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                                              มิลินทปญหา 
                                            ประฌานคาถา 
                     จริยา  สพฺพโลกสฺส                         หิตา  ยสฺส  มเหสิโน 
                อจินฺตยานภุาวัป                                   วนฺเทห  โลกนายก ฯ  
                     วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน                         เยน  นยีติ  โลกโต 
                วนฺเท  ตมุตฺตม  ธมฺม                              สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ 
                      สีลาทิคุณสมฺปนฺโน                           ิโต  มคฺคผเลสุ  โย 
                วนฺเท  อริสงฺฆนฺต                                   ปุ ฺกฺเขตฺต  อนุตฺตร  ฯ 
                     อิติ  ย  รตนตฺตย                                 นมสฺสเนยยฺ  นมสฺสมาโฯ 
                ปฺุาภิสนฺท  วิปุล  อลตุถ                     ตสฺสานุภาเวน  หตนตฺราโย ฯ 
        พระอรรถกถาจารยผูวิเศษ  เม่ือจะนิเทศธรรมคัมภีรมิลินทปญหาไวใหถาวรต้ังมั่นไป 
ใหถวน ๕,๐๐๐ พระวรรษา  จะใหเปนท่ีสดับสติปญญาแหงปจฉิมาชนตากุลบุตร  สาธุสัปบุรุษ 
อันจะเกิดมาเพื่อภายหลัง  ทานจึงต้ังประณามคาถานี้ไวเปนตนในปกรณารัมภะ  คือแรกกระทํา 
พระคัมภีร  อันนี้เพื่อจะขอคุณพระศรีรัตนตรัยกําจัดเสียซ่ึงสรรพโรคและภัยอันตรายท้ังหลาย 
อันจะมากกระทํา  และอุปจเฉทกกรรมอันจะมาตัดชนมายุใหดับสูญเสียเร็วพลัน  มิทันจะแตงพระ 
คัมภีรมิลินทปญหาใหแลว  จึงผูกคาถาประฌานพระศรีรัตนตรัยแกวท้ัง ๓ ไวในตนพระคัมภีร 
        แปลความในประณามคาถาวา  อจินฺตยานภุาว  อันวาอนุภาพอันท่ีจะคิด  ยสฺส 
โลกนายกสฺส  แหงพระโลกนาถพิตรพุทธสัพพัญูพระองคใด  อันโปรดเวไนยสัตวใหเขาสู 
ศิวสถาน  คือ  พระนิพพาน  มเหสิโน  อันสืบสรางแสวงหาศีลาทิคุณมาชานานคณนานับไดถึง 
๔  อสงไขยแสนกัลป  จริยา  เหตุประพฤตินั้นโสด  หิตาย  เพื่อจะใหเปนผลเปนประโยชน 
สพฺพโลกสฺส  แกสกลโลกมนุษยอินทรพรหม  วนฺเท  ขาพระพุทธเจาจะขอประฌนทัสนขส- 
โมธาน  อัญชลีกรเหนือเศียรสิโรตม  โลกนายก  ซ่ึงสมเด็จบรมโลกนาถพระองคนั้น 
        ประการหน่ึงเลา  สมเด็จพระบรมโลกนายกยอดบุคคลเจา  วิชชฺาจรณสมฺปนโฺน 
บริบูรณดวยวชิชา ๘ และจรณะ ๑๕ ทรงพระพุทธคุณเปนอเนกอนันต  นียติ  นําไปซ่ึงสรรพ- 
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เวไนยนิกรอบเรศ สูนิเวศนปถโมกขนิพพาน  โลกโต  พนจากไตรโลกไป  เยน  ธมฺเมน 
ดวยพระนพโลกุตรธรรม ๙  กับท้ังพระปริยัติธรรมอันใด  วนฺเท  ขาพระพุทธเจากัมเกลา  
อภิวันทไหว  ต  ธมฺม    ซ่ึงพระนพโลกุตรธรรมและพระปริยัติธรรมนัน้  สมฺมาสมฺพทฺุธปูชิต 
อันองคพระสัมมาสัมพุทธบพิตรพิชิตมาร  หากทรงกระทําสักการบูชาทุกพระองคสืบ ๆ กันมา 
        ประการหน่ึงเลา  โย  อริยสงฺโฆ  พระอัษฏางคิการิยสงฆหมูใด  สีลาทิคุณสมฺปนโฺน 
ประกอบดวยคุณมีศีลคุณเปนตน   ิโต  สถิตอยู  มคฺคผเลสุ  ในมรรค ๔ ผล ๔ วนฺเท 
ขาพระพุทธเจาก็นอมโมลีลงอภิวันท  ต  อริยสงฺฆ  ซ่ึงพระอัษฎางคิการิยสงฆจําพวกนั้น 
ปฺุกฺเขตตฺ  อันเปนเนื้อนาบุญ  อนุตฺตร  อันยิ่งหาส่ิงซ่ึงจะปูนปานมิได  เม่ือขาพเจา 
นบนอบพระรัตนตรัยอันใด  นมสฺสเนยฺย  อันควรจะเคารพนบไหว   ปฺุาภิสนฺท  เปนท่ีจะ 
ใหเกดิกองบุญมีคุณอันวเิศษ  ตสฺสานภุาเวน  ขอพระเดชเดชานภุาพแหงพระรัตนตรัยเจานั้น 
หตนฺตราโย  อันตรายท้ังหลายจงกําจัดไป  อยาไดมีแกขาผูจะแตงคัมภีรมิลินทปญหา  ในกาล 
บัดนี ้
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                                             อารัมภกถา 
        เม่ือพระอรรถกถาจารยผูมีนามช่ือวา  ติปฎกจฬุาภยเจาต้ังไวซ่ึงประณามคาถาใน 
ตนพระคัมภีรดังนี้  จึงยกวาระพระบาลีลําดับไววา   เตน  โข  ปน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  
มหาปรินิพพฺานสมเย  กุสินาราย  คนฺตฺวา  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  แปลความวา  ในกาลคร้ัง 
หนึ่งนัน้  พุทฺโธ  ภควา  สมเด็จพระภควนัตบพิตรพุทธสัมพพัญูเจา  วันเม่ือพระพทุธองคเจาจะ 
เขาสูพระมหาปรินิพพาน  จงึเสด็จคมนาการมาสูกรุงกุสินาราบุรี  มีพระภกิษุสงฆท่ีตาม 
เสด็จพระพุทธดําเนินมา  มหตา  จะคณนานับนั้นเปนอันมาก  สมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคเจา 
จึงเสด็จเขาประทับอาศัยอยูท่ีสวนพระอุทยาน  แหงพระยามัลลราชท้ังหลาย  อันอยูในกรุง 
กุสินาราราชธานีนั้น  และพระแทนมีในสวนพระอุทยานนั้น  มีพระเขนยไปขางทิศอุดรอยูใน 
ระหวางนางรังท้ังคู  สมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงเสด็จเขาประทับบรรทมอยูเหนือพระแทนนั้น 
อันสมเด็จพระมหากรุณานี้ประกอบไปดวยพระพุทธอัชฌาสัย  ใชวาพระองคจะตรงเขาไปประทับ 
อยูท่ีพระแทนนั้นกอนนั้นหามิได  พระองคมีพระพุทธฎีกาตรัสใชใหพระอานนท  เขาไป 
ถวายพระพรแกพระยามัลลราช  พระยามัลลราชจึงเสด็จมาทูลอนุญาตอาราธนาใหพระองคทรง 
ไสยาสนเหนือพระแทนนั้น   เนื้อความนี้มีวิตถารอยูในมหาปรินิพพานสูตรแลว  ทานยกมาวาใน 
ท่ีนี้แต  สังเขปพอเปนใจความเม่ือยามจะใกลเขาสูพระมหาปรินิพพานสมเด็จพระโลกุตตมาจารย 
ทรงพระอาพาธทุพพลภาพเพียบลงๆ  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสแกสงฆท้ังปวงวา  อามนฺตยามิโว 
ภิกฺขเว  ขยวยธมฺมา  สงฺขารา  อปฺปามาเทน  เสมฺปาเทถาติ.  ภิกฺขเว  ดกูรภิกขุท้ังหลาย  ตถาคต 
นี้จะอําลาทานท้ังปวงแลว  สงฺขารา   อันวาสังขาร  คือ  ปุญญาภิสังขาร  และ  อปุญญาภิสังขาร 
และอเนญชาภสัิงขาร  ปุญญาภิสังขารไดแกสังขารธรรม  อันกุศลตามตกแตงใหเกดิในสุคติคือ 
สวรรคท้ัง ๖ ช้ัน  และเกิดเปนมนุษยมีบุญบริบูรณดวยรูปโฉมนั้นก็ดี  อปุญญาภิสังขารนั้น  ไดแก 
สังขารฝายบาป  อันอกุศลตามตกแตงรางกายจิตและเจตสิก  ใหสัตวเกดิในอบายภูมิ  ๔  มนุษย 
ทุคติ  จะเกดิมาเปนมนุษยเลาก็เปนคนอดอยากตามืดและหูหนกัเปนมาแตกําเนดิ  เปนงอยเปน 
เปล้ียเสียรูปเสียราง  มีอินทรียวกิลตาง ๆ ก็ดี  อเนญชาภิสังขารนั้นไดแกสังขารอันตามแตง 
บุคคลท่ีไดรูปฌาน ๔  และอรูปฌาน ๔ อันใหอุบัติบังเกิดในรูปพรหมและอรูปพรหมนั้นก็ด ี
อันวาสังขารธรรมท้ังหลายน้ี  ขยวยธมฺมา  มีแตวาเกิดมาแลวก็จะทําลายไปไมเท่ียงไมแท 
แปรปรวน  เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา  สมฺปาเทถ  ทานท้ังหลายจงยังอัปปมาทธรรมใหบริบูรณ 
อุตสาหะปรนนิบัติจําเริญเมตตาภาวนาอยาไดประมาทลืมตนเม่ือสมเดจ็พระทศพลตรัสอําลาสงฆ 
ส่ังสอนใหปลงสติปญญาเปนธรรมสังเวชดังนี้  พระภิกขุท่ีจิตเปนโลกยีนั้นกล้ันความโศกมิได 
แสนท่ีวาจะอาลัยเหลือกําลัง คิดถึงโอวาทสมเด็จพระบรมโลกนาถส่ังก็ไหลหล่ังถ่ังธาราน้ําตาตก 
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ตั้งแตงจะปริเทวนาโศการํ่าไห  คร้ันนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จึงตรัสใหโอวาทอีกเลาวา  
ทานท้ังปวงมาโศกมาเศราเฝาแตจะรํ่าไห  ท้ังนี้ดวยสําคัญในใจวาตถาคตนี้นิพพานลวงลับดับสูญไป 
หามีผูใดที่จะเปนครูส่ังสอนไม ทานอางไดนอยยอกนอยใจฉะนี้  ถึงตถาคตนิพพานไปแลวกจ็ะเปนไร 
มี  ดวยพระธรรม ๘ หม่ืน  ๔ พันพระธรรมขันธ  ท่ีตถาคตตรัสเทศนาไวเปนฝายพระสูตร 
ฝายพระวินัยฝายพระปรมัตถ  จัดเปนปริยัตธิรรมแลวมิหนํา  อีกท้ังปฏิเวธธรรม  ทางวิปสสนา 
ก็บอกกลาวส่ังสอนไวบริบูรณอยู  ธรรมท้ังหลายเหลานีท่ี้คถาคตตรัสบัญญัติส่ังสอนไวนี่แหละ 
จะไดอยูเปนครูเปนอาจารยส่ังสอน  ถาวรไปใหถวน ๕,๐๐๐ พระวรรษา 
        ประการหน่ึง  เม่ือตถาคตเสด็จดับขันธเขาสูพระอมตมหานิพพานลวงลับไปแลว  อยู 
ภายหลังพระมหาอริยกัสสป  เปนพระสงฆเถระผูเฒา  จะเฝาคํานึงรําลึกถึงถอยคําของสุภัทท- 
ภิกขุ  อันบวชตอแก  เจรจาเชือนแชเปนเส้ียนเปนหนามเปนหลักเปนตอข้ึนในพระศาสนา  พระมหา 
อริยกัสสปจึงจะกระทําปฐมสังคายนา  มิใหธรรมของตถาคตเปนอันตราย 
        ในลําดับนั้นลวงไปภายหนา  จะมีพระมหาเถระองคหนึ่งมีนามปรากฏช่ือพระยสเถระ 
มีบุญญานุภาพ  จะบําราบปราบปรามหามเสียซ่ึงลัทธิถอยคําวัชชีบุตรภกิขุท้ังหลาย  จงึประชุม 
สงฆ  สังคายนาธรรมช่ือทุติยสังคายนา 
        ในอันดับนั้นสืบไปภายหนา  ยังจะมีพระมหาเถระองคหนึ่งมีนามวามหาโมคคัลลีบุตรเถระ 
จะทําลายเสียซ่ึงถอยคําของเดียรถียท้ังหลาย แลวจะสังคายนาธรรมช่ือวาตติยสังคายนา 
        อันดับนัน้สืบไปภายหนา  ยังมีพระเถระผูหนึ่งมีนามกรช่ือวามหนิทเถระ  จะนาํเอาศาสนา 
ของตถาคตไปต้ังไวใหปรากฏในเกาะลังกา 
        ปฺจวสฺสสตานิ  อจฺจเยน  ตโต  ปร  มิลินฺโท  นาม  ราชา  เบ้ืองหนาแตพระมหนิทเถระ 
เอาศาสนาไปต้ังไวในเกาะลังกานั้น  พระศาสนากําหนดได ๕๐๐ ป จะมีบรมขัตติยวงศวเรศเรือง 
พระปรีชาเฉลิมเลิศประเสริฐในสาคลนคร  ขางเกาะชมพูประเทศ  ทรงพระกิตตินามอันวิเศษ 
ช่ือวามิลินทภมิูนทราธิบดี  ทรงพระปรีชาเฉลียวฉลาด  เปนเอกอัครมหานักปราชญหาผูจะ 
เปรียบปานมิได  โดยปญญาเธอฉลาดเท่ียวถามปญหาสมณพราหมณาจารย  หาบุคคลผูใดใคร 
ผูหนึ่งท่ีจะตอตานทานฉลาดถึงไม  มีแตชัยเฉลิมเลิศประสาปญญาเชือนแช  ขางจะผันแปร 
ศาสนาตถาคตใหฟนเฟอนไป  จนแตพระอรหันตก็ไมละลด  เสร็จไปเท่ียวจดโจทนา  ถาไมทันคิด 
ฉวยแกปญหาเธอเขา  ก็กลับเซาซ้ีซักไปไลใหจน  จนวาคนท้ังหลานท่ีมีปญญาเขลาใหพลอยเห็น 
ดวย ถือวาใครไมเสมอพระองค  ในการที่จะถามฉลาดลึกซ้ึง  คร้ังน้ันยังมีภิกขุองคหนึง่มีนาม 
ช่ือวานาคเสน  แสนฉลาด  อาจสามารถที่จะแกอรรถปญหาของพระเจามิลินท  ใหทรงโสมนัส 
ยินดีไดดวยวิจติรอุปมา  และพระนาคเสนน้ัน  จะกระทําศาสนาของตถาคตใหปรากฏถาวรตั้งม่ัน  
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ไป  ถวน ๕,๐๐๐ พระวรรษาในกาลนัน้  
        นี่แหละพระนาคเสนกบัพระยามิลินทนี้ตองพุทธทํานายไวในมหาปรินิพพานสูตรมาฉะน้ี 
        เตน วุตตฺ  เหตุดังนัน้ พระสังคีติกาจารยเจาจึงกลาวพระคาถาวา 
                มิลินฺโท  นาม  โส  ราชา                   สาคลาย  ปรุุตฺตเม 
                อุปคฺฉิ  นาคเสน                           คงฺคาว  ยถสาคร 
        ในความในพระคาถานีว้า  พระสังคีตกิาจารยเม่ือจะกลาวนิทานพระนาคเสนกับกรุง 
มิลินทใหวิตกถาวรไป จึงสรรเสริญพระเกยีรติยศไวเปนตนเหตุวา  ยังมีวงศวเรศกษตัริยทรงพระ 
นามบัญญัติช่ือวากรุงมิลินท  เปนปนมนษุยในสาคลราชธานีนคร  พระองคเสด็จเขาไปใกลแลว 
ไตถาม  ซ่ึงปญหาแกพระนาคเสนน้ัน  มีอุปมาดุจกระแสนํ้าในคงคาท้ัง ๕ หวง  อันไหลลวงเขาสู 
สมุทรสาครอันใหญ จะไดไหลละหล่ังถ่ังเทไปอ่ืนหามิได  ถึงจะไหลมาอีกสักเทาไร จะไดลน 
ไปหามิได  น้ําในคงคาเปรียบเหมือนพระบวรปรีชาของพระเจามิลินท  และพระมหาสมุทรนั้น 
เปรียบดังพระบวรปรีชาปญญาของพระบวรเสนน้ี  คัมภรีภาพลึกซ้ึงไมรูส้ินสุด  เหมือนพระมหา 
สมุทรอันลึกและกวางใหญ  ถึงพระเจามิลินทจะถามปญหาไปสักเทาไรก็ไมรูจนไมรูส้ินปญญา 
ถึงปญหาจะคัมภีรภาพจะลึกซ้ึงประการใด  พระนาคเสนก็แกไดวิจิตรแจงไปดวยอุปมาอุปไมยให 
รุงเรืองสวางสติปญญา  มีอุปมาดุจหนึ่งวาอุกกาธารใตและเทียนและคบเพลิงอันสองแสงในท่ีมืด 
ใหสวางกระจางแจงไปในเพลาราตรีเม่ือแรมโรยรัศมีมีพระจันทร  ขอปุจฉาและวิสัชนากันแหง 
ทานท้ังสอง  ก็ตองนัยและอรรถะอันมีในพระปริยัติไตรปฎก  ยกเอามาเปนขอ ๆ ถามแกซ่ึงกัน 
และกัน  ฟงแลวเปนอัศจรรยไพเราะแกโสต  เปนท่ีจะใหเกิดปราโมทยปรีดา  โลมหสนา  บังเกดิ 
ขนพองสยองเกสาแหงบุคคลอันมาไดฟงในกาลคร้ังนั้น สุยฺยติ  สพฺพชนาน ประการหน่ึง 
เปนคําระบือลือชาแหงคนท้ังหลายโดยปริยายไดฟงเลากนัมาวา  เมืองสาคลนครราชธานีท่ีพระ 
เจามิลินทเปนปนเฉลิมนั้น  มีแมน้ําและภูเขาลอมรอบ  ประกอบดวยสวนอุทายและท่ีสนามน้ํา 
และท่ีโบกขรณีสระศรีสาโรช  อุโฆษกึกกองดวยเสียงนกรํ่ารองเท่ียวทองโผผินบินไปมาในวนา- 
รามคือสวนตนไม อนึ่ง  กรุงสาคลราชธานีนั้น  หาภยัปจจามิตรทีจะคิดทรยศประทุษรายรบรา 
ฆาฟนกันมิไดมี  เหตุประกอบไปดวยเข่ือนประตูคูคาย  หอรบเชิงเทินท้ังหลาย  ลอมรอบดวย 
กําแพง  มีกลอนทวารม่ันคง  คนเฝาเลาก็แนนหนาหากรักษาเปนอันดี  อนึ่ง  ในราชธานีประกอบ 
ดวยวิถีถนนคนเดินเวยีนแวะไปโดยรีและสกัดมิไดขัดขวาง  ถนนหนทรงราบร่ืน  แตพื้นกอดวย 
หินศิลาแลงเปนหนทางใหญไปส่ีแพรง  สองขางนั้นประกอบดวยตลอดตั้งรานรายเรียงไป  ดนูี ้
สนุกนักหนา  อนึ่งก็ม่ังค่ังดวยชางมาร้ีพลเกล่ือนกลนไปดวยนรชาติหนุมและสาวหญิงชายดาษ 
ไปดวยตระกูลท้ังหลายอเนกนานา  คือ  ตระกูลกษตัริยสุริยวงศา พอคาชาวนาพราหมณคหบด ี
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เศรษฐีเสวกามาตย  ขาราชาการ  บานเรือนร้ัวเวยีงเคียงกนัเปนแถว ๆ ดแูลวก็เห็นงาม  ตั้งตึก  
รามเรียงกันไปเปนช้ันเปนขนัด  และร้ัววงัของกรุงกษัตริยก็แสนสําราญ  ในพระราชฐานก็โอภาส 
ไปดวยพระมหาปราสาทราชนิเวศ  รายเรียงกันสุดท่ีจะพรรณนา  มีท้ังคลังผาคลังเงินคลัง 
ทองของตาง ๆ รอบราย  ภายนอก  มีฉางขาวฉางปลาฉางถ่ัวงาสารพัดถวนถ่ี 
        อนึ่งสาคลราชธานีสารพัดท่ีจะมี  คือผากาสิกพัสตร  อุทุมพาพัสตร  ผาโกไสยพัสตร 
เงินทองแกวแหวนอยางดีเปนท่ีไปมาแหงพาณิชท้ังหลายคาขายอยูอัตรา  และขางนอกทุงนาก ็
บริบูรณดวยพชืขาวกลาปกหวานไวดูสนกุนี่กระไร  ดุจอุดรกุรุทวีปกเ็หมือนกัน  ถามิฉะนั้นก็สนุก 
ดุจอาลกมณฑาอุทยาน  อันสถิตในสถานเทวโลก  ก็มีในกาลคร้ังนั้น 
        ในมิลินทปญหานี้มี  ๖ สถาน  คือ  แกดวยปุพพปโยคสถาน ๑  มิลินทปญหาสถาน ๑ 
เมณฑกปญหาสถาน ๑ อนุมานปญหาสถาน ๑  ลักขณปญหาสถาน ๑ อุปมากถาปญหาสถาน ๑ 
เปน ๖ สถานดวยกัน 
        แลมิลินทปญหานั้นแจกออกไปเปน ๒ คือ  วิมติเฉทปญหา ๑ ลักขณปญหา ๑ เปน ๒ 
ประการ 
        แลในเมณฑกปญหานัน้ก็มี ๒ ประการ  คือ  มหาวตัตกถา ๑ โยคีกถาปญหา ๑ 
        แลปญหา ๕ ประการ ตัง้แตมิลินทปญหาไปจนอุปมากถาปญหานีจ้ะวิสัชนาเปนเอกเทศ 
แปลตามวาระพระบาลีในมิลินทปญหานัน้  คือ  พระยามิลินทถามปญหานี้เรียกวามิลินทปญหา 
และมิลินทปญหามีลักษณะ ๒  คือ  ลักขณปญหา  ถามดวยลักขณะเหมือนถามวาผัสสะเจตสิก 
นี้มีลักขณะอยางไร  ถามอยางนี้เรียกวาลักขณปญหา  อยางนี้ก็จัดไดช่ือวามิลินทปญหา  และ 
ถามเพ่ือจะตัดเสียมิใหสงสัย  เรียกวา วิมติเฉทปญหา  ก็นบัเขาเรียกวามิลินทปญหา   
        แลเมณฑกปญหานั้นมีลักขณะ ๒ คือมหาวัตตกถา  กลาวขอวัตรปรนนิบัติ  ก็เรียกวา 
เมณฑกปญหา  และโยคีกถา  กลาวดวยพระโยคาวจรปรนนิบัติดูเยี่ยงลาเปนตน  ก ็
เรียกวาเมณฑกปญหา 
        แลอนุมานปญหานั้นเหมือนพระนาคเสนสําแดงเปนธรรมนครธรรมบรรพตปรากฏอยู 
จึงรูวาสมเด็จพระสัพพัญูไดตรัสดวยอนุมานปญญาหยั่งเห็นธรรมนครท่ีพระองคสรางไว  และ 
ปญหาดังนี้  เรียกวาอนุมานปญหา 
        แลอุปมากถาปญหาน้ัน  คือ  อุปมาแกไขไตถามกัน  เรียกวาอุปมากถาปญหา  แก 
มาดวยลักขณปญหา ๕ สถานเปนเอกเทศ  ก็สมมติวาไวเปนใจความเทานี้  
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                                           ปพุพปโยคกถา  
        แลปุพพปโยคนั้น วาดวยบุพพกุศลการแหงทานท้ัง ๒ คือ พระเจามิลินทกับพระนาค- 
เสนไดส่ังสอนอบรมมาแตปางกอน  ดวยวาระพระบาลีวา  อตีเต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  วิชติาวี 
นาม  อโหสิ  เม่ือในอดีตภพลวงลับไป  ในศาสนาสมเด็จพระกัสสปทศพลญาณเจานัน้  วายัง 
มีบรมกษัตริยพระองคหนึ่ง  ทรงพระนามชื่อวาวิชิตาวีบรมกษัตราธิราช  พระบาทครองราชสม 
บัติเปนใหญในสาคลราชธานี  สงเคราะหแกอาณาประชากรชาวพระนคร  ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ 
ทรงพระราชศรัทธา  สรางพระอารามสรางวิหารลงแทบใกลฝงคงคาแลว  ก็อาราธนานิมนตพระ 
มหาเถระอันรูพระไตรปฎกมาใหอยูท่ีวิหาร  แลวพระราชทานจตุปจจยัท้ัง ๔  มีพระราชาศรัทธา 
ปรนนิบัติตราบเทาส้ินพระชนม  ก็ไดข้ึนไปบังเกิดในช้ันดาวดึงสาไดเปนสมเด็จอมรินทรปนพิภพ 
เจาฟาสุราลัย  แวดลอมแหหอมไปดวยแสนสุรางคนางฟา  เปนมโหฬาริกภาพ  ดวยอานิสงสท่ี 
พระองคสรางวิหารและไดถวายจตุปจจยัท้ัง ๔ และอารามท่ีพระเจาวิชิตาวีสรางไว  ถึงพระองค 
ส้ินพระชนมไปแลวกด็ี  ก็มีพระภกิษุอาศัยอยูเปนอันมากเหมือนแตกอน 
        คร้ังนั้นยงัมีพระภกิษุองคหนึ่งทรงศีลสังวร  เวลารุงเชาจับสัมมัชชนีคันยาวไดก็คมนาการ 
ไปสูสถานลานพระเจดีย  ทําอัญชลีกรนมัสการแลว  ก็ระลึกถึงพระพทุธคุณพลางกวาดลานพระ 
เจดียพลาง  ดวยจิตศรัทธาเล่ือมใส  จึงกวาดหยากเยื่อนั้นมาม่ัวสุมไวเปนกอง ๆ แลวก็รองเรียก 
สามเณรนอยศิษยใชสอยของอาตมา  ใหขนเอาหยากเยื่อไปท้ิงเสียจากกลายพระเจดียนอกบริเวณ 
สวนวาสามเณรนั้นพานจะอยูขางเกยีจคราน  พระอาจารยเรียกถึง ๓ คร้ังก็นิ่งเฉยอยู  ทําไมไดยนิ 
พระภกิษุชีตนจึงตีดวยคันกราดแลวดาวา  ทุพฺพโจ  ดูกรสามเณรใจกระดางวายากสอนยาก 
        สวนวาสามเณรนั้นก็รองไหวิ่งไปดวยเร็วพลัน  ขนเอาหยากเยื่อนัน้ไปเทเสียดวยกลัว 
อาจารย  แลวก็ตั้งปณิธานความปรารถนาวาขาพเจาไดขนหยากเยื่อมาใหพนลานพระเจดยี  ขอ 
ผลบุญนี้แมนขาพเจาจะไปเกิดในภพใด ๆ ก็ดี  ขอใหขาพเจานี้มีมเหศักดาเดช อันแกลวกลา 
มชฺฌนตฺิสุริโย  วิย  มีครุวนาดุจแสงพระสุริโยทัยเม่ือเพลาตะวันเท่ียง  ทุก ๆ ชาติไปกวาจะ 
สําเร็จแกพระนิพพาน  ตั้งปณิธานความปรารถนาฉะนี้แลวก็ลงไปสรงนํ้าชําระกาย  ดําผุดดําวาย 
คอยสบายใจ  แลเห็นลูกระลอกในทองชลาลัยนี้มากมายนักหนา  ก็ยนิดปีรีดาจะใครมีปญญา 
เฉลียวฉลาดไมรูสุดรูส้ิน  ดุจชลาสินธุธาราระลอกนั้น  สามเณรก็อภวินัทข้ึนเหนือเกศ  ตั้งปณิธาน 
ปรารถนาอีกวา  เดชะท่ีขาพเจากระทําตามคําพระชีตน  ทานจะสงเคราะหอาตมาใหไดกองกุศล 
จึงบังคับอาตมา  เดชะผลานสิงสนี้ขาพเจายังไมไดพระนิพพานตราบใด  ยตฺถ  กตฺถจิ  อุปฺปช-ฺ 
ชามิ  ขาพเจาจะเกิดไปในชาติใด ๆ ขอใหขาพเจานี้มีปญญาดุจหนึ่งวากระแสดลูกคล่ืนลูกระลอก    



มิลินทปญหา - หนาท่ี 8 
ในกระแสชลาโลก  อขยปฏภิาโณ  ขออยาใหปญญารูส้ินรูสุดเลย  ตราบเทาขาพเจาไดสําเร็จ 
แกพระนิพพานเถิด  
        โสป  ภิกฺขุ  ฝายวาพระภิกษุท่ีเปนอาจารยเอากราดมาพาดไวยังท่ี  แลวก็คมนาการ 
ไปสูตีนทาเพือ่จะสรงซ่ึงอุทกัง  ไดฟงสามเณรต้ังปณิธานความปรารถนาดังนั้น  จึงมาดําริวา 
ความปรารถนาของสามเณรน้ีจะสําเร็จดังใจคิด  อธิกิจฺจ  เหตุอาศัยอานภุาพพระพุทธคุณ 
ควรที่อาตมาจะปรารถนาบาง ดําริแลวกย็ิ้มแยมดวยวิตกวาสามเณรนี้ไดปรารถนา  ท้ังนี้ก็อาศัย 
แกอาตมาใช  พระภกิษุนัน้จงึยอกรนมัสการไหวพระพุทะคุณแลว  จึงต้ังปณิธานความปรารถนา 
วาขาพเจายังมิไดสําเร็จแกพระนิพพานตราบใด  จะไปเกิดในภพอันใด ๆ ก็ดี  สามเณรน้ีขอใหมี 
ปญญาเหมือนอุทกธาราระลอกในทองนที  ขาพเจานี้จะขอใหมีปญญาหาท่ีสุดมิได  แมสามเณร 
นี้ไปปะกนขาพเจาในภพใด ๆ  จะไตถามซ่ึงอรรถปญหา  ถึงวาจะมีอรรถอันลึกซ้ึงคัมภีรภาพ 
ยากท่ีจะแกไขประการใดก็ด ี ขอใหขาพเจาแกซ่ึงปญหาของสามเณรน้ีใหจงได  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด วุฑฺฒิมนฺโต  ปุริโส  วยิ  ประดุจบุรุษอันมีปญญาอันเจริญสางดวยดายอันยุงใหรูวาขางปลาย 
สางดายยุงออกได  อยาใหรูจนในทางท่ีจะแกปญหานี้เปนอันขาด  ดวยอานิสงสท่ีขาพเจากวาด 
และใชสามเณรนี้ ใหเอาหยากเยื่อมาท้ิงเทเสียใหพนลานพระเจดียในกาลคร้ังนี้ 
        เต  อุโภป แมนอันวาพระภกิษุกับสามเณรท้ังสองนั้น สสรนฺตา  ทองเท่ียวตายเกิดอยู 
ในมนุษยและสวรรคประมาณส้ินพุทธันดรหนึ่ง  ลวงมาก็พอถึงพระพทุธุบาทศาสนาสมเด็จ 
พระบรมนายกโลกนาถเจาของเรา  เม่ือจะเขาสูพระนิพพานลวงลับไป  จึงตรัสพยากรณนิเทศ 
ทํานายไววา  เม่ือศาสนาตถาคตลวงไปได ๕๐  ป จะมีพระภกิษุองคหนึง่มีนามช่ือวาพระนาคเสน 
จะมาแกปญหาของพระยามิลินท  จะแกไขซ่ึงธรรมวินัยพระไตรปฎกท่ีตถาคตตรัสเทศนาไว  โดย 
สุขุมคัมภีรภาพลึกลํ้าฟนเฝออยูนั้น  ใหกระจางแจงแจมใจรุงเรืองต้ังม่ันไปใหถวน ๕,๐๐๐ พระ 
วรรษาและเน้ือความนี้กว็ิสัชนามาแลว 
        คร้ันศาสนาสมเด็จพระบรมครูเจาลวงมาตามพุทธทํานาย  ฝายเจาสามเณรน้ัน  กไ็ดมา 
เปนบรมกษัตริยทรงพระนามบัญญัติ  ช่ือวา  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลราชธานี 
ปณฺฑิโต  วยิตโฺต  มีปญญาเฉลียดฉลาด  เมธาวี  เปนนักปราชญ  ปฏิพโล  องอาจท่ีจะ 
พิจารณาเหตุการณ อันเปนอดีตอนาคตปจจุบัน  รูสารพัดในพิธีท่ีจะประกอบการท้ังปวงและรู 
ซ่ึงศิลปศาสตร ๑๘ ประการ  และรูท้ังพระพุทธวจนะดวยเปน ๑๙ ประการ 
        แลศิลปศาสตร ๑๘ ประการน้ัน  เสยยฺถีท  คือส่ิงไรบาง  ออ  ศิลปศาสตรท่ีเปนของ 
สําหรับโลก ๑๘ ประการน้ัน สูติ  คือรูจักภาษาเสียงสัตวมีนกรองเปนตนวารายดี ประการ ๑ 
สมฺมติ  รูจักกําเนิดเขาและไมเปนตนวาช่ือนัน้ ๆ ประการ ๑ สงฺขยฺา  รูคัมภีรเลขประการ ๑  โยโค  
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รูการท่ีจะเปนชางประการ ๑ นีติ  รูท่ีจะเปนครูส่ังสอนทาวพระยาท้ังปวงประการ  ๑  วิเสสิกา 
รูคัมภีรจะเล้ียงฝูงชนใหเปนสิริมงคลประการ ๑  คณิกา  รูนับนักขัตกฤษ  รูตําราดาวประการ ๑  
คนฺธพฺพา  รูเพลงขับประการ ๑ ติกิจฺฉา  รูคัมภรีแพทยประการ ๑ ธนพฺุเพธา  รูศิลปศาสตร 
ยิงธนูประการ ๑ ปุราณา*  รูจกัวาท่ีนีเ้ปนท่ีบานเกาเมืองเกาประการ ๑ อิติหาสา  รู 
จักวาทิศน้ันกนิขาวเปนมงคลประการ ๑ โชติสา  รูจักคัมภีรพยากรณ  รูทายวาคนปเดอืนวันคืน 
อยางนั้นจะดีแลวรายประาร ๑ มายา  รูวาเปนแกวนี่มิใชแกวประการ ๑ เหตุ  คือรูจักเหตุรูจัก 
ผลจะบังเกิดประการ ๑ วนตฺา  รูจักท่ีจะเล้ียงโคกระบือ  รูการท่ีจะหวานพืชลงในนาไรใหเกดิ 
ผลประการ ๑ ยุทฺธสา  รูคัมภรีพิชัยสงครามประการ ๑ ปาสณฺฑา  รูคัมภรีโลกโวหารประการ ๑ 
ฉนฺทสา  รูจักคัมภีรผูกบทกลอนพกาพยโคลงประการ ๑ สิริเปนศิลปศาสตร  ๑๘ ประการดังนี ้
วาทีทรุาสทฺโท  อนึ่งเลาสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีถอยคําสนทนาไพเราะดีนักหนา 
 ืลือชาปรากฏไปในชนบทประเทศทุกถ่ินฐาน  ทุปฺปสโห  หาผูจะตานทานมิได  อคฺคมกฺขายต ิ
ปรากฏวาเปนใหญกวา  เดยีรถียนิครนถชนท้ังปวงบรรดาอยูในชมพูทวีป  หาผูจะเสมอในทางท่ี 
จะแกจะถามปญหามิไดมี 
        อนึ่ง  พระองคประกอบไปดวยองค ๓ ประการ  คือ ประกอบไปดวยปรีชาญาณประการ ๑ 
ประกอบดวยกําลังร้ีพลพหลโยธานั้นประการ ๑ ประกอบดวยโภไคศวริยสมบัติเปนอันมากท่ีจะ 
คณนานับมิไดประการ ๑  เอกสฺมึ  กาเล  อยูมาในกาลวันหนึ่ง  พระองคมีจตุรงคเสนาพยุหะ 
แวดลอมแหหอมซายขวา  นครมฺหา  นิกฺขมิตฺวา  เสด็จพระราชลิลาออกภายนอกพระนคร  เพื่อจะ 
ประพาสภายนอกราชธานีใหเปนท่ีสบายพระราชหฤทัย  จึงใหหยุดพลนิกรจตุรงคเสนาลงไว 
เสด็จประทับอยูในท่ีแหงหนึง่อันเปนท่ีสบายทอดพระเนตรดูทองฟาเวหาฤกษบน  เห็นพระสุริยน 
ผองแผวเปนฤกษดีอยูแลว  จงึมีพระราชโองการตรัสประภาษ  เรียกมหาอํามาตยเขามาท่ีหนาฉาน   
มีพระราชโองการตรัสวา  ดรูานะอํามาตย  เราจะดวนยาตราเขาไปในราชธานีทําไมเลา เราจะ 
สําราญเลนใหเย็นสบาย  ทานท้ังหลายจงพินิจพิศดู  ใครจะหยั่งรูเหน็บางวา  สมณพราหมณา- 
จารย  พระอรหันตาขีณาสพผูใดท่ีจะรูธรรมปรีชาญาณ  อันสามารถอาจจะตัดเสียซ่ึงขอกังขา 
ของเราไดในกาลบัดนี้ 
        เอว  วุตฺเต  เม่ือมีพระโองการถามดังนี้  ปฺจสตา  โยนกา  ขาราชการชาวโยนกท้ัง 
หารอยจึงทูลวา  อตฺถิ  มหาราช  ขาแดพระองคผูประเสริฐ  มีอยูแตครูท้ัง ๖ คือ ปูรณกสัสป 
คน ๑  มักขลิโคสาลคน ๑ นิคัณฐนาฏบุตรคน ๑ สัญชัยเวลัฏฐบุตรคน ๑ อชิตเกสกัมพลคน ๑ 
ปกุทธกัจจายนคน  ๑ เปน ๖ คนดวยกนั  ครูท้ัง ๖ นั้นไมช่ัว  ลวนแตตัวดนีกัหนา   เปนครูบา- 
 
   *  เกินเขามา  ควรรวมอยูในอิติหาสาซ่ึงหมายถึงประวตัิศาสตรและโบราณคด ี
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อาจารย  ประกอบดวยปรีชาญาณ  พรอมดวยบรวิารยศปรากฏเปนท่ีสักการบูชาแหงมหาชน คน 
ท้ังหลายยอมนับถือระบือลือชา  ขาพระพทุธเจาท้ังปวงเห็นวาจะแกไขขอกังขาของพระองคได 
ขอเชิญเสด็จไปยังสํานักครูโนนเถิด  
        สมเด็จพระเจามิลินทไดทรฟงขาราชการกราบทูลดังนั้นกนทรงราชรถมีขาราชการหารอย 
และร้ีพลแวดลอมเสด็จมายงัสํานักครูปูรณกัสสป  ปรารภท่ีจะถามปญหา ถอยทีถอยสนทนา 
เปนสุนทรกถา  ควรที่จะช่ืนชมโสมนัสแลว  พระเจามิลินทจึงถามซ่ึงปญหาวา  ภนฺเต  กสฺสป  ขา 
แตพระผูเปนเจากัสสป  ส่ิงไรท่ีเล้ียงไวซ่ึงสัตวโลก 
        ปูรณกัสสปจึงแกวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  พระองคผูประ- 
เสริฐ  ปวี  โลก  ปาเลติ  แผนปถพีนี้แหละเล้ียงไวซ่ึงสัตวโลก 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสซักวา  ขาแตพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาสิวา 
มหาปถพีเล้ียงสัตวโลก  ทรงไวรับไวซ่ึงสัตวโลก แลวก็เหตุไฉนจึงใหสัตวโลกไปตกนรกอเวจ ี
มหาปถพีจึงไมรับไวไมทรงไว  นี้เปนเหตไุฉน. 
        ตุณฺหีภูโต  ว  สวนวาทานครูปูรณกัสสปก็จนใจไมรูท่ีจะแกไข  กน็ั่งนิ่งอยูในสถานท่ีนั้น 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทก็เสด็จไปยงัสํานักมักขลิโคสาล  จึงมีพระราชโองการถามวา 
ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา มนุษยบุรุษสตรีหญิงชายโลกนี้ จะกระทํากศุลและอกุศล  จะมี 
ผลจะมีประโยชนหรือหามิได 
        ครูมักขลิโคสาลถวายพระพรวา  ขาแตบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ผลบุญผลกรรม 
ไมมี  ทานที่เปนกษัตริยขัตติยมหาศาลทั้งปวง  คร้ันถึงแกทิวงคตลวงไปแลว  จะเกดิมาในโลกเลา 
เคยเปนกษัตริยก็ไดเปนกษัตริยอยูอยางนั้น  ท่ีเปนพราหมณก็ดี เปนเศรษฐีคหบดี  พอคาชาวนา 
พอครัว  คนอนาถา คนจัณฑาลก็ดี  ตายจากโลกน้ีจะเกดิมาอีกเลา  เคยเปนอยางไรก็เกิดเปนอยางนั้น 
เหตุฉะนี้  จึงวาผลบุญผลกรรมท่ีกระทําช่ัว  กระทําดีนัน้  ไมมีส้ินทั้งนั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึมีพระราชโองการตรัสโตวา  พระผูเปนเจาสิวาผลกรรมไมมี 
ใครเคยเปนเศรษฐีคหบดแีละเพศตาง ๆ นัน้  คร้ันตายไปเกิดมาใหมเลา  ผูนั้นก็เปนตามเพศ 
เกาของตน  ถากระนั้นก็คนโทษท่ีตองตัดตนีสินมือนั้น  ไปชาติหนากจ็ะเกิดเปนคนโทษตองตัด 
ตีนสินมืออีกหรือ 
        เอว  มหาราช  ครูมักขลิโคสาลก็ถวายพระพรวา  กระนั้นแหละซิพระราชสมภาร  คน 
โทษท่ีตัดตีนสินมือนี้ไปชาติหนาก็เกิดสําหรับท่ีเขาจะฆาตี  ตองตัดตีนสินมือไปทุกชาติ ๆ  จะไดรู 
ส้ินหามิได 
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        พระเจามิลินทปนกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสวา  น สทฺทหามิ  โยมจะไดเช่ือหามิได  
        ครูมักขลิโคสาลก็จนใจไมรูท่ีจะอุปมาอุปไมยใหเหน็ไดดวยปญญาเปนมิจฉาทิฐิลัทธิเดียรถีย 
        อถ  โข  มิลินฺทรฺโ  เอตทโหสิ  ลกฺขณฺา  วต  โภ  โทสินา  รตฺติ  กินนฺุ  อุชสุมณ  วา 
พฺราหฺมณ  วา  สงฺฆ  วา คณ  วา  คณาจริย  อรหนฺต  สมฺสมาสมฺพุทฺธ  ปฏิชานมาโน  อุปสงฺกเมยฺยามิ 
โยมยา  สทฺยึ  สมุลฺลปตุ  กงฺขา  ปฏวิิโนเทตุนฺติ.  เอต  ปริวิตกฺก  ความวิตกท่ีจะถามปญหานั้นก ็
บังเกิดในพระราชสันดาน  พระเจากรุงมิลินทภูมิบาลเมื่อถามมักขลิโคสาลแลว เสด็จกลับไปสู 
พระราชวงั  วนัหนึ่งนั้นทาวเธอวิตกไปในพระราชสันดานวา  วต  ดังเรามาวิตกแทจริง  ดวยเพลา 
ราตรีวันนี้หอนจะมีมลทิน  ดวงศศิธรสองทองฟาไมมีราคี  อาตมามานี้ควรที่จะเท่ียวไปถามซ่ึง 
อรรถปญหา  ครูบาอาจารยทานเจาคณะและหมูสงฆสมณะผูใด  อันรูธรรมวินัย ไดเลาเรียน 
ธรรมวินัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสัมมาสัมพุทธบพิตรเจาประทานไว  ใครหนออาจจะ 
ตานตอพูดจาปรากศรัยกับดวยอาตมา  ใครผูใดหนอจะตัดเสียซ่ึงขอกงัขา  อันมีในสันดานของ 
อาตมาได  อุปสงฺกเมยฺยามิ  อาตมาก็จะเขาไปใกลไตถามซ่ึงอรรถปญหาแกบุคคลผูนั้น  คร้ัน 
ทรงพระวิตกดาํริฉะนี้แลว  จงึมีพระราชโองการตรัสแกหมูเสวกามาตยโยนกขาหลวง  อันหมอบ 
เฝาเดียรดาษอยูเบ้ืองซายเบ้ืองขวาเหมือนดงัทรงพระดําริฉะนี ้
        สวนวาเสวกามาตยราชโยนกท้ังปวง  จึงกราบทูลสนองพระราชโองการวา  มหาราช 
ขาแตสมเด็จพระบรมบพิตรผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  จะไดทราบเกลาทราบกระหมอมหามิได 
กราบทูลแลวกพ็ากันก็นิ่งอยู  จะไดมีผูใดทูลอีกหามิได 
        สาคลนคร  ทฺวาทสวสฺสานิ  สฺุ  จําเดิมแตสมัยนัน้มา  กรุงสาคลนครไมมี 
สมณพราหมณาจารย  วางเปลามาถึง ๑๒ ป ดวยเหตวุาพระเจามิลินทปนกษัตราธิบดี  รู 
วาสมณพราหมณาจารยผูใดมีปญญาก็ไปสูมาหาถามอรรถปญหาสมณพราหมณ สมพราหมณ 
ท่ีมีปญญานอยมิอาจจะแกได ก็แตกกันไปจากสาคลนคร สาคลนครไมมีสมณะ วางเปลาทีเดียว 
ท่ีไปสูบานอ่ืนเมืองอ่ืนก็ดี  ท่ีไปสูปาหิมพานตนั้นก็มี  เยภุยฺเยน  โดยมากครามครัน  ดังจะรู 
มาวาคร้ังนั้นพระอรหันตท่ีอยูในปาหิมพานตนั้นอาศัยอยูท่ีภูเขา  ณ  ถํ้ารักขิตเลณะนัน้โสด  ประ 
มาณถึง ๑๐๐ โกฏิโดยคณนา 
        เอโก  เถโร  ยังมีพระมหาเถระองคหนึง่ช่ือวาพระอัสสคุตเปนอรหันตผูเฒา  พระผูเปน 
เจารูเหตุท่ีพระเจามิลินทกระทํานี้ดวยทิพโสตทรงทราบส้ินสุด  เห็นวาพระศาสนาจะเส่ือมทรุด 
เศราหมอง  พระอัสสคุตเถระพระผูเปนเจา  จึงอปโลกนบอกกลาวชาวพระอรหันต  ใหประชุม 
พรอมกันท่ีเขารักขิตเลณะ  พระอัสสคุตเถระจึงมีวาจาประกาศพระอรหนัตท้ัง ๑๐๐ โกฏิ  วา 
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พระอรหันตผูใดโสดอาจสามารถจะแกปญหาของพระยามิลินทได  และจะใหพระยามิลินทเล่ือม  
ใสดวยสติปญญา  กูพระศาสนาข้ึนไว  จะมีพระอรหันตองคใดรับอาสาไดบาง  พระอัสสคุตวาถึง 
สองสามคร้ังดังนั้น  พระอรหันตท้ังหลายก็นิ่งไป  ไมมีพระอรหันตผูใดท่ีจะรับวาจา อถโข  อายสฺมา 
อสฺสคุตฺโต  พระอัสสคุตจึงวา  อยากระนั้นเลย  ทานท้ังปวงเอย  ยังมีเทวบุตรผูหนึ่งเสวยซ่ึง 
ทิพยสมบัติอยูในเกตุมดีพิมาน  ดานขางปจฉิมทิศตะวันตกตรงกันกับเวชยันตวิมานเมือง 
ดาวดึงสา  และช่ือของเทวบุตรนั้นช่ือวามหาเสนเทวบุตร  และมหาเสนเทพบุตรองคนี้มีสติปญญา 
อาจสามารถที่จะแกปญหาของพระยามิลินทได  ทานท้ังปวงอยาอยูชา  เราจงชวนกันข้ึนไป 
อาราธนามหาเสนเทวบุตร  ใหจุติลงมาเกิดในมนุษยโลกนี้เถิด  พระอัสสคุตเถระผูประเสริฐก็พา 
พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิออกจากยอดสิงขรยคัุนธรบรรพต  ปรากฏในพิภพแหงสมเดจ็อมรินทรา- 
ธิราช  อันเปนใหญในดาวดึงสาสวรรคนั้น 
        สกฺโก  เทวานมินฺโท  สวนวาสมเดจ็อมรินทรอันเปนปนฝูงอมรคณา  อทฺทส โข 
ทอดพระเนตรเห็นพระอรหนัตอันมาแตไกล  พระอัสสคุตผูมีอายุกวาพระอรหันตอยูในท่ีใด 
สมเด็จพระอมรินทรปนสุราลัยก็เขาไปสูสถานท่ีนั้น  อภวิันทนอบนบเคารพดวยจิตศรัทธา  จงึมี 
เทวบัญชาสนทนาปราศรัยไปกับพระอัสสคุตสังฆเถระผูเฒาวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาพระผู 
เปนเจาพาพระภิกษุสงฆมานีม้ากถึง ๑๐๐  โกฏิ  เพื่อประโยชนจะปรารภนาวัตถุส่ิงไร  จึงมานี ่
มากมายนกัหนา 
        พระอัสสคุตตอบเทวบัญชาวา  มหาราช  ดกูรมหาบพิตร  อาตมภาพมาดวยกจิธุระใน 
พระพุทธศาสนา  ยังมีบรมกษัตราธิราชองคหนึ่งทรงพระนามช่ือวาพระเจามิลินท  เปนปนทวีป 
เกาะชมพูรูเจนจบศิลปศาสตรฉลาดท่ีจะสนทนาพาทีมีพระเกียรติระบอืลือชาหาผูใดท่ีจะตอตาน 
มิได  ออกไปไถถามปญหาแกพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา  ดวยติตถิยวาทวาจาเดียรถีย 
บัดนี้เบียดเบียนภิกษุสงฆมิใหสบาย  ขอถวายพระพร 
        อถโข  สกฺโก  เทวานมินฺโท   อันดับนัน้สมเด็จอมรินทราธิราชจึงถามพระอัสสคุตวา 
พระยามิลินทท่ีจุติไปแตเทวโลกนี้หรือพระผูเปนเจา 
        พระอัสสคุตก็ถวายพระพรวา  เอว  มหาราช  ดกูรมหาบพิตร  คือพระยามิลินทองค 
นี้แหละ 
        สมเด็จอมรินทรจึงมีเทวบัญชาวา ภนเฺต  ขาแตพระผูเปนเจา  โยมนี้ก็เหน็แตมหาเสน 
เทวบุตรอันอยูในวิมานเกตุมดีนั้น  ปฏิพโล  อาจจะส่ังสนทนาแกกังขาของพระยามิลินทได 
โยมจะไปชวยวาวิงวอนอาราธนามหาเสนเทวบุตร  ใหจตุิจากวิมานไปเกิดในมนุษยโลกนี้ใหจงได 
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ตรัสเทานั้นแลวสมเด็จทาวโกสียเทวราช กท็รงเทวลีลาศโดยประเทศอากาศนําหนาสงฆตรง 
เขาสูประตูเกตุมดีวิมาน  คมนาการเขาไปถึงสํานักมหาเสนเทวบุตรผูปรีชา  อาลิงฺคิตฺวา  สมเด็จ 
อมรินทรเจาฟาก็สวมกอดมหาเสนเทวบุตรเขาแลว  จึงมีเทวบัญชาตรัสวา มาริส  ดกูรทานผู 
นิรทุกขพอเอย  บัดนี้พระภิกษุสงฆข้ึนมาแตทวีปชมพูมนษุยโลก เพื่อจะออนวอนใหเจาจุติไป 
บังเกิดในทวีปชมพู  เจาจงเอ็นดูจุติลงไปในกาลนี้  
        ฝายวามหาเสนเทวบุตรผูประกอบดวยปรีชา  จึงวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  เห็นจะ 
ไมได  ดวยไปบังเกิดในมนุษยนี้ตองประกอบกรรมการงานท่ีจะเล้ียงชีวิต  ตองกระทําการอันเปน 
ทุจริตวุนวาย  ขาพระพุทธเจานี้เหนื่อยหนายนักหนา  มีความปรารถนาเพ่ือจะข้ึนไปเกดิในหอง 
เทวโลกช้ันบน คือช้ันอกนษิฐอันเปนสุขเกษมศานต  แลวขาพระพุทธเจาจะเจานิพพานเสียท่ีช้ัน 
อกนิษฐนั้น 
        พระอัสสคุตไดฟงจึงมีเถรวาจาออนวอนวา  มาริส  ดูกรทานผูนิรทุกขอันมีแตความสุข 
เปนเบ้ืองหนา  อนุโลกยมานา  เม่ืออาตามาภาพท้ังปวงนีม้าพิจารณาดูซ่ึงนักปราชญอันประกอบ 
ดวยปญญาปรีชาท่ัวท้ังมนุษยโลกกับท้ังเทวโลก  น  ปสฺสามิ  ไมเหน็ใครท่ีจะองอาจยกยอง 
พระพุทธศาสนา ย่ํายีถอยคําพระยามิลินทเสียได  ดกูรมหาเสนเทวบุตรเอย  อาตมานีเ้ห็นอยูก ็
แตทานผูเดยีวจะเชิดชูพระศาสนา  ทานจงรับคํารับวาจาใหปฏิญาณท่ีจะจุติจากวิมานลงไป 
บังเกิดในมนุษยโลกเถิด 
        มหาเสนเทวบุตรผูประเสริฐ  เมื่อพระอรหันตทานวากลาวออนวอนถึง ๒  คร้ัง ๓ คร้ังก็ 
มิอาจจะขัดได  จึงขอพรพระอรหันตวา  ขอใหขาพเจาเม่ือไปบังเกิดในมนุษยนั้นอาจสามารถท่ีจะ 
แกปญหาพระยามิลินทใหส้ินสงสัย  ทําลายเสียซ่ึงถอยคํามิใหเปนเส้ียนหนามในพระพุทธศาสนา 
มหาเสนเทวบุตรขอพรพระอรหันตไดแลว  หฏตฏุโ   มีมโนนํ้าใจนัน้ช่ืนบาน  ก็ถวายซ่ึง 
ปฏิญาณแกพระอรหันตวาจะจุติลงมาเกิดในมนุษยโลกน้ี  แลวกด็ุษณีภาพนิ่งอยู 
        ฝายพระอรหันตท้ังหลายรูวามหาเสนเทวบุตรรับปฏิญาณแลว  ก็อันตรธานจากทิพย- 
สถานวิมานฟา  ลงมาปรากฏในหิมวันตบรรพตสถิตถํ้ารักขิตเลณะ  พระอัสสคุตสังเถระผูเฒา 
จึงถามสงฆท้ังปวงวา เม่ือเราใหประชุมสงฆนั้น  พระภิกษุรูปใดไมมาบางหรือวามาส้ินดวยกัน 
        อฺตโร  ภิกฺข ุ  ยังมีพระภกิษุรูปหนึ่งมีนามมิไดปรากฏในวาระพระบาลี  จึงเผดียงบอก 
แกพระอัสสคุตวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา มีอยูองคหนึ่งคือพระโรหณะผูมีอายุไปเขา 
ปฐมฌาน  อยูหิมวันตบรรพต  กําหนดได ๗ วันแลว  จําเราจะใชทูตใหไปนิมนตมาเถิด 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สวนวาพระโรหณเถระผูประเสริฐ  รูน้ําใจพระอรหันตวาสงฆให 
 
   



มิลินทปญหา - หนาท่ี 14 
หาดวยทิพโสต  ต  ขณฺเว  นิโรธา  วุฏาย  ออกจากนิโรธสมาบัติมินานก็อันตรธานหายจาก 
หิมวันตบรรพต  มาปรากฏขึ้นในรักขิตเลณะ  นัง่อยูตรงหนาพระอรหนัต ๑๐๐ โกฏิ 
        พระอรหนัต ๑๐๐  โกฏิจึงต้ังกระทูซักพระโรหณะวา ดูกรพระโรหณะ  พระศาสนาของ 
สมเด็จพระทศพลเจาโทรมทรุดราวฉานไป  ทําไมทานจึงไมเอาใจใสตามกิจสงฆ  พระโรหณะก ็
สารภาพวาขาพเจาหาไดเอาใจใสไม  
        พระอรหนัตท้ังหลายไดฟงพระโรหณะสารภาพดังนั้นจึงมีวาจาวา  เราจะลงพรหมทัณฑ 
ใหทานกระทําทัณฑกรรมเสีย  ดวยโทษทานผิดหาไดมากระทําสังฆกรรมไม  ไมเอาหูนาตาใส 
พระศาสนา 
        พระโรหณะจึงมีวาจาวาทานท้ังปวงจะลงพรหมทัณฑแกขาพเจาเปนประการใดขาพเจา 
ก็จะกระทํามิไดขัด 
        พระอรหนัตท้ังหลายจึงแจงความวา ดกูรพระโรหณะยังมีบานพราหมณช่ือวาชังคลคาม 
สถิตแทบใกลขางเขาหิมพานต  พราหมณผูนั้นเปนนายบานช่ือโสณุตรพราหมณ โสณุตรพราหมณ 
นั้นจะมีบุตรคนหนึ่งช่ือนาคเสนกุมาร  เราจะลงพรหมทัณฑแกทาน  ทานจงไปบิณฑบาตท่ีบาน 
เรือนพราหมณทุก ๆ วนัโดยนิยมดังนี้  กวาจะได  ๗ ป  กับ ๑๐ เดือน  คิดอานเอาเจานายนาคเสน 
กุมารมาจากเรือนพราหมณ  พามาบวชเสียไดแลวกาลใด  ทานก็ผองแผวพนจากอาชญา 
โทษพรหมทัณฑในกาลเม่ือนั้น  พระโรหณะก็รับคําพระอรหันต ๑๐๐ โกฏิในกาลนั้น 
        โสป  เทวปุตฺโต  เทวโลกา  จวิตฺวา  ฝายวามหาเสนเทวบุตรก็จุตจิากพิภพเทวโลก 
ลงมาปฏิสนธิในครรภภรรยาของโสณุตรพราหมณอันเปนนายบานขังคลคามนั้น  อัศจรรย ๓ 
ประการก็บันดาลมีในเรือนพราหมณคืออาวุธศัสตรามีฝกอันงามสวมใสไวก็รุงเรืองเปนแสงสวางไป 
ประการหน่ึง  ฝนใชฤดูกาลกต็กลงมา  ประการหน่ึง  อากาศก็ฟูมฟองรองกองไปมา  ในกาล 
เม่ือมหาเสนเทวบุตรมาปฏิสนธิในมาตุคัพโภทรมารดานั้น  อัศจรรยท้ังนี้ดวยบารมีของมหาเสน 
เทวบุตรไดกระทํามา  บอกเหตุท่ีเกิดมานี้จะไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองไปถวน 
๕,๐๐๐ พระวรรษา 
        อายสฺมา  โรหณตฺเถโร  ฝายพระโรหณะผูมีอายกุ็คมนาการมาเท่ียวภิกขาจารท่ีบาน 
พราหมณจําเพาะสกุลนั้นทุก ๆ วัน ถึง ๗ ปกับ  ๑๐ เดือนโดยนิยมดังนี้  มิไดขาดเลยแตสักวัน 
จะไดซ่ึงอภิวาทกรรมและสามีจิกรรมท่ีพราหมณจะคํานับนบไหวนี้ไมมีเลย  ไดแตคําหยาบหยาม 
พราหมณแชงดาเสียดสี  กําหนดแตวนัมหาเสนเกิดในครรภ  นับแตนั้นมาไดถึง ๗ ปแลว  จะได  
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จังหันในตระกูลนั้นทัพพหีนึ่งเปนจังหันเสวย  จะไดยาคูสักกระบวยหน่ึงก็มิได  แสะโสณุตร-  
พราหมณจะไดเจรจาปราศรัยดวยมาตรวาแตสักคําหนึ่งก็หามิได สตตฺนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน 
ตอกําหนด ๗ ปส้ินไปลวงไป  จึงไดฟงถอยคําพราหมณนั้นพูดดวยวา  อติจฺฉถ  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงหลีกออกไป  นี่แหละพระผูเปนเจาโรหณะไดฟงถอยคําเทานี้ก ็
ตะพายบาตรเปลาไปจากสถานท่ีนั้น  พหิกมฺมนฺตา  วันหนึ่งโสณุตรพราหมณนัน้ไปทํางาย 
การอยูนอกบาน  คร้ันเห็นพระโรหณะเดินมากลางทางจึงถามวา  ดูรานะบรรพชิต  ทานไดส่ิง 
อันใดอันหนึ่งบางหรือวาหามิได 
        พระโรหณะจึงบอกวา  เออพราหมณ  รูปไดหนอยหนึ่ง 
        พราหมณนั้นใจเปนมิจฉา  ก็ข้ึงโกรธพิโรธนักหนา  จึงไปถามคนท่ีอยูบานวา  วนันี้ทาน 
ใสบาตรบรรพชิตหรือ  เจากบูอกขาวาเจากไูดหนอยหนึ่ง  คนท้ังหลายบอกวาขาพเจาจะไดให 
วัตถุอันใดอันหนึ่งแกบรรพชิตนั้นหามไิด  โสณุตรพราหมณไดฟงดังนัน้ก็ขัดใจดูรึบรรพชิตนี้ 
เจรจามุสา  ขาไดใหเม่ือไร  ขาขับไปเสียอีก ดูรึสมณะน้ีโยโสโปปดไดสด ๆ รอน ๆ ชางพูดได จะ 
เปนไรมี  พรุงนี้แหละเจากเูขามาจะไดตอวากัน 
        เถโรป  ทุติยมฺป  ทิวส  ฝายพระโรหณเถระ  คร้ันรุงข้ึนเปนวนัคํารบ ๒ ก็ครองจีวร 
พระกรกุมาบาตร  ลีลาศเขาสูชังคลคาม  จึงไปยืนอยูท่ีประตูเรือนพราหมณนั้น  สวนวา 
โสณุตรพราหมณคร้ันไดทัศนาการเห็นจึงมีวาจาถามวา  วานนี้ทานไมไดวัตถุส่ิงใดไปจากสํานัก 
ขาพเจา  ทําไมจึงบอกวาได  เม่ือขาพเจาไมไดใหวัตถุส่ิงไร  เออก็เหตุไฉนจึงเจจามุสา 
        พระโรหณะจึงตอบไปวา  นี่แนะพราหมณ  แตรูปอุตสาหพยายามมาบิณฑบาตท่ีประตู 
เรือนของทานนี้  ก็กําหนดกาลนานประมาณถึง ๗ ปส้ินไปแลว  จะเปนจังหันทัพพีหนึ่ง 
โดยตํ่าลงมาแตขาวยาคูกระบวยหน่ึง  รูปก็ยังไมไดเลย  โดยตํ่าลงไปคําหนึ่งของทาน 
รูปก็ยังไมได  ทานเห็นเราเขาแลวก็มึนตึบขึงไปไมดูแล แตวานนี้แลทาานมาเจรจาดวยเราวา 
อติจฺฉถ  ทานจงหลีกออกไป  รูปไดถอยคําของทานแตเทานั้น  รูปก็ดเีนื้อดีใจ  รูปจงึบอกกับทาน 
และคนอ่ืนวารูปได  คือไดซ่ึงถอยคําของทานพูดดวยรูปวานนี้  รูปจะไดเจรจามุสาหามิได 
        พฺราหฺมโณ  โสมนสฺสปปฺตฺโต  พราหมณไดฟงก็เล่ือมใสดวยมาคิดเขาใจวา  นอยไป 
หรือสมณะผูนีไ้ดแตคําปราศรัยเปนคําบันไลใหหลีกออกไป  ยังเส่ือมใสยินดีเปนนักเปนหนา 
เท่ียวบอกเขาอวดเขาวาเราได  เท่ียวเลาใหเขาฟง  กิฺจิ  โสภณ  ถาฉวยไดขาวปลาอาหารส่ิงใดท่ี 
ดี ๆ เจากูจะสรรเสริญมากกวานี้  พราหมณคิดแลวกย็ินดีนักหนา  จึงรองเรียกภรรยาใหเอา 
จังหันมาใสบาตรลงทัพพีหนึง่  แลวพราหมณยิ่งโสมนัสปรีดาในอิริยาบถแหงพระผูเปนเจา  
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สํารวมอินทรีย  ดูนี่นารักนักหนา  พราหมณจึงอาราธนาวา  โยมนี้มีศรัทธาเล่ือมใส  ตั้งแตวนันี ้
ไปนิมนตพระผูเปนเจามาฉันทุกวนั ๆ ท่ีเรือนโยมนี้เถิด  สวนพระโรหระก็รับนิมนตดวยดุษณ ี
ภาพนิ่งอยู  สวนพราหมณก็ปูอาสนะนิมนตใหนั่งเหนืออาสนะแลวก็อังคาสดวยขาทนยีะโภชนียะ 
อันประณีตบรรจงใสลงในบาตร  อาราธนาใหฉัน  
        สวนพระโรหณะนั้น  คร้ันฉันแลวพระผูเปนเจาก็เอามือจับบาตรไว  สวดพระพทุธวจนะ 
บทใดบทหนึ่ง  ใหพราหมณฟงพอควรแกอัชฌาสัยแลวก็ลุกไปจากเรือนพราหมณ  ไปสูอาราม 
ของอาตมาในกาลคร้ังนั้น 
        แตนี้จะไดวิสัชนาดวยนาคเสนกุมาแตแรกลงปฏิสนธิไปเปนใจความวา เม่ือมหาเสน 
เทวบุตรจุติจากสวรรคมาบังเกิดในครรภภรรยาพราหมณ  ฝายภรรยาพราหมณนัน้ก็เปน 
นางพราหมณี เผาพันธุพราหมณดวยกัน  สวนนางพราหมณีนั้นทรงครรภถวน ๑๐ เดอืน 
แลวก็คลอดบุตรงามบริสุทธ์ิโสภา  บิดามารดาจึงใหช่ือวานาคเสนกุมาร  คร้ันเจานาคเสนกุมาร 
คอยวัฒนาการจําเริญวัยได ๗ ป  บิดามารดาจึงวากับนาคเสนกุมารบุตรของอาตมา  ใหรํ่าเรียน 
ศิลปศาสตรนั้นมีกี่ประการ  บิดามารดาจึงวา  ดูรานะกุมาร  ไตรเพทนัน้มี ๓ ประการ และ 
วิชาท่ีอาจารยบอกนอกคัมภรีไตรเพทนั้นเรียกวาศิลปศาสตร  นี่แหละมีสําหรับสกุลพราหมณ 
รํ่าเรียนสืบ ๆ กันมา  นาคเสนกุมารใหปฏิญาณวาจะเรียนเอาใหได สวนวาโสณุตรพราหมณผู 
เปนบิดา  จึงใหเช้ือเชิญพราหมณอันเปนอาจารยมาท่ีเรือนแลว ก็ใหทรัพยประมาณพนักหาปณะ 
เปนคาจางบอกวิชาของอาจารย  หวังจะใหบอกซ่ึงไตรเพทวิชารการแกเจานาคเสนกมุาร  จึง 
แตงท่ีไวในเรือน  ตั้งซ่ึงเตียงและต่ังลาดปูไปดวยบรรจถรณเคร่ืองลาดอันดีในท่ีริมฝาเรือน  จึงมี 
วาจาวากับเขานาคเสนกุมารวาใหเช้ือเชิญพราหมณาจารยข้ึนสังวังธยายไตรเพทใหเจานาคเสนน่ังฟง 
พราหมณสังวธัยายมนตดลคาถาไปตามภาษาขางไสย  สวนเจานาคเสนฟงคร้ังเดียวกจ็ําไดจบ 
ครบทุกประการ  ดวยไวปญญาสอดปญญาจักขุเหน็ประจกัษแจงไป  ตสุี  เวเทสุ  ในไตรเพท ๓ 
มิไดวางเวนหลงใหล และไตรเพทนั้นเปนลักขณะตางกนั  ฟนเฝอโดยวิเศษมีประเภทตางกัน 
ดวยอักขรอักษรอันเปนแกนสาร  สําหรับสกุลพราหมณนับถือมา 
        อนึ่งเจานาคเสนกุมารมีปญญาสอดสองไปในคัมภรีปทกะ ๑ คัมภีรพยากรณ ๑ คัมภีร 
โลกายตะ ๑ คัมภีรมหาสุบินลักขณะ ๑ อนวฺโย  เมาะ  อปริหีโน  ปญญาจักขุเหน็ 
ปรุโปรงตลอดไปไมเส่ือมทรุด  เห็นไปในศิลปศาสตรท้ังส้ิน  และคัมภรีท้ัง ๔  ท่ีวามานี้  มีคัมภีร 
 ิอิติหาสะเปนคัมภีรคํารบ ๕ คัมภีรปทกะนัน้เปนบทท่ีจะสวดพิธีเปนตน  ช่ือวาปทกะ  และ คัม 
ภีรไวยากรณคือคัมภีรพยากรณ  ดูฤกษและทํานายฤกษปเดือนวนัคืน  คัมภีรโลกายตะนั้น  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 17 
วาดวยโลกพระอิศวรทางมหาพรหมทานสาปไวใหเปนภเูขาและตนไม  และนํ้าในทะเลใหเค็ม  
ดวยเหตุเดิมอยางนั้น ๆ จึงไดสาปไวใหช่ือวาโลกายตะ  และคัมภีรมหาสุบินลักขณะวาดวยทํา 
นายฝน  และคัมภีรอิติหาสปญจมะนั้น วาดวยจะลางหนาและจะอาบน้ํา และบริโภคอาหารและ 
จะถายอุจจาระปสสาวะนั้นกด็ี  โดยสังขารเปนอาทิฉะนี้  คือใหนั่งทิศนัน้ ๆ ดีเรียกวา  อิติหาสะ 
ตกวาไตรเพทก็ดี  ศิลปศาสตรก็ดี  ท่ีพราหมณาจารยอานสังวัธยายใหฟงนั้น  เจานาคเสนกุมาร 
ฟงคร้ังเดียวจําไดเหน็ตลอดไปดวยปญญาจกัขุปรุโปรงเปนอันดี  ราวกะวาเลาทองไวได ๑๐๐ ที 
๑,๐๐๐ ที  จําไดส้ินครบจบเจน  เจานาคเสนกุมารจึงมีวาจาถามวา  ขาแตบิดา  สิกขาสําหรับ 
สกุลพราหมณส้ินสุดเทานี้หรือ  หรือวายังมีอ่ืนอีกประการใดเลา  พราหมณผูเปนบิดาจึงวา ดกูร 
เจาสิกขา  สําหรับพราหมณมาแตกอนเกานั้นก็จบเทานี ้
        อถ โข  นาคเสโน  นาม  ทารโก  อันดับนั้นนาคเสนทารกรํ่าเรียนศึกษาแตสํานัก 
พราหมณาจารย  แลวก็ใหทรัพยคาจางบอกวิชาแลว  ก็รับเอาซ่ึงกําใบลานอาจารยให  เปนกําใบ 
ลานหนังสือพราหมณ  สําหรับท่ีจะไดดูและอานการไตรเพทและศิลปศาสตรทุกส่ิงอัน  เจานาค- 
เสนไดกําใบลานหนังสือพราหมณนัน้แลวก็ลีลาศลงจากปราสาทแลวกเ็ดินมานั่งอยูท่ีประตูศาลา 
คือประตูโรงท่ีในร้ัวบานของอาตมา  ปุพพวาสนาหนหลังมาตักเตือนน้าํใจใหรอนรน  รําพึงอยูท่ี 
ประตูศาลาอันเปนท่ีรโหฐานที่สงัดไมอ้ืออึง  เวียนไปนั่งรําพึงอยูท่ีนั่นถึง ๗ วัน เฝาพินิจพจิารณา 
ดูไตรเพทศิลปศาสตรนั้นแตตนจนปลาย  กเ็บ่ือหนายไมเห็นที่จะเปนแกนสาร  ก็วิปปฏิสารีเดือด 
รอนรําคาญใจมิไดเหน็เปนผลเปนประโยชน  จึงวากับปากของตนเองวา โภ ดูกรชาวเรา  ศิลป- 
ศาสตรไตรเพทท่ีเรารํ่าเรียนมา ปลาสานิ  เหมือนลอมฟาง  ตุจฺฉานิ  เหน็เปลาไมเปนแกน 
เปนสาร  เม่ือเจานาคเสนกุมารรําพึงอยูในท่ีรโหฐานดังนี้ 
        อายสฺมา  โรหโณ  พระโรหณเถระผูมีอายุนั่งอยู ณ วัตตนิยเสนาสนะ  รูวาระน้ําจติของ 
เจานาคเสนกุมารจะยนิดีมาในพระบวรพุทธศาสนา  ปตตฺจีวรมาทาย  พระผูเปนเจาลุก 
จากอาสนะมุงสบงทรงจีวรกรจับบาตร  ก็อันตรธรหายจากวัตตนิยเสนาสนะดวยกําลังฌาน 
ปาตุรโหสิ  เสด็จมาปรากฏท่ีชังคลคามอันเปนบานของพราหมณนัน้ 
        ฝายเจานาคเสนกุมารสถิตอยูท่ีประตูศาลา  ไดทัศนาการเห็นพระโรหณเถรเจากมี็จิต 
หรรษา  จะใครถามหาธรรมท่ีเปนแกนสาร จึงคมนาการมาสูสํานักมีวาจาถามวา มุณฑฺ มาริส 
ขาแตทานผูมีศีรษะโลนปราศจากทุกขภัย  เปนไฉนทานจึงนุงผากาสาวะอันยอมดวยน้ําฝาด  พระ 
โรหณะจึงบอกวา  อาตมากระทําฉะน้ีเรียกวาเปนบรรพชิต เจานาคเสนจึงถามวา บรรพชิต ๆน้ี 
แปลวาอยางไร   พระโรหณะจึงแกไขวา เรียกวาบรรพชิตนี้โสดเหตุปราศจากบาป เจานาคเสน 
กุมารจึงถามพระโรหณะวาทานรูศิลปศาสตรอยูหรือ  พระโรหณะจึงบอกวาอาตมารูอยู ศิลป-  
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ศาสตรของเรานี้อุดมลํ้าเลิศกวาศิลปศาสตรอ่ืน ๆ อันมีในโลก  เจาจะเรียนหรือ เจานาคเสนจึงวา 
ขาพเจาจะเรียนแล แตทวา  จะถามปญหาทานกอน ทานจะแกไดหรือ  พระโรหณะจงึมีวาจาวา 
ทานจะถามปญหาก็ถามเถิด  อาตมาอาจจะแกไมเปนเหมือนคนท้ังหลาย  ทานไดอุบายเหน็วาคุณ 
และโทษประการใด  จึงโกนเกศาและหนวดเสีย  
        พระโรหณะจึงวิสัชนาแกไขวา  ดูกรทารก  อาตมาละเสียซ่ึงปลิโพธกังวล ๑๖ ประการ 
อาภรณปลิโพธ  คือปลิโพธกังวลดวยอาภรณผานุงหมประการ ๑ อลงกฺารปลิโพธ  คือ 
ปลิโพธกังวลดวยเคร่ืองประดับประการ ๑ กมฺมารปลิโพธ  คือปลิโพธกังวลดวยไปสูมา 
หาชางทองทําของแตงตัวประการ ๑ มชฺชนปลิโพธ  คือปลิโพธกังวลดวยขัดสีประการ ๑ นิกฺ- 
ขิปปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวยตองเก็บส่ิงของท้ังปวงไวประการ ๑ โธวนปลิโพธ คือ  กังวล 
ดวยลางซักประการ ๑ มาลาปลิโพธ  คือกังวลดวยจะหาดอกไมมาแซมเกศาและประดบั 
ตาง ๆ ประการ ๑ คนฺธปลิโพธ คือกังวลดวยหาของหอมประการ ๑ วาสนปลิโพธ คือกังวล 
ดวยหาของอบรมนั้นประการ ๑ หรีตกปลิโพธ  คือกังวลดวยสมองประการ ๑ อามลกปลิโพธ 
คือปลิโพธกังวลดวยมะขามปอมประการ ๑ มตฺติกาปลิโพธ คือกังวลอยูดวยดนิประการ ๑ 
สมอมะขามปอมและดิน  ๓ ประการนี้เปนยาประสระผม  สูจิปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวย 
ไมกลัดผมประการ ๑  พนฺธกปลิโพธ  คือกังวลดวยมุนผมเกลาผมประการ ๑ โกจฺฉปลิโพธิ 
คือกังวลดวยหวีผมประการ  ๑  กปฺปกปลิโพธ  คือกังวลดวยหาชางกัลบกทําผมประการ  ๑ 
นฺหาปกปลิโพธ คือกังวลดวยอาบน้ําดําลงไปเหม็นสาบผมประการ ๑ ผสมเปนกังวล ๑๖ 
ประการดังนี้  ประการหน่ึงเลากิมิชาติหมูหนอนท้ังหลายมากมายกินอยูทุก ๆ รากเกศา  กินไป 
จนหงอกเสียสีคนท้ังหลายเหน็ผมของตัวไมดีก็เกดิเศราโศกสองคอนทรวงเขาเฝาแตวาเสียใจ 
กนฺทนฺติ  ก็รองไหรํ่าไรรักผมของอาตมา  นี่แหละดูกรกมุาร  เม่ือผูใดประกอบอยูในปลิโพธ ๑๖ 
ประการนี้  มิอาจที่จะเรียนวชิาการศิลปศาสตรอยางดีได 
        เจานาคเสนกุมารไดฟงัพระโรหณะแกไขก็อัศจรรยใจ  จึงถามพระโรหณะวา พระผูเปนเจา 
นุงหมแปลกเขาเปนเหตุไฉน  พระโรหณะถึงวา  ดกูรกมุาร ฟานุงผาหมของชาวบานบริโภค 
กามคุณ ผานุงผาหมนั้นกเ็ปนนิมิตของฆราสวาส  ยังภยัอันตรายตาง ๆ ใหบังเกดิ  เพราะเหตุ 
ผานุงหมนั้นไมประเสริฐเลย  ดูกรนาคเสนกุมาร  เหตุดังนี้ผานุงผาของอาตมา น ยถา อฺ- 
เส  จึงไมเหมือนคนท้ังหลาย  ภยัอันตรายจึงมิไดแผวพาน นาคเสนกมุารก็ช่ืนบานหรรษา 
ถามพระโรหณะวา มาริส  ขาแตทานผูเนยีรทุกข  สําราญซ่ึงสุขนิราศภัย  ทานอาจสามารถที่จะ 
บอกศิลปศาสตรใหแกขาพเจาไดหรือ  พระโรหณะก็รับคําเจานาคเสนวา อาตมาจะบอกใหเจานาค- 
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เสนเปนทารกยังไมมีอัชฌาสัยจึงวา  ถากระนั้นจงบอกใหขาพเจาบัดเดี๋ยวนี้เถิด พระโรหณะจึงวา  
ดูรานะกุมาร  ท่ีทานจะใหอาตมาบอกบัดเดีย๋วนีย้ังไมได  อาตมาจะไปบณิฑบาตในละแวกบาน 
ฝายเจานาคเสนกุมาร  ก็รับเอาบาตรคมนาการลีลาศไปเรือนบิดามารดาที่พระโรหณะเคยมา 
นั่งฉันอยูทุกวนั  จึงอังคาสดวยขาทนยีะโภชนียะอันประณีตบรรจง  กระทําดวยมือของอาตมาแลว 
ก็อาราธนานิมนตพระโรหณะมาฉัน  สวนพระโรณะนั้นคร้ันกระทําภตักิจฉันจังหันเสด็จแลว 
โอนีตปตตฺปณี  มีพระกรกุมบาตรอยู  เจานาคเสนทารกรับวาจะเรียนความรู พระโรหณะผูเปน 
เจาจึงกลาววาจาวา  ดกูรทารก รูปจะบอกใหแล แตทวาตอเม่ือไรทานสละเสียซ่ึงปลิโพธกังวล ๑๖ 
ประการ  อําลาบิดามารดา  บิดามารดาใหอนุญาตแลวกไ็ปอยูกับอาตมา  กระทําเพศให 
เปนบรรพชิตเหมือนอาตมา  อาตมาก็จะบอกความรูวิชาใหแกเจาในกาลนั้น 
        อถ โข  นาคเสนทารโก  อันดับนั้น  นาคเสนทารกไดสวนาการฟง วจน  ซ่ึงถอยคํา 
พระโรหณเถระผูมีอายุ จึงกระทําเปนไมกินขางปลาหนาตาโศกเศรา  เฝาวิงวอนจะใหบิดามารดา 
อนุญาตใหบรรพชา  ฝายวาบิดามารดาก็มาคิดวา กุมารลูกของเรานี้จะไปเรียนความรูวิชาเรียน 
ไดแลวก็จะกลับมา  ไมควรทีจ่ะหามไว  จึงใหอนุญาตวาอยาทุกขอยาโศกไปเลย  จง 
กินขาวปลาอาหาร จะไปเรียนความรูวิชาการก็ตามใจ  สวนนาคเสนกมุารไดฟงดังนัน้ก็ช่ืนชม 
อภิรมยหรรษาบริโภคโภชนาหารแลวก็ลาบิดามาราดไปดวยพระโรหณะ  พระโรหณะก็พา 
นาคเสนกุมารไปสูวัตตนิยเสนาสนะ  แลวก็ไปสูวิชัมพวุตัถุเสนาสนะ 
        จะแกไขดวยเสนาสนะท่ีอยูอันช่ือวาวตัตนิยะและวชัิมพุวัตถุใหแจงชัด  วัตตนิยะนั้น 
แปลวาประเทศควรแกจะอยูกระทําปรนนบัิติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  วิชัมพวุัตถุ 
เสนาสนะน้ัน  แปลวาเสนาสนะที่อยูอันปราศจากลามกมลทินสะอาดผองแผวนีแ้ล 
        พระโรหณะยับยั้งอยูท่ีนั้นคืนหนึ่งแลว  ก็พาเจาาคเสนกุมารอันครธานหาไปปรากฏ 
ท่ีถํ้ารักขิตเลณะ  ตรงหนาพระอรหันต ๑๐๐ โกฏิอันลงโทษพรหมทัณฑแกอาตมา  ดวยประการ 
ดังนี ้
        เตน โข ปน  สมเยน  โกฏิสตา  อรหนตฺา  นาคเสนทารก  ปพฺพาเชนฺติ  ปพฺพชิโต  โข 
ปนายสฺมา  นาคเสโน  อายสฺมนฺต  โรหณ  เอตทโวจ  คหิโต  มยา ตุว  เอโส ม  สิปฺปานิ สิกฺขาเปตตูิ. 
เตนโข  ปน สมเยน  ในกาลปางนั้น  พระอรหันตเจาท้ังหลาย  โกฏิสตา  มากมายกําหนดได 
๑๐๐ โกฏิ ก็ยังเจานาคเสนกุมารน้ันใหบวชเปนสามเณรท่ีถํ้าคูหาอันช่ือรักขิตเลณะ  เม่ือเจา 
นาคเสนบวชเปนสามเณรแลว จึงมีวาจาวากับพระโรหณะวา ภนิเต  ขาแตพระผูเปนเจา  บัดนี ้
 ขาพเจากระทําเพศใหเหมือนพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงบอกศิลปศาสตรใหขาพเจา 
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        สวนวาพระโรหณะจึงจนิตนาคํานึงรําพึงวา ปรฺฑิโต  เจาสามเณรนาคเสนมีปญญาฉลาด  
อาตมาจะบอกใหเรียนพระสูตรพระวินยั  พระสูตรพระวินัยต้ืนไมลึกลํ้าเหมือนพระปรมัตถธรรม 
จําอาตมาจะบอกพระอภิธรรมใหเถิด  ดําริแลวก็บอกพระอภิธัมมัตถะอันประเสริฐใหท้ัง ๗ พระ 
คัมภีร คือ  พระสังคณี ๑ พระวภิังค ๑ พระธาตุกถา ๑ พระปุคคลบัญญัติ  ๑  พระกถาวัตถุ ๑ 
พระยมก ๑ พระสมันตมหาปฏฐาน ๑ ประสมเปน ๗ ประคัมภีรดวยกนั  นาคเสนาสามเณรนั้น 
มีปญญาจักษุเห็นปรุโปรงไมกังขา สกึ  แตบอกใหวาระเดียว  ในพระสัตตัปปกรณาภิธรรมท้ัง ๗ 
คัมภีรวา สมเด็จพระชินสีหเจาตรัสเทศนาอาศัยแก ๓ บท คือ กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา ธมฺมา 
อพฺยากตา  ธมฺมา เทานี้  แตกออกไปเปนสัตตัปปกรณาภธิรรมท้ัง ๗ พระคัมภีร ประการหน่ึง 
พระอภิธัมมสังคณีตั้งเปนตนคือ  กุสลส  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ประดับประดา 
ไปดวยทุกมาติกาและติกมาติกาเทานีแ้ล  ในคัมภีรพระวิภังคนัน้ประดับดวยอัฏฐารสวิภังคมี 
ขันธวิภังคเปนตนเปนประธานมา  ในคัมภีรพระธาตุกถานัน้  มีวภิัติแจกจําแนกไปได ๑๔ บท 
เปนตนวา สงคฺโร อสงฺคโห  นี้ และในคัมภรีพระปุคคลบัญญัติ มีวิภัติจาํแนกเปนฉัพพิธบท ๖ บท 
มีขันธบัญญัติและอายตนบัญญัติเปนประธานมา  และในคัมภีรพระกถาวัตถุนั้น สุตตฺสหสฺส 
ประชุมสูตรไวพันหนึ่งมิไดนอย  เปนสักวาทีหารอย  เปนปรวาทีหารอย  จึงสิริเปนพนัหนึ่งดวยกัน 
ในคัมภีรพระยมกนัน้วภิัชนากรจําแนกแจกเปนทศพิธบทได ๑๐ บท  มีมูลยมกและขันธยมก 
เปนประธานมา  ในคัมภีรพระสมันตมหาปฏฐานนั้น  วิภชันาการจําแนกแจกไปเปนจตุวีสติปจจยั 
ได ๒๔ มี เหตปุจฺจโย  อารมฺมณปจฺจโย  เปนประธานดังนี้  สิริเปนพระสัตติปปกรณาภิธรรมท้ัง ๗ 
พระคัมภีรดวยกัน  นาคเสนสามเณรนั้นเลาหนเดยีวก็จําไดข้ึนใจ  จึงมีวาจาหามพระโรหณะผู 
เปนพระอุปชฌายไววา ติฏตุ  ไดโปรดงดขาพเจา  บอกแตเทานี้กอนเถิด  เม่ือขาพเจาทองได 
สังวัธยายไดถนัดจริงแลว อุตฺตรึ  วเทหิ  จงบอกใหมากย่ิงข้ึนไป  จะขอรออยูปรนนิบัติสอดสองให 
ชัดเจน  วาแลวนาคเสนาสามเณรก็ลาพระอาจารยปวิสนาการเขามณฑลมาลกะ  แปลวา 
ศาลาสนามธรรม  จึงจําเริญมนสิการในใจวา  นุ โข  ดังอาตมารําพึงไปแลวจริง กุหึ  จะไดอรรถ 
แปลวากระไร  ในบทวา  กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  และ อพฺายากตา  ธมฺมา  นาคเสนสามเณร 
จําเริญมนสิการพิจารณา สกึ  หนเดยีวก็คิดเห็นเปนอรรถกรรมฐานวา บท กุสลา  ธมฺมา  จะมี 
อรรถกถาอยางนี้  ดวยปญญาบารมีกระทําไวแตชาติโพน 
        พระอรหนัต ๑๐๐ โกฏิสถิต ณ ดาวแดนใด  นาคเสนสามเณรก็เขาไปในสถานที่นั้น 
คร้ันถึงจึงอภิวนัทไหว  ดูนี่งามผองใสไปท่ัวอินทรีย  อายพุอได ๗ ปเปนเณรนอยกระจอยรอย 
รูปงามประฌมกรประณามนบนอบเหนือศิโรตม  อรหนฺตาน  เอตทโวจ  จึงบอกพระอรหันต 
๑๐๐ โกฏิวา  ขาพเจาจะสําแดงพระสัตตัปปกรณาภิธรรมท่ีพระอุปชฌายบอกนีใ้หมีอรรถวิตถาร 
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ออกไป  พระอรหันตท้ังหลายก็ดใีจ  จึงนมินตใหสามเณรนาคเสนสําแดงโดยวิตถาร สามเณร  
นาคเสนก็วิสัชนาอยูประมาณ ๗ เดือนจึงจบ  ขณะนั้นเกิดอัศจรรยท่ัวพิภพ  อินทรพรหมบรม 
เทวราช  ปวี  อุนฺนาทิ  กห็วาดไหวไปท่ัวปถพี  ท่ีกองบันลือล่ัน เทวา  หสนฺติ  ฝายฝูงอมรคณา 
นิกรสุรางค  นางเทพอัปสรสาวสวรรคในช้ันฉกามาวจร  ก็รองซองสาธุการยินดดีวยปญญา 
บารมีสามเณร พฺรหฺมา  อปฺโผเฏนฺติ  ใชแตเทานั้น ทานทาวมหาพรหมเปนบรมจอมพิภพก ็
ตบพระหัตถตรัสสรรเสริญศีลปญญาคุณ  อันวาหาฝนปุบผามณฑาทิพยจันทนจณุสารภียี่สุน 
พิกุลโยทะกามหาหงส  ทรงกล่ินอันหอมนั้น  อภปิวสฺสนฺติ  บางกเ็ล่ือนลอยบางก็ปรอย ๆ เปน 
ฝอยฝนตกลงมาเหมือน  หนึ่งจะมีวิญญาณลงมาสาธุการ บางบานบางตูมหุมหมเกสร  หอมฟุง 
ขจรขจายในท่ีพระนาคเสนสามเณรสังวัธยายพระสัตตัปปกรณาภิธรรม ๗ คัมภีรจบโดยวิตถาร 
พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิ  ทานก็ซองสาธุการชื่นบานหรรษาโสมนัสยินดี  วาแตนี้แลศาสนาของ 
สมเด็จพระโลกนายกเจา  จะรุงโรจนโชตนาการไปในกาลนี้ 
        อถ โข  โกฏิสตา  อรหนฺตา  ลําดับนัน้คร้ันเจานาคเสนสามเณรอยูมามีพระวรรษายี่สิบ 
ถวยกําหนด  พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิ  ก็ใหอุปสมบทเปนภิกษภุาวะในพระศาสนา ตสฺสา  รตฺตยิา 
อจฺจเยน  คร้ันนาคเสนาสามเณรเปนภิกษภุาวะแลว  นิมิตรุงรางสวางแผวอรุณข้ึนมา  ปตตฺจีวร- 
มาทาย  พระผูเปนเจานุงสบงทรงจีวร  พระกรจับบาตรลีลาศตามพระอุปชฌาย  คาม  ปณฺฑาย 
เขาไปสูบานเพื่อจะเท่ียวภิกขาจารโคจรบิณฑบาต  พระนาคเสนจึงปริวิตกวา  พระอุปชฌายของ 
อาตมานี้  ตุจฺโฉ  เปลาเขลานักหนา  รูแตพระสัตตัปปรณาภิธรรมเทานี้  จะไดรูพระคาถาบาลี 
พระพุทธวจนะอ่ืน ๆ หามิได  สวนพระโรหณะผูเปนพระอุปชฌายก็รูวาระน้ําในจึงมีเถรวาจา  วา 
ดูกรอาวุโส  ทานวิตกดังนี้มิควรแกตวัทาน  มิควรแกตวัเรา 
        ฝายพระนาคเสนไดฟงดังนั้น  กด็ําริวา  โอหนอ  ควรจะเปนอัศจรรย  เม่ืออาตมาคิดในใจ 
ไฉนเลาพระอุปชฌายเจาจึงรูจิตของอาตมา  ปณฺฑิโต โข  พระอุปชฌายของอาตมามีปญญา 
แทจริง  ก็ควรที่จะใหพระอุปชฌายงดโทษ  คิดแลวจึงนอยศิโรตมลงอภิวนัทวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจาไดโปรดจงงดโทษแกขาพเจา แตนี้ไปเบ้ืองหนาขาพเจามิไดวิตกตอไป 
        พระโรหณะจึงวาเรายังงดโทษใหไมไดกอน  ยังมีกษัตริยเจาเมืองสาคลนครทรงพระ 
นามกรช่ือวามิลินทบรมราช  ถาทานยังพระยามิลินทนัน้ใหเธอทรงพระประสาทเล่ือมใส 
ดวยทานไดเม่ือใด  อาตมากจ็ะงดโทษใหทานในกาลเมื่อนั้น 
        พระนาคเสนจึงวา ขาแตพระอุปชฌาย  อยาวาแตพระเจามิลินทเลย  ถึงวาพระยา 
ท้ังหลายอันเสวยสมบัติอยูในสกลชมพูทวปี  ใหรีบกันซอนศีรษะซอนตัวกันมาถามปญหาเถิด 
      



มิลินทปญหา - หนาท่ี 22 
ขาพเจาก็อาจสามารถท่ีจะใหยินดีได  พระผูเปนเจาจงงดโทษแกขาพเจาเถิด 
        พระโรหณะจึงวา  ทานอยาวาอยางนี้  เราจะวากับทานอีกทีเปนคํารบสองคร้ัง ถาทาน 
ยังกรุงมิลินทราธิบดีใหเล่ือมใสไดแลวเม่ือใด  อาตมากจ็ะงดโทษใหเม่ือนั้น 
        สวนพระนาคเสนคร้ันพระอุปชฌายวากระนั้น  ก็รับคําพระอุปชฌายแลวจึงถามวา  ใน 
ไตรมาสนี้พระอุปชฌายจะใหขาพเจาอยูท่ีสํานักพระอุปชฌายนี้หรือ  หรือวาจะใหขาพเจาไปอยู 
ในสํานักผูใดเลา  
        สวนพระโรหณะผูเปนเจาจึงวา  ดูกรอาวุโส ยังมีพระมหาเถระองคหนึ่ง มีนามกรช่ือ อัสสคุต 
ทานอยูท่ีวตัตนิยะเสนาสนะ  อาวุโสจงไปไหวนบเคารพทานแลว  บอกวาอาตมานีเ้ปนอุปชฌา- 
ยาจารย จงบอกกันทานวาอาตมาใหถามทานวายงัคอยสําราญเปนสุขหาทุกขมิไดหรือประการ 
ใด  อาวุโสถามไถแลวจงขอจําวรรษาอยูดวยทาน 
        พระนาคเสนภิกษไุดฟงอาจารยก็ช่ืนบานหรรษา กระทําประทักษณิพระอุปชฌายแลวมา 
ยังสํานักพระมหาเถระอัสสคุตเคารพนบนอบหมอบกราบเลาบอกแกทานทุกส่ิงทุกประการเหมือน 
คําพระอุปชฌายส่ังไป  แลวก็ของอาศัยจําวรรษาอยู  พระอัสสคุตไมรูจักช่ือ  จึงถามวา  ดูกรอาวุโส 
ทานช่ือไรเลา  พระนาคเสนจึงบอกวาขาพเจาช่ือนาคเสน  พระอัสสคุตจะลองปญญาจึงถามวา 
ช่ือของอาตมานี้ช่ือไร  พระนาคเสนจึงวา  ช่ือของพระผูเปนเจานี้  พระอุปชฌายขาพเจารูปจักอยู 
พระอัสสคุตจึงถามวา  อุปชฌายของทานช่ือไร  พระนาคเสนจึงบอกวาช่ือพระอุปชฌายของขาพ- 
เจาพระผูเปนเจาก็รูจักอยู  พระอัสสคุตจึงรูวาพระภิกษุองคนี้มีปญญา  จึงดําริวา  สิกฺขากาโม 
ภิกษุองคนี้ปรารภนาจะเรียนพระไตรปฎก พระไตรปฎกนี้อาตมาหารูสันทัดแทไม  ไดสําเร็จ 
มรรคผลก็จริงแล  แตทวาฝายพระไตรปฎกรูเปนกลาง ๆ จะบอกเจากูไมตลอด  ก็อยางเลย 
อาตมาจะกระทํากิริยาไมเจรจาดวยภกิษุรูปนี้  ทําเปนทีเหมือนจะลงพรหมทัณฑเถิด พระอัสสคุต 
ดําริแลว กก็ระทําพรหมทัณฑ  คือนิ่งไปไมพูดกับพระนาคเสนตลอดปวารณาพระวรรษา  ฝาย 
พระนาคเสนกป็รนนิบัติพระอัสสคุตเถระ กวาดบริเวณท่ีอยูท้ังหลาย  เอาอุทกังบวนปากกับไมสี 
ฟนมาต้ังวางถวายไว  ฝายพระอัสสคุตก็มิไดเอาอุทกังและไมสีฟนนัน้มาชําระกิจ  บริเวณท่ีพระ 
นาคเสนกวาดนั้นก็กลับกวาดใหม  แตอยางนี้ตลอดไตรมาสปวารณาพระวรรษา 
        อถ โข ในกาลคร้ังนั้น  ยังมีอุบาสิกาผูหนึ่งเปนผูเมา  ปรนนิบัติพระผูเปนเจามา 
ตึสมตตฺานิ  ประมาณ ๓๐ พระวรรษา  จึงไปสูอาวาสอาราธนาพระอัสสคุตแลว  จึงถามวา 
พระวรรษานี้มีพระภกิษุมาอยูดวยพระผูเปนเจาเทาไร พระอัสสคุตจึงบอกวา  ดกูรอุบาสิกา เจาก ู
มาอาศัยอยูรูปหนึ่ง  อุบาสิกจึงวา ถากระนัน้นิมนตพระผูเปนเจาไปฉัน  นิมนตพาพระภิกษุ  
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รูปนั้นไปดวย สวนอุบาสิกากลับมา ตสฺสาร รตฺติยา อจฺจเยน  นิมิตส้ินราตรีนั้นนคร้ันอรุณรุงราวสวางฟา  
พระอัสสคุตมหาเถรเจาแตนิง่มามิไดสนทนากับดวยพระนาคเสนนัน้ กําหนดถึงปวารณาออก 
พระวรรษา  ตกวาพระอัสสคุตตองเจรจากบัพระนาคเสนวันนัน้  บอกวาอุบาสิกาเขามานิมนตขา 
ใหพาเธอเขาไปฉัน วาเทานัน้ก็นุงสบงทรงจีวรคลุมบาตรแลวกพ็านาคเสนออกจากอาวาส 
ลีลาศมาสูเคหสถานของอุบาสิกา แลวกน็ิสัชนาการนั่งเหนือท่ีอาสนะลาดปูไว สวนอุบาสิกาก็มี 
ศรัทธาเล่ือมใสใจผองแผว  จัดแจงขาทนียะโภชนยีะแลวก็ถวายใหฉัน  สวนพระอัสสคุตนั้นกระทํา 
ภัตกิจแลว โอนีตปตตฺปาณี  มีกรจับบาตรไว  จึงใหอุบาสิกาตามประทีปท่ีบูชา  แลวส่ังใหพระ 
นาคเสนภิกษอุยูสําแดงคาถาอนุโมทนา  สวนพระอัสสคุตก็อุฏฐาการจากอาสน  ไปสูอาวาส 
ของอาตมาในกาลนั้น 
        อถ โข อุปาสิกา ลําดับนั้น  อุบาสิกจงึวากับพระนาคเสนวา ภนเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
โยมนี้เปนคนเฒาชรา  จะใครฟงซ่ึงคาถาอันคัมภีรภาพ จะไดจําเริญสติปญญา นิมนตพระผูเปน 
เจาอนุโมทนาดวยคาถาอันคัมภีรภาพนั้น  สวนวาพระนาคเสนก็กระทําอนุโมทนา  ดวยคัมภีร- 
คาถาใหสมควรกับสติปญญาของอุบาสิกา  ฝายวาอุบาสิกาไดฟงพระคาถานั้น  ก็ไดธรรมจักขุ 
วิรช  ปราศจากธุลีกลาวคือราคะดําฤษณา วีตมล  มามลทินมิได ธมฺมจกฺขุ คือเห็นไปใน 
กระแสธรรมท่ีพระผูเปนเจากระทําอนุโมทนานั้นวา ยงกิฺฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺม 
ปญญาเห็นวากองแหงสมุทยธรรม มีอวิชชาปจจยาเปนตนนี้ มีในสันดานสัตวผูใดแลว  จะบัง 
ปญญาไวมิใหเห็นเปน อนิจฺจ  ทุกฺข อนตฺตา  แลวมีแตวาจะเวยีนตายเวียนเกิดอยูไมรูแลว 
เหลือท่ีจะพรรณา สพฺพนฺต อันวาสมุทยธรรมนั้น มีสภาวะเปนนิโรธรรมดับสูญส้ินแลวจะ 
ปราศจากมลทินส้ินราคาทิกิเลส เขาสูพระนิเวศสถานนิพพานเมืองแกวอันแผวจากทุกขเกษมสุข 
หาส่ิงจะปานปูนเปรียบเทียบมิได เม่ือมหาอุบาสิกาไดธรรมจักขุพิจารณาเหน็ไปดังวสัิชนามา 
ฟงพระนาคเสนกระทําอนุโมทนาคาถาตอไป คร้ันจบลงแหงคาถาอนุโมทนา  มหาอุบาสิกาก ็
สําเร็จพระโสดาปตติผล 
        สวนพระอัสสคุตเถรเจาเขาไปสูโรงมณฑลธรรม  รําพึงไปก็เห็นดวยจกัษุเปนทิพย  ก็สาธุ 
การพระนาคเสนวา สาธุ ๆ พระนาคเสนน้ีมีสติปญญา เทฺว มหากายา ประชุมชนท้ังสองคือ 
มนุษยและเทวดา  ปทาลิตา  ทานจะมาทําลายใหคลายจากความสงสัย  เอเกน กณฺฑปฺปหาเรน 
ดวยยิงไปซ่ึงลูกธนูกลาวคือสําแดงธรรมใหฟงคร้ันหนึ่ง  เหมือนอุบาสิกากระนั้น  ไดฟงธรรม 
ของทานคร้ังเดียว  ก็ทําลายเสียซ่ึงสักกายทิฏฐิวิจิกจิฉาสีลัพพตปรามาสไดมรรคไดมรรคไดผล สาธุ 
ดังเราชมสติปญญาทานนี้ประเสริฐนักหนา  พระอัสสคุตก็สรรเสริฐเยินยอไปมา เทวดามากกวา 
แสนก็ตบมือช่ืนชมอภิรมยสาธุการวา   ทานท้ังปวงเอย  อัศจรรยนักหนา  ดวยพระนาคเสน 
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เจาอนุโมทนาดวยคาถาคัมภรีภาพควรจะอนุโมทนา  วาแลวก็ยิ่งยินดีปรีดา ทิพฺพจุณฺณานิ  ก็  
โปรยลงมาซ่ึงจุณสุคนธาทิพยสักการบูชา  ขณะเม่ือจบลงแหงพระสัทธรรมเทศนา  กมี็ในกาลนัน้ 
        อายสฺมา  นาคเสโน  ฝายวาพระนาคเสนผูมีอายุกระทําภัตตานุโมทนาดวยคัมภรีคาถา 
จบแลว  ก็อุฏฐาการลุกจากอาสนมาสูอาวาสที่สํานักพระอัสสคุต  แลวก็เคารพนอบนบนมัสการ 
พระอัสสคุตจึงวากับพระนาคเสนวา  ตัวทานมาอยูนีก้็นานชา นี่แนะขาจะบอกใหรูกอน ยังมี 
เมืองหนึ่งช่ือปาตลีบุตรนคร  มีอโสการามขางทิศอุดร มีทานผูทรงศีลสังวรมีนามกรช่ือธรรม- 
รักขิตสถิตอยูท่ีอโสการามวิหาร  อาวุโสจงไปสูสํานักทานเลาเรียนพระไตรปฎกตามอัชฌาสัย 
พระนาคเสนจึงถามวาใกลหรือไกลสักเทาไรเลาพระเจาขา  พระอัสสคุตจึงบอกวามรรคาไกล 
ไดรอยโยชน พระนาคเสนจึงวาไดโปรดเถิด  ขาพเจานีเ้หน็วาจะประดักประเดิดทางลําบากบางท่ีจะ 
บิณฑบาตจะมีหรือประการใด พระอัสสคุตจึงวาไปเถิด  จะไดประดับประเดิดหามิได เออทานไป 
ในระหวางมรคาท่ีลีลาศ  จะไดบิณฑบาตท้ังจะไดจังหนัสาลีอันประกอบดวยกัปปยตมแกงทุก 
ประการ จะไดกันดารหามิได  พระนาคเสนไดฟงกด็ีใจวาทีนี้จะไดไปเลาเรียน  ดําริแลวก็กระทํา 
ประทักษณิส้ินตติยวารเวยีนเปนสามรอบ  นอบนบอําลามาไปตามมรรคาประเทศทางไกล 
ขณะน้ัน  ยังมีเศรษฐีอยูในเมืองปาตลีบุตรนคร  สัญจรไปคาขายในชนบทท้ังหลาย  คร้ันขายของ 
แลวก็บรรจุสินคาใหญนอยบรรทุกเกวยีน ๕๐๐ แลวเข็นขับกลับมา ไดทัศนาการเหน็พระนาค- 
เสนแตไหล  จงึใหหยุดเวยีนไวแลวจึงถวายอภวิันทไหวไตถามวา  พระผูเปนเจาจักไปสูประเทศ 
อารามไหน พระนาคเสนก็บอกวาอาตมานีจ้ะไปสูปาตลีบุตรนคร  เศรษฐีไดฟงก็ช่ืนชมอภิรมย 
สโมสรจึงมีสุนทรวาจาวา  ถากระนั้นนิมนตไปดวยกัน สวนพระนาคเสนจึงวา  คําอันทานวานี ้
เปนกุศลอันดี  สวนเศรษฐดีอิูริยาบถของพระผูเปนเจานี้เลา  ก็ละมอมละไมมีน้ําใจศรทัธา  จึง 
ตกแตงขาทนยีะโภชนยีะกับดวยมือของตน  นิมนตใหฉันแลวปวารณาไววา  พระผูเปนเจา 
ตองประสงคส่ิงไร ก็บอกเลาแกขาพเจาเถิด  เม่ือพระนาคเสนกระทําภตักิจแลว  เศรษฐีนั่งอยูท่ี 
อาสนะอันตํ่ามีน้ําจิตจะใครรูนาม  จึงไตถามนามพระนาคเสน  พระนาคเสนบอกนามช่ือนี้  ช่ือนี ้
เศรษฐีจึงถามวาพระผูเปนเจารูพระพุทธวจนะอยูหรือ พระนาคเสนก็บอกวา  อาตมานีรู้แตพระ 
อภิธรรมเศรษฐีกลาวถอยคําวาขาพเจาก็รูพระอภิธรรม เราท้ังสองจะไดทองทานสังวธัยายดวยกัน 
ถากระนั้นขออาราธนาเทศนาใหขาพเจาฟงสักหนอย คร้ังนั้นพระนาคเสนก็สําแดงพระธรรมเทศนา 
เศรษฐีไดฟงกช่ื็นบานหรรษาไดธรรมจักขุ  คือ ปญญาจักขุอันหามลทินธุลีราคีมิได อุทปาทิ  ก ็
บังเกิดเห็นแจงประจักษในสมุทยธรรมและนิโรธรรมเหมือนอุบาสิกาท่ีวิสัชนามาแตหลัง คร้ัน 
จบพระสัทธรรมเทศนา  เศรษฐีก็ใหทาสกรรมกรของอาตมาเทียมเกวยีน ๕๐๐ เขาแลว ก็ขับไป 
ตามมรรคาพาพระนครเสนไป  คร้ันจะใกลถึงปาตลีบุตรนครเขา เศรษฐีจึงวา ภนฺเต  ขาแตพระ  
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ผูเปนเจา ทางนั้นแนเปนทางไปสูอโสการาม  พระผูเปนเจาจงไปตามทางนี้แล  แตทวา อยาเพอ 
ไปกอน นิมนตใหพรแกขาพเจา  พระนาคเสนจึงตอบเลาวา  อาตมาเปนภิกษุจะใหพรส่ิงไร 
เศรษฐีจึงวาพรอันใดท่ีควรแกพระผูเปนเจาจะใหได  ขาพเจาจะรับประทานไว พระนาคเสนจึงวา 
กระน้ันทานจงรับเอาพรคือการกุศล อยาประมาทลืมตนในการกุศล  พรอันนี้มีผลโดยสุจริต 
รูปประสิทธ์ิใหแกอุบาสก  ขณะนัน้เศรษฐีจึงถวายผากมัพลแดงผืนหนึ่งยาว ๑๖ ศอก กวาง 
๘ ศอกแกพระนาคเสน  พระนาคเสนก็รับเอาผา  สวนวาเศรษฐีมีกรประณมเหนือศิโรตม 
โสมนัสสาปราโมทย แลวกถ็วายปฏิญาณ  แลวก็ถวายนมัสการกระทําประทักษณิแลวลามาสู 
ปาตลีบุตรนคร 
        สวนพระนาคเสนก็สัญจรมาสูอโสการาม  อันเปนท่ีอยูแหงพระธรรมรักขิตนั้น คร้ันถึง 
 ึจึงกมเกลานมัสการพระมหาเถระวา ขอพระคุณเจาจงกรุณาบอกพระพทุธวจนะใหแกขาพเจา 
ในกาลบัดนี ้
        ตทา ในกาลนั้นยังมีพระติสสทัตตภิกขุรูปหนึ่งไปเรียนพระพุทธวจนะเปนสิงหลภาษา 
ในเมืองลังกาจบแลว ปรารถนาจะเรียนพระพุทธวจนะอันเปนมคธภาษา จึงโดยสารสําเภามาสู 
ชมพูทวีปนี้  จงึไปสูสํานักพระธรรมรักขิต  นมัสการแลวก็ประดิษฐานอยูท่ีนั้น  ไดยนิคําพระ 
นาคเสนวาจะขอเรียนพระพทุธวจนะดังนัน้  จึงวาข้ึนบางวา  ขาพเจาอุตสาหมาแตลังกาก็ปรารถนา 
วาจะเรียนพระพุทธวจนะ ขอพระคุณเจาจงบอกพระพุทธวจนะใหแกขาพเจาเถิด ฝายวาพระ 
ธรรมรักขิตนั้นจึงวากับพระนาคเสนวา อาวุโส  ดูกรทานผูมีอายุ ทานจงเรียนพระพุทธวจนะ 
ใหพรอมกนัดวยเจากูติสสทัตตะ  จงสังวัธยายใหพรอมกนัทีเดียวอยารอนรนเลย เราจะบอกให 
แกทานพรอมกันทีเดยีวในกาลบัดนี้  พระนาคเสนจึงวา ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจามิอาจท่ีจะ 
เรียนพระพุทธวจนะพรอมกนัดวยคําสิงหลภาษาได ดวยพระติสสทัตตะนี้เจรจาเปนสิงหลภาษา 
ดวยประการดงันี้ 
        ต กิสฺส เหตุ เปนคําปุจฉาวา เหตุไฉนเม่ือพระอาจารยวา จะใหพระติสสทัตกับพระ 
นาคเสนเรียนพระพุทธวจนะพรอมกัน พระนาคเสนน้ันวาไมเรียนพรอมกัน  ดวยพระติสสทัต 
กลาวคําสิงหลภาษา 
        วิสัชนาวา พระนาคเสนสําคัญวา อาจารยจะบอกพระพุทธพจนเปนคําสิงหลภาษา 
สิงหลภาษานี้เปนคําวิเศษ คนชาวประเทศสาคลราชธานีจะไดเขาใจหามิได พระนาคเสนน้ัน 
ตั้งใจ จะเรียนพระพุทธวจนะท่ีจะใหเขาใจชาวสาคลนคร มีกรุงมิลินทนรินทรเปนประธาน เหตุ 
ฉะนี้จึงขัดอาจารย  อาจารยวาใหเรียนดวยกันถวนถึง ๓ คร้ัง  พระนาคเสนถอยหลังคิดไววา  
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อาจารยไมบอกโดยสิงหลภาษาดอก  จะบอกเปนมคธภาษา  แลวพระนาคเสนมาดําริวา  อาตมา  
กลาวถอยคําวาไมเรียนดวยชีตน  สิงหลภาษานี้เปนคําไมดี  ดูหยาบชาเปนภาริยกรรมเกินนกัหนา 
พระนาคเสนคิดแลวจึงขอขมาพระติสสทัต  พระติสสทัตก็รับขมาวาสาธุ  แตนั้นมา พระนาคเสน 
ก็เรียนพระพุทธวจนะในสํานักพระธรรมรักขิตพรอมดวยพระติสสทัตตเถระ  ทองสังวัธยายทีฆ- 
นิกายดวยนิเทศสําแดงเหมือนกันอันเดียวกนั  ก็เรียนพระพุทธวจนะเปนพยัญชนะนัน้ ๓ เดือน 
เรียนพระพุทธวจนะเปนอรรถกถา ๓ เดือน สิริเปน ๖ เดือนดวยกนั จงจบพระไตรปฎกท้ังตัว 
และอรรถกถา  พระธรรมรักขิตเห็นพระนาคเสนเปนปุถุชนอยู  จึงมีเถรวาจาเปนทางจะใหรู 
โดยคําอุปมาวา  ดูกรนาคเสนภิกษุ ธรรมดาวานายโคบาลเล้ียงโคไมรูจักรสนมโค  ผูอ่ืนไดซ่ึง 
น้ํานมโคกินรูจักรสน้ํานมโความันหวาน เสยฺยถาป แมเปรียบปานฉันใด  บุคคลท่ีเปนปุถุชนหนา 
ไปดวยราคาทิกิเลส  จะทรงไวซ่ึงพระไตรปฎกอันวเิศษนี้  มิไดรูรสแหงสามัญภาคี  คือมรรคผล 
อันเปนสวนควรแกสมณะ  เปรียบปานเหมือนยายโคบาลรับจางทานเล้ียงโค  และรีดนมโคขาย 
มิไดซิมล้ิมเลียรสนมโคฉันใด  ทานจงรูดวยประการดังนี ้ พระนาคเสนไดฟงคาถาอุปมา  จึงมีวาจา 
วา ภนเต  ขาแตพระผูเปนเจา ไดโปรดงดพระพุทธวจนะกอน อนุสาสิต  ท่ีพระผูเปนเจาส่ังสอน 
เอตฺตก  กําหนดเทานั้น  ขาพเจาจะผอนผันพิจารณาดใูหรูรสสามัญภาคี พระนาคเสนวาเทานี ้
แลวก็ลามาสูอาวาส  ปญญาฉลาดปลงลงในวิปสสนากรรมฐาน  สองปญญาญาณไป  ก็ได 
สําเร็จในพระจตุราริยสัจ  กไ็ดพระอรหตัตปฏิสัมภิทา เตเนว รตตฺิภาเคน โดยภาคราตรีวัน 
พระธรรมรักขิตเถระใหนัยนัน้แทจริง ปวี อุนนาทิ  ขณะนั้นเกดิอัศจจรย  แผนดนิบันลือล่ันหวั่น 
ไหวไปมา เหตุฉะนี้  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวพระคาถาวา 
                อติจลติ ปติ                                    อุจฺฉุยนฺตว  ปฬติ 
                เตลยนฺต  ยถาจกฺก                            เอว  กมฺป  จ เมทนี ฯ 
                สงฺขภุิ  สมุทฺโท จ                              คิรินฺโท  ตตถฺ  โอนมิ 
                โอนมิตฺวา  สิเนรุมฺหิ                          หึหึสทฺโท ปวตตฺตตีิ ฯ 
        แปลความในพระคาถาวา อุจฺฉุยนตฺ  อันวาหีบอันบีบน้ําออยเสียงสนั่นฉันใด  แผนดิน 
ก็กึกกองรองหวั่นไหวไปมีอุปไมยเหมือนดังนั้น  เตลยนตฺ อันวาหีบบีบน้ํามัน  ทุบตีน้ํามันดวย 
กงจักรหนัผัดผันไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด  เมทนีไหวหวัน่เวยีนไปก็ปานกัน สมุทฺโท  สาครก็สนั่น 
เปนระลอกชลาสินธุ คิรินฺโท  อันวาพระยาเขาเมรุมาศ โอนมิ ก็โนนยอดเอนเอียง หึหึสทฺโท 
อันวาสัททะสําเนียงเสียงกระหึ่มหึ่งหึ่ง  ปวตฺตติ  ก็ระดมดังอึงไปเกล่ือนกลุม สิเนรุมฺหิ  ใน 
สิเนรุราชสิขรเขาหลวงหลักโลกเลิศกวาเขาท้ังปวง  ปางนัน้ช้ันฉกามาพจรหมูอมรสุรางคนิกรก ็
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สโมสรสาธุการเชยชม  พรหมเจาฟาในมหาโสฬส  เสียงตบพระหัตถตรัสสรรเสริญซ่ึงศีลคุณ 
หาฝนทิพยจันทนจุณมณฑาทิพบุปผา  ในชอช้ันฟาทุกเภทพรรณ  อภปิวสฺสนตฺิ  ยิ่งตกลงมา 
ประหนึ่งวาจะมีวิญญาณบูชาขณะเมื่อพระผูเปนเจาไดบรรลุพระอรหัตตาภิเษกเปนอริยเอกอรหนัต 
ในกาลนัน้  
        เตน โข ปน สมเยน ปฺจโกฏิสตา  อรหนฺตา  แทจริงสมัยปางนั้นโสด  พระอรหนัตเจา 
๑๐๐ โกฏิอันสถิต ณ ถํ้ารักขิตเลณะทราบวาพระนาคเสนสําเร็จอภินิหาร  ก็ใชพระขีณาสวทูต 
นําขาวสารบัญชาการใหหาพระนาคเสน  พระนาคเสนก็เขาฌานบัดเดีย๋วก็อันตรธานหายมา 
ปรากฏขึ้นท่ีบรรพคูหาหิมพานต  แลวนมัสการถามวา  ขาแตพระสงฆเถระ  ทานท้ังปวงใหหา 
ขาพเจามาดวยกิจเปนประการใด  ฝายวาพระสงฆเถรเจาท้ังปวงนั้นจึงมีเถรวาจาบอกวา  ดกูร 
อาวุโส  บัดนีส้มเด็จพระเจามิลินทปนสาคลนครนั้นเบียดเบียนพระอรหันตและพระภิกษ ุ
ท้ังหลายนัก  ตั้งแตจะเท่ียวซักถามปริศนา  และหาบุคคลผูใดจะพยากรณกลาวแกไมได  ก็อาวุโส 
จงไปแกไขปริศนา  ทรมานพระยามิลินทใหเสียพยศอันราย 
        พระนาคเสนจึงวา  อยาวาแตพระยามลิินทเลย บรรดาพระยาอยูในชมพูทวีปท่ีมีปญหา 
เหมือนพระยามิลินท ถึงจะซอนตัวตอศีรษะกันเขามาซักถามปญหาต้ืนลึกประการใด ขาพ- 
เจาจะแกใหส้ินสงสัยใหมีพระทัยยนิดี  นมินตพระผูเปนเจาท้ังปวงนีอ้ยาชา  จงไปสูสํานักพระเจา 
มิลินท ณ เมืองสาคลนคร อยางไดปรารมภสะดุงหวัน่ไหว จงมาไปกบัขาพเจาในกาลบัดนี้ 
        อถ โข เถรา ฝายวาพระมหาเถรเจาท้ังหลายกก็ระทํากาสาวปโชติ  คร้ันยอมตากลําดับ 
พับจีบแลวก็จบับาตรบริขารท่ีจะคมนาการมากับพระนาคเสน 
        เตน โข ปน สมเยน  แมในสมัยปางนัน้  ยังมีพระมหาเถระผูหนึ่งมีนามกรช่ือวาพระ 
อายุบาล ปฺจนิกายิโก  ชํานาญในนิกาย ๕ พระผูเปนเจาอาศัยอยูในอสงไขยบริเวณ  ตทา 
ในกาลนัน้ ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทนรินทรบรมกษัตริยทรงพระดําริในพระทัยวา แทจริง 
สมณะและพราหมณท้ังหลายนั้นพระอรหนัตก็ดี  แตบรรดาท่ีเปนเจาคณะเจาหมู  ใครผูใด 
หนอที่จะรูพระพุทธวจนะ  แกไขวิมติสงสัยของอาตมา  อาตมาจะเขาไปสูหาผูนั้น โทสินา  รตฺต ิ
ราตรีวันนี้งามดวยรัศมีพระจนัทรแจงกระจางปราศมลทินโทษ  ทรงพระดําริแลวก็โปรดมี 
พระราชโองการตรัสถามราชเสวกโยนก ๕๐๐ เหมือนทรงพระราชดาํรินี้  ขาราชการก็ทูลวายังมี 
พระโองการประภาษใหอํามาตยคนหนึ่ง  ออกไปบอกพระอายุบาลวา พระโองการประภาษจะ 
ออกมาหาสนทนากัน สวนพระอายุบาลนัน้ก็วาจะเสดจ็มาก็เสด็จเถิด อํามาตยจึงเอาถอยคําพระ  
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อายุบาลนี้ไปกราบทูล  สมเด็จพระเจาธรณบีดินทรมิลินทบรมกษัตริยไดทรงฟงก็หรรษา มีหมู 
โยนกเสนา  ๕๐๐ แวดลอมแหหอมเปนยศบริวร  สวนสมเด็จพระภูมิบาลเสด็จดวยรถทรง 
เทียมดวยสินธพงามบรรจง  พรอมดวยจตุรงคนิกรโยธีเสนีเสนามิขาก็ถึงบริเวณจังหวดั  สมเด็จ 
พระเจามิลินทรปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสใหหยดุพิชัยราชรถทรงไว  เสดจ็ไปดวยบวร 
เบ้ืองบาทเปลา เขาสูสํานักพระอายุบาล นมัสการแลวกระทําปฏิสันถารโอภาษปราศรัยกันไปมา 
จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ปพฺพชชฺา  อันวาบรรพชาของ 
พระผูเปนเจานี้ โก ปรมตฺโถ เปนอรรถอันอุดมอยางไร 
        พระอายบุาลแกไขวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตร  อันวาบรรพชานี้  จัดวาเปน 
ธรรมจริยาและสมจริยา  ประพฤติจะใหเปนประโยชนเปนผลแกฝูงเทวดาและมหาชน  ฉะนี้เหมือน 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทนริทรจอมกษัตริยคัดขอซักถามวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
คิหี ธมฺมจารี  ถาวาเปนฆราวาสเลาเปนธรรรมจารี ประพฤติในธรรมเสมอในธรรมเปนอันด ี
โกจิ  อตฺถิ  จะมีวิเศษขางหรือหามิได 
        พระอายบุาลแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ฆราวาสท่ีประกอบการ 
เปนธรรมจารีสมจารี  ยินดีเล่ือมใสเช่ือคูรพระรัตนตรัย สมาทานถือไวม่ันคงทรงศีล ๕ ประการ 
๘ ประการ ใหทานภาวนาอุตสาหฟงธรรม  ช่ือวาเปนธรรมจารีสมาจารี  ก็จัดวาประพฤติให 
เปนประโยชนเปนผลแกอมรคณานิกรมหาชน  คร้ังเม่ือสมเด็จพระทศพลยังมีพระชนมายุอยูนัน้ 
โสดเสด็จยังพาราณสีนคร  โปรดประทานธรรมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแกปญจวัคคีย 
ภิกขุในปาอิสิปตนมิคทายวนั  คร้ันจบลงแลว  พรหมท้ังหลาย ๑๘ โกฏิไดฟงก็สําเร็จประโยชน 
ไดมรรคผลเปนอริยบุคคลอันอุดม  พรหมท้ังหลายยอมเปนคฤหัสถอยูหมด  จะไดอุปสมบท 
บรรพชาหามิได  คร้ังสมเด็จพระบรมโลกนาถโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสัน- 
ตรปริยาย  และขทิรังคารปริยาย  ราหุโลวาทปริยาย แทบประตูเมืองสังกัส ฝูงบริษัท ๒๐ โกฏิ 
สําเร็จประโยชนไดมรรคผล  คนท้ังหลายน้ันกับท้ังเทพดาทุกช้ันฉกามาพจรพรหมคณาในหอง 
โสฬส  เปนคฤหัสถหมด  จะไดอุปสมบทบรรพชาหามิได 
        เม่ือพระอายุบาลแกไขดังนี้  กรุงมิลินทราธิบดีมีพระโองการตรัสวา ภนฺเต อายปุาล 
ขาแตพระอายบุาลผูเปนเจา  คฤหัสถเหลานั้นกับบรรพชาของพระผูเปนเจานีก้็เสมอกัน สุดแท 
แตวาใครปรนนิบัติดีแลวก็ไดมรรคผลเสมอกัน ท่ีถือบรรพชาดุจสมณะทั้งหลายอันเปนสากยบุตร 
พุทธชิโนรสของสมเด็จพระทศพลเจาอันทรงธุดงคตาง ๆ นั้น  ชะรอยวากรรมไดสรางแตปาง  
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หลังถือเอกาฉันจังหันหนเดยีว  แตชาติกอนเปนโจรเท่ียวปลนชาวบานไปตีชิงอาหารเขา   คร้ัน 
ชาตินี้เลาผลกรรมนั้นดลจิตใหฉันหนเดยีว  ดูบรรพชานีไ้มมีผล  ถึงจะรักษาศีลสังวรวินัยก็ไมมีผล 
และท่ีวาจะรักษาตบะฌานกไ็มมีผล  จะรักษาซ่ึงพรหมจรรยก็ไมมีแลว  พระผูเปนเจา ประการ 
หนึ่งเลา ท่ีทานถือธุดงคอัพโภกาสมิไดอยูในเสนาสนะ  แตปุพพชาติกอนนั้นเปนโจรเท่ียวปลน 
กระทําอกุศลทุจริตรายทําลายบานเรือนทาน  ใหเจาของตองทรมานกินกลางดอนนอนอนาถา 
หาอาสนะมิได  ผลอกุศลก็ดลใจ ใหถืออัพโภกาสหาอาสนะน่ังนอนมิได  ธุดงคคุณท่ีรักษาไวจะ 
ไดช่ือวาศีลกห็ามิได  จะเปนตบะหามิได  จะเปนพรหมจรรยก็หามิไดสูญเปลา  ประการหน่ึงเลา 
ท่ีทานถือธุดงคอันช่ือวาเนสัชชิกนั่งลืมจักษอุยูไมจาํวัดนัน้  ชะรอยชาติกอนจะเปนโจรหยาบชา  
เปนโจรใจรายมาคอยปลนท่ีหนทางตีตางตีเกวยีนเบียนบุกบ่ันเขาตีรัน  คร้ันจับเขาของไดก ็
ผูกมัดรัดมือไวเก็บเอาขาวของโคกระบือไป  ไดกระทําไวแตชาติหลังนั้น  จึงเผอิญใหสําคัญผูกพัน 
เอาเนสัชชิกธุดงค  จะนอนลงมิไดนั่งลําบากตากตาอยู โยมคิดดูซ่ึงธุดงคนี้ไมมีผลจะเปนศีลก็หา 
มิได  จะเปนตบะก็หามิได  จะเปนพรหมจรรยก็หามิได  กจ็ะบรรพชารักษาธุดงคไปตองการอะไร 
ปรนนิบัติในคฤหัสถก็ไดมรรคผลเหมือนกันแลวนี้  เปนคฤหัสถอยูมิดีกวาหรือนะพระผูเปนเจา 
เม่ือบรมปนกษัตริยตรัสเทานี้  พระอายุบาลข้ีครานท่ีจะตอบกระแสพระโองการก็ดษุณภีาพนิ่ง 
ไปมิไดถวายพระพรโตตอบตอขาปญหา  ปฺจสตา  โยนกขาหลวงทั้งปวง ๕๐๐ นั้นก็อภวิันท 
ทูลวา มหาราช ขาแตบพติรผูสถิดในสังคหวัตถุการ  พระอายุบาลนี้ทานชํานาญนิกาย ๕ อวิ- 
สารโท  ไมแกลวกลาท่ีจะวิสัชนา น กิฺจิ ปฏิภาสติ  จึงมิไดโตตอบพจนารถพระราชปุจฉา  ใน 
กาลบัดนี้ อถ โข มิลินฺโท  ราชา  อันดับนั้น  สมเด็จพระเจามิลินทนริทรราชเรืองเดช จะไดทรง 
สังเกตนับถือถอยคําขาราชการทูลเฉลยน้ันหามิได  เห็นพระอายุบาลนิ่งไปก็ตบพระหตัถ 
ตรัสเยยวา  ดูกรโยนกท้ังปวงเอย  อาตมาคิดดูทวีปชมพนูีส้ิ้นสุด ตุจฺโฉ  วต  โอ  มาสูญแลวแทจริง 
จากบุคคลท่ีมีปญญายอดยิ่งปรีชาชาญ หรือวาสมณพรหมณาจารยผูใดท่ีปรีชาเช่ียวชาญเปน 
อาจารยเจาหมูเจาคณะ  และหมูสงฆอันไดเรียนรูธรรมะของสมเด็จพระพุทธองค  อาจจะแกวิมติ 
สงสัยของอาตมานี้ได  เห็นทีจะส้ินสุดเสียคร้ังนี้แลวหนอ  ฝายโยนกไดฟงก็มิไดตอบตอสนองทูล 
ฉลองพระโองการ สวนพระอายุบาลเห็นอาการดังนั้นจึงดําริวา  มย  สมณา  นาม  แทจริงเรา 
เปนสมณะไมควรที่จะทุมเถียงไปมา ท่ีจริงปญหานี้จะวิสัชนาใหฟงอีกก็มิไดตอบตอสนองทูล 
จะทะเลาะววิาท  ขอซ่ึงอาตมาไมแกปญหา เนว สาสนสฺส  อุลฺลุลิกา จะพาพระพุทธศาสนาให 
เส่ือมเศราไปเปนวาหามิได  ดําริในใจฉะนีแ้ลวพลางทางอุฏฐาการไปจากสถานท่ีนั้น  สวนสมเด็จ 
พระเจากรุงมิลินทปนทวีปชมพูก็เขาสูพระนคร ตั้งแตจะทรงพระอนสุรณรําพึงท่ีจะถามปญหา 
จึงตรัสถามโยนกขาหลวงทั้งปวงวา ยังจะมีพระภกิษุรูปใดท่ีปรีชาฉลาด อาจจะแกปญหาพาให 
เราส้ินสงสัยมีท่ีไหนบาง โยนกขาหลวงทั้งปวงไดฟงก็ถวายบังคมและกมหนานิ่งไป  จึงมีพระโองการ 
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ถามไถเนมิตติยอํามาตยผูฉลาดอีกเลา  
        วันนัน้พอเนมิตติยอํามาตยไดฟงเขาเลาลือมาวา นาคเสโน  พระนาคเสนเจาพระองคหนึ่ง 
อายสฺมา  ผูมีอายุม่ิงมงกุฎวิสุทธิสงฆองคเอกอเสกขบุคคล  รูมนตราไตรเพทวิเศษในไสยศาสตร 
รูพุทธโอวาทเจนจัด  พระสูตร พระวินยั พระปรมัตถ  ปริยัติไตรเพทสุตตันตะไตรเพท  รู 
ปฏิเวธธรรมาคมอุดมกวาธีราธีรชาติ มีราคาทิกิเลสขาดสูญแลวจากสันดาน  ควรแกเคร่ือง 
สักการ  อันมนุษยอินทรพรหมยักษหมูนาคหากจะบูชา  มีปญญาดุจหนึ่งมหาสมุทรสาคร 
อันขจร  ดวยระลอกชลธี  อาจจะกําจัดเสียซ่ึงคําเดียรถียอันกลาวติเตียนเปนเส้ียนหนามความ 
มิดี  เม่ือจะแปลบาลีก็รุงโรจนไพเราะแกโสตประสาท  เมื่อจะประกาศซึ่งคําส่ังสอน ๙ ประการ 
แหงสมเดจ็พระชินวร  ก็มีพระกรกุมแกวกลาวแลวคือพระศาสนา  ยกข้ึนเชิดชูแกหมูประชาใหเห็น 
แสง  เม่ือจัดแจงยกข้ึนซ่ึงเคร่ืองบูชาสมเด็จพระศรีสรรเพชญ  เม่ือจะต้ังซ่ึงเสาเตว็ดปกซ่ึงธรรมให 
รอบโลกเลิศลํ้าไตรภพพืน้ธรณี  เม่ือจะประโคมธรรมดนตรีตีสังขเภรี  ดีดกระจับป  และสีซอโทน 
รํามะนา  ดนตรี  อันนับได  ๔ กลาวคือปรีชาจะช้ีแจงใหเห็นในพระจตุราริยสังธรรมท้ัง ๔ 
ตามพุทโธวาท เม่ือจะเปลงออกซ่ึงธรรมคเวนทรอุสุเภนทรนาทสิงหประกาศอันไพเราะโสตประสาท 
เม่ือจะยังอากาศใหพิลึกกึกกองเรืองรองดวยสายฟา  คือปรีชาคะนองและเสียงเมฆสนัน่กอง 
โกลาหล  ยังหาฝนใหตกพรมพรําลงมาเยน็เกศาสกลโลกธาตุทวีปชมพู  ประกอบดวยหมู 
สงฆลอมซายขวา  ก็อัญชลีลาพระขีณาสพ ๑๐๐ โกฏิ  นอมศิโรตมนบนอบประทักษิณ  ส้ินตติย 
วารเวยีนสามรอบ  แลวลีลาจากคูหาหองหมิพานต  เท่ียวสําราญจาริกมาตามคามชนบท 
นิคมปจจันตราชธานี  บันลือซ่ึงธรรมเภรีเสียงกลองกลาวคือธรรมอันวเิศษ  เทศนาโปรดฝูง 
ประชาชนในตําบล  บานนอย เมืองใหญกรุงกษัตริยสามนตมา อนุปพฺุเพน  โดยลําดับดังนี้  ก็ถึง 
กรุงสาคลราชธานี  อันเปนท่ีอยูแหงกรุงมิลินทปนทวีปเวยีงชัย พระผูเปนเจาเขาอาศัยอยูใน 
อสงไขยบริเวณ  อันเปนท่ีอยูแหงพระอายบุาลก็มีในกาลนั้น 
        นี่แหละเนมิตติยอํามาตย  เม่ือสมเด็จพระเจามิลินทนรินทรราช  ประภาษถาม 
ทราบความฉะน้ี  จึงกราบทูล มหราช  ขาแตสมเด็จบรมบพิตรผูทานพภิพเวียงชัย อยา 
ไดทรงพระดําริเรารอนพระทัยเลย  บัดนี้ยงัมีพระภกิษุองคหนึ่งยิ่งยอดปรีชาโฉมงามมีนามช่ือวา 
นาคเสนแสนฉลาดชาติพหสูุต  ทรงสุตตันตะไตรปฎก เปนสงฆปริณายกอันวิเศษสําเร็จ 
ปฏิเวธธรรมมรรคผล  เปนอัครบุคคลเลิศลํ้า ไดปฏิสัมภิทาธรรม  ชํานาญฌานวสีบารมีธรรม 
ถวนกําหนดเปนอัครชิโนรสเรืองชํานาญปรีชา ทุกเทพช้ันฉอกามาองคอมรินทรดาวดึงสา  สุ- 
ยามยมวรุณกุเวรเสสวัณธตรฐ หมดท้ังทาวมหาพรหมเปนบรมบิดามหาแหงโลกเลิศประเสริฐกวา 
สรวงสวรรคยอมมาถามซ่ึงปญหา  นอมเกศาเศียรระเนนแทบเบ้ืองบาทพระนาคเสนส้ิน  ประสา  
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อะไรกับมนษุยเดินดินจะอวดดี ตั้งแตนี้อยาไดทรงพระดาํริวิตกวิจารณ ลนเกลาลนกระหมอม 
จงทราบในพระบวรปรีชาญาณดวยประการดังนี้  
        อถ โข มิลินฺโท  ราชา ลําดับกาลปางนัน้แทจริง  สมเด็จบรมม่ิงมงกฎุกษัตริยขัตติย- 
ภูมินทรมิลินทราช  ทรงฟงเนมิตติยอํามาตยออกนามวาพระนาคเสน  ขณะนัน้พระทัยเธอ 
ไหวหวัน่พระโลมาพองสยองพระเกศ  กลัวเดชพระนาคเสนผูวิเศษน้ีครัน ๆ มีราชโองการ 
ส่ังเทวมันติย อํามาตยเร็วพลันวา ดูกรเทวมันติยอํามาตยเอย  อยาอยูชาเลย  สูชาวเจาจงออก 
ไปยังอสงไขยบริเวณ  นิมนตพระนาคเสนผูเปนเจาเขามายังราชฐานในกาลบัดนี ้
        สวนเทวมันติยอํามาตยรับพระราชโองการแลว ถอยหลังคลานออกมาจากราชฐาน ขมี 
ขมันใหทนพระราชหฤทัยจึงใชมหาดเล็กลูกเวรเปนทูตไปนิมนตพระนาคเสนวา พระโองการให 
อาราธนาเขามาสูพระราชฐาน  สวนพระนาคเสนไดฟงอาการจึงมีเถรวาจาวา  ดกูรทูต ทาน 
จงกลับไปทูลเถิดวา  อาตมาใหเชิญบรมกษัตริยผูประเสริฐเสด็จมายังสํานักแหงอาตมา  สวน 
ทูตฟงเถรวาจารก็นมัสการลามาขมีขมันเรียนแกเทวมันตยิอํามาตย  เทวมันติยอํามาตยก็เขาสู 
ราชฐานกราบทูลอาการวา  บัดนี้พระนาคเสนจะเขามาสูราชฐานหามิได  ส่ังใหเชิญเสด็จออกไป 
ท่ีอสงไขยบริเวณ พระนาคสนถวายพระพรเขามาอยางนี ้
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดี  ไดสวนาการทรงฟงก็เสด็จยังพระบวรสุวรรณ 
วิชัยบุษบก  พระท่ีนั่งรถยานอันเทียมดวยสินธพอาชาชาญ  ดูเห็นงามอรามเรือง ประเทือง 
ดวยธงปกงอนรถงามระหง  ในธงระบุระบัดพระพายพัดตองแสงทอง  แสงแกวเรืองรองแวววาว 
เสนาธนูนาวเกาทัณฑ  พลขันธแหหนาพรอมดวยโยธาจตุรงค  องคเสนีม่ีกอง  โหรองแหแหน 
พลเสนีนับแสนแหหอมลอมมา  มีอานุภาพนี้นักหนา  ดจุพระสุริยาเยื้องรถบทจรเรงรีบสองทวีป 
เม่ือเวลามัชฌันติกสมัย  มิทันใดก็ถึงประตูอสงไขยบริเวณพลัน  จึงส่ังใหประทับท่ีนัน้  จึงสงพระ 
ขรรคใหมหาดเล็กเสด็จลงจากรถยานุมาศ  ก็เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา  เขาสูพระ 
ทวารประตูอสงไขยบริเวณ ขณะนัน้พระนาคเสนวิสุทธิสงฆองคเอกอเสกขบุคคลเสด็จอยูใน 
มณฑลมาลกะอันงามพรรณราย อธิบายวาโรงธรรมการบุเรียนใหญ  มีในกลาอสงไขยบริเวณนั้น 
มีพระภกิษแุปดสิบพันแวดลอมหนาหลัง  ดูนี้งามดังทาวธตรฐมหาหงสอันลงจับอยูท่ีกลางสระ 
ศรีสาโรธ  ปราโมทยดวยสกณุหงสแปดสิบพันเปนบริวาร  ดูนี้งามปานกัน  ปรส  ทูรโตว  ทิสฺวา 
ขณะน้ันสมเดจ็พระเจามิลินทปนกษัตริยขัตติยะเรืองเดช  ทอดพระเนตรเห็นแตบริษทัสงฆ  มิไดรู 
จักองคพระนาคเสนแตไกล  มีพระโองการไถถามเทวมันติยอํามาตยวา  พระนาคเสนผูฉลาดองค 
ใดนั่งอยูท่ีไหน  เทวมันติยอํามาจยผูไวปญญาจึงกราบทูลวา ขอรับพระราชทาน  พระนาคเสน 
นิสัชนาการนัง่อยูกลางสงฆคือองคนั้น  คร้ันทาวเธอไดทัสนาการเห็นพระนาคเสนกต็กพระทัย  
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ภยโลมหสน บังเกิดพระโลมาพองสยดสยองพระเศียร  พระทัยนี้เปล่ียน ๆ ปมประหน่ึงจะทะล่ึง  
ประลาตหนีไป  เสยฺยถา  จะมีครุวนาฉันใด  อุปไมยเหมือนมนุษยอันเห็นยกัขินีผีเส้ือ  เหมือน 
กวางเห็นเสือ  เหมือนมฤคีหมูเนื้ออันเหฯ็สีหราชชาติไกรสร  เหมือนพระจันทรลอมดวยดาวดา- 
รากรเยื้องรถพิมานจรจะพบอสุรินทราชราหู  เหมือนวฬิารกับหนูเหมือนทีฆชาตินาคงูแลเห็นครุฑ 
สุดท่ีจะกลัวตวัส่ันฉันใด  พระเจากรุงมิลินทปนพิภพเวยีงชัย  ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสนแต 
ไกลวันนั้นกก็ลัวปานกัน  น้าํพระทัยนี้คร่ัน ๆ จิตฺต  น  สณฺติ พระทัยนี้ไหวหวัน่ต้ังม่ันลงมิได 
น้ําพระทัยดําริวา  โออาตมานี้แตอวดดีมานี้ก็นาน  หาผูจะตอตานมิได ปราชโย  อาตมาน้ีจะถึง 
ปราชัยหักลงไปวันนี้เปนม่ันคง  เตนาหุ  โปราณา  เหตุดงันั้นพระอาจารยผูประเสริฐเกิดในกอน 
จึงกลาวเปนนคิมคาถาไววา 
                        จรเณนป  สมฺปนฺน                     สุทนฺต  อุตฺตเม  ทเม 
                        ทิสฺวา  ราชา  นาคเสน                อิท  วจนมพฺรวิ 
                        กถิกา  มนา  หพู  ทิฏา              สากจฺฉา  โอสฏา  พหู 
                        น  ตาทิส  ภย โหติ                      อชฺช  ตาโส  ยถา  มม 
                        นิสฺสสย  ปราชโย                        มม อชฺช  ภวิสฺสต ิ
                        ชโย  จ  นาคเสนสฺส                     ยถา จิตตฺ  น สณฺ ิตนตฺ ิ
        ใจความในพระคาถาเหมือนท่ีวิสัชนามาแลว พาหิราจริยากถา  วสัิชนาดวยพระเจา 
มิลินทถามอาจารยท้ังปวงภายนอกมีอาจารยปูรณกัสสปเปนตนมีพระอายุบาลเปนปริโยสานท่ีสุด 
ยุติแตเทานี ้
                                                   วัญจนปญหา 
        อถ โข กาเล ในกาลนั้นแทจริง อายสฺมา นาคเสโน พระนาคเสนผูมีอายุนั่งอยูในท่ีใด 
พระยามิลินทก็เขาสูสถานท่ีนั้น  อุปสงฺกมิตฺวา  คร้ันเขาไปใกลแลว  บพิตรเจาจึงกลาวซ่ึงสัมโมท- 
นียกถา ควรจะลึกส้ินกาลชานาน นิสีทิ แลวก็ทรงนิสัชนาการนั่งในท่ีสมควรขางหนึ่ง 
        ฝายพระนาคเสนผูมีอายุ  ก็สนทนาดวยถอยคําเปนท่ียังจิตแหงพระยามิลินทใหช่ืนชม 
โสมนัสปสันนาการ 
        สมเด็จบรมกษัตริยพระเจามิลินท  จงึทรงปุจฉาซ่ึงอรรถปญหาประถมวา  ภนฺเต 
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นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ  สมุลฺลเปตุกาโม  โยมน้ีปรารถนาจะใครเจรจาดวยพระผู 
เปนเจา  
        พระนาคเสนจึงวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  บพิตรจงเจรจาไปเถิด  อาตมภาพ ก ็
ปรารถนาจะใครฟง 
        พระยามิลินทจึงมีพระวาจาวา สมุลฺลปโต สุณาหิ  ขาพเจาเจรจาแลว พระผูเปนเจา 
จงฟงเอาเถิด 
        พระนาคเสนจึงวา สูโณมิ  อาตมภาพฟงแลว 
        พระยามิลินทจึงวา  พระผูเปนเจาวาฟงแลวไดยินอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวา  ก็บพิตรวาเจรจาแลวนั้นเจรจาอยางไรเลา 
        พระยามิลินทจึงวา  ขาพเจาจะถามพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวา  ปุจฺฉ  มหาราช  ดกูรบพิตร  พระองคจะถามก็ถามเถิด 
        ปุจฺฉิต  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพเจาถามแลว 
        สุวิสฺสชฺชติ  มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ อาตมาก็วิสัชนาแลว 
        กึ วิสฺสชฺชิโต พระผูเปนเจาวิสัชนาอยางไร 
        กึ  ปุจฺฉิโต  ก็บพิตรถามอาตมภาพอยางไรเลา 
        เอว  วุตฺเต  ในเม่ือพระยามิลินทและพระนาคเสนปุจฉาวิสัชนากนัดังนี้แลว  ชาวโยนก 
หารอยก็พากันใหสาธุการแกพระนาคเสน  แลวจึงกราบทูลแกพระยามิลินทวา  มหาราช ขา 
แตสมเด็จบรมบพิตรผูประเสริฐ ขอเชิญพระองคทรงปุจฉาซ่ึงอรรถปญหาแกพระนาคเสนตอไป 
ในกาลบัดนี้  
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                                                  ปฐมวรรค 
                                               นามปญหา ท่ี ๑  
        อถ โข มิลินฺโท  ราชา  ในกาลคร้ังนั้น  สมเด็จพระเจามิลินทจึงทรงปุจฉาซ่ึงปญหายิ่งข้ึน 
ไปวา   ธรรมดาวาบุคคลอันสนทนากัน  ถาไมรูจักนามและโคตรแหงกนัและกนั  ถอยคําอันบัง 
เกิดข้ึนแตชนท้ังสองนั้นมิไดถาวรต้ังม่ัน  เหตุดังนีเ้ราท้ังสองจะตองรูจกักันเสียกอน  กินฺนาโมส ิ
พระผูเปนเจาช่ืออะไร 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  นาคเสโนติ  สมุทาจรนฺติ  เพื่อนพรหมจรรยทานรอง 
เรียกช่ือของอาตมภาพวานาคเสน ประการหน่ึงโสด  มารดาบิดาทานใหช่ือแกอาตมภาพหลาย 
ช่ือ  คือช่ือวานาคเสน ๑ ช่ือวาวีรเสน ๑ ช่ือวาสุรเสน  ๑ ช่ือวาสีหเสน ๑ ขอซ่ึงมีนามช่ือวา 
นาคะนั้นดวยอรรถวา  อาคุ  ปาปกมฺม  น  กโรตตีิ  นาโค  แปลวา  บุคคลผูใดมิไดกระทําซ่ึงกรรม 
อันลามก  บุคคลผูนั้นช่ือวานาคะ  ซ่ึงมีนามช่ือวาเสนะนัน้  ดวยอรรถวาเปนท่ีพํานกัหมอบกราบลง 
แหงบุคคลอันยอมตนเปนศิษยมาศึกษาเลาเรียน ช่ือวาวรีะนั้นดวยอรรถวามีความเพยีรมิได 
ยอหยอน  ช่ือวาสุระนั้นดวยอรรถวาองอาจรปราศจากภยัมิไดคร่ันครามในทามกลางบริษัท  ช่ือ 
วาสีหะนั้นดวยอรรถวาเปนท่ียําเกรงแกนกัปราชญท้ังหลายอ่ืน ดุจดังวาพระยาไกรสรราชสีห 
อันเปนท่ีเกรงกลัวแกหมูมฤคชาติท้ังปวง  และเสนศัพทนั้น  มีอรรถเหมือนดังวิสัชนาแลวในนาม 
เบ้ืองตน  คือนาคเสนน้ัน  สา สงฺขาตสมฺา  อันวากลาวซ่ึงช่ือท้ังปวงดังนี้  เปนสมมุติโวหาร 
อันโลกท้ังปวงหากต้ังไว  จะมีสัตวมีบุคคลเปนท่ีตั้งแหงมานทิฐิถือม่ันวา  อห มม  ในช่ือ 
ท้ังปวงนั้นโดยปรมัตถหามิได 
        อถ โข มิลินฺโท  ราชา  ในกาลนั้น สมเด็จพระเจามิลินทจึงรองประกาศแกชาวโยนก 
หารอยและพระภกิษุสงฆแปดหม่ืนวา สุณนฺตุ  เม โภนโฺต  ชาวโยนกหารอยและพระภกิษุสงฆ 
แปดหม่ืนจงฟงถอยคําแหงพระนาคเสนบอกแกขาพเจาวา เพื่อนพรหมจรรยทานเรียกอาตมภาพ 
วานาคเสน  จะมีสัตวมีบุคคลในช่ือนั้นโดยปรมัตถหามิได  สเจ  ภนฺเต  สตฺโต  นตถิฺ  ขาแตพระ 
นาคเสนผูจําเริญ ถาสัตวและบุคคลไมมีเหมือนดังคําของพระผูเปนเจาวาแลว  ไฉนเลยทายกท่ีได 
ถวายจตุปจจัยแกพระนาคเสนจะไดกุศลผลบุญเลา  ผูใดผูหนึ่งคิดวาจะฆาพระนาคเสนผูเปนเจา 
เสีย  ถาเขาจะฆาเสียจะไดบาปกรรมอะไร  โยมเห็นวาจะเปลาไปเหมือนชื่ออันบัญญัติเปลา  อนึ่ง 
คฤหัสถและบรรพชิตเรียกช่ือกัน  ยอมสรรเสริญนินทากันวาผูนัน้ดีผูนั้นช่ัวเลา  ก็เห็นวาเปลา ๆ 
ท้ังนั้น เหตุเปนนามบัญญัติเปลา  ประการหน่ึงเลา  เหมือนทายกท้ังหลายเขาถวายจตุปจจัย 
แกพระผูเปนเจา  ก็ใครเลารับจีวรท่ีทายกให ใครเลารับบิณฑบาตท่ีทายกให  ใครเลารับส่ือสาร  
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อาสนะท่ีทายกให  ใครเลารูไปในพระไตรปฎก  ใครเลาเปนสังฆปริณายก  ใครไดมรรคไดผล 
ถาจะวาโดยฝายอกุศลนั้นเลา  ช่ือนี้สิเปลานับเขาท่ีตัวบุคคลน้ันนับไมได  จะรูวาใครกระทํา 
ปาณาติบาต ใครกระทําอทินนาทาน จะรูวาใครกระทํากาเมสุมิจฉาจาร จะรูวาใครเจรจามุสา 
จะรูวาใครตอใคร  ฟงไดอยูแลวหรือกระไร ย วทสิ  พระผูเปนเจาไดวากะโยมสินะวา  สมณะและ 
สามเณรเรียกอาตมาแตวนัอุปสมบทมาช่ือวานาคเสนน้ัน  โยมเรียกพระผูเปนเจาวาพระนาคเสน 
น สุยฺยสิ  พระผูเปนเจาไปยนิหรือไม 
        ถวายพระพร  ไดยิน  
        ถาพระผูเปนเจาไดยินแลวช่ือนาคเสนนี้แหละก็จดัเขาในบุคคลคือตัวพระผูเปนเจา 
พระผูเปนเจานี้ช่ือนาคเสนหรือ 
        ขอถวายพระพร  หามิได 
        เกสา  ผมพระผูเปนเจาหรือ ช่ือนาคเสน 
        ขอถวายพระพร  หามิได 
        โลมา ขนหรือ ช่ือนาคเสน 
        ขอถวายพระพร  มามิได 
        นขา เล็บ ๒๐ นั้นหรือ  ช่ือนาคเสน 
        ขอถวายพระพร หามิได 
        ทนฺตา ฟนนั้นหรือ ช่ือนาคเสน 
        ขอถวายพระพร  หามิได 
        ตโจ หนังกําพราหุมกายนี้หรือ ช่ือนาคเสน 
        ขอถวายพระพร หามิได 
        มส  เนื้อทั้งหลายในกายนั้นหรือช่ือนาคเสน 
        ขอถวายพระพร  หามิได 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลนครมีสุนทรพจนารถพระราชโองการตรัสถามไป 
โดยนัยเนื่องกนัวา  นฺหารู  คือเอ็นใหญ ๗๐๐ อฏ ิมิฺช  เยื่ออันมีในกระดูก  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 36 
วกฺก  วา คือมามก็ดี  หทย วา คือหัวใจก็ดี ยกน วา คือตับก็ดี กิโลมก  วา คือพังผืดก็ด ี
ปหก  วา คือไตก็ดี ปปผฺาส วา คือปอดก็ดี อนฺต ว  ไสนอยก็ดี อนฺตคณุ วา ไสใหญกด็ ี
อุทริย วา อาหารใหมก็ดี กรีส วา อาหารเกาก็ดี ปตฺต วา คือดีก็ดี  เสมฺห วา คือ 
เสมหะก็ดี ปพุโฺพ วา คือหนองก็ดี โลหิต วา คือโลหิตก็ดี เสท วา คือเหง่ือก็ดี เมท วา คือ 
มันก็ดี อสฺสุ วา คือน้ําตาก็ดี วส สา คือมันเหลวก็ด ีเขฬ วา คือเขฬะก็ด ีสิงฺฆานิก วา คือ 
น้ํามูกกด็ี  ลสิกา  วา คือไขขอก็ดี  มุตตฺ  วา คือน้ํามูตรก็ดี มตฺถเก วา คือสมองศีรษะก็ดี มตฺถลุงคฺ วา 
มันในศีรษะก็ดี  เหลานีห้รือช่ือวา นาคเสน  
        น หิ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระองคผูทรงธรรมิกราชาธิราช 
ผูประเสริฐ สวนทั้งปวงนีจ้ะไดช่ือวานาคเสนหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลนคร  จึงมีพระสุนทรพจนารถประภาษซักตอไปในเบญจ- 
ขันธท้ังหาวา รูป วา รูปขันธของพระผูเปนเจานั้นก็ดี เวทนาขันธก็ดี สัญญาขันธก็ดี  สังขาร- 
ขันธก็ดี  วิญญาณขันธก็ดี  ดงันี้หรือช่ือนาคเสน 
        น หิ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ส่ิงเหลานี้จะไดช่ือวานาคเสน 
หามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยธาตุจัดเปนคูกันวา 
จักขุธาตุและรูปธาตุนี้ประการ ๑ โสตธาตุและสัททธาตุประการ ๑ ฆานธาตุและคันธธาตุนี้ 
ประการ ๑ ชิวหาธาตุและรสธาตุประการ ๑ กายธาตุและโผฏฐัพพธาตุประการ ๑ มโนธาตุ 
ประการ ๑ จกัขุธาตุท่ีทรงจักษุใหเห็นรูป  อันทรงตัวเปนรูปหญิงรูปชายนี้ก็ดี โสตธาตุทรงโสต 
ท้ังสองใหไดยนิเสียงช่ือสัททธาตุ  สัททธาตุนี้จะเปนเสียงนั้น  คือสารพัดสัททะสําเนียงท้ังปวง 
ก็อาศัยธาตุทรงใหเปนเสียง  เสียงท้ังปวงมากระทบโสตธาตุคือหูท้ังสอง ก็โสตธาตุนี้ทรงหูท้ัง 
สองไวมิใหหนวกหนักจึงไดยิน  ฆานธาตุจมูกใหดมกล่ินมิใหเปนหวดัและริดสีดวงเปนตน  และ 
กล่ินนั้นคือธาตุทรงไวซ่ึงคันธธาตุ ก็ทรงคัวเอง  ท่ีเหม็นก็ใหทรงกล่ินเหม็น ท่ีหอมกใ็หทรง 
กล่ินหอม  แมวากล่ินกลายหายไปก็อาศัยธาตุไมมี  ชิวหาธาตุทรงล้ินใหรูรสวาเค็มคาวหวาน 
เปนตน  รสธาตุคือเค็มคาวหวานนัน้ก็อาศัยธาตุทรงไว  ถาธาตุวิปริตแลวก็กลับกลายไป  และ 
กายธาตุนั้นกท็รงกายใหรูเจบ็ปวดกระวนกระวาย  และใหรูเพลิดเพลินสบาย ถากระทบโผฏ- 
ฐัพพธาตุ  คือส่ิงกระดาง  และออน ส่ิงท่ีกระดางเปนตนวา ศัสตราวุธและกอนหนิศิลามีธาตุทรง 
ไวใหกระดาง  และออน ส่ิงท่ีกระดางเปนตนวา ศัสตราวุธและกอนหนิศิลามีธาตุทรง 
ท่ีลออออน  เปนตนวาฟูกหมอน  และลออออนเปนเนื้อทิพย  มาตองกายมนุษยท้ังหลายเขา  
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เม่ือใดก็เพลินในอาศัยเพราะกายธาตุนี้  ถาหากายธาตุมิไดคือไมมีท่ีตั้งท่ีทรงแลว  กายก็มิได 
ประชุมกันเปนเนื้อเปนตัว  และมโนธาตุนั้นทรงไวใหเปนใจเปนจิต  อยูท้ังนี้  อธิบายดวยธาตุ 
เปนคูกันและมโนธาตุอันเดยีวตามวาระพระบาลีสมมุติเปนใจความเทานี้ 
        เม่ือสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยธาตุท้ังปวง 
วาธาตุท้ังหลายน้ีหรือช่ือนาคเสน  
        ฝายพระนาคเสนผูวิเศษ  ก็ถวายพระพรปฏิเสธ  มิไดถวายพระพรรับกพระราชโองการ 
        พระเจากรุงมิลินทนรินทรมหาศาลจึงกลับเอาขันธ ๕ ประการ  มีรูปขันธเปนตน  มี 
วิญญาณขันธเปนปริโยสานมาถามอีกเลา 
        ฝายพระนาคเสนผูเปนเจาก็มิรับ  กลับถวายพระพรปฏิเสธ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีวจีพจนารถประภาษถามวา  ภนฺเต ขาแต 
พระผูเปนเจา  ธรรมท่ีนอกกวารูป  นอกกวาเวทนา  นอกวาสัญญา  นอกกวาสังขาร  นอกกวา 
วิญญาณ นีห้รือเปนนามช่ือวานาคเสน 
        พระนาคเสนผูวิเศษก็ถวายพระพรวา  หามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟงจึงตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
สารพัดสารพันท่ีโยมจะเอามาถามซอกซอนถามพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาปฏิเสธวามิใช 
นามของพระผูเปนเจา  โยมเก็บเอามาถามดวยขันธและธาตุและอาการ ๓๒ มีในกายตัวของพระ 
ผูเปนเจาสารพดั น ปสฺสามิ  น ทกฺขามิ  โยมไมพิจารณาเห็นธรรมส่ิงใด  ท่ีจะนับเขาในช่ือ 
ของพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาเจรจาเปลา ๆ อลิก  พระผูเปนเจาเจรจาลอมแลมเหลาะแหละ 
ไมควรฟง  มุสาวาท  พระผูเปนเจาเจรจามุสาสับปลับ  เดิมบอกวาช่ือนาคเสนแลวกลับไมรับ  ดูรึ 
พระผูเปนเจานี้สับปลับเจรจามุสา  ดูราโยนกขาหลวงทั้งปวง ๕๐๐ และพระภิกษุแปดสิบพันท่ี 
ขาอางเปนอุตรีพยานนี้  ฟงเอาดวยกัน ณ กาลบัดนี้   
        เอว  วุตฺเต  เม่ือสมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดีตรัสบริภาษดวยทารุณราชพจ- 
นารถอันหยาบ  เปนอริยุปวาทคําฉกรรจแกพระนาคเสนองคอรหันตฉะนี้  อายสฺมา  นาคเสโน 
ฝายพระนาคเสนผูมีอายุ อรหา  เปนองคพระอรหันตอันมีกํากงแหงสังสารจักร  อันจะชักใหสัตว 
เกิดตายเวยีนวายในวัฏสงสารประหาราด  ฉลาดดวยพระปฏิสัมภิทา  มีพระปญญา  ปรุโปรงไป 
ในปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ คือธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานไปในพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ  มิหนํา 
อีกปฏิเวธธรรมทางมรรคทางผล  อรรถปฏิสัมภิทาฉลาดในอรรถกถาบาลีอรรถแปลแกไข 
นิรุตติปฏิสัมภิทาฉลาดในอักขระอักษรพยญัชนะ นิมิต  มิคหิต  พินทุ ส้ินทุกประการมิไดกังขา 
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ปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในอานสวดใหถูกตามครุลหุธนิตสิถิลลํานําฉันทานุรักษและเทศนา  
สําแดงธรรมอันนอยใหญแกลวกลาไปทุกประการ  ไดพระปฏิสัมภิทาญาณท้ัง ๔ ยิ่งยอดบุคคล 
ถึงฉะน้ี  เม่ือสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  ทรงบริภาษพอวันนั้นมีน้ําพระทัยมิไดไหวหวั่น 
ฉันใด  อุปไมยเหมือนจอมเสลราชพระยาเมรุมาศศิขรินทร  อันมิไดรูโอนออนสะเทือนสะทาน 
ดวยลมกาลเวรัมภวาตหากพดั  จะไดโกรธกรุงมิลินทปนกษัตริยอันตรัสผรุสโวหารหามิได 
เมตฺตาภาวนิโย  พระผูเปนเจาเบิกบานดวยจําเริญฌานเมตตา  เอ็นดูนกัหนา จะอุปมาฉันใด 
อุปไมยประดุจมารดาอันเหน็บุตรของอาตมา  อันเปนทารกกําหนดันม  กําดัดท่ีจะรัก  กําดดัท่ีจะ 
ชมเชย  อันเทีย่วเลนไกลแลวอยากนมและรองไหพิไรรํ่ามา  มารดาเหน็ลุกรักกว็ิ่งออกไป กระพัด 
กระพองรองเรียกบุตรของอาตมาไว ๆ วา ลูกเอยเจางามประเสริฐมาเถิดพอมาแมมา  ตกวา 
พระนาคเสนผูกเมตตาตอสมเด็จบรมกษัตริยกรุงมิลินทราธิบดีนี้ก็เหมือนกัน  พระเจากรุง 
มิลินทนั้นยังเปนปุถุชน  พระผูเปนเจาไมมีความโกรธจะโปรดใหไดมรรคผล  เสวยชลอมฤตธารา 
น้ํานม  ใหบรมพิตรอันประพฤติทุจริตมืดมิดอยูเปนกําลัง  เรงใหเสวยเสียยังแลว จะโปรดใหได 
นิพพานเมืองแกวเสียในปจจบัุนชาตินั้นดวยแกปญหา  มิลินฺทสฺส รฺโ เจตสา  พระผูเปนเจารู 
จิตวาระนี้พระราชหฤทัยอัชฌาสัยของกรุงมิลินทภูมินทราธิบดีนั้น  ทําเปนประหนึ่งจะวิสัชนา 
มิได  ดุษณภีาพนิ่งอยูประมาณครูหนึ่งในกาลนั้น 
        มุหุตฺต  ตุณฺหี  หุตฺวา  พระนาคเสนผูปรีชา นิสีทนานัง่นิ่งอยูครูหนึ่ง จึงถวายพระพรวา 
มหาราช  ดูกรบรมพิตรและราชสมภารผูประเสริฐในราชสมบัติ  บพิตรนี้เปนกษัตริยอันสุขุม- 
มาลัยม่ิงมไหศวรรย  อจฺจนฺตสุขุมาโล  สุขุมโดยแทแตเสดจ็จากพระราชนิเวศนมาสูประเทศ 
อสงไขยบริเวณเทานี้ดนูี่หมองศรีนักหนา  อนึ่งเสด็จมากต็องแสงสุริยะกลาเปนเวลามชัฌันติก- 
สมัย  น้ําพระทัยจึงกลัดกลุมรุมรอน ทรงบทจรเสด็จพระราชาดําเนนิมายังสํานักอาตมานี้เลา ก ็
เสด็จดวยพระบาทเปลา  ชะรอยระแหงหนิกรวดอันใด  ปาเท  รุชฺฌนตฺิ  ยอกเขาท่ีฝาพระบาท 
ปวดประชวรแสบสามารถหรือกระไรนั้น  จณฺฑิฑโย  จึงรายกาจ  พระโองการประภาษเลาก ็
หยาบหยาม  นี่แนะอาตมาจะถามบพิตรพระราชสมภารเจา  บพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จมานี ้
ดวยพระบาทเปลาหรือ อุทาหุ  หรือบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จจากราชฐานดวยพาชี 
สินธพชาติอาชาญยานุมาศ  อันใด จงตรัสพนารถประภาษแกอาตมาในกาลบัดนี ้
          อถ โข มิลินฺโท  ราชา  แทจริงอันดับนั้นสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราช- 
โองการเผดียงวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน  เม่ือโยมจะมาสูอสงไขยบริเวณ 
สํานักพระผูเปนเจานี้  โยมไมมาดวยพระบาทเปลา  มาดวยรถ  คร้ันมาสูสํานักพระผูเปนเจา 
โยมเขามาดวยพระบาทเปลา  
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        พระนาคเสนไดฟงพระโองการประภาษ  จึงประกาศวา ดูกรราชเสวกโยนกท้ัง ๕๐๐ ฟง  
เอาเถิด ถอยคําสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทรผูประเสริฐ  ตรัสวามาดวยรถ  มาสูสํานักอาตมานี้ 
มาดวยพระบาทเปลา  ชาวเจาท้ังปวงกับพระภกิษุแปดสิบพันจงฟงเปนพยานในกาลบัดนี้  พระ 
นาคเสนจึงมีเถรปุจฉาถามวา มหาราช ดกูรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในราชสมบัติ ซ่ึงมี 
พระราชโองการตรัสวาเสด็จดวยรถนัน้ตรัสม่ันคงละหรือ 
        เออขาแตพระผูเปนเจา โยมวา  วามาดวยรถจริง 
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาถามวา  บพิตรพระราชสมภารบอกวามาดวยรถนั้น อีโส 
งอนนั้นหรือช่ือวารถ 
        สมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวางอนนั้นจะไดช่ือวารถหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  เพลานั้นหรือช่ือวารถ 
        พระเจามิลินทรภมิูนทราธิเบศร  ปฏิเสธวาหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ จกฺก  วา  จักรนั้นหรือช่ือวารถ  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนสาคลนคร  ปฏิเสธวาหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ รถทณฺฑก วา  คันชักนั้นหรือช่ือวา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรปฏิเสธวาหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ รถปฺชร  วา เรือนรถนั้นหรือช่ือวารถ ขอถวายพระพร 
        พระจามิลินทก็ปฏิเสธวาหามิได 
        พระนาคเสนมีเรถปุจฉาซักถามตอไปวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ รสฺมิโย  เชือกรถนี้หรือช่ือวารถ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ปฏิเสธวาหามิได  
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        พระนาคเสนมีเถรวาจาซักถามตอไปวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ ปโตทยฏ ิ  ประฏักสําหรับถือนั้นหรือช่ือวารถ  ของถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปฏิเสธวาหามิได  
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามสืบตอไปวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ ยุค  วา  แอกนัน้หรือช่ือวารถ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปฏิเสธวาหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถมไปจนส้ินสุดฉะน้ี  จึงมีเถรบริภาษตัดพองวา มหาราช  ดูรานะ 
สมเด็จบรมบพิตรผูประเสริฐในราชสมบัติ  เม่ืออาตมาเอาเคร่ืองรถนั้นมาถามถวนถ่ีบพิตรก็ 
ตรัสวามิใชรถ  ตรัสปฏิเสธยั่งยืน  น ปสฺสามิ  อาตมาไมเห็นส่ิงใดท่ีจะเรียกวารถส้ินท้ังหมดเดิมที 
สิตรัสบอกวา  เสด็จออกมาดวยรถ  คร้ันอาตมาถามหานามรถวา  ส่ิงนี้หรือช่ือวารถ ก็ปฏิเสธวา 
มิใชรถ  กระนัน้ก็ปดรูปเลน  เออเปนถึงอัครราชเรืองเดชในประเทศทวปีชมพูไมมีความอดสู  ดูรึ 
มาตรัสสุสามวาทชางประภาษได ฟงเอาเปนไรราชเสวกโยนกขาหลวงทั้ง ๕๐๐ อันหมอบราย 
เรียงเคียงกัน  และพระภิกษสุงฆแปดสิบพันท่ีเราบอกไวเปนพยานนั้น จงฟงเอาดวยกนัในกาลบัดนี ้
        ขณะน้ันหมูราชเสวกโยนกขาหลวง ๕๐๐ ก็ม่ีกองรองซองสาธุการพระนาคเสนนี้ตาง ๆ 
บางพวกท่ีตวัโปรดก็บังคมเหนือศิโรตม  แลวทูลเตือนสมเด็จบรมกษัตริยใหตรัสแกไข 
        สวนสมเด็จพระเจาพระเจามิลินทปนสาคลราชธานี  จึงมีพระราชโองการแกปญหาวา ภนตฺา 
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  โยมจะไดเจรจามุสาวาทหามิได  นามบัญญัติช่ือวารถนั้น 
อาศัยสัมภาระเคร่ืองรถ  พรอมกันหมดคืองอนและจักรเพลา  และคันชักรถและเรือนรถและ 
เชือกรถ  และประฏักกับแอกท้ังหมด จึงไดบัญญัตินามช่ือวารถ  นะพระผูเปนเจา  พระผูเปน 
เจาจงทราบดวยประการฉะนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน 
บวรมไหศวรรย  อาตมาก็เหมือนกัน ท่ีถวายพระพรไววา ช่ือนาคเสนน้ันจะไดมุสาหามิได  อาศัย 
อาการ ๓๒ ของอาตมาเปนอาทิ คือ  เกศาโลมาตลอดถึงมัตถลุงคังท้ังหมด  จึงไดนามบัญญัติ 
ปรากฏชื่อวานาคเสน เหมือนช่ือวารถ  อาศัยสัมภาระท้ังหมดจึงเรียกวารถยาน  ก็สมดวยคําทาน 
ปฏาจาราภิกษณุี กลาวในท่ีเฉพาะพระพักตรของสมเด็จพระทศพลพิชิตมารโมลี  ยุติดวยวาระ 
แหงพระบาลีวา  
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                        ยถาป  องฺคสมฺภาโร                    โหติ  สพฺโพ  รโถ  อิต ิ
                        เอว  ขนฺเธสุ  สนฺเตสุ                   โลโก  สตฺโตติ  สมฺมตีติ  
        กระแสความวา สพฺโพ  รโถ  อิติ  อันวาสัมภาระเครือ่งรถพรอมท้ังหมด  ไดนามบัญญัติ 
เรียกวา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  สตฺโตติ  สมฺมติ  ไดช่ือวาสัตววาบุคคลนี้กอ็าศัยมีขันธพรอม 
๕ ประการ เอว  เมาะ  ตถา  เปรียบปานดังรถน้ัน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  ทรงพระสวนาการแกปญหาฉะนี้  มีน้ําพระทัย 
ทาวเธอปรีดาปราโมทยออกพระโอษฐตรัสซองสาธุการวา  สธุสะพระผูเปนเจาชางแกปญหา 
อจฺฉริย  โยมอัศจรรยนักหนา  โยมสําคัฐวาอยูโยมแลวทีเดียว  พระผูเปนเจานี้เฉลียดฉลาด 
สามารถนักหนา  กลับกลาวปญหาเปรียบเทียบอุปมาวิจติรใหคนท้ังหลายคิดเห็นกระจางแจงแจมใส 
ยทิ พุทฺโธ  ติฏเยฺย  ถาแมวาสมเด็จพระชิเนนทรทศพล  ยังสถิตมีพระชนมอยูนีจ้ะโปรดปราน 
ตรัสสาธุการประทานท่ีฐานนัดร  ใหเปนเอกบุคคลขางแกปญหา  ในกาลบัดนี้ 
                                   นามปญหา  คํารบ ๑ จบเทานี ้
                                           วัสสปญหา  ท่ี  ๑ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวัสสปญหาสืบตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  กติวสฺโส พระผูเปนเจามีวรรษาเทาไร 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  อาตมามีวรรษาได ๗ วรรษา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสซักวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจานาคเสน วรรษานับได ๗ ปนั้น  นับพระผูเปนเจาเขาดวยหรือ  หรือวานับแตปนัน้ 
๗ มิไดอาศัยผูเปนเจา ในกาลบัดนี ้
        กิร  ดังจะรูมาวา พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีวันนัน้ทรงเคร่ืองปลันธนาภรณพวกดอกไม 
มีพระฉายปรากฏลงไปท่ีอุทกมณิกากะละออมแกว  พระนาคเสนเห็นประจักษแลวจึงถวายพระพร 
วา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย  พระฉายท่ีปรากฏใน 
กะละออมแกวนั้น  นับเนื่องอาศัยในพระองคของมหาบพิตรดวยหรือประการใด 
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        กรุงมิลินทปนสาคลราชธานีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
เงาท่ีปรากฏในกะละออมแกวนีก้็อาศัยเนือ่งไปแตตัวโยม 
        พระนาคเสนก็โนนนอมเปนอุปมาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย วรรษาของอาตมาน้ีก็เหมือนกัน อาศัยอาตมาบรรพชามาคณนานับได 
๗ พระวรรษา ในกาลบัดนี้  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนพิภพ ไดทรงฟงก็นอบนบซองสาธุการวา  สธุสะปญหาเปรียบ 
ของพระผูเปนเจาเอามาเปรียบนี้ไมผิด  ฟงนี้วิจิตรอัศจรรยครัน 
                                          วสัสปญหา  คํารบ ๒ จงเทานี ้
                                         เถรัสสติกขปฏิภาณปญหา ท่ี ๓ 
        อถ โข มิลินโท ราชา  คร้ังนั้นสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีสุนทรพจ- 
นารถพระราชโองการถามอรรถปญหาสืบไปวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา 
อันวาบรรพชาของพระผูเปนเจานี้  โก  ปรมตฺโถ  มีประโยชนอันอุดมดีอยางไร  กิมตฺถิยา 
ประโยชนดวยส่ิงอันใดจึงบรรพชา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไขใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพระวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริ 
ราชมไหศวรรย  บรรพชาของอาตมานั้นเปนประโยชนดบัเสียซ่ึงทุกขท่ีมีในสันดาน  แลวมิให 
ทุกขประการอ่ืนบังเกิดได ประการหนึ่งบรรพชาของอาตมาน้ีประเสริฐยิ่งนัก  จักใหเปนประโยชน 
แกมนุษยนิกรเทวดา  มนษุยนิกรเทวดาไหวนบเคารพบูชาถวายไทยทาน  บรรดาท่ีจะใหเกดิผล 
เม่ือส้ินชนมมรณกาลแลว  เดชะผลท่ีไดกระทําสักการถวายทานแกรูปอันบรรพชากจ็ะปดเสียซ่ึง 
ประตูจตุราบาย  ก็จะไดไปชมสมบัติ ๓ ประการ คือมนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  นิพพานสมบัติ 
เหตุฉะนี้รูปจึงวา  บรรพชาของรูปนี้โสด  จะใหเปนประโยชนแกนกิรมนุษยเทวดาท้ังหลาย 
ขอถวายพระพร 
        พระจากรุงมิลินทปนสาคลนคร  ไดทรงฟงพระนาคเสนสําแดงแจงกระจาง  ก็มิไดมี 
ทางท่ีจะซักไซ  ก็หันเหเสประภาษพจนารถอ่ืนไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน 
โยมนี้อยากจะใครพูดอยากใครเจรจาพาทีกันดวยพระผูเปนเจานกัหนา  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 43 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ดูรานะมหาบพิตรจะเปนอะไร  ตรัสวากระไรจงตรัสเถิด  
แตบพิตรผูประเสริฐอยาประภาษดวยราชวาท  จงตรัสกบัอาตมาเปนบัณฑิตวาท 
        พระเจามิลินทนรินทรราชจึงประภาษถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  บัณฑิต- 
วาทนักปราชญเจรจานี้เจราจาประการใด  โยมยังสงสัยอยู  นิมนตวิสัชนาไปกอน 
        ออ ขอถวายพระพร  ธรรมดาวาปราชญเจรจายอมสุนทรออนหวานมิไดเจรจาหกัหาญขมข่ี 
ปฏิกฺกมฺม  กระทําดีเรียบรอย  ถอยคํายอมกระทําใหวิเศษตาง ๆ ยอมกระทําปฏิเสธกั้นกาง 
การอกุศลกรรม อเวน  ยอมกระทําเคลาคลึงโนมนอมเขาในส่ิงเปนกุศล  มีรักษาศีลใหทาน 
เปนตน  น กุปปฺนฺติ  มิไดกําเริบรานรายกาจ  ธรรมดาวาปราชญยอมเจรจาดุจอาตมาวิสัชนาฉะน้ี 
ขอถวายพระพระ 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูเปนเจาผูฉลาด  อีกประการหนึ่งท่ีพระผูเปนเจาวาราชวาทคือคํากษัตริยขัตติย- 
มหาศาล  นั้นเปนประการใด  จงวิสัชนาใหโยมฟงกอน 
        ขอถวายพระพร  บรมกษัตริยขัตติยมหาศาลจะตรัสยอมหักหาญเอาดวยปญญาของตน 
ปฏิญาณในวตัถุส่ิงเดียว  ไดตรัสใหกระทําดังนี้ ถามีผูใดขัดพระราชโองการโสด  โทษก็มียิ่งแก 
ผูนั้น  อันกษัตริยนี้จะตรัสเจรจาพาทีมิไดอนุโลมตามใคร  ความกระนี้จงึไมใหตรัสดวยอาตมา 
เปนคําราชวาท  บพิตรจะตรัสเปนราชวาทกับอาตมา  อาตมาก็มิไดสนทนาดวยบพติรพระราช- 
สมภาร  ในกาลบัดนี้ 
        ขณะน้ันสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  โยมนี้จะเอาคํานักปราชญมาเจรจา  มิไดพดูกับพระผูเปนเจาโดยคํา 
ทาวคําพระยา 
        ออ  ถากระนั้นจะตรัสอยางไรเรงตรัสมาเถิด  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร  จะลองปญญาพระผูเปนเจาวาจะเขลาเคล้ิมประการใด 
จึงตรัสไตถามเปนสํานวนลมปากเปลาอีกเลาวา  โยมจะถามพระผูเปนเจา 
        บพิตรจะถามอยางไร  จงถามเถิด 
        โยมถามแลว 
        ขอถวายพระพร  อาตมาแกแลว  
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        พระผูเปนเจาแกอยางไร  จงวิสัชนาใหแจงกอน 
        ขอถวายพระพร  อาตมาแกแลว  
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีไตถามปญหาสํานวนเปลาเชนนี้ทีหนึ่งแลวกลับมา 
ถามซํ้าอีกเลา  หวังจะลองปญญาพระนาคเสนวาจะเขลาหรือฉลาด  จะยั่งยืนอยูไมคร่ันคราม 
หรือประการใดเทานั้น 
                            เถรัสสติกขปฏิภาณปญหา  คํารง ๓ จบเทานี้ 
        อถ โข มิลินฺทสฺส  รฺโ  เอตทโหสิ  แทจริงอันดับนั้นมา  สมเด็จบรมกษัตราธิราช 
มิลินทภูมินทราธิบดี  ทรงพระราชดําริฉะนีว้า อย ภิกฺขุ  พระภิกษุรูปนี้  ปณฺฑิโต มีปญญาอาจ 
สามารถท่ีจะวสัิชนาได  อาตมาจะถามโดยเหตุอันพิเศษหลาก ๆ มากนักหนา  เวลานี้ก็เปนเวลา 
สายัณหตะวันอัสดงลงลับไป เสฺว  ตอวันรุงพรุงนี้จะใหนิมนตพระนาคเสนเขาไปสูพระราช- 
ฐานของอาตมา  จะถามอรรถปญหาใหหลาก ๆ มากกวานี้  ดําริแลวพระเจากรุงมิลินทภูมินทรา 
ธิบดีมีพระราชโองการส่ังเทวมันติยอํามาตยผูฉลาดวา ดูกรเทวมันติยอํามาตย  จงอาราธนา 
พระผูเปนเจานาคเสนใหเขามาส่ังสนทนากับดวยเราในราชนิเวศนแตเพลาเชาอยาใหพระผูเปนเจา 
ไปในท่ีอ่ืน  ตรัสแลวพระองคก็ลาพระภกิษุแปดหม่ืนกบัพระนาคเสนเสด็จถึงประตูอสงไขย 
บริเวณวงวดั  อสฺส  อภิรุยฺหิตฺวา  ก็เสดจ็ข้ึนหลังอาชาชาติสินธพพระท่ีนั่งทรง  พรอมดวยหมู 
นิกรแสนจตุรงค  พระองคกต็รัสบนแตวา  นาคเสน  นาคเสน  มาบนหลังสินธพ  พระท่ีนั่งกระท่ัง 
ถึงประตูพระราชวัง  เสด็จเจายังอันเตปุระราชนิเวศนตําหนักทองของพระองคในกาลคร้ังนั้น 
        ฝายเทวมันติยอํามาตย  ก็อาราธนาพระนาคเสนดจุกระแสพระราชโองการ สวนพระ 
นาคเสนก็ช่ืนบารับอาราธนา  ตสฺส  รตตฺิยา  อจฺจเยน  คร้ันรุงราษราตรีรัศมีทิวากรสวาง 
กระจางฟา  ฝายวาอํามาตยท้ังหลาย ๔ คน  ช่ือวาเนมิตติยอํามาตยคน ๑ ช่ือวาอันตกาย 
อํามาตยคน ๑ ช่ือวาอังกุรอํามาตยคน ๑ ช่ือวาสัพพทินนอํามาตยคน ๑ สิริเปน ๔ คนดวยกัน 
จึงทูลสมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีวา ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
เพลาเชาวันนีท้รงพระกรุณาจะใหพระนาคเสนมาสูราชฐานหริอประการใด 
        จึงมีพระราชโองการตรัสวา  เออใหเธอเขามาเถิด 
        อํามาตยจงึทูลวาขาแตพระองคผูประเสริฐ  พระภิกษุบริวารพานจะมากถึงแปดสิบพัน 
จะโปรดใหพระนาคเสนนัน้นิมนตมาดวยเทาไร 
        จึงมีพระราชโองการตรัสวา ตามแตในพระนาคเสนทานจะพามา 
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        สัพพทินนอํามาตยจึงทูกลา  ขอพระราชทานใหพระนาคเสนนิมนตพระสงฆมาดวย ๑๐ 
องค อยาใหเอามามากเลย  
        พระราชโองการตรัสวา สัพทินนะเอย  อยาบังคับเลย  ตามในทานจะมาเถิด  สัพพทินน- 
ของท่ีจะเล้ียงพระภกิษุนี้สินไปไมมีหรือประการใด  ทานจะเจามาเทาไรตามใจทาน  โภชนา 
อาหารในราชฐานของเรามีเปนนักเปนหนา  จังหันจะไมพอเพียงท่ีจะเล้ียงทานหรือประการใด 
        สัพพทินนะฟงพระราชโองการก็กมหนานั่งนิ่งอยู  หารูท่ีจะรูทูลทัดขัดพระราชโองการไม 
        สวนอํามาตยท้ัง ๔ ไดสวนาการฟงกระแสพระราชโองการฉะนี้  อํามาตยท้ัง ๔ คือ 
สัพพทินนะ  เนมิตติยะ  เจาอังกุระและเจาอันตกายะ  กพ็ากันถวายบังคมลาลุกมาขมีขมัน 
มิทันใดก็ถึงอสงไขยบริเวณ  จึงเขาไปสูสํานักพระนาคเสน  องคเอกอเสกขบุคคล  นิมนตพลันวา 
ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  มีพระราชโองการใหกระหมอมฉันมานิมนตพระเจาใหเขาไป 
ฉันยังนิเวศนวงัใน  กับภิกษบุริวารมากเทาใดก็ตามน้ําใจพระผูเปนเจาจะพาเขาไปในกาลบัดนี ้
        อถ โข อายสฺมา  นาคเสโน  ขณะนั้นพระนาคเสนองคพระอรหันตอันมีอายุม่ิงมงกฎุ- 
โมลีโดยฟงอํามาตยท้ัง ๔ อาราธนา  ปตตฺจีวรมาทาย  ก็นุงสบงทรงจีวรมีพระกรจับบาตร 
พาสงฆแปดหม่ืนลีลาศมาเปนอันดับกนั  ปพฺุพณหฺสมเย  แตเพลาเขาพระผูเปนเจาก็เจาสูพระ 
ราชธานี  ฝายอํามาตยท้ัง ๔ ก็ตามไปดวยกนั 
                                                อันตกายปญหา ท่ี ๔ 
        อันตกายอํามาตยนั้น  จงึถามปญหาพระนาคเสนองคเอกอรหันตวา ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  พระผูเปนเจากลาววานนี้วา  ช่ือของพระผูเปนเจาช่ือนาคเสน  แตวาช่ือนาคเสนน้ีมิได 
จัดเปนสัตวเปนบุคคล  นี่แหละขาพเจายังสงสัย  พระนาคเสนจึงถามอันตกายะไปวา  ทานเขา 
ใจวาอะไรช่ือนาคเสน 
        อันตกายะจึงกลาววาจาวา ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจาเขาใจวาลมหายใจเขาออกใน 
กายนีย้ังมีอยูตราบใด  ก็ช่ือวามีชีวิตอยู  เหมือนอยางพระผูเปนเจาฉะนีมี้ชีวิตอยูไดวานาคเสน  
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        ขณะน้ันพระนาคเสนจงึถามวา ดูกรอํามาตย  อาตมาจะถามทาน ถาแมวาลมระบาย 
หายใจออกจากกายมิไดกลับเขาภายในกาย คน ๆ นั้นจะตายหรือวาหามิได 
        อันตกายอํามาตยจึงวา ขาแตพระผูเปนเจา ลมไมเขาไปภายในกาย ลมออกไป 
ภายนอกกายไมกลับเขาไปในกายแลว  ผูนัน้ก็ตาย  
        พระนาคเสนองคอรหันตทานจึงวา ถาฉะนั้น ดกูรอันตกายะ  คนท่ีเปาแตรเปาสังขท้ัง 
หลาย  ลมออกนอกกาย  จะมิตายส้ินหรือ 
        อันตกายอํามาตยวาไมตาย 
        พระนาคเสนองคอรหันตจึงวา ดกูรอันตกายะ  เหมือนชางทองท้ังหลายเปากลอง 
ประสานทองก็ดี คนพวกนีล้มออกนอกกายไมกลับเขาในกายนี้  จะตายหรือประการใด  อนึ่งเลา 
คนท่ีเปาปกระนี้จะมิตาย 
        อันตกายะจึงวาไมตาย 
        พระนาคเสนจึงวา ดกูรอันตกายะ เออทานสิวาลมออกนอกกายไมเขาไปภายในกาย 
แลวก็ตาม  ก็ทําไมคนท้ังหลายท่ีเปาแตรและเปาสังข  คนท้ังหลายท่ีเปากลองประสานทองและ 
คนท่ีเปาป  คนท้ังหลายน้ีลมออกนอกกายจึงไมตายเลาเพราะเหตุอยางไร 
        อันตกายะก็จนใจไมรูท่ีจะแกไข จึงวา  ขาแตพระผูเปนเจา  ขาพเจาไมเขาใจ  นิมนตพระ 
 ูผูเปนเจาแกไขออกใหแจงเถิด  ขาพเจารูอะไรจะไปตอบโตถอยคํากับพระผูเปนเจาเลา 
        คร้ังนั้นพระนาคเสนจึงวา  ดูกรอันตกายะ  ทานวาลมนี้คือลมหายใจเขาอก  ลมหายใจ 
เขาออกนี้เปนกายสังขาร 
        อันตกายะจึงถามพระนาคเสนวา  ขาแตพระผูเปนเจา กายสังขารต้ังอยูท่ีไหน 
        พระนาคเสนจึงบอกใหวา  ขาแตพระผูเปนเจา  กายสังขารต้ังอยูในขันธ  วาแลวเทานั้น  พระ 
นาคเสนก็สําแดงธรรมเทศนาแกไขใหอันตกายอํามาตยฟง 
        อันตกายะต้ังใจสวนาการไป  ก็มีจิตเล่ือมใสโสมนัสศรัทธาเคารพพระศรีรัตนตรัยเปน 
อุบาสกในพระศาสนา 
        ตกวาพระนาคเสนวา ลมอัสสาสะปสสาสะคือลมหายใจเขาออกนีเ้ปนกายสังขาร ถา 
แหละทานทายกไมเขาใจวากายสังขารนี้คือลมบํารุงกาย นัยหนึ่งวาลมหายใจเขาออกนี้เปนรูป  
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เนื่องมาแตมหาภูตรูปคือวาโยธาตุ ลมหายใจเขาออกนี้เรียกวากาย จะถือวาเปนชีวิตนัน้ไมควร 
และกายสังขารคือลมหายใจเขาออกนี้ก็ตั้งอยูในขันธท้ัง ๕ มีรูปขันธเปนตน  อธิบายท้ังนี้จะให  
เขาใจวากายสังขารนี้เปนช่ือแหงลมหายใจเขาออก  โลกยอมพูดกันวาเราทานทุกวนันี้ มีลมหายใจ 
เขาออกอยูกว็าคนและคําอันนี้วาแตพอจะใหเห็นพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตา  แตวา 
ลมหายใจเขาออกนี้จะถือวามีพรอมกันอยูแลว  เรียกวาเปนชีวิตนัน้ไมได  เปนแตบํารุงกาย 
บํารุงชีวิตและลมหายใจ  จะเปนชีวิตหามิได 
                              อันตกายปญหา คํารบ ๔ จบเทานี ้
                                        ปพพชาปญหา  ท่ี ๕ 
        อถ โข นาคเสโน อันดบันั้นแทจริง  เม่ือพระนาคเสนผูมีอายุ  ม่ิงมงกุฎวิสุทธิสงฆ 
องคอรหันต เทศนาโปรดอันตกายอํามาตยแลว  ก็ดําเนนิลีลาศเขาสูพระนิเวศนวังใน  เสด็จข้ึน 
ไปบนปราสาท  นิสัชนาการนั่งเหนือปญญัตตาอาสนกับพระภกิษแุปดหม่ืน 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนพิภพข้ึนชมพูทวีป  ก็ทรงรับรัดเรงใหปรนนิบัติดวยโภชนียะ 
ของเค้ียวของกัดดูดดื่มอันประณีตบรรจง ยังพระนาคเสนกับพระภิกษสุงฆใหอ่ิมหนาํสําราญแลว 
สมเด็จบรมบพิตรก็ถวายไตรจีวรใหท้ังแปดหม่ืนแลว  กมี็พระทัยช่ืนชมตอบรมทาน  จึงมีพระ 
ราชโองการใหพระนาคเสนเอาภิกษุหนุมไวแต ๑๐ องค นิมนตพระภิกษุมากกวานั้นอันเฒา 
แกกลัวนั่งเจ็บหลัง  นิมนตกลับไปยังอสงไขยบริเวณ 
        สวนสมเด็จกรุงมิลินทก็จับเอาอาสนะน่ังใกลพระนาคเสนองคเอกอรหันต อายสฺมนฺต 
นาคเสน  เอตทโวจ  จึงมีสุนทรพจนารถราชโองการประภาษวา ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  มย 
เราท้ัง ๒  นี้จะสนมานาพาทีดวยเหตุอันใดดี  ในกาลบัดนี้ 
        ฝายพระนาคเสนเถรเจา  จึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราช- 
สมภารผูประเสริฐ อามตากับมหาบพิตรนีคิ้ดวาจะสนทานกันท่ีเปนประโยชน  ขอถวายพระพร 
        ขณะน้ันกรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรพจนารถราชโองการ  ตรัสถามปญหาเหมือน 
อันถามแลวในวันกอนนัน้วา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา บรรพชาของพระผูเปนอุดมอยางไร 
บรรพชานี้จะใหประโยชนอะไร 
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        พระนาคเสนก็แกไขเหมือนอันวิสัชนาในวนักอนวา  ขอถวายพระพร  บรรพชานี้เพื่อจะ  
ใหระงับทุกขคือทุกข ๔ กอง มีชาติทุกขเปนตนใหระงับดับไป  มิใหทุกขอ่ืนบังเกดิ คือ จะเกดิ 
อีกนั้นมิใหมีประการ ๑ อีกประการหนึ่งเลา  ปรมตฺโถ  มีอรรถอันอุดมคือ  จะใหไดพระนิพพาน 
อนุปาทาโน  หาเช้ือกิเลสตัณหามิได  ขอถวายพระพร  ส้ินคําวิสัชนาพระนาคเสนเทานี ้
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  เอาปญหาท่ีถามแลว กลับเอามาถามอีก  หวังจะต้ัง 
เปนเหตุจะไดถามลักษณะแหงบุคคลบรรพชา  เหตุฉะนีพ้ระองคจึงมีพระราชปุจฉาถามพระนาคเสน 
ฉะนี้วา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ลักษณะบุคคลจะเขาบรรพชาบวชในพระพุทธุบาทศาสนานี้มี 
ประโยชนอยางไร 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย 
คนท้ังหลายคิดตางกัน บางพวกนั้น  ราชวินีตา  คือ ทาวพระนาเบียดเบียนใชสอย  หนีออกไป 
บวชในพระพทุธศาสนาก็มี  ราชาโนวงฺกตตฺถาย  บางทีบรรพชาเพ่ือจะใหคุนเคยทาวพระยา 
รูจักมักใครก็มี  อิสฺสริยตฺถาย  บางทีบวชเพือ่จะไดอิสริยยศเปนท่ีทางอันใหญ  ชีวิกตฺถาย 
บางทีบวชเพื่อจะไดอาหารเล้ียงชีวิต  ภยภีตาย  บางทีคิดกลัวภัยโจรจะคอยฆา  กลัวภัยทาว 
พระยาจะฆาตี  กลัวภยัเจาหนี้จะตามทวงกลัวท้ังปวงนีก้ห็นีเขาบรรพชา  ท่ีวาจะคิดถึงตัวกลัว 
ภัยในสงสาร ออกบรรพชาปรารถนาพระนิพพานก็มี ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร  จึงมีพระราชโองการยอนถามวา ขาแตพระผูเปนเจา 
พระผูเปนเจานี้มาบรรพชาจะปรารถนาอยางไร  นิมนตวสัิชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูรายะมหาบพิตร  อาตมาน้ีบรรพชาแตยังเปนทารกได ๗ 
ขวบก็หารูไม  คร้ันจําเริญใหญข้ึนมา ทานสมณะท่ีเปนสากยบุตรพุทธชิโนรสผูใหญฝกสอน 
อาตมาโดยใหมีสติปญญารูซ่ึงพุทธาธิบาย  บัดนี้อาตมาบรรพชาก็หมายจะใครไดพระนิพพาน 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลนครก็รับคําสรรเสริญวา กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
กลาวนี้สมควรแลว 
                                    ปพพชาปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้  
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                                           ปฏิสนธิคหณปญหา  ท่ี ๖  
        คร้ังนั้นพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชปุจฉาถามอรรถปญหาอันอ่ืน ตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา คนท่ีตายไปแลว จะไมปฏิสนธิเกิดมาเปนรางกาย 
จิตใจสูญไปนี้  จะมีบางหรือ  หรือวาไมมี 
        พระนาคเสนไดฟงพระโองการฉะนี้จงึถวายพระพรวา ดูรานะมหาบพิตร  คนบางจํา 
พวกดับจิตแลวไมเกดิอีกก็มี  ท่ีกลับมาเกิดอีกก็มี 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงซักถามตอไปนี้วา  ขาแตพระผูเปนเจา  พระผูเปน 
เจาวาบุคคลท่ีดับจิตไมไดเกดิอีกนั้น ไดแกคนจําพวกใด  คนท่ีดับจิตตายไปแลวกลับเกิดใหมนั้น 
ไดแกคนจําพวกใด  นิมนตวสัิชนาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตร  คนท่ีมีราคาทิกิเลสดับจิตแลวเกดิ 
ใหม  ท่ีหากิเลสมิไดดับจิตแลวไมเกดิอีก  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทจึงยอนถามวา  ก็พระผูเปนเจานี้เลาดับจิตแลวจะเกิดใหม  หรือวาไม 
เกิดอีกในภพเปนประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ถาวา 
อาตมาประกอบไปดวยกิเลส  ดับจิตไปกต็องเกิดใหม  ถาวาอาตมาหากิเลสมิไดก็จะดับสูญไป 
ไมเกิดอีก  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร  ก็มีพระโองการสรรเสริญวา กลฺโสสิ  พระผูเปน 
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว 
                           ปฏิสนธิคหณปญหา  คํารบ ๖ จบเทานี ้
                                          มนสิการปญหา  ท่ี ๗ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  โยมนีย้ังสงสัยอยู  ดวยบุคคลไมปฏิสนธิคือไมเกิด 
ใหมนัน้  ไมเกดิใหมดวยโยนโิสมนสิการดังฤๅ  
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในศฤงคาร  
บุคคลไมปฏิสนธิเกิดใหมนัน้ดวยโยนิโสมนสิการกับกศุลธรรมอ่ืนที่บําเพ็ญไวแตกอน  มีบารมี 
เต็มตามกําหนดใหสําเร็จพระนิพพาน  อีกกับปญญาพรอมดวยส่ิง ๓ ประการนี้  จึงมิไดเกดิใหม 
ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทมีพระราชโองการซักถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูมี  ปรีชา 
ญาณ  โยนิโสมนสิการนั้นไมใชปญญาหรือประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา โยนิโสมนสิการมิใชปญญา  และโยนิโสมนสิการนั้นมี 
ลักษณะสถาน ๑ ปญญามีลักษณะสถาน ๑ และโยนิโสมนสิการนั้น  มีในสันดานแหงสัตว 
ท้ังหลายคือววัควายชางมาสรรพสัตวท้ังปวงเหลานีแ้ละสัตวดังพรรณนานี้จะไดมีปญญาหามิได 
มีแตโยนิโสมนสิการ  ขอถวายพระพร 
                                     มนสิการปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี ้
 
                                           มนสิการลักขณปญหา  ท่ี ๘ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยลักษณะแหง 
โยนิโสมนสิการวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาญาณ  และโยนิโสมนสิ- 
การนั้นมีลักษณะอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  โยนโิสมนสิการนั้น อุสฺสาหลกฺขโณ  มีลักษณะใหอุต 
สาหะมีพยายามความเพียรประการ ๑ คหรลกฺขโณ  มีลักษณะจะถือเอาใหได  เหมือนกับสัตว 
เปนตนวาแพะลาโคมหิสา  ถึงจะผูกไวกจ็ะดิ้นไปกนิหญานั้นประการ ๑ ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนครจึงมีพระราชโองการถามวา ขาแตพระนาคเสนผูประ 
เสริฐดวยปรีชาญาณ ลักษณะปญญานั้นอยางไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริ 
มไหศวรรย  ปญญานั้นมีลักษณะตัดใหขาด  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร  มีพระราชโองการนิมนตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ 
ใหกระทําอุปมา  จึงตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ  
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ลักษณะโยนิโสมนสิการ  กับลักษณะปญญา  ท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนามาน้ี โยมฟงยังคลางแคลง  
อยู  นิมนตอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐในศฤงคาร  ลักษณะโยนิโสมนสิการกับลักษณะปญญานี้ ถาจะเปรียบเปนอันเดียว 
เหมือนเกี่ยวขาง  ลักษณะชาวนาเกี่ยวขาวนั้น  เขาทําประการใด 
        ออ โยมเขาใจอยู 
        มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในมไหศวรรย  ชาวนาเกี่ยวขาวนั้นเขา 
ทําอยางไร 
        ออ  ชาวนานั้นเขาเอาเทาเหยยีบตนขาวไวมิใหขยาย วามหตฺเถน  มือซายหนวงเอา 
รวงขางนั้นมา  ทกฺขิณหตฺเถน  มือขวาจับเคียวเกี่ยวกระชากใหรวงขาวขาดติดมือเบ้ืองซาย 
ชาวนาทั้งหลายเขากระทําอยางนี้  โยมรูอยู 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย  ความนี้ฉันใด  มือซายท่ีถือรวงขางไว 
ไดแกโยนิโสมนสิการอันมีลักษณะถือเอา  มือขวาท่ีถือเคียวเกี่ยวรวงขางตัดกระชากใหขาดนัน้ 
ไดแกปญญาอันมีลักษณะตัดใหขาด  ดวยประการดังนี ้
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  ไดฟงพระนาคเสนอุปมาก็ทรงพระปรีชาช่ืนชม  ตรัสวา 
พระผูเปนเจาอุปมานี้  กลฺโลสิ  สมควรนักหนา  สาธุสัตบุรุษผูมีศรัทธาพึงเขาใจเถิดวา  บุคคลท่ี 
ไมเกิดอีกนั้นคือพระอรหันตขีณาสพ  ทานไมเกิดอีก  คือทานเขานิพพาน 
                            มนสิการลักขณปญหา  คํารบ ๘ จบเทานี้ 
                                    สีลปตฏิฐายลักขณปญหา  ท่ี ๙ 
        ลําดับนั้นมา  บรมกษัตริยมีพระราชปุจฉาถามซ่ึงอรรถปญหาสืบตอไปวา ลักษณะท่ีจะ 
ไดพระนิพพานไมเกดิอีกนี้อาศัยเหตุอยางไร 
        พระนาคเสนแกวา  ขอถวายพระพร  บุคคลท่ีไมเกิดใหมไปพระนิพพานนั้นดวยเหตุ ๓ 
ประการ  คือกศุลอันหนึ่งไดแกบารมีสรางมาน้ันแกกลาวอยาง ๑ มีมนสิการอุตสาหะยดึหนวงถือ  
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ม่ันซ่ึงตัวกุศลอยาง ๑  และเอาปญญาตัดตัวอกุศลใหขาดในสันดานอยาง ๑ นี่แหละพรอมดวยเหตุ  
๓ ประการจึงจะไดพระนิพพาน  มิไดเวยีนวายในวัฏสงสารเกิดเปนรางกายตอไป  ในกาลคร้ังนั้น 
        ราชา  อาห  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทรบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  พระผูเปนเจากลาวกับโยมวา บุคคลไมเกิดอีกดวย 
ไดกระทํากุศลอ่ืนไว  โยมยังไมเขาใจ  กุศลอันอ่ืนนั้นอยางไร  จงวิสัชนาแกไขใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน 
ทวีปชมพูพืน้  กุศลอันอ่ืนคือศีลบารมีและสติปฏฐาน  สมาธิและปญญาบารมีเปนตนนี้ 
ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
เปนเจา สีล  อันวาศีลนี้ กึ ลกฺขณ  มีลักษณะอยางไร  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สีล  อันวาศีลนี้ 
ปติฏานลกฺขณ  มีลักษณะเปนท่ีตั้งแหงกศุลธรรมท้ังปวง  นี้แหละศีลนี้ประเสริฐใหญหลวง 
เปนท่ีตั้งแหงกศุลธรรมท้ังปวง  คืออินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔ ฌาน ๔ วิโมกขธรรม ๘ สมาธิ ๑ สมาบัติ ๘ ประการ  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
บุคคลจะไมถอยไมเส่ือมจากกองการกุศลธรรมท้ังปวงนี้  ก็อาศัยศีลเปนท่ีตั้ง  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนประชากรจึงตรัสอาราธนาวา อุปมาใหโยมเห็นแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประ- 
เสริฐในราชศฤงคาร เปรียบปานดุจพืชคามภูตคาม  พืชคามคือพืชอันแรกงอกข้ึนนัน้  และภูตตาม 
ไดแกตนไมใบหญาอันเทวดาสิง  ปวึ นสฺิสาย  อาศัยแผนดินแลวงอกจําเริญแตกหนอ  กอกาน 
กิ่งใบ ผลิดอกออกผลตนลํา ยถา มีอุปมาฉันใด  ขอถวายพระพร โยคาวจโร  พระโยคาวจรก็อาศัย 
ปาติโมกขสังวรวิสุทธิศีลนั้น  ยังอินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย ๑ วิริยนิทรีย ๑ สตินทรีย  ๒ สมา- 
ธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ใหจําเริญไป ๆ มีอุปไมยเหมือนตนไมใบหญาพืชลดาวัลยอันงอกครํ่าไป 
อาศัยแกแผนดนินั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา นมินตพระผูเปนเจา 
อุปมาอุปไมย ใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนไปกวานี ้
        พระนาคเสนองคอรหาธิบดีก็มีเถรวาจาถวายพระพร  วา  มหาราช  ดูรานะบิตรพระ 
ราชสมภาร  เปรียบปานประดุจบุคคลท้ังหลายอันกระทําการกสิกรรมการไรการนา  การคา 
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ลอคาเกวียนการสถลมารคเปนการบกดาษไปท้ังพื้นปฐพี  ปวี  นิสฺสาย  ก็อาศัยแกแผนดิน  
ฉันใด  ศีลนี้กเ็ปนต้ังแหงกุศลธรรม  เม่ือโยคาวจรสถิตในปาติโมกขสังวรศีลนั้น  กย็งัปญจอินทรีย 
๕ ประการนี้มีอินทรียแหงศรัทธาเปนตน  คือใหมีศรัทธาเปนใหญจําเริญได  มีอุปไมยดุจบุคคล 
ท้ังหลายกระทําการอาศัยพื้นแผนดินฉะนั้น  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนสาคลนคร  มีพระราชโองการอาราธนาวานิมนตพระผูเปนเจาอุปมา 
ใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนไปกวานี ้
        พระนาคเสนผูปรีชาจึงอุปมาตอไปอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา 
ดุจหนึ่งวาบุคคลมีวิชาการขางเลนเตนโลดลอดบวงและวชิาบังเหล่ือมนัน้  ยอมขุดแผนดิน 
หินกรวดหลักตอใหราบร่ืนกระทําพื้นภูมิภาคใหเสมดเปนอันดี  อาศัยพื้นแผนดินเปนท่ีตั้ง  จึงได 
แสดงวิชาของอาตมา ยถา  มีครุวนาฉันใด  โยคาวจรเจาต้ังอยูในพระปาติโมกขสังวรศีลอาศัยศีลนั้น 
ก็ยังปญจอินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย  ใหจําเริญข้ึน 
เปรียบดุจพื้นแผนดินอันเปนท่ีตั้ง เหมือนพวกหกคะเมนเตนโลดลอดบวงนั้น  ขอถวายพระพร 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตพระราชสมภาร เปรียบดุจ 
นายวฑัฒกีสรางพระนครราชธานี  โสธาเปตฺวา  จึงถางท่ีใหเตียน ขาณุกณฺก  นําเส้ียน 
หนามหลักตอตัดโคนใหราบ สม  กตฺวา  ปราบพื้นใหราบดีแลวจึงกระทําเปนราชธานีนคร  ยถา 
ฉันใด  พระโยคาวตรก็รักษาศีลสังสรใหบริสุทธ์ิผองใสเปนอันดี  ยังอินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย  คือ 
วิริยินทรีย  คือสตินทรีย  คือสมาธินทรีย  คือปญญินทรีย  ใหจําเริญเปนอันดี  เหมือนวัฑฒก ี
อันสรางนครนั้น ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินททรงไดยินพระนาคเสนอุปมา  มีพระโองการตรัสวา  นิมนตพระ 
ผูเปนเจาอุปมาใหยิ่งกวานั้น 
        พระนาคเสน  ถวายพระพรแกพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีเปนอุปมาวา ยังมีโยธาจตุรงค 
อันจะเขาสูพิชัยสงครามรบพุงฆาฟนซ่ึงปจจามิตรอันมากย็อมหาท่ีชัยภมิูอันดี  กระทําพื้นปถพ ี
ใหราบปราบใหดีท่ีจะต้ังคายคู คร้ันศัตรูมา  โยธานั้นก็รบชนะมีชัย  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโย 
คาวจรก็อาศัยศีลสังวรเปนท่ีตั้งยังอินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย  วิริยนิทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย 
ปญญินทรีย  ใหบังเกิดจําเริญในบวรสันดาน  เปรียบปานดุจทหารโยธาอันอาศัยกระทําท่ีชัยภูมิ  
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กอนจึงมีชัยฉะนั้น  อนึ่งเลาก็สมดวยพระพุทธฎีกา  สมเด็จพระบรมโลกนายกยิ่งบุคคลทศพล 
ญาณตรัสประทานธรรมเทศนาไวดังนีว้า  
                สีเล  ปติฏาย นโร  สปฺโ               จิตฺต  ปฺฺจ  ภาวย 
                อาตาป  นปิโก  ภิกฺขุ                             โส  อิม วิชฏเย  ชฏนฺต ิ
                อย  ปติฏา  ธรณวี  ปาณีน                  อิทฺจ  มูล  กุสลาภิวุฑฺฒิยา 
                มูลมิท  สพฺพชินานุสาสเน                    สสีลกฺขนฺโธ  วรปาติโมกฺขิโยติ ฯ 
        ในกระแสพระพุทธฎีกา  ตรัสวา  ฝูงชนคนในมีใจศรัทธา สีเล  ปติฏาย  ตั้งอยูในศีลรักษา 
ศีลไวผูนั้นแหละไดช่ือวา  เปนภิกษุ  จําเริญไปในสมาธิจิตและสมาธิปญญา  ก็ยังสมาธิจิตแล 
สมาธิปญญาใหจําเริญ นปิโก  ก็จะมีปญญาแกกลา  เหตุวามีเพยีรใหกิเลสเรารอน ก็จะถึงธรรม 
วิเศษกําจัดเสียซ่ึงกิเลสตัณหาภายนอกภายใน ใหขาดไปจากสันดาน  ศีลเปนเหตุท่ีจะใหถาวร 
เปนผลเปนรากเหงาเปนลําเปนตน  ท่ีจะใหเกิดกอกองกศุล ธรณีว  ดุจปฐพีดลพ้ืนภมิูภาค 
แผนธรณีอันหนาแนนไดสองแสนส่ีหม่ืนโยชน  อันเปนท่ีตั้งแหงโขดเขาลําเนาที  อันเปนท่ีพึ่ง 
แกนาคครุฑมนุษยนิกรอมรภูตปศาจสรรพสัตวทุกชาตยิอมอาศัยท่ัวทิศแดนธรณี  มีครุวนา 
ฉันใด  ศีลที่รักษาไวก็เหมือนกัน ศีลนั้นคือศีลขันธไดแกพระปาติโมกขอันประเสริฐ อันจะบังเกดิ 
ตั้งม่ันไปในพระพุทธศาสนา  ยอมเปนท่ีส่ังสอนสืบมา  สพฺพชินาน  แหงสมเด็จพระชิเนนทร 
สัมมาสัมพุทธเจาแตกอนนั้น  นี่แหละคําอาตมาอันวิสัชนาก็สมดวยพระพุทธฎีกาโปรดไวฉะนี ้
ขอถวายพระพร 
        เม่ือพระนาคเสนวิสัชนาแกไขเปนอุปมาอุปไมยฉะน้ี สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีก็ช่ืน 
ชมภิรมยยินดี ตรัสวาปญหาซ่ึงพระผูเปนเจาวิสัชนานีก้ส็มควรนักหนาในกาลบัดนี ้
                           สีลปติฏฐานลักขณปญหา  คํารบ ๙ จบเทานี้  
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                                           ลัทธาลักขณปญหา  ท่ี ๑๐ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหา 
ตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจาผูมีปรีชา  อันวาศรัทธาน้ีมีลักษณะกี่ 
ประการ  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ศรัทธานี้มีลักษณะ ๒ 
ประการคือ สัมปสาทลักขณสัทธาประการ ๑ สัมปกขันทลักขณสัทธาประการ ๑ ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการซักวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูประกอบดวยปรีชา  สัมปสาทลักขณสัทธานี้เปนประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อันวาสัมป- 
สาทลักขณสัทธานั้นเม่ือจะบังเกิดนัน้ขมข่ีเสียซ่ึงนิวรณธรรม  ใหดวงจตินั้นผองใส อนาวิล ไม 
ขุนมัวไปดวยมลทิน  เม่ือจะรักษาศีลใหทานสวนาการฟงพระสัทธรรมเทศนา  และจําเริญเมตตา 
ภาวนา  จิตนัน้มีสภาวะผองใสอยางนี้ไดช่ือวาสัมปสาทลักขณสัทธา  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาอุปไมย 
ไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะพิตรพระราชาสมภาร  เปรียบปาน 
ดังสมเด็จบรมจักรพรรดิราชอันยกพลจตุรงคนิกรลีวาศไปสูประเทศแหงหนึ่ง จึงขามแมน้ํานอย 
นั้นไปดวยพลหัตถีชางมา  ปรากฏพลบทจรเดินลําลอง ตกวาทองน้ํานัน้ก็ขุนมัวนักหนา  พอ 
สมเด็จบรมจักรพรรดิราชนั้นอยากจะเสวยอุทกังเปนกําลัง  จึงมีพระราชโองการส่ังใหตักเอา 
อุทกังอันขุนมัว  ชาวพนักงานกลัวพระราชอาญา  จึงตักอุทกังขุนนั้นมาใสในพระเตาแกว  แลวน้ํา 
นั้นก็ผองใสในทันที จึงเอาน้ําในพระเตาแกมณีถวายในทันใดนั้น  ความนี้ฉันใด  สัมปสาท- 
ลักขณสัทธานี้  อุปมาดุจพระเตามณีกําจัดเสียซ่ึงเปอกตมอันขุนมัวคือตัวนวิรณธรรมใหส้ินไป 
อุทกังก็ผองใส  ไดแกดวงจิตอันมิไดติดดวยนิวรณธรรม คือ โลโภ  โทโส  โมโห  จิตปราศจากโทษ 
แลวก็ผองใส  อันวาสัมปสาทลักขณสัทธามีลักษณะดุจเปรียบมาฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปญญาปรีชา  อันวาสัมปกขันทลักขณสัทธานี้อยางไรเลา 
        พระนาคเสนผูเปนเจาจงึถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
อันวาสัมปกขันทลักขณสัทธาน้ี  ไดแกพระยติโยคาวจรอันมีจิตผอนใหเบาจากราคาทิกิเลส ก็ได 
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ธรรมวิเศษคือ  โสดาปตติมรรคผล  และสกิทาคามิมรรคผล  อนาคามิมรรคผล  อรหัตมรรคผล  
ไดวิมุตติธรรมฉะนี้  ก็มีจิตแลนไปในโสดาปตติผล  สกิทาคามิผล  อนาคามิผล  และไดมรรคแลว 
จิตแลนไปเพื่อจะกระทําใหไดผล  และไดผลแลวยังมิไดมรรคผลอันใด  ก็กระทําความเพียรเพื่อ 
จะใหไดมรรคและผลนั้น  นีแ่หละช่ือวาสมปกขันณสัทธา  ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา นมินตอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดกูรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน 
ดุจมหาเมฆอันใหญอันมากมาเห็นแมน้ํานัน้ก็ชะงักอยูมิอาจจะขามไปได  อ ฺตโร  ปุริโส  ยังมี 
บุรุษผูหนึ่งนั้นไซรบมิไดปรากฏนามและโคตร  โจงกระเบนขัดเขมรโดดโลดโผนลง  ก็ขามไปไดถึง 
ฝงฟากโพน  คนเหลานั้นก็โจนลงในแมน้ําน้ัน เพราะเหน็เพื่อนขามได  ก็ขามตามกันไปถึงฝงไดส้ิน 
เพราะดูเยี่ยงกนัขามตามกัน  ยถา ฉันใดก็ด ี อุปไมยดุจพระโยคาวจรเจา  ท่ีเห็นเพื่อนกันมีจิต 
พนจากราคะไปได ก็มีน้ําใจแลนไปในท่ีจะไดพระโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล 
แมยังบมิไดกก็ระทําความเพียรไป  เพื่อจะใหรูซ่ึงธรรมอันยังไมรู  เพยีงไปเพื่อจะทําใหแจงซ่ึง 
ธรรมอันยังไมแจง เปรียบดังบุรุษอันขามน้าํตามกัน  และสัมปกขันทลักขณสัทธานี้  มีลักษณะ 
ดุจอุปมานี้  ขอถวายพระพร  อน่ึงก็สมดวยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระทศพลญาณ  โปรดประ- 
ทานพระสัทธรรมเทศนาไวดังนี้วา 
                        สทฺธาย  ตรติ  โอฆ                          อปฺปมาเทน  อณฺณว 
                        วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                         ปฺาย  ปริสุชฌตตีิ ฯ 
        กระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระโยคาวจรจะขามโอฆะท้ัง ๔  ไปพนไดดวยสัมปกขันท- 
ลักขณสัทธา  จะขามไปใหพนมหาสมุทรสงสารไดดวยไมประมาทลืมตน  จะขามไปใหพน 
จากกองทุกขนี้ดวยมีวิริยะความเพียร จะบริสุทธ์ิส้ินกิเลสตัณหา ปฺาย ดวยเฉทลักขณ- 
ปญญาอันตัดกเิลส  และมิใหบาปธรรมอันของขัดเหลือเศษอยูในสันดานของอาตมานั้นได 
โดยนัยดังวิสัชนามาฉะน้ี  นีแ่หละโปรดประทานธรรมเทศนาไวฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        คร้ังนั้นสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทรารธิบดีมีพระทัยทาวเธอหรรษา  จึงมีพระราช 
โองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนาสมควรในกาลบัดนี ้
                                  สัทธาลักขณปญหา  คํารบ ๑๐ จบเทานี้  
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                                                วิริยลักขณปญหา  ท่ี ๑๑ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสปุจฉาดวยลักษณแหง  
วิริยะวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  อันวาวิริยะนั้นเลามีลักษณะเปนประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาวิริยะนีมี้ 
ลักษณะวาอุปถัมภนาการค้ําชูไว  มิใหกองกุศลธรรมท้ังหลายส้ินเส่ือมสูญไป  ของถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  นิมนตอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน 
เหมือนเรือนอันเกาชํารุดทรุดเซ ปตนฺเต อันจะลมไป เขาจึงเอาไมเขาคํ้าจุนไว มิใหเรือน 
เกาตีเสนขาดนั้นลมลง  ชวยปะทะปะทังคํ้าจุนไว  ยถา มีครุวนาฉันใด  วิริยะก็อุปถัมภคํ้าชูไวซ่ึง 
กุศลธรรมในสันดานอันมีจติเปนกุศลมิใหเส่ือมไปได ดุจตะมอไมจนุเรือน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทรภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  นมินตพระผูเปนเจาอุปมา 
ใหยิ่งไปกวานีก้อน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจ 
บรมกษัตริยเสด็จไปปราบอรินทรราชดวยเสนาเปนอันมาก  ก็มิอาจจะรุกรบหมูอรินทรอันนอยได 
อันดับนั้นไป  จึงมีพระราชโองการใหเสนาไปแตนอย ตัง้ตัวนายไปตรวจตราตามหนาท่ี เรียงตัว 
กันเปนกองอุดกองหนุน  กําชับกําชาเปนอันดี  ก็เขากระโจมตีเสนาอันมากมายใหพายแพไปอาศัย 
ตั้งกองอุดกองหนุนและกองตรวจตรา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  วิริยะมีลักษณะคํ้าชูไวซ่ึงกองกุศลมิ 
ใหเส่ือมได  อุปมาดุจเสนนอยมีกาองหลังตรวจอุดหนุนคํ้าชู ยังหมูเสนาเปนอันมากใหกระ 
จัดกระจายพายแพไปนั้น  ตองดวยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระศรีสรรเพชญอนาวรณญาณ 
ตรัสประทานธรรมเทศนาไวดังนี้  วิริยพโล  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อกุสล  ปชหติ  กุสล  ภาเวต ิ
สาวชฺช  ปชหติ  อนาวชฺช  ภาเวติ  สทฺธมฺมา  น  ปริหายนฺตีติ  กระแสดพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวโก  พระอริยสาวกยอมฝกใฝในวิริยพละมีเพยีรเปนกําลังยังกอง 
อกุศลใหสูญเส่ือมไป  แลวใหกุศลธรรมจําเริญสุกใสไพโรจน ละเสียซ่ึงส่ิงอันเปนโทษกระทํา 
แตท่ีหาโทษมิไดนั้น  น ปริหายนฺติ มิใหสูญเสียจากพระสัทธรรม นี่แหละสมเด็จพระสรรเพชญ 
พุทธเจา โปรดไวฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดทรงฟงก็มีพระทัยช่ืนชมภิรมยรับคําวา  พระผู 
เปนเจาชางกลาวอุปมา  ฟงดกู็สมควรในกาลบัดนี้ 
                               วิริยลักขณปญหา  คํารบ ๑๑ จบเทานี ้ 
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                                     สติลักขณาปญหา  ท่ี ๑๒  
        ขณะน้ันพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามดวยลักษณะแหงสต ิ
ตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา สตินี้เลามีลักษณะประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  สติมีลักษณะ ๒ 
ประการ คือ  อปลาปนลักขณะสติ  ๑ อุปคัณหณลักขณาสติ ๑ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลิทนมีพระราชโองการซักถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาค 
เสนผูมีปญญาปรีชา  อปลาปนลักขณาสตินัน้ประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อปลาปนลักขณาสตินั้น  คือ 
อารมณใหระลึกไปในธรรมท้ังหลายคือ  เตือนวา ส่ิงนั้นดีส่ิงนั้นช่ัว  ส่ิงนี้ไมเปนประโยชน  ส่ิงนี ้
เปนโทษ  ส่ิงนี้เปนคุณ  ส่ิงนี้ขาวส่ิงนี้ดํา  เตือนอารมณใหระลึกในธรรมท้ังหลายน้ีวา  ธรรมส่ิงนี้ 
เปนสติปฏฐาน  ๔  ธรรมส่ิงนี้เปนสัมมัปปธาน ๔ ธรรมส่ิงนี้เปนอิทธิบาท ๔ ธรรมส่ิงนี้เปน 
อินทรีย ๕ ธรรมส่ิงนี้เปนพละ ๕ ธรรมส่ิงนี้โพชฌงค ๗ ธรรมส่ิงนี้เปนอัฏฐังคิกมรรค ๘ 
ประการ  ธรรมส่ิงนี้เปนสมถกรรมฐาน  ธรรมส่ิงนี้เปนวปิสสนากรรมฐาน  ธรรมส่ิงนี้เปนฌาน 
เปนสมาบัติ  เปนวิชชา  เปนวิมุตติ  เปนกองจิตกองเจตสิก  เม่ือโยคาวจรไดอปลาปนลักขณาสติ 
เตือนอารมณใหระลึกถึงธรรมดังนี้  ก็มิไดสองเสพซ่ึงธรรมอันมิควรจะสองเสพ  กลับสองเสพซ่ึง 
ธรรมควรจะสองเสพดังนี้  ช่ืออปลาปนลักขณาสติ  ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสนิมนตพระนาคเสนใหกระทํา 
อุปมา 
        พระนาคเสนจึงเถรวาจาอุปมาถวายวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุภัณฑาคาริกบุรุษผูหนึ่งเปนชาวคลังของบรมจักร  ยอมทูลบรมจักรตักเตือนให 
ระลึกถึงสมบัติทุกเชาเยน็ ทูลวาเคร่ืองประดับชางเทานั้น  มาเทานั้น  รถเทานั้น พลเดินลําลอง 
เทานั้น  ทองเทานั้น  เงินเทานั้น  ยถา  มีครุวนาฉันใด  อปลาปนลักขณาสตินี้ไซร  อุปฺปชฺชมานา 
เม่ือบังเกิดก็เตือนอารมณใหระลึกถึงปฏิภาคธรรมท้ังหลาย  คือกุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษ 
เปรียบดุจสีขาวกับดํา  และเตือนอารมณใหระลึกวา  ธรรมส่ิงนี้คือสติปฏฐาน  เปนอาทิฉะนั้น ก ็
ยอมสองเสพซ่ึงธรรมอันควรจะเสพ  อปลาปนลักขณาสตนิี้เตือนอารมณใหระลึกไปใน 
เบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง  เหมือนชาวคลังระลึกทูลเตือนบรมจอมจักรพรรดิใหระลึกถึงสมบัตินั้น 
ขอถวายพระพร 
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        ขณะน้ันพระเจามิลินทปนสาคลนครก็เห็นสมควรดวยอุปมาในกาลนั้น ราชา  สมเด็จ 
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองงการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปน 
เจาผูปรีชา  อันวาอุปคัณหณลักขณาสตนิั้น  มีลักษณะเปนประการใด  
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อุปคัณ- 
หณลักขณาสตินั้น  อุปปฺชชฺมานา  เม่ือจะบังเกิดในสันดานนี้  ชักชวนใหถือเอาคติในธรรมอันดี 
พระโยคาวจรเจาเม่ืออุปตัณหณลักขณาสติบังเกิดในสันดาน  ยอมพิจารณาวา  ธรรมส่ิงนี้มีอุปการ 
ธรรมส่ิงนี้หาอุปการมิได  กน็ําเสียซ่ึงธรรมอันมิไดเปนประโยชนถือเอาธรรมอันเปนประโยชนนาํ 
เสียซ่ึงธรรมอันมิไดเปนอุปการ ถือเอาแตธรรมอันเปนอุปการ  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ อุปคัณหณลักขณาสตินั้นมีลักษณะละเสียซ่ึงส่ิงอันช่ัว  ถือเอาแตส่ิงอันดดีังนี้แหละ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรพจนารถอาราธนาวา  นิมนตพระผูเปน 
เจาอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจ 
นายประตูของบรมกษัตริยาธิราชถาเห็นผูใดประหลาดเขาไปสูประตูพระราชวังนั้น ก็หามเสีย 
มิใหเขาไป  ผูใดท่ีเปนอุปการแกบรมกษัตริยเจา  คือ  ขาเฝาผูใหญผูนอยนั้นก็ปลอยใหเขาไปสู 
พระราชฐาน  นายประตูเฝาพระทวารกําจดัเสียซ่ึงคนอันใชขาเฝา  ถือเอาแตท่ีขาเฝาใหเขาไปสู 
พระราชฐานนัน้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  อุปคัณหณลักขณาสตินั้น  ถือเอาแตธรรมอันเปนคุณ 
เวนเสียซ่ึงธรรมอันมิไดเปนคุณ  ดุจนายประตูอันหามเสียซ่ึงคนใชขาเฝา  ถือเอาแตขาเฝาท่ีคุน 
เคยใหเขาไปสูพระราชฐาน  นี่แหละพระโยคาวจรเจามีสติเปนอุปคัณหณลักขณาสติเวนเสียซ่ึง 
ส่ิงอันเปนโทษถือเอาซ่ึงธรรมอันเปนประโยชนเปนคุณ  ช่ือวามีสติเปนอุปคัณหณลักขณาสติ 
สมดวยพระพทุธฎีกา  สมเด็จพระบรมนายกโลกนาถศาสดาจารยประทานพระสัทธรรมเทศนา 
วา  สติ  จ  โข  อห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก  วทามิ  พระพุทธฎีกาตรัสวา  ภกฺิขเว  ดูรานะภิกษุท้ังหลาย 
พระตถาคตนีส้รรเสริญวา สติใหสําเร็จประโยชนนําเสียซ่ึงโทษ  นี่แหละพระพุทธฎีกาโปรดไวฉะนี ้
ขอถวายพระพร 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงพระนาคเสนพยากรณแกปญหา  จึง 
ตรัสวา  พระผูเปนเจากลาวนีส้มควรแลว 
                                      สติลักขณปญหา คํารบ  ๑๒ จบเทานี้  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 60 
                                     สมาธิลักขณปญหา ท่ี ๑๑  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา  สมาธิมีลักษณะอยางไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขยา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมาธินี้มีลักษณะ 
เปนประธาน  อันวากุศลธรรมบรรดามีนั้น  สมาธิปมุขา  มีพระสมาธิเปนประธานเปนหัวหนา 
สมาธินนินา  มีพระสมาธิเปนจอม  สมาธิโปณา  มีพระสมาธิเปนเง้ือม  สมาธิปพภฺารา  มีพระ 
สมาธิปกงํา  ตกวากุศลธรรมท้ังปวงนี้  มีสมาธิเปนปุเรจาริก  ดังนี้  จึงวาสมาธิมีลักษณะเปนประ 
ธาน  พระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการฉะน้ี 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจากระทํา 
อุปมาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบดุจ 
นิเวศเรือนมียอดอันงามยิ่ง  ฝาและพรึง  ช่ือเชิงกลอนและจั่วท่ัวทัพพสัมภาระเครื่องเรือน 
นั้นประชุมนกัส้ิน  เรียกวาเรือนยอดนัน้  ภฏูนินฺนา  อาศัยมียอดเปนจอม  กูฏโปณา  อาศัยมียอด 
เปนเง้ือม  กูฏปพฺภารา  อาศัยมียอดงํ้าชะงอนปกไป  ยถา  ฉันใด  พระสมาธินี้เปนประธานแกกอง 
กุศลท้ังปวงส้ิน  กุศลธรรมท้ังส้ินนั้น  สมาธินินฺนา  มีพระสมาธิเปนยอดเปนเง้ือมเปนท่ีปกงําดุจ 
เรือนยอดนัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทเปนภูมินทราธิบดีมีพระราชาโองการตรัสวา อาราธนาพระผูเปนเจา 
กระทําอุปมาใหภยิโยภาวะยิง่ข้ึนไปกวานี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาอุปมาอีกเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประ- 
เสริฐในสมบัติมหาศาล  เปรียบปานดจุบรมกษัตริยอันมีท่ีเสด็จไปสูประเทศอันใดอันหนึ่ง 
ดวยพระบวรยศอันยิ่ง  มีพยหุยาตราพรอมดวยจตุรงคเสนาท้ัง ๔ คือ  เสนาหัตถี  เสนีอาชา  เสนารถ 
เสนีบทจรเดินลําลองปกปองแหแหนแสนสุรโยธา  และเสนาจตุรงคบรรดาท่ียกมานัน้  ตปมุขา 
มีสมเด็จบรมกษัตราธิราชนั้นเปนประธานส้ิน  ตนนฺินฺนา  มีพระมหากษัตราธิราชนั้นเปนจอม 
เปนเง้ือมเปนท่ีปกงํา  ยถา  ฉันใด  อันวากศุลธรรมท้ังหลาย  ก็อาศัยพระสมาธิเปนประธาน 
เปนจอมเปนเง้ือมเปนท่ีปกงํา  ดุจคนท้ังหลายอาศัยสมเดจ็บรมกษัตริยฉะนั้น  ขอถวายพระพร 
สมดวยวาระพระบาลีสมเด็จพระชินวรตรัสไวฉะนี้  สมาธิ  ภิกขเว  ภาเวถ  สมาธิโก  ภิกฺขุ  ยถาภูต 
ปชานาตีติ  แปลตามกระแสพระพุทธฎีกาวา  ภิกฺขเว  ดรูานะภกิษุผูกลัวภัยในวัฏสงสาร  ตุมฺเห  
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ทานท้ังหลายจงพากันฝกใฝเถิด  ซ่ึงพระสมาธิอันประเสริฐ  ภิกษุรูปใดไดจําเริญพระสมาธิอัน  
เลิศนี้จะดนีักหนา  ปชานาต ิ จะตรัสรูมรรคและผลและไตรวิชชาสมาบัติ ยถาภตู  เท่ียงแทดังนี ้
นี่แหละพระพุทธฎีกาโปรดไว  จงทราบในพระบวรราชสันดานดวยประการดังนี ้
        ฝายสมเดจ็พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยก็มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปน 
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว 
                                 สมาธิลักขณปญหา  คํารบ ๑๓ จบเทานี้ 
                                          ปญญาลักขณปญหา  ท่ี  ๑๔ 
         ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจาผูเจริญ  ปญญานี้เลามีลักษณะอยางไร 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรตอบไปวา  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร  ปญญา 
นี้มีลักษณะตัดรอน  อาตมาไดถวายพระพรแลว บัดนี้ทรงถามอีกก็จะตองวิสัชนาอีก  ปญญา 
นี้มีลักษณะโอภาส 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา  ปญญามีลักษณะโอภาสอยางไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ปญญาโอภาสนั้น 
เม่ือจะบังเกิดยอมกําจัดอนธการอันมืดมัวคือตัวอวิชชาชาติ  จึงใหวิชชาโอภาสบังเกดิสองสวาง 
 ืคือรูไปในธรรมแลวมีปญญาเลา  กคื็อปญญาผองแผวสวางกระจางแจง  พิจารณาเห็นองคแหง 
พระอริยสัจสันทัดแนนอน ลําดับนั้นพระโยคาวจรพจิารณาซ่ึงสังขารก็เห็นเปน ทุกฺข  บางเห็นเปน 
อนิจฺจ  บาง เห็นเปน อนตฺตา  บาง  ดวยโอภาสลักขณะ  ปญญาเห็นสวางกระจางมาแตพระอริยสัจ 
นั้นอยางนี้ช่ือวาโอภาสลักขณปญญา ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีสุนทรราชโองการตรัสวา  นมินตพระผูเปนเจา 
กระทําอุปมาไปกอน 
        พระนาคเสนก็ถวายพระพรอุปมวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ยิ่งม่ิงมไหศวรรย  เปรียบปานดุจบุรุาผูหนึง่นั้นจุดประทีปคันและเทียนสองเขาไปในหองเรือน  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 62 
อันมืดมนอนธการ  ก็ชัชวาลสวางกระจางแจงแลเหน็รูปตาง ๆ เปนตนวาถวยโถโอจานพาน  
ภาชนะอันต้ังเรียงเคียงกนั ยถา  มีอรุวนาฉันใด  โอภาสลักขณปญญาน้ีไซร  อุปฺปชชฺมานา  เม่ือจะ 
บังเกิดในสันดานทานผูเปนโยคาวจรนั้น  กก็ําจัดเสียซ่ึงมืดคืออวิชชาอันบังปญญามิใหรูธรรม 
ยังวิชโชภาสอันสุกใสไพโรจนคือ  วิชชาอันจะรูไปในธรรมนั้นใหสวางกระจางแจง  ยังญาณาโลก 
ใหสวางไสว ก็เห็นแจงในพระอริยสัจท้ัง ๔  ทีนั้นพระโยคาวจรเจาก็เห็นเปนพระไตรลักษณญาณ 
วา  อนิจฺจนฺติ  วา เปนอนิจจังบาง  ทุกฺขนฺติ วา  เปนทุกขังบาง  อนตตาต ิ วา  เปนอนัตตาบาง 
อยางนี้แหละช่ือวาโอภาสลักขณปญญา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  ทรงฟงอุปมาฉะน้ีก็มีน้ําพระทัยหรรษา จึงตรัส 
สาธุการวาพระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรอยูแลว 
                                    ปญญาลักขณปญหา  คํารบ  ๑๔ จบเทานี ้
 
                                              นานาเอกกิจจกรณปญหา ท่ี ๑๕ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชา  อิเม  ธมฺมา  อันวากุศลธรรมท้ังหลายน้ี  มีสันดานตาง ๆ 
กัน  ใหสําเร็จซ่ึงประโยชนอันเดียวกนัหรือ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  กระนั้นแหละมหาบพิตร  ธรรมท้ังหลายมีสันดานตางกัน 
ใหสําเร็จประโยชนอันเดียว  แลวฆาเสียซ่ึงกิเลสดวย  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเขามิลินทปนประชากร จงึนิมนตใหพระนาคเสนกระทําอุปมา 
        พระนาคเสนผูปรีชาก็กระทําอุปมาอุปไมยวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานประดุจเสนาจตุรงคแหงองคสมเด็จบรมกษัตริยอันยกไปปราบปจจามิตรหมู 
อรินทรราชอันราวี  ฝายจตรุงคเสนาท้ัง ๔ คือ  เสนาชาง เสนามา  เสนารถ  เสนบทบาทเปลา 
เหลานี้ตางกนั  กระทําสงครามไดอันเดยีวคือ  ชนะศึกอันเดียว  แลวก็ฆาเสียซ่ึงหมูปจจามิตรท้ัง 
หลายนั้น  ยถา  มีครุวนาฉันใด  กุศลธรรมท้ังหลายน้ีไซร  มีสันดานตางกัน  มีลักษณะตางกัน ให 
สําเร็จประโยชนส่ิงเดียว  แลวฆาเสียซ่ึงกิเลสท้ังหลายใหประลัย  อุปไมยเหมือนจตุรงคเสนีมีสัน 
ดานตางกนั  ชนะสงครามอันเดียว  แลวฆาเสียซ่ึงขาศึกนั้น  
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        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย ทรงฟงก็โสมนัสตรัสวาพระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรแลว 
                              นานาเอกกิจจกรณปญหา คํารบ ๑๕ จบเหลานี ้
        ปโม  วคฺโค โสฬสปฺโห  แสดงมาดวยปฐมวรรคมีปญหา  ๑๖ ปญหา  นับวญัจนปญหา 
อีกปญหา ๑ เขาดวยจึงเปน ๑๖ ปญหา จบเทานี้   
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                                                ทุติยวรรค 
                                      ธัมมสันตตปิญหา  ท่ี ๑  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทาธิบด ี มีพระราชโองการถามอรรถปริศนาแกพระ 
นาคเสนวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  มนุษยและบุรุษหญิงชายฝูงสัตวท้ัง 
หลาย ๒ เทากด็ี ๔ เทากด็ี  หาเทามิไดกด็ี  คร้ันเกิดมาในโลกน้ีถาเปนชายเม่ือยังเปนทารกอยู 
คร้ันเจริญวัยใหญข้ึนก็กลายเปนชายอ่ืนไป  ถาวาเปนสตรีก็เปนสตรีอ่ืนไป ถาเปนสัตวสองเทา 
ก็กลายเปนสัตวสองเทาอ่ืนไป ถาเปนสัตวส่ีเทาก็กลายเปนสัตวมีเทามากอันอ่ืนไปถาเปนสัตว 
หาเทามิไดก็กลายเปนสัตวหาเทามิไดอันอ่ืนไป ท่ีมีเทามากก็กลายเปนสัตวมีเทามากอันอ่ืนไป 
อยางนั้นหรือประการใด 
        พระนครเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในราช 
สมบัติ  อันวามนุษยและสัตวเดยีรัจฉานท้ังปวงเกดิมาแลว  จะไดกลายเปนอ่ืนไปนัน้หามิได 
ฝายมนุษยนั้นท่ีเกิดมาเปนสตรีผูนั้นก็เปนสตรี ท่ีเกิดมาเปนบุรุษผูนั้นก็เปนบุรุษ  จะวาดวยสัตว 
เดียรัจฉานเลาก็เหมือนกัน  เกิดมาแลวเปนนามเปนรูปส่ิงหนึ่ง  และจะกลายเปนนามรูปอ่ืนหาม ิ
ได ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลนคร  มีสุนทรพระราชโอการตรัสวา  โยมยังสงสัย  นิมนต 
พระผูเปนเจาอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดังบพิตรพระราชสมภารฉะน้ี  เม่ือยังเปนทกรกแรกประสูตินั้น  พระกํานัลนางนมเชิญให 
บรรทมหงายอยูบนพระท่ีพระยีภู่ ณ พระอูทอง  แตเม่ือยงัเปนทารกอยูนั้น  คร้ันทรงพระจําเริญ 
มาคุมเทาบัดนีน้ี่  เปนมหาบพิตรนี้หรือวาเปนอ่ืนไป 
        พระเจามิลินทบรมกษัตริยตรัสวา  เม่ือเปนทารกอยูนัน้ก็เปนทารกอยู  คร้ันจําเริญมา 
ก็เปนอ่ืนไป  จะไดเรียกวาทารกน้ันคือโยมนี้มิได เมื่อเล็กอยางหนึ่ง  เม่ือโตอยางหนึ่ง ตกวา 
เกิดมาแลว เม่ือเปนทารกมีนามรูปอยางหนึง่  คร้ันจําเริญใหญแลวกเ็ปนอ่ืนไป  กระนีแ้หละ 
พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ถาบพิตรพระราชสมภารตรัสฉะน้ี  มารดาของมนุษยบุรุษ 
สตรีก็ดี  เม่ือแรกเกิดในกลละก็เปนอ่ืน  เม่ือกลละขนเขาเปนอัพพุทะ  มารดาก็จะเปนคนอ่ืน 
เม่ือจะเปนช้ินมังสัง  มารดาก็จะกลายเปนอ่ืน  เม่ือต้ังฆนะเปนเนื้อแนน  ตราบเทาแตกเปนปญจ-  
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สาขากายาบริบูรณนั้น มารดาก็จะกลายเปนอ่ืน ๆ   ไปทุกที  ตราบเทาออกจากครรภมารดายัง 
เปนทารกอยู  มารดาก็จะกลายเปนมารดาอ่ืน  คร้ันจําเริญใหญ  มารดากจ็ะกลายเปนคนอ่ืน  นี ่
มารดาก็ยืนอยูผูเดียวมไิดกลับไปเปนอ่ืน  ถาจะถือวาตัวกลายเปนผูอ่ืนแลว  นับถือไววาเปน 
มารดาทําไม  อนึ่งเลาเรียนศิลปศาสตรไวแตนอย  คร้ันใหญโตแกเฒาไป  ศิลปศาสตรท่ีเลาเรียน 
ไวกจ็ะมิพลอยกลายตามกายแกเฒาไปดวยหรือ ก็เม่ือเปลาทีเดียว  ไฉนจึงจะทรงพระดําริ 
ผิดไปฉะน้ีเลา ขอถวายพระพร  
        ฝายพระเจามิลินทปนประชากร  จึงตรัสวาเม่ือเปนไปอยางนี้เลา  พระผูเปนเจาจะเหน็ 
เปนกระไร  จงวิสัชนาไปในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ยิ่งม่ิงมหาศาล  เปรียบปานเหมือนอาตมาฉะน้ีแล เม่ือยังเปนทารกอยูกต็ัวอาตมา  คร้ันวาจําเริญ 
ใหญมาก็ตวัของอาตมา  จะไดกลับกลายเปนอ่ืนหามิได  เม่ือบพิตรตรัสวา  เม่ือนอย ๆ เปนผูนี้ 
เม่ือใหญเปนผูอ่ืน  ก็ถาเมื่อเล็กนั้นตีนดวน  หัวดวน  หูฉีก  ปากแหวงกด็ี  ถาใหญข้ึนกลายเปน 
อ่ืนไดกจ็ะกลับกลายมีกายเปนปรกติหาตําหนิมิได นี้แหละรูปเขาใจแรกเกดิเปนสตรีก็เปนสตรี 
เปนชายก็เปนชาย  ถึงมาตรวาอุภโตพยัญชนกะท่ีขางเปนชาย  ขางแรมกลายเปนสตรีนั้นก็ด ี
ดวงจิตก็ดวงเดียว รูปก็เดยีวนั้น จะไดเปนอ่ืนหามิได  เชนอาตมาฉะนี้  เม่ือนอยก็ตวัอาตมา 
เม่ือใหญจนไดบรรพชานี้ก็ตวัอาตมา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงตรัสประภาษวา  โยมนี้ยังสงสัย  นิมนตพระผูเปน 
เจาอุปมาอุปไมยใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานประดุจ 
ประทีปอันเดยีวบุคคลตามไวแตหวัคํ่าจนรุง  จึงใสไสเติมน้ํามันไปกวาจะรุง ตามไวเม่ือปฐม- 
ยามนั้นจะเปนประทีปอ่ืน หรือวาในมัชฌิมยามมิใชประทีปนั้น เปนประทีปอ่ืน  หรือวาในปจฉิม- 
ยามลวงแลวมิใชประทีปนั้น  จะไดเปนประทีปอันอ่ืนหรือประการใด 
        พระเจามิลินทปนสาคลนครจึงมีพระบวรราชโองการตรัสวา จะเปนประทีปอ่ืนหามิได 
ประทีปในปฐมยามตามไวก็เปนประทีปอันนั้น เม่ือมัชฌิมยามตามอยูก็ประทีปอันนั้น  เม่ือ 
ปจฉิมยามตามไวก็ประทีปอันนั้น  จะไดเปนประทีปอันอ่ืนหามิได 
        พระนาคเสนเจาซักถามวา  เพราะเหตุอะไรเลา  มหาบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการแกวา  เพราะเหตุวาประทีปอันเดยีวตามไว 
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ประทีปอันเดียวตามไวมิไดกลายเปนอ่ืนไป  ยถา  มีครุวนา  
ฉันใดกด็ี ธรรมสันตติสืบสายแหงรูปธรรมนามธรรมขอสัตวท่ีเกิดมรดวยจติปฏิสนธิคือจิตเกิด 
มานั้น และสืบสายแหงรูปธรรมนามธรรมนี้  เดิมเม่ือยังไมปฏิสนธิคือยังไมเกิดมานั้น เม่ือจะ 
บังเกิดเมื่อจะดับก็ดี  ธรรมอันอ่ืนจะเกิดก็ด ี ธรรมอันอ่ืนจะดับก็ดี  คร้ันปฏิสนธิจิตเกิดข้ึน 
รูปธรรมกับนามธรรมน้ี  ก็เกิดข้ึนพรอมกนัไมกอนไมหลังกัน  สัตวท่ีเกิดมาดวยจิตปฏิสนธินั้น 
ถึงจะจําเริญใหญแกเฒาไปประการใดก็ด ีน จ อฺโ จะไดเปนจิตอ่ืนรูปอ่ืนหามิได  คือปจฉิม- 
วิญญาณจิต  จติแรกปฏิสนธิเกิดมานัน้ จะไดเปนสัตวอ่ืนจิตอ่ืนหามิได  ก็จิตดวงเดียวเมื่อเกิดนัน้ 
เหมือนประทีปดวงเดยีวตามไวตั้งแตปฐมยามตราบเทาปจฉิมยามนัน้  ขอถวายพระพร 
        ขณะน้ันพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระบวรราชโองการตรัสวา  ปญหานี้โยมยังสงสัย 
นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาอุปไมยใหภยิโยภาวะยิ่งไปกวานี้ 
        พระนาคเสนจึงถวายอุปมาสืบไปอีกเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผู 
ประเสริฐยิ่งม่ิงมหาศาล  ขอถวายพระพร  เปรียบปานประดุจน้ํานมโค  ท่ีบุคคลรีดแลวใส 
ภาชนะขังไวนาน  เวลากาลลวงไปกก็ลายเปนทธิ แลวนานเขาก็เปนนวนีตะเปนเปรียงไป  ก็คน 
ท้ังหลายจะเรียกอยางไร จะเรียกวานวนีตะใชน้ํานม  ทธิใชน้ํานม  เปรียงใชน้ํานม  จะเรียกฉะน้ี 
หรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวาหามิได  เขาไมเรียกอยางนัน้  เขาก็เรียกวาน้ํา 
นมนวนีตะ นมทธิ  นมเปรียง  อาศัยน้ํามนเดิมนั้น 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี  ธรรมสันตติคือสืบตอเปนรูปธรรม  นามธรรม 
ตั้งข้ึนเกิดข้ึนเปนรูปเปนจิตแลวจะจําเริญวัยใหญโตแกเฒาไปประการใด  ก็ถึงซ่ึงคงเรียกวาจิตแรก 
เกิดนัน้ จะเปนจิตอ่ืนจะเปนผูอ่ืนไปหามไิด  อุปไมยดุจนมโคอันกลายเปนนวนีตะเปนเปรียงนัน้ 
ใชอ่ืนคือนมนัน่เอง  ขอบพิตรพระราชสมภารจงทราบพระญาณเถิด  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดฟงก็ยินดีปรีดา มีพระราชโองการตรัสวา พระผูเปนเจา 
อุปมานี้สมควรกับปญหาในกาลบัดนี ้
                                  ธัมมสันตติปญหา  คํารบ ๑ จบเทานี้  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 67 
                                     นัปปฏิสันธิคหณปญหา ท่ี ๒ 
        ขณะน้ันสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่น 
สืบไปอีกเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โย ปุคฺคโล อันวาบุคคลผูใด  นป-ฺ 
ปฏิสนฺธิยติ  ไมเกิดอีกในชาติเบ้ืองหนา  โส ชานาติ  บุคคลผูนั้นรูตัวหรือไมวาอาตมาน้ีจะไมเกิด 
ตอไป  จะรูกระนี้หรือวาหามิได  
        พระนาคเสนผูปรีชาแกไขวารูซิ  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสซักวา  เม่ือผูนั้นไมเกดิแลว 
ทําไมจึงรู 
        พระนาคเสนผูประเสริฐแกไขวา  เหตุปจจัยท่ีไมเกิดตอไปนั้น  ดับหมด ไมมี  เหตุฉะนี้จึง 
รูวา อาตมาน้ีไมเกิดเปนรูปเปนจิตตอไป  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  นิมนตอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบ 
ปานประดุจคหบดีชาวนา  กสิตฺวา ถากไรไถนาดวยตน  ทําลงคงเสนคงวา  นับนาไดหลายอัน  
คร้ังถากไถดะแปรเสร็จแลวมินาน  กห็วานขาวลงในนา  คร้ันถึงกําหนดหาเดือนหกเดือนจึงเปน 
รวงสุกแลวก็เตือนใหขาสินไถไปเกี่ยวขาว  บรรทุกลงลอเกวยีน ลากเข็มมาริมบาน  กองไวในลาน 
นวดฟนแลวขนขาวนัน้ข้ึนใสไวเต็มยุงในปแรกทํานั้น  อปเรน  สมเยน  คร้ันรุงปใหม  คหบดกี็ถาก 
ไถไรนาตามอาตมาเคยทํานัน้  หวานขาวปลูกลงนาตามเคยหวานมา  ถาน้ําดีปใหมขาวไมเสียหาย 
คหบดีนายนาจะรูหรือไม วาขาวปลูกท่ีหวานลงไวจะไดเต็มยุงเทาเกา 
        พระเจากรุงมิลินทตรัสวา คหบดนีั้นเขารูซิ  พระผูเปนเจา 
        ขอถวายพระพร  เขารูดวยเหตุอะไร 
        ขาแตพระผูเปนเจา  เขารูดวยเหตุปจจยัอันแรกระทํานั้นเต็มยุง  คร้ันปใหมเขาก็กระทํา 
เทาท่ีเคยกระทํานั้น  จึงรูวาจะเต็มยุงพอกินไป 
        ขอถวายพระพร  ฉันใดก็ดี  พระโยคาวจรท่ีไมเกิดตอไปอีกชาตหินา ก็รูวาเหตุปจจัยท่ี 
แตงใหเวยีนวายเกิดตายในวฏัสงสาร  นานชาจะคณนานบัมิได  และเหตุปจจัยนั้นส้ินไป  ทานก ็
เขาใจวา  อาตมาน้ีจะมิไดเกดิตอไปอีกในภพเบ้ืองหนา  บรมบพิตรจงทราบดวยอุปมาน้ี  
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        พระเจามิลินทไดทรงฟง   ก็ยินดีปรีดาวาพระผูเปนเจาอุปมานี้ สมควรกับปญหาในกาล 
บัดนี้  
                              นับปฏิสนธิคหณปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี ้
                                             ปญญานิรุชฌนปญหา ท่ี ๓ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษตัริยมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหา 
ตอไปอีกเลาวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ญาณบังเกดิในสันดานผูใด  ผูนั้น 
หรือช่ือวาปญญาบังเกิด 
        ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ญาณท่ีบังเกิดขึ้นนั้นแลเรียกวาปญญา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการซักวา  ภนเฺต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ญาณบังเกิดในสันดานผูใดผูนั้นเรียกวามีปญญา  เม่ือปญญาบังเกิดจะหลงบางหรือหามิได 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บางทีหลงก็มี 
ท่ีไมหลงก็มี ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสถามวา ท่ีหลงนั้นอยางไร 
        พระนาคเสนแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ท่ีมีปญญาหลงนั้นคือ 
เดินดงพงปาหารูจักทิศท่ีจะไปไม  เหตุมิไดฟงเขาเลาบอกนามบัญญัติ  วาถึงท่ีนั้นมีตนไมอันนั้น 
เปนสําคัญ  เหตุนี้ผูมีปญญานั้นจึงหลงไป 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสถามวา ขาแตพระผูเปนเจา ท่ีไมหลงนัน้อยางไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ขอถวายพระพรไดแกโยคาวจรอันปลงปญญาเห็นพระอนิจจัง 
และพระทุกขัง และพระอนตัตา  นี่แหละปญญาทานไมหลง 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการถามวา  ท่ีปญญาไมหลงนั้น  โมโหในสันดานทาน 
ไปแอบอยูท่ีไหน 
        พระนาคเสนถวายพระพรแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เม่ือปญญา 
บังเกิดแลว  โมโหก็ดับอยูท่ีปญญานั้น 
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        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสถามวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา ปญญานั้นเกดิแลวไป 
ดับอยูท่ีไหน  
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐปญญา 
บังเกิดกระทํากิจของอาตมาแลวก็ดบัอยูในกิจของอาตมา  กิจแหงปญญาอันเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา  นั้นจะไดดับหามิได 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนมไหศวรรยจึงตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา ย  ปเนต 
พฺรูสิ  พระผูเปนเจากลาววา  ปญญากระทํากิจแลว  ก็ดับอยูท่ีกิจแหงตนน้ัน  กจิอันเห็นวา  ทุกขัง 
อนิจจัง  อนัตตา  ช่ือวาปญญา  วาดังนี้โยมยังสงสัย  นิมนตกระทําอุปมาไปใหเห็นแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน 
ดุจบุรุษผูหนึ่งจะดูเลขเม่ือกลางคืน  เลขนั้นบุรุษผูนั้นเขียนลงไวในกระดาน  จึงจุดประทีปข้ึน 
ทัศนาการดูเลขนั้น  ก็เขียนเลขลงไวแลวใหดังประทีปเสีย  เม่ือประทีปดับไป  ตัวเลขท่ีเขียนไวก ็
ยังปรากฏอยูมิไดลบเลือนไป  ยถา  มีอุปมาฉันใดกด็ี  ปญญาท่ีบังเกิดข้ึนกระทํากิจแหงตนแลว 
ดับไป  แตกิจแหงตนอันเหน็วา  พระอนิจจัง และพระทุกขัง และพระอนัตตา นั้นยังปรากฏอยู 
เปรียบดุจประทีปอันบุรุษจุดข้ึนดูแลวเขียนเลขไวแลวดับประทีปเสีย ปรากฏอยูแตตวัเลขท่ีเขียนไว 
จงทราบพระทัยเถิด  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหยิ่งข้ึนไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจ 
มนุษยอันอยูในทิศตะวันออกกลัวเพลิงไหมบานจึงต้ังหมอน้ําไวหาหมอ  ท่ีใกลประตูเคหา  คร้ัน 
วาเคหานั้นเพลิงไหม  มนุษยนั้นจึงเอาน้ําท่ีหมอต้ังไวนัน้ดับไฟ  คร้ันไฟดับไปแลว  มนุษยนั้นจะ 
ตองการน้ําในหมอนั้นอีกหรือหามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูเปนเจา  มนุษยชาวชนบทนัน้  คร้ันเพลิงไหมเขาจึงเอาน้าํท่ีหมอท้ังหาไปดับไฟ 
ไฟดับไปแลวจะไดตองการน้ําอีกหามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา หมอท้ังหาไดแกอินทรีย ๕ มี สัทธินทรียเปนตน  ฝูงชน 
ชาวชนบทท่ีดบัเพลิงดวยหมอน้ําท้ังหาไดแกพระโยคาวจรอันดับกิเลสดวยอินทรีย ๕ ประการ 
เพลิงท่ีไหมบานนั้นไดแกกิเลส  กิเลสนั้นจะดับไปก็อาศัยแกอินทรีย  ๕ คือ  สัทธินทรียเปนตน 
และกิเลสท่ีดับไปมิไดเกิดอีกนั้น  ไดแกปญญาท่ีกระทํากจินั้น คร้ันกระทํากิจแลวก็ดบัไป  ปรากฏ  
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อยูแตกจิอันเหน็พระไตรลักษณนัน้  และปญญาท่ีกระทํากิจนั้นกระทําคร้ังเดียวเดียวก็ดับไป  อุปไมย 
ดุจอินทรียท้ัง ๕ นั้น  ดับกิเลสใหสูญไปท่ีเดียวนี้แหละ  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  จึงตรัสวา  นิมนตอุปมาใหภยิโยภาวะ 
ยิ่งกวานี้  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานประ 
หนึ่งวาแพทยผูหนึ่งรักษาคนไขจึงเก็บเอารากไมเปนยา ๕ ส่ิงไปรักษาไข  คร้ันคนไขได 
รับประทานรากไมยา ๕ ส่ิงนั้น  โรคก็บรรเทาคลายหายขาด  นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร 
แพทยนั้นจะเอายา ๕ ประการไปรักษาคนท่ีหายนัน้อีกหรือ  หรือ  วาหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชธานีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  เม่ือหมอนั้นเอายาท้ัง 
๕ ไปรักษาเขาหายแลว  จะไดตองการรากยาอีกหามไิด 
        พระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปไมยเปนสองช้ันวา ขอถวายพระพร  แพทยนั้นได 
แกพระโยคาวจร รากยา ๕ ส่ิงนั้นไดแกปญจินทรีย  ๕  มีสัทธินทรียเปนตน  คนไขไดแกปุถุชน 
พระโยคาวจรไปส่ังสอนใหจําเริญอินทรียท้ัง ๕ เปรียบดจุกินรากยา ๕ ประการ  เม่ือปุถุนชนนั้น 
รับประทานคือปรนนิบัติในอินทรียท้ัง ๕ ราคาทิกิเลสส้ินไปดับไปมิไดเกิดอีกฉันใดก็ดี  ปญญา 
ท่ีกระทํากจินัน้ดับไปในสันดานพระโยควจร  ยังปรากฏอยูแตกจิแหงปญญาเห็นพระไตรลักษณ 
วา  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺขนฺติ  วา  อนตตฺาติ วา  อิติ  วา  อนิจฺจ  อิติ วา  ทุกฺข   อิติ วา  อนตฺตา 
ในกาลนัน้ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา  ซ่ึงพระผูเปนเจาวิสัชนานี้โยมยัง 
ไมส้ินสงสัย  จงกระทําอุปมาอุปไมยใหภยิโยภาวะยิ่งไปกวานีก้อน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานเหมือนโยธา 
สงฺคามาวจโร  อันจะไปกระทําสงครามรบพุงดวยศัตรูหมูอรินทรราชนั้น  ปฺต  กณฺฑานิ  จึง 
ยิงปน  ใหญไปหานัด  ใหศัตรูหมูอรินทราราชพายแพหนีไป  แลวจะยงิปนใหญไปอีก ๕ นัดหรือ 
ประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิเบศรปฏิเสธวา จะยิงไปอีกหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปไมยวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ยิ่งม่ิงมไหศวรรย  ฉันใดก็ดี  โยธาตัวดี  คือพระโยคาวจรยิงหมูอรินทรอันติดพระนคร  คือกิเลส 
ตัณหา และยิงปนท้ัง ๕ นัดน้ันคือปญจอินทรีย ๕ เม่ือยงักิเลสตัณหาใหดับไมใหกลับมาเกิดได 
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ฉันนั้น ปญญาท่ีเกิดในสันดานทานโยคาวจรผูประเสริฐ  เกิดข้ึนกระทํากิจและดับมิใหกลับเกดิใหม  
แตกิจเห็นพระไตรลักษณยังประจักษอยู  ขอบพิตรจงรูในพระราชสันดานดวยประการดังนี ้
        พระเจามิลินทปนกษัตริยทรงฟงก็โสมนัสในอุปมา  จึงตรัสวา กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
วิสัชนามานี้สมควรแลว 
                                       ปญญานิรุชฌนปญหา  คํารบ ๓ จบเทานี ้
                                                    ปรินิพพานปญหา  ที ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอันอ่ืน 
สืบไปเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา บุคคลท่ีไมปฏิสนธิไมเกิดใหมในภพ 
เบ้ืองหนานัน้ จะไดเสวยทุกขบางหรือวาหามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐคนท่ี 
ไมปฏิสนธิไมเกดิอีกนั้นเสวยทุกขบางไมเสวยทุกขบาง 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสซักวา  อยางไรไมเสวยทุกข  อยางไรเสวยทุกข 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ทานท่ีไมเกดิอีกนั้น  เสวยแตกายิกทุกขอันประกอบในกาย  มิไดเสวยเจตสิกทุกข  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรถามวา อยางไรเรียกวาทุกขประกอบในกาย  อยางไร 
เรียกวาทุกขประกอบในเจตสิก 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เหต ุ
ปจจัยอันแตงกองทุกขในกายน้ันยังไมดับ ก็ยังมีทุกขอยู  และทานท่ีเปนขีณาสพนั้นเสวยทุกข- 
เวทนาในกายนั้น  เหตุวากายของทานนั้นยังเปนเช้ืออุปาทานตกแตง  มีเหตุปจจยัไปกวาจะถึง 
นิพพานในปจฉิมชาตินั้น  ทานท่ีเปนพระขีณาสพจึงเสวยทุกขสําหรับกายใหอาพาธเจบ็ไข 
และตองบาดเส้ียนหนามยอกนั้น  ทานก็ไดเสวยทุกขอันเจ็บปวดในกาย  ของถวายพระพร  ท่ีทาน 
ไมเสวยทุกขอันประกอบในเจตสิกนั้น  คือเหตุปจจยัท่ีแตงจิตเจตสิกดับแลว  ไมมีโลโภ  โทโส  โมโห 
กิเลสตัณหา  กเิลสตัณหาหามิไดมี  เหตดุังนั้นทุกขในจิตเจตสิกจึงไมมี  มีแตทุกขอันประกอบใน 
กาย  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการซักวา  ขาแตพระนาคเสนผูเปน  
เจา  ถาแมนวาพระอรหันตขีณาสพเจามีทุกขเกิดในกายอยูกระนี้  เหตุไรจึงจะไดไปนพิพาน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะพิตรพระราชสมภาร  ทานเสวยทุกขก ็
แตทุกขสําหรับกายอันเปนเช้ือสายอุปทาน  ทานมีราคะปราศจากสันดาน  หาเหตุปจจัยท่ีจะ 
แตงไปมิได  ทานก็คงจะไปนพิพานโดยฤดกูาลอันสมควร  แลวทานกย็างเขาสูพระนครเมืองแกว 
อันกลาวแลวคือพระปถโมกขมหานครนิพพาน  อันดับซ่ึงชาติกันดาร ชรากันดาร  พยาธิกันดาร 
มรณกันดาร เปนท่ีสุขเกษมเอกันตะบรมสุขปราศจากทุกขในสงสาร  สมดวยถอยคําพระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรพุทธอัครสาวกวิเศษนิเทศไวเปนคาถาดังนี ้
                        นาภินนฺทามิ  มรณ                     นาภนินฺทามิ  ชีวิต 
                        กาลฺจ  ปฏิกงฺขามิ                     เวทน  ภตตฺการโก  ยถา ฯ 
                        นาภินนฺทามิ  มรณ                       นาภนินทฺามิ  ชีวิต 
                        กาลฺจ  ปฏิกงฺขามิ                      สมฺปชาโน  ปติสฺสโตติ ฯ 
        กระแสความในพระคาถานี้วา  อห  อันวาขา  นาภินนฺทามิ  มิไดยนิดีบัดนี้  มรณ  ซ่ึง 
ความตาย  อห  อันวาขา  นาภินนฺทามิ  มิไดยินดีบัดนี้ ชวีิต  ซ่ึงจะมีชีวติเปนไป  ภตตฺการโก 
เปรียบดังพอครัวเชิญเคร่ืองเสวยคอยทาสมเด็จบรมกษัตริยจะเสวยเมื่อใด  ก็จะยกเคร่ืองไป 
ถวายเม่ือนัน้ ยถา  มีครุวนาฉันใดเลา  อห  ตัวขาพเจานี้  ปติสฺสโต  มีตณัหาปราศจากมี 
กิเลสราคะอันขาดจากสันดาน  สมฺปชาโน  มีสติรูรอบคอบเปนอันดี  ขาพเจาจะถึงแกมรณะก็ไม 
ยินดี  จะมีชีวิตเปนตัวเปนตนอยูก็ไมยินดี  กาลฺจ ปฏิกงขฺามิ  ขาพเจานีป้รารถนา  ซ่ึงกาล 
อันควรท่ีจะเขาสูพระนิพพาน  เปรียบปานดุจพอครัวอันคอยกาลอันควรนั้น  ส้ินคําพระธรรม 
เสนาบดีสารีบุตรเทานี้  เหตุดังนั้นท่ีทานจะไมเกดิอีกนัน้  ยังมีชีวิตอยูจะเสวยทุกขส่ิงเดียวแต 
ทุกขในกาย  ทุกขภายในเจตสิกไมมี  ทานคอยกาลสมควรของทานแลว  ทานก็เขาสูพระนิพ 
พานนั้นแหละ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  ไดฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนี้  ก็มีน้าํพระทัย 
หรรษาทรงพระโสมนัส มีพระโองการตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจากลาววิสัชนานีส้มควรนี่กระไร 
ส้ินวิมติสงสัยของโยม ในกาลบัดนี้ 
                                      ปรินิพพานปญหา  คํารบ ๔ จบเทานี้  
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                                          สุขเวทนาปญหา ท่ี ๕  
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลราช  มีสุนทรพจนารถราชโองการตรัสถาม 
อรรถปญหาอ่ืนอีกเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  สุขเวทนาท่ีจะเสวยสุขนี้ 
เลา  จะเปนกุสลาหรือ  หรือวาจะเปนอกุสลา  หรือวาจะเปน  อัพยากตา  ประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สุขเวทนานีจ้ะวา 
เปนกุสลาก็วาได  จะวาเปนอกุสลาก็วาได  จะวาเปนอัพยากตากว็าได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูประกอบดวยปญญาปรีชา ถาพระผูเปนเจาวาฉะน้ันแลว โยมยังสงสัย  ดวย 
กุศลตกแตงแลวก็ใหสุข  จะไดทุกขหามิได 
        พระนาคเสนวสัิชนาแกไขวา  ไฉนบพิตรจึงสําคัญฉะน้ีเลา  ถาอาตมาจะวาบางวา บุคคล 
แรกกระทํากุศลเสวยทุกข  เปรียบตอบุคคลรักษาศีลกระนั้นตองทรมานอดอยาก  ท่ีเขาทําอกุศล 
ไดความสุขฉะนี้บางก็มี  เปรียบดุจชายผูหนึ่ง  มือซายตะพายหมอน้ํา  มือขางนั้นก็เยน็นัก มือ 
ขางขวาถือกอนเหล็กแดงรอน นี้แหละจะวามือชายท้ังสองขางรอนหรือ  หรือ จะวามือท้ังสองของ 
ชายน้ันเย็นเปนประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ไมรูแหงท่ีจะวาได นะพระผูเปนเจา  โยมนี้เลามิ 
อาจจะตอปากพระผูเปนเจาไดนิมนตแกไขอรรถแหงเวทนาน้ีใหโยมแจงแจมใสออกไปในกาลบัดนี ้
        ตโต เถโร  ลําดับนั้นพระนาคเสนเถระผูวิเศษแกไขซ่ึงเวทนา  ๑๐๘ ประการ  ให 
บรมกษัตริยสันนิษฐานเขาพระทัยดวยอภิธรรมกถา  ถวายพระพรวา  มหาบพิตรพระราชสมภาร 
เวทนามี ๑๐๘ ประการ  จึงจดัเอาเวทนาอันเปนโสมนัส ฉเคหนิสฺสิตร  อันอาศัยอยูในอารมณ ๖ 
แหงบุคคลยินดีในเบญจกามคุณนั้น  จัดไดโสมนัสเวทนา  ๖  จึงจัดเอาโสมนัสเวทนาอันเปนไป 
ในอารมณ ๖  แหงทานผูไดปญญาวิปสสนานั้น  จดัเปนโสมนัสเวทนา  ๖ จึงยกเอาโทมนัสเวทนา 
๖ ในอารมณแหงบุคคลยินดใีนเบญจกามคุณ  ๖  และโทมนัสเวทนาในอารมณแหงทาน ได 
วิปสสนาปญญา ๖  จัดเอาอุเบกขาเวทนาในอารมณแหงบุคคลยินดีในเบญจกามคุณนัน้ ๖ จัด 
เอาอุเบกขาเวทนาในอารมณแหงทานไดวิปสสนาปญญานั้น ๖ สิริไดเวทนา  ๓๖ จึงเอา 
เวทนา ๓๖ นี้จดัเปน  อดีต  ๓๖ เปนอนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน ๓๖ สิริเขาดวยกันท้ัง ๓ นี้ได 
เวทนา ๑๐๘ ประการ  บพิตรพระราชสมภารจงทราบพระญาณเถิด สุขเวทนาอันเสวยอารมณ 
เปนสุขนี้จะวาเปนฝายกุศลกผิ็ด  จะวาเปนอกุศลก็ผิด  จะวาเปนอัพยากฤตก็ผิด  จะวาไมเปนก็ผิด  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 74 
เหมือนชายมือซายตะพานน้ําคาง  มือขวาจบักอนเหล็กแดง  และจะถามรวมวามือท้ังสอง 
ของชายนั้นจบัรอนหรือจับเย็น และถามเชนนี้บุคคลจะบอกมิรูท่ีจะบอกได  บพิตรจงทราบพระ  
ทัยดวยประการนี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลราชไดฟงก็มีประสามเส่ือมใส  พระทัยทาว  เธอก็โสมนัส 
ปรีดาดวยปญหาพยากรณของพระนาคเสนผูวิเศษ 
                                      สุขเวทนาปญหา  คํารบ  ๕  จบเทานี้ 
 
                                         นามรูปปฏิสันธิคณหปญหา  ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามอรรถปริศนาอ่ืนไปอีก 
เลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน  กึ  ปฏิสนฺธิยติ  ธรรมส่ิงไรใหสัตวโลกปฏิสนธิ 
เกิดมา  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
สัตวโลกท่ีเกิดมาน้ีนามรูปใหปฏิสนธิ  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการซักวานามรูปนี้แตงใหสัตวปฏิสนธิ 
หรือประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  หามิได  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประ 
เสริฐ  สัตวโลกหญิงชายเกิดมาในโลกนี้ กระทํากรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรม  คือกระทํา 
บาปบุญ  อิมินา  นามรูเปน  ดวยนามรูปนี้ บุญส่ิงนั้นกรรมส่ิงนั้น  ใหสัตวมนุษยหญิงชายน้ัน 
ปฏิสนธิเปนนามรูปอันอ่ืน  อยางนี้แหละเรียกวานามรูปใหปฏิสนธิ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
เปนเจา  ถาบุคคลมิไดเกิดดวยนามรูปนี้  และเกิดดวยบุญและบาปท่ีกระทําไวในนามรูปนี้แลว 
ผูนั้นจะพนจากบาปกรรมหรือไม 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ถาวาไมเกดิแลว 
ผูนั้นก็พนจากบาปจากกรรม  ถาวายังจะเกดิไปอีกแลว  จะไดพนจากบาปกรรมหามิได  ขอถวาย 
พระพร  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 75 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาจงกระทํา 
อุปมาใหแจงกอน  
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจบุรุษผูหนึ่งไปลักผลมะมวงของเขามา สวนวาเจาของมะมวงนั้นจับบุรุษโจรนั้นได  จึงเอาตัว 
ไปทูลกับสมเด็จพระบรมกษัตริยวา  โจรน้ีลักมะมวงเกลากระหมอมฉัน  โจรนั้นกทู็ลบางวา 
ขอพระราชทาน  เกลากระหมอมฉันจะไดลักหามิได  มะมวงเขาของนี้เม่ือแรกปลูกนัน้อยางอ่ืน 
ปลูกไวเม่ือเปนตนมีผลออกเปนอยางอ่ืนไป  เกลากระหมอมฉันก็เก็บเอามา  จะไดลักลูกมะมวง 
ท่ีบุรุษผูนี้ปลูกหามิได  และบุรุษโจรนั้นใหการเปนสํานวนดังนี้จะพนโทษหรือประการใด  ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  บุรุษโจรนั้นใหการ 
เปนสํานวนดังนั้น  จะไดพนตัวหามิได  คงจะตองปรับไหมเปนแท 
        พระนาคเสนจึงถามวา  เหตุไฉนจึงตองปรับไหมเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  มะมวงเขาปลูกไวจนมีผล  บุรุษโจรรับวาไปเอา 
ผลมะมวงนั้นมาแลว  ใหการเปนสํานวนวาบุรุษเจาของปลูกไวกจ็ริง  ก็แตผลมะมวงเดิมนั้นไมได 
ลัก ท่ีขาเอามานี้ผลมะมวงเปนตนเกดิข้ึนมาใหมตางหาก เปนผลมะมวงอ่ืนมิใชเปนผลมะมวงเดิม 
ขาเอามานี้ผลมะมวงใหม  บุรุษโจรใหการฉะน้ีก็เปนอันรับในคําหา  ซ่ึงผลมะมวงท่ีโจรลักมาก็ 
เกิดแตผลมะมวงเดิม  เหตุกระนี้แหละควรจะลงโทษปรับไหมแกโจรนั้น 
        พระนาคเสนจึงวา  ความนี้ฉันใด  มนษุยหญิงชายกระทําบาปกรรมส่ิงไรดวยนามรูปใน 
ปจจุบันชาตินี้ คร้ันกระทํากาลกิริยาตายไปในปรโลก  เกดิเปนรูปธรรมนามธรรมอ่ืน จะไดพน 
ไปจากบาปกรรมหามิได  เปรียบดังโจรลักอัมพผลนั้น  ขอถวายพระพร 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาอุปมาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจบุรุษผูหนึ่งไปลักเกีย่วขาวสาลีในนาเขา  เจาของเขาจบัตัวไปปกราบทูลแกบรมกษัตริยวา 
บุรุษผูนี้เปนโจรลักขาวสาลีในนา  บุรุษโจรจึงทูลวาขาวสาลีซ่ึงบุรุษผูนี้ปลูกหวานลงไว  ขาพระ 
พุทธเจามิไดลัก  นี่ขาพระพุทธเจาเอารวงขาวสาลีอันเกดิตอมาตางหาก นี่แหละบพิตรพระ 
ราชสมภาร  เม่ือโจรนั้นใหการฉะน้ี  โทษจะมีแกโจรนัน้หรือประการใด  
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        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โทษปรับไหมคงจะมี 
        พระนาคเสนจึงซักวา  โทษปรับไหมมีดวยเหตุอยางไร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ขาวเขาหวานไว  มีเมล็ดรวงข้ึน  โจรนั้นไปลักเอา 
รวงขาวนัน้มาแลว กลับวารวงขาวนัน้มิใชของบุรุษเจาของขาว  บุรุษเจาของขาวนั้นหวานลงก ็
เปนตนเปนลํากลายเปนอ่ืนไป ซ่ึงโจรใหการตองในคําหาดังนี้  เหตุกระนี้โยมจึงวา โจรนั้นไมพน 
โทษปรับไหม 
        พระนาคเสนจึงวา  ความเปรียบเทียบนี้ฉันใดก็ดี  บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
มนุษยชายหญิงซ่ึงเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมกระทําบาปกรรมไวในชาตินี้  จะมีรูปธรรม 
นามธรรมไปชาติหนา  เปนรูปธรรมนามธรรมอ่ืน  จะพนจากบาปกรรมหามิได  อุปไมยเหมือน 
โจรไปลักขาวเขาแลว กลับวาเอาขาวอ่ืนมา มิไดพนโทษปรับไหมฉะนัน้ 
        อนึ่งเลาเปรียบดังบุรุษผูหนึ่งไปลักตดัออยเขา  บุรุษเจาของจับตัวได  จึงมัดเอาตัวเขาไป 
กราบทูลแกพระมหากษัตริยวา โจรคนน้ีลักออยกระหมอนฉัน  โจรนัน้ก็ทูลบางวา  ขอพระราช- 
ทาน  เดิมบุรุษผูนี้เอายอดออยมาปลูกไว  ยอดออยกแ็ตกหนอกอใบเปนตนเปนลําเปนอันอ่ืนไป 
และขาพระพทุธเจาจะไดลักออยเดิมแรกปลูกหามิได  ออยนี้กลายไป ขาพระพุทธเจาจึงไดเอา 
ออยอ่ืนมา  นีแ่หละมหาบพติร  คําโจรทูลใหการฉะนี้  จะมีโทษปรับโทษหรือหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชจึงตรัสวา คงจะมีโทษปรับไหมเปนแท 
        พระนาคเสนจึงซักถามวา เหตุไฉนบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  ออ  เพราะวาใหการตองในคําหา  และโจรแกวาออยนั้น 
เปนออยอ่ืน  ออยเดิมนัน้เปนข้ึนกลายเปนออยอ่ืน  ออยเดมินั้นตัวหาไดลักไม  และใหการกระนี ้
จะพนตัวหามิไดไปลักออยของเขามาแลววาขาเอาออยอ่ืนมา จะไดพนโทษหามิได  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวาเลาวา  ซ่ึงบุคคลกระทําบาปกรรมไวชาตินี้กเ็หมือนกัน  กรรมคงจะ 
ตามตนไป  ถึงจะเกดิในโลกเบื้องหนาเปนรูปธรรมนามธรรมอ่ืน  จะไดพนจากบาปกรรมหามิได 
ดุจบุรุษโจรลักออยเขามาแลวกลับวาออยอ่ืน  มิไดพนจากโทษน้ัน 
        อนึ่งดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่งนั้น  เหมนฺตเก  กาเล  ฤดูนั้น 
เปนเหมันฤดหูนาว  กลางหนาวหมอกลงนี่กระไร  บุรุษผูนั้นจึงเอาไฟมากอนกองข้ึนผิง  แลวท้ิงไว 
มิไดดับเสีย  ไฟนั้นก็ลามเลียงไหมใบไมและหญาลามมาไหมขาวในนาเสียหลายกอง  เขตฺคสามิโก 
ฝายเจาของนารูวาบุรุษนั้นเปนตนไฟ  จึงจบัเอาบุรุษนั้นเขาไปกราบทูลแด  บรมกษตัริยวาบุรุษ  
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ผูนี้แหละเผาขาวในนากระหมอมฉัน  บุรุษตนไฟนัน้ก็ทูลใหการวา  กระหมอม  ฉันจะไดเผานา  
นายคนนีห้ามิไดเดิมกระหมอมฉันกองไฟผิงแลวท้ิงไวไฟนี้ก็ลามไปไหมใบหญากลายมาเปนไฟอ่ืน 
จะไดเปนไฟท่ีกองผิงหามิได  นี่แหละเม่ือบุรุษตนไฟใหการฉะน้ีจะมีโทษหรือหามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลราชประภาษวา ขาแตพระผูเปนเจา  โจรใหการฉะนี้เลา 
จะพนผิดหามไิด 
        ขอถวายพระพร  เหตุไร 
        ออเหตุวาบุรุษนั้นเปนตนไฟ 
        ฉันใดกด็มีหาบพิตรผูประเสริฐ บุคคลเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมไดกระทําบาปกรรม 
ไว  คร้ันส้ินชีวิตดับจิตไปเกดิเปนรูปธรรมนามธรรมอ่ืนไป จะไดพนจากบาปกรรมท่ีตนกระทําหา 
มิได  มีอุปไมยเหมือนบุรุษตนไฟอันมิไดพนโทษนัน้  ขอบพิตรจงทราบในพระบวรราชสันดาน 
ดวยประการดงันี้ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา โยมยังไมส้ินวมิติสงสัย 
นิมนตผูเปนเจาอุปมาใหยิ่งข้ึนอีกกอน 
        ฝายพระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  โกจิเทว 
ปุริโส  เปรียบดุจบุรุษผูหนึ่งจุดซ่ึงประทีปเขาไปรับประทานอาหารที่โรงรานของอาตมา  คร้ัน 
บริโภคอาหารแลวก็คมนาการไป  สวนวาไฟประทีปนั้นกไ็หมหญาลามไปไหมฝาเรือนอันหนึ่ง 
เปลวไฟก็ทะล่ึงลุกลามไหมซ่ึงเรือนนอยเรือนใหญ  ทีนัน้ก็ไหมบานนีท้ั้งนคร  ชาวบานจึงพา 
กันมาเอาตัวบุรุษตนไฟนั้นไปตามอาชญาไฟ  บุรุษผูนั้นจงึวาไฟท่ีไหมบานนี้  ไฟไหมหญาดอก 
ไมใชไฟประทีปของขาท่ีจุดไว  เม่ือบุรุษตนไฟใหการกระนี้  จะไมมีโทษหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา บุรุษท่ีตามประทีปตนไฟใหการ 
นั้น  จะไดพนโทษหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  บุคคลท่ีเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมนี้  กระทํา 
บาปไว  คร้ันเม่ือตายไปนามรูปนี้จะวิปริตแปรปรวนไปเปนนามรูปอ่ืน  คือจะไปปฏิสนธิเกิดใหม 
แลวจะเกดิตอไปอีกก็ดี  จะไดพนจากบาปกรรมหามิได ดุจบุรุษจดุประทีปกินขาวใหไฟไหมบานนั้น 
ขอบพิตรพระราชสมภารจงทราบในพระบวรสันดาน  ดวยประการดงันี้  
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        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ซ่ึงพระผูเปนเจาอุปมานี้ 
โยมยังวิมติสงสัยอยู  นิมนตกระทําอุปมาใหยิ่งไปกวานี้  
        พระนาคเสนจึงมีวาจาถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ 
ปานดุจบุรุษผูหนึ่งจะมีภรรยา บุรุษผูนั้นพอใจนางกุมารีเด็กนอยผูหนึ่ง  จึงใหคนติดสอยเขาไป 
ขอตอบิดามารดานางกุมารีนัน้  บิดามารดาทางกุมารีนั้น  เห็นวาบุรุษผูนัน้มีอัธยาศัยดี  ก็ยิน 
ยอมยกใหบุรุษนั้น  สุงฺก  ทตฺวา  บุรุษนัน้ไดใหขนหมากหม้ันแลว  ตวันั้นก็ลาไปสูสถาน 
ประเทศอันไกล  อปเรน  สมเยน  คร้ันสมัยกาลนานมา  สวนวานางกุมารีนั้นก็จําเริญรุนข้ึนมา  บิดา 
มารดาจึงยกใหมีสามีอ่ืน  กระทําการววิาทมงคลมีขันหมากรากพลูอยูดวยกัน  อิตโร  อาคนฺตฺวา 
สามีเดิมจึงมาวากับบุรุษสามีทีหลังวา ทานนี้พาภรรยาเราไปขางไหน  บุรุษสามีใหม  เอววเทยฺย 
จึงวาทานมาขอกุมารีนี้เม่ือนอย  ทานก็เปนสามีนางกุมารีนี้เม่ือนอยนั้น  บัดนี้นางกุมารีนี้มิได 
เปนภรรยาทาน  ดวยนางกุมารีนี้มีวัยวัฒนาการรุนเปนสาวใหญเปนอ่ืนไป  พนไปจากภรรยาทาน 
เราจึงมาขอตอบิดามารดา  บิดามารดายกใหแกเรา  สุงฺก  ทตฺวา  เราก็ไดใหขันหมากรากพลู 
แกบิดามารดา  บิดามารดาก็กระทําการววิาหมงคล  ใหอยูกินดวยกัน นางกุมารีนี้จะไดเปน 
ภรรยาทานหามิได  ถาวาสามีเดิมกับสามีใหมนี้จะเปนความกันไป  ใครจะแพใครจะชนะ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรวาจาตรัสวา สามีใหมนั้นแพแหละ  พระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามเลาวา  สามีใหมจะปราชัยแกสามีเกาดวยเหตุอยางไรเลา 
        ออ  ผูเปนเจา  สามีเกาเขาไดมาหม้ันขันหมากรากพลูสูขอบิดามารดาหญิง บิดามารดา 
หญิงไดยอมยกใหยกปนกอน  ถึงวาจะยังไมสังวาสดวยกันก็ดี กฎหมายทานวาเปนกรรมสิทธ์ิ 
อยูกับผูนั้น  เหตุดวยบิดามารดายกให และสามีใหมชอบจะใหปรับไหม  อนึ่ง  และคําสามีใหม 
ซ่ึงจะติดใจวา  นางกุมารีนั้นโตใหญเปนอ่ืนไป  และจะมีคําติดใจใหใสบทหารือบท  จะไดข้ึนหามไิด 
คงจะตองปรับไหมชายนั้นโสดเสมือนโทษผิดภรรยาทาน 
        นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร  ซ่ึงคําสามีใหมใหการวาเดิมนางกมุารีนี้ยังนอยอยู  คร้ัน 
เติบโตใหญก็เปนอ่ืนไป  และสามีใหมใหการฉะน้ีโสด  โทษไมพนตวัฉันใด  บุคคลกระทํา 
บาปกรรมในนามรูปท่ีเกิดมาน้ี  ถึงจะใกลตายรูปธรรมนามธรรมจะแปรปรวนเปน อนิจฺจ  อฺ 
จะเปนอ่ืนไป จะปฏิสนธิเกิดใหม รูปธรรมนามธรรมเปนอ่ืนไปแลว  บาปกรรมท่ีทําไวจะไดพนหามิได 
เม่ือเราทานท้ังหลายยังมิลุลวงเขาสูศิวาลัยไปนิพพานเม่ือใด ผูท่ีทําบาปกรรมไวนัน้  จะนิราศ  
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คลาดแคลวแลวกันไปหามิได  มีอุปไมยเหมือนางกุมารีนอย  ถึงจะมีรูปรางรุนราวเปนสาวใหญ 
อยางไรก็ดี  ท่ีจะพนสามีเดิมไปหามิได  ขอบพิตรพระราชสมภารจงทราบในพระราชสันดาน 
ดวยประการดงันี้  
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา อาราธนานิมนตพระ 
ผูเปนเจาอุปมาอุปไมยใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนไป  ใหโยมส้ินสงสัยกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา โกจิเทว  ปุริโส  ยังมีบุรุษผูหนึง่ไปซ้ือน้ํานมโคกับ 
นายโคบาล  นายโคบาลก็ตวงน้ํานมใสหมอใหบุรุษผูนั้น  บุรุษผูนั้นจึงเอาหมอน้ํานมฝากนาย 
ตองแสงพระสุริยศรีสาย  ก็กลับกลายเปนทธิไป  คร้ันบุรุษผูนั้นรําลึกข้ึนได จึงไปสูสํานักนาย 
โคบาล จึงวากบันายโคบาลวาขามาหาทานาจะเอาของท่ีฝากไว  ต ทสฺเสยฺย  นายโคบาลจึงวา 
ทานนี้ลืมไปหรืออยางไร  วาแลวก็สงหมอน้ํานมนั้นให  อิตโร  เอว  วเทยฺย  บุรุษผูนัน้จึงวาแก 
นายโคบาลวา  วานนี้ทานตวงน้ํานมโคใหแกเรา  เราฝากทานไว  ก็เหตไุฉนทานจึงเอาทธิมาใหแกเรา 
เราไมเอา  นายโคบาลวาเราจะไดเอาทธิอ่ืนใหทานหามิได  ทธินี้ใชอ่ืนคือน้ํานมนั่นแหละ คางอยู 
เปนคืนหนึ่งแลวก็กลายเปนทธิไป  บุรุษผูนั้นไมเอา  นีแ่หละบพิตรพระราชสมภารเจา  คําคนท้ัง 
สองท่ีวิวาทกนัฉะน้ี  จะจริงขางใคร 
        พระเจากรุงมิลินทปนธรณีจึงตรัสวินจิฉัยวา  ขาแตพระผูเปนเจา  คําคนท้ังสองซ่ึงวิวาท 
กันนี้  จริงขางคํานายโคบาล 
        พระนาคเสนจึงวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเปนเหตุไฉนเลาจึงจริงขางคํานายโคบาล 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  บุรุษผูนั้นลืมน้าํนมไวคางคืน น้ํานมนั้นก็กลายเปน 
อ่ืนไป  จะเปนทธิอ่ืนหามิได  น้ํานมนั่นแหละกลายเปนทธิ  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา น้ํานมนีก้ลายเปนอ่ืนไปฉันใดกด็ี  รูปธรรมนามธรรมนี้ 
ของสัตวผูใด  มรณนฺติก เมื่อใกลตายกลายเปนอ่ืน  ถึงจะจุติเกิดเปนรูปธรรมนามธรรมอันอ่ืนก็ด ี
แลวจะจุติปฏิสนธิตอไปอีกเทาใดก็ด ี จะไดพนจากบาปกรรมท่ีตนกระทําไวแตนามรูปเดิมหามิได 
เหตุวานามรูปเดิมนั้นถึงจะเปนอ่ืนไป  จะเปนมนุษยเดยีรัจฉานประการใดก็ดี  นามรูปเดิมนั้น 
เปรียบดุจน้ํานมนางโคคางคืนกลายเปนอ่ืนๆ ไป คือเปนสัปป  นวนีตะ ทธิไป  ก็อาศัยน้ํานมนาง 
โคนั้นแปรกลับกลายไป ขอบพิตรจงทราบพระทัยดวยประการดังนี้  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีพระองคไดทรงฟงอุปมานี้  มีพระราชโองการตรัสวา สธุสะ 
พระผูเปนเจาวานี้สมควรแลว  
                           นามรูปปฏิสันธิคหณปญหา  คํารบ ๖ จบเทานี ้
                                        ปุนปฏิสันธิคหณปญหา ท่ี ๗ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจะปฏิสนธิเกิดอีกหรือหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ถาวาอาตมามีอุปทานอยูกจ็ะเกิดใหม  อนปุาทาโน  ถาวาอาตมาหาเช้ือตัณหามิได  กไ็ม 
ปฏิสนธิเกิดอีกตอไป  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลนคร  จึงมีสุนทรพจนารถประภาษวา  นิมนตพระผูเปนเจา 
อุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจราชบุรุษขาไพรฟาฝาละอองธุลีพระบาท แหงบรมกษัตราธิราชผูหนึ่งนั้น  หม่ันภกัด ี
อุตสาหะกระทําราชการ  สมเด็จรมกษัตราธิราชก็ประทารรางวัลทาสกรรมกรผาผอนเงินทอง 
ใหแกผูนั้น  และราชบุรุษนัน้ไดรับพระราชทานรางวัลฉะน้ีก็ปรีดา  บริโภคกามคุณ ๕ สบาย  บุรุษ 
ผูนั้นจะบอกคนท้ังหลายหรือวา  สมเด็จบรมกษัตริยชิงชังหาประทานรางวัลไม บุรุษผูนั้นจะบอก 
ไดหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา บุรุษผูนั้นมิอาจจะบอกได 
        พระนาคเสนจึงวา ความน้ีไซรฉันใดกด็ี  อาตมานี้มิอาจจะออกปากได อนึ่งบพิตรเลาก็ 
ไมควรที่จะถาม  ถามเพื่อประโยชนส่ิงไร ปติกิจฺเจว  ดังอาตมาจะสําแดงบอกนัยใหแจงพระทัย 
สอุปาทาโน  ถาอาตมายังประกอบดวยเช้ือตัณหา  อาตมาก็จะปฏิสนธิเกดิมาใหม  อนปุาทาโม 
ถาอาตมาหาเช้ืออุปาทานมิได  ไมมีเช้ือตัณหา  อาตมาก็จะไมปฏิสนธิตอไป 
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        สวนพระเจามิลินทปนเวียงชัยฟงพระนาคเสนบอกนัย  ก็มีพระทัยโสมนัสตรัสวา 
กลฺโลสิ  สธุสะพระผูเปนเจานี้กลาวถอยคําสมควรในกาลบัดนี้  
                           ปุนปฏิสนธิคหณปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี้ 
 
                                        นามรูปปญหา  ท่ี ๘ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พระผูเปนเจาวิสัชนาแกโยมวา รูปธรรมนามธรรมน้ี  ก ็
นามธรรมนั้นเปนประการใด  รูปธรรมนั้นเปนประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  ธรรมส่ิงเรียกวาเปนธรรมอันหยาบ  ธรรมส่ิงนั้นเรียกวา 
รูปธรรม  ธรรมส่ิงไรสุขุม  ธรรมส่ิงนั้นคือจิตเจตสิกนี้  ช่ือวานามธรรม  พึงสันนิษฐานเขาใจใหชัด 
วาธรรมอันหยาบเรียกวารูปธรรม ธรรมอันละเอียดเรียกวานามธรรม  นามธรรมคือจิตเจตสิก 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูเปนเจา  ไฉนเลานามธรรมคือจิตเจตสิกนี้จึงใหปฏิสนธิ  รูปธรรมจึงไมใหปฏิสนธิเลา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  รูปธรรมนาม 
ธรรม ๒ ประการนี้  อฺมฺนิสฺสิตา  อาศัยแกกัน  เอกโต  อุปปฺชชฺนฺติ บังเกิดดวยกันใชแตจะ 
ใหปฏิสนธิแตนามธรรมส่ิงเดียวหามิได  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทรบรมกษัตริยตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจไขไก 
กลล  น  ภเวยฺย ถาไมบังเกิดขนเขาเปนกลละกลมเปนกอนกอนก็บหอนจะเปนไขข้ึนไป  ตกวา 
ทีฆมทฺธาน  สมภาวิต  เวยีนวนมาในวัฏสงสารส้ินกาลชานาน  บพิตรพระราชสมภาร 
จงทราบพระญาณดวยประการฉะนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยไดฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  สธุสะพระผูเปนเจา 
อุปมานี้สมควรแลว 
                                       นามรูปปญหา  คํารบ ๘ จบเทานี ้ 
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                                      ทีฆมัทธานปญหา ท่ี ๙ 
         ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ผูเปนเจากลาวเมื่อกี้วา  ทีฆมทฺธาน  ส้ินกาลชานาน 
กาลนั้นอยางไร  
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เย  สงฺขารา  อันวาสังขาร- 
ธรรมอันใดอันพลัดพรากดบัลวงไปนั้นจะไดเรียกวากาลนานหามิได  และอันวาสังขารท่ีจะใหผล 
ไปเกิดในภพอันอ่ืนช่ือวากาลนาน  อีกประการหนึ่งสัตวมนุษยท่ียังจะปฏิสนธิเกิดไปในภพน้ัน 
เรียกวากาลนาน  และทานผูจะดับขันธเขาสูพระนิพพานนั้นมิไดเรียกวากาลนาน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยไดฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  สธุสะ  พระผู 
เปนเจาแกนี้สมควรนักหนาในกาลบัดนี ้
                                  ทีฆมัทธานปญหา คํารบ ๙ จบเทานี ้ 
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                                                ตติยวรรค 
                                          อัทธานปญหา ท่ี ๑ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณี มีพระราชโองการถามพระนาคเสนวา ภนฺเต  
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ ธรรมส่ิงไรเลาเปนมูลแหงกาลอันเปนอดีต  ธรรมส่ิงใด 
เลาเปนมูลแหงกาลอันเปนปจจุบัน  ธรรมส่ิงไรเลาเปนมูลแหงกาลอันเปนอนาคต  นมินตวิสัชนา 
ใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภาร ธรรมท่ีจะ 
เปนมูลแหงกาลทั้ง ๓  คือ  อดีต  อนาคต  ปจจุบันนัน้ ไดแกพระปฏิจจสมุปปาทธรรมคือบทวา 
อวิชฺชาปจฺจยา นี้  ตลอดจนจบ  นี่แหละเปนมูลแหงกาลทั้ง ๓ นั้น  ปุริมโกฏิ  ท่ีสุดเบ้ืองตนแหงกาล 
ท้ัง ๓ จะไดปรากฏหามิได  ก็ท่ีสุดเบ้ืองตนแหงมูลแหงกาลทั้ง ๓  ไมปรากฏนั้น  ไดแกเราทาน 
บังเกิดมานีก้็อาศัยตัวอวิชชาตกแตงดวยกนั  จะหาท่ีสุดเดิมนั้นวา  เปนรูป  เปนกาย  เปนจิต 
เปนใจนี้แตเม่ือไรมาก็ไมปรากฏ  ถึงสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณเจา  เม่ือเปลงพระญาณ 
สอดสองไปดูเวไนยสรรพสัตวท้ังปวง  วาท่ีสุดเดิมเม่ือแรกจะต้ังเปนรูปเปนนามมานี้แตคร้ังไรมา 
จะเล็งเหน็ท่ีสุดเดิมหามไิด  มาทรงทราบเขาพระทัยแตวา  อิเม  สพฺพสตฺตา บรรดาสัตวท้ังหลาย 
เหลานี้  คือเทพามนุษยและสรรพสัตวอ่ืน ๆ นอกกวานั้นก็ดี  บังเกดิมานี้อาศัยอวิชชาบังปญญา 
ไวมิใหเหน็ทางพระนิพพาน  ท่ีจะหาเดิมวาตั้งรูปต้ังนามต้ังสังขารมาชานานเทาใดน้ันก็สุดสําคัญ 
ท่ีพระพุทธญาณจะกําหนดได เหตุดังนั้นพระองคจึงตรัสพระธรรมเทศนาสอนไววา  ท่ีสุดตนเดิม 
แหงสังขารนานกวานานเหลือท่ีจะพระญาณจะกําหนดได  ขอบพิตรพระราชสมภารพึงสันนิฐาน 
เขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        ฝายสมเดจ็พระเจามิลินทบรมกษัตริย  ไดทรงฟงพระนาคเสนถวายวิสัชนาวา อวิชฺชา 
ปจฺจยา  เปนกาล ๓ คืออดีต  อนาคต  ปจจบัุน  ปจจุบันจะมีนั้นก็อาศัยแกอวิชา  เม่ือทรงทราบ 
ดวยพระปรีชาญาณดังนีแ้ลวก็สาธุการแกพระนาคเสนวาพระผูเปนเจาพยากรณแกปญหานี้สมควร 
ในกาลบัดนี ้
                                             อัทธานปญหา  คํารบ ๑ จบเทานี้ 
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                                                       ปุริมโกฏปิญหา  ท่ี  ๒ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการปุจฉาอรรถปญหาสืบตอไป  
เลาวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแกพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณเปนอันดี  พระผูเปนเจาวากับโยมเม่ือ 
กี้นี้วา ปุริมโกฏิ  น ปฺายติ  ท่ีสุดเบ้ืองตนแหงกาลไมปรากฏ  และท่ีสุดเบ้ืองตนแหงการไม 
ปรากฏนั้น  คือกาลท่ีเปนอดตีลวงไป  นับถอยหลังลงไปวาต้ังนาม  ตั้งรูปนั้นแตคร้ังน้ัน  ไดแกอดตี 
กาลที่ลวงไปนี้ กระน้ันหรือประการใด 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา อดีตกาลลวงไปนี้มีท่ีสุดเดิมไมปรากฏดุจพระโองการถาม 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรราชโองการถามพระนาคเสนวา  ขาแต 
พระผูเปนเจาท่ีสุดเดิมโดยเหตุอ่ืนนีจ้ะไมปรากฏทีเดียวเจียวหรือ  หรือวาจะปรากฏบางประเภทใด 
        พระนาคเสนถวายพระพรพยากรณแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพติรผูประเสริฐ ซ่ึงพระ 
ราชโองการตรัสถามนั้นบางทีก็ปรากฏ น ปฺายติ บางทีก็ไมปรากฏ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรทรงซักถามวา  บางทีปรากฏนั้นอยางไร บางทีไม 
ปรากฏนั้นอยางไร 
        พระนาคเสนเสนวิสัชนาแกไขวา  ส่ิงท้ังปวงท่ีไมมีท่ีสุดเดิมมาแกกอนเลยน้ันแลเรียกวา 
ท่ีสุดเบ้ืองตนไมปรากฏ  ประการหนึ่ง ส่ิงท้ังปวงไมมี  กลับมีข้ึนแลวปราศจากไป  อยางนี้เรียกวา 
ท่ีสุดเบ้ืองตนปรากฏ 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาซ่ึงบทท่ีวา ท่ีสุด 
เดิมไมปรากฏจะเหมือนดวยส่ิงอันใด 
        พระนาคเสนก็สําแดงบทอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน 
ดุจตนไมประกอบไปดวยใบดอกออกผล   คร้ันหลนลงเหนือปฐพี  ก็งอกข้ึนเปนตนลําผลิ 
ดอกออกผลตอ ๆ  กันมานั้น ท่ีสุดเดิมอยูท่ีไหนนะ  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  จะหาท่ีสุดเดิมนัน้หาไมได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  ฝูงสัตวท่ีเกดิมานี้หาท่ีสุดเดิมมิไดดจุตนไมนั้น 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา โยมยังสงสัยอยู จง 
อุปมาอุปไมยใหยิ่งข้ึนไปกวานี้กอน  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
กุกฺกุฏิยา  อณฑฺ  อุปมาดังไขไก  ธรรมดาวาไขไกเปนตัวอยูในคราภ  ใหญข้ึนก็ทําลายกะเปาะเจาะ 
จิกออกได  คร้ันโตใหญท่ีไกตัวเมียนั้นไดสัมผัสกันกับไกตัวผู  ไกตวัเมียก็มีไขออกตัวตอ ๆ ไป  ที 
สุดเดิมอยูท่ีไหน  
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  หาท่ีสุดเดิมมิไดโดยแท 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  ท่ีสุดเดิมแหงกาลท่ีสัตวเกิดมาและจะแสวงหา 
เดิมวา  เปนรูปเปนนามแตคร้ังไรมากําหนดไมไดเหมือนไขไกกระนั้น ขอถวายพระพร 
         พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวานิมนตอุปมาใหยิ่งข้ึนไปกวานี้อีก 
        พระนาคเสนจึงใหพระเจากรุงมิลินทภมิูนทราธิบดีเขียนรูปกงจกัรลงไวแลวจึงมีเถรวาจาวา 
มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระทศพลญาณเจาตรัสประทานพระสัทธรรม- 
เทศนาวา รูปธรรมกับนามธรรมน้ีเกิดเวียนอยู  ดุจกงเกวียนกรงรถและกงจักรหามีท่ีสุดเดิมไม 
หรือมหาบพิตรจะเห็นเดิมท่ีสุดตอกันประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ไมเห็นที่สุดตอกนัวาเดิมนั้นคร้ันไหน 
        พระนาคเสนจึงถวายพยากรณแกไขวา  เหตุฉะนี้  พระพุทธฎีกาตรัสไววา  จักขุ ๑ 
โสตะ ๑ ฆานะ ๑  ชิวหา ๑ กาย  ๑  มโน  ๑ ธรรม ๖ ประการนีใ้หสัตวเวียนวนอยูในสงสาร 
มีกาลเบ้ืองตนไมปรากฏวานามเทาไรมา  จงึตรัสเทศนาไววาจักขุจะเหน็อาศัยมีรูป  เม่ือจักขุเหน็ 
รูปแลวก็กระทบถึงวิญญาณใหรูวาส่ิงนัน้ ตกวาจกัขุอาศัยรูปจึงเกดิวิญญาณ  ส่ิง ๓ ประการนี ้
มีข้ึนจึงบังเกดิผัสสะพิศเพงดรููปนั้น  ถารูปนั้นดี  กเ็กิดสุขเวทนา  ถารูปนั้นช่ัว  ก็เกดิโทมนัสส- 
เวทนา  ถารูปนั้นไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชัง  ก็บังเกิดอเุบกขาเวทนา  นีแ่หละเม่ือเวทนาบังเกิดเสวย 
อารมณไดเห็นท่ีตองใจและไมตองใจชิงชังอยูนั้น ตณัหาปรารถนาก็บังเกิด  ท่ีตองใจตอง 
ประสงคก็ปรารถนาจะใครได ท่ีชิงชังไมตองใจก็ปรารถนาจะฆาฟน  ตัวอุปทานนัน้ก็บังเกิดเสวย 
อาศัยตัณหา  อุปาทานใหถือม่ันใหปรารถนาจริงจัง  นัน่แหละจึงกระทําบาปกรรม อาศัยตัว 
อุปาทานน้ันเปนปจจยัคํ้าชูใหกระทําบาปกรรม  ผลบาปกรรมนั้นกแ็ตงใหเกดิมีจกัขุเสวยทุกข 
ไปอีกเลา  แตตอ ๆ  เวียนไปไมรูวาสักเทาไร ท่ีสุดเดิมอยูท่ีไหนเลา  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการวา  จะหาเดิมไหนเลา  ดวยตอ ๆ เวียนมานานกวา 
นานในกาลน้ัน 
        อนึ่ง จะวสัิชนาใหเขาใจท่ีจักขุเห็นรูปฝายบุญไดแกสาธุสัตบุรุษท่ีเห็นพระพุทธ  พระธรรม 
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พระสงฆเปนตน  จึงมาบําเพ็ญการกุศลตาง ๆ กุศลท่ีสรางไวนัน้เรียกวากุศลกรรม กแ็ตงผลให 
เกิดเสวยสุขต้ังรูปต้ังกายเปนจักขุตอ ๆ ไป  จะกําหนดที่สุดเดิมไมได  เหตุฉะนีจ้ึงโปรดไวให 
ปรารถนาพระนิพพาน  จะไดไมเกดิเสวยสุขเสวยทุกขตอไป  สาธุสัตบุรุษพึงเขาใจพอเปนสังเขป 
เทานี้  
        พระนาคเสนเถรเจาจึงวสัิชนาดวยโสตะและฆานะชิวหาและกายและมโนเปนขอ ๆ ไป 
โสตะนั้นไดแกหูท้ังสองขาง  จะฟงเสียงอันเปนฝายบุญฝายบาปนั้นกอ็าศัยเสียงอันเปนฝายบุญ 
ฝายบาป  มีหูจงึจะไดยินเสียง  เม่ือไดยนิเสียงแลวก็กระทบกับวิญญาณใหรูวาเสียง  เม่ือส่ิงท้ัง ๓ 
บังเกิดคือ โสตะแปลวาหู ๑ สัททะแปลวาเสียง ๑ กับวญิญาณ ๑ สิริเปน ๓ ประการนี้สืบตอกัน 
ดังนี้  จึงจะเปนหูไดยินเสียงรูวาเสียง  ขณะน้ันจึงมีผัสสะบังเกิด  เม่ือผัสสะบังเกิด  มีลักษณะ 
กระทบอารมณเกดิเวทนาใหเสวยอารมณ  เวทนาก็เปนปจจัยแกตณัหา  คือปรารถนา  เม่ือตัณหา 
บังเกิดแลว  ตณัหากเ็ปนปจจัยเกื้อหนนุใหอุปาทานถือม่ันบังเกิด  เม่ืออุปาทานคือตัวถือม่ัน 
บังเกิดแลว  ก็เปนปจจยัใหกระทํากรรม  คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมตาง ๆ กุศลกรรม 
อกุศลกรรมนั้น   ก็ใหผลไปเกิดเปนรูปธรรม  นามธรรม  ตั้งโสตะอีกเลา  กระทํากรรมดวยอาศัย 
โสตะดุจวิสัชนามานี้  ร้ือกอเกิดไปอกีเลากก็ระทําซ่ึงกรรมอีกเลา  เฝาแตวงเวยีนเหมือนกงเกวียน 
กงจักรกงรถ  ปรากฏวาเดิมอยูท่ีไหนนะ  บพิตรพระราชสมภาร 
        ประการหน่ึง  มีฆานะ  ฆานะ  แปลวาจมูก จมูกจะดมกล่ิน  ก็อาศัยแกคันธะ  คันธะน้ีคือ 
กล่ินหอม กล่ินเหม็น  เม่ือกล่ินมีแลวฆานะคือจมูกก็สูบดมรูจักกล่ินหอมกล่ินหอมเหม็นดังนี้ กระทบ 
ถึงวิญญาณใหรูจักกล่ินนัน้ ส่ิง ๓ ประการ  คือฆานะจมูก ๑ คือคันธะกล่ินหอมเหม็น ๑ คือ 
วิญญาณ  ใหรูจกักล่ิน  ๑  สืบตอกันพรอม ๓ ประการนี้จงึบังเกิดผัสสะข้ึน  ผัสสะมีลักษณะ 
กระทบเอาคันธารมณ  เม่ือผัสสะบังเกิดแลวก็เปนปจจยัใหเกิดเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ 
คืออารมณดี  อารมณช่ัว  อารมณเปนอุเบกขา  เม่ือเวทนาบังเกิดแลวก็เปนปจจยัใหเกดิตัณหา 
เม่ือตัณหาบังเกิดแลว  ก็เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน  เม่ืออุปทานบังเกิดแลว  ก็เปนปจจยัให 
กระทําซ่ึงกุศลกรรมและอกุศลกรรม ฝายวากุศล  อกุศลกรรม  ก็แตงผลใหไปเสวยสุข เสวยทุกข 
ในภพเกดิเปนฆานะเปนอีกเลา  ตอ ๆ วงเวยีนดจุกงจกัรกงเกวยีนกงรถ  จะไดมีเดิมปรากฏหามิได 
บพิตรพระราชสมภาร 
        ประการหน่ึง  ยังธรรมคือชิวหา  ชิวหานั้นแปลวาล้ิน  ล้ินจะรูจกัรสก็อาศัยแกมีวิญญาณ 
ธรรม ๓ ประการ  คือชิวหาแปลวาล้ินประการ ๑ คือรสแปลวาสรรพรสท้ังปวงประการ ๑ คือ 
วิญญาณ  รูจักวารสคาวรสหวานเปนอาทิประการ ๑ สิริเปน ๓ ประการนี้เปนสันตติตั้งข้ึนสืบ ๆ 
มา คือชิวหาอาศัยรสชิมรสแลวมีวิญญาณต้ังข้ึนรูวารสนี้  ตั้งสันตติสืบสายกันแลว  ผัสโส  เวทนา  
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ตัณหา  อุปาทาน ก็บังเกดิเปนปจจยัอุดหนนุกัน  ใหเกิดใหลําดับกัน  เม่ืออุปาทานบังเกิดแลวก ็
ใหกระทํากุศลกรรมและกระทําอกุศลกรรม  ผลแหงกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็นําไปปฏิสนธิ  
ตั้งชิวหาอีก  กระทํากรรมเหตุดวยรสอันพาชิวหาอีกเลา จะหาท่ีสุดเดิมวาเปนชิวหาตัง้ข้ึนเกิด 
ข้ึนมาแตกาลคร้ังไรมาก็ไมปรากฏ  ดุจกงรถกงจักรหาเดมิมิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        ประการหน่ึง  คือกายนี้อาศัยโผฏฐัพพธรรม คือส่ิงอันออนและกระดางเคลาคลึงเหยียบ 
นวดเบียดสีเปนตน  ช่ือวาโผฏฐัพพะ  เม่ือกายตองโผฏฐัพพะอาศัยกันดังนี้  ก็มีวิญญาณสันตติ 
สืบสาย  ๓ ประการนี้  ขณะนั้นก็มีผัสโส เวทนา  ตณัหา  อุปาทาน  เปนปจจยัคํ้าชูอุดหนุนแกกัน 
เกิดเปนลําดับมา  เม่ืออุปาทานบังเกิดแลวก็ใหกระทํากรรม อันเปนกายสัมผัสฝายกุศลกรรม 
และอกุศลกรรม  ก็แตงผลใหไปเสวยสุขเสวยทุกขในพิภพ  ตั้งเปนกายแลวกก็ระทํากรรมอาศัย 
กายตอไปดังนีเ้ลา  ส้ินกาลชานาน  และจะกําหนดวาต้ังเปนกายเดิมแตคร้ังไหนมามิไดปรากฏ 
ดุจกงจกัรกงรถจะไดปรากฏวาขางไหนเปนตนนั้นหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        ยังอีกประการหนึ่ง  คือมโน  มโนแปลวาน้ําใจ  ก็อาศัยแกธรรม  ธรรมนั้นไดแกธรรมมี 
บัญญัติละเอียดสุดละเอียดแสนละเอียด บังเกิดในมโนทวารดุจฝนเห็นกระนี้กด็ี  และใหตรึก 
ตรองในมโนทวาร ฝายอกุศลใหคือวิหิงสาวิตก  อภิชฌา  พยาบาท  มิจฉาทิฐิเห็นผิดก็ด ีมีธรรม 
ดังนี้เปนตน  ฝายกุศลใหจําเริญพรหมวิหารคิดกระทําการกุศล เปนตนวาใหทานรักษาศีล สดับตรับ 
ฟงพระสัทธรรมเทศนา  เกิดข้ึนมโนทวารท้ังสองประการอาศัยกันฉะนี้ จึงเกดิวิญญาณพรอม 
ดวยสันตติ  ๓ ประการ  สืบตอกันดังนี้  ก็มีผัสโส  เวทนา  ตัณหา  อุปาทานถือม่ันเปนปจจัย 
อุดหนุนกันคํ้าชูกัน  ใหบังเกดิเปนลําดับ  ถืออุปทาน  อุปาทานก็เขาอุดหนุนคํ้าชูใหสําเร็จกิจท่ี 
จะกระทํากุศลกรรมและอกุศลกรรมได  ฝายกุศลกรรมอกศุลกรรมท้ังปวงก็เขารับชวยแตงผลให 
ไปเสวยสุขเสวยทุกขเกิดเปนไปในภพใหมอีกเลา  เกิดข้ึนแลวร้ือกระทํากรรมอันเปนมโนกรรม 
ไปใหมเลา เกดิอีกเลาเฝาแตเปนเชนนีไ้ป  จะกําหนดเดิมไมไดวา  ตั้งแตเกิดเปนจิตใจแตเม่ือไร 
มาไมปรากฏ  เวียนวงอยูดังกงจักรกรงรถ  จะไดมีเบ้ืองตนปรากฏแหงอดีตกาลเกิดแลวก็ลวงลับ 
ไปจะนบัจะประมาณมิได  ขอบพิตรมหิศราธิบดีจงทราบในวิถีมโนทวารดวยประการฉะนี ้
        อนึ่ง ทานสาธุปจจัยทานทายกนานาไดฟงจะกังขาสนเทหในใจวา  ตัณหาอุปทานน้ีเปน 
ท่ีจะใหเกดิในสงสาร  ก็เหตุไฉนพระนาคเสนจึงวาจะกระทํากุศลก็ดี  อกุศลก็ดี  อาศัยแกตณัหา 
กับอุปทานนั้น พระโยคาวจรเจาจําเริญสมถกรรมฐานน้ี  หวังจะตัดตณัหาอุปาทานจึงกระทํา 
การกุศล แตพระนาคเสนเถรเจามาวาตัณหาอุปาทานเปนตน ยอมเปนปจจัยใหกระทํากุศล 
นี้เปนท่ีสงสัย  จึงวิสัชนาวาตัณหามีรอยแปดประการ  จะวิสัชนาแตตณัหา  ๓ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา  วภิวตัณหา  กามตัณหาน้ันไดแกตัณหาในกามภพ ๑๑ ช้ัน  คืออบายภูมิ  ๔ มนุษย ๑ เปน 
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๕  กามาวจรสวรรค ๖ ช้ัน  สิริเปน ๑ ช้ันดวยกัน  จึงจะวาใหเห็นวา ท่ีตณัหาอุปาทาน  อันเปน  
ปจจัยอุดหนนุ  ฝายอกุศลนัน้ก็ใหสัตวลงไปทนทุกขในนรกและอบายดังนี้  เรียกวาฝายบาป 
ฝายบุญนั้น  ตณัหาอุปาทานก็คํ้าชูอุดหนนุใหกระทําบุญ  ก็ไดเกิดในตระกูลมนุษยเปนกษัตริย 
มหาศาล  พราหมณมหาศาล  คฤหบดีมหาศาล  และเปนเทพบุตรเทพธิดาในฉกามาวจรสวรรค 
ดังนี้  ช่ือวากามตัณหา  เหตุฉะนี้พระนาคเสนจึงวิสัชนาใหชัดวา  ตัณหากับอุปาทานนี่แหละเปน 
ปจจัยอุดหนนุม่ันคง  คือท่ีจะทําบุญและกรรม 
        ประการหน่ึง   จะสําแดงดวยภวตัณหา  ภาตัณหาน้ันไดแกบุคคลจําเริญรูปฌาน  ไดไป 
เกิดในรูปพรหม ๑๖ ช้ัน วภิวตัณหาน้ันไดแกบุคคลจําเริญอรูปฌาน  ไดข้ึนไปเกิดในอรูปพรหม 
ประการหน่ึง ถึงวาจะไดพระโสดาปตติผลก็ดี  พระสกทิาคามิผลก็ดี  พระอนาคามิผลก็ดี  ยังมี 
ตัณหาอุปาทานเปนปจจัยคํ้าชูใหกระทํากุศลอยู  ไดไปเกดิในภพเบ้ืองบน  เหตุฉะนั้นพระนาคเสน 
ผูเปนองคเอกอรหันต  จึงวสัิชนาวา  ตัณหาอุปาทานน้ีเปนปจจยัอุดหนุนใหกระทํากุศล  ตอเนื่อง 
ไดสําเร็จพระอรหันตผลแลว  จึงจะขาดจากตัณหาอุปาทานเขาพระนพิพานไป  ทานสาธุสัตบุรุษ 
จงสันนิษฐานเขาใจดวยประการดังนี ้
        ฝายสมเดจ็พระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนครไดฟงปญหาพยากรณของพระนาคเส 
แกไข มีน้ําพระทัยช่ืนบานหรรษาตรัสวา  กลฺโสิ  สธุสะพระผูเปนเจาวสิิชนานี้สมควรอยูแลว 
                                        ปุริมโกฏิปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี้ 
                                                โกฏิยาปุริมปญหา  ท่ี ๓ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปริศนาอันอ่ืนตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสน  ผูเปนเจากลาวกับโยมไววา  ท่ีสุดเบื้องตนแหงกาล 
ปรากฏนั้นอยางไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไดแกส่ิงท่ี 
ไมมีแตกอนเลย  กลับมีข้ึนแลวพลัดพรากไป นี่แหละเรียกวาท่ีสุดเบ้ืองตนแหงกาลปรากฏ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบด ี มีพระราชโองการตรัสวา  ท่ีพระผูเปนเจากลาววาส่ิง   
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ท่ีไมมีเลย  มามีข้ึนแลวพลัดพรากจากไป ซ่ึงคําท้ังสองวาไมมีกับพลัดพรากไปนี้  ขอความอยางไร 
และส่ิงท้ังสองซ่ึงวาไมมีกับวาพลัดพรากไปนี้  จะถึงซ่ึงภาวะมีอรรถมีความแจงออกประการใด  
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  ถาแมนบพิตรสงสัยวา  ส่ิงไมมีและพลัดพรากไปนั้นไม 
ไดความ  คงจะไดความ 
        พระเจากรุงมิลินทจึงถามวา  พระผูเปนเจาจะใหโยมรูโดยความทัง้ ๒ นั้นจะไดหรือไมได 
        พระนาคเสนถวายพระพรไปวา อาตมาอาจจะใหเขาพระทัยโดยอรรถท้ัง ๑ นั้นได 
ของถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงมีพระบวรราชโองการตรัสวา ใช  โยมจะถามเทานี้หา 
มิได  พระผูเปนเจาอาจจะแกได  โดยท่ีสุดเบ้ืองตนปรากฏ  ใหแจงออกจะไดหรือไมได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ได 
        พระเจากรุงมิลินทจึงนมินตใหพระนาคเสนอุปมา 
        พระนาคเสน จึงอุปมาตอไปใหพระเจากรุงมิลินทฟงวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระ 
ราชสมภาร  เปรียบปานดุจตนไมเดิมนั้นไมมี  คือยังไมเกิดเปนตน  คร้ันพืชนั้นคนนํามาปลูกก ็
เปนใบกอนจึงเปนตน  นีแ่หละไดช่ือวาเดมิไมมีแลวมีข้ึน  ท่ีวามีข้ึนแลวหายไปนั้น  ไดแกลูกไมมี 
ตามฤดู  คร้ันส้ินฤดูแลววายไป  มีเดิมปรากฏนั้นไดแกพชื 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร  ไดทรงสดับปญหาพยากรณมีพระทัยโสมนัสยนิด ี
ยอกรอัญชลีใหสาธุการวา พระผูเปนเจาแกไขขออรรถปญหานี้   สมควรแลว 
                                       โกฏิยาปุริมปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้  
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                                        สังขารชายนปญหา  ท่ี ๔  
         ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  สังขารธรรมส่ิงไรท่ีมีแลวและเกิดข้ึนอีกนั้น 
        พระนาคเสนองคอรหันตทานจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  สังขารท่ีมีอยูแลวเกดิข้ึนอีกนัน้ไดแกจกัขุกับรูป  รูปมีแลวจักขุวิญญาณก็บังเกิดข้ึน  เม่ือ 
จักขุวิญญาณมีแลวจักขุผัสสะก็บังเกิดข้ึน  เม่ือจักขุผัสสะมีแลวเวทนากบั็งเกิดข้ึน  เม่ือเวทนา 
บังเกิดแลวตัณหาก็บังเกิดข้ึนเม่ือตัณหามแีลวอุปทานก็บังเกิด  เม่ืออุปาทานมีแลวภวะก็บังเกิด 
เม่ือภวะมีแลวชาติก็บังเกิด  เม่ือชาติมีแลว  ชราและมรณะและโสกปริเทวนาการอาลัยไหสะอ้ืนก ็
บังเกิด  ทุกฺขกฺขนฺสฺส  สมุทโย  กองทุกขท้ังปวงนั้นก็มีข้ึนส้ิน  ขอถวายพระพร 
        ฝายวาพระนาคเสนพยากรณแกไขดวยจักขุดงัพรรณนามาน้ีแลว  จึงแกไขดวยโสตะ 
และสัททะ  แกไขดวยคันธะกับฆานะดวยชิวหากบัรส  แกไขดวยกายกับโผฏฐัพพะ มีนัยเหมือน 
จักขุกับรูปนัน้แลว  กว็ิสัชนาดวยมโนกับธรรมอันอาศัยกนัแลวบังเกิด  ก็มีนัยเหมือนกันกับจกัขุ 
กับรูปนั้น  เปนท่ีจะกอทุกขท้ังส้ินใหบังเกดิมี  ใหสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดทีรงฟง 
ฉะนี้แลว 
        พระนาคเสนผูเปนเจาสําแดงซ่ึงพระนโิรธตอไปดังนี้วา  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารมหิศราธิบดี อันวาสังขารคือจักขุไมมี รูปไมมี รูปกับจักขุอาศัยแกกัน 
ไมมีแลว  จกัขุวิญญาณท่ีจะรูดวยจักขุวา  รูปอันนั้นอันนีก้็มิไดเกิด  เม่ือจักขุวิญญาณมิไดมีแลว 
จักขุสัมผัสคือกระทบจกัขุใหเกิดเวทนาเสวยอารมณเปนโสมนัสเปนโทมนัสก็มิไดเกิด  เม่ือจกัขุ 
สัมผัสไมมีแลว  เวทนาเสวยอารมณคือรูปารมณเปนโสมนัสอุเบกขากไ็มเกิด เม่ือเวทนา 
ไมมีแลว  ตณัหาความปรารถนาก็ไมเกดิ  เม่ือตัณหาไมมีแลว  อุปาทานคือถือม่ันในความปรารถ- 
นานั้นกไ็มเกดิ  เม่ืออุปาทานไมมีแลว  ภวะคือจะใหไปเกดิในภพท้ัง ๓  คือกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
นั้นก็มิไดเกดิ  เม่ือเกิดในภพทั้ง ๓  ไมมีแลว  ชาติท่ีจะเกดิในอบายภูมิท้ัง ๔ เปนเปรต เปนอสุรกาย 
เปนสัตวนรก  เปนสัตวเดยีรฉาน  และเกิดเปนมนุษยเทวดา  เปนรูปพรหม  เปนพรหมหารูปมิได 
และชาติจะเกดิไปดังนีก้็มิไดเกิด  เม่ือชาตมิิไดมีแลว จะไดมีชราและมรณะหามิได  ไมมีแกไมมีตาย 
อนึ่งปริเทวนาคือจะฟูมฟายน้ําตาโศกโศกา  และอุปายาสอันสะอ้ืนไหอาลัยหา ดวยส่ิงอันมาวิโยค 
พลัดพรากตายจากกันก็บหอนมีดังนีแ้ล  เรียกวาทุกขักขันธนิโรธ  ดับเสียซ่ึงกองทุกขท้ังปวง 
ขอถวายพระพร  
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        คร้ังนั้นสมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสปรีดา  มีพระราช- 
โองการตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะ  พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหานี้โยมส้ินสงสัยในกาลบัดนี้ 
                              สังขารชายนปญหา  คํารบ ๔ จบเทานี ้ 
 
                            ภวันตานงั สังขารานัง  ชานนปญหา ท่ี ๕ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชโองการถามอรรถปญหาอ่ืนอีกเลา 
วา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  เกจิ  สงฺขารา  อันวาสังขารธรรมบางเหลาท่ี 
มิไดมี  และสังขารบางเหลาท่ีมิไดมีนั้น  ชายนฺติ  ยอมบังเกิดข้ึนอยางนีมี้บางหรือหามิได 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ขอถวายพระพร มีอยู 
        เออ  โยมจะใครรูวา  อยางไรกระนัน้  พระผูเปนเจา 
        ออ  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานประดุจราชฐานไมมี  มหาบพิตรจะ 
สถิตนั่งท่ีไหน 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา  ถาหาราชฐานไม   โยมกไ็มมีท่ีนั่งนั่นแหละซิ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงเปรียบวา ประการหนึง่  ธรรมดาวาไมก็เกิดในปา  มตฺติกา  ดินเลาก็มีอยู 
กับปฐพี คนทัง้หลายน้ีจึงขุดเอาดินมาทําเปนพื้นราชฐาน  จึงเอาไมในปามาทําเปนเสาเปนฝา  
เปนหลังคาราชฐาน ก็ปูกระดานพ้ืนท่ีร่ืบราบเปนอันดี  เดิมนิเวศนสถานยังไมมี ก็มีข้ึนดวย 
คนกระทําฉันใด ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สังขารบางเหลาท่ีไมมีก็มีข้ึนเหมือน 
 ินิเวศนสถานอันมิไดมีแลวคนกระทําใหมีข้ึนนั้น 
        พระเจากรุงมิลินทผูเปนปนมไหศวรรย  จึงมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปน 
เจากระทําอุปมาใหยิ่งกวานี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาตอไปวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ปานประหน่ึงวาพชืท้ังหลายอันงอกข้ึนในแผนดินเดิมนั้นนอย  คร้ันตอมากโ็ตใหญเปน 
ใบเปนดอกออกผลเปนตนใหญ  คร้ันตอมาก็ตายไปไมมี  คร้ันตอมากลับมีข้ึน  ฉันใดก็ดี  สัง  
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ขารบางเหลาท่ีไมมีนั้น  กลับมีข้ึนดุจพืชไมมีแลวกลับมีข้ึน  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนมไหศวรรย  มีพระราชโองการใหพระนาคเสนน้ันกระทําอุปมา  ให 
ภิยโยภาวะยิ่งข้ึนไป  
        พระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปไมยวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร เปรียบปานประดุจชางหมอไปขุดเอาดินในแผนดนิจนลึกเปนบอ  มาปนเปนหมอเปนไห 
สารพัดท่ีจะกระทําไปเปนภาชนะดนิไว  เดมิภาชนะนี้หามิไม  มีก็มีข้ึนดวยชางหมอ  กระทําข้ึนใหม 
นี้เปรียบฉันใด  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สังขารบางเหลาท่ีไมมีก็มีข้ึน  ดุจภาชนะดิน 
อันมีข้ึนดวยชางหมอเขาปนไวฉันนัน้ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสใหพระนาคเสนกระทําอุปมา 
อุปไมยใหยิ่งข้ึนไป 
        พระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปไมยวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุหนึ่งใบพิณมิไดมี  หนังข้ึนกมิ็ไดมี  คันพณิมิไดมี  ลูกบิดก็มิไดมี  สายมิไดมี  สายโยง 
และนมมิไดมี  บุรุษจะดดีสีกบัอะไร  จะยังเสียงพิณใหดังข้ึนจะไดดหีรือหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนเกลาเจาธรณี  มีพระราชโองการตรัสวา  เม่ือตัวพณิหามิได จะเอา 
อะไรมาเปนเสียงได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรตอไปนี้  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ประการ 
หนึ่งเลา  วีณาย  ปตตฺ สิยา  ใบแหงพิณนั้นมี  จมฺม  สิยา  หนังหุมข้ึนพณินั้นมี โทณิ  สิยา  รางพิณ 
นั้นมี  ทณฺโฑ สิยา  คันพณินัน้มี อุปธาโน สิยา  ลูกขันพณินั้นก็มี  ตนตฺิโย สินา  สายพิณนั้น 
ก็มี  โกโน  สิยา  ไหมโยงนั้นก็มี  บุรุษจะดดีสี  เสียงพิณจะมีหรือหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนทวีปเวยีงชัยตรัสวา  พิณนั้นประกอบทําใหมแลวเสียงก็จะไพเราะ 
เม่ือดีดเขากด็ังเสนาะไป 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  พณิเขากระทําใหมเดิมหามีไม  พิณมีข้ึนใหมฉันใดกด็ี 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารมหริศราธิบดี  สังขารท่ีไมมี  มีข้ึนใหม  ก็มีอุปไมยเหมือนกนั 
        พระเจามิลินทปนมไหศวรรย  จึงมีพระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนาผูเปนเจาอุปมา 
ใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนกวานี ้
        พระนาคเสนเถระจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
มหิศราธิบดี  อรณี  น  สิยา  ถาวาแมไมสีไฟไมมี  ลูกไมสีไฟก็ไมมี  เชือกท่ีผูกไมสีไฟก็ไมมี  ไมท่ีจะ  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 93 
หนุนข้ึนไวก็ไมมี  ปุยและฝอยในแมไมสีไฟไมมี  คนท่ีจะสีก็ไมมี  ชาเยยฺย  โส  อคฺต ิ เพลิงจะติดข้ึน 
เองหรือประการใด  
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสตอบไปวา หามิได 
        พระนาคเสนจึงอุปมาตอไปวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูเปนใหญ 
ถาวาไมสีไฟม ี อรณีโปตโก  ลูกสีก็มี  อรณีโยตตฺก  เชือกผูกมี อุตฺตรารณี  ไมท่ีจะหนนุไวก็มี 
โททฺธก สิยา  ปุยฝอยภายในไมแมสีไฟมี  ท้ังคนสีก็มี  เพลิงนั้นจะมีหรือหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชาชนจึงตรัสวา  ถาฉะน้ันแลวก็มีไฟ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ไมแมไฟเดิมหามีไม  คร้ันมามีไมแมสีไฟ  ไฟมีข้ึนฉันใด 
ก็ดี  สังขารเดิมไมมีกลับข้ึนดุจดังแมไมสีไฟนี ้
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนานิมนต 
อุปมาใหยิ่งไปกวานี ้
        พระนาคเสนจึงมีวาจาวา  มหาราช  ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผูเปน 
มหิศราธิบดี  เปรียบประดุจแวนแกวมณีท่ีจะสองไฟไมมี  ท้ังแดดก็ไมมี  ปุยท่ีจะรองภายใตก็ไมมี 
ไฟจะมีหรือวาหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  ถาฉะน้ันแลว  แวนแกวไมมี  จะไดไฟท่ีไหนมา 
        พระนาคเสนอุปมาตอไปวา  มหาราช ขอถวายพระบรมพิตรมหิศราธิบดี  ถาแวน 
แกวมณีมี  แสงสุริยรังสีมี  ปุยท่ีใสภายในก็มี  คนสองก็มีฉะนี้  จะมีเพลิงข้ึนหรือหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสตอบไปวา ถาฉะนั้นก็มีไฟ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ความนีเ้ดิมแวนสองไฟไมมีก็ไมมีไฟ  แวนสองไฟไมมีมีข้ึน 
ใหม  ไฟก็มีข้ึนฉะน้ี  มีครุวนาฉันใด สังขารท่ีไมมี  มีข้ึนแลวมีไป  กมี็ครุวนาดังแวนแกวสองไฟฉะนั้น 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา นมินตพระผูเปนเจา 
อุปมาใหภยิโยภาวะยิ่งกวานี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารถวายอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  เปรียบปานประดุจดังวากระจกไมมี  แสงสุริยรังสีซ่ึงจะสวางไมมี  หาท่ีจะสองเขาก็ไมมี 
เงาคนจะมีท่ีกระจกหรือประการใด 
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        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ถาฉะน้ัน  เงาคนก็ไมมี  
        พระนาคเสนองคอรหาธิบดีจึงอุปมาตอไปวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
มหิศราธิบดี  ถากระจกมี  แสดงสุริยรังสีมี  คนก็สองเขา  เงาในกระจกจะมีหรือหามไิด  นะ 
บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินท  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ถาฉะน้ันแลว  เงาก็มีนั้นซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดเลา  สังขารบางเหลาท่ีไมมีก็มีข้ึน  มีครุวนาดุจกระ 
จกไมมีก็มีข้ึน  มีคนสองเขา เงาก็มีนั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนอุปมาดังนั้น  ทาวเธอก็มี 
พระทัยโสมนสัปรีดา  มีพระราชโองการตรัสวา  กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนาอุปมานี้ 
สมควรแกปญหา  ในกาลบัดนี้ 
                         ภวนัตานัง  สังขารานัง  ชานนปญหา คํารบ ๕ จบเทานี ้
                                                 เวทคูปญหา  ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอ่ืนตอ 
ไปอีกเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา  ปญหานี้โยมสงสัยอยู 
สภาวะอยางไรเรียกวาเวทคู 
        พระนาคเสนผูวิเศษ  จึงยอนถามวา  มหาบพิตรสังเกตสภาวะอันใดกําหนดวาเปนเวทคู 
        ออ  โยมสังเกตวาสัตวบรรดาท่ีมีชีวติอยูนี้  แลดูรูปดวยจักขุ  ฟงเสียงดวยหู  ดมกล่ินดวย 
จมูก  รูรสดวยล้ิน  ถูกตองโผฏฐัพพะอันออนและกระดางดวยกาย  รูธรรมารมณดวยน้ําใจ นีแ่หละ 
เรียกวาเวทคู  จะเปรียบใหพระผูเปนเจาฟง  ยถา  มย  เหมือนหนึ่งวาเราอยูในปราสาทปรารถนา 
จะดูส่ิงไร  กเ็ปดหนาพระแกลแลไป  หนาพระแกลเปดไวท้ังทิศเหนือ  ทิศใต ทิศตะวันออก 
ทิศตะวนัตกน้ัน  คร้ันปรารถนาจะดูโดยชองพระแกล  ก็แลไปในทิศเหนือหรือทิศใตทิศตะวนัตก 
ทิศตะวนัออกประการใด  ก็เห็นไปสมปรารถนา  ยถา มีครุวนาฉันใด  สภาวะท่ีมีชีวติจิตใจอยูจะด ู
รูปดวยจักขุท้ังสอง  จะฟงเสียงดวยหูท้ังสองขาง  จะดมกล่ินตาง ๆ ดวยนาสา  จะบริโภคดวย  
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ชิวหาอันรูรสทุกส่ิงอัน  จะถูกตองส่ิงท้ังหลายน้ันดวยกาย จะรูส่ิงอันละเอียดท้ังหลายดวยใจ  
ก็มีอุปไมยเหมือนชองพระแกลเปดไว  อยางนี้โยมเขาใจวาเปนเวทคู  พระผูเปนเจาจะเหน็กระไร 
        พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา  อาตมาจะเปรียบอีกอยางหนึ่งใหดกีวานี้ เดิมทีสัตว 
ท่ีมีชีวิตจิตใจอยูนี้  จะดูรูปดวยจกัขุท้ังสอง  จะฟงเสียงเปนตนวาขับรองดวยชองโสตะท้ังสองขาง 
จะดมกล่ินตาง ๆ ดวยนาสา จะบริโภคอาหารนานดวยชิวหาอันรูรสท้ังหลาย จะถูกตองส่ิงท้ัง 
ปวงดวยกาย  จะรูส่ิงท้ังหลายอันสุขุมดวยใจ มีครุวนาฉันใด  อาตมาจะเปรียบใหฟง  ยถาม มย 
ดุจเรานั่งอยูบนปรางคปราสาทนี้  มีชองพระแกลเปดไว  ท้ังทิศเหนือทิศใตตะวันตกตะวันออกนัน้ 
คร้ันจะแลไปโดยทิศอันใด  จะดูขางทิศเหนอืหรือทิศใตตะวันตกตะวันออกนั้นกเ็ห็นส้ิน  มีครุวนา 
ฉันใด  สัตวท่ีมีชีวิตจิตใจ จะรูปดวยจกัขุ  จะดูรูปดวยหู  จะดูรูปดวยจมูก  จะดูรูปดวยล้ิน  จะด ู
รูปดวยกาย  และดูรูปดวยน้ําใจก็ไดเหมือนหนึ่งชองพระแกลท่ีเปดไว  ดุจมหาบพติรเปรียบมา 
ฉะนี้จะไดหรือหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย  ตรัสตอบวาไมได 
        พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา  มหาบพิตรเปรียบนี้ไมควร  ชองพระแกลเปดไวจะ 
แลไปเห็นก็รูปแตรูป  จะฟงเสียงและจะดมกล่ิน  จะกินอาหาร  เปนตน  ใหรูโดยชองพระแกลเปดไว 
เปรียบอยางนีไ้มควร  เพราะเหตุไร  เหมือนหนึ่งวาเราท้ังหลายน่ังอยูในปราสาทอันประเสริฐ มี 
ชองพระแกลเปดไว  ท้ังทิศเหนือ  ทิศใต  ตะวนัตก  ตะวนัออกนั้น  เยีย่มหนาออกไปขางนอกโดยชอง 
พระแกล  ก็แลเห็นรูปดวยจักขุฉันใด  ซ่ึงสัตวมีชีวิตจิตใจอยูภายในกาย  และจะดูรูปท้ังหลายดวย 
จักขุทวาร  กเ็ห็นรูปดุจดูท่ีหนาตางเปดไวแลว  ถาจะเปดไวซ่ึงหแูละจมูกและล้ินและกายและนํ้าใจ 
จะเห็นรูปท้ังหลายเหมือนหนึ่งวาเยี่ยมหนาออกดูรูปตามชองพระแกล  แลวแลดูรูปนัน้ หรือประ 
การใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา เหตุฉะนี้  ความที่มหาบพิตรเปรียบนีว้ิปริตผิดอยู 
อันทวารท้ัง  ๖  จะยกเปรียบดวยชองพระแกลนั้นไมสมควร  จะเปรียบใหฟงอีกอยางหน่ึงเลา 
เหมือนบพิตรพระราชสมภารเจากระนี้  จะสถิต  ณ พระท่ีนั่งซุมพระทวารมหราปราสาทแลวจะ 
พระราชทานทรัพยแกยาจก  ยาจกมารับพระราชทานทรัพยเปนสองคน  คนหน่ึงมาแตทิศตะวัน 
ตก  คร้ันรับพระราชทานแลวก็ไปขางทิศตะวันออก ยาจกคนหน่ึงมาแตทิศตะวนัออก  คร้ันรับ 
พระราชทานแลว  ก็ไปสูทิศตะวนัตก เม่ือยาจกมาขางทิศนี้ไปขางทิศนั้น  บพิตรสิสถิตอยูท่ี 
ซุมประตูรูหรือไม  หรือเปนประการใดเลา  
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        พระเจากรุงมิลินทตอบวา ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมรูวายาจากคนนัน้มาแตทิศ  
ตะวนัออกไปขางทิศตะวันตก  ยาจกมาแตทิศตะวนัตกไปขางทิศตะวนัออก  โยมรูซิผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อีก 
ประการหน่ึงเลา ยาจกท่ีบพติรพระราชทานน้ัน  อนยนฺโต  เม่ือยังไมนาํเอาของพระราชาทานไป 
ติฏเยฺย  จะพงึน่ังอยูตรงหนาพระท่ีนั่ง  ตฺว  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรพระราชสมภารจะ 
ทราบหรือไมวา ยาจกนี้เราประทานแลวยงันั่งอยู 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  เออ โยมรูซินะ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงเปรียบอีกเลาวา  ขอท่ีวายาจกมาแตทิศตะวนัตกตะวันออก  มารับพระ 
ราชทานแลวจะน่ังอยู  และจะไปโดยทิศตะวันออกนั้นกด็ ี มหาบพิตรรูอยูส้ินแลว และความนี้ฉัน 
ใด  สัตวท่ีมีชีวิตอยูภายในกาย  เม่ือจะบริโภครสอาหารท้ังหลายดวยชิวหา  และรสอาหารนั้นก ็
ตกถึงชิวหา  เต  ชาเนยฺย  สัตวนั้นไดล้ิมเลียรสจะรูหรือวารสนี้  อมฺพิลตฺต  วา เปร้ียวก็ด ี
ลวณตฺต  วา  เค็มจืดก็ดี  ติตตฺกตฺต  วา ขมก็ดี  กฏกตตฺ  วา เผ็ดรอนก็ด ี กวายตตฺ  วา 
เฝอนฝาดก็ดี  มธุรตฺต  วา  หวานกด็ี  จะรูรสท้ังนี้ดวยล้ินนั้น  เหมือนกนักับมหาบพิตรสถิตอยูท่ี 
ซุมประตูมหาปราสาท  จะดยูาจกเขาออกและน่ังอยูตรงหนาพระท่ีนั่งอยูก็รูกระนี้  หรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสรับ  ชาเนยฺย  เออ รูสิผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงตรัสถามอีกเลาวา ขอถวายพระพร  ก็ถาวารสอาหารมิไดพานเขาไปท่ี 
ชิวหา  สัตวท่ีมีชีวิตอยูภายในกายจะรูหรือวารสท้ังหลายนั้นวาเฝอนฝาด  เผ็ดรอน  เปร้ียว  ขม 
เค็ม  คาวหวาน  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา  เม่ือรสไม 
เขาไปถึงชิวหานี้จะรูท่ีไหน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรตอบไหวา ซ่ึงมหาบพิตรตรัสไวกับขออุปมาอุปไมยก็ผิดกนัไป 
น ยุชชฺติ  ไมถูกไมตองไมสมไมควรหามิได  อนึ่ง  จะอุปมาตอไปนะบพิตรพระราชสมภาร 
โกจิเทว  ปุริโส  เปรียบปานดจุบุรุษผูใดผูหนึ่งจะเอาน้ําผ้ึงและนมเปรียงมาเทลงไวใหเต็มรางแลว 
จะใหบรุษผูหนึ่งลงนอนในราง  จะปดปากไวมิใหรสผ้ึงนมเปรียงไหลเขาปากไดบุรุษผูนั้นจะรูหรือไม 
วา  รสน้ําผ้ึงหวาน  นมเปรียงมัน  จะรูเหมือนชิมดวยล้ินนั้นหรือวาหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริยตรัสวา  ชิวหาไมไดชิมล้ิมเลียจะรูรสหามิได 
        พระนาคเสนจึงตอบไปวา  ขอถวายพระพร ความนีไ้พลเผลออยูฉันใด  ท่ีบพิตรเปรียบ 
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วาชองพระแกลมหาปราสาทเปดไว  โดยทิศเหนือทิศใตตะวันตกตะวันออกนั้น  น้ํามาเปรียบกัน 
กับทวารท้ัง ๖ ก็ไมสม  และจะวาลักษณะแหงทวารทั้ง ๖ ก็ไมถูกตอง  จะจัดวาเปนเวทคูนั้นผิด 
กันไปไมสมควร ขอถวายนพระพร    
        คร้ังนั้นสมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรก็จนพระทัยจึงตรัสยอมลงวา  โยมนี้ 
มิอาจจะตอบโตเจรจา ตยา  วาทินา  ดวยถอยคําของพระผูเปนเจาได  นมินตพระผูเปนเจา 
วิสัชนาเนื้อความน้ีใหแจมแจงเถิด 
        ฝายพระนาคเสนผูประเสริฐ  ก็ใหพระเจากรุงมิลินทเขาพระทัยดวยถอยคําอันประกอบ 
ไปดวยอภิธรรมกถาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรพระราชสมภารจงทรงพระสวนการฟง 
ใหเขาพระทัย  ซ่ึงตรัสไววาจดัรูปรูวารูป  ตรัสเปนอาทิฉะนี้หาถูกไม  นีแ่หละจกัขุอาศัยรูป 
กอนจึงจะมีจกัขุวิญญาณรูวารูปแลว  เม่ือเจตสิกเกิดพรอมดวยจักขุวิญญาณน้ัน  คือเวทนา 
เจตสิกมีลักษณะเสวยสุขทุกขอุเบกขา  และสัญญาเจตสิกมีลักษณะกาํหนดกฎหมาย  และเจตนา 
เจตสิกมีลักษณะตรึกอารมณ  ผัสสเจตสิกมีลักษณะกระทบอารมณ  มนสิการเจติสกมีลักษณะ 
ถือเอาอารมณ  นี้ก็เปนสหชาตธรรมดวยจกัขุวิญญาณ  คือเคยเกดิพรอมดวยจักขุวิญญาณก็ 
เกิดข้ึน "ปจฺจยโต"  แตเหตอุาศัยจักขุวิญญาณเปนปจจยัอุดหนุนดังนี ้ และจะจัดวาเปนเวทคู  คือ 
สัตวบรรดามีชีวิตอยูรูอยางนี้ ซ่ึงจะรูไตรเพทหามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขตอไปในบทวา  โสตะ  และฆานะและชิวหาและกายและมโน 
นั้น  อาศัยกันเหมือนจักขุกับรูปนั้นวา  ขอถวายพระพร  โสตฺจ  อันวาหูท้ัง  อาศัยสัททะ 
คือเสียงขับรองเปนตน เสียงท้ังหลายน้ี ถาไมมีหูก็ไมไดยิน  ฆานะ  จมูก  อาศัยคันธะ  คือ  กล่ิน 
ชิวหา  ล้ิน  อาศัยล้ิมเสียกินซ่ึงรสท้ังหลาย  กายอาศัยเคลาคลึงถูกตองเขา  มโนนํ้าใจเลาก็นึก 
ฝนไป  ก็อาศัยแกธรรมารมณอันสุขุมนั้น  และโสตะและฆานะและชิวหาและกายและนํ้าใจจะรูวา 
ส่ิงนั้นส่ิงนี้  อาศัยแกวิญญาณจึงจะรู  ใชวาจะรูดวยกําลังวิญาณทีเดียวหามิได  อาศัยสหชาต- 
ธรรมเกิดข้ึนพรอม  ถอยทีถอยคํ้าชูอุดหนนุแกกัน  และสหชาตธรรมน้ัน  ไดแกเวทนาสัญญาเจต- 
นาผัสโสมนสิกาโร  มีลักษณะดจุวิสัชนามานี้  มีประกอบเกิดพรอมดวยกันกับวิญญาณนั้นจึงจะรู 
ตองเย็นรอนออนกระดางท้ังหลายดวยกาย  จึงจะรูธรรมบัญญัติท้ังหลายดวยใจ  มีในอภิธรรม 
อยางนี้ตามพระพุทธฎีกาโปรดไว  จะไดวาสัตวอันมีชีวติอยูกายในภายท้ังหลายนี้  กาํหนดใน 
บทวาเวทคูรูศิลปศาสตรและไตรเพทหามิได  บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยเกิด  
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        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทเกศกษตัริยไดฟงชัดก็โสมนัสปรีดามีพระราชโองการสรรเสริญวา 
กลฺโลสิ  สธุสะพระผูเปนเจาวสัิชนานี้สมควรจะมนสิการไวในกาลบัดนี ้
                                 เวทคูปญหา  คํารบ ๖ จบเทานี้  
 
                          จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปญหา ท่ี ๗ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีสุนทรพรนารถราชโองการตรัสถามวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา จักขุวิญญาณเกดิท่ีใด  มโนวิญญาณก็ตามไปเกิด 
ท่ีนั้น  หรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงรับพระโองการไปวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
พระองคผูประเสริฐ จักขุวิญาณบังเกดิในท่ีใด  มโนวิญญาณก็บังเกิดในท่ีนั้น 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนมไหศวรรยพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสน  โยมยังสงสัยนัก  เหตุไรจักขุวิญญาณจึงเกิดกอน  มโนวิญญาณจึงเกิดทีหลัง 
กึ ปน หรือวาส่ังเสียใหกติกาสัญญากันไว  จักขุวิญญาณบังคับบัญชาไวกับมโนวิญญาณวา 
อาตมาจะไปเกิดกอน ทานจงไปเกิดทีหลัง หรือวามโนวญิญาณส่ังจักขุวิญญาณวา ทานจงไปกอน 
ตัวขานี้แลจะไปทีหลัง  ส่ังเสียกันถอยทีถอยใหกติกาสัญญากันไวกระนี้  หรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ใชวาธรรมท้ังหลายจะส่ังสนทนาพูดจากันไวหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ก็อยางไรเลาพระผูเปนเจา  จงวิสัชนาไป 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  นินนฺตฺตา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชมภาร  จักขุวิญญาณเกดิท่ีใด  มโนวิญญาณท่ีเกิดทีน่ัน้ นินฺนตฺตา  เหตุภาวะเคยไหลไปท่ี 
ลุม  ทฺวารตฺตา  เหตุวาเปนทวารเคยไป  จิณฺณตฺตา  เหตุวาส่ังสมเคยไปทุกท่ีดวยกนั 
สมุทาจรณตฺตา  เหตุภาวะเหมือนจะชักชวนกันไป  เหตภุาวะ เคยชํานชํิานาญกันมาแตกอน 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรราชโองการซักวา  ท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนา 
 วา  จักขุวิญญาณเกดิท่ีใด  มโนวิญญาณก็เกดิในท่ีนัน้  นินนฺตฺตา  เหตุภาวะไหลตามกันไปที่ลุม 
จงทําอุปมาใหโยมส้ินสงสัยกอน  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ขอถวายพระพร  เปรียบดุจฝนตกลงมา  ธารา จ ทอน้ํา 
ฝน นั้นจะไหลไปขางไหนเลา  
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  ขาแตพระผูเปนเจา  ท่ีลุมท่ีไหน  ทอน้าํฝนก็ไหลไปที่นั้น 
        พระนาคเสนองคอรหันตจึงถามวา เม่ือน้ําฝนตกลงมาน้ันไหลไปสูท่ีลุมดังพระโองการ 
ตรัสนี้  ยังจะฝนอีกหาหนึ่งตกลงมา  วสฺสธารา ทอน้ําฝนนั้นไซรจะไหลไปสูประเทศท่ีใดเลา 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา  หาฝนท่ีตกลงมาทีหลังนั้นเลากไ็หลไป 
สูท่ีลุมนั้น 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจากอน ขอถวายพระพร ฉันใดก็ดี จักขุวิญญาณเกิดท่ีใด  มโน 
วิญญาณก็เกิดท่ีนั้น  เหตุวาไหลไปสูท่ีลุมเหมือนธาราน้ําฝนอันไหลไปสูท่ีลุมนั้นส้ิน 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ท่ีวาจักขุวิญญาณเกดิในท่ีใด  มโนวิญญาณเกิดในท่ีนั้น  ทฺวารตฺตา 
เหตุภาวะเปนทวารอันเคยไปอันเดียวกนันั้นอยางไร  จะกระทําอุปมาไปกอน 
        พระนาคเสนจึงอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาค เปรียบปาน 
ดุจปจจยัตนครเมืองตอแดนชนแดนกันมีกาํแพงเชิงเทินหอรบแนนแฟนสําหรับรบราชศัตรู 
แตเมืองนั้นมีประตูเดยีว  กย็ังมีบุรุษผูหนึง่ปรารถนาจะเที่ยวไปนอกพระนครนั้นจะออกไปทางไร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสบอกไปวา บุรุษผูนั้นก็คมนาคมคลาไคลออกไป 
ตามประตูนั้นนั่นซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามวา  ยังจะมีบุรุษอ่ืนเลาปรารถนาจะไปเท่ียว  ปรารถนาจะออกจากนคร 
เหมือนกนั  บุรุษผูหนึ่งนั้นจะไปทางไร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยก็ตรัสแกไขวา  บุรุษผูนั้นก็ไปตามประตูนั้นนัน่แหละ  พระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร   บุรุษท้ังสองให 
ปฏิญญาณกันไวหรือกระไร  บุรุษท่ีไปกอนบังคับบัญชาวากับบุรุษท่ีไปหลังนั้นวา  ขาจะไปกอน 
ทานจงคอยสัญจรไปทีหลัง  บังคับบัญชากันฉะน้ีหรือกระไร  หรือวาบุรุษท่ีไปทีหลังบังคับบัญชา 
แกบุรุษท่ีไปกอนวา  ทานจงคมนาการไปกอน เราจะสัญจรไปตอภายหลัง บังคับบัญชาพูดจา 
ปราศรัยกันไวดังนี้  หรือกระไรนะ บพิตรพระราชสมภาร  
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        พระเจากรุงมิลินทพระราชโองการตรัสวา  หามิไดนะผูเปนเจา  เหตุวาเขาตองจาํจะออก 
ไปประตูเดยีวกันนั้น  
        พระนาคเสนจึงวา ขอถวายพระพร  ถาฉะน้ันจกัขุวญิญาณกับมโนวิญญาณนี้มีทวารอัน 
เดียวกัน  เราจะสัญญาพูดจาวากลาวกันวาทานจงไปกอนเรา เราจะสัญจรไปทีหลังหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริยตรัสถามวาไปวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปน 
เจา  ท่ีกลาววาจักขุวิญญาณเกิดในท่ีใด  มโนวิญญาณก็เกดิในท่ีนัน้  จิณณฺตฺตาย  เหตุภาวะเคยไป 
นั้นเปนประการใด  นิมนตกระทําอุปมาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  บพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจเกวียนเข็นไปทาง 
เดียวกันสองเลม  เลมหนึ่งไปกอนเลมหนึ่งไปทีหลัง เกวยีนท่ีไปกอนบังคับบัญชาเกวียนไปทีหลัง 
หรือวาขาจะไปกอน ทานจงสัญจรไปทีหลัง  หรือวาเกวยีนเลมหนังบังคับบัญชาเกวียนเลมกอนวา 
ทานจงไปกอน  เราจะคอยสัญจรไปตอภายหลัง  บังคัญชาพูดจากนัไวหรือประการใด  นะบพิตร 
พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทนริทรภูมิบาลมีพระราชโองการตรัสวา ใชเกวยีนท้ังสองจะไดให 
กติกาสัญญาบังคบัญชา  พูดจาปราศรัยส่ังเสียกันไวหามิได  จิณฺณตตฺาย เหตุภาวะเคยไป 
แตกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ความน้ีมีอุปมาฉันใดก็ดี จักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณน้ี 
ก็เหมือนกัน  จะไดบังคับบัญชาใหกตกิาสัญญากันหามไิด  เหตุภาวะเคยเกิดตามกัน  เหมือน 
เกวยีนสองเลมอันเคยไปดวยกันนั่นแหละ  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทนริทรภูมิบาลจึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปอีกกลาว 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยญาณปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจากลาวไว 
กับโยมวา จักขุวิญญาณเกดิท่ีใด  มโนวิญญาณก็เกดิท่ีนัน้  สมุทาจรณตฺตา เหตภุาวะชํานาญ 
จะไดความประการใด  นิมนตกระทําอุปมาใหโยมส้ินสงสัยกอน 
        พระนาคเสนจึงอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจคนเรียนเลขนับอานและเรียนวิชาตาง ๆ แรกกระทํานัน้ยังไมชํานิชํานาญ ก็ยังขัดยงั 
ขวางในท่ีจะคูณหาร  คร้ันนานมา  ก็คลองวองไวนักหนาผสมเลขผสมชํานาญคิดอานไดฉับไว 
สมุทาจรณตฺตา  เหตุภาวะชํานิชํานาญฉันใดก็ดี  จกัขุวิญญาณกับมโนวญิาณ  มีสภาวะ 
ชํานชิํานาญ  เหมือนบุคคลอานอักษรนับเบ้ียคูณหารเลขท่ีชํานาญฉะนัน้  ใชวาจักขุวญิญาณ  
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กับมโนวิญญาณจะบังคับบัญชาสัญญากันไวา  เตส อลฺลาปสลฺลาโป  ธรรมท้ังสองจะพูดจาไปมา 
หากันก็มิได  ทฏพฺพานิ  บพิตรพึงเขาพระทัย  ดวยอุปมาอุปไมยดังนีเ้ถิด 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทกรุงมิลินทผูประเสริฐทรงฟงก็ปรีดาตรัสวา  กลฺโลสิ  สธุสะพระ 
ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรนกัหนา 
                            จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี ้
 
                                                   ผัสสลักขณาปญหา  ท่ี ๘ 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูประเสริฐ  จักขุวิญญาณเกิดในท่ีใด  เวทนาก็บังเกดิในท่ีนั้นหรือ พระผูเปนเจา 
        เถโร ฝายพระนาคเสนเถระผูเปนเจาจงึรับวา อาม  เออ  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ จักขุวญิญาณเกิดในท่ีใด  เวทนากบั็งเกิดในท่ีนัน้  อันวาเจตสิก- 
ธรรมคือ  สัญญาและเจตนา  ผัสโส  มนสิกาโรก็บังเกิดดวยในท่ีนัน้  วติกบังเกิดในท่ีนั้น  วจิาร 
ก็บังเกิดในท่ีนัน้  อันวาผัสสาทิธรรมท้ังปวงก็บังเกิดดวยในท่ีนั้นส้ิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรชีา  ผัสสะมีลักษณะเปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ  ผัสสะ 
เม่ือจะเกิดมีลักษณะกระทบกันเขา 
        พระเจากรุงมิลินทจึงซักถามวา ไดใจความประการใดเลา  นิมนตพระผูเปนเจาวสัิชนา 
โดยอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐในศฤงคาร  เปรียบปานดุจแพะสองตัวชนกัน  แพะตัวหนึ่งนัน้ไดแกจกัขุ แพะ 
ตัวหนึง่นั้นไดแกรูป  สันนิบาตแหงแพะท้ังสองชนกัน  ยถา  มีครุนาฉันใด  ผัสสะนั้นมีลักษณะ 
เกิดแตจักขุกับรูปกระทบกันมีครุวนาดังนี้  พระราชสมภารพึงเขาพระทัยเถิด 
        สมเด็จพระเจามิลินทเลิศกษัตริยตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึน 
ไปกวานี้  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 102 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบ  
ปานประดุจบคุคลตบมือ  จักขุดุจมือขวา  รูปมีครุนาดุจมือซายอันกระทบกับ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาใหภยิโย- 
ภาวะยิ่ง  ๆ ข้ึนภาวะ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาอีกเลาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  เปรียบดุจปสองเลา 
คนเปาข้ึนพรอมกันเสียงสนัน่ขานกัน  ปเลาหนึ่งนัน้ไดแกจักขุ  ปเลาหนึ่งนั้นไดแกรูป  มีลักษณะ 
กระทบกนัเขาเปนผัสสะ  บพิตรพึงสันนิษฐานเขาพระทัยวา ผัสสะนี้มีลักษณะใหจักขุกับรูป 
กระทบกนั ในกาลบัดนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินททรงฟงก็มีพระทัยปรีดาตรัสวา  กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจา 
วิสัชนานี้สมควรแลว 
                                   ผัสสลักขณปญหา  คํารบ ๘ จบเทานี้ 
 
                                          เวทนาลักขณปญหา  ท่ี ๙ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ เวทนาเม่ือบังเกิดมีลักษณะประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  เวทนาเม่ือบังเกิดนั้น  มีลักษณะเสวยสุขทุกขอุเบกขาท้ัง ๓ ประการ  พระราชสมภาร 
พึงเขาพระทัยเถิด 
        สมเด็จพระเจามิลินทเลิศกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนานิมนตพระ 
ผูเปนเจากระทําอุปมาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ประดุจหนึ่งบุรุษขาราชการผูหนึ่งนั้นหมัน่มักภกัดีอุตสาหเฝาเชาเยน็มิไดขาดหนาทุกเวลาไป สมเด็จ 
บรมกษัตริยมีน้ําพระทัยรักใครโปรดปาน  ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินทองเส้ือผาขาไท 
อิสริยยศ  เคร่ืองกามคุณใหแกบุรุษนัน้  บุรุษนั้นคร้ันไดความสุขแลวกผ็องแผวคิดในใจวา  
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เวทยามิ  อาตมาไดเสวยสุขท้ังนี้  เพราะอาตมาภักดตีอบรมกษัตราธิราชโปรดปรานประทานให  
แกอาตมา  บุรุษผูนั้นก็สุขเกษมเปรมใจ  อปโร  นโย  ยังอีกนัยหนึ่ง  ไดแกบุรุษกระทํากุศลอันยิ่ง 
คร้ันทําลายสหชาตนามกายตายไป กไ็ดไปอุบัติบังเกิดในสวรรคช้ันเทวโลก  เสวยทิพยสมบัต ิ
เกษมศรี  สมงคฺีภูโต พรอมเพรียงอ่ิมเอิบดวยเคร่ืองบําเรอกามคุณ  เปนท่ีรักแหงเทพนิกรสุรางค 
นางฟา  เทพบุตรผูนั้นก็นึกในใจวา  ตัวอาตมานี้ไดเสวยทิพยสมบัติท้ังนี้  เหตุอาตมาไดกฤดา 
การกุศลส่ิงนั้น  ๆ ไวแตกอนมา  จึงไดเสวยสุขเวทนานี ้ ยถา   อันนี้มีครุวนาฉันใด  เวทนาม ี
ลักษณะเสวยอารมณ  เหมือนบุรุษท่ีไดสรางกุศลฉะนั้น  บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัย 
ดวยประการฉะนี ้
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีไดทรงฟง  ก็ทีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  สธุสะพระ 
ผูเปนเจาวิสัชนาควรแลว 
                                เวทนาลักขณปญหา  คํารบ ๙ จบเทานี้ 
 
                                         สัญญาลักขณปญหา  ท่ี ๑๐ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐดวยปญญาปรีชา อันวาสัญญานั้นมีลักษณะประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  สัญญาเม่ือบังเกิดมีลักษณะรูวาแดง วาขาวเปนตน  วาสีหมนสีเหลืองประการใดกด็ ี
สัญญานี้มีลักษณะรูจักดจุพรรณนามาฉะนี้ 
        พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาไป 
ใหแจงกอน         
        พระนาคเสนจึงอุปมาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
สัญญานี้เม่ือจะบังเกิดนั้นมีลักษณะดุจภณัฑาคาริกบุรุษชาวคลัง  คณฑฺาคาร  ปวิสิตวฺา  ชาวคลัง 
นั้นเขาไปในคลังแลว ก็เห็นส่ิงของในคลังอันแดงเหลือขาวหงสบาท  กรู็จักวาส่ิงนัน้ ๆ  ฉันใดก็ด ี
สัญญานี้ไซรก็มีลักษณะรูจักวาดําแดงขวาเหลืองเปนอาทิเหมือนชาวคลังฉะน้ัน  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร  ทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สธุสะพระผู 
เปนเจาวิสัชนานี้สมควร  
                                     สัญญาลักขณปญหา  คํารบ ๑๐ จบเทานี ้
 
                                               เจตนาลักขณปญหา   ท่ี ๑๑ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  เจตนามีลักษณะประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ  เจตนาเม่ือจะบังเกิดนั้น  เจตยิตลกฺขณา  มีลักษณะยังตนและผูอ่ืนใหตรึกตรองซ่ึง 
อารมณ  อภิสงฺขารสหณลกฺขณา  มีลักษณะประกอบตกแตงดวยตนเอง  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบ 
ปานดุจชายผูหนึ่งตกแตงยาพิษกินเองแลวใหผูอ่ืนบริโภคอีก  อีกประการหนึ่ง  ไดแกบุคคลผู 
หนึ่งกระทําดวยเจตนาของตนแลว  ยังผูอ่ืนใหตรึกตรองกระทําการอกุศลดวย  สวนตนท่ี 
ตรึกตรองกระทําเองก็ไปบังเกิดในทุคติจตรุาบาย  ฝายคนท้ังหลายท่ีตรึกตรองกระทําอกุศลตาม 
ก็ไปทนทุกขในทุคติจตุราบายดวยกนั นีว่าฝายขางอกุศล  ทีนี้จะวาโดยฝายขางกุศล  ไดแกบุรุษ 
ผูหนึ่งตกแตงประกอบสัปปนวนีตะน้ําผ้ึงน้ําออยบริโภคเขาไปเองก็อรอย ยังคนอ่ืนใหบริโภค 
ดวยก็อรอยฉันใด  อุปไมยดังบุรุษผูหนึ่งตรึกตรองกระทําซ่ึงกุศลดวยตนเอง  ยังไมหนําซํ้า 
ยังบุคคลผูอ่ืนใหตรึกตรองกระทําการกุศลดวย สวนตนเองก็ไปสูสุคติสวรรค  ผูอ่ืนซ่ึงกระทํา 
ตามน้ันก็ไปสวรรคดวยกันฉันใด  เจตนามีลักษณะตรึกเองแลวใหผูอ่ืนตรึกดวย  และมีลักษณะ 
แตงตนเอง ดจุเปรียบมานี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  สธุสะพระ 
ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร 
                             เจตนาลักขณปญหา  คํารบ ๑๑ จบเทานี้ 
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                                         วิญญาณลักขณปญหา  ท่ี ๑๒  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐดวยญาณปรีชา  อันวาลักษณะแหงวิญญาณเปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราสมภารผู 
ประเสริฐ  วิญญาณเม่ือจะบังเกิดนัน้ วิชานนลฺกขณ  มีลักษณะวารู 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  นมินตพระผูเปนเจา 
กระทําอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ประดุจบุรุษไปยืนอยูท่ีหนทางส่ีแพรงอันใหญ บุรุษสตรีจะมาแตทิศเหนือใต  ตะวันตกตะวันออก 
ประการใดก็เห็นส้ินรูส้ิน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  วิญญาณนี้มีอุปไมยดังนั้น  จักขุจะเหน็รูป 
วิญญาณ  ก็รู  โสตะจะฟงเสียง  วิญญาณกรู็  ฆานะจะดมกล่ิน  วิญญาณก็รู  ชิวหาจะชมิรส 
 ิวิญญาณก็รู  กายจะถูกตองโผฏฐัพพะส่ิงอันควรจะถูกตองดวยกาย  วญิญาณก็รู  มโนนํ้าใจจะ 
คิดธรรมอันสุขุมบัญญัติในใจ  วิญญาณก็รู  บพิตรพึงทราบพระทัยเถิดวา  วิญญาณเม่ือบังเกิดมี 
ลักษณะรู 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดทรงฟงก็มีพระทัยโสมนัสปรีดา  มีพระรางโองการ 
ตรัสวา  กลฺโลสิ สธุสะผูเปนเจาวิสัชนามานี้สมควรนักหนา  ในกาลบัดนี้ 
                                วิญญาณลักขณปญหา  คํารบ  ๑๒  จบเทานี ้
 
                                             วิตักกลักขณปญหา  ท่ี ๑๓         
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูประเสริฐ  วิตกฺโก อันวาวิตกเม่ือบังเกดิ กึ  ลกฺขโณ  มีลักษณะ 
เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
วิตกเม่ือจะบังเกิดนั้น  อปปฺนลกฺขโณ  มีลักขณะสืบตอในอารมณ  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย  ตรัสนิมนตใหพระนาคเสนกระทําอุปมาอุปไมยไป  
        พระนาคเสนก็วิสัชนาแกไขดวยอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุชางไมยอมกระทําไมสืบตอในท่ีตอใหเนื่องกันฉันใด  วติกนี้มีลักษณะสืบตอเนื่องตอไป 
ดุจชางไมสืบตอตัวไมกระทําใหแนบเนยีนกันในท่ีตอนั้น  จบทราบในพระราชสันดานดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สธุสะสมควรแลว 
                                 วิตักกลักขณปญหา  คํารบ ๑๓ จบเทานี้ 
 
                                             วิจารลักขณปญหา  ท่ี ๑๔ 
         ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ  วิจารเม่ือบังเกิดนัน้  กึ  ลกฺขโณ  มีลักษณะประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
วิจารเม่ือบังเกดินั้น  อนุมชฺชนลกฺขโณ  มีลักษณะลูบคลําไปตามวิตก  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  จึงนมินตใหพระนาคเสนกระทําอุปมา 
        สวนวาพระนาคเสนก็ถวายพระพรอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ดุจกังสดาลอันบุคคลเอาสันดาบเคาะดังกันเขาแลว  เสียงดังเปนกังวานครวญเบา ๆ นั้น วิตกมี 
ลักษณะดุจแรกเคาะดวยสันดาบดังกังเขานั้น  วจิารมีลักษณะดุจกังวาน  อันครํ่าครวญอยูนั้น 
เหตุนี้จึงวา  วจิารนั้นมีลักษณะลูบคลําตามวิตกนัน้  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีทรงฟงก็ทรงพระสโมสรโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สมควร 
แลว  พระผูเปนเจา 
                                    วิจารลักขณปญหา  คํารบ ๑๔ จบเทานี้ 
                                                     จบตติยวรรค  
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                                               จตุตถวรรค 
                                     มนสิการลักขณปญหา ท่ี ๑ 
         ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  
ขาแตพระนครเสนผูเปนเจาผูประเสริฐ  มนสิกาโร  อันวามนสิการเจตสิกเม่ือจะบังเกดินัน้ 
กึ ลกฺขโร  มีลักษณะประการใด  พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสถามดังนี้ 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
มนสิการเม่ือจะบังเกิดนั้น  อาวชฺชนลกฺขโณ  มีลักษณะพิจารณา  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา กลฺโลสิ  สธุสะพระผูเปนเจากลาวนี้สมควร 
                               มนสิการลักขณปญหา  คํารบ  ๑ จบเทานี้ 
 
                                         เอกโตภาวคตปญหา  ท่ี ๒ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูฉลาดในอรรถาธิบาย  พระผูเปนเจาจะเอาธรรมท้ังหลายน้ีมีผัสสะ 
เปนตนมาปนระคนใหเปนอันเดียวกนัเขาแลว  จะบัญญัตจิัดแจงแบงบันใหประกอบดวยเหตุตาง ๆ 
วา อย ส่ิงนี้เปนผัสโส  ส่ิงนี้เปนเวทนา  ส่ิงนี้เปนสัญญา ส่ิงนี้เปนเจตนา  ส่ิงนี้เปนวิญาณ  ส่ิงนี ้
เปนวิตก  ส่ิงนีเ้ปนวิจาร  อยางนี้จะไดหรือมิได 
        พระนาคเสนผูวิเศษจึงแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิศราธิบดี 
ซ่ึงจะไดอาตมาเอาธรรมท้ังหลายนี้  กระทําใหเปนเดยีวเปนบทเดียวกนัเขาแลว  และจะใหแจก 
ออกไปวา  ส่ิงนี้เปนผัสโส  ส่ิงนี้เปนเวทนา  ส่ิงนี้เปนสัญญา  ส่ิงนี้เปนเจตนา  ส่ิงนีเ้ปนวิญญาณ 
ส่ิงนี้เปนวิตก  ส่ิงนี้เปนวจิาร  จะใหกระทําดุจกระแสพระราชโองการน้ี  อาตมากระทําไมได 
ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  โยมอาราธนาพระผูเปน 
เจาอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดูรานบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจพอครัวของบรมกษัตริยราธิราชพระองคหนึ่ง และพอครัวนั้นไซร  ยสู  วา รส  วา  เม่ือจะแตง  
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เคร่ืองกระยาหารจึงแกงบานยําบาง  ยอมใสลง ทธีป  ซ่ึงทธิก็ดี  โลณป  ซ่ึงเกลือก็ดี  สิงฺคเวรป 
ซ่ึงขิงก็ดี  ชีรกป  ซ่ึงผักชีก็ดี มริจป ซ่ึงพริกก็ดี  อฺานิ  อุปการานิ ซ่ึงเคร่ืองปรุงอ่ืนอีกก็ดี  
กระทําเปนแกงกระทําเปนยาํ  สําเร็จสุกเสร็จแลว  ใสเคร่ืองไปถวายสมเด็จบรมกษัตริย  สมเด็จ 
บรมกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสบังคับพอครัววา  แกงนี้ทานตกแตงเคร่ืองปรุงปนกันเปน 
อันมาก  เปนรสอันเดียวกัน ทีนี้ทานจงคัดซ่ึงแกงนี้ใหปรากฏออกใหเปนรสตาง ๆ พึงช้ีแจงวา 
ส่ิงนี้ในแกงคือรสทธิ  ส่ิงนั้นคือรสเกลือ  อยาใหเจือกนั  ส่ิงนี้คือรสพริก  ส่ิงนั้นคือรสขิงหัวหอม 
ผักชีสารพัด  ทานจงคัดมาใหแกเรา 
                ประการหน่ึงเลา ซ่ึงขนมของหวานน้ีทานจงคัดรสใหกระจัดออกวา  รสนี้รสน้ําผ้ึง  นี่รส 
น้ําตาล  นี่รสถ่ัว  นี่รสงา  ทานจงคัดเอารสนั้นออกมาแตละส่ิง ๆ ช้ีแจงสําแดงใหแกเราใหได พอ 
ครัวนั้นกจ็นใจมิอาจจะคัดออกได  ขอถวายพระพร  เหมือนบพิตรพระราชสมภารกระน้ีแหละ  จะ 
เอารส ๗ ประการมาปนระคนเขาเปนอันเดยีวกันแลว  จะกลับคัดรสนั้นใหกระจัดออกวา  อิท 
ส่ิงนี้  อมฺพิลตตฺ  วา เปนรสเปร้ียวกด็ี  ลวณตฺต  วา ส่ิงนีเ้ปนรสเค็ม  ตติฺติกตตฺ  วา ส่ิงนี้เปน 
รสขม  กฏกตฺต  วา ส่ิงนี้เปนรสเผ็ด  กสายตฺต  วา ส่ิงนี้เปนรสฝาด  มธุรตฺต  วา ส่ิงนี้เปน 
รสหวานกด็ี  สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารจะช้ีแจงออกไดหรือประการใด 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริยตรัสวา  ไมไดรส  ๗ ประการปนกันแลวก็เปนรส 
อันเดียวกนั  จะคัดใหกระจัดออกไมได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพระวา  ความเปรียบนี้ฉันใด  ซ่ึงมีพระราชโองการจะใหเอาธรรม 
ท้ังหลายมีผัสโสเปนตน มาปนเขาเปนอันเดียวกันแลว  จะใหกลับคัดออกมาวา ส่ิงนี้คือผัสโส 
ส่ิงนี้คือเวทนาเปนตน  กจ็นอยูเหมือนกัน มิอาจจะกระทําได  ขอถวายพระพร 
        คร้ังนั้น  พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามตอไปนี้วา  มหาราช  ดูรานะพิตรพระราช- 
สมภาร  ประการหน่ึงจะวาเกลือนี้  จกฺขุวิฺเยฺย  รูดวยจกัขุหรือเปนประการใด  นะบพติร 
พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนผูเปนเจาวา รูดวยจักขุ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  สุฏุ โข มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ซ่ึงพระราชโองการตรัสวา รูจักเกลือดวยจกัขุนั้น  ตรัสใหจงด ี
        พระนาคเสนมิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูเปนเจา  ผูเปนเจาเขาใจวารูรสเกลือดวยชิวหาหรือประการใด  
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        พระนาคเสนรับพระราชโองการไปวา  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนใหญ  
กวาฝูงประชา  เออ  อาตมาวาบุคคลจะรูวารสเกลือดวยชิวหา 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  พระผูเปนเจาวา  บุคคลจะรูวารสเกลือท้ังส้ิน 
ดวยชิวหา  ม่ันคงแลวหรือ 
        พระนาคเสนรับคําวา  บุคคลจะรูวาเกลือท้ังส้ินดวยชิวหา  ม่ันคง  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรกรตรัสวา  ถาวาบุคคลรูวาเกลือท้ังส้ินดวยล้ินชิมเขา 
ดูแลว  ถาวาเขาเอาเกวยีนไปบรรทุกมา  ตกวาไมเช่ือตา  จะเอาชิวหานั้นเท่ียวชิมไป  ซ่ึงเกลือท้ัง 
เลมเกวยีนนัน้หรือ  พระผูเปนเจา ประการหน่ึงเลา เกวียนเกลือนั้น เขานํามาเข็นมาดวยโคอันมี 
กําลังจึงไปนํามาได  ก็บุคคลท่ีรูจักเกลือดวยล้ิน  จะเอาล้ินไปเข็นเอาเกลือนําเอาเกวยีนเกลือมา 
ไดหรือ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนเถระมีวาจาตอบวา  ล้ินคนนี้จะไปเข็นเอาเกวยีนเกลือมา  หาอยางธรรมเนียม 
มิได  เหตวุาพระองคถามรวมปนกันวาเกลือท้ังเลมเกวยีน  ล้ินหรือจะเฝาชิมไปได ล้ิมหรือจะเข็น 
เกวยีนเกลือไปได  อาศัยวาใหผิดใหตางไป มิไดถูกตองดวยพระอภิธรรม  อาตมาจะถามมหาบพิตร 
บาง บุคคลจะช่ังเกลือท้ังส้ินจะไดหรือมิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ขาแตพระผูเปนเจา คนท้ังปวงเขาก็ช่ังไดส้ิน  หรือ 
พระผูเปนเจาวาช่ังไมไดเลา  ก็ใหวามา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจากอน  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อาตมานี้เหน็วา  ซ่ึง 
เขาจะช่ังส่ิงของท้ังปวง  ก็ช่ังท่ีควรจะช่ังได  และจะช่ังเกลือนี้ไซรใหหมดท้ังเลมเกวยีนนี้  ก็เห็นจะ 
ชาหาบุคคลช่ังไมได  ใชกิจใชการ  เปรียบปานดุจชิวหามิอาจจะนํามาเข็นมาซ่ึงเกลือท้ังเลม 
เกวยีนนัน้ได  ฉันใดกด็ี  ซ่ึงมีพระราชโองการใหอาตมาประมวลซ่ึงธรรมท้ังหลาย  คือผัสโส 
เวทนาเปนอาทิประมวลเขาเปนภาวะส่ิงเดยีวกัน  แลวจะใหกลับคัดออกมาวา  ธรรมส่ิงนี้เปน 
ผัสโสเปนเวทนาเปนอาทินัน้  ก็เหมือนกนักับเกลืออันบรรทุกอยูในเกวยีน  และเปรียบใหเอา 
ชิวหานําไปเข็นซ่ึงเกวยีนนัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงสดับก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
วิสัชนานี้สมควรแลว 
                               เอกโตภาวคตปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี้ 
        แลซ่ึงวิสัชนามาดวยปญหา  นับแตปญหาเดิม  ซ่ึงพระนาคเสนกับพระเจากรุงมิลินท 
ถามแกไขกนัมา  ตราบเทาถึงเอกโตภาคตปญหานี้  เรียกวามหาปญหา  จบเทานี้  
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                                 ปญจายตนกัมมนิพพตัตปญหา ท่ี ๑  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามซ่ึงอรรถปญหาอื่น 
ตอไปอีกเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ยานมิานิ  ปฺจายตนานิ 
อันวาอายตนะ ๕ ประการท้ังหลายเหลาใดนี้  บังเกิดดวยกรรมท้ังหลายตาง ๆ หรือวาเกิดดวย 
กรรมส่ิงเดียว  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา เกดิดวยกรรมท้ังหลายท้ัง ๕ ประการ  จะไดเกิด 
แตกรรมส่ิงเดยีวหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสใหพระนาคเสนกระทําอุปมา 
        สวนพระนาคเสนจึงอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจหนึ่ง 
พืช ๕ ประการ  บุคคลหวานลงในท่ีอันไถแลวเปนอันดีคลจะงอกข้ึนท้ัง ๕ ประการ  เกิดเปน 
ตนลําทรงดอกออกผลท้ัง ๕ ประการ  ฉันใดก็ดี  บุคคลกระทํากรรมเน่ืองกันท้ัง ๕ ประการ  ก ็
บังเกิดไปในชาติหนาดวยกรรมท้ังหลายนัน้  จะไดเกดิดวยกรรมส่ิงเดียวหามิได  ขอถวายพระพร 
        ในท่ีนี้มีคําพระฎีกาจารยสอดเขามาวา  ประการหน่ึงจะสงสัยวาไฉนบุคคลกระทํากรรมท้ัง 
๕ ประการ  ผลกรรมท้ัง ๕ ประการจะใหผลไปเกิดท้ัง ๕ ประการพรอมกันทีเดยีวหรือหามิได 
มีคําอธิบายวา ใหผลเปนลําดบัไปในชาติเบ้ืองหนา ผลกรรมส่ิงนี้ส้ินแลวผลกรรมส่ิงนั้นใหผลไป 
ยังมิไดสําเร็จแกพระนิพพานตราบใด  ก็คงจะใหผลจงได  ถากระทําบาปไวกจ็ะใหไปบังเกิดในทุคติ 
ถากระทําบุญก็จะไดไปเกิดในสุคติ  พระนาคเสนเจาจะไดบังเกดิไววา  บุคคลกระทํากรรมเน่ืองกันท้ัง 
๕ ประการ  จะสงผลใหเกิดชาติเดียวพรอมกันท้ังส้ินนัน้หามิได  แตวาคงจะใหปฏิสนธิเสวยสุข 
ทุกขใหจงได  อนึ่งจะสงสัยวากรรมท่ีบุคคลกระทําเนื่องกันท้ัง ๕ ประการน้ี  คือกรรมส่ิงไร  อธิบาย 
วา  กรรมเน่ืองกัน ๕ ประการน้ี  เหมือนบุคคล ๒ จําพวก จําพวกหน่ึงรักษาศีล ๕ จําพวก 
หนึ่งกระทําปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมาสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  สุราเมรัย  ท้ัง ๕ ประการฉะนี ้
คงจะใหผล ถาบุคคลรักษาศีลก็จะใหไปเสวยสมบัติสุขในสุคติ  ถากระทําปญจพิธเวร ๕ ประการ 
คือปาณาติบาตเปนตน  กจ็ะไดไปสูทุคติจตุราบาย  ขอสัตบุรุษท้ังหลายพึงมนสิการเขาใจดวย 
ประการดังวิสัชนามานี ้
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย  ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  พระผูเปนเจากลาว 
วิสัชนามานี้สมควรแลว 
                           ปญจายตนกันมนิพพัตตปญหา  คํารบ ๓ จบเทานี้  
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                                          กัมมนานากรณปญหา ท่ี ๔  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ  มนุษยท้ังหลายเกิดมาในโลกนี้มิได 
เสมอกัน  อปปฺายุกา  บางคนมีอายุนอย  บางคนเกิดมา  ทีฑายุกา  มีอายุยืน  พหฺวาพาธา 
บางคนมีอาพาธเจ็บปวยมาก  อปฺปาพาธา  บางคนมีอาพาธเจ็บปวยนอย  อฺเ  ทุพฺพณฺณา 
บางคนมีผิวพรรษวรรณอันช่ัว  อฺเ วณฺณวนฺตา  คนอ่ืนบางพวกมีผิวพรรณวรรณอันงาม 
อปฺเปสกฺขา  บางพวกมีอานุภาพนอย  มเหสกฺขา บางพวกมีศักดานภุาพมาก  อปปฺโภคา 
บางพวกมีสมบัตินอย  พหุโภคา บางพวกมีสมบัติมาก  อฺเ  นีจา  คนอ่ืนบางพวกมีสกุลอันตํ่า 
อฺเ  อุจฺจกุลิโน  คนอ่ืนบางพวกมีสกุลกันสูง  อฺเ  ทุปฺปฺา  คนอ่ืนบางพวกมี 
ปญญานอย  ปฺวนฺตา  บางพวกมีปญญาวิเศษ  เกน  การเณน ดวยเหตุเปนไฉน 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขตอบไปวา  มหาราช  ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ  รุกฺขา อันวาตนไมท้ังหลายอันเกิดมา  อสมกา  ไมเสมอกนั  อ ฺเ  ติตตฺิกา  ตนอ่ืน 
บางตนขมข่ืน  อฺเ  กฏกา ตนอ่ืนบางตนเผ็ดรายกาย  อฺเ กสายเว  ตนอ่ืนบาง  ตนเฝอน 
ฝาด  รุกขชาติบางตนหวาน  กิสฺส  เหตุ เหตุการณเปนไฉน  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูเปนเจา รุกชาติเหลานี้เปนดวยพืชตาง ๆ กนั 
        พระนาคเสนมีเถระวาจาวาอันใดก็ดี  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปน 
มหิศราธิบดี  คนท้ังหลายน้ีเกิดมาไมเหมือนกัน  เพราะกุศลากุศลกรรมกระทําไวตาง ๆ กัน 
สมดวยพระพทุธฎีกาสมเด็จพระภควันตบพิตรพุทธสัพพัญูเจาตรัสไวฉะนี้ :- 
        กมฺมสฺสกา  สตฺตา  กมฺมทายาทา  กมฺมโยนี  กมฺมพนธฺู  กมฺมปฏิสฺสรณา  กมฺม  สตฺเต 
วิภชชฺติ  ยทิท  หีนปฺปณีตตายาต ิ
        กระแสพระพุทธฎีกาตรัสโปรดไววา  สตฺตา  อันวาสัตวโลกท้ังหลายอันจะเกดิมาในโลกนี ้
มีลักษณะตาง ๆ  กันโดยประเภท กมฺมสฺสกา  เหตุวาเพราะผลกรรมท่ีตนไดกระทําไว  กมฺม- 
ทายาทา บางพวกก็มีกรรมเปนเช้ือสาย  กมฺมโยนี  บางพวกก็มีกรรมเปนกําเนิด บางพวกก็มี 
กรรมเปนเผาพงศวงศา  บางพวกก็มีกรรมเปนท่ีพึ่ง  ตกวากุศลกรรมและอกุศลกรรมสอง 
จําพวกนี้แบงสัตวใหเปนสองจําพวกออกไป  ใหเปนหนีะจําพวก ๑  ใหเปนประณตีะจําพวก ๑ 
คือแตงดีแตงช่ัว  ท่ีฝายกุศลกแ็ตงใหดี  ท่ีฝายอกุศลก็แตงใหช่ัวชา  นีแ่หละพุทธฎีกาโปรดไวฉะนี ้
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        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  ทรงฟงก็มีน้ําพระทัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ 
สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนานีส้มควรแลว  
                               กัมมานานากรณปญหา  คํารบ ๔ จบเทานี้ 
 
                                      ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา ท่ี ๕ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามพระนาคเสน 
องคอรหันตวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ตุมฺเห  ภณถ  พระผูเปนเจา 
กลาวไวแกโยมวา  พระภิกษบุรรพชาเพ่ือจะดับเสียซ่ึงทุกขนี้มิใหทุกขอ่ืนปรากฏบังเกดิข้ึน  นี ่
แหละโยมยังสงสัย  เหมือนภกิษุนั้นดับเสียซ่ึงทุกขนี้  มิใหทุกขอันอ่ืนบังเกิดได ดวยคิดวา 
อาตมาจะดับทุกขนี้จะเพยีรเสียแตเดิมที ดบัทุกขเสียใหได  สมฺปตฺเต  กาเล  ในเม่ือกาลท่ีจะตอง 
เพียงอีกมีมา  ก็จะมิไดพยายามกระทําความเพียรตอไป  กระน้ีหรือกระไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ไดแกฝาย 
บรรพชิตคิดวาเม่ือกาลจะตองเพียรก็อุตสาหเพียรไป ถาเหตุมีข้ึนจะมิไดเพียรตอไป จงึ 
พยายามเสียแตแรก  หวังจะมิใหพยายามตอไป 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสใหพระนาคเสนอุปมาวา  อุปม  ภนฺเต  กโรหิ  โยมยัง 
สงสัยอยู  พระผูเปนเจากระทําอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
เหมือนบพิตรพระราชสมภารฉะน้ี  และทรงพระดําริจะใครเสวยอุทกงัใหสบาย  จึงส่ังคนท้ัง 
หลายใหขุดสระโบกขรณี  ปลูกปทุมชาติลงไวจะไดเสวยน้ําใหทันอยาก  หรือตออยากแลวจงึจะ 
ใหขุดสระใหญลงใหทันเสวย  จะทันเสวยหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได  โยมใหขุดเสียกอนแตแรกเรงใหกระทําไว 
ทีจะตองประสงคอุทกังเม่ือใด  จะทันเสวยหรือประการใด 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถวายพระพรตอไปวา  ฉันใดก็ดี  ภกิษุท่ีเปนบรรพชิตก็คิดวา 
เม่ือกาลท่ีจะไดทุกขเรียกวาทุกขอ่ืนจะมาถึง  จึงกระทําความเพยีรดับทุกขนี้เสียแตเดิม  มิได 
กระทําความเพียรเพื่อจะดับทุกขอันอ่ืนขางหนาตอไป  
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        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย  ไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา  นิมนตพระผู 
เปนเจากระทําอุปมาใหภยิโยภาวะยิ่งไปกวานี้เถิด   
        พระนาคเสนผูประเสริฐจึงถวายพระพรอุปมาวา กึ  มฺสิ  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิธพระราชสมภารเจา  ยังทรงสําคัญวากระไรเลา  เหมือนบพิตรพระราชสมภารเจาฉะนี้  แล 
จะใครเสวยเขาสาลี  จึงส่ังใหกระทํานาหวังจะใหทันเสวย  จึงใหทําไรไถนาหวานขาวสาลีและ 
ขาวแดงตาง ๆ ลงไว  หวังจะใหทันเสวย  จะทันเสวยทันอยากหรือไม 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสตอบวา  น หิ ภนฺเต  จะทันเสวยทันอยากท่ีไหน  นะ 
พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา ขอความนีฉั้นใดเลา ภกิษุซ่ึงบวชเขาในพระศาสนา  ก็คิดวา 
เม่ือทุกขจะมีมาในกาลเบ้ืองหนา  จึงจะคอยดับรับรองปองกันจะทันท่ีไหม  จึงเพียรดับทุกขไวแต 
แรกเร่ิมเดิมที  หวังจะไดเพยีรพากใหลําบากตอไป  มิไดกระทําความเพียรตอทุกขอันมีมาถึง 
ในเบ้ืองหนา 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาใหยิ่งกวานี ้
        พระนาคเสนองคอรหาธิบดี  จึงถวายพระพรอีกเลาวา  กึ  มฺสิ  มหาราช  พระราช- 
สมภารเจา  จะทรงพระวิตกสําคัญกระไรเลา  เหมือนพระราชสมภารเจากระทําการปองกัน 
ขาศึกสงคราม  จะกระทําเสียแตยังไมมีขาศึกมาหรือ  หรือตอมีขาศึกมากระทําสงครามจึงคิด 
อานใหกระทํากําแพงคายคูประตูหอรบเชิงเทินตาง ๆ ทําฉางขาวฉางปลา  ฝกชางฝกมา  หรือ 
เปนประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได  โยมกจ็ัดแจงไวแตเดิม 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ถึงบรรพชิตก็เพยีรกระทํากิจเสียแตเดิมเหมือนกัน  อนึ่ง 
เลา  สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวฉะนี ้
                ปฏกิจฺเจว  ต  กยิรา                        ย  ชฺา  หิตมตฺตโม 
                น จ สากฏิจิตฺเตน                           มนฺตา  ธีโร  ปรกฺกโม ฯ 
                ยถาป  สากฏิโก  นาม                     ปนฺถ  สม  หิตฺวา  มหาปถ 
                วิสม  มคฺคมารุยหฺ                           อกฺขจฺฉินโฺนว  ฌายติ ฯ 
                เอว  ธมฺมา  อปกฺกมฺม                      อธมฺม  อนุตฺติยา 
                มนฺโท   มจฺจุมุขปฺปตฺโต                   อกฺขจฺฉินฺโนว  ฌายตตีิ ฯ  
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        พระพุทธฎีกาโปรดวา  ธรรมดาบรรพชิตรูวากิจส่ิงไรจะใหทุกข  กพ็ึงพากเพยีรให 
สําเร็จกิจเสียแตเดิม  อยาดเูยีย่งชาวเกวยีนท่ีท้ิงทางเกาเสีย  เข็นไปทางใหมไมเสมอ  เกวยีนกห็ัก  
เพลาก็หัก  ตัวก็ซบเซาอยู  ดจุพระโยคาวจรภิกษุไมรูวาจะตายเม่ือไร จงึใหเรงเพยีรไวแตเดิม 
        พระเจากรุงมิลินทไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  สมควรแลว พระผูเปนเจาอุปมาในกาลบัดนี ้
                                    ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา  คํารบ ๕ จบเทานี ้
 
                                    ปกติอัคคิโต  นิรยัคคนีัง  อุณหาการปญหา  ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาวาไวกับโยมวา  ไฟเปนปรกตินี้รอนเปนประมาณ  ไฟในนรกน้ี 
รอนกลาหาญกวาไฟในมนษุย  อนึ่งเลา  มาตาวาบุคคลจะเอากอนศิลาอันนอยใหญใสลงไปใน 
เพลิงอันเปนปกตินี้วนัยังคํ่า  น วิลิย  คจฺฉติ  ก็มิไดยับยอยไป  บุคคลจะเอาศิลาใหญประมาณ 
เทากูฏาคารปราสาทใสเขาไปในไฟนรกนัน้ไมทันถึงวนั  แตขณะเดยีวก็ยอมไป  น  สทฺทหามิ 
โยมจะไดเช่ือคําคํานี้หามิได ดวยสัตวในนรกเพลิงไหมอยูถึงพันปก็มิไดยับยอมไป เหตุดังนี ้
โยมจะเช่ือก็หามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  กึ  มฺสิ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  พระราชสมภารสําคัญอยางไร  บพิตรพระราชสมภารดําริเขาพระทัยบางหรือไมวา 
สัตวท้ังหลายคือไกและนกยูงมังกรปลาฉนากปลาฉลามและเตา  สัตวเหลานี้กินกรวดและกอน 
ศิลาละเอียดและหยาบ  บพติรไดยินเขาเลาบางหรือไม 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  เออ  โยมไดยนิเขาวาอยู  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามอีกเลาวา  บพิตรพระราชสมภารเขาพระทัยหรือไมวา 
กรวดหินท่ีสัตวเหลานัน้กินตกเขาไปถายในลําไสนั้นจะยอยยับเปนคูถไปหรือไมเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสรับคําไปวา  เออ  พระผูเปนเจา  กอนกรวดกอนหินท่ี 
สัตวกินเขาไปถึงภายในไสแลวก็ยอยยบัไป 
        พระนาคเสนถามวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สัตวท่ีปฏิสนธิในครรภแหงสัตว 
ท้ังหลายเหลานี้จะยอมยับไปดวยหรือประการใด  
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        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ใชกระน้ัน  นะพระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนซักวา เหตุอยางไรเลา พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสมีโองการแกวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจา 
กมฺมาธิคหิเตน  กายแหงสัตวปฏิสนธิอยูในครรภมิไดยอยยับไป  อาศัยดวยกรรมรักษาไว 
โยมเขาใจกระนี้ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี  สัตวนรกนีก้รรมรักษาไวเหมือนกนั  ถึงไหมอยู 
ในนรกมากกวาพันป  ตายแลวเกดิเลาในนรกนั้นก็มิไดยอยยับสูญหายไว  เหตุกรรมรักษาไว 
สมดวยพระพทุธฎีกาโปรดพระสัทธรรมเทศนาไวฉะนีว้า โส  น  จ ตาว  กาล  กเรยฺย  ยาว  น ต 
ปาปกมฺม  พฺยนฺตี  โหตตีิ  เนือ้ความวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุสงฆท้ังปวงผูกลัวภยัในสงสาร 
สัตวท้ังหลายในนรกน้ัน น ต  ปาปกมฺม พฺยนฺตี  โหติ ยังไมส้ินบาปกรรมตราบใด  ก็ไหมอยูใน 
นรกไปตราบนั้น  จะไดทํากาลกิริยาตามสูญหายไปหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจากระทํา 
อุปมาใหยิ่งกวานี้ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานประดุจสัตวท้ังหลาย สิหินิโย  คือนางราชสีห  พฺยคฺฆินิโย  คือนางเสือโครง 
ทีปนิโย  คือนางเสือเหลืองยอมกัดกระดูกสัตวและเนื้อสัตวกินกระนั้นหรือ  พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  เออกระนั้นแหละ  พระผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนจึงอีกเลาวา  ดูรานะพระราชสมภารเจา  เม่ือกินกระดกูเขาไปภายในลําไส 
กระดูกก็ยอมยบักลับเปนคูถไปกระนัน้กระไรหรือ นะพระราชสมภาร         
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการรับวา  อาม ภนฺเต  กระนั้นซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามไปเลาวา  บพิตรพระราชสมภารเจา  สัตวท่ีปฏิสนธิในครรภแหง 
สัตวท้ังหลายเหลานั้น  จะยอยยับไปดวยหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา หามิได 
        พระนาคเสนซักวา เหตุอะไร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสแกไขวา  สัตวท่ีปฏิสนธิอยูในครรภมิไดยอยยบันั้น  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 116 
ไซรดวยกรรมรักษา  คร้ันพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวสัิชนาฉะนี้แลว  ก็นิมนตพระนาคเสนให 
อุปมาตอไป  
        พระนาคเสนก็ตามพระทัย  ถวายอุปมาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภารผูเปนมหิศรราช  กุณฺเฑรุณิโย  เปรียบประดุจสกณุชาตินางนกช่ือวานกหัวขวานพระหมี 
และเมนยอมกนิซ่ึงไมอันกระดางนัน้เปนตน 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงนิมนตพระนาคเสนใหกระทําอุปมาอีกวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงกระทําอุปมาใหภยิโยภาวะยิ่ง 
ข้ึนไปกวานี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน 
ดุจนางกษัตริยอันสุขุมาลี นางพราหมณีอันสุขุมาลี  ทานท้ังหลายเหลานี้ยอมบริโภคอาหาร 
อันหยาบกินมังสังอันหยาบกระนีห้รือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการรับวา  กระนั้นแหละซิ  พระผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามเลาวา  เม่ือทานเหลานี้บริโภคอาหารเหลานี้แลวตกเขาไปในไส 
อาหารนั้นกย็อยยับไปหรือไม 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ยอยยับไปซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา กุมารกุมารีท่ีเกิดในครรภนางเหลานีจ้ะยอยยับไปดวย 
หรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทตรัสตอบวา  หามิได 
        พระนาคเสนถามวา  เหตุอะไรเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  มิไดยอยยับไปดวยกรรมใหเปนไป 
        พระนาคเสนก็อุปมาอุปไมยวา  ฉันใดก็ดี  สัตวไหมอยูในนรกมากกวาพนัป  จะไดรูยับ 
ยอยไปหามิได ก็อาศัยกรรมรักษาเหมือนกนั  ขอถวายพระพร 
          สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวิสัช- 
นามานี้สมควรนักหนา  ในกาลบัดนี ้
                    ปกติอัคคิโต  นิรยัคคีนัง  อุณหาการปญหา  คํารบ  ๖ จบเทานี้  
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                                           ปฐวีสันธารกปญหา  ท่ี ๗  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบไปดวยปรีชา  ตุมฺเห  ภณเถ  พระผูเปนเจาวิสัชนาไว 
กับโยมวา  ลมรองนํ้า  น้ํารองแผนดิน  นี่แหละคําอันนี้โยมจะเช่ือหามิได  ภายใตลมเปน 
อากาศเปลาดวยเลา  เออ  น้ําจะต้ังอยูกับอะไร 
        พระนาคเสนเม่ือจะวิสัชนาแกไข  จึงเอาธมกรกตักอุทกังแลวก็เอามือปดปากธมกรกไว 
มิใหอุทกังไหลลงได  ถือไวพระเจามิลินทปนกษัตริยทัศนาการทอดพระเนตร จึงถวายพระพร  
วา  มหาบพิตรจงทรงสังเกตดูธมกรกน้ีเถิด  ลมทรงไวซ่ึงอุทกังฉันใด  ลมท่ีรองอุทกังอันรอง 
แผนดินก็เหมือนกัน ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  ทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  สมควรแลว  พระผูเปนเจา 
                                    ปฐวีสันธารกปญหา  คํารบ  ๗ จบเทานี้ 
 
                                               นิโรธนิพพานปญหา ท่ี ๘ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินราธิบดีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคผูเจริญ  นิโรโธ อันวานิโรธนี้หรือ  ช่ือวานิพพาน 
        พระนาคเสนรับพระราชโองการวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  นโิรโธ  อันวานโิรธ 
สมเด็จพระชิเนนทรโปรดไววานิพพาน 
        สมเด็จพระเจามิลินทราชมีพจนารถโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสน 
ผูเปนเจา  ยังไรกระน้ันเจาขา  โยมใหกังขาสงสัย  นิมนตวิสันชาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรายะบพิตรพระราชสมภาร  สพฺเพ  พาล- 
ปุถุชชฺนา  อันวาพาลปุถุชนทั้งหลายอันเวยีนตายเวยีนเกดิอยูในกาลท้ัง ๓ คือ อดีต  อนาคต 
ปจจุบันกาลนี้  ยอมมายินดีในอายตนะภายนอกภายใน  คือยินดใีนรูป เสียง กล่ิน  รส  โผฏฐัพ- 
พารมณ  นยิมยกเบญจกามคุณวาประเสริฐ  ก็พากันเกิดตายวายเวียนอยูตามกระแสดโลกีย  อัน 
เปนอายตนะภายนอกภายใน  มิไดพนไปจากชาติทุกข  ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข  มีความ  
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โศกและปริเทวทุกข และโทมนัสขัดเคืองใจ  น ปริมุจฺจนตฺิ  มิไดพนจากกองทุกขเลย  
ขอถวายพระพร  ฝายพระอริยสาวกผูมีศีลสังวร  มิไดยนิดีในอายตนะภายนอกภายใน  คือรูป 
เสียงกล่ินรสโผฏฐัพพารมณ  มิไดสรรเสริญเชยชมวาดี  มิไดมีความรักใคร  กระทําใจเบ่ือหนาย 
มิไดปรารถนา  ก็ดับซ่ึงตัวตัณหา  ดับอุปทาน ดับภพ  ดับชาติ ดับชราทุกขมรณทุกขโสกทุกข 
ดับโทมนัสสุปายาสทุกขส้ิน  ดับซ่ึงกิเลสทุกขขันธขาดจากสันดานเปนสมุจเฉทประหาน  ดุจ 
ตนตาลมียอดอันขาดมิไดกลับเกิดได  ดังนี้แหละเรียกวาองคพระนิโรธ  พระพุทธฎีกาโปรดไววา 
นิพพาน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระทัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ พระผูเปนเจา 
วิสัชนามานี้สมควรแลว 
                                  นิโรธนิพพานปญหา  คํารบ ๘ จบเทานี้ 
 
                                            นิพพานลภนปญหา  ท่ี ๙/H1 
ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญดวยปรีชา  ตกวาคนท้ังหลายน้ีไดนิพพานดวยกันส้ิน 
หรือประการใด 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ไมไดดวยกันท้ังส้ิน 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสถามวา  เหตุไฉนจงึไมได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประ 
เสริฐ  คนท้ังหลายเกิดมา  จะไดพระนิพพานส้ินดวยกนัหามิได  สมฺมาปฏิปนฺโน  อภิฺเยฺย 
ตอเม่ือไรปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติไปใหรูธรรมอันวิเศษ  ไดธรรมอันวิเศษ  ดําริจติจะจําเริญซ่ึง 
วิเศษนั้น  ปหาตพฺเพ  ธมฺเม  ปชหนฺโต  จะเสียซ่ึงธรรมอันลามา  ภาเวนฺโต  ยกจิตจําเริญซ่ึง 
ภาเวตัพพธรรม  คือจําศีลภาวนาไป  สจฺฉิกโรนฺโต  กระทําใหแจงซ่ึงธรรมอันควรจะกระทําให 
แจงนั้น  คืออรหัตผลญาณ  กจ็ะไดพระนิพพานดวยประการฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีกท็รงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ ผูเปนเจากลาว 
นี้สมควรแลว 
                               นิพพานลภนปญหา  คํารบ ๙ จบเทานี้ 
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                                นิพพานสุภาวชานนปญหา ท่ี ๑๐  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญดวยปรีชาญาณ  คนท้ังหลายท่ียังไมไดพระนิพพาน  รูหรือวาพระ 
นิพพานเปนสุข 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คนท่ีมีตัณหา 
อุปาทานน้ีถึงยงัไมไดพระนพิพานกเ็อาเถิด  ท่ีมีปรีชาพระเสริฐก็รูวาพระนิพพานนีเ้ปนเอกันต- 
บรมสุขมาทุกขมิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตรัสตรัสซักไซวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
ญาณ คนท้ังหลายท่ียังไมไดพระนิพพานนีจ้ะรูวาพระนพิพานเปนสุขอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
คนท้ังหลายท่ีเกิดมาทีเทาและมือเปนปรกติ   ไมตองตัดตีนสินมือ  รูหรือไมวาคนท่ีตองตัดตีนสิน 
มือนี้เปนทุกข  ขอถวายพระ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา คนท้ังหลายท่ียังไมตองตัด 
หัตถบาทา  ก็รูวาคนท่ีตองตัดหัตถบาทานี้เปนทุกขเจ็บปวดซิ  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงซักถามวา  เหตุไฉนเลาจึงรู  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการแกวา  คนท้ังหลายท่ีมีหัตถบาทา 
เปนปรกติอยูนั้น  เหน็คนเปนโทษท่ีสมเด็จพระบรมกษตัริยทรงพระโกรธลงพระราชอาญา  ให 
ตัดหัตถบาทาเสียนั้น  ปริเทวนฺตาน รองไหรํ่าไรครางครวญไป  คนท้ังหลายไดยนิไดเห็น  เขาจึง 
รูวาตัดหัตถบาทานี้เปนทุกขอยางนี้  นีแ่หละพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดเลา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจาผูเปน 
มหิศราธิบดี  คนท้ังหลายท่ีเปนโลกยียังไมไดพระนิพพาน  คร้ันทัศนาการเห็นท่ีทานไดพระ 
นิพพานไดฟงวาพระนิพพานท่ีทานไดนั้นเปนสุข  ดูทานก็หาทุกขมิได ก็เขาใจวาเปนสุขแสนสบาย 
มีครุวนาดุจคนท้ังหลายอันเห็นคนท่ีตองตัดหัตถบาทา  ปริเทวนาการรองไห  รองครางไป  ไดยนิ 
กับหู  จึงรูวาคนท่ีตองตัดหัตถบาทานี้เปนทุกขเหลือท่ีจะเวทนา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  พระผูเปน 
เจานี้ชางอุปมาสมควรนักหนาในกาลบัดนี ้
                           นิพพานสุภาวชานนปญหา  คํารบ ๑๐ จบเทานี ้
                                                 จบอจุตถวรรค  
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                                               ปญจมวรรค         
                                  พุทธอัตถินัตถิภาวปญหา ท่ี ๑  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาในปญจมวรรคนี้วา  
ภนฺเต นาคเวน  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญดวยปญญาปรีชา  พุทฺโธ  อันวาองคสมเด็จพระ 
พุทธเจานี้  พระผูเปนเจาไดเห็นหรือประการใด 
        พระนาคเสนถวายพระพรแกไขวา  สมเด็จพระพุทธองคนิพพานลวงไปนานแลว  อาตมา 
เกิดไมทัน  จะไดเปนเจาไดเห็นหรือประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีสุนทรพจนารถราชโองการตรัสถามวา  พระผูเปน 
เจาสิไมเหน็พระพุทธองค  วาพระมหากรุณานิพพานไปชานาน  ก็พระอาจารยของพระผูเปนเจา 
ไดเหน็หรือไม  เปนประการใดเลา 
        พระนาคเสนตอบวา  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา พระอาจารยของอาต- 
มานี้เลา  ก็มิไดทัศนาการเหน็พระองค ขอถวายพระพร         
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีสุนทรพจนารถราชโองการตรัสวา  ถากระนั้น 
สมเด็จพระพทุธเจาก็ไมมีแหละซิ  พระผูเปนเจา  ถาวาสมเด็จพระพุทธเจามีจริง  พระผูเปนเจาก ็
จะเห็นถึงพระผูเปนเจาไมเหน็  อาจารยของพระผูเปนเจาก็จะเห็น  ถากระนั้นกว็าเปลา ๆ จะวา 
สมเด็จพระพทุธเจามีอยางไร 
        พระนาคเสนไดฟงพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสฉะนี้  จึงมีเถรวาจาถามบางวา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรไดทัศนาการทอดพระเนตรเห็นโอหานท ี คือสะดือ 
ทะเล  ท่ีกลางทะเลบางหรือวาหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมไมเคยเหน็นะ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงซักถามอีกเลาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  สะดือ 
ทะเลนั้นเลาพระราชสมภารเจาสิไมเคยทอดพระเนตรเห็น  ก็สมเด็จพระปตุเรศของมหาบพิตรเลา 
ไดเหน็หรือไมเปนประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  สมเด็จพระปตเุรศของโยมกไ็มไดทอดพระเนตร 
นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอีกเลาวา มหาราชา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  ถา 
กระน้ันสะดือทะเลก็ไมมีนัน่แหละสิ  บพิตร  
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        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  จึงตรัสวาสะดือทะเลนั้นถึงโยมมิไดทอดพระเนตร ถึง  
พระปตุเรศโยมไมรูไมเห็นกด็ี  สะดือทะเลนี้มีอยูเปนม่ันคงนะ  พระผูเปนเจาจงรูเถิด 
        พระนาคเสนผูประเสริฐจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปน 
ใหญ ความขอนี้มีฉันใด  องคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  อาตมาและพระอาจารยของอาตมา 
ไมเห็นก็ดี  ภควา  องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคยราศี  มีจริง ๆ ดุจสะดือทะเลนั้น  ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  กท็รงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
วิสัชนานี้ควรนักหนา  ในกาลบัดนี้ 
                        พุทธอัตถินัตถิภาวปญหา  เปนประถมจบเทานี ้
 
                                   พุทธานุตตรภาวปญหา ท่ี ๒ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามพระนาคเสนวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูจําเริญดวยปรีชาอันเลิศ  พุทฺโธ  สมเด็จพระพุทธ- 
เจานี้ประเสริฐยิ่งหาส่ิงเสมอมิได  จริงหรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันองค 
สมเด็จพระพทุธเจาประเสริฐจริงหาส่ิงเสมอมิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสซักวา  ทําไมพระผูเปนเจาจึงรู  เม่ือพระผูเปนเจาไม 
เห็นนีจ้ะรูอยางไร 
         พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาไตถามวา  มหาราช  ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ปานกรดุจหนึง่วามหาสมุทรอันใหญ  คือใครไดเห็นเลา  เขาจึงพากันรูวาสมุทรอันใหญ  อันวา 
มหาสมุทรนี้สุดวิสัยลึกลํ้าคัมภีรภาพ  จะหยัง่จะขามไดเปนอันยาก  ลึกเหลือท่ีระลึก ใหญก็สุด 
ใหญ  เปนท่ีไหลไปแหงแมน้ําท้ังหา คือ คงคา  ยมุนา  อจิรวจี  สรภู  มหี  นทีท้ังหาถึงจะไหลหล่ัง 
ถ่ังทนมาสักเทาใด  จะไดรูเต็มขอบฝงหามิได  ตกวาคนท้ังหลายรูหรือไมวา  สมุทรนี้เปนมหา 
สมุทรอันใหญเลา  มหาบพิตร 
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        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  อาม  ชาเนยยฺ  เจาคะพระผูเปนเจา คนท้ังหลาบ 
เขารูอยูวา  มหาสุมทรกวางใหญ  
        พระนาคเสนจึงถามวา  เหตุอยางไร  เม่ือคนท้ังหลายไมไดเห็นแกตา  ทําไมเขาจึงรูวา 
มหาสมุทรใหญ 
        พระเจากรุงมิลินทรปนกษัตริยตรัสวา  เหตุวาผูใหญผูเฒาเลากับสืบ ๆ มา จึงรูวา 
มหาสมุทรนี้โตใหญ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ความขอนี้ฉันใดก็ดี  อาตมานี้ถึงไมเห็นองคพระชินสีหกับ 
ตา  ก็ไดทัศนาการเห็นพระสาวกอรหนัตอันเปนศิษยตอ ๆ มาชานาน  ชานามิ  ภควา  อนุตฺตโร 
รูปก็รูวา  สมเด็จพระภควนัตบพิตรผูทําลายกํากงแหงสังสารจักรเลิศนัก  หาผูเสมอเหมือนมิได 
ในกาลบัดนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระทัยโสมนสัตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจากลาว 
วิสัชนาอุปมานี้สมควรอยูแลว 
                            พุทธานุตตรภาวปญหา  คํารบ ๒  จบเทานี้ 
 
                                  พุทโธอนุตตรภาวชานนปญหา ท่ี ๓ 
        ราชา อาห  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดมีีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณบริสุทธ์ิ  องคสมเด็จพระพุทธเจาเปนองคพระอนุต- 
ตโรอันยิ่งนี้  พระผูเปนเจาอาจจะรูในใจของพระผูเปนเจาจริง ๆ เจียวหรือประการใด 
        พระนาคเสนแกไขวา  ขอถวายพระพร  อาตมาน้ีอาจจะรูแทวาสมเด็จพระพุทธเจานี้แล 
เปนองคอนุตตรโรยิ่งจริงทีเดียว  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการซักวา  พระผูเปนเจารูดวยปญหา 
เห็นเหตุอยางไร 
        พระนาคเสนจึงถามเปรียบไปวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนใหญในสมบัต ิ
อันยิ่ง  แตกอนยังมีมหาเถระองคหนึ่งมีนามช่ือวาพระตสิสเถระรูเลขชัดเจน  บอกเลข  เปน  
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อาจารยใหญ  ก็ทานกระทํากาลกิริยาตายไปชานานแลวทําไมช่ือยังปรากฏลือชาอยูจนกาลบัดนี้  
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการแกไขวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสน  เปนดวยเลขทานบอกไวนั้นยังปรากฏอยู  จึงรูวาพระอาจารยติสสเถระเลขทานด ี
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  พระติสสเถระเปนอาจารยเลข  ช่ือปรากฏอยู  ดวยบอกเลขไวฉันใดก็ดี บุคคลท่ีได 
เห็นไดรูธรรมของสมเด็จพระสัพพัญูผูทรงพระทศพลญาณประดิษฐานไว  ก็เขาใจถนัดรูชัด 
ส้ินสุดวา  อนตฺุตโร  สมเด็จพระพุทธองคทรงพระกรุณาคุณอดุลยิ่งหาสิ่งเสมอมิได  ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
วิสัชนาอุปมานี้สมควรนักหนาในกาลบัดนี้ 
                        พุทโธอนุตตรภาวชานนปญหา  คํารบ  ๓ จบเทานี ้
 
                                             ธัมมทิฏฐปญหา  ท่ี ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสน  ธรรมของพระชิเนนทรสัมมาสัมพุทธสัมพัญูนั้น  พระผูเปนเจาเห็น 
ประจักษแจงหรือประการใด 
        พระนาคเสนก็วิสัชนาวา  มหาราช   ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมท่ี 
สมเด็จพระทศพลญาณเจาตรัสบัญญัติประทานไว  ผูใดไดเปนสาวกแลวก็ควรจะปรนนิบัติไป 
ตราบเทานี้ชีวติแล  จะไดบอกวา  ธรรมท่ีสมเด็จพระชินสีหประทานไวนั้น  พระผูเปนเจาได 
สําเร็จแลวหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทราชา  รูในพระอัชฌาสัย ก็รับคําพระนาคเสนวา  กลฺโลสิ  คําของพระผู 
เปนเจาวานี้สมควรแลว 
                                        ธัมมทิฏฐปญหา  คํารบ ๔ จบเทานี้ 
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                               นจสังกมติปฏิสันธหนปญหา  ท่ี ๕ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการถามวา  ภนฺเตน  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ  สัตวยังบังเกิดยังปฏิสนธิอยูนั้นยางไปและจะปฏิสนธิไดหรือ 
ประการใด  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สัตวท่ียังบังเกิด 
และปฏิสนธิอยูนั้น  มิไดยางไปและปฏิสนธิไดอยู 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสใหพระนาคเสนอุปมาตอไป 
        ฝายพระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช- 
สมภาร  เปรียบปานดุจประทีปอันเดียวตามอยู  จะไดมีไฟอื่นหามิได  บุคคลจะตองการไฟ 
จุดประทีปอ่ืนอีก  ก็ตอจากประทีปอันตามไวเดิมนั้น  ประทีปเดิมก็มิไดอยางไป  และประทีปดวง 
ใหมก็ตดิโพลงไดฉันใดก็ดี  บุคคลท่ียังจะปฏิสนธิอยูนั้นมิไดยางไปและปฏิสนธิไดฉันนั้น 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมอาราธนาขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหภิยโย 
ภาวะยิ่งกวานี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  ดุจศิษยไปเรียนเลขและวิชาในสํานักอาจารย  เลขและวิชากมิ็ไดยางพนจากอาจารย 
ฉันใดกด็ี  สภาวะสัตวก็มิไดยางไปและปฏิสนธิไดฉันนั้น 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
กลาวถอยคํานีส้มควรแลว 
                           นจสังกมตปิฏิสันธหนปญหา  คํารบ ๕ จบเทานี ้
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                                                เวทคูปญหา  ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา สภาวะอันใดอันจะกําหนดวา เวทคู  รูโดยปรกตินั้นหาไดอยูหรือ 
ประการใด  
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สภาวะอันจะกําหนดวา เวทคู นั้น ปรมตฺเถน  ถากลาวโดยปรมัตถแลวก็หามิได 
        สมเด็จพระบรมกษัตริยมิลินทราชก็ส้ินกังขา  ตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจากลาว 
สมควรแลว 
                                         เวทคูปญหา คํารบ ๖ จบเทานี ้
 
                           อิมัมหา กายา  อัญญัง  กายัง  สังกมนปญหา  ท่ี ๗ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามอรรถปญหาสืบตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  สภาวะสัตวท้ังปวงกาลเม่ือชีวิตจะออกจากกายนี ้
จะยางไปสูกายอ่ืนหรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
สัตวท้ังปวงนีเ้ม่ือกระทํากาลกิริยาตายแลว ดวงจิตนั้นจะไดไปบังเกดิในรูปกายอ่ืนหามิได 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระผูเปนเจา  ถาวาสัตวท้ังปวงเม่ือชีวิตออกจากกายน้ีแลวไมไปสูกายอ่ืน  ก็จะมิพนจากบาก 
จากกรรมหรือ พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐสัตว 
ท้ังปวงไมเกิดแลวเม่ือใด  กพ็นจากบาปกรรมในกลาเม่ือนั้น  ถาวาจะยังเวยีนวนปฏิสนธิอยู 
ตราบใด  กย็ังไมพนจากบาปกรรมตราบนั้น 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาราธนานิมนตพระผูเปนเจา 
อุปมาไปใหส้ินสงสัยกอน 
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร โกจิเทว  ปุริโส  
เปรียบปานดจุบุรุษผูหนึ่งลักเอาผลมะมวงท่ีเขาปลูกไว  เจาของจับได  เอาตัวผูนั้นสงมาให 
แกนครบาล  ตกวาโจรนัน้ตองดวยบทพระอัยการจะวามีโทษหรือไมมีเปนประการใดนะ  บพิตรพระ 
ราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึมีพระราชโองการตรัสวา  โจรนั้นคงจะมีโทษซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ผลมะมวงนี้ไซรเปนผลตอ ๆ กันมาแตมะมวงเดิม  กลาย 
เปนอ่ืนแลว  เห็นจะไมมีโทษดอกกระมัง 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา มีโทษ  ผลมะมวงเกิดแตพันธุพืชมะมวง 
ท่ีเขาปลูกไว  โจรลักไปจึงมีโทษนะ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา   สัตวกระทํากรรมไวฉันใดเลาในนามรูปชาตินี้  จะกระทําไว 
โสภณ  วา ดีเปนฝายกุศลก็ดี  ปาปก วา  จะไมดีเปนฝายอกศุลก็ดีเปนกรรมอันช่ัว  กจ็ะ 
ติดตามตัวผูนัน้ไป  ถึงวาจะเกิดในชาติอ่ืนเปนนามรูปอ่ืน จะพนจากกรรมหามิได  อุปไมยดัง 
โจรลักผลมะมวงมิไดพนโทษนั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
วิสัชนานี้สมควรยิ่งนกัหนาในกาลบัดนี ้
                    อิมัมหา  กายา  อัญญัง  กายัง  สังกมนปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี้ 
                                           กัมมผลอัตถิภาวปญหา ท่ี ๘ 
 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  มหาชนคนทั้งหลายกระทําการกุศลก็ดี  กระทําการอกศุลก็ดี 
ในอิธโลกนี้  ผลกรรมนั้นไปอยูท่ีไหน 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราชา  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
บุคคลกระทําการบุญการบาป  การบุญการบาปนั้นจะไดตั้งอยูท่ีไหนหามิได  กรรมนัน้ก็ตามไป 
อุปมาฉันใดเลา  ฉายาว  ดุจเงา  อนุปายนิี มีปรกติไปตามตัว  จะกระทําไวซ่ึงกรรมอันดีและช่ัว  
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กรรมนั้นก็ตามตัวผูนั้นไป  จะไดอยูท่ีไหนหามิได  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจาผูเจริญดวยญาณปรีชา  พระผูเปนเจาอาจสามารถจะช้ีตัวกรรมออกใหเห็นได 
หรือประการใด 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ช้ีไมได 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวาโยมยังสงสัย นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุรุกขาลดาวัลยท้ังหลายท่ียังมิไดผลิดอกออกผลนั้น  ผลไปอยูขางไหนเลา 
พระราชสมภารอาจจะช้ีบอกแกอาตมาบางจะไดหรือไมได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการแกวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจะมาใหโยมชี้ซ่ึงไมอันยังไมมีผล  วาผลไมนั้นจะไปอยูท่ีไหน  โยมนี ้
มิอาจจะชีใ้หพระผูเปนเจาดูได 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  อาตมาจะใหช้ีซ่ึงตนไมท่ียังไมผลิดอกออกผล  มีแตตนเปลา ๆ วาดอกลูกนั้นมีอยูท่ีไหน 
มหาบพิตรมิอาจจะช้ีใหอาตมาเห็นได  ฉันใดก็ดี  อาตมานี้ก็มิอาจจะช้ีซ่ึงกรรมของบุคคลท้ัง 
หลายนั้นได  วาผลกรรมไปต้ังอยูในท่ีนั้น ๆ เหมือนกับมหาบพิตรอันมิอาจจะช้ีซ่ึงผลไมท่ียังไม 
เกิดที่ตนไมอันยังไมมีผลได  เม่ือตนกระทําไวซ่ึงกรรมนัน้  ๆ  ก็ติดตามผูนั้นไป  แมมิไดปฏิสนธิ 
ตราบใด  ก็จะพนไปจากกรรมตราบน้ัน  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรทรงฟง  ก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวสัิชนา 
นี้สมควรแลว 
                               กัมมผลอัตถิภาวปญหา  คํารบ  ๘ จบเทานี้  
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                               อุปปชชชานนปญหา  ท่ี ๙  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรชีา  บุคคลท่ีวาจะไปเกิดนัน้ รูตัวอยูหรือวาตัวจะไป 
บังเกิด นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนผูประเสริฐจึงแกวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  บุคคลท่ีจะไปเกดินั้นรูตัวอยูวาตัวจะไปเกดิ  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาไปกอน 
        ฝายพระนาคเสนก็ถวายพระพรอุปมาวา  ยถา  มหาราช  กสโก  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจคฤหบดีชาวนา  วีชานี  ปวิย  ปตฏฺาเปตวฺา  หวานพืช 
ขาวเปลือกลงในนา  ไดฝนฟาชุกฉํ่าจําเริญไป  คฤหบดีนั้นจะเขาใจหรือไมวาธัญญะพชืของตนจะ 
มีผลมาก  นะบพิตรพระราชสมภาร                 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนเฺต เออพระผูเปนเจา 
คฤหบดีชาวนาน้ัน  ถานาไดฟาไดฝนแลวก็รูวาจะไดผลมากซิ  พระผูเปนเจา         
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ฉันใดเลา ความนี้ก็เหมือนกัน  เม่ือตัวบุคคลนั้นจะไปเกดิ 
ก็รูตัววาจะไปเกิดขางหนา  เหมือนคฤหบดีชาวนารูวาจะไดผล  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดทรงฟง  มีพระบวรราชหฤทัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ 
ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรแลว 
                              อุปชชชานนปญหา  คํารบ ๙ จบเทานี ้
 
                                        พุทธทัสสนปญหา ท่ี ๑๐ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาเสนผูเจริญดวยปรีชา  พุทฺโธ  อันวาพระพุทธเจานี้  มีอยูหรือ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มีอยู  
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        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวาพระผูเปนเจานี้อาจจะช้ีไดหรือไมวาพระพุทธเจาเสดจ็อยูท่ีนั้น 
เสด็จอยูท่ีนี้  
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระมงกุฏมาจารยเสด็จเขาพระนิพพานลวงไปหาเนื้อหาตัวมิไดนี้ จะใหอาตมาช้ีวาท่ีนี้ท่ีนั้น 
จนใจหารูท่ีจะชี้ไม  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  นินมตพระผูเปนเจาอุปมาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ต  กึ  มฺสิ  มหาราช  พระราชสมภารสําคัญอยางไรจึง 
ถามฉะน้ี  เปรียบดุจเปลวอัคคีรุงโรจนโชตนาการ  เปลวเพลิงดับ  ยังอยูแตถาน  บพิตรพระราช- 
สมภารยังจะช้ีเปลวอัคคีไดหรือวาอยูในท่ีนัน้  ๆ จะไดหรือไมไดเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตอบไปวา  เปลวไฟดบันี้จะจับเอาท่ีไหนมาชี ้
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ฉันใดก็ด ี ขอความท่ีตรัสถามนี้ก็เหมือนกัน  เม่ือสมเด็จ 
พระอนันตคุณอดุลยม่ิงมงกุฏโลกจารย  เสดจ็ลวงกับขันธเขาสูพระนิพพานไปสูญแลว 
เหมือนเปลวไฟท่ีดับ  อาตมาจนอกจนใจไมรูท่ีจะชี้ใหเหน็พระองคไดโดยแท  ตามกระแสพระ 
ราชโองการตรัส 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย  ทรงฟงแลวก็โสมนัสปรีดาตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปน 
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว  
                                 พุทธทัสสนปญหา  คํารบ  ๑๐ จบเทานี้ 
                                             จบปญจมวรรค  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 130 
                                                  ฉัฏฐวรรค  
                                         กายอัปปยปญหา ท่ี ๑ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโอการตรัสถามพระนาคเสนสืบไป 
ในฉัฏฐวรรคนี้วา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญดวยปรีชา  ธรรมดาวารางกายนี ้
เปนท่ีรักแหงบรรพชิตท้ังหลายหรือประการใด 
        พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา  ธรรมดาวารางกายจะไดเปนท่ีรักแหงบรรพชิตหามิได 
ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวา บรรพชิตไมรักรางกาย  กทํ็าไมจึงอาบชําระ 
กายอยูเลา 
        พระนาคเสนผูเปนเจาจงึแกไขเปรียบเทียบวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  เปรียบปานดุจโยธาอันเขาสูการณรงคสางคราม ตองขวากหนามศัสตราวุธปนยา 
ยังไมตาย  ก็หากันมารักษาบางหรือไม  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา เออ มีอยู 
        พระนาคเสนจึงถามวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คนท่ีพิการเจ็บปวดนั้นยอม 
ทาดวยน้ํามันยา  แลวเอาทานผาเนื้อดีพนเขาไว  แลวขําระชะโกรกไปซ่ึงบาดแผลดวยน้ํา  กระทํา 
ดังนี้หรือ  พระราชสมภาร 
        พรเจากรุงมิลินนทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออ  กระน้ัน 
แหละซิ  พระผูเปนเจา  คนเจ็บนั้นเขาก็รักษาแผลนั้น  จึงใสน้ํามันยาเอาทานผาเนื้อดนีั้นพันเขา 
แลวแกเอาผาออกไวลางชะใหดีดวยน้ํามัน  กระทํากระนี ้
        พระนาคเสนองคอรหาธิบดีมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คน 
พิการนั้นลางชะชําระทาน้ํามันยาที่แผลนั้น รักแผลหรือประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระผูเปนเจา  คนเจ็บเขาพันแผลดวยผาทาดวยน้ํามันแลวโกรกดวยน้ํานั้น  ใชจะรักแผลท่ีกายหา 
มิได  กระทําท้ังนี้  เพื่อจะใหงอกเนื้อใหมหายไปเปนปรกติเหมือนแตกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา 
ความนั้นฉันใดเลา  บรรพชิตก็เหมือนกัน  อุตสาหปรนนิบัติกาย  พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย  เพื่อจะให  
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สบายในท่ีจะรักษาศีลพรหมจรรย  เหมือนกันกับบุคคลรักษาแผลนี้ กต็องดวยกระแสพระ  
พุทธฎีกาสมเดจ็พระทศพลญาณตรัสประทานไววา  พึงใหบรรพชิตรักษากายของอาตมาดุจหนึ่ง 
วาบุคคลท้ังหลายอันรักษาแผล  แตวาอยางพึงใหเสนหารักใครในกาย  นะพระราชสมภาร 
อนึ่ง  สมเด็จพระทศพลญาณตรัสประทานไวอีกเลา ยุติดวยพระคาถาวา 
                อลฺลจมฺมปฏิจฺฉนฺโน                   นวทฺวาโร  มหาวโณ 
                สมนฺตโต  ปตฺฆรติ                      อสุจิปูติคนฺฑิโกติ 
        กระแสพระพุทธฎีกาโปรดวา ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษท้ัุงหลาย  กายของเราทานท้ังหลาย 
นี้ไมเปนแกนสาร  ประกอบไปดวยทวารทัง้ ๙ มีปากทวารเหมือนปากแผลอันใหญ  ประกอบดวย 
อสุจิไหลออกามาทุกทวารส้ิน  ปูตคินฺธิโก  มีแตลวนกล่ินอันนาพึงเกลียดพึงชัง  นี่หากวาหนังหุม 
กําบังไว  หาไมนี้จะเวทนาดนูาสมเพช  เหตุฉะนี้ทานท้ังหลายเรงคิดเปนอนิจจังเหนื่อยหนายอยา 
ไดรักซ่ึงรางกาย  จงมีจิตขวนขวายท่ีจะไดซ่ึงธรรมอันเปนนิโรธ  ตกวาพระพุทธฎีกา  ตรัสโปรดไว 
ฉะนี้  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทนริทรภูมิบาลไดทรงสาวนาการก็ช่ืนบานหรรษาตรัสวา 
กลฺโลสิ  พระผูเปนเจากลาวถอยคําสมควรนกัหนาในกาลบัดนี ้
                          กายอัปปยปญหา  เปนประถมจบเทานี ้
 
                                      สัมปตตกาลปญหา ท่ี ๒ 
ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  พุทฺโธ  อันวาสมเด็จพระพุทธเจานี้  สพฺพฺู  เปนสัพพัญู 
สพฺพทสฺสาวี  มีปรกติสารพัดจะเห็นส้ินหรือประการใด 
        พระนาคเสนเถระเม่ือจะแกไขจึงถวายพระพรวา  อาม มหาราช  ขอถวายพระพร  จริงอยู  
สมเด็จพระสัพพัญูนี้สารพัดรูซ่ึงวิสัยโลกุตรและโลกีย  สพฺพทสฺสาวี  สารพัดท่ีเห็นไปส้ิน 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระบรมราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคผูปรีชาญาณ  สมเด็จพระโลกุตตมาจารยจอมโลกเปนองคสัพพัญู สารพัดท่ี 
จะรูเหน็ตลอดโลก  ท้ังอดีตอนาคตปจจุบันสารพัดจะรูไปส้ินแลว  ก็ไฉนจงไมทรงบัญญัติ  
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สิกขาบทแกพระภิกษุท้ังปวงใหเปนลําดับ ๆ ไป จึงคอยบัญญัติทีละนอย ๆ ระรอยวาจะหารู 
ตลอดไปไมดอกกระมัง นะพระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามไปเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา 
เหมือนหมอท้ังหลายท่ีรูตํารารักษาไข  ยอมรูไปในลักษณะยาท้ังปวง  รูวาไขส่ิงนั้นชอบประกอบ 
ยาส่ิงนั้น  รูสารพัดไปกระน้ีหรือ  พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออ กระน้ัน 
แหละซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิศรา- 
ธิบดี  เม่ือหมอท้ังหลายรูยาแลว  ไฉนจึงมิประกอบยาไข  ใหกนิเสียใหโรคหาย จนตลอดชีวิตที 
 เดียว  จึงคอยเยียวยารักษาแตทีละไข  เปนเหตุไฉน  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการแกวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
หมอเหลานั้นเขารักษาแตท่ีคนเจ็บคนไข  ทีไมไขไมเจ็บไมรูท่ีจะใหกินยากันไว  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  หมอนั้นเลาเปรียบฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ยังไมมีเหตุก็ไมบัญญัติแกสาวกดวยสิกขาบทนอยใหญ  ดจุคนไมเจ็บไมไข  หมอมิไดพยาบาลนั้น 
ขอถวายพระพร 
        คร้ังนั้น สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระทัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ สมควร 
แลวท่ีกลาวในกาลบัดนี ้
                               สัมปตตกาลปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี ้
 
                               ทวัตตงิสมหาปุริสลักขณปญหา  ท่ี ๓ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนเฺต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ  สมเด็จพระมงกุฏมาจารยนี้งามเปนท่ี 
ยิ่ง ประกอบดวยทวัตติงสมหาปุริสลักขณะ ๓๒ พระฉววีรรณดังทองผองใสงามไปดวยอสีตยา- 
นุพยัญชนะนอยใหญ ๘๐ ประการ พยฺามปฺปภา  มีพระรัศมีชัชวาลเปลงออกขางละวา  พระ 
พุทธองคทรงโสภาคยงามเปนท่ียิ่ง  จริงอยางโยมวากระนี้แนนอนหรือประการใด  
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        พระนาคเสนก็ถวายพระพรรับพระราชโองการไปวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช  
สมภาร  ภควา  อันวาสมเด็จพระพุทธองคผูหักกงกําสังสารจักร  พระองคทรงพระมหา 
ปุริสลักขณะ ๓๒ สุวณฺณวณฺโณ  มีสีดังทอง  งามดวยอสีตยานุพยัญชนะนอยใหญนบัได ๘๐ 
ประการอันเปลาปล่ัง  มีผิวหนังดังหนึ่งวาเอาแกว ๗ ประการมาหุมมาทาบทา  มีฉัพพรรณรังสี 
เปลงออกรอบขอบขางละวา  งามโสภาคยสุดที่จะอุปมาได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีสุนทรพจนารถพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา  ตกวาสมเดจ็พระพุทธชนกชนนี  ก็งามเหมือนกัน 
กับพระสัพพญัูหรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ไมเหมือนกัน 
        ขณะน้ันพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ธรรมดาวาบุคคลเกิดมาแมไมเหมือนฝายบิดา  ก็จะเหมือนมาขาง 
ฝายมารดา  นีส่มเด็จพระอนาวรณญาณบหอนจะเหมือนมาขางพระพันวษา สมเด็จพระพุทธเจา 
นี้งามยิ่งอินทรพรหมยมเรศท้ังปวง  เปนเหตุไฉน  นิมนตวิสัชนาวาใหโยมแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
เหมือนดอกกมุทสัตตบุษยบัวหลวงอนังามดวยดี  มีกล่ินอันหอมลอมดวยภุมรินบินเคลาเอา 
เกสรหอมฟุงขจรอาบอบตลบไป  เปนท่ีจําเริญใจนั้น  อันวาปทุมชาติและกมุทอันงามบริสุทธ์ิประเสริฐ 
เกิดที่ไหน นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาปทุมชาติดอกบัวและดอกกมุทนีก้็เกิดเหนือปฐพีมีน้ําเล้ียง  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรถามวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ดอกกมุท 
ดอกบัวเกิดท่ีปฐพี  ผิวพรรณสีสันไฉนจึงไมเหมือนกันกับปฐพีเลา 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีแกวา  เปนธรรมดาของวิเศษจะไดมีเพศพรรณเหมือน 
ปฐพีนั้นหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  บัว 
กมุทอันเกดิมาในปฐพีเปนดอกไมอันดวีิเศษ มิไดเหมือนปฐพีฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ก็มิไดเหมือนพระพุทธบิตุเรศราชมารดา  มีครุนาดุจบัวและกมุทอันวิเศษงามประเสริฐเกิดในปฐพี 
เพศมิไดเหมือนกันกับปฐพี  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  กท็รงพระสโมสรโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สมควร 
แลวท่ีควรวิสัชนาในกาลบัดนี้  
                           ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา  คํารบ  ๓ จบเทานี ้
 
                                                   พรหมจารีปญหา ท่ี ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา  สมเด็จพระมหากรุณาเจานี้  เปนพรหมจารีหรือพระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระมหากรุณาเปนพรหมจารี 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  องคสมเด็จพระมหากรุณาซิเปนพรหมจารีแลว  จะเปนศิษยแหงพรหม 
ดอกกระมัง  โยมยังกงัขาอยู  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  พระราชสมภารเจา  ยงัมีชางอยูตัวหนึ่งเปนใหญกวาชาง 
ท้ังหลายเหลานั้นส้ิน  พระราชาสมภารไดยินเขาวาบางหรือหามิไดเลา 
        พระเจากรุงมิลินทตรัสวา โยมไดยินอยู  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา  ชางกระทําโกญจนาทเหมือนนกหัสดีลิงคหรือ ขอ 
ถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจาผูมี 
ปรีชาญาณ  พระนาชางนั้นกระทําโกญจนาทอยางยกหัสดลิีงค 
        พระนาคเสนจึงถามพระเจากรุงมิลินทปนธรณีวา  ชางนั้นรองโกญจนาทเหมือนนก 
หัสดีลิงคแลว  ก็ชางตัวนีเ้ปนศิษยนกหัสดลิีงคดอกกระมัง  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสแกวา  ขาแตพระผูเปนเจา ชางนั้น 
เลา  จะไดเปนศิษยนกหัสดีลิงคนั้นหามิได  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี สมเด็จพระมหากรุณาเจานี้เปนพรหมจารี  เหตุ 
วามีฌานเหมือนพรหม จะไดเปนศิษยพรหมหามิได  เหมือนกับชางท่ีไดอุปมานั้น  อนึ่งอาตมา  
จะถามวา  มหาพรหมนั้นไดตรัสรูดวยตนเอง  หรือไมไดตรัสรู  นะบพติรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา  มหาพรหมนัน้จะไดตรัสรูดวยตน 
เองหามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ถากระนั้นทาวมหาพรหมก็เปนศิษยสมเด็จรพระผูมี 
พระภาค 
        พระเจามิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา  กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนามาน้ี 
สมควรแลวนกัหนา  ในกาลบัดนี ้
                                 พรหมจารีปญหา  คํารบ ๔ จบเทานี ้
 
                                            อุปสัมปนนปญหา ท่ี ๕ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนธรณีจึงมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสน 
วา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อุปสมฺปทา  อันวาอุปสมบทน้ีดีหรือ  หรือวา 
อนุปสมบทนี้ดี 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรมหาบพิตรมหิศรดวยอิสริยยศ 
อุปสมบทนี้ดีกวาอนุปสมบท  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาญาณ  สมเด็จพระมหากรุณานี้เปนอุปสมบทหรือ  หรือวา  เปนอนุปสมบทเลา 
        ฝายพระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูเปนมหิศรอันเลิศ  สมเด็จ 
พระมหากรุณาผูประเสริฐเปนองคอุปสมบท 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนอิสริยยศจึงตรัสประกาศใหปรากฏแกโยนกขาพหลวงทัง้หารอยวา 
โภนฺโต  ปฺจโยนกสตา  ดูรานะโยนกขาราชการผูจําเริญท้ังหารอยคอยฟงวา อย  นาคเสโน 
พระนาคเสนน้ีวาสมเด็จพระมหากรุณาเจาเปนอุปสมบท  สูชาวเจาจงกําหนดฟงไวเปนพยานใน 
กาลบัดนี้  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาฉลาด  ผูเปนเจาวาสมเด็จพระบรมโลกนาถสมณโคดมเปน 
อุปสมบท  เม่ือสมเด็จพระศรีสุคตอุปสมบทนั้น ใครเปนอุปชฌาย กรรมวาจา  มีสงฆมานั่งหัตถ- 
บาสเทาไร  นิมนตวิสัชนาแกไขใหแจงกอน  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระบรม- 
โลกนาถปราศจากอุปชฌายาจารยทีเดยีวโสด  พระองคอุปสมบทใตควงไมพระศรีมหาโพธิ 
พรอมดวยพระสัพพัญุตญาณ  หาครุหาอาจารยมิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนทวีปเวยีงชัย  จึงมีพระราชโองการตรัสในทันทีวา พระผูเปนเจาวา 
สมเด็จพระมหากรุณานี้  ไมมีใครเปนครุอุปชฌายอาจารย  ถากระนั้นพระทศพลญาณสมณ- 
โคดมบรมครูเจา  ก็เปนอนุปสมบท  ไมไดเปนอุปสมบท  เหตุวาไมมีครูบาอาจารย  ทานอุปชฌาย 
ท่ีวาจะบวชใหก็ไมมี  จะวาสมเด็จพระมหากรุณาเปนอุปสมบทอยางไร  เอว  วุตฺเต  ในเม่ือพระเจา 
มิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสฉะน้ี 
        พระนาคเสนผูมีอายุ  อรหา  เปนพระอรหันตาธิบดี  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  มีพระญาณ 
แตกฉานในปฏิสัมภิทา  มิลินฺทราชาน  เอตทโวจ  จึงเปรียบความถามพระเจากรุงมิลินทราชโดย 
โวหารวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐในศฤงคาร  ทุกวันนี้บพิตรพระราชสมภาร 
เสวยพระสุธาหารหรือหามิได  นะพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทราชมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออ  พระผูเปนเจา โยม 
บริโภคอยู 
        พระนาคเสนจึงถามวา  ก็ใครเปนครูเปนอาจารยบอกใหเสวนพระสุธาหารเลา 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตอบวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา ประเพณกีินขางปลาโภชนาหาร 
ใครจะเปนครูอาจารยส่ังสอนกัน 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ถากระนั้นมหาบพติรไมเสวยพระสุธาหาร  ดวยครู 
อาจารยจะสอนใหเสวยนั้นไมมี  มหาบพิตรนี้ก็ไมเสวยพระสุธาหาร 
        สมเด็จพระกรุงมิลินทภูมินทราธิบดพีระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณ  ลักษณะจะกินโภชนาหาร  ใครจะเปนอุปชฌายอาจารยกันเลา 
ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  โยมนี้บริโภคอาหารดวยอาเสวนะกระทําไดเองบริโภคเอง  เปน 
อาเสวนะสําหรับสงสาร 
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ถากระนั้นพระราชสมภารจงทราบพระญาณใหจงดีเถิด  นี ้
ก็สมเด็จพระภควันตบพิตรผูประเสริฐทรงสรางบารมีบริบูรณถวน ๑๐ ทัศ  ไดตรัสอุปสมบทใต  
ควงไมพระศรีมหาโพธิพรอมดวยพระสัพพัญุตญาณเปนอาเสวนะเปนเอง  ไมมีครูอุปชฌาย 
อาจารยเหมือนพระราชสมภารเสวยสุธาหารเปนอาเสวนะเปนเอง  สําหรับสงสารไมมีครูอาจารยนี้ 
เหตุดังนัน้  สมเด็จพระบรมไตรโลกโมลี  เม่ือสรางพระบารมีถวน  ๑๐  ทัศแลว  ก็ตรัสในควงไม 
พระศรีมหาโพธิ  สําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ  เปนอาเสวนะดวยพระองคเอง  หาอุปชฌาย 
อาจารยมิไดนี้  อัศจรรยก็บันดาลมีปรากฏในแผนธรณีนาคพิภพทุกแหลงหลาโลกบันลือล่ัน 
ชจฺจนฺธา  จกฺข  ปฏิลนตฺิ  คนตามืดหูหนวกหนักแตกอนกก็ลับกลายโอภาสเห็นแจมเจงจริงจัง 
ท่ีหูหนวกหนักก็ไดฟงเสียงสําเนียงตาง ๆ ปสปปฺโน  ท่ีงอยเพลียก็ขยบัยางเดินไปไดพรอม 
 ุขุชฺชา  ท่ีหลังคอมคดนั้น  กย็ืนยนัยดืตรงเปนปรกติดีไปไมคอมเขา  ชฆิจฺฉาปปาสา  อนึ่งเลา 
เปรตท่ีอดขาวอดน้ําอยากอยูเปนกําลังนั้น  ปฏิลภนฺติ  ก็ไดบริโภคโภชนาหารอิ่มหนาํสําราญ 
ร่ืนช่ืนสวาท  สัตวนรชาติท่ีอาฆาตจองเวรแกกนัมาชานาน ก็ไดพรหมวหิารผูกเมตตาตอกัน 
เปตวิสเย  วินสฺสนฺติ  เปรตท้ังหลายก็อันตรธานหายจากเปรตวิสัย  ของอันเปนพิษนั้นไซร  ก ็
กลายเปนน้ําอมฤตอันโอชา  มุฬฺหคพฺภา  อิตฺถิโย อันวาสตรีท้ังหลายอันมีครรภอันหลงก็คลอด 
ลูกงายดายสําเภาท้ังหลายท่ีซัดไปในทองทะเลลึกเลา  กก็ลับคืนเขาทาไดคนท่ีหลงทางเลาก็ไดทาง 
ทุคันธชาติอันมีกล่ินเหม็นตาง  ๆ ก็กลับหอมหวนยวนใน  เพลิงในอเวจีนรกนัน้ก็บันดาลดับ น้ํา 
เค็มในทะเลกก็ลายกลับบันดาลหวานวรารส  ปพฺพตา  อันวาบรรพตภูมีศิขรินทร  ก็รองกองไปมา 
น้ําในมหานทีท้ังหาแถว  ท่ีไหลแนวลงมหาสมุทรก็หยุดอยู  อนึ่งหมูทิพยบุปผา  ในทองฟามี 
หลายพรรณเปนอาทิ  คือ  จุณจันทนสารภพีิกุลโกสุมมณฑารพทิพยอันหอมหวาน  กบั็นดาล 
ตกลงมากระทําสักการบูชา  สพฺเพ เทวา  ฝูงเทพยเทวาท้ังปวง  กโ็ปรยปรายวิกสิตบุปผาทิพย- 
บุษบาบานบูชา  พฺรหฺมุโน  อปฺโผเฏนฺติ  สวนพรหมท้ังหลายยกพระกรตบพระหัตถตรัสสาธุการ 
วิมานพระจันทรอันลอมดวยเดือนดาวในเวหา  เหมือนจะลอยมากระทําสาธุการบูชาปางเม่ือ 
สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณโคดมโคตรอุปสมบทใตควงไมพระศรีมหาโพธิสําเร็จ  พรอมดวย 
พระสรอยสรรเพชญดาญาณในกาลคร้ังนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาราธนาพระผูเปนเจา 
จงกระทําอุปมาใหโยมส้ินกังขาสนเทหนั้นกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เวลามหา 
บพิตรเสด็จทรงคอคชสาร  จะมีใคร ๆ  มาข่ีพระศอพระองคบางหรือประการใด 
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        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ไมมี ถาใครจะมาข่ี  
คอโยมเวลานัน้  สีสจฺเฉท  ภเวยฺย  ผูนั้นจะตองบ่ันศีรษะ  ศีรษะก็เด็ดออกไปในขณะนั้น 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  บุคคลผูใดจะ 
เขามาเปนครูเปนอาจารยขืนขมใหสมเด็จพระมหากรุณาเจาอุปสมบทไมได  มุทฺธา  ตสฺส 
ผเลยฺย  ศีรษะผูนั้นก็จะแตกออกไปเปนแมนม่ัน เหมือนกันกับบุคคลมาข่ีพระศอมหาบพิตรนั้น 
อนึ่งเลา ต  วเทสิ  พระราชสมภารเจาถามวา  พระสงฆนั่งหัตถบาสเทาไร  ถามกระนี้หรือ 
พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการรับวา  จริงอยู  พระผูเปนเจา  โยมถามพระผูเปนเจา 
พระผูเปนเจาจงวิสัชนาไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน 
อิสริยยศ  จะไดมีภิกษุสงฆอุปสมบทนั่งหตัถบาสหามิได  เม่ือพระมหากรุณาเจาเขาไปอุปสมบท 
ใตควงไมพระศรีมหาโพธินั้นโสด  สมเด็จพระโคดมโคตรมีแตผลกับมรรคเปนสงฆนั่งหัตถบาส 
อนึ่ง  พระราชสมภารเจาเขาพระทัยวา  สงฆ ๆ นี้นั่งอยางไรเลา  ออ  จะขอวิสัชนาใหพระราช 
สมภารเจาฟง  ภาสิตป  เหต ตองดวยพระพุทธฎีกาโปรดไวเปนบาทพระคาถาวาฉะน้ี 
                        จตฺตาโร  มคฺเค ปฏปินฺโน                จตฺตาโรว  ผเล   ิโต 
                        เอส  สงฺโฆ  อุชุภูโต                          ปฺาสีลสมาหิโต 
        กระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา  บุคคลผูใดต้ังอยูในปญญาสมาธิและสีลสมาธิ มีจิตอันตรง 
ดํารงอยูในมรรค ๔ ผล ๔ บุคคลผูนี้แหละเรียกวาสงฆ  ส้ินกระแสพระพุทธฎีกาเทานี ้ ก็ท่ีวา 
บวชอุปสมบทใหสงฆนั่งหัตถบาสทุกวันนี ้ ก็สมมุติวาสงฆ  ๘  จําพวกนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรกส็โมสร  ซองสาธุการวา  สธุสะพระผูเปนเจากลาว 
ปญหาเปรียบนี้วิจิตรควรจะฟงเปนอัศจรรยยิ่งนกัหนา  ตกวาอุปสมบทนี้ดีกวาอนุปสมบทแน 
แลวซิ  พระผูเปนเจา  ประการหน่ึงวา จะมีใครใหอุปสมบทแกสมเด็จพระพุทธเจาบาง หรือวา 
หามิได  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  จะไดมีผูใดให 
อุปสมบทแกสมเด็จพระผูมีพระภาคอยางพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแกสาวก  มิใหประพฤติ 
ลวงตลอดชีวิตนั้น  หามิได  
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        ฝายสมเดจ็พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ ผูเปน 
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว  
                          อุปสัมปนนปญหา  คํารบ ๕ จบเทานี ้
 
                                            อัสสุปญหา ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูปรีชา  บุคคลมีน้ําตาตกดวยไหรักบิดามารดาอัน 
กระทํากาลกิริยาตาย  กับบุรุษท่ีฝกฝายในธรรมน้ําตาไหลดวยใจเย็นยนิดีนี้  ขางไหนจะจัดวา 
เปนเภสัชอันเลิศ 
        พระนาคเสนผูประเสริฐถวายพระพรวา  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร 
บุคคลปริเทวนาการรํ่าไห ดวยราคะโทสะโมหะมีในสันดานอันเผานัน้  เรียกวาน้ําตารอน ประการ 
หนึ่ง  บุคคลมีจิตสโมสสวนาการฟงพระสัทธรรมเทศนานั้นมีน้ําตาไหลประกอบไปดวยใจเย็น 
 ิยินดดีังนี้  นีแ่หละเรียกวาน้าํตาเย็น  ก็น้ําตาเย็นนีแ้หละจดัวาเปนเภสัชอันเลิศ  เหตุจะใหธรรม 
อันประเสริฐเกิดเสวยสุขไปในอนาคตกาล พระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้ 
        ฝายพระเจากรุงมิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
กลาวนี้สมควรแลว 
                                     อัสสุปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้  
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                                       รสปฏิสังเวทีปญหา  ท่ี  ๗  
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนเฺต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาบุคคลสองจําพวก  บุคคลผูหนึ่งเปนวีตราคะ  บุคคล 
ผูหนึ่งเปนอวตีราคะ  คนสองจําพวกนี้มีเหตุตาง ๆ กัน  ไมเหมือนกนัหรือ  พระผูเปนเจา  พระผู 
เปนเจาจงวิสัชนาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน 
สิริมโหศวรรย  บุคคลท่ีเปนอวีตราคะ  มีราคะมิไดปราศจากสันดานนัน้เปนอัชโฌสิโต  บุคคลท่ี 
เปนวีตราตะ  มีราคะอันปราศจากสันดานนั้นเปนอนัชโฌสิโต 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสถามวา  ท่ีเปนอัชโฌสิโตอยางไร  ท่ีเปนอนัชโฌสิโตอยางไร 
นิมนตวิสัชนาไปกอน 
         พระนาคเสนก็ถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชภารผูผานพิภพ 
มไหศวรรย  ท่ีเปนอัชโฌสิโตนั้น  อตฺถิโก  ยังมีประโยชนอยู  ท่ีเปนอนชัโฌสิโตนั้น  มิไดมี 
ประโยชน ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจา  โยมเขา 
ใจแลวท่ีทานมีราคะขาดจากสันดานนัน้โสดาไมมีประโยชนยนิดี  ท่ีทานยังมีราคะมิไดขาดนัน้ 
โสดมีประโยชนยินดี  ก็โยมเห็นวาคนสองจําพวกนี้  บริโภคโภชนาหารขนมของกินอยูเหมือนกัน 
ท่ียินดกี็ฉันท่ีไมยินดกี็ฉัน  เหตุซิตางกัน  ไฉนจึงเปนเชนนี้ นิมนตวิสัชนาใหดีกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร คนสองจําพวก 
บริโภคอาหารเหมือนกนัแล  แตทวาอารมณตางกัน  ท่ีเปนอวีตราคะนัน้  มีความกาํหนัดยนิดีใน 
รสอันอรอยอยากกนัท่ีรสอันดี  ท่ีทานไมมีราคะนั้น  มีอารมณมิไดผูกพันในรสวาดีและช่ัว  ฉัน 
พอประทับตัวท่ีจะไดรักษาพรหมจรรย  ขอถวายพระพร 
        คร้ังนั้น  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผู 
เปนเจาวิสัชนานี้สมควร 
                                           รสปฏิสังเวทีปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี้  
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                              ปญญายปติฏฐานปญหา  ท่ี ๘  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูมีปรีชา  ปญญานี้จะอยูท่ีไหน  นิมนตวิสัชนาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ปญญาจะไดเกดิปรากฏวาอยูท่ีใดหามไิด ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสน  พระผูเปนเจาวาปญญามีมิไดปรากฏวาเกิดอยูท่ีใด  กระน้ันปญญาไมมีดอกกระมัง 
หรืออยางไร  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ลมนี้บังเกิดปรากฏอยูท่ีใดเลา  พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  อันวาลมนี้เลา 
จะปรากฏอยูท่ีใดหามิได 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ในอิสริยยศ  ลมไมปรากฏที่อยู  ฉันใด  ปญญานี้ก็ไมปรากฏวาเกดิอยูสถานท่ีใด  มีอุปไมยเหมือน 
ลมนั้น  ขอถวายพระพร 
        ฝายสมเดจ็พระเจามิลินทปนประชากรทรงฟงก็โสมนัส  มีพระราชโองการตรัสวา  กลฺโลสิ 
พระผูเปนเจาวสัิชนานี้สมควร 
                         ปญญายปติฏฐานปญหา  คํารบ  ๘ จบเทานี้ 
 
                                            สังสารปญหา  ท่ี ๙ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณ  ท่ีถอยคําวาสงสารนี้อยางไร  โยมนีย้ังสงสัยอยู  นมินตวิสัชนา 
ใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อันวาสงสารนั้น  
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คือสัตวท้ังหลายตายจากภพนั้นแลวมาเกิดสนภพน้ี  ตายจากภพนี้ไปเกดิในภพอ่ืน  ขอถวายพระ 
พร  อยางนี้แหละเรียกวาสงสาร  
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาราธนานิมตพระผูเปน 
เจากระทําอุปมาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สงสารนี้ 
เปรียบปานดจุบุรุษผูหนึ่งบริโภคซ่ึงมะมวงแลว  จึงเอาเมล็ดในมะมวงปลูกลง  เมล็ดในมะมวง 
นั้นก็งอกออกไปเปนตนเปนลําจําเริญข้ึน  ๆ ก็ออกใบชอตอผล  ฝูงคนท้ังหลายไดกนิเขาไป 
จึงเอาเมล็ดผลมะมวงเพาะฝงปลูกตอลงไวอีก  ผลมะมวงนั้นกแ็ตกออกไปนอยใหญเปนตน เปน 
ลําจําเริญกิ่งกานสาขา  คร้ันถึงหนาฤดูก็ออกชอชูสลอนทุกพวกผลดกเปนกอน  บางกด็ิบหาม 
เหลืองเนืองนองอยูกับตน  ฝูงคนไดกินเขาไปก็เอาเมล็ดในฝงเพาะปลูกลงไว  กระทําตอไปดังนี ้
จะไดรูจักท่ีวาตนมะมวงเดิมนั้นอยูแหงหนตําบลใดประเทศถ่ินฐานแหงไรนั้นหามไิด  ยถา  มีครุ 
วนาฉันใด  สัตวโลกเกดิมาในภพอันนี้ตายจากภพน้ีไปเกิดภพโนน  มาเกิดภพนัน้  แตเฝา 
เวียนวนอยูดังนี้ก็มิไดรูท่ีสุดวาแรกเกิดมาเดิมเกิดท่ีไหนที่ภพอันใด  กมิ็อาจสามารถท่ีจะกําหนด 
ไดเหมือนอัมพผลตนมะมวงเดิมนั้นอยางนี้แหละเรียกวสงสารจงทราบพระญาณดวยประการฉะน้ี 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระทัยโสมนสัตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจา 
กลาวนี้สมควร 
                                 สังสารปญหา  คํารบ ๙ จบเทานี ้
 
                                       จิรกตสรณปญหา ท่ี ๑๐ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  บุคคลท่ีระลึกลวงไปขางหนาในอดีตกาลอันนานชานี้  ระลึกได 
ดวยอะไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท่ีจะระลึกซ่ึง 
อดีตกาลลวงไปชานานนั้นกร็ะลึกไดดวยสติ  ของถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระผูเปนเจา  โยมนี้เขาใจวาระลึกไดดวยจติ  
        พระนาคเสนซักวา  มหาบพิตรเขาพระทัยวาระลึกไดดวยจิตนั้น  เขาพระทัยถูกแลวหรือ 
นี่แนะอาตมาจะถาม  เหมือนพระราชสมภารกระทําการอะไรไวแลวลืมเสีย  พระองคทรงทราบ 
ไดหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสรับวา  หามิได 
        พระนาคเสนจึงวา  สมัยนั้นพระราชสมภารเจานีไ้มมีจิตหรือ  อันธรรมดาวา จะระลึก 
ถึงส่ิงของขางหนหลังลวงลับไปนาน จะระลึกไดก็อาศัยสติ อนึ่งกระทําการส่ิงไรเปนการกุศลก็ด ี
อกุศลก็ดี  อาศัยแกสติระลึกไป นัยหนึ่งสติมีอรรถวาระลึกเลือกเอาแตชอบ  นัยหนึ่งสติมีอรรถวา 
ระลึกไวไมใหลืม  จึงช่ือวาสติ  อันลักษณะจิตนี้เปนพนักงานขางจะคิดไป สตินี้เปนพนักงานท่ีจะ 
ระลึกมิใหหลงลืมได  เหตุฉะนี้แหละจะระลึกไดซ่ึงการท่ีลวงไปคือกาลหลัง ๆ มานี้จะระลึกไดอาศัย 
แกสติ  เสมือนคนบาหาสติมิได  มีแตจิตไมรูผิดชอบคลุมไปคล่ังมา  เพราะวาหาสติมิได  ท่ีจะ 
ระลึกรูสึกตัวไดบางเพราะวามีสติ  บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยเถิด  พระนาคเสนผูประเสริฐ 
ก็ยังสมเดจ็พระเจามิลินทปนกษัตริย  ใหโสมนัสยินดดีวยพระอภิธรรมกถาดวยประการฉะน้ี 
                            จิรกตสรณปญหา  คํารบ ๑๐ จบเทานี ้
 
                                    สติอภชิานันตปิญหา  ท่ี ๑๑ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสน 
วา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจา  สติท่ีระลึกถึงขาวของสารพัดท้ังปวงนี้  จะมีแกพวกพระ 
ผูเปนเจาผูเปนอภิชานะรูยิ่งพวกเดียวนีห้รือ  หรือวาจะมีแกพวกกุฏมพีคือผูท่ีตองตักเตือนบาง 
เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  สตินี้มีแกคนท่ีรูยิ่ง  และคนท่ี 
เปนกุฎมพกี็มีสติดวยกันส้ิน 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  โยมนี้เหน็วาคนท่ีรูยิ่งมีสติ  เห็นวากุฎมพีนั้นไมมีสติ  
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  ถาวาสติบังเกิดแตในสันดานทานผูเปนอภิชานะรูยิ่ง  สติมิไดมีอยูแกคนเปนกุฎมพี  
แลวกิจท่ีจะเลาเรียนศิลปศาสตรวิชาการ  และพระกรรมฐานในสํานกัทานผูรูหลักนกัปราชญ 
ตองการอะไร  ครูบาอาจารยก็หาประโยชนมิได  นี่สติมีอยูแกกุฎมพี  จึงตองการครูบาจารยให 
ส่ังสอนเพ่ือใหเกิดสติ  อาตมาจึงวาคนท่ีเปนอภิชานชาติรูหลักนักปราชญนี้ก็ดี  กุฎมพีก็ดี  เปน 
ผูมีสติดวยแท  ขอถวายพระพร 
        ฝายพระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดทรงฟุงเถรวาจาก็ส้ินสงสัยมีน้ําพระหฤัยโสมนัส 
ตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรยิ่งนกัหนาในกาลบัดนี้ 
                           สติอภิชานนัติปญหา  คํารบ ๑๑ จบเทานี้ 
                                                จบฉัฏฐวรรค 
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                                             สัตตมวรรค 
                                      สติอาการปญหา ท่ี ๑ 
        ราชา  สมเด็พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาใน  
สัตตมวรรคน้ีวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูมีปรีชาอันเลิศ  ลักษณะสตินี้บังเกิด 
กตีหิ  อากาเรหิ ดวยอาการมากนอยเทาใด  นิมนตวิสัชนาแกไขใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ลักษณะสติจะบังเกิดดวยอาการ ๑๗  สถาน  ขอถวายพระพร 
        อันวาอาการ ๑๗ นั้นคือ 
                อภิชานโต  สติ                        ๑ 
                กุฏมฺพิกาย  สติ                       ๑ 
                โอฬาริกวิฺาณโต  สติ         ๑ 
                หิตวิฺาณโต  สติ                 ๑ 
                อหิตวิฺานโต  สติ                ๑ 
                สภาคนิมิตตฺโต  สติ                  ๑ 
                วิสภาคนิมิตตฺโต สติ                 ๑ 
                กถาภิฺาณโต  สติ                 ๑ 
                ลกฺขณโต  สติ                            ๑ 
                สรณโต  สติ                               ๑ 
                มุทฺธโต  สติ                               ๑ 
                คณนาโต  สติ                             ๑ 
                ธารณาโต  สติ                            ๑ 
                ภาวนาโต  สติ                             ๑ 
                โปตถฺกนิพนฺธนโต  สติ               ๑ 
                อุปนิกฺเขปโต  สต ิ                       ๑ 
                อนุภูมโต  สติ                               ๑ 
สิริเปน ๑๗ เทานี้  ยอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีสุนทรราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา  อันวาอาการแหงอภชิานโต  สตินั้นเปนประการใด  
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
อภิชานโต  สต ินี้  ไดแกสติของบุคคลท้ังหลายอันระลึกชาติได  และสติของพระอานนทอันฟง  
พระสูตรคร้ังเดียวจําไวได  และสตินางขุชชุตตราอุบาสิกานั้น ฟงพระสัทธรรมเทศนาคร้ังเดียวก ็
จําได  จําเอามาสําแดงใหคนท้ังหลายฟงไดถวนถ่ีท้ังพระคาถาบาลีดังนี้ช่ือวา  อภชิานโต  สต ิ
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  กุฎมพิกาย สตินัน้อยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
กุฏมพิกาย  สตินี้   ไดแกบุคคลท้ังหลายมีสติฟนเฟอนข้ีหลงข้ีลืม จําไดแตทรัพยท่ีถุงหอของตัว 
เก็บไวดังนี้  ไดช่ือวากุฏมพกิาย สติ  ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา  อันวาโอฬาริกวิญญาณโต  สติ  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
โอฬารริกวิญญาณโต สตนิัน้  ไดแกสมเด็จพระบรมขัดตติยราชแรกปราบดาภิเษกมีสติโอฬาริก- 
ภาพและทานผูไดโสดาปตติมรรคแลวและสําเร็จแกโสดาปตติผลสบายอกสบายใจ  นั่นแหละได 
ช่ือวาโอฬารริกวิญญาณโต  สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาหิตวิญญาณโต  สตนิั้นเปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  หิตวิญญาณโต  สตนิั้น ไดแก 
บุคคลเคยไดเปนสุขอยูแตกอน  และระลึกถึงสุขท่ีตนเสวยแตกอนนั้นไดวา อาตมาไดเสวยสุข 
เม่ือคร้ังน้ัน ๆ อยางนี้ช่ือหิตวญิญาณโต สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาอหิตวิญญาณโต  สตนิั้น  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อหิต- 
วิญญาณโต  สตินั้น  ไดแกบุคคลตกทุกขไดยากมาแตกาลกอน  จึงระลึกข้ึนถึงทุกขยากแตกอน 
ดังนี้แหละจดัไดช่ือวา  อหิตวิญญาณโต สติ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามพระนาคเสนวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาสภาคนิมิตตโต สตนิั้น เปนประการใด  
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  สภาคนิมิตตโต  สตินั้น  ไดแก 
บุคคลเห็นซ่ึงผูอ่ืนเหมือนบิดามารดาญาติพี่นองและบุตรของตัวกระทํากาลกิริยาตาย  และววั  
ควายชางมา  อันเหมือนโคหงิสาชางมาของตัวน้ัน  กระทํากาลกิริยาตาย  ก็ระลึกข้ึนไดดังนี ้
ช่ือวาสภาคนมิิตตโต  สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  วิสภาคนิมิตตโต  สตินั้น  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชมภาร 
วิสภาคนิมิตตโต  สตินัน้  ไดแกบุคคลระลึกวา  สีสันวรรณะกล่ินรสแหงผลไมส่ิงนี้เปนเชนนี้  และ 
ระลึกถึงโฏฐัพพารมณ  อันออน และกระดาง  อยางนี้เปนเชนนี้  อยางนีแ้หละจดัไดช่ือวา 
วิสภาคนิมิตตโต  สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวากถาภิญญาณโต สตนิั้นอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร กถาภิญ- 
ญาณโต  สตนิัน้  ไดแกบุคคลเคล้ิมสติลืมไปใหผูอ่ืนบอกใหจังระลึกข้ึนได  ช่ือวา  กถาภิญญาณโต 
สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูมีญาณปรีชา  ลักขณโต สตินั้น  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ลักขณโต สติ นั้น 
ไดแกบุคคลเปนเจาของโค  เห็นตําหนิเคร่ืองหมายโคของตนแลวระลึกไดดังนี้ ช่ือวา  ลักขณ- 
โต  สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาสรณโต  สตินัน้  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สรณโต  สตินัน้ 
ไดแกบุคคลอันเคล้ิมสตินั้น ยังมีบุคคลมาวา วาทานไดกระทําส่ิงนั้นไว  ทานลืมไปแลวหรือ  จง 
คิดดูเถิด  และบุรุษผูนั้นก็ระลึกข้ึนได  อยางนี้ช่ือวาสรณโต สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  มุทธโต สตนิั้น  เปนอยางไร 
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มุทธโต  สตินัน้  ไดแก บุคคลอันจดหมายอักขระไวแลว 
คร้ันลืมไปมาดูอักขระนัน้กรู็วา  อักขระนีอ้าตมาไดกระทําไวท่ีระหวางอักขระนี้  อยางนี้แหละ  ได 
ช่ือวามุทธโต  สติ  ขอถวายพระพร  
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  คณนาโต สตินั้น  เปนอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คณนาโต สต ิ
นั้น ไดแกบุคคลจะระลึกส่ิงของอันใดเปนของมาก ตองนับดูจึงจะระลึกไดวาทานเทานั้น นี ่
แหละช่ือวา  คณนาโต สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา ธารณโต สตินั้น  อยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ลักษณะแหง 
ธารณโต สตนิัน้  ไดแกบุคคลจําทรงไวไดมากดวยอุตสาหะสําเหนียกจาํไวมาก  อยางนี้ช่ือวา 
ธารณโต สติ  ขอถวายพระพร 
        คร้ังนั้น  พระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจาพระนาคเสน  อันวาภาวนาโต สตนิั้น อยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อันวาลักษณะ 
แหงภาวนาโต  สตินั้น  สมเด็จพระสรรเพชญตรัสเทศนาไววา ภิกษุไดบุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
ในศาสนาของตถาคตน้ี คือระลึกชาติไดชาติ  ๑ บา ๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง  ตราบเทาหลายชาติ 
ไป ช่ือวาภาวนาโต  สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาลักษณะแหงโปตถกนิพันธนโต  สตินั้น  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันวาลักษณะ 
แหงโปตถกนพิันธนโต  สตนิั้น ไดแกราชบุรุษขาราชการ  อันระลึกถึงพระราชอนุสาสนียกฎหมาย 
อธิบายวา  พระราชกําหนดกฎหมายฎีกาท่ีพระมหากษัตริยมีพระราชบัญญัติไว  ยอมจารึกอยู 
กับลาน  คร้ันนํามาอานดูแลวก็ระลึกไดดังนี้ ช่ือวาโปตถกนิพันธนโต  สติ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อุปนิกเขปนโต  สตินัน้  อยางไร 
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อุปนิกเขปน- 
โต สติ  ไดแกบุคคลเห็นทรัพยท่ีตั้งไวและระลึกไดถึงทรัพยนั้น ช่ือวาอุปนิกเขปนโต  สติ  ขอ 
ถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อนุภูตโต สตินัน้  เปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อนุภูตโต  สต ิ
นั้น  ไดแกบุคคลระลึกรูปไดดวยเคยเห็นรูป  จําเสียงไดดวยเคยฟง  จํากล่ินไดดวยเคยดม  ระลึกรส 
ไดดวยเคยบริโภค  ระลึกซ่ึงโผฏฐัพพารมณไดเหตุเคยถูกตองดวยกาย  และระลึกถึงธรรมเปน 
การละเอียดได เ หตุเคยรูดวยจิต  อยางนี้ช่ือวา  อนุภตูโต สติ  ขอถวายพระพร  สิริถวนอาการ 
๑๗ เทานี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ฟงพระนาคเสนแกไขดังนี้  ก็มีพระทัยโสมนัสตรัสวา 
กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรแลว 
                                           สติอาการปญหา  คํารบ ๑ จบเทานี้ 
 
                                                     วัสสสตปญหา ท่ี ๒ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการวา  ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจาผูปรีชา  ตุมฺเห  ภณถ พระผูเปนเจากลาวถอยคําดังนี้วา  บุคคลผูใดทําแตงบาปอกุศล 
จนอายุไดรอยป  เม่ือความมรณะมาถึงตัวจะใกลตายน้ัน  มีสติระลึกถึงพระพุทธคุณ  คร้ังเดียว 
เทานั้น  คร้ันกระทํากาลกิริยาตาย  ไดบายหนาไปบังเกิดในสวรรคเทวโลก  ตกวาคํานี้  น  สทฺท- 
หามิ  โยมจะเช่ือหามิได  นีข่อหนึ่ง  ยังอีกขอหนึ่งเลา  พระผูเปนเจาวา  บุคคลผูใดกระทําปาณา- 
ติบาตไวแตคร้ังเดียว ก็ไปสูนรก  ตกวาคํา ๆ นี้โยมจะไดเช่ือหามิได 
        พระนาคเสนจึงแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระองค 
ทรงสันนิษฐานเขาพระทัยอยางไร จึงถามฉะนี้  อันบุคคลกระทําการปาณาติบาตกรรมคร้ังเดียว 
มิไดกระทําการกุศลไว  คร้ันกระทํากาลกิริยาตายบายหนาไปเกิดในนรก  เปรียบดจุกอนศิลาอัน 
นอยบุคคลใสนาวา  นาวากพ็าศิลาลอยอยูเหนือหลังน้ําได  และศิลานัน้ถาบุคคลยกหยิบวางลง  
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ในคงคา  ถึงวาศิลานั้นนอยก็มิอาจจะลอยอยูเหนือหลังน้ําได  หรือวาศิลานอยนั้นจะลอยอยูได 
นะบพิตรพระราชสมภาร  
        พระเจามิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชองการตรัสวา  น หิ  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ศิลานอยตกน้ําจะลอยอยูหามิได 
        พระนาคเสนจึงซักถามตอไปวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ถาหากวา 
เอาศิลานับดวยรอยเลมเกวียนบรรทุกไวในสําเภาอันใหญจะพากนัลอยอยูไดหรือไม  นะ 
บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทารธิบดี  มีพระราชโองการรับวา  อาม  ภนฺเต  กระนั้นซิพระผูเปน 
เจา  อาจจะพากันลอยอยูได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ศิลานั้นปานดจุอกุศลกรรม นาวานัน้ดุจกศุลกรรม  ถากุศลกรรมมิไดรับรองอยูแลว  ก็มิอาจจะ 
พาลอยไปได  ก็จะจมอยูในอบายท้ัง ๔ ถากศุลกรรมรับรองอยูแลวก็จะพาลอยไปได  เหตุดังนี ้
นรชาติมีแตวาจะมาจมลงในสมุทรสาคร เหตุดังนัน้ทานนักปราชญแตกอน  จึงวิดซ่ึงนาวาอันกลาว 
คืออาตมา  ใหบางเบาจากอกศุลมิใหเหลือเศษ  เขาสูศิเวศมหานครเมืองแกวอันเกษมศานต 
คืออมตมหานิพพาน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยไดทรงฟงพระนาคเสนองคพระอรหันตวิสัชนาแกไข 
มีน้ําพระทัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร 
                               วัสสสตปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี ้
 
                                        อนาคตปญหา ท่ี ๓ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ตุมฺเห  วายมถ  ทุกวันนี้พระผูเปนเจาพยายามกระทําความ 
เพียรเพื่อจะใหบรรเทาทุกข  อันเปนอดีตท่ีลวงลับไปนั้นหรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูเปนมหศิราธิบดี  อาตมานี้จะ  
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ไดพยายามกระทําความเพียรเพ่ือจะประหาณเสียซ่ึงทุกขอันลวงไปหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  วายมถ  หรือพระผูเปนเจาเพยีรพยายามเพ่ือจะประหาณเสียซ่ึงทุกข  อัน 
เปนปจจุบันหรือประการใด  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  หามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสซักไววา  พระผูเปนเจาพยายามเพ่ือจะประหาณเสีย 
ซ่ึงทุกขในอนาคตหรือประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  หามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสซักไซวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
ญาณ  พระผูเปนเจาวาไมเพยีรเพื่อจะประหาณซ่ึงทุกขในอดีตและอนาคตปจจุบันนัน้  ก็พระผู 
เปนเจาเพียรเพือ่จะดับทุกขส่ิงไร 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรแกไขวา ไฉนบพิตรจึงถามฉะนี้เลา  อาตมาไดถวายพระพร 
แกบพิตรพระราชสมภารเจาไวแตกอนวา  บรรพชาเพ่ือวาจะดับทุกขนีแ้ละมิใหทุกขอันอ่ืน 
บังเกิดได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยซักไซวา  ทุกขท่ียังไมมาถึงนั้นมีอยูหรือประการใด 
นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ทุกขท่ียังไมมาถึง 
มิไดมี 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระเสน  พระผูเปน 
เจานี้มีปญญาทีเดียว  ไฉนเม่ือทุกขในอานาคตขางหนามิไดมี  ก็ทําไมจึงมาอุตสาหะพยายามเพื่อ 
จะดับทุกขท้ังไมมีเลา  นี่ดับอยางไร  โยมยงัสงสัยอยู  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เหมือน 
หนึ่งขาศึกจะบังเกิดมีมาขางหนา  มหาบพิตรจะใหขาศึกมาลมพระนครกอน จึงจะใหขุดคายคู 
ประตูเชิงเทินหอรบและยุงฉาง  ตระเตรียมเสบียงอาหารเม่ือขาศึกมานั้นหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  หามิได  โยมก็ใหตระเตรียมจัดแจงเสียแตกอนขาศึกยัง 
ไมมาถึงนะซิ  
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        พระนาคเสจถวายพระพรวา หมาบพิตรผูประเสริฐ  ตอขาศึกบังเกดิจึงใหฝกชางฝกรถ 
ฝกธนูหนาไมปนใหญนอยนานา  ฝกรําศัสตราวุธหอกดาบเพ่ือจะปราบศัตรู  กระน้ันหรือ 
ประการใด          
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมใหฝกไวแตเดิมแตขาศึกยังไมมา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือขาศึกยังไมมา 
ใหฝกไวเพื่อประโยชนอันใดเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ใหฝกไวเพื่อจะกันภัยขางหนึ่งนั้นซิ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรผูประเสริฐ  บพิตรกลัวภยั 
บังเกิดขางหนาหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  กลัวภยัในอนาคตขางหนาจะมาถึงนั้นซิ 
        พระนาคเสนจึงวา ดกูรบพิตร  อติปณฑิฺโต พระราชสมภารเจาทรงพระปญญาเปน 
นักเปนหนา  ยงัวากลัวภัยขางหนาอันยังไมมีมา  ตกวาใหตระเตรียมไวเสียพรอมเจียวนะบพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยก็ส้ินสงสัย  ปรารถนาจะใหพระนาคเสนอุปมาให 
ประหลาด จึงอาราธนาวา นมินตพระผูเปนเจาอุปมาใหภิยโยภาวะยิ่งกวานี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท้ังหลาย 
เห็นปานดังบพิตรกระน้ีปรารถนาจะเสวยอุทกังอยากเปนกําลังแลว  จงึใหขุดสระโบกขรณีและ 
ขุดสระศรีอันใหญหลวง  จะไดทันกําลังอยากหรือ  พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูเจริญ  โยมนี้เม่ือความอยากยังไมบังเกดิมี ก็ขุดเสียทีเดียว  เพื่อจะใหทันอยากอัน 
จะมีมาขางหนา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  บพิตรทรงพระปญญานักหนา  เม่ือความอยากยังไมมีมา 
ก็จัดแจงใหขุดสระไวเสียกอนเจียว  นะบพติรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินท  พระองคอยากจะใครฟงอุปมาใหมจึงนิมนตใหพระนาคเสน 
อุปมาตอไปเลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจ 
บพิตรพระราชสมภารฉะน้ี  อยากเสวยขาวสาลี  จึงมีพระราชโองการใหถากไถโปรยหวานลงซ่ึง 
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ขาวสาลี  ตอมีความอยากกอนจึงใหกระทําหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวาหามิได  โยมใหกระทําตระเตรียมไวแตยังไมมีความ 
อยาก  เพื่อจะกินทันอยากจะมีมาขางหนา  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  บพิตรให 
กระทําไรไถนาปลูกขาวสาลีไวกอน  เพื่อจะรักษากันความอยากอันจะมีมาขางหนา  ฉันใดกด็ ี
อาตมานี้ก็พากเพียรไวแตหัวที  เพื่อจะกันเสียงซ่ึงทุกขอันจะมีมาขางหนานั้นกเ็หมือนกัน ขอ 
ถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  ทรงพระโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจากลาว 
นี้สมควร 
                                     อนาคตปญหา  คํารบ ๓ จบเทานี ้
 
                                            ทูรพรหมโลกปญหา ท่ี ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาพรหมโลกกับมนุษยโลกนี้  ไกลกันสักวาเทาไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูเปนใหญในสิริราชสมบัติ พรหมโลกกับมนุษยโลกนี้ไกลกันมาก  ถาวาจะเอาศิลปาปาสาณ 
ประมาณทากฏูาคารปราสาทโยนลงมาแตพรหมโลกน้ัน  วัน ๑  กับคืน ๑ ศิลาจะตกลงมาไกล 
ได ๔๘,๐๐ โยชน  ประมาณ ๔ เดือน จึงจะถึงเดิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน   ขาแตพระ 
นาคเสน  พระผูเปนเจากลาวไววา  ยังมีบุรุษผูหนึ่งมีกําลังมาก  จะคูเขาจะเหยยีดออกซ่ึงพาหา 
แขนซายขวาท้ังสองนั้นรวดเร็วฉันใดก็ดี  พระภกิษุท่ีมีฤทธ์ิเปนวสีชํานาญในฌาน  มาตรวาจะ 
อันตรธานหายจากชมพูทวีปนี้ ลัดนิ้วมือหนึ่งก็จะถึงพรหมโลกรวดเร็ว  เหมือนบุรุษคูเขาและ 
เหยยีดออกซ่ึงแขนนั้น  ก็ปานกันกับไปสูพรหมโลกอันไกลไดมากหลาย ๑๐๐ โยชน  ก็เร็ว  พลัน 
เออก็ไฉนจึงไมชาเหมือนศิลาอันโยนลงมาเลา 
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  อันวาชาติภมิู 
ของบพิตรพระราชสมภาร อยูท่ีไหนเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยบอกวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ยงัมีเกาะอันหนึง่ช่ือ  
วาอลสัณฑะไกลได  ๒๐๐ โยชน  ชาติภูมิของโยมอยูท่ีตรงน้ัน 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  บพิตรจงระลึกไปดเูกาะนัน้ 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา อาม  ภนฺเต  เจาขา  โยมระลึกแลว 
        ก็มหาบพติรระลึกได ๒๐๐  โยชน  เร็วบัดเดีย๋วก็ถึงเกาะอลสัณฑะนั้นฉันใด  พระอรหันต 
เขาสูฌานนั้น  เหาะไปแตชมพูทวีปรีบเร็วถึงซ่ึงพรหมโลกเร็วเหมือนกนักับพระองคอยูท่ีนี้  ระลึก 
ถึงเกาะอลสัณฑอันเปนชาติภมิูแหงมหาบพิตร 
        ในกาลนัน้  พระเจากรุงมิลินทปนกษตัริยตรัสวา กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร 
                               ทูรพรหมโลกปญหา คํารบ ๔ จบเทานี ้
 
                                       พรหมโลกกัสมิรปญหา  ท่ี ๕ 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเจริญ  คนกระทํากาลกิริยาตายจากมนุษยโลกน้ีพรอมกัน คนหนึ่งนัน้ไปบังเกดิ 
ในพรหมโลก  คนหน่ึงนัน้ไปบังเกิดในกัสมิรนคร  ใครจะเกิดไดกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คนท้ังสองนั้น 
เกิดไดพรอมกนั 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ยังกระไรกระนั้น  นิมนตพระผูเปนเจากระทํา 
อุปมาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ชาติภูมิของ 
มหาบพิตรสถิตสถานท่ีใดเลา 
        ฝายพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมบังเกิดท่ีกลาสิรคามอันนี้  ในเกาะ 
อลสัณฑะน้ัน  
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        พระนาคเสนจึงถามวา ไกลกับท่ีนี่เทาไร  
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ  ตั้งแต 
กาลสิรคามมาถึงท่ีโยมอยูนี้ไกล ๒๐๐ โยชนโดยวัด 
        พระนาคเสนจึงถามสมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระ 
ราชสมภาร  แตท่ีนี้ไปจนถึงกัสมิรนครนั้น  จะประมาณทางเทาไรเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสบอกวา ไกล ๑๒ โยชน  โดยวัด 
        พระนาคเสนจึงตักเตือนพระเจามิลินทปนกษัตริยวา บพิตรจงคิดไปถึงกาลสิรคามเถิด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ  โยมคิดดแูลว 
        พระนาคเสนจึงวา  บพิตรพระราชสมภาคเจา  จงระลึกถึงกสมิรนครเถิด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูประเสริฐ  โยมคิดแลว 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาบพิตรคิดไป ขางไหนจะถึงกอนเร็วกวากัน 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ถึงพรอมกัน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  บุคคลท่ีตายในอิธโลกนีพ้รอมกัน คนหน่ึงไป 
บังเกิดในพรหมโลก  คนหน่ึงนั้นไปเกิดในเมืองกัสมิรนครก็พรอมกันเหมือนกนัดังนัน้ 
        พระเจากรุงมิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหยิ่ง 
กวานี้  
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดจุ 
สกุณชาติสองตัวบินไปบนอากาศ สกุณชาติท้ังสองลงจับไมตนเดยีวกัน  ตัวหนึ่งนั้นจบัสูงตัวหนึ่ง 
นั้นจับตํ่า  แตวาจับตรงกนั  ตกวาเงาสกณุชาตินั้น  ตกลงปรากฏอยู ณ พื้นปฐพี  เงานกท่ีจับอยู 
สูงจะลงมาถึงดินกอนหรือวาเงานกท่ีบินรอนไปจับตํ่านัน้จะถึงกอนประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวิสัชนาแกไขวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  เงานกน้ันตกถึง 
ปฐพีเสมอกัน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี บุคคลท้ังสองตายจากอิธโลกนี้พรอมกนั 
คนหน่ึงเกิดในช้ันพรหม  คนหน่ึงเกดิในเมืองกัสมิรนครนั้นก็พรอมกัน  ดุจเงาแหงนกจับตรงกัน 
เงานั้นลงมาถึงดินพรอมกัน  ของถวายพระพร  
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        พระราชกรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  พระคุณจงกระทําอุปมาใหยิ่งข้ึนไปกวานี ้ 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทอดพระเนตรดพูระ 
จันทรพระอาทิตย พระอาทิตยอันอยูบนเวหานั้นไกลกันกับท่ีเราอยูนี้ส่ีหม่ืนสองพันโยชน  จะ 
เห็นพระจันทร  กอนหรือวาจะเห็นพระอาทิตยกอนเปนประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสแกไขวา  โยมแลเห็นพรอมกนั 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  บุคคลท้ังสองตายพรอมกันในอิธโลกนี้  คน 
หนึ่งไปเกิดในพรหมโลก  คนหน่ึงไปเกิดในเมืองกัสมิรนครนั้นก็พรอมกัน มีอุปไมยดงันั้น  ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระทัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ สมควรแลวท่ีพระ 
ผูเปนเจาวิสัชนามาในกาลบัดนี ้
                           พรหมโลกกัสมิรปญหา  คํารบ ๕ จบเทานี้ 
 
                             ปรโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อุตฺตริ  การณ  ปุจฺฉิสฺสามิ  โยมจะถามพระผูเปนเจาใหวิเศษโดยเหตุ 
ยิ่งกวานีว้า สัตวโลกท่ีจะตายไปสูปรโลกน้ันมีพรรณสีสันเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทโอภาส 
ประภัสสรประการใด  อนึ่งจะวาไปโดยสัณฐานนัน้  จะเหมือนรูปชางรูปมาหรือประการใด 
        สวนพระนาคเสนจึงวิสัชนาแกวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  สมเด็จพระบรม- 
โลกนาถศาสดาจารยจะไดบัญญัติไวหามิได  คําท่ีบพิตรถามนี้มิไดมีในพระพุทธวจนะ 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  แมวาเสดจ็พระสมณโคดมบรมครูเจา  มิไดตรัสบัญญัติไววา  สัตวโลกท้ัง 
หลายจะตายไปสูปรโลกน้ัน สัณฐานวรรณะไมมีแนกระนั้น  ถากระนัน้ปรโลกก็ไมมี  สมดวยคุณา- 
 ีชีวกกลาววาไวแลวนะพระผูเปนเจา ดังจะรูมาวาคุณาชีวกผูนี้เปนอาจารยใหญกลาวไววา  นตฺถิ 
ปรโลโก  ปรโลกไมมี  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรผูประเสริฐ  บพิตรจงสวนา 
การฟงถอยคําของอาตมา  
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ โยม 
ฟงคําของพระผูเปนเจา  โยมไดยินแลว 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรสิ 
ไดทรงพระสวนาการฟงถอยคําของอาตมา  ก็ถอยคําของอาตมาท่ีออกจากปากอาตมา  มา 
สูพระกรรณของมหาบพิตรนั้น  เม่ือมากลางทางยังไมเขาในพระกรรณนั้น  สีสันวรรณะสัณฐาน 
ดําแดงขาวเหลืองเปนประการใดนะ บพิตรพระราชสมภารไดทัสนาการทอดพระเนตรเห็นบาง 
หรือวาหามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรมีพระ 
ราชโองการบอกอาตมาวาไดยนิเสียงอาตมา  เม่ือเสียงออกจากปากของอาตมาและมากลางทาง 
นั้น  พระราชสมภารตรัสวาไมเห็นโดยสีสันวรรณะ จะวาไดยินเสียงอาตมาอยางไรเลา  เม่ือเสียง 
อาตมาจะเขาสูชองพระกรรณ  บพิตรไมเห็นวาดําแดงขางเหลืองประการใด  ถากระนั้น  บพิตร 
หาไดยินเสียอาตมาไมนั่นแหละซิ  อลิก  ภาสสิ  บพิตรตรัสเหลาะแหละหาจริงไม  ถาวาไดเห็น 
เสียงอันออกมาจากปากแลวมากลางทางนั้น  โดยผิวพรรณวรรณะดําแดงขาวเหลืองนั่นแหละ 
จะวาไมเจรจาเหลาะแหละ  ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  น  อลิก  ภณามิ  โยมจะไดเจรจาเหลาะแหละมามิได  อันวาวาจาจะ 
ปรากฏวาขาวเขียวเหลืองแดงลอยมาหาบมิได  ในขณะเม่ือจะเขามาสูโสตท้ังสองนั้น 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ความเปรียบขอนี้ฉันใด  สัตวซ่ึงตายไปบังเกดิในปรโลก 
นั้น  ไมไดปรากฏวาไปกลางทางเปนรูปเปนราง เปนทรงสัณฐาน  เปนสีเขียวสีเหลืองสีแกง 
หงสบาทสีโอภาสเล่ือมประภัสสรหาบมิได  อุปมาดุจวาจาพูดไปไดยนิดวยโสตท้ังสองขาง  จะได 
เห็นรูปราง  สีสันวาเม่ือกลางทางอยางนี้  ๆ  หามิได  ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดฟงก็ทรงพระโสมนัสสาธุการวา  พระผูเปนเจานี ้
ปรีชาญาณชางแกปญหาฟงเปนอัศจรรย  อันวาสมบัติในชมพูทวีปท้ังปวงซ่ึงเปนของโยมน้ี 
โยมถวายแกพระผูเปนเจา  สมบัติท้ังปวงนีจ้งเปนของพระผูเปนเจาเถิด  พระผูเปนเจาจง 
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ครอบครองราชสมบัติของโยมบรรดามีในชมพูทวีปนี้  แลวสมเด็จเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มี  
พระราชโองการตรัสวา  ขาแตพระผูเปนเจา  ปฺจ  ขนธฺา  อันวาขันธท้ัง ๕ ประการยอมไมไปสู 
ปรโลก และขันธท้ัง ๕ ประการนี้ไมเกดิข้ึนดวยกุศลและอกุศลท่ีไดกระทําไว คือเกดิข้ึนเอง และ 
ปญจขันธท่ีไมเกิดดวยกุศลและอกุศล  มาเกิดข้ึนไดเองฉะนี้  จะวาเปนสงสาร คือ ยังเวียนเกิด 
อยูหรือหามิได  โยมนี้ไดเขาใจวา ถาปญจขันธไมเกิดข้ึนดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรมท่ีกระทําไว 
และเกดิดวยตนเองฉะนี้  จะไดช่ือวามีสงสารเวียนเกิดนั้นหามิได 
        พระนาคเสนจึงแกไขอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะมหา 
บพิตร  พระราชสมภารใหเขากระทําไรขาวสาลีบางหรือไม  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ขาวสาลีนั้นโยมใหเขาหวานปลุกอยูนะ พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาคเจา  ขาวสาลีงอกข้ึนกับปฐพี 
มีรวงเบื้องบน  จะวาขาวสาลีมีรวงเอง  ไมมีใครปลูกหรือประการใด  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวา  ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา  ขาวสาลีนั้นเปนรวง 
ดวยคนกระทํา  และจะวาเปนรวงดวยคนไมปลูกไมกระทํานั้นหามิได 
        พระนาคเสนจึงถามตอไปอีกเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  จะเปรียบถาม 
อีกเลา  ขาวสาลีซ่ึงปลูกลงนั้นยังไมเปนรวง จะวาบุคคลไมปลูกจึงไมมีรวงหรือ  ประการหน่ึง 
วาตนขาวท่ีปลูกนั้น  ใชขางสาลีหรือ  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูเจริญ  บุคคลปลูกขาวสาลีลงไวยังไมออกรวง  จะวาคนไมกระทํา  คนไมปลูก ไมใช 
ขาวสาลี  หามิไดนะพระผูเปนเจา  อนึ่งเลา  ถาจะวาขาวสาลีอันบุคคลปลูกลงกับแผนดิน ไป 
เบ้ืองหนามีรวงบริบูรณข้ึน  ผิและวารวงขาวสาลีนี้เกิดข้ึนเอง หาผูปลูกผูกระทํามิได และ 
บุคคลเก่ียวขาวสาลีลอมไว  และกระทําขวญัขาวสาลีนั้น  ก็เปนอันเปลาไปเหมือนกัน ขาว 
สาลีนั้นก็ทําขวัญตัวไดเอง ขาดตนไปปลอมอยูไดเองนั่นแหละซิ พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรเปรียบอีกเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
เนื้อความขอนีฉั้นใดเลา  ปญจขันธท้ัง ๕ ถาเกิดเองได ไมเกิดดวยกุศลและอกุศลท่ีตนกระทํา 
เกิดไดเองดังนัน้  ท่ีคนตาบอดจะเกิดไปขางหนา  กจ็ะตาบอดอยูกระนัน้  ท่ีหูหนวกกจ็ะหหูนวก 
อยูกระนั้น  ท่ีมิไดกระทําบุญไวก็จะไปนรกดวยอกุศลท่ีตนกระทําไว เปรียบอุปไมยดุจขาวสาลี  
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ปลูกไวจนเปนรวงแลวจะยักวา ขาวสาลีเกดิเอง  ไมเกดิดวยคนกระทําจะไดหรือ  ก็ควรจะเรียกวา 
รวงขางสาลีนี้เกิดดวยคนกระทํานั่นแหละ  จะวาบุญมิไดกระทํา  กรรมมิไดสราง  เบญจขันธจะ  
เกิดเองนัน้หาถูกไม พระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูเจริญ  นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจประทีปอันหนึ่งจุดไวรุงโรจนโชตนาการดวยแสงไฟ  ยังมีบุคคลผูหนึ่งน้ันจดุตอเอาเปลวไฟจาก 
ประทีปนี้ ไปจดุเขาท่ีประทีปอันอ่ืน  ประทีปอันอีกนั้นมีเปลวเพลิงสวางไสว  แลวจะวาคนไม 
กระทําคนไมจดุไว ประทีปนีมี้ไฟอยูเองหรือ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร  มีสุนทรราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระ 
นาคเสนผูเจริญ  ประทีปนั้นเลาคนเขาจุดตอมา  และจะวาไมเกิดข้ึนดวยกระทํา  คนไมจุดมา 
หามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวาฉันใดก็ด ี ปญจขันธท่ีจะเกิดข้ึนก็อาศัยบุญไดกระทํา  กรรม 
ไดสรางไว และปญจขันธจะบังเกิดไดเองหามิได  มีอุปไมยดุจเปลวไฟประทีปอันบุคคลจุดไฟ 
ตอไป  บพิตรพึงเขาพระทัยดวยประการดงันี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา เวทนาขันธนั้น  ไมไปสูปรโลกไดดวยดอกหรือ  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรตอบวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  สัตว 
ท้ังหลายท่ีเสวยเวทนาในปญจขันธนี้  กระทํากาลกิริยาตายไปสูปรโลกน้ัน  จะวาเวทนาขันธหรือ 
พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  หามิได 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพผูประเสริฐ  ชานาหิ  บพิตรจง 
ทราบพระญาณเขาพระทัย  อันวาเวทนาขันธในอัตภาพแหงสัตวและเราทานนี้จะไดไปสูปรโลก 
นั้นหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสถามตอไปอีกเลา  ภนฺเต  ขาแตพระนานเสนผูเจริญ 
สัญญานั้นเลาจะไปสูปรโลกหรือกระไร  จงวิสัชนาใหโยมส้ินสงสัยกอน  
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูเปนใหญในสิริราชมไหศวรรย 
ถาสัญญาขันธจะไปสูปรโลกไดแลว  สัญญาขันธในอัตภาพนี้  ท่ีมีเทาอันขาด  มีมืออันขาด คือ  
ตองตัดตีนสินมือนั้นจะไปสูปรโลก  สัญญานั้นจะมิใหมีมือขาดตีนขาดอยูอีกหรือประการใด 
มหาบพิตรจงเจาพระทัยเถิด  สัญญาขันธนี้จะไดไปเกดิในปรโลกาหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชธานี มีพระราชโองการตรัสวา  โยมยังสงสัยอยู 
นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  กระจกมีอยู 
หรือไม 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  กระจกมีอยู  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  บพิตรไดสองเขาดูบางหรือไม 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมไดสองอยู  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามวา  เม่ือบพิตรพระราชสมภารสองกระจกน้ันพระเนตรพระนาสิก 
พระทนต  ของมหาบพิตรปรากฏอยูในกระจกหรือไม 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา  ปรากฏอยู  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา มหาราช  ดูรานะมหาบพิตร  ถากระนัน้พระเนตร  พระ 
นาสิก  พระทนต มิหลุดเลิกจากพระพักตรพระองคเขาไปต้ังอยูในวงกระจกส้ินหรือ  กระน้ันพระ 
ทนตพระนาสิกก็ไมมี  พระเนตรมิมืดไปหรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ใชกระน้ัน  นะพระผูเปนเจา  เงาท่ีปญจขันธในกาย 
โยมนี้เขาไปปรากฏในวงกระจกดวยโยมสองกระจก  กระทําดวงพักตรตรงเขาท่ีกระจก  สองเขาท่ี 
กระจก  จึงเหน็ปรากฏดังนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ความนีอุ้ปมาฉันใดเลา  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ 
อันวาปญจขันธนี้จะไดไปเกดิในปรโลกนัน้หามิได  บุคคลมีบุญมิไดกระทํามีบาปกรรมมิไดสราง 
ไวและจะไปเกิดดวยปญจขันธหามิได  แตลําพังเบญจขันธเปลานี้จะไปเกิดไมมีเลยเปนอันขาด 
โดยประเพณี  อนึ่ง  สัตวโลกทั้งหลายน้ีเกิดมามีขันธท้ัง ๕ อาศัยขันธท้ัง ๕ จึงไดกระทํากุศลา 
กุศลกรรมไว  ผลแหงกุศลากศุลกรรมนั้น  แตงใหไปปฏิสนธิในครรภมารดา  มีครุวนาดุจฉายา 
อันปรากฏในกระจกนั้น พระราชสมภารผูประเสริฐในสิริราชมไหศวรรย  จงทรงทราบในพระ 
ราชสันดานดวยประการดังนี ้
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        ฝายสมเดจ็พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  ไดทรงฟงมีพระทัยโสมนสัตรัสวา กลฺโลสิ 
สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนานีส้มควรแลว  
                        ปรโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา  คํารบ ๖ จบเทานี ้
 
                                         มาตุกุจฉิปฏิสันธิปญหา ท่ี ๗ 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเจริญ  สัตวเม่ือปฏิสนธิในครรภมารดานั้น ปฏิสนฺธายนฺโต  ไปปฏิสนธิ 
โดยทวารอันใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  สัตวไปบังเกิดใน 
ครรภมารดานัน้จะไดปรากฏวาไปบังเกิดในทวารอันใดนั้นหามิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมยังสงสัย  นิมนตอุปมาไปใหแจงกอน  เม่ือ 
สมเด็จพระเจามิลินทปนกษตัริยตรัสอาราธนาดังนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาวา มหาราช  ดูรานะบพิตร  อันวารัตนมัญชุสา  หีบ 
แกวมณีของพระราชสมภารน้ี  มีอยูบางหรือไม 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  รัตนมัญชุสาหีบแกวมณีของโยมน้ีมีอยู  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามไปเลาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  บพิตรจงทรงพระ 
จินตนาการคิดเขาไปในรัตนมัญชุสาหีบแกวมณนีั้นกอน 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนคร  มีสุนทรพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญดวยปรชีาญาณ  โยมจตินาการคิดเขาไปในรัตนมัญชุสา 
หีบแกวแลว 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ดูรานะบพิตร  จิตของพระราชสมภารเขาไปในหีบ 
รัตนมัญชุสานั้น  เขาไปโดยทวารอันใด  ขอถวายพระพร 
        ฝายสมเดจ็พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  มีสุนทรพระราชโองการวา  ภนฺเต  นาคเสน 
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ขาแตพระนาคเสนผูเจริฐ  จิตของโยมน้ีเลาคิดเขาไปในหบีนั้น  จะเขาไปโดยทวารอันใดหนึ่ง 
หามิได  หีบเลาจะไดเปนรอยราวฉานหามิได  ก็ดีอยูเหมือนดังเกานั้น 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เมื่อ  
สัตวจะบังเกิดในครรภมารดา  จะปรากฏวาเขาไปโดยทวารอันใดหามไิด  เหมือนจิตมหาบพิตร 
อันคิดเขาไปในรัตนมัญชุสาหีบมณีนัน้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้  มีพระราชโองการ 
ตรัสวา  กลฺโลสิ  สธุสะพระผูเปนเจากลาวปญหาเปรียบนี้วิจิตรครัน  ฟงเปนอัศจรรยนักหนา 
ยทิ  พุทฺโธ ติฏเยฺย  ผิแลวาพระพุทธเจายงัอยูนี้จะใหสาธุการแกพระผูเปนเจานกัหนา  ใน 
กาลบัดนี ้
                               มาตุกุจฉิปฏิสันธิปญหา  คํารบ ๗ จงเทานี้ 
 
                                            สัตตโพชงคปญหา ท่ี ๘ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ  อันวาพระโพชฌงคนี้มีกี่ประการ 
        พระนาคเสนจึงพระพรวา  มหาราช  ดูรานะมหาบพิตร  อันวาโพชฌงคมี ๗ 
ประการ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูเจริญ  อันวาพระโพชฌงคเปนองคท่ีจะใหตรัสรูนี้มีกี่ประการ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา พระโพชฌงคเปนองคจะใหตรัสรูนั้นมีอยูอยางเดียว 
ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
เจริญ  คือโพชฌงคองคใด 
        พระนาคเสนจึงแกไขวา  มหาราช  ดูรานะมหาบพิตร คือพระธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีสุนทรพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  พระโพชฌงคท่ีจะเปนองคใหรูมรรครูผลก็องคเดียว  ก็ทําไมจึง  
วาพระโพชฌงคเปนองคจะใหรูมรรคผลถึง ๗ องค  โยมยงัสงสัยนิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบ 
ปานดุจหนึ่งดาบกับท้ังฝกอันบุคคลยังมิไดถอดออกจากฝก  จะฟนลงท่ีไม  ไมจะขาดหรืออยางไร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวาฉันใดกด็ี  โพชฌงคท้ัง ๖ นี้เปรียบดจุฝกดาบ  ธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงคเหมือนตัวดาบ  โพชฌงคท้ัง ๖ ยอมอาศัยธัมมวิจยสัมโพชฌงคกอน จึงใหรูมรรค 
รูผลเหมือนฝกดาบอาศัยตวัดาบ จึงฟนบ่ันรอนส่ิงท้ังปวงใหขาดได  บพติรพระราชสมภารพึง 
เขาพระทัยดวยประการฉะนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟง  ก็มีพระทัยโสมนสัตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะ 
ก็สมควรแลว 
                                สัตตโพชฌงคปญหา  คํารบ ๘ จบเทานี้ 
 
                                        ปาปปุญญพหุตรปญหา ท่ี ๙ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน  โยมยังสงสัยนกัหนา  บุคคลท่ีศรัทธาทําบุญกับบุคคลกระทําบาปนี ้
บุญจะมีกําลังมาก  หรือวาบาปจะมีกําลังมากประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บุญนี่แหละมี 
กําลังมาก  บารมีกําลังนอย  ขอถวายพระพร         
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทาธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ  โยมยงัสงสัยอยู  เหตุไฉนบุญจึงมีกําลังมาก บาปจึงมีกําลัง 
นอย  เปนเหตุอยางไร  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัส 
ถามดวยประการฉะนี้  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  
บุคคลท่ีกระทําการอกุศลนั้น  คร้ันกระทําแลวเดือนรอนกนิแหนงวา อนจิจา  ๆ  บาปกรรมนี้ 
อาตมาจะกระทําเปนกรรมอันลามกมิดี  เหตุดังนี้  จึงวากระทําบาปกรรมไมมีผลเจริญ  เพราะ 
วากระทําแลวและสอดแคลวกินแหนงในใจ  บุคคลท่ีไดกระทําการกุศลไว  มีแตน้ําใจเล่ือมใส 
ปราโมทย  แลวคิดไปมใีจปล้ืมยินดีบังเกิดปติโสมนัส  แลวมีกายระงับลงดวยปติโสมนัสนั้น 
คร้ันกายระงับลงเปนกายปสสัทธิจิตตปสสัทธิแลว  ก็ไดเสวยสุข  เม่ือสุขบังเกิดแลว  ก็จะเปน 
สมาธิลง  อานิสงสจําเริญข้ึนดวยเหตุฉะนี้  ตองดวยเยีย่งอยางประเพณีมีมาวา  บุรุษผูหนึ่งมีเทา 
มีมืออันขาด  ไดถวายดอกอุบลชาติกํามือหนึ่ง  แกสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา  ไดเสวยผลบุญท่ี 
ไดถวายดอกไมกํามือหนึ่งนีไ้ปหลายชาติหลายกัปนับนาน  เอกนวุติกปฺเป  ประมาณได  ๙๑ 
กัปดวยผลกุศลอันวิเศษ  เหตุฉะนี้  อาตมาจึงวาบุญนี้มีกาํลังมาก  บาปกรรมน้ีมีกําลังนอย 
ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนคร  ทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ 
สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนาสมควรยิ่งนกัหนาในกาลบัดนี้ 
                                      บาปปุญญพหุตรปญหา  คํารบ ๙ จบเทานี ้
 
                                                   ชานอชานปญหา  ท่ี ๑๐          
        อถโข มิลินฺโข  ราชา  ภนฺเต  นาคเสน  ปุคฺคเล  น ปาป  วา อปาป วา ทุกฺขเวทนา  อปายภูมึ 
คจฺฉตีต ิ
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจานาคเสน  บุคคลผูหนึ่งรูวาบาปกรรมแลวกระทําบาปกรรม  บุคคลผูหนึ่งไมรูวา 
บาปกรรม  มากระทําบาปกรรมนี้  คนท้ังสองนี้จะไดทนทุกขเวทนา  ขางไหนจะไดเวทนามาก 
กวากนั  ขางรูบาปกรรมน้ีจะใหไปอบายรูอยูแลวและกระทํานี้  จะไดผลวิบากมากหรือ  หรือวาไม 
รูบาปกรรมน้ีจะใหไปอบายและมาขวนขวายกระทําบาปกรรมนั้น  ไดเสวยวิบากมา โยมยัง 
สงสัย  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะมหาบพิตรผูเปนอิสราธิบดี  คนท่ีไมรู  
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บาปกรรมกระทําบาปกรรมนั้นไดเสวยทกุขเวทนามาก บุคคลท่ีรูวาบาปกรรมกระทําบาปกรรม 
นั้น  ไดเสวยทุกขเวทนานอย  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา  
แตพระนาคเสนผูเจริญ  ธรรมดาวาราชบุรุษราชอํามาตยของโยมน้ี  ท่ีใครรูแลววากระทํากรรม 
อยางนี้มีโทษกฎหมายหาม  ไมเกรงขามขืนกระทําความชั่วเปนบาปกรรมอันลามกมิดีนี้  ตอง 
ลงโทษเปนทวคูีณ  โยมนี้เขาใจวารูเองกระทําเองนี้  ไดเสวยทกุขเวทนา  นะพระผูเปนเจา  พระผู 
เปนเจาวารูเองทําเองขางฝายอกุศลไดสวยผลนอยนี้  เปนเหตุไฉน นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสถามดังนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  กึ  มฺสิ  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร 
พระราชสมภารสําคัญอยางไร  นี่แนอาตมาจะวิสัชนาใหพระราชสมภารเจาฟง  ตตฺต  อโยคุฬ 
เปรียบดุจบุรุษชายผูหนึ่งรูวากอนเหล็กแดงอันรอน บุรุษชายนั้นจับกอนเหล็กแดงนัน้เขา  บุรุษ 
ผูหนึ่งเลาเถลือกถลน  ไมรูวากอนเหล็กแดงนั้นรอนรน  ชายคนน้ันไปจบักอนเหล็กแดงนั้นเขา 
ดูกรบพิตรพระราชสมภารเจา คนท้ังสองซ่ึงจับกอนเหล็กแดงเขานัน้ใครจะรอนกวากนั  นะบพิตร 
พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระผูเปนเจานาคเสน  พระผูเปนเจานี้ฉลาด  ชายท่ีประมาทไมทันดูไมรู  จับเขานั่นแหละรอน 
มาก  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ฉันใด  มหาราช  ดกูรมหาบพิตรผูประเสริฐ  บุคคลท่ี 
ละเมิดไมรูจกัวาบาปกรรมกระทําอกุศลนัน่แหละไดบาปมากนัก  เหมือนกันกับบุคคลไมรูจูเขาไป 
จับเอากอนเหล็กแดงนัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนคร  ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ 
พระผูเปนเจาวสัิชนาสมควร 
                                      ชานอชานปญหา  คํารบ ๑๐ จบเทานี้ 
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                                          อุตตรกุรุปญหา ท่ี ๑๑  
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ  บุคคลไปสูช้ันฟาพรหมโลก  และไปสูอุตตรกุรุทวีปและทวีปอันอ่ืน 
 ดวยกายท้ังเปนนั้น  มีอยูบางหรือวาหามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูกรมหาบพิตร  มีอยู  บุคคลไปสูพรหมโลก 
ท้ังเปน  ไปสูอุตตรกุรุทวีปไปสูทวีปอันอ่ืนท้ังเปน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสวา  ไปอยางไรได  นะพระผูเปนเจา  จงวาใหโยม 
เห็นดวยกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดกูรมหาบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปาน 
ดุจหนึ่งวาบุคคลโจนข้ึนไปจากแผนดินไดคืบหนึ่งกด็ี ศอกหนึ่งก็ดี  อยางนี้มหาบพิตรรูบางหรือ 
ประการใดเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ โยมรูอยู  โยมนี ้
เลาวาขางการโดด  โยมโดดได  ๘ ศอก  พระเจามิลินทบอกดังนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  บพิตรโดดอยางไรได ๘ ศอก 
        พระเจากรุงมิลินทจึงบอกวา โยมต้ังจติตุบาทคิดวา  อาตมาจะโจนไปใหถึงนัน้ กายโยม 
ก็เบาพรอมดวยจิตตุบาทโจนไปถึงท่ีสังเกตนั้นได นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงพระพรวา  ฉันใดก็ดี  ภิกษุอรหันตอันมีฤทธ์ิ จิตเปนวสีชํานาญใน 
ฌานท่ีจะอธิษฐานและเขาฌานออกจาฌานนั้น  คิดวาจะเหาะไปใหถึงท่ีนั้น  กายทานก็เบา 
พรอมเขากับจติคิดเหาะไปโดยเวหาดวยจติจําเริญภาวนานั้น  เหมือนกันกับบพติรอันจําเริญ 
ตั้งจิตวาจะไปสูนั้นแลวโดดไปน้ัน  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปนเจาวิสัชนานี ้
สมควรแลว 
                                      อุตตรกุรุปญหา คํารบ ๑๑ จบเทานี้  
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                                         ทีฆอัฏฐิกปญหา  ท่ี ๑๒  
        ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนธรณี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ  คํากลาววากระดกูยาวรอยโยชน  แตตนไมนีย้าวไดรอยโยชน 
มีอยู โยมจะถามพระผูเปนเจา  กระดูกยาวรอยโยชนมีอยูท่ีไหน  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาไปกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  มหาบพิตรทรง 
รําพึงการสําคัญอยางไร  นี่แนอาตมาจะถวายพระพรใหทราบ  เหมือนปลาในมหาสมุทรนั้น 
ปฺจโยชนสตกิา  ตัวยาว ๕๐๐ โยชนนั้น กระดูกจะยาวไมไดรอยโยชนหรือประการใด  บพิตร 
จงเขาพระทัยดวยประการฉะนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระทัยส้ินสงสัยโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สธุสะ 
พระผูเปนเจากลาวนี้สมควรแลว 
                                 ทีฆอัฏฐิกปญหา คํารบ ๑๒ จบเทานี ้
 
                                       อัสสาสปสสาสปญหา  ท่ี ๑๑ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูจําเริญ พระผูเปนเจากลาววา พระผูเปนเจาอาจจะยังอัสสาสะ 
ปสสาสะใหดบันี้จะไดหรือไมได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  ได ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนคร  มีพระราชโองการถามวา  พระผูเปน 
เจาจะยังอัสสาสะปสสาสะใหดับนั้นอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร กึ  มฺสิ 
พระองครําพึงการสําคัญอยางไร  อนึ่ง  บุคคลท่ีนอนหลับไปแลวกรนนี้  บุคคลนอนกรนนั้น 
พระราชสมภารไดฟงบางหรือหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จรพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  โยมไดยินอยู  นะพระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามไปเลาวา  มหาราช  ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร  เสียงคนเม่ือ  
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จะตาย เม่ือชักดังครอก ๆ อยางเสียงกรนนี้  คนตายส้ินลมหายใจหรือไมเลา 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงตรัสวา  อยางนั้นแลวก็ส้ินลมอัสสาสะปสสาสะ 
นะพระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  คนท้ังหลายเกิดมา 
มิไดจําเริญจิตจําเริญกาย  เม่ือตัวตายลมหายใจเสียงดังครอกเหมือนดวยเสียงกรนแลว  ลม 
อัสสาสะปสสาสะก็ดับหมดส้ิน  ธรรมดาท่ีทานรักษาศีลจําเริญภาวนาในจิตในกาย  เม่ือจะใกล 
ตายทานเจาจตุตถฌานกอน  ลมอัสสาสะปสสาสะจึงดับส้ินไป  เหตุฉะนี้  อาตมาจึงถวายพระพร 
วา อาจจะใหลมอัสสาสะปสสาสะดับได  จะใหรูวาลมอัสสาสะปสสาสะดับดวยเหตุ ๒ ประการ 
ใครเกิดมานี้ตายแลวดับไปดวยกันส้ิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย  ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สธุสะสมควร 
แลวพระผูเปนเจา 
                                    อัสสาสปสสาสปญหา  คํารบ ๑๓ จบเทานี ้
 
                                                     สมุททปญหา ท่ี ๑๔ 
         สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญคําท่ีพระผูเปนเจากลาววามหาสมุทรนั้นอุทกงันั้นหรือช่ือวามหาสมุทร 
โยมยังสงสัยอยู  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  อุทกัง  บรรดาท่ีเค็มเทาใดโดยรอบคอบ ท่ี 
อุทกังเค็มอยูนัน้  ช่ือวามหาสมุทร  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูเจริญ  อุทกังนัน้เค็มดวยเหตุอันใด  นิมนตวิสัชนาไปใหแจงกอน  พระเจากรุง 
มิลินทปนประชากรตรัสถามดังนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาววา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อุทกังนั้นขังอยูนาน 
จึงเค็มไปเปนรสอันเดียวกัน ขอถวายพระพร  
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        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  ไดทรงฟนก็โสมนสัตรัสวา  กลฺโลสิ  กลาวมานีส้มควร 
แลวพระผูเปนเจา  
                                สมุททปญหา  คํารบ ๑๔ จบเทานี ้
 
                                         สุขุมัจเฉทนปญหา ท่ี ๑๕ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูเจริญ  ส่ิงอันใดอาจจะตัดซ่ึงส่ิงอันสุขุมได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  ส่ิงท่ีจะตัดซ่ึงส่ิงอันสุขุมนี้มีอยู  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญดวยปรชีา  ส่ิงซ่ึงสุขุมกวาส่ิงท้ังปวงน้ีจะไดแกส่ิงใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ส่ิงซ่ึงสุขุมอ่ืน ๆ 
นั้น  จะสุขุมเทาพระสัทธรรมหามิได  แตวาธรรมท้ังปวงนั้นจะสุขุมส้ินทีเดียวหามิได  ธรรมท่ี 
หยาบก็มี  ธรรมที่ละเอียดก็มี  แตท่ีวาธรรมสุขุมนี้เปนช่ือแหงธรรม  ท่ีเรียกวาธรรมอันสุขุม  เม่ือ 
จะจดัออกไปก็เปนธรรมสุขุมบาง  เปนธรรมอันหยาบกมี็บาง เปนสองสถานฉะนี้  แตส่ิงท่ีจะตัด 
ธรรมท้ังปวงใหขาดได ก็อาศัยโลกุตรปญญาจึงจะตัดขาด  แตกําลังทุตยิปญญา  คือโลกิยปญญา 
น  สกฺกา  มิอาจจะตดัได ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทประชากร  ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  สมควร 
แลว  พระผูเปนเจา 
                                    สุขุมมัจเฉทนปญหา  คํารบ ๑๕ จบเทานี้  
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                                           ปญญาวิเสสปญหา ท่ี ๑๖  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ปญญานี้อยูไหน 
        พระนาคเสนจึงแกไขวา ปญญาจะไดปรากฏวาอยูท่ีไหนหามิได 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ถากระนั้นปญญาหามีไมนั่นแหละซิ 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  ลมนี้ถ่ินฐานบานชองอยูท่ี 
ไหนเลาบพิตร  เม่ือพระนาคเสนถามฉะน้ี 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ผูเจริญ  ลมนี้เปลา  หาเนื้อหาตัวมิได  จะไดปรากฏวาอยูท่ีไหนหามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐในราชสมบัติ กระน้ัน 
ลมท่ีพัดก็ไมมี  เม่ือพระนาคเสนแกไขมาฉะนี ้
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีก็เห็นดวย  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  กลฺโลสิ สมควร 
แลวพระผูเปนเจา 
                                   ปญญาวิเสสปญหา  คํารบ ๑๖  จบเทานี้ 
 
                                   วิญญาณาทีนัง นานตัถภาวปญหา ท่ี ๑๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
 ขาแตพระนาคเสนผูเจริญดวยปรีชา  อิเม  ธมฺมา  อันวาธรรมท้ังหลายน้ี คือปญญาก็ดี  คือ 
วิญญาณก็ดี  คือชีโวก็ดี  อันมีในภูตกายนี้  นานตฺถา  มีอรรถตาง ๆ มีพยัญชนะตาง ๆ หรือ 
วามีอรรถอยางเดียว  แตมีพยัญชนะนั้นตางกันประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  วิชานลกฺขณ 
วิญญาณมีลักษณะรูตาง ๆ ปญญานั้นมีลักษณะรูรอบคอบ  จะไดกําหนดวาชีวธรรมมีในภูตกาย 
หามิได  
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        พระเจากรุงมิลินทปนทวีปวรมหาศาลมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญดวยปรีชา  พระผูเปนเจาวาปญญากับวิญญาณน้ีมิไดกําหนดวา  
ชีวธรรม  คือมีชีวิตอยูในภูตกายแลว  ธรรมส่ิงไรจะเหน็รูปดวยจักขุ  จะฟงเสียงดวยโสตะ  จะดม 
กล่ินดวยฆานะ  จะล้ิมเลียรสดวยชิวหา  จะสัมผัสถูกตองดวยกาย  จะรูธรรมดวยใจเลา 
        พระนาคเสนผูเปนเจาทานจึงวิสัชนาวา มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  ถาวา 
ปญญาและวิญญาณเปนชีวธรรมแลว  ชีวธรรมนั้นเห็นรูปดวยจักขุ ฟงเสียงดวยหู  รูกล่ินดวย 
นาสา  รูรสอาหารดวยชิวหา  รูท่ีจะถูกตองดวยกาย รูธรรมท้ังหลายดวยน้ําใจฉะน้ีแลว 
ชีวธรรมท่ีมีชีวิตอยูนั้น  จะเยี่ยงหนาแหงนขึ้นไปโดยนภดลประเทศเวหา  เปดจกัขุทวารคือลืมตา 
แลไปบนอากาศก็จะเห็นดวงดาวดาษเวหาแลวก็เอาเถิด  ทีนี้จะใหเปดทวารหูแลวจะแหงนข้ึน 
ไปฟงบนอากาศ  จะไดเสียงเหมือนจกัขุเหน็ดาวบนอากาศหรือ ประการหน่ึง  จะใหเปดฆาน 
ทวาร  ชิวหาทวาร  กายทวาร  แลวจะใหผันหนาออกไปโดยอากาศ  จะรูกล่ินดวยนาสา จะ 
รูวารสดวยชิวหา  จะรูวาถูกตองกายดวยกาย  จะรูธรรมท้ังหลายดวยใจเหมือนแหงนดูฟาเห็น 
ดาราท้ังหลายดวยจักขุนัน้  หรือหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา  จะไดรูเหมือนจักขุแหงนข้ึนไปเหน็ดาวบน 
อากาศหามิได 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  นี่แหละลักษณะไมเหมือนกนัฉะนี้  อาตมาจึงวาปญญา 
กับวิญญาณนี้  จะกําหนดวาเปนชีวธรรมอันชีวิตในภูตกายน้ีไมได  เหตุลักษณะตางกัน 
มหาบพิตรพึงสําคัญเขาพระทัยดวยประการฉะนี ้
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีก็ส้ินวิมติกังขา  มีพระราชโองการตรัสวา 
กลฺโลสิ  สธุสะสมควรแลวพระผูเปนเจา 
                              วิญญาณาทีนัง นานัตถภาวปญหา  คํารบ ๑๗ จบเทานี้  
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                              อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา ท่ี ๑๘  
        พระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเจริญ  ซ่ึงภาวะจะกําหนดอรูปธรรมใหเปนอันเดยีวนี้  สมเด็จพระผูมีพระภาค 
กระทําเปนอันยากหรือ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระศาส- 
ดาจารยจะเอารูปธรรม  คือเจตนาสิกท้ังหลายอันมีอารมณตางกัน  ใหเปนอันเดยีวกนัแลวจะ 
กลับแจกออกวา  ธรรมส่ิงนี้คือผัสโส  ธรรมส่ิงนี้คือเวทนา  ธรรมส่ิงนี้คือสัญญา ธรรมส่ิงนี้คือเจตนา 
อิท  ส่ิงนี้คือจิต  นี่แหละคือสมเด็จพระภรวันตบพิตร  สุดท่ีจะกระทําเปนอันยาก  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเจริญ  สมเด็จพระมหากรุณาผูทรงสวัสดิภาคกระทําอยางไร  นิมนตพระผูเปน 
เจากระทําอุปมาใหแจงกอน 
        เถโร  ฝายพระนาคเสนจึงถวายอุปมาวา  มหาราช ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  โกจิ 
เทว  ปุริโส  เปรียบปานดุจบุรุษหนึ่งไปสูมหาสมุทรดวยสําเภา  จึงกอบเอาอุทกังในมหา 
สมุทรดวยซองมือของอาตมา  ชิวฺหาย  สายิตฺวา  บุรุษผูนั้นชิมล้ิมเลียดวยชิวหา  ชาเนยฺย  โส 
บุรุษผูนั้นจะรูหรือหามิไดวา อิท  อุทก  อุทกังนี้มาแตแมน้ําคงคา  อิท  อุทก  อุทกกังนี้ไหลมาแต 
แมน้ํายมุนา  อุทกังนี้มาแตแมน้ําช่ือวาสรภนูที  อุทกังนี้มาแตแมน้ําอจิรวดี  อุทกังนี้ไหลมาแต 
แมน้ําช่ือวามหินที  บุรุษผูชิมล้ิมเลียอุทกังในมหาสมุทรแลว  จะรูหรือหามิได  นะบพิตรพระ 
ราชสมภารเจา 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปน 
เจาผูเจริญ  บุรุษนั้นจะรูเปนอันยาก  ดวยอุทกังนั้นระคนปนกัน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี  อันวาอรูปธรรมเจตสิกท้ังหลายน้ี  เม่ือเจอืจาน 
เขาเปนอันเดยีวแลว  สมเด็จพระมุนีก็ทรงกระทําอันยาก  ท่ีจะแจกออกใหเปนภาคเปนสวนวา 
อย  ผสฺโส  ธรรมส่ิงนี้เปนผัสสะ  ธรรมส่ิงนี้เปนเวทนา  ธรรมส่ิงนี้เปนเจตนา  ธรรมส่ิงนี้เปนจิต  นี่ 
แหละมหาบพติรพระราชสมภารจงทราบเถิด 
        สมเด็จพระเจามิลินทไดทรงฟงพระนาคเสนอุปมาก็ช่ืนบานหรรษาวา  สาธุ  ภนฺเต  พระ 
ผูเปนเจาแกปญหานี้ไพเราะเพราะนักหนา 
                                       อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา  คํารบ ๑๘ จบเทานี้  
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                                           ทุกกรปญหา  ท่ี ๑๙  
        อถโข นาคเสโน  ฝายพระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดกูรบพิตรพระราช- 
สมภาร  บพิตรจงทราบพระทัยเถิด แตบพติรทรงถามซ่ึงอรรถปญหามานี้  เวลาก็สมควรแลว 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินท  ผูเปนปนกษัตริยจึงตรัสวา  อาม  เออ  โยมนี้รูวาเวลาลวง 
เขามัชฌิมยาม  คนท้ังหลายตามประทีปไวสวางอยูในกาลบัดนี้ 
        คร้ังนี้เจาพนักงานก็นําซ่ึงผาส่ีพับ  สําหรับพระมหากษัตราธิราชจะบูชาธรรมถวายพระ 
นาคเสนนั้น มาจัดแจงตระเตรียมไว 
        ฝายวาโยนกขาหลวงทั้งปวงก็กราบทูลพระเจามิลินทปนกษัตริยวา  ขอพระราชทาน 
พระภกิษุนี้สมควรท่ีจะถามปญหา  ปณฺฑิโต  ทานมีปญญาเปนแทแลว 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา  อาม  ภเณ  เออดูกรพนายท้ังหลาย  พระ 
ภิกษุองคนี้มีปญญา  แมวาผูใดสองเสพยอาจารยอันมีปรีชาญาณเห็นปานดังภกิษุนี้  ผูนั้นอาจ 
สามารถท่ีจะรูธรรมวิเศษเร็วพลันไมชาไมนาน  เมื่อสมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษตัริยตรัส 
สรรเสริญดังนั้นแลว  ก็มีน้ําพระทัยผองแผวในปญหาพยากรณของพระนาคเสน  จึงบริจาค 
ผากัมพลราคาแสนหน่ึงถวายพระนาคเสน  แลวมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
โยมอนุญาตปวารณาเปนกัปปยการกไว  แมพระผูเปนเจาจะปรารถนาซ่ึงวัตถุอันมีในพระราช- 
เคหาของโยม  โยมจะถวายใหในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา บพิตรพระราชสมภาร  อาตมาภาพนี้เล้ียง 
ชีวิตพอสมควรอยูแลว 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา  โยมทราบแลววาพระผูเปนเจาเล้ียงชีวิตพอสมควร 
แตทวานิมนตรักษาไวซ่ึงตัวของพระผูเปนเจากับท้ังโยมนี้ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา  ซ่ึงมหาบพิตรตรัสวาใหอาตมารักษาไวซ่ึงอาตมา 
นี้อยางไร  ประการหนึ่งใหรักษาตัวมหาบพิตรไวดวยนัน้  จะใหรักษาประการใด 
        พระเจามิลิทปนกษัตริยจึงตรัสวา  ภนเฺต  ขาแตพระผูเปนเจา  คําปรับปวาทจะลวงเขา 
มาครหาวา  พระนาคเสนมีปญญาฉลาดอาจสามารถที่จะใหพระยามิลินทยินดีแล  แตทวาเสียที 
กระทําหาไดลาภสักการะไม  เหตุดังนี้โยมจึงวาใหรักษาซ่ึงตัวของพระผูเปนเจาไว  ประการหนึ่ง  
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ใหรักษาซ่ึงตัวโยมนี้เลาดวยคําคนจะลวงเขามาวา  สมเด็จพระเจามิลินทยินดีเส่ือมใส  ปญหา 
พยากรณของพระนาคเสนแลว  หาถวายไทยทานไม  เหตุฉะนี้จงไดโปรดรับซ่ึงนิตยภัต  รับซ่ึงคํา 
ปวารณาของโยมกอน  นะพระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ถา 
กระน้ันก็ตามพระราชอัชฌาสัยของบพิตรพระราชสมภาร 
        ฝายพระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ 
สีโห อันวาพระยาสีหราชเปนเจาแหงมฤคชาติ  ถึงมาตรแมวสาจะอยูในกรงทอง  ยอมจะมี 
หนามองออกไปนอกกรง  มีความปรารถนาท่ีจะออกไปขางภายนอก ยถา  ฉันใด  ไดแกตวั 
ของโยมน้ี  อยูภายในเรือนทองก็จริงอยูแล  แตทวาปรารถนาจะไปภายนอก  เหมือนหนึ่งพระยา 
มฤคราชนั้น  คร้ันโยมจะละราชนิเวศไปทรงบรรพชาเลา  ขาศึกนั้นกจ็ะติดตามฆาตี  ชีวิตโยม 
ก็มิไดตั้งอยูจรัิงกาลนานไป  เหตุฉะนี้โยมจงึไมบรรพชา  แตใจของโยมน้ีปรารถนาจะใครบรรพชา 
        อถ โข นาคเสโน  ฝายพระนาคเสนก็ถวายพระพรลาลุกจากอาสนลีลาศไปสูสังฆาราม 
อันเปนท่ีอยูของอาตมาในกาลนั้น 
        เม่ือพระนาคเสนคมนาการไปแลว  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  ก็มาดําริใน 
พระทัยวา  วนันี้อาตมาถามอรรถปญหาแกพระนาคเสนเปนปญหาเทานี้ 
        สวนพระนาคเสนวาพระผูเปนเจาก็ดําริวา  วันน้ีสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี 
ตรัสถามปญหาแกอาตมาเปนปญหาเทานี้  อาตมานี้วิสัชนาเทานี้  ตกวาพระนาคเสนกับพระยา 
มิลินทถอยทีถอยจําไวดวยกนัท้ังสองฝาย 
        ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  ปน  คร้ันแสงทองอรุณรุงรางสวางฟา  ฝายพระนาคเสนก็ 
นุงสบงทรงจีวร  พระกรจับบาตรแลวลีลาศเขาสูราชนิเวศ  คร้ันถึง  พระผูเปนเจาจึงนั่งเหนือ 
ปญญัตตาอาสนอันตกแตงต้ังไว 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทบรมกษัตริยก็กระทําปรนนิบัติใหฉันจังหันสําเร็จแลว พระเจา 
มิลินทปนกษตัริย  ก็เขาไปสูสํานักพระนาคเสน  ถวายนมัสการแลวจงึตรัสวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจาผูเจริญ  แตโยมมารําพึงถึงอรรถปญหาท่ีถามพระผูเปนเจานั้น  โสมนสฺสปฺปตฺโต 
ใหบังเกดิโสมนัสยินดีปรีดานี้นักหนา  โยมมิไดหยั่งลงสูนิทรารมณส้ินราตรียังรุง รําพึงไปวา 
ไดถามอรรถปญหาเทานี้  พระผูเปนเจาวิสัชนาอยางนัน้ ๆ โยมก็จําไดส้ิน 
        สวนพระนาคเสนก็ถวายพระพรแกสมเด็จพระเจามิลินทวา  มหาราช ดูรานะ  
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มหาบพิตรพระราชสมภาร  อาตมาเลาก็เหมือนกัน  คืนนีก้ลับไปสูอาราม  คิดถึงปญหาท่ีบพิตร 
ถาม  มีความยนิดี  รูวาปญหาท่ีบพิตรถามเทานี้  ยิ่งคิดแลวกย็ิ่งโสมนัสปรีดา 
        เต  อุโภ  ปณฺฑิตา  ฝายวานักปราชญท้ังสองถอยทีถอยมีความโสมนัสปรีดา  ถอยที  
ถอยมีสุนทรกถาเจรจาแกกันไปมาในกาลนัน้ 
                             ทุกกรปญหา คํารบ ๑๙ ในสัตตมวรรคจบเทานี ้
                                          จบปุจฉาวิสัชนามิลินทปญหา 
         ในมิลินทปญหานี้  มี ๑๐๘* ปญหา  พระอาจารยเจากลาวยกข้ึนพรรณนาไวในลังกาทวีป 
 
* ตรวจดู ตามปญหามีเพียง ๘๔ เทานัน้  
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                                      โคตมีวัตถทานปญหา  ท่ี ๓*  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณ สมเด็จพระศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัส 
แกพระมหาปชาบดีโคตมี  เม่ือนําคูผาสาฎกมาถวายแกพระองค  วาใหถวายแกพระสงฆเถิด 
จะไดผลอันเลิศ  ช่ือวาไดบูชาแกพระตถาคตและไดบูชาแกสังฆรัตนะท้ัง ๒ ประการ  นี่แหละ 
คําสมเด็จพระศาสดาจารยตรัสไว  ถาจริงอยางนั้นแลว  พระสังฆรัตนะจะมิมีผลเลิศมีผลหนัก 
เปนครูเปนอาจารยและเปนทักขิไณยบุคคลยิ่งกวาพระพทุธเจาหรือประการใด  และคูผาสาฎกน้ี 
ไซรพระมหาปชาบดีโคตมีผูเปนพระเจาแมน้ําไดเพาะฝายและสะสางดีดประชีกรดทอเปนผาสาฎก 
ดวยพระหัตถเองแลวและนํามาถวายแกพระองค  ถาหากวาพระองคประเสริฐเลิศดีกวา 
สังฆรัตนะแลว  จะมิทรงอนญุาตใหพระมหาปชาบดีถวายแกพระองคหรือ  นี่พระองคคงจะทรง 
เห็นวาสังฆรัตนะประเสริฐวาพระองค  จึงไดตรัสแกพระมหาปชาบดใีหถวายแกสงฆ  พระผู 
เปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะพบิตรพระราชสมภาร  ซ่ึงสมเด็จ 
พระศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาแกพระมหาปชาบดีใหถวายคูผาสาฎกแกสงฆนัน้  ใชพระ 
องคจะทรงเหน็วาถวายแกสงฆมีผลดีกวาถวายพระองคหามิไดซ่ึงมีพระพุทธฎีกาตรัสใหถวายแก 
สงฆนั้นไซร  ดวยทรงพิจารณาเหน็ประโยชนในอนาคตกาลวา  ถาพระตถาคตเสด็จนิพ- 
พานลวงลับไปแลว  มหาชนคนท้ังปวงท่ีเกิดมาสุดทายภายหลัง  จะไดเคารพนบนอบแกพระสงฆ 
พระพุทธองคประสงคจะยกยองคุณแหงพระสงฆใหปรากฏตอไป  จึงไดตรัสใหพระมหาปชาบดี 
ถวายคูผาสาฎกแกสงฆดวยประการฉะนี้  ยถา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
อาตมาจะอุปมาใหฟง  เปรียบประดุจดังบิดายังมีชีวิตอยู  บุตรคนใดท่ีมีคุณวิเศษสมควรจะ 
ยกยอง  ก็ยกยองไวในท่ีประชุมชน  เปนตนวา  ในสํานักแหงพระราชมหากษัตริย ณ ทามกลาง 
หมูอํามาตยราชภัฏนายประตูและหมูโยธา  ดวยประสงควาตอไปภายหนา  คนท้ังหลายจะได 
เคารพยําเกรงบุตรของตน  ขอนี้มีอุปมาฉันใด  กเ็หมือนสมเด็จพระผูทรงพระภาคทรงพิจารณา 
เห็นประโยชนในอนาคตกาล  จึงไดทรงประกาศยกยองคุณแหงพระสงฆไวใหปรากฏ เพื่อปจฉิมา 
ชนตาชนในภายหลังจะไดกระทําสักกาบูชา  ใชวาพระสังฆรัตนะจะประเสริฐเลิศกวาพระมหา 
 
     *ปญหาท่ีไมทราบวาอยูในวรรคไหน  ปญหาท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๔ และตอไปก็ไมปรากฏ  แตบอกไววา 
ปญหาท่ี ๓ ฉบับท่ีแปลลงในหนังสือธรรมจักษยุกไปไวในพวกเมณฑกปญหา ตอ ทวินนัง  พุทธาบัง  
โลกานุป 
ปชชนปญหาที่ ๘ ในฉัฏฐวรรค  แตฉบับท่ีพิมพในสมุดเลมนี้คงไวตามฉบับภาษาบาลี  
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กรุณา ดวยเหตุเพียงเทาท่ีใหพระมหาปชาบดีถวายคูผาสาฎกน้ีกห็ามิได  ยถา  มหาราช 
อนึ่งเลา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อาตมาจะขอถาม  เหมือนวาบิดามารดาปอนขาวอาบน้ํา  
ประคับประคองบุตร  ใหกนิใหนอน  ใหผาผอนทอนสไบแกบุตรเปนตน  บุตรนั้นจะเรียกวา 
ประเสริฐกวาบิดามารดาของตน  เพราะเหตุบิดามารดาอุปถัมภบํารุงเพยีงนั้น  ไดหรือประการ 
ใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูประกอบดวยญาณปรีชา  บิดามารดาประคับประคองบุตรของตน  มีปอนขาวแลอาบน้ํา 
เปนตนกด็วยความจําใจ  เพราะเหตุวาบุตรเกิดมาแตอกจะละทิ้งเสียไมได  แตวาบุตรนัน้มิไดช่ือ 
วาดีกวาบิดามารดา  หรือบิดามารดาเคารพตอบุตรดวยการเล้ียงดูรักษามีประมาณเทานี้  นะพระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปไมยตอไปเลาวา  เอวเมว  โข มหาราช  ขอความนั้น 
ฉันใด  กเ็หมือนสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสใหพระมหาปชาบดีถวายคูผาสาฎกแกสงฆ  ก็ 
เพื่อจะทรงอนเุคราะหใหเปนไปในอนาคตกาล  จะไดช่ือวาสังฆรัตนะประเสริฐกวาสมเด็จพระ 
ศาสดาจารยดวยตรัสฉะน้ี  ก็หามิได  ยถา  มหาราช  อนึง่เลา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
อาตมาจะอุปมาใหฟงอีก  เหมือนอยางวามีบุรุษคนใดคนหนึ่งนําสวยสากอากรมาถวายแกพระ 
มหากษัตริย  พระมหากษัตริยก็พระราชทานสวยนั้นแกราชบุรุษคนใดคนหนึ่ง  จะเปนพลโยธา 
หรือปุโรหิตกต็ามที  อปนุ  โข  มหาราช  ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือพระ 
มหากษัตริยเจาพระราชทานสวยอากรใหเชนนี้ จะวาบุรุษผูรับพระราชทานน้ัน  ดเีลิศประเสริฐ 
กวาพระมหากษัตริยหรือประการใด  นะพบิตรพระราชสมภาร 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการดํารัสวา  น หิ  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจาพระนาคเสน  สมเด็จพระมหากษัตริยพระราชทานสวยสาอากรแกบุรุษคนใด ก ็
เพื่อจะยกยองผูนั้นใหปรากฏ  จะวาประเสริฐกวาพระมหากษัตริยนั้นมิได  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตอไปเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ขอความนี ้
อุปมาฉันใด  ก็อุปไมยเหมือนสมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสใหพระมหาปชาบดีบูชาสงฆก็เหตุ 
จะทรงยกยองสงฆ เหมือนพระมหากษัตริยพระราชทานสวยฉะนั้น  อปจ  มหาราช  อนึ่งเลา 
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระศาสดาจารยทรงพิจารณาเหน็วา  พระสงฆเปนผูควร 
บูชาอยูแลวโดยปกติ พระตถาคตจักบูชาสงฆดวยของอันเปนสวนของพระตถาคตเองดังนี ้
พระองคจึงไดตรัสใหพระมหาปชาบดีถวายคูผาสาฎกแกสงฆ  อีกประการหนึ่ง  ดูรานะบพิตร  
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พระราชสมภาค สมเด็จพระบรมครูเจาน้ี พระองคมิไดพรรณนายกยองพระองคเอง  ถาใครควร  
แกบูชา  พระองคก็ยกยองผูนัน้  อนึ่ง ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระศาสดาผูเปน 
วิสุทธิเทพยดาหาเทพยดาอ่ืนเปรียบมิได  เม่ือพระองคจะทรงยกยองความปฏิบัติของภิกษุผู 
สันโดษมักนอย  พระองคไดทรงสรรเสริญไวโดยธรรมทายาทปริยาย  อันมีในคัมภีรมัชฌิมนิกาย 
วา  อสุเยว  ปริโย  ภิกฺขุ  พระภิกขุผูอยูในเบ้ืองหนาแหงพระตถาคตองคโนน  เปนผูควรบูชา 
และควรสรรเสริญโดยยิ่งดังนี้  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  สมเด็จพระศาสดาจารยเจาแหงเรา 
นั้นประเสริฐโดยแทหาผูเสมอมิไดในสัตวนิกาย  ควรท่ีจะรับทักขิณาทานแหงชนท้ังหลาย  หา 
ผูเสมอมิได  อันนี้ก็สมดวยเทวภาษิต  ซ่ึงมาณวคามกิะเทพบุตรกลาวไวในท่ีเฉพาะพระพักตร 
สมเด็จพระมหากรุณา  อันยกขึ้นรอยกรองเปนพระคาถาไวใน  สังยุตตนิกายวา :- 
                วิปุโล ราชคเหยฺยน                        คิริ  เสฏโ  ปจฺุจติ 
                เสโต  หิมวตา  เสฏโ                    อาทิจฺโจ  อฆคามิน 
                สมุทฺโท นทีน  เสฏโ                      นกฺขตตฺานฺจ  จนฺทิมา 
                สเทวกสฺส  โลกสฺส                          พุทฺโธ  อคฺโคติ  วุจฺจต ิ
        อธิบายความในคาถานีว้า บรรดาเขาท้ังหลายท่ีมีในประเทศราชคฤหนครนั้น เขาวิบุล- 
พรรพตนั้นปรากฏวาประเสริฐกวา  ถาจะวาขางฝายเขาหมิพานต เขาช่ือวาไกรลาสนัน้ 
ประเสริฐกวาเขาท้ังปวง  อาทิจฺโจ  สวนพระอาทิตยนัน้เลา  ก็ประเสริฐกวาสรรพส่ิงท้ังหลาย 
บรรดามีในอากาศเวหา สมุทฺโท  อันวามหาสมุทรอันใหญกวาง  ก็ประเสริฐกวาแมน้ําท้ังหลาย 
จนฺทิมา  บรรดาดาวท้ังหลายที่มีในอากาศ  พระจันทรเทวราชประเสริฐท่ีสุด  พุทฺโธ  อันวาสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  อคโฺค  ก็ประเสริฐกวาเทพยดาและมนุษยท้ังหลายในสากลโลกหาบุคคล 
ใดจะเปรียบเสมอมิได ต โข ปน  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ถอยคําของมาณวคามิกะ 
เทพบุตรภาษิตสรรเสริญเปนคาถาไวฉะนี้คาถานี้เปนของมาณวคามิกะเทพบุตรได รอยกรองดวยด ี
เปนคาถาสุภาษิต  จะไดเปนทุภาษิตหามิได  สมเด็จพระผูมีพระภาคกไ็ดทรง  อนุมัตติาม  อนึ่ง 
พระธรรมเสนบดีสารีบุตรก็ไดกลาวไววา  ความเล่ือมใสท่ีปรากฏข้ึนในใจกเ็ปนสวนหนึ่ง  ความที่ 
ถึงสรณคมนหรือกระทําอัญชลีนอบนอมกเ็ปนสวนหนึ่ง  แตวาการกระทําอัญชลีนอบนอม 
แกพระพุทธเจา  ผูกําจัดเสียแลวซ่ึงมารคือกิเลส  สามารถจะยังบุคคลนัน้  ใหขามพนจาก 
สังสารวัฏได  อนึ่งเลา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสเทศนาไววา 
ภิกฺขเว  ดูกรสงฆท้ังหลาย  บุคคลจําพวกหนึ่งเกิดข้ึนในโลกนี้ยอมเกิดมาเพื่อจะใหเปนประโยชน 
และความสุขแกมหาชนเปนอันมากตลอดท้ังเทวดาและมนุษย  บุคคลจําพวกนั้น  ไดแก  สมเด็จ 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาดังนี้  เพราะเหตุนั้น  มหาบพิตรพระราชสมภารจงเขา  
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พระทัยเถิดวา  สมเด็จพระพทุธเจานี้เลิศประเสริฐกวาสังฆรัตนะเปนแท  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทไดทรงฟง  ก็ทรงพระโสมนัส  ตรัสรับคําของพระนาคเสน  
ดวยอาการอันดี 
                                 โคตมีวัตถทานปญหา  คํารบ ๓ จบเทานี้  
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                                             ปรารภเมณฑกปญหา 
        อถโข  นาคโสน  ลําดับนั้น  พระนาคเสนผูมีอายุก็พระพรลากลับไปสูสังฆราม  
        ฝายสมเดจ็พระเจามิลินทปนประชา  ผูประกอบดวยปญญาฉลาดท่ีจะไตถามอรรถ- 
ปญหา  คร้ันวาไดไตถามพระนาคเสนสองเสพยสมาคมเขาก็คอยมีปญญากวางขวางไปในพระ 
ไตรปฎก  อันเปนพระพุทธวจนะมีองค ๙ ประการ จึงเสด็จเขาสูรโหฐานสงัด  สมเด็จพระเจา 
มิลินทปนกษตัริยจึงทรงรําพึงไปในราตรี  รําพึงเห็นวาเมณฑกปญหานี้ยากท่ีบุคคลจะวิสัชนาได 
นานไปภายหนากุลบุตรในพระพุทธศาสนาจะสนทนากันดวยพระพุทธวจนะเปนมณฑกปญหาแลว 
จะววิาทกันดวยพระไตรปฎกนั้นเปนหลายสถาน  สมเด็จพระศาสดาจารยตรัสไวโดยปริยายนั้น 
ก็ดี  ตรัสไวโดยอรรถนั้นก็ดี  ตรัสไวโดยสภาวะนั้นก็ดี  หนฺท  ผิดังนี้  อาตมานี้จะใหพระนาคเสน 
ช่ืนชมยินดีในถอยคําของอาตมาแลว จะถามซ่ึงเมณฑกปญหา  ใหพระนาคเสนวิสัชนาแกไขให 
แจงแจมใส  จะไดแกเสียซ่ึงทิฐิแหงกุลบุตรอันจะเกิดมาในอนาคตกาลเบ้ืองหนา 
        อถ โข มิลินฺโท ราชา  อันดับนั้น  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  คร้ันราตรี 
รุงรางสวางฟา  เสียงสกุณานกิรนกผาดผันโผผินบินไปจากรวงรัง  แรรอนสัญจรเท่ียวเล็มลาหา 
อาหาร  ชาวพนักงานพรอมเพรียง  ก็ประโคมดวยเสียงดริุยางคดนตรีกระจับปสีซอแตรสังข 
หมูพราหมณนั่งถวายชัยมงคล  สมเด็จพระเจามิลินทก็เสด็จออกจากที่รโหฐาน  ชําระพระองค 
สรงสนานแลว น้ําพระทัยเธอผองแผวมิไดนอมไปตอเมถุนธรรม  ตั้งอัญชลีประนมเหนือ 
ศิโรตมของอาตมา  อนุสฺสริตฺวา  มาระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีเปนอดีตลวงแลวและ 
เปนอนาคตปจจุบัน  ขณะน้ันทาวเธอก็สมาทานซ่ึงวัตรปฏิบัติแปดประการดวยสันนษิฐานเขา 
พระทัยฉะนีว้า  อาตมาจะสมาทานซ่ึงคุณ ๘ ประการ  จะต้ังตบะคุณใหเกิดข้ึนเปนอันดี  เม่ือ 
อาตมาสําเร็จตบะพิธีแลว ยังอาจารยคือพระนาคเสนใหทานช่ืนชมยนิดแีลว  จะถามเมณฑก- 
ปญหา  พระเจามิลินททรงพระจินตนาการดังนี้  มิไดชา  อปนยติฺวา  พระองคผลัดพระภษูาท่ีทรง 
เปนปกติเสียแลว  ทรงนุงผายอมฝาดผืนหนึ่งพันคาดพระเศียรกระทําเหมือนวงแหวนอัน 
งามบวร  เปล้ืองเสียซ่ึงอาภรณอันงามวจิติร  สถิตอยูในท่ีเปนมุนภีาวะนักปราชญปรีชาญาณ 
แลวสมาทานซ่ึงคุณ ๘ ประการถวน ๗ วนั 
        คุณ ๘ ประการนั้น  น รฺา  อตฺโถ  อนุสาสิตพฺโพ  คือมิไดส่ังสอนอรรถธรรมวา 
ราชการนั้นประการ ๑  น ราคุนปสฺหิต  จิตฺต  อุปาเทตพฺพ  มิไดใหจติกําหนดัยนิดี  ดวย 
อํานาจแหงราคะดําฤษณาประการ ๑ น กสฺสจิ  ปรสฺส  โกโธ  กรณีโย  มิใหพระทัยโกรธ 
เคียดแคนแกผูใดผูหนึ่งประการ ๑  น โมหวเสน  จริตพฺพ  มิไดประพฤติเปนมโหจริตลุมปลง 
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ประการ ๑ นิวาตวุตตฺินา  ภวติพฺพ  ประพฤติออนนอมตอนางทาสีและนางพนักงานใชและ  
หามแหนท้ังปวง มิใหหยาบชาทารุณประการ ๑ กายิกวาจสิก  อนุรกฺขิตพฺพ  รักษาซ่ึงสุจริต 
คือกายและวาจาประการ ๑ ฉป  อายตนานิ  รกฺขิตพพฺานิ  รักษาสํารวมอายตนะ  ๖ ประการ มี 
จักขวายตนะ  เปนตน  มีมนายตนะเปนปริโยสานประการ ๑ เมตฺตาภาวนา  มานส  ปกฺขิปตพฺพ 
ปลงจิตลงในกระแสเมตตาภาวนาประการ ๑ สิริเปนคุณ  ๘ ประการเทานี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ปลงพระทัยสถิตในคุณ ๘ ประการนี้  มิไดเสด็จ 
ออกกําหนด ๗ วัน คร้ันรุงข้ึนเปนวนัอัฏฐมี  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  จึงเสวย 
พระสุธาหารแตเชา  สนทนาพาทีดวยถอยคําควรจะรักใคร  ตั้งอยูในอริยาบถเปนอันด ี มีน้ํา 
พระทัยมิไดฟุงซาน  มีพระหฤทัยช่ืนบานหรรษาเฟองฟ ู จึงเสด็จไปสูสํานักพระนาคเสนผูวิเศษ 
ประนมกรข้ึนเหนือเกศแลวจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
ปรีชา  โยมจะใครสนทนาอรรถอันหนึ่งกบัพระผูเปนเจาสองตอสอง  และอรรถอันนี้อยาใหมีคน 
อ่ืนแซมแทรกแปลกปลอมเขามาได  อรรถอันนี้เปนโอกาสอันลับสงัด  ดุจปาอันสงัดสมควร 
แกสมณสารูป โยมจะถามอรรถอันนี้เปนปญหา  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนา  แตทวาอรรถท่ี 
ไมควรจะลับก ็อยาไดลับอยาไดซอนอําพรางปกปดไว  จงกระทําอุปมาอุปไมยใหเหน็แจงแจมใส 
ยถา  กึ  วิย จะเหมือนดวยส่ิงใดดี  มีครุวนาดุจปฐพีอันเปนท่ีจะซอนของไว  และเปนท่ีหาของ 
ตรึกตรองคิดซ่ึงอรรถนั้น  ตรัสฉะน้ีแลวก็เสวยพระสุทธาหารแตเชา  เสด็จเขาสูท่ีสงัดกับพระนาค 
เสนแลวมีพระราชโองการ  ตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนพระผูเปนเจา  บุคคลจะ 
 ิคิดซ่ึงอรรถอันคัมภีรภาพลึกลับนั้น  ใหเวนจากปริวัชชนียฐาน  ๘ ประการ  และบุรุษจะรําพึงการ 
อันเปนอรรถอันลับ  จะพดูอรรถอันลับนั้นถาไมเวนท่ีควรเวน ๘ ประการน้ีแลว  ยอมจะเสียความ 
ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ปริวัชชนยีฐาน ๘ ประการนั้น  วิสม  าน คือท่ีมิไดเสมอกันนี ้
ประการ ๑ สพภฺย  คือท่ีประกอบดวยภยัประการ  ๑ อติวาโต คือท่ีลมพดัแรงนักประการ ๑ 
ปฏิจฺฉนนฺ คือ  ท่ีกําบังประการ ๑ เทฏาน  คือท่ีเทวสถานประการ ๑ ปนฺโถ  คือหนทาง 
ประการ ๑ สงกฺโม  คือท่ียางข้ึนยางลงประการ ๑ อุทติตฺก  คือท่ีทาน้ําประการ ๑ สิริเปน 
ปริวัชชนียฐาน ๘ ประการในกาลบัดนี้  เม่ือสมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราช 
โองการตรัสแกพระนาคเสน  ดังนี ้
        พระนาคเสนเถระจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ท่ีควรจะเวน 
ท้ัง ๘ ประการนั้นเปนเหตุไฉน  บพิตรจงวสัิชนาใหแจงแตละขอ  อยาใหยอ จะตรัสไปใหแจงกอน 
ณ กาลบัดนี ้
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        สมเด็จพระเจามิลินทจงึพระราชโองการแกไขวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชา 
บุรุษจะพจิารณาตรึกตรองซ่ึงอรรถนั้นฟนเฟอนเรรอนไป เพราะเหตุวาท่ีนั้นไมเสมอ  นั่งนอน  
ไมสบายประการ ๑ ขอหนึ่งบุรุษนั่งรําพึงอรรถในท่ีอันมีภัยผีชางรายเสือรายเปนตน ก็ 
ใหขนพองสยองเกลามิอาจจะรําพึงอรรถนั้นไดประการ ๑ ขอหนึ่งเลาบุรุษจะคิดซ่ึงอรรถในท่ีลม 
กลา  ตกวาเสียงลมพัดดังตลบอบไป  มิอาจท่ีจะคิดอรรถอันนั้นไดประการ  ๑ ขอหนึง่เลา 
บุคคลจะคิดอรรถในท่ีลับนั้น  จะมีคนมองฟงใหเสียการนี้อยาง ๑ ขอหนึ่งเลาบุรุษจะคิดซ่ึงอรรถ 
ในท่ีเทวสถานดุจศาลเทพารักษนั้นตองหามอยู  เพราะวาศาลเทพารักษนั้นเปนท่ีเคารพนบนอบ 
ไมควรจะคิดอรรถ  นัยหนึ่งวาเปนท่ีคนไปมาบวงสรวงสักการบูชาคํานบัประการ ๑ ขอหนึ่งจะ 
คิดอรรถท่ีหนทางคนเดินไมไดความ  เพราะคนไปมาสับสนประการ ๑ ขอหนึ่งจะคิดอรรถอันลับ 
ท่ีคนเขาจะยางข้ึนจะยางลงนัน้  ยอมกระท่ังกระเทือนไมสงัด  มิอาจนะรําพึงอรรถอันลับได 
ประการ ๑  ขอหนึ่งจะคิดอรรถที่ทาน้ํานั้น  เปนท่ีคนไปตักน้ําไปอาบน้ําสําสอน  ไมควรจะคิด 
การลับประการ ๑ เหตุฉะนี้จงึวาท่ีท้ัง ๘ ประการ  วิสม คือท่ีไมเสมอ  สพฺภย  คือท่ีเปนท่ี 
สะดุงตกใจ อติวาโต  คือท่ีดานลมพัด  ปฏจฺิฉนฺน  คือท่ีกําบัง  เทวนิสฺสิต  คือท่ีเทวดาสิงอยู 
ปนฺโถ  คือหนทาง สงฺกโม  คือท่ียางไป ตติฺโถ  คือทาน้ํา  ท่ี ๘ ประการน้ีเปนท่ีควรเวน 
ไมควรจะสนทนาพูดจาซ่ึงอรรถอันลับ 
        ประการหน่ึงเลา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ ยังมีบุคคลอีก  ๘ จําพวก 
ถาวาคิดอรรถแลว  พฺยาปาเทนฺติ  ยังอรรถอันลึกลับใหฉิบหายไป  กตเม  อฏ ปุคฺคลา  บุคคล ๘ 
จําพวกนั้นไดแกใครบาง  ราคจริโต  ปุคคฺโต  คือบุคคลเปนราคจริตพวก ๑  โทสจริโค  ปุคฺคโล 
คือบุคคลเปนโทสจริตพวก ๑  โมหจริโต  ปุคฺคโล คือบุคคลเปนโมจริต  พวก ๑  มานจริโต 
ปคฺคโล  คือบุคคลเปนมานจริตพวก  ๑  ลุทฺโธ  คือบุคคลหยาบพวก ๑ อลโส  คือบุคคลเกียจ 
ครานพวก ๑  เอกจินฺติโต  คือบุคคลมีจิตคิดเห็นเอาแตในตวันั้นพวก ๑ พาโล  คือบุคคลเปน 
พาลพวก ๑ สิริเปน  ๘ จําพวกดวยกัน  เม่ือสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสฉะน้ี 
        พระนาคเสนเถระจึงมีวาจาซักถามวา เหตุกระไรเลา  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสวาภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเจริญ  บุคคลท่ีเปนราคจริตนั้น  กําหนัดอยูดวยราคะ  แมนจะพูดดวยอรรถอัน 
ลับจะคิดซ่ึงอรรถอันลับมิอาจจะคิดได  ยงัอรรถอันลับใหฉิบหาย  นะผูเปนเจา  ประการหน่ึงเลา 
บุคคลเปนโทสจริตนั้น  ยังอรรถอันลับใหฉิบหายไปดวยใจนัน้โทโสเขาครอบงําในสันดาน  และ 
คนเปนโมหจริตคิดการอันลับนั้นไมได  ดวยเปนคนหลงลืมฟนเฟอนไป  บุคคลเปนมานจริตนั้น 
ไมคิดอรรถอันลึกลับไดดวยใจมานะกระดางดื้อถือผิดเปนชอบ  และบุคคลหยาบน้ันก็ไมคิด 
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อรรถอันลึกลับไดเพราะมีความคิดหยาบ  และบุคคลผูเกียจครานนัน้  กไ็มคืออรรถอันลึกลับได 
เพราะประกอบไปดวยความเกียจคราน  และบุคคลประกอบเปนเอกจนิติตะนัน้ คิดใหเนื่องระคน  
ปนเขาท่ีตนคิดเห็นไปผูเดียวไมมีใครเห็นดวย  จึงคิดอรรถอันไมได  บุคคลท่ีเปนใจพาลปญญา 
นอยมิอาจจะคิดอรรถอันลับได  พระผูเปนเจาจงรูเถิดดวยประการฉะน้ี  นี่แหละพระอาจารยเจา 
ผูแตงคัมภีร  จงึผูกเปนคาถาไวดังนี ้
                        ราคโทโส จ โมโห  จ                 มาโน  ลุทฺโธ  จ  อลโส 
                        เอกจินฺติโต  จ  พาโล                ปฺาเวกลฺลตาย  จ 
                        เอเต  อตฺถ  วินสฺเสยฺยุ               อฏมนฺตวินาสกา 
        แปลเนื้อความในพระคาถาน้ีวา  บุคคล ๘ จําพวกน้ีคือ  บุคคลประกอบดวยราคะ ๑ 
บุคคลประกอบดวยโทสะ ๑ บุคคลประกอบดวยโมหะ ๑ บุคคลประกอบดวยมานะ ๑ บุคคล 
หยาบ ๑ บุคคลเกียจคราน ๑ บุคคลเปนเอกจินติตะ ๑ บุคคลเปนพาล ๑ นี่แหละจะคิดอรรถ 
อันลึกลับมิได  ส้ินความในพระคาถาเทานี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึมีพระราชโองการตรัสตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูเจริญ  อันวาบุคคล ๙ จําพวกน้ีมิอาจจะเปดออกซ่ึงอรรถอันลึกลับได  และบุคคล ๙ 
จําพวกนี้มิอาจจะทรงจะจําไวซ่ึงอรรถอันลึกลํ้าคัมภีรภาพได  คน ๙ จําพวกนัน้อยางไร คน ๙ 
จําพวกนั้น  คือบุคคลเปนราคจริต  ๑ โทสจริต  ๑ โมหจริต  ๑ ภีรุโก  คือบุคคลมีชาติอันขลาด ๑ 
อามิสครุ  คือบุคคลเคารพในลาภ ๑ อิตฺถี คือสตรีภาพ  ๑ โสณฺฑี  คือนักเลงสุรา  ๑ มณฺฑโก 
คือคนข้ีแตงตัว  ๑ ทารโก  คือทารก ๑ สิริเปน ๙ ดวยกนั 
        พระนาคเสนจึงถามวา  คนท้ัง ๙ นั้นมีลักษณะเปนอยางไร  จึงมิอาจจะจําไวซ่ึงอรรถ 
และมิอาจจะทรงไวซ่ึงอรรถนั้นได 
        พระเจากรุงมิลินทจึงวสัิชนาแกไขวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  บุคคลท่ี 
ประกอบในราคจริตนั้น  มีจติกําหนดัจึงมิอาจจะคิดอรรถเปดอรรถทรงอรรถไวได  บุคคลท่ีเปน 
โทสจริตนั้น  มีจิตอันโทโสครอบงํา  มีแตจะคิดเปนวหิิงสาพยาบาทไป  จึงมิอาจจะคืออรรถ 
จําอรรถเปดออกซ่ึงอรรถได  บุคคลท่ีประกอบไปดวยโมหจริตนั้น  มีแตจะหลงเลือนเหือนไป 
มิอาจจะจําอรรถทรงอรรถคิดอรรถเปดออกซ่ึงอรรถใหแจงได ภีรุโก คนมีชาติอันขลาดมีแตจะ 
ใหกลัวไป มิอาจจะเปดซ่ึงอรรถจําอรรถได  บุคคลท่ีมีจิตเคารพในอามิสนั้น  ดวยใจนั้นนอมไป 
ตอท่ีจะไดอามิส  จึงมิอาจจะคิดอรรถได มิอาจจะจาํทรงอรรถได  สตรีภาพท่ีใจลามกปญญา 
เขลาโฉดน้ัน มิอาจจะคิดซ่ึงอรรถจําอรรถเปดอรรถอันลับออกได และนักเลงสุรานั้นพะวงอยูท่ี  
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จะดื่มสุรา  จึงมิอาจจะจําอรรถเปดออกซ่ึงอรรถอันลับได  มณฺฑโก  คนโอโถงมักตบแตงซ่ึงกาย 
มีจิตหมายจะใหผูอ่ืนรักนั้น  เปนกังวลอยูดวยจะแตงกาย จึงมิอาจจะคิดอรรถจําอรรถท้ังหลายได 
อนึ่งทารกน้ันมีสติปญญาออน รูแตจะคะนองไหววิ่งเลน  จึงมิอาจจะคิดอรรถทรงอรรถไวได 
แกไขมาถวนบุคคล ๙ จําพวกเทานี้  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลราษฎร  จึงมีพระราชโองการตรัสประภาษวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาเหตุอันจะใหไดปญญาน้ีมี  ๘ ประการ  คือ 
บุคคลมีวัยอันจําเริญนี้ประการ ๑ จําเริญยศประการ  ๑ อุตสาหะหม่ันไตถามนี้ประการ ๑ 
มิไดคบหาดวยเดยีรถียประการ ๑ ปญญาเจริญดวยโยนิโสมสิการกําหนดเอานัน้ประการ ๑ 
ปญญา  นั้นจําเริญดวยธรรมสากัจฉาพูดจาอรรถธรรมนั้นประการ ๑ มีสิเนหารักใครใน 
อรรถธรรมนั้นประการ ๑ อยูในประเทศอันสมควรนั้นประการ ๑ สิริเปนองค ๘ ประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสตอไปวา อย  ภูมิภาโค ประเทศท่ีอันนี้ก ็
ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ  อนึ่ง โยมก็เปนเพื่อนพอจะปรึกษาหารืออันยิ่งของพระผู 
เปนเจาได และจะรักษาไวซ่ึงขอความอันลับ  ถาชีวิตของโยมยังมีอยูตราบใด  กจ็ะรักษาไว 
ตราบนั้น  บัดนี้ปญญาของโยมก็นอมมาดวยเหตุ  ๘ ประการ  อันเตวาสิกเห็นปานดงัโยมนี้หาได 
เปนอันยากนกัหนา  อนึ่งเลา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  อันวาอาจริยคุณมี ๒๕ 
ประการ อนฺเตวาสิกมฺหิ  สตต  สมิต  คืออาจารยอุปถัมภแกศิษย  รักศิษยเปนนิจเนืองไป 
ประการ ๑ อาเสวนา  นาเสวน  คืออาจารยรูวาศิษยนี้ควรจะคบหาไวและคบหาไวมิได 
ประการ ๑ ปมตฺตาปมตตฺ  ชานิตพพฺ  คือรูวาศิษยประมาทและมิไดประมาทประการ ๑ 
เสยฺโยวกาโส  คือรูวาโอกาสแหงศิษยจะนอนประการ ๑ คิลาโน  คือรูวาศิษยเจบ็ไขประการ ๑ 
โภชน  ลทฺธาลทฺธ คือรูดูเอาใจใสวาศิษยคนนั้นไดโภชนะอาหารแลว  ศิษยคนนีย้ังไมไดซ่ึง 
อาหารประการ ๑ วิเสโส  ชานิตพฺโพ  คืออาจารยรูคุณวิเศษประการ ๑ อาจารยพึงแจกสวน 
อาหารใหศิษยประการ ๑  อาจารยพึงเลาโลมศิษยวาอยากลัวประการ ๑ อาจารยพึงรูซ่ึงจะ 
สอนศิษยวา  บุคคลผูนี้จําเริญ  ประพฤติอยางนี้  ควรที่ทานจะประพฤติตอไปประการ ๑ อาจารย 
รูคามอุปจารประการ ๑ อาจารยรูคุณวหิารอุปจารประการ ๑ อาจารยมิใหศิษยเลนและหวัเราะ 
เลนประการ ๑  อาจารยเหน็วาศิษยเปนโทษ  หามเสียงซ่ึงโทษ  อดโทษศิษยประการ ๑ สกฺกจฺจ 
การินา  มีปรกติออนนอมตอศิษยประการ ๑ อวขณฺฑา การินา  มีปรกติตักเตือนมิใหขาดจาก 
เลาเรียนประการ ๑ อรหสฺส  การินา  มิไดกระทํากําบังไวซ่ึงอรรถอันลับแกศิษยประการ ๑ 
นิรสเสส  การินา  มีปรกติมิใหอรรถอันลับนั้นเหลืออยูประการ ๑ อาจารยพึงคิดวาจะใหศิษยรู 
ศิลปศาสตรประการ ๑ อาจารยพึงคิดวาจะมิใหศิษยเส่ือมจากศิลปศาสตร  อุปถัมภใจศิษยให 
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ศิษยมีจิตจําเริญประการ ๑ อาจารยพึงคิดอุปถัมภศิษยวา  อาตมาจะกระทําศิษยนี้ ใหหดัศึกษา  
เลาเรียนวิชานีป้ระการ ๑ อาจารยพึงต้ังจิตเมตตาตอศิษยประการ ๑ อาจารยมิไดท้ิงศิษยเมื่อ 
อันตรายมาถึงประการ ๑ อาจารยมิไดประมาทในกิริยาอันควรจะกระทําแกศิษยประการ ๑ 
ธรรมท่ีศิษยเรียนเคล่ือนคลาดไป  อาจารยพึงยกข้ึนบอกใหประการ ๑ สิริเปนคุณอาจารย ๒๕ 
เทานี้  พระผูเปนเจาจงปฏิบัติตอโยมดวยอาจริยคุณ ๒๕ ประการ ดุจพรรณนาฉะนี้  เพราะ 
ศิษยเชนตัวขาพเจานีห้ายากนักหนา  บัดนีข้าพเจาพิเคราะหดเูมณฑกปญหา ชินเทสิโต ท่ี 
สมเด็จพระมหาชิเนนทรสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนาไว  ขาพเจาสงสัยอยูมากนกัหนา  อนาคเต 
อทฺธาเน  เม่ือกาลลวงไปขางหนากุลบุตรท่ีเกิดมาเปนปจฉิมาชนตาจะวิวาทกัน  จะมีปรับ 
ปวาทคําภายนอกสอดถามเขามา  จะหามีผูวิสัชนาแกไขไม และภกิษุซ่ึงจะมีปญญาเชนพระผู 
เปนเจาไปขางหนาจะหายามไมมีแลว นิมนตพระผูเปนเจาใหจกัขุไวท่ีจะไดแกไขปญหาขมข่ี 
ถอยคําปรับปวาทเม่ือหนา  โยมจะถามปญหาแกพระผูเปนเจาสืบไป  จงโปรดวิสัชนาแกไข 
ในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนรับคําวาสาธุแลวก็สําแดงคุณอุบาสก ๑๐ ประการวา  มหาราช ขอ 
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  คุณอุบาสก  ๑๐ ประการ คือ อุบาสกในพระศาสนานี้มี 
สุขและทุกขเสมอกันไปดวยพระภกิขุสงฆประการ  ๑ อุบาสกพึงรักษาสุจริตในกายและวาจา 
 ิมิไดประพฤตทุิจริตประการ ๑ มีธรรมเปนอธิบดีประการ ๑ สวิภาครตฺโต  ยินดีท่ีจะจําหนาย 
จายทานประการ ๑ เพียรพยายามเพ่ือจะรูคําส่ังสอนของสมเด็จพระชินวรเจาประการ ๑ 
สมฺมาทิฏ ิโก  เปนสัมมาทิฏฐิประการ ๑ ปราศจากโกตุหลมงคลภายนอกพระศาสนา  ถึงจะ 
เสียชีวิตก็มิไดสํานักครูภายนอกพระศาสนาประการ ๑  สมคฺคาราโม  ยนิดีในท่ีจะใหพระ 
ภิกษุสงฆพรอมเพรียงกนั  และยังอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายใหพรอมหนากันทําบุญใหทาน 
ประการ ๑ มิไดประพฤติโกกกลามกในพระศาสนาประการ ๑ ถึงซ่ึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ  เปนท่ีพึ่งประการ ๑ ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  สิริคุณอุบาสก  ๑๐ ประการ  คุณ 
อุบาสก  ๑๐ ประการนี้พึงใหมีในพระราชสันดานแหงมหาบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง 
มหาบพิตรพึงเอาพระทัยใส  เห็นเหตุส่ิงไรที่พระพุทธศาสนาจะโรยราเสื่อมเศราไป  มีน้ําพระทยั 
จะทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาใหถาวรจําเริญไป  จงไตถามไวอยาใหเคล่ือนคลาด  อาตมาถวาย 
โอกาสแกมหาบพิตร  มหาบพิตรจงถามใหสําราญพระทัยในกาลบัดนี้  
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                                               ปฐมวรรค 
                                     วัชฌาวัชฌปญหา  ท่ี ๑  
        อถโข  มิลินฺทสฺส  รฺโ  เอตทโหสิ  ลําดับนั้นสมเด็พระเจามิลินททรงพระจินตนา 
การดําริฉะนีว้า พระนาคเสนผูมีอายุใหโอกาสอาตมาแลว  ควรที่อาตมาจะถามเถิด  ดําริฉะนี ้
แลว สมเด็จพระเจากรุงมิลินทผูเปนปนกษตัริย  ก็หมอบลงกับบาทยุคลพระนาคเสนผูเปน 
อาจารย  กระทําอัญชลี  นมัสการเหนืออุตมางคศิโรตมมีพระโองการตรัสวา  ไดโปรดเถิดพระ 
เจาขา  ดวยคําเดียรถียวา  เม่ือสมเด็จพระมหากรุณาเจามีพระชนมายุอยูนัน้  สาธุสัตบุรุษจะบูชา 
นับถือก็ควร  บัดนี้พระเจาเขานิพพานลวงลับไปแลวจะไหวจะบูชา  สมเด็จพระมหากรุณาเจาไม 
ยินดี  ธรรมดาวากระทําสักการบูชาแกพระชินสีห  อันมิไดยินดีนี้มีโทษหาผลมิได อย  ปฺโห 
อันวาปญหาท่ีถามนี้  อุภโต  โกฏิโก  มีเง่ือนเปนสอง เนโส วิสโย  ปญหานี้จะไดตองดวย 
วิสัยแหงคนมีปญญานอยมีความคิดนอยหามิได  เปนวิสัยแหงคนอันมีปญญามากมีความคิด 
มาก  ธรรมดาวาวิสัยแหงคนมีปญญานอยคิดไมถึงจึงเปนทิฐิไป  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไข 
อธิบาย ทําลายเสียซ่ึงทิฐิท้ังหลายเถิด  ปญหานี้มาถึงแกพระผูเปนเจาผูประเสริฐ  พระผูเปนเจา 
ผูประเสริฐจงใหจกัษุปญญาไวแกพระชินบุตร อันจะเกดิมาสุดทายภายหลัง  เพื่อจะทําลายซ่ึง 
คําปรับปวาทท้ังหลายในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนเถรเจาผูประเสริฐจึงวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
คําท่ีวา  สมเด็จพระพุทธเจาเขาสูพระนิพพานลวงไปแลวนั้น  มิไดยินดดีวยเคร่ืองสักกาบูชานั้น 
อยาวาไปเลย  ถึงมีพระชนมอยูก็ไมเสวยโสมนัสยินดีในลาภสักการะท่ีเทพยดามนุษยบูชา 
สาทิยา  อันวาความยินดีนี้  สมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจาละเสียแตควงไมพระศรีมหา 
โพธิเม่ือแรกไดตรัส  ดังฤๅเลาสมเด็จพระพุทธเจาเขาสูนิพพานดวยนพิพานธาตุ  ขาดจากเช้ือ 
ตัณหาจะยินดี  ดวยเคร่ืองสักกาบูชาหามิได  อนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวดงันี้วา 
อันสมเด็จ  พระชินสีหจะไดยินดใีนเคร่ืองบูชาหามิได  แตทวาควรท่ีโลกเทวดามนุษยจะบูชา 
เปนธรรมดา  เม่ือโลกบูชาแลว มีผลมากนักหนา  ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  พระผูเปนเจามาอางเอาคํา 
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนี้  เหมือนบิดาสรรเสริญซ่ึงบุตร  เหมือนบุตรสรรเสริญซ่ึงบิดา  เช่ือ 
ฟงยังไมไดกอน  จงวิสัชนาไปใหมเพื่อจะทําลายเสียซ่ึงทิฐิท้ังหาย จงต้ังไวซ่ึงสกวาทีคลายเสีย 
ซ่ึงทิฐิท้ังหลาย 
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ซ่ึงคํา 
เดียรถียสมเด็จพระพุทธเจาเขานิพพานไป  มิไดยินดีในเคร่ืองสักกาบูชา  มนุษยและเทวดา  
บูชาไมไดผลนี้  เช่ือฟงไมได  เทวดาและมนุษยผูใดมีใจศรัทธาอุตสาหะกระทําสักการบูชา  ซ่ึง 
พระธาตุรัตนะจงสมเด็จพระพุทธเจาอันนพิพานไปมิไดมีความยินดีกด็ี  ประการหนึง่  สาธุ 
สัตบุรุษอุบาสกอุบาสิกาอุตสาหะปรนนิบัติตามธรรมนอยและใหญท่ีโปรดประทานไวนั้นกด็ี  สาธุ 
สัตบุรุษซ่ึงกระทํานี้  อาจจะไดไตรพิธสมบัติท้ัง ๓ ประการ  คือมนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ 
นิพพานสมบัติ  มิไดคลาดคลา  อุปมายป โส อตฺโถ  อรรถปญหานี้จะรูดวยอุปมา  ยถา  กึ  วิย จะ 
อุปมาเหมือนอะไร  เปรียบดังกองเพลิงใหญ  ลุกรุงเรืองแลวดับไป  และกองเพลิงใหญนั้นยังจะ 
ยินดใีนเช้ือหญาแหงและไมแหงหรือไมเลา  มหาบพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนคร  มีสุนทรวาจาตรัสวา  เพลิงนั้นแมแตยัง 
ไมดับก็มิไดยนิดีดวยเช้ือหญา  เม่ือดับหาเจตนามิได  กจ็ะปวยกลาวไปไยวามีความยินด ี
        พระนาคเสนจึงซักไซวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ถาวาเพลิงนี้ดบัไปไมมี 
ท่ีไหน  โลกจะมิสูญจากไฟหรือ  มหาบพติรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ถึงวาโลกจะไมมีไฟ  ไฟจะดับไป  จะสูญจากไฟหามิได 
        พระนาคเสนจึงซักวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  พระราชสมภารมีพระราช 
โองการตรัสวา ไฟไมสูญจากโลกท้ังปวง  เม่ือไฟดับไปสิ้นแลว  มนษุยจะใครไดไฟ  จะไปเอาไฟท่ี 
ไหนเลา  มหาบพิตร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  ถึงวา 
ไฟดับไปแลว  มนุษยจะใครไดไฟ  ก็ไดดวยวัตถุท่ีตนเดิมแหงไฟนั้น คืออยูท่ีไมแหง  มนุษยนั้นจึง 
เอาไมแหงมาทําเปนแมไฟลูกไฟ  รองเช้ือฝอยภายใน  เพียงสีไปกจ็ะไดไฟนัน้ เปนฉะนี้แหละ 
พระผูเปนเจา 
        ฝายพระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เพลิงดับไป 
และหาเจตนามิได  ไมยนิดท่ีีจะไหมเช้ือ  คร้ันมนุษยเพยีรสีไปก็มีไฟข้ึนได  ถาเพลิงดับแลวกลับ 
ติดข้ึนไดฉะนัน้ไซร คําเดียรถียซ่ึงวา  สมเด็จพระพุทธเจาเขานิพพานไปไมมีความยนิดี  บุคคลผู 
บูชานั้นหาผลมิได  คํานี้หาสมไม  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  มหาอคฺคิกฺขนฺโธ 
กองเพลิงอันใหญรุงโรจนโชตนาการไป  ฉันใดกด็ี  ตถาคโต  สมเด็จพระตถาคตพุทธเจานี้  ก็  
รุงเรือนดวยพระพุทธรังสีมีครุวนาดังนัน้  
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        ประการหน่ึงเลา กองเพลิงนั้นรุงโรจนโชตนาการแลวดับไป  ยถา มีครุวนาฉันใด  
ตถาคโต  สมเด็จพระตถาคตพุทธเจารุงเรืองดวยพระพุทธรังสี  ยังหม่ืนโลกธาตุใหหวาดไหว 
แลวนิพพานไป  มีอุปไมยเหมือนไฟอันดับ  ไมยินดีท่ีจะไหมไมแหง  เม่ือบุคคลท่ีจะตองการไฟนั้น 
ก็สีไฟไดฉันใดก็ดี  สมเด็จพระชินสีหนิพพานลวงลับไปไมมีความยนิดี  บุคคลท้ังหลายจะถวาย 
เคร่ืองสักกาบูชาแกพระธาตุรัตนะ  และจะปรนนิบัติดวยสัมมาปฏิบัติตามญาณรตารมณ  ของ 
สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาตรัสโปรดประทานไวนั้น อาจจะไดสมบัตท้ัิงสามประการเปรียบปาน 
ดุจกองเพลิงใหญดับไปมิไดไหมเช้ือแลว  และบุคคลสีไฟก็ไดซ่ึงไฟฉะน้ัน  มหาราช  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยเถิดวา  สมเด็จพระพุทธเจานี ้
นิพพานไปแลวไมมีความยินดี  บุคคลบูชาดวยเคร่ืองสักการบูชามีผลมากนักหนา  จะไดมีโทษ 
เหมือนถอยคําเดียรถียวานั้นหามิได 
        อปรมฺป  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงพระสวนาการเหตุ 
อันหนึ่งใหยิ่งข้ึนไปกวานี้  ผิแลวาบุคคลจะมีความสงสัยวา พระพุทธเจานิพพานไปแลวไมยินด ี
 ันั้น  และบุคคลผูกระทําสักการบูชาหาผลมิได  ถาจะสงสัยฉะน้ียังไมหาย จะอุปมาถวายอีก 
อยางหนึ่ง  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดังลมพายุใหญพดัแลวหายไปนั้น  และลม 
ท่ีหายไปนั้นจะกลับพดัมาอีกหรือ  หรือวาหามิไดเลา 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจริญ 
เม่ือลมพายุใหญนั้นพัดมาแลวหายไป  ลมพายุนัน้ก็หายไปทีเดียว  จะไดพัดมาอีกหามิได 
        ฝายพระนาคเสนจึงซักไซไตถามวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ลมพายุนั้นพดัมาแลวหายไปกระน้ัน  เม่ือลมพายุหายไป  โลกไมมีลมแลวนี่ กแ็หละบุคคลท่ี 
กระวนกระวายรอนนั้น  ลมสิสูญไปไมพัดอีกแลว  ถากระนั้นจะมิรอนหนักไปหรือ  บพิตรพระ 
ราชสมภาร 
        สวนพระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ 
บุคคลท้ังหลายท่ีรอนกระวนกระวายนั้น  จึงเอาใบตาลและกระดาษมากระทําเปนพัดโบกลมใหมี 
ลมข้ึนดวยความเพียรพยายาม  ยังรอนกระวนกระวายใหหายไป  กระทําใหเปนลมเกดิข้ึนไดนะ 
พระผูเปนเจา 
        ฝายพระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ดรูานะบพิตรพระราชสมภารเจา  ลมพายใหญพัด 
มาแลวหายไป  มนุษยยังลมใหเกิดข้ึนไดฉะนี้  ถากระนั้นคําเดียรถียท่ีวาสมเด็จพระพทุธเจา 
เสด็จเขานิพพานไปไมยนิดนีั้น บุคคลกระทําซ่ึงสักการบูชามีโทษ  คําเดียรถียท่ีวาดังนี้วาผิด  
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นะบพิตรพระราชสมภาร  มหติ  วาโต  ลมพัดเปนพายุใหญนั้น  ยอมฟุงเฟองแลวดับไปหายไป 
ฉันใด  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  เปรียบปานดุจลมพายุใหญอันพัดมาแลวดับไปนัน้  
สมเด็จพระสัพพัญูเจากเ็หมือนกัน  ยังหม่ืนโลกธาตุใหหวั่นไหวพัดฟุงเฟองแลวนพิพานไป 
และพัดฟุงเฟองไปนั้น คือแผพระเมตตาพรหมวหิารอันเกษมศานตสุขุมเย็นใจแผไปท่ัวท้ังหม่ืน 
โลกธาตุแลวสมเด็จพระบรมโลกนาถก็นิพพานดวยนพิานธาตุ  หาเช้ือตัณหาทีจ่ะระคนของอยู 
มิได  ไมมีความยินดี  และมนุษยเทวดามีศรัทธาจะกระทําสักการบูชายอมมีผลานิสงส  เม่ือ 
กระทํากองการกุศลแลวจะดับเสียซ่ึงเพลิงท้ังหลายคือ  ราคัคคี  โทสัคคี  โมหัคคี  อันรอน 
กระวนกระวายน้ัน  ก็ดับไดงายดาย  ดวยอํานาจกุศลท้ังหลายท่ีตนไดกระทําสักการบูชาแก 
สมเด็จพระพทุธเจาเขานิพพานไปไมยินด ีมีครุนาดุจลมพายุพัดมาแลวหายไป  เม่ือลมหาย 
แลวจะกระทําใหลมพัดข้ึนอีกไดดวยพัดใบตาลและพัดกระดาษ  อาจจะใหดับระงับกระวน 
กระวายไดเหตุฉะนี้มนษุย ท้ังหลายถึงแมนมาตราวาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยนิพพาน 
ไปแลวอยูภายหลังจะบูชาซ่ึงพระธาตุรัตนะของสมเด็จพระพุทธเจา  และปรนนิบัติตามธรรม 
อันนอยใหญ  ยังกุศล  ธรรมใหเกดิมีข้ึนแลว  ก็อาจจะดับเสียซ่ึงเพลิงท้ังหลาย  คือราคัคคี 
โทสัคคี  โมหัคคี  อันรอนกระวนกระวาย  ใหระงับดับหายไปจากสันดานได  เสมือนพัดใบตาล 
และพัดกระดาษ  อันคนท้ังหลายพัดดับเสียไดซ่ึงกระวนกระวายอันรุมรอนนั้น  ขอถวายพระพร 
อปรป  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงสวนาการเหตุอันอ่ืนอีกเพื่อจะขมข่ีเสียซ่ึง 
คําปรับปวาทแหงเดยีรถียท้ังหลาย  เอโก  ปุริโส  เปรียบดุจบุรุษผูหนึ่งตีกลองใหเสียงดังกองไป 
เสียงกลองนั้นดังกองไปดวยกําลังตีแหงบุรุษ  คร้ันเสียงกลองนั้นหาดังไม  เพราะบุรุษนั้นมิไดด ี
และกลองเภรีนั้นจะยินดีท่ีจะดังอีกหรือหามิได  ขอถวายพระพร 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทบรมกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
ปรีชาญาณ  อันวาเภรีนั้นจะไดมีความยินดท่ีีจะดังอีกหามิได 
        พระนาคเสนจึงไตถามวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือ 
เสียงกลองนั้นไมดังแลว  จะมิสูญไปหรือ  พระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  เภรีกบั 
คนตีนั้นเปนปจจัยท่ีจะใหเกดิเสียงกลอง  ถาวาบุคคลเพียรตีเภรีอีกเลา  ก็อาจจะใหกลองมีเสียง 
ดังไปอีกได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐ 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจาต้ังไวซ่ึงพระธาตุรัตนะและพระไตรปฎก  อันจําเริญ  
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ดวยศีลสมาธิปญญาและมรรคและผลเปนอันดี  ดุจกลองเภรีอันบุคคลเอามาต้ังไวแลว 
และพระพุทธองคเสด็จเขานพิพานลวงลับไป  เม่ือสาธุสัตบุรุษผูใดมีจติเส่ือมใสศรัทธาอุตสาหะ 
กระทําสักการบูชา  และมาปรบนิบัติตามโอวาทานุสาสนนอยใหญท่ีพระพุทธองคตรัสโปรดพระ  
ราชทานไว โดยพระสูตรปรมัตถอรรถวินัย  ก็อาจสามรถจะใหเกิดซ่ึงสมบัติ ๓ ประการ  คือ 
มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  นิพพานสมบัติ  ดุจสัททะสําเนียงเสียงกลองเภรีฉะนัน้ 
        อนึ่งเลา  บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในธรณ ี เม่ือกลองเภรีมีอยู  และมีผูมาตีลงอีก 
เสียงกลองนั้นก็ดังกองสนั่นไป  ฉันใดก็ดี  สาธุชนท่ีมีศรัทธานี้  เม่ือพระธาตุรัตนะมีอยูและพระ 
พุทธวจนะในพระไตรปฎก   ซ่ึงสมเด็จพระบรมโลกนายกทรงประดิษฐานไว  ก็มีอยูฉะนี้  มีศรัทธา 
แลวพึงบูชาซ่ึงแกวคือพระบรมธาตุของสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา  และอุตสาหะเลาเรียนสดับ 
ตรับฟงธรรม  ปรนนิบัติตามพระพุทธวจนะดังนี้  ก็จะไดสมบัติท้ังสามประการอาศัยแกมีพระ 
ธาตุรัตนะอยูเปนปจจยัและมีพระไตรปฎกเปนปจจัยอาศัยเหตุกระน้ี  จึงไดสมบัติท้ังสามประการ 
เปรียบปานดจุเสียงกลองอันดังกอง  ก็อาศัยตัวกลองเปนปจจัยเหมือนกนั เหตุดังนั้น สาธุชน 
ท่ีมีศรัทธาจะกระทําสักกาบูชาซ่ึงสมเด็จพระศาสดาจารย  อันเขาพระนพิพานไปแลวหาโทษ 
มิได  สผโล  ประกอบไปดวยผล  สมดวยพระฎีกาท่ีสมเด็จพระทศพลตรัสบัณฑูรพระสัทธรรม 
เทศนาไววา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย  กาลนานไปภายภาคหนา  ตถาคตจะไดอยูเปนครุ 
ส่ังสอนทานท้ังหลายาหามิได  เหตุไรจึงวาดังนี้  เหตุวาตถาคตจะนิพพานไป  กแ็หละพระสัทธรรม 
คือพระวินยั  พระสูตร  พระปรมัตถ  ท่ีตถาคตตรัสเทศนาไวนั้นนัน่แหละจะอยูเปนครูส่ังสอน 
ทานท้ังปวงไปในอนาคตกาล  และคําท่ีเดยีรถียกลาววา  สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาเขา 
นิพพานไปไมมีความยินดี  และบุคคลอันจะกระทําสักกาบูชานี้มีโทษ  ไมเปนผลไมเปนประโยชน 
นั้น คําท่ีเดยีรดียกลาวดังนี้เปนคําอันผิดหาควรไม 
        อนึ่งเลา  มหาบพิตรพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟงอุปมาอันอ่ืนใหภยิโยภาวะ 
ยิ่งข้ึนไปกวานี ้ เปรียบดุจมหาปฐพีอันใหญยอมใหจําเริญซ่ึงพืชท้ังหลายตาง ๆ  สพฺพวีชาน ิ
อันวาพืชท้ังหลายทั้งปวงงอกข้ึนจําเริญข้ึนเปนลําตนมีดอกออกผลตาง ๆ นั้น  แผนดนิจะมี 
ความยินดีหรือหามิได  หรือวาพืชหากจําเริญเองเปนประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทปนเวยีงชัยตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา 
แผนดินนั้นจะมีความยินดีหามิได  พืชท้ังปวงหากจําเริญเองนะ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวาท่ีคําเดยีรถียวาน้ันวา  พระพุทธเจาเขานิพพานแลวหา 
ความยินดีมิได  จะกระทําสักกาบูชานั้นหาผลหาประโยชนมิได  ประกอบไปดวยโทษ  ถอยคํานี้  
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เปนคําผิด  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  แผนพืน้พสุธาอันใหญเจริญพืช  
ตาง ๆ ฉันใด  ตถาคตโต  อันวาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณเจา  อันเสด็จมาตรัสตามวงศ 
แหงสมเดจ็พระพุทธเจาท้ังหาย อรห ผูควรแกเคร่ืองสักกาบูชา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ผู 
ไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสมโพธิญาณ  วิชฺชาจรณสมฺปนโน  บริบูรณดวยวิชชา  ๓  จรณะ  ๘ 
สุคโต  มีพระดาํเนินเปนอันงาม  โลกวิทู  รูซ่ึงลักษณะแหงสังขารโลกท้ังปวง  และองคพระ 
สัพพญูเจาก็เหมือนปฐพดีังนั้น  อันวาแผนดินมิไดยนิดซ่ึีงพืชฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลก- 
นาถ  ก็ไมยนิดซ่ึีงบูชาแหงสัตวโลกมีอุปมาดังนั้น  อันวาพืชท้ังหลายอาศัยซ่ึงแผนดินแลว  งอก 
จําเริญเปนตนเปนใบมีกิ่งกานจําเริญ  ทรงดอกออกผลอาศัยปฐพีนัน้ฉันใด  เทวมนุสฺสา  อันวา 
เทวดาและมนษุยในโลกน้ีท่ีศรัทธา  ทฬฺหกุสลมูลา มีจิตกุศลเปนรากอันยั่งยนืไปเปนอันด ี
สมาธิกฺขนฺธา  มีสมาธิเปนลําตน ธมฺมสารา  มีธรรมเปนแกนสาร  สีลสาขา  มีศีลหาประการเปน 
กิ่งกาน อันแซมไปภายในภายนอก  ทรงไวซ่ึงดอกคือพระวิมุตติธรรมอันประเสริฐ  ทรงไวซ่ึงผล 
อันเลิศ คือ  สามัญผล ท้ังนี้อาศัยสมเด็จพระพุทธเจาอันเขานิพพานไปไมยินดี  ดุจแผนดินอัน 
มิไดมีความยนิดีดวยพืชท้ังหลายนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เหตุอันนี้ท่ีวิสัชนามา  อาตมภาพจึงวา 
สาธุสัตบุรุษจะกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระมหากรุณาเจาเขาพระนิพพานไปไมมีความ  ยินด ี
ไมมีโทษ  มีแตประโยชน  จะใหไดซ่ึงไตรพิธสมบัติสามประการดุจพรรณนามาฉะนี ้
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงสวนาการเหตุอันอื่นใหยิ่งกวานี ้
นี่แนะบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐในศฤงคาร  เปรียบปานดุจตระกูลหนอนท้ังหลายอัน 
บอนอยูในอุทรทองสัตวตาง ๆ คือชาง  มา วัว  ควาย แพะ  อูฐ  ลาท้ังหลายน้ี  สัตวจําพวกนัน้รัก 
ใครยินดดีวยหนอนท้ังหลายหรืออยางไรเลา มหาบพิตร 
        พระเขากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  สัตวท้ังหลายเลานั้นจะไดยนิดีดวยหนอนหามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  บพิตรพระราชสมภาร  เม่ือสัตวท้ังหลายไมมีความยินด ี
หนอนท้ังหลายนี้มีลูกมีหลานจําเริญมากดวยเหตุอยางไรเลา  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจากรุงมิลินทบดีมีพระราชโองการตรัสวา  สัตวท้ังหลายนี้มิไดยินดีท่ีจะใหหนอน 
ท้ังหลายบังเกดิ  แตทวาหนอนท้ังหลายบังเกิดข้ึนในทองสัตวนั้  เหตุดวยบาปกรรมอันกลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคล 
จะกระทําสักกาบูชาแกสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา  อันเขาพระนิพพานไปหา  
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ความยินดีมิไดนี้มีผล  เหตุวาพระบารมีและอารมณของสมเด็จพระพุทธเจานั้นกลาเปนทักขิไณย 
เนื้อนาอันดี  บุคคลมาหวานพืชลงคงจะมีผล  ดุจหนอนอันเกิดในทองสัตวซ่ึงมิไดยินดี  เกิด 
ดวยกรรมเปนบาปอันกลา  
        อปรป  มหาราช ประการหน่ึง ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จงทรงสาวนาการ 
เหตุอันหนึ่งใหยิ่งกวานี้ โลกิยมนษุยท้ังหลายนั้นมีฉันนวุติโรคเกิดข้ึนในกาย  มนุษยท้ังหลายเปน 
จะมีความยินดหีรือประการใด 
        พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  มนุษยท้ังหลายเหลานั้นจะไดมีความยินด ี
หามิได นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามไปเลาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  เม่ือคนท้ังหลายไมมียินดี  ก็ไฉนฉันนวุติโรคเหลานี้จึงบังเกิดข้ึนไดดวยเหตปุระการใด 
        พระเจากรุงมิลินทจึงแกไขวา  เกดิข้ึนดวยอกุศลอันบุคคลผูนั้นกระทําไว 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรผูประเสริฐ  ถา 
วาฉันนวุติโรคบังเกิดแกมนษุยซ่ึงมิไดความยินดดีวยอกุศลหนหลังฉันใด  บุคคลกระทําสักการ- 
บูชาแกสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยนิพพานไปหาความยินดีมิไดนี้มีผล  เพราะกองกุศล 
เปนทิฏฐธัมมเวทนียเหน็ประจักษในชาตนิี้  และกุศลท่ีจะใหไดเสวยรมยชมทิพยสมบัติและ 
มนุษยสมบัติขางหนึ่ง  กับท้ังนิพพานสมบัติ  และไตรพิธสมบัตินี้เกิดแกบุคคลก็เพราะกุศลได 
กระทําไว  อุปไมยดังพรรณนามาฉะน้ี 
        อนึ่ง  มหาบพิตรจะไดทรงฟงบางหรือไฉนวา ยังมียักษตนหน่ึงใจรอยนักหนา  มี 
นามปรากฏช่ือวานนทยักษ  ประทุษรายตอพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  แผนดินสูบเอาไปนั้น 
        อาม  ภนฺเต  พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  อาม  เออ  ขาแตพระผูเปนเจา  โยมไดยินอยู 
คําอันนี้มีปรากฏในโลก  คนเขาเลากันตอ ๆ มา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเปนอัครสาวกอันเลิศ  พระผูเปนเจายินดีท่ีจะใหแผนดนิ 
สูบเอานนทยกัษไปหรือประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชา  ถึงเทว- 
โลกและมนุษยโลกจะฉิบหายไปกด็ี  พระจนัทรพระอาทิตยจะตกลงมาเหนือพื้นพระธรณีก็ดี  เขา 
พระสุเมรุจะภนิทนาการทําลายไปกด็ี  พระสารีบุตรทานจะใหทุกขแกโลกหามิได  ต กิสฺส  เหตุ  
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ความนี้เปนฉันใด  เหตุวาพระสารีบุตรมีน้ําใจมิไดกําเริบคิดรายใหทุกขโศกแกบุคคลผูใด  ถึงวา 
ผูใดจะกระทําอันตรายแกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจนส้ินชีวิต  พระสารีบุตรจะคิดรายหมายขวัญ 
แกผูนั้นหามิได  
        พระนาคเสนผูปรีชาจึงมีเถรวาจาถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ถาวาพระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรเถรเจาไมยนิดีท่ีจะใหแผนดินสูบซ่ึงนนทยักษ  และนนทยกัษแผนดินสูบเอาไป 
เปนเหตุไฉนเลา 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา แผนดนิสูบ 
เอานนทยกัษไป ดวยอกุศลกรรมนนทยักษกระทําไวแกกลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ถาวานนทยักษแผนดนิสูบเอา 
ไปนั้น  เปนดวยอกุศลกรรมของนนทยักษกระทําไวแกกลา  ถาวาฉะน้ีแลว  พระสารีบุตร  ทานก ็
ไมยินดท่ีีจะใหแผนดนิสูบนนทยกัษ  ก็คําเดียรถียท่ีวาบุคคลกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระ 
พุทธเจาเขานพิพานไปไมยนิดี มีโทษหาประโยชนมิได  คําเดียรถียวาดังนี้ก็ผิด  คําท่ีวาบุคคล 
บูชาสมเด็จพระพิชิตมารอันเขาพระนิพพานไปไมมีความยินดี  มีประโยชนมีผลหาโทษมิได 
สมควรกับท่ีเปรียบมา  เหตดุังนี้แหละบุคคลจะกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระพุทธเจา  อันเขา 
นิพพานไปไมมีความยินดี  มีผลมีประโยชนหาโทษมิได 
        อนึ่งเลา ขอถวายพระพร  บพิตรพระราชสมภารไดทรงสวนาการฟงบางหรือไม  ใน 
ศาสนาสมเด็จพระพุทธเจาของเรานี้ ตกนรกท้ังเปน  แผนดินสูบเอาไปกีค่นเลา  บพิตร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชาชน จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  โยมไดฟงอยู 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  จงเลาใหอาตมาฟงกอน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
แผนดินสูบเอาไป ๕ คน  คือ นางจิญจมาณวิกาคน ๑ พระยาสุปปพุทธศากยราชองค ๑ พระ 
เทวทัตคน ๑ นนทยกัษ  ตน ๑  อุทเมยยกโจรคน ๑ สิริเปน ๕ คนดวยกนัในกาลนั้น 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คน ๕ คน 
เหลานี้ประทุษรายตอผูใด  แผนดินจึงสูบเอาไป 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา คนท้ัง 
หลาย ๕ คนนี้  ประทุษรายตอสมเด็จพระพทุธเจาและพระอัครสาวกของสมเด็จพระพทุธเจา 
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระบรมโลกนาถศาสดาจารย  ยินดีท่ีจะใหคนเหลานี้ธรณีสูบเอาไปหรือ  บพิตรพระราชสมภาร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
สมเด็จพระพทุธเจาจะไดยนิดีท่ีจะใหคนท้ังหลายน้ันแผนดินสูบเอาไปหามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ถาวา 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยไมยินดีท่ีจะใหใครไปอวิจีใหธรณสูีบเอาไป  ผูใดประทุษ- 
รายตอพระองคเจา  แผนดนิจึงสูบไปฉะน้ีแลว คําเดยีรถียวา  สมเด็จพระพุทธเจาเขาพระ 
นิพพานไป  หาความยินดีมิได  บุคคลบูชามีโทษหาประโยชนมิได  คํานี้ผิดหาจริงไม  ผูใดกระทํา 
สักการบูชาแกสมเด็จพระพทุธเจาอันเขานพิพานไปหาความยินดีมิไดนี้  มีผลมีประโยชน 
หาโทษมิได 
        พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสปรีดา  จึงตรัสสรรเสริญวา 
ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ปญหานี้คัมภีรภาพลึกลํ้าฟนเฝอยิ่งนักหนา  นี่แหละพระผูเปนเจาแก 
ไขใหแจมแจงเปนอันดี  ยังคําเดียรถียอันเปนมิจฉาทิฐิเหน็ผิดนั้น  ใหล้ีลับอัปภาคยไป  แตวนันี ้
ไปเดียรถียจะมิไดวาตอไปไดอีกแลว  พระผูเปนเจานี้ลํ้าเลิศประเสริฐกวาคนท้ังหลาย  โยมจะรับ 
เอาอภิปรายของพระผูเปนเจาต้ังแตงไวในกาลบัดนี ้
                                  วิชฌาวชัฌปญหา  คํารบ ๑ จบเทานี ้
 
                                          สัพพัญูภาวปญหา ท่ี ๒ 
        ภนฺเต  นาคเสน  พุทฺโธ  สพฺพฺ ูติ  อาม  มหาราช  ภควา  สพฺพฺ ู  จ  ภควโต  สตต 
สมิต  าณทสฺสน  ปจฺจุปฏ ิต  อาวชฺชนปฏิพทฺธ  ภควโต  สพฺพฺ ุตาณ  อาวชชฺติฺวา 
ยทิจฺฉิก  ชานาตีติ ฯ 
        พระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  สมเด็จพระพุทธเจาของเราน้ี  เปนสัพพัญูหรือ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  อาม  เออบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระศาสดาจารย 
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เจาเปนพระสัพพัญูรูเห็นดวยปญญา  พระศาสดาจารยเจาพิจารณาแลว  รูเห็นซ่ึงส่ิงสารพัด 
ท้ังปวง  จึงเปนพระสัพพัญู  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  ถาวาเสด็จพระมหากรุณายงัตองพิจารณากอนจึงรู  จะวาเปนสัพพัญู อยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อัน 
วาพระสัพพัญุตญาณของพระมหากรุณาเจานี้  ตองพิจารณากอนก็จริงแล  แตทวารวดเร็ว 
นักหนา  เปรียบประดุจบุคคลตวงขาวสองถังก็ดี  สามถังก็ดี  หาถังกด็ี  ชานักหนา  แมนมาตร 
 วาสมเด็จพระมหากรุณาเจาพิจารณาซ่ึงขาวท่ีคนท้ังหลายตวงก็รูกอนท่ีตวงนั้น  เร็วพลัน 
ประมาณลัดนิว้มือเดยีว  ตกวารวดเร็วฉะนี้ 
        ประการหน่ึง  ลักษณะจิตมี ๗ ประการ  บุคคลท่ีมีจิตประกอบดวยราคะโทสะโมหะ 
ประกอบดวยตัณหาและกิเลสนั้นมีกายมิไดจําเริญ  มีจิตมิไดจําเริญ  มีศีลมิไดจําเริญ  มีปญญา 
มิไดจําเริญ  จติแหงบุคคลจาํพวกนี้  มักมปีระวัติอันชา  กึการณา  เปนเหตุอยางไร  เหตุวาไม 
จําเริญจิตของอาตมา  ยถา  และจะเปรียบฉันใด  อุปมาเหมือนลําไมไผอันรกแตตนจนปลาย  มี 
แขนงหนามไหนใหชาอยู  ดวยเหตวุาแขนงน้ันรกฉันใดก็ดี  จติแหงบุคคลเปนโลกียประกอบ 
ดวยราคะโทสะโมหะและตัณหากเิลสนั้น  และมีกายมิไดจําเริญ  มีจิตมิไดจําเริญ  มีศีลมิไดรักษา 
มีปญญามิไดพจิารณา  จิตชาเขลานัก  เหตุไฉน  เหตุวารอยกรองไปดวยกิเลส  เหตุดังนี้จึงต้ังไว 
เปนปฐมท่ี ๑ 
        และจิตเปนคํารบ ๒ นั้น  ไดแกจิตพระโสดา  ปหีนอปายา   มีอบายภูมิละเสียเปนอันด ี
คือพระโสดาท้ังหลายน้ีมิไดเกิดในอบาย  ดวยเหตพุระโสดาท้ังหลายละเสียซ่ึงบาปธรรมท้ังหลาย 
๓ คือสักกายทิฏฐิ  วิจิกจิฉา  สีลัพพัตตปรามาส  ทิฏ ิปฺปตฺตา  มีปรกติเห็นเท่ียงในพระจต-ุ 
ราริยสัจ  ปรนนิบัติตามพระศาสนะ  คือคําส่ังสอนของสมเด็จพระมนุีวรสัมมาสัมพุทธเจา  จิต 
แหงพระโสดานั้น  เร็ววองไวในท่ีท้ัง ๓ คร้ันวาพนวิสัยของตนเบ้ืองบนข้ึนไปก็ชาตึงอยู  เหตุไฉน 
เหตุวาใจพระโสดานั้นบริสุทธ์ิในท่ีท้ัง ๓ คือ  สักกายทิฏฐิ  เปนตน  และเบ้ืองบนนัน้รกชัฏอยูดวย 
กิเลสเบ้ืองบนมิไดขาดจากสันดาน เปรียบปานดุจหนึ่งวาลําไมไผมีแขนงขางตน ๓ ปลองนั้น 
บริสุทธ์ิเปลาจากแขนงหนาม บุคคลตัดชักลงมาก็คลองอยู ๓ ปลองเทานั้น  คร้ันถึงเบ้ืองบนก ็
รกปกคลุมหุมหอขัดอยูหาลงไม  นี่แหละเปรียบในจติคํารบ ๒ 
        และจิตเปนคํารบ ๓ นั้น  ไดแกจิตพระสกิทาคามี  จิตพระสกิทาคามีนั้น  นอยไปในราคะ  
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โทสะ คือมีราคะโทสะอันนอย  มีจิตรวดเร็วในท่ีท้ัง ๕ พนนั้นยังมีกิเลสหุมหอหนกัอยูเปรียบฉันใด 
ดุจไมไผมีลําและมีปลองเปลาอยู  ๕ ปลอง  เม่ือบุคคลตัดกระชากคลองแตเพยีง ๕ ปลอง  
เบ้ืองบนยังรกชัฏก็ขัดอยู  นีแ่หละเปรียบดวยจติเปนคํารบ ๓ 
        ยังมีอีกจติเปนคํารบ ๔ ไดแกจิตพระอนาคามี  อันละเสียซ่ึงสังโยชน  ๕ อันเปนสวน 
เบ้ืองตํ่า  จิตของพระอนาคามีเบาและรวดเร็วในฐานะ  ๑๐ ประการ  คร้ันพนฐานะ ๑๐ ประการ 
ไปในเบ้ืองบน  จิตของพระอนาคามีก็เง่ืองหงอยเนือยไป  ยถา  ฉันใด  เปรียบประดุจดังลําไมไผ 
อันมีปลอง ๑๐ ปลอง  เบาคลองแคลวเปนอันดี  เม่ือบุคคลตัดแลวกระชากลงมาคลองอยู ๑๐ 
ปลองเทานั้น  คร้ันและพนนัน้ก็ยังฟนเฝออยู  เหตุวาเบ้ืองบนนั้นขัดของอยู    นี่แหละไดแกจิตพระ 
อนาคตมีเปนจติคํารบ ๔ 
        ทีนี้จะวาดวยจิตเปนคํารบ ๕ ไดแกจติพระอรหันตมหาขีณาสวเจา  มีกิจคือบรรพชิตกิจ 
อันกระทําสําเร็จแลว  มีสังโยชนขาดจากสันดาน  บรรลุแกญาณปฏิสัมภิทาบริสุทธ์ิในสาวกภูมิ 
จิตแหงทานเบาในสาวกวิสัย  มีประวัติอันเร็วยิ่ง  คร้ันตรองตรึกนึกข้ึนไปถึงปจเจกพุทธวิสัย 
แหงพระปจเจกพุทธเจากเ็ง่ืองเหงาชาไป  เหตุวาบริสุทธ์ิในสาวกวิสัย  มิไดบริสุทธ์ิในปจเจกพุทธ- 
วิสัย  เปรียบประดุจไมไผ  มีปลองและแขนงอันบริสุทธ์ิเบา  จะชักมาก็คลองแคลวยิง่นัก  เหตุวามี 
แขนงหนามท้ังปวงรวงไปไมพักลิดฉันใดก็ดี  จิตแหงพระอรหันตนัน้ มิไดมีกิเลสตณัหาของอยู 
ในสันดาน  ประหาณเสียซ่ึงบาปธรรม  สําเร็จพระปฏิสัมภิทาต้ังอยูในสาวกภูมิ  ก็คลองอยูใน 
สาวกภูมิ  จิตประวัติไวดจุไมไผอันเปลาจากหนาม  หาหนามและแขนงมิไดนัน้ คร้ันข้ึนไปถึง 
ปจเจกพุทธวิสัยก็ขัดอยูไมคลองแคลว  วิสัชนาในจิตเปนคํารบ ๕ จบแตเพียงเทานี ้
        จิตเปนคํารบ ๖ นั้นไดแกจิตแหงพระปจเจกโพธิเจาอันเลิศ  มหาราช  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสมบัติอันเปนสุขโสด ฝายวาพระปจเจกโพธิเจา 
ท้ังหลายน้ีเปนเอกจารี  มีปรกติประพฤติเปนเอก  หาครูหาอาจารยมิได บริสุทธ์ิในสกวิสัย 
วิมลจิตฺตา  หามลมทินจิตมิได ตั้งอยูในปจเจกภูมิ ก็วองไวอยูตามวิสัยพระปจเจกโพธิเจา  คร้ัน 
ลวงเขาวิสัยพระพุทธเสัพพญัู ปวัตติจิตนั้นก็อับเฉาเขลาไป  เหตุวาวสัิยทานเปนแตพระปจเจก- 
ภูมิใชพุทธวิสัย  จะเปรียบฉันใด  ดจุบุรุษชายผูหนึ่งนัน้  เคยขามแมน้ําอันนอย  จะขามกลางคืนก ็
ไดไมสะดุงไมกลัว คร้ันตัวบุรุษผูนั้นมาปะมหาสมุทรอันใหญเขาก็อับเฉาชักฉงนจนอยู ดูนากลัว 
นักหนามิอาจท่ีจะขามได  จติพระปจเจกโพธิ  ตั้งอยูวองไวกแ็ตวิสัยแหงตน  พนข้ึนไปถึงวิสัย 
สมเด็จพระสัพพัญูเจาแลว  ก็ขัดสนมืดนมนักหนามิอาจสามารถที่จะคิดได อุปไมยดังบุรุษชาย 
นั้น  วิสัชนาดวยจติพระปจเจกโพธิภูมิเปนคํารบ ๖ ก็จบเทานี้  
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        จิตเปนคํารบ ๗ ไดแกจติสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาเปนพระสัพพัญูนั้น ถึงซ่ึง  
ภาวะแกลวกลาในจตุเวสารัชชญาณ  ประกอบดวยอัฏฐารสพุทธธรรม  ๑๘ ประการ  อนนฺต- 
าณชิโน  ผจญพลมารจะนบัมิได  อนนตฺาโ  มีพระญาณจะนับมิได  มีจิตเบาประวัตวิองไว 
เปนเหตุไฉน  สพฺพตฺถ  ปรสุทฺธตฺตา  เหตุวาบริสุทธ์ิผองใสไปส้ินไมมีมลทินของขัดอยู  มหาราช 
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจหนึง่วาลูกศรอันมิไดฟนเฝอขัดเกลาเปนอันดี  อันนายธน ู
ยกข้ึนสูแลงธนูอันมิไดคดโกง เล่ียนสุขุมเปนอันดี แลวยงิไปตกลงถูกผาเนื้อดีท่ีขึงไว  คือผาใยบัว 
และผาฝายผาโขมพัสตรท้ังหลาย  ลูกศรนัน้แรงนักหนาจะของอยูกระนั้นหรือ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ลูกศรนั้นจะไดของอยูหามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระสัพพัญูทศพลญาณเจาทรงไวซ่ึงจตุเวสารัชชญาณอันแกลวกลา  และอัฏฐารสพุทธธรรม 
๑๘ ประการ  ผจญพลมารมีพระญาณจะนบัจะประมาณมิได  มีน้ําพระทัยปวัตติจิตเบาวองไว 
รวดเร็วนักหนา  กึการณา  เปนเหตุดังฤๅ เหตุวาสารพัดจะบริสุทธ์ิผองใสวองไวนกัหนา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาค  จิตสมเด็จพระทศพลญาณลวงพนเกิดจิตท้ัง ๖ คือ  จิต 
ปุถุชน ๑  จิตรพระโสดาบัน ๑  จิตพระสกทิาคามิ  ๑ จิตพระอนาคามี ๑  จิตพระอรหันต ๑ 
จิตพระปจเจกโพธิ ๑ จิตของพระองคเจาเบาวองไว  พึงเขาพระทัยเถิดวา  สัพพัญุตญาณ 
ของพระพุทธเจานี้เนื่องไปดวยการพิจารณา พิจารณากอนจึงรูตามปรารถนา  แตทวาจะขาอยูหา 
มิได  ยถา  จะมีอุปมาฉันใด  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่ง 
ไดซ่ึงวัตถุส่ิงหนึ่งส่ิงใด ไดขางซายจะนําไปวางไวขางขวา  อนึ่งจะเปลงวาจาและจะลืมตาจะหลับตา 
จะกลืนอาการ  จะคูแขนเขา จะเหยยีดแขนออกประการใด  ดูนี่เร็วไวนักหนา  ถึงกระนั้นกย็ังชา 
แสนท่ีจะชา  อันสมเด็จพระบรมศาสดาจะพิจารณาแลวเร็วกวานั้นยิ่งนกั  สมเด็จพระศาสดา- 
จารยเจาจะไมเปนพระสัพพญัูเหตุวกิลอยูดวยกจิท่ีพิจารณาหามิได 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมยังสงสัย  เม่ือยังพิจารณาอยูแลว 
ปริเยสนสงขฺาต  ก็ช่ือวายังแสวงหาอยู  ก็เม่ือยังแสวงหาอยู จะวาเปนพระสัพพัญู  เปนผู 
สารพัดรูแลว  เปนไรจึงตองแสวงหาเลา  นิมนตพระผูเปนเจาวาใหเขาใจกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจบุรุษ  ผูหนึ่ง 
เปนผูม่ังค่ังม่ังมีบริบูรณดวยทรัพยตาง ๆ มีเคร่ืองอุปกรณสําหรับใชสอยมาก  มีขาว 
เปลือกมาก คือมีท้ังขาวขาวขาวแดง  ฟกแฟงแตงน้ําเตาขาว ๗ ประการ น้ําผ้ึงน้ํานมน้ําตาลถ่ัว 
งาสาคู  มีอยูทุกประการ  สํารับอาหารยกมาเอาฝาชีปดไว   แตขาวยังไมไดหุงกเ็อาขาวสารใส 
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หมอต้ังบนเตาไฟ  แตวายังหาทันสุกไม  พอแขกมาหาจะไดกินขาว  ตองชาอยู  พอหมอขาวสุก 
จึงไดเล้ียงแขก  นี่จะวาบุรุษผูนั้นใชคนม่ังมี  เปนคนจนคนอนาถา  หรือจะวากระไร  นะบพิตรพระ 
ราชสมภาร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
จะวาบุรุษผูนัน้เปนคนอนาถาหามิได แตในพระราชนิเวศนบรมจักรทีเดียว  ถาผิดเวลาแลวจะ 
ไดมีขางสุกหามิได  นับประสาอะไรกับบุรุษคฤหบดีเลา นี่วิกลแตเทานีจ้ะเปนไรมี  บุรุษผูนั้นก็เปน 
คฤหบดี  มิไดเปนคนอนาถา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระ 
ศาสดาจารยเจาวิกลอยูแตตองพิจารณากอนเทานี้จะเปนไรมีเลา  พระองคเจาก็เปนพระสัพพัญู 
จะไมเปนพระสัพพัญูหามิได  ขอถวายพระพร 
        อนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานประหน่ึงพระเจาบรมจักรพรรดิทรงพระดําริ 
ถึงจักรรัตนะ  จักรรัตนนั้นกม็าถึงเร็วพลัน  ฉันใดกด็ี  สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาก็เหมือนกัน 
พิจารณาแลวกรู็เร็วพลัน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  กส็โมสรสาธุการวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับคําพระผูเปนเจา สมเด็จพระพทุธเจาเปนองคพระ 
สัพพัญูจริงในกาลบัดนี ้
                                 สัพพัญูภาวปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี้ 
 
                                        เทวทัตตปพพชิตปญหา  ท่ี ๓         
        ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ตุมฺเห  ภณถ  พระผูเปนเจากลาวกับโยมวา  พระสัพ 
พัญูเจาเปนองคพระมหากรุณา  แสวงหาส่ิงท่ีจะใหเปนประโยชนแกมนุษยนิกรเทวดา 
ทรงพระอนุเคราะหแกสัตวนิกรเทวดามนุษยชายหญิง  จริงหรือพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  เออจริงกระนั้น 
แหละ  สมเด็จพระสัพพัญูทรงพระมหากรุณาอนุเคราะหแกสัตว  
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        สมเด็จพระเจามิลินทพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค-  
เสนผูเปนเจา  พระเทวทัตนัน้ใครบวชให  ยถาภตู  ภณาหิ  จงบอกแกโยมแตท่ีจริง 
        พระนาคเสนมีวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อิเม ฉ 
ขตฺตยิา  อันวากษัตริยมหาศาล ๖ พระองคพระนามวา  ภทัทิยกุมารผูหนึ่ง อนุรุทธกุมาร 
ผูหนึ่ง  อานนทกุมารผูหนึ่ง  ภคุกุมารผูหนึง่  กิมพิลกุมารผูหนึ่ง  เทวทัตตกุมารผูหนึ่ง  เปนคํารบ 
หก  เจด็กับท้ังอุปาลีกัลบก  เม่ือสมเด็จพระบรมโลกนาถเสร็จออกสูพระมหาภิเนษกรมณ 
สําเร็จแกพระโพธิญาณแลว  ก็พากันมาสูสํานักพระศาสดาจารยเพื่อจะบวชตาม  สมเด็จพระ 
พุทธองคผูทรงพระภาคเปนอันงาม  ก็ทรงพระมหากรุณาบวชให 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการซักถามวา  ก็นี่แหละพระผูเปนเจา  พระ 
พุทธองครูหรือไมวา  พระเทวทัตบวชเขาในศาสนาแลว  จะกระทําสังฆเภท  อันลักษณะจะกระทํา 
ซ่ึงสังฆเภทกรรมน้ี  บุคคลผูใดใครผูหนึ่ง  คือพระภิกษุณ ี คือกุลบุตรไปศึกษาเลาเรียนจะบวช 
ในศาสนากด็ี  สามเณรสามเณรีก็ดี  มิอาจที่จะกระทําสังฆเภทได กระทําสังฆเภทไดแตภกิษุมี 
ปกตัตต  คืออันสงฆมิไดยกวัตร  มีสังวาสอันเดียวกนัรวมกัน  ตั้งอยูในเสมาอันเดียวกนั นี่แหละ 
พระผูเปนเจา  พระเทวทัตนัน้จะกระทําสังฆเภทน้ี พระพุทธองครูหรือวาหามิได 
        พระนาคเสนประกอบไปดวยปรีชาอันดี  มีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิตรพระราชสมภาร  พระพุทธองคทรงทราบอยูวา  พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทําสังฆเภท 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ผูวิเศษ  บุคคลกระทําสังฆเภทนี้บาปกรรมอยางไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร บุคคลกระทําสังฆเภทนี ้
กปฺปฏิ ิติก  ไปทนทุกขอยูนานประมาณกปัหนึ่ง 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระมหากรุณาเจารูหรือไมวา  พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทําสังฆเภท 
จะไปไหมอยูในอวิจิมหานรกนานประมาณกัปหนึ่งฉะนี้ 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระ 
ศาสดาจารยรูอยูวา  พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทําสังฆเภท  แลวจะไปตกอวิจีทนทุกข- 
เวทนาอยูประมาณกัปหนึ่ง  ขอถวายพระพร 
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        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระมหากรุณาเจารูอยูวา  พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทํา 
สังฆเภทกรรม  แลวจะไปตกในอวจิีไหมอยูนานประมาณกัปหนึ่ง  พระองครูแลวบวชเทวทัตเขาไว 
จะวาสมเด็จพระพุทธเจานี้ทรงพระมหากรุณากระไรได  คําท่ีพระผูเปนเจาวาไววา  สมเด็จพระ 
พุทธเจาเปนองคพระมหากรุณานาํเสียซ่ึงโทษ  ทําใหเปนประโยชนแกฝูงสัตวท้ังหลาย  คํานี้ผิดไป 
ถึงจะแกไขวา  สมเด็จพระพทุธเจาไมรู  ถาวาเชนนั้นสมเด็จพระพุทธเจาก็ไมเปนพระสัพพัญู 
ปญหานี้ช่ืออุภโตโกฏิเปนสองเง่ือนอยู  มาถึงพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไขปญหานี ้
จงทําลายเสียซ่ึงคําเดียรถียปรับปวาท  อันจะมีปรากฏมาขางอนาคตกาลเบ้ืองหนา ประการหน่ึง 
พระภกิษุจะยิ่งดวยปญญา  วสัิชนาเหมือนหน่ึงวาพระผูเปนเจาไมมี  พล  ปฏิกิตฺเตหิ  เหตุดังนี ้
พระผูเปนเจาจงแสดงซ่ึงกําลังปญญาแหงพระผูเปนเจา  ในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจาผู 
ประเสริฐ สมเด็จพระบรมครูเจาเปนองคสัพพัญูสารพัดท่ีจะรู  สพฺพทสฺสาวี  สารพัดท่ีจะ 
เห็น  เปนองคพระมหากรุณาจริง ๆ ขอถวายพระพร สมเด็จพระอนาวรณญาณเจาใชวาจะ 
บวชพระเทวทัตเขาไวเปลา ๆ หามิได  พระองคทรงพิจารณาเหน็คติของพระเทวทัตวาจะไปทน 
ทุกขเวทนาอยูในนรกขุมนี้  จากนรกขุมนีจ้ะไปไหมอยูในนรกขุมนั้น  แลวก็จะไปเปนเปรต 
อสุรกายจําพวกนั้น  แลวจะมาเปนเปรตอสุกายจําพวกนี ้นับนานประมาณหาท่ีสุดมิได  ถา 
พระเทวทัตเปนคฤหัสถนี้จะกระทํากรรมเปนบาปหยาบขาทารุณรายกาจ  จะไปตากนรกอยูนาน 
ประมาณดังวสัิชนามาแลว  ไมรูวาจะพนทุกขเม่ือใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนายกทรงพิจารณา 
เห็นวา  ถาพระเทวทัตบวชเขาในพระศาสนานี้จะกระทําสังฆเภทไปทนทุกขเวทนาอยูในอวิจ ี
มหานรกนานประมาณกัปหนึ่ง นอยเขาฉะน้ี  พระองคจึงบวชพระเทวทตัเขาไว  หวังวาจะให 
เสวยเวทนานอย  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร มีสุนทรราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ถากระนั้นตกวาสมเด็จพระมหากรุณาเจานี้  ต โปถยิตฺวา ตีพระเทวทัต 
แลวก็ทาดวยน้าํมัน  ผลักเทวทัตนั้นใหลม  แลวพระองคอุงพยุงกาย  ฆาพระเทวทัตใหตาย 
แลวกลับกลายใหเปนคนใหม  ใหพระเทวทัตเปนทุกข แลวกลับใหเปนสุขสวัสดีฉะนี้หรือ  พระผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรตอไปเลา  วา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ 
พระศาสดาจารยเจานีก้รุณาแกพระเทวทัต เหมือนพระราชโองการตรัสฉะน้ี  อันสมเด็จพระ 
มหากรุณแลวมีความกรุณาแกสัตวท้ังหลาย  ยอมกําจัดซ่ึงโทษนํามาซ่ึงประโยชนแกสัตว  
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ท้ังหลายน้ีเปนประมาณ  พระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟงซ่ึงอุปมาเถิด  มหาราช  ขอ  
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เปรียบดจุบิดามารดาอันกรุณาแกบุตร  ตีบุตร 
ของอาตมา หวังวาจะใหละเสียซ่ึงส่ิงอันเปนโทษ  ใหถือเอาซ่ึงส่ิงอันเปนประโยชนฉันใด  สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถก็เหมือนกันกับบิดามารดาท่ีกรุณาแกบุตรของอาตมา เห็นวาสัตวท้ัง 
หลายจะมีความเจริญดวยประกอบการส่ิงใด ก็ประกอบการส่ิงนั้น  มีพระทัยหมายมัน่แตจะให 
คุณส่ิงเดียวแกสัตวท้ังหลาย  เปนความจริงฉะนี้  สมเด็จพระพิชิตมารเมาลีเจาทรงพินจิพิจารณา 
เห็นชัดวา  พระเทวทัตนี้ใจสาหัส  คิหี  ภูโต  ถาเปนคฤหัสถฆราวาสน้ีจะกระทําแตกรรมอันเปน 
ฝายบาปหยาบขาหนาไปดวยกรรม  กรรมนั้นจะนําไปทนทุกขเวทนาอยูชานาน ประมาณ 
มากกวาแสนกปั เหตุฉะนี้จึงทรงพระมหากรุณาบวชพระเทวทัต  คือพระองคเจาดําริวาพระ 
เทวทัตบวชเขาในพระศาสนาตถาคตน้ี ถึงจะกระทํากรรมประการใด  ก็ไมไปทุกขเวทนาอยูชานาน 
ถึงจะไปทนทุกขก็พอจะมีกาํหนดส้ินทุกขได  หนกักจ็ะกลับเปนเบาข้ึน 
        อีกประการหนึ่งวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา  จงทรงพระ 
สวนาการ เปรียบปานดจุบุรุษอันมีอิสริยยศประกอบดวยสติปญญารูวาญาติมิตรผูควรบาวไพร 
ของอาตมา  อันกระทํากรรมอันหยาบชาเปนโทษ  หลวงเอาตัวมาทุบตีเสีย  บรรดาโทษจะหนัก 
กลับเปนเบาข้ึนไดดวยอํานาจวาสนาของอาตมา  ยถา  มีครุวนาฉันใด   สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
เจาก็เหมือนกนัเห็นวาถาพระเทวทัตเปนฆราวาสอยู  จะกระทําบาปหยาบชา  จะไปไหมอยูใน 
นรกหลายแสนกัป  เหน็วาพระเทวทัตนี้แมนบวชเขาในพระศาสนาแลวก็จะเบาปลง พระองค 
ก็บวชพระเทวทัตใหดวยพระพุทธวิสัยอันอาจสามารถจะใหบาปบรรเบาลงดวยทรงไวซ่ึงศีลคุณ 
สมาธิคุณวิมุตติญาณคุณ  เปนกําลัง  ดุจดังราชบุรุษอันมีวาสนานั้น  ขอถวายพระพร 
        อีกประการหนึ่งเลา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา ดุจแพทยผูหนึ่งเยีย่วยารักษา 
ไขหนักใหเบาขึ้น ดวยกําลังโอสถยาพิเศษของอาตมา  ยถา  มีอุปมาฉันใด  สมเด็จพระบรมโลก- 
นาถเจาเหน็วา พระเทวทัตจะทนทุกขเวทนาอยูนานหลายแสนกัป  หวงัจะใหนอยเขา  สมเด็จ 
พระพุทธองคเจาจึงบวชใหพระเทวทัต  กระทําใหทุกขอันหนกัเบาข้ึนดวยยาอันวิเศษคือพระสัทธรรม 
เหมือนหมอรักษาซ่ึงโรคอันหนัก  ยังโรคนั้นใหเบาข้ึนฉะน้ี  จะมีโทษหรือ  นะพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมหาศาลมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา  โดยท่ีสุดลงมา  เหมือนหนึ่งจะกระทกใหสัตวท่ีทนทุกขอันหนกัหนา  ใหเสวย 
ทุกขนอยเขา  สมเด็จพระมหากรุณาเจาจะมีโทษมาตรวาเทารูดน้ํานมโคก็หามิได  ประกอบดวย 
พระคุณมากนกัหนา 
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        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรราชสมภาร  บพิตรพระ  
ราชสมภารจงรับเอาคําของอาตมานี้เถิดวา  สมเด็จพระพทุธองคเจาผูประเสริฐใหเทวทัตบวช 
เขานี้มีประโยชน  หาโทษมิได  เปนคุณนีน่ักหนา  มหาราช  ดูรานะบิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดังบุรุษชายผูหนึง่จับโจรอันกระทําซ่ึงกรรมอันหนกั พาไปสูสํานักบรมกษัตริย 
บรมกษัตริยจึงตรัสบังคับบัญชาส่ังเพชฌฆาตวา สูชาวเจาเอาโจรนี้ไปประหารชีวติเสียท่ีหัว 
ตะแลงแกงนอกพระนคร  เต  ตถา  ปฏิสุณติฺวา  สวนวาเพชฌฆาตนั้นก็นําเอาโจรนัน้ไป 
ภายนอกพระนคร  สูหัวตะแลงตําแหนงฆาคนนั้น  ยังมีบุรุษขาราชการผูหนึ่ง  พระมหา 
กษัตริยโปรดประทานพรไว  แลวใหยศถาบรรดาศักดิ์  ดวยมีความชอบส่ิงใดส่ิงหนึง่  บุรุษผูนั้นก ็
ยิ่งมีเมตตาแกคนจนอนาถา  อาเทยฺยวาโจ มีถอคําควรเช่ือถือได  ทิสฺวา  คร้ันทัศนาการเห็น 
โจรนั้นก็สงสาร  จึงวากับยายเพชฌฆาตวา  ดูรานะนายเพชฌฆาต  ทานอยาตัดศีรษะโจรนี้ให 
ตายเลย  จงตัดแตมือตีนซายขวา  อยาเพอใหตาย  เราจะเขาเฝาทูลอธิบายขอชีวิตโจรนั้นไว  สวน 
เพชรฆาตก็กระทําตามคําราชบุรุษนั้น นีแ้หละบพิตรพระราชสมภาร  บุรุษขาราชการส่ังใหตัด 
ตีนสินมือโจรนั้น  รักษาชีวติโจรนั้นไวในใหมีชีวติอยูนี้  จะผิดเปนทุจริตมีโทษหรือ  บพิตรพระราช- 
สมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมหาศาลมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา  บุรุษขาราชการนั้นส่ังดวยกรุณา  โจรนั้นจะถึงท่ีตายกรุณาคิดถายเอาชีวคิโจรนั้นไว 
จะไดมีโทษหามิไดนะผูเปนเจา  โจรนั้นเลาไดเสวยเวทนา ดวยกรรมอันตนกระทําโจรกรรม และ 
บุรุษขาราชการส่ังใหกระทํานั้นหาโทษมิได 
        พระนาคเสนประกอบดวยปรีชาจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบิพตรพระราช- 
สมภาร  สมเด็จพระบรมโลกุตตรมาจารยก็เหมือนกับบุรุษขาราชการนั้น มาทรงพระดําริวา 
ถาพระเทวทัตพวชเขาในพระศาสนาของตถาคต  จะมีกําหนดที่สุดพนทุกข จึงบวชพระเทวทัตไว 
ในพระศาสนา  ซ่ึงวาพระเทวทัตจะกระทําใหทุกขมีท่ีสุดนั้น  คือเม่ือจะถึงแกความมรณะอันใกล 
จะตายนั้น  พระเทวทัตระลึกถึงคุณสมเด็จพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่งดวยพระคาถาดังนี ้
                                 อิเมหิ   อฏหิ  ตมคฺคปุคฺคล 
                                เทวาติเทว  นรทมฺมสารถึ 
                                สมนฺตจกฺขุ  สตปฺุลกฺขณ 
                                ปาเณหิ  พุทฺธ  สรณ  อุเปมิ 
        อธิบายในคาถาวา  ขาพเจาขอถึง  พทฺุธ  ซ่ึงสมเด็จพระพุทธเจา  สตปฺุลกฺขณ  อันมี 
ลักษณะเกดิข้ึนดวยบุญรอยอยาง  สมนฺตจกฺขุ  มีพระจักขุเห็นไปในธรรมใหญนอยโดยรอบคอบ  
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ทุกส่ิง  นรทมฺมสารถึ  อันทรมานเสียซ่ึงคนใจราย  เหมือนนายสารถีอันทรมานพาชีใหเสียพยศ  
อันราย  เทวาตเิทว  อันประเสริฐกวาเทวดา  อคฺคปุคคฺล  อันหาบุคคลจะอุดามกวามิไดประกอบไป 
ดวยพระคุณอันยิ่ง  สรณ  เปนท่ีพึ่ง  ปาเณหิ  ดวยชีวิตท้ังมังสะโลหิตในกระดกูท้ังหลาย 
ถวายแกพระองคจงส้ิน  และเม่ือแผนดินมาสูบเอาไปนั้นพระเทวทัตยกหัตถท้ังสองต้ังเหนือ 
ศิโรตม  รองถวายชีวิตดวยพระคาถาฉะน้ี  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ในภัททกัปนี้แบงเปน 
สวนแผนดินใหเทากัน  ปนออกได ๖ สวนโดยนานชา  ตกวาพระเทวทัตจะไปอยูในอวิจีมหานรก 
นั้น  ปฺจโกฏาเส  ในสวนกัปท้ังหาสวนเทานั้น  คร้ันพระเทวทัตจุติจากอวิจีมหานรกมา  จะ 
ไดตรัสเปนพระปจเจกโพธิ  ทรงนามช่ือวาอัฏฐิสสรปจเจกโพธิ  โปรดเวไนยสรรพสัตวท้ังปวง   
แลวจะเขาสูมหานิพพานในกาลนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระศาสดาจารยเม่ือทรงพระมหากรุณาโปรดถึงเพียงนี้  กิฺจิ  อปฺุ ตกวาสมเดจ็พระพิชิตมาร 
โมลี  โทษจะมีเจียวหรือบพติรพระราชสมภาร จะวาสมเด็จพระพิชิตมารแกลงใหพระเทวทัตไป 
ตกอวิจีมหานรกหรือ  นะมหาบพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทวจิิตรดวยปรีชา มีพระราชโองการตรัสวา  ถาฉะน้ันแลว  สมเด็จ 
พระสัพพัญูบรมครูเจาโปรดจะมีโทษหามิได  พระเทวทัตไปทนทุกขดวยกระทําสังฆเภทกรรม 
ท่ีตนกระทําไวเอง 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงสันนิษฐาน 
เขาใจความนี้  สมฺปฏิจฺฉาหิ จงรับเอาอรรถเนื้อความนี้ไวแลว  จงทรงฟงเหตุใหวิเศษกวา นี ้
เถิดบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจหนึ่งบิดามารดาอันกรุณาแกบุตรของอาตมา  วากลาว 
พรํ่าส่ังสอนบุตรอันเกิดในอุทรของอาตมา  วาใหกระทําอยางนี้ดี  ส่ิงนีช่ั้วอยาไดกระทํา  อหิต 
อปเนตฺวา  นําเสียซ่ึงโทษ  ใหกระทําซ่ึงส่ิงอันเปนประโยชนอันจําเริญ  เม่ือบุตรหากจะกระทํา 
ลวงคําก้ําเกนิไป  ตั้งในแตกระทําบาปกรรมลามก บาปกรรมอันลามกจะวกมาไดแกบิดามารดา 
หรือมหาบพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได  ใชวาบิดามารดาไมอินังชังชิงเม่ือไร 
บิดามารดาก็พรํ่าสอนทุกส่ิงวา อยางนัน้อยากระทํา  เม่ือบุตรหากกระทําบาปกรรมเกินไป  กไ็ด 
เสวยวิบากบาปนั้น  และบาปกรรมนั้นจะไดแกบิดามารดาหามิได  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรเลาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  ความท่ี 
เปรียบนี้ฉันใดเลา สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจา  พระองคบวชพระเทวทัตเขาไวในบวรพุทธศาสนา 
ใชวาจะชิงชังไมอินังไมเทศนาส่ังสอนหามิได  เม่ือพระเทวทัตไมฟงหากจะดื้อดึงกระทําสังฆเภท-  
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กรรม  ก็ไดไปเสวยกรรมวิบากเองนั้น  สมเด็จพระสัพพัญูบวชใหหวังพระทัยจะใหสําเร็จ  
หิตานุหิตประโยชน  มีอุปนสัิยใหสําเร็จเปนพระปจเจกโพธิโปรดฝูงสัตวแลวสําเร็จพระนิพพาน 
ในอนาคตกาลเบ้ืองหนา  ซ่ึงกรรมโทษานุโทษส่ิงใดจะมีแกสมเด็จพระพิชิตมารโมลีหามิได 
อุปไมยเหมือนบิดามารดาอันกรุณาแกบุตรของอาตมานั้น นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร 
สวนาการฟงแลวจะรับเอาไว  จงฟงเหตุไปใหมเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรพระราช- 
สมภารเขาผูประเสริฐในสมบัติมหาศาล  ภึสโก เปรียบปานประหนึ่งวาหมออันเยยีวยารักษาโรค 
ท้ังหลายอันเกดิแตวาตสมุฏฐาน ปตสมุฏฐาน  เสมหสมุฏฐาน  และเปนวิสมปริหา และเปน 
สันนิบาต  และฤดูแปรและพองพุบาดแผลมีกล่ินอันเหม็นรายเหม็นโขง เปนโพรงภายในมีโลหิต 
และบุพโพไหลชุมนั้น จึงใสยารักษาพอกทาเขาไวท่ีแผล  ตอนจะผาตอนจะตัด  ท่ีควรจะบังคับ 
ดวยเหล็กและมีดพรา  ก็เจาะเชือดดวยเหล็กและมีดพรา  ควรที่จะชะดวยน้ําเกลือ ก็ชะดวย น้ํา 
เกลืออันแสบ  โรคนั้นก็หายไป  จะวาหมอนั้นกระทําไมดีเพราะตัดเชือดดวยมีดและแหยไชท่ิม 
แทงดวยเหล็กแลว  เอาน้ําเกลืออันแสบมารดาบาดแผลกระน้ันหรือประการใด 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  คนไขเจ็บจะโทษเอาหมอนั้น 
ไมได  หมอรักษาเพื่อวาจะใหโรคหาย  ใหกายน้ันเปนสุขสําราญ 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ภึสโก หมอนั้น  สลฺลกนฺโต  เม่ือมา 
เยียวยารักษาใหโรคหายดังนี ้ จะมีโทษหรือ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
หมอนั้นกระทําเพื่อประโยชนจะใหโรคหายเปนสุขโสด  จะมีโทษหามิได  ถาหมอนัน้ต้ังใจจะเอา 
บุญมิไดเห็นแกอามิสสินจางนั้นจะไดไปสวรรคนะ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรพระราชสมภาร ความท่ีเปรียบมานีมี้ 
ครุวนาฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา  พระองคบวชพระเทวทัตเขาไว 
ในพระศาสนาดวยความกรุณา  มีอุปไมยเหมือนหมอยารักษาไขนัน้  อนึ่ง  มหาบพิตรพระราช- 
สมภาร  จงทรงพระสวนาการเหตุอันหนึ่งยิง่กวานี้  มีครุนาดุจดังวา  บุรุษผูหนึ่งหนามยอก 
บุรุษผูหนึ่งปรารถนาจะเอาหนามออก จึงเจาะผาดวยหนามแหลมดวยมีดอันคมกลา รอยบาด 
แผลนั้นมีโลหติไหลลงโทรมซาบ  บุรุษผูนั้นจึงชักเอาหนามท่ียอกออกได จะวาบุรุษผูนั้นกระทํา 
ไมเปนคุณหรือ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา บุรุษกระทําดังนี้โสดหาโทษมิได  กระทํา 
ท้ังนี้หวังจะใหโรคหาย  ถาวาบุรุษผูหนึ่งไมบงเอาหนามน้ันออกได บุรุษผูนั้นจะเปนทุกขเวทนา 
สาหัสแทบบรรดาตาย  
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระบรม-  
โลกุตตมาจารย  บวชพระเทวทัตไวดวยพระทัยกรุณา  แมนวาพระองคไมบวชพระเทวทัตไว 
พระเทวทัตก็จะไปไหมอยูในนรกแลว  ๆ เลา ๆ ไดหลายแสนกัป  มีครุวนาดจุบุรุษอันชวยเอา 
หนามออกนัน้ 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูจําเริญปรีชา  ภควา  สมเด็จพระสัพพัญูเจานี้มีกรุณา  บรรดาพระเทวทัตจะวบัิติลอยไป 
ตามกระแสคงคา  ก็อุมพระเทวทัตทวนคงคา  บรรดาพระเทวทัตจะหลงมรรคา  สมเด็จพระ 
มหากรุณาช้ีมรรคาให  บรรดาพระเทวทัตจะตกเหวลงไป  พระองคท้ิงเชือกลงไปใหหนวงข้ึนมา 
บรรดาพระเทวทัตจะหาท่ีพึง่มิได ก็ใหท่ีพึง่แกพระเทวทตั  อรรถอันนี้บรรพชิตผูอ่ืนเวนพระผู 
เปนเจาไว  ผูใดถึงจะฉลาดกมิ็อาจแกปญหานี้ได  ในกาลบัดนี้ ฯ 
                                    เทวทัตตปพพชิตปญหา  คํารบ ๓ จบเทานี ้
 
                                            มหาภูมิจลนปาตุภาวปญหา ท่ี ๔ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระมหากรุณาเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุผู 
ตั้งอยูในศีล  พืน้แผนดนิจะกมัปนาทหวาดหวั่นไหวดวยเหตุ  ๘ ประการ และปจจยั  ๘ ประการ 
เทานั้น  อตฺถฺโ  นวโม  เหตุ และจะมีเศษเหตุอีกเปนคํารบ  ๙  สมเด็จพระพุทธเจาไดตรัสไว 
ในคัมภีรท่ีไหนมามิได  ก็ทําไมพระเวสสันดรโพธิสัตวเขาใหทานแผนดินไหวนี้มีเศษเหตุคํารบ ๙ 
โยมคิด ๆ ก็สงสัย  ถาวาพระพุทธฎีกาตรัสไววาแผนดนิไหวดวยเหตุ ๘ ประการ  ดวยปจจัย  ๘ 
ประการแนนอนฉะน้ี  พระพุทธฎีกาตรัสวา  สมเด็จพระเวสสันดรใหทานเปนมหาทานอันใหญ 
แผนดินไหว  ๗  คร้ัง พระพุทธฎีกาตรัสดงนี้ก็ผิด  แมนสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา  พระเวสสันดร 
ใหมหาทานอันใหญแผนดนิไหว  ๗ คร้ังจริง  พระพุทธฎีกาท่ีตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย 
อันทรงปาติโมกขสังวรวิสุทธิศีล  พสุธาตล  แผนดนิจะกัมปนาทหวาดหวัน่ไหวกด็วยเหตุ ๘ 
ประการและปจจัย ๘ ประการ  พระพุทธฎีกาตรัสฉะน้ี  โยมคิดดูเห็นวาพระพุทธฎีกานี้เปนสอง 
ไมตองกัน อย  อุภโต  โกฏิโก  ปฺโห  ปญหานี้มีท่ีสุดเปนสองเง่ือน  ช่ือวาอุภโตโกฏิ  นิมนต 
พระผูเปนเจาวสัิชนาไปใหส้ินความสงสัยวมิติกังขาในกาลบัดนี้ 
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        เถโร พระนาคเสนผูมีศีลอันม่ันคงองคอรหันต  มีอริยวาจาวิสัชนาวา  มหาราช  
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ซ่ึงสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย มีพระพุทธฎีกา 
โปรดประทานไววา  ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษท้ัุงหลาย  อันทรงปาติโมกขสังวรศีล  แผนดินจะไหวก ็
ดวยเหตุ ๘ ประการและปจจยั  ๘  ประการดังนี้  และพระพุทธฎีกาซ่ึงไดตรัสวา  พระเวสสันดร 
ใหมหาทานแผนดินไหว  ๗ คร้ังนี้  เปนโดยอกาลิกใชกาลที่จะไหว  และจะไดยกเขาในเหตุ ๘ 
ประการนี้หามิได  ตางกันไมเหมือนกนั  ความอันนีจ้ะรูแทดวยกระแสอุปมา  มหาราช  ขอ 
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจเมฆ ๓ ประการ อันมีในฤดู ๓ คือ  วสันต 
คิมหันต เหมันต  อฺโ เมโฆ ถาวาเมฆอ่ืน คือหาฝนอ่ืนไมประกอบในฤดูท้ัง ๓ นัน้ 
บันดาลตกลงมาเหมือนเมฆคือพน ๓ ฤดูนัน้  ก็ควรจะเรียกวาเปนอกาลเมฆ  ความนีมี้อุปมา 
ฉันใด  คําท่ีวาพระเวสสันดรใหทาน  แผนดินไหวนี้  แผนดินไหวใชกาล  เปนกาลวมุิติ  มิไดนับเขา 
ในเหตุ  ๘ ประการ ปานดจุอกาลเมฆ  มิไดนับเขาในเมฆอันประกอบในกาลท้ัง ๓ คือวสันต 
คิมหันตเหมันตนั้น อนึ่ง  อุปมาดุจหนึ่งวา  แมน้ํา  ๕๐๐ อันไหลไปแตหมิวันตบรรพตนั้น  ลําแมน้ํา 
๕๐๐ นั้นมีแต  ๑๐ แถวท่ีเรียกวานที  และแมน้ําท้ังหลาย ๑๐ นี้ คือ คงคา ๑ ยมุนา  ๑ อจิรวดี ๑ 
สรภู ๑ มหี  ๑ สินธุ ๑ สรัสวดี ๑  เอตภวดี ๑ อีตังสา ๑  จนัทภาคา ๑ แมน้ํานอกออกไปนั้น 
จะเรียกวานทีหามิได  กึการณา  เปนเหตุไฉน  เหตุวามิไดมีน้ําไหลอยูเปนนิจอัตรา  ยถา 
จะมีครุวนาฉันใด  ซ่ึงบรมหนอไทยทานาธิบดีศรีพิเศษเวสสันดรพระปสาทมหาทานแผนดนิ 
ไหว  ๗ คร้ังน้ี มิไดนับเขาในเหตุแปดประการ กึการณา  เปนเหตุดังรือ  เหตุวาทานพระเวส- 
สันดรนั้น  มิไดใหแผนดินไหวอยูอัตรา 
        ยถา วา ปน  มหาราช  อนึ่งโสด  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  ปานดุจ 
อํามาตยของสมเด็จบรมกษัตราธิราช  สตป  เทฺวสตป รอยคนก็ดี  สองรอยคนก็ดี  ลํ้าอํามาตย 
เหลานั้นท่ีจะนับวาอํามาตยก็แต  ๖ คน คือคนถือพระขรรคคน ๑ พนกังานพระกลดคน ๑ 
ภณฺฑรกฺโข  ชาวคลังทรัพยคน ๑ อกฺขทสฺโส คนดูถอยความคน ๑ ปุโรหิตคน ๑ เสนาบดคีน 
๑ คนบรรดาอยูในตําแหนงท่ีเฝาเหลานี้  เรียกวาอํามาตย  เหตุวาประกอบอยูในราชกิจ 
ของบรมกษัตริยเจาธรณี  นอกกวานี้มิไดนับ  คงเรียกแตอํามาตย  มหาราช  ขอถวายพระพร 
ความขอนี้เปรียบฉันใด  และพระยาเวสสันดรใหมหาทานแผนดนิไหวถึง ๗ คร้ังน้ี  จะไดนับเจา 
ในธรณีไหวดวยเหตุแปดประการหามิได  ดุจคนท้ังหลายเศษมิไดนับเขาในพวกอํามาตย  ๖ คนนัน้ 
        สุยฺยติ  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรพระราชสมภารไดทรงพระสวนาการฟงบาง 
หรือไมวา  ในศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจาของเราน้ี  คนท้ังหลายกระทํากุศลเปนทิฏฐธัมม- 
เวทนยี  มีช่ือลือชาปรากฏไปในมนุษยโลกและเทวโลกนัน้  
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        อาม  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  เออ  โยมไดยินเขาเลาอยู 
        มหาราช มีกี่คน  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา  มีอยู ๗ คนท่ีกระทํากุศลเสวยผล 
เปนทิฏฐธัมมเวทนีย  
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  คน ๗ คนซ่ึงกระทํากุศลเสวยผล 
เปนทิฏฐะเห็นในปจจุบัน ๗ คนนั้น  คือใครบาง  บพิตรตรัสไปกอน 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผู 
ปรีชาญาณ  คน ๗ คนนั้น  คือ นายมาลาการ ๑ เอกสาฏกพราหมณ ๑ นายบุญลูกจาง ๑ 
นางมัลลิกาเทวี  ๑  โคปาลมาตาเทวี ๑ สุปปยอุบาสก  ๑ ปุณณทาสี ๑  สิริเปนคนเจ็ดคนเทานี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
บุคคลท่ีไดกระทําสักกาบูชาแกสมเด็จพระพุทธเจาองคอ่ืนท่ีลวงไปนัน้ และไดไปสูสวรรคท้ังเปน 
บพิตรพระราชสมภารไดฟงบางหรือประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมไดยินอยู 
        พระนาคเสนผูปรีชาถามวาคือใครบาง ๆ นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา  คนท่ีไปสวรรค 
ท้ังเปนนั้นมีอยู ๔ คนคือ  โคตติลผูเปนคนธรรพ ๑ พระยาสาธินราช ๑  พระยาเนมิราช ๑ 
พระยามันธาตุราช ๑ สิริเปน ๔ คนเทานี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ไดทรงพระ 
สวนาการฟงบางหรือวา  บุคคลช่ือนี้กระทําทานและอัศจรรยบันดาลเกดิแผนดนิไหวคร้ัง ๑ ก็ด ี
๒ คร้ังก็ดี  จะมีมาในอดีตกาลและปจจุบันนี้  มีหรือไมนะ  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระเปนเจา  โยมไมเคยฟงหามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ฝายพระไตร- 
ปฎก  ฝายปฏิเวธธรรมก็ไดฟง  ลักษณะการที่เลาเรียนตออาจารยก็ไดเคยเลาเรียน  การศกึษาก ็
ไดประพฤติ  ความต้ังใจท่ีจะฟงและจะถามก็ทํามามากแลว  แตแผนดนิไหวดวยบุคคลใหทานไหว 
คร้ัง ๑  และ ๒  คร้ัง อาตมายังบมิไดฟง  ตั้งแตศาสนาพระศากยมุนเีจาถอยหลังลงไป  จน 
ศาสนาพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจานั้นโสด  ในระหวางรอยโกฏิปนั้น  ยกจากทานพระเวสสันดร 
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เสีย  และบุคคลใหทานและแผนดินไหวคร้ังหนึ่ง  สองคร้ัง  อาตมามิไดฟง  อันแผนดินจะไหวดวย 
กําลังบุคคลเพียรใหทานเทานั้นหามิได  อันลักษณะแผนดินจะไหวดวยคุณภาวะอันหนักสุดท่ี  
ธรณีจะทรงได  ธรณีจึงไหว  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนใหญในราชมไหศวรรย 
เปรียบประดจุเกวยีนอันบุคคลบรรทุกเต็มดวยภาระอันหนักนี้  เพลากํากงคงจะหักไป  ยถา มี 
ครุวนาฉันใด แผนดินอันใหญมิอาจทรงไวซ่ึงวิริยคุณของพระโพธิสัตวส่ังสมนั้น แผนดินก ็
กัมปนาทหวาดไหว  อนึ่งเปรียบไปตอพื้นอากาศ  อันมิอาจทรงไวซ่ึงฝนและลมเปนภาระอันหนัก 
ก็กึกกองไป ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาปวี  แผนดินอันใหญบมิอาจจะทรงไวซ่ึงภาระแหง 
กําลังทานอันไพศาลแหงพระยาเวสสันดรไดก็กัมปนาทหวาดไหว มีอุปไมยเหมือนพื้นอากาศนัน้ 
อนึ่งเลา  จิตแหงพระเวสสันดรเจาเม่ือใหทานน้ัน  จะไดนอมไปตออํานาจราคะหามิได  จะไดนอม 
ไปตอความโกรธหามิได  จะไดนอมไปตอมานะทิฐกิ็หามิได  จะไดนอมไปดวยอรติความยินดีหา 
มิได  อถโข  อนึ่งโสด  จิตพระเวสสันดรนัน้มากไปในการใหทาน  คือมีความปรารถนาวา 
ยาจกท่ียังไมมาก็ใหมาเถิด  ท่ีมาแลวกใ็หไดขาวน้ําเปนตน  พระเวสสันดรเจามีแตทรงพระวิตก 
ท่ีจะใหยาจกช่ืนชมยินดีมารับทาน  อนึ่ง พระเวสสันดรนัน้ต้ังอยูในทสฐาน  ท่ี ๑๐ ประการ 
ทเม  คือทรมานอินทรียประการ ๑ สฺเม  คือสํารวมอินทรียประการ ๑ ขนฺตยิา  คือถือ 
ขันติประการหน่ึง สวเร  คือสํารวมศีลประการหนึ่ง นยิเม  คือนิยมในการกุศลธรรม 
ประการ ๑ อโกเธ  คือไมโกรธประการ ๑ อวิหึสาย  คือมิไดริษยาพยาบาทแกสัตวท้ังหลาย 
ประการ ๑ สจฺเจ  คือต้ังอยูในสัจจะประการ ๑ โสเจยฺเย  คือตั้งอยูในกุศลอันสะอาด 
ประการ ๑ เมตฺเตยฺเย  คือตั้งอยูในเมตตาประการ ๑ สิริเปนฐาน ๑๐ ดวยกัน อนึ่งเลา 
มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐสถาพร  น้ําพระทัยพระเวสสันดรนัน้ละเสีย 
ซ่ึง กาเมสนา  คือกิริยาอันจะแสวงหากามคุณ  ภเวสนาปติปสฺสทฺธา  ระงับเสียซ่ึงกิริยาอันยนิด ี
ท่ีจะทองเท่ียวเวียนตายเกิดอยูในภพท้ัง ๓ คือกามภพ รูปภพ  อรูปภพ  มีพระทัยปรารภ 
ขวนขวายท่ีจะรักษาพรหมจรรย  อนึ่ง  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระเวสสันดรละเสียซ่ึงความรัก 
พระองคทรงรักสัตวท้ังหลาย อุสฺสก  อาปนฺโน  มีน้ําพระทัยขวนขวายวาสัตวท้ังหลายจง 
สมัครรักใครอยาไดวิหิงสาซ่ึงกันและกัน จงมีทรัพยมีอายยุืนนาน  ททมาโน  เม่ือจะใหทาน 
นั้น  ก็มิไดใหเพื่อประโยชนจะไดสมบัตใินภพหนา  มิไดใหเพื่อประโยชนจะหาทรัพย  มิไดใหเพือ่ 
ประโยชนจะใหเจาใหตอบ  มิไดเพื่อประโยชนจะไดลาภ  มิไดใหเพื่อประโยชนจะใหเจริญชันษา 
มิไดใหเพื่อประโยชนจะใหสรรเสริญ  มิไดใหเพื่อนประโยชนจะใหจําเริญสุข  มิไดใหเพื่อประ 
โยชนจะใหมีกําลัง  มิไดใหเพื่อประโยชนจะไดยศ  มิไดใหเพื่อประโยชนจะไดบุตร  มิไดใหเพื่อประ 
โยชนจะรักษาชีวิต สมเด็จพระเวสสันดรบพิตรใหทานหวังจะใหไดสําเร็จแกสรอยสรรเพชญดาญาณ 
เหตุดังนี้  เม่ือสมเด็จพระศรีสรรเพชญสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ  จึงตรัสโปรดประทานธรรม- 
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เทศนาดวยพระคาถานี้วา  
                        ชาลีกณฺหาชนิ  ปุตตฺ               มทฺทีทวี  ปตพิฺพต 
                        ททมาโน  น จิตฺเตสึ                โพธิยาเยว  การณาติ/B> 
        ในกระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษุท้ังหลาย คถาคตเม่ือยงัขวน 
ขวายสรางพระโพธิญาณอยูนั้น  ตถาคตเปนพระยาเวสสันดร  ยกพระลูกเกิดในอุทรคือพระชาลี 
กัณหากับพระมัทรีอัครชายายอดรัก  ใหเปนทานอันยิง่ น จินฺเตสึ  ท่ีจะไดคิดวาจะเปน 
อินทรพรหมยมเรศส่ิงไรหามิได  ตถาคตใหดังนี้  โพธิยาเยว  การณา  เพราะมีพระทัย 
ปรารถนาพระโพธิญาณส่ิงเดยีว  อนึ่ง บพิตรพระราชสมภาร ใชวาคุณจะส้ินแตเทานั้น  สมเด็จ 
พระเวสสันดรเจานี้  ผจญคนโกรธดวยไมมีความโกรธ  พระองคผจญคนโฉดชาติอสัตบุรุษ 
ดวยน้ําพระทัยเปนสัตบุรุษแทสัตบุรุษดี  ผจญคนตระหนี่กระดางดวยใหทาน ผจญคนพูดพาล 
เหลาะแหละดวยกลาวคําสัจ  กําจัดเสียซ่ึงอกุศลดวยตั้งอยูในกองกุศลอันวิเศษ  เหตุดังนั้น 
ททนฺตสฺส  เม่ือพระเวสสันดรเจาใหทาน  เหฏ ิมวาตา  ลมลางตานอุทกังไวภายใตมหาปฐพี 
นั้น  สกึ  วายนฺติ  พัดทีเดยีวก็หวัน่ไหว  โนมนอมมา คมฺุพคุมฺพา  วายนฺติ/B> ก็รําพายพดัเปน 
หมวดหมูเปนพวก ๆ  กระพือพายุใหญ  อนึ่ง  ภายในอากาศดาษไปดวยเมฆอันเปนแทงท้ังนัน้ 
ลมพัดใหปวนปนกระทบกระทั่งกัน  มหาภีโม  สทฺโท  เสียงพิลึกพงึกลัวนี่กระไร  เตสุ  วาเตสุ 
ในเมื่อลมท้ังหลายนั้น  ปริกมฺปเตสุ  พัดผนัใหหว่ันไหวไปมา  สวนวาอุทกังนั้นก็หว่ันไหวไป 
พรอมกัน  กุมฺภิลา  ติมิมจฺฉกจฺฉปา  อันวาจระเขเหราปลาชื่อวาตมีิเปนปลาวาฬเตาปู ก็วายวน 
เปนหมู ๆ วุนวาย  สลีลอุมฺมิโย  ลูกระลอกเปนหมู  ๆ คู  ๆ กันก็ปรากฏ  ชลจรา  สตฺตา  จรนฺติ 
สัตวท้ังหลายอันวายคลํ่าอยูในน้ํานัน้ก็สัญจรไปมา  วิจิโย  นาท นทนฺติ ลูกระลอกนั้นก็นับลือ 
ล่ันเสียงพิลึกโครมครืน  พุพพฺุลา  ลูกคล่ืนพัดเสียงพิลึกแลนไปมา  เฬณุมาลา  ก็ลอยกลน 
เกล่ือน  พระสมุทรสะเทือนสะทาน  ลมโตตานใหไหล  ทองกระแสแปรท่ัวทิศา  นาคครุฑอสุร 
ยักษา  ขภุิชึสุ  ก็พากันตืน่ตน  ใหอัศจรรยจิตคิดไปมาวา  กินฺนุโข  กถ  นุโข  โอหนอนี้เสียง 
อะไรนั่นเสียงอะไร  ก็ตกใจแสวงหาแตท่ีจะคมนาการไปใหพนภัย  ยิ่งแลไปท่ีสมุทรนัน้แลวก็หว่ัน 
พร่ันจิตคิดจะหลีกหนี  ขณะนั้นมหาปฐพีก็หว่ันหวาด  สิเนรุราชสีขริทรอันเปนปนเสลราช 
มิอาจดํารงทรงอยูไดก็โนมนอมไปมา  อหินกุลา  แมวกันหนูงูกับพงัพอนครุฑกับนาคซ่ึงขอบกัด 
กันก็วางกัน แมวนั้นก็วางหนู  งูก็มิไดกัดพังพอน  ลูกครุฑท่ียังออนพึง่สอนบินก็รองดิ้นอยูใน 
รังดงัสนั่น  หมูยักษนั้นก็พากันหว่ันไหวสัญจรเท่ียวไปมา  ตกวามหาปฐพีไหวท้ังนี้  ดวยทาน 
บารมีอันพระองคกระทําวิริยอุตสาหะยิ่งไพศาล  อนึ่งเลา  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร 
ปานดุจหนึ่งวาบุคคลตัง้หมอหุงขาว  คร้ันกนหมอนั้นตองไฟรอน  อุทกังในหมอนัน้ก็รอนเดือด  
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พลาน  ขาวสารในหมอนัน้กร็องกระฉอนไหวไปมา  คร้ันวาขาวสารรอนท่ัวแลว  อุทกังนั้นก ็
เดือดแลวก็ไหลลนทนเปนฟองฟูมไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด  เม่ือสมเด็จพระเวสสันดรให  
ทานนั้นแผนดนิไหว  เดิมลมอันใหญท่ีพดัตานน้ํารองแผนดินนัน้  มิอาจทรงอยูไดดวยเดชแหงมหา 
ทาน  ลมนั้นบันดาลกําเริบพดัอยูขางลางกอน  อุทกังจึงกระฉอนไหวเหมือนหมอขาวแรกหุงต้ัง 
เหนือเตาไฟนัน้  น้ําในหมอนั้นพลานไหวกอนแลว  เม่ือน้ํารองแผนดนินั้นไหวแลว  แผนดินก็ไหว 
ดุจขาวสารในหมออันไหวดวยน้ํารอนนั้น นี่แลทานของพระเวสสันดรนั้น  ยังลมรองนํ้ายังน้ํารอง 
แผนดินและแผนดินส่ิงสามประการน้ีใหสะทานสะเทือนไหว  ทานของผูใดท่ีจะใหส่ิงสามประการ 
นี้ไหว  เปรียบดุจทานสมเด็จพระเวสสันดรนี้ไมมี  มหาราช  ดรูานะบพติรพระราชสมภาร 
ปานดุจแกวท้ังหลายมีประการตาง ๆ ในพืน้แผนดนินี้ คืออินทนิลและมหานิลและโชติรส 
แกวไพฑูรย แกวอุมมาระบุปผา  แกวมโนหรา  แกวสุริยกัณฑ  แกวจันทกัณฑ แกววเิชียร 
แกวบุษราคัม  แกวแดง  แกวลาย  แกวท้ังหลายน้ีจะมีรัศมีดีข้ึนไปกวาแกวมณีของบรมจักร 
พรรดิราชหามิได  ตกวาแกวมณแีหงสมเดจ็บรมจักรพรรดิราชนี้มีรัศมีแผไปโดยรอบคอบ 
สวางไปโยชนหนึ่ง  แกวท้ังหลายจึงไมดียิง่กวาจกัรวรรดิมณี  ความนีจ้ะเปรียบฉันใด  ทานคน 
ท้ังหลายซ่ึงใหนั้นจะไดมีคุณเทากันกับทานพระเวสสันดรนี้ไมมี  เปรียบดุจมณีท้ังหลายในพื้น 
ปฐพีอันจะดีลวงไปจากจักรวรรดิรัตนะไมมีหามิได เหตดุังนั้น  เม่ือสมเด็จบรมทานาธิบดีศรีเพส- 
สันดรบพิตร  ทรงพระยาประสาทอํานวยทานน้ัน แผนดนิไหวส้ินเจด็คร้ัง  บพิตรจงทรงพระสวนา- 
การฟงใหเขาพระทัยในกาลบัดนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ก็ส้ินสงสัย  ก็สรรเสริญ 
พระนาคเสนโดยนยัวิสัชนามาแตหนหลังนั้น 
                                 มหาภูมจิลนปาตุภาวปญหา  คํารบ ๔ จบเทานี ้
 
                                                     สิวิรัญโญจักขุทานปญหา ท่ี ๕ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ตุมฺเห  ภณถ  นิมนตแกปญหานี้ ดวยคําอันนี้มีพระพุทธ- 
ฎีกาตรัสไววา  ทิพจักขุบังเกดิแกพระยาสีวริาชอันคลักพระเนตรท้ังสองใหเปนทาน  มีตาอันมืด 
แลวกลับไดทิพจักขุ  มีพระเนตรเปนทิพยเลา นี้แหละ  โยมพิเคราะหดหูาเห็นดวยไม  ดวยพระ  
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พุทธฎีกาสิวาไวในพระสูตรนั้น วาบุคคลมีตาอันมืดหาจกัขุวัตถุและจักขุประสาทมิได  บุคคล  
ผูนั้นจะไดทิพจักขุหาบมิได  พระพุทธฎีกาทั้งสองนี้ไมตองกัน  จะเช่ือคํากอน  คําหลังก็จะผิด  จะ 
เช่ือคําหลัง  คํากอนก็ผิด  ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตโปรดวิสัชนาแกไขใหโยมสิ้นสงสัยใน 
กาลบัดนี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาแกไขปญหาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ซ่ึงสมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพทุธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว  วา 
พระยาสีวิราชควักพระเนตรท้ังสองใหเปนอัชฌัตติกทาน  แกยาจกอันมาขอนี้  สมเด็จพระเจา 
สีวิราชกลับไดทิพจักขุคืนนัน้   พระพุทธฎีกาอันนี้ไมผิด  มา วิมตึ  อุปปฺาเทสิ  มหาบพิตรอยา 
ไดทรงพระวิมติสงสัย 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ทําไมไม 
ใหสงสัยเลา  ก็พระเจาสีวิราชคลักพระเนตรเสียแลว ทิพจักขุบังเกดิในที่หาวัตถุมิได  กระน้ันหรือ 
พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  ใชกระนั้น นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการวา  นิมนตพระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหโยม 
เขาใจในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาสัจจาธิษฐานนี้  ถาผูใดกลาวสัจวาทีแลวไดสําเร็จปรารถนา  จะมีปรากฏอยูใน 
โลกบางหรือประการใด  บพติรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออพระผู 
เปนเจา  มนุษยท่ีเขามีความสัจนั้นต้ังสัจจาธิษฐานเปนอันม่ันแลว  บรรดาฝนไมตกกอ็ธิษฐานให 
ฝนนั้นตกลงได บรรดาเพลิงจะไหมแลว  กต็ั้งสัจจาธิษฐานใหเพลิงดับไป  ถึงมาตรวาตองพิษจะ 
ใหชีวติบรรลัย  ตั้งอธิษฐานแลวก็หาพษิมิได  น้ําท่ีเคยไหลลงไป  ตั้งสัจจาธิษฐานใหน้าํนั้น 
ไหลกลับทวนกระแสไปได  ถาผูใดต้ังอยูในสัจจะแลวอธิษฐานไดตาง ๆ ฉะนี้ 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เหตุนี้มีประการ 
ฉันใดเลา พระเจาสีวิราชก็เหมือนกันนัน้แหละบพิตรพระราชสมภาร  พระเจาสีวิราชควัก 
พระเนตรใหเปนทาน  แลวต้ังสัจจาธิษฐานดวยเดชานุภาพสัจจาธิษฐานนั้น จกัขุประสาทอันเปน 
ทิพยก็บังเกิดดวยอํานาจแหงพระเจาสีวิราชตั้งสัจจาธิษฐาน  สัจจะนั่นแหละเปนวัตถุตั้งใหเกิด 
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ทิพยจกัขุได  อนึ่ง  ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี  เกจิ  สิทฺธา ฤาษีสิทธบางจําพวกนั้น 
สจฺจมนุคายนตฺิ  ตั้งสัจจาธิษฐานวาใหฝนบันดาลตกลงมา  ฝนนั้นก็เปนทอธาราตกลงดวย 
อํานาจวาจาสัจนี้  ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี  ก็ฝนจะตกนี้อาศัยเหตุจึงอาเพศให 
ฝนตกลงมา  นี่หาเหตุไมฉันใด  ฝนจึงตกลงมาเลา  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ความสัจนีเ้ลา 
อุดมนักหนาควรจะวาเปนเหตุท่ีจะอาเพศใหฝนตกลงมา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  เอวเมว  โข  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ความเปรียบนีมี้ประการฉันใด  พระเจาสีวิราชไดทิพจกัขุนี้ก็อาศัยมีสัจจะเปนวัตถุ  เปรียบดุจฝน 
อันปวัตตนาการตกลงมาดวยเหตุแหงสัจจาธิษฐานนั้น  อนึ่งเลา มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารเจา  เย  เกจิ  สิทฺธา  เหลาฤๅษีสิทธท่ีกลาววาจาสัจนั้น  อคฺคกิขนฺโธ 
ชลิตปชชฺลิโต  กองเพลิงอันใหญหาวิญญาณบมิไดก็กลับดับไปเหมือนวาจา  มหาราช ดู 
รานะบพิตรพระราชสมภาร  หรือวาน้ําทาส่ิงใดเปนวัตถุไปดับหามไวเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  มามิได  กองเพลิงอันใหญ 
เปนไปดวยสัจจะ  มีสัจจะเปนวตัถุ 
        พระนาคเสนวิสุทธิสงฆองคอรหันตถวายพระพรวา  ความเปรียบนีฉั้นใดกด็ี  สัจจะเปน 
วัตถุอันจะเปนที่อาศัยแหงทิพจักขุนัน้  จักขุก็บันดาลมีข้ึนดวยอํานาจท่ีทาวเธอต้ังสัจจาธิษฐาน 
มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึงเลา  เย  เกจิ  สิทฺธา  ฤาษีสิทธบางเหลา 
ท่ีเปนสัจวาที  อธิษฐานท่ียาพิษวาฉะน้ี  วิส  หลาหล  อปคต  ภวตุ  วายาพิษกินตายนี้จงกลับกลาย 
หายไป  ในทันใดนัน้พิษก็บรรเทาหายไป  นุโข  อาตมาขอถาม  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช- 
สมภาค  หรือสันนิจิการยากนัอันวิเศษส่ิงไรไว จึงบันดาลใหยาพษิหมดพิษไป 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  หามิได  ท้ังนี้เปนไปดวย 
สัจวาท ี
        ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี  พระเจาสีวิราชน้ี  ก็ไดทิพจักขุดวยสัจจาธิษ- 
ฐานเหมือนกนั  อนึ่ง  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  พระโยคาวจรท่ีตรัสรูพระอริยสัจส่ีประการ คือ 
ทุกขสัจ  สมุทัยสัจ  นิโรธสัจ  มรรคสัจ สัจจะส่ีประการนี ้ จะไดรูดวยพธีิธรรมอันอ่ืนนั้นหามิได 
อาศัยพิจารณาเห็นเปนสัจจริงแท  มิไดผันแปรกลับกลาย  เหมือนหนึ่งวาสัตวท้ังหลายมีแตเกิด 
มาแลวตาย  ตายแลวเกดิ  เวยีนอยูฉะนีก้็มีอยูเท่ียงแท  ทานผูวิเศษเห็นแทไมประมาทลืมตนเลย  
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เปนสัจจังจริงฉะนี้  ทานจึงไดสําเร็จแกพระจตุราริยสัจ  เหตุจิตมิไดกลับกลายอาศัยสัจนี้  
มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี  เนื้อความนีพ้ระราชสมภารยังจะไดทรงพระสวนา 
การฟงบางหรือประการใด  จินวิสเย  จินราชา  ยังมีสมเด็จบรมกษัตริยมหาสมมุติวงศพระองค 
หนึ่ง  ทรงพระนามช่ือวาจินราช  เสด็จสังวาสครอบครองจินประเทศ  สมุทฺเท  กึฬิตุกาโม  มี 
น้ําพระทัยปรารถนาจะใครเลนน้ําในมหาสมุทรใหสําราญ  จึงกระทําสัจจาธิษฐานอยูประมาณ 
๔ เดือนมิไดเคล่ือนคลายแลว  สมเด็จพระเจาจินราชก็เสดจ็พระมหาพิชัยราชรถมณี  อัน 
เทียมดวนสินธพพาชีท้ัง ๔  สมเด็จพระเจาจินราชจอมธรณีขับพาชีไปในทองมหาสมุทร  ไกลสุด 
โสดโยชนหนึง่โดยประมาณ ดวยกําลังสัจจาธิษฐานสําราญราชหฤทัย  อธิบายวา ลูกคล่ืนอัน 
ใหญกห็ลีกไปจากงอนรถ  จะไดเปยกชุมหามิได  ดุจน้ําในใบบัวบันดาลเปนไป  นุโข  ดังอาตมาถาม 
ธรรมดามนุษยครุฑาสุรยักษจักหกัเอาดวยฤทธ์ิโดยปรกติ  มิอาจจะขามได มิอาจจะเดินเท่ียวไป 
ในมหาสมุทรได หรือวาจะขามไดเลา  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  มนุษยท้ังหลายถาจะวาโดยปรกตินี้  แตสระอันใหญกมิ็อาจเดินหลีกน้ํา  ไดจะ 
ปวยกลาวทําไมถึงท่ีหลีกน้ําในสมุทรเลา 
        พระนาคเสนจึงเลา  นี่แลพระราชสมภารเจา  พึงเขาพระทัยเถิด  วาความสัจนี้ประเสริฐ 
นักหนา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูเปนมหศิราธิบดี  ดังจะรูมาวา สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราช 
มีหมูอํามาตยแวดลอมเปนบริวาร  เสด็จพระราชฐานไปเพ่ือจะสรงสนานเลน  ทิสฺวา ได 
ทัศนาการเหน็  นวสลีเล  ซ่ึงน้ําหลากไหลมามากนักหนา  โดยยาววดัไดหารอยโยชน  โดย 
กวางโยชนหนึง่  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ดูรกสูชาวเจาท้ังปวง  ทายยังจะเห็นใครอาจ 
สามารถท่ีจะใหอุทกังอันไหลมานี้  ใหไหลกลับไปได 
        อมจฺจคณา  ฝายวาอํามาตยขาราชการท้ังหลาย  จงึกราบทูลวา เทว  ขาแตพระองคผู 
เปนสมมุติเทวดาผูประเสริฐ  การท่ีจะทําใหน้ําในมหาคงคาไหลกลับไปน้ัน ทุกฺกร  กระทํายากนัก 
หนา 
        ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะน้ันยังมีสตรีแพศยาผูหนึ่ง  นั่งอยูท่ีฝงคงคาไดสวนาการฟงวา  มี 
พระราชประสงคจะใหน้ําในมหาคงคาไหลกลับไป  สตรีแพศยานั้นจึงต้ังสัจกิริยาวาฉะนี้  วา 
ขาพเจานี้เปนสตรีแพศยาอยูในพระนคร  ขาพเจานี้มีชีวติอยูไดในโลกนี้  เพราะเล้ียงชีวิตดวยรูป 
นี้เปนความสัจ  ขอใหพระมหากษัตริยเหน็ประจักษแกพระเนตรในคร้ังนี้  ขอใหวารีท่ีไหลมานี ้
จงไหลกลับไปใหเห็นประจกัษในคร้ังนี้  เม่ือนางนครโสภิณีตั้งสัจจาธิษฐานแลว  คงคาก็บันดาล 
ไหลกลับไปส้ินดวยอํานาจสัจวาทีนัน้ 
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        อถโข  ในลําดับนั้น  สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราชทอดพระเนตรเห็นคงคาไหลกลับไป 
ประหลาดพระทัยนกัหนา  จึงมีพระราชโองการตรัสถามอํามาตยวา  ดูกรอํามาตย  ใครหนอมี 
วิชาสามารถอาจยังคงคาใหกลับไปได  
        อํามาตยจงึทูลวา มีสตรีนครโสภิณีผูหนึ่ง  กระทําสัจกิริยา  คงคาจึงไหลกลับไป  ขอพระ 
องคทราบพระทัยในกาลบัดนี้ 
        สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราชทรงฟงก็ประหลาดพระทัย  จึงมีพระราชโองการให 
หาหญิงนครโสภิณีมาท่ีหนาฉาน  มีพระราชโองการตรัสถามฉะนี้วา  โภตี  ดกูรเจาผูเจริญ 
เจากระทําสัจกริิยาหรือ  คงคาจึงไหลกลับไป 
        นางนครโสภิณีรับพระราชโองการวา  พระพุทธเจาขา  คงคาน้ันไหลกลับไปดวยอํานาจ 
สัจกิริยาของกระหมอนฉัน 
        สมเด็จบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา  เจานี้มีกําลังฤทธานุภาพอยางไร 
ใครเขาจะเช่ือถอยคําของเจา  เจาเปนยักษหรือเปนนาคอยางไร  ท่ีเจาทํากระแสน้ําใหไหลทวน 
กลับไปไดดังนี้ดวยอานภุาพอะไร 
        สตรีภาพผูนั้นจึงทูลวา เทว  ขาแตพระองคผูสมมุติเทวดา  พระองคอยาทรงพระวติกคิด 
กังขาสงสัย  จะเปนฤทธิเดชอันอ่ืนหามิได  คงคานี้ไหลไปดวยสัจกิริยาแหงเกลากระหมอมฉัน 
        สมเด็จพระบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา  ตัวเจานีเ้ปนนครโสภิณีหญิงไมมีสติ- 
ปญญา ธุตฺตี  เปนนักเลงหามารยาทมิได  มีแตวาจะโลมเลาคนท้ังหลายใหหลงใหล ไมมีศีล 
จะเอาอะไรเปนสัจจะ ไหนเจาต้ังสัจจะอยางไร  จงวาใหเราฟงกอน 
        นางนครโสภิณีประนมกรชุลีถวายบังคมทูลวา  กระหมอนฉันต้ังสัจจาธิษฐานวา 
เกลากระหมอมฉันหาเล้ียงชีวิตดวยกามคุณประโลมส่ิงเดียว  จะไดเล้ียงชีวิตดวยการอ่ืนหามิได 
บุคคลผูใดใหทรัพยแลว  กระหมอมฉันก็พงึสมาคมดวยผูนั้น  จะไดเลือกหนาวากษัตริยและ 
พราหมณพอคาหามิได  ตั้งใจปรนนิบัติบุรุษผูใหทรัพยเสมอกัน อันนีเ้ปนความจริง  ดวย 
สัจวาทีของกระหมอมฉันนี้   คงคาก็บันดาลไหลทวนไปในกาลนัน้ 
        พระนาคเสนนําเอาเร่ืองราวนางนครโสภิณีมาวิสัชนาถวายสมเด็จพระเจามิลินทส้ินใจ 
ความเทานี้  แลวจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อันบุคคลมีสัจจา- 
ธิษฐานแลวก็จะบันดาลใหสําเร็จความปรารถนา ดุจนัยท่ีอาตมาถวายวสัิชนามาเปนตวัอยาง 
ฉะนี้  ซ่ึงวาพระเจาสีวิราชใหพระเนตรทั้งสองขางเปนทานแกยาจก  แลวกลับไดทิพจกัขุคืนดีข้ึน 
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กวาเกาดวยสัจกิริยา  ซ่ึงสมเด็จพระพุทธองคเจามีพระพุทธฎีกาไวนัน้ไมผิด  ขอซ่ึงพระองค 
โปรดประทานธรรมเทศนาไวในพระสูตรวา  บุคคลท่ีมีตาอันมิไดมีจกัขุวัตถุ  จักขุประสาท  มิ 
อาจจะไดทิพจกัขุนั้น  ประสงคเอาทิพจักขุท่ีไดดวยภาวนาปญญา  ขอบพิตรจงรูวัตถุท้ังสองนี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชหฤทัยโสมนัสตรัสสรรเสริญพระนาคเสน 
ผูวิเศษ  ดจุเหตุท่ีวิสัชนามาแตหนหลังนั้น   
                            สีวิรัญโญจักขุทานปญหา  คํารบ ๕ จบเทานี้ 
 
                                        คัพภาวักกันตปิญหา  ท่ี ๖ 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
สมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสไววา  ลักษณะแหงสัตวท้ังหลาย คือหญิงชายชาติสัตว 
ดิรัจฉานจะยางลงสูครรภ  ยอมมีสันนิบาตประชุมพรอมท้ัง ๓ ประการ  คือบิดามารดาพรอม 
เพรียงกนัประการ  ๑  มารดามีระดูประการ ๑ สัตวลงปฏิสนธิประการ ๑  สิริเปนสันนิบาต ๓ 
ประการฉะนี้  ถาวาหยอนจากสันนิบาตขาดไปส่ิงหนึ่งส่ิงใดแลวนั้น  สตรีภาพจะมีครรภหามิได 
พระพุทธฎีกาตรัสไวฉะนี้  เปนท่ีมนุษยนกิรเทพดาจะพึงฟงจําไวเปนเยี่ยงอยางไป  คร้ันวาตรัสไว 
ดังนี้แลว  มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาในท่ีอ่ืนวา  สันนิบาตมี ๒ ประการเลา  เหมือนเจาสาม 
กระน้ันลงปฏิสนธิในครรภนางปาริกาดาบสินี  มีแตสันนิบาตท้ัง ๒ เปนแตพระทุกลุบัณฑิต 
ลูบทองนางปาริกาผูมีระดู  จะจัดเปนบิดามารดาพรอมเพรียงกันนัน้ยังไมได  จึงไดแตสันนิบาต 
๒ ประการ  คือนางปาริกามีระดูประการ ๑  พระสามลงปฏิสนธิประการ ๑ สิริเปนสันนิบาต ๒ 
ประการเทานัน้  จะไดมีสันนิบาตเปน ๓  ประการหามิได ขอหนึ่งเลาใชแตเทานั้นเหมือนอิสีสิงค- 
ดาบสนั้น มารดาก็เปนมฤคี  นางเนื้อมากลืนกลํ้ากินซ่ึงอสุจิของพระฤๅษี อันตกติดอยูกับเสน 
หญานั้นก็มีอยูนิทาน ๑  ใชแตเทานั้น  เหมือนมาตังคฤๅษี  ลูบลงท่ีนาภีนางพราหมณดวยมือ 
ขวาเม่ือขณะระดูมีมา  ไดบุตรชื่อวาเจามัณฑัพยมานพนี้เร่ือง ๑  ใชแตเทานี้  เหมือนหน่ึงสัง- 
กิจจกุมารอันเปนลูกนางเนื้อ  อันกินซ่ึงอสุจิแหงพระกุมารกัสสป  อันเปนบุตรนางภกิขุนี  ดวย 
นางภิกขุนีเอาอสุจิพระมหาเถระใสลงในกลางกําเนิดนัน้ ก็มีปรากฏอยูนิทาน ๑ นีแ้ละจะเช่ือเอา 
คําหนาวาสันนิบาตมี ๓ ประการ  คําหลังท่ีตรัสวาสันนบิาต  ๒   ประการก็จะผิด  ถาจะเช่ือ  
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คําหลังคําหนาผิด  ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตโปรดวสัิชนาเพื่อวาจะดับเสียซ่ึงคําปรับ 
ปวาทอันไปภายภาคหนา  ใหส้ินวิมัตกิังขาในกาลบัดนี้  
        พระนาคเสนเถรเจาจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ 
พระทศพลญาณตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดประทานไววา  สัตวจะลงปฏิสนธิในครรภมารดา 
บริบูรณดวยสันนิบาต ๓ ประการจะไดผิดหามิได  คนท้ังหลายซ่ึงบังเกิดมานี้  จะไดคลาดจาก 
สันนิบาต ๓ ประการหามิได  เกิดดวยสันนบิาตท้ัง ๓ ส้ิน 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  นิมนตพระผูเปนเจานําเอาเหตุมาวสัิชนาให 
ส้ินสงสัยกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
สุตปุพพฺ  ปน  ตยา  บพิตรยอมไดสวนาการฟงมาแตกอนบางหรือไมวา พระสามก็ดี  พระอิสี- 
สิงคดาบสก็ดี  พระกุมากัสสปเถรเจาก็ดี  คนท้ังสามนี้เกิดดวยสันนิบาต  ๒ ประการ 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออขาแตพระผูเปนเจา 
โยมไดฟงมาฉะน้ีวา  เทฺว  มิคเธนุโย  ยังมีแมมฤคีท้ังสอง  ยามเม่ือระดูมานั้น  แมเนื้อนัน้สัญจร 
เท่ียวมาท่ีปสสาวฐานของพระดาบสทั้งสองอันถายปสสาวะนัน้ จึงล้ิมเลียกินซ่ึงสัมภวะของพระ 
ดาบส  อันติดปสสาวะออกมาตกอยู  จึงมีทองเกิดดาบสทั้งสอง  คืออิสีสิงคดาบสและสังกิจจก-ุ 
มารดาบส  ประการหนึ่ง  พระอุทายีเถรเจาเขาไปสูสํานักนางภิกขุนี เพงดูนางภกิขุนีองคหนึ่ง 
จึงมีสัมภวะไหลออกมาตกติดผากาสาวพสัตรอยู ก็พอนางภิกขุนนีั้นมีระดู  ไดทัศนาการเห็น 
สัมภวะติดอยู  จึงเอาสัมภวะนั้นใสในนิมิตกําเนิดบาง  ใสปากบาง  ดวยความกําหนดัยนิดี  จึง 
มีครรภเกิดพระกุมารกัสสปเถระ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา  มหาบพิตรตรัสฉะน้ี  เช่ือถือเอาเปนม่ันคงแลวหรือ 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  โยมเช่ือ  ถอยคําอันนี้เปรียบดจุพืชท้ังหลายตกลงกับ 
พื้นปฐพีอันชุมเปยกเปนกลละอยูนั้น  สวิรุหนฺติ  จะงอกเร็วหรือวาหามิได  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวา 
พืชหวานลงเหนือปฐพีอันชุมแลวก็จาํเริญงอกรวดเร็วข้ึน 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ความซ่ึงเปรียบมาฉะนี้  ฉันใดก็ดี   นางภิกขุน ี
นั้นมีระดูโลหตินั้นมีอยู  คร้ันเอาสัมภวะใสลงไปในนิมิตมีโลหิตอันหยุดแลวจึงต้ังครรภ  เปรียบ 
ดุจพืชตกลงในท่ีชุมเปยกนัน้ก็งอกจําเริญไป  โยมนี้ตรองไปจึงเช่ือดุจเหตุท่ีวิสัชนา  
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        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เหมือนพระกุมาร 
กัสสปลงปฏิสนธิในครรภนางภิกขุนนีั้น  บพิตรเขาพระทัยฉะน้ีหรือ  พระราชสมภาร  
        พระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออขาแตพระผูเปนเจาโยมเขาใจฉะนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  กระนั้นก็ดีแลว  มหาบพิตรกลาววาจาเล้ียงวาจาเล้ียงมาตามวิสัย 
แหงอาตมา  ช่ือวาเปนประโยชนแกอาตมามาก  ยังอีกขอหนึ่ง  แมเนื้อท้ังสองกินสัมภวะแหงพระ 
ดาบสท้ังสองมีทองนั้นเลา  พระราชสมภารเจาจะเช่ือหรือ 
        พระเจามิลินทตรัสวา  โยมเช่ือถืออยูพระผูเปนเจา  จะเปรียบฉันใดเลา เปรียบดุจแมน้ํา 
ท้ังหลายใหญนอย  ยอมไหลลงตรงไปยังมหาสมุทร  ถึงท่ีแลวมีความเจริญฉันใด  แมเนื้อไดกิน 
สัมภวะแหงพระดาบสนั้น  สัมภวะไหลไปสูกลละนั้น  ก็พากันจําเริญเหมือนดังนั้น  สัตวจึง 
ปฏิสนธิ  โยมนี้เช่ือดวยเหตุฉะนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระองควิสัชนา 
มานี้มีหลักฐานเปนประโยชนแกอาตมายิ่งข้ึน  เพราะวาแมเนื้อท้ังสองดื่มกินซ่ึงอสุจิ  ก็เปนสัน- 
นิบาตได  ก็สังกิจจกุมารและอิสีสิงคดาบสพระกุมารกัสสปท้ังสามนี้ลงปฏิสนธิ  พระองคทรง 
เช่ือหรือ 
        สมเด็จพระเจามิลินทรับวา  โยมเช่ืออยูวาสันนิบาตยอมประชุมลง 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  เจาสามกุมารและมัณฑัพยมานพนัน้  ก็นับในสันนิบาต  ๓ 
ประการ  มีเนือ้ความอยางเดยีวกันกับท่ีวามาในกอน  อาตมาจะวิสัชนาเหตุผลใหฟง  กิร  ดัง 
ไดยินมา  เทวฺ ตาปสา  อันวาพระดาบสท้ังสองอยูในอรัญราวปาคือ วิเวกาธิมุตฺตา  ยนิด ี
ในท่ีวเิวกอันสงัดประกอบดวยตบะเดชะมาก  ปรากฏไปจนถึงพรหมโลกเบ้ืองบนตลอดส้ิน 
        สกฺโก  เทวานมินฺโท  ฝายสมเด็จทาวสหัสนัยเทเวศรอํามรินทรมีน้ําพระทัยศรัทธายินด ี
อุตสาหะลจากเวชยนัตวิมานมาสูวสนฐานท่ีอยูแหงพระดาบสท้ังสอง  มาอุปฏฐากทุกเชาทุก 
เย็นนจินิรันดรมา  สมเด็จอัมรินทราธิราชผูประกอบดวยวัตรปฏิบัติอันควรเคารพ และประกอบ 
ดวยเมตตาจึงไดพิจารณาดูดวยทิพจกัษุ  ทรงรําพึงถึงพระดาบสท้ัง ๒  กเ็ห็นวาภยัจะมีมาขางหนา 
อนิจจาพระดาบสท้ังสองนี้  จะมีจกัขุอันเส่ือมจะมืดงมงาย  จะขวนขวายหาพฤกษผลาหารเปน 
อันยากยิ่งนกั  สมเด็จอํามรินทราธิราชทรงอาวัชชนาการเห็นภยัฉะนี้  จะมีแนแกพระดาบสทั้ง 
สอง จึงดํารัสวา จําอาตมาน้ีจะไปวาใหพระดาบสทั้งสองสองเสพตามประเพณีโลก  จะไดเกิด 
บุตรปรนนิบัติไปเบ้ืองหนา สมเด็จอํามรินทราธิราชดําริแลวก็ควรไลจากวิมานฟา  ลงมาสูสํานัก  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 218 
พระดาบสทั้งสอง  กระทําวนัทนาการแลวมีเทวบัญชาวา ภนฺเต  ขาแตทานทั้ง ๒ ผูเจริญ 
พระผูเปนเจาจงฟงถอยคําแหงขา จงเสพกามเถิดจะไดเกดิบุตร  จะไดอภบิาลปรนนิบัติรักษา  
นานไปเม่ือหนาภัยจะมีแกพระผูเปนเจา 
        ฝายพระดาบสทั้งสอง  ก็มีวาจาหามเสียวา  โภ  สกฺก  ดูกรสมเด็จอํามรินทรผูเจริญ 
ทานอยาไดมาวากลาวเชนนี้  จะไดชอบใจเราท้ังสองหามิได 
        สวนสมเด็จทาวสหัสนยัเทวราช  อนกุมฺปโก  ปรารถนาจะอนุเคราะห  การุณิโก 
ประกอบดวยกรุณา  อตฺถาโม  ปรารถนาจะใหเปนประโยชนแกพระดาบสทั้งสอง  ก็เขาไป 
ตักเตือนเหมือนดังนั้นถึงสองคร้ัง พระดาบสท้ังสองก็หามเสียเหมือนดงักอน 
        คร้ันวาระเปนคํารบสาม พระดาบสทัง้สองก็หามเสียดวยคําดังนี้วา  ดูกรสมเด็จทาว 
โกสีย  บพิตรตรัสดังนี้  ไดช่ือวาประกอบในท่ีมิไดเปนประโยชน ไดช่ือวานําเอาโทษมาใหแกเรา 
ประการหน่ึงเลา  อย  กาโย  อันวากายแหงเราท้ังสองนี้  ภิชชฺมาโน เม่ือภัยจะมาพานตองให 
ทําลายจงทําลายเถิด  จะใหเราทําลายจากธรรมอันประเสริฐนี้ทําลายไมได ถึงธรณีจะถลมไป และ 
เขาใหญเมรุมาศจะหวาดไหวโอนออนอยูไปมา   อีกพระจันทรพระอาทิตยนั้นจะตกไปประการใด 
และจะใหเรายนิดีในทางท่ีจะเสพอสัทธรรมไมได  ตั้งแตนี้ไป  บพิตรอยาไดไปมาหาสูเราท้ังสอง 
เพราะเหตุวาวสิาสะกับบพิตรนั้น  เปนชองทางลอลวงใหฉิบหายหาประโยชนมิได  
        ตโต  เทวานมินฺโท  ลําดบันั้นสมเด็จเทวานมินทเทวราชไดฟงซ่ึงโอวาทพระดาบส 
กลาวดังน้ี  จึงอัญชลีกรวิงวอนวา ขาแตพระผูเปนเจา  แมนวาพระผูเปนเจาไมสองเสพ 
อสัทธรรมก็ตามอัชฌาสัย  จงคอยใหพระปาริกาดาบสินีมีระดู  พระผูเปนเจาจงปรามาสลูบลงท่ี 
พระนาภีของพระปาริกา  ดวยนิว้แมมือเบ้ืองขวาเถิด  ก็จะเกิดบุตรข้ึนในครรภ 
        พระทุกุลดาบสผูประเสริฐฟงสมเด็จอํามรินทวิงวอน  จึงทรงพระอนุสรณคํานึงวา 
การท่ีจะลูบนาภีพระปาริกา  อาตมามิไดเสียตบะเดชะ  พระทุกุลบัณฑติคิดเห็นชดัฉะนี้  ก็รับ 
ถอยคําสมเด็จทาวโกสีย 
        เนื้อความขอนี้ยกไวกอน ตาย จ ปน  เวลาย ก็ในเวลานั้นพระบรมโพธิสัตวของเรานี้  ได 
อุบัติบังเกิดเปนเทพบุตรมีกศุลธรรมบริบูรณ  ขีณายุโก  มีชนมายุจวนจะส้ินเวลาส้ินอายุแลว 
สามารถจะไปบังเกิดท่ีใด ๆ ไดตามปรารถนา  ท่ีสุดกระท่ังตระกูลพระเจาจักรพรรด ิ
        ฝายสมเดจ็อํารินทร  ก็เสด็จยังสํานักเทพบุตรนั้นมิไดชา  เอวมาห  จึงมีเทวบัญชาวา 
มาริส  ดูกรทานผูเนียรทุกขมีแตความสุข  วนันี้เปนวันจะใหสําเร็จประโยชนของทาน  เรามา  
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อุปฏฐากทานบัดนี้  ก็ประสงคจะใหทานไปบังเกิดในตระกูลท่ีสมควร ทานจะไดไปสรางพระบารมี 
อฺชลีกโต  สมเด็จทาวโกสียอัญชลีการวิงวอนเทพบุตรนั้นถึงสองคร้ังสามคร้ัง 
        สวนวาเทพบุตรนั้นไดทรงฟง  จึงถามสมเด็จอํามรินทรวา ทานมาวิงวอนแกเราเนือง ๆ 
สรรเสริญตระกูลท่ีจะใหเราไปบังเกิด  ตระกูลนั้นเปนตระกูลอันใด  
        สมเด็จทาวสหัสนยจึงบอกวา  ตระกูลทุกุลดาบสกับนางปารกาดาบสินี 
        สวนเทพบุตรนั้น ต วจน  สุตฺวา  ไดฟงถอยคําดังนั้นก็ช่ืนชมยนิดี  รับถอยคําทาว 
โกสียแลวก็มีเทวบัญชาวา ดกูรอัมรินทร  ท่ีทานปรารถนานี้จงสําเร็จดังใจเถิด  ตวัเรานี้ก ็
วิตกอยูวาจะไปบังเกิดในตระกูลอันใด  จะไปเกิดในอัณฑชะกําเนิดหรือ  หรือวาจะไปเกิดในชลาม 
พุชะกําเนิด  ในอุปปาติกะกาํเนิดประการใด ๆ แตนึก ๆ อยูในใจฉะนี้ ก็พอทาวโกสียอาราธนา 
        สมเด็จอํามรินทราธิราชจึงมีเทวบัญชาวา ขาพเจาขออารธนาใหเกดิในชลามพชุะกําเนดิ 
ดังนี้  แลวสมเด็จทาวโกสียกก็ําหนดนัดวันท่ีจะบังเกิด  และลงมานัดสัญญากับพระทุกุลดาบส 
กําหนดวาวันนั้นเวลานั้น  พระปาริการะดจูะมา  อาราธนาพระผูเปนเจาจงปรามาสลงท่ีพระนาภ ี
พระปาริกาดวยมือเบ้ืองขวานั้นเถิด  ส่ังแลวสมเด็จสมเดจ็สหัสนัยผูประเสริฐ  ก็ยอกรอัญชลีลามายัง 
เวชยนัตมหาวมิานมาศ  อันเปนนิวาสถานของพระองค 
        ตสฺมึ  ทิวเส  คร้ันถึงวันพระอินทรกําหนด  นางปาริกาดาบสินีก็มีระดูมา สวนวาพระ 
ทุกุลฤๅษีก็ปรามาสลงท่ีนาภีพระปาริกาดวยแมมือขางขวา  สวนวาเทพบุตรก็จุติลงปฏิสนธิ 
เปนสันนิบาต ๓ ประการ  ดงัวิสัชนามาฉะนี้ 
        ประการหน่ึงเลา  เม่ือพระดาบสปรามาสลงท่ีนาภี  นางปาริกาดาบสินีก็มีราคะบังเกิดข้ึน 
คร้ันราคะอาศัยโสมนัสบังเกดิข้ึนแลว  ยิ่งอาศัยปรามาสนาภีดวยเลา  เหตุฉะนี้  จึงวานาภีปรา- 
มาส  นี้เปนสันนิบาตอันหนึง่  นาภีปรามาสจัดเปนสันนบิาตอันหนึ่งขอนี้ยกไว 
        จะวาดวยลักษณะอัชฌาจาร  อันหญิงชายท้ังหลายนีมี้สันนิบาตดวยกิริยาตาง ๆ คือ 
ถอยทีถอยยินดียิ้มแยมหากนั  ก็จัดเปนสันนิบาตประการ ๑ ถอยทีถอยพูดจาเรียกกนั  นี้ก็เปน 
สันนิบาตอัน ๑  ถอยทีถอยเล็งแลดูกันท้ัง ๒ ฝาย   กจ็ัดเปนสันนิบาตประการ ๑ สันนิบาต ๓ 
ประการนี้เปนเคามูลเปนตันเดิมกอน   แลวจึงจะมีอามสนสันนิบาต  คือชายหญิงถูกตองกายกัน 
คร้ันอามสนสันนิบาตมีแลว โอกันติสันนิบาตก็มี  โอกันติสันนิบาตนี้แหละจัดไดช่ือวาปฏิสนธิ 
มหาราช ขอถวายพระพร  ท่ีมิไดสองเสพอัชฌาจาร  เปนแตถูกตองตัวเขา  สัตวก็ลงปฏิสนธิ 
ไดจะเปรียบฉันใด  อุปไมยดุจอัคคีอันมีเปลวรุงโรจนโชตนาการ คร้ันวาบุคคลคมนาการเขาใกล  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 220 
ก็รอนเปนเปลวเพลิง  เปลวเพลิงนั้นกําจดัเสียไดซ่ึงหนาว  อาจจะหามมิใหหนาวไดเพราะตอง 
เปลวเพลิงฉันใด สัตวลงปฏิสนธิดวยถูกตองมารดา มิไดเสพอัชฌาจารนั้น  ก็เหมือนกันกับ 
คนผิงไฟฉะน้ัน  
        ใชแตเทานี้  สัตวจะลงปฏิสนธิดวยเหตุ ๔ ประการ  คือ  กมฺมวเสน ดวยสามารถ  กรรม 
ประการ  ๑ โยนิวเสน  ดวยสามารถกาํเนิดประการ ๑ กุลเสน ดวยสามารถตระกูล ประการ ๑ 
อายาจนวเสน  ดวยสามารถนิมนตเกดิประการ ๑ เปน ๔ ประการ 
        ท่ีสัตวท้ังหลายเกดิดวยอํานาจกรรมนัน้ประการใด 
        อุสฺสนฺนกุสลมูลา  สัตวท่ีมีกุศลมูลไดสรางสมอบรมมากลาหาญ  แมนปรารถนาจัก 
บังเกิดในตระกูลอันใด  ขตตฺิยมหาสาลกุเล วา  ในตระกลูขัตติยมหาศาลก็ดี  พฺราหฺมณมหา- 
สาลกุเล  วา  ในตระกูลพราหมณมหาศาลก็ดี  คหปติมหาสาลกุเล วา  ในตระกูลคฤหบดี 
มหาศาลก็ดี  เทเวสุ วา ในสวรรคช้ันเทวดาก็ดี  หรือวาจะเกิดในอัณฑชะกําเนดิกด็ี  สังเสทชะ 
กําหนดก็ดี  ชลาพุชะกําเนดิก็ดี  อุปปาติกะกําเนดิกด็ี  มีกุศลอันเกลาแลวก็ไดสมดจุปรารถนา 
มหาราช  ดูรานะบิพตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เปรียบปานดุจบุรุษ อฑฺโฒ  ม่ังค่ัง มหทฺธโน 
มีทรัพยมาก  มหาโภโค  มีโภคทรัพยสมบัติมาก  ปหุตชาตรูปรชโต  มีเงินทองมาก  ปหุตวิต-ฺ 
ตูปกรโณ มีทรพัยเคร่ืองใชมาก  ปหุตธฺโ  มีทรัพยขาวเปลือกมาก  และบุรุษผูนี้แมนจะ 
ปรารถนา ทาส วา ซ่ึงขาชายก็ดี ทาสึ วา  ซ่ึงขาหญิงก็ดี  และจะปรารถนา  นิคม  ซ่ึงนิคมบานนอย 
ก็ดี  คามนฺตร วา ซ่ึงระหวางแหงบานใหญก็ดี ชนเทส  วา ซ่ึงประเทศชนบทก็ดี  มีทรัพย 
ใหทรัพยทวีคูณแลวก็ไดสมดังปรารถนา ยถา  มีครุวนาฉันใด  บุคคลท่ีมีกุศลธรรมเปน 
อันมากนั้นจะเกิดท่ีไหนก็ไดส้ิน  เหมือนบุรุษท่ีมีทรัพยมากนั้น  อยางนีแ้หละไดช่ือวาปฏิ- 
สนธิดวยอํานาจกรรม 
        อนึ่ง  ท่ีวาสัตวปฏิสนธิดวยสามารถแหงกําเนดินั้นประการใด 
        ออไดความวา  กุกฺกุฏาน วาเตน  ไกท้ังหลายปฏิสนธิดวยลม พกาน เมฆสเรน  สัตว 
ท้ังหลายลงปฏิสนธิในทองนกยางดวยเสียงเมฆดวยเสียงเมฆ  สพฺเพป  เทวา  เทวดาทั้งหลายมิไดเกิด 
ในครรภ  สัตวเกิดในครรภนีมี้สัณฐานตางกัน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  ดจุมนุษยท้ังหลายทั้งส้ิน 
มหิยา  จรนฺติ  อันเท่ียวอยูในแผนดิน  นานาวณฺเณน ดวยเพศตาง ๆ เกจิ  ปูรโต  บางหมูนุงหม 
ปกหนา  บางจาํพวกนุงหมผาปกหลัง บางจาํพวก  นคฺคา  เปนเปลือย บางจําพวกนั่งขาวหมขาว 
บางจําพวกทรงดอกไม  บางจําพวกทรงผาสีเหลือง  บางจําพวงเอาผาพนัมวยผม  บางจําพวก 
นุงหมหนังสือ บางจําพวกนุงผาเปลือกไมคากรองหุมหอกายา  บางจําพวกนุงจัมมาสารพัด 
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หนังสัตวตามจะมี  บางจําพวกเปนฤๅษี  นุงหมผาใบไมหุมหอกาย  นีแ่หละมนุษยท้ังหลายน้ันมี 
ลักษณะตาง ๆ กัน  มหิยา  จรนฺติ  เท่ียวอยูในแผนดินฉันใด  สัตวท้ังหลายเกิดในกําเนิดตางกนั 
ดุจนรชาตท้ังหลายนั้น   
        คพฺภาวกกฺนฺติ สัตวท้ังหลายปฏิสนธิดวยสามารถตระกูลนั้นประการใด 
        จตฺตาริ  กุลานิ  ไดแกตระกูลท้ัง ๔ คือ อัณฑชะตระกูลประการ ๑  สังเสทชะตระกูล 
ประการ ๑ ชลามพุชะตระกูลประการ ๑  อุปปาติกะตระกลูประการ ๑ สิริเปนตระกูล ๔ เทานี ้
        อัณฑชะตระกูลนั้นไดแกตระกูลสัตวท้ังหลายอันเกิดในฟอกฟก  เชนไกและนกเปนตน 
ชลาพุชะตระกูลนั้น  ไดแกตระกูลแหงสัตวท้ังหลายท่ีเกดิในกกละเปนคัพภเสวยยกะสัตว  ได 
แกมนุษยสัตวเดียรัจฉาน ๔ เทา  เชนเนื้อและสุกรเปนตน  สังเสทชะตระกูลนั้น    ไดแกตระกูล 
สัตวท่ีเกิดในอบไอเหง่ือไคล  มีเรือดไรเปนตน  อุปปาติกะตระกูลนัน้  ไดแกตระกูลแหงสัตวท่ีเกดิข้ึน 
เอง  ดุจดังวาลอยมาเกิด  ไดแกเทพยดาใหช้ันจาตุมมหาราชิการเปนตน 
        บรรดาสัตวท้ังหลาย จะอยูในประเภทใดและชาติใดก็ดี  ถามาเกดิในฟองฟกแลว 
เพศพรรณกเ็ปนอัณฑชะอยางเดียวกัน ท่ีเกดิมาเปนชลามพุชะและสังเสทชะ อุปปาติกะ 
เพศพรรณแหงสัตวท้ังหลายที่ตายจากตระกูลท้ังหลาย  ดงัวิสัชนามานี้  จะไปอุปปตนาการ 
บังเกิดในตระกูลใด  ก็มีกายเหมือนตระกูลนั้น  ถาเกิดในอัณฑชะตระกลูก็ตองเกิดแตไข ท่ีเกิดใน 
สังเสทชะตระกูลก็บังเกิดเปนสังเสทชะ  ท่ีไปเกิดในชลามพุชะตระกูล  ก็เกิดเปนชลามพุชะ  ท่ีไป 
เกิดในอุปปาติกะตระกูล  ก็บังเกิดเปนอุปปาติกะ  ตกวาละเพศเดิมเสียกลับกลายไปตามตระกูล 
ส้ิน  เหมือนเนือ้นกอันสัญจรเขาไปท่ีขางเขาเมรุคิรินทร  ก็กลายเปนสีทองไปฉะน้ัน 
        อนึ่งเลา  ท่ีวาสัตวปฏิสนธิดวยสามารถเช้ือเชิญนั้น ไดแกตระกูลอันมีศีลมีศรัทธามี 
เจตนาเปนกุศล เทพบุตรใดบริบูรณดวยกศุล  สมควรท่ีจะจุติมาบังเกดิ  นั่นแหละสมเด็จ 
อํามรินทราธิราชมีจิตเมตตาแกตระกูลนั้น  จึงไปสูสํานักแหงเทพบุตรนั้น  และอาราธนาวิงวอน 
วา มาริส  ดกูรทานผูเนียรทุกข  ทานจงไปบังเกิดในตระกลูนั้น ๆ เถิด  เทพบุตรผูจะจตุิไปเกิดข้ึน 
รับปฏิญาณจึงไปเกิดในตระกูลนั้น   ยาจนเหตุ เปนเหตุทาวสหัสเนตรเช้ือเชิญ  มหาราช 

ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจมนุษยท้ังหลาย  เปนฝายสัมมาทิฐิในพระบวช- 
พุทธศาสนา  ปฺุกามา  ปรารถนาจะใหเปนกุศล  จึงอาราธนานิมนตสมณะ มโนภาวนีย 
อันมีศีลอันดีเปนท่ีเจริญใจ  ใหเขาไปสูเคหาของอาตมา  ดวยใจเจตนาวาสมณะรูปนี้  ไดไปสู 
ตระกูลของอาตมาแลว  สุขาวโห  จะนํามาซ่ึงสุขสวัสดิมงคลอันเลิศแกตระกูลของอาตมา 
ฉันใด  ดกูรบพิตรผูประเสริฐในภพแผนดนิ  สมเด็จอํามรินทราธิราชปรารถนาจะใหตระกูลนั้นเปน 
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ประโยชนเปนผล  ก็นิมนตเช้ือเชิญเทพบุตรใหจุติมาเกิดในตระกูลนัน้  เปรียบเหมือนบุรุษอัน 
ไปนิมนตพระสมณะอันมีศีลนั้น  นี่แหละลักษณะแหงคัพภาวกักันติ  คือลงปฏิสนธิดวยอาราธนา  
เช้ือเชิญ ส้ินใจความเทานี ้
        เม่ือพระนาคเสนถวายวิสัชนาเหตุปฏิสนธิ ๔ ประการแลว  จึงถวายพระพรวา 
มหาราช  ดูรานะบิตพระราชสมภาร  สมโม อันวพระสามนี้  สุวณณฺวณฺโณ  มีสีสัน 
งามดังทอง  มาเกิดในครรภนางปาริกาตาปสินีนั้น  ทาวโกสียก็นิมนตมาเกิด  อนึ่ง  พระสามนั้น 
มีอภิหารอันส่ังสมอบรมมามากแลว  มารดาบิดาก็มีศีลมีกัลยาณธรรม ท้ังอยูอาราธนาก็เปน 
มเหสักขเทวราช อาศัยเจโตปณิธิกาตั้งใจแหงทานท้ัง ๓ ตามท่ีกลาวมาน้ี  พระสามกมุาร  ผูมีสี 
สันวรรณสัณฐานอันงดงามจงึเกิดได ยถา  มหาราช  อนึ่งเลา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
พระองคจงทรงฟงอุปมาอีก  เปรียบปานดจุบุรุษผูหนึ่ง กุสโล เปนคนฉลาดหวานพืชลงที่นา 
อันดี  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ดังอาตมาถาม  พืชนั้นจะงามหรือวาจะมีอันตราย 
ประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระราชมิลินทภูมินทราธิบดมีีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปน 
เจา พืชท่ีหวานก็งามตระการจําเริญไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรผูเปนใหญ พระสุวรรณสาม 
บริบูรณไปดวยเหตุท้ังสามประการ  งามเฉิดฉายหาอันตรายบิมิได  อุปไมยเหมือนพืชนั้น อนึ่ง 
บพิตรพระราชสมภารไดทรงพระสวนาการฟงบางหรือหาไมวา ชนบทหนึ่งใหญม่ังค่ัง  เกิด 
อันตรายฉิบหายดวยจิตประทุษรายแกพระฤๅษี 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  โยมไดฟงวา  ชนบทท้ัง 
หลายแหงพระเจาทัณฑกะ  และชนบทท้ังหลายแหงพระเจาเมชฌะ  และชนบททั้งหลายแหง 
พระเจากาลิงคะ  และชนบทแหงพระเจามาตังคะน้ันฉิบหายกลายเปนปาไปดวยจิตประทุษรายใน 
พระฤๅษ ี
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ชนบทท้ังหลาย 
เปนอันตราย  ดวยความคิดรายในพระฤๅษีมีอยูอยางนี้  ถาหากวามีความเล่ือมใสช่ืนชม 
ยินดใีนพระฤๅษีจะมีสุขบางหรือไม 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ถาวาชนบทท้ังหลายมีจิต 
เล่ือมใสยินดใีนพระฤๅษแีลว ชนบทนัน้ไมมีทุกข  เปนสุขนักหนา 
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร พระสาม  
โพธิสัตวนี้เปนอิสินิมิต  คือพระฤๅษีท้ังสองเส่ียงใหเกิด  แลวเปนท้ังเทพนิมิต  คือพระอินทร 
นิมนตใหเกดิ  เปนบุญนิมิต  คือพรอมดวยบุญกุศล  อนึ่งเลา  ดูรานะบิตรพระราชสมภาร 
เทพบุตรท่ีพระอินทรนิมนตใหเกดินี้  มี ๔ พระองค คือพระยากุสนราชองค ๑ ทาวมหาปนาท 
องค ๑  พระสุวรรณสามองค ๑ พระเวสสันดรองค ๑ บพติรพระราชสมภารพึงทราบพระทัย 
ดวยประการดงันี้ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี  ไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนามาฉะน้ี  ไมมี 
ความสงสัยก็ซองสาธุการวา  คัพภาวกักนัติปญหานี้ลึกลํ้าคัมภีรภาพรกชัฏฟนเฝอเหลือท่ี 
ธรรมกถึกจะแกไข ผิดจากพระผูเปนเจาไปแลวเต็มทีอยู  พระผูเปนเจามาแกไขดวยสันนิบาตให 
ประหลาดออกไป  โยมเขาใจแลว โยมจะกําหนดจดจําไว  เพื่อกุลบุตรอันเกิดมาเปนปจฉิมา 
ชนตาในอนาคตกาลขางหนานั้น 
                                คัพภาวกักัติปยหา  คํารบ ๖ จบเทานี ้
 
                                      สัทธัมมอันตธานปญหา ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  โยมนี้คิดไปใหวิมัติสงสัยนักหนา ดวยสมเดจ็พระบรมนายกโลกนาถ  มี 
พระพุทธฎีกาตรัสไวแกพระอานนทวา  ดูกรอานนท  พระสัทธรรมของตถาคต  จะต้ังอยูนาน 
ประมาณกําหนดหาพนัป  พระพุทธองคตรัสเปนคําขาด  คร้ันมาเม่ือจะใกลดับขันธเขาสูพระ 
มหาปรินิพพานน้ัน  สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกาตรัสกับสุภัททะปริพพาชกวา  ดกูร 
สุภัททะ  แมวาอันเปนโอรสของตถาคตน้ี มีศรัทธาปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติอยูไดตราบใด 
โลกจะไดสูญจากพระอรหนัตหามิได  นีแ่หละมีพระพุทธฎีกาตรัสไวเปนคําขาด  เม่ือวันท่ีจะเสด็จ 
เขาสูพระมหาปรินิพพาน ตกวาพระพุทธฎีกาประทานไวเปนคําสองฉะนี้  โยมหารูท่ีจะกําหนด 
คําไหนใหแนลงไดไม คร้ันจะเช่ือเอาคําเดมิท่ีตรัสวา  พระสัทธรรมของตถาคตจะต้ังอยูกํา 
หนดถวนหาพนัปนั้นเลา  คําท่ีพระพุทธองคเจาตรัสวา  ถาพระภกิษุความอุตสาหะปรนนิบัต ิ
เปนสัมมาปฏิบัติอยูตราบใด  โลกไมเปลาจากพระอรหนัตก็จะผิด  คร้ันจะเช่ือเอาคําภายหลังก ็
จะผิดกนักับคําเดิมท่ีโปรดไว  โยมคิดไปกส็งสัยนักหนา  ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ  มาถึงแกพระ 
ผูเปนเจาแลว  พระผูเปนเจาจงโปรดวิสัชนาใหโยมส้ินสงสัยในกาลบัดนี้  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ภควา  
สมเด็จบรมโลกนาถศาสดาจารย  มีพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระสัทธรรมจะต้ังม่ันอยูหาพันพระ 
วัสสา  คร้ันมาเม่ือวันจะเขาพระมหาปรินิพพานตรัสวา  พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอุตสาหะ 
ปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติอยูตราบใด  โลกก็ไมขาดจาพระอรหันต  นีแ่หละพระพุทธฎีกาจะ 
เปนอรรถอันเดียวกัน มีเนื้อความเนื่องเปนเร่ืองเดียวกนัหาบมิได  นานาอตฺถ  มีอรรถเนื้อ 
ความตางกัน  นานาพยฺฺชน  มีพยัญชนะตางกัน  อย  สาสนปริจฺเฉโท  ท่ีวาดวยกําหนดพระ 
ศาสนาจะต้ังม่ันไปไดประมาณเทานัน้ก็มี  อย  ปฏปิตตฺิปริทีปนา  ท่ีวาดวยสามารถปฏิบัติก็มี 
พระพุทธฎีกาทั้งสองนี้เปน ทูรวิวชฺชิตา  เวนวางไกลกนันักหนา  เปรียบปานดุจดนิกบัอากาศ 
ดุจวมิานเมืองสวรรคกับช้ันนรก  ตกวาไกลกวาไกลตอกนั  ดุจสุขกับทุกขอันตางกัน  และดุจบาป 
กับบุญคุณกับโทษตางกันนกัหนา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ซ่ึงมีพระราชโองการ 
ถามจะหามใหสูญไปก็ใชท่ี  เหตุฉะนี้อาตมาจะเปรียบเทียบใหเห็นแลวจะแสดงใหแจงประจักษ 
ตอไป  ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย เม่ือทรงกําหนดความเส่ือมส้ินแหงพระ 
สัทธรรม  พระองคตรัสกําหนดเขตไมมีสวนเหลือวา อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท  ถาภิกขุน ี
ไมบวช  พระสัทธรรมพึงต้ังอยูไดหลายพนัปนักหนา  กาลนี้พระสัทธรรมจักตั้งอยูไดเพียงหาพัน 
ปเทานั้น  พระตถาคตเจามีพระพุทธฎีกาตรัสไวดังนี้  บพติรพระราชสมภารจะเจาพระทัยอยางไร 
จะวาพระผูมีพระภาคตรัสถึงเวลาเส่ือมพระสัทธรรม  หรือวาทรงหามมอภิสมัยกายตรัสรูมรรคผล 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยกษัตริยตรัสวา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสหามปราม 
การตรัสรูมรรคผลหามิได  พระองคทรงหมายถึงพระสัทธรรมจะเส่ือมไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร สมเด็จพระ 
ผูมีพระภาคเม่ือทรงแสดงพระศาสานาสวนท่ีส้ินไปและสวนท่ียังเหลือ  เสมือนบุรุษผูมีทรัพยสิน 
หายไป แตยังมีสวนเหลืออยูจะบอกใหรู  จงึจับทรัพยท้ังหลายที่เหลืออยูเชิดชูใหเขาด ู บอก 
ใหรูวาหายไปเทานั้น  ยังเหลือเทานั้น  ฉันใดก็ดี  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา 
นฏ  สาสน  ปริกิตฺตยนฺโต เม่ือจะทรงแสดงพระศาสนาอันจะส้ินไปจะเหลืออยูตอไป ใหแจงแก 
เทพามนุษยท้ังหลาย จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท  พระสัทธรรม จะ 
ตั้งม่ันอยูถวนหาพันพระวัสสา  แลวมีพระพุทธฎีกาตรัสเม่ือพระองคเจาจะเขาสูพระมหา 
ปรินิพพานแกสุภัททะปริพพาชกอีกวา ดูกรสุภัททะ  ถาบุคคลต้ังใจปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  คือ 
อุตสาหะเจริญเมตตาภาวนาอยูตราบใดแลว  พระอรหนัตก็ไมขาดจากโลกตราบนั้น  พระพุทธ- 
ฎีกาทั้ง ๒  นี้ตางกัน  ไมเหมือนกัน ท่ีพระพุทธฎีกาตรัสวาพระสัทธรรมจะต้ังม่ันไปถวนหาพนั 
พระวัสสานั้น  ดวยจะกําหนดจะใหรูวาพระไตรปฎกจะต้ังม่ันไปดวยหาพนพระวัสสา  เปน  
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ศาสนาปริจเฉทอันหนึ่ง  และพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระโยคาวจรบุคคลท้ังปวงยังอุตาสาหะ 
ปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  คือจําเริญภาวนาเปนบุพภาคเจามูลท่ีจะใหไดพระนวโลกกุตรธรรม 
ตราบใด พระอรหันตก็ไมขาดจากโลกตราบนั้น สมเด็จพระสัพพพัญูเจาตรัสโดยปฏิบัติปริจเฉท 
กําหนดใดขางปรนนิบัติวิปสสนาธุระ  เปนศาสนปริจเฉทอยางหนึ่ง  นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร 
เก็บเอาพระพทุธฎีกา  กําหนดกฎหมายสองสถานน้ี  มากระทําเคลือบคลุมใหเปนสถานเดียวรส 
อันเดียวกนัฉะนี้  ผิแลวามีพระทัยจะถามเน้ือความใหเคลือบคลุมเปนอันเดียวเชนนี้  อาตมาจะช้ี 
ออกใหแจง อวิจลมานโส  บพิตรพระราชสมภาคเจาอยาเบ่ือหนาย อาตมาจะวิสัชนาถวาย 
โดยปริยายใหบพิตรทรงสดับตอไปอีก  มหาราช ขอถวายพระพร  เปรียบปานประดจุดังสระใหญ 
อันหนึ่งลึกสุขุม ภาคพื้นราบ มีตาน้ําไหลมาได  น้ําก็ละเอียดใสสระสะอาจ  จะรูขาดสระนั้นหามิได 
ใชแตเทานั้น  มหาเมฆบันดาลปวัตนาการตกลงมา อปราปร  หลายคร้ังหลายครา 
ธาราน้ําฝนก็ไมขาดสาย ตกวากระแสสินธุท่ีสระน้ันจะแหงหายไป  สระใหญจะขาดจากอุทกัง 
เหมือนหนาฤดูคิมหันตหรือประการใด 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  สระน้ันจะไดเปลาจากอุทกังหามิได 
เหตุวาสายฝนบันดาลไมขาดธารา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช รานะบพิตรผูประเสริฐ  จะเปรียบอุปมาฉันใด 
สทฺธมฺมตฬาก อันวาสระใหญคือพระสัทธรรม  ชินสาสน  เปนคําส่ังสอนของสมเด็จมุนีวร 
พิชิตมาร อันบริบูรณดวยน้ําใหมไหลอยูสําราญ  คืออาจารวัตรปฏิบัติอันไพบูลย  ท่ีมีพระพุทธ- 
ฎีกาตรัสบัณฑรูทรงอนุกูลโปรดประทานไว มหาราช  ของถวายพระพร เม่ือพระพุทธชิโนรสใน 
พระบวรพุทธศาสนาและสามเณรอุบาสกอุบาสิกา  มีอุตสาหะปรนนิบัติรักษาจตุปาริสุทธิศีล 
ใหบริบูรณ  จาํเริญคันถธุระวิปสสนาธุระเนือง ๆ เลาเรียนตอไป และบําเพ็ญทานนอยใหญ ตั้ง 
อยูในศีลหาเปนนิตย  สถิตในศีลแปดเปนอุโบสถศีลเปนอติเรก  เรงสดับฟงพระสัทธรรมเทศนา 
ไป  ผูกใจทีจ่ะรําพึงถึงพระ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  ไมประมาทท่ีจะกฤษดาภนิิหาร  มีอุตาสาหะไปทุก 
ตัวคน  อุปไมยเหมือนหาฝาหานอยหาใหญ  ตกลงในสระอันกลาวคือพระสัทธรรมคําส่ังสอน 
ของพระชินสีห  เหตุฉะนี้  ชนิสาสน  คําส่ังสอนพระชินสีหก็จะฐิติการตัง้ม่ันไปชานานเปน 
 ินิรันดร  ก็จะสําเร็จพระอรหันตเนือง ๆ ตดิกันไป โลโก  อสฺุโ  ภเวยฺย  โลกก็จะไมเส่ือมสูญไป 
เร็วพลัน  อรหนฺเตหิ  จากพระอรหันตท้ังหลาย  อิม  อตฺถ  สนฺธาย  นีแ่หละสมเด็จพระ 
ชิเนนทรทรงพระดําริเหน็ความฉะน้ี  ภาสิต  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ดูกรสุภัททะ  ภิกษพุุทธ- 
ชิโนรสของตถาคตนี้ แมมีอุตสาหะปรนนบัิติเปนสัมมาปรนนิบัติได  วิเหรยฺยุ  แนนอนอยูใน 
ปฏิบัติตราบใด  พระอรหนัตจะไดขาดจากโลกหามิได  
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        อนึ่ง  จะถวายอุปมา  บพิตรพึงต้ังพระทัยสวนาการอีก  มหาอคฺคกฺิขนฺโธ  กองเพลิง  
ใหญ  ปชฺชลมาโน  รุงเรืองไปดวยเปลวอันมาก  มิหนําซํ้าบุคคลท้ิงลงซ่ึงใบไมและโคนไมแหง 
หลายคร้ังหลายครา  มหาราช  ขอถวายพระพร  เพลิงใหญนั้นจะรุงโรจนโชตนาการ หรือวาจะ 
อันตรธานไปเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
เพลิงนั้นรุงเรืองกวาเกา  ท่ีจะดับอับรัศมีหามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ความนีมี้อุปมาฉันใด  ชินสาสน ศาสนาของพระพิชิต- 
มารม่ิงมงกุฎโลกเลิศ  วร  อันประเสริฐโสด  ชลติ จะรุงเรืองไพโรจน  ปภาเสติ  โชตนาการ 
ไปไมขาด  ทสสหสฺสมฺหิ  โลกธาตุยา  ในหมื่นโลกธาตุ  ดวยมารยาทและศีลคุณวัตรปฏิบัติ 
ตาง ๆ นานา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  พุทฺธปตฺุตา  อนึ่งถาพระ 
พุทธบุตรท้ังหลายปรนนิบัตใิหเลิศยิ่งมีความอุตสาหะศรัทธา  ปฺจหงฺเคหิ  สมนฺานคตา 
ประกอบดวยองค ๕ สุทนฺตา  ทรมานอินทรียเปนอันดมิีไดประมาท  มีฉันทชาติเกิดรักใครใน 
ไตรสิกขา  อุตสาหะพากเพียรพยายามเลาเรียนไป  ตั้งใจอยูในธรรมสุจริตอันดี  ยังประเพณีและ 
ศีลคุณใหบริบูรณไปไมประมาท  อิท  สตถฺุสาสน  อันวาสุตถุศาสนานี้ ก็จะมีฐติิการตัง้ม่ันอยู 
นานไป  อสฺุโ โลโก  โลกจะไดสูญจากพระอรหันตหามิได  มหาร ของถวายพระพร 
กระจกสองอันผองใส  บุคคลขัดสีใหดีดวยจณุไมอันละเอียด  ขัดสีนัน้เนือง ๆ ไป จะผองใส 
ไพโรจน  หรือวาจะมีมลทินโทษเปนประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภมิุนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระ 
นาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ  แตพืน้กระจกยังผองใส  ซํ้าขัดสีอีกเลาก็จะผองไพโรจนหา 
โทษมิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ฉันใดก็ดี  ชินสาสน  ศาสนาของพระชิสีหสัมมาสัม 
พุทธเจาปราศจากราคกิเลสตัณหา  เหตุวาประจักษดวยพระอริยมรรคแลว มิหนําซํ้าพระพุทธ- 
บุตรปรนนิบัติใหรุงเรืองดวยอาจารคุณและธุดงคุณและสัลเลขคุณ  เรงบอกกลาวเลาเรียน 
พากเพยีร  ก็จะภยิโยภาวะยิง่ข้ึนไปไดรอยเทาพันทวี  เหตุฉะนี้ศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจา 
ก็นับแตจะรุงเรืองไป  อสฺุโ  โลโก  โลกจะไดสูญไปจากพระอรหนัตหามิไดเปนอันขาด  อนึ่ง 
ศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกุตตรมาจารยเจานี้  ปฏปิตฺติมูล  มีปฏิบัติเปนรากเหงาเคามูล 
ถาปฏิบัติบริบูรณไปตราบใด  ศาสนาของพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย ก็จะฐิตกิารต้ังม่ันไป 
ตราบนั้น  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีสุนทรพจนารถพระราชโองการถามวา ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  พระผูเปนเจากลาววาพระสัทธรรมจะอันตรธานนั้น 
อยางไร  
        พระนาคเสนจึงแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  อันตรธานมี ๓ ประการ คือ 
อธิคมอันตรประการ ๑  ปฏิบัติอันตรธานประการ ๑  ลิงคอันตรธานประการ ๑ เปน ๓ 
ประการดังนี้  มหาราช  ขอถวายพระพร  อธิคมอันตรธานนั้น  เม่ือพระพุทธบุตรไมปฏิบัติ 
แลวก็ขาดจากมรรคผลง  อยางนี้ ช่ือวาอธิคมอันตรธาน  และปฏิบัติอันตรธานนั้น  เม่ือพระ 
อันตรธาน  และลิงคอันตรธานน้ัน  ไดแกประเพณีนุงหมผากาสาวพัสตร  กําหนดจนผากา- 
สานอยหอยหมีูอยูยังไมสูญจากประเพณี  ตอเม่ือไมมีตราบใด  ประเพณีก็สูญเส่ือมเมื่อนั้น 
เรียกวา  ลิงคอันตรธาน  จงทรงทราบพระญาณเถิด  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดทรงฟงก็มีพระทัยส้ินวิมัติกังขา  จึงมีพระราช- 
โองการตรัส  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อย  ปฺโห  อันวาปญหานี้  คมฺภีโร 
ลึกนักหนา  อุตฺตานีกโต  พระผูเปนเจาวิสัชนาใหตืน้ข้ึนได  ตั้งแตนีไ้ปพวกเดียรถียจะปรับ 
ปวาทสอดเขามาวาใหฟนเฟองอยางไรไมไดแลว  นับแตวาจะล้ีลับอัปรภาคยไป  พระผูเปนเจานี ้
ประเสริฐกวาหมูกวาคณะท้ังปวง  หาใครจะเลิศจะลวงก้ําเกินกวาพระผูเปนเจาไมมี  ในกาลบัดนี ้
                                ลัมธัมมอันตรธานปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี ้
 
                                          สัพพัญุตังปตตปญหา  ท่ี ๘ 
        ราช  อาห  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลเจา  สพฺพ  อกุสล  ฌาป- 
ยิตฺวา  เผาเสียซ่ึงอกุศลท้ังปวงเสร็จส้ินทีเดียวเจยีวหรือ  จึงสําเร็จแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ 
อุทาหุ  หรือวาสมเด็จพระศาสดาจารยเจา  เผาอกุศลไมหมดมีเศษอยู  สมเด็จพระบรมครูจึง 
สําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมา-  
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จารยญาณสัพพัญูเจา  เผาเสียซ่ึงอกุศลท้ังปวงส้ินเสร็จ  จึงสําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณ  
เหตุยกเสียจากกิริยาท่ีกระทํากรรมเปนอกุศลไมเหลืออยู  ขาดส้ินทีเดียว  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระบรมโลกนาถาศาสดาเสวยทุกขเวทนาอยูบางหรือไมเลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
ศาสดาเสวยทุกขเวทนาเม่ือสะเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาท บังเกดิหอพระโลหิตข้ึนมาคร้ัง 
หนึ่ง  อีกคร้ังหนึ่งบังเกดิพระอาพาธลงพระโลหิตท่ีบานเวฬวุคาม  ชีวกโกมารภัจประกอบพระ 
โอสถเปนยาประจุถวาย  ดวยความเล่ือมใสในพระองค  อนึ่ง  เม่ือบังเกดิพระวาโยกําเริบข้ึนมาใน 
พระสรีรกาย พระอานนทถวายอุทกังรอนใหเสวย  เพื่อระงับพระอาพาธที่กําเริบนั้น ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวากับโยมวา  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา เผา 
เสียซ่ึงอกุศลส้ิน  ไมมีท่ีกระทําใหเหลือเศษ  จึงสําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณ  ถาฉะน้ันแลว 
ตองการอะไรเลา  ท่ีพระองคเจาเสวยทุกขเวทนาอาพาธเลา  ถาอกุศลส้ินแลว  ท่ีจะมีทุกขเวทนา 
อาพาธหามิได  คําท่ีวาสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเจาเผาเสียซ่ึงอกุศลส้ินเสร็จ  ไดสําเร็จแก 
สรรเพชญดาญาณ  จะมิผิดหรือ ประการหน่ึงเลา  ถาวาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา 
เผาอกุศลเสร็จสําเร็จและไดตรัสแกสรอยสรรเพชญดาญาณ  คําท่ีวาสมเด็จพระโลกุตตมา- 
จารยยังเสวยทุกขเวทนาอาพาธน้ี  จะมิผิดหรือ  คําท้ังสองนี้ไมตองกัน  อย  ปฺโห  อันวา 
ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  ตฺวานุปปฺตฺโต  มาถึงพระผูเปนเจา  ขอพระผูเจาเจาจงระงับดับเสียซ่ึง 
ความสงสัย ณ กาลบัดนี ้
        เถโร  พระนาคเสนเถราธิบดี  จึงวิสัชนาซ่ึงอุภโตโกฏิปญหาวา  มหาราช  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  ทุกขเวทนาอันเปนมูลแหงอกุศลกรรมนั้น  สมเด็จพระสรรเพชญ 
พุทธเจามิไดเสวย เวทนาท้ังหลายยอมเกิดแตเหตุ ๘ ประการดังนี้  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร 
เหตุ ๘ ประการคือส่ิงใดเลา  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ไดแกวาตสมุฏฐาน 
ประการ ๑ ปตตสมุฏฐานประการ ๑ เสมหสมุฏฐานประการ ๑  สันนิปาติกาประการ ๑ 
อุตุปริณามชาประการ ๑ วิสมปริหารชาประการ ๑ โอปกกมิกาประการ ๑ กัมมวิปากชา 
ประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๘ ประการฉะน้ี  เวทนายอมบังเกดิดวยเหตุ ๘ ประการเหลานี้ ขอถวาย 
พระพร  ท่ีโลกวากนัวาบุคคลเสวยเวนทาดวยกรรมนี้ผิด  หาจริงไม บพติรพระราชสมภาร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  เวทนาที่เสวยทุกขดวยเหตุ ๗ ประการ  คือวาตสมุฏฐานประการ   
ปตตสมุฏฐานประการ ๑ เสมหสมุฏฐานประการ  ๑ สันนิปาติประการ  ๑ อุตุปริณามชา 
ประการ ๑ วิสมปริหารชาประการ ๑ โอปกกมิกาประการ  ๑ สิริเปนเหตุ ๗ ประการดังนี้ 
เปนกัมมสมุฏฐานเกิดแตกรรมส้ิน  จะไดพนกรรมไปหามิได  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ถาฉะนั้นทานจะไวเปน 
สวน ๆ แตละสวนมีลักษณะตาง ๆ กันตองการอะไรเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร วาโต 
ลมนั้นเลากําเริบดวยเหตุ ๑๐ ประการ  เหตุ ๑๐ ประการนัน้อยางไร  เหตุ ๑๐ ประการ  คือ 
กําเริบดวยเย็บประการ ๑ กําเริบดวยรอนประการ ๑ กําเริบดวยอยากขาวประการ ๑ กาํเริบ 
ดวยอยากน้ําประการ ๑ กําเริบดวยบริโภคเหลือขนาดประการ ๑ กําเริบดวยยืนนานนกั 
ประการ ๑ กําเริบดวยต้ังความเพียรจนเกินไปประการ ๑ กําเริบดวยวิ่งมากนักประการ ๑ 
กําเริบดวยงานหนักนักประการ ๑ กําเริบดวยกรรมวิบากประการ ๑ สิริประสมเปน ๑๐ 
ประการดวยกนั  และเวทนาท้ังหลายน้ีจะเกิดข้ึนในอดีตก็หาไม  จะเกดิข้ึนในอนาคตก็หาไม 
สวนปตตสมุฏฐานนั้นเลา  ปตฺต  แปลวาดี  กําเริบดวยเหตุ ๓ ประการ เหตุ ๓ ประการนั้น 
อยางไร คือเยบ็นักประการ ๑ รอนนักประการ ๑ บริโภคอาหารไมเสมอประการ ๑ สิริเปน 
๓ ประกอบดวยกัน  เสมหสมุฏฐานนั้น  คือเสมหะกําเริบดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เยบ็นัก 
ประการ ๑ รอนนักประการ ๑ บริโภคอาหารหนักกนิประการ ๑ สิริเปน ๓ ประการดวยกัน 
อันเปนสวนแหงตน ๆ ใหบังเกิดข้ึนแกคนท้ังหลาย ขอถวายพระพร อนึ่ง เวทนาท่ีเปนอุตุปริ- 
ณามชานั้น  ยอมเกิดข้ึนดวยความแปรปรวนแหงฤดู  เวทนาท่ีเปนวิสมปริหารชา ยอมเกิดข้ึน- 
ดวยการรักษาอิริยาบถไมสมํ่าเสมอ  เวทนาที่มีความเพยีรเปนปจจยัเปนเหตุเปนกิริยากมี็ มี 
กรรมเปนวิบากเกิดข้ึนดวยอํานาจผลแหงกรรมก็มี  เวทนาท่ีมีกรรมเปนวิบาก  ยอมเกดิดวย 
สามารถแหงกรรมท่ีสัตวไดกระทําไวในชาติปางกอน  เวทนาท่ีเกิดแตกรรมวิบากมีนอยนักหนา 
ท่ีเกิด  แตเหตนุอกนั้นมากกวา  ชนพาลที่ไมมีวิจารณปญญาท้ังหลาย  ยอมอางวา เวทนาท้ังปวง 
เกิดแตกรรมวบิากอยางเดยีว  กรรมนั้นเวนไวแตพระพุทธญาณ  ไมมีใครสามารถจะกําหนดรูได 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ท่ีอาตมภาพถวายพระพรไววา  ศิลาอันเปน 
สะเก็ดกระทบพระบาทสมเด็จพระโลกนาถ  ใหพระองคเสวยทุกขเวทนาน้ี  จะเปนดวยวาต- 
สมุฏฐานและปตตสมุฏฐาน  เสมหสมุฏฐาน  สันนิปาติกา  อุตุปริณามชา วิสมปริหารชาและ  
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โอปกกมิกาอยางไรนั้นหามไิด  สะเกด็ศิลากระทบพระบาทเขานี้  ดวยสามารถพระเทวทัตนั้นผูก 
เวรพระสัพพญัูมามากวาแสนชาติ พระเทวทัตคิดวาอาตมาจะกล้ิงศิลานี้ใหตกทับพระ  
พุทธเจา ใหถึงแกมรณาสัญ  คิดแลวพระเทวทัตก็กล้ิงศิลาลงมาเร็วพลัน  อฺเ  เทฺว  เสลา 
คร้ังนั้นยังมีศิลาสองกอน  เขารับเอาศิลาท่ีพระเทวทัตกล้ินลงมา  เทฺว  หตฺถา  วิย  เปรียบเหมือน 
รับไวดวยมือท้ังสอง  มิใหกล้ิงไปถูกตองพระตถาคตได ศิลาที่พระเทวทัตกล้ิงไปนั้นก็ 
ติดคางอยูบนศิลาท้ังสอง  คร้ันกระทบกัน  ศิลานั้นก็แตกเปนสะเกด็ตกลงมาดวยกัน  สะเก็ด 
ศิลานั้นกระเดน็มากระทบพระบาทสมเด็จพระโลกนาถเจา ยังพระโลหิตหอใหบังเกิด  จึงได 
เสวยทุกขาเวทนา  ทุกขเวทนานี้เกิดดวยกรรมวิบากกว็า  เกิดดวยพระเทวทัตกระทําก็วา  และ 
เวทนาท่ีจะบังเกิดดวยส่ิงอ่ืน  คือมูลแหงอกศุลท่ีพระองคกระทําแลวแลวหามิได  และจะวาเกิดดวย 
วาตสมุฏฐานเปนตนกห็าบมิได  และจะเกดิดวยเหตุ ๗ ประการ  มีวาตสมุฏฐานเปนตนนี้เขา 
แซมแทรกกห็ามิได  จะวาเปนดวยวิบากแหงอกุศลกรรมหรือ  หรือจะวาเกิดแตพระเทวทัต 
กระทําก็ตามแตจะวาเถิด  อุปมาฉันใด  อุปไมยดุจบุรุษผูหนึ่งจะกระทํานา  มีผูหนึง่เอ็นดูใหนา  มี 
ผูหนึ่งเมตตาใหขาวปลูก  คร้ันบุรุษผูนั้นไดถากไถสําเร็จการแลว  จึงเอาขาวปลูกท่ีเขาใหนัน้ 
หวานลงในนา คร้ันนานมา  พืชนั้นไมจําเริญจะโทษเอาใคร  จะโทษผูใหเนื้อนาวาใหเนื้อนาไมด ี
หรือ  หรือจะโทษเอาผูใหขาวปลูกวาใหขาวปลูกไมดกี็ตามท่ีจะวา  ความขอน้ีอุปมาฉันใด  เบ้ือง 
วาสมเด็จพระบรมโลกนาถ  เจ็บพระบาทเสวยทุกขเวทนา  เอสา  เวทนา  เวทนานี้จะวาเกดิ 
ดวยกรรมวิบากหรือ  หรือจะเกิดดวยกิริยาท่ีวาพระเทวทัตกระทํา  ก็ตามแตจะเปรียบความ 
เหมือนขางหนึง่ใหนาขางหน่ึงเมตตาใหพืชขาวปลูก   นตถฺฺา  เวทนาเวทนานี้เปนเวทนา 
เกิดดวยเหตุอ่ืนหามิได  อนึง่ จะอุปไมยถวายบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจบุรุษผูหนึ่งบริโภค 
อาหารเขาไปไมสบาย  ชายน้ันจะโทษเอาทองวาทองไมสบายเองหรือ  หรือวาชายนั้นจะโทษเอา 
อาหาร ก็ตามที่จะวา มหาราช  ขอถวายพระพร  เวทนานีก้็เหมือนกัน  จะวาเกิดแตกรรม- 
วิบากกว็า  จะวาเกดิแตกิริยาท่ีพระเทวทัตกระทําก็วา  นตถฺฺา จะวาเวทนาเกิดแตเหตุอัน 
อ่ืนหามิได ประการหนึ่งเลา  อันวาเวทนาเปนกัมมวิปากชา  คือท่ีเกิดแตผลแหงอกุศลกรรมท่ี 
พระองคกระทําไวแตหนหลังนั้น  และเวทนาท่ีเกิดดวยวสิมปริหารนี้  ไมมีเปนอันขาดแกพระ 
โลกนาถเจา  และเวทนาเกิดดวยเหตุ ๖  นอกกวานี้  คือนบัแตวาตสมุฏฐานเปนตน ตราบเทา 
จนโอปกกมิกาอาพาธนั้นยอมมีแกพระองค แตมิอาจกระทํายํายีใหพระองคส้ินสังขารได  บพิตร- 
พระราชสมภารพึงสันนิษฐานเขาพระองคดวยประการดงันี้  มหาราช  ขอถวายพระพร 
ประการหน่ึงในจตุมหาภูตกายแหงสมเด็จพระมหากรุณาน้ี ยอมมีเวทนาท่ีเปนอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณ  คือเปนส่ิงท่ีพึงใจและไมพึงใจ  กับดแีละช่ัวตกลงไป  เปรียบดุจกอนดนิอันคน 
ท้ังหลายโยนไปบนอากาศแลวตกลงบนพ้ืนปบพี  กอนเดินนั้นตกลงมาถูกผืนดิน  ดวยกรรม 
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หนหลังของแผนดินนั้นหรือประการใด  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ  
นาคเสนผูมีปรีชา  แผนดินจะมีเจตนาที่จะกระทํากุศลอกุศลดวยเหตุอันใดหามิได  และกอนดิน 
ท้ิงข้ึนไปตกลงมาเหนือแผนดินดวยเหตุเปนปจจุบัน  ไมใชกรรมท่ีแผนดินกระทําไวในกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชมาภาร  แผนดนิเปน 
ฉันใด  พระตถาคตเจา บรมบพิตรก็พึงทรงเห็นวาเปนฉันนั้น  สะเก็ดตกลงถูกพระบาทของ 
พระองค  โดยพระองคมิไดกระทํากรรมอันใดอันหนึ่งไวในกาลกอนก็เปนเหมือนกอนดินตกลง 
เหนือแผนดิน  โดยไมไดกระทํากรรมไวในชาติกอนฉะนั้น นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร พึง 
เขาพระทัยเถิดวาสะเกด็ศิลามากระทบพระบาทสมเด็จพระบรมโลกนาถนี้ใชวาจะเปนดวยกรรม 
พระองคเจากระทํามาหาบมิได  อนึ่งเปรียบปานดุจหนึ่งวา  คนท้ังหลายอันทําลายและขุดซ่ึง 
แผนดิน  แผนดินนั้นไดกระทํากรรมหนหลังไวหรือ บพติรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการวา  น หิ  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจาผูเจริญ  แผนดินนั้นจะวาไดกระทํากรรมอันใดไวแตกอนหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  สะเก็ดศิลากระทบพระบาทพระชินสีหเจานัน้  จะ 
เปนดวยกรรมท่ีพระองคกระทาํไวแตกอนหามิได  ประการหน่ึง  เม่ือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ประชวรลงพระโลหิตนั้น  จะเปนดวยกรรมหนหลังอันหนึ่งกห็ามิได  เปนดวยอาพาธนั้นมี 
สันนิบาตเปนปจจัยอยางเดยีว ประการหน่ึง  อาพาธส่ิงไรท่ีเกิดในกายและจิตของสมเด็จพระ 
พิชิตมารเจานัน้  จะไดเกดิดวยกรรมของพระองคก็หามิได  และอาพาธนั้นเกดิดวยเหตุ ๖ 
ประการเหลานั้น นับแตวาตสมุฏฐานไปจนถึงโอปกกมกิาสมุฏฐาน  มหาราช  ขอถวายพระพร 
สมเด็จพระผูมีพระภาคพิชิตมารโมลีผูลวงเสียซ่ึงเทพยดา  มีพุทธฎีกาโปรดประทานเทศนาไวใน 
โมลิยสีวกเวยยากรณในสังยตุตนิกาย  เปนดังดวงพระราชลัญจกรแหงสมเด็จบรมกษตัราธิราช 
อันประทับไว  มีความวา  ดกูรสีวกพราหมณ เวทนาท้ังหลายบางเหลาท่ีมีดีเปนสมุฏฐานก็ดี  มี 
เสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี  มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี  มีสันนิบาตเปนปจจยักด็ี  เปนอุตปริณามชาก็ดี  
เปนวิสมปริหารชากด็ี  เปนโอปกกมิกาก็ดี  เปนกรรมวิปากชาก็ดี  ยอมบังเกิดข้ึนในรางกายนี ้
เวทนาทั้งหลายเหลานัน้บังเกิดข้ึนอยางไร  ทานพึงรูโดยแจมแจงดวยตนเองตามธรรมดาอยางนัน้ 
ความรูแจงเชนนั้น  เปนสัจสมมุติของสัตวโลก  สมณะและพราหมณท้ังหลาย  ยอมมีวาทะและ 
ความเหน็ในเวทนาเหลานั้นวา  บุรุษบุคคลน้ียอมเสวยเวทนาอยางในอยางหนึ่ง  เปนสุขหรือเปน 
ทุกขหรือเปนแตกลาง ๆ ไมใชทุกขไมใชสุข  เวทนาทั้งปวงนั้นมีกรรมท่ีทําไวแลวในกาลกอน  
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เปนตนเหตุดังนี้  สมณะและพราหมณท้ังหลายนั้นยอมแลนลวงส่ิงท่ีตนรูแลวเอง  และส่ิงท่ีเขา  
สมมุติวาเปนของจริงในโลกเสีย  เพราะเหตุนั้น  เราผูตถาคตจึงกลาววา  ความเหน็ของสมณะ 
และพราหมณท้ังหลายเหลานั้นผิดเปนมิจฉาทิฐิดังนี้  สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานไวใน 
สังยุตตนิกายฉะนี้  มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระพิชิตมารเจาเผาเสียซ่ึงอกุศลส้ินไป 
ไมมีเศษ  จึงไดสําเร็จพระสัพพัญุตญาณ  จะไดเสวยเวทนาเกิดแตกรรมวิบากท้ังส้ินนั้นหามิได 
ธาเรหิ  พระองคจงทรงพระทัยดุจนัยท่ีวิสัชนามานี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาเฉลิมกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสวา  สาธุ  สาธุ  สมฺ- 
ปฏิจฺฉามิ  ขาแตพระผูเปนเจา  ตามท่ีพระผูเปนเจากลาวมานี้ดีนักหนา  โยมจะรับคําของพระผู 
เปนเจาจําไวในบัดนี ้
                            ภควโต  นริวเสส  อกุสล  เฉตฺวา  สพฺพฺุต  ปตฺตปฺหา 
                                     สัพพัญุตังปตตปญหา  คํารบ ๘ จบเพียงนี ้
 
                                        ตถสคตัสส  อุตตริกรณียาภาวปญหา ท่ี ๙ 
        ราชา  สมเด็จพระบรมกษัตริยนรินทรมิลินทราช  มีพระราชโองการประภาษถาม 
ปญหาตอไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาจงกลาวใหวติถาร 
ออกซ่ึงคําสองประการนี้  คําหนึ่งวา  สมเดจ็พระพิชิตมารมุนีกระทําซ่ึงกิจท้ังปวงใหสําเร็จ 
แลวท่ีควงไมพระมหาโพธิเปนอันเสร็จส้ิน  กิจท่ีตองทําหรือตองอบรมยิ่งข้ึนไปไมมีแกพระองคอีก 
คําหนึ่งวา  สมเด็จพระมุนีนาถเจา เม่ือไดตรัสรูแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแลว  เขาสูฌาน 
ส้ินไตรมาสสามเดือนดังนี้  โยมพิเคราะหดูเห็นวา  ถาพระสัพพัญูกระทํากิจท้ังปวงใหสําเร็จแลว 
ท่ีควงไมมหาโพธิเปนอันเสร็จส้ิน  ไมมีกิจท่ีจะตองทําและตองอบรมยิ่งข้ึนไปอีก  คําท่ีวาพระองค 
เขาฌานส้ินไตรมาสสามเดือน  ก็จะผิดเปนมิจฉา  ถาเช่ือวาพระองคเขาฌานส้ินไตรมาสสามเดือน 
คําท่ีวาพระองคกระทํากิจนัน้ปวงใหสําเร็จแลวท่ีควงไมมหาโพธิเปนอันเสร็จส้ิน  ก็จะผิด  คําท้ัง 
สองนั้นเปนปฏิปกษแยงกันอยูฉะนี้  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  เหมือนคนหนึ่ง 
วาคนท่ีพยาธิปวยไข  ก็จําเปนมีความตองการดวยยาเพือ่รักษาโรคบําบัดใหหาย  คล่ีคลายไป 
คนท่ีไมปวยไขจะตองการอะไรดวยหยกูยา อนึ่ง  คนท่ีหวิจึงตองการรับประทานโภชนะ ของเค้ียว 
ของกัด  คนท่ีไหวหิวหาตองการรับประทานโภชนาหารไม  ยถา  อันนีอุ้ปมาฉันใด  เอวเมว โข 
                
 ื  
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สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาก็มีอุปไมยฉันนั้น  ถาพระองคกระทํากิจใหเสร็จส้ินแลวท่ีควงไม  
มหาโพธิจริง  ทําไมพระองคจึงตองเขาฌานอีกเลา  อย  ปฺโห  ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  ตฺวา- 
นุปปฺตฺโต  มาถึงพระผูเปนเจาแลว  ขอพระผูเปนเจาจงวสัิชนาใหโยมฟงในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  คําท่ีวาสมเด็จ 
พระโลกุตตมาจารยกระทํากจิท้ังปวงใหเสร็จส้ินท่ีควงไมพระมหาโพธิ  พระองคไมมีกิจที่ตองทํา 
และตองการอบรมอีกนั้นกจ็ริง  คําท่ีวาพระสัพพัญูเขาฌานส้ินไตรมาสสามเดือนนัน้ก็จริง  จะผิด 
หามิได  ก็แตวาอันลักษณะฌานน้ีมีคุณยิ่งวเิศษนักหนา  สพฺเพ  ตถาคตา  สมเด็จพระบรม- 
โลกนาถเจาแตกอนท้ังหลายน้ัน  สพฺพฺูต  ปตฺตา  คร้ันไดสําเร็จพระสรรเพชญดาญาณ 
แลว  พระองคมาทรงระลึกถึงคุณแหงฌานนั้นวา  มีอุปการเปนอันมากนกัหนา  ก็เขาท่ีชมฌาน 
เกษมศานตแสนสุข  ทุกพระองคสืบ ๆ กันมา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูม่ิงมงคล 
มหิศราธิบดี  เหตุฉะนี้  สมเด็จพระชินสีหสัมพุทธเจาไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ 
สําเร็จท่ีควงไมพระศรีมหาโพธิปราศจากโทษทางอกุศล  จึงเขาชมฌานอยูถวนไตรมาสใหเหมือน 
กัน  คําอันนีไ้มผิด  จะเปรียบใหมหาบพิตรฟง  มหาราช  ขอถวายพระพร  เปรียบปานดุจบุรุษ 
ผูหนึ่งไดรับพระราชทานพรอันอุดม  ซ่ึงสมเด็จบรมกษัตราธิราชประสาทให  ไดลาภสักการะ 
แตสํานักบรมกษัตริยนั้นแลว  อนุสฺสรนฺโต  บุรุษผูนั้นกร็ะลึกถึงพระเดชพระคุณท่ีประทาน 
รางวัลแกอาตมา  อปราปร  บุรุษผูนั้นก็เขายังท่ีเฝานั้นเนอืง ๆ ไป พระพุทธเจาท้ังหลายไดตรัส 
แกพระสัพพัญุตญาณแลว  ก็ระลึกถึงคุณอุปการแหงฌานท้ังหลายน้ัน  ปฏิสลฺลิน เสวนฺต ิ
พระองคก็ชมฌานอีกเลาเหมือนบุรุษอันไดรับพระราชทานซ่ึงรางวัลแตสํานักบรมกษัตราธิบดี 
คิดแตท่ีวาจะกตเวทีแทนคุณนั้น  กห็ม่ันเขาไปเฝาสมเด็จบรมกษัตราธิราชไมขาดกัน  อนึ่ง 
จงทรงพระสวนาการฟงอุปมาใหมเลา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา 
เปรียบดุจบุรุษผูหนึ่งเลา  อาตุโร  รอนไปดวยพยาธิโรคายายีไมมีสุข  ทุกฺขิโต  เจ็บปวดนี ้
เหลือกําลังนักหนา  ภึสก  อุปเสวิตฺวา  คนท่ีเปนโรคนั้นก็มารักษาอยูท่ีแพทย  แพทยก็พยาบาล 
มาจนโรคคอยคลายหายแลว  บุรุษผูนั้นก็อําลามาจากเคหาแพทยนั้น เม่ือบุรุษผูนั้นคิดถึงคุณ 
แพทยท่ีพยาบาล  ก็มาสูสถานแหงแพทยนัน้เนื่อง  ๆ  ยถา  มีครุวนาฉันใด บพิตรพระราช- 
สมภาร  สมเด็จพระศาสดาจารยเจาท้ังหลาย  สพฺพฺุต  ปตฺโต  ไดสําเร็จแกพระสัพพัญ- 
ุตญาณแลว  ระลึกถึงคุณูปการแหงฌานจงึสองเสพซ่ึงฌานไป  อฏสีสติ  โข  คุณานิ 
บพิตรพระราชสมภาร  คุณแหงฌานนี้มีถึง  ๒๘ ประการ  สมเด็จพระอนาวรณญาณเจาท้ังหลาย 
ท่ีไดตรัสมา  พระองคหักประหารผลาญกิเลส  บรรลุแกพระสรรเพชญดาญาณ  แลวทรงพระ 
อนุสรณาการเห็นพระคุณ  ๒๘ ประการแหงฌานนัน้  เสวนฺติ  พระองคก็เขาฌานทรงเสวยสุข 
เกษมศานต  อันวาคุณ  ๒๘ ประการนั้น  กตมา  เปนดังฤๅเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  
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จงทรงพระสวนาการเถิด  อาตมาจะวิสัชนาใหฟง  อตฺตาน  รกฺขติ  ดกูรบพิตร  เปนท่ีจะ  
อภิบาลรักษาอาตมานั้นประการ ๑ อายุ  เทติ ใหซ่ึงทีฑายปุระการ ๑ พล  เทติ  จะใหมี 
กําลังประการ ๑ วชฺช  ปทหต ิปดกั้นเสียซ่ึงโทษประการ ๑ อยส  วิโนเทติ  จะบรรเทาเสีย 
มิใหเปลาจากยศประการ ๑ ยสมุปเนติ  จะนํามาซ่ึงยศประการ ๑ อรตึ  นาสยติ  จะให 
ความไมยนิดฉิีบหายไปประการ ๑ รตึ  อุปฺปาเทติ  จะใหความยินดีเกดิข้ึนประการ  ๑ ภย 
อปเนติ  จะนําไปเสียซ่ึงภยัประการ ๑  เวสารชฺช  กโรติ  จะกระทําใหแกลวกลาประการ ๑  
โกสชฺชมปเนต ิ จะนําไปเสียซ่ึงความเกียจครานประการ ๑ วิริยมภิสชฺชาเนติ  จะใหเกดิความ 
เพียรประการ ๑ ราคมปเนติ  จะนําเสียซ่ึงราคะประการ ๑ โทสมปเนติ  จะนําเสียซ่ึงโทสะประการ 
๑ โมห หเนติ  กําจัดเสียซ่ึงโมหะประการ ๑ มาน  หเนติ  ฆาเสียซ่ึงมานะประการ ๑  สวิตกฺก 
พชฺเชติ  จะกําจัดเสียซ่ึงโมหะประการ ๑ จิตฺเตกคฺคต  กโรติ  จะกระทําจิตเปนเอกัคคตา 
ประการ ๑  จิตฺต  เสฺนหยติ  จะใหจิตรักในที่อันสงัดประการ ๑ หาส ชนยติ  จะใหบังเกิดความ 
ช่ืนชมประการ ๑ ปตึ  อุปฺปาทยติ  จะใหบังเกิดความปรีดาประการ ๑ ครุก  กโรติ  จะกระทําซ่ึง 
เคารพประการ ๑ ลาภ  นิพฺพตฺติยติ  จะใหบังเกิดลาภประการ ๑ มนปย  กโรติ  จะกระทําใหชอบ 
ใจประการ ๑ ขนตึ  ปาเลติ จะใหรักษาไวซ่ึงขันตีประการ ๑ สงฺขาราน  อาสว  ธเสติ  จะกําจดั 
เสียซ่ึงอาสวสังขารอันของอยูประการ  ๑ ภาวปฏิสนฺธึ  อุคฺฆาเฏติ  จะมิใหบังเกิดตอไปใน 
ภพประการ ๑ สนฺน  สามฺ  เทติ  จะใหถึงซ่ึงผลแหงสรณะประการ  ๑ สิริเปนคุณ ๒๘ 
ประการดวยกนั  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูทรงคุณอันประเสริฐ  ตถาคโต  สมเด็จพระทศพล 
ญาณระลึกถึงคุณ ๒๘ ประการแหงฌานนั้นดังนีแ้ลว พระองคจึงเขาท่ีชมฌาน  บรมบพติรจง 
เขาพระทัยเถิด เถโร  คร้ังนั้นพระผูเปนเจาพระนาคเสน  เม่ือพระผูเปนเจาวิสัชนาแกไขใน 
คุณฌาน ๒๘ ประการจบลงแลว  จึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตร  พระราชสมภาร 
ตถาคต  พระตถาคตทศพลญาณเจาท้ังหลายใดแตกาลปางกอน เสวนฺติ  ยอมสองเสพชฌาน 
ดวยเหตุ ๔ ประการ  เหตุ ๔ ประการนั้นอยางไร  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระพุทธเจาแตปาง 
กอนนั้น  ปฏิสลฺลิน  เสวนฺติ  สองเสพชมฌาน  วิหารผาสุกาย  เพื่อจะใหเปนสุขสบายประการ ๑ 
อนวชฺชคุณพหุลตาย  ดวยภาวะมากแหงคุณหาโทษมิไดประการ ๑ อวเสสอริยวุฑฺฒิตา  เหตุ 
ภาวจะไดเจริญข้ึนแหงพระอริยมรรคอันเหลือลงประการ ๑ สพฺพพุทฺธาน  ถุตึ วณฺณิตุ  ปสสนฺโต 
เหตุภาวะเปนท่ีสรรเสริญแหงพระพุทธเจาท้ังปวงประการ ๑  สิริเปนเหตุ ๔ ประการดวยกัน นี ่
แหละบพติรพระราชสมภาร ใชพระตถาคตทศพลญาณเจาท้ังหลาย  จะขวนขวายชมฌานเพ่ือ 
จะกระทํากิจอันยังไมสําเร็จนั้นหามิได  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจาท้ังหลาย 
ขวนขวายชมฌานดังนี้  ดวยเหตุท่ีพระองคเห็นคุณเห็นประโยชนดังถวายพระพรมาฉะนี้  
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        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี ไดเสวนการฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้  ก็มิ 
ไดสงสัย  มีพระทัยปราโมทย จงมีพระราชโองการตรัสวาสธุสะ  พระผูเปนเจาโปรดน้ี  โยม 
ไมมีวิมัติสงสัย  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับไวซ่ึงถอยคําของพระผูเปนเจา  ก็มีดวยประการดังนี้ 
                       ตถาคตัสส  อุตตริกรณียาภาวปญหา คํารบ ๙ จบเพยีงนี้  
 
                                            อิทธิปาทพลทัสสนปญหา ท่ี ๑๐ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหา 
อ่ืนสืบไปเลา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา 
ถอยคําดังนี้  สมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณโปรดประทานไววา  อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท 
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา  อันวาพระอิทธิบาทท้ัง ๔ ฉนฺทิทฺธิปาโท  คือฉันทินธิบาทประการ ๑ 
วิริยิทฺริปาโท  คือวิริยิทธิบาทประการ ๑  จิตฺติทฺธิปาโท  คือจิตติทธิทานประการ ๑ วมิสิทุ- 
ธิปาโท  คือวิมังวิทธิบาทประการ  ๑ สิริเปน ๔ ประการดวยกัน  ภาวิตา  แมพระตถาคตเจริญ 
แลว  พหุลีกตา  กระทําใหมากแลว  ยานีกตา  กระทําเปนยานปดปองกําบัง  วตฺถุกตา 
กระทําเปนท่ีนัง่ท่ีนอนท่ีอาศัย  ปริจิตตฺา  ส่ังสมไวม่ันในสันดาน  อนุฏ ิตา  ตั้งจิตใหเบิกบานใน 
การเพียงท่ีกระทํามิไดประมาท  สุสมารทฺธา  อุตสาหะปรารภจําเริญมิไดขาดในบริกรรม 
ภาวนาเปนอันดี  เม่ือตถาคตจําเริญพระอิทธิบาทท้ัง  ๔ นี ้ ตถาคตจะปรารถนาใหมีชนมายุยืน 
นานไปกัปหนึง่ก็ได  ยิ่งกวากัปก็ได  อาศัยดวยจําเริญซ่ึงพระอิทธิบาทท้ัง  ๔ นี้  เหตุดุงฤๅ 
สมเด็จพระพิชิตมารญาณมุนี  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสอีกเลาวา  อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท 
พระชนมายุของตถาคตนี้ยังมากนอยไปเทาไรมี  นับแตวนันี้ไปกําหนดไดสามเดือนเทานั้น 
เราพ่ีนองท้ังสองจะไมไดเหน็หนากัน  เม่ือถวนกําหนดสามเดือนนั้น ตถาคตจะลาดับขันธเขาสู 
นิพพาน  นี้แหละสมเด็จพระอนาวรณญาณยอดบุคคลเปนท่ีลนพนแลว ไฉนเลาพระเจาขา 
พระพุทธฎีกาจึงตรัสเปนสอง  ฟงไมตองกนั  แมวาจะสําคัญถือเอาเปนม่ันคงวา  คําท่ีพระองค 
ตรัสวา  ยังสามเดือนจะเขาสูพระนิพพาน คําเดิมท่ีโปรดประทานไววาตถาคตจะจําเริญอิทธิบาท 
ท้ัง ๔ ประการ  จะใหมีพระชนมยืนนานไปกัปหนึ่งหรือยิง่กวากัป  คํานีผิ้ดเปนมิจฉา  แมจะ 
ถือเอาคํากอน  ท่ีวาพระองคเจริญอิทธิบาทท้ัง ๔ ประการ  ใหพระชนมายุยืนนานประมาณ 
กัปหนึ่งหรือยิง่กวากัปหนึ่งวาชอบแลว  คําท่ีตรัสวาไมนานดอกอีกสามเดือนจะเขาสูพระนิพพาน 
ก็จะผิด  อยป  ปฺโห  อันวาปริศนานี้  คมภฺีโร ลึกลํ้าสุดประมาณ  นปิโุณ  ละเอียดลออยิ่งนัก  
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ทุนิชฺฌาสโย  ยากท่ีจะสอดสองปญญาพิจารณาเห็น  อุภโต  โกฏิโต  เปนสองเง่ือนมิใชงาย  
มาถึงผูเปนเจาแลว  พระผูเปนเจาจงทําลายเสีย  ทิฏ ิชาล  ซ่ึงขายคือท้ังหลายในกาลบัดนี ้
        ฝายพระนาคเสนองคพระอรหาธิบดี  มีพระสุนทรวาทีกลาวแกซ่ึงอุภโตโกฏิปญหาวา 
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ซ่ึงสมเด็จพระบรมไตรโลกเลิศ 
บุคคลตรัสวา  อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท  พระอิทธิบาทนี้มีคุณนกัหนา  ภาวิตา  แม 
ตถาคตจําเริญไปมิไดขาด  พหุลีกตา  จะภาวนาใหมากม่ันอยูในสันดาน  ยานีกตา  กระทํา 
เหมือนหนึ่งรถยานพาหนะ  ท่ีจะขับข่ีใชสอยอยูเปนอันดยีามเม่ือจะมีท่ีสัญจร  วตฺถุกตา  กระทํา 
เหมือนท่ีนั่งนอน  บหอนท่ีจะละวางใหวางเสียเปลา  เม่ือยามมีท่ีไปเลาก็เอาอิทธิบาทเปน 
ยานพาหนะขับข่ีสัญจร  เม่ือยามจะนั่งเลากเ็อาอิทธิบาทท้ัง ๔ เปนพระเกาอ้ี  แทนท่ีไสยาสน 
อนุฏ ิตา  มิใหคลาดได สุสมารทฺธา  ตั้งพระทัยปรารภรําพึงนิยมอยูเปนนิต  ปริจิตฺตา ส่ังสม 
อยูในจิตไมขาดในอิทธิบาททั้ง ๔ ไดดังน้ี  แมตถาคตก็อาจท่ีจะใหพระชนมยืนไปกัปหนึ่ง 
หรือยิ่งกวากัปหนึ่งก็ได  สมเด็จพระบรมไตรโลกเลิศบุคคลตรัสฉะน้ีม่ันคง  เพื่อจะสําแดงกําลัง 
ของพระพุทธองควา  ถาจะทรงจําเริญพระอิทธิบาทแลว  อาจใหมีพระชนมยนืนานประมาณกัป 
หนึ่งหรือยิ่งกวากัปหนึ่งไป  จะเปรียบฉันใดนะบพิตรพระราชสมภาร  อสฺสาชานิโย  ปานดุจมา 
อาชาไนยแหงบรมกษัตริยอันเปนมาพระท่ีนั่งตัวประเสริญ  สีฆ  คโต  มีคติอันไปเร็วโดยเลิศ 
อนิลชวสโม  เหมือนหนึ่งวาเหาะไปในอากาศ  สมเด็จบรมกษัตราธิราชนั้น  ชวพล  ปริกฺกิตฺ- 
ตยนฺโต  เม่ือจะสรรเสริญกําลังอันเร็วแหงมาอาชาไนย  เอว  วเทยฺย  จึงมีพระราชโองการ 
ตรัสสรรเสริญดังนี้ในทามกลางมหาชน  และพวกพลพราหมณคฤหบดแีละอํามาตยอันมาเฝา 
วา โภ ดูกรสูชาวเจาท้ังปวง  อันมาประชุมพรอมหนา  ณ  พระลานหลวงนี้  อย  หยวโร 
มาอาชาไนยตวัประเสริฐของเราน้ี  แมเรามีความปรารถนาจะใหมาอาชาไนยไปโดยชลมารค  คือ 
คงคาในท่ีสุดแหงสาครแลวจะกลับสัญจรมา  แมมารวาปรารถนาลัดนิ้วมือหนึ่ง  ก็อาจมาถึงได 
ในฐานท่ีนี้ และสมเด็จบรมกษัตริยจะไดสรรเสริญชววิธี  ท่ีพระองคไปเร็วหามิได  สรรเสริญมา 
อาชาไนยดอก  ตรัสบอกใหรูวามาอาชาไนยนัน้เร็วสามารถอาจจะไปถึงท่ีสุดแหงคงคาสาครแลว 
กลับสัญจรมาถึงท่ีนี้เร็วพลันในขณะลัดนิว้มือเดียวดังนี้  และสมเด็จบรมกษัตริยมีพระราช- 
โองการสรรเสริญมาอาชาไนย  ไมสรรเสริญพระองคฉันใด  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระโลกุตตมาจารยเม่ือจะโปรดปรานสรรเสริญซ่ึงกําลังอิทธิฤทธิวิชาอันไพศาล  จึงทรงนั่ง 
ในทามกลางแหงพระอรหนัตอันทรงซ่ึงไตรวิชชาและฉฬภิญญาอันมีอาสวะหมดส้ิน  วิมลาน 
หามลทินได  อันผองใสบริสุทธ์ิในทามกลางแหงเทวดามนุษยพร่ังพรอมกัน  จึงมีพระพุทธฎีกา 
สรรเสริญพระอิทธิบาทท้ัง ๔ วา จําเริญพระอิทธิบาทท้ัง ๔ นี้มีคุณนักหนา  แมมาตราวา 
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ปรารถนาจะใหชนมายยุืนนานประมาณกปัหนึ่งกไ็ด  กปฺปาวเสส  เหลือไปกวากัปก็ได  สมเด็จ  
พระบรมไตรโลกนาถตรัสสรรเสริญคุณพระอิทธิบาท  ใชสมเด็จพระบรมโลกนาถจะสรรเสริญ 
กําลังพระองค  ปานดุจบรมกษัตริยตรัสสรรเสริญกําลังมาของพระองคฉะนั้น  อนึ่งสมเด็จพระ 
สัพพัญูตรัสฉะน้ี  จะยนิดท่ีีจะอยูไปในภพหามไิด  อนตฺถิโก  สมเด็จพระวิชัยมารมิ่งมกุฏ 
วิสุทธิมุนี  มิไดยินดีมีประโยชน  จึงตรัสยกโทษภพท้ังสามวาช่ัวชาสามานย  ภาสิต  เจต 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  โปรด 
ประทานดวยวาระพระบาลีวา  เสยฺยถาป  ภกฺิขเว  อปฺปมตตฺโกป  คูโถ  ทุคฺคนฺโธ  โหติ  เอวเมว 
โข อห  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตกป  ภว  น  วณฺเณมิ  อนฺตมโส   อจฺฉรสงฺฆาตสฺส ดังนี้ แปลความ 
ตามกระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูกรภกิษุท้ังหลาย คูโถ  อันวาคูถแมมีประมาณ 
นอย  ทุคฺคนฺโธ  มีกล่ินอันเหม็นเปนท่ีพึ่งเกลียดพึงชังนกัหนา  ไมมีใครท่ีวาจะชมคูถนั้น 
แมสักนอยหน่ึง  มีแตครหา  เสยฺยถาป  แมมีอุปมาฉันใด  น  วณฺเณมิ  ตถาคตไมสรรเสริญซ่ึง 
ภพสงสารแตประมาณนอยหนึ่ง  อนตฺมโส  กําหนดท่ีสุดลงไป  โดยจะอยูไปในภพสงสารแต 
ประมาณลัดนิว้มือหนึ่งก็ดี  ตถาคตมิไดสรรเสริญเปนสัจจัง  เอว โข มีอุปไมยเหมือนดังนั้น 
ส้ินกระแสพระพุทธฎีกาเทานี้  ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  สมเด็จพระอนาวรณญาณทัศนา 
การเห็นภพสงสารปานดุจของเนาของเหม็นฉะน้ี  จะอาศัยพระฤทธ์ิแลว  มีจิตกลับกําหนัดยินด ี
ในภพหรือประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได  ภพนี้ถึงพระองคมีฤทธ์ิรักษาใหสถิต 
อยูไปได  ก็ไมมีอาลัยอาวรณ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา เหตุดังนัน้ สมเด็จพระบรมสรรเพชญภควันตบพติร  ทรง 
สรรเสริญฤทธ์ิพระอิทธิบาทเทานั้น  จึงเปลงพุทธสิงหนาทสรรเสริญพระอิทธิบาทดังนี้  ใชทวา 
จะรูจักยินดีในท่ีจะจําเริญพระอิทธิบาท  ใหสถิตนานไปในภพสงสารหามิได  บพิตรจงทรง 
สันนิษฐานเขาพระทัยเถิด 
        สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  สาธุ  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับ 
คําพระผูเปนเจาท่ีวิสัชนาปญหานี้ไดดุจวสัิชนามานั้น เพื่อปองกันเสียซ่ึงคําเดียรถียท้ังหลาย 
ฝายมิจฉาทิฐิในกาลบัดนี ้
                              อิทธิปาทพลทัสสนปญหา  คํารบ ๑๐ จบเพียงนี ้
                                                    จบปฐมวรรค 
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                                             ทุติยวรรค 
                                   ขุททานุขุททกปญหา ท่ี ๑ 
        ลําดับนั้น บรมกษัตริยขัตติยนริยทรปนพิภพมิลินทภูมินทราธิบดจีึงทรงสุนทรพาทีไตถาม  
อรรถปญหาอ่ืนสืบไปเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมนี้คือไป  ๆ แลวก ็
กังขา  ภาสติ  เจต  ภควตา  ดวยพระพทุธฎีกาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย โปรด 
ประทานไววา  ภิกฺเว  ดูรกภกิษุท้ังหลาย  พระตถาคตไดรูจริงเห็นจริงซ่ึงพระสัทธรรมแลว ธมฺม 
เทเสมิ  พระตถาคตจึงไดสําแดงพระสัทธรรมนั้นไว   โน  อนภิฺาย ใชวาพระตถาคต  จะได 
สําแดงพระสัทธรรมนั้นไวโดยความที่พระคตาถตไมไดรูจริงเห็นจริงหามิได  เม่ือสมเด็จบรม 
ไตรโลกาธิบดีตรัสไวฉะนีแ้ลว ปุน จ ภณติ  ดังฤๅตรัสไวในพระวินัยอีกเลาวา  อานนทฺ  ดูกร 
สําแดงอานนท  สงฺโฆ  อันวาสงฆ  อากงฺขมาโน เม่ือมีความรารถนาตองการ  ตถคต 
นิพพานแลว สมูหนตุ  จงเพกิถอนเสียซ่ึงขุททานุขุททกสิกขาบท  พระองคตรัสไวดังนี้ ขุททา- 
นุขุททกสิกขาบทน้ี พระองคทรงบัญญัติไมดีไมงาม  หรือทรงบัญญัติเพราะไมมีเหตไุมมีวัตถุ 
เปนประการใด  พระองคเจาจึงรับส่ังใหพระสงฆพุทธสาวกเพิถอนเสียไดในเวลาท่ีพระองคนิพพาน 
แลว  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ถาวาพระตถาคตเจาตรัสรูซ่ึงพระสัทธรรมโดยย่ิงแลวจึงทรง 
แสดงธรรม  ขอซ่ึงพระองคทรงอนุญาตใหเพิกถอนสิกขาบทตองผิดเปนมิจฉา  ถาพระองคทรง 
อนุญาตใหเพกิถอนขุททานขุุททกสิกขาบทไดจริง  ท่ีวาพระองคเจาตรัสรูแลวจึงเทศนาก็จะ 
เปนผิด  คําท้ังสองน้ีไมตองกันฉะน้ี  อย  ปฺโห  อันวาปญหานี้ อุภโต  โกฏิโก  เปนสองเง่ือนแยงกัน 
สณฺโห  ละเอียด  สุขุโม  สุขุม  นิปุโณ  ลึกลํ้ายากท่ีจะรู  ยิ่งฟนยิ่งกังขา เหตุบกพรองไม 
บริบูรณ  มาถึงพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจงอนุกูลแกปญหาสําแดงซ่ึงกําลังปญญาใหวิตถาร 
คือแกปญหานีใ้หแจมกระจาง ณ กาลบัดนี ้
        เถโร  ฝายวาพระมหาเถระผูประเสริฐอันไดนามวานาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย  มีพระพุทธฎีกา 
โปรดประทานวา  ภิกฺขเว ดรูกสงฆท้ังหลาย  พระตถาคตไดรูจริงเหน็จริงซ่ึงพระสัทธรรมแลว 
จึงไดสําแดงพระสัทธรรมนั้นไว  ใชวาจะไดสําแดงพระสัทธรรมไวโดยความที่ไมไดรูจริงเห็นจริง 
หามิได  สมเด็จบรมจอมไตรม่ิงมกุฏวิสุทธิปรีชา  มีพระพุทธฎีกาตรัสฉะน้ีแลว  ปุน จ ปร มา 
อีกคร้ังหนึ่ง  มีพระพุทธฎีกาตรัสบัญญัติไวในพระวินยักบัพระอานนทวา  อานฺนท  ดกูรสําแดง 
อานนท เม่ือพระสงฆมีความปรารถนาตองการ  เม่ือตถาคตเขานิพพานไปแลวกจ็งเพิกถอน 
 ุขุททานุขุททกสิกขาบทเสียบาง ท่ีพระองคเจามีพระพุทธฎีกาดังนี้  ก็เพราะมีพระพุทธประสงค 
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จะใครทรงทดลองใจเหลาภกิษุพุทธสาวกท้ังหลายในอนาคตกาลวา  เม่ือตถาคตอนุญาตใหสละ  
ละวางเพกิถอนขุททานุขุททกสิกขาบทไดเชนนี้  คร้ันตถาคตลวงลับขันธปรินิพพานไปแลว 
จักชวนกันสละละวางเพิกถอนเสียโดยลําดับ หรือจะยับยั้งเอ้ือเฟออยู  ไมเพิกถอนใหเส่ือมสูญ 
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระอนาวรณญาณพิชิตมารมิ่งโมลี  มี 
พระพุทธประสงคจะทรงทดลองใจเหลาภกิษุพุทธสาวกท้ังหลายดังนี้  จึงทรงอนุญาตใหเพกิถอน 
ขุททานุขททกสิกขาบท  ในเวลาท่ีพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวได  มีอุปมาดงัวาสมเด็จ 
พระบรมจักรพรรดิกษัตราธิราช  อันใหโอวาทแกพระราชบุตรวา ตาต  ดูกรเจาผูเปนบุตร เจาจงฟง 
โอวาทของบิดา  อย   มหาชนปโท  ชนบทอันใหญมีในพืน้ปฐพีมีสาครลอมรอบนี้  ทุกฺกโร 
ยากท่ีเจาจะรักษาไวจนหมดสิ้น  ดวยกําลังอันเล็กนอยเพียงเทานี้ได  เม่ือบิดาสวรรคลวงลับไป 
แลว เจาจงทอดท้ิงประเทศอันต้ังอยูปลายเขตปลายแดนเสียบาง สมเด็จพระบรมจักรพรรดิราช 
ตรัสส่ังพระโอรสไวฉะนี้  คร้ันนานมา  พระองคผูเรืองยศก็เสด็จสวรรคตลวงไป  อยูภายหลังพระ 
โอรสาธิราชจะพึงทอดท้ิงประเทศปลายเขตปลายแดนท้ังปวงเหลานัน้ ซ่ึงเปนรัชสีมาอาณาเขต 
แหงชนบท อันอยูในเง้ือมพระหัตถของพระองค  ตามพระราชดํารัสส่ังของสมเด็จพระบิดาละ 
หรือ ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากร  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปน 
เจาผูประกอบดวยปรีชา  พระราชกุมารอันเปนพระโอรสแหงสมเดจ็พระเจาจกัรพรรดริาช 
นั้น มีพระทัยรักใครราชสมบัติ  ยิ่งจะแสวงหาชนบทเมืองข้ึนใหมากย่ิงข้ึนไปกวาเกาเปนสองเทา 
เสียอีก กึ  ปน  มฺุเจยฺยุ  ตองการอะไรที่พระราชกุมารนัน้จะทอดท้ิงชนบทท่ีมีอยูแลวใน 
เง้ือมพระหัตถเสียเลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ยถา  อันนี้มีอุปมาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิตรผูเปนมหิศราธิบดี  ตถาคโต  สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณ  เม่ือทรงลองใจภิกษเุหลา 
พุทธสาวกท้ังหลาย จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไววา  อานฺนท  ดูรกสําแดงอานนท  เม่ือตถาคต 
นิพพานแลว  พระสงฆมีความปรารถนาตองการ  ก็จงเพกิถอนขุททานทุทกสิกขาบทเสียบาง 
ดังนี้ ฝายภิกษพุุทธชิโนรสท้ังหลาย  ทุกฺขปริมุตฺติยา  ผูเหน็ภัยในสงสาร  บรรพชาดวยหวังจกั 
หลีกเล่ียงใหพนทุกข  กระทํานิพพานใหแจง  มีความจํานงในพระสัทธรรมอันม่ันคงไมหวัน่ไหว 
ใครตอความปฏิบัติ  ก็จะพึงคุมครองรักษาสิกขาบทใหแนนหนาอยางเคราครัดมัธยัสถเปนทว ี
คูณเสียอีก  อะไรเลาจะปลอยปละละท้ิงเพิกถอนสิกขาบทท่ีพระองคเจาทรงบัญญัติไวแลวให 
เส่ือมสูญ  มีอุปไมยเหมือนพระราชบุตร  อันไมปลอยพระราชอาณาเขตปลายแดนเสีย และทรง 
แสวงหาเพิ่มข้ึนอีกฉะน้ีแล ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึตรัสถามพระนาคเสนอีกวา ภนฺเต  นาคเสน  
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ย  ภควา  อาห  สมเด็จพระพทุธองคผูทรงสวัสดิภาคพิชิตมาร 
โปรดประทานคําอันใด  ท่ีวาใหพระสงฆเพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบท  อย  โลโก  คนท่ี 
เกิดมาในโลกนี้  เปนคนมืดมนอนธการหลงใหลไมรูจริง วิมติ  ชาโต  มีแตจะสงสัยตะบึงไป 
ดุจคนตามืดหาผูจูงมิได  ขุททานุขุททกสิกขาบทนั้น  ไดแกอันใดแน  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนา 
ใหทราบในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนผูเลิศดวยศีลสมาจาร  จึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ผูขัตติยมหาศาลเรือนพระเกียรติยศ  คําวาขุททานุขุทกสิกขาบทนั้น  บพิตรจงมนสิการ 
กําหนดในพระทัยวา ขุททาสิกขาบทและอนุขุททกสิขานั้น  อันวาอาบัติทุกฏช่ือวาขุททก 
สิกขาบท  อาบัติทุพภาสิตช่ือวาอนุขุททกสิกขาบท  รวมสิกขาบทท้ังสองประเภทน้ีเขา  เรียกวา 
ขุททานุขุททกสิกขาบท  พระมหาเถระทั้งหลายในปางกอนก็เกดิความสงสัยในปญหาขอนี้ 
ทานจึงรวมสิกขาบทท้ังสองนั้นเขาเปนสวนหนึ่ง  เพราะพระบรมครูของเราไดทรงแสดงไว 
โดยบรรยาย  ขอถวายพระพร 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรก็สรรเสริญพระนาคเสนวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาแกปญหากระทาํรสพระพุทธฎีกาใหม่ันคงไวฉะนี้  จะเปนท่ีปรากฏ 
จําเริญแกพระชิโนรสไปในโลกชานาน  นบัแตวันนี้เปนตนไปในกาลบัดนี ้
                                    ขุททานุขุททกปญหา  คํารบ ๑ จบเพียงนี ้
 
                                          ฐปนียพยากรณปญหา ท่ี ๒ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา  ภาสิต เจต  ภควจา  สมเด็จพระชิเนน- 
ทราธิบดมีีพระพุทธฎีกาตรัสไววา  ตถาคตน้ีจะปดบังความเปนอาจารยส่ังสอนธรรมหามิได  คือ 
พระองคตรัสวา  พระองคเปนอาจารยบอกธรรม  คร้ันนานมาเลา พระเถรเจาผูเปนบุตรแหง 
นางพราหมณช่ืีอวามาลังฆา ทูลถามอรรถปญหา  พระองคเจาก็มิไดทรงวิสัชนา  ภนเฺต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  อันประกอบไปดวยปรีชา เอโส  ปฺโห อันวาปญหานี้อาศัยอรรถ 
เปนแท  แตสวนท้ังสอง  คือมีสองแงไมแปรผัน  อชานนฺเตน  วา เปนเพราะพระตถาคตเจา  
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ไมทรงทราบจึงไมแกหรือ  คยฺุหรกรเณน วา หรือวาเปนเพราะพระบรมครูทรงทราบอยู  แตไม  
วิสัชนา ดวยมีพระพุทธประสงคจะปดบังหวงแหนพระธรรม  นี้แหละปญหานี้อาศัย 
อรรถสองประการนี้เปนแท  ขาแตพระผูเปนเจา  ถาแมวาสมเด็จพระมุนนิทรปนเกลาตรัสไววา 
พระองคเปนอาจารยบอกธรรมไมปดบังหวงแหวน ไฉนพระองคจึงไมทรงแกปญหาของพระเถร- 
เจา  ผูเปนบุตรแหงมาลังฆาพราหมณีเลา  หรือพระองคไมทรงทราบ  จึงไมทรงวิสัชนา เม่ือ 
พระองคทรงทราบอยู แตไมทรงวิสัชนา  ถาเชนนี้  พระองคเปนอันปดบังหวงแหนธรรม นี่แหละ 
ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา  พระองคเปนอาจารยบอกธรรมไมปดบังหวงแหน  พระองคตรัส 
ฉะนี้  คร้ันนานมา  พระเถรเจาผูเจาบุตรนางมาลังฆาพราหมณีทูลถามปญหา  พระองคไมทรง 
วิสัชนาใหแจง ซ่ึงพระองคไมทรงวิสัชนานั้น  เพราะพระองคไมทรงทราบก็หามิได  หรือ 
พระองคทรงทราบอยูแตไมทรงวิสัชนา  ดวยมีพระประสงคจะปดบังหวงแหนพระธรรมก็หา 
มิได  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ  จตฺตาริมานิ  อันลักษณะแหงการวิสัชนา 
กลาวแกพยากรณปญหา  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวเปน ๔ ประการ  กตมาน ิ จตฺตาริ 
ลักษณะแหงพยากรณ  ๔ ประการนี้  เปนไฉน  คืออันใดบาง  ลักษณะแหงพยากรณ ๔ ประการ 
นั้น  เอกสพฺยากรณีโย  คือเม่ือเขาถามมาตองกลาวแกพยากรณไปอยางเดียวโดยแท  เรียกวา 
เอกังสพยากรณียปญหาประการ ๑  วิภชฺชพฺยากรณีโย ตองหยิบแยกแจกออกกลาวแก 
พยากรณเปนสวน ๆ เรียกวา  วิภัชชพยากรณียปญหาประการ ๑  ปฏปิจฺุฉาพฺยากรณีโย 
ตองอนุโยคยอนถามเสียกอนแลวจึงกลาวแกพยากรณ  เรียกวา  ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา 
ประการ ๑ ปนีโย ปญหาอันใดถาพยากรณไป  มีแตโทษหาประโยชนมิได  ก็ตองงดเสีย  ไม 
พยากรณ เรียกวา  ฐปนยีปญหาประการ  ๑ สิริเปน ๔ ประการดวยกันฉะนี้  กตโม จ มหาราช 
เอกสพฺยากรณีโย  ดูรานะบพติรผูประเสริฐ  ปญหาเชนไรเลาเรียกวาเอกงัสพยากรณยีปญหา 
นามรูป  อนิจฺจนฺติ  เอกสพฺยากรณีโย  ขอถวายพระพร  คือปญหาท่ีถามถึงส่ิงท่ีควรจะแกได 
โดยสะดวกไมอยากเย็นอะไร  เชนถามวา นามรูปไมเท่ียงหรือ เวทนาไมเท่ียงหรือ  สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  ไมเท่ียงหรือ  ดังนีเ้รียกวาเอกังสพยากรณียปญหา  เปนปญหาท่ีตองกลาวแกพยากรณ 
ไดสวนเดียว  กตโม  วิภชฺชพฺยากรณีโย ปญหาเชนไรเรียกวาวภิัชชพยากรณียปญหา  อนิจฺจ 
รูปนฺติ  วภิชฺชพฺยากรณีโย  ขอถวายพระพร  คือปญหาท่ีถามกลับลักษณะถอยคํา  เชนถามวา 
ส่ิงท่ีไมเท่ียงไดแกรูปหรือ  ไดแกเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณหรือ  ดังนี้เรียกวา  วิภัชช- 
พยากรณียปญหา  เปนปญหาท่ีตองหยิบแยกออกกลาวแกพยากรณ  กตโม  ปฏปิุจฺฉาพยฺากร- 
ณีโย  ขอถวายพระพร  ปญหาเชนไรเรียกวา  ปฏิปุจฉาพยากรณีปญหา  กินฺนุ  โข  จกฺขนุาสนฺน  
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วิชานาตตีิ  ขอถวายพระพร  คือปญหาท่ีควรซักไซไลเลียงเสียกอนแลวจึงจะกลาวแก   เชนถาม  
วา บุคคลยอมรูแจงซ่ึงอารมณท้ังปวงดวยจักขุแลหรือ  ดังนี้  เรียกวาปฏิปุจฉาพยากรณปญหา 
เปนปญหาท่ีตองอนุโยคยอนถามใหไดความแจมแจงเสียกอน แลวจึงกลาวแกพยากรณตอ 
ภายหลัง กตโม  ปนีโย  ขอถวายพระพร  ปญหาเชนไรเรียกวา ฐปนียปญหา  สสฺสโต  โลโกต ิ
ปนีโย  ขอถวายพระพร  คือปญหาท่ีถามถึงเหตุภายนอกพระศาสนา  อันหาประโยชนมิได 
ไมควรจะกลาวแก  เชนถามวา โลกเท่ียงหรือ  โลกไมเท่ียงหรือ โลกมีในระหวางหรือ  โลกมีใน 
อากาศอันมิใชระหวางหรือ  โลกมีในระหวางและโอกาสมิใชระหวางหรือ  โลกจะมีในระหวางก็ใช 
ในโอกาสอันมิใชระหวางกมิ็ใชหรือ  ชีวิตเปนอยางอ่ืนหรือ สรีระเปนอยางอ่ืนหรือ  เบ้ืองหนาแต 
นิพพานแลว พระตถาคตมีอยูหรือ  พระตถาคตไมมีหรือ  พระตถาคตมีหรือไมมี  พระตถาคตจะ 
มีก็มิใช  จะไมมีก็มิใช  เชนนัน้หรือ ปญหาทั้งหลายท่ีกลาวมานี้แล  เรียกวาปฐนียปญหา  เปน 
ปญหาควรงดเสีย  ไมควรจะกลาวแกพยากรณ  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระพราชสมภาร  พระ 
เถรเจาผูมาลังฆบุตร  ทูลถาม  ฐปนียปญหาดุจวิสัชนามานี้  สมเด็จพระชินสีหจึงทรงงดเสียไมกลาว 
แก  ดวยทรงเห็นวา  ถึงแมจะกลาวแกก็ไมมีเหตุการณอันใดท่ีจะแสดง  ปญหานั้นเปนอันหาผล 
หาประโยชนมิไดเลย  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ประการหน่ึงเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร 
สมเด็จพระมุนนิทรบรมโลกุตตมาจารย เม่ือไมมีเหตุมีการณแลว  พระองคจะมีพระดาํรัสนั้น 
เปนอันวาหามิได  ตอเม่ือมีเหตุมีปจจยัแลว  พระองคจึงมีพระดํารัสตรัสออกไป  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินท ไดทรงสดับดังนั้นก็ส้ินสงสัย  มีพระทัยโสมนัสปรีดาตรัสวา สาธุ 
ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวิสัชนาถูกตองนักหนา  โยมขอรับเอาไวดจุนัย 
ท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนานั้นทุกประการในกาลบัดนี้ 
                                ฐปนียพยากรณปญหา  คํารบ ๒ จบเพียงนี ้
 
                                      สัตตานัง  มัจจุโนภายนปญหา  ท่ี ๓ 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  เอต  วจน  อันวาคํานี ้ ภควา  อันสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูทรงบุญ- 
ราศี  ผูมีพระรัศมีแผไปท้ังสามภพ  มีพระพุทธฎีกาปรารภโปรดประทานไววา  สพฺเพ  สตฺตา 
อันวาสรรพสัตวท้ังปวงนั้น  ตสนฺติ  ยอมสะดุงตกใจกลัวภัยแตอาญา  ภายนฺติ  หน่ึงกลัวภัย 
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แตพระยามัจจรุาช  ตรัสเปนคําขาดฉะนี้แลว  สมเด็จพระบรมโลกนาถดังฤๅภายหลังกลับ  
ประภาษเหลาวา  พระอรหนัตท้ังหลายเม่ืออันตรายจะมีมาถึงตัว  จะไดสะดุงกลัวหามิได  ขาแต 
พระนาคเสนผูเจริญ  พระอรหันตยอมสะดุงกลัวอาญาและภยัหรือ  อนึ่ง  ถึงวาสัตวนรกท่ีเพลิง 
ไหมอยูมิไดขาดน้ัน จะสะดุงตกใจกลัวภัยแตพระยามัจจุราชดวยหรือ  เม่ือโยมพินิจพิเคราะหไป 
ถอยคําท้ังสองน้ี บางทีวาสัตวท้ังหลายสะดุงกลัวอันตรายกลังภัยความตายนั้นก็มี  บางทีวา 
พระอรหันตไมสะดุงกลัวอันตรายไมกลัวความตายก็มี  ถอยคําท้ังสองท่ีวามาน้ี  ยังแกงแยงกัน 
อยู  ไมรูท่ีจะถือเอาขางไหนใหเห็นชอบและผิดบํารุงจิตเปนสัจจัง  อย ปฺโห ปญหานี้เปน 
อุภโตโกฏิ  สองเง่ือนฟนเฟอนนักหนา  พระผูเปนเจาไดโปรดวิสัชนา  ดับเสียซ่ึงวิมัตกิังขาความ 
สงสัยของโยม  ชวยทําลายลางคําปรับปวาทท้ังหลาย  อันจะมีไปภายภายหนาในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนผูประเสริฐสงฆองคอรหันต  จึงแกปญหาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  คําท่ีวาสัตวท้ังหลายบังเกิดมา  สะดุงกลัวอาญา  กลัวภยั 
มัจจุราชนี้  สมเด็จบรมโลกนาถมุนี  จะไดตรัสหมายพระอรหันตท้ังหลายท่ีขาดจากกิเลสหา 
มิได  หมายเอาแตสัตวท่ียังมีกิเลสอยูนั้น  พระอรหันตท้ังหลายตัดเสียซ่ึงคติอันเปนโลกีย  และ 
ตัดเสียซ่ึงปฏิสนธิมิไดเกดิในภพท้ังสาม  เปนอันขาดโดยวิเศษ  ตัดเสียซ่ึงเหตุผล  คือ จะไดมีโลกีย 
กุศลและอกุศลในสันดานหามิได  กําจดัเสยซ่ึงอวิชชาเอาปญญาเผาเสียซ่ึงสรรพกิเลสโลกธรรม 
สําเร็จเปนอันดีแลว มิไดมีปลิโพธผูกพัน  ตสฺมา เหตุดังนั้น  พระอรหนัตเจาท้ังหลายจึงไม 
สะดุงกลัวอันตรายภัยความตายอันจะมีมา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุอํามาตยท้ัง ๔  อนุรตฺตา  เปนท่ีโปรดปรานพรพระราชหฤทัยของพระมหา 
กษัตริย วิสฺสาสิาก  ตั้งจิตสมัครรักใครคุนเคยสนิทชิดชมนักหน  สมเด็จบรมกษัตราธิราช ก็ 
ตั้งไวในท่ีจตุสดมภท้ัง ๔ พระราชทานซ่ึงเบ้ียหวัดและผาปและบานสวยใหบริโภคใชสอย ภาย 
หลังคร้ันมีราชกิจเกดิข้ึน  พระมหากษัตริยมีรับส่ังประกาศใหทราบท่ัวกันวา บรรดาชนท้ังปวงซ่ึง 
อยูในรัชสีมาอาณาเขตน้ี จงกระทําพลีกรรมเสียสวยเปนเงินราชการ ใหอํามาตยท้ัง ๔ คนนั้น 
เปนพนกังานจดัการใหสําเร็จ  เก็บสวยใหไดจงท่ัวทุกคนดังนี้  ความสะดุงกลัวแตพลีพึงเกิดมีแก 
อํามาตยท้ัง ๔ นั้นดวยหรือ  บพิตรพระราชภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูบาล  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
อํามาตยท้ัง ๔ คนนั้นจะไดสะดุงตกใจกลัวหามิได 
        พระนาคเสนจึงซักไซวา  เหตุใดเลาจึงไมกลัว  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  ดวยเหตุสมเด็จพระมหากษัตริย 
ธิราช  ตั้งอํามาตยผูใหญท้ัง ๔ นั้นไวในฐานันดรตําแหนงยศศักดิ์อันสูง  และส่ังเสียใหอํามาตย  
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ท้ัง ๔  นั้นเปนเจาพนกังานจดัการเก็บสวยเชนนี้  อํามาตรยท้ัง ๔ นัน้จะตองกลัวอะไร  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ  อํามาตยท้ัง ๔ มิไดสะดุงกลัวแตราชพลีดวยเหตุอันใดเลา  ของถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนนเรนทร  จึงมีพระราชโองการตรัสตอบวา  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจาผูญาณปรีชา  อํามาตยท้ัง ๔ นัน้ สมเด็จพระบรมกษัตริยทรงต้ังไวในตําแหงอันสูงสุด 
ลวงพนความที่จะตองเสียพลีไปแลว  ซ่ึงสมเด็จพระบรมกษัตริยประกาศปาวรองใหเสียพลีนัน้ 
จะมุงหมายถึงมหาอํามาตยท้ัง ๔ นั้นดวย  ก็เปนอันวาหามิได  พระองคทรงหมายแตมหาชน 
ขาแผนดินเหลาอ่ืนตางหาก  ดวยเหตนุี้อํามาตยท้ัง ๔ นัน้  จึงไมตองกลัวแตพลี 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริญ 
มหาอํามาตยท้ัง ๔ นั้นลวงพนความท่ีจะตองเสียพลีไปแลว  และสมเดจ็บรมกษัตริยไมทรง 
ประกาศ ดวยไมทรงมุงหมายจะเก็บพลีจากมหาอํามาตยท้ัง ๔ นั้น  มีพระราชประสงคแตจะ 
เก็บจากมหาชนอ่ืน ๆ เทานัน้  อันนี้มีครุวนาฉันใด  เอวเมว  โข  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ศาสดาจารยประทานพระพทุธฎีกาวา สัตวท้ังปวงยอมสะดุงแตอาญา  กลัวแตมัจจุราชดังนี ้
มิไดหมายถึงพระอรหันตท้ังหลาย หมายแตปุถุชนท่ียังหนาอยูดวยกิเลส  มีทิฐิติดอยูในสันดาน 
มีอุปไมยฉันนัน้  เพราะเหตุวาพระอรหันตท้ังหลาย  ทานไดสละเพิกถอนความกลัวไดขาดเด็ด 
เสร็จส้ินแลว  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
คําท้ังสองไมตองกัน  คําหนึ่งเปนสาวเสส  มีคํามิไดขาดใหเศษเหลืออยู  คําหนึ่งเปนนริาวเสส 
คือเปนคําขาดเดียวมิไดเหลือเศษ  คําท้ังสองนี้ไมตองกัน  นิมนตพระผูเปนเจาผอนผัน 
ชักเหตุมาเปรียบใหเห็นแจงออกไปในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบ 
ดุจดังนายบานไดบังคับบัญชาการลูกบานต้ังโกฏิ จัดใชอาณาปกบุรุษ  คือบุรุษลูกบานสําหรับท่ี 
จะใหไปปาวรองลูกบาน  และนายบานเรียกบุรุษนั้นเขามาแลวก็ส่ังวา  โภ  ดูกรทานผูเจริญ 
เจาจงเดนิไปปาวรองลูกบานใหมาพรอมกนั ฝายวาบุรุษนั้นรับถอยคํานายบานแลว ก็รีบเร็วมา 
ถึงกึ่งกลางบาน  แลวรองปาววา  ชาวเราเอย  นายบานใหหาตัวไปพรอมกันโดยเร็วพลันอยาไดชา 
สวนวาชาวบานทั้งหลายน้ันประมาณโกฏิหนึ่ง  ตุริตตุริตา  ก็ขมีขมันมาประชุมกัน แตบรรดา 
ผูท่ีอยูในบาน  สวนบุรุษท่ีใชการไปนั้นก็กลับมาบอกแกนายบานวา บัดนี้ชาวบานมาพรอม 
กันแลว ทานจะกระทําการส่ิงไรก็จะกระทําเถิด มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช-  
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สมภารผูประเสริฐ นายบานใหชนในบานท้ังปวงประชุมกัน  จะไดส่ังใหงดเวนคนใดหามิได  สุด  
แตวาอยูในบานนั้นก็ส่ังใหมาประชุมท้ังส้ิน  แตชาวบานจะมาประชุมจนหมดส้ินหามิได  มา 
ประชุมแตประมาณโกฏิคนเทานั้น  นายบานก็ยอมรับวาลูกบานของตนเทานั้นเอง  คนท้ังหลาย 
เหลาอ่ืนท่ีไปนอกบานมิไดประชุมเปนอันมาก  อิตฺถี วา  เปนสตรีก็ดี  ปุริโส วา เปนบุรุษก็ด ี
ทาโส  วา เปนทาสก็ดี  ภตฺติโก วา เปนลูกจางก็ดี  อฑฺโฒ วา เปนคนม่ังมีก็ดี  และสัตว 
ท้ังหลาย  เชน ลา แพะ  ชาง โค กระบือ  เปนตน  อนาคต  อันมิไดมาสูท่ีประชุมนั้น จะได 
นับเขาในสันนิบาตน้ันหามิได  คําท่ีบุรุษนักการแจงแกนายแกนายบานท่ีส่ังใหมาประชุม 
กันนั้น  บัดนี้มาประชุมพรอมแลวดังนี้  หมายแตบุรุษท่ีมาประชุมกันโกฏิหนึ่งเทานัน้ จะได 
หมายถึงผูท่ีมีธุระไปไมไดมาประชุมดวยหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลก- 
นาถตรัสประภาษวา สัตวท้ังหลายสะดุงแตอาญากลัวมัจจุราชนั้น  ก็ปรารภเอาแตสัตวท่ีมีกิเลส 
เทานั้น  จะไดหมายถึงพระอรหันตดวยหามิได  มีอุปไมยฉันนั้น  นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร 
พึงสันนิษฐาน  เขาพระทัยเถิด  อันพระพุทธวจนะลึกลํ้าคัมภีรภาพ  ยากที่จะสอดสองปญญา 
พิจารณาใหเหน็ชัด  เหน็แน  ตามกระแสพระพุทธฎีกา  คําแสดงสัตวมีสวนเหลือ  อรรถแสดง 
สัตวมีสวนเหลือก็มี  คําแสดงสัตวมีสวนเหลือ อรรถแสดงสัตวไมมีสวนเหลือก็มี  คําแสดง 
สัตวไมมีสวนเหลือ  อรรถแสดงสัตวมีสวนเหลือก็มี  คําแสดงสัตวไมมีสวนเหลือ  อรรถแสดง 
เนื้อความบัณฑิตควรรูดวยเหตุ  ๕ ประการ เหตุ ๕ ประการนั้น  อาหจฺจปเทน  คือบทแหงบาลี 
มีอรรถจดตองตามกันนัน้ประการ ๑ รเสน  คืออรรถรส  อนุโลมตามบทแหงบาลีนั้นประการ ๑ 
การณุตฺตริตาย  มีอรรถอันจะจัดออกใหยิ่งกวาเหตุนั้นประการ ๑ อาจริยเสวเนน  คือมีอรรถจะ 
ใหสองเสพอาจารยถามอาจารยนั้นประการ ๑ อธิปฺปาเยน  คือมีอรรถไวอธิบายจะใหความ 
กระจายออกนัน้ประการ ๑ สิริเปนอรรถมี  ๕ ประการเทานี้  และบาลีท่ีเปนนิราวเสนนั้นมี 
อรรถ  ๕ ประการ  และบาลีท่ีเปนสาวเสสนั้นก็มีอรรถ  ๕ ประการเหมือนกัน  บพิตรพึง 
สันนิษฐานเขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ก็มีพระราชโองการตรัสสรรเสริญวาภนฺเต 
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูมีปรีชา  อย ปฺโย  ปญหานี ้ สุวินิจฺฉิโต  อันพระผูเปน 
เจาพิพากษาเปนอันดี  ตถา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับเอาถอยคําจําไวโดยนัยท่ีวิสัชนามานี้ 
ประการหน่ึงเลา  ยกเสียแตพระอรหันตเจาท้ังปวง  นอกกวานัน้  สรรพสัตวท้ังหลายท่ีตายไป 
เกิดในนรกนัน้  ทนทุกขเวทนาลําบากนกัหนา  กกฺขฬา  รายกาจหยาบชากลาแข็ง  กฏกา 
รอนแรงดิ้นรนกระวนกระวายสุดท่ีจะกล้ันจะทนพนประมาณ  ชลิตา  มีเปลวเพลิงลุกเผาผลาญ 
ประหารอยูท้ังตัว  ก็มีกายหวาดหวัน่ระรัวท่ัวอินทรีย  สพฺพงฺคปจฺจงฺคา  มีอวัยวะนอยใหญ  
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ระสํ่าระสายไปดวยความเวทนา  การฺุกณฺฑิตปริเทวิตลาลปปฺตมุขา  มีปากและหนาอันฟูม  
ฟองนองไปดวยอัสสุชล  บนเพอพิลาปรํ่าไหตั้งในเสวยทุกขเวทนาอยูอยางเดยีว  จะเหลียวให 
ใครชวยก็ชวยไมได  อสรณภูตา  หาท่ีพึ่งที่อาศัยบมิได  มีแตประกอบไปดวยความโศกจะนับมิได 
เสียงรองไหรองครางนี้อ้ืออึงคะนึงไปนาพิลึกพึงกลัว  ตัวนั้นก็ส่ันอยูรัว ๆ ควรจะกรุณา เสวย 
แตความโสกาอาดูรพูนทะเวทอยูเปนนจิ  ไมมีเลยท่ีจะเวนวายสบายจิตสักเวลาหามิได มีแตจะ 
เสวยทุกขเวทนาไปทาเดยีวมิไดขาดสาย  ตกวาสัตวนรกทั้งหลายไดเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส 
สากรรจถึงเพียงนี้  ขณะเม่ือจะดับสูญส้ินชีวิตตายจากนรก  นาจะไดคิดวิตกกลัวตายเสียดายชีวิต 
เลย  ตายเสียดกีวา  จะไมไดเสวยทุกขเวทนาตอไป  ขาแตพระผูเปนเจา ก็สัตวนรกท้ังหลายนั้น 
ยังกลัวตายอยูดวยหรือ 
        พระนาคเสน  ผูประกอบไปดวยญาณปรีชา  จึงรับวา  อาม  มหาราช  เออนัน่แหละบพิตร 
สัตวนรกนัน้ เม่ือชีวิตส้ินไป  ก็กลัวภัยมัจจรุาชอยูนั่นแหละ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ตกวาสัตวนรกท้ังหลาย กลัวความตายน้ียิ่งนัก  ยังรักท่ีวาจะยอมทน 
ทุกขอยูหรือ  จึงกลัวตาย  นรกน้ันมิมีความสบายอยูท่ีไหนหรือ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพรนะพรบพิตรพระราชสมภาร 
สัตวนรกจะไดมีสุขสําราญหามิได  มีน้ําใจจะใครพนทุกขเสียโดยเร็วพลัน  แตทวาอานุภาพแหง 
ความกลัวตายนั้นมากนกัหนา  สัตวนรกก็รูวา  ตายไปจะพนความลําบากเวทนา  แตทวาจํา 
เปนจํากลัวดวยอานุภาพความตายดุรายนัก ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  น สทฺทหามิ  พระผูเปนเจาวานี้โยมหารูท่ีจะเชื่อไม  ธรรมดาวาสัตว 
ปรารถนาจะพนทุกขแลวจะกลัวตายไยเลา  นิมนตพระผูเปนเจาอธิบายชักเทียบเปรียบใหโยม 
เขาใจกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  อันความตายน้ี 
เปนท่ีตกใจของสัตวท้ังหลาย  อันมิไดพจิารณาเหน็ซ่ึงพระอริยสัจท้ัง ๔ ประการ กระนี้ก็เปน 
ประเพณีมา จะวิสัชนาใหเหน็เหมือนวาคนท้ังหลายน้ัน  กณฺหสปฺป  ภายนฺติ  กลัวงูเหามัน 
จะขบตาย ก็ไดช่ือวากลัวความตาย  และคนท้ังหลายท่ีกลัวชางรายเสือราย  และหมี 
หมาในวัวควายอันราย  และภัยท้ังหลายตาง ๆ คืออัคคีภัย  ราชภัย  โจรภัย  อุทกภยั  ขาณ-ุ 
กัณฏกภัย คือภัยขวากหนาม  และยกัษผีเส้ือน้ําก็ดี  มีความกลัวตัวส่ัน  ท้ังนี้ก็ไดช่ือวากลัวตาย 
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ส้ินท้ังนั้น  มหาราช  ดกูรบพติรพระราชสมภาร  สัตวท้ังหลายจะกลัวภยัอยางอ่ืนเทากลัวตายนี้  
หามิได  เหตุฉะนี้จึงวาความตายประกอบไปดวยเดชมากมายนักหนา  สงฺกเวลา สตฺตา สัตวท้ัง 
หลายบรรดาท่ีมีกิเลสตัณหาอยูนี้  ยอมมีความกลัวท่ัวกนัส้ิน  ท่ีใครจะไมกลัวตายหามิได  ถึง 
สัตวนรกท้ังหลาย  ก็หมายจะพนทกุขอยูแล แตทวาความตายน้ีมเีดชมาก  จําเปนจํากลัวตายอยู 
มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดจุบุรุษผูหนึ่ง  คณฑิฺกา  เปนฝมีพิษเจ็บปวด 
เวทนา บุรุษผูทนทุกขนักหนา  ภึสก  สลฺลกนฺต  อามนฺเตยฺย จึงใหหาซ่ึงหมอมารักษา 
สวนวาหมอนัน้มาดูโรคก็รับรักษา  วาฝนีจ้ะตองผา  อุปกรณ  เปยฺย  จงึเอาอุปกรณมาต้ังไวตรง 
หนาคนไขนั้น  อันวาอุปกรณนั้น  คือเคร่ืองท่ีจะรักษาผาซ่ึงฝนั้น แลวเขาก็คนควาร้ืออกวางไว 
ติกฺข  สตฺถ  กเรยฺย  ลับมีดใหคมปราบขาววาบวางไว  เอาแผนเหล็กท่ีสําหรับนาบท้ิงเขาไฟ ปสา- 
เปยฺย  พึงบดยากัดดวยหินบดเตรียมการเพ่ือจะผา  อป  น ุโข มหาราช นีแ่ลบพิตรพระราชสมภาร 
ดังอาตมาขอถาม  เม่ือหมอกระทําการอยูฉะนี้ บุรุษผูเปนฝนั้นจะกลัวจะครามบางหรือไม 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสรับคําวา  อาม  ภนฺเต  เออขาแตพระ 
ผูเปนเจาผูปรีชา  คนโรคนั้นเม่ือหมอเตรียมจะผาเชนนัน้คงจะประหมาละทาน  กลัวตัวส่ันสินะ 
พระผูเปนเจา  ท่ีจะไมกลัวหามิได 
        พระนาคเสนจึงเปรียบใหเห็นวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  คนซ่ึง 
เปนฝนั้นเจ็บปวดเหลือประมาณ  ใจคิดจะใหโรคหายจากตัว  แตวามีความกลัวเม่ือหมอจะ 
นาบจะผาใสยากัด  ฉันใดก็ด ี สัตวนรกท้ังหลายนี้  ก็มีจติท่ีวาจะพนทุกขเปนกําลัง  แตวายังกลัว 
 ิอยูก็เหมือนบุรุษท่ีเปนฝฉะนัน้  อนึ่งเลาของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประดุจดัง 
บุรุษผูหนึ่ง  อิสฺสรปราธิโก มีความผิดตอทานผูเปนอิสราธิบดี  ทานใหลงโทษจําจองไวในหอง 
เรือนจําไดความลําบากเวทนาภายหลังทานผูเปนอิสราธิบดีมีในปารนีเมตตาจะถอดออกใหพนโทษ 
จึงมีรับส่ังใหถอดเอาบุรุษผูนัน้เขาไป  บุรุษผูตองโทษน้ันไมรูน้ําใจทานผูเปนใหญวา  จะกระทํา 
รายและกระทําดี  บุรุษคนโทษคร้ันเห็นทานผูใหญก็ตกใจนักหนาจะเปนอยางนีห้รือหามิได 
บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต  เออขาแตพระผูเปนเจา 
บุรุษคนโทษนัน้ไมรูจักวารายและดี  กลัวทานจะเอาตัวมาเฆ่ียนตี  ก็มีน้ําใจสะดุงหวัน่พร่ันพรึง 
นักหนา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  นีแ่หละบพิตรพระราชสมภาร  คนท่ีเปนโทษนั้นกลัวทาน 
ผูเปนอิสราธิบดี  อันเปนผูจะปลอยใหพนทุกขฉันใดก็ดี  สัตวนรกท้ังหลายน้ีมีใจขวนขวายใครจะ 
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พนทุกขลําบากเวทนาอยูแล  แตทวายังกลัวความตายอยู  ถึงรูวาตายไปนี้จะพนทุกขกส็ะดุงกลัว  
ตอความตาย  เปรียบดุจบุรุษชายเปนโทษกลับกลัวทานผูจะโปรดนัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา พระผู 
เปนเจาลงกลาวเหตุอันอ่ืนใหยิ่งกวานีไ้ปใหโยมส้ินสงสัยในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจ 
บุรุษผูหนึ่งอันอสรพิษขบเขา บุรุษนั้นงวงเหงาเมามัวทอดตัวไปดวยกําลังพิษอันรายยิง่  ยังมี 
บุรุษผูหนึ่งเปนหมองูรูวิชารางมนต  เรียกเอาตัวงูนั้นใหกลับมาสูสํานักคนเจ็บดวยฤทธ์ิมนต 
แลวใหงูนั้นดูดเอาพิษรายออกจากกายคนไข  ฝายบุรุษชายคนเจ็บนั้นเม่ืออสรพิษดูดพิษราย 
เพื่อจะใหหาย  เขายังจะกลับกลัวงูอีกหรือหาไม  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต ขาแตพระ 
ผูเปนเจา  บุรุษท่ีอสรพิษขบนั้น  คร้ันเหน็งูดูดเหน็ก็จําจะมีจิตสะดุงกลัวอยู 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  ดูกรบพติรพระราชสมภาร  บุรุษนั้นเม่ืองูจะดดูพิษรายออก 
จากกาย  เพื่อจะใหสําราญเปนสุขสวัสดีทีเดียว  ยังวามีจติสะดุงตกใจกลัว  ฉันใดก็ดี  สัตวนรก 
ปรารถนาจะตายไปใหพนทกุข คร้ันวาจะตายเลาก็กลัวความตาย  เหมือนบุรุษชายท่ีกลัวงู อัน 
ดูดพิษฉะนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรผูเปนใหญในสมบัติมไหศวรรย อนฏิ  อกนฺต 
มรณ  ช่ือวาความตายจะไดเปนรักท่ียินดีแหงสัตวท้ังหลายท้ังปวงหามิได  ตสฺมา  เหตุ 
ดังนั้น  สัตวอันทนทุกขจะอยูในนรกน้ัน มจฺจุโน  ภายนตฺ ิจึงกลัวความตาย  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนประชากร ก็ตรัสสรรเสริญวา สาธุ  ดังขาพเจาซองสาธุการ สมฺปฏิจฺ- 
ฉามิ  โยมจะรับจําเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี ้
                              สัตตานัง  มัจจุโน  ภายนปญหา  คํารบ ๓ จบเพียงนี ้
 
                                             มัจจุปาสามุตติกปญหา ท่ี ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทาธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นสืบไปเลาวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา สมเด็จพระภควันตบพิตร 
พิชิตมารมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา สัตวท้ังหลายจะเรนซอนตนอยูในท่ีใด  นปปฺสเหยฺย   
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มจฺจุ  พระยามัจจุราชจะมิไดครอบงําย่ํายีสัตวท่ีในประเทศที่นั้นไมมีเลย  ถึงมาตรวาจะเสวย  
ทิพยสมบัติมโหฬาร  มีทิพยวิมานลอยอยูในอากาศก็ดี  หรือวาจะเชาอยูในสมุทรสาคร 
กระแสสินธุ หรือจะชําแรกแทรกลงไปอยูใตแผนดินก็ดี  จะหนีอยูในท่ีใด ๆ ก็ดี  ท่ีจะไดพน 
จากบวงแหงมัจจุราชหามิได  อนึ่ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสาดจารยมีพระพุทธบรรหาร 
ตรัสวา บุคคลจําเริญพระปริตรนั้นแล  จะพนจากบวงแหงมัจจุราชได  พระปริตรนัน้คือส่ิงไร  ออ 
ไดแกขันธปริตร ๑ สุวัตถิปริตร ๑ โมรปรเตร  ๑ ธชัคคปริตร ๑  อาฏานาฎิยปริตร ๑ บุคคล 
จําเริญพระปริตรเหลานี้ อาจกันภยัแตมัจจรุาชได นี่แล  ถาโยมจะเช่ือเอาคํานี้เปนขาด  คําเดิม 
ท่ีวาจะสถิตอยูในท่ีใด ๆ ไมพนพระยามัจจุราชนั้นก็ผิด แมนจะเช่ือถือเอาคําท่ีพระองคตรัสวา 
บุคคลสถิตอยูในท่ีใด ๆ ไมพนพระยามัจจุราช  คําท่ีวาบุคคลจําเริญพระปริตรจะพนจากบวง 
แหงมัจจุราช  ก็จะผิด  อย  ปฺโห  ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวินิจฉัยให 
ส้ินสงสัยกอน  คณฺฑิกตโร  เหลือท่ีจะคิดผันผอนรอยกรองของขัดอยู  ตฺวานุปฺปตฺโต  มาถึงพระ 
ผูเปนเจาแลว  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไขในกาลบัดน้ี 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระ 
บรมโลกนาถศาสดาจารย  มีพระพุทธฏีกาโปรดประทานไวดวยบาทพระคาถาฉะน้ีวา 
                                         น  อนฺตลิกฺเข  น  สมุทฺทมชฺเฌ 
                                        น  ปพฺพตาน  วิวร  ปวิสฺส 
                                        น วิชฺชเต  โส ชคตปิฺปเทโส 
                                        ยตรฺฏ ิต  นปฺปสเหยฺย  มจฺจุ  ดังนี้ 
        อธิบายความตามกระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา  บุคคลท่ีมีฤทธาศักดาเดช  อาจเหาะ 
ระเห็ดไปอยูในอากาศ อันปราศจากท่ีดําเนนิไดกด็ี  และจะกระทําฤทธ์ิไปอยูในทามกลาง 
มหาสมุทรสาคร  และจะไปอยูในชองปลองสิงขรคิรีก็ดี  หรือวาจะอยูท่ีพื้นปฐพีท่ีไหน ๆ ก็ด ี
นปปฺสเหยฺย  มจฺจุ  ท่ีพระยามัจจุราชจะไมครอบงํานั้นหามิได  โส  ชคติปปฺเทโส  อันวา 
ประเทศท่ีแผนดินและอากาศเปนตนนัน้ ท่ีจะไดพนจากอํานาจแหงพระยามัจจุราชไปนัน้หา 
อุทฺทิฏา  จ สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสประทานไว เพื่อจะใหปองกันมัจจุราช  แตบุคคลท่ี 
อยูในปฐมวยัมีอายุพอจะสืบตอไปได  มีกรรมเคร่ืองหามปราศจากสันดานแลวจะจําเริญพระ 
ปริตรไมใหส้ินอายุเลยนั้นไมได  คงจะตายแล  แตทวาคอยกันพระยามัจจุราชใหชาอยู เพื่อให 
อายุยืนไปแตกระน้ีไดอยู  บพิตรพระราชสมภาร  ถาวาถึงกาลกําหนดส้ินอายุแลว  ถึงจะพากเพียร 
จําเริญภาวนาอยางไรก็คงจะไมฟง  เปรียบดุจดังตนไมอันตายแลว  สุกฺกสฺส  โกลาปกฺกสฺส  มี 
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ลําใหเปนโพรงภายในแหงผากไป  หายางหาเยื่อท่ีจะรักษามิได  อุปฺปรุนฺธชีวิตสฺส  มีชีวิตขาเด็ด  
ไมอาจท่ีจะจําเริญวัฒนาการเปนไปได  คตายุขยสฺส  ถึงความส้ินอายแุลว ปติตเผคฺคตุสฺส มี 
ใบและสะเก็ดในลําตนนัน้เหี่ยวแหงรวงหลนไป  ถึงมาตรแมวาผูใดมีใจปรารถนาจะใหตนไมนั้น 
คืนคงดํารงเปนข้ึนได  จะเอาน้ํามารดลงใหหนกัสักรอยหมอพันหมอ  ก็บหอนท่ีจะแตกหนอ 
คล่ีใบผลิอกข้ึนมาได  ปลว  หริตภาโว  ท่ีวาแตกใบออนเขียวช่ืนคืนเปนข้ึนมานั้นมานั้น  หามิได  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  บุคคลถึงแกอายุขัยส้ินอายุแลว  ถึงวาจะมียาวิเศษและแพทยจะต้ังใจเยยีวยา 
รักษาประการใด  ๆ ก็ดี  ก็มิอาจใหมีอายุสืบไปไดเปนอันขาด มหาราช  ดูกรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ยาประการใดขนานไหน  ท่ีเคยเช่ือถือมา ถาคนส้ินอายุแลว  รักษาเยียวยาไวไมได 
พระปริตรก็เหมือนกัน  คนท่ีส้ินอายุแลวกช็วยไมได  ถึงจะสอดใหมากสักปานใด  ก็ไมสามารถจะ 
ปองกันชีวิตคนท่ีมีอายุส้ินแลว  ใหอยูตอไปอีกไดเลย  มหาราช  ขอถวายพระพร  ยาและ 
พระปริตรท้ังหลายน้ีมีไวปองกันรักษาคนท่ียังไมถึงแกกรรมและคนที่ยังไมส้ินอายเุทานั้น 
จะเปรียบ  ฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดจุชาวนา  เม่ือ 
ตนขาวสุก  ถึงจะวดิน้ําในหวยหนองคลองใหญเขาไปในที่นาปดขังเอาไวสักเทาใดกด็ี 
ตนขาวนัน้จะเจริญดีหามิได  แตขาวท่ีมีตนออนนั้น คร้ันไดน้ําเล้ียงตนชุมช่ืน  ขาวกมี็สีสัน 
เขียวชอุมงามมีสีอุปมานี้ฉันใด  ไดแกคนท่ีมีอายุส้ินแลวจะใหกินยาและสวดปริตรเทาใด  ก็ไม 
สามารถจะมีอายุอยูตอไปได  เหมือนตนขาวท่ีรวงแกแลว ถึงจะปดน้ําเล้ียงไวใหรักษาอยู ก ็
คงจะมีเมล็ดและรวงนั้นรวงไป  ดวยเหตุวาตนขาวนัน้แกแลวก็ไมอาจที่จะจําเริญไปอีกได  อนึ่ง 
มนุษยท่ีมีอายแุละวยัยังจําจําเริญไปอีกนั้น  แมเจ็บไข  ถาไดสวดพระปริตรหรือกินยาแตนอย ก ็
จะหาย  คลายข้ึนจําเริญสืบตอไปได  อุปไมยเหมือนตนขาวอันออนนัน้  คร้ันตองน้าํขังเล้ียง 
ตนอยูแตเล็กนอย  ก็พลอยจําเริญงามดีมีสีเขียวชอุม  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ถาวาคนส้ินอายุแลวเอายาใหกินก็ตาย  สวดพระปริตรก็ไมหาย  ผิ 
ฉะนั้น  ยาและพระปริตรนี้มิหาประโยชนมิไดหรือ  พระผูเปนเจา   เพราะใครเปนกเ็ปนไป ใครถึง 
ความตายก็ตายไปตามธรรมดา  ยาและพระปริตรหาชวยชีวิตใครไมได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรแกไขวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  ไดเคย 
ทัศนาการเหน็บางหรือ  แตกอนมาบุคคลเปนโรคส่ิงใดแลวก็หายไปดวยบริโภคยา  นะ 
บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม  ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจา  คนกินยาหายโรคมาน้ี  โยมเคยเห็นมาหลายรอยนักหนา  
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        พระนาคเสนจึงวา  ถากระนั้น  บพิตรพระราชสมภาร  ท่ีบพิตรพระปริตรและยาหา 
ประโยชนมิไดนั้น คํานี้ผิดไป  คนกินยาหายโรคมากกวารอย  ท่ีกินยาหายนัน้บพิตรก็เห็นอยูฉะนี้  
มิใชหรือ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา คนท่ีวาหายโรคดวยความ 
เพียร  แพทยเขาประกอบยารักษานั้นโยมเห็นประจักษแลว 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ไดเคยทรง 
พระสวนาการฟงเขาวามาแตกอนบางหรือไมวา  คนท่ีสวดพระปริตรเสียงแจว ๆ จนส้ินแหง 
หัวใจเพลีย  คอแหบ  แตโรคาพยาธิและอันตรายท้ังหลายสงบหายเส่ือมคลายไปดวยอํานาจ 
คุณพระปริตรท่ีสวดนั้น ประการหนึ่งเลา  บพิตรเคยทอดพระเนตรเห็นบางหรือไม  คนท่ีถูก 
อสรพิษขบกัดแลว  ผูมีวิชาทรงพระปริตรมาเปาปดกําจดัพิษนั้นใหเส่ือมหาย  รอดพนจาก 
ความตาย  ไดชีวิตกลับคืนมา โดยหาอันตรายมิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา โยมไดยนิอยู บุคคลท่ีงูขบนั้น หมอเขา 
เปามนตพนน้าํกําจัดพษิใหหาย  เปนคําแตกอนเลากันมาในโลกตราบเทาทุกวันนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ก็เม่ือมีอยางมา 
แตโบราณเชนนี้  จะวาพระปริตรและยาไมเปนประโยชนอยางไร  ประการหน่ึง  ผูใดปรนนิบัต ิ
จําเริญพระปริตรอยู  ถึงจะเอางูใหขบ  งูก็ซบศีรษะไปไมกลาอาปากขบกัดได  ถึงโจรท้ังหลาย 
เงือดเง้ือกระบองจะตีก็ตไีมลง  ถึงจะไสขางซับมันไปใหแทงก็แทงไมได  ถึงไฟจะลุกเปนเปลวอยูกด็ี 
ก็มิอาจไหมได  ถึงจะบริโภคยาพิษเขาไปไมตาย  ถึงคนท้ังหลายจะปองรายคอยท่ีจะฆา คร้ันเห็น 
หนาเขาแลว  ก็ยอมตวัเปนทาสมิอาจจะฆา  ถึงวาจะเหยยีบบวง  ก็ไมตดิบวง  บวงก็ไมรูด  มหา- 
ราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ไดทรงพระสวนการคําเขาวามาแตกอนบางหรือ 
ประการใด  ในเร่ืองราวน้ันวา  ยังมีพระยานกยูงตัวหนึ่ง  ตั้งใจจําเริญซ่ึงพระปริตรรักษา 
อาตมา  พรานปาเพียรพยายามดักอยูถึงรอยป  ก็หาไดตัวไม  คร้ันมาพระยานกยูงประมาทลืม 
หลงไป  ไมไดเจริญพระปริตรวันเดยีวเทานัน้ก็ตดิบวงของนายพราน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการรับคําวา  อาม  ภนฺเต  เออพระ 
ผูเปนเจา  โยมไดฟงอยู  นิทานน้ีระบือลือชาไปในมนษุยตลอดจนท่ีสุดเทวโลก 
        พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ไดทรงพระสวนาการฟงบาง 
ผูเปนเจา  โยมไดฟงอยู  นิทานน้ีระบือลือชาไปในมนษุยตลอดจนท่ีสุดเทวโลก 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ดกูรบพติรพระราชสมภาร  ไดทรงพระสวนาการฟงบาง 
หรือประการใด  แตกอนมีมาในเร่ืองราววา  ยังมีทานพบุตรอสูรผูหนึ่ง รักษาซ่ึงภริยาของอาต- 
มาใหภริยาลงอยูในผอบใหญแลว  กลืนผอบนั้นเขาไปรักษาไวในทองของตน  อถ  วิชฺชาธโร  
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ปางนั้นยังมีวิชาธรคนหนึ่ง จงึเขาไปในปากของทานพออสูรนั้นแลว  ก็สมัครสังวาสดวยภริยาของ  
ทานพอสูรนั้น  คร้ันทานพอสูรนั้นคํานึงถึงภริยา ก็คายผอบออกมาจากปาก  เปดฝาผอบข้ึน 
ดวยเร็วพลัน  ฝายวิชาธรนั้นก็เหาะรอนหนข้ึีนไป  ยถา กมฺม  ตามปรารถนาของอาตมา  นี่แหละ 
นิทานนี้มาแตโบราณ  บพิตรเคยสดับหรือไม 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบด ี มีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา นทิานนี ้
โยมก็ฟงพระผูเปนเจา  เขาเลาลืออ้ืออึงอยูท้ังมนุษยโลกและเทวโลก  เลากับสืบ ๆ มา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ผู 
ทรงพระราชสวัสดิสถาพร  ตกวาวิชาธรนัน้ ทานพอสูรจบักุมไมได นี่มิอาศัยจําเริญพระปริตร 
หรือ พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม ภนฺเต  กระนั้นสินะ 
พระผูเปนเจา เปนดวยกําลังพระปริตรไมผิดเลย 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  เตนหิ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ถากระนั้นกําลังคุณแหงพระปริตรน้ีมีม่ันคงอยาไดสงกา สุต  ปน ตยา  ยังมีนิทานหน่ึงเลา  มีมา 
แตกาลกอน  บพิตรพระราชสมภารเจาไดฟงอยูหรือ  วา เอโก  วิชฺชาธโร  ยังมีวิชาธรผูหนึ่ง 
ไปลอบลักพิศวาสดวยพระมเหสีแหงพระเจาพาราณสี  พระเจาพาราณสีจะจับกจ็ับไมได  ขณะ 
เดียวก็เหาะไปดวยกําลังมนตอันเช่ียวชาญ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา  อาม  ภนฺเต 
เออพระผูเปนเจา  นิทานนี้โยมไดยินเลามา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  วิชาธรน้ีเขาหนีไดจากการ 
จับนั้น  ดวยกําลังมนตอันเปนพระปริตรนัน้มิใชหรือ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  กระน้ันสิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  เตนหิ  มหาราช  ขอถวายพระพร  ถากระนั้นพระปริตร  นี้ก็ 
มีกําลังกลาหาญนักหนา 
        พระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
นาคเสนผูปรีชา  สพฺเพ  ปริตตฺานิ  รกฺขนฺติ  พระปริตรนั้น  รักษาประชาชนคนท้ังหลาย 
ท่ัวทุกตวัคนหรือ  หรือวาเปนบางพวก 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  เอกจฺเจ  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  
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พระปริตรนี้จะไดรักษาประชาชนท่ัวทุกตวัคนหามไิด  รักษาเปนบางพวก  ไมรักษาเปนบางพวก 
ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ถาเชนนัน้พระปริตรบมิไดรักษา 
คนท้ังปวงไดทุกตัวคนหรือ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  โภชนาหารรักษาชีวิต 
สัตวไปท่ังตัวหรือ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดมีีพระราชโองการตรัสแกวา ภนฺเต  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา คนบางจําพวกเลาอาหารรักษาซ่ึงชีวิตได บางจําพวกรักษาไมได 
        พระนาคเสนจึงถามตอไปวา  กึการณา  เปนเหตุไฉน 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสแกไขวา  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  คนท้ังหลาย 
บางเหลาบริโภคอาหารเหลือขนาด  เตโชธาตุบอาจเผาผลาญ  ก็จะแนนจุกเสียด  ถึงมรณ- 
กาลความตาย 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพร  ถาวาคนกินอาหารเขาไป 
เกินขนาดแลวลมตาย  อาหารก็รักษาชีวติสัตวท้ังปวงไมไดนะซี  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  โภชนาหารจะรักษาชีวิตสัตวบมิไดดวยเหตุสองประการ  คือบริโภคอาหาร 
มากเหลือขนาดประการ ๑  ธาตุไฟหยอนไมอาจยอยไดประการ ๑ โภชนาหารเปนของเล้ียง 
ชีวิตสัตว  แตเพราะเหตุท่ีสัตวทําไมดี  ไมรูจักบริโภคใหพอสมควร  และไมรูจักผันผอนให 
เหมาะแกกําลังของตน  จึงกลายเปนเคร่ืองทอนชีวิตสัตวไป 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพร  พระปริตรก็เหมือนกันกบั 
โภชนาหาร  บางทีก็รักษาได บางทีก็รักษาได  และพระปริตรนี้จะชวยไมไดดวยเหตุ ๓ 
ประการคือเปนกัมมาวารณกําลังกรรมแรงนั้นกั้นไวประการ ๑ คือ เปนกิเลสาวรณ กิเลสบังเกิด 
ข้ึนในขันธสันดาน  เชน  โมราชปกษาพระยานกยูงทองอันหมองอันนางนกยูงนั้น  กก็ั้นไว 
มิใหจําเริญพระปริตรไดประการ  ๑ คือบุคคลผูจําเริญพระปริตรนั้นจิตไมเช่ือบนเพอไปแตปาก 
ประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๓ ประการฉะนี้  เหตุดังนั้น  อันวาพระปริตรนี้เปนเคร่ืองปองกันรักษาบุคคล 
แตเพราะเหตุท่ีบุคคลมีเครื่องกั้นดังกลาวมานน้ีติดตัวอยูจึงละเสียหารกัษาไม ยถา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบดุจมารดาอันเล้ียงบุตร  เดมิก็ถนอมกลอมเกล้ียง 
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เล้ียงบุตรของอาตมา  สูทนทุกขเวทนาบริหารมาต้ังแตอยูในครรภ  คร้ันบุตรอดคลอดออกมา  
แลว  มารดานัน้ก็อุตสาหะเล้ียงรักษาฟูมมูตรฟูมคูถ  สูเช็ดเสลดนํ้าลายมิใหเปอะเปอนมอมแมม 
แลวก็ทาขม้ินดินสอพองน้ําอบเคร่ืองหอมตาง ๆ อยางดี ๆ จนบุตรโตใหญยืดมา  คร้ันบุตรนั้น 
วัฒนาการจําเริญข้ึนแลวไมเช่ือฟงคํามารดาส่ังสอน  ดุราย  หยาบชาไป  ดาวา  ประหารทุบตี 
บุตรทานผูอ่ืนเขา  เขาจึงจับตัวฉุดคราพามาหาทานท่ีเปนนายบาน  และทานท่ีเปนใหญเปนประ- 
ธานผูมีหนาท่ี  เปนพนกังานปกครองดูทุกขและสุขของชาวบานนัน้  คร้ันพิจารณาไป  ก็เห็นวา 
บุตรนั้นมีโทษกระทําผิดเพราะไปดาวาทุบตีเขา  ทานนายบานั้นก็ใหฉุดคราบุตรนั้น  ไปเบียด 
เบียนเฆ่ียนตีดวยทอนไมและศอกเขา ตามพระราชกําหนดกฎหมายโดยสมควรแกความผิด 
มารดาของบุตรนั้นจะเขาไปขัดขวางตอนายบานผูลงโทษแกบุตรนั้น  ไดอยูหรือประการใดนะ 
บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  จะอยางนั้นหามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  เหตุประการใดเลา 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผู 
ปรีชา  บุตรนั้นตองโทษดวยกรรมอันดาตีเขา  เปนผูมีความผิดใครจะชวยได 
        พระนาคเสนจึงวา  ฉันใดก็ดี  ดกูรบพติรพระราชสมภาร  พระปริตรนี้เหมือนกันเปน 
เคร่ืองปองกันรักษาบุคคล แตปองกันรักษาไวไมได  เพราะบุคคลนั้นมีความผิด เปนโทษ  หาม 
กันเสียไมใหชวยได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ก็ทรงซองสาธุการวา  สาธุ  สาธุ  ดังขาพเจาชม 
ปญญา  สุวินิจฺฉิโต  พระผูเปนเจานี้ชางพิพากษา  บรรดาที่วาจะสงสัย  พระผูเปนเจากก็ระทํา 
มิใหสงสัย  อนฺธกาโร  บรรดาโลกจะตามืดไป  อาโลโก  กุโต  พระผูเปนเจากระทําใหตานั้น 
สวางท่ัวกระจางแจมใส  วินิเวตฺถิต  พระผูเปนเจามาคล่ีคลายเสียซ่ึงขาย  คือทิฏฐิ  พระผูเปนเจานี ้
มีปญญาประเสริฐกวาเจาหมูเจาคณะท้ังหลาย  เปนผูอุดมเลิศ  หาผูใดจะเปรียบไมได  ในกาลบัดนี้ 
                              มัจจุปาสามุตติกปญหา  คํารบ ๔ จบเพยีงนี้  
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                                   ภควโต  ลาภนัตรายปญหา  ท่ี ๕  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวา  สมเด็จพระศาสาดจารยเจาของเราน้ี 
ประกอบดวยลาภท่ีจะไดจตปุจจัย ๔ คือ จวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัช  ปจจัยทั้ง 
๔ ประการนี้  วาฉะน้ีแลว  ปนุ จ มาอีกเลา  พระผูเปนเจา  คร้ังเม่ือพระศรีสุคตเขาไป 
บิณฑบาตที่บานปญจสาลพราหมณนัน้  หามไดจังหนับิณฑบาตไม  เสดจ็ทรงบาตรเปลาออกมา 
นี่แลถาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณไมขาดลาภสักการะ  ควรจะไดจตุปจจัย  ๔ แลว  คําท่ี 
วาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณ  เสด็จโคจรเขาไปสูบานปญจสาลพราหมณ  เพื่อจะบิณฑบาต 
ไมไดจังหันเสด็จกลับบาตรเปลามา  มิจฺฉา  คําท่ีวาน้ีผิด  ถาจะถือเอาคําท่ีวาสมเด็จพระมหา 
กรุณาเจา เขาไปโคจรบิณฑบาตในบานปญจสาลพราหมณไมไดอาหารบิณฑบาต  เสด็จกลับ 
ก็ผิด  อย  ปฺโห  อันวาปญหาน้ี  สุมหนฺโต  ใหญก็ดี  ทุนนฺิโพโธ  จะนําคําอุปมาเขามาใหรู 
เปนอันยาก  อุภโต  โกฏิโก  เปนสองเง่ือนอยู  นิมนตโปรดวิสัชนาใหส้ินวิมัติกังขาของโยมกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระทศพลญาณเจา  ลาภี  มีปรกติควรจะไดลาภสักการะจตุปจจัยท้ัง ๔ มิไดรูขาด  และ 
วันเม่ือสมเดจ็พระบรมโลกนาถเสด็จเขาไปทรงบาตรในบานปญจสาลพราหมณ ไมไดซ่ึง 
อาหารบิณฑบาต  เสด็จทรงบาตรเปลามาน้ัน  เปนเหตุดวยพระยามารกระทํา  พระยามารน้ันมี 
ใจริษยาสามานย 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา  ถาวามารยังกระทําผจญ 
กุศลได  กุศลบารมีท่ีพระองคสรางมาจะคณนาบมิไดในกัลปอันลวงไปแลว  จะมิยังหาสําเร็จไม 
เชนนั้นหรือ 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  กุศลพระทศพลสรางมา 
จะไมสําเร็จนัน้หาบมิได  มารนั้นมาเบียดเบียนดวยกําลังใจอกุศลกลาหาญ 
        พระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  ถาพระผูเปนเจาวาฉะน้ี  คําติเตียนก็จะมี 
มาสองประการ วาอกุศลกลากวากุศล  ดวยวาพระพุทธเจาเปนฝายกุศล  มารเปนฝายขาง 
อกุศลประการหน่ึง  ติเตียนวา สมเด็จพระพุทธนี้  มีกําลังนอยกวามาร  มารมีกําลังมากกวา 
พระพุทธเจา  คําติเตียนท้ังสองวา  พระผูเปนเจาแกไขใหแจงกอน  ปลายไมหรือจะหนักกวาโคนไม 
คนท่ีช่ัวชาสามานยหรือจะมีกําลังกวาคนที่มีคุณธรรมประจําสันดาน  ไมเห็นบังควรเลย  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรผูประเสริฐ  น หิ  อกุสล  พลวตร  
อกุศลนั้นจะมีกําลังกวากุศลหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง มารจะมีกําลังกวา 
สมเด็จพระบรมนายกโลกนาถหาบมิได  ท้ังนี้พระองคจงทรงพระสันนษิฐานเขาพระทัย  ดวยเหตุ 
แหงอุปมา มหาราช  ขอถวายพระพร  เปรียบปานดุจบุรุษชายคนหนึ่งนาํมา  มธฺุจ  มธุปณ-ฺ 
ฑิกฺจ  ซ่ึงน้ําผ้ึงข้ึผ้ึงขาวน้ําส่ิงใดส่ิงหนึ่งสมควรท่ีจะเปนราชบรรณาการ  จกฺกวตฺตโิน  ถวาย 
สมเด็จภูมิบาลบรมจักรพรรดิราช  คร้ันถึงประตูพระราชวัง  นายประตูจึงหามวา  ดูกรทาน 
ทานจงเองซ่ึงเคร่ืองบรรณาการนี้กลับไปเสียเร็วพลัน  ชาอยูราชทัณฑอาญาจะถึงแกตวัทาน 
สวนวาบุรุษนัน้ไดสวนาการดังนั้น  ก็ขมีขมันกลับมาดวยกลัวพระราชอาญา  นุโข  ดงัอาตมาจะ 
ถามมหาบพิตร  เม่ือนายประตูหามเคร่ืองบรรณาการของบรมจักรพรรดิราชไดฉะนี้  จะวา 
นายประตูมีกําลังมากกวาสมเด็จพระเจาบรมจักรพรรดิราชหรือประการใด 
        พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได  นะผูเปนเจา ประการหนึ่งเลา  โดยวานายประตู 
นั้นจะคิดริษยาบรมจักรพรรดิราช  จะหามปรามมิไดเขานําเอาราชบรรณาการเขาทางประตูนั้น 
คนท้ังหลายเขาก็จะนํามาซ่ึงเคร่ืองราชาบรรณาการถวายแกบรมจักรพรรดินั้นทางประตูอ่ืน นับ 
หม่ืนแสนมากกวาของกํานัลบรรณาการท่ีนายประตนูั้นหามไว 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  มาร 
ริษยาเขาดลใจบังตาพราหมณคฤหบดีชาวบานปญจสาละไว  มิใหเห็นสมเด็จพระชิเนนทรบพิตร 
มิใหชาวบานใสบาตรนั้น  จะรอนใจอะไรนักหนา  เทวดาเปนอันมากรูวาสมเด็จพระผูทรงสวัสดิ- 
ภาคไมไดอาหารบิณฑบาตกพ็ากันคลาเคล่ือนลอยมาถวายทิพยโอชา  มากกวามากนับดวยแสน 
สมเด็จพระมหากรุณาจะไดขาดแคลนจากลากหามิได  อุปไมยเหมือนบรมจักรพรรดิราช  ถึงวา 
นายประตจูะริษยาหามบรรณาการเสียก็คงจะมีบรรณาการท่ีอ่ืนนํามามากวารอยเทาพนัทวีนัน้แล 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระมหากรุณานี้  ไมขาดจากจตุปจจยัลาภดวยเหตุเปนอุดมบุรุษ 
ถึงมารจะบังไว  ก็คงจะไดจตุปจจัยท่ีเทวดานํามาถวายจะนับบมิได  ความนี้จะยกไว  โยมนี้ยังสงสัย 
นักหนา  ท่ีวามารกระทํารายบังตาคนท้ังหลายเสียมิใหใสบาตร  สมเด็จพระบรมโลกนาถขาด 
จากอาหาร  จะมิสมปรารถนาของมารหรือ  อยางนี้ไดช่ือวามารไดกระทํารายแกสมเด็จพระ 
ศาสดาจารยได  โยมนี้มีจิตแคลงใจสงสัยนักหนา  ดวยสมเด็จพระองค  ทรงไวซ่ึงบุญสม 
กํากงแหงสังสารจักรส้ินสุด  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ตรัสรูซ่ึงไญยธรรมดวยพระองค  ทรงไวซ่ึงบุญสม 
ภารหาผูใดท่ีจะปานปูนบมิได  ประกอบไปดวยพระบารมีประเสริฐเลิศนัก  โลเก  อคฺคปุคคฺสสฺส 
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เปนอัครบุคคลอันประเสริฐเลิศโลก  ลาภอันเปนท่ีเกลียดชัง  น อริย  ใชของอริยเจา  นอยหนึ่ง 
เทานี้ไมควรทีม่ารจะกระทํารายไมได  เหตุไฉนมารจึงกระทําอันตรายได  จงแกสงสัยใหโยม 
แจงกอน  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันตรายมี ๔ 
ประการ คือ  อทิฏฐันตราย  ประการ ๑ อุททิสสันตราย  ประการ ๑  อุปกขตันตรายประการ ๑ 
บริโภคคันตรายประการ ๑ สิริเปนอันตราย  ๔ ประการ  กตม  อทิฏนฺตราย  อทิฏฐันตราย 
นั้นเปนประการใด  อนภิสงฺขต  คือขาวของซ่ึงจะให  ยังมิไดตกแตงไวและมิไดอุทิศ  มิไดเหน็ 
พระองคเจาหรือปฏิคาหกมาเลย  มีผูมาหามเสียวาอยาเพอทํากอนเลยก็ดี หามเสียวาเอาไปให 
เขานั้นตองการอะไรก็ดี  และหามไวดวยอุบายแยบคายอันใดอันหนึ่ง  นี่แหละช่ือวาอทิฏฐันตราย 
อุทฺทิสฺส  โภชน  ปฏยิตตฺ  และอุททิสสันตรายน้ัน  ไดแกโภชนาหารอันเจาภาพอุทิศให 
เขาจัดแจงไวแลว มีผูกระทํารายดวยอุบายอันจะใหเปนโทษ  หามเสียมิใหใหนั้น  ช่ือวาอุททิส- 
สันตราย  อุปคต  อปฺปฏิคฺคหิต  อุปกขตันตรายน้ัน  ไดแกจตุปจจยัเจาภาพจัดแจงแลว  ยกไปต้ัง 
ไวแลวแตปฏิคาหกยังไมไดรับ ผูจะกระทําอันตรายวากลาวดวยอุบายอันใดอันหนึ่งใหเขาเกิดซ่ึง 
ความสงสัย  อยางนี้ช่ือวาอุปกขตันตราย  อิธปริโภเค  และบริโภคคันตรายน้ัน  ไดแกโภชนาหารท่ี 
ปฏิคาหกผูรับจะบริโภคอยูแลว  ไปวาใหสอดแคลวมิใหบริโภคได  และกระทําอันตรายดวย 
อุบายอันใดอันหนึ่ง  อยางนีช่ื้อวาปริโภคันตราย  มหาราช  ขอถวายพระพร อันตรายมีอยู  
๔ ประการอยางนี้  มารมากกระทําอันตรายแกสมเด็จพระบรมโลกนาถ  มิใหไดจังหนับิณฑบาต 
นั้น ช่ือวาอทิฏฐันตราย  ดวยพราหมณคหบดีท้ังหลายมิไดตั้งไวซ่ึงอาหาร  มิไดอุทิศ มิไดเหน็ 
สมเด็จพระศรีสรรเพชญเสด็จไป  มารจึงกระทําอันตรายได  ประการหนึ่ง  ใชมารจะจัณฑาล 
กระทําอันตรายแกพระมหากรุณาองคเดยีวหาบมิได  พวกนิครนถท้ังหลายไปบณิฑาตใน 
ปญจสาลคามนั้น  ไปยืนอยูท่ีแจงก็ไมไดอาหาร  อดอาหารเพราะมารกระทําอันตรายเหมือนกนั 
อนึ่งขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ในมนุษยโลกและเทวโลกและมารโลกและพรหมโลก 
ท้ังปวงนี้ อาตมาไมเห็นสมณะและพราหมณประชาชนคนใดคนหนึ่ง  ซ่ึงจะทําอันตราย ๓ 
ประการ  คืออุททิสสันตราย  อุปกตันตราย  และปริโภคันตราย แกสมเดจ็พระชิเนนทรบพิตรได 
ถาบุคคลผูใดกระทําศีรษะผูนัน้จะแตกทําลายออกไปไดเจด็ภาคทีเดยีว  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        ประการหน่ึง  ฐานะท่ีใคร  ๆ จะกั้นไวไมได  แหงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้ 
เรียกวาอนาวรณิยฐานมี ๔ ประการ  กตมานิ  อนาวรณิยฐาน ๔ นัน้คือส่ิงใดเลา ขอถวายพระพร 
บพิตรพระราชสมภารเจา  ลาโภ  คือลาภท่ีเขาอุทิศถวายและตกแตงไวแลวยังไมไดรับประเคน 
ใคร ๆ  จะทําอันตรายไมได  จัดเปนอนาวรณิยฐานอันหนึง่ พฺยามปฺปภา  พระรัศมีท่ีเปลง  
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ออกขางละวานั้น  บุคคลผูใดใครผูหนึ่งมิอาจจะกระทําอันตรายได จดัเปนอนาวรณิยฐานอันหนึง่  
าณรตน สัพพัญุตญาณรัตนะของพุทธองค  หาบุคคลจะกระทําอันตรายบมิได  จดัเปน 
อนาวรณยิฐานอันหนึ่ง  ชีวิต  พระชนมของสมเด็จพระทศพลญาณเจานัน้  หาบุคคลจะกระทํา 
อันตรายบมิได  จัดเปนอนาวรณยิฐานอันหนึ่ง  นีแ่หละช่ือวาอนาวรณยิฐาน ๔ ประการ อนา- 
วรณยิฐาน ๔ ประการนี้อยาวาแตมารเลย  ใหดีไปกวามารอีกก็มิอาจกระทําอันตรายไดเปน 
อันขาด มหาราช ขอถวายพระพร เม่ือสมเดจ็พระบรมโลกุตตมาจารยเจาเสด็จเขาไปโคจร 
บิณฑบาตในบานปญจสาลพราหมณนั้น มารเรนซอนอยู  จึงบังตาพราหมณคฤหบดบีมิใหเห็น 
สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา  จะเปรียบฉันใดเลา  เหมือนสตรีจะสมัครสามัคคีกับบุรุษก็เรน 
ซอนมิใหผูใดเห็นฉะนั้น  ถาวาสตรีอันจะประพฤตินอกใจสามี  ไมกระทําใหล้ีลับนี้  โทษน้ีจะมี 
หรือวาหาบมิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา สตรี 
นั้นสามีจับได ก็ยอมจะทําโทษเฆ่ียนตีจองคํา  ลดอํานาจลงเปนทาสใชสอยเสียทีเดยีวแหละ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ฉันใดก็ดี  มารเขาเรนซอนอยูท่ีลับนี้ดวยกลัวภัยเหมือน 
ดังนั้น  อนึ่งเลาขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  มารจะไดกระทําอันตราย ๓ ประการ คือ 
อุทิสสันตราย  และอุปกขตันตราย  และปริโภคันตราย  หามิได  มุทฺธา  ผเลยฺย  ถาวามาร 
กระทําอันตราย ๓ ประการนีเ้ม่ือใด  กระบอกศีรษะมารจะพึงแตกออกไป  ไดรอยเส่ียงพันเส่ียง 
เท่ียงแท  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพร  เปรียบดุจโจรจัณฑาลอันซุมซอน 
คอยปลนคนท่ีหนทางในพระราชอาณาเขตประเทศบานนอกน้ัน  ถาพระบรมกษัตราธิราช 
ผูเปนใหญจับได  ท่ีไหนจะไวชีวติ  ก็จะฆาฟนบ่ันรอนใหไดรอยทอนพันช้ิน ใหโจรนั้นส้ินชีวิตสังขาร 
มหาราช  ขอถวายพระพร  มารน้ีก็เหมือนกนั  ถากระทําอันตรายของท่ีเขาอุทิศ  และเขาต้ังไวยัง 
ไมไดประเคน  และอาหารท่ีทรงฉันคางอยูมิใหฉันตอไป  ทําเม่ือไรศีรษะมารก็จะแตกออกไป 
ไดรอยภาคพนัภาคในกาลเม่ือนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทกส้ิ็นวิมัติสงสัย  ใหสาธุการแกพระเถระวา  สาธุ  สาธุ  พระผูเปน 
เจานี้วิสัชนาแกไขดีนกัหนา  ปญหานี้ลึกซ้ึงยิ่งลนพนประมาณ  ยากท่ีปุถุชนคนอ่ืนจะวิสัชนาได 
พระผูเปนเจาวสัิชนาใหกระจางแจมใสแลว  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะขอรับเอาไวในกาลบัดนี ้
                                     ภควโต  ลาภันตรายปญหา  คํารบ ๕ จบเพยีงนี้  
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                                 สัพพสัตตานัง  หิตจรณปญหา ท่ี ๖  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจากลาววา  สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณนี้มีแตวาจะให 
เปนประโยชนแกสัตวท้ังหลาย  พระองคจะไดใหเปนโทษแกสัตวท้ังหลายหามิได  ปนุ จ คร้ัน 
มาใหมเลา  พระผูเปนเจากลาววา  เม่ือตรัสพระสัจธรรมเทศนาอัคคิขันโธปมสูตรนั้น  พระภกิษ ุ
๖๐ รูปฟงไป  อาศัยดวยวาตนมีศีลบริสุทธ์ิส้ินราคี  จิตนั้นเล่ือมใสทวีคูณข้ึนไปกวาเกา  พระผู 
เปนเจา ๖๐ รูปนั้นก็พนจากอาสวมลทินส้ินตัณหาอุปาทาน  พระภิกษุท่ีเปนพาลดางพรอยใน 
ศีลนั้นเปนปจจุทธรณสึกเสีย  ท่ีเปนปาราชิกมีชูเมียนั้นก็ดี  ท่ีเปนปาราชิกดวยอทินนาทาน 
และมนุสสวิคคหะ  อุตตริมนุสสธรรมนั้นก็ดี  มีประมาณ  ๖๐ รูป  รากโลหิตออกมา  นี่แหละ 
พระตถาคตลวนแตจะใหเปนประโยชนแลว  ก็เหตุไรจึงใหโทษแกภกิษท้ัุงหลายถึงรากโลหิต 
เปนเหตุไฉนโยมสงสัยนักหนา  ถาแมแลวาจะเช่ือเอาคําท่ีวา พระองคเทศนาอัคคิขันโธปมสูตร 
พระภกิษุ ๖๐ รูปรากโลหิต  คําท่ีวาพระองคเจาคิดจะใหเปนประโยชนแกสัตวก็เปนมิจฉา  แม 
จะเช่ือวาพระองคจะใหเปนประโยชนมิใหเปนโทษแกสัตว  คําท่ีวาพระองคตรัสเทศนาอัคคิขัน- 
โธปมสูตรนั้นก็จะผิด  อย ปฺโห  ปญหานี ้ อุภโต  โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ  มหนฺโต  ใหญลํ้า  คมฺภีโร 
ลึกนักหนา  ตวฺานุปปฺตฺโต มาถึงพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ คําท่ีวาสมเด็จพระ 
บรมโลกุตรมาจารยมิไดใหสัตวโลกเปนโทษ  ยอมจะใหเปนประโยชนแกสัตวท้ังหลายนั้นจริง 
ขอซ่ึงพระองคเจาสําแดงธรรมปริยายอัคคิขันโธปมสูตร  พระภกิษุท้ังหลาย ๖๐ รูปรากโลหิตนั้น 
ใชวาสมเด็จพระสัพพัญูจะไมเอ็นดกูรุณา คิดวิหิงสาแกลงเทศนาใหฟงจนรากโลหิตหาบมิได 
พระภกิษุ ๖๐ รูปนั้นปฏิบัติไมดีปฏิบัติผิด ไมตองดวยวนิยักิจสิกขาบทก็รากโลหิต  อตฺคตโน 
กิริยาย  ดวยกจิกระทําไมดี  ตนกระทําไวตองหาก จะวาสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาค  แกลง 
เทศนาใหรากโลหิตคิดใหโทษอยางไรได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ใชกระน้ัน สมเดจ็พระ 
สัพพัญูไปเทศนา  พระภิกษุไดฟงจึงรากโลหิต  ถาสมเด็จพระภควนัตบพิตรไมไปเทศนา  อสุตฺวา 
พระภกิษุ ๖๐ รูปไมไดฟง  ท่ีไหนจะรากโลหิตออกมาเลา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ใชเหตุการณ  ดวยฟงพระ 
สัทธรรมเทศนา  เปนดวยพระภิกษุ ๖๐ รูปปฏิบัติผิดเปนมิจฉา  ตถาคตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  คร้ันวา 
ไดฟงพระศรีสุคตเทศนา  กใ็หรอนกายนักหนา  จึงรากโลหิตออกมาดวยรอนกายนัน้  ใชจะราก  
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โลหิตดวยฟงพระธรรมเทศนาหาบมิได   นะบพิตรพระราชสมภาร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระภิกษุท้ังหลายฟงธรรมรอนกายรากโลหิต  ดวยเหตุท่ีพระบรมครู 
เปนตนเหตุทรงแสดงธรรม  ยถา  พระผูเปนเจาจะเขาใจฉันใด  อหิ  วมฺมิก  ปวิเสยฺย   เปรียบ 
ดุจอสรพิษอันเขาสูจอมปลวกปลองใหญ  มีบุรุษขายคนใดคนหนึ่ง  จะตองการดิน  วมฺมิก 
ภินฺทิตฺวา  จึงไปขุดท่ีจอมปลวก  บุรุษชายนัน้จะมีใจเจตนาท่ีจะปดชองปลองแหงอสรพิษนั้น 
หามิได  แตเม่ือขุดไป ๆ ดินท้ังหลายอันรวน ๆ ก็หลนไหลเขาไปอุดปลองท่ีอสรพิษเขาไปนั้น 
จนแนน  อสรพิษนั้นจะออกก็ออกไมได  ปากปลองแนน  หายใจไมออกก็ถึงแกกาลกิริยาตาย จะ 
วาอสรพิษ  นัน้ตายดวยความเบียดเบียนของชายน้ันหรือหาไมเลา 
        พระนาคเสนผูเปนเจาจงึเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  อสรพิษนั้น 
ตายดวยความเบียดเบียนของชายนั้น  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ความท่ีสงสัยกันมานีจ้ะมีฉันใดเลา 
ภควา  สมเด็จพระบรมไตโลกนาถก็มีโทษเหมือนบุรุษชายนั้น  เพราะพระองคเปนตนเหตุตรัส 
เทศนา ภกิษุ ๖๐ รูปนั้นจึงรากโลหิตออกมา  ฉันนั้นมิใชหรือ 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ตถาคโต  สมเด็จพระ 
ตถาคตทศพลญาณเจา  เทสิยมาโน  เม่ือจะตรัสเทศนาใหมนุษยเทวาฟง  อนุนยปฏิฆ น กโรต ิ
จะเลือกท่ีรักมักท่ีชังเคียดแคน  แกหม่ืนแสนสัตวนิกรเทวดามนุษยหาบมิได  มหาราช 
ขอถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยโปรดประทานธรรมเทศนา  เมื่อผูใดมีอุตสาหะ 
ปฏิบัติเปนอันดี  เต  ปฏพิุชฌฺนฺติ  ผูนัน้จะตรัสรูมรรคผล  ประชาชนจําพวกใดต้ังใจแตวาจะ 
กระทําปฏิบัตผิิดเปนมิจฉา  คร้ันไดฟงพระสัทธรรมเทศนาคิดถึงตนท่ีปฏิบัติมิจฉานั้น  ปตนฺต ิ
ก็ตกไปตามความปฏิบัติผิดนั้น นี่แหละจะมาโทษพระทศพลกระไรเลา 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร  จงทรงพระสวนาการฟงความอุปมานี้วา  ยังมีบุรุษ 
ผูหนึ่งมารักษา  อมฺพ  วา  ชมพฺุ  วา ซ่ึงตนมะมวงตนหวา  สผล  อันมีผลสุกรรสหวาน  ผลมะมวง 
ลูกหวาท่ีดีไมมีหนอน  ก็ตกเปนกอนทุกกิง่กาน  ท่ีหนอนบอนก็บันดาลตกลงมา  ยถา  มีอุปมา 
ฉันใด  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาเลาก็เหมือนกัน 
สมฺมาปฏิปนฺนา ท่ีปฏิบัติดีสําเร็จแกธรรมาภสิมัย  ท่ีปฏิบัติช่ัวก็ถอยตัวตกรวงไป  มีอุปไมย 
เหมือนผลไมท่ีหนอนบอนใน  นกจิกกระรอกกัดฉะนั้น 
        อนึ่ง  จงทรงพระสวนาการอุปมาไปอีกเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  เปรียบเหมือน  
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ชาวนาอันจะกระทํานา  มีจิตปรารถนาจะหวานพืชขาวปลูกลงในนา  กจ็ับโคและกระบือมา  
เทียมไถ  ชาวนาก็ขับโคกระบือออกไปท่ีไรนา  เม่ือไถไปไถมา  อเนกสหสฺสานิ  หญาก็ขาดวนิาศ 
ฉิบหายดวยคมผาล  หญาตายประมาณกวาแสนสุดท่ีจะพรรณนา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ  เม่ือจะพระราชทานธรรมเทศนาใหสัตวรูมรรคผลนั้น  ก็มีพระทัย 
หมายม่ันท่ีจะใหไดธรรมวเิศษ  จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนา  บุคคลผูใดเปนสัมมาปฏิบัติ  ก็ตรัสรู 
มรรคผล  ผูใดท่ีปฏิบัติเปนมิจฉา  ก็ตกไปเปลา  เชนนี้มีมากนักหนา  อุปไมยเหมือนหญาท่ี 
ชาวนาไถเสียใหขาด  ตายดาษอยูฉะนั้น 
        ประการหน่ึงเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  จงทรงพระสวนาการเปรียบปานดจุ 
หีบออย  ปรารถนาจะกระทําซ่ึงน้ําออย  ก็ตวัดวงตัวแมงนอยใหญอยูในลําออยท้ังหลาย ถูกหีบ 
ขาดไปถึงแกความตายนั้น  ยถา  มีอุปมาฉันใด  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  โปรด 
ประทานพระธรรมเทศนา  เพื่อจะโปรดสัตวท่ีบารมีแกกลา  ใหสําเร็จแกธรรมาภิสมัย  บุคคลผู 
ใดท่ีปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติก็ไดสําเร็จมรรคผล ท่ีปฏิบัติมิดีนั้น  ปตนฺต ิ ก็ตกไปอุปไมยเหมือน 
ดวงแมงอันตองหีบตายเพราะคนท้ังหลายจะเอารสน้ําออยฉะนัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ตกวาพระภิกษุ ๖๐ รูปนั้นตกไปดวยพระสัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระ 
มหากรุณาเจาตรัสเทศนาแลสิ 
        พระนาคเสนรับคําวา  อาม  เออ ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจบุรุษชาง 
ถากไม  ท่ีไหนคดก็ถากกลัดดัดใหตรง  กระทําใหบริสุทธ์ิ ท่ีไหนเปนไมไมตองการก็ท้ิงไว เลือก 
เอาแตไมท่ีตองการมิใชหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองอการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  เออ ขาแต 
พระผูเปนเจา ชางถากนั้นเลาเลือกเอาแตไมท่ีตองการ  ท่ีไหนพาลจะคดก็งดไว 
        พระนาคเสนถวายพระพรวาฉันใดก็ด ี ภควา  สมเด็จพระพิชิตมารมุนีเจา  ก็สงเคราะห 
แตผูท่ีปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  ท่ีปฏิบัติเปนมิจฉาก็ละเสียเหมือนกัน  ขอถวายพระพร 
        ประการหน่ึง  เต  ปน ภิกฺขู  อันวาภกิษุ ๖๐ รูป  ซ่ึงปฏิบัติผิดนั้น  ปตนตฺิ ตกไป 
ดวยตนปฏิบัตไิมมี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานประดุจโจร 
พระมหากษัตริยจับไดใหลงราชทัณฑอาญา  อกฺขิอุปฺปาตน  ใหคลักลูกตาบาง สูลาโรปน 
ใหเสียบหลาวบาง หตุถปาทจฺเฉทน  ใหตัดมือตัดเทาบาง  สีสจฺเฉทน  ใหตัดศีรษะบาง ตาม 
พระราชกําหนดกฎหมาย ฉันใด  พระภิกษท้ัุงหลาย ๖๐ รูปก็เหมือนกัน  ปตนตฺิ  ตกไปเพราะ 
ตนปฏิบัติไมด ี 
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        อนึ่ง  เปรียบประดจุกัททลีและมาอัสดร ตายเพราะลูกฉันใดกด็ี  พระภกิษุ ๖๐ รูปนี้  
ตกไปเพราะตนปฏิบัติไมดี  เหมือนตนกัททลีและมาอัสดรท้ังหลาย  อันตายดวยลูกฉันนั้น 
        อนึ่งเลา  โลหิตอันรอนไหลออกมาจากปากพระภิกษุ ๖๐ รูปดูนาเวทนา  น ภควโต 
กิริยาย ใชจะเปนดวยสมเด็จพระชิเนนทรบพิตรพิชิตมารบันดาลใหรากโลหิตออกมาบมิได 
น ปเรส  กิริยาย  ผูอ่ืนจะมากระทําใหก็หาบมิได  โลหิตรอนรากออกมาจากปากน้ี  อตฺตโน 
กิริยาย ดวยตนปฏิบัติไมดี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  นะบพติรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจ บุรุษ 
ผูหนึ่งอมต  ทเทยฺย  ใหซ่ึงน้ําอมฤตธาราแกสาธุชนท้ังหลาย ฝายวาสาธุชนท้ังปวงไดบริโภค 
อมฤตธารา  อสฺสาเสตฺวา  กพ็ากันยินดี  ทีฆายุกา  มีอายยุืนนกัหนาหาโรคาพยาธิบมิได 
ปมุจฺเจยฺยุ  พนจากอันตรายสวนหนึ่ง  เอโก  ภาโค  สวนหนึ่งกินเขาไปลมตาย  และบุรุษท่ีใหน้ํา 
อมฤตธารานั้น  จะไดบาปกรรมประการใดหรือ มหาบพติร 
        พระเจามิลินทปนเวยีงชัยตรัสวา  บุรุษนั้นจะไดบาปกรรมน้ันเปนวาหาบมิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ความนีฉั้นใด  นะบพติรพระราชสมภาร  สมเด็จพระชิน- 
มารม่ิงมงกุฎวสุิทธิโลกุตตมาจารยโปรดประทานใหซ่ึงอมฤตธารารสสุคตธรรม  แกมนุษยนิกร 
เทวาบรรดาอยูในหม่ืนโลกธาตุถวนหนา ฝายฝูงมนุษยนกิรเทวาจําพวกท่ีมีบารมีไดสะสม 
อบรมมา คร้ันไดรับประทานซ่ึงกระแสสินธุอมฤตธาราสไญยธรรมน้ัน  ปฏพิุชฌฺนตฺิ  ก็ได 
สําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล  เทพนิกรมหาชนผูใดท่ีมิไดสะสมอบรมบารมีมา  เปนคนพาล 
อาภัพนัน้  คร้ันไดรับประทานอมฤตธารารสธรรมเขาไปบมิอาจทรงได  ปตนฺติ  ก็ตกไปเหมือนดัง 
คนท้ังหลายท่ีดื่มน้ําอมฤตเจาไปตายฉะนั้น  อนึ่งเลาพระภิกษุ  ๖๐ รูป  นั้น  คร้ันไดฟงอมฤต- 
ธรรมนั้น  ปตนฺติ  ก็ตกไป  อุปไมยเหมือนหนึ่งวาบุคคลบริโภคอมฤตธาราเขาไปแลวตกไป 
ไมทรงไวไดฉะนี้  จะโทษเอาพระองคเจากระไรได  จะเปรียบฉันใดเลา นะบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานเหมือนบุคคลใหทานโภชนะนีย้อมเปนประโยชนแกคนท้ังหลาย  เพราะโภชนะเปน 
ของรักษาชีวิตของสรรพสัตวท้ังหลาย  ความนี้มีคนบางคนไมรูจักประมาณทอง  จะบริโภคอาหาร 
ใหพอสมควร  บริโภคเขาไปเปนอันมาก  จนไฟธาตุไมอาจเผาผลาญ  ลมบันดาลใหแนนจุกเสียด 
ถึงแกความตาย  บุคคลท่ีใหทานโภชนะนัน้ จะมีโทษอยางหนึ่งสถานหนึ่งดวยหรือ  บพิตรพระ 
ราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระมหากรุณาโปรดไววา  บุคคลใหขาวเปนทานนี้มีผล  ดวย 
โภชนะรักษาซ่ึงชีวิตสาธุชนไว  แมผูใดบริโภคโภชนะเขาไปกระทํากาลกิริยาตายดุจกินยาพิษ  
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ตายน้ัน  และจะโทษเอาทายกผูใหโภชนะนั้นกระนั้นกระไรได  ทายกน้ันจะไดบาปกรรมหาบมิได  
พระผูเปนเจา ปญหานี้โยมไมมีสงสัย  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับเอาคําวสัิชนาของพระผูเปนเจาไว 
จะไดเปนประโยชนแกปจฉิมาชนตาสัตว  อันจะเกิดมาเม่ือภายหลังตอไปในกาลบัดนี ้
                      สัพพสัตตานัง  หิตจรณปญหา  คํารบ ๖ จบเพียงนี้  
 
                                          เสฏฐธัมมปญหา  ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ภาสิต  เจต  พระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาตรัสแกวาเสฏฐ- 
มาณพวา  โลกุตรธรรมนี้ถาผูใดสําเร็จแลวประเสริฐนัก อาจใหเกิดผลเปนทิฏฐธรรมเห็น 
ประจักษในชาตินี้ และจะใหผลแผไปในปรโลกแกคนท้ังหลายอันสักการบูชา  แลวพระองคตรัส 
ใหมเลาวา  คหิี  โสตาปนฺโน  คฤหัสถไดพระโสดานั้นละบาปกรรมไดเสร็จส้ินแลว  จะตายไปสู 
อบายภูมิท้ัง ๔ นั้นหาบมิได  เปนผูเห็นแทในธรรมจะไดสงสัยในคําพระตถาคตวา ไมเปล้ืองปลด 
ใหพนสังสารวัฏหาบมิได  พระโสดาบันฆราวาสนั้น ยอมไหวและลุกรับภิกษุและสามเณรท่ีเปน 
ปุถุชน อันยังหนาดวยกิเลส  นี่แหละพระพุทธฎีกาท้ังสองนี้ไมตองกนั เดิมวาผูท่ีไดโลกุตรธรรม 
นั้น  ประเสริฐในปุถุชนจะบูชา ควรที่ปุถุชาจะบูชา  คร้ันวาจะเช่ือกระแสพระพุทธฎีกานี้  พระพุทธฎีกาท่ี 
ไดโปรดไวทีหลังวา  พระโสดาบันคฤหัสถยอมนมัสการและลุกรับพระภิกษุสามเณรเปนปุถุชน 
กระแสพระพทุธฎีกาภายหลังนี้จะเปนมิจฉา  คร้ันจะเช่ือกระแสพระพทุธฎีกาภายหลังเลา พระ 
พุทธฎีกาที่ตรัสไวกอนวา พระโลกุตรธรรมเสริฐในปุถุนชน  ควรปุถุนชาจะบูชา  พระพุทธฎีกานีจ้ะ 
เปนมิจฉา อย  ปฺโห  อันวาปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ  คือเปนสองเง่ือน  นิมนตพระผูเปนเจา 
โปรดวิสัชนากอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  เดิมสมเด็จพระบรม- 
โลกนาถศาสดา  มีพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระนวโลกุตรธรรมประเสริฐ  ควรปุถุชนท้ังหลายจะไหว 
จะบูชา  พระพทุธฎีกานี้ตรัสแนนอนกระนี ้ ปุน  จ คร้ันตอมาเลา สมเด็จพระพิชิตมารมุนีเจามี 
พระพุทธฎีกาตรัสวาคฤหัสถไดพระโสดาเปนผูละบาปกรรมไดเสร็จนัน้  กระทํากาลกิริยาไมรูไป 
อบายท้ัง ๔ คือ  ม่ันในคณุพระศรีรัตนตรัย  แตยังเคารพนบไหวพระภกิษุสามเณรผูเปนปุถุชน 
ดังนี้  ขอถวายพระพร  คําท้ังสองน้ีสมเด็จพระทศพลตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวจริง  มิไดผิดและ  
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พระพุทธภาษติท้ังสองนั้น  จะแยงกนัเปนอันหามิได  มหาบพิตรจงทราบพระญาณตามเหตุอันมี  
อยู ท่ีอาตมาภาพจะถวายวิสัชนาตอไป  กตเมต   การณ เหตุนั้นเปนไฉน  ไดแกอะไร  วสีติโย 
ปนิเย  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ  คือภกิษุสามเณรน้ันเปนผูมีสมกรณีย- 
ธรรม ๒๐ ประการ  ท่ีเปนธรรมสําหรับสมณะประพฤติ และเปนผูทรงไวซ่ึงเพศอันอุดม ๒ อยาง 
อันสมควรจะกราบไหวเคารพบูชาสักการะและนับถือ  กแ็หละสมณกรณียธรรม ๒๐ ประการ 
และเพศ  ๒ อยางนั้นเปนไฉนเลา  เสฏภมิูสโย  คือตั้งอยูในภูมิอันประเสริฐประกอบดวย 
กรุณาและความสัตยเปนตนประการ ๑ อคเฺค นิยโม คือนยิมในกิจอันเลิศประการ ๑ จาโร 
คือ  มีความประพฤติประการ ๑ วิหาโร  คือมีวิหารธรรมและอิริยาบถอันสมควรประการ ๑ 
สฺโม  คือสํารวมอินทรียประการ ๑ สวโร คือสํารวมปาติโมกขสังวรศีลประการ ๑  ขนฺต ิ
คือ  ประกอบดวยอดใจประการ ๑ โสรจฺจ  คือความเปนผูเปนสงบเสง่ียมประการ ๑  เอกนฺตา- 
ภิรติ  คือยนิดีในธรรมเปนอันแทประการ ๑ เอกนฺตจริยา  คือประพฤติธรรมเท่ียงแทประการ ๑ 
ปติสลฺลินี  คือมีปรกติเขาท่ีเรนประการ ๑ หิริ  คือละอายแกบาปประการ  ๑ โอตฺตปปฺ 
คือสะดุงแกบาปประการ ๑ วริิย  คือมีเพียรประการ ๑ อปปฺมาโท คือเลาเรียนบอกกลาวอรรถกถา 
อุทฺเทโส คือบอกผากาสาวพสัตรประการ  ๑  มุณฺฑภาโว  คือมีศีรษะโลนประการ ๑  รวมเปน 
ประการ ๑  สีลาทิรติ  คือยืนดีในคุณพระธรรมท้ังหลายมีศีลคุณเปนตนประการ ๑  นริาลยตา 
คือภาวะไมมีอาลัยประการ ๑ สิกฺขาปทปาริปูรี คือบริบูรณ  ดวยสิกขาบทประกร ๑ ภณฺฑ- 
ภาโว  คือทรงดวยกาสาวพัสตรประการ ๑ มุณิฑภาโว  คือมีศีรษะโลนประการ ๑ รวมเปน 
๒๒ ประการดวยกัน  สมณกรณียธรรม ๒๐ ประการและเพศ  ๒ ประการนั้นดังนี้แล ขอถวาย 
พระพร  พระภิกษุสามเณรประกอบสมาทานประพฤติคุณเหลานีใ้หบริบูรณเต็มท่ี  มิใหบกพรอง 
แลวก็อาจสามารถจะยางลงสูอเสขภูมิและอรหัตภูมิได  เม่ือภิกษุสามเณรนั้น เปนผูถึงระหวาง 
แหงตําแหนงอันประเสริฐ  จะไดบรรลุความเปนพระอรหันตไดตอไปเชนนี้  อุบาสกผูเปน 
โสดาบันจึงควรจะกราบไหวบูชาและลุกรับ  ดวยเหตุท่ีมาจินตนาการวา  สามฺ  อุปคโต 
ทานผูนี้เขาถึงซ่ึงความเปนผูเสมอ  เทียมเทียบเปรียบดวยขีณาสพท้ังหลาย  ความถึงพรอม 
เชนนี้จะไดมีแกเราเปนอันวาหามิได  ประการหน่ึง  อุบาสกท่ีเปนโสดาบัน  ควรกราบไหวบูชา 
และลุกรับภกิษุท่ีเปนปุถุชน  ดวยมาจิตนาการวา  ภกิษนุีเ้ขาถึงซ่ึงความเปนบริษัทอันเลิศ และ 
ไดเพื่อจะฟงปาติโมกขุทเทศ  เปนผูสามารถจะใหบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเหลาอ่ืน  บํารุงพระ 
พุทธศาสนาใหเจริญยนืดํารงอยูสืบไป  สิกฺขาปเทสุ  สมคฺคการี  เปนผูปฏิบัติรักษาสิกขาบท 
ท้ังหลายไมมีประมาณ ใหบริบูรณไมดางพรอย  การท่ีจะใหกระทําและปฏิบัติเชนนี้  หามีแกเราไม 
ประการหน่ึงเลา  ภิกษุนี้ทรงไวซ่ึงเพศแหงสรณะ  ตั้งอยูในความประสงคของพระพุทธเจา 
อุปรุฬฺหนขโลโม  เปนผูตัดเล็บและมีหนวดเคราอันตัดถอนแลวมิไดทาแปงแตงตัวประดับประดา 
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อนุปลิตตฺสีลคนฺโธ  มีกล่ินคือศีลหอมขจรไปไมตองลูบไลของหอม  ตัวของอาตมานี้พรอมไปในท่ี  
จะประดับประดา  มีนุงผาหมผาอันงดงามใชผูมักนอยสันโดษ  ไมสามารถจะปฏิบัติใหเหมือน 
ทานได  เหตุฉะนี้พระโสดาจงึไหวพระภิกษุท่ีเปนปุถุชนนั้น ประการหนึ่ง พระโสดาอุบาสกมาวิตก 
คิดวา  พระภิกษุท้ังหลายประการดวยเหตแุหงสมณะ ๒๐ ประการ และเพศ  ๒ ประการแลว 
ยังผูอ่ืนใหเลาเรียนสิกขาบทตอไปได  อาตมาน้ีส่ังสอนใหคนท้ังหลายรูซ่ึงสิกขาบทเหมือน 
พระภกิษุไมมี  เหตุฉะนี้พระโสดาอุบาสกจึงไหวนบพระภิกษุปุถุชนนัน้ มหาราช  ขอถวายพระพร 
โส  อตฺโถ  อันวาเนื้อความนี้  ควรที่จะรูดวยอุปมา  ราชปตฺุโต  ปานดุจราชบุตรแหงบรมกษัตรา 
ธิราชไปเลาเรียนศิลปศาสตรในสํานักพราหมณปุโรหิตผูใหญ  คร้ันราชบุตรเรียนไปก็จําเริญดวย 
ศิลปศาสตร  คร้ันราชบุตรน้ันไดราชาภเิษกเปนใหญข้ึนก็ไหวนบเคารพปุโรหิต  ดวยคําวา 
ปุโรหิตไดเปนครู  บอกความรูวิชา  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโสดาอุบาสกก็วิตกวา พระภิกษุนั้น 
ทรงศีลสังวรไดส่ังสอนอาตมาอยู  รําพังกระนี้พระโสดาจึงไหวนบพระภกิษุปุถุชนนัน้  อปจ 
ประการหน่ึง มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ  อันภูมิภิกษนุี้ลําเสิศหาภมิูอ่ืนเสมอ 
บมิได ควรที่พระโสดาจะไดไวนบ  ดวยภมิูภิกษเุปนภูมิใหญ  ถาวาอุบาสกผูโสดาไดเปนพระ 
อรหันต  จะทรงไวไดก็แตภมิูภิกษนุี้เปนมหัจตภูมิใหญเสียก็จะตองเขานิพพาน  มีคติ 
สองประการกระนี้  จึงวาภูมิภิกษเุปนมหนัตภูมิใหญไพศาลควรอุบาสกโสดาจะนมัสการ 
บพิตรพระราชสมภารจงพระสันนิษฐานเขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการสรรเสริญพระนาคเสนวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูลํ้าเลิศ  สธุสะปญญาของพระผูเปนเจานีพ้ระเสริฐนักหนา 
มาแกอรรถปญหานี้ไดแจมแจง  ปญญาแตพอดีพอรายใครจะแกได  อฺโ  โกจิ  ผูใดอ่ืน 
นับหม่ืนโกฏิ  นอกจากพระผูเปนเจา  มิอาจแกปญหานี้ได  โยมนี้รับไวตามท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนา 
นั้นทุกประการ 
                                       เสฏฐธัมมปญหา  คํารบ ๗ จบเพยีงนี้  
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                                 ตถาคตสัส  อเภชชปริสปญหา ท่ี ๘  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจากลาวกบัโยมวา ตถาคโต  สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณเจา 
อเภชฺชปริโส  มีบริษัทมิไดแตก วากับโยมกระน้ีแลว ปนุ  จ คร้ันตอมาเลาพระผูเปนเจากลาว 
อีกวาพระเทวทัตทําลายพระภิกษหุารอยใหแตกแลวพรอมกันขณะเดยีว  นีแ่หละคําท้ังสอง 
ไมตองกัน  คร้ันจะเช่ือเดิมวา  พระตถาคตทศพลญาณเจามีหมูบริษัทมิไดแตก คําท่ีวาภกิษ ุ
ท้ังหลายหารอย  พระเทวทัตทําลายใหแตกแลวคราวเดียวกันนั้น  ก็ผิดเปนมิจฉา  ถาจะเช่ือเอาคําท่ี 
วาพระเทวทัตทําลายภิกษุหารอยใหแตกแลวพรอมกันนั้น คําท่ีวา พระสัพพัญูมีหมูบริษัทไม 
รูแตก กจ็ะผิดเปนมิจฉา  ตกวาคําท้ังสองไมตองกัน  อย ปฺโห  อันวาปริศนานี้  อุภโต  โกฏิโก 
เปนอุภโตโกฏิ  คณฺฑิโก  ฟนเฝอ  คณฺฑิกตโร  เหลือท่ีจะฟนเฝอ  โส ปฺโห ปริศนานี้  ตวฺา- 
นุปปฺตฺโต มาถึงพระผูเปนเจาแลว  อนึ่งเลา  ปญหานี้เปนท่ีเดียรถียถือปรับปวาท จะขมข่ีเปนราคี 
เขามา  อนึ่งปญหานี้  อาวุโต  รอยท่ัวไปรอยตลอดไป  โอถฺโน  หุมหอครอบงําทําใหสงสัยเคลือบ 
แคลง  ทสฺเสหิ  พระผูเปนเจาจงสําแดงซ่ึงกาํลังปญญาพระผูเปนเจามิใหปรับปวาทอาจเขามา 
ครหาติเตียนได  ในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนผูประเสริฐสงฆอรหันตอันทรงญาณปฏิสัมภิทาจึงมีอริยาวาจาวิสัชนาวา 
มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยญาณสัพพัญูผูพิเศษเปนอเภชช- 
บริษัท  มิไดมีบริษัทแตก  แตพระภกิษุท้ังหารอย  พระเทวทัตทําลายใหแตกแลวพรอมกันคราว 
เดียวได บพิตรสงสัยวาพระมหากรุณาเจามีบริษัทมิไดแตก แตไฉนพระเทวทัตจึงทําลายภกิษ ุ
หารอยของพระมหากรุณา ใหแตกแลวพรอมกันขณะเดยีวได  บพิตรสงสัยกระนี้จะเปนไรมี จะ 
วิสัชนาใหหายคลายจากสงสัย  ซ่ึงพระเทวทัตทําลายบริษัทนั้น  จะวาบริษัทนั้นไมแตกกระไรได 
จําตองแตก เพราะเม่ือเหตุเคร่ืองทําลายใหแตกมีอยู  แมมารดาตองแตกจากบุตร  บุตรก็ตอง 
แตกจากมารดา  บิดากับบุตรและพ่ีชายกับนองหญิง  พี่หญิงกับนองชาย  สหายกับสหายก็ตอง 
แตกจากกัน  เรือท่ีเขาขนานติดตอกันไวดวยไมท้ังหลาย  คร้ันถูกคล่ืนระลอกซัดเขา  ก็ยังแตก 
จากกันได  รุกฺโข  รุกขชาติมีดอกออกผลดกนักหนา  มีโอชารสหวานอรอยลน ก็ยังแปรปรวน 
วิการวกิลกลับกลายแตกออกจากรสเดิมไปดวยบอระเพ็ด  สะเดาขมเขาพัวพันเกีย่วของ 
สุวณฺณ  ชาตรูป  เงินทองยอมหมนหมองผิดสี  เปนราศีกลับกลายทําลายไปจากธรรมชาติเดิม 
เพราะระคนปนกับโลหะ  มหาราช  ขอถวายพระพร  เม่ือมีเหตุเขาประการแลว ส่ิงท้ังหลาย 
ยอมจะแตกทําลายจากกันไดดังนี้  อันคําวาพระตถาคตเจามีบริษัทมิไดแตกนี้  เนโส  อธิปฺปาโย 
 ิวิฺูน  จะเปนท่ีประสงคแหงทานผูทรงปญญาเปนนักปราชญนั้นหามิได  เนโส พทฺุธาน  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 267 
อธิมฺตฺติ  จะไดถูกพระอัธยาศัยแหงสมเด็จพระพุทธเจานัน้ก็หามิได  เนโส  ปณฺฑิตาน  ฉนฺโท  
จะเปนท่ีชอบเนื้อเจริญใตแหงบัณฑิตชาตินกัปราชญท้ังหลายน้ันกห็ามิได  ดวยเหตุวาเปนถอยคํา 
ไมตรงกับพระธรรมเทศนา  ท่ีพระตถาคตเจาตรัสไวในพระไตรลักษณวา  ธรรมชาติท้ังปวง  เปน 
ภินทนธรรมมีสภาวะจะแตกจะทําลายหมดส้ินท้ังนั้น  ตตถฺ  การณ  อตฺถิ  แตท่ีวาบริษทัของ 
พระตถาคตไมรูแตกไมรูทําลายนั้น เปนเพราะมีเหตุท่ีพระองคทรงประพฤติสังคหวัตถุธรรมท้ัง 
๔ ประการบริบูรณเต็มท่ี  ไมทรงประพฤติธรรมอันเปนขาศึกแกสังคหวัตถุท้ัง ๔ นัน้เลย 
มหาบพิตรเคยทรงสดับบางหรือไมวา  ยโต  กุโตป  แตไหนแตไรมา  พระตถาคตเจาทรงหยิบ 
ฉวยถือเอาของท่ีเขามิไดให  หรือตรัสปราศรัยพระวาจาอันไมนารัก  เปนเคร่ืองชักใหบาดห ู
และสมเด็จพระบรมครูประพฤติส่ิงไมเปนประโยชนแกตนและผูอ่ืน   วางพระองคไวในฐานไม 
สมํ่าเสมอ เปนคนประพฤติลําเอียงไมเท่ียงธรรมดวยอํานาจอคติดังนี้  อาตมามิไดเคยสดับเลย 
เตน  วุจฺจติ  ตถาคโต  อเภชชฺปริโส  เพราะเหตุนั้น  นักปราชญท้ังหลาย  จึงกลาวสรรเสริญพระ 
องควา  พระตถาคตเปนผูมีบริษัทไมรูแตกไมรูทําลายดังนี้  ตยา  เจต มหาราช  ดูรานะบพิตร 
พระราชสมภารผูประเสริฐ  มหาบพิตรเคยไดยินไดฟงไดทรงทราบบางหรือวา  ในพระพุทธพจน 
อันประกอบดวยองค  ๙ ประการ  คัมภีรใด นิกายใด  สูตรใด  มีบางหรือวา บริษัทของพระ 
ตถาคตแตกทําลายออกไปดวยเหตุนี้  ๆ ท่ีพระองคทรงกระทําไว  ในเวลาท่ียังเสวยพระชาติ 
เปนพระโพธิสัตว  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ความขอนี้จะไดมีในโลกหามิได  โยมก็ยังไมไดฟง  พระผูเปนเจาวิสัชนามานี ้
ไพเราะเพราะนักหนา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับเอาถอยคําจําไวในกาลบดันี ้
                             ตถาคตัสส   อเภชชปริสปญหา คํารบ ๘ จบเพยีงนี ้
 
                                  อชานันตัสส  ปาปกรณอปุญญปญหา ท่ี ๙ 
            สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการถามอรรถปญหาอ่ืนเลาวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ตุมฺเห  ภณถ  พระผูเปนเจาวาไวกับโยมแตกอนนั้นวา 
โย  ปุคคฺโล บุคคลจําพวกใดไมรูจักบาปกรรม  และกระทําบาปกรรมมีปาณาติบาต  เปนตนไดบาป 
มาก แลวกลับวาสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคมีพระพุทธฎีกาตรัสไวในวนิัยบัญญัติวา พระ 
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ภิกษกุระทํากรรมดวยไมรูหาอาบัติมิได ตกวาคําท้ังสองไมตองกัน  จะเชื่อเอาคําท่ีวาไมรูกระทํา  
กรรมหาอาบัตมิิไดนี้ คําเดิมที่วาบุคคลไมรู  กระทําบาปกรรม  ไดบาปกรรมมากก็จะผิด  คร้ันจะ 
เช่ือเอาคําเดิมวา  บุคคลไมรูกระทําบาปกรรมไดบาปกรรมมากน้ี  คําภายหลัง  วาพระภิกษไุม 
รูกระทําบาปกรรมหาอาบัติมิไดก็จะผิด  อย  ปฺโห  อันวาปริศนานี้เปน  อุภโตโกฏิ  ทุรุตฺตโม 
เหมือนทางไกลสุดโสดแสนยากท่ีจะจร  ทุปฺปารคามี ดจุสาครมหาสมุทรสุดท่ีจะขามฝงได  ปญหา 
นี้เคลือบแคลงเปนท่ีสงสัยนกัหนา  ตฺวานปฺุปตฺโต  มาถึงพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนา 
ในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนผูประเสริฐสงฆองคอรหันตปญญาปฏิสัมภิทา  มีอริยวาจาตอบวา  มหา- 
ราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในมไหสุริยศฤงคาร  สมเด็จพระศาสดา 
จารยโปรดประทานไววา   บุคคลผูใดมิไดรูจักบาปกรรม  มากระทําบาปกรรมไดบาปกรรมมาก 
สมเด็จพระพทุธองคผูทรงสวัสดิภาคมีพระพุทธฎีกาบัญญัติในวินยัวา  ภิกษไุมรูและกระทําซ่ึง 
กรรมนั้นหาอาบัติมิได  ความท้ังสองนี้  อตฺถนฺตร  มีอรรถแปลกกัน คําท่ีวาไมรูหาอาบัติมิไดนั้น 
คือ  ภิกษกุระทําซ่ึงกรรมอันใด  ดวยจิตมิไดมีสัญญารูเห็น  คือ มิไดสําคัญ  ไมทันรูสึกวา 
สัญญาวิโมกข  สมเด็จพระบรมโลกนาถเจา  อารพฺภ ปรารถนาเอาสัญญาวิโมกขนั้น  จงึบัญญัติวา 
พระภกิษุไมสําคัญไมทันรู กระทํากรรมหาอาบัติมิได  ตางกันกับตรัสไวในพระสูตรท่ีวาบุคคลไม 
รูจักวาบาปกรรม ทําบาปกรรม ไดบาปกรรม  ไดบาปมาก  จะไดเถียงกนัหาบมิได  บพิตรพระราชสมภาร 
พึงเขาพระทัยดวยประการดงันี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ปญหาพยากรณพระผูเปนเจาแกไขนี้  สาธุ  ดีแลว  พระผูเปนเจา  โยมจะ 
รับประทานไวเปนขอปฏิบัติ 
                          อชานันตัสส  ปาปกรณอปุญญปญหา  คํารบ ๙ จบเพียงนี้ 
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                                     ภิกขคุณอเปกขภาวปญหา ท่ี ๑๐  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสาดจารย  มีพระพทุธฎีกาโปรดประทาน 
ดังนี้วา อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท จิตตถาคตน้ีมาปริวิตกวาจะไมบริหารปกครองภิกษุสงฆ 
และจะไมเปนกังลงยกยองภกิษุสงฆ  สมเด็จพระพุทธองคตรัสประภาษไวฉะนี้  คร้ันมาอีกที 
หนึ่งเลา  สมเด็จพระอนาวรณญาณเจา เม่ือสรรเสริญสภาวคุณแหงสมเด็จพระเมตไตรยโพธิ 
สัตวเจา  อันจะมาตรัสในอนาคตกาลภายหนานัน้  สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกา 
ตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูกรภกิษุท้ังหลายผูเหนื่อยหนายในวัฏสงสาร  สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยเจา 
เม่ือมาตรัสนั้น พระองคจะบริหารปกครองพระภกิษุสงฆมากกวาพัน  เหมือนตถาคตบริหาร 
ปกครองพระภิกษุสงฆมากกวารอยอยูทุกวันนี้  โยมรําพงึดูคําท้ังสองน่ีไมตองกัน จะเชื่อคํา 
ภายหลังท่ีตรัสวา สมเด็จพระพุทธเมตไตรยมาตรัส  จักบริหารปกครองภิกษุสงฆมากกวาพนั 
ทุกวันนี้ตถาคตน้ีบริหารปกครองภิกษุสงฆมากกวารอย  คําเดิมท่ีตรัสวาไมดําริท่ีจะบริหาร 
พระภกิษุสงฆและไมเปนกังวลยกยองภกิษสุงฆคํานี้ก็เปนมิจฉา  คร้ันวาจะเช่ือเอาคําเดิมนี ้
คําภายหลังก็จะผิด  อย  ปฺโห  ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นมินตโปรดวิสัชนาในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ภาสิตเมต  มหาราช  ภควตา ขอถวายพระพร  บพิตรพระ 
ราชสมภาร  คําท้ังสองประการท่ีสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย  มีพระพุทธฎีกาโปรดประทาน 
ไววา   ดูกรสําแดงอานนท  เอว  จิตฺต  จิตของตถาถตน้ีมาปริวิตกวาจะไมบริหารปกครองภิกษ ุ
สงฆ  และจะไมเปนกังวลยกยองภิกษุสงฆ  คําเดิมวากระนี้  คร้ันมาภายหลังเลา  สมเด็จพระ 
มหากรุณาธิคุณเจา  เม่ือจะทรงสรรเสริญสภาคคุณอันใหญแหงสมเด็จพระเมตไตรยเจา  จึงมี 
พระพุทธฎีกาตรัสโปรดประทานวา  เม่ือพระศรีอาริยโพธิสัตวตรัสเปนพระพุทธเจาแลว  จกั 
บริหารปกครองภิกษุสงฆมากกวาพัน  เหมือนตถาคตบริหารปกครองภิกษุสงฆ  มีกาํหนด 
มากกวารอยอยูทุกวันนี้  คําท้ังสองนี้มีอรรถตางกัน คําเดิมนั้นมีอรรถเปนสาวเสส  คําภายหลัง 
เปนนิราวเสส  สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณมิไดทรงดําเนนิตามบริษัทสาธุชนท้ังหลาย  บริษัท 
สาธุชนท้ังหลายตามสมเด็จพระองค  ถอยคําท่ีวา  อห  มม  นี้เปนแตสมมติไมใชปรมัตถ  พระ 
พุทธองคเจาปราศจากความรักความเยื่อใยแลว  ไมคิดยึดถือวาของเรา  เปนแตอาศัยความยึด 
เหนีย่วเนื่องถึงกันเทานัน้  มีอุปมาดุจหนึ่งวา  แผนพสุธาดลอันใหญเปนท่ีอาศัยแหงสัตว 
ท้ังหลาย  แผนพสุธาจะไดยินดียนิรายแกสัตวท้ังหลาย  วาสัตวท้ังหลายเปนของอาตมา  หรือไม 
เปนของอาตมามิได  อุปสฺสย เทติ  ใหท่ีอาศัยแกสัตวท้ังหลายท่ัวไปไมเลือกหนา  ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด  สมเด็จพระบรมโลกนาถเจานี้  สพฺพสตตฺาน  ปตฏิา  ก็เปนท่ีพึ่งอาศัยแกเวไนย-  
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สรรพสัตวท้ังหลายไมเลือกหนา  จะไดวาสัตวนี้อาศัยพระองค  เปนของพระองคหรือไมเปน  
ของพระองคหามิได  มีอุปไมยเหมือนพืน้พสุธาดลฉะนั้น  อนึ่งเปรียบดุจหาฝน  นะบพิตรพระ 
ราชสมภาร  ธรรมดาวาหาฝนน้ัน  บันดาลตกลงมาใหจําเริญแกมนุษยนกิรสัตวท้ังหลาย  กับท้ัง 
ตนไมและเสนหญา  สพฺพสตฺตาน  อนุปาลยติ  เล้ียงรักษาสัตวท้ังหลาย  ฝายวาสัตวท้ังหลายนี ้
วุฏ ีหิ  อุปชีวิโน  ไดเล้ียวชีวติเพราะฝน ฝนั้นจะมีเจตนาเพงเอาสัตวท้ังหลาย  วาสัตวท้ังหลาย 
อาศัยอาตมาหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  บพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
ศาสดาจารยยังกุศลธรรมใหบังเกิดแกสัตวท้ังหลาย เล้ียงสัตวท้ังหลายดวยศีล  และพระองคจะ 
ไดทรงจินตนาการวาสัตวท้ังหลายเปนของพระองค  หรือไมใชของพระองคหาบมิได  เหตุดังนีเ้ปน 
ฉันใด  เปนดวยเหตุวาพระองคมิไดมีอัตตานุทิฐิ  คือความเห็นอันไปตามซ่ึงตน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีน้ําพระทัยไมกังขา  จึงไดมีพระราชโองการ 
ตรัสสรรเสริญวา ปญหานีพ้ระผูเปนเจาวิสัชนาใหส้ินกังขาเขาใจไดแลว ปญหานี้ลึกลํ้าคัมภีรภาพ 
อุตฺตานีกตา  พระผูเปนเจากระทําใหตืน้งายดาย  คณฺฑิภนิฺนา  พระผูเปนเจากระจายเสียซ่ึงท่ีอัน 
ฟนเฝอบรรดาจะจับตองบมิได  พระผูเปนเจากระทําใหจบัตองไดงาย ๆ อนึ่งคําปรับปวาท 
ท้ังหลาย  ท่ีมีสอดแคลวเขามา  ภคฺคา  พระผูเปนเจาหักเสียส้ินสุด  ประทานดวงตาแกพระชิน- 
บุตรไว  จะไดสวางไปขางหนาในกาลบัดนี้ 
                                 ภิกขุคณอเปกขภาวปญหา  คํารบ ๑๐ จบเพียงน้ี 
                                                          จบทุติยวรรค  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 271 
                                                  ตติยวรรค  
                                    วัตถุคนุหทัสสนปญหา ท่ี ๑ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ภาสิต  เจต  สมเด็จพระพิชิตมารเมาลี  มีพระพุทธฎีกาตรัสไววา 
                กาเยน  สวโร  สาธุ                           สาธุ  วาจาย  สวโร 
                มนสา  สวโร  สาธุ                            สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร ดังนี้ 
        กระแสพระพุทธฎีกาตรัสฉะน้ีวา  การสํารวมนี้ดีนกัหนา  สํารวมกายก็ดี  สํารวมวาจาก็ด ี
สํารวมจิตก็ดี  และสํารวมไดหมดกด็ี  ก็ประเสริฐ  นี่แหละสมเด็จพระเมาลีโลกเลิศ  มีพระพุทธ- 
ฎีกาตรัสสรรเสริญซ่ึงสํารวมวาดีดังนี้  คร้ันมาอีก  พระชินสีหเสด็จทรงนั่ง  จตุนฺน  ปริสาน 
มชฺเณ  ในทามกลางแหงบริษทัท้ังส่ี  คือ  ภิกษุ  ภกิษณุี  อุบาสก  อุบาสิกา  พระองคมิไดสํารวมซ่ึง 
บวรกาย  จะมีความละอายหามิได  ไพลพลิกคุยหะออกใหเสลพราหมณดูเลน  ท่ีทามกลาง 
มนุษยและเทวดา  ชิวฺห  นีหริตฺวา  แลบพระชิวหาเลียเอาพระนาสิกและพระโสตท้ังสองขาง 
แลวแลบปกพระนลาต  กระทําประหลาดโลก  ในโลกน้ีจะมีใครเหมือนพระองคหาบมิได  นี่แหละ 
พระพุทธฎีกาตรัสวาสํารวมดีแลว  ไฉนพระพุทธองคจึงไมสํารวมกาย  ไมมีอายอดสู ไพลท่ีลับ 
ออกใหเขาดูไมสมควร  เหมือนเขาวากิริยากับวาจาไมเหมือนกัน   กิริยาอยางหนึ่ง  วาจาพูดอยาง 
หนึ่ง  ก็เหมือนพระพุทธองคเปนท่ีพึ่งของโลก  พระกิริยาจริตเห็นผิดกบัพระโอษฐ  อย  ปฺโห 
ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตโปรดวิสัชนาตัดเสียซ่ึงขอวิมัตกังขาในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ซ่ึง 
พระพุทธฏีกาสมเด็จพระมหากรุณาเจาโปรดวาใหบริษัทท้ัง ๔ สํารวมอินทรีย  สํารวมวาจา 
สํารวมกาย สํารวมไดหมดแลวประเสริฐนี ้ ใชวาพระองคจะไมสํารวมกายวาจา  จะวาแตพระโอษฐ 
เปลาหามิไดเปนอันขาด  สมเด็จพระมุนีนาถเจาสังวรเปนอันดี  การท่ีสมเด็จพระชินสีหเจา 
สําแดงพระคุยหวัตถุท่ีลับอันอยูในฝกใหเสลพราหมณดนูัน้  เปนดวยเลาพราหมณจะใครเห็น 
ดวยบุคคลใดวมัิติสงสัยจะใครเห็นที่ลับของพระองค ถาผูนั้นจะพนทุกขจะไดมรรคผลแลว 
สมเด็จพระทศพลเขาก็ทรงอนุเคราะหสําแดงแกบุคคลผูนั้น  แตวาสําแดงใหเห็นแตพระฉาย 
คนท้ังหลายก็เห็นแตพระฉายท่ีพระองคกระทําปาฏิหาริยใหเห็นนัน้ นี่แหละสมเด็จพระ 
สัพพัญูเจาทรงทราบวาเสลพราหมณจะใครดู  อนึ่งเลา  พระองคเจาทรงพระดําริทราบวา 
เสลพราหมณนั้น  เม่ือพระองคทรงพระกรุณาเอาออกใหเห็นแลวจะสําเร็จมรรคผล  สมเด็จพระ 
ทศพลเจาจึงสําแดงคุยหวัตถุอยูในฝก  กระทําปาฏิหาริยใหเปนเงา  จําเพาะเหน็แตเสล-  
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พราหมณผูเดยีว  ในทามกลางบริษัทมนุษยและเทวดานัน้  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวิสัชนาวาสมเดจ็พระมหากรุณาเจา  สําแดงใหแตผล- 
พราหมณเห็นผูเดียว  บริษัทท้ังปวงไมเห็นนั้น  โยมไมเช่ือ  คิดดูก็สงสัย  นิมนตวิสัชนาไปใหโยม 
แจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุพระองคมหาบพิตรกับบุรุษผูอ่ืนนั้น บุรุษผูอ่ืนเสวยทุกขเวทนา  มหาบพิตรจะ 
รูจะเหน็ความเจ็บในใจของบุรุษผูนั้นหรือ 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ความเวทนาในใจใครจะลวงเขาไป 
เห็นวาเจ็บอยางไร  จะรูจะเหน็ก็แตบุรุษผูท่ีเปนการทุกขเวทนาเทานั้น 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ยถา  มีครุวนาฉันใด สมเด็จบรมไตรโลกนาถผูเปนท่ี 
พึ่ง  เม่ือเหตุมาถึงพระองค  พระองคก็ทรงทราบ  ใครอ่ืนจะรูเห็นเลา  รูก็แตพระองคเจา 
เหมือนบุรุษท่ีเสวยทุกขเวทนาน้ัน พระองครูวาความกังขาของผูนั้น  สงสัยจะใครเห็น  จึงกระทํา 
ปาฏิหาริยใหเห็นเปนแตพระฉายดวยพระฤทธ์ิ  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนาวานี้  โยมยังสงสัย  จงอุปมาอุปไมยใหยิ่งไปกวานี ้
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรพระราชสมภารผูประเสริฐใน 
ราชศฤงคาร  เปรียบปานดุจภูตปศาจอันเขาสิงอยูในคนไข  ยอมกระทําใหกระวนกระวาย  บุคคล 
ท้ังหลายเหน็หรือประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  เม่ือภูตเขามาสิงคนท้ังหลายซ่ึงเปนไข  คนอ่ืน ๆ นั้นจะเห็นหาบมิได  จะ 
รูจะเหน็นั้นแตคนไข 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  ความนี้ฉันใด เม่ือ 
ความสงสัยผูใดบังเกิด  สมเด็จพระมหากรุณาผูประเสริฐรูอัชฌาสัย  ก็กระทําปาฏิหาริยจําเพาะ 
ใหผูนั้นเห็นดวยพระฤทธ์ิ  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ทุกฺกร  ภนฺเต  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ซ่ึงสมเด็จพระมหากรุณาเจามาสําแดงคุยหฐาน ใหเสลพราหมณทัศนาการ 
เห็นแตผูเดียว  จะกระทํายาก ดวยเปนท่ีแจงไมควรจะเห็นแตผูเดียว นีแ่หละโยมสงสัยฉะน้ี  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  ใชวาสมเด็จพระโลกุตตมา- 
จารย  จะสําแดงพระคุยหะออกใหเห็นจริง ๆ หาบมิได  กระทําไปดวยพระฤทธินิมิตแตพระ 
ฉายเทานั้น  
        ฝายพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระศาสดาจารยเจาสําแดงพระฉายใหเสลพราหมณเห็น  เสลพราหมณ 
เห็นแลว  พระองคเขาพระทัยวาเสลพรมหรณเห็นหรือ   ประการหน่ึง เม่ือเสลพราหมณนั้นเห็น 
แลวตัวเสียไดซ่ึงความกังขา  สมเด็จพระมหากรุณาผูประเสริฐทางทราบหรือ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อันสมเด็จ 
พระบรมโลกนาถศาสดาจารยกระทําดังนี ้ บุคคลผูอ่ืนกระทําไดยาก  ดวยสมเด็จพระพุทธองค 
ผูทรงสวัสดิภาคนี้  ถาไมเห็นอุปนิสัยสัตวไมทรงกระทํา  ตอเห็นวาสัตวส้ินกรมมีอุปนสัิยจะรู 
สมเด็จพระสัพพัญูจึงกระทําสําแดงใหส้ินสงสัย  เพื่อจะใหสําเร็จแกธรรมวิเศษ  เหตุฉะนี ้
ผิแลสมเด็จพระพิชิตมารเมาลีเจายังกิริยานีใ้หเส่ือมไป  คือวาไมกระทําใหตองอัชฌาสัย 
ไหนเลยโพธนยิสัตวจําพวกนั้น  ๆ ท่ีมีอุปนิสัยจําเพาะจะไดเปนเชนนีก้อนจึงจะรูนัน้ก็จะเปลาไป 
อันพระองคเจากระทําดังนีไ้ซรดวยพระบรมโลกนาถเปนชาติสัพพัญูสารดพัดจะรูส้ินทุกประการ 
มหาราช  ขอถวายพระพร  โยคฺู  ตถาตโต  สมเด็จพระโลกุตตมาจารยยอมทรงทราบส่ิง 
อันควรประกอบเขา อยางโพธินิยสัตวอันควรจะรูมรรคผลดวยกลอุบายส่ิงนั้น  สมเด็จพระ 
สัพพัญูก็ประกอบใหรู  ตสฺมา  เหตุดังนัน้จึงทรงพระนามวาสมเดจ็พระสัพพัญู  มหาราช 
ขอถวายพระพร  ปานดุจแพทยรักษาโรค  ยอมประกอบเภสัชใหชอบโรค  ถาไขพิษควรจะวางยา 
ใหรากกว็างยาใหราก  พษิจะไดสาง  อนึ่ง ไขทําใหปดควรวางยาใหถาย  ก็ใหกินยาถาย  ท่ีควร 
จะพอกยากพ็อก  ควรจะผาก็ผา  โรคทองถายควรจะวางยาใหปดกว็างใหปด  แพทยยอมยักยาย 
ถายเทแปรผัน ประกอบยาตามโรครายท้ังหลาย  อันบังเกดิในกรชกายชายหญิง  หนุม  สาว  เด็ก 
เฒาแก  ประกอบยานั้นผันแปรไปตามแกและปานกลางลูกเล็กเด็กนอยตามอายุ  จะไดประกอบ 
ยายืนอยูอยางเดียวหาบมิได  ยอมประกอบยายักยายไปตามโรค  ฉันใดกด็ี  สมเด็จพระบรม- 
โลกนาถบพิตรก็เหมือนแพทยอันประกอบยารักษาโรคท้ังหลาย  พระองคเจาก็ยกัยายผันแปร 
ไปตามอัชฌาสัย  เห็นอันควรจะรูนั้นดวยเหตุส่ิงไร  พระองคก็ใหรูดวยเหตุส่ิงนั้น  อนึ่ง 
จงทรงฟงซ่ึงอุปมาอุปไมยใหม  มหาราช  ขอถวายพระพร  ปานดุจสตรีภาพ  มุฬฺหคพฺภา  มีครรภ 
อันหลงไป  จะคลอดบุตรกจ็ําจะสําแดงท่ีอันไมควรจะเห็นใหหมอตําแยนัน้เหน็ ดวยปรารถนาจะ 
ใหบุตรนั้นออกมาสบายมิไดคิดละลายอดสู  ฉันใดกด็ี  สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็เหมือนกัน 
เปนดวยพระกรุณามิควรที่วาจะใหเหน็  กจ็าํเปนจําใหเหน็แตพระฉาย  ดวยพระทัยหมายจะให  
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รูมรรคผล  อยาวาแตสาธุชนเชนเสลพราหมณ มีความปรารถนาจะเหน็ซ่ึงอทัสสนิยฐานเปนท่ี  
อัปประมาณบัดสีเลย  ถาวาผูใดปรารถนาจะชมเชยดูแลซ่ึงดวงพระราชหฤทัย  พชฺุเฌยฺย  ได 
เห็นแลวและอาจพนทุกขถึงมรรคผล  สมเด็จพระทศพลเจาจําจะประกอบใหชอบน้ําจิตน้ําใจ 
ใหชอบอัธยาศัย จะทรงสําแดงดวงพระทัยออกใหเห็น  ใชจะเปนแตเทานั้น  อันสมเดจ็พระ 
สัพพัญูเจานี ้ แสนท่ีจะรูวิเศษ  เทสนากุสโล  ฉลาดท่ีจะตรัสพระสัทธรรมเทศนา  ทรงทราบ 
อัธยาศัยสัตวสาธุชน  เชนพระนนทพุทธอนุชาฉะนั้น  ชอบตะประโลมลอดวยโฉมชาวสาวสุรางค- 
นิกรนางสวรรค  จึงจะคอยวายคลายกระสันสรางหางออกจากโฉมนางชนบทกัลยาณหีนอเนี้อ 
เช้ือชาติศากยวงศ  หลงละเลิงเลยไปดวยนางฟาท้ังหลายแลวจะกลับหนายใจ  ไดสําเร็จแก 
อัครธรรมวิเศษ  เทวภวน  เนตฺวา สมเด็จพระบรมนายกเจา กพ็าเอาพระนนทข้ึนไปสูสวรรค 
เทวกฺาโย  ทสฺเสติ พระองคสําแดงนางฟาใหพระนนทเห็น สวนพระนนทก็ขะมักเขมน 
เจริญสมณธรรม  หวังจะใครไดนางฟา  เหตุสมเด็จพระมหากรุณาตรัสประโลมวา  ดูกรพระนนท 
เอย  ถาทานจะใครไดชมเชยนางฟา  ก็จงอุตสาหะจําเริญสมณธรรมไปก็จะไดนางฟา  เม่ือพระ 
นนทเจริญสมณธรรมอยู  ไดยินเพ่ือนพรหมจารีกันนนิทาก็ไดความละอาย  เบ่ือหนายจากทีจ่ะ 
ไดนางฟา  สงจิตของอาตมาไปตอพระนพิพาน  มินานกด็ับกิเลสสําเร็จธรรมวิเศษอริยมรรคอริย- 
ผล  นี่แหละสมเด็จพระทศพล  ตามปรกติพระองคยอมทรงติเตียนสุภนิมิตโดยอเนกปริยาย  แต 
เพื่อจะทรงประกอบใหชอบอัธยาศัยพระนนท  ยังพระนนทใหสําเร็จมรรคผล  จึงพาไปสูสวรรค 
เทวโลก  ใหเห็นนางฟาอันมีรูปโฉมงามนักหนาเชนนัน้  เหตุฉะนั้นจึงวา  เทสนากุสโล  พระองคทรง 
ฉลาดท่ีจะตรัสพระสัทธรรมเทศนา  ปนุ จ ปร  ใชจะมีความวาแตเทานี้หาบมิได  เหมือน 
พระจุลบันถกกระนั้น  โกรธกับพี่ชายจะไปสึกเสียแลว  สมเด็จพระทูลกระหมอนแกวทรงทราบ 
อัธยาศัยวา พระจุลบันถกนี้  บารมีสรางมาจะรูธรรมวิเศษ  เหตุดังนี้จึงประทานทอนผาใหแลว 
บอกคาถาใหพระจุลบันถก  ใหเอามือลูบมาท่ีทอนผาภาวนาวา  รโชหรณ  จําเริญไปก็ไดสําเร็จ 
แกธรรมวิเศษถึงซ่ึงภาวะประเสริฐมีวสี  ชนิสาสเน  ในพระศาสนาของพระชิเนนทรบพิตรเจา 
ใชแตเทานั้น  สมเด็จพระสัพพัญูเจาทรงทราบอัธยาศัยของพราหมณผูหนึ่งช่ือโมฆราช 
พราหมณผูถามปญหาถึงสามคร้ัง  สมเด็จพระบรมโลกนาถเจารูวาพราหมณจะทําลายเสียซ่ึง 
มานะแลวจะไดสําเร็วแกธรรมวิเศษ  เหตุฉะนี้จึงไมทรงแกปญหาของโมฆราชพราหมณ  โมฆ- 
ราชพราหมณก็ระงับดับเสียซ่ึงมานะละสมบัติบวชเปนภิกษใุนพระศาสนา  จําเริญภาวนาไปกไ็ด 
สําเร็จแกธรรมวิเศษเกษมศานต  วสีภาว  ชํานาญในอภญิญา  ๖ นี่แหละสมเด็จพระบรมนายก 
ผูประเสริฐ  ทรงประกอบใหชอบอัธยาศัยโดยวเิศษ ฉลาดเลิศท่ีจะเทศนาโปรดสัตวท้ังหลาย 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรบวรกษัตริยส้ินสงสัยโสมนัสมีพระราชโองการตรัสวา  
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ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อย  ปฺโห  อันวาปริศนานี้  พระผูเปนเจาชางแกไข 
ใหแจมแจงมิใหเคลือบแคลงสงสัย  คหณ  กตฺวา  บรรดาจะใหจนอยู  พระผูเปนเจากระทํา  
ใหเคล่ือนคลายหายไป  มิอาจใหจนไดกลับแกไขใหวิเศษ  พหุวิเธน  การเณน ดวยเหตุมีประการ 
ตาง ๆ ชักอุปมาเปรียบปรายพรอมดวยอรรถาธิบายบทอักษรวิจิตรบวรเปนอันดี  อนฺธกาโร 
บรรดาพระศาสนาจะมืดมนลับแลว  อาโลโก  กโต  พระผูเปนเจากก็ระทําใหผองแผวสวาง 
คณฺฑิภนิฺนา ทําลายลางเสียซ่ึงคําปรับปวาทอันฟนเผ่ือ  เลิศเหลือในการปรีชา  ชินปตุตฺาน 
จกฺขุ  ตยา  อุปปฺาทิต  พระผูเปนเจาใหตาทิพยบริสุทธ์ิ  แกชิเนนทรบุตรอันจะเกิดมาเม่ือปจฉิมา 
ในกาลบัดนี ้
                            วัตถุคุยหทัสสนปญหา  คํารบ ๑  จบเพียงนี้ 
 
                               ตถาคตัสส  ผรุสวาจานัตถีตปิญหา  ท่ี ๒ 
        ราชา  สมเด็จบรมกษัตริยจึงมีพระราชโองการถามอรรถปญหาสืบไปเลาวา  ภนฺเต 
นาคเสน  สธุสะพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูปรีชาชาติพรหมจารียรุงเรืองในศีล  ภาสิต เจต 
ถอยคําอันนี้  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกเบ้ืองขวากลาวไววา  อาวุโส  ดูรกอาวุโส 
ตถาคโต  สมเด็จพระพุทธองคเจาทรงไวซ่ึงกายสมาจารและวจีสมาจาร  พระกายก็ออนนอม 
พระพุทธภาษติก็ออนหวาน สมเด็จพระพิชิตมารจะไดประพฤติเปนการกายทุจริตวจีทุจริต 
อันหยาบชาทารุณหาบมิได  ย  ตถาคโต  รกฺเขยฺย  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจามิไดเปนกาย- 
ทุจริตวจีทุจริต  ผูใดฟงพระพทุธาภาษิตแลวอยางติเตียนนครหา  ปุน จ ปร คร้ันมาใหมเลา 
พระธรรมเสนาบดีเจากลาววา ตถาคโต  สมเด็จพระตถาคตทศพลเจาเม่ือพระสุทินกลันท- 
บุตรเสพเมถุนดวยบุราณทุตยิิกานัน้  ทรงบัญญัติสิกขาบทปาราชิก  เรียกพระสุทินดวยคําอัน 
หยาบชาวา  โมฆบุรุษ  เหตุฉะนี้พระกลันทบุตรไดฟงผรุสวาทของสมเด็จบรมนาถกมี็จิตสะดุง 
อุตตราสหวาดหว่ันนักหนา  เดือดรอนกนิแหนงน้ําใจจึงมิอาจไดซ่ึงอริยมรรค  นี่แหละคํา 
เปนสองอยูฉะนี้  ไมรูท่ีจะฟงขางไหน  คร้ันจะเช่ือคําภายหลังท่ีวาสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัส 
ผรุสวาทกับพระสุทินนั้น  คําเดิมท่ีวาสมเดจ็พระสัพพัญูเปนกายสมาจารวจีสมาจารนี้  ก็ผิด 
เปนมิจฉา  คร้ันจะเช่ือเอาคําเดิม  คําภายหลังจะเปนมิจฉา  อย  ปฺโห  อันวาปญหานี้  อุภโต 
โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ  ตฺวานปฺุปตฺโต  มาถึงพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนา  ณ กาลบัดนี้  
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        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูเปนเจาธรณี  
ซ่ึงถอยคําพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรวา  สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาเปนกายสมาจารวจี 
สมาจาร  จะไดประพฤติเปนการกายทุจริตวจีทุจริตหาบมิไดนั้น  คํานี้ก็จริงอยู  และอีกขอหนึ่ง 
 วาสมเด็จพระสัพพัญูเม่ือจะบัญญัติสิกขาบทปาราชิก  เหตุพระสุทินกระทําการเมถุนธรรม 
ดวยถอยคําวาเปนโมฆบุรุษนี้  สมเด็จพระพิชิตมารมุนีกมี็พระพุทธฎีกาตรัสจริง  แตทวาจะได 
เปนวจีทุจริตหาบมิได  เพราะเหตุวาสมเด็จพระศาสดามิไดมีน้ําพระทัยโกรธโปรดจริง ๆ จะ 
เอาเท็จมิจริงมาใสโทษแกลงวาอวดเขาเลนหาบมิได  ประการหนึ่ง  คําวาโมฆบุรุษนีแ้ปลวา  บุรุษ 
เปลา  คือวาจะรูจตุราริยสัจในอัตภาพเกิดมานี้หาบมิได  ถึงมาตรวาจะจําเริญเมตตาภาวนาสัก 
เทาใด  และจะกระทําบุญสักเทาไรก็ดี  จะไดสําเร็จจตุราริยสุจหาบนมิไดเปนอันขาด  เหตุฉะนี้แล 
จึงช่ือวาโมฆบุรุษ  นี่แหละสมเด็จพระสัพพัญูเจาเรียกพระสุทินกลันทบุตรวา  ดูกรโมฆบุรุษดัง 
นี้ดวยสภาวะจริงแท  จะกลาวเปนอภูตวาทคําอันไมจริงนัน้หาบมิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
ปรีชา  กฎหมายฆราวาสวาบุคคลดาเขาแมเก็บเอาความจริงมากลาวก็มีโทษ  จะตองถูกปรับสิน 
ไหม  เพราะถึงเร่ืองท่ียกข้ึนดาวาเขาน้ัน  จะเปนเร่ืองจริงก็ใชเหตุท่ีจะถือเอาเปนเลศดาเขาเลน 
เปนการไมสมควรเลย 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา มหาราช  ขอถวายพระพร  บุคคลกระทําผิดนี้  ควรท่ี 
จะไหวจะบูชาใหบรรณาการเงินทองไมตองโทษหรือประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ซ่ึงวาคนกระทําโทษผิดนั้น จะไดรับรางวัลเงินทองหาบมิได  แตไหนแตไร 
มาไมมีเลย 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพร ถาแมวาบพิตรมีพระราช- 
โองการตรัสฉะน้ัน  กิริยาท่ีพระมหากรุณาตรัสเรียกพระสุทินนั้น เปนกิริยาท่ีพระองคกระทํา 
ถูกทีเดียวจะเปนผิดหามิได  เพราะพระสุทินกระทําไมดี  กระทําผิดควรจะติเตียนกลาวโทษ 
พระองคจึงตรัสตามท่ีกระทําไมดีกระทําผิด ใชวาพระสุทินนกระทําดี  กระทําถูกเม่ือไรเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ตถาคโต  สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาผูประเสริฐนี้  เปนท่ีเคารพ 
ยําเกรงกลัวละอายแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  ผูท่ีพระพฤติสมควรจึงจะเขาไปหามสูได 
ถาผูใดกระทําผิด  สมเด็จพระพิชิตมารเจาก็ส่ังสอนใหละพยศอันราย  พระองคหม่ันเอาพระทัย  
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ใสดูแลสัตวท้ังหลาย มิใหกระทําผิดทุจริตลามกโกหกมารยา  กระน้ีหรือพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงอุปมาเปรียบอีกเลาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ 
เปรียบปานดจุหนึ่งวาแพทยอันพยาบาลโรคท่ีมีเสมหะโทษในโกฐประเทศลําไส  วิเรจนานิ  เทต ิ
แพทยนั้นจะวางยาถายเพื่อใหกัดเสมหะอันรายในลําไสเสียใหโรคนั้นระงับ หรือจะทําอยางไร 
มหาบพิตร  
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อาโรคฺย- 
กาโม  แพทยผูใครจะพยาบาลรักษาโรคนั้นใหหาย  จะตองวางยาปดใหกัดถายเสมหะโทษใน 
ลําไสเสียใหหมดนะซี  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  สมเด็จพระบรม- 
โลกนาถเจาผูเลิศศาสดา  ก็ทรงพระกรุณาถายสัตวท้ังหลายท่ีควรจะรุถาย  ดวยธรรมเภสัช 
บําบัดเสียซ่ึงโรคคือกิเลสอันหนา  ถึงพระองคจะตองเจรจาผรุสวาทกต็รัสประภาษดวยรักสัตว 
เอ็นดูสัตว  กรุณาสัตว  ตั้งพระทัยปรารถนาจะบําบัดเสียซ่ึงโรครายคือกิเลสแหงสัตวในสนิทสนม 
และทําสัตวใหออนโยนได  เหมือนยาถายถึงจะเปนยาปดก็เปนประโยชนแกโรคฉะน้ัน  อนึ่ง  ขอ 
ถวายพระพร  เปรียบดุจอุทกงัแมรอนก็คุมส่ิงท่ีรานอันควรจะติดกันได  แมแข็งกระดางก็ใหตดิ 
กันเขาเปนกอนเดียวดจุติดดวยยาง  ส่ิงท่ีหยาบคายกระดางมิออนตองน้าํรอนนั้นกจ็ะกลับออนไป 
ความนี้มีครุวนาฉันใด  พระวาจาสมเดจ็พระโลกนายกเจาถึงจะเปนผรุสวาท  อตฺถวนฺต ี
สามารถท่ีจะใหเปนประโยชนโสตถิผลกแกสาธุชนท่ัวโลกา  การฺุสหคตา  ยอมสหรตระคน 
ปนไปดวยพระกรุณา  มหาราช  ขอถวายพระพรเปรียบดจุถอยคําบิดา  อตฺถวนฺต  มีแตวาให 
เปนประโยชนโสตถิผลแกบุตร  การฺุสหคต  สหรคตระคนปนเจือไปดวยความกรุณา  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  วาจาของสมเด็จพระบรมครูผูประเสริฐเจานี้  อตฺถวนตฺี  มีประโยชนโสตถิผล 
ระคนปนเจือไปดวยพระกรุณาแกสัตวท้ังหลาย เหมือนบิดาอภิปรายสอนบุตรฉะนั้น 
        อนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  วาจาของสมเด็จพระมหากรุณา  ผรุสาป  แมจะ 
หยาบชา กิเลสาน  นาสนา  กริิยาบําบัดตัดเสียซ่ึงกิเลสแหงสรรพสัตวอันเวยีนวายในวัฏ- 
สงสาร  มหาราช  ขอถวายพระพร  อมต  ปานประดุจน้าํอมฤตธารา  สีต อันเย็นนกัหนา  ปายติ 
บุคคลผูใดไดดื่มกินเขาไป  พฺยาธึ  หนติ  อาจกําจัดบําบัด พยาธิโรคาไขในกายใหหายเปนสุขสืบ 
ชันษา  ยถา  มีครุวนาอุปมาฉันใด  พระวาจาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  อาจสามารถจะดับทุกข 
ใหสุขสโมสร  น  กสฺสจิ  ทุกฺข  บหอนจะใหทุกขแกผูใด  มหาราช  ขอถวายพระพร  จะเปรียบฉันใด 
อุปมาเหมือนปุยนุนอันใหญ  กาเย  นิปตติฺวา  ตกตองตัวผูใด  น รุช  กโรติ  มิไดเสียบแทงใหเจ็บ  
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ปวดเวทนา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระวาจาสมเด็จพระบรมไตรโลกจะเสียบแทงบุคคล ใหเจ็บใจ 
หาบมิได  ขอถวายพระพร  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดฟงก็ทรงพระสโมสรสาธุการซ่ึงคําแก 
ปญหาในกาลนั้น 
                      ตถาคตัสส  ผรุสวาจานัตถีติปญญา  คํารบ  ๒ จบเพยีงนี ้
 
                                       รุกขานัง  เจตนาเจตนปญหา ท่ี ๓ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสน  ผูประกอบดวยญาณปรีชา  ภาสิต  เจต สมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกา 
โปรดประทานแกพราหมณผูหนึ่งวา    ดูกรพราหมณ  ทานเปนผูท่ีเลาเรียนมีเพยีรปรารภแลว 
ไมมีความประมาทรูจักดีรูจักช่ัว เปนเหตุไฉนจึงไปพดูไตถามสุขเสยยากะตนไม  อันหาเจตนา 
บมิได  ไมรูพดูไมรูเจรจาไดเนื้อความอะไร  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ตรัสประภาษฉะนี้  ปนุ 
จ  คร้ันมาใหมเลา สมเด็จพระบรมโลกนาถเจามีพระพุทธฎีกาตรัสบอกแกภารทวาชพราหมณ 
วา  ดูกรภารทวาชพราหมณ ทานจงไปถามไมสะครอ  ผนฺทโน  รุกฺโข  อันวาไมสะครอนั้น  ปฏ-ิ 
ภาสถ  จะเจรจาตอบทาน  แมคําของตถาคตก็มี  ทานจงสวนาการฟงคําตถาคตฉะนี้  นี่แหละ 
เปนคําภายหลัง  คร้ันจะเช่ือคําภายหลังท่ีวา  พระองคตรัสแกพราหมณวา  ดูกรภารทวาชะ 
ทานจะไปถามสะครอเถิด  ไมสะครอจะเจรจาคอบทาน และจะเช่ือคําภายหลังดังนี้  คําเดิมท่ี 
ตรัสกับพราหมณผูหนึ่งวา ดกูรพราหมณ  เปนเหตุไฉนทานจึงไปถามไมอันหาเจตนาบมิได 
ไมรูพูดไมรูเจรจาดังนี้กจ็ะผิด  ถาจะเช่ือคําเดิมนี้  คําภายหลังก็จะผิด  อย  ปฺโห  อันวาปญหา 
นี้เปนอุภโตโกฏิ  ตฺวานูปปฺตฺโต มาถึงพระผูเปนเจาแลว  จงโปรดระงับเสียซ่ึงความสงสัย  ในกาล 
บัดนั้น 
         พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระโลกุตตมาจารย 
มีพระพุทธฎีกาวา รุกฺโข  อเจตโน  ไมหาเจตนาบมิได  คําเดิมตรัสฉะน้ี  คําภายหลังตรัสให 
ภารทวาชพราหมณไปพูดกบัไมสะครอนั้น  ตป  วจน  อันวาคําท่ีวาไมเจตนามิไดนัน้  สมเด็จ 
พระสัพพัญูเจา  ตรัสตามภาษาสัตวโลกพูดกัน  กจ็ริงอยู  ไมท้ังหลายน้ันหาเจตนาไม  จะพูดจะ 
เจรจาไมได  อปจ  ยังขอหนึง่  ท่ีจะไมสะครอเจรจาไดนัน้  นะบพิตรพระราชสมภาร  คือวา  เทวดา 
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พฤกษวิมานสิงอยูในไมนั้น  พูดเจรจาออกมาไมเห็นตวั  โลกบัญญัติเรียกวาไมพูดได จะเปรียบ  
ฉันใด  ดจุเกวยีนบรรทุกขาวเปลือกไว ท่ีจริงนั้นกระทําดวยไมหรอก  แตวาเอาขาวเปลือก 
บรรทุกไว  เขาก็เรียกกันวา  เกวยีนขาวเปลือก  ท่ีแทเกวยีนนั้นจะกระทําดวยขาวเปลือกหามิได 
และความนี้มีครุวนาฉันใด  รุกิโข  อันวาตนไมนั้น   อเจตโน  หาเจตนาบมิได แตทวาเทวดา 
สิงอยูในไมนัน้พูดเจรจา  โลกก็พลอยบัญญัติเรียกวาไมพูดได อุปไมยเหมือนเรียกวาเกวยีนขาว 
เปลือกนั้น  อนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร มีครุวนาเปรียบประดุจบุคคลกระทําทธิให 
เปนน้ํามันเปรียง  ท่ีจริงก็เอาทธินั้นมากระทํากอน  เปนน้ํามันเปรียงตอเม่ือกระทําแลว แต 
เม่ือยังกระทําไมแลว  ก็เรียกวากระทําน้ํามันเปรียง  ความนี้มีครุวนาอปุมาฉันใดกด็ี  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ไมนี้ก็ปานกันนัน้แล  ดวยเทวดาสิงอยูในไมพดูออกได 
โลกก็บัญญัติเรียกวาไมพูดได ท่ีจริงไมหาเจตนาบมิได  จะเจรจาไดหาบมิได  มหาราช  ขอถวาย 
พระพร  เหมือนหนึ่งวา  บุคคลจะไปหาส่ิงของท่ีตองการ  เท่ียวถามไปทุกถ่ินทุกบาน  ไดยินเขา 
พูดวาไมมี  ก็กลับมาบอกันวาไดยินเขาพูดวาไมมี  โลกก็เรียกวา  ผูนั้นไปหาไมได  ท่ีจริงก็ไดยิน 
เขาบอกวาไมมีแลวกก็ลับมา  ยถา  ความนี้ครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพร  ความท่ีวา 
ไมพูดไดนี้ก็เหมือนกนั  อนึง่เลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  โลกท้ังปวงเขาใจกนัอยางไร 
บัญญัติประการใด  เขาใจตามภาษาของตัวตามโลกสามัญฉันใดกด็ี  สมเด็จพระพิชิตมารโมลี 
ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาตามภาษาโลกเจรจารองเรียกนัน้  พระพุทธฏีกาสมเด็จพระมหากรุณา 
จะไดเปนสองหามิได  พระองคตรัสไปตามวิสัยโลกพุดกนัเขาใจกันอยางนั้น ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสซองสาธุการวา  สธุสะ 
พระเจาขา ปญหานี้พระผูเปนเจาชางแกเปนอันดี  โยมนีจ้ะรับเอาถอยคําจําไวในกาลบัดนี้ 
                           รุกขานัง เจตนาเจตนปญหาคํารบ ๓  จบเพียงนี ้
 
                          ทวินนัง  ปณฑปาตานงั  มหัปผลภาวปญหา ท่ี ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรชีา  ภาสิต  เจต ถอยคํานี้พระสังคีติกาจารยเจาท้ัง 
หลายกลาวไววา  ขาพเจาท้ังส้ินไดยนิมาแลววา สมเด็จพระชินสีหเจาบริโภคจังหันของนายจุนท 
ผูเปนบุตรแหงชางทองนั้น  คร้ันฉันแลวแตนั้นมา  สมเด็จบรมโลกนายก  ก็ทรงทุพพลภาพเพยีบ  
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ไปดวยพระอาพาธปมจะส้ินพระชนมายุ  ปุน จ  ภควตา  ภาสิต  คร้ันโยมพิเคราะหดถูอยคํา ท่ี  
สมเด็จพระสัพพพัญูตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา  เทฺว  เม  ปณฺฑปาตา บิณฑบาตท้ังสอง 
คือบิณฑบาตนางสุชาดาถวายเม่ือจะไดตรัส  และบิณฑบาตนายจนุทถวายเม่ือวันเขาสูพระ 
นิพพานนี้  มีผลมากกวาบิณฑบาตท่ีผูอ่ืนถวาย  และบิณฑบาตท้ังสองนี้  มีผลอานิสงสนกัหนา 
นี้แหละคร้ันจะเช่ือเอาพระพทุธฎีกาท่ีวา  พระองคเสวยอาหารบิณฑบาตนางสุชาดาและนายจุนท 
สรรเสริญวามีอานิสงสเทากัน  บิณฑบาตทายกใหนัน้จะมีผลนิสงสเทากันบมิได  คร้ันจะเช่ือ 
เอาพระพุทธฎีกานี้  คําพระสังคีติกาจารยเจาท้ังหลายกลาววา  สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงฉัน 
บิณฑบาตนายจุนทเขาไป ทรงพระอาพาธปมจะส้ินพระชนม  คํานี้ก็ผิดเปนมิจฉา  คร้ันจะเช่ือ 
พระพุทธฎีกาวา  บิณฑบาตนางสุชาดากับบิณฑบาตนายจุนทมีผลมากนี้  ก็ไมสมกับคําท่ีวา 
สมเด็จพระพทุธองคทรงฉันบิณฑบาตนายจุนท  แลวทรงพระอาพาธปมจะส้ินพระชนม  จะวา 
บิณฑบาตที่นายจุนทถวายพระทศพลมีพลผลกระไรได  นี้แหละโยมพิเคราะหไปเห็นไมสมกัน 
อนึ่งเลา  บิณฑบาตนายจุนทนี้มีผลดวยระคนปนเจือไปดวยยาพษินั้นหรือ  อนึ่งเลา บิณฑบาต 
นายจนุทมีผลดวยใหบังเกิดพระโรคประชวรหรือ  อนึ่ง บิณฑบาตนายจุนทมีผลดวยกระทําให 
สมเด็จพระทศพลส้ินพระชนมหรือ  ขอหนึง่ซ่ึงวา  บิณฑบาตนายจนุทมีผลดวยกระทําใหสมเด็จ 
พระทศพลส้ินพระชนมลับพระเนตรแหงอมรินทรและมหาพรหมกับท้ังมนุษยหรือ  ประการหน่ึง 
เลา  บิณฑบาตนายจนุทมีผลดวยกระทําใหสมเด็จพระทศพลส้ินชีวิตหรือ ตสฺส  การณ  พระผู 
เปนเจาจงสําแดงเหตุแหงคําพระสังคีติกาจารย  และพระพุทธฎีกานี้  เอตฺถาย  ชโน  คนที่เปน 
เดียรถียในโลกนี้  สมุฬโฺท  มีแตหลงก็จะชวนกันสงสัยวา  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถน้ี  โลภ 
ฉันบิณฑบาตนั้น อติพล  เกนิการเสวยอาหารหนกัดวยโลภจิตจึงลงพระโลหิต  อย  ปฺโห 
อันวาปริศนานี้ อุภโต  โกฏิโก  เปนอุภโตโกฏิ  ตฺวานปฺุปตฺโต  มาถึงพระผูเปนเจาแลว  โส 
ปฺโห  อันวาปริศนานั้น  ตยา อันพระผูเปนเจา  นพิฺพายิตพฺโพ  พึงระงับดับเสียใหส้ินสงสัย 
ในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  คําพระสังคีติกาจารยวา 
สมเด็จพระทศพลเจา  ฉันบิณฑบาตนายจนุทแลวก็ทรงพระอาพาธกลาปมจะส้ินพระชนม  ไม 
สมกับพระทศพลมีพระพุทธฎีกาโปรดไววา  เทฺว  เม ปณฺฑปาตา  บิณฑบาตท้ังสอง  สมผลา 
มีผลเสมอกัน  สมวิปากา  มีวบิากเสมอกัน   มหปฺผลตรา  มีผลมากยิ่ง  มหานิสสา 
มีอานิสงสมากยิ่ง  ปณฺฑปาเตหิ  กวาบิณฑบาตท้ังหลายอ่ืน  กตเม  เทฺว  บิณฑบาตท้ังสอง 
นั้นเปนไฉน   สมเด็จพระสัพพัญูบริโภคบิณฑบาตอันใดเปนกําลังใหไดตรัส  และอาหาร 
อันใดเปนกําลังเพื่อจะใหเขานิพพาน อิเม  เทฺว  ปณฺฑปาตา  บิณฑบาตท้ังสองนี้  สมผลา 
มีผลเสมอกันและมีอานิสงสยิ่งกวาบิณฑบาตอ่ืน ๆ แล  อาหารบิณฑบาตท่ีนายจนุทถวาย  
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สมเด็จพระบรมโลกนาถนั้น  พหุคุโณ มีคุณมากมีผลมากมีอานิสงสมาก  จะนับประมาณบมิได  
เปนท่ีเส่ือมใสนักหนา  เทวดาตุฏฐาการช่ืนชม  มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโลก- 
นาถรับอาหารบิณฑบาตนายจุนทนั้น เทวดานิยมหรรษาวาเปนปจฉิมบิณฑบาตท่ีสุดวนัจะเสดจ็ 
เขาสูศิเวศนิพพาน  จึงเอาโอชาเปนทิพยมาทุกสถานใสปนลงในสุกรมัททวะ  สุกรมัททวะน้ัน 
อธิบายวาเนื้อหมู  เหตุมีอยูฉะนี้  จึงโปรดวาอาหารบิณฑบาตน้ีมีผล  ซ่ึงเทพยเจาเอาโอชาทิพย 
มาระคนนั้นกมี็ผลเหมือนบิณฑบาตนายจนุทถวายนั้น  และขอซ่ึงวาพระโรคอันบังเกิดในพระ 
อุทรสมเด็จพระสัพพัญูนี้ ใชวาจะบังเกิดดวยอาหารบณิฑบาตนายจนุทนั้นหาบมิได  พระโรค 
บังเกิดในพระวรกายสมเด็จพระสัพพัญูนี้ ดวยพระองคทรงพระชราครํ่าคราจะส้ินพระชนมาย ุ
โรคนั้นจึงบังเกิดข้ึนได  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนใหญพภิพจบสถาน  เปรียบปาน 
ดุจกระแสสินธุชบา  ปกติสนฺธมาโน  อันไหลหล่ังถ่ังมาตมปรกติแลว มิหนําฝนบันดาล 
ตกซํ้าลงไป  มหาอุทกวาโห  บังเกิดเปนหวงน้ําใหญ  ยถา  มีอุปมาฉันใด  มหาราช  ขอถวาย 
พระพร  พระกายของสมเดจ็พระทศพล  แตเปนปรกตอิยูเลาก็กระออกกระแอดซวดเซทรง 
ทรมาน  คร้ันโรคบังเกิดซํ้าเขา  ถึงจะนอยกพ็ลอยกลาหนกัไป  เอวเมว  เมาะ  ตถา  มีอุปไมย 
ดังกระแสแมน้ํา  ฝนตกซํ้าลงถึงจะนอยกพ็ลอบไหลลงแลพิลึกไปนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพร 
อนึ่ง  อาตมภาพจะถวายอุปมาอีกขอหนึ่ง พระองคจงทรงสดับ  อคฺคิ  ชลมาโน  เหมือนหนึ่ง 
กองไฟอันลุกรุงเรือนอยูแลว  เม่ือมีบุคคลเอาเช้ือเชนหญาแหงและมูลฝอยใสลงไปก็จะลุกโชน 
โชตนาการยิ่งกวานัน้อีกหลายเทา อันนี้มีอุปมาฉันใด  โรคท่ีบังเกิดในพระสรีระของพระ 
ทศพลก็มีอุปไมยฉันนั้น  พระองคทรงพระชราทุพพลภาพมากอยูแลว  ก็เหมือนกองไฟท่ีลุก 
รุงเรืองอยู  คร้ันมีพระโรคบังเกิดข้ึน  ก็เปนเหมือนมีบุคคลเอาหญาแหงและมูลฝอยมาใสในกอง 
ไฟใหลุกยิ่งข้ึนไป 
        อนึ่ง  มหาราช  ขอถวายพระพร  จงทรงฟงซ่ึงอุปมา  เปรียบดุจหนึ่งวาบุรุษเปนกุจฉิ- 
โรคาพาธ  ใหมักเจ็บทองอยูกอนแลวเปนกรกติเคยมา  อฺ  อปกฺก  คร้ันวาบริโภคโภชนาหาร 
อันสุก ๆ ดิบ ๆ บูดแฉะเขาไป  ก็เสาะทองใหลงหนกัไป  เพราะทองไมดีอยูแลวแตกอนมา  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  มหาราช ขอถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยจวนจะส้ินพระชนม 
สังขาร  กําหนดถึงแปดสิบพรรษา ชราทุพพลภาพจวนจะเสด็จสูเมืองแกวคือนิพพานอันเลิศอยู 
แลว คร้ันวาพระโรคบังเกิดกําเริบแรงข้ึนดวยชราหากําลังบมิไดนั้น จะโทษเอาอาหารบิณฑบาต 
ของนายจุนทนั้นหาควรไม  น สกฺกา  อาตมาไมอาจจะวา  จังหันบิณฑบาตของนายจุนทนี้เปนโทษ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา  เต  เทวฺ  ปณฺฑปาตา  อันวาบิณฑบาตท้ังหลายสองนั้น  
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เหตุไรเลามีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกัน  บิณฑบาตท้ังหลายอ่ืนนัน้ไมเสมอเทียมทันเลยเปน 
ไฉนเลา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนากอน  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพร  บิณฑบาตสองประการ สมผลา 
มีผลเสมอกัน  สมวิปากา มีวบิากเสมอกัน  ธมฺมานุปชฺชนสมาปตตฺติิวเสน  ดวยสามารถบิณฑ- 
บาตท้ังสอง  คือ บิณฑบาตนางสุชาดาและบิณฑบาตของนายจุนทนั้นใหถึงพรอมซ่ึงธรรม 
ท้ังหลายโดยลําดับ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูประกอบไปดวยญาณปรีชา  ผูเปนเจาวิสัชนาวาบิณฑบาตทั้งสองประเสริฐดวย 
สามารถแหงความถึงพรอมซ่ึงธรรมท้ังหลาย ธรรมเหลานัน้เปนไฉน  ไดแกฉันใด  นมินตวิสัชนา 
ไปกอน 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บิณฑบาต 
สองประการประเสริฐดวยสามารถแหงความถึงพรอมซ่ึงธรรมนั้นคือไดแกการเขาอนุบุพพวิหาร- 
สมาบัติท้ัง ๙  โดยอนุโลมและปฏิโลม  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทประชากรจึงตรัสยอนถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูประกอบดวยญาณปรชีา ในระหวางท่ีสมเด็จพระโลกุตตมาจารยไดตรัสรูแลว  เสด็จ 
เท่ียวโปรดเวไนยสรรพสัตวอยูท่ีสิบหาพรรษา  มาจนไดเสวยบิณฑบาตของนายจุนทนี้  พระองค 
มิไดทรงเขาอนุบุพพวิหารสมาบัติท้ัง ๙ โดยอนโุลมและปฏิโลมถึงสามคร้ังบานหรือ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ใน 
ระหวางนั้น สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยจะไดทรงเขาอนุบุพพวหิารสมาบัติ  โดยอนุโลมและ 
ปฏิโลมถึงสามคร้ังหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรกส้ิ็นสงสัยสโมสรยินดี  มีพระราชโองการชมอานิสงส 
แหงบิณฑบาตท้ังสองประการวาเปนบรมทานอันยิ่ง บิณฑบาตอ่ืนไมมีผลเทียมถึงหาบมิได 
อนึ่ง  นวอนุบุพพวหิารสมบัตินี้ประเสริฐนกัหนา  ตกวาบิณฑบาตท้ังสองประคองใหสมเด็จ 
พระสัพพัญูเจาไดนวอนุบุพพวหิารสมาบัติ  จึงบังเกิดผลยิ่งนัก โยมจะรับเอาคําของพระผู 
เปนเจาจําไวกาลบัดนี้ 
                    ทวินนัง  ปณฑปาตานัง  มหปัผลภาวปญหา  คํารบ ๔ จบเพียงนี้  
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                              พุทธปูชานุญญาตานุญญาตปญหา  ท่ี ๕  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ  ภาสิต  เจต  สมเด็จพระบรม- 
โลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา  อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท  ทานท้ังหลาย 
อพฺยาวตา  อยาทําขวนขวายท่ีจะหาของสักการบูชาตถาคตน้ีเลย  แลวกลับตรัสวา ดกูรสําแดง 
อานนท  ทานท้ังหลายมีอุตสาหะของตถาคตผูควรที่จะบูชา เอว กรา  เม่ือทานสาธุ 
สัตบุรุษมนุษยเทวดาท้ังหลายมีอุตสาหะขวนขวายท่ีจะบูชาพระบรมธาตุของตถาคตตามคําส่ัง 
ท่ีส่ังไว ทานท้ังหลายเม่ือจะส้ินชีวิตกระทํากาลกิริยาตาย  ก็จะบายหนาไปบังเกิดในวรรค 
นี่แหละพระพุทธฎีกาเปนสองไมตองกัน คร้ันจะเช่ือเอาคําทีหลังท่ีวาใหอุตสาหะบูชาพระบรม- 
ธาตุของพระองคนั้น  คําเดิมที่พระองคตรัสไวไมใหขวนขวายบูชากายพระองคกจ็ะผิดเปน 
มิจฉา  คร้ันวาจะเช่ือเอาคําพระพุทธฎีกาเดมิไมใหขวนขวายบูชากายพระองคนี้  พระพุทธ- 
ฎีกาภายหลังท่ีทรงส่ังไวใหบูชาพระธาตุก็จะผิด  อย  ปฺโห  อันวาปญหาน้ี  อุภโต  โกฏิโก เปน 
อุภโตโกฏิ  นมินตโปรดวิสัชนา  เพื่อระงับเสียซ่ึงคําปรับปวาทท้ังหลายในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวิสัชนาวา  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระบรมโลกุตตมาจารยเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา อานนฺท  ดูกรสําแดงอานนท ทานท้ังหลาย 
อยาทําขวนขวายท่ีจะสักกาบูชาพระสรีระของตถาคตเลย  แลวกลับตรัสวา ดูกรสําแดงอานนท 
ทานท้ังหลาย  จงกระทําสักการบูชาพระธาตุของตถาคต ผูควรที่จะสักการบูชา  เอว  กรา ทาน 
ท้ังหลายกระทําตามคําตถาคตส่ังดังนี้  คร้ันส้ินชีวิตอินทรีย  ก็จะไปบังเกิดเสวยรมยชมทิพย 
สมบัติอันมโหฬาริกภาพดังนี ้ มหาราช  ขอถวายพระพร  พระพุทธฎีกาของสมเด็จพระบรม- 
โลกุตตมาจารยจะเปนสองไมตองกันหาบมิได  และขอซ่ึงตรัสวาไมใหสักการบูชาพระสรีรกาย 
ของพระองคนัน้  พระองคหามแตบรรพชิตท้ังหลายมิใหกระทําสักกาบูชา  ดวยเหตุวาบรรพ- 
ชิตมีกิจท่ีจะพจิารณาสังขาร  กระทําโยนิโสมนสิการใหเปนเปนทกขัง  อนิจจัง  อนัตตา  และเจริญ 
ซ่ึงสติปฏฐานานุปสสนา  อันควรที่จะประกอบใหเปนประโยชนแกตน ผจญเสียซ่ึงกิเลสท้ังหลาย 
นี่แหละเปนกจิอันบรรพชิตพึงกระทํา  จึงสมควรท่ีจะปฏิบัติ  พระสัพพัญูเจาจึงบัญญติมิให 
พระภกิษุกระทําสักกาบูชาพระสรีรกายของพระองคเจา การกระทําสักกาบูชาสรีรกายของ 
พระองคนั้น  ควรที่เทวดามนุษยปุถุชนจะพึงกระทําเทานั้น  มหาราช  ขอถวายพระพร  เปรียบ 
ปานประดุจราชบุตรท้ังหลาย  ควรที่จะเรียนศิลปศาสตรฝายราชกุมารมีประการตาง ๆคือ  หัด 
ข่ีชาง  ข่ีมา  ชักรถ  เรียนยิงธนู  เพลงหอก  เพลงดาบ  เรียนเลข  เรียนนบัดวยขอมือ  และมนต 
สําหรับกันอาวุธศัสตรา  เรียนรูภาษานกกา  ใหรูจักขาวดขีาวราย รบพุงท้ังหลายมีประการ  
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ตาง ๆ นานา  นี่แหละเปนกริิยาที่ราชบุตรท้ังหลายจะพึงขวนขวายกระทํา กรรมอันอ่ืนคือกระ  
ทํากสิกรรม  และพาณิชกรรมการงายถากไรไถนาและทําเรือกสวนเล้ียงวัวคลาย การอันนี้บมิได 
ควรแกราชบุตรทั้งหลาย  การซ้ือการขายการไรการนาการรักษาววัควายน้ี  ควรแกคนท้ังหลาย 
คือ  เพงคาชาวนาเปนบุคคลพลเมืองช้ันต่ํา  จะพึงกระทําตามเพศตามกระกูลของอาตมา  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ  พุทธบูชานี้ไมควรที่ชินบุตรจะพงึกระทําใน 
พระศาสนา  ควรที่จะพิจารณาซ่ึงสังขารธรรมจําเริญพระสติปฏฐานอนุปสสนา  ควรท่ีจะพึง 
ประกอบประโยชนแหงตน  เพื่อจะผจญเสียซ่ึงกิเลสใหกาํจัดจากจิตมิใหมีราศีอยูในวถีิจิต 
ทางปฏิบัตินี้ควรที่บรรพชิตจะพึงกระทํา จึงจะสมควรแกตัวเปนชินบุตรเปนพุทธบุตร  มีอุปไมย 
ฉันนั้น  การพทุธบูชานี้สมควรแกเทวดาและมนุษยปุถุชนจะพงึกระทํา  ดังถอยคําท่ีชักอุปมามา 
แลวนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่งเปรียบปานดุจวิชาการและไตรเวทวิชาการท้ัง 
หลาย คือ  อุรุเวทสามเวท  รูภาษาสัตว  ยชเุวท  รูบูชายัญ  อาถพฺพเวก  รูผูกแกอาถรรพ  ลกฺขณ 
รูทายลักขณะ  อิติหาส  รูทิศนั่งกินขาวและทิศจะถายอุจจาระปสสาวะ  รูจักทิศสารพัดกระทํา 
ใหถูกทิศ  ปุราณ  รูท่ีแตกอนวาท่ีนี้เปนท่ีบานเกาเมืองเกา จะประกอบอยางนั้นจึงจะชอบ 
กระทําอยางนีจ้ึงจะควรอยูได  นิฆณฺฑ  รูจักกบิลไม  เกตภุ  เรียนกิริยาอากัปแหงมนุษยนิกร  อกฺ- 
ขรปฺปเภท  รูจกัประเภทอักษรทุกตัวอักษร  ปท  รูบท  พฺยากรณ  รูคัมภีรพยากรณ  ภาสนมตฺต 
รูจักท่ีจะประมาณ กลาวคือสัตวรอง  อุปปฺาท  รูวาส่ิงนั้น ๆ จะอุปบัติข้ึน  ฉฬงฺค  รูจักองควิชชา 
๖  จนฺทคาห  สุริยคาห รูวาจะเปนจนัทรเปนสูรยจับทิศนัน้ดี  จับทิศนัน้ราย  สุกฺกราหุจริต 
รูจักราหูจรและพระศุกรเทวดาผูใหญอันเท่ียวอยู  อุฬุคคฺหยุทฺธ  เทวทุภิสฺสร  รูวาดาวเขาใน 
วงเดือนจะเกิดเทวยุทธสงคราม  โอกฺกนฺติ  อุกฺกาปาต  รูวชิาดูพระเกตุตกและอุกลาบาต 
เปลวเพลิงตกลงมาแตอากาศ  อุกลาบาตน้ันลุกลอยข้ึนมาจากดินดุจพลุอันจะบอกเหตุอันราย 
ภูมิกมฺม  รูจักดูแผนดนิอันพกิล  ทิสาทาห รูจักฟาแดงทิศนั้นเปนมงคล  ทิศนั้นเปนอวมงคล 
ภูมนฺตลิกฺข  รูจักทองฟาอากาศ  โชติสร  รูจักโชติสรอันลุกสวางไปเอง  โลกายติก  รูจักคัมภีร 
โลกายัต  สาวก รูจักยามสามตา  มิตฺตจกฺฏ รูดูมิตจักร  สุปน  รูจักลักษณะหลับ  นิมิตฺต  รูจัก 
นิมิต ฝนดีฝนราย  รูจักทํานายรายและดี  อนฺตรจกฺก  รูดูชะตา  มิสฺสกุมฺปาท รูจักวาอยางนี้เปน 
มิสสกอุบาทวเจือจาน  รวิภูสิกฺข  สกุณรุทฺท   รูจักเสียงนกรองรายดี  ไตรเวทวิชาการท้ังปวงนี ้
โลกนับถือวาเปนวิทยาอันดี สิกฺขากรณียา  สมควรท่ีมาณพเหลากอพราหมณพรหมวงศจะพึง 
กระทําวิธีพากเพียรรํ่าเรียนไวสําหรับอาตมา  คนพลเมืองชาวประชาช้ันต่ําจะควรพากเพียร 
เรียนกระทํานัน้หาบมิได  ชอบแตจะเรียนถากไรไถนาคาขาย  เล้ียงววัควายขวนขวายข่ีขับให 
คลองแคลว  ตามกําลังตามโคตรตามตระกลูของอาตมา  ยถา  ความขอนี้มีอุปมาฉันใด  อกมฺมฺจ  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 285 
อันวาใชการของพระชินบุตรท้ังหลายท่ีจะกระทําสักการบูชาเปนพุทธบูชา  ควรแตจะพิจารณา  
ซ่ึงสังขารใหเห็นเปนพระทุกขัง  อนิจจัง  อนัตตา  เปนอนุปสสนารําพึงไปในพระสติปฏฐาน โยน ิ
โสมนสิการกําหนด  ใหเห็นคุณและโทษ  อุตสาหเพียงเรียนคันถธุระวปิสสนาธุระเปนประโยชน 
แหงตน  ขวนขวายที่จะผจญเสียซ่ึงกิเลสท้ังหลาย  การท่ีกระทําสักการบูชาอันพุทธบุตรกระทํานี ้
เปนการชอบท่ีจะกระทํา อันกระทําเปนพุทธบูชา  นี้สมควรจะกระทําแตเทวดาและมนุษยปุถุชน 
อันพระชินบุตรบรรพชิตชอบกิจแตจะเรียนเมตตาภาวนา  เสมือนหนึ่งวาพราหมณมาณพควรจะ 
อุตสาหเลาเรียนไตรเวทวิชาการ  ฉะนั้น  ท่ีวาขวนขวายกระทําสักกาบูชานั้น  ชอบแตเทพา 
มนุษยเหลาฆราวาสทั้งหลายเปรียบดุจการอันทุรพล มีตนวากสิกรรมและพาณิชกรรม  กระทํา 
ไรนาคาขายเล้ียงววัควายแพะมาชางท้ังปวงน้ี  ชอบท่ีแตพอคาและชาวนาพึงกระทํานี ้ และท่ีวา 
เปนอกรรมใชการของบรรพชิตชินบุตรบวชในพระพุทธศาสนาจะกระทําสักกาบูชา  ควรจะ 
กระทําแตเทพามนุษยนิกรท้ังปวงนั้น  เปนเหตุดวยสมเดจ็พระบรมโลกนาถปรารถนาวา  พระ 
ชินบุตรท้ังหลายน้ีไมควรที่จะประกอบบอกกรรม  คือกระทําการสักการะพุทธบูชา  ควรที่แตจะ 
ประกอบกรรมคือเรียนเจริญสมถวิปสสนา  ตสฺมา  การณา  เหตุการณดังนัน้  ตถาคโต  เอวมาห 
อันวาสมเด็จพระสัพพัญูพทุธพิชิตมาร  จึงตรัสโปรดประทานพระพุทธฎีกาใหโอวาทไววา 
อานนฺท  ดูกรกนิฏฐอานนท  ไมควรเลยท่ีสงฆท้ังหลายจะขวนขวายกระทําสักกาบูชาแดสรีระ 
แหงพระตถาคตทศพลพระมหากรุณา  พระองคตรัสเทศนาส่ังไวดังนี้  เม่ือจะจรลีจากโลกลับดับ 
สูญเขาสูหองแกว  กลาวแลวคือพระอมตมหานิพพาน  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรผูปรีชา 
ญาณอันประเสริฐ  ยทฺ  ตถาคโต  น ภเณยยฺ  ผิแลวา  สมเด็จบรมโลกนาถศาสดาไมทรง 
พระมหากรุณาตรัสเทศนาวากลาว  หามปรามส่ังสอนไวดังนี้  ก็นาท่ีพระชินบุตรบรรพชิต 
ท้ังหลายน้ี  จะมละเสียซ่ึงจีวรและบาตรและเพศบรรพชิตกิจนอยใหญ  จะต้ังใจกระทําแตการ 
พุทธบูชาเปนอามิส  มิไดประพฤติกิจเปนปฏิบัติบูชา  เหตุการณดังนี้  จงึมีพระพุทธฎีกาตรัส 
หามปรามมิใหกระทําบูชา  โปรดไวใหกระทําสักกาบูชาพระองคแตเทวดาและมนุษยนิกรท้ัง 
ปวงดวยประการดังนี้ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรบรมกษัตริยขิตติยวเรศ  ไดทรงฟงซ่ึง 
ประพฤติเหตแุหงปญหา  อันพระนาคเสนวสัิชนาแจมแจง  มิไดกินแหนงในขอวิสัชนา  มีน้ําพระ 
ทัยโสมนัสช่ืนบาน  ตรัสสาธุการวา  สาธุ ๆ  โยมรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาเหนือเกลาของ 
โยมในกาลบัดนี้ 
                          พุทธบูชานุญญาตานุญญาตปญหา  คํารบ  ๕ จบเพยีงนี้ 
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                                   ภควโต  ปาทปปฏิกปตติปญหา ท่ี ๖  
        ราชา  อันวาสมเด็จบรมขัตติยาธิบดินทรมิลินทราช  มีสุนทรประภาษไตถาม 
ซ่ึงอรรถปญหาอันอ่ืนสืบไปอีกเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนเจาผูจําเริญ  ตุมฺเห  ภณถ 
พระผูเปนเจาเจรจาไวกับโยมวา สมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จลีลาศดําเนินไปสูคามเขตประเทศ 
ตําบลใดก็ดี  อย  มหาปวี พืน้พภิพปฐพีท่ีไสลลุมเปนเลนหลมประการใดก็ดี  พื้นแผนดินนี ้
สิหาจิตวิญญาณมิได  เหมือนหนึ่งวามีจิตมีใจ  ท่ีไหนเปนเลนลุมหลมก็บริบูรณเต็มเสมอเหมือน 
ถมลงใหม  ๆ อุนฺนต  ท่ีไหนสูงโสดเปนโคกโขดอยูโดยแท  ก็ปรวนแปรราบระร่ืนเสมอเหมือน 
ดังหนากลองชัยเภรี  ปุน  จ  ปุร  คร้ันมาคร้ังนี้ทําไมเลา  ภณถ  พระผูเปนเจามาวาไปใหมอีก 
เลาวา  สะเกด็กอนศิลากระเด็นมากระทบพระบวรบาทแหงสมเดจ็พระบรมโลกนาถเจา  ไฉน 
เลากอนศิลาจึงไมกระเด็นกลับไปยังท่ี  สะเก็ดศิลานี้ใชชาติปฐพีดอกหรือ  จึงดึงดื้อกระเด็นมา 
กระทบพระบวรบาทแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถนาสงสัย  ถาจะถือเอาคําหลังท่ีวาไววา 
สะเก็ดศิลามากระทบพระบาทแหงสมเดจ็พระบรมโลกนาถเจานั้น ยังมิไดสิ  คําเดิมท่ีวาแผนดิน 
หาจิตวิญญาณมิได  ก็เสมือนหน่ึงวามีจิตวญิญาณ  ถึงวาจะลุมเลนหลมก็บันดาลดอน  ถึงจะสูง 
เปนแงชะงอนก็เรียบราบเสมอเปนอันดี  เม่ือสมเด็จพระชินสีหทรงพระดําเนินไป คําอันนี้ก็ผิด 
ก็คร้ันวาจะเช่ือคําท่ีวา  แผนปฐพีท่ีลุมกลับเปนดอน  ท่ีสูงเปนชะงอนกร็าบเสมอเปนอันดี  เม่ือ 
พระชินสีหพทุธองคทรงพระดําเนนิไปเหมือนหนึ่งวาแผนพระธรณมีีจิจมีใจนี้เลา  คําหลังท่ีวา 
สะเก็ดศิลามากระทบพระบาทแหงสมเดจ็พระพุทธเจาเขา  คํานี้เลาก็ผิดเปนมิจฉา  อย  ปฺโห 
อันวาปญหานีเ้ปนอุภโตโกฏิ ขอพระผูเปนเจาจงโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี ้
        เถโร  อันวาพระนาคเสนเถระ  เม่ือจะชี้แจงสําแดงซ่ึงอรรถปญหา  จึงมีเถรวาจาวา มหา 
ราช ดูกรพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐหาผูเสมอมิได  คําท่ีอาตมภาพถวายพระพรไววา  อย 
มหาปวี  แผนพระธรณีอันใหญ  อันหาเจตนามิไดนี้  แมวาสมเด็จพระพุทธองคเจาทรงพระดําเนนิ 
ไป  ท่ีไหนลุมก็เต็มบริบูรณ  ท่ีไหนพนูก็ราบดุจปราบไวดวยเดชพระบารมี  คําอันนี้อาตมา 
ถวายพระพระไวมิไดผิด พระองคอยาทรงพระวิมัติสงสัย ขอท่ีอาตมาถวายพระพร  ไววาสะเกด็ 
ศิลามากระทบพระบาทแหงองคสมเด็จพระพุทธเจา  กจ็ริงมิไดผิด  แตทวากอนศิลาใชวาจะ 
กระทบกนัเองแลวและกระเด็นมาหามิได  กระเดน็ไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพทุธเจานี ้
ดวยความเพียรของพระเทวทัต ถาวาศิลากระเด็นมาโดยธรรมดาเองหาเหตุมิได  ก็ไมกระทบ 
พระบาท  จะโทษเอาคําท่ีถวายพระพรไวกอนวาหาจริงไม ยังไมชอบกอนมิใชกระนัน้  ศิลามา 
กระทบพระบาทเสด็จพระมหากรุณา  เพราะเหตุท่ีพระเทวทัตกระทําจัณฑาล  มหาราช 
ดูกรพระราชสมภารผูประเสริฐ  พระเทวทตัผูกเวรแกสมเด็จพระพุทธเจามา  พหูมิ  ชาต-ิ  
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สตสหสฺสานิ  ประมาณแสนชาติเปนอันมาก แตอาฆาตของเวรมา  คร้ันวาพระเทวทัตได  
โอกาสก็กล้ิงศิลากอนใหญลงไป  เพื่อจะใหทับสมเด็จพระพุทธเจาใหถึงแกมรณภาพ  ดวยพระ 
เทวทัตคิดจะเปนพระเจาแทนพระพุทธองค  แตวากอนศลิาใหญท่ีกล้ิงมาคร้ังนั้น  เทฺว  เสลา 
ยังมีภูเขาท้ังสอง ผุดข้ึนจากแผนดินเขาประคองรับรองไว  ศิลาอันใหญท่ีกล้ิงมาก็ยตุิอยูในท่ีนั้น 
แตทวากระทบกันเขาดวยกาํลังแรง  ก็แตกเปนสะเก็ดออกไป สะเกด็ศิลานั้นกระเดน็ไปกระทบ 
นิ้วพระบาทแหงสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจา 
        กุฏาคารศิลาท่ีเทวทัตกล้ิงลงมานั้น ดวยพระเดชพระพุทธบารมีนี้เห็นเปนอัศจรรย 
บังเกิดภูเขาท้ังสองข้ึนกางกัน้ไว  ภูเขาท้ังสองนั้นเสมือนหนึ่งวามีจิตวิญญาณ  โอนาเมตฺวา 
นอมคอมเขามาเลหประหนึ่งวาเครือเขาเถาวัลย  ถามิฉะนัน้  นาคา  วิย  พลวนฺตา  ดุจพระยา 
นาคคะนองวองไวในสมุทร  และผุดข้ึนกระทําพังพานตานรับศิลาอันพระเทวทัตกล้ิงมากาลนั้น 
ดุจหนึ่งมารดา  เม่ือบุตรของอาตมาคะนองโผนโจรเขาหา  และเอามือซายขวารับประคองบุตร 
แหงตนไว  ถามิฉะนั้นไซร  ปตา วยิ  ดุจบิดามีน้ําจิตกรุณา  เอามือซายขวารับประคองลูกของ 
ตนไว  ถามิฉะนั้น สิสฺโส วิย  ดุจดังศิษยรับบริขารแหงอาจารย ถามิฉะนัน้  สขา  วิย  อปริจฺจตา 
ดุจสหายเพ่ือนตายท่ีรักอยางสนิท  อันมิไดคิดจะท้ิงขวางเพ่ือนกันใหเปนอันตราย  ถามิฉะนั้น 
เสมือนหนึ่งอํามาตยขาราชการอันรับเสด็จสมเด็จพระบรมกษัตริย  ถามิฉะนั้น  เสมือนหนึ่ง 
เทวดาคอยรับเสด็จสมเด็จอมรินทราธิราช  พฺรหฺมุโน  วิย  ถามิฉะนั้น  ดจุหมูพรหมอันอุดมไป 
ในฌาน  เขานบนอบหมอบเฝาทาวมหาพรหมนี้ดูละมอนละไม  ยถา  มีครุวนาฉันใด  ภูเขาท้ังสอง 
เขารับรองศิลาเทากุฏาคารปราสาทไว  อุปไมยเหมือนดังนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ  ก็ศิลาใหญโตเทากุฏาคารปราสาททีเดียว  ไมใชเล็กนอย  ภูเขา 
ท้ังสองยังรับรองไวได  ก็ไฉนสะเกด็ศิลาเล็กนิดหนึ่งเทานั้น  ภูเขาท้ังสองนั้นจึงมิปองกันไวใหได 
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไปใหส้ินสงสัยโยมกอน         
        พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะพระยาผูประเสริฐเลิศในสมบัติ 
ภูเขาท้ังสองรับรองกุฏาคารศิลานั้นไวมิใหตกลงไปถูกพระองคเจา แตสะเก็ดกระเดน็ไปถูกพระ 
บาทไดนั้น  มีครุวนาฉันใด  อุปไมยดังบุคคลเอาฝามือเขารับรองไวซ่ึงน้ํานมน้ํามันเปรียงน้ําผ้ึงน้ํา 
ออย  มีประการตาง ๆ ท่ีเปนน้ํานั้น  ฝามือมีขอบคันหรือจะกัน้ได  อุทกังก็ตั้งแตจะบาไปไหลไป 
องฺคุลนตฺริเกน  ตามระหวางนิ้วมืออันหางนั้น ยถา  มีครุวนาฉันใด  ศิลาท้ังสองรับรองศิลาอัน 
ใหญไวได  แตสะเก็ดนั้นกระเด็นลอดไป  มีอุปไมยดังบุคคลรองน้ําดวยซองมือ และน้ําลอดไหล  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 288 
ไปตามระหวางมือไดฉะนัน้  เหตุฉะนี้สะเกด็ศิลาจึงลอดลอยไปกระทบพระบาทสมเด็จพระ 
พุทธเจาได  
        วา  ปน  แมอนึ่งโสดเลา  มหาราช  ดกูรพระยาผูประเสริฐ  อาตมาจะขอถวาย 
อุปมาอีกขอหนึ่ง สรฺหสุขุมอนุรชสมสทิสา  วาลุกา  อันวาทรายท้ังหลายที่ละเอียดสุขุมยิ่งนัก 
ประหนึ่งวาปรมาณู  บุคคลกําไวในกํามือกมิ็ไดตั้งติดอยูไดท้ังหมด  ยอมจะลอดรวงตกไปไดบาง 
ตามระหวางแหงนิ้วมือ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  สะเกด็ศิลาท่ีแตกกระเดน็ไปกระทบพระบาท 
สมเด็จพระพทุธเจา  ก็มีอุปไมยเหมือนฉะนั้น 
        วา ปน  แมอนึ่งโสดเลา  มหาราช  ดูรานะพระยาผูประเสริฐ  อาตมภาพจะถวาย 
อุปมาอีกขอหนึ่ง  กพโฬ  คหิโต บุรุษถือเอาซ่ึงคําขาว  คําขาวนั้นมิไดปนเปนกอนใหแนน 
ตั้งแตจะตกรวงไป  มิไดตั้งอยูท่ีมือหมด  มักกระเด็นไปบาง  ยถา  มีครุวนาฉันใด  บพติรพระราช- 
สมภารผูประเสริฐ  ศิลาอันเปนสะเกด็นอยกระเด็นลอยไป  ภควโต   ปาเท  ปตนฺติ  ก็ตกตองพระ 
บาทแหงองคสมเด็จพระพทุธเจา  อุปมาเหมือนเม็ดขาวอันตกไปฉันนัน้  บพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  พระองคจงทรงสันนิษฐานทราบพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคสนผูจําเริญ  เหตุท่ีวาภูเขาท้ังสองปองกันซ่ึงกุฏาคารศิลาไวได  โยมเขาใจแลว 
โหตุ ความนีจ้งงดไว  เดี๋ยวนีส้งสัยนักหนาวา  สะเกด็ศิลานี้ลวนเปนพื้นปฐพีไมมีเจตนา  ไมทํา 
คารวะเคารพพระพุทธเจาเลย  ชางกลาหาญกระเด็นไปกระทบพระบาทแหงสมเดจ็พระพุทธ- 
เจาได  และชางมีพิษฤทธ์ิเดชมากมาย  กระทําใหพระโลหิตหอข้ึนได  โยมนี้สงสัยนกัหนา 
ขอพระผูเปนเจาวิสัชนา ณ กาลคร้ังนี้ 
        เถโร  พระนาคเสนจึงมีเสนวาจาวา มหาราช  ดกูรพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 
สะเก็ดศิลาใชวามีฤทธ์ิมีเดชเหมือนพระองควานั้นหามิได  ก็เหตุท่ีไมเคารพคารวะพระพุทธเจา 
นี้มีอยู  ๑๒  ประการตางหาก  กตเม  ทฺวาทส อคารวา  เหตุท่ีไมเคารพ ๑๒ ประการนั้นส่ิงไร 
บาง มหาราช  ดูกรพระยาผูประเสริฐ  อคารวะ ๑๒ นัน้  รตฺโต  ราควเสน คือบุคคลประกอบ 
ไปดวยราคะ  มิไดเคารพนบนอบดวยอํานาจราคะอันกลาหาญในสันดานประการ ๑  กุฏโ 
คนท่ีประกอบไปดวยโทสะมิไดเคารพนบนอมดวยอํานาจโทสะกลาหาญประการ ๑ มุฬฺโห  คือ 
บุคคลหลงมิไดเคารพ  ดวยสามารถโมหะประการ  ๑ กุปฺปโต  คือบุคคลท่ีเขายกยองมีใจ 
กําเริบฟุงไป  มิไดกระทําซ่ึงเคารพ  ดวยสามารถมานะประการ ๑ นคิฺคุโณ  คือบุคคลมิไดรูวา 
ส่ิงนี้เปนคุณจงึไมเคารพ  ดวยหาคุณวิเศษมิไดประการ ๑ อติถทฺโธ  คือคนท่ีกระดางยิ่งนักไมรู 
จักเคารพนบนอบ  ดวยไมมีธรรมเคร่ืองหามทําใหโอนออนประการ ๑ หีโน  คือบุคคลหินชาติ  
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ต่ําชา  มิไดกระทําเคารพดวยภาวะเปนคนชั่วชาประการ ๑ วชฺชนกโร  คือบุคคลจะกระทําโทษ มิ  
ไดเคารพดวยภาวะถือตัววาเปนใหญประการ  ๑ ปาโป คือบุคคลมีใจเปนบาปมิไดกระทํา 
เคารพดวยภาวะเปนคนกระดางประการ ๑ ทุกฺโข  คือบุคคลท่ีอันใคร ๆ ใหถึงความ 
ทุกขแลวมิไดเคารพ  ดวยมุงจะตอบแทนใหทุกขเกดิแกผูนั้นประการ ๑ ลุทฺโธ  คือ บุคคล 
โลภมิไดกระทําเคารพ  ดวยตนนั้นอันโลภหากครอบงําในสันดานประการ ๑ อายูหิโต  คือ 
บุคคลท่ีมัวขวนขวายประมวลมาซ่ึงประโยชนของตนอยูมิไดเคารพดวยมุงจะทําประโยชนใหสําเร็จ 
กลัวผลประโยชนของตนจะเส่ือมไปประการ ๑ สิริเปนเหตุท่ีมิไดเคารพ ๑๒ ประการน้ี  มหาราช 
ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  สะเกด็ศิลานั้นถาไมแตกออกจากศิลาใหญแลว  ศิลาท้ังสองก็รับรองไวได 
เอสา  ปน  ปปปฺฏิกา  สะเก็ดศิลาแตกกระเด็นออกนัน้ดวยกําลังกระทบกัน  กระเด็นไปโดย 
อากาศนั้นจะไดกําหนดวาจะไปในทิศนัน้  ๆ  และจะใหถูกตองพระพุทธบาทกระนั้น  ๆ หามิได 
มีครุวนาฉันใด  มีอุปไมยเสมือนหนึ่งวาลมหัวดวน  พัดหวนหันหอบเอาสรรพใบไมอันแหงข้ึนไป 
ในอากาศ  สรรพใบไมจะไดรูวาจะตกทิศนัน้  ๆ  หามิได  ก็สะเกด็ศิลาท่ีกระเดน็ไปถูกพระ 
บาทพระพุทธเจา  ก็เหมือนดงัใบไมนั้น  ประการหนึ่งขอถวายพระพร  ซ่ึงสะเก็ดศิลากระเดน็ไป 
กระทบพระบาทสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น  เพื่อใหพระเทวทัตผูเปนคนอกตัญูกระดาง 
หยาบชา  ไดเสวยทุกขเวทนาในอบาย  ดวยโทษท่ีตนกระทําเปนความผิด  พระองคไดทรงฟง 
แลวอยาลืมหลง  จงมนสิการไวโดยนัยอันอาตมภาพวิสัชนาดวยประการดังนี้ 
        ราชา  คร้ังนั้นพระยามิลินทไดทรงฟงทราบพระทัยก็ซองสาธุการสรรเสริญพระ 
นาคเสนดวยโสมนัสวา โยมไดฟงคร้ังนี้ถวนถ่ีจําไดถนัดแนนอน  โยมจะจําไวส่ังสอนกุลบุตรภาย 
หลัง ดุจนยัอันโยมไดฟงในกาลบัดนี้ 
                  ภควโต  ปาทปปปฏิกาปติตปญหา  คํารบ ๖ จบเพียงนี ้
 
                         คาถาภคิีตโภชนาทานถวาย  กถนปญหา  ท่ี ๗ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามซ่ึงอรรถปญหา 
อันอ่ืนสืบตอไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูจาํเริญ  ภาสิต  เจต  สมเด็จพระพุทธ- 
เจามีพระพุทธฎีกาโปรดไววา  พรหมประพฤติฉันใดพราหมณท้ังหลายก็ประพฤติเหมือนทาว 
มหาพรหม  สวนสมเดจ็พระพุทธเจาท้ังปวงเลาก็ประพฤติเหมือนพรหม  แตทวาจะไดบริโภค  
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อาหารอันเกิดแตกลาวคาถานั้นหามิได  เดมิพระองคตรัสไวฉะนี้  ปุน จ  คร้ันยืดมาเลา  เม่ือ  
พระองคเจา  มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาแกบริษัทท้ังหลาย  พระองคตรัสปริยายเปนอุปุพพิกถา 
 ืคือกลาวทานกถากอน  แลวสีลกถาตอภายหลัง  ภาสิต  สุตวฺา เทวดามนุษยท้ังหลายไดฟง 
พุทธภาษิตนัน้  จงึชวนกันถวายทานเพราะพระองคกลาวทานกถา  จึงไดถวายทานสืบ  ๆ กันมา 
สวนวาสาวกท้ังหลาย  ปริภฺุชนฺติ  ไดบริโภคซ่ึงทานน้ี  เพราะพระพทุธองคเจากลาวทานกถา- 
ศัพท  ถาวาสมเด็จพระพุทธเจาตรัสวามิไดบริโภคอาหารอันเกิดดวยกลาวคาถาแลว  คําท่ีวา 
พระองคเจากลาวทานกถานัน้ก็ผิดเปนมิจฉา  ถาวาสมเด็จพระพุทธเจากลาวทานแลว  คําท่ีตรัส 
วา  มิไดบริโภคอาหารอันเกดิแตกลาวคาถาก็เปนมิจฉาคําผิด  ต  กึการณ  ท่ีโยมวาดวยเหตุ 
ไฉน  เหตุท่ีวาบิณฑบาตท่ีทักขิไณยบุคคลรับเอามาไดนัน้  ก็เปนเพราะสมเด็จพระมหากรุณา 
สําแดงอานิสงสทาน  เทพามนุษยไดสวนาการฟงธรรมเทศนา  ก็มีจิตเล่ือมใสชักชวนกันถวาย 
ทาน  เตทานิ  ปริภฺุชนตฺิ  ภกิษุสงฆสาวกไดรับทานนั้น  สพฺเพป  เต  เออกระนั้น  ภกิษุสงฆ 
สาวกจะมิพากนัฉัน  คาถาภคีิต  ซ่ึงอาหารอันเกิดเพราะคาถา  อันพระมหากรุณาเจากลาวแล 
หรือ อย  ปฺโห  อันวาปญหาน้ี  อุภโต  โกฎิโก  เปนอุภโตโกฏิ  นิปุโณ  สุคมฺภีโร  ละเอียด 
ลึกซ้ึงยิ่งนัก  ขอพระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงประจักษแกขาผูอ่ืนช่ือวาพระยามิลินทในกาลบัดนี ้
        เถโร  คร้ังนั้นพระยาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  ขอท่ีพระ 
มหากรุณามีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา  พระองคมิไดฉันซ่ึงอาหารอันบังเกดิแตกลาว 
คาถาตรัสไวฉะนี้  แลวจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาทานกถากอน  เทพามนุษย 
นิกรคณะไดฟงธรรมเทศนาของพระองคกบั็งเกิดโสมนัสศรัทธาถวายทานสืบ ๆ มา สา จ ปน 
กิริยา  แมอันวากิริยาท่ีสมเด็จพระมหากรุณา  ตรัสพระสัทธรรมเทศนาน้ีเปนประเพณีแหง 
พระพุทธเจาท้ังหลายในกาลกอน  สพฺเพ  ตถาคต  สมเดจ็พระพุทธเจาท้ังหลายแตกอนโพน 
อภิรมาเปตฺวา  ยังสาธุชนใหช่ืนชมยินดีดวยทานกถาแลว  ก็ใหตั้งอยูในศีล ๕ เปนนิตย  แลวก ็
ใหประดิษฐานอยูในศีล ๘ ประการตอภายหลัง  บพิตรพระราชสมภารพระองคจงทรงสวนา- 
การสดับฟงซ่ึงอุปมาเถิด  ทานกถานี้มีอุปมาดุจมนุษยบุคคลท้ังปวงจะกระทําการงานส่ิงใด ๆ 
ปรารถนาจะกระทําใหทารกอันเปนบุตรแหงตนมิใหรบใหกวนไดจึงใหของเลนนั้นตาง ๆ วงฺก  คือ 
ไถ  ฆฏิก  คือหมอนอย อุกฺขลิก  คือหมอขาว  วิงคฺุลิก  คือตุกตาลมลุก  ปตตฺาหฬก คือ 
บาตรภาชนะและทะนาน  รถก  คือรถนอย ๆ ธนุก  คือธนูนอย ๆ อุตสาหะหาใหแกลูกเลน 
กอนเพื่อจะมิใหลุกของตนออน ใหเพลินไปดวยของเลน  แลวจึงฝกหัดใหกระทําการไรนาสรรพ- 
กิจท้ังปวงตอภายหลัง ยถา  อันนี้มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ดูกรบพิตรพระองคผูทรงพระคุณ 
อันประเสริฐ  อันองคสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจานี้  พระองคสําแดงซ่ึงทานกถากอน 
แลว  จึงสําแดงสีลกถาตอภายหลัง  มีอุปมาเหมือนบุรุษฉะนั้น  มหาราช  ดูกรพระองคผูประเสริฐ 
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อาตมภาพจะอุปมาใหพระองคฟงอีกขอหนึง่เลา  ภึสโก  พระพุทธเจานี้ เปรียบดุจหมอยา  
รักษาโรคอันกลา  ควรท่ีวาจะใหกินยาเขาน้ํามัน จตุห  เตล  ปาเยติ  กใ็หคนนัน้กนิน้ํามันใสล้ินส่ี 
หาวันกอนแลว  จึงสางยาปจจุรุถายตอภายหลัง  ความดังนี้มีครุวนาฉันใด  นะพบิตรพระราช- 
สมภาร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจากเ็หมือนกัน  ใหคนท้ังหลายนั้นฟงทานกถาเสียกอน 
แลวยังมนุษยนิกรเทวาใหตัง้อยูในศีล  ๕ ศีล  ๘ ตอภายหลัง  มีอุปไมยฉันนั้น  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  จิตของทานทายกน้ัน  มุทุก  ออน  สินิทฺธ  เย็นสนิทคิด 
แตวาจะกระทําทานทอดเปนสะพานขามสงสารสาครเขาสูพระนิพพาน  ตสฺมา  เหตุดงันั้น 
พระองคจึงส่ังสอนวาใหทานเปนกรรมภมิู  คือเปนภูมิท่ีจะสรางซ่ึงบารมีกฤษดาภนิหิาร  ก็แหละ 
พระพุทธฎีกาของพระองคจะเปนกายวิญญัติ  หรือวจีญญัติ  ไมควรบริโภคทานท่ีเขาถวายน้ัน 
หามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึถามตอไปเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
พระผูเปนเจาวา  วิญญัติ  ๆ ดังนี้  วิญญัตินั้นมีกี่ประการ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  วญิญัติ 
สองประการ  คือกายวิญญัตปิระการ ๑ วจวีิญญัติประการ ๑ สิริเขาเปนสองประการ  และกาย- 
วิญญัตินั้นแบงออกไปเปน ๒ ประการ  คือกายวิญญัติเปนสาวัชชะมีโทษประการ ๑  กาย- 
วิญญัติเปนอนวัชชะหาโทษมิไดประการ ๑ ฝายวาวจวีิญญัติเลาก็แบงออกเปน ๒ คือวจ ี
วิญญัติเปนสาวัชชนะ  ประกอบดวยโทษประการ ๑ วจวีิญญัติเปนอนวัชชะ หาโทษมิไดประการ ๑ 
กตฺมา  กายวิฺตฺติ  สาวชฺช  ขอถวายพระพร  กายวิญญัติประกอบดวยโทษน้ันอยางไร 
อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  ไดแกภกิษบุางรูปอันเขาไปสูตระกูลในบาน  ยนือยูในท่ีไมเปนโอกาส อัน 
สมควรจะยนืตามลําดับตรอก ละเสียซ่ึงท่ีอันสมควรเสียนี้เปนกายวิญญัติประกอบดวยโทษ 
พระอริยาเจาท้ังหลายโสดจะไดเล้ียงชีวิตดวยกายวิญญัติ  อันประกอบดวยโทษเชนนัน้หามิได 
และพระภิกษุเล้ียงชีวิตดวยกายวิญญัติอันประกอบดวยโทษนี้  โอาโต  เปนท่ีพระอริยาเจา 
ดูหม่ิน ขีลิโต  เปนท่ีติเตียน  ปริภูโต  เปนท่ีสํารวล  อปจิตฺติกโต  เปนท่ีมิไดคํารพ  หีฬโิต 
เปนท่ีดูแคลน  ครหิโต  เปนท่ีนนิทา  เรียกวาภกิษุนัน้เปนภินนาชีวะเล้ียงชีวิตผิดธรรม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  พระ 
ภิกษุบางรูปเลาเขาไปสูตระกูลสถิตอยูท่ีโอกาศอันมิควร  เพงเล็งประหนึ่งวานกยูง  แลวคิดวา 
ตระกูลเคยดูมหรสพการเลนอยางไร  อาตมาน้ีจะใหเห็นอาตมาเหมือนดังนั้น  คิดแลวกระทํา 
สําแดงกายใหคนท้ังหลายเหน็ แลวไดลาภสักการะมา ช่ือวาสาวัชชกายวิญญัติ  พระอริยเจาท้ัง 
หลายมิไดเล้ียงชีวิตดวยสาวชัชกายวิญญัติ อันมิชอบนี้  ยอมติเตียนวาเปนภินนาชีวนะเหมือนกัน  
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        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  กายวิญญัติท่ีเปนอนวัชชนะนัน้อยางไร  ไดแกพระ  
ภิกษุบางรูปอันเขาไปสูตระกูล สโต  มีสติปฆฐานภาวนา  สมาหิโต  เปนผูตั้งม่ันอยูในภาวนา 
สมฺปชาโน  มีสัมปชัญญะรูสึกตัวอยู ไปสูท่ีอันควรจะไดหรือมิควรจะไดโดยถานุโสตถี แลว 
ยืนอยู  ถามีทายกจะให  ก็พึงยับยั้งร้ังรอรับทาน  เม่ือทายกไมปรารถนาจะให  ปกฺกมิตพฺพา ก ็
พึงหลีกไปเสีย  พระภกิษุเหลาใดหมูใดพวกใด  กระทําตรงไปตรงมาไดดังนี้  ช่ือวาอนวัชชากาย- 
วิญญัติหาโทษมิได  ตองดวยวินัย  พระอริยเจาท้ังหลายยอมเล้ียงชีวิตดวยอนวัชชกายวญิญัติ 
เชนนั้น  และพระภกิษุเล้ียงชีวิตเปนอนวชัชกายวิญญัติ  ปสฏโ  พระอริยเขายอยก  โถมิตฺโต 
ยินดีสรรเสริญ  วณฺณิโต  พรรณนาคุณเปนอเนกประการ  ไดช่ือวาเปนสัลเลขิตาจาร 
ประพฤติสัลเลขมักนอย  อนึง่ ช่ือวาเปนบริสุทธาชีวีเล้ียงชีวิตโดยชอบธรรมบริสุทธ์ินัก  นะบพิตร 
พระราชสมภาร  ภาสิต  เจต  ถอยคําท่ีสมเด็จพระชินสีหผูเปนยอดแหงเทวดา มีพระพุทธฎีกา 
โปรดประทานไวดวยคาถาฉะนี ้
                        น  เว  ยาจติ  สปฺปฺโ                 ธีโร  ปเวทิตุมรหต ิ
                        ย  อุทิสฺส  อริยา  ติฏนฺติ                เอสา  อริยาน  ยาจนา ดังนี ้
        กระแสพระพุทธฎีกาโปรดไววา  ธีโร  อันวาพระภกิษุเปนนักปราชญประกอบดวยปญญา 
ยอมไมกระทํากายวิญญัติ  อรหติ ควรนักหนาเพ่ือจะสรรเสริญเยินยอ  ย  อุทิสฺส  อริยา 
พระอริยเจาท้ังหลายทานปฏิบัติซ่ึงกายวิญญัติอันมิไดเปนอนวัชชะ คือขอดวยกิริยาอันยืนนิ่ง ๆ 
พระภกิษุผูประกอบดวยปญญาพึงปฏิบัติตาม  ในกาลบัดนี้ 
        เม่ือพระนาคเสน  ถวายวิสัชนาฉะน้ีแลว  จึงต้ังเปนกเถตุกามยตาปุจฉาตอไปวา  กตมาป 
วจีวิฺาตฺติ  สาวชฺชา  วจีวญิญัติท่ีประกอบดวยโทษนั้นประการใด  แลวจึงถวายวิสัชนาตอไปวา 
อิเธกจุโจ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ไดแกพระภกิษุพาลพวกอลัชชี 
วิฺาเปติ  ขอซ่ึงวัตถุมีประการตาง ๆ คือจีวรและบิณฑบาตและเสนาสนะและคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร ขอตอทายกดวยวาจา  อย อันวาส่ิงนี้ ช่ือวจวีญิญัติประกอบดวยโทษ  พระอริยะ 
ท้ังหลายโสดมิไดประพฤตยิอมเบ่ือหนายนินทาวา  เล้ียงชีวิตเปนภินนาชีวะ  ควรจะครหา 
        ปุน จ ปร  มหาราช  อีกประการหนึ่งวา  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
อิเธกจฺโจ  พระภิกษพุาลพวกอลัชชียอมยังทานทายกใหเขาใจ  ดวยวาจาวา  อิมินา  เม  อตฺโถ 
รูปนี้ประโยชนดวยจะใครไดวัตถุส่ิงนี้ ๆ มีลาภเพราะวาจาขอตอบริษัทดังนี้ ช่ือวาวจีวิญญัติมีโทษ 
พระอริยะท้ังหลายโสด  ติเตียนนนิทาวาเปนภินนาชีวะ  เล้ียงชีวิตไมชอบธรรม 
        ปุน จ ปร  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อีกประการอนึ่งเลา  
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อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ  พระภกิษุบางหมูเหลาในพระบวรพุทธศาสนาน้ี  ใชวิธีหมอดู  ยังบริษัทท้ังหลาย  
ใหรูวัตถุวิชา  วิปฺผาเรน  ดวยดูท่ีไรท่ีนาวาจะมีโทษอุบาทวฉันใด  ใหเรงกระทําบุญใหทาน  อัน 
ตรายจึงจะหายไป  สวนบรษิัทสัตบุรุษท้ังหลายนํามาซ่ึงลาภสักการะตาง ๆ แกภกิษนุั้น อยาง 
นี้ช่ือวาวจีวิญญัติประกอบดวยโทษ  พระอริยะไมโปรดสรรเสริญ  ยอมจะติเตียนนนิทา 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงพระสวนาการซ่ึงเยีย่งอยางนี ้
เถิดวา  พระธรรมเสนบดีสารีบุตรผูเปนเอกอัครสาวกผูใหญ  คร้ันเวลาสายัณหสมัยเย็นลง 
อฏงฺคเม  เพลาอัสดงส้ินสีพระสุริยา  คิลาโน  พระผูเปนเจาเปนไขไปจนราตรีภาค พระ 
โมคคัลลานเถระเห็นลําบากจึงถามวา  เม่ือกอนเคยบริโภคเภสัชส่ิงไรโรคจึงหาย  พระธรรม- 
เสนาบดีจึงบอกวาโรคเคยคลายดวยบริโภคน้ํานมโค  พระสารีบุตรบอกเทานี้  เทวดาสิงอยูท่ีนั้น 
ก็ไปเขาไปดลใจสาธุชน  ใหเอาน้ํานมโคมาถวาย  ฝายพระสารีบุตรจึงมาจินตนาการวา  เภสัชยา 
นมโคท่ีมีมา วจีวิปฺผาเรน  ดวยวาจาอาตมาพูดออกไปจึงไดมา  อนิจจา ๆ มม  อาชีโว 
การเล้ียงชีวิตของอาตมาน้ีจะทําลายจากฝายบริสุทธ์ิเสียแลว  พระสารีบุตรจึงมิไดฉันเภสัช 
นมโคนั้น นีแ่หละอันพระอริยเจาท้ังหลายนั้น  น อุปชีวนฺติ  จะไดเล้ียงชีวิตเปนวจวีญิญัติมีโทษ 
ดังนี้หามิได 
        มหาราช ขอถวายพระพร  อันวาวจีวิญญัติหาโทษมิไดนั้นเปนประการใดเลา  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  วจีวิญญัติท่ีพระพุทธองคประทานไววา  ทายกผูใดปวารณาไววา 
ผูเปนเจาขัดเภสัชส่ิงไรก็บอกเถิด  โยมจะหาถวาย  ถาทายกท้ังหลายเขาปวารณาอนญุาตไว 
พระภกิษุเจ็บไขลงก็ขอได  ไมมีโทษ  ถึงพระอริยเจาท้ังหลายนั้นโสด  ถาทายกปวารณาไวเม่ือ 
เจ็บไขก็บอกขอได ไมมีโทษทัณฑ แมสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ไดตรัสโปรดอนุญาตไว  อยางนี ้
แลเรียกวาวจญีญัติไมมีโทษ 
        อนึ่ง  สมเด็จพระโคดมสัพพัญู  บรมครูเจาของเรามิไดรับจังหนัอันกาสิภารทวาช- 
พราหมณถวาย  ดวยจังหันนัน้เกิดดวยพระองคเจาเพียรไปทรมานพราหมณ  ดวยเปลงออกซ่ึง 
บาทพระคาถา ตสฺมา เหตุดังนั้นสมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงหามเสียซ่ึงจังหันนัน้  จะฉันหามิได 
บพิตรพึงสันนษิฐาน เขาพระทัยดวยประการฉะนี ้
        ขณะน้ันสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชา เม่ือสมเด็จพระบรมนายกโลกนาถเจา เสวย 
จังหันนัน้  เทวดาเอาโอชาทิพยมาเร่ียรายถวายทุกคร้ังหรือ หรือวาเทวดาเอาโอชาทิพยมา 
ถวายคร้ังเดยีว  เม่ือเสวนสุกรมัททวะของนายจนุทเทานัน้  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนมีวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ 
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พระบรมโลกุตตมาจารยเสวยเวลาใด  เทวดาเอาโอชาทิพยมาใสคราวนั้น  เปนวาคอยใสทีละคํา  
อาหารที่เสวยทุกคําไป  จะไดละไดเวนนั้นหามิได  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  เปรียบปานดุจพอครัวเม่ือบรมกษัตริยจะเสวยพระสุธาหาร  พอครัวจึงเขาไปนั่งใกลแลว 
ใสซ่ึงสูไปยรสลงทุกคําขาวท่ีเสวยนัน้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เม่ือ 
จะเสวยอาหารบิณฑบาตนัน้  เทวดาเอาโอชาทิพยมาใสทุกคํา  ๆ เหมือนพอครัวอันใสสูไปยรส 
ทุกคําเสวยฉะนั้น  คร้ังหนึ่งเลา  เม่ือสมเด็จพระสัพพัญูเจาเสด็จอาศัยเวรัญชคามนั้น  เสวยขาว 
รางมา  เทวดาก็เอาทิพยโอชามาปนเขากับขาวรางมาใหชุมช่ืนใหพระองคเสวย  เหตุดังนั้นพระ 
กายสมเดจ็พระสัพพัญูจึงเปนปรกติอยู  จะไดผอมไปหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรใไดสวนาการฟงพระนาคเสนพยากรณแกปญหา  จึง 
สรรเสริญพระบารมีของสมเด็จพระมหากรุณาวา  ภนฺเต  ขาแตผูเปนเจา  สมเด็จพระ 
ชิเนนทรบพิตรมารนี้พระบารมีมารนักหนา  จนช้ันแตเทวดาก็อุตสาหะมาปฏิบัติทุกเวลา 
เสวย อันนี้ก็เปนลาภอันเลิศของเทวดา  สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไว 
ในกาลบัดนี ้
                        คาถาภิวิตโภชนาทานถวาย  กถนปญหา  คํารบ  ๗ จบเพียงนัน้ 
 
                                ภควโต  ธัมมเทสนาย  อัปโปสุกตภาวปญหา  ท่ี ๘ 
        ราชา  สมเด็จพระบรมขัตติยนรินทร  พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการ 
ประภาษถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไปเลาวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผู 
ประกอบดวยญาณปรีชา  ตมฺุเห  ภณถ  พระผูเปนเจากลาวไวกับโยมวา  สมเด็จพระมหากรุณา 
เจาทรงพระอุตสาหะสรางพระบารมีมาถวนกําหนดส่ีอสงไขยกับเศษอีกแสนกัลปนี้  ดวยมี 
พระทัยจะร้ือขนสัตวออกจากหวงมหรรณภพสงสาร  ผูเปนเจาวาไวกระนี้นะ  ปนุ  จ คร้ันมาอีก 
เลา  พระผูเปนเจากลาววา  เม่ือสมเด็จพระศาสดาจารยเจาสําเร็จแกพระศรีสรรเพชญดา- 
ญาณน้ันเลา  กลับมีน้ําพระทัยนอมไปท่ีจะขวนขวายนอย  ไมตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรด 
สัตว  โยมพิเคราะหดูอรรถท้ังสองนี้ไมตองกัน  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา 
ผูปรีชา  ยถา  มีครุวนาฉันใด โยมจะเปรียบใหฟง  เหมือนอยางวานายขมังธนูก็ดี  และลูกศิษย 
นายขมังธนู  กด็ี  เรียนไวจะสูรบราชศัตรู  คร้ันถึงท่ีจะไดรบราชศัตรู  แลวก็หดหอยอทออยูหาสูไม  
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        นี่คิดไปกเ็หมือนกนักับองคสมเด็จพระสัพพัญูสรางพระบารมีส่ือสงไขยกับแสนกัลป 
เอตฺถนฺตเร  ในระหวางสรางพระบารมีนัน้  น้ําพระทัยนี่ผูกพันท่ีวาจะร้ือขนสัตวท้ังหลายอัน 
เวียนวนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมรูแลว  ใหเขาสูกรุงแกวอมตนคเรศศิเวศวรมหาปถโมกข- 
นิพพาน  
        คร้ันไดตรัสแกพระปรมาภิเษกแลว  พระทัยจะผองแผวชนช่ืน  ควรแลหรือกลับเปนอ่ืน 
ไป มีน้ําพระทัยมักนอยไมขวนขวายโปรดสัตวมัธยัสถอยู  เหมือนนายขมังธนูเรียนรูไวจะรบศัตรู 
คร้ันปะศัตรูวางธนูเสียหาสูไม  โอสกฺเกยฺย  กลับงอนหงอยอทอไปไมสูเขา 
        ประการหน่ึงเลา  ถามิฉะนั้น  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาจงฟงอุปมาอีกอยางหนึง่เลา 
มลฺโล  วา  มลฺลสิสฺโส วา เสมือนคนมวยคนปลํ้าก็ดี  ลูกศิษยของคนปลํ้าก็ด ี ยอมติดพัน 
ลองเลนอยูทุกเวลาราตรี  หวงัจะสูกับมวยหมูปลํ้า  คร้ันถึงท่ีจะเขาสูสิกลับวาขาแรงนอยถอย 
เสียไมสูใคร  เรียนปลํ้าทําไมเลา  เหมือนอยางเจาคนมวยขลาด  สมัครวาจะชก  เห็นเขามาทํา 
หนาซีดหาสูไม  นี่แหละสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็เหมือนกัน  สรางพระบารมีมาต้ังพระทัย 
ปรารถนาท่ีวา  จะโปรดเวไนยนิกรสรรพสัตว คร้ันไดตรัสแลวพระทัยมัธยัสถมีขวนขวายนอย 
คิดทอถอยท่ีวาจะไปโปรดสัตวดวยกลัวภยั กึ  นุ โข  ไฉนหนอหรือวาสมเด็จพระมหากรุณา 
โปรดสัตวดวยพระทัยยอทอมีขวนขวายนอย  หรือวาทอถวายทุพพลภาพ  ดวยไมมีพระกําลังหวิ 
หอบอยู  อสพฺพฺ ุตาย  หรือวาไมรูไมเปนพระสัพพัญูดอกกระมัง  ฟงพระผูเปนเจาวานาไม 
สมหวัง  เหลวไหลไป  อิงฺฆ ดังขาพเจาตักเตือน  การณานิ  พฺรูหิ  พระผูเปนเจาจงชกัเอาเหตุมา 
แกไข  กงฺขาวิตรณาย  เพื่อจะใหส้ินซ่ึงความวิมัติกังขา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา  ถาวาสมเด็จพระนายกโลกนาถมีพระทัยปรารถนาจะโปรดสัตว  ร้ือขนสัตวอัน 
ลอยลองเท่ียวทองเสวยสุขเสวยทุกขในวฏัสงสาร  จึงส่ังสมสรางพระบารมี  ๓๐ ทัศ  มีทานบารมี 
เปนประถม สรางสมซ่ึงพาหิรกทาน  และอัชฌัตติกทาน  คือดวงพระหฤทัยนัยเนตรพระเกษกาย 
เศียรศอเลือดเนื้อใหแกสัตวท้ังหลาย  แลวมิหนําซํ้าใหบุตรธิดาอัครชายายอดรักเปนอัครทาน 
ไมทอถอย  แตสรางพระบารมีมานี้นานนอยไปหรือ  จะกําหนดนี้ถึงส่ีอสงไขยแสนกัลป  เอตฺถนฺ- 
ตเร  ในระหวางสรางพระบารมีอยูนั้น  พระทัยนี้ผูกพันจะเปนพระจะโปรดสัตว 
        ถาวาจะถือเอาถอยคําเดมิพระเปนเจาวานี้  คําภายหลังท่ีพระผูเปนเจาวา  เม่ือ 
สมเด็จพระมหาโลกนายกยอดบุคคลไดตรัสเปนสมเด็จพระทศพลแลว  พระทัยขวนขวายนอย 
มีพระทัยทอถอยท่ีวาจะไมโปรดสัตว  อรรถถอยคํานี้ก็ผิดเปนมิจฉา  สทฺทหามิ  จะเช่ือคําท่ีวา 
ไดตรัสแลว  มักนอยมัธยัสถคิดจะไมโปรดสัตว  คําเดิมท่ีวา  สรางพระบารมีส่ือสงไขยกับแสนกัลป 
ปรารถนาวาไดตรัสแลวจะโปรดสัตวนั้นกผิ็ด  อย  ปฺโห  อันวาปริศนานี้  อุภโต  โกฏิโก 
 



 ิ  
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เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  แตกาล 
กอนอาตมาถวายพระพรไวจริงอยู  วาสมเดจ็พระสัพพัญูเขาเอ็นดูแกสรรพสัตว  ปรารถนา 
จะโปรดสัตว  จึงสรางพระบารมีมาถวนส่ือสงไขยแสนกัลป  เอตฺถนฺเตเร  ในระหวางเม่ือ 
พระองคสรางพระบารมีอยูนั้น  น้ําพระทัยนี้ผูกพนท่ีวาจะโปรดสัตวอยู และคําท่ีถวายพระพร 
วาพระสัพพัญูไดตรัสแลว  มีพระทัยมัธยสัถไมปรารถนาท่ีจะเทศนานําสัตวเขาสูพระนิพพาน 
ดวยสมเด็จพระโลกุตตมาจารยสองญาณดูชินธรรม ก็เหน็วาลึกลํ้าคัมภรีภาพ  ยากท่ีจะรูจะเห็น 
อนึ่งโสด สัตวท้ังหลายประกอบดวยตัณหาอันกลาดวยภาวะมีสักกายทิฐถืิอม่ัน  ท่ีไหนสัตวท้ัง 
ปวงนั้นจะถือตามพุทธโอวาทของตถาคตเลา 
        เหตุฉะนีพ้ระทัยของสมเด็จพระสัพพัญูเขาจึงนอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย 
มีพระหฤทัยมัธยัสถไมปรารถนาท่ีจะเทศนานําสัตวเขาสูนฤพาน  มหาราช   ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  ภึสโก  ปานดุจหมอ  สลฺลกนฺโต  อันจะพยาบาลไข  อุปคจฺฉนฺโต 
เม่ือเขาไปใกลซ่ึงคนไขนั้น  จึงมาคิดในใจวา  อาตมาจะประกอบยาขนานไหนใหไขหาย  ยอมถาย 
เทคะเนใจไปฉะน้ี  ยถา  มีครุวนาฉันใดนะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย 
เจาก็เพงพิจารณาดูหมูสัตวท้ังหลายอันเปนโรครายรอน  กลาวคือกองกเิลสอันหนาเหน็วาจะหยั่ง 
ปญญาลงพิจารณาซ่ึงธรรมของสมเด็จพระสัพพัญูยากที่จะรูเหน็  เปนเหตุฉะนี้จึงทรงพระปริ- 
วิตกไปวา  ทําไฉนดีจึงจะโปรดสัตวนี้ได  จะกระทําอุบายฉันใด  นีแ่หละสาละวนทีว่ติกไปเหมือน 
หมอรักษาไข  ตองพิเคราะหไปวาโรคส่ิงไรจึงจะชอบประกอบยาขนานไหน  พจิารณาไขใหแน 
จึงวางยาแกไขตอภายหลัง เหตุดังนี้สมเด็จพระชินสีหเจาจงึมีความขวนขวายนอยท่ีจะสําแดง 
พระธรรมเทศนา 
        วา ปน  ดงัอาตมาจะถวายอุปมาอีกอยางหนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตร 
พระราชสมภาร  เปรียบดุจกษัตริยพระองคหนึ่งเลา  ไดราชภิเษก  ไมไดทัศนาการเหน็ซ่ึงคน 
ท้ังหลายอันเปนฝายเจาพนักงายเปนตน  คือสาวสรรสะคราญอเนกนิกรราชกัญญา  ขาเฝา 
สนิทท้ังหลาย เหลาบุรุษหญิงชายชาวนิคมขอบเขตขัณฑเสมา นายกองชางกองมากําหนดที่สุด 
โทวาริกบุรุษผูรักษาทวารนัน้ 
        พระทัยกย็ังไมหวนหันบัญชาการกอน  ก็ยอมทรงพระอนุสรณวา  อาตมานี้จะสงเคราะห 
อยางไร  แกไพรบานพลเมืองดีฉะนีห้นอ  น้ําพระทัยนีต้รึกตรอง  จึงยังไมพระโองการชุบยอมต้ัง 
แตงใครผูใด  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระอนาวรณญาณไดสําเร็จการแกพระปรมภิเษกอันประเสริฐเลิศโลกาแลว  พิจารณาดู  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 297 
พระธรรมรัตนเปนแกวหาคาได คมฺภร  นปิุณ  อันลึกลํ้าละเอียดนักหนา  ยากท่ีฝูงเวไนยใจ  
หยาบจะหยั่งเห็นได  ถึงจะตรัสพระสัทธรรมเทศนา  ก็เสียทีเทศนาเสียเปลา ท่ีไหนเลาจะนับถือ 
เพราะใจดื้อดึงคะนึงเหน็เปนสักกายทิฐิ  พระองคจึงสาละวนดําริจะสงเคราะหสัตวอยางไร  สัตว 
จึงจะยังจิตใหเขาใจในกระแสพระสัทธเทศนา  ดําริเหมือนกษัตริยเม่ือแรกราชาภิเษกน้ัน 
เหตุฉะนี้สมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงมีพระทัยขวนขวายนอยอยู  ยังไมตรัสพระสัทธรรมเทศนา 
        อนึ่งเลา  ก็เปนธรรมดาประเพณีสมเดจ็พระพุทธเจาแตโบราณมา  สุดแทแตวาไดตรัส 
แลว  ตอทาวมหารพรหมมาอาราธนา พระองคจึงไดตรัสพระธรรมเทศนา  เหตุไรจึงเปนธรรมดา 
มา  เหตุวามนษุยท้ังหลายถือตามฝกฝายทาวมหาพรหม  บรรดาเหลาปริพพาชกสมณ- 
พราหมณท้ังหลายถือม่ันวา ทาวมหาพรหมเปนเทวดา  พฺรหฺมครุกา  คํารพทาวมหาพรหมถือ 
ตามโอวาทานุสาสนนอยใหญของทาวมหาพรหมเปนท่ีสุด 
        อยาวาแตมนุษยเลย เทวดาและพรหมท้ังหลายน้ันกม็านับถือทาวมหาพรหม  ถาวา 
ทาวมหาพรหมมิไดมาอาราธนานอบนบนอมนิมนต  สมเด็จรพระทศพลก็ตองยับยั้งรอทาทาว 
มหาพรหม  ยงัไมขวนขวายที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา  ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา  เหตุดังนัน้ 
สมเด็จพระตถาคตทศพลเจาแตกอนมา  ทาวมหาพรหมจงึตองอาราธนานิมนตกอน  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงสันนิษฐานใหทราบเหตุ อุปเทสสฺามิ  อาตมาจะถวาย 
อุปมาตอไปอีก  ยถา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  จะมีครุวนาฉันใด ดจุ 
สมเด็จภวูไนยาธิราชและมหาอํามาตยผูใหญ  เคารพนบไหวถืออะไรเปนท่ีไหวท่ีเคารพนบนอบ 
บูชา อวเสสา  ชนา  คนท้ังหลายเศษน้ัน  กพ็ากันพลอยนอบนบเคารพบูชาดวยส้ิน  อนึ่ง เปน 
ประเพณีคดีโลกมา  ฝายวาสมเด็จพระศาสดาจารยเจาท้ังหลายน้ันก็เหมือนกัน  มหาพรหมนั้น 
สิเปนใหญ  ทาวมหาพรหมลงมาคํารพนบนอบเม่ือใดแลว  เทวดาและมนุษยท้ังปวงท่ีนับถือ 
ทาวมหาพรหมนั้นก็ชวนกนักระทําสักการบูชา  ตสฺมา  เหตุฉะนีแ้หละ  พรหมจึงตองลงมา 
อาราธนา  ใหทรงแสดงธรรมโปรดสัตวท้ังหลาย  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดสวนาการฟงกท็รงพระสโมสรโสมนัสปรีดาตรัสวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อย  ปฺโห  อันวาปริศนานี้เดิมทีดูเหมือนหนึ่ง 
นาวาบรรทกุภาวะอันหนกั อติลหุโก  พระผูเปนเจากระทําใหเบาข้ึนได  สุนิเวทิโต  ชางแกนกัหนา 
วิสัชนาใหโยมเขาใจ สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับไวเปนขอวัตรปฏิบัติสืบไป 
                ภควโต  ธัมมเทสนาย อัปโปสุกตภาวปญหา คํารบ ๘ จบเพียงน้ี  
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                              พุทธัสส  อาจริยานาจริยปญหา ท่ี ๙  
        ราชา  สมเด็จขัตติยนรินทรมิลินทเลิศกษัตริย  มีพระบรมราชโองการตรัสถามอรรถ- 
ปญหาอันอ่ืนสืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ผูประกอบดวยปญญา 
ปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา พระพุทธฎีกานี้ สมเด็จพระม่ิงโมลีโลกนาถมีพระพุทธฎีกา 
ตรัสประภาษไววา  ภิกฺขเว  ดรูานะภกิษุท้ังหลาย  ตถาคตนี้ไมมีใครท่ีจะเปนครูบาอาจารย สทิโส 
เม น วิชฺชติ  หาผูใดท่ีจะรูปูนปานเปรียบไมไดในมนุษยโลก  เปนเอกเปนโสด  ปุน จ มาอีก 
เลาตรัสโปรดวา ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย อาฬาโร  กาลาโม  อาฬารดาบส  กาลามาโคตร 
เปนอาจารยพระตถาคต  ตั้งไวซ่ึงพระตถาคตวาดีเสมอตน  แลวกลับบูชาตถาคตโดยโอฬารบูชา 
นี่แหละสัททะวา พระองคไมมีครูบาจารย หาผูใดจะปูนปานมิไดม่ันคงกระนั้น ก็พระพุทธ- 
ฎีกาที่ตรัสวาพระองคเปนศิษยของอาฬารดาบส กาลามโคตร คํานี้ก็ผิด  แมจะเช่ือวาพระองค 
เปนศิษยอาฬารดาบส  กาลามโคตรนั้น  พระพุทธฎีกาท่ีตรัสวาพระองคหาครูบาจารยไมได 
ก็ผิด  อย  ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต  โกฏโิก เปนอุภโตโกฏิ นิมนตวิสัชนาในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย 
ผูใดใครผูหนึ่งจะไดเปนครูบาจารยหามิได  ตถาคตนี้จะมีผูใดเสมอมิไดมี  อปฺปฏปิุคคฺโล 
หาผูใดจะเปรียบมิได  คร้ันมาใหมตรัสวาอาฬารดาบส  กาลามโคตรเปนอาจารยนัน้  และคํานี ้
พระองคตรัสหมายความท่ีอาฬารดาบส  กาลามโคตรนั้น  เปนอาจารยของพระองคแตกอนยัง 
ไมไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ  ยังเปนโพธิสัตวอยู มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร  อาจารยขอสมเด็จพระบรมโลกนาถเม่ือยังไมไดตรัส  ยังเปนโพธิสัตวนั้นมี ๕ 
พระองคเสด็จไปอาศัยอยูท่ีอาจารยนั้น  กตเม ปฺจ  อาจารยมี ๕ นั้น  คือใครเลา  ไดแก 
พราหมณเฒา ๘  คน  มาถวายสวัสดีมงคลกระทําพิธีใหรักษาพระองคเม่ือวันประสูตนิั้น 
เรียกวาอาจารยเปนประถม  ปุน จ  ปร  ยังอีกเม่ือพระโพธิสัตวคอยจําเริญพระชันษา  สมควรท่ี 
วาจะเรียนศิลปศาสตร สมเด็จพระเจาสิริสุทโธทนมหาราชทรงมอบใหพราหมณผูหนึ่งช่ือสรรพ- 
นิมิตร  อันรูเวทมนตและมงคลโกฏฐาสะ  อาจรูคัมภีรพยากรณมีชาติอันประเสริฐ  แลวเอา 
พระเตาทองมาหล่ังหลอน้ําลงเหนือมือแหงพราหมณนัน้แลว  ประทานโพธิสัตวใหพราหมณนั้น 
ฝกสอน  นี่แหละจัดเปนอาจารยคํารบสอง ปุน จ ปร  อีกอาจารยหนึ่งน้ัน  ขอถวายพระพร ได 
แกเทพเจาอันแปลงเพศมาเปนคนแกคนเจ็บคนตาย เทวทูตท้ัง ๓  และเพศบรรพชิตเปนท่ี ๔ 
ใหพระโพธิสัตวมีพระทัยสลด  แลวเสด็จสูมหาภิเนษกรมณนั้น จัดเปนอาจารยคํารบสาม ปุน จ 
ปร  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมการ  อีกประการหนึ่ง  เม่ือพระองคไปถึง  
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สํานักอาฬารดาบส  กาลามโคตร  และขอเรียนทางปฏิบัตินั้น จัดเปนอาจารยคํารบส่ี  ปุน จ ปร  
อีกอาจารยหนึง่ คืออุทกดาบส  รามบุตร  ซ่ึงพระโพธิสัตวเขาไปถามถึงวัตรปฏิบัตินั้น  จัดเปน 
อาจารยคํารบหา  มหาราช  ขอถวายพระพร  อาจารยท้ัง ๕ นี้เปนอาจารยสมเด็จพระมหา 
กรุณาเจา  บอกโลกียธรรมใหแตยังไมไดตรัส  จัดเปนอาจารยบอกโลกยีธรรมตางหาก  จะไดเปน 
อาจารยสมเด็จพระพุทธองคผูทรงสวัสดิภาคเม่ือไดตรัสนีห้ามิได  ประการหน่ึง  จะไดเปน 
อาจารยสอนฝายโลกุตรธรรมนี้แกสมเด็จพระชินสีหหามิได  เหตุฉะนี ้ สมเด็จพระบรมไตรโลก- 
นาถจึงมีพระพุทธฎีกาประภาษวา ตถาคตจะมีครูบาอาจารยส่ังสอนหามิได  บุคคลผูใดจะ 
เปรียบเสมอสมานปูนปานกบัพระองคเจาหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชานรากร  ทรงพระสวนาการฟงก็สโมสรโสมนัส มีพระราช- 
โองการตรัสวา  สาธุ  ขาแตพระนาคเสน  ผูประกอบดวยญาณอันปรีชา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะ 
รับไวเปนขอวตัรปฏิบัติสืบไป  แกกุลบุตรอันจะเกิดมาเม่ือภายหลัง ในกาลบัดนี ้
                      พุทธัสส  อาจริยานาจริยปญหา  คํารบ ๙ จบเพียงนี ้
 
                                       อัคคาอัคคสมณปญหา ท่ี ๑๐ 
        ภนฺเต  นาคเสน  ภาสิต  เจต  ภควตา  อาสวาน  ขยาย  สมโณ  โหตตี ิ
        ราชา สมเด็จบรมกษัตริยขัตตินรินทรมิลินทภูมินทราธิบดี  มีสุนทรพจนารถพระ 
ราชโองการตรัสถามอรรถปญหาบทอ่ืนวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา 
ประกอบดวยญาณปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา  พระพุทธฎีกานี้สมเด็จพระองคผูทรงบุญราศี 
สวัสดิภาคหากตรัสโปรดไววา  พระอริยบุคคลท่ีเปนอาสวักขัยนั้นแหละเปนสมณะ  ปุน จ ปร 
คร้ันมาใหมเลา  สมเด็จพระสัพพัญูเจา  มีพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระพุทธเจาท้ังหลายเรียก 
นรชาติฝูงคนอันเปนสมังคี  มีความพรอมเพรียงดวยธรรม ๔ ประการวาเปนสมณะ  และ 
คุณธรรม ๔ ประการนี้ คือ ขนฺตี ความอดทนประการ ๑ อปฺปาหารตา  บริโภคอาหาร 
แตนอยประการ๑ รติวิปปฺหาน  คือประหารเสียซ่ึงกําหนดัประการ ๑ อกิฺจน  หา 
กังวลมิไดประการ ๑ สิริเปนคุณธรรม ๔ และธรรมท้ัง ๔ นี้  มีอยูในสันดานบุคคลเปน 
ปุถุชนประกอบดวยกิเลส  นีแ่หละคําพระองคตรัสไววา  บุคคลท่ีเปนอาสวักขันแลวเรียกวา 
เปนสมณะม่ันคงแลว  คําท่ีวาสมเด็จพระพทุธองควา นรชาติชนพรอมดวยธรรมท้ัง ๔  
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นี้เปนสมณะ  พระพุทธฎีกานี้ผิด  ถาวาถือกระแสพระพุทธฎีกาทีหลังนี้ท่ีวา  นรชาติท่ีเปนสมังคี  
พรอมเพรียงดวยธรรมท้ัง ๔ นี้เปนสมณะ  พระพุทธฎีกาตรัสไวเม่ือเดมิวา บุคคลเปนอาส- 
วักขัยส้ินกิเลสอาสวะนั้น  และจัดวาเปนสมณะน้ันก็ผิด  นี่แหละมีอาสวะก็เรียกวาเปนสมณะ 
ไมมีอาสวะกเ็รียกวาเปนสมณะ  กระน้ีหรือประการใด ไมรูท่ีวาจะถือเอาพระพุทธฎีกาไหน 
เปนแนได  เม่ือพิเคราะหไปเห็นวา  พระพุทธฎีกาดูประหนึ่งเปนคําสองไมตองกัน  อย ปฺโห 
อันวาปญหานี ้ อุภโต  โกฏิโก  เปนอุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปฏิสัมภิทา  มีเถรภาษิตถวายพระพรวา มหาราช 
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ขอท่ีวาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลภควันตบพิตรพิชิตมารมุนี  มี 
พระพุทธฎีกาโปรดไววา  อาสวาน  ขยาย  สมโณ  บุคคลเปนอาสวักขัยหากิเลสมิไดนัน้แหละ 
ช่ือวาสมณะ  และขอท่ีตรัสวาบุคคลประกอบพรอมเพรียงไปดวยธรรม ๔ ประการนัน้  เรียกวา 
เปนสมณะ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ  คําท่ีวาบุคคลพรอม 
เพรียงดวยธรรม ๔ ประการ  เรียกวาเปนสมณะน้ี สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาตรัสดวย 
อํานาจคุณอันพิเศษ ๔ อยางของบุคคลเหลานั้น  และเปนนิราวเสสวจนะหมายเอาสมณะท่ัวไป 
สุดแตวามีธรรม ๔ ปรการนีแ้ลวก็เปนสมณะได  แตเม่ือจะเปรียบเทียบกันแลวไซรก็เลิศกวากัน 
บุคคลผูใดปฏิบัติเพื่อจะระงับกิเลสแล  บุคคลผูนั้นช่ือวาเปนสมณะ  แตพระขีณาสวะทั้งหลาย 
ประเสริฐกวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจดอกไมท้ัง 
หลายอันเกิดในนํ้าบนบกนัน้ก็ดี  ท่ีสุดชาติดอกสัตตบุษยประเสริฐกวาดอกไมท้ังปวง  ยา  กาจิ 
ปุปผฺา  อันวาดอกไมท้ังหลายเหลือเศษ คือจากดอกสัตตบุษยกเ็รียกวาดอกไม ดอกไมท้ัง 
หลายก็เรียกวาดอกไม เปนท่ีชอบใจคนเหมือนกันแล  แตทวาดอกสัตตบุษยประเสริฐกวา  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  นะบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลยังไมส้ินกิเลส  ปฏิบัติเพียงดับกิเลสก็วาสมณะ 
ท่ีทานเปนขีณาสพก็เรียกวาเปนสมณะ  เปนท่ีทายกจะสักการบูชา  แตทวาพระขีณาสพสมณะ 
เปนผูลํ้าเลิศประเสริฐกวาปุถุชนสมณะ  เปรียบดุจเรียกวาดอกไมเปนท่ีชอบใจแหงโลก 
แตทวาดอกไมสัตตบุษยประเสริฐกวานั้น  นี่แหละคําท่ีวา  บุคคลประกอบพรอมเพรียงดวยธรรม 
๔ ประการนีเ้ปนคําวิเศษวาท่ัวไปแกปุถุชนอันปฏิบัติเพือ่จะดังกิเลส  จัดวาเปนสมณะ  ไม 
เปนคําหมายสมณะช้ันสูงอยางเด็ดขาด  แตคําท่ีวาบุคคลเปนอาสวักขัยส้ินไปจากกเิลสท้ังปวงนี ้
เปนคําอันวเิศษเด็ดขาดเปนท่ีสุด  ไมมีผูใดจะประเสริฐอีกแลว  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร เปรียบดุจขาวสาลี  โลกกลาววาดีวาเลิศกเ็รียกวาขาวสาลี  ธัญชาติขาวท้ังปวง 
มีพันธุตาง ๆ ท่ีเล้ียงกายคนท้ังหลายเหมือนกัน  แตทวาขาวสาลีดีกวาประเสริฐกวา 
มีรสกวาขาวท้ังหลายมีประการตาง ๆ ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร  บุคคลท่ีประกอบการปฏิบัติเพื่อจะดับกเิลส  ก็เรียกวาเปนสมณะ  ท่ีทานเปน  
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อาสวักขัยกเ็รียกวาเปนสมณะ  ทายกทําบุญไดบุญเหมือนกัน  แตทวาทานท่ีใหแกพระขีณาสพ  
เจามีผลลํ้าเลิศ  ประเสริฐกวา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  สาธุสะขาแต 
พระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมรับถอยคําของพระผูเปนเจา จําไวเปนขอวัตรปฏิบัติของกุลบุตร 
อันจะเกิดมาขางอนาคตกาลเบ้ืองหนาในกาลบัดนี้ 
                                อัคคาอัคคสมณปญหา  คํารบ ๑๐ จบเทานี้ 
                                                       จบตติยวรรค  
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                                               จตุตถวรรค  
                                        วัณณภณนปญหา ท่ี ๑ 
        ภนฺเต  นาคเสน  ภาสิตป  เจต  ภควตา  มม  วา  ภิกฺขเว  ปเร  วณฺณ  ภาเสยฺยุ  ธมฺมสฺส 
วา  สงฺฆสฺส  วา  วณฺณ  ภาเสยฺยุ  ตตฺร  ตุมฺเหหิ  น อานฺนโท  น โสมนสฺส น เจตสา  ขุพพฺิลาวิคต 
กรณียนฺติ. 
        อถโข  มิลินฺโท ราชา  ในลําดับนั้น สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลรัฐ  มี 
พระราชโองการดํารัสถามอรรถปญหากะพระนาคเสนตอไปวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูเปนเจาประกอบดวยญาณปรีชา  ภาสิตป  เจต  ภควตา  ถอยคําอันนี้  สมเด็จพระ 
พุทธองคผูทรงสุนทรราศีสวัสดิภาค  หากมีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา  ภิกฺขเว 
ปเร  วณณฺ  ภาเสยฺยุ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อันวาชนท้ังหลายเหลาอ่ืนจะพึงภาษิตกลาวสรรเสริญ 
ซ่ึงคุณแหงเราผูตถาคตก็ดี  แหงพระธรรมพระสงฆก็ดี  ทานท้ังหลายอยาพึงยนิดีโสมนัส  อยา 
พึงมีจิตกําเริบดวยอาการคือความสรรเสริญนั้น  ใชแตเทานั้น แมในพรหมชาลสูตร  สมเด็จ 
พระผูทรงพระภาคก็ไดตรัสเทศนาส่ังสอนพระภกิษุท้ังหลาย  ในกาลเม่ือพระองคเสดจ็ไปสู 
ระหวางแหงเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทาตอวัน  คร้ังนัน้ก็ทรงส่ังสอนหามมิใหภกิษุท้ังหลาย 
ยินดยีินรายในนินทาและสรรเสริญ และซํ้าสอนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาทานท้ังหลายมีจิตช่ืนชม 
ยินดี  ในถอยคําท่ีชนท้ังหลายกลาวสรรเสริญซ่ึงเราผูตถาคตก็ดี  และยนิดีโสมนัสในถอยคําท่ีเขา 
กลาวสรรเสริญพระธรรมพระสงฆก็ดี  อันตรายจะพึงมีแกธรรมวิเศษ  คือฌานสมาบัติมรรคผล 
ท่ีทานทั้งหลายจะพึงไดโดยแท  นี่แหละสมเด็จพระศาสดาตรัสเทศนาหามปรามพระสงฆพุทธ- 
บริษัทมิใหยินดีโสมนัสในความสรรเสริญแลว  คร้ันภายหลังเสลพราหมณไปเฝา  พระ 
ผูทรงพระภาคเจามีพระพุทธฎีกาตรัสสรรเสริญคุณของพระองคใหเสลพราหมณฟง  อานนฺทิโต 
มีน้ําพระทัยช่ืนชมยินดีท่ีจะสรรเสริญ  กําเริบท่ีจะสรรเสริญเอง  และยกพระองควาเปนพระ 
ยาธรรมราช อนุตฺตโร วายิ่งหาส่ิงท่ีจะเสมอมิได  โดยยังพระธรรมจักรใหเปนไปคือตรัสพระ 
ธรรมเทศนาโปรดเวไนยนกิรมนุษยเทพยดา  โลเก  อปฺปตวิตฺติย  หาผูใดในโลกน้ีจะปูนปาน 
ดุจพระองคมิได  นี่แหละพระพุทธองคมาสรรเสริญพระองคเองดังนี้  ถาจะเช่ือเอาพระพุทธฎีกา 
เดิมท่ีตรัสวาคนท้ังปวงสรรเสริญพระตถาคตและสรรเสริญพระธรรมพระสงฆก็ดี  ทานท้ังปวง 
อยายินดี  อยาใหจิตกําเริบไปในท่ีสรรเสริญนั้น  ถาจะเช่ือคําเดิมนี้  คําภายหลังท่ีพระองคตรัส 
สรรเสริญพระองคใหเสลพราหมณฟงนั้นกผิ็ด  คร้ันจะเช่ือเอาวาพระองคสรรเสริญพระองควา 
เปนถึงพระยาธรรมราช  ไมมีใครท่ัวทั้งมนุษยเทพาฟาดนิท่ีจะเปรียบเสมอเหมือนหามิได  พระ 
พระพุทธฎีกาตรัสไวเดิมวา ภิกฺขเว  ดูกรสงฆท้ังปวง  คนท้ังหลายจะสรรเสริญตถาคตก็ดี  จะ  
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สรรเสริญพระธรรมพระสงฆก็ดี  ทานท้ังหลายอยาปรีดาปราโมทยดวยสรรเสริญ อยาใหจิต  
กําเริบท่ีจะสรรเสริญตัว  และอยางใหผูอ่ืนสรรเสริญตัวเลย  คํานี้ก็ผิด  สวนสมเด็จพระพิชิต 
มารตรัสอวดอางยกพระองคเปนอัครฐานเปนถึงพระยาธรรมราช  แลวใหโอวาทพระภิกษุท้ัง 
หลายมิใหกระทําจิตวุนวายในความสรรเสริญ  กําเริบในความสรรเสริญเปนอยางไรจึงกระทําฉะน้ัน 
อย  ปฺโห  อันวาปญหานี้  อุภโต  โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ  ตยา  วิสชฺชิโต  พระผูเปนเจาไดโปรด 
วิสัชนาในกาลบัดนี ้
        เถโร  ฝายพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปฏิสัมภทิา  จึงมีเถรวาจาวิสัชนาวา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  คําเดิมท่ีสมเด็จพระโลกุตตมาจารย  มีพระพุทธฎีกา 
ประทานโอวาทแกภกิษุท้ังหลายวา ถาชนท้ังหลายจะสรรเสริญตถาคตก็ดี  และสรรเสริญ 
พระธรรมพระสงฆก็ดี  ทานอยายินดีในความสรรเสริญ  อยาใหเขาสรรเสริญตัวทาน 
และทานอยาดอูยาง  อยางไดทําจิตคิดกําเริบท่ีจะสรรเสริญตัวและใหผูอ่ืนสรรเสริญทาน สมเด็จ 
พระโลกุตตมาจารยใหโอวาทฉะน้ี  และขอท่ีวา  สมเด็จพระศาสดาจารยเจากลาวสรรเสริญคุณ 
ของพระองคอันเปนยถาภูตะ คือคุณมีจริงเปนอุตตริยิ่งวา อหมสฺมิ ทุกวนันี้พระตถาคตเปน 
พระยาธรรมราชอันเลิศนักหนา  ตรัสเทศนาพระธรรมจักร  โปรดเวไนยสัตวท่ัวมนุษยนิกร 
เทวดา  โลเก  อปฺปติวตตฺิย  หาใครผูใดท่ีจะปูนปานเปรียบเทียบมิไดนีก้็ดี  พระองคจะตรัสเพื่อ 
จะใหเกดิลาภเกิดยศ  และปรารถนาจะใหเขาอ่ืนนับถือ  มอบตัวเขามาเปนศิษยแสวงหาบริวารก ็
หามิได  พระองคตรัสดวยอํานาจมีพระทัยอนุเคราะห  กรุณาเอ้ือเฟอหวังไวเปนประโยชนแกสัตว 
ท้ังหลาย  พระองคทรงทราบโดยแนแทในพระกมลสันดานวา เม่ือพระองคตรัสนั้น  ความตรัส 
รูธรรมาภิสมัยแทงตลอดไญยธรรมท้ังปวง จักบังเกดิมีแกเสลพราหมณและมาณพ  ๓๐๐ คน 
พระองคจึงตรัสวา ดูกรเสลพราหมณ  ตถาคตน้ี  อนุตตฺโร  เปนผูยิ่งประเสริฐเลิศลํ้า  ธมฺมราชา 
ตถาคตเปนพระธรรมราช  ดวยพระธรรมราชยอมประภาษส่ังสอนประชาราษฎร ดวยกําหนด 
กฎฎีกาอันเปนธรรมฉันใด  ตถาคตน้ีเลิศไปกวานัน้  ตรัสส่ังสอนมนุษยนิกรและชาวสวรรค 
ดวยธรรมจกักปัปวัตตนสูตร  พระตถาคตนีป้ระเสริฐนัก  หาผูใดใครจะเสมอเหมือนหามิไดใน 
โลกน้ีนี่แหละสมเด็จพระพิชิตมารโมลีนีมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะน้ีเพื่อวาจะใหเสลพราหมณกบัมาณพ 
๓๐๐ คน ไดรูมรรครูผลธรรมวิเศษฉะน้ี  จงึตรัสสรรเสริญพระองค ใชจะนําซ่ึงความมิจริง 
มาตรัสดวยหวงัลาภยศและบริวารหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็ส้ินสงสัยทรงพระโสมนัส  มีพระราชโอง 
การตรัสวา สาธุ  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวิสัชนาดแีลว  
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สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับถอยคําของพระผูเปนเจาจําไว  เปนขอวัตรปฏิบัติแกกุลบุตรท้ังหลาย 
 ัอันเกิดมาในอนาคตกาลภายภาคหนาในกาลบัดนี้  
                                   วัณณภณปญหา  คํารบ ๑ จบเทานี ้
 
                                          อหิงสานิคคหปญหา ท่ี ๒ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชา  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย 
เจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภกฺิขเว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานจงมีความรักความเอ็นดูสัตวโลกน้ีแล 
วโร  ประเสริฐ  ตรัสฉะน้ีแลว คร้ันมามีพระพุทธฎีกาตรัสเลาวา ภิกฺขเว  ดูกรภกิษุท้ังหลายโลก 
ท้ังปวงควรจะขมข่ี  ตถาคตก็ขมข่ี  ควรจะยกยอง  ตถาคตก็ยกยอง  นีแ่หละพระผูเปนเจา  นิคฺคโห 
ธรรมดาวาควรท่ีจะขมข่ีก็ใหขมข่ี  หตฺถเฉชฺช  ควรที่จะตัดมือใหตดัมือ  ปาทเฉชชฺ  ควรจะตัดเทาก็ 
ตัดเทา  ควรจําจองก็จําจอง  ควรจะฆาก็ฆาใหตาย ธรรมดาจะขมข่ีคนท้ังหลายก็ตองกระทําดังนี ้
พระองคมีพระพุทธฎีกาวา  ควรจะขมข่ีใหขมข่ีนั้น โยมนี้เห็นไมควรนักหนา  สมเด็จพระศาสดา 
ไมควรจะตรัสฉะน้ี  แมจะเช่ือเอาพระพุทธฎีกาท่ีตรัสไวแตเดิมวา  อยาเบียดเบียนสัตว  ใหรัก 
สัตวเอ็นดูสัตวในโลกนี้ คําภายหลังท่ีพระองคตรัสวา  โลกควรจะขมข่ีใหขมข่ี  ควรจะยกยอง 
ใหยกยองดังนี ้ จะมิผิดหรือ  คร้ันจะเช่ือเอาพระพุทธฎีกาภายหลังท่ีวาควรจะขมข่ีใหขมข่ี  พระ 
พุทธฎีกาที่ตรัสมาแตเดิมนั้นก็จะผิด  อย  ปฺโห อันวาปญหานี้  อุภโต  โกฏิโก  เปนอุภโตโกฏิ 
นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวสัิชนาไปในกาลบัดนี้ 
        เถโร  ฝายพระนาคเสนผูพระอรหันตอันวิเศษประเสริฐดวยญาณปฏิสัมภิทา  จึงมีเถร- 
วาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ซ่ึงพระพุทธฎีกาตรัสไวแตเดิมวา ดกูร 
ภิกษุทานจงสมัครรักใครสัตว  เอ็นดูสัตว  อยาเบียดเบียนสัตวโลกน้ี  วโร  นี่แหละอุดมลํ้าเลิศ 
ประเสริฐยิ่งนกั  คร้ันแลวยังมีพระพุทธฎีกาวา สัตวโลกนั้นควรจะขมข่ี  ควรจะยกยองให 
ยกยอง  พระพุทธฎีกานี้จะเปนสองหามิได  และคําท่ีวาใหสมัครรักใครสัตวท้ังหลาย นี่แหละ 
สมเด็จพระมหากรุณาเจาตรัสตามอธิบาย  สมเด็จพระพุทธเจาท้ังหลายแตปางกอน  ใหโอวาท 
ความส่ังสอนสืบกันมา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ช่ือวาธรรม 
นั้นมีลักษณะมิไดมีวหิิงสาสัตว  นี้เปนคําอันจริงแท  ไมมีผิดเลย  มหาราช  ขอถวายพระ 
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พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสมบัติ  ซ่ึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ควรจะขมข่ีก็ใหขมข่ี  
ควรจะยกยองก็ใหยกยองนัน้ ใชวาพระองคจะใหขมข่ีดวยวิหิงสาใหยกยองดวยฉันทราคะก็หา 
มิได  คือพระองคทรงมุงความดูธรรมเปนประมาณ  กําหนดตามสภาวธรรมท่ีเปนจริง  คือจิตท่ี 
ฟุงซานจึงใหขมข่ีเสีย  จิตท่ีสงบก็ใหยกยอง  จิตท่ีเปนอกุศลใหขมข่ี  จิตท่ีเปนกุศลใหยกยองเชิดชู 
อโยนิโสมนสิการใหขมข่ี  โยนิโสมนสิการใหยกยอง  คนปฏิบัติผิดใหขมข่ี  คนปฏิบัติชอบใหยกยอง 
ผูท่ีประพฤตินอกทางไมถูกตองตามคลองธรรมพระอริยะ ใหขมข่ี  ผูท่ีประพฤติถูกธรรมเปนพระ 
อริยะใหยกยอง  ผูท่ีเปนโจรใหขมข่ี มิใชโจรใหยกยอง  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  สมเด็จ 
พระโมลีโลกเลิศในเทพาและมนุษยตรัสใหขมข่ีและยกยองโดยสัตยโดยธรม  จะเปนดวยอํา 
นาจวหิิงสาและราคะหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวิสัชนาไป  ๆ  ก็กลับมาท่ีโยมถามเม่ือกี้นั้นแหละ  ภนฺเต 
ขาแตพระผูเปนเจา  บุคคลท่ีเปนโจร  พระผูเปนเจาวาใหขมข่ีนั้น  ก็ผูจะขมข่ีโจรจะพึงขมข่ี 
อยางไร  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  ผูท่ีจะขมข่ีโจรนั้น  ก็ตองขมข่ีตามโทษ  คือโทษควรจะบริภาษก็บริภาษ  ควรจะ 
ปรับไหม  ก็ปรับไหม ควรจะขับเสีย  ควรจะจําจองก็จําจองไว ควรฆากฆ็าเสีย ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรบวรเลิศกษัตริย  มีสุนทรพจนารถตรัสวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาประกอบดวยปรีชา  คําท่ีวาควรจะฆาก็จะฆานั้น  เปนพระอนุมัต ิ
ของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจาดวยหรือ พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายวิสัชนาวา  มิใชพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาลมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อนุมโต ตถาคตาน  ท่ีพระผูเปนเจาวา  การฆาโจรนั้น  มิไดฆาโดยพระ 
อนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดาแลว  จะควรฆาดวยเหตุไรเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรผูประเสริฐ  การฆาโจรนั้น  มิได 
 ฆาโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดา ฆาโดยโจรนั้นไดกระทําความผิดไวเอง  มีโทษ 
ติดอยูเขาจึงฆา  สมเด็จพระบรมศาสดายอมตรัสพระสัทธรรมเทศนา  เพือ่ใหเปนสวัสดิมงคลแก 
สัตวท้ังหลาย จะใหเบียดเบียนซ่ึงกันและกนัใหตองไดรับความเดือดรอนนั้นหาบมิได   มหาราช  
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ขอถวายพระพร  อกโรนฺต  อนุปราธ  ราชบุรุษท้ังหลายอาจสามารถจะจับบุรุษท่ีมิไดกระทํา 
ความผิดอยางใดอยางหน่ึง  ซ่ึงเดินเที่ยวอยูตามทองถนนไปฆาเสียใหตาย  โดยพระราชโองการ 
ของพระองคไดละหรือ  มหาบพิตร  
        สมเด็จพระเจามิลินท  มีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ 
ราชบุรุษจะจับผูท่ีหาความผิดมิไดไปลงโทษฆาเสียนั้น  หาควรไม 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา  เปนเหตุประการใดเลาจึงไมเปนการสมควร  มหา 
บพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาจึงมีพระราชโองการตรัสวา  บุรุษผูนั้นมิไดกระทําความ 
ผิดอยางใดไวเลย  จะไปลงโทษเขาอยางไรเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  คนท่ีหาความผิด 
มิได  ราชบุรุษจะฆาเสียโดยพระโองการของพระองคไมได  ตอเม่ือบุรุษนั้นไดกระทําความผิด 
ไวเองจึงฆาไดมีอุปมาฉันใด  การฆาโจรก็มิไดฆาโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดา  มี 
อุปไมยฉันนัน้ เพราะโจรมีความผิดอันกระทําไวดวยตนเอง  จึงตองถูกฆา  จะไปโทษพระ 
สัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยางไรได  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ โจรนั้น 
ถึงแกภยั  ทานฆาเสียดวยกรรมของตนเชนนี้  สมเด็จพระสัพพัญูผูสอน  จะมีโทษดวยหรือ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการวา  จะมีโทษหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ถาเชนนั้นพระ 
โอวาทท่ีพระองคตรัสเทศนาส่ังสอนนั้น  จะมิเปนประโยชนเปนผลเปนสวัสดิมงคลหรือ บพิตร 
พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ก็มีพระราชโองการรับถอยคําแลวตรัสวา สาธุ 
โยมจะรับถอยคํามนสิการจําไว  จะไดเปนเยี่ยงอยางไปภายหนาในกาลบัดนี ้
                                 อหิงสานิคคปญหา  คํารบ ๒ จบเทานี้  
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                                   ภิกขุปณามนปญหา ท่ี ๓  
        ราชา  อาห  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยญาณปรีชา  ภาสิต เจต  คําดังนี้สมเด็จ 
พระไตรโลกมุนีมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ตถาคตน้ี อโกธโน  ไมมีโกรธ  วิคตขีโล  มีโทษคือ 
โทโสเปนดังหลักตอปราศจากพุทธสันดานแลว  ปนุ จ คร้ันแลวสมเดจ็พระบรมโลกนาถ 
ศาสดาจารย  ปณาเมสิ มีพระพุทธฎีกาตรัสขับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอัครสาวก 
ท้ังคู  พรอมดวยบริษัทบริวารของอาตมา กึ  นุ โข  ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สมเด็จ 
พระมหากรุณาธิคุณเจามาตรัสดังนี้ จะวาดีไมมีโกรธหรือ  โยมนี้เขาใจแนทีเดียววา  สมเด็จพระ 
พุทธองคเจาทรงโกรธเปนม่ังคง  ถาแมวาพระองคทรงขับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู 
อัครสาวกซายขวานั้นเปนม่ันคงฉะน้ีแลว  คําเดิมนี้ท่ีพระพุทธฎีกาตรัสวา อโกธโน ตถาคต 
ไมมีโกรธ  วิคตขีโล ตถาคตมีโทษคือโทโสเปนดังหลักตอปราศจากสันดานแลว  คํานี้ก็ผิด 
คร้ันจะถือคําเดิมนี้  คําตรัสทีหลังก็จะผิด  หรือวาพระองคเจาไมมีจิตโกรธโปรดขับเสียดวยจิต 
ยินดี  ก็ใชทวงใชทีใชเหตุใชผล  โยมคิดแลวใหฉงนครัน  อย  ปฺโห  อันวาปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ 
นิมนตโปรดวสัิชนาใหแจงวมัิติกังขาในกาลบัดนี้ 
        เถโร  ฝายพระนาคเสนผูม่ันดวยศีลาทิคุณอันวเิศษจึงถวายพระพรวา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐมหาศาล  สมเด็จพระโลกุตตมาจารยเจา 
มีพระพุทธฎีกาโปรดไววา  ตถาคตน้ี อโกธโน  หาความโกรธมิได  วิคตขีโล  มีหลักคือโทโส 
ในสันดานผลาญเสียแลว  พระองคตรัสฉะน้ีแลว  มีพระพุทธฎีกาตรัสขับพระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะ พรอมดวยบริษัทนั้น ใชวาพระองคจะทรงโกรธหามิได  จะเปรียบฉันใดนะ 
บพิตรพระราชสมภาร  มีครุวนาปานบุรุษผูหนึ่งสัญจรบนพ้ืนพสุธา  ปกฺขลิตฺวา  บุรุษผูนั้น 
ประมาท พลาดลมลง  ถูกรากไมก็ดี  ถูกศิลาและหลักตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดน้ันกด็ี  จะวาพสุธาธรณีนั้น 
มีความโกรธหรือวาหามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  นตฺถิ  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา  พสุธานั้นจะไดมีความโกรธนั้นหามิได  ประการหนึ่ง  โกโป  วา ความโกรธก็ดี 
ปสาโท  วา ความเส่ือมใสก็ดี  จะไดมีแกพสุธานั้นก็หามิได  อย  มหาปวี อันวาแผนดนิ 
อันใหญ  อนนุยปฏิฆวิปฺปามุตฺตา จะไดมีจติรักใครและโกรธแคนหามไิด  สยเมว  โส บุรุษผู 
นั้นประมาทพลาดลมลงเอง  น สฺาย ดวยตัวมิไดสําคัญสัญญา  จะโทษเอาวาพสุธาโกรธข้ึง 
จึงเผอิญใหตองบาดเส้ียนหนาม  ท้ังนี้หาถูกไม 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ยถา  มีครุวนาฉันใดบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ  
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พระศาสดาจารยจะมีโกรธหามิได  อนุนยปฏิฆวิปปฺมุตฺโต สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผูเปน  
อัครนักปราชญจะไดมีความยินดีโกรธแคนชิงชังใครหามิได  อรห  ทรงพระนามช่ือวาพระอรหัง 
ควรแกเคร่ืองสักการบูชาเปนอาทิ  สมฺมสมฺพุทฺโธ  ไดตรัสรูพระธรรมท้ังปวงหาผูใดจะเปน 
อาจารยมิได  พระองคตรัสขับพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานพรอมดวยภิกษุบริษัทเสียดวยโทษ 
ของตนกระทําไว  อุปไมยดุจความท่ีอุปมานั้น 
        ประการหน่ึงเลา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา  ถามิฉะนัน้ 
ดุจมหาสมุทรอันใหญ  มตกุณเปน สวสติ  จะไดสองเสพอยูรวมดวยอสุภสัตวตายน้ันหามิได  ย 
กิฺจิ  สงฺขเสวาลปณกกุณป สังขหรือคือจอกสาหรายแหนและซากอสุภสัตวตายลอยไปนั้น 
มหาสมุทรอันใหญก็ซัดข้ึนไปเสียบนตล่ิงส้ิน มิใหอสุภสัตวตายน้ันลอยลองอยูในสมุทรสาคร 
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  มหาสมุทรนั้นรําคาญเคืองข้ึงโกรธหรือ  จึงซัด 
อสุภนั้นข้ึนเสียบนตล่ิงนั้น  นพบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา นตถิฺ  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  มหา 
สมุทรนั้นเลา  โกโป วา จะมีจติโกรธก็ดี  โทโส วา จะมีจิตประทุษรายก็ด ี หามิได  อนนุย- 
ปฏิฆวิปปฺมุตฺโต  มหาสมุทฺโท  สมุทรอันใหญจะมีจิตรักใครชิงชังหามไิด 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  มหา 
สมุทรนั้นเปรียบปานฉันใดโสด  โกโป วา อันวาความโกรธก็ดี  ปสาโท  วา อันวาความ 
เล่ือมใสก็ดี  จะมีในสันดานสมเด็จพระโลกุตตมาจารยหามิได  ตถาคโต  อันวาสมเดจ็พระไตร 
โลกนาถ อรห  ตัดขาดจากกํากงสงสาร  สมฺมาสมฺพุทโธ  ไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิ- 
ญาณดวยพระองค  อนุนยปฏิฆวิปฺปมตฺุโต  ตั้งอยูในองคอุเบกขา  จะไดมีพระทัยเสนหารักใคร 
ชิงชังหามิได  อุปไมยดุจหนึง่สมุทรสาครนั้น  ขอถวายพระพร บุรุษพลาดแลวยอมลมลงบน 
แผนพสุธาฉันใด  พระมหากรุณาก็ทรงขับไลผูท่ีพลาดในพระศาสนาฉันนั้น  ประการหน่ึงมหา 
สมุทรยอมซัดซากอสุภข้ึนฉันใด  ผูท่ีประพฤติผิดในพระศาสนาพระองคก็ซัดไปฉันนั้น  ตถาคโต 
ประการหน่ึงเลา  สมเด็จพระศาสดาจารยเจามีพระพุทธฏีกาใหขับเสียงนั้น  หวังจะใหเข็ดหลาบ 
ไมกระทําตอไป  ตั้งพระทัยจะใหปฏิบัติเปนอันดี  เพื่อไดพนจากชาติชราพยาธิมรณะ  พนจาก 
ทุกขท้ังมวลนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็ส้ินวมัิติกังขา มีพระราชโองการตรัสวา สธุสะ 
ขาแตพระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับถอยคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี ้
                                ภิกขุปณามนปญหา  คํารบ ๓ จบเทานี้  
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                                พุทธสัพพัญูสยปณามปญหา ท่ี ๔  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีสุนทรราชปุจฉาถามวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา  ตุมฺเห  ภณถ  พระผูเปนเจานี้สรรเสริญวา  สมเด็จพระ 
พุทธเจาเปนองคสัพพัญูแลว พระผูเปนเจากลาววา  สมเด็จพระสัพพัญูเจาขับเสียซ่ึง 
ภิกษุสงฆ  มีองคพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประธานกาลคร้ังนั้น  ศากยราชและทาว 
สหัมบดีพรหมปรารถนาจะระงับดับเสียซ่ึงอธิกรณ  จึงเขาไปสูสํานักสมเด็จพระมุนวีรเจา  แลว 
จึงกลาวอุปมาสองประการ คือ อุปมาดังพืชอันนอยประการ ๑ อุปมาดงัลูกโคออนประการ ๑ 
ยังสมเด็จพระพุทธองคผูเปนท่ีพึ่งใหระงับดับโทษนั้นดวยอุปมา  และเม่ือศากยาราชและทาว 
สหัมบดีพรหมถวายอุปมานี ้จะแกวาพระมหากรุณาไมรู  ถาฉะน้ันสมเด็จพระมหากรุณาก็เปน 
 ิองคสัพพัญูหารูอุปมาไม  อนึ่งจะแกไขวาพระองครู ปรารถนาจะดูใจสงฆท้ังปวง  จึงขับเสียนี ้
ถารับเขามาวาขับเแลว ถาฉะนั้นพระมหากรุณาก็ไดมีกรุณา ถามีกรุณาแลวจะขับเสียตองการ 
อะไรนั้น  อย ปฺโห อันวาปญหานี้  อุภโต  โกฏิโก  เปนอุภโตโกฏิ  นิมนตผูเปนเจาโปรด 
วิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ตถา- 
คโต  สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณเจานี้  เปนองคสมเด็จพระสัพพัญู  สารพัดจะรูในธรรม 
เปนธรรมสามีคือเปนเจาแหงธรรม  ตกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลายน้ัน  ก็เอาธรรมของสมเด็จ 
พระสัพพัญูทรงส่ังสอน  ยอนมาอุปมาใหสมเด็จพระบรมโลกนาถประสาทเล่ือมใส  ยถาว 
มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดจุสตรีเอาทรัพย 
เปนของสามีมาต้ังเรียงเคียงไวใหสามีของอาตมาเห็นสวน  คร้ันสามีเห็นทรัพยของอาตมาก็ช่ืน 
ชมโสมนัสสาการยินดี  ยถา  มีครุวนาฉันใดก็ดี  ศากยราชและทาวสหมับดีพรหมนัน้ก็เอา 
ธรรมอันเปนของสมเด็จพระชิเนนทรบพิตรพิชิตมารเจาส่ังสอนนั้น  มากลาวใหสมเด็จพระองค 
เจาช่ืนชมยนิด ี สวนสมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาก็อนุโมนาวา  สาธุ  สาธุ ทานวานี้ควรแลว 
ความนี้เปรียบเหมือนสตรี  เอาทรัพยเปนสวนสามีมาใหสามีช่ืนชมนั้น 
        ประการหน่ึงจะอุปมาใหมเลา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา 
ผูประเสริฐในอิสริศฤงคาร  เปรียบปานดุจชางกัลบกเอาสุวรรณาลังการ  เคร่ืองประดับเหนือ 
อุตตมังคสิโรตมแหงบรมกษัตริยใหปราโมทยโสมนัสยนิดี อันวาสุวรรณาลังการนี้เปนของของ 
บรมกษัตริย  บรมกษัตริยกท็รงโสมนัสยินดีซ่ึงเคร่ืองประดับอันเปนของของพระองค  ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด ศากยราชและสหัมบดีพรหม ก็นําเอาธรรมท่ีพระองคสอนไวมาอุปมาอุปไมยให 
สมเด็จพระองคเจาเล่ือมใส ดวยธรรมของพระองคเอง  มีอุปไมยฉันนัน้  เหตุท่ีจะปลดเปล้ือง  
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ทุกขระงับดับกิเลสนั้น สมเด็จพระภควนัตบพิตรตรัสแกศากยราชและทาวสหัมบดมีหาพรหม 
ไวท้ังนัน้  
        ประการหน่ึงเลาบพิตรพระราชสมภารเจา  จงทรงฟงอุปมาอุปไมย  ไดแกศิษยอันปรน 
นิบัติอุปชฌาย  เอาจังหันของอุปชฌายมาใหอุปชฌาย  ยังอุปชฌายใหช่ืนชมยินดี  ยถา มี 
ครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจา ก็ช่ืนชมเล่ือมใสซ่ึงธรรมของพระองคอันเทศนาไว 
เหมือนดังกอนนั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดสวนาการทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสสโมสรหรือพระ 
ราชโองการตรัสวา  สธุสะขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  โยมจะรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไว 
เปนขอวัตรปฏิบัติแกกุลบุตร   อันจะเกิดมาเปนปจฉิมาชนตาชนในกาลบัดนี้ 
                           พุทธสัพพัญูเสยปณามปญหา  คํารบ  ๔ จบเทานี ้
 
                                     คีหิปพพชติปนนวัณณนปญหา ท่ี ๕ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นสืบไปเลา 
วา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบไปดวยญาณปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา 
ถอยคํานี้สมเด็จพระพิชิตมารโมลี  มีพระพุทธฎีกาตรัสไววา ภิกฺขเว  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  คีหิ วา 
ปพฺพชิโต  วา คฤหัสถก็ดี  บรรพชิตก็ดี  สมฺมาปฏิปนฺโน  มีอุตสาหะปฏิบัติเปนอันดแีลว  ก ็
อาจรูธรรมอันวิเศษ  คือมรรคผลเหมือนกนั  นี้แหละคฤหัสถนั้น  กามโภคี  บริโภคกามคุณ 
โอทาตวสโน  นุงหมผาขาวผาลายเล้ียงบุตรภรรยา หลับนอนคลุกเคลาอยูกับบุตรภรรยา  ทัดทา 
ดอกไมของหอมพรอมดวยเคร่ืองประดับแลวดวยแกวมณี  ประดับเมาลีมวยผมสารพัดจะส่ิงสม 
ส่ิงสินทุกประการ  คฤหัสถเปนกามโภคีฉะนี้  ถาปฏิบัติดี  ก็ไดมรรคผลธรรมวิเศษ  ฝายบรรพ- 
ชิตตองรักษากจิโกนหนวดเคราปลงเผาผม  นุงหมเลากแ็ลวดวยผายอมฝาดกระทําใหเสีย 
สี  สมาทานศีล ๒๒๗  ประการ  สมาทานธุดงค ๑๓ ตอปฏิบัติดีจึงจะไดมรรคผลธรรมวิเศษ 
อาศัยแกปฏิบัติเปนตนเหตุ โก วิเสโส บรรพชิตจะวิเศษกวาคฤหัสถท่ีขอไหน  ตโป  กมฺม 
อันวาตปกรรมคือศีลท่ีรักษาไว  อผล  หาผลมิได  ปพฺพชฺชา  อันวาบรรพชา  นิรตถฺกา 
หาประโยชนมิได  สิกฺขาปทโรปนา  อันวาการระวังรักษาสิกขาบท  วชฺช  มีโทษ  ธุตงฺคสมา- 
ทาน  อันวาสมาทานซ่ึงธุดงค โมฆ  สูญเปลาหาประโยชนมิได  ซ่ึงจะปฏิบัติไปก็จะลําบากเปลา  
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คฤหัสถเขาไมไดความลําบากเลย  เขากไ็ดมรรคไดผลเหมือนกัน  กน็ี้แหละโยมเห็นฉะน้ีวาเปน 
คฤหัสถอยูดีกวามิใชหรือ  
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา คฤหัสถก็ดี  บรรพชิตก็ด ี
ถาวาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลว  กจ็ะรูธรรมวิเศษมรรคผลได  บพิตรมาทรงรําพึงเห็นไปวา  ฝาย 
บรรพชิตนั้นถือวาอาตมานี้รักษาเพศบรรพชิตอยูแลว  จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติไปตองการอะไร 
คร้ันบรรพชิตไมปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  คือไมจําเริญซ่ึงสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
เปนบุพภาคสวนเบื้องตนท่ีจะไดมรรคไดผลแลว  ก็จะแคลวคลาดปราศจากมรรคผลนี้  สวน 
ฆราวาสนุงผาขาวผาตา  เปนกามโภคีบริโภคกามคุณ  ถาวาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลว  ก็จะ 
สําเร็จมรรคผลอันวิเศษ  และขอซ่ึวาบรรพชิตเพศวิเศษกวาฆราวาสนั้น  น สกฺกา  มิอาจ 
ประมาณ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจแกวมณี  กาม- 
ททสฺส  อันใหสําเร็จซ่ึงความปรารถนาท้ังปวง  เปนแกวมโนหรจินดา  ใครหนออาจสามารถที่จะ 
ตีราคาได  ยถา  มีครุวนาฉันใดก็ดี คุณแหงบรรพชานี้มากนักหนา  อาตมามิอาจจะนบัจะประมาณ 
ได  มีอุปไมยเหมือนแกวมณอัีนมีราคานั้น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ประการหน่ึง  เปรียบปานดจุคล่ืนละลอกในสมุทรอันใหญ  บุคคลผูใดไมอาจสามารถประมาณ 
ไดฉันใดก็ดี  อาตมาภาพมิอาจประมาณคุณแหงบรรพชานี้ได  เหมือนคล่ืนในมหาสมุทรอันลึก 
สุดประมาณน้ัน  การบรรพชานี้จะใหสําเร็จกิริยาท้ังปวง  อปฺปจฺโฉ  คือจะกระทํามักนอย ๑ 
สนฺตุฏโ  กลาวคือยินดีในลาภแตท่ีไดตามกิจสมณะโดยธรรมเปนประการ ๑ วิวิตฺโต  คือ 
ยินดจีะอยูในท่ีสงัดประการ ๑ อสฏโ  คือมิไดระคนปนไดดวยหมูคณะประการ ๑  นิราลโย 
หาอาลัยมิไดประการ ๑ อนิกฺเกโต  มิไดมีท่ีอยูประการ ๑ ปริปุณณฺสีโล  มีศีลอันบริบูรณ 
ประการ ๑ สลฺเลขิตาจาโร  มีมารยาทประกอบดวยความขัดเกลาเปนสัลเลขสันโดษประการ ๑ 
ธุตงฺคปฏติฺติกุสโล  ฉลาดในธุดงคปฏิบัติประการ  ๑ กิริยาท้ังปวงนี้บรรพชิตจะกระทําแลว 
ก็กระทําไดส้ินโดยเร็วพลันไมขัดขวาง ฉันใดกด็ี  เปรียบดุจบุคคลลงอาบน้ําในนที  ชําระกายให 
หายมลทินและราคีในกาย  จะไดสมความปรารถนาเปนอันเร็วนกัฉันนั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา  กลฺโลสิ  พระผูเปน 
เจากลาวแกปญหานี้ไพเราะแจมแจงนักหนา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับเอาไวในกาลบัดนี ้
                        คีหิปพพชิตปฏิปนนวณัณปญหา  คํารบ  ๕ จบเพยีงนี้  
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                                  อนิเกตานาลยกรณปญหา ท่ี ๖  
        สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการถามปญหาอ่ืนวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา  ถอยคําอันนี้สมเด็จ 
พระพิชิตมารโมลีมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ธรรมดาวาบรรพชิตควรเปนผูหาท่ีอยูมิได  ไมควรอยู 
เปนหลักแหลง  อนาลย  หาอาลัยท่ีอาสัยมิได  นี่แหละเปนกิริยาอันนักปราชญท้ังหลายเสพ 
สมาคมคบหา  มีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้  ปนุ  ภณติ  มาอีกเลากลับมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ทายก 
พึงสรางวิหารที่อยูอันเปนท่ีสบายใหแกภกิษุท้ังหลาย อันเปนพหูสูตผูทรงพระไตรปฎกอยูให 
สําราญ  นี่แหละสมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้  คําหนาเปนอยางหนึ่ง 
คําหลังเปนอยางหน่ึง  ปญหาท่ีลึกเปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบดันี ้
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดวา ภิกฺขเว  ดูกรท้ังหลาย ธรรมดาวาภกิษ ุ
พึงหาท่ีอยูมิไดและไมมีอาลัยแนวาอยูท่ีนัน้ท่ีนี้เปนนิตย สมเด็จพระพิชิตมารมุนีโลกนาถเจาตรัส 
ฉะนี้  ตรัสเปนอวเสสวจนะ  คือมิไดตรัสหามมิใหภกิษุมีท่ีอยูอาศัยเสียเลย  เปนแตหามมิให 
ติดอยูในท่ีอาศัย  เม่ือพักอยูช่ัวคราวแลวใหเท่ียงจาริกไป  พระพุทธพจนนี้จะมีผิดหามิได 
พระองคตรัสถูกแทไมแปรผัน คําท่ีวาภกิษุเปนผูหาท่ีอยูมิไดและไมมีอาลัยแนวาอยูท่ีนั่นท่ีนี ่
เปนนิตยดังนี้  สมณานุจฺฉวิก  สมควรแกสมณะ  สมณสารูป  เปนสมณะสารูป  สมณปฏิรูป 
ชอบแกสมณะ  สมณารห ควรแกสมณะ  สมณโคจร  เปนอารมรแหงสมณะ  สมณปตถิฺต 
เปนท่ีปรารถนาแหงสมณะ  ควรสมณะจะพึงปฏิบัติใหถูกตองตามกระแสพระพุทธฎีกา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดจุมฤคชาติหมูเนื้ออันเท่ียวไปในไพรสณฑ 
ราวปา  นิราลโย  หาอันมิไดในท่ีอยู  อนิเกโต  จะไดสมสูอยูในประเทศท่ีใดหามิได  ยถิจฺฉิต  นาต ิ
ยอมเท่ียวไปโดยควรแกปรารถนาของเน้ือท้ังหลายน้ัน ยถา  มีครุวนาฉันใด เปนภกิษุเลาก็พึง 
เปนอนาลัย  อยาไดอาลัยดวยท่ีอยู  อนิเกโต  พึงสมสูอยู  ณ ท่ีหากําหนดมิได  อุปไมยเหมือน 
เนื้อนั้น  เอต  กิจฺจ  อันวากิจนี้  มุนิทสฺสน  เปนท่ีปราชญจะเยี่ยมเยือนไปมาหาสู 
        มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึงเลา ซ่ึงกระแสพระพุทะฎีกาสมเด็จ 
พระมหากรุณาตรัสประภาษไววา  ใหสัตบุรุษทายกสรางวิหารใหแกหมูพระภกิษุท่ีเปนเหตุ 
สูตทรงไตรปฎกนั้น ดวยสมเด็จพระสัพพัญูมารําพึงดวยพระญาณทรงทราบวา  วิหารทานน้ี 
เปนท่ีสรรเสริญยินยอมแหงสมเด็จพระพทุธเจาแตกอนมา  มหาชนท้ังหลายไดถวายวิหารทาน 
แกพระภกิษุแลว  อาจสําเร็จแกพระนิพพาน  พนจากชาติทุกข ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข ๔ 
กองนี้เท่ียงแท นี่แหละเปนอานิสงสประการหน่ึง  
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารเจา  เม่ือภกิษุ 
ท้ังหลายเท่ียวจาริกสัญจรอยูในปา  มหาชนท้ังหลายผูมีศรัทธาจะไดพบไดปะโดยยาก  เม่ือ  
ไดสรางวิหารถวายใหอยูอาศัยแลว ทานจะไดไปมาพักพาอยูเปนคร้ังเปนคราวใหมหาชนได 
เห็นและจะไดมาทําบุญใหทาน  สรางวิหารนั้นมีอานิสงสดังนี้อีกประการหนึ่ง สิริเปนอานิสงสสอง 
ประการ เหตุดงันี้สมเด็จพระโลกุตตมาจารยจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ใหทายกสรางวิหาร 
ถวายแกพระภกิษุเปนพหูสูตผูทรงไวซ่ึงพระไตรปฎก  แตพระพุทธบุตรท้ังปวงนั้น  พระองคเจา 
บัญญัติไววา  อยาใหรักใครอาลัยดวยวหิารนั้น  พึงอยูช่ัวคราวแลวหลีกไป  อยางไดอยูในท่ีใด 
ติดอยูเปนนิตย พระองคโปรดแลวไวฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสปรีดาตรัสวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจักรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไว  เปนขอวัตรปฏิบัติสืบไป 
แกกุลบุตรอันเกิดมาเปนปจฉิมาชนตาสัตวในกาลบัดนี ้
                            อนิเกตานาลยกรณปญหา  คํารบ ๖ จบเพียงนี ้
 
                                            อุติฏฐอุทรปญหา  ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ ภาสิต  เจต  คํานี้สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจามีพระ 
พุทธฎีกาตรัสวา  ภกิษุควรมีเพียรในการบิณฑบาตเล้ียงทอง  อยาไดประมาทลืมตน  และควร 
เปนผูขวนขวายสํารวมทอง  อยาไดบริโภคอาหารมากยิ่งประมาณ  ปุน จ คร้ันนานมาเลา 
สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ดูกรอุทายี  บางคราวตถาคตน้ี  ฉันจังหันเพยีง 
เสมอขอบมาตรน้ีบาง  ยิ่งกวานี้บาง  นี่แหละจะเช่ือคําหนาหรือคําหลังกจ็ะผิด  คร้ันจะเช่ือคําหลัง 
คําหนาก็จะผิด  อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก  มีเงื่อนเปนสองไมตองกัน นมินตพระ 
ผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ซ่ึง 
สมเด็จพระศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกษุไมควรประมาทในการบิณฑบาตเล้ียงทอง 
และควรเปนผูสํารวมทองของตน  พระพุทธฏีกานี้ปรากฏทั่วไปแกพระอรหันตเจา  และ 
พระปจเจกสัมพุทธเจา  และพระสัพพัญูเจาท้ังหลาย  และคํานั้นเปนสภาววจนะกลาวโดยแท  
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ในทางธรรม มหาราช ดกูรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลประกอบการมิไดสํารวม  
ทองนั้น  ปาณป  หนติ ยอมฆาตีซ่ึงสัตวบาง  อทินฺนป  อาทิยติ  ถือเอาทรัพยอันเจาของมิได 
ใหบาง  ปรทารป  คจฺฉติ  สองเสพกาเมสุมิจฉาจารบาง  มุสาป ภณติ  เจรจามุสาสอเสียด 
สัมผัปปลาปวาทตลกคะนอง  ผรุสาวหยาบชาดาทอลอลวงทานเปนการมุสาวาทบาง มชฺชป 
ปวติ  ดื่มกินซ่ึงสุรายาเมาเพือ่จะเล้ียงทองของอาตมาบาง  มาตรป ชีวติา  โวโรเปติ  ปลงเสีย 
ซ่ึงชีวิตมารดาบิดาบาง  ฆาเสียซ่ึงพระอรหันตบาง กระทําสังฆเภทและโลหิตุปบาทดวยจิต 
อาฆาตประทุษรายบาง  ท้ังนี้ก็หมายจะใหเกิดลาภสักการะเล้ียงทองของตนจึงกระทําไป 
จะเหมือนหนึง่ใครเลาบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจเทวทัต  อุทเร  อสฺโม มิไดสํารวมทอง 
ของอาตมา  สงฺฆ  ภินฺทิตฺวา  กระทําสังฆเภท  เหตุฉะนี้จึงไปไหมอยูในอวิจีนรกมีกําหนดกัลป 
หนึ่ง นีแ่หละสมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาพระองคเห็นเหตุฉะนี้  และกิจเหลาอ่ืนซ่ึงเปนคลายกับท่ี 
ถวายวิสัชนามาแลวนั้นเปนอันมาก จึงตรัสสอนใหสํารวมทองแหงอาตมา 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือโยคาวจรเจาผูใด  มิไดประมาท 
 ืลืมตนมีเพียรขวนขวายในการสํารวมทองแลว  ก็อาจสําเร็จแกจตุสัจจาภสิมัย  คือจะไดสําเร็จแก 
พระอริยาสัจท้ังส่ี  มีพระทุกขสัจเปนตน  มีมัคคสัจเปนปริโยสาน  กระทําสามัญผลท้ังหลายให 
แจว  และจะไดพระปฏิสัมภทิา  ๔  พระสมาบัติ  ๘ และอภิญญา ๖ ประการ  ถึงซ่ึงภาวะชํานาญ 
คลองแคลว  สําเร็จในสมณธรรมท้ังปวง   บพิตรพระราชสมภารจะไมไดสวนาการทรงฟงบาง 
แลหรือ  วายังมีสุวรรณโปรดกนกแขกเตาตัวหนึง่  สํารวมทองของอาตมา จนโลกไหวตลอดถึงพิภพ 
ดาวดึงส  สมเด็จอมริทรตองลงมาปฏิบัติสุวรรณโปดกนัน้ ใหไดรับความสุข  ดวยเดชแหง 
สุวรรณโปดานั้นถือสํารวมทอง บริโภคอาหารพอใหชีวติเปนไป  สมเด็จพระไตรโลกโมลี 
เจาทรงพิจารณาเหน็คุณท้ังหลายเปนอันมากเห็นปานนี้  จึงมีพระพทุธฎีกาตรัสหามมิไดบริโภค 
จนเหลือประมาณ  ใหรับประทานพอควรแกทอง  สํารวมทองของตนไว  พระพุทธฎีกาท่ีตรัสกับ 
พระอทายวีา  ดูกรอุทายี  ตถาคตน้ีบริโภคอาหารพอประมาณเสมอขอบบาตรน้ีบาง  อปฺเปกทา 
บางคาบเลาตถาคตบริโภคยิ่งไปกวานั้น  สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสท้ังนี้ดวยสามารถพระองค 
ขาดกิเลสสําเร็จแกพระโพธิญาณแลว ไดกระทํากิจทุกอยางอันเปนจริยาของสมณะเสร็จส้ินแลว 
มิใชผูจะตองศึกษาบําเพ็ญเพยีงสืบตอไป  เปรียบปานดุจบุคคลเปนโรคใหลงใหรากและเปนไข 
ตาง ๆ หมอกห็ามของแสลง  เพื่อจะใหสบายหายโรคจึงหามของแสลงสํารวมทองของอาตมาไว 
ฉันใด  อนึ่งบุคคลท่ีประกอบดวยกิเลส  ยงัมิไดแจงเหตใุนพระจตุราริยสัจนั้นเหมือนบุคคลเปน 
ไขพึงใหสํารวมทองของอาตมาไปกวาจะขาดจากกเิลส เม่ือขาดจากกิเลสแลว  จะสํารวมก็ได 
ไมสํารวมก็ได  อุปมาฉันใดนะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจแกวมณีอันดีมีรัศมีเล่ือม 
ประภัสสรเปนแกวอันมีคา  มีชาติอันบริสุทธ์ิสงสี  จะไดมีกิจตองขัดหามิได  อันพทุธวิสัยนัน้มี  
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พระบารมีเปยมแลว  และจะหาซ่ึงโทษท่ีจะกีดกั้นอยูมิได  อุปไมยเหมือนแกวมณีมีรัศมีอัน 
บริสุทธ์ินั้น ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา สมฺปฏิจฺฉามิ  โยม 
จะรับไวเปนขอวัตรปฏิบัติแหงกุลบุตรอันเกิดมาภายหลัง อันเปนปจฉิมาชนตาในกาลบัดนี ้
                            อุติฏฐอุทรปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี ้
 
                                   ธัมมวินยปฏิจฉนปญหา ท่ี ๘ 
        ราชา  สมเด็จบรมกษัตริยขัตติยนรินทรทรงพระนามวาพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี 
มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอ่ืนแกพระนาคเสนสืบไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ภาสิต  เจต  ภควตา  ถอยคําอันนีส้มเด็จพระบรมไตรโลกโมลีเจา 
มีพระพุทธฎีกาตรัสประภาษไววา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธมฺมวินโย  อันวาพระสูตรพระวินัยและ 
พระปรมัตถ  วิวิตฺโต  ถาเปดออกกลาวคือเทศนาบอกเลาอยูเม่ือใดก็รุงเรืองไปตราบนั้น  ไมรูเส่ือม 
โน  ปฏิจฺฉนฺโน  ถาวาปดบังไวมิไดบอกกลาวใหเลาเรียน  มิไดตรัสพระธรรมเทศนาก็ถึงซ่ึงภาวะ 
ล้ีลับอัปภาคยไปไมรุงเรือง  ปุน จ  คร้ันมาอีกใหมเลา  สมเด็จพระบรมโลกนาถเจามีพระพุทธ- 
ฎีกาตรัสไวในวินัยปฎกวา  ใหพระภิกษุสําแดงพระปาติโมกขในพระอุโบสถอันเปนท่ีลับ  อยาให 
อุบาสกอุบาสิกาฟง  ตกวากาํบังพระวนิัยไว  โยมเห็นวาถาเปดพระวนิยัออกใหแจงแกสัตบุรุษ 
สีกานี้  เขาไดฟงแลวจะจําเริญศรัทธา  โสเภยฺย  จะงดงามนักหนา  เตน  การเณน เหตุดังนั้น 
อรรถรสธรรมรสวิมุตติรสจะปรากฏอยางไรเลา เม่ือกําบังพระวนิัยเสียดังนี้   นีแ่หละพระผูเปนเจา 
แมจะถือเอาคําเดิมท่ีพระองคตรัสวาพระสูตรพระวินยัพระปรมัตถ  ถาเปดไวแลว  กจ็ะรุงเรืองนั้น 
คําภายหลังท่ีสมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสใหพระภิกษุกําบังไวซ่ึงพระวนิัย  มิใหสําแดงซ่ึง 
พระปาติโมกขแกสัตบุรุษสีกานั้นกจ็ะผิด  คร้ันจะเช่ือคํานี้เลา  คําท่ีสมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัส 
ไวเดิมก็จะผิด  อยป  ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต   โกฏโิก มิเท่ียงยังเปนสองไมตองกันช่ือวา 
อุภโตโกฏิ  นมินตพระผูเปนเจาโปรดใหแจงซ่ึงความกงัขาของโยมในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระโลกุตตมาจารย  มีพระพทุธฎีกาโปรดประทานวา ธมฺมวินโย  อันวาพระสูตรพระวินยัพระ 
ปรมัตถ  ถาเปดอออกไวคือใหบอกกลาวเลาเรียน  กจ็ะรุงเรืองผองใส ปฏิจฺฉนฺโน แมแลมากําบัง  
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ไวมิไดเทศนาบอกกลาวเลาเรียนเลา ก็เศราหมองเสื่อมไปรุงเรือง  คร้ันแลวพระองคตรัสพระ 
สัทธรรมเทศนาวา  ใหพระพุทธบุตรกําบังวินัยปฎก  กระทําวินยัปฎกคือพระปาติโมกข  จะ 
สําแดงพระปาติโมกขใหมีเสมาปองกัน  ควรจะฟงรูแตพระภกิษุ  
        มหาราช  ขอถวายพระพร การท่ีจะแสดงพระปาติโมกขตองมีเสมาปดปองกําบังนั้น 
เปนดวยเหตุมีลักษณะ  ๓ ประการ  คือพระปาติโมกขนี้  ทานใหพระพุทธบุตรปดบังไวดวย 
สามารถเปนวงศประเพณแีหงพระพุทธเจาแตกอน ๆ สืบมา  โปรดใหพระพุทธบุตรสวดในทาม 
กลางเสมาอยาใหผูอ่ืนฟงไดประการ ๑ ใหปดบังเสียดวยความเคารพในธรรม  มิใหดูหม่ินด ู
แคลนไดประการ ๑ ใหปดบังเสียดวยสามารถภูมิของภิกษุควรเคารพไมควรทําเปดเผยประการ 
๑ สิริเปน ๓ ประการดวยกนั  ท่ีวาเปนวงศประเพณแีหงพระพุทธเจาแตกอนนั้นเปนอยางไร คือ 
สําแดงในทามกลางภิกษุเหลานั้น  ปดบังไวมิใหสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาฟงได  ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด  นะบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจหนึ่งกษัตริยท้ังหลายจะสําแดงขัตติยมายา 
ไดแตในวงศกษัตริยท้ังหลายดวยกัน  นอกกวานัน้มิควรจะสําแดงใหฟง กิริยานี้เปนประเพณีมา 
สําหรับวงศกษัตริยฉันใดก็ดี  อันวากิริยาท่ีสําแดงพระปาติโมกขนี้  ใหสําแดงในทามกลางพระ 
ภิกษุท้ังหลายเทานั้น  มิใหสําแดงในทามกลางผูอ่ืน  ก็เปนประเพณีมาตามวงศแหงองคสมเด็จ 
พระสัพพัญูเจาแตกอนเหมือนกัน  และบรมกษัตริยจะสําแดงขัตติยมายาไดแตในทาม 
กลางวงศกษัตริยดวยกนั  นอกกวานั้นไมควรจะสําแดงในสํานักผูใดผูหนึ่ง  กิริยานี้เปนประเพณ ี
ในโลกมาแตกษัตริยขัตติยาธิบดีท้ังหลายน้ัน  ยถา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  จะเปรียบปานฉันใด  เปรียบปานดุจคนท้ังหลายอันเท่ียวอยูในแผนดิน  มลฺลา  คือ 
คนปลํ้า  อโตณา คือ  ชางทอง  วฏกา  คือชางกระทําสรอย  ธมฺมคิริยา คนกลาวถอยคําเปน 
ธรรมเปนตน  และคนท้ังหลายนั้นรูวิชาตาง ๆ ก็กําบังวิชาซอนวิชาของตนไวตามพวกตามเหลา 
บอกไดแตพวกท่ีรูดวยกัน  คนท้ังหลายนอกนั้นไมสําแดงวิชาของอาตมาใหรูได  ยอมรักษาวิชา 
ไวตามตระกูลวงศของตนมิใหแพรงพรายไปแกผูอ่ืนได ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เอโส  วโส  อันวาประเพณีวงศพระภกิษุพุทธ- 
ชิโนรสเลา  ก็จําจะกําบังซอนไวซ่ึงพระปาติโมกข  จะสวดไสสําแดงไดแตในพัทธสีมา  มิควรที่จะ 
ใหฆราวาสสวนาการฟง  และใหปดบังไวดังนี้  เปนประเพณีเยี่ยงอยางมาแตสํานักสมเด็จพระ 
ศาสดาจารยเจาท้ังหลาย  ในกาลปางกอน  ทุก ๆ พระองคมา เอว  เมาะ  ตถา  มีอุปมาเหมือน 
คนท้ังหลายอันมีวิชา  แตสงวนวิชาของอาตมาไวตามชาติตระกูลของอาตมา  มิใหวิชา 
แพรงพรายไปแกผูอ่ืนฉันนัน้ 
        กถ  ธมฺมครุกตฺตา  ปทหิโต  พระเจามิลินทจึงมีคําถามวา  ท่ีวาปดบังไวดวยเหตุ 
เคารพในธรรมนั้นเปนประการใด 
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        พระนาคเสนจึงแกวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐ  
พระภกิษุพุทธบุตรพึงปดบังไวสําแดงปาติโมกขในพัทธสีมานั้น  ดวยสามารถเคารพในธรรม 
นั้นคือพระปาติโมกขนี้เปนท่ีเคารพ  ถาพระพุทธบุตรผูใดมีอุตสาหะปฏิบัติดีแลว  ก็อาจสําเร็จแก 
พระนิพพาน  ถาไมปกปดไว  บุคคลท่ีมิไดปฏิบัติคือฆราวาสนั้น  ก็มักดูหม่ินดแูคลนติเตียน 
นินทาไมมีความเคารพ  อันวาพระปาติโมกขสังวรนั้น  เปนธรรมอันเปนแกนสาร เปนสารธรรม 
อันประเสริฐ  ดุจหนึ่งแกนจนัทรอันเลิศสมควรแกขัตติยกัญญาคณานาง  เปรียบปานกษัตริยจะ 
โสมนัสนิยมชมช่ืน  ชนผูอ่ืนนอกนั้นท่ีมิไดตองการแกนจนัทนหอมยอมดูแคลนดหูม่ินมิไดช่ืนชม 
ยินดี  ความเปรียบนี้มีอุปมาฉันใด  อย  สารธาปวรธมฺโม  อันวาธรรมอันประเสริฐทรงไวซ่ึง 
อรรถอันเปนแกนสารนี้  ก็สมควรแกทานผูทรงศีลวิสุทธิสังวรจะสโมสรชมช่ืน  บุคคลผูอ่ืนเปน 
ทุรชนมักดูหม่ินเหมือนบุคคลผูดูหม่ินตอแกนจันทนอันหอมนั้น  เหตุดังนี้ จึงมีพระพุทธฎีกา 
ใหสําแดงพระปาติโมกขในสีมา  อยาใหสามเณรอุบาสก อบาสิกา เขาไปรวมรูรวมเหน็จะดูหม่ินได 
ใหกระทําดังนี ้ เหตุจะใหเคารพนบนอบในพระพุทธบัญญัติ 
        พระเจากรุงมิลินทจึงมีปุจฉาถามอีกวา  ท่ีมีพระพุทธฎีกาโปรดไวใหพระภกิษุสําแดง 
พระปาติโมกสังวรในสีมา  ดวยเคารพภกิษุนั้นอยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงแกวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  ภิกฺขภุาโว 
อันวาภกิษภุาวะน้ี  อตฺโล  หาท่ีจะเปรียบมิได  อปฺปเมยฺโย  หาท่ีจะประมาณปานปูนมิได  อนคฺโฆ 
หาคามิได  ไมมีเพศใดจะเสมอเทียมทัน อุปไมยเหมือนดวงแกวมณีอันประเสริฐเกดิเองหาคา 
มิได เหตุฉะนีจ้ึงโปรดไวใหสําแดงพระปาติโมกขแตภกิษุ ชนอ่ืนนอกจากภกิษนุั้นสําแดงมิได 
จะเปรียบฉันใด  อุปไมยเหมือนทรัพยอันเปนแกนสาร  วตฺถ  วา คือผาก็ดี  อตฺถรณ  วา  คือ 
เคร่ืองลาดก็ดี  หยคชรถตุรค  คือชางอันสําคัญและรถอันดี  พาชีชาติอัสดรก็ดี  สุวณฺณรชฏ- 
อิตฺถีรตน คือหมอเงินทองนางแกวกด็ี  สมควรท่ีจะครอบครองได  ก็แตกษัตริยอันสูงศักดิ ์
ประเสริฐสุริยวงศ ถาบุญนอยต่ําลงไป มิอาจสามารถจะครอบครองได  ความขอนี้ไซร  ก็อุปไมย 
เหมือนพระปริยัติไตรปฎกและสังวรคุณอันนิยมเอาซ่ึงศีลและมารยาทนี้  ก็อาจสามารถที่จะทรง 
จะครองไดแตพระภกิษุสงฆท้ังปวงนั้น  เหตุดังนั้นสมเดจ็พระสัพพัญูจึงบัญญัติไวใหพระ 
ภิกษกุระทําสีมา  และใหสวดพระปาติโมกขมิใหคฤหัสถสามเณรน่ังฟงได  เพื่อจะใหพระภิกษ ุ
เปนท่ีเคารพนบนอบสักการบูชาแกคณานกิรมนุษยเทวดาท้ังปวง  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลนครไดทรงฟง  ก็สโมสรสาธุการแกพระนาคเสน  อัน 
เปนองคอเสกขบุคคลในกาลนั้น 
                                     ธัมมวินยปฏิจฉนปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้  
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                                มุสาวาทครุลหุภาวปญหา ท่ี ๙  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิุนทรมีพระราชโองการประภาษถามอีกเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ภาสิต  เจต ภควตา  สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณอดุลยโลกา- 
จารยญาณสัพพัญูเจา มีพระพุทธฎีกาวา  สัมปชานมุสาวกนี้ถาตองแลว  ก็เรียกวาอาบัติ 
ปาราชิก  ตรัสฉะน้ีแลว  ปุน  จ  ภณิต  นานมาคร้ังหนึ่งเลา  สมเด็จพระพุทธองคเจามีพระพุทธ- 
ฎีกากลับเสียวา  สัมปชานมุสาวาทนี้เปนแตลหุกาบัติดอก  หาเปนอาบัติปาราชิกไม เปนสเตกิจ 
ฉาพอเยียวพอยาพอจะเทศนาบัติแกพระภกิษุองคใดองคหนึ่งได  นี่แหละโยมพินจิพิเคราะหไป 
เห็นอยูวา พระพุทธฎีกาท้ังสองนี้ไมตองกนั จะเช่ือคํากอนนั้นเลา  คําภายหลังของพระองคเจาก ็
จะผิด  คร้ันจะเช่ือคําภายหลัง  คํากอนนั้นก็ผิด  อย  ปฺโห  อันวาปริศนานี้  อุภโต  โกฏิโก มีเง่ือน 
เปนสองไมตองกัน  โยมนีพ้ิเคราะหดูปญหาน้ีใหสงสัยนกัหนา  นิมนตพระผูเปนเจาวสัิชนาให 
แจงในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายพระพรวิสัชนาวา ภาสิต  เจต มหาราช   ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สมเด็จพระมหากรุณาเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา 
สัมปชานุสาวาทนี้  ถาภิกษตุองแลวก็เปนปาราชิก  คร้ันแลวพระองคบัญญัติอีกวา  สัมปชา- 
นมุสาวาทนี้เปนแตลหุกาบัติ  พอเยียวยาพอจะเทศนาบัติได  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจา 
ตรัสบัญญัติตามวัตถุหนกัวัตถุเบา  ถาวัตถุหนักก็เปนปาราชิก  ถาวัตถุเบาก็เปนแตลหุกาบัต ิ
ต  กึ  มฺสิ  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ทรงเขาพระทัยอยางไร  ใช 
กระน้ันพระพทุธฎีกานี้ตรัสเปนสองสถาน  จะรูอาการโดยอุปมา  เปรียบดุจหนึง่วา บุรุษคนหนึ่ง 
มาประหารบพิตรพระราชสมภารดวยมือ  บุรุษผูหนึ่งประหารคนอ่ืนอันเปนไพรบานพลเมือง 
ดวยมือ  คนท่ีประหาร ๒ คนนี้โทษเหมือนกันหรือประการใด 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเจา  บุรุษท้ัง ๒ นัน้มีโทษตางกัน  คือบุรุษท่ีประหารเขาอ่ืนนั้นโทษเปนแตตองปรับไหม 
แตบุรุษที่ประหารโยมเขาดวยมือนั้นตองมหันตโทษทารุณรายกาจ  ในพระราชกําหนดบทน้ัน 
สาหัสสากรรจนักหนา  หตฺถปาทจฺเฉท  กตวฺา  ใหตดัตีนสินมือ  สพฺพเคห  วิลุมฺเปยฺย  ใหริบร้ือ 
สมบัติบานเรือนปนเรือนหลวง  และของท้ังปวงก็ริบเขาทองพระคลัง  อุภโต  ปกฺเข  ยาว  สตตฺกุล 
ใหฆาเสียซ่ึงญาติของบุรุษผูนั้น  ฝายบิดาเจ็ดช่ัวโคตร  ฝายมารดาเจด็ช่ัวโคตร  กับท้ังบุรุษผูนั้น 
นี่แหละประหารดวยมือเหมือนกันกจ็ริงแล  แตทวาโทษมากกวากัน  ไมเหมือนกนั 
        ขณะน้ันพระนาคเสนจงึถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุรุษ 
ท้ัง ๒ นี้ประหารดวยมือดวยกัน  ก็ไฉนโทษจึงไมเหมือนกัน 
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        สมเด็จพระเจามิลินทจงึตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ไมเหมือนกันดวยลงโทษน้ัน 
ตามบรรดาศักดิ์  และหาบรรดาศักดิ์มิได  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรไปวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ซ่ึงวาสัมปชานมุสาวาทนั้นก็เหมือนกัน สมเด็จพระสัพพัญูตรัสโปรดไวตามวัตถุเบาและ 
หนักเหมือนหนึ่งความท่ีเปรียบนี้ พระภกิษรูุปใดเจรจาเปนสัมปชานมุสาวาท  ลวงลอใหเขาเสีย 
ทรัพยใหเขาฉิบหายตายดวยวาจาสัมปชานมุสาวาท  นี้เปนอาบัติปาราชิก  ภิกษุผูใดกลาว 
สัมปขานมุสาวาท  มิไดมีอธิบายจะใหเขาฉิบหายอันตรายอันใดอันหนึ่ง  พระภิกษนุั้นตองแตลห-ุ 
กาบัติเบา  นีแ่หละพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพัญูเขาจะไดเปนสองหามิได  บพิตรจง 
เขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีไดทรงสดับ  ก็ส้ินสงสัยตรัสสรรเสริญวา  สาธุ  พระผูเปน 
เจาวิสัชนาถูกตองแลว  โยมจะรับไวตามนัยท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนานี้ทุกประการ 
                            มุสาวาทครุลหุภาวปญหา  คํารบ ๙ จบเพยีงนี ้
 
                                             ยาจโยคปญหา ท่ี ๑๐ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลราชธานี  มีพระราชปุจฉาถามอรรถปญหาแกพระ 
นาคเสนสืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ  สมเด็จพระมงกุฏาจารยมีพระ 
พุทธฎีกาตรัสวา  อหมสฺมิ  ภิกฺขเว  พฺราหมฺโณ ดูรานะภกิษุสงฆท้ังปวง  ตถาคตนี้เปนพราหมณ 
ยาจโยโค  ผูควรอันยาจกพึงขอ  ปยตตฺปาณี  ลางมือไวคอยจะหยิบทานแจกจายแกยาจก 
ท้ังหลายทุกเม่ือ อนฺติมเทหธโร ทรงไวซ่ึงพระบวรกายเปนอันติมะมีท่ีสุด คือมิไดเวียนวาย 
ตายเกดิเปนรูปเปนกายตอไป  อนุตฺตโร  เปนผูยิ่งหาใครผูใดจะเปรียบมิได  สมเด็จพระบรมไตร 
โลกนาถประภาษไวดังนี้  นานมา ภควตา  ภณิต  กลับมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษ ุ
สงฆท้ังปวง  อปฺปาพาธาน  แตบรรดาสาวกของเราท่ีมีอาพาธนอยนั้น  พระพากุลเถระน้ีมี 
อาพาธความเจบ็นอยยิ่งกวาคนท้ังปวง  พระพากุลเถรเจานีย้กประเสริฐดงันี้  ก็และพระองคเองก็ 
ไดประชวรพระโรคพาธถึงส่ีคร้ัง  แลวพระองคยกพระองควา หาผูใดจะประเสริฐเปรียบปานมิได 
ภายหลังกลับมายกยอพระพากุลเถระวา  เปนเอตทัคคะมีอาพาธนอยไมเจ็บไขเปนอยางยอดใน 
หมูสาวกของพระองค พระพุทธฎีกาท้ัง ๒  นี้ไมตองกนั  พระองคประชวรถึงส่ีคร้ังและยก  
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พระองควายิ่ง  แลวกลับมายกยอพระพากุลเถระวา  มีอาพาธนอยอยางยิง่  ฟงดูกว็ุนวายไป  หา  
รูท่ีจะเอาขางไหนเปนแนไม  ขอพระผูเปนเจาจงแกไขใหส้ินสงสัยของโยมในกาลบัดน้ี 
        เถโร  ฝายพระอรหาธิบดินทรปนภกิษ ุคือ พระนาคเสนมีเถรวาทีถวายพระพรวิสัชนา 
วา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระโลกุตตมาจารยญาณสัพพัญูเจาเดิม 
พระองคตรัสยกยองพระองควายิ่งนั้น ดวยสามารถทรงพระคุณหาบุคคลจะเปรียบมิได  ทรงไว 
ซ่ึงพระคุณอันใหญยิ่ง  พระองคตรัสวา พระพากุลเถระยิ่งนั้น ยิ่งตามมีอาพาธนอย  ใชจะยกพระ 
พากุลเถระย่ิงกวาพระองคหามิได ใชจะยกเปนเอตทัคคะแตพระพากุลเถระน้ีก็หามิได 
สาวกองคใดชํานาญในพระปฎกอันใด พระองคก็ยกพระมหาเถระพระองคนั้นเปนเอตทัคคะใน 
พระปฎกนัน้ เหมือนพระอุบาลีนั้นเปนเอตทัคคะฝายพระวินัย  พระมหากัสสปยิ่งในพระปรมัตถ 
พระอานนทเถรเจายิ่งในพระสูตร  อนึ่ง วาโดยฝายวิปสสนาธุระเลาพระโยคาวจรเจาจาํพวกใด 
ประเสริฐในจงกรมและอิริยาบถนั่ง  อิริยาบถนอน  อิริยาบถยืน  อิริยาบถเดิน  และประกอบดวย 
คุณวิเศษส่ิงใดในธุดงคปฏิบัติ  มีเอกาสนิกธุดงค  คือ ฉันหนเดยีว  แมจะเสียชวีิตก็ไมฉันหนท่ี 
๒ เปนตน  สมเด็จพระทศพลก็ยกพระสาวกผูนั้นวาเปนเปนเอตทัคคะยิง่กวากนัแตะอยาง ๆ ไป 
ใชจะยกเอตทัคคะเปนยิ่งแตพระพากุลเถระผูเดียวหามิได  ยกเอตทัคคะนั้นมากดวยกัน มหา- 
ราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา ภควา  ปน แมอันวาสมเด็จพระภควันตรบพิตร 
เจา  อนุตตฺโร  สีเลน  สมาธินา ยิ่งกวาสรรพเทวามนษุยนกิรอินทรพรหมอมเรศร ดวยคุณวิเศษ 
คือ ศีลสมาธิและพระปญญาและวิมุตติ  และพระวิมุติญาณทัสนะและพระทศพลญาณ  เวสารัชช- 
ญาณ  อัฏฐารสธรรม ๑๘ ประการ ดวยพระพุทธพิสัย  อนุตฺตโร  ไมมีใครเทียมถึง  ยอดยิ่งอยู 
แตสมเด็จพระสัพพัญูผูเดียว  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานประหน่ึง 
วาในมนุษยนีย้อมมีวิเศษตางกัน  เอโก  มนุษยบางจําพวก ชาติมา  มีชาติตระกูลประยรูวงศามาก 
เอโก  บางจําพวดมีทรัพยเงินทองมาก  เอโก บางจําพวก  วชีวา  มีแตพืชทั้งหลายมากมายนัก 
หนาเปนอาทิ  คือ  พืชขาวเปลือกเรือนสวนไรนา  สิปปฺวา  มีศิลปศาสตร  เอโก  บางจําพวก สูโร 
องอาจแกลวกลา  เอโก  บางจําพวก  วิจกฺขโณ  มีปญญาตกแตวาตางคนตางวิเศษไปคนละอยาง 
ๆ   ฉะนี้  และคนท้ังหลายถึงจะดีเทาดีประการใด  กย็อมไหวนบเคารพสมเด็จบรมกษตัริยส้ิน 
เหตุวาบรมกษัตริยเปนพระเจาแผนดนิสูงสุดกวาชนท้ังหลายฉันใด  สมเด็จพระสุคตินทราธิบดี 
ศรีอุตตมาจารย  พระพุทธองคเจาก็ทรงพระคุณเลิศลบภพไตร  สาวกพระองคใดจะลํ้าเลิศ 
ประเสริฐกวาหามิไดฉันนั้น  อยาวาแต พระพากุลเถระน้ีเลย  ถึงพระอัครสาวกท้ังสองผูประเสริฐ 
เลา  จะไดประเสริฐเสมอพระพุทธองคเจาหามิได  มหาราช  ขอถวายพระพร  ก็พระพากุลเถระน้ี 
เปนผูมีอาพาธนอย กด็วยสามารถอภินิหารวิบากผลท่ีไดเปนแพทยพยาบาลรักษาพระโรคาพาธ 
ซ่ึงบังเกิดข้ึนแกพระทศพลญาณอันทรงพระนามวาอโนมทัสสีและวิปสสี  กับท้ังพระภิกษุสงฆ 
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หกลานแปดแสนองค  ดวยเภสัชท้ังหลาย  จึงถึงซ่ึงความเปนผูมีอาพาธนอย  สมเด็จพระ 
มหากรุณาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะหาผูใดเสมอมิได  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทไดทรงฟงก็ส้ินสงสัยโสมนัสตรัสสรรเสริญ ซองสาธุการ  และทรงรับตาม 
ท่ีพระผูเปนเจาพระนาคเสนถวายวิสัชนาทุกประการ 
                                  ยาจโยคปญหา  คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้ 
                                                  จบจตุตถวรรค  
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                                              ปญจมวรรค 
                                 อิทธิยา  กัมมวิปากปญหา ท่ี ๑  
        สมเด็จพระเจามิลินทผูปนประชา  จึงมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไปเลาวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยบวรวสุิทธิปรีชา  อนึ่ง  สมเด็จพระมหากรุณา 
โลกุตตมมงกุฎปราชญ  มีพระพุทธฎีกาประภาษยกพระโมคคัลลานะทุติยสาวกวา  เอตทคฺค 
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  อิทฺธิมนฺตาน  ยทิท  มหาโมคฺคลฺลาโน ดังนี้  ความวา ภกฺิขเว 
ดูรานะภิกษุท้ังหลาย  แตบรรดาสาวกฝายมีฤทธ์ินี้  และสาวกผูใดท่ีจะมีฤทธ์ิ  ยิ่งกวาพระโมคคัล 
ลานะนี้หามิได  ก็แลพระโมคคัลลานเถระน้ีประเสริฐดวยฤทธ์ิแลว  ทําไมจึงไมสูรบโจร  ปลอย 
ใหโจรตีจนศีรษะแตกกระดกูหักละเอียดปนปจนตองปรินิพพาน  โจรมิมีฤทธ์ิไปกวาพระโมค 
คัลลานะหรือ  ถาพระโมคคัลลานมีฤทธ์ิแลวท่ีไหนโจรจะตีได นาสงสัยนักหนา  ปญหาน้ีเปน 
อุภโตโกฏิ  นมินตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาไปใหโยมแจงในกาลบัดนี้ 
        เถโร  พระนาคเสนผูเปนองคอรหันตจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร  อันพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระโลกุตตมาจารยเจา จะเปนสองหามิได เทฺว 
อจินฺเตยฺยา  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจา  ตรัสประทานธรรมเทศนาอจินไตยไว ๒ ประการ 
คือโลกุตรฤทธ์ินี้ประการ ๑ กรรมวิปากฤทธิ์นั้นประการ ๑ ฤทธ์ิท้ังสองนี้  เปนอจนิไตย  ไม 
ควรจะพึงคิดเลย  โลกุตรฤทธ์ินี้เปนฤทธ์ิของพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันต 
เจาท้ังหลาย  โลกุตรฤทธ์ินี้  อุปทวอันตรายอ่ืน ๆ มิอาจย่าํยีได แตจะสูกรรมวิบากฤทธิ์ จะ 
ยังวิบากฤทธ์ิใหอันตรธานหายน้ัน  กระทําไมได กรรมวบิากฤทธ์ินั้น  คือฤทธ์ิแหงผลกุศลา 
กุศลกรรม  อันผลแหงกุศลากุศลกรรมนี้  ถึงผูใดจะมีฤทธ์ิเทียมพระสัพพัญูก็มิอาจสูได  กปฏเ 
กปฏ  วิย  โลกุตรฤทธ์ิเหมือนผลมะขวิด  คร้ันตองกันเขา ขางผลมะขวิดก็แตกทําลาย  อมฺเพน 
อมฺพ  วิย จ ถามิฉะนั้น  ดจุตนไมมะมวงกบัผลมะมวง  เม่ือตกตองกัน  ผลก็ทําลายไป  ฉันใดกด็ ี
โลกุตกฤทธ์ินี้ออน  มิอาจจะกั้นกรรมวิบากฤทธ์ิได  คือผลกรรมนี้แรงกวา  เหตุฉะนี้  พระมหาโมค 
คัลลานเถรเจาจึงสูกรรมวิบากฤทธ์ิสูแรงกรรมไมไดดวยพระโมคคัลลานเถรเจาไดกระทําไวแตกอน 
คร้ันหนึ่งเม่ือบารมีพระผูเปนเจายังออนอยูนั้น  เปนบุรุษเล้ียงมารดา  มารดาตามืด ตกวามารดา 
กับภรรยานั้นไมเขากัน  ฝายวาภรรยานั้นตั้งแตจะยยุงใสโทษมารดา  วอนวาแกบุรุษผูนั้น  ให 
บุรุษนั้นไปปลอยมารดาเสียในมรคาอันกันดาร บุรุษสามีนั้นหลงดวยกลมารยา  ก็พามารดาข้ึน 
สูเกวียนอันเทยีมดวยโค  ขับเข็นมาถึงมรคากันดาร  มารดาสิตามืด  บุรุษนั้นกก็ระทํากิริยาให 
เหมือนโจรตี  สวนมารดาตามืดมีจิตนั้นสะดุงหวาดหวั่น สําคัญวา  โจรจริง  จึงรองวา ตาต  ด ู
รานะลูกเอย  เอาตัวรอดเถิด  มารดานี้แกแลว  ตามทีมารดาเถิดลูกเอย  ไปใหพน  ตกวาบุรุษ  
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ผูนั้น ไดฟงคํามารดา  ก็คิดถึงคุณมารดาพามารดามาเล้ียงไวดจุกาลกอน  ไดกระทํากรรมหลอก  
หลอนประทุษรายมารดาไวเทานี้  ก็เปนเวรตามตนมาทุก ๆ  ชาติ  แตโจรตีตายมานีห้ลายชาติ 
กําหนดถึงหารอยชาติ  ตราบเทาปจฉิมชาติเปนพระมหาโมคคัลลานะ  เหตุดังนีพ้ระโมคคัลาน 
เถรเจาถึงทรงไวซ่ึงโลกุตรฤทธ์ิ  ก็มิอาจสูรบปองกันโจรได  มหิยา  ราชาโน  เปรียบเหมือน 
บรมกษัตริยท้ังหลายในพื้นพิภพปฐพี  มีอานุภาพแผไปแกเสนาขาราชการท้ังปวง ขาราชการผู 
ใดผูหนึ่งมิอาจสูรบราชฤทธ์ิได  และบรมกษัตริยนัน้ เม่ือคราวส้ินบุญแลว กรรมาถึงก็มิอาจสู 
รบตานทานซ่ึงกรรมนั้นได  ถามิฉะนั้นอุปไมยดุจบุรุษผูหนึ่งกระทําซ่ึงความช่ัวคือกระทําตัวเปน 
โจรปลนสะดม  ญาติพี่นองบิดามารดาบหอนจะกระทําโทษได กระทําโทษแกบุรุษผูนั้นไดก ็
แตพระมหากษัตริย ญาติบิดามารดาพ่ีปานาลุงนั้น  มิอาจปองกันตามทันเขาเม่ือใด  กมิ็อาจสู 
กรรมไดเปรียบเหมือนดังนัน้  ใชวาฤทธ์ิโจรอันตีนั้นจะมากกวาฤทธ์ิพระโมคคัลลานะ  นี้หามิได 
บพิตรจงเขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ก็ซองสาธุการวา 
สาธุ  ดีแลว  พระผูเปนเจา 
                           อิทธิยา  กัมมวิปากปญหา  คํารบ ๑ จบเพยีงนี ้
 
                                      โพธิสัตตัสส  ธัมมตาปญหา ท่ี ๒ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามถึงอรรถปญหาแก 
พระนาคเสนตอไปเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  พระพุทธฎีกาโปรดไว 
ในธรรมปริยายนั้นวา  พระโพธิสัตวเจามีท่ีบารมีแกกลาคงจะสําเร็จแกพระโพธิญาณแลวนั้น  มี 
พระพุทธบิดาพระพุทธมารดา  เกิดกับสําหรับกันทุกชาติกวาจะไดตรัสนั้น เปนนิตยธรรมดา 
อยูประการ ๑ โพธิ  อันวาไมท่ีจะไดตรัสนั้นก็บังเกดิทุกพระองค  เปนนิตยธรรมดากระน้ีอยู 
ประการ ๑ ทานผูท่ีจะเปนอัครสาวกนั้นกเ็กิดสําหรับกันเปนธรรมดากระน้ีประการ ๑ บุตรนั้นก ็
เกิดสําหรับกนัเปนธรรมดากระน้ีประการ ๑ พระพุทธอุปฐากเลาก็เกิดสําหรับกันมาเปนธรรมดา 
สืบ ๆ มาทุกพระองคประการ ๑ ตกวา  ทรงพระกรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสไวในธรรมปริยายนัน้ 
ปุน  จ ตุมฺเห  ภณถ  บัดนีพ้ระผูเปนเจากลาวกับโยมวา พระบรมโพธิสัตวเจาของเรานี้  เสด็จอยู 
ในดุสิตพิภพ  เม่ือคํารบปจฉิมชาติจะจุติลงมาตรัสนั้น ตองพิจารณาซ่ึงอัฏฐมหาวิโลกนะ ๘  
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ประการ  กาล  วิโลเกติ  คือเล็งแลดูกาลอันสมควรท่ีจะบังเกิดประการ ๑ ทีป  วิโลเกติ  คือเล็ง 
แลดูทวีปท้ัง ๔ ท่ีเห็นวา สมควรท่ีจะบังเกิดในชมพูทวปีนี้ประการ ๑ เทส  วิโลเกติ  
คือดูซ่ึงประเทศวา ประเทศนัน้สมควรท่ีอาตมาจะไปเกิดนั้นประการ ๑ กุล  วิโลเกติ คือดู 
ตระกูลวาตระกูลพราหมณหรือตระกูลคหบดี  หรือวาตระกูลกษตัริย  สมควรท่ีอาตมาจะไปเกิด 
นั้นประการ ๑ ชเนตตฺึ วิโลเกติ  คือพิจารณาอายุสัตววาจะยืนควรท่ีจะโปรดไดนี้ประการ ๑ มาส 
ประการ ๑ อายุ  วิโลเกติ  คือพิจารณาอายุสตัววาจะยืนควรท่ีจะโปรดไดนี้ประการ ๑ มาส 
วิโลเกติ  คือ  พิจารณาเดือนท่ีจะจุตนิั้นประการ ๑ เนกฺขมฺม  วิโลเกติ  คือพิจารณาวาจะเสด็จ 
ออกไปสูมหาภิเนษกรมณในประเทศขอบเขตราวปาอันใดประการ ๑ สิริเปน ๘ ประการ  ดังท่ี 
พรรณนามานี้  ช่ือวา  อัฏฐมหาวิโลกนะ นีแ่หละถาพระบรมโพธิสัตวเจามีพระบารมียังออนอยู 
ยังจะมิไดตรัส พระโพธิสัตวเจาจะยับยั้งอยูใหพระบารมีแกแลว จงึจุติลงมาเกิดเปนพระ 
พุทธเจากระนัน้จะไมไดหรือ  จะตองพิจารณาดูซ่ึงอัฏฐมหาวิโลกนะ  ๘ ประการไปทําไม 
ดวยพระพุทธมารดานั้น ๆ กมี็สําหรับอยูเหมือนกันทุก ๆ พระองค  พระโพธิสัตวจะตองมา 
พิจารณาดูมหาวิโลกนะ ๘ ประการทําไม  โยมใครครวญดูคําท้ังสองน้ีไมตองกัน  อย  กฺโห 
ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ   จงโปรดวิสัชนาใหแจมแจงกอน 
        เถโร  ฝายพระนาคเสนก็ถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
เดิมไดถวายพระพรไววา  สมเด็จพระบรมโลกนายกตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา  พระโพธิสัตว 
ท่ีมีบารมีจะไดตรัสนั้น มีพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาเกิดสําหรับกัน  จะไดวิปริตหามิได  คําท่ี 
อาตมาถวายพระพรอีกใหมวา พระโพธิสัตวเจาเม่ือจะมาตรัสนั้น  เล็งแลดูซ่ึงอัฏฐมหาวิโลกนะ 
คํานี้ก็จริง  และพระโพธิสัตวพิจารณาดูซ่ึงอัฏฐมหาวิโลกนะ  คือพจิารณาดูตระกูลบิดามารดา 
ใชจะแคลงวามิใชบิดามารดาหามิได  พจิารณาดูไปรูวาชาติตระกูลพระบิพามารดานัน้ จะ 
เปนตระกูลกษตัริยหรือตระกลูพราหมณมหาศาลประการใด  พิจารณาดูกระน้ีตางหาก  นี่แหละ 
เม่ือพระบรมโพธิสัตวเจามาตรัสนั้น ตองพิจารณาดูมหาวิโลกนะทุกพระองค  ประการหน่ึง เหตุท่ี 
จะพึงแลดูในภายหนานี้อยู ๘ ประการ  วานิชฺชสฺส  มหาราช  ปพฺุเพ  วกิยภณฺฑ  ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวาพานิชพอคาเม่ือจะขายของ  รูวาของเทานัน้ขายไป 
เทานั้น  คร้ันแลวไลเลียงดูของน้ันอีกเลาอยางนี้ประการ ๑ พระยาคชสารแมนจะไปในสถาน 
ท่ีใดแลว  ยอมเอางวงจดไปภายหนาประการ ๑ พอคาเกวยีนรูจักทาข้ึนลงอยู  แตวาจําจะ 
ดูทาข้ึนทาลงอีกเลา  ประการ ๑ ลาตาตนหนเดินทางทะเลแลนไป  ๆ กเ็ขาใจรูอยูวาทาท่ีนั้น 
เปนทาจอดก็จาํจะดูอีกกอน  ประการ ๑ แพทยรูแลววาบุคคลเปนไขอันนั้น  เม่ือจะวางยาก ็
ตองพิจารณาดไูขนั้นกอน  ประการ ๑ อสรพิษรูวาปากลองอยูท่ีนั้น  คร้ันจะออกไป  ตองดู 
ปากปลองเสียกอนแลวจึงไป  ประการ ๑ ภิกษุรูแลววาจตุปจจัยนั้น  ๔ ประการ คือ จวีร ๑ 
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บิณฑบาต  ๑  เสนาสนะ ๑  เภสัช  ๑ คร้ันจะบริโภคก็ตองปจจเวกขณะพิจารณาเสียกอนจึง  
บริโภค  ประการ ๑ พระโพธิสัตวท้ังหลายเม่ือจะจุตกิ็พึงแลดูกอนประการ ๑ สิริท้ังหมดเปน ๘ 
ประการดวยกนั  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระบรมโพธิสัตวเม่ือจะมาตรัสในชมพูทวีปนี้เลา 
พระองคเจารูอยูวาจะเกิดในสํานักพระพุทธบิดา  พระพุทธมารดา แตทวาตองพิจารณาดูตระกูล 
พระพุทธบิดา พระพุทธมารดา  เพื่อจะใหรูวาเปนขัตติยมหาศาลหรือ  หรือวาพราหมณมหาศาล 
ตถา  เปรียบปานฉันนั้นแล ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้  ก็ส้ินสงสัย 
ซองสาธุการโดยนยัหนหลัง 
                            โพธิสัตตัสส  ธัมมตาปญหา  คํารบ ๒ จบเพียงนี ้
 
                                             อัตตนปิาตนปญหา  ท่ี ๓ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  จึงมีพระราชปุจฉาถามพระนาคเสนสืบ 
ไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ภาสิตป  เหต ภควตา  คํานี้  สมเด็จพระ 
มหากรุณาเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย  ทานอยาพึงใหกายตัว 
ของทานตกไปโดยอธรรม  แมทานจะปรารถนาท่ีจะใหกายตัวของทานตกไปน้ัน  พึงกระทําให 
ควรแกธรรม ตรัสฉะน้ีแลว  ปุน จ  คร้ันนานมาใหมเลา  สมเด็จพระมหากรุณาเจา  เม่ือมีพระ 
พุทธฎีกาแกสาวกทั้งหลาย กลับทรงแสดงธรรมแนะนําใหตัดความเกดิความแกความเจ็บความ 
ตายเสีย  สาวกรูปใดกาวลวงความเกิดความแกความเจ็บความตายได  ก็ตรัสสรรเสริญ 
สาวกรูปนั้นยิง่นักหนา  โยมมารําพึงดูคําท้ังสองน้ีไมตองกัน คําเดิมนั้นวาอยางใหตนตกไป  คําที 
หลังสอนใหตดัความเกดิความแกความเจ็บความตาย  ปริศนานี้นับในอุภโตโกฏิ  จงโปรดวิสัชนา 
ใหโยมแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา ภาสิต  เจต  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช- 
สมภาร  สมเด็จพระศาสดาจารยเจามีพระพทุธฎีกาตรัสวา อยาพึงทําตนใหตกไปโดยอธรรม 
พึงใหตกไปโดยธรรม  แลวทรงแสดงธรรมแนะนําใหตดัความเกดิความแกความเจ็บความตาย 
เสียนั้นมีเหตุอยู  บางแหงพระบรมครูก็ทรงหาม  บางแหงก็ทรงชักนําตามควรแกเหตุ  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวาทานผูมีศีลยอมดับพิษแหงกเิลส  อคทสโม 
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เปรียบดังยาอันดับพิษไข  ถามิฉะนั้น  โอสถสโม  เปรียบดวยตัวยาวเิศษอันจะดบัเสียซ่ึงโรค  
คือกิเลสแหงสัตวท้ังหลาย ถามิฉะนั้น  อุทกสโม  เปรียบดุจอุทกังอันเยน็ใสจะลางลอยซ่ึง 
รโชชละ  เหง่ือไคลเคร่ืองหมักหมมในกาย  กลาวคือกเิลสนั้น  มิฉะนัน้  มณีรตนมโนรหสโม 
เปรียบดุจแกวมณีมีนามช่ือวามโนหรจินดายอมจะสําเร็จความปรารถนาทุกส่ิงทุกอัน  นา- 
วาสโม มิฉะนัน้เปรียบดจุหนึ่งสําเภาอันใหญ จะขามใหพนจากโอฆะท้ัง ๔ ถามิฉะนั้น  สตฺถวา- 
หนสโม  เปรียบเหมือนเกวยีนอันจะเข็นขามใหพนจากจตุรกันดารคือชาติชราพยาธิมรณะ  ถามิ 
ฉะนั้น  วาตสโม  เปรียบดุจลมยอมจะพัดกําจัดดับเสียซ่ึงเพลิงท้ัง ๓ คือ  ราคัคคี  โทสัคคี  โทหัคคี 
ถามิฉะนั้น  มหาเมฆวุฏ ิสโม  เปรียบดุจฝนหาใหญ  อันจะใหสําเร็จซ่ึงความปรารถนาแหงสัตว 
ท้ังปวง  อาจริยสโม  ถามิฉะนั้น  เปรียบปานดุจอาจารยจะสอนศิษยใหศึกษาส่ิงท่ีเปนกุศล 
เทสิตสโม ถามิฉะนั้นดจุบุคคลบอกทางแกคนหลงทางใหไปพบทางอันเกษม  เอวรูป  มหาราช 
พหุคุณ  อเนกคุณ  ขอถวายพระพร อันวาบุคคลประกอบดวยศีลนี้  มีคุณเปนอันมาก มีคุณเปน 
อเนก  เปนกองคุณ  เปนคุณอันยิ่งและเปนท่ีจะยังสัตวใหจําเริญอายุมิใหสัตวฉิบหายดวยภยัท้ัง ๔ 
เหตุฉะนี้  สมเด็จพระมหากรุณาเจาจงึบัญญัติสิกขาบท มิใหภิกษุฆาตัวใหตกไปดวยอธรรม 
แมจะใหตวัตกไปนั้น  พึงใหตกไปโดยธรรมสมควรแกธรรม  คือตายดวยศีล  อยาทําลายศีลให 
เปนศีลเภท  นีเ่ปนเหตุท่ีมีพระพุทธฎีกาตรัสบัญญัติหามมิใหกระทําในกาลนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ท่ีวาทรงชักนําใหภิกษุท้ังหลาย 
ปฏิบัติตามกระแสพระธรรมเทศนา  สมดวยคําท่ีพระกุมารกัสสปเถระผูแสดงปรโลกแกพระเจา 
ปายาสิราชัญญะ อันเปนมิจฉาทิฐิกลาวไววา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  สมณพราหมณท้ังหลาย  สีสวนฺโต กลฺยาณธมฺมา  มีศีลมีเจตนาเปนกุศลกัลยาณธรรม 
ยอมต้ังอยูในโลกไดนาน  ทานยอมปฏิบัติเพื่อจะใหเปนหิตานุหิตประโยชนแกเทวดาและมนุษย 
นิกรท้ังปวง ดงันี้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง  ชาติป  แมอันวาชาติแหงสัตวอันเกดิมาเปน 
รูปเปนกายนี้  ใชจะเกิดมางาย  ๆ ลําบากนกัหนา  ทุกฺขา  ยอมประกอบดวยทุกข ชราป  ทุกฺขา 
อนึ่งเลาแกชราลงแลวรางกายครํ่าคราทรุดโทรมไป  ก็ยอมประกอบไปดวยทุกข  พฺยาธิป  ทุกฺขา 
อันวาเปนโรคาพาธพยาธินี้เลา  ก็ยอมประกอบไปดวยทุกข  มรณัป ทุกฺข  เม่ือจะตายนั้นก ็
ยอมประกอบดวยทุกข  โสโก  คือโศกเศราถึงท่ีรักนั้นประกอบดวยทุกข  ปริเทโว  ความครวญ 
ครํ่ารํ่าไรดวยพลัดพรากจากท่ีรักนี้ ก็ประกอบไปดวยทุกข  โทมนสฺโส ความโทมนัสนอยใจก ็
เปนทุกข  อุปายาโส  ใหสะอ้ืนอกคับใจดวยจากท่ีรักใครเปนตนวาบุตร  ภรรยาสามี  มารดา 
บิดา  คณาญาติมิตรสหาย อันตายไปสูปรโลกน้ัน  ยอมประกอบดวยทุกข  
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        อนึ่งสมเด็จพระพุทธสัพพัญูผูมีพระภาคเจา   มีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนา  
ไวโดยนัยเปนอันมาก  ยุตดิวยพระบาลีเปนตนวา อปฺปเยหิ  สมฺปโยโค บุคคลเสพสมาคมดวย 
ชนอันเปนศัตรูและชนอันมิไดเปนท่ีรักท่ีใคร  ยอมจะไดทุกขเวทนา  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  อน่ึงเลา 
ถาวาพลัดพรากจากท่ีรักนั้น  ยอมจะประกอบดวยทุกข  อนึ่งเลา  ถาวาบิดามารดาตาย  บุตร 
ธิดาตาย  ญาตมิิตรทาสกรรมกรตาย  หรือญาติถึงความฉิบหายวอดวายนี ้ ก็ยอมประกอบดวย 
ทุกข  โรคพฺยสน  ฉิบหายดวยโรคาพยาธิก็ประกอบไปดวยทุกข  โภคพฺยสน  ฉิบหายจาก 
เคร่ืองบริโภคคือของกิน ฉิบหายจากเคร่ืองอุปโภค  คือสมาบัตินอกจากส่ิงของซ่ึงกินไดนี ้
ก็ยอมจะไดทุกข สีลพฺยสน  ฉิบหายจากศีลท่ีสมาทานนั้น ก็ยอมจะไดทุกขตรอมใจดวยกลัว 
ภัยจะไปตกไหนจตุราบาย  ประการหน่ึง  ภัยท้ังหลายมีเปนอันมาก  ราชภย  คือราชภยั  อัน 
บรมกษัตริยจะลงราชทัณฑอาญา  ควรจะฆาก็ฆาเสีย โจภย  คือภัยโจรปลนสะดมลอบลัก 
เอาทรัพยใหฉิบหาย อคฺคภิย  คือภัยแตเพลิงไหมเรือนใหฉิบหาย  อุทกภย  คือคาขายดวย 
สําเภานาวาแตกทลาย  บางทีทําไรทํานาน้ําทวมเสียใหฉิบหาย  อุมฺมิภย  ภัยแตคล่ืนละลอกซัด 
ใหเรือแตกทลาย  และทวมพดันาวาบานชองแลวเคร่ืองใชสอยไป กุมฺภิภย  ภัยแตจระเข 
เหลารายอันจะขบกัดใหถึงแกความตาย อาวฏฏภย ภัยใหตายดวยสายน้ําวน  สุสุมารภย 
ภัยแตปลาฉนากฉลาดมีเข้ียวงาอันราย  อตตฺานุวาทภย  ภยัอันเนื่องมาเพราะตนกลาว 
ถอยคําอันมิไดเปนท่ีพึงใจ  ปรานุวาทภย  ภัยอันเนื่องมาแตผูอ่ืนก็พลอยฉิบหายดวยกนั 
ทณฺฑภย  ภัยแตอาญา  ทุคติภย   ภัยแตจะตองเสวยทุกขในทุคติ  อชีวกิภย  ภัยแตความมี 
ชีวิตเปนไปไมไดถึงแกความตาย  ลวนเปนทุกขท้ังนั้น  และการตัดมือและเทาหูจมูกปากและ 
อวัยวะสวนอ่ืนเปนตน  ก็เปนทุกขเหมือนกัน  สัตวผูเวียนวนอยูในสงสารวัฏยอมไดเสวยทุกขมี 
ประการตาง ๆ หลายชนดิเชนนี้  มีอุปมาเหมือนน้ําท่ีตกลงในภูเขาหิมพานตแลวไหลหล่ังไปสู 
แมน้ํายอมพัดเอาหินและกรวดและไมแหงและกิ่งไมรากไมนอยใหญในปาใหไหลลอยเปนสวะ 
มาสูแมน้ําอันแอเปนแพไปจนกบฝงคับค่ังอยูเปนอเนก  สุดท่ีจะนับจะคณนา  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
อันวามหาภยั  ๑๘ และกรรมกรณ  ๓๒ ซ่ึงมีอยางเปนอันมากนี้ผูท่ียังเวยีนวายอยูในสงสาร 
จะตองเสวยทุกประการเหมือนหินและกรวดเปนตน  อันถูกน้ําพัดไปสูแมน้ําฉะน้ัน  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือชาติชราพยาธิมรณะยงัปรากฏเปนไปอยู  ยอมมี 
แตความทุกขภัยเปนอันมาก  ไมสามารถทํามรรคผลและพระนิพพานใหแจมแจงได  ตอเม่ือ 
ดับชาติชราพยาธิมรณะไดแลว  จึงจะมีความสุข  และกระทํามรรคผลนิพพานใหแจมแจงได 
เพราะฉะนั้น  สมเด็จพระจอมไตรบรมโลกุตตมาจารย  จึงทรงชักชวนแนะนําใหสาวกลวงชาติ 
ชราพยาธิมรณะนั้นเสีย  มหาราช  ดูรานะบพิตร ดวยเหตุดังถวายวิสัชนามาฉะน้ี  สมเด็จพระ 
มหามุนีบรมศาสดา  จึงตรัสหามบาง ทรงชักนําบาง คือพระองคทรงหามแตในทางที่ไมควรทํา  
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ทรงชักนําในทางท่ีควรทํา  จะไดหามและชักนําท่ัวไปหามิได  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงพระสวนาการฉะน้ีกส็าธุการชื่นชมนิยมปรีดา 
                              อัตตนิปาตนปญหา  คํารบ ๓ จบเพียงนี้ 
 
                                         เมตตานิสังสปญหา ท่ี ๔ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลิทนปนสาคลราชตรัสประภาษถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไปวา  ภน-ฺ 
เต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรชีา  ภาสิต  เจต  ภควตา  เมตตาพรหม- 
วิหารนี้  สมเด็จพระผูมีสุนทรภาคหาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวยุติดวยวาระพระบาลีดังนี้วา 
        เมตฺตาย  ภิกฺขเว  เจโตวิมุตฺติยา  อาเสวิตาย  ภาวิตาย  พหุลีกตาย  ยานีกตาย  วตถฺุกตาย 
อนุฏ ิตาย  ปริจิตาย สุสมารทฺธาน  เอกาทสานิสสา  ปาฏิกงฺขา  กตเม  เอกาทส  สุข  สุปติ  สุข 
ปฏิพชฺุฌติ  น ปาปก  สุปน  ปสฺสติ  มนุสฺสาย ปโย  โหติ อมนุสฺสาน  ปโย  โหติ  เทวตา  รกฺขนฺต ิ
นาสฺส  อคฺคิ  วา  วิส  วา สตฺถ  วา กมติ  ตุวฏ  จิตฺต  สมาธิยิ  มุขวณฺโณ  วิปฺปสีทติ  อสมฺมุฬฺโห 
กาล  กโรติ อุตตฺรึ  อปปฺฏิวิชฌฺนฺโต  พฺรหฺมโลกูปโค โหติ ดังนี ้
        ใจความวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย  อานิสงสแหงเมตตาพรหมวิหารนี้มี ๑๑ ประ 
การ  โยคาวจรภิกษภุิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา อาเสวิตาย  มาเสพเอาเปนอารมณดวยจิตอัน 
เปนเจโตวิมุตติ  ปรารถนาจะใหสําเร็จในพระนพโลกุตรธรรม ภาวิตาย  อุตสาหะมาจําเริญภาวนา 
พหุลีกตาย  กระทําใหมากในสันดาน  ยานีกตาย  กระทําดุจยวดยานขับข่ี  วตฺถุกตาย  กระทํา 
เปนท่ีเรือกสวนไรนาอันจะเล้ียงชีวิต  อนุฏ ิตาย  มีเพียงอันต่ืนอยูไมประมาท  ปริจิตาย 
ขวนขวายสะสม  สุสมารทฺธาย มีอารมณปรารภคํานึงในสันดานแลว  กมี็คุณนิสงสถึง ๑๑ 
ประการ สุข  สุปติ  คือจะหลับเปนสุข ๑  ปฏิพชฺุฌติ  จะต่ืนอยูกเ็ปนสุข  ๑  น ปาปก สุปน 
ปสฺสติ  มิไดนอนฝนราย ๑ มนุสฺสาน ปโย  เปนท่ีรักแกหญิงชายชนท้ังหลายในโลกนี้ ๑ 
อมนุสฺสาน  ปโย  เปนท่ีรักแกภูตผีท้ังหลายน้ัน ๑  เทวตา  รกฺขนฺติ ฝูงเทพยดาจะอภบิาลรักษา 
๑ นาสฺส อคฺคิ  วา วิส  วา  สตฺถ  วา กมติ  ไฟก็ดี  ยาพษิและพิษอสรพษิก็ดี  สรรพศัสตราวุธก็ด ี
มิไดทําอันตราย  ๑ ตุวฏ  จิตฺต  สมาธิยติ  จติท่ีรวดเร็วกลับกลอกยอมต้ังม่ัน  ๑  มุขวณฺโณ 
วิปฺปสีทติ  สีแหงหนายอมผองใสหมดจด  ๑  อสมฺมุฬฺโห  กาล  กโรติ  ผูเจริญเมตตาน้ัน เพื่อ 
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จะตายก็มีสติไมฟนเฟอน  ๑  อุตฺตรึ  อปปฺฏวิิชฺฌนฺโต  ผูเจริญเมตตาน้ัน  เม่ือไมยิ่งข้ึนไป  ก็คงได  
บังเกิดในพรหมโลก ๑  สิริเปนคุณานิสงสถึง ๑๑ ประการ  สมเด็จพระอนาวรณญาณตรัส 
ประทานพระสัทธรรมเทศนาไวเปนเดิมฉะนี้ ตุมฺเห  ภณเถ  คร้ันมาเลา  พระผูเปนเจากลับวา 
ใหมวา พระสุวรรณสามบัณฑิตเจา  เมตตฺาวิหารี  มีปรกติจําเริญแตเมตตาพรหมวหิาร 
มิคสงฺเฆหิ  ปริวาริโต เนื้อปาพระหิมพานตกับนางกนินรนงคราญ  เปนบริวารแวดลอมอยูใน 
ไพรสัณฑประเทศราวปา  วนัหนึ่งพระสุวรรณสามเสด็จมาตุกอุทกังไปเล้ียงบิดามารดา  ยังมี 
พระยายักษตนหน่ึงช่ือวากปลยักษาธิราช แผลงศรพิฆาตถูกพระสุวรรณสามบัณฑิตเจ็บปวดปม 
จะส้ินชีวิตลมลงสลบอยู นี่แหละพระผูเปนเจา  โยมคิดดไูมสม  พรหมวิหารคือเมตตานี้  ถาพระ 
สุวรรณสามรักษาแลวจะตองศรพระยายักษไยเลา  ดวยเมตตาพรหมวหิารนั้นมีคุณ ยอมจะ 
ปองกันเสียมิใหเปนอันตรายได  อย ปฺโห  ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  นมินตพระผูเปนเจาโปรด 
วิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
สมเด็จพระสัพพัญูผูเลิศโลกธาตุมีพระพุทธฎีกาประกาศไววา  คุณแหงเมตตาพรหมวหิารนี้มี 
๑๑ ประการคุมไดจริง  แตเม่ือพระยายักษยิงเอาพระสุวรรณสามนั้น พระสุวรรณสามยก 
หมอน้ําหนักกาํลังผอนหายใจเผลอไป  หาไดจําเริญพรหมวิหารอยูเทานั้น  มหาราช  ดูรานะ 
บพิตรพระราชสมภาร  เปรียบดุจโยธาทหารเอกอันหุมเกราะเพชรเสร็จแลว  ก็เขาไปกระทํา 
การณรงคสงครามกับดวยขาศึกมิไดยอหยอน  โยธาอ่ืนยงัลูกศรมามิอาจเขาติดเกราะเพชรได 
เกราะเพชรกันอยูหาเขาไม  ฉันใดกด็ี  อันวาเมตตาพรหมวิหารนีก้็มีคุณกันไวดุจเกราะเพชรนัน้ 
อนึ่ง  เปรียบบุรุษอันไดรากไมวิเศษอันจะอาเพศใหหายตัวได เดินไปในทามกลางประชุมชน  บุรุษ 
คนใดคนหน่ึงจะไดเหน็ซ่ึงบุรุษผูนั้นหามิได  ฉันใดก็ดี  เมตตาพรหมวหิารนี้  ถาทานผูใดจําเริญ 
อยูแลวก็พระคุณคุมภยัได  เปรียบเหมือนรากไมทิพยวิเศษนั้น  อนึ่งเลา  เปรียบดุจมหาคูหาถํ้า 
ทองอันใหญ  ถามหาเมฆในอากาศจะวิการบันดาลเปนหาฝนตกลงมา  จะไดร่ัวไหลเขาไปใน 
สุวรรณคูหานัน้หามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด เมตตาพรหมวิหารนีไ้ซรก็มีพระคุณดุจคูหานั้น 
จะปองกนัเสียซ่ึงอันตรายมิใหถูกตองกายผูนั้น  เหตุดังนี้  บุคคลผูใดจําเริญเมตตาพรหมวิหาร 
ใหเปนอารมณ  ถือม่ันผูกจิตใหเปนนิตยนรัินดรแลว  กย็อมจะมีคุณานสิงสดุจวิสัชนามา  ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิราช  พระบาทไดทรงฟงก็ซองสาธุการ  ชมปรีชาญาณ 
แหงพระนาคเสนในกาลนัน้  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ผูใดเอ้ือเฟอเกือ้กูล  
ในเมตตาภาวนา  มาจําเริญเมตตาภาวนาจนคุนติดวิญญาณประจําใจอยูแลว  ผูนั้นจะไดอานิสงส 
เปนอันมากนกัหนา  เพราะฉะน้ัน  เมตตาภาวนาน้ีจึงควรท่ีบุคคลจะจําเริญยิ่งนัก  ขอถวายพระพร     
                                     เมตตานิสังสปญหา  คํารบ ๔ จบเพียงนี ้
 
                                         กุสลากุสลการิสส  สมาสมปญหา ท่ี ๕ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยในสกลชมพูพภิพ  ทรงพระปรารภถามปญหาอ่ืน 
สืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  วิปาโก  อันวาผลแหงคนสองจําพวก  คือ 
จําพวกหนึ่งกระทํากุศล  จําพวกหนึ่งกระทําอกุศล  คนท้ังสองคนนี้จะไดผลเทากันหรือ  หรือจะ 
ไดนอยไดมากกวากนัและตางกันอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  กุศล 
กับอกุศลนี้มีผลตางกัน  ฝายบุคคลท่ีกระทําการกุศลนั้น คร้ันกระทํากาลกิริยาแลวบายหนาไป 
สูสวรรค  บุคคลกระทําการอกุศลนั้นก็ไดเสวยผลเปนอันเท่ียงท่ีจะไปเกิดในอบายมีนรกเปนตน 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเปนเจา  พระเทวทัตนี้ เอกนฺตกณฺโห  เศราหมองโดยสวนเดยีวนี้  เอกนฺต- 
สุกฺโก  สวนพระโพธิสัตวเจานั้นบริสุทธิผองใสยิ่งนัก  พระเทวทัตนั้นใจเปนอกุศล  พระบรมโพธิ- 
สัตวเจามีน้ําพระทัยเปนกุศล  ก็ไฉนเลา  บางชาติพระเทวทัตกับพระโพธิสัตวเจามียศศักดิ์  เสมอกัน 
บางชาติไมเสมอกัน  ท่ีพระโพธิสัตวมียศศักดิ์และขาติกาํเนินตํ่ากวากมี็ เชนเม่ือคร้ังพระเทตทัต 
เกิดในตระกูลพราหมณปุโรหิตของพระเจาพาราณสี  พระบรมโพธิสัตวเจาของเราน้ีเกิดในตระกูล 
คนจัณฑาลรูวชิาการกระทํามะมวงใหมีผลใชฤดู  พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลตํ่ากวาเทวทัตนี้ชาติหนึ่ง 
ปุน  จ ปร คร้ันมาอีกเลา  พระเทวทัตเกิดเปนกษัตริยมีนามช่ือวา  พระเจาพาราณสี  พระโพธิ- 
สัตวเจานี้เปนชางตนมงคลหัตถีอันเผือกผูของพระเจาพาราณสี  พระเทวทัตมีชาติสูงกวาพระ 
บรมโพธิสัตวนี้ก็ชาติหนึ่ง  ปุน จ ปร  อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนษุย  พระบรมโพธิสิตว 
เปนพระยาวานรมีนามกรช่ือวามหากป  ชาติหนึ่งเลา  พระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระยาชาง 
ฉัททันต  พระเทวทัตน้ันเปนพรานตามฆาเอางา  อีกชาติหนึ่งเลา  พระเทวทัตเปนมนษุย  พระโพธิ- 
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สัตวเจาเปนนกกระทา  พระเทวทัตก็ฆาเสีย  ปุน จ ปร  อีกชาติหนึ่งเลา  พระบรมโพธิสัตวเจาเปน 
ขันติวาทีดาบส  พระเทวทัตเปนพระเจากาสีราชนคร  นามกรช่ือวากลาพุราช  พิฆาตฆาพระ 
โพธิสัตวเจาเสีย  อีกชาติหนึ่งเลา  พระเทวทัตเปนชีเปลือยชื่อโกรัมภิระ๑  พระบรมโพธิสัตวเจา 
 เปนจันทรากนาคราช๒ อีกชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนชฏิลดาบส  พระโพธิสัตวเจาเปนมหาสุกรช่ือ 
ตัจฉกะ  ชาติหนึ่ง  พระโพธิสัตวเปนพราหมณช่ือวากบิลพารหมณ  พระเทวทัตเปนพระยาช่ือวา 
อุปริปรราช  ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนมนษุยช่ือสาม  พระบรมโพธิสัตวเปนพระยาเนื้อข่ือรุรุ  ชาติ 
หนึ่ง  พระโพธิสัตวเจาเปนพระยาชาง พระเทวทัตเปนพรานช่ือวาสุสามะตามไปเล่ือยงาถึง ๗ คร้ัง 
ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนกษตัริย  มีนามช่ือวาสิงคลราช  พระบรมโพธิสัตวเปนพระวธุิรบัณฑิต 
ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนชาง  ฆาเสียซ่ึงลูกนกไส  พระโพธิสัตวเจาเปนพระยาชาง  ชาติหนึ่ง  พระ 
เทวทัตเปนยักษช่ือวาอธรรม  พระบรมโพธิสัตวเปนยกัษช่ือวาสุธรรม ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปน 
นายสําเภา  พระบรมโพธิสัตวเจาก็เปนนายสําเภามีบริวารคนละ  ๕๐๐ ชาติหนึ่ง  พระเทวทัต 
เปนพระยาเนือ้  ชาติวาสาขมิคราช  พระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระยาเนือ้ช่ือวานิโครธมิราช  ชาติ 
หนึ่งเลา  พระเทวทัตเปนกัณฑหาลพราหมณปุโรหิต  พระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระจนัทกุมาร 
ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนพอคาเกวยีน  พระโพธิสัตวเจาเปนพอคาเกวียนมีบริวารคนละ ๕๐๐ 
ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนอลาตเสนาบดี  พระบรมโพธิสัตวเปนพรหมชื่อนารท  ชาติหนึ่ง  พระ 
เทวทัตเปนพระยาพรหมทัต  พระบรมโพธิสัตวเปนบุตรแหงพระยาพรหมทัตพระนามปทุมราช 
กุมาร  พระเจาพรหมทัตท้ิงพระบรมโพธิสัตวเสียในเหว  ชาติหนึ่ง  พระเทวทัตเปนพระนามหา 
ปตาปราช  พระบรมโพธิสัตวเปนพระราชกุมารช่ือธรรมปาลกุมาร  เปนพระบรมโอรสาธิราช 
แหงพระยาพรมทัต  พระยามหาปตาปราชก็ฆาเสีย คร้ันมาเม่ือพระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระ 
เวสสันดร  พระเทวทัตเปนชูชก  ตราบเทาจนปจฉิมชาตินี้ไดเกิดในศากยตระกูลดวยกันท้ังสอง 
พระบรมโพธิสัตวเจาไดสําเร็จแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ  พระเทวทัตศากยราชก็ออกบวช 
ไดฌานโลกีย  เพียรท่ีจะฆาเสียซ่ึงพระมหากรุณาดวยจิตปรารถนาจะเปนพระสัพพญัู  นี่แหละ 
พระผูเปนเจา ซ่ึงโยมวามาน้ี  ผิดที่ไหนหรือประการใด 
        พระนาคเสนเถรเจามีเถรวาจารับวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ประวัติชาติท่ีมหา 
บพิตรตรัสมานี้ถูกตองอยูส้ิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  นีแ่หละพระผูเปนเจา 
พระเทวทัตกับสมเด็จพระสัพพัญูนี้จะเกดิชาติใด  ตามทํารายชาตินั้น  ท่ีวาไมทํารายนั้นนอย 
 
      ๑ในฎีกามิลินทปญหาวา  การรัมภิยะ 
      ๒ในฎีกามิลินทปญหาวา  ปณฑรกนาคราช  
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นักบางทีมีศักดิ์มีชาติสูงกวากัน  บางทีต่ํากวากัน ท่ีเสมอกันก็มี  โยมเหน็ฉะน้ีกเ็ขาใจกุศล 
กับอกุศลมีผลเสมอกัน  
        พระนาคเสนเถระ จึงถวายพระพรวา  ใชกระน้ัน  ผลแหงกุศลและอกุศลจะไดเสมอกัน 
หามิได  พระเทวทัตถึงจะมียศศักดิ์สักเพียงไร  ก็ไมเปนท่ีรักแกเทพามนุษยท้ังหลาย  สวนพระ 
โพธิสัตวเจา  หามีผูใดเกลียดชังพระองคไม  พระเทวทัตประทุษรายตอพระองค  ก็ตองไปทน 
ทุกขเวทนาอยูในนรก  มหาราช  ดูรานะพบิตรผูประเสริฐ  ซ่ึงวาพระเทวทัตไดเจริญดวยยศ 
ศักดิ์สมบัติบริวารในบางชาติบางภพนัน้ เปนดวยเธอไดกระทํากุศลไว คือบางชาติไดเปนเจาบาน 
ปกครองรักษามนุษยนิกรท้ังหลายใหเปนสุข  บางชาติไดกระทําสะพานสรางศาลาและสระนํ้า 
บางชาติไดบริจาคทานแกสมณพราหมณาจารย  ยาจกวรรณิพกท้ังหลาย  จึงไดสมบัติ  ท่ีจะไม 
ไดบริจาคทานและฝกหดัดัดสันดานปราบปรามตน  หรือไมไดกระทําอุโบสถกรรมเลยแลวได 
สมบัตินั้น  เปนอันไมมีเลย 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง  การท่ีพระบรมโพธิสัตวกับพระเทวทัตไดเกดิ 
พบกันถึงจะนับดวย ๑๐๐ ชาติ  ๑,๐๐๐ ชาติ  ๑๐,๐๐๐ ชาตินั้นก็ดี  จะไดช่ือวาพบกนัติดตอไป 
โดยมากนัน้หามิได  นาน ๆ จึงจะไดพบกนัทีหนึ่ง แตเพราะเหตุท่ีสงสานกําหนดเบ้ืองตนหรือท่ี 
สุดไมได  เปนการนานนักหนา  จึงมีมากชาติ  สมเด็จพระมุนีนาถทรงอุปมาวาเหมือนเตาท่ีผุดข้ึน 
ในกลางมหาสมุทร ท่ีจะไดพบสวะหรือขอนไมนั้นนอยครั้ง  ท่ีมิไดพบอะไรเลน  โผลเปลาไปนั่น 
แหละมากนักหนา  เพราะฉะนั้น  บพิตรจงเขาพระทัยวา  พระบรมโพธิสัตวกับพระเทวทัตจะได 
เกิดพบกันทุกชาตินั้นหามไิด 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  พระสัพพญัูกับพระสารีบุตรเถระยังผลัดเปล่ียนกนัเปน 
บิดาและบุตร  เปนพี่นอง  เปนลุงอานาและหลาน กับท้ังเปนมิตรสหายแหงกนัและกนั  ส้ิน 
ชาติเปนอันมาก  จะนับดวยรอยดวยพนันั้นก็คณนาไมได  หมูสัตวท้ังหลายท้ังปวงบรรดาท่ีทอง 
เท่ียวอยูวัฏสงสาร ยอมาจะไดประสบส่ิงซ่ึงไมเปนท่ีพึงในรักใครบาง  ส่ิงซ่ึงอันนาพึงใจรักใครบาง 
เปนดังทอนไมและสวะท่ีน้าํพัดพาใหลอยไปตามกระแสน้ํา  จะตองไดกระทบกระท่ังสรรพวัตถุ 
อันมีอยูในระหวางทางเปนลําดับไป  สุดแตวาจะไปประจวบกับส่ิงใดเขา ยอมจะไดประสบท้ังส่ิง 
ท่ีสะอาดท้ังส่ิงท่ีไมสะอาดและส่ิงท่ีดีและชั่วทุกประการ  ฉะนั้น 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  คร้ังหนึ่งพระเทวทัตเกดิเปนอธรรมยักษ  เปนผูมิได 
ตั้งอยูในธรรม  ประพฤติแตกรรมอันเปนทุจรติ  แลวชักนําผูอ่ืนในประพฤติตาม คร้ันตายไปแลว 
ตกนรกอยูหาสิบเจ็ดโกฏิกับหกหมืน่ป  ฝายพระบรมโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุธรรมยักษ  สถิต 
อยูในธรรมและชักนําผูอ่ืนใหประพฤติตาม คร้ันกระทํากาลกิริยาแลว ก็ข้ึนไปเสวยสมบัติทิพย  
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ในสวรรคชานานประมาณหาสิบเจ็ดโกฏิหกหม่ืนป  มาในภพนี้  พระเทวทัตกับพระบรมโพธิสัตว 
เจาไดเกิดปะกนัอีก  พระเทวทัตรุกรานรันทําประทุษรายพระสัพพัญู  ผูเปนบรมศาสดาแลว  
กระทําสังฆเภทเปนกรรมหนัก  ตองแผนดินสูบลงไปไหมอยูในอวจิมีหานรกตราบเทาท่ีทุกวนันี้ 
ฝายสมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมโพธิญาณส้ินอาสวะท้ังปวงแลว  ก็เสดจ็ 
ลวงลับเขาสูพระบวรมหานคเรศศิเวศรนฤพาน  เหตุฉะนัน้บพิตรพระราชสมภาร  อาตมาจึง 
ถวายพระพรวา  กุศลกับอกุศลนี้มีผลไมเสมอกัน  อกุศลใหผลไปทนทุกขในทุคติ  สวนกุศลนีใ้ห 
ผลนําสัตวไปสูสุคติภพทั้ง ๓  พาขามถึงซ่ึงฝงแหงพระนิพพาน  ขอบพิตรจงทรงทราบพระ 
ปญญาญาณดวยประการดังนี้ 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิราช  ไดสดับกท็รงประสาทโสมนัสตรัสซองสาธุการ 
                        กุสลากุสลการิสส สมาสมปญหา  คํารบ  ๕ จบเพยีงนี ้
 
                                               อมราเทวีปญหา ท่ี ๖ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทปนทวีปบวรขัตติยสุขุมาลมีพระราชโองการประภาษ  ตรัสถาม 
พระนาคเสนตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูเปนปฏิสัมภิทา  สมเด็จ 
พระสุคตินทราธิบดินทรมุนนิทรผูประเสริฐ  มีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา  สพฺพา 
อิตฺถิโย   สตรีภาพท้ังหลายในมนษุยโลกน้ี  แมนไดขณะก็ดี  ไดกําบังกด็ี  ไดฟงลมปากก็ดี  ชายใด 
เช้ือเชิญเกี้ยวกด็ี  สตรีท้ังหลายคงกระทําซ่ึงการลามกเมถุนจนได ในท่ีลับนั้นถึงจะไมมีชายรูป 
งาม  มีแตชายทรามรูปไมงาม  ต่ําลงมาท่ีสุดคนงอยเปล้ียก็ดี  ถาท่ีลับแลว  สตรีนั้นกย็อมหลง 
ในลามกหมดทุกคน  สมเด็จพระทศพลเจาตรัสฉะน้ีแลว  กลับมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นางอมราเทวีเปนภรรยาของพระมโหสถบัณฑิตนั้น  ปวุฏปติกา  อยูปราศ- 
จากผัว  รโห  นิสินฺนา เขาไปนั่งอยูในหองท่ีลับแหงนายประตู  มีชายไปพูดดวยสองตอสองใน 
หองรโหฐาน  นางจะไดประพฤติมิจฉาจารการลามกหามิได  จึงวิสัชนาแกไขในกระแสพระพุทธ- 
ฎีกาใหวิตถารวา เม่ือพระบรมโพธิสัตวพานางอมราเทวีไป  จะลองใจนาง  วาดีหรือวาลามกอยู 
ในหองกําบังนั้น  ใหเกีย้วพาพูดวาจา  นาอมราเทวีนั้นกมิ็ไดปลงใจดวยบุรุษท้ังหลายที่ใชใหไปลอง 
เร่ืองราวน้ีวิตถารอยูในมโหสถชาดกแลว นีแ่หละพระผูเปนเจาโยมพิเคราะหดกูระแสพระพุทธฎีกา 
นี้ เปนสองไมตองกัน  ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ  จงโปรดวสัิชนาใหแจงกอน 
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  บพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จพระศาสดา- 
จารย  มีพระพทุธฎีกาตรัสวา  สตรีจะประพฤติลามกดวยเหตุ ๓ นั้นกจ็ริงอยู  เหตุ ๓ ประการนั้น 
คือ ขณะ ๑ คือ ไดท่ีกําบัง  ๑ คือ  ชายประโลมเกี้ยว ๑ เขากันเปน ๓ ประการ  
        จะแกดวยขณะ ขณะน้ันคือ สตรีไดขณะอันผูอ่ืนไมเห็นในท่ีรโหฐาน และไมกลัวเขาติเตียน 
และไมคิดเห็นภัยวานอกใจสามีจะไปตกนรก  ไมคิดกลัวภัยดังนี้ก็ช่ือวาไดขณะ  อนึ่งสตรีมิได 
เคารพรักสามี  มิไดกลัวสามี  สําคัญวาสามีรูไมทัน  อนึ่งสตรีนั้นใจบาปไมเห็นซ่ึงอริยธรรม ไมมี 
กิจปฏิบัติสามี  จิตสตรีภาพเปนเชนนี้  ไดช่ือวาสตรีขณะ  คร้ันถึงท่ีรโหฐานสองตอสองกับชาย  ชาย 
เกี้ยวพาแลวไมแคลวท่ีจะเปน  ถาไมมีขณะแลวมจีิตเปนอันดีแลวถึงจะเขาท่ีรโหฐาน  ชายจะ 
เกี้ยวพาพดูจาในท่ีสองตอสองก็มิไดกระทําทุราจาร 
        ประการหน่ึง  อันสตรีท้ังสอง  ถึงจะไดท่ีลับจากมนุษยแตยังไมลับจากอมนุษย  เทวดา 
ภูตผีปศาจท้ังหลายอาจเห็นไดก็ไมทุราจาร  ประการหน่ึงแมจะเปนท่ีรโหฐาน  ลับจากอมนุษย 
ท้ังหลายก็ดี  แตยังมีบัณฑิตท่ีรูปรจิตวิชาพิจารณาเห็นได  ก็ไมอาจกระทําเหมือนกนั ประการหนึ่ง 
ถึงท่ีนั้นจะปราศจากบัณฑิตท่ีรูปรจิตวิชากด็ี  แตไมเปนท่ีลับพอกกระทําความช่ัวได  ก็ไมอาจกระทํา 
ประการหน่ึง ถาไดท่ีลับควรจะกระทําความช่ัวได  แตไมใชท่ีลับอันจะพึงทําอสัทธรรม ก็ไมอาจ 
กระทํา  นางอมราเทวีนั้นไมไดท่ีลับดวยเหตุเปนอันมากดงักลาวมานี้  แมจะมีบุรุษเกี้ยวพาก ็
มิอาจกระทําทุราจาร 
        อนึ่งเลา  พระมโหสถโพธิสัตวสามีนั้น  ประกอบดวยธรรมวิเศษอันมีคุณ  ๒๙ ประการ 
สุโร  คือ กลาหาญประการ  ๑  หิริวา คือ  มีละอายประการ ๑ โอตฺตปฺปวา  คือ  สัดุงกลัว 
บาปประการ ๑ สปกฺโข คือ เปนผูมีฝกฝายพวกพองประการ ๑  มิตตฺสมฺปนฺโน  ประกอบไป 
ดวยมิตรมีเพื่อนที่รักชอบอัธยาศัยกนัมากประการ ๑ ขโม ประกอบดวยขันติคุณเปนผูอดทน 
ประการ ๑ สีลวา ตั้งอยูในศีลหาประการ  กาํลังศีลคุณคุมไวกนัไวประการ ๑ สจฺจาวาที  กลาว 
ถอยคําจริงควรเช่ือ ๑ โสเจยฺยสมฺปนฺโน จิตเปนกุศลประกอบดวยธรรมอันสะอาด  กําลังจิต 
กุศลคุมขังไวประการ ๑ อโกธโน  มิไดพิโรธโกรธแคนเคียดบุคคลใดประการ ๑ อนติมาน ี
มิไดรูดูหม่ินลวงเกนิผูอ่ืนประการ ๑  อนุสฺสุยฺยโก  ไมริษยาบุคคลผูใดใครผูหนึ่ง  ท่ีวาจะมี 
วิหิงสาอาฆาตจองเวรใครหามิไดประการ ๑ วิริยวา ประกอบดวยความเพียรประการ ๑ อายุหโก 
สรางสมพระบารมีประมวลแตส่ิงอันเปนการกุศลประการ ๑ สงฺคหโก  เปนผูสงเคราะหมหาชน 
ประการ ๑ สวิภารคี  จําหนายจายทานประการ ๑ สขิโล  เปนผูเจรจาถอยคํากลมเกล้ียงประการ 
๒ นิวาตวุตตฺิ  ประพฤตินอมถอมกายออนโยนไมอหังการมมังการประการ ๑ สณฺโห 
กลาวถอยคําอันละเอียดออนหวาน ประการ ๑ อสโ  เปนผูไมโออวดเยอหยิ่งประการ ๑ อมา- 
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ยาวี  มิไดมีเลหกลมายยาคิดท่ีวาจะใหเขาตกยากไดไรประการ ๑ อภิวุฑฺฒินยสมฺปนฺโน  ประ  
กอบดวยความรูเกินอันเปนนยัแหงความเจริญประการ ๑ วชิฺชาสมปฺานฺโน  ประกอบดวยวิชาการ 
สารพักรูคิดหาทรัพยและรูปลดเปล้ืองอันตรายท้ังปวงประการ ๑ กิตตฺิมา  มีกิตดวยศักดิ์ศรีลือชา 
ปรากฏประการ ๑ หิโต  เปนผูเอ้ือเฟอเกื้อกลูชนท้ังปวง  ผูเขาไปอาศัยประการ ๑ อุปตฺถิโต 
เปนผูอันชนท้ังหลายปรารถนาประการ ๑ ธนวา  มีทรัพยมากประการ ๑ ยสวา  มียศศักดิ ์
มากประการ ๑  นี่แหละพระมโสถบัณฑติวิจิตรไปดวยคุณ  ๒๘  ประการ ปานดังวสัิชนามานี้ 
ถึงจะมีผูเกี้ยวพา  นางอมราเทวีก็มิอาจกระทําทุราจารลามกเมถุนธรรมทางราคจริตได 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชากร  ก็ส้ินพระราชวิมัติกังขา  สรรเสริญสาธุการ 
แกพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญในกาลนั้น 
                                 อมราเทวีปญหา  คํารบ ๖ จบเพยีงนี ้
 
                                    ขีณาสวานัง  อภายนปญหา ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีอุดมกษัตริย มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชาญาณอันประเสริฐ  สมเด็จพระบรม- 
โลกนาถศาสดาจารยเจา  มีพระพุทธฎีกาตรัสประทานธรรมเทศนาไววา พระอรหันตท้ัง 
หลายจะไดสะดุงตัวกลัวภยัตาง ๆ หามิได  ตกวาพระพุทธฎีกาตรัสฉะน้ี  ก็คร้ังเม่ือสมเด็จพระ 
ศรีสรรเพชญเสด็จเขาไปทรงบิณฑบาตในกรุงราชคฤหมหานครนั้น  พระอรหันตเจาตามสมเด็จ 
พระพุทธดําเนนิเขาไปมิใชนอยประมาณถึง ๕๐๐ องค  กับพระอานนทเถระผูเปนพุทธอุปฐาก 
พระเทวทัตปลอยชางธนบาลหวังจะใหแทงพระองคสมเด็จพระสัพพัญูเจา  ขณะน้ันพระอรหนัต 
เจาท้ังหลาย ๕๐๐ ก็ถอยหนซุีกซอนไป  เหลือแตพระอานนทเถระผูเปนพุทธอุปฐากผูเดียวไมมี 
ความเกรงขาม  บทจรตามเสด็จอยู  พระอานนทผูเดยีวยังไมไดมรรคและผล  เปนปุถุชน ประ 
กอบดวยกิเลสหมกไหมอยูในสันดานไฉนน้ําใจจึงไมกลัวชางธนบาลเมามัน  พระอรหันตส้ินอาสวะ 
กลับกลัวชางธนบาลพากันท้ิงสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยไว  แลวหนีไปไมเหลือหลอ  นี่แหละ 
ความขอนี้โยมสงสัยนัก  พระอรหันตเหลานั้นจะท้ิงพระบรมครูเสียดวยความกลัว  หรือจะท่ิง 
เสียดวยมนสิการกําหนดในใจจะใหพระบรมครูปรากฏดวยกรรมของพระองคอันไดทรงทําไว  
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แตคร้ังกอน  หรือใครจะเหน็ปาฏิหาริยอันบวรของพระมุนินทรสุคตเจา จึงไดพากนัยางเทากาว  
หนีไปเสีย  ความขอนี้เปนประการใด  นิมนตแกไขใหประจักษแจง  โยมแคลงใจนักหนา 
        เถโร  อาห  ฝายพระนาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญมีเถรวาจาวิสัชนาวา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  เสดจ็คมนา- 
การเขาไปภกิขาจารกับพระอรหันต ๕๐๐ พระเทวทัตปลอยธนบาลหัตถีมา  พระอรหนัตท้ังหลาย 
พากันหลีกหนไีปเสียนั้น พระอรหันตท้ังหลายจะไดพากนัหลีกหนีไปดวยความกลัวชาง หรือ 
ดวยคิดจะท้ิงใหพระสัพพัญูปรากฏตามกรรมของพระองคดังบพิตรวานั้นหามิได  ท่ีจริง  มหา- 
ราช  ขอถวายพระพร  ใจของพระอรหันตก็เหมือนกันกบัพื้นธรณีและจอมคีรีขุนเขาสิเนรุราช 
มิไดหวาดไหวกลัวภยัส่ิงหนึง่ส่ิงใดเลย  มหาราช  ขอถวายพระพร  พืน้พระธรณีนี้ถามีผูใดใครมา 
ขุดร้ือใหพังทําลายลง จะรูกลัวหรือสะดุงตกใจประการใดบางหรือหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาล  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาพืน้ธรณีนั้นจะไดรูกลัวหรือสะดุงตกใจประการใด  กห็ามิได 
        พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  พื้นธรณีนั้น 
ไมรูกลัวหรือสะดุงตกใจดวยเหตุการณอยางไรเลา ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  พื้นธรณีไมรูกลัวหรือสะดุงตกใจน้ัน  กเ็พราะพื้นธรณีนั้นจะไดมีเหตุท่ีจะ 
ใหกลัวสะดุงตกใจอยางใดอยางหนึ่งหามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรเปนอุปไมยวา  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ 
พื้นธรณีไมกลัวไมสะดุงดวยไมมีเหตุท่ีจะใหกลัวใหสะดุงนั้น มีครุวนาฉันใด  เอวเมว โข พระอร- 
หันตเจาท้ังหลายก็ไมกลัวไมสะดุง ดวยไมมีเหตุท่ีจะใหกลัวใหสะดุงฉันนั้น  มหาราช 
ขอถวายพระพรประการหนึ่ง  จอมคีรีขุนเขาพระสิเนรุราช ถามีผูใดใครผูหนึ่งมาพังใหทําลาย 
และทุบตอยตหีรือเอาอัคคีเขาเผาผลาญ  ขุนเขานั้นจะสะดุงตกใจประการใดบางหรือหาไม 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงตรัสวา  น หิ  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูจาํเริญ 
ขุนเขาพระสิเนรุราชนั้น จะกลัวหรือสะดุงตกใจเห็นมิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  เกน  การเณน ขุนเขานั้นไมกลัวไมสะดุงตกใจ  ดวยเหต ุ
การณอยางไรเลา  มหาบพิตรพระราชสมภาร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาล  จึงตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
ขุนเขาพระสิเนรุราชไมกลัวไมสะดุงตกใจนั้น  ก็เพราะขุนเขาพระสิเนรุราชนั้นจะมีเหตุใหรูกลัว 
รูสะดุงอยางใดอยางหนึ่งหามิได  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ขุนเขาพระสิเนรุราช 
ไมกลัวไมสะดุง  ดวยไมมีเหตุจะใหสะดุงนั้น  มีครุวนาฉันใด  เอวเมว โข  พระอรหนัตขีณาสพเจา 
ท้ังหลาย  ก็ไมกลังไมสะดุง  ดวยไมมีเหตุท่ีจะใหกลัวใหสะดุงฉันนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ถาวามหาชนท้ังหลายเหลาใดเหลาหนึง่ในหม่ืนโลกธาตุนี้ 
มีมือถือหอกอันคมกลาทุกตัวคน  เอก  อรหนฺต  ปริวเรตฺวา พึงพากนัไปแวดลอมพระอรหันต 
องคหนึ่ง ทําเปนดังวาท่ิมแทงใหถึงแกชีวติอันตราย ดวยอาการดุรายนาพึงกลัง  ก็ไมสามารถจะ 
ทําใหพระอรหันตองคหนึ่งนั้นสะดุงตกใจได แมความหวาดหวั่นแหงจิตของทานสักหนหนึ่งก ็
ไมมี  เพราะทานเปนผูไกลแลวจากเหตุแหงความกลัว  ไมมีเหตุอะไรจะมาทําใหทานกลัวไดเลย 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง พระอรหนัต  ๕๐๐ นั้น เม่ือชางธนบาลวิ่งมา 
จึงดําริพรอมกนัฉะน้ีวา  อาตมาจะตามเสด็จพระพุทธดําเนินอยูไมชอบกล  คุณของพระอานนท 
ผูเปนปุถุชนจกัไมปรากฏแตประชาชนท้ังหลาย  พระอานนทเปนพุทธอุปฐาก  มีความรักใครใน 
สมเด็จพระสัพพัญูเจา  ถึงกับสูเสียชีวิตแทนพระองคได  แมเปนปุถุชนอยูกไ็มคร่ัน 
ครามตอความตายเสียดายชีวติ  อุตสาหะต้ังจิตบริจาคถวายสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจา 
พระอรหันตท้ังหลาย ๕๐๐ นั้นมีความประสงคจะประกาศคุณของพระอานนทใหปรากฏดังนี ้
จึงทําเปนกลัววิ่งหนีชางธนบาลไป  แตท่ีจริงใจของทานจะไดพร่ันพรึงสักหนอยหน่ึง  ก็หามิได 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดสวนาการ  กส้ิ็นสงสัย  ทรงสาธุการชื่นชมปรีชา 
ญาณของพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญ  ก็มีในกาลคร้ันนัน้ 
                            ขีณาสวานงั  อภายนปญหา  คํารบ  ๗  จบเพียงนี ้
 
                                                  สันถวปญหา ท่ี ๘ 
        สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชาเฉลิมราช  จึงตรัสถามพระนาคเสนผูฉลาดสืบไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชาญาณ  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  
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มีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย  ภย อันวาภัยจะมีแกทานท้ังหลายเหตุอาศัย  
สันถวะ  คือความรักใครเชยชม  ละอองธุลีซ่ึงไดแกราคะ  โทสะ  โมหะ ยอมเกิดแตความหวงใย 
ในท่ีอยู  ความเปนผูไมหวงใยท่ีอยูและความไมมีสันถวะ  ๒ อยางนีเ้ปนธรรมชาติอันพระมหา 
มุนีบรมสุคตเจาท้ังหลายไดเห็นแลวโดยแทจริง แลวกลับมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้วา  ภิกฺขเว  ด ู
รานะภกิษุท้ังหลาย  บุรุษผูเปนบัณฑิตควรสรางวิหาร  อันเปนท่ีร่ืนรมยสําราญใหภกิษุผูเปน 
พหูสูตอยูอันดงันี้  เปนการแยงกันอยูนาสงสัย พระผูเปนเจาจงโปรดวิสัชนาใหเขาใจในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ  จึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช- 
สมภารผูประเสริฐ  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา  มีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภัยเกิด 
เพราะอาศัยสันถวะ ละอองธุลี  คือราคะ  โทสะ โมหะ  เกิดแตความหวงใยท่ีอยู  และตรัสใหสราง 
วิหารถวายภิกษุพหูสูตนีจ้ริงมิผิดเพี้ยน  แตท่ีมีพระพุทธฎีกาตรัสไวฉะนี ้ ดวยสามารถบัญญัติ 
เปนสารูป  สมควรแกสมณะ อันธรรมดาพระโยคาวจรผูวิเศษแลวยอมจะเปนผูไมหวงใยใน 
ท่ีอยู  อุปมาดุจมฤคชาติเนื้อท้ังหลาย  อันสถิตอยูในไพรสณฑประเทศราวปา เปนผูไมมีอาลัย 
และไมหวงใยท่ีอยู  จะอยูในประเทศท่ีนั้นประจําอยูม่ังคง  เปนหลักแหลงเดียวดังนีห้ามิได  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรก็ไมหวงใยในท่ีอยูมีอุปไมยฉันนั้น  แตท่ีพระพุทธฎีกาใหสราง 
วิหารถวายใหภิกษุท่ีเปนพหสููตอยูนั้น  พระองคทรงเห็นอํานาจประโยชนอันเปนผลานิสงส ๒ 
ประการ  คือจะใหสําเร็จแกพระนิพพานดบัชาติทุกข  ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกขเปน 
เอกันตบรมสุขประการ ๑ คือบุคคลผูมีศรัทธาสรางวิหารที่อยูลงไวในประเทศท่ีใด ท่ีนั้นก ็
เปนท่ีอันพระภิกษแุละภิกษณุีท้ังหลาย ไดพักอาศัยอยู  ผูท่ีมีความประสงคจะไดพบไดเหน็ ก็จะ 
ไดพบไดเหน็ไดโดยงาย ถาทานไมมีวหิารเปนท่ีพักเปนผูไมมีหวงใยในท่ีอยูเท่ียวจาริกไป  หาท่ี 
อยูเปนหลักแหลงมิได กย็ากท่ีสาธุชนจะไดพบไดเหน็ทานประการ  ๑ สิริเปนอานสิงส ๒ 
ประการดวยกนัฉะน้ี   การสรางวิหารยอยมีคณานิสงส  ๒ ประการ  ดวยประการดังนี้  เหตุดังนั้น 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสอนุญาตใหกระทําวิหารใหเปนทาน 
แกภกิษุท้ังหลายอันเปนพหสููต  ทรงพระไตรปฎก ขอถวายพระพร* 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  กช่ื็นชมยินดีสาธุการแกพระนาคเสนผูปรีชาญาณ 
ในกาลบัดนี ้
                                         สันถวปญหา  คํารบ ๘ จบเพียงนี้ 
* ปญหานี้ใจความที่แกเหมือนกันเปนรูปเดยีวกับอนิเกตานาลยกรณปญหาท่ี ๖  ในจตุตถวรรค  ตางกันแต 
เพียงความประสงคแหงคําถามเทานั้น  เหน็วามีสวนตางกันอยูบาง  จึงคงปลอยไว  ไมตดัออก  ท้ังตัวบาลี
ก็ 
มีดวยเหมือนกนั  ตางกันบาเล็กนอย  
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                                        ภควโต อัปปาพาธปญหา ท่ี ๙          
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการ ตรัสถามอรรถเปนปริศนาสืบไปเลาวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  มีพระ 
พุทธฎีกาตรัสวา  ตถาคตน้ี พฺราหฺมโณ  เปนพราหมณ  ยาจโยโค ผูควรซึ่งยาจกจะพึงขอ ปยต- 
ปาณี  ลางมือไวคอยทาจะใหทาน  อนฺติมเทหธโร  ทรงไวซ่ึงกายอันเปนท่ีสุดชาติเดยีว  อนุตตฺโร 
เปนผูยิ่งหาส่ิงเปรียบมิได  ภสึโก  เปนหมอรักษาไขท้ังปวง นี่แหละ  พระองคตรัสยกยอพระ 
องควาประเสริฐกวาสรรพสัตวส่ิงท้ังปวง  พระพุทธองคเจาตรัสฉะน้ีแลวกลับมีพระพุทธฎีกา 
ตรัสสรรเสริญยกยองพระพากุลเถระในตําแหนงเอตทัคคะวา  พระพากลุภิกษุนี้  มีอาพาธนอย 
ประเสริฐกวาภิกษุท้ังหลายบรรดาท่ีเปนสาวกของพระองค  ดังนี้  และพระผูทรงพระภาคก ็
ไดทรงประชวรเปนหลายคร้ัง  เห็นปรากฏอยู โยมนี้สงสัยแคลงใจนัก  ไมรูวาจะเช่ือคําไหน  จะ 
เช่ือคําตน คําหลังจะก็ผิดไป  คร้ันจะเช่ือคําหลังไซร  คําตนก็จะผิด  โยมคิด ๆ ดูก็หารูท่ีจะกําหนด 
ไม  ไฉนพระพุทธฎีกาจึงเปนสองไมตองกัน  อย  ปฺโห  ปริศนานี้  อุภโต  โกฏิโก  มีท่ีสุดเปนสอง 
เง่ือน ตฺวานุปปฺตฺโต  มาถึงพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหโยมแจงกอน 
        เถโร  อาห  พระนาคเสนผูทรงอริยสังวรจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภารผูประเสริฐ  พระอสีติมหาสาวกท้ังหลาย  ๘๐ รูปมีคุณวิเศษตางๆ กนั สมเด็จ 
พระสัพพัญูบรมครูเจาก็ยกเปนเอตทัคคะ  ตามคุณวิเศษตาง ๆ กัน ใชวาพระองคเจาจะยกยอง 
พระพากุลเถระวา  พระพากลุเถระน้ีเปน  อนุตฺตโร  ไมมีผูอ่ืนจะยิ่งกวาหรือเสมอเหมือนพระ 
องคก็หามิได 
        ซ่ึงสมเด็จพระองคเจาตรัสวา  พฺราหฺมโณ  พระองคเปนพราหมณนั้น ดวยพระองคทรง 
เท่ียวบิณฑบาตโปรดสัตวโลกท้ังปวง ดุจพราหมณยาจกอันเขาทุกตรอกออกทุกบาน  เท่ียวขอ 
ทานเล้ียงชีวิต  ประการหน่ึง สมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา ภึสโก พระองคเหมือนหมอยารักษาไข 
นั้น ดวยฝูงสรรพสัตวท้ังปวงประกอบดวยทุกข ๔ กอง คือชาติท่ีปฏิสนธิในครรภมารดานี ้
ลําบากเหมือนหน่ึงวาตกนรก  จะหาสุขสักหนอยใหมีความสบายเทาปลายเข็มนั้นกไ็มได  จึงจัด 
วาเปนทุกขกองใหญประการ  ๑ ชราทุกขนัน้เกิดมาแลว  เม่ือจําเริญวัยกด็ูผองใสโสภา  คร้ัน 
แลวก็ชราภาพมีกายส่ันระเทิมเทา  มีเกสาขาว  ขณฺฑนตฺา  ฟนก็หลุดหลนไป  อาหารท่ีเคย 
เค้ียวไดนัน้ก็เค้ียวไมได  เส่ือมรสไป  จะพูดจาเขฬะก็ไหลออกปาก ขณะเม่ือนอนนัน้ก็ดี  มีน้ํา 
เขฬะไหลเหตุหาฟนจะกันมิได  เนื้อหนังเหี่ยวแหงไป  เทามือไมเปนใหญงอนแงนนกัหนา  ทณฺฑ- 
ปรายโน  ถือไมเทาจดจองไปขางหนา  ถึงซ่ึงสภาวะเปนท่ีเกลียดชังยิ่งนัก  จะวาไปนกัจะยาวความ 
เหตุฉะนี้แหละจึงช่ือวาชราทุกข  เปนทุกขใหญกอง ๑ พยาธิทุกขนั้น  คือฉันนวุติกโรค ๙๖  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 340 
จําพวก จําพวกใดจําพวกหนึ่งเกิดข้ึนในกายแลวเจ็บปวดเสียดแทงทนเวทนาสาหัสเปนทุกข  
ใหญกอง ๑ และมรณทุกขเม่ือตนจะตายน้ัน  เปนหวงดวยทรพัยสมบัติหวงบุตรหวงภรรยา 
น้ําตาไหลตกตะลึงไปไมรูวาจะไปเกิดท่ีไหน  เลยเจ็บปวดจนขาดใจดังนี้  จึงวาเปนกองทุกข 
ใหญกอง  ๑ สิริเปนกองทุกข ๔ กอง  มีในสันดานของสัตวโลกหญิงชาย สัตวโลกท้ังหลายน้ี 
ไมพนจากทุกข ๔ กองนี้  ทุกตัวตนเปรียบเหมือนคนไข  สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงประทานยา 
คือตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดนิกรสาธุชนใหพนจากชาติชราพยาธิมรณะ  เขานพิพานดับทุกข 
๔ กองนี้ไดเหมือนหมอวางยารักษาไขใหหาย  อันนี้เปนอธิบายในคําวาพระองคเปนหมอ 
        ขอท่ีตรัสยกพระพากุลเถระวา  ยิ่งเปนเอตทัคคะนั้น  คือยิ่งโดยอาพาธนอยกวาสาวก 
ท้ังหลาย  พระพากุลเถระท่ีจะยิ่งสมเดจ็พระบรมโลกนาถศาสดาจารย  หามิไดเปนอันขาด 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ท่ีสมเด็จพระมุนินทราบรมสุคตเจาตรัสยกยองพระสาวกวา 
เปนเอตทัคคะน้ัน  พระองคทรงหมายเอานิกายและโลกตุรธรรมอันมีอยูในตน  านจงฺกมิตาย 
สาวกท้ังหลายของสมเด็จพระบรมครูเจา  ใหกาลลวงไปดวยยินและจงกรม  ท้ังในกลางวันและ 
กลางคืนมีอยู  บรรทมบาง  ท้ังกลางวันท้ังกลางคืน  มหาราช  ขอถวายพระพร  พระสาวกเหลาใด 
เปนผูใหกาลลวงไปดวยยืนและจงกรม  พระสาวกเหลานัน้เปนผูยิ่งพเิศษโดยฐานคือเปนผูยืน 
และจงกรมนัน้ 
        สนฺติ  โข  ปน  มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง  สาวกของพระบรมครูเจาท้ังหลาย 
ท่ีถือเอกาสนะฉันจังหันละหน  แมจะถึงแกความตายก็ไมฉันหนท่ี ๒  กมี็อยู  สวนสมเด็จพระ 
บรมครูเสวยวนัละสองคร้ังก็มี  สามคร้ังก็มี  มหาราช  ขอถวายพระพร  พระสาวกเหลาใดเปนผู 
ถือเอกาสนะได  พระสาวกเหลานั้นเปนผูยิ่งพิเศษโดยฐานน้ัน 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  เหตุท่ีจะทําใหเปนผูยิ่งเปนผูพิเศษ  มีอยูเปนอันมาก 
หลายอยางหลายประการ  ท่ีพระบรมโลกุตตมาจารยตรัสยกยองพระสาวกท้ังหลายวา  เปน 
เอตทัคคะฝายใด ๆ พระองคก็ทรงหมายเอาองคคุณฝายนัน้ ๆ อันเปนเหตุมีอยูเปนอยางยิ่ง 
        สวนสมเด็จพระสัพพัญูนั้นเปนผูยื่งหาผูใดจะเสมอมิไดโดยศีลสมาธิปญญาและวิมุตติ 
วิมุตติญาณทัสสนะ  พลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ  ๔ พุทธธรรม ๑๘ อสาธารณญาณ ๖ และ 
พุทธวิสัยธรรมท้ังส้ิน  สมเด็จพระมุนินทรบรมสุคตเจาตรัสวาพระองคเปนผูประเสริฐเลิศลน หา 
คนผูใดจะเสมอมิไดนั้น  ก็ทรงหมายธรรมท้ังหลายเหลานี้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ในหมูมนษุยนกิรท้ังหลาย  คนหนึ่งเปนผูมีชาติ  คนหนึ่งมี 
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ทรัพย  คนหนึง่มีวิชา  คนหนึ่งมีศิลปะ  คนหน่ึงกลา   คนหนึ่งมีปญญา  สมเด็จพระบรมกษัตริย  
ขัตติยาธิบดียอมประเสริฐลวงเสียซ่ึงมนุษยนิกรเหลานีไ้ด  เปนผูสูงสุดแตพระองคเดยีวฉันใด 
สมเด็จพระจอมไตรบรมโลกนาถเจาก็ประเสริฐกวาสรรพสัตวท้ังหลาย  มีอุปไมยฉันนั้น พระ 
พากุลเถระน้ันจะประเสริฐยิง่ไปกวาสมเดจ็พระบรมศาสดานั้นเปนอันไมได 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ซ่ึงพระพากุลเถระเปนผูมีอาพาธนอยนั้นดวยอาน-ิ 
สงสท่ีไดปฏิบัติอุปฐากพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจา อันประชวรอาพาธซ่ึงเกิดข้ึนดวยสามารถ 
ลมเสียดแทงพระอุทรใหเส่ือมหาย คร้ันภายหลังในอปรชาติเปนอาบสประพฤติพรตอิสิเพศ 
ไดถวายยาแกพระภกิษุสงฆท้ังลาย ๒๘ แสน ซ่ึงเปนสาวกของพระวิปสสีสัมพุทธเจาผูอา- 
พาธดวยโรคลมดังกอน  พยฺาธึ  อปเนตฺวา  บําบัดพยาธิใหเส่ือมคลายหายไปกลับมีรางกาย 
เปนปรกติดี  ผลานิสงสนี้ตามสงผลใหมีโรคนอยมาหลายสิบชาติ  ตราบเทาถึงชาติเปนพระพากุลนี ้
ก็เปนผูมีโรคนอยนักหนา  จนสมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ  เอกกวาสาวก 
ท้ังหลายฝายขางอาพาธนอย  แตหายิ่งไปกวาพระองคไม 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจานัน้ 
จะประชวรก็ด ี ไมประชวรกด็ี  สมาทานธุดงคก็ดี  ไมสมาทานก็ดี  จะมีสัตวผูหนึ่งเสมอเหมือน 
พระองคเปนอันวาหามิได  แมพระองคเองก็ไดมีพระพุทธฎีกาตรัสไวในคัมภีรสังยุตตนิกายเปน 
ใจความวา  ภกฺิขเว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดไมมีเทาก็ตาม  สองเทาก็ตาม ส่ีเทาก็ตาม 
มีเทามากก็ตาม  มีรูปก็ตาม  ไมมีรูปก็ตาม  มีสัญญาก็ตาม หาสัญญามิไดก็ตาม  จะวามีสัญญาก็ 
มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใชก็ตาม  พระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เตส  อคฺคมกฺขายต ิ
บัณฑิตยอมกลาววาเลิศกวาสัตวท้ังหลายเหลานั้น ดังนี้* 
        สมเด็จพระเจามิลินทไดทรงสดับก็ส้ินสงสัย  ทรงโสมนัสซองสาธุการสรรเสริญพระ 
นาคเสนวามีปรีชาในกาลบัดนี้ 
                         ภควโต  อัปปาพาธปญหา  คํารบ ๙ จบเพยีงนี ้
 
*ปญหานี้ซํ้าย้าํกับยาจโยคปญหาท่ี ๑๐ ในจตุตุถวรรค แตเห็นวาในปญหานี้กลาวตางจากปญหานัน้เล็ก 
นอยกยัทานผูแปลไดแสดงโวหาร  อธิบายเปนพเิศษไวบาง  จึงคงปลอยไวไมตองเอาออก  
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                                อนุปปนนมัคคัสส  อุปทานปญหา ท่ี ๑๐  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบดวยปรีชาญาณ  สมเด็จพระบรมโลก- 
นาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระตคาคตเปนผูยังมรรคท่ียังมิไดเกดิใหบังเกิดข้ึน 
แลวกลับมีพระพุทธฎีกาตรัสอีกวา ภกฺิขเว ดูกรภกิษุสงฆท้ังหลาย  เราผูตถาคตไดเห็นปุราณ- 
มรรคหนทางเกา  ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายในกอนทรงอนุญาตไวแลวดังนี้  นีแ่หละ 
เปนคําแยงกันอยู  เดิมพระองคตรัสวาพระตถาคตเปนผูยงัมรรคท่ียังไมเกิดใหเกดิเอง ภายหลัง 
สิวา พระองคเห็นปุราณมรรคท่ีพระพุทธเจาในกอนไดทรงอนุญาตไว จะเช่ือคําเดิม  คําหลังก็ผิด 
เช่ือฟงไมได  คร้ันจะเช่ือฟงคําหลัง  คําเดิมก็ผิด  เปนท่ีสงสัยอยู  อย  ปฺโห  อันวาปญหานี ้
อุภโต  โกฏิโก  มีท่ีสุดเปนสองเง่ือนอยู นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้ 
        เถโร  อาห  พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภารผูประเสริฐ  เดิมสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยประทานพระพทุธฎีกาไววา 
พระตถาคตยังมรรคท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึนดงันี้ ภายหลังสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา 
ตรัสวาพระตถาคตไดเหน็แลวซ่ึงปุราณมรรคหนทางเกา  ท่ีพระพุทธเจาแตกอนอนุญาตไว  คํา 
ท้ังสองนี้ถูกตองท้ังสองสถาน  จะมีผิดเพี้ยนหรือโตแยกนัหามิได มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรผูประเสริฐ  อันวาปุราณมรรคนั้น  ก็ไดแกพระอัฏฐังคิกมรรคอันมีองค ๘ ประการ 
พระอัฏฐังคิกมรรคนี้  สมเด็จพระพุทธเจาแตปางกอนตรัสรูแลวก็สรรเสริญอนุญาตไว  ใหฝูงสัตว 
โลกท้ังหลายพากันปฏิบัติส้ินดวยกนั  คร้ันสมเด็จพระพุทธเจาแตกอนเสด็จเขาสูพระนิพพาน 
ลวงแลว  พระอัฏฐังคิกมรรคนั้นก็ล้ีลับไป หาผูจะปฏิบัตมิิไดเลย พระอัฏฐิคิกมรรคนั้นล้ีลับอยู 
เปรียบอุปมาฉันใด จกฺกวตตฺโิน  มณีรตน วิย  เปรียบดจุแกวมณีอันเกิดสําหรับบุญแหงสมเด็จ 
บรมจอมจักรพรรดิราชผูประเสริฐ  คร้ันสมเด็จบรมจอมจักรพรรดิราชเสด็จลวงลับดบัสูญส้ิน 
พระชนมายุแลว  อันดวงแกวมณีรัตนนั้นกอั็นตรธานหายจากสถานท่ีนัน้ ไปสถิตซอนอยูท่ียอด 
เขาวิบุลบรรพต  คร้ันบรมจอมจักรพรรดิราชองคอ่ืนไดมาเปนใหม  แกวมณีรัตนนั้นกม็าสูสํานัก 
สมเด็จบรมจอมจักรพรรดิราชพระองคนั้น มหาราช  ขอถวายพระพร  เม่ือเปนเชนนัน้จะวาแกวมณ ี
อันปรากฏข้ึนแกพระเจาจกัรพรรดิราช พระเจาจกัรพรรดริาชทรงสรางแกวมณีใหมข้ึนเองหรือ 
เปนประการใด 
        พระเจามิลินทปนนราธิปไตยจึงตรัสตอบวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
จะวาพระเจาจกัรพรรดิราชนัน้สรางแกวมณีใหมหาไดไม  แกวมณีเกานั้นเอง  แตเกดิข้ึนแกพระ 
เจาจักรพรรดิราชน้ัน  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพร  แกวมณีเกาท่ีล้ีลับซอนเรน  
อยู อันใครจะเห็นไมได  มาปรากฏเกิดข้ึนดวยบุญญานุภาพของพระเจาจักรพรรดิราช ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด  ปุราณมรรคท่ีสมเด็จพระพทุธเจาแตกอนตรัสเทศนาโปรดสัตวโลกใหปฏิบัตินั้น 
คร้ันสมเด็จพระบรมครูเจาแตปางกอนเสดจ็เขาสูพระนิพพานแลว ฝูงสัตวโลกมิไดปฏิบัติ ปุราณ- 
มรรคนั้นก็อันตรธานหายลีลับอยู  คร้ันสมเด็จพระบรมครูเจาไดตรัสสําเร็จแกพระปรมาภิเษก 
สัมโพธิญาณแลว  ปุราณมรรคนั้นก็มาปรากฏใหรูดวยพระสัพพัญุตญาณ  ปานประดุจแกวมณ ี
อันมาสูสมบรมโพธิสมภารแหงบรมจกัรพรรดิราชฉันนั้นแล 
        ประการหน่ึง  สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจาของเราน้ีมาไดรูปุราณมรรคนี้  เปรียบดุจ 
หนึ่งวาสตรีภาพอันเกิดบุตร  สตรีใหบุตรอันมีอยูแลวเกดิแกกําเนิด  โลกเขาเรียกวา  ชนิกา  หญิง 
ผูใหบุตรเกิด  มีครุวนาฉันใด  สมเด็จพระสัพพัญูเจากย็ังปุราณมรรคอันมีอยูแลว  แตล้ีลับอยู 
ใหบังเกดิข้ึนในพระพุทธสันดาน  ปานดจุสตรีภาพอันใหบุตรเกิดฉะนั้น 
        ประการหน่ึง  ดจุบุรุษชายมีทรัพยอันสูญหายแลว และไดทรัพยกลับคืนมา  โลกเขา 
เรียกกนัวา  บุรุษนั้นใหทรัพยเกิดข้ึน  มีครุวนาฉันใดก็ดี  สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาก็ไดปุราณ- 
มรรคท่ีอันตรธานหายอยูนัน้กลับคือมา  มีครุวนาดุจบุรุษชายไดทรัพยท่ีหายนัน้คืนมา 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระองคผูประเสริฐในพระบวรราช- 
ศฤงคาร  โกจิ  ปุริโส  เปรียบดุจบุรุษผูใดผูหนึ่งจะใครหาซ่ึงท่ีอยูใหสบายใจ วน  โสเธต-ฺ 
วา  ชายน้ันจึงไปถางปาอยู  คนท้ังหลายน้ันก็เรียกชายนัน้วา ภมิูสามิโก เปนเจาของท่ี ขอความ 
นี้เปรียบฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา  พระองคทรงชําระสะสางซ่ึงมรรคท่ี 
ยังไมเกดิใหเกดิข้ึน  ปุราณมรรคนี้ลับล้ีไปแลว ถาสมเด็จพระสัพพัญูเขาหาไดทรงชําระไมกย็ัง 
จะลับอยู  ตอสมเด็จพระบรมครูเจาทรงชําระไปจึงไดปุราณมรรคมา  พระองคก็เปน มคฺคสามิโก 
เจาของแหงมรรค  เหมือนบุรุษผูหักรางถางปาเปนท่ีบาน  ไดช่ือวาเปนนายบานนัน้  ขอถวาย 
พระพร 
        ก็ปุราณมรรคที่ไดแกพระอัฏฐังคิกามรรคท้ัง ๘ ประการน้ีคือ  สมฺมาทิฏ ิ ถือสัมมทิฐ 
๑ สมฺมาสงฺกปโฺป  ดําริในการท่ีจะใหเปนกศุล  ๑  สมฺมาวาจา  มีวาจาปราศจากวจีทุจริต  ๔ 
ประการ  กลาแตลวนส่ิงเปนกุศล  ๑ สมฺมากมฺมนฺโต  ประกอบการงานเปนการกุศล ๑ สมฺ- 
มาวายาโม  มีเพียรทีจะประกอบการกุศล ๑ สมฺมาอาชีโว เล้ียงชีวิตโดยชอบธรรมประการ ๑ 
สมฺมาสติ  มีสติเปนอันดี  ระลึกอยูในการกศุล  ๑ สมฺมาสมาธิ  คือมีสติสมาธิอยูในทางภาวนา 
สมาธิเปนตนเปนประธานประการ ๑ สิริเปนอัฏฐิงคิกมรรคท้ัง ๘ ประการเทานี้  สมเด็จพระ 
พิชิตมารโมลีเจา กระทําใหบังเกิดขึ้นคราวเดยีวในเวลาเมื่อยังมรรคผลใหบังเกดินัน้ 
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        ซ่ึงสมเด็จพระสัพพัญูเขามาตรัสเปนคําภายหลังนี้  หวังจะใหรูพระอัฏฐังคิกมรรค ๘  
ประการนี้  ล้ีลับไปชานาน  ตอสมเด็จพระบรมม่ิงมงกุฏโลกาจารยไดตรัส  จึงไดชักเอามาตรัส 
พระธรรมเทศนา  ท่ีแทนัน้มรรคที่ยังไมบังเกิด  พระองคใหบังเกดินัน้  คือพระอัฏฐังคิกอริย- 
มรรคท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงอนุญาตไวนัน้เอง  แตอันตรธานสูญหายล้ีลับไปไมมีใครจะ 
รูจะเหน็ไดเทานั้น บพิตรพระราชสมภารพงึเขาพระทัยดวยประการดังนี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ก็ส้ินสงสัย  สาธุการชมสติปญญาพระนาคเสนผู 
เฉลิมปราชญ  ดุจนยัหนหลัง 
                     อนุปปนนมัคคุสส  อุปปาทปญหา  คํารบ ๑๐ จบเพียงนี ้
                                                 จบปญจมวรรค 
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                                          ฉัฏฐวรรค 
                                ปฏิปทาโทสปญหา ท่ี ๑  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนพิภพสาคลราชธานี  จึงมีพระราชโองการถามตอไปวา ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนเถระผูปรีชาญาณ  สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจา ไดทรงกระทําทุกร- 
กิริยาอันเปนกรรมท่ีบุคคลจะพึงทําไดดวยยากแลว  ในท่ีอ่ืนพระองคมิไดทรงปรารภความเพียร 
ปราบปรามกิเลสกําจัดเสนามารเชนนั้นอีก  เพราะพระองคทรงกระทําทุกรกิริยานัน้จะไดความ 
ช่ืนบานสักหนอยหนึ่งก็หามิได  จึงกลับพระทัยเลิกการทรงกระทําทุกรกิริยานั้นเสียแลว  ยังมี 
พระพุทธฎีกาตรัสไววา  เราผูตถาคตมิไดบรรลุคุณวิเศษ  เปนอุตริมนสุธรรมท่ีรูแจงเห็นจริง 
ของพระอริยะเพราะทุกรกิริยาอันเผ็ดรอนนี้เลย  ตอเม่ือเราผูตถาคตมากลับจิตคิดวา อาตมา 
กระทําทุกรกิริยาอยางนีห้าไดธรรมวิเศษไม  ทางท่ีจะปฏิบัติเพื่อโพธิญาณพึงมีโดยทางอ่ืน  ดังนี ้
แลวพระองคกล็ะเสียซ่ึงความเพียรในอันกระทําทุกรกิริยา  กระทําอยางอ่ืนตอไปจึงไดสําเร็จแก 
พระสรอยสรรเพชญโพธิญาณ  มาภายหลังกลับทรงบัญญัติใหพระภิกษุภิกษุณีปฏิบัติทางปฏิบัติ 
ท่ีพระองคเหนือ่ยหนายแลวดวยพระคาถานีว้า 
                        อารภถ  นิกฺขมถ                         ยฺุชถ  พทฺุธสาสน 
                        ธุนาถ  มจฺจุโน  เสน                    นฬาคารว กฺุชโร  ดังนี้ 
        กระแสความในพระคาถานี้วา ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษท้ัุงหลาย  ทานท้ังปวงจงปรารภ 
ความเพยีร จงออกจากหมูและคณะ อยาอยูในหมูในคณะ  จงเปนสัลเลขสันโดษ  ไปอยูในไพร 
สัณฑประเทศ  ถืออรัญญิกธุดงคอยูในรุกขมูลตนใดตนหนึ่ง ยฺุชถ  จงมาประกอบอุตสาหะเพยีร 
ภาวนาซ่ึงสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ในพระบวรพุทธศาสนาของตถาคต  ธุนาถ 
จงกําจัดเสียซ่ึงเสนา  มจฺจุโน แหงพระยามัจจุราช  กฺุขโร  อิว ประดุจพระยากุญชรชาติชางใหญ 
อันเมามัน  นฬาคาร  ฉีกเสียพังเสียซ่ึงเรือนมีฝาอันบุคคลกระทําดวยไมออ  อยาไดละความ 
เพียรในกาลนัน้  นี่แหละพระผูเปนเจาสมเด็จพระบรมครูสัพพัญูผูประเสริฐ  เหนือ่ยหนาย๙ ึ่ง 
มหาปธานวิริยะเปนเพียรอันเครงครัด  ขณะเม่ือกระทําทุกรกิริยา  พระองคมาติเตียนและวาง 
เสียแลว  ก็ไฉนจึงตรัสบัญญัตใิหภิกษุปฏิบัติกระทําปธานวิริยอุตสาหะท่ีพระองคเหนื่อย 
หนายละวางเสียเลา 
        พระนาคเสนเถระผูปรีชาเฉลิมปราชญจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภารพระองคผูประเสริฐ  ไมเปนอยางนัน้ ความนี้แฝงกันอยู  เม่ือสมเด็จพระบรมครู 
สัพพัญูเจาไดตรัสนี้  ก็เปนทางปฏิบัติอันเดียวกนักับท่ีบอกพระภิกษุนั้น  เม่ือพระองคกระทํา  
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มหาปธานวิริยะนั้น  และมาทรงพระดําริวา  อาตมาจะกระทําใหยิ่งเถิดใหเปนทุกรกิริยา  ยากท่ี  
บุคคลจะกระทําได คร้ันดําริดังนี้  พระองคก็บริโภคพระอาหารใหนอยถอยไปใหเพยีรนั้นกลา 
จึงส้ินพระแรงถอยกําลังโรยราลง น้ําพระทัยของพระองคก็ทุพพลภาพนัก  มิอาจจะกําจัดตัว 
บาปธรรม  สําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณได  พระองคก็ท้ิงทางปฏิบัติท่ีตัดอาหารเสีย  เสวนฺโต 
กลับเสวยพระอาหารแลวกไ็ดสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ  เพราะตั้งไวซ่ึงเพียรเปนมหาปธาน 
ทางเดียวนั้น  ใชจะสําเร็จดวยปฏิบัตินอกจากเพียรนี้หามิได  อยาวาแตสมเด็จพระสัพพัญู 
บรมครูเจาของเราทานี้เลย  สมเด็จพระสัพพัญูเจาพระองคอ่ืน  แตบรรดาไดตรัสรูลวงลับ 
ไปแลวนัน้  กสํ็าเร็จทางเดียวกัน  อาศัยต้ังซ่ึงมหาปธานวิริยะทุกพระองคมาเปนธรรมดา 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระองคผูประเสริฐ อาหาโร  อันวา 
อาหารนี้  อุปตถฺมฺโถ  เปนเคร่ืองอุปถัมนาเล้ียงสัตวไว ฝูงนิกรสรรพสัตวท้ังหลายในแผนภพ 
นี้  จะมีซ่ึงความสุขก็เพราะอาศัยอาหารฉันใด  เอวเมว โข  สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจา  ก ็
ไดตรัสรูแกพระอนุตรสัมโพธิญาณดวยมหาปธานวิริยะนั้น  มีอุปไมยฉันนั้น  ซ่ึงพระบรมครูเจา 
ไมไดตรัสรู  จะเปนโทษของมหาปธานวิริยะหรือเปนโทษของการปราบกิเลสอยางใด ก็หามิได 
เปนโทษของการท่ีทรงอดพระอาหารโดยแท ปฏิปทาคือมหาปธานวิริยะนั้น  เปนธรรมชาติอัน 
ธรรมดาตกแตงไดทุกเม่ือง  มิไดมีโทษอยางใดเลย 
        อนึ่งเลา พระองคเจา  เม่ือปฏิบัติกระทํามหาปธานวริิยะกระทําซ่ึงทุกรกิริยานัน้  น้ําพระ 
ทัยนี้ดวนท่ีจะไดตรัสแกพระสรอยสรรเพชรญดาญาณ  จึงดําริวาอาตมาจะไมบริโภคอาหารให 
เปนปรกติอยู  จะบริโภคใหนอยถอยไปทุกวัน  เห็นวาจะสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณเร็ว คร้ัน 
พระองคดําริฉะนี้แลว  พระองคก็บริโภคเสวยพระอาหารแตนอย  นอยลงไปทุกวัน จนส้ินพระ 
กําลังลมลงแทบท่ีสุดท่ีจงกรม  ก็ไมไดสมดังพระทัยปรารถนาท่ีวาจะไดตรัสแกพระบรมโพธิ 
สมภาร  จึงกลับดําริวา อาตมาน้ีไมสําเร็จแกพระสรอยสรรเพชญดาญาณ  ก็เพราะอาตมาละ 
อาหารที่เคยบริโภคเปนปรกติเสีย  บริโภคอาหารนอยจึงตกถอยจากพระกําลัง  ไมไดตรัสสมดัง 
พระทัยปรารถนา  ก็ทีนีแ้หละอาตมาจะท้ิงเสียซ่ึงทางปฏิบัติอันนี้  แลวกลับบริโภคอาหารให 
เปนปกติไปเหมือนเกา คงจะสําเร็จแกพระสัพพัญูตญาณกระมัง คร้ันดําริดังนี้แลว ก็เหนื่อย 
หนายคลายเสียซ่ึงการบริโภคอาหารอันนอย  ทรงปฏิบัติดวยเสวยพระอาหารใหเปนปรกติแลว 
ทรงต้ังมหาปธานวิริยะไปก็ไดสําเร็จแกพระสรอยสรรเพชญดาญาณ ท่ีวาบริโภคอาหาร 
นอยมักไมเกิดคุณชักใหชาพาเปนโทษ  บรรดาจะเร็วกลับเนิ่นชาไปนัน้ เปรียบเหมือนบุรุษเดิน 
ทางไกล  อติเวเคน วิ่งไปดวยกําลัง ส้ินกําลังลาไปบาง เปนงอยเปนเปล้ียเพลียไปบาง  เดิน 
ทางตอไปไมได  อยางนีจ้ะโทษเอาปบพีแผนดินวา แผนดินนั้นใหลาใหบาทาของตนท่ีวิ่งไปเปล้ีย 
เพลียไป  หรือกระไรนะบพติรพระราชสมภาร 
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  จะโทษเอาแผนดนิจะพาลเอาแผนดินอยางไรได  โทษท่ีบุรุษนัน้ใจเร็วเรง 
ไปดวนวิ่งไป  จึงส้ินกําลังลาลง เปนงอยเปล้ียเพลียไป  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ความขอนี้ฉันใดก็ดี  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสม 
ภาร  พระบรมครูอดอาหารเสวยพระอาหารนอย  จึงถอยกําลังไป  พาใหเปนโทษเหมือนบุรุษผู 
เดินทางฉะนั้น 
        อนึ่งเลา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดจุบุรุษผูหนึ่งนุงผาสาฎก 
เศราหมองมลทินติดอยู  บุรุษผูนั้นหาซักอุทกังไม  ผานัน้ก็เศราหมองนัก  จะไปโทษเอาอุทกังวา 
อุทกังกระทําใหผาเศราหมองไปหรือกระไร  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  บุรุษชายนั้นเปนพาลเกียจครานช่ัวนักหนา  ผานุงเศราหมองเปนมลทินก ็
หาซักใหส้ินราคีไม จะโทษอุทกังกระไรเลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา  มหราช  ขอถวายพระพร  ท่ีพระโพธิสัตวเจาไมเสวย 
พระอาหาร  จะโทษเอามหาปธานทางปฏิบัติกระไรได  เปนโทษท่ีไมเสวยอาหารใหเปนปรกต ิ
เหมือนบุรุษมีผาเศราหมองมลทินไมซักน้าํนั้น ขอถวายพระพร 
        ฝายวาสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  ก็มีน้ําพระทัยช่ืนบานหรรษาส้ินสุดพระวิมัต ิ
กังขา ซองสาธุการแกพระนาคเสนวิสุทธิสงฆองคอรหันต  ก็มีในกาลนั้น 
                           ปฏิปทาโทสปญหา  คํารบ ๑ จบเพยีงนี ้
 
                                      นิปปปญจปญหา ท่ี ๒ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหาสืบไปเลาวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  เอต วจน  อันวาคําอันนี้  สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจา 
มีพระพุทธเจาฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวดังนีว้า  ภิกฺขเว  ดูกรภกิษุท้ังหลายผูเห็นภยัในวัฏ- 
สงสาร ตุมฺเห  อันวาทานท้ังหลายทั้งปวง นิปปฺปฺจรติโน  จงมีนิปปปญจธรรมและกําหนดัยินด ี
ในนิปปปญจธรรมนั้นอยูใหสําราญ  นี่แหละสมเด็จพระโลกนาถศาสดาจารยตรัสวา  นิปปปญจ- 
ธรรม  โยมไมเขาใจวา  นิปปปญจธรรมนั้นอยางไร  
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        พระนาคเสนผูเฉลิมปราชญจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสม 
ภาร  สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยตรัสวา  นิปปปญจธรรมน้ัน  คือพระโสดาปตติผล  พระสกิ-  
ทาคามิผล พระอนาคตมิผล  พระอรหัตผล จงทรงทราบพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ถาดังนั้น  พระภกิษท้ัุงหายเหลานี้จะตองเรียนนวังคสัตถุศาสนา 
คําส่ังสอนของพระศาสดามีองค ๙ ประการ คือ สุตตะ  เคยะ เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน อิติ- 
วุตตกะ  ชาฏกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ  และใหทานกระทําการบูชาเพือ่ประโยชนอะไรเลา  จะมิ 
ช่ือวาภกิษุเหลานั้นกระทํากรรมท่ีพระบรมครูเจาตรัสหามไวหรือ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ภกิษุท้ัง 
หลายตองมาเลาเรียนศึกษาและกระทําอนวัชกิจเชนนัน้  ก็กระทําเพื่อไดบรรลุนิปปปญจธรรม 
ดวยกันทุกรูป  มหาราช  ขอถวายพระพร  สภาวปริสุทฺธา บุคคลท่ีบริสุทธ์ิโดยสภาวพอบรม 
วาสนาบารมีใหแกกลาแลว จักไดนิปปปญจธรรม  เปนผูส้ินความเนิ่นชา  กลาวคือไดบรรลุ 
มรรคผลในช่ัวขณะจิตเดยีวเทานั้น  ภกิษุผูยังเปนปุถุชนอยูจะไดนิปปปญจธรรม  ก็ดวยต้ังใจ 
พากเพยีรเลาเรียนในนวังคสัตถุศาสนาและมากระทําอนวชัชกิจเหลานี้  คอย ๆ พยายามไปที 
ละเล็กละนอย  จนกวาจะสําเร็จ ความขอนีอ้าตมาจะขอถวายวิสัชนาโดยอุปมา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจชาวนา  ๒ คน  คนหนึ่งหวานพชืลงในนา 
แลว มิพักตองใชกําลังและความเพียรเท่ียวตัดตนไมและเรียวหนามมากระทําร้ัวกัน้นานั้น  เขา 
ก็ไดผลแหงธัญชาติ  อีกคนหนึ่งหวานพืชลงในนาแลว ตองเท่ียวตัดตนไมกิ่งไมและเรียวหนาม 
มากระทําร้ัวกัน้อันตราย  จึงไดผลแหงธัญชาติ ยถา  มีครุวนาฉันใด  บุคคลท่ีมีวาสนาหนหลัง 
ไดกระทํามาโดยบริบูรณแลวนั้น  คร้ันไดฟงพระสัทธรรมเทศนามิชาก็ไดมรรค  เม่ือไดมรรค 
แลวตอไปอีกขณะจิตเดยีวกไ็ดผล  สวนภกิษุท่ีเปนปุถุชนนั้น  เม่ือกําหนัดยินดีอยากไดบรรลุ 
นิปปปญจธรรมคืออริยผล  ตองพากเพยีรเลาเรียนซ่ึงนวังคสัตถุศาสนาน้ันโดยลําดับจึงจะสําเร็จ 
ได ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        ประการหน่ึง  บพิตรพระราชสมภารเจาจงทรงสดับซ่ึงอุปมาอีกอยางหนึ่งเลา  เปรียบ 
ดวยบุรุษ ๒ คน  เขาไปปาเพือ่วาจะแสวงหาผลาผล  จึงไปปะไมตนหนึง่ทรงผลพุมพวง  ดิบหาม 
สุกสารพัดท่ีจะมีอยูบนตน  บุรุษชายคนหนึ่งมีกําลังวังชา  บุรุษชายคนหน่ึงหากําลังมิได  ออน 
แอนนักหนา  ฝายบุรุษท่ีมีกําลังวังชากลานัน้  ก็ถกเขมนโจงกระเบนใหม่ันโดดข้ึนไปบนตนไม 
ฉวยเอาผลไมไดกอน  บุรุษท่ีออนแอนหากําลังมิได  กห็าไมทําพะโอง  ตัดพะโองไดเอาพาดตน 
ไมนั้นข้ึนไปตามพะโองไดผลไมเหมือนกนั  แตตางกนัดวยเร็วกับชา  ฉันใดกด็ี  บุคคลท่ีมีบุพพ-  
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วาสนาไดกระทํามาเปนสภาวะบริสุทธ์ิ กับพระภกิษุปุถุชนนั้นกไ็ดพระอริยผลเหมือนกัน  
แตทวาเร็วกับชา  บุคคลท่ีมีวาสนาเปนสภาวะบริสุทธ์ิไดผลกอน  ขอถวายพระพร 
        ประการหน่ึง  บพิตรพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟงซ่ึงอุปมาใหภิยโยภาวะประ 
หลาดไปอีกอยางหนึ่งเลา เปรียบดังบุรุษชาย ๒ คนจะกระทํากิจธุระสักอยางหนึ่งอยางใด คนหนึ่ง 
เปนคนเขาใจในกิจธุระนัน้กก็ระทําใหสําเร็จไปไดเองแตผูเดียว  อีกคนหนึ่งไมรูจักทํา  ตองจาง 
เขาดวยทรัพยจึงทําได  แตกทํ็าใหสําเร็จไดเหมือนกัน  ผิดกันท่ีชากับเร็วเทานั้น  ความนี้เปรียบ 
ฉันใด  ทานผูมีบุพพวาสนาไดกระทํามาเปนสภาวะบริสุทธ์ิแลว  กับพระภกิษุท่ีเปนปุถุชนนั้น  ก ็
สําเร็จพระอริยผลเหมือนกันแล  แตทวาชากับเร็ว  ท่ีบุคคลมีบุพพวาสนานั้นจะไดวสีในอภิญญา 
๖ นั้น  ขณะจิตเดียวก็ไดโดยเร็วพลัน  จะไดชาอยูจนสองขณะจิตหามิได  สวนพระภิกษุท่ีเปน 
ปุถุชนนั้นชาอยู  จะตองพากเพียรเลาเรียนไปโดยลําดับกอน  กวาวาสนาจะแกกลา  เหตุฉะนี ้
สมเด็จพระบรมครูสัพพัญูผูประเสริฐ  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสใหโอวาทคําส่ังสองพระภิกษ ุ
 ืท้ังหลาย  ใหม่ันหมายกําหนดัยินดีในฝายท่ีจะไดซ่ึงนิปปปญจธรรมคือพระอริยผลนัน้  การท่ี 
พระองคมีพระพุทธฎีกาเชนนั้น  จะนับวาเปนอันพระองคตรัสหามปราม  มิใหพระภกิษุเลาเรียน 
บอกกลาวพระไตรปฎกสืบไปหามิได  บพติรจงทราบดังวิสัชนามานี้  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  ไดทรงสดับขอวิสัชนาปญหานี้  ทาวเธอทรงเล่ือมใสยินด ี
ดวยถอยคําพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญ  ก็ตรัสประภาษสาธุการดุจนัยหนหลัง 
                              นิปปปญจปญหา  คํารบ ๒ จบเพยีงนี้ 
 
                                           คีหิอรหัตตปญหา ท่ี ๓ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยขัตติยาธิราชผูมีบุพพวาสนาจะไดสําเร็จแกพระปวราม- 
ฤตยาธิคตธรรมอันประเสริฐคือจะไดพระนิพพานในปจจุบัน  จึงมีพระราชโองการถามปญหา 
พระนาคเสนสืบไปเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนเถระผูม่ันในอริยศีล 
สังวรวินยั  ตมฺุเห ภณถ พระผูเปนเจากลาวไวกับโยมแตเดิมวา ฆราวาสไดพระอรหตันั้นมีคติ ๒ 
ประการ คือจะตองบวชเสียในวนัอันไดพระอรหัตนั้นประการ ๑ ขอหนึ่งบุคคลเปนฆราวาส 
ไดสําเร็จพระอรหัตแลว ไมบวชเสียในวนันี้จะเขาสูพระนิพพานในวันท่ีไดพระอรหนัตนั้ประการ 
๑ เปนคติสิริเปน ๒ ประการแน  ดังนีห้รือกระไร  
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        พระนาคเสนผูประกอบไปดวยญาณปรีชา  มีเถรวาจารับพระราชโองการวา  อาม  มหา-  
ราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปนความจริงดุจพระราชโองการตรัสมานั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนสาคลราช  มีพระราชโองการตรัสประภาษถามซักอีกเลาวา 
ขาแตพระผูเปนเจา ถาฆราวาสไดพระอรหตัแลวจะบวชในวันนั้น  กห็ามีอุปชฌายอาจารยท่ี 
ทานจะบวชใหไม  จะบวชเอาเองก็ดี  จะคอยทาหาอุปชฌายอาจารยท่ีทานผูมีฤทธ์ิเหาะได  ชาไป 
จนวนั ๑ หรือ ๒ วันก็ดี  จะไดหรือไมไดเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระ 
องคผูประเสริฐ ซ่ึงฆราวาสไดพระอรหัตในวันใด  ตองบวชในวันนั้น  ในสํานักครูบาอาจารย 
โดยปรกติท่ีวาจะกระทําเหมือนพระโองการตรัสฉะน้ี  จะไดบวชเอาเองก็ดี  จะใหคอยเทา 
อุปชฌายอาจารยทานผูมีฤทธ์ิอันจะเหาะมาบวชใหก็ดี  ชาไปวัน  ๑ หรือ ๒ วัน เชนนีไ้มได 
ถาบวชเองก็เปนไถยเพศ มิไดเรียกวาบรรพชา  ประการหน่ึง  ถึงจะคอยทาพระอรหนัตอันมีฤทธ์ิ 
รูจักจิตวาจะบรรพชาจึงจะเหาะมาบวชใหก็ไมได  ถาชาไปจนวัน ๑ หรือ ๒ วัน เกินกําหนดไป 
ก็คงจะเขาสูนพิพานในวนันัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณอันประเสริฐ  พระผูเปนเจาสิวากระนัน้  กฆ็ราวาสนี้ถาไดถึงพระ 
อรหัตแลวนาท่ีจะดีทีเดียว  ไฉนจึงรอนรนถึงส้ินชีวิตฉะน้ีเลา 
        พระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาเฉลิมปราชญ  จึงวสัิชนาวา มหาราช ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  เปนดวยเพศฆราวาสนี้ต่ําไมสมควรแกพระอรหัต  ภูมิคฤหัสถนี้เปน 
ภูมิอันต่ําชานัก จึงตองใหละเพศฆราวาสบวชเสียในวนัท่ีไดพระอรหตันั้น  นีแ่หละเพศแหง 
บรรพชิตผิดกันตางกัน  อุปมาดังบุคคลอันเคยรับประทานอาหารเล้ียงชีวิต  มีชีวิตอยูเพราะอาศัย 
อาหารคร้ันมาเปนทุพภกิขกาลเกิดขาวแพงหาอาหารบริโภคมิได  บุรุษผูนั้นอดอาหารอยูหลายวัน 
คร้ันหาอาหารได  บุรุษชายนัน้บริโภคจนเกนิขนาด  เตโชธาตุมิอาจเผาผลาญได บุรุษผูนั้นก็ถึง 
แกชีวติักษยักระทํากาลกิริยาตาย  จะวาบุรุษชายนัน้ไมรูประมาณ  หรือจะโทษเอาอาหารวา 
ตายเพราะอาหารหรือประการใดเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ อาหารเปนเคร่ืองเล้ียงชีวิตจะเปนยาพิษหามิได  บุรุษผูนั้นมาส้ินชีวิตดวย 
โลภในอาหาร  รับประทานเกินขนาดไป จะโทษอาหารอยางไรได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี  ภูมิฆราวาสตํ่านักไมอาจตานทานพระอรหัต  
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เปรียบดุจคนอดอาหาร  ตานทานอาหารไมไดฉะนัน้  เหตุฉะนี้แหละฆราวาสท่ีไดพระอรหัตจึง  
ตองบรรพชาเสีย  หรือนิพพานเสียในวันนัน้  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        อีกประการหนึ่งเลา  เปรียบอุปมาดุจกลุมหญาอันนอยนักบุคคลจะเอาศิลาอันหนกัทับลง 
กลุมหญาอันนอยมิอาจทนทานศิลานั้นได 
        ประการหน่ึง เปรียบดงับุคคลประกอบไดบุญอันนอย  ไดสมบัติอันเปนอิสรภาพแลว 
มิอาจปราบดาภิเษกครองราชสมบัติได  ไมคูควรที่จะครองราชสมบัติ  ก็บังเกิดความฉิบหาย 
อันตรายตาง ๆ ถึงกับตองประหารชีวติทนเวทนาสาหัส  จะโทษสมบัตวิา  สมบัติรอนพาใหอาย ุ
นั้นหรือประการใดเลา  ขอถวายพระพร 
        พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  จะ 
โทษเอาสมบัติวาราชสมบัติรอนหาชอบไมเลย  ฝายผูนั้นบุญนอยไมควรท่ีจะเสวยจึงเปนอันตราย 
ฉิบหายตาง ๆ จนถึงอาสัญ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ความนี้ฉันใดก็ดี  อันวาภูมิเพศฆราวาสนี้ต่ําชา  มิควรที่ 
จะครองพระบวรวิมุตติเศวตฉัตรได แมสําเร็จพระอรหัตตัดกิเลสวันใดแลว  ก็ควรบวชเขาในบวช 
พุทธศาสนาในกาลวันนั้น  เหตุวาเพศบรรพชิตนี้สมควรที่จะทรงซ่ึงพระบวรวิมุตติเศวตฉัตรได 
พระบวรวิมุตติเศวตฉัตรคือพระอรหัตมรรคพระอรหัตผล  เพศฆราวาสนั้นทุพพลมิอาจทรงได 
ขอถวายพระพร 
        ราชา  ฝายสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทรราช  ไดทรงฟงโอวาทวิสัชนาก็ซองสาธุการ 
ตาง ๆ สรรเสริญพระนาคเสนวาประกอบดวยญาณปรีชา 
                                 คีหิอรหตัตปญหา  คํารบ ๓ จบเพียงนี้ 
 
                                           โลมกัสสปปญหา ท่ี ๔ 
        ราช  อาห  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทรมหากษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามปญหา 
อ่ืนสืบไปเลาวา  ภนฺเต นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบดวยวรปรีชา  สมเด็จ 
พระบรมโลกนาถศาสดาจารย  มีพระพุทธฎีกาวาดังนี้  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุสงฆท้ังหลาย  เม่ือ 
ตถาคตยังขวนขวายสรางพระบารมี  พระบารมียังออนอยูนั้น  ไดเสวยพระชาติเปนมนษุยเปนอว-ิ  
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เหธกชาติ  มิไดเบียดเบียนฆาตีซ่ึงสัตวท้ังหลาย  ตกวาพระพุทธฎีกาตรัสประภาษเปนคําขาดฉะนี้  
ก็เม่ือชาติเปนดาบสมีนามปรากฏวาพระโลมกัสสปดาบสนั้น  ทําไมจงึฆาเสียซ่ึงสัตวเปนอันมาก 
คร้ังเม่ือไดนางจันทวดีนั้น  ใชคนท้ังหลายใหฆาสัตวเปนอันมากบูชายญั  นี่แหละพระพุทธฎีกา 
ของสมเด็จพระสัพพัญูเจามิเปนสองหรือ  จะเช่ือเอาคําเดิม  คําภายหลังก็จะผิด  คร้ันจะเช่ือคํา 
ภายหลัง  คําเดมิก็จะผิด  อย  ปฺโห  ปริศนานี้  อุภโต  โกฏิโก  ประกอบความเปนสองเง่ือนลึกลํ้า 
คัมภีรภาพนักหนา  นิมนตผูเปนเจาวิสัชนาใหส้ินสงสัย ณ กาลบัดนี้. 
        พระนาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ  จึงสนองพระราชโองการวา  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อันพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพัญูเจาจะเปนสอง 
หามิไดเลย  ท่ีวาพระบรมโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระโลมกัสสปดาบสไดฆาสัตวบูชายัญนั้น 
บูชาดวยอํานาจราคะรักใครหลงใหลในนางจันทวดี  หาไดมีเจตนาอาฆาตคิดแกลงฆาสัตวใหตายไม 
        พระเจามิลินทปนนราธิปไตย  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาลักษณะท่ีบุคคลจะพึงฆาสัตวนั้นมี ๘ ประการ  คือฆาดวยสามารถราคะ 
ประการ ๑  ฆาดวยสามารถโทสะประการ ๑  ฆาดวยสามารถโมหะประการ ๑  ฆาดวยสามารถ 
มานะประการ ๑  ฆาดวยสามารถแหงโลภะประการ ๑  ฆาดวยตองการเล้ียงชีวิตประการ ๑  ฆา 
ดวยพาลไมมีปญญาพิจารณาเห็นซ่ึงบาปบุญคุณและโทษประการ ๑  ฆาดวยสามารถแหง 
วินัยประการ ๑  เปนลักษณะ ๘ ประการดวยกันดังนี้  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
พระบรมโพธิสัตวไดฆาสัตวกระทําการบูชายัญเปนปกติอยูมิใชหรือ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  พระบรม 
โพธิสัตวจะไดฆาสัตวทําการบูชายัญเปนปกติอยูหามิได   ถาพระองคพึงนอมใจไป 
เปนปกติดวยไมมีปญญาไซร  พระองคจะไมพึงกลาวคาถานี้ไววา 
                        สสมุทฺทปริยาย           มหึ  สาครกุณฺฑล 
                        น  อิจฺเฉ  สห  นินฺทาย   เอว  เสยฺห  วิชานาหิ  ดังนี้     
        กระแสความในคาถานีว้า  บุคคลไมพงึปรารถนาแผนดินมีสมุทรเปนขอบเขต  มีสาคร 
เปนกณุฑล  พรอมดวยนินทา  ดูกรทานเสยหะทานพึงรูตามท่ีไดกลาวมาน้ี  มหาราช  ดูรานะ 
บพิตรผูประเสริฐ  พระบรมโพธิสัตวเม่ือเสวยพระชาติเปนพระโลมกัสสปไดมีวาทะกลาวไวดังนี ้
แตพอเหน็นางจันทวดีก็มีราคะบังเกิดรอนรนปวนปน  มีความเขาใจหมายผิดจิตฟุงซาน 
รีบรอนจัดการฆาสัตวบูชายญั  เปรียบปานดังคนบา  ยถา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรม 
ดาวาคนเปนบา  ถึงมาตรวากองอัคคีจะลุกเปนถานโพลงอยูก็ดี  ก็อาจสามารถท่ีจะลุยย่ําเหยียบ  
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เขาไปไดโดยไมมีจิตจะคิดกลัว  กุปฺปต  อาสีวิส  ถึงแมหากวา  ชาติอสรพิษจะกําเริบราย  ก็ไมรูกลัว  
จะรูวาตัวจะตายวายชีวิตก็หามิได  อาจจับตัวอสรพิษนั้นไดไมสะทกสะทาน  หตฺถึป  มตฺตก 
คชสารที่เมามัน  บุคคลเปนบาเสียอารมณนั้นก็อาจเขาไปจับขับข่ีได  สมุทฺท  อตีรทสฺสึ  ถึง 
มหาสมุทรใหญแลไมเห็นฝง  คนคล่ังเปนบาก็อาจสามารถที่จะวิ่งลงไป  จณฺฑานิกป  ถึงวาสัตวท่ี 
รายเปนตนวากระบือเถ่ือนเสือชางแรดรายราวีเปนตน  บุคคลเปนบานั้น  อาจสามารถที่จะเขา 
ไปจับไดถึงตัว  จะรูจักกลัวหามิไดเปนอันขาด  อาจบุกรุกไมรอร้ัง  กณฺฑก  อภิรูหติ  ถึงมาตร 
วาตนไมอันประกอบดวยหนามก็บุกเขาไปได  ไมนกึครามวาหนามจะยอก  ปพพฺตาป  ปตฺนต ิ
ภูเขาอันสูงเทียมเมฆา  คนบาก็อาจสามารถที่จะโจนได  อสุจึ  ภกฺเขติ  ไมเกลียดอสุจิ  อาจ 
สามารถจะเอามาบริโภคได  นคฺโค  ไมมีอายกายเปลือย  รฏ ิยา  จรติ  เดินเท่ียวอยูตาม 
ถนนในพระนคร  ขอถวายพระพร  อุมฺมตตฺโก  ธรรมดาวาบาแลวยอมกระทําเสียกิริยามากกวา 
รอย  ความนีแ้หละเปรียบฉันใดกด็ี  พระโลมกัสสปฤๅษีนี้  เม่ือเหน็รูปโฉมนางจันทวดีคราวนั้นก ็
ปวนปน  เปนบาไป  จึงฆาสัตวบูชายัญเพราะเปนบา  มีครุวนาเหมือนวามาน้ัน  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อุมฺมตฺตโก  ธรรมดาวาคนบาพกิลจริตจะกระทําความผิด 
เปนโทษหลวง  ควรที่ผูพิพากษาท้ังปวงจะปรึกษาใหมีอาญาโดยมากนอยประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ  คนบาพกิลจริตกระทําผิดเปนโทษหลวง  โทษจะถึงฆาเสียก ็
มิใหฆา  ใหตบีานั้นใหเข็ดแลวใหปลอยไป 
        พระนาคเสนผูเฉลิมปราชญจึงถวายพระพรวา  คนบามิไดปรึกษาลงอาญาโทษหลวงให 
มาก  ยถา  ฉันใด  พระบรมโพธิสัตวเสียจริตฆาชีวิตสัตวคร้ังนั้น  จะมีโทษมากหามิได  สเตกิจฺโฉ 
พอเยียวยาได  คร้ันพระโพธิสัตวเจาหายบา  มีใจเปนปกติไดสติคืนมา  ปุนเทว  ปพพฺชิตฺวา 
กลับบวชใหมจําเริญฌานสมาบัติไปก็ไดซ่ึงอภิญญา ๕ ประการ  พฺรหฺมโลกูปโค  คร้ันส้ินสังขาร 
ถึงกาลกิริยาแลวก็ไดไปบังเกิดในพรหมโลก  นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร  พึงทราบพระญาณ 
เถิดวา  ชาติท่ีพระบรมโพธิสัตวเจาเกิดในโลกนั้น  เปนอวิเหธกชาติ  มิไดกระทําปาณาติบาต 
เบียดเบียนสัตวทุก ๆ ชาติ  ตราบเทาไดตรัสสําเร็จแกปรมัตถะม่ิงมงกฎุเปนองคสัมมาสัมพุทธ- 
เจา  ก็มีในกาลนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงพระสวนาการพระนาคเสนแกปญหาก็ 
ซองสาธุการ  ทรงรับตามท่ีพระนาคเสนถวายวิสัชนานัน้ทุกประการ 
                                       โลมกัสสปปญหา  คํารบ ๔ จบเพยีงนี้  
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                                        ฉัททันตโชติปาลอารัพภปญหา  ท่ี ๕  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงตรัสถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไปวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตนาคเสนผูปรีชา  สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษ ุ
ท้ังหลาย  เม่ือพระตถาคตเสวยพระชาติเปนพระยาคชสารชื่อวาฉัททันตนั้น  ยังมีพรานคนหน่ึง 
เห็นพระยาฉัททันตนั้นกับบริวารนมัสการพระสมณะนุงหมกาสาวพัสตร  โดยเคารพนบัถือยิ่ง 
นักหนา  พรานปานั้นจึงเอาผากาสาวพัสตรยอมฝาดนุงหมเขาแลว  ก็ปลอมเปนสมณะน่ังอยูท่ีรมไม 
สวนวาหมูชางบริวารกับพระยาฉัททันตก็อภิวนัทไหวพรานนั้น  ดวยสําคัญวาเปนสมณะ  ยกงวง 
จบแลวพากันไป  พรานนั้นจึงยิงชางตัวหลังท่ีลา  ๆ อยูนั้น  คราวละตัว ๆ จนบริวารพระยาฉัท- 
ทันตนอยไป  พระยาฉัททันตประกอบดวยปญญา  จึงคิดคุมบริวารตามมาตอภายหลัง  ก็เห็น 
นายพรานกระทําดังนั้น พระยาฉัททันตจึงเอางวงฉวยจับพรานน้ันได  คิดวาจะฆาพรานน้ันให 
ตายแตไดเหน็กาสาวพัสตรพันกายพรายอยู  ก็มิไดฆาพรานน้ันดวยจิตสําคัญวาผากาสาวพัสตร 
เปนธงชัยพระอรหันตอันเลิศ  สมเด็จพระสัพพัญูผูประเสริฐตรัสเทศนาฉะน้ีแลวมาภายหลัง 
สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา  เม่ือตถาคตเสวยพระชาติเปนโชติปาล- 
มาณพนัน้  บริภาษกลาววาจาหยาบชาตอพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาดวยถอยคําวาสมณะ 
ศีรษะโลน  นีแ่หละ  คําเดิมตรัสวาเม่ือตถาคตเปนพระโพธิสัตวนี้  มีจติเคารพกาสาวพัสตร คํา 
ภายหลังตรัสวากลาวคําหยาบชาในพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ทําไมสมเด็จพระกัสสปสัม- 
มาสัมพุทธเจาไมทรงกาสาวพัสตรธงชัยพระอรหัตหรือ  พระโพธิสัตวจึงไมเคารพยําเกรงตอผา 
กาสาวพัสตร  กลับบริภาษหยาบชา นี่แหละจะถือเอาถอยคําภายหลัง  คําเดิมจะผิดพล้ัง คร้ัน 
จะเช่ือคําเดิม  คําภายหลังก็จะผิด  หารูท่ีจะฟงเปนเท่ียงไม  ปญหานี้จัดในอุภโตโกฏิเปนสอง 
เง่ือนเนื้อความตางกัน นิมนตพระผูเปนเจาวสัิชนาปญหานีใ้หแจงกอน 
        พระนาคเสนผูทรงอริยสังวรวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยตรัสวา  เม่ือคร้ังตถาคตเปนพระยาฉัททันต  จิตนัน้ 
เคารพนบนอบในกาสาวพสัตร  คร้ันแลวพระองคตรัสวา  เม่ือตถาคตเปนโชติปาลมาณพน้ัน 
บริภาษเปนผรุสาวาทแกสมเด็จพระพุทธกสัสปเจา  ดวยมุณฑกวาทะนัน้จริง  แตทวาเปนดวย 
โชติปาลมาณพน้ันเกิดในสกุลเปนมิจฉาทิฐิไมมีศรัทธา มารดาบิดาพี่ปานาอาตลอดถึงทาสกรรมกร 
ท้ังหลาย  ยอมนัยถือพราหมณวาอุดมวาประเสริฐ พากันติเตียนพระภกิษุในพระพุทธศาสนา 
สมเด็จพระกัสสปทศพลญาณวาไมประเสริฐ  เหมือนพราหมณท่ีตนนบัถือไหวนบเคารพสักการบูชา 
โชติปาลมาณพน้ัน เปนมิตรสหายกับชางหมอ  ฝายชางหมอเปนสัมมาทิฐิ  จึงชวนโชติปาล 
มาณพวา เราจะพาทานไปสูสํานักสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  โชติปาลมาณพจึงวา  
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ดูกรสหาย ทานจะพาเราไปสูสํานักสมณะศรีษะโลน ธุระทําวนอะไรจงบอกใหรู  โชติปาลมาณพ  
พูดดังนีด้วยสามารถสําเหนียกเรียกตามพวกมิจฉาทิฐิ  จะไดกลาววาจาดวยสามารถใจโกรธหา 
มิได  วาตามปรกติ  ไดยนิเขาวาตัวก็วาบาง มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  อมต  วิสมาปชชฺต  ตติฺติก  โหติ  ธรรมดาวาน้ําอมฤตอันหวาน  เม่ือเจือจานกับดวย 
ยาพิษอันขมเฝอนมากกวามาก  ก็พลอยขมเฝอนไป  ถายาพิษนอย  น้ําอมฤตมาก ยาพิษก ็
กลายเปนรสหวาน เม่ือขางไหนมากพ็าขางนอยใหถอยรสไป  ประการหน่ึง  เหมือนน้ํากับไฟ 
น้ํามากไฟก็แพน้ํา  ไฟมากน้ําก็กลับแพไฟ  ปาโป  กลฺยาณมิตตฺ  คนใจบาปเสพมิตรเปนบัณฑติ 
ก็พลอยเปนใจกุศลไป  กลฺยาโณ ปาปมิตตฺ  คนท่ีมีจิตเปนกุศลเลา  ถาวาเสพกับคนใจบาปก็กลาย 
เปนบาปไป โชติปาลมาณพเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิไมมีศรัทธาก็พลอยหาศรัทธามิได  และเจรจา 
หยาบคายไปตามบิดามารด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อคฺคิกฺ 
ขนฺโธ  อันวากองเพลิงอันใหญมีรัศมีสวางไสวรุงเรืองงดงาม  คร้ันมีบุคคลเอาน้ําโปรยใหดับลง 
ก็ดับหมด  รัศมีมีแตถานดํา  ปริปกฺกนคิฺคณฑิฺผลสทิโส  เปรียบดุจผลไมท่ีหลนจากข้ัวอันงอม 
เนาดําไปฉะน้ัน ความท่ีกลาวนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  โชติปาลมาณพน้ันเปนสัพพัญูโพธิสัตว 
เจาอันประเสริฐ  ปฺุวนฺโต  มีบุญเลิศ  าณวิปุลปปฺภาโส  มีปญญาอันเห็นสวางไพบูลย 
มาเกิดในตระกูลอันไมมีศรัทธา  สติปญญายังออนเปนทารกอยูไมรูอะไร  ก็ตองประพฤติเปนไป 
ตามเยี่ยงตามอยางบิดามารดา  อันเจรจาเปนถอยคําหยาบชาก็หยาบชาดวย  เหตุดังนั้น  โชติ- 
ปาลกุมาร จะไดมีจิตสันดานเคียดแคนชิงชังในสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาหามิได  คร้ัน 
นานมาปญญาแกกลาพจิารณาเห็นพระพุทธคุณของกัสสปเจา ก็มีเมตตาจิตรักใคร  เขาไป 
ขอบรรพชาในสํานักสมเด็จพระมหากรุณากัสสปสัมมาสัมพุทธเจา กท็รงพระอนุเคราะห 
ประทานบรรพชาให ชินสาสเน ปพฺพชิตฺวา  คร้ันโชติปาลมาณพหนอพุทธางกูรนั้น  บรรพชาเขา 
ในพระบวรพุทธศาสนา  มีอุตสาหะเลาเรียนพระกรรมฐานไปมิไดนาน ก็ไดฌานอภิญญา คร้ัน 
กระทํากาลกิริยาแลว  ก็ไดอุปชนาการบังเกิดในพรหมโลก  นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร อัน 
องคพระบรมโพธิสัตวเจาแลวจะเกิดในชาติอันใด  ท่ีวาจะไมเคารพในพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ  หามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนแกปญหาก็ปรีดาปราโมทย 
ออกพระโอษฐซองสาธุการดุจนยัหนหลัง 
                            ฉัททันตโชติปาลอารัพภปญหา  คํารบ ๕ จบเทานี้  
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                                                ฆฏิการปญหา ท่ี ๖  
        ราชา อาห  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามปญหาอ่ืนอีกภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกา 
ตรัสประทานไววา  ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษุท้ังหลาย  เรือนนายชางหมอผูหนึ่งนัน้  ร้ือหลังคาเสีย 
หลังคาเปนอากาศเปลาอยูประมาณไตรมาสสามเดือน  ในภายในวัสสันตฤดู ฝนตกลงมาจะได 
ถูกตองหามิได  ปุน จ ภณิต  คร้ันมาอีกใหมเลา  สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา 
ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย พระกุฎีของสมเด็จพระกัสสปสัพพัญูเจา  โอวสฺสติ ฝนตกตองร่ัว 
รดลงได  ธรรมดาวาอานภุาพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว  ก็ประพฤติเปนไปสมดังพระ 
ทัยพระพุทธองคทรงปรารถนา นี้แหละ สมเด็จพระมหากรุณาเจาของเรามีพระพุทธฎีกาประภาษ 
เปนสอง  โยมพิเคราะหดูไมตองกันเลย  พระผูเปนเจา  ตกวาถาพระพุทธานุภาพนี้ประเสริฐจริง 
ทําไมวาสนาชางหมอนั้นจึงยิง่ไปกวา  นายชางหมอจะมีวาสนาประเสริฐกวาพระพุทธานุภาพที 
เดียวหรือ  จะเชื่อเอาพระพุทธฎีกากอนกจ็ะผิด  อย  ปฺโห  อันวาปริศนานี้  อุภโต  โกฏิโก 
เปนสองเง่ือนอยู  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ฆฏิการบุรุษเปนชางปนหมอ  เรือน 
ไมมีหลังคา  ฝนฟาและน้ําคางไมตกตองเปนอัศจรรยอันยิง่ สวนพระกุฎีของสมเด็จพระกัสสป- 
สัพพัญูนั้นฝนร่ัวรดได  พระพุทธฎีกานี้ตรัสจริงอยู  แตทวาฆฏิการชางหมอนั้น  สีลวา  มีศีลหา 
รักษาเปนนิจศีลมิไดดางพรอย  แลวมิหนําซํ้ารักษาศีลแปดเปนอุโบสถศีลดวย  กลฺยาณธมฺโม 
มีกัลยาณธรรมประพฤติธรรมอันชอบ  อุสฺสนฺนกุสลมูโล  ประกอบดวยกุศลมุลอันหนาแนน 
อุตสาหะปรนบัิติบิดามารดาซึ่งมีจักษุมืดมัวมองไมเห็น  อยูมาวันหนึ่ง  ฆฏิการชางหมอนั้นไมอยู 
มีผูมาร้ือเอาหลังคาไปมุงกุฎีของสมเด็จพระสัพพัญูเจา  โดยมิไดบอกใหชางหมอนัน้รู แต 
นายชางหมอนัน้เปนคนมีศรัทธาเล่ือมใส  จะไดเสียอกเสียใจสอดแคลวกินแหนงอยางไรหามิได 
กลับปติโสมนัสช่ืนชมยินดใีนกุศลนั้น  เพราะฉะน้ันเขาจึงไดอานิสงส  เสวยวิบากผลในปจจุบัน 
เห็นทันตา  เปนทิฏฐธัมมเวทนีย ฝนนัน้คางแดดลมมิไดถูกตองหลังคาเรือน  เหมือนมุงข้ึนไวใหด ี
เปนอัศจรรยดงันี้  ใชวาฆฏิการชางหมอนั้นจะมีอานภุาพยิง่ไปกวาพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา 
หามิได  มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระไตรโลกนาถจะรูหวาดไหววิการไปดวยอันตราย 
คือฝนฟาแดดลมน้ําคางส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงเปนธรรมดาหามิได  สิเนรุราชา วิย เปรียบดจุเขาสิเนรุ- 
ราช  พายุใหญจะฟดฟาดใหมากกวาแสนกวาหม่ืนกวาพนั  น  จลติ  เขาสิเนรุราชนั้นก็มิไดรู 
  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 357 
หวาดหวั่น  สาคโร  วิย  ถามิฉะนั้นดจุหนึ่งวามหาสาครท่ีมีหวงอันลึก  แมวาคงคาจะไหลมา  
มากกวาแสนกบ็หอนรูเต็มรูวกิารไป ยถา  มีครุวนาฉันใด  ตถาคโต  สมเด็จพระศรีสรรเพชญพุทธเจา 
นั้น  จะไดวิการไปดวยอันตรายตาง ๆ คือน้ําคางน้ําฝนแดดลมหามิได  อุปไมยเหมือนเขาสิเนรุราช 
และชาติมหาสมุทรอันใหญนัน้  ฆฏิการชางหมออะไรจะมามีบุญวาสนา  ปูนปานสมเด็จพระ 
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจาไดเลา 
        ประการหน่ึง  ท่ีสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยจะมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระกุฎี 
ของสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาร่ัวไดนั้น  เปนดวยสมเด็จพระกสัสปสัมมาสัมพุทธ- 
เจานั้นทรงพระดําริไปตามพระพุทธประเพณี  ดวยวาสมเด็จพระชินสีหเจาอันไดตรัสรูแลว  เสด็จ 
เขาสูปถโมกขมหานิพพานลวงลับไปแลวทุก ๆ พระองคนั้น  ยอมประพฤติใหเปนประโยชน ๒ 
ประการ คือจะใหมนุษยนิกรชนท้ังหลายไดมีโอกาสถวายจตุปจจัย  เพือ่เปนมูลคาหรือแสวง 
หาตนหญาและใบไมมากระทําถวายพระองค  อันเปนกุศลยังสัตวใหพนไปจากทุคติภูมิประการ ๑ 
คือจะมิใหผูใดใครผูหนึ่งลวงเขามานินทาติเตียนพระองควา  พระองคเจาแสดงปาฏิหาริย 
หาเคร่ืองเล้ียงชีวิตนทรีย  ไมเปนกิจอันสมควรประการ ๑ เพราะเหตุฉะนี้  สมเด็จพระมหา 
มุนีบรมกัสสปสัมพุทธเจา  จงึไมทรงกระทําปาฏิหาริยบันดาลใหพระกุฎีหายร่ัวกลับคืนด ี
ดวยพระพุทธานุภาพ  ใชวาพระกุฎีของพระองคเจานั้นจะร่ัวโดยพระองคไมสามารถจะบันดาล 
ใหหายเปนปรกตินั้นหามิได 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง  ถาแลวาสมเด็จอรินทราธิราชก็ดี  ทาวมหา 
พรหมก็ดี  หรือสมเด็จพระกสัสปเจาเองก็ด ี จะพึงเนรมิตบันดาลพระกุฎีนั้นใหหายร่ัว  ก็จะประ 
กอบดวยโทษ เปนเหตุใหมหาชนกลาวขมข่ีแสรงใสใกลพระองควา สมเด็จพระสัพพัญู 
ทรงกระทํากรรมอันหยาบ  ซ่ึงเปนโลกธรรม  คือธรรมอันเปนหนาท่ีของสัตวโลกท่ัวไป  หา 
สมควรแกพระองคไม  เหตุฉะนั้นไซร  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกัสสปเจาจึงทรงงดไว 
ไมทรงกระทําใหหาย 
        ขอหนึ่งเลา สมเด็จพระสัพพัญูเจาท้ังหลาย  ยอมไมทรงขอวัตถุส่ิงหนึ่งประการใด 
ดวยพระองคมาทรงพระปริวติกวา แมจะไมมีวัตถุบริโภคใชสอย  ความเส่ือมอยางไรจะพึงมีกห็า 
มิได  เหตุฉะนี ้ พระกุฎีของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธบพิตร  ฝนจึงร่ัวรดได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนี้  ก็มีน้าํพระทัยส้ิน 
สงสัย  สาธุการแกพระนาคเสนดุจนยัท่ีวิสัชนามาแลวแตหลังนั้น 
                                    ฆฏิการปญหา  คํารบ ๖ จบเพยีงนี ้ 
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                                      ภควโต  ราชปญหา ท่ี ๗  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชาเฉลิมธีรชาติ  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมี 
พระพุทธฎีกาตรัสไววา ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย ตถาคตน้ี พฺราหฺมโณ เปนพราหมณ  ยาจ- 
โยโค  ประกอบขอทานทายกเล้ียงชีวติ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธบพิตรมีพระพุทธฎีกาตรัส 
ดังนี้แลว ปุน จ ภณิต  พระองคกลับมีพระพุทธฎีกาตรัสประภาษอีกใหมเลาวา ตถาคตเปน 
สมเด็จบรมกษตัริยทรงทศพธิราชธรรม  นี่แหละพระพุทธฎีกาตรัสเปนสองไมตองกัน อย  ปฺโห 
ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ  นมินตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ  เดมิสมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ตถาคตนี้ พฺราหฺมโณ  เปนพราหมณ 
ยาจโยโค  เทีย่วขอทานเล้ียงชีวิต  ดวยเหตท่ีุพระพิชิตมารญาณสัพพัญูบรมครูเจา  ลอยบาป 
มิใหซึมซาบอยูในบวรพุทธสันดานเหมือนพราหมณเหมือนกัน  พระองคจึงบัญญัติพระนาม 
พระองคช่ือวาพราหมณ 
        ประการหน่ึง  พราหมณท้ังหลายยอมทําลายเสียซ่ึงวิมัติสงสัยของมหาชนท้ังปวงมิให 
สงสัยได ยถา  ฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย  ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนา 
ทําลายเสียซ่ึงวมัิติกังขาของมนุษยนาคนิกรอินทรพรหมยกยักษและหมูอสูรใหส้ินสงสัย 
ดุจพราหมณท้ังหลายฉันนัน้ 
        ประการหน่ึง พราหมณท้ังหลายยอมเปนผูสละภพและคติและกําเนิดพนจากมลทิน 
และละอองธุลี  เม่ือจะกระทําใหหมดมลทินทั้งหลายมิไดมีสหายเปนสอง คือไปกระทําพิธีแตผู 
เดียวตามวิสัยฉันใด  สมเด็จพระบรมโลกนาถเจา ก็เปนผูสละภพและคติและกําเนิดท้ังปวงกาํจดั 
เสียซ่ึงภพท้ัง ๓  คือกามภพ รูปภพ  อรูปภพ  ใหขาดจากพระบรมพุทธสันดานทีเดยีว  มิได 
ปรารถนาท่ีวาจะทองเท่ียวเกดิตายอยูในภายในภพท้ัง ๓ นั้น เม่ือพระองคบรรเทาประหาณซ่ึง 
กิเลสใหขาดเดด็จากพระบวรพุทธสันดาน  ก็ทรงกระทําพระมหาปธานวิริยะอยูแตผูเดยีว  ตั้ง 
มัธยัสถพยายามเหมือนพราหมณท้ังหลาย อันกระทําพิธีแตผูเดียวฉันนัน้ 
        ประการหน่ึง  พราหมณท้ังหลายถือตัววา ทรงไวซ่ึงทิพยวหิารธรรมอันประเสริฐเลิศลน 
เปนอันมากฉันใด  สมเด็จพระสัพพัญูเขาก็มากไปดวยทิพยวิธรรมอันประเสริฐเลิศลนเปน 
อันมาก  มีครุวนาดุจพราหมณท้ังหลายฉันนั้น 
        ประการหน่ึง  พราหมณท้ังหลายยอมถือการเรียนและสอนใหผูอ่ืนเรียนไตรเพทวิชา  
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การท้ังหลาย เปนผูรูขวนขวายรับทานทรมานตนสํารวมตน  และมีนยิมกําหนดเปนสมัย 
รักษาไวซ่ึงคําสอนอันมีมาแตกอนกับท้ังประเพณแีละวงศ มิใหอันตรธานสูญหายเสียไป  ใหตั้ง  
อยูดํารงอยูตามโลกวิสัย ยถา  มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย  ก็ทรง 
ถือ  การเรียนและทรงส่ังสอนใหสาวกเลาเรียนไตรสิขาและพระกรรมฐานท้ังหลาย  ทรงขวนขวาย 
รับซ่ึงทาน  โปรดการทรมานฝกฝนสํารวมตน  และมีนยิมกําหนดพุทธกิจเปนเวลา ทรงรักษา 
คําสอนใหตรงตามพระพุทธเจาในปางกอน  และทรงอาทรเอ้ือเฟอปฏิบัติตามพุทธวงศ  อันเปน 
ประเพณีรักษาวงศประเพณีของตนมิใหอันตรธานสูญไปฉันนั้น 
        ประการหน่ึง พราหมณท้ังหลายยอมเพงฌานในสุขวิหารดุจพรหมฉันใด  สมเด็จพระ 
บรมไตรโลกนาถ ก็ทรงเพงฌานในสุขวหิาร  ดุจพรหมฉนันั้น 
        อนึ่ง  พราหมณท้ังหลายยอมรูความประพฤติใหเปนอภิชาตและความทองเท่ียวไปใน 
ภพนอยและภพใหญ และคติท้ังหลายฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา  ก็ทรง 
รูซ่ึงจารีต  อันประพฤติใหเปนอภิชาตและความทองเท่ียวไปในภพนอยและภพใหญและคติท้ัง 
หลายฉันนัน้ 
        ประการหน่ึง  พระนามของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยทรงพระนามชื่อ 
วาพราหมณนัน้ ใชวาสมเด็จพระพุทธบิดาสมเด็จพระพทุธมารดาและพระบรมวงศาศากยราช 
และอํามาตยราชเสนาและมิตรท้ังหลายอันเปนท่ีเสนหาและฝูงเทพนกิานาคยักษยมท้ังหลาย 
จะถวายพระนามหามิได  เอต  นาม อันวาพระนามนี้  สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเลิศบุคคลทศพล 
ญาณ  มารเสน  วิธสิตวฺา  กําจัดหมูมารและเสนาท้ังหลายแหงมารใหปราชัยพายแพแลวมิได 
เนิ่นชา  โพธิยา  มูเล  พระองคเสร็จทรงนั่งอยูใตควงไมพระศรีมหาโพธิ  ลอยเสียแลวซ่ึง 
อกุศลกองบาปอันเปนมลทนิลามก  ท้ังท่ีเปนปจจุบันและอนาคต  คือท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตชาติ 
ใหขาดจากพระบวรสันดานแลวก็ไดตรัสแกพระปรมาภเิษกสัมโพธิญาณ จึงไดนามช่ือวาพราหมณ 
ตามประเพณสีมเด็จพระพทุธเจาท้ังหลาย  อันไดตรัสรูทรงบัญญัติพระนามวาพราหมณเหมือน 
กันทุก ๆ พระองคมา  เหตุฉะนี้  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวาพระ 
องคเปนพราหมณ  ขอถวายพระพร 
        ลําดับนั้นสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณยอดปราชญ ขอท่ีวาสมเด็จพระบรมโลกนาถ 
ศาสดา  มีพระพุทธฎีกาตรัสวาพระองคเปนกษัตริยนั้นเหตุผลเปนประการใด  
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประ  
เสริฐ  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระองคเปนกษัตริยนัน้ ดวยเหตุวา 
สมเด็จพระบรมกษัตราธิราชไดซ่ึงปราบดาภิกเษกราชภเิษกราชภิเษกหรือปุสสาภิเษก ไดครองราชสมบัติ 
ดวยรบไดกด็ี  ไดครองราชสมบัติดวยประชาชนคนท้ังปวงเห็นสมควรยินยอมใหเปนพระราชา 
เจาฟาเจาแผนดินก็ดี  เชิญใหครองราชสมบัติดวยเส่ียงบุสสพิชัยราชรถก็ดี  คร้ันไดเปนใหญ 
เปนทาวพระยาแลว  ยอมส่ังสอนไพรฟาประชาราษฎรขาแผนดิน  อันอยูในขอบเขต 
ขัณฑสีมาแหงพระราชธานีนครน้ันฉันใด  สมเด็จพระสัพพัญูก็เสวยราชสมบัติเปนใหญใน 
อนันตโลกธาตุชาติเขต  ทรงส่ังสอนอินทรพรหมอมเรศนิกรมนุษยนาคยักษยมท้ังปวงดวยพระ 
สัทธรรมเทศนา  ดุจพระบรมกษัตริยขัตติยราชท้ังปวงฉันนั้น 
        ขอหนึ่งเลา สมเด็จพระบรมกษัตริยอันไดดํารงรัฐเปนพระยาแลวนั้น  ยอมครอบงํา 
เสียซ่ึงมนุษยนกิรชนท้ังปวง  กระทําหมูพระญาติใหมีจิตราเริงบันเทิงอภิรมย  ขมเสียซ่ึงปจจามิตร 
ใหยอทอ มีแตจะโศกเศราเหงาใจกลัวภยัจะมาถึงตน  และทรงยกเศวตฉัตรอันขาวสะอาดปราศ- 
จากมลทิน  ประดับดวยซ่ีครบรอยไมบกพรอง  นํามาซ่ึงพระเกยีรติยศและสิริสวัสดิ์แกพระองค 
เปนอันมากฉันใด  สมเด็พจระบรมไตรโลกนาถเจาก็ทรงกระทํามารและเสนามารผูเปนมิจฉาปฏิบัติ 
ประพฤติไมชอบธรรมใหเศราโศกรันทดใจ และทรงชักนํากระทําเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย 
ผูปฏิบัติชอบใหไดความชื่นบานราเริงบันเทิงท่ัวไป  และทรงยกเศวตฉัตรมีสีขาวสะอาดปราศจาก 
มลทิน  กลาวคือพระวิมุตติธรรมอันลํ้าเลิศ มีคันอันม่ันคง  กลาวคือ  ขันตีประกอบดวยซ่ีอันประ 
เสริฐ  คือ พระญาณ  ซ่ึงจะนําพระเกยีรติยศและสิริสวัสดิภาพใหแกพระองคเปนอันมาก  ในหม่ืน 
โลกธาตุดุจบรมกษัตราธิราชฉันนั้น 
        ประการหน่ึง สมเด็จพระบรมกษัตราธิราช  เปนผูอันมหาชนเปนอันมากจะพึงเคารพ 
นบไหวฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย  ก็เปนผูควรที่เทพยดาและมนุษยท้ังหลาย 
เปนอันมากจะเคารพนบไหวฉันนั้น 
        ประการหน่ึง สมเด็จพระบรมกษัตริยนั้น บุคคลผูใดกระทําความชอบในราชการ  ก็พระ 
ราชทานรางวลัเงินทองเส้ือผาส่ิงของอันพึงใจ  โดยสมควรแกความชอบในราชการฉันใด  สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย  เม่ือสัตวโลกไดกระทําความชอบประกอบกอสรางบารมี 
ไวดวยกายวาจาใจก็ตาม  ซ่ึงนับวาเปนสุจริตธรรมแลว  พระองคก็ทรงเล่ือมใสประทานรางวัล 
โลกุตรสมบัติมรรคผล อันเปนเคร่ืองกําจดักิเลสใหพนสรรพทุกขท้ังปวง  จะหาส่ิงอ่ืนประเสริฐ 
ลวงนั้นมิได  ฝูงประชาชนท่ีมีบารมีอบรมไว  และมีความชอบคือประกอบปลูกศรัทธาเล่ือมใสใน 
พระบวรพุทธศาสนา พระองคก็ประทานใหเพียงสวรรคสมบัติ  ดุจพระบรมกษัตริยอันพระราช- 
ทานรางวัลแกขาราชการโดยสมควรแกความชอบฉันนั้น  
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        ประการหน่ึง  สมเด็จพระบรมกษัตริยยอมตรัสติเตียนบุคคลผูมิยําเกรงตอพระราช-  
อาญา  ลวงละเมิดพระราชกําหนดกฎหมาย เปนผูรายควรจะลงโทษแลว  ทรงกําจัดเสียฉันใด 
สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ทรงติเตียนบุคคลอลัชชีท่ีไมประพฤติพระวนิัยบัญญัติ  เหมือนฉันนั้น 
        ประการหน่ึง  สมเด็จบรมกษัตริยยอมทรงแสดงธรรมานุธรรมปฏิบัติ  พระราชทาน 
โอวาทแกขาแผนดินเสวยพระราชสมบัติโดยยุตธิรรมตามประเพณแีหงพระบรมกษตัริยแตปางกอน 
กระทําใหชาวพระนครทั้งหลายมีความนับถือยําเกรงพระบรมเดชานุภาพ  รักใครปรารถนาและ 
ทรงสถาปนาวงศแหงตระกูลของพระบรมกษัตริยไวใหม่ันคง  ดํารงอยูตอไปดวยกําลังแหงพระ 
คุณธรรมฉันใด  แมสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ทรงแสดงขอธรรมานุธรรมปฏิบัติใหพระพุทธโอวาท 
ตรัสสอนหมูประชากรสัตวโลกทั้งปวงตามประเพณแีหงพระสัพพัญูเจาแตปางกอน  กระทํา 
ใหสรรพสัตวท้ังหลายรักใครปรารถนาท้ังเทวดาและมนุษย  ยงัพระศาสนาอันบริสุทธ์ิ  ใหถาวร 
ตั้งม่ันคงดํารงอยูนานดวยกําลังแหงพระคุณธรรม  ดุจสมเด็จพระบรมกษัตราธิราชฉันนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระชินวรบรมศาสาดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัส 
เรียกพระองควา  เปนพราหมณบาง  เปนกษัตริยบาง  ดวยมีเหตุมากมายหลายประการ  แม 
ภิกษจุะเปนผูมีโวหารอันฉลาดพรรณนาไปตลอดกัลปหนึ่ง  กไ็มสามารถจะใหส้ินสุดได  ตอง 
การอะไรที่จะพรรณนาใหมากไปกวาเหตุ  เชิญบพิตรรับไวปฏิบัติ  ตามท่ีอาตมาถวายวิสัชนา 
โดยยอฉะน้ี  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงฟงพระนาคเสนผูปรีชาถวายวิสัชนาดังนั้น  ก ็
มีพระหฤทัยเบิกบาน  ยอพระกรนอบนบเคารพซองสาธุการดุจนยัหนหลัง 
                             ภควโต  ราชปญหา  คํารบ ๗ จบเทานี ้
 
                       ทวินนัง  พุทธานัง  โลเก  อุปปขชนปญหา ท่ี ๘ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชาชาวสาคลราช  มีพระราชโองการประภาษ 
ถามอรรถปญหาอื่นสืบไปเลาวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประ 
กอบดวยปรีชาญาณ  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  มีพระพุทธฎีกาตรัสวา  เทฺว สมฺ- 
มาสมฺพุทฺธา  สมเด็จพระพทุธเจา  ๒ พระองคจะไดตรัสพรอมกันในโลกธาตุนี้หามิได  ก็สมเด็จ 
พระพุทธเจาท้ังหลายน้ันจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาส่ิงใดเลา  พระองคเจาก็ตรัสพระสัทธรรมเทศ- 
  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 362 
นาดุจเดียวกันเหมือนกนัท้ังนัน้  จะไดผิดแปลกแยกออกไปใหตางกันหามิได  จะบัญญัติสิกขาบท 
พระวนิัยนัน้เลา ก็มีอนุสนธิอันเดียวกนั  ก็เหตุไฉนสมเดจ็พระสัพพัญูเจาท้ังหลายจึงไมตรัส 
ในโลกธาตุพรอมกันเลา  ถาแมสมเด็จพระสัพพัญูเจาไดตรัสในโลกธาตุอันเดียวกนันี้พรอมกัน 
โลกธาตุจะรุงเรืองยิ่งข้ึนไป ดวยเปนสมเดจ็พระศาสดาจารยท้ังสองพระองค  จะไดชวยกัน 
เทศนาโปรดฝูงนิกรมนุษยเทวดา  จะไดชวยกับบัญญัติสิกขาบทภิกษุภกิษุณีอุบาสกอุบาสิกา 
ใหภยิโยภาวะรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไป  นี่แหละโยมยังสงสัยวาแมสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา- 
จารยตรัสพระสัทธรรมเทศนาเหมือนกัน  บัญญัติธรรมส่ิงใดเหมือนกนั ก็ทําไมจึงไมตรัสพรอม 
กันเลา  นี่แหละพระผูเปนเจา  โยมนี้สงสัยนักหนา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อย 
ทสสหสฺสโลกธาตุ  อันวาหม่ืนโลกธาตุนี้  เอกพุทฺธธาริณี  มีปรกติจําเพาะจะทรงสมเดจ็พระพุทธ- 
เจาไวไดแตพระองคเดียว  จะทรงไวซ่ึงคุณแหงสมเดจ็พระพุทธเจาไดแตพระองคเดยีวเทานัน้  ยทิ 
ทุติโย พุทฺโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ถาวาเสด็จพระพุทธเจาพระองคท่ี ๒ จะมาตรัสอีกพรอมกันเปน 
๒ พระองค ในหองหม่ืนโลกธาตุนี้แลว  สมเด็จพระพุทธเจาท้ัง ๒ พระองคจะชวยกนัตรัสพระ 
สัทธรรมเทศนาโปรดฝูงนิกรสัตว  อย  ทสสหสฺสโลกธาตุ  อันวาหมื่นโลกธาตุนี้มิอาจจะทรงพระ 
พุทธคุณไวได  จเลยฺย  ก็จะพงึหวั่นไหว  กมฺเปยฺย  จะพึงใหสะทานสะเทือนไป  นเมยฺย  จะพึงนอม 
ไป วินเมยฺย  จะพึงนอมไปตาง ๆ นฏานมุปคจฺเฉยฺย  จะเขาถึงซ่ึงความฉิบหาย  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เปรียบดุจนาวาลําเดียว  เอกปุริสสนธฺารณี 
มีปรกติดุจแตพอบุรุษคนเดยีวจะขามฝงได  บุรุษผูนั้นจงึลงสูนาวาดวยคิดวาจะขามฟาก  นาวาก็จ ุ
แตบุรุษผูนั้น ยงัมีบุรุษผูหนึ่งลํ่าสันโตใหญเทากันกับผูนัน้จะมาโดยสารขามฟาก  จะลงมานั่งใน 
นาวานัน้เปน ๒ คนดวยกัน  นาวานอยนั้นจะบรรทุกคนทั้ง ๒ ขามไปถึงฝงไดหรือประการใด 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา  ไมได  นะพระผูเปนเจา  ดวยนาสานั้นเลากน็อย แต 
บุรุษคนเดยีวลงนั่งอยูก็เพียบเต็มท่ีอยูแลว  ยงัจะมีบุรุษลํ่าสันเทากันโดยสารเลา  แตพอนั่งลง 
นาวานัน้ก็อาจทรงได  ก็จะลมลงเปนม่ันคงเท่ียงแทในกระแสคงคา 
        พระนาคเสนจึงอุปมาวา ยถา  ขอความอันนี้ฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติร 
พระราชสมภารผูเปนขัตติยาธิบดี  อย  ทสสหสฺสโลกธาตุ  อันวาหม่ืนโลกธาตุนี้  เอกพุทฺธธาริณี 
จําเพาะจะทรงไดแตสมเด็จพระพุทธเจาองคเดียว  แมสมเด็จพระพุทธเจามาตรัสในหม่ืน 
โลกธาตุ เปน ๒ พระองค  หม่ืนโลกธาตุมิอาจทรงได  มีอุปมาอุปไมยเหมือนนาวานอยลอย 
ลําจําเพาะจแุตบุรุษผูนั้น  คร้ันลงเปน ๒ คนก็ลมไป  หม่ืนโลกธาตุก็จะทรุดสูญไปมิอาจทรงไว 
ซ่ึงพระพุทธคุณแหงสมเด็จพระพุทธเจา  อันมาตรัสพรอมกันเปนสองไดเปนอันขาด  มหาราช  
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ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดังบุรุษผูหนึ่งบริโภคอาหารอ่ิมเต็มทองตลอด  
คอหอยแลว  สุดท่ีจะรับประทาน ยังจะขืนใหกินอาหารเขาไปเทาท่ีกนินั้นอีกเลา  นีแ่หละบุรุษผู 
นั้นเม่ือบริโภคอาหารเขาไปใหม  บุรุษผูนัน้จะมีความสุขหรือวาหามิได 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  บุรุษนัน้บริโภคอาหารอ่ิมหนักอยูแลว  จักขืนบริโภคเขาไปอีกเลา  เห็น 
เต็มที  ก็หนาท่ีบุรุษผูนั้นจะตองทนทุกขใหจุกรากตาง ๆ ไมมีความสบาย 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ขอความท่ีเปรียบประการฉันใด  หม่ืนโลกธาตุทรงไวซ่ึงคุณสมเด็จพระบรมโลกนาถแตพระ 
องคเดียวก็เต็มท่ีอยูแลว  ถาแมสมเด็จพระโลกนาถจักตรัสพรอมกันเปน ๒ พระองคนั้น  ก็จะ 
ปวนปน  หวัน่ไหวทรุดเซไปมิอาจตานทานได  ตถา  มีครุวนาดจุบุรุษอันบริโภคอาหารเกินการณ 
ฉะนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามฉะนี้วา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  แผนพสุธาดลนี้หวัน่ไหวมิอาจทนไดซ่ึงส่ิงอันหนัก  คือ พระอภ-ิ 
ธรรมของสมเด็จพระพุทธเจา  ๒ พระองค  อันมาตรัสในหม่ืนโลกธาตุพรอมกันนั้นหรือ  พระผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนจึงรับพระราชโองการวา ดังน้ันนะสิบพิตรพระราชสมภาร  อีกประการหนึ่ง 
ดุจบุรุษผูหนึ่งเอาเกวยีนมา ๒ เลม  บรรทุกของใหเต็มเสมอเรือนเกวยีนท้ัง ๒ เลม  แลวจะขน 
ของเสียจากเกวียนเลมหนึ่ง  เอาลงไปบรรทุกลงในเกวยีนเลมเดียวกนั ก็เกวียนเลมนัน้จะทน 
ทานของนั้นไดหรือ พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูมีญาณอันปรีชา  ตกวาเกวียนเลมหนึ่งกบ็รรทุกของลงไวเต็มท่ีอยูแลว มิหนําซํ้า 
จักเอาของอีกเลมเกวียนหนึ่งมาบรรทุกลงอีกเลา  จะเกิดเหตุเปนแมนมัน่  อาราป  แมกงกําเกวยีน 
นั้น  ภชิฺเชยยฺ  จะทําลายลง อกฺโขป  มิฉะนัน้ก็เพลาจะหกัสะบ้ันออกไป  นฏานมุปคจฺเฉยฺย  จะ 
ตองเขาถึงความหายเปนอันตรายทีเดยีว  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ขอความ 
ประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  เอวเมว โข อันวาแผนพสุธาดลอันใหญนี้  จําเพาะจะทรงได 
แตพระพุทธคุณสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดามาตรัสแตพระองคเดยีวเทานั้น  ถามีสมเด็จพระ 
บรมโลกนาถศาสดามาตรัสเปน ๒ เขาอีกเลา  ก็มิอาจทนทานได  นาจะวิการไปเหมือนเกวียน 
บรรทุกของหนักฉันนัน้ 
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        อปจ มหาราช  อีกของหน่ึง  ดกูรบพติรพระราชสมภาร  พระองคจะทรงสวนาการ  
ซ่ึงเหตุอันสมควร  เพื่อจะแสดงกําลังแหงพระพุทธเจาตอไปดังนี้  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ 
อุปฺปชฺเชยฺยุ  ขอถวายพระพร ถาวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค  จะมาบังเกิดตรัส 
พรอมกันในโลกธาตุ  ชวยกนัเทศนาโปรดสัตวโลกท้ังหลาย  มนุษยหญิงชายจะแตกออกเปน ๒ 
ฝาย  จะวิวาททุมเถียงแกกันดวยถอยคําวา  ตุมฺหาก  พุทฺโธ  อมฺหาก  พุทฺโธ  สมเด็จพระพุทธ- 
เจาของทาน สมเด็จพระพุทธเจาของเรา  บริษัทก็พากันถือเปนสองฝายไป  ดุจอํามาตยขาราชการ 
๒ คนอันเปนขาเฝาสมเด็จบรมกษัตราธิราชเจาผูประเสริฐต้ังแตไวตางพระเนตรพระกรรณ 
ใหปรึกษากิจราชการ  และพวกบริวารของอํามาตยท้ังสองนั้นก็ถือกันเปน ๒ พวก  วาอํามาตย 
คนนี้เปนเจานายทาน  อํามาตยผูนั้นเปนเจานายเรา  บริวารก็จะเปนสองเหลาไป ยถา  ความนี ้
มีอุปมาฉันใด เทฺว  สมฺพุทฺธา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  สมเด็จพระสัพพัญูเจา ๒ พระองค  จะอุบัติเกิด 
พรอมกัน  จะชวยกันส่ังสอนสัตวโลกในโลกธาตุนี้  บริษัทท้ังหลายจะเกิดววิาทกันวา สตฺถา 
ตุมฺหาก  สตฺถา  อมฺหาก  สมเด็จพระบรมครูเจาองคนี้ของทาน  สมเด็จพระบรมครูเจาองค 
นั้นของเรา  บริษัทจะเปน ๒ เหลากันฉะนี้ จะเกดิววิาทกนั  เอวเมว  เมาะ  ตถา มีครุวาดัง 
ขาแหงอํามาตยท้ังสอง  ฉะนัน้  อุตฺตริการณ  สุโณหิ  มหาบพิตรจงฟงเหตุใหยิ่งไปกวานี้อีก มหา- 
ราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระองคผูประเสริฐ เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อันวา 
สมเด็จพระพทุธเจา  ๒ พระองคจะมาตรัสเปนบรมโลกนาถในโลกธาตุ  เอกกฺขเณ  ในขณะ 
เดียวพรอมกัน  คําท่ีวา  อคฺโค  พุทฺโธ  สมเด็จพระพุทธเจาเปนอัครบุคคลนั้น  คําอันนีจ้ะผิดไป 
หรือ  เชฏโ  พุทฺโธ  คําท่ีวาสมเด็พระพุทธเจาเจริญโดยวิเศษกวาคนท้ังหลายอันเจริญก็จะผิด 
วิสิฏโ  พุทฺโธ  คําท่ีวาสมเด็จพระบรมโลกนาถประเสริฐกวาเทวามนษุยอินทรพรหมอันอุดม 
นั้นก็ผิด  และคําท่ีวาพระพทุธเจาเปนผูอุดมบวรหาผูใดจะเสมอเปรียบเทียบมิไดนัน้ก็จะผิดไป 
ส้ิน เม่ือแผนดนิหนึ่งมีพระพุทธเจาตรัสพรอมกันเปนสองแลว  จะวาเลิศวาประเสริฐ  วาอุดม 
ยิ่งนั้น  จะยิ่งจะอุดมท่ีไหนเลา  เหตุวาสมเด็จพระพุทธเจาตรัสเปนดวยกัน  จะวาประเสริฐอยางไร 
สมฺปฏิจฺเฉยฺยาสิ  พระองคจงสันนิษฐานเขาพระทัยเถิด  ธรรมดาสมเด็จพระพุทธเจาบังเกิดใน 
โลกธาตุในขณะหนึ่ง  จะบังเกิดข้ึนไดแตพระองคเดยีว  ดวยเหตดุังอาตมาถวายวิสัชนามานั้น 
        ประการหน่ึง  จะถวายอุปมาใหบพิตรทรงพระสวนาการอีก ย โลเก  มหนฺต  ส่ิงท่ีวา 
โตใหญบรรดาท่ีมีโลกน้ี  มีปฐวี คือ แผนดินอันใหญนี้  สา เอกา  แผนดินนั้นก็อันเดยีว จะมี 
เปนสองหามิได  สาคโร  อันวาสาครทะเลหลวงอันใหญนั้น  เอโก เอว อันเดียวแทจริง สิเนรุ- 
ศิริราชา  อันวาพระสิเนรุราชอันใหญเปนพระยาแกเขาทั้งปวงนั้น  มหนฺโต  ใหญ  เขาพระเมรุนั้น 
ไซรก็อันเดยีวเปนเจาเขา  อากาโส  อากาศนั้นเลาโลกกลาววาใหญ  อากาศนั้นไซรกอั็นเดียว 
ไมมีอ่ืนอีกเปนสอง  สกฺโก  สมเด็จอัมรินทรผูครองเมืองดาวดงึส  มหนฺโต  ก็ประเสริฐยิ่ง 
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อยูพระองคเดยีว มาโร  พระยามารท่ีวาประเสริฐนั้นก็อยูผูเดียว  มหาพฺรหฺมา  ทาวมหา  
พรหมท่ีเปนใหญกวาพรหมทั้งปวง ก็มีอยูพระองคเดยีว  สมเด็จพระสัพพัญูเลาเปนผูประเสริฐ 
ในโลก  ก็มีพระองคเดียวเหมือนกันฉะนั้น  อฺสฺส  โอกาโส  พระเจาจะมาตรัสอีกเปนสองนั้น 
จะไดมีโอกาสหามิได  จําเพาะจะตรัสในโลกไดแตพระองคเดียว  เปนธรรมดาจารีตมา  ถึงวาจะ 
ตรัสพระสัทธรรมเทศนาและบัญญัติสิกขาบทนั้นเหมือนกัน ก็เกิดข้ึนไมได  เพราะฉะน้ันแล 
ในคราวหน่ึง จึงมีพระพุทธเจาเกิดไดเพยีงพระองคเดยีวเทานั้น  ขอถวายพระพร 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชาชาวสาคลนครก็สโมสรโสมนัส  ตรัสสาธุ 
การ ชมปญญาของพระนาคเสน  ดุจนยัท่ีวสัิชนามาแตหลัง 
                  ทวนินัง พุทธานัง โลเก  อุปปชชปญหา  คํารบ ๘ จบเพยีงนี ้
 
                                  คีหิปพพชิตสัมมาปฏบิัตตปิญหา ท่ี ๙ 
        ราชา  อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการถามซ่ึงอรรถปญหา 
อ่ืนวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญปรีชาญาณ  สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
ศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดไววา  ภกฺิขเว  ดูรานะภิกษุท้ังหลาย  อห  อันวาตถาคตนี้มา 
สรรเสริญซ่ึงสัมาปฏิบัติ  ถาผูใดปฏิบัติดีแลวเปนประเสริฐ  อาจเกิดมรรคเกิดผลจะไดเลือกวา 
คฤหัสถ  จะไดเลือกวาบรรพชิต  หามิได  ถาผูใดปฏิบัติดีแลว  ก็จะไดมรรคไดผลเปนอันเท่ียงแท 
นี่แหละพระผูเปนเจา ถาวาฉะน้ันแลว โยมเห็นวาเปนคฤหัถท่ีปฏิบัติดี  ไดเปรียบกวา  สบายกวา 
ดวยวาคฤหัสถนี้  โอทาตวสโน  จะนุงผาขาวผาดําผาแดงผาดายผาไหมประการใดก็ได  มิไดวา 
มิไดมีพระพุทธฎีกาทรงบัญญัติสิกขาบทหาม กามโภคี  ยนิดีในท่ีจะบริโภคซ่ึงรูปะ  สัททะ  คันธะ 
รสะ  โผฏฐัพพะ  ไดตามปรารถนา รูปะ  คือยินดีท่ีจะเชยชมรูปหญิงเปนตน  สัททะคือเสียง 
ดุริยดนตรีเสียงขับรอง  คันธะ คือของหอมอันช่ืนใจ  รสะ คือรสในอาหาร  โผฏฐัพพะ  คือส่ิงท่ีจะ 
ถูกตองมีเคลาคลึงเปนตน  คฤหัสถยินดีในส่ิงเหลานี้ไดตามปรารถนา  และจะมีบุตรภรรยาอยาง 
ไรก็ได  ไมมีขอหาม  และจะไลทาซ่ึงของหอมอยางไรก็ทําไดทรงไดส้ิน  สาทิยนฺโต  จะช่ืนชม 
 ิยินดีซ่ึงเงินทองสรางสมไวก็ได โมลิพนฺโธ  จะมุนมวยผมแลว  จะประดับใหวจิิตรไปดวยแกวและ 
ทองนั้นก็ไดไมขัด  คฤหัสถเห็นปานดังนี้  คืออุบาสกอุบาสกา  สมฺมาปฏิปนนฺา จะชวนกันปฏิบัต ิ
เปนสัมมาปฏิบัติ  คือจําเริญซ่ึงสมถกรรมฐาน  และวิปสสนากรรมฐาน  ภาวนาไปกจ็ะสําเร็จ  
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แกไญยธรรมมรรคผล  สําเร็จแกพระนิพพานอันสุขเกษม  โยมเหน็ฉะนี้โยมจึงวา  คฤหัสถได  
เปรียบกวาบรรพชิต  ธรรมดาวาบรรพชิตนีจ้ําเพาะจะนุงหมไดแตผายอมดวยน้ําฝาด  บิณฑบาต 
เล้ียงชีวิตลําบากนักหนา  มีปรกติรักษาซ่ึงกจิมิใหผิดจากพระพุทธบัญญัติ  ตั้งใจปฏิบัติ   ถือใหม่ัน 
ในสีลักขันธท้ัง ๔ คือพระปาติโมกขสังวรศีล ปจจยสันนสิิตศีล  อาชีวปาริสุทธศีล  อินทรียสังวร 
ศีลดังนี้  และตองสมาทานถือม่ันสิกขาบทท้ังหลาย  มิหนําซํ้าตองประพฤติเตรสธุงดงค  ๑๓ ประ 
การอีกเลา  ดนูี่ลําบากนัก  ถาวาไมมีผลเปนวิเศษอีกแลว  โยมเห็นวาลําบากกายเปลา  ถึงจะปฏิบัติ 
ดีเลาก็ไดมรรคไดผลเชนเดยีวกับคฤหัสถท่ีปฏิบัติดี  ถาฉะน้ันเปนคฤหัสถสบายกวา ซ่ึงบรรพชา 
นั้นหาผลมิได  วินัยสิกขาบทบัญญัติก็หาผลมิได  เตรสธุดงคปฏิบัติก็หาผลมิได  กึ  ตตถฺ  ทุกฺ- 
ขมนุจิณฺเณน  จะประโยชนทําไมดวยการปฏิบัติลําบากเลา  นี่แหละขาแตพระผูเปนเจา  โยมคิด 
ดูก็สงสัย จงวสัิชนาไปใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ภาสิต 
เจต  ขอความประการนี้ สมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณเจาโปรดไววา  สมฺมาปฏิปตตฺึ  วณฺเณมิ 
ตถาคตมาสรรเสริญปฏิบัติอันเปนสัมมาปฏิบัติ  วาเปนคฤหัสถก็ดี  บรรพชิตก็ดี  มีอุตสาหะ 
ปฏิบัติแลว  กจ็ะสําเร็จซ่ึงธรรมวิเศษสมดังปรารถนา  ถาวาบรรพชิตปฏิบัติก็จะไดสําเร็จแกธรรม- 
วิเศษดุจพระพทุธฎีกาตรัส  ก็เม่ือวาบรรพชิตผูใดมาเขาใจเสียวา  ปพพฺชิโตมฺหิ  อาตมาน้ีเปน 
บรรพชิต  รักษากิจตามพระวินัยบัญญัตแิลว น สมฺมาปฏิปชฺเชยฺย  ไมพงึปฏิบัติใหเปนสัมมา 
ปฏิบัติคือจําเริญสมถวิปสสนา  อถ  โข  กาเล  ในกาลนัน้แทจริง  อารกา  สามฺา  บรรพ- 
ชิตนั้นกจ็ะไกลไปจากมรรคผลเปนปุถุชนอยู  หาสําเร็จไม ปเคว  จะกลาวไปไยถึงฆราวาสเลา 
เม่ือฆราวาสตั้งอยูในพระไตรสรณคมน  และศีล ๕ เปนนิจศีล  ศีล  ๘ เปนอติเรกศีล  ใหทาน 
แกยาจกสมณพราหมณาจารย  ถือใจวาเรากระทําบุญนี้ประเสริฐนักหนา  แลวมิไดจําเริญ 
สมถวิปสสนา  อารกา  สามฺา  ก็จะไกลจากมรรคผล  ถาวาคฤหัสถคนใดต้ังอยูในพระ 
ไตรสรณคมนและศีลทานแลว  จําเริญวิปสสนากรรมฐานเปนสัมมาปฏิบัติ  คฤหัสถนั้นก็จะ 
ไดมรรคผล  ขอซ่ึงสมเด็จพระทศพลตรัสสรรเสริญสัมมาปฏิบัตินี้  กลัววาบรรพชิตจะสละไม 
รักษากิจวินยัไมปฏิบัติ  และกลัวคฤหัสถจะสาละวนไปขางศีลทาน  มิไดจําเริญซ่ึงสมถกรรม- 
ฐานและวิปสสนากรรมฐานเปนการสัมมาปฏิบัติ  ท่ีจะรีบรัดเขาสูพระอมตมหานิพพานเสียแลว 
กลัววาจะเปนปุถุชนวนเวียนตายเกิด  หากําหนดสงสารมิได  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจึง 
มีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้ 
        อนึ่ง  อยางไดถือวาคฤหัสถดีกวาบรรพชิต  บรรพชิตนี้ประเสริฐกวาเพศคฤหัสถ  เหตุวา 
ทรงไวซ่ึงภูมิพระอรหัตเปนเพศสูงนักหนา พหุคุณา  มีคุณจะนับจะประมาณมิได  เปรียบไป ก็  
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ก็ปานกนักับแกวมณีมีช่ือวากามททะ  เปนแกวอันใหสําเร็จซ่ึงส่ิงสารพัดจะปรารถนา  บุคคลจะ  
ตีคาราคาวาเปนทรัพยเทานัน้เปนทรัพยเทานี้  ดูไมสมควรยิ่งนกั ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
คุณแหงบรรพชาก็มีครุวนาเปรียบดังนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหา- 
สมุทฺเท  อุมฺมิโย  เปรียบดจุหนึ่งลูกคล่ืนในทองมหาสมุทรอันใหญ  แตมหาสมุทรก็สุดท่ีจะประ 
มาณไดเพราะวากวางใหญ  มิหนําซํ้าจะใหประมาณลูกคล่ืนในทองมหาสมุทร สุดปญญา 
เหลือปญญาท่ีมนุษยผูมีปญญาจะประมาณจะนับไดโดยสังขยา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  คุณ 
แหงบรรพชานี้ยิ่งใหญ  ประกอบไปดวยวิเศษสุดเปนอเนกา  สุดท่ีวาจะนับจะประมาณได มีพระ 
คุณเลิศดินฟา  ผูท่ีเปนบรรพชิตนี้ดีกวาคฤหัสถ จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  ดวยหวงัจะไดบรรลุ 
มรรคผลก็ไดโดยงายเร็วกวาคฤหัสถ  อปฺปจฺโฉ  เพราะบรรพชิตนั้นเปนผูมักนอยสันโดษ 
บริสุทธ์ิสะอาด  วิวิตฺโต  จําเพาะอยูแตในท่ีสงัด  อสสฏโ  มิไดระคนปนอยูในหมูคณะ  มิได 
ธุระกังวลดวยส่ิงใด  มีอาลัยเด็ดขาดไมหวงใยท่ีอยู  ยอมรักษาศีลขันธท้ัง ๔ ใหบริสุทธ์ิบริบูรณ 
และฉลาดในธุดงค ๑๓ เชนนี้  จะหวังมรรคหวังผลหรือคุณพิเศษอันใด  ก็ดําเนินสูกรรมฐานวิถี 
ปฏิบัติใหสําเร็จไดคลอง  ไมตองกินเวลานาน  มีอุปมาฉันใด  มีอุปไมยดุจเรือท่ีเกล้ียงเกลาเรียบ 
เสมอ  อันบุคคลขัดดีแลว  และไมคดเค้ียว  ตรงดี  จะมีอะไรติดเปนมลทนิก็หาไม  ยอมแลนไดด ี
ฉันใด  เพศบรรพชิตนี้ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติอยูแลว  ยอมยังกรรมฐานวิถีใหสําเร็จไดคลอง 
อาจกระทําสมณกิจใหสําเร็จหวังไดโดยงายฉะนัน้  สวนเพศคฤหัสถ  ถึงจะใหสําเร็จไดก็ยากนัก 
เพราะจิตมัววุนวายติดอยูดวยเคร่ืองเกลือกล้ัวแหงกิเลสตาง ๆ ยากท่ีจะหาโอกาสกระทําให 
เปนสมาธิได มหาบพิตร  จงทราบพระญาณดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสสรรเสริญสติปญญาพระ 
นาคเสน  ดุจนยัท่ีวสัิชนามาแลว 
                           คีหิปพพชัรสัมมาปฏิปตติปญหา  คํารบ ๙ จบเพยีงนี้* 
 
*ในระหวางนี ้ ฉบับแปลรอยขาด ๑ ปญหา  ช่ือปฏิปทาโทสปญหา  ในฉบับบาลีมีอยู  แตท้ังช่ือท้ังใจความ 
ตลอดจนสํานวน พองกับปญหาท่ี ๑ ในฉัฏฐวรรค  จึงงดเสียมิไดแปลเพิ่มลง  
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                                   หีนายาวัตตนปญหา ท่ี ๑๐  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชามหากษัตริยขัตติยาธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถาม 
อรรถปญหาอีกวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  อิท  สาสน  อันวาพระ 
ศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยของเรานีข้าวบริสุทธ์ิประเสริฐเลิศลน  ซ่ึงจะ 
บวชปุถุชนอันชัฏดวยกิเลสตัณหาเขาไวในบวรพุทธศาสนานี้  เหน็ไมดไีมสมควรนักหนาทีเดยีว 
ถาวาไดธรรมวิเศษถึงจะไมสําเร็จพระอรหัตจะไดแตมรรคผลอันใดอันหนึ่ง  คือโสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผลเปนตนตามแตจะได  บวชเขาไปในบวรพทุธศาสนาอุตสาหเจริญไป  ก็จะไดพระอรหัต 
ตัดกิเลสยั่งยนืไป จึงจะเหน็สมควรในพระศาสนา  ถาคฤหัสถปุถุชนแท  แตมรรคอันใดอันหนึ่ง 
อยางตํ่าเพยีงช้ันพระโสดาก็ไมได  คร้ันบวชเขาในพระบวรพุทธศาสนามักกระทําไมตองดวยกิจ 
ไมสําเร็จดวยธรรมวิเศษส่ิงหนึ่งส่ิงใด  อยูไมไดในพระศาสนา  สึกหาจากพระศาสนา  มหาชน 
ชวนกนันินทาวา  ผูนั้นแนบวชเขาในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสมณโคดมบรมครู 
เจาของเราก็เปลาไป มรรคผลส่ิงใดก็ไมได  กลับสึกออกมา  คําครหามีฉะนี้  เหตุดังนัน้โยมจึงวา 
คฤหัสถปุถุชนเชนนั้นจะพากนับรรพชาบวชเขาในพระพุทธศาสนาไมได  ดวยพระศาสนาน้ี 
บริสุทธ์ิประเสริฐดี  จะกลับเปนท่ีนินทา  โยมเหน็วาคฤหสัถปุถุชนแทไมควรแกพระพุทธศาสนา 
บวชเขาจะพาใหเขาติเตียน 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ตฬาก  ภเวยฺย เปรียบดวยสระอันลึกซ้ึงเต็มดวยอุทกังอันใสและเย็น  คือน้ําอาบน้ําสรง  ยังมี 
ชายหนึ่งเดินตรงเขาไปท่ีสระนํ้า ชายนั้นมีกายอันติดตองไปดวยธุลี  ควรท่ีชายนั้นจะไปสูบอน้ํา 
ชําระเสียซ่ึงมลทินธุลีใหสําราญ  บุรุษชายนั้นเกยีจครานไมอาบน้ําชําระกายเดินกรายหนเีล่ียง 
เลยสระน้ํามา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประชาชนท้ังหลายไดทัศนาการ 
เห็นชายเกียจครานไมอาบน้ํานั้น ก็ชวนกนัติเตียนชวนกนัครหาชวนกนันินทาวา  บุรุษชายคนนี ้
มีกายติดไปดวยมลทินนาเกลียด เดนิเฉียดมากับสระน้ํา  นาจะชําระเสียใหหมดมลทิน  ชําระ 
เสียไมได  โสมมนี้กระไรนกัหนา คนท้ังหลายชวนกันวาอยางนี้ เขาจะนินทาสระวา  สระน้ี 
กระไรใจช่ัว  คนตัวเปอนมลทินเดนิเฉียดมา ช้ันจะเรียกใหอาบน้ําชําระมลทินเสียใหหมดส้ินกไ็มมี 
ประชาชนเขาจะนินทาฉะน้ีหรือประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาญาณ  การอะไรเขาจะนนิทาสระ  สระมีจิตมีวิญญาณเม่ือไรเลา  ฝูงคนเขาก ็
นินทาวาชายผูนั้นเปนคนโสมมไมดีกระนัน้ซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  
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ขอความประการนี้  ยถา  แลมีครุวนาฉันใด  พระพุทศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา  
บริสุทธ์ิหามลทินมิได  ผองใสขาวสะอาด  กุลบุตรบวชในบวรพุทธศาสนาพระบรมโลกนาถ 
ศาสดาจารยแลว  กุลบุตรนัน้เกียจครานมีแตกินกับนอน บาตรและจีวรก็ไมครอง  มีแตจะมอง 
สาว ๆ ไมเลาเรียนคันถธุระวปิสสนาธุระ  ไมสมาทานธุดงคและปฏิบัติวินัยนอยใหญ  ตั้งใจแต 
จะหอมยับซ่ึงทุนทรัพยอันเกิดมาแตศรัทธาไทย  เอาไปใหคฤหัสถบุตรภรรยาญาติชูสาวสูกันกิน 
กระทําแตมลทินดางพรอยลอยตัวอยูในพระพุทธศาสนา  ถือใจวาหากินงาย คร้ันนานเลาหมาย 
จะมีบุตรภรรยา  พาเอาทรัพยศรัทธาไทย  สึกหาดวยโลภเจตนา  ถือวาหาบาปไม ธรรม- 
วิเศษส่ิงไรกไ็มได  ทีนั้นก็สึกออกมาแตตวั  เริงราเดินกราบอยูกลางถนน  ฝูงคนเขากน็ินทาวา 
ช่ัวชา  บวชเขาในพระศาสนาหามีวัตรปฏิบัติเลาเรียนไม  กระทําช่ัวอยางไรเขาก็นินทาอยางนั้น 
ชวนกนัวาตาง ๆ ไป  ก็การอะไรเขาจะนินทาพระพุทธศาสนา เอวเมว เมาะ  ตถา  มีครุวนา 
ดุจชายมีกายอันแปดเปอนดวยมลทินธุลี  มาถึงสระศรีแสนสบายไมชําระกายใหหมดมลทินนั้น 
อนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจแพทยผูหนึ่งเปนหมอยารูสึก 
รูซ้ึงในคัมภีรโรคนิทาน  ประกอบการกระทํายาไวรักษา  ยานั้นก็ดีดจุทิพยโอสถ  ถาแพทยนัน้ 
ไดจดจํารักษาโรคเขาแลวโรคนั้นก็อันตรธานหาย  ยังมีบุรุษชายผูหนึ่งเปนพยาธิท้ังกาย  บุรุษ 
ผูนั้นอยูใกลแพทยคนนัน้  แตมิไดหาใหแพทยนัน้รักษา  เขาจะนินทาวาบุรุษชายกายเปนพยาธินี ้
อยูใกลหมอ  แตวาข้ีเกยีจกนิยา ไมใหหมอรักษา นาเกลียดนี้กระไร  หรือวาเขาจะนินทาวาหมอ 
และยาของหมอนั้นไมดีเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ก็การอะไรเขาจะติเตียนหมอน้ัน  ฝูงชนเขาก็ชวนกันครหานินทา 
ชายกายเปนพยาธินั้น 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ก็การ 
อะไรเลาคนท้ังหลายเขาจะนนิทาพระศาสนา เขาสรรเสริญเสียอีกวาพระบวรพุทธศาสนาน้ี 
เปนท่ีสบาย  เขาซํ้าจะนินทาชายท่ีสึกหานัน้วา อนิจจา ชายคนน้ีหนอบวชเขาในพระพุทธศาสนา 
หากังวลธุระมิได ยังวาไมสบายทุรนทุราย  ไมไดวิชาสําหรับกาย  โงเงาบวชกินขาวเลาเทานี้  
สึกออกมานี้จะหาหวงใยใสตัว  มิไดธรรมวิเศษท่ีจะกําจดัโรคคือกิเลสดวย เอวเมว  เมาะ  ตถา 
มีครุวนาดุจบุรุษชายกายเปนพยาธิสันนิวาสใกลหมอ  มิไดใหหมอรักษาฉะน้ัน  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประหน่ึงวาบุรุษชายผูหนึ่งอยากขาวเต็มประดา บุรุษ 
ชายผูนั้นจึงสัญจรเท่ียวแสวงหาอาหาร  คมนาการไปสูสํานักทานผูดอัีนมีขาวปลาอาหาร ทาน 
ไดทัศนาการเห็นบุรุษชายนัน้หิวโหยมา  จงึใหยกสําหรับกับขาวมาแลวเรียกหาใหชายนั้นกินอาหาร 
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ชายน้ันไมรับประทาน  นีแ่หละเขาจะนินทาผูท่ีแตงสํารับกับขาว  หรือจะนินทาบุรุษนั้นเลา  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
เขาจะนินทาทานผูใหอาหารทําไมเลา เขากน็ินทาวาบุรุษชายนั้นสันดานเยอหยิ่ง หารับประทาน 
ขาวท่ีทานหาใหกินไม 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ขอความเปรียบประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระศาสนาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ศาสดาจารย  เปรียบดุจโภชนาหารเคร่ืองบริโภค กลาวคือพระกายคตาสติอันมีรสโอชา อันวา 
พระกายคตาสติ  คือธรรมส่ิงอันใด  ไดแกพระทวัตติงสาการ  มีเกสาเปนตนตลอดจนมัตถลุงคังนั้น 
ทานจัดเปนอาหาร  ๓๒ รองเรียกวาพระกายคตาสติ  โยคาวจรภกิษจุําเริญไป อาจไดพระจตุตถฌาน 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา  บุคคลผูใดมีอุตสาหะ 
จําเริญไปในพระกายคตาสติเปนอารมณไดช่ือวาดื่มกนิซ่ึงธารารสแหงน้ําอมฤตอันมีในหองสวรรค 
อนึ่ง  กําลังพระกายคตาสติท่ีภาวนา  ถึงแมมาตรวาบุคคลท่ีภาวนาพระกายคตาสตินั้น จะถึงแก 
กรรมกระทํากาลกิริยาตาย  กมิ็ไดไปบังเกิดในจตุราบายท้ัง ๔ ท่ีจะไปนรก  ไปเปนเปรต  ไปเปน 
อสุรกาย  ไปเปนเดียรัจฉานท้ังหลาย  เปนวาหามิได  ผูนัน้จะไปสูคติอันดี นี่แหละพระกาย- 
คตาสติ  นี้มีรสโอชา  กุลบุตรบวชเขาในพระพุทธศาสนา  หาเปนอันท่ีจะจําเริญซ่ึงพระ 
กายคตาสติใหเปนกันกิเลสตัณหาไม  มิไดจําเริญเลย อยูเฉย ๆ  ก็สึกออกมา  บรรพชาเสียเปลา ๆ 
ไมเขาการพากเิลสตัณหาเขาบาน  เหมือนชายเม่ือทานใหอาหารไมรับประทาน  พาทองหิวกลับ 
มาหาอาหารรับประทานท่ีบานตน  กวาจะหาอาหารเสร็จก็แทบไมไดสมปฤดีหัวแทบตาย  อนึ่ง มี 
อธิบายวาพระกายคตาสตินี้  เปนท่ีกําจดัภพท้ัง ๓ คือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  ผูใดภาวนา 
เปนนิตยคิดถึงตัวไปกจ็ะมิไดเกิดในภพท้ัง ๓ อาจขามสงสารสาครคือกิเลสเขาสูนิเวศนนิพพาน 
กายคตาสตินี้  สมเด็จพระศาสดาจารยทรงประทานไวในบวรพุทธศาสนามีรสโอชาถึงเพียงนี ้
กุลบุตรมีตัณหาราคะบวชในพระบวรพุทธศาสนา  ชอบแตวาจะใหเบาจากกิเลสตัณหาบายหนา 
ไปสูพระนิพพาน  ก็เม่ือไพลไปบวชเอาลาภสักการะ  ไดมากหลายแลวบายหนาเขาบาน  สึกออก 
เล้ียงบุตรภรรยา  เม่ือเปนเชนนี้  เขายอมจะนินทาผูนัน้ เขาจะติเตียนพระศาสนาตองกาตอะไร 
นะบพิตรพระราชสมภาร 
        ประการหน่ึง  การบรรพชาเปนการขัดเกลากิเลสใหหมดจดปราศจากสันดาน  ผิแล 
พระตถาคตจะทรงพระกรุณาโปรดใหแตคฤหัสถ  อันพระองคทรงแนะนําใหตั้งอยูในผลอันหนึ่ง 
แลวไดบวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดยีวเทานั้นไซร  กิจดวยบรรพชาก็ยอมจะไมมีแกเขา 
เปรียบเหมือนชายผูมีวาสนาผูหนึ่งใชใหบริษัทบาวของอาตมาจะนับจะคณนาไดมากกวารอยมาขุด 
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เปนสระใหญ คร้ันขุดไดสําเร็จดังปรารถนาแลวส่ังบริษทับาวของอาตมาวา สูชาวเจาท่ีมีกาย 
เศราหมองขะมุกขะมอมอยาลงสูสระน้ี  ชาวเจาท่ีอาบน้ําชําระเหง่ือไคลทําตนใหบริสุทธ์ิแลว 
จงลงสูสระน้ี  เม่ือบุรุษผูมีวาสนากลาวดังน้ี  กิจดวยสระน้าํจะพึงมีแกบุรุษผูชําระเหง่ือไคลทําตน 
ใหบริสุทธ์ิแลวนั้นหรือประการใด  
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ  ภนฺเต  ไมเชนนั้นพระ 
ผูเปนเจา  ชนท้ังหลายพึงขาไปสูสระน้ันเพื่อประโยชนแตกรรมใด  กรรมอันนั้น  บุคคลผูไมมี 
เหง่ือไคลกายบริสุทธ์ิกระทําเสร็จแลว เขาจะตองการอะไรตองสระน้ันลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ขอน้ีฉันใด  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ผิแลพระตถาคตจะทรงพระกรุณาโปรดใหแตคฤหัสถผูอันพระองคทรงแนะนําใหอยูใน 
ผลอันหนึ่ง  ไดบวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดียวเทานั้นไซร  กิจท่ีจะพึงกระทําในผลนั้นได 
ช่ือวา  อันคนเหลานั้นกระทําแลว  เขาจะตองการอะไรดวยบรรพชาเลา  ประการหน่ึง เปรียบ 
เหมือนแพทยผูหนึ่งเขาไปหาพระฤษีแลวเรียนมนตเสกยา เรียนเอาตํารายาพระฤษี  พระฤษี 
ประสิทธ์ิให  แลวแพทยนัน้ก็ประกอบยาตามโรคนิทานท่ีไดเรียนมา คร้ันประกอบยาตําราโรค 
นิทานสําเร็จแลว  ก็กลับมาปาวรองวา  ผูใดเปนโรคจงมาหาเราเจียดเอายาไปกนิ เม่ือแพทย 
ปาวรองฉะนี้คนท่ีเปนพยาธิจะไปหาหมอหรือหรือวาคนที่ไมเปนพยาธิจะไปหาหมอดวยประการใด 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
หมอนั้นปาวรองแตท่ีคนเปนโรค คนท่ีเปนโรคจึงไปหา  คนท่ีไมเปนโรคน้ันจะไปหาตองการอะไร 
หมอเขาไมไดปาวรองนี่ พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระบรมโลกนาถศาสดาจารยจะไมใหคฤหัสถท่ีไมไดมรรคผลบวชหามิได  พระองคโปรดใหบวช 
ส้ินดวยกัน มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึง่มีบาวไพร 
มาก  ใหหุงขาวแลวใหคดขาวใสชามต้ังไวมากกวารอย  ตั้งเรียงไวแลวรองเรียกไปวา ดูรานะสูชาว 
เจาใครอยากขาวมาเอาขาวไปกินตามปรารถนา  คนท้ังหลายท่ีอยากขาวนั้นก็พากนัรับขาวไปกนิ 
หรือ  หรือวาคนท้ังหลายท่ีไมอยากนัน้จะมารับเอาไปกนิดวยประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  จะ 
มารับขาวแตท่ีคนอยาก  ท่ีเขาไมอยากจะมาตองการอะไร 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ผิวา 
สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจาจะทรงพระกรุณาโปรดใหคฤหัสถผูอันพระองคทรง  
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แนะนํา  ใหตั้งอยูในมรรคแลว  ไดบวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดียวเทานัน้ กิจท่ีจะพึงกระ  
ทําในผลฉะน้ี ไดช่ือวาอันเขากระทําเสร็จแลว  เขาจะตองการอะไรดวยบรรพชาเลา 
        อปจ  ประการหนึ่งโสต  คฤหัสถท่ีเขาโปรดบวชเปนภิกษภุาวะแลวใหรอนรนไป 
บวชอยูมิได  กสึ็กไปจากพระศาสนาน้ัน ปฺจ  อตุลิยคุเณ  ทสฺเสนฺติ  จะสําแดงซ่ึงอตุลิยคุณ ๕ 
ประการ  ขอถวายพระพร  กตเม ปฺจ  อตุลิยคุณ ๕ ประการนั้นเปนดังฤๅเลา  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารเจา อันวาอตุลิยคณุ ๕ ประการนั้น  ภูมิมหนตฺภาว คือบรรพชา 
นี้เปนภมิูใหญ  กุลบุตรสรางกุศลไวนอยบวชมิไดประการ ๑ บรรพชานี้บอกซ่ึงภาวะบริสุทธ์ิ 
ประการ  ๑ บรรพชานี้บอกภาวะมิไดเสพดวยคนใจบาปประการ ๑ บรรพชานี้บอกภาวะจะให 
ไดธรรมวิเศษ อันไดโดยยกประการ ๑ บรรพชานี้บอกภาวะใหรักษาสังวรศีลประการ ๑ สิริ 
เปนอตุลิยคุณ  ๕ ประการเทานี้ 
        ท่ีวาบรรพชาสําแดงซ่ึงภาวะเปนภูมิใหญ  ภูมิสูง  ภมิูประเสริฐนั้นอยางไรเลา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา  เปรียบดวยบุรุษเข็ญใจ อธโน  หาทรัพยมิได หีน- 
ชจฺโจ ภูมิท่ีเกดิตํ่าชา  พุทฺธิปริหีโน  ท้ังปญญาโฉดเขลาไมมีฉลาด ถึงแมมาตรวาจะไดครองราช 
สมบัติเปนบรมขัตติยาธิบดี  ก็มิไดสถิตในราชสมบัติ คงจะฉิบหายเปนอันตรายจากราช- 
สมบัติเปนแมนม่ัน  เหตุวาราชสมบัตินั้นควรแกทานท่ีมีอิสริยยศสูงสกุลบุญมาก  ประกอบ 
ดวยสติปญญา ยถา  มีครุวนาฉันใด  ฆราวาสหาบุญหามิได  สรางสมไวนอยแตหลังมา  คร้ัน 
บรรพชาเขาในบวรพุทธศาสนาก็ถึงซ่ึงภาวะรอนรนเกิดวิกลตาง ๆ ไป อยูมิได  ตองสึกออกมา 
เหตุวาบรรพชานี้เปนภูมิประเสริฐ  ไมคูควรดวยคนบุญนอย  อุปไมยดุจราชสมบัติอันเปน 
อิสริยยศอันหาคูควรแกบุรุษอันเปนหนิชาติไรทรัพยอันเปนปญญาฉะนั้นไม  วิสัชนาในบทท่ี 
วาบรรพชาเปนภูมิใหญไมควรแกคนใจบาป  เปนอตุลิยคุณ  คํารบ ๑ ยุตกิาลลงแตเพียงนี้ 
        ตอนี้จะแสดงในอตุลิยคุณ  คํารบ ๒ ท่ีวา  บรรพชาสําแดงซ่ึงภาวะบริสุทธ์ินั้นเปนอยางไร 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบประดุจน้ําอันเคล่ือนคลาดตกลงในใบบัว 
ไมสามารถที่จะแทรกซึมเขาไปในบัวนั้นได  มีแตจะกล้ิงกลับตกไปเทานั้น  เหตุไร  เหตุวาใบ 
บัวนั้นบริสุทธ์ิปราศจากมลทิน  ยถา  มีอุปมาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพร  คนท่ีโออวด 
คดโกง  ไมซ่ือตรง  มีความเห็นวิปลาส เม่ือบรรพชาเขาในชินศาสนาแลว  ประพฤติตนให 
เปนคนมัวหมอง  ไมสามารถจะทรงอุดมเพศไวได  เพราะพระศาสนาบริสุทธ์ิปราศจากมลทิน 
ไมชานักกต็องสึกออกไป  เอวเมว  โข  ขอนี้มีอุปไมยดจุน้ําในใบบัวฉะนั้น แสดงมาในอตุลิยคุณ 
คํารบ ๒ ยุติกาลจบลงเพียงนี ้
        ตอนี้จะแสดงในอตุลิยคุณ คํารบ ๓ ท่ีวา  บรรพชาไมควรที่คนใจบาปจะสังวาสสถิตนั้น 
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เปรียบดุจมหาสมุทรอันใหญบริสุทธ์ิหามลทินมิได  มาตรวาซากอสุภสัตวใหญนอยจะเล่ือนลอย 
ไหลตามกระแสชลาลัย  ลอยไปสูพระมหาสมุทรสาคร  คล่ืนระลอกกก็ระฉองซัดพดัอสุภนั้นข้ึน  
คางเสียบนฝงสมุทร มิใหซากอสุภลงสะสมอยูได  เหตุดงันี้จึงวามหาสมุทรอันใหญชําระมหาภตูรูป 
ใหพนไป  กระทําอุทกังใหบริสุทธ์ิผองใส  ยถา ฉันใด  คนท้ังหลายท่ีใจบาปหยาบชาทารุณ 
ทุจริตสันดาน  และเปนคนเกยีจครานอนธการมืดมน  คนหาสติปญญามิได  มิอาจบวชเขาอยูใน 
พระบวรพุทธศาสนาได  เหตุวาบรรพชาเปนเหตุจะใหบริสุทธ์ิแหงมหาภูตรูป  เราทานใหบริสุทธ์ิ 
จากอาสวะกิเลส  เหตุฉะนีจ้ึงวาบรรพชาไมสมควรท่ีคนใจบาปจะสองเสพ  แสดงมาในอตุลิยคุณ 
คํารบ ๓ ไดใจความเทานี ้
        ตอนี้จะแสดงอตุลิยคุณคํารบ ๔ ท่ีวาบรรพชาสําแดงซ่ึงภาวะรูธรรมวิเศษไดยากนั้น 
อยางไร  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบดุจบุรุษอันไมไดศึกษา 
วิชาการ  ไมไดเรียนศิลปศาสตรตาง ๆ เปนตนวาวาลัคคเวท  คือเอาธนยูิงปลายขนทรายจามรี 
มติวิปปฺหีโน  ปราศจากแบบแยบคาย  ครูอันแนะท่ีตั้งท่ียงิธนูบอกลัทธิสําคัญ  มิไดเอาปญญา 
กําหนดไวใหม่ัน  บุรุษชายผูนั้นจึงไปยิงขนทรายน้ัน วคิคฺหนฺติ  ยิงก็พลาดเพล่ียงไปไมถูกและละ 
เสีย  เหตุวาขนทรายจามรีนั้น  สณฺห  สุขุม  ละเอียดสุขุมนกั  จะรูจกัลัทธิยิงเปนอันยากฉันใด 
คนบาจําพวกท่ีมีอกุศลหนหลังกระทํามา ทุปฺปฺา  มีปญญาช่ัวโฉดเขลานักหนา  ชฬา  เปนคน 
เงอะ  เอฬมูคมุฬฺหา  พูดจาน้ําเขฬะไหลฟูมปาก  เปนคนมักหลงมักลืมมิอาจกระทําส่ิงใดได  ชิน- 
สาสเน  ปพฺพชฺชนตฺิ  มาบวชเขาในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธ- 
สัพพัญู  คนพวกนั้นมิอาจตรัสรูจตุสัจจปฏิเวธ  คือพระอริยสัจ ๔  ประการ อันมีลักษณะ 
สุขุมนัก  ละเอียดนกั  มิอาจเห็น  มิอาจรู  ดวยปราศจากปญญาท่ีจะโยนโิสมนสิการเขาใจได 
ทีนั้นก็ใหเกียจใหครานรอนรําคาญ  อยูมิได  ก็สึกหาลาเพศบรรพชาออกมา  เอวเมว  เมาะ ตถา 
เหมือนคนไมมีวิจารณปญญา  ไมศึกษาตามลัทธิครู  ยิงธนูไมถูกขนทราบก็ละเสีย  เหตุวาพระ 
อริยสัจท้ัง ๔ สุขุมละเอียด  กุลบุตรเกียจครานมิอานรูฉะนั้น  แสดงมาในอตุลิยคุณ  คํารบ ๔ 
จบลงเพียงเทานี้ 
        ตอนี้จะแสดงอตุลิยคุณ  ท่ี ๕ ขอซ่ึงบรรพชาบอกภาวะใหรักษาสังวรศีลนั้นดวยอยางไร 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบดังบุรุษคนใดคนหนึ่งซ่ึงเขาไปสูสมรภูมิ 
กลัวตัวส่ัน  ไมสามารถจะต้ังม่ันอยูได  กป็ลาสนาการหนีไป  เหตุไร  เหตุวากลัวขาศึกอันมีกําลัง 
มาก ยถา  มีอุปมาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  ชนเหลาหนึ่งเหลาใด 
ใจบาปหยาบชา  อสวุตา  ไมมีความสํารวม  อหิริกา  ไมมีความละอาย  อดทนตอคําส่ังสอนไมได  
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เปนคนมีใจกลับกลอก  คร้ันมาบวชในพระพุทธศาสนาแลว ชนเหลานั้นไมสามารถ  รักษาสิก- 
ขาบทใหเปนอันบริสุทธ์ิได โอสกฺกิตฺวา  ใหยนยอทอใจ  ไมนานเทาไรกสึ็กออกมา  เหตุไร  เหตุวา 
ชินศาสนามีกจิท่ีจะตองรักษามากอยาง  เอวเมว มีอุปไมยดุจบุรุษผูกลัวตอขาศึกซ่ึงมีกําลังมาก 
ฉะนั้น  แสดงมาในอตุลิยคุณ  คํารบ ๕ จบลงแตเพียงนี ้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบรมพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  เปรียบเหมือน 
พุมชาตบุษยซ่ึงนับวาเปนไมอันสูงสุดกวาไมท้ังปวงบรรดาท่ีเกิดบนบกดวยกัน  เม่ือมีหนอน 
มารังแกเจาะดอกเสีย  ดอกนัน้ ๆ ยังมิทันแกก็พากนัแกนหลนรวงเสียในระหวางนั้น  ชนท้ัง 
หลายจะพากนัติเตียนพุมชาตบุษย เพราะดอกนั้น ๆ หลนรวงหามิได  ดอกใดยังต้ังอยูในพุมนั้น 
ดอกนั้น ๆ กย็อมมีกล่ินหอมฟุงขจรไปสูทิศนอยและทิศใหญ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ชนเหลาหนึ่งเหลาใดบวชในชินศาสนาแลว  เวยีนมาเพ่ือ 
ความเปนคนเลว  ชนเหลานัน้ก็เปนคนดุจดอกชาตบุษยท่ีหนอนเจาะ  หมดสีหมดกล่ิน  ไมไดรับ 
ผลอันไพบูลยในชินศาสนา  ชนท้ังหลายจะพากันคอนวาติเตียนนินทานพระชินศาสนาหามิได 
ภิกษเุหลาใดต้ังอยูในชินศาสนาได  ภิกษนุัน้ยอมจะมีกล่ินคือศีลหอมอบตลบไปสูมนุษยโลกและ 
เทวโลก  เอวเมว มีอุปไมยดงัดอกชาตบุษยอันมีกล่ินหอมฟุงขจรไปฉันนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  เปรียบดุจขาวสาลีชาติ 
กรุมพกะเกิดข้ึนในระหวางขาวสาลีชาติโลหิตกะซ่ึงงอกงามเจริญแนนหนาหาระหวางมิได  แลว 
พินาศฉิบหายไปในระหวางนั้น  ชนท้ังหลายจะพากันติเตียนขาวโลหติกะสาลี  เพราะเหตุท่ีกรุมพกะ 
สาลีเกิดข้ึนแลวพินาศฉิบหายไปหามไิด  กลับจะเปนพระกระยาหารสําหรับทรงเสวยแหงพระ 
ราชาเสียอีก  ขอนี้มีอุปมาฉันใด  ภกิษุท่ีบวชในชินศาสนาแลว ยังมิทันไดรับผลอันไพบูลยในชิน- 
ศาสนา  สึกออกมาเสียในระหวาง  ก็เปนดจุกรุมพกะสาลีเกิดข้ึนในระหวางโลหิตกะสาลีแลวตาย 
ไปในระหวางโลหิตกะสาลีฉะนั้น  ชนท้ังหลายเขาไมติเตียนชินศาสนา  เพราะเหตุท่ีชนเหลานั้น 
บวชแลวอยูไมได  สึกออกมา  ภิกษเุหลาใดตั้งอยูในชินศาสนาได  ภกิษุเหลานั้นยอมสมควร 
แกพระอรหัตผล 
        ประการหน่ึง  เปรียบเหมือนแกวมณอัีนใหความประสงคสําเร็จทุกอยาง  แมจะเปน 
ตําหนิสักแหงหนึ่ง ชนท้ังหลายก็ไมติแกวมณีเพราะเหตุท่ีเปนตําหนนิัน้  สวนใดบริสุทธ์ิ  สวนนั้น 
ยอมนําความช่ืนบานใหเกดิแกมหาชน  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ผูท่ี 
บวชในชินศาสนาแลวสึกออกไป  ก็เทากบัเปนกระเพาะในพระศาสนา  ชนท้ังหลายจะติเตียน 
พระศาสนาเพราะผูท่ีบวชแลวสึกหามิได  ภิกษใุดตั้งอยูในชินศาสนาได  ภิกษุนั้นยอมกระทํา 
ความช่ืนบานใหเกิดแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  อีกประการหนึ่ง  เปรียบเหมือนจนัทนชาติ  
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จันทนแดงแท  แมจะมีสวนเสียกล่ินนอยสักแหงหนึ่ง  ชนท้ังหลายเขาก็ไมติจันทรแดง  สวนใดไม  
เสีย  สวนนัน้ก็ยอมหอมฟุงขจรไปโดยรอบ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  ชนเหลาใดบวชในพระพุทธศาสนาแลว  อยูไมได  สึกออกมา ชน 
เหลานั้นเขาก็ยอมตําหนิติฉินผูนั้น  เขาจะพากันติฉินพระศาสนาหามิไดผูใดดํารงอยูในชินศาสนาได 
ผูนั้นยอมมีกล่ินหอมเฟองฟุงขจรไปสูมนุษยโลกกับท้ังเทวโลก  เอวเมว  มีอุปไมยดังจันทนแดง 
แทฉะนัน้  ซ่ึงกระแสพระดําริจะใหบวชแตคฤหัสถท่ีเปนอริยบุคคล  ปุถุชนจะทรงหาม  จะเปน 
การถูกตองดวยพระพุทธฎีกานั้นหามิได  ขอบพิตรจงเขาพระทัยดวยประการฉะน้ี 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีไดทรงฟงก็มีน้ําพระทัยช่ืนบานหรรษา  ทรง 
พระโสมนสัศรัทธาซ่ึงถอยคําของพระนาคเสน แลวตรัสสรรเสริญโดยนัยดังวิสัชนามาขางตน 
ทุกประการ 
                             หีนายาวัตตนปญหา  คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้ 
                                                  จบฉัฏฐวรรค  
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                                                  สัตตมวรรค  
                               อรหโต  กายิกเจตสิกเวทนาปญหา ท่ี ๑ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาอติสสราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสน โยมจะขอถามสักหนอย  ตุมฺเห  ภณถ พระผูเปน 
เจากลาวดังนีว้า  ธรรมดาพระอรหันตเจา เม่ือจะเสวยทุกขเวทนานัน้  จะไดเสวยเปนสองดุจ 
ปุถุชนหามิได  อันปุถุชนนี้มีทุกขเวทนาเปนสอง คือทุกขเวทนาอันประกอบในกายและทุกขเวทนา 
อันประกอบในจิต  สวนพระอรหันตเจาท้ังหลายมีแตทุกขเวทนาเกิดแตกาย  ทุกขเวทนาจะ 
ไดมีในจิตหามิได โยมมารําพึงดู  ถากระนัน้จิตของพระอรหันตยอมเปนแตอาศัยกายเปนไป 
พระอรหันตไมเปนใหญไมเปนเจาของกายน้ัน  แตทานไมเปนไปในอํานาจของกายดังนี้หรือ  ผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนรับคําวา  จริงเหมือนทรงพระดําริ  จิตพระอรหันตไมเปนใหญเปนเจา 
ของกาย 
        พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน   ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ 
โยมยังสงสัยนกัหนา  ซ่ึงวาจติอาศัยในกายและจะไมเปนเจาแหงกาย  ไมเปนใหญแหงกายนัน้ 
โยมยังแคลงอยูนักหนา  ไดยนิแลวยิ่งสงสัยใหเคลือบแคลงแหนงในใจนัก  จิตนี้อาศัยกาย 
เหมือนนกท้ังหลายอาศัยรัง  ยอมจะเปนเจารัง 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  กายานุค- 
ตา  ธมฺมา  อันวาธรรมท่ีจะเนื่องดวยกายจะตามภายไปในภพนั้น  มี ๑๐ ประการ  สีต  คือความ 
เย็นความหนาว อุณฺห  คือความรอน ชิฆจฺฉา  คือความหวิ ปปาสา คือความกระหาย อุจฺจาโร 
คือถายอุจจาระ ปสฺสาโว คือถายปสสาวะ  ถีนมิทฺธ คือความงวงเหงาหาวนอน ชรา คือความ 
แก พยฺาธิ  คือเจ็บไข  มรณ คือความตาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ยอมเวยีนไปตามกาย อันจะเท่ียว 
ทองไปในภพ  ๓ คือกามภพ รูปภพ  อรูปภพ อรหา  อันวาพระอรหันตจะไดเปนใหญในกาย 
จะไดเปนไปในอํานาจแหงกาย  หามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ ถาวาพระอรหนัตไมเปนใหญในกาย 
จะบังคับกาย  จะหามกาย  สํารวมกายอยางใดเลา  นิมนตพระผูเปนเจาวสัิชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพร  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เย  เกจิ  
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ชนา  อันวาคนทั้งหลายนอกจากพระอรหนัต  ปวินิสฺสิตา บรรดาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนแผนดิน 
สถิตเท่ียวอยูบนภูมิภาคพื้นแผนดิน  จะประกอบการส่ิงไรก็อาศัยพื้นแผนดิน  เพราะตั้งอยูบน  
พื้นแผนดิน จะปลูกจะหวานอะไรไดส้ิน นุ โข ดังอาตมาถามสมเด็จบรมบพิตร  เม่ือคน 
ท้ังหลายกระทําการสําเร็จกิจส้ิน  คนท้ังหลายจะบังคับบัญชาพสุธาดลแผนดิน ใหกระทําการจาง 
จะไดหรือไมได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พื้นพสุธาดลแผนดินมีจิตวิญญาณอะไรเลา  คนท้ังหลายเขาจะไดใชแผนดิน 
ใหทําการจาง  เหตุวาแผนดนิไมมีจิตไมมีวญิญาณ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐในราชศฤงคาร  ขอความเปรียบประการน้ี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระอรหนัตมิไดเปน 
ใหญในกาย  มิไดมีอาญาแผไปในกาย  เปรียบดุจมนุษยท้ังหลายท้ังส้ินอันสถิตอยูเหนือภูมิภาค 
พื้นแผนดิน  มิไดมีอาญาบังคับบัญชาแผนดนิ  มิไดเปนอิสรภาพปราบแผนดิน  นะบพิตรพระ 
ราชสมภาร จงทรงทราบพระญาณเถิดวา  กายพระอรหนัตเหมือนกนักบัแผนดิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสถามอีกเลาวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาประกอบดวยญาณปรีชา  อันวาปุถุชน  ไฉนจึงเสวยเวทนา 
กายและจิตเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ปุถุชนยอมเสวย 
เวทนาเปนไปทางกายและจิตท้ังสองนั้น  เพราะตนมีจิตมิไดอบรมภาวนา  มหาราช  ขอถวาย 
พระพรบพิตรอดิศรผูประเสริฐ  ปุถุนชนนัน้เปรียบเสมือนหนึ่งวาโคอันอยากน้ําและหญาท่ีเคยกิน 
 เปนอาหาร  ตองทรมานดวยคนใจพาลผูกดวยเครือเขาเถาลดาวัลย  โคนั้นก็ดิน้รนดวยหากําลัง 
มิได  ก็ทุรนทุรายอยูแตในใจ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  จิตปุถุชนนี้ไซรถามิไดจําเริญใหถึงมรรคถึงผล 
ถึงหนทางพระโลกุตระ  กไ็ดแตทุกขรอนเหมือนโคหวิออนท่ีเขาผูกไวดวยเถาวัลยอันนอย 
ฉะนั้น  คร้ันจติกําเริบแลวกพ็ากายกําเริบกลับกลอกดิ้นโดดไป เสวยเวทนานักสุดท่ีจะกล้ันจะทน 
พนกําลัง  ก็ระเหระหนรองครางไปดวยความทุกขเวทนา  พระอรหันตเจานั้นเปนภาวติจิตฝกฝน 
อยูเปนอันดี  ดจุสินธพพาชีชาติอาชาไนยอันฝกหัดทรมานไวเปนอันดี  เม่ือทุกขเวทนามาถึงตัว 
นั้น  พระผูเปนเจาก็ผูกพันจติของตนเขาไวกับเสาประโคนคือพระสมาธิ ถือไวใหม่ันคง  ปลงปญญา 
เห็นวาเวทนาซ่ึงเสวยทุกขนีย้อมเปนพระอนิจจัง  เปนพระทุกขัง  เปนพระอนัตตา  กระทําจิตของ 
อาตมามิใหหวาดหว่ันกําเริบฟุงซาน  ถึงมาตรวากายนั้นจะมีทุกขเวทนานอยมากประการใดก็มิ 
ไดเอาใจใส  เห็นม่ันในพระไตรลักษณคือ  พระอนิจจัง  พระทุกขัง  พระอนัตตา ดวยจิตผูกจติไว  
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กับเสาประโคนคือพระสมาธิ  เหตุดังนั้นจะวาพระอรหันตเจาเสวยเวทนาอันเกดิแตกายส่ิงเดียว 
มิไดเสวยเวทนาอันเกดิแตจติ  บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟงดังนี้ ก็มีพระทัยส้ินพระกังขา  จึงซองสาธุ 
การดุจนยัหนหลัง  
                     อรโห  กายิกเจตสิกเวทนาปญหา  คํารบ ๑ จบเพียงนี ้
 
                           กายิกเจตสิกเวทนาย  นานากรณปญหา  ท่ี ๒ 
        ราชา  อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบไปดวยบวรปรีชาญาณ  โยมนี้รําพึงการไปกใ็หบังเกิดสงสัย 
ดวยจิตของพระอรหันตเจานี ้ เม่ือกายไหว  เหตุไรจึงมิไดไหวไปดวย  นาอัศจรรยใจนักหนา 
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุดังตนไมอันใหญประกอบไปดวยใบกิ่งกานรมเงา  สาขา  จลติ  เม่ือกิ่งกานนั้นเลาจะ 
หวั่นไหว  จะไหวสะเทือนถึงลําตนหรือไม  เม่ือกิ่งไหวแลวตนไมนั้นจะไหวดวยหรือ  หรือวาหามิได 
นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  ใชวากิ่งไหวแลวจะไหวถึงลําตนหามิได  เพราะตนไมนั้นใหญจึงไหวแตกิง่ 
        พระนาคเสนเถระจึงเปรียบวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ขอความประการนี้มีอุปมาฉันใด ทุกฺขา  เวทนาย ผฏุโ  เม่ือพระอรหันตเจาเสวนเวทนาเจ็บปวด 
ลําบากนั้น  จิตพระอรหันตมิไดรูหวัน่ไหว  เหตุวาเห็นพระไตรลักษณญาณ  คือพระอนิจจัง 
พระทุกขัง  พระอนัตตา  ผูกจิตอาตมาไวกบัเสาประโคนใหญคือพระสมาธิ  เปรียบดจุตนไมใหญ 
อันไหวแตกิ่ง  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาสาคลราชธานี  ไดทรงฟงดังนี้ก็ช่ืนชมยินดีซองสาธุการ 
ตาง ๆ เหมือนนัยหนหลัง 
                    กายิกเจตสิกเวทนาย  นานากรณปญหา คํารบ ๒ จบเพยีงนี้  
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                                    อภิสมยัมตรายกราปญหา ท่ี ๓  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณยิ่งบัณฑิตอุดมโลกธีรชาติ  โย โกจิ  คีหิ  คฤหัสถฆราวาสท้ังปวง 
ในโลกน้ี  คฤหัสถผูใดผูหนึง่ถึงซ่ึงภาวะเปนปาราชิกแลวบวชเขาในบวรพุทธศาสนาอีก  ท่ีสัตย 
ท่ีจริงนั้นจะรูตวัวาเปนปาราชิกก็หามิได  ผูหนึ่งผูใดก็มิไดลวงเหน็วาเปนปาราชิก  มิไดใหสติ 
ตักเตือนทัดทานบอกกลาววาทานเปนปาราชิกทานกระทําผิดส่ิงนี้  และคฤหัสถท่ีเปนปาราชิกนั้น 
ก็สําคัญวาบริสุทธ์ิเปนอันดี  กระทําความหม่ันมักภักดีอุตสาหปฏิบัติ  เพื่อจะใหตรัสรูซ่ึงธรรมา- 
ภิสมัยมรรคผลอันควรจะรูนั้น  ตกวาคฤหัสถท่ีเปนปาราชิกนั้นจะสําเร็จแกธรรมาภสิมัยมรรคผล 
หรือ  หรือวาหามิได 
        พระนาคเสนวิสัชนาวา  น หิ มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  คฤหัสถ 
ท่ีตั้งอยูในปาราชิก  ฐานเปนปาราชิกนั้น  ถึงวาจะปฏิบัติไป จะไดสําเร็จซ่ึงธรรมาภิสมัยมรรค 
ผลหามิได ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสซักไซวา  เหตุไฉนจึงเปนกระนั้น 
พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวาดังนีว้า  โย ตสฺส  ธมฺมาภสิมยาย  ขอถวายพระพร  อัน 
วาธรรมาภิสมัยมรรคผลหนทางพระโลกุดร  ยอมบังเกิดถาวรแกบุคคลอันมีศีลบริสุทธ์ิ  เม่ือเปน 
ปาราชิกแลวมีศีลอันขาดส้ินแลว  ธรรมาภสิมัยก็คลาดแคลวไปไมบังเกิดแกผูเปนปาราชิกนั้น 
นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  โยมเหน็วาคนซ่ึงเปนปาราชิกนั้น  รูวาตัวเปนปาราชิกแลวก็ยังเกดิสงสัยวา 
อาตมาเปนปาราชิก  ท่ีไหนอาตมาจะไดสําเร็จแกธรรมาภิสมัย  คนผูนัน้สงสัยอยูฉะนี้จึงจะมิได 
มรรคผล นี่คนท่ีเปนปาราชิกนั้นเขาไมรูตวัวาเปนปาราชิก  ไมสงสัย  บาปธรรมส่ิงไรจะกนัไว 
มิใหไดมรรคผลนั้น  ปญหานีผู้เปนเจา  โยมนี้เห็นไมสมดวยลักษณะ  จะไมไดธรรมาภิสมัยมรรค 
ผลก็ตอเม่ือมีความสงสัย  นี่เขาเปนปาราชิกแล  แตทวาเขาไมรูตัวเขาไมสงสัย  เหตุไฉนจึงไม 
ไดธรรมาภิสมัยมรรคผล  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบ 
เหมือนพืชอันบุคคลหวานลงในนาอันดี  พืชท่ีหวานนั้นจะงอกหรือ  หรือวาหามิได  
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        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  อาม  เออกระนั้นซิ  พืชหวานลงท่ีเนื้อนาดีแลวคงจะงอกซิ  พระผูเปนเจา 
        เถโร  อาห  ฝายพระนาคเสนเถระผูเลิศอรหันต  จึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพร 
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐเลิศกวาฝูงประชา  นุโข  ดังอาตมาขอถามพระราชสมภาร 
อีกสถานหนึ่ง  ยังมีบุคคลผูหนึ่งเอาพืชชนิดท่ีหวานในเนื้อนาอันดีนัน้  ไปหวานลงบนศิลาอัน 
แนนเปนแทงเดียว พืชท่ีเขาหวานลงบนศิลานั้นจะงอกงามหรือประการใด 
        สมเด็จพระบรมหนอนรินทรมิลินทเลิศกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต 
ไมเชนนัน้พระผูเปนเจา  พืชที่คนหวานบนศิลานั้น จะเอาสถานใดต้ังรากใหม่ันคงไดเลา  จึงจะ 
งอกงามข้ึน  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พืชท่ีหวานนั้น 
ก็พันธุเดยีวกันไฉนหวานลงในเน้ือนาจึงงอกงามข้ึนมา  คร้ันหวานลงบนศิลาสิหาข้ึนไม เปนไฉน 
รูปสงสัยนัก  เนื้อนากับแผนศิลานี้ทําไมไมเหมือนกนัเลา 
        พระเจามิลินทปนกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  ศิลา 
กับดินจะเหมือนกันหามิได  นาเปนสถานอันบุคคลถากไถทั้งประกอบไปดวยดินอันชุมช้ืน  หวาน 
พืชลง  พืชจึงงอกงาม  สวนศิลานั้นแข็งกระดาง  ไมเปนสถานอันน้ําพึงแทรกซึมเขาไปได  หวาน 
พืชลงไปจะใหพืชงอกงามข้ึนมานั้น  เอาธรรมเนียมท่ีไหนมา พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ขอความ 
อันนี้  ยถา มีครุวนาฉันใด  บุคคลท่ีมีศีลผองใสบริสุทธ์ินั้นเปรียบเหมือนเนื้อนาอันดียอมเปนท่ี 
งอกงามเจริญข้ึนแหงพืช  กลาวคือพระธรรมาภิสมัย  บุคคลผูทุศีลเหตุปาราชิกนั้นเปรียบ 
เสมือนหนึ่งวาแผนศิลา  ยอมไมเปนสถานที่อันพืชกลาวคือธรรมาภิสมัยจะเกิดงอกงามเจริญข้ึน 
ไดเปนอันขาด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อีกประการหนึ่งเปรียบปานดจุ 
ไมคอนกอนดนิและทอนไมเม่ือบุคคลโยนไปปาไปนั้น  ก็ยอมจะตกลงเหนือแผนดินโดยธรรมดา 
อป นุ โข  ดังอาตมาขอถาม  ขอถวายพระพติรพระราชสมภาร  จงมีพระราชโองการบอกให 
แจงกอน  หรือวาไมคอนทอนไมและกอนดินอันบุคคลโยนไป  จะไมตกลงเหนือแผนดินดวยเหต ุ
อันใดอันหนึ่งเลา 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงพระราชโองการตรัสวา ธรรมดาบุคคลโยนไปซ่ึงทอนไม 
และไมคอนกอนดินนัน้  ยอมจะตกลงท่ีภมิูภาคพื้นแผนดิน  จะไดตั้งอยูบนอากาศหามิได  อากาศ 
เปลาจะทรงจะรับเอาไมคอนกอนดินไวใชเหตุใชผล  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  
ความเปรียบประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด อันวาธรรมาภิสมัยมรรคผลจะมีแกบุคคลท่ีมี 
ศีลวิบัติหามิไดใชเหตุผล  เปรียบเหมือนไมคอนกอนดนิ  อันบุคคลโยมไปมิไดคางอยูบนอากาศ 
ดวยอันหาเหตุมิได บุคคลผูใดเปนปาราชิกถึงศีลเภทแลวก็เปนเหตุสมุจฉินนะ  คือตัดเสียซ่ึง 
เหตุอันจะบรรลุแกธรรมาภิสมัย  คือมิไดสําเร็จมรรคผลเปนอันขาด  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ถเล อคฺคิ ชลติ  ธรรมดาวาไฟบุคคลกองไวบนบกยอม 
รุงเรือง หรือหาไม  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  เออกระนั้นแหละ  ธรรมดาวากองไฟในถลประเทศท่ีบกแลว ก็ยอมจะรุงโรจนโชตนาการ 
        พระนาคเสนจึงซักถามวา มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร แมนวาบุคคลกองไฟท่ี 
อุทกัง  จะรุงโรจนโชตนาการ  หรือวาจะดับไป  นะบพติรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  บุคคลใดกองไฟท่ีในน้ํา  เพลิงกด็บัไป  จะรุงโรจนโชตนาการหามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ยถา  ความขอนี้ 
มีครุวนาฉันใด  ธรรมาภิสมัยมรรคผลก็ไดบังเกิดแกบุคคลเปนปาราชิกศีลเภท  เปนเหตุสมุจ- 
ฉินนะหาเหตุมิได  อุปไมยเหมือนกองเพลิงบนหลังอุทกประเทศ  หาเหตุหาธรรมดา  หาเยีย่งหา 
อยางธรรมเนียมมิไดฉะนัน้ 
        ขณะน้ันสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ผูเปนเจาจงคิดแกปญหานี้  น เม ตตฺถ  จิตฺตสฺ ี  เหมือนหนึ่ง 
วาโยมนี้มิไดมีสัญญารูวาตัวเปนปาราชิก  กมิ็ไดทรงวิมัตสิงสัยตัวเลยวาเปนศีลวิบัติ  บาปกรรม 
จะกนัไวกระไรจึงจะไมสําเร็จแกธรรมาภิสมัยมรรคผล  นิมนตผูเปนเจาชักนําเอาเหตุนั้น  มาวิสัช- 
นาแกใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชาสมภารผู 
ประเสริฐ  วิส  หลาหล  อันวายาพิษกินตาย คนท้ังหลายไมรูวาเปนยาพษิ  พากันรับประทาน 
ยาพิษเขา  คนท้ังหลายจะตายหรือวาหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา อาม ภนฺเต 
ขาแตพระผูเปนเจา  เออก็อยางนั้นแหละซิ  ยาพิษนี้  คนจะรูก็ดี  กินเขาไปแลวกต็ายท้ังนั้น  
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        พระนาคเสนถวายพระพรวา ยถา  มีครุวนาฉันใด  บุคคลไมรูวาบาปกรรมท่ีกระทํา  จะ  
เปนอภิสมยนัตรายทําใหฉิบหายจากมรรคผล บาปกรรมนั้นกย็อมกันท่ีทางอภิสมัยมรรคผลไม 
ใหบุคคลบรรลุได  เอวเมว  โข  เหมือนยาพิษอันรายกาจ  ถึงจะไมรูถากินแลวก็คงจะส้ินชีวิต 
ฉะนั้น  อป  อนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อชานฺนต 
อาสีวิโส  เปรียบดุจทีฆชาติอสรพิษรายนขบตอดบุรุษผูหนึ่งเขา  บุรุษผูนั้นก็ไมรูวาอสรพิษ  บุรุษ 
นั้นจะส้ินชีวิตตายดวยอสรพษินั้นขบตอดหรือไม  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  พระ 
เจาขา  ยอมเปนกระนัน้ผูเปนเจา  บุรุษชายอันอสรพิษขบตอดนั้น  ถึงไมรูวาอสรพิษขบตอดก ็
คงตองตาย  พระนาคเสนถวายพระพรอุปไมยวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ความอุปมาประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  บุคคลไมรูวาบาปกรรมท่ีกระทํานั้นจะเปนอันตราย 
แกมรรคผล  บุคคลผูนั้นกระทําเขาเม่ือใด  ก็จะกันไวไมใหไดมรรคผลเม่ือนั้น  เปรียบเหมือน 
บุคคลท่ีอสรพิษขบ  แมไมรูวาอสรพิษก็คงจะดับจิตส้ินชีวิตนั้น  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร จะไมไดสวนาการบางหรือ  เหมือนหนึ่งวาพระเจากาลิงคราชบรมจักร 
นั้น  สตตฺรตนปริกฺกิณฺโณ  บริบูรณดวยรัตนะ  ๗ ประการ อยูมา ณ กาลวันหนึ่ง  ทรงพระดําริจะ 
เสด็จไปเยี่ยงตระกูลญาติโดยอากาศวิถี  สมเด็จพระบรมกษัตราธิบดีก็เสด็จทรงชางพระท่ีนั่ง 
บรมหัตถีรัตนตัวประเสริฐ  แลวก็ข่ีมาโดยนภาลัยประเทศอากาศแตพระองคเดียวโสด 
มาตรงพระมหาโพธิเขา  บรมจักรนั้นก็ไมสําคัญไมทันรูวาพระมหาโพธิอยูตรงนั้น  กมิ็อาจ 
ข่ีมงคลหัตถียรัตนเหาะขามพระมหาโพธิได ดวยอานภุาพพระมหาโพธิไมสมเด็จพระสัพพัญู 
เจาตรัส ยถา  มีครุวนาฉันใด  อันวาอภิสมัยมรรคผล  ถึงบุคคลจะไมรูวาบาปกรรมน้ันเปน 
อันตรายแกมรรคผล  บุคคลผูนั้นก็ยอมจะไมไดสําเร็จแกธรรมาภิสมัยมรรคผล เหมือนพระยา 
กาลิงคราชบรมจักรไมรูท่ีสํานักพระมหาโพธิ  มิอาจขามพระมหาโพธิไปไดฉะนั้น 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  ไดทรงพระสวนาการพระนาคเสนผูปรีชา 
ญาณวิสัชนา  ก็ส้ินสุดพระวมัิติกังขา  จึงตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสน  อรรถ- 
ปญหานี้พระธรรมกถึกอ่ืนมิอาจแกไขได  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับประทานจําไว  ณ กาลบัดนี ้
ตามนัยท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนาแลวถ่ีถวนทุกประการ 
                        อภิสมยันตรายกราปญหา  คํารบ ๓ จบเพียงนี้  
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                                 สมณทุสสีลคีหิทุสสีลปญหา  ท่ี ๔  
        ราชา  อาห  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  คฤหัสถทุศีลกับสมณะทุศีลนัน้ โกจิ  วิเสโส 
ขางไหนจะดกีวากัน ตกวาสมณะทุศีลคฤหสัถทุศีล  ๒ จําพวกน้ัน  จะมีคติมีผลเสมอกนัหรือ 
วาจะตางกัน 
        พระนาคเสนผูประกอบไปดวยปญญาจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภารผูประเสริฐ  คฤหัสถทุศีลนั้นจะเหมือนสมณะทุศีลหามิได  อันสมณะทุศีลมีคุณ ๑๐ 
ประการ มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาคุณ  ๑๐ ประการแหงสมณะ 
ทุศีลนั้น  กตเม  เปนดังฤๅ  อันวาคุณแหงสมณะทุศีล  ๑๐ ประการนั้น พุทฺเธ สคารโว คือ 
สมณะทุศีลนัน้เคารพในพระพุทธเจาประการ ๑ ธมฺเม  สคารโว  คือสมณะทุศีลนัน้เคารพใน 
พระธรรมประการ ๑ สงฺเฆ  สคารโว  คือสมณะทุศีลนัน้เคารพในพระสงฆประการ ๑ สพฺรหฺม- 
จารีสุ  สคารโว คือสมณะทุศีลนั้นเคารพเพ่ือนพรหมจารีประการ ๑ อุทฺเทสปริปุจฺฉาย  วายมต ิ
คือสมณะทุศีลนั้นเพยีรท่ีจะบอกกลาวเลาเรียนพระบาลีและอรรถกถาประการ  ๑ สวนพหุโล 
คือสมณะทุศีลนั้นมากในการฟงธรรมประการ ๑ ภินฺนสีโลป  สมณะทุศีลนั้นตัวสิ  เปนศีลเภท 
แลว แมจะมาสูสํานักบริษัท  ยอมต้ังไวซ่ึงอากัปกิริยาเหมือนมีศีลบริสุทธ์ิ  สํารวมกาย  วาจามิให 
มีครหาเกิดขึ้นไดประการ  ๑ ปธานาภิมุข  สมณะทุศีลนัน้ต้ังไวซ่ึงจิตเปนประธานประการ ๑ 
สามฺ  อุปคโต  สมณะทุศีลนั้นเปนผูทรงไวซ่ึงสมณเพศประการ ๑ ปาป  ปฏิจฺฉนนฺ  อาจรติ 
สมณะทุศีลนัน้ แมจะกระทําความช่ัว  ก็ยอมกระทําในที่ลับประดุจสตรีผูมีสามี  แอบสามีประ 
พฤติความช่ัวฉะน้ันประการ ๑ สมณะทุศีลดีกวาคฤหัสถท่ีทุศีลดวยคุณ  ๑๐ ประการดังวิสัชนา 
มาฉะนี้  ใชแตเทานั้น  สมณะทุศีลดีกวาคฤหัสถท่ีทุศีล  ดวยจะใหสําเร็จผลแหงทักษณิาทานอันยิ่ง 
ของทายกไดดวยเหตุ ๑๐ ประการ อวชชฺปธารณตาย  คือสมณะทุศีลใหสําเร็จทักษิณาทานของ 
ทายกได  ดวยเพศสมณะอันหาไดโทษมิได  อันตนทรงไวใหทายกเล่ือมใส  ประการ ๑ สมณะทุศีล 
ยังทักษณิาทานของทายกใหมีผล ดวยเหตทุรงเพศสมณะของทานท่ีแสวงหาคุณธรรม เปนไม 
เทาท่ียึดหนวงจับตองแหงทายกท้ังหลายประการ  ๑ สมณะทุศีลยังทักษณิาทานของทายก 
ใหสําเร็จผล ดวยภาวะคือตนปฏิบัติตามลัทธิของพระสงฆ คือ  การท่ีจะกระทําวัตรปฏิบัตินอย 
ใหญ   เคยกระทําฉันใดกก็ระทําฉันนั้นประการ ๑ สมณะทุศีลยอมยังทักษิณาทานของทายก 
ใหสําเร็จผล  ดวยภาวะท่ีตนยังถึงพระพุทธเจา  พระธรรมเจาเปนท่ีพึ่งประการ ๑ สมณะทุศีลยัง 
ทักษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล ดวยภาวะถืออนิเกตวาสี  คือไมสถิตอยูติดถ่ิน  มิไดมี 
ความหวงใยในท่ีอยู  อาศัยอนิเกตวาสีนี้เปนประธารประการ ๑  สมณะทุศีล  ยังทักษณิาทาน  
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ของทายกใหสําเร็จผล ดวยภาวะท่ีตนยังแสวงหาชินศาสนธรรม  เปนคําส่ังสอนของสมเด็จพระ  
ทศพลผูผจญมารชนะมารนั้นประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล 
ดวยตนสําแดงซ่ึงบวรธรรม  คือเทศนาสวดมนตประการ  ๑ สมณะทุศีลยังทักษณิาทานของ 
ทายกใหสําเร็จผล ดวยถึงซ่ึงภาวะมีธรรมเปนท่ีพึ่งเปนหวัหนาประการ ๑ สมณะทุศีลยังทัก- 
ษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล ดวยตนท่ีทิฐิเห็นเทีย่งเหน็ตรงวา อคฺโค  พุทโธ  สมเด็จพระ 
พุทธองคทรงพระคุณอันลํ้าเลิศประเสริฐกวามนุษยนกิรเทวดา  หาผูใดท่ีจะเปรียบมิไดท้ัง 
๓ ภพประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษณิาทานของทายกใหสําเร็จผล คือตนกวาดพระอุโบสถ 
เสมออยูประการ ๑ สิริไดเหตุ ๑๐ ประการเทานี้  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช 
สมภาร  อุทก  สุพหลมฺป  กลลกทฺทม  ธรรมดาวาอุทกังอันเปนน้ํา  ก็ยอมจะลางชําระเปอกตม 
และเหง่ือไคลได ยถา  มีครุวนาฉันใด  สมณะทุศีลอันปฏิบัติผิดเปนปาราชิกนั้น  กย็งัทานของ 
ทายกใหสําเร็จผลได  เอวเมว โข  มีอุปไมยดังน้ําอันชําระเปอกตมและเหง่ือไคลไดนัน้ มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ธรรมดาวาน้ํารอย สุกุฏ ิตมฺป  อันเดือดพลุง 
พลาน  ก็อาจสามารถท่ีจะดับเพลิงกองใหญใหดับได ยถา  มีครุวนาฉันใด สมณะทุศีลนั้นไซร 
ก็อาจยังทักษณิาทานของทายกใหผองใสสําเร็จผล  ดุจอุทกังรอนอันบุคคลดับซ่ึงมหาอัคคีกอง 
เพลิงอันใหญนั้น ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อีกประการหนึ่ง สมณะทุศีลยอมยังทักษิณาทาน 
ของทายกใหสําเร็จผลไดเหมือนโภชนะแมนปราศจากโอชารสก็ยังบรรเทาความหวิของผูบริโภคได 
ขอนี้ยุติดวยกระแสบรรยายพระพุทธฎีกา  อันสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยตรัสจําแนกไว 
ในเวยยากรณคาถาในทักขิณาวภิังคสูตร  ในมัชฌิมนกิาย  อุปริปณณาสกวา 
                                โย  สีลวา ทุสฺสีเลสุ ททาติ ทาน 
                                ธมฺเมน ลทฺธ  สุปสนฺนจิตฺโต 
                                อภิสทฺทหิ  กมฺมผล  อุฬาร 
                                สา ทกฺขิณา  ทายกโต  วิสุชฺฌตีต ิ
แปลวา  โย  ทายโก  อันวาทายกผูใด  สีลวา  ตั้งอยูในศีล ๕ ประการ ๘ ประการ มีศีลสมาทาน 
เปนอันม่ัน  มีจิตเล่ือมใสเปนอันดีแลว ยอมใหซ่ึงทานท่ีตนไดมาโดยธรรมแกสมณะทุศีลท้ัง 
หลายและเช่ือกรรมเช่ือผลอันยิ่ง  สา  ทกฺขณิา  อันวาทักษิณา  คือทานของทายกน้ันยอมบริ- 
สุทธ์ิโดยผูให  คือสามารถจะยังผลอันเจริญใหสําเร็จแกทายกนัน้  ดังนี้  เพราะเหตุนี้  สมณะทุศีล 
จึงช่ือวายังทักษิณาของทายกใหสําเร็จผลได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระบรมจอมไตรมิลินทราชทรงฟงก็ประสาทเส่ือมใสสาธุการวา  สาธุ  ควรอัศจรรย 
ดวยปญหาผูเปนเจาผูปรีชาวสัิชนาใหรูดวยเหตุอุปมา  สวนูปตตฺ  อกาสิ  ผูเปนเจากระทํา  
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อมฤตมธุรสใหปรากฏควรที่จะสวนาการฟง  เปนท่ีจะบังเกิดโสมนัสปรีดา ยถา  สูโท  ธรรม-  
ดาวาพอครัวท่ีฉลาดไดซ่ึงมังสังส่ิงเดียว ก็อาจกระทําดวยเคร่ืองปรุงอันมีประการตาง ๆ คือตม 
แกงค่ัวเจียวปงยาง  กระทําตาง ๆ เปนราชบริโภคได  ยถา  มีครุวนาอุปมาฉันใด  โยมไดถาม 
ปญหาขอเดียวเทานี้  ผูเปนเจาชักเอาเหตุมาเปรียบเทียบใหส้ินสงสัย  กระทําอมฤตรส 
ใหปรากฏควรซ่ึงอันฟง  มีอุปไมยฉันนัน้ 
                            สมณทุสสลีลคีหิทุสสีลปญหา  คํารบ ๔ จบเพียงนี ้
 
                                         อุทกัสส  สัตตชีวปญหา ท่ี ๕ 
        ราชา  อาห  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  อิท  อุทก  อันวาอุทกังนี้  ใสหมอต้ังบนเตาไฟทําไมจึงรองดังนี้ 
เลา  เม่ือตองเพลิงรอนนั้น  กินฺนุโช   ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  เปนเหตุไฉนอุทกังนั้นมีชีวิตจิตใจ 
กระมัง  อุทกังตั้งไฟจึงรอน  หรือส่ิงไรใหมีเสียงเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
อุทกังนั้นจะมิจิตจะเปนสัตวมีชีวิตหามิได  อุทกังนั้นตองไฟอันรอนดวยกําลังไฟรอนกลานั้นจึง 
รองใหเปนเสียงครางตาง ๆ ไป  นะบพติรพระราชสมภาร 
           สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดมีีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ติตถิฺยา  อันวาเดียรถียท้ังหลาย  ยอมถือวาอุทกงัเย็นนัน้เปนสัตวมีชีวิต 
เดียรถียท้ังหลายจะไดบริโภคหามิได  ถือวาอุทกังอันรอนเปนน้ําตาย เดียรถียท้ังหลายจึงพากัน 
บริโภคอุทกังรอนนั้น  ติเตียนซ่ึงทานท้ังหลายวา เหลาสมณะศากยบุตรยอมพากันเบียดเบียน 
ซ่ึงอินทรียแหงสัตวชนิดหนึง่ตราบเทาส้ินชีวิต  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  พระผูเปนเจาจง 
อธิบายใหแจง  จะไดทําลายลางซ่ึงถอยคําเดียรถียท้ังหลายอันถือมิจฉาทิฐินั้น 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อุทกังจะ 
มีชีวิตหามิได  อุทกังใชสัตวใชชีวิต  อุทกังตองกําลังเพลิงอันรอน  จึงมีเสียงตาง ๆ ถาวาอุทกัง 
เย็นเปนสัตวมีชีวิตอยูแลว  กจ็ะกระทําเสียงตาง  ๆ เปรียบดังอุทกังในสระในบอ  และอุทกังใน 
ทองธารหามละหานเหมือนน้ําท้ังหลายตองแสงสุริยฉายลมรําพายพัดในคิมหันตฤดู  อุททกังใน 
สระในบอทอธารหวยละหานหินส้ินท้ังนัน้  ก็มีแตยุบยอบแหงเหือดไปดวยแสงสุริโยทัย  อุทกัง  
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นั้นใหเสียตาง ๆ เหมือนอุทกงัท่ีเขาตมหรือประการใด  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา อุทกังนั้นจะไดรอง 
เหมือนอุทกังตมหามิได  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อุทก ชีเวยฺย ถา 
อุทกังเย็นนั้นมีชีวิตแลวแล  แดดลมเผาจนแหงไปกระนีก้็จะรองบาง  นี่สิก็หารองไดไมเลย  จะวา 
อุทกังมีชีวิตอยางไร มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  จงทรงพระสวนการฟงเหตุอุปมา 
ใหอุตริกาภาวะยิ่งข้ึนไป  เปรียบดุจชนหุงขาวแลวเอาใสลงในหมอ  แลวเอาอุทกังเทลง ก็ 
เปนเม็ดพลุงข้ึน  อุทกังเยน็เปนสัตวมีชีวิตเจ็บปวดอะไรจึงเปนเม็ดพลุงข้ึนในหมอนัน้เลา  อีก 
ประการหน่ึง  เม่ือยังไมเอาหมอข้ึนต้ังนั้น อุทกังในหมอนั้นหวั่นไหวรองข้ึนดวยเสียงตาง ๆ หรือ 
หามิได 
        พระเจามิลินทจึงตรัสวา  ขาแตพระผูเปนเจา เม่ือหมอยังไมตั้ง  อุทกังในหมอนั้นจะได 
ไหวและมีเสียงหามิได 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือบุคคลยก 
เอาหมอขาวข้ึนต้ังบนเตาไฟ  อุทกังนั้นเงียบสงัดไมหวัน่ไหวไมรองดอกหรือประการใด 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา  หามิได  เม่ือบุคคลยกหมอขาวข้ึนต้ังบนเตาไฟนั้น 
อุทกังในหมอนั้นไหวพลุงหพลานเปนระลอกไปรอบในหมอแลวเปนฟองข้ึนมาเบ้ืองบน 
        พระนาคเสนจึงมีเถววาจาถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
อันวาอุทกังในหมอขาวอันต้ังเหนือเตาไฟน้ัน  จลาจลหวั่นไหวแซซองเปนระลอกไปรอบหมอ 
แลวเปนฟองฟูมข้ึนบนปากหมอ  แลวกระทําเสียงตาง ๆ เปนเหตุไฉน  บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
อุทกังน้ําขาวนัน้หวัน่ไหวเปนระลอกเปนฟองรองดวยเสียงตาง ๆ  นั้น ดวยกําลังไฟรอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  บพิตรพระราชสมภารจงเขาพระทัยดวยประการดงันี้ 
อุทกังจะมีชีวติหามิได  จะเปนสัตวมีชีวิตก็หามิได  อุทกังนี้อาศัยรอนเปลวไฟ  จึงกระทําเสียงดัง 
ไปมีประการตาง ๆ บพิตรพระราชสมภารจงสวนาการอุปมาอีกอยางหนึง่  ธรรมดาวาอุทกัง 
บุคคลตักเปนวาระคราว ๆ ใสโองอางไวท่ีเรือนนั้นมีอยูหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต  อุทกงัท่ีเขาตัก 
ตั้งไวเปนเรือนเปนคราว ๆ นั้น  มีอยู  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ดังอาตมา  
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จะถาม  อุทกังนั้นหวั่นไหวเปนระลอกเปนฟองรองตาง ๆ บางหรือหามิได  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  หามิได  นะพระผูเปน 
ปากติก  อุทังกงันั้นเปนปรกติอยู 
        พระนาคเสนผูปรีชาฉลาดถามอีกวา  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สุตปพฺุพ 
จะไมไดสวนาการฟงบางหรือประการใด  มหาสมุทฺเท  อุทก  น้ําในมหาสุมทรทะเลหลวงอันใหญ 
ยอมหวั่นไหวปนปวนเปนระลอกคล่ืนอยูท้ังกลางคืนและกลางวนั ยอมไหลหล่ังแซซานไป ทิสาวิทิส 
สูทิศใหญและทิศนอย  เสียงพิลึกกึกกองอยูเปนนติยนิรันดรมิไดขาด  บพิตรพระราชสมภารไดเคย 
ทรงสวนาการฟงบางหรือประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราชจึงตรัสวา อาม  ภนฺเต  พระเจาขา  โยมไดยินอยู 
        พระนาคเสนผูเปนอรหาธิบดีจึงมีเถรวาจาถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติร 
พระราชสมภาร  อุทกังท่ีประดิษฐานลอยอยูในอากาศช่ือวาอากาศคงคานั้น ลมหอบไวลอยอยู 
ไกลกันได  ๑๐๐ ศอกบาง  ๒๐๐ ศอกบาง  สถิตอยูหาง ๆ กันเหตุไร  เหตุวาอุทกังนัน้ไหวพลุง 
ข้ึนไปเบ้ืองบนเปนวาระ  คือเปนคราวเปนคร้ังเปนเม่ือ  คร้ันอุทกังพลุงข้ึนไปเหนืออากาศ 
ลมหอบไวแข็งเปนกอนใหญกอนนอย  ลอยอยูเปนหมู ๆ สมมติเรียกวาเปนเมฆ  คร้ันลมบนพัด 
กอนเมฆนัน้กก็ระทบกระท่ังกันแตกระจาย  กลายเปนฝนตกลงมา  อันวาอากาศคงคาซ่ึงพลุงข้ึน 
ไปบนอากาศเปนคราว ๆ และอุทกังท่ีบุคคลตักตั้งไวในเรือนเปนคราวนั้น ช่ือวาวาระอุทกัง 
ตกวาวาระอุทกังดังนี้  ไฉนจงึมิไดตีฟองนองระลอกไปเหมือนอยางน้ําในมหาสมุทร  เปนเหตุไฉน 
เลา นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการแกวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
อันวาอุทกังอันบุคคลตักตั้งข้ึนไวนัน้ลมไมพัดได  จึงมิไดมีระลอกคล่ืนฟนเปนฟองคะนองไป อัน 
วาอุทกังในอากาศคงคา  ลมพายุหอบไว  มิไดพัดเบื้องบนเหมือนสายชลในทองมหาสมุทร อุทกัง 
ในมหาสมุทรตีฟองนองระลอกได  เพราะอาศัยกระทบกระท่ังลม  ลมพัดหนกัจึงเปนคล่ืนระลอก 
ตีฟองกระทําเสียงกองพิลึกไปได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ฉันใดก็ดี  อุทกังท่ีบุคคลต้ังบนเตาไฟนั้นหวัน่ไหว 
พลุงพลานเปนระลอกเปนฟองรองเปนเสียงตาง ๆ ดวยเปลวไฟรอนกระทบกระท่ัง  ดุจดังลมอัน 
กระทบอุทกังในมหาสมุทรนั้นนะมหาบพติร  อุทกังจะเปนสัตวมีชีวิตจิตใจหามิได  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ธรรมดาวาเภรีกลองนอยกลองใหญบุคคล  
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ขึงข้ึนไวเปนหนาเดียวบางสองหนาบาง  อยางนี้มีอยูหรือ  
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการรับวา  อาม ภนฺเต  มีอยูพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถามอีกวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เภริโย  กลองนั้นคร้ันบุคคลขึงข้ึนแลว  กก็ลับเปนสัตวมีชีวิตจิตในกระนั้นหรือประการใดนะ 
บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต  ใชจะมี 
ชีวิตจิตใจหามไิด  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
กลองนั้นไมมีชีวิตจิตใจ  ทําไมจึงรองกึกกองไปได ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  กลองนัน้เขาต ี
เขาดวยไมดวยมือ  จึงดังกองไป  กลองนอยใหญใจจิตชีวติจะไดมีหามิได 
        พระนาคเสนจึงวา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  นะบพิตรพระราชสมภาร  อุทกังอันบุคคลตมก็ 
พลานพลุงเปนฟอง  รองดังเปนเสียงนอยใหญดวยถูกเปลวไฟ  อุทกังจะมีชีวิตจิตใจเปนสัตวหา 
มิได  อุปไมยเหมือนกลองกนับุคคลประหารดังกองเปนเสียงนอยใหญจะเปนสัตวมีชีวิตจิตใจ 
นั้นหามิได  มหาบพิตรจงเขาพระทัยเถิด มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  ตกวาเดยีรถียท้ังหลายมาถือวาอุทกังเย็นเปนสัตวมีชีวิต อุทกังตมรอนแลวเปนน้าํตาย 
กระน้ีหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการรับวา อาม ภนฺเต  กระนัน้แหละ 
ผูเปนเจา เดยีรถียท้ังหลายถือวาอุทกังตมรอนนั้นเปนน้ําตาย  อุทกังเย็นนั้นเปนอุทกังมีชีวิต 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  ดูรานะบพิตร  เดียรถียถือตามวิสัยของตนท่ีปฏิบัติผิดเห็น 
ผิด  อุทกังตมรองนั้นซ่ึงวาเปนน้ําตายกระนั้น  อุทกังท่ีชางท้ังหลายท้ังปวงสูบกินดวยงวงนั้น 
อุทกังไหลออกเสียงสนั่นกอง  อุทกังนี้รองจะมิเปนน้ําตายหรือ  ดวยวารองเหมือนน้ําตมอันรอน 
มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึงเลา  ธรรมดาวา  วานิชพอคาบรรทุกของลง 
นาวาใหญ  คือ สําเภาและกําปนจนเพียบพอการใชใบไปในมหาสมุทรอันใหญ  อุทกงัซ่ึงเปนละ 
ลอกซัดไปกระทบกระท่ังนาวาก็ใหเสียงรองกอง  อุทกังนี้ก็รองจะมิเปนน้ําตายหรือบพิตรพระ 
ราชสมภาร  ประการหนึ่ง  มหามัจฉาชาติปลาใหญ  ติมตมิิงฺคลา  ช่ือวาติมติมิลงคละ  อพฺภนตฺเร 
นิมุคฺคา  จมอยูในทามกลางมหาสมุทร  อเนกสตโยชนกาโย  มีกายยาวหลายรอยโยชน  ยอมพน 
 
  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 389 
อุทกังข้ึนไปบนอากาส  อุทกงัท่ีกระทบฟนปลาท้ังหลายน้ัน  ดังเสียงสนั่นกองในประเทศ  
ทองมหาสมุทร อุทกังนี้รองจะมิเปนน้ําตายหรือ  ดวยเหตุมีเสียงรองเหมือนอุทกังท่ีตม  ตกวาจะ 
ถือตามเดียรถียนั้นไมสม  ดวยอุทกงัตมก็รอง  ท่ีไมตมก็รอง  เหตุฉะนีจ้ะเช่ือถอยฟงคําเดียรถีย 
นั้นเช่ือไมได  ขอบพิตรพระราชสมภารจงเขาพระทัยดวยประการฉะน้ี 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ก็ส้ินความสงสัย  ใหสาธุการดุจนัยดังวิสัชนามา 
                                 อุทกัสส  สัตตชีวิปญหา  คํารบ ๕ จบเพียงนี ้
 
                                        คีหิปพพชิตานัง  ขีณาสวปญหา ท่ี ๖ 
        ราชา  อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถาม 
วา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ ตุมฺเห  ภณถ  พระผูเปนเจากลาวไวกับโยมวา  โย 
คีหิ  อรหตฺต  ปตฺโต  คฤหัสถผูใดถาสําเร็จแกพระอรหัตแลว  จะมีคติ  ๒ ประการ คือใหบรรพชา 
เปนภกิษุเสียในวันสําเร็จพระอรหัตนัน้ ๑ ถาไมบรรพชาก็จะเขาพระนพิพานไมอาจลวงวันนั้นไปได 
๑ นี่แหละโยมจะถาม  ท่ีวาทานเปนคฤหัสถไดพระอรหตัในวนันั้นก็จะบวชแล แตทวาบางทีจะ 
ขัดบาตรและจวีรดวยหามิไดทัน  บางทีจะขัดพระอุปชฌายอาจารยหาไมทันกาลเพลาวันนัน้ 
คฤหัสถนั้นจะบวชตัวเอาไดหรือจะตองรอใหพระอรหันตผูมีฤทธ์ิอ่ืนมาบวชใหหรือจะปรินิพ- 
พาน เปนประการใด 
        พระนาคเสนแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  ช่ือวาทานผูเปน 
คฤหัสถตรัสรูเปนพระอรหนัตแลว  จะบรรพชาเอาเองหาอุปชฌายอาจรายมิได  สย  ปพฺพชนฺโต 
เม่ือบรรพชาเอาเองเชนนั้นไซร  เถยฺย  อาปชฺเชยฺย  ก็จะถึงซ่ึงไถยเพศ  ขอหนึ่งท่ีวาจะคอยพระ 
อรหันตมีฤทธ์ิ  ถาวาลวงวนัไปก็จะส้ินอายลุุแกพระนิพพานส้ิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชาญาณ  ถากระนัน้ภูมิพระอรหนัตมิรอนนักหรือ  ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  พระอรหัตจะรอน 
หามิได  ภูมิคฤหัสถต่ําไมควรที่จะทรงภูมิพระอรหัตอันบริสุทธ์ิ  อนึ่งโสด  เปรียบเหมือนโภชนะ 
อายุปาลก  อันจะรักษาอายุสัตว  ชีวิตรกฺขก  เปนของเล้ียงชีวิต  เม่ือเตโชธาตุในกายสัตวสําหรับท่ี 
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จะเผาอาหารในลําไสใหยอยยับวกิลออนไป  สัตวบริโภคอาหารโภชนะเขาไปตกลงถึงลําไสแลว  
เตโชธาตุมิอาจเผาอาหารใหยอยยับไปได  สัตวท่ีบริโภคนัน้ก็ถึงซ่ึงชีวิตตักษัยกระทํากาล- 
กิริยาตาย  จะเหมาวาโภชนะกินตายหรือ  อติทุพฺพลตา เหตุท้ังนี้เพราะเตโชธาตุทุพพลภาพออน 
ไปฉันใด  ดูรานะบพิตร พระอรหัตเลาเม่ือคฤหัสถไดไมบรรพชาเสียในวันนัน้จะเขาพระนิพพาน 
คีหิทุพฺพลตาย  ดวยภูมิคฤหสัถทุพพลภาพ จะเหมาวาพระอรหัตจะรอนกระไรได  อุปไมย 
เหมือนบุคคลบริโภคโภชนะ  เตโชธาตุออนเผาไมได  ไมควรจะเหมาเอาโภชนะวากินตายฉะนั้น 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อีกประการหนึ่ง  เปรียบดังกําหญาอันนอย 
บุคคลปกไวท่ีภูมิภาคแผนดนิ  ยังมีบุคคลผูหนึ่งเอาศิลาใหญมาทับลง  กําหญานอยมอิาจทาน 
ศิลาใหญไวได ยอมจะบ้ีแบนยอยยับไป ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระอรหัตสิสมควรจะทรงไดแตภูมิ 
บรรพชาเปนภมิูใหญ  ภูมิคฤหัสถต่ํานักมิอาจทรงได  อุปไมยเหมือนกําหญานั้น อีกประการหน่ึง 
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ถามิฉะนั้นเปรียบดุจบุรุษอันเปนหนิชาติต่ําโคตรต่ําวงศพงศพันธุ 
ต่ําตระกูล ปริตฺตปฺุโ มีบุญอันนอยถอยทั้งสติปญญา  คร้ันราชสมบัติมาถึงเขาไดเปนเจา 
จอมกษัตริย  เสวยราชสมบัติก็มิอาจเสวยไดนาน  มักจะตองประหารถึงแกกาลกิริยา  ดวยเหต ุ
วาบุญน้ันนอย  ชาติต่ําไมสมควรท่ีจะทรงความเปนใหญไวไดฉันใดก็ดี  เพศภูมิคฤหัสถนี้ ต่ําชา 
มิอาจสามารถท่ีวาจะทรงไวซ่ึงพระอรหัตไวนาน  ปานดจุบุรุษหินชาติมิอาจเสวยราชสมบัติบวร 
เศวตฉัตรนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนีก้็ช่ืนชมปรีดา 
สาธุการ สรรเสริญพระนาคเสนตาง ๆ ในกาลบัดนั้น 
                      คีหิปพพชิตานงั  ขีณาสวปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี ้
 
                                      โลเกนัตถิภาวปญหา ท่ี ๗ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาวา 
ภนฺเต นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  บุคคลท้ังหลายจะเปนพระพุทธเจาก็ดี  พระ 
ปจเจกโพธิเจาก็ดี  พระสาวกเจาก็ดี  มีปรากฏในโลก  บุคคลจะเปนบรมกษัตริยจักรพรรดิราชก็ด ี
เปนพระยาประเทศราชก็ดี  เปนเทวดาก็ดี  เปนมนุษยกด็ี  เปนผูมีทรัพยหรือหาทรัพยมิไดก็ด ี
จะเปนทุกขก็ด ี จะเปนสุขกด็ ี จะเปนเพศหญิงเพศชายก็ด ี บุคคลจะกระทําบุญกระทําบาปก็ดี  
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ผลบุญผลบาปก็ดี  บรรดาส่ิงเหลานี้ยอมปรากฏในโลกส้ิน  อีกประการหนึ่ง  สัตวท่ีเกดิในโลก  
เปนอัณฑชะกาํเนิดเปนตนวา ไกและนําอันเกิดแตไขนัน้ก็ดี  สัตวท้ังหลายที่เปนชลาพุชะกําเนิด 
ไดแกมนุษยเปนตนก็ด ีสัตวท่ีเกิดในสังสทซะกําเนดิเกิดวยเหง่ือไคลและละอองเกสรดอกไมกด็ ี
สัตวท่ีเกิดในอุปปาติกะกําเนดิ  มีเทวดาเปนตนก็ด ียอมปรากฏในโลกน้ี  ประการหนึ่ง สัตวท่ีหา 
เทามิไดกด็ี  สัตวสองเทาก็ดี  สัตวส่ีเทาก็ดี  มีเทามากก็ดี  ยอมมีปรากฏในโลก  ประการหน่ึง 
ยักษและผีเส้ือและกุมภัณฑและอสูรและคนธรรพและปศาจและกนินรนาคครุฑฤษีวชิาธรก็ดี 
ยอมมีอยูในโลกน้ี  ประการหนึ่ง  ชางมาโคกระบืออูฐลา  แพะแกะเนื้อทราบสุกรราชสีห  เสือโครง 
เสือเหลืองหมีเสือดาว สุนัขบานสุนัขจ้ิงจอก  ยอมมีอยูในโลกน้ี ประการหน่ึง  บรรดานกมีชนิด 
เปนอันมากกมี็ปรากฏในโลก ประการหนึง่  เงินทองแกวสังขแกวมุกดา  แกวประพาฬแกวมณ ี
แกวแดงแกวลายแกวไพฑูรยแกวผลึกเพชรกาฬโลหะตามพโลหะรชฏโลหะกังสโลหะ  และวัตถา 
ผาท้ังหลายคือผากระทําดวยดาย  กระทําดวยปาน  กระทําดวยใยบัว  และผากระทําดวยเปลือก 
ไมและผากัมพลก็ดีก็มีอยูในโลกน้ี  จะวาดวยพืชท้ังหลายเปนตนวา  ขาวสาลีและขาวแดง  ขาว 
เหนยีวและพืชตาง ๆ คือขาวโพดขาวฟางถ่ัวงาฟกแฟงแตงนํ้าเตามะเขือพริกหอมกระเทียม 
และสารพัดพชืท้ังหลายตาง ๆ นี้ยอมมีอยูในโลกน้ี  จะวาดวยกล่ินท้ังหลายตาง ๆ คือกล่ินราก 
กล่ินแกน  กล่ินกระล้ี  กล่ินใบ  กล่ินดอก กล่ินผล  กล่ินท้ังหลายสารพัดท้ังกล่ินเหม็นและกล่ินหอม 
ยอมมีในโลกนี้ส้ิน  ประการหน่ึง ติณชาตเิครือเปนเถาวลัยเครือกอหนอ  ลําตนท้ังหลาย  และ 
แมน้ําและหวยหนอสระบอทะเลอันใหญ  และเตาปลาสารพัดสัตวนีก้็มีในโลกแลว  ท่ีส่ิงไร 
นอกกวานี้จะไมมีเลา  นิมนตพระผูเปนเจาวสัิชนาไป ใหโยมทราบในกาลนี้ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ส่ิงท่ี 
มิไดบังเกดิมีในโลกน้ีมีอยู ๓ ประการ  สเจตนา วา ส่ิงท่ีมีเจตนาเปนตนวามนษุยและเดยีรัจฉาน 
บรรดาท่ีมีจิตเจตนานั้นก็ดี  อเจตนา  วา หรือส่ิงท่ีหาเจตนามิไดเปนตนวาพฤกษาชาติตนไมและ 
บรรดาของท่ีไมมีจิตเจตนานัน้ก็ดี  อชรามรา จะไมแกไมเฒาไมตายไมยบัไมยุยไปหามิได 
ประการ ๑ สงขฺาราน  นิจฺจตา  ความท่ีสังขารท้ังหลายเปนของเท่ียงยั่งยืนหามไิดประการ ๑ ปร- 
มตฺเถน  สตฺตปูลทฺธิ  ท่ีเรียกวาสัตววาบุคคลโดยปรมัตถหามิได  ประการ ๑ สิริเปน ๓ ประการ 
เทานี้ไมมีปรากฏในโลก 
        สมเด็จพระเจามิลินทไดทรงฟงจึงตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  เอว- 
เมต ตถา  โยมจะรับคําของพระผูเปนเจาดังนี้ไวเปนท่ีคํานบัสืบไปในกาลบัดนี้ 
                                  โลเกนัตถิภาวปญหา  คํารบ ๗ จบเพียงนี้  
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                                  อรหันตสโมหปญหา ท่ี ๘  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดีพระราชโองการถามอรรถปญหาอ่ืนสืบไป 
วา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  อรหา  สโมโห  วิคตโมโห  พระอรหันต 
เจาประกอบดวยโมหะ  หรือมีโมหะปราศไปแลว 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรม- 
ดาวาพระอรหนัตแลวปราศจากโมหะ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  พระอรหันตเจาทานตองอาบัติบางหรือไม 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระ 
อรหันตเจาทานยังตองอาบัตอิยู 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  พระอรหันตตองอาบัตินั้น ตองในวัตถุใดบาง  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระอรหันต 
เจานั้นทานตองอาบัติดวยสรางกุฎีวัตถุ ๑ ดวยสําคัญเวลาผิด  เวลากินเขาใจเสียวาเปนกาล- 
วัตถุ  ๑  ดวยสําคัญเหตุผิด  หามภัตแลวเขาใจวายังไมไดหามวัตถุ ๑ ดวยสําคัญส่ิงของผิด 
ส่ิงของไมเปนเดนเขาใจวาเปนเดนวัตถุ ๑ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  วัตถุท่ีพระผูเปนเจาวานี้  เม่ือวาโดยอาการท่ีตองอาบัติ  ก็คงเปนอัน 
วาพระอรหนัตเจานั้น  ตองอาบัติดวยอาการ ๒ อยาง คือตองดวยไมเอ้ือเฟออยาง ๑ ตองดวย 
ไมรูอยาง ๑ โยมไมเหน็ดวย ธรรมดาพระอรหันตนั้นทานจะไมเอ้ือเฟอฝาฝนขืนกระทําทีเดยีว 
หรือ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา  น หิ มหาราช  ขอถวายพระพร  พระอรหันตเจาท้ัง 
หลายจะไมมีความเอื้อเฟอฝาผืนตองอาบัตินั้นหามิได 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
ถากระนั้นพระอรหันตเจาจะตองอาบัติดวยเหตุใดเลา  โยมน้ีสงสัยนกัหนา  นิมนตพระผูเปนเจา 
วิสัชนายกเหตุข้ึนแสดงใหโยมเขาใจในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ลักษณะแหงโทษมี  
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๒ ประการ เปนปณณัตติวัชชะประการ ๑ โลกวัชชะประการ ๑ อันวาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้  
สมเด็จพระทศพลญาณโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาวาเปนโลกวัชชะ  เปนโทษท่ัวไป 
แกสรรพสัตวโลกท้ังปวง  ปณณัตติวัชชนะน้ัน สมเด็จพระสัพพัญูเขาตรัสบัญญัติสิกขาบท 
แกพระภกิษุฝายเดยีว  ไมเกีย่วดวยคฤหัสถ  คือวิกาลโภชนสิกขาบท  พระภกิษุบริโภคลวงเวลามี 
โทษ  สวนคฤหัสถหาโทษไม  เวนแตผูท่ีไดมอบตัวเปนอุบาสกอุบาสิกาสมาทานอุโบสถศีล 
ประการ ๑ อันวาภูตคามคือตนไม  โดยท่ีสุดกําหนดตํ่าลงมาติณชาติตนหญานั้นกด็ี  ทานวา 
เทวดาสิงหมด  จึงบัญญัติสิกขาบทหามไมไดภกิษุตัดตนไมถากหญา  ถาฆราวาสทําหาโทษมิ 
ไดประการ ๑ การเลนน้ําวายน้ําเลน  ก็มีโทษแกภิกษุเทานัน้ สวนคฤหัสถวายเลนไดไมมีโทษ 
ทานมิไดหามประการ ๑ ท้ัง ๓ ประการท่ีกลาวมานี้จัดเปนปณณัตติวัชชะ  นี่แหละลักษณะโทษมี 
๒ สถานดังนี ้
        ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อันวาโลกวัชชโทษ  คืออกุศลกรรมบถ ๑๐ จะไดมีในสัน- 
ดานแหงพระอรหันตหามิได  ทานมิไดประพฤติลวงเลย  สวนปณณตัติวัชชะ  ถาขอใดทานยังไมรู 
ทานกประพฤติลวง  มหาราช  ขอถวายพระพร  พระอรหันตจะรูท่ัวไปทุกส่ิงทุกอยางเหมือนพระ 
สัพพัญูเจานัน้หามิได  เชนช่ือและโคตรตระกูลเปนตนของหญิงชายท้ังหลายที่บรรดามีในพ้ืน 
ปฐพีภูมิดลนี้  ทานก็รูไมไดท่ัวทุกคนทุกบานทุกชอง ท่ีทานรูแนนอนโดยถองแทท่ัวทุกองค  ก็แต 
วิมุตติเทานัน้  นอกจากนั้นสุดแตวิสัยของทาน  เปนพระฉฬภิญญาหรือเตวิชชา  หรืออุภโต- 
ภาควิมุตติเปนตน  ก็รูเฉพาะแตในวิสัยของตน  ๆ จะรูยิ่งข้ึนกวาวิสัยของตนไปเปนอันหามิไดเลย 
ไมเหมือนสมเด็จพระสัพพัญูเจา  สมเด็จพระสัพพัญูเจานั้นสารพัดท่ีจะรูท่ัวไปทุกส่ิงทุกอยาง 
พระอรหันตทานรูไมถึง  กระทําดวยสําคัญผิดจากพุทธบัญญัติเหมือนบริโภคอาหารลวงเวลา 
ฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  สาธุ  ผูเปนเจาวิสัชนานีโ้ยมส้ิน 
สงสัย  โยมจะรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี้* 
                                 อรหันตสโมปญหา  คํารบ ๘ จบเพียงน้ี 
 
*ในระหวางนี ้ไดตัดออกหน่ึงปญหา  ช่ือธัมมสังคีติปริยายปญหา  โดยมีความซํ้ากับโพธิสัตตธัมมตา
ปญหา ท่ี 
๒ ในปญจมวรรค  ท้ังสํานวนแปลก็ไมตางกันดวย  เขาใจวาเปนดวยหนังสือยุงมาแตช้ันตัวบาลี  เพราะ
บาลีก็มี 
เหมือนกนั ตางกันแตช่ือปญหา  
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                                     นิพพานัสส  อัตถิภาวปญหา ท่ี ๙ 
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาปริศนา  
อ่ืนสืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้ กมฺมนิพฺพตตฺา 
เกิดดวยกุศลากุศลกรรมตบแตง  ไดแกสัตวโลกท้ังปวงนีย้อมมีปรากฏอยู  เหตุนิพฺพตฺตา ท่ีเกิด 
แตเหตกุ็ปรากฏอยู  อุตุนิพฺพตฺตา  ท่ีเกิดตามฤดูก็ปรากฏอยูแลว  ก็ส่ิงไรท่ีวาเปนอกัมมัชชะมิได 
เกิดแกกรรมคือบุญบาป  และเปนอเหตุชชะมิไดเกิดแตเหตุนั้น และเปนอนุตุชชะมิไดเกิดแตฤดูนัน้ 
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ส่ิงท่ีมิได 
บังเกิดดวยกรรมและเหตุและฤดูนั้น  มีอยู ๒ ประการ คืออากาศและพระนิพพานเทานี้ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาอยาดูถูกลบหลูตูพระพุทธฎีกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมรู 
แลวอยาเพอวสัิชนาปญหา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
อาตมาวิสัชนาอยางไร  มหาบพิตรจึงตรัสอยางนี ้
        ฝายสมเดจ็พระเจามิลินทภูมินราธิบดมีีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาตามกระแสพระพทุธฎีกา  ท่ีตรัสพระ 
สัทธรรมเทศนาไว รูกว็ารู  ท่ีไมรูก็จงบอกวาไมรู ซ่ึงพระผูเปนเจาวาอากาศกับพระนิพพานนี้มิ 
ไดเกดิแตกรรมแตเหตแุตฤดนูั้น  ก็ทําไมเลา  สมเด็จพระสัพพัญูเจาจงึตรัสพระสัทธรรมเทศนา 
 วา อย  มคฺโค  อันวามรรคานี ้พระตถาคตกลาววาเปนเหตุจะกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน พระ 
ผูเปนเจาจะวาพระนิพพานเปนอเหตุชชะมิไดเกดิแตเหตุนั้น  ผูเปนเจาวานี้ม่ันคงแลวหรือ 
ประการใด 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูทรงพระ 
คุณอันประเสริฐ  พระนิพพานน้ีมิไดเกิดแตเหตุ  ซ่ึงพระพุทธฎีกาตรัสวา  มรรคเปนเหตุกระทําให 
แจงซ่ึงพระนพิพานนี้  พระองคตรัสดวยเหตุมากกวารอย แตเหตุท่ีอาศัยพระนิพพานน้ัน หาได 
มีพระพุทธฎีกาตรัสไวไม 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสเปรียบวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
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นาคเสนผูปรีชา เหมือนหนึ่งวาเราทานท้ังหลายออกจากที่มืดแลวจะเขาสูท่ีมืดเลา เรา 
ทานท้ังหลายพนจากปาแลวจะกลับเขาปาใหมเลา ถามิฉะนั้นเหมือนหนึ่งวาเราท้ังหลาย 
พนราวปาเปนสุมทุมแลว  และจะกลับเขาสูสุมทุมราวปาเลา ความขอนี้มีฉันใด  พระผูเปน   
เจาวาเหตุท่ีจะกระทําใหบังเกิดพระนิพพานไมมี แตเหตท่ีุจะกระทําใหแจงซ่ึงพระนพิพานนัน้มีความ 
ก็เหมือนกันกบัคําวาเราพนท่ีมืดไมมีท่ีมืดแลว  แตจะไปสูท่ีมืดใหมเลา  เหมือนคําวาเราพนปา 
แลวไมมีปา  แตวาเราจะเขาปาอีกเลา  ถาพระผูเปนเจาวาเหตุจะกระทําใหแจงพระนพิพานนัน้มี 
ควรจะวาเหตอุาศัยใหเกิดพระนิพพานมีอยู ควรจะวาพระนิพพานบังเกดิแตเหตุ  เปรียบเหมือน 
บิดาของบุตรมี  บิดาของบิดาก็ตองมี  แมอาจารยของอาจารยก็ตองมี  พืชพันธุท่ีจะใหเกิดตน 
ตอไปมีก็จําตองคนหาพืชเดมิอันใหเกิดพชืนั้นอีก  ยถา  มีอุปมาฉันใด  เม่ือเหตุจะกระทําใหแจง 
ซ่ึงพระนิพพานน้ันมีแลว  กค็วรจะวาเหตอุาศัยจะใหเกดิพระนพิพานมี ควรจะวาพระนิพพานมี 
เหตุเกดิแตเหต ุ ประการหนึ่ง ถามิฉะนั้นเปรียบดุจตนไมและเครือเขาเถาลดาวัลย  เม่ือยอดไม 
และเครือเขาเถาวัลยนั้นมีแลว  ก็ควรจะวาทามกลางตนและรากแหงเครือเขาเถาวัลยนั้นมี  ยถา 
มีอุปมาฉันใด  อันวาเหตุท่ีจะกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานนั้นมีอยูแลว  ก็ควรจะวาเหตุอาศัยท่ี 
จะใหเกดิซ่ึงพระนิพพานมี เอวเมว เมาะ  ตถา  มีครุวนาอุปไมย  ฉันนัน้ 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระ 
นิพพานนี้หาเชื้อตัณหามิได  จะเขาพระทัยวาพระนิพพานน้ันเกิดแตเหตุ  ดุจอุปมานีไ้มควร 
ดวยพระนิพพานนี้หาอุปาทานเช้ือสายมิได  เหตุฉะนี้จึงวาพระนิพพานนีมิ้ไดเกดิแตเหตุ 
ของถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อิงฺฆ  ดังขาพเจาตักเตือน อาราธนาพระผูเปนเจาชักเอาเหตุมาอุปมาใหโยมเขาใจ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  โอทหิ 
โสต  บพิตรเจาจงตั้งพระโสตสดับ สกฺกจฺจ  โดยสัจเคารพในคําท่ีอาตมาวิสัชนา วกฺขามิ การณ 
อาตมาจะสําแดงใหแจงเหตุ  ในลักษณะแหงพระนพิพาน  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  ดังรูปจะถามบพติรบาง  ธรรมดาวาบุรุษมีกําลังเปนปรกติ  บุรุษผูนั้นจะไปใหถึงภูเขา 
หิมพานตจะไปไดหรือวาไมไดนะ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต  พระเจาขา บุรุษนั้นไปถึง 
ซิพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรถามเลาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เม่ือบุรุษผูนั้นคมนาการไปถึงภูเขาหิมพานตแลว  จะยกเอาภูเขาหิมพานตนั้นมาดวยแรงตนให  
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คนท้ังหลายชมเลนใหเห็นดวยกันส้ิน  จะไดหรือไมได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  ขาแตพระผูเปน 
เจา  บุรุษผูนั้นจะอาจยกเอาภเูขาหิมพานตหามิได  
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  บุรุษมีกาํลังยกภูเขาหมิพานตมามิไดฉันใดก็ดี  อาตมาก็ 
อาจกลาวแตมรรคท่ีกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  แตทวาไมอาจยกเอาเหตุอาศัยใหเกิดพระ 
นิพพานมาสําแดงใหเหน็แจงไดดังนี้  มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหน่ึง  บุรุษผูมีกําลัง 
เปนปรกติ อาจลงเรือขามมหาสมุทรไปฝงฟากโนนไดหรือไมได  นะมหาบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาลจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  พระเจาขา บุรุษ 
นั้นไปถึงไดซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  บุรุษนั้นจะพึง 
นําเองฝงมหาสมุทรขางโนนมายังฝงขางนี้ใหคนท้ังหลายเหน็ไดละหรือ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีจึงตรัสวา น หิ ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ  บุรุษ 
นั้นจะอาจนํามาหามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  บุรุษนั้นไมอาจนํา 
มหาสมุทรฝงโนนมาใหคนเห็นไดฉันใด  อาตมาก็อาจกลาวแตมรรคท่ีทําพระนิพพานใหแจง ไม 
อาจแสดงเหตท่ีุอาศัยใหเกิดพระนิพพานไดฉันนั้น เพราะพระนิพพานเปนอสังขตธรรมจะมีเหต ุ
มีปจจัยอะไรปรุงแตงข้ึนหามไิด  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
นิพพฺาน  อันวาพระนิพพานนี้ไมมีผูใดอาจที่จะเปรียบเทียบวากลาว ใหเห็นแจงไดแลวละหรือ 
พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา อาม มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร จริงอยางนั้น 
เพราะพระนิพพานเปนอสังขตธรรมไมมีเหตุไมมีใครกระทํา  ประการหนึ่ง มหาราช  ขอถวายพระ 
พร พระนิพพานนี้ไมพึงจะกลาวไดวา  อุปปฺนฺน  บังเกิดเอง  อนปฺปนฺน  ไมเกิดเอง  อุปฺปาทนีย 
อาศัยธรรมแลวบังเกดิ  หรือจะเปนอดีตเปนอนาคตปจจบัุนก็มิได  น จกฺขุวิฺเยฺย  มิควร 
จะรูดวยจักษไุด  น โสตวิฺเยฺย  และมิควรจะรูดวยโสตได  น ฆานวิฺเยฺย  และมิควรจะ 
รูดวยจมูกได  น ชิวฺหาวิฺเยฺย  และมิควรจะรูดวยล้ินได น กายวิฺเยยฺ และมิอาจรูดวยกายได 
มิอาจวาพระนพิพานเกิดแตส่ิงใดไดเลย  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ถาวาพระนิพพาน บุคคล  
มิอาจวาเกิดเองไมเกิดเอง  อาศัยธรรมแลวเกิด  บุคคลไมพึงรูไดดวยจักษุโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ 
ดังนี้แลว พระผูเปนเจากก็ลาวอางวา พระนพิพานไมมีนะซิ  ใชไหมเลาพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อัน 
พระนิพพานนีมี้แท  มโนวิฺเยฺย  เปนของพึงรูแจงไดดวยใจ  และบุคคลอันเปนปุถุชนก็ไมอาจรู 
ได สมฺมาปฏิปนฺโน  ขีณาสโว  รูไดแนแตพระขีณาสพซ่ึงปฏิบัติชอบ  มีจิตบริสุทธ์ิปราศจาก 
นิวรณและอามิส  เปนจิตละเอียดประณีตเท่ียงตรงแนวแนแลวเทานั้น ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ พระนิพพานนี้เปนเชนไร  มีอยูแล แตจะแสดงใหเห็นโดยชักอุปมาก็ไมได 
นาสงสัยนัก พระผูเปนเจาจงอางเหตุช้ีแจงใหโยมเขาใจ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีอยูหรือท่ีมีอยูแลวแตจะ 
แสดงใหเห็นโดยอุปมากไ็มได 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  วาโต นาม ช่ือวา 
ลมนั้นมีอยูในโลกหรือ  บพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม  ภนฺเต พระเจาขา 
ลมมีอยูในโลก พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บพิตร 
จงสําแดงใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานวาลมนั้นจะเล็กใหญหยาบละเอียด  หรือยาวส้ันเปน 
ประการใด 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  น สกฺกา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา  โยมไมอาจ 
สําแดงใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานได อันลมนั้นมิใชส่ิงท่ีจะพึงหยิบขยํากอบโกยเอาไดดวยมือ 
แตวาลมนัน้อยู  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ  เบ้ืองวาบพิตรไมอาจ 
สําแดงใหเห็นไดแลว  จะวาลมมีอยูอยางไรเลา 
        พระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
ลมนั้นมีอยู  จะไมมีนัน้หามไิด  โยมหายใจสูบเขาไปในหฤทัย  รูไดโดยแท  แตโยมไมอาจแสดง 
ใหพระผูเปนเจาเห็นเทานั้น  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  เอวเมว  โข  มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  บพิตรไม 
อาจสําแดงลมใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานไดฉันใดก็ดี  พระนิพพานมีอยุ อาตมาก็ไมอาจสําแดง 
ใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานไดเหมือนดงันั้น  
        พระเจามิลินทไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา สาธุ  ภนฺเต  พระผูเปนเจาวิสัชนาดแีลว  โยมจะ 
รับซ่ึงคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดน้ี  เพื่อเปนประโยชนแกปจฉิมาชนตาสัตว 
                        นิพพานัสส อัตถิภาวปญหา  คํารบ ๙ จบเพยีงนี ้
 
                                     กัมมัชชากัมมัชชปญหา ท่ี ๑๐  
          พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  กตเม  เอตฺถ  ธรรมชาติท้ังหลายเหลานี้ท่ีเกิดแตกรรมกด็ี  เกิดแตเหตกุ็ดี  เกดิแต 
ฤดูก็ดี  จะไดแกส่ิงดังฤๅ กตเม  น กมฺมชฺชา  ธรรมชาติอันมิไดเกดิแตกรรมและเหตุและฤดูนั้น 
ไดแกส่ิงดังฤๅ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  เย เกจิ สตฺตา 
แตบรรดาสัตวท่ีประกอบไปดวยเจตนาเหลาใดเหลาหนึ่งนั้นเกดิแตกรรมส้ิน  อันวาตนไมและ 
เครือเขาเถาวัลยท่ีเปนพืชคามและภูตคามนั้นเกดิแตเหต ุภูเขา  แผนดนิ  น้ํา ลม  และไฟท้ัง 
หลายนี้เกิดแตฤดู  ยังธรรมชาติอีก  ๒ ประการ คืออากาศและพระนิพพานมิไดเกิดแตกรรมแต 
เหตุแตฤดู  อันพระนิพพานนีจ้ะวาเกิดแตกรรมหรือแตเหตหุรือแตฤดูก็ไมได จะวาบังเกิดข้ึน 
แลวหรือยังมิไดบังเกิดข้ึน  หรือเปนส่ิงท่ีจะพึงใหบังเกิดข้ึนก็ไมได  และไมเปนอดีตไมเปนอนาคต 
ไมเปนปจจุบัน  บุคคลจะพึงรูไดดวยจกัขุ  โสตะ ฆานะ ชิวหา  กาย อินทรียท้ัง ๕ นีก้็หามิได  รู 
ไดดวยใจอยางเดียว  และรูไดแตพระอริยสาวกผูปฏิบัติชอบ  ซ่ึงอาศัยเห็นไดดวยปญญาอันบริ- 
สุทธ์ิเทานั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงสวนาการ  ก็ทรงโสมนัสตรัสวา  ภนฺเต ขา 
แตพระผูเปนเจาผูเจริญ  ปญหานี้พระผูเปนเจาวิสัชนาไดถูกตองทุกประการ  โยมไดสดับเขาใจ 
ส้ินวิมัติกังขาสงสัยแลว  จักขอรับไวปฏิบัติสืบไป 
                            กัมมัชชากมัมัชชปญหา  คํารบ ๑๐ จบเพียงนี ้
                                               จบสัตตมวรรค  
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                                              อัฏฐมวรรค 
                                ยักขานงั  มรณภาวปญหา ท่ี ๑ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชามหากษัตริยขัตติยาธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหา  
อ่ืนสืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ยักษท้ังหลายในโลกนี้มีอยูหรือหามิได 
        พระนาคเสนถวายพระพรรับวา  อาม  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ยักษท้ังหลายในโลกนี้มีอยู 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสถามอีกวา  จวนฺติ  ปน เต 
ภนฺเต  กเ็ม่ือยกัษท้ังหลายมีอยู  ยักษเหลานั้นยอมเคล่ือนจากกาํเนิดนัน้ เหมือนดังสัตวท่ีเหน็ 
ปรากฏชัดอยูในทุกวนันีห้รือหามิได  พระผูเปนเจาจงชีแ้จงสําแดงอรรถใหโยมนี้ทราบประจักษ 
ในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงถวายพระพร  อาม มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ยักษท้ัง 
หลายเหลานัน้ยอมเคล่ือนจากกําเนดินั้น  ดงัสัตวท่ีปรากฏชัดในทุกวันนี้เหมือนกัน  จะไดวิปริต 
ผิดเพี้ยนไปจากน้ีหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปปนประชากร  จึงมีสุนทรวาจาตรัสถามพระนาคเสนตอไปวา กิสฺส 
ปน ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณยิ่ง  กเ็ม่ือเปนเชนนัน้  เหตุดังฤๅ  จึงไมพบ 
เห็นซากศพของยักษท่ีตายน้ันสักคร้ังหนึ่ง  โดยท่ีสุดแมกล่ินแหงซากศพก็มิไดฟุงมากระทบ 
ฆานประสาท  ใหรูสึกมีกล่ินเหม็นแมสักคร้ังหนึ่ง  นาสงสัยนักพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา  ทิสฺสติ  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ผูประเสริฐ  ศพของยักษยอมปรากฏ  แมกล่ินแหงซากศพของยักษเหลานั้นก็ยอมฟุงมีกระทบ 
 ฆานประสาทเหมือนกนั แตบุคคลหารูสึกวาเปนศพของยักษไม  เพราะรางกายของยกัษผูตาย 
แลวนั้นกลายเปนต๊ักแตนไปบาง  กลายเปนหนอนไปบาง  กลายเปนมดแดงไปบาง  กลาย 
เปนมดดําไปบาง  บางทีก็กลายเปนงู  บางทีก็กลายเปนแมงปอง บางทีก็กลายเปนตะขาบ 
บางทีก็กลายเปนนก  บางทีก็กลายเปนเนือ้  อาศัยเหตุนีแ้หละ  มหาชนจึงไมทราบวาเปนศพ 
ของยักษท่ีตาย  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาสาคลราชธานี  เม่ือพระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนามา 
ดังนี้  ก็ส้ินวิมัติกังขาสังสัย  มีความร่ืนเริงบันเทิงใจ  จึงเปลงสุนทรพจนออกไปชมพระนาคเสนวา 
โก หิ ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ปญหานี้มีอรรถลึกซ้ึงสุขุมคัมภีรภาพ 
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โยมไดเลือกคัดจัดสรรเอามาไตถาม  คนอ่ืนนอกจากทานท่ีมีปญญาเชนพระผูเปนเจาแลว ท่ี  
ไหนเลาจะพึงแกปญหานี้ได พระผูเปนเจามีปญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการแกปญหา 
จึงวิสัชนาปญหาของโยมนี้ใหหมดจดขาวบริสุทธ์ิส้ินวิมัติกังขาสงสัยโยมจะทรงจําไวในพระหฤทยั 
โดยไมมีความเคลือบแคลงตลอดกาลทุกเม่ือ 
                          ยักขานัง  มรณภาวปญหา  คํารบ ๑ จบเพยีงนี ้
 
                                       สิกขาปทอปญญาปนปญหา ท่ี ๒ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรสุนทรปรีชามหากษัตริยมีพระราชโองการตรัส 
ถามปญหาอ่ืนสืบไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ในกาลลวงไปแลว  มี 
อาจารยของหมอผูประกอบยารักษาโรคอยู  ๗ คน ช่ือนารทะคนหน่ึง  ช่ือธัมมันตริกะคนหนึ่ง  ช่ือ 
อังคีรสะคนหนึ่ง  ช่ือกปละคนหน่ึง  ช้ือกณัฑรัตติกามะคนหน่ึง  ช่ือตลุะคนหน่ึง  ช่ือปุพพกัจ- 
จายนะคนหนึง่  อาจารยเหลานี้  รูอุบัติความบังเกิดข้ึนแหงโรค รูโรคนิทาน คือ รูวาโรคชนิดนี ้
บังเกิดข้ึนแลว  ตอไปจะตองเปนอยางนัน้  ๆ และรูความเจริญความกําเริบของโรค  รูสมุฏฐาน 
ของโรค  รูอาการของโรค  รูรักษา  และรูวาจะรักษาหายหรือไมหาย  ตกวาอาจารยเหลานั้นตรวจ 
คร้ังเดียว  ก็รูอาการของโรคนั้นท้ังหมดวา โรคท้ังหลายมีประมาณเทานี ้ จักบังเกดิข้ึนในกายนี ้
เปนม่ันคง  เสมือนหนึ่งวามวนดายเขากลุม  จับตนเชือกไดแลวก็มวนไปเปนลําดับฉะน้ัน  อาจารย 
เหลานี้มิใชเปนพระสัพพัญูยังรูอาการของโรคไดเปนสายไปฉะน้ี  สวนพระตถาคตเปนพระสัพ- 
พัญูรูอนาคตรูไดท้ังหมด  ไฉนเม่ือเร่ืองมีประมาณเทานีบั้งเกิดขึ้น  พระองคจึงไมเอาพุทธญาณ 
เขาจับ  ทรงบัญญัติสิกขาบทใหมีประมาณเทานัน้  ชอบแตวพระองคจะทรงกําหนดบัญญัติสิก- 
ขาบทเสียใหหมดในคราวเดยีว นี่อะไร  ตอเม่ือมีเร่ืองบังเกิดข้ึนแลว  ความเสียหายไดปรากฏ 
แพรหลายไป จนถูกติเตียนนินทาตาง ๆ แลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกในกาลนั้น  พระ 
ตถาคตเปนเชนนี้  จะแปลวากระไร  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา  าตเมต  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช- 
สมภารผูประเสริฐ  การบัญญัติสิกขาบทคาดหนานั้น  พระตถาคตทรงทราบเขาใจไดดีวาเม่ือมนษุย 
ท้ังหลายติเตียนโพนทะนาอยู  พระองคควรจะทรงบัญญัติสิกขาบทในคราวเดียวนี้  ใหครบ ๑๕๐  
สิกขาบทกวา ๆ แตพระองคทรงพระปริวิตกวา  ถาอาตมาจะทรงบัญญัติสิกขาบทต้ัง ๑๕๐ กวา 
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ในคราวเดียว  ชนท้ังหลายจะสะดุงในปลีกตัวออกตาง ๆ จากการปฏิบัตไิมเช่ือฟง  ก็ชนเหลาใด  
ไมเช่ือคําเรา  ชนเหลานั้นจกัมีอบายเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา  อนึ่ง  แมผูท่ีอยากจะบวชในพระพุทธ- 
ศาสนา  ก็จักไมบวชเสีย  เพราะทอใจวา กจิท่ีจะตองทําไหนศาสนาน้ีมากนัก  ยากท่ีจะกระทําได 
อาศัยเหตุนี้  พระมหามุนีบรมสุคตเจาจึงปลอยไว ไมทรงบัญญัติสิกขาบทกอน  ตอมีเร่ืองบังเกิด 
ข้ึน  จึงปลุกใหรูสึกดวยธรรมเทศนา  เม่ือมีความเสียหายปรากฏฟุงขจรไปแลว  จึงบัญญัติ 
สิกขาบท  การท่ีพระตถาคตไมทรงบัญญัติสิกขาบทเปนขอกฎขอบังคับไวกอนกระทําผิดนี้ มิใช 
เปนดวยพระองคมีความรูไมเทาไมทันกาลอนาคต  พระองคมีพระสติตั้งม่ันรอบคอบตอเหตุผล 
ท้ังประกอบไปดวยพระกรุณาในประชาชน  ดังวิสัชนามาฉะน้ี  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  เม่ือพระนาคเสนถวายวิสัชนามาดังนี้  ก็มีจติช่ืนชม 
โสมนัส  ทรงอนุวัติถอยคําของพระเถระและตรัสชมวา เอวเมต  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  การท้ังนี้อาจเปนไดเชนนั้น ตามท่ีพระผูเปนเจาช้ีแจงแสดงแกไขมานั้น 
โยมเห็นแจงแจมกระจางตลอดแลว ชนท้ังหลายไดฟงวา กิจท่ีจะตองทําในศาสนาน้ีมีมากดังนีแ้ลว 
ยอมจะเกิดความสะดุงทอถอย  จะไมมีใครบวชในชินศาสนาแมสักคนหนึ่ง  การท่ีพระตถาคต 
ไมทรงบัญญัติสักขาบทคาดหนาก็เปนเพราะเหตนุี้  พระผูเปนเจาแกดแีกถูก  โยมเห็นดวยทุก 
ประการ โยมจะทรงจําไว  ดงันัยท่ีวิสัชนามาน้ี 
                          สิกขาปทอปญญาปนปญหา  คํารบ ๒ จบเพียงนี ้
 
                                              สุริยโรคภาวปญหา ท่ี ๓ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชามหากษัตริยขัตติยาธิบดีพระราชโองกาตรัสถามปญหา 
อ่ืนสืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  พระอาทิตยนีแ้ผดแสงแรงกลาตลอด 
กาลทุกเม่ือ  หรือวาบางคราวก็แผดแสงออน  โยมมีความสงสัย  ขอพระผูเปนเจาจงช้ีแจง 
แถลงนัยใหโยมทราบในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา สพฺกาล  มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร 
พระอาทิตยแผดแสงกลาเปนนิตย  จะไดอานในบางคราวกลาในบางคร้ังหามิได  บพติรจงทราบ 
ในพระหฤทัยดวยประการฉะนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย  จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปอีกวา ยทิ  ภนฺเต  
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นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ถาพระอาทิตยแผดแสงแรงกลาเปนนิตย  ก็เหตไุรในบางที 
จึงแผดแสงออน  บางทีจึงแผดแสงกลาเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา จตฺตาโรเม  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูเปนราชา 
แหงชาวสาคลนครผูประเสริฐ  โรคของพระอาทิตยมีอยู ๔ อยาง  พระอาทิตยถูกโรคใดโรคหน่ึง 
เบียดเบียนแลวยอมแผดแสงนอยไป  โรค ๔ อยางนัน้ คือหมอกอยาง ๑ ควันอยาง ๑ เมฆอยาง 
๑ ราหูอยาง ๑ พระอาทิตยเม่ือโรค ๔ อยางใดอยางหน่ึงเบียดเบียน  ยอมแผดแสงออน 
คือ  เม่ือถูกหมอกเบียดเบียนก็แผดแสดงออน  เม่ือถูกควนัเบียดเบียนกแ็ผดแสงออน  เม่ือถูกเมฆ 
เบียดเบียดก็แผดแสงออน  เม่ือถูกราหูเบียดเบียนก็แผดแสงออนดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  เม่ือพระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนามาดังนีแ้ลว 
ตรัสวา  อจฺฉริย  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ประหลาดจริงนะพระผูเปนเจา 
แมพระอาทิตยมีเดชมากสมบูรณไปดวยเดชเห็นปานนี้  ยังมีโรคบังเกิดขึ้นได  จะปวยกลาวไปไย 
โรคท้ังหลายจึงจักไมบังเกิดแกสัตวอ่ืน ขาแตพระผูเปนเจา การอธิบายจําแนกแจกจายขยายความ 
โยมยกใหพระผูเปนเจา  ผูอ่ืนนอกจากทานท่ีมีปญญาเชนพระผูเปนเจาแลวเปนอธิบายไมได 
โยมขอรับจดจาํไว ณ กาลบัดนี้ 
                                    สุริยโรคภาวปญหา คํารบ ๓ จบเพยีงนี ้
 
                                              สุริยตัปปภาวปญหา ท่ี ๔ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชามหิศราธิบดี  มีพระราชโองการดํารัสตรัสถามปญหาอ่ืน 
สืบไปวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  โยมนี้มีความสงสัย  เหตุไฉนในเหมันตฤด ู
พระอาทิตยจึงแผดแสงกลา  ในคิมหฤดูเหตุไฉนจึงแผดแสงออนไป  ไมแผดแสงกลาเหมือนอยางนั้น 
        พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา  คิมฺเหสุ  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
ในคิมหฤดูท้ังหลายมีละอองน้ําตกนอย  มักจะต้ังอยูเสียในเบ้ืองบน  ไมคอยจะตกลงมา อนึ่ง  เรณ ู
ละอองท้ังหลายก็ยอมฟุงไปตามทองฟา  แมในอากาศก็มีหมอกมาก  ท้ังลมใหญก็พัดจัด ส่ิงท้ัง 
ปวงมีละอองน้ําเปนตนนั้น  จึงอากูลเร่ียรายไปในท่ีตาง ๆ รวมกําลังชวยกันบังแสงพระอาทิตย 
เสีย  เหตุฉะนัน้  ในคิมหฤดู  พระอาทิตยจงึแผดแสงออน 
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        มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารสวนในเหมันตฤดูนั้นในเม่ือต่ําแผนดินเปนของเย็น  
ในเบ้ืองบนมหาเมฆเขาไปตั้งจับเปนกองใหญ มิไดอากลูกระจัดกระจายไปในท่ีตาง ๆ อนึ่ง 
ละอองน้ําและเรณูฝุนธุลีท้ังหลายยอมเปนของสงบ  มิไดเที่ยงฟุงไปตามทองฟา  ทองฟาเปน 
สถาบันอันสะอาดปราศจากมลทิน  ท้ังลมบนก็ไมแรง  เม่ือขาศึกกลาวคือเมฆเปนตนไมมีมาเบียด 
เบียนแลว พระอาทิตยก็บริสุทธ์ิแจมจาแผดแสงกลาไดเต็มท่ี  เหตุฉะนี้แหละ  ในเหมันตฤดู  พระ 
อาทิตยจึงแผดแสงกลา ในคิมหฤดูจึงแผดแสงออน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  เม่ือพระนาคเสนถวายวิสัชนามาดังนี้แลว  มีพระ 
ทัยช่ืนชมโสมนัสตรัสรับรองถอยคําของพระนาคเสนวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผู 
ปรีชา  พระผูเปนเจากลาวถูกแลว พระอาทิตยพนแลวจากขาศึกท้ังปวงแลวยอมแผดแสงกลา 
ท่ีแผดแสงออนก็เพราะประกอบดวยขาศึก  เชนเมฆเปนตนกําบังแสงไว 
                             สุริยตัปปภาวปญหา  คํารบ ๔ จบเพยีงนี้ 
 
                                           เวสสันตรปญหา ท่ี ๕ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงมีพระราชโองการตรัสถามปญหาอ่ืนสืบตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ  สพฺเพ  โพธิสตฺตา  บรรดาพระโพธิสัตวแตปางกอน 
ยอมบริจาคบุตรและภรรยาใหเปนทานเหมือนกันทุกพระองคมาหรือวาบริจาคแตพระเวส- 
สันดรพระองคเดียว 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  พระโพธิ- 
สัตวท้ังหลาย ยอมบริจาคบุตรและภรรยาใหเปนทาน  เปนพระเพณีสืบมา  จะบริจาคแตพระเวส- 
สันดรพระองคเดียวหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจา  ซ่ึงพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว  บริจาคบุตรและภรรยาใหเปนทานนั้น  บุตรและภรรยา 
ยินดดีวยทานของพระองคหรือหามิได 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพร  อันวาภรรยานั้นยอมยนิด ี
ดวย แตบุตรนัน้ไมอาจเล่ือมใสยินดี  เพราะยังเปนเดจ็อยูไมรูเดียงสา  จงึรองไหปริเทวนารําพัน  
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เพอไปตาง ๆ ถาแมวาบุตรนัน้เปนผูใหญอาจรูเหตุผลไดแลว  กจ็ะยินดอีนุโมทนาไมรองไหรํ่าไร 
ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจา  ซ่ึงพระเวสสันดรโพธิสัตวทรงบริจาคพระโอรสรักอันเลิศจากอกใหเปนทาน 
แกพราหมณ  อันจะพาไปเปนทาสนั้น  เปนกรรมยากท่ีสามัญชนจะทําไดเปนขอท่ี ๑ เม่ือ 
พราหมณเอาเครือเถาผูกขอพระกรสองพระโอรสแลวและโบยรันตีตอนไปตอหนา  พระองคก ็
งดอดกล้ันซ่ึงความวหิิงสาไวได  ดํารงพระทัยในอุเบกขาญาณ  อันนี้กเ็ปนกรรมยากที่ผูอ่ืนจะทํา 
ไดเปนขอนี้  ๒ อนึ่งเลา เม่ือสองพระโอรสดิ้นหลุดจากเคร่ืองผูกในมือพราหมณดวยกําลังตน 
แลวพากนัวิ่งเขามาวิงวอนใหชวย  พระองคก็ไมทรงชวยเหลือประการหนึ่งประการใดเลย  อันนีก้็เปน 
กรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําไดขอนี้  ๓ อนึ่งเลา เม่ือสองพระโอรสรองไหรําพันวา ขาแตสมเด็จ 
พระบิดา  พราหมณชรานี้เหน็จะเปนยกัษปลอมแปลงมา  ตาแกจกันําเอาลูกยาทั้งสองน้ีไปเค้ียว 
กินเปนอาหาร   พระโพธิสัตวไดสวนาการก็ทรงน่ิงเฉยอยู  มิไดตรัสประการใด  ท่ีสุดเพียงจะตรัส 
ปลอบวา เจาท้ังสองอยากลัวเลยฉะนี้กห็ามิได  อันนี้เปนกรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําไดเปนขอ ๔ 
อนึ่งเลา เม่ือพระชาลีกุมารกล้ิงเกลือกเสือกสนซบอยูแทบพระบาทยุคลท้ังคูแลว ทูลวิงวอนวา 
ขาแตสมเด็จพระบิดา ขอพระองคจงใหพระนางนองกัณหาอยูเถิด  ลูกจะไปกับดวยยกัษแตผูเดียว 
ยอมใหยักษเค้ียวกินเปนอาหาร  พระองคกมิ็ทรงรับและไมตรัสจํานรรจาประการใด อันนี้ก็เปน 
กรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําไดเปนขอท่ี ๕ อนึ่งเลา เม่ือพระชาลีไปทูลวา ขาสมเด็จพระบิดา  เฒา 
ชราตาแกผูกมัดลูกแนนหนาตึงนัก  เสมือนหน่ึงวาเอาหินมาถวงไวสุดท่ีลูกจะทนทานแลว  เหตุ 
ไฉนทูลกระหมอนแกวไมหามพราหมณ  ยอมใหพราหมณอันมีใจดุรายอํามหิตเปนมหายักษพา 
ลูกรักไปในไพรวันอันเปลาเปล่ียว  พระองคก็มิไดแลเหลียวทรงกรุณาพระโอรส  อันนี้ก็เปน 
กรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําไดเปนขอท่ี ๖ อนึ่ง  เม่ือพระชาลีรองไหดวยเสียงอันนาสังเวชสยดสยอง 
ควรที่จะกรุณา  พราหมณฉุดลากกระชากพาไปตอหนาพระท่ีนั่ง  พระองค (นาจะเปนพระโอรส) 
มีพระหฤทัยดจุหนึ่งวาจะภนิทพังแตกแยกออกไปไดรอยภาคและพนัเส่ียง  อันนีก้็เปนกรรม 
ยากท่ีผูอ่ืนกระทําไดเปน  ขอท่ี ๗ รวม ๗ ประการฉะนี้  นีแ่หละพระผูเปนเจา  พระเวสสันดร 
โพธิสัตวเปนมนุษยมีพระหฤทัยปรารถนาจะทรงสรางกศุลบําเพ็ญบารมี  ดวยหวังพระโพธิญาณ 
มาบริจาคพระโอรสและพระชายาใหเปนทานอันเปนเคร่ืองกอความลําบากยากเข็ญใหผูอ่ืนเชนนี ้
เปนการสมควรละหรือ โยมนี้สงสัยนักหนา พระผูเปนเจาจงไดโปรดวสัิชนาแกไขใหโยมแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ซ่ึงมี  
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พระราชโองการตรัสวา  พระเวสสันดรโพธิสัตวเจาทรงกระทํากรรมซ่ึงยากท่ีผูอ่ืนทําไดนั้นเท่ียง  
แทจะแปรผันผิดเพี้ยนไปหามิได  กิตติศัพทของพระองคยอมฟุงขจรตลอดไปในเทวดาและ 
มนุษยท่ัวหม่ืนโลกธาตุ  เทวดาอสูรสุบรรณนาคกับสมเด็จอัมรินทราธิราชแลยักษท้ังหลาย ก ็
ซองสาธุการสรรเสริญ  ตางพากันขนพองสยองเกลาทุกแหลงหลา  กิตติศัพทของพระองค 
ยอมระลือเล่ืองมาโดยลําดับ  ตราบเทาจนทุกวันนี้  ท่ีเราท้ังสองนําเอามานั่งซักไซไตถามกัน 
อยูเชนนี้ จะวาทานนั้นเปนอันพระองคใหดวยดีหรือช่ัวชาประการใดเลา  มหาราช  ขอถวาย 
พระพร  อาตมาจักรถวายวิสัชนาใหเขาพระทัย กติติศัพทเสียงท่ีเลาลือกันกระฉอนนั้น  แสดงให 
เห็นปรากฏอานิสงสคุณ ๑๐ ประการ ของพระโพธิสัตวผูนักปราชญอยางเอก และพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ  อานิสงสคุณ ๑๐ ประการนัน้คือ  อคฺเค  ททตา  ไดใหทานในเขตอันเลิศประการ ๑ 
นิราลยตา  ไมมีความอาลัยในของท่ีรักประการ ๑  จาโค  บริจาคไดประการ ๑ ปหาน  สละได 
ประการ ๑ อนวิตฺติ  ไมคิดหวนเสียดายสอดแคลวกนัแหนงประการ ๑ สุขุมตฺต  ความเปนทาน 
สุขุมประการ ๑ มหนฺตตฺต ความเปนใหญประการ ๑ ทุโพธตฺต  ความเปนทานอันบุคคลรูได 
ยากประการ ๑ ทุลฺลภตฺต  ความเปนอันบุคคลไดโดยยากประการ ๑ อสทิสตฺต  ความเปน 
ทานไมมีใครจะใหเสมอเทียมถึงได  ประการ ๑  สิริเปนอานิสงสคุณ  ๑๐ ประการดวยกัน 
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  กิตติศัพทนั้นแสดงอานิสงสคุณ  ๑๐ ประการ ดังถวายวิสัช- 
นามาฉะนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจา  ทานที่บริจาคยังผูอ่ืนใหไดรับความทุกขเปนการเดือดรอน  จะใหผลเปนสุข  สงใหเกดิ 
ในสวรรคไดละหรือ 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  มหาบพิตรตรัสอะไร 
ซ่ึงวาทานของพระโพธิสัตวนั้นจะไมมีผล  อยาพึงกลาเลย 
        พระเจากรุงมิลินท  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  พระผู 
เปนเจาจงชกัเหตุมาแสดงอุปมาอุปไมยใหโยมแจงในกาลบัดนี้กอน 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจากอน  มหาราช  ขอถวายพระพร  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  ผิดแล 
วาพึงมีสมณะและพราหมณผูมีศีลมีจิตเปนกุศลเปนงอยเปล้ียเสียขาหรือปวยไขไดทุกขอาพาธ 
ครอบงําเปนประการใดก็ดี  จะเดนิไปไหนก็ไมได  ยังมีบุรุษผูหนึ่งซ่ึงเปนผูปรารถนาบุญกุศล  พึง 
ยกเอาสมณะและพราหมณชีตนนั้นข้ึนสูยาน  นําไปสงใหถึงประเทศสถานอันเปนสุขสบาย 
ตามท่ีสมณะและพราหมณนัน้มุงหมายปรารถนาจะไป บุรุษผูนั้นจะไดกุศลผลบุญท่ีเปนความสุข  
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และจะไดบังเกิดในสุคติภพบางหรือวาหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร  
        สมเด็จพระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  บุรุษผู 
สงสมณะและพราหมณเห็นปานนั้นจะพึงไดยวดยานคานหามอันเปนทิพย  และจะไดรถรัตน 
หัตถีและมาและยายพาหนะ  ท่ีจะไปทางบกและทางนํ้าทุกประการ ถเล ถลยาน เม่ือไป 
ทางบกจะไดยานทางบก ชเล  ชลยาน  เม่ือไปทางนํ้าจะไดยานทางน้ํา  เม่ือไปเกิดในเทวโลกก็ได 
ยานในเทวโลก  เม่ือมาบังเกดิในมนษุยโลก ก็จะไดยานในมนุษยโลก  จะไดยานอันสมควรแกกํา 
เนิดของตนทุกชาติทุกภพไป  ไมเลือกวาเกิดในท่ีไดจะมีแตความสุขสําราญเสมอไป  และเม่ือจะ 
บังเกิดนัน้ก็จะเกิดแตในสุคติภพเทานัน้ ท่ีจะตองไปสูทุคติหามิได และกุศลนั้นจะอุปถัมภเปนดัง 
ยานพาแลนเล้ียวไปสูเมืองแกว  อันกลาวแลวคือพระอมตมหานฤพาน  อันเปนท่ีเกษมศานต 
แสนสบายสุดท่ีจะพรรณนา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  ถาบุรุษท่ียกเอา 
สมณพราหมณท่ีอาพาธหนกัข้ึนสูยาน  แลวนําไปใหถึงสถานอันสบายไดผลเปนสุข  กุศลนั้นนํา 
ไปบังเกิดในสวรรคไดแลว  ทานท่ีใหดวยกอทุกขใหแกผูอ่ืน  ก็มีผลเปนสุขใหเกดิในสวรรค 
ไดเหมือนกัน  พระเวสสันดรโพธิสัตวนั้น  ถึงจะใหสองพระโอรสไดรับทุกข  ดวยพราหมณทําเข็ญ 
ผูกรัดดวยเถาวลัย ก็จะไดเสวยวิบากผลเปนสุข เหมือนบุรุษท่ีสงสมณพราหมณผูอาพาธนั้น 
        อปรป มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุอยางอ่ืน 
ยิ่งข้ึนไปอีก  ผิแลวา พึงมีสมเด็จบรมกษัตริยพระองคใดพระองคหนึ่ง  ใหเรียกสวยเกบ็พลีซ่ึง 
พระองคควรจะไดโดยชอบธรรม จากไพรฟาขาแผนดินเหลาราษฎร ถาผูใดมิให  เอาตัวไป 
เรงรัดจําจองไวใชงาน เปนการทําใหราษฎรตองรําคาญเดือดรอน อาณาปวตฺเตน  ทาน  ทเทยฺย 
 ถาแลพระบรมกษัตริยนั้น พึงทรงบริจาคทานดวยทรัพยท่ีรีดเรงเก็บมาจากราษฎรนั้น  จะไดผล 
เปนสุขบังเกิดในสวรรค  หรือเปนประการใด  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาล  จึงมีพระราชโองการตรัสวา อาม  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  สมเด็จพระบรมกษตัริยพระองคนัน้จะไดผลยิ่งลนเหลือคณนา จะไดเปนพระยาลวงเสีย 
ซ่ึงพระยาท้ังปวง  เปนเทวดาลวงเสียซ่ึงเทวดาท้ังปวง  เปนพรหมและสมณพราหมณลวงเสียซ่ึง 
เหลาพรหมและสมณพราหมณาจารยท้ังหลาย  ถาไดบรรลุพระอรหัตเปนพระอรหนัตมีคุณธรรม 
พิเศษยิ่งกวาพระอรหันตท้ังหลาย 
        พระนาคเสนจึงมีเถราภปิรายตอบวา มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  ผิแลวา  พระ 
มหากษัตริยเกบ็สวยเรงรัดรีดจากราษฎรดวยพระราชอาญา  ไดทรัพยมาบริจาคก็ไดผล  คือยศ  
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และสุขอันเลิศเห็นปานนั้น  ไฉนทานของพระสัตวท่ีบริจาคดวยใหสองพระโอรสตองลําบาก  
จักไมมีผลเลา  ทานนั้นจะใหสุขเปนผลและพาไปเกดิในสวรรคไดโดยแทแล  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาลจึงตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
ซ่ึงพระเวสสันดรโพธิสัตวบริจาคพระชายาของพระองค  เพื่อใหเปนภรรยาของผูอ่ืน  และบริจาค 
พระโอรสท้ังสองใหเปนทาสแหงผูอ่ืนนั้น ช่ือวาเปนทานท่ีพระองคบริจาคยิ่งเกนิ  บัณฑิตท้ัง 
หลายในโลกยอมพากันติเตียนนินทา  จะไดสรรเสริญหามิได  มีอุปมาเหมือนหนึ่งเกวียน 
ถาบรรทุกมากนักเพลากห็ัก  เรือถาบรรทุกหนักนักกจ็ม  บริโภคอาหารเกิดขนาด  อาหารนั้นยอย 
ไมทันขาวก็กลายเปนพิษใหโทษแกผูบริโภค  ฝนตกชุกมากเกินไป  น้าํมากลนจะทวมขาวตาย 
คนท่ีใหทานมิไดเหลียวหลังคิดดูทุนทรัพย  ก็ตองตกอับถึงความส้ินสมบัติ  ไมมีโภคทรัพยจะใช 
สอย  รอนจัดหนักแผนดินกจ็ะพึงลุกเปนไฟข้ึน คนท่ีราคะจักจนเกินไปจะตองกลายเปนบากาม 
ลุอํานาจแกโทสะไมอดกล้ัน  ยอมจะพาใหตองรับโทษ  บุคคลท่ีโมหะกลายิ่งไมมีสติ  ก็หลงเพอไป 
ในส่ิงท่ีไมมีประโยชน  จะตองถึงความฉิบหาย  เปนคนโลภมากอยากไดทรัพยของเขาจนทนอยู 
ไมไดจะตองกลายเปนโจร  พูดมานักมักจะพลาด  น้ํามากนักซัดตล่ิงพงั  ลมจัดยักยอมพัด 
อสุนิบาตใหตก  ไฟมากนักยอมเผาน้ําใหกลายเปนไอข้ึนไปในอากาศ  คนท่ีเรียนมากนักยอม 
จะชักใหเปนบา  คนกลานักอายุจักไมยืน  ยถา  ความเปรียบท้ังหลายเหลานี้  มีครุวนาฉันใด 
ทานท่ีพระเวสสันดรโพธิสัตวบริจาค บัณฑิตยอมติเตยีนนินทาวา  เปนทานท่ีใหเกนิใหยิ่ง 
ฉันนั้น  จะพงึหวังผลอะไรในทานนั้นเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจากอน  มหาราช ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  ซ่ึงวาทานใหเกนิใหยิ่งนั้น 
บัณฑิตในโลกจะติเตยีนนนิทาหามิได  ยอมจะพากันเชยชมสรรเสริญท่ัวไป  แลวตางพากันบริจาค 
ให ผูท่ีใหทานเชนนี้  ยอมถึงกิตติศัพทเล่ืองลือไปในโลก  เปรียบเหมือนคนปลํ้า  จะปลํ้าสูเขาได 
ผลักไสใหอีกฝายหนึ่งลม  กเ็พราะมีกําลังยิง่กวา  แผนดินจะรับรองทรงไวไดซ่ึงบุคคลชายหญิง 
และเนื้อนกภูเขาตนไมและสรรพสัตวท้ังหลาย  ก็เพราะเปนของใหญยิง่  อากาศไมมีท่ีสุดก็เพราะ 
กวางเกิน  พระอาทิตยกําจัดหมอกท้ังหลายเสียได  ก็เพราะมีแสงสวางไสวย่ิงนกั  พระยาราชสีห 
หมดภยัไมคิดกลัวตอสัตวเหลาใดเหลาหนึง่  ก็เพราะเปนสัตวมีชาติลวงเสียซ่ึงสัตวท้ังปวง 
แกวมณีเปนของใหสําเร็จความปรารถนาไดทุกประการ  ก็เพราะเปนของมีคุณยิ่งลน  พระ 
บรมกษัตริยไดเปนใหญเปนประธาร  ก็เพราะมีบุญยิ่งกวาชนท้ังปวง  อัคคีไหมสรรพวัตถุใหเปน 
จุณวิจุณไปได  ก็เพราะมีเดชยิ่งนัก  แกววเิชียรเจียระไนแกวมณีแกวมุกดาและแกวผลึกได  ก ็
เพราะเปนของกลาแข็งยิ่ง  หมูชายหญิงยกัษอสูรจะยอมยอบหมอบกายกมลงกราบเทาของภิกษ ุ
ก็เพราะเปนผูทรงไวซ่ึงศีลอันยิ่งใหญ  พระพุทธเจาหาผูใดจะเปรียบปานมิได  กเ็พราะเปนผู   
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ประเสริฐยิ่ง ยถา  ความดังกลาวมานี้  มีครุวนาฉันใด  เอวเมวโข  มหาราช ขอถวายพระพร 
ทานท่ีใหเกินใหยิ่งนัน้  บัณฑิตผูเปนปราชญท้ังหลาย  ก็สรรเสริญชมเชยแลวตางพากันบริจาคให  
มีกิตติศัพทเล่ืองลือกระฉอนท่ัวโลก  มีอุปไมยฉันนัน้  พระเวสสันดรโพธิสัตวใหทานอันยิ่งเกิน 
นั้นแลว  ไดรับความเล่ืองลือกระฉอนไปท่ัวไป อันเทวดาและมนษุยนาคครุฑท้ังหลายสรรเสริญ 
แลวในหม่ืนโลกธาตุ  ในปจฉิมชาติท่ีสุดไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เปนองคพระพุทธ- 
เจาอันเลิศในโลกนี้  ก็เพราะบริจาคทานยิ่งกวานัน้  มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  อาตมา 
จะขอถาม  การใหทานในโลกนี้โดยอนุมานมีกําหนดอยูหรือหามิได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ทานท่ีไมนับวาเปนทานกระทําผูบริจาคใหไปสูอบายมีอยู  ๑๐ ประการ คือ 
อิตฺถีทาน  ใหหญิงเปนภรรยาชายดวยหมายเมถุนธรรมประการ ๑ อุสภทาน  ใหแมโคแก 
พอโคประการ ๑ มชฺชทาน  ใหน้ําเมา คือ สุราและเมรัยประการ ๑ จิตตฺกรณทาน  ใหรูปภาพ 
รูปเขียนประการ ๑  สตฺถทาน  ใหศาสตราวุธประการ ๑ วิสทาน  ใหยาพิษประการ ๑ สงฺขลิก- 
ทาน  ใหโซใหตรวนท่ีจะพงึใสจองจําประการ ๑ กุกฺกุฏทาน  ใหแมไกแกพอไก ประการ ๑ สุกร- 
ทาน ใหแมสุกรแกพอสุกรประมาณ  ๑  มานกุฏตุลากุฏนาฬิกุฏทาน ใหคะแนนเคร่ืองนับและตรา 
ชูเคร่ืองช่ังทะนานเคร่ืองตวงอันจักใชโกงกันไดประการ ๑ สิริเปน ๑๐  ประการดวยกนัฉะน้ี 
ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา ทาน ๑๐ ประการนี้  บัณฑิตไมนับวาเปนทาน  ผูใดใหทาน  ๑๐ 
ประการนั้น  ผูนั้นจะพึงตองไปสูอบาย  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถราภปิรายวา  มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  อาตมาจะไดถาม 
ทานท่ีมินับวาทานกับบพิตรนั้นหามิได  อาตมถามวา การใหทานวาโดยอนุมาน  ทานกําหนด 
เขตไวเปนประการใดหรือหามิไดเทานัน้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูจําเริญ  การใหทานวาโดยอนมุานจะมีกําหนดเขตไวอยางไรก็หามิได  สุดแตวาท่ีมี 
จิตเส่ือมใส บางคนก็ใหขาวน้ํา  บางคนก็ใหผานุงผาหม  บางคนก็ใหท่ีนอนและเส่ือสาดอาสนะ 
บางคนก็ใหทาสหญิงชาย  เรือกสวนไรนา สัตวสองเทา  สัตวส่ีเทา  บางคนก็ใหทรัพย รอยหนึ่ง 
พันหนึ่ง  หรือเปนอันมาก  ท่ีใหราชสมบัติใหชีวิตก็มี  มีตางกันเชนนี้แหละ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  ผิแลวาจะใหชีวิตของผูอ่ืน 
ก็ได ทําไมบพติรจึงติเตียนพระเวสสันดรโพธิสัตววา ใหพระโอรสและพระชายาเปนนักหนา  ที 
เดียวเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  โดยความคิดของชาวโลกตามปรกติ  เม่ือบิดาเปนหนี้เขา 
ก็ดี  ยากจนไมมีอะไรจะเล้ียงชีวิตก็ดี  บิดาจะใหบุตรรับใชหนี้แทนหรือขายบุตรเล้ียงชีวติ 
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จะไดหรือหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร          
        สมเด็จพระเจามิลินทปนภูมิบาล  มีพระราชโองการตรัสตอบวา  อาม ภนฺเต  บิดาจะให 
บุตรรับใชหนีแ้ทนหรือขายเลี้ยงชีวิตไดอยู  ไมมีใครท่ีจะติเตียน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  พระเวสสันดาโพธิ- 
สัตวปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ แตยังไมได  เวลานัน้พระองคก็ขัดสนจนทรัพย  จะเอาพระ 
โอรสและพระชายาใหทานซ้ือเอาพระสัพพญัุตญาณ  ทําไมบพิตรจึงไมเล่ือมใส  ติเตียนเปน 
นักหนาเลา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  โยมนี้จะไดติเตียนทานของพระเวสสันดรหามิได  โยมติเตียนพระเวสสันดร 
วาใหโอรสและพระชายาตางหาก ท่ีถูกเม่ือยาจกมาขอโอรสและชายา  พระเวสสันดรปรารถนา 
สัพพัญุตญาณ  ควรจะใหตัวเองแลจะดกีวาใหพระโอรสและพระชายา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  เขาขอพระโอรสและ 
พระชายาไพลไปใหตวัเองนัน้  จะเปนกรรมอันนักปราชญผูเปนสัตบุรุษจะพึงทําน้ันหามิได เขา 
ขอส่ิงใดใหส่ิงนั้นจึงเปนกรรมของสัตบุรุษ  มหาราช  ขอถวายพระพร  ถามีคนขอน้ําจะใหขาว 
จะนับวาไดทํากิจธุระใหเขาไดละหรือ 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึตรัสตอบวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  เขาขอน้ําใหขาว 
หาถูกไม  ท่ีถูกเขาขอนํ้าก็ตองใหน้ํา  กระทําดังนี้จึงจะนับวาไดทํากิจธุระใหเขาได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  ความท่ีวานี้มีครุวนาฉันใด  เอวเมว  โข  การท่ีพระ 
เวสสันดรโพธิสัตวใหพระโอรสและพระชายาเปนทานก็มีอุปไมยฉันนั้น  พราหมณมาขอพระโอรส 
และพระชายา  มิไดขอพระองคเอง  พระองคจะใหตัวพระองคเองอยางไรได  จึงตองใหพระโอรส 
และพระชายาแกพราหมณตามท่ีทูลขอ  มหาราช ขอถวายพระพร ผิแลวาพราหมณนัน้พึงขอ 
ตัวพระองคเองแลว  พระองคจะเสียดายหรือหวงใยประการใดก็หาไม  จะบริจาคใหทีเดียว ไม 
ตองรอใหขอเปน ๒ คํา  แมถาพยัคฆหรือสุนัขบาน  สุนัขจิ้งจอก  จะเขาไปขอพระองคเอาไปกิน 
เปนอาหาร  พระองคจะเนิ่นนานชักชาอยูกห็ามิได  จะบริจาคใหในทันที  พระกายของพระเวสสัน- 
ดรโพธิสัตวนี้  เปนสาธารณท่ัวไปแกสัตวเปนอันมาก  มีครุวนาเหมือนช้ินเนื้อช้ินเดียวท่ีท่ัวไปแก 
สัตวเปนอันมากฉะนั้น ประการหน่ึงเหมือนตนไมท่ีเผล็ดดอกออกผล  ยอมสาธารณท่ัวไปแกหมู 
นกตาง ๆ และมนุษยเปนอันมาก  ไมเลือกวาผูใด เม่ือตองประสงคก็เกบ็เอาไดท้ังนั้น  ดวย 
พระองคมาม่ันหมายในพระทัยวาซ่ึงพระองคปฏิบัติดังนั้น  จักไดบรรลุแกพระสรรเพชญโพธิญาณ  
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        อนึ่ง พระเวสสันดรโพธิสัตวนั้นเปนผูแสวงหาโพธิญาณ  จึงบริจาคทรัพยและขาว  
เปลือกยานพาหนะ ทาสหญิงทาสชายและสมบัติท้ังหลายส้ินท้ังมวล ตลอดจนพระโอรสพระชายา 
หนังเนื้อโลหติหัวใจและชีวติของพระองคเปนท่ีสุด  ใหทานไดท้ังภายในทั้งภายนอกเพื่อไดความ 
ยินดีเล่ือมใสในพระพุทธคุณและธรรมคุณแลกเอาพระโพธิญาณ  ปานดังบุรุษท่ีขัดสนจนทรัพย 
เม่ือตองการทรัพยก็เท่ียวแสวงไปในดงในปา  คาขายท้ังทางนํ้าและทางบก รวบรวมทรัพยสมบัติ 
มาดวยกายบางดวยวาจาบาง ใชความคิดอานหามาดวยใจบาง  พยายามจะใหไดทรัพยมาสม 
แกความปรารถนา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระเวสสันดรโพธิสัตวเจากแ็สวงหาโพธิญาณโดย 
อาการตาง ๆ มีอุปไมยฉันนัน้  แมพระโพธิสัตวท้ังหลายแตปางกอน  หรือจะมีมาภายหลัง พระ 
องคก็ทรงพยายามแสวงหาโพธิญาณเชนนีทุ้ก ๆ พระองค  จะไดผิดเพีย้นกนัหามิได 
        มหาราช  ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง  มหาอํามาตยของสมเด็จพระบรมกษัตริย 
เปนผูใครตอความเจริญ  อยากจะกระทําตนใหเปนใหญ  เปนท่ีจงรักภักดีและนับถือของมหาชน 
ท้ังหลาย เม่ือไดราชสมบัติในภายหลัง จึงแจกจายทรัพยและขาวเปลือกเงินทองแกวแหวนท้ังปวง 
ของตนบรรดามีใหแกมหาชนไพรฟาขาแผนดินท้ังหลาย  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระเวสสันดร 
โพธิสัตวก็บริจาคทรัพยท้ังภายในและภายนอกใหเปนทาน  เพื่อไดบรรลุแกพระอนตุรสัม- 
โพธิญาณ  มีอุปไมยฉันนัน้  มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง  พระเวสสันดรโพธิสัตว 
มาทรงดําริอยางนี้วา  พราหมณขอส่ิงใดควรเราจะใหส่ิงนั้น  จึงจะไดช่ือวา  ทํากิจธุระให 
สมความประสงคของพราหมณ  พระองคจึงบริจาคพระโอรสและพรชายาใหเปนทาน  พระองค 
จะมีพระหฤทยัคิดจะใหพระโอรสและพระชายาไดรับความลําบากแลวบริจาคไปก็หาไม  หรือจะ 
เปนผูมักมากบริจาคไปก็หาไม  หรือบริจาคใหไปดวยทรงดําริวาเราไดอาจเล้ียงดกู็หาไม  หรือ 
พระองคเกลียดชังไมรักใคร  ประสงคจะไลสงไปเสียใหพนหูพนตากห็าไมพระโอรสและพระชายานั้น 
เปนท่ีรักใครพอพระทัยของพระองคเสมอดวยชีวิต  พระองคบริจาคใหดวยรักใครปรารภนาพระ 
สัพพัญุญาณ  อันเปนรัตนะอยางประเสริฐโดยแททีเดียว  ขอถวายพระพร  แมเม่ือพระองคได 
ตรัสรูแกอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนบรมศาสดาเปนเทวดาลวงเสียซ่ึงเทวดาท้ังปวงแลว  ก็ได 
มีพระพุทธฎีกาตรัสไวในจริยาปฎกวา 
                น เม เทสฺสา อุโภ  ปุตตฺา                        มทฺที  เทวี  น  อปฺปยา 
                สพฺพฺ ุต  ปย  มยฺห                            ตวฺมา  ปเย  อทาสีห  ดังน้ี 
        ใจความในพุทธฎีกานั้นวาพระโอรสท้ังสอง  เราจะไดเกลียดชังก็หาไม  พระนางมัทที 
เทวีเลา  ใชวาเราจะไมรักเม่ือไร แตเรารักพระสัพพัญุตญาณเปนท่ียิ่ง  เพราะฉะนั้น  เราจึง 
บริจาคของท่ีรักใหเปนทาน  พระพุทธบริหารนั้นมีความดงันี้  
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        มหาราช  ขอถวายพระพร ก็แหละพระเวสสันดรโพธิสัตว  คร้ันใหทานแลวมีจติผองแผว 
ในทาน  แตดวยความสงสารสองพระโอรส  จึงเขาไปสูบรรณศาลา  ตรอมพระหฤทัยทรงพระ  
กรรแสงใหเศราโศกเปนกําลัง จนพระหฤทัยรอนรนพระนาสิกไมพอจะหายใจ  ตองปลอยใหลม 
อัสสาสะปสสาสะออกทางชองพระโอษฐ พระอัสสุธาราก็กระเซ็นเปนโลหิต   นี่แหละบพิตรพระ 
ราชสมภาร  พระเวสสันดรบรมกษัตริยหวังจะใหพระทานบารมีเส่ือม  จึงสูทนยาก  บริจาคพระ 
โอรสพระชายาใหเปนทาน 
        มหาราช ขอถวายพระพร ประการหน่ึง  พระเวสสันดรบรมกษัตริยมาพิจารณาเห็น 
อานิสงส ๒ ประการ  จึงบริจาคโอรสทั้งสองใหเปนทานแกพราหมณ  อานิสงส ๒ ประการนั้น 
คือ พระองคพจิารณาเหน็วา ทานตโป  อปริหีโน  พระทานบารมีของพระองคจักไมเส่ือมไป 
อยฺยโก โปเสสฺสติ  พระโอรสท้ังสองของพระองคอยูในปาตองเสวยมูลผลาเปนภักษาหาร 
ไดรับความทุกขยากลําบากเหลือ  เม่ือใหพราหมณแลว  พราหมณจักพาไปกรุงพิชัยเชตุตร 
สมเด็จพระอัยกาจักถายไวเล้ียงใหเปนสุขสําราญ  ดังนี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง  พระองค 
พิจารณาเห็นวา  บุคคลเหลาอ่ืนท่ีจะไมใครอาจสามารถเอาพระโอรสของพระองคไปใชเปน 
ทาสนั้นหามิได  เม่ือพราหมณพาสองพระโอรสไป  พระอัยกาจะถายเอาไว  อันนั้นแลจักเปนเหตุ 
ใหมารับพระองคกลับหลังยังพระนคร  ดวยพระเวสสันดรโพธิสัตวทรงพิจารณาเห็นเหตุ ๒ 
ประการฉะนี้  จึงบริจาคพระโอรสใหเปนทานแกพราหมณ 
        มหาราช ขอถวายพระพร  อีกประการหนึ่ง พระเวสสันดรโพธิสัตวมาทรงพิจารณา 
ทรงทราบชัดในพระกมลหฤทัยวา  พราหมณทชีชูชกนีเ้ปนคนแกเฒาชราทุพพลภาพมอีายุลวง 
เขาปจฉิมวัยใกลจะถึงความตายอยูแลว  และตาแกเปนคนมีบุญวาสนานอยสัญชาติถอยตํ่า 
ชา  ไมอาจใชสอยพระโอรสของพระองคเปนทาสได  ขอถวายพระพร  พระจันทรและพระอาทิตย 
มีฤทธาศักดานุภาพเปนอันมาก  จะมีใครอาจสามารถหยิบเอาไปใสในหีบหรือในกลองใชตาม 
ตางประทีปโคมไฟไดละหรือ  มหาบพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึตรัสตอบวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  ใครจะเอา 
พระจันทรพระอาทิตยไปใสหีบใสกลองใชตามตางไฟได  ไมมีใครอาจสามารถกระทําไดเลย 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  ความท่ีวานี้  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  เอวเมว  โข  ทชีชูชกพราหมณพฤฒาจารยเปนคนแกเฒาชราวาสนานอยก็ไมอาจ 
ใชสอยพระโอรสของพระองคเปนทาสได  มีอุปไมยฉันนัน้ 
        อปรป  มหาราช  ขอถวายพระพร   บพิตรจงทรงพระสวนาการอุปมาขออ่ืนอีก พระ 
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โอรสท้ังสองของพระเสสันดรนั้น  ใคร ๆ จะใชเปนทาสได  มีอุปมาเหมือนหนึ่งแกวมณีรัตนะ  
อันวิเศษ  อันเปนของสําหรับบุญญานุภาพของสมเด็จพระเจาจกัรพรรดิราช  มีรัศมีงามโอภาส 
ผองใสยาวได ๔ ศอก  โตประมาณเทาดุมเกวยีน ใครหรือจะอาจเอาผาหอไวไมใหรัศมีสวางไสว 
ได  ถึงจะหอไวก็เปลงรัศมีออกไปไดดึงรอยโยชนโดยปรกติ  บุคคลท่ีมีบุญนอยไมอาจเอาไปใช 
สอยได ยถา  มีครุวนาฉันใด  เอวเมว  โข  พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร  ใคร ๆ ก็ไมอาจ 
เอาไปเปนทาสชวงใชได  มีอุปไมยฉันนัน้ 
        อปรป  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงพระสวนาการอุปมาใหมอีกเลา 
อุโปสโก  นาคราชา  ชางกุญชราชาติอุโบสถเผือกผูผองหมดท่ัวสรรพางค  เปนเจาฝูงแหงชางท้ัง 
หลาย  มีกายสูงได ๘ ศอ  ประดับดวยสรรพาภรณสมสกลุหัตถี  นาดูนาเล่ือมใสยิ่งนกั  ใคร 
หรือจักอาจข้ึนขับข่ีชางนั้นได  ประการหนึ่ง  ใคร ๆ จะปดบังชางนั้นไดดวยกระดงดังลูกโค 
นอย ๆ ท่ียังดืม่นมเลา  ยถา  ความท่ีวานี้ครุวนาฉันใด  เอวเมว  โข  ใคร ๆ ก็ไมอาจชวงใช 
สองพระโอรสเปนทาสได มีอุปไมยฉันนัน้ 
        อปรป มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงพระสวนาการอุปมาใหมอีก  สมุทฺโท 
อันวามหาสมทุรท้ังยาวท้ังลึกประมาณไมได  จะหยั่งก็ไมถึงและกวางขวางมองไมเห็นฝง  มีน้ํา 
เค็มอยูเปนนติย  ไมมีใครอาจปดใหมิดหมดแลวเวนบริโภคใชสอยแตทาเทียว  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  เอวเมว  โข  พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรก็ไมมีใครอาจเอาไปชวงใชเปนทาส 
ไดมีอุปไมยฉันนั้น 
        อปรป  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุอ่ืนอีก  นนฺโทปนน-ฺ 
ทนาโค  อันวาพระยานันโทปนันทนาคราช  สตฺตกฺขตฺตุ ปริเวเตฺวา  นอนพันภูเขาสิเนรุราช 
ไดถึง ๗ รอบ  ผูใดมิอาจรวบรัดจัดพระยานาคนั้นใสลงในหีบหรือในกลองเลนได  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  เอวเมว โข  พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรเจาก็ไมมีใครอาจเอาไปใชเปนทาสไดฉันนัน้ 
        อปรป  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุใหมใหยิ่งไปกวานี ้
ธรรมดาวาหิมวันตราชคิรีเขาเอก  อจฺจุคฺคโต  นเภ  สูงเทียมเมฆจะคณนาได ๕๐๐ โยชน โดย 
สวนยาวและสวนกวางนัน้คณนาได  ๓,๐๐๐ โยชน  จตุราสีติกูฏสหสฺเสหิ  ปฏิมณฺฑิโต 
ประดับดวยยอดน้ันมากมายหนักหนาจะคณหาได  ๘๔,๐๐๐ ยอด  ปฺจมหานทีปภโว 
เปนท่ีหลอหล่ังน้ําใหไหลไปยังมหานทีแมน้ําใหญท้ัง ๕ มหาภูตคณาลโย  มีหมูสัตวนอยใหญ 
อาศัยอยูเปนอันมาก  ทิพฺโพสถลคสมลงฺกโต  ประดับดวยเครือเถาวัลยอันเปนยาทพิย  นภพลา- 
หโก  วิย  แลดลิูบสูงสุดเวหา อุปมาดุจเมฆอันลอยฟา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  เอวเมว โข  อันวา 
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สองราชดนัยพระโอรสแหงพระเวสสันดรนั้นก็มีบุญเปนมหันตโอฬาร  น สกฺกา  เกหิจิ  บุคคลผูใด  
จะอาจหาญชวงใหเปนทาสนัน้หามิได  เหตวุาเปนสกุลสูงใหญระบือลือท่ัวไปตางอาณาเขตประเทศ 
ไกล  ๆ ปรากฏดังเขาหิมพานตอันโตใหญฉันนั้น 
        อปรป  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงพระสวนาการสดับเหตุอันอ่ืนใหยิ่งข้ึนไป 
อุปริ  ปพพฺตคเฺค  อคฺคิ  อันวาไฟท่ีตามไวบนยอดภูเขาในเวลาราตรีอันมืดมัว  ไฟนั้นยอมจะสองแสง 
ไปได  ถึงอยูในท่ีไกลกแ็ลเห็น  ยถา  มีครุวนาฉันใด  เอวเมว โข  อันวาสองพระโอรสนั้น ก็มีเกยีรติ 
ยศปรากฏไป อุปไมยเหมือนไฟที่ตามไวบนยอดภูเขาฉันนั้น 
        อปรป  มหาราช  ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุใหยิ่งข้ึนไปอีก 
นาคปปุผฺสมเย  ในฤดูท่ีตนกากะทิงบนยอดภูเขาหิมพานตออกดอก  ดอกกากะทิงยอม 
บานส่ิงกล่ินขจรหอมระร่ืนฟุงไปตามลมไกลได ๑๒ โยชน ยถา  มีครุวนาฉันใด  เอวเมว  โข อันวา 
กิตติศัพทแหงสองหนอไทยพระโอรส  ก็ลือสะทานปรากฏไปในแดนมนุษยได  ๖๐๐ โยชน ใน 
เบ้ืองบนนั้นโสดก็ตลอดอสัญญีภพพรหมโลก  เอตฺถนฺตเร  ใตนั้นลงมาก็อสูรคนธรรพยักษา 
ผีเส้ือน้ํานาคกนินรและอินทรพิภพจบในกามาปรเมสณประเทศไกลได  ๑๒ โยชนนั้น  เม่ือมหันตา- 
นุภาพแผไปดงันี้  ใครท่ีไหนจะกระทําซ่ึงสองพระโอรสใหเปนทาสชวงใชได 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  ประการหนึ่ง  เม่ือสมเดจ็ไทยธิเบศรเวสสันดรจะประสาท 
สองบังอรใหแกพราหมณ  จงึตีคาพระบรมเชษฐาชาลีเปนทองพันตําลึง  (บาลีวา ๙,๐๐๐)  ตี 
คาพระนองกณัหาเปนทองรอยตําลึง  (บาลีวา ๙๐๐)  กับทรัพยหลายประการ มีคชสารรถ 
ยานมาม่ิงทาสกรรมกรหญิงชาย  ววัควายเรือกสวนไรนาเปนอาทิ  นับใหไดส่ิงละรอย ๆ พระองค 
มาตีคาตัวพระชาลีและกัณหานองท้ังนี้ หวงัวาจะใหพระอัยกาตามไถ จงึตรัสส่ังสอนไทยทารกเลา 
วาเจาจงกระทําตามถอยคําพระบิดา  ถาพระอัยกาจักไมไถเจา  แยงเอาจากพราหมณดวยขมเหง 
อยฺยกสฺส วจน น  กยิราถ  เจาท้ัง ๒ อยากระทําตามคําของพระอัยกา อนุยายิโน  จงกมหนาไป 
เปนขาพราหมณตามอัธยาศัย  พระลูกเอยจงฟงคําพระบิดาไวใหจงได  เอวเมว อนสุาสิตฺวา 
สมเด็จพระบรมราชธิเบศรเวสสันดรส่ังสอนพระโอรสดงันี้  จึงบริจาคใหทวีชูชกใจฉกรรจ  ตโต 
ลําดับนั้นมา  เม่ือพราหมณพาสองพระโอรสไป  เทพเจาดลใจใหหลงไปสูสํานักพระอัยกา  พระชาลี 
จึงทูลพระอัยกาใหถายคาตัวตามพระราชบิดาส่ัง  นี่แหละจะวาพระเวสสันดร  ใหทานยังผูอ่ืนให 
ลําบากละหรือ  เม่ือพระองคเห็นวาพระโอรสอยูปานั้นลําบากจึงบริจาคมา หวังจะใหพระอัยกา 
ไถเล้ียงไวใหไดรับความสุข  เชนนี้จะวาพระองคใหทานทําพระโอรสใหตองทุกขยากหรือใหไดสุข 
เปนประการใด  บพิตรจงสันนิษฐานเขาพระทัยใหจงดดีวยประการฉะน้ี  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดสวนาการฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะน้ี  จึงมีพระ 
ราชโองการสรรเสริญวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาปริศนานี้พระผูเปน 
เจาวิสัชนาแจมแจงเปนอันด ี ทีนี้แหละจะไดทําลายเสียซ่ึงคําเดียรถียท้ังหลาย พระผูเปนเจา 
ขยายความน้ีประกอบดวยอรรถพยัญชนะเปนอันดี  พระผูเปนเจาวาถวนถ่ีใหแจงทุกประการ 
ในกาลบัดนี้  
                             เวสสสันตรปญหา  คํารบ ๕ จบเพยีงนี้ 
 
                                       ทุกกรการิกปญหา ท่ี ๖ 
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีวาจาตรัสถามวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  สพฺเพ  โพธิสตตฺา  สมเด็จพระโพธิสัตวเจาท้ังหลายทุกพระองค  กระทํา 
ซ่ึงทุกรกิริยาเหมือนพระโคดมโพธิสัตวเจาหรือประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระ 
โพธิสัตวเขาท้ังหลายอ่ืนจะกระทําทุกรกิริยาเหมือนพระโคดมบรมโพธิสัตวเจานัน้หามิได 
นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ถาวาฉะน้ันจะควรท่ีไหน  เหตุไรจงึไมเหมือนกนั  ตกวาพระโพธิสัตวท้ังหลาย 
นั้นเปนเวมัติตางกนัหรือประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ตกวาพระโพธิสัตวเจาท้ังหลายนั้นเปนเวมัติตางกัน  อตหิู  าเนหิ  ดวยฐาน ๔ ประการ กุลเว- 
มตฺตตา  คือตางดวยตระกูล  บางทีเปนตระกูลกษัตริย  บางทีเปนตระกูลพราหมณ อยางนี้ 
ประการ ๑ อทฺธาน  เวมตฺตตา คือ ตางดวยสรางพระบารมี  บางทีบารมีมี  ๑๖ อสงไขยแสนกัลป 
บางที ๘ อสงไขยแสนกัลป บางที  ๔ อสงไขยแสนกัลป  ตางกันฉะนี้ประการ ๑ อายุเวมตฺตตา 
คือ ตางกันดวยพระชนมายุ  บางทีนอย  เหมือนหนึ่งสมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจาของเราน้ี 
บางทีก็มากกวานี้  เหมือนพระชนมายแุหงสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  ตางกันอยางนี ้
ประการ ๑  ปมาณ  เวมตฺตตา  ตางกันดวยประมาณ  คือประมาณพระรูปบาง บางทีเล็กบางทีใหญ 
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ประการ ๑ สิริเปนตางกันถวน  ๔ ประการเทานี้  สวนการกระทําทุกรกิริยานี้ไมเหมือนกันเปน 
อัทธานเวมัติ ตางกันดวยกระทําบางมิไดกระทําบาง แตเม่ือไดตรัสเปนสมเด็จพระสัพพัญูแลว  
ก็ตรัสรูเหมือนกัน  ประกอบดวยพระสิริรูปและฌาน  ศีล สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ วิมุตตญิาณทัส- 
สนะและ จตุเวสารัชญาณ  ทศพลญาณ  จุททสพุทธญาณ  อัฏฐารพุทธธรรมเหมือนกนั  จะได 
แปลกตางกันหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ตกวาพระโพธิสัตวเจาท้ังหลาย  จะตรัสเปนเปนสมเด็จพระสัพพัญูรูธรรม 
นั้นรูเหมือนกนัเทากัน เม่ือเชนนั้นพระโพธิสัตวเจาของเรากระทําทุกรกิริยาเพื่อประโยชนประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันพระ 
โพธิสัตวเจาแตกาลกอนนัน้ตอบารมีแกกลาทานจึงออกสูมหาภิเนษกรมณ  พระโคดมโพธิสัตว 
เจาออกสูมหาภิเนษกรมณ แตบารมียังออนอยู เหตุนี้จึงตองกระทําทุกรกิริยาเพื่อจะใหพระญาณ 
แกกลา ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  เหตุไฉนพระโคดมโพธิสัตวเจาจึงออกสูมหาภิเนษกรมณแตบารมียงัออนให 
ผิดกวาพระโพธิสัตวแตกอนเลา 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระ 
โคดมโพธิสัตวเหน็วิปปการแหงพระสนมกรมคณานางนอนหลับกรนครางนํ้าลายไหล  สารพัด 
จะวกิารไปทุกอยาง ปรางคปราสาทสงัดเหมือนชัฏแหงปาชา  พระนิพพิทาญาณก็บังเกิดในพระ 
บวรราชสันดานในอัฑฒรัตติกสมัยเท่ียงคืน  พระองคก็บังเกิดเหน่ือยหนาย  หนีออกสูมหา 
ภิเนษกรมณ  บรรพชาเสียแตพระญาณยังออน  เพราะเหตุฉะนี้ จึงผิดกวาโพธิสัตวแตกอน 
        ขอหนึ่ง เม่ือพระบรมโพธิสัตวเดือดรอนมิไดอารมณดวยนกิรนางสนม  ดําริในพระ 
อารมณ  จะเสด็จออกสูมหาภิเนษกรมณนัน้ ยังมีมารผูหน่ึงรูในจิตพระบรมโพธิสัตว  เขาใจ 
สันทัดวาพระโพธิสัตวออกสูมหาภิเนษกรมณไมชากจ็ะไดตรัส  จะนําสัตวพนวิสัยแหงมารเปน 
แมนม่ัน  เหตุดังนั้น  มารจึงเหาะลอยอยูบนเวหาตรงพระพักตราสมเด็จพระบรมโพธิสัตวแลว 
รองทัดทานหามปรามวา โภ  มาริส  ขาแตพอสิทธารถ  ผูเนียรทุกขมีแตความจําเริญ  พอจะ 
กระสันเปนทุกข ทําไม  นับแตวันนี้ไป ๗ วัน ทิพยจกัรแกวจะเล่ือนลอยมาสูสมบรมโพธิสมภารทาน 
ต ปน สหสาร  อันวาจกัรแกวอันเปนทิพยนั้นแลวดวยแกวไพฑูรยมีท้ังกงและดุมเดมิอยูใตปฐพีพืน้ 
มหาสมุทรจะผุดลอยมาสูสมบรมโพธิสมภารพอแลวอยางสงสัย  พอจะมีพระราชอาญาแผไป  จะ  
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ไดเปนใหญในทวีปท้ัง ๔ แตละทวีปนัน้มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร  นานไปกจ็ะไดพระราช-  
โอรสมีฤทธ์ิเดชรูปโฉมงามตามเสด็จดูแลตางพระเนตรพระกรรณ  ยังอีก  ๗ วันทานจะไดเปน 
จอมทวีป  จะรีบออกบรรพชาตองการอะไร  โส ตสฺส  ต สุตฺวา ฝายวาพระบรมโพธิสัตวได 
ทรงพระสวนาการถอยคํามารวาดังนี้  ก็สังเวชพนกําลัง  ดงับุรุษถือหลาวเหล็กลุกเปนเปลว 
รอนรนอยูยังคํ่าแลว  มิหนํายงัมีบุคคลเอาหลาวเหล็กตําเขาท้ัง ๒ โสตซายขวา ยถา  มีครุวนา 
อุปมาฉันใด  เม่ือพระบรมโพธิสัตวไดฟงมารวา  ก็ไมสบายพระโสตแสนสังเวชพระทัยมีอุปไมย 
เหมือนฉะนั้น  นะพบิตรพระราชสมภาร  ถามิฉะนั้นปานดุจหนึ่งกองเพลิงอันใหญ  อันรุงโรจน 
โชตนาการเปนกําลัง  อฺเน  กฏเน  ยังมีบุคคลผูหนึ่งเอาไมแหงอ่ืน ๆ มาทุมเขา กองเพลิง 
ใหญนั้นเลาก็รุงโรจนโชตการเปนเปลวรอนยิ่งกวาประมาณ  ยถา  จะมีครุวนาอุปมาฉันใด 
น้ําพระทัยพระโพธิสัตว สิเหนื่อยหนายจากราชสมบัติโทมนัสกระสันอยูโดยปรกติแลว  คร้ันได 
ฟงมาวายังมีอีก  ๗ วันจะไดเปนบรมจักร  น้ําพระทัยก็สลดสังเวชสุดกาํลังมีอุปไมยฉันนั้น 
นั้น มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  อันวาพื้นปฐพีท่ีชุมชื้นเปยก 
แฉะดวยน้ําเลอะล่ืออยูแลว  และมิหนํายังมีมหาเมฆตกซํ้าลงมาก็พึงซ่ึงวิกลเปยกเลอะช้ืนหนักไป 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  น้ําพระทัยพระบรมโพธิสัตวเจา โดยเปนปรกตกิ็เหนื่อยหนายตอสมบัติซ่ึง 
มีอยูแลว มารยิง่มาวาดังนีเ้ลา  น้ําพระทัยพระโพธิสัตวเจายิ่งกระสันเบ่ือหนายหนักไป มีอุปไมย 
ฉันนั้น  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูเปนเจา  เม่ือมารวายังอีก  ๗ วัน  จกัรแกวอันเปนทิพยจะบังเกิดนั้น ทําไมพระ 
โพธิสัตวเจาจงึไมกลับพระทัยคอยอยู ใหจักรแกวอันเปนทิพยบังเกิดเลา 
        พระนาคเสนเจามีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เทวดา 
ผูเปนมารมาเจรจาประโลกลวงนั้นหาจริงไม  ถึงมาตรวาจักรแกวจะเกดิไป  ๗ วนัก็ด ี สมเด็จ 
พระสิทธารถบรมโพธิสัตวก็ไมกลับ  เหตุไฉน  เหตุวาน้าํพระทัยพระโพธิสัตวนั้น  ทฬฺหตหิโต ถือ 
ม่ันคงในองคพระอนิจจัง  ถือม่ันคงในองคพระทุกขัง  ถือม่ังคงในองคพระอนัตตา  อุปาทานกฺขยป-ฺ 
ปตฺโต  พระบรมโพธิสัตวขาดสูญจากตัวอุปาทาน  อันถือม่ันสําคัญใหลหลง  พะวงอยูดวยรูป 
เสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะสัมผัส  จําเดิมแตเหน็วิปปการของนางสนมท้ังหลายก็เบ่ือหนายชิงชัง 
ทรงเห็นวาเกิดมามีแตชาติทุกข ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข  อนิจฺจ  ไมเท่ียงแท  หนุมสาวก ็
จะแก  จะตาย  ไมเท่ียงแทลงตรงไหน อนตตฺา จะถือวาตัวกระไรได พระองคปลงเห็นเปนอุปาทา- 
นักขันธ  ไมปรารถนาท่ีวาจะเกิดในภพท้ัง ๓ สืบไป  อยางนี้หรือน้ําพระทัยจะกลับประหวดัยนิด ี
ดวยสมบัติบรมจักรจอมทวปีเลา  เห็นวาสมบัตินั้นเปลาจะยั่งจะยืนหามิได  หนอยหนึ่งก็ส้ินสูญไป  
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เหตุฉะนี้  น้ําพระทัยจึงไมปรารถนา  
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ดังอาตมาจะขอถามพระ 
องคบาง เหมือนหนึ่งวาอุทกงัอันไหลหล่ังพังออกมาจากมหาสระอโนดาตน้ันก็ยอมไหลลงสูคงคา 
อุทกังในคงคาก็ไหลมาสูมหาสมุทร  อุทกังในมหาสมุทรก็ไหลไปสูปากบาดาลเปนธรรมดาฉะนี ้
หรือ บพิตรพระราชสมภาร  หรือวาอุทกังท่ีบาดาลมุข  คือ อุทกังท่ีไหลออกจากปากบาดาลนั้น 
ไหลกลับมาสูมหาสมุทร  อทุกังในมหาสมุทรไหลมาสูคงคา  อุทกังในคงคาไหลกลับสูสระอโนดาต 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจาใชกระนั้น  อันวาอุทกังท่ีไหลมานัน้  จะไดไหลกลับทวนมาหามิได  นะพระผูเปนเจาผู 
ปรีชาญาณ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ขอนี้มีอุปมาฉันใด 
พระบรมโพธิสัตวไดบําเพ็ญพระราชกุศลสรางพระบารมีถวน  ๔ อสงไขยแสนกัลป จนบรรลุอัต- 
ภาพนี้เปนท่ีสุด ปริปกฺก โพธิาณ  พระโพธิญาณของพระองคแกกลาแลว ยังอีก  ๖ พระวรรษา 
ก็จะไดตรัสแกพระปรมาภิเษก  โลเก  อุตฺตมปุริโส เปนเออัครบุคคลอุดมในโลก จะลับมา 
ยินดดีวยจักรแกวตองการอะไร อุปไมยดจุอุทกังอันไหลหล่ังลงสูปากบาดาลแลว  มิไดนวิัตนา 
การไหลกลับหลังฉะน้ัน  อปจ  อนึ่งโสด  นุโข  ดังอาตมาจะถาม  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  เม่ือพระบรมโพธิสัตวปรารถนาพระโพธิญาณ  ทรงสรางพระบารมีมา 
นานนับ  ๔  อสงไขยแสนกัลป  จะสําเร็จพระโพธิญาณอยูแลว  น้ําพระทัยจะมาอาลัยอยูดวย 
สมบัติบรมจักรเจียวหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  ท่ีไหนนํ้าพระทัยพระโพธิสัตวจะกลับรักสมบัติบรมจักรนั้น เปนอันวาหามไิด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  พื้นปฐพีใหญจงลมจมไปก็ตามที   บรรพตคีรีท้ังหลายจงหักทําลายไปก็ตามที  น้ําใน 
มหาสมุทรท้ังส่ีจงแหงเหือดไปก็ตามที  น้ําพระทัยของพระโพธิสัตวเจายังมิไดสําเร็จแกพระโพธิ- 
ญาณตราบใด  ท่ีจะกลับพระทัยรักซ่ึงสมบัติบรมจักรนั้นหามิได  ตั้งพระทัยแตจะใหสําเร็จพระ 
โพธิญาณเปนอยางยิ่ง 
        มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในมนุษย อันวามหาสมุทรอันใหญ  อปริ- 
มิตชลธโร  ทรงไวซ่ึงอุทกังจะนับจะคณนามิได  อุทกังในมหาสมุทรอันใหญนั้นจะแหงลงไป  ยัง 
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เหลืออยูนอยเทารอยเทาโคก็ตามที  พระบรมโพธิสัตวยังมิไดตรัสตราบใด  จะใหพระองคกลับ 
พระทัยเสียนั้นมิไดเลยเปนอันขาด  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหนึ่ง  อัน 
วาน้ําในมหาคงคามิไดไหลกลับทวนกระแสไปฉันใด  น้าํพระทัยพระโพธิสัตวแมยังมิไดตรัส ก็มิได 
กลับเหมือนดงันั้น  
        อนึ่ง  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ถึงมาตรวาเขาสิเนรุราชจะแตก 
ออกเปนรอยภาคพันภาคประการใดก็ดี  อันน้ําพระทัยพระโพธิสัตวนี้  ถายังมิไดตรัส  จะได 
คิดกลับนั้นหามิไดเปนอันขาด 
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  แมอากาศจะกลับนอย 
เขาเทาเส่ือลําแพนก็ดี  น้ําพระทัยพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสตราบใด  จะรูกลับไปเปนวาหาบมิได 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึงอันวาพระอาทิตยพระ 
จันทรและดวงดาวท้ังหลาย  ท่ีไหนจะพึงตกลงมาเหนือแผนพื้นพสุธานีไ้ด  น้ําพระทัยพระบรม- 
โพธิสัตวผูสรางพระบารมีถวน ๔ อสงไขยแสนกัลปยังเหลืออยูอีก  ๖ พระวรรษาเทานั้นก็จะได 
ตรัส  เม่ือในระหวางนั้นพระยามารจะมาวาใหกลับ  พระองคจะกลับท่ีไหน  เหตุวาสรรพพันธนา 
หวงท้ังปวงนัน้  ปทาลิตา องคพระบรมโพธิสัตวทําลายเสียส้ินแลว 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  โลเก  พนฺธนานิ  อันวาหวงจะจําสัตวผูกสัตวไวในโลกน้ี  มีประการเทาใดเลา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ทส โข อิมานิ  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
หวงคือเคร่ืองจํามี ๑๐ ประการ จําสัตวไวในสงสารใหทรมานเกิดตายอยูในโลกน้ี  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เคร่ืองจํา ๑๐ ประการนั้นคือมารดาประการ ๑ บิดาประ 
การ ๑  ภรรยาประการ ๑ บุตรประการ ๑ ญาติประการ ๑ มิตรประการ ๑ ทรัพยประการ ๑ 
ลาภสักการะประการ ๑ อิสริยยศประการ ๑ กามคุณ ๕ ประการ ๑ สิริถวน ๑๐ ประการเทานี้ 
หวงท่ีจําสัตวมนุษยบุรุษหญิงชายไวในโลก  ๑๐ ประการนี้ ถึงมาตรวาสัตวจะสละไป  ก็ยอมจะ 
เปนหวงเปนใยอาลัยตองกลับมา  ทสพนฺธนานิ  อันวาเครื่องจาํ ๑๐ ประการนั้น  ปทาลิตาน ิ
อันองคสมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจาของเราทําลายเสียไมใฝฝน  ตสฺมา  เหตุดังนัน้  สมเด็จพระ 
บรมโพธิสัตวเจาเม่ือพระยามารมาวา  ยังอีก  ๗ วันจะไดเปนบรมจักรนัน้ พระองคเจาจึงมิไดกลับ 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  นี่หากจะวาไป  เม่ือพระญาณยังออนอยูนี้  ถึงมาตรวาเทวดาผูเปนมาร จะมาวา  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 419 
ใหกระสันดวยคําของตนวาดวนออกสูมหาภิเนษกรมณกระทําทุกรกิริยาไปใหลําบาก ตองการอะไร 
เม่ือพระยามารมาวาดังนี้  ทําไมพระองคจึงไมคอยอยูใหญาณแกเลา  ถาวาพระโพธิสัตวเจาจะ 
นิ่งอยูในราชฐานโดยชาใหพระญาณแกกลาแลว  จึงออกสูมหาภิเนษกรมณตรัสเปนพระที 
เดียวจะไมไดหรือ  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคล ๑๐ 
ประการนี้เปนท่ีโลกดูหม่ินนนิทาไมมีคารวะยําเกรง  ขมเหงดูถูกสบประมาทหม่ินได  บุคคล ๑๐ 
ประการนั้นไซร  วิธวา คือ  ไดแกสตรีท่ีเปนหมายเปนท่ีคนท้ังหลายดูหม่ินประการ ๑ ทุพฺพโล 
 ืคือ  บุคคลทุพพลภาพประการ ๑ อมิตฺตาติ  คือ บุคคลหามิตรหาญาติมิไดประการ ๑ มหคฺฆโส 
คือ คนมีคาตัวมากประการ ๑ ครุกาพาธิโก คือ บุคคลเจ็บปวดเปนไขหนักประการ ๑ ปาปมิตฺโต 
คือ บุคคลมีมิตรช่ัวประการ ๑ ธนหีโน คือ  บุคคลถอยจากทรัพย หาทรัพยมิได  ประการ ๑ 
อาหารหีโน  คือ คนจนขัดสนดวยอาหารประการ ๑ กมฺมหีโน  คือ คนจนหางานทํามิไดประการ ๑ 
วโยปริหีโน  คือ คนเส่ือมจากวยั  พนจากความเปนหนุมเปนสาวเปนคนแกเฒาประการ ๑ สิริ 
จํานวนถวน ๑๐ ประการเทานี้  พระบรมโพธิสัตวเจาของเรามาทรงพระดําริถึงเหตุ ๑๐ ประการ 
ดุจวิสัชนามานี้แลว  เกิดความรูสึกข้ึนอยางนี้วา มา เม กมฺมหีโน  อสฺส  เราอยาเปนผูเส่ือม 
จากการงานของเรา  เพราะบุคคลผูเกียจครานถอยจากความเพียร ยอมเปนท่ีติเตียนแหงเทว- 
ดาและมนษุยท้ังหลาย  ยนนฺูนาห  กมฺมสฺสามิ  อยากระนั้นเลย  อาตมาน้ีจะเปนนายงาน  กมฺมคุรุ 
จะเปนครูผูช้ีแจงการงาย กมฺมาธิปเตยฺโย  จะเปนใหญยิ่งในการงาน  กมฺมสีโล  จะเปนผูมี 
ปรกติกระทําการงาย  กมฺมธาเรยฺโย จะทรงไวซ่ึงการงาน  กมฺมนิเกตวาสี  จะมีอุตสาหะในการ 
งานอยูเปนนิตย  กมฺมพนฺธเนน  อมุตฺโต  จะไมปลอยปละละอยูใหเปนผูพนวางจากการงาน 
อปฺปมตฺโต  ควรจะรีบขวนขวายเปนคนไมประมาท  ตั้งใจบําเพ็ญการกธรรมเสีย  ประมาทอยูหา 
ควรไม พระโพธิสัตวจามาสัญญาในพระทัยฉะน้ีจึงกระทําทุกรกิริยาเพือ่วาจะใหพระญาณแกกลา 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา เม่ือสมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจากระทําทุกรกริิยานั้น  มาตรัสอยางนี้วา  อห  อันวา 
อาตมากระทําทุกรกิริยามาลําบากนักหนา  อาตมาก็หาไดซ่ึงอุตตริยมนุสสธรรมอันพระอริยะ 
เห็นประจักษดวยอริยญาณไม ดังอาตมาวติกไป  หรือวาทางอ่ืนท่ีไหนกระมังจะเปนท่ีตั้งท่ีให 
สําเร็จแกพระโพธิญาณ  พระโพธิสัตวเจามาปรารภรําพึงการกระทํานี้  พระองคมีสติเคล้ิมไป 
กระน้ันหรือ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมท่ีจะ 
กระทําจิตใหทุพพลภาพมใิหสมาธิตั้งม่ันส้ินอาสวะลงไดนี้มี  ๒๕ ประการ  ขอถวายพระพร อัน  
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วาธรรม ๒๕ ประการนั้น  กตเม  คือธรรมส่ิงใด  อันวาธรรม ๒๕ ประการนั้น คือ โกโธ  ความโกรธ 
ประการ  ๑ อุปนาโห  ผูกโกรธไวไมรูหายประการ ๑ มกฺโข  ลบหลูคุณทานประการ ๑ ปลาโส  
ตีเสมอทานประการ ๑ อิสฺสา  ริษยาทานประการ ๑ มจฺฉริย  ตระหนี้ประการ ๑ มายา  มารยา 
ประการ ๑ สาเถยฺย  โออวดประการ ๑ ถมฺโภ  ใจกระดางหัวดื้อ  อาจารยวาไมไดประการ ๑ 
สารมฺโก แขงดปีระการ ๑  มาโน  ถือตัวประการ ๑  อติมาโน  ดูหม่ินทาน ประการ ๑ ทโม มัวเมา 
ประการ ๑  ปมาโท  ประมาทประการ ๑ ถีนมิทฺธ  ความงวงเหงาหาวนอนประการ ๑ ตนฺที 
ความครานกายเพราะกินอาหารมากประการ ๑  อาลสฺย  คือเกียจครานประการ ๑ ทุพฺพล 
ความเปนผูออนแอประการ ๑ ปาปมิตตฺุปปฺเสวี  เสพมิตรเปนบาปประการ ๑ รูป  ยินดีในรูป 
ประการ ๑ สทฺท  ยินดีในเสียงประการ ๑ คนฺธ  ยินดใีนกล่ิน  ประการ ๑  รส  ยินดใีนรส 
ประการ ๑ โผฏพฺพ  ยินดใีนโผฏฐัพพะ  เคลาคลึงลูบตองประการ ๑ ขทฺุทาปปาสา  อยาก 
ขาวกระหายน้าํประการ ๑ สิริเปนธรรม ๒๕ ประการดวยกัน  อันวาธรรม ๒๕ ประการนี้ กระ 
ทําใหจิตทุพพลภาพมิใหจิตเปนสมาธิตั้งลงสูอาสวักขัยญาณได  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิตรพระราชสมภาร  โพธิสตฺโต  ปน แมอันวาสมเด็จพระโพธิสัตวเจาพระองคกระทํา 
ทุกรกิริยาคร้ังนั้น  เสวยอาหารนอยลง ๆ พระองคก็หวิออนดวยอดอาหาร น้ําจิตจึงทุพพลภาพ 
ไป ไมไดสมาธิอันจะต้ังม่ันเปนอาสวักขัยได  สมเด็จพระโพธิสัตวสรางพระบารมีถวน  ๔ 
อสงไขยแสนกัลป  จะเกิดในชาติใด ๆ ยังสรางพระบารมีอยูในชาตินัน้  ๆ ก็ยอมแสวงหาท่ีจะให 
ไดพระจตุราริยสัจทุกชาติมา  ก็ไฉนเม่ืออภสิมัยชาติจะไดสําเร็จแกพระสรอยสรรเพชญ 
โพธิญาณในปจฉิมท่ีสุดชาตินี้จะไดเคล้ิมพระสติไปเลา พระองคจะมีสติเคล้ิมไปหามิได  เปนแต 
เพยีงพระองคมีปญญาสําคัญไปวา มรรคาอันอ่ืนดอกกระมัง  จะเปนท่ีตั้งท่ีจะใหไดตรัสแกพระ 
โพธิญาณ มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อยางวาแตความประการน้ีเลย 
ปุพฺเพว  แตเม่ือแรกพระองคประสูติไดเดือนหนึ่งนั้น พระนมพาตามเสด็จพระปตเุรศรไปแรกนา 
พระนมทั้งปวงนั้นแตงท่ีสิริไสยาสน  ใตรมรุกขชาติชมพูหวาตนหนึ่ง  จึงเชิญใหพระบรมโพธิสัตว 
เจาบรรทมอยูใตรมไมหวานัน้  สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจา คร้ันแมนมพากันไปดูแรกนา 
ละพระองคไวผูเดียว  พระองคจึงทรงลุกข้ึนทรงนั่ง  ปลฺลงฺก  อาภชฺุชติวฺา คูบัลบังกนัง่ขัดสมาธิ 
พระทัยสงัดจากกามอกุศลธรรมท้ังปวง  ก็ไดปฐมฌาน  อันประกอบดวยองคคือวิตก  วิจาร  มีปต ิ
สุขเกิดจากวิเวกแลวไดทุติยฌานจตุตถฌานตอไป  พระองคจะไดเปลาไปจากความเพียรนั้นหา 
มิได  กระทําท้ังนี้เพราะปรารถนาท่ีจะใหพระบารมีแกกลาสําเร็จแกพระโพธิญาณ  บพิตรพึง 
สันนิษฐานเขาพระทัยเถิด  จะวาพระองคมีพระสติเคลิบเคล้ิมฟุงซานไปนั้นหามิได  ท่ีวาทรง 
กระทําทุกรกิริยานั้น  เพื่อจะใหพระบารมีแกกลาข้ึนเทานัน้ ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา  สาธุ  ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับคําของพระเปนเจาไว  พระโพธิสัตวเจาของเราน้ี  พระองค 
กระทําทุกรกิริยาเพื่อวาจะใหพระบารมีแกกลาอยางนั้นหรือ  โยมพึ่งจะมนสิการเขาใจใน 
กาลบัดนี้  
                               ทุกกรการิกปญหา  คํารบ ๖ จบเพยีงนี ้
 
                                 กุสลากุสลานัง  พลวาพลวปญหา ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  กุศลนี้จะกลาหรือวาอกุศลจะกลา อันวากุศลกรรมแลอกุศลกรรมนี้ขาง 
ไหนจะมีกําลังมากกวากัน พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กุสล 
อันวากุศล อธิมตฺต  พลวตร มีกําลังกลากวาอกุศล  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวานี้  น สทฺทหามิ  โยมไมเช่ือเลย อะไรจะวากุศลกลามี 
กําลังยิ่งกวาอกุศลนั้น  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  มนุษยในโลกน้ีกระทํา 
ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  และฆาชาวบาน  ฆาคนเดินหนทางและ 
ลวงเขา  เอาเขาไมฆาเสียนั้นก็ดี สพฺเพ  มนสฺุสา อันวามนษุยท่ีกระทําอกุศลกรรมท้ังปวงนี้ยอม 
มีโทษตาง ๆ เปนตนวาตองตัดตีนสินมือ  ตัดศีรษะเสียบไวตามโทษใหญและโทษนอย  แมวา 
กระทําอกุศลในกลางวันไดผลในกลางราตรี ถากระทําในราตรีไดผลในกลางวัน ท่ีไดผลในวันท่ี 
ทําคืนท่ีทํานั้นก็มี  บางทีไดผลในสองวัน บางทีไดผลในสามวัน นีแ่หละมนุษยซ่ึงกระทําอกุศลธรรม 
นั้นยอมไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไดผลประจักษเชนนี้  ฝายมนษุยซ่ึงกระทํากศุลนั้น บาง 
พวกไดใหทายถวายบริขารแกภิกษุรูป ๑ บาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง  ๔ รูปบาง ๕ รูปบาง 
๑๐๐ รูปบาง ๑,๐๐๐ รูปบาง ๑๐๐,๐๐๐ รูปบาง  บางพวกก็รักษาศีล  ๕ ศีล ๑๐ เปน 
นิตยศีล  บางพวกก็รักษาอุโบสถศีล  มนุษยเหลานั้นท่ีไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนยีในปจจุบันเหน็ 
ทันตาประจกัษแจงในชาตินีมี้อยูหรือ  พระผูเปนเจา  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร  อันวา 
บุคคลใหทานศีลสมาทานพระอุโบสถศีล  ไดผลเปนทิฏฐะเหน็ประจกัษในชาตินี้ มีอยู ๔ คน 
ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูเปนเจา  ท่ีวากระทําการกุศลเห็นผลประจักษอยู  ๔ คนนัน้  โกจิ  คือใครบาง 
พระผูเปนเจาจงช้ีแจงใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา พระเจาสกมันธาตุราชนั้นองค ๑ พระเจาเนมิ 
ราชพระองค ๑ พระเจาสาธินราชพระองค ๑ นายติณบาลคน ๑ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  ท่ีวานี้  พระผูเปนเจานําเอาคน ๔ คนมาวา  ความขอนี ้ นานลึกดกึดําบรรพ 
ตั้งแตสมเด็จพระพุทธเจายังไมไดตรัส  วาจาํเพาะเม่ือสมเด็จพระพุทธเจายังมีพระชนมอยูนั้นมี 
ใครบาง  ท่ีกระทําบุญไดผลเห็นทันตา  นิมนตวาไปเถิดพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนผูปรีชาแกวา เม่ือคร้ังสมเด็จพระบรมโลกนาถมีพระชนมอยูนัน้  บุคคล 
กระทํากุศลไดผลเห็นทันตามีอยู ๖ คน  ปณฺุณโก  ทาโส  คือนายปุรณทาสคน ๑ ปุรณทาส 
คนนี้ไดถวายจงัหันแกพระสารีบุตรเถรเจา  ก็ไดท่ีเปนพระปุณณกเศรษฐีในวันถวายจังหันนัน้ ใช 
แตเทานั้น  ยังมีอยูอีก  ๕ คน คือ  มารดานายโคบาลคน ๑ สุปปยาอุบาสิกาคน  ๑ นางมัลลิกา 
เทวีคน ๑ สมุนมาลาการคน ๑ เอกสาฎกพราหมณคน ๑ จึงเปน ๕ คน ๕ คนนั้นกระทํากุศลได 
โภคสมบัติยศศักดิ์เหน็ประจกัษ  เปนทิฏฐธรรมเวทนีย  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        กิร ดังจะรูมา  สตรีมารดานายโคบาลนั้นประกอบดวยศรัทธา  อตตฺโน  เกส  วิกฺกีณิตฺวา 
เอาผมไปขายไดทรัพย  ๘ กหาปณะ  แลวเอาทรัพย ๘ กหาปณะนั้นไปซ้ือจายเปนอาหาร 
บิณฑบาตถวายพระมหากัจจายนเถรเจา ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียไดเปนอัครมเหสี 
ของพระเจาอุเทนในวันท่ีถวายจังหนันั้น  นางสุปปยาอุบาสิกนั้นเถือเนื้อขาของตนเอง  แกงถวาย 
แกพระภกิษุไข  ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนีย  รุงข้ึนวันเปนคํารบสองบาดแผลท่ีเชือดนั้นหาย 
สนิทหารอยมิได  นางมัลลิกานั้นไดถวายขนมถ่ัวกอนหน่ึง  แกสมเด็จพระภควนัตบพติรพุทธเจา 
ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเปนประจักษ คือไดเปนอัครมเหสีสมเด็จพระเจาโกศลในวันถวายทาน 
นั้น  สุมนมาลากาโร อันวานายสุมนมาลาการนั้นเลาถวายดอกมะลิ  ๘ กาํมือโปรยปราบบูชา 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา  กไ็ดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเห็นประจักษ  คือไดสมบัติ 
เปนอันมากเปนของพระราชทาน  เอกสาฎกพราหมณนั้น  มีผาหมผืนเดยีวเอาผาหมผืนเดียว  
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นั้นบูชาสมเด็จพระภควันตบพิตรเจาเสีย  ก็ไดของส่ิงละแปด ๆ ในวันถวายผาสาฎกนั้น นี่แหละ 
คนกระทําการกุศลคร้ังศาสนาพระสัพพัญูเจาไดผลเหน็ประจักษมีเทานี้  รวม ๖ คนดวยกนั 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ในศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจาของเราน้ี  มีคนทํากุศลไดผลเหน็ทันตา 
๖ คนเทานั้นดอกหรือ  พระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพร มี ๖ คนเทานี้แหละ  พระราช- 
สมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ถาวาคนกระทําการกุศลไดผลเหน็ทันตา มี ๖ คนเทานั้นแลว โยมเห็นวา 
อกุศลนี้มีกําลังกลากวากศุลแท  นี่แหละพระผูเปนเจา  คนท่ีกระทําอกศุลไดผลเห็นทันตานั้นมาก 
กวามาก  เอก  สมย  กระทําคร้ังหนึ่ง ๑๐ คนก็มี ๒๐ คนกมี็ ๓๐ คนก็มี  ๔๐ คนก็มี ๕๐ คนก็มี 
๑๐๐ คนก็มี  เหมือนเม่ือคร้ังภัททปาลเสนาบดีของพระเจาจันทคุตตนั้น  กระทําสงครามกัน 
กับพระเจาจันทคุตตนั้นเอง  พลนิกายท้ังสองฝายกองทัพนั้น  มีมือสักกระสันดวยดาบอันคมกลา 
 ฆาฟนกันตายฉิบหายนี้มากกวามากนัก  กเ็พราะวากระทําอกุศลไดผลเห็นทันตา  เหตุฉะนี้โยม 
จึงเห็นวาอกุศลนั้นแรงกลากวากุศล สุยฺยติ ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ได 
ยินบางหรือไม  เม่ือคร้ังสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยยังทรงทรมานมีพระชนมอยูนั้น 
พระเจาโกศลราช ถวายอสทิสทานคร้ังนั้น  พระผูเปนเจาไดสวนาการบางหรือวาหามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อาตมา 
ไดสวนาการฟงทราบอยู 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา  ตกวาพระเจาโกศลราชถวายอสทิสทานคร้ังนั้น  ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเห็นทัน 
ตาหรือไมเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
พระเจาโกศลใหอสทิสทานนั้นจะไดผลเปนทิฏฐะเหน็ทันตาหามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อสทิสทานท่ีพระเจาโกศลถวายคร้ังนั้น  ลือชาปรากฏในโลกทีเดียว  เหตไุฉน 
จึงไมไดผลเปนทิฏฐะเหน็ทันตา  เหตุฉะนีโ้ยมจึงวา  กุศลมีผลออน  หากลาไม  แตอกุศลนั้นมีผล 
กลาจึงไดเร็ว  
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        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา  
อกุศลมีผลนอยจึงพลันทีจ่ะใหไดผล  กุศลมีผลมากจึงไดใหผลชา  จะอุปมาถวาย  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาธัญชาติขาวเปลือกมี ๒ อยาง อยางหน่ึงช่ือ 
วากุมุทธภณัฑกิะ คือ  ขาวละมานมักมีอยูในปจจันตประเทศ ขาวนั้นเปนขาวเบาหวานลงในนา 
เดอืนเดยีวก็ไดผล  แตทวาไดนอยไป อยางหน่ึงช่ือวาขาวสาลี  ๖ เดือนหรือ ๕ เดือนจงึไดผล 
แตทวาไดมาก นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร ขาว ๒ ประการนี้  ใครจะมีภาษีกวากัน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา อันวาขาวสาลีนั้นมีภาษกีวา  ราชารห  รฺ ูปโภค  ควรแกพระราชา  เปนท่ี 
ทาวพระยามหากษัตริยทรงเสวย อันวาขาวกุมุทธภัณฑิกะนั้น  เปนท่ีบริโภคแหงทาสกรรมกร 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ความ 
เปรียบ ๒ ประการนั้น ยถา  มีอุปมาฉันใด  อันวาอกุศลใหผลนอยจึงไดผลเร็ว  เปรียบเหมือน 
ขาวเบา  กุศลนั้นใหผลมากแตไดขา  เหมือนขาวสาลีเปนขาวหนักใหผลชา  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ทําไมพระผูเปนเจาจึงวิสัชนาวาอกุศลไดผลเร็วแตไดนอยเลา  โยมเห็นวา 
บุคคลกระทําอกุศลไดผลเร็ว  นี่แหละมีกาํลังแรงจึงใหผลเร็ว  นี่แหละโยมจะเปรียบใหฟง  ขา 
แตพระผูเปนเจา  ธรรมดาวาโยธาผูใดเขาสูณรงคสงคราม  ปราบปรามขาศึกใหอัปราชัยจับตัว 
นายทัพมาได โยธาผูนั้นก็ยอมจะมีช่ือระบือลือชาวาแกลวกลาหาโยธาอ่ืนจะเทียมทันมิได ประ 
การหนึ่ง ภีสโก  หมอผูใดรักษาไขถอนพิษไขใหโรคหายไดเร็ว  หมอนัน้ก็นับวาเปนหมอท่ีด ี
ฉลาดกวาหมอท้ังหลาย  ยอมจะไดความยกยองวา  เปนหมอเอก ประการหน่ึง  โย คณโก  อันวา 
คนคํานวณนับผูใด  ถานับไดรวดเร็ววองไว  ของมากมายนับครูเดยีวกแ็ลว  ไมเนิ่นชา คน 
คํานวณนับผูนัน้  ก็ยอมไดรับความยกยองวาคํานวณเกง  อีกประการหนึ่ง มลฺโล  อันวาคนปลํ้า 
ผูใด  ปฏิมลฺล  คเหตฺวา  อาจสามารถที่จะปลํ้าคนอ่ืนใหลมลงท้ังยืน  นอนด้ินระดาวอยูกับ 
พื้นแผนดิน  ถึงซ่ึงความอัปราชัยในทามกลางประชุม  โลกก็เรียกวาคนปลํ้าคนนั้นมีแรงกลา 
ยถา  มีอุปมาฉันใด  อันวาอกศุลก็ใหผลเร็วเหมือนดังนัน้  เหตุนั้นโยมจึงเห็นวา อกุศลมีผลมาก 
ใหผลเร็วแรงกลาในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
กุศลกับอกุศลนี้  ก็ใหผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเห็นทันตา  และสัมปรายิกเวทนยีชาติหนาดุจเดยีวกัน 
แตทวากุศลนัน้แรง  อกุศลนั้นไมแรงไมกลากวากุศล กุศลกลากวา  อาตมาจะวิสัชนาใหเห็น ซ่ึง  
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วาอกุศลใหผลเปนทิฏฐะเห็นทันตาตามมหาสาวัชชโทษนั้น  มีลักษณะอยูอยางนี้  ขอซ่ึง  
บพิตรพระราชสมภารเปรียบมาวา  เหน็คนท้ังหลายกระทําอกุศล  คือปลนสะดมฆาชาวบาน 
ฉกตีกลางทางเปนตน แลวไดความฉิบหายลมตายตัดตีนสินมือนั้น  จะจดัวาเปนทิฏฐธรรม- 
เวทนยีอกุศลใหผลเห็นทันตาน้ียังวาไมไดโดยแท  ดวยราชบัญญัติมีมาแตกอนเปนราชกําหนด 
สมเด็จบรมกษตัราธิราชต้ังไววา  บุคคลกระทําปาณาติบาตฆาสัตวท่ีมีคุณ  เปนตนวาฆามนุษย 
และบุคคลกระทําอทินนาทานปลนสะดมฉอโกหก  และบุคคลกระทํากาเมสุมิจฉาจารประพฤติ 
 ิผิดภรรยาทาน  และบุคคลกลาวมุสา  คือ  เจรจาใหเขาเสียทรัพย  เจรจาหยาบคาย  คือปริภาษนา 
ดาดวยกลาวคําหยาบชา  และบุคคลเสพสุรายาเมานั้น  มีสถานโทษใหลงอาญาตามโทษ เม่ือ 
อาณาประชาชนกระทํากรรมผิดจากพระราชกําหนดบทพระอัยการแลว ทานก็ลงพระราชอาชญา 
ฆาตีตามสถานโทษ  จึงเห็นวาอกุศลใหผลเร็วมีกําลัง  ก็ถาจะต้ังกฎหมายไวบังคับวาบุคคล  ท่ีตั้ง 
อยูในศีล ๕ เปนนิตยศีลแลว  ใหพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพยบริวารใหเขานัน้  ๆ และ 
บุคคลซ่ึงหม่ันรักษาอุโบสถนั้น พระราชทานใหยิ่งข้ึนไปกวานัน้  กฎหมายอยางนี้มีหรือหามิได 
บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดมีีพระราชโองการตรัสวา กฎหมายเชนพระผูเปน 
เจาถามนั้นไมมี 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา เพราะกฎหมายไมมี  คนท่ีทํากุศลจงึไมไดผลเห็นทันตา 
เปนทิฏฐธรรมเวทนยีเหมือนกับคนท่ีทําอกศุลนั้น ท่ีจริงนัน้ ถาวาจะใหผลเปนสัมปรายิกภาย 
หนาแลว กุศลน้ันแหละใหผลกลาเร่ียวแรงกวาอกุศล 
        เม่ือพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากป็ลงพระปญญาเห็นดวย 
จึงตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สธุสะ  ผูเปนเจานี้เปนวุฒิมันต- 
บุคคล คือบุคคลมีญาณจําเริญยิ่ง  จึงแกปญหานี้ได  โยมวาตามโลกีย  พระผูเปนเจาแกดวย 
โลกุตระ  ทีนี้โยมเหจ็ดวยแลววา กุศลมีกําลังกวาอกุศล  โยมขอรับไวในกาลบัดนี ้
        จึงมีคําอธิบายจะใหเหน็วา กุศลนัน้กลากวาอกุศล  ธรรมดาวาบุคคลอันไดโลกุตระ 
เหมือนเชนพระองคุลิมาลเถระ  เม่ือเปนโจรอยูนั้นฆาฟนมนุษยเสียเปนอันมาก  คร้ันบรรพชาก็ 
ไดสําเร็จแกพระโลกุตรธรรม กรรมท่ีฆาฟนมนุษยนั้นหาตามทันไม  เปนอโหสิกรรมไป  สาธุสัต- 
บุรุษพึงเขาใจเถิดวา กุศลนี้กลาอาจสามารถท่ีจะนําตนใหถึงนิพพาน  ขามพนอกุศลไปได 
ดุจพระองคุลิมาลเถระน้ัน 
                      กุสลากุสลานัง  พลวาพลวปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี้  
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                                    เปตานัง  อุททิสสผลปญหา ท่ี ๘  
        ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อิเม  ทายกา อันวาทายกท้ังหลายน้ี  ยอมใหทานแลวอธิษฐานจิต 
อุทิศสวนกุศลวา ดวยเดชะท่ีขาพเจากระทําการกุศลคร้ังนี้  อิม  เตส  ปาปุณาตุ  อันวาผลกุศลนี้ 
จงไดแกบิดามารดาญาติกามิตรสหายบุตรภรรยาสามีของขาพเจา  ท่ีตายไปสูปรโลกน้ันเถิด  นี ่
แหละพระผูเปนเจา ชนท้ังหลายท่ีตายไปสูปรโลกน้ัน  จะไดผลกุศลท่ีทายกอุทิศใหหรือประการใด 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
บางจําพวกก็ได  บางจําพวกก็ไมได 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  เปนเหตุอะไรอยางนั้น  พระผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ดวยคน 
ท้ังหลายท่ีตายไปสูปรโลกน้ัน  บางจําพวกไปเกิดในนรก  บางจําพวกไปเกิดในสวรรคเสวยรมย 
ชมสมบัติทิพย ติรจฺฉานโยนคิตา  บางจําพวกไปเกิดในติรัจฉานกําเนดิ  เกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน 
สัตว ๓ จําพวกนี้ ถึงทายกจะแผสวนบุญกศุลใหก็ไมไดเลย  ประการหนึ่ง  เปนอสุรกายก็ดี  เปน 
ขุปปปาสิกาเปรตอดขางอดน้าํก็ดี  เปนนิชฌามตัณหกิเปรตเพลิงไหมอยูเปนนติยกด็ี  ๓ จําพวกน้ี 
 ึถึงญาติจะแผสวนบุญใหก็ไมได จะไดอยูแตปรทัตตูปชีวเปรตนั้นจําพวกเดียว  ดวยปรทัตตูปชีว ี
เปรตนั้น  มีชีวติอยูดวยทายกอุทิศสวนกุศลให  ถาวาบิดามารดาคณาญาติมิตรบุตรธิดาสามีตาย 
ไปสูปรโลกน้ัน  ตายไปเปนปรทัตตูปชีวีเปรต  แมทายกอุทิศสวนบุญใหก็ไดรับ  ถาไมไดเกดิเปน 
ปรทัตตูปชีวีตเปรตแลว  ถึงทายกแผสวนบุญใหก็ไมได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาทานท่ีทายกถวายแลวอุทิศสวนกุศลใหแกบิดามารดาเปนตนท่ีตายไปสู 
ปรโลก  ถาบิดามารดาเปนตนนั้น  มิไดเกดิเปนปรทัตตูปชีวิเปรตก็ไมไดแลว ผลทานนั้นจะ 
มิสูญเปลาหรือ  ถาวาญาติบิดามารดาเปนตนเกิดเปนอ่ืน  ผลทานน้ันกสู็ญเปลา  ไมเปน 
ประโยชนนะซิ  พระผูเปนเจา. 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ผลทาน 
นั้นจะสูญเปลาหามิได  ทายกผูใหทานนั้นก็ไดผลทานน้ัน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา  
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แตพระนาคเสนผูปรีชา  การเณน ม  สฺาเปหิ  พระผูเปนเจาจงยังโยมใหรูโดยอุปมาในกาล 
บัดนี้เกดิ  พระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเปนประเสริฐ 
ยังมีบุรุษผูหนึง่จะไปเยี่ยมญาติของอาตมา  ตบแตงซ่ึงสุรามังสะกับโภชนาหาร  ขนมของกินแลว 
จึงนําเอาของเหลานั้นไปฝากตระกูลญาติของอาตมา  ก็หาพบปะญาตไิม  เม่ือไมพบญาติแลว จะ 
เอาของนั้นใหแกใครเลา ของน้ันจะมิหายสูญเปลาหรือบพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ของนั้นจะสูญ 
ไปหามิได  ของน้ันก็อยูกับเจาของนั้นแหละ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ความ 
ประการนี้เปรียบฉันใด  ทายกระทําทานอุทิศผลบุญไปใหแกญาติของตน  เม่ือญาติไมเปนปร- 
ทัตตูปซีวิเปรตแลว  ผลทานนั้นจะสูญไปหามิได  ผลทานน้ันไซรก็คงไดแกทายกผูให  เอวเมว 
อุปไมยเหมือนบุรุษชายหาของไปเยี่ยมญาตินั้น เม่ือไมพบแลว ของน้ันก็กลับไดแกบุรุษชายนั้น 
        อีกประการหนึ่ง  ขอถวายพระพรมหาบพิตร  เหมือนหนึ่งบุรุษเขาไปสูหอง  เมื่อประตู 
อ่ืนนอกจากประตูท่ีเขาไมมีแลว  บุรุษนัน้จะพึงออกทางไหน  กจ็ะตองออกทางประตูท่ีเขาไปมิใช 
หรือ ยถา  ขอนี้มีครุวนาฉันใด  ทายกท่ีใหทานอุทิศผลไปใหหมูญาติ  เม่ือหมูญาติคือมิไดไปเกิด 
เปนปรทัตตูปชีวีเปรต  ผลแหงทานน้ันก็ยอมจะกลับมาถึงทานผูให  เอว  เอว  มีอุปไมยฉันนัน้แล 
ขอถวายพระพร  บพิตรจงทรงทราบดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา สาธุ  ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจา  โยมนี้ไมสงสัย  เขาใจแลว วาผลทานทายกใหญาติท่ีเปนเปรต  ถาวาไมไดผลทาน 
กลับไดแกทายกเจาของทานผูอุทิศให  สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําของผูเปนเจาไวในกาล 
บัดนี ้
                             เปตานัง อุททิสสผลปญหา  คํารบ ๘ จบเพียงนี้  
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                          กุสลากุสลานัง  มหันตามหันตภาวปญหา ท่ี ๙  
        ราชา  สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนเฺต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ทายกา  อันวาทายกท้ังหลายกระทําทานอุทิศผลทานใหแก 
บุรพเปรต  บุรพเปรตก็ไดผล  ถาบุคคลกระทําอกุศลอันหยาบชา คือฆามนุษยกระทําโลหิตุปบาท 
อรหันตฆาต  เปนตน  เปนอกุศลอันทารุณรายกาจหยาบชา จะพึงอุทิศผลอกุศลนั้นใหญาติ 
อันเปนเปรต เปรตน้ันจะไดผลอกุศลนั้นหรือจะไมได  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา น หิ  มหาราช  ไมได  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  สวนวาทายกกระทําทานการกุศลสิอุทิศแผลงไปได  ฝายวากระทําอกุศลแผผล 
ไปไมได  เหตผุลเปนประการใด  โยมสงสัยนักหนา 
        พระนาคเสนผูปรีชาจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ความประการน้ีบพิตรถามดจุถามวารสท้ังปวงเปนไรไมเหมือนกนั  โลกท้ังปวงนัน้จะใหอาตมา 
กระทําใหเปนกิจอันเดียววิสัชนาใหเหมือนกันไมได  เหตุอันอ่ืนมีอยูบพติรไมถาม  มาถามประการ 
นี้  อยาไดถามเลย  เหมือนหนึ่งถามวา  ฝกขาวโพดเปนไรจึงต้ัง  ลูกฟกเขียวฟงทองเปนไรจึง 
หอยยอยลงมา  น้ําในแมน้ําคงคาเปนไฉนไมไหลทวนข้ึนไปเบ้ืองบนเลา  มนุษยกับนกเปนไปจึง 
สองเทา  เนื้อเปนไรจึงส่ีเทา  ไมรูท่ีจะวิสัชนาได  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  ใชวาโยมจะแกลงถามพระผูเปนเจาใหจนหามิได  โยมถามทั้งนี้ดวยเหตุวามนุษย 
ท้ังหลาย  วิจกฺขุกา  ปราศจากปญญาจักขุมีมากในโลกนี้  จะถามเชนโยมถามฉะน้ี  จะหามีผูแกไข 
ไม โยมจึงถามใหผูเปนเจาวสัิชนาใหเปนผลแกฝูงชน  อันจะเกิดมาในอนาคตกาลเบ้ืองหนา 
เอวาห ปุจฺฉามิ  โยมจึงถามพระผูเปนเจาฉะน้ีอยางนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
อาตมามิอาจจะแจกอกุศลใหเหมือนกุศลไดโดยอนุมานปญญา ดุจหนึ่งวามนุษยท้ังหลายอัน 
กระทําอุทกังใหไหลไปดวยกาลักน้ํา  และจะใหเวนเสียจากกาลักน้ํา จะใหยกเอาภูเขาอันเปน 
ชองมากระทําใหน้ําไหลไปสูท่ีไกลจะไดหรือ  บพิตร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต  ไมไดนะ  พระผูเปนเจา  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 429 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อาตมา  
มิอาจจะแจกออกซ่ึงอกุศล  จะแจกไดจะวาไดแตกุศลวาแผผลใหบุรพเปรตได  เอวเมว  โข มี 
อุปไมยเหมือนบุคคลไขน้ําดวยกาลักน้ํา  และจะใหเอาภูเขาเปนปลองมากระทําใหน้ําไหลไป 
เหมือนกาลักน้ําไมได  ถามิฉะนั้นดจุประทีปท่ีตามดวยน้ํามันและบุคคลจะตามดวยน้ํา  จะไดหรือ 
มิไดบพิตร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ไมได  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อาตมา 
มิอาจจะแจกออกซ่ึงอกุศล  จะแจกไดจะวาไดแตกุศลวา แผผลใหบุรพเปรตได เอวเมว โข มีอุป- 
ไมยเหมือนประทีปท่ีตามดวยน้ํามัน  และบุคคลไมอาจเอาน้ํามาตามใหติดได  ประการหน่ึง 
ดุจชาวนาไขนํ้าท่ีสระเขานา  และชาวนานัน้จะไขน้ําท่ีทะเลมาสูนา  จะไดหรือมิไดบพิตร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ไมได  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ความ 
เปรียบประการนี้  ยถา  มีอุปมาฉันใด  อาตมาจะแจกไดแตกุศลวาแผผลได  อกุศลนั้นอาตมา 
มิอาจจะวาได เอวเมว โข มีอุปไมยเหมือนชาวนาเคยไขน้ํามาแตสระเขานา  มิอาจจะไขน้ํามา 
แตมหาสมุทรไดนั้น  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
        คร้ันนั้นสมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรวิงวอนวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  พระผูเปนเจาจงใหโยมทราบเหตุท่ีพระผูเปนเจาอาจสามารถจะวิสัชนาไดแตกุศล 
สวนอกุศลพระผูเปนเจามิอาจจะวาได  ดวยโยมนี้ตามืดแลไมเห็น  หารูท่ีจะกําหนดไม  สุตฺวา 
ไดฟงพระผูเปนเจาวิสัชนา เวทิสฺสามิ  จะไดรูไดเขาใจในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร  อปฺุ 
อันวาอกุศล  โถก มีผลนอย ปฺุ  อันวากศุลมีผลมาก  อกุสล  อันวาอกศุล  กต  ผูใดกระทําก ็
จําเพาะจะไดแตผูนั้น  มิอาจจะแผผลไปได  เหตุประการใด  โถกตตฺา  เหตุภาวะมีผลนอย  ปฺุ 
อันวาบุญ  พหุ  กต  บุคคลกระทําไดผลมาก  อาจจะครอบงําไดท้ังมนษุยโลกและเทวโลก 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อุปม  กโรหิ  นิมนตกระทํา 
อุปมาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  เอโก  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 430 
ปริตฺโต  อุทกวินฺทุโก  ดุจหยาดนํ้าอันนอยหยาดหนึ่ง ตกถึงพื้นปฐพีจะซึมจะซาบอาบไปไดสิบวา  
สิบสองวาสิบสามวา หรือ บพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  หามิไดพระผูเปน 
 เจา  หยาดน้ํานอยหยาดหนึ่งตกถึงปฐพี  ตตฺเถว  ปริยาทิเยยฺย จะซึมซาบหายสูญไปกบัปฐพี 
        พระนาคเสนมีเถราวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เกน 
การเณน เหตุอันใดหยาดน้ํานั้นจึงไมไหลไปเหมือนอุทกังในแมน้ําเลา 
        พระเจามิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา ปริตฺตตฺตา เหตวุาอุทกังนัน้มีหยาดนอยนัก 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อกุศลนั้นมี 
ผลนอยมิอาจจะแจกผูอ่ืนได  อุปไมยเหมอืนหยาดอุทกังอันนอยนัน้  อีกประการหนึ่ง  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจมหาเมฆอันใหญ  อภิวสฺเสยฺย  ตกลงมา 
เหนือพสุธาอันใหญ  จะทวมสระ บอ  หวย  หนอง  คลองนอย  แนวละหาน  ดอนและลุมไหลไป 
โดยรีขวางครอบงําไปไดส้ินหรือไม  บพติรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมพระราชโองการตรัสวา อาม  ภนฺเต  เออกระนั้นสิ 
พระผูเปนเจา  ตกวามหาเมฆฝนหาใหญตกลงมาแลว  ยอมทวมสระบอบึงบางหวยหนองดอน 
ลุมไหลหล่ังท่ัวไปไกลไดสิบสองโยชนสิบสามโยชนซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาปุจฉาถามวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เปนเหตุประการใด 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ผูปรีชา  มหนฺตตตฺา  เหตุภาวะฝนน้ันหาใหญ  จึงทวมแลวไหลไปในท่ีอันไกล 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา ความน้ีฉันใด  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร 
กุศลบุคคลกระทําไดผลมาก  อาจะแผใหแกเทวดามนุษยได เอวเมว  โข มีอุปมาดุจหวงหาฝน 
อันใหญเนืองนองนั้น  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  เหตุไรอกุศลจึงมีผลนอย  กุศลจึงมีผลมาก 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดา 
วา ทายกจะใหทานก็ดี  รักษาศีลก็ดี  จะภาวนาเปนภาวนาสมาธิบดี  จะรักษาอุโบสถศีลก็ดี  โส  
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ทายโก อันวาทายกน้ัน  หฏปฺปหฏโ  มีใจยนิดี  หาสิโต  ยิ้มแยมหรรษา  ปสนฺโน ศรัทธา 
เล่ือมใส  ปติเวทชาโต เสวยปติรําพึงถึงการกุศล  ทําใจใหบังเกิดปติเนอืง ๆ ไป ใจนัน้มีแตปต ิ
โสมนัส  ภิยฺโย  กุสล  ปวฑฺฒติ กุศลนัน้ยิง่จําเริญข้ึนไปทุกขณะ  ๆ  แหงจิตอันยินดรีาเริงดวยปต ิ
โสมนัสนั้น  
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อุทปาโณ  ดจุสระและบออันน้าํ พหู 
สลิโล  มีอุทกังไหลหล่ังอยูไมขาดสาย  มนษุยนกิรสัตวท้ังหลายจะกินจะอาบหาบขนไปสัก 
เทาใด ๆ อปราปร  อุปฺปชชฺติ  อุทกังนั้นกไ็หลหล่ังมาไมรูขาดสาย  มนษุยนกิรสัตวท้ังปลาย 
มิอาจท่ีจะใหอุทกังส้ินสุดได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ทายกกระทําการกุศลนั้น  ก็จะไดซ่ึงผลกุศลซ่ึงกระทําคร้ังเดียวทั้งรอยปทวีภิญโญยิ่งไปไมรู 
สุดรูส้ินเลย  ดจุสระบอน้ํานัน้  ปฺุ  อันวาบุญนี้มีผลมากดวยเหตุประการฉะนี้  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ฝายวาอกุศลนั้น  บุคคลผูใดกระทําแลว มีแตจะสอดแคลว 
สงสัย  วิปฺปฏสิารี  เดือดรอนน้ําใจ น้ําใจหดหูไปไมเบิกบาน  มีแตรําพึงการเดือดรอนกลัวตวัจะ 
ไปทนทุกขไมมีสุขเลยใจนั้นแหงเหี่ยวไป  ธรรมดาวาหวงแมน้ําขาดแลว  อุทกังท่ีขังอยูไมไหลได 
มีแตวาจะงวดจะแหงเหือดไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  บุคคลกระทําการอกุศลมีแตจะเดอืดรอย  เม่ือจติไดความเดือดรอนแลว จะยอหยอน 
หดหูล้ีลับอัปภาคยไป มีแตคิดท่ีจะกลับจิตเสียใหม ท่ีจะมิไดกระทําอกุศลตอไป  น้ําใจไมเล่ือม 
ใสคิดถึงบาปขณะใด  กเ็ศราหมองน้ําใจทีนั้น  อุปไมยดจุแมน้ําอันแหงหากระแสน้ํามิได  บพิตรพงึ 
เขาพระทัยเถิดวา กุศลมีผลมาก อกุศลมีผลนอย  ดวยเหตดุังวิสัชนามาฉะน้ี  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรจึงยอกรตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อย  ปฺโห อันวาปริศนานี้ สุภินฺโน พระผูเปนเจาทําลายเปนอันดี  จะไดย่ําย ี
เสียซ่ึงคําปรับปวาทแหงเดยีรถีย  ทีนี้แหละพระพุทธบุตรในพุทธศาสนา  ลทฺธยสา  จะไดยศ 
ศักดิ์ข้ึนเพราะพระผูเปนเจา  สาธุ ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับถอยคภ 
ของพระผูเปนเจาจําไวในกาลบัดนี้ 
                    กุสลากุสลานัง  มหันตามหนัตภาวปญหา  คํารบ ๙ จบเพียงนี้  
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                                               สุปนปญหา ท่ี ๑๐  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา สพฺเพ  นรนาริโย  หญิงชายท้ังหลายท้ังปวง  อิธ  โลกสฺมึ  ในโลกนี้  นอนฝน 
กลฺยาณป  เปนบุญก็ดี  ปาปป  เปนบาปก็ดี  ทิฏปุพฺพป  ฝนที่ตนเคยไดเห็นมากอนกด็ี  อทิฏ- 
ปุพฺพป  ฝนท่ีตนไมไดเคยเห็นมากด็ี  เขมป มีเกษมสุขกด็ี  สภยป  ประกอบไปดวยภัยก็ด ี
กตฺตพฺพป ตนไดกระทําก็ดี  อกตฺตพฺพป  ตนไมไดกระทําก็ดี ทูเรป  มีในท่ีไกลก็ดี  สนฺติเกป  มีในท่ีใกล 
ก็ดี  ฝนนี้มีวรรณะเปนอันมากตาง ๆ บางท่ีระลึกหลงไปไกลแสนกัลปก็เก็บเอามาฝน  เหตุนัน้มี 
เปนประการใด  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนามาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  คือนิมิตมาสูคลอง 
แหงปฐมจิตจึงใหฝน  ยังลักษณะจะใหฝนนั้นมี ๖ ประการ วาติโก  คือบุคคลมีวาโยธาตุอัน 
กําเริบฝนไปนัน้ประกร ๑ ปตฺติโก  คือบุคคลมีดีอันกําเริบฝนไปนั้นประกร ๑ เสมฺหิโก  คือ 
บุคคลมีเสมหะกําเริบฝนไปนั้นประการ ๑ สนฺนิปาติโก  เปนโรคสันนิบาตใหฝนไปประการหนึ่ง 
เทวตูปสหรโก  เทวดาผีสางเขาฝนประการ ๑ ปุพฺพาจิณณฺเนมิตฺตโก  ส่ิงท่ีเคยส่ังสมคือ 
บุญบาปท่ีกระทําไวแตกอนมาเปนนิมิตในฝนนั้น  ช่ือวาบุพนิมิต ๑ สิริเปนเหตุ ๖ ประการเทานี ้
แหละใหฝน ถาฝนดวยบุพนมิิตนั้น สจฺโจ  แนนกั  ฝนดวยเหตุอ่ืนไมแน  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูเปนเจา  ท่ีวาฝนดวยบุพนิมิตนั้น  จิตของผูฝนนั้นเปนนิมิตหรือวานิมิตมาปรากฏใน 
ภวังคจตินั้น  หรือวาเหตุอ่ืนมาเปนนิมิต 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  จะเปนจิตนั้นตบแตงนิมิตข้ึนเองหามิได  อฺโ  โกจิ จะ 
เปนส่ิงอันอ่ืนแตงนิมิตหามไิด  คือนิมิตนัน้และมาปรากฏในปฐมจิตอันกลาวคือภวังคจิต  จึงใหฝน 
ขอถวายพระพร  ดุจกระจกสองฉะนั้น  กระจกนั้นจะไดมาใหเปนเงากห็าไม  อฺโ โกจิ  ส่ิงอ่ืน ๆ 
จะแตงเงาเกดิข้ึนในกระจกนั้นหามิได  ส่ิงอ่ืนเลาจะมาเปนงานกห็ามิได  ตกวาเงานัน้แหละปรากฏ 
ในกระจกนั้นฉันใดกด็ ี จิตนั้นจะมาแตงนิมิตข้ึนไดหามิได อฺโ  โกจิ  ส่ิงอ่ืนเลาจะแตงนิมิตหา 
มิได  นิมิตที่จะใหฝนนั้นออกจากมาเกิดมาปรากฏในภวังจิตจึงฝนไป  อุปไมยดงกระจกจะแตงเงา 
เองก็หามิได  ส่ิงอ่ืนเลาจะกลายเปนเงาไปก็หามิได ชาติเงาน้ันแหละปรากฏในกระจกใหเห็น 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาจิตท่ีฝนเห็นนั้น  รูหรือวาฝนอยางนี้จะดีจะมีสุขเกษม  ฝนดังนีจ้ะช่ัวจะมีภยั 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  จิต  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 433 
บุคคลท่ีฝนไปนั้น จะไดรูลักษณะฝนวาดีและรายหามิได  เม่ือฝนไปดังนั้น  ก็จําไปเลาแกทานผู 
เฒาท้ังหลายอันรูทํานาย ทานผูเฒาท้ังหลายน้ันจึงจะทํานายฝนให  
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพะ 
นาคเสนผูปรีชา  อิงฺฆ  ดังขาพเจาตักเตือน  นิมินตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหรูโดยอุปมาเถิด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  ติลกา ปฬกา  ททฺทูนิ  อันวาตอมและปานไฝผุดเกิดข้ึนในกาย  จะใหลาภไมใหลาภ 
จะใหยศไมใหยศ  จะใหเปนท่ีนินทาและสรรเสริญ  จะใหสุขใหทุกขนัน้  ติลกา  ตอมไฝนั้นรูหรือว 
แกลงบังเกดิข้ึนจะสําแดงใหรูวาดีและราย  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ใช 
วาไฝตอมท้ังหลายจะรูวาดีและรูวารายหามิได  แตโหราท้ังหลายเหน็ไฝตอมนั้นก็ทํานายวาเกิด 
ข้ึนท่ีนั้นผลจะเปนอยางนัน้  เกิดข้ึนท่ีนัน้ผลจะเปนอยางนี ้
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  เอวเมว  โข มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ฉันใดก็ดี  จิตบุคคลฝนนั้นจะไดรูวาอาตมาน้ีฝนรายฝนดีหามิได  จะเขาใจวาฝนรายดีก ็
แตผูเฒาอันรูทํานายดจุไฝตอมท้ังหลายจะรูวาดีรายก็รายกแ็ตโหราพฤฒาจารยอันรูทํานายลักษณะฉะนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ตกวาบุคคลฝนเห็นนั้นหลับหรือ หรือวาต่ืนประการใด 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลนอน 
หลับก็ไมฝน  ตื่นอยูกไ็มฝน เอตฺภนฺตเร  ในระหวางนั้น  คือต่ืนและจะใกลหลับตอกันนั้นจึงฝน 
ประการหน่ึง  บุคคลมีจิตหลับนั้น  ภวงฺคคต จิตถึงภวังค เม่ือจิตลงสูภวงัคแลวมิไดกลับไป 
กลับมา  ขณะนั้นจะรูวาสุขทุกขนั้นหามไิด  ก็แลจิตท่ีหลับไปดังนั้น  จะไดฝนหามิได  ปวตฺตมาเน 
จิตฺเต  ตอเม่ือไรจิตนั้นประวรรตเปนไปไดจึงจะฝน  ยถา มีอุปมาฉันใด  อุปไมยประดุจบุคคล 
ยกเอากระจกบริสุทธ์ิผองใสเขาไปต้ังในที่มืดหาแสงแดดสองมิได  ฉายา  อันวาเงามิไดเขาไป 
ปรากฏไดนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพร  อาทาโส  อันวากระจกสองนั้นไดแกกายเราทาน 
ท้ังหลาย อนฺธากโก  อันวามืดนั้นไดแกหลับ  สุริยรฺสี  อันวารัศมีแดดนั้นไดแกจิต 
        ขอถวายพระพร ประการหน่ึง  มหิโกฏิ  อันวาท่ีสุดแผนดินขางหนึ่ง  แสงพระอาทิตย 
สองไมถึง  ดวยเหตุสุริยรังสีนั้นอันเมฆกั้นไว  เม่ือแสงพระอาทิตยสองไมไดแลว  อาโลโก  อันวา 
สวางก็ไมมี  ความนี้ ยถา  และมีครุวนาอุปมาฉันใดกด็ี  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร  
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พระราชสมาภารผูประเสริฐ  บุคคลท่ีหลับไปนั้น จิตตกลงสูภวังคแลวมิไดหวัน่ไหว  เม่ือจิตมิได  
หวั่นไหวแลว  จะไดฝนหามไิด  เอวเมว  มีอุปไมยดังท่ีมืดหาแสงสุริยรังสีสวางมิไดนัน้  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สุริโย  อันวาพระอาทิตยนั้นไดแกกายเราทาน 
ท้ังปวง  อันวาท่ีสุดแผนดินไดแกหลับ  สุริยรังสีนั้นไดแกจิต  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  บุคคลหลับและทานผูวิเศษท่ีเขาวิเศษท่ีเขานโิรธสองจําพวกนี้  จิตจะไดหวั่นไหวหามิได 
เหตุนี้บุคคลหลับจึงไมฝน 
        สวนบุคคลต่ืนอยู จิตนัน้ขุนมัวหวั่นไหวไมเปนปรกตอิยู  บุคคลท่ีตื่นนี้นิมิตจะไดปรากฏ 
ในจิตหามิได  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ดุจบุรุษผูหนึ่ง  รหสฺ- 
สกาโม มีความปรารถนาท่ีอันรโหฐานเปนท่ีกําบัง  ไมสําแดงซ่ึงอาการตาง ๆ ไดในท่ีอัน 
แจง  ยถา  มีครุวนาฉันใด  อันวาบุคคลต่ืนอยูถึงกลางวัน  อนฺโธว  ก็เหมือนหนึ่งตามืด  นิมิตจะได 
ปรากฏหามิได  อุปไมยเหมือนบุรุษอันรักท่ีกําบัง  ไมสําแดงอาการท่ีแจงนั้น 
        วา ปน แมนอีกอยางหนึ่งเลา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  เปรียบดังภกิษเุปนภินนาชีวะทําลายเสียซ่ึงอาชีวปาริสุทธศีล มิไดเล้ียงชีวิตตามพุทธ- 
บัญญัติ  คบหาปาปมิตรประพฤติทุจริตอนาจาร ทุสฺสีล อันผูทุศีลเกียจครานถอยจากความเพียร 
โพธิปกขิยธรรมก็มิไดมาสูท่ีคลองแหงอารมณเปนธรรมารมณ ยถา  มีอุปมาฉันใด  อันวาบุคคล 
ตื่นถึงกลางวันก็เหมือนกลางคืน  ถึงสวางกเ็หมือนมืด  นมิิตจะไดมาปรากฏในคลองแหงภวังคหา 
มิได  เอวเมว  มีอุปไมยดังภกิษุทุศีล  คบบาปมิตร  เปนคนเกียจคราน  โพธิปกขิยธรรมมิไดบังเกดิ 
ในคลองแหงจติเปนธรรมารมณฉะนัน้  เหตุดังนี้แหละบุคคลต่ืนอยูจึงไมฝน  ดวยจิตนั้นมิได 
แนวแนลงได  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  มิทฺธสฺส  ติวิธา ลักษณะแหงบุคคลท่ีจะหลับนี้  มี ๓ ประการมิใชหรือ 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ เอออันวาลักษณะแหงการหลับนั้นมี ๓ ประการ  เปนอาทิเบ้ืองตนนั้นประการ ๑ เปน 
มัชฌิมปานกลางประการ ๑ เปนปริโยสานที่สุดประการ ๑ 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  จงึมีพระราชโองการถามวา เปนอาทิ  เปนมัชฌิม  เปน 
ปริโยสานนั้น  เปนประการใด 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาลักษณะเปน 
อาทิจะหลับนัน้  ใหเกียจครานท่ีกระทําการ  และใหครานไปท่ัวกาย  ใหกายนั้นทุพพลภาพออน  
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ไปงวงไป ประกอบการงานไมได  อยางนีแ้หละเรียกวาเปนอาทิแหงหลับเปนตนเปนเดิมแหงหลับ  
ประการ ๑ ท่ีวาหลับเปนมัชฌิมนั้น  อธิบายวาหลับเปนทามกลาง  คือหลับยังไมสนิท  เปน 
ดุจวานรอันหลับนั้น  เรียกวาหลับเปนกลาง  ประการ ๑ ซ่ึงวาหลับเปนปริโยสานนั้น  ไดแก 
จิตลงสูภวังคเปนท่ีสุดหลับสนิททีเดียวประการ ๑ สิริเปนลักษณะแหงหลับ ๓ ประการดังนี ้
เบ้ืองวาหลับเปนกปนิทรา คือหลับวานรนั้นแหละใหฝนเห็น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภารผูประเสริฐ  โย สตฺโต  ธรรมดาวาพระยติโยคาวจรเจาองคใดมีสติ  ปาริตสมา- 
หิโต  มีจิตม่ันในท่ีบําเพ็ญภาวนา   ิตธมฺโม  มีธรรมอันตั้งไว อจลพุทฺธิ  มีปญญามิไดหวั่นไหว 
ปหีนโกตุหลสทฺโท  กําจัดเสียซ่ึงเสียงอันอ้ืนอึง  ยอมอยูในท่ีกลางปาอันสงัด  รําพึงถึงอรรถอัน 
สุขุม  มิไดหยัง่จิตลงสูหลับ  ระงับจิตเปนเอกุคคตา  ก็ไดสําเร็จธรรมาภิสมัย  ยถา  มีอุปมาฉันใด 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อชาคโร  บุคคลท่ีไมตื่น  อมิทฺธสมาปนฺโน  จะ 
หลับก็ไมหลับ  คือบุคคลนอนหลับก็ใช  จะต่ืนกใ็ช  ดุจวานรอันหลับนัน้แหละจะฝน  ก็อุปไมย 
เหมือนกนักับทานผูวิเศษอันไมไดหยั่งลงสูหลับ  กระทําจติเปนเอกัคคตา  อันบรรลุแกธรรมา- 
ภิสมัยมรรคผลนั้น  โกตุหลสทฺโท อันวาเสียงอ้ืออึงต่ืนขาวนั้นคืออยูวิเวโก  อันวาวิเวก 
สงัดนั้นไดแกนอนจะหลับกใ็ช  จะตืน่กใ็ช  เชนวานรหลับนั้น  พระโยคาวจรเจาละเสียซ่ึงเสียงต่ืน 
ขาว  และเสียงอ้ืออึง  กําจักเสียงซ่ึงมิทธะคือมิไดหยั่งลงสูหลับ  มีจิตเปนอุเบกขามัธยัสถ  ก็ไดตรัส 
รูธรรมนั้น  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อชาคโร 
อมิทฺธสมาปนฺโน  บุคคลท่ีไมตื่นไมหลับ  ดังวานรหลับนั้นจึงฝนเห็น เอวเมว  เหมือนอยางพระ 
โยคาวจรเจาอันไมตื่นไมหลับ มีจิตเปนอุเบกขามัธยัสถ ไดตรัสรูธรรม  แจงในธรรมเห็นไปในธรรม 
นั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรก็ตรัสวา  สาธุ  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจาผูจําเริญ 
สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับถอยคําจําไวในกาลบัดนี้ 
                               สุปนปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงเทานี ้
                                               จบอัฏฐมวรรค  
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                                              นวมวรรค 
                                  กาลากาลมรณปญหา ท่ี ๑ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามปญหาสืบไปวา ภนฺเต  
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  สพฺเพ  มนุสฺสา  อันวามนุษยท้ังหลายน้ีตายเปนกาลมรณะ 
ส้ิน  หรือวาตายเปนอกาลมรณะบาง 
        พระนาคเสนเถระจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
มนุษยท้ังหลายตายเปนกาลมรณะก็มี  ท่ีตายเปนอกาลมรณะก็มี 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ท่ีตายเปนกาลมรณะนั้นอยางไร ท่ีตายเปนอกาลมรณะน้ันอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา ผลิโนป ผล ผลมะมวงหรือผลไมเหลาอ่ืน  ยอมหลนไป 
แตในกาลเม่ือยังเปนชอ  บางทีชอตั้งจะเปนผลก็หลนรวงไป บางทีหลนไปในกาลเม่ือเปนหวัแมลงวัน 
บางทีหามแลวจึงหลนไป  บางทีจวนสุกจึงหลนไป  บพิตรเห็นบางหรือไม  ขอถวายพระพร         
        สมเด็จพระมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา อาม 
ภนฺเต  พระเจาขาพระผูเปนเจา  โยมเคยเห็นอยูเปนธรรมดา 
        พระนาคเสนผูปรีชามีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
อันวามะมวงและผลไมท่ีสุกแลวหลนนั้นแลเรียกวาหลนในกาลควรจะหลน  เสสา อันวาผลมะมวง 
และผลไมนอกนี้คือท่ีลวงไปต้ังแตเปนชอและเปนผลโตเทาหัวแมลงวนั  นกจกิและลมพัดและ 
เปนดวงบอนหนอนไซรวงไปน้ันเรียกวาหลนเปนอกาล  คือหลนในกาลอันมิควรจะหลน 
ความเปรียบนี้  ยถา  มีครุวนาอุปมาฉันใด   มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  อันวามนุษยท้ังหลายเกิดมาคร้ันเฒาแกชรากระทํากาลกิริยาตายน้ัน ช่ือวากาลมรณะ 
ควรตายอยูแลว  นะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจผลมะมวงสุกแลวหลนรวงลงสูพื้นพสุธา อว- 
เสสา  มนุษยนอกกวานั้น  เกจิ  บางพวกตายเปนกรรมปฏิพาฬห  กรรมหลังอันหนกัมาชักนําไป 
เกจิ  บางพวกตายเปนคติปฏิพาพฬหคติอันหนักชักนําไป บางพวกก็ตายเปนกิริยาปฏิพาฬห กิริยา 
อันหนักชักนําไป เต มนุสฺสา อันวามนษุยท้ังหลายน้ันช่ือวาตายเปนอกายมรณะ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคนท้ังหลายตายดวยกรรมปฏิพาฬหกรรมพาไปก็ดี  ตายเปน 
คติปฏิพาฬหคติชักพาไปกด็ี  ตายเปนกิริยาปฏิพาฬหกิริยาชักพาไปกด็ี  ตายดวยชราพาไปก็ดี  
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โยมเห็นวามนษุยท้ังหลายน้ีตายเปนกาลมรณะควรดวยกาลส้ิน  อยาวาแตอยางนัน้เลย  สัตวท่ี  
ตายไปในครรภมารดานั้นก็ไดช่ือวาตายเปนกาลมรณะ ท่ีตายไปในเวลาออกจากครรภมารดาแลว 
ก็ช่ือวาตายเปนกายมรณะ  ทารกท่ีไดหาปตายก็ดี  หาปตายก็ดี  เจ็ดปตายก็ดี แปดปตาย  เกาป 
ตาย  สิบปตาย  สิบเอ็ดปตาย  สิบสองปตายก็ดี  กาเลเยว มรนฺติ  กไ็ดช่ือวาตายใหกาลควรจะตาย 
ตามอยางทารกท้ังหลายอันตายมา  แมถึงสัตวท่ีไดรอยปตายก็ช่ือวาตายเปนกาลมรณะ ตกวา 
สัตวท้ังหลายที่ตายน้ันเปนกาลมรณะหมดส้ิน ท่ีวาสัตวจะเปนอกาลมรณะใชกาลที่จะตายหรือ 
ไมควรตายน้ันหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
สัตวและมนษุยท้ังหลายท่ีไมส้ินอายุยังไมแกไมเฒานัน้แลมาตายเสียไดช่ือวาตายเปนอกาลมรณะ 
มี ๗ จําพวก  อันวา  ตายเปนอกาลมรณะ  ๗ จําพวกน้ันเปนประการใด  มหาราช ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลผูใดยังไมส้ินอายุอดขาวปลาอาหารตาย  จัดไดช่ือวาตาย 
เปนอกาลมรณะ ประการ  ๑ มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท่ียังไม 
ส้ินอายุ แตวาอดนํ้าตายนั้น ก็จัดไดช่ือวาตายเปนอกาลมรณะ ตายในอันใชกาลประการ ๑  อหินา 
ทฏโ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผประเสริฐ  บุคคลงูขบพิษกลาหมอรักษา 
ไมได  ยังไมส้ินอายุ  ตายดวยพิษงนูั้น  ก็ช่ือวาตายเปนอกาลมรณะประการ ๑ วิสมาลิโก  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลยังไมส้ินอายุกินยาพษิ  ยาพิษนั้นกัดลําไส  หายา 
จะแกมิได  ตายดวยยาพิษนี้  ก็ไดช่ือวาตายเปนอกาลมรณะประการ ๑ อคฺคิคโต  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลอันเพลิงไหมตายดวยเพลิง  ก็ช่ือวาอกาลมรณะ 
ประการ ๑  อุทกคโต  และบุคคลยังไมส้ินอายุตกน้ําตาย  นี้จัดเปนอกาลมรณะประการ ๑ สต-ฺ 
ติยา ปหโต  บุคคลยังไมส้ินอายุ ตายดวยอาวุธศัสตรานั้น  ก็ช่ือวาเปนอกาลมรณะประการ ๑ 
สิริเปน ๗ จําพวกเทานี้  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สัตวท่ีตายเปนกาลมรณะน้ันมี ๘ 
ประการ  คือตายดวยโรคเปนวาตสมุฏฐานเกิดเพื่อลมประการ ๑ ตายดวยโรคเปนปตตสมุฏ- 
ฐานเกิดเพื่อดปีระการ ๑ ตายดวยโรคเปนเสมหสมุฏฐานเกิดเพื่อเสมหะประการ ๑ ตายดวยไข 
สันนิบาตประการ ๑  ตายดวยโรคเปนอุตุปริฌาน  นอมมาตามฤดูเกิดมาตามฤดูคิมหันตเหมันต 
วสันตนั้นประการ ๑  ตายดวยวิสมปริหาร  อิริยาบถนั่งนอนยืนเดิน  เกินประมาณโรคบังเกิดนัน้ 
ประการ ๑ ตายดวยโรคเปนโอปกกมิกาใหลงไป  รักษาเทาไรก็ไมหยดุประการ ๑ ตายดวยโรค 
อันเกิดแตกรรมวิบากนัน้ประการ ๑ สิริเปน ๘ ประการดวยกันช่ือวากาลมรณะ 
        ประการหน่ึง  กาลมรณะมี ๒ สถาน  ท่ีเปนสามายกิากาลกิริยานัน้สถาน ๑ เปน 
อสามายิกาลกริิยานั้นสถาน  ๑ ท่ีวาตายดวยโรคอันเกิดแตกรรมวิบากนัน้  ช่ือวาสามายิกา  
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กาลกิริยา  แปลวาตายควรดวยกาลอันเปนกรรมของตนกระทําไวแตชาติกอน  ตายดวยเหตุนอก  
จากนี้นับแตตายดวยวาตสมุฏฐานมาจนถึงโอปกกมิกาพอได  ๗ ประการ ช่ือวาอสามายิกากาล- 
กิริยา  แปลวาตายไมควรแกกาลแกสมัย 
        และมนุษยตายดวยเหตุ ๗ ประการ คืออดขาวประการ ๑ อดน้ําประการ ๑ งูขบ 
ประการ ๑ กนิยาพิษประการ ๑ เพลิงไหมประการ ๑ ตกน้าํประการ ๑ ถูกอาวุธศัสตรา 
ประการ ๑ สิริเปน ๗ ประการดวยกันนี้  มนุษยท่ีตายไปดังนี้  จัดวาตายเปนอกาลมรณะ 
        สวนบุคคลตายดวยบุรพกรรมหนหนังนั้น  คือแตกอนตนไดกระทําสัตวใหอดตาย  คร้ัน 
ผูนั้นส้ินชีวิตแลว  ก็ไปทนทุกขอดขาวปลาอาหารตายอยูในอบายหลายพันป  กรรมนัน้คอยนอย 
เขา  ข้ึนมาเกิดเปนมนุษยเศษกรรมมาตามทัน แตยังเปนทารกและกลางคนเม่ือแกนั้นก็ดี  ให 
อดขาวตาย อยางนี้  ช่ือวาสามายิกมรณะ 
        และท่ีวาตายดวยอดน้ําก็ดี  ตายดวยงูก็ดี  ตายดวยยาพิษก็ดี  ตกน้าํตายก็ดี  เพลิงไหม 
ตายก็ดี  เขาฆาฟนตายก็ดี  อีก ๖ ประการนีแ้ตชาติกอนไดกระทํากรรม คือใหสัตวอดน้ําตาย 
และเอางูรายใหขบเขา  วางยาพิษใหเขากินตาย  และคลอกเผาสัตวใหตาย  ทําสัตวใหตกน้ําตาย 
ฆาสัตวท้ังหลายดวยอาวุธ  คร้ันตัวจุติตายก็ไปทนทุกขอยูในอบายตามกรรมท่ีกระทําไวฉันใด ก ็
ไดฉันนัน้  ทนทุกขอยูหลายพันป  คร้ันกรรมนั้นเบาบางเขามาเกิดเปนมนุษยเลา เศษกรรมน้ัน 
มาทันเขาเม่ือเปนกุมารก็ดี  เม่ือกลางอายุกด็ี  เม่ือแกก็ดี  อยางนี้ช่ือวาสามายิกมรณะ ตายดวย 
กรรมหลังท่ีกระทําไว  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ย วเทสิ  พระผูเปนเจากลาวไววาตายเปนอกาลมรณะน้ัน  มีเหตปุระกอบใด 
อิงฺฆ ดังโยมตักเตือน  นิมนตอุปมาช้ีเหตุใหโยมแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ธรรมดาวากองเพลิงไหมไปจนส้ินเช้ือหญาใบไมและไมแหง  ส้ินอุปทวะหาเชื้อท่ีจะไหมมิไดก็ดับ 
ไปเอง  ช่ือวาสามายิกนิพพตุาดับเองกระนั้นหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทรธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  เอว ภนฺเต  ดังนัน้แหละ 
พระผูเปนเจา  เพลิงนั้นดับเอง  ช่ือวาสามายิกนพิพุตา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ความน้ีเปรียบฉันใด  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร บุคคลมีอายุยืนไดมากประมาณพันปเปนอันมาก  หาโรคหาภัยหาอุปทวะส่ิงไร  
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มิได  ตายไปเองช่ือวาสามายิกมรณะ  อุปไมยเหมือนกองเพลิงดับเองนั้น มหาราช  ขอถวาย  
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  กองเพลิงอันหนึ่งไหมซ่ึงไมแหงและเม่ือไมแหงน้ันยงัไมส้ิน 
ยังไหมอยู  ยังมีมหาเมฆคือฝนหาใหญบันดาลตกลงมา นิพฺพาเปยฺย  ใหเพลิงดับไป  นี่แหละดัง 
อาตมาจะขอถาม  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  กองเพลิงนั้นจะเรียกวาเปน 
สามายิกนิพพตุา  ดับเองกระน้ันหรือ  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต  ขาแตพระ 
ผูเปนเจาเพลิงนั้นจะเรียกวาดับเอง  เปนสามายิกนพิพุตาหามิได 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาปุจฉาถามตอไปวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  เหตุประการใดเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทจงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  กองเพลิงนั้นยังกําดดัจะไหมหญาและใบไมอยูมิไดส้ินเช้ือ  ไมดับเอง  ไปดับดวยน้ําฝน 
อยางนี้  ช่ือวาอสามายิกนิพพุตา 
        พระนาคเสนจึงกลาวอุปไมยตออุปมาวา อาตมาเปรียบประการนี้  ยถา  มีอุปมาฉันใด 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท่ีตายเปนอกาลมรณะน้ันคือยังไมถึง 
กําหนดส้ินอาจุท่ีจะตาย  และมาตายดวยโรคอันจรมาอยางใดอยางหน่ึงอันบังเกิดข้ึนก็ดี  และ 
ตายดวยอดขาวอดน้ํา  งูขบและกินยาพิษเปนตนก็ด ี ก็ไดช่ือวาตายเปนอกาลมรณะ เอวเมวโข 
มีอุปไมยเหมือนเพลิงกองใหญยังกําดัดจะไหม  ฝนหาใหญตกทับดับไปน้ัน  มหาราช  ขอถวาย 
พระพรบิพิตรพระราชสมภาร  พลาหกอันตั้งข้ึน  คคเณ  บนคัคณากาศเกิดเปนหาฝน  ตกลงมา 
หาภยัอันตรายมิได ก็ไหลไปทวมท่ีลุมดอนกระน้ันหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  เอว  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา เม่ือเมฆต้ังข้ึนหาภยัอุปทวะท่ีจะเบียดเบียนมิไดแลว  ก็บังเกดิหาฝนตกลงมา 
        พระนาคเสนจึงอุปมาอุปไมยวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร คน 
ท้ังหลายแกหงอมหาโรคาพยาธิจะบีฑามิได  และภยัอันตรายไมมี อยูดี ๆ ส้ินอายุตายท่ีช่ือวา 
สามายิกมรณะนั้น  ดุจเมฆต้ังข้ึนหาส่ิงกระทําอันตรายมิได  ก็ตกลงเปนหาฝนเองนั้น  นั้น 
ประการหน่ึง  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจเมฆต้ังข้ึนเบ้ืองบนจะเกิดฝน  ลมพัด 
กระจัดกระจายใหแลงไป  มิไดเปนฝนตกลงนั้น  ดังอาตมาจะถาม  เมฆตกลงหรือประการใด 
บพิตรพระราชสมภาร 
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา หามิได  เพราะเมฆนั้นลม 
พัดใหกระจายไปเสียส้ิน  
        พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เมฆ 
ฝนต้ังข้ึนเดิมนั้น  ลมไมกระทําอันตรายสิฝนตกลงมาเลา เมฆฝนต้ังข้ึนลมกระทําอันตรายไปไม 
ตกลงมา ไฉนจึงไมเหมือนกนันะ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  เมฆฝนท่ีตั้งข้ึนนั้น ตกดวยไมมีอันตราย  ไมตกดวยลมกระทําอันตราย 
        พระนาคเสนจึงอุปมาอุปไมยวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ความประการน้ีมีอุปมาฉันใดก็ดี  คนท้ังหลายท่ีตายไปดวยโรคอันตรายอันใดอันหนึง่  ในเวลาท่ี 
ยังไมถึงซ่ึงส้ินอายุขัย ช่ือวาตายเปนอกาลมรณะ เปรียบดวยเมฆฝนต้ังข้ึน  ลมกระทําอันตราย 
ฉะนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อสรพิษกลาคาบค้ันขบเอาบุรุษ 
ผูหนึ่ง  หาหมอไมทัน  พิษนัน้กลาหาญ  ไปหายาท่ีจะฆาพิษมิได  บุรุษนั้นกระทํากาลกิริยาตาย 
พิษนั้นหาอันตรายมิได  ยถา  มีคุรุวนาอุปมาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  โกจิ  จีร  ชีวิตฺวา  บุคคลผูใดท่ีมีชีวิตอยูนานแลว  แกชราไปเปนอายุขัยส้ินอายุตายไป  หาโรค 
ส่ิงไรและภยัอันตรายส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  อันจะมาบีฑายายีมิได  ช่ือวาสามายิกมรณะตายเอง 
เปรียบดุจพิษอันหายาจะระงับมิไดฉันนัน้. 
        ยถา  ปน  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบดวยอสรพษิอัน 
รายขบบุรุษผูหนึ่งเขา  แตวาหาหมอทันวางยาฆาพิษนั้นใหสูญหายไป  จะวาพิษนั้นเปนสามายิกะ 
หาอุปทวะอันตรายมิไดหรือ  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจา  จะวาพิษนั้นเปนสมายิกะหามิได  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนเถระผูปรีชาญาณจึงซักถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  เปนเหตุประการใด  อสรพิษรายเหมือนกนัตัวหนึ่งพิษกลาขบคนตาย  ตวัหนึ่งพิษกลา 
ขบคนนั้นแลวพิษหายไป  เปนเหตุไฉนนะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
พิษนั้นสูญไปดวยฤทธ์ิยามากําจัดเสีย  พิษนั้นจึงมิไดเปนสามายิกะ 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวาฉะนี้  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคล 
ท้ังหลายตายดวยโรคอันจรมาเปนตนวาวาตสมุฏฐานนั้น  ยังไมส้ินอายขัุย  ก็ไดช่ือวาเปนอกาล-  
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มรณะเหมือนพิษอันฤทธ์ิยาหมอหามใหสูญหาย  หากระทําใหตายไดไม ใชแตเทานี้  อันวา   
บุคคลตายเปนกาลมรณะน้ันจะอุปมาอีกกอน  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ดุจหนึ่งนายขมังธนูยิงลูกธนูไป  ถาลูกธนูไมขัดของลอยลวงไปจนส้ินกําลังแลวตกลงมา 
ตามธรรมดาดังนี้มีอุปมาฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท่ีมีชีวิต 
อยูจนแกชราส้ินอายุขัยตายตามธรรมดาน้ัน  ก็เหมือนกันกับลูกธนูอันคนยิงไปไมกระทบกระท่ัง 
ตลอดไปโดยธรรมดานั้น  ประการหนึ่ง  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐเปรียบดุจนายขมังธนู  หายิงไปใหถูกโดยปฐมคติธรรมดาดังคราวกอนไม  ยงิลูกศรไป 
จะใหตกลง  มีผูอ่ืนเขามาหยบิเอาลูกธนูไปเสีย  ดังอาตมาจะถาม  ตกวาลูกธนูนั้นจะไปตาม 
ธรรมดาเดิมหรือประการใด  นะมหาบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทจึงตรัสวา  ลูกธนูนั้นจะไปตามธรรมดาหามิได  เพราะมีผูมาหยิบเอาไปเสีย 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
บุคคลกระทํากิริยาตายเปนอกาลมรณะ  ก็เหมือนกันกบัลูกธนูท่ียิงไปไมถึงท่ี  มีใครหยิบเอา 
ไปเสียนั้น  ประการหนึ่ง  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  ดุจบุคคลเปนชางด ี
ภาชนะทองแดง  เสียงนั้นกองไปจนสุดเสียงนั้น  ยถา  มีครุวนาฉันใด  มหาราช ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  ฝูงชนท่ีมีชันษาอายุยืนนานอยูไปจนเฒาหาโรคจะบีฑายายมิีได 
ส้ินอายุขัยตายเองนั้น  ก็เหมือนกับเสียงภาชนะทองแดงดังไปจนสุดเสียง  และฝูงชนตายดวยส้ิน 
อายุนั้น  ช่ือวาสามายิกมรณะ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานดจุบุรุษ 
ผูหนึ่งตีซ่ึงภาชนะทองแดงแลวจับตองยึดภาชนะทองแดงนั้นไว  หามเสียมิใหดังไป  เสียง 
ภาชนะนั้นจะดังกองไปเหมือนภาชนะอันบุคคลไมลูบตองจับกุมไวหรือประการใด 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสวา  เสียงภาชนะนั้นจะดังกองหามิไดนะ  ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เหตุประการใด 
จึงไมมีเสียงดังกองเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภาชนะทองแดงนัน้คนจับ 
ไวจึงไมดังโดยธรรมดา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ความ 
ประการนี้  ยถา  มีอุปมาฉันใดอันวามนุษยท้ังหลายท่ีตายเปนอกาลมรณะน้ันมิทันแกชราส้ินอายุขัย 
เพราะโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตสมุฏฐานเปนอาทิเกิดข้ึนในกายก็ตายไป  อุปไมยดุจภาชนะ 
ทองแดงอันบุคคลตีดังไป  แลวยึดไวมิใหดงัตอไปนั้น  อิท  มหาราช การณ ขอถวายพระพรบพิตร  
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พระราชสมภาร  จงทรงพระสวนาการฟงเหตุอุปมาแหงมนุษยท้ังหลายอันตายเปนอกาลมรณะ  
อีกกอน มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจพืชขาวเปลือกบุคคลหวานลง 
ในนา  ฟาฝนชุกเชยชุมช่ืน  ก็จําเริญร่ืนมีดอกออกรวงใหญถึงซ่ึงภาวะเปนสัสสสมัย คือ จะเปน 
ขาวปลูกตอกนัไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
คนท้ังหลายเกดิมา  จีร  ชีวิตวฺา  มีอายุยนืนานประมาณพนัปเปนอันมาก  หาโรคาพยาธิบีฑา 
มิไดอยูจนส้ินอายุขับ  ก็มีอุปไมยเหมือนธัญพืชอันจําเริญนั้น  นี่แลตายตอแกเฒาชราส้ินอายุนั้น 
ช่ือวาสามายิกมรณะ 
        ประการหน่ึงเลา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาธัญพืช 
ในนา  ฟาฝนแลงแหงไป ไมมีอุทกังท่ีจะขังเล้ียงตนขาวไว  ขาวนัน้แหงตายแดง  ธัญพชืนั้นไมเปน 
เม็ดเปนรวง  ไมถึงซ่ึงภาวะเปนสัสสสมัย  จะเปนขาวปลูกตกกลาตอไปไดหรือนะ  บพิตรพระ 
ราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต  จะไดท่ีไหน 
พระผูเปนเจา  กับขาวเสียนั้น 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปนเหตุ 
ประการใด  เม่ือพืชหวานลงในนาดวยกันดังนี้จึงไมเหมือนกนั 
        พระเจามิลินทภูมินทราธีบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  อันวาธัญพชืนั้นเปนหาอุทกังท่ีจะเล้ียงตนมิได  จึงไมถึงสัสสสมัย  นะพระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  ฝูงชนท้ังหลายเกดิมายังมิทันแก ยังมิทันชรา ยังมิทันจะส้ินอายุขัย  บังเกิดโรคาไขเจ็บ 
ดวยโรคอันใดอันหนึ่ง  มีวาตสมุฏฐานเปนอาทินั้น อุปไมยเหมือนธัญพืชหาอุทกังมิได  ฉิบหาย 
แหงไปมิไดถึงซ่ึงภาวะเปนสัสสสมัยนั้นแล บุคคลตายเสียไมทันแกชราส้ินอายุขัยนัน้เรียกวา 
ตายเปนอกาลมรณะ  ขอถวายพระพร อิมินา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
จงทรงพระสวนาการซ่ึงเหตุแหงอุปมา  อกาลมรณะอีกสถานหนึ่ง  สุตปุพฺพ  ปน บพติรพระ 
ราชสมภาร  ไดเคยสวนาการฟงเขาวามาแตกอนบางหรือประการใด สมฺปนฺเน  สสฺเส  ในเม่ือ 
ตนขาวอันข้ึนมายังออน ๆ มีหนอนเกิดข้ึนกินไส  ยังตนขาวใหฉิบหายตายไปนัน้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปน  
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เจา  โยมไดยินเขาวาก็ไดยนิ  จะวาไดเห็นกไ็ดเหน็  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนเถระจึงปุจฉาถามวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  
ตนขาวตายดวยหนอนนั้น  จะวาตายเปนกาลมรณะหรือไมเลา  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ตนขาวออนแมวาหนอนไมบอนไส  ก็จะถึงซ่ึงภาวะเปนสัสสสมัย 
จะเปนขาวปลูกตอ ๆ ไป นี่ตายดวยเหตุหนอนบอนไส  มิทันที่จะเปนเม็ดเปนรวงสืบพืชพันธุไป 
อยางนี้เรียกวาตายเปนอกาลมรณะทีเดียว  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  มนษุยท้ังหลายเกดิมามิทันจะชราถึงอายุขัย  และโรคอันใดอันหนึ่งวาตสมฏุฐานโรค 
เปนตน  ทําใหถึงแกความตายน้ัน  ก็เหมือนกับตนขาวออนหนอนกินไสใหฉิบหายตายไปนัน้ 
อยางนี้ช่ือวาตายเปนอกาลมรณะ  อีกประการหนึ่ง  บพติรพระราชสมภาร  ไดเคยสวนาการฟง 
บางหรือ  สมฺปนฺเน  สสฺเส  เม่ือตนขาวบริบูรณเปนรวงแลว  แตทวาไมแกนกั  มฺชรก  ปตฺเต 
พอจะและเล็มไปตากตําหุงกนิได  ในสมัยนั้น  ยังมีหาฝนหาใหญชาติหนึ่งนัน้  ช่ือวากรกพรรษ 
ตกลงมายังเมล็ดขาวนั้นใหหลนไปส้ิน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  สุตปุพพฺ  แตกอนโยมไดยินเขาเลามา  ท่ีไดเหน็กบัตาก็ไดเห็น  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ตกวาเมล็ดขาวหลนไปดวยฝนกรกพรรษานั้น  จะเรียกวาฉิบหายเปนกาล  หรือวาหามิได นะ 
บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ตนขาวนั้นเปนรวงแลว ถาวาฝนน้ันไมทําอันตราย  ก็จะถึงซ่ึงภาวะเปนสัส- 
สสมัย คือเปนขาวปลูกลูกพนัธุสืบตอไปไดทีเดียว  นีห่ากฝนเจากรรมมากระทําอันตราย  ให 
หลนฉิบหายไป หาทันท่ีจะเปนสัสสสมัยไม ฉิบหายดังนีก้็เรียกวาเปนอกาลพินาศนั้นแลซิ พระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  มนษุยท้ังหลายเกดิมายังมิทันชราถึงอายุขัย  เกนจิ  โรเคน  โรคส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีวาต- 
สมุฏฐานโรคเปนอาทิ  ถึงตัวมนุษยพวกนั้นใหถึงแกมรณภาพความตายดังนี้  ช่ือวาอกาลมรณะ  
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เอวเมว  มีอุปไมยดังขาวรวงฉิบหายไปมิทันจะถึงสัสสสมัยนั้น  ขอถวายพระพร  นี่และมนุษยท่ี  
เกิดมาไมทันจะแกชราอายุขับ  อันโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตสมุฏฐานโรคเปนอาทิ  มีโอปกกมิกโรค 
เปนปริโยสาน  เสียดแทงในกายตายไป  บางทีอดขาวตาย  อดน้ําตาย  อสรพิษขบตาย  กินยาพิษ 
ตาย  ไฟไหมตาย  ตกน้ําตาย  เขาฆาฟนตาย  และตายดวยภัยส่ิงใดหนึ่งนั้น  ไดช่ือวาถึง 
แกมรณภาพเปนอกาลมรณะท้ังส้ิน  บพิตรจงทราบในพระบวรราชสันดาน  ดวยประการดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีไดทรงสวนาการดังนี้  มีพระทัยโสมนัสจึงตรัสวา 
อจฺฉริย  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหานี้เปนอัศจรรย 
อพฺภูต ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญปรีชา  พระผูเปนเจาวิสัชนาอรรถแหงปญหานี ้
เปนอัพภูตพยากรณชางแกชางไข  ท่ีไมเคยไดยินไดฟงก็เปรียบใหไดยนิไดฟง  สุทสฺสิต  การณ 
ชางชักเอาเหตุมาอุปมาในอากาลมรณะใหสม  สุทสฺสิต  โอปม  แลวเอาอกาลมรณะเปนตัวอุปไมย 
เปรียบดวยอุปมาวิสัชนาใหเห็นกระจาง  เปนตัวอกาลมรณะออกไปได  ภนฺเต  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาญาณ  มนุษยบางคนท่ีคิดเหน็อยางเดยีว  เขาใจอุปมาขอเดียวจะพึงตกลงใจเห็น 
ไปวา  มีแตกาลมรณะเทานัน้  หามีอกาลมรณะไม  สวนโยมนี้พระผูเปนเจาชักอุปมาใหเขาใจ 
โยมตกลงใจรูแจงวา  อกาลมรณะก็มี  จะมีแตกาลมรณะหามิได ตั้งแตพระผูเปนเจาชักอุปมา 
ขอตนมาวิสัชนาใหฟงแลว  อปจาห  ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญปรีชา  พระผูเปนเจาจง 
วิสัชนาดับความสงสัยขออ่ืน ๆ ของโยมเสียอีก  โยมใครจะฟงขอท่ีพระผูเปนเจาวิสัชนามานี ้
โยมเห็นถูกตองแจมแจงทุกประการแลว  โยมจะขอรับจําไวในกาลบัดนี้ 
                                กาลากาลมรณปญหา คํารบ ๑ จบเพยีงนี ้
 
                                ปรินิพพตุานงั เจติเย  ปาฏิหารปญหา ท่ี ๒ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ตกวาพระอรหันตเจาท้ังหลาย  เม่ือทานเขานิพพานไปนั้น  มีอัศจรรยท่ี 
เชิงตะกอนในเจดียคือเมรุนัน้  มีทุกพระองคหรือ  อุทาหุ หรือวา บางพวกมีอัศจรรย  บางพวกไม 
มีอัศจรรย  (อัศจรรยคือปาฏิหาริย) 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  บางพวกมี 
ปาฏิหาริย  บางพวกไมมีปาฏิหาริย  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปน 
เจาผูเจริญ  พระอรหันตพวกใดมีปาฏิหาริย  พระอรหันตพวกใดไมมีปาฏิหาริย  
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ปาฏิหาริยมี ๓ ประการ อันวาปฏิหาริย  ๓ ประการนั้นเปนดวยบุคคล ๓ จําพวกอธิษฐานไว 
คือพระอรหันตเจาเม่ือทานจะเขานิพพานนัน้ ปรารถนาจะใหเปนประโยชนโสตถิผลแกนกิร 
ประชาชนใหสงสักการะกเฬวระของทาน จึงอธิษฐานไววา  จิตกาย  ปาฏิเหร  โหตุ อันวาเชิง 
ตะกอนศพอาตมาจงมีปาฏิหาริยเถิด  พระอรหันตอธิษฐานแลวเสดจ็เขาสูพระนิพพาน เหตุดังนี ้
เชิงตะกอนพระอรหันตนั้นจงึมีปาฏิหาริยประการ ๑ ปนุ จ ปร  อีกอยางหน่ึงนัน้  มหาราช ขอ 
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เทวดาเหน็วา บูชาศพพระอรหันตประกอบดวย 
ผลเปนอันมากยิ่งนักหนา  ปรารถนาจักใหเห็นประโยชนโสตถิผลแกเทวดาและมหาชน  ใหบังเกิด 
ศรัทธาปสันนาการ  จึงอธิษฐานวา ขอใหเชิงตะกอนแหงศพพระอรหนัตนี้กระทําปาฏิหาริยเถิด 
ประเวณีธรรมจะเกิดจําเริญ  มนุษยเทวดาเห็นปาฏิหาริยจะศรัทธาปสันนาการทุกคน  กุศลจะ 
จําเริญดวยปาฏิหาริยนี้ เม่ือเทวดามีฤทธ์ิตั้งจิตอธิษฐานดงันี้  จิตกาย  อันวาสังเขปเชิง 
ตะกอนศพพระอรหันต  ก็มีปาฏิหาริยเปนคํารบ ๒ ปุน จ ปร  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร  ยังอีกประการหนึ่ง อิตฺถี วา ปุริโส วา คือสตรีภาพก็ดี  บุรุษก็ดี  สทฺโธ 
มีจิตศรัทธา ปณฺฑิโต  มีปรีชาชาติ  พฺยตฺโต  ฉลาด เมธาวี  เปนปราชญมีเมธา  พุทฺธิสมฺปนฺโน 
ประกอบดวยปญญา โยนิโส วิจินฺตยิตฺวา  จึงมาคิดโดยอุบายปญญาแลว  ก็อธิษฐาน คนฺธ วา 
ซ่ึงของหอมก็ดี  มาล วา ซ่ึงดอกไมกด็ี ทุสฺส  วา ซ่ึงผาก็ดี  ส่ิงหนึ่งส่ิงใดตามแตจะได  จิตกาย 
ปกฺขิปติ  จึงเอาของน้ันใสลงในเชิงตะกอนวา จะเปนปาฏิหาริยเถิด  ขณะนั้นอันวาเชิงตะกอน 
ศพพระอรหันตก็บังเกิดเปนปาฏิหาริย ดวยอธิษฐานของสตรีภาพและบุรุษอันมีศรัทธามีปญญา 
นั้น  เปนคํารบ ๓ นี่แหละเชิงตะกอนพระอรหันตเขานิพพานเปนปาฏิหาริยดวยเหตุ ๓ ประการ 
        นี่แหละทานวาพระอรหนัตผูเขานิพพานแลว  เทวดามนุษยไมอธิษฐานดังพรรณนามานี ้
แลว ถึงวาจะเปนขีณาสพมีวสีชํานาญในอภิญญา ๖ ประการ  หรือเปนพระอรหันตวิเศษเขา 
พระนิพพานกด็ี  ถาวาปราศจากอธิษฐานแลว อันวาเชิงตะกอนนั้นไมมีปาฏิหาริยเลย  ขอถวาย 
พระพร  อธิฏาเน  สติ  เม่ืออธิษฐาน  ๓ ประการ ดังวิสัชนามานี้  มีผูกระทําแลว  มนษุย 
ท้ังหลายไดเหน็ปาฏิหาริยท่ีเชิงตะกอนนั้น ก็พากันเช่ือวาพระพุทธบุตรนี้เขานิพพาน ก็บังเกิด 
ปสันนาการเล่ือมใสศรัทธา  มหาบพิตรพึงทรงพระสันนษิฐานเขาพระทัย  ดวยประการฉะนี้  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสสาธุการวา สาธุ ภนฺเต  ขา 
แตพระผูเปนเจา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับเอาถอยคําจําไว  เปนขอปฏิบัติตอไปในกาลนี้ 
                     ปรินิพพุตานัง  เจติยา  ปาฏิหารปญหา  คํารบ ๒ จบเพยีงนี้  
 
                                 เอกัจจาเนกัจจานัง  ธัมมาภิสมยปญหา ท่ี ๓ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีบรมกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  เย เต  สมฺมาปฏิปชชฺนฺติ สัตวท้ังหลายใด  มีน้ําใจศรัทธา 
อุตสาหปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติในธรรมแลว  ก็จะสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผลส้ินหรือ  หรือวา 
สัตวบางพวกถึงจะปฏิบัติกไ็มสําเร็จ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระองค 
ผูประเสริฐ สัตวบางพวกสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล  บางจําพวกไมสําเร็จ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทาธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  พวกไรเลาไมสําเร็จ  จงวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ   สัตวท่ีเกดิในกําเนิดเดยีรัจฉาน คือกินนรและนาคเปนตน  ถึงมาตรวาจะปฏิบัติเปน 
สัมมาปฏิบัติใหดีประการใด ๆ ธมฺมาภิสมโย  อันวาธรรมาภิสมัยมรรคผลนี้จะบังเกิดแก 
เดียจรัจฉานนัน้หามิไดเลย  เปรตจําพวกหนึ่ง ถึงจะปฏิบัติดี  ก็ไมไดสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล 
คนเปนมิจฉาทิฐิยังถือผิดอยู  จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ ยังไมตัดทิฐิอันช่ัวของตนเสียก็ไมสําเร็จ 
ธรรมาภิสมัยมรรคผล  ประการหนึ่ง  กุมารอายุต่ํากวา ๗ ขวบ ถึงจะปฏิบัติดี  ก็มิอาจสําเร็จ 
ธรรมาภิสมัยมรรคผล  ประการหนึ่ง  บุคคลกระทําปญจานันตริยกรรม ๕ ประการ คือมาตุฆาต 
ปตุฆาต  อรหันตฆาต สังฆเภท  และโลหติุปบาท  สิริเปน ๕ ประการ และบุคคลทุศีลไถยสังวาส 
นุงหมผาสาวพัสตร  ปลอมอยูกับภกิษุสามเณรนั้นก็ดี  และบุคคลท่ีบวชเปนภิกษุแลว  กลับ 
ไปถือฝายเดียรถียก็ดี  และบุคคลท่ีประทุษรายนางภกิษณุกี็ดี  และภิกษตุองอาบัติสังฆาทิเสส 
มิไดอยูกรรมกด็ี  และบัณเฑาะกกด็ี  และอุภโตพยัญชนะกด็ี  จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  คือ 
จําเริญสมถวิปสสนานั้น  มิอาจไดธรรมาภสิมัยมรรคผล  ขอถวายพระพร 
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ซ่ึงบุคคล ๑๕ จําพวก ไมควรจะไดธรรมาภิสมัยมรรคผลนั้น โยมก็ส้ินสง  
สัยแลว  แตทวาโยมสงสัยอยูท่ีวา  กุมารมีอายุต่ํากวา ๗ ขวบ ดูนีน่าท่ีจะไดมรรคผลธรรมวิเศษ 
เหตุวาทารกน้ันปราศจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิ  มิไดมีกําหนัดในราคะดําฤษณา  มิไดมี 
กามวิตก  มิไดเจือไปดวยกิเลส เหตุไฉนจึงมิไดสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กุมารมี 
อายุต่ํากวา  ๘ ขวบ ประกอบดวยราคะโทสะ โมหะ  มานะทิฐิ  รูวาส่ิงนีบุ้ญแลวกุมารนั้น 
จะไดมรรคผล  ประการหน่ึง  ทารกมีอายุต่าํกวา  ๗ ขวบ  กระทําจิตปราศจากอกุศลไดเหมือน 
ผูใหญนั้น ก็จะสําเร็จมรรคและผลอาจไดซ่ึงนิพพานธาตุ  นี่สิเปนกุมารอายุต่ํา  สติปญญาออนนัก 
ถึงจะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัตินั้น มิอาจะไดซ่ึงธรรมาภิสมัยมรรคผล  อุปมายป  โส อตฺโถ 
ความขอนี้จะเห็นแจงดวยอุปมา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวาเขา 
พระเมรุราช ปวโร  ประเสริฐยิ่งนัก  จะมีบุรุษผูหนึ่งมายกเขาพระเมรุราชดวยกําลังตนเปนปรกต ิ
จะยกไดหรือมิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  บุรุษผูนั้นจะยกเขาพระเมรุ 
ท่ีไหนได นะผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุรุษท่ีมี 
กําลังเปนปรกติ  มิอาจยกเขาพระเมรุราชไดดวยเหตุประการใด 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา  เหตุวาเขาพระเมรุใหญ 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการนี ้
ยถา  มีอุปมาฉันใด  กุมารนัน้เปนเดก็สติปญญาออน  มิอาจสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล  ดุจ 
บุคคลท่ีมีกําลังเปนปรกติ  มิอาจยกเขาพระเมรุราชอันใหญข้ึนไดฉะนัน้  ถามิฉะนั้นดจุบุรุษผูหนึ่ง 
นํามาซ่ึงอุทกังประมาณหยาดหน่ึง  มาสลัดลงในมหาปฐพีอันกวางใหญ  อันวามหาปฐพีอันใหญ 
นั้น  จะชุมช้ืนเปยกไปดวยหยาดอุทกังหยาดเดียวนัน้หรือ  บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน 
ปฐพี 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  จะไดท่ีไหน 
 ูผูเปนเจา อุทกงัหยาดเดียวนัน้หรือจะใหปฐพีอันใหญเปยกข้ึนได 
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        พระนาคเสนเถระจึงอุปไมยอุปมาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช-  
สมภาร  ความขอนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  กมุารอายุต่ํากวา ๗ ป  ยังไมรูความ  ยังออนสติปญญา 
มิอาจสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล  ดุจอุทกังหยาดเดียวตกลงหลังปฐพีอันใหญ  มิอาจใหปฐพี 
ชุมไดฉันนัน้  ประการหน่ึง  บพิตรพระราชสมภาร  ปานดุจประทีปอันนอย  บุคคลจะเอาสองให 
สวางท่ัวมนษุยโลกกับเทวโลก จะไดหรือประการใดเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ไมไดซิ  พระผู 
เปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถามวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ไมไดดวย 
เหตุประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลราชตรัสประภาษวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  เพราะกองประทีปนัน้นอย  จึงมิอาจยังมนษุยโลกกับเทวโลกใหสวางได 
        พระนาคเสนจึงวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ความขอนี้  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  อันวากุมารอายุต่ํากวา ๗ ป มีสติปญญาออนมิอาจสําเร็จแกธรรมาภสิมัย 
มรรคผลได  ดุจประทีปนอยมิอาจยังมนษุยโลกกับเทวโลกใหสวางไดฉันนั้น  อีกประการหนึ่ง 
ขอถวายพระพร  ธรรมดาวาหนอนบอนกนิไสขาวสาลี  กิมิชาติหนอนนี้จะกินคเชนทรคชสาร 
สูง ๘ ศอกคืบใหลมไดหรือ บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนขัตติยวงศ  มีพระราชโองการตรัสวา  น หิ ภนฺเต  ไมได พระ 
ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรปุจฉาถามวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ไมได 
ดวยเหตุประการใดเลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสตอบวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  เหตุวากิมิชาติหนอนนัน้ตัวเล็กนอย  จึงมิอาจกินคชสารตัวใหญใหลม 
ลงได 
        พระนาคเสนจึงวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารวา  ความประการน้ี 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  กุมารอายุต่ําไปกวา ๗ ป มีสติปญญาออนนัก  มิอาจสําเร็จธรรมาภิสมัย 
อุปไมยดุจกิมิชาติหนอนนอยมิอาจสามารถที่วาจะกินคชสารสูง ๘ ศอกคืบใหลมลงไดนั้น 
ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรไดทรงฟงดังนั้น  ก็ส้ินสงสัย  สาธุการวา  สาธุ ภนฺเต 
พระเจาขา  ผูเปนเจาวิสัชนานี้ควรแลว  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับถอยคําไวในกาลบัดนี้ 
                       เอกัจจาเนกจัจานัง  ธัมมาภิสมยปญหา  คํารบ ๓ จบเพียงนี้ 
 
                                       นิพพานัสส  อทุกขมิสสภาวปญหา ท่ี ๔  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา เอกนฺตสุข  นิพฺพาน อันวาพระนพิพานนัน้  เปนเอกันตบรมสุขแท หรือ 
หรือวาจะเจือไปดวยทุกขบางพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมาภาร  อันวา 
นิพพานนั้นเปนเอกกนัตบรมสุข  จะไดจานเจือดวยความทุกขหามิได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวานั้นโยมไมเช่ือ  โยมเห็นวาพระนพิพานเจือไปดวยทุกขเปน 
แท  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ธรรมดาพระโยคาวจรเจาแสวงหาพระนิพพาน 
นั้น  ลําบากกายทรมานกายดวยอิริยาบถท้ัง ๔ คือจะเดินกภ็าวนา  จะยืนก็ภาวนา  จะนัง่ 
ก็ภาวนา จะนอนก็ภาวนา  จะบริโภคอาหารก็ตองปจจเวกขณทุกคําอาหาร  ตองนั่งทรมาน  จะ 
นอน  ก็ไมเต็มตา ตองรักษาจติสํารวมอินทรียมิไดสงจิตไปตามอายตนะ ละญาติละมิตรละหมูละ 
คณะ  ถือสัลเลขสันโดษอยูไพรสณฑอันสงัดแตผูเดยีว  ดูนี่ลําบากเปนลนเหลือ  เหตุดังนี้  โยมจึง 
 วาพระนิพพานน้ันเจือไปดวยทุกข  ท่ีเขาไมแสวงพระนิพพานเขาก็เห็นสุขสบาย  เหมือนหนึ่ง 
หญิงชายท้ังหลายน้ี เขาไมสํารวมอินทรีย  เขายินดใีนอายตนะคือเบญจกามคุณ ๕ ประการ คือ 
มาถือสุภนิมิตในรูป   ยินดีในเสียงในกล่ินในรสในสัมผัสถูกตอง  ท่ีวายินดใีนเสียงนัน้เปนตน 
หญิงรูปชายอันฟองรํา ก็สําคัญเปนสุภนิมิตวางามน้ันประการ ๑ ท่ีวายนิดีในเสียงนัน้  คือยินด ี
ในเสียงดุริยางคดนตรี  และเสียงขับรองอันจะใหเกิดราคะน้ันประการ ๑ ท่ีวายนิดีในกล่ินนั้น  คือ 
กล่ินเกสรดอกไมท้ังลูกไมใบไมแกนไมเปลือกไมยางไมอันหอม  ใหเกดิราคะบํารุงราคะน้ันประการ  
๑ ท่ีวายนิดใีนรสนั้น  พหุวิวิธสุภรสาย  นมิิตฺเต  คือยินดใีนขานทียะโภชนียะอันมีรสดีมีอยาง 
ตาง ๆ ประการ ๑ ท่ีวายนิดีในสัมผัสถูกตองนั้น คือยินดท่ีีจะใหกายถูกตองซ่ึงส่ิงอันนุมอันออน 
คือฟูกหมอนอันออน  เปนท่ีจะบริโภคนัน้ประการ ๑ เรียกวา  เบญจกามคุณ  ๕ มี รูปายตนะ  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 450 
เปนอาทิ  มีกายายตนะเปนปริโยสาน  ถาจะวาดวยอายตนะ  ๖ กน็ับเอารูปายตนะเปนตน  
มนายตนะเปนท่ีสุด  และมนายตนะนั้นคิดไปใจในใจตามวิสัยจิตคิดไปน้ัน  คนท้ังหลายเขาสบาย 
เปนสุขสําราญดังนี้  แตพระโยคาวจรผูแสวงหาพระนิพพานนั้น ลําบากนักลําบากหนา  ฆาเสีย 
ซ่ึงความเจริญ  ๖ ประการ คือไมยินดใีนรูปในเสียงในกล่ินในรสในสัมผัส  และจิตไมกาํหนดัใน 
สุขุมรูปซ่ึงบัญญัติตามใจของตน  เม่ือกระทําฉะน้ีจะมิรอนรนเจตสิกนัน้  เพราะทรมานอินทรีย 
๒ ประการ คือกายจิตไมยินดีก็สมดวยคํามาคัณฑิยปริพพาชกยกขอความติเตียนลหลูสมเด็จ 
พระบรมครูผูประเสริฐวา พระสมณโคดมน้ีฆาเสียซ่ึงความเจริญ  ไมยนิดี  อห  พฺรูมิ  เหตุดังนี ้
นะผูเปนเจา  โยมจึงกลาววา พระโยคาวจรผูแสวงหาพระนิพพานนี้มีแตทุกขปราศจากสุขท่ีแท 
จะวาไมมีทุกขอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เอกนฺต- 
สุข  นิพฺพาน พระนิพพานนีเ้ปนเอกันตสุข มิไดเจือไปดวยทุกขโดยแท  แตเม่ือแรกยังแสวงหา 
นั้นแหละเปนทุกขจริง  คร้ันวาไดแลวประกอบดวยสุขเกษมโดยแท  ดังอาตมาจะถามบพิตร 
พระราชสมภาร  ธรรมดาวาราชสมบัติแหงบรมกษัตริยท้ังหลายน้ี  เปนสุขอยูหรือวาเจือดวย 
ทุกขเลา 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  ขาแตพระผูเปนเจา 
ผูปรีชา  ธรรมดาวาราชสมบัติแหงบรมกษตัริยท้ังหลายมีแตสุขเกษมสบาย 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
อาตมาเห็นวา  ราชสมบัติเจือไปดวยทุกข 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน 
เจาผูปรีชาญาณ  อันวาราชสมบัติบวรราชศฤงคารนี้มีแตสุข  เหตุไรพระผูเปนเจาจึงวา  ราช- 
สมบัติเจือไปดวยทุกขเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
อันวาราชสมบัติประกอบไปดวยทุกขนั้น เม่ือขาศึกมารบพุงฆาตีฝูงประชาในขอบขัณฑสีมา  อัน 
เปนปจจนัตประเทศคามนิคม  พระมหากษัตริยทรงพระปรารมภเปนทุกข  กลัววานิคมประเทศ 
ขอบเขตของพระองคนั้นจะยอยยับ  จะตองทรงเอาเปนธุระปราบปรามขาศึกนั้นประการหน่ึง 
เม่ือขาศึกตีบุกรุกเขามาลอมพระนาคไว  บรมกษัตริยประกอบไปดวยทุกขท่ีสุดแลว  ตอง 
กะเกณฑซ่ึงโยธากลาหาญออกไปรบ  บางทีก็อัปราชัย บางทีก็มีชัย  ไดความลําบากไมมีสุข 
เหตุฉะนี้จึงวา ราชสมบัติเจือไปดวยทุกขแสนทรมาน 
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ธรรมดาวาราชสมบัติจะมีแตทุกขเม่ือขาศึกมา ตองแสวงหาอุบายให 
โยธาตีใหแตกไป  คร้ันไดซ่ึงสมบัติหาขาศึกไมแลว  ก็ผองแผวมีสุข  อฺ  ทุกฺข  ท่ีทุกขเดิมนัน้ก ็
เปนอ่ืนคลายหายไป  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ยถา  ความเปรียบนี้ฉันใดกด็ี  พระโยคาวจรเม่ือแรก 
แสวงหาพระนิพพานนี้  กายฺจ  จิตฺตฺจ  ยังกายและจติใหทรมาน  คือวาจะยืนจะเท่ียวจะนั่งจะ 
นอนจะบริโภคน้ันก็มีสติพิจารณาผูกจิตอยูในกิจปฏิบัติ  ท่ีทรงพระบัญญัติไวนั้น จิตและกายจึง 
ทุรนทุรายไมสบายดวยทุกขทรมาน คร้ันไดพระนิพพานแลวผองแผวจากทุกขมีแตสุขซ่ึงทุกขเดิม 
นั้น อฺ  อฺ ก็เปนอ่ืนคืนคลายหายไป  เอวเมว  มีอุปไมยเหมือนกษัตริยอันไดสมบัติ 
กําจัดขาศึกเสียแลว  ก็ปราศจากทุกขมีแตความสุขนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  จงทรงพระสวนาการเหตุอุปมาใหยิ่งกวานี้  ถามิฉะนั้นเหมือนวาศิษยท่ีเรียนวิชากับ 
อาจารย ไดวิชาศิลปศาสตรแลวมีสุขอยูหรือ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  อาม ภนฺเต  เออกระนั้น 
ซิพระผูเปนเจา  มีสุขอยู 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
เม่ือแรกศิษยจะแสวงหาวิชาการนั้น  มีสุขอยูหรือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  น หิภนฺเต  ศิษยแรกเรียน 
วิชาหาความสุขมิได  นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เปนเหตุประการใด  เม่ือแรกเรียนนั้นศิษยจึงไมมีความสุข 
เลา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  เหตุวาศิษยท้ังหลายตองไหวตองกราบ  ตมนํ้าใหอาบใหฉัน  และปฏิบัติ 
กระทําเคารพอาจารย  การเบ็ดเสร็จทั้งปวงนั้นตองหาไมสีฟนขันน้ําต้ังไว  และนวดฟนค้ันเทา 
ทุกประการ  ยามจะบริโภคอาหาร  ยอมรับประทานแตท่ีระคนดูลําบาก  อด ๆ อยาก  ๆ ตอง 
ลําบากกายสังวัธยายวิชาเรียนเพียรไป  คร้ันไดสมบัติวิชาแลวก็เปนสุข  จะเจือไปดวยทุกขหา 
มิไดเลย  เปนดังนี้นะพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ความ 
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เปรียบประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใดก็ดี  พระโยคาวจรเจา  เม่ือแรกแสวงพระนิพพานนี้ ลํา 
บากเจือไปดวยทุกขคร้ังไดพระนิพพานแลวก็แผวทุกขมีแตสุขมีอุปไมยเหมือนศิษยเรียนวิชากระนั้น 
ลําบากแตเดิม คร้ันไดเรียนวชิาศิลปศาสตรสําเร็จแลว แผวทุกขมีแตความสุขฉันนั้น 
บพิตรจงทราบในพระบวรราชสันดานในกาลบัดนี้  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีก็ส้ินสงสัย  สาธุการวา สาธุ  ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสน  พระผูเปนเจาวิสัชนานี้ควรแลว  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับคําจาํไว  ณ กาลบดันี ้
                      นิพพานัสส  อทุกขมิสสภาวปญหา  คํารบ ๔ จบเพยีงนี ้
 
                                             นิพพานปญหา ท่ี ๕ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อุปทสฺเสตุ  ถาพระผูเปนเจาอาจแสดงใหโลกท้ังปวงเห็นแจงซ่ึงพระนิพพาน 
รูเปน  วา  โดยรูปก็ดี  สณฺาเนน วา  โดยสัณฐานก็ดี  อวยเวน วา  โดยอวัยวะใหญกด็ี  ปมาเณน  วา 
โดยประมาณก็ดี  อุปเมน วา  โดยอุปมาก็ด ี การเณน วา โดยเหตุก็ดี  เหตุนา วา โดยปจจัยก็ด ี
นเยน วา โดยนัยกด็ี  จงเปรียบจงอุปมาซ่ึงพระนิพพานใหเห็นแจงในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
นิพฺพาน  น สกฺกา อาตมามิอาจจะแสดงพระนิพพานใหเห็น  โดยรูปสัณฐานอวัยวะและประมาณ 
และอุปมาเหตุปจจัยและนยัได  เหตุวาพระนิพพานไมมีตวัไมมีเหตุปจจยั 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาโยมยังไมรับวาจาของผูเปนเจา ท่ีพระผูเปนเจาวา พระนิพพานไมมีเนื้อไมมีตัว 
ไมมีเหตุปจจัยนั้นเปนเหตุประการใด  นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  ถากระนั้นมหาบพิตรจงรูโดยเหตุอันนี้  มหาราช ดูรานะ 
บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  คําโลกเรียกวามหาสมุทรนั้น มหาสมุทรมีจริงหรือพระ 
ราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  มหาสมุทรมีจริง  
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        พระนาคเสนจึงมีวาจาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สเจ ถาแลเขาจะถามวา  
มหาสมุทรนั้นกวางขวางโตใหญยาวรีเทาไร  อุทกังและปลามากนอยเทาไรใหวามา  เอว  ปุฏโ 
เม่ือเขาถามดังนี้  มหาบพิตรจะแกไขไดหรือไมได 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  เม่ือเขาถามดังนั้น  โยมก็จะหามวา  อมฺโภ ปุริส  ดรูานะบุรุษผูเจริญ 
ทานอยาไดถาม  ปญหานี้เปนฐปนียปญหาไมควรถาม  คือใครจะประมาณพระมหาสมุทรได 
ใครจะประมาณนํ้าในมหาสมุทรและปลาในมหาสมุทรไววาเทานั้นเทานี้ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  มหา 
สมุทรนี้มีในธรรม  สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว  ไฉนมหาบพิตร 
จึงไมแกปญหาซ่ึงเขาถามนั้นเลา ควรท่ีพระองคจะแกไขโดยแท 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  โยมมิอาจจะแกปญหาช้ีวา 
มหาสมุทรกวางใหญ  และอุทกังในมหาสมุทรและปลาใหญนอยวา  รอยหรือพันหรือแสนได 
ปญหานี้สุดวิสัยท่ีโยมจะวิสัชนา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  ความนี้ฉันใด  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  พระนิพพานนี้มีในพระสัทธรรมเทศนา  สมเด็จพระสัพพัญูเจาโปรดไวก็จริง แตอาตมา 
มิอาจวิสัชนาวาไดโดยรูปสัณฐาน  ประมาณวานอยใหญและอุปมาเปรียบเทียบ  วาเหตุวาปจจัยได 
ก็สุดวิสัยท่ีจะแกไข  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ถึงวาทานผูมีฤทธ์ิ 
ฌานวสี  ชํานาญฌานก็ดี  มีสติปญญาอาจสามารถจะประมาณอุทกังและปลาในมหาสมุทรได 
ทานผูนั้นก็อาจสําแดงพระนพิพาน วาพระนิพพานมีรูปทรงสัณฐานเทานั้นเทานีไ้ด  อนึ่งเลา 
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระองคทรงทราบพระญาณอยูบางหรือวา 
เทวดาผูหนึ่ง ช่ือวาอรูปกายกิาเทวดา 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสน  โยมไดยินอยู 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  ถาฉะน้ัน  มหาบพิตรจงวาใหเหน็โดยรูป  โดยสัณฐาน โดย 
ประมาณ  โดยอุปมา และวาโดยเหตุโดยปจจัยจะไดหรือไมไดเลา  บพิตร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  เทวดานั้นไมมีตวั  โยมจะเอาอะไรมาวาได  
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        พระนาคเสนมีเถราวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  มหาบพิตร  
ช้ีตัวอรูปกายกิาเทวดาไมได  กระน้ัน  อรูปกายิกาเทวดานัน้หามีไม  นัน้ซิพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อรูปกายิกาเทวดานัน้มีอยู  แตทวาไมมีเนื้อไมมีตัว  โยมจึงมิอาจวาไดโดย 
รูปสัณฐานประมาณเหตุปจจยั 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ฉันใดก็ด ี มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
พระนิพพานนี ้ ก็ไมมีเนื้อไมมีตัวเหมือนกนักับอรูปายิกาเทวดา  สุดท่ีจะวิสัชนาได  แตพระ 
นิพพานมีอยูจริง  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ผูเปนเจาสําแดงรูปและสัณฐานประมาณและอุปมาเหตุปจจยัแหงพระ 
นิพพานไมไดแลว  นิมนตวสัิชนาแตคุณพระนิพพานโดยเอกเทศใหโยมฟงหนอยเถิด  บัดนี้ดวง 
หฤทัยโยมนี้รอนไป ดุจกองเพลิงอันใหญ  ลมพายุพัดไหมไปฉันใดก็ดี  ดวงหฤทยัโยมนี้รอนนักหนา 
ดวยปรารถนาจะสวนาการฟงซ่ึงคุณแหงพระนิพพาน  กห็าไดฟงไม โยมจึงมีหฤทัยรอนนักหนา 
ในกาลบัดนี ้
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาคุณ 
แหงปทุกชาตปิระการ ๑  ก็เปรียบเขากับคุณแหงพระนิพพาน  อันวาคุณแหงอุทกวารีมี  ๒ ประการ 
ก็เปรียบเขากบัคุณแหงพระนิพพาน  อคคฺทสฺส  ตโย  คณุา  อันวาคุณแหงยาดับพษิงูมี ๓ ประการ 
แลวคุณแหงมหาสมุทรมี ๔ ประการ  คุณแหงโภชนะมี ๕ ประการ คุณแหงอากาศมี ๑๐ ประการ 
คุณแหงแกวมณีมี  ๓ ประการ  คุณแหงจันทนแดงมี ๒ ประการ คุณแหงสัปปขนมี  ๓ ประการ 
คุณแหงยอดเขามี  ๕ ประการ  อิเม  คุณา  อันวาคุณท้ังปวงนี้ควรจะเปรียบเขาในคุณแหงพระ 
นิพพานท้ังส้ินท้ังนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณแหงปทุมชาติอันหนึง่นั้นประการใด จึงเปรียบเทียบกับ 
คุณพระนพิพานได 
        พระนาคเสนจึงแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาคุณ 
แหงปทุมชาตินั้น  อุทกังจะไดแทรกซึมติดเขาหามิไดฉันใดกด็ี  พระนิพพานจะไดมีกิเลส 
ของซาบซึมอยูหามิไดดุจดอกปทุมชาตินั้น 
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อันวาอุทกังมีคุณ  ๒ ประการนั้นอยางไร  
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
อุทกังนั้นเย็นจะดับเสียซ่ึงความรอนกระวนกระวายน้ันฉันใด  พระนิพพานนั้นก็ดับเสียซ่ึงกิเลส 
เหมือนอุทกังนั้น  ประการหน่ึง  อุทกังนัน้  สีตล  เย็นเปนท่ีลางเสียซ่ึงมลทิน  หามเสียซ่ึงความ 
กระหายน้ําฉันใดก็ดี  พระนิพพานลางเสียซ่ึงมลทินคือกิเลส หามเสียซ่ึงความปรารถนาท่ีจะอยู 
ในภพทั้ง ๓ คือกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  ดุจอุทกังอันลางซ่ึงมลทิน  หามเสียซ่ึงความอยากนํ้า 
ฉันนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณแหงยาดับพิษงู ๓ ประการนั้นอยางไร 
        พระนาคเสนจึงแกไขวา  คุณแหงยาดบัพิษงู ๓ ประการนั้น  คือเม่ืออสรพิษขบคนเขา 
จึงเอายาดับพษิกินเขาไปใหหายพษิ  เปนท่ีพึ่งไดประการหน่ึง  ฉันใดก็ดี  พระนิพพานนี้เปนท่ีพึ่ง 
แกสัตวท้ังหลาย   อันกิเลสเบียดเบียน  กด็บัใหกเิลสสูญหายเหมือนยาดับพิษงูนัน้  จดัเปนคุณ 
ยางูเปนปฐม ปุน จ ปร อีกประการหน่ึงเลา อันวายาดับพษิงูนั้น  กระทําใหสัตวท้ังหลายอันงู 
ขบกัดใหหายคลายโรคส้ินสุดฉันใด  พระนิพพานก็กระทําใหส้ินสุดทุกขแหงสัตวท้ังหลาย ดุจ 
ยางูดับพษิใหส้ินสุดนั้น จัดเปนคุณแหงยางูประการท่ี ๒ ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา 
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อคฺคก  อันวายาดับพษิงูนั้นรักษาซ่ึงสัตว 
ท้ังหลาย อันงูรายขบไวไมใหตายดวยพิษงไูด ยถา  มีครุวนาฉันใด  เอว นิพฺพาน อมต พระ 
นิพพานนั้น อันงูรายขบไวไมใหตายดวยพษิงูได ยถา มีครุวนาฉันใด เอว นิพฺพาน อมต พระ 
นิพพานนั้น  กรั็กษาซ่ึงบุคคลอันไดพระนพิพานไวมิใหตาย  ดุจยางูนัน้  สิริเปนคุณยางู ๓ ประการ 
ยุติเทานี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณแหงมหาสมุทรมี ๔ ประการนั้นประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาคุณ 
แหงมหาสมุทรเปนปฐมนั้นคือมหาสมุทรบริสุทธ์ิจะไดซากศพลองลอยอยูหามิได ยถา มีครุ 
วนาฉันใดพระนิพพานก็บริสุทธ์ิผองใสไมมีกิเลศติดอยูเหมือนมหาสมุทรอันบริสุทธ์ิจากซากศพนั้น 
จัดเปนคุณแหงมหาสมุทรเปนปฐม ปนุ จ ปร  อีกประกาหนึ่งเลา  มหาราช ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภาร  มหาสมุทรนั้นใหญนักหนา  ถึงมาตรวาคงคาหาหวงจะไหลลวงลงมา 
สักเทาใด ๆ กไ็มเต็ม  มีฝงฟากโพนมิกไ็ดเห็นปรากฏแกนัยนตา  ยถา  มีครุวนาฉันใน  อันวาพระ  
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นิพพานนี้  มหนฺต  กวางใหญ  อโนปาร  จะไดมีฝงฟากโพนเห็ปรากฏาหามิได  ถึงฝูงสัตวจะไป 
อยูในพระนิพพานศิวาลัยสักเทาใด  น ปูเรติ  ก็มิไดรูเต็มดุจมหาสมุทรอันใหญนัน้ อย  คุโณ  
อันวาคุณแหงมหาสมุทรนี้  ทุติโย  เปนคํารบ ๒ ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช 
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อย มหาสมุทฺโท  อันวามหาสมุทรอันใหญนี้  อาวาโส  เปน 
ท่ีอยู  มหนฺตาน แหงสัตวท้ังหลายเปนอันมาก  ยถา  มีครุวนาฉันใด  นพิฺพาน  อันวาพระนิพพาน 
อาวาโส  เปนท่ีอยูสุขสําราญ  ขีณาสวาน  แหงพระขีณาสพเจาท้ังหลายอันมีวสี  เอว  เมาะ ตถา 
มีอุปไมยเหมือนดังนั้น  อย คุโณ อันวาคุณแหงมหาสมุทรนี้  ตติโย  เปนคํารบ ๓ ปุน  จ ปร 
อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหาสมุทฺโท อันวามหา 
สมุทรอันใหญ  ยอมจานเจือไปดวยชาติบุปผาลดาดอกไม  มีกล่ินหอมบริสุทธ์ิมีประกอบเปน 
เอนกนานา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  นพิฺพาน  อันวาพระนพิพาน  กเ็จือไปดวยดอกไมมีเสาวคนธ- 
ชาติอันหอมบริสุทธ์ิ กลาวคือพระวิมุตติธรรมอันไพบูลยบริสุทธ์ิมีประการตาง ๆ ทรงพระบวร- 
คุณจะนับมิได  เอว  เมาะ  ตถา  มีอุปไมยดจุพระมหาสมทุร อันเจือไปดวยสุมาลัยอันบริสุทธ์ินั้น 
อย  คุโณ  อันวาคุณแหงพระมหาสมุทรนี้ จตุตฺโถ เปนคํารบ ๔ เปรียบดวยคุณแหงพระนิพพาน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณแหงโภชนาหารมีอยู  ๕ ประการนั้น ฉันใดเลา 
        พระนาคเสนเจาจึงวิสัชนาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
คุณแหงโภชนาหาร  ๕ ประการนั้น อายุวฑฺฒน คือเล้ียงไวซ่ึงอายุสัตวใหวฒันาการจาํเริญไป 
ประการ ๑ พลวฑฺฒน คือใหจําเริญกําลังแรงแหงสัตวท้ังหลายประการ ๑ วณฺณชนน  คือใหเกดิ 
สีสันพรรณาการ ๑ ทรถวูปสมน  คือดับเสียซ่ึงความกระวนกระวายประการ ๑ ชิฆจฺฉา 
ทุพฺพลปฏิวิโนทน  คือบรรเทาเสียซ่ึงความอยากขาวประการ ๑ สิริเปนคุณ  ๕ ประการดวยกัน 
ยถา  มีครุวนาฉันใดกด็ี  อันวาพระนิพพานน้ี  สัตวจําพวกใดกระทําใหแจง  ก็ทรงสัตวนั้นเล้ียง 
สัตวนั้นไวมิใหฉิบหายดวยชราและมรณะ  คือไมใหแกไมใหตายน้ันประการ ๑ อิทฺธิพลวฑฺฒน 
จะใหจําเริญฤทธิพละประการ ๑ สีสวณฺณชนน  เพื่อจะใหเกิดวรรณะ กลาวคือศีลประการ ๑ 
สพฺพกิเลสทรถวูปสมน  คือจะระงับดับเสียซ่ึงกระวนกระวาย คือ กิเลสท้ังหลายประการ ๑ จะ 
วนาดจุโภชนาหารอันมีคุณ ๕ ประการนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณอากาศ  ๑๐ ประการนั้น คือประการใดบาง  
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน  
วาคุณอากาศ  ๑๐ ประการนัน้  น ชยีติ  คือไมรูแกประการ ๑ น มียติ  คือไมรูตายประการ ๑ 
น จวติ  ไมรูจตุิประการ ๑ น อุปฺปชฺชติ  มิไดเวยีนเกิดอีกประการ ๑ อุปปฺสยฺห  หาผูจะขม 
เหงมิไดประการ ๑ อโจรคหณีย  หาโจรจะฉกลักชวงชิงมิไดประการ ๑ อนิสฺสิต  ไมมีท่ีอาศัย 
ประการ ๑ วิหงฺคคมน จะไปไดแตนกและคนมีฤทธ์ิ  และเทวดาและยกัษมีฤทธ์ิประการ ๑ 
นิราวรณ  หาส่ิงจะกั้นมิไดประการ ๑ อนนฺต  กวางยาวหาท่ีสุดมิไดประการ ๑ สิริเปนคุณ ๑๐ 
นี้ ยถา  ครุวนาฉันใด  นิพฺพาน  อันวาพระนิพพานน้ี  ก็ประกอบดวยคณุ ๑๐ ประการ 
น ชียติ  คือไมรูประการ ๑ น มีนติ  ไมรูตายประการ ๑  น จวติ  ไมรูจุติประการ ๑ น 
อุปฺปชฺชติ  มิไดเวียนเกิดประการ ๑  อปฺปสยฺย  หาผูจะขมเหงมิไดประการ ๑ อโจรคหณีย หา 
โจรจะปลนชิงฉกลักมิไดประการ ๑ อนิสฺสิต  หากิเลสอาศัยมิไดประการ ๑ อริยคมน  เปนท่ีไป 
แหงพระอริยเจาประการ ๑ นิราวรณ  หาส่ิงจะกั้นมิไดประการ ๑ อนนฺต  หาท่ีสุดมิไดประการ 
๑ เปรียบเหมือนอากาศฉะน้ัน 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณแหงมณรัีตนะ  ๓ ประการนั้นดังฤาเลา 
        พระนาคเสนวิสุทธิอรหันตเจาวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  มณีรตน  อันวาคุณแหงแกวมณี ๓ ประการนั้นหรือ  คือแกวมณีใหสําเร็จความปรารถนา 
ประการ ๑ คือกระทําใหยนิดปีระการ ๑ คือกระทําใหปล้ืมใจสวางใจประการ ๑ สิริเปนคุณ ๓ 
ประการฉะนี้  ยถา มีครุวนาฉันใด  อันวาพระนิพพานนี ้ก็ใหสําเร็จความปรารถนาประการ ๑ 
กระทําใหช่ืนใจประการ ๑ อุโชตติุฏกรณ กระทําใหปล้ืมใจรุงเรืองข้ึนประการ ๑ มีอุปไมย 
เหมือนดังแกวมณีนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณจนัทนแดง ๓ ประการนั้นอยางไรเลา 
        พระนาคเสนเจาจึงแกไขวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
โลหิตจนฺทน  ช่ือวาจันทนแดงมีคุณ ๓ ประการนั้นคือ ทุลฺลภ  หาไดเปนอันยาก ประการ ๑ 
อสม  สุคน  มีกล่ินหอมหาท่ีจะเปรียบมิไดประการ ๑ สพพฺชนปสฏ  อันคนท้ังส้ินหาก 
สรรเสริญประการ ๑ สิริเปนคุณจันทรแดง  ๓ ประการเทานี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระนิพพาน 
นี้ไซร  ทุลฺลภตร กวาจะไดนี้ยากนักประการ ๑ อสม สุคนฺธ  มีกล่ินหอมหาท่ีจะเปรียบมิได 
ประการ ๑  อริยปสฏ  เปนท่ีพระอริยเจาสรรเสริญประการ ๑ สิริเปนคุณ ๓ ประการเหมือน 
หนึ่งจันทนแดงน้ัน  ขอถวายพระพร    
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา  
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณสัปปขน  ๓ ประการนัน้อยางไร  คือประการใดบาง 
        พระนาคเสนแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  อันวาคุณ ๓ 
ประการแหงสัปปขนนั้นหรือคือ  สัปปขนมีสีอันงามประการ ๑ มีรสอันเลิศประการ ๑ ประกอบ 
ดวยกล่ินเสาวคนธอันหอมประการ ๑ สิริคุณสัปปขน  ๓ ประการเทานี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระนิพพานประกอบไปดวยวรรณะ คือ อนันตคุณประการ ๑ ประกอบดวยรสคืออมตะประการ 
๑ ประกอบดวยกล่ินคือศีลประการ ๑ สิริเปน ๓ เหมือนคุณแหงสัปปขนนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคุณแหงยอดคีรีมี ๕ ประการนั้นฉันใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน 
วาคุณยอดคีรี ๕ ประการนั้นหรือ  คือยอดคีรีนั้นสูงประการ ๑ คือยอดคีรีนั้นมิไดรูหวั่นไหว 
ประการ ๑ คือ ยอดคีรีนั้นไมมีใครจะข้ึนไดประการ ๑ คือยอดคีรีนั้นหาพืชจะงอกมิไดรูหวัน่ไหว 
อนุนยปฏิฆวิปฺปยุตตฺ  คือยอดคีรีนั้นปราศจากความรักความชังประการ ๑ ยอดคีรีมีคุณ ๕ 
ประการฉะนี้ ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระนพิพานนัน้ไซรก็มีคุณ ๕ ประการเหมือนกัน คือสูงประการ 
๑ มิไดหวั่นไหวประการ ๑ บุคคลจะไดโดยยากประการ ๑ กิเลสท้ังหลายงอกข้ึนมิไดประกอบ ๑ 
ปราศจากความรักและความชังประการ ๑ สิริเปนคุณ  ๕ ประการ  เปรียบดุจจอมคีรีนัน้  บพิตร 
ผูทรงธรรมิกราชจงทราบในคุณพระนพิพานก็มี  ในกาลบัดนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา สาธุ  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับคําไว  พระผูเปนเจาวสัิชนาไพเราะนักหนา 
                                        นิพพานปญหา  คํารบ ๕ จบเพียงนี้ 
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                                  นิพพานสัจฉิกรณปญหา ท่ี ๖  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ตุมฺเห  ภณถ  พระผูเปนเจาเจรจาไวกับโยมวา พระนิพพานน้ัน น อดีต  ใช 
อดีตลวงไป  น อนาคต  ใชอนาคตจะมาเบ้ืองหนา  น ปจฺจุปฺปนฺน  ใชปจจุบัน  น อุปฺปทานีย  ใชส่ิง 
อันใคร ๆ จะใหเกิดข้ึนได  โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาบุคคลผูใดผูหนึ่ง อิธ  สาสเน  ในพระศาสนาน้ี 
แมวาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลว  กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  โส ปคุคฺโล  อันวาบุคคลท่ี 
ปฏิบัติกระทําใหแจงซ่ึงทางพระนิพพานนัน้  ไดช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  อันยังมิได 
บังเกิด หรือไดช่ือวายังพระนิพพานใหบังเกิดแลว จึงกระทําใหแจง 
        พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท่ี 
ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานน้ัน  ทําใหแจงพระนิพพานท่ีเกดิแลวกไ็ดท่ียัง 
มิไดบังเกดิก็ได หรือจะวาใหพระนิพพานบังเกิดข้ึนแลว จึงกระทําใหแจงก็ได ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวานี ้ ยังเคลือบแคลงกําบังอยู  โยมนี้อุตสาหถามเพื่อจะใหรู 
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหเขาใจตามท่ีไดศึกษามา  ดวยชนท้ังหลายน้ีประกอบไปดวยวิมัต ิ
สงสัยใหลหลง  จงวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เอสา- 
นิพฺพานธาตุ อันวานพิพานธาตุนี้มีอยู สุขา ปณีตา มีสุขประณีตและละเอียดยิ่งนัก สมฺมา- 
ปฏิปนฺโน อันวาบุคคลปฏิบัติดี  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  เม่ือพิจารณาซ่ึงสังขารธรรม  ชินาน-ุ 
สิฏ ิยา ตามคําสมเด็จพระชินสีหส่ังสอนมา  ปฺาย  กจ็ะกระทําใหแจงไดดวยปญญา เปรียบ 
อุปมาดุจศิษยท่ีเรียนวชิาในสํานักอาจารยเช่ือถือตามท่ีอาจารยส่ังสอนมา  วิชฺช  ปฺาย ก ็
กระทําวิชชาใหแจงไดดวยปญหา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารความเปรียบ 
ประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใดก็ดี  พระโยคาวจรบุคคลท่ีปฏิบัติตามกระแสพระพุทธฎีกาเปน 
สัมมาปฏิบัติ  สําเร็จธรรมวิเศษแลว  ก็กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานธาตุนั้น  เอวเมว  ก็มีอุปไมย 
เหมือนศิษยท่ีเชื่อถือตามท่ีอาจารยส่ังสอนมาแลว  กระทําวิชชาใหแจงดวยปญญาน้ัน 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ก็พระนิพพานน้ัน จะพึง 
เห็นไดอยางไรเลา  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  พระนิพพานนัน้เปน  
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ท่ีปราศจากทุกข  หาอุปทวันตรายมิได  พึงเห็นไดโดยลักษณะท่ีเปนของละเอียดและเกษม  
สําราญจืดสนิทประณีตสะอาดและเยือกเยน็นัก เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่งอยูใกลกองเพลิงรอน 
ดวยเพลิงอันติดอยูท่ีกองเพลิงนั้น  บุรุษผูนัน้ก็หลีกออกไปใหพนกองเพลิงนั้น  ไปอยูเสียในท่ีอ่ืน 
อันปราศจากเพลิงอันรอน  บุรุษผูนั้นก็อยูเปนสุขสําราญ  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมภาร ความเปรียบประการน้ี ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจารอนอยูดวย 
เพลิงท้ัง ๓ กอง คือราคะโทสะโมหะหากเผาผลาญอยู เม่ือปฏิบัติชอบตามพระพุทธฎีกาดวย 
โยนิโสมนสิการแลว ก็ออกหางจากเพลิง ๓ กองนั้นได  ไปอยูในโอกาสอันเปนท่ีเยน็สบาย  ดับ 
เสียซ่ึงเพลิงเหลานั้น  อันนี้ไดแกพระอรหตั  ช่ือวากระทําพระนิพพานใหแจง  มีอุปไมยเหมือน 
บุรุษรอนไฟ หลีกเขาไปสูท่ีอันสบายฉะน้ัน 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร  อีกประการหนึ่ง  เปรียบเหมือนบุรุษ 
อันบายหนาเขาสูปา  เพื่อจะแสวงหาฟนมาเผาซากศพแหงงูสุนัขและมนุษย  บุรุษผูนั้นเม่ือเผา 
ศพนั้นรอนรนดวยเปลวไฟท่ีเผาศพ  คร้ันวาเผาศพแลวหลีกจากท่ีนัน้มาสูโอกาสแหงหนึ่ง  ก ็
เปนสุขสําราญ  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ซากศพน้ันไดแกเบญจกามคุณ  บุรุษผู 
เผาศพน้ัน ไดแกพระโยคาวจรเจาผูปฏิบัติ  และกิริยาท่ีหลีกจากท่ีนัน้มาสูท่ีโอกาสแหงหนึ่ง  อัน 
เปนสุขสําราญนั้น  ไดแกพระนิพพานอันเปนเอกันตบรมสุข  นะพระราชสมภาร 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จบรมบพิตรจงทรงสวนาการอุปมาอีกสถานหนึ่งให 
ยิ่งข้ึนไป เอโก  ปุริโก  ยังมีบุรุษผูหนึ่งอยูในท่ีอันประกอบไปดวยภยั  มีจติหวาดไหวเปนนิรันดร 
จึงหลีกจากสถานท่ีนั้นเขาสูท่ีอันหาภยัมิได  บุรุษนั้นก็เปนสุขสําราญ  ไดแกพระโยคาวจรเจา 
ทานกลัวซ่ึงทุกข  ๔ กองคือชาติทุกข ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข  ก็หลีกออกจากท่ีอันประ 
กอบดวยภยัคือทุกขท้ัง ๔ นัน้มาสูพระนิพพานอันปราศจากทุกขท้ังปวงนั้น 
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง เปรียบปานดุจบุรุษอัน 
สัญจรไป ในท่ีอันมีเลนตมเดนิลําบาก  บุรุษผูนั้นเพียรหลีกออกจากท่ีนัน้  มาสูท่ีอันดอนบริสุทธ์ิ 
อันสะอาดก็เดนิสําราญ  ความประการนี้    มีครุวนาฉันใด  ขอถวายพระพร  ไดแกพระโยคาวจรเจา 
เม่ือแรกนัน้ยังเดินในทางอันมีเลนตมกลาวคือกิเลส  คร้ันหลีกออกได ส้ินอาสวะแลวกเ็ขาสูท่ีอัน 
แผวคือท่ีดอน  เดินเลนเย็นสําราญกลาวคือพระนิพพานนัน้  บพิตรจงทราบโดยอุปมาอุปไมยฉะน้ี 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  กินฺต  สจฺฉิกโรติ ก็พระโยคาวจรเจาปฏิบัติอยางไร  จึงช่ือวาไดกระทํา 
พระนิพพานใหแจงเลา  
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        พระผูเปนเจาพระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  พระโย-  
คาวจรเจามาพิจารณาซ่ึงสังขารโดยจําเพาะเจาะจง  ก็เหน็กองทุกขท้ัง ๔ คือชาติทุกข ชราทุกข 
พยาธิทุกข  มรณทุกข  แตยังแลเห็นสุขเจืออยูเล็กนอย  ในเบ้ืองตนบาง  ในทามกลางบาง ในท่ี 
สุดบาง  ทีนั้นจิตก็งงงวยไป  ไมรูวาจะจับเอาท่ีตรงไหน  เปรียบปานดจุดังบุรุษอันแลไมเห็น 
เบ้ืองตนและทามกลางและท่ีสุดแหงกอนเหล็กแดงท่ีลุกเปนไฟโชนอยูตลอดวันอันรุงเรือนรอนรายนัก 
ไมรูท่ีวาจะดับตรงไหนได ยถา  ความท่ีวาน้ี  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจานั้น ถึงเห็นชาติ 
ชราพยาธิมรณะในกองสังขารก็ดี  แตไมแนนอนตามเปนจริงอยางไร ยังเหน็มีสุขเจอือยูบางใน 
เบ้ืองตนและทามกลางและท่ีสุด  อันนั้นทําใหงวยงงไป  ไมเห็นศนูยท่ีจะจับตรงไหน  จึงจะกระทํา 
พระนิพพานใหแจงได  ก็มีอุปไมยฉันนัน้  เม่ือเปนเชนนี้  จิตของพระโยคาวจรเจานั้นก็ไมมีความ 
ยินดี  จะปรกติหามิได  กายกเ็รารอน  เปนผูหาท่ีพึ่งพํานกัอาศัยมิได ขณะน้ัน ก็เบ่ือหนายในภพท้ัง 
๓ คือกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  หมดความยินดีท่ีจะเวียนวายตายเกดิตอไป  ดังหนึ่งวาบุรุษท่ีเขา 
ไปอยูในกองเพลิงฉะน้ัน  ตกวาบุรุษท่ีเขาไปอยูในกองเพลิงท่ีลุกรุงเรืองรอนรายนั้น  เปนผูไมมี 
อาลัยในกองเพลิง  เบ่ือหนายอยากจะหลีกหนีใหพนกองเพลิงฉันใด  พระโยคาวจรกไ็มมีอาลัย 
เบ่ือหนายตอภพท้ัง ๓ ฉันนัน้ เม่ือพระโยคาวจรนั้นมีความเบ่ือหนายเชนนี้ก็มิไดประคองจิตอยางไร 
ปลอยไปตามลําพัง  ท่ีนั้นความเหน็แจงก็เกิดประจกัษแกทานจิตนี้เกิด ๆ ดับ ๆ ตอเนื่องกัน 
ไปเปนตัวปฏิสนธิ  นําใหเวยีนวายตายเกดิอยูทุกชาติทุกภพ  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก 
ส่ิงท่ีละเอียดประณีตนัน้  ก็คือความระงับดบัสังขารท้ังหลายสละกิเลสและตัณหาใหส้ินเชิง  ดับ 
เสียซ่ึงราคะท้ังปวง  อันไดแกพระอมตมหานฤพานนั้นเอง  เม่ือพระโยคาวจรเจารําพงึการเห็นฉะนี ้
จิตก็เล่ือมใสยนิดีราเริงวา  ไดท่ีพึ่งท่ีอาศัย  ดีใจท่ีสุด  เหมือนบุรุษอันหลงทานไมรูวาจะไปแหง 
หนตําบลใด เท่ียวเสาะแสวงไฟพบทางเขาก็ยินดีวา  ไดพบทางแลวฉะนั้น  คร้ันทานบําเพ็ญเพยีร 
เปนสัมมาปฏิบัติตอไป  ประคองสติและวริิยะใหม่ังคง เมื่อไดบรรลุพระนิพพานมนสิการไป ๆ 
มา ๆ มิชาก็ลวงโลกิยภูมิ  ยางข้ึนสูโลกุตรภูมิ บรรลุธรรมวิเศษคือพระอรหัตผล อันไมเปนท่ีทํา 
ใหเวียนวนในสงสารวัฏตอไป  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ  พระโยคาวจรปฏิบัติดังถวาย 
วิสัชนามานี้แล  ทานกลาววา  ไดทําพระนพิพานใหแจง  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  ไดทรงสวนาการก็ส้ินสงสัยทรงสาธุการวา  สาธุ 
ภนฺเต  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ซ่ึงพระผูเปนเจาวิสัชนานี้ไพเราะนักหนา  สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะ 
รับไวปฏิบัติสืบไปในกาลบัดนี ้
                                นิพพานสัจฉิกรณปญหา  คํารบ ๖ จบเพียงนี ้
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                                        นิพพานัสส  ปฏฐานปญหา ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา  
แตพระนาคเสนผูปรีชา  นิพพฺาน  อันวาพระนฤพาน  สนฺนิจิต  ตั้งอยูในสถานท่ีใด  จะเปนทิศไหน 
เปนบูรพทิศหรือทักษิณทิศ  ปจฉิมทิศ  อุตรทิศ  หรือเบ้ืองสูงเบ้ืองตํ่าเบ้ืองขวางเปนประการใด 
พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงต้ังจิตสวนาการ 
นิพฺพาน อันวาพระนิพพานนั้น จะต้ังอยูในท่ีแหงหนตําบลใดหามิได  นะบพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ถาแมวาพระผูเปนเจาวา  ท่ีตั้งท่ีอยูแหงพระนพิพานนั้นไมมีแลว พระ 
นิพพานมิไมมีหรือ  คําท่ีวากระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานนี้ก็ผิด ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูวิจิตรดวยปญญา  เหมือนภูมิฐานไรนานี้ยอมจะเปนท่ีตั้งแหงพืชขาวเปลือกท้ังส้ิน 
ดอกไมยอมเปนท่ีตั้งแหกล่ินเสาวคนธ รุกขชาติเปนท่ีตั้งแหงผลมีมากท่ีสุด  มหาสมุทรเปนท่ี 
ตั้งแหงนานาชนิดแกว  เม่ือคนท้ังปวงตองการแลวไปสูท่ีนั้น  ๆ นํามาได  แมวาพระนพิพานนี ้
ไซรมีม่ันคงจริงกระนั้นก็จะมีท่ีสําคัญโอกาสท่ีอาศัย  เหมือนหนึ่งส่ิงของท่ีวานั้น  แหก็หามีไม 
เพราะฉะนั้นโยมจึงวา  พระนิพพานไมมี และท่ีกลาววากระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานน้ัน คํานีก้็ผิด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
นิพฺพานสฺส  โอกาโส อันวาโอกาสเปนท่ีตั้งพระนิพพานนี ้  จะไดมีเหมือนส่ิงท้ังหลายหามิได 
พระนิพพานนีไ้ซร  พระโยคาวจรเจาพิจารณาไปเห็นซ่ึงอุทยวยะ คือท่ีเกิดและท่ีดับแหงสังขารแลว 
จึงเห็นแจงได มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ธรรมดาวาอัคคีจะได 
บังเกิดข้ึนโดยมีท่ีอยูปรากฏหามิได เม่ือบุคคลตองการ  จะเอาไมแมไฟมาสีเขาก็เกิดเพลิงข้ึน 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาท่ีตั้งใจปรารถนาพระนิพพานน้ันพิจารณาซ่ึงอุทยวยะคือท่ี 
เกิดที่ดับแหงสังขารธรรมแลว  พระโยคาวจรนั้นก็กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  ดจุเอาไมแมไฟสี 
เขาแลวไดไฟฉะนั้น 
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึงอันวาแกว ๗ ประการ 
แหงสมเดจ็บรมจักรนั้น  เสยยฺถีท  คือส่ิงใด  จกฺตรตน คือจักรแกว  หตฺถิรตน คือชางแกว 
อสฺสรตน คือมาแกว  มณิรตน  คือแกวมณี อิตฺถีรตน  คือนางแกว  คหปติรตน  คือคหบดีแกว 
ปรินายกรตน คือขุนพลแกว  อันวาแกว ๗ ประการนี้ จะไดมีโอกาสอยูเปนนิตย คือเกบ็ไวใน 
ประเทศท่ีใดหามิได  เม่ือบุญแหงบรมจกัรถึงแลว  อันวาแกว ๗ ประการนั้นก็มาสูสํานักบรม- 
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จักรพรรดิกษตัราธิราช ยถา  ฉันใด  พระโยคาวจรเจาเม่ือเห็นอุทยวยะเกิดท่ีดับแหงสังขารแลว 
ก็กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  พระนิพพานนั้นก็มาถึงเขาเอง  เปรียบดังแกว ๗ ประการ อัน  
มาสูสํานักบรมจักรพรรดิราชเองฉะนั้น  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  พระผูเปนเจาวาพระนิพพานนั้นหามีท่ีอยูไม แตฐานะท่ีจะไดพระนิพพาน 
นั้นมีอยู ถาบุคคลผูปฏิบัตินั้น  ตั้งอยูในฐานะอันควรจะไดแลว บุคคลผูนั้นก็กระทําใหแจงซ่ึงพระ 
นิพพานได อยางนั้นคือ 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เออกระนั้นแหละซิ  พระราชสมภาร         าน อันวาฐานะท่ีจะ 
ไดนิพพานนัน้อยู โยคาวจรเจาผูใดต้ังอยูในฐานะอันควรจะไดแลว  กจ็ะกระทําใหแจงซ่ึงพระ 
นิพพานนั้น ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา อันวาฐานะน้ันมีอธิบายเปนประการใด  พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  สีล  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  อันวาฐานะน้ันคือศีลอันเลิศ  พระโยคาวจรนักปราชญผูประเสริฐอันสถิตใหศีลนั้น  กระ 
ทํามนสิการโดยแยบคายแลว  จะต้ังอยูท่ีใดก็ตาม  ยอมกระทําพระนิพพานใหแจงได  เปรียบดัง 
บุคคลอันสถิตอยูในปาสกายวันกด็ี  อลสันทรครก็ดี  กาสีโกศลนครก็ดี  กัสมิรนครก็ด ี คันธารนครก็ดี 
บนยอดเขาก็ด ี ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็ดี  ยอมจะเห็นอากาศเหมือนกันท้ังนัน้  ความนี ้
เปรียบฉันใด  บุคคลต้ังอยูในศีลนั้น  กระทํามนสิการโดยแยบคายแลว  จะสถิตอยูในท่ีใดก็ด ี
ยอมจะทําพระนิพพานใหแจงได  ฉันนัน้แล 
        ประการหน่ึง  ซ่ึงวาบุคคลอยูในปาสกายวันบุรพทิศก็ปรากฏ  บุคคลจะอยูในเมืองท้ัง 
หลายมีเมืองอลสันทะเปนตนก็ดี  และในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็ดี  บุรพทิศก็ปรากฏเหมือนกนั 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  บุคคลตั้งอยูในศีลแลว  ก็คงจะกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  เปรียบเหมือน 
บุคคลซ่ึงอยูในปาสกายวันเปนอาทิ  บุรพทิศก็ยอมปรากฏเหมือนกนัฉะน้ัน  นีแ่หละบพิตร 
พระราชสมภาร  พึงทรงพระสันนิษฐานเขาพระทัยเถิด วาศีลนี้ประเสริฐยิ่ง  ผูใดต้ังอยูในศีลนั้น 
ศีลก็เปนฐานะเปนประธานท่ีจะใหผูนั้นเหน็แจงซ่ึงทรงพระนิพพานเปนเท่ียงแท ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสสรรเสริญวา  ภนฺเต  นาคเสน   ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา  พระผูเปนเจามาประดิษฐานไวซ่ึงธรรมเธชะ  ธงชัยคือธรรมใหเปนท่ีสําคัญอันวิเศษ 
อันไดแกศีลซ่ึงเปนฐานะเปนประธานท่ีจะใหผูนัน้เห็นแจงซ่ึงทางพระนิพพานน้ี  โยมยินดีนกัหนา  
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สมฺปฏิจฺฉามิ  โยมจะรับถอยคําจําไวเปนผลเปนคุณแกกลุบุตรอันจะเกดิขางหนาในกาลบัดนี้ 
                     นิพพานนัสส  ปฏฐานปญหา  คํารบ ๗ จบเพียงเทานี้  
 
                                            อนุมานปญหา ท่ี ๘(๑) 

        อถ โข ในกาลนั้นแทจริง  โส มิลินฺโท  ราชา อันวาสมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย 
มีพระราชโองการตรัสปราศรัยถอยคําเปนสาราณียกถา  กับดวยพระนาคเสนผูจอมปราชญแลว 
มีพระหฤทัยใครจะทรงทราบส่ิงท่ียังไมทรงทราบและเพื่อทรงจําไวกระทําใหแจง  เห็นแสงสวาง 
แหงญาณทําลายอวิชชา  ยังปญญาใหเกิดข้ึน  กาวลวงกระแสแหงสงสารและตัดกระแสแหง 
ตัณหา  ดื่มซ่ึงน้ําอมฤตรสคือพระนิพพาน  จึงทรงต้ังพระฉันทอัธยาศัยและพระวายามปญญา 
อุตสาหะต้ังสติสัมปชัญญะใหม่ังคงเปนอันดีแลว  ตรัสถามพระยาคเสนตอไปวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  พุทฺโธ  อันวาองคสมเด็จพระพทุธเจานั้น  ตยา  ทิฏโ อันพระผูเปน 
เจาไดเห็นหรือประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อาตมาจะไดทัศนาการ 
เห็นมามิได 
 
        (๑)  คัมภรีมิลินทปญหานี้ ตอนอารัมภกถาแบงปญหาไวเปนประเภทใหญ  ๕ ประเภท คือประเภทท่ี 
๑ 
มิลินทปญหา ประเภทท่ี ๒  เมณฑกปญหา  ประเภทท่ี ๓ อนุมานปญหา  ประเภทท่ี ๔  ลักขณปญหา 
ประเภทท่ี  
๕ อุปมากถาปญหา  แตมาในตอนท่ีแบงปญหาประเภทใหญออกเปนวรรณคดีเปนเร่ือง  ประเภทที่ ๓ ท่ี ๔ 
หายไป ช่ืออนมุานปญหายังปรากฏอยู แตเอาบวกเขาเปนเร่ืองท่ี ๘ ในวรรคท่ี ๙ ของเมณฑกปญหา สังเกต 
ดูรูปความ  เหน็วาเปนอนุมานปญหาประเภทใหญนั้นเอง  แตหากไมไดแบงเปนวรรคเปนเร่ือง  ผูรวมเรื่อง
ใน 
ช้ันเดิมจึงจัดเอาเปนปญหาหนึ่ง  รวมเขาใจเสียในเมณฑกปญหา  ท่ีถูกคงเปนปญหาประเภทใหญท่ี ๓ 
นั้นเอง 
จึงแยกออกพมิพเปนประเภท ๑ ตางหาก  คงแตคําวาวรรคและเรียงจํานวนเลขไวตามบาลี  บอกไวสําหรับ 
พิจารณาเทานัน้ สวนปญหาประเภทใหญนั้นเอง  แตหากไมไดแบงเปนวรรคเปนเร่ือง  ผูรวมเรื่องใน 
ช้ันเดิมจึงจัดเอาเปนปญหาหนึ่ง รวมเขาเสียในเมณฑกปญหา  ท่ีถูกคงเปนปญหาประเภทใหญท่ี  ๓ นั้นเอง 
จึงแยกออกพมิพเปนประเภท ๑ ตางหาก  คงแตคําวาวรรคและเรียงจํานวนเลขท่ีไวตามบาลี  บอกไว
สําหรับ 



พิจารณาเทานัน้ สวนปญหาประเภทใหญท่ี ๔ คือลักขณปญหานั้นหายสูญช่ือไปทีเดียว  แตเม่ือตรวจดู 
รูปความ  เห็นวาธุตังคปญหาเร่ืองท่ี ๙ ตอจากอนุมานปญหานี้แหละเปนลักขณปญหา  เพราะกลาวลักษณะ 
ตาง ๆ มาก  แตเนื้อเร่ืองกลาวดวยธุดงค  ผูใหช่ือจึงเขียนลงไววาธุตังคปญหา  ไดพิมพแยกไวเปนแผนก
หนึ่ง 
เหมือนกนั  จะผิดถูกอยางไรแลวแตนักปราชญจะวนิิจฉัย 
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา พุทฺโธ อันวาสมเดจ็พระพุทธสัพพัญู  พระผูเปนเจาไมเหน็ ก็อาจารย 
ของพระผูเปนเจาเหน็หรือไมเลา 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร  อาจารยของอาตมา 
ก็ไมไดเห็น 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา  โยมคิดวาตัวพระผูเปนเจาไมเห็น  อาจารยของพระผูเปนเจาจะเห็น  นี่อาจารยกห็า 
เห็นไม  ถาเชนนั้นพระพุทธเจาก็ไมมี เพราะไมมีใครเห็นปรากฏ  จะมีอยางไรได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพร  พระมหากษัตริยท่ีเปน 
ตนพระวงศของพระองคมีอยูหรือ  มหาบพิตรพระราชสมภาร 
        พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา 
พระผูเปนเจาสงสัยอะไร  พระมหากษัตริยท่ีเปนตนพระวงศของโยมน้ี   มีซิ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
กษัตริยท่ีเปนตนพระวงศของมหาบพิตรนั้น  มหาบพติรไดเห็นหรือ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  พระมหากษัตริยท่ีเปนตนพระวงศของโยม  โยมไมเหน็ 
        พระนาคเสนมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพร  ปุโรหิตผูเฒา  เสนาบดีผูเฒาได 
เห็นหรือ  หรือวาหามิไดประการใด 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา  หามิได 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อาตมา 
นี้มาใสใจวากษัตริยท่ีเปนตนพระวงศนั้น  มหาบพิตรไมเห็นกับพระเนตรของมหาบพิตร 
เสนาบดีและปุโรหิตผูเฒาทานจะเห็นบาง นี่ก็หาเห็นไม  เออจะเอาอะไรเปนท่ีอางเลา นี่กษัตริย 
ท่ีเปนตนพระวงศก็เปนไป  ไมมีนั่นซี  บพิตรพระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  กษัตริยท่ีเปนตนพระวงศมีถึง ๕ พระองค  แมดับสูญไปแลวก็จริงแล 
แตทวาเคร่ืองราชกกุธภณัฑยงัมีเปนท่ีอาง  อีกหลายส่ิงหลายอัน  เสยฺยถียท  คือส่ิงอะไรบาง  
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เสตฉตตฺ  คือเศวตฉัตร  ๒ อุณฺหิส  คือพระมงกุฏ  ๒ วาลวีชนี  คือพัดวาลวิชนี  ๑ มหารหาน ิ
สยนานิ  คือพระแทนท่ีบรรทม  มีราคามากครามครัน  ๑ ขคฺคฺจ  คือพระขรรคแกว ๑  นี่แหละ 
โยมเห็นเคร่ืองทรงเขาแลว  กรู็วากษัตริยท่ีเปนตนพระวงศมี  เพราะของตาง ๆ นั้นเปนพยาน 
        พระนาคเสนจึงพระเถรวาจาวา  มหาราช ขอถวายพระพร ซ่ึงพระองคสมเด็จพระ 
ศรีสุคตทศพลญาณน้ัน อาตมาก็ไมเหน็  อาจารยของอาตมาก็ไมเหน็ แตอาตมาเห็นเคร่ืองทรง 
ท่ีสมเด็จพระพุทธองคเจาประดิษฐานไวยงัมีอยู  สาวกท้ังปวงผูรูผูเห็นไดรับประทานตอ ๆ มา 
เสยฺยีถท  คือส่ิงไรบาง  จตฺตาโร  สติปฏานา  คือพระสติปฏฐานท้ัง ๔ จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา 
คือพระสัมมัปปธาน  ๔ จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา คือพระอิทธิบาท  ๔ ปฺจินฺทฺริยานิ  คืออินทรีย ๕ 
ปฺจ  พลานิ คือพละ ๕ สตตฺ  โพชฌฺงฺคา  คือพระโพชฌงค ๗ อฏงฺคิโก มคฺโค  คือพระ 
อัฏฐังคิกมรรค ๘ ประกอบอันอุดม  อาตมาก็ประนมมืออภิวาทไหวดวยน้ําใจเช่ือแม  ดวยเหน็ 
ธรรมประจักษแกตา  กรู็ดวยอนุมานปญญาวา อตฺถิ โส ภควา  สมเด็จพระศาสดาผูทรงพระ 
ภาคเปนอันงามนี้มีจริง ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีสุนทรราชโองการดํารัสตรัสวา  ภนตฺ นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา อุปม  กโรหิ  พระผูเปนเจาจงกระทําซ่ึงอุปมาอุปไมยใหแจงกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา  มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดัง นคร- 
วฑฺฒกี  นายชางพระนครผูหนึ่ง  ปรารถนาจะสรางพระนคร  จึงพิจารณาดูซ่ึงท่ีชัยภูมิแหงหนึ่งซ่ึง 
เสมอเปนอันด ี จะไดมีกอนกรวดและแผนศิลาหามิได  เปนภูมิภาคนารมร่ืนช่ืนบาน  ปราศจาก 
อันตรายและโทษซ่ึงจะเกิดข้ึนทางใจ  ปสฺสิตฺวา คร้ันพิจารณาดูซ่ึงส่ิงท้ังปวงนั้นแลว  วิสม  สม 
การาเปตฺวา  จงึใชใหคนทั้งหลายทําท่ีท่ีไมเสมอใหเสมอ  ใหชําระซ่ึงหลักตอไมหนามแลว  จึง 
สรางเมืองงามควรจะทัศนาการเล็งแลดูในท่ีนั้น  วิภชฺชตฺ  เมืองนั้นอันนายชางจําแนกดีแลว 
โอกิณฺณปริกฺข  รอบนอกมีคูกั้น  ปาการทฬฺห  ในคูกําแพงมีหอรบเชิงเทินอันม่ันคง  จตุกฺกณฺ- 
ณสนฺธิ  มีท่ีตอตามมุมกําแพงท้ัง ๔ มีถนน  ๔ แจง  ถนน ๓ แจงและถนนหลวง  รานตลาดท้ัง 
ปวงและสวนหลวงอุทยานสําราญใจ  สระนอยสระใหญ  สระโบกขรณีและทอน้ํา  แลวจึงทําเปน 
นิเวศนวังใน  ประกอบไปดวยราชเรือนหลวงปราสาทราชมนเทียรท้ังปวงท้ังคลังและฉางตาง ๆ 
สรางเปนเรือนกระทําดวยหญาไวใหคนอาศัย ต นคร  พระนครนั้นไซร  นิราศทุกขแสน 
สุขสบายหาอันตรายมิได  ประกอบดวยสุขสโมสร  โส วฑุฒกี นายชางนั้นคร้ันสรางนครลงแลว 
หาอยูไม  อฺ  ปเทส  คจฺเฉยฺย  กไ็ปสูประเทศท่ีอ่ืนตามปรารถนา  อปเรน  สมเยน  โดยสมัยอ่ืน 
ต นคร  อันวาพระนครนั้น  สุภิกฺข  ขาวถูกลูกไมมีผล  สารพัดอาหารเล้ียงชนมีทุกส่ิง  สุเขม  
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เปนเมืองยิ่งเกษมศานต  สุสมิทฺธ  สิว  ม่ังค่ังเย็นสําราญแสนสบาย  อนีติก  นิรุปทฺทว  มิได 
ปราศจากระเบียงกฎหมายและหาอุปทวันตรายมิได  นานาชนสมากุล  อากูลมูลไปดวย 
ไพรฟาประชากรอยูอ้ืออึง  คือกษัตริยและพราหมณ  และพอคา  ชาวนา  และพอครัว นายชาง  
นายมา  นายรถ  บทจรเดินเทา  และนายขมังธนู  หมูบัณเฑาะก  และกระเทย  และลูกหลวง 
ลูกอํามาตยราชเสนา  และทหารโยธา  สมควรจะวิ่งเตนเขนฆาหมูอรินทท้ังหลายใหพินาศ  อนึ่ง 
ประกอบดวยบุตรทาส  บุตรคนม่ังมีและบุตรคนปลํ้าคนมวยตาง ๆ มีท้ังชางถมชางประสะ 
ชางเขียนทุกส่ิงสรรพ  ชางกระทําจุณจันทน ชางทองคํา ชางเงิน  ชางดบุีก  ชางทองแดงทองเหลือง 
ชางแกว  ชางเจียระไน  ชางไม  ชางหมอ  ชางทอ  ชางปน  ชางเกลา  ชางเกลา  ชางพระขรรค  ชางทําดาบ 
หอกนอยหอกใหญ  ชางไม  ชางกระบี่  ชางประดับประดา ชางทําดินทําทราย ชางคราม  ชางคร่ัง 
ชางปงมังสัง ชางทําสํารับกับขาว  สารพัดจะมีทุกส่ิงไป ส่ิงไรท่ีจะไมมีในพระนครนัน้เปนวาหามิได 
ประกอบไปดวยตลาดพิศาลโรงรานเรียงราย  ฝูงมนุษยนกิรหญิงชายผูใดเท่ียงไป  ไดเห็นพระ 
นครอันเปนสุขสนุกสําราญดังนั้น  ก็ชมดวยอนุมานปญญาวา ชางผูนีฉ้ลาดนักหนามาสราง 
พระนครไว  ยถา  มีครุวนาอุปมาฉันใด  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  โส ภควา 
อันวาสมเด็จพระศาสดาจารย  ผูทรงพระภาคนั้น  อสมสโม  บุคคลผูใดจะเปรียบเสมอพระองค 
หามิได  ทรงพระพุทธคุณและพระบารมีคุณจะนับมิได  อนนฺตเตโช  มีเดชจะนับมิได  อนนฺนพโล 
มีพระกําลังจะนับมิได  ทรงไวซ่ึงพระพุทธพลบารมีกิริยาอันถึงท่ีสุดจะนับมิได  อนนฺตวิริโย  มี 
เพียงจะนับมิได  อนนฺตพลมาร  นีหริตฺวา  พระองคมากําจดเสียซ่ึงมารอันจะนบัมิได  ยังมาร 
กับเสนาใหอัปราชัย  พระองคมาทําลายเสียซ่ึงขายคือทิฐิใหกระจักกระจาย  ทําลายเสียงซ่ึง 
อวิชชาและกามตัณหาอันของอยู  ยังวิชชาใหบังเกิดแลว ทรงไวซ่ึงพระธรรมจักรอันประเสริฐ 
สําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ  วิชติสงคฺาโม  มีสงครามกับมารอันชนะแลว  ธมฺมนคร  มาเปสิ 
พระองคก็มาตบแตงธรรมนครสรางธรรมนครลงไว  เหมือนนายชางสรางนครข้ึนไวในกาลนัน้ 
ภควโต  โข  มหาราช ธมฺมนคร  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาธรรมนคร 
ของสมเด็จพระพุทธองคเจาผูทรงพระภาคเปนอันงามนัน้  สีลปาการ  มีศีลเปนกําแพง  หิริ 
ปริกฺข  มีละอายบาปเปนคู  สติโทวาริก มีสติเปนนายประตู  าณทฺวารโกฏก  มีพระญาณ 
เปนซุมประตู วิริยอฏฏลาก  มีเพียรเปนหอรบ  สทฺธาอีสก  มีศรัทธาเปนยอดปราสาท 
ปฺาปาสาท  มีปญญาเปนตัวปราสาท  สุตฺตนตฺปจฺจร  มีพระสุตตันตปฎกเปนถนนหลวง 
อภิธมฺมสิงฺฆาฏก มีพระอภิธรรมเปนตะแลงถนนสามแจง  วินยวินิจฺฉย  มีพระวนิัยเปนโรง 
ราชวินิจฉัย  สติปฏานวิถิก    มีพระสติปฏฐานเปนถนนใหญอันสําราญ  มหาราช ขอถวาย 
พระพรบพิตรพระราชสมภาร  ลําดับถนนมีรานตลาดตาง ๆ เสยฺยถีท  คือส่ิงไรบาง ปุปผฺาปณ 
คือรานตลาดดอกไม  คนฺธาปณ  รานตลอดของหอม  ผลาปณ  รานตลาดผลไม  อคทาปณ  
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รานตลาดยาดบัพิษงู  โอถาปณ  รานตลาดยาตาง ๆ อมาปณ  รานตลาดน้ําอมฤตอันหวาน 
รตนาปณ  รานขายแกว  สพฺพาปณ  รานตลาดของเบ็ดเตล็ดสารพัดมี  สิริเปน ๘ ตลาดดวยกนั 
ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ปุปผฺาปณ  อันวารานตลาดดอกไมนั้นประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
รานตลาดดอกไมนั้น ไดแกอสุภสัญญา  อันสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย  ผูรูเหน็เปน 
องคพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาวางไวขาย  สัญญาท้ังหลายคือ  อนิจสัญญาทุกขสัญญา 
อนัตตสัญญา มรณสัญญา  อสุภสัญญา  อาทีนวสัญญา  ปหานสัญญา  วริาคสัญญา  นิโรธสัญญา 
สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา สัพพสังขาเรสุ  อนิจจสัญญา  อัฏฐิกสัญญา  ปุลุวกสัญญา วินีลกสัญญา 
โลหิตกสัญญา  และพระเมตตาสัญญา  กรุณาสัญญา  มุทิตาสัญญา  อุเปกขาสัญญา  อานาปานสติ 
มรณานุสสติ  กายคตาสติ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  อิมา  สฺา 
อันวาสัญญาท้ังหลายน้ี สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาไววา  เปนตลาดขายดอกไม 
โยคาวจรเจาท้ังหลายถือเอาสัญญาเปนอารมณแลว จะพนจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิ จะ 
ขามพนสงสาร  หามเสียซ่ึงกระแสตัณหา  จะตัดเสียซ่ึงความสงสัย  จะกําจัดเสียซ่ึงกิเลส  จะกระ 
เวศเขาสูพระนครนิพพาน  นครุตฺตม  เปนพระนครอันอุดมบรมลํ้าเลิศประเสริฐกวานครท้ังปวง 
เม่ือนิพพานนัน้ลวงเสียซ่ึงภยั  ประกอบไปดวยสุขปรีดาโดยสภาวะแท อชาต  อชร  อมรณ ไมรูเกดิ 
ไมรูแก  ไมรูตาย  ประเสริฐเปนนิจสินปราศจากราคะมลทิน  มหาราช  ขอถวายพระพร  นี่แหละ 
เปนรานตลาดดอกไมของสมเด็จพระบรมศาสดา  ยตุิดวยกระแสพระพุทธฎีกาวา บุคคลถือเอา 
บริกรรมอันเปนมูลคาเขามารานตลาด  ซ้ือเอาอารมณอันเปนเพยีงดังดอกไม  ยอมจะร่ืนรมย 
หอมช่ืนเบิกบานใจ  ดวยวิมุตติธรรมอันประเสริฐดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  กลฺโลสิ  ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรนกัหนาดังนี้  แลวตรัสถามตอไปวา  คนฺธา- 
ปณ  อันวารานตลาดของหอมไดแกส่ิงไร 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
รานตลาดของหอมไดแกศีล  ธรรมดาวาสมณพราหมณสาธุสัตบุรุษผูใดถือศีลม่ัน  ศีลนั้น 
เธียรยอมจะมีกล่ินฟุงไป  ตลอดมนุษยโลกและเทวโลก ท้ังทิศนอยทิศใหญ  ธรรมดาวากล่ินดอก 
ไมยอมจะหอมไปไดแตตามลม  กล่ินศีลนี้ไซร  หอมไปตามลมก็ได  ทวนลมก็ได  ศีลนั้นคือ  
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ไตรสรณคมน  และศีล  ๕ ประการ  ศีล ๘ ประการ ศีล ๑๐ ประการ  ศีลที่นับเนื่องในอุทเทศ  
ท้ัง ๔  และปาติโมกขสังวรศีล  ศีลทั้งปวงนี้  มหาราช  ขอถวายพระพร  นี้แหละเปนรานตลาดของ 
หอมของสมเด็จพระบรมศาสดา  ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกา  อันสมเด็จพระมหากรุณาผูเปน 
เทวดาอันประเสริฐกวาเทวดาท้ังหลาย  ตรัสพระสัมธรรมเทศนาไววา จนฺทน  ตคร  อันวา 
จันทรและกฤษณาอันหอมนักหนา  มลฺลิกา  คือดอกไมมีมะลิเปนตน  และกล่ินอุบลบุปผาท่ี 
วากล่ินหอม  ประเสริฐกวาคันธชาติท้ังปวงนั้น  จะมีกล่ินหอมไปไดก็แตตามลมจะหอมทวนลม 
และหอมไปท่ัวทิศเหมือนกล่ินศีลนี้หามิได  กล่ินศีลนี้ไซร  เทเวสุ  อุตฺตโม  อุดมกวาทิพยสุคนธใน 
เทวโลก ลํ้าเสิศนักหนาดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ผูเปนเจาวิสัชนาสมควร 
นักหนา  แลวตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวารานตลาดผลไมได 
แกส่ิงไรเลา พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงเขาใจวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาผลไม 
ท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสาดาจารยตั้งรานวางไว  เสยฺยถีท  คือส่ิงใด โสตาปตตฺิผล 
คือพระโสดาปตติผล  สกิทาคามิผล คือ พระสกิทาคามิผล  อนาคามิผล  คือพรอนาคมิผล 
อรหตฺตผล  คือพระอรหัตผล  สฺุตผล  คือสุญญตผล  สมาปตตฺผิล  คือสมาบัติผล  อนิมิตฺต- 
ผลสมาปตฺติ คืออนิมิตผลสมาบัติ  อปฺปณิหิตผลสมาปตตฺิ  คืออัปปณิหิตผลสมาบัติ  อเนฺช- 
ผลสมาปตฺติ  คืออเนญชผลสมาบัติ  อุเปกฺขาผลสมาปตตฺิ  คืออุเบกขาผลสมาบัติ 
จัดเปนรานตลาดผลไม  ผูใดปรารถนาพึงกระทําการบุญ  ช่ือวาใหมูลคาก็จะไดซ่ึงผลตาม 
ปรารถนา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปานดังบุรุษผูหนึ่ง  มีมะมวงทรงผล 
อยูเปนนิรันดร  บุรุษผูนั้นก็ตกแตง หวังวาจะขายแกคนท้ังหลายอันมาซ้ือ เม่ือใครเอาราคา 
ผลมะมวงมาใหแลวก็เลือกเอาไดโดยสมควรแกราคา  สุดแตจะรักแกออนเขาไคลประการใด 
ใหมูลคาสมควรเลือกเอาไดตามปรารถนา   ตกวาผลมะมวงนั้นจะรูส้ินสุดไปนั้นหามไิด  ดวยวา 
มีผลไปท่ัวหนาตาป  ยถา  มีครุวนาฉันใด  อันวารานตลาดผลไม  ท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลก- 
นาถพระราชทานไว  บุคคลผูใดใหมูลคา กลาวคือบําเพ็ญเพียรบริกรรมภาวนาก็จะไดผลไมมี 
โสดาปตติผลเปนตน  สมดังความปรารถนา  มีอุปไมยเหมือนตนมะมวงอันมีผลเปนนิตย  ฉะนั้น 
มหาราช ขอถวายพระพร  นีแ่หละเปนรานตลาดผลไมของสมเด็จพระบรมศาสดา  ยุติดวย 
กระแสพระพทุธฎีกาวา ชนท้ังหลายมาใหมูลคา  กลาวคือบริกรรมภาวนาแลว ยอมซ้ือเอาไดซ่ึง 
อมตผล  ผูท่ีซ้ืออมตผลดวยบริกรรมภาวนานั้น ยอมเปนผูรูถึงซ่ึงความสุขในโลกดังนี้ 
ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  กลฺโลสิ พระผูเปนเจานี้ฉลาดนักหนา  ซ่ึงวิสัชนานีไ้พเราะนกัดังนี้  แลวตรัส 
ถามตอไปนี้  อคทาปณ  อันวารานตลาดยาดับพิษงูนัน้ ไดแกธรรมส่ิงใดเลา  
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร  รานตลาด 
ยาดบัพษิงู  ของสมเด็จพระบรมครูนั้น คือธรรมอันดับกิเลส  ท่ีพระองคตรัสพระสัทธรรมเทศนา 
ไวไดแก  นวังคสัตถุศาสนา  คือคําส่ังสอนมีองคเกา คือสุตตะ  เคยยะ เวยยากรณะ  คาถา  อุทานะ 
อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ  ถาผูใด ใหมูลวา กลาวคือ  อุตสาหะสดับฟงพระ 
สัทธรรมเทศนาเลาเรียนจําเริญภาวนาไปในนวังคสัตถุศาสนานั้น  ไมชาก็จะดับพิษกิเลส 
ประเวศเขาสูนพิพาน  จะพนจากทุกขกนัดาร  คือชาติชราพยาธิและมรณทุกข และโสกะปริเทวะ 
สะอ้ืนอาลัย  และความทุกขโทมนัสและความคับแคนอันเปนพิษใหญ  สมดวยพระพทุธฏีกาท่ี 
ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา ภิกฺขเว  ดกูรภิกษุท้ังหลาย ยาส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีจะดับพิษกิเลส 
รายจะประเสริฐเสมอพระธรรมนั้นไมมี  ทานจงขวนขวายด่ืมซ่ึงยาพระธรรมน้ันเถิด  นี่แหละ 
สมเด็จพระสัพพัญูผูประเสริฐตรัสไวฉะนี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  ซ่ึงวิสัชนานี้ควรอยู กร็านตลาดยารักษาโรค  ของสมเด็จพระบรมครูตั้งไว 
ไดแกธรรมส่ิงไรเลาพระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยทรงรักษาโรค  คือราคาทิกิเลส  แหงมนษุยนกิรอมเรศรท้ังหลาย 
ใหเบาบางหางหายดวยธรรมท้ังหลายส่ิงใด  อันวาธรรมนัน้ไซรใชอ่ืนใชไกล  จตฺตาโร 
สติปฏานา  คือพระสติปฏฐาน  ๔ จตตฺาโร  สมฺมปฺปธานา คือพระสัมมัปปธาน  จตฺตาโร 
สติปฏานา  คือพระอิทธิบาท  ๔  ปฺจ  อินฺทฺริยานิ  คืออินทรีย  ๕  ปฺจ  พลานิ  คือพละ ๕ 
สตฺต  โพชฺฌงคฺา  คือ  โพชฌงค ๗  อฏงคฺิโก มคฺโค  คืออัฏฐังคิกมรรคอันอุดม  สิริเปน 
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗ นี้  เปนยารักษาโรคแหงสัตวมนษุยนิกรเทวดาท้ังหลาย  อันเปนมิจฉาทิฐิ 
เห็นผิด  มิจฉาสังกัปปะ  ดําริผิด  มิจฉาวาจา  กลาววาจาผิด มิจฉากัมมันตะ  ประกอบการผิด 
มิจฉาอาชีวะ  เล้ียงชีวิตผิด  มิจฉาวายามะ  เพียรผิด  มิจฉาสติ ตั้งสติผิด มิจฉาสมาธิ ตั้งสมาธิผิด 
เรียกวาเปนโรค  คือปฏิบัติผิดนั้น ใหปฏิบัติเสียใหชอบท่ี  สมเด็จพระชินสีหเจายังเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายใหพนจากภยัอันตราย  แลวใหคล่ีคลายเสียซ่ึงบวงหวงใยใหพนไปจากทุกขจาก 
กันดารแลว ยังจิตใหโสมนัสการในโพธิปกขิยธรรม  ดังวสัิชนานี้แล  เรียกวารานตลาดยาอัน 
วิเศษของสมเด็จพระศาสดา  ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ีตรัสไวดังนีว้า ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุ  
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ท้ังหลาย เย  เกจิ  โอสถา  อันวายาวิเศษขนานใดขนานหน่ึง  ซ่ึงจะประเสริฐดุจยาคือธรรมของ  
ตถาคต  มีพระสติปฏฐานเปนตนตลอดจนถึงพระอัฏฐังคิกมรรคหามิได  เธอท้ังหลายจงดื่มกิน 
ซ่ึงยาคือธรรมนั้นดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  โอสถาปณ  อันวารายตลาดยา  สุปสาริต  สมเด็จพระมหากรุณาต้ังไว 
เปดไวเปนอันดีแลว  แตวายาคือธรรมนี้ บุคคลผูใดไดบริโภคแลวอาจดบักิเลสใหส้ินไปไดดวย 
ประการใด 
         พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สุต- 
ปุพฺพ  พระองคจะไมไดทรงพระสวนาการฟงมาบางหรือวา คร้ังหนึ่งมนุษยท้ังหลายทูลถาม 
สมเด็จพระพทุธเจาเปนสามายิกนิมิต  คือคิดกันถามปญหาพระองคดวยความคิดของตน 
สมเด็จพระทศพลก็ทรงวิสัชนา  อันสมเด็จพระมหากรุณาแลว ใครถามปญหา  พระองควิสัชนา 
ไดส้ินปญหานีบ้พิตรจะไมเคยไดยินหรือ  พระราชสมภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชาญาณ  สุตปุพพฺ โยมไดเคยสวนาการฟงมาแตกอน         
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เอเต 
จฺเ ชนเหลานั้นเทวดาท้ังหลายอื่นมาทูลถามปญหา  สมเด็จพระทศพลญาณก็ทรงแกให 
เขาใจ  ธมฺโมสถ  ปวิตฺวาน มนุษยนิกรเทวดาท้ังหลายเหลานั้น  ไดดูดดืม่ธรรโมสถนั้นแลว ก็ดับ 
กิเลสเขาพระนิพพาน  ดับเสียซ่ึงชาติกันดาร ชรากันดาร  พยาธิกันดาร  มรณกันดาร  สุขเกษม 
ศานตเปนเอกนัตบรมสุข 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ อันรานตลาด 
ท้ังหลายผูเปนเจากลาวปริยายนี้สมควรอยู  อมตาปณ   อันวารายตลาดน้ําอมฤตกินไมรูตายน้ัน 
ไดแกธรรมส่ิงไรเลา  พระเจาขา 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อมตา- 
ปณ  อันวารานตลาดน้ําอมฤตน้ันไดแกกายคตาสติ กายคตาสตินี้  ถาบุคคลผูใดจําเริญ ภาวนาแลว 
ไดช่ือวาบริโภคซ่ึงรสพระนิพพาน  จะดับเสียซ่ึงชาติชราพยาธิมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส- 
สุปายาสทั้งหลาย  แมยังจะเวียนวายอยูในวัฏสงสาร  ยังไมถึงพระนิพพานกอน  บุคคลผูนั้น 
บหอนจะไดไปสูจตุราบาย  มีแตวาจะไปเกิดในสุคติอันดี  สมดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ีตรัสพระ 
สัทธรรมเทศนาไววา ภิกฺขเว  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  หมูสัตวท้ังหลายเหลาใด  ไดดื่มกนิกายคตาสติ  
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หมูสัตวเหลานั้นไดช่ือวาดืม่กินซ่ึงน้ําอมฤตไมรูตาย  ละลวงเสียไดซ่ึงทุคติวินิบาตและนรกดิรัจฉาน 
ท้ังปวงดังนี้  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา  ภนเฺต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  ซ่ึงวิสัชนานีส้มควรแลว กร็านตลาดแกวของสมเด็จพระบรมครูนั้น  ไดแก 
ธรรมส่ิงไรเลา  ผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
รานตลาดแกวนั้น ไดแก  ศีลรัตนะ  สมาธิรัตนะ  ปญญารัตนะ  วิมุตติรัตนะ  วิมุตติญาณทัสสน- 
รัตนะ  ปฏิสัมภิทารัตนะ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพติรพระราชสมภาร  อันวาศีลรัตนะนั้น 
สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจามีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา ไดแก  พระปาติโมกขสังวรศีล 
อินทรียสังวรศีล  อาชีวปาริสุทธิศีล  ปจจยสันนิสิตศีล  จุลศีล  มัชฌิมศีล  มหาศีล มัคคศีล  ผลศีล 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เทวมนุสฺสา เทวดามนุษยท้ัง 
หลาย  ในมนษุยโลกกับเทวโลกพรหมโลก  และสมณพราหมณาจารยท้ังหลาย  ยอมสรรเสริญ 
ซ่ึงบุคคลอันประดับแกว  กลาวแลวคือศีลรัตนะ มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
พระภกิษุท้ังหลายทรงไวซ่ึงศีลรัตนะนั้น  รุงเรืองงามไปท่ัวทิศเหนือทิศใตทิศตะวันตกตะวันออก 
และทิศใหญนอยท้ังหลาย  ทิศเบ้ืองตํ่าเบ้ืองบนตลอดถึงภวังคพรหม  อุดมกวาแกวท้ังหลาย  ใน 
ไตรโลกน้ี  สมดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระเทวดาติเทวะ  ตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา  ความสงสัย 
ไดมีแกเราวา ศีลประเสริฐกวาหรือสุตะประเสริฐกวาดังนี้  ศีลนั้นแหละประเสริฐกวาสุตะ 
ความสงสัยมิไดแกเราแลว  ศีลเห็นปานนี้อยูในรานตลาดของเรา  ทานท้ังหลายจงซ้ือศีลรัตนะ 
นั้นดวยการปฏิบัติ  กลาวคืออุตสาหะรักษาศีลใหม่ัน  แลวจงเอาศีลรัตนะนัน้ไปประดับเถิด 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาสมาธิรัตนะน้ัน  ไดแกธรรม 
ส่ิงไร  อันวาสมาธิรัตนะน้ันไดแก  สวิตักกสวิจารสมาธิ  อวิตักกองวิจารสมาธิ  สุญญตสมาธิ 
อนิมิตตสมาธิ  อัปปณิหิตสมาธิ โยคาวจรภกิษุรูปใดทรงไวซ่ึงสมาธิรัตนะดังนีแ้ลว  กจ็ะหามเสีย 
และแผวเสียซ่ึงกามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหงิสาวิตก  และมานอุทธัจจทิฐิวิจกิิจฉาวิตกและ 
วิตกดวยกิเลสท้ังหลายอันมีประเภทตาง ๆ มิใหเห็นมลทนิอยู  เพราะสมาธิเปนธรรมบริสุทธิ? 
ปราศจากมลทินโทษเปนธรรมดา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมาธิรัตนะ 
เห็นปานนี้แหละเปนรานตลาดรัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดา  ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ี 
ตรัสไววา สมาธิรัตนะนี้ มิใหวิตกอันรายกาจเกิดได  และมิใหซัดทอดไปซ่ึงจิต  เอต  ตุมฺเห ทาน 
ท้ังหลายจงประดับซ่ึงแกวอันกลาวแลว  คือสมาธิรัตนะน้ัน  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 473 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาปญญารัตนะไดแกธรรมส่ิงไร  
ปญญารัตนะนัน้ไดแกพระอริยสาวก  ผูรูวาส่ิงนี้เปนโทษ  ส่ิงนี้เปนคุณ  ส่ิงนี้ควรเสพ  ส่ิงนี้ไมควร 
เสพ  ส่ิงนี้เลว  ส่ิงนี้ประณีต  ส่ิงนี้ดํา  ส่ิงน้ีขาว  ส่ิงนี้ท้ังดาํท้ังขาว  ยถาภูต  ปชานาติ  ยอมรูไดโดย 
แทวาส่ิงนี้เปนทุกข  ส่ิงนี้เปนทุกขสมุทัย  ส่ิงนี้เปนทุกขนิโรธ  ส่ิงนี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ปญญารัตนะเหน็ปานนี้แหละ  เปนรานตลาด 
ปญญารัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดา  ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ีตรัสไววา  บุคคลประดับ 
ปญญารัตนะนีแ้ลว ยอมเวยีนวายอยูในภพอีกไมนาน  ก็พลันท่ีจะบรรลุอมตมหานิพพาน  ไม 
ยินดใีนภพตอไป  คือไมปรารถนาจะเกดิอีก 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาวิมุตติรัตนะนัน้ไดแกธรรม 
ส่ิงไร  อันวาวมุิตติรัตนะนัน้ไดแกพระอรหัต  โยคาวจรเจาท่ีสําเร็จพระอรหัตนัน้ ไดช่ือวา 
ประดับซ่ึงวิมุตติรัตนะ  ดจุบุรุษผูหนึ่งทรงอาภรณประดบัมุกดาหารและแกวมณี และแกว 
ประพาฬและชโลมทาดวยเคร่ืองทา คือ  กฤษณา  ชะลูด  ขอนดอก กระแจะจันทร  อันมีกล่ินหอม 
วิเศษ  และประดับดวยดอกไมท้ังหลายซ่ึงมีคันธชาติอันหอม  คือ พิกุล  บุนนาค  สายหยุด 
พุทธชาด  เบญจมาศ  มะลิซอน มะลิลา  กรรณิกา  จําปา  กาหลง  มหาหง  ชงโค  ท้ังส้ิน  และ 
ดอกอุบลอันมีกล่ินหอมไปไดเจ็ดวัน  และดอกไมอันมกีล่ินหอมไปไดกึ่งเดือนนั้น   ก็รุงเรือง 
เปนทองงามแสงอรามครอบงําเสียซ่ึงมาลาภรณ  และ คันธาภรณท้ังหลายนั้น  ยถา  มีครุวนาฉัน 
ใด  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาพระขีณาสวเจา  อรหตฺต  ปตฺโต 
สําเร็จพระอรหันตแลว  ไดช่ือวาประดับวมุิตติรัตนะเปนแกวอันมีรัศมีอราม  ก็งามเปนสงากวา 
ปุถุชน ภิกษุท้ังหลาย  อุปไมยเหมือนบุรุษอันแตงตัวอยางยิ่งนั้น  เพราะเหตุไร  เพราะเคร่ืองประ 
ดับคือ  วิมุตตินี้เปนเคร่ืองประดับอันเลิศกวาวิมุตติท้ังลาย  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมภาร  วมุิตติรัตนะเหน็ปานนีแ้หละ  เปนรานตลาดวิมุตติรัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดา 
ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาที่วา สมเด็จพระบรมกษัตริยทรงเคร่ืองประดับเปนวิการแหง 
แกวมณแีลว ยอมเปนท่ีเล็งแลของมหาชนฉันใด  พระอริยสาวกท่ีประดับดวยวิมุตติรัตนะนี้  ก ็
เปนท่ีเล็งแลของเทวดาและมนุษยท้ังหลายฉันนั้น 
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวารานตลาดแกวอันกลาวแลว  คือ 
วิมุตติญาณทัสสนรัตนะนั้นไดแกธรรมส่ิงใด ปจฺจเวกฺขณาณ  มหาราช  ขอถวายพระพร อันวา 
วิมุตติญาณทัสสนรัตนะนั้น  ไดแกปจจเวกขณญาณ  คือปญญาท่ีพระอริยสาวกหยั่งเห็นซ่ึงมรรค 
ผลและนิพพานกับท้ังกิเลสท่ีละไดแลว  และกิเลสท่ีเหลืออยู  และญาณท่ีเปนเหตุใหพระอริย- 
สาวกตรัสผูอริยสัจ  สมดวยกระแสพระพุทธฎีกา  ท่ีพระบรมศาสดาตรัสไววา  พระภกิษุเหลา  
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พุทธชิโนรส  พึงพยายามเพียรไป  เพื่อไดซ่ึงรัตนะ คือสัจจญาณ  กิจจญาณ  กตญาณ  ดังนี้  
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาปฏิสัมภิทารัตนะนั้น ไดแก 
ธรรมส่ิงไร  ปฏิสัมภิทารัตนะนั้น  ไดแกปฏิสัมภิทา  ๔ คือ  อัตถปฏิสัมภิทา  ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา ๑ 
นิรุตติปฏิสัมภิทา  ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ๑ พระภกิษุซ่ึงไดพระปฏิสัมภทิา  ๔ นั้น  แมวาจะเขา 
สูทามกลางบริษัท ๔ คือ ขัตติบริษัท  และพราหมณบริษทั  และคฤหบดีบริษัทและสมณบริษัท 
ก็ดี  วิสารโท  จะองอาจแกลวกลา  อมงฺกุ  ภูโต  มิไดนั่งกมหนาอยู  อนตฺุตราโส  มิไดมีจิตสะดุง 
อจฺฉมฺภิโต  มิไดตกใจกลัว  อกมฺปโต  มิไดหวาดหวั่นกลัวใคร อปฏาโน  มิไดนกึหาที่ตั้ง 
อปริภาสนฺโต  มิไดนึกทองสังวัธยาย  วคิตโลมหโส มีขนพองอันปราศจากแลว หาสยนฺโต 
มีใจชื่น  วิสฺสฏโ  เปนผูมีทาทางสนิทสนมมีสงา  ในกาลเม่ือจะเขาไปสูทามกลางบริษัทท้ัง ๔ 
มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรมดาวาบุรุษอันแกลวกลาในสงครามก็มิไดเข็ดขามครามกลัว 
แตงตัวผูกสอดเขาซ่ึงอาวุธ  ๕ ประการแลว บุรุษผูนั้นนกึหาวหาญในใจวา ถาแมหมูขาศึกมาใกล 
อุสุนาปาตยิสฺสามิ  อาตมาจะยิงใหลมลง แมวายินผิดไปจะตรงเขามา อาตมาจะพุงดวยหอกนอย 
จะโบยดวยกฤช  จะแทงดวยหอกใหญบุรุษผูนั้นคิดในใจฉะน้ีก็ไมมีความกลัวจึงแตงตัวเขาสูสงคราม 
ความนี้ก็เหมือนพระภิกษุอันไดพระปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ จะเขาสูบริษัท  ๔ ก็องอาจไมสะดุงตกใจน้ัน 
แทจริงอันวาพระภิกษุไดพระปฏิสัมภิทา  ๔ นึกในใจวา  ถาบริษัทถามอาตมาโดยอรรถ  ก็จะแก 
โดยอรรถ  ถามอาตมาโดยปจจัยก็จะแกโดยปจจยั  ถามอาตมาโดยเหตุ  ก็จะแกโดยเหตุ  ถาม 
อาตมาโดยนยั  ก็จะแกโดยนัย จะกระทําใหส้ินสงสัยในปญหาท่ีถามน้ัน  ๆ ประการหนึ่ง  โย โกจิ 
ปุคฺคโล  อันวาบุคคลท้ังปวงแมจะถามซ่ึงปญหาในธัมมปฏิสัมภิทา  ถาถามอาตมาโดยธรรม 
อาตมาจะแกโดยธรรม  ถามโดยอมตธรรม จะแกโดยอมตธรรม  ถามโดยอสังขตธรรม  และแก 
โดยอสังขตธรรม  ถามโดยพระนิพพานธรรม  และแกโดยพระนิพพานธรรม  ถามโดยสุญูตธรรม 
จะแกโดยสุญญตธรรม  ตามโดยอนิมิตธรรม  จะแกโดยอนิมิตธรรม  ถามโดยอัปปณิหิตธรรม จะ 
แกโดยอัปปณหิิตธรรม  ถามโดยอเนญชธรรม  จะแกโดยอเนญชธรรม  ถามโดยอุเบกขาธรรม 
จะแกโดยอุเบกขาธรรม ถามโดยธรรมส่ิงไร อาตมาจะแกใหส้ินสงสัยโดยธรรมนั้น  ๆ ประการ 
หนึ่ง  บุคคลผูใดจะถามปญหาโดยนิรุตติปฏิสัมภิทา  อาตมาจะวิสัชนาโดยนิรุตติปฏิบัติปฏิสัมภิทา 
ถามโดยบท  จะแกโดยบท ถามโดยอนุบท  จะแกโดยอนบุท  ถามโดยอักขระ  จะแกโดยอักขระ 
ถามโดยสนธิ  จะแกโดยสนธิ ถามโดยพยญัชนะ จะแกโดยพยัญชนะ  ถามโดยอนุพยัญชนะ  จะแก 
โดยอนุพยัญชนะ  ถามโดยวรรณะ  จะแกโดยวรรณะ  ถามโดยสระ จะแกโดยสระ  ถามโดยบัญญัติ 
จะแกโดยบัญญัติ  ถามโดยโวหาร  จะแกโดยโวหาร  อาตมาจะแกใหส้ินสงสัย  ประการหน่ึง 
โย  โกจิ  บุคคลท้ังปวงจักถามปญหาในปฏิภาณสัมภิทา  คือถามโดยปฏิภาณ  จะแกโดย  
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ปฏิภาณ  ถามโดยอุปมา  จะแกโดยอุปมา  ถามโดยรส  จะแกโดยรส  ถามโดยลักษณะ  จะแก 
โดยลักษณะ  อาตมาจะเปล้ืองเสียใหส้ินวมัิติสงสัยในกาลนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร  
พระราชสมภาร ปฏิสัมภิทารัตนะดังกลาวมานี้  เปนรานตลาดปฏิสัมภิทารัตนะของสมเด็จ พระ 
บรมศาสดา ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ีประทานพระสัทธรรมเทศนาไววา ภกิษซ้ืุอปฏิสัมภิทา 
ท้ังหลายไดแลวพึงถูกตองดวยญาณ  กลาวคือเช่ียวชาญดวยปญญา ไมตองเปนผูหวาด 
เสียวครั่นคราม งามโพโรจนลวงเสียซ่ึงเทวดาและมนษุยท้ังหลายดังนี้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันรานตลาดแกวคือโพชฌงคนั้น 
เปนประการใด  มหาราช ขอถวายพระพร  พระโยคาวจรผูใดประดับไปดวยโพชฌังครัตนะ  ๗ 
ประการ  คือสติสัมโพชฌังครัตนะ  ปติสัมโพชฌังครัตนะ  ปสสัทธิสัมโพชฌังครัตนะ  สมาธิสัม- 
โพฌังครัตนะ  พระโยคาวจรน้ันก็จะยังโอกาสใหเกดิความงามรุงโรจนโชตนาการไป  ครอบงํา 
เสียซ่ึงมนุษยโลกและเทวโลก 
        มหาราช  ขอถวายพระพร นี่แหละสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสวารานตลาด 
คือสัมโพชฌังครัตนะ ยุตดิวยพระพุทธฎีกาวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
ยอมเล็งแลดูผูท่ีประดับดวยโพชฌังครัตนะ แมทานท้ังหลายก็จงซ้ือโพชฌังครัตนะเหลานั้นดวย 
การบริกรรมเจริญภาวนาเอามาประดับดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา  สพฺพาปณ อันวารานตลาดของเบ็ดเสร็จท้ังส้ินของสมเด็จพระมุนินทรสัพ- 
พัญูนั้น ไดแกธรรมส่ิงใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อัน 
วารานตลาดของเบ็ดเสร็จ  ไดแกนวังคสัตถุศาสนา  คือ คําส่ังสอนของพระศาสดามีองค ๙ 
ประการ  และพระสารีริกธาตุบริโภคเจดยี  สังฆรัตนะในรานตลาดเหลานี้  ยอมมีของวางขาย 
เกล่ือนตลาด  คือชาติสมบัติก็มี  โภคสมบัติก็มี  และอายสุมบัติก็มี  อาโรคยสัมบัติ  วัณณสมบัต ิ
ปญญาสมบัติ  มานุสิกสมบัติ  ทิพยสมบัติ  นิพพานสมบัติ  สารพัดจะมีขาย  บุคคลท้ังหลาย 
ปรารถนาแลวพึงใหมูลคา  กลาวคือต้ังใจปฏิบัติตามนวังคสัตถุศาสนาเปนตนนั้น  ก็จะ 
ไดสมความปรารถนา  มีอุปมาเหมือนของในตลาดธรรมดา  คือ ถ่ัวงาสาคูและขาวสารท้ังหลาย 
เขายอมซ้ือกันได ดวยใหราคาสม ๆ กัน ยถา  มีครุวนาฉันใด  ในรานตลาดของเบ็ดเสร็จแหงสม 
เด็จพระบรมศาสดาน้ัน  บุคคลนั้นหลายยอมจะซ้ือเอาสมบัติตาง ๆ ไดดวยสมาทานศีลและ 
รักษาอุโบสถ  หรือแมดวยการกระทํากุศลกรรมเพียงเล็กนอย  มีอุปไมยฉันนั้น  นีแ่หละ 
เปนรานตลาดของเบ็ดเตล็ดแหงสมเดจ็พระผูมีพระภาคเจา ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ีตรัส  
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พระสัทธรรมเทศนาไววา ในรานตลาดของเบ็ดเสร็จนั้น มีทุกส่ิงสรรพ คือมีท่ังความมีอายุยืน  
และความเปนผูไมมีโรคภัยเบียดเบียน และความเปนผูมีสีกายผองใสและความเกดิในสวรรค 
และเกดิในตระกูลสูง  และนิพพานอมตธรรม  ชนท้ังปวงมีความปรารถนา  ยอมซ้ือหาไดดวย 
มูลคา  คือ ศีล   ทาน ภาวนา  อุตสาหะจําเริญไป  ก็จะไดสมตามปรารถนา  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ทานท้ังหลายจงซ้ือดวยมูลคา  คือ ศรัทธาแลวจงปฏิบัติใหไพบูลยเถิด  ก็จะไดบรรลุโลกุตร- 
ธรรมสมดังปรารถนา 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  พหู  ชนา  อันวาคน 
ท้ังหลายมากมายนักหนา  วสนฺติ  ยอมอยูสนุกสบายในธรรมนครสโมสร  ธมฺมกถิกา คือ 
พระธรรมกถึก  วินยธรา  คือทานผูทรงพระวินยั  สุตฺตนตฺิกา  คือทานผูทรงพระสูตร  อภิธมฺ- 
มิกา  คือทานผูทรงพระอภิธรรม  และทานผูกลาวซ่ึงพุทธวจนะอันมีองค  ๙ คือ  สุตตะและเคยยะ 
และเวยยากรณะและคาถา  และอุทานะและอิติวุตตกะ  และชาตกะและอัพภูตธัมมะ  และเวทัลละ 
และภกิษุท้ังหลายอันทรงซ่ึงชาดก  ทรงซ่ึงทีฆนิกาย  ทรงซ่ึงมัชฌิมนิกาย ทรงซ่ึงสังยุตตนิกาย 
ทรงซ่ึงอังคุตตรนิกาย  ทรงซ่ึงขุททกนิกาย  และพระภิกษท้ัุงหลายอันประกอบดวยศีลและสมถะ 
และภกิษุท่ีเปนเวไนย  คือควรจะเปนสาวกและภิกษุท่ีรูวินัย  และภิกษุท้ังหลายอันเจริญใน 
โพชฌงคภาวนาและอนุสสติ  และพระภิกษุอันเรียนซ่ึงวปิสสนาและภกิษุท้ังหลายอันถือ 
โสสานิกธุดงคและถือบังสุกุล และถือยถาสันถติกธุดงค  และถืออัพโภกาสิกธุดงค   อรัญญิกธดุงค 
รุกขมูลิกธุดงค  และถือเนสัชชิกธุดงค  และพระภิกษุผูปฏิบัติอยูในผล  และพระภิกษผูุเปนเสข- 
ผลสมังคี  และพระภกิษผูุไดพระโสดา  และพระภิกษุผูไดพระสกิทาคา  พระภกิษุไดพระอนาคