ ๑๐ เดือน  น�ำเอานาคเสนกุมารออกบรรพชาให้
ได้ เมือ่ นาคเสนกุมารได้บรรพชาแล้ว ท่านจึงจะพ้นจากทัณฑณกรรม”
มหาเสนะเทพบุตรจุตจ
ิ ากเทวโลก

       ฝ่ายมหาเสนะเทพบุตร ก็ได้จุติจากเทวโลกลงมาถือกําเนิด
ในครรภ์ของนางพราหมณี ในขณะนัน้ ก็มอี ศั จรรย์ ๓ ประการปรากฏ
ขึ้น คือ บรรดาอาวุธทั้งหลายได้ลุกเป็นเปลวไฟ ๑ ฝนตกใหญ่นอก
ฤดูกาล ๑ เมฆใหญ่ตั้งขึ้น ๑
      ลําดับนั้น พระโรหนเถรเจ้าก็ไปเที่ยวบิณฑบาตที่ตระกูลนั้น
เริม่ แต่วนั นัน้ ไปตลอด ๗ ปี กับ ๑๐ เดือน แต่ไม่ได้อะไรเลย เพียงแต่การ
ยกมือไหว้ หรือการแสดงความเคารพก็ไม่ได้ ได้แต่การด่าว่าเท่านั้น
   
เมื่อล่วงมาจาก ๗ ปีนั้น จึงได้เพียงคําไต่ถามเท่านั้น คืออยู่
มาวันหนึ่ง เมื่อพราหมณ์นั้นกลับมาจากดูการงานนอกบ้าน ก็ได้พบ
พระเถระเดินสวนมา จึงถามว่า “นีแ่ น่ะบรรพชิตท่านได้ไปทีบ่ า้ นเรือน
ของเราหรือ?”
พระเถระตอบว่า “ได้ไป”
พราหมณ์จึงถามต่อไปว่า “ท่านได้อะไรบ้างหรือ?”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตอบว่า “ได้”
พราหมณ์นั้นก็นึกโกรธ จึงรีบไปถามพวกบ้านว่า
“พวกท่านได้ให้อะไรแก่บรรพชิตนั้นหรือ?”
เมื่อพวกบ้านตอบว่า ไม่ได้ให้อะไรเลย พราหมณ์ก็นิ่งอยู่
เวลารุ่งขึ้นวันที่สอง พราหมณ์นั้นจึงไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านด้วยคิดว่า
วันนีแ้ หละบรรพชิตนัน้ มา เราจักปรับโทษมุสาวาทให้ได้ พอพระเถระ
ไปถึง พราหมณ์นั้นก็กล่าวขึ้นว่า
“นี่แน่ะ บรรพชิต เมื่อวานนี้ท่านไม่ได้วัตถุสิ่งใดไปจากบ้าน
เรือนของเราเลย ท่านกล่าวมุสาวาทว่าได้ การกล่าวมุสาวาทสมควร
แก่ท่านหรือ?”
พระโรหนะจึงตอบว่า
“นี่แน่ะ พราหมณ์ เราเข้ามาสู่บ้านเรือนของท่านตลอด
๗ ปี กับ ๑๐ เดือนแล้ว ยังไม่เคยได้อะไรเลย พึง่ ได้คาํ ถามของท่าน
เมื่อวานนี้เพียงคําเดียวเท่านั้น เราจึงตอบว่าได้”
เมื่อพราหมณ์ได้ฟังดังนี้ก็ดีใจ จึงคิดว่า พระองค์นี้เพียงแต่
ได้คําปราศรัยคําเดียวเท่านั้น ก็ยังบอกในที่ประชุมชนว่าได้ ถ้าได้
ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งไป จะไม่สรรเสริญหรือ เพียงแต่ได้คําถามคํา
เดียวเท่านั้นยังสรรเสริญ
      
เมือ่ คิดอย่างนีแ้ ล้ว จึงสัง่ พวกบ้านว่าพวกท่านจงเอาข้าวของ
เราถวายบรรพชิตนี้วันละ ๑ ทัพพีทุกวันไป
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ต่อนั้นมา พราหมณ์นั้นก็เลื่อมใสต่ออิริยาบถ และความ
สงบเสงี่ยมของพระเถระยิ่งขึ้นเป็นลําดับไป จึงขอนิมนต์ว่า “ขอท่าน
จงมาฉันอาหารประจําที่บ้านเรือนของข้าพเจ้าทุกเช้าไป”
พระเถระก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่
พราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารคาวหวาน อันเป็นส่วนของตนแก่
พระเถรเจ้าทุกเช้าไป
พระเถระฉันแล้วเวลาจะกลับ ก็กล่าวพระพุทธพจน์วันละ
เล็กละน้อยทุกวันไป
คราวนี้จะย้อนกล่าวถึงนางพราหมณีนั้นอีก กล่าวคือ
นางพราหมณีนั้นล่วงมา ๑๐ เดือน ก็คลอดบุตรให้ชื่อว่า “นาคเสน”
เมื่อนาคเสนกุมารเติบโตขึ้นอายุได้ ๗ ขวบ มารดาบิดาก็ให้
ศึกษาไตรเพททั้ง ๓ กับศิลปะอื่นๆ นาคเสนกุมารก็เรียนไตรเพท
ทั้ง ๓ กับศิลปะอื่นๆ ได้ส�ำเร็จในไม่ช้า
อยู่มาวันหนึ่ง นาคเสนกุมารจึงลงจากปราสาท ไปยืนพิจารณาเบื้อง
ต้น ท่ามกลาง ที่สุด แห่งไตรเพททั้ง ๓ กับศิลปะทั้งปวง อยู่ที่ศาลา
ข้างประตูทุกวันไป  จนตลอดถึง ๓ วัน เมื่อไม่เห็นมีแก่นสารอันใด
จึงเกิดความไม่สบายใจว่า สิง่ เหล่านีเ้ ปล่าทัง้ นัน้ ไม่มสี าระประโยชน์
อันใดเลย
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พระโรหนเถรเจ้าไปนํานาคเสนกุมารมา
่ จะให้บรรพชา
เพือ

ในคราวนัน้ พระโรหนเถระ นัง่ อยูท่ วี่ ตั ตนิยเสนาสนะวิหาร ได้ทราบ
ความคิ ด ของนาคเสนกุ ม าร จึ ง หายวั บ ไปปรากฏขึ้ น ข้ า งหน้ า
นาคเสนกุมารทันที พอนาคเสนกุมารได้แลเห็น ก็เกิดความร่าเริงดีใจว่า
บรรพชิตองค์นี้คงรู้จักสิ่งที่เป็นสาระเป็นแน่จึงถามขึ้นว่า
“ผู้มีศีรษะโล้นนุ่งเหลืองเช่นนี้เป็นอะไร?”
พระเถระตอบว่า “เป็นบรรพชิต”
จึงถามว่า “เหตุไรจึงได้ชื่อว่าบรรพชิต?”
ตอบว่า “เหตุวา่ เว้นเสียซึง่ บาป เว้นเสียซึง่ โทษ จึงได้ชอื่ ว่าบรรพชิต”
จึงถามว่า “ท่านรู้จักศิลปบ้างหรือ?”
ตอบว่า “รู้จัก”
จึงถามว่า “ศิลปะอันใดที่สูงสุดในโลกมีอยู่ ท่านอาจบอกศิลปะ
อันนั้นให้แก่กระผมได้หรือ?”
ตอบว่า “อาจบอกได้..ทารก!”
จึงถามว่า “เหตุใดผมและหนวดของท่านจึงไม่เหมือนคนอื่น?”
ตอบว่า “นีแ่ น่ะ ทารก บรรพชิตทัง้ หลายเห็นความกังวล ๑๖ ประการ
จึงได้โกนผมโกนหนวดเสีย
ความกังวล ๑๖ ประการนั้นคือ
๑. กังวลด้วยอาภรณ์คือเครื่องประดับ
๒. กังวลด้วยช่างทอง
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๓. กังวลด้วยการขัดสี
๔. กังวลด้วยการเก็บเครื่องประดับ
๕. กังวลด้วยการฟอกผมสระผม
๖. กังวลด้วยดอกไม้
๗. กังวลด้วยของหอม
๘. กังวลด้วยเครื่องอบ
๙. กังวลด้วยสมอ
๑๐. กังวลด้วยมะขามป้อม
๑๑. กังวลด้วยดินเหนียว ( สมอ มะขามป้อม ดินเหนียว      
      ทัง้ ๓ ประการนี้ ทาํ เป็นยาสระผม )
๑๒. กังวลด้วยเข็มปักผม
๑๓. กังวลด้วยผ้าผูกผม
๑๔. กังวลด้วยหวี
๑๕. กังวลด้วยช่างตัดผม
๑๖. กังวลด้วยการอาบน�ำ้ ชําระผม
รวมเป็น ๑๖ ประการด้วยกัน   ในเส้นผมแต่ละเส้นย่อมมี
หมู่หนอนอาศัยอยู่ที่รากผม ทําให้รากผมเศร้าหมอง คนทั้งหลาย
ได้เห็นผมเศร้าหมอง ก็เศร้าใจ เสียใจ ไม่สบายใจ เมื่อมัวแต่ยุ่งอยู่
กับผม ด้วยเครื่องกังวล ๑๖ อย่าง ศิลปะที่สุขุมยิ่งก็เสียไป เพราะ
ฉะนั้นแหละ บรรพชิตทั้งหลายจึงต้องโกนผมโกนหนวดทิ้งเสีย”
      
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้อนีน้ า่ อัศจรรย์ เพราะเมือ่ คนทัง้ หลาย
กังวลอยู่กับเครื่องกังวล ๑๖ ประการอย่างนี้ ศิลปะที่สุขุมยิ่ง ต้องไม่
ปรากฏเป็นแน่ ข้อนีก้ ระผมเชือ่ แต่ขอถามอีกทีวา่ เหตุไรผ้านุง่ ผ้าห่ม
ของท่านจึงไม่เหมือนกับคนอื่นๆ?”
“อ๋อ..การที่ผ้านุ่งผ้าห่มของเราไม่เหมือนคนอื่น ๆ นั้นเพราะ
ว่าผ้านุ่งผ้าห่มอย่างพวกคฤหัสถ์ทําให้เกิดความกําหนัดยินดีใน
ร่างกายสังขารได้ง่าย ทําให้เกิดภัยอันตรายได้ง่าย เครื่องนุ่งห่มของ
เราจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจสอนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดยิ่ง
ให้แก่กระผมได้หรือ?”
“ได้...พ่อหนู!”
“ถ้าได้ขอได้โปรดสอนให้เดี๋ยวนี้เถิด”
“เออ...พ่อหนู เวลานี้เรายังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในละแวกบ้าน
ยังสอนให้ไม่ได้หรอก”
ลาํ ดับนัน้ นาคเสนกุมารจึงรับเอาบาตรของพระโรหนเถรเจ้า
แล้วนิมนต์ให้ขนึ้ ไปฉันทีเ่ รือน เมือ่ ฉันแล้วจึงกล่าวว่า “ขอท่านจงบอก
ศิลปะที่ละเอียดให้แก่กระผมเดี๋ยวนี้”
“โอ...พ่อหนู! ตราบใดที่พ่อหนูยังมีกังวลอยู่ ตราบนั้นเรายัง
สอนให้ไม่ได้ เมื่อพ่อหนูขออนุญาตมารดาบิดาถือเพศอย่างเรา คือ
โกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนเรา เราจึงจะสอนให้ได้”
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นาคเสนกุมารจึงไปขออนุญาตต่อมารดาบิดา เมือ่ มารดาบิดา
ไม่อนุญาต ก็นอนอดอาหาร ต่อเมือ่ มารดาบิดาอนุญาต จึงบอกพระ
เถระว่า “กระผมจักถือเพศอย่างท่าน ขอท่านจงสอนศิลปะทีล่ ะเอียด
ให้แก่กระผม”
พระโรหนเถระจึงพานาคเสนกุมารกลับไปทีว่ ตั ตนิยเสนาสนะ
วิหาร ค้างอยู่คืนหนึ่ง เช้าขึ้นจึงพาไปหาพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ซึ่ง
อยู่ที่ถำ�้ รักขิตเลณะ
นาคเสนกุมารบรรพชา

ก็ในคราวนั้น พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ก็ได้ให้นาคเสนกุมาร
บรรพชาอยู่ที่ถำ�้ รักขิตเลณะ
เมือ่ นาคเสนกุมารบรรพชาแล้ว จึงกล่าวต่อพระโรหนเถรเจ้าว่า
“กระผมได้ถือเพศเหมือนท่านแล้ว ขอท่านจงสอนศิลปะที่
ละเอียดยิ่งให้กระผม”
พระโรหนเถรเจ้าจึงคิดว่า เราจะสอนอะไรก่อนดีหนอ นาคเสน
นีม้ ปี ญ
ั ญาดี เราควรจะสอนอภิธรรมปิฎกก่อน ครัน้ คิดแล้วจึงบอกว่า
“นาคเสน เธอจงตั้งใจเรียนศิลปะที่ละเอียดยิ่งของเรา”
กล่าวอย่างนี้แล้ว ก็เริ่มแสดงอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร์ คือ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คัมภีร์อภิธรรมสังคิณี ว่า “กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากตา
ธัมมา” เป็นต้น และ คัมภีร์วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ
ยมกะ ปัฏฐาน เป็นลําดับไป
นาคเสนสามเณรก็สามารถจําได้สิ้นเชิง แล้วไปพิจารณาว่า   
กุสลา ธัมมา ได้แก่อะไร อกุสลา ธัมมา ได้แก่อะไร อัพยากตา ธัมมา
ได้แก่อะไร ดังนี้ เป็นต้น แล้วไปขอฟังค�ำอธิบายจากพระอรหันต์ทั้ง
หลาย
เมื่อได้ฟังค�ำอธิบายแล้วก็เข้าใจปรุโป่รงสว่างไสวอย่าง
อัศจรรย์   ในขณะนั้นแผ่นดินใหญ่ก็เกิดหวั่นไหว เทวดาทั้งหลายก็
แสดงความชื่นชมยินดี พรหมทั้งหลายก็ตบมือสาธุการ ผงจันทร์
ดอกไม้จันทน์ก็ตกลงมาจากสวรรค์ พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ก็ให้
สาธุการ
เมือ่ อยูน่ านมาจนกระทัง่ นาคเสนสามเณรมีอายุครบอุปสมบท
แล้ว พระอรหั น ต์ ๑๐๐ โกฏิ ก็ ใ ห้ อุ ป สมบทเป็ น พระนาคเสน   
เช้ า ขึ้ น พระนาคเสนครองบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตก็นกึ ขึน้ ว่า พระ
อุ ป ั ช ฌาย์ ของเราเห็นจะเปล่าจากคุณธรรมอื่นๆ คงรู้แต่อภิธรรม
เท่านี้ อย่างอื่นคงไม่รู้
ขณะนั้น พระโรหนเถรเจ้าจึงออกมากล่าวขึ้นว่า
“นี่แน่ะนาคเสน การนึกของเธอไม่สมควรเลย เหตุไรเธอจึง
นึกดูถูกเราอย่างนี้?”
ฝ่ายพระนาคเสนก็นกึ อัศจรรย์ใจว่า พระอุปชั ฌาย์ของเราเป็น
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บัณฑิตแท้ เพียงแต่เรานึกในใจก็รู้ เราจักต้องขอโทษ ครัน้ คิดแล้ว จึง
กล่าวขึ้นว่า
“ขอจงอดโทษให้กระผมด้วยเถิด กระผมจะไม่นึกอย่างนี้อีก
จะไม่ท�ำอย่างนี้อีก”
พระโรหนเถรเจ้าจึงกล่าวว่า  
“นาคเสน เรายังอดโทษให้ไม่ได้ ต่อเมื่อเธอทําให้พระเจ้า
มิลินท์ผู้เสวยราชย์อยู่ในสาคลนครเลื่อมใสได้ ด้วยการแก้ปัญหา
นั้นแหละ เราจึงจักอดโทษให้”
“ท่านขอรับ อย่าว่าแต่พระเจ้ามิลินท์เพียงองค์เดียวเลย ต่อ
ให้พระราชาในชมพูทวีปทัง้ สิน้ เรียงตัวกันมาถามปัญหา กระผมก็จกั
ทําให้เลื่อมใสได้สิ้น ขอท่านจงได้อดโทษให้กระผมเถิด”
เมื่ออ้อนวอนอย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง พระโรหนเถรเจ้าจึงบอกว่า
“เธอจงไปหา พระอัสสคุตตเถระ ถามถึงความสุขของท่าน
และบอกความทุกข์สขุ ของเราแทนเรา แล้วอยูใ่ นสาํ นักของท่านเถิด”
ลําดับนั้น พระนาคเสนจึงอําลาพระอุปัชฌาย์ ออกเดินทาง
ไปหาพระอัสสคุตตเถระ กราบไหว้แล้วก็ถามถึงทุกข์สุขตามคําสั่ง
ของพระอุปัชฌาย์ แล้วขออาศัยอยู่
พระอัสสคุตตเถระ จึงถามว่า “เธอชื่ออะไร?”
ตอบว่า “กระผมชื่อนาคเสนขอรับ”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ถามว่า “ก็ตัวเราล่ะชื่ออะไร?”
ตอบว่า “พระอุปัชฌาย์ของกระผม รู้จักชื่อของท่าน”
จึงถามว่า “อุปัชฌาย์ของเธอชื่ออะไร?”
ตอบว่า “ชื่ออุปัชฌาย์ของกระผมท่านรู้อยู่แล้ว”
พระอัสสคุตตเถระ จึงกล่าวว่า “ดีละๆ นาคเสน”
แล้วคิดว่า นาคเสนนีม้ งุ่ ต่อการศึกษาเราจะต้องลงพรหมทัณฑเสียแต่
เดี๋ยวนี้
ครัน้ คิดแล้ว จึงได้ลงพรหมทัณฑ์ คือไม่พดู กับพระนาคเสนถึง ๓ เดือน
แต่พระนาคเสนก็ได้ปัดกวาดบริเวณ และตักน�้ำฉัน น�้ำใช้ ไว้ถวาย
ตลอดทั้ง ๓ เดือน
ส่วนพระอัสสคุตต์  จึงกวาดบริเวณด้วยตนเอง และล้างหน้าด้วยน�ำ้ อืน่
พระอัสสคุตต์นั้นมีอุบาสิกาคนหนึ่ง เป็นผู้อุปัฏฐายิกา ประมาณ ๓๐
พรรษา แล้ว เมื่อล่วง ๓ เดือนนั้นไปแล้ว
อุบาสิกานั้น จึงออกไปถามพระเถรเจ้าว่า “มีบรรพชิตอื่นมาอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้าบ้างหรือ?”
พระเถระก็ตอบว่า “มี คือพระนาคเสน”
อุบาสิกานั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น พรุ่งนี้เช้า ขอพระผู้เป็นเจ้ากับ
พระนาคเสน จงเข้าไปฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านของโยม”
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พระเถระก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่ เช้าขึ้นจึงพาพระนาคเสน
เข้าไปฉันทีบ่ า้ นของอุบาสิกานัน้ ครัน้ ฉันแล้ว จึงบอกให้พระนาคเสน
อนุโมทนา แล้วกลับไป
ฝ่ายอุบาสิกานั้นจึงกล่าวกับพระนาคเสนว่า โยมแก่แล้ว
ขอท่านจงอนุโมทนาด้วยคาถาที่ลึกซึ้ง
พระนาคเสนก็อนุโมทนาด้วยคาถาอันลึกซึ้ง
เมือ่ จบค�ำอนุโมทนาลงอุบาสิกานัน้ ก็ได้สำ� เร็จพระโสดาปัตติผล
ล�ำดับนัน้   พระอัสสคุตตเถรเจ้า  ผูน้ งั่ อยูท่ โี่ รงกลมกว้างใหญ่
ในวิหาร  ก็ให้สาธุการว่า สาธุ สาธุ นาคเสน  เธอได้ทำ� ลายหมู่ใหญ่
ถึง ๒ หมู่ คือ หมู่เทพยดามนุษย์  ด้วยลูกศรเพียงลูกเดียวแล้ว
ส่วนเทวดาอีกหลายพัน ก็ตบมือสาธุการ  ผงจันทร์ทิพย์ใน
สวรรค์  ก็โปรดปรายลงมาดังสายฝน
พระนาคเสนก็กลับไปกราบพระอัสสคุตตเถรเจ้า แล้วก็นงั่ อยู่  
พระอัสสคุตตเถรเจ้าจึงกล่าวว่า นาคเสนอยู่ท่ีนี่นานแล้ว  
จงไปขอเรียนพุทธวจนะจากพระธรรมรักขิต ผู้อยู่ในอโสการามด้าน
ทิศอุดรแห่งเมืองปาตลีบุตรนครเถิด
พระนาคเสนจึงเรียนถามว่า “เมืองปาตลีบุตรอยู่ไกลจากนี้
สักเท่าใด ขอรับ?”
ท่านตอบว่า “ไกลจากนี้ประมาณ ๑๐๐ โยชน์”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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จึงว่า “ท่านขอรับ เมืองปาตลีบุตรอยู่ไกลมาก อาหารใน
ระหว่างทางก็หาได้ยาก กระผมจะไปได้อย่างไร?”
ท่านตอบว่า “เธอจงไปเถิด เธอจะได้อาหารล้วนแต่ข้าวสาลี
ไม่มีเมล็ดหักทั้งกับข้าวอีกเป็นอันมากในระหว่างทาง”
พระนาคเสนจึงกราบลาพระอัสสคุตต์ แล้วออกเดินทางไป
ตามลําดับ
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พระนาคเสนไปศึกษาพระไตรปิฎก
กับพระธรรมรักขิต

ก็ในคราวนั้น เศรษฐีชาวเมืองปาตลีบุตรคนหนึ่ง  ให้จัดแจง
เกวียน ๕๐๐ เล่ม บรรทุกสินค้าแล้ว ออกเดินทางกลับเมืองปาตลีบตุ ร
ได้พบพระนาคเสนออกเดินทางไป จึงถามว่า “ท่านจะไปไหนขอรับ?”
พระนาคเสนตอบว่า “อาตมา จะไปเมืองปาตลีบุตร”
จึงกล่าวว่า  “ถ้าอย่างนั้น จงไปกับโยมเถิดจะสะดวกดี”                 
“ดีแล้ว คหบดี”
ลําดับนั้น เศรษฐีจึงจัดอาหารถวาย เวลาฉันเสร็จแล้ว เศรษฐีจึง
ถามว่า “พระคุณเจ้า ชื่ออะไร?”
ตอบว่า “อาตมา ชื่อนาคเสน”
ถามว่า “ท่านรู้พระพุทธวจนะหรือ?”
ตอบว่า “อาตมา รู้เฉพาะอภิธรรม”
เศรษฐีจงึ กล่าวว่า “เป็นลาภอันดีของโยมแล้ว โยมก็ได้เรียนอภิธรรม
ท่านก็รอู้ ภิธรรม ขอท่านจงแสดงอภิธรรมให้โยมฟังดูเถิด”
เมือ่ พระนาคเสนแสดงอภิธรรมจบลง  เศรษฐีกไ็ ด้สาํ เร็จพระ
โสดาบัน แล้วพากันออกเดินทางต่อไป เมื่อไปถึงที่ใกล้เมืองปาตลีบุตร เศรษฐีจึงบอกทางไปอโศการามให้ แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอท่านจงให้พรแก่โยมสักอย่างหนึง่ เถิด”
พระนาคเสน ตอบว่า “อาตมาเป็นบรรพชิต จักให้พรอะไรได้”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เศรษฐีจงึ กล่าวว่า “พรใดสมควรแก่สมณะ ขอท่านจงให้พรนัน้ ”
พระนาคเสนจึงว่า “คฤหบดีพูดถูก”
เศรษฐีกล่าวว่า  “ถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกรุณารับผ้ากัมพล
อันยาว ๑๖ ศอก กว้าง ๘ ศอก ของโยมนี้ไปนุ่งห่มเถิด”
พระนาคเสนรับแล้ว  ก็ออกเดินทางไปสู่สํานักพระธรรม
รักขิตที่อโศการาม กราบไหว้แล้ว ก็เรียนว่า
“ขอท่านได้โปรดสอนพระพุทธวจนะ ให้กระผมด้วยเถิดขอรับ”
ก็ในคราวนั้น พระติสสทัตตเถรเจ้า ได้เล่าเรียนพระพุทธ
วจนะทัง้ สิน้ ทีต่ ามพปัณณิทวีป แล้วออกเดินทางไปชมพูทวีป ไปกราบ
พระธรรมรักขิตแล้วกล่าวว่า  
“กระผมมาจากที่ไกล ขอท่านจง บอกพระพุทธวจนะให้แก่
กระผมเถิด”
ลําดับนั้น พระธรรมรักขิตจึงบอกพระนาคเสนว่า
“เธอกับพระติสสทัตตะควรเรียนพระพุทธวจนะด้วยกัน จักได้เป็น
เพื่อนสาธยายด้วยกัน อย่าร้อนใจไปเลย”
พระนาคเสน จึงกล่าวว่า “กระผมจักเรียนพระพุทธวจนะร่วม
กับพระสีหลไม่ได้  เพราะเหตุวา่ เพียงแต่การสมาคมกับพวกมิลกั ขะ
ที่ไม่รู้จักภาษากันก็ยังไม่ควรท�ำ  ไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธวจนะ”  
พระธรรมรักขิต จึงบอกขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ ว่า
40
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“เธอจงเรียนพร้อมกับพระติสสทัตตะ เพราะพระติสสทัตตะ
เป็นบัณฑิต ไม่ใช่ผู้ไม่รู้จักภาษา”
พระนาคเสนจึ ง คิ ด ว่ า เราผิ ด เสี ย แล้ ว จั ก ต้ อ งขอโทษ
พระติสสทัตตะ แล้วจึงกราบขอโทษแล้วเริ่มเรียนพระพุทธวจนะ
พร้อมกัน เรียนอยู่ ๓ เดือนก็จบพระไตรปิฎก ซักซ้อมอีก ๓ เดือนก็
ช�ำนาญ
ล�ำดับนั้นพระธรรมรักขิต จึงกล่าวว่า
“นี่แน่ะนาคเสน นายโคบาลได้แต่เลี้ยงโค ไม่ได้ดื่มนมโค มีแต่
ผู้อื่นดื่มนมโค ฉันใด ปุถุชนที่ทรงพระไตรปิฎก  ก็ไม่มีส่วนแห่ง
สามัญผล เหมือนนายโคบาล ฉันนั้น”  
พระนาคเสน จึงว่า “คําสัง่ สอนของท่านเท่านีพ้ อแล้วขอรับ”
ต่อมา พระนาคเสนก็ได้พยายามเจริญสมณธรรมทัง้ กลางวัน
กลางคืน ไม่ช้าก็ได้สําเร็จพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย  ขณะทีพ่ ระนาคเสนได้สำ� เร็จพระอรหันต์นนั้   แผ่นดินอันใหญ่
นี้ก็บันลือเสียงนฤนาท กัมปนาท หวั่นไหว ทั้งมหาสมุทรสาคร ก็ตี
ฟองนองระลอก ภูเขาก็โอนอ่อนโยกคลอนไปมา เทวดาอินทร์พรหม
ทัง้ ปวงก็ตบมือสาธุการ ทิพยจุณจันทร์  และดอกไม้ทพิ ย์ ก็ตกลงมาบูชา
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พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฎิ

ให้ทูตไปตามพระนาคเสน

เมือ่ พระนาคเสน ได้สาํ เร็จพระอรหันต์แล้ว พระอรหันต์ ๑๐๐
โกฏิ ก็ไปประชุมกันทีถ่ ำ�้ รักขิตเลณะ ในภูเขาหิมพานต์ แล้วส่งทูตไป
ตามพระนาคเสน เมือ่ พระนาคเสนทราบแล้ว ก็หายวับจากอโศการาม
มาปรากฏข้างหน้าพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ทีถ่ ำ�้ รักขิตเลณะ ในภูเขา
หิมพานต์ กราบไหว้พระอรหันต์ทงั้ หลาย แล้วจึงถามว่า “เพราะเหตุ
ไร จึงให้ทตู ไปตามกระผมมา?”
พระอรหันต์ผู้เป็นหัวหน้าตอบว่า “เพราะมิลินทราชา
เบียดเบียนพวกเราด้วยการไต่ถามปัญหา เธอจงไปทรมานมิลนิ ทราชา”
พระนาคเสนจึงเรียนว่า “มิลินทราชาองค์เดียวจงยกไว้  
ข้าพเจ้าจะให้พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น ที่เสมอกันกับมิลินทราชา
ยินดีดว้ ยการแก้ปญ
ั หา  ขอพระเถรเจ้าทัง้ หลายจงไปสูส่ าคลนคร ด้วย
ความไม่สะดุ้งกลัวเถิด”
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปถามปัญหาพระอายุบาล

ก็แลในคราวนั้น พระอายุบาลเถรเจ้า ผู้ทรงนิกายทั้ง ๕
(ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตนิกาย ขุททกนิกาย)
ได้อาศัยอยู่ที่อสงไขยบริเวณ ฝ่ายพระเจ้ามิลินท์ก็ทรงดําริว่า ราตรี
นี้ดีมาก เราควรจะไปหาสมณพราหมณ์ เจ้าหมู่เจ้าคณะ คณาจารย์
ใดดีหนอ ใครหนอจะสามารถสนทนากับเราได้ ใครหนอจะสามารถ
ตัดความสงสัยของเราได้
เมือ่ ตรัสขึน้ อย่างนี้ พวกราชบริพารโยนกทัง้ ๕๐๐ ก็กราบทูลว่า
“มีพระเถระอยู่องค์หนึ่งชื่อว่า พระอายุบาล ท่านเป็นผู้ทรง
พระไตรปิฎก ได้ศกึ ษาเล่าเรียนมาก มีการแสดงธรรมวิจติ ร มีปฏิภาณดี
ชํานาญในนิกายทั้ง ๕ อยู่ที่อสงไขยบริเวณ ขอมหาราชเจ้าจงเสด็จ
ไปถามปัญหาต่อพระอายุบาลเถิด พระเจ้าข้า”
ลาํ ดับนัน้ เนมิตติยอาํ มาตย์ จึงใช้ให้คนไปแจ้งแก่พระอายุบาล
ว่า พระเจ้ามิลินท์จะเสด็จมาหา
พระอายุบาล ตอบว่า “เชิญเสด็จมาเถิด”
ล�ำดับนั้น พระเจ้ามิลินท์กับราชบริวารโยนก ๕๐๐ ก็เสด็จ
ขึ้นทรงรถไปที่อสงไขยบริเวณ ถามพระอายุบาลว่า “ท่านอายุบาล
บรรพชามีประโยชน์อย่างไร  อะไรเป็นประโยชน์เยีย่ มของท่าน?”
พระอายุบาล ตอบว่า “ขอถวายพระพร การบรรพชามี
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ประโยชน์ เพื่อจะได้ประพฤติธรรม ประพฤติความสงบ อันจักทําให้
เกิดประโยชน์สุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า คฤหัสถ์ผปู้ ระพฤติธรรม ประพฤติความสงบ
มีอยู่หรือ”
“ขอถวายพระพร มีอยู่ ดังพวกพรหม ๑๘ โกฏิ ที่ได้ฟัง
ธรรมจักรในครัง้ แรกโน้น แล้วส�ำเร็จมรรคผลก็ลว้ นเป็นคฤหัสถ์ทง้ั นัน้   
ไม่มบี รรพชิตเลย พวกทีส่ าํ เร็จมรรคผลประมาณ ๒๐ โกฏิ ในคราวที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงเวสันดรชาดก ขทิรงั คชาดก ราหุโลวาทสูตร  
และทรงแสดงธรรมทีป่ ระตูเมืองสังกัสสนคร ก็ลว้ นแต่เป็นคฤหัสถ์ทงั้
นัน้ ไม่ใช่บรรพชิตเลยฯ”
พระเจ้ามิลินท์ จึงตรัสว่า “ข้าแต่ท่านอายุบาล ถ้าอย่างนั้น
บรรพชาก็ไม่มีประโยชน์อะไร พวกสมณะศากยบุตร  บรรพชารักษา
ธุดงค์ตา่ งๆ ทําให้ลาํ บากกายใจนัน้ ล้วนเป็นด้วยผลแห่งบาปกรรมใน
ปางก่อนทั้งนั้น นี่แน่ะ ท่านอายุบาล พวกที่อยู่ตามป่าช้า  ต้องเป็น
พวกที่ลักขโมยเขาไว้เมื่อก่อน จึงอดหลับอดนอน ไม่ได้กินได้นอน
ตามเวลา พวกนั้นเป็นอันไม่มีศีล ไม่มีตบะ ไม่มีพรหมจรรย์อันใด  
นี่แนะท่านอายุบาล  พวกพระที่ถืออัพโพกาสิกธุดงค์อยู่ในกลางแจ้ง
นัน้   เมือ่ ชาติกอ่ นต้องได้เป็นพวกปล้นบ้านเผาเรือน มาชาตินี้ จึงไม่มี
ทีก่ นิ ทีอ่ ยู่ พวกถือเนสัชชิกธุดงค์ คือ การไม่นอนเป็นกิจวัตร ได้แต่เดิน
ยืน นั่ง เท่านั้น พวกนั้นต้องเป็นโจรปล้นคนเดินทางไว้เมื่อชาติก่อน
จับคนเดินทางได้แล้วก็ผูกมัดให้นั่งจับเจ่าอยู่เท่านั้น”
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เมื่อตรัสอย่างนี้  พระอายุบาลก็นั่งนิ่งอยู  ่ ไม่รู้จะตอบ
ประการใด
พวกโยนก ๕๐๐ จึงกราบทูลขึน้ ว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า พระภิกษุ
องค์นี้ เป็นนักปราชญ์ ได้สดับเล่าเรียนมาก แต่ไม่แกล้วกล้าทีจ่ ะวิสชั นา
จึงโต้ตอบอะไรอีกไม่ได้
พระเจ้ามิลนิ ท์ไม่ทอดพระเนตรใครทัง้ สิน้ ทอดพระเนตรดูแต่
พระอายุบาล เห็นพระอายุบาลนิง่ อยูก่ ต็ บมือทรงพระสรวล (หัวเราะ)
ขึน้ ว่า “ชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้ว ไม่มสี มณพราหมณ์ เจ้าหมูเ่ จ้าคณะ
คณาจารย์ใดๆ อาจสนทนากับเราได้ อาจแก้ความสงสัยของเราได้
เลย”
ฝ่ายพระเถรเจ้าได้เห็นอาการของพระเจ้ามิลนิ ท์อย่างนัน้ จึง
คิดว่า เราชื่อว่าสมณะ ไม่สมควรทะเลาะโต้เถียงกับใคร เพราะพระ
ราชาถามปัญหาทีไ่ ม่ควรถาม คิดอย่างนีแ้ ล้ว จึงเก็บอาสนะลุกไปเสีย
พระเจ้ามิลินท์  จึงทรงดําริว่า จะต้องมีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่ง
อาจสนทนากับเราได้อย่างไม่สงสัย จึงตรัสถามเนมิตติยอํามาตย์ขึ้น
อีกว่า “นีแ่ น่ะเนมิตติยะ ภิกษุผจู้ กั โต้ตอบกับเราได้ ยังมีอยูอ่ กี หรือ? ”
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พระนาคเสนไปถึงอสงไขยบริเวณ

ก็แลในคราวนั้น   พระนาคเสนเถรเจ้าผู้ห้อมล้อมด้วยหมู่
สมณะ ผู้เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ คณาจารย์ มีชื่อเสียงปรากฏ มียศ
บริวาร ชํานาญในพระไตรปิฎก สําเร็จไตรเพท มีความรู้แตกฉาน มี
อาคมพร้อม สําเร็จปฏิสัมภิทาญาณ ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรม ใน
ศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดา อันประกอบด้วยองค์ ๙ ถึง
แล้วซึง่ บารมีญาณ  เป็นผูไ้ ม่หวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์ทงั้ ปวง เหมือนกับ
พญาเขาสิเนรุราช องอาจดั่งราชสีห์ มีใจสงบระงับเป็นอันดี มีปรีชา
ญาณล�้ำเลิศ ย�่ำยีเสียซึ่งถ้อยคําอันเป็นปฏิปักษ์แก่พระพุทธศาสนา
ได้อย่างเด็ดขาด ผู้ฉลาดในอุบายแนะนํา ชํานาญในอรรถธรรมทั้ง
ปวง ไม่มีผู้ต่อสู้ ไม่มีผู้กั้นกางได้ ไม่มีผู้ล่วงเกินได้ ละเสียซึ่งสิ่งที่เป็น
ข้าศึกทัง้ ปวง กระทําซึง่ แสงสว่างให้เกิด กําจัดเสียซึง่ ความมืด มีถอ้ ย
คําประเสริฐ แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ ภาษาทั้งปวง  ล่วงลุถึง
ซึง่ บารมีญาณ มีปรีชาญาณเปรียบดังลูกคลืน่ ในท้องมหาสมุทร เป็นผู้
สูงสุดกว่าหมูค่ ณะทัง้ ปวง ล่วงรูล้ ทั ธิของหมูค่ ณะทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย ย�ำ่ ยี่
เสียซึง่ ลัทธิเดียรถียท์ งั้ ปวง เป็นผูฉ้ ลาดเฉียบแหลมแกล้วกล้าสามารถ
มากไปด้วยความสุขกายสบายใจ เป็นผู้ทําสงฆ์ให้งดงาม เป็นพระ
อรหันต์ผลู้ ำ�้ เลิศ เป็นทีส่ กั การะบูชาของพุทธบริษทั ทัง้ สี  ่ ผูจ้ ะแสดงบาลี
อรรถกถา อันทําให้เกิดความเลื่อมใสแก่บัณฑิตทั้งหลาย ผู้มีความ
รู้ ผู้ประกาศคําสั่งสอนขององค์พระชินวรศาสดา อันประกอบด้วย
องค์ ๙  ผู้จะเชิดชูซึ่งแก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏ
ผู้จะยกขึ้นซึ่งเครื่องบูชาพระธรรม ผู้จะตั้งขึ้นซึ่งยอดพระธรรม ผู้จะ
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ยกขึ้นซึ่งธงชัยคือพระธรรม ผู้จะเป่าสังข์คือพระธรรม ผู้จะตีกลอง
คือพระธรรมให้นฤนาท ผู้จะดีดกระจับปี่ สีซอ โทน รํามะนา ดนตรี
อันได้แก่อริยสัจ ๔ ผู้จะบันลือเสียงดังพญาช้าง พญาอุสุภราช พญา
ราชสีห์ ผูจ้ ะท�ำให้โลกเอิบอิม่ ด้วยห่าฝนอันใหญ่ คือพระธรรมให้พลิ กึ
กึกก้อง เรืองรองดังสายฟ้า ด้วยญาณปรีชา  ก็ได้จาริกไปตามคาม
นิคมชนบท เขตแคว้นแดนนครราชธานี   ไปตามลําดับมรรคาก็บรรลุ
ถึงสาคลนคร อันเป็นทีป่ ระทับของพระเจ้ามิลนิ ท์ ผูเ้ ป็นปิน่ แห่งโยนก  
แล้วเข้าไปพักอยู่ที่วัดอสงไขยบริเวณ เพราะฉะนัน้ พระโบราณาจารย์
ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า พระนาคเสนเถระผู้เป็นพหูสูตร มีการแสดง
ธรรมประเสริฐ มีสติปัญญาสุขุมคัมภีรภาพ แกล้วกล้าสามารถในที่
ประชุมชน ฉลาดในเหตุผลทั้งปวง มีปฏิภาณว่องไวหาผู้เปรียบมิได้
ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอันประเสริฐ มีหมู่พระภิกษุสงฆ์ล้วนแต่ทรง
พระไตรปิฎกห้อมล้อมเป็นบริวาร ได้ไปถึงอสงไขยบริเวณ แล้วพัก
อยู่ในที่น้ัน พระนาคเสนเถระนั้นห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรง
คุ ณ ธรรม เที่ ย งตรงดั่ ง ตาชั่ ง ไม่ ห วั่ น ไหวต่ อ สิ่ ง ใด เหมื อ นกั บ
พญาไกรสรราชสีห์ ในป่าใหญ่ฉะนัน้ พระนาคเสนนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา
ลึกซึง้ มีความฉลาดรอบคอบ ในสิ่งที่ควรและไม่ควรทั้งปวง เป็น
ผู้ประกาศซึ่งอรรถธรรมอันล�้ำเลิศ มีคุณธรรมปรากฏไปในชมพูทวีป
ทั้งสิ้น เป็นพหูสูตทรงพระไตรปิฎก ไม่มีผู้เสมอเหมือน ดังนี้
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พระเจ้ามิลินท์ตกพระทัยกลัว
่ ได้ทรงสดับกิตติศพ
ในเมือ
ั ท์ของพระนาคเสน

ในคราวนั้น เทวมันติยอํามาตย์ ก็ได้ฟังข่าวเล่าลือซึ่ง
เกียรติคุณของพระนาคเสนดังแสดงมา จึงกราบทูลพระเจ้ามิลินท์
ว่า “ ขอได้โปรดก่อนเถิดมหาราชเจ้า บัดนีม้ ขี า่ วเล่าลือว่า มีพระภิกษุ
องค์หนึง่ ชือ่ ว่า นาคเสน เป็นพระธรรมกถึกผูว้ เิ ศษ  มีสติปญ
ั ญาเฉียบ
แหลม แกล้วกล้าสามารถในทีท่ งั้ ปวง เป็นผูส้ ดับเล่าเรียนมาก มีถอ้ ย
คําไพเราะเสนาะโสต มีปฏิภาณดี แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ
ปฏิภาณ ถึงซึ่งบารมีญาณ ไม่มีเทพยดา อินทร์ พรหม ผู้ใดผู้หนึ่งจะ
สู้ได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์ พระเจ้าข้า
เมื่อพระเจ้ามิลินท์ได้ทรงสดับคําว่า “พระนาคเสน” เท่านี้
ก็ ต กพระทั ย กลั ว มี พ ระโลมาลุ ก ชั น ทั น ที ท้ า วเธอ จึ ง ตรั ส ถาม
เทวมันติยอํามาตย์ว่า เวลานี้พระนาคเสนอยู่ที่ไหน เราใคร่จะเห็น
จงไปบอกแก่พระนาคเสนให้ทราบ
เทวมันติยอํามาตย์ จึงใช้ให้ทูตไปแจ้งแก่พระนาคเสนว่า
พระเจ้ามิลนิ ท์ มี พ ระราชประสงค์ จ ะพบเห็ น เมื่ อ ทู ต ไปแจ้ ง แก่
พระเถรเจ้าแล้ว พระเถรเจ้าจึงตอบว่า ถ้าอย่างนัน้ ขอจงเสด็จมาเถิด
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาพระนาคเสน

ลําดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ก็ห้อมล้อมด้วยข้าราชบริพารชาว
โยนก ๕๐๐ เสด็จทรงรถพระที่นั่ง พรั่งพร้อมด้วยพลนิกายเป็นอัน
มาก เสด็จไปหาพระนาคเสนที่อสงไขยบริเวณ  คราวนั้น พระนาค
เสนกับพระภิกษุ ๘ หมื่นองค์  ได้นั่งพักอยู่ที่โรงกลมกว้างใหญ่  พอ
พระเจ้ามิลนิ ท์ได้ทอดพระเนตรเห็นแต่ไกล จึงตรัสถามขึน้ ว่า “บริวาร
เป็นอันมากนั้นของใคร ?”
เทวมันติยะทูลตอบว่า บริวารเป็นอันมากนัน้ เป็นบริวารของ
พระนาคเสน พระเจ้าข้า
พอพระเจ้ามิลินท์ได้แลเห็นพระนาคเสนแต่ที่ไกลเท่านั้น ก็
เกิดความสะดุง้ กลัว หวาดหวัน่ ในพระทัย มีพระโลมชาติชชู นั (ขนลุก)
เสียแล้ว
คราวนั้น พระเจ้ามิลินท์ทรงสะดุ้งตกพระทัยยิ่งนักหนา
อุปมาดังพญาช้าง ถูกห้อมล้อมด้วยดาบและขอ และเหมือนกับ
นาคถูกครุฑห้อมล้อมไว้ เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ถูกงูเหลือมล้อมไว้
เหมือนกับหมี ถูกฝูงกระบือป่าห้อมล้อมไว้ เหมือนกับคนถูกพญานาค
ไล่ตดิ ตาม เหมือนกับหมูเ่ นือ้ ถูกเสือเหลืองไล่ตดิ ตาม เหมือนกับงูมา
พบหมองู เหมือนกับหนูมาพบพบแมว เหมือนกับปีศาจมาพบหมอผี
เหมือนกับพระจันทรเทพบุตรตกอยู่ในปากราหู เหมือนกับนกอยู่ใน
กรง เหมือนกับปลาอยู่ในลอบในไซ เหมือนกับบุรุษที่ตกเข้าไปในป่า
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สัตว์รา้ ย เหมือนกับยักษ์ทําผิดต่อท้าวเวสสุวัณ เหมือนกับเทพบุตร
ผูจ้ ะสิน้ อายุรวู้ า่ ตัวจะจุตฉิ ะนัน้   แต่ถ้าท้าวเธอทรงนึกว่า อย่าให้ผู้ใด
ผู ้ ห นึ่ ง ดู ถู ก เราได้ เ ลย จึ ง ได้ ท รงแข็ ง พระทั ย ตรั ส ขึ้ นว่ า “นี่ แ น่ ะ
เทวมั น ติ ย ะ เธออย่าได้บอกพระนาคเสนให้แก่เราเลยว่า เป็นองค์ใด
เราจะให้รู้จักพระนาคเสนเอง”
เทวมันติยอํามาตย์จึงกราบทูลว่า ขอให้โปรดทรงทราบเอง
เถิดพระเจ้าข้า
ก็แลในคราวนั้น พระนาคเสนเถรเจ้าได้นั่งอยู่ในท่ามกลาง
ของพระภิกษุ ๘ หมื่นองค์ คือ นั่งอยู่ข้างหน้าของพระภิกษุ ๔ หมื่น
องค์
ฝ่ายพระเจ้ามิลินท์ก็ทอดพระเนตรดูไปทั้งข้างหน้า ข้าง
หลัง ท่ามกลางของภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ก็ได้เห็นพระนาคเสนนั่งอยู่ ใน
ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ มีกิริยาองอาจดังราชสีห์ ก็ทรงทราบว่าองค์
นั้นแหละเป็นพระนาคเสน จึงตรัสถามขึ้นว่า “เทวมันติยะ องค์ที่นั่ง
ในท่ามกลางนั้นหรือ เป็นพระนาคเสน?”
เทวมันติยะกราบทูลว่า “ถูกแล้วพระเจ้าข้า พระองค์ทรง
ทราบพระนาคเสนได้ดีแล้ว”
ล�ำดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ก็ทรงดีพระทัยว่า เรารู้จักพระนาค
เสนด้วยตนเอง แต่พอท้าวเธอแลเห็นพระนาคเสนเท่านัน้ ก็เกิดความ
กลัว ความหวาด มีพระโลมชาติชูชัน
เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวไว้ว่า
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พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ ไ ด้ ท อดพระเนตรเห็ น พระนาคเสน ผู ้
สมบูรณ์ด้วยจรณธรรม ผู้ได้ฝึก ฝนอบรมมาเป็นอันดีแล้ว จึง
ตรัสขึ้นว่า เราได้พบเห็นสมณพราหมณ์บัณฑิตมาเป็นอันมาก
แล้ว   ได้สนทนากับคนทั้งหลาย มาเป็นอันมากแล้ว ไม่เคยมี
ความสะดุ้งกลัวเหมือนในวันนี้เลย วันนี้ความปราชัยพ่ายแพ้ จัก
ต้องมีแก่เราเป็นแน่ไม่สงสัย ชัยชนะจักมีแก่พระนาคเสนแน่
เพราะจิตใจของเราไม่ตั้งอยู่เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนเลย ดังนี้

จบพาหิรกถา
เรื่องนอกปัญหา
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ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน
ธีระ ผู้ทรงมีปญ
ั ญาฉลาดปราดเปรี่อง
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

(พุทธคุณ ๑๐๐ บท มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปริปณ
ั ณาสก์ อุปาลิวาทสูตร)
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ไขข้อข้องใจใน

พระพุทธเจ้า

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พุทธอัตถินัตถีภาวปัญหา

ถามเรื่องความมีและความไม่มแ
ี ห่งพระพุทธเจ้า

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็น
เจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือ?”
พระเถระตอบว่า “ไม่ได้เห็น ขอถวายพระพร”
“ถ้าอย่างนั้น อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นหรือ?”
“ขอถวายพระพร อาจารย์ก็ไม่ได้เห็น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็ไม่มี”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตร ได้เห็นโอหานที คือ สะดือ
ทะเลหรือไม่?”
“ไม่ได้เห็น พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น พระราชบิดาของพระองค์ได้เห็นหรือ?”
“ไม่ได้เห็น พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น สะดือทะเลก็ไม่มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถึงโยม พระราชบิดาของโยม ไม่ได้เห็น
สะดือทะเลก็จริง แต่ทว่าสะดือทะเลก็มีอยู่เป็นแน่”
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“ขอถวายพระพร ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ ถึงอาตมภาพ อาจารย์
ของอาตมภาพ ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็จริง แต่พระพุทธเจ้ามีอยูแ่ น่”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
พุทธานุตตรภาวปัญหา

ถามเรื่องความยิง
่ ใหญ่แห่งพระพุทธเจ้า

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้า
ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าหรือ ?”
“ขอถวายพระพร จริง”
“พระผู้เป็นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่า พระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เห็น?”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตร จะเข้าพระทัยความข้อนีอ้ ย่างไร
คือ พวกที่ไม่ได้เห็นมหาสมุทร รู้หรือไม่ว่ามหาสมุทรกว้างใหญ่
มีน�้ำลึกประมาณไม่ได้ หยั่งถึงพื้นได้ยาก เป็นที่ไหลไปรวมอยู่แห่ง
แม่น�้ำใหญ่ทั้ง ๕ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มฮี ความบกพร่อง
หรือความเต็มแห่งมหาสมุทรนั้นไม่ปรากฏ แม่น�้ำใหญ่ทั้ง ๕ ก็ไหล
ไปสู่มหาสมุทรเนืองๆ?”
“รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาพบิตร คือ อาตมภาพได้เห็น
พระสาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้สําเร็จนิพพานมีอยู่ จึงรู้ว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้เยี่ยม ไม่มีใครเทียมถึง”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
พุทธานุตตรภาวชานนปัญหา

ถามเรื่องการรู ้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้า
อาจรู้หรือว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้เยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่า?”
“อาจรู้ ขอถวายพระพร”
“อาจรู้ได้อย่างไร ?”
“ขอถวายพระพร เมือ่ ก่อนมีอาจารย์เลขคนหนึง่ ชือ่ ว่า ติสสเถระ
มีชอื่ เสียงโด่งดังอยูห่ ลายปี แต่ถงึ มรณภาพไปแล้ว อาจารย์เลขคนนัน้
อย่างไรจึงยังมีชื่อปรากฏอยู่?”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า อาจารย์เลขคนนัน้ ยังปรากฏอยูด่ ว้ ยเลข”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นก็ได้
ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะธรรมเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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สัมปัตตกาลปัญหา

ถามถึงเหตุที่ไม่ทรงบัญญัตส
ิ ก
ิ ขาบทไว้ล่วงหน้า

“ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญู รู้ทุกสิ่ง
เป็นสัพพทัสสาวี เห็นทุกสิ่งจริงหรือ?”
“ขอถวายพระพร จริง”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าจริงเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทไปตามลําดับเหตุการณ์แก่พระสาวกทั้งหลาย ทําไมจึงไม่
ทรงบัญญัติไว้ก่อน?”
หรือ?”

