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ยุ ว พุทธิกสมาคมแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นองค์กรพุทธศาสนา ถือกำ�เนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำ�หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้ดำ�เนินงานด้านการศึกษา การเผยแผ่ และ
การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องยาวนานมากว่า ๗๐ ปี
โดยหนึง่ ในกิจกรรมงานเทศน์ส�ำ คัญทีจ่ ดั ขึน้ ในปีนค้ี อื การจัดงาน
เทศน์ปจุ ฉา - วิสชั นา มิลนิ ทปัญหา ครัง้ ที่ ๓ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแผ่
เรื่องราวการถามตอบปัญหาระหว่างพระเจ้ามิลินท์ พระราชาผู้ครอง
สาคลนคร เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงเวลาราว ๕๐๐ ปี
หลังพุทธปรินิพพาน กับพระนาคเสนเถระพระอรหันต์ผู้แตกฉานใน
ธรรมวินัย
หลั ก ธรรมที่ ป รากฏในมิ ลิ น ทปั ญ หาใช้ ป ฏิ ภ าณโวหาร และ
บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสนเถระ ทำ�ให้
พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยการศึกษาจาก
หลักธรรมและวิธกี ารโต้ตอบปัญหา ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นคัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหา
ได้ถูกนำ�มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับ
สังคมยุคปัจจุบนั พระนาคเสนผูเ้ ป็นพระเถระทีเ่ ชีย่ วชาญในปริยตั แิ ละ
เป็นพระอรหันต์ผบู้ รรลุปฏิสมั ภิทา ๔ ได้อธิบายหลักธรรมทีป่ รากฏอยู่
ในคัมภีรม์ ลิ นิ ปัญหาอย่างละเอียดและลึกซึง้ พร้อมทัง้ ยกอุปมาอุปไมย
ประกอบการอธิบายและยังใช้ปฏิภาณโวหารในการโต้ตอบปัญหากับ
พระเจ้ามิลนิ ท์จนทำ�ให้พระองค์หมดสิน้ ความสงสัยเกิดศรัทธาเลือ่ มใส
ในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสนเถระ ทำ�ให้ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ของนักเผยแผ่ที่ดีที่ต้องมีทั้งปัญญาความรอบรู้ในสิ่ง
ที่ควรรู้สามารถนำ�มาใช้ในการเผยแผ่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และผูเ้ ผยแผ่ตอ้ งมีวตั รปฏิบตั เิ ป็นทีน่ า่ เลือ่ มใส จึงจะทำ�ให้ผฟู้ งั มีศรัทธา
และนำ�ไปปฏิบัติตามความเข้าใจได้เป็นอย่างดี พระนาคเสนมีรูปแบบ
และวิธกี ารในการเผยแผ่ทเี่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ การใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบในการโต้ตอบปัญหาทีห่ ลากหลายกับพระเจ้ามิลนิ ท์ ทัง้ ทีเ่ กีย่ ว
กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
โดยในปีนหี้ วั ข้อหลักในการปุจฉา วิสชั ชนาจะว่าด้วยเรือ่ ง มรรค
ผล นิพพาน เพื่อให้สาธุชนได้เกิดความกระจ่างและมีความเข้าใจใน
ข้อธรรมว่าด้วยมรรค ผล นิพพานได้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น
ยุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ กราบขอบพระคุ ณ
พระเถราเถระทุกรูปและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัด
งานเทศน์ปจุ ฉา - วิสชั นา มิลนิ ทปัญหา ครัง้ ที่ ๓ นี้ ให้ส�ำ เร็จลุลว่ งด้วยดี
ขออนุโมทนาบุญ
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อุปมาด้วยกระจกเงา
กัมมนานากรณปัญหา ถามเหตุต่าง ๆ กันแห่งกรรม
ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา ถามการเกิดแห่งอายตนะ ๕
อัสสตปัญหา ถามเรื่องการทำ�บาปทำ�บุญ
นจสังกมติปฏิสันธิคหนปัญหา ถามถึงความไม่ก้าวย่างไปแห่งผู้จะเกิด
สังกมนปัญหา ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพ
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๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๙
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๗

กัมมผลอัตถิภาวปัญหา ถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรม
อุปัชชนชานนปัญหา ถามถึงความรู้สึกของผู้จะเกิดอีก
อัสสุปัญหา ถามถึงความต่างกันแห่งน้ำ�ตา
รสปฏิสังเวทีปัญหา ถามถึงความต่างกันแห่งผู้เสวยรส
สังสารปัญหา ถามเรื่องสงสาร
จิรกตสรณปัญหา ถามถึงเหตุที่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วได้
วัณณคตปัญหา ถามถึงวรรณะสัณฐานของผู้ไปเกิดในโลกอื่น
อุปมาด้วยการทำ�นา
อุปมาด้วยการจุดประทีป
อุปมาด้วยกระจก
ปาปปุญญพหุตตรปัญหา ถามถึงความมากกว่ากันแห่งปาบและบุญ
ชานอชานปัญหา ถามถึงการทำ�บาปแห่งผู้ไม่รู้
อุตตรกุรุปัญหา ถามถึงผู้ที่ไปอุตตรกุทวีปและสวรรค์
อัสสาสปัญหา ถามเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจ
สมุททปัญหา ถามว่าอะไรเป็นสมุทร
ไขข้อข้องใจในนิพพาน

นปฏิสันธิคณณชานนปัญหา ถามความรู้สึกของผู้ไม่เกิดอีก
ปัญญานิรุชณนปัญหา ถามที่ดับปัญญา
อุปมาผู้จุดประทีป
อุปมาการเขียนเลข
อุปมาโอ่งน้ำ�
อุปมารากยา
อุปมาผู้ถือลูกธนู
ปรินิพพานปัญหา ถามเรื่องปรินิพพาน

๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

๑๔๗
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
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เวทคูปัญหา ถามเรื่องผู้ถึงเวทย์
นิโรธนิพพานปัญหา ถามถึงเรื่องนิโรธนิพพาน
นิพพานลภนปัญหา ถามเรื่องการได้นิพพาน
นิพพานสุขภาวชานนปัญหา ถามเรื่องรู้จักความสุขในนิพพาน
พุทธนิทัสสนปัญหา ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพาน
กายอัปปิยปัญหา ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิต
อนาคตปัญหา ถามเรื่องการดับทุกข์ใน ๓ กาล
อุปมาป้องกันภัยจากข้าศึก
อุปมาป้องกันความกระหายน้ำ�
ปัญญาวิเสสปัญหา ถามความวิเศษแห่งปัญญา
มานัตตภาวปัญหา ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้น
อรูปววัตถภาวทุกกรปัญหา ถามถึงเรื่องสิ่งที่ทำ�ได้ยากของพระพุทธเจ้า

๑๕๕
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

ไขข้อข้องใจในเมณฑกปั ญหา

สัทธัมมอันตรธานปัญหา เรื่องอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี
อุปมาดังสระน้ำ�
อุปมาเหมือนกองไฟใหญ่
อุปมาเหมือนกระจก
อันตรธาน ๓ ประการ
สัพพัญญุตปัญหา ถามเรื่องสําเร็จสัพพัญญุตญาณ
พระเทวทัตกลิ้งก้อนศิลา
ยกอุปมาขึ้นเปรียบเทียบ
มัจจุปาสามุตตกปัญหา ถามเรื่องพ้นจากบ่วงมรณะ
เสฏฐธัมมปัญหา ถามถึงธรรมอันประเสริฐสุด
อุปมาพระราชโอรส
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๑๗๔
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๖
๑๙๑
๑๙๔

พุทธสัพพัญญูสยปณามปัญหา ถามเรือ่ งความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
อิทธิกัมมวิปากพลวตรปัญหา ถามถึงอํานาจฤทธิ์และกรรม
เมตตานิสังสปัญหา ถามเกี่ยวกับอานิสงส์เมตตา
ขีณาสวาภายนปัญหา ถามถึงความไม่กลัวแห่งพระขีณาสพ
มัคคอุปปาทปัญหา ถามเรื่องพระพุทธเจ้าทรงกระทําทางให้เกิด
ปฏิปทาโทสปัญหา ถามถึงโทษแห่งปฏิปทา
นิปปัญจปัญหา ถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า
คิหิอรหัตตปัญหา ถามถึงความเป็นพระอรหันต์แห่งคฤหัสถ์
ทวิพุทธานุปาทปัญหา ถามถึงเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้า
เกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ พระองค์
คิหิปัพพัชชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติ
ของคฤหัสถ์และบรรพชิต
อรหโตกายิกเจตสิกเวทนา ถามเรื่องเวทนาทางกายทางใจ
ของพระอรหันต์
อภิสมยันตรายกรปัญหา ถามเรื่องอันตรายแห่งการสําเร็จธรรม
ของคฤหัสถ์ผู้ปาราชิก
อรหโตสติสัมโมหปัญหา ถามถึงความเผลอสติของพระอรหันต์
นิพพานัสสอัตถิภาวปัญหา ถามถึงความมีอยู่แห่งนิพพาน
กัมมชากัมมชปัญหา ถามถึงสิ่งที่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรม
ทุกรการิกปัญหา ว่าด้วยการทรงทําทุกรกิริยา
กาลากาลมรณปัญหา ถามถึงกาลมรณะ อกาลมรณะ
เอกกัจจาเนกัจจานังธัมมาภิสมยปัญหา ถามถึงการสําเร็จธรรมของบุคคล
นิพพานัสสอทุกขมิสสภาวปัญหา ถามถึงความไม่เจือทุกข์แห่งพระนิพพาน
นิพพานปัญหา ถามเรื่องนิพพานโดยรูปพรรณสัณฐาน

๑๙๕
๑๙๗
๑๙๙
๒๐๒
๒๐๕
๒๐๗
๒๑๐
๒๑๓
๒๑๕
๒๑๘
๒๒๐
๒๒๓
๒๒๖
๒๒๘
๒๓๒
๒๓๓
๒๔๐
๒๔๖
๒๔๘
๒๕๑
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นิพพานสัจฉิกรณปัญหา ถามเรื่องการกระทำ�ให้แจ้งนิพพาน
สภาวะแดนนิพพาน
วิธีกระทําให้แจ้งนิพพาน
นิพพานัสสปัฏฐานปัญหา ถามถึงที่ตั้งนิพพาน
ปัญหาที่ ๘ เอาอนุมานปัญหา ถามเรื่องสิ่งที่ควรรู้ด้วยอนุมาน
อุปมาธรรมนคร
อุปมาลูกคลื่นในมหาสมุทร
อุปมาพระยาเขาหิมพานต์
อุปมาเมฆฝนห่าใหญ่
อุปมารอยพญาช้าง
อุปมาพญาราชสีห์
อุปมาแม่น้ำ�ใหญ่
อุปมากลิ่นดอกไม้

๒๕๖
๒๕๗
๒๕๙
๒๖๑
๒๖๓
๒๗๑
๒๗๔
๒๗๖
๒๗๘
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓

ปั จฉิมบทพระเจ้ามิลินท์

12

ปัจฉิมบทพระเจ้ามิลินท์ เกิดเหตุอัศจรรย์ในวันที่ปุจฉาวิสัชนาจบแล้ว

๒๘๖

รายนามผู้สนับสนุนจัดเทศน์ปุจฉา - วิสัชนา มิลินทปัญหา
และจัดพิมพ์หนังสือมิลินทปัญหา มรรค ผล นิพพาน

๒๙๕

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทนำ�มิลินทปั ญหา
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“ พระเจ้าเมนันเดอร์ ที่ ๑

เป็ นที่รู ้จักกันในวรรณกรรมภาษาบาลีวา่
พระเจ้ามิลินท์ เป็ นพระมหากษัตริย์อินโด-กรีก
ผู้ปกครองจักรวรรดิขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเอเชียใต้จากเมืองหลวงของพระองค์
คือ เมืองสาคละ และพระองค์ถูกบันทึกว่า
เป็ นผู้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธ ”
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บทนำ�มิลินทปั ญหา

คัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยกย่องว่า เป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านเนื้อหาสาระ
ที่สอดคล้องตามบาลีพระไตรปิฎกและในด้านอรรถรสแห่งวรรณคดี
บาลี สมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ว่าคัมภีร์มิลินท
ปัญหานีแ้ ต่งขึน้ เมือ่ พุทธศาสนกาลประมาณ ๕๐๐ ปี พระคันถรจนาจารย์
ประสงค์จะชี้แจงข้อพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งพ้น
วิ ม ติ ก ั ง ขา จึ ง เอาอดี ต นิ ท านเรื่ อ งพระนาคเสนแก้ ปั ญ หาพระยา
มิ ลิ น ท์ โ ยนกราช อันเป็นเรื่องมีความจริงเป็นเค้ามูลมาตั้งเป็นเค้า
แล้วแต่งอธิบายพระธรรมวินยั ตามอนุมตั ขิ องท่านพระคันถรจนาจารย์
ผูแ้ ต่งคัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหานี้มีนามปรากฏในคำ�นมัสการข้างต้นว่า “พระ
ปิฎกจุฬาภัย” มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นทางอินเดียภาคเหนือ
ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดแตกแยกกันเป็นนิกายเถรวาทฝ่ายใต้และ
นิกายอาจริยวาทฝ่ายเหนือ เหตุที่เกิดแตกแยกกันเพราะมีความเห็น
ต่างกันในด้านการอธิบายหลักคำ�สอนและถือปฏิบัติต่างกัน มิลินท
ปัญหาเป็นคัมภีร์อธิบายหลักคำ�สอนที่แต่งขึ้นก่อนเกิดการแตกแยก
นิกาย อย่างไรก็ตามแม้คัมภีร์มิลินทปัญหาจะเป็นคัมภีร์อธิบายหลัก
คำ�สอนที่เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกก็ตาม แต่ทั้งสองนิกายก็ยอมรับ
นับถือใช้ในการอธิบายหลักคำ�สอน เพราะเหตุที่คัมภีร์นี้เกิดก่อนการ
แตกแยกเป็นนิกาย
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

15

นิกายเถรวาทฝ่ายใต้ (ลังกา พม่า ไทย เขมร ลาว) เรียกชือ่ คัมภีร์
นีว้ า่ “มิลนิ ทปัญหา” โดยนำ�ชือ่ พระเจ้ามิลนิ ท์ผถู้ ามปัญหามาตัง้ เป็นชือ่
แปลว่า “ปัญหาของพระเจ้ามิลนิ ท์” (หรือปัญหาทีพ่ ระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถาม)
นิกายอาจริยวาทฝ่ายเหนือ (จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี เวียดนาม) เรียกชือ่
คัมภีรน์ ว้ี า่ “นาเซียนปีควิ คิน” (นาเซียนภิกษุสตู ร หรือ นาคเสนภิกษุสตู ร)
ทางจีนจัดคัมภีรน์ เ้ี ป็นสูตรหนึง่ ในบรรดาพระสูตรทัง้ หลาย ดังนัน้ จีนจึง
ใช้ชอ่ื ของพระนาคเสนผูแ้ สดงธรรม หรือวิสชั นาปัญหาของพระเจ้ามิลนิ ท์
มาตัง้ เป็นชือ่ สูตรนาคเสนภิกษุสตู ร แปลว่า “พระ ๑๑๑ สูตรทีพ่ ระนาคเสน
แสดง” จีนเรียกพระนาคเสนว่า “นาเซียน” เรียกพระเจ้ามิลนิ ท์วา่ “มิลนั ”
มิลินทปัญหาแม้มิใช่พุทธพจน์โดยตรง แต่ถึงกระนั้นในบาง
ประเทศ เช่น พม่าให้เกียรติยกย่องเสมือนเป็นพุทธพจน์ พม่าได้จดั คัมภีรน์ ี้
เข้าในพระไตรปิฎกขุททกนิกาย เล่มที่ ๑๑ คัมภีรน์ มี้ คี วามสำ�คัญได้รบั การ
ยกย่องมาก ทั้งยังเป็นหนึ่งในคัมภีร์ชั้นแนวหน้า เช่น เนตติปกรณ์เปฏโกปเทสปกรณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนคัมภีร์อรรถกถาของพระพุทธโฆษาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์ยกย่องคัมภีร์มิลินทปัญหานี้ดุจว่าเป็นพุทธพจน์
ดังจะเห็นว่าในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกและอรรถกถาพระอภิธรรม
ปิฎก ได้อ้างมิลินทปัญหาไว้หลายที่สำ�หรับคุณค่าของคัมภีร์นี้ ไม่ว่า
จะมองในแง่ของวรรณกรรม หรือในแง่ของปรัชญา ก็ย่อมเป็นคัมภีร์ที่
นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจต่อพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวพุทธนิกาย
เถรวาทเป็นอย่างยิ่ง นักปราชญ์ตะวันตกได้ให้ความสำ�คัญกับมิลินท
ปัญหานีม้ ากและยกย่องว่ามิลนิ ทปัญหาเป็นคัมภีรอ์ ธิบายพุทธปรัชญา
ทีม่ ลี ลี าการดำ�เนินเรือ่ งทีช่ วนติดตาม เช่นเดียวกับบทสนทนาของเพลโต
(Dialogues of Plato) นักปรัชญาชาวกรีกผู้โด่งดังในยุคโบราณ
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คัมภีร์มิลินทปัญหามีลักษณะแตกต่างจากพระไตรปิฎก คือ
แทนที่จะเป็นการรวบรวมพระวจนะของพระพุทธเจ้า หรือคำ�สอนของ
พระสาวก กลับเป็นงานเขียนซึง่ มีลกั ษณะการจัดรูปเล่มและเนือ้ หาทีม่ ี
รูปแบบของหนังสือที่สมบูรณ์ ทั้งนี้อาจจัดแบ่งเนื้อหาได้เป็น ๓ ตอน
ใหญ่ ๆ คือ
(๑) บทปณามคาถา เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยบทประพั น ธ์ น มั ส การพระ
รัตนตรัยอย่างไพเราะ ๕ บท ตอนท้ายของบทได้กล่าวเชิญชวนคนทั้ง
หลายให้ฟงั ปัญหาทีจ่ ะได้วนิ จิ ฉัยอย่างละเอียดในคัมภีรเ์ พือ่ ความผาสุก
(๒) พาหิรกถา หมายถึง ส่วนที่เล่าเรื่องที่นอกเรื่องไปจาก
เนื้อหาจริง มีลักษณะเป็นบทนำ�หรืออย่างที่เรียกว่านิทานในสมัย
พุทธกาล พระองค์ทรงทำ�นายว่า ภายหลังพุทธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี
จะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามิลินท์เป็นผู้มีความ
ฉลาดอย่างมาก มีความเข้าใจเรื่องธรรมะอย่างลึกซึ้ง พระองค์จักได้
สนทนาโต้ตอบปัญหาธรรมกับพระนาคเสนเถระผูเ้ ป็นพระอรหันต์ เรือ่ ง
ที่สนทนาโต้ตอบกันนั้นจะช่วยผดุงพระพุทธศาสนาให้ดำ�รงสืบต่อไป
อีกถึง ๕,๐๐๐ ปี ต่อจากนั้นเป็นเรื่องเล่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเจ้ามิลินท์กับพระนาคเสนเถระในอดีตจนถึงปัจจุบัน
(๓) บทสนทนาโต้ ตอบปั ญ หาระหว่ างพระเจ้ ามิ ล ิ น ท์ แ ละ
พระนาคเสน เนื้อความในส่วนนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน แต่ละตอนแบ่ง
เป็น ๙ วรรค ตอนแรกเป็นบทสนทนาโต้ตอบเรือ่ งปัญหาธรรมทัว่ ๆ ไป
เช่น ลักษณะของศีล สมาธิ ปัญญา นิพพาน เป็นต้น ตอนที่สองเน้น
ที่ปัญหาการวิเคราะห์ความหมายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎก เช่น ปัญหาการให้ทานของพระเวสสันดร ปัญหาที่
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พระองค์ตรัสสอนให้มสี มั มาวาจา เป็นต้น ในทางวรรณคดีมลิ นิ ทปัญหา
เป็นคัมภีร์ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถทางด้านการใช้สำ�นวนภาษา
ของผู้แต่งอย่างมาก เพราะคำ�อธิบายแต่ละตอนคมคาย ลักษณะการ
แต่งที่เด่นที่สุดในคัมภีร์นี้ คือ การใช้อุปมาอุปไมยกล่าวเปรียบเทียบ
ลักษณะธรรมกับสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นได้ง่าย เช่น การเปรียบเทียบลักษณะ
ร่างกายกับส่วนต่าง ๆ ของรถที่นำ�มาประกอบกันเข้าเป็นรถ โดยเมื่อ
แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกันแล้วก็ไม่มสี ว่ นใดเรียกว่ารถ ร่างกายของคน
ก็เช่นกัน ถ้าพิจารณาทีละส่วนแล้วก็ไม่มีส่วนใดที่เรียกว่าตัวตนได้
เนื่ อ งจากมิ ลิ น ทปั ญ หาเป็ น คั ม ภี ร์ ที่ มี คุ ณ ค่ า มากทั้ ง ในด้ า น
ธรรมะและในด้านวรรณคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงได้มีผู้จัดพิมพ์และ
แปลคัมภีร์เล่มนี้ออกเป็นภาษาต่าง ๆ จำ�นวนมาก ที่พอรวบรวมได้มี
ดังนี้
(๑) มิลนิ ทปัญหา ฉบับพิมพ์เป็นตัวโรมัน ชำ�ระโดย V. Trenkner
จัดพิมพ์เป็นครัง้ แรก โดย Williams and Norgate ในปีค.ศ. ๑๘๘๐ 115
(๒) บริษทั James G. Forlang Fund ได้จดั พิมพ์ตน้ ฉบับทีช่ าํ ระ
โดย V. Trenkner อีกครั้งใน Journal Royal Asiatic Society เมื่อ ค.ศ.
๑๙๒๘ โดยเพิ่มเติมรายชื่อคําและรายชื่อคาถาที่ รวบรวมโดย C.J.
Rylands และ Mrs. Rhys Davids
(๓) มิลินทปัญหา ฉบับชําระโดย Hsaya Hbe ที่เมืองร่างกุ้ง
ค.ศ. ๑๙๑๕
(๔) อทิจจวงศ์แห่งเมืองร่างกุ้งประเทศพม่า ได้เขียนอธิบาย
ความหมายของคําในมิลินทปัญหาทุกคํา T.W. Rhys Davids ได้แปล
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ออกเป็นภาษาอังกฤษ ตีพมิ พ์ใน Sacred Book of the East เล่มที่ ๓๕
และ ๓๖
(๕) มิ ลิ น ทปั ญ หา ฉบั บ แปลเป็ น ภาษาสิ ง หล ชื่ อ Milinda
Prashnaya โดย Hinati Kumbure พิมพ์ที่กรุงโคลัมโบ ค.ศ. ๑๙๐๐
(๖) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาจีนมีทั้งหมด ๑๑ สํานวน
(๗) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาเยอรมันโดย F. Otto
Schrader
(๘) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาเยอรมันโดย พระญาณติโลกะ
(๙) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดย Louis Finot
(๑๐) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาฝรัง่ เศสจากต้นฉบับภาษาจีน
โดย Paul de Miwil
Davids

(๑๑) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย T.W. Rhys
(๑๒) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย I.B. Horner

(๑๓) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษารัสเซียจากต้นฉบับภาษาจีน
โดย Evanofski
(๑๔) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาญีป่ นุ่ จากต้นฉบับภาษาจีน
โดย โซเงน ยามากามิ
(๑๕) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาญีป่ นุ่ จากต้นฉบับภาษาจีน
โดย เซอิสยา กานาโมลิ
(๑๖) มิลินทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Takakusu
พิมพ์อยู่ใน Journal Royal Asiatic Society ฉบับพิมพ์ค.ศ. ๑๘๙๖
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(๑๗) มิลนิ ทปัญหา ฉบับเบงกาลีชาํ ระโดย Bangiya Sahitya Parishat
(๑๘) มิลนิ ทปัญหา ฉบับแปลเป็นภาษาอิตาเลียนโดย G. Cagnola
(๑๙) Le Bonheur de Niravana extrait du Milindapaprashnaya,
ou Miroir des doctrines sacréss จากต้นฉบับภาษาบาลีโดย Lewis
de Sylva Pandit พิมพ์ใน Révue de I’ historre des religions, Paris, ปีค.ศ.
๑๘๘๕
(๒๐) Deux Traductions chinoises du Milinda panha โดย
E. Specht พร้อมทัง้ คํานําโดย S. Levi
(๒๑) Historical bas for the questions of King Menander
จากต้นฉบับของธิเบตโดย L.A. Waddel พิมพ์อยู่ใน J.R.A.S.
ปี ค.ศ. ๑๘๙๗
(๒๒) Nagasena โดย T.W. Rhys Davids, ใน J.R.A.S. ปี ค.ศ. ๑๘๙๑
(๒๓) Critical and philological notes to the first chapter of
the Milinda Parha โดย V. Trenkner พิมพ์ใน J.P.T.S. ปี ค.ศ. ๑๙๘๐
(๒๔) Les noms propres dans les traditions chinoises du
Milinda Panha โดย Paul Pelliot พิมพ์อยู่ใน Journal Asiatique Paris,
ปี ค.ศ. ๑๙๑๔
(๒๕) Die Fragen des König Menandras โดย F. Otto Schrader
ปี ค.ศ. ๑๙๐๓
(๒๖) Geschichte der Indishen Litteratur โดย M. Winternitz
ปี ค.ศ. ๑๙๒๐
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คนไทยรู้จักคัมภีร์มิลินทปัญหาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ด้วยมี
การอ้างถึงชือ่ คัมภีรใ์ นบานแพนกหนังสือไตรภูมพิ ระร่วง ของพระมหา
ธรรมราชาลิไท มิลนิ ทปัญหาฉบับแปลภาษาไทยทีม่ ตี น้ ฉบับในปัจจุบนั มี ๕
สำ�นวน คือ
(๑) ฉบับแปลสมัยกรุงศรีอยุธยา มีตน้ ฉบับอยูท่ หี่ อสมุดแห่งชาติ
แต่ไม่ครบถ้วน
(๒) ฉบับแปลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์
เผยแพร่ ถือว่าเป็นฉบับหอสมุดแห่งชาติเข้าใจว่าเป็นผลงานในสมัย
รัชกาลที่ ๓ เพราะในสมัยรัตนโกสินทร์มกี ารแปลคัมภีรภ์ าษาบาลีออก
เป็นภาษาไทยทีส่ �ำ คัญ ๒ ครัง้ คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ครัง้ หนึง่ และในสมัย
รัชกาลที่ ๓ อีกครัง้ หนึง่ ในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกได้โปรดให้แปลคัมภีรท์ แี่ ต่งไว้เป็นภาษามคธออกเป็นภาษาไทย
หลายเรือ่ ง ทีเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่ปรากฏอยู่ คือ คัมภีรม์ หาวงศ์พงศาวดารลังกา
ว่าด้วยพุทธศาสนประวัตใิ นลังกาทวีป ๑ ชินกาลมาลีวา่ ด้วยพุทธศาสนประวัติตั้งแต่พุทธกาลถึงนครเชียงใหม่ในสยามประเทศนี้ ๑ ไตรโลก
วินจิ ฉัย ๑ เป็นต้น โดยปกติหนังสือทีแ่ ปลในสมัยรัชกาลที่ ๑ จะระบุชอื่
ผูแ้ ปลอย่างชัดเจน เนือ่ งจากคัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหาไม่ปรากฏรายละเอียด
เรือ่ งการแปลและชือ่ ผูแ้ ปลในคำ�นำ�ของหนังสือ จึงควรจะเป็นผลงานใน
รัชกาลที่ ๓ เพราะในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่
หัวทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเป็นนิตย์ตามราชประเพณี โปรด ฯ
ให้อาราธนาพระผู้ถวายเทศน์แปลพระไตรปิฎกทั้งพระวินัย พระสูตร
๑๑๗ และพระอภิธรรมและปกรณ์ตา่ ง ๆ ถวาย เมือ่ เทศน์แล้วก็โปรด ฯ
ให้เขียนเก็บรักษาไว้ ในหอหลวงมิลนิ ทปัญหาก็เห็นจะแปลถวายเทศน์
ในครั้งนั้น
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(๓) ฉบับแปลของมหามกุฏราชวิทยาลัย สมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้ง
นั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งมหา
มกุฏราชวิทยาลัยขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงออกหนังสือธรรมจักษุเป็น
รายเดือน สมนาคุณแก่ผู้บริจาคบำ�รุงมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทรง
แปลคัมภีร์มิลนิ ทปัญหาลงพิมพ์ในหนังสือธรรมจักษุนเี้ ป็นตอน ๆ แต่
ไม่ได้ทรงแปลโดยตลอด เมือ่ ไม่มเี วลาได้ให้พระกรรมการมหามกุฏราช
วิทยาลัยบ้าง พระภิกษุสามเณรบ้างช่วยกันแปลเป็นตอน ๆ แล้วทยอย
พิมพ์ในหนังสือธรรมจักษุ สำ�นวนแปลนี้เรียกว่า สำ�นวนสนาม คือ มี
ลักษณะการแปลเหมือนอย่างในการแปลพระปริยัติธรรมสนามหลวง
มุ่งแสดงความรู้ทางไวยากรณ์บาลีเป็นสำ�คัญ โดยไม่คำ�นึงถึงความ
ไพเราะและความถูกต้องของภาษาไทย
(๔) ฉบับแปลของสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏ
กษัตริยาราม พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของพระองค์ท่านเอง
(๕) ฉบับเรียบเรียงใหม่ เรียกว่า “ปัญหาพระยามิลนิ ท์” ของ ยิม้
ปัณฑยางกูร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นการเรียบเรียงเอาเฉพาะใจความ
ของแต่ละปัญหา ตัดสำ�นวนข้อความที่ซ้ำ�ออก เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย
และอ่านได้เร็ว กรมศิลปากรได้จดั พิมพ์ฉบับนีอ้ อกเผยแพร่ถอื เป็นฉบับ
แปลของหอสมุดแห่งชาติอีกฉบับหนึ่ง
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พระเจ้าเมนันเดอร์ ที่ ๑ เป็นทีร่ จู้ กั กันในวรรณกรรมภาษาบาลี
ว่า พระเจ้ามิลนิ ท์ เป็นพระมหากษัตริยอ์ นิ โด-กรีก ผูป้ กครองจักรวรรดิ
ขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้จากเมืองหลวง
ของพระองค์คือ เมืองสาคละ และพระองค์ถูกบันทึกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์
ศาสนาพุทธ
พระเจ้าเมนันเดอร์ทรงกำ�เนิดที่แถบคอเคซัส เริ่มแรกทรงเป็น
กษัตริย์ของแคว้นบักเตรีย หลังจากพิชิตแคว้นปัญจาบได้ พระองค์
สถาปนาจั ก รวรรดิ ข้ึน ในเอเชี ย ใต้ ขยายออกจากที่ ร าบหุ บ เขาลุ่ ม
แม่นำ้�คาบูลจากทางทิศตะวันตก ไปจรดถึงแม่นำ้�ราวีทางทิศตะวัน
ออก และจากที่ราบหุบเขาลุ่มแม่นำ้�สวัต ทางตอนเหนือ ไปจรดถึง
อะราโคเซีย (จังหวัดเฮลมันด์) เหล่านักบันทึกชาวอินเดียโบราณชี้
ว่า พระองค์ได้ขยายอาณาจักรไปทางทิศใต้เข้ามาในรัฐราชสถาน
และขยายไปทางทิศตะวันออกไกลถึงแม่น�ำ้ คงคาตอนล่างทีเ่ มืองปาฏลี
บุตร (ปัฏนา) และสตราโบนักภูมิศาสตร์กรีกเขียนไว้ว่า “พระองค์พิชิต
รัฐในอินเดียได้มากกว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช”
เหรียญของพระองค์จ�ำ นวนมากทีถ่ กู ขุดพบ ยืนยันถึงทัง้ การค้าที่
เจริญรุง่ เรืองและช่วงระยะเวลาของจักรวรรดิของพระองค์ พระเจ้าเมนันเดอร์
ยังได้เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนา และบทสนทนาของพระองค์กบั พระนาคเสน
พระเถระนักปราชญ์ชาวพุทธ ก็ถกู บันทึกไว้เป็นผลงานสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาชื่อว่า “มิลินทปัญหา” (ปัญหาของพระเจ้ามิลินท์)
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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ตัั ว อย่่ า งหนัั ง สืื อ มิิ ลิิ น ทปัั ญ หา
ที่่� จัั ด พิิ มพ์์ ใ นภาษาต่่ า ง ๆ
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“ ต่อจากเราปรินิพพานไปล่วงได้ ๕๐๐ ปี

่ า “มิลินท์” ผู้ได้กระทำ�อภินิหารไว้แล้ว
จักมีพระราชาองค์หนึ่ง ชือว่
จะทำ�ให้เกิดปั ญหาอันละเอียดขึ้นด้วยอานุภาพปั ญญาของตน
จะย่ำ�ยีเสียซึ่งสมณพราหมณ์ท้ งหลาย
ั
ด้วยปั ญหาอันละเอียด
่ า “นาคเสน”
จะมีภิกษุองค์หนึ่งชือว่
ไปทำ�ลายถ้อยคำ�ของมิลินทราชา
ทำ�ให้มล
ิ ินทราชาเกิดความร่าเริงยินดีดว
้ ยอุปมาเป็ นเอนก
้
จะทำ�ศาสนาของเราให้หมดเสียนหนามหลั
กตอ

จักทำ�ศาสนาของเราให้ต้ งอยู
ั
่ตลอด ๕๐๐๐ พรรษา ”
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ปณามคาถา

นอบน้อมพระรัตนตรัย

ของพระติปิฎกจุฬาภัยเถระ

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

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

พระติปฎิ กจุฬาภัยเถรเจ้าได้ตง้ ั ปณามคาถาคำ�นอบน้อมพระรัตนตรัย
ไว้ในต้นคัมภีร์มิลินทปัญหานี้ว่า
พระจรรยาอันเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงของพระสัพพัญญู
พุทธเจ้า ผูแ้ สวงหาคุณธรรมอันใหญ่พระองค์ใดมีอยู่ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้
สมเด็จพระบรมครูพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้มีอานุภาพอันเป็นอจินไตย
ผูเ้ ป็นนายกอันเลิศของโลก
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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พระสัพพัญญูเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชาจรณะ
นำ�หมูส่ ตั ว์ออกจากโลกด้วยธรรมะอันใด ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ธรรมะอัน
นัน้ ซึง่ เป็นธรรมะอันสูงสุด เป็นธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงบูชาพระอริยสงฆ์ใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลคุณเป็นต้น เป็นผู้
ตั้งอยู่ในมรรค ๔ ผล ๔ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์น้ัน ผู้เป็น
นาบุญอันเยีย่ มของโลก บุญอันใดทีข่ า้ พเจ้าทำ�ให้เกิดขึน้ ด้วยการนอบน้อม
พระรัตนตรัยอย่างนี้ ด้วยเดชแห่งบุญอันนัน้ จงให้อนั ตรายหายไปจาก
ข้าพเจ้าในทีท่ ง้ั ปวง จงให้ขา้ พเจ้าเป็นผูป้ ราศจากอันตราย
มิลินทปกรณ์ คือ คัมภีร์มิลินท์อันใด ที่ประกอบด้วยปุจฉา
พยากรณ์มอี ยู่ ขอท่านทัง้ หลายจงฟังปัญหาทัง้ หลายอันละเอียดลึกซึง้
ทีม่ อี ยูใ่ นคัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหานัน้ เพราะการฟังมิลนิ ทปัญหานัน้ จักทำ�ให้
เกิดประโยชน์ ดังนี้
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พุทธทำ�นายพระเจ้ามิลินท์

ครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กับเหล่าพระภิกษุสงฆ์เป็น
อันมาก เสด็จไปที่เมืองกุสินารา ในเวลาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน
เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า จะทรงทำ�ให้เกิดความสลดใจแก่
สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ด้วยธรรมมีอนิจธรรมเป็นต้น และเมือ่ จะทรงแสดง
อาการจะเสด็จนิพพาน ด้วยนิพพานธาตุ จึงได้ทรงบรรทมบนบัลลังก์
หันพระเศียรไปทางทิศอุดร อันมีในระหว ่างนางรังทั้งคู่ที่มีอยู่ใน
พระราชอุทยาน อันเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้ำ�ของพวกมัลกษัตริย์เมือง
กุสนิ ารา จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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“ภิกษุทง้ั หลาย เราขอเตือนเธอทัง้ หลายให้รวู้ า่ คือสังขารทัง้ ปวง
มีความสิน้ ความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงทำ�กิจทัง้ ปวงด้วย
ความไม่ประมาท”
ศาสนาของพระชินศรีอันมีองค์ ๙ เราได้บัญญัติไว้เพื่อเธอทั้ง
หลายแล้ว ปาฏิโมกข์ทั้ง ๒ ในวิภังค์ทั้ง ๒ เราก็ได้บัญญัติไว้แล้ว สิ่งที่
เป็นการณะและอการณะ เราก็ได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว สาวกบารมีญาณ มหา
สาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิบารมีญาณ สัมมาสัมพุทธบารมีญาณ เรา
ก็ได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว สาวกของเราผูม้ กี �ำ ลังพอ มีก�ำ ลังยิง่ มีความฉลาด มี
ธรรมะมัน่ คง มีอยู่ ธรรมวินยั อันใดทีเ่ ราบัญญัตไิ ว้แล้วเมือ่ เราล่วงลับไป
แล้ว ธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูของพวกเธอ
เมือ่ เราปรินพิ พานแล้ว พระอริยกัสสปจะระลึกถึงถ้อยคำ�ทีไ่ ม่ดี
ของสุภทั ทภิกษุ ผูบ้ วชเมือ่ กายแก่ แล้วจะกระทำ�สังคายนา ทำ�ให้พระพุทธวจนะที่ผู้อื่นจำ�คลาดเคลื่อนไปนั้นให้ถูกต้องดี
ต่อนัน้ ไปอีก ๑๐๐ ปี พระยสกากัณฑกบุตร ผูจ้ ะย่�ำ ยีซงึ่ ถ้อยคำ�
ของพวกภิกษุวชั ชีบตุ ร จักได้กระทำ�ทุตยิ สังคายนาต่อไปอีกได้ ๒๑๘ ปี
พระโมคคลีบตุ รติสสเถรเจ้า ผูจ้ ะลบล้างลัทธิของพวกเดียรถียภ์ ายนอก
จักได้กระทำ�ตติยสังคายนา ต่อมาภายหลังพระมหินทภิกษุ จักไปประดิษฐาน
ศาสนาของเรา ลงไว้ท่ตี ามพปัณณิทวีป ต่อจากเราปรินิพพานไปล่วง
ได้ ๕๐๐ ปี จักมีพระราชาองค์หนึง่ ชือ่ ว่า “มิลนิ ท์” ผูไ้ ด้กระทำ�อภินหิ าร
ไว้แล้ว จะทำ�ให้เกิดปัญหาอันละเอียดขึน้ ด้วยอานุภาพปัญญา
ของตน จะย่ำ�ยีเสียซึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยปัญหาอันละเอียด
จะมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่า “นาคเสน” ไปทำ�ลายถ้อยคำ�ของมิลินทราชา
ทำ�ให้มลิ นิ ทราชาเกิดความร่าเริงยินดีดว้ ยอุปมาเป็นเอนก จะทำ�ศาสนา
ของเราให้หมดเสีย้ นหนามหลักตอ จักทำ�ศาสนาของเราให้ตงั้ อยูต่ ลอด
๕๐๐๐ พรรษา ดังนี้
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เพราะฉะนัน้ จึงได้กล่าวไว้วา่ ผูใ้ ดเกิดในราชตระกูลในเวลาล่วง
ได้ ๕๐๐ ปี จากปีปรินพิ พานของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้ ผูน้ นั้
จักได้ชื่อว่า มิลินทราชา เสวยราชย์อยู่ในสาคลนครอันเป็นเมืองอุดม
มิลนิ ทราชานัน้ จักได้ถามปัญหาต่อพระนาคเสน มีอปุ มาเหมือนกับน้�ำ
ในแม่น�้ำ คงคาไหลไปสูม่ หาสมุทรสาคร ฉะนัน้ มิลนิ ทราชา คือพระเจ้ามิ
ลินท์นนั้ เป็นผูม้ ถี อ้ ยคำ�อันวิจติ ร ได้เสด็จไปหาพระนาคเสนในเวลาราตรี
มีคบเพลิงจุดสว่างไสว แล้วถามปัญหาล้วนแต่ละเอียดลึกซึ้ง ประกอบ
ด้วยฐานะ อฐานะเป็นอันมาก
การปุจฉาวิสชั นา ล้วนประกอบด้วยอรรถอันลึกซึง้ ล้วนแต่หยัง่
ลงถึงใจ ล้วนแต่ไพเราะหู ล้วนแต่ไม่เคยมี ล้วนแต่ทำ�ให้ขนชูชัน มีเนื้อ
ความสว่างไสว ประกอบด้วยอุปมานานาประการ ขอท่านทั้งหลายจง
ตั้งไว้ซึ่งญาณ ทำ�ใจให้เบิกบานยินดี ฟังปัญหาอันละเอียดในคัมภีร์
มิลนิ ท์นนั้ เถิด จะเกิดประโยชน์สขุ แก่ทา่ นทัง้ หลายตลอดกาลนาน ดังนี้
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พรรณนาพระนครของพระเจ้ามิลินท์

มีค�ำ เล่าลือปรากฏมาว่า เมืองสาคลนครของชาวโยนก ทีอ่ อก
ชือ่ ไปแล้วนัน้ เป็นเมืองทีง่ ดงามด้วยแม่น�ำ้ ภูเขา มีพน้ื ภูมปิ ระเทศน่ารืน่ รมย์
ยินดี สมบูรณ์ด้วยอุทยานนทีธาร ห้วยหนองคลองบึง สระโบกขรณี
สวนดอกไม้ ผลไม้ นานาประการ มี แ ม่ นำ้� ภู เขาน่ า รื่น รมย์ มี ก าร
ตกแต่งไว้เป็นอันดี มีหมูน่ กหลายเพศพันธุ์ ปราศจากข้าศึกศัตรูทจ่ี ะมา
รบกวน มีปอ้ มค่ายคูประตูหอรบ เขือ่ น กำ�แพงแน่นหนาแข็งแรง ล้วน
แต่กอ่ ด้วยอิฐ โบกด้วยปูนทัง้ นัน้
ภายในพระนครนัน้ ก็งดงามไปด้วยถนนหนทาง ตรอกน้อย ตรอก
ใหญ่ ถนนสามแพร่งสีแ่ พร่ง ร้านตลาดราชมรรคา ประดับประดาไปด้วย
ปราสาทราชมณเฑียรนับด้วยพัน
เมืองสาคลนครนัน้ สมบูรณ์ดว้ ยผ้ากาสี ผ้าโกทุมพรอันมีสตี า่ ง ๆ
กันบริบูรณ์ด้วยยุ้งฉาง ทรัพย์สมบัติ เงิน ทอง ข้าว น้ำ� โภชนาหาร
ของกินของดืม่ แก้วแหวนเงินทองเป็นอันมาก มีรา้ นตลาดเป็นทีไ่ ปมา
แห่งหมู่พ่อค้า สมบูรณ์ด้วยกหาปณะเงินทองของใช้สอย ทั้งมีคลังผ้า
คลังเงิน คลังทอง คลังของต่าง ๆ รายรอบภายนอก มีฉางข้าว ฉางปลา
ฉางถั่ว ฉางงา สารพัดถ้วนถี่ มีข้าวน้ำ�โภชนาหารหาประมาณมิได้
ข้างนอกเมืองเล่าก็บริบรู ณ์ดว้ ยพืชข้าวกล้าปักหว่านไว้นา่ ชืน่ ใจ อุปไมย
เหมือนข้าวกล้าในอุตรทวีป ไม่อย่างนัน้ ก็เปรียบเหมือนสวรรค์ชน้ั จาตุม
อันมีชอ่ื ว่า อาฬกมัณฑา
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เมื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้ว ก็ควรแสดงบุพพกรรมของพระเจ้า
มิลนิ ท์และพระนาคเสน ผูจ้ ะแสดงควรแยกเรือ่ งออกเป็น ๖ อย่าง คือ
บุพพโยค ๑ 			
มิลนิ ทปัญหา ๑
อนุมานปัญหา ๑ 		
ลักขณปัญหา ๑
อุปมากถาปัญหา ๑ 		
เมณฑกปัญหา ๑
ในปัญหาเหล่านัน้ สำ�หรับมิลนิ ทปัญหาแยกออกเป็น ๒ คือ
ลักขณปัญหา ๑ 		
วิมตุ ติเฉทนปัญหา ๑
ส่วนในเมณฑกปัญหา แยกออกเป็น ๒ คือ
มหาวรรคปัญหา ๑ 		
โยคีปญ
ั หา ๑
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บุพพกรรมของบุคคลทั้ง ๒

กล่าวคือ เมือ่ ครัง้ ศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้น มี
พระราชาพระองค์หนึง่ ทรงพระนามว่า พระเจ้าวิชติ าวี เสวยราชย์อยูใ่ น
สาคลนครราชธานี ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ สร้างมหา
วิหารลงไว้ท่ีริมแม่นำ้�คงคา ถวายพระเถรเจ้าทั้งหลายที่ทรงคุณธรรม
ต่าง ๆ กัน มีทรงพระไตรปิฎกเป็นต้น ทัง้ ทรงบำ�รุงด้วยปัจจัย ๔ ต่อมา
ภายหลังพระเจ้าวิชติ าวี ก็ได้ขน้ึ ไปเกิดเป็นพระอินทร์ทม่ี หาวิหารอันท้าว
เธอทรงสร้างไว้นน้ั มีพระภิกษุสงฆ์อาศัยอยูเ่ ป็นอันมาก ในพระภิกษุสงฆ์
เหล่านัน้ พระภิกษุทง้ั หลายผูส้ มบูรณ์ดว้ ยข้อวัตรเป็นอันดี เช้าขึน้ ก็ได้ถอื
เอาไม้กวาดด้ามยาว แล้วนึกถึงพระพุทธคุณ แล้วจึงพากันกวาดบริเวณ
เจดีย์ กวาดเอาหยากเยือ่ ไปรวมเป็นกองไว้ มีพระภิกษุผสู้ มบูรณ์ดว้ ยศีล
องค์หนึง่ เรียกสามเณรองค์หนึง่ ว่า
“จงมานี่ สามเณร จงหอบเอาหยากเยือ่ ไปเททิง้ เสีย”
สามเณรนัน้ ก็เฉยอยู่ เหมือนไม่ได้ยนิ เมือ่ พระภิกษุองค์นน้ั เรียก
สามเณรองค์นน้ั ๓ ครัง้ เห็นสามเณรนัง่ นิง่ เฉยอยูเ่ หมือนไม่ได้ยนิ ก็คดิ
ว่า สามเณรองค์นห้ี วั ดือ้ จึงไปตีดว้ ยด้ามไม้กวาด สามเณรก็รอ้ งไห้ดว้ ย
ความเจ็บปวด แล้วหอบเอาหยากเยือ่ ไปทิง้ ด้วยความกลัว เมือ่ หอบเอา
หยากเยือ่ ไปทิง้ นัน้ ได้ปรารถนาว่า
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“ด้วยผลบุญทีเ่ ราหอบหยากเยือ่ มาทิง้ นี้ เมือ่ เรายังไม่ถงึ นิพพาน
อยู่ตราบใด เราจะเกิดในที่ใด ๆ ก็ตาม ขอให้เรามีเดชเหมือนกับดวง
อาทิตย์เวลาเทีย่ งวันฉะนัน้ เถิด”
ปรารถนาดังนี้แล้วก็เดินไปอาบน้ำ�ที่แม่นำ�้ คงคา ดำ�ผุดดำ�ว่าย
เล่นตามสบายใจ เมือ่ สบายใจแล้วก็ได้เห็นคลืน่ ละลอกในแม่น�ำ้ คงคา ก็
เกิดโสมนัสหรรษาว่า อาจารย์ได้ใช้ให้เราหอบเอาหยากเยือ่ มาทิง้ นี้ ไม่ใช่
เป็นกรรมของเรา ทัง้ ไม่ใช่เป็นกรรมของอาจารย์ เป็นการอนุเคราะห์เรา
ให้ได้บญ
ุ เท่านัน้ ครัน้ คิดดังนีแ้ ล้ว จึงปรารถนาขึน้ อีกเป็นครัง้ ที่ ๒ ว่า
“ข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใด ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดในที่
ใด ๆ ขอให้ขา้ พเจ้ามีปญ
ั ญาไวทันเหตุผล มีปญ
ั ญาไม่รจู้ กั สิน้ สุด เหมือน
กับลูกคลืน่ ในแม่น�ำ้ คงคานีเ้ ถิด”
ส่วนพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์น้ัน เมื่อเอาไม้กวาดไปเก็บไว้ท่ี
โรงเก็บไม้กวาดแล้ว ก็ลงไปที่ท่าน้ำ�คงคาเพื่อจะอาบน้ำ� ก็ได้ยินเสียง
สามเณรปรารถนา จึงคิดว่า
“ความปรารถนาของสามเณรนี้เป็นความปรารถนาใหญ่ จัก
สำ�เร็จได้เพราะอาศัยพระพุทธคุณ”
คิดดังนีแ้ ล้วจึงหัวเราะขึน้ ด้วยความดีใจว่า
“สามเณรนีถ้ งึ เป็นผูท้ เ่ี ราใช้กย็ งั ปรารถนาอย่างนี้ ความปรารถนา
ของสามเณรนีจ้ กั สำ�เร็จเป็นแน่แท้”
คิดดังนีแ้ ล้วจึงตัง้ ความปรารถนาว่า
“ข้าพเจ้ายังไม่ส�ำ เร็จนิพพานตราบใด ขอให้ขา้ พเจ้ามีปญ
ั ญาไว
ไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนกับฝั่งแม่นำ้�คงคา ให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหา
ปฏิภาณทั้งปวง ที่สามเณรนี้ไต่ถามได้ส้ิน ให้สามารถชี้แจงเหตุผลต้น
ปลายได้ เหมือนกับบุรษุ ทีม่ ว้ นกลุม่ ด้าย สางด้ายอันยุง่ ให้รไู้ ด้วา่ ข้างต้น
ข้างปลาย
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ฉะนัน้ ด้วยอำ�นาจบุญทีข่ า้ พเจ้าได้กวาดวัดและใช้สามเณรให้น�ำ หยาก
เยื่อมาเททิ้งนี้เถิด” ดังนี้
เมือ่ บุคคลทัง้ ๒ นัน้ ท่องเทีย่ วเวียนตายเวียนเกิดอยูใ่ นเทพยดา
มนุษย์ก็ล่วงมาถึง ๑ พุทธันดร พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่ง
ของโลก ผู้มีพละกำ�ลังญาณ ๑๑ ประการ ประกอบด้วยเวสารัชญาณ
๔ สมบูรณ์ด้วยพุทธธรรม ๑๘ ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า
“ความเกิดขึ้นแห่งพระเถรเจ้าทั้งหลาย มีพระโมคคลีบุตรติสส
เถรเจ้า และพระอุปคุตตเถรเจ้า เป็นต้น จักปรากฏฉันใด ความเกิดขึ้น
แห่งบุคคลทั้ง ๒ นั้น ก็จะปรากฏฉันนั้น เมื่อเราปรินิพพานล่วงไปได้
๕๐๐ ปีแล้ว บุคคลทั้ง ๒ นั้นจักเกิดขึ้น ธรรมวินัยอันใด อันเป็นของ
สุขุมที่เราได้แสดงไว้ ธรรมวินัยอันนั้น บุคคลทั้ง ๒ นั้นจักแก้ไขให้หมด
ฟั่นเฝือด้วยการไต่ถามปัญหากัน” ดังนี้
ต่อมา สามเณรนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ามิลินท์ในสาคลนคร
อันมีในชมพูทวีป พระเจ้ามิลนิ ท์นนั้ เป็นบัณฑิต เป็นผูฉ้ ลาด มีความคิด
ดี สามารถรูเ้ หตุการณ์อนั เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบนั ได้ เป็นผูใ้ คร่ครวญ
ในเหตุการณ์ถ้วนทุกประการ เป็นผู้ได้ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ไว้เป็นอัน
มาก ถึง ๑๘ ศาสตร์ด้วยกัน รวมเป็น ๑๙ กับทั้งพุทธศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ
	๑. สูติ			
				
๒. สมมติ 		
				
๓. สังขยา		
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รู้จักภาษาสัตว์มีเสียงนกร้อง เป็นต้น
ว่าร้ายดี ประการใดได้สิ้น
รู้จักกำ�เนิดเขาและไม้ เป็นต้น
ว่าชื่อนั้น ๆ
คัมภีร์เลข
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๔. โยคะ		
๕. นิติ			
๖. วิเสสิกา		
๗. คณิกา		
๘. คันธัพพา		
๙. ติกิจฉา		
	๑๐. ธนูปเภทา		
	๑๑. อิติหาสา		
	๑๒. โชติสา		
	๑๓. มายา		
	๑๔. เหตุ		
	๑๕. วันตุตถา		
	๑๖. ยุทธสา		
	๑๗. ปาสัณฐา		
	๑๘. ฉันทสา		

คัมภีร์ช่าง
คัมภีร์นิติศาสตร์
คัมภีร์พาณิชยศาสตร์
พลศาสตร์
คันธัพพศาสตร์ พวกดนตรี
เวชชศาสตร์
ธนูศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ดาราศาสตร์
มายาศาสตร์
เหตุศาสตร์
ภูมศิ าสตร์
ยุทธศาสตร์
ลัทธิศาสตร์
ฉันทศาสตร์

พระเจ้ามิลนิ ท์นน้ั มีถอ้ ยคำ�หาผูต้ อ่ สูไ้ ด้ยาก ปรากฏยิง่ กว่าพวก
เดียรถียท์ ง้ั ปวง ไม่มใี ครเสมอเหมือน ในทางสติปญ
ั ญา ทัง้ ประกอบด้วย
องค์ ๓ ประการ คือ มีเรีย่ วแรงมาก ๑ มีปญ
ั ญามาก ๑ มีพระราชทรัพย์
มาก ๑ อยูม่ าคราวหนึง่ พระเจ้ามิลนิ ท์ได้เสด็จออกจากพระนครด้วยพล
นิกรเป็นอันมาก หยุดพักนอกพระนคร แล้วตรัสแก่พวกอำ�มาตย์วา่
“เวลายังเหลืออยูม่ าก เราจะทำ�อะไรดี เราจะกลับเข้าเมืองก็ยงั
วันอยู่ สมณพราหมณ์ เจ้าหมูเ่ จ้าคณะ คณาจารย์ทย่ี นื ยันว่า เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูใ้ ดหนออาจสนทนากับเราได้ อาจตัดความ
สงสัยของเราได้”
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เมือ่ ตรัสอย่างนี้ พวกโยนกข้าหลวงทัง้ ๕๐๐ ก็กราบทูลขึน้ ว่า
“ข้าแต่มหาราชเจ้า บัณฑิตที่จะพอสนทนากับพระองค์ได้น้ัน
มีอยู่ คือครูทง้ั ๖ อันได้แก่ ปุรณกัสสป มักขลิโคสาล นิคณ
ั ฐนาฏบุตร
สญชัยเวลัฏฐบุตร อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ พระเจ้าข้า ครูทง้ั ๖
นัน้ เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ มีชอ่ื เสียงปรากฏ มียศบริวาร
มีผคู้ นนับถือมาก ขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไปไต่ถามปัญหาต่อคณาจารย์
เหล่ า นั้น เถิ ด คณาจารย์ เ หล่ า นั้น จะตั ด ความสงสั ย ของพระองค์ ไ ด้
พระเจ้าข้า”
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พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาครู ท้ ัง ๖

ลาํ ดับนัน้ พระเจ้ามิลนิ ท์กห็ อ้ มล้อมด้วยข้าหลวงโยนกทัง้ ๕๐๐
ขึน้ ทรงราชรถเสด็จไปหาปูรณกัสสป ทรงปราศรัยแล้วประทับนัง่ ลงตรัส
ถามว่า
“ท่านกัสสปอะไรรักษาโลกไว้?”
ปูรณกัสสปตอบว่า “ขอถวายพระพรแผ่นดินรักษาโลกไว้”
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสว่า
“ถ้าแผ่นดินรักษาโลกไว้ เหตุไรผูท้ าํ บาปจึงล่วงเลยแผ่นดินลงไป
ถึงอเวจีนรกล่ะ?”
เมือ่ ตรัสอย่างนี้ ปูรณกัสสปก็ไม่อาจโต้ตอบได้ ได้แต่นงั่ นิง่ กลืน
น้ำ�ลายอยู่เท่านั้น
ลำ�ดับนั้น พระเจ้ามิลินท์จึงทรงดําริว่าชมพูทวีปว่างเปล่าเสีย
แล้ว ชมพูทวีปไม่มีประชน์เสียแล้ว เพราะไม่มีสมณพราหมณ์ เจ้าหมู่
เจ้ า คณะคณาจารย์ ผู้ อ วดอ้ า งตนว่ า เป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
จะสามารถตัดความสงสัยของเราได้ ทรงดําริอย่างนีแ้ ล้ว จึงเสด็จไปหา
มักขลิโคสาล ตรัสถามว่า “ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่หรือ?”
มักขลิโคสาลตอบว่า “ขอถวายพระพร ไม่มีคือพวกใดเคยเป็น
กษัตริย์ พราหมณ์ เวศย์ ศูทร จัณฑาล คนเทหยากเยือ่ อยูใ่ นโลกนี้ เวลา
ไปถึงโลกหน้าก็จะเกิดเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ เวศย์ ศูทร จัณฑาล คนเท
หยากเยื่ออีก การทําบุญไม่มีประโยชน์อะไร”
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

39

พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสอีกว่า
“ถ้าอย่างนัน้ พวกใดทีม่ มี อื ด้วนเท้าด้วนในโลกนี้ พวกนัน้ ไปเกิด
ในโลกหน้า ก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกน่ะซี”
มักขลิโคสาลตอบว่า
“อย่างนั้น มหาบพิตร คือผู้ใดได้รับโทษถูกตัดมือเท้าในโลกนี้
เวลาผู้นั้นไปเกิดในโลกหน้า ก็จะถูกตัดมือตัดเท้าอีก”
พระเจ้ามิลินทร์ตรัสว่า “โยมไม่เชื่อ”
มักขลิโคสาลก็นิ่ง
พระเจ้ามิลินท์จึงตรัสต่อไปว่า
“นี่แน่ะ มักขลิโคสาล ข้าพเจ้าถามท่านว่าผลแห่งกรรมดีกรรม
ชั่วมีอยู่หรือ ท่านก็แก้เสียอย่างนี้ ท่านเป็นคนโง่เขลา พวกใดทํากรรม
ที่จะให้เกิดไว้อย่างใด ๆ พวกนั้นก็ต้องไปเกิดด้วยกรรมอย่างนั้น ๆ”
ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว จึงตรัสแก่พวกอํามาตย์ขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะ ท่านทัง้ หลาย เวลานีก้ ค็ �่ำ แล้วเราจะไปหาสมณพราหมณ์
เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ใด ๆ อีก ผู้ใดจะอาจสนทนากับเราได้ อาจ
ตัดความสงสัยของเราได้”
ตรัสอย่างนี้หลายหน แต่พวกอํามาตย์ก็พากันนิ่งอยู่ ไม่รู้ว่าจะ
กราบทูลอย่างไร ท้าวเธอก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนคร ต่อนั้นไปพระองค์
ก็ได้ไปเทีย่ วไต่ถามสมณพราหมณ์ เจ้าหมูเ่ จ้าคณะคณาจารย์ ในทีน่ นั้ ๆ
ไม่เลือกหน้า พวกใดแก้ปญ
ั หาของท้าวเธอไม่ได้พวกนัน้ ก็หนี ไปพวกที่
ไม่หนีก็สู้ทนนิ่งอยู่ แต่โดยมากได้พากันหนีไปสู่ป่าหิมพานต์ เมือง
สาคลนครจึงเป็นเหมือนกับว่างจากสมณพราหมณ์อยู่ถึง ๑๒ ปี
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พระอรหันต์ข้นไปเชิ
ึ
ญมหาเสนะเทพบุตร

ในคราวนั้น มีพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ อาศัยอยู่ที่ถ้ำ�รักขิตเลณะ
ในภูเขาหิมพานต์ ได้ทราบประวัตกิ ารณ์ของพระเจ้ามิลนิ ท์แล้วจึงได้ขนึ้
ไปประชุมกันที่ยอดภูเขายุคันธร ถามกันขึ้นว่า
“มีพระภิกษุองค์ใดสามารถโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ ตัดความ
สงสัยของพระเจ้ามิลินท์ได้”
ถามกันอย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง พระอรหันต์ทั้ง ๑๐๐ โกฏิก็นิ่งอยู่
ลำ�ดับนั้น พระอัสสคุตเถรเจ้าผู้เป็นหัวหน้า จึงกล่าวขึ้นว่า
“ดูก่อนท่านทั้งหลาย มหาเสนเทพบุตรที่อยู่ในเกตุมดีวิมาน
ทางด้านตะวันออกแห่งเวชยันตวิมานของพระอินทร์มอี ยู่ มหาเสนเทพ
บุตรนัน้ แหละ อาจโต้ตอบกับพระเจ้ามิลนิ ท์ได้ อาจตัดความสงสัยของ
พระองค์ได้”
พระอรหันต์ทั้ง ๑๐๐ โกฏิ จึงได้พร้อมกันขึ้นไปหาพระอินทร์ที่
ดาวดึงสวรรค์ พระอินทร์จึงเสด็จออกมาต้อนรับกราบไหว้แล้วถามว่า
“ข้าแต่ท่านทั้งหลาย มีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นอันมาก โยมนี้เป็น
เหมือนกับคนวัดสำ�หรับรับใช้ พระภิกษุสงฆ์จะให้โยมทำ�อะไร ขอได้
โปรดบอกมา”
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พระอัสสคุตจึงถวายพระพรว่า
“เวลานี้มหาราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า มิลินท์ อยู่ในชมพู
ทวีป เป็นผูไ้ ด้เรียนศาสตร์ตา่ งๆ ไว้เป็นอันมาก ฉลาดเจรจาไม่มใี ครสูไ้ ด้
ได้เที่ยวเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ด้วยการถามปัญหาตามลัทธิเดียรถีย์
ขอถวายพระพร”
พระอินทร์จึงตรัสว่า
“อ้อ พระราชาองค์นั้นได้จุติไปจากดาวดึงส์นี้เอง”
“อย่างนั้นหรือมหาราช”
“อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่จะโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินท์ได้นั้น
มีแต่มหาเสนเทพบุตรเท่านั้น โยมจักไปอ้อนวอนเขาให้ลงไปเกิดใน
มนุษยโลก”
ตรัสดังนี้แล้ว ก็พาพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปที่เกตุมดีวิมาน เข้าไป
ลูบหลังลูบหน้าของมหาเสนเทพบุตรแล้วตรัสขึ้นว่า
“นี่แน่ะ มหาเสนะผู้หาทุกข์มิได้ บัดนี้พระภิกษุสงฆ์ขอให้เจ้าลง
ไปเกิดในมนุษยโลก”
มหาเสนเทพบุตรจึงกราบทูลว่า
“ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะลงไปเกิดใน
มนุษยโลก เพราะมนุษยโลกเดือดร้อนด้วยการงานมาก ข้าพระองค์จะ
ไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงๆ ต่อขึ้นไป แล้วปรินิพพานอยู่ในเทวโลกชั้นสูง
นั้น พระเจ้าข้า”
ลำ�ดับนั้นพระอัสสคุตเถรเจ้า จึงกล่าวขึ้นว่า
“นีแ่ น่ะ ท่านผูห้ าทุกข์มไิ ด้ พวกเราได้พจิ ารณาดูตลอดมนุษยโลก
เทวโลกแล้ว ไม่เห็นมีผู้อื่นนอกจากท่าน ที่จะสามารถทำ�ลายถ้อยคำ�
ของพระเจ้ามิลนิ ท์ได้ สามารถเชิดชูพทุ ธศาสนาไว้ได้ พระภิกษุสงฆ์จงึ ได้
42
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ขึน้ มาอ้อนวอนท่าน ขอท่านจงลงไปเกิดในมนุษยโลก ยกย่องพระพุทธศาสนาไว้เถิด”
เมื่อพระภิกษุสงฆ์อ้อนวอนอย่างนี้แล้ว มหาเสนเทพบุตรจึง
กราบทูลพระอินทร์ว่า
“ถ้าอย่างนัน้ ข้าพระองค์กจ็ กั ลงไปเกิดในมนุษยโลก ขอพระองค์
จงประทานพรแก่ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ทำ�ลายล้างถ้อยคำ�ของ
พระเจ้ามิลินท์ได้ สามารถเชิดชูพระพุทธศาสนาไว้ได้เถิด พระเจ้าข้า”
กราบทู ล ดั ง นี้ แ ล้ ว ก็ ร่ า เริ ง ดี ใจ มี ใจฟู ขึ้ น ถวายปฏิ ญ ญาแก่
พระภิกษุสงฆ์ว่า ข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในมนุษยโลก แล้วก็รับพรจาก
พระอินทร์ ลำ�ดับนั้น พระภิกษุสงฆ์ก็ถวายพระพรลา กลับลงมาสู่ถ้ำ�
รักขิตเลณะในภูเขาหิมพานต์อีก
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พระอรหันต์มอบให้พระโรหนเถรเจ้าได้เป็ นธุระ
่
ทรมานนาคเสนกุมารเพือให้
บรรพชา

ลำ�ดับนัน้ พระอัสสคุตตเถระจึงถามพระภิกษุสงฆ์เหล่านัน้ ว่า
“ดูกอ่ นท่านทัง้ หลาย ภิกษุทไ่ี ม่ได้มาในทีป่ ระชุมสงฆ์น้ี มีอยูห่ รือ?”
มีพระภิกษุองค์หนึง่ บอกว่า มีอยู่ คือ พระโรหนเถรเจ้า ไปเข้านิโรธ
อยูท่ ภ่ี เู ขาหิมพานต์ได้ ๗ วันแล้ว พวกเราควรจะใช้ทตู ไปหา พอดีในขณะ
นัน้ พระโรหนเถรเจ้าก็ออกจากนิโรธ นึกรูค้ วามประสงค์พระอรหันต์ ๑๐๐
โกฏิวา่ ต้องการเรา จึงได้หายวับจากภูเขาหิมพานต์ มาปรากฏทีถ่ �ำ้ รักขิต
เลณะ ต่อหน้าพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ครัง้ นัน้ พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ จึง
กล่าวขึน้ ว่า
“นี่แน่ะท่านโรหนะ เมื่อพระศาสนากำ�ลังถูกกระทบกระเทือน
เหตุไรท่านจึงไม่รจู้ กั ช่วยเหลือ ไม่เหลียวแลกิจเหมือนสงฆ์”
พระโรหนะจึงตอบว่า
“เป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มนสิการไว้”
พระสงฆ์จงึ ว่า
“ถ้าอย่างนัน้ พวกเราจะลงทัณฑกรรมท่าน เพราะเหตุทท่ี า่ นไม่
ได้มนสิการ”
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พระโรหนะจึงถามว่า
“จะลงทัณฑกรรมข้าพเจ้าอย่างไร ?”
พระสงฆ์ตอบว่า
“นีแ่ น่ะ ท่านโรหนะ มีบา้ นพราหมณ์ต�ำ บลหนึง่ ชือ่ ว่า กชังคละ
อยูข่ า้ งป่าหิมพานต์ มีพราหมณ์คนหนึง่ ชือ่ ว่า โสนุตตระ อยูใ่ นบ้านนัน้
เขาจะมีบตุ รชือ่ ว่า นาคเสนกุมาร ท่านจงพยายามไปบิณฑบาตทีต่ ระกูลนัน้
ให้ตลอด ๗ ปี กับ ๑๐ เดือน นำ�เอานาคเสนกุมารออกมาบรรพชาให้ได้
เมือ่ นาคเสนกุมารได้บรรพชาแล้วท่านจึงจะพ้นจากทัณฑกรรมนัน้ ”
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มหาเสนะเทพบุตรจุตจ
ิ ากเทวโลก

ฝ่ายมหาเสนเทพบุตรก็ได้จุติจากเทวโลก ลงมาถือปฏิสนธิใน
ครรภ์ของนางพราหมณี ในขณะนัน้ ก็มอี ศั จรรย์ ๓ ประการ ปรากฏขึน้
คือ บรรดาอาวุธทัง้ หลายได้ลกุ เป็นเปลวไฟ ๑ ฝนตกใหญ่นอกฤดูกาล ๑
เมฆใหญ่ต้ังขึ้น ๑ ลำ�ดับนั้น พระโรหนเถรเจ้าก็ไปเที่ยวบิณฑบาตที่
ตระกลูนน้ั เริม่ แต่วนั นัน้ ไปตลอด ๗ ปี กับ ๑๐ เดือน แต่ไม่ได้อะไรเลย
เพียงแต่การยกมือไหว้หรือการแสดงความเคารพก็ไม่ได้ ได้แต่การด่าว่า
เท่านัน้ เมือ่ ล่วงมาจาก ๗ ปีนน้ั จึงได้เพียงคำ�ไต่ถามเท่านัน้ คือ อยู่
มาวันหนึ่ง เมื่อพราหมณ์น้ันกลับมาจากดูการงานนอกบ้าน ก็ได้พบ
พระเถระเดินสวนมา จึงถามว่า
“นีแ่ น่ะบรรพชิต ท่านได้ไปทีบ่ า้ นเรือนของเราหรือ?”
พระเถระตอบว่า “ได้ไป”
พราหมณ์จงึ ถามว่า “ท่านได้อะไรบ้างหรือ?”
ตอบว่า ได้ ฯ พราหมณ์นน้ั นึกโกรธจึงรีบไปถามพวกบ้านว่า
“พวกท่านได้ให้อะไรแก่บรรพชิตนัน้ หรือ?”
เมือ่ พวกบ้านตอบว่า ไม่ได้ให้อะไรเลย พราหมณ์กน็ ง่ิ อยู่ เวลา
รุง่ ขึน้ วันที่ ๒ พราหมณ์นน้ั จึงไปยืนอยูท่ ป่ี ระตูบา้ นด้วยคิดว่า วันนีแ้ หละ
บรรพชิตนั้นมา เราจักปรับโทษมุสาวาทให้ได้ พอพระเถรเจ้าไปถึง
พราหมณ์นน้ั ก็กล่าวขึน้ ว่า
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“นีแ่ น่ะบรรพชิต เมือ่ วานนีท้ า่ นไม่ได้อะไรทีบ่ า้ นเรือนของเราเลย
ท่านกล่าวมุสาวาทว่าได้ การกล่าวมุสาวาทสมควรแก่ทา่ นแล้วหรือ ?”
พระเถรเจ้าก็ตอบว่า
“นีแ่ น่ะพราหมณ์ เราเข้าสูบ่ า้ นเรือนของท่านตลอด ๗ ปี กับ ๑๐
เดือนแล้ว ยังไม่เคยได้อะไรเลย พึง่ ได้ค�ำ ถามของท่านวานนีเ้ พียงคำ�เดียว
เท่านัน้ เราจึงตอบว่าได้”
เมือ่ พราหมณ์ได้ฟงั ดังนีก้ ด็ ใี จ จึงคิดว่า พระองค์นเ้ี พียงแต่ได้ค�ำ
ปราศรัยคำ�เดียวเท่านั้น ก็ยังบอกในที่ประชุมชนว่าได้ ถ้าได้ลาภอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ไปจะไม่สรรเสริญหรือ เพียงแต่ได้ค�ำ ถามคำ�เดียวเท่านัน้ ยัง
สรรเสริญ เมือ่ คิดอย่างนีแ้ ล้ว จึงสัง่ พวกบ้านว่าพวกท่านจงเอาข้าวของ
เราถวายบรรพชิตนี้วันละ ๑ ทัพพีทุกวันไป ต่อนั้นมา พราหมณ์น้นั ก็
เลือ่ มใสต่ออิรยิ าบถและความสงบเสงีย่ มของพระเถรเจ้ายิง่ ขึน้ เป็นลำ�ดับ
ไป จึงขอนิมนต์วา่
“ขอท่านจงมาฉันอาหารประจำ�ทีบ่ า้ นเรือนของข้าพเจ้าทุกเช้าไป”
พระเถรเจ้าก็รบั ด้วยอาการนิง่ อยู่ พราหมณ์กไ็ ด้ถวายอาหารคาว
หวานอันเป็นส่วนของตนแก่พระเถรเจ้าทุกเช้าไป พระเถรเจ้าฉันแล้ว
เวลาจะกลับก็กล่าวพระพุทธพจน์วนั ละเล็กละน้อยทุกวันไป
คราวนีจ้ ะย้อนกล่าวถึงนางพราหมณีนน้ั อีก กล่าวคือ
นางพราหมณีนน้ั ล่วงมา ๑๐ เดือน ก็คลอดบุตรให้ชอ่ื ว่า นาคเสน เมือ่
นาคเสนกุมารเติบโตขึ้นอายุได้ ๗ ขวบ มารดาบิดาก็ให้ศึกษาไตรเพท
ทั้ง ๓ กับศิลปะอื่น ๆ นาคเสนกุมารเรียนไตรเพททั้ง ๓ กับศิลปะ
อืน่ ๆ ได้ส�ำ เร็จในไม่ชา้ อยูม่ าวันหนึง่ นาคเสนกุมารจึงลงจากปราสาท
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ไปยืนพิจารณาเบือ้ งต้น ท่ามกลาง ทีส่ ดุ แห่งไตรเพททัง้ ๓ กับศิลปะทัง้
ปวงอยูท่ ศ่ี าลาข้างประตูทกุ วันไป จนตลอดถึง ๓ วัน เมือ่ ไม่เห็นมีแก่น
สารอันใด จึงเกิดความไม่สบายใจว่า สิ่งเหล่านี้เปล่าทั้งนั้น ไม่มีสาระ
ประโยชน์อนั ใดเลย
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พระโรหนเถรเจ้าไปนำ�นาคเสนกุมารมา
่
เพือจะให้
บรรพชา

ในคราวนั้น พระโรหนเถรเจ้า นั่งอยู่ท่ีวัตตนิยเสนาสนวิหาร
ได้ทราบความคิดของนาคเสนกุมาร จึงได้หายวับไปปรากฏขึน้ ข้างหน้า
นาคเสนกุมารทันที พอนาคเสนกุมารได้แลเห็น ก็เกิดความร่าเริงดีใจว่า
บรรพชิตองค์นค้ี งรูจ้ กั สิง่ ทีเ่ ป็นสาระเป็นแน่ จึงถามขึน้ ว่า
“ผูม้ ศี รี ษะโล้นนุง่ เหลืองห่มเหลืองเช่นนีเ้ ป็นอะไร?”
พระเถรเจ้าตอบว่า “เป็นบรรพชิต”
จึงถามว่า “เหตุไรจึงได้ชอ่ื ว่า บรรพชิต?”
ตอบว่า “เหตุว่าเว้นเสียซึ่งบาป เว้นเสียซึ่งโทษ จึงได้ช่ือว่า
บรรพชิต”
จึงถามว่า “ท่านรูจ้ กั ศิลปศาสตร์บา้ งหรือ?”
ตอบว่า “รูจ้ กั ”
จึงกล่าวว่า “ศิลปะอันใดทีส่ งู สุดในโลกมีอยู่ ท่านอาจบอกศิลปะ
อันนัน้ ให้แก่กระผมได้หรือ?”
ตอบว่า “อาจบอกได้ ทารก”
จึงถามว่า “เหตุใดผมและหนวดของท่านจึงไม่เหมือนคนอืน่ ?”
ตอบว่า “นี่แน่ะทารก บรรพชิตทั้งหลายเห็นความกังวล ๑๖
ประการ จึงได้โกนผมโกนหนวดเสีย
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ความกังวล ๑๖ ประการนัน้ คือ
กังวลด้วยอาภรณ์ คือเครือ่ งประดับ ๑
กังวลด้วยช่างทอง ๑
กังวลด้วยการขัดสี ๑
กังวลด้วยการเก็บเครือ่ งประดับ ๑
กังวลด้วยการฟอกการสระผม ๑
กังวลด้วยดอกไม้ ๑
กังวลด้วยของหอม ๑
กังวลด้วยเครือ่ งอบ ๑
กังวลด้วยสมอ ๑
กังวลด้วยมะขามป้อม ๑
กังวลด้วยดินเหนียว ๑
กังวลด้วยเข็มปักผม ๑
กังวลด้วยผ้าผูกผม ๑
กังวลด้วยหวี ๑
กังวลด้วยช่างตัดผม ๑
กังวลด้วยการอาบน้�ำ ชำ�ระผม ๑
รวมเป็น ๑๖ ประการด้วยกัน ในเส้นผมแต่ละเส้นย่อมมีหมู่
หนอนอาศัยอยูท่ ร่ี ากผม ทำ�ให้รากผมเศร้าหมองคนทัง้ หลายได้เห็นผม
เศร้าหมองก็เศร้าใจ เสียใจ ไม่สบายใจ เมือ่ มัวแต่ยงุ่ อยูก่ บั ผมด้วยเครือ่ ง
กังวล ๑๖ อย่างนี้ ศิลปะทีส่ ขุ มุ ยิง่ ก็เสียไป เพราะฉะนัน้ แหละ บรรพชิต
ทัง้ หลายจึงต้องโกนผมโกนหนวดทิง้ เสีย”
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“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้น่าอัศจรรย์ เพราะเมื่อคนทั้งหลาย
กังวลอยู่กับเครื่องกังวล ๑๖ ประการอย่างนี้ ศิลปะที่สุขุมยิ่งต้องไม่
ปรากฏเป็นแน่ ข้อนีก้ ระผมเชือ่ ” แต่ขอถามอีกว่า
“เหตุไรผ้านุ่งผ้าห่มของท่าน จึงไม่เหมือนกับคนอื่นๆ “ ข้าแต่
พระผูเ้ ป็นเจ้า “ท่านอาจสอนศิลปะทีล่ ะเอียดยิง่ ให้แก่กระผมได้หรือ?”
“ได้พอ่ หนู”
“ถ้าได้ขอได้โปรดสอนให้”
“เออพ่อหนู เวลานี้เรายังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในละแวกบ้าน ยัง
สอนให้ไม่ได้”
ลำ�ดับนัน้ นาคเสนกุมาร จึงรับเอาบาตรของพระโรหนเถรเจ้า แล้ว
นิมนต์ให้ขน้ึ ไปฉันทีเ่ รือน เมือ่ ฉันแล้วจึงว่า
“ขอท่านจงบอกศิลปะทีล่ ะเอียดให้แก่กระผมเดีย๋ วนี”้
“โอ ! พ่อหนู ตราบใดที่พ่อหนูยังมีกังวลอยู่ ตราบนั้นเรายัง
สอนให้ไม่ได้ ต่อเมือ่ พ่อหนูขออนุญาตมารดาบิดาแล้ว ถือเพศอย่างเรา
คือโกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนเรา เราจึงจะสอนให้ได้”
นาคเสนกุ ม ารจึ ง ไปขออนุ ญ าตต่ อ มารดาบิ ด า เมื่อ มารดา
บิดาไม่อนุญาต ก็นอนอดอาหาร ต่อเมื่อมารดาบิดาอนุญาต จึงบอก
พระเถระว่า
“กระผมจักถือเพศอย่างท่าน ขอท่านจงสอนศิลปะทีล่ ะเอียดให้
แก่กระผม”
พระโรหนเถรเจ้าจึงพานาคเสนกุมาร กลับไปทีว่ ตั ตนิยเสนาสน
วิหาร ค้างอยูค่ นื หนึง่ เช้าขึน้ จึงพาไปหาพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ทีอ่ ยูท่ ่ี
ถ้�ำ รักขิตเลณะ

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

51

นาคเสนกุมารบรรพชา

ก็ในคราวนัน้ พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิกไ็ ด้ให้นาคเสนกุมารบรรพชา
อยู่ท่ีถำ้�รักขิตะ เมื่อนาคเสนกุมารได้บรรพชาแล้ว จึงกล่าวต่อพระ
โรหนเถรเจ้าว่า
“กระผมได้ถือเพศเหมือนท่านแล้ว ขอท่านจงสอนศิลปะที่
ละเอียดยิง่ ให้แก่กระผม”
พระโรหนเถรเจ้าจึงคิดว่า เราจะสอนอะไรก่อนดีหนอ นาคเสน
นีม้ ปี ญ
ั ญาดี เราควรสอนอภิธรรมปิฏกก่อน ครัน้ คิดแล้วจึงบอกว่า
“นาคเสน เธอจงตัง้ ใจเรียนศิลปะทีล่ ะเอียดยิง่ ของเราว่าอย่างนี้
แล้วก็เริม่ แสดงอภิธรรมทัง้ ๗ พระคัมภีร์ คือ คัมภีรธ์ รรมสังคณีวา่ กุสะลา
ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพพะยากะตา ธัมมา เป็นลำ�ดับไป และคัมภีร์
วิภงั ค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก มหาปัฏฐาน เป็นลำ�ดับไป”
นาคเสนสามเณรก็สามารถจำ�ได้สน้ิ เชิง แล้วไปพิจารณาว่า
กุสะลา ธัมมา ได้แก่อะไร อะกุสะลา ธัมมา ได้แก่อะไร อัพพะยากะตา
ธัมมา ได้แก่อะไร ดังนีเ้ ป็นต้น แล้วไปขอฟังคำ�อธิบายจากพระอรหันต์
ทัง้ หลาย เมือ่ ได้ฟงั คำ�อธิบายแล้วก็เข้าใจปรุโปร่งสว่างไสวอย่างอัศจรรย์
ในขณะนัน้ แผ่นดินก็เกิดหวัน่ ไหวเทวดาทัง้ หลายก็แสดงความชืน่ ชมยินดี
พรหมทั้งหลายก็ตบมือสาธุการ ผงจันทน์ ดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมาจาก
สวรรค์ พระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิกใ็ ห้สาธุการ
52

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่ออยู่นานมาจนกระทั่งนาคเสนกุมารสามเณรมีอายุครบ
อุปสมบทแล้วพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิกใ็ ห้อปุ สมบทเป็นพระนาคเสน เช้า
ขึน้ พระนาคเสนครองบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตก็นกึ ขึน้ ว่าพระอุปชั ฌาย์
ของเราเห็นจะเปล่าจากคุณธรรมอืน่ ๆ คงรูแ้ ต่อภิธรรมเท่านี้ อย่างอืน่
คงไม่รู้
ขณะนัน้ พระโรหนเถรเจ้าจึงออกมากล่าวขึน้ ว่า
“นีแ่ น่ะนาคเสน การนึกของเธอไม่สมควรเลย เหตุไรเธอจึงนึกดู
ถูกเราอย่างนี”้
ฝ่ายพระนาคเสนก็นึกอัศจรรย์ใจว่าพระอุปัชฌาย์ของเราเป็น
บัณฑิตแท้ เพียงแต่เรานึกในใจก็รู้ เราจักต้องขอโทษ
ครัน้ คิดแล้วจึงกล่าวขึน้ ว่า
“ขอจงอดโทษให้กระผมด้วยเถิด กระผมจะไม่นึกอย่างนี้อีก
จะไม่ท�ำ อย่างนีอ้ กี ”
พระโรหนเถรเจ้าตอบว่า
“นาคเสน เรายังอดโทษให้ไม่ได้ ต่อเมือ่ เธอทำ�ให้พระเจ้ามิลนิ ท์
ผูเ้ สวยราชย์อยูใ่ นสาคลนครเลือ่ มใสได้ ด้วยการแก้ปญ
ั หานัน้ แหละ เรา
จึงจักอดโทษให้”
พระนาคเสนจึงว่า
“ท่านขอรับ อย่าว่าแต่พระเจ้ามิลนิ ท์เพียงองค์เดียวเลย ต่อให้
พระราชาในชมพูทวีปทัง้ สิน้ เรียงตัวกันมาถามปัญหา กระผมก็จกั ทำ�ให้
เลือ่ มใสได้สน้ิ ขอท่านจงได้อดโทษให้กระผมเถิด”
เมือ่ อ้อนวอนอย่างนีถ้ งึ ๓ ครัง้ พระโรหนเถรเจ้าจึงบอกว่า
“เธอจงไปหาพระอัสสคุตตเถรเจ้า ถามถึงความสุขของท่าน และ
บอกความทุกข์สขุ ของเราแทนเรา แล้วอยูใ่ นสำ�นักของท่านเถิด”
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ลำ�ดับนัน้ พระนาคเสนจึงอำ�ลาพระอุปชั ฌาย์ ออกเดินทางไป
หาพระอัสสคุตตเถรเจ้ากราบไหว้แล้วก็ถามถึงทุกข์สขุ ตามคำ�สัง่ ของพระ
อุปชั ฌาย์ แล้วขออาศัยอยู่
พระอัสสคุตตเถรเจ้าจึงถามว่า “เธอชือ่ อะไร”
ตอบว่า “กระผมชือ่ นาคเสน”
“ก็ตวั เราชือ่ อะไร?”
ตอบว่า “พระอุปชั ฌาย์ของกระผม รูจ้ กั ชือ่ ของท่าน”
จึงถามว่า “อุปชั ฌาย์ของเธอชือ่ อะไร?”
ตอบว่า “ชือ่ อุปชั ฌาย์ของกระผมท่านรูอ้ ยูแ่ ล้ว”
พระอัสสคุตต์จงึ ว่า “ดีละ นาคเสน”
แล้วคิดว่า นาคเสนนี้ มุง่ ต่อการศึกษา เราจักต้องลงพรหมทัณฑ์
เสียแต่เดีย๋ วนี้ ครัน้ คิดแล้ว จึงได้ลงพรหมทัณฑ์ คือ ไม่พดู กับพระนาค
เสนถึง ๓ เดือน แต่พระนาคเสนก็ได้ปดั กวาดบริเวณและตักน้�ำ ฉันน้�ำ ใช้
ไว้ถวายตลอดทัง้ ๓ เดือน ส่วนพระอัสสคุตต์จงึ กวาดบริเวณด้วยตนเอง
และล้างหน้าด้วยน้ำ�อื่นๆ ก็พระอัสสคุตต์น้ันมีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็น
อุปัฏฐายิกาประมาณ ๓๐ พรรษาแล้ว เมื่อล่วง ๓ เดือนนั้นไปแล้ว
อุบาสิกานัน้ จึงไปถามพระเถรเจ้าว่า
“มีบรรพชิตอืน่ มาอยูก่ บั พระผูเ้ ป็นเจ้าบ้างหรือ”
พระเถรเจ้าก็ตอบว่า “มี คือพระนาคเสน”
อุบาสิกานัน้ จึงว่า
“ถ้าอย่างนัน้ พรุง่ นีเ้ ช้า ขอพระผูเ้ ป็นเจ้ากับพระนาคเสนจงเข้าไป
ฉันจังหันทีบ่ า้ นของโยม”
พระเถรเจ้าก็รบั ด้วยความนิง่ อยู่ เช้าขึน้ จึงพาพระนาคเสนเข้าไป
ฉันทีบ่ า้ นของอุบาสิกานัน้ ครัน้ ฉันแล้วจึงบอกให้พระนาคเสนอนุโมทนา
แล้วกลับไป ฝ่ายอุบาสิกานัน้ จึงกล่าวต่อพระนาคเสนว่า
54

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“โยมแก่แล้ว ขอท่านจงอนุโมทนาด้วยคาถาทีล่ กึ ซึง้ ”
พระนาคเสนก็อนุโมทนาด้วยคาถาอันลึกซึง้ เมือ่ จบคำ�อนุโมทนา
ลงอุบาสิกานั้นก็ได้สำ�เร็จพระโสดาปัตติผล ลำ�ดับนั้น พระอัสสคุตตเถรเจ้า ผูน้ ง่ั อยูท่ โ่ี รงกลมกว้างใหญ่ในวิหาร ก็ให้สาธุการว่า สาธุ สาธุ
นาคเสน เธอได้ทำ�ลายหมู่ใหญ่ได้ถึง ๒ หมู่ คือ หมู่เทพยดามนุษย์
ด้วยลูกศรเพียงลูกเดียวแล้ว ส่วนเทวดาอีกหลายพันก็ตบมือสาธุการ
ผงจันทน์ทิพย์ในสวรรค์ ก็โปรยปรายลงมาดังสายฝน พระนาคเสนก็
กลับไปกราบพระอัสสคุตตเถรเจ้าแล้วนั่งอยู่ พระอัสสคุตตเถรเจ้าจึง
กล่าวว่า
“นาคเสนอยูท่ น่ี น่ี านแล้ว จงไปขอเรียนพระพุทธวจนะจากพระ
ธรรมรักขิต ผูอ้ ยูใ่ นอโศการามด้านทิศอุดรแห่งเมืองปาตลีบตุ รนครเถิด”
พระนาคเสนจึงเรียนถามว่า
“เมืองปาตลีบตุ รอยูไ่ กลจากนีส้ กั เท่าใด ขอรับ”
ท่านตอบว่า “ไกลจากนีป้ ระมาณ ๑๐๐ โยชน์”
จึงว่า “ท่านขอรับ เมืองปาตลีบตุ รอยูไ่ กลมาก อาหารในระหว่าง
ทางก็หาได้ยาก กระผมจะไปได้อย่างไร”
ท่านตอบว่า “เธอจงไปเถิด เธอจะได้อาหารล้วนแต่ขา้ วสาลีไม่มี
เมล็ดหักทัง้ กับข้าวอีกเป็นอันมากในระหว่างทาง”
พระนาคเสนจึงกราบลาพระอัสสคุตต์ แล้วออกเดินทางไปตาม
ลำ�ดับ
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พระนาคเสนไปเรียนธรรมกับพระธรรมรักขิต

ก็ในคราวนั้นมีเศรษฐีชาวเมืองปาตลีบุตรคนหนึ่ง ให้จัดแจง
เกวียน ๕๐๐ เล่ม บรรทุกสินค้าแล้ว ออกเดินทางกลับเมืองปาตลีบตุ ร
ได้พบพระนาคเสนออกเดินทางไป จึงถาม
“ท่านจะไปไหน”
ตอบว่า
“อาตมาจะไปเมืองปาตลีบตุ ร”
เศรษฐีได้ฟงั ดังนัน้ ก็ดใี จจึงกล่าวว่า
“ถ้าอย่างนัน้ จงไปกับโยมเถิดจักสะดวกดี”
พระนาคเสนตอบว่า “ดีแล้ว คฤหบดี “
ลำ�ดับนัน้ เศรษฐีจงึ จัดอาหารถวาย เวลาฉันเสร็จแล้ว เศรษฐีจงึ
ถามว่า “ท่านชือ่ อะไร”
ตอบว่า “อาตมาชือ่ นาคเสน”
ถามว่า “ท่านรูพ้ ระพุทธวจนะหรือ”
ตอบว่า “อาตมารูเ้ ฉพาะอภิธรรม”
เศรษฐีจงึ ว่า “เป็นลาภอันดีของโยมแล้ว โยมก็ได้เรียนอภิธรรม
ท่านก็รอู้ ภิธรรม ขอท่านจงแสดงอภิธรรมให้โยมฟังดูเถิด”
เมือ่ พระนาคเสนแสดงอภิธรรมจบลงเศรษฐีกไ็ ด้ส�ำ เร็จพระโสดาบัน
แล้ ว ออกเดิ น ทางต่ อ ไป เมื่ อ ไปถึ ง ที่ ใ กล้ เ มื อ งปาตลี บุ ต รเศรษฐี
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จึงบอกทางให้ไปอโศการาม แล้วกล่าวว่า “ขอท่านจงให้พรแก่โยมสัก
อย่างหนึง่ เถิด”
พระนาคเสนตอบว่า “อาตมาเป็นบรรพชิต จักให้พรอะไรได้”
เศรษฐีจงึ ว่า “พรใดสมควรแก่สมณะ ขอท่านจงให้พรนัน้ ”
พระนาคเสนจึงว่า “คฤหบดีพดู ถูก”
เศรษฐีจงึ ว่า
“ถ้าอย่างนัน้ ขอท่านจงกรุณารับผ้ากัมพลอันยาว ๑๖ ศอก
กว้าง ๘ ศอก ของโยมนัน้ ไปนุง่ ห่มเถิด”
พระนาคเสนรับแล้วก็ออกเดินทางไปสูส่ �ำ นักพระธรรมรักขิตที่
อโศการาม กราบไหว้แล้ว ก็เรียนว่า
”ขอท่านจงโปรดสอนพระพุทธวจนะให้กระผมด้วยเถิดครับ”
ก็ในคราวนัน้ พระติสสทัตตเถรเจ้าได้เล่าเรียนพระพุทธวจนะทัง้
สิน้ ตามทีพ่ ปัณณิทวีปแล้วออกเดินทางไปชมพูทวีป ไปกราบพระธรรม
รักขิตนีแ้ ล้วกล่าวว่า
“กระผมมาจากทีไ่ กล ขอท่านจงบอกพระพุทธวจนะให้กระผม
เถิด”
ลำ�ดับนัน้ พระธรรมรักขิตจึงบอกพระนาคเสนว่า
“เธอกับพระติสสทัตตะควรเรียนพระพุทธวจนะด้วยกัน จักได้เป็น
เพือ่ นสาธยายด้วยกัน อย่าร้อนใจไปเลย”
พระนาคเสนจึงว่า
“กระผมจักเรียนพระพุทธวจนะร่วมกับพระสีหลไม่ได้เพราะ
เหตุวา่ เพียงแต่การสมาคมกับพวกมิลกั ขะทีไ่ ม่รจู้ กั ภาษากันก็ยงั ไม่ควร
ทำ� ไม่ตอ้ งกล่าวถึงพระพุทธวจนะ”
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พระธรรมรักขิตจึงบอกขึน้ อีกเป็นครัง้ ที่ ๒ ว่า
“เธอจงเรียนพร้อมกับพระติสสทัตตะ เพราะพระติสสทัตตะเป็น
บัณฑิตไม่ใช่ผไู้ ม่รจู้ กั ภาษา”
พระนาคเสนจึงคิดว่า
“เราผิดเสียแล้ว จักต้องขอโทษพระติสสทัตตะ”
แล้วจึงกราบขอโทษแล้วเริม่ เรียนพระพุทธวจนะพร้อมกัน เรียน
อยู่ ๓ เดือนก็จบพระไตรปิฏก ซักซ้อมอีก ๓ เดือนก็ช�ำ นาญ
ลำ�ดับนัน้ พระธรรมรักขิตจึงกล่าวว่า
“นีแ่ น่ะ นาคเสน นายโคบาลได้แต่เลีย้ งโค ไม่ได้ดม่ื นมโค มีแต่
ผูอ้ น่ื ดืม่ นมโคฉันใด ปุถชุ นทีท่ รงพระไตรปิฏก ก็ไม่มสี ว่ นแห่งสามัญผล
เหมือนนายโคบาลฉันนัน้ ”
พระนาคเสนจึงว่า
“คำ�สัง่ สอนของท่านเท่านีพ้ อแล้วขอรับ”
ต่อนั้นมา พระนาคเสนก็ได้พยายามเจริญสมณธรรมทั้งกลาง
วันกลางคืน ไม่ชา้ ก็ได้ส�ำ เร็จพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสมั ภิทาทัง้ หลาย
ขณะทีพ่ ระนาคเสนได้ส�ำ เร็จพระอรหันต์นน้ั แผ่นดินอันใหญ่นก้ี บ็ นั ลือ
เสียงนฤนาทกัมปนาทหวัน่ ไหว ทัง้ มหาสมุทรสาครก็ดฟี องนองระลอก
ภูเขาก็โอนอ่อนโยกคลอนไปมา เทวดาอินทร์พรหมทั้งปวงก็ตบมือ
สาธุการ ทิพยจุณจันทน์และดอกไม้ทพิ ย์กต็ กลงมาบูชาในกาลนัน้
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พระอรหันต์รอ
้ ยโกฏิให้ทต
ู ไปตามพระนาคเสน

เมือ่ พระนาคเสน ได้ส�ำ เร็จพระอรหันต์แล้ว พระอรหันต์รอ้ ยโกฏิ
ก็ไปประชุมกันทีถ่ �ำ้ รักขิตในภูเขาหิมพานต์ แล้วส่งทูตไปตามพระนาคเสน
เมื่อพระนาคเสนทราบแล้ว ก็หายวับจากอโศการาม มาปรากฏข้าง
หน้าพระอรหันต์รอ้ ยโกฏิ ทีถ่ �ำ้ รักขิตในภูเขาเขาหิมพานต์ กราบไหว้พระ
อรหันต์ทง้ั หลายแล้วถามว่า
“เพราะเหตุไรจึงให้ทตู ไปตามข้าพเจ้ามา”
พระอรหันต์องค์หวั หน้าตอบว่า
“เพราะมิลนิ ทราชาเบียดเบียนพวกเราด้วยการไต่ถามปัญหา เธอ
จงไปทรมานมิลนิ ทราชา”
พระนาคเสนจึงเรียนว่า
“มิลนิ ทราชาองค์เดียวยกไว้ ข้าพเจ้าจะให้พระราชาในชมพูทวีป
ทัง้ สิน้ ทีเ่ สมอกันกับมิลนิ ทราชายินดีดว้ ยการแก้ปญ
ั หา กล่าวอย่างนีแ้ ล้ว
จึงกล่าวขึ้นว่า ขอให้ท่านทั้งหลายจงไปสู่สาคลนครด้วยความไม่สะดุ้ง
กลัวเถิด”
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พระเจ้ามิลน
ิ ท์เสด็จไปถามปั ญหาพระอายุบาล

ก็แลในคราวนัน้ พระอายุบาลเถรเจ้าผูท้ รงนิกายทัง้ ๕ ได้อาศัย
อยูท่ อ่ี สงไขยบริเวณ ฝ่ายพระเจ้ามิลนิ ทร์กท็ รงดำ�ริวา่
“ราตรีน้ดี ีมากเราควรจะไปหาสมณพราหมณ์ เจ้าหมู่ เจ้าคณะ
คณาจารย์ใดดีหนอ ใครหนอจะสามารถสนทนากับเราได้ ใครหนอจะ
สามารถตัดความสงสัยของเราได้”
เมือ่ ตรัสถามขึน้ อย่างนี้ พวกราชบริวารโยนกทัง้ ๕๐๐ ก็
กราบทูลขึน้ ว่า
“มีพระเถรเจ้าอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระอายุบาล ท่านเป็นผู้ทรง
พระไตรปิฏก ได้ศกึ ษาเล่าเรียนมาก มีการแสดงธรรมวิจติ ร มีปฏิภาณดี
ชำ�นาญในนิกายทั้ง ๕ อยู่ท่อี สงไขยบริเวณ ขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไป
ถามปัญหาต่อพระอายุบาลเถิด พระเจ้าข้า”
ลำ�ดับนัน้ เนมิตติยอำ�มาตย์จงึ ใช้ให้คนไปแจ้งแก่พระอายุบาลว่า
“พระเจ้ามิลนิ ท์จะเสด็จมาหา”
พระอายุบาลตอบว่า
“เชิญเสด็จมาเถิด”
ลำ�ดับนัน้ พระเจ้ามิลนิ ท์กบั ราชบริวารโยนกเสนา ๕๐๐ ก็เสด็จ
ขึน้ ทรงรถไปทีอ่ สงไขยบริเวณ ถามพระอายุบาลว่า
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“ท่านอายุบาล บรรพชามีประโยชน์อย่างไร อะไรเป็นประโยชน์
เยีย่ มของท่าน”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร การบรรพชามีประโยชน์เพื่อจะได้ประพฤติ
ธรรม ประพฤติความสงบ อันจักทำ�ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่เทพยดาและ
มนุษย์ทง้ั หลาย”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า คฤหัสถ์ผปู้ ระพฤติธรรม ประพฤติความสงบ
มีอยูห่ รือ”
“ขอถวายพระพร มี อ ยู่ ดั ง พวกพรหมทั้ง ๑๘ โกฏิ ท่ีไ ด้ ฟัง
ธรรมจักรในครัง้ แรกโน้นแล้วสำ�เร็จมรรคผลก็ลว้ นแต่เป็นคฤหัสถ์ทง้ั นัน้
ไม่มีบรรพชิตเลย พวกที่สำ�เร็จมรรคผลประมาณ ๒๐ โกฏิ ในคราวที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงเวสสันดรชาดก ขทิรังคชาดก ราหุโลวาทสูตร
และทรงแสดงธรรมทีป่ ระตูเมืองสังกัสสนคร ก็ลว้ นแต่เป็นคฤหัสถ์ทง้ั นัน้
ไม่ใช่บรรพชิตเลย”
“ข้าแต่ทา่ นอายุบาล ถ้าอย่างนัน้ บรรพชาก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร
พวกสมณศากยบุตรบรรพชารักษาธุดงค์ตา่ ง ๆ ทำ�ให้ล�ำ บากกายใจนัน้
ล้วนเป็นด้วยผลแห่งบาปกรรมในปางก่อนทั้งนั้น นี่แน่ะท่านอายุบาล
พวกที่อยู่ตามป่าช้าต้องเป็นพวกลักขโมยเขาไว้เมื่อก่อน จึงอดหลับ
อดนอน ไม่ได้กินได้นอนตามเวลา พวกนั้นเป็นอันไม่มีศีล ไม่มีตบะ
ไม่มีพรหมจรรย์อันใด พระพวกที่ถืออัพโพกาสิกธุดงค์อยู่ในกลางแจ้ง
นั้น เมื่อชาติก่อนต้องได้เป็นพวกปล้นบ้านเผาเรือนมาชาติน้ี จึงไม่มี
ทีก่ นิ ทีอ่ ยู่ พวกถือเนสัชชิกธุดงค์ คือ การไม่นอนเป็นกิจวัตร ได้แต่เดิน
ยืน นั่ง เท่านั้น พวกนั้นต้องเป็นโจรปล้นคนเดินทางไว้เมื่อชาติก่อน
จับคนเดินทางได้แล้วก็ผกู มัดให้นง่ั จับเจ่าอยูเ่ ท่านัน้ ”
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เมือ่ ตรัสอย่างนี้ พระอายุบาลก็นง่ั นิง่ อยูไ่ ม่รจู้ ะตอบประการใดไป
พวกโยนก ๕๐๐ จึงกราบทูลขึน้ ว่า
“ข้าแต่มหาราชเจ้า พระภิกษุองค์น้เี ป็นนักปราชญ์ ได้สดับเล่า
เรียนมาก แต่ไม่แกล้วกล้า จึงโต้ตอบอะไรอีกไม่ได้”
พระเจ้ามิลินท์ไม่ทอดพระเนตรใครทั้งสิ้น ทอดพระเนตรดูแต่
พระอายุบาล เห็นพระอายุบาลนิง่ อยูก่ ต็ บมือทรงพระสรวลขึน้ ว่า
“ชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้ว ไม่มสี มณพราหมณ์ เจ้าหมูเ่ จ้าคณะ
คณาจารย์ใด ๆ อาจสนทนากับเราได้ อาจแก้ความสงสัยของเราได้เลย
ฝ่ายพระเถรเจ้าได้เห็นอาการของพระเจ้ามิลนิ ท์อย่างนัน้ จึงคิดว่า
“เราชื่อว่าสมณะไม่สมควรทะเลาะโต้เถียงกับใคร เพราะพระ
ราชาถามปัญหาทีไ่ ม่ควรถาม”
คิดอย่างนีแ้ ล้ว ก็มว้ นแผ่นหนังลุกไปเสีย พระเจ้ามิลนิ ท์จงึ ทรง
ดำ�ริวา่
“จักต้องมีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งอาจสนทนากับเราได้อย่างไม่
สงสัย จึงตรัสถามเนมิตติยอำ�มาตย์ขน้ึ อีกว่า นีแ่ น่ะเนมิตติยะ ภิกษุผจู้ กั
โต้ตอบกับเราได้ ยังมีอยูอ่ กี หรือไม่”
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พระนาคเสนไปถึงอสงไขยบริเวณ

ก็แลในคราวนั้น พระนาคเสนผู้ห้อมล้อมด้วยหมู่สมณะ ผู้เป็น
เจ้าหมู่ เจ้าคณะ คณาจารย์ มีช่ือเสียงปรากฏ มียศบริวารชำ�นาญใน
พระไตรปิฎก สำ�เร็จไตรเพท มีความรู้แตกฉาน มีอาคมพร้อม สำ�เร็จ
ปฏิสมั ภิทาญาณ ทรงไว้ซง่ึ พระปริยตั ธิ รรมในศาสนาขององค์พระชินวร
ศาสดา อันประกอบด้วยองค์ ๙ ถึงแล้วซึง่ บารมีญาณ เป็นผูไ้ ม่หวัน่ ไหว
ต่อเหตุการณ์ทง้ั ปวง เหมือนกับพญาเขาสิเนรุราช องอาจดัง่ ราชสีห์ มีใจ
สงบระงับเป็นอันดี มีปรีชาญาณล้ำ�เลิศ ย่ำ�ยีเสียซึ่งถ้อยคำ�อันเป็น
ปฏิปักษ์แก่พระพุทธศาสนาได้อย่างเด็ดขาด ฉลาดในอุบายแนะนำ�
ชำ�นาญในอรรถธรรมทัง้ ปวง ไม่มผี ตู้ อ่ สู้ ไม่มผี กู้ น้ั กางได้ ไม่มผี ลู้ ว่ งเกิน
ได้ ละเสียซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็นข้าศึกทัง้ ปวง กระทำ�ซึง่ แสงสว่างให้เกิด กำ�จัดเสีย
ซึง่ มืด มีถอ้ ยคำ�ประเสริฐ แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรตุ ติ ภาษาทัง้ ปวง
ล่วงลุถงึ ซึง่ บารมีญาณ มีปรีชาญาณเปรียบดังลูกคลืน่ ในท้องมหาสมุทร
เป็นผูส้ งู สุดกว่าหมูค่ ณะทัง้ หลาย ล่วงรูล้ ทั ธิของหมูค่ ณะทีไ่ ม่ดที ง้ั หลาย
ย่�ำ ยีเ่ สียซึง่ ลัทธิเดียร์ถยี ท์ ง้ั ปวง เป็นผูฉ้ ลาดเฉียบแหลมแกล้วกล้าสามารถ
มากไปด้วยความสุขกายสบายใจ เป็นผูท้ �ำ สงฆ์ให้งดงาม เป็นพระอรหันต์
ผูล้ �ำ้ เลิศ เป็นทีส่ กั การบูชาของพุทธบริษทั ทัง้ ๔ ผูจ้ ะแสดงบาลีอรรถกถา
อันทำ�ให้เกิดความเลือ่ มใสแก่บณ
ั ฑิตทัง้ หลาย ผูม้ คี วามรู้ ผูป้ ระกาศคำ�
สัง่ สอนขององค์พระชินวรศาสดา อันประกอบด้วยองค์ ๙ ผูจ้ ะเชิดชูซง่ึ
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แก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏ ผูจ้ ะยกขึน้ ซึง่ เครือ่ งบูชา
พระธรรม ผูจ้ ะตัง้ ขึน้ ซึง่ ยอดพระธรรม ผูจ้ ะยกขึน้ ซึง่ ธงชัย คือ พระธรรม
ผู้จะเป่าสังข์คือพระธรรม ผู้จะตีกลอง คือ พระธรรมให้นฤนาท ผู้จะ
ดีดกระจับปี่ สีซอ โทน รำ�มะนา ดนตรี อันได้แก่อริยสัจ ๔ ผูจ้ ะบันลือ
เสียงดังพญาช้าง พญาอุสภุ ราช พญาราชสีห์ ผูจ้ ะทำ�ให้โลกเอิบอิม่ ด้วย
ห่าฝนอันใหญ่ คือพระธรรมให้พิลึกกึกก้อง เรืองรองดังสายฟ้า ด้วย
ญาณปรีชาก็ได้จาริกไปตามคามนิคมชนบท เขตแคว้นแดนนครราชธานี
ไปตามลำ�ดับมรรคา ก็บรรลุถึงซึ่งสาคลนคร อันเป็นที่ประทับของ
พระเจ้ามิลนิ ท์ผเู้ ป็นปิน่ แห่งโยนก แล้วเข้าไปพักอยูท่ ว่ี ดั อสงไขยบริเวณ
เพราะฉะนัน้ พระโบราณาจารย์ทง้ั หลายจึงกล่าวไว้วา่ พระนาคเสน
เถรเจ้าผูเ้ ป็นพหูสตู มีการแสดงธรรมประเสริฐ มีสติปญ
ั ญาสุขมุ คัมภีรภาพ
แกล้วกล้าสามารถในทีป่ ระชุมชน ฉลาดในเหตุผลทัง้ ปวง มีปฏิภาณว่องไว
หาผูเ้ ปรียบมิได้ ทรงไว้ซง่ึ พระไตรปิฎกอันประเสริฐ มีหมูพ่ ระภิกษุสงฆ์
ล้วนแต่ทรงพระไตรปิฎกห้อมล้อมเป็นบริวาร ได้ไปถึงอสงไขยบริเวณ
แล้วพักอยู่ในที่น้นั พระนาคเสนเถรเจ้านั้นห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์
ผูท้ รงคุณธรรม เทีย่ งตรงดังตาชัง่ ไม่หวัน่ ไหวต่อสิง่ ใด เหมือนกับพญา
ไกรสรราชสีหใ์ นป่าใหญ่
ฉะนัน้ พระนาคเสนนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาลึกซึง้ มีความฉลาดรอบคอบ
ในสิ่งที่ควรและไม่ควรทั้งปวง เป็นผู้ประกาศซึ่งอรรถธรรมอันล้ำ�เลิศ
มีคุณธรรมปรากฏไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น เป็นพหูสูตรทรงพระไตรปิฎก
ไม่มีผเู้ สมอเหมือนดังนี้
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พระเจ้ามิลน
ิ ท์ตกพระทัยกลัว

่
ในเมือได้
ทรงสดับกิตติศพ
ั ท์ของพระนาคเสน

ในคราวนั้นเทวมันติยอำ�มาตย์ ก็ได้ฟังข่าวเล่าลือซึ่งเกียรติคุณ
ของพระนาคเสนดังแสดงมา จึงกราบทูลพระเจ้ามิลนิ ท์วา่
“ขอได้โปรดก่อนเถิดมหาราชเจ้า บัดนีม้ ขี า่ วเล่าลือว่า มีพระภิกษุ
องค์หนึ่งชื่อว่า นาคเสน เป็นพระธรรมกถึกผู้วิเศษ มีสติปัญญาเฉียบ
แหลมแกล้วกล้าสามารถในทีท่ ง้ั ปวง เป็นผูส้ ดับเล่าเรียนมาก มีถอ้ ยคำ�
ไพเราะเสนาะโสต มีปฏิภาณดี แตกฉานในอรรถ ธรรม นิรตุ ติ ปฏิภาณ
ถึงซึง่ บารมีญาณ ไม่มเี ทพยดา อินทร์ พรหม ผูใ้ ดผูห้ นึง่ จะสูไ้ ด้ ไม่ตอ้ ง
กล่าวถึงมนุษย์ พระเจ้าข้า”
เมื่ อ พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ ไ ด้ ท รงสดั บ คำ � ว่ า พระนาคเสนเท่ า นี้ ก็
ตกพระทัยกลัว มีพระโลมาลุกชันทันที ท้าวเธอจึงตรัสถามเทวมันติย
อำ�มาตย์วา่
“เวลานีพ้ ระนาคเสนอยูท่ ไ่ี หน เราใคร่จะเห็น จงไปบอกแก่พระ
นาคเสนให้ทราบ”
เทวมันติยอำ�มาตย์จงึ ใช้ให้ทตู ไปแจ้งแก่พระนาคเสนว่า
“พระเจ้ามิลนิ ท์มพี ระราชประสงค์จะพบเห็น”
เมือ่ ทูตไปแจ้งแก่พระเถรเจ้าแล้ว พระเถรเจ้าจึงตอบว่า
“ถ้าอย่างนัน้ ขอจงเสด็จมา”
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พระเจ้ามิลน
ิ ท์เสด็จไปหาพระนาคเสน

ลำ�ดับนัน้ พระเจ้ามิลนิ ท์กห็ อ้ มล้อมด้วยข้าราชบริวาร ชาวโยนก
๕๐๐ เสด็จทรงรถพระทีน่ ง่ั พรัง่ พร้อมด้วยพลนิกายเป็นอันมาก เสด็จ
ไปหาพระนาคเสนทีอ่ สงไขยบริเวณ คราวนัน้ พระนาคเสนกับพระภิกษุ
๘ หมืน่ องค์ ได้นง่ั พักอยูท่ โ่ี รงกลมกว้างใหญ่ พอพระเจ้ามิลนิ ท์ได้ทอด
พระเนตรเห็นแต่ไกล จึงตรัสถามขึน้ ว่า
“บริวารเป็นอันมากนัน้ ของใคร?”
เทวมันติยะทูลตอบว่า
“บริวารเป็นอันมากนัน้ เป็นบริวารของพระนาคเสน พระเจ้าข้า”
พอพระเจ้ามิลนิ ท์ได้แลเห็นพระนาคเสนแต่ทไ่ี กลเท่านัน้ ก็เกิด
ความสะดุง้ กลัว ความหวัน่ พระทัย มีพระโลมชาติชชู นั เสียแล้ว
คราวนั้น พระเจ้ามิลินท์ทรงสะดุ้งตกพระทัยยิ่งนักหนา อุปมา
ดังพญาช้างถูกห้อมล้อมด้วยดาบและขอ และเหมือนกับนาคถูกครุฑ
ห้อมล้อมไว้ เหมือนกับสุนขั จิง้ จอกทีถ่ กู งูเหลือมล้อมไว้ เหมือนกับหมี
ถูกฝูงกระบือป่าห้อมล้อม เหมือนกับคนถูกพญานาคไล่ตดิ ตาม เหมือน
กับหมูเ่ นือ้ ถูกเสือเหลืองไล่ตดิ ตาม เหมือนกับงูมาพบหมองู เหมือนกับ
หนูมาพบแมว เหมือนกับปีศาจมาพบหมอผี เหมือนกับพระจันทรเทว
บุตรตกอยูใ่ นปากราหู เหมือนกับนกอยูใ่ นกรงเหมือนกับปลาอยูใ่ นลอบ
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ในไซ เหมือนกับบุรษุ ทีต่ กเข้าไปในป่าสัตว์รา้ ย เหมือนกับยักษ์ท�ำ ผิดต่อ
ท้าวเวสสุวณ
ั เหมือนกับเทพบุตรผูจ้ ะสิน้ อายุรวู้ า่ ตัวจะจุตฉิ ะนัน้ แต่ถา้
ท้าวเธอทรงนึกว่า อย่าให้ผใู้ ดผูห้ นึง่ ดูถกู เราได้เลย จึงได้ทรงแข็งพระทัย
ตรัสขึน้ ว่า
“นีแ่ น่ะเทวมันติยะ เธออย่าได้บอกพระนาคเสนให้แก่เราเลยว่า
เป็นองค์ใด เราจะให้รจู้ กั พระนาคเสนเอง”
เทวมันติยอำ�มาตย์จงึ กราบทูลว่า
“ขอได้โปรดทรงทราบเองเถิด พระเจ้าข้า”
ก็แลในคราวนัน้ พระนาคเสนเถรเจ้า ได้นง่ั อยูใ่ นท่ามกลางของ
พระภิกษุ ๘ หมืน่ องค์ คือ นัง่ อยูข่ า้ งหน้าของพระภิกษุ ๔ หมืน่ องค์ ฝ่าย
พระเจ้ามิลนิ ท์กท็ อดพระเนตรดูไปทัง้ ข้างหน้า ข้างหลัง ท่ามกลางของ
ภิกษุสงฆ์ทง้ั ปวง ก็ได้เห็นพระนาคเสนนัง่ อยูใ่ นท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์
มีกิริยาองอาจดังราชสีห์ ก็ทรงทราบว่าองค์น้นั แหละเป็นพระนาคเสน
จึงตรัสถามขึน้ ว่า
“เทวมันติยะ องค์ทน่ี ง่ั ในท่ามกลางนัน้ หรือ เป็นพระนาคเสน”
เทวมันติยะกราบทูลว่า
“ถูกแล้วพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบพระนาคเสนได้ดแี ล้ว”
ลำ�ดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ก็ทรงดีพระทัยว่า เรารู้จักพระนาคเสนด้วย
ตนเอง แต่พอท้าวเธอแลเห็นพระนาคเสนเท่านั้น ก็เกิดความหวาด
มีพระโลมชาติชูชัน เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารย์ท้งั หลายจึงกล่าว
ไว้ว่าพระเจ้ามิลินท์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสน ผู้สมบูรณ์ด้วย
จรณธรรม ผูไ้ ด้ฝกึ ฝนอบรมมาเป็นอันดีแล้ว จึงตรัสขึน้ ว่า
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“เราได้พบเห็นสมณพราหมณ์และบัณฑิตมาเป็นอันมาก ได้
สนทนากับคนทั้งหลายมาเป็นอันมากแล้ว ไม่เคยมีความสะดุ้งกลัว
เหมือนในวันนี้เลย วันนี้ความปราชัยพ่ายแพ้จักต้องมีแก่เราเป็นแน่
ไม่สงสัย ชัยชนะจักมีแก่พระนาคเสนแน่ เพราะจิตใจของเราไม่ตง้ั อยูเ่ ป็น
ปกติเหมือนแต่กอ่ นเลย” ดังนี้
จบพาหิรกถา เรือ่ งนอกปัญหา ฯ
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“ ข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิ พพานตราบใด
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดในที่ ใด ๆ

ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาไวทันเหตุผล
มีปัญญาไม่รู้ จักสิ้นสุด

เหมือนกับลูกคลื่ นในแม่น้ำ�คงคานี้ เถิด ”
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“ ภิกษุผู้ มีความเพียรรู ้ จักรักษาตัว

มีปัญญาตั้งอยู่ ในศีลแล้ว ทำ�จิตและปั ญญาให้เกิดขึ้น
ย่อมสะสางซึ่ งความรุ งรังอันนี้ ได้

ศีลนี้ เป็ นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้ งหลาย

เหมือนกับพื้นธรณี อันเป็ นที่อาศัยแห่งสัตว์ท้ ั งหลาย
ศีลนี้ เป็ นรากเหง้าในการทำ�กุศลให้เจริญขึ้น

ศีลนี้ เป็ นหัวหน้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินศรีท้ ังปวง ”
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ไขข้อข้องใจในเรื่อง

มรรค
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ปฏิกจ
ั เนววายามกรณปั ญหา
ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทําเสียก่อน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้ากล่าวไว้แก่โยมว่า ทําอย่างไร
ทุกข์นจี้ งึ จะดับไป และทุกข์อนื่ จึงจะไม่เกิดขึน้ ก็ควรรีบทําอย่างนัน้ แต่
โยมเห็นว่า ประโยชน์อะไรกับการรีบพยายามทําอย่างนั้น ต่อเมื่อถึง
เวลา จึงควรทําไม่ใช่หรือ?”
พระเถระตอบว่า
“ขอถวายพระพร เมื่อถึงเวลาแล้ว ความพยายามก็จะไม่ทําสิ่ง
นั้นให้สําเร็จไป ความรีบพยายามนั้นแหละ จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จไป”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
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อุปมาการขุดน้ำ�

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้อย่างไร คือ
เมือ่ ใดมหาบพิตรอยากเสวยน้�ำ เมือ่ นัน้ มหาบพิตรจึงจะให้ขดุ ทีม่ นี �้ำ ให้
ขุดสระโบกขรณี ให้ขุดเหมืองน้ำ�ว่า เราจักดื่มน้ำ�อย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร เมือ่ ถึงเวลาแล้วความพยายาม
ไม่สําเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละ จึงจะสําเร็จ
ประโยชน์”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาการไถนา

“ขอถวายพระพร เมื่อใดมหาบพิตรหิว เมื่อนั้นหรือมหาบพิตร
จึงจักให้ไถนา ปลูกข้าวสาลี หว่านพืช ขนข้าวมา หรือปลูกข้าวเหนียว
ด้วยรับสั่งว่า เราจักกินข้าว?”
“ทําอย่างนั้นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร เมือ่ ถึงเวลาแล้วความพยายาม
ไม่สําเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละ จึงจะสําเร็จ
ประโยชน์”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาการทําสงคราม

“ขอถวายพระพร เมื่อใดสงครามมาติดบ้านเมือง เมื่อนั้นหรือ
มหาบพิตรจึงจะให้ขุดคู สร้างกําแพง สร้างเขื่อน สร้างป้อม ขนเสบียง
อาหารมาไว้ ให้ฝึกหัดช้าง ม้า รถ ธนู ดาบ?”
“ทําอย่างนั้นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร เมือ่ ถึงเวลาแล้วความพยายาม
ไม่สําเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละ จึงจะสําเร็จ
ประโยชน์ ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสประทานไว้ว่า
“บุคคลรูว้ า่ สิง่ ใดเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบทําสิง่ นัน้ ผูม้ คี วาม
คิด มีความรู้ มีความบากบั่น ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างพ่อค้าเกวียน คือ
พ่อค้าเกวียนทิ้งทางเก่า อันเป็นทางเสมอ กว้างใหญ่ดี แล้วขับเกวียน
ไปในทางใหม่ ที่เป็นทางไม่เสมอดี เวลาเพลาเกวียนหักแล้วก็ซบเซา
ฉันใด บุคคลผู้โง่เขลาหลีกออกจากธรรมะ ไม่ประพฤติตามธรรม จวน
จะใกล้ตายก็จะต้องซบเซา เหมือนพ่อค้าเกวียนที่มีเพลาเกวียนหักไป
แล้วฉะนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้ว”
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สีลลักขณะปั ญหา
ถามลักษณะศีล

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในข้อก่อนว่า กุศล
ธรรมเหล่าอืน่ ดังนี้ จึงขอถามว่า ธรรมเหล่าไหนเป็นกุศลธรรมเหล่านัน้ ?”
พระเถระตอบว่า
“มหาราช ศีล ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เหล่านี้แหละ
เป็นกุศลธรรมเหล่านั้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ศีลมีลักษณะอย่างไร?"
ธมหาราชศีล มีการเป็น ที่ตั้งเป็นลักษณะ คือ ศีลเป็นที่ตั้ง
แห่งกุศลธรรมทั้งปวง อันได้แก่ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ สติปัฏฐาน
สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ กุศลธรรมทั้งปวง
ของผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วไม่เสื่อม”
“ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอุปมา”
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อุปมา ๕ อย่าง

“มหาราช พืชคามภูตคามทัง้ สิน้ ได้อาศัยแผ่นดิน ตัง้ อยูใ่ นแผ่น
ดินแล้ว จึงเจริญงอกงามขึ้น ฉันใด พระโยคาวจรได้อาศัยศีล ตั้งอยู่ใน
ศีลแล้ว จึงทำ�ให้เกิด อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ขึ้นได้ ฉันนั้น”
“โปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
“มหาราช การงานทั้งสิ้นที่ทำ�บนบกต้องอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่
ในแผ่นดิน จึงทำ�ได้ ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตัง้ อยูใ่ นศีล จึงทำ�ให้
เกิดอินทรีย์ ๕ ขึ้นได้ ฉันนั้น”
“โปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
“มหาราช บุรษุ ทีเ่ ป็นนักกระโดดโลดเต้น ประสงค์จะแสดงศิลปะ
ก็ให้คนถากพื้นดิน ให้ปราศจากก้อนหินก้อนกรวด ทำ�ให้สม่ำ�เสมอ
ดีแล้ว จึงแสดงศิลปะบนพื้นดินนั้น ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตั้ง
อยู่ในศีลแล้ว จึงทำ�ให้เกิดอินทรีย์ ๕ ขึ้นได้ ฉันนั้น”
“นิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้”
“มหาราช นายช่างประสงค์จะสร้างเมือง ให้ปราบพืน้ ทีจ่ นหมด
เสี้ยนหนามหลักตอ ทำ�พื้นที่ให้สม่ำ�เสมอดีแล้ว จึงกะถนนต่าง ๆ มี
ถนน ๔ แพร่ง ๓ แพร่ง เป็นต้น ไว้ภายในกำ�แพง แล้วจึงสร้างเมืองลง
ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตัง้ อยูใ่ นศีลแล้ว จึงทำ�ให้เกิดอินทรีย์ ๕
ขึ้นได้ ฉันนั้น”
“ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีก”
“มหาราช พลรบผู้เข้าสู่สงคราม ตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่อันดี กระทำ�
พื้นที่ให้เสมอดีแล้ว จึงกระทำ�สงคราม ก็จักได้ชัยชนะใหญ่ในไม่ช้า
ฉันใด
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พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตัง้ อยูใ่ นศีลแล้ว จึงทำ�ให้เกิดอินทรีย์ ๕ ให้เกิด
ได้ฉันนั้น ข้อนี้ สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“ภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัว มีปัญญา ตั้งอยู่ในศีลแล้ว
ทำ�จิตและปัญญาให้เกิดขึน้ ย่อมสะสางซึง่ ความรุงรังอันนีไ้ ด้ ดังนี้ ศีลนี้
เป็นทีต่ งั้ แห่งกุศลธรรมทัง้ หลายเหมือนกับพืน้ ธรณีอนั เป็นทีอ่ าศัยแห่ง
สัตว์ทั้งหลาย ศีลนี้เป็นรากเหง้าในการทำ�กุศลให้เจริญขึ้น ศีลนี้เป็น
หัวหน้าในศาสนาของพระชินสีหท์ ง้ั ปวง กองศีลอันดี ได้แก่ พระปาฏิโมกข์
ขอถวายพระพร”
"ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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สัทธาลักขณปั ญหา

ถามลักษณะศรัทธา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ศรัทธามีลักษณะอย่างไร?”
พระเถระตอบว่า
“มหาราช ศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะ และ มีการแล่นไป
เป็นลักษณะ”
ศรัทธามีความผ่องใส
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ทีว่ า่ ศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะ คือ
อย่างไร?”
“มหาราช ศรัทธา เมื่อเกิดขึ้นก็ข่มนิวรณ์ไว้ ทำ�จิตให้ปราศจาก
นิวรณ์ ทำ�จิตให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัว อย่างนี้แหละ เรียกว่ามีความผ่องใส
เป็นลักษณะ ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมา พระผู้เป็นเจ้า”
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อุปมาพระเจ้าจักรพรรดิ

มหาราช พระเจ้าจักรพรรดิเสด็จดำ�เนินทางไกลพร้อมด้วย
จตุรงคเสนา ต้องข้ามแม่น้ำ�น้อยไป น้ำ�ในแม่น้ำ�น้อยนั้น ย่อมขุ่นไป
ด้วยช้าง ม้า รถ พลบทจร เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จข้ามไปแล้ว ได้
ตรัสสั่งพวกอำ�มาตย์ว่า
“จงนำ�น้ำ�ดื่มมา เราจะดื่มน้ำ�”
แก้วมณีส�ำ หรับทำ�น้�ำ ให้ใส ของพระเจ้าจักรพรรดินนั้ มีอยู่ พวก
อำ�มาตย์รบั พระราชโองการแล้ว ก็น�ำ แก้วมณีนนั้ ไปกดลงในน้�ำ พอวาง
แก้วมณีนั้นลงไปในน้ำ� สาหร่าย จอก แหนทั้งหลายก็หายไป โคลนตม
ก็จมลงไป น้ำ�ก็ใสไม่ขุ่นมัว พวกอำ�มาตย์ก็ตักน้ำ�นั้นไปถวายพระเจ้า
จักรพรรดิ กราบทูลว่า
“เชิญเสวยเถิด พระเจ้าข้า”
น้ำ�ที่ไม่ขุ่นมัว ฉันใด ก็ควรเห็นจิต ฉันนั้น
พวกอำ�มาตย์ ฉันใด ก็ควรเห็นพระโยคาวจร ฉันนั้น
สาหร่าย จอก แหน โคลนตมนั้น ฉันใด ก็ควรเห็นกิเลส ฉันนั้น
แก้วมณีอันทำ�น้ำ�ให้ใส ฉันใด ก็ควรเห็นศรัทธา ฉันนั้น
พอวางแก้วมณีอันทำ�น้ำ�ให้ใสลงไปในน้ำ� สาหร่าย จอก แหนก็หายไป
โคลนตมก็จมลงไป น้�ำ ก็ใสไม่ขนุ่ มัว ฉันใด เมือ่ ศรัทธาเกิดขึน้
ก็ขม่ นิวรณ์ไว้ จิตอันปราศจากนิวรณ์ ก็ผ่องใสไม่ขุ่นมัว ฉันนั้น
อย่ า งนี้ แ หละเรี ย กว่ า ศรั ท ธามี ค วามผ่ อ งใส เป็ น ลั ก ษณะ
ขอถวายพระพร”
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ศรัทธามีการแล่นไป
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้อว่า ศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะนัน้
คืออย่างไร?”
“มหาราช พระโยคาวจรพิ จ ารณาจิ ต อั น หลุ ด พ้ น ของพระ
อริยบุคคลเหล่าอืน่ แล้ว จิตของพระโยคาวจรเหล่านัน้ ก็แล่นไปในโสดา
ปัตติผล สกิทาคามีผล อนาคามีผล อรหัตผล เป็นลำ�ดับไป ฉันนัน้ แล้ว
พระโยคาวจรนั้นก็กระทำ�ความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อให้
บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้กระทำ�
ให้แจ้ง อย่างนีแ้ หละมหาราช เรียกว่า ศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
อุปมาบุรุษผู้ขา
้ มแม่น้ำ�

มหาราช เมฆใหญ่ ต กลงบนภู เขาแล้ ว ก็ มี น้ำ � ไหลลงไปสู่
ที่ต่ำ� ทำ�ซอกเขาระแหงห้วยให้เต็มแล้ว ก็ล้นไหลไปสู่แม่น้ำ� เซาะฝั่ง
ทั้งสองไป เมื่อฝูงคนมาถึงไม่รู้ที่ตื้นที่ลึกแห่งแม่น�้ำ นั้นก็กลัว จึงยืนอยู่
ริมฝัง่ อันกว้าง ลำ�ดับนัน้ ก็มบี รุ ษุ คนหนึง่ มาถึง เขาเป็นผูม้ กี �ำ ลังเรีย่ วแรง
มาก ได้เหน็บชายผ้านุ่งให้แน่น แล้วกระโดดลงไปในน้ำ� ว่ายข้ามน้ำ�ไป
มหาชนได้เห็นบุรุษนั้นข้ามน้ำ�ไปได้ ก็พากันว่ายข้ามตาม ฉันใด
พระโยคาวจร ได้เห็นปฏิปทาของพระอริยะเหล่าอื่นแล้ว ก็มี
จิตแล่นไปในโสดาปัตติผล สกทาคามีผล อนาคามีผล อรหัตผล แล้วก็
กระทำ�ความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ไม่ยังถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ
เพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำ�ให้แจ้ง ฉันนั้น
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อย่างนีแ้ หละมหาราช เรียกว่าศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะ
ข้อนี้สมกับที่ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“บุคคลย่อมข้ามห้วงน้ำ�ได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามมหาสมุทรได้
ด้วยความไม่ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธิ์ได้
ด้วยปัญญา ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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วิริยะลักขณปั ญหา
ถามลักษณะวิริยะ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสตามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน วิรยิ ะ คือ ความเพียร มีลกั ษณะอย่างไร?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช ความเพียร มีความอุปถัมภ์เป็นลักษณะ กุศลธรรม
เหล่านั้นทั้งสิ้น อันความเพียรอุปถัมภ์แล้วย่อมไม่เสื่อม”
“นิมนต์อุปมา”
อุปมาเรือนที่จะล้ม

“มหาราช เมื่อเรือนจะล้ม บุคคลค้ำ�ไว้ด้วยไม้อื่น เรือนที่ถูกค้ำ�
ไว้นนั้ ก็ไม่ลม้ ฉันใด ความเพียรก็มกี ารอุปถัมภ์ไว้เป็นลักษณะ กุศลธรรม
เหล่านั้นทั้งสิ้น ก็ไม่เสื่อม ฉันนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาพวกเสนา

“มหาราช พวกเสนาจํานวนน้อย ต้องพ่ายแพ้แก่เสนาหมู่มาก
หากพระราชาทรงกําชับไปให้ดี ทั้งเพิ่มกองหนุนส่งไปให้ เสนาจํานวน
น้อยกับกองหนุนนั้น ต้องชนะเสนาหมู่มากได้ ฉันใด ความเพียรก็มี
อุดหนุนเป็นลักษณะ กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น อันความเพียรอุดหนุน
แล้วก็ไม่เสื่อม ฉันนั้น”
ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“อริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นกําลัง ย่อมละอกุศล เจริญกุศล
ได้ ละสิ่งที่มีโทษ เจริญสิง่ ทีไ่ ม่มโี ทษได้ ย่อมไม่เสือ่ มจากพระสัทธรรม”
ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้า กล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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สติลักขณะปั ญหา
ถามลักษณะสติ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สติ มีลักษณะ อย่างไร?”
พระเถระตอบว่า
“มหาราช สติ มีการตักเตือนเป็นลักษณะ อีกอย่างหนึ่งว่า
มีการเข้าไปถือไว้เป็นลักษณะ ขอถวายพระพร”
สติมีการเตือน
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะนั้น คือ
อย่างไร?”
“สติเมื่อเกิดขึ้น ก็เตือนให้รู้จักสิ่งที่เป็นกุศล อกุศล มีโทษ ไม่มี
โทษ เลว ดี ดํา ขาว ว่าเหล่านีเ้ ป็นสติปฏั ฐาน ๔ เหล่านีเ้ ป็นสัมมัปปธาน
๔ เหล่านี้เป็นอิทธิบาท ๔ เหล่านี้เป็นอินทรีย์ ๕ เหล่านี้เป็นพละ ๕
เหล่านีเ้ ป็นโพชฌงค์ ๗ เหล่านีเ้ ป็นอริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ อัน
นี้เป็นสมถะ อันนี้เป็นวิปัสสนา อันนี้เป็นวิชชา อันนี้เป็นวิมุตติ อันนี้
เป็นเจตสิกธรรม ดังนี้
ลําดับนั้น พระโยคาวจรก็เกี่ยวข้องธรรมที่ควรเกี่ยวข้อง ไม่
เกีย่ วข้องธรรมทีไ่ ม่ควรเกีย่ วข้อง คบหาธรรมทีค่ วรคบหา ไม่คบหาธรรม
ที่ไม่ควรคบหา อย่างนี้แหละ มหาบพิตร เรียกว่า สติมีการเตือน เป็น
ลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
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อุปมานายคลังของพระราชา

“มหาราช นายคลั ง ของพระราชา ย่ อ มทู ล เตื อ นพระเจ้ า
จักรพรรดิให้ทรงระลึกถึงราชสมบัติในเวลาเช้า-เย็นว่า ข้าแต่เทพเจ้า
ช้างของพระองค์มีเท่านี้ ม้ามีเท่านี้ รถมีเท่านี้ พลเดินเท้ามีเท่านี้
เงินมีเท่านี้ ทองมีเท่านี้ สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เจ้าของมีเท่านี้
ขอพระองค์จงทรงระลึกเถิด พระเจ้าข้า ดังนี้ ฉันใด
สติเมือ่ เกิดขึน้ ก็เตือนให้ระลึกถึงธรรมทีเ่ ป็นกุศล อกุศล มีโทษ
ไม่มีโทษ เลว ดี ดํา ขาว ว่า เหล่านี้ เป็นสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้เป็น
สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้เป็นอิทธิบาท ๔ เหล่านี้เป็นอินทรีย์ ๕ เหล่านี้
เป็นพละ ๕ เหล่านีเ้ ป็นโพชฌงค์ ๗ เหล่านีเ้ ป็นอริยมรรคประกอบด้วย
องค์ ๘ อันนี้เป็นสมถะ อันนี้เป็นวิปัสสนา อันนี้เป็นวิชชา อันนี้เป็น
วิมุตติ อันนี้เป็นเจตสิกธรรม ดังนี้ ลําดับนั้น พระโยคาวจรก็เกี่ยวข้อง
กับธรรมที่ควรเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง คบกับ
ธรรมที่ควรคบ ไม่คบกับธรรมที่ไม่ควรคบ อย่างนี้แหละ มหาราช
ชื่อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะ ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
สติมีการถือไว้
พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อว่า สติมีการถือเอาเป็นลักษณะนั้น คือ
อย่างไร?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช สติเมื่อเกิดขึ้น ก็ชักชวนให้ถือเอาซึ่งคติแห่งธรรม
ทั้งหลายว่า ธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ ธรรม
เหล่านี้มีอุปการะ ธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะ ลําดับนั้น พระโยคาวจรก็
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ละธรรมอันไม่มปี ระโยชน์เสีย ถือเอาธรรมทีม่ ปี ระโยชน์ ละธรรมทีไ่ ม่มี
อุปการะเสีย ถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะ อย่างนี้แหละ มหาบพิตร ชื่อ
ว่าสติมีการถือเอาเป็นลักษณะ”
“ขอนิมนต์อุปมา”
อุปมานายประตูของพระราชา

“มหาราช นายประตูของพระราชา ย่อมต้องรูจ้ กั ผูท้ ม่ี ปี ระโยชน์
และไม่มปี ระโยชน์แก่พระราชาว่า พวกนีม้ ปี ระโยชน์และไม่มปี ระโยชน์
แก่พระราชา พวกนีม้ อี ปุ การแก่พระราชา พวกนีไ้ ม่มอี ปุ การแก่พระราชา ลาํ
ดับนัน้ นายประตูกจ็ �ำ จัดพวกทีไ่ ม่มปี ระโยชน์เสีย รับให้เข้าไปเฉพาะผูท้ ่ี
มีประโยชน์ กำ�จัดพวกไม่มอี ปุ การะเสีย ให้เข้าไปแต่พวกมีอปุ การะ ฉันใด
สติเมือ่ เกิดขึน้ ก็ชกั ชวนให้ถอื เอาคติแห่งธรรมทัง้ หลาย ฉันนัน้
ว่า ธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้
มีอุปการะ ธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะ ลําดับนั้น พระโยคาวจรก็กําจัด
ธรรมอันไม่มีประโยชน์เสีย ถือเอาแต่ธรรมที่มีประโยชน์ ละธรรมอัน
ไม่มอี ปุ การะเสีย ถือเอาแต่ธรรมอันมีอปุ การะ อย่างนีแ้ หละ มหาบพิตร
ชื่อว่า สติมีการถือเอาเป็นลักษณะ
ข้ อ นี้ ส มกั บ ที่ พ ระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ว่ า "สะติ จะ โข
อะหัง ภิกขเว สัพพัตถิกัง วะทามิ. อันแปลว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย
เรากล่าวว่า สติประกอบด้วยประโยชน์ทั้งปวง" ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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สมาธิลักขณะปั ญหา
ถามลักษณะสมาธิ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สมาธิมีลักษณะ อย่างไร?”
พระเถรเจ้าถวายพระพรตอบว่า
“มหาราช สมาธิมีความเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะ กุศลธรรมทั้ง
หลาย มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงือ้ มไปใน
สมาธิ ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมา พระผู้เป็นเจ้า”
อุปมากลอนแห่งเรือนยอด

“ขอถวายพระพร กลอนแห่ ง เรื อ นยอดทั้ ง สิ้ น ย่ อ มไปรวม
อยู่ที่ยอด น้อมไปที่ยอด โน้มไปที่ยอด ไปรวมอยู่ที่ยอด เงื้อมไปอยู่
ทีย่ อด ฉันใด กุศลธรรมทัง้ หลาย ก็มสี มาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ
โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิฉันนั้น”
“นิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาพระราชา

“ขอถวายพระพร เวลาพระราชาเสด็จออกสงคราม พร้อมด้วย
จตุรงคเสนานั้น เสนาทั้งหลาย เสนาบดีทั้งสิ้น ช้าง ม้า รถ พลเดินเท้า
ทั้งหลาย ก็มีพระราชาเป็นหัวหน้า น้อมไปในพระราชา โน้มไปในพระ
ราชา เงื้อมไปในพระราชา ห้อมล้อมพระราชา ฉันใด กุศลธรรมทั้ง
หลาย ก็มีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไป
ในสมาธิ ฉันนัน้ อย่างนีแ้ หละ มหาราช ชือ่ ว่า สมาธิมคี วามเป็นหัวหน้า
เป็นลักษณะ
ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “สะมาธิง
ภิกขะเว ภาเวถะ สะมาธิโก ภิกขุ ยถาภูตัง ปชานาติ อันแปลว่า ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิ ภิกษุผู้ได้สมาธิ ย่อมรู้ตาม
ความเป็นจริง ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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ปั ญญาลักขณปั ญหา
ถามลักษณะปั ญญา

พระเจ้ามิลินท์ ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญญามีลักษณะอย่างไร”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช ปัญญามีการตัดเป็นลักษณะ ตามที่อาตมภาพได้
ถวายวิสัชนาไว้แล้ว อีกประการหนึ่งปัญญา มีการทำ�ให้สว่างเป็น
ลักษณะ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ปัญญามีการทำ�ให้สว่าง เป็นลักษณะ
อย่างไร”
“มหาราช ปั ญ ญาเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น ก็ กำ � จั ด เครื่ อ งทำ � ให้ มื ด คื อ
อวิชชา ทำ�ให้เกิดความสว่าง คือ วิชชา ทำ�ให้เกิดความแจ่มแจ้ง คือ
ญาณ ทำ�ให้อริยสัจปรากฏ
ลำ�ดับนั้น พระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ขอถวายพระพร”
“ขอพระคุณเจ้าได้โปรดอุปมา”
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อุปมาผู้สอ
่ งประทีป

“มหาราช เปรี ย บปานบุ รุ ษ ส่ อ งประที ป เข้ า ไปในเรื อ นที่ มื ด
แสงประทีปย่อมกำ�จัดความมืด ทำ�ให้เกิดแสงสว่าง ทำ�ให้รูปทั้งหลาย
ปรากฏฉันใด
ปัญญาเมื่อเกิดขึ้น ก็กำ�จัดความมืด คือ อวิชชา ทำ�ให้เกิด
แสงสว่าง คือ วิชชา ทำ�ให้เกิดความแจ่มแจ้ง คือ ญาณ ทำ�ให้อริยสัจ
ทั้งหลายปรากฏ
ลำ�ดับนั้น พระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญา อันชอบว่า อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ฉันนัน้ อย่างนีแ้ หละ มหาบพิตร ชือ่ ว่า ปัญญา มีการทำ�
ให้สว่าง เป็นลักษณะ ขอถวายพระพร”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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สติอาการปั ญหา

ถามสติเกิดแต่อาการเท่าไร

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน สติ เกิดขึ้นด้วย
อาการเท่าใด?”
พระนาคเสนตอบว่า “ขอถวายพระพร สติเกิดขึ้นด้วยอาการ
๑๗ อย่างคือ
เกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่ง ๑ 		
ด้วยทรัพย์ ๑
ด้วยวิญญาณอันยิ่ง ๑ 		
ด้วยวิญญาณเกื้อกูล ๑
ด้วยวิญญาณไม่เกื้อกูล ๑
ด้วยนิมิตที่เหมือนกัน ๑
ด้วยนิมิตที่แปลกกัน ๑		
ด้วยการรู้ยิ่งกถา ๑
ด้วยลักษณะ ๑ 		
ด้วยการระลึก ๑
ด้วยการหัดคิด ๑ 		
ด้วยการนับตามลำ�ดับ ๑
ด้วยการจำ� ๑ 			
ด้วยการภาวนา ๑
ด้วยการจดไว้ ๑ 		
ด้วยการเก็บไว้ ๑
ด้วยการเคยได้พบเห็น ๑
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้อว่า สติเกิดขึน้ ด้วยการรูย้ ง่ิ นัน้ คืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร สติเกิดขึน้ ด้วยการรูย้ ง่ิ นัน้ เช่นกับผูร้ ะลึกชาติได้
และสติ ข องพระอานนท์ อั น ฟั ง พระสู ต รครั้ ง เดี ย วจำ � ไว้ ไ ด้ แ ละ
สติของนางขุชชุตตราอุบาสิกา ฟังพระสัทธรรมเทศนาครั้งเดียวก็จำ�ได้
แล้วมาแสดงให้ผู้อื่นฟังได้ถ้วนถี่”
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“ข้อที่ว่า สติเกิดขึ้นด้วยทรัพย์นั้น คือ อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร คือคนขีห้ ลงขีล้ มื ย่อมมีอยู่ เวลาเห็นคนเหล่า
อื่นเก็บทรัพย์ของเขาไว้ก็นึงถึงทรัพย์ของตนได้ จึงเรียกว่า สติเกิดขึ้น
ด้วยทรัพย์”
“ข้อที่ว่า สติเกิดด้วยวิญญาณอันยิ่งนั้น คืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างพระราชาผูไ้ ด้รบั อภิเษกใหม่ หรือ
ผูไ้ ด้ส�ำ เร็จโสดาปัตติผลย่อมมีความรูส้ กึ ดีใจอย่างยิง่ ความดีใจนัน้ ทำ�ให้
เกิดสติ นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยวิญญาณเกื้อกูลนั้น คืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร บุคคลได้รับความสุขในที่ใด ก็ระลึกได้ว่า ตน
ได้รับความสุขในที่นั้น”
“ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยวิญญาณไม่เกื้อกูลนั้น คืออย่างไร?”
"ขอถวายพระพร บุคคลได้รับความทุกข์ในที่ใด ก็ระลึกได้ว่า
เราได้รับความทุกข์ที่นั้น"
“ข้อว่า สติเกิดด้วยนิมิตที่เหมือนกันนั้น คืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร คือบุคคลได้เห็นผู้เหมือนกันกับมารดาบิดา
พี่ชาย พี่สาว หรือ อูฐ โค ลา ของตนแล้ว ก็ระลึกถึงมารดาบิดา พี่ชาย
พี่สาว อูฐ โค ลา ของตนได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยนิมิตที่แปลกกันนั้น คืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร คือเมื่อได้รู้ได้เห็น สี กลิ่น รส สัมผัส ของ
ผู้ที่แปลกกัน หรือสิ่งที่แปลกกัน ก็ระลึกได้ถึงสิ่งนั้น บุคลลนั้นๆ เช่น
เห็นคนขาว ก็นึกได้ถึงคนดำ�เป็นตัวอย่าง
“ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งซึ่งกถานั้น คืออย่างไร?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่ผขู้ ห้ี ลงขีล้ มื เวลาทีม่ ผี อู้ น่ื ตักเตือนก็นกึ ได้”
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“ข้อว่า สติเกิดด้วยลักษณะนั้น คืออย่างไร?”
“คือเกิดขึ้นด้วยได้รู้เห็นลักษณะแห่งคนหรือสัตว์นั้นๆ เช่น ได้
เห็นโคของผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนโคของตัว ก็นึกถึงโคของตัวได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการระลึกนั้น คืออย่างไร?”
"คือคนขี้หลงขี้ลืมมีผู้เตือนให้ระลึกแล้วๆ เล่า ๆ ก็ระลึกได้"
"ข้อว่า สติเกิดด้วยการหัดคิดนั้น คืออย่างไร?"
“คือผูไ้ ด้เรียนหนังสือแล้วย่อมรูไ้ ด้วา่ อักษรตัวนีค้ วรไว้ในระหว่าง
อักษรตัวนี้ส่วนอักษรตัวนี้ควรติดกันกับอักษรตัวนี้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการนับนั้น คืออย่างไร?”
“คือธรรมดาผู้นับย่อมระลึกถึงสิ่งต่างๆ ได้มาก เพราะเมื่อนับ
ดูก็ย่อมนึกได้ถึงสิ่งนั้น ๆ”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการจำ�นั้น คืออย่างไร?”
"คือผู้จำ�ดีก็นึกได้สิ่งต่าง ๆ ได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการภาวนานั้น คืออย่างไร?”
“คือผูไ้ ด้อบรมปุพเพนิวาสานุสสติญาณย่อมระลึกชาติหนหลังได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการจดไว้นั้น คืออย่างไร?”
“คือเมื่อได้อ่านดูสิ่งที่ตนจดไว้ก็นึกได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการเก็บไว้นั้น คืออย่างไร?”
“คือได้เห็นของที่ตนเก็บไว้แล้วจึงนึกได้”
“ข้อว่า สติเกิดด้วยการเคยพบเห็นนั้น คืออย่างไง?”
“คือระลึกได้ดว้ ยได้เคยพบเห็นมาก่อนอย่างนีแ้ หละ มหาบพิตร
ชื่อว่า สติเกิดด้วยอาการ ๑๗ อย่างนี้”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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สัตตโพชฌงคปั ญหา
ถามเรื่องโพชฌงค์ ๗

“ข้าแต่พระนาคเสน โพชฌงค์ มีเท่าไร?”
“ขอถวายพระพร มี ๗ ประการ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุคลลตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์เท่าไร?”
“ขอถวายพระพร บุคคลตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์ข้อเดียว”
“คือข้อไหน พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร คือข้อ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์” (ใคร่ครวญธรรมะ)
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าอย่างนัน้ พระพุทธองค์ทรงโพชฌงค์ ๗
ไว้ทำ�ไม?”
“ขอถวายพระพร พระองค์จะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไร...
คือดาบที่บุคคลสวมไว้ในฝัก บุคลไม่ได้ชักออกจากฝัก อาจตัดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้ขาดได้หรือ?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ บุคคลปราศจาก ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ แล้วตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์ ๖ ไม่ได้”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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อธิบาย
โพชฌงค์ คือองค์เป็นเครื่องตรัสรู้มี ๗ ประการ ดังนี้
๑. สติ ระลึกนึกไว้เสมอ
๒. ธัมมวิจยะ ใคร่ครวญธรรมะที่เราจะปฎิบัติ
๓. วิริยะ มีความเพียรต่อสู้กับอุปสรรค
๔. ปีติ สร้างความอิ่มเอิบใจให้ปรากฎกับจิต
๕. ปัสสัทธิ ความสงบ คือสงบจากนิวรณ์ หรือสงบจากกิเลส
๖. สมาธิ มีความตั้งใจมั่น
๗. อุเบกขา ทรงอารมณ์เดียวเข้าไว้ไม่ยอมรับทราบอารมณ์อนื่
เข้ามาสนใจ
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บุญกุศลเปรียบเหมือนเรือ
เพราะธรรมดาเรือของพวกพ่อค้า
มีภาระหนั กหาประมาณมิได้

บรรทุกของหนั กเกินไปก็จมลงในน้ำ� ฉั นใด
คนทำ�บาปทีละน้ อยๆ จนบาปมากขึ้น
ก็จมลงไปในนรกได้ ฉั นนั้ น
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ไขข้อข้องใจในเรื่อง

ผล

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

97

ธัมมสันตติปัญหา
ถามความสืบต่อแห่งธรรม

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามปัญหาต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ผูใ้ ดเกิดก็เป็นผูน้ น้ั หรือว่ากลายเป็นผูอ้ น่ื ?”
พระเถระถวายพระพรตอบว่า
“ไม่ใช่ผู้นั้น และไม่ใช่ผู้อื่น"
“โยมยังสงสัยขอนิมนต์อุปมาก่อน"
“ขอถวายพระพร มหาบพิ ต รเข้ า พระทั ย ว่ า อย่ า งไร คื อ
มหาบพิตรเข้าพระทัยว่า เมื่อมหาบพิตรยังเป็นเด็กอ่อน ยังนอนหงาย
อยู่ที่พระอู่นั้น บัดนี้มหาบพิตรเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือเด็กอ่อนนั้น อย่าง
นั้นหรือ?”
“ไม่ใช่ พระผูเ้ ป็นเจ้า คือเด็กอ่อนนัน้ เป็นผูห้ นึง่ ต่างหาก มาบัดนี้
โยมซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอีกผู้หนึ่งต่างหาก”
“มหาราช เมื่อเป็นอย่างนั้น มารดาก็จักนับว่าไม่มี บิดาก็จัก
นับว่าไม่มี อาจารย์ก็จักนับว่าไม่มี ผู้มีศีลก็จักนับว่าไม่มี ผู้มีศิลปะก็จัก
นับว่าไม่มี ผู้มีปัญญาก็จักนับว่าไม่มี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่ามารดา
ของผู้ยังเป็นกลละอยู่ เป็นผู้หนึ่งต่างหาก
มารดาของผูเ้ ป็น อัพพุทะ คือผูก้ ลายจากกลละ อันได้แก่กลาย
จากน้�ำ ใสๆ เล็กๆ มาเป็นน้ำ�คล้ายกับน้ำ�ล้างเนื้อ ก็ผู้หนึ่งต่างหาก
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เมื่อผู้นั้นกลายเป็นก้อนเนื้อ มารดาก็ผู้หนึ่งต่างหาก
เมื่อผู้นั้นกลายเป็นแท่งเนื้อ มารดาก็เป็นอีกผู้หนึ่ง
เมื่อผู้นั้นยังเล็กอยู่ มารดาก็เป็นผู้หนึ่งอีกต่างหาก
เมื่อผู้นั้นโตขึ้น มารดาก็เป็นอีกผู้หนึ่งต่างหาก อย่างนั้นหรือ
ผู้ศึกษาศิลปะ ก็เป็นผู้หนึ่งต่างหาก ผู้สำ�เร็จการศึกษาแล้ว ก็เป็นผู้หนึ่ง
ต่างหาก ผูท้ �ำ บาปกรรมก็เป็นผูห้ นึง่ ต่างหาก ผูม้ มี อื ด้วนเท้าด้วนก็เป็น
ผู้หนึ่งต่างหาก อย่างนั้นหรือ?
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า ในเมื่อโยมกล่าวอย่างนี้ ส่วน
พระผู้เป็นเจ้าจะกล่าวว่าอย่างไร?”
“ขอถวายพระพร เมื่อก่อนอาตมายังเป็นเด็กอ่อนอยู่ บัดนี้
ได้เจริญเติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ อวัยวะทัง้ ปวงนัน้ รวมเข้าเป็นอันเดียวกัน
เพราะอาศัยกายอันนี้แหละ”
“ขอได้โปรดอุปมาด้วย”
“มหาราช เปรียบเสมือนว่า บุรุษคนหนึ่งจุดประทีปไว้ ประทีป
นั้นจะสว่างอยู่ตลอดคือหรือไม่?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ประทีปนั้นต้องสว่างอยู่ตลอดคืน”
“มหาราช เปลวประทีปในยามต้น ก็คือเปลวประทีปในยาม
กลางอย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“เปลวประทีปในยามกลาง ก็คอื เปลวประทีปในยามปลายอย่าง
นั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“มหาราช เปลวประทีปในยามต้น ก็เป็นอย่างหนึง่ เปลวประทีป
ในยามกลาง ก็เป็นอย่างหนึ่ง เปลวประทีปในยามปลาย ก็เป็นอย่าง
หนึ่ง อย่างนั้นหรือ?”
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“ไม่ใช่อย่างนัน้ ผูเ้ ป็นเจ้า คือเปลวประทีปนัน้ ได้สว่างอยูต่ ลอด
คืน ก็เพราะอาศัยประทีปดวงเดียวกันนั้นแหละ”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ธรรมสันตติ ความสืบต่อ
แห่งธรรม ย่อมสืบต่อกัน เมื่อสิ่งหนึ่งเกิด สิ่งหนึ่งดับ ย่อมติดต่อกันไม่
ก่อนไม่หลังเพราะฉะนัน้ จะว่าผูน้ นั้ ก็ไม่ใช่ จะว่าผูอ้ นื่ ก็ไม่ใช่ ย่อมถึงซึง่
การจัดเข้าในวิญญาณดวงหลัง ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
“มหาราช ในเวลาทีค่ นทัง้ หลายรีดนม นมสดก็กลายเป็นนมส้ม
เปลีย่ นจากนมส้ม ก็กลายเป็นนมข้น เมือ่ เปลีย่ นจากนมข้น ก็กลายเป็น
เปรียง ผูใ้ ดกล่าวว่า นมสดนัน้ แหละคือนมส้ม นมส้มนัน้ แหละคือนมข้น
นมข้นนัน้ แหละคือเปรียง จะว่าผูน้ น้ั กล่าวถูกต้องดีหรืออย่างไร?”
“ไม่ถกู พระผูเ้ ป็นเจ้า คือเปรียงนัน้ ก็อาศัยนมสดเดิมนัน้ แหละ”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ธรรมสันตติ คือความสืบต่อ
แห่งธรรม ก็ย่อมสืบต่อกันไป อย่างหนึ่งเกิด อย่างหนึ่งดับ สืบต่อกัน
ไปไม่ก่อนไม่หลัง เพราะฉะนั้น จะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่ จะว่าผู้อ่ืนก็ไม่ใช่
ว่าได้แต่เพียงว่า ถึงซึ่งการสงเคราะห์เข้าในวิญญาณดวงหลังเท่านั้น
ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขนี้สมควรแล้ว”
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สุขเวทนาปั ญหา
ถามเรื่องสุขเวทนา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน สุ ข เวทนา เป็ น กุ ศ ล หรื อ อกุ ศ ล หรื อ
อัพยากฤต?”
พระเถรเจ้าถวายพระพรตอบว่า
“ขอถวายพระพร เป็นกุศลก็มี อกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นกุศลก็ไม่เป็นทุกข์ ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่
เป็นกุศล คํากล่าวว่า สุขเป็นทั้งกุศล เป็นทุกข์ ก็ไม่ควร”
อุปมาก้อนเหล็กแดงและหิมะ

“ขอถวายพระพร มหาบพิ ต รจะทรงเข้ า พระทั ย ความข้ อ นี้
อย่างไร คือ ถ้ามีก้อนเหล็กแดงวางอยู่ที่มือข้างหนึ่งของบุรุษคนหนึ่ง
มีกอ้ นหิมะเย็นวางอยูท่ มี่ อื อีกข้างหนึง่ มือทัง้ สองข้างจะถูกเผาเหมือน
กันหรือ มหาราช?”
“ถูกเผาเหมือนกัน พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น มือทั้งสองข้างนั้น จะร้อนเหมือนกันหรือ?”
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“ไม่ร้อนเหมือนกัน พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนั้น มือทั้งสองข้างนั้น จะเย็นเหมือนกันหรือ?”
“ไม่เย็นเหมือนกัน พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงทราบว่ามหาบพิตรถูกกล่าว
ข่มขี่แล้ว คือ ถ้าก้อนเหล็กแดง อันร้อนเป็นของเผา ก็จะต้องเผามือ
ทั้งสองข้าง แต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อน เพราะฉะนั้น ถ้อยคําของ
มหาบพิตรจึงใช้ไม่ได้ ถ้าของที่เย็นเป็นของเผา มือทั้งสองข้างก็จะ
ต้องถูกเผา แต่มือทั้งสองข้างไม่เย็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น คําของ
มหาบพิตรจึงใช้ไม่ได้”
“ขอถวายพระพร เหตุไรจึงว่า มือทั้งสองข้างถูกเผา แต่มือทั้ง
สองข้างนั้นไม่ร้อนเหมือนกัน ไม่เย็นเหมือนกัน ข้างหนึ่งร้อนอีกข้าง
หนึ่งเย็น เพราะฉะนั้น คําที่มหาบพิตรตรัสว่ามือทั้งสองข้างถูกเผานั้น
จึงใช้ไม่ได้”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า โยมไม่อาจโต้ตอบ กับพระผูเ้ ป็นเจ้าได้แล้ว
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขไปเถิด”
ลําดับนัน้ พระเถระจึงทาํ ให้พระเจ้ามิลนิ ท์ทรงเข้าพระทัยได้ดว้ ย
คาถาอันประกอบด้วยอภิธรรมว่า
“มหาราช โสมนัสอันอาศัยการครองเรือนมีอยู่ ๖ อาศัยการ
ถือบวชมีอยู่ ๖ โทมนัสอันอาศัยการครองเรือนมีอยู่ ๖ อาศัยการ
ถือบวชมีอยู่ ๖ อุเบกขาอันอาศัยการครองเรือนมีอยู่ ๖ อาศัยการ
ถือบวชมีอยู่ ๖ แยกเป็นเวทนาที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน อย่าง
ละ ๓๖ รวมเข้าด้วยกัน ก็เป็นเวทนา ๑๐๘ ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้ว”
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นามรู ปปฏิสนธิคหณปั ญหา
ถามการถือปฏิสนธิแห่งนามรู ป

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน อะไรปฏิสนธิ คือ ถือกําเนิด?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“มหาราช นามรูป ถือปฏิสนธิ”
“นามรูปนี้หรือ ถือปฏิสนธิ?”
“มหาราชะ นามรูปนี้ไม่ได้ถือปฏิสนธิ แต่ว่าบุคคลทํากรรมดี
หรือชั่วด้วยนามรูปนี้ นามรูปอื่นก็ถือปฏิสนธิด้วยกรรมนั้น”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้านามรูปนีไ้ ม่ได้ถอื ปฏิสนธิ ผูน้ นั้ ก็จกั พ้น
บาปกรรมทั้งหลายไม่ใช่หรือ?”
“ขอถวายพระพร ถ้ า ผู้ นั้ น ไม่ ป ฏิ ส นธิ ก็ พ้ น จากบาปกรรม
ทั้งหลาย แต่ถ้ายังปฏิสนธิอยู่ก็หาพ้นไม่”
“ขอนิมนต์ได้โปรดอุปมาด้วย”

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

103

อุปมาด้วยผลมะม่วง

“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่ง ไปขโมยผลมะม่วง
ของเขามา แต่เจ้าของมะม่วงนัน้ จับได้ จึงนาํ ไปถวายพระราชา กราบทูล
ว่า บุรุษผู้นี้ขโมยมะม่วงของข้าพระองค์
บุรุษนั้นจะต้องกราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพ ข้าพระองค์มิได้
ขโมยมะม่วงของบุรุษนี้ มะม่วงที่บุรุษนี้ปลูกไว้เป็นมะม่วงอื่น ส่วน
มะม่วงที่ข้าพระองค์นําไปนั้น เป็นมะม่วงอื่นอีกต่างหาก ข้าพระองค์
ไม่ควรได้รับโทษ ดังนี้
อาตมภาพจึงขอถามมหาบพิตรว่า บุรุษผู้นั้นควรจะได้รับโทษ
หรืออย่างไร?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุรุษนั้นควรได้รับโทษ”
“เพราะอะไรล่ะ มหาบพิตร?”
“เพราะว่า ถึงบุรุษนั้นจะกล่าวหมายเอามะม่วงลูกก่อนก็ตาม
แต่ก็ควรได้รับโทษด้วยมะม่วงลูกหลัง ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร
คือ บุคคลทํากรรมดีหรือชั่ว อันใดไว้ด้วยนามรูปนี้ แล้วนามรูปอื่นก็
ถือปฏิสนธิสืบต่อกัน ด้วยกรรมนั้น เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่พ้นไปจาก
บาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
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อุปมาด้วยไฟไหม้

“ขอถวายพระพร มีบุรุษคนใดคนหนึ่ง ก่อไฟไว้ในฤดูหนาว
ไม่ได้ดับไฟ ได้ไปที่อื่นเสีย ไฟนั้นได้ไหม้นาของบุรุษคนใดคนหนึ่ง
เจ้าของก็จับบุรุษนั้นไปถวายพระราชา กราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพ
บุรุษนี้เผานาของข้าพระองค์
บุรษุ นัน้ จะต้องตอบว่า ข้าพระองค์ไม่ได้เผานาของผูน้ ้ี ด้วยไฟ
ที่ ข้ า พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ดั บ ไฟที่ ไ หม้ น าของผู้ นี้ ก็ เ ป็ น ไฟอื่ น ต่ า งหาก
ข้าพระองค์ไม่มีโทษ ดังนี้ อาตมภาพขอถามมหาบพิตรว่า บุรุษนั้น
จะมีโทษหรือไม่?”
“ต้องมีโทษซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุว่า ถึงบุรุษนั้นจะหมายเอาไฟก่อนก็ตาม แต่ก็ควร
ได้รับโทษด้วยไฟหลัง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ บุคคลทํากรรมดีหรือชั่ว
อั น ใดไว้ ด้ ว ยนามรู ป นี้ แล้ ว นามรู ป อื่ น ก็ ถื อ ปฏิ ส นธิ ด้ ว ยกรรมนั้ น
เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาด้วยประทีป

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่ง ถือเอาประทีป
เข้าไปทีเ่ รือนโรงแล้วกินข้าว ประทีปก็ลกุ ลามไปไหม้หญ้า หญ้าก็ลกุ ลาม
ไปไหม้เรือน เรือนก็ลกุ ลามไปไหม้หมูบ่ า้ น ชาวบ้านจึงพากันจับบุรษุ นัน้
แล้วถามว่า เหตุไฉนเจ้าจึงเผาบ้าน บุรษุ นัน้ จึงตอบว่า เรานัง่ กินข้าวอยู่
ด้วยประทีปอื่นต่างหาก ไฟที่ไหม้บ้านนั้นเป็นไฟอื่นอีกต่างหาก
เมื่อโต้เถียงกันอย่างนี้ เขาพากันมาเฝ้ามหาบพิตร กราบทูลว่า
มหาราชเจ้าจะรักษาประโยชน์ของใครไว้ พระเจ้าข้า มหาบพิตร จะตรัส
ตอบว่าอย่างไร?”
“โยมจะตอบว่า จะรักษาประโยชน์ของชาวบ้านไว้”
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“เพราะว่า ถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริง แต่ว่าไฟนั้นเกิด
มาจากประทีปดวงก่อน นั่นเอง”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือ ถึงนามรูปอันมีในทีส่ ดุ แห่ง
มรณะเป็นนามรูปอื่น ส่วนนามรูปที่ถือปฏิสนธิเป็นนามรูปอื่นก็ตาม
แต่ว่านามรูปนั้นเกิดจากนามรูปเดิม เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่พ้นจาก
บาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาเรื่องหมั้นเด็กหญิง

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า มีบุรุษคนใดคนหนึ่ง หมั้น
เด็กหญิงที่ยังเล็ก ๆ เอาไว้ ให้ของหมั้นแล้วกลับไป ต่อมาภายหลัง
เด็กหญิงคนนัน้ ก็เติบโตขึน้ มีบรุ ษุ อีกคนหนึง่ มาให้ของหมัน้ แล้วแต่งงาน
บุรษุ ทีห่ มัน้ ไว้กอ่ นจึงมาต่อว่าบุรษุ นัน้ ว่า เหตุไรเจ้าจึงนาํ ภรรยาของเราไป
บุรษุ นัน้ ก็ตอบว่า เราไม่ได้นาํ ภรรยาของเจ้าไป เด็กหญิงเล็ก ๆ
คนนั้นที่เจ้าขอไว้แล้วให้ของหมั้นไว้นั้น เป็นคนหนึ่งต่างหาก เด็กหญิง
ที่เติบโตแล้ว ที่เราสู่ขอแล้วนี้ เป็นคนหนึ่งอีกต่างหาก
เมือ่ บุรษุ ทัง้ สองนัน้ โต้เถียงกันมาเฝ้ามหาบพิตร พระองค์จะทรง
วินิจฉัยให้หญิงนั้น แก่ใคร?”
“ให้แก่บุรุษคนก่อนนะซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุใด มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุวา่ ถึงบุรษุ นัน้ จะกล่าวอย่างนัน้ ก็จริง แต่เด็กสาวคน
นั้นก็เติบโตต่อมาจากเด็กหญิงเล็ก ๆ นั้นเอง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ถึงนามรูปอันมีต่อไปจน
กระทัง่ ตายเป็นนามรูปอืน่ ส่วนนามรูปทีถ่ อื กาํ เนิดเป็นนามรูปอืน่ ก็ตาม
แต่นามรูปนัน้ ก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ เขาจึงไม่พน้
จากบาปกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีก”
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อุปมาด้วยนมสด

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่ง ไปซื้อนม
สดจากมือนายโคบาล แล้วฝากนายโคบาลนั้นไว้ ด้วยคิดว่า พรุ่งนี้เช้า
จึงจะมารับเอาไป ต่อมานมสดนั้น ก็กลายเป็นนมส้ม
เมื่อบุรุษนั้นมาก็บอกนายโคบาลว่า จงให้หม้อนมสดนั้นแก่เรา
นายโคบาลนั้นก็ส่งหม้อนมส้มให้ ฝ่ายผู้ซื้อก็กล่าวว่า เราไม่ได้ซื้อนม
ส้มจากเจ้า เจ้าจงให้นมสดแก่เรา นายโคบาลก็ตอบว่า นมสดนัน้ แหละ
กลายเป็นนมส้ม
ลําดับนั้น คนทั้งสองได้โต้เถียงกันไม่ตกลง จึงพากันมาเฝ้า
มหาบพิตร พระองค์จะทรงวินิจฉัยให้คนไหนชนะ?”
“โยมต้องวินิจฉัยให้นายโคบาลชนะ”
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“เพราะถึงบุรษุ นัน้ กล่าวอย่างนัน้ ก็จริง แต่นมส้มนัน้ ก็เกิดมาจาก
นมสดนั่นเอง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ถึงนามรูปที่มีต่อมาจนกระทั่ง
เวลาตาย เป็นนามรูปอืน่ ส่วนนามรูปทีถ่ อื กําเนิดเป็นนามรูปอืน่ ก็ตาม
แต่ก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจาก
บาปกรรม”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”

108

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นามรู ปปั ญหา
ถามเรื่องนามรู ป

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน คําว่า นามรูป ที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้
แล้วนั้นอะไรเป็นนามรูป?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“รูปใดเป็นรูปหยาบ รูปนั้นแหละเป็น “รูป” ส่วนสิ่งใดเป็นของ
ละเอียด คือ จิตและเจตสิก สิ่งนั้นเรียกว่า “นาม”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดจึงถือกําเนิดแต่นาม ส่วนรูปไม่ถือ
กําเนิดล่ะ?”
“ขอถวายพระพร สิง่ เหล่านัน้ อาศัยกันและกัน ย่อมเกิดด้วยกัน”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร ถ้าแม่ไก่ไม่มีกลละ (น้ำ�ใส ๆ เล็ก ๆ) ไข่ก็ไม่มี
กลละไก่กับไข่ ทั้งสองนี้ต้องอาศัยกัน เกิดร่วมกันไป ฉันใด ข้อนี้ก็ฉัน
นัน้ แหละมหาบพิตร คือถ้านามไม่มี รูปก็ตอ้ งไม่มี นามกับรูป ทัง้ สองนี้
อาศัยกัน เกิดด้วยกัน “นาม” กับ “รูป” ทัง้ สองนี้ มีมานานนักหนาแล้ว”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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อัทธานปั ญหา

ถามมูลเหตุแห่งกาลทั้ง ๓

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน อะไรเป็นมูลแห่งกาลนาน อันเป็นอดีต
อนาคต ปัจจุบัน”
พระเถระตอบว่า
“ขอถวายพระพร อวิชชา เป็นมูลแห่งกาลนาน อันเป็นอดีต
อนาคต ปัจจุบัน เพราะว่า
อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิด สังขาร
สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิด นามรูป
นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิด สฬายตนะ
สฬายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทาน
อุปาทาน เป็นปัจจัยให้เกิด ภพ
ภพ เป็นปัจจัยให้เกิด ชาติ
ชาติ เป็นปัจจัยให้เกิด ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
เป็นอันว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่าง
นี้ ปุริมโกฏิ คือที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลนานย่อมไม่ปรากฏ”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้ว”
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ปุริมโกฏิปัญหา
้
ถามที่สุดเบืองต้
นแห่งสงสาร

“คำ�ที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า ปุริมโกฏิไม่ปรากฎนั้น” โยมยัง
สงสัยอยู่ อะไรเป็นปุรมิ โกฏิ กาลนานอันเป็นอดีตนัน้ หรือเป็นปุรมิ โกฏิ”
“มหาราช ปุริมโกฏินั้นแหละ เป็นกาลนานอันเป็นอดีต”
“ข้าแต่พระนาคเสน เพราะเหตุไร ปุริมโกฏิจึงไม่ปรากฎ”
“ขอถวายพระพร ปุริมโกฏิบางอย่างก็ปรากฎ บางอย่างก็ไม่
ปรากฎ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อย่างไหนปรากฎ อย่างไหนไม่ปรากฎ”
“ขอถวายพระพร สิง่ ทัง้ ปวงทีไ่ ม่เคยมีเบือ้ งต้นปรากฎเลย ตัง้ แต่
ไหนแต่ไรมา อันนี้แหละเรียกว่า ปุริมโกฏิ คือที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ
อีกประการหนึ่ง สิ่งที่ไม่เคยมีมามีขึ้น มีขึ้นแล้วกลับหายไป
อันนี้แหละเรียกว่า ปุริมโกฏิ คือที่สุดเบื้องต้นปรากฏ”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน ข้ อ ที่ ว่ า ที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น ไม่ ป รากฏนั้ น
จะเปรียบเหมือนด้วยสิ่งใด ขอนิมนต์อุปมา”
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อุปมาด้วยพืช

“ขอถวายพระพร พืชเล็ก ๆ ทีอ่ าศัยแผ่นดินแล้วเกิดมีใบ มีดอก
มีผล ถึงซึง่ ความเจริญงอกงามไพบูลย์ไปตามลำ�ดับ ผลก็เกิดจากพืชนัน้
ลำ�ดับนั้น ต้นของพืชนั้นก็มีใบ ดอก ผล ถึงซึ่งความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ไปตามลำ�ดับ ทีส่ ดุ แห่งการสืบต่อแห่งพืชนีม้ อี ยูห่ รือไม่”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลนานไม่ปรากฏ”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาด้วยแม่ไก่

“มหาราชะ ไข่ออกจากแม่ไก่ แม่ไก่ออกมาจากไข่ ไข่ก็ออกมา
จากไก่อีก ที่สุดแห่งการสืบต่อแห่งไก่นี้มีอยู่หรือไม่”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลนานไม่
ปรากฏ”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาด้วยกงรถ

พระนาคเสนจึงขีดเป็นกงรถลงทีพ่ น้ื ดิน แล้วถามพระเจ้ามิลนิ ท์วา่
ที่สุดแห่งกงรถนี้มีอยู่หรือไม่”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ว่า
“กงจักรเหล่านี้ได้แก่ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน”
ขอถวายพระพร จักขุวิญญาณ ย่อมเกิดเพราะอาศัย จักขุ กับ
รูป เมื่อสิ่งทั้ง ๓ นั้นรวมกันเป็น ผัสสะ
ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิด เวทนา
เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหา
ตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทาน
อุปาทาน เป็นปัจจัยให้เกิด กรรม
จักขุ ก็เกิดจาก กรรม อีก ทีส่ ดุ แห่งการสืบต่ออันนีม้ อี ยูห่ รือไม่”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเสียงกับหู จมูก
กับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ มโนกับธรรมะ เมื่อสิ่งทั้ง ๓
รวมกั น เข้ า ก็ เ ป็ น ผั ส สะ แล้ ว ทำ � ให้ เ กิ ด เวทนา ตั ณ หา อุ ป าทาน
กรรม แล้ว โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เกิดจากกรรมนั้นอีก ที่สุด
แห่งการสืบต่อนี้มีอยู่หรือไม่”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือที่สุดของเบื้องต้นย่อมไม่
ปรากฏ ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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โกฏิปุริมปั ญหา
้
ถามความปรากฏแห่งที่สุดเบืองต้
น

“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่า ที่สุดเบื้อง
ต้นบางอย่างปรากฏ บางอย่างไม่ปรากฏ จึงขอถามว่า อย่างไหนปรากฎ
อย่างไหนไม่ปรากฏ”
“ขอถวายพระพร สิง่ ทัง้ ปวงทีไ่ ม่เคยมีเบือ้ งต้นปรากฏมาก่อนนัน้
นั้นแหละ เรียกว่า ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ
สิ่งใดไม่เคยมีแต่มีขึ้น ครั้นมีขึ้นแล้วก็หายไป อันนี้แหละ เรียก
ว่า ที่สุดเบื้องต้นปรากฏ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า สิ่งใดไม่เคยมีมา มีขึ้น มีขึ้นแล้วหาย
ไป ที่สุดเบื้องต้นอันขาดไปเป็น ๒ ฝ่าย ก็ได้ความแล้วไม่ใช่หรือ”
“ขอถวายพระพร ถ้าที่สุดเบื้องต้นตัดออกไปเป็น ๒ ฝ่ายแล้ว
ก็ได้ความ”
“พระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าได้เป็น ๒ ฝ่ายหรือไม่”
“ขอถวายพระพร อาจให้เข้าพระทัยได้”
“โยมไม่ได้ถามข้อนี้ พระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าใจได้โดยที่สุด
หรือไม่”
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“อาจ ขอถวายพระพร”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
พระเถระก็ได้ยกเอาต้นไม้ขึ้นอุปมา ดังที่ว่ามาแล้วนั้น พระเจ้า
มิลินท์จึงตรัสว่า
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ดีแล้ว”
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สังขารชายนปั ญหา
ถามถึงความเกิดขึ้นแห่งสังขาร

“ข้าแต่พระนาคเสน สังขารบางอย่างเกิดขึ้นมีอยู่หรือ”
“ขอถวายพระพร มีอยู่”
“ได้แก่สังขารเหล่าไหน”
“มหาราช เมื่อ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน มีอยู่ จักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ ก็มีอยู่
เวทนาอันเกิดเพราะจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหา
สัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส ก็มีอยู่
เมือ่ มีเวทนา ก็มตี ณ
ั หา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาสขึ้น เป็นอันว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นั้นมีขึ้นอย่างนี้
เมือ่ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ไม่มี วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖
เวทนา ๖ นั้นก็ไม่มี
เมื่อไม่มีเวทนา ก็ไม่มีตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
โสกปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่า ความดับไปแห่งกอง
ทุกข์ทั้งสิ้นมีขึ้นอย่างนี้ ขอถวายพระพร”
“พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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ภวันตสังขารชายนปั ญหา
ถามถึงความมีข้นแห่
ึ
งสังขารที่ไม่มี

“ข้าแต่พระนาคเสน สังขารบางอย่างไม่มี แต่มขี น้ึ มีบา้ งหรือไม่”
“ขอถวายพระพร ไม่มี สังขารที่มีอยู่เท่านั้นมีข้ึน เช่นพระราช
มณเฑียรที่มหาบพิตรประทับนั่งอยู่นี้ เมื่อก่อนไม่มี แต่มีขึ้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ในข้อนี้ได้ความว่า สังขารทุกอย่างที่ไม่มี
แต่มีขึ้นไม่มี มีขึ้นเฉพาะที่มีอยู่เท่านั้น”
อุปมาพระราชมณเฑียร

“ขอถวายพระพร ไม้ท่ีนำ�มาทำ�พระราชมณเฑียรนี้ ได้เกิด
อยู่แล้วในป่า ดินเหนียวนี้ได้มีที่แผ่นดิน แต่มามีขึ้นในที่นี้ด้วยความ
พยายามของสตรีและบุรุษทั้งหลาย
เป็นอันว่า พระราชมณเฑียรนี้มีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ฉันใด
สังขารบางอย่างนี้ที่ไม่มีแล้วมีขึ้นไม่มี มีขึ้นเฉพาะสังขารที่มีอยู่เท่านั้น
ฉันนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาอีก”
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อุปมาด้วยต้นไม้

“ขอถวายพระพร พืชเล็กๆ เกิดอยู่ในแผ่นดิน พืชเหล่านั้น
ย่อมมีใบ ดอก ผล ตามลำ�ดับ พืชที่เกิดเป็นลำ�ต้นเหล่านั้นไม่มีอยู่ แต่
มีขึ้นหามิได้”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า เป็นอันว่าต้นไม้เหล่านัน้ เป็นของมีอยูแ่ ล้ว
จึงมีขึ้นได้อย่างนั้นนะ”
“ขอถวายพระพร อย่างนัน้ แหละ คือ สังขารบางอย่างทีไ่ ม่เคยมี
แต่มีขึ้นเป็นอันไม่มี มีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้น”
อุปมาด้วยช่างหม้อ

“ขอถวายพระพร ช่างหม้อขุดเอาดินจากแผ่นดิน แล้วมาทำ�
เป็นภาชนะต่าง ๆ ขึ้น ภาชนะเหล่านั้นยังไม่เคยมี แต่มีขึ้น จึงว่ามีเป็น
เฉพาะของทีม่ อี ยูเ่ ท่านัน้ ฉันใด สังขารบางอย่างทีไ่ ม่มี แต่มขี นึ้ เป็นอัน
ไม่มี มีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้น ฉันนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
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อุปมาด้วยพิณ

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่าเมื่อก่อนใบพิณไม่มี หนังขึ้น
พิณก็ไม่มี รางพิณก็ไม่มี คันพิณก็ไม่มี ลูกบิดก็ไม่มี สายพิณก็ไม่มี นม
พิณก็ไม่มี ความพยายามอันเกิดจากกระทำ�ของบุรุษก็ไม่มี แต่มีเสียง
ขึ้นอย่างนั้นหรือ”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เพราะใบพิณมี หนังขึน้ พิณก็มี รางพิณก็มี คัน
พิณก็มี ทีร่ องพิณก็มี สายพิณก็มี นมพิณก็มี ความพยายามอันเกิดจาก
การกระทำ�ของบุรุษก็มี จึงมีเสียงขึ้นอย่างนั้นหรือ”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้ อ นี้ ก็ ฉั น นั้ น แหละ มหาบพิ ต ร คื อ สั ง ขารบางอย่ า งไม่ มี
แต่มีขึ้นเป็นอันไม่มี มีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้น”
“ขอนิมนต์อุปมายิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาด้วยไฟ

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่าแม่ไม้สไี ฟไม่มี ลูกไม้สไี ฟก็ไม่มี
เชือกที่ผูกไม้สีไฟก็ไม่มี ไม้ที่จะหนุนขึ้นไว้ก็ไม่มี ปุ๋ยหรือฝอยในแม่ไม้
สีไฟก็ไม่มี ความพยายามอันเกิดจากการกระทำ�ของบุรษุ ก็ไม่มี แต่มไี ฟ
ขึ้นอย่างนั้นหรือ”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร เพราะเหตุทแี่ ม่ไม้สไี ฟก็มี ลูกไม้สไี ฟก็มี เชือก
รัดแม่ไม้สีไฟก็มี ไม้สำ�หรับหนุนแม่ไม้สีไฟให้สูงขึ้นก็มี ปุ๋ยหรือฝอยใน
แม่ไม้สไี ฟก็มี ความพยายามอันเกิดจากการกระทำ�ของบุรษุ ก็มี ไฟนัน้
จึงมีขึ้นได้อย่างนั้นหรือ”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือสังขารบางอย่างไม่มี แต่มีขึ้นเป็นอัน
ไม่มี มีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่แล้วเท่านั้น”
“ขอให้อุปมายิ่งขึ้นไปกว่านี้”
อุปมาด้วยแก้วมณี

“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนแก้วมณีไม่มี แสงแดดก็ไม่มี
ขี้โคแห้งก็ไม่มี แต่ไฟเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือ”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ก็เหตุที่แก้วมณีก็มีแสงแดดก็มี ขี้โคแห้งก็มี
ไฟจึงมีขึ้นอย่างนั้นหรือ”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือสังขารบางอย่างที่ไม่เคยมี
แต่มีขึ้นย่อมไม่มี มีขึ้นแต่เฉพาะที่มีอยู่แล้วเท่านั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งไปกว่านี้อีก”
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อุปมาด้วยกระจกเงา

“ขอถวายพระพร เปรียบเช่นกับกระจกเงาไม่มี แสงสว่างก็ไม่มี
หน้าคนทีจ่ ะส่องก็ไม่มี แต่มหี น้าคนเกิดขึน้ ทีก่ ระจกเงานัน้ อย่านัน้ หรือ”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุทกี่ ระจกเงาก็มอี ยู่ แสงสว่างก็มอี ยู่
หน้าคนที่ส่องกระจกนั้นก็มีอยู่ เงาหน้าคนจึงปรากฏที่กระจกอย่างนั้น
หรือ”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือ สังขารบางอย่างทีย่ งั ไม่เคย
มี แต่มขี นึ้ ย่อมไม่มี มีขนึ้ เฉพาะทีเ่ คยมีอยูแ่ ล้วเท่านัน้ ขอถวายพระพร”
“ผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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กัมมนานากรณปั ญหา

ถามเหตุตา
่ ง ๆ กันแห่งกรรม

พระเจ้ามิลนิ ท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน เพราะเหตุใด มนุษย์ทง้ั หลายจึงไม่เสมอกัน คือ
มนุษย์ทง้ั หลายมีอายุนอ้ ยก็มี มีอายุยนื ยาวก็มี อาพาธมากก็มี อาพาธ
น้อยก็มี ผิวพรรณวรรณะไม่ดกี ม็ ี ผิวพรรณวรรณะดีกม็ ี มีศกั ดิน์ อ้ ยก็มี มี
ศักดิม์ ากก็มี มีโภคทรัพย์นอ้ ยก็มี มีโภคทรัพย์มากก็มี มีตระกูลต่�ำ ก็มี มี
ตระกูลสูงก็มี ไม่มปี ญ
ั ญาก็มี มีปญ
ั ญาก็ม?ี ”
พระเถระจึงย้อนถามว่า
“ขอถวายพระพร เหตุใดต้นไม้ทง้ั หลายจึงไม่เสมอกันสิน้ ต้นทีม่ ี
รสเปรีย้ วก็มี มีรสขมก็มี มีรสเผ็ดก็มี มีรสฝาดก็มี มีรสหวานก็ม?ี ”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า โยมเข้าใจว่า เป็นเพราะความต่างกันแห่งพืช”
“ขอถวายพระพร ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือมนุษย์ท้ังหลายไม่
เสมอกันหมด เพราะกรรมต่างกัน ข้อนีส้ มด้วยพระพุทธฏีกาของสมเด็จ
พระบรมศาสดาตรัสไว้วา่ “สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมต่างกัน เป็นผูร้ บั ผลของ
กรรม มีกรรมทำ�ให้เกิด มีกรรมเป็นพวกพ้อง มีกรรมเป็นทีอ่ าศัยกรรม
ย่อมจำ�แนกสัตว์ทง้ั หลายให้เลวดีตา่ งกัน ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“พระผูเ้ ป็นเจ้าแก้ถกู ต้องดีแล้ว”
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ปั ญจายตนกัมมนิพพัตตปั ญหา
ถามการเกิดแห่งอายตนะ ๕

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน อายตนะ ๕ ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ) เกิด
ด้วยกรรมต่างๆ กัน หรือเกิดด้วยกรรมอย่างเดียวกัน”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร อายตนะ ๕ นัน้ เกิด ด้วยกรรมต่างๆ กัน ทีเ่ กิด
ด้วยกรรมอันเดียวกันไม่มี ”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร พืชต่างๆ ๕ ชนิด ที่บุคคลหว่านลงไปในนา
แห่งเดียวกัน ผลแห่งพืช ๕ ชนิดนั้น ก็เกิดต่างๆ กันฉันใด อายตนะ ๕
เหล่านี้ ก็เกิดด้วยกรรมต่างกัน ฉันนั้น ที่เกิดด้วยกรรมอย่างเดียวกัน
ไม่มี”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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อัสสตปั ญหา

ถามเรื่องการทำ�บาปทำ�บุญ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน คำ�ว่า ผู้ใดทำ�บาปกรรมตั้ง ๑๐๐ ปี แต่ว่า
เวลาตายได้สติ นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียว ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์
ดังนี้ ข้อนี้โยมไม่เชื่อ อีกคำ�หนึ่งว่า ทำ�ปาณาติบาตเพียงครั้งเดียว ก็ไป
เกิดในนรกได้ ข้อนี้โยมก็ไม่เชื่อ”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร ก้อนหินเล็ก ๆ ทิ้งลงไปในน้ำ� จะลอยขึ้นบน
น้ำ�ได้ไหม?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ก้อนหินตั้ง ๑๐๐ เล่มเกวียน เขาขนลงบรรทุกเรือ เรือก็ลอย
อยู่บนน้ำ�ได้ไหม?”
“ได้พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร บุญกุศลเปรียบเหมือนเรือ เพราะธรรมดา
เรือของพวกพ่อค้า มีภาระหนักหาประมาณมิได้ บรรทุกของหนักเกินไป
ก็จมลงในน้ำ� ฉันใด คนทำ�บาปทีละน้อยๆ จนบาปมากขึ้นก็จมลงไป
ในนรกได้ ฉันนั้น เพราะฉะนั้นผู้ที่วิดน้ำ�เรือให้เรือเบา ก็จะข้ามฟากไป
ถึงท่า คือพระนิพพานได้ฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“ถูกดีแท้ พระผู้เป็นเจ้า”
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นจสังกมติปฏิสน
ั ธิคหนปั ญหา
ถามถึงความไม่กา
้ วย่างไปแห่งผู้จะเกิด

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐ ผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้นไม่ได้ก้าว
ย่างไปด้วย แต่ถือกําเนิดได้ด้วยอย่างนั้นหรือ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“อย่างนั้น มหาบพิตร”
“ถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์อุปมา”
“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่าบุรษุ ผูห้ นึง่ เอาประทีปมาต่อ
ประทีป ประทีปจะก้าวไปจากประทีปเก่าหรือไม่?”
“ไม่ก้าวไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร”
“ขอนิมนต์อุปมาอีก”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรคงจําได้ว่า ในเวลาที่พระองค์ยัง
ทรงพระเยาว์ มีพระชันษาได้ ๑๐ ได้รับวิชาเลขและวิชาการต่าง ๆ ใน
สํานักอาจารย์หรือ?”
“ได้รับ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร วิชาเลขและศิลปะต่าง ๆ นัน้ ก้าวย่างไปจาก
อาจารย์หรือไม่?”
“ไม่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้น ไม่ได้ก้าว
ย่างไปเลย แต่ถือกําเนิดได้”
“ถูกต้องดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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สังกมนปั ญหา

ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สภาพอย่างใดอย่างหนึง่ ก้าวไปจากกายนี้
สู่กายอื่นมีอยู่หรือ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร ไม่มีเลย”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ก้าวจากกาย
นี้ไปสู่กายอื่นไม่มี บุคคลก็จะพ้นจากบาปกรรมทั้งหลายมิใช่หรือ”
“ขอถวายพระพร ถ้าเขาไม่เกิดอีก ก็จะพ้นจากบาปกรรมทัง้ หลาย
แต่เพราะเขายังเกิดอยู่ เขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมทั้งหลาย”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เปรียบเช่นเดียวกับบุรุษคนหนึ่งขโมยมะม่วง
ที่ผู้อื่นปลูกไว้ เขาควรจักต้องได้รับโทษหรือไม่?”
“ควรได้รับโทษ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร มะม่วงที่บุรุษนั้นขโมยไป ไม่ใช่มะม่วงลูกที่
บุรุษนั้นปลูกไว้ เหตุใดผู้ขโมยจึงควรได้รับโทษ?”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า มะม่วงเหล่านัน้ อาศัยมะม่วงลูกทีบ่ รุ ษุ นัน้
ปลูกไว้ จึงเกิดเป็นลำ�ต้นขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้ขโมยจึงควรได้รับโทษ”
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ บุคคลย่อมทํากรรมดีหรือ
ชั่วไว้ด้วยนามรูปนี้แล้ว นามรูปอื่นก็เกิดขึ้นด้วยกรรมนั้น เพราะฉะนั้น
เขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรม”
“แก้ดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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กัมมผลอัตถิภาวปั ญหา
ถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรม

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน กรรมดีและกรรมชั่ว ที่บุคคลทําด้วยนาม
รูปนี้ไปอยู่ที่ไหน?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
ขอถวายพระพร ติดตามผู้ทําไปเหมือน กับเงาตามตัว”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า อาจชีก้ รรมเหล่านัน้ ได้หรือไม่วา่ กรรมเหล่านัน้
อยูท่ ไ่ี หน?"
“ขอถวายพระพร ไม่อาจชี้ ได้”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนต้นไม้ ที่ยังไม่มีผล มหาบพิตร
อาจชี้ได้หรือไม่ว่า ผลอยู่ที่ไหน?”
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อุปัชชนชานนปั ญหา

ถามถึงความรู ้สก
ึ ของผู้จะเกิดอีก

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ใดจะเกิด ผู้นั้นรู้หรือว่า เราจะเกิด?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร รู้”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างชาวนาหว่านพืชลงทีแ่ ผ่นดินแล้ว
เมื่อฝนตกดี เขารู้หรือว่า พืชจักงอกงามขึ้น?”
“รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้ อนี้ก็ฉันนั้น แหละ มหาบพิตร คือผู้ใดจะเกิด ผู้นั้นก็รู้ว่า
เราจักเกิด”
“ชอบแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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อัสสุปัญหา

ถามถึงความต่างกันแห่งน้ำ�ตา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุรษุ คนหนึง่ ร้องไห้ เพราะบิดามารดาตาย
อีกคนหนึง่ น้�ำ ตาไหล เพราะความชอบใจธรรมะ น้�ำ ตาของคนทัง้ สองนัน้
น้ำ�ตาของใครเป็นเภสัช น้ำ�ตาของใครไม่เป็นเภสัช”
“ขอถวายพระพร น้ำ�ตาของคนที่ร้องไห้ด้วยราคะ โทสะ โมหะ
เป็นน้ำ�ตาร้อน ส่วนน้ำ�ตาของผู้ฟังธรรมนั้น มีน้ำ�ตาไหลด้วยปีติ ยินดี
เป็นน้ำ�ตาเย็น เป็นอันว่า น้ำ�ตาเย็นเป็นเภสัช น้ำ�ตาร้อนไม่เป็นเภสัช”
“ถูกดีแล้ว พระนาคเสน”
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รสปฏิสง
ั เวทีปัญหา

ถามถึงความต่างกันแห่งผู้เสวยรส

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ปราศจากราคะ กับ ผู้ไม่ปราศจากราคะ
ต่างกันอย่างไร?”
“ขอถวายพระพร ผู้หนึ่งยังมีความยึดถือ อีกผู้หนึ่งไม่มีความ
ยึดถือ”
“ยึดถืออะไร ไม่ยึดถืออะไร?”
“ขอถวายพระพร คือผู้หนึ่งยังมีความต้องการ อีกผู้หนึ่งไม่มี
ความต้องการ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ปราศจากราคะ กับ ผู้ไม่ปราศจากราคะ
ก็ยงั ต้องการของเคีย้ วของกินทีด่ งี ามอยูเ่ หมือนกัน ไม่มใี ครต้องการสิง่
ที่ไม่ดีงาม โยมเห็นมีแต่ต้องการสิ่งที่ดีงามเหมือนกันหมด”
“ขอถวายพระพร ผู้ปราศจากราคะ ยังรับรสอาหาร ยังกิน
อาหารอยู่ เ หมื อ นกั น ก็ จ ริ ง แต่ ท ว่ า ไม่ ยิ น ดี ใ นรสอาหาร ส่ ว นผู้ ไ ม่
ปราศจากราคะ ยังยินดีในรสอาหารอยู่ ไม่ใช่ไม่ยินดีในรสอาหาร”
“เข้าใจแก้ พระผู้เป็นเจ้า”
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สังสารปั ญหา
ถามเรื่องสงสาร

“ข้าแต่พระนาคเสน คําว่า สงสาร ได้แก่อะไร?”
“ขอถวายพระพร สัตว์โลกเกิดในโลกนี้ ก็ตายในโลกนี้ ตายจาก
โลกนี้แล้วก็ไปเกิดในโลกอื่น เกิดในโลกนั้นก็ตายในโลกนั้น ตายจาก
โลกนั้นแล้วก็เกิดในโลกอื่น การเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้แหละ เรียก
ว่า สงสาร”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างว่า บุรุษคนหนึ่งกินมะม่วงสุก
แล้ ว ปลู ก เมล็ ด ไว้ เมล็ ด มะม่ ว งนั้ น ก็ เ กิ ด เป็ น ต้ น มะม่ ว งใหญ่ ขึ้ น
จนกระทั่งมีผลมะม่วง บุรุษนั้นก็กินมะม่วงสุกจากมะม่วงต้นนั้น แล้ว
ปลูกเมล็ดมะม่วงไว้อีก เมล็ดมะม่วงนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงใหญ่โตขึ้น
จนมีผล ต้นแก่ก็ตายไป ที่สุดเบื้องต้นแห่งต้นมะม่วงเหล่านั้น ย่อมไม่
ปรากฏว่ามีมาเมื่อไร ข้อนี้มีอุปมาฉันใด การเวียนตายเวียนเกิดของ
สัตว์ทั้งหลาย ก็ไม่ปรากฏเบื้องต้นฉะนั้น”
“แก้ถูกดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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จิรกตสรณปั ญหา
่ ่ล่วงแล้วได้
ถามถึงเหตุที่ให้ระลึกถึงสิงที

อะไร?”

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลระลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปนานแล้วได้ด้วย

พระเถรเจ้าตอบว่า
“ได้ด้วยสติ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า สิง่ ทีล่ ว่ งไปนานแล้วนัน้ บุคคลระลึกได้ดว้ ย
จิตต่างหาก ไม่ใช่ ระลึกได้ด้วยสติ”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรทําสิง่ ใด สิง่ หนึง่ ไว้แล้ว ระลึกไม่ได้
มีอยู่หรือไม่?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ในเวลานั้นพระองค์ไม่มี จิตหรือ?”
“จิตมี แต่เวลานั้นสติไม่มี”
“ถ้าอย่างนั้น ขอมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่า บุคคลระลึก
ได้ด้วยสติ ไม่ใช่ระลึกได้ด้วยจิต”
“ถูกดีแล้ว พระนาคเสน”
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วัณณคตปั ญหา

ถามถึงวรรณะสัณฐานของผู้ไปเกิดในโลกอื่น

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามอีกว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมจักถามถึงเหตุอันยิ่งขึ้นไป คือผู้ไป
สู่โลกอื่น ไปด้วยสีเขียว แดง เหลือง ขาว แสด เลื่อม อย่างไร หรือ
ไปด้วยเพศช้าง ม้า รถ อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร ข้อนี้พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้ในพระ
ไตรปิฎกพุทธวจนะ”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระสมณโคดมไม่บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ ผูไ้ ปเกิด
ในโลกอื่น ในระหว่างทางนั้นต้องมีสีเขียว หรือสีเหลือง แดง ขาว แสด
เลือ่ ม อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว จะว่าพระสมณโคดมทรงรูจ้ กั ทุกสิง่ ได้หรือ
“คำ�ของคุณาชีวกผู้เป็นอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ว่า ผู้ไปสู่โลกอื่น
ไม่มี ก็ต้องเป็นของจริง ผู้ใดกล่าวว่าโลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มีผู้ไปเกิดใน
โลกอื่นไม่มี ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ากล่าวถูก ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงตั้งพระทัยฟังถ้อยคำ�ของ
อาตมภาพ”
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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“โยมตั้งใจฟังอยู่แล้ว”
“ขอถวายพระพร ถ้อยคำ�ของอาตมภาพที่พ้นออกไปจากปาก
ไปถึงพระกรรณของมหาบพิตรนัน้ ในระหว่างทีย่ งั ไปไม่ถงึ นัน้ เสียงของ
อาตมภาพมีสีอย่างไร มีทรวดทรงอย่างไร?”
“เห็นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้ามหาบพิตรว่าเห็นไม่ได้ เสียงของอาตมภาพ
ก็ไม่ไปถึงพระกรรณของมหาบพิตร มหาบพิตรก็ตรัสคำ�เหลาะแหละน่ะซิ”
“โยมไม่ได้พดู เหลาะแหละ ถึงถ้อยคำ�ของพระผูเ้ ป็นเจ้าไม่ปรากฎ
สีเขียว หรือสีเหลืองในระหว่างทางก็จริง แต่ถอ้ ยคำ�ของพระผูเ้ ป็นเจ้าก็
มาถึงโยมจริง”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ถึงผู้ไปเกิดในโลกอื่นนั้น จะไม่
ปรากฏสีเขียวหรือสีเหลืองในระหว่างทางก็จริง แต่ผไู้ ปเกิดในโลกอืน่ นัน้
ก็มีอยู่เหมือนกับถ้อยคำ�ของอาตมา”
“น่าอัศจรรย์ พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าจงเสวยราชสมบัติ
ใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้เถิด เพราะขันธ์ ๕ นี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น ขันธ์ ๕
ไม่มีอะไรตกแต่ง เกิดขึ้นเอง สงสารก็ไม่มี”
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อุปมาด้วยการทำ�นา

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรเคยโปรดให้ทำ�นาหรือไม่?”
“อ๋อ เคยให้ทำ�”
“ขอถวายพระพร ข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินย่อมมีรวงงอกขึ้น
เมื่อรวงข้าวสาลีงอกขึ้น จะว่างอกขึ้นเองหรืออย่างไร?”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินย่อมมีรวงงอก
ขึ้น จะว่างอกขึ้นเอง ไม่มีผู้ใดกระทำ�ไม่ได้”
“ขอถวายพระพร ถ้าข้าวสาลีทป่ี ลูกลงในพืน้ ดิน ยังไม่มรี วงงอกขึน้
เมือ่ รวงยังไม่งอกขึน้ จะว่าไม่มผี ปู้ ลูก จะว่าข้าวสาลีไม่มจี ะได้หรือไม่?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ถ้าขันธ์ ๕ นีไ้ ปเกิดเอง คนตาบอด
ก็ไปเกิดเป็นคนใบ้อีก บุญก็ไม่มีประโยชน์อันใด ถ้าขันธ์ ๕ ไม่มีส่ิงใด
ตกแต่ง เป็นของเกิดขึ้นเอง ขันธ์ ๕ ก็จะต้องไปนรกด้วยอกุศลกรรม”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้น”
อุปมาด้วยการจุดประทีป

“ขอถวายพระพร เหมือนอย่างมีผู้เอาประทีปมาจุดต่อกัน
เปลวประทีปดวงประทีปดวงเก่า ก้าวไปสู่ประทีปดวงใหม่หรืออย่างไร
ประทีปทั้งสองนั้น มีขึ้นเองไม่มีผู้กระทำ�อย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ขันธ์ ๕ นีไ้ ม่ได้ไปสูโ่ ลกอืน่ ขันธ์ ๕
นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งใดทำ�ให้เกิดขึ้น”
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“ข้าแต่พระนาคเสน เวทนาขันธ์ ไปสู่โลกอื่นหรือ?”
“ขอถวายพระพร ถ้าเวทนาขันธ์ไปสูโ่ ลกอืน่ ผูท้ ไี่ ปเกิดในโลกอืน่
ก็คือเวทนาขันธ์อย่างนั้นชิ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุนนั้ แหละ มหาบพิตรจงเข้าพระทัย
เถิดว่า เวทนาขันธ์ในอัตภาพนี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า สัญญาขันธ์ ไปสู่โลกอื่นหรือ?”
ขอถวายพระพร ถ้าสัญญาขันธ์ไปสูโ่ ลกอืน่ ผูม้ มี อื ด้วนเท้าด้วน
ในอัตภาพนี้ ไปสูโ่ ลกอืน่ แล้ว ก็ตอ้ งมีมอื ด้วนเท้าด้วนอีกหรืออย่างไร?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุนั้นแหละ มหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่า สัญญา
ขันธ์ในอัตภาพนี้ ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมาด้วยกระจก

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรมีกระจกส่องพระพักตร์หรือไม่”
“มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจงทรงหยิบเอากระจกมาวางไว้ตรง
พระพักตร์มหาบพิตร”
“โยมหยิบมาตั้งไว้แล้ว”
“ขอถวายพระพร ดวงพระเนตร พระกรรณ พระนาสิก พระทนต์
ของมหาบพิตรปรากฏอยูใ่ นกระจกนีเ้ อง หรือว่ามหาบพิตรทรงกระทำ�
ให้ปรากฎ?”
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“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดวงตา จมูก ฟัน ของโยมปรากฎอยู่ในวง
กระจกนี้ ด้วยโยมกระทำ�ขึ้น”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นเป็นอันว่า มหาบพิตรได้ควักเอา
พระเนตร ตัดเอาพระกรรณ พระนาสิก และถอนเอาพระทนต์ขอมหาบพิตร
เข้าไว้ในกระจกแล้ว มหาบพิตรก็เป็นคนตาบอด ไม่มพี ระนาสิกและพระ
ทนต์อย่างนั้นชิ?”
“ไม่ใช่อย่างนัน้ พระผูเ้ ป็นเจ้า เงาปรากฎในกระจก เพราะอาศัย
โยมกระทำ�ขึ้น ไม่ใช่ว่าเพราะโยมไม่ได้กระทำ�ขึ้น”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ไม่ใช่ว่าขันธ์ ๕ นี้ไปโลกอื่น
ทั้งไม่ใช่ว่าขันธ์ ๕ ไม่มีสิ่งกระทำ� เป็นของเกิดขึ้นเอง สัตว์ถือกำ�เนิดใน
ครรภ์มารดาด้วยกุศลกรรม
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ปาปปุญญพหุตตรปั ญหา

ถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญ

“ข้าแต่พระนาคเสน บุญและบาปข้างไหนมากกว่ากัน”
“ขอถวายพระพร บุญมากกว่าบาป บาปน้อยกว่า”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ทำ�ไมจึงว่าบุญมากกว่า บาปน้อยกว่า?”
“ขอถวายพระพร บุคคลทำ�บาปแล้ว ย่อมร้อนใจในภายหลังว่า
เราได้ทำ�บาปไว้แล้วเพราะเหตุนั้นบาปก็ไม่ได้มากขึ้น
ส่วนบุญเมื่อบุคคลทำ�เข้าแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีแต่
ปราโมทย์ ปีติ ใจสงบมีความสุข จิตเป็นสมาธิ
เพราะฉะนั้น บุญจึงมากขึ้น ดังมีบรุษผู้มีมือมีเท้าขาดแล้ว ได้
บูชาพระด้วยดอกบัวเพียงกำ�เดียว ก็จกั ได้เสวยผลถึง ๙๑ กัป ด้วยเหตุ
นี้แหละ จึงว่าบุญมากกว่า ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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ชานอชานปั ญหา

ถามถึงการทำ�บาปแห่งผู้ไม่รู้

“ข้าแต่พระนาคเสน สมมุติว่าทีคน ๒ คน คนหนึ่งรู้จักบาป อีก
คนหนึ่งไม่รู้จัก แต่กระทำ�บาปด้วยกันทั้งสองคน ข้างไหนจะได้บาป
มากว่ากัน?”
“ขอถวายพระพร ข้างไม่รู้จักได้บาปมากกว่า”
“ข้าแต่พระนาคเสน ราชบุตรของโยมหรือราชมหาอำ�มาต์คนใดรู้
แต่ทำ�ผิดลงไป โยมลงโทษแก่ผู้นั้นเป็นทวีคูณ”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไร
คือสมมุติว่ามีคน ๒ คน จับก้อนเหล็กแดงเหมือนกัน คนหนึ่งรู้ว่าเป็น
ก้อนเหล็กแดง อีกคนหนึ่งไม่รู้ คนไหนจะจับแรงกว่ากัน?”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คนไม่รู้จับแรงกว่า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือผู้ไม่รู้บาปได้บาปมากกว่า”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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อุตตรกุรุปัญหา

ถามถึงผู้ที่ไปอุตตรกุทวีปและสวรรค์

“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ไปสู่อุตตกุรทวีปหรือพรหมโลก หรือไป
ทวีปอื่นด้วยกายนี้มีอยู่หรือ?”
“ขอถวายพระพร มีอยู่”
“ข้อนี้คืออย่างไร พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรกระโดดทีแ่ ผ่นดินนีไ้ ด้คบื หรือศอก?”
“อ๋อ..โยมเคยกระโดดได้ ๘ ศอก”
“พอโยมคิดว่าจะกระโดด กายของโยมก็เบา โยมจึงกระโดดได้
ถึง ๘ ศอก”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือภิกษุผู้มีฤทธิ์ มีอำ�นาจ
ทางจิตภาวนา อธิษฐานจิตแล้ว ก็เหาะไปสู่เวหาสได้”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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อัสสาสปั ญหา
่
ถามเรื่องเกียวกั
บลมหายใจ

หรือ?”

“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลอาจทำ�ลมหายใจให้ดับได้หรือ?”
“ขอถวายพระพร ได้”
“ได้อย่างไร พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรเคยได้ยินเสียงคนนอนกรนบ้าง

“อ๋อ...เคยชิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เวลาเขาพลิกกายเสียงกรนเงียบไปไหม?”
“เงียบไป พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เสียงกรนนั้นเป็นเสียงของผู้ไม่ได้อบรมกาย
ไม่ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิต แต่เมือ่ พลิกตัวก็ยงั หายไป ส่วนลมหายใจ
ของผูไ้ ด้รบั อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต เข้าจตุตถฌาน จะไม่ดบั หรือ
มหาบพิตร?”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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สมุททปั ญหา

ถามว่าอะไรเป็ นสมุทร

“ข้าแต่พระนาคเสน มีคำ�กล่าวกันอยู่ว่า “สมุทรๆ” น้ำ�หรือ
ชื่อว่าสมุทร?”
“ขอถวายพระพร น้ำ�เค็มมีอยู่ในที่เท่าใด ที่เท่านั้นแหละเรียก
ว่าสมุทร”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดสมุทรจึงมีรสเดียว คือรสเค็ม”
“ขอถวายพระพร เพราะมีน้ำ�ขังอยู่นานจึงเค็ม”
“สมควรแล้ว พระนาคเสน”
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ไขข้อข้องใจในเรื่อง

นิ พ พ า น
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“ ผู้ ใดปฏิบัติดี รู ้ ย่ิงซึ่ งธรรมที่ควรรู ้
รอบรู ้ ธรรมที่ ควรรอบรู ้
ละธรรมที่ ควรละ

อบรมธรรมที่ ควรอบรม

กระทําให้แจ้งซึ่ งธรรมที่ ควรทําให้แจ้ง
ผู้ น้ ั นก็ได้นิพพาน ”
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นปฏิสน
ั ธิคณณชานนปั ญหา

ถามความรู ้สก
ึ ของผู้ไม่เกิดอีก

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลใดไม่เกิดอีกบุคคลนั้นรู้หรือไม่ว่า
เราจักไม่เกิดอีก?”
“มหาราช ผู้ใดจะไม่เกิดอีก ผู้นั้นก็รู้ว่าเราจักไม่เกิด”
“ข้าแต่พระคุณเจ้า ผู้นั้นรู้ได้อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร เหตุปัจจัยอันใดที่ทำ�ให้ถือกำ�เนิด ผู้นั้นก็รู้ว่า
เราจะไม่เกิด เพราะความดับไปแห่งเหตุปัจจัยอันนั้นแล้ว”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“มหาราช เปรียบเหมือนชาวนาไถนาแล้ว หว่านข้าวแล้ว ได้ขา้ ว
ไว้เต็มยุง้ แล้วต่อมาภายหลังเขาก็ไม่ไถไม่หว่านอีก เขามีแต่บริโภคหรือ
ขายซึง่ ข้าวนัน้ หรือทำ�อย่างใดอย่างหนึง่ ตามเหตุปจั จัยทีม่ มี า ชาวนา
นั้นรู้หรือไม่ว่า ยุ้งข้าวของเราจักไม่เต็ม?”
“รู้ซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“รู้อย่างไรล่ะ?”
“อ๋อ รู้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำ�ให้ยุ้งข้าวเต็ม”
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ผู้นั้นก็รู้ว่าเราจักไม่เกิดอีก
เพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำ�ให้ถือกำ�เนิดแล้ว”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
อธิบายคำ�ว่า “หมดเหตุปจั จัย” หมายความว่า เป็นผูห้ มดกิเลส
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ที่จะทำ�ให้เกิดอีก
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ปั ญญานิรุชณนปั ญหา
ถามที่ดับปั ญญา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ญาณเกิดแก่ผใู้ ด ปัญญาเกิดแก่ผนู้ น้ั หรือ?”
“เกิด มหาราช คือ ญาณเกิดแก่ผู้ใด ปัญญาก็เกิดแก่ผู้นั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งใดเป็นญาณสิ่งนั้นหรือเป็นปัญญา?”
“ถูกแล้วมหาราช คือสิ่งใดเป็นญาณก็สิ่งนั้นแหละเป็นปัญญา”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ญาณได้เกิดแก่ผู้ใด ปัญญานั้นได้เกิด
แก่ผู้นั้น ผู้นั้นหลงหรือไม่หลง?”
“มหาราช ผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่าง ไม่หลงในบางสิ่ง
บางอย่าง”
“หลงในสิ่งไหน ไม่หลงในสิ่งไหน?”
“ขอถวายพระพร หลงในศิลปะที่ไม่ชำ�นาญก็มี ในทิศที่ไม่เคยไป
ก็มี ในชื่อหรือสถานที่ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ม”
“อ๋อ แล้วไม่หลงในอะไรพระผู้เป็นเจ้า?”
“ไม่หลงในสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ก็โมหะ คือความหลงของผูน้ น้ั ไปอยูท่ ไ่ี หนล่ะ?”
“มหาราช พอญาณเกิดแล้ว โมหะ คือความหลงก็ดบั ไปในญาณ
นัน้ เอง”
“ขอนิมนต์อุปมาเถิด”
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อุปมาผู้จุดประทีป

“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่ง จุดประทีปเข้าไป
ในเรือนที่มืด ในขณะนั้นความมืดก็ดับไป แสงสว่างก็ปรากฏขึ้นฉันใด
เมื่อญาณเกิดขึ้นแล้ว โมหะก็ดับไปในที่นั้นฉันนั้นแหละ”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ก็ปัญญานั้นเล่า ไปอยู่ที่ไหน?”
“มหาราช ปั ญ ญาทำ � หน้ า ที่ ข องตนแล้ ว ก็ ดั บ ไปในที่ นั้ น เอง
สิ่งใดที่ทำ�ด้วยปัญญานั้นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งนั้นไม่ดับ”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่า ปัญญาทำ�
หน้าที่ของตนแล้วก็ดับไป แต่สิ่งใดที่ทำ�ด้วยปัญญานั้นว่าเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา สิ่งนั้นไม่ดับ ดังนี้”
“ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาด้วย”
อุปมาการเขียนเลข

“มหาราชะ เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งอยากดูตัวเลขใน
กลางคืน จัดแจงให้จุดประทีปขึ้นเขียนเลข เมื่อประทีปดับแล้วเลขก็
ยังไม่หายไป ข้อนี้มีอุปมาฉันใด ปัญญาทำ�หน้าที่ของตนแล้วดับไป
แต่สงิ่ ทีร่ ดู้ ว้ ยปัญญาว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานัน้ มิได้ดบั ไปฉันนัน้ ”
“ขอพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้น”
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อุปมาโอ่งน้ำ�

“ขอถวายพระพร เปรียบประดุจพวกมนุษย์ในชนบทตะวันออก
จัดตั้งโอ่งน้ำ�ไว้ ๕ โอ่งข้างประตู เพื่อดับไฟที่จะไหม้เรือน เมื่อไฟไหม้
เรือนแล้ว โอ่งน้ำ� ๕ โอ่งนั้นเขาก็นำ�ไปเก็บไว้ในละแวกบ้าน ไฟก็ดับไป
ชาวบ้านคิดหรือไม่วา่ เราจักต้องทำ�สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นด้วยโอ่งน้�ำ เหล่านัน้ อีก?”
“ไม่คิด พระผู้เป็นเจ้า เพราะไม่มีความจำ�เป็นกับโอ่งน้ำ�เหล่า
นั้นอีกแล้ว ด้วยว่าไฟก็ดับแล้วเขาจึงนำ�ไปเก็บไว้อย่างนั้น”
“มหาราช ควรเห็นอินทรีย์ ๕ มีศรัทธาเป็นต้นว่า เปรียบเหมือน
กับโอ่งน้ำ�ทั้ง ๕ พระโยคาวจรเปรียบเหมือนชาวบ้าน กิเลสเปรียบ
เหมือนไฟ กิเลสดับไปด้วยอินทรีย์ ๕ เปรียบเหมือนกับไฟดับไปด้วย
น้ำ�ทั้ง ๕ โอ่งนั้น
กิเลสที่ดับไปแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกฉันใดเมื่อปัญญาทำ�หน้าที่
ของตนแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่รู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นมิได้ดับ
ไปฉันนั้น”
“ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
อุปมารากยา

“มหาราชเปรียบปานประหนึ่งว่า แพทย์ผู้ถือเอารากยา ๕ ราก
ไปหาคนไข้ บดรากยาทัง้ ๕ นัน้ แล้วละลายน้�ำ ให้คนไข้ดมื่ โรคนัน้ ก็หาย
ไปด้วยรากยาทั้ง ๕ รากนั้น แพทย์นั้นคิดหรือไม่ว่า เราจักต้องทำ�กิจที่
ควรทำ�ด้วยรากยาเหล่านั้นอีก?”
“ไม่คิด พระผู้เป็นเจ้า”
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“มหาราช รากยาทั้ง ๕ นั้น เหมือนอินทรีย์ ๕ มีศรัทธาเป็นต้น
แพทย์นั้นเหมือนพระโยคาวจร ความเจ็บไข้เหมือนกิเลส บุรุษผู้เจ็บไข้
เหมือนปุถชุ น ไข้หายไปด้วยยาทัง้ ๕ รากนัน้ แล้ว ผูเ้ จ็บไข้นนั้ ก็หายโรค
ฉันใด
เมื่อกิเลสออกไปด้วยอินทรีย์ ๕ แล้วกิเลสก็ไม่เกิดอีก อย่างนี้
แหละ มหาบพิตร ชื่อว่าปัญญาทำ�หน้าที่ของตนแล้วดับไป แต่สิ่งนั้น
หามิได้ดับไป ฉันนั้น”
“นิมนต์อุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีก”
อุปมาผู้ถอ
ื ลูกธนู

“มหาราชะ เหมือนกับบุรษุ ผูจ้ ะเข้าสูส่ งคราม ถือเอาลูกธนู ๕ ลูก
แล้วเข้าสู่สงคราม เพื่อต่อสู้กับข้าศึก เขาเข้าสู่สงครามแล้วก็ยิงลูกธนูไป
ข้าศึกก็แตกพ่ายไป บุรุษนั้นคิดหรือไม่ว่า เราจักต้องทำ�กิจด้วยลูกธนู
เหล่านั้นอีก?”
“ไม่คิด พระผู้เป็นเจ้า”
“มหาราช ควรเห็นอินทรีย์ ๕ เหมือนลูกธนูทง้ั ๕ พระโยคาวจร
เหมือนกับผูเ้ ข้าสูส่ งคราม กิเลสเหมือนกับข้าศึก กิเลสแตกหักไปเหมือน
กับข้าศึกพ่ายแพ้กเิ ลสดับไปแล้ว ไม่เกิดขึน้ อีกอย่างนีแ้ หละ มหาบพิตร
ชื่อว่าปัญญาทำ�หน้าที่ของตนแล้วดับไป แต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญา
ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นหามิได้ดับไป ขอถวายพระพร”
“แก้ดีแล้ว พระนาคเสน”
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ปรินิพพานปั ญหา
ถามเรื่องปรินิพพาน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน ผู้ ใ ดจะไม่ ป ฏิ ส นธิ อี ก ผู้ นั้ น ยั ง ได้ เ สวย
ทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่?”
พระนาคเสน ตอบว่า
“ขอถวายพระพรได้เสวยก็มี ไม่ได้เสวยก็มี”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ทีว่ า่ ได้เสวยก็มี ไม่ได้เสวยก็มนี นั้ คือเสวย
อะไร ไม่ได้เสวยอะไร?”
“ขอถวายพระพร ได้เสวยเวทนาทางกาย ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อที่ว่าได้เสวยเวทนาทางกาย แต่ไม่ได้
เสวยเวทนาทางใจนั้น คือ อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร คือเหตุปจั จัยอันใด ทีจ่ ะให้เกิดทุกขเวทนาทาง
กายยังมีอยู่ ผูน้ นั้ ก็ยงั ได้เสวยทุกขเวทนาทางกายอยู่ เหตุปจั จัยอันใดที่
จะให้เกิดทุกขเวทนาทางใจดับไปแล้ว ผูน้ น้ั ก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาทางใจ
ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“ผูน้ น้ั ได้เสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาแล้วนั้น เหตุไรจึง
ยังไม่ปรินิพพาน?”
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“ขอถวายพระพร ความยินดีหรือยินร้าย ไม่มีแก่พระอรหันต์
เลย พระอรหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ทําสิ่งที่ยังไม่แก่ไม่สุกให้ตกไป มีแต่
รอการแก่การสุกอยูเ่ ท่านัน้ ข้อนีส้ มกับพระสารีบตุ รเถระ ผูเ้ ป็นเสนาบดี
ในทางธรรมได้กล่าวไว้ว่า "เราไม่ยินดีต่อมรณะ เราไม่ยินดีต่อชีวิต เรา
รอเวลาอยู่ เหมือนกับลูกจ้างรอเวลารับค่าจ้างเท่านั้น เราไม่ยินดีต่อ
มรณะ เราไม่ยนิ ดีตอ่ ชีวติ เราผูม้ สี ติสมั ปชัญญะ รอแต่เวลาอยูเ่ ท่านัน้ ”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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เวทคูปัญหา
ถามเรื่องผู้ถง
ึ เวทย์

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน เวทคูคือผู้ถึงเวทย์มีอยู่หรือ”
พระเถระจึงย้อนถามว่า
“มหาบพิตร ในข้อนี้ใครชื่อว่าเวทคู”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสตอบว่า
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อัพภันตรชีพ คือ สิ่งที่เป็นอยู่ในภายในนี้
ย่อมเห็นรูปด้วยตา ได้ยนิ เสียงด้วยหู สูดดมกลิน่ ด้วยจมูก ลิม้ รสด้วยลิน้
ถูกต้องสัมผัสด้วยกาย รูธ้ รรมารมณ์ดว้ ยใจ นีแ้ หละชือ่ ว่า “เวทคู” โยมจะ
เปรียบให้พระผู้เป็นเจ้าฟัง เหมือนหนึ่งว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ท่ีปราสาท
นี้ ปรารถนาจะแลดูออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆ ก็แลดูออกไปทาง
ช่องหน้าต่างนัน้ ๆ จะเป็นทางตะวันออก หรือทางตะวันตก ทางเหนือ
ทางใต้ ก็ได้ตามประสงค์ ฉันใด
อัพภันตรชีพ คือสิ่งที่เป็นอยู่ในภายในร่างกายนี้ ต้องการจะดู
ออกไปทางทวารใดๆ ก็ดูออกไปทางทวารนั้นๆ แล้วก็ได้เห็นรูปด้วย
ตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้สูดดมกลิ่นด้วยจมูก ได้รู้รสด้วยลิ้น ได้ถูกต้อง
สัมผัสด้วยกาย ได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ฉันนั้น”
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พระนาคเสนถวายพระพรตอบว่า
“อาตมภาพจะกล่าวให้ยงิ่ ขึน้ ไป คือเราทัง้ สองนัง่ อยูท่ ปี่ ราสาทนี้
ต้องการจะแลออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆ จะเป็นทางตะวันออกหรือ
ตะวันตก ทางเหนือ ทางใต้ ก็ได้เห็นรูปต่างๆ ฉันใด
บุ ค คลต้ อ งได้ เ ห็ น รู ป ด้ ว ยตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ อั น เป็ น
อัพภันตรชีพ อย่างนั้นหรือ?
ต้องได้ฟังเสียงด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉันนั้นหรือ?
ต้องได้สูดกลิ่นด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉันนั้นหรือ?
ต้องได้รู้รสด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉันนั้นหรือ?
ต้องถูกต้องสัมผัสด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉันนั้นหรือ?
ต้องรู้ธรรมารมณ์ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉันนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่ฉันนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร คำ�หลังกับคำ�ก่อน หรือคำ�ก่อนกับคำ�หลัง
ของมหาบพิตร ย่อมไม่สมควรแก่กัน เหมือนอย่างว่าเราทั้งสองนั่งที่
ปราสาทนี้ เมือ่ เปิดช่องหน้าต่างเหล่านีไ้ ว้ แล้วแลออกไปภายนอกทาง
อากาศอันกว้างใหญ่ ก็ต้องเห็นรูปได้ดีฉันใด
อัพภันตรชีพ นั้น เมื่อเปิดจักขุทวารหันหน้าออกไปภายนอก
ทางอากาศอันกว้างใหญ่ก็เห็นรูปได้ดี เมื่อเปิดหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไว้
แล้วหันหน้าออกไปภายนอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ ต้องเห็นรูปได้
ดีฉันนั้น อย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร คำ�หลังกับคำ�ก่อนหรือคำ�ก่อนกับคำ�หลังของ
มหาบพิตร ย่อมไม่สมควรแก่กัน”
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เหมือนอย่างว่า มียาจกเข้ามารับพระราชทานสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จาก
มหาบพิตร แล้วออกไปยืนอยูท่ ซ่ี มุ้ ประตูภายนอก มหาบพิตรทรงรูห้ รือไม่?”
“อ๋อ รู้ซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ผู้ท่ีได้รับพระราชทานแล้วเข้าไปภายใน ยืน
อยู่ตรงพระพักตร์ของมหาบพิตร พระองค์รู้หรือว่าผู้นี้เข้ามาในภายใน
มายืนอยู่ข้างหน้าเรา”
“รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือ อัพภันตรชีพนัน้ เมือ่ วางรส
ไว้ที่ลิ้น ก็รู้ว่าเป็นรสเปรี้ยว หรือรสเค็ม รสขม รสเผ็ด รสฝาด รสหวาน
หรือไม่”
“รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
“เมื่อรสเหล่านั้นไม่เข้าไปภายใน อัพภันตรชีพนั้น รู้หรือไม่ว่า
เป็นรสเปรี้ยว รสเค็ม รสขม รสเผ็ด รสฝาด รสหวาน”
“ไม่รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
“นี่แหละ มหาบพิตร จึงว่าคำ�หลังกับคำ�ก่อน หรือคำ�ก่อนกับ
คำ�หลังของมหาบพิตรไม่สมควรแก่กัน ไม่สมกัน
เหมือนกับมีบุรุษผู้หนึ่งให้บรรทุกน้ำ�ผึ้งตั้ง ๑๐๐ หม้อ มาเทลง
ในรางน้�ำ ผึง้ แล้วมัดปากบุรษุ นัน้ ไว้ จึงเอาทิง้ ลงไปในรางน้�ำ ผึง้ บุรษุ นัน้
จะรู้จักรสน้ำ�ผึ้งหรือไม่”
“ไม่รู้ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไรล่ะ มหาบพิตร”
“เพราะน้ำ�ผึ้งไม่เข้าไปในปากของเขา”
“ขอถวายพระพร ด้วยเหตุนี้แหละ จึงว่าคำ�หลังกับคำ�ต้น
หรือคำ�ต้นกับคำ�หลังของมหาบพิตร ไม่สมควรแก่กัน เข้ากันไม่ได้”
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“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โยมไม่อาจสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าในข้อ
นี้ได้แล้ว ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงข้อนี้ให้โยมเข้าใจเถิด”
ลำ�ดับนั้น พระเถระจึงแสดงให้พระเจ้ามิลินท์เข้าพระทัย ด้วย
ถ้อยคำ�อันเกี่ยวกับ อภิธรรม ว่า
“ขอถวายพระพร จักขุวญ
ิ ญาณ ย่อมเกิดขึน้ ได้ เพราะอาศัย ตา
กับ รูป แล้วจึงมี เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ อันเกี่ยวข้อง
กับจักขุวิญญาณนั้น เกิดขึ้นตามปัจจัย
ถึงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ ก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัย หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับ
รส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์
แล้วจึงเกิด เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เหมือนกัน
เป็นอันว่าผู้ชื่อว่า “เวทคู” ไม่มีในข้อนี้ ขอถวายพระพร”
พระเจ้ามิลินท์บรมกษัตริย์ ได้ฟังชัดก็โสมนัสปรีดา มีพระราช
ดำ�รัสตรัสสรรเสริญว่า
“พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ สมควรแล้ว”
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นิโรธนิพพานปั ญหา
ถามถึงเรื่องนิโรธนิพพาน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน นิโรธ คือ นิพพาน หรือ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ถูกแล้ว มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรจึงว่า นิโรธคือนิพพาน?”
“ขอถวายพระพร อันว่าพาลปุถุชนทั้งหลาย ย่อมเพลิดเพลิน
ยินดีในอายตนะภายในภายนอก (ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)
จึงถูกกระแสตัณหาพัดไป จึงไม่พ้น จากการเกิด แก่ ตาย โศกร่ำ�ไร
ไม่ สบายกาย ไม่ส บายใจ และคับแค้นใจ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ
คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ย่อมไม่เพลิดเพลินยินดีใน อายตนะ
ภายในภายนอก เมื่อไม่เพลิดเพลินยินดี ตัณหาก็ดับไป เมื่อตัณหาดับ
อุปาทานก็ดบั เมือ่ อุปาทานดับ ภพก็ดบั เมือ่ ภพดับ ชาติกด็ บั เมือ่ ชาติ
คือ การเกิดดับ ความโศก ความร่ำ�ไร ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
และความคับแค้นใจก็ดบั เป็นอันว่าความดับแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อม
มีดว้ ยอาการอย่างนี้ อย่างนีแ้ หละ มหาบพิตร จึงว่า นิโรธ คือ นิพพาน”
“ถูกต้องดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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นิพพานลภนปั ญหา
ถามเรื่องการได้นิพพาน

หรือ?”

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลทัง้ หลายได้ นิพพานเหมือนกันหมด

พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร ไม่ได้นิพพานเหมือนกันหมด”
“เหตุไฉนจึงไม่ได้?”
“ขอถวายพระพร ผู้ใดปฏิบัติดี รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ รอบรู้ธรรม
ทีค่ วรรอบรู้ ละธรรมทีค่ วรละ อบรมธรรมทีค่ วรอบรม กระทําให้แจ้งซึง่
ธรรมที่ควรทําให้แจ้ง ผู้นั้นก็ได้นิพพาน”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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นิพพานสุขภาวชานนปั ญหา
ถามเรื่องรู ้จักความสุขในนิพพาน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ผู้ที่ยังไม่ได้นิพพาน รู้หรือไม่ว่านิพพาน
เป็นสุข?”
พระเถรเจ้าตอบว่า
“ขอถวายพระพร รู้ คือผูย้ งั ไม่ได้นพิ พาน ก็รวู้ า่ นิพพานเป็นสุข”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ยังไม่ได้นิพพาน ทำ�ไมจึงรู้ว่านิพพาน
เป็นสุข?”
“ขอถวายพระพร พวกใดไม่ถกู ตัดมือตัดเท้า พวกนัน้ รูห้ รือไม่วา่
การตัดมือตัดเท้า เป็นทุกข์?”
“อ๋อ รู้ซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“เหตุไฉนจึงรู้ล่ะ?”
“รู้ด้วยเขาได้ยินเสียงผู้ถูกตัดมือตัดเท้า ร้องไห้ครวญคราง”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร พวกทีย่ งั ไม่ได้นพิ พาน ก็รไู้ ด้วา่
นิพพานเป็นสุข เพราะได้ยินเสียงพวกได้นิพพาน”
“ถูกดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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พุทธนิทัสสนปั ญหา

ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพาน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ?”
พระเถรเจ้าตอบว่า "ขอถวายพระพร มีจริง”
“พระผู้เป็นเจ้าอาจชี้ได้หรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?”
"ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าปรินพิ พาน ด้วยการดับขันธ์แล้ว
ไม่อาจชี้ได้ว่าอยู่ที่ไหน”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เปลวไฟที่ดับไปแล้ว มหาบพิตรอาจชี้ได้หรือ
ไม่ว่า เปลวไฟนั้นไปอยู่ที่ไหน?”
“ไม่ได้ พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะเปลวไฟนัน้ ถึงซึง่ ความไม่มบี ญ
ั ญัติ
แล้ว”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร พระพุทธเจ้าดับขันธปรินพิ พาน
ไปแล้ว ก็ไม่มีใครอาจชี้ได้ว่าไปอยู่ที่ไหน อาจชี้ได้เพียงพระธรรมกาย
ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น”
“พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้ว”
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กายอัปปิ ยปั ญหา

ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิต

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ร่างกายเป็นทีร่ กั ของบรรพชิตทัง้ หลายหรือ?”
พระเถระตอบว่า
“ขอถวายพระพร ร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลาย”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้น ทําไมบรรพชิตจึงยังอาบน้ำ�
ชาํ ระกาย ถือว่ากายของเราอยู?่ ”
“ขอถวายพระพร ผูเ้ ข้าสูส่ งครามเคยถูกบาดเจ็บบ้างหรือไม่?”
“อ๋อ เคยซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร แผลทีถ่ กู อาวุธนัน้ ฉาบทาด้วยเครือ่ งฉาบทา
ทาด้วยน้ำ�มัน พันด้วยผ้าเนื้อละเอียดแลหรือ?”
“ถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้า ต้องทําอย่างนั้น”
“ขอถวายพระพร บาดแผลนั้นเป็นที่รักของผู้นั้นหรือ?”
“ไม่ได้เป็นที่รักของผู้นั้นเลย แต่ว่าเขาทำ�อย่างนั้น เพื่อให้เนื้อ
ตรงนั้นงอกขึ้นเป็นปกต”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของ
บรรพชิ ต ทั้ ง หลาย แต่ บ รรพชิ ต ทั้ ง หลายรั ก ษาร่ า งกายนี้ ไว้ เพื่ อ
อนุเคราะห์พรหมจรรย์ อันว่าร่างกายนีเ้ ปรียบเหมือนกับแผล บรรพชิต
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รักษาร่างกายนี้ไว้ เหมือนกับบุคคลรักษาแผล ข้อนี้สมกับที่สมเด็จ
พระทศพลตรัสไว้ว่า”
“กายนี้มีทวาร ๙ เป็นแผลใหญ่ อันหนังสดปกปิดไว้ คายของ
โสโครกออกโดยรอบ ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น”
“ถูกดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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อนาคตปั ญหา

ถามเรื่องการดับทุกข์ใน ๓ กาล

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าพระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้าพยายามละทุกข์ทเี่ ป็นอดีตหรือ
อย่างไร?”
พระนาคเสนตอบว่า
“หามิได้ ขอถวายพระพร”
“ถ้าอย่างนัน้ พระผูเ้ ป็นเจ้าพยายามละทุกข์อนาตคอย่างนัน้ หรือ?”
“หามิได้ ขอถวายพระพร”
“ถ้ า มิ ไ ด้ พ ยายามละทุ ก ข์ ที่ เ ป็ น อดี ต อนาคต ปั จ จุ บั น แล้ ว
พยายามเพื่ออะไร?”
“ขอถวายพระพร พยายามเพือ่ ให้ทกุ ข์ทมี่ อี ยูด่ บั ไป และเพือ่ ไม่
ให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ทุกข์อนาคตมีอยู่หรือ?”
“มี มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคลเหล่าใดพยายามเพื่อละสิ่งที่ยังไม่มี
บุคคลเหล่านั้นเป็นบัณฑิตเกินไปเสียแล้ว”
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อุปมาป้ องกันภัยจากข้าศึก

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรเคยมีอริราชศัตรูหรือไม่?”
“เคยมี พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เมื่อมีอริราชศัตรูที่จะมาจู่โจมบ้านเมืองเกิด
ขึน้ มหาบพิตรจึงโปรดให้ขดุ คู สร้างกำ�แพง สร้างประตูเมือง สร้างป้อม
ขนเสบียงอาหารเข้ามาไว้ในพระนครเวลานั้นหรือ?”
“หามิได้ ต้องเตรียมไว้ก่อน”
“พระองค์ทรงฝึกหัดช้าง ม้า รถ ธนู ดาบ หอก เวลานั้นหรือ?”
“หามิได้ ต้องฝึกหัดไว้ก่อน”
“ขอถวายพระพร ที่ทำ�ดังนั้นเพื่ออะไร?”
“ทำ�ไว้เพื่อป้องกันภัยอนาคตน่ะชิ”
“ขอถวายพระพร ภัยอนาคตมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร พวกใดตกแต่งบ้านเมืองไว้เพือ่ ละภัยอนาคต
พวกนี้ก็เป็นบัณฑิตเกินไปน่ะสิ”
“ขอนิมนต์อุปมาอีก”
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อุปมาป้ องกันความกระหายน้ำ�

“ขอถวายพระพร เมื่อใดมหาบพิตรอยากเสวยน้ำ� เมื่อนั้น
มหาบพิตรจึงโปรดให้ขดุ บ่อน้�ำ ขุดสระโบกขรณี ขุดเหมือง ขุดบ่อ อย่าง
นั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า สิ่งเหล่านั้นต้องทำ�ไว้ต้องทำ�ไว้
ก่อนทั้งนั้น”
“ขอถวายพระพร ทำ�ไว้เพื่ออะไร?”
“ทำ�ไว้เพื่อกระหายน้ำ�น่ะสิ”
“ขอถวายพระพร ความกระหายน้ำ�อนาคตมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร พวกที่ ต ระเตรี ย มการณ์ ไว้ เ พื่ อ ละความ
กระหายน้ำ� อันไม่มีอยู่นั้นก็เป็นบัณฑิตเกินไปน่ะชิ”
“อุปมาป้องกันความหิว”
“ขอถวายพระพร เมือ่ มหาบพิตรทรงหิวพระกระยาหาร จึงโปรด
ให้ไถนา หว่านข้าวปลูกข้าวอย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า ต้องให้ทำ�ไว้ก่อนทั้งนั้น”
“ขอถวายพระพร ทำ�ไว้เพื่ออะไร?”
“ทำ�ไว้เพื่อป้องกันความหิวอนาคตน่ะชิ”
“ขอถวายพระพร ความหิวอนาคตมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรที่โปรดให้ทำ�สิ่งนั้นๆ ไว้ เพื่อ
ป้องกันความหิวอันยังไม่มีอยู่ ก็เป็นบัณฑิตเกินไปน่ะชิ”
“พระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้ว”
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ข้อวินิจฉัย
ปัญหานีส้ ลับซับซ้อนในข้อทีว่ า่ ทำ�ไมพระนาคเสนจึงปฎิเสธว่า
มิได้พยายามละทุกข์ที่เป็น อดีต อนาคต และปัจจุบัน แต่ท่านรับว่า
พยายามเพื่อให้ทุกข์ที่มีอยู่ดับไป และเพื่อไม่ให้ทุกข์ใหม่เกิดขั้น
ปัญหาต่อไปพระเจ้ามิลินท์ถามว่า ทุกข์อนาคต (ที่ยังไม่มาถึง)
มีอยู่หรือ?” ต้นฉบับพิศดารกลับตอบว่า “มี” แต่ฉบับพิศดารกลับ
ตอบว่า “ไม่มี” แล้วพระองค์ทรงตรัสเย้ยพระนาคเสนว่าฉลาดเกินไป
ที่พยายามละสิ่งที่ยังไม่มีอยู่ในเวลานี้
พระนาคเสนจึงย้อนกลับ โดยยกอุปมาภัยของข้าศึก และภัย
จากความหิวในอนาคต ซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อน
จากการเปรียบเทียบพอจะวินิจฉัยได้ว่า “ภัยในอนาคต” ก็
เหมือน “ทุกข์ในอนาคต” อันได้แก่เจ็บและตาย เป็นต้น ที่จะมีมาใน
อนาคต จึงเป็นไปได้ว่า “ความทุกข์ในอนาคต” น่าจะมีอยู่
อีกทั้งหลักฐานจากคำ�บาลี พระนาคเสนถามว่า
“อัตถิ ปะนะมหาราชะ อนาราช อนาคตภยัง” แปลว่า “ภัยอนาคต
มีอยู่หรือไม่?” พระเจ้ามิลินท์ตรัสตอบว่า “อัตถิ ภันเต” ซึ่งหมายความ
ว่า “มี” ดังนี้
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ปั ญญาวิเสสปั ญหา

ถามความวิเศษแห่งปั ญญา

“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญญา อยู่ที่ไหน?”
“ขอถวายพระพร ปัญญาก็ไม่ได้อยู่ที่ไหน”
“ถ้าอย่างนั้น ปัญญาไม่มีน่ะสิ”
“ขอถวายพระพร ลมอยู่ที่ไหน?”
“ลมไม่ได้อยู่ที่ไหน”
“ถ้าอย่างนั้น ลมก็ไม่มีน่ะสิิ”
“ถูกแล้ว พระนาคเสน”
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มานัตตภาวปั ญหา

ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็ นต้น

“ข้าพระนาคเสน ปัญญา วิญญาณ ชีพในภูต เหล่านี้ มีอรรถะ
พยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอรรถะอย่างเดียวกัน มีพยัญชนะต่างกัน?”
“ขอถวายพระพร วิญญาณมีการรู้สึกเป็นลักษณะ ปัญญามี
การรู้ทั่วเป็นลักษณะ ชีพในภูตคือผู้ที่เกิดแล้วไม่มี”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าไม่มชี พี เป็นตัวเป็นตน ก็ใครเล่าเห็นรูป
ด้วยตา ได้ฟงั เสียงด้วยหู สูดกลิน่ ด้วยจมูก ลิม้ รสด้วยลิน้ สัมผัสด้วยกาย
รู้จักอารมณ์ด้วยใจ?”
“ขอถวายพระพร ถ้าชีพเห็นรูปด้วยตาตลอดถึงรู้จักอารมณ์
ด้วยใจแล้ว เมื่อเปิดตาขึ้น ชีพนั้นก็ต้องมีหน้าไปข้างนอก ต้องได้เห็น
รูปดาวได้ดี เมือ่ เปิดหู จมูก ลิน้ กาย ใจ ชีพนัน้ ก็ตอ้ งหันหน้าไปภายนอก
รู้จักอารมณ์ได้ดีอย่างนั้นหรือ?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ชีพก็ไม่มีในภูต”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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อรู ปววัตถภาวทุกกรปั ญหา
่ ่ทำ�ได้ยากของพระพุทธเจ้า
ถามถึงเรื่องสิงที

“ข้าแต่พระนาคเสน สิง่ ทีท่ �ำ ได้ยากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำ�
นั้น ได้แก่อะไร?”
“ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำ�สิ่งที่ได้ยาก ได้แก่
การทรงแสดงซึ่งธรรมอันไม่มีรูปร่าง อันมีอยู่ในจิต เจตสิก อันเป็นไป
ในอารมณ์อันเดียวเหล่านี้ได้ว่า อันนี้เป็นผัสสะ อันนี้เป็นเวทนา อันนี้
เป็นสัญญา อันนี้เป็นเจตนา อันนี้เป็นจิต”
“ขอนิมนต์อุปมาด้วย”
“ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งลงเรือไปที่
มหาสมุทร วักน้�ำ ขึน้ มาวางไว้ทลี่ นิ้ ก็รวู้ า่ นีเ้ ป็นน้�ำ คงคา นีเ้ ป็นน้�ำ ยมนา
นี้เป็นน้ำ�สรภู นี้เป็นน้ำ�อจิรวดี นี้เป็นน้ำ�มหิ ดังนี้ได้ เป็นของง่ายหรือ
ยากล่ะ?”
“เป็นของยาก พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร การที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง
ที่มีในจิตใจ ที่เป็นอารมณ์อันเดียวกันว่า นี้เป็นผัสสะ นี้เป็นเวทนา
นี้เป็นสัญญา นี้เป็นเจตนา นี้เป็นจิต ดังนี้ยิ่งยากกว่านั้น”
“ถูกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า”
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“ พระศาสนาของสมเด็จชินสีห์ผ่องใสอยู่ เป็ นปกติ
คือไม่มัวหมองด้วยกิเลสตัณหาแต่อย่างใด
ถ้าพระพุทธบุตรเหล่านั้ น

ศึกษาพระศาสนาอันประเสริฐนั้ นไว้ให้ผ่องใส
ด้วย อาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบัติ
สัลเลข (ขัดเกลา) ธุ ดงคคุณ อยู่ แล้ว

พระศาสนาก็จะตั้งอยู่ ตลอดกาลนาน

โลกนี้ จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ท้ ังหลาย
พระพุทธศาสนามีการปฏิบัติเป็ นราก

มีการปฏิบัติเป็ นแก่น ตั้งอยู่ ได้ด้วยการปฏิบัติ ”
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ไขข้อข้องใจเรื่อง

เ ม ณ ฑ ก ปั ญ ห า
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สัทธัมมอันตรธานปั ญหา

เรื่องอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี

“ข้าแต่พระนาคเสน สมกับทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสคาํ นีไ้ ว้วา่
“ดูก่อนอานนท์ บัดนี้ พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕,๐๐๐ ปี
เท่านั้น”
แต่ในเวลาจะปรินิพพาน สุภัททปริพาชกทูลถามได้ตรัสอีกว่า
“ดูก่อนสุภัททะ ถ้าพระภิกษุเหล่านี้ ยังปฏิบัติชอบอยู่ โลกก็จัก
ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย” ดังนี้ คํานี้เป็นคําไม่มีเศษ เป็นคําเด็ด
ขาด
ถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “โลกจักไม่ว่างจาก
พระอรหันต์ทงั้ หลาย” ดังนี้ เป็นคําจริงแล้ว คําทีว่ า่ “บัดนีพ้ ระสัทธรรม
จักตั้งอยู่เพียง ๕,๐๐๐ ปีเท่านั้น” ก็ผิด
ถ้าคําว่า “พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕,๐๐๐ ปีเท่านั้น” เป็น
คาํ ถูก คาํ ทีว่ า่ “โลกจักไม่วา่ งจากพระอรหันต์ทงั้ หลายนัน้ ” ก็เป็นคำ�ผิด
ปัญหานี้เป็นอุภโตโกฏิ โปรดแก้ไขให้โยมสิ้นสงสัยด้วยเถิด”
พระนาคเสนถวายวิสชั นาว่า “ขอถวายพระพร ถูกทัง้ สอง คือที่
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ พระสัทธรรมจักตัง้ อยูเ่ พียง ๕,๐๐๐
ปี เท่านั้น ก็เป็นคําที่ถูก ที่ตรัสไว้ว่า ถ้าภิกษุเหล่านั้นยังปฏิบัติชอบอยู่
โลกก็จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย นั้นก็ถูก
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คําทัง้ สองนัน้ มีอรรถพยัญชนะต่างกัน คาํ หนึง่ เป็น สาสนปริจเฉท
คือ เป็นคํากําหนดพระศาสนา อีกคาํ หนึง่ เป็น ปฏิปตั ติปริทปี นา คือ
เป็นการแสดงซึ่งปฏิบัติ
เป็นอันว่าคําทั้งสองไกลกันมาก ไกลกันเหมือนแผ่นดินกับ
แผ่นฟ้า เหมือนนรกกับสวรรค์ เหมือนกุศลกับอกุศล และเหมือนทุกข์
กับสุขฉะนั้น แต่ว่าอย่าให้พระดํารัสถามของมหาบพิตรเป็นโมฆะเลย
อาตมภาพจักแสดงคําทั้งสองนั้น ให้เข้าเป็นอันเดียวกันได้
คือคาํ ทีต่ รัสว่า “พระสัทธรรมจักตัง้ อยูเ่ พียง ๕,๐๐๐ ปีนนั้ ” เป็น
การกําหนดความตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรม คือถ้าภิกษุณีจะไม่บรรพชา
พระสัทธรรมจักตัง้ อยูถ่ งึ ๕,๐๐๐ ปี เมือ่ พระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนี้ ชือ่ ว่า
ตรัสถึงความอันตรธานแห่งพระสัทธรรม หรือชื่อว่าปฏิเสธการบรรลุ
มรรคผลอย่างนั้นหรือ มหาบพิตร?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เมือ่ สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า จะทรงกาํ หนด
สิง่ ทีห่ มดไปแล้ว จะทรงกําหนดสิง่ ทีย่ งั เหลืออยู่ ก็ได้ทรงกาํ หนดไว้อย่าง
นัน้ เหมือนอย่างบุรษุ กาํ หนดของทีห่ มดไป ถือเอาของทีเ่ หลือขึน้ แสดง
แก่ผู้อื่นว่า ของเราหมดไปแล้วเท่านั้น นี้เป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่ ฉันใด
เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากําหนดพระศาสนาที่หมดไป ก็ได้ทรง
แสดงส่วนที่ยังเหลืออยู่ในท่ามกลางเทพยดามนุษย์ทั้งหลายว่า บัดนี้
พระสัทธรรมจักรตัง้ อยูเ่ พียง ๕,๐๐๐ ปี เท่านัน้ คําว่า พระสัทธรรมจักร
ตั้งอยู่เพียง ๕,๐๐๐ ปีเท่านั้น เป็น สาสนปริจเฉท คือ เป็นการกําหนด
พระศาสนา
ส่วนคําที่ตรัสไว้ในเวลาจะปรินิพพานว่า “ถ้าภิกษุเหล่านี้ยัง
ปฏิบัติชอบอยู่ โลกก็จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย” ดังนี้นั้นเป็น
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ปฏิปัตติปริทีปนา คือเป็นการแสดงซึ่งปฏิบัติ ขอมหาบพิตรจงทรง
กระทํา ปริทีปนา กับ ปริจเฉท ให้เป็นอันเดียวกัน
ถ้ามหาบพิตรพอพระทัย อาตมภาพจักแสดงถวายให้เป็นอัน
เดียวกัน ขอมหาบพิตร อย่ามีพระทัยวอกแวก จงตั้งพระทัยสดับให้
จงดีเถิด”
อุปมาดังสระน้ำ�

เมือ่ พระนาคเสนถวายพระพรอย่างนีแ้ ล้ว จึงถวายพระพรต่อไป
ว่า “เหมือนอย่างสระน้ำ�เต็มเปี่ยมด้วยน้ำ�ใหม่ มีน้ำ�เต็มเสมอปากขอบ
สระ เมื่อเมฆใหญ่ทําให้ฝนตกลงมาที่สระนั้นเนืองๆ น้ำ�ในสระนั้นจะ
แห้งจะหมดไปหรือไม่?”
“ไม่แห้งไม่หมด พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“เพราะฝนยังตกลงมาอยู่เนืองๆ น่ะซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือสระใหญ่อันได้แก่พระ
สัทธรรมที่เป็นพระศาสนา ของสมเด็จพระชินสีห์ เต็มเปี่ยมด้วยน้ำ�ใส
สะอาด คือ อาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบัติ สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้
ตรัสมรรคภาวนาไว้แล้ว
ผูใ้ ดกระทําให้ฝนคือ อาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบตั ิ ตกลงมา
เนืองๆ ผู้นั้นได้ชื่อว่า ได้อบรมมรรคภาวนาไว้แล้ว เมื่อเป็นอย่างนั้น
สระใหญ่ คือพระสัทธรรม อันเป็นพระศาสนาสูงสุดของสมเด็จพระบรม
สุคต ก็จกั ตัง้ อยูต่ ลอดกาลนาน โลกก็จกั ไม่วา่ งจากพระอรหันต์ทง้ั หลาย”
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงหมายความอย่างนี้ จึงได้ตรัสไว้วา่
ถ้าภิกษุเหล่านีย้ งั ปฏิบตั ชิ อบอยู่ โลกก็จะไม่วา่ งจากพระอรหันต์ทง้ั หลาย”
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อุปมาเหมือนกองไฟใหญ่

“ขอถวายพระพร เมื่อกองไฟใหญ่ กําลังลุกรุ่งเรืองอยู่ มีคนทั้ง
หลายเอาหญ้าแห้ง ไม้แห้ง มูลโคแห้ง มาทิง้ เข้าในกองไฟใหญ่นน้ั เรือ่ ย ๆ
ไป กองไฟใหญ่นั้นจะดับไปหรือไม่?”
“ไม่ดับเลย พระผู้เป็นเจ้า มีแต่จะลุกใหญ่เท่านั้น”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือพระศาสนาอันประเสริฐของ
พระศาสดา ได้สว่างรุ่งเรืองอยู่ในหมื่นโลกธาตุด้วย อาจารคุณ ศีลคุณ
ข้อวัตรปฏิบัติ
ถ้าพระพุทธบุตรอันประกอบด้วยองค์ของผูม้ คี วามเพียรห้า ยัง
ฝึกฝนดี ยังไม่ประมาท ยังเต็มใจในไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ยังทํา
สิกขาให้บริบรู ณ์ ทําจารีตและสีลสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยศีล) ให้บริบรู ณ์
พระศาสนาก็ยงั จักตัง้ อยูต่ ลอดกาลนาน โลกก็จกั ไม่วา่ งจากพระอรหันต์
ทั้งหลาย
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงหมายความอย่างนี้ จึงได้ตรัสไว้
ว่า ถ้าภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู่ โลกก็จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้ง
หลาย”
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อุปมาเหมือนกระจก

“อีกประการหนึ่ง กระจกอันบุคคลขัดดีแล้ว ทําให้ผ่องใสดีแล้ว
และมีผู้ขัดอีกเนืองๆ กระจกนั้นจะมัวหมองได้หรือไม่?”
“ไม่มัวหมอง พระผู้เป็นเจ้า มีแต่จะผ่องใสยิ่งขึ้นไป”
“ขอถวายพระพร ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ คือพระศาสนาของสมเด็จ
ชินสีห์ผ่องใสอยู่เป็นปกติ คือไม่มัวหมองด้วยกิเลสตัณหาแต่อย่างใด
ถ้าพระพุทธบุตรเหล่านัน้ ศึกษาพระศาสนาอันประเสริฐนัน้ ไว้ให้ผอ่ งใส
ด้วย อาจารคุณ ศีลคุณ ข้อวัตรปฏิบัติ สัลเลข (ขัดเกลา) ธุดงคคุณ อยู่
แล้ว พระศาสนาก็จะตั้งอยู่ตลอดกาลนาน โลกนี้จักไม่ว่างจากพระ
อรหันต์ทั้งหลาย พระพุทธศาสนามีการปฏิบัติเป็นราก มีการปฏิบัติ
เป็นแก่น ตั้งอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อว่าพระสัทธรรมอันตรธานนั้น มีอยู่
กี่ประการ?”
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อันตรธาน ๓ ประการ

“ขอถวายพระพร อันตรธานนั้น มีอยู่ ๓ ประการ คือ
	๑. อธิคมอันตรธาน (มรรคผลสูญหายไป)
๒. ปฏิปัตติอันตรธาน (ข้อปฏิบัติสูญหายไป)
๓. ลิงคอันตรธาน (เพศสูญหายไป)
เมือ่ อธิคมอันตรธานแล้ว ถึงมีผปู้ ฏิบตั ดิ ี ก็ไม่มธี รรมาภิสมัย คือ
การได้รู้ยิ่งซึ่งธรรม
เมื่อปฏิปัตติอันตรธานแล้ว สิกขาบทบัญญัติก็อันตรธาน ยัง
เหลือแต่เพศเท่านั้น
เมือ่ ลิงคอันตรธานแล้ว ก็ขาดประเพณี คือความสืบต่อแห่งเพศ
บรรพชิตในพระพุทธศาสนา อันตรธานมีอยู่ ๓ ประการ เท่านี้แหละ
มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทาํ ปัญหาอันลึกให้ตนื้ แล้ว
ได้ทําลายข้อยุ่งยากแล้ว ได้ทําให้ถ้อยคําของผู้อื่นหมดไปแล้ว พระผู้
เป็นเจ้ามาถึงแล้ว ซึ่งความเป็นผู้องอาจในหมู่คณะอันประเสริฐ”
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สัพพัญญุตปั ญหา

ถามเรื่องสําเร็จสัพพัญญุตญาณ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสน พระพุทธเจ้า
ทรงเผาอกุศลสิ้นแล้ว จึงถึงพระสัพพัญญุตญาณ หรือว่าเผาอกุศลยัง
ไม่สิ้น แต่ถึงพระสัพพัญญุตญาณ?”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้า เผาอกุศลทั้งปวงสิ้นแล้ว จึง
ถึงพระสัพพัญญุตญาณ การที่จะเผาอกุศลที่ยังเหลืออยู่ ไม่มีอีกเลย”
“ข้ า แต่ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ทุ ก ขเวทนาเคยเกิ ด ในพระกายของ
พระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่?”
“เคยเกิด มหาบพิตร คือครั้งประทับที่กรุงราชคฤห์ พระบาท
ได้ถกู สะเก็ดศิลา ครัง้ ทรงจําพรรษาทีเ่ วฬุวคาม ก็ทรงเกิดโลหิตปักขันทิกาพาธ
(ลงแดง) ครัง้ หนึง่ หมอชีวกก็ถวายยาประจุ อีกครัง้ หนึง่ เกิดพระอาพาธลม
พระอานนท์เถรเจ้าก็ได้เที่ยวหาน้ำ�ร้อนมาถวาย”
“ถ้ า พระตถาคตเจ้ า เผาอกุ ศ ลทั้ ง ปวงสิ้ น แล้ ว จึ ง สํ า เร็ จ
พระสั พ พั ญ ญุ ต ญาณ คํ า ที่ ว่ า “พระอาพาธเกิ ด ในพระสรี ร กาย
ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ผิด”
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ถ้าคําว่า “พระอาพาธเกิดในพระสรีรกายของพระพุทธเจ้านัน้ ถูก”
คาํ ว่า “พระตถาคตเจ้าเผาอกุศลทัง้ ปวงสิน้ แล้ว จึงสําเร็จพระสัพพัญญุตญาณ
นั้นก็ผิด”
บุคคลย่อมได้เสวยทุกขเวทนานอกจากกรรมไม่มี กรรมเท่านัน้
เป็นมูลราก บุคคลได้เสวยเวทนาเพราะกรรมเท่านั้น ปัญหาอันเป็น
อุภโตโกฎินี้ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ขอพระผู้เป็นเจ้าจงกําจัดเสียซึ่ง
ความสงสัยเถิด”
เหตุให้เกิดทุกขเวทนามี ๘
“ขอถวายพระพร ไม่ใช่ว่าเวทนาทั้งปวง มีกรรมเป็นมูลรากทั้ง
นั้น เพราะเหตุที่จะให้เกิดเวทนาอันเป็นทุกข์นั้น
มีอยู่ ๘ ประการ คือ
	๑. ทุกขเวทนามีลมเป็นสมุฏฐาน
๒. ทุกขเวทนามีดีเป็นสมุฏฐาน
๓. ทุกขเวทนามีเสมหะเป็นสมุฏฐาน
๔. ทุกขเวทนามีประชุมลม ดี เสมหะเป็นสมุฏฐาน
๕. ทุกขเวทนามีการเปลี่ยนฤดูเป็นสมุฏฐาน
๖. ทุกขเวทนามีการบริหารร่างกายไม่เสมอเป็นสมุฏฐาน
๗. ทุกขเวทนามีการกระทําของผู้อื่นเป็นสมุฏฐาน
๘. ทุกขเวทนาอันเกิดด้วยผลแห่งกรรม
บุคคลเหล่าใด ถือว่าเกิดด้วยกรรมอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับ
เหตุ ๘ นี้ คําพูดของคนเหล่านั้นผิดไป”
“ข้าแต่พระนาคเสน ทุกขเวทนาอันมีสิ่งทั้ง ๘ นี้เป็นสมุฏฐาน
ก็เป็นอันว่ามีกรรม เป็นสมุฏฐานทั้งนั้น เกิดด้วยกรรมทั้งนั้น”
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เหตุให้ลม ดี เสมหะกําเริบ
“ขอถวายพระพร ถ้าทุกขเวทนาเหล่านัน้ มีกรรมเป็นสมุฏฐาน
สิง่ เหล่านัน้ ก็ไม่ตอ้ งมีลกั ษณะต่างกัน แต่นมี่ ลี กั ษณะต่างกัน คือ ลม เมือ่
จะกําเริบก็กําเริบด้วยเหตุ ๑๐ อย่าง อันได้แก่ กําเริบด้วยเย็น ร้อน หิว
กระหาย กินมากเกินไป ยืนนานเกินไป เพียรมากเกินไป วิ่งเร็วเกินไป
การกระทําของผู้อื่น และผลแห่งกรรม ๙ อย่างข้างต้น ไม่ใช่เป็นของ
อดีต อนาคต เป็นของมีในปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ จึงไม่ควรกล่าวว่า เวทนา
ทั้งปวงเกิดจากกรรมดี เมื่อจะกําเริบ จะกําเริบด้วยเหตุ ๓ อย่าง คือ
เย็น ร้อน กินไม่เป็นเวลา เสมหะ กําเริบด้วยเหตุ ๓ อย่าง คือ ด้วยเย็น
ร้อน ข้าวน้ำ� ลม ดี เสมหะ กําเริบด้วยเหตุเหล่านี้ แล้วเจือกันก็ชักมา
ซึ่งเวทนา อันเป็นส่วนของตนๆ
เวทนาอันเกิดด้วยเปลีย่ นฤดู ก็เกิดขึน้ ด้วยการเปลีย่ นฤดู เวทนา
อันเกิดด้วยบริหารร่างกายไม่สม่�ำ เสมอ ก็เกิดด้วยการบริหารร่างกายไม่
สม่�ำ เสมอ คือเปลีย่ นอิรยิ าบถไม่พอสมควรกัน เวทนาอันเกิดจากความ
เพียร เป็นกิรยิ าก็มี เป็นวิบากก็มี เวทนาอันเกิดจากกรรม ย่อมเกิดด้วย
กรรมที่ได้กระทําไว้ในปางก่อน
ด้วยเหตุตามทีว่ า่ มานีแ้ หละ ชีใ้ ห้เห็นว่าเวทนาอันเกิดด้วยกรรม
มีน้อย เกิดด้วยอย่างอื่นมีมาก พวกโง่เขลาก็เข้าใจว่าเกิดด้วยกรรมทั้ง
นั้น กรรมนั้นไม่มีใครรู้ได้ นอกจากพระพุทธญาณเท่านั้น
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พระเทวทัตกลิ้งก้อนศิลา

“การที่พระบาทของพระพุทธเจ้าถูกสะเก็ดศิลาแล้ว ทําให้เกิด
เวทนานั้น ไม่ใช่มีลม หรือดี เสมหะ หรือสิ่งทั้ง ๓ นี้เป็นสมุฏฐานเลย
ไม่ใช่เกิดด้วยการเปลี่ยนฤดู หรือด้วยการบริหารร่างกายไม่สม่ำ�เสมอ
เกิดด้วยการกระทําของผู้อื่นต่างหาก คือ
พระเทวทัตผูกอาฆาตต่อพระตถาคตเจ้ามาหลายแสนปีแล้ว ได้
กลิง้ ก้อนศิลาใหญ่ลงไปจากยอดภูเขา ด้วยคิดจักให้ตกถูกพระพุทธองค์
แต่ก้อนศิลาที่กลิ้งลงมานั้น ได้มากระทบก้อนศิลาใหญ่อีก ๒ ก้อน ก็
แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ กระจายไป มีสะเก็ดเล็ก ๆ ก้อนหนึง่ ได้
กระเด็นไปถูกพระบาทของพระพุทธเจ้า ทําให้พระโลหิตห้อขึ้น จะว่า
เวทนานั้นเกิดด้วยผลแห่งกรรม หรือด้วยการกระทําของพระองค์ไม่ได้
ทั้งนั้น เกิดด้วยการกระทําของผู้อื่นต่างหาก”
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ยกอุปมาขึ้นเปรียบเทียบ

“พืชย่อมงอกงามไม่ดี ย่อมเป็นเพราะที่ดินไม่ดี หรือเพราะพืช
ไม่ดี ฉันใด เวทนานั้นก็เกิดแก่พระพุทธเจ้า เพราะผลแห่งกรรม หรือ
เพราะการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉันนั้น นอกนั้นย่อมไม่มีโภชนะที่
กินเข้าไปแล้วย่อยไม่ดี ย่อมเป็นเพราะท้องไม่ดี หรือเพราะโภชนะนั้น
ไม่ดี ฉันใด เวทนาของพระพุทธเจ้านัน้ ก็เกิดด้วยผลแห่งกรรม หรือเกิด
ด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉันนั้น
ก็แต่วา่ เวทนาอันเกิดด้วยผลแห่งกรรม และเกิดด้วยการบริหาร
ร่างกายไม่สม่ำ�เสมอ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า มีด้วยเหตุ ๑ อย่าง
นอกจาก ๒ อย่างนี้ต่างหาก ใครไม่อาจปลงพระชนม์ของพระพุทธเจ้า
ได้ แต่วา่ เวทนาทัง้ ทีน่ า่ ต้องการ และไม่นา่ ต้องการ ดีและไม่ดี ย่อมมีใน
พระวรกายอันประกอบด้วยธาตุ ๔ ของพระพุทธเจ้าได้เป็นของธรรมดา
ก้อนดินที่บุคคลขว้างขึ้นไปในอากาศ ย่อมตกลงมาที่พื้นดิน ก้อนดิน
เหล่านั้น ได้ตกลงมาที่พื้นดิน ด้วยกรรมที่ได้ทําไว้ในปางก่อนหรือ
มหาบพิตร?”
“หามิได้ พระผูเ้ ป็นเจ้า ก้อนดินเหล่านัน้ ไม่ได้ตกลงมาทีพ่ นื้ ดิน
ด้วยกรรมอะไร”
“ขอถวายพระพร ควรเห็นว่าพระวรกาย ของพระตถาคตเจ้า ก็
เปรียบเหมือนกับพื้นดินฉะนั้น การที่สะเก็ดศิลาถูกพระบาทของพระ
ตถาคตเจ้านั้น ไม่ใช่เป็นเพราะบุพกรรม อาตมภาพขอถามมหาบพิตร
ว่า การที่แผ่นดินใหญ่นี้ ถูกมนุษย์ทั้งหลายทําลายและขุดนั้น เป็นด้วย
บุพกรรมหรือ?”
“ไม่ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ข้อที่สะเก็ดศิลาถูกพระบาทของพระพุทธเจ้า ทําให้พระโลหิต
ห้อนั้น ก็ไม่ใช่เพราะบุพกรรม ฉันนั้น ถึงพระโรคลงแดงก็ไม่ได้เกิดด้วย
บุพกรรม เกิดด้วย ลม ดี เสมหะ ๓ อย่าง กําเริบต่างหาก
ทุกขเวทนาทางพระกายของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดด้วย
บุพกรรมเลย เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ ต่างหาก ข้อนี้สมกับที่ตรัสไว้ใน
“โมลิยสีวกเวยยากรณะ” ในสังยุตตนิกายว่า
“ดูกอ่ นสีวกะ เวทนาบางอย่างเกิดขึน้ เพราะมี “ดี” เป็นสมุฏฐาน
บางอย่างมี”เสมหะ” เป็นสมุฏฐาน บางอย่างมี “ลม” เป็นสมุฏฐาน บาง
อย่างมี “สิ่งทั้ง ๓” นั้นเป็นสมุฏฐาน บางอย่างเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนฤดู
บางอย่างเกิดขึ้นเพราะบริหารร่างกายไม่สม่ำ�เสมอ บางอย่างเกิดขึ้น
เพราะการกระทําของผู้อื่น บางอย่างเกิดขึ้นเพราะผลของกรรม
สมณพราหมณ์เหล่าใดเห็นว่า สุข ทุกข์ หรือไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ทัง้ สิน้
เกิดขึ้นเพราะบุพกรรมทั้งนั้น สมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า แล่นเลย
ความจริงไป ความคิดความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นผิดไป”
เพราะฉะนั้นแหละ มหาบพิตร อาตมาจึงว่า เวทนาทั้งสิ้นไม่ใช่
มีกรรมเป็นสมุฏฐาน ไม่ใช่เกิดเพราะกรรมทั้งนั้น
เป็นอันว่า พระตถาคตเจ้าได้เผาอกุศลกรรมสิ้นแล้ว จึงได้ถึง
พระสัพพัญญุตญาณ ขอให้มหาบพิตรทรงจําไว้อย่างนี้เถิด ขอถวาย
พระพร”
“ดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้า โยมขอรับจําไว้อย่างนี้”
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มัจจุปาสามุตตกปั ญหา
ถามเรื่องพ้นจากบ่วงมรณะ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามปัญหาสืบไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
ถ้าผู้อยู่ในอากาศ หรือในท่ามกลางมหาสมุทร หรืออยู่ในท่ามกลาง
ภูเขา อยู่ในที่ใดๆ ก็ตาม ที่พ้นความตายไม่มี ที่ความตายจะครอบงำ�
ไม่ได้ไม่มดี งั นี้ แต่ได้ทรงแสดงพระปริตร คือพระพุทธมนต์อนั เป็นเครือ่ ง
ป้องกันไว้ พระปริตรนั้นได้แก่อะไรบ้าง คือ
ขันธปริตร ๑
สุวัตถิปริตร ๑
โมรปริตร ๑
ธชัคคปริตร ๑ อาฏานาฏิยปริตร ๑
ไม่พ้นจากอำ�นาจความตายแล้ว พระปริตรนั้นก็ผิดไป ถ้าพ้น
จากความตายด้วยพระปริตรคำ�ว่า “ที่ความตายไม่ครอบงำ�ไม่มีนั้น”
ก็ผิดไป ปัญหานี้เป็นอุภโตโกฏิ ยุ่งยากมากขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขให้
ง่ายเถิด”
พระนาคเสนจึงตอบว่า
“ขอถวายพระพร สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนัน้
จริง และได้ทรงแสดงพระปริตรไว้เป็นอันมากจริง
พระปริตรนัน้ ย่อมป้องกันได้เฉพาะผูท้ ยี่ งั ไม่หมดอายุขยั ทัง้ ไม่มี
บุพกรรมมาตัดรอนเท่านั้น ส่วนผู้ที่หมดอายุขัยแล้ว ไม่สามารถที่จะ
กระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้มีอายุสืบต่อไปได้
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ขอถวายพระพร ต้นไม้ที่ตายแล้ว แห้งผุแล้ว ไม่มียางแล้ว มี
เปลือกกระพี้ร่วงไปหมดแล้ว ถึงจะตักน้ำ�มารดวันละพันโอ่งก็ตาม ต้น
ไม่นั้นก็ไม่กลับเขียวสดขึ้นได้อีกฉันใด ผู้ที่หมดอายุขัยแล้ว จะทำ�ให้
มีอายุด้วยยาหรือพระปริตรก็ไม่ได้ฉันนั้น ยาทั้งสิ้นในแผ่นดินนี้ ไม่มี
ประโยชน์แก่ผู้ที่หมดอายุขัยแล้ว มีประโยชน์แก่ผู้มีอายุขัยยังเหลืออยู่
เท่านัน้ พระปริตรทัง้ หลายก็รกั ษาคุม้ ครองอยูแ่ ต่ผยู้ งั ไม่ถงึ ทีต่ าย ผูไ้ ม่มี
บุพกรรมตามทันเท่านัน้ สมเด็จพระทรงธรรม์ได้ทรงแสดงพระปริตรไว้
เพื่อผู้มีอายุขัยยังเหลืออยู่ ทั้งไม่มีบุพพกรรมเท่านั้น
ชาวนาเมื่อข้าวแก่แล้วก็กั้นน้ำ�ไม่ให้ไหลเข้าไปในนา ส่วนข้าว
กล้าที่ยังไม่แก่ ก็งอกงามขึ้นด้วยน้ำ�ที่มีอยู่ฉันใด ยากับพระปริตร
ก็มีไว้สำ�หรับผู้ยังมีอายุขัยเหลืออยู่ฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าผู้หมดอายุขัยแล้วย่อมตายไป ผู้ยังไม่
หมดอายุขยั ก็ยงั มีชวี ติ อยูเ่ ป็นธรรมดา พระปริตรกับยาก็ไม่มปี ระโยชน์
อันใด?”
“ขอถวายพระพร ผู้ที่หายจากโรคด้วยยา มหาบพิตรเคยเห็น
หรือไม่?”
“เคยเห็นหลายร้อยราย พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนัน้ คำ�ทีม่ หาบพิตรว่า ยากับพระปริตรไม่มปี ระโยชน์
ก็ผิดไป”
“ข้าแต่พระนาคเสน โรคย่อมหายไปด้วยการกระทำ�ของหมอทัง้
หลายมีปรากฏอยู่”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรได้เคยทรงสดับเสียงของผูส้ วดพระ
ปริตรจนลิน้ แห้งอ่อนใจ คอแหบ แล้วหายจากความเจ็บไข้ทงั้ ปวง หาย
จัญไรทัง้ ปวง และเคยเห็นหรือไม่วา่ ผูถ้ กู งูกดั แล้วหายด้วยอำ�นาจมนต์?”
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“เคยสดับ ผูเ้ ป็นเจ้า เพราะในโลกได้เคยมีอย่างนี้ จนกระทัง่ ทุกวันนี”้
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนัน้ คำ�ทีม่ หาบพิตรว่า พระปริตรหรือ
มนต์ไม่มปี ระโยชน์นนั้ ก็ผดิ ไป งูจะกัดผูม้ พี ระปริตร ก็อา้ ปากไม่ขนึ้ พวก
โจรที่คิดร้ายก็มีอาวุธหลุดมือ ช้างที่ดุร้ายพอเข้าใกล้ก็หายดุ ไฟที่กำ�ลัง
ลุกก็ดับ ยาพิษที่แรงกล้าก็หายไปด้วยยาแก้ ผู้คิดจะฆ่าพอมาถึงก็ยอม
ตัวเป็นทาส บ่วงหรือแร้วที่เขาดักไว้ก็ไม่ลั่น มหาบพิตรได้เคยทรงสดับ
หรือไม่ว่า พญานกยูงได้เจริญพระปริตรทุกวัน นายพรานไม่อาจจับได้
ตลอด ๗ ปี ในวันทีไ่ ม่ได้เจริญพระปริตร จึงไปติดบ่วงของนายพราน?”
“เคยสดับ พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะเรือ่ งนีร้ กู้ นั อยูท่ งั้ โลกมนุษย์และ
สวรรค์”
“มหาบพิตรเคยได้ทรงสดับหรือไม่ว่า มีทานพคือยักษ์ตนหนึ่ง
เมื่อจะรักษาภรรยาไว้ให้ดี ก็เอาภรรยาใส่ลงในผอบใหญ่ แล้วกลืนไว้
ในท้อง คราวนั้น มีวิชาธรตนหนึ่งเข้าไปในปากทานพนั้น ไปร่วมรักกับ
ภรรยาของทานพ เมื่อทานพเปิดผอบขึ้น วิชาธรก็หนีไปตามสบาย”
“เคยได้สดับ พระผู้เป็นเจ้า เพราะเรื่องนี้มีผู้รู้กันอยู่ในโลก”
“ขอถวายพระพร วิชาธรนั้น พ้นจากการถูกจับไปได้ด้วยกำ�ลัง
พระปริตรไม่ใช่หรือ?”
“ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าเช่นนัน้ มหาบพิตรเคยได้ทรงสดับกำ�ลังพระปริตรมีอยูห่ รือ
ไม่ว่า มีวิชาธรอีกตนหนึ่ง ลอบไปทำ�ชู้กับพระอัครมเหสีของพระเจ้า
พาราณสี เวลาจะถูกจับก็ทำ�ตัวหายวับไปด้วยกำ�ลังมนต์?”
“เคยได้สดับ พระผู้เป็นเจ้า”
“วิชาธรนั้น พ้นจากการถูกจับด้วยกำ�ลังพระปริตรไม่ใช่หรือ?”
“ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
188

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ถ้าอย่างนั้น กำ�ลังพระปริตรก็มีอยู่”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระปริตรรักษาได้ทุกคนไปหรือ?”
“ไม่ทุกคนไป บางพวกก็รักษาได้ บางพวกก็รักษาไม่ได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น พระปริตรก็รักษาไม่ได้หมด”
“ขอถวายพระพร โภชนาหารรักษาชีวิตไว้ได้หมดหรือ?”
“ได้ก็มี ไม่ได้ก็มี ผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไรมหาบพิตร?”
“เพราะเหตุว่า พวกที่กินมากเกินไปถึงกับเสียดท้องแน่นท้อง
ตายก็มี”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนัน้ โภชนาหารก็รกั ษาชีวติ ของบุคคล
ทั้งปวงไว้ไม่ได้หมด”
ข้าแต่พระนาคเสน
“โภชนาหารทำ�ให้สิ้นชีวิตได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือกินมาก
เกินไป ๑ ไฟย่อยอาหารอ่อนเกินไป ๑ โภชนาหารย่อมทรงไว้ซึ่งอายุ
แต่นำ�ไปเสียซึ่งชีวิต ด้วยเหตุอย่างที่ว่านี้ก็มี”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ พระปริตรรักษาบุคคลได้
เป็นบางจำ�พวก ไม่ได้เป็นบางจำ�พวก พระปริตรก็รักษาไม่ได้ด้วยเหตุ
๓ ประการ คือ มีบพุ กรรมกางกัน้ ๑ มีกเิ ลสกางกัน้ ๑ ไม่เชือ่ ถือ ๑ ผูม้ เี หตุ
๓ ประการนี้ ประการใดประการหนึง่ ก็ตาม พระปริตรก็รกั ษาไม่ได้
ขอถวายพระพร ธรรมดามารดาย่อมเลี้ยงบุตรผู้อยู่ในครรภ์
ของตน เมื่อบุตรเกิดมาแล้ว เจ็บไข้ไม่สบาย มารดาก็เอาใจใส่รักษา
เช็ดล้างซึง่ อุจจาระปัสสาวะ น้�ำ มูกน้�ำ ลายด้วยความไม่รงั เกียจ แล้วหา
ของหอมมาลูบไล้ให้
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

189

ต่อมาภายหลังเมื่อบุตรนั้นไปด่าว่าฆ่าตีบุตรของผู้อื่น เมื่อเขาจับได้นำ�
ไปหาเจ้านายให้ลงโทษเฆีย่ นตี ส่วนผูเ้ ป็นมารดาถูกจับไปลงโทษเฆีย่ น
ตีด้วยหรือไม่?”
“ไม่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ พระปริตรก็ไม่รักษาผู้ได้
ทำ�ความผิดไว้ ป้องกันผู้มีบุพพกรรมไม่ได้”
“ถูกแล้วพระนาคเสน ปัญหานั้นพระผู้เป็นเจ้าแก้ดีแล้ว”
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เสฏฐธัมมปั ญหา

ถามถึงธรรมอันประเสริฐสุด

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสไว้วา่ พระ
ธรรมเป็นของประเสริฐสุด ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น
แต่ตรัสไว้อกี ว่า คฤหัสถ์ถงึ ความเป็นพระโสดาบัน ละอบายภูมิ
ทั้ง ๔ แล้ว ถึงความเห็นแล้ว รู้แจ้งศาสนาแล้ว ก็ยังกราบไหว้ลุกรับ
ซึ่งพระภิกษุสามเณรผู้เป็นปุถุชนอยู่ ถ้าถือว่าพระธรรมประเสริฐสุด
จริง คำ�ที่กล่าวถึงการที่คฤหัสถ์ผู้เป็นพระโสดาบัน กราบไหว้พระภิกษุ
สามเณรปุถุชนนั้นก็ผิดไป ถ้าคำ�ว่า คฤหัสถ์ผู้เป็นพระโสดาบันกราบ
ไหว้พระภิกษุสามเณรผู้เป็นปุถุชนนั้นถูก คำ�ว่าพระธรรมประเสริฐสุด
ในโลกนั้นก็ผิดไป ปัญหาข้อนี้เป็นอุภโตโกฏิ แก้ได้ยาก ขอได้โปรดแก้
ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระคุณเจ้าข้า”
พระนาคเสนวิสัชนาแก้ไว้ว่า
“ขอถวายพระพร คำ�ทัง้ สองนัน้ ถูกทัง้ นัน้ แต่วา่ เหตุทใี่ ห้คฤหัสถ์
ผู้เป็นพระโสดาบันกราบไหว้พระภิกษุสามเณรปุถุชนนั้น มีอยู่ต่างหาก
เหตุนั้นคืออะไร ? คือ สมณกรณธรรม ๒๐ อย่าง และ เพศ ๒ อย่าง
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สมณกรณธรรม ๒๐ นั้นคือ
	๑. มีภูมิอันประเสริฐ
๒. มีความนิยมอันเลิศ
๓. ความประพฤติอันดีงาม
๔. ธรรมเป็นเครื่องอยู่
๕. ความสำ�รวมอินทรีย์ ๖
๖. ความระวังปาฏิโมกข์
๗. ความอดทน
๘. ความยินดีในธรรมอันดี
๙. ความยินดียิ่งในธรรมอันแท้
	๑๐. ความประพฤติในธรรมอันเที่ยงแท้
	๑๑. ความอยู่ในที่สงัด
	๑๒. ความละอาย
	๑๓. ความสดุ้งกลัว
	๑๔. ความเพียร
	๑๕. ความไม่ประมาท
	๑๖. บำ�เพ็ญสิกขา
	๑๗. ตั้งใจเล่าเรียนสอบถาม
	๑๘. ยินดียิ่งในศีลเป็นต้น
	๑๙. ไม่มีความอาลัย
๒๐. ทำ�สิกขาบทให้เต็ม
เพศ ๒ นั้นได้แก่ นุ่งห่มผ้าเหลือง ๑ มีศรีษะโล้น ๑
ภิกษุยอ่ มถือสรณกรณธรรม ๒๐ กับ เพศ ๒ ไว้อย่างนี้ ภิกษุนนั้
ชื่อว่าย่างลงสู่ภูมิของพระเสขะ ชื่อว่าย่างลงสู่ภูมิพระอรหันต์ เพราะ
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เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์ สมควรเรียกว่าผู้ถึง
ซึ่งระหว่างแห่งภูมิอันประเสริฐ ผู้ถึงซึ่งที่ตั้งแห่งเหตุอันจะให้เป็นพระ
อรหันต์ เพราะฉะนั้นอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันจึงควรกราบไหว้ ลุก
รับพระภิกษุปุถุชนด้วยคิดว่า
ท่านผูส้ นิ้ อาสวะแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสมณะ คุณวิเศษอย่าง
นี้ย่อมไม่มีแก่เรา ๑
คิดว่าท่านเข้าถึงความเป็นบริษัทอันเลิศ และได้เพื่อจะฟังปาฏิ
โมกข์อุทเทส เราไม่ได้ฟัง ๑
ท่านให้บรรพชาอุปสมบทได้ อาจให้พระพุทธศาสนาเจริญได้
เราให้บรรพชาอุปสมบทไม่ได้ ๑
ท่านเป็นผูป้ ฏิบตั ใิ นสิกขาบท อันไม่มปี ระมาณ เราไม่ได้ปฏิบตั ิ ๑
ท่านประกอบด้วยเพศสมณะ ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ เรา
ห่างไกลจากเพศนั้น ๑
ท่านไม่ปล่อยขนรักแร้ เล็บมือ เล็บเท้า หนวดเคราให้รกรุงรัง
ทั้งไม่หวั่นไหวในกามารมณ์ ไม่ได้ประดับประดาร่างกาย ไม่ได้ลูบไล้
เครือ่ งหอม ส่วนเรายังยินดีอยูใ้ นการตกแต่งร่างกาย ๑ ขอถวายพระพร
สมณกรธรรม ๒๐ กับ เพศ ๒ นั้นย่อมมีแก่ภิกษุ พระภิกษุนั้นย่อม
ทรงธรรมเหล่านั้นไว้ และให้ผู้อื่นศึกษาในธรรมเหล่านั้นไว้
อุบาสกผู้เป็นพระโสดาบัน ควรกราบไหว้ลุกรับภิกษุปุถุชน
ด้วยคิดว่า ความรู้ ความดีเหล่านั้น ไม่ได้มีอยู่แก่เรา”
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อุปมาพระราชโอรส

“ขอถวายพระพร เนื้อความข้อนี้ควรกำ�หนดทราบด้วยอุปมา
อย่างเช่นว่า พระราชโอรสย่อมศึกษาวิชาในสำ�นักปุโรหิต เมือ่ ทรงพระ
เจริญวัยขึ้น ก็ได้อภิเษกเป็นพระราชา พระราชกุมารนั้นย่อมกราบ
ไหว้ลุกรับอาจารย์ด้วยคิดว่า เป็นผู้สอนวิชาให้ฉันใด พระภิกษุก็เป็น
ผู้ให้ศึกษา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสำ�รวม เพราะฉะนั้น อุบาสกเป็นพระ
โสดาบัน จึงควรกราบไหว้ลุกรับภิกษุปุถุชน อีกประการหนึ่ง ขอจง
ทราบว่า ภูมิของภิกษุเป็นภูมิใหญ่ ไม่มีภูมิเสมอ เป็นภูมิไพบูลย์ด้วย
ปริยายอันนี้ ถ้าอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันได้สำ�เร็จพระอรหันต์ มีคติ
อยู่ ๒ คือ ต้องปรินิพพานในวันนั้น หรือเข้าถึงความเป็นภิกษุในวัน
นั้นจึงจะได้ เพราะว่าบรรพชานั้นเป็นของใหญ่ เป็นของปริสุทธิ์ เป็น
ของถึงซึ่งความเป็นของสูงคือภูมิของภิกษุ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าผู้มีญาณ ผู้มีกำ�ลัง
ผูม้ วี ฒ
ุ ยิ งิ่ ได้ชแี้ จงไว้แล้ว ผูอ้ นื่ นอกจากพระผูเ้ ป็นเป็นเจ้า ไม่มสี ามารถ
ให้รู้แจ้งได้”
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พุทธสัพพัญญูสยปณามปั ญหา

ถามเรื่องความเป็ นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า

พระเจ้ามิลินท์บรมกษัตริย์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็น
พระสัพพัญญูแต่กล่าวไว้อีกว่า
เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงขับไล่พระภิกษุสงฆ์ มีพระโมคคัลลาน์
พระสารีบุตร เป็นหัวหน้าไม่ให้เข้ามาเฝ้าแล้ว
พวกกษัตริยศ์ ากยราชกับท้าวสหัมบดีพรหม ได้พร้อมกันเข้าไป
เฝ้า ทูลขอโทษต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคําอุปมากับพืชและ
ลูกโค
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อุปมาทั้งสองข้อที่ทําให้สมเด็จพระบรม
ศาสดาทรงอดโทษนัน้ พระตถาคตเจ้าไม่ทรงทราบหรือ ถ้าไม่ทรงทราบ
จะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูได้อย่างไร
ถ้าทรงทราบ แต่ทรงพระประสงค์จะทดลองใจของภิกษุเหล่านัน้
ว่ า จะคิ ด อย่ า งไร จึ ง ได้ ท รงขั บ ไล่ ก็ เ ป็ น อั น ว่ า พระตถาคตเจ้ า ไม่ มี
พระกรุณา ปัญหานีก้ เ็ ป็นอุภโตโกฏิ ได้มาถึงพระผูเ้ ป็นเจ้าแล้ว”
พระนาคเสน ตอบว่า
ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าเป็น พระสัพพัญญูจริง แต่ว่า
ทรงอดโทษด้วยอุปมา ทั้งสองข้อนั้น คือเทพยดามนุษย์ทั้งหลาย ย่อม
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ทําให้พระตถาคตเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม ทรงเลื่อมใสได้ด้วยธรรม
ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้ว
ขอถวายพระพร ภรรยาย่อมให้สามีดีใจด้วยทรัพย์ของสามี
ที่หามาได้เอง คือเมื่อได้เห็นภรรยานําทรัพย์ที่ตนหามาได้นั้นออกมา
ให้ดู ก็ดใี จฉันใด พวกกษัตริยศ์ ากยราช กับท้าวสหัมบดีพรหม ก็ได้ทาํ ให้
พระตถาคตเจ้าทรงชืน่ ชมยินดี ด้วยธรรมของพระองค์เองฉันนัน้ อีกประการ
หนึ่ง ช่างกัลบกผู้ตกแต่งพระเกศของพระราชา ก็ทําให้พระราชาทรง
พอพระทัย ด้วยเครือ่ งประดับของพระราชาเอง ถึงกับได้รบั พระราชทาน
รางวัลฉันใด
พวกนัน้ ก็ได้ทาํ ให้พระตถาคตเจ้า ทรงโปรดปรานด้วยธรรมของ
พระองค์เองพระตถาคตเจ้าก็ได้ทรงแสดงความหลุดพ้นจากทุกข์ทงั้ ปวง
ให้พวกนั้นฟังฉันนั้น
อีกอย่างหนึง่ เปรียบเหมือนสัทธิวหิ าริก ศิษย์ได้ทาํ ให้อปุ ชั ฌาย์
ดี ใจด้ ว ยอาหารที่ อุ ปั ช ฌาย์ บิ ณ ฑบาตมาได้ เ อง คื อ เมื่ อ อุ ปั ช ฌาย์
บิณฑบาตได้อาหารมาวางไว้แล้ว สัทธิวิหาริกก็จัดน้อมเข้าไปถวาย
อุปัชฌาย์ก็ดีใจฉะนั้น ขอถวายพระพร”
“สาธุ พระนาคเสน โยมรับว่าถูกต้อง ดีแล้ว”
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อิทธิกม
ั มวิปากพลวตรปั ญหา
ถามถึงอํานาจฤทธิ์และกรรม

“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน สมเด็ จ พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ว่ า
“บรรดาภิกษุผเู้ ป็นสาวกของเรา มหาโมคคัลลาน์เป็นผูเ้ ลิศในทางฤทธิ”์
แล้วมีปรากฏว่า พระมหาโมคคัลลาน์นั้นถูกพวกโจรทุบตีจน
ศรีษะแตก กระดูก เส้นเอ็น สมอง แหลกละเอียด เหมือนกับเมล็ด
ข้าวสาร แล้วพระมหาโมคคัลลาน์ก็ปรินิพพานด้วยเหตุนั้น ดังนี้
ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าพระโมคคัลลาน์เป็นผูเ้ ลิศในทางฤทธิจ์ ริง
ข้อที่ว่า “พวกโจรทุบตีแหลกละเอียดจนปรินิพพาน” นั้นถูก ข้อที่ว่า
พระโมคคัลลาน์ไม่สามารถกำ�จัดพวกโจรอันจักมีแก่ตนด้วยฤทธิไ์ ด้หรือ
ปัญหานี้เป็นอุภโตโกฏิ ควรแก้ไขให้สิ้นสงสัยเช่นกัน”
พระนาคเสนชี้แจงว่า
“ขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสว่า “พระมหาโมคคัลลาน์เลิศกว่า
ภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์” นั้นก็ถูก ข้อที่ว่า “พระโมคคัลลาน์ถูกโจรทุบตี
ถึงปรินิพพาน” นั้นก็ถูก แต้ข้อนั้นเป็นด้วยกรรมเข้ายึดถือ”
“ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งทั้งสอง คือ วิสัยของผู้มีฤทธิ์ ๑ ผลของ
กรรม ๑ เป็นอจินไตย ใครๆ ไม่ควรคิดไม่ใช่หรือ?”
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“ขอถวายพระพร สิ่งที่ไม่ควรคิดทั้งสองอย่างนี้ อย่างหนึ่งมี
กำ�ลังมากกว่า ข้อนี้เปรียบเหมือนพระราชากับประชาชน พระราชา
องค์เดียวย่อมมีอำ�นาจครอบประชาชนฉันใด ผลของกรรมอันมีกำ�ลัง
ยิ่งกว่า ก็ครอบสิ่งทั้งปวงฉันนั้น กิริยาอย่างอื่นของผู้ยึดถือแล้ว ย่อม
ไม่ได้โอกาส
มีบุรุษคนหนึ่งกระทำ�ผิดพระราชาอาชญาอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้ว ย่อมไม่มใี ครช่วยได้ มารดาบิดา พีห่ ญิงพีช่ าย มิตรสหาย ก็ชว่ ยไม่
ได้ พระราชาต้องทรงลงโทษแก่ผู้นั้น ตามความผิดของเขาฉันใด ย่อม
ครอบงำ�ฤทธิ์ได้ฉันนั้น
อีกประการหนึ่ง เมื่อไฟไหม้ป่าลุกลามมาใหญ่ ถึงตักน้ำ�ไปดับ
ตั้งพันโอ่ง ก็ไม่อาจดับได้ สู้ไฟป่านั้นไม่ได้ เพราะไฟป่ามีกำ�ลังมากกว่า
ฉันใด ผลของกรรมก็มีกำ�ลังมากกว่าฤทธิ์ได้ฉันนั้น
เพราะฉะนั้นแหละ มหาบพิตร พระมหาโมคคัลลาน์ผู้ที่กรรม
เข้ายึดถือแล้ว จึงถูกพวกกโจรทุบตี ไม่สามารถกั้นกางได้ด้วยฤทธิ์”
“สาธุ พระนาคเสน โยมรับว่าถูกต้องดีแล้ว”
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เมตตานิสง
ั สปั ญหา
่
ถามเกียวกั
บอานิสงส์เมตตา

ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
“เมตตาเจโตวิมุตติ” คือความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยเมตตา อันบุคคล
อบรมแล้ว ทําให้มีแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เหมือนยานพาหนะแล้ว
ทําให้เป็นที่ตั้งแล้ว ตั้งไว้เนืองๆ แล้ว สะสมไว้ดีแล้ว อบรมไว้แก่กล้า
แล้ว ย่อมหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ
	๑. นอนหลับสบาย
๒. เวลาตื่นก็สบาย
๓. ไม่ฝันลามก
๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
๖. เทวดาทั้งหลายรักษา
๗. ไฟไม่ไหม้ ไม่ถูกยาพิษและอาวุธ
๘. หน้าตาเบิกบาน ใจมั่นคง
๙. สีหน้าผ่องใส
	๑๐. ไม่หลงใหลในเวลาตาย
	๑๑. เมื่อยังไม่สําเร็จอรหันต์ ก็ได้เกิดในพรหมโลก
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แล้วมีเรือ่ งกล่าวไว้อกี ว่า สุวรรณสามผูอ้ ยูใ่ นเมตตา ผูม้ หี มูเ่ นือ้
เป็นบริวารอยู่ในป่าใหญ่ ถูกพระยาปิลยักษ์ยิงด้วยลูกศรอันอาบด้วย
ยาพิษ ล้มสลบอยู่ในที่นั้นทันที ดังนี้
ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอานิสงส์เมตตา มีอยู่อย่างนั้นจริง เรื่อง
ที่ว่าสุวรรณสามถูกศรพระยาปิลยักษ์นั้นก็ผิด ถ้าเรื่องที่ว่าสุวรรณสาม
ถูกศรพระยาปิลยักษ์นั้นถูก ข้อที่ว่าถึงอานิสงส์เมตตานั้นก็ผิด
ปัญหาข้อนีก้ เ็ ป็นอุภโตโกฏิ เป็นปัญหาละเอียดลึกซึง้ ขอได้โปรดแก้ให้
สิ้นสงสัยแก่บุคคลในภายหน้าด้วย”
พระนาคเสนแก้ไขว่า
“ขอถวายพระพร ข้อที่ว่า ด้วยอานิสงส์เมตตานั้นก็ถูก ที่ว่า
สุวรรณสามถูกลูกศรพระยาปิลยักษ์นนั้ ก็ถกู แต่วา่ ในข้อนัน้ มีเหตุการณ์
อยูเ่ หตุการณ์นนั้ คืออะไรคือคุณอานิสงส์เหล่านัน้ ไม่ใช่คณ
ุ อานิสงส์ของ
บุคคล เป็นคุณอานิสงส์แห่งเมตตาภาวนาต่างหาก
เมือ่ สุวรรณสามยกหม้อน้�ำ ขึน้ บ่านัน้ เผลอไปไม่ได้เจริญเมตตา
คือในขณะใดบุคคลเจริญเมตตาอยู่ ในขณะนั้นไฟก็ไม่ไหม้ ยาพิษก็ไม่
ถูก อาวุธก็แคล้วคลาด ผูม้ งุ่ ทําร้ายก็ไม่ได้โอกาส จึงว่าคุณเหล่านัน้ เป็น
คุณแห่งเมตตาภาวนา ไม่ใช่คุณแห่งบุคคล ขอจงทรงทราบด้วยอุปมา
ดังนี้
เปรียบประดุจบุรุษผู้แกล้วกล้า สวมเกราะแน่นหนาดีแล้วย่อม
เข้าสู่สงคราม เมื่อบุรุษย่างเข้าสู่สงคราม ลูกศรที่ข้าศึกยิงมา ถึงถูกก็ไม่
เข้า การทีล่ กู ศรถูกไม่เข้านัน้ ไม่ใช่คณ
ุ ความดีของผูแ้ กล้วกล้าในสงคราม
เป็นคุณความดีของเกราะต่างหาก
ข้อนี้มีอุปมาฉันใด อานิสงส์ ๑๑ อย่างนั้น ก็ไม่ใช่คุณความดี
ของบุคคล เป็นคุณความดีของเมตตาภาวนาต่างหากฉันนั้น
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อีกประการหนึ่ง เหมือนกับบุรุษมีรากยาทิพย์ หายตัวยังอยู่ใน
มือตราบใด ก็ไม่มใี ครเห็นตราบนัน้ การไม่มผี เู้ ห็นนัน้ ไม่ใช่เป็นความดี
ของบุรุษนั้นเป็นความดีของรากยานั้นต่างหาก
น่าอัศจรรย์ พระนาคเสนเป็นอันว่า “เมตตาภาวนา” ป้องกัน
สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้
“ขอถวายพระพร เมตตาภาวนาย่อมนำ�คุณความดีทั้งสิ้นมา
ให้แก่บุคคลทั้งหลาย ผู้ที่ต้องการอานิสงส์เมตตา ควรเจริญเมตตา
ขอถวายพระพร”
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ขีณาสวาภายนปั ญหา

ถามถึงความไม่กลัวแห่งพระขีณาสพ

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “พระ
อรหันต์ทั้งหลาย หมดความสะดุ้งกลัว หมดความหวังต่อสิ่งใดๆ แล้ว”
ดังนี้
แต่มีกล่าวไว้อีกว่า “พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้เห็นช้างธนบาล
พระเทวทัตปล่อยมา วิ่งตรงมาข้างหน้าก็พากันสละพระพุทธเจ้า แยก
กันไปคนละทิศละทาง ยังเหลือแต่พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้น”
จึงขอถามว่า พระอรหันต์เหล่านั้นหลีกไปเพราะความกลัว
ด้วยคิดว่า พระพุทธเจ้าจะปรากฏด้วยกรรมของพระองค์เอง หรืออยากเห็น
พระปาฏิหาริย ์อ ันชั ่งไม่ได้ อันไพบูลย์ อันไม่มีส ิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ
ของพระตถาคตเจ้า หรืออย่างไร
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าคําว่า “พระอรหันต์ ทั้งหลายไม่มีความ
กลัว ความสะดุ้ง ความหวังจริงแล้ว” ข้อที่ว่า “พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์
เห็นช้างวิง่ ตรงมา ก็ทงิ้ พระพุทธเจ้าเสีย วิง่ ไปองค์ละทิศละทาง ยังเหลือ
แต่พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้น” ก็ผิด
ถ้าว่าข้อนี้ถูก ข้อที่ว่า “พระอรหันต์ ทั้งหลาย ไม่มีความกลัว
ไม่มีความสะดุ้ง ไม่มีความหวังต่อสิ่งทั้งปวงนั้น” ก็ผิด ปัญหานี้เป็น
อุภโตโกฏิ โปรดแก้ไขให้สิ้นสงสัยเถิด”
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พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร คําทั้งสองนั้นจริงทั้งนั้น ก็แต่ว่าการที่ทิ้ง
พระพุทธองค์ไปนั้น ไม่ใช่เพราะความกลัว เพราะเหตุที่ให้กลัวนั้น
พระอรหันต์ตัดขาดไปสิ้นแล้ว
ขอถวายพระพร ปฐพีใหญ่นี้ เมื่อถูกขุดหรือถูกทําลาย หรือ
รองรับไว้ซึ่งทะเลและภูเขาต่าง ๆ นั้น รู้จักกลัวหรือไม่?”
“ไม่รู้จักกลัว พระผู้เป็นเจ้า“
“เพราะอะไร มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุที่ให้กลัวหรือสะดุ้งนั้นไม่มีแก่ปฐพีใหญ่นี้”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร เหตุที่ให้กลัวหรือสะดุ้ง ก็
ไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย อนึ่ง ยอดภูเขาเวลาถูกทำ�ลาย หรือถูกตี
ถูกเผาด้วยไฟ รู้จักกลัวหรือไม่”
“ไม่รู้จักกลัว พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไร มหาบพิตร”
“เพราะยอดภูเขานั้นไม่มีเหตุที่จะให้กลัวหรือสะดุ้ง”
ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร พระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีเหตุ
ให้กลัว ให้สะดุง้ ถึงสัตว์โลกทัง้ หลายในแสนโลกธาตุ จะถืออาวุธมาล้อม
พระอรหันต์องค์เดียว ก็ไม่อาจทำ�จิตพระอรหันต์ให้สะดุ้งกลัวได้ ก็แต่
ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในคราวนั้นได้นึกว่า
วันนี้ เมื่อพระพุทธองค์ผ้ปู ระเสริฐกว่าเทพยดามนุษย์ท้งั หลาย
เสด็จเข้าสู่เมืองนี้ ช้างธนบาลก็วิ่งตรงมา พระอานนท์ผู้เป็นอุปัฏฐาก
ก็จะไม่สละพระพุทธองค์ ถ้าพวกเราไม่สละพระพุทธองค์ไป คุณของ
พระอานนท์ก็จะไม่ปรากฏ เหตุที่จะให้ทรงแสดงธรรมก็ไม่เกิดขึ้น

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

203

เมื่อพวกเราสละไป มหาชนหมู่ใหญ่ที่ได้ฟังธรรมแล้ว ก็จักพ้น
จากกิเลสเป็นอันมาก คุณของพระอานนท์ก็จะปรากฏ พระอรหันต์ทั้ง
หลายนั้น เล็งเห็นอานิสงค์อย่างนี้ จึงได้แยกไปองค์ละทิศองค์ละทาง
ขอถวายพระพร”
“สาธุ พระนาคเสน โยมรับว่าความกลัวหรือความสะดุง้ ไม่มแี ก่
พระอรหันต์ทั้งหลาย”
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มัคคอุปปาทปั ญหา

ถามเรื่องพระพุทธเจ้าทรงกระทําทางให้เกิด

“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน สมเด็ จ พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ว่ า
“พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผูท้ าํ ให้เกิดทางอันยังไม่เกิด”
แล้วตรัสไว้อกี ว่า “เราได้เห็นทางเก่า อันเป็นทางทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลายในปางก่อนทรงเดินตามกันมา” ดังนี้
ถ้าคําว่า “พระตถาคตเจ้าทําให้เกิดทาง อันยังไม่เกิด” นัน้ ถูก คาํ
ทีว่ า่ “เราได้เห็นทางเก่า อันเป็นทางทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลายใน
ปางก่อน ทรงเดินตามกันมาแล้วนั้น” ก็ผิด
ถ้าคําว่า “เราได้เห็นทางเก่า อันเป็นทางทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทัง้ หลายทรงเดินตามกันมาแล้ว” นัน้ ถูก คําทีว่ า่ “พระตถาคตเจ้า ทําให้
เกิดทางอันยังไม่เกิดนั้น” ก็ผิด ปัญหานี้ก็เป็นอุภโตโกฏิ ควรจะแก้ไข”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร คําทัง้ สองนัน้ ถูก ตามความจริงทัง้ นัน้ คือเมือ่
พระตถาคตเจ้าทัง้ หลายในปางก่อนอันตรธานไปแล้ว ผู้บอกทางก็ไม่มี
ทางก็หายไป พระตถาคตเจ้าได้ทรงเห็นทางอันลบเลือนไปแล้ว อันหาย
ไปแล้ว อันมีสงิ่ กําบังไว้ อันไม่เป็นทีไ่ ปมาได้แล้วนัน้ ได้ดว้ ยปัญญาจักษุ
ของพระองค์ จึงตรัสว่าได้เห็นทางเก่า เมื่อทรงสั่งสอนก็ได้ชื่อว่าทําให้
เกิดทางอันยังไม่เกิด
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เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงอันตรธานไปแล้ว แก้วมณีก็ไปหลบ
ซ่อนอยู่ในระหว่างยอดเขา (วิบุลบรรพต) เสีย เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิ
องค์ใหม่มีขึ้น จึงมาปรากฏขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่ หรือ?”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า คือแก้วมณีนั้น ไม่ได้มีประจําอยู่เป็น
ปกติ ต่อเมื่อมีพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้น จึงจะปรากฏขึ้น”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ทางอันเกษมเยือกเย็น อันเป็น
ทางอันประกอบด้วยองค์ ๘ (มรรค ๘) เมื่อผู้สั่งสอนไม่มี ทางนั้นก็ลบ
เลือนหายไป พระตถาคตเจ้าจึงทรงเล็งเห็นทางนัน้ แล้วทรงบอกให้แก่
เทพยดามนุษย์ทั้งหลาย
อีกประการหนึ่ง หญิงที่มีบุตรเกิดในท้องเขาเรียกว่า “ผู้ทําให้
ลูกเกิด” ฉันใด สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเห็นทางแล้วทรงบอกทางที่
หายไปแล้วนั้น จึงเรียกว่า “ผู้ทําให้เกิดทาง” ฉะนั้น
อี ก อย่ า งหนึ่ ง เหมื อ นกั บ บุ รุ ษ คนหนึ่ ง ได้ พ บของที่ ห ายไป
ก็ มี ก ารพู ด กั น ว่ า ของนั้ น เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยผู้ นั้ น หรื อ บุ รุ ษ คนใดคนหนึ่ ง
ถางป่าที่รกให้เตียน ทําให้เกิดเป็นพื้นที่สะอาดขึ้นก็มีการกล่าวกันว่า
ที่นั้นเป็นของบุรุษนั้น บุรุษนั้นชื่อว่าเป็นเจ้าของฉันใด
พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นทางเก่าของพระพุทธเจ้าในปางก่อน
แล้วทรงบอก ก็เรียกว่า “ผู้ทําให้เกิดทางอันยังไม่เกิด” ฉันนั้น ขอถวาย
พระพร”
“ปัญหาข้อนี้ พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว”
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ปฏิปทาโทสปั ญหา

ถามถึงโทษแห่งปฏิปทา

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน นับแต่พระโพธิสตั ว์เจ้าได้ทาํ ทุกรกิรยิ าแล้ว
มา ก็ไม่ได้ทําความเพียรสู้รบกับกิเลส กําจัดเสนามัจจุ กําหนดอาหาร
ในที่อื่นอีก ในการทําความเพียรยิ่งใหญ่อย่างนั้น พระโพธิสัตว์เจ้าก็
ไม่ได้ความดีใจอย่างใด จึงได้ทรงเปลี่ยนความคิดอย่างนั้นเสีย แล้ว
ได้ตรัสไว้ว่า
“เราไม่ได้สําเร็จความรู้ความเห็นพิเศษ อันเป็นของพระอริยะ
อันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ธรรมดาด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เลย
ทางตรัสรู้ทางอื่นเห็นจะมี”
ทรงดํ า ริ ดั ง นี้ แ ล้ ว ก็ เ ลิ ก ทุ ก รกิ ริ ย านั้ น เสี ย แล้ ว ได้ สํ า เร็ จ
พระสัพพัญญุตญาณด้วยทางอื่น แล้วทรงแนะนําสั่งสอนพวกสาวก
ด้วยปฏิปทานั้นอีกว่า
“เธอทัง้ หลาย จงทําความเพียร จงประกอบในพระพุทธศาสนา
จงกําจัดเสนามัจจุเหมือนช้างหักไม้อ้อฉะนั้น” ดังนี้
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระตถาคตเจ้าทรง เบื่อหน่ายในปฏิปทา
ใดแล้ว เหตุไรจึงทรงชักนําพวกสาวกในปฏิปทานั้น?”
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พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร ในคราวนัน้ ก็ดี ในบัดนีก้ ด็ ี ปฏิปทานัน้ ก็คงเป็น
ปฏิปทานั้นเอง พระโพธิสัตว์เจ้าปฏิบัติตามปฏิปทานั้นแล้ว จึงสําเร็จ
ความเป็นพระสัพพัญญู ในเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทรงทําความเพียร
อันยิง่ ก็ได้ตดั อาหารไม่ให้เหลือ เมือ่ ตัดอาหารหมดแล้ว ก็หมดกาํ ลังใจ
เมื่อหมดกําลังใจ ก็ไม่อาจสําเร็จความเป็นพระสัพพัญญูได้
เมื่อทรงเสวยอาหารที่เป็นคําๆ ตามสมควร ไม่ช้าก็ได้สําเร็จ
ความเป็นพระสัพพัญญูด้วยปฏิปทานั้น ปฏิปทานั้นแหละ ทําให้ได้
พระสัพพัญญุตญาณแก่พระตถาคตเจ้าทั้งหลาย เหมือนกับอาหาร
อันให้ความสุขสําราญแก่สัตว์ทั้งหลายฉันนั้น
องค์สมเด็จพระทรงธรรมไม่ได้สําเร็จพระสัพพัญญุตญาณใน
ขณะนัน้ ด้วยสิง่ ใด สิง่ นัน้ ไม่ใช่โทษแห่งการทําความเพียร ไม่ใช่โทษแห่ง
การสู้รบกับกิเลส เป็นโทษแห่งการตัดอาหารเท่านั้น ปฏิปทานั้นเป็น
ของมีอยู่ทุกเมื่อ
บุรษุ เดินทางไกลด้วยความรีบร้อน จะต้องเสียกาํ ลังแข้งขา หรือ
เป็นง่อยเปลี้ยเดินไปมาไม่ได้ การที่เดินไปมาไม่ได้นั้น จะว่าเป็นโทษ
แห่งแผ่นดินอย่างนั้นหรือมหาบพิตร?”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า แผ่นดินอันใหญ่นี้ย่อมมีประจํา
ทุกเมื่อ การที่บุรุษนั้นเสียกําลังแข้งขาจนเดินไม่ได้นั้น ไม่ใช่เป็นโทษ
แห่งแผ่นดิน เป็นโทษแห่งความพยายามต่างหาก”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร การที่สมเด็จพระพิชิตมาร
ไม่สําเร็จสัพพัญญุตญาณในขณะนั้น ไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเพียร
ไม่ใช่เป็นโทษแห่งการสู้รบกิเลส เป็นโทษแห่งการขาดอาหารต่างหาก
ปฏิปทานั้นมีอยู่ทุกเมื่อ
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อีกอย่างหนึ่ง บุรุษนุ่งผ้าที่เศร้าหมอง ไม่รู้จักซัก ปล่อยให้เศร้า
หมองอยูน่ นั่ เอง การทีผ่ า้ เศร้าหมองนัน้ ไม่ใช่เป็นโทษแห่งน้�ำ น้�ำ มีอยู่
ทุกเมื่อ เป็นโทษแห่งบุรุษนั้นต่างหากฉันใด
การที่พระโพธิสัตว์ไม่สําเร็จพระสัพพัญญุตญาณ ในขณะที่
บําเพ็ญทุกรกิริยานั้น ไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเพียร ไม่ใช่เป็นโทษแห่ง
การสู้รบกับกิเลส เป็นโทษแห่งการขาดอาหารต่างหากฉันนั้น ปฏิปทา
นั้นมีอยู่ทุกเมื่อ
เพราะฉะนั้น สมเด็จพระภควันต์จึงทรงสั่งสอนชักชวนพวก
สาวกด้วยปฏิปทานั้น ปฏิปทานั้นเป็นของดีไม่มีโทษ เป็นของอยู่อย่าง
นั้นแหละ มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อนี้พระผู้เป็นเจ้า แก้ถูกต้องดีแล้ว”
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นิปปั ญจปั ญหา
ถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ “ดูกอ่ น
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีเครื่องไม่เนิ่นช้า เป็นที่มายินดี
จงยินดีในเครื่องไม่เนิ่นช้า” ดังนี้ โยมขอถามว่า เครื่องไม่เนิ่นช้านั้น
ได้แก่อะไร?”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร เครือ่ งไม่เนิน่ ช้าได้แก่โสดาปัตติผล สกิทาคามีผล
อนาคามีผล อรหัตผล”
พระเจ้ามิลินท์ซักถามต่อไปว่า
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าโสดาปัตติผลตลอดถึงอรหัตผลเป็น
เครื่ องไม่ เนิ่น ช้าแล้ว เหตุใดภิกษุทั้ง หลายจึงเล่าเรียนสอบถามซึ่ง
พระพุทธวจนะมีองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อติวุตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ (รวมเรียกพระไตรปิฎก) อยู่และ
ยังเกี่ยวข้องอยู่กับนวกรรม คือการก่อสร้างและเกี่ยวข้องอยู่กับทาน
การบูชา ภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่า กระทํากรรมที่ทรงห้ามไม่ใช่หรือ?”
พระนาคเสนชี้แจงว่า
“ขอถวายพระพร ภิ ก ษุ เ หล่ า ใดยั ง เล่ า เรี ย นสอบถามอยู่
ยังเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอยู่ ยังเกี่ยวข้องกับทานอยู่ เกี่ยวข้องกับ
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การบูชาอยู่ ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้น ชื่อว่ากระทําเพื่อถึงเครื่องไม่เนิ่นช้า
ทัง้ นัน้ ขอถวายพระพร ภิกษุเหล่าใดบริสทุ ธิต์ ามสภาพอยูแ่ ล้ว มีวาสนา
บารมีอันได้อบรมไว้ในปางก่อนมาแล้ว ภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มี
เครือ่ งเนิน่ ช้าด้วยขณะแห่งจิตดวงเดียว (ได้บรรลุมรรคผลในชัว่ ขณะจิต
เดียว) ส่วนภิกษุเหล่าใดยังเป็นผูศ้ กึ ษาอยู่ ภิกษุเหล่านัน้ ย่อมเป็นผูไ้ ม่มี
เครื่องเนิ่นช้าด้วยประโยค คือยังต้องบําเพ็ญบารมีด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่
เนื้อความข้อนี้ควรทราบด้วยอุปมา คือสมมุติว่ามีบุรุษชาวนา
ผูห้ นึง่ หว่านพืชลงในนาแล้ว ก็เก็บผลแห่งพืชข้าวได้ดว้ ยกำ�ลังและความ
เพียรของตนโดยไม่ต้องล้อมรั้วก็มี บุรุษอีกคนหนึ่งหว่านพืชลงในนา
แล้วต้องเข้าป่าตัดเอากิง่ ไม้ใบไม้และหลักรัว้ มาทำ�รัว้ จึงได้ผลแห่งพืชข้าว
การแสวงหาเครื่องล้อมรั้วนั้น ก็เพื่อพืชข้าวฉันใด ภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์
อยูต่ ามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้ว ภิกษุเหล่านัน้
ก็เป็นผูไ้ ม่มเี ครือ่ งเนิน่ ช้า ด้วยขณะจิตเดียว เปรียบเหมือนบุรษุ ทีไ่ ด้ขา้ ว
ด้วยไม่ต้องล้อมรั้วฉะนั้น
ส่วนภิกษุเหล่าใดยังศึกษาอยู่ ภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่าไม่
เนิ่นช้า ด้วยการบำ�เพ็ญบารมี สิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษที่ล้อมรั้วแล้ว
จึงได้ข้าวฉะนั้น
อีกประการหนึ่ง ขั้วผลไม้ย่อมอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่ มีผู้มีฤทธิ์
คนใดคนหนึ่งมาถึงต้นไม้ใหญ่นั้น ก็นำ�เอาผลไม้นั้นไปได้ที่เดียว ส่วน
อีกคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีฤทธิ์ เมื่อมาถึงต้นไม้นั้นแล้วต้องหาตัดไม้และ
เถาวัลย์มาผูกเป็นพะอง พาดขึ้นต้นไม้ใหญ่นั้น จึงจะเก็บเอาผลไปได้
การที่บุรุษนั้นหาไม้มาทำ�พะอง ก็เพื่อต้องการผลไม้ฉันใด ภิกษุเหล่า
ใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้ว ได้อบรมวาสนาบารมีแล้ว ภิกษุเหล่านั้น
ก็เป็นผู้ไม่เนิ่นช้า คือสำ�เร็จได้ด้วยขณะจิตเดียวเท่านั้น เปรียบเหมือน
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ผู้มีฤทธิ์นำ�ผลไม้นั้นไปได้ฉะนั้น ส่วนพวกที่ยังศึกษาอยู่ ก็ย่อมสำ�เร็จ
มรรคผลด้วยการบำ�เพ็ญบารมี สิง่ เหล่านี้เหมือนกับบุรุษนำ�ผลไม้ไปได้
ด้วยอาศัยพะองพาดขึ้นไปฉะนั้น
อีกอย่างหนึง่ เหมือนกับผูจ้ ะทำ�ประโยชน์ คนหนึง่ มีความเข้าใจดี
ก็ท�ำ ให้ส�ำ เร็จได้โดยลำ�พังผูเ้ ดียว อีกคนหนึง่ เป็นคนมีทรัพย์ แต่ไม่เข้าใจดี
ต้องจ้างคนอื่นให้ช่วยทำ�จึงจะสำ�เร็จได้ การที่บุรุษนั้นมีทรัพย์ จ้างคน
อื่นก็เพื่อกิจธุระนั้นฉันใด
พวกใดที่บริสุทธิ์ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปาง
ก่อนแล้ว พวกนัน้ ก็ได้ส�ำ เร็จอภิญญา ๖ ด้วยขณะจิตเดียว เปรียบเหมือน
บุรุษสำ�เร็จประโยชน์โดยลำ�พังผู้เดียวฉะนั้น ส่วนพวกใดยังศึกษาอยู่
พวกนั้นย่อมสำ�เร็จอริยสัจด้วยการบำ�เพ็ญบารมี สิ่งเหล่านี้เหมือนกับ
บุรุษผู้ให้สำ�เร็จประโยชน์ด้วยเอาทรัพย์จ้างผู้อื่นฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว
โยมขอรับทราบว่าถูกต้องดีแท้”
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คิหอ
ิ รหัตตปั ญหา

ถามถึงความเป็ นพระอรหันต์แห่งคฤหัสถ์

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน มีคํากล่าวไว้ว่า “คฤหัสถ์ผู้สําเร็จอรหันต์
แล้ว ย่อมมีคติ ๒ ประการ คือบรรพชาในวันนั้น ๑ ปรินิพพานในวัน
นั้น ๑ ไม่อาจเลยวันนั้นไปได้” ดังนี้
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าในวันนั้น ไม่ได้อาจารย์หรืออุปัชฌาย์
หรือบาตรจีวร ผู้สําเร็จอรหันต์แล้วนั้นจะบรรพชาเอง หรือเลยวันนั้น
ไป หรือมีพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งมาให้บรรพชา จะได้หรือ
ไม่หรือต้องปรินิพพานไป?”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร พระอรหันต์นนั้ บรรพชาเองไม่ได้ ถ้าบรรพชา
เองก็ชอ่ื ว่า “ไถยสังวาส” (ลักเพศคือปลอมบวช) และเลยวันนัน้ ไปก็ไม่ได้
จะมีพระอรหันต์องค์อื่นมาหรือไม่มีก็ตามก็ต้องปรินิพพานในวันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้นความเป็นพระอรหันต์ก็ทําให้
สิ้นชีวิตน่ะซิ”
“ขอถวายพระพร คฤหัสถ์ถึงสําเร็จอรหันต์แล้วก็ต้องบรรพชา
หรือปรินิพพานในวันนั้น เพราะเพศคฤหัสถ์ไม่มีกําลังพอ ข้อที่สิ้นชีวิต
ไปนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะโทษแห่งความเป็นพระอรหันต์ เป็นเพราะโทษ
แห่งคฤหัสถ์ ไม่มีกําลังพอต่างหาก
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ขอถวายพระพร ธรรมดาโภชนาหาร ย่อมรักษาอายุรักษาชีวิต
ของสัตว์ทั้งหลายไว้ แต่ว่าโภชนาหารนั้น ย่อมทําให้สิ้นชีวิตได้ ด้วยไฟ
ย่อยอาหารไม่พอ การสิน้ ชีวติ นัน้ ไม่ใช่เป็นโทษแห่งอาหารนัน้ เป็นโทษ
แห่งไฟย่อยอาหารไม่พอฉันใด
การที่คฤหัสถ์ผู้ได้สําเร็จพระอรหันต์แล้ว ต้องบรรพชาหรือ
ปรินิพพานในวันนั้น ข้อนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเป็นพระอรหันต์
เป็นโทษแห่งเพศคฤหัสถ์มีกําลังไม่พอฉันนั้น
อีกประการหนึ่ง เหมือนกับบุคคลยกเอาก้อนศิลาหนัก ๆ วาง
ลงบนฟ่อนหญ้าเล็ก ๆ ฟ่อนหญ้าเล็กๆ นั้น ก็ต้องจมลงไปเพราะ
กําลังไม่พอฉันใด ข้อนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น
อี ก อย่ า งหนึ่ ง เหมื อ นบุ รุ ษ ผู้ มี บุ ญ น้ อ ย เมื่ อ ได้ ร าชสมบั ติ
อันใหญ่แล้ว ก็ไม่อาจรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ฉนั ใด คฤหัสถ์ผใู้ ด้สาํ เร็จ
พระอรหันต์แล้ว ก็ไม่อาจรับรองความเป็นอรหันต์ไว้ได้ฉันนั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงต้องบรรพชาหรือปรินิพพานในวันนั้น ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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ทวิพท
ุ ธานุปาทปั ญหา
ถามถึงเหตุที่ไม่มพ
ี ระพุทธเจ้า
เกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ พระองค์

“ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดพร้อมกันในโลกธาตุอันเดียว” ก็
พระตถาคตเจ้าทัง้ ปวง เมือ่ จะทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงโพธิปกั ขิยธรรม ๓๗
อริยสัจ ๔ เมื่อจะให้ศึกษาก็ให้ศึกษาในไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)
เมื่อจะทรงพร่ำ�สอนก็ทรงพร่ำ�สอนในอัปปมาทปฏิบัติ (การเป็นผู้ไม่
ประมาท) เหมือนกันทั้งนั้น
แต่เหตุไรจึงไม่เกิดพร้อมกัน ๒ องค์ โยมเห็นว่า ถ้ามีพระพุทธเจ้า
เกิดพร้อมกันหลายองค์ จะทําให้เกิดประโยชน์สขุ แก่โลกมากยิง่ ขึน้ แต่
เหตุไรจึงเกิดพร้อมกัน ๒ องค์ไม่ได้ โยมสงสัย?”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร หมื่นโลกธาตุนี้ทรงไว้ได้เพียงพระคุณธรรม
ของพระพุทธเจ้าคราวละพระองค์เดียวเท่านั้น ถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิด
ขึ้นพร้อมกันถึง ๒ พระองค์ หมื่นโลกธาตุนี้ก็จะทรงอยู่ไม่ไหว จักถล่ม
ทะลายไป เรือที่พอนั่งคนเดียวได้ เมื่อมีผู้มานั่ง ๒ คน เรือนั้นจะทรง
อยู่ได้หรือไม่?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า เรือนั้นต้องจม”
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“ข้อนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นแหละ มหาบพิตร อีกประการหนึ่ง บุรุษ
กินข้าวอิม่ แล้ว มีผใู้ ห้กนิ ข้าวอีกเท่านัน้ ลงไป บุรษุ นัน้ จะเป็นสุขหรือไม่?”
“ไม่เป็นสุข พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเขาขืนกินลงไปให้มากอีกเท่านั้น
เขาก็ต้องตาย”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร อีกอย่างหนึง่ มีเกวียนอยู่ ๒ เล่ม
บรรทุกเต็มไปด้วยรัตนะเหมือนกัน แต่เมื่อมีผู้มาขนเอารัตนะจาก
เกวียนอีกเล่มหนึ่ง ขึ้นไปบรรทุกรวมเกวียนเล่มเดียวกัน เกวียนเล่ม
นั้นจะทรงไหวไหม?”
“ไม่ไหว พระผู้เป็นเจ้า เกวียนเล่มนั้น ดุมต้องแตก กําต้องหัก
กงต้องทรุดลง เพลาต้องหัก เพราะหนักเกินไป”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร แต่ขอให้พระองค์ทรงสดับ
เหตุอื่นต่อไปอีก คือถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒
พระองค์ ความวิวาทของพุทธบริษัทก็จักมีขึ้น คือ ต่างฝ่ายก็จะยกย่อง
พระพุทธเจ้าของตน
เปรียบเหมือนบริวารของอาํ มาตย์ผใู้ หญ่ ๒ คน ซึง่ ต่างฝ่ายต่าง
ก็ยกย่องนายของตนฉะนั้น
อนึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึง ๒ พระองค์ คําว่า
อัคโค พุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นอัครบุคคลนั้น คํานี้มิผิดไปหรือ
เชฏโฐ พุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดก็จะผิด
วิสฏิ โฐ พุทโธ พระพุทธเจ้าประเสริฐกว่า เทพยดามนุษย์นน้ั ก็ผดิ
อุตตโม พุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นผูอ้ ดุ ม ก็จะผิดไปสิน้ ดังนี้ เป็นต้น
อีกประการหนึง่ ธรรมดามีอยูว่ า่ ในแผ่นดินใหญ่หนึง่ ๆ ก็มสี าคร
ใหญ่เพียงหนึง่ เขาสิเนรุราชเพียงหนึง่ อากาศเพียงหนึง่ ท้าวสักกะเพียง
หนึ่ง มารเพียงหนึ่ง มหาพรหมเพียงหนึ่งเท่านั้น
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ด้วยเหตุเหล่านี้แหละ จึงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันถึง
๒ พระองค์ ขอถวายพระพร”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน ปั ญ หาข้ อ นี้ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า แก้ ไขดี ด้ ว ย
เหตุการณ์หลายอย่าง โยมขอรับว่าถูกต้องดีทั้งนั้น”
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คิหป
ิ ั พพัชชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา

ถามเรื่องสัมมาปฏิบต
ั ข
ิ องคฤหัสถ์และบรรพชิต

ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระ ภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“เราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะ
ถ้าคฤหัสถ์และบรรพชิตปฏิบตั ชิ อบ ก็ได้สาํ เร็จเญยยธรรม (ธรรมทีพ่ งึ รู)้
อันเป็นกุศล” ดังนี้
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าหากคฤหัสถ์ผเู้ กลือกกลัว้ ด้วยบุตร ภรรยา
ผู้ได้นุ่งห่มดี ผู้ได้ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องย้อมทา
ผู้ยินดีในเงินทอง ผู้ประดับผมด้วยเครื่องประดับมีค่า ได้สําเร็จธรรม
ที่พึงรู้ได้เหมือนกับบรรพชิต ผู้นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ
ทําให้บริบูรณ์ในสีลขันธ์ ทั้ง ๔ ยึดมั่นในสิกขาบททั้งหลาย ประพฤติ
ธุดงคคุณ ๑๓ แล้ว คฤหัสถ์และบรรพชิต ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรกัน
การบรรพชาทนอดอยากก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อันใด สู้เป็นคฤหัสถ์
ไม่ได้ ประโยชน์อะไรทีจ่ ะทําตัวให้ลาํ บาก เพราะผูท้ าํ ให้ตวั เป็นสุข ก็ได้
สุขเหมือนกัน”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร สมเด็ จ พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ได้ ต รั ส ไว้ ว่ า
“เราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต คฤหัสถ์ก็ตาม
บรรพชิตก็ตามเมื่อปฏิบัติชอบแล้วก็ได้สําเร็จธรรมที่พึงรู้ทั้งนั้น”
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ข้อนี้ ทรงมุ่งการปฏิบัติชอบเป็นใหญ่ เพราะถึงเป็นบรรพชิต
ถ้าไม่ปฏิบัติชอบ ก็ห่างไกลจากคุณวิเศษ ไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ ถึงจะ
เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม ถ้าปฏิบัติชอบก็สําเร็จธรรม ที่พึงรู้ได้เหมือนกับ
บรรพชิต ก็แต่ว่าบรรพชิตเป็นใหญ่แห่งสามัญผล (ผลของความเป็น
สมณะ) เพราะการบรรพชาเป็นของมีคณ
ุ มาก มีคณ
ุ เป็นเอนก มีคณ
ุ หา
ประมาณมิได้ ไม่อาจปริมาณคุณของบรรพชาได้ เหมือนกับแก้วมณีโชติ
ของพระเจ้าจักรพรรดิ ที่ไม่มีใครอาจตีราคาได้ หรือเหมือนกับลูกคลื่น
ในมหาสมุทร ซึ่งไม่มีใครประมาณได้ฉะนั้น
สิ่งที่ควรทําทุกสิ่ง บรรพชิตย่อมทําสําเร็จได้เร็วไม่ชักช้า คือ
บรรพชิตเป็นผูม้ กั น้อย ผูส้ นั โดษ ผูเ้ งียบสงัด ผูไ้ ม่คลุกคลี ผูม้ คี วามเพียร
แรงกล้า ผูไ้ ม่มหี ว่ งใย ผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ ผูม้ อี าจาระ (ความประพฤติ) ขัดเกลา
แล้ว ฉลาดในการปฏิบัติธุดงค์ ย่อมสําเร็จคุณวิเศษได้เร็ว เหมือนกับ
ลูกศรทีไ่ ม่มขี อ้ มีปม ทีเ่ หลาเกลีย้ งเกลาดี ทีต่ รงดี เวลายิงไปย่อมไปได้
รวดเร็วฉันนัน้
“เป็นอันว่า สิ่งที่ควรทําทั้งสิ้นบรรพชิตทําให้สําเร็จได้เร็วกว่า
คฤหัสถ์ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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อรหโตกายิกเจตสิกเวทนา

ถามเรื่องเวทนาทางกายทางใจของพระอรหันต์

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน มีคาํ กล่าวว่าพระอรหันต์ได้เสวยแต่เวทนา
ทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ ดังนี้
โยมขอถามว่า พระอรหันต์มีจิตไหม สิ่งใดเป็นไปเพราะอาศัย
กาย พระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในสิ่งนั้นอย่างนั้นหรือ?
พระนาคเสนตอบว่า “อย่างนั้น มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อที่ว่า พระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในกาย
อันเป็นไปของผูม้ จี ติ วิญญาณอยูน่ นั้ ย่อมไม่สมควร เพราะถึงนกก็ยอ่ ม
เป็นใหญ่ในรังของตน”
“ขอถวายพระพร สิ่งที่มีอยู่ในกาย วิ่งไปตามกาย หมุนไปตาม
กายทุกภพมีอยู่ ๑๐ อย่าง คือ
ความเย็น ๑
ความร้อน ๑
ความหิว ๑
ความกระหาย ๑
อุจจาระ ๑
ปัสสาวะ ๑
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ความง่วง ๑
ความแก่ ๑
ความเจ็บ ๑
ความตาย ๑
พระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในสิ่งทั้ง ๑๐ นั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน เหตุใดพระอรหันต์จงึ ไม่มอี าํ นาจในกาย ไม่
เป็นใหญ่ในกาย”
“ขอถวายพระพร พวกสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินทั้งสิ้น มีอํานาจใน
แผ่นดินหรือไม่?”
“ไม่มี พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีม้ อี ปุ มาฉันใด ถึงจิตของพระอรหันต์ อาศัยกายพระอรหันต์
ก็ไม่มีอํานาจทางกายฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน เพราะเหตุใด ปุถุชนจึงได้เสวยเวทนาทาง
กายบ้างทางใจบ้าง”
“ขอถวายพระพร เพราะปุถุชนไม่ได้อบรมจิตใจ จึงได้เสวย
เวทนาทางกายบ้ า ง ทางใจบ้ า ง ข้ อ นี้ เ ปรี ย บเหมื อ นโคที่ กํา ลั ง หิ ว
เขาผูกไว้ที่กอหญ้าหรือที่เครือไม้ เมื่อหิวจัดเข้าก็กระโดดหนีไป ทําให้
เครื่องผูกนั้นขาดไปได้ ฉันใด
เวทนาเกิ ด แก่ ผู้ ไ ม่ ไ ด้ อ บรมจิ ต ใจแล้ ว ก็ ทํ า จิ ต ใจให้ กํ า เริ บ
จิตกําเริบแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปถึงกาย แล้วเขาก็ร้องไห้คร่ำ�ครวญ อันนี้
แหละเป็นเหตุให้ปุถุชนได้เสวยเวทนาทางกายบ้าง ทางใจบ้าง”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ก็เหตุอนั ใดเล่าทีท่ าํ ให้พระอรหันต์ได้เสวย
แต่เวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ”
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“ขอถวายพระพร เพราะพระอรหันต์ได้อบรมจิตใจไว้ดีแล้ว
เวลาได้รับทุกขเวทนา ก็ยึดมั่นว่าเป็นอนิจจัง ผูกจิตไว้ในเสาคือสมาธิ
แล้วจิตก็ไม่ดน้ิ รนหวัน่ ไหว มีแต่กายเท่านัน้ ทีเ่ ป็นไปตามอํานาจเวทนา
เหตุอนั นีแ้ หละ ทําให้พระอรหันต์ได้เสวยแต่เวทนาทางกายอย่างเดียว”
ข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงเหตุในการที่จิตไม่
หวั่นไหวไปตามกายให้โยมฟัง
“ขอถวายพระพร ต้นไม้ใหญ่ทสี่ มบูรณ์ ด้วยลําต้น กิง่ ก้าน และ
ใบ เมื่อกิ่งไหวเวลาถูกลมพัด ลําต้นจะไหวด้วยไหม?”
ไม่ไหว พระผู้เป็นเจ้า
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร เพราะจิตของพระอรหันต์
มั่นอยู่ในอนิจจัง ไม่รู้จักหวั่นไหว เปรียบเหมือนลําต้นแห่งต้นไม้ใหญ่
ฉะนั้น”
“น่าอัศจรรย์ พระผูเ้ ป็นเจ้า ธรรมประทีปอันมีประจําอยูท่ กุ เมือ่
อย่างนี้ โยมไม่เคยได้เห็นเลย”
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อภิสมยันตรายกรปั ญหา

ถามเรื่องอันตรายแห่งการสําเร็จธรรม
ของคฤหัสถ์ผู้ปาราชิก

“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้ามีคฤหัสถ์ผใู้ ดผูห้ นึง่ ต้องปาราชิกแล้ว ต่อ
มาภายหลังได้บรรพชา เขาเองก็ไม่รวู้ า่ เราเป็นคฤหัสถ์ตอ้ งปาราชิกแล้ว
ผู้อื่นก็ไม่รู้ ธรรมาภิสมัยจะมีแก่เขาหรือไม่? ”
“ไม่มี มหาบพิตร”
“เพราะเหตุไร พระผู้เป็นเจ้า?”
“ขอถวายพระพร เพราะเหตุวา่ เหตุอนั ใดทีจ่ ะทําให้ได้ธรรมาภิสมัย
เหตุอันนั้นเขาได้ตัดขาดแล้ว เพราะฉะนั้นธรรมาภิสมัยจึงไม่มีแก่เขา”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า มีคํากล่าวว่าความรําคาญใจย่อมมีแก่ผู้รู้
เมื่อมีความรําคาญใจก็มีเครื่องกั้น เมื่อมีเครื่องกั้นแล้ว ธรรมาภิสมัยก็
ไม่มี ก็ผู้ไม่รู้ไม่มีความรําคาญ มีจิตสงบอยู่ เหตุไรจึงไม่มีธรรมาภิสมัย
แก้ไขยาก โปรดแก้ไขด้วย?”
“ขอถวายพระพร พืชทีห่ ว่านลงในทีด่ นิ อันดี จะงอกขึน้ ได้หรือไม่?”
“งอกได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าพืชนั้นเขาหว่านลงบนศิลาแลง จะงอกขึ้น
ได้หรือไม่?”
“งอกไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร เพราะเหตุไรพืชจึงงอกขึ้นในดินที่ดี เพราะ
เหตุไร จึงไม่งอกขึ้นที่ศิลาแลง?”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะศิลาแลงไม่เป็นเหตุให้พชื งอกขึน้ ได้
พืชจึงไม่งอกขึ้น”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร เพราะเหตุที่เขาตัดสิ่งที่จะให้
เกิดธรรมาภิสมัยเสียแล้ว ธรรมาภิสมัยจึงไม่มี อีกอย่างหนึ่งไม้ค้อน
ก้อนดินที่บุคคลโยนขึ้นไปในอากาศย่อมตกลงมาที่พื้นดิน หรือว่า
จะค้างอยู่บนอากาศ?”
“ไม่ค้าง พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุว่า อากาศไม่เป็นที่ตั้งอยู่แห่งไม้ค้อนก้อนดิน”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร เพราะเมื่อเขาตัดเหตุที่จะ
ให้ได้อภิสมัยแล้วอภิสมัยก็ไม่มี อีกประการหนึง่ ธรรมดาไฟย่อมลุกโพลง
อยู่บนบก จึงขอถามว่าไฟนั้นจะลุกโพลงอยู่บนน้ำ�ได้หรือ?”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร?”
“เพราะเหตุว่า น้ำ�ไม่เป็นที่ให้ไฟลุก”
“ข้ อ นี้ ก็ ฉั น นั้ น แหละ มหาบพิ ต ร เมื่ อ เขาตั ด เหตุ ที่ จ ะให้ ไ ด้
ธรรมาภิสมัย ธรรมาภิสมัยก็ไม่มี”
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอท่านจงคิดเนื้อความข้อนี้อีก คือสมมุติ
ว่าโยมไม่รู้เลยว่าโยมเป็นปาราชิก เมื่อไม่รู้ก็ไม่เกิดความรําคาญใจ จะ
มีเครื่องกั้นกางได้อย่างไร?”
“ขอถวายพระพร ผูท้ ไ่ี ม่รยู้ าพิษอันแรงกล้า แต่ได้กนิ ยาพิษนัน้ เข้า
เขาจะตายไหม?”
“ตาย พระผู้เป็นเจ้า”
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร บาปที่ผู้ไม่รู้กระทํา ก็กระทํา
อันตรายแก่อภิสมัยได้ อีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่เหยียบไฟด้วยไม่รู้ ไฟจะไหม้
ไหม?”
“ไหม้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร บาปทีก่ ระทาํ ลงไปแล้ว ถึงไม่รกู้ ็
จะกระทาํ อันตรายแก่อภิสมัยได้ อีกประการหนึง่ อสรพิษกัดผูท้ ไี่ ม่รตู้ าย
ไหม?”
“ตาย พระผู้เป็นเจ้า
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ถึงบาปผู้ไม่รู้กระทําก็กระทํา
อันตรายแก่อภิสมัยได้”
“ขอถวายพระพร พระราชากาลิงคราชผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ได้ทรงช้างแก้วไปทางอากาศ ถึงไม่ทรงทราบว่า เป็นต้นไม้ศรีมหาโพธิ
เก่าอยู่ท่ีตรงนั้น แต่ก็ไม่อาจเหาะข้ามไปบนต้นไม้ศรีมหาโพธินั้นไม่ใช่
หรือ อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า ถึงบาปที่ผู้ไม่รู้กระทํา ก็กระทําอันตรายแก่
ธรรมาภิสมัยได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน คําแก้ไขของพระผู้เป็นเจ้านี้ ไม่อาจมีใคร
คัดค้านได้”
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อรหโตสติสม
ั โมหปั ญหา

ถามถึงความเผลอสติของพระอรหันต์

“ข้าแต่พระนาคเสน ความเผลอสติของพระอรหันต์มอี ยูห่ รือ?”
“ขอถวายพระพร ไม่มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระอรหันต์ต้องอาบัติบ้างหรือไม่?”
“ขอถวายพระพร ต้อง”
“ต้องเพราะวัตถุอะไร?”
“ขอถวายพระพร ต้องด้วยสาํ คัญผิดคือเวลาวิกาล เข้าใจว่าเป็น
กาลก็มี ห้ามการรับประเคนแล้ว เข้าใจว่าไม่ได้หา้ มก็มี อาหารทีไ่ ม่เป็น
เดนภิกษุไข้ เข้าใจว่าเป็นเดนภิกษุไข้ก็มี”
“ข้าแต่พระนาคเสน ภิกษุย่อมต้องอาบัติ ด้วยอาการ ๒ คือ
ด้วยความไม่เอื้อเฟื้อ ๑ ด้วยความไม่รู้ ๑ พระอรหันต์ต้องอาบัติด้วย
ความไม่เอื้อเฟื้อมีอยู่หรือ?”
“ไม่มีเลย มหาบพิตร”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระอรหันต์ยังต้องอาบัติอยู่ แต่ความ
ไม่เอื้อเฟื้อย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ ถ้าอย่างนั้นความเผลอสติก็มีแก่
พระอรหันต์น่ะซิ”
“ไม่มี มหาบพิตร เป็นแต่พระอรหันต์ยังต้องอาบัติอยู่”
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“ถ้าอย่างนั้น ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้โยมเข้าใจในข้อนี้ว่า เป็น
เพราะอะไร?”
“ขอถวายพระพร ลักษณะแห่งโทษมีอยู่ ๒ ประการ คือ เป็น
โลกวัชชะ ๑ เป็นปัณณัตติวัชชะ ๑ ที่เป็นโลกวัชชะ (เป็นโทษทางโลก
นั้น) ได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่เป็นปัณณัตติวัชชะ เป็นโทษทาง
พระวินัยนั้น ได้แก่สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้สําหรับพระภิกษุสาวกทั้ง
หลายอย่างวิกาลโภชนสิกขาบท คือการฉันอาหารในเวลาวิกาล เป็น
โทษในทางพระวินัย แต่ไม่เป็นโทษทางโลก หรือการทําให้ภูตคาม
เคลื่อนที่ คือการตัดต้นไม้ใบหญ้า เป็นต้น เป็นโทษทางพระวินัยแต่
ไม่เป็นโทษทางโลก การว่ายน้ำ�เล่น เป็นโทษทางพระวินัย แต่ไม่เป็น
โทษทางโลก
สิ่งที่เป็นโทษทางพระวินัยนี้แหละ เรียกว่า “ปัณณัตติวัชชะ”
ส่วนที่เป็นโทษทางโลกนั้น พระอรหันต์ไม่ทําอย่างเด็ดขาด สิ่งที่เป็น
โทษทางวินัย เมื่อยังไม่รู้ก็ทํา เพราะว่าการรู้สิ่งทั้งปวงไม่ใช่วิสัยของ
พระอรหันต์ทว่ั ไป สิง่ ทีพ่ ระอรหันต์ไม่รกู้ ม็ ี เช่น นามและโคตรแห่งสตรีบรุ ษุ
พระอรหันต์รู้ได้เฉพาะวิมุตติ คือการหลุดพ้นก็มี พระอรหันต์
ขัน้ อภิญญา ๖ ก็รเู้ ฉพาะในวิสยั แห่งตน สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าเท่านัน้
จึงจะรู้หมด ขอถวายพระพร
“ถูกต้อง พระนาคเสน”
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นิพพานัสสอัตถิภาวปั ญหา

ถามถึงความมีอยู่แห่งนิพพาน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกรรม สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุ
สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฤดู มีปรากฏอยู่ในโลกแล้ว สิ่งใดที่ไม่เกิดด้วยกรรม
ไม่เกิดด้วยเหตุ ไม่เกิดด้วยฤดู ขอพระผู้เป็นเจ้าจงบอกสิ่งนั้นแก่โยม”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร สิ่งที่ไม่เกิดด้วยกรรม ไม่เกิดด้วยเหตุ ไม่เกิด
ด้วยฤดูนั้น มีอยู่ ๒ คือ อากาศ ๑ นิพพาน ๑”
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าลบล้างคําของ
พระพุทธเจ้า ไม่รู้ก็อย่าแก้ปัญหานี้”
“ขอถวายพระพร เหตุใดอาตมภาพจึงว่าอย่างนี้ และเหตุใด
มหาบพิตรจึงห้ามอาตมภาพอย่างนี้?”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสต่อไปว่า
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เพราะไม่ควรกล่าวว่าอากาศไม่เกิดด้วย
กรรม ไม่เกิดด้วยเหตุ ไม่เกิดด้วยฤดู สมเด็จพระบรมครูได้ทรงบอก
ทางสําเร็จนิพพานให้แก่พระสาวกด้วยเหตุหลายร้อยอย่าง พระผู้เป็น
เจ้ากล่าวว่านิพพานไม่เกิดด้วยเหตุ”
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พระนาคเสนเฉลยว่า
“ขอถวายพระพร สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบอกทาง
สําเร็จนิพพานแก่พวกสาวกด้วยเหตุหลายร้อยอย่างจริง แต่ไม่ใช่ทรง
บอกเหตุให้เกิดนิพพาน”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสแย้งอีกว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ในข้อนี้เท่ากับโยมออกจากที่มืดเข้าไปสู่
ที่มืด ออกจากป่าเข้าสู่ป่าอีก ออกจากที่รกเข้าสู่ที่รกอีก เพราะเหตุให้
สําเร็จพระนิพพานมีอยู่ แต่เหตุให้เกิดนิพพานไม่มี
ถ้าเหตุให้สาํ เร็จนิพพานมีอยู่ เหตุให้เกิดนิพพานก็ตอ้ งมี เหมือน
บิดามีอยู่ เหตุที่ให้เกิดบิดาก็ต้องมีอยู่ อาจารย์มีอยู่ เหตุที่ให้เกิดของ
อาจารย์นั้นก็ต้องมีอยู่ พืชมีอยู่ เหตุให้เกิดพืชนั้นก็ต้องมีอยู่ หรือ
เมื่อยอดแห่งต้นไม้มีอยู่ ตอนกลางและรากก็ต้องมี”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร มหาราช นิ พ พานเป็ น อนุ ป าทานี ย ะคื อ
ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุ”
“ขอพระผูเ้ ป็นเจ้าจงแสดงให้โยมเข้าใจว่า เหตุให้สาํ เร็จนิพพาน
มีอยู่ แต่เหตุให้เกิดนิพพานไม่มี”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ขอมหาบพิตรจงตั้งพระโสต
ลงสดับ อาตมภาพจักแสดงถวาย คือบุรษุ อาจจากทีน่ ไี้ ปถึงเขาหิมพานต์
ได้ตามกําลังปกติหรือ?”
“ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร บุรุษนั้นอาจนําภูเขาหิมพานต์มาไว้ในที่นี้
ได้ด้วยกําลังตามปกติหรือ?”
“ไม่อาจ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ คือบุคคลอาจบอกทาง
สาํ เร็จนิพพานได้ แต่ไม่อาจบอกเหตุให้เกิดนิพพานได้ ขอถวายพระพร
บุรุษอาจข้ามมหาสมุทรไปได้ ด้วยเรือตามกําลังปกติไหม?”
“อาจได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ก็ บุ รุ ษ นั้ น อาจนํ า เอาฝั่ ง มหาสมุ ท รข้ า งโน้ น มาตั้ ง ไว้ ข้ า งนี้
ด้วยกําลังตามปกติไหม?”
“ไม่อาจ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้ อนี้ก็ฉัน นั้น แหละ มหาบพิตร คือทางสําเร็จนิพพานนั้น
อาจบอกได้ แต่ไม่อาจบอกเหตุให้เกิดนิพพานได้ เพราะนิพพานเป็น
อสังขตธรรม” ธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่ง
“ข้าแต่พระนาคเสน นิพพานเป็นอสังขตธรรม ไม่มใี ครอาจบอก
ได้อย่างนั้นหรือ?”
“อย่างนัน้ มหาบพิตร นิพพานเป็นอสังขตธรรมไม่มอี ะไรตกแต่งได้
ไม่มอี ะไรกระทําได้ นิพพานเป็นของไม่ควรกล่าวว่าเกิดขึ้นแล้ว หรือ
ยังไม่เกิด หรือจักต้องเกิด ไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีต หรืออนาคต หรือ
ปัจจุบนั ไม่ควรกล่าวว่าเป็นของต้องเห็นด้วยตา เป็นของต้องได้ยนิ ด้วย
หู รู้ด้วยจมูก ลิ้น กาย อย่างใดเลย”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นอย่างนั้น นิพพานก็เป็นความไม่มี
เป็นธรรมดา เราพูดได้ว่านิพพานไม่มีอย่างนั้นซิ”
“ขอถวายพระพร นิพพานเป็นของต้องรู้ด้วยใจ พระอริยสาวก
ผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมได้เห็นนิพพาน ด้วยใจอันบริสุทธิ์ อันสงบ อัน
ประณีต อันเที่ยงตรง อันไม่มีเครื่องกั้นกาง อันไม่มีอามิส”
“ข้าแต่พระนาคเสน นิพพานนั้นเป็นเช่นไร ขอจงให้โยมเข้าใจ
ด้วยคําอุปมาคือด้วยการเปรียบกับสิ่งที่มีอยู่ รู้อยู่ตามธรรมดา”
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“ขอถวายพระพร ลมมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างนัน้ ขอมหาบพิตรจงแสดงลมให้อาตมภาพเห็นด้วยสี
สัณฐาน น้อย ใหญ่ ยาว สั้น”
“ไม่ได้ พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะไม่มใี ครอาจจับต้องลมได้ แต่วา่ ลม
นั้นมีอยู่”
“ขอถวายพระพร ถ้าไม่อาจชีล้ มได้วา่ ลมมีสี สัณฐาน เล็ก ใหญ่
ยาว สั้น อย่างไร ลมก็ไม่มีน่ะซิ?”
“มี พระผู้เป็นเจ้า โยมรู้อยู่เต็มใจว่าลมมี แต่ไม่อาจแสดงลมให้
เห็นได้”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร นิพพานมีอยูจ่ ริง แต่วา่ ไม่มใี คร
อาจแสดงให้เห็นได้วา่ นิพพานมีสสี ณ
ั ฐาน เล็ก ใหญ่ ยาว สัน้ อย่างไร”
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมเข้าใจได้ดตี าม ข้ออุปมาแล้ว โยมยอมรับ
ว่านิพพานมีจริง”
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กัมมชากัมมชปั ญหา

่ ่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรม
ถามถึงสิงที

“ข้าแต่พระนาคเสน อะไรเกิดด้วยกรรม เกิดด้วยเหตุ เกิดด้วย
ฤดู และอะไรไม่เกิดด้วยกรรม ไม่เกิดด้วยเหตุ ไม่เกิดด้วยฤดู?”
“ขอถวายพระพร พวกสัตว์ทมี่ จี ติ ใจทัง้ สิน้ เกิดด้วยกรรม ไฟกับ
พืชทั้งสิ้นเกิดด้วยเหตุ แผ่นดิน ภูเขา น้ำ� ลม ทั้งสิ้นเกิดด้วยฤดู อากาศ
กับนิพพานไม่เกิดด้วยกรรม ไม่เกิดด้วยเหตุ ไม่เกิดด้วยฤดู
นิพพานใครๆ ไม่ควรกล่าวว่าเกิดด้วยกรรม หรือเกิดด้วยเหตุ
เกิดด้วยฤดู และไม่ควรกล่าวว่าเป็นของเกิดอยูแ่ ล้ว หรือยังไม่เกิด หรือ
จักต้องเกิด ไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีตอนาคต หรือปัจจุบนั ไม่ควรกล่าวว่า
เป็นของต้องรู้แจ้งด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย นอกจากเป็นของที่รู้ด้วยใจ
เท่านั้น
แต่พระอริยสาวกผูป้ ฏิบตั ชิ อบแล้ว ย่อมเห็นนิพพานด้วยญาณ
อันบริสุทธิ์”
“ข้าแต่พระนาคเสน ปัญหาอันน่ายินดี พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไข
ดีแล้ว ทําให้โยมสิ้นสงสัยแล้ว พระผู้เป็นเจ้าได้ชื่อว่า มาถึงความเป็นผู้
เยี่ยมในคณะสงฆ์อันประเสริฐแล้ว”
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ทุกรการิกปั ญหา

ว่าด้วยการทรงทําทุกรกิริยา

ข้าแต่พระนาคเสน พระโพธิสตั ว์ทาํ ทุกรกิรยิ าเหมือนกันทัง้ หมด
หรือว่าทําเฉพาะพระโคดมบรมโพธิสัตว์เท่านั้น
ไม่เหมือนกันหมด มหาบพิตร ทาํ เฉพาะพระโคดมบรมโพธิสตั ว์
เท่านั้น
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกกับความต่างกันของ
พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ขอถวายพระพร พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ย่อมต่างกัน ๔ อย่าง
คือต่างกันด้วยตระกูล ๑ เวลาสร้างบารมี ๑ พระชนมายุ ๑ ประมาณ
พระสรีรกาย ๑
แต่เมื่อ ได้ตรัส รู้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ไม่ต่างกันด้วย
พระรู ป ลั ก ษณะ ๑ ตบะ ๑ ศี ล ๑ สมาธิ ๑ ปั ญ ญา ๑ วิ มุ ต ติ ๑
วิมตุ ติญาณทัสสนะ ๑ เวสารัชชธรรม ๔ ทศพลญาณ ๑๐ พุทธญาณ ๑๔
พุทธธรรม ๑๘
เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสมอกัน ด้วย “พุทธธรรม”
ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสมอกันด้วยพุทธ
ธรรม คือธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เหตุใดจึงทําทุกรกิริยา เฉพาะ
พระโคดมบรมโพธิสัตว์เท่านั้น
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ขอถวายพระพร เพราะพระโคดมบรมโพธิสตั ว์ ได้เสด็จออกทรง
บรรพชา ในเวลาทีพ่ ระโพธิญาณยังไม่แก่กล้า จึงต้องทรงทาํ ทุกกรกิรยิ า
เพื่อรอความแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณ
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้นพระโคดมบรมโพธิสัตว์ก็ควร
จะเสด็จออกบรรพชา ในเวลาที่พระโพธิญาณแก่กล้า จึงจะสมควร”
“ถูกแล้ว มหาบพิตร แต่ว่าพระโคดมบรมโพธิสัตว์ได้ทรงเห็น
ความวิปริตของพวกนางสนม จึงทรงเบือ่ หน่าย เทวดาจาํ พวกมารจึงคิด
ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะกําจัดความเบื่อหน่าย จึงได้ปรากฏตัวที่อากาศ
เปล่งวาจาขึ้นว่า
ขอท่านอย่าวุ่นวายเลยอีก ๗ วันนับจากนี้ไป จักรแก้วอันเป็น
ทิพย์ก็จะปรากฏขึ้นแก่ท่าน จักรแก้วนั้นมีกําพันหนึ่ง พร้อมทั้งกง ดุม
เพลา พร้อมเสร็จ ท่านจักได้ทรงจักรแล้วไปได้ทั่วโลก จักมีอํานาจแผ่
ไปทั่วโลก จักมีพระราชโอรสตั้งพัน ล้วนแต่เป็นผู้แกล้วกล้า สามารถ
ย่ำ�ยีข้าศึกทั้งปวงท่านจักสมบูรณ์ ด้วยแก้ว ๗ ประการ จักได้เป็นใหญ่
ในทวีป ทั้ง ๔
พอพระโคดมบรมโพธิสัตว์ได้ฟังคําของมารอย่างนี้ ก็ยิ่งสลด
ใจมากขึ้น ร้อนพระทัยมากขึ้น เปรียบเหมือนบุรุษถูกแทงที่หูด้วย
เหล็กแดงฉะนั้น หรือเปรียบเหมือนผู้ถูกไฟร้อน อีกอย่างหนึ่ง แผ่นดิน
ใหญ่นี้ ย่อมชุ่มอยู่ด้วยน้ำ�ตามปกติ เวลาฝนห่าใหญ่ตกลงมา ก็ยิ่งชุ่ม
หนักขึ้นฉันใด พระโพธิสัตว์เจ้า เบื่อหน่ายโลกอยู่ตามปกติแล้ว เมื่อได้
ฟังถ้อยคําของมารนั้น ก็ยิ่งทรงเบื่อหน่ายมากขึ้นฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน จักรแก้วจักเกิดขึน้ แก่พระโพธิสตั ว์เจ้าในวัน
ที่ ๗ ไม่ใช่หรือ เหตุใดพระโพธิสัตว์จึงไม่กลับพระทัย รอจนให้จักรแก้ว
เกิดขึ้น
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“ขอถวายพระพร ไม่ใช่ว่าจักรแก้วจะเกิดแก่พระโพธิสัตว์เจ้า
ในวันที่ ๗ นั้นจริง เป็นแต่มารกล่าวเท็จเพื่อเล้าโลมพระโพธิสัตว์เจ้า
เท่านั้น ถึงจักรแก้วจะเกิดแก่พระโพธิสัตว์เจ้าจริง พระโพธิสัตว์เจ้าก็
ไม่ยอมกลับพระทัย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะพระโพธิสัตว์เจ้ายึดมั่น
แล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปลงพระทัยลงสู่ความ
สิ้นอุปาทานแล้ว น้ำ�ที่ไหลไปจากสระอโนดาต ย่อมไหลไปสู่คงคานที
แล้วน้ำ�ในคงคานทีก็ไหลเข้าไปสู่มหาสมุทร น้ำ�ในมหาสมุทรก็ไหล
เข้าไปสู่ปากบาดาล น้ำ�ที่ปากบาดาลจะไหลกลับมาสู่มหาสมุทร น้ำ�ใน
มหาสมุทรจะไหลกลับไปสู่คงคานที น้ำ�ในคงคานทีจะไหลกลับคืนไปสู่
สระอโนดาตหรือไม่”
“ไม่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร พระโพธิสัตว์เจ้าได้สร้างพระ
บารมีมาตลอด ๔ อสงไขยกับแสนกัปแล้ว ถึงชาติสุดท้ายแล้ว จะกลับ
พระทัยเพราะเห็นแก่สมบัตอิ ย่างนัน้ จนให้พระโพธิญาณแก่กล้าตลอด
ถึง ๖ ปี จึงจะเสด็จออกบรรพชาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้านั้นไม่ได้
ฉันนัน้ อาตมภาพขอถามว่า พระโพธิสตั ว์เจ้าจะกลับพระทัยเพราะเหตุ
แห่งจักรแก้วได้หรือ”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ถึงพื้นปฐพีใหญ่จะล่มจมไปหรือภูเขาต่าง ๆ ทั้งสิ้นจะโค่น
แม่น�้ำ ใหญ่ทงั้ ปวงจะแห้ง พระโพธิสตั ว์เจ้ายังไม่สาํ เร็จพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เป็นอันไม่กลับพระทัยเป็นอันขาดถึงมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำ�
เค็มหาประมาณมิได้จะแห้งขอดลงไปเหมือนกับน้ำ�ในรอยโคก็ตาม ถึง
น้ำ�ในมหาคงคาจะไหลทวนกระแสขึ้นไปเบื้องบนก็ตาม
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พระยาเขาสิ เ นรุ จ ะแตกออกไปตั้ ง ร้ อ ยเสี่ ย งพั น เสี่ ย งก็ ต าม
อากาศจะม้วนกลมเหมือนเสื่อลําแพนก็ตาม ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์
ทั้งดวงดาวจะตกลงมาที่พื้นดินเหมือนก้อนดินก็ตาม พระโพธิสัตว์ยัง
ไม่สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอันไม่กลับพระทัยเป็นอันขาด
เพราะอะไร เพราะพระบรมโพธิสตั ว์เจ้าได้ทาํ ลายเครือ่ งผูกทัง้ ปวงแล้ว”
“ข้าแต่พระนาคเสน เครื่องผูกในโลก มีอยู่เท่าใด”
“ขอถวายพระพร มีอยู่ ๑๐ ประการ”
“คืออะไรบ้าง”
“เครื่องผูกในโลก ๑๐ ประการ ได้แก่ มารดาบิดา ภรรยา บุตร
ญาติ มิตร ทรัพย์ ลาภ สักการะ อิสริยยศ และกามคุณ ๕ สัตว์ทงั้ หลาย
ออกไปจากโลกไม่ได้ เพราะเครื่องผูก ๑๐ ประการนี้แหละ เครื่องผูก
๑๐ ประการนี้ พระโพธิสัตว์เจ้าได้ทําลายเสียสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นพระ
โพธิสัตว์เจ้าจึงไม่กลับพระทัย”
“ข้าแต่พระนาคเสน เมื่อจิตเบื่อหน่ายเกิดขึ้น เมื่อญาณยังไม่
แก่กล้า ถ้าพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จออกบรรพชาตามคําของเทวดาที่เป็น
มารนั้นแล้ว จะมีประโยชน์อันใดด้วยการที่พระโพธิสัตว์เจ้าจะทรงทํา
ทุกรกิรยิ า พระโพธิสตั ว์เจ้าควรรอให้พระญาณแก่กล้าควรหักสิง่ ทัง้ ปวง
ไม่ใช่หรือ
ขอถวายพระพร มีบุคคลอยู่ ๑๐ จําพวก ที่มีผู้ดูหมิ่นดูแคลน
เกลียดชังติเตียน ครอบงําไม่ยําเกรง บุคคล ๑๐ จําพวกนั้น คือ หญิง
หม้าย ๑ ผู้ทุพพลภาพ ๑ ผู้ไม่มีมิตรมีญาติ ๑ ผู้กินจุ ๑ ผู้อยู่ในตระกูล
อันไม่น่าเคารพ ๑ ผู้มีมิตรเลวทราม ๑ ผู้เสื่อมทรัพย์ ๑ ผู้เสียศีล ๑
ผู้เสียการงาน ๑ ผู้เสียการประกอบ ๑
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เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าระลึกถึงบุคคลทั้ง ๑๐ จําพวกนี้ ก็ทรง
นึกว่าเราไม่ควรเป็นผู้เสียการงาน เสียการประกอบ ให้เป็นที่ติเตียน
ของเทพยดามนุษย์ทั้งหลาย เราควรเป็นเจ้าของการงาน ควรเคารพ
การกระทํา ควรมีการกระทําเป็นใหญ่ มีการกระทําเป็นปกติ ทรงไว้
ซึ่งการกระทําอาศัยการกระทํา ไม่ปล่อยเครื่องผูก คือการกระทํา ควร
เป็นผู้ไม่ประมาท ด้วยเหตุนี้ พระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ทรงทําทุกรกิริยา
เพื่อรอความแก่กล้าแห่งญาณ”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสอีกว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระโพธิสัตว์ผู้ทําทุกกรกิริยาได้กล่าวไว้
ว่า เราไม่ได้สําเร็จความรู้ ความเห็นวิเศษอันเป็นของอริยะอันยิ่งกว่า
ธรรมดาของมนุษย์ได้ ด้วยทุกกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ ทางอื่นที่จะให้
ตรัสรู้ได้จักต้องมี ก็ในคราวนั้นความเผลอสติได้มีแก่พระโพธิสัตว์เจ้า
เพราะแรงปรารภทางบ้างหรือไม่”
พระนาคเสนชี้แจงว่า
“ขอถวายพระพร สิง่ ทีจ่ ะทําให้จติ เสียกาํ ลังใจ ไม่ทาํ ให้จติ ตัง้ มัน่ ดี
เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย มีอยู่ ๒๕ ประการ คือ
สิ่งที่ทําให้เสียกําลังใจ
	๑. ความโกรธ
๒. ความผูกโกรธ
๓. ความลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น
๔. ความตีเสมอกับผู้อื่น
๕. ความริษยาไม่ยินดีต่อความดีของผู้อื่น
๖. ความตระหนี่เหนียวแน่น
๗. ความมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
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๘. ความโอ้อวด
๙. ความดื้อดึง
	๑๐. ความแข่งดี
	๑๑. ความถือตัว
	๑๒. ความดูหมิ่นผู้อื่น
	๑๓. ความมัวเมา
	๑๔. ความเมาใหญ่
	๑๕. ความง่วงเหงา
	๑๖. ความเพลิดเพลิน
	๑๗. ความเกียจคร้าน
	๑๘. ความคบมิตรลามก
	๑๙. รูปของคนและสัตว์สิ่งของ
๒๐. เสียงของคนสัตว์สิ่งของ
๒๑. กลิ่นของคนสัตว์สิ่งของ
๒๒. รสของคนสัตว์สิ่งของ
๒๓. สิ่งที่ถูกต้องทางกาย
๒๔. ความหิวกระหาย
๒๕. ความไม่ยินดีในทางดี
พระโพธิสตั ว์เจ้าได้ครอบงํากายด้วยความหิวกระหาย คือปล่อย
ให้ความหิวกระหายครอบงํากาย เมื่อความหิวกระหายครอบงํากาย
แล้ว จิตก็ไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย
พระโพธิสัตว์เจ้าได้แสวงหาการสําเร็จอริยสัจ ๔ อยู่ตลอด
๔ อสงไขยกับอีกแสนกัปแล้ว ในภพสุดท้ายจักมีความเผลอสติเพราะ
ปรารภทางได้อย่างไร เป็นแต่พระโพธิสัตว์นึกขึ้นมาว่า ทางตรัสรู้
ทางอื่นจะมีหรืออย่างไร
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เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้ ๑ เดือน ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่
ณ ที่บรรทมภายใต้ต้นหว้า อันมีเงาร่มเย็นนั้น ในเวลาที่พระราชบิดา
ทรงแรกนาขวัญ ก็ยังได้สําเร็จฌาน ๔ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน โยมรับว่า เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้า
จะทรงรอให้ญาณแก่กล้า จึงได้ทําทุกรกิริยา”
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กาลากาลมรณปั ญหา

ถามถึงกาลมรณะ อกาลมรณะ

“ข้าแต่พระนาคเสน อันว่ามนุษย์ทั้งหลาย ตายในเวลาที่ควร
ตายทั้งนั้น หรือว่าตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายก็มี”
“ขอถวายพระพร ตายในเวลาควรตาย อันเรียกว่ากาลมรณะ
ก็มี ตายในเวลายังไม่ควรตายอันเรียกว่าอกาลมรณะก็มี”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พวกไหนตายในเวลาควรตาย พวกไหน
ตายในเวลาไม่ควรตาย”
“ขอถวายพระพร ต้นมะม่วงหรือต้นไม้อนื่ ทีม่ ผี ลหล่นไปแต่กาํ ลัง
ตัง้ ช่อก็มี หล่นไปในเวลามีขวั้ แล้วก็มี หล่นไปในเวลาโตเท่าหัวแมลงวัน
ก็มี หล่นไปในเวลาดิบก็มี หล่นไปในเวลาสุกก็มี มหาบพิตรเคยเห็นบ้างไหม”
“อ๋อ เคยเห็นซิ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ผลไม้ท่ีหล่นไปในเวลาสุก เรียกว่าหล่นไป
ในเวลาที่ควรหล่น ส่วนผลไม้นอกนั้นเรียกว่าหล่นไปในเวลายังไม่ควร
หล่นคือหล่นไปด้วยหนอนเจาะก็มี นกจิกก็มี ลมพัดก็มี เน่าก็มี เรียก
ว่าหล่นไปในเวลาที่ยังไม่ควรหล่นทั้งนั้น ฉันใด
พวกทีต่ ายในเวลาชรา เรียกว่าตายในเวลาควรตายทัง้ นัน้ นอก
นัน้ เรียกว่าตายในเวลายังไม่ควรตาย คือบางพวกก็ตายด้วยกรรมแทรก
บางพวกก็ตายด้วยคติ คือคติอันหนักชักไป บางพวกก็ตายด้วยกิริยา”
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พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามอีกว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน เป็นอันว่า พวกตายด้วยกรรมชักไปก็ดี ตาย
ด้วยคติชักไปก็ดี ตายด้วยกิริยาชักไปก็ดี ตายด้วยชราครอบงําก็ดี โยม
เห็นว่า ตายในเวลาควรตายทัง้ นัน้ ก็ผทู้ ตี่ ายในท้องก่อนทีจ่ ะคลอด หรือ
พอออกจากท้องมารดาก็ตาย หรือตายในเวลามีอายุ ๕-๖ เดือน หรือ
ตายในเวลามีอายุ ๑๐ เดือน หรือตายในเวลามีอายุ ๗ ปี โยมก็เห็นว่า
ถ้าความเห็นนี้ถูก อกาลมรณะ คือการตายในเวลายังไม่ควรตายก็ไม่มี
เรียกว่าตายในเวลาที่ควรตายทั้งสิ้น”
“ขอถวายพระพร ผูท้ ต่ี ายในเวลายังไม่สน้ิ อายุขยั มีอยู่ ๗ จาํ พวก
คือ พวกหิวจัดตายก็มี กระหายน้�ำ จัดตายก็มี ถูกงูกดั ตายก็มี ถูกยาพิษ
ตายก็มี ถูกไฟไหม้ตายก็มี ตกน้�ำ ตายก็มี ถูกอาวุธตายก็มี พวกนีเ้ รียกว่า
ตายในเวลายังไม่ควรตายทั้งสิ้น”
ตายด้วยเหตุ ๘ ประการ
“อันความตายของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีด้วยเหตุ ๘ ประการ
คือ ลมกําเริบ ดีกําเริบ เสมหะกําเริบ สิ่งทั้ง ๓ นี้กําเริบ ฤดูแปรปรวน
บริหารร่างกายไม่ดี ถูกผู้อื่นกระทํา กรรมให้ผล รวมเป็น ๗ ประการ
ด้วยกัน ตายด้วยกรรมให้ผล เรียกว่าตายสมควรแก่กรรมของตน นอก
นั้นเรียกว่า ตายไม่สมควรแก่กรรม
คือบุคคลบางพวกตายด้วยกรรมทีท่ าํ ไว้ ในชาติปางก่อน ผูใ้ ดทาํ ให้
ผูอ้ นื่ อดตายไว้ในชาติกอ่ น ผูน้ นั้ ต้องตายด้วยความอดอยากหลายพันปี
บางทีตายด้วยความอดอยากในเวลาเป็นเด็กก็มี ในเวลากลางคนก็มี
ในเวลากลางอายุก็มี ในเวลาแก่ก็มี
ผู้ใดทําให้ผู้อื่นอดน้ำ�ตายไว้ในชาติก่อน ผู้นั้นต้องอดน้ำ�ตาย
อยู่หลายพันปี คืออดน้ำ�ตายในเวลาเป็นเด็กก็มี กลางคนก็มี แก่ก็มี
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ผู้ใดทําให้ผู้อื่นตายด้วยให้งูกัดสัตว์ต่อย ผู้นั้นก็ต้องตายด้วย
งูกัดสัตว์ต่อยอยู่หลายพันชาติ ตายในเวลายังเป็นเด็กก็มี กลางคนก็มี
แก่ก็มี
ผู้ใดทําให้ผู้อื่นตายด้วยยาพิษ ผู้นั้นก็ต้องตายด้วยยาพิษหลาย
พันชาติ ตายในเวลายังเป็นเด็กก็มี เป็นผู้ใหญ่ก็มี แก่ก็มี
ผูใ้ ดทาํ ให้ผอู้ นื่ ตายด้วยไฟ ผูน้ นั้ ก็ตอ้ งตายด้วยไฟหลายแสนชาติ
ผูใ้ ดทําให้ผอู้ นื่ ตายด้วยน้�ำ ผูน้ นั้ ก็ตอ้ งตายด้วยน้�ำ หลายแสนชาติ
คือตกน้ำ�ตาย จมน้ำ�ตาย
ผู้ใดทําให้ผู้อื่นตายด้วยอาวุธ ผู้นั้นก็ต้องตายด้วยอาวุธ หลาย
แสนชาติ
การตายของพวกเหล่านี้ เรียกว่า ตายสมควรแก่กรรมทั้งนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้าเห็นว่า ตายในเวลาไม่ควรตาย
อันเรียกว่าอกาลมรณะมีอยู่ ขอนิมนต์แสดงอกาลมรณะให้โยมฟัง”
ขอถวายพระพร กองไฟใหญ่ทไี่ หม้หญ้า ไหม้ไม้ กิง่ ไม้ หมดแล้ว
ก็ดับไปกองไฟใหญ่นั้น ชื่อว่าดับในเวลาควรดับหรือ”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูน่ านจึงตาย เรียกว่า
ตายในเวลาควรตาย อีกประการหนึ่ง กองไฟใหญ่ที่ยังไหม้เชื้อไม่หมด
แต่มีฝนห่าใหญ่ตกลงมาทําให้ดับ กองไฟใหญ่นั้นจะชื่อว่าดับในเวลา
ควรดับหรือไม”่
“เรียกไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะอะไรมหาบพิตร กองไฟอย่างหลัง จึงไม่มีคติเสมอกับ
กองไฟอย่างก่อน”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เพราะกองไฟอย่างหลัง ถูกน้ำ�ที่มาใหม่
เบียดเบียน จึงได้ดับไป”
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“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ผู้ท่ตี ายด้วยโรคอันมีลม หรือดี
หรือเสมหะเป็นสมุฏฐาน หรือสิ่งทั้ง ๓ กําเริบ หรือฤดูแปรปรวน
การรักษาร่างกายไม่ดี หรือผู้อื่นกระทํา หิว กระหาย ถูกงูกัด ถูกยาพิษ
ถูกไฟไหม้ จมน้ำ� ถูกอาวุธตาย เหล่านี้ เรียกว่าตายในเวลายังไม่ควร
ตายทั้งนั้น เหตุที่ให้ตายในเวลายังไม่ควรตาย ได้แก่โรคเป็นต้น อย่าง
ที่ว่ามานี้แหละ ขอถวายพระพร”
“อีกอย่างหนึง่ เมฆตัง้ ขึน้ ในท้องฟ้า เมือ่ จะทาํ ทีล่ มุ่ ทีด่ อนให้เต็ม
ก็เป็นฝนตกลงมา เมฆนั้นไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ก็ตกลงมาได้ไม่ใช่ หรือ”
“อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร คือผูม้ ชี วี ติ อยูน่ านก็ตายไปเอง
อีกประการหนึ่ง เมฆตัง้ ขึน้ ในท้องฟ้า แล้วมีลมมาพัดไป จะเป็นฝนตก
ลงมาได้ไหม”
“ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร เมฆอย่างหลังกับอย่างก่อนจึงไม่มี
คติเสมอกัน”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เพราะเมฆอย่างหลังถูกลมพัดไปเสีย จึง
เป็นฝนตกลงมาไม่ได้ ข้อทีต่ ายในเวลาไม่ควรตาย ฉันนัน้ แหละ มหาบพิตร”
“ขอถวายพระพร อนึง่ อสรพิษทีม่ ฤี ทธิแ์ รงกล้า ได้โกรธกัดบุคคล
คนหนึง่ ให้ถงึ ซึง่ ความตาย ไม่มยี าแก้ได้ พิษของงูนนั้ เรียกว่าถึงซึง่ ทีส่ ดุ
ฉันใด ผู้ที่มีอายุอยู่นานสิ้นอายุขัยแล้ว ก็ตายไปฉันนั้น
อีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่ถูกงูกัดแต่มียาฆ่าพิษนั้นเสีย พิษนั้นเรียกว่า
หมดไปในเวลาที่ควรหมดหรือไม่”
“ไม่เรียก พระผู้เป็นเจ้า”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร พิษงูอย่างก่อนกับอย่างหลังจึงไม่
เหมือนกัน”
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“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า พิษงูอย่างก่อนถูกยากําจัดเสีย จึงหมดไป
ในเวลายังไม่ควรหมด”
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร ผู้ที่ตายในเวลายังไม่หมด
อายุขัย ก็เรียกว่า ตายในเวลาไม่ควรทั้งนั้น”
“ขอถวายพระพร อีกสิ่งหนึ่งนายขมังธนูยิงลูกธนูไป ลูกธนูน้ัน
จะต้องไปจนสุดกําลัง ในเมื่อไม่มีสิ่งใดกีดขวางฉันใด ผู้ที่มีชีวิตอยู่นาน
ก็ต้องตายด้วยสิ้นอายุขัยฉันนั้น ลูกธนู ที่มีสิ่งขัดขวางก็ไปไม่ถึงที่สุด
ฉันใด พวกมีสิ่งขัดขวางก็ตายในเวลายังไม่ถึงที่สุดแห่งอายุขัยฉันนั้น”
“อีกเรือ่ งหนึง่ เสียงภาชนะทองเหลืองที่ มีผตู้ จี ะต้องดังไปจนสุด
เสียง ในเมื่อไม่มีสิ่งขัดขวางฉันใด บุคคลก็จักต้องตายในเวลาแก่เวลา
สิ้นอายุขัย ในเมื่อไม่มีอันตรายอย่างใด อย่างหนึ่งฉันนั้น เสียงภาชนะ
ทองเหลือง ถ้ามีสงิ่ ขัดขวางก็ดงั ไปไม่ถงึ ทีส่ ดุ ฉันใด สัตว์ทงั้ หลายถ้ามีสงิ่
ขัดขวาง ก็ตายในเวลายังไม่สิ้นอายุขัยฉันนั้น
อีกอย่างหนึ่ง พืชที่บุคคลหว่านลงในที่นาดี ถ้าฝนตกดี และ
ไม่มสี งิ่ เบียดเบียนก็จกั งอกงามดีฉนั ใด สัตว์ทงั้ หลายถ้าไม่มอี นั ตรายมา
แทรกแซง ก็จะอยูไ่ ปจนกระทัง่ สิน้ อายุขยั ฉันนัน้ พืชทีเ่ ขาปลูกหว่านไว้
ถ้าขาดน้ำ�ก็ตาย เรียกว่ามีสิ่งขัดขวางฉันใด สัตว์ทั้งหลายถ้ามีอันตราย
ก็ตายก่อนสิ้นอายุขัยฉันนั้น”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่วา่ มีหนอน
เกิดในต้นข้าวอ่อนๆ กัดกินกระทั่งราก”
“เคยได้สดับ ทั้งได้เคยเห็นด้วย พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ข้าวนั้นเรียกว่า เสีย ไปในเวลาควรเสียหรือ
ไม่เรียก พระผู้เป็นเจ้า”
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“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ แหละ มหาบพิตร ผูท้ ตี่ ายด้วยอันตรายต่าง ๆ ใน
ระหว่างอายุขัยก็เรียกว่า ตายในเวลาไม่ควรตาย”
“ขอถวายพระพร มหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่วา่ เมือ่ ข้าว
กําลังออกรวงมีฝนห่าใหญ่ตกลงมาทําให้ข้าวร่วงไปหมด”
“เคยได้สดับ ทั้งเคยได้เห็นด้วย พระผู้เป็นเจ้า”
“ข้าวกล้าที่เสียไปด้วยฝนนั้น เรียกว่า เสียไปในเวลาไม่ควรเสีย
ฉันใด ผูท้ ตี่ ายด้วยโรคภัยต่างๆ ในระหว่างอายุขยั ก็เรียกว่า ตายในเวลา
ไม่ควรตาย ฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“น่าอัศจรรย์ พระนาคเสน ปัญหาข้อนี้ พระผู้เป็นเจ้าแก้ไข
แจ่มแจ้งดีแล้ว”
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เอกกัจจาเนกัจจานังธัมมาภิสมยปั ญหา
ถามถึงการสําเร็จธรรมของบุคคล

“ข้าแต่พระนาคเสน พวกที่ปฏิบัติชอบ ได้ธรรมาภิสมัยเหมือน
กันทั้งนั้นหรือ”
“ขอถวายพระพร บางพวกก็ได้ บางพวก ก็ไม่ได้”
“ใครได้ ใครไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร พวกทีไ่ ม่ได้นนั้ มีอยูห่ ลายจําพวกด้วยกัน คือ
เดรัจฉาน ๑ 			
เปรต ๑ 		
มิจฉาทิฏฐิ ๑ 			
ผู้ลวงโลก ๑
ผู้ฆ่ามารดา ๑ 			
ผู้ฆ่าบิดา ๑
ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ๑ 		
ผูท้ าํ สังฆเภท ๑ (ทาํ สงฆ์ให้แตกกัน)
ผู้ทําโลหิตุปบาท ๑ ( ทําพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต) 		
ผู้เป็นไถยสังวาส ๑ (ปลอมบวช) 				
ผู้ไปเข้ารีตเดียรถีย์ ๑ 		
ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี ๑
ผู้มีอาบัติสังฆาทิเสสติดตัว ๑ บัณเฑาะก์ ๑ (กะเทย) 		
อุภโตพยัญชนก ๑ (คนสองเพศ) เด็กอายุต�ำ่ กว่า ๗ ขวบ ๑
พวกเหล่ า นี้ ถึ ง ปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบอย่ า งไรก็ ต าม ก็ ไ ม่ ไ ด้
ธรรมาภิสมัย”
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พระเจ้ามิลินท์ตรัสแย้งว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน บุคคล ๑๕ จําพวก เบื้องต้น เป็นพวก
ทํ า ผิ ด จะได้ ธ รรมาภิ ส มั ย หรื อ ไม่ ก็ ช่ า งเถอะ แต่ จํา พวกที่ ๑๖ คื อ
เด็กอายุต่ำ�กว่า ๗ ขวบนี้แหละเป็นปัญหา เพราะเด็กอายุต่ำ�กว่า
๗ ขวบ ยังไม่มี ราคะ โทสะ โมหะ มานะ มิจฉาทิฏฐิ อรติ กามวิตก
อย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมดาผู้ที่ห่างไกลจากกิเลส สมควรจะรู้แจ้งแทง
ตลอด ซึ่งอริยสัจ ๔ ไม่ใช่หรือ”
พระนาคเสนอธิบายว่า
“ขอถวายพระพร ข้อนี้ขอจงทรงฟังเหตุผล คือถ้าเด็กอายุต่ำ�
กว่า ๗ ขวบ รู้จัก เกิดราคะ โทสะ โมหะ รู้จักมัวเมาในสิ่งที่ ควรมัวเมา
รู้จักยินดี ไม่ยินดี รู้จักนึกถึง กุศลอกุศล ก็จักมีธรรมาภิสมัยได้ แต่เด็ก
อายุต่ำ�กว่า ๗ ขวบนั้น จิตมีกําลังน้อย ส่วนพระนิพพานเป็นของใหญ่
ของหนัก จึงไม่อาจรู้แจ้งแทงตลอดนิพพานได้
เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ มี กํ า ลั ง น้ อ ย ไม่ อ าจยกภู เขาสิ เ นรุ ร าช
ได้ฉันนั้น หรือเปรียบเหมือน หยาดน้ำ�อันเล็กน้อย ไม่อาจซึมไปทั่ว
แผ่นดินใหญ่ได้ หรือเปรียบเหมือนเปลวไฟเล็กน้อย ไม่อาจทําให้สว่าง
ทั่วโลกได้ หรือเปรียบเหมือนตัวหนอนไม่อาจกลืนช้างได้ฉะนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ตามที่พระผู้เป็นเจ้าแก้มานี้ โยมเข้าใจ
ดีแล้ว”
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นิพพานัสสอทุกขมิสสภาวปั ญหา

ถามถึงความไม่เจือทุกข์แห่งพระนิพพาน

“ข้าแต่พระนาคเสน นิพพานมีสขุ อย่างเดียว หรือมีทกุ ข์เจือปน”
“ขอถวายพระพร นิพพานมีสขุ อย่างเดียว ไม่มที กุ ข์เจือปนเลย”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสแย้งว่า
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า โยมไม่เชือ่ ว่า นิพพานมีสขุ อย่างเดียว โยม
เชื่อว่า นิพพานเจือทุกข์ ที่ว่านิพพานเจือทุกข์เพราะมีเหตุอยู่ คือพวก
แสวงหานิพพาน ย่อมเดือดร้อนกายใจ มีการกาํ หนดซึง่ การยืน การเดิน
การนั่ง การนอน และอาหาร อดหลับอดนอน มีการบีบคั้นอายตนะ
มีการสละทรัพย์ ญาติมิตร สหายที่รัก
ส่วนพวกที่หาความสุขในทางโลก ย่อมได้รื่นเริงบันเทิงใจด้วย
กามคุณ ๕ คือตาก็ได้เห็นรูปทีส่ วยงาม หูกไ็ ด้ฟงั เสียงเพราะๆ จมูกก็ได้
สูดดมกลิ่นหอมๆ ลิ้นก็ได้รับรสอร่อย กายก็ได้ถูกต้องสัมผัสที่ให้เกิด
ความสุข ใจก็นึกถึงแต่อารมณ์ที่ให้เกิดความสุข ผู้ละสิ่งที่ชอบอย่างไร
ก็ตามจะให้เกิดความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เสียแล้ว ย่อมได้รบั
แต่ ค วามทุ ก ข์ ท างกายทางใจมาคั น ทิ ย ปริ พ าชก ได้ ติ เ ตี ย นสมเด็ จ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า พระสมณโคดม เป็นผูก้ าํ จัดความเจริญ ดังนี้ ไม่ใช่
หรือ เหตุอนั นีแ้ หละ โยมจึงกล่าวว่า นิพพานเจือทุกข์”
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พระนาคเสนถวายพระพรว่า
“ดูกอ่ นมหาบพิตร นิพพานไม่เจือทุกข์เลย นิพพานเป็นสุขอย่าง
เดียว ข้อที่พระองค์ตรัสว่านิพพานเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์ของนิพพาน
เป็นทุกข์ของการจะทําให้สําเร็จนิพพานต่างหาก คือการทําให้สําเร็จ
นิพพานในเบื้องต้นนั้นเป็นทุกข์ ส่วนนิพพานเป็นสุขอย่างเดียว”
“ขอถามมหาบพิ ต รว่ า ความสุ ข ในราชสมบั ติ ข องพระราชา
ทั้งหลายมีอยู่หรือ”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ราชสุขนั้นเจือด้วยทุกข์ไม่ใช่หรือ”
“ไม่ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ก็พระราชาทัง้ หลาย เมือ่ ปลายแดนพระราชอาณาเขตเกิดกําเริบขึน้
ต้องห้อมล้อม ด้วยหมู่อํามาตย์ ข้าราชการ พลทหาร เสด็จไปปราบ
ต้องลาํ บากด้วยเหลือบ ยุง ลม แดด ลาํ บากด้วยการเดินทาง ต้องสูร้ บกัน
ต้องหยั่งลงสู่ความสงสัยในชีวิต เหตุใดจึงว่าราชสุขไม่เจือทุกข์”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสตอบว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน นั่นไม่ใช่ราชสุข เป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการ
ทีจ่ ะได้ราชสุขต่างหาก พระราชาทัง้ หลายย่อมได้ราชสุขด้วยความทุกข์
เวลาได้แล้วก็ได้เสวยราชสุข อันราชสุขไม่เจือทุกข์ ราชสุขอย่างหนึ่ง
ทุกข์ก็อย่างหนึ่ง ไม่ใช่อย่างเดียวกัน”
พระนาคเสนจึงกล่าวต่อไปว่า
“ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร นิพพานเป็นสุขอย่างเดียว
ไม่เจือทุกข์เลย ส่วนพวกแสวงหานิพพาน ย่อมทําให้กายใจเร่าร้อน
ลําบากด้วยการยืน เดิน นั่ง นอน อาหาร ตัดความสุขทางอายตนะ
เสีย ทาํ ให้กายใจลําบาก แต่เมือ่ ได้นพิ พานแล้ว ก็ได้เสวยสุขอย่างเดียว
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เหมือนพระราชาทัง้ หลาย เมือ่ กําจัดข้าศึกศัตรูได้สนิ้ แล้ว ก็ได้เสวยราช
สุขอย่างเดียวฉะนั้น เป็นอันว่านิพพานเป็นสุขอย่างเดียว ไม่เจือทุกข์
เลย นิพพานก็อย่างหนึ่ง ทุกข์ก็อย่างหนึ่ง ไม่ใช่อย่างเดียวกัน”
“ขอได้ทรงสดับเหตุอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไป กว่านี้อีก คือพวก
อาจารย์ที่มีศิลปะ ย่อมมีความสุขในศิลปะไม่ใช่หรือ”
“ใช่ พระผู้เป็นเจ้า”
“สุขในศิลปะนั้น เจือทุกข์บ้างไหม”
“ไม่เจือเลย พระผู้เป็นเจ้า”
“เหตุใดพวกเรียนศิลปะ จึงต้องเอาใจใส่ต่ออาจารย์ด้วยการ
กราบไหว้ การลุกรับ การตักน้ำ� การปัดกวาด การให้ไม้สีฟัน และ
น้ำ � บ้ ว นปาก การกิ น เดนอาจารย์ การนวดเฟ้ น ขั ด สี ใ ห้ อ าจารย์
การปฏิบตั เิ อาใจอาจารย์ นอนก็ไม่เป็นสุข กินก็ไม่เป็นสุข ทําให้กายใจ
เดือดร้อน”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อนั้นไม่ใช่สุขในศิลปะ เป็นส่วนเบื้องต้น
แห่งการแสวงหาศิลปะต่างหาก พวกอาจารย์แสวงหาศิลปะได้ด้วย
ความทุกข์ แต่ล้วนก็ได้เสวยสุขในศิลปะ สุขในศิลปะไม่เจือทุกข์เลย
ทุกข์อย่างหนึ่ง สุขในศิลปะก็อีกอย่างหนึ่ง”
“เรื่องนิพพานก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร”
“เอาละ พระผู้เป็นเจ้า เป็นอันโยมรับว่า เป็นจริงอย่างนั้น”
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นิพพานปั ญหา

ถามเรื่องนิพพานโดยรู ปพรรณสัณฐาน

“ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า นิพพาน แต่พระผู้
เป็นเจ้าอาจชี้รูปหรือ สัณฐาน วัย ประมาณ แห่งนิพพานนั้นได้ด้วย
อุปมา หรือเหตุ หรือปัจจัย หรือนัยอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม”่
“ไม่ได้ มหาบพิตร เพราะนิพพานไม่มีของเปรียบ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อนี้โยมยังไม่ปลงใจ ขอพระผู้เป็นเจ้าจง
อ้างเหตุให้โยมเข้าใจก่อน”
“ขอถวายพระพร ได้ อาตมภาพขอถามว่า มหาสมุทรมีอยูห่ รือไม่”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“ถ้ามีผู้ถามมหาบพิตรว่า น้ำ�ในมหาสมุทรมีเท่าไร สัตว์ใน
มหาสมุทรมีเท่าไร มหาบพิตรจะตอบเขาว่ากระไร”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้ามีผถู้ ามโยมอย่างนี้ โยมก็จะตอบเขาว่า
ถามสิง่ ทีไ่ ม่ควรถาม ปัญหานีเ้ ป็นของควรพักไว้ไม่ใช่ควรจําแนก ใคร ๆ
ไม่ควรถาม”
“เพราะเหตุไร มหาบพิตร จึงต้องทรงตอบเขาอย่างนี้ ตามที่
ถูกมหาบพิตรควรตอบเขาว่าน้ำ�ในมหาสมุทรมีอยู่เท่านั้น สัตว์ใน
มหาสมุทรมีอยู่เท่านี้ไม่ใช่หรือ”
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“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ไม่อาจตอบอย่างนั้นได้ ปัญหานี้เป็น
ปัญหาเหลือวิสัยโยมจะทําอย่างไร”
“เรือ่ งนิพพานก็ฉนั นัน้ แหละ มหาบพิตร แต่วา่ ผูม้ ฤี ทธิม์ อี าํ นาจ
ทางจิต อาจคํานวณได้ว่า น้ำ�และสัตว์ในมหาสมุทรมีอยู่เท่านั้น แต่ไม่
อาจชีร้ ปู หรือสัณฐาน วัย ประมาณ แห่งนิพพานได้ดว้ ยอุปมา หรือด้วย
เหตุ หรือด้วยปัจจัย หรือด้วยนัย
ขอได้โปรดทรงสดับเหตุอื่นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก คือเทพเจ้าชื่อ
ว่าอรูปกายิกา (อรูปพรหม) ในจําพวกเทพมีอยู่หรือ”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
“มหาบพิตรอาจชีร้ ปู หรือสัณฐาน วัยหรือประมาณแห่งพวกเทพ
จาํ พวกอรูปกายิกาเหล่านัน้ โดยอุปมาหรือด้วยเหตุ ด้วยปัจจัย ด้วยนัย
ได้หรือไม่”
“ไม่อาจ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนัน้ พวกเทพ อรูปกายิกาทีไ่ ม่มรี ปู ร่าง
ปรากฏก็ไม่มีน่ะซิ”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า แต่ว่าไม่มีใครอาจชี้รูปหรือสัณฐาน วัย
หรือประมาณแห่งเทพเจ้าเหล่านัน้ ได้ดว้ ยอุปมา เหตุ ปัจจัย หรือนัยได้”
“ขอถวายพระพร เรือ่ งนิพพานก็ฉนั นัน้ มหาบพิตร”
แสดงคุณแห่งนิพพาน
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อทีว่ า่ นิพพาน เป็นสุขอย่างเดียวก็จงพักไว้
แต่ว่าไม่มีใครอาจชี้รูป สัณฐาน วัย หรือประมาณแห่งนิพพานได้ด้วย
อุปมา เหตุ ปัจจัย หรือนัย ก็คุณของนิพพานพอจะเทียบกับสิ่งอื่นได้
เพียงแต่จะชี้ให้เห็นได้สักเล็กน้อยด้วยอุปมามีอยู่หรือ”
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“เมื่อว่าโดยย่อก็มีอยู่ มหาบพิตร”
“ดีแล้ว พระคุณเจ้าข้า โยมขอฟังการแสดงเพียงบางส่วนแห่ง
คุณของนิพพาน ขอได้โปรดแสดงให้โยมดับความร้อนใจอยากจะฟัง
เหมือนกับการดับความร้อนด้วยน้�ำ เย็นหรือด้วยลมอ่อน ๆ ฉะนัน้ เถิด”
“ขอถวายพระพร ดอกปทุมมีคุณ ๑ น้ำ�มีคุณ ๒ ยาดับพิษงู
มีคณ
ุ ๓ มหาสมุทรมีคณ
ุ ๔ โภชนะมีคณ
ุ ๕ อากาศมีคณ
ุ ๑๐ แก้วมณี
มีคุณ ๓ จันทน์แดงมีคุณ ๓ เนยใสมีคุณ ๓ ยอดคีรีมีคุณ ๕ คุณแห่ง
สิ่งเหล่านี้ พอเปรียบเทียบกับคุณแห่งนิพพานได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อนี้คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร คือ ดอกปทุมที่ว่ามีคุณ ๑ นั้น ได้แก่น้ำ�
ไม่ติดค้างอยู่ได้ เหมือนกับนิพพานไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลส”
“ข้าแต่พระนาคเสน น้ำ�มีคุณ ๒ เป็นอย่างไร”
“ขอถวายพระพร น้�ำ มีคณ
ุ ๒ คือ ความเย็น ๑ การดับความร้อน ๑
ทัง้ สอง ประการนี้ พอเปรียบเทียบกับนิพพานอันเป็นของเย็น เป็นของ
ดับความร้อนคือกิเลสได้”
“อนึ่ง น้ำ�อันเย็นนั้น ยังกําจัดความเศร้าหมองในร่างกาย และ
ความกระหายความเร่าร้อนได้ เหมือนกับนิพพานอันกําจัดความ
กระหาย คือตัณหาทั้ง ๓ ได้”
“ข้าแต่พระนาคเสน ทีว่ า่ คุณแห่งยาดับพิษงูมี ๓ นัน้ คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร คือยาดับพิษงู ย่อมเป็นเครื่องดับพิษ เป็นที่
พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย เหมือนกับนิพพานอันดับพิษคือกิเลส และยาดับ
พิษงูทําให้หมดโรคเหมือนกับนิพพาน ทําให้สิ้นทุกข์ทั้งปวง ยาดับพิษ
งูเป็นของไม่ตาย เหมือนกับนิพพานอันเป็นของไม่ตายฉะนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน คุณแห่งมหาสมุทร ๔ ที่พอจะเปรียบกับ
นิพพานได้นั้น คืออย่างไร”
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“ขอถวายพระพร คือ มหาสมุทรเป็นของบริสุทธิ์ ว่างเปล่าจาก
ซากศพทั้งหลาย ก็เปรียบเหมือนกับนิพพานอันว่างเปล่าจากกิเลสทั้ง
หลาย ๑
มหาสมุทรใหญ่แลไม่เห็นฝั่ง ไม่รู้จักเต็มด้วยน้ำ�ที่ไหลมาจาก
ที่ทั้งปวง เหมือนกับนิพพานอันเป็นของใหญ่แลไม่เห็นฝั่ง ไม่รู้จักเต็ม
ด้วยสรรพสัตว์ฉะนั้น ๑
มหาสมุทรอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ๆ เหมือนกับนิพพานอัน
เป็นที่อยู่ของผู้มีคุณใหญ่ คือผู้สิ้นกิเลสแล้วฉะนั้น ๑
มหาสมุทรย่อมเจือไปด้วยดอกไม้ คือ ลูกคลืน่ หาประมาณมิได้
เหมือนกับนิพพานอันเต็มไปด้วยดอกไม้ คือวิชชา วิมุตติ อันบริสุทธิ์
หาประมาณมิได้ฉะนั้น ๑”
“ข้าแต่พระนาคเสน ทีว่ า่ โภชนะมีคณ
ุ ๕ พอจะเทียบกับคุณแห่ง
นิพพานได้นั้น คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร ธรรมดาโภชนะ ย่อมทรงไว้ซึ่งอายุ ทําให้
เจริญกาํ ลัง ทาํ ให้เกิดวรรณะ ระงับความกระวนกระวาย กําจัดความหิว
ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เหมื อ นกั บ นิ พ พานอั น ทรงไว้ ซึ่ ง อายุ ด้ ว ยการกํ า จั ด ชรา
มรณะเสีย ทําให้เจริญกําลังคือฤทธิ์ ให้เกิดวรรณะคือศีล ระงับความ
กระวนกระวายคือกิเลสทัง้ ปวง กาํ จัดซึง่ ความหิวคือทุกข์ทงั้ ปวงฉะนัน้ ”
“ข้าแต่พระนาคเสน ที่ว่าอากาศมีคุณ ๑๐ พอจะเทียบกับ
นิพพานได้นั้น คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร คืออากาศไม่รู้จักเกิด ไม่รู้จักแก่ ไม่รู้จักตาย
ไม่รจู้ กั เคลือ่ น ไม่รจู้ กั ปรากฏ กดขีไ่ ม่ได้ โจรขโมยไม่ได้ ไม่องิ อาศัยอะไร
เป็นที่ไปแห่งนก ไม่มีเครื่องกั้นกาง ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับนิพพาน
ฉะนั้น”
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“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อทีว่ า่ แก้วมณีมคี ณ
ุ ๓ ซึง่ พอจะเทียบกัน
กับคุณแห่งนิพพาน ได้นั้น คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร คื อ แก้ ว มณี ให้ สํา เร็ จ ความปรารถนา ๑
ทาํ ให้รา่ เริงใจ ๑ ทาํ ให้สว่าง ๑ ฉันใด นิพพานก็ให้สาํ เร็จความปรารถนา
ทําให้ร่าเริงใจ ทําให้สว่างฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ข้อที่ว่าจันทน์แดงมีคุณ ๓ พอจะเทียบกับ
นิพพานได้นั้น คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร คือธรรมดาจันทน์แดง ย่อมเป็นของหาได้ยาก ๑
มีกลิน่ หอม ไม่มกี ลิน่ อืน่ เสมอ ๑ และเป็นทีส่ รรเสริญแห่งคนทัง้ หลาย ๑
ฉันใด นิพพานก็เป็นของหาได้ยาก มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นอื่นเสมอ เป็น
ที่สรรเสริญแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ทีว่ า่ เนยใสมีคณ
ุ ๓ พอจะเทียบกับคุณแห่ง
นิพพานได้นั้น คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร ธรรมดาเนยใส ย่อมมีสดี ี มีรสดี มีกลิน่ ดี ฉันใด
นิพพานก็มีสี คือคุณดี มีรสคือไม่รู้จักตาย มีกลิ่นคือศีลฉันนั้น”
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ที่ว่ายอดคีรีมีคุณ ๕ พอจะเทียบกับคุณ
แห่งนิพพานได้นั้น คืออย่างไร”
“ขอถวายพระพร คือยอดคีรีเป็นของสูง เป็นของไม่หวั่นไหว
ขึ้นได้ยาก ไม่เป็นที่งอกงามแห่งพืชทั้งปวง พ้นจากการยินดียินร้าย
เหมือนกับนิพพานฉันนั้น”
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็นเจ้า การทีแ่ ก้มาแล้วนี้ เป็นการถูกต้องดีทง้ั นัน้ ”
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นิพพานสัจฉิกรณปั ญหา
ถามเรื่องการกระทําให้แจ้งนิพพาน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้ากล่าวว่า นิพพานไม่เป็นอดีต
อนาคต ปัจจุบนั ไม่ใช่เกิดแล้ว ไม่ใช่ยงั ไม่เกิด ไม่ใช่วา่ จักเกิด ก็ผทู้ ป่ี ฏิบตั ิ
ชอบย่อมได้สําเร็จนิพพานมีอยู่ ผู้นั้นสําเร็จนิพพานที่เกิดแล้ว หรือว่า
ทําให้นิพพานเกิดแล้วจึงสําเร็จ”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร ไม่ใช่วา่ สําเร็จนิพพานทีเ่ กิดแล้ว ไม่ใช่วา่ ทาํ ให้
นิพพานเกิดแล้วจึงสําเร็จ เป็นแต่ว่านิพพานธาตุนั้นมีอยู่ ผู้ปฏิบัติชอบ
ก็สําเร็จนิพพานธาตุนั้น”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าทําปัญหานี้ให้ปกปิด
เลย จงแสดงออกให้แจ่มแจ้งเถิด สิ่งใดที่ผู้มีฉันทะอุตสาหะ ได้ศึกษา
แล้วในเรื่องนิพพาน ขอจงบอกสิ่งนั้นทั้งสิ้น เพราะในเรื่องนิพพานนั้น
ประชุมชนสงสัยกันอยูม่ าก ขอจงทําลายความสงสัยอันเป็นเหมือนลูก
ศรที่ฝังอยู่ในดวงใจของคนทั้งหลายเถิด พระผู้เป็นเจ้า”
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สภาวะแดนนิพพาน

“ขอถวายพระพร นิ พ พานธาตุ ธาตุ คื อ นิ พ พานอั น สงบ
อันเป็นสุข อันประณีตนั้นมีอยู่ ผู้ปฏิบัติชอบ เมื่อพิจารณาสังขารตาม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็กระทําให้แจ้งนิพพานธาตุ ด้วยปัญญา
เหมือนกับศิษย์กระทําให้แจ้งวิชา ตามคําสอนของอาจารย์ดว้ ยปัญญา
ฉะนั้น อันนิพพานนั้น บุคคลควรเห็นอย่างไร ควรเห็นว่า เป็นของไม่มี
เสนียดจัญไร ไม่มอี ปุ ทั วะ เป็นของสงบ ไม่มภี ยั ปลอดภัย สุขสบาย น่า
ยินดี เป็นของประณีต เป็นของสะอาด เป็นของเย็น
ขอถวายพระพร เรือ่ งนีเ้ ปรียบเหมือนอะไร เปรียบเหมือนบุรษุ
ทีถ่ กู ล้อมด้วยกองไฟใหญ่เบียดเบียน ก็พยายามหนีจากกองไฟใหญ่ ไป
อยู่ในที่ไม่มีภัย แล้วเขาก็ได้สุขยิ่งฉันใด ผู้ปฏิบัติชอบเร่าร้อนด้วยไฟ ๓
กอง ก็หนีจากไฟ ๓ กอง ด้วยโยนิโสมนสิการ (ทําจิตไว้ด้วยอุบายอัน
ชอบธรรม) เข้าไปอยูใ่ นทีไ่ ม่มไี ฟ ๓ กอง แล้วเขาก็กระทาํ ให้แจ้งนิพพาน
อันเป็นเอกันตบรมสุขฉันนั้น
ควรเห็นไฟ ๓ กองเหมือนกับกองไฟใหญ่ ควรเห็นผูป้ ฏิบตั ชิ อบ
เหมือนกับผู้หนีกองไฟใหญ่ควรเห็นนิพพานเหมือนที่ไม่มีกองไฟใหญ่
ฉะนั้น
อีกประการหนึง่ บุรษุ ผูม้ ซี ากศพงู หรือซากสุนขั หรือซากมนุษย์
ผูกติดคอแล้ว พยายามสลัดซากศพนั้น ไปสู่ที่ไม่มีซากศพแล้วเขาก็ได้
ความสุขอย่างยิ่งฉันใด ผู้ปฏิบัติชอบก็กระทําให้แจ้งนิพพาน อันเป็น
บรมสุข อันไม่มีซากศพคือกิเลส ด้วยโยนิโสมนสิการ ฉันนั้น
ควรเห็นกามคุณ ๕ เหมือนซากศพ ควรเห็นผูป้ ฏิบตั ชิ อบเหมือน
ผู้พยายามหนีซากศพ ควรเห็นนิพพานเหมือนที่ไม่มีซากศพ ฉะนั้น
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อีกอย่างหนึ่ง บุรุษผู้กลัวภัย ย่อมพยายามหนีจากที่มีภัยไปสู่
ที่ไม่มีภัย แล้วเขาก็ได้ความสุขอย่างยิ่งฉันใด ผู้ปฏิบัติชอบก็กระทํา
ให้ แจ้ ง นิ พ พานอั น เป็ น บรมสุ ข อั น ไม่ มี ภั ย ไม่ มี ค วามสะดุ้ ง ด้ ว ย
โยนิโสมนสิการนั้น
ควรเห็นภัยอันมีเรื่อยไป เพราะอาศัยความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เหมื อ นกั บ ภั ย ควรเห็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ช อบเหมื อ นกั บ ผู้ ก ลั ว ภั ย ควรเห็ น
นิพพานเหมือนที่ไม่มีภัยฉะนั้น
อนึ่ง บุรุษผู้ตกเลนตกหล่ม ย่อมพยายามหนีจากเลนจากหล่ม
ไปสู่ที่ไม่มีเลนไม่มีหล่ม แล้วเขาก็ได้ความสุขยิ่งฉันใด
ผู้ปฏิบัติชอบก็ได้สําเร็จนิพพานอันเป็นสุขยิ่ง อันไม่มีเลนไม่มี
หล่มคือกิเลส ด้วยโยนิโสมนสิการฉันนั้น
ควรเห็นลาภสักการะสรรเสริญ เหมือนเลนเหมือนหล่ม ผูป้ ฏิบตั ชิ อบ
เหมือนผู้พยายามหนีเลนหนีหล่ม นิพพานเหมือนที่ไม่มีเลนมีหล่ม
ฉะนั้น”
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วิธีกระทําให้แจ้งนิพพาน

“ข้าแต่พระนาคเสน นิพพานนัน้ บุคคลกระทาํ ให้แจ้งว่าอย่างไร”
“ขอถวายพระพร ผู้ใดปฏิบัติชอบ ผู้นั้นย่อมเห็นความเป็นไป
แห่งสังขารทั้งหลาย ผู้เห็นความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมเห็น
ความเกิด แก่ เจ็บ ตายในสังขาร แล้วก็ไม่เห็นสิ่งใด ๆ ในสังขารว่า
เป็นสุขทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ไม่เห็นอะไรในร่างกายที่จะควร
ยึดถือไว้ เหมือนกับบุรุษที่ไม่เห็นสิ่งใดในเหล็กแดง ที่ตนควรจะจับ ทั้ง
เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ฉะนั้น”
เมื่อเห็นสังขารอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือ ความไม่ยินดีก็เกิดขึ้น
ในจิต ความเร่าร้อน ก็ย่างลงในกาย ผู้น้ันเมื่อเห็นว่า ไม่มีท่ีต้านทาน
ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่หลบหลีก ก็เบื่อหน่ายในภพทั้งหลาย เปรียบเหมือน
บุรุษเข้าไปสู่กองไฟใหญ่ เห็นว่าไม่มีที่ต้านทาน ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่อาศัย
ก็เบื่อหน่ายกองไฟฉะนั้น
ผู้ที่เห็นว่าน่ากลัวในสังขาร ก็คิดขึ้นได้ว่า สังขารที่เป็นไปนี้เป็น
ของเร่าร้อน แล้วก็เห็นความทุกข์มาก ความคับแค้นมาก ในภพทัง้ หลาย
เห็นความดับสังขารทั้งปวง ความสละกิเลสทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความคลายตัณหา ความดับตัณหา นิพพาน คือความไม่มีตัณหา
ว่าเป็นความสงบอย่างยิ่ง
เมื่อเป็นอย่างนั้น จิตของผู้นั้นก็แล่นไป ในความไม่เป็นไปแห่ง
สังขาร แล้วจิตใจก็ผ่องใส ร่าเริง ยินดีว่าเราได้ที่พึ่งแล้ว เปรียบเหมือน
บุรุษที่หลงทาง ไปพบทางเกวียนที่จะพาตนไปถึงที่ประสงค์ จิตก็แล่น
ไปในทางนั้น แล้วก็สบายใจว่า เราได้ทางแล้วฉะนั้น
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ผูเ้ ล็งเห็นความไม่เป็นไปแห่งสังขารว่า เป็นของหมดทุกข์ทงั้ สิน้
แล้วก็อบรมความรู้ ความเห็นนัน้ ให้แรงกล้าเต็มที่ แล้วก็ตงั้ สติ วิรยิ ะ ปีติ
ไว้ในความไม่เป็นไปแห่งสังขาร จิตของผูน้ นั้ ก็ลว่ งเลยความเป็นไปแห่ง
สังขาร ไปถึงความไม่เป็นไปแห่งสังขาร
ผู้ไปถึงความไม่เป็นไปแห่งสังขารแล้ว เรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบ
กระทําให้แจ้งนิพพานดังนี้แหละ ขอถวายพระพร”
“ถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน”
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นิพพานัสสปั ฏฐานปั ญหา
ถามถึงที่ตั้งนิพพาน

“ข้าแต่พระนาคเสน ที่ทางบูรพาหรือทางทักษิณ ทางปัจฉิม
หรือทางอุดร ทางเบื้องบน ทางเบื้องต่ำ� ทางขวางที่นิพพานตั้งอยู่
มีอยู่หรือไม่?”
“ไม่มี มหาบพิตร”
พระเจ้ามิลินท์ตรัสต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าทีน่ พิ พานตัง้ อยูไ่ ม่มี นิพพานก็ไม่มี ข้อที่
ว่าการกระทําให้แจ้งนิพพานก็ผดิ ในเรือ่ งนีโ้ ยมขออ้างเหตุวา่ นาเป็นที่
ตั้งแห่งข้าว ดอกไม้เป็นที่ตั้งแห่งกลิ่น กอไม้เป็นที่ตั้งแห่งดอกไม้ ต้นไม้
เป็นทีต่ ง้ั แห่งผลไม้ บ่อแก้วเป็นทีต่ ง้ั แห่งแก้ว ผูต้ อ้ งการสิง่ ใดๆ ในสิง่ นัน้
ไปที่นั้นแล้วก็ได้สิ่งนั้น ๆ ฉันใด
ถ้านิพพานมีที่ตั้งแห่งนิพพานก็ควรมี ฉันนั้น เพราะที่ตั้งแห่ง
นิพพานไม่มี โยมจึงว่านิพพานไม่มีคําที่ว่ากระทําให้แจ้งนิพพานนั้นก็
ผิดไป”
พระนาคเสนตอบว่า
“ขอถวายพระพร ที่ ต้ั ง แห่ ง นิ พ พานไม่ มี แต่ นิ พ พานมี
ผูป้ ฏิบตั ชิ อบ เมื่อเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย ด้วย
โยนิโสมนสิการแล้ว ก็กระทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน
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ไฟมีอยู่ แต่ที่ตั้งแห่งไฟไม่มี เมื่อบุคคลเอาไม้ ๒ อันมาสีกัน
เข้าก็ได้ไฟฉันใด นิพพานก็มีอยู่ แต่ว่าที่ตั้งนิพพานไม่มี เมื่อผู้ปฏิบัติ
ชอบ เล็งเห็นความตั้งขึ้น และเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย ด้วยโยนิโส
มนสิการแล้ว ก็กระทําให้แจ้งนิพพานฉันนั้น
อีกอย่างหนึ่ง แก้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว
แก้วมณี นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้วมีอยู่ แต่ทต่ี ง้ั แห่ง แก้ว ๗ ประการ
นั้ น ไม่ มี กษั ต ริ ย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ช อบ ย่ อ มได้ แ ก้ ว ๗ ประการนี้ ด้ ว ยผล
แห่งการปฏิบัติฉันใด
นิพพานก็มีอยู่ แต่ที่ตั้งนิพพานไม่มี เมื่อผู้ปฏิบัติชอบ เล็งเห็น
ความสิ้น ความเสื่อ มแห่ ง สั ง ขารทั้ง หลาย ด้ ว ยโยนิ โ สมนสิ ก ารแล้ ว
ก็กระทําให้แจ้งนิพพานฉันนั้น”
“ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าที่ตั้งนิพพานไม่มี ผู้ปฏิบัติชอบตั้งอยู่ใน
ที่ใด จึงกระทําให้แจ้งนิพพาน ที่นั้นมีอยู่หรือ?”
“ขอถวายพระพร มีอยู่”
“มีอยู่อย่างไร โยมขอฟัง?”
“ขอถวายพระพร มีอยู่อย่างนี้ คือที่ตั้งนั้นได้แก่ศีล ผู้ตั้งอยู่
ในศีล ผู้มีโยนิโสมนสิการ คือตั้งใจไว้ด้วยอุบายที่ฉลาด ผู้ปฏิบัติชอบ
ไม่ว่าอยู่ในที่ใด ๆ จะเป็นป่าสักกายวัน หรือ จีนวิลาตวัน อลสันทนคร
นิกมุ พนคร กาสีโกศลนคร กัสมิรนคร คันธารนคร ยอดภูเขา พรหมโลก
ก็ตาม ก็กระทําให้แจ้งนิพพานได้ทั้งนั้น ขอถวายพระพร”
“เป็นอันถูกต้องดีแล้ว พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้แสดง
นิพพานไว้แล้ว ได้แสดงการกระทําให้แจ้งนิพพานไว้แล้ว ได้ยกธงชัย
คือพระธรรมขึ้นไว้แล้ว ได้ตั้งเครื่องนําพระธรรมไว้แล้ว โยมขอรับว่า
ถูกต้องดี”
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ปั ญหาที่ ๘ เอาอนุมานปั ญหา
่ ่ควรรู ้ดว
ถามเรื่องสิงที
้ ยอนุมาน

ลําดับนั้น พระเจ้ามิลินท์ผู้ตั้งอยู่ในสาราณียธรรม (ข้อปฏิบัติที่
ทําให้ระลึกถึงกัน) กับผู้เป็นปราชญ์ด้วยกันแล้ว มีพระราชประสงค์จะ
ทรงทราบ ทรงสดับ ทรงจําไว้ ทรงเห็นแสงสว่างแห่งญาณ ทรงทําลาย
ความไม่มีญาณ ทรงทําให้ญาณเกิดขึ้น ทําให้อวิชชาหมดไป
ก้าวล่วงเสียซึ่งกระแสสงสาร ตัดเสียซึ่งกระแสตัณหา ทรง
ปรารถนาจะถึงนิพพาน จะถูกต้องนิพพาน จึงทรงปลุกฉันทะความ
พอใจ ความเพียร ปัญญา อุตสาหะ ตั้งสติสัมปชัญญะให้แรงขึ้นเต็มที่
แล้วจึงถามพระนาคเสนเถระต่อไปว่า
“ข้าแต่พระนาคเสน พระผูเ้ ป็นเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่?”
“ขอถวายพระพร ไม่ได้เห็น”
“ก็อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นหรือไม่?”
“ขอถวายพระพร ไม่ได้เห็น”
“ถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่เห็น อาจารย์ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็น
อันไม่มี”
“ขอถวายพระพร กษัตริย์ทั้งหลายในปางก่อน ที่เป็นต้นวงศ์
กษัตริย์มีอยู่หรือไม่?”
“มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า”
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“ขอถวายพระพร มหาบพิตรได้ทรงเห็นหรือไม่?”
“ไม่เห็น พระผู้เป็นเจ้า”
“พวกปุโรหิต เสนาบดี มหาอาํ มาตย์ ราชบริพารของมหาบพิตร
ได้เห็นหรือไม่?”
“ไม่ได้เห็น พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร ถ้าไม่มีผู้ได้เห็นกษัตริย์ก่อนๆ ก็ต้องไม่มี”
“มี พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะเครือ่ งราชูปโภคของกษัตริยก์ อ่ น ๆ มีอยู่
คือเศวตฉัตร พระมงกุฏ พัดวาลวิชนี ทีบ่ รรทม พระขรรค์แก้ว อันทาํ ให้
โยมเชื่อว่ากษัตริย์ก่อนๆ มีอยู่”
“ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ และ มหาบพิตร ธรรมพุทธบริโภคของพระพุทธเจ้า
มีอยู่ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕
พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ซึ่งทําให้รู้ว่า
พระพุทธเจ้ามีอยู่
พระพุทธเจ้านั้น บุคคลควรรู้ว่ามีอยู่ด้วยเหตุอันนี้ ด้วยปัจจัย
อันนี้ ด้วยนัยอันนี้ ด้วยอนุมานอันนี้”
“ข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมา”
“ขอถวายพระพร นายช่างผู้จะสร้างพระนคร ย่อมพิจารณา
ภูมิประเทศเสียก่อน เห็นว่าที่ใดเป็นที่เสมอ ไม่ลุ่มไม่ดอน ไม่มีหิน
มีกรวด ไม่มีเครื่องรบกวน ไม่มีโทษ เป็นที่น่ายินดี แล้วจึงทําพื้นที่นั้น
ให้ราบคาบ เพือ่ ให้ปราศจากเสีย้ นหนามหลักตอ แล้วจึงสร้างพระนคร
อันสวยงามลงในที่นั้น
การสร้างพระนครนั้น ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ มีคูและกําแพง
ล้อมรอบ มีป้อมประตูมั่นคง มีถนน ๔ แพร่ง ๓ แพร่ง มีถนนหลวง
อันมีพนื้ สะอาดเสมอดี มีตลาดค้าขาย มีสวนดอกไม้ผลไม้ บ่อน้�ำ สระน้�ำ
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ท่ า น้ำ � ไว้ เ ป็ น อั น ดี เมื่ อ พระนครนั้ น สํ า เร็ จ พร้ อ มทุ ก ประการแล้ ว
นายช่างก็ไปสู่ที่อื่น
ต่อมาภายหลัง พระนครนั้นก็เจริญกว้างขวางขึ้น บริบูรณ์ด้วย
ข้าวปลาอาหาร เกษมสุขสาํ ราญ มีผคู้ นเกลือ่ นกล่นมากไป ด้วยกษัตริย์
พราหมณ์ เวศย์ ศูทร นายช้าง นายม้า นายรถ พลเดินเท้า นายขมัง
ธนู หมูบ่ ณ
ั เฑาก์และกะเทย ลูกอํามาตย์ ลูกหลวง พลโยธาทีแ่ กล้วกล้า
สามารถ ลูกทาส ลูกคน รับจ้าง พวกนักมวย ช่างต่าง ๆ ช่างตัดผม
ช่างทําผง ช่างดอกไม้ ช่างทอง ช่างเงิน ช่างดีบุก ช่างทองเหลือง
ทองแดง ช่ า งเหล็ ก ช่ า งแก้ ว ช่ า งไม้ ถื อ ช่ า งไม้ ค้ อ น ช่ า งเกราะ
ช่างตุ้มหู ช่างเจียระไน ช่างขัดเกลา ช่างทําเงินมาสก ช่างหูก ช่างหม้อ
ช่างคทา ช่างหอก ช่างแกะ ช่างหนัง ช่างเชือก ช่างทําฟัน ช่างหวี
ช่างด้าย ช่างหญ้า ช่างทราย ช่างดินเหนียว ช่างดาบช่างหอก ช่าง
หลาว ช่างเกาทัณฑ์ ช่างผ้ากัมพล ช่างดอกไม้ เป็นต้น ช่างผู้ฉลาด
ได้สร้างเมืองไว้อย่างนี้ฉันใด พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอ ไม่มีผู้เปรียบ
ผู้ ล้ำ � เลิ ศ ผู้ ไ ม่ มี ใ ครเหมื อ น ผู้ ชั่ ง พระคุ ณ ไม่ ไ ด้ ผู้ นั บ พระคุ ณ ไม่ ไ ด้
ผู้ประมาณพระคุณไม่ได้ ผู้บริสุทธ์ด้วยพระคุณ ผู้มีพระปรีชา พระเดช
พระกําลัง พระวิริยะ หาที่สุดมิได้
ผู้ถึงความสําเร็จแห่งกําลังของพระพุทธเจ้า ทรงทําลายมาร
พร้อมทั้งเสนา ทําลายข่ายคือทิฏฐิ ทําลายอวิชชา ทําให้วิชชาเกิด
ทรงไว้ซงึ่ พระธรรมจักร สําเร็จพระสัพพัญญุตญาณ ชนะสงครามทัง้ สิน้
แล้ว ก็ได้ทรงสร้างธรรมนคร ไว้ฉันนั้น
ธรรมดานครของพระพุทธเจ้านั้น มีศีลเป็นกําแพง มีหิริเป็น
คูน�้ำ รอบ มีสติเป็นนายประตู มีพระปรีชาญาณเป็นซุม้ ประตู มีพระวินยั
เป็นป้อม มีศรัทธาเป็นเสาระเนียด มีปัญญาเป็นปราสาท มีพระสูตร
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เป็นทางไปมา มีพระอภิธรรมเป็นทาง ๓ แพร่ง ๔ แพร่ง มีพระวิริยะ
เป็นโรงวินิจฉัย
มีสติปัฏฐานเป็นวิถี สองข้างวิถีคือ สติปัฏฐานนั้น เต็มไปด้วย
ตลาดดอกไม้ ตลาดของหอม ตลาดผลไม้ ตลาดยาแก้ยาพิษ ตลาดยา
ทั่วไป ตลาดยาอมฤต ตลาดรัตนะ ตลาดสิ่งทั้งปวง”
“ข้าแต่พระนาคเสน ตลาดของพระพุทธเจ้าเหล่านัน้ ตลาดดอกไม้
ได้แก่อะไร”
“ขอถวายพระพร ตลาดดอกไม้ ได้แก่ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา
อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา อัฏฐิกสัญญา
ปุ ฬุ ว กสั ญ ญา วิ นี ล กสั ญ ญา วิ จ ฉิ ท ทกสั ญ ญา วิ ปุ พ พกสั ญ ญา
อุทธุมาตกสัญญา วิกขายิตกสัญญา หตวิกขิตตกสัญญา โลหิตกสัญญา
อานาปานสติ มรณสติ กายคตาสติ
เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง การจําแนกอารมณ์เหล่านี้
ไว้ แ ล้ ว ผู้ อ ยากพ้ น จากชรามรณะ ก็ ถื อ เอาอารมณ์ อั น ใดอั น หนึ่ ง
ในอารมณ์เหล่านี้ แล้วก็จะพ้นจากราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
ข้ามสงสารไปได้ กัน้ กระแสตัณหาได้ ตัดความสงสัยได้ ฆ่ากิเลสทัง้ ปวง
ได้แล้วเข้าไปสู่พระนครคือ นิพพาน อันไม่มัวหมอง ไม่มีธุลี เป็นของ
บริสุทธิ์ เป็นของขาว เป็นของไม่รู้เกิด ไม่รู้แก่ ไม่รู้ตาย เป็นสุข เป็น
เมืองเย็น เป็นเมืองไม่มีภัย เป็นเมืองอันสูงสุด
เป็ น อั น ว่ า บุ ค คลถื อ เอาทรั พ ย์ อั น เป็ น มู ล ค่ า เข้ า ไปสู่ ต ลาด
ซือ้ เอาดอกไม้ คืออารมณ์เหล่านัน้ แล้วก็พน้ จากทุกข์ ขอถวายพระพร”
“สมควรแท้ พระนาคเสน”
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“ข้าแต่พระนาคเสน แล้วก็ ตลาดของหอม ของพระพุทธเจ้านัน้
ได้แก่สิ่งใด?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่ ศีล คือพระพุทธเจ้าได้ทรงจําแนก
ศี ล อั น มี ก ลิ่ น หอมไปทั่ ว ทิ ศ ทั้ ง ปวงไว้ เ ป็ น หลายประเภท มี พ ระ
ไตรสรณคมน์เป็นเบื้องต้น และศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลอันนับเข้าใน
อุเทส ๕ ศีลอันนับเข้าใน พระปาฏิโมกข์ อันนีแ้ หละเป็นตลาดของหอม
ของพระพุทธเจ้า”
ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระชินสีห์ตรัสไว้ว่า
“กลิ่นดอกไม้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา กลิ่นดอกมะลิ ย่อม
ทวนลมไปไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสัปปุรุษทั้งหลาย ย่อมหอมทวนลมไปได้
สัปปุรุษย่อมมีกลิ่นหอมไปตลอดทิศทั้งปวง กลิ่นศีล เยี่ยมกว่ากลิ่น
จันทน์ กลิ่นกฤษณา กลิ่นดอกอุบล เพราะกลิ่นของหอม เหล่านี้มี
ประมาณเล็กน้อย ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลาย ย่อมหอมฟุ้งขึ้นไปถึง
เทวโลก ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ชอบแล้ว พระนาคเสน”
“ข้าแต่พระนาคเสน ตลาดผลไม้ของพระพุทธเจ้าได้แก่อะไร?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่ โลกุตตรผล ทีส่ งู ขึน้ ไปกว่ากันเป็นชัน้ ๆ
คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามีผล อนาคามีผล อรหัตตผล สุญญตผล
สมาบัติ อนิมิตตผลสมาบัติ อัปปณิหิตผลสมาบัติ อเนญชผลสมาบัติ
อุเบกขาผลสมาบัติ
ผู้ใดต้องการผลใด ๆ ถือเอามูลค่าแล้วก็ซื้อเอาผลนั้น ๆ ได้
ตามต้องการ เหมือนกับผู้ต้องการผลมะม่วงชนิดใด ๆ ก็ซื้อเอาผล
อันไม่รจู้ กั ตายของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสุขตลอดไป ขอถวายพระพร”
“ข้อนี้ก็ชอบแล้ว พระนาคเสน”
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อะไร?”

“ข้าแต่พระนาคเสน ตลาดยาแก้พษิ งู ของพระพุทธเจ้านัน้ ได้แก่

“ขอถวายพระพรได้แก่ อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เพราะผู้รู้แจ้งอริยสัจ ๔ แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง มีความเกิดเป็น
ทุกข์ เป็นต้น เป็นอันว่าบุคคลเหล่าใด ถูกพิษงูแล้ว ดื่มยาแก้พิษงูของ
พระพุทธเจ้า คือพระธรรม บุคคลเหล่านั้นก็สิ้นพิษงู ขอถวายพระพร”
“ข้อนี้ก็ชอบแล้ว พระนาคเสน”
“ข้าแต่พระนาคเสน ตลาดยาแก้เจ็บไข้ทั่วไป ของพระพุทธเจ้า
นั้น ได้แก่อะไร?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่ สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ยาอื่น
ที่มีดาษดื่นอยู่ในโลกเสมอด้วยยา คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มี
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงตั้ ง ตลาดยาไว้ อ ย่ า งนี้ แ ล้ ว ผู้ ที่ ไ ด้ ดื่ ม ยาของ
พระพุทธเจ้านั้นก็เป็นสุข มหาบพิตร เคยได้สดับหรือไม่ว่า มีผู้ทูลถาม
ตามลัทธิของตน พระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ได้สิ้น?”
“เคยได้สดับ พระผู้เป็นเจ้า”
“ขอถวายพระพร เทพยดามนุษย์ที่ได้สดับการแก้ปัญหาของ
พระพุทธเจ้าแล้วได้
ดืม่ โอสถคือพระธรรมแล้ว ก็ไม่แก่ไม่ตาย ได้ถกู ต้องนิพพานแล้ว
ก็ดับทุกข์ร้อนทั้งปวง ขอถวายพระพร”
“ข้อนี้ก็ชอบแล้ว พระนาคเสน”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน ตลาดยาอมฤต ของพระพุ ท ธเจ้ า นั้ น
ได้แก่อะไร?”
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“ขอถวายพระพร ได้แก่ กายคตาสติ ที่เทพยดามนุษย์ได้ด่ืม
แล้ว ก็หลุดพ้นจาก การเกิด แก่ ตาย โศกเศร้า รําพัน ไม่สบายกาย
ไม่สบายใจ คับแค้นใจทัง้ สิน้ เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นประชุม
ชนเกิดโรคต่างๆ จึงได้ทรงตัง้ ตลาดยาอมฤต คือไม่รจู้ กั ตายไว้ ขอถวาย
พระพร”
“ข้อนี้ก็สมควรแล้ว พระนาคเสน”
“ข้าแต่พระนาคเสน ตลาดรัตนะของพระพุทธเจ้านั้น ได้แก่
อะไร?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่ ศีลรัตนะ สมาธิรัตนะ ปัญญารัตนะ
วิมุตติรัตนะ วิมุตติญาณทัสสนรัตนะ ปฏิสัมภิทารัตนะ โพชฌงครัตนะ
อันทําให้โลกทั้งสิ้นสว่างไสว
ศีลรัตนะนัน้ ได้แก่อะไร ได้แก่ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล
อาชีวปาริสทุ ธิศลี ปัจจยสันนิสติ ศีล จูฬศีล มัชฌิมศีล มหาศีล มรรคศีล
ผลศีล
สมาธิรัตนะ นั้นได้แก่ สมาธิอันมีทั้งวิตกวิจาร ๑ สมาธิอัน
ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร ๑ สมาธิอันไม่มีทั้งวิตกวิจาร ๑ สุญญตสมาธิ ๑
อนิมิตตสมาธิ ๑ อัปปณิหิตสมาธิ ๑
ภิกษุได้แก้วคือสมาธินี้แล้ว ย่อมกําจัดกามวิตก พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตกเสียได้ กําจัดมานะ อุทธัจจะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา กิเลส ทั้งปวง
เสียได้ สิ่งเหล่านั้นไม่ติดค้างอยู่ในใจ เหมือนกับน้ำ�ไม่ติดอยู่ที่ใบบัว
ฉะนั้น
ปัญญารัตนะนั้นได้แก่ การรู้ตามเป็นจริงซึ่งสิ่งที่เป็นกุศล เป็น
อกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ ควรประพฤติ ไม่ควรประพฤติ เลว ดี ดํา ขาว
ทั้งดํา ทั้งขาว ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
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ผู้ที่ได้แก้วคือปัญญาแล้ว ย่อมไม่ติดอยู่ในภพ ไม่ยินดีในภพ
ย่อมได้ถูกต้องสิ่งที่ไม่รู้จักตายโดยเร็วพลัน
วิมตุ ติรตั นะ ได้แก่ความเป็นพระอรหันต์ อันหลุดพ้นจากสิง่ ทัง้ ปวง
วิมุตติญาณทัสสนรัตนะ ได้แก่การพิจารณาเห็นซึ่งความหลุดพ้นจาก
กิเลส
ปฏิสัมภิทารัตนะได้แก่ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา อันทําให้แกล้วกล้าในที่ทั้งปวง
โพชฌงครัตนะได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ
อุเบกขาขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน ตลาดสิง่ ทัง้ ปวง ของพระพุทธเจ้านัน้ ได้แก่
อะไร?”
“ขอถวายพระพร ได้แก่พระพุทธวจนะ อันประกอบด้วยองค์ ๙
และพระบรมสารีริกธาตุ บริโภคเจดีย์ พระสังฆรัตนะ ชาติสมบัติ โภค
สมบัติ อายุสมบัติ อาโรคยสมบัติ วัณณสมบัติ ปัญญาสมบัติ ญาณ
สมบัติ มานุสกิ สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ มีอยูใ่ นตลาดนีท้ งั้ สิน้
บุคคลย่อมซือ้ เอาได้ดว้ ยทรัพย์คอื ศรัทธา ผูซ้ อื้ เอาสมบัตเิ หล่านี้ ได้ดว้ ย
ทรัพย์คือศรัทธา ก็มีความสุขตลอดไป”

270

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อุปมาธรรมนคร

“ขอถวายพระพร ในธรรมนครของพระพุทธเจ้านั้น มีแต่บุคคล
ผู้วิเศษทั้งนั้น คือ มีแต่พระธรรมกถึก พระวินัยธร พระผู้ทรงพระสูตร
พระผู้ ท รงพระอภิ ธ รรม พระผู้ ท รงชาดก พระผู้ ท รงนิ ก ายทั้ ง ๕
พระผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ยินดีในโพชฌงคภาวนา เป็น
พระวิปัสสนา เป็นผู้ประกอบประโยชน์ของตน และผู้อยู่ในป่าช้า ผู้อยู่
ตามลอมฟาง ผูถ้ อื ธุดงค์ตา่ ง ๆ ผูไ้ ด้สาํ เร็จมรรคผลคุณวิเศษต่าง ๆ ทัง้ นัน้
ผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ไม่มีอาสวะ ไม่มีตัณหา ไม่มีอุปาทาน
ย่อมอยู่ในธรรมนคร
ผู้ไกลจากกิเลส ผู้พ้นจากกิเลส ผู้เจริญฌาน ผู้มีเครื่องนุ่งห่ม
เศร้าหมอง ผู้ยินดีอยู่ในป่าก็มี อยู่ในธรรมนครทั้งนั้น ผู้ไม่นอนได้แต่
นั่ง ผู้อยู่ในป่าช้า ผู้มีแต่ยืนกับเดิน ผู้ใช้ผ้าบังสุกุล ก็อยู่ในธรรมนครทั้ง
นั้น ผู้ใช้เฉพาะไตรจีวร มีพระธรรมขันธ์เป็นที่ ๔ ผู้ยินดีในอาสนะเดียว
ผู้รู้แจ้ง ก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้น
ผู้ยินดีในฌาน ผู้มีจิตสงบ ผู้มีจิตตั้งมั่น ผู้ปรารถนาความไม่มี
สิ่งใด ก็อยู่ในธรรมนคร ทั้งนั้น ผู้ได้มรรคผล ผู้ยังศึกษาอยู่ ผู้ยังหวัง
ผลสูงสุดอยู่ ก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้น ผู้เป็นพระโสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี อรหันต์ ก็อยูใ่ นธรรมนครทัง้ นัน้ ผูฉ้ ลาดในสติปฏั ฐาน ผูย้ นิ ดี
ในโพชฌงคภาวนา ผู้เห็นแจ้งธรรมต่างๆ ก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้น
ผูฉ้ ลาดในอิทธิบาท ยินดีในสมาธิภาวนา ประกอบสัมมัปปธาน
เนืองๆ ก็อยู่ในธรรมนคร ทั้งนั้น ผู้สําเร็จอภิญญา ผู้ยินดีในปีติ และ
โคจรผูเ้ ทีย่ วไปในอากาศ ก็อยูใ่ นธรรมนครทัง้ นัน้ ผูท้ อดจักษุลงเบือ้ งต่�ำ
ผู้พูดน้อย ผู้สํารวมรักษาทวาร ผู้ฝึกตนดี ผู้มีธรรมสูงสุด ก็อยู่ในธรรม
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นครทั้งนั้น ผู้สําเร็จวิชชา ๓ อภิญญา ๖ อิทธิฤทธิ์ ปัญญา ก็อยู่ใน
ธรรมนครทั้งนั้น”
“ขอถวายพระพร พระภิกษุทั้งหลาย ผู้ทรงญาณอันประเสริฐ
หาประมาณมิได้ ผู้ไม่มีเครื่องข้อง ผู้มีคุณชั่งไม่ได้ ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณและ
ยศ ผูท้ รงสิริ ผูท้ รงกําจัด ผูท้ รงเชาว์ ผูท้ รงฤทธิ์ ผูท้ รงแสงสว่าง ผูท้ รงมติ
ผู้ทรงวิมุตติ ผู้ทรงธรรม ผู้ทรงพระธรรมจักร ผู้สําเร็จปัญญา เรียกว่า
”เป็นธรรมเสนาบดี” ในธรรมนคร
พระภิกษุทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์ ผู้ได้ปฏิสัมภิทา ผู้มีเวสารัชชญาณ
ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณ ผู้เข้าใกล้ได้ยาก ผู้เที่ยวไปไม่มีห่วง ผู้ทําแผ่นดินให้ไหว
ลูบคลําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ ผู้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ เรียกว่า ”ธรรม
ปุโรหิต” ในธรรมนคร
พวกประพฤติธุดงค์ พวกมักน้อย พวกสันโดษ พวกเกลียดการ
แสวงหาทีไ่ ม่ชอบธรรม พวกถือการเทีย่ วบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ผูเ้ กลียด
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ผู้อยู่ในที่สงัด ผู้ไม่ห่วงใยในกายและชีวิต
ผู้ถึงพระอรหันต์ ผู้ไม่ทิ้งธุดงค์ เรียกว่า ”ธัมมักขทัสสนา” คือเป็นผู้ว่า
กล่าวผู้น้อยผู้ใหญ่ อยู่ในธรรมนคร
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ ผูฉ้ ลาดในการตายการเกิด ผูไ้ ด้ทพิ จักขุ เรียกว่า ”พวก
โชตกา” คือพวกนั่งยามตามไฟ ตรวจตราไปในธรรมนคร
พวกเป็นพหูสูตร มีอาคม ทรงธรรมวินัย ทรงมาติกา ฉลาดใน
อักขระน้อยใหญ่ และเสียงหนัก เสียงเบา เสียงยาว เสียงสั้น ผู้ทรงไว้
ซึ่งศาสนาประกอบด้วยองค์ ๙ เรียกว่า ”ธรรมรักขา” คือผู้รักษาธรรม
ในธรรมนคร
ผูแ้ ตกฉานในพระธรรมวินยั เรียกว่า ”รูปทักขา” คือเป็นคนทาย
ลักษณะในธรรมนคร
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ผูส้ าํ เร็จอริยสัจ ๔ เรียกว่า ”ผลาปณิกา” คือชาวร้านขายดอกไม้
ในธรรมนคร
ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เรียกว่า ”คันธาปณิกา” คือชาวร้านขายของ
หอมในธรรมนคร
ผู้ยินดีในพระธรรม ผู้ถือธุดงค์ผู้มั่น ในกถาวัตถุ ๑๐ เรียกว่า
“นักดื่ม” ในธรรมนคร
ผู้ประกอบความเพียรเพื่อป้องกันกิเลส เรียกว่า “ผู้รักษานคร”
ในธรรมนคร
ผู้บอกกล่าวสั่งสอนซึ่งธรรม เรียกว่า “ธัมมาปณิก”
ผู้ อ อกตลาดพระธรรมในธรรมนคร ผู้ กิ น พระธรรม ทรงไว้
ซึ่งพระธรรมคําสอนมาก ผู้แทงตลอดซึ่งลักษณะแห่งสระ พยัญชนะ
ในพระธรรม ผู้รู้แจ้งพระธรรม เรียกว่า ”ธรรมเศรษฐี” ในธรรมนคร
ผู้ แ ทงตลอดซึ่ ง การแสดงธรรมอย่ า งสู ง ผู้ ส ะสม ผู้ แ จก
ผู้แสดงออกซึง่ อารมณ์ ผูส้ าํ เร็จคุณคือการศึกษา เรียกว่า ”อิสสรธัมมิกา”
คือเป็นอาลักษณ์และราชบัณฑิตในธรรมนคร
เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงสร้างธรรมนครไว้ดีอย่างนี้แล้ว จึง
ทําให้รู้ได้ว่า พระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ เหมือนกับเมื่อเห็นนครมีอยู่ ก็ต้อง
รู้ว่านายช่างผู้สร้างนครก็ต้องมีอยู่ฉะนั้น ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พระภิกษุทั้งหลาย ผู้มีกาํ ลังปัญญาดีอย่าง
พระผู้เป็นเจ้า อาจสร้างธรรมนครได้ แต่ยังเชื่อได้ยากว่า พระพุทธเจ้า
มีอยู่ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
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อุปมาลูกคลื่นในมหาสมุทร

“ขอถวายพระพร มหาสมุทรย่อมลึกตามลําดับ ทรงไว้ซึ่งทราย
หาประมาณมิได้ เกลือ่ นกล่นไปด้วยปลาติมติ ิ ปลามิงคละ เป็นทีอ่ าศัย
อยู่แห่งนาค ครุฑ และผีเสื้อน้ำ� เป็นต้น เมื่อมีปลาใหญ่จะแสดงกําลัง
ของตนก็ผุดขึ้นมาทําให้มหาสมุทรตีฟองนองระลอก คนได้เห็นแล้วก็รู้
ได้ด้วยอนุมานว่า มีปลาใหญ่ อยู่ในมหาสมุทรนี้ฉันใด
มหาสมุทรคือโลกนี้ ก็ลึกไปตามลําดับ เป็นที่ขังน้ำ� คือ ราคะ
โทสะ โมหะ หาประมาณมิได้ เกลือ่ นกล่นด้วยพาลปุถชุ น แออัดรกรุงรัง
ด้วยกิเลส ล้อมไว้ดว้ ยข่ายคือทิฏฐิ เป็นทีไ่ หลไปแห่งกระแสน้�ำ คือตัณหา
สล้างสลอนด้วยธงชัยคือมานะ เร่าร้อนด้วยไฟ ๓ กอง มืดด้วยความ
ไม่รู้ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งคนดี คนชั่วทั้งสิ้น มีกษัตริย์ พราหมณ์ เวศย์
ศูทร อาชีวก ปัณฑรังค์ ปริพาชก นิครนถ์ และต่างๆ หาประมาณมิได้
พระพุทธเจ้าเกิดขึน้ ในโลกแล้ว ก็ทาํ ให้โลกสะเทือ้ นสะท้านด้วยลูกคลืน่
คือพระธรรม เปลือ้ งสัตว์ทง้ั หลายให้พน้ ภัยพ้นจากทุคติทง้ั ปวง ประทาน
ความไม่มีภัย ความไม่รู้จักตาย และยาแก้พิษ ยาแก้โรคต่างๆ ทําให้
โลกไปถึงที่ปลอดภัย ทําให้โลกไม่มีมลทิน ปราศจากมลทิน ทําให้โลก
ขาว ฝึกโลก ทําให้โลกสงบ ทําให้โลกตัง้ อยูใ่ นปฏิสมั ภิทาทัง้ ปวง ตลอด
ถึงหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ ทรงแสดงลูกคลืน่ คือพระธรรมว่า อันนีเ้ ป็น
ทุกขอริยสัจ
ผู้ได้เห็นลูกคลื่นคือพระธรรมแล้ว ได้สําเร็จโสดาปัตติผลก็มี
สาํ เร็จสกิทาคามีผลก็มี สําเร็จอนาคามีผลก็มี สาํ เร็จอรหัตตผลก็มถี อื ศีล
ก็มี เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มี ได้เพียงศรัทธาเลื่อมใสก็มี เหมือนครั้ง
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงทุกขสัจ ที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ในดาวดึงส์
สวรรค์ฉะนั้น
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คือในคราวนัน้ ด้วยกาํ ลังลูกคลืน่ คือ พระธรรมของพระพุทธเจ้า
ได้มีเทวดาถึง ๘๐ โกฏิ ได้ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีมลทินว่า ”สิ่งที่มี
ความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา ทัง้ มวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาทัง้ นัน้ ”
พวกใดได้เห็นลูกคลื่น คือพระธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ถึงซึ่ง
ความตกลงใจ พวกนั้นย่อมได้คุณวิเศษยิ่งอย่างนั้น
เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงสมุทยั สัจ ก็ทาํ ให้โลกนีก้ บั ทัง้ เทวโลก
กระเพื่ อ ม ทํ า ให้ เ กิ ด ละลอกคลื่ น คื อ พระธรรม ดั ง คราวทรงแสดง
สมุทัยสัจที่ปาสาณกเจดีย์ เป็นตัวอย่าง
คื อ ในคราวนั้ น ด้ ว ยกํ า ลั ง ละลอกคลื่ น คื อ พระธรรมของ
พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ทํ า ให้ เ ทพยดา มนุ ษ ย์ ๑๔ โกฏิ ได้ ธ รรมจั ก ษุ อั น
ปราศจากธุลี มลทินว่า “ทุกสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ก็มีความ
ดับไปเป็นธรรมดาทัง้ นัน้ ” พวกใดได้เห็นละลอกคลืน่ คือพระธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้วตกลงใจ พวกนั้นก็ได้บรรลุคุณวิเศษอย่างนั้น
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงนิโรธสัจ ก็ทรงทําให้โลกนี้กับทั้ง
เทวโลกกระเพือ่ ม ทําให้เกิดลูกคลืน่ คือพระธรรม เหมือนครัง้ ทรงแสดง
นิโรธสัจ คราวเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์
คือในคราวนั้น มีผู้ได้สําเร็จธรรมจักษุถึง ๓๐ โกฏิ ด้วยกําลัง
ลูกคลื่น คือกําลังของพระพุทธเจ้า พวกใดได้เห็นลูกคลื่น คือ กําลัง
ของพระพุทธเจ้าแล้วถึงความตกลงใจ พวกนั้นก็ได้คุณวิเศษอย่างยิ่ง
เห็นปานนั้น
ส่วนในบัดนี้ พระสาวกเหล่าใดของพระพุทธเจ้า ตัดเครือ่ งผูกได้
แล้ว กําจัดราคะ โทสะ โมหะ ได้แล้ว ละกิเลสได้แล้ว มีใจบริสุทธิ์แล้ว
มีใจข้ามไปได้ดีแล้ว กระทําให้แจ้งแล้ว ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว
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พระสาวกเหล่านั้น ก็ชื่อว่าถึงความสงบอย่างเยี่ยม ด้วยกําลัง
ลูกคลื่นคือพระธรรม ด้วยเหตุการณ์อันนี้ ด้วยอนุมานอันนี้แหละ จึง
ควรทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่
ขอมหาบพิตรจงทรงจําไว้ว่า พวกที่ได้เห็นลูกคลื่นในสาครก็รู้
ด้วยอนุมานว่าสาครนั้น จักต้องเป็นของกว้างใหญ่ฉันใด ผู้มีปัญญา
ทัง้ หลายได้เห็นลูกคลืน่ คือพระธรรมของพระพุทธเจ้า ผูก้ าํ จัดความเศร้า
โศกแล้ว ผูไ้ ม่พา่ ยแพ้ในทีท่ งั้ ปวง ผูถ้ งึ ความสิน้ ตัณหาแล้ว ผูเ้ ปลือ้ งการ
เวียนว่ายอยู่ในภพได้แล้ว ก็รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทําให้เกิดลูกคลื่น คือ
พระธรรม จักต้องเป็นผู้ล้ำ�เลิศในโลก ดังน”ี้
“ข้าแต่พระนาคเสน โยมเคยได้ฟงั มาว่า พวกฤาษีภายนอก ย่อม
ทําให้โลกนี้กับเทวโลกหวั่นไหวได้ แสดงกําลังฤทธิ์ก็ได้ จึงยากที่จะเชื่อ
ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาพระยาเขาหิมพานต์

“ขอถวายพระพร พระยาเขาหิมพานต์ ประกอบด้วยระเบียบ
แห่งยอดเขา เงื้อมเขา ล้วนเป็นศิลา ตั้งอยู่ในประเทศชื่อว่า ”อชปถะ
สังกุปถะ วลปถะ และเปตตปตะ” เป็นที่อาศัยอยู่แห่งตระกูลช้าง
ฉัททันต์ล้อมไปด้วยต้นไม้ เครือไม้ อันปกคลุมเป็นสุมทุมต้นพฤกษา
ประดับประดาด้วยโตรกตรอกซอกเหวเขา
มีต้นไม้เครือไม้นานาประการใหญ่สูง กว้างขวางดังท้องฟ้า
เต็มไปด้วยต้นไม้ดอก ต้นไม้ผล เกลือ่ นกล่นไปด้วยสิง่ ทีท่ รงไว้ซงึ่ น้�ำ คือ
ซอกเขาลําเนาธาร อันมีน้ำ�เย็นใสสบายดี ประดับประดาไปด้วยเครื่อง
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แวดล้อมคือหมูส่ ตั ว์ตา่ ง ๆ เป็นทีอ่ าศัยอยูแ่ ห่งหมูค่ นธรรพ์ เป็นทีเ่ ทีย่ ว
ไปมาแห่งวิชาธรและสัตว์มีปีกต่าง ๆ
เป็นทีอ่ าศัยอยูแ่ ห่งครุฑ นาค อสูร กุมภัณฑ์ และยักษ์ทงั้ หลาย
และเป็นที่อาศัยอยู่แห่งหมู่สัตว์ร้ายนานาประการ ทั้งเต็มไปด้วยราก
ไม้ผลไม้ที่เป็นยา ทั้งมากไปด้วยเครื่องหอม มีจันทน์แดง กฤษณา
กะลัมพัก เป็นต้น เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งที่มีกลิ่นหอมทั้งปวง
มีภเู ขาล้อมรอบ คือ เขาตรีกฏู เขาศิรกิ ฏู เขาไกรลาส เขาสุมนกูฏ
เขาจิตตกูฏ เขายุคันธร แลดูสูงขี้นไปเป็นชั้นเหมือนกับก้อนเมฆใน
วันแรม หรือเหมือนกับดอกอัญชันสีเขียว ดูเป็นสีคราม สีม่วง สีหม่น
บางแห่ ง ก็ เ หมื อ นสี ก ายแห่ ง พญานาคอั น เขี ย วดํ า หรื อ เหมื อ นกั บ
พยับแดดในเดือน ๕
มนุษย์ทงั้ หลายเห็นยอดเขานัน้ ตัง้ แต่ไกล ก็เข้าใจด้วยอนุมานว่า
พระยาเขาหิมพานต์ มีอยูฉ่ นั ใด ภูเขาใหญ่คอื พระธรรมของพระพุทธเจ้า
อันพัวพันไว้ด้วยอารมณ์ คือ ฌานและธรรม มรรคผลเป็นเอนก เป็นที่
อาศัยอยู่แห่งยอดเขา เงื้อมเขาอันว่างเปล่า อันไม่มีนิมิต ไม่มีที่ตั้ง
อั น มี ผ ลคื อ พระธรรมกถึ ก พระวิ นั ย ธร พระผู้ ท รงพระสู ต ร
พระผู้ทรงพระอภิธรรม เป็นที่อาศัยอยู่แห่งกุศลคือพระอรหันต์ เป็น
ที่เที่ยวไปมาแห่งพระอริยเจ้าผู้ได้มรรคผล เป็นที่อาศัยอยู่แห่งผู้เข้า
ใกล้ได้ยากด้วยศีลธรรม คือผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ผู้ถือบิณฑบาตเป็น
ข้อวัตร ผู้มักน้อยผู้ถือปฏิสัมภิทา ๔ เวสารัชชญาณ ๔ และผู้เลิศด้วย
ปัญญา เป็นต้น
เกลื่อ นกล่น ด้วยยาถ่ายโรค ยาแก้พิษ ยารักษาไข้ เป็นบ่อ
เกิดแห่งของหอมทั้งปวง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สติปัฏฐาน สันโดษ
ห้อมล้อมด้วยภูเขาอันประเสริฐคือ สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท
อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มรรค ล้วนแต่เป็นภูเขาธรรมสูง ๆ ทั้งนั้น
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ส่วนภูเขาธรรมที่สูงยิ่งก็คือ พระนิพพาน อันไม่มีธุลีมลทิน
อันขาวผ่อง ไม่มีสิ่งใดถูกต้อง เป็นที่สิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวง เป็นที่
สักการะเคารพนับถือยิ่งของเทพยดามนุษย์ทั้งหลาย ภูเขาธรรมของ
พระพุทธเจ้านั้นมีอยู่
ด้วยภูเขาธรรมนั้นแหละ ทําให้รู้ด้วยอนุมานว่า พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยูแ่ น่ ถึงแม้วา่ พระพุทธเจ้าปรินพิ พานนานมาแล้ว
ก็ดี พระศาสนาของพระองค์อันไม่หวั่นไหว อันแพร่หลายดีก็ยังมีอยู่
ขอมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่า บุคคลได้เห็นยอดภูเขาอันสูงเยี่ยม
เทียมเมฆ ก็รไู้ ด้ดว้ ยอนุมานว่า ภูเขาใหญ่ในป่าหิมพานต์นนั้ มีอยูฉ่ นั ใด
บุคคลได้เห็นธรรมบรรพตคีรี ภูเขาธรรมของพระพุทธเจ้า อันเป็นทีเ่ ยือก
เย็น ไม่เป็นทีข่ งั ทุกข์ แล้วก็รไู้ ด้ดว้ ยอนุมานว่า พระพุทธเจ้าผูล้ �้ำ เลิศนัน้
จักมีอยู่แน่ ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน พวกศาสนาภายนอก เขาก็แสดงมหาสมุทร
โลก และธรรมคีรีได้โดยเอนกวิธี เพราะฉะนั้น จึงยากที่จะเชื่อได้ว่า
พระพุทธเจ้ามีอยู่ด้วยเหตุนี้ ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป”
อุปมาเมฆฝนห่าใหญ่

“ขอถวายพระพร เมื่อเมฆใหญ่อันจะตั้งขึ้นมาในทิศทั้ง ๔ จะ
ให้ฝนห่าใหญ่ตกลงมานั้น ย่อมมีเครื่องหมายเป็นสําคัญ คือเบื้องบน
อากาศ เป็นกลุม่ เป็นก้อนห้อยย้อยเหมือนสร้อยสังวาลย์ ทัง้ มีลมใหญ่
พัดผ่านมา ประชาชนทั้งหลายก็ดีใจ ช้าง ม้า สกุณา ก็บินร่อนชื่นชม
สายฟ้าก็แปลบปลาบทั่วทิศทั้งหลาย
278

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก้อนเมฆก็มีมากมายกว่าหมื่นพัน มีสีสันต่าง ๆ กัน บ้างเขียว
บ้างเหลือง บ้างแดง บ้างขาว บ้างเลือ่ ม มีสอี อ่ นแซมซ้อนสลับกัน อึงมี่
กึกก้องไปด้วยเสียงฟ้าร้องเป็นอัศจรรย์ เมือ่ ฝนห่าใหญ่ตกลงมา ก็มนี �้ำ
ฝนเต็มไปทั้งโตรกตรอกซอกเขา และห้วยหนองคลองบึง ต้นไม้ใหญ่
น้อยก็เขียวชอุ่มเป็นพุ่มงาม
คนทั้งหลายก็อนุมานว่า ฝนครั้งนี้เป็นฝนห่าใหญ่ฉันใด อันว่า
เมฆใหญ่ คือพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อจะตกลงมาก็มีอาการ
เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ทําให้มนุษยโลก เทวโลก ชื่นชมยินดีด้วยห่า
ฝนพระธรรม ทําให้จิตใจของผู้ได้มรรคผลเกิดความอภิรมย์ยิ่ง กําจัด
เสียซึ่งกิเลสตัณหาเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน
บางพวกก็ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐
ปาฏิโมกข์สังวรศีลและมรรคผลชั้นสูงๆ เป็นลําดับขึ้นไป จึงควรรู้ด้วย
อนุมานว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น จักเป็นพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าแน่
ขอมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่า คนทั้งหลายได้เห็นแผ่นดิน
ชุ่มเย็นดี มีของสดเขียวเกิดขึ้น มีน้ำ�มาก ก็รู้ด้วยอนุมานว่า แผ่นดิน
ดับร้อนด้วยฝนห่าใหญ่ฉันใด
ผูม้ ปี ญ
ั ญาได้เห็นเทพยดามนุษย์รา่ เริงบันเทิงใจ ก็รดู้ ว้ ยอนุมานว่า
เอิบอิม่ ด้วยฝนห่าใหญ่ คือพระธรรมฉันนัน้ ดังนี้ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน เมฆใหญ่คอื พระธรรมอันตกลงมากาํ จัดเสีย
ซึ่งอวิชชานี้ ก็เป็นการดีแล้ว แต่ขอจงแสดงซึ่งกําลังของพระพุทธเจ้า
ตามเหตุการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมารอยพญาช้าง

“ขอถวายพระพร พญาช้างตัวประเสริฐ อันสูง ๗ ศอก ยาว ๙
ศอก มีลักษณะดีถึง ๑๐ แห่ง เป็นเจ้าแห่งฝูงช้างอันมีในธรณี มีตาขาว
หางขาว เล็บขาว เหมือนกับสีหมอก และเหมือนกับเศวตฉัตร เหมือน
กับวิมานขาว มีกายเต็มไม่บกพร่อง มีอายตนะครบบริบูรณ์ ดูงาม
เหมือนยอดเขาอันมีหมู่ไม้ขึ้นสะพรั่ง
พญาช้ า งนั้ น อาจกํ า จั ด ข้ า ศึ ก ทั้ ง ปวงได้ มี ก ายใหญ่ โ ต มี ง า
งอกงามดังงอนไถ มีฤทธิ์ กล้าหาญ ชํานาญในการที่จะทนเที่ยวไปใน
ที่ต่างๆ เป็นพญาช้างหนุ่ม แต่ละเสียซึ่งที่อยู่ของตน เที่ยวไปแสวงหา
อาหารในป่าตามสบายใจ เวลาคนทั้งหลายได้เห็นรอย ก็รู้ด้วยอนุมาน
ว่า เป็นรอยพญาช้างฉันใด พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับช้างฉันนั้น
เพราะเหตุว่ารอยพระพุทธเจ้ามีลักษณะประเสริฐถึง ๑๐๘ ประการ
พระพุทธเจ้านั้น เปรียบด้วยพญาราชสีห์ก็ได้ เปรียบด้วยโคอสุภราช
ก็ได้ เพราะพระองค์ทรงพร้อมด้วยพระคุณธรรมทั้งปวง พระองค์
ทรงสละพระนครกบิลพัสดุ์ อันเป็นพระนครที่น่ายินดีเสียแล้ว เที่ยว
แสวงหาทางธรรมได้สําเร็จพระธรรมแล้ว ก็ทรงแสดงรอยพระบาท
คือ โพชฌงค์ ๗ ไว้
รอยพระบาทเหล่านั้น ล้วนแต่เป็นรอยล้ำ�เลิศ ทําให้เกิดผล
อั น เลิ ศ นานาประการ ด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ อั น นี้ ก็ ค วรรู้ ด้ ว ยอนุ ม านว่ า
พระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นแน่ ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน น่าอัศจรรย์ เพราะรอยพญาช้างไม่ตั้งอยู่
นาน ปรากฏอยู่เพียง ๕-๖ เดือนเท่านั้น นอกนั้นก็ลบเลือนไป
ส่วนรอยพระบาท คือพระธรรมของพระพุทธเจ้า ยังปรากฏอยู่
ในโลกกระทัง่ ทุกวันนี้ แต่ขอจงแสดงซึง่ กําลังของพระพุทธเจ้า ให้ยงิ่ ขึน้
ไปอีกตามเหตุการณ์”
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อุปมาพญาราชสีห์

“ขอถวายพระพร พญาราชสีห์ไม่มีความสะดุ้งกลัวสิ่งใดฉันใด
พระพุทธเจ้าก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อสิ่งใดฉันนั้น พญาราชสีห์เป็นใหญ่กว่า
สัตว์ทั้งหลายฉันใด พระพุทธเจ้าก็เป็นใหญ่กว่าคณาจารย์ทั้งหมด
ฉันนั้น
เสียงพญาราชสีห์ ย่อมเป็นทีส่ ะดุง้ กลัวของสัตว์เหล่าอืน่ แต่เป็น
ทีย่ นิ ดีของหมูร่ าชสีหด์ ว้ ยกันฉันใด เสียงแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ก็
เป็นที่สะดุ้งกลัวแก่พวกเจ้าลัทธิ แต่ทําให้เกิดความโสมนัสยินดีแก่พวก
มีความเลื่อมใสศรัทธา ฉันนั้น
ด้วยเหตุนี้ ก็ควรทราบว่าพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งคุณ
อันหาทีส่ ดุ มิได้ ขอให้มหาบพิตรทรงเข้าพระทัยเถิดว่า เมือ่ คนทัง้ หลาย
ได้เห็นเนื้อและนกสะดุ้งกลัวด้วยเสียงราชสีห์ ก็รู้ได้ด้วยอนุมานว่า
พวกเดียรถีย์ก็สะดุ้งกลัวพระธรรมของพระพุทธเจ้าฉันนั้น ขอถวาย
พระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน เป็นอันว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงบรรลือ
พระสุรเสียง คือการทรงแสดงพระธรรมไว้ให้พวกเดียรถีย์ สะดุ้งกลัว
กระทั่งทุกวันนี้ แต่ขอจงแสดงกําลังของพระพุทธเจ้า ให้ยิ่งขึ้นไปอีก”
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อุปมาแม่น้ำ�ใหญ่

“ขอถวายพระพร แม่น�้ำ ใหญ่ทงั้ ๕ ย่อม ไหลมาจากป่าหิมพานต์
พัดเอาสัตว์และสิ่งของต่าง ๆ ลงไปสู่มหาสมุทร คนทั้งหลายก็รู้ว่า
เป็ น กระแสแม่ น้ำ � ใหญ่ ฉั น ใด ธรรมนที ข องพระพุ ท ธเจ้ า ก็ พั ด เอา
หมู่ สั ต ว์ ให้ ไ หลเข้ า ไปสู่ ส าครอั น ประเสริ ฐ คื อ นิ พ พานฉั น นั้ น
ด้วยเหตุอนั นีก้ ค็ วรรูด้ ว้ ยอนุมานว่าพระพุทธเจ้านัน้ เป็นผูป้ ระกอบด้วย
พระคุณธรรมทั้งปวง
ขอมหาบพิตรจงทรงจําไว้ว่า เมื่อบุคคลได้เห็นเปือกตมโคลน
เลนติดค้างอยู่ตามยอดไม้ก็รู้ได้ว่ามีน้ำ�ใหญ่ท่วมมาฉันใด เวลาได้เห็น
เทพยดามนุษย์ ผู้ทิ้งเปือกตมคือกิเลสไว้ในโลก ก็ควรรู้ได้ด้วยอุปมาว่า
พระธรรมนทีอันใหญ่ของพระพุทธเจ้า ได้พัดพาเอาสัตวโลกไปฉันนั้น
ขอถวายพระพร”
“ข้ า แต่ พ ระนาคเสน พระธรรมนที ข องพระพุ ท ธเจ้ า นั้ น
พระพุทธเจ้าได้ทรงตกแต่งไว้เพื่อให้พัดพาเอากิเลสไปมีอยู่หรือ?”
“มีอยู่ ขอถวายพระพร”
“ถ้าอย่างนั้น ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมา ให้ยิ่งขึ้นไป”
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อุปมากลิ่นดอกไม้

“ขอถวายพระพร เมือ่ ลมพัดเอากลิน่ ดอกไม้ไปถึงไหน ก็หอมไป
ถึงนั้น แต่ว่าหอมไปได้ตามลมเท่านั้น หอมทวนลมไปไม่ได้ ส่วนกลิ่น
ธรรมของพระพุทธเจ้า ย่อมหอมไป ได้ทงั้ ตามลมและทวนลม ด้วยเหตุ
นี้ก็ควรรู้ด้วยอนุมานว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่
ขอได้โปรดใส่พระทัยว่า คนทั้งหลายได้กลิ่นหอมมาตามลม
ก็รู้ด้วยอนุมานว่าเป็นกลิ่นหอมดอกไม้ฉันใด ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้
กลิ่นหอมคือศีล ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว ก็รู้ได้ด้วยอนุมานว่า
พระพุทธเจ้าผู้เยี่ยมมีอยู่
ขอถวายพระพร อาตมภาพไม่อาจแสดงให้สิ้นสุดกําลังของ
พระพุทธเจ้าได้ดว้ ยเหตุตงั้ พัน จะอ้างเหตุอย่างไรก็ได้ เพราะว่าพระคุณ
ธรรมของพระพุทธเจ้ามีมาก หาประมาณมิได้ ข้อนี้เปรียบเหมือนช่าง
ดอกไม้ผู้ฉลาด เมื่อดอกไม้มีอยู่มาก จะร้อยให้เป็นดอกไม้อย่างไรก็ได้
ฉันนั้น ขอถวายพระพร”
“ข้าแต่พระนาคเสน เท่าทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าแสดงกำ�ลังของพระพุทธเจ้า
มานี้ ก็เป็นทีพ่ อใจของโยมแล้ว โยมสบายใจด้วยการแก้ปญ
ั หาอันวิจติ ร
ยิ่งแล้ว”
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“ ปั ญญาเป็ นของประเสริฐในโลก
ปั ญญาทำ�ให้พระสัทธรรมตั้งอยู่
บัณฑิตทั้ งหลาย

กำ�จัดความสงสัยด้วยปั ญญาแล้ว
ย่อมถึงความสงบ ”
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ปั จ
พร

ปั จฉิมบท
พระเจ้ามิลินท์ ปั จฉิมบท

พ ร ะ เ จ้ า มิ ลิ น ท์
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ปั จฉิมบทพระเจ้ามิลินท์
เกิดเหตุอัศจรรย์ในวันที่ปุจฉาวิสช
ั นาจบแล้ว

ในเวลาจบการปุจฉาวิสัชนาของพระราชาและพระเถระแล้ว
แผ่นดินอันใหญ่ อันหนาได้ ๘ หมื่น ๔ พันโยชน์ ก็ได้แสดงอาการ
หวั่นไหว มีสายฟ้าแลบแปลบปลาบลงมา เทวดาทั้งหลายได้โปรยฝน
ดอกไม้ทิพย์ลงมาบูชา มหาพรหมได้เปล่งเสียงสาธุการกึกก้องดังเสียง
ฟ้าร้องในท้องมหาสมุทรฉะนั้น
พระเจ้ามิลินท์พร้อมด้วยข้าราชบริพารจึงพร้อมกันประนม
อั ญ ชลี ถ วายนมั ส การ พระองค์ มี พ ระราชหฤทั ย เบิ ก บานยิ่ ง เป็ น
ผู้ทรงเล็งเห็นสาระประโยชน์ในพระพุทธศาสนาสิ้นความสงสัยใน
พระรั ต นตรั ย จึ ง ทรงเลื่ อ มใสในคุ ณ ของพระเถระ คุ ณ ในบรรพชา
คุณในข้อปฏิบัติ และอิริยาบถของพระเถระ เป็นผู้หมดทิฏฐิมานะ
เหมือนพญานาคที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว จึงทรงตรัสขึ้นว่า
“สาธุ สาธุ พระนาคเสน ปัญหาอันเป็นพุทธวิสัย พระผู้เป็นเจ้า
ได้แก้ไขแล้ว ผู้อื่นยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเสียแล้ว ไม่มีผู้
ใดเสมอเหมือนพระเถระเจ้าในการแแก้ปัญหา ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอด
โทษให้แก่โยม ในการที่โยมได้ล่วงเกินด้วยเถิด ขอจงจำ�โยมไว้ว่า เป็น
อุบาสกในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
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พระราชาเสด็จออกบรรพชาแล้วได้สำ�เร็จพระอรหันต์
ในคราวนั้น พระเจ้ามิลินท์พร้อมกับพลนิกาย ก็เข้าห้อมล้อม
พระเถระแห่กลับไปสู่มหาวิหาร มอบมหาวิหารถวายพระมหาเถระ
แล้วก็ปฏิบัติพระมหาเถระกับพระอรหันต์ ๑๐๐ โกฏิ ด้วยปัจจัย ๔
ตลอดมา ภายหลั ง พระเจ้ า มิ ลิ น ท์ ก็ ไ ด้ ท รงมอบราชสมบั ติ ใ ห้ แ ก่
พระราชโอรสแล้วเสด็จออกบรรพชา เจริญวิปัสสนาแล้ว ก็ได้สำ�เร็จ
เป็นพระอรหันต์
สุภาษิตสรรเสริญผู้มีปัญญา
เพราะฉะนั้น จึงมีคำ�กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นของประเสริฐ
ในโลก ปัญญาทำ�ให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ บัณฑิตทั้งหลายกำ�จัด
ความสงสัยด้วยปัญญาแล้ว ย่อมถึงความสงบ ปัญญาก็ตั้งอยู่ได้
ในขันธ์ใด สติไม่บกพร่องในขันธ์ใด ขันธ์นนั้ ก็ทรงไว้ซง่ึ บูชาพิเศษ
เป็นขัน้ อันเลิศ เป็นขันธ์อนั เยีย่ ม เพราะฉะนัน้ บัณฑิตผูเ้ ล็งเห็นสุข
ของตน จึงควรบูชาผู้มีปัญญาเหมือนกับบูชาพระเจดีย์ ฉะนั้น
มิลินทปัญหา
จบบริบูรณ์
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สพฺ พทานํ ธมฺ มทานํ ชิ นาติ .
การให้ ธรรมะ ชนะการให้ ท้ ั งปวง

ขุ.ธ.๒๕/๖๓
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิด “บ้านแห่งธรรม” หลังนี้
ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนทุกเพศทุกวัย
ด้วยปณิธานมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ก่อตั้ง
ที่มุ่งหวังให้ “พระธรรม” เป็นเครื่องเหนี่ยวนำ�
และหล่อหลอมจิตใจมนุษย์ทุกผู้นาม
ให้ได้ “ตื่นรู้” ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
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รายนามผู้สนับสนุน

จัดเทศน์ปุจฉา - วิสัชนา มิลินทปั ญหา
และจัดพิมพ์หนังสือ มิลินทปั ญหา
มรรค ผล นิพพาน

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

295

ขออนุโมทนาบุญ
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กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
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คุณณั ฐภัสสร ชัยสถาผล
คุณพรทิพย์ ชัยสถาผล

คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ

คุณวิภา จิรวินิจนันท์ และครอบครัว

บริษัท เยาวราชมังกรทอง (เอ็มโกลด์) จำ�กัด
คุณศรีสมร จิรกิตติ

คุณศิริวงศ์ - คุณสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์
และครอบครัว

บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำ�กัด
คุณอัญชลี ตวงทวีทรัพย์

ผู้ ให้ สิ่ งที่ เลิ ศ ให้ สิ่ งที่ ดี ให้ ส่ิ งที่ ประเสริ ญ
ย่ อมเป็ นผู้ มี อายุ ยื น มี ยศในภพที่ ตนเกิ ด

(พุทธ) อว.ปญฺจก. ๒๒-๕๖.
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คุณไพบูลย์ ลาวัลย์
และครอบครัวเจิดจำ�รัสกุล
คุณมานพ งามเรืองพงศ์
บริษัท เยาวราชมังกรทอง
(เอ็มโกลด์) จำ�กัด
บริษัท สยามไฟว์สตีล 1995 จำ�กัด
คุณสุดธิดา ตั้งเศรณีกุล
คุณสุรภี รัศมีมงคล

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสช
ั นา มิลินทปั ญหา
ร่วมบุญ ๒,๐๐๐ - ๒,๙๙๙ บาท

คุณกฤษณา เรือนคำ�
คุณแม่เล็กหง สกฤษศิลป์
คุณณรงค์ - คุณสุภาพ - คุณชาตโยดม ขันตี และครอบครัว
คุณต่อยศ ปาลเดชพงศ์
คุณวันชัย จันทร์ประเสริฐ
คุณเทพทองพร เศวตปิยะกุล
คุณวินนา-คุณธันว์-คุณนนท์-คุณตรี
คุณปทิตตา พุฒิสิริภัทร
เหรียญสุวรรณ
คุณปภัสสร วารายานนท์
คุณสมจิตร วานิชผล
คุณพันวดี เขมะสุวรรณ
คุณสมพร โล่ห์วิสุทธิ์
คุณพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
คุณสมศรี ปานพูนทรัพย์
คุณรัชฎา สมบูรณ์เจริญศรี
และครอบครัว
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คุณกนิษฐา โรจนเด่นดวง
คุณกิตติพร ธนสถิตกุล
คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
คุณกิ้มฟ้า แซ่ชื้อ
คุณขจรจิตร์ ส่งไพศาล
คุณขวัญกล้า - คุณวิภาดา นุชนารถ
และครอบครัว
คุณขวัญประชา บุญกว้าง
คุณเงิน หงษ์ขาว
คุณจันทนา โชคพาชื่น
พ.ญ.จันทรา เจณณวาสิน
คุณจันทรา โสมรังสรรค์
คุณจินตนา เชิดวุฒิ
คุณจิรญา ตันติวิมงคล
คุณจิระภา ฮุนตระกูล
คุณจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
คุณจุทาภรณ์ ศรีสกุลยานนท์
คุณชยุต เชฐบัณฑิตย์
คุณชัยยันต์ - คุณพเยาว์ องค์ภมู ศิ ลิ กุล
คุณชูเดช ธรรมรัตตกุล
คุณณัฏฐนันธ์ ธัญโชติพงศ์-คุณอาณดา
สุริวัลย์
คุณณัฐอรสินี ชินวราโชติสิริ
คุณดลฤทัย คุณาภิรัตนกุล
คุณถนอม ใยบัวเอี่ยม
คุณทักษิยา ผิวสำ�ลี
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คุณธัญญารัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
คุณนพดล ลิมปนโรจน์
คุณนภัสกรณ์ โกมารทัต
คุณนภาภรณ์ ดวงสว่าง
คุณนัฐพงษ์ พรวัฒนเวทย์
คุณนิตยา รัชนพงษ์
คุณนิยม จึงนิพนธ์สกุล
คุณเนาวรัตน์ ลี้อิสสระนุกูล
คุณบุญชัย วิวัฒรางกูล
คุณบุปผา รัตนประทีป
คุณเบญจพร เจริญทวีทรัพย์
และคณะ
คุณปริษา ภัทรชยฉัตร
คุณปิติพงศ์ สุรเมธากุล
คุณผ่องศรี ตั้งกิติวงศ์พร
คุณพชร แสงสุวรรณ์
คุณพนารัตน์ บุญกราน
คุณพรศรี นคเรศไอศูรย์
คุณพรสุภา อมรรัตนะ
คุณพันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
คุณพิสมัย รัตนวิไลวรรณ
คุณไพลิน จารุสมบัติ
คุณภาวิดา จีระวัฒน์ - Mr.Jan Faroe
คุณมนตรี ตันตระกูล
คุณมนัส ศิรประภาธรรม
คุณมนัสนันท์ มหาสมิติ
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คุณมานิดา พวงมณี
ครอบครัว มาลินี ณ ระนอง ครอบครัวบดี-อิญชญา ธนะมั่น
คุณมุทิตา เครือเหลา
คุณลำ�ดวน ทองพรหม
คุณวรรณวิภา เอกงามประเสริฐ
คุณวสันต์ - คุณเมธ์วดี หงษ์โภคาพันธ์
และครอบครัว
คุณวันวิสาข์ มาสูตร์
คุณวัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ
คุณวารินทร์ มาศกุล
คุณวิลาสินี เกียรติอภิวัฒน์
คุณวีร์กัญญา กิจวโรภาส
คุณวีระ อมรศิลปชัย
คุณศรัทธาทิพย์ แซ่เตียว
และครอบครัว
คุณศิริกาญจน์ สุธานุภาพวุฒิ
คุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์

ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด สตาร์บคุ๊ เซ็นเตอร์
โดยคุณฐิรชญา มีสิทธิ์
คุณสันต์ หวังเจริญ
คุณสิทธิไชย ตั้งโชคประเสริฐคุณบุศรินทร์ ต่ายเพชร
คุณสิริพงศ์ เกียรติประดับ
คุณสุธิดา ศรีรัตน์
คุณสุทธิกาญจน์ จิตต์ไทย
คุณสุพรรณี คูณแสง
คุณเสกสิทธิ เสนีย์สถาพร
คุณเสาวนีย์ ชัยศุภรัศมีกุล
ครอบครัว แสงเกิดทรัพย์
คุณอติกันต์ ทะนงศักดิ์สกุล
คุณอรรถพล บูรณตรีเวทย์
คุณอรอนงค์ สุขลาภวณิชย์
คุณอรุณี วชิราพรทิพย์
คุณอวยพร กาญจนสุระกิจ

คณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสช
ั นา มิลินทปั ญหา
ร่วมบุญ ๕๐๑ - ๙๙๙ บาท

คุณเชาวลิต สิงห์เจริญ
คุณณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์
คุณธนกร ศิริสมุทร
คุณปรีชา แสนเขียว และครอบครัว
คุณปาริชาติ นาคะปัท
คุณราตรี สมสิทธิ์

คุณลิ้มเชี่ยงเตี๋ยง - คุณสุมาลี
อรรจนียกุล และบุตร
คุณสุกฤตยา ปัชโชติพงษ์
คุณสุกิจ ธนประสิทธิ์พัฒนา
คุณสุรเชษฐ์ วรรณละเอียด
อุทศิ บุญให้คณ
ุ พ่อประสิทธิ์ สมถวนิช
คุณโสมฐกาญจน์ ส้มทอง
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คุณกนกวรรณ วัจนวงศ์ปัญญา
และครอบครัว
คุณกรรณิกา หลักกรด
คุณกรวิก คำ�พิมูล
และครอบครัว
คุณกรองอร ภิญโญลักษณา
คุณกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น.
คุณกันยา สุวรรณคีรีขันธ์
คุณกิตยาพร ใหญ่สว่าง
คุณกุญธ์ภัสส์ วัจนะรัตน์
และครอบครัว
คุณกุสุมา กองหิน
คุณเกตุสุวีณ์ วัฒนคำ�แสง
คุณเกรียงไกร ตั้งจารุกิจ
คุณเกศินี องค์ทองคำ�
คุณเกษฏา บุญครอง และครอบครัว
คุณเกียงทิว แซ่โง้ว - คุณจรูญศรี คุณพัชรี วันเกิดผล
คุณเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
คุณเกียรติทวี ฐานะสวัสดิ์
คุณขวัญวรงค์ มูลต๊ะ
คุณขี่ฮุย แซ่เอี้ย
คุณแขแสง เทือกสุบรรณ
คุณคณัสมน อุดมศักดิ์ไพบูลย์
คุณคิ่วซิง แซ่อุ่ย และภรรยา
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คุณจงกลณี ธนพัฒน์โสภณ
คุณจรรยาพร จตุรงค์พลาธิปัต
คุณจรวยรัตน์ สมอยู่
คุณจรัสวรรณ กาญจโนภาศ
คุณจันทิมา กังสนารักษ์
คุณจันทิรา ทศานนท์
คุณจารุณี ธรนิตยกุล
คุณจิรัฐ อรรฆยเวที
คุณจุไรรัตน์ ร่มลำ�ดวน
คุณจุลี จตุวรพัฒน์
คุณใจงาม สังสถิตย์
คุณฉัตชัย ฉิ่นไพศาล
คุณชณทัช ลีนุกูล
คุณชนฤดี ปลื้มปวารณ์
คุณชนิตรา สิทธิใส
คุณชมพูนทุ - คุณกรวรรณ อนันตธนลาภา
คุณชลากร มั่นต่าย
คุณชัญญาณัฏฐ์ สวัสดีพึ่ง
คุณชูเอก สุสัมฤทธิ์
คุณโชคชัย ณ นคร
คุณฐิติกานต์ ขจรเสรี
คุณฐิติพร ทองนพคุณ
คุณณษภร วัฒนอนัน
คุณณัฏฐ์ชยธร ติชิลาสุตนันท์
คุณณิรตั ิ จรัสศรี และครอบครัว

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คุณดวงเดือน อ่อนน่วม
คุณตรีรัช นันทาธีรภัทร์
คุณทวีศกั ดิ์ ล้อมลิม้ และครอบครัว
คุณทองพรรณ คุณวิทยา
คุณทิฆัมพร แซ่โอ๊ว
คุณทิพวัลย์ โอวาทกิจ
คุณทิวาวัลย์ กรรณนุช
คุณธนกร รัตนชัยเดชา
คุณธนจักร ริจิรวนิช
คุณธนพร เจริญทวีทรัพย์
คุณธนศิริ สวมสูง
คุณธนะยศ - คุณจันทร์เพ็ญ ธีระพิทยา
คุณธนานุช ชัยกิตติศิลป์
คุณธัญมน รุ่งเรืองพฤกษ์
คุณนนลณีย์ ไกรศักดิ์วัฒนา
คุณนพจิรา โคมทองชูสกุล
คุณนภดล สุริยวงศ์
คุณนภาภรณ์ เต่งแก้ว
คุณนรวีร์ พุ่มจันทน์
คุณนฤชล - คุณแม่สอาด ลิ่วเฉลิมวงศ์
และลูก ๆ
คุณนิตยา ประเสริฐนุกูลผล
คุณนิภา วรพันธ์
คุณนิรมล วัชระรังษี
คุณนิศารัฐ ธิติเวศม์

คุณนุชจรินทร์ เรืองชัยกุล
คุณบัญชา พฤกษาศิลป์
คุณบุญมี เจริญทวีทรัพย์
คุณบุญยิ้ม หวังเจริญ
คุณบุศยรินทร์ เข่งเงิน
คุณเบญจรัตน์ ชวนะบุตรวิไล
คุณเบญจวรรณ สายพงษ์
คุณปคุป์ เรืองพรหม
คุณปฐมาวดี ทองอยู่
คุณประจักษ์ จิรสุขเมธากุล
คุณประพัฒน์ ธีรพงศ์ธร
คุณประวัติ มีหลักชัย
คุณประเสริฐ จรัญรัตนศรี
คุณประเสริฐไสว สุขสภา
คุณปัณณวัฒน์ ภูมราดี
คุณปัทมาวดี วรนิมมาน
คุณปาณิสรา คำ�บุญ
คุณปาณิสรา เวชสิทธิ์
คุณปาริชาติ บุนนาค
คุณเปรมมิกา ปภาวินพงศ์
คุณผกากาญจน์ เต่งแก้ว
คุณพจนา ประกาศเวชกิจ
คุณพนิดา ธงทอง
คุณพนิดา สีตลารมณ์
คุณพรทิพย์ ธรนิตยกุล
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คุณยุพาพร จันทร์แช่มช้อย
คุณพรรษมณฑ์ ริจิรวานิช
อุทิศบุญให้คุณพ่อสงัด-คุณแม่ยุพิณ
คุณพรศิริ ม่วงสมัย
จันทร์แช่มช้อย
คุณพัชนี มงคลพงศ์สิริ
คุณยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์
คุณพัชรินทร์ ศรีสถานนท์
คุณเยาวภา อัครเศรษฐการ
คุณพัญธิกา ใจทาหลี
คุณเยาวภา บุลวรรณ์
คุณพัฒนภณ ตัง้ เจริญชัย และครอบครัว
คุณรตน ธัมมเมธา
คุณพาทิศ วีรกุลวัฒนา
คุณรัชนี โชติรัตน์
คุณพิญญานันท์ รัฐอริยนนท์
คุณรัชนี เศวตะดุล
คุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์
คุณรัชนีภรณ์ โคมทองชูสกุล
ดร.พูนภัทรา พูลผล
ขออุทิศบุญให้คุณพ่อวิชัย
คุณไพรินทร์ สุวิชชาญพันธุ์
โคมทองชูสกุล
คุณไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
คุณรัตยากร วิชชุดากรกุล
คุณภรณี บุญมี
คุณราเมศร์ ณ นคร
คุณภรธารี อำ�ไพจิรกิจ
คุณรุ่งนภา ทรัพย์สิริเทวี
คุณภัณฑิรา ริจิรวานิช
คุณฤทธิรงค์ พงค์คีรีแสน
คุณภัททิรา เรืองพีระกุล
คุณลีณา - คุณวรพจน์ สุนทรสุข
คุณภัทรวดี ตุลาทรัพย์
คุณแม่เล็กหง สกฤษศิลป์
คุณภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์
พร้อมบุตร-ธิดา-หลาน
คุณภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
คุณวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ
คุณภัสวัลลิ์ อัครพันธุ์
คุณวนิดา เตรียมการสกุล
คุณภูดิศ กิจวโรภาส
คุณวรภรณ์ พุกภิญโญ
คุณมงคล จารุรัตน์เจริญ
คุณวรรณี พันธานุรักษ์
คุณมงคลวรรณ ศรีสวัสดิ์
คุณวรรษวีร์ คุณธีรประเสริฐ
คุณยาดา เลิศเรืองศุภกุล
คุณวรรัตน์ ศิริเผ่าสุวรรณกูล
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นาวาเอกวรากร วิชาเพียร
คุณวราภรณ์ ปานลบ
คุณวราภรณ์ พลอยมีรัศมี
คุณวลี สงสุวงค์
คุณวัฒนะ คงสมบัติ
คุณวารุณี นายะสุนทรกุล
คุณวิชิต องค์ทองคำ�
คุณวิชิต - คุณกลอยใจ - คุณกวิตา
เที่ยงธรรม
คุณวิภา แซ่เล้า
คุณวิลาวัลย์ จตุรงค์พลาธิปัต
คุณวิไลพร อาชวกุลเทพ
คุณวีรชาติ วุฒิวงศ์วัฒนา
คุณศรีสมร วณิชย์ธนารักษณ์
คุณศศินันท์ โรจนธัญญะนันท์
คุณศศิพัทน์ สุวรรณมีระ
คุณศศิวิมล ยอดแสงจันทร์
และครอบครัว
คุณศิริรัตน์ จันทร์ประภาพ
คุณศุภชัย โกมลมรรค
คุณศุภลักษณ์ โนกุจิ
คุณสนั่นชัย ลิมปนนาดทอง
และครอบครัว
คุณสมทรง ยนตรรักษ์
คุณสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล

คุณสาธิต ผ่องธัญญา
คุณสาธิต เสกนำ�โชค
คุณสายสนม กาญจนาวดี
คุณสิญามณฑ์ พัวพัฒนขจร
คุณสิทธิชัย เจนประเสริฐ
คุณสิทธิพร ห่อหริตานนท์
คุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ
คุณสุชาดา บุญใจ
คุณสุชาดา จิระพาณิชย์เจริญ
คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
คุณสุดสวาท - คุณจารุวรรณ
วัฒนสารเสรี
คุณสุดารัตน์ โคมทองชูสกุล
และครอบครัว
คุณสุทธินี เชาวรัตน์
คุณสุทธิภา อันยาวาทพานิชย์
คุณสุปรียา โชติกะพุกกณะ
คุณสุพัตรา ศรีอุทโยภาส
คุณสุพิชญ์นันท์ จันทกิติกุล
คุณสุภัททา วชิรลาภไพฑูรย์
คุณสุภาภร บุษบกแก้ว
คุณสุภารัตน์ วังจินดา
คุณสุภาวดี เลิศวรรณเอก
คุณสุมาลี ธิติโอฬาร
คุณสุรีย์ งามวงศ์ล้ำ�เลิศ
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนามิลินทปัญหา : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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คุณสุวดี โชควงศ์ประดิษฐ์
คุณสุวีณา สิริลักษณารมย์
จ.ส.อ.หิรญ
ั - คุณปรารถนา วิชาเพียร
คุณอโนมา เล้งรักษา
คุณอภินันท์ เอกอนุพนธ์
คุณอมรา สุมนรัตน์
คุณอรการณ์ ริจิรวานิช
คุณอรุณี เหมาอุปถัมภ์
คุณอัจฉริกา ไพศาลศรีสมสุข
และครอบครัว
คุณอัญชลี มีระหงษ์

คุณอัญชุกร ริจิรวานิช
คุณอำ�นาจ นิมากุล
คุณอุดมลักษณ์ พงษ์ปฏิพัทธ์
อุทิศบุญให้คุณแม่อารีลักษณ์
พงษ์ปฏิพัทธ์
คุณอุมา สิทธิพงศ์
คุณอุรชา จักรธรานนท์
คุณอุไรรัตน์ วิจารณกรณ์
และครอบครัว
คุณโอภา สันดุษฎี

และคณะศรัทธาผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเทศน์ปุจฉา-วิสช
ั นา มิลินทปั ญหา
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

หากชื่่�อของท่่านผิิดพลาด / ตกหล่่น กราบขออภััยเป็็นอย่่างสููง
ขออนุุ โมทนาบุุญทุุกท่่าน
ปััจจััยที่่�ท่่านบริิ จาค หากเหลืือจากการพิิมพ์์หนัั งสืือครั้้� งนี้้�
สมาคมฯ จะนำำ �ปัจ
ั จััยที่่�เหลืือทั้้� งหมดเข้้ากองทุุนวิิปัส
ั สนากรรมฐานต่่อไป
ร่่ วมแบ่่งปัันธรรมะเป็็นธรรมทาน
ติิดตามข่่าวธรรมะสาระ จากยุุวพุุทธฯ บ้้านแห่่งธรรม

โทรศััพท์์ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕
โทรสาร ๐๒ ๔๑๓ ๓๑๓๑
Line ID : @ybat
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www.facebook.com/ybatpage
www.youtube.com/ybat1