“ขอถวายพระพร แพทย์ที่รู้จักยาทั้งหมดในแผ่นดินนี้มีอยู่
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”

“ขอถวายพระพร ก็แพทย์นั้น ให้คนไข้กินยา แต่เมื่อยังไม่ไข้
หรือเมื่อไข้แล้วจึงให้กินยา?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เมื่อไข้แล้วจึงให้กินยา เมื่อยังไม่ไข้ก็ยัง
ไม่ให้กินยา”
“ขอถวายพระพร ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ คือ พระพุทธเจ้าเป็นผูร้ ู้
ทุกสิง่ เห็นทุกสิง่ จริง แต่เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลา ก็ยงั ไม่ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ต่อเมือ่ ถึงเวลาจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท สิกขาบททีท่ รงบัญญัตนิ นั้ เป็น
ของที่พวกสาวกไม่ควรล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปัญหา
ถามถึงลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ
ของพระพุทธมารดา - บิดา

“ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้า ทรงประกอบด้วยมหาบุรษุ
ลักษณะ ๓๒ และประดับด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ มีสีพระกายดังทอง
คาํ มีพระรัศมีสว่างรอบพระองค์ดา้ นละ ๑ วา เป็นนิจนัน้ จริงหรือ?”
“ขอถวายพระพร จริง”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า พระมารดา - บิดา ประกอบด้วยลักษณะ
มหาบุรุษ ๓๒ ประการ กับประดับด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ
มีสีพระกายดังทองคํา มีพระรัศมีข้างละ ๑ วา หรือไม่?”
“ขอถวายพระพร พระมารดา – บิดา ไม่เป็นอย่างนั้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระมารดา - บิดาไม่เป็นอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือ เพราะธรรมดาบุตรย่อมคล้าย
กับมารดา–บิดา หรือคล้ายกับข้างมารดา–บิดา?”
“ขอถวายพระพร ดอกปทุม หรือดอกอุบล ดอกโกมุท ดอก
ปุณฑริก มีอยู่หรือ? “
“มีอยู่ พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะดอกไม้เหล่านัน้ เกิดอยูใ่ นน�ำ 
้ เกิด
อยู่ในดิน แช่อยู่ในน�้ำ”
“ขอถวายพระพร ดอกไม้เหล่านั้นมีสี กลิ่น รส เหมือนดิน
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กับน�้ำหรือไม่?”
“ไม่เหมือน พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น ดอกไม้เหล่านั้น มีสี กลิ่น รส เหมือนกับโคลน
กับตมหรือไม่?”
“ไม่เหมือน พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร”
“พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจแก้ เป็นอันแก้ถูกต้องดีแล้ว”
พรหมจารีปญ
ั หา

ถามถึงความเป็นพรหมจารีของพระพุทธเจ้า

“ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้าเป็นพรหมจารี คือ เป็นผู้
ประพฤติเหมือนกับพรหมจริงหรือ?”
“ขอถวายพระพร จริง”
“ถ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็เป็นศิษย์ของพรหมน่ะซิ”
“ขอถวายพระพร ช้างทรงของมหาบพิตรมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ขอถวายพระพร ช้างทรงของมหาบพิตรนั้นมีเสียงร้อง
เหมือนเสียงนกกระเรียนในบางคราวหรือไม่?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บางคราวก็มีเสียงร้องเหมือนกับเสียง
นกกระเรียน”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ช้างของมหาบพิตรก็เป็นศิษย์
ของนกกระเรียนน่ะซิ”
“ไม่ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร พระพุทธเจ้าประพฤติเหมือน
พรหมจริง แต่ไม่ได้เป็นศิษย์ของพรหม”
“ขอถวายพระพร พรหมมีความรู้ ความเห็นบริสทุ ธิห์ รือไม่?”
“ไม่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น พรหมก็ต้องเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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อุปสัมปันนปัญหา
ถามถึงการอุปสัมปทา อนุปสัมปทา

“ข้าแต่พระนาคเสน อุปสัมปทาดีหรือ  หรือว่าอนุปสัมปทาดี?”
“ขอถวายพระพร อุปสัมปทาดี”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า อุปสัมปทาของพระพุทธเจ้ามีอยูห่ รือ?”
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้อุปสมบทแล้ว”
เมื่อพระนาคเสนกล่าวอย่างนี้แล้ว พระเจ้ามิลินท์ก็ประกาศ
ขึ้นว่า
“ขอพวกโยนกทัง้ ๕๐๐ จงฟังถ้อยคําของเรา คือพระนาคเสน
กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้อุปสมบทแล้ว เป็นอุปสัมบันแล้ว ถ้า
พระสมณโคดมเป็นอุปสัมบัน ใครเป็นอาจารย์ ใครเป็นอุปัชฌาย์
มีสงฆ์เท่าใด? ”
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์ ไม่มีอุปัชฌาย์
ได้ทรงอุปสมบทเอง ที่ภายใต้ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ พระองค์ได้เป็น
อุปสัมบัน พร้อมด้วยพระสัพพัญญุตญาณ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอาจารย์ อุปชั ฌาย์ของพระสมณโคดม
ไม่มี โยมก็เข้าใจว่า พระสมณโคดมเป็นอนุปสัมบัน ยังไม่ได้อปุ สมบท
เพราะเหตุไร พระพุทธเจ้าจึงไม่มีอาจารย์ ไม่มีอุปัชฌาย์?”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เมือ่ พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามขึน้ อย่างนี้ พระนาคเสนองค์อรหันต์
ผูส้ าํ เร็จปฏิสมั ภิทา จึงย้อนถามไปว่า
“มหาบพิตร ทรงเสวยแล้วหรือ?”
“โยมกินแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เมื่อมหาบพิตรเสวย ใครเป็นอาจารย์  
ใครเป็นอุปัชฌาย์”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น มหาบพิตรก็เสวยไม่ได้?”
“ได้  ไม่ใช่โยมกินไม่ได้  ถึงไม่มีอุปัชฌาย์อาจารย์ โยมก็กิน
ได้ ด้วยเคยกินมาในสงสารนับไม่ถ้วน”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนัน้ ขอให้มหาบพิตรเข้าพระทัยเถิด
ว่า พระพุทธเจ้าได้อุปสมบทแล้ว ที่ภายใต้ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ เพราะ
พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาเต็มเปีย่ มแล้ว พระองค์อปุ สมบท
เอง ไม่มอี ปุ ชั ฌาย์ อาจารย์ ได้อปุ สมบทพร้อมกับได้พระสัพพัญญุตญาณ
เหมือนกับมหาบพิตร ผูเ้ สวยโดยไม่ตอ้ งมีอาจารย์ เพราะเคยเสวยมา
สงสารอันไม่ปรากฏเบื้องต้น”
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อัศจรรย์วน
ั อุปสมบท

ในเวลาที่ พ ระพุ ท ธองค์ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สั ม บั น ที่ ภ ายใต้ ไ ม้
ศรีมหาโพธิ ด้วยอาํ นาจพระบารมีนนั้ แล้วอัศจรรย์ตา่ งๆ ก็ได้ปรากฏ
ขึน้ ในโลก คือ คนตาบอดแต่เกิดก็กลับเป็นคนตาดี ๑ คนหูหนวกก็ได้
ยินเสียง ๑ คนง่อยเปลี้ยก็เดินได้ ๑ คนใบ้ก็พูดได้ ๑ คนขาขจอกก็วิ่ง
ได้เร็วเหมือนลูกศร ๑ คนกําลังหิวข้าวก็ได้กินข้าว ๑ คนกระหายน�้ำ
ก็ได้ดื่มน�ำ 
้ ๑ ผู้ที่อาฆาตต่อกันก็นึกเมตตากัน ๑ ทุกข์ในเปรตวิสัยก็
หายไป ๑  ยาพิษก็กลับเป็นเหมือนยาทิพย์ ๑ หญิงมีครรภ์แก่กค็ ลอด
ได้สบาย ๑ สําเภาที่ไปต่างประเทศก็กลับมาถึงท่าของตน ๑ กลิ่น
เหม็นก็กลายเป็นกลิ่นหอม ๑ ไฟในอเวจีมหานรกก็ดับ ๑ น�้ำเค็มใน
มหาสมุทรก็กลายเป็นน�ำ้ หวาน ๑ ภูเขาทั้งหลายก็เปล่งเสียงสะท้าน
๑ น�ำ้ ในมหานทีทงั้ หลายก็หยุดไหล ๑ ผงจันทน์ทพิ ย์ ดอกมณฑาทิพย์
ก็ตกลงมาจากสวรรค์ ๑ เทพยดาเจ้าทั้งหลายก็โปรยดอกไม้ทิพย์ลง
มา ๑ พรหมทั้งหลายก็ตบมือสาธุการ ๑
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าผู้มีสีพระกายดังทองคํา ก็ได้
อุปสมบทเอง ทีภ่ ายใต้ตน้ ไม้ศรีมหาโพธิ์ อันเป็นเหมือนปราสาทแก้ว
จึงได้มสี งิ่ ทีอ่ ศั จรรย์ปรากฏขึน้ อย่างนี้ ด้วยอานุภาพแห่งการอุปสมบท
ของพระพระพุทธเจ้านั้น   ได้บันดาลให้พระยาเขาสิเนรุราชหมุน
ครวญคราง เหมือนกับกงรถกงเกวียน ฉะนั้นพวกเทวดาในอากาศ
พร้อมกับบริวาร ก็มีใจเบิกบานยินดี ได้โปรยดอกไม้ทิพย์ลงมาบูชา
จันทรเทพบุตร ก็หยุดมณฑลรถไว้ที่อากาศ โปรยดอกไม้แก้วลงมา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บูชาไม่ขาดสาย เหมือนกับนมสดที่ไหลหลั่งลงมาจากอากาศฉะนั้น
ความอุปสมบทของพระตถาคตเจ้า ย่อมปรากฏอย่างนี้”
“ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาด้วย”
อุปมาช้างพระที่น่ ัง

“ขอถวายพระพร เมื่อมหาบพิตรขึ้นประทับนั่งบนคอช้าง
พระที่นั่ง มีผู้ใดผู้หนึ่งนั่งบนคอของมหาบพิตรหรือไม่?”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า หากใครขึ้นนั่งบนคอของโยม ก็ต้อง
หัวขาด”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาราช ไม่มีผู้อื่นจัดการอุปสมบทให้
พระพุทธเจ้า ถ้าผู้ใดจัดการอุปสมบทให้พระพุทธเจ้า ศีรษะของ
ผู้นั้นต้องหลุดไปจากคอทันที เมื่อกี้นี้มหาบพิตรถามอาตมภาพว่า
พระพุทธเจ้าอุปสมบทด้วยสงฆ์เท่าไร อย่างนั้นหรือ?”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าไม่ได้อุปสมบทด้วยพระสงฆ์
อุปสมบทด้วยพระบารมีสงฆ์ กุศลสงฆ์ ผลสงฆ์ต่างหาก ข้อนี้สมกับ
ค�ำพระพุทธเจ้าว่า “พระอริยบุคคล ๔ เหล่า คือ ผู้ตั้งอยู่ในมรรค ๔
ผล ๔ ผูม้ นั่ อยูใ่ นปัญญาและศีล เป็นสงฆ์ผตู้ รงแท้ แต่บคุ คลบางเหล่า
ต้องอุปสมบทด้วยสงฆ์ ดังนี้”
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“น่าอัศจรรย์ พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหาอัน
ละเอียดยิ่ง อันไม่มีส่วนเปรียบได้แล้ว”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อุปสมบทเป็นของดีหรือ?”
“ขอถวายพระพร อุปสมบทเป็นของดี”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า การอุปสมบทของพระพุทธเจ้า มีอยูห่ รือ
ไม่มี?”
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปสมบทด้วยความ
เป็นพระสัพพัญญู ที่ภายใต้ไม้ศรีมหาโพธิแล้ว ไม่มีผู้ให้อุปสมบทแก่
พระพุทธเจ้า เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงให้อุปสมบทแก่สาวกเลย”
“แก้ถูกต้องดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
พุทธนิทัสสนปัญหา

ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพาน

“ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ?”
“ขอถวายพระพร มีจริง”
“พระผู้เป็นเจ้า อาจชี้ได้หรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?”
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยการดับขันธ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แล้ว ไม่อาจชี้ได้ว่าอยู่ที่ไหน”
“ขอจงอุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เปลวไฟที่ดับไปแล้ว มหาบพิตรอาจชี้ได้
หรือไม่ว่า เปลวไฟนั้นไปอยู่ที่ไหน?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า เพราะเปลวไฟนั้นถึงซึ่งความไม่มี
บัญญัติแล้ว”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร พระพุทธเจ้าดับขันธปรินพิ พาน
ไปแล้ว ก็ไม่มีใครอาจชี้ได้ว่า ไปอยู่ที่ไหน อาจชีไ้ ด้เพียงพระธรรมกาย
ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ เพราะว่าพระธรรมนัน้ เป็นของพระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงไว้”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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่ ว่าสุขก็ต้องมี ฉันใด
เมื่อทุกข์มีอยู่ ขึ้นชือ
เมื่อความเกิดมีอยู่ แม้ความไม่เกิดก็ควรปรารถนา ฉันนั้น
เมื่อความร้อนมีอยู่ ความเย็นก็ต้องมี ฉันใด
ไฟ ๓ กอง (ราคะ โทสะ และโมหะ) มีอยู่
พระนิพพานก็ควรปรารถนา ฉันนั้น
เมื่ออกุศลอันไม่ดีมีอยู่ แม้กุศลก็ต้องมี ฉันใด
ความเกิดมีอยู่ แม้พระนิพพานคือความไม่เกิด ก็ควรปรารถนา
ฉันนั้น

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน
พุทธะ ผู้ทรงรู ้ ทรงตื่น ทรงเบิกบาน
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

(พุทธคุณ ๑๐๐ บท มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปริปณ
ั ณาสก์ อุปาลิวาทสูตร)
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ไขข้อข้องใจใน

พระธรรม
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ปฏิสน
ั ธิคหณปัญหา
ถามเรื่องปฏิสนธิ

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน ผูท้ ตี่ ายไปแล้ว
จะไม่มีปฏิสนธิอีกมีหรือ”
พระเถรเจ้าตอบว่า “บางจําพวกก็ปฏิสนธิอีก บางจําพวกก็
ไม่ปฏิสนธิอีก”
จึงตรัสถามว่า “ใครปฏิสนธิอีก ใครไม่ปฏิสนธิอีก”
ตอบว่า “ผู้มีกิเลสปฏิสนธิอีก ผู้ไม่มีกิเลส ไม่ปฏิสนธิอีก
ขอถวายพระพร”
“ก็พระผู้เป็นเจ้าเล่า จะมีปฏิสนธิอีกไหม”
“ขอถวายพระพรฯ ถ้าอาตมภาพมีอุปาทาน ก็จักปฏิสนธิ
ถ้าอาตมภาพไม่มีอุปาทาน ก็จักไม่ปฏิสนธิ”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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กัมมนานากรณปัญหา

ถามเหตุตา
่ งๆ กันแห่งกรรม

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน เพราะเหตุไร
มนุษย์ทั้งปวงจึงไม่เสมอกัน คือ มนุษย์ทั้งปวง มีอายุน้อยก็มี มีอายุ
ยืนยาวก็ม  ี มีอาพาธมากก็ม  ี มีอาพาธน้อยก็มี  มีผิวพรรณวรรณะ
ไม่ดีก็มี   มีผิวพรรณวรรณะดีก็มี   มีศักดิ์น้อยก็มี มีศักดิ์ใหญ่ก็มี
มีโภคทรัพย์นอ้ ยก็มี มีโภคทรัพย์มากก็มี มีตระกูลต�ำ่ ก็มี มีตระกูลสูง
ก็มี ไม่มีปัญญาก็มี มีปัญญาก็มี”
พระเถรเจ้าตอบว่าว่า “ขอถวายพระพร เหตุไรต้นไม้ทงั้ หลาย
จึงไม่เสมอกันสิ้น ต้นที่มีรสเปรี้ยวก็มี มีรสขมก็มี มีรสเผ็ดก็มี มีรส
ฝาดก็มี มีรสหวานก็มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะความต่างกัน
แห่งพืช”
“ขอถวายพระพร ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือ มนุษย์ทั้งหลายไม่
เสมอกันหมด เพราะกรรมต่างกัน ข้อนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมต่างกัน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมทําให้
เกิด มีกรรมเป็นพวกพ้อง มีกรรมเป็นที่อาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์
ทั้งหลายให้เลวดีต่างกัน ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
02

finish v 01 15 02 2562.indd 71

71

15/2/2562 11:36:09

อัคคอุณหาการปัญหา

ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรก

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้า
กล่าวไว้ว่า ไฟนรกร้อนมากกว่าไฟปกติ ก้อนหินน้อยๆ ทิ้งลงไปใน
ไฟปกติ ไฟเผาอยู่ตลอดวันก็ไม่ย่อยยับ ส่วนก้อนหินโตเท่าปราสาท
ทิ้งลงไปในไฟนรก ก็ย่อยยับไปในขณะเดียว ดังนี้ คํานี้โยมไม่เชื่อ ถึง
คําที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า พวกสัตว์นรกอยู่ในนรกได้ตั้งพันๆ ปีก็
ไม่ย่อยยับไป ดังนี้ คํานี้โยมก็ไม่เชื่อ”
พระเถระตอบว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัย
อย่างไร คือพวกนกยูง ไก่ปา่ มังกร จระเข้ เต่า ย่อมกินก้อนหินแข็งๆ
ก้อนกรวดแข็งๆ จริงหรือ?”
“จริง พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ก้อนกรวดเหล่านัน้ เข้าไปอยูภ่ ายในท้องของ
สัตว์เหล่านั้นแล้ว แหลกย่อยยับไปหรือไม่?”
“แหลกย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ก็สัตว์ที่อยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้น
แหลกย่อยยับไปไหม?”
“ไม่แหลกย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
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“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“โยมเข้าใจว่า เพราะกรรมคุ้มครองไว้”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร พวกสัตว์นรกถึงจะถูกไฟไหม้
อยู่ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ย่อยยับไป เพราะกรรมคุ้มครองไว้
พวกสัตว์นรกเหล่านั้น เกิดอยู่ในนรก เจริญอยู่ในนรก ตายอยู่ใน
นรก ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “บาปกรรมนั้น
ยังไม่สิ้นตราบใด สัตว์นรกก็ยังไม่ตายตราบนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาด้วยราชสีห์

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนีอ้ ย่างไร
คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลืองตัวเมีย ย่อมเคีย้ วกินของแข็งๆ เคีย้ ว
กินกระดูก เคี้ยวกินเนื้อมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร กระดูกทีเ่ ข้าไปอยูใ่ นท้องของสัตว์เหล่านัน้
แหลกย่อยไปไหม?”
“แหลกย่อยไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ลูกในท้องของสัตว์เหล่านัน้ แหลกย่อยยับ
ไปไหม?”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ไม่แหลก พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
ไปอีก”

“โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะกรรมรักษาไว้ ขอนิมนต์อปุ มาให้ยงิ่ ขึน้

อุปมาด้วยนกหัวขวาน

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนีอ้ ย่างไร
คือ นกหัวขวาน นกยูง ย่อมเคี้ยวกินไม้อันแข็งมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ไม้อันแข็งเหล่านั้น เข้าไปอยู่ในท้องของนกหัวขวาน นกยูง
เหล่านั้นแล้วย่อยยับไปหรือไม่?”
“ย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ลูกในท้องของสัตว์เหล่านัน้ แหลกย่อยยับ
ไปไหม?”
“ไม่แหลก พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะกรรมรักษาไว้ ขอนิมนต์อปุ มาให้ยงิ่
ขึน้ ไปอีก”
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อุปมาด้วยสตรี

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนีอ้ ย่างไร
คือ นางโยนก นางกษัตริย์ นางพราหมณ์ นางคฤหบดี ที่มีความสุข
มาแต่กาํ เนิด ได้เคีย้ วกินของแข็ง ขนม ผลไม้ เนือ้ ปลาต่างๆ หรือไม่”
“เคี้ยวกิน พระผู้เป็นเจ้า”
“ของเหล่านั้น ตกเข้าไปอยู่ในท้องของหญิงเหล่านั้นแล้ว
ย่อยยับไปหรือไม่?”
“ย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ก็ลูกในท้องของหญิงเหล่านั้น ย่อยยับไปหรือไม่?”
“ไม่ย่อยยับไป พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะกรรมคุ้มครองไว้”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ พวกสัตว์นรก ถึงจะถูก
ไฟไหม้ในนรกตัง้ หลายพันปีกไ็ ม่ยอ่ ยยับไป สัตว์นรกเหล่านัน้ เกิดอยู่
ในนรก โตอยู่ในนรก ตายอยู่ในนรก ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ว่า “บาปกรรมที่เขาทําไว้ ยังไม่สิ้นตราบใด เขาก็ยังไม่ตาย
ตราบนั้น”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ปฐวีสน
ั ธารกปัญหา

ถามถึงเรื่องเครื่องรองแผ่นดิน

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้า
กล่าวไว้ว่า แผ่นดินใหญ่นี้ ตั้งอยู่บนน�้ำ น�้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บน
อากาศ ดังนี้ คํานี้โยมไม่เชื่อ”
พระเถรเจ้าก็ตักน�้ำด้วยธัมกรก กระบอกกรองน�ำ้ ขึ้นมา แล้ว
กล่าวว่า “ขอถวายพระพร น�้ำนี้ลมรับไว้ฉันใด ถึงน�้ำที่รองแผ่นดิน
ลมก็รับไว้ ฉันนั้น”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
นิพพานลภนปัญหา

ถามเรื่องการได้นิพพาน

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลทัง้ ปวง
ได้นิพพานเหมือนกันหมดหรือ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า “ขอถวายพระพร ไม่ได้นพิ พานเหมือนกัน
หมด ผูใ้ ดปฏิบตั ดิ ี รูย้ งิ่ ซึง่ ธรรมทีค่ วรรู้ รอบรูธ้ รรมทีค่ วรรอบรู้ ละธรรม
ทีค่ วรละ อบรมธรรมทีค่ วรอบรม กระทําให้แจ้งซึง่ ธรรมทีค่ วรกระทํา
ให้แจ้ง ผู้นั้นก็ได้นิพพาน”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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นิพพานสุขภาวชานนปัญหา

ถามเรื่องรู ้จักความสุขในนิพพาน

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน ผูไ้ ม่ได้นพิ พาน
รู้หรือไม่ว่านิพพานเป็นสุข”
พระเถรเจ้าตอบว่า “ขอถวายพระพร รู้ คือ ผูย้ งั ไม่ได้นพิ พาน
ก็รู้ว่านิพพานเป็นสุข”
“ข้าแต่พระนาคเสน อย่างไรผูย้ งั ไม่ได้นพิ พาน จึงรูว้ า่ นิพพาน
เป็นสุข”
“ขอถวายพระพร พวกใดไม่ถูกตัดมือ ตัดเท้า พวกนั้นรู้หรือ
ไม่ว่า การตัดมือ ตัดเท้าเป็นทุกข์?”
“รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
“อย่างไร จึงรู้”
“รู้ด้วยเขาได้ยินเสียง ผู้ถูกตัดมือ ตัดเท้า ร้องไห้ครวญคราง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร พวกที่ยังไม่ได้นิพพาน ก็รู้
ได้ว่า นิพพานเป็นสุข เพราะได้ยินเสียงพวกได้นิพพาน”
“ถูกดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ธัมมทิฐิปญ
ั หา
ถามเรื่องการเห็นธรรม

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้า
ได้เห็นธรรมะแล้วหรือ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า “ขอถวายพระพร ธรรมะอันพระพุทธเจ้า
ทรงแนะนําสั่งสอนสาวก อันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว         
พระสาวกควรปฏิบัติตามจนตลอดชีวิต”
“แก้ถูกต้องดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
อัสสุปญ
ั หา

ถามถึงความต่างกันแห่งน้�ำตา

“ข้าแต่พระนาคเสน บุรษุ คนหนึง่ ร้องไห้เพราะบิดามารดาตาย
อีกคนหนึ่งร้องไห้เพราะความชอบใจธรรมะ น�้ำตาของคนทั้ง ๒ นั้น
น�้ำตาของใครเป็นยา น�้ำตาของใครไม่เป็นยา”
“ขอถวายพระพร น�ำ้ ตาของคนทีร่ อ้ งไห้ดว้ ยราคะ โทสะ โมหะ
เป็นน�้ำตาร้อน ส่วนน�้ำตาของผู้ฟังธรรม แล้วร้องไห้ด้วยปีติโสมนัส
เป็นน�้ำตาเย็น น�้ำตาเย็นเป็นยา น�้ำตาร้อนไม่เป็นยา”
“ถูกดีแล้ว พระนาคเสน”
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อัสสสตปัญหา

ถามเรื่องท�ำบาปท�ำบุญ

“ข้าแต่พระนาคเสน คําว่า ผูไ้ ม่ได้ทาํ บุญตัง้ ๑๐๐ ปี แต่ในเวลา
จะตายได้สติ นึกถึงพระพุทธเพียงครัง้ เดียวก็ได้ไปเกิดในหมูเ่ ทพยเจ้า
ดังนี้ ค�ำนี้โยมไม่เชื่อ อีกคําหนึ่งว่า ทําปาณาติบาตเพียงครั้งเดียว
ก็ไปเกิดในนรกได้ ค�ำนี้ โยมก็ไม่เชื่อ”
         “ขอถวายพระพร ก้อนหินเล็กๆ ทิ้งลงไปในน�้ำ  จะลอยขึ้น
บนน�้ำได้ไหม?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ก้อนหินตั้ง ๑๐๐ เล่มเกวียน เขาขนลงบรรทุกเรือ เรือจะ
ลอยอยู่บนน�้ำได้ไหม?”
“ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร กุศลกรรมเปรียบเหมือนเรือ  ธรรมดาเรือ
ของพวกพ่อค้าย่อมมีภาระหนักหาประมาณมิได้ บรรทุกของหนักเกินไป
ก็จมลงในน�้ำฉันใด นรชนทําบาปทีละน้อยๆ จนบาปมากขึ้น ก็จม
ลงไปในนรกได้ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่วิดน�้ำเรือทําให้เรือเบา ก็จะ
ข้ามฟากไปถึงท่า คือ นิพพานได้ฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“ถูกดีแท้ พระผู้เป็นเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พรหมโลกปัญหา

ถามถึงความไกลแห่งพรหมโลก

“ข้าแต่พระนาคเสน พรหมโลก ไกลจากโลกนี้สักเท่าไร?”
“ขอถวายพระพร พรหมโลกไกลจากโลกนีม้ าก ถ้ามีผทู้ งิ้ ก้อน
ศิลาโตเท่าปราสาทลงมาจากพรหมโลก ก้อนศิลานั้นจะตกลงมาได้
วันละ ๔๘,๐๐๐ โยชน์ ต้องตกลงมาถึง ๔ เดือน จึงจะถึงพื้นดิน”
“ข้าแต่พระนาคเสน มีคาํ กล่าวว่า ภิกษุผมู้ ฤี ทธิอ์ าํ นาจทางจิต
หายวับจากชมพูทวีปนีข้ นึ้ ไปปรากฏในพรหมโลกได้เร็วพลัน เหมือน
กันกับบุรษุ ผูม้ กี าํ ลัง คูแ้ ขน เหยียดแขน ฉะนัน้ ดังนี้ โยมไม่เชือ่ เพราะ
ถึงเร็วอย่างนั้น ก็จักไปได้เพียงวันละหลายร้อยโยชน์เท่านั้น”
“ขอถวายพระพร ชาติภูมิของมหาบพิตรอยู่ที่ไหน?”
“อยู่ที่เกาะอลสัณฑะ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เกาะอลสัณฑะ ไกลจากที่นี้สักเท่าไร?”
“ไกลประมาณ ๒๐๐ โยชน์”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรเคยกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในที่
นั้น แล้วเคยนึกถึงมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร มหาบพิตรนึกไปถึงที่ไกลประมาณ ๒๐๐
โยชน์ ได้โดยเร็วพลันไม่ใช่หรือ?”
“ใช่พระผู้เป็นเจ้า แก้ถูกต้องดี”
วัณณคตปัญหา

ถามถึงวรรณะและสัณฐานของผู้ไปเกิดในปรโลก

“ข้าแต่พระนาคเสน โยมจักถามถึงเหตุอันยิ่งขึ้นไป คือ ผู้ไป
สู่โลกอื่น ไปด้วยสีเขียว แดง เหลือง ขาว แสด เลื่อม อย่างไร หรือ
ไปด้วยพลช้าง ม้า รถ อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ไ ด้ ท รงบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระไตรปิฎกพุทธวจนะ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระสมณโคดมไม่ทรงบัญญัตไิ ว้วา่    ผู้
ไปเกิดในโลกอืน่ ในระหว่างทางนัน้ ต้องมีสเี ขียว หรือเหลือง แดง ขาว
หรือแสด หรือเลือ่ ม อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว จะว่าพระสมณโคดมทรง
รูจ้ กั ทุกสิง่ ได้หรือ คําของคุณาชีวกว่า ผูไ้ ปสูป่ รโลกไม่มี ก็ตอ้ งเป็นของจริง
ผู้ใดกล่าวว่า โลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มี ผู้ไปเกิดในโลกอื่นไม่มี ผู้นั้นก็ได้
ชื่อว่า กล่าวถูก ได้ชื่อว่า เป็นบัณฑิต”
“ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตร จงตั้งพระทัยฟังถ้อยคําของ
อาตมภาพ”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“โยมตั้งใจฟังอยู่แล้ว”
“ขอถวายพระพร ถ้อยคําของอาตมภาพทีพ่ น้ ออกไปจากปาก
ไปถึงพระกรรณของมหาบพิตรนั้น ในระหว่างที่ยังไปไม่ถึงนั้น เสียง
ของอาตมภาพมีสีอย่างไร มีทรวดทรงอย่างไร?”
“เห็นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้ามหาบพิตรว่า เห็นไม่ได้ เสียงของ
อาตมภาพก็ไม่ไปถึงพระกรรณของมหาบพิตร มหาบพิตรก็ตรัสคํา
เหลาะแหละ”
“โยมไม่ได้พูดเหลาะแหละ ถึงถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้าไม่
ปรากฏสีเขียว หรือสีเหลือง ในระหว่างทางก็จริง แต่ถ้อยคําของพระ
ผู้เป็นเจ้า ก็มาถึงโยมจริง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ถึงผู้ไปเกิดในโลกอื่นนั้นจะ
ไม่ปรากฏสีเขียว หรือสีเหลือง ในระหว่างทางก็จริง แต่ผู้ไปเกิดใน
โลกอื่นนั้นก็มีอยู่ เหมือนกับถ้อยคําของอาตมา”
“น่าอัศจรรย์ พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้า จงเสวยราช
สมบัตใิ หญ่ในชมพูทวีปทัง้ สิน้ นีเ้ ถิด เพราะขันธ์ ๕ นีไ้ ม่ได้ไปสูโ่ ลกอืน่
ขันธ์ ๕ ไม่มีอะไรตกแต่ง เกิดขึ้นเอง สงสารก็ไม่มี”
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อุปมาด้วยการทํานา

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรเคยโปรดให้ทํานาหรือไม่?”
“เคยให้ทํา”
“ขอถวายพระพร ข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดิน ย่อมมีรวงงอก
ขึ้น เมื่อรวงข้าวสาลีงอกขึ้น จะว่างอกขึ้นเองหรืออย่างไร?”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดิน ย่อมมีรวง
งอกขึ้น จะว่างอกขึ้นเอง ไม่มีผู้ใดกระทําไม่ได้”
“ขอถวายพระพร ถ้าข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดิน ยังไม่มี
รวงงอกขึ้น เมื่อรวงยังไม่งอกขึ้น จะว่าไม่มีผู้ปลูก จะว่าข้าวสาลีไม่มี
จะได้หรือไม่?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ถ้าขันธ์ ๕ นี้ไปเกิดเอง
คนตาบอดก็จะเกิดเป็นคนตาบอดอีก คนใบ้ก็จะเกิดเป็นคนใบ้อีก
บุญก็ไม่มปี ระโยชน์อนั ใด ถ้าขันธ์ ๕ ไม่มสี งิ่ ใดตกแต่ง เป็นของเกิดขึน้ เอง
ขันธ์ ๕ ก็จะต้องไปนรกด้วยอกุศลกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้น”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปมาด้วยการจุดประทีป

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างมีผู้เอาประทีปมาจุดต่อกัน
เปลวประทีปดวงเก่าก้าวไปสู่ประทีปดวงใหม่หรืออย่างไร ประทีป
ทั้ง ๒ นั้น มีขึ้นเอง ไม่มีผู้กระทําอย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ขันธ์ ๕ นี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น
ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งใดทําให้เกิดขึ้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน เวทนาขันธ์ไปสู่โลกอื่นหรือ?”
“ขอถวายพระพร ถ้าเวทนาขันธ์ไปสูโ่ ลกอืน่ ผูท้ ไี่ ปเกิดในโลก
อื่นก็คือเวทนาขันธ์ อย่างนั้นซิ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระนาคเสน”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุนั้นแหละ มหาบพิตรจงเข้า
พระทัยว่า เวทนาขันธ์ ในอัตภาพนี้ ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า สัญญาขันธ์ ไปสู่โลกอื่นหรือ?”
“ขอถวายพระพร ถ้าสัญญาขันธ์ไปสู่โลกอื่น ผู้มีมือด้วน เท้า
ด้วนในอัตภาพนี้ ไปสูโ่ ลกอืน่ แล้ว ก็จะต้องมีมอื ด้วน เท้าด้วนอีกหรือ
อย่างไร?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
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“เพราะเหตุนั้นแหละ มหาบพิตร จงเข้าพระทัยว่า สัญญา
ขันธ์ในอัตภาพนี้ ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาด้วยกระจก

“ขอถวายพระพร มหาบพิตร มีกระจกส่องพระพักตร์หรือไม่?”
“มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจงทรงหยิบ เอากระจกมาวาง
ไว้ตรงพระพักตร์มหาบพิตร”
“โยมหยิบมาตั้งไว้แล้ว”
“ขอถวายพระพร ดวงพระเนตร พระกรรณ พระนาสิ ก
พระทนต์ ของมหาบพิตร ปรากฏอยูใ่ นกระจกนีเ้ อง หรือว่ามหาบพิตร
ทรงกระทําให้ปรากฏ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดวงตา หู จมูก ฟัน ของโยมปรากฏอยู่
ในวงกระจกนี้ ด้วยโยมกระทําขึ้น”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น เป็นอันว่า มหาบพิตรได้ควัก
เอาพระเนตร ตัดเอาพระกรรณ พระนาสิก และถอนเอาพระทนต์
ของมหาบพิตร เข้าไปไว้ในกระจกแล้ว มหาบพิตรก็เป็นคนตาบอด
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ไม่มีพระนาสิก และพระทนต์อย่างนั้นซิ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้นซิ พระผู้เป็นเจ้า เงาปรากฏในกระจก เพราะ
อาศัยโยมกระทําขึ้น ไม่ใช่ว่าเพราะโยมไม่ได้กระทําขึ้น”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ไม่ใช่วา่ ขันธ์ ๕ นีไ้ ปสูโ่ ลกอืน่
ทั้งไม่ใช่ว่าขันธ์ ๕ ไม่มีสิ่งกระทํา เป็นของเกิดขึ้นเอง สัตว์ปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดา ด้วยกุศลกรรม อกุศลกรรม ทีต่ นกระทําไว้ เพราะอาศัย
ขันธ์ ๕ นีแ้ หละ เหมือนเงาปรากฏในกระจก เพราะอาศัยการกระทํา
ของมหาบพิตร ฉะนั้น”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
มาตุกจ
ุ ฉปฏิสนธิปญ
ั หา

ถามเรื่องปฏิสนธิในครรภ์มารดา

“ข้าแต่พระนาคเสน เมื่อสัตว์จะเข้าไปปฏิสนธิในท้องมารดา
เข้าไปทางทวารไหน ?”
“ขอถวายพระพร ไม่ปรากฏว่าเข้าไปทาง ทวารไหน”
“ขอนิมนต์อุปมา”
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อุปมาด้วยหีบแก้ว

“ขอถวายพระพร หีบแก้วของมหาบพิตร มีอยู่หรือ ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ขอจงทรงนึกเข้าไปในหีบ แล้วดูซิ”
“โยมนึกเข้าไปแล้ว”
“ขอถวายพระพร ความนึกของมหาบพิตรที่เข้าไปในหีบแก้ว
นั้น เข้าไปทางไหน ?”
“ข้าแต่พระนาคเสน ไม่ปรากฏว่าความนึกของโยมเข้าไปทาง
ไหน”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร สัตว์ที่เข้าไปในท้องมารดา
ก็ไม่ปรากฏว่าเข้าไปทางไหน ฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน การทีพ่ ระนาคเสนแก้ปญ
ั หาปฏิภาณอัน
วิจิตรยิ่งนี้ได้ เป็นการอัศจรรย์ ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่   
จะทรงประทาน สาธุการว่า สาธุ สาธุ นาคเสน”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ปาปปุญญพหตุตรปัญหา

ถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญ

“ข้าแต่พระนาคเสน บุญบาปข้างไหนมากกว่ากัน ?”
“ขอถวายพระพร บุญมากกว่าบาป บาปน้อยกว่า”
“ข้าแต่พระนาคเสน อย่างไรจึงว่าบุญมากกว่า บาปน้อยกว่า?”
“ขอถวายพระพร บุคคลทําบาปแล้ว ย่อมร้อนใจในภายหลัง
ว่า เราได้ทําบาปไว้แล้ว เพราะเหตุนั้นบาปก็ไม่ได้มากขึ้น ส่วนบุญ
เมื่อบุคคลทําไว้แล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีแต่เกิดปราโมทย์ ปีติ
ปัสสัทธิ สุข สมาธิ เพราะฉะนั้น บุญจึงมีมากขึ้น บุรุษผู้มีมือมีเท้า
ขาดแล้ว ได้บชู าพระด้วยดอกบัวเพียงกาํ เดียว ก็จกั ได้เสวยผลถึง ๙๐
กัลปะ ด้วยเหตุนี้แหละจึงว่า บุญมากกว่าบาป ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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ชานอชานปัญหา

ถามถึงการทําบาปแห่งผู้รู้ - กับผู้ไม่รู้

“ข้าแต่พระนาคเสน สมมติว่ามีคน ๒ คน คนหนึ่งรู้จักบาป
คนหนึ่งไม่รู้จัก แต่กระทําบาปด้วยกันทั้ง ๒ คน  ข้างไหนจะได้บาป
มากกว่ากัน ?”
“ขอถวายพระพร ข้างไม่รู้จักได้บาปมากกว่า”
“ข้าแต่พระนาคเสน ราชบุตรของโยม หรือราชมหาอํามาตย์
คนใดรู้ แต่ทําผิดลงไป โยมลงโทษแก่ผู้นั้นเป็นทวีคูณ”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนีอ้ ย่างไร
คือสมมติว่า มีคน ๒ คน จับก้อนเหล็กแดงเหมือนกัน คนหนึ่งรู้ว่า
เป็นก้อนเหล็กแดง อีกคนหนึ่งไม่รู้ คนไหนจะจับแรงกว่ากัน?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คนไม่รู้จับแรงกว่า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ผู้ไม่รู้บาปได้บาป
มากกว่า”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
02

finish v 01 15 02 2562.indd 89

89

15/2/2562 11:36:10

สัตตโพชฌงคปัญหา

ถามเรื่องโพชฌงค์ ๗

“ข้าแต่พระนาคเสน โพชฌงค์ มีเท่าไร?”
“ขอถวายพระพร มี ๗”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุคคลตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์เท่าไร?”
“ขอถวายพระพร บุคคลตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์ข้อเดียว”
“คือ ข้อไหน พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร คือข้อ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดง
โพชฌงค์ ๗ ไว้ทําไม ?”
“ขอถวายพระพร พระองค์จะเข้าพระทัย ความข้อนี้อย่างไร
คือ ดาบที่บุคคลสวมไว้ในฝัก บุคคลไม่ได้ชักออกจากฝัก อาจตัดสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้ขาดได้หรือ ?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้ อ นี้ ก็ ฉั น นั้ น แหละ มหาบพิ ต ร คื อ บุ ค คลปราศจาก
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์แล้ว ตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์ ๖ ไม่ได้”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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“...ผู้ใดปฏิบัติดี รู ้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู ้
รอบรู ้ธรรมที่ควรรอบรู ้
ละธรรมที่ควรละ
อบรมธรรมที่ควรอบรม
กระทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรกระทําให้แจ้ง
ผู้น้ันก็ได้นิพพาน”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม

ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา.

ขอพระสัทธรรม จงด�ำรงมั่นตลอดกาล
ขอสาธุชนทั้งหลาย จงมีความเคารพในธรรม
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ไขข้อข้องใจใน

พระสงฆ์

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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โคตมีปญ
ั หา
เรื่องถวายผ้าของพระนางโคตมี

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน เมื่อพระมหา
ปชาบดีโคตมี จะถวายผ้าคูใ่ หม่แก่พระพุทธเจ้านัน้ พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า “ขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิด เมือ่ พระนางถวายสงฆ์แล้ว ก็จดั เป็น
อันบูชาแก่เราด้วย บูชาสงฆ์ดว้ ย” ดังนี้ โยมจึงขอถามว่า พระตถาคต
เจ้าไม่เป็นผูม้ พี ระคุณหนัก มีพระคุณวิเศษ เป็นผูค้ วรแก่ทกั ขิณากว่า
พระสงฆ์หรือ เพราะว่า ผ้าคูน่ นั้ เป็นผ้าทีพ่ ระเจ้าแม่นา้ ทรงปลูกฝ้าย
เอง เก็บเอง ดีดเอง ปั่นเอง กรอเอง ทอเอง ถ้าพระตถาคตเจ้าทรง
มีพระคุณยิ่งกว่า วิเศษกว่า พระสงฆ์แล้ว ก็จะต้องตรัสว่า เมื่อถวาย
เราก็จกั มีผลมาก ต้องไม่ให้ถวายสงฆ์ เพราะเหตุทพี่ ระตถาคตเจ้าไม่
ให้ถวายพระองค์  ให้ถวายแก่พระสงฆ์เสียนีแ้ หละ โยมจึงยังสงสัยอยู่
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไข ให้โยมสิ้นสงสัยเถิด”
พระนาคเสนจึงถวายพระพรแก้ไขว่า  “เมือ่ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ผู้เป็นพระเจ้าแม่น้า น้อมนําผ้ามาถวาย พระพุทธองค์ตรัส
ว่า  จงถวายสงฆ์  เมื่อถวายสงฆ์แล้ว เป็นอันชื่อว่าบูชาเราด้วย บูชา
สงฆ์ด้วย ไม่ได้ทรงโปรดให้ถวายพระองค์นั้น ไม่ใช่เพราะพระองค์
เป็นผู้ไม่ควรเคารพ หรือไม่ควรแก่ทักขิณา เป็นเพราะทรงเล็งเห็น
ประโยชน์ในอนาคตว่า เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จักเป็นที่สักการะ
บูชา เมื่อจะทรงยกย่องคุณของพระสงฆ์ให้ปรากฏ จึงได้ตรัสว่า
ขอพระนางจงถวายสงฆ์ เมื่อถวายสงฆ์แล้ว จักเป็นอันชื่อว่าได้บูชา
เราด้วย ได้บูชาสงฆ์ด้วย”
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อุปมาเหมือนบิดายกย่องบุตร

“เหมือนอย่างบิดาเมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่ ย่อมยกย่องคุณความดีอนั
มีอยู่ของบุตร ในที่เฝ้าพระราชา ซึ่งทรงประทับในท่ามกลางของหมู่
อํามาตย์ นายประตู หมู่โยธา ราชบริวารทั้งหลายให้ปรากฏ ด้วยคิด
ว่า ต่อไปข้างหน้า บุตรของเราจักได้เป็นที่บูชาของคนทั้งหลาย ข้อนี้
ฉันใด พระตถาคตเจ้า เมื่อจะทรงยกย่องคุณของพระสงฆ์ให้ปรากฏ
ด้วยทรงเล็งเห็นประโยชน์ในอนาคตว่า เมือ่ เราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จกั
เป็นที่บูชาของคนทั้งหลาย  จึงได้ตรัสว่า “จงถวายแก่สงฆ์ เมื่อถวาย
สงฆ์แล้ว จักเป็นอันบูชาเราด้วย บูชาสงฆ์ด้วย”
“ขอถวายพระพร ไม่ ใ ช่ ว ่ า สงฆ์ จ ะมี คุ ณ ยิ่ ง วิ เ ศษกว่ า
พระตถาคตเจ้ า เพี ย งด้ ว ยเหตุ ที่ โ ปรดให้ ถ วายผ้ า เท่ า นั้ น
อีกอย่างหนึง่   มารดาบิดาย่อมให้บตุ รนุง่ ผ้า แต่งตัวให้บตุ ร อาบน�ำ้ ให้
บุตร ขัดสีให้บตุ รเป็นธรรมดา บุตรเป็นผูย้ งิ่ กว่าหรือวิเศษกว่ามารดา
บิดา  ด้วยเหตุเพียงมารดาบิดานุ่งผ้าให้ แต่งตัวให้ อาบน�้ำให้ ขัดสี
ให้เท่านั้นหรืออย่างไร ? “
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่บุตรประเสริฐกว่ามารดาบิดาด้วย
เหตุเพียงเท่านี้”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ไม่ใช่พระสงฆ์ยิ่งกว่า วิเศษ
กว่า ด้วยเหตุเพียงโปรดให้ถวายผ้าเท่านั้น แต่เมื่อพระตถาคตเจ้า
จะทรง กระทําสิ่งที่ควรกระทําแก่สงฆ์ จึงโปรดให้ถวายผ้าแก่สงฆ์”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
02

finish v 01 15 02 2562.indd 95

95

15/2/2562 11:36:11

อุปมาเหมือนพระราชา

“อีกประการหนึ่ง สมมติว่า มีบุรุษคนใดคนหนึ่ง น้อมนํา
เครือ่ งบรรณาการมาถวายพระราชา   พระราชาได้พระราชทานเครือ่ ง
บรรณาการนั้น แก่ข้าราชการ หรือทหาร หรือปุโรหิต คนใดคนหนึ่ง
ผู้ที่ได้รับพระราชทานนั้น จะได้ชื่อว่า ยิ่งกว่า วิเศษกว่าพระราชา
ด้วยเหตุเพียงได้รับพระราชทานของนั้นเท่านั้นหรืออย่างไร?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือ ไม่ใช่พระสงฆ์เป็นผูย้ งิ่ กว่า  
วิเศษกว่า พระตถาคตเจ้า ด้วยการให้ถวายผ้าเท่านั้น อีกอย่างหนึ่ง
พระสงฆ์ย่อมเกิดจากพระตถาคตเจ้า   เมื่อพระตถาคตเจ้าจะตั้ง
พระสงฆ์ไว้ในตําแหน่งควรบูชาแทนพระพุทธเจ้า จึงได้โปรดให้ถวายผ้า
อีกอย่างหนึ่ง พระตถาคตเจ้าทรงดําริว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรบูชาอยู่
ตามความจริงแล้ว   ไม่ใช่ว่าพระตถาคตเจ้าจะทรงยกย่องพระสงฆ์
ว่าเป็นผู้ควรบูชายิ่งกว่าพระองค์ อีกอย่างหนึ่ง  ผู้ใดควรแก่การบูชา  
พระตถาคตเจ้าก็ทรงสรรเสริญการบูชาผู้นั้น ดูก่อนมหาราช พระผู้มี
พระภาคเจ้า ผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดา  เมื่อจะทรงยกย่องข้อปฏิบัติ
คือ ความมักน้อยไว้ ก็ได้ตรัสไว้ในคัมภีรม์ ชั ฌิมนิกาย อันว่าด้วยธรรม
ทายาทว่า “ภิกษุองค์กอ่ นโน้น เป็นผูค้ วรบูชากว่า ควรสรรเสริญกว่า”
ดังนี้ ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในโลก จะยิ่งกว่า วิเศษกว่า พระตถาคตเจ้า
พระตถาคตเจ้า เป็นผู้ควรแก่ทักขิณา เป็นผู้เยี่ยม เป็นผู้ยิ่ง”
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“ดูก่อนมหาราช มีเทวบุตรองค์หนึ่ง ชื่อว่ามาณวคามิก ได้
กล่าวขึ้นในท่ามกลางเทพยดามนุษย์ ต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า
ว่า “ภูเขาเวปุลลบรรพต เป็นภูเขาประเสริฐกว่าภูเขาทั้งปวง อันมี
ในแขวงราชคฤห์ ภูเขาเสตบรรพต เป็นภูเขาใหญ่กว่าภูเขาทั้งหลาย
ในป่าหิมพานต์   ดวงอาทิตย์ประเสริฐกว่าสิ่งที่มีในอากาศทั้งสิ้น   
มหาสมุทรใหญ่กว่าแม่นำ�้ ทั้งหลาย ดวงจันทร์ดีกว่าดวงดาวทั้งหลาย   
พระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษยโลก เทวโลกทั้งสิ้น” ดังนี้
“คํานี้ มาณวคามิกเทพบุตร ได้กล่าวไว้ถูกต้องดีแล้ว
พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยแล้ว อีกอย่างหนึ่ง พระสารีบุตร
เถรเจ้า ได้กล่าวไว้ว่า  “ผู้ถึงสรณะหรือยกมือไหว้ด้วยใจ เลื่อมใสต่อ
พระพุทธเจ้า เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ก็อาจช่วยผูน้ นั้ ให้ขา้ มพ้นทุกข์ได้”  
ดังนี้
“ส่วนพระพุทธเจ้าผูท้ รงกาํ จัดพลมารเสียได้แล้ว ผูเ้ ป็นเทวดา
ยิ่งกว่าเทวดา  ก็ได้ตรัสไว้ว่า  “บุคคลเอก เมื่อจะเกิดขึ้นในโลก ก็เกิด
ขึ้นเพือ่ ประโยชน์สขุ ของโลก บุคคลเอกนัน้ ได้แก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”  ดังนี้ ขอถวายพระพร”
พระเจ้ามิลินท์ ตรัสว่า “ดีแล้ว พระนาคเสน โยมขอรับไว้ดว้ ยดี
ซึ่งการกล่าวแก้ปัญหาข้อนี้

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สัทธัมมอันตรธานปัญหา

ถามเรื่องอายุพระพุทธศาสนา ๕๐๐๐ ปี

“ข้าแต่พระนาคเสน สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัส   
คํานี้ไว้ว่า “ดูกอ่ นอานนท์ บัดนี้ พระสัทธรรมจักตัง้ อยูเ่ พียง ๕๐๐๐ ปี
เท่านั้น”   ดังนี้ แต่ในเวลาจะปรินิพพาน สุภัททปริพาชกทูลถาม    
ได้ตรัสอีกว่า   “ดูก่อนสุภัททะ ถ้าพระภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู  ่
โลกก็จกั ไม่วา่ งจากพระอรหันต์ทงั้ หลาย”  ดังนี  ้ คํานีเ้ ป็นคําไม่มเี ศษ  
เป็นคําเด็ดขาด ถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “โลกจักไม่
ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย” ดังนี้ เป็นคําจริงแล้ว คําที่ว่า  “บัดนี้
พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕๐๐๐ ปีเท่านั้น”  ก็ผิด  ถ้าคําว่า  
“พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕๐๐๐ ปีเท่านั้น” เป็นคําถูก  คําที่ว่า  
“โลกก็จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้น”  ก็เป็นค�ำผิด ปัญหานี้
เป็นอุภโตโกฏิ โปรดแก้ไขให้โยมสิ้นสงสัยด้วยเถิด
“ขอถวายพระพร ถูกทั้ง ๒ คือ ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ว่า “พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕,๐๐๐ ปีเท่านั้น ก็เป็นคําที่
ถูก ที่ตรัสไว้ว่า ถ้าภิกษุเหล่านั้นยังปฏิบัติชอบอยู  
่ โลกก็จักไม่ว่าง
จากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็ถูก” ค�ำทั้ง ๒ นั้นมีอรรถพยัญชนะ
ต่างกัน ค�ำหนึ่งเป็นสาสนปริจเฉท คือ เป็นค�ำก�ำหนดพระศาสนา             
อีกค�ำหนึ่งเป็นปฏิปัตติปริทีปนา เป็นการแสดงซึ่งปฏิบัติ เป็นอันว่า
ค�ำทั้ง ๒ ไกลกันมาก   ไกลกันเหมือนแผ่นดินกับแผ่นฟ้า   เหมือน
นรกกับสวรรค์  เหมือนกุศลกับอกุศล  และเหมือนทุกข์กับสุขฉะนั้น
แต่วา่ อย่าให้พระดาํ รัสถามของมหาบพิตร เป็นโมฆะเลย อาตมภาพ
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จั ก แสดงคํ า ทั้ ง ๒ นั้ น ให้ เ ข้ า เป็ น อั น เดี ย วกั น ได้ คื อ คํ า ที่ ต รั ส
ว่ า “พระสัทธรรมจั ก ตั้ ง อยู ่ เ พี ย ง ๕๐๐๐ ปี นั้ น ” เป็ น การกํ า หนด
ความตั้ ง อยู ่ แ ห่ ง พระสั ท ธรรม คื อ ถ้ า ภิ ก ษุ ณี จ ะไม่ บ รรพชา
พระสัทธรรมจักตั้งอยู่ถึง ๕๐๐๐ ปี เมื่อพระตถาคตเจ้า ตรัสอย่างนี้
ชื่อว่าตรัสถึงความอันตรธานแห่งพระสัทธรรม หรือชื่อว่าปฏิเสธ
การบรรลุมรรคผลอย่างนั้นหรือ  มหาบพิตร?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เมื่ อ สมเด็ จ พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า    
จะทรงกํ า หนดสิ่งที่หมดไปแล้ว จะทรงกําหนดสิ่งที่ยังเหลืออยู่
ก็ได้ทรงกําหนดไว้อย่างนั้น  เหมือนอย่างบุรุษกําหนดของที่หมดไป      
ถือเอาของที่เหลือขึ้นแสดงแก่ผู้อื่นว่า ของเราหมดไปแล้วเท่านั้น
นีเ้ ป็นส่วนทีย่ งั เหลืออยู่ ดังนี้ ฉันใดเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
จะทรงกําหนดพระศาสนาทีห่ มดไป  ก็ได้ทรงแสดงส่วนทีย่ งั เหลืออยู่
ในท่ามกลางเทพยดามนุษย์ทงั้ หลายว่า  “บัดนีพ้ ระสัทธรรมจักตัง้ อยู่
เพียง ๕๐๐๐ ปีเท่านั้น” คําว่า พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕๐๐๐ ปี
เท่ า นั้ น   เป็ น สาสนปริ จ เฉท คื อ เป็ น การกํ า หนดพระศาสนา
ส่ ว นคําที่ตรัสไว้ในเวลาจะปรินิพพานว่า  “ถ้าภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติ
ชอบอยู ่ โลกก็ จั ก ไม่ ว ่ า งจากพระอรหั น ต์ ทั้ ง หลาย” ดั ง นี้ นั้ น
เป็ น ปฏิ ปัตติปริทีปนา คือ เป็นการแสดงซึ่งปฏิบัติ ขอมหาบพิตร
จงทรงกระทําปริทีปนากับปริจเฉทให้เป็นอันเดียวกัน  ถ้ามหาบพิตร
พอพระทัย  อาตมภาพจักแสดงถวายให้เป็นอันเดียวกันขอมหาบพิตร
อย่ามีพระทัยวอกแวก จงตั้งพระทัยสดับให้ จงดีเถิด”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปมาดังสระน้�ำ

เมื่อพระนาคเสนเถรเจ้า ถวายพระพรอย่างนี้แล้ว จึงถวาย
พระพรต่อไปว่า
“เหมือนอย่างสระน�ำ้ เต็มเปีย่ มด้วยน�ำ้ ใหม่ มีนำ�้ เต็มเสมอปาก
ขอบสระ  เมื่อเมฆใหญ่ทําให้ฝนตกลงมาที่สระนั้นเนืองๆ น�้ำในสระ
นั้นจะแห้งจะหมดไปหรือไม่?”
“ไม่แห้งไม่หมด พระผู้เป็นเจ้าฯ”
“เพราะอะไร  มหาบพิตร?”
“เพราะฝนยังตกลงมาอยู่เนืองๆ น่ะซิ  พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร คือ สระใหญ่อันได้แก่        
พระสัทธรรมที่เป็นพระศาสนาของสมเด็จพระชินศรี เต็มเปี่ยมด้วย
น�้ำใสสะอาด คือ อาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบัติ สมเด็จพระผู้
มีพระภาคเจ้าได้ตรัสมรรคภาวนาไว้แล้ว “ผู้ใดกระทําให้ฝน   คือ
อาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบัติตกลงมาเนืองๆ ผู้นั้นได้ชื่อว่าได้
อบรมมรรคภาวนาไว้ แ ล้ ว เมื่ อ เป็ น อย่ า งนั้ น สระใหญ่ คื อ
พระสัทธรรม อันเป็นพระศาสนาสูงสุดของพระชินศรีก็จักตั้งอยู่
ตลอดกาลนาน   โลกก็จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย สมเด็จ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงหมายความอย่างนี  ้ จึงได้ตรัสไว้วา่ “ถ้าภิกษุ
เหล่านี้ ยังปฏิบัติชอบอยู่ โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย”
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อุปมาเหมือนกองไฟใหญ่

“ขอถวายพระพร เมื่อกองไฟใหญ่กําลังลุกรุ่งเรืองอยู่  มีคน
ทั้งหลายเอาหญ้าแห้ง  ไม้แห้ง  มูลโคแห้ง มาทิ้งเข้าในกองไฟใหญ่
นั้นเรื่อยๆ ไป  กองไฟใหญ่นั้นจะดับไปหรือไม่?”
“ไม่ดับเลย พระผู้เป็นเจ้า  มีแต่จะลุกใหญ่เท่านั้น”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร คือ พระศาสนาอันประเสริฐ
ของพระชินศรี ได้สว่างรุ่งเรืองอยู่ในหมื่นโลกธาตุ ด้วยอาจารคุณ
ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบัติ ถ้าพระพุทธบุตรยังประกอบด้วยองค์ของผู้มี
ความเพียร ๕ ยังฝึกฝนดี ยังไม่ประมาท ยังเต็มใจในไตรสิกขา ยัง
ทําสิกขาให้บริบูรณ์ ทําจารีตและสีลสัมปทาให้บริบูรณ์ พระศาสนา
ก็ยงั จักตัง้ อยูต่ ลอดกาลนาน  โลกก็จกั ไม่วา่ งจากพระอรหันต์ทงั้ หลาย  
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายความอย่างนี้ จึงได้ตรัสไว้ว่า
“ถ้าภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู่ โลกก็จักไม่ว่างจากพระอรหันต์
ทั้งหลาย”
อุปมาเหมือนกระจก

“อีกอย่างหนึ่ง กระจกอันบุคคลขัดดีแล้ว  ทําให้ผ่องใสดีแล้ว
และมีผู้ขัดอีกเนืองๆ  กระจกนั้นจะมัวหมองได้หรือไม่?”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ไม่มัวหมอง พระผู้เป็นเจ้า มีแต่จะ ผ่องใสยิ่งขึ้นไป”
“ขอถวายพระพร ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือ พระศาสนาของ
สมเด็จพระชินศรีผอ่ งใสอยูเ่ ป็นปกติ คือ ไม่มวั หมองด้วยกิเลสตัณหา
แต่อย่างใด ถ้าพระพุทธบุตรเหล่านัน้ ศึกษาพระศาสนาอันประเสริฐ
นั้นไว้ให้ผอ่ งใส ด้วยอาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบตั ิ สัลเลขธุดงคคุณ
อยู่แล้ว พระศาสนาก็จะตั้งอยู่ตลอดกาลนาน โลกนี้จักไม่ว่างจาก
พระอรหันต์ทั้งหลาย พระพุทธศาสนามีการปฏิบัติเป็นราก มีการ
ปฏิบัติเป็นแก่น ตั้งอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติ”
“ข้าแต่พระนาคเสน  ข้อว่า พระสัทธรรมอันตรธานนั้น มีอยู่
กี่ประการ”
อันตรธาน ๓ ประการ

“ขอถวายพระพร อันตรธานนั้น มีอยู่ ๓ ประการ คือ อธิคม
อันตรธาน ๑ ปฏิปัตติอันตรธาน ๑ ลิงคอันตรธาน ๑ เมื่ออธิคม
อันตรธานแล้ว ถึงจะมีผู้ปฏิบัติดี ก็ไม่มีธัมมาภิสมัย คือ การได้รู้ยิ่ง
ซึ่งธรรม เมื่อปฏิปัตติอันตรธานแล้ว สิกขาบทบัญญัติก็อันตรธาน  
ยังเหลือแต่เพศเท่านั้น เมื่อเพศอันตรธานแล้วก็ขาดประเพณี คือ
ความสืบต่อแห่งเพศบรรพชิตในพระพุทธศาสนา อันตรธานมีอยู่
๓ ประการเท่านี้แหละ มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้ทําปัญหาอันลึกให้ตื้น
แล้ว ได้ทําลายข้อยุ่งยากแล้ว  ได้ทําให้ถ้อยคําของผู้อื่นหมดไปแล้ว
พระผูเ้ ป็นเจ้ามาถึงแล้วซึง่ ความเป็นผูอ้ งอาจในหมูค่ ณะอันประเสริฐ”
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เสฏฐธัมมปัญหา

ถามถึงธรรมอันประเสริฐสุด

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า
พระธรรมเป็นของประเสริฐสุด ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น แต่ตรัสไว้อีก
ว่า อุบาสกเป็นคฤหัสถ์ถึงเป็นพระโสดาบัน ละอบายแล้ว  ถึงความ
เห็นแล้ว  รูแ้ จ้งศาสนาแล้ว ก็ยงั กราบไหว้ ลุกรับ ซึง่ พระภิกษุสามเณร
ผูเ้ ป็นปุถชุ นอยู  ่ ถ้าถือว่า พระธรรมประเสริฐสุดจริง คาํ ทีก่ ล่าวถึงการ
ทีค่ ฤหัสถ์ผเู้ ป็นพระโสดาบัน กราบไหว้พระภิกษุสามเณรปุถชุ นนัน้ ก็
ผิดไป ถ้าคําว่า คฤหัสถ์ผู้เป็นโสดาบันกราบไหว้พระภิกษุ สามเณร
ผู้เป็นปุถุชนนั้นถูก คําว่า พระธรรมประเสริฐสุดในโลกนั้นก็ผิดไป
ปัญหาข้อนี้เป็นอุภโตโกฏิ  แก้ได้ยาก  ขอได้โปรดแก้ให้สิ้นสงสัยด้วย
เถิด พระคุณเจ้าข้า”
“ขอถวายพระพร คําทั้ง ๒ นั้น ถูกทั้งนั้น แต่ว่าเหตุที่ให้
คฤหัสถ์ผู้เป็นโสดาบันกราบไหว้พระภิกษุสามเณรปุถุชนนั้น มีอยู่
ต่างหาก เหตุนนั้ คืออะไร?  คือ สมณกรณธรรมของสมณะ ๒๐ อย่าง
และ เพศ ๒ อย่าง
สมณกรณธรรม ๒๐ นั้น คือ
๑. เสฏฐะภูมิสะโย

มีภูมิอันประเสริฐ

๒. อัคโคนิยะโม

มีความนิยมอันเลิศ

๓. จาโร

ความประพฤติอันดีงาม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๔. วิหาโร

ธรรมเป็นเครื่องอยู่

๕. สัญญะโม

ความสํารวมอินทรีย์ ๖

๖. สังวะโร

ความระวังปาฏิโมกข์

๗. ขันติ

ความอดทน

๘. โสรัจจัง

ความยินดีในธรรมอันดี

๙. เอกันตาภิระติ

ความยินดียิ่งในธรรมอันแท้

๑๐. เอกันตะจะริยา

ความประพฤติในธรรมเทีย่ งแท้

๑๑. ปะฏิสัลลี

ความอยู่ในที่สงัด

๑๒. หิริ

ความละอาย

๑๓. โอตตัปปะ

ความสะดุ้งกลัว

๑๔. วิริยะ

ความเพียร

๑๕. อัปปะมาโท

ความไม่ประมาท

๑๖. สิกขาปะทานัง

บําเพ็ญสิกขา

๑๗. อุทเทโส ปะริปุจฉา

ตั้งใจเล่าเรียนสอบถาม

๑๘. สีลาธิอะภิระติ

ยินดียิ่งในศีลเป็นต้น

๑๙. นิราละยะตา

ไม่มีความอาลัย

๒๐. สิกขาปะทะปาริปูริ

ทําสิกขาบทให้เต็ม

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
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เพศ ๒ นั้น ได้แก่ ภัณฑะกะภาโว นุ่งห่ม ผ้าเหลือง ๑     
มุณฑะกะภาโว มีศีรษะโล้น ๑ ภิกษุย่อมถือสรณกรณธรรม ๒๐ กับ
เพศ ๒ ไว้อย่างนี้   ภิกษุนั้นชื่อว่าย่างลงสู่ภูมิของพระเสขะ ชื่อว่า
ย่างลงสูภ่ มู พิ ระอรหัต เพราะเป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมเหล่านัน้ อย่าง
บริบูรณ์  สมควรเรียกว่า ผู้ถึงซึ่งระหว่างแห่งภูมิอันประเสริฐ
ผู้ถึงซึ่งที่ตั้งแห่งเหตุอันจะให้เป็นพระอรหันต์   เพราะฉะนั้น
อุบาสกผู้เป็นโสดาบัน จึงควรกราบไหว้ ลุกรับ พระภิกษุปุถุชน ด้วย
คิดว่า ท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสมณะ คุณวิเศษ
อย่างนี้ย่อมไม่มีแก่เรา ๑ คิดว่าท่านผู้เข้าถึงความเป็นบุรุษอันเลิศ
เราไม่เข้าถึงฐานะนัน้ ๑  ท่านย่อมสมควรฟังปาฏิโมกข์อทุ เทส เราไม่
ได้ฟัง ๑  ท่านให้บรรพชาอุปสมบทได้ อาจให้พระพุทธศาสนาเจริญ
ได้ ๑ เราให้บรรพชาอุปสมบทไม่ได้ ๑ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติในสิกขาบท
อันไม่มีประมาณ เราไม่ได้ปฏิบัติ ๑ ท่านประกอบด้วยเพศสมณะ
ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์   เราห่างไกลจากเพศนั้น ๑  ท่านไม่
ปล่อย ขนรักแร้ เล็บมือ เล็บเท้า หนวดเครา ให้รกรุงรัง ทั้งไม่หวั่น
ไหวในกามารมณ์ ไม่ได้ประดับประดาร่างกาย ไม่ได้ลบู ไล้เครือ่ งหอม
ส่วนเรายังยินดีอยูใ่ นการตกแต่งร่างกาย ๑ ขอถวายพระพร สมณกรณธรรม ๒๐ กับ เพศ ๒ นั้น ย่อมมีแก่ภิกษุ พระภิกษุนั้น ย่อมทรงธรรม
เหล่านัน้ ไว้ และให้ผอู้ นื่ ศึกษาในธรรมเหล่านัน้   อุบาสกผูเ้ ป็นโสดาบัน
ควรกราบไหว้ ลุกรับ ภิกษุปุถุชน ด้วยคิดว่า ความรู้ความดีเหล่านั้น
ไม่ได้มีอยู่แก่เรา”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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อุปมาพระราชโอรส

“ขอถวายพระพร เนือ้ ความข้อนี้ ควรกาํ หนดทราบด้วยอุปมา
อย่างหนึ่ง คือ พระราชโอรสย่อมศึกษาวิชาในสํานักปุโรหิต เมื่อทรง
พระเจริญวัยขึ้นก็ได้อภิเษกเป็นพระราชา   พระราชกุมารนั้นย่อม
กราบไหว้ ลุกรับอาจารย์ดว้ ยคิดว่า เป็นผูส้ อนวิชาให้ฉนั ใด พระภิกษุ
ก็เป็นผู้ให้ศึกษา เป็น ผู้ทรงไว้ซึ่งความสํารวม เพราะฉะนั้น อุบาสก
ผู ้ เ ป็ น โสดาบันจึงควรกราบไหว้ ลุกรับ ภิกษุปุถุชน อีกอย่างหนึ่ง
ขอจงทราบว่า ภูมิของภิกษุเป็นภูมิใหญ่ ไม่มีภูมิอื่นเสมอ เป็นภูมิ
ไพบูลย์ดว้ ยปริยายอันนี้ ถ้าอุบาสกผูเ้ ป็นโสดาบัน ได้สาํ เร็จพระอรหัต
ก็มคี ติอยู่ ๒ คือ ต้องปรินพิ พานในวันนัน้ หรือเข้าถึงความเป็นภิกษุใน
วันนั้นจึงจะได้  เพราะว่าบรรพชานั้น เป็นของใหญ่ เป็นของบริสุทธิ์
เป็นของถึงซึ่งความเป็นของสูง คือภูมิของภิกษุ ขอถวายพระพร”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน ปั ญ หานี้ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ผู ้ มี ญ าณ
ผู ้ มี กํ า ลัง ผูม้ วี ฒ
ุ ยิ งิ่ ได้ชแี้ จงไว้แล้ว ผูอ้ นื่ นอกจากพระผู้เป็นเจ้า ไม่มี
ใครสามารถให้รู้แจ้งได้”
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ปาปกรณอปุญญปัญหา

ถามเรื่องการทําบาปของผู้ไม่รู้

“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า ผู้ไม่รู้ทํา
ปาณาติบาต ได้บาปมากกว่าผูร้ ู้ แต่กล่าวไว้ในพระวินยั บัญญัตวิ า่ ภิกษุ
ผูไ้ ม่รไู้ ม่ตอ้ งอาบัติ ดังนี้ ถ้าผูไ้ ม่รทู้ าํ ปาณาติบาต ได้บาปมากกว่า คาํ ว่า
“ภิกษุผไู้ ม่รไู้ ม่ตอ้ งอาบัตกิ ผ็ ดิ ไป” ถ้าคําว่า “ภิกษุ ผูไ้ ม่รไู้ ม่ตอ้ งอาบัตถิ กู ”
คาํ ว่า “ผูไ้ ม่รู้ ทําปาณาติบาตได้บาปมากกว่าก็ผดิ ไป” ปัญหาข้อนีเ้ ป็น
อุภโตโกฏิ ข้ามไปได้ยาก”
“ขอถวายพระพร   สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้จริง
ว่า “ผู้ไม่รู้ทําปาณาติบาต ได้บาปมากกว่า” และทรงบัญญัติไว้จริง
ว่า “ภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัติ” แต่ความหมายในข้อนี้มีอยู่ต่างหาก
คืออย่างไร คือ อาบัติแยกเป็นหลายอย่าง เป็นสัญญาวิโมกข์ พ้น
เพราะความรู้ ความเข้าใจก็มี เป็นนสัญญาวิโมกข์ ไม่พน้ เพราะความ
รู้ ความเข้าใจก็มี ข้อที่ว่า ภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัตินั้น หมายอาบัติที่
เป็นสัญญาวิโมกข์ ขอถวายพระพรฯ”
“ถูกดีแท้ พระนาคเสน”
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อิทธิกม
ั มวิปากพลวตรปัญหา
ถามถึงอํานาจฤทธิ์และกรรม

ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ว่า
“บรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา มหาโมคคัลลาน์เป็น ผู้เลิศในทาง
ฤทธิ์” แล้วมีปรากฏว่า พระมหาโมคคัลลาน์นั้นถูกพวกโจรทุบตีจน
ศีรษะแตก กระดูก เส้นเอ็น สมองแหลกละเอียด เหมือนกับเมล็ด
ข้าวสาร แล้วพระมหาโมคคัลลาน์ก็ปรินิพพานด้วยอุปัทวะนั้น ดังนี้  
ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า  เป็นผู้เลิศในทาง
ฤทธิ์จริง ข้อที่ว่า ถูกพวกโจรทุบตีแหลกละเอียดจนปรินพิ พาน นัน้ ก็
ผิด  ถ้าข้อทีว่ า่   ถูกพวกโจรทุบตีแหลกละเอียดจนปรินพิ พาน นัน้ ถูก
ข้อที่ว่า พระมหาโมคคั ล ลาน์ เ ป็ น ผู ้ เ ลิ ศ ในทางฤทธิ์ นั้ น ก็ ผิ ด  
พระมหาโมคคัลลาน์ไม่สามารถกําจัดอุปฆาต การฆ่าตี อันจักมีแก่
ตนด้วยฤทธิ์ได้หรือ ไม่อาจเป็นที่พึ่งของมนุษยโลกเทวโลกได้หรือ?  
ปัญหานี้ก็เป็นอุภโตโกฏิ ควรแก้ไข
“ขอถวายพระพร  ข้อทีต่ รัสว่า “พระมหาโมคคัลลาน์เลิศกว่า
ภิกษุทงั้ หลายผูม้ ฤี ทธิน์ นั้ ก็ถกู ” ข้อทีว่ า่ “พระมหาโมคคัลลาน์ ถูกโจร
ทุบตีถงึ ดับขันธปรินพิ พานนัน้ ก็ถกู ” แต่ขอ้ นัน้ เป็นด้วยกรรมเข้ายึดถือ
“ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งทั้ง ๒ คือ อิทธิวิสัยของผู้มีฤทธิ์ ๑
กรรมวิบาก ๑ เป็นอจินไตย ใครๆ ไม่ควรคิดไม่ใช่หรือ?”
“ขอถวายพระพร สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรคิ ด ทั้ ง ๒ อย่ า งนี้ อย่ า ง
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หนึ่ ง มี กํ า ลังมากกว่า ข้อนีเ้ ปรียบเหมือนพระราชากับประชาชน  พระ
ราชาองค์เดียว  ย่อมมีอํานาจครอบประชาชนฉันใด กรรมวิบากอัน
มีกําลังยิ่งกว่า ก็ครอบสิ่งทั้งปวงฉันนั้น กิริยาอย่างอื่นของผู้ที่กรรม
เข้ายึดถือแล้ว ย่อมไม่ได้โอกาส  มีบุรุษคนใดคนหนึ่ง กระทําผิดพระ
ราชอาชญาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วย่อมไม่มีใครช่วยได้ มารดา บิดา
พี่หญิง พี่ชาย มิตรสหายก็ชว่ ยไม่ได้ พระราชาต้องทรงลงโทษแก่ผนู้ นั้
ตามความผิดของเขา  ฉันใด  กรรมวิบากก็มกี าํ ลังแรงกว่าฤทธิ์ ย่อม
ครอบงําฤทธิ์ได้ฉันนั้น  อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อไฟไหม้ป่าลุกลามมาใหญ่  
ถึงจะตักน�้ำไปดับตั้งพันโอ่ง ก็ไม่อาจดับได้ สู้ไฟป่านั้นไม่ได้  เพราะ
ไฟป่ามีกาํ ลังมากกว่าฉันใด กรรมวิบากก็มกี าํ ลังมากกว่าฤทธิ์ ครอบงํา
ฤทธิ์ได้ ฉันนั้น เพราะฉะนั้นแหละมหาบพิตร พระมหาโมคคัลลาน์
ผูท้ กี่ รรมเข้ายึดถือแล้ว จึงถูกพวกโจรทุบตี  ไม่สามารถกัน้ กางได้ดว้ ย
ฤทธิ์”
“สาธุ  พระนาคเสน โยมรับว่าถูกต้องดีแล้ว”
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อภิสมยันตรายกรปัญหา

ถามเรื่องอันตรายแห่งการสําเร็จธรรม
ของคฤหัสถ์ผู้ตอ
้ งปาราชิก

“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้ามีคฤหัสถ์ผู้ใดผู้หนึ่งต้องปาราชิก
แล้ว ต่อมาภายหลังได้บรรพชา เขาเองก็ไม่รู้ว่า เราเป็นคฤหัสถ์ต้อง
ปาราชิกแล้ว ผู้อื่นก็ไม่รู้ ธรรมาภิสมัยจะมีแก่เขาหรือไม่?”
“ไม่มี มหาบพิตร”
“เพราะเหตุไร พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุว่า เหตุอันใดที่จะทําให้ได้
ธรรมาภิสมัย เหตุอนั นัน้ เขาได้ตดั ขาดแล้วเพราะฉะนัน้ ธรรมาภิสมัย
จึงไม่มีแก่เขา”
“ข้าแต่พระนาคเสน   มีคํากล่าวว่า   ความรําคาญใจย่อม
มีแก่ผู้รู้ เมื่อมีความรําคาญใจ ก็มีเครื่องกั้น เมื่อมีเครื่องกั้นแล้ว
ธรรมาภิสมัยก็ไม่มี ก็ผู้ไม่รู้ไม่มีความรําคาญ  มีจิตสงบอยู่ เหตุไรจึง
ไม่มีธรรมาภิสมัย แก้ไขยาก โปรดแก้ไขด้วย?”
“ขอถวายพระพร พืชที่หว่านลงในที่ดินอันดี จะงอกขึ้นได้
หรือไม่?”
“งอก พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร  ถ้าพืชนั้นเขาหว่านลงบนศิลาแลงจะงอก
ขึ้นได้หรือไม่?”
“ไม่งอก พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุไร พืชจึงงอกขึน้ ในดินทีด่   ี เพราะ
เหตุไรจึงไม่งอกขึ้นที่ศิลาแลง?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เพราะศิลาแลง ไม่เป็นเหตุให้พืชงอก
ขึ้นได้ พืชจึงไม่งอกขึ้น”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ  มหาบพิตร เพราะเหตุทเี่ ขาตัดสิง่ ทีจ่ ะให้
เกิดธรรมาภิสมัยเสียแล้ว  ธรรมาภิสมัยจึงไม่มี อีกอย่างหนึ่งไม้ค้อน
ก้อนดิน ที่บุคคลโยนขึ้นไปในอากาศ ย่อมตกลงมาที่พื้นดิน หรือว่า
จะค้างอยู่บนอากาศ?”
“ไม่ค้าง พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุว่า อากาศไม่เป็นที่ตั้งอยู่แห่งไม้ค้อนก้อนดิน”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร เพราะเมือ่ เขาตัดเหตุทจี่ ะให้
ได้อภิสมัยแล้ว อภิสมัยก็ไม่มี อีกอย่างหนึง่ ธรรมดาไฟย่อมลุกโพลง
อยู่บนบก จึงขอถามว่า ไฟนั้นจะลุกโพลงอยู่บนน�้ำได้หรือ?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร?”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“เพราะเหตุว่า น�้ำไม่เป็นที่ให้ไฟลุก”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร เมื่อเขาตัดเหตุที่จะให้ได้
ธรรมาภิสมัย ธรรมาภิสมัยก็ไม่มี”
“ข้าแต่พระนาคเสน   ขอท่านจงคิดเนื้อความข้อนี้อีก คือ
สมมติวา่ โยมไม่รเู้ ลยว่าโยมเป็นปาราชิก เมือ่ ไม่รกู้ ไ็ ม่เกิดความราํ คาญใจ
จะมีเครื่องกั้นกางได้อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร ผู้ที่ไม่รู้ยาพิษอันแรงกล้า แต่ได้กินยาพิษ
นั้นเข้าไป เขาจะตายไหม?”
“ตาย พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร บาปที่ผู้ไม่รู้กระทํา ก็กระทํา
อันตรายแก่อภิสมัยได้ อีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่เหยียบไฟด้วยไม่รู้ ไฟจะ
ไหม้ไหม?”
“ไหม้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร บาปที่กระทําลงไปแล้ว ถึง
ไม่รู้ก็จะกระทําอันตรายแก่อภิสมัยได้ อีกอย่างหนึ่งอสรพิษกัดผู้ที่
ไม่รู้ตายไหม?”
“ตาย พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร ถึงบาปผูไ้ ม่รกู้ ระทํา ก็กระทํา
อันตรายแก่อภิสมัยได้ ขอถวายพระพร พระราชากาลิงค์ ผู้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ทรงช้างแก้วไปทางอากาศ ถึงไม่ทรงทราบว่า
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เป็นต้นไม้ศรีมหาโพธิ์เก่าอยู่ที่ตรงนั้น แต่ก็ไม่อาจเหาะข้ามไปบน
ต้นไม้ศรีมหาโพธิน์ นั้ ไม่ใช่หรือ? อันนีก้ ช็ ใี้ ห้เห็นว่า ถึงบาปทีผ่ ไู้ ม่รกู้ ระทาํ
ก็กระทําอันตรายแก่ธรรมาภิสมัยได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน คําแก้ไขของพระผู้เป็นเจ้านี้ ไม่อาจมี
ใครคัดค้านได้”
สมณทุสล
ี คิหท
ิ ุสล
ี ปัญหา

ถามเรื่องสมณะทุศล
ี คฤหัสถ์ทุศล
ี

“ข้าแต่พระนาคเสน คฤหัสถ์ทุศีล กับสมณะทุศีล ต่างกัน
อย่างไร คนทั้ง ๒ นี้มีคติเสมอกัน มีวิบากเสมอกันหรืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร คุณธรรม ๑๐ ประการ ของสมณะทุศีล
ทําให้ดียิ่งกว่าคฤหัสถ์ทุศีล และทําให้ทักขิณาของชาวบ้านมีผลมาก
ได้ด้วยเหตุ ๑๐ ประการอีก” คุณธรรม ๑๐ ประการนั้น คือ
๑. พุทธคารวตา
ความเคารพในพระพุทธเจ้า
๒. ธรรมคารวตา
ความเคารพในพระธรรม
๓. สังฆารวตา
ความเคารพในพระสงฆ์
๔. สพรหมจารีคารวตา
ความเคารพในเพื่อน
พรหมจรรย์
๕. อุทเทสปริปจุ ฉาวายมตา ความพยายามเล่าเรียน
๖. สวนพหุรตา
ความมากไปด้วยการฟัง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๗. ปริสคารวตา

ความเคารพต่อที่ประชุม

๘. ปธานภิมุขตา

ความเป็นผูม้ งุ่ ต่อความเพียร

๙. ภิกขุสามัญญอุปักขตา  

ยังรักษาไว้ซึ่งเพศภิกษุ

๑๐. ปฏิฉันนตา

ยังรู้จักปกปิดความชั่วของ
ตัวไว้ด้วยความละอาย
เหมือนกับหญิงที่มีสามี
ลักลอบทําความชั่วด้วย
กลัวผู้อื่นจะรู้เห็นฉะนั้น

เหตุ ๑๐ ประการ ที่ทําให้ทักขิณาทาน ของชาวบ้านมีผลมาก
นั้น คืออะไรบ้าง คือ
๑. อวัชชกวจธารณตา

ความทรงไว้ซึ่งเกราะ คือ
กาสาวพัสตร์ อันบุคคลไม่ควรฆ่า
๒. อิสิสามัญญตา
ความทรงไว้ซึ่งเพศภิกษุ
๓. สังฆสมยมนุปวิฏฐตา
ความเข้าถึงซึ่งการกระทํา
กิจวัตรของสงฆ์
๔. พุทธธัมมสรณคตภาโว
ความนับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ งึ่
๕. ปธานาสยนิเกตวาสิตภาโว ความอบรมนิสัย ในทาง
ความเพียร
๖. ชินสาสนธัมมาปริเยสนตา ความแสวงหา ซึง่ ชินสาสนธรรม
๗. ปวรธัมมาเทสนตา
การแสดงซึง่ ธรรมอันประเสริฐ
๘. ธัมมทีปคติปลายนตา
การถือพระธรรมเป็นเกราะ
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๙. เอกกันตอุชุทิฏฐิตา
๑๐. อุโปสถสมาทานตา

เป็นคติ เป็นทีพ่ งึ่ ในเบือ้ งหน้า
มีความเห็นตรงแน่วแน่ว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศ
การถือมั่นซึ่งอุโบสถ

“ขอถวายพระพร สมณะทุศลี ถึงมีศลี วิบตั แิ ล้วก็ยงั ทาํ ทักขิณา
ทานของทายกให้บริสุทธิ์ได้ เปรียบเหมือนน�้ำอันชําระล้างซึ่งโคลน
เลน ฝุ่นละออง เหงื่อไคลให้หายไปได้ หรือเปรียบเหมือนน�้ำร้อนถึง
จะร้อน ก็ยังดับไฟกองใหญ่ได้ หรือเปรียบเหมือนโภชนะอันกําจัด
ความหิวได้ ฉะนั้นข้อนี้ สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส
ไว้ใน ทักขิณาวิภงั คสูตรว่า “ผูม้ ศี ลี มีจติ เลือ่ มใสดี เชือ่ กรรมและผล
แล้ว ให้ทานของที่ได้มาโดยชอบ แก่ผทู้ ศุ ลี ทักขิณาของเขานัน้ ชือ่ ว่า
บริสุทธิ์ฝ่ายทายก”  ดังนี  ้ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้ กระทําปัญหาที่โยม
ถาม ให้มรี สไม่รจู้ กั ตาย ให้เป็นของควรฟัง ด้วยอุปมาเหตุการณ์หลาย
อย่าง เหมือนพ่อครัว หรือลูกมือของพ่อครัวผู้ฉลาด ได้เนื้อมาเพียง
ก้อนเดียว ก็ตกแต่งอาหารได้หลายอย่าง  ถวายแก่พระราชา ฉันนัน้ ”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สิกขาปทอปัญญาปนปัญหา

ถามเรื่องไม่ทรงบัญญัตส
ิ ก
ิ ขาบท

ข้าแต่พระนาคเสน พวกอาจารย์ของพวกแพทย์ปางก่อนมีอยู่
เช่น นารทะ ๑ ธัมมันตริกะ ๑ อังคีรสะ ๑ กปิละ ๑ กัณฑรัคคิกามะ
๑ อตุละ ๑ บุพพกัจจายตนะ ๑  อาจารย์เหล่านั้นทั้งสิ้น รู้จักความ
เกิดแห่งโรค ต้นเหตุแห่งโรค แดนเกิดแห่งโรค สมุฏฐานแห่งโรค กิรยิ า
อาการแห่งโรค การรักษาโรค รักษาหายและไม่หาย ได้โดยเร็วพลัน
ว่า ในร่างกายจักมีโรคเกิดขึ้นเท่านี้ รู้ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนกับจับ
กลุ่มด้ายแล้วม้วนไปตามลําดับ ฉะนั้นอาจารย์เหล่านั้นทั้งสิ้น ไม่ใช่
พระสัพพัญญู  ส่วนพระตถาคตเจ้าเป็นพระสัพพัญญู  ทรงรู้อนาคต
ได้สิ้นว่า ในเรื่องนั้นจะต้องบัญญัติสิกขาบทเท่านั้น  แต่เหตุใดจึงไม่
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทไว้ให้สนิ้ เชิงทีเดียว ต่อเมือ่ เกิดเรือ่ งขึน้ แล้ว มีพวก
มนุษย์ติเตียนแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทฯ “
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้า ทรงทราบแล้วว่า ในสมัยนี้
เมือ่ มนุษย์เหล่านีต้ เิ ตียน เราจักต้องบัญญัตสิ กิ ขาบท ๑๕๐ สิกขาบทกว่าๆ  
แต่ว่าพระตถาคตเจ้า ได้ทรงเล็งเห็นว่า ถ้าเราจักบัญญัติสิกขาบท
ลงไว้ให้ครบทีเดียว มหาชนก็จักร้อนใจว่า ในศาสนานี้มีสิ่งที่จะต้อง
รักษาอยู่มาก เป็นการยากทีจ่ ะบรรพชาในศาสนาของพระสมณโคดม
ถึงพวกอยากบรรพชาก็จกั ไม่บรรพชา ทัง้ จักไม่มผี เู้ ชือ่ ฟังถ้อยคําของเรา
พวกที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ก็จักไปเกิดในอบาย เมื่อมีเรื่องเกิด
ขึ้นแล้ว  มีความเสียหายปรากฏขึ้นแล้ว เราจึงจะบัญญัติสิกขาบท
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พระตถาคตเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ จึงไม่ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทไว้ลว่ งหน้า
ทีเดียว ขอถวายพระพร”
“อย่างนั้น พระนาคเสน เป็นอันพระตถาคตเจ้าทรงเล็งเห็น
เรื่องนี้ได้ดีแล้ว ถ้ามีผู้ได้ยินได้ฟังว่า มีสิ่งที่จะต้องรักษาในพระพุทธ
ศาสนาอยู่มาก  ก็จักสะดุ้งกลัว จักไม่มีผู้บรรพชา โยมยอมรับว่า
ถูกต้องอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนา”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“สัตว์ท้งั หลายมีกรรมต่างกัน
เป็นผู้รับผลของกรรม
มีกรรมทําให้เกิด มีกรรมเป็นพวกพ้อง
มีกรรมเป็นที่อาศัย
กรรมย่อมจําแนกสัตว์ท้ังหลายให้เลวดีต่างกัน”
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ไขข้อข้องใจใน

เมณฑกปัญหา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สัพพัญญูภาวปัญหา

ถามถึงความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า

พระเจ้ามิลินท์ถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พุทโธ สัพพัญญู
พระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญู รู้ทุกสิ่ง จริงหรือ?”
“ขอถวายพระพร จริง แต่วา่ ความรูค้ วามเห็นของพระพุทธเจ้า
นัน้ ไม่ใช่ปรากฏอยูเ่ ป็นนิจ คือ เป็นของเนือ่ งด้วยการนึก พระพุทธเจ้า
ทรงนึกอยากรู้สิ่งใด ก็ทรงรู้สิ่งนั้นสิ้น เท่านั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระ
สัพพัญญู เพราะถ้าความรู้สิ่งทั้งปวง ยังเป็นของต้องแสวงหาอยู่?”
ขอถวายพระพร มีขา้ วเปลือกอยู่ ๑๐๐ เกวียน บุคคลตักออก
คราวละ ๕ ทะนาน ๔ ทะนาน ๓ ทะนาน ๒ ทะนาน จิตที่เป็นไป
ในขณะลัดนิ้วมือเดียว อันกําหนดข้าวเปลือกว่ามีเท่านั้นๆ ก็ถึงซึ่ง
ความสิน้ ไป จิตมีอยู่ ๗ ชนิดคือ บุคคลเหล่าใดยังมีราคะ โทสะ โมหะ
ตัณหา กิเลสอยู่ ไม่ได้อบรมกาย ไม่ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิต ไม่ได้
อบรมปัญญา จิตของบุคคลเหล่านั้นก็เกิดช้า เป็นไปช้า เพราะไม่ได้
อบรมจิต เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ที่มีแขนง เกี่ยวกระหวัดรัดรึง หุ้ม
ห่อ รกรุงรัง ให้ขาดแล้ว ก็ดึงมาได้ช้า ฉันนั้น อันนี้เป็นจิตดวงที่ ๑”
“จิตดวงที่ ๒ นัน้ ได้แก่จติ ของพระโสดาบัน คือ พระโสดาบัน
ทัง้ หลาย ผูพ้ น้ อบายแล้ว ผูถ้ งึ ความเห็นแล้ว ผูร้ แู้ จ้งพระพุทธศาสนา
แล้วมีอยู่ จิตของพระโสดาบันทั้งหลายนั้น ย่อมเกิดไว เป็นไปไว ใน
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ที่ทั้ง ๓ แต่เกิดช้า เป็นไปช้า ในชั้นสูงขึ้นไป เพราะยังไม่ได้ละกิเลส
ชั้นสูง ข้อนี้เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่แล้ว ลิดข้อ ลิดปมทั้ง ๓ ข้อ แต่
ยังไม่ได้ตัดยอดเบื้องบนให้ขาด ให้หายรุงรัง ก็ดึงมาได้ช้าฉะนั้น”
“จิตดวงที่ ๓ นั้น ได้แก่ จิตของพระสกทาคามี คือ จิตของ
พระสกทาคามี ผู้มีราคะ โทสะ โมหะ น้อยเบาบางลงมากนั้น ย่อม
เกิดเร็ว เป็นไปเร็ว ในฐานะทั้ง ๔ แต่เกิดช้า เป็นไปช้า ในชั้นสูงขึ้นไป
เปรียบเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ ลิดข้อทัง้ ๔ ให้ขาดแล้ว ก็ดงึ มาได้ไว
หน่อย แต่วา่ เมือ่ ข้างปลายยังรกรุงรังอยู่ ก็ยงั ดึงมาได้ชา้ ฉันนัน้ เพราะ
เบื้องบนยังรุงรัง อันเปรียบเหมือนยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงฉะนั้น”
“จิตดวงที่ ๔ ได้แก่จติ ของพระอนาคามีทลี่ ะสังโยชน์ ๕ เบือ้ ง
ต�่ำได้ขาดแล้ว จิตของพระอนาคามีย่อมเกิดเร็ว เป็นไปเร็ว ในฐานะ
ทั้ง ๑๐ แต่เกิดช้า เป็นไปช้า ในชั้นสูงขึ้นไป เพราะยังไม่ได้ละกิเลส
ชั้นสูง เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ ลิดข้อทั้ง ๑๐ ให้เกลี้ยงเกลาดีแล้ว
ก็ดงึ มาได้เร็วเพียง ๑๐ ปล้องเท่านัน้ พ้นจากนัน้ ยังดึงมาได้ชา้ ฉะนัน้ ”
“จิตดวงที่ ๕ ได้แก่จติ ของพระอรหันต์ คือ จิตของพระอรหันต์
ผูส้ นิ้ อาสวกิเลสทัง้ หมดแล้ว ย่อมเกิดเร็ว เป็นไปเร็วในวิสยั ของสาวก
แต่เกิดช้า เป็นไปช้า ในภูมิพระปัจเจกโพธิ ที่สูงกว่าเปรียบเหมือน
บุคคลตัดไม้ไผ่ ลิดข้อทั้งปวงให้ตลอดลําแล้ว ก็ดึงมาได้เร็ว ฉันนั้น”
“จิตดวงที่ ๖ ได้แก่จิตของพระปัจเจกโพธิผู้ตรัสรู้เอง ไม่มี
อาจารย์ ก็เกิดได้เร็ว เป็นไปเร็ว ในภูมิของตนเท่านั้น แต่เกิดช้า เป็น
ไปช้า ในภูมิของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า เพราะภูมิของพระสัพพัญญู
พุทธเจ้านั้น เป็นของใหญ่ เปรียบเหมือนบุรุษผู้ไม่กลัวน�้ำ ก็ว่ายข้าม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
02

finish v 01 15 02 2562.indd 121

121

15/2/2562 11:36:14

แม่น�้ำน้อยได้ตามสบาย แต่พอไปถึงน�้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ แล
ไม่เห็นฝั่ง ก็กลัว ก็สะดุ้ง ก็ช้า ก็ไม่อาจข้ามไปได้ฉะนั้น”
“จิตดวงที่ ๗ ได้แก่จติ ของพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้า ผูท้ รงทศพล
ญาณ จตุเวสารัชชญาณ ประกอบด้วยพุทธธรรม ๑๘ ชนะไม่มีที่สิ้น
สุด  มีญาณไม่มที สี่ นิ้ สุด  ย่อมเกิดรวดเร็ว เป็นไปรวดเร็วในสิง่ ทัง้ ปวง
เพราะจิตบริสุทธิ์ ในสิ่งทั้งปวงแล้ว   ขอถวายพระพร ลูกศรที่ไม่มี
ข้อมีปม ที่เกลี้ยงเกลา ไม่มัวหมอง อันนายธนูยกขึ้น สู่แล่งธนูอันไม่
คดโก่ง อันเลี่ยนสุขุมเป็นอันดี แล้วยิงไปที่ผ้าฝ้ายหรือผ้ากัมพลเนื้อ
ละเอียด ลูกศรนัน้ จะทะลุไปได้ชา้ หรือว่าจะข้องอยูท่ ผี่ า้ ประการใด?”
“ไม่ช้า พระผู้เป็นเจ้า ลูกศรนั้นต้องทะลุไปได้อย่างรวดเร็ว”
“ข้อนี้ ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ความคิดของพระสัพพัญญู
ของพระพุทธเจ้า ก็ทะลุปรุโปร่งไปในสิ่งทั้งปวงได้รวดเร็วฉันนั้น”
“ขอถวายพระพร จิตของพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้า ได้ลว่ งเลยจิต
ทัง้ ๖ ไปแล้ว ก็เป็นจิตบริสทุ ธิ์ เป็นจิตรวดเร็ว เป็นจิตหาเครือ่ งเปรียบ
มิได้ ด้วยคุณอันคณานับมิได้ เพราะเหตุที่จิตของพระพุทธเจ้าเป็น
จิตบริสุทธิ์รวดเร็วนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
ได้   จิตของพระพุทธเจ้า ในเวลาทรงทํายมกปาฏิหาริย์นั้น เป็นไป
รวดเร็วนัก ไม่มีใครอาจชี้เหตุการณ์ได้? มหาบพิตร ปาฏิหาริย์เหล่า
นั้น เมื่อเทียบกับจิตของพระสัพพัญญูทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้เสี้ยวหนึ่ง
เพราะพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า เนื่องด้วยการนึกด้วย
จิตนั้น พอนึกก็รู้ได้ตามประสงค์”
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อุปมาเหมือนผู้ยกสิง
่ ของ

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า บุรุษยกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่วางอยู่ที่มือข้างหนึ่ง มาไว้บนมืออีกข้างหนึ่ง หรืออ้าปากพูด กลืน
อาหาร ลืมตา หลับตา คู้แขน เหยียดแขน อันนับว่าเร็วอยู่แล้ว
แต่ยังช้ากว่าพระสัพพัญญุตญาณ คือ พอพระพุทธเจ้าทรงนึกก็รู้ได้
ทันที ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะไม่เป็นพระสัพพัญญู ด้วย
เหตุเพียงนึกเท่านี้”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน เมื่ อ ยั ง นึ ก หาอยู ่ ก็ ยั ง ไม่ ชื่ อ ว่ า เป็ น
พระสัพพัญญู ขอนิมนต์ชี้แจงให้โยมเข้าใจตามเหตุการณ์อีกเถิด”
อุปมาเหมือนบุรุษผู้ม่ ง
ั คั่ง

“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่ง เป็น ผู้มั่งคั่ง
มีทรัพย์มาก มีเครื่องกินมาก มีเงินทองมาก มี เ ครื่ อ งปลื้ ม ใจมาก
มีธญ
ั ชาติ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวสาร งา ถัว่ ฟักแฟง แตงเต้า เนยใส
น�้ำมัน นมข้น นมสด นมส้ม น�้ำผึ้ง น�ำ้ อ้อย อยู่มาก เวลามีแขกมา
หา ซึ่งเป็นผู้ควรต้อนรับด้วยอาหาร  อาหารก็ทําเสร็จแล้ว ยังแต่จะ
ต้องคดข้าวออกจากหม้อเท่านั้น  บุรุษนั้นจะเรียกว่า เป็นผู้มีทรัพย์
มาก หรือจะเรียกว่า ไม่มีทรัพย์มาก ด้วยเหตุเพียงเวลาคดข้าวจาก
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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หม้อเท่านั้นหรืออย่างไร?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ทําไมจึงว่าอย่างนี  
้ ถึงในราชมณเฑียร
ของพระเจ้าจักรพรรดิกต็ าม ถ้านอกเวลาก็ตอ้ งรอเวลาอาหารสุก ไม่
ต้องพูดถึงในบ้านเรือนของคฤหบดีฯ”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ พระสัพพัญญุตญาณ
อันเนื่องด้วยการนึกของพระพุทธเจ้านั้น พอนึกก็รู้ได้ตามประสงค์”
อุปมาเหมือนต้นไม้ที่มผ
ี ล

“ขอถวายพระพร ต้นไม้ที่มีผลดกเต็มต้น ยังไม่มีผลหล่นลง
มาเลย เมื่อรอเวลาผลหล่นลงมา จะเรียกว่าต้นไม้นั้น ไม่มีผลได้
หรือไม่?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า เพราะต้นไม้นั้นเนื่องด้วยการหล่น
แห่งผล พอผลหล่นลง คนก็เก็บเอาได้ตามประสงค์”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร พระสัพพัญญุตญาณ ก็เนือ่ ง
ด้วยการนึกของพระพุทธเจ้า พอทรงนึกก็รู้ทันที”
“ข้าแต่พระนาคเสน เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงนึกก็รไู้ ด้ทนั ที
อย่างนั้นหรือ?”
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“อย่างนั้นมหาบพิตร คือพระเจ้าจักรพรรดิ์ พอทรงนึกถึง
จักรแก้ว จักรแก้วก็มาปรากฏทันที ฉันใด พระพุทธเจ้าพอนึกก็รู้ทุก
สิ่งฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมตกลงรับว่า พระพุทธเจ้าเป็น
พระสัพพัญญูแน่ละ”

เทวทัตตปัพพชิตปัญหา

ถามเรื่องโปรดให้พระเทวทัตบรรพชา

“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้ากล่าวว่า พระตถาคตเจ้าเป็น
ผูม้ พี ระกรุณา เป็นผูแ้ สวงหาสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เป็นผูท้ รงอนุเคราะห์
สัตว์ทั้งปวง  อย่างนั้นหรือ?”
“อย่างนั้น มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระเทวทัตใครบวชให้ ขอจงว่าไปตามจริง”
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าบวชให้พร้อมกับพระภัททิยะ
พระอนุรุทธะ พระอานนท์ พระภัคคุ พระกิมพิละ พระอุบาลี”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระเทวทัตบวชแล้ว จึงทําสังฆเภทได้
เพราะคฤหั ส ถ์ ห รื อ ภิ ก ษุ ณี นางสิ ก ขมานา สามเณร สามเณรี
ทาํ สังฆเภทไม่ได้ ท�ำได้แต่เฉพาะพระภิกษุ ผูย้ งั เป็นภิกษุอยูต่ ามปกติ  
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ยังร่วมกับสงฆ์ได้อยู่  อยู่ในเสมาอันเดียวกันกับสงฆ์เท่านั้น”
“ถูกอย่างนัน้ มหาบพิตร พระเทวทัตบวชแล้วจึงทาํ สังฆเภทได้”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทําสังฆเภทได้รับกรรมอย่างไร?”
“ขอถวายพระพร ผูท้ าํ สังฆเภทต้องตกนรกอยูต่ ลอด ๑ กัลปะ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระตถาคตเจ้าทรงทราบหรือไม่ว่า  
พระเทวทัตบวชแล้วจักทาํ สังฆเภท แล้วจักไป ตกนรกอยูต่ ลอดกัลปะ”
“ขอถวายพระพร ทรงทราบ”
“ข้าแต่พ ระนาคเสน ถ้ า ทรงทราบ คํ า ที่ ว ่ า พระพุ ท ธเจ้ า
เป็น ผูม้ พี ระกรุณา แสวงหาประโยชน์ โปรดสรรพสัตว์ทงั้ หลายนัน้ ก็
ผิดไป ถ้าไม่ทรงทราบ พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระสัพพัญญู  ปัญหา
นี้เป็นอุภโตโกฏิ มี ๒ แง่ ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว  ขอพระผู้เป็น
เจ้า จงแก้ไขให้สิ้นสงสัย พระภิกษุมีความรู้ดังพระผู้เป็นเจ้า ในภาย
หน้าโน้นจักหาได้ยาก ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงกําลังปัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้าไว้”
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าเป็นผู้มพี ระกรุณาจริง เป็น
พระสั พ พั ญ ญู จ ริ ง เป็ น พระสั พ พทั ส สาวี เห็ น ทุ ก สิ่ ง จริ ง เมื่ อ
พระตถาคตเจ้า ทรงเล็งดูคติของพระเทวทัต ด้วยพระสัพพัญญุตญาณอันประกอบกับพระกรุณา ก็ได้ทรงเห็นว่าพระเทวทัต ถ้าเป็น
คฤหัสถ์กจ็ กั ทําบาปกรรมอันจักให้ไปตกนรก เกิดเป็นเปรต อสุรกาย
ดิรจั ฉาน หลายกัลปะ  และทรงทราบว่ากรรมของพระเทวทัต จักไม่มี
ที่สิ้นสุด แต่เมื่อพระเทวทัตได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้ว
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ก็จักมีที่ส้ินสุดได้ เมื่อบรรพชาแล้ว ก็จกั ทํากรรมเพียงให้ตกนรกอยู่
๑ กัลปะ เท่านั้น ทรงเห็นอย่างนี้ จึงได้โปรดให้พระเทวทัตบรรพชา
ด้วยอํานาจพระกรุณา”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนัน้ ก็เป็นอันว่า พระตถาคตเจ้า
ทุบตีพระเทวทัตแล้วทาน�ำ้ มันให้ ผลักให้ล้มแล้วดึงแขนให้ลุกขึ้น ฆ่า
แล้วชุบชีวิตให้ เพราะให้ทุกข์ก่อนแล้วจึงให้สุขต่อภายหลัง”
อุปมามารดาบิดาลงโทษบุตร

“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าทรงทําอย่างนัน้ จริง ข้อนี้ ควร
ทราบด้วยอุปมา มารดาบิดาเฆีย่ นตีบตุ รแล้ว ให้ประโยชน์ทหี ลังฉันใด
พระตถาคตเจ้าก็ทรงทําฉันนั้น  พระเทวทัต ถ้าจักไม่ได้บรรพชา จัก
เป็นคฤหัสถ์อยู่ ก็ จั ก ทํ า บาปกรรมอั น จั ก ให้ ไ ปตกนรกอยู ่ ห ลาย
แสนกั ล ปะ เมือ่ พระตถาคตเจ้าทรงทราบอย่างนี้ จึงได้ทรงพระกรุณา
ให้บรรพชา ได้ทรงทําทุกข์หนักให้เป็นทุกข์เบา ด้วยทรงเล็งเห็นว่า
เมือ่ พระเทวทัตได้บรรพชาในศาสนาของเราแล้ว ทุกข์กจ็ กั มีทสี่ นิ้ สุด”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปมาบุรุษผู้มอ
ี ํานาจ

“มหาราชเจ้า เหมือนอย่างว่า บุรุษผู้มีกําลังทรัพย์ ยศ ศักดิ์
ญาติวงศ์ รู้ว่าญาติมิตร จะต้องได้รับพระราชอาญาหนัก ก็ช่วยให้
เบาลง ตามความสามารถของตนฉันใด พระพุทธเจ้าทรงทราบ
ว่า พระเทวทัตจะได้รับทุกข์อยู่หลายแสนกัลปะ จึงให้บรรพชาช่วย
ให้หนักเป็นเบา ด้วยอํานาจ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณ
ฉันนั้น”
อุปมาเหมือนหมอผ่าตัด

“อีกอย่างหนึง่ หมอผ่าตัดย่อมผ่าตัดโรคทีห่ นักๆ ออกเสียทํา
ให้เบาลง ด้วยอํานาจยาอันแรงกล้าฉันใด พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นว่า
พระเทวทัตจะได้รับทุกข์อยู่หลายแสนกัลปะ จึงโปรดให้บรรพชา ทํา
ทุกข์หนัก ให้เป็นทุกข์เบา ด้วยกําลังยา คือ พระธรรม อันประกอบ
ด้วยพระมหากรุณาฉะนั้น”
“ขอถวายพระพร เมือ่ พระตถาคตเจ้า ทรงทําพระเทวทัตผูจ้ ะ
ได้รับทุกข์มากให้ได้รับทุกข์น้อย จะได้บาปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ?”
“ไม่ได้บาปอย่างใดเลย พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร เหตุการณ์ข้อนี้ มหาบพิตรก็จงรับไว้ตาม
ความจริงว่า พระพุทธเจ้า ได้โปรดให้พระเทวทัตบรรพชา เพราะ
ทรงพระกรุณาแท้ๆ”
อุปมาเหมือนผู้จับโจร

“อีกประการหนึ่ง เมื่อมีผู้จับโจรมาถวายพระราชาให้ ล ง
พระราชอาญา พระราชาก็ตรัสสั่งให้นําไปตัดศีรษะ แต่มีผู้ที่ได้รับ
พรจากพระราชาทูลขอชีวิตไว้  ให้ตัดเพียงมือและเท้าเท่านั้น ผู้ที่ขอ
ชีวิตไว้นั้น จะได้บาปอย่างไรหรือ?”
“ไม่ได้บาปอย่างไรเลย พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้ อ นี้ ก็ ฉั น นั้ น แหละมหาบพิ ต ร คื อ พระพุ ท ธเจ้ า ทรงพระกรุณา
ให้พระเทวทัตบรรพชา ด้วยทรงพิจารณาเห็นว่า เมื่อพระเทวทัตได้
บรรพชาแล้ว กรรมของพระเทวทัตก็จักมีที่สิ้นสุด ในเวลาที่พระเทว
ทัตจะถึงมรณะ ก็ได้เปล่งวาจา ขอนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วย
คําว่า ข้าพเจ้าขอนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลอันล�ำ้ เลิศ ผู้เป็น
เทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลาย ผู้ฝึกฝนบุคคลที่ควรฝึกฝน ผู้มีพระ
จักษุรอบพระองค์ ผู้มีลักษณะแห่งบุญอันคูณด้วย ๑๐๐ ด้วยกระดูก
ของข้าพเจ้า ที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้ ดังนี้ ขอถวายพระพร กัลปะที่ยัง
เหลืออยูน่ แี้ บ่งออกเป็น ๖ ส่วน พระเทวทัตได้ทาํ สังฆเภทในส่วนแรก
จักไปตกนรกอยู่ตลอด ๕ ส่วน พ้นจากนรกแล้ว จักได้สําเร็จเป็น
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า “อัฏฐิสสระ”
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้า ผู้ทรงทําอย่างนี้ ได้ชื่อว่า
ทรงทําสิ่งที่ควรทําต่อพระเทวทัตแล้วหรือ?”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระตถาคตเจ้าผูท้ รงทาํ อย่างนี้ ชือ่ ว่าทรง
ประทานสิ่งทั้งปวงแก่พระเทวทัตแล้ว ข้อที่พระตถาคตเจ้าได้ทรงทํา
ให้พระเทวทัตได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ชื่อว่า ได้ทรงทําสิ่ง
ทั้งปวง ให้พระเทวทัตแล้ว ไม่มีอะไรที่จะได้ชื่อว่าไม่ทรงกระทํา”
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าจะได้บาปเพราะเหตุที่
พระเทวทัตทําสังฆเภท แล้วไปทนทุกข์อยู่ในนรกบ้างหรือ?”
“เปล่าเลย พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระเทวทัตไปตกนรกด้วย
กรรมของพระเทวทัตเอง พระพุทธเจ้าจะได้บาปมาแต่ไหน”
“ขอถวายพระพร แม้เหตุการณ์ดังนี้ ก็ขอมหาบพิตรจงทรง
รับทราบเถิดว่า พระพุทธเจ้าได้ให้พระเทวทัตบรรพชาด้วยพระกรุณา
แท้”
อุปมามารดาบิดาผู้ให้กําเนิด

“ขอมหาบพิตร จงทรงสดับเหตุการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้
คือ มารดาบิดาทําให้บุตรเกิดขึ้นมาแล้ว ก็กําจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์เสีย มีแต่ทําให้เป็นประโยชน์ ทําให้บุตรเติบโตขึ้น แต่เมื่อ
130
02

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
๓ มีนาคม ๒๕๖๒
finish v 01 15 02 2562.indd 130

15/2/2562 11:36:15

บุตรเติบโตขึ้นแล้ว บุตรก็ได้ทําบาปกรรมไว้ มารดาบิดาจะพลอยได้
รับบาปกรรม ที่บุตรกระทํานั้นหรือไม่?”
“ไม่ได้รับเลย พระผู้เป็นเจ้า มารดาบิดาผู้เลี้ยงบุตรให้
เติบโตขึ้นนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการคุณมาก แต่บุตรนั้นได้รับโทษแห่ง
บาปกรรมที่เขาทําด้วยตนเองต่างหาก”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ   มหาบพิตร พระพุทธเจ้าก็เสมอกับ
มารดาบิดา ที่ได้ให้พระเทวทัตบรรพชา ก็เพราะทรงพระกรุณา
เหตุอันนี้ ก็ขอจงทรงรับทราบเถิดว่า พระพุทธเจ้าได้ให้พระเทวทัต
บรรพชาด้วยพระกรุณาแท้”
อุปมาหมอรักษาแผล

“ขอมหาบพิตร จงทรงสดับเหตุการณ์ให้ยงิ่ ขึน้ ไปกว่านีอ้ กี คือ
เหมื อ นอย่ า งว่ า หมอผ่ า ตั ด จะรั ก ษาแผลอั น เต็ ม ด้ ว ยบุ พ โลหิ ต
มีรปู อยูข่ า้ งใน มีลูกศรฝังอยู่ อันเป็นที่ไหลออกแห่งของเปื่อยเน่า
มีกลิน่ เหม็นฟุง้ ต้องชําระล้างปากแผลด้วยยาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อน
ทําให้ปากแผลอ่อนดีแล้ว จึงตัดด้วยมีดแล้วจี้ด้วยซี่เหล็กแดง แล้ว
ราดด้วยน�ำ้ ด่างอันแสบเค็ม แล้วทายา แล้วเนือ้ ทีแ่ ผลก็งอกขึน้ แผลก็
หายเป็นลําดับไป จึงขอถามมหาบพิตรว่า จะว่าแพทย์ผา่ ตัดนัน้ ไม่มี
จิตเมตตาหรืออย่างไร?”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า แพทย์ผ่าตัดนั้นเป็น ผู้มีจิต
เมตตาแท้ทีเดียว”
“ขอถวายพระพร ทุกขเวทนาอันเกิดแก่ผู้บาดเจ็บนั้น ด้วย
การรักษาของหมอมีอยู่ หมอนั้นจะได้บาปอย่างไรหรือไม่?”
“ไม่ได้บาปอย่างใดเลย พระผูเ้ ป็นเจ้า มีแต่จะได้บญ
ุ ไปสวรรค์”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ พระพุทธเจ้าได้โปรดให้
พระเทวทัตบรรพชา ด้วยทรงพระกรุณา เพือ่ จะปลดเปลือ้ งพระเทวทัต
ให้พน้ ทุกข์ ก็ไม่ได้บาปอะไร”
อุปมาผู้ถก
ู หนามตําที่เท้า

“ขอมหาบพิตร จงทรงสดับเหตุการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก
คือ เหมือนอย่างว่า มีบุรุษคนหนึ่งถูกหนามปักเข้าไปที่เท้า หรือโดน
หลักตอ มีบุรุษอีกคนหนึ่งมุ่งจะให้บุรุษนั้นสุขสบาย จึงบ่งด้วยหนาม
อันแหลม หรือด้วยมีดแหลมๆ แล้วชักหนามหรือตอนั้นออกทั้งที่
มีโลหิตไหลอยู่ จะว่าบุรุษผู้ชักหนามหรือตอออกนั้นไม่มีจิตเมตตา
หรือ?”
“ว่าไม่ได้เลย พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะบุรษุ นัน้ มุง่ ให้มคี วามสวัสดี
แท้ๆ ถ้าเขาไม่ช่วยนําหนามหรือตอนั้นออก บุรุษนั้นก็จะต้องถึงซึ่ง
ความตาย หรือถึงซึ่งทุกข์แทบประดาตาย”
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่โปรด
ให้พระเทวทัตบรรพชา พระเทวทัตก็จะต้องไปไหม้อยู่ในนรกหลาย
แสนกัลปะ”
“ข้าแต่พระนาคเสน เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยพระ
เทวทัตผู้ไหลไปตามกระแสน�้ำ  ให้ไหลทวนขึ้นมาเหนือน�้ำ  ผู้ถึงซึ่ง
ความวิบัติ ให้ถึงซึ่งความเจริญ ผู้ตกไปในเหว ให้ขึ้นจากเหว ผู้เดิน
ทางผิด ให้มาเดินทางถูก ข้าแต่พระนาคเสน เหตุการณ์เหล่านี้ ไม่มี
บรรพชิตอืน่ จะชีอ้ อกให้เห็นได้ นอกจากผูม้ คี วามรูด้ ี ดังพระผูเ้ ป็นเจ้า
เท่านั้น”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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มหาภูมจ
ิ าลปาตุภาวปัญหา
ถามถึงเหตุให้แผ่นดินไหว

พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ ไ ด้ ต รั ส ถามว่ า “ข้ า แต่ พ ระนาคเสน
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นคําขาดว่า   เหตุปัจจัยที่จะทําให้แผ่นดิน
ไหวใหญ่นั้น มีอยู่ ๘ ประการเท่านั้น ไม่มีถึง ๙” ถ้าคํานี้จริง  คําที่
ว่า แผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง ด้วยมหาทานของพระเวสสันดรนั้นก็ผิด   
ถ้าว่าคําที่ว่าแผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง ด้วยมหาทานของพระเวสสันดร
นั้นถูก คําที่ว่าเหตุให้แผ่นดินไหวใหญ่มีเพียง ๘ อย่าง เท่านั้นก็ผิด  
เพราะว่าการให้ทานไม่นับเข้าในเหตุอย่างหนึ่ง ในเหตุ ๘ อย่างที่
แผ่นดินไหวใหญ่นั้น เพราะฉะนั้น ปัญหาข้อนี้ จึงเป็นอุภโตโกฏิ มี
๒ ง่าม ๒ แง่ เป็นปัญหาละเอียด เป็นปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาทีใ่ ห้เห็น
ได้ว่า เป็นปัญหาที่ให้เกิดความมืด แต่ปัญหานี้ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้า
ผู้มีจักษุญาณแล้ว ผู้อื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าไม่อาจแก้ปัญหานี้ได้”
พระเถรเจ้าตอบว่า “ขอถวายพระพร คําทั้ง ๒ นั้นจริงทั้งนั้น
คือ คําที่ว่าเหตุให้แผ่นดินไหวใหญ่ได้มีอยู่ ๘ ก็เป็นของจริง คําที่ว่า
แผ่นดินใหญ่ได้ไหวถึง ๗ ครั้ง เพราะมหาทานของพระเวสสันดร ก็
เป็นของจริง ไม่ใช่ของเหลาะแหละ”
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อุปมาเมฆนอกฤดูกาล

“ขอถวายพระพร ในโลกนี้มีเมฆอยู่เพียง ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน
ฤดูหนาว ฤดูร้อนเท่านั้น ถ้าเมฆอื่นนอกจาก ๓ ฤดูนั้น จะทําให้ฝน
ตกลงมา เมฆนัน้ ก็ไม่นบั เข้ากับเมฆทีค่ นทัง้ หลายรูก้ นั เรียกว่าอกาลเมฆ
ฉันใด การที่แผ่นดินใหญ่ไหวถึง ๗ ครั้ง ด้วยอํานาจมหาทานของ
พระเวสสันดร ก็เป็นอกาลกัมปนัง คือแผ่นดินไหวนอกจากเหตุ ๘
ประการฉันนั้น”
อุปมาด้วยแม่น้�ำ

“นที ๕ สายย่อมไหลมาจากภูเขาหิมพานต์ อีก ๑๐ นที คือ
คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มฮี สินธุ สตธู วิชา ปิปาสิ จันทภาคี ก็
นับรวมเข้าในคําว่า “นที”  นทีนอกนั้นไม่นับเข้าในนที เพราะไม่มีน�้ำ
ประจําอยู่เป็นนิจฉันใด การทีแ่ ผ่นดินใหญ่ไหวถึง ๗ ครัง้ ด้วยอาํ นาจ
มหาทานของพระเวสสันดรนั้น  ก็ไม่นับเข้าในเหตุ ๘ อย่าง เพราะ
ว่าไม่ใช่เหตุที่จะให้แผ่นดินไหวเสมอไปฉันนั้น”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปมาหมูเ่ สนาอํามาตย์

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า อํามาตย์ของพระราชามี
อยู่ ๑๐๐ หรือ ๒๐๐ ก็ดี ก็นับเข้าในหมู่อํามาตย์เพียง ๖ คนเท่านั้น
อํามาตย์ ๖ คนนั้น คือ เสนาบดี ๑ ปุโรหิต ๑ ผู้ตัดสินถ้อยความ ๑
ผู้รักษาพระราชทรัพย์ ๑ ผู้กั้นเศวตฉัตร ๑ ผู้ถือพระขรรค์ ๑ เท่านั้น
นอกจาก ๖ คนนี้ ไม่นับเข้าว่าเป็นอํามาตย์ ข้อนี้ฉันใด การที่
แผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง ด้วยมหาทานของพระเวสสันดรนั้น ก็ไม่นับ
เข้าในเหตุ ๘ อย่างฉันนั้น”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่า ผู้ที่
ทําบุญในพระพุทธศาสนานี้แล้ว ได้รับผลบุญเห็นทันตา มีกิตติศัพท์
ลือชาและยศศักดิ์ปรากฏไปในเทพยดาและมนุษย์”
“เคยได้ฟัง พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร  บุคคลเหล่านั้นมีอยู่กี่คน?”
“มีอยู่ ๗ คน พระผู้เป็นเจ้า”
“คือ ใครบ้าง?”
“คือ นายสุมนมาลาการ ๑ พราหมณ์เอกสาฎก ๑ ลูกจ้างชื่อ
ว่านายปุณณะ ๑ พระนางมัลลิกาเทวี ๑ พระนางโคปาลมาตาเทวี ๑
นางสุปิยาอุบาสิกา ๑ นางปุณณทาสี ๑ รวมเป็น ๗ คนเท่านี้แหละ
พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร มหาบพิตรได้เคยทรงสดับมาหรือไม่ว่า
ผูท้ ไี่ ด้ทาํ ความดีไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนๆ โน้น ได้ไปสวรรค์ทงั้ เป็น
ไปด้วยรูปร่างมนุษย์มีอยู่หรือไม่?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“คือใคร? มหาบพิตร”
“คือ โคตติลคันธัพพราชา ๑ สาธินราชา ๑ เนมิราชา ๑ มัน
ธาตุราชา ๑ ทั้ง ๔ คนนี้ ได้ขึ้นไปดาวดึงส์สวรรค์ทั้งเป็น เพราะคน
เหล่านั้น ได้ทําความดีไว้นานแล้ว”
“ขอถวายพระพร มหาบพิ ต ร ได้ เ คยทรงสดั บ หรื อ ไม่ ว ่ า
ผูม้ ชี อื่ อย่างนีๆ
้ ให้ทานอยูใ่ นอดีตกาล หรือในปัจจุบนั กาล ทําให้แผ่น
ดินใหญ่นี้ไหวครั้งหนึ่ง หรือ ๒ – ๓ ครั้ง”
“ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพรอาตมภาพผู้มีอาคมคือพระปริยัติธรรม
และอธิคม คือ มรรคผลกับการสดับฟังพระปริยัติ การเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธเจ้า การฟังดี การไต่ถาม การอยู่ร่วมกับอาจารย์ การ
ปฏิบัติอาจารย์ ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่า เมื่อผู้อื่นให้ทานได้เกิดแผ่น
ดินไหวเพียงครั้งเดียว หรือ ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง นอกจากการให้ทานของ
พระเวสสันดรเท่านั้น”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปมาด้วยเกวียน

“ขอถวายพระพร ในระหว่างพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระ
สักยมุนีพุทธเจ้ากับพระกัสสปพุทธเจ้านั้น ล่วงมาแล้วหลายโกฏิปี
ในระหว่างนั้นก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย  ถึงเลือกค้นดูก็ไม่เห็นว่าผูอ้ ื่น
ให้ทานทําให้แผ่นดินไหว แผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ไหวด้วยความความ
เพียรเท่านั้น  ด้วยความบากบั่นเพียงเท่านั้น  แผ่นดินอันใหญ่หนัก
ด้วยของหนัก คือคุณความดีของบุคคลจนไม่อาจรับไว้ได้ จึงสะเทือ้ น
สะท้านหวัน่ ไหว เกวียนทีบ่ รรทุกหนักเกินไป จนดุมเกวียน กําเกวียน
กงเวียนทนไม่ไหว เพลาเกวียนก็หัก ฉันใด แผ่นดินอันใหญ่อันหนัก
ด้วยคุณความดีของบุคคลจนไม่อาจรับไว้ได้จึงไหว ฉันนั้น”
อุปมาด้วยท้องฟ้า

“อีกอย่างหนึ่ง ท้องฟ้าอันปกคลุมด้วยก้อนเมฆ หนักด้วย
ก้อนเมฆ มีลมพัดแรงเกินไป ก็มีเสียงดังกึกก้อง ฉันใด แผ่นดินใหญ่
เมื่อไม่อาจทรงของหนัก คือ ความไพบู ล ย์ แ ห่ ง กํ า ลั ง ทานของ
พระเวสสันดร จึงไหวฉันนั้น เพราะว่าพระหฤทัยของพระเวสสันดร
นั้น   ไม่ได้เป็นไปด้วยอํานาจราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ กิเลส
ความโกรธ ความริษยาอย่างใดเลย เป็นไปมากด้วยอํานาจแห่งทาน
อย่างเดียวเท่านั้น คือ พระเวสสันดรคิดอยู่ว่า พวกยาจกที่ยังไม่มาก็
ขอให้มา ที่มาแล้วก็ขอให้ได้ตามความประสงค์  ได้แล้วขอให้มาอีก”
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คุณธรรมของพระเวสสันดร

“พระเวสสันดรนั้น มีพระหฤทัยมั่นอยู่ในธรรม ๑๐ ประการ
คือ ความฝึกใจ ๑ ความสํารวม ๑ ความอดทน ๑ ความระวัง ๑
ความแน่นอน ๑ ความไม่โกรธ ๑ ความไม่เบียดเบียน ๑ ความจริง
๑ ความสะอาดใจ ๑ ความเมตตา ๑ พระเวสสันดรนั้นได้ละการ
แสวงหากามารมณ์เสียแล้ว ระงับการแสวงหาภพเสียแล้ว  มุง่ แต่การ
แสวงหาพรหมจรรย์เท่านั้น  พระเวสสันดรนั้นสละการรักษาตัวเสีย
แล้ว มุ่งแต่รักษาผู้อื่นทุกเวลาว่า  ทําอย่างไรหนอ  สัตว์บุคคลทั้งสิ้น
จึงจะพร้อมเพรียงกัน จึงจักไม่มีโรค จึงจักมีทรัพย์ จึงจักมีอายุยืน  
พระเวสสันดรนั้น ไม่ได้ทรงให้ทานเพราะปรารถนาภพหรือทรัพย์
หรือการตอบแทน การสรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยศ บุตร
ชีวิต แต่อย่างใดเลย มุ่งแต่พระสัพพัญญุตญาณเท่านั้น ข้อนี้สมกับที่
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้วา่   “เมือ่ เราให้ทานบุตรธิดา คือชาลีกณ
ั หา และ
เทวีคอื พระนางมัทรี เราไม่ได้คดิ อย่างอืน่ เลย  เรามุง่ ต่อพระโพธิญาณ
อย่างเดียวเท่านั้น” ดังนี้
พระเวสสันดรนัน้ ชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ ชนะคนไม่ดดี ว้ ย
ความดี ชนะคนตระหนีด่ ว้ ยการให้ ชนะคนเหลาะแหละด้วยความจริง
ชนะอกุศลทั้งปวงด้วยกุศล”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เหตุอัศจรรย์เพราะมหาทาน

“เมือ่ พระเวสสันดรให้ทานอยูอ่ ย่างนัน้   ลมใหญ่ภายใต้กไ็ หว
เมื่อลมใหญ่ภายใต้ไหว น�้ำที่อยู่บนลมก็ไหว เมื่อน�้ำไหว หินที่อยู่บน
น�้ำก็ไหว เมื่อหินที่อยู่บนน�้ำไหว แผ่นดินใหญ่นี้ก็ไหว ครั้งนั้นพวก
อสูร ครุฑ นาค ยักษ์ทั้งหลาย ที่มีฤทธิ์เดชน้อย ก็สะดุ้งตกใจกลัว
ว่า แผ่นดินไหวใหญ่เพราะอะไร ไม่ทราบว่าเป็นเพราะการให้ทานของ
พระเวสสันดร ต่อเมือ่ ได้ยนิ เสียงป่าวร้องสาธุการของเทวดาทัง้ หลาย
จึงรู้  เป็นอันว่าแผ่นดินใหญ่นี้ตั้งอยู่บนหิน หินตั้งอยู่บนน�้ำ น�้ำตั้งอยู่
บนลม เมื่อลมข้างล่างไหว ก็ไหวเป็นลําดับขึ้นมาจนถึงแผ่นดินใหญ่
นี้ ดังนี้”
อุปมาเหมือนแก้วต่าง ๆ

“ขอถวายพระพร แก้วต่างๆ ย่อมมีอยูท่ พี่ นื้ ดินเป็นอันมากคือ
แก้วอินทนิล แก้วมหานิล แก้วโชติรส แก้วไพฑูรย์ แก้วอุมมารปุปผา
แก้วมโนห์รา แก้วโชติรส แก้วไพฑูรย์ แก้ววิเชียร แก้วกโชปักมกะ แก้ว
บุษราค�ำ แก้วแดง แก้วลาย แก้วเหล่านีท้ งั้ สิน้ สูแ้ ก้วมณีของพระเจ้า
จักรพรรดิไม่ได้ แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิ ย่อมแผ่รศั มีไปข้างละ ๑
โยชน์ โดยรอบฉันใด ทานทีม่ อี ยูท่ งั้ สิน้ มีอสทิสทานเป็นอย่างเยี่ยม
ก็สู้มหาทานของพระเวสสันดรไม่ได้ ฉั น นั้ น เมื่ อ พระเวสสันดร
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ทรงบําเพ็ญมหาทานอยู่ แผ่นดินใหญ่ได้ไหวถึง ๗ ครั้ง”
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญหาที่ลี้ลับลึกซึ้ง พระผู้เป็นเจ้าก็ได้
คลีค่ ลายขยายออกแล้ว ได้ทาํ ให้ตนื้ แล้ว ได้ทาํ ลายข้อทีฟ่ น่ั เฝือได้สนิ้
แล้ว”
อิทธิปาทพลทัสสนปัญหา
ถามเรื่องกําลังอิทธิบาท

“ข้าแต่พระนาคเสน  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
“ดูก่อนอานนท์ อิทธิบาททั้ง ๔ เป็นของที่พระตถาคตเจ้าได้อบรม
แล้ว กระทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นยานพาหนะแล้ว ทําให้เป็นที่ตั้ง
แล้ ว ตั้ ง ไว้ เ นื อ งๆ แล้ ว สะสมรอบแล้ ว ปรารภไว้ ดี แ ล้ ว เมื่ อ
พระตถาคตเจ้ า จํานงจะดํารงอยู่ตลอดกัลปะ หรือเกินกัลปะ
ก็ ไ ด้ ” แล้วตรัสอีกว่า “เมื่อล่วง ๓ เดือนจากนี้ไป พระตถาคตเจ้าจัก
ปรินิพพาน” ดังนี้ ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระตถาคตเจ้าทรงเจริญ
อิทธิบาท ๔ จนสามารถให้อยู่ได้ตลอดกัลป์ หรือเกินกว่ากัลป์นั้น
เป็นของจริง การกําหนดเดือนนั้นก็ผิดไป   ถ้าการกําหนดเดือนนั้น
ถูก คํ า ว่ า จะดํ า รงอยู ่ ไ ด้ ต ลอดกั ล ป์ หรื อ เกิ น กว่ า นั้ น ก็ ผิ ด ไป
คําของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ผิด เป็นคําจริงทั้งนั้น ปัญหา
นี้ก็เป็นอุภโตโกฏิ เป็นปัญหาลึกละเอียด รู้ได้ยากขอพระผู้เป็นเจ้า
จงทําลายเสียซึ่งข่าย คือ ความเห็นเถิด”
“ขอถวายพระพร ข้อทีว่ า่ พระตถาคตเจ้าทรงเจริญอิทธิบาท
อาจให้ทรงอยู่ได้ตลอดกัลปะ หรื อ เกิ น กว่ า นั้ น ก็ เ ป็ น ของจริ ง  
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การกําหนดเดือนนั้นก็เป็นของจริง กัลปะที่ตรัสไว้นั้น หมายถึง
อายุกัลปะ ไม่ใช่ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงกําลังของ
พระองค์   จึงได้ทรงตรัสไว้อย่างนั้น เมื่อจะทรงแสดงกําลังแห่ง
อิทธิบาท จึงได้ตรัสไว้อย่างนั้นต่างหาก ขอถวายพระพร
เมื่ อ พระราชาจะทรงแสดงกํ า ลังรวดเร็วแห่งม้าอาชาไนย
ก็ได้ตรัสขึ้นในท่ามกลางมหาชนว่า ม้าตัวประเสริฐนี้ อาจวิ่งไปรอบ
โลก แล้วกลับมาถึงที่นี้ได้ในขณะเดียว ดังนี้ ไม่ใช่ว่าตรัสอย่างนี้
เพื่อจะทรงแสดงความรวดเร็วของพระองค์ ทรงประสงค์เพื่อจะทรง
แสดงความรวดเร็วของม้าอาชาไนยต่างหาก   ข้อที่พระตถาคตเจ้า
ตรัสอย่างนั้น ก็เพือ่ จะทรงแสดงกาํ ลังอิทธิบาทเท่านัน้ ไม่ใช่เพื่อจะ
ทรงแสดงกําลังของพระองค์เลย พระตถาคตเจ้าไม่ต้องการความมี   
ความเป็นทั้งปวงแล้ว ทรงติเตียนภพ คือ ความมีความเป็นทั้งสิ้น  
ข้อนี้สมกับที่ตรัสไว้ว่า “คูถถึงมีเพียงเล็กน้อยก็มกี ลิน่ เหม็นฉันใด ภพ
ถึงมีเพียงเล็กน้อย ชั่วดีดนิ้วมือเดียว เราตถาคตก็ไม่สรรเสริญ” ดังนี้
มหาบพิตรทรงเข้าพระทัยว่า พระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยในภพทั้ง
ปวง เพราะอาศัยอิทธิฤทธิ์หรือไม่?”
“ไม่ พระผู้เป็นเจ้า ”
“ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่า เมือ่ พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงกําลัง
อิทธิบาท จึงได้ทรงบันลือพระพุทธสีหนาทไว้อย่างนั้น  ขอถวาย
พระพร”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน โยมยินดีรับ”
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ขุททานุขท
ุ ทกปัญหา

ถามถึงเรื่องสิกขาบทเล็กน้อย

“ข้าแต่พระนาคเสน  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ไว้แล้ว
ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมอันควรรู้ยิ่ง ไม่ใช่แสดงธรรม
อันไม่ควรรูย้ งิ่ ” ดังนี้ แต่ตอ่ มาได้ตรัสไว้ในพระวินยั บัญญัตวิ า่    “ดูกอ่ น
อานนท์ เมื่อเราล่วงไปแล้ว สงฆ์จํานงถอนขุททานุขุททกสิกขาบท  
ก็จงถอนเถิด” ดังนี้  จึงขอถามว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขุททานุขุททกสิกขาบทนั้น ทรงบัญญัติไว้ไม่ดีหรือ หรือว่าทรงบัญญัติไว้ใน
เวลายังไม่มเี รือ่ งเกิดขึน้ จึงทรงอนุญาตให้ถอนขุททานุขทุ ทกสิกขาบท
ในเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้ว ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระตถาคตเจ้า
ทรงแสดงธรรมอันควรรูย้ งิ่ การโปรดให้ถอนสิกขาบทก็ผดิ ไป  ถ้าการ
โปรดให้ถอนสิกขาบทเป็นการถูก การทีว่ า่ แสดงธรรมอันควรรูย้ งิ่ ก็ผดิ ไป  
ปัญหานีเ้ ป็นอุภโตโกฏิ  เป็นปัญหาอันสุขมุ ละเอียด ขอพระผูเ้ ป็นเจ้า
จงแสดงความกว้างขวางแห่งกาํ ลังญาณ  เหมือนกับมังกรทีอ่ ยูใ่ นท้อง
สาครฉะนั้นเถิด”
“มหาราช สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เราแสดง
ธรรมอันควรรูย้ งิ่ ไม่ใช่แสดงธรรมอันไม่ควรรูย้ งิ่ ” ดังนีก้ จ็ ริง และตรัส
ไว้อีกในพระวินัยบัญญัติว่า เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จํานงจะถอน
ขุททานุขุททกสิกขาบท ก็จงถอนเถิด ดังนี้ก็จริง เป็นอันจริงทั้ง ๒ คํา
มหาราช เมื่อพระตถาคตเจ้าจะทรงทดลองภิกษุทั้งหลายว่า สาวก
ของเรา จะเลิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบทที่เราอนุญาตไว้ หรือจัก
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ยึดมั่นไว้   ดังนี  
้ จึงได้ตรัสไว้อย่างนั้น  มหาราช  เหมือนอย่างว่า
พระเจ้าจักรพรรดิตรัสแก่พระราชโอรสว่า   “ลูกเอ๋ย   บ้านเมืองอัน
ใหญ่นี้ มีมหาสมุทรเป็นทีส่ ดุ ในทิศทัง้ ปวง เป็นของปกครองยาก  เมือ่
บิดาล่วงลับไปแล้ว  จงสละปัจจันตประเทศตามความประสงค์เถิด”
ดังนี้   พระราชกุมารเหล่านั้น จะยอมสละปัจจันตประเทศอันตกอยู่
ในเงื้อมมือของตน ตามพระดํารัสสั่งของพระราชบิดาหรือไม่?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระราชกุมารเหล่านั้นมีแต่อยากจะหา
เพิม่ ขึน้ อีกถึง ๒ เท่า ด้วยความโลภ จะสละทิง้ บ้านเมืองทีอ่ ยูใ่ นเงือ้ ม
มือของตนแล้วได้อย่างไร”
“ขอถวายพระพร ข้อนี้กฉ็ ันนัน้ แหละ พระพุทธบุตรทัง้ หลาย
ก็มีแต่จะเพิ่มสิกขาบทอื่นเข้าไปอีก ด้วยความโลภในพระธรรม เพื่อ
ความหลุดพ้นจากทุกข์   อย่าว่าแต่สิกขาบทอื่นที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว
เลย”
“ข้าแต่พระนาคเสน  ขุททานุขทุ ทกสิกขาบทนัน้   ได้แก่อะไร?”
“ขอถวายพระพร ขุททกสิกขาบท ได้แก่ทุกกฎ อนุขุททก
สิกขาบท ได้แก่ทุพภาษิต ขุททานุขุททกสิกขาบททั้ง ๒ นี้ เมื่อก่อน
พระอรหันต์ทั้งหลายได้ท�ำให้เกิดวิมุตติสงสัยไว้ ได้รวมเข้าไว้เป็น
อันเดียวกับสิกขาบทอื่นๆ ด้วยธรรมสังคีติปริยาย เพราะเห็นว่า
ปัญหานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคของเราได้เข้าไปเห็นแล้ว”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อลี้ลับของพระชินศรีที่เก็บไว้นานแล้ว
ได้เปิดให้ปรากฏขึ้นในโลกวันนี้แล้ว”
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มัจจุปาสามุตตกปัญหา

ถามเรื่องพ้นจากบ่วงมัจจุ

“ข้าแต่พระนาคเสน  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
ผู้ที่อยู่ในอากาศ หรืออยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร หรือในกลางภูเขา
หรือไปอยูใ่ นทีใ่ ดๆ ก็ตาม ทีจ่ ะพ้นความตายไม่มี ทีค่ วามตายจะครอบ
งําไม่ได้ไม่มี  ดังนี้  แต่ได้ทรงแสดงพระปริตร คือ พระพุทธมนต์อัน
เป็นเครื่องป้องกันไว้ พระปริตรนั้น คือ อะไรบ้าง คือ ขันธปริตร
๑ สุวัตถิปริตร ๑ โมรปริตร ๑ ธชัคคปริตร ๑ อาฏานาฏิยปริตร ๑
ถ้าผู้อยู่ในอากาศ หรือในท่ามกลางมหาสมุทร  หรืออยู่ในท่ามกลาง
ภูเขา  ไม่พ้นจากอํานาจความตายแล้ว  พระปริตรนั้นก็ผิดไป ถ้าพ้น
จากความตายด้วยพระปริตร คําว่า ที่ความตายไม่ครอบงําไม่มีนั้น ก็
ผิดไป ปัญหานีเ้ ป็นอุภโตโกฏิ ยุง่ ยากมาก ขอพระผูเ้ ป็นเจ้าจงแก้ไขให้
เห็นได้ง่ายด้วยเถิด”
“ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้อย่างนั้น
จริง และได้ทรงแสดงพระปริตรไว้เป็นอันมากจริง พระปริตรนัน้ ย่อม
ป้องกันได้เฉพาะผู้มีอายุวัยเหลืออยู่ทั้งไม่มีบุพพกรรมมาตัดรอน
เท่านั้นส่วนผู้ที่สิ้นอายุแล้ว ไม่มีความพยายาม หรือการกระทําอย่าง
ใดที่จะให้มีอายุสืบไปได้   ขอถวายพระพร ต้นไม้ที่ตายแล้ว แห้งผุ
แล้ว ไม่มียางแล้ว มีเปลือกกระพี้ร่วงไปหมดแล้ว  ถึงจะตักน�้ำมารด
วันละพันโอ่งก็ตาม ต้นไม้แห้งนัน้ ก็ไม่กลับสดเขียวขึน้ ได้อกี ฉันใด  ผูท้ ี่
มีอายุสนิ้ แล้ว  จะทําให้มีอายุด้วยยาหรือด้วยพระปริตรก็ไม่ได้ฉันนั้น  
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ยาทั้งสิ้นในแผ่นดิน ไม่มีประโยชน์แก่ผู้มีอายุสิ้นแล้ว  มีประโยชน์แก่
ผู้มีอายุขัยยังเหลืออยู่เท่านั้น พระปริตรทั้งหลายก็รักษาคุ้มครองอยู่
แต่ผู้ยังไม่ถึงที่ตาย  ผู้ไม่มีบุพพกรรมตามทันเท่านั้น สมเด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงพระปริตรไว้เพื่อผู้มีอายุขัยยังเหลืออยู่ ทั้ง
ไม่มบี พุ พกรรมเท่านัน้   ชาวนาเมือ่ ข้าวแก่แล้วก็กนั้ น�ำ้ ไม่ให้ไหลเข้าไป
ในนา  ส่วนข้าวกล้าที่ยังไม่แก่ ก็ ง อกงามขึ้ น ด้ ว ยน�้ ำ ที่ มี อ ยู ่ ฉั น ใด
ยากับพระปริตร ก็มีไว้สําหรับผู้ที่ยังมีอายุเหลืออยู่ฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน  ถ้ามีอายุสิ้นแล้วย่อมตายไป ผู้มีอายุยัง
เหลืออยู่ก็มีชีวิตอยู่เป็นธรรมดา พระปริตรกับยาก็ไม่มีประโยชน์อัน
ใด?”
“ขอถวายพระพร ผูท้ หี่ ายจากโรคด้วยยา มหาบพิตรเคยเห็น
หรือไม่?”
“เคยเห็นหลายร้อยราย พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น คําที่มหาบพิตรว่า ยากับพระปริตรไม่มี
ประโยชน์ก็ผิดไป”
“ข้าแต่พระนาคเสน โรคย่อมหายไปด้วยการกระทําของหมอ
ทั้งหลาย มีปรากฏอยู่?”
“ขอถวายพระพร  มหาบพิตรได้เคยทรงสดับเสียงของผู้สวด
พระปริตร จนลิ้นแห้งอ่อนใจ คอแหบ แล้วหายจากความเจ็บไข้ทั้ง
ปวงหายจัญไรทั้งปวง  และเคยเห็นหรือไม่ว่า ผู้ถูกงูกัดแล้วหายด้วย
อํานาจมนต์”
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“เคยได้สดับ ผูเ้ ป็นเจ้า เพราะในโลกได้เคยมีอย่างนี้ จนกระทัง่
วันนี้”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนัน้   คําทีม่ หาบพิตรว่า  พระปริตร
หรือมนต์ไม่มปี ระโยชน์นน้ั ก็ผดิ ไป งูทจี่ ะกัดผูม้ พี ระปริตร ก็อา้ ปากไม่ขนึ้
พวกโจรที่จะคิดร้ายก็มีอาวุธหลุดมือ ช้างที่ดุร้ายพอเข้าใกล้ก็หยุด
ไฟทีก่ าํ ลังลุกก็ดบั ยาพิษทีแ่ รงกล้าก็หายไปด้วยยาแก้  ผูค้ ดิ จะฆ่าพอ
มาถึงก็ยอมตัวเป็นทาส  บ่วงหรือแร้วที่เขาดักไว้ก็ไม่ลั่น มหาบพิตร
ได้ เ คยทรงสดั บ หรื อ ไม่ ว ่ า พญานกยู ง ได้ เ จริ ญ พระปริ ต รทุ กวั น
นายพรานไม่อาจจับได้ตลอดถึง ๗ ปี ในวันที่ไม่ได้เจริญพระปริตร
จึงไปติดบ่วงของนายพราน”
“เคยได้สดับพระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะเรือ่ งนีร้ กู้ นั อยูท่ งั้ โลกมนุษย์
และสวรรค์”
“มหาบพิตร เคยได้ทรงสดับหรือไม่ว่า มีทานพ คือ ยักษ์ตน
หนึ่ง เมื่อจะรักษาภรรยาไว้ให้ดี ก็เอาภรรยาใส่ลงในสมุค แล้วกลืน
เข้าไว้ในท้อง คราวนั้นมีวิชาธรตนหนึ่งเข้าไปในปากทานพนั้น ไป
ร่วมรักกับภรรยาของทานพ เมื่อทานพเปิดสมุคขึ้น วิชาธรก็หนีไป
ตามสบาย”
“เคยได้สดับพระผู้เป็นเจ้า เพราะเรื่องนี้มีผู้รู้กันอยู่ในโลก”
“ขอถวายพระพร วิชาธรนั้น พ้นจากการถูกจับไปได้ด้วย
กําลังพระปริตรไม่ใช่หรือ?”
“ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ถ้าอย่างนั้น  มหาบพิตรเคยได้ทรงสดับว่า กําลังพระปริตร
มีอยูห่ รือไม่วา่ มีวชิ าธรอีกตนหนึง่ ลอบไปทําชูก้ บั พระอัครมเหสีของ
พระเจ้าพาราณสี  เวลาจะถูกจับก็ทําตัวหายวับไปด้วยกําลังมนต์”
“เคยได้สดับ พระผู้เป็นเจ้า”
“วิชาธรนัน้ พ้นจากการถูกจับด้วยกาํ ลังพระปริตรไม่ใช่หรือ?”
“ใช่พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น กําลังพระปริตรก็มีอยู่ ฯ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระปริตรรักษาได้ทุกคนไปหรือ?”
“ไม่ทุกคนไป บางพวกก็รักษาได้ บางพวกก็รักษาไม่ได้”  
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น พระปริตร                                   
ก็รักษาไม่ได้หมด”
“ขอถวายพระพร โภชนาหารรักษาชีวิตได้ไว้ทั้งหมดหรือ?”
“ได้ก็มี ไม่ได้ก็มี พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุวา่ พวกทีก่ นิ มากเกินไปถึงกับเสียดท้อง แน่นท้อง
ตายไปก็มี”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นโภชนาหารก็รักษาชีวิตของ
บุคคลทั้งปวงไม่ได้หมด”
“ข้าแต่พระนาคเสน โภชนาหาร ทําให้สิ้นชีวิตได้ด้วยเหตุ
๒ ประการ คือ กินมากเกินไป ๑ ไฟย่อยอาหารอ่อนเกินไป ๑
148
02

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
๓ มีนาคม ๒๕๖๒
finish v 01 15 02 2562.indd 148

15/2/2562 11:36:15

โภชนาหารย่อมทรงไว้ซึ่งอายุ  แต่นําไปเสียซึ่งชีวิตด้วยเหตุอย่างที่ว่า
นี้ก็มี”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร คือ พระปริตรรักษาบุคคลได้
เป็นบางจําพวก ไม่ได้เป็นบางจําพวกฯ  พระปริตรรักษาไม่ได้ดว้ ยเหตุ
๓ ประการ คือ มีบุพพกรรมกางกั้น ๑ มีกิเลสกางกั้น ๑ ไม่เชื่อถือ
๑ ผู้มีเหตุ ๓ ประการนี้ ประการใดประการหนึ่งก็ตาม พระปริตรก็
รักษาไม่ได้ ขอถวายพระพร ธรรมดามารดาย่อมเลี้ยงบุตรผู้อยู่ใน
ครรภ์ของตน เมื่อบุตรเกิดมาแล้ว เจ็บไข้ไม่สบาย มารดาก็เอาใจใส่
รักษา ล้างเช็ดซึ่งมูตรคูถ น�้ำลาย นํ้ามูก ด้วยความไม่เกลียดชัง แล้ว
หาของหอมมาลูบไล้ให้  ต่อมาภายหลังเมือ่ บุตรนัน้ ไปด่าว่าฆ่าตีบตุ ร
ของผู้อื่น เมื่อเขาจับได้นําไปหาเจ้านายให้ลงโทษเฆี่ยนตี  ส่วนผู้เป็น
มารดาถูกจับไปลงโทษเฆี่ยนตีด้วยหรือไม่?”
“ไม่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร คือพระปริตรก็ไม่รักษาผู้ได้
ทําความผิดไว้ ป้องกันผู้มีบุพพกรรมไม่ได้”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน ปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ดีแล้ว”
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ปิณฑปาตมหัปผลภาวปัญหา

ถามเรื่องอานิสงส์แห่งบิณฑบาตทั้ง ๒ คราว

“ข้าแต่พระนาคเสน พระเถรเจ้าทัง้ หลาย ผูก้ ระทาํ ธรรมสังคีติ
ได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธองค์ทรงเสวยอาหารของนายจุนท์ ผู้เป็น
บุตรช่างทองแล้วก็เกิดอาพาธหนัก มีมรณะเป็นทีส่ ดุ ดังนี  ้ และกล่าว
ไว้อีกว่า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า บิณฑบาตทั้ง
๒ นีม้ ผี ลเสมอกัน มีวบิ ากเสมอกัน มีผลานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆ  
บิณฑบาตทั้ง ๒ นี้ คืออะไรบ้าง คือ บิณฑบาตที่พระตถาคตเจ้า
ได้เสวยแล้วส�ำเร็จความรู้ดีเองอย่างเยี่ยม ๑ บิณฑบาตที่เสวยแล้ว
ปรินพิ พานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ดังนี  ้ ข้าแต่พระนาคเสน  ถ้า
อาพาธแรงกล้า ทําให้เกิดทุกขเวทนา มีมรณะเป็นทีส่ ดุ แก่พระตถาคต
เจ้า เพราะเสวยอาหารของนายจุนท์ถูกแล้ว คําที่ว่าบิณฑบาตนั้นมี
ผลเสมอกัน มีวิบากเสมอกัน มีผลานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆ ก็
ผิดไป ถ้าคาํ ว่า บิณฑบาตนัน้ มีผลวิบากเสมอกัน มีผลานิสงส์ยงิ่ กว่า
บิณฑบาตอื่นๆ ถูกแล้ว  คําที่ว่า เกิดอาพาธแรงกล้า มีทุกขเวทนา
แรงกล้า  มีมรณะเป็นที่สุด  เพราะเสวยอาหารของนายจุนท์นั้นก็ผิด
ไป
ข้าแต่พระนาคเสน บิณฑบาตนั้นจะมีผลมาก  เพราะเจือ
ยาพิษ  เพราะทําให้เกิดโรค เพราะทําให้สิ้นอายุ ทําให้จักษุของชาว
โลกพินาศไป ทําให้สิ้นพระชนมชีพของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้ว เหตุไรจึงมีผลมาก ขอพระผูเ้ ป็นเจ้า จงชีแ้ จงเพือ่ ข่มขีถ่ อ้ ยคําของ
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ผูอ้ นื่ เสียในเรือ่ งนี้ ประชุมชนหลงเข้าใจว่า โรคลงพระโลหิต ได้เกิดแก่
พระพุทธเจ้า เพราะเสวยมากเกินไปด้วยอํานาจความโลภ ดังนี้ เรือ่ ง
นี้จึงเป็นอุภโตโกฏิ โปรดแก้ไขให้สิ้นสงสัย”
“ขอถวายพระพร คําที่ว่า พระพุทธองค์ทรงเสวยอาหารของ
นายจุนท์แล้ว เกิดอาพาธหนัก ถึงมรณะนัน้ ก็ถกู   คําทีว่ า่   บิณฑบาต
ทัง้ ๒ นัน้ มีผลวิบากเสมอกัน มีผลานิสงส์ยงิ่ กว่าบิณฑบาตอืน่ ๆ นัน้
ก็ถูก  เพราะว่าบิณฑบาตนั้นมีคุณมาก  มีวิบากมาก มีอานิสงส์ไม่ใช่
น้อย  เทวดาทัง้ หลาย มีความยินดีเลือ่ มใส ด้วยคิดเห็นว่า  บิณฑบาต
คราวนี้เป็นคราวสุดท้ายของพระพุทธองค์แล้ว จึงโปรยผงทิพย์ลงใน
สูกรมัททวะ  ผงทิพย์นั้นสุกเสมอกัน  สุกมากเป็นที่ยินดีแห่งใจ ร้อน
ด้วยไฟในท้อง แต่ไม่มีโรคใดๆ ได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้า เพราะเหตุ
นัน้ เลย แต่เพราะพระพุทธเจ้ามีสรีรกายไม่สมู้ พี ละกาํ ลังอยูแ่ ล้ว  อายุ
สังขารก็จะสิ้นแล้ว โรคที่เกิดขึ้นจึงกําเริบ เหมือนกับกระแสน�้ำไหล
อยูต่ ามปกติแล้ว  เมือ่ ฝนตกลงมาใหญ่กย็ งิ่ มีกระแสน�ำ้ มากขึน้ ฉะนัน้   
อีกอย่างหนึง่ เหมือนกับไฟอันลุกอยูต่ ามปกติแล้ว  เมือ่ ใส่เชือ้ ไฟอย่าง
อืน่ ลงไปก็ยงิ่ ลุกมากขึน้   อีกอย่างหนึง่   เหมือนลมในท้องซึง่ พัดไปมา
อยู่ตามปกติแล้ว  เมื่อกินของไม่สุกอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป ก็เกิดลม
มากขึน้ ฉะนัน้ ไม่มใี ครอาจชีโ้ ทษในบิณฑบาตนัน้ ได้วา่ บิณฑบาต นัน้
ทําให้เกิดโรค ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน เพราะเหตุไรบิณฑบาตทั้ง ๒ นั้น จึงมี
ผลวิบากเสมอกัน มีผลานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆ?”
“ขอถวายพระพร เพราะอํานาจแห่งสมาบัติอันขย�ำเนืองๆ
ซึ่งธรรม”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“สมาบัตอิ นั ขย�ำเนืองๆ ซึง่ ธรรมนัน้ ได้แก่อะไร พระผูเ้ ป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่การเข้าอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙
กลับไปกลับมา ถอยหน้าถอยหลัง”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระตถาคตเจ้าได้เข้าอนุบุพพวิหาร
สมาบัติทั้ง ๙ กลับไปกลับมาถึง ๓ ครั้ง เมื่อก่อนจะทรงเข้านิพพาน
นั้น ไม่มีหรือ?”
“ไม่มี มหาบพิตร”
“น่าอัศจรรย์ พระนาคเสน ทานอย่างเยี่ยมซึ่งไม่มีทานอื่น
ใดเสมอเหมือน อันไม่นับเข้าในบิณฑบาตทั้ง ๒ คราวนี้ก็มีอยู่   น่า
อัศจรรย์ ที่ทานนั้นมีผลานิสงส์มากยิ่งกว่าทานอื่นๆ ก็ด้วยอํานาจ
แห่งอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙ ซึ่งเป็นของใหญ่”
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สูกรมัททวะ

สูกรมัททวะนั้น แปลกันมาว่า เนื้อสุกรอ่อน แต่ในอรรถกถา
มหาปรินิพพานสูตรได้กล่าวไว้ ๓ อย่าง คือว่า ได้แก่เนื้อสุกรที่ไม่
อ่อนนักไม่แก่นัก ๑ ได้แก่อาหารอันปรุงด้วยข้าวสุกกับโครส ๕ อัน
เป็นของอ่อนนิ่ม ๑ ได้แก่อาหารที่ปรุงตามคัมภีรสายนศาสตร์ ๑
ดังนี้ ค�ำที่ว่า สูกรมัททวะ ได้แก่อาหารปรุงตามคัมภีรสายนศาสตร์
นั้น ศาสตราจารย์ ป.ส.ศาสตรี ได้กล่าวไว้ว่า สูกรมัททวะนั้น ไม่มี
เนื้อสัตว์ปนเลย เป็นอาหารอันประณีต ปรุงด้วยสิ่งต่างๆ มีข้าวสุก
และโครส ๕ เป็นต้น ดังนี้
ข้อที่ว่า เมื่อก่อนจะทรงเสวยนั้น ได้ตรัสแก่นายจุนท์ห้าม
ไม่ ให้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์อื่นๆ ให้ถวายเฉพาะพระองค์ ส่วนที่
เหลือนั้นให้น�ำไปผังดินเสีย ในอรรถกถาอีกแห่งหนึ่งว่า เป็นเพราะ
มีอาหารทิพย์เจือปน เมื่อมีอาหารทิพย์เจือปนอาหารมนุษย์แล้ว จะ
จัดเป็นอาหารมนุษย์ไม่ได้ จัดเป็นอาหารทิพย์ก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น
จึงตรัสว่า มนุษย์ก็บริโภคให้ย่อยไม่ได้ เทวดาก็บริโภคให้ย่อยไม่ได้
ดังนี้   ข้อนี้ก็มีเหตุผลดีกว่าอย่างอื่นและอาหารที่ตรัสสั่งผู้ถวายให้
น�ำไปฝังเสีย หรือเผาเสีย หรือทิ้งน�้ำเสีย ที่เห็นว่าไม่มีปลาเต่าอยู่ใน
น�ำ้ นั้น ด้ ว ยตรั ส ว่ า ผู ้ อื่ น ไม่ อ าจบริ โ ภคให้ ย ่ อ ยได้ นั้ น ไม่ ใ ช่ มี
แต่ สู ก รมั ท ทวะเท่านั้น ยังมีอาหารอย่างอื่นอีก ดังมีปรากฏในเรื่อง
คัมภีร์สังยุตตนิกาย สถาควรรค กล่าวถึงสุนทริกภารทวาชพรหมณ์
ถวายข้าวปายาสแด่พระพุทธองค์ พอทรงเสวยเสร็จแล้ว ตรัสสั่งให้
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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น�ำข้าวปายาสนั้นไปเททิ้งเสีย ในที่ไม่มีของสดเขียว ถ้าไม่อย่างนั้น
จงไปเทลงในน�้ำที่ไม่มีสัตว์ตัวเล็กๆ พราหมณ์นั้นก็กระท�ำตาม เมื่อ
เทข้าวปายาสทีเ่ หลือนัน้ ลงไปในน�ำ  
้ น�ำ้ ก็เดือดเป็นควันขึน้ พราหมณ์
ได้เห็นแล้วก็ขนลุกขนพอง ด้วยไม่เคยได้เห็น แล้วกลับมาเฝ้ากราบทูล
พระพุทธองค์ให้ทรงทราบ ดังนี้
ในอรรถกถาแห่งพรหมณสังยุต คัมภีร์สาวรัตถปกาสินีว่า
ข้าวปายาสที่พราหมณ์นั้นได้น้อมถวายในวันนั้น เจือปนด้วยอาหาร
ทิพย์ที่พวกเทวดาน�ำไปใส่ลง แต่การที่นำ�้ เดือดเป็นควันขึ้นนั้น เป็น
ด้วยพระพุทธานุภาพ เพื่อจะให้พราหมณ์มิจฉาทิฐินั้น ได้เห็นความ
อัศจรรย์แล้วกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์ ได้ ฟ ั ง พระธรรมเทศนาแล้ ว
ละมิจฉาทิฐิเสียได้ ดังนี้
พุทธปูชานุญญาตปัญหา

ถามเรื่องทรงอนุญาตพุทธบูชา

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
“ดูก่อนอานนท์ เธอทั้งหลายไม่ต้องขวนขวาย เพื่อบูชาพระสรีระ
ของพระตถาคตเจ้า” แล้วตรัสไว้อกี ว่า “เธอทัง้ หลาย จงบูชาธาตุของ    
ผู้ควรบูชา เพราะผู้ทําอย่างนั้น  เวลาจากโลกนี้แล้ว จักได้ไปสู่โลก
สวรรค์” ดังนี้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้
ว่า “ดูก่อนอานนท์ พวกเธอไม่ต้องขวนขวาย เพื่อจะบูชาพระสรีระ
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ของพระตถาคตเจ้า” ดังนี้ถูกแล้ว คําว่า “เธอทั้งหลายจงบูชา ธาตุ
ของผู้ควรบูชา เพราะผู้ทําอย่างนั้น จากโลกนี้แล้วจักได้ไปสู่สวรรค์”
ดังนีก้ ผ็ ดิ ถ้าพระตถาคตเจ้าได้ตรัสว่า “พวกเธอจงบูชาธาตุของผูค้ วร
บูชา เพราะผู้ทําอย่างนั้น จากโลกนี้แล้วจักได้ไปสวรรค์” ดังนี้ ถู ก
คําทีว่ า่ “พวกเธอไม่ตอ้ งขวนขวายเพือ่ บูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้า”
ดังนี้ ก็ผิด ปัญหานี้เป็นอุภโตโกฏิ มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว”
“ขอถวายพระพร คาํ ทัง้ ๒ นัน้ จริงทัง้ นัน้ คําทีต่ รัสห้ามไม่ให้
ขวนขวายบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้านั้น ทรงห้ามเฉพาะ   
พระภิกษุสงฆ์เท่านัน้ เพราะการบูชาพระสรีรศพของพระตถาคตเจ้า
นั้น  ไม่จําเป็นแก่พระภิกษุทั้งหลาย จําเป็นแก่เทวดามนุษย์นอกนั้น
ต่างหาก”
อุปมาเรียนศิลปศาสตร์

“ข้อนี้เหมือนกับการศึกษาทางช้าง  ม้า  รถ  ธนู  หอก ดาบ
เลข คํานวณ และ หอก ดาบ เวท มนต์ กลยุทธ์ต่างๆ จําเป็น
สําหรับราชบุตรทั้งหลายเท่านั้น  ไม่จําเป็นแก่พวกเวศย์   พวกศูทร  
จําเป็นที่จะต้องทํากสิกรรม วาณิชกรรม โครักขกรรมเท่านั้น การ
พิจารณาสังขาร  การกระทําโยนิโสมนสิการ  การเจริญสติปัฏฐาน  
การค้นหาแก่นธรรม  การสู้รบกับกิเลส  การประกอบเนืองๆ  ซึ่ง
ประโยชน์ของตนนั้น เป็นของจําเป็นสําหรับพระภิกษุทั้งหลาย ส่วน
การบูชาพระสรีรศพ  หรือพระธาตุของพระพุทธเจ้านัน้ จําเป็นสําหรับ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เทพยดามนุษย์นอกนัน้ อีกอย่างหนึง่ เวทต่างๆ คือ อิรเุ วท ชยุเวท สามเวท
อาถัพพนเวท  คัมภีรล์ กั ขณะ อิตสิ าหะ ปุราณะ นิฆณ
ั ฑุ เกตุพะ อักขระ
ประเภท บทพยากรณ์ ภาษามรรค อุบาทว์ สุบนิ นิมติ ฉฬังคะ จันทคาหะ
สุรยิ คาหะ สุกกราหุจริต อฬุคหยุทธ์ เทวทุนทุภสิ ระ โอกันติ อุกาบาตร
ภูมกิ ปั ปะ ทิสาทาหะ ภุมมันตลิกขะ โชติสะ โลกายติกะ สาจักกะ มิคจักกะ
อันตรจักกะ นิสสกุบาท สกุณรุท  เป็นของจาํ เป็นทีพ่ วกพราหมณ์มาณพ
จะต้องศึกษา ส่วนพวกเวศย์ และพวกนอกนัน้ จําเป็นทีจ่ ะต้องกระทํา
กสิกรรม วาณิชกรรม โครักขกรรม ฉะนัน้ เพราะฉะนัน้ พระตถาคตเจ้า
จึงทรงห้ามเสีย  ถ้าไม่ทรงห้ามพระภิกษุทงั้ หลายก็จะสละกระทัง่ บาตร
จีวรของตน ออกกระทาํ พุทธบูชา ขอถวายพระพร”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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ภควโตปาทปติตปัญหา
ถามเรื่องสะเก็ดศิลาถูกพระบาท

“ข้าแต่พระนาคเสน มีคํากล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จดําเนินไปบนพื้นปฐพี ในเวลาใด พื้นปฐพีอันไม่มีจิตวิญญาณ  
ก็ทําอาการเหมือนมีจิตวิญญาณ คือ ที่ต�่ำก็สูงขึ้น ที่สูงก็ต�่ำลง แต่มี
กล่าวไว้อีกว่า สะเก็ดศิลาได้กระเด็นมาถูกพระบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้า เหตุไรสะเก็ดศิลาทีก่ ระเด็นมานัน้ จึงไม่กระเด็นกลับไป
ให้เหมือนของทีม่ จี ติ วิญญาณ ถ้าคําว่า เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จ
ไปบนแผ่นดินในทีใ่ ด แผ่นดินในทีน่ นั้ ทีต่ ำ�่ ก็สงู ทีส่ งู ก็ตำ 
�่ เหมือนมีจติ
วิญญาณจริงแล้ว ข้อที่ว่า สะเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาทก็ผิดไป  
ถ้าข้อว่าสะเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาทนัน้ ถูก ข้อว่า แผ่นดินอันไม่มี
จิตวิญญาณ ก็แสดงอาการสูงต�่ำเหมือนมีจิตวิญญาณก็ผิด ปัญหานี้
เป็นอุภโตโกฏิ  เป็นปัญหาลึก หยั่งรู้ได้ยาก มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว”
“ขอถวายพระพร จริงทั้ง ๒ อย่าง แต่สะเก็ดศิลานั้น  ไม่ได้
กระเด็ น มาตามธรรมดาของตน ตกลงมาด้ ว ยการกระทํ า ของ
พระเทวทั ต ต่ า งหาก พระเทวทั ต ได้ อ าฆาตต่ อ สมเด็ จ พระผู ้ มี
พระภาคเจ้ามาหลายแสนชาติแล้ว พระเทวทัตคิดว่า จักให้กอ้ นศิลา
ตกทับพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้กลิ้งก้อนศิลาโตใหญ่เท่าเรือนยอด
ลงมาด้วยกําลังเครื่องยนต์ ขณะนั้นมีก้อนศิลา ๒ ก้อน ได้ผุดขึ้นจาก
พืน้ ดินมารับก้อนศิลานัน้ ไว้  ก้อนศิลานัน้ ถูกกระทบก้อนศิลา ๒ ก้อน
นั้น ก็แตกกระจายไป สะเก็ดศิลาก้อนหนึ่ง จึงได้ตกไปถูกพระบาท
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ของพระผู้มีพระภาคเจ้า”
“ข้าแต่พระนาคเสน ก้อนศิลา ๒ ก้อนนั้น ได้รับก้อนศิลานั้น
ไว้แล้ว  ก็ควรจะรับสะเก็ดศิลาไว้ด้วย”
“รับไว้แล้ว มหาบพิตร แต่ว่าสะเก็ดศิลามีมาก บางสะเก็ด
ก็รับไว้ไม่หมดจึงได้ตกกระเด็นไป นมสดหรือน�้ำมันเปรียง น�้ำอ้อย
น�้ำผึ้ง เนยใส น�้ำมัน เนื้อหมี เนื้อสัตว์ต่างๆ ที่บุคคลกําไว้ในกํามือ
เล็ดลอดไหลออกไปตามช่องนิ้วมือก็มีฉันใด สะเก็ดศิลาที่เล็ดลอด
ไปจากการรับไว้แห่งศิลา ๒ ก้อนนั้น ก็มีฉันนั้น ก้อนที่เล็ดลอดไป
ก็ได้ไปตกถูกพระบาทของพระพุทธเจ้า ข้อนี้เปรียบได้อีกอย่างหนึ่ง
ก็เหมือนกับทรายละเอียดที่บุคคลกําไว้ แล้วลอดออกตามช่อง
นิ้วมือฉะนั้น หรืออีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนกับคําข้าวที่บุคคลรับ
ไว้ด้วยปาก ตกล่วงไปจากปากก็มีฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ก้อนศิลา ๒ ก้อนนั้น ได้รับก้อนศิลานั้น
ไว้แล้ว สะเก็ดศิลานั้นก็ควรจะเคารพพระพุทธเจ้า เหมือนกับแผ่น
ดินใหญ่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าฉันนั้น”
“ขอถวายพระพร ผู้ที่เคารพผู้อื่นไม่ได้มีอยู่ ๑๒ จําพวก คือ”
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๓. มุฬโห

ผู้หลง

๔. กุปปิโต

ผู้กําเริบ

๕. นคคุโณ

ผู้เนรคุณ
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๖. อะติถัทโธ

ผู้มีใจกระด้างเกินไป

๗. หีโน

ผู้ชั่วช้า

๘. วะจะจะกาโร

ผู้จักลงโทษ

๙. อะจาโค

ผู้ไม่สละ

๑๐. ทุกขิโต

ผู้กําลังทุกข์

๑๑. สุทโธ

ผู้โลภะครอบงํา

๑๒. อายุหิโต

ผู้วุ่นอยู่กับการงาน

“ขอถวายพระพร ถ้าสะเก็ดศิลานั้น ไม่แตกไปจากก้อนศิลา  
ก้อนศิลาใหญ่ทั้ง ๒ ที่ผุดขึ้นรับนั้น ก็จะได้รับสะเก็ดศิลานั้นไว้ได้
สะเก็ดศิลานั้นได้ตั้งอยู่ที่อากาศได้แตกกระเด็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มี
ทิศที่หมาย ตกไปตามแต่จะได้ จึงไปตกถูกพระบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้า อีกอย่างหนึ่งใบไม้แห้งที่ถูกลมหัวด้าน พัดขึ้นไป ก็ไม่มี
ทิศที่หมาย ย่อมตกไปตามแต่จะได้ฉันใด สะเก็ดศิลานั้นก็ไม่มีทิศที่
หมาย ตกไปตามแต่จะได้ฉันนั้น อีกอย่างหนึ่ง สะเก็ดศิลานั้น ได้
ตกไปถูกพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะให้พระเทวทัต ผู้
อกตัญญู ผู้กระด้าง ได้เสวยทุกข์ในนรก ขอถวายพระพร”
“ดีแล้วพระนาคเสน โยมรับว่าถูกต้อง”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โภชนกถาปัญหา
ถามเรื่องการถวายโภชนาหาร

“ข้าแต่พระนาคเสน  สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้วา่
“โภชนะอันได้ด้วยการกล่าวคาถา ไม่สมควรที่เราจะบริโภค ดูก่อน
พราหมณ์ ข้อนีเ้ ป็นธรรมดาของผูร้ แู้ จ้งเห็นจริงทัง้ หลาย  พระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย ย่อมกําจัดเสียซึ่งการกล่าวคาถา ดูก่อนพราหมณ์ ความ
ประพฤติข้อนี้อยู่ในธรรม” ดังนี้ แต่ต่อมา คือเมื่อสมเด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรม ก็ทรงแสดงไปตามลําดับ คือ ทรง
แสดงทานกถาก่อน แล้วทรงแสดงสีลกถาในภายหลัง เทพยดามนุษย์
ทั้งหลายได้ฟังถ้อยคําของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นใหญ่ในโลก
จึงได้ต กแต่ ง ถวายทาน พระสาวกทั้ ง หลายก็ ไ ด้ บ ริ โ ภคทาน
นั้ น ถ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจ้าทัง้ หลายย่อมทรงกาํ
จัดการกล่าวคาถาจริงแล้ว ข้อทีว่ า่ ทรงแสดงทานกถาก่อนก็ผดิ ไป ถ้า
ข้อว่า ทรงแสดงทานกถาก่อนนั้นถูก ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ย่อมกําจัดการกล่าวคาถานั้นก็ผิด ข้อนัน้ เพราะอะไร เพราะพระผูม้ ี
พระภาคเจ้าผู้ควรแก่ทักขิณานั้น ได้ทรงแสดงวิบากแห่งการถวาย
บิณฑบาตให้คฤหัสถ์ทงั้ หลายฟัง คฤหัสถ์ทงั้ หลายฟังแล้วมีใจเลือ่ มใส
ได้ถวายทานเรื่อยๆ ไป พวกที่ได้บริโภคทานนั้นก็ชื่อว่า บริโภคสิ่งที่
ได้ดว้ ยการกล่าวคาถา ปัญหานีเ้ ป็นอุภโตโกฏิ โปรดแก้ไขให้สนิ้ สงสัย”
“ขอถวายพระพร  ข้อทีก่ ล่าวว่า  พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสว่า
โภชนะอันได้ด้วยการกล่าวคาถา ไม่สมควรที่เราจะฉัน แล้วทรง
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แสดงทานกถาก่อน ก็กิริยานั้น เป็นกิริยาของพระตถาคตเจ้าทั้งปวง
คือ พระตถาคตเจ้าทั้งปวง ย่อมทรงทําให้เวไนยชน ยินดียิ่งด้วยทาน
กถาก่อน  แล้วจึงทรงชักนําในเรือ่ งศีล ต่อภายหลัง  เปรียบเหมือนคน
ทั้งหลายที่ให้ของเล่นแก่เด็กๆ  ซึ่งกําลังเล่นฝุ่นเล่นทราย มี ไ ถและ
ค้ อ นเล็ ก ๆ หม้ อ ข้ า วเล็ ก ๆ ตุ ๊ ก ตาเล็ ก ๆ ภาชนะเล็ ก ๆ รถเล็กๆ
ธนูเล็กๆ เสียก่อน จึงแนะนําในเรื่องการงานต่อภายหลังฉะนั้น
อีกอย่างหนึง่ เหมือนกับแพทย์ทใ่ี ห้คนไข้หนักดืม่ น�ำ้ มันสัก ๔
วัน หรือ ๕ วันก่อน พอมีกาํ ลังดีจงึ ให้กนิ ยาถ่ายภายหลังฉะนัน้ กล่าว
คือ  เมื่อจิตของทายกทานบดีทั้งหลายอ่อนแล้ว  ก็เป็นสะพาน เป็น
เรือช่วยให้ข้ามฝั่งสาครคือสงสารได้ เพราะฉะนั้นพระตถาคตเจ้าจึง
ทรงสอนตามสมควรแก่ภูมิเสียก่อนคําสอนของพระองค์นั้น ไม่เป็น
กายวิญญัติ คือ ขอทานด้วยกาย หรือวจีวิญญัติ คือ ขอด้วยวาจา”
“ข้าแต่พระนาคเสน ค�ำว่า วิญญัตินั้นมีอยู่เท่าใด”
“ขอถวายพระพร มีอยู่ ๒ คือ กายวิญญัติ ๑ วจีวิญญัติ ๑
วิญญัติทั้ง ๒ นี้แยกออกไปอย่างละ ๒ คือ มีโทษ ๑ ไม่มีโทษ ๑”
“กายวิญญัติที่มีโทษนั้น ได้แก่สิ่งใด?”
“ได้แก่การที่ภิกษุบางรูปเข้าไปถึงตระกูลแล้ว  ยืนอยู่ในที่ไม่
สมควร ไม่ละที่นั้นไป พระอริ ย ะทั้ ง หลายย่ อ มไม่ เ ลี้ ย งชี วิ ต ด้ ว ย
กายวิญญัตินั้น ส่วนบุคคลนั้น เป็นผู้ที่พระอริยเจ้าดูหมิ่น ติเตียน
ครอบงํา ไม่ยําเกรง ดูแคลน นินทา ถึงซึ่งอันนับว่าเป็นผู้เสียอาชีพ
ยังอีกข้อหนึ่ง มหาบพิตร ภิกษุบางรูปเข้าไปถึงตระกูล แล้วยืนอยู่ใน
ที่ไม่สมควร  ยืน่ คอเล็งดูประหนึง่ ว่านกยูง ด้วยเข้าใจว่าคนจักไม่เห็นเรา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แล้วคนก็เห็นภิกษุนนั้ อั น นี้ เ ป็ น กายวิ ญ ญั ติ ที่ มี โ ทษ พระอริ ย เจ้ า
ทัง้ หลาย ย่อมไม่เลีย้ งชีพด้วยกายวิญญัตนิ   ี้ ภิกษุนนั้ ย่อมเป็นทีด่ หู มิน่
ติเตียนของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมถึงซึ่งความนับว่าเสียอาชีพ”
“กายวิญญัติที่ไม่มีโทษนั้น ได้แก่สิ่งใด?”
“ได้แก่การทีภ่ กิ ษุบางรูปเข้าไปถึงตระกูลแล้ว มีสติสมั ปชัญญะ
ไปยืนอยูใ่ นทีส่ มควร ด้วยคิดว่า ผูป้ ระสงค์จะให้กต็ อ้ งมา ผูไ้ ม่ประสงค์
จะให้ก็ต้องหลีกไป พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเลี้ยงชีพด้วยวิญญัติ
อย่างนี  ้ ภิกษุนนั้ ย่อมเป็นทีส่ รรเสริญเชยชมของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย  
ย่อมถึงซึง่ ความนับว่ามีความประพฤติขดั เกลากิเลส  มีอาชีพบริสทุ ธิ์
ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดา
ตรัสไว้ว่า “ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมไม่ขอ   ผู้มีความคิดดีท้ังหลาย
ย่อมติเตียนการขอ พระอริยะทัง้ หลายได้แต่ยนื เฉพาะ การยืนเฉพาะ
เป็นการขอของพระอริยะทัง้ หลาย” ดังนี  ้ การขอด้วยกายอย่างนี้ เป็น
ของไม่มีโทษ”
“วจีวิญญัติ การขอทางวาจาที่มีโทษนั้น คืออย่างไร?”
“คือ ภิกษุบางรูปย่อมขอสิ่งต่างๆ ด้วยวาจาคือ ขอจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย เภสัชบริขาร พระอริยะทั้งหลาย
ย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการขออย่างนี้ ภิกษุนั้นย่อมเป็นที่ดูแคลน เป็น
ที่ติเตียนในธรรมเนียมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมถึงซึ่งอันนับว่า
ผู้เสียอาชีพ ยังอีกข้อหนึ่ง มหาบพิตร คือ ภิกษุบางรูป เมื่อจะให้
ผู้อื่นได้ยินเสียงก็กล่าวว่า เราต้องการของสิ่งนี  
้ เมื่อคนเหล่านั้นถูก
ขอด้วยวาจาอย่างนั้น เขาก็ต้องให้ วจีวิญญัติอย่างนี้ก็เป็นของมีโทษ
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ยังอีกข้อหนึ่ง คือ ภิกษุบางรูปย่อมเปล่งวาจาให้คนอื่นได้ยินว่า ควร
ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ๆ พวกที่ได้ยินก็จัดถวาย อั น นี้ ก็ เ ป็ น
วจีวิญญัติที่มีโทษ”
“ขอถวายพระพร พระสารีบตุ รเถรเจ้าเป็นไข้ในเวลากลางคืน
เมื่อพระมหาโมคคัลลาน์ถามถึงยา ก็ได้เปล่งวาจาออกมา แล้วก็ได้
ยา ครั้งนั้น พระสารีบุตรเถรเจ้าก็ได้ทิ้งยานั้นเสีย ไม่ฉันยานั้นด้วย
กลัวเสียอาชีพว่า ยานีไ้ ด้เกิดแก่เราเพราะการเปล่งวาจา อย่าให้อาชีพ
ของเราเสียไปเลย พระอริยเจ้าทัง้ หลายย่อมไม่ฉนั ของทีข่ อด้วยวาจา
อย่างนั้น”
“ก็วจีวิญญัติที่ไม่มีโทษนั้น คืออย่างไร?”
“คือ เมื่อความจําเป็นมีขึ้น ภิกษุก็ขอยาต่อพวกญาติหรือต่อ
ปวารณาไว้  การขออย่างนัน้ เป็นของไม่มโี ทษ ผูน้ นั้ ก็เป็นทีส่ รรเสริญ
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย นับว่าเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์”
“ข้าแต่พระนาคเสน  เมื่อพระตถาคตเจ้าจะเสวย เทวดาทั้ง
หลายได้โปรยทิพยโอชาลงไปทุกคราวหรือ หรือโปรยลงเฉพาะใน
บิณฑบาตทั้ง ๒ คราว คือ สูกรมัททวะ กับมธุปายาสของนางสุชาดา
เท่านั้น”
“ขอถวายพระพร ทุกคราวที่พระตถาคตเจ้าเสวย เหมือน
กับเมื่อพระราชากําลังเสวย พวกพนักงานเครื่องเสวยก็ได้หยิบเอา
กับข้าวใส่ลงไปในคําข้าวฉะนัน้ ครัง้ หนึง่ เมือ่ พระตถาคตเจ้าเสวยข้าว
สําหรับเลี้ยงม้า ที่พวกพ่อค้าม้านําไปถวาย  เทวดาทั้งหลายก็ทําให้
ข้าวนั้นอ่อนด้วยผงทิพย์ แล้วน้อมเข้าไปถวาย ทําให้เกิดความสบาย
พระกายแก่พระตถาคตเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ข้าแต่พระนาคเสน   เป็นลาภอันดีของพวกเทวดาที่คอย
ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่เสมอไป เป็นอันว่า ปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้า
แก้ไขถูกต้องดีแล้ว”
อัปโปสสุกกปัญหา
ถามเรื่องทรงขวนขวายน้อยในการแสดงธรรม

“ข้าแต่พระนาคเสน  พระผูเ้ ป็นเจ้าได้กล่าวไว้วา่ พระตถาคต
เจ้าได้ทรงบาํ เพ็ญพระบารมีมาตลอดถึง ๔ อสงไขยกับอีกแสนกัลปะ
เพือ่ จะช่วยชนหมูใ่ หญ่ แต่กล่าวอีกว่า เมือ่ สําเร็จพระสัพพัญญุตญาน
แล้ว จิตของพระตถาคตเจ้า ก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่
น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม ดังนี้   โยมเห็นว่าข้อที่ พระพุทธองค์
ทรงย่อท้อในการแสดงธรรมนั้น   เหมือนกับนายขมังธนู หรือศิษย์
ของนายขมังธนู ที่ฝึกหัดธนูไว้เป็นอันมากแล้ว พอสงครามเกิดขึ้นก็
ย่อท้อฉะนั้น หรือไม่อย่างนั้นก็เปรียบเหมือนกับนักมวย หรือศิษย์
ของนักมวยที่ฝึกหัดไว้มากแล้ว เมื่อจะเกิดต่อยกันขึ้นก็ท้อใจฉะนั้น
ข้าแต่พระนาคเสน พระตถาคตเจ้าทรงย่อท้อพระทัยเพราะความกลัว
หรือเพราะความขวนขวายน้อย หรือเพราะไม่มีกําลังพอ หรือเพราะ
ไม่รู้ทุกสิ่ง ขอจงแก้ไข  ถ้าพระตถาคตเจ้าผู้สร้างพระบารมีมาตลอด
ถึง ๔ อสงไขยกับแสนกัลปะ เพื่อโปรดเทพยดามนุษย์เป็นอันมาก
จริงแล้ว  ข้อที่ว่า เมื่อสําเร็จพระสัพพัญญุตญาณแล้ว พระหฤทัยได้
น้อมไป เพื่อความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไป เพื่อจะทรงแสดงธรรม
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นั้นก็ผิดไป  ถ้าข้อนี้ถูก ข้อที่ว่าได้ทรงบําเพ็ญพระบารมี มาเพื่อจะ
ทรงเทศนาโปรดเทพยดามนุษย์เป็นอันมากนั้นก็ผิดไป ปัญหาข้อนี้
เป็นอุภโตโกฏิ โปรดวิสัชนาให้สิ้นสงสัย”
“ขอถวายพระพร ข้อที่ว่า ได้ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาเพื่อ
จะทรงเทศนาโปรดเทพยดามนุ ษ ย์ เ ป็ น อั น มาก เวลาได้ สํ า เร็ จ
พระสัพพัญญุตญาณแล้ว พระหฤทัยของพระองค์ได้นอ้ มไปเพือ่ ความ
ขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมนั้น เป็นเพราะทรงเห็น
ว่า ธรรมทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูน้ นั้ เป็นของลึกซึง้ รูต้ ามได้ยาก เป็นของ
ละเอียด เป็นของหยั่งรู้ได้ยาก ๑ สัตว์โลกทั้งหลายก็มีความอาลัย
อยู่ในโลกเป็นอันมาก เพราะมากไปด้วย สักกายทิฏฐิ  ความเห็นว่า
เป็นตัวตนเราเขา ๑ พระหฤทัยของพระองค์จงึ ทรงน้อมไปเพือ่ ความ
ขวนขวายน้อย
เปรียบเหมือนแพทย์ที่จะรักษาคนไข้ซึ่งมีพยาธิมากอย่าง
ก็คิดว่า พยาธิทั้งปวงของบุรุษนี้ จะหายไปด้วยการกระทําชนิดใด
หรือด้วยยาชนิดใด ข้อนี้ฉันใด พระตถาคตเจ้าได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ที่
เป็นโรคกิเลสทั้งสิ้น และทรงเห็นธรรมอันเป็นของเห็นได้ยาก รู้ตาม
ได้ยาก ก็มีพระหฤทัยน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไป
เพื่อทรงแสดงธรรมฉันนั้น อีกอย่างหนึ่ง พระราชาผู้ได้เสวยราชย์
แล้ว ได้ทรงพิจารณาเห็นประชาราษฎร์ที่พึ่งพระองค์ มีนายประตู                  
นายทั พ นายกอง ราชบริ ว าร ข้ า ราชการ ชาวนิ ค ม อํ า มาตย์
ราชกัญญาทั้งหลายแล้ว ก็ทรงรําพึงว่า เราจะสงเคราะห์คนเหล่านี้
อย่างไร ข้อนีฉ้ นั ใด เมือ่ พระตถาคตเจ้าทรงเล็งเห็นธรรมอันเป็นของลึก
เป็นของละเอียด เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก และทรงเล็งเห็นจิตของ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
02

finish v 01 15 02 2562.indd 165

165

15/2/2562 11:36:16

สัตว์ทงั้ หลาย ผูย้ นิ ดีในกามารมณ์  มากไปด้วยกามเห็นว่าเป็นตัวตน
เราเขา  ก็มีพระหฤทัยน้อมไปในความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไป
เพื่อทรงแสดงธรรมฉันนั้น”
“อีกอย่างหนึง่ ข้อทีท่ รงมีพระหฤทัยน้อมไปในความขวนขวาย
น้อยนั้น เป็นธรรมดาของพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ผู้ที่พรหมทูล
อาราธนาแล้วจึงทรงแสดงธรรม   เพราะเหตุว่าในคราวนั้น ดาบส    
ปริพาชก สมณพราหมณ์ เทพยดา มนุษย์ทงั้ หลาย เป็นผูน้ บั ถือพรหม
ทั้งนั้น เมื่อพรหมอาราธนาแล้วจึงจักทรงแสดงธรรม
ข้อนี้เปรียบเหมือนพระราชา หรือราชมหาอํามาตย์ แสดง
ความเคารพต่อผูใ้ ด คนทัง้ หลายก็จะเคารพผูน้ นั้ ยิง่ ขึน้ ฉันนัน้   เพราะ
ฉะนัน้ มหาพรหมจึงได้ลงทูลอาราธนาพระตถาคตเจ้าทัง้ ปวง เพือ่ ให้
ทรงแสดงธรรม พระตถาคตเจ้าทัง้ ปวง ทีม่ หาพรหมทูลอาราธนาแล้ว
จึงได้ทรงแสดงธรรม ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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คิหป
ิ พ
ั พัชชิตสัมมาปฏิปต
ั ติปญ
ั หา

ถามเรื่องสัมมาปฏิบต
ั ข
ิ องคฤหัสถ์และบรรพชิต

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  
“เราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติ ทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะถ้า
คฤหัสถ์และบรรพชิตปฏิบัติชอบ ก็ได้สําเร็จเญยยธรรมอันเป็นกุศล”  
ดังนี้ ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าคฤหัสถ์ผู้เกลือกกลั้วด้วยบุตร ภรรยา     
ผูไ้ ด้น่งุ ห่มดี ผูไ้ ด้ตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อมทา
ผูย้ นิ ดีในเงินทอง  ผูป้ ระดับผมด้วยเครือ่ งประดับมีคา่ ได้สาํ เร็จเญยยธรรมได้เหมือนกับบรรพชิต ผู้นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ
ทําให้บริบูรณ์ในสีลขันธ์ ทั้ง ๔ ยึดมั่นในสิกขาบท ๒๕๐ ประพฤติ
ธุดงคคุณ ๑๓ แล้ว คฤหัสถ์และบรรพชิต ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรกัน
การบรรพชาทนอดอยาก ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อนั ใด สูเ้ ป็นคฤหัสถ์ไม่
ได้  ประโยชน์อะไรทีจ่ ะทําตัวให้ลาํ บาก เพราะผูท้ าํ ให้ตวั เป็นสุข ก็ได้
สุขเหมือนกัน”
“ขอถวายพระพร สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า
“เราสรรเสริญสัมมาปฏิบตั ทิ งั้ ของคฤหัสถ์และบรรพชิต คฤหัสถ์กต็ าม
บรรพชิตก็ตาม เมือ่ ปฏิบตั ชิ อบแล้ว ก็ได้สาํ เร็จเญยยธรรมทัง้ นัน้ ”  ข้อ
นี้ทรงมุ่งการปฏิบัติชอบเป็นใหญ่ เพราะถึงเป็นบรรพชิตถ้าไม่ปฏิบัติ
ชอบ ก็หา่ งไกลจากคุณวิเศษ ไม่ตอ้ งพูดถึงคฤหัสถ์ ถึงจะเป็นคฤหัสถ์
ก็ตาม ถ้าปฏิบัติชอบ ก็สําเร็จเญยยธรรมได้เหมือนกับบรรพชิต ก็แต่
ว่า บรรพชิตเป็นใหญ่แห่งสามัญผล  เพราะการบรรพชาเป็นของมีคณ
ุ
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มาก  มีคุณเป็นอเนก  มีคุณหาประมาณมิได้ ไม่อาจปริมาณคุณของ
บรรพชาได้ เหมือนกับแก้วมณีโชติของพระเจ้าจักรพรรดิ ที่ไม่มีใคร
อาจตีราคาได้ ฉะนั้น
อีกอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับลูกคลื่นในมหาสมุทร ซึ่งไม่มีใคร
ปริมาณได้ สิ่งที่ควรทําทุกสิ่ง บรรพชิตย่อมทําสําเร็จได้เร็วไม่ชักช้า
คือ บรรพชิตเป็นผู้มักน้อย ผู้สันโดษ ผู้เงียบสงัด ผู้ไม่คลุกคลี ผู้มี
ความเพียรแรงกล้า ผู้ไม่มีห่วงใย ผู้มีศีลบริสุทธิ์ ผู้มีอาจาระขัดเกลา
แล้ว ฉลาดในการปฏิบัติธุดงค์ ย่อมสําเร็จคุณวิเศษได้เร็ว เหมือนกับ
ลูกศรที่ไม่มีข้อมีปม ที่เหลาเกลี้ยงเกลาดี ที่ตรงดี เวลายิงไปย่อมไป
ได้รวดเร็ว ฉันนั้น เป็นอันว่า สิ่งที่ควรทําทั้งสิ้น บรรพชิตทําให้สําเร็จ
ได้เร็วกว่าคฤหัสถ์ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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หีนายาวัตตนปัญหา
ถามเรื่องพระสึก

“ข้าแต่พระนาคเสน  ศาสนาของพระตถาคตเจ้านี้ เป็นของ
ใหญ่ เป็นแก่น เป็นของทีเ่ ลือกแล้ว เป็นของดีทสี่ ดุ เป็นของประเสริฐ
ไม่มีอะไรเปรียบ เป็นของบริสุทธิ์ เป็นของไม่มีมลทิน เป็นของขาว
เป็นของไม่มีโทษ จึงไม่สมควรให้คฤหัสถ์บรรพชา ต่อเมื่อคฤหัสถ์
นั้น ได้สําเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่อาจสึกมาได้ จึงควรให้
บรรพชา เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่าปุถุชนบรรพชาในพระพุทธ
ศาสนาอันบริสุทธิ์แล้ว สึกออกมา ก็เป็นเหตุให้มีผู้คิดว่าศาสนาของ
พระสมณโคดม เป็นศาสนาเปล่า เพราะพวกทีบ่ วชแล้วสึกมาได้ โยม
เห็นอย่างนี้ โยมจึงว่าไม่สมควรให้คฤหัสถ์ปุถุชนบรรพชา”
“ขอถวายพระพร  มีสระใหญ่ เต็มเปีย่ มด้วยน�ำ้ เย็นใสสะอาด
อยูส่ ระหนึง่ เมือ่ มีผใู้ ดผูห้ นึง่ ทีเ่ ปือ้ นด้วยเหงือ่ ไคล ลงไปอาบน�ำ้ ในสระ
นั้นแล้วไม่ได้ขัดสีเหงื่อไคล หรือสิ่งที่เศร้าหมอง ได้ขึ้นมาจากสระ
จะมีคนติเตียนบุรุษนั้น หรือติเตียนสระนั้นอย่างไร?”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า จะมีแต่คนติเตียนบุรษุ นัน้ ว่า ลงไปอาบน�ำ้
ในสระแล้วก็กลับขึ้นมาทั้งร่างกายยังสกปรกอยู่ ไม่มีใครจะติเตียน
สระนั้นว่าไม่ทําให้บุรุษนั้นสะอาด”
ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาราช คือพระตถาคตเจ้าได้ทรงสร้าง
สระอันประเสริฐ คือ พระสัทธรรมอันเต็มด้วยน�้ำใสอันสะอาด
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
02

finish v 01 15 02 2562.indd 169

169

15/2/2562 11:36:16

คือ วิมุตติอันประเสริฐไว้อีก พวกที่เศร้าหมองด้วยกิเลส ก็คิดว่า
พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายลงสรงน�้ ำ ในสระ คื อ พระสั ท ธรรมนี้
แล้ ว ก็ ลา้ งกิเลสทัง้ ปวงได้ แต่ถา้ มีผใู้ ดลงอาบน�ำ้ ในสระ คือ พระธรรม
อันประเสริฐ แล้วหวนกลับออกไปทั้งกิเลส ก็จะมีผู้ติเตียนเขาได้ว่า
ได้บรรพชาในศาสนาอันประเสริฐแล้ว ก็ยังทําที่พึ่งให้แก่ตนไม่ได้ ยัง
สึกไป พระศาสนาอันประเสริฐจะทาํ ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ าม ให้บริสทุ ธิเ์ องได้
อย่างใด จะโทษพระศาสนาได้อย่างไร ดังนี้”
“อีกอย่างหนึง่ สมมติวา่ มีบรุ ษุ คนหนึง่ เป็นพยาธิรา้ ยแรง ได้
เห็นหมอผ่าที่เคยรักษาคนหายมามากแล้ว เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องความ
เกิดแห่งโรค แต่ไม่ให้หมอนั้นรักษา ได้กลับไปทั้งพยาธิ มหาชนจะ
ติเตียนบุรุษผู้เป็นพยาธิหรือติเตียนหมอ”   
“ติเตียนบุรุษผู้เป็นพยาธิ ไม่มีใครจะติเตียนหมอเป็นแน่
พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร คือ พระตถาคตเจ้าได้ทรงจัด
ยาอมฤต อันสามารถระงับพยาธิ คือ กิเลสทัง้ สิน้ ไว้ในผอบ อันได้แก่
พระพุทธศาสนาไว้แล้ว พวกที่รู้ตัวว่า ถูกพยาธิคือกิเลสบีบคั้น ก็ได้
ดื่มยาอมฤตของพระพุทธเจ้า แล้วก็หายพยาธิคือกิเลสทั้งสิ้น ส่วน
ผู้ที่ไม่ดื่มยาอมฤต ได้กลับสึกไปทั้งกิเลส ก็ จ ะได้ รั บ คํ า ติ เ ตี ย นว่ า
ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ทาํ ทีพ่ งึ่ ให้แก่ตวั ไม่ได้ ได้หมุนเวียน
มาเพือ่ ความเป็นคนเลวอีก พระพุทธศาสนาจักทําให้ผไู้ ม่ปฏิบตั ติ าม
ให้บริสุทธิ์เองได้อย่างไร โทษอะไรจะมีแก่พระพุทธศาสนา”
“อีกอย่างหนึ่ง บุรษุ ทีห่ วิ ข้าวไปถึงทีเ่ ขาเลีย้ งข้าวแล้ว ไม่กนิ ข้าว
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ได้กลับไปทั้งความหิว คนจะติเตียนบุรุษที่หิวนั้น หรือว่าจะติเตียน
ข้าว ขอถวายพระพร”
“ต้องติเตียนบุรุษนั้น ผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร คือ พระพุทธเจ้าได้ทรงจัด
ข้าว อันได้แก่กายคตาสติ อันมีรสอร่อยยิง่ อันเป็นของเยีย่ ม เป็นของ
ประเสริฐ เป็นของสงบ เป็นของเยือกเย็น เป็นของประณีต เป็นของ
อันไม่รู้จักตายไว้ในผอบ คือ พระพุทธศาสนาแล้ว พวกใดมีความ
หิว คือ มีกิเลสครอบงํา มีใจเร่าร้อนด้วยตัณหา บริโภคข้าวอันนี้แล้ว
ก็กําจัดตัณหาทั้งปวง ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เสียได้ ส่วนผู้ที่ไม่
กินข้าวนี้ กลับไปทั้งความหิวด้วยตัณหา ก็จะมีแต่ผู้ติเตียนเขา ไม่มี
ผู้ติเตียนพระพุทธศาสนา”
“ขอถวายพระพร ถ้าพระพุทธเจ้าให้คฤหัสถ์ ผู้ได้สําเร็จผล
อย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนแล้ว จึงโปรดให้บรรพชา การบรรพชานี้
จะชื่อว่าเป็นไปเพื่อละกิเลส เพื่ออบรมความบริสุทธิ์ได้อย่างไร สิ่งที่
ควรทําในบรรพชา ก็ไม่มี สมมุติว่า มี บุ รุ ษ คนหนึ่ ง ได้ ล งทุ น ให้ ค น
ขุ ด สระไว้ แล้วประกาศว่า พวกที่ มี ร ่ า งกายเศร้ า หมอง อย่ า ลง
มาอาบน�้ำที่สระนี้เป็นอันขาด ให้ลงอาบได้แต่ผู้มีกายไม่เศร้าหมอง
เท่านั้น อย่างนี้จะสมควรหรือ?”
“ไม่สมควร พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาได้สร้างสระน�้ำไว้ ก็เพื่อ
ต้องการให้คนทีม่ รี า่ งกายเศร้าหมองได้อาบ นอกจากนัน้ ก็ไม่มอี ะไร?”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร ถ้าพระพุทธเจ้าจะโปรดให้
บรรพชาเฉพาะคฤหัสถ์ ผู้ได้สําเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สิ่งที่เขาควรทําในการบรรพชา เขาก็ได้ทําแล้ว เขาจะต้องการอะไร
กับบรรพชา”
“ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง สมมติว่ามีหมอยาวิเศษคน
หนึ่ง ทํายาไว้แล้วเขาประกาศว่า ผู้ที่เจ็บไข้อย่ามาหาข้าพเจ้า ให้มา
แต่ผู้ไม่เจ็บไข้เท่านั้น อย่างนี้หรือจึงจะสมควร”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า เพราะยาของเขาเป็นของ
สําหรับรักษาโรค คนไม่มีโรค ก็ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องรักษา”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร คือ ถ้าพระพุทธเจ้าทรง
บัญญัตไิ ว้วา่ ให้บรรพชาเฉพาะคฤหัสถ์ทไี่ ด้มรรคผลแล้ว ก็ไม่จาํ เป็น
ต้องบรรพชา เพราะสิ่งที่ควรทําในบรรพชาก็ได้ทําแล้ว”
“ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึง่ เหมือนกับบุรษุ คนใดคนหนึง่
จัดอาหารไว้หลายร้อยถาด แล้วเขาประกาศว่า พวกที่หิวอย่าเข้ามา
จงให้เข้ามาแต่พวกที่อิ่มแล้ว เขาประกาศอย่างนี้จะสมควรหรือไม่?”
“ไม่สมควร พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร อีกอย่างหนึ่งพวกที่สึกไป
ย่อมแสดงให้คนอื่นเห็นซึ่งคุณอันชั่งไม่ได้ ๕ ประการ ของพระพุทธศาสนา”
“คุณอันชั่งไม่ได้ ๕ ประการ นั้น คืออะไรบ้าง?”
“คือ ความเป็นภูมใิ หญ่ ๑ ความเป็นของบริสทุ ธิ์ ๑  ความไม่อยูร่ ว่ ม
กับผูล้ ามก ๑ ความรูแ้ จ้งแทงตลอดได้ยาก ๑  ความมีการ สํารวมมาก ๑”
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“ข้อที่ว่าแสดงความเป็นภูมิใหญ่นั้น คืออย่างไร?”
“สมมุติว่า มีบุรุษคนหนึ่ง เป็นคนมีนิสัยต�่ำช้า ไม่มีคุณวิเศษ
อันใด ไม่มีความรู้อันใด เมื่อได้ราชสมบัติอันใหญ่หลวง ไม่ช้าก็จะ
ถึงความวิบัติ ไม่อาจรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้ เพราะความเป็นใหญ่
นั้น เป็นของใหญ่ฉันใด พวกที่ไม่มีคุณวิเศษ ไม่ได้กระทําบุญไว้ ไม่มี
ความรู้อันใด เวลาได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ไม่อาจดํารง
เพศบรรพชาไว้ได้ ได้ตกออกไปจากพระพุทธศาสนาในไม่ช้า เพราะ
ภูมิในพระพุทธศาสนา เป็นของใหญ่ฉันนั้น”
“ข้อว่า แสดงให้เห็นความบริสทุ ธิอ์ ย่างเยีย่ มนัน้ คืออย่างไร?”
“คือ น�้ำที่ตกลงบนใบบัว ย่อมกลิ้งไหลลงไปจากใบบัว ไม่ติด
อยูบ่ นใบบัวได้ เพราะใบบัวเป็นของบริสทุ ธิฉ์ นั ใด พวกทีม่ นี สิ ยั โอ้อวด
คดโกง มีความเห็นไม่ดี ได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ชา้ ก็ตก
ออกไปจากพระพุทธศาสนา  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นของบริสทุ ธิ์
ฉันนั้น”
“ข้อว่า แสดงให้เห็นความไม่อยู่ร่วมกันกับผู้ลามกนั้น คือ
อย่างไร?”
“คือ ธรรมดามหาสมุทร ย่อมไม่อาจอยู่ร่วมกับซากศพ ย่อม
พัดซากศพขึน้ ไปบนบกโดยเร็วพลัน เพราะมหาสมุทรเป็นทีอ่ าศัยอยู่
ของหมูส่ ตั ว์ใหญ่ๆ ฉันใด พวกทีล่ ามกได้บรรพชาในพระพุทธศาสนา
แล้ว ไม่ชา้ ก็ตกออกไปจากพระพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาเป็นที่
อยู่ของผู้มีคุณธรรมใหญ่ คือ พระอริยเจ้าทั้งหลาย ฉันนั้น”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“ข้อว่า แสดงซึ่งความเป็นของรู้แจ้งได้ยากนั้น คืออย่างไร?”
“คื อ พวกที่ ไ ม่ เ ก่ ง ในวิ ช าธนู ย่ อ มไม่ อ าจยิ ง ให้ ถู ก
ปลายขนทรายได้ ฉันใดพวกที่ไม่มีปัญญา บ้าเซ่อ ลุ่มหลง ก็ไม่
อาจแทงตลอดซึ่งอริยสัจ ๔ อันเป็นของละเอียดยิ่ง ฉันนั้น เขาจึงได้
ตกออกไปจากพระพุทธศาสนาโดยเร็วพลัน”
“ข้อว่า แสดงให้เห็นซึง่ ความเป็นของมีการสํารวมมากนัน้ คือ
อย่างไร?”
“คือ บุรุษที่เข้าสู่ยุทธภูมิใหญ่ ได้เห็นข้าศึกล้อมรอบก็กลัว
แล้ววิ่งหนี  เพราะกลัวการระวังรักษา ซึ่งศาสตราวุธมีอยู่มาก ฉันใด
พวกทีม่ นี สิ ยั ลามก ไม่ชอบสํารวม  ไม่มคี วามละอายบาป  ไม่มคี วาม
อดทน ก็ไม่อาจรักษาสิกขาบทเป็นอันมากไว้ได้ ต้องตกออกไปจาก
พระพุทธศาสนาในไม่ช้า ฉันนั้น”
“ขอถวายพระพร ดอกไม้ที่มีหนอนเจาะ ย่อมมีในกอดอก
มะลิ อันนับว่าสูงสุดกว่าดอกไม้ที่เกิดอยู่บนบกทั้งสิ้น ดอกที่หนอน
เจาะก็ตกร่วงลงไป ส่วนดอกที่ยังอยู่ก็ส่งกลิ่นหอม ฉันใด พวกที่บวช
ในพระพุทธศาสนาแล้วสึกไป ก็เปรียบเหมือนดอกมะลิท่ีถูกหนอน
เจาะแล้วตกร่วงไป ฉันนัน้ ส่วนพวกทีย่ งั อยูก่ ท็ าํ ให้มนุษยโลก เทวโลก
ได้รั บ กลิ่ น หอม คื อ กลิ่ น ศี ล อั น ประเสริ ฐ ฉั น นั้ น ข้ า วสาลี อั น
ชื่ อ ว่ า กุ รุ ม พกะ อันมีในจําพวกข้าวสาลีแดง ที่ไม่มีอันตราย แต่พอ
เกิดขึ้นแล้วก็เสียไปในระหว่าง ส่วนข้าวสาลีที่ยังอยู ่ ก็ ส มควรเป็ น
เครือ่ งเสวยสาํ หรับพระราชา ฉันใด พวกทีบ่ รรพชาแล้วสึกไปก็เหมือน
กับข้าวสาลีที่เสียไปในระหว่าง ฉันนั้น ส่วนพวกที่ยังอยู่ก็สมควรแก่
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ความเป็นพระอรหันต์ฉันนั้น”  
อีกอย่างหนึ่ง แก้วมณีอันให้สําเร็จความปรารถนาทั้งปวง
ถึงบางแห่งจะมีตําหนิก็ไม่มีผู้ติ ส่วนที่บริสุทธิ์ก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของ
มหาชนทั้งปวง ฉันใด พวกทีบ่ รรพชาในพระพุทธศาสนาแล้ว สึกไป
เท่ากับเป็นตําหนิหรือเป็นสะเก็ด ส่วนพวกที่ยังอยู่ย่อมทําให้เกิด
ความร่าเริงยินดี แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลาย ฉันนั้น  อีกอย่างหนึง่
แก่นจันทน์แดงถึงจะเน่าเป็นบางแห่ง ก็ไม่มผี ตู้ ิ เพราะทีไ่ ม่เน่าไม่เสีย
ย่อมมีกลิน่ หอม ฉันใด พวกทีส่ กึ ไปก็เหมือนกับแก่นจันทน์แดงทีเ่ น่า
ทีเ่ สีย ส่วนพวกทีย่ งั อยู่ ก็สง่ กลิน่ หอมอันประเสริฐคือ ศีล ให้หอมทัว่
เทวโลกมนุษยโลก ฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“สาธุ พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้แสดงความเป็นของ
ประเสริฐสุด แห่งพระพุทธศาสนาไว้ถูกต้องดีแล้วทุกประการ”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ยักขานังมรณภาวปัญหา

ถามถึงความตายแห่งยักษ์

“ข้าแต่พระนาคเสน ยักษ์มีอยู่ในโลกหรือ?”
“ขอถวายพระพร มี”
“ยักษ์จุติจากกําเนิดของยักษ์ไหม?”
“ขอถวายพระพร จุติ”
“แต่เหตุไร เวลายักษ์ตายจึงไม่เห็นซากศพ ไม่ได้กลิ่น
ซากศพ?”
“ด้วยว่าเวลายักษ์ตายแล้วนัน้ ปรากฏว่าเป็นตัก้ แตนก็มี เป็น
หนอนก็มี เป็นมดก็มี เป็นยุงก็มี เป็นงูกม็ ี เป็นแมงป่องก็มี เป็นตะขาบ
ก็มี เป็นสัตว์เกิดจากฟองไข่ก็มี เป็นเนื้อป่า สัตว์ป่าก็มี”
“ข้าแต่พระนาคเสน ผูอ้ นื่ นอกจากผูม้ คี วามรูอ้ ย่างพระผูเ้ ป็นเจ้า
แล้ว แก้ปัญหาข้อนี้ไม่ได้”
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เวสสันตรปัญหา

ถามถึงเรื่องทานของพระเวสสันดร

“ข้าแต่พระนาคเสน พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวง ย่อมให้บุตร
ภรรยาเป็นทานเหมือนกันหมดหรือ หรือให้เฉพาะพระเวสสันดร
เท่านั้น?”
“ขอถวายพระพร เหมือนกันหมด ไม่เฉพาะแต่พระเวสสันดร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวงให้ทานบุตร
ภรรยาเหมือนกันหมด ก็ขอถามว่า ให้ด้วยความยินยอมของบุตร
ภรรยาเหล่านั้นหรือไม่?”
“ขอถวายพระพร สําหรับภรรยายินยอม แต่ว่าบุตรนั้นที่ยัง
เป็นทารกอยู่ ก็รอ้ งไห้เพราะยังไม่รจู้ กั อะไร ถ้ารูจ้ กั ความดีแล้วก็ยนิ ดี
ตาม ไม่ร้องไห้รําพัน”
“ข้าแต่พระนาคเสน การที่พระโพธิสัตว์เจ้า ได้ให้บุตรอัน
เป็นทีร่ กั ของตนเพือ่ ไปเป็นทาสของพราหมณ์ เป็นของกระทาํ ได้ยาก
ข้อที่ ๑ การที่พระโพธิสัตว์เจ้า ได้เห็นพราหมณ์ผูกมัดพระเจ้าลูกทั้ง
๒ ด้วยเครือไม้แล้วเฆี่ยนตีไป แต่ทรงเฉยอยู่ได้นั้น เป็นสิ่งที่กระทํา
ได้ยากข้อที่ ๒  การที่พระโพธิสัตว์เจ้า ได้ยกพระเจ้าลูกทั้ง ๒ ที่สลัด
เครื่องผูกให้หลุดออก แล้ววิ่งกลับไปหาพระองค์อีกนั้น พระองค์ได้
ทรงอนุญาตให้พราหมณ์ ผูกมัดไปด้วยเครือไม้อีก เป็นสิ่งที่กระทํา
ได้ยากข้อที่ ๓ การที่พระโพธิสัตว์เจ้า ทรงได้ยินเสียงพระเจ้าลูกทั้ง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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๒ ร�ำ่ ไห้วา่ พราหมณ์นเี้ ป็นยักษ์ จะนาํ หม่อมฉันทัง้ ๒ ไปกินเสีย ก็
ทรงเฉยอยู่ไม่ทรงปลอบโยนว่า  อย่ากลัวเลยลูกเอ๋ย  อันนี้เป็นสิ่งที่
กระทําได้ยากข้อที่ ๔  การที่พระชาลีกุมาร ได้หมอบกราบลงร้องไห้
คร�ำ่ ครวญอยูท่ พี่ ระบาทว่า “ขอให้กณ
ั หาชินา กลับมาอยูก่ บั พระองค์เถิด
หม่อมฉันผู้เดียวจะไปกับยักษ์  ยักษ์จะกินหรืออย่างไรก็ช่าง  แต่
พระเวสสันดร ไม่ทรงรับคําอ้อนวอนอันนี้ ข้อนีเ้ ป็นสิง่ ทีก่ ระทาํ ได้ยาก
ข้อที่ ๕ เมื่อพระชาลีกุมารร้องไห้คร�่ำครวญว่า ข้าแต่พระบิดา
พระหทัยของพระองค์ ช่างแข็งกระด้างดังแผ่นศิลา เมื่อข้าพระองค์
ทัง้ ๒ กําลังได้รบั ทุกข์ พระองค์ยงั เพิกเฉยอยูไ่ ด้ พระองค์ไม่ทรงห้าม
ยักษ์ที่จักนําหม่อมฉันทั้ง ๒ ไปในป่าใหญ่ อันไม่มีมนุษย์นี้เลย  ดังนี  ้
พระเวสสันดรก็ไม่ทรงพระกรุณา อันนี้ เป็นสิ่งที่กระทําได้ยาก ข้อที่
๖ เมื่อพระลูกเจ้าลูกทั้ง ๒ ร้องไห้ด้วยเสียงอันน่าสยดสยอง จนลับ
คลองพระเนตรไป แต่พระหฤทัยของพระเวสสันดร ซึ่งควรจะแตก
ออกเป็นร้อยเสี่ยง พันเสี่ยง ก็ไม่แตก ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก
ข้อที่ ๗ พระเวสสันดรผู้มุ่งบุญ เหตุไรจึงทําทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ควรที่                
พระเวสสันดรจะให้ทานตัวเอง ไม่ใช่หรือ”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุที่พระเวสสันดรได้กระทําสิ่ง
ที่ทําได้ยาก จึงมีเสียงสรรเสริญทั่วหมื่นโลกธาตุ พวกเทวดา อสูร
ครุฑ นาค พระอินทร์ ยักษ์ ต่างก็สรรเสริญ อยู่ในที่อยู่ของตนๆ
กลองทิพย์ก็บันลือขึ้นเองจนกระทั่งทุกวันนี้ ยังมีผู้คิดกันอยู่ว่า ทาน
ของพระเวสสันดรนัน้ ดีหรือไม่ดี กิตศิ พั ท์อนั นัน้ ย่อมแสดงให้เห็นคุณ
๑๐ ประการของพระโพธิสตั ว์เจ้า ผูม้ สี ติปญ
ั ญาละเอียด ผูร้ แู้ จ้งเห็นแจ้ง
คุณ ๑๐ ประการนั้น
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คุณ ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว์
๑.อะเคธะตา

ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบใจ

๒.นิราละยะตา

ความไม่อาลัยเกี่ยวข้อง

๓.จาโค

ความสละ

๔.ปะหานัง

ความปล่อย

๕.อะปุนะราวัตติตา

ความไม่หวนคิดกลับกลอก

๖.สุขุมัตตา

ความละเอียด

๗.มะหันตัตตา

ความเป็นของใหญ่

๘.ทุรานุโพธัตตา

ความเป็นของรู้ตามได้ยาก

๙.ทุลละภัตตา

ความเป็นของได้ยาก

๑๐.อะสะทิสะตา

ความเป็นของไม่มีใครเสมอ

“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลเหล่าใด ทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์ด้วย
การให้ทาน ทานของบุคคลเหล่านั้น จะให้ผลเป็นสุข จะทําให้ไปเกิด
ในสวรรค์ได้ มีอยู่หรือ”
“มีอยู่ มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอจงแสดงเหตุการณ์เปรียบเทียบ”
“ขอถวายพระพร ถ้ามีสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลธรรมอันดี
เป็นโรค มีร่างกายตายไปแถบหนี่ง หรือเป็นโรคง่อยเปลี้ย หรือเป็น
โรคอย่างใดอย่างหนึง่ เดินไม่ได้  มีผอู้ ยากได้บญ
ุ คนใดคนหนึง่ ยกสมณ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พราหมณ์นั้นขึ้นสู่ยานพาหนะ นําไปส่งให้ถึงที่ประสงค์ บุคคลผู้นั้น
จะได้ผลเป็นสุข ได้ไปเกิดในสวรรค์หรือไม่?”
“ได้ไปเกิดทีเดียว พระผูเ้ ป็นเจ้า ไม่วา่ แต่ยานทิพย์เลย ถึงผูน้ นั้
จะเกิดในที่ใด ก็จะได้ยานพาหนะสมควรแก่ที่นั้นๆ เมื่อมาเกิดเป็น
มนุษย์กไ็ ด้ยานช้าง ยานม้า ยานรถ ยานทางบก ยานทางน�ำ 
้ เมือ่ เกิด
ในสวรรค์ก็จะได้ยานทิพย์ ความสุขจักต้องเกิดแก่เขาตามสมควรแก่
ชาติกําเนิด ชาติสุดท้าย เขาก็จักได้ขึ้นยานฤทธิ์ ไปถึงเมืองนิพพาน
เป็นแน่”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ทานที่ให้ด้วยทําให้เกิดทุกข์
แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุข ทําให้เกิดในสวรรค์ได้ พระเวสสันดร ทําให้
พระเจ้าลูกเจ้าทั้ง ๒ ต้องเป็นทุกข์ ด้วยการถูกผูกมัดด้วยเถาวัลย์ ก็
จะได้เสวยสุขเหมือนอย่างนัน้   แต่ขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุให้ยงิ่
ขึน้ ไปกว่านีอ้ กี   เพือ่ ให้เห็นว่า การให้ทานด้วย การทําทุกข์ให้แก่ผอู้ นื่
ก็มีผลเป็นสุข  ทําให้เกิดในสวรรค์ได้ คือ พระราชาที่ให้เก็บพลีกรรม
โดยชอบธรรม มาทรงบริจาคทานตามอํานาจนั้นมีอยู่ พระราชานั้น
จะได้ความสุขอันเกิดจากการทรงให้ทานนัน้ บ้างหรือ  ทานนัน้ จักทํา
ให้ไปเกิดในสวรรค์ได้หรือ?”
ได้ พระผู้เป็นเจ้า พระราชานั้นจักต้องได้รับผลแห่งทานนั้น
หลายแสนเท่า จักได้เกิดเป็นพระราชายิง่ กว่าพระราชา จักได้เกิดเป็น
เทวดายิ่งกว่าเทวดา เกิดเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหม เกิดเป็นพราหมณ์
ยิ่งกว่าพราหมณ์ เกิดเป็นพระอรหันต์ยิ่งกว่าพระอรหันต์เป็นแน่
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ทานที่ให้ด้วยการทําให้ผู้อื่น
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เป็นทุกข์ ก็ต้องมีผลเป็นสุข ต้องให้เกิดในสวรรค์ได้ เพราะพระราชา
ทรงบีบคั้นประชาชนมาให้ทาน ยังได้เสวยยศและสุขอย่างนั้นได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน   ทานที่พระเวสสันดรทรงกระทํานั้น
เป็นอติทาน คือ เป็นทานอย่างยิ่ง เพราะพระเวสสันดรได้ทรง
ให้ทานพระอัครมเหสีของพระองค์ เพื่อให้ไปเป็นภรรยาของผู้อื่น
ทรงให้ทานพระเจ้าลูกทัง้ ๒ เพื่อให้ไปเป็นทาสของพราหมณ์ ข้าแต่           
พระนาคเสน อั น ธรรมดาการให้ ท านเกิ น ไป ผู ้ รู ้ ทั้ ง หลายใน
โลกก็ ตาํ หนิตเิ ตียน  เปรียบเหมือนเกวียนทีบ่ รรทุกหนักเกินไป เพลา
เกวียนก็หกั   เรือบรรทุกหนักเกินไปก็จม อาหารทีก่ นิ มากเกินไปก็ไม่
ย่อย ข้าวในนาเมื่อฝนตกมากเกินไปก็เสีย การให้ทานเกินไป ก็สิ้น
ทรัพย์ แดดร้อนเกินไปในแผ่นดินก็ร้อน รักเกินไปก็บ้า โกรธเกินไปก็
มีโทษ หลงเกินไปก็ทําสิ่งที่ไม่ควรทํา โลภเกินไปก็ทําให้ลักขโมย
พูดมากเกินไปก็พลาด  น�ำ้ เต็มฝัง่ เกินไปก็ลน้   ลมแรงเกินไปสายฟ้าก็
ตก  ไฟร้อนเกินไปน�ำ้ ก็ลน้ เอาใจใส่ตอ่ การเรียนเกินไปก็บา้ กล้าเกิน
ไปก็ตายเร็ว  ฉะนั้น ข้าแต่พระนาคเสน พระเวสสันดรให้ทานเกินไป
ก็ไม่มีผล”
“ขอถวายพระพร อติทานะ คือ ทานอันยิ่งเป็นของผู้รู้ทั้ง
หลายในโลกสรรเสริญ พวกใดให้ทานเช่นนั้นได้ พวกนั้นย่อมได้รับ
ความสรรเสริญในโลก คนปล�้ำย่อมทําให้คนปล�้ำคนอื่นให้ล้มลงด้วย
มีกําลังแรงกว่า แผ่นดินย่อมทรงไว้ได้ซึ่งคนและสัตว์ ภูเขา ต้นไม้ทั้ง
ปวง เพราะแผ่นดินเป็นของใหญ่ยิ่ง มหาสมุทรไม่รู้จักเต็ม เพราะ
มหาสมุทรเป็นของใหญ่ยิ่ง  เขาสิเนรุไม่รู้จักหวั่นไหว เพราะเขาสิเนรุ
เป็นของหนักยิ่ง  อากาศไม่มีที่สุด เพราะอากาศเป็นของกว้างยิ่ง  
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ดวงอาทิตย์กาํ จัดเมฆหมอกเสียได้ เพราะมีรศั มียงิ่   ราชสีหไ์ ม่มคี วาม
กลัว เพราะมีชาติกาํ เนิดยิง่   แก้วมณีให้สาํ เร็จความใคร่ทงั้ ปวง เพราะ
เป็นของมีคุณยิ่ง  พระราชาย่อมเป็นใหญ่ เพราะเป็นผู้มีบุญยิ่ง  ไฟ
ย่อมเผาสิ่งทั้งปวงได้ เพราะมีความร้อนยิ่ง  เพชรย่อมเจาะแก้วมณี
แก้วมุกดา แก้วผลึกได้ เพราะเป็นของแข็งยิ่ง  เทพยดา มนุษย์ ยักษ์
อสูรทัง้ หลาย ย่อมหมอบกราบภิกษุ เพราะมีศลี ยิง่ พระพุทธเจ้าไม่มี
ผูเ้ ปรียบ เพราะเป็นผูว้ เิ ศษยิง่ ข้อความเหล่านีฉ้ นั ใด ทานอันยิง่ ก็เป็น
ทีส่ รรเสริญของผูร้ ทู้ งั้ หลาย ฉันนัน้ ทานอันยิง่ ของพระเวสสันดรนัน้ มี
ผูส้ รรเสริญทัว่ หมืน่ โลกธาตุ เพราะทานอันยิง่ นัน่ แหละ พระเวสสันดร
จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ล�้ำเลิศ ในมนุษยโลก เทวโลก”
“ขอถวายพระพร ทานที่ไม่ควรให้มีอยู่หรือ ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า ทานที่ไม่ควรให้นั้นมีอยู่ ๑๐ อย่าง ผู้ใด
ให้ทานเหล่านี้ ผู้นั้นก็ไปสู่อบาย ทาน ๑๐ อย่างนั้น คืออะไรบ้าง
ทาน ๑๐ อย่างที่ไม่ควรให้
๑. อิตถีนัง
หญิงให้เมถุนธรรมเป็นทาน
๒. อุสุภะทานัง
ปล่อยโคตัวผู้เข้าไปในฝูงแม่โค
เพื่อเมถุนธรรม
๓. มัชชะทานัง
ให้นำ�้ เมา คือสุราเมรัย
๔. จิตตะกาทานัง
ให้รูปเขียนอันประกอบด้วย
เมถุนธรรม
๕. สัตถะทานัง
ให้ทานศัตราวุธ
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๖. สิสะหานัง

ให้ทานยาพิษ

๗. สังขะลิกะทานัง
ให้ทานโซ่ตรวน ขื่อคา
๘. กุกกุฏะทานัง
ให้ทานไก่เพื่อให้เขาไปฆ่า
๙. สุกะระทานัง
ให้ทานสุกรเพือ่ ให้เขาไปฆ่า
๑๐. มานะตุลานาฬิกกุฏะทานัง ให้ทานเครื่องตวง ตาชั่ง
ทะนานโกง
เหล่านี้ บัณฑิตไม่สรรเสริญ ทําผูใ้ ห้ไปอบายนะ พระผูเ้ ป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร  อาตมภาพไม่ได้ถามถึงสิง่ ทีไ่ ม่ควรให้ทาน  
ถามถึงสิ่งที่ควรให้ทาน แต่เมื่อทักขิไณยบุคคลยังไม่เกิด ก็ยังไม่ควร
ให้ว่าทานอย่างนั้นมีอยู่หรือ ดังนี้ต่างหาก”
“ไม่มี พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะเมือ่ จิตเลือ่ มใสเกิดขึน้ แล้ว คนบาง
พวกก็ให้ทานโภชนะแก่ทักขิไณยบุคคล บางพวกก็ให้ทานเครื่อง
นุ่มห่มก็มี   ให้ทานที่นอนก็ม  
ี ให้ทานที่อยู่ที่อาศัยก็มี ให้ทานไร่นา
เรือกสวนทีด่ นิ ก็มี ให้ทานสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้าก็มี ให้ทานทรัพย์ตง้ั ร้อย
ตั้งพันก็มี ให้ทานราชสมบัติใหญ่ก็มี ให้ทานชีวิตก็มี”
“ขอถวายพระพร ถ้าในโลกผู้อื่นยังให้ทานชีวิตได้ เหตุไร
จึงมีผู้ติเตียนพระเวสสันดร ผู้เป็นทานบดีอย่างสูงส่ง เพราะเหตุได้
พระราชทานพระราชโอรส ธิดา อัครมเหสี  อีกอย่างหนึง่ เมือ่ ว่าตาม
ปกติโลกแล้ว บิดาให้บุตรเป็นค่าใช้หนี้ หรือเป็นค่าเลี้ยงชีพ หรือ
ขายไป เพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้ไม่ใช่หรือ?”
“ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“ถ้าได้ พระเวสสันดร เมื่อยังไม่สําเร็จพระสัพพัญญุตญาณ
ก็เป็นทุกข์   เพื่อต้องการพระสัพพัญญุตญาณนั้น จึงได้ให้พระโอรส
ธิดา อัครมเหสี เป็นทาน แต่ เ หตุ ไ รมหาบพิ ต ร จึ ง ทรงติ เ ตี ย น
พระเวสสันดรอย่างร้ายแรง”
“ข้าแต่พระนาคเสน  โยมไม่ได้ตเิ ตียนทานของพระเวสสันดร
เลย  เป็นแต่ติเตียนการที่พระเวสสันดร ได้ให้ทานพระโอรสธิดากับ
อัครมเหสีเท่านั้น เพราะเมื่อว่าตามที่ถูกแล้ว เวลายาจกมาทูลขอ
พระโอรส ธิดา อัครมเหสี พระเวสสันดรควรพระราชทานตัวของพระ
เวสสันดรเอง จึงควรจะ”
“ขอถวายพระพร ข้อนัน้ ไม่ใช่การกระทําของสัปปุรษุ คือ เมือ่
เขาขอบุตรภรรยา จะให้ตัวเองนั้น ไม่ถูก เมื่อเขาขอสิ่งใดๆ ก็ควรให้
สิ่งนั้นๆ อันนี้เป็นการกระทําของสัตบุรุษทั้งหลาย ขอถวายพระพร
เหมือนอย่างว่ามีบรุ ษุ คนหนึง่ มาขอน�ำ 
้ ผูใ้ ดให้ขา้ วแก่บรุ ษุ นัน้ จะเรียก
ว่าผู้นั้นเป็นกิจจการี คือ ผู้กระทําตามหน้าที่แล้วหรือ?”
“ไม่เรียกพระผูเ้ ป็นเจ้า เมือ่ เขาขอสิง่ ใด ก็ให้สงิ่ นัน้ จึงจะเรียก
ว่ากระทําถูก”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ เมื่อพราหมณ์ทูล
ขอพระโอรส ธิดา อัครมเหสี พระเวสสันดรผู้เป็นทานบดี ก็ไม่
พระราชทานตัวของพระองค์เอง ได้พระราชทานโอรส ธิดา อัครมเหสี
ไปแก่พราหมณ์นั้นๆ  
ถ้าพราหมณ์นนั้ ขอพระสรีระทัง้ สิน้ ของพระเวสสันดร ท้าวเธอ   
ต้องไม่ห่วงใยเสียดายพระองค์ ต้องทรงบริจาคพระองค์ไปแล้ว ถ้า
นักเลงสกา หรือสุนัขบ้าน สุนัขป่า เข้าไปทูลขอพระเวสสันดรว่า ขอ
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จงให้พระองค์ยอมเป็นทาสของข้าพระองค์ พระเวสสันดร ก็จะทรง
ยินยอมทีเดียว ทัง้ จะไม่ทรงเดือดร้อน เสียใจภายหลัง เพราะว่า พระกาย
ของพระเวสสันดรเป็นของทัว่ ไปแก่คนหมูม่ าก เหมือนต้นไม้มผี ล อัน
เป็นของทั่วไปแก่หมู่นกต่างๆ ฉะนั้น ด้วยพระเวสสันดรทรงเห็นว่า
เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ จึงจะสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ
อีกอย่างหนึ่ง บุรุษผู้ไม่มีทรัพย์ ผู้ต้องการทรัพย์ ผู้เที่ยว
แสวงหาทรัพย์ ย่อมเทีย่ วหาไปตามทางดง ทางเกวียน ทางน�ำ 
้ ทางบก
เพือ่ ให้ได้ทรัพย์ ฉันใด พระเวสสันดรผูไ้ ม่มที รัพย์ คือพระสัพพัญญุตญาณ
ก็ได้แสวงหาพระสัพพัญญุตญาณ ด้วยการพระราชทานทรัพย์และ
ธัญชาติ ยาน พาหนะ ทาสี ทาสา ทรัพย์สมบัติ บุตร ภรรยา ตลอด
ถึง หนัง เลือด เนื้อ หัวใจ ชีวิตของพระองค์ ฉันนั้น” อีกประการหนึ่ง
อํามาตย์ผู้ต้องการความเจริญ ต้องการเป็นใหญ่เป็นโต คือ ต้องการ
เป็นราชา ย่อมสละทรัพย์สมบัติ ข้าวของ เงินทอง ทั้งสิ้นของตนแก่
คนอืน่ ๆ ฉันใด พระเวสสันดรก็ทรงสละสิง่ ของภายนอก ตลอดจนถึง
ชีวิตแก่ผู้อื่น เพื่อให้ได้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ฉันนั้น
“ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึง่ พระเวสสันดรทานบดี ทรง
ดําริว่า พราหมณ์ขอสิ่งใด เราควรให้สิ่งนั้น จึงจะเรียกว่าเราทําถูก
ทรงดําริอย่างนี้ จึงได้พระราชทานโอรส ธิดา อัครมเหสี   การที่
พระเวสสันดรพระราชทานโอรส ธิดา อัครมเหสี ให้แก่พราหมณ์นั้น
ไม่ใช่เพราะความเกลียดชัง หรือเห็นว่ามีอยู่มาก หรือ เพราะไม่อาจ
เลี้ยงได้ หรือเพราะรําคาญ ได้พระราชทานไปเพราะทรงมุ่งหวัง
พระสัพพัญญุตญาณต่างหาก ทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่า
ข้อนี้สมกับที่ตรัสไว้ในจริยาปิฎกว่า  “ไม่ใช่ว่าลูกทั้ง ๒ เป็นที่เกลียด
ชังของเรา ไม่ใช่ว่ามัทรีไม่เป็นที่รักของเรา พระสัพพัญญุตญาณเป็น
ทีร่ กั ของเรายิง่ กว่า เราจึงได้ให้ทานบุตร ธิดาภรรยา อันเป็นทีร่ กั ของเรา”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ขอถวายพระพร ครั้นพระเวสสันดร พระราชทานพระโอรส
พระธิดาไปแล้ว ก็ได้เสด็จเข้าไปภายในบรรณศาลา ทรงพระกันแสง
ด้วยความรักยิง่ ดวงหทัยได้รอ้ นขึน้ เมือ่ พระนาสิกไม่พอหายใจ ก็ได้
ปล่อยลมหายใจร้อนๆ ออกมาทางพระโอษฐ์ มีน�้ำพระเนตรเจือ
พระโลหิต ไหลนองเต็ม ๒ พระเนตร เป็นอันว่า พระเวสสันดรทรงรัก
พระราชโอรสธิดาอย่างยิ่ง แต่ได้ทรงอดกลั้นความโศกไว้ได้ด้วย
ทรงดําริว่า อย่าให้ทานของเราเสียไปเลย
ขอถวายพระพร คราวนั้น พระเวสสันดรได้เล็งเห็นอานิสงส์
๒ ประการ จึงได้ทรงพระราชทานพระเจ้าลูกทั้ง ๒ เพื่อให้ไปเป็น
ทาสของพราหมณ์ อานิสงส์ ๒ ประการนั้น คือประการใดบ้าง คือ
ประการที่ ๑ ว่า อย่าให้ทานตบะ เครื่องเผากิเลสคือทานของเราเสีย
ไปเลย ประการที่ ๒ ว่า ลูกเล็กทั้ง ๒ ของเราเป็นทุกข์ ด้วยได้กิน
แต่ลูกไม้หัวมัน เมื่อเราให้ทานไป พระเจ้าปู่จะได้ทรงรับไปเลี้ยง
เพราะพระเวสสันดรทรงทราบดีอยู่ว่า คนอื่นๆ ไม่อาจใช้ลูกของเรา
ให้เป็นทาสทาสีได้  พระเจ้าปูจ่ ะต้องไถ่ลกู ทัง้ สองของเราไว้ ทัง้ จักมา
รับเราด้วย เป็นอันว่า พระเวสสันดรเล็งเห็นคุณวิเศษ คืออานิสงส์ ๒
ประการนี้ จึงได้พระราชทานลูกทั้ง ๒ ไป”
“อีกประการหนึ่ง พระเวสสันดรทรงทราบอยู่ว่า พราหมณ์
ผู้นี้แก่เฒ่าเต็มทีแล้ว ใกล้จะตายอยู่แล้ว คงไม่อาจใช้ลูกทั้ง ๒ ของ
เราเป็นทาสได้ บุรุษอาจจับดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก  ลงมาใส่ไว้ในชะลอมหรือในสมุค หรือทําให้หมดรัศมี
ได้ด้วยกําลังปกติหรือไม่”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละมหาบพิตร  พราหมณ์เฒ่าผูม้ บี ญ
ุ น้อยนัน้
ก็ไม่อาจใช้พระเจ้าลูกทั้ง ๒ ให้เป็นทาสได้เหมือนกันฉะนั้น”
“อี ก อย่ า งหนึ่ ง ขอจงสดั บ เหตุ ใ ห้ ยิ่ ง ขึ้ น ไปกว่ า นี้ อี ก คื อ
แก้ ว มณีโชติของพระเจ้าจักรพรรดิ อันมีรศั มีแผ่ไปตลอด ๑๐๐ โยชน์นนั้
ไม่มีใครอาจเอาผ้าขี้ริ้วหุ้มห่อปกปิดไว้ได้  
อีกอย่างหนึ่ง ช้างแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ ย่อมไม่มีใคร
ขึ้นขี่ได้ หรืออาจปกปิดไว้ได้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันใด พระเจ้าลูกทั้ง ๒
ของพระเวสสันดร ก็ไม่มีใครอาจใช้เป็นทาสทาสีได้ ฉันนั้น
อีกอย่างหนึง่   มหาสมุทรอันกว้างใหญ่หาประมาณมิได้ ย่อม
ไม่มีใครอาจปิดให้มีแต่เพียงท่าเดียวได้ พระยานันโทปนันทนาคราช  
ที่สามารถพันรอบเขาสิเนรุราชได้ ๗ รอบนั้น ย่อมไม่มีใครสามารถ
จับมาใส่ชะลอมหรือสมุคไปเล่นละครได้ พระยาเขาหิมพานต์อันสูง
ถึง ๕๐๐ โยชน์ กว้างยาวถึง ๓ พันโยชน์ มียอดถึง ๘ หมื่น ๔ พัน
ยอด อันเป็นแดนเกิดแห่งมหานที ๕๐๐ สาย อันเป็นที่อาศัยของหมู่
ภูตใหญ่ๆ เป็นทีท่ รงไว้ซงึ่ ไม้หอมต่างๆ สล้างสลอนไปด้วยทิพยโอสถ
ตั้งร้อยๆ อย่าง ย่อมแลดูสูงตระหง่านเหมือนกับพลาหกในท้องฟ้า
ฉันใด พระเวสสั น ดรก็ สู ง ด้ ว ยพระเกี ย รติ ย ศ เหมื อ นกั บ พระยา
เขาหิมพานต์ฉันนั้น ใครเล่าจักอาจใช้พระเจ้าลูกทั้ง ๒ ให้เป็นทาส
ทาสีได้
อีกอย่างหนึ่ง กองเพลิงที่ลุกรุ่งเรืองอยู่บนภูเขาในเวลากลาง
คืนมืดๆ ย่อมปรากฏเห็นแต่ไกลฉันใด พระเวสสันดรก็ปรากฏเห็น
ไกลฉันนั้น
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อีกอย่างหนึ่ง กลิ่นดอกกากะทิงบนภูเขาหิมพานต์ เมื่อมีลม
พัดมา ย่อมส่งกลิน่ ไปไกลได้ถงึ ๑๒ โยชน์ฉนั ใด กลิน่ ความดีของพระ
เวสสันดรก็หอมฟุ้งไปทั่วสุราสุรคันธัพพ์  ยักษ์  รากษส  นาค  ครุฑ
กินนร อินทร์พรหมทั้งหลายทุกชั้นฟ้า ฉันนั้น เมื่อเป็นอย่างนั้น ใคร
เล่าจักอาจใช้พระเจ้าลูกทั้ง ๒ ของพระเวสสันดรให้เป็นทาสทาสีได้
ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง พระเวสสันดรได้ทรงกําชับ
สั่งพระชาลีกุมารไว้ว่า ลูกเอ๋ย พระเจ้าปู่จักต้องไถ่เจ้าทั้ง ๒ ด้วย
ทรัพย์จากพราหมณ์ไป แต่เมื่อจะทรงไถ่นั้น จงให้ไถ่ตัวเจ้าด้วยทอง
คําพันลิ่ม ให้ไถ่กัณหาชิณาด้วยทาส ทาสี ช้าง ม้า โค ทองคํา อย่าง
ละร้อยๆ ถ้าพระเจ้าปู่จะทรงบังคับเอาเปล่า พวกเจ้าอย่ายอม
จงติดตามพราหมณ์ไป ทรงสอนอย่างนี้แล้ว จึงได้พระราชทานไป
พระชาลีกุมาร ทีพ่ ระเจ้าปูต่ รัสถามว่า จะต้องไถ่เจ้าทัง้ ๒ อย่างไร จึง
ได้กราบทูลว่าพระบิดาของหม่อมฉันได้ตรี าคาหม่อมฉันไว้ พันตําลึง
ทอง ได้ทรงตีราคาน้องกัณหาชินาไว้ด้วยทรัพย์อย่างละ ๑๐๐ มีช้าง
๑๐๐ เชือกเป็นต้น พระเจ้าข้า เรื่องมีมาอย่างนี้แหละ มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน  พระผู้เป็นเจ้าได้ทําลายข่ายทิฏฐิ  ย�ำ่ ยี
ถ้อยคําของผู้อื่นได้แล้ว ได้แสดงเหตุผลไว้เพียงพอแล้ว ทําให้เข้าใจ
ปัญหาข้อนี้ได้ง่ายแล้ว”
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เปตานังอุทิสสผลปัญหา

ว่าด้วยการทําบุญให้ผู้ตาย

“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน พวกทายกให้ ท านแล้ ว อุ ทิ ศ ให้ แ ก่
บุ พ พเปตชน ผู ้ ต ายไปก่ อ นแล้ ว ว่ า ขอทานนี้ จ งมี แ ก่ พ วกนั้ น
ดั ง นี้ ขอถามว่ า พวกนั้ น ได้ รั บ ผลจากทานนั้ น บ้ า งหรื อ ?”
“ขอถวายพระพร บางพวกก็ได้รับ บางพวกก็ไม่ได้รับ”
“พวกไหนได้รับ พวกไหนไม่ได้รับ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร พวกเกิ ด ในนรก สวรรค์ ดิ รั จ ฉาน ๓
จําพวกนี้ ไม่ได้รับ เปรตอีก ๓ จําพวก คือ จําพวกอสุรกาย จําพวก
หิวกระหายเหลือเกิน จ�ำพวกหิวอาหารมาก จนไฟลุกในท้อง ไม่ได้
รับ ได้รบั แต่จาํ พวกปรทัตตูปชีวี คือพวกทีอ่ าศัยผูอ้ นื่ เลีย้ งชีวติ จ�ำพวก
เดียวเท่านั้น (ข้อนี้ผิดจากพระบาลีในชาณุโสณีสูตร คือ ในชาณุโสณี
สูตรว่า พวกเปรตวิสัย ได้อนุโมทนาแล้วได้รับทั้งนั้น และผิดจาก
อรรถกถาแห่ ง ติ โ ลกุ ฑ ฑสู ต ร คื อ ในอรรถกถาแห่งติโลกุฑฑสูตร
ว่า พวกเปรตต่างๆ มีขุปปิปาสิกวันตเปตร คือ เปรตจ�ำพวกที่หิว
กระหายอยูเ่ ป็นนิจ และปรทัตตูปชีวเี ปรต จ�ำพวกอาศัยผูอ้ นื่ เลีย้ งชีพ
นิชฌามตัณหิกเปรต จ�ำพวกที่หิวมากจนไฟลุกในท้องเป็นต้น ได้รับ
ผลแห่งทานที่มีผู้อุทิศให้ท้ังนั้น และผิดจากเรือ่ งเปรตทีเ่ ป็นบุพพญาติ
ของพระเจ้าพิมพิสารด้วยเพราะฉะนั้น ไม่ควรถือตามมิลินทปัญหา
ข้อนี้เป็นหลัก)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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มีคำ� กล่าวต่อไปในมิลนิ ทปัญหาว่า พระเจ้ามิลนิ ท์ทรงซักถาม
ต่อไปว่า “ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น ทานที่พวกทายกให้ ก็เป็น
ทานเสียเปล่า ไม่มีผล เพราะพวกบุพพเปตชนไม่ได้รับ”
พระนาคเสนตอบว่า “จะไม่มผี ลหามิได้ เพราะพวกทายกยัง
ได้รับผลแห่งทานนั้นอยู่”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสขึ้นว่า “ถ้าอย่างนัน้ ขอพระผูเ้ ป็นเจ้า
จงอ้างเหตุให้โยมเข้าใจ”
พระนาคเสนตอบว่า “ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า
มีคนพวกใดพวกหนึง่ จัดปลา เนือ้ สุรา อาหาร ส่งไปให้แก่พวกญาติ
ถ้าพวกญาติไม่รับไว้ ข้าวน�้ำ  ที่ส่งไปทั้งปวงนั้น จะมิเสียเปล่าหรือ
อย่างไร?”
“ไม่เสียเปล่า พระผู้เป็นเจ้า ของนั้น เขาต้องส่งกลับมาให้
เจ้าของอีก”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ถึงพวกบุพพเปตชนไม่ได้รบั
ผลทานนั้น  พวกทายกก็ยังได้รับ
อีกอย่างหนึ่ง อาตมภาพขอถามว่า เมื่อบุรุษเข้าไปในห้อง
ไม่มีประตูทะลุออกไป เขาจะออกทางไหน?”
“เขาต้องออกทางที่เข้าไป  พระผู้เป็นเจ้า”
นั้นอยู่”

“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร พวกทายกก็ยงั ได้รบั ผลทาน

“อย่างนัน้ พระนาคเสน โยมรับว่า พวกทายกยังได้รบั ผลทาน
ของเขาอยู่ เพราะฉะนั้น โยมจะไม่ซักถึงเหตุผลอีกละ”
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กุสลากุสลาพลวาพลวปัญหา
ว่าด้วยกําลังแห่งกุศล อกุศล

“ข้าแต่พระนาคเสน กุศลกับอกุศล อย่างไหนยิ่งกว่ากัน
มีกําลังกว่ากัน?”
“ขอถวายพระพร กุศลยิ่งกว่า มีกําลังแรงกว่า”
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมไม่เชือ่ ว่า กุศลยิง่ กว่า มีกาํ ลังแรงกว่า
เพราะเห็นอยูท่ วั่ กันว่า ผูท้ าํ ปาณาติบาต ฆ่ามนุษย์  ผูท้ าํ อทินนาทาน  
กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  ปล้นชาวบ้าน  ปล้นคนเดินทาง  ฉ้อโกง
หลอกลวง ทัง้ สิน้ ย่อมถูกลงโทษต่างๆ คือ ถูกตัดมือก็มี ตัดเท้าก็มี
ตัดหู ตัดจมูกก็มี เอาหม้อข้าวครอบหัวก็มี ถลกหนังแล้วขัดด้วยหิน
หยาบให้ขาวเหมือนสังข์ก็มี ทําปากราหู คือ จุดไฟยัดเข้าปากก็ม  ี
ทําตัวเป็นดอกไม้เพลิง คือ เอาผ้าชุบน�ำ้ มันพันตัวแล้วจุดไฟก็มี จุด
นิว้ มือต่างประทีป คือ เอาผ้าขี้ริ้วชุบน�้ำมันพันนิ้วมือ แล้วจุดไฟก็
มี ทําหนังแกะ คือ ลอกหนังตั้งแต่คอลงไปถึงข้อเท้า แล้วให้เดิน
เหยียบหนังตัวเองไปก็มี ทําผ้าผูกคอ คือ ถลกหนังตั้งแต่คอลงไป
พักไว้ทบี่ นั้ เอวเสียตอนหนึง่ ถลกหนังจากใต้บนั้ เอวลงไปถึงข้อเท้า ให้
เหมือนนุง่ ผ้าเปลือกปอก็มี ตอกข้อเท้าทัง้ ๒ เข่าทัง้ ๒ ขึงไว้กบั พืน้ ดิน
ก็มี เอาเบ็ดเกีย่ วเนือ้ ออกเป็นชิน้ ๆ ก็มี เชือดเนือ้ ออกทีละก้อนๆ เท่า
เงินกหาปณะก็มี ฟันแทงให้ทั่วตัว แล้วเอาน�้ำแสบน�้ำเค็มเทราดก็
มี  ให้นอนตะแคงเอาหลาวแทงช่องหู ปักลงไปกับพืน้ ดินให้แน่น แล้ว
จับเท้าหมุนก็มี ทําตั่งฟาง คือ เชือดเอาผิวหนังออก แล้วทุบกระดูก
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ให้แตกด้วยก้อนหิน จับผมดึง ถลกหนังขึ้น ทําให้เหมือนมัดฟางก็มี
เอาน�ำ้ มันร้อนๆ เทราดก็มี ให้สนุ ขั กัดกินก็มี เสียบหลาวไว้ทงั้ เป็นก็มี
ตัดศีรษะด้วยดาบก็ม  ี พวกทําบาปในกลางคืนได้รับผลบาปในกลาง
คืนก็มี   พวกทําบาปกลางคืนได้รับผลบาปกลางวันก็มี พวกทําบาป
กลางวัน ได้รบั ผลบาปกลางวันก็มี บางพวกก็ได้รบั กลางคืน บางพวก
ล่วงไป ๒ - ๓ วันจึงได้รับ เป็นอันว่า พวกทําบาปทั้งสิ้น ได้รับผลใน
ทันตาเห็น  ส่วนผู้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์องค์เดียว หรือ ๒ องค์ ๓
องค์ ๔ องค์ ๕ องค์ ๑๐ องค์ ๑๐๐ องค์ พันองค์ แสนองค์ จึงได้รับ
ผล คือทรัพย์ หรือยศ หรือสุข ในปัจจุบันก็มี บางคนก็ได้เสวยสมบัติ
ด้วยศีล ๕ ก็มี ด้วยศีล ๘ ก็มี”  
“ขอถวายพระพร บริษัททั้ง ๔ นี้ ให้ทาน รักษาศีล กระท�ำ
อุโบสถกรรม แล้วไปสวรรค์ทั้งเป็นก็มีอยู่”
“คือ ใครบ้างล่ะ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร คือ พระเจ้ามันธาตุ ๑ พระเจ้าเนมิราช ๑
พระเจ้าสาธินะ ๑ โคตติพราหมณ์ ๑ วิเนโสวาที ๑”
“ข้าแต่พระนาคเสน เรือ่ งบุคคลทัง้ ๕ นัน้ เป็นเรือ่ งนานหลาย
พันชาติมาแล้ว ถ้าพระผู้เป็นเจ้าสามารถ จงบอกเรื่องที่มีอยู่ในครั้ง
พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ว่า ผู้ที่ทําบุญแล้ว ได้ผลทันตาเห็น
นั้นคือใครบ้าง?”
“ขอถวายพระพร คือ นายปุณณะ ผู้เป็นทาสของเศรษฐี  ซึ่ง
ได้ใส่บาตรพระสารีบตุ รเถรเจ้า แล้วได้เป็น เศรษฐีในวันนัน้   พระนาง
โคปาลมาตาเทวีตัดมวยผมออกขายได้เงิน ๘ กหาปณะ แล้วให้สาว
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ใช้ซื้ออาหาร วายแก่พระเถรเจ้า ๘ องค์ มีพระมหากัจจายนเถรเจ้า
เป็นประธาน แล้วได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้า จัณฑปัชโชติในวัน
นั้น ๑  นางสุปิยาอุบาสิกา เชือดเนื้อขาออกปิ้งถวายพระอาพาธองค์
หนึ่ง แล้วรุ่งขึ้นก็มี เนื้องอกขึ้นเต็มเป็นปกติ ๑  นางมัลลิกา ได้เอา
ขนมถั่วใส่บาตรพระพุทธเจ้า แล้วได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้า
โกศลในวันนั้น ๑ นายสุมนมาลาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิ
๘ กํามือ แล้ ว ได้ รั บ พระราชทานรางวั ล จากพระราชาสิ่ ง ละ ๘
ในวั น นั้ น ๑ เอกสาฎกพราหมณ์คน ๑ เป็นอันว่าบุคคลทั้งสิ้นนี้ได้
ทรัพย์ ยศ ในชาติปัจจุบันนี้ ขอถวายพระพร”  
“ข้าแต่พระนาคเสน ท่านพิจารณาเห็นเพียง ๖ คน เท่านี้
หรือ?”
“เพียง ๖ คนเท่านี้แหละ มหาบพิตร”  
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้นอกุศลก็มีกําลังยิ่งนัก เพราะ
ว่า คราวหนึ่งโยมได้เห็น บุรุษคราวละ ๑๐ คน ๒๐ คน ๓๐ คน ๔๐
คน ๑๐๐ คน ๑๐๐๐ คน ถูกเสียบหลาว ทั้งเป็นด้วยผลบาปของเขา
บุตรของเสนาบดีแห่งพระเจ้าจันทคุต   ชื่อว่าภัททบาล ได้เกิดทํา
สงครามกับพระเจ้าจันทคุต ในการทําสงครามกลางเมืองคราวนั้น
พลนิกายทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างก็มีมือถือดาบอันคมกล้า ฆ่าฟันกันล้มตาย
เป็นอันมาก การที่พวกนั้น  ถึงความพินาศอย่างนั้น ก็เพราะผลของ
บาปกรรม เหตุอันนี้แหละ โยมจึงว่าอกุศลมีกําลังยิ่งกว่า  โยมได้ฟงั
มาว่าพระเจ้าโกศล ได้ถวายอสทิสทาน ในครั้งพระพุทธองค์ยังทรง  
ดํารงอยู่ จริงไหม?”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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“จริง มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระเจ้าโกศลถวายอสทิสทานนั้นแล้ว
ได้ทรัพย์ ยศ หรือสุข อย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันหรือไม่?“
“ไม่ได้ มหาบพิตรฯ “
“ถ้าไม่ได้ ก็เป็นอันว่า อกุศลมีกําลังยิ่งกว่ากุศล”
“ขอถวายพระพร อกุศลย่อมให้ผลเร็ว เพราะเป็นของเล็กน้อย
ส่วนกุศลย่อมให้ผลช้า เพราะเป็นของใหญ่  ความข้อนีค้ วรทราบด้วย
อุปมา คือ ในอปรันตชนบท มีธญ
ั ชาติชนิดหนึง่ ชือ่ ว่า กุมทุ ธภัณฑิกา
อันจัดเป็นข้าวเบา หว่านลงในนาเดือนเดียวก็ได้ผล ส่วนข้าวสาลีตอ้ ง
๕ - ๖ เดือน จึงจักได้ผล ข้อนี้ มหาบพิตรว่า เป็นเพราะอะไร?”
“โยมว่า เป็นเพราะข้าวกุมทุ ธภัณฑิกา เป็นของเล็กน้อย ส่วน
ข้าวสาลีเป็นของใหญ่ เพราะเป็ น ข้ า วเสวยของพระราชา ส่ ว น
ข้าวกุมุทธกัณฑิกา เป็นข้าวของพวกทาสกรรมกร”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร เพราะอกุศลเป็นของเล็กน้อย
จึงให้ผลเร็ว ส่วนกุศลเป็นของใหญ่ จึงให้ผลช้า”
“ข้าแต่พระนาคเสน  สิง่ ใดให้ผลเร็ว สิง่ นัน้ ชือ่ ว่ามีกาํ ลังยิง่ กว่า
เพราะฉะนัน้ อกุศลจึงมีกาํ ลังยิง่ กว่าเหมือนกับพลรบทีเ่ ข้าสูส่ นามรบ
ผูใ้ ดจับศัตรูมาได้เร็ว ผูน้ นั้ ชือ่ ว่าผูแ้ กล้วกล้าสามารถ  หมอผ่าตัดคนใด
ถอนลูกศรออกได้เร็ว  หมอผ่าตัดคนนั้นชื่อว่าหมอฉลาด  คนนับคน
ใดนับได้เร็ว คนนับคนนั้นก็ชื่อว่าเก่ง คนปล�้ำคนใด จับคู่ปล�้ำด้วยกัน
ฟาดลงได้ทงั้ หงาย คนปล�ำ้ คนนัน้ ก็ชอื่ ว่าแกล้วกล้าสามารถ ข้อเปรียบ
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เหล่านี้มีฉันใด กุศลหรืออกุศลใดสามารถให้ผลเร็ว กุศลหรืออกุศลนั้น
ก็ชื่อว่ามีกําลังยิ่งกว่า ฉันนั้น”
“ขอถวายพระพร กรรมทั้ง ๒ นี้ เป็นกรรมให้ผลในชาติที่ ๒
รองจากชาตินี้ลงไป อีกอย่างหนึ่ง อกุศลที่ให้ผลในปัจจุบันนั้น เป็น
เพราะมีโทษมาก กษัตริยอ์ งค์กอ่ นๆ ทรงกําหนดโทษไว้วา่ ผูใ้ ดฆ่า    
ผู้อื่น ขโมยผู้อื่น เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น กล่าวเท็จ ปล้นบ้านเมือง แย่ง
ชิงคนเดินทาง ทําของปลอม ทําการหลอกลวง ผู้นั้นต้องได้รับโทษ
อาญา คือ ถูกฆ่าหรือถูกตัดอวัยวะ หรือเฆี่ยนตี อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ แล้วพระราชาเหล่านั้น ก็ลงโทษตามที่ทรงกําหนดไว้ ส่วนผล
ของทาน ศีล มีผู้กําหนดไว้หรือไม่ว่า ผู้ใดให้ทาน รักษาศีล กระท�ำ
อุโบสถกรรม พระราชาต้องพระราชทานทรัพย์ ยศ แก่ผู้นั้น เหมือน
กับการลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าไม่มี กุศลก็ต้องให้ผลทันตาเห็นแก่     
ผู้ให้ทานทั้งนั้น แต่เพราะไม่มีพระราชกําหนดกฎหมายไว้ กุศลจึงไม่
ให้ผลทันตาเห็นเสมอไป ส่วนในภพต่อๆไป เขาก็ได้ผล มีกาํ ลังยิง่ กว่า
สําหรับอกุศลไม่ใช่อย่างนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน  ปัญหานี้ท่านได้แก้ไขถูกต้องดีแล้ว”
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สุปน
ิ ปัญหา
ว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝน
ั

“ข้าแต่พระนาคเสน  นระนารีในโลกนี้ ย่อมฝันเห็นสิ่งต่างๆ
ดีก็มี ไม่ดีก็มี เคยเห็นก็มี ไม่เคยเห็นก็มี ปลอดภัยก็มี มีภัยก็มี ควร
ทําก็มี ไม่ควรทําก็มี อยู่ไกลก็มี อยู่ใกล้ก็มี บางทีฝันเห็นสิ่งที่ล่วงมา
แล้วตั้งหลายกัลปะ การฝันนั้นเป็นอะไร ใครเป็นผู้เห็น”
“ขอถวายพระพร สิ่งใดเข้ามาถึงทางแห่งปฐมจิตดวงแรก
สิง่ นัน้ ชือ่ ว่า สุบนิ นิมติ คือเครือ่ งหมายแห่งการฝัน ผูเ้ ห็นสุบนิ นิมติ คือ
ผู้ฝันมีอยู่ ๖ จําพวก ได้แก่ จําพวกลมกําเริบ ๑ ดีกําเริบ ๑ เสมหะ
กาํ เริบ ๑ สิง่ ทัง้ ๓ นีก้ าํ เริบ  ๑ เทวดาอุปสังหรณ์ ๑ สิง่ ทีเ่ คยประพฤติ
มาปรากฏ ๑  ในการฝัน ๖ อย่างนั้น สิ่งที่เคย ประพฤติ คือ บุญบาป
ทีท่ าํ ไว้ในปางก่อน มาปรากฏให้เป็นนิมติ เท่านัน้ เป็นของจริงเสมอไป
นอกนั้นไม่จริง”
“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ที่ฝันด้วยสิ่งที่เคยประพฤติมาปรากฏ
นั้น จิตของผู้นั้นไปเลือกค้นนิมิตนั้นเอง หรือว่านิมิตนั้นปรากฏ
ในจิตเอง  หรือว่าผู้อื่นแสดงนิมิตให้เห็น”
“ขอถวายพระพร จิตของผู้นั้นไม่ได้ไปเลือกค้นนิมิตนั้นเอง
ผู้อื่นก็ไม่ได้บอกแก่ผู้นั้น นิมิตนั้นเองมาปรากฏในจิต ข้อนี้เปรียบ
เหมือนกระจก คือ ธรรมดากระจกไม่ได้ไปเลือกค้นเงา ผู้อื่นก็ไม่ได้
นําเงาให้มาปรากฏในกระจก แต่เงาก็มาจากสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มาปรากฏ
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ในกระจกฉันใด  จิตก็ไม่ได้ไปค้นนิมติ เอง ผูอ้ นื่ ก็ไม่ได้มาบอก แต่นมิ ติ
ได้มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏในจิต ฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน จิตนั้นฝันเห็นสิ่งใด จิตนั้นรู้หรือไม่ว่า
จักมีผล คือ ความปลอดภัย หรือมีภัย ด้วยการฝันเห็นอันนี้”
“ขอถวายพระพร ไม่รู้ แต่วา่ เมือ่ นิมติ เกิดขึน้ แล้ว คือ ฝันเห็น
แล้วก็เล่าให้ผู้อื่นฟัง ผู้อื่นก็ช่วยตีความฝันจากนิมิตนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอ้างเหตุมาแสดง”
“ขอถวายพระพร สมมติวา่ มีเมล็ดดําๆ เท่าเมล็ดงาเกิดขึน้ ใน
สรีรกาย  เพื่อความมีลาภ หรือความไม่มีลาภ เพื่อความมียศ หรือ
ความไม่มียศ เพื่อความนินทาหรือสรรเสริญ เพื่อทุกข์หรือเพื่อสุข
เมล็ดดําๆ เท่าเมล็ดงานัน้ รูห้ รือไม่วา่ เราจักแสดงผลอันนี้ จึงได้เกิด
ขึ้น”
“ไม่รู้ พระผูเ้ ป็นเจ้า ต่อเมือ่ พวกเนมิตกาจารย์ได้เห็นจึงจะรู”้
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร จิตที่ฝันเห็นนั้นไม่รู้ว่า จะมี
ผลอย่างไร ต่อเมือ่ ฝันเห็นแล้ว ผูน้ นั้ บอกแก่ผอู้ น่ื ผูอ้ นื่ จึงช่วยตีความ
ฝันนัน้ ให้”
“ข้าแต่พระนาคเสน  ผู้ที่ฝันนั้น ขณะนั้นหลับหรือตื่น”
“ขอถวายพระพร เวลาหลับก็ไม่ฝนั ตืน่ ก็ไม่ฝนั ฝันในระหว่าง
ยังไม่หลับไม่ตื่น คือ จิตของผู้นั้นย่างลงสู่ความหลับ เข้าไปถึงภวังค์
จิตถึงภวังค์แล้ว ก็ไม่เป็นไป จิตทีไ่ ม่เป็นไปก็ไม่รจู้ ักสุขทุกข์ ความฝัน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ย่อมไม่มี แก่ผไู้ ม่รจู้ กั สุขทุกข์ เวลาจิตเป็นไปจึงฝัน เงาย่อมไม่ปรากฏ
ในกระจกในเวลามืด ฉันใด เมือ่ จิตถึงภวังค์แล้วตัง้ อยู่ จิตก็ไม่เป็นไป
คือ จิตไม่ไปไหน เมื่อจิตไม่ไปไหน ก็ไม่ฝันฉันนั้น กระจกเป็นฉันใด
สรีรกายเราก็เป็นฉันนั้น ที่มืดเป็นฉันใด การดับก็ฉันนั้น แสงแห่ ง
ดวงอาทิ ต ย์ ฉั น ใด จิ ต ก็ ฉั น นั้ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง รั ศ มี แ ห่ ง ดวง
อาทิตย์อันหมอกปกคลุมแล้ว ย่อมไม่ปรากฏรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็
มีอยู่นั่นเอง เมื่อหมอกยังไม่จางไป รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ ก็ไม่ปรากฏ
ฉันใด จิตที่หลับก็ไปถึงภวังค์ จิตไปถึงภวังค์แล้วก็ไม่ไปไหน เมื่อจิต
ไม่ไปไหน ก็ไม่ฝันฉันนั้น ดวงอาทิตย์ฉันใด สรีรกายก็ฉันนั้น เมฆ
หมอกที่ปกคลุมฉันใด ความหลั บ ก็ ฉั น นั้ น รั ศ มี แ ห่ ง ดวงอาทิตย์
ฉันใด จิตก็ฉันนั้น
ขอถวายพระพร ถึงสรีรกายมีอยู่ จิตของบุคคลทั้ง ๒ จําพวก
คือ จําพวกที่หลับสนิท กับจําพวกที่เข้า นิโรธสมาบัติ ย่อมไม่ไปไหน
เวลาตื่นจิตก็โลเล ขุ่นมัว หวั่นไหว ไม่เป็นปกติ นิมิตก็ไม่มาปรากฏ
แก่จิต พวกบุรุษที่มุ่งความลับ ย่อมเว้นจากที่แจ้ง ที่ปรากฏเปิดเผย
มีผู้คนไปมาฉันใด เหตุผลอันเป็นทิพย์ ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ตื่นฉันนั้น
เพราะฉะนั้น ผู้ตื่นจึงไม่ฝัน อีกอย่างหนึ่ง โพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย
อันเป็นฝ่ายกุศล ย่อมไม่ปรากฏแก่ภกิ ษุผเู้ สียศีลธรรมอันดีฉนั ใด เหตุ
อันเป็นทิพย์ ก็ไม่ปรากฏแก่ผตู้ นื่ ฉันนัน้ เพราะฉะนัน้ ผูต้ นื่ อยูจ่ งึ ไม่ฝนั ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ความหลับมีอยู่ ๓ อย่างหรือ?”
“ขอถวายพระพร ความหลับมีอยู่ ๓ อย่าง คือ หลับใน
เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด”
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“หลับในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุดนั้น อย่างไหนได้แก่อะไร
พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร หลับในเบือ้ งต้นนัน้ ได้แก่การทีก่ ายอ่อนแอ
หมดกําลังไม่ควรแก่การงาน หลับท่ามกลางนั้น ได้แก่หลับๆ ตื่นๆ
คล้ายกับการหลับแห่งวานร  หลับในที่สุดนั้น ได้แก่จิตลงสู่ภวังค์   
ผูห้ ลับท่ามกลาง คือผูห้ ลับๆ ตืน่ ๆ เหมือนกับการหลับแห่งวานรนัน้
แหละฝัน ผู้ที่มีสมาธิอันได้อบรมแล้ว มีใจมั่นคงแล้ว มีความคิดไม่
วอกแวก เข้าไปอยู่ในที่กลางป่าอันเงียบสงัด เพื่อคิดซึ่งอรรถอันสุขุม
ย่อมไม่หลับ ย่อมรู้ธรรมอันสุขุม เวลาไม่หลับมีใจเป็นสมาธิ ย่อมรู้
อรรถอันสุขุมได้ ฉันใด ผู้ไม่ใช่ผู้ตื่น ไม่ใช่ผู้หลับเพียงแต่เข้าถึงความ
ดับตอนกลาง หลับๆ ตื่นๆ เหมือนวานร ย่อมฝันฉันนั้น ผู้ละความ
อึกทึก เว้นความหลับ มีใจเป็นกลาง ย่อมรู้อรรถอันสุขุมได้ฉันใด
ผู้ไม่ใช่ผู้ตื่น ไม่ใช่ผู้หลับ มีอาการหลับดังวานร ก็ฝันเห็นฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมจะรับว่าข้อนีเ้ ป็นจริงดังพระผูเ้ ป็นเจ้า
แก้ไข”

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“สังขารทั้งหลาย
่ มสลายไปเป็นธรรมดา
มีความเสือ
ท่านทั้งหลายจง(ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น)
ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

(ปัจฉิมโอวาท)
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ปัจฉิมบท
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ปัจฉิมบท

มีเนือ้ ความต่อไปว่า ในเวลาจบกาลปุจฉาวิสชั นา ของพระราชา
และพระเถรเจ้า แผ่นดินอันใหญ่ อันหนาได้ ๘ หมื่น ๔ พันโยชน์
ก็ได้แสดงอาการหวั่นไหว มีสายฟ้าแลบแปลบปลาบลงมา เทวดา
ทั้งหลายได้โปรยฝนดอกไม้ทิพย์ลงมาบูชา มหาพรหมได้เปล่งเสียง
สาธุการกึกก้อง ดังเสียงฟ้าร้องกึกก้องไปทั่วท้องมหาสมุทร ฉะนั้น
พระเจ้ามิลนิ ท์พร้อมด้วยข้าราชบริวาร ก็พร้อมกันประนมอัญชลีถวาย
นมัสการ
พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ ผู ้ มี พ ระหฤทั ย บั น เทิ ง ยิ่ ง ผู ้ ท รงเล็ ง เห็ น
สารประโยชน์ในพระพุทธศาสนา สิ้นความสงสัยในพระรัตนตรัย
ก็ทรงเลือ่ มใสในคุณของพระเถรเจ้า และในบรรพชา ในข้อปฏิบตั ิ และ
อิริยาบถของพระเถรเจ้า เป็นผู้หมดทิฐิมานะ เหมือนพญานาคที่ถูก
ถอนเขี้ยวแล้ว จึงตรัสขึ้นว่า สาธุ สาธุ  พระนาคเสน ปัญหาอันเป็น
พุทธวิสัย พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขไว้แล้ว ผู้อื่นยกพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรเถรเจ้าเสียแล้ว ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระเถรเจ้าในการ
แก้ปัญหา ขอพระผู้เป็นเจ้า จงอดโทษให้แก่โยม ในการที่โยมได้ล่วง
เกินด้วยเถิด  ขอจงจ�ำโยมไว้วา่ เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่
วันนีเ้ ป็นต้นไป
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พระเจ้ามิลินท์ทรงสละราชสมบัติ
เสด็จออกบรรพชา

ในคราวนัน้ พระเจ้ามิลนิ ท์พร้อมกับพลนกาย ก็เข้าห้อมล้อม
พระเถรเจ้า แห่กลับไปสู่มหาวิหาร มอบมหาวิหารถวายพระเถรเจ้า
กับพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ด้วยปัจจัย ๔ ตลอดมา  ภายหลังพระเจ้ามิลนิ ท์
ก็ได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส แล้วเสด็จออกบรรพชา
เจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้ส�ำเร็จพระอรหัต เพราะฉะนั้น จึงมีค�ำกล่าว
ไว้ว่า ปัญญาเป็นของประเสริฐในโลก
ปัญญาท�ำให้พระสัทธรรมตัง้ อยู่ บัณฑิตทัง้ หลายก�ำจัดความ
สงสัยด้วยปัญญาแล้วย่อมถึงความสงบ ปัญญาตั้งอยู่ในขันธ์ใด
สติไม่บกพร่องในขันธ์ใด ขันธ์นั้นก็ทรงไว้ซึ่งบูชาเป็นพิเศษ  เป็นขันธ์
อันเลิศ  เป็นขันธ์อันเยี่ยม เพราะฉะนั้นแล้ว บัณฑิตผู้เล็งเห็นสุข
ของตน จึงควรบูชาผู้มีปัญญา เหมือนกับบูชาพระเจดีย์ฉะนั้น ดังนี้
มิลินทปัญหา
จบบริบร
ู ณ์

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ขออนุโมทนาบุญ

เจ้าภาพจัดงานเทศน์ปุจฉา - วิสช
ั นา มิลินทปัญหา

๑. พล.อ.ต.สมโภค-คุณสุจิตรา-คุณสาริน หงสไกร    น.ท.หญิงพลินี พงษ์พิพัฒนากุล ร.น.
๒. คุณประสพ-คุณเกศินี-คุณปรียดา-คุณปิติ จิรวัฒน์วงศ์
๓. คุณน�้ำทิพย์ คูวงษ์
๔. คุณมานิตย์-คุณวณีนุช รุ่งโรจน์ และครอบครัว
๕. บริษัท สุวรรณวิเศษ จ�ำกัด-บริษัท เยาวราชเอเชีย จ�ำกัด-  
              บริษัท เยาวราชมังกรคู่ จ�ำกัด
๖. คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ-คุณกาญจนา เรืองจินดา    คุณแม่เซี้ยมงึ้น แซ่ซิ และคุณสุมณฑา จุฑาแก้ว
๗. บริษัท หนังสือพิมพ์ทรรศนะ จ�ำกัด-                          
              บริษัท ชัยวนิช ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
๘. กลุม่ พุทธธรรมสวนหลวง-คุณภัณฑิรา จุรกี านนท์ และครอบครัว-     
              คุณสุเทพ-คุณมานี ลิ่มอรุณ
๙. ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน) และมูลนิธเิ กียรตินาคินภัทร    คุณนนทิยา เกียรติภักดีกุล และครอบครัว    คุณอ�ำนวยพร เหรียญทองเลิศ
๑๐. คุณอุไร-คุณเยาวนา ฤทธิราชคัมพร
ผู้ให้ส่ิงที่เลิศ ให้ส่ิงที่ดี ให้ส่ิงที่ประเสริฐ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในภพที่ตนเกิด
(พุทธ) องฺ. ปญฺจก. ๒๒-๕๖.

204
02

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา
๓ มีนาคม ๒๕๖๒
finish v 01 15 02 2562.indd 204

15/2/2562 11:36:20

เจ้าภาพสนั บสนุ นงานเทศน์ ปุจฉา - วิสัชนา มิลินทปัญหา

คุณศิริรักษ์  เกียรติก้องไกร-ครอบครัวทรัพย์อ�ำไพกุล-เพื่อนๆ
คุณกิตยาพร  ใหญ่สว่าง
คุณศศิวีณ์  อรรฆยเวที
คุณภรณี  บุญมี
คุณดรรชนี  สินธุ์แก้ว
คุณประสิทธิ์  สังข์ทอง
คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ร่วมบุญ ๑๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท

คุณกิตติพล ทวนทอง
คุณวิเชียร-คุณกุสุมา สิริปัญญากุล

คุณสันต์ หวังเจริญ
คุณสุนันท์ษา นิธิวาสิน

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ร่วมบุญ ๙,๙๙๙-๔,๐๐๐ บาท

คุณนพพร-คุณวัลลภา-คุณธนวัฒน์    คุณสารัช เชยพันธุ์
คุณพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

คุณสุจิตรา หงสไกร
คุณสุนีย์ พายูรยาตร
บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จ�ำกัด

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ร่วมบุญ ๓,๙๙๙-๓,๐๐๐ บาท

คุณจิรบุญนี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณธรรม เจนวิษุวัต
คุณปิยธิดา จิตติวนากร
คุณพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
คุณพีรนุช-คุณสัมพันธ์ เกียรติสมมารถ
คุณเพ็ญศรี ธรรรมวโรดม
คุณเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ

คุณรัชดาภรณ์ ศรชัย
คุณศิรนิ าถ-คุณสมควร-คุณกุหลาบ แตงงาม    คุณโยธา เรียงน้อย
คุณสันต์-คุณภคพร-คุณหิรัณย์ ตันติสุกฤต
คุณสิริกานต์ ทองไทย และครอบครัว
คุณสุภัทรา ยี่สาร

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ร่วมบุญ ๒,๙๙๙-๒,๐๐๐ บาท

คุณกฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
คุณฐิติรัตน์ สุจริตมณีกุล
คุณณัฏฐ์ภัสสร ภัควีรภัทร
คุณนันทา อนันตกูล
คุณหญิงนิตย์ กมลกิตตินนท์
คุณปทิตตา พุฒิสิริภัทร
คุณพูนภัทรา พูลผล
คุณภาวนา เขมะลิลิต
คุณยุพดี กาญจนรังษี

คุณวราภรณ์ มหาวิเศษศิลป์
คุณศรีวรรณ วงษ์มานะสุข
คุณศศินันท์ หรสิทธิ์เดชเจริญ
คุณสุพัตรา มงคลชัยชวาล
คุณสุรวุฒิ เจริญขจรชัย
คุณอธิณัฐ พุทธิวนิช
คุณอุษา ฉันทวานิช-คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
    และบุตร-ธิดา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ร่วมบุญ ๑,๙๙๙-๑,๒๐๐ บาท

คุณขวัญใจ พิทยานุกุล
คุณณษภร วัฒนอนัน
คุณดวงทิพย์ หงษ์สมุทร
คุณธีณทัต-คุณอทิตยา ต่อบุณย์ศุภชัย
    และครอบครัว
คุณนันทวรรณ แซ่ลี้
คุณประไพ จันทมณีโชติ
คุณเพียรชัย เธียรโชติ และครอบครัว
คุณวิมลรัตน์ ชุนเจริญ
    และด.ญ.อบีเกล จณะวัตร
คุณศศิธร แสงสุธรรม

คุณศิรพิ ร หลายธนานนท์
    อุทศิ ให้คณ
ุ แม่มณี แซ่โค้ว
คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
คุณสุปราณี สุธัมนาถพงษ์
คุณพ่อสุวรรณ-คุณแม่สคุ นธา จุลไกวัลสุจริต
คุณอภิชาติ ศิลปธรรมวานิช
คุณอรวรรณ โกมลพันธ์พร
คุณอัครนันท์-คุณภัทรานิษฐ์-คุณปิติพัฒน์    คุณปุญญาพัฒน์ ปริญญากุลเสฏฐ์
ภญ.อุทัยรัตน์ เอกทัตตานันต์
คุณเอกหทัย-คุณฉัตรพร ตันตินิกร

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ร่วมบุญ ๑,๑๙๙-๑,๐๐๐ บาท

คุณกฤษฎา ตรีกุลกิตติพันธ์
คุณก้อยแก้ว เทพอินใจ
คุณกัลยา พัฒนเสมากุล
คุณกัลยา นิลลออ
คุณกานต์ธีรา ธารวรพงศ์
คุณกิมเทย-คุณเพ็ญศรี จงสถิตย์เสถียร
คุณเกรียงไกร พัวตระกูล
คุณเกรียงไกร-คุณวไลพร เกียรติศิริขจร
คุณเกษรา ปิยาภินันท์สุข และครอบครัว
คุณโกศล เฉลิมกิจพานิชย์
คุณงามดี ฐิติพรรณกุล
คุณจันทิรา ทศานนท์
คุณจารุณี-คุณ อิศรา วงศ์ข้าหลวง
คุณจินตนา เชิดวุฒิ
คุณจินตนา สว่าง
คุณจิราพร เลาหพัชรินทร์
คุณจีระศักดิ์ รัตนไพฑูรย์
ครอบครัว เจนสมุทร
คุณชัย จรุงธนาภิบาล
คุณชาดา อัศวชีพ
คุณฐิตารีย์-คุณปุณณาสา สีห์โสภณ
คุณณภัค เทศประสิทธิ์
คุณณิศศาภัชน์ กิตติสุวัฒน์
คุณดวงกมล ศรีงาม
คุณทิพย์ธารา นครอินทร์
คุณธณัช กิิตติคูณธนา
คุณธนพงษ์ เอื้อสมิทธ์
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คุณธนัทอร เด่นแดนไทย และครอบครัว
คุณธเนศร์ รัชตะปิติ
คุณธรรมพร เต็มวิภาสสิริ
คุณนิภา วรพันธ์
คุณนิรมล วัชระรังษี
คุณบรรทัด เสริมทอง-คุณมาลินี รุ่งโรจน์
คุณบุญดี ตั้งกนกวิทยา
คุณบุญทรง พุทธธนะพิทักษ์
คุณบุญธรา ภู่สอาด
คุณบุษเรศ หยุ่นนิยม
คุณบูรโชติ ศรีสมศักดิ-์ ด.ญ.จดิ าภา พรณัฐวุฒกิ ลุ      ด.ญ.ณิชารัศม์ พรโชคธัญสิทธิ์
คุณปริญา ชวชัยชโย
คุณปัทมา สถิรคุปต์
คุณปาริฉัตร เปี่ยมเศรษฐสิน
คุณปิยบุตร-คุณนุชรี เลิศด�ำหริห์การ
คุณพงศ์ศิริ เปียคง
คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
คุณพรทิพย์ ตัง้ จิตเจริญพณิช และครอบครัว
คุณพรเทพ กิตติสุวัฒน์
คุณพรรณิภา คชเสนี
คุณพรศรี นคเรศไอศูรย์
คุณพัชรนันท์ จันทร์แก้วมณี
คุณพิสุทธิ ขัตติโยทัยวงศ์
คุณไพลิน-คุณลักษณาวดี-คุณสวียา จารุสมบัติ
คุณภรณี บุญมี
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คุณภัทรกร เติมรัตนกุล
คุณภัทรพร-คุณภวัต-คุณสหรัฐ์-คุณธนพร    คุณอรนิดา อังเศวตรุ่งเรือง
คุณมานิดา พวงมณี
ด.ญ.มิลินรดา วัชรธีรเดช
คุณเมธิณี กีรติวรนันท์
คุณรสยา เธียรวรรณ
คุณรัชดาภรณ์ ศรชัย
คุณรัตนาภรณ์ ไกรสิงห์
คุณรุ่งนภา รุ่งศรีพัฒนพร
คุณละเมียด-คุณอนันต์ นิยะมะ แลครอบครัว
คุณเล็ก รัตนวัฒนาธร
คุณวจี รามณรงค์
คุณวชิราภรณ์ มาลาธรรม
คุณวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
คุณวรรณา ชุติมาวุฒิกุล
คุณวรรณาภรณ์-คุณอุบล ไม้งาม    คุณสุภาวดี ทองประดิษฐ และครอบครัว
อาจารย์วารินทร์ มาศกุล
คุณวิมลวรรณ ศฤงคารินทร์
คุณวิรัตน์ ปางทิพย์อ�ำไพ
คุณวิรัตน์ ทิพยรัตน์สุนทร
คุณวิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ
คุณวีระ-รศ.มธุรส วิสุทธกุล
คุณศศิรสาข์ น้อยแย้ม
คุณศิริพร แสงสุธรรม

คุณสภา-คุณสุธานี วัจนะรัตน์
บริษัท สมชายแบตเตอรี่ จ�ำกัด
คุณสมประสงค์ พุ่มมณี
คุณสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล
คุณสอางค์ มะลิกุล
คุณสายพิณ น้อยเฉลิม
คุณสุกานดา โพธิพิทักษ์
คุณสุชาดา ไชยชนะ
คุณสุชีพ สรรพจารย์
คุณสุเทพ-คุณมานี ลิ่มอรุณ
คุณสุนทริกา เช็งสุทธา
คุณสุนีย์ ภีมะโยธิน
คุณสุภาพร ธิติโอฬาร
คุณสุวรรณดี สุขศรีบูรณ์อ�ำไพ
คุณสุวิมล ชุนพงษ์ทอง และครอบครัว
คุณเสาวณี ภู่พรชัย
คุณเสาวนีย์ ชัยศุภรัศมีกุล
คุณอภิญญา กิจรุ่งเรืองไพศาล
คุณอมรรัตน์ สุรัตนวนิช
คุณอรรจนีย์ บุณยทุมานนท์
คุณอรอนงค์ เหลืองศิริฉาย
คุณอังคณา ตั้งสุณาวรรณ
คุณอ�ำไพณี ธัญไพทิพย์
คุณเอ็ง เปี่ยมเศรษฐสิน
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คุณกชพร แผ่นเงิน
คุณกชพรรณ อังเศวตรุ่งเรือง
คุณชลิดา นาคสวัสดิ์
คุณโชติมา อุทัยวิทยารัตน์
คุณณฐกฤต อารยะสัจจพงษ์
คุณณภัทร ตรีรานุรัตน์ อุทิศให้
    คุณนิภา โชติสุระกัลยา
คุณณรงค์ วิเวกฤทธากุล
คุณเตีย๋ งฮี้ แซ่นมิ้ -คุณแม่สมุ าลี อรรจนียกุล  
    และครอบครัว
คุณพ่อนลินรัตน์ สิทธิวิรัชธรรม
คุณนันทา-คุณศรชัย โสภณพละกุล

คุณนิดาพรรณ สุรีรัตนันท์
ร.ต.ต.หญิงแน่งน้อย จามรมาน
คุณทองกร จันทอุทัย-คุณจีราพร บุญเต็ม  
    พร้อมครอบครัว-คุณสมศักดิ์ วิจิตสี
    พร้อมครอบครัว
คุณบักจวง แซ่เฮ้ง และครอบครัว
ภญ.บุญยิ้ม หวังเจริญ
คุณพรชิตา อังเศวตรุ่งเรือง
คุณพรณัฐชา อารยะสัจจพงษ์
คุณพรพิรัตน์ พิทักษ์เกียรติกุล
คุณพิมลจันทร์ โศภารักษ์
คุณพีรเดช อังเศวตรุ่งเรือง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คุณวัทธนี ง้าวพิทักษ์ธรรม
คุณวาสนาพฤทธิพงศ์สิทธิ์
คุณวิบูลย์ ด�ำรงอนันต์กุล
คุณวิริยะ อรุณเพชรฤทัย
คุณวิลาสินี เกียรติอภิวัฒน์
คุณสมมน เตชวรรณสิทธิ์
คุณสยามรัศมิ์ เลาหสุขเกษม
ภญ.สุดา ซอปิติพร
คุณสุภาพร พรวิจิตรจินดา
คุณสุรเชษฐ์ วรรณละเอียด

คุณโสภา-คุณวารุณี ออมสินทวีโชค
คุณหัทยา พิทักษ์เผ่า
คุณอนุเทพ วัฒนจินดาเลิศ ขออุทิศให้
    คุณศิวเวทย์ โพธิ์รีแก้ว
คุณอพฑิตา แย้มน้อย
คุณอ�ำนาจ นิมากุล
คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ
คุณอุทัย แสงบุญ
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คุณกนก ธราธารกุลวัฒนา
คุณกิตติมา สาธุวงษ์ และครอบครัว
คุณกิตยาพร ใหญ่สว่าง
คุณเกริกสิน ลิ้มรุ่งเรือง
คุณเกษรา ปิยาภินันท์สุข
คุณข�ำลักษณ์ สันตะกุล
คุณเขมภัสสร์ เตชาวัฒน์อนนต์
คุณเครือวรรณ วงศ์ชยั สุรยิ ะ และครอบครัว
คุณจงรักษ์ สหัสสพาศน์
คุณจันจรา ธอมัส-คุณนุชนารถ แก้วประสาท
คุณจันทนา ธานีวัฒนกูล
คุณจันทพันธ์ ช�ำนาญกูล
คุณจารุวรรณ สุทธิประภา
คุณจิตรลดา ลียากาศ
คุณจินดา มากค�ำ
คุณจิรศักดิ์ ละธาดา
คุณจิราพร เปรมโยธิน
คุณจีรนันท์ นาคสมทรง
บริษัท จุกเสม็ด พอร์ต  จ�ำกัด
คุณจุนรัชต์ วิวัฒนาพันธุ์
คุณจุไรพร สุขวรรณ์วิทย์
คุณเจษฎ์สุดา สุทธิสำ� แดง
คุณเฉลิมพล ฉายพุทธ
คุณชนัญญา กมลยะบุตร
คุณชมภพ เลิศภัทรเรืองศรี
คุณชไมพร ชมอุตม์
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คุณชลธิชา ชวรัตนานันท์
คุณชวลิต ประสงค์ผล
คุณช่อทิพย์ สุธนธัญญากร
คุณชัญญ์ชญา จงนิตยกาล
คุณชัยวิทย์ - คุณศศิวลัย  ลาภเดโช
คุณชุติมา อุดล
คุณซุนบ่วย แซ่หลิ่ม
คุณเซี่ยมฮี้ แซ่โก
คุณณรงค์ วิเวกฤทธากุล
คุณณัชชา อมรพิทักษ์
คุณณิฐชมนต์ ภูรีอนันตศักดิ์
คุณณิศาภัทร ม่วงค�ำ
คุณดไนยา แก้วผสม
นพ.ดรุณี ลีธีระ
คุณดุษฎ ขจรจิตนนท์ และครอบครัว
คุณตรีทิพย์ รัตนวรชัย
คุณเตือนใจ-คุณสมบัติ ภักดีอุธรณ์
บริษัท ทองพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
คุณทัศนี นิธิศาสิน
คุณทิพกาพร นิรมิตศรีชัย
คุณทิพาภรณ์ วงศ์ศิริ
คุณเทพวาณี หอมสนิท
คุณธนภรณ์ ลีลาพรพรรณ
ด.ช.ธนันญ์ภรณ์ ธนัชวัชรพล
คุณธนายุ อมรพิทักษ์
คุณธารทิพย์ ผ่องจิตวัฒนา
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คุณนงนุช อ่อนจันทร์
คุณนนทพร หว่อง
คุณนรรัตน์ จรรยาวิศุทธ และครอบครัว
คุณนฤชล-คุณแม่สอาด ลิ่วเฉลิมวงศ์
    และบุตรธิดา
คุณนวสร กว้างสวาสดิ์
คุณนิทิยา สีเทียวไทย
คุณบุษกร สิริวรเกษม
คุณปณยา พูลผล
คุณพ่อประไพ ตระการวชิรหัตถ์
คุณประภัทร์ เต็งพุฒิพงศ์
คุณประสิทธิ์ อัมระปาล
คุณปราณี ทิพยะวัฒน์
คุณปวีย์ธิดา อมรอรรถวิทย์
คุณปองพิชัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา
คุณปัญญวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และครอบครัว
คุณผุสดี ศรีใหญ่
คุณพจน์ณรงค์-คุณพิมพ์ลดา เลี้ยงบ�ำรุง
คุณพรกมล ก�ำธรกิตติกุล
คุณพรเพ็ญ โอภาสกิจไพศาล
คุณพรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา
คุณพล-คุณธนิตา ณรงค์เดช
คุณพวงรักษ์ ตรงเจริญชัย
คุณพัช เนติวรานนท์
คุณพัชนี มงคลพงศ์สิริ
คุณพัชราภรณ์ ก้อนไพบูลย์
คุณพัชรินทร์ ศุภวิวัฒน์
คุณพิชนาฎ ทองวิบูลย์
คุณพิเชษฐ์ ปินสุวรรณบุตร
คุณพิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
คุณพิมล เมธนาวิน
คุณพิมลภา สุวพานิช
คุณพิไล แย้มงามเหลือ
คุณพิศนีย์ นาคเจริญ
คุณพีรพงศ์ ลาภเจียม
คุณเพ็ญวิภา เรืองนิคม
คุณเพ็ญศรี ทองนพคุณ
คุณเพิ่มจิตร สิงหเสนี
คุณเพียงใจ วัชระชัยสุรพล

คุณแพรวพรรณ ทองใหญ่ และบุตร
คุณภรภัทร จินดาเวชช์
คุณภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์
คุณภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
คุณภัสสรา ตวงสินทวี
คุณภาพร ชื่นนิยม
คุณมาสิริ อัศวินอุฬารกุล
คุณเมธา เจียมไกรศรี
คุณยุพา วีระไวทยะ
คุณเยาวลักษณ์ สารภาค
คุณเยาวลักษณ์ สมบูรณ์เลิศศิริ
คุณรภัทรธรณ์ พวงเกษ
คุณรมณีย์ ชัยวิทูรไกวัล
คุณรวีโรจน์ มั่นเสกวิทย์
คุณระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาต์    พญ.อรจิรา บูรณากาญจน์
คุณรัชนี โอฬารพูล
คุณรัตนสุดา คงสวัสดิ์
คุณรุ่งโรจน์ ภาวะดี
คุณเล็ก แสงสุธรรม
คุณวงศธร ตะวันขึ้น
คุณวรพงษ์ ทิวถนอม
คุณวรรษา วัฒนฉัตร
คุณวรวรรณ เฉลิมกิจพานิชย์
คุณวรัชญ์ณัฏฐ์ ทองเที่ยงธรรม
คุณวรางค์ วัฒนกีสุนทร
คุณวรุณ-ด.ญ.ศุภิสรา ศรีประเสริฐ
คุณวศินี ใจแจ่ม
คุณวัชระ พัฒนานิจนิรันดร
คุณวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์
คุณวันไชย เยี่ยมสมถะ
คุณวันเพ็ญ สุทธิศรีปก
คุณวิชัย-คุณธัญมน รุ่งเรืองพฤกษ์
คุณวิชาญ จันทร์สอน
คุณวิภา เจติยานุวตั ร-คุณสมหมาย สังขาระ
คุณวิภาวี วัฒนวิทย์
คุณวิมลรัตน์ รัตนกมุท
คุณวิรัลพัชร เลิศพงศ์เกษม
คุณวิลาวัลย์ ชาญชโลธร
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คุณวุฒยา หนุนภักดี
คุณศรินทร์ญา สัมฤทธิ์
คุณศรีเพ็ญ นวประภากุล
คุณศศิธร กบิลบุตร
คุณศักดิ์ชัย อาจหาญศิริ
คุณศันสนีย์ วุฒยาภาธีรกุล
คุณศิริพันธุ์ จวนวรชัย
คุณศิริรักษ์ เกียรติก้องไกล
คุณศุภกิจ ทองเสมา
คุณศุภชัย-คุณดวงพร-คุณวรรัตน์    คุณวิภาวรรณ ศิริเผ่าสุวรรณกูล    คุณทองใส พันธุ์เข็มทอง
คุณสกนธ์ กิจรักษา
คุณสมใจ-คุณเอกภพ-คุณวันวิสา    คุณทิพวรรณ-ด.ช.ผณินทร ภัตเวที
พ.ต.อ.สมชาย กิ่งกาญจนาธร
คุณสรรค์ ฉัตรแก้ววรกุล
คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ
คุณสาธิต เสกน�ำโชค และครอบครัว
คุณสิทธินา มันทรานนท์
คุณสิราณี ลาภทรงสุข และครอบครัว
คุณสิริพรรณ หฤทัยปรีย์
คุณสิริรัตน์ นินเนินนนท์
คุณสิริเลิศ เมฆไพบูลย์
คุณสุเกียง ศรีมาดี

คุณสุจินดา โอสถาภิรัตน์คุณ
คุณสุนทรี อภิเกษมสันติ์
คุณสุนิตรา ธนสินโสภณ
คุณสุนิทรา เที่ยงประชา
ด.ญ.สุประวีณ์ เมฆี
คุณสุพัตรา ชุมเกตุ
คุณสุภรณ์ ศุนะนันทน์
คุณสุภาพร อภิเกษมสันติ์
คุณสุภาภรณ์ ชื่นอุไทย
คุณสุมาลี ธิติโอฬาร
คุณสุวรรณี เจริญทวีโชค
คุณเสาวรส ปัญจไพบูลย์
คุณอดิศร ยังให้ผล
คุณอธิพร กอวัฒนา
คุณอภิญญา ชุมวรฐายี
ด.ช.อภิบุณย์ ประเสริฐวุฒิวัฒนา
คุณอมร ใจแจ่ม
คุณอัจฉรา ลีลานภาพรรณ์
คุณอัญชลี ฐิติวโรดม
คุณอัญญานีย์ บุโรดม
คุณอาพันธิตา อินทปัญญา และครอบครัว
คุณอ�ำภา เฉลิมกิจพานิชย์
คุณอุดมศิลป์ สุขวิทย์
คุณเอกภพ รัศมี
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คุณฉัตรอรุณ ภู่ตั้งจิตเจริญ
คุณเซียมจิง แซ่ลิ้ม
คุณณัฏฐา หนูครองสิน-คุณสวริศา สารกาศ
คุณณัฐพิมล สวยยะลานัน
คุณดรุณี ลาภขจรสงวน
คุณบุญจิตต์ ฉัตรภูติ และครอบครัว
คุณพภัสสรณ์ ธนาธิปสุขสกุล
คุณมนัสนันท์ พัฒนากิตติกุล
คุณวงศ์วนิดา คูหิรัญญรัตน์
คุณวาริน นูแป
คุณวิภา อุทัยพรชัย
คุณวิโรจน์ ลีลาวีระชัย
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คุณวิศิษฐ์ แสงบุษราคัมโชติ
คุณศิริกุล ช�ำนาญณรงค์ศักดิ์
คุณสรวงสุดา สินสาฎก
คุณสิริภรณ์ ดวงใจ
คุณสุกัญญา ลีลาวีระชัย
คุณสุรีย์-คุณชรินพร กุลดิลกรัตน์
บริษัท หนังสือพิมพ์ทรรศนะ จ�ำกัด
คุณอภันตรี ไตรย์ลักษณ์
คุณแม่อรพร จินดาเวช
คุณอรพินธ์ ดวงแก้ว
คุณอัญคณา เตชะบรรณะปัญญา
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คุณกนกภรณ์ พิรวัฒนกุล
คุณกมลฉัตร ปัญญาดี
คุณกรณ์พิชชา เจริญวราวงศ์
คุณกรรณิการ์ อินทร์คง
คุณกรวรรณ เวชชานุเคราะห์
คุณกรวรา จูรัตน์
คุณกรุณา วงษ์เทียนหลาย
คุณกฤษฎา พรมแดน-คุณกรรณิกา มีสิน
    และครอบครัว
คุณกวี บุญดีสกุลโชค
คุณกษิด์เดช ทาบุญมา
คุณกัญญา เกิงฝาก
คุณกัญพัชร์-คุณจีรัญชยา ชูธีรยงพันธ์
คุณกันต์สินี วรรณเพิ่มพูล
คุณกันทิมา โชตน์รุ่งเรือง
คุณกาญจนา ค�ำสุขา
คุณก�ำพล กิจชนะชัย
คุณกิตติพัฒน์ สุขวิชัยมณี
คุณกิตติยา นิลแก้ว
คุณกิตติยา เกียรติกำ� จร
คุณกิมเซี๊ยะ แซ่อึ้ง-คุณอนงค์ สุวิทยธรรม
คุณกุสุมา กองหิน
คุณกุหลาบ ชัยเลิศ
คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มพานิช
คุณเกรียงศักดิ์ ปิยะธนวงศ์
คุณเกศินี ทิพยะวัฒน์ และครอบครัว
คุณไกรวิชญ์ ศาสตรวาหา
คุณขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร
คุณเขมนิษฐ์ แก้วอัครโชติรัญ
คุณเขมิกา คุรุจิตธรรม
คุณคมสัน นายะสุนทรกุล
คุณจตุพร สินตรา และครอบครัว
คุณจริยา หงษ์ทอง
คุณจันทร์จิรา จันทร์ชาตรี
คุณจันทร์ดี-คุณนวน ล�ำพาย

คุณจันทร์เพ็ญ ศรีวิชัย
คุณจันทร์แรม เจริญวงศ์
คุณจันทรา จินาวงศ์
คุณจาตุรนต์ แสงทองสุข
คุณจารุกิตติ์ ช่อทองดี
คุณจารุณี ฝนอรุณ
คุณจิ้มลิ้ม จินตจริยานนท์
คุณจิรศักดิ์ จงพรชัย
คุณจุฑาพัชร ข�ำเรืองวงษ์
คุณฉวีวรรณ สุเมธาศร
คุณฉวีวรรณ วรศรี
คุณเฉลิมเกียรติ สุขสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณเฉิดโฉม ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
คุณชญานภัส พิทยายน
คุณชญานี ลีลารัศมี
คุณชญาภา วงศ์สุรไกร
คุณชนัญญา ศรีหิรัญ
คุณชนิดาภา ค้าแพรดี
คุณชมจรรย์ ชุณห์อรรถกิจ
คุณชไมพร ไวชนะ
คุณชไมพร อุทัยพรชัย
คุณชยภร ศุภภัทรพงศ์
คุณชวน เลิศพงศ์โสภณ
คุณชัชฎา ชยศิรเมธ
คุณชัยพัฒน์ สุกิจจวนิช
คุณชัยรัตน์ อรุณวิราม
คุณชิโณรถ ต๊ะวิชัย
คุณชิต ภมรสาร
คุณชินวัตร ชื่นชอบสุข
คุณชื่นจิตต์ ว่องไว
คุณชื่นวิไล ใฝ่รัชตพาณิช
คุณชุติพนธ์ นาคทอง
คุณชุติมา พีรพงศ์ไพศาล
อุทศิ ให้คณ
ุ พ่อชุม่ -คุณแม่ประจง แก้วกมล
คุณชุษณะ สิทธิกรวณิช
คุณเชตชัย-คุณกรองทิพย์ นุ้ยเปรม
ครอบครัว โชคชัยสวัสดี
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คุณโชติมา พุทธมหิกานนท์
คุณญาณาธิป ติวานนท์
คุณญาณินี คุปตะศิริ
คุณญาณิศา มีบรรจง
คุณฐิตารีย์ สมสุรวณิชย์
คุณฐิติกาญจน์ สกุลอ�ำนวยชัย
คุณฐิติมา บุญเป็ง
คุณฐิติรัตน์ โสนอ่อน
คุณฐิติวัฒน์ ด�ำรงอนันต์กุล
คุณณภัทร ไวชนะ
คุณณรงค์-คุณนวพร-คุณพิรญาณ์    คุณชนากาต์ ฉลาดมานะกุล
คุณณรงค์ชัย พราหมเสน่ห์
คุณณฤดี งามพิศ
คุณณัชชารีย์ จิรนันท์รุจิโชค และครอบครัว
คุณณัฐชยา ประดิษฐ์ศิลปโชติ
คุณณัฐปภัสร์ ศิริธีรานนท์
คุณณัฐรุจา สวรรยาวัฒนะ
คุณณัฐวัสส์ ทวีโชคจินดากร
คุณณัฐาภร ค�ำมะสอน
คุณณิชกมล ชินราช
คุณณิชกาญจน์ สีดอกบวบ และครอบครัว
คุณณิชชา ดิษย์ธนบดี
คุณณิชารีย์ สิทธิยานุรักษ์
คุณดรุณี อัศวเสถียร
คุณดวงกมล ทิตานุมัติ
คุณดวงกมล ศรีโชติสานนท์ และครอบครัว
คุณดวงพร ศรีบัวงาม
คุณดั่นตุ้นฮับ แซ่ด่าน
คุณด�ำริ เผ่าเกียรติ์
ครอบครัว ไตรสารวัฒนะ
คุณพ่อถม-คุณแม่ขจร ศักดาศรี
คุณทรงพล -คุณสมศรี เกียรติอภิวัฒน์
คุณทองน�้ำทิพย์ ศังขะฤกษ์
คุณทัศน์ลกั ษณ์ อาจอ่อนศรี และครอบครัว
คุณทัศยา ฉินธนะปทุมพร
คุณทิพย์สุดา วุฒิวงศ์วัฒนา
พ.อ.หญิง ทิพวงศ์ โรจนธรรม
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คุณธงชาติ ทองยิ้ม
คุณธญวรรณ ต้นค�ำ
คุณธนกฤต โกวิทวิจารณ์
คุณธนชาต-คุณพิมพา เอี่ยมอ่อง
คุณธนโชติ พัวตระกูล
คุณธนพร อังเศวตรุ่งเรือง และครอบครัว
คุณธนภร หิรัญสุวภัทร
คุณธนาภรณ์ หาญวิวัฒนกูล
คุณธนิทรา ขวัญใจ และครอบครัว
คุณธรณ์เทพ สกุลอ�ำนวยชัย
คุณธรรมโรจน์-คุณดลชา ธีรเอกปกรณ์
คุณธัญญ์ธนิต อภิพงษ์ฐากรณ์
คุณธัญญรัศม์ ธนะจิโรจน์กุล
คุณธัญญรัศม์-ด.ช.วราเศรษฐ์-ด.ช.อภิเศรษฐ์
    วรัชยาภัทรสิริ
คุณธิดา-คุณสุกฤษฏิ์-คุณจิณณพัต
    ปัญจพันธ์พงศ์
คุณธีรวีร์ อัศวสิทธิกิจ
คุณธีรสันต์ สว่างวรชาติ และครอบครัว
คุณธีระศักดิ์ วิชชุไตรภพ
คุณนงเยาว์ จิตต์ไทย และครอบครัว
คุณนงลักษณ์ ลี้สุริยวงศ์
คุณนงลักษณ์ วัจนะพรสิทธิ์
คุณนนทิธาร ค�ำมะสอน
คุณนรวิชญ์ เมฆวัฒนาจึงสกุล
คุณนฤมล วะนา
คุณนฤมล แสงบุญ
คุณนันทนัช อรุณเกรียงไกร
คุณนันทยา-คุณพันธุ์ศักดิ์ สุนทรวงษ์
คุณนันทา วงศ์แม้นเทพ
คุณนารีลักษณ์ ธนธัญลักษณ์กุล
คุณนิตยา รัชชระเสวี
คุณนิตยา รัชนพงษ์
คุณนิภา เกษมสิทธิโชค
คุณนิวัฒน์ รัขติยาภรณ์
คุณนุช วุฒิอนุสรณ์
คุณนุสรา ชูทรงเดช
คุณเนตรชนก เที่ยงธรรม
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คุณบัวผัน สุริหาร อุทิศให้พ่อโฮม-แม่พริ้ง    พี่สุบรรณ์ อาชญาทา
คุณบุญกิจ หวังเจริญ และครอบครัว
คุณบุญญาภา ดวงฉวี
คุณบุญส่ง ธนกรองทอง
คุณบุณณิกา วงศ์วานิช
คุณบุบผชาติ ชมชูชื่น
คุณบุศรา เชวงวงศ์วาน
คุณบุหงา งามเลิศ
คุณเบญจพร หวังเจริญสุข
คุณปภัชญา บุญโตสิตระกูล
คุณปภาดา อัศวภานนท์
คุณประดิษฐ์ ค�ำมะสอน
คุณประทุม ภัทรประภา และลูกหลาน
คุณประทุม ศรีสุขโข และครอบครัว
คุณประพิณ ศรีดี
คุณประไพ นาคเจริญ
คุณประภานิช ร่วมเริงชัย
คุณปราณี รัตนเรณู
คุณปราณี ทองยิ้ม
คุณปริตร บุญสินสุข
ด.ช.ปวเรศ บุญสินสุข
คุณปาริชาติ เชื้อจิตรนุกูล
คุณปิยะ กลึงวิรัช
คุณปิยะวัฒน์ อินทรไพจิตร
คุณผจงจิต จิตตะมัย
คุณผุสรัตน์ รัตนานนท์
คุณเผด็จ ตุงคะสามน
คุณพงษ์ปภัสร์ ศิริธีรานนท์
คุณพนัสดา พูลนิคม และครอบครัว
คุณพนิดา ทับทอง
คุณพนิตพิชา พัชรธนินภักดี
คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ
คุณพรชัย เกิดพิทักษ์
คุณพรชัย ทองดอนง้าว
คุณพรชิตา อัศวณิชย์ชากร
คุณพรพรรณ ต่อเจริญ
คุณพรพรรณ ตันติสิริมงคล

คุณพรพรรณ รัถยาวงศ์
คุณพลราม วรภัทรเมตตรัย
คุณพลอยตะวัน ทัศนไพรี
คุณพัชรพิมล ศิริโชคชัชวาล
คุณพัชรา สอตระกูล
คุณพัชรี เจริญศรีสันต์
คุณพัชรี แซ่ฉั่ว
คุณพัฒน์นรี นิพัทธ์ไชย
คุณพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์
ครอบครัว พันธุนนท์
คุณพารินธร รัตน์นราทร
คุณพิชญา แดงสุภา
คุณพิมพร เจียรนันทรานนท์ และครอบครัว
คุณพิมพ์ลักษณ์ พลายแก้ว
คุณพิสิฐษ์ เผ่าเกียรติ์
คุณพีรพงษ์ เหมือนสมาน
คุณพุทธชาติ ตรีภาส
คุณแม่พุ่มพวง-คุณพ่อส�ำเนียง โดยอาษา
คุณเพ็ญพิมล ลีโนทัย
คุณเพ็ญศรี จันหอม
คุณภณาพร วงศ์ไพบูลย์เกษม
คุณภรวรัณ อัครรัศมีโภคิน
คุณภฤศมน ค�ำมะสอน
คุณภัทรนิษฐ์ ทองวรไพบูลย์
คุณภัทรภร ต๊ะวิชัย
คุณภาวดี ประมวลมา
คุณภาวินี โอภาสชัยทัตต์
คุณภิญญกานต์ ฤทธิ์ลอย
ด.ช.ภูปกรณ์ท เด่นแดนไทย
ด.ช.ภูปกานต์ เด่นแดนไทย
คุณภูมิสิทธิ์ ปลั่งฤทธิสิทธิ์
คุณมณฑา ภู่รัตนรักษ์
คุณมณฑิรา ศรีเมือง
คุณมณีรัตน์ เจียมสินกุล
คุณมนิสิดา อารีกุล
คุณมยุรี-คุณสุภณ กุญชรินทร์
คุณมรกต จงไพศาล
คุณมรกต ศรีแสงนาม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คุณมานิดา ทับทิมทอง
คุณมานิตย์ เที่ยงธรรม
คุณมาโนช-คุณนงลักษณ์ วิกยานนท์
คุณมารยาท จิระลิขิตกุล
คุณมาศสุภา วงศ์รุ่ง
คุณมาส เชื้อภักดี
คุณมิรินดา กสิวิทย์อ�ำนวย
คุณมุกดา สุทธิภูพันธ์
คุณเมธพัณณ์ ทวีเกียรติคุณ
คุณโมกข์ เชื้อภักดี
คุณยุพดี จิระศรีรังสรรค์
คุณรชฎ บุญสินสุข และครอบครัว
คุณรฐิฐาวิชย์ ศรีวกรภิทักษ์
คุณรวิวรรณ การะโชติ
คุณรวีวรรณ ชาติอาชาไนย
คุณรสภิญญ์ ลีลัคนาวีระ
คุณรัชฎาพร อัญมณีสกุล
คุณรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
คุณรัชนี กิ่งกาญจน์ตระกูล และครอบครัว
คุณรัฐตะวัน จันทรเศรษฐเลิศ
คุณรัตนาวดี บุริมจิตต์
คุณรัตยากร วิชชุดากรกุล
คุณรัถยา คุณาเทียน
คุณเรณู-คุณอภิรักษ์ โฆษิตวานิช
ครอบครัว เรืองเดช  
คุณลภัสรดา บุตรแก้ว
คุณลักษณา เรืองไชยศรี
ครอบครัว ลีลารัศมี
คุณเล็ก ศิริศิลป์
คุณวนิชา สุประดิษฐอาภรณ์
คุณวนิดา กสิภาร์
คุณวรกิตติ รัศมินทราทิพย์
คุณวรรณพร ธรรมโชติ และครอบครัว
คุณวรรณี นีรนาทโกมล
คุณวรรณี กิจปรีชาวนิช
คุณวราภรณ์ ปานลบ
คุณวรินทร์ พูลทรัพย์ และครอบครัว
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คุณวริศรา วงคติ
คุณวรุจา บุญสินสุข
คุณวลี สงสุวงค์
คุณวัชรี เหมาอุปถัมภ์
คุณวัลภา เฟื่องผล
คุณวัลลภา จินจงเจริญ
คุณวาณี ชัยสนิท
คุณวาทินี ตรีธรรมรักษ์
คุณวารุณี นายะสุนทรกุล
คุณวาสนา เลิศพงศ์โสภณ
คุณวิชิต-คุณกลอยใจ-คุณกวิตา เที่ยงธรรม
คุณวิมลพรรณ ศิริธีรานนท์
คุณวิมุติ ชินราช
คุณวิลาวรรณ วิจิตรเจริญ
คุณวิลาวัลย์ ชมผิวดี และครอบครัว
คุณวิไล ภัคภัทรานนท์
คุณวิไล เชิญศรีกุล
คุณวิไลลักษณ์ ชินราช
คุณวีรชาติ วุฒิวงศ์วัฒนา
คุณศรัยฉัตร ผ้าม่าน
คุณศรินรัตน์ แซ่ภู่
คุณศศิกาญจน์ ตระกูลวีรศักดิ์
คุณศศิชา กาญจนัมพะ และครอบครัว
คุณศศิธร เขียวกอ
คุณศศินันท์ โรจนธัญญะนันท์
คุณศศิประภา-คุณปรีชา สุขเจริญชัยกุล
คุณศศิวีณ์ อรรฆยเวที
คุณศิราณี ขีดสร้อย
คุณศิรินดา ธนาวิศรุต
คุณศิริพร ไวชนะ
คุณศิริพร คงทรัพย์
คุณศิริพร หลายธนานนท์
คุณศิริวรรณ หาญกล้า
คุณศิริวรรณ สันติธรรมสุทธิ์
คุณศุทธินี งามเขตต์
คุณสกาวเดือน เต็งพุฒพิ งศ์ และครอบครัว
คุณสกุณา ถาวรกาญจน์
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คุณสงัด-คุณยุพนิ -คุณยุพาพร จันทร์แช่มช้อย
คุณสมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา
คุณสมใจ เที่ยงธรรม
คุณสมใจ สุขยิ่ง
คุณสมใจ บุญญแก้ว
คุณสมชาย สุกิจจวนิช
คุณแม่สมปอง-คุณสิริกร ศิริภาทย์
คุณสมศักดิ์-คุณนิตยา ลิมปิติกรานนท์
คุณสวิตตา ช่อทองดี
คุณสหัชยศ รัศมินทราทิพย์
คุณสาธิตา ฟองพิกุล
คุณสานิตย์ คัมภีรศาสตร์
หนังสือพิมพ์ สายกลาง     
คุณสายสุรางค์ วีระวัฒน์-คุณศิวกานต์     
อาสัยพานิชย์
คุณสินันทินี แก้วศิริพงศ์
คุณสิปปวิชญ์ วรรณสุศรี
คุณสิริกาญจน์ เจียมอนุกูลกิจ
คุณสิริวรรณ เมฆานนท์
คุณสุกฤตา นาคปฐมกุล
คุณสุกัญญา มกรตระกูล
คุณสุกัญญา สุดารารัตน์
คุณสุจิตรา ไชยเจริญ
คุณสุชญา-คุณชยุต ตรงประกอบ
คุณสุณี ปลั่งฤทธิสิทธิ์
คุณสุณีย์ กิจเสรี
คุณสุดสงวน วรรัตนธรรม
คุณสุดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คุณสุดารัตน์ โคมทองชูสกุล
อุทิศให้คุณพ่อสุธีร์-คุณแม่ปิยะวรรณ
     
   ภู่ริยะพันธ์
คุณสุปราณี ทรงพานิช
คุณสุพรรษา โชคชัยรุ่งเรือง
คุณสุพิชญ์นันท์จันทกิติกุล
คุณสุภา พึ่งสุข
คุณสุภางค์ ด�ำรงแสง
คุณสุภาภร ศุกระฤกษ์
คุณสุภาภรณ์ จุลวงศาศิลป์

คุณสุภารัตน์ วังจินดา
คุณสุภาวดี ชัยพุฒิ
คุณสุรีย์ สุทธิภูพันธ์
คุณสุรีย์ ฝนอรุณ
คุณสุลาวรรณ รัตนสถิตย์
คุณสุวรรณา รุ่งไกรศรี
คุณสุวรรณี แซ่แต้
คุณสุวรา อุทัยพรชัย
คุณเสกสรร สุภาสวัสดิ์
คุณเสาวคนธ์ กูลวัฒนารมย์
คุณเสาวนีย์ท อิ่มใจ
คุณเสาวนีย์ วัจนะพรสิทธิ์
คุณโสกุล เชื้อภักดี
คุณโสภิดา เซี่ยงหลอ
คุณหนู แซ่ตั้ง
คุณหมวย ศรีสุวรรณ
คุณหลักเขต-คุณรวิ วสิกชาติ
ด.ญ.อติพร สุขสมรูป และครอบครัว
สท.อธิปัตย์ แดงสุวรรรณ์
คุณอนัญญา วัจนะพรสิทธิ์
อุทิศให้คุณพ่ออนุชา ต่อเจริญรุ่งเดือน
คุณอภิชาติ บุตรราช
คุณอภิษฐา-คุณอธิษฐาน เดชะสุรวานิชย์
ครอบครัว อมราสิงห์
คุณอมลรัศมิ์ จิระลิขิตกุล และครอบครัว
คุณอรกัญญา บุญยืน
คุณอรพรรณ ทิพย์ชุน
คุณอรพินท์ เผดิมชิต
คุณอรวรรณ ข่ายม่าน
คุณอรอนงค์ ดุษฎีวุฒิกุล
คุณอรัญญา ภาณุเดชทิพย์
คุณอังคณา ธนานุภาพพันธุ์
คุณอังสนา พิมลวิชยากิจ
คุณอัญชนา เสมอภาค
คุณอัญชลี จันทร์คง
คุณอัญชลี ชัยสนิท
คุณอัญชลี อมาตยกุล
คุณอัตชัย ชินราช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุทศิ ให้อาปาเจ็งเอีย๋ ว แซ่เบ๊-แม่ลดั ดา ภัคดุรงค์
คุณอาภรณ์-คุณสมพร ปานม่วง
คุณอาภาพร สุริยะ
คุณอารีย์ บุญบวรรัตนกุล
คุณอารีรัตน์ สุกิจจวนิช
คุณอิงอร ผลาเหิม
บริษัท อิณพัฒ โกลบอล จ�ำกัด
คุณอินฑุอร หาดทราย
คุณพ่ออุทัย-คุณแม่บุญธรรม อุ่นวัฒนกุล

คุณอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
คุณอุรสศรี อิทรขาว
คุณอุรุณี ซึ้งจิตเมต
คุณอุไรวรรณ สินธนนพคุณ
คุณอุษา ดีจงกิจ
คุณอุษา จันทรศักดิ์
คุณเอกนาถ เที่ยงธรรม
คุณเอกรัช เต็งอ�ำนวย

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ไม่ประสงค์ออกนาม

ผู้ไม่ประสงค์ออกนามสมทบ
จัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา เป็นจ�ำนวน ๑๓,๓๗๖ บาท

หากชื่อของท่านผิดพลาด / ตกหล่น กราบขออภัยเป็นอย่างสูง
ขออนุ โมทนาบุญ แด่ผู้ร่วมอนุ โมทนาทุกท่าน
ปัจจัยที่ท่านบริ จาค หากเหลือจากการพิมพ์หนั งสือครั้ งนี้
สมาคมฯ จะน�ำปัจจัยที่เหลือทั้งหมดเข้ากองทุนวิปส
ั สนากรรมฐานต่อไป

ร่ วมแบ่งปันธรรมะเป็นธรรมทาน
ติดตามข่าวธรรมะสาระ จากยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
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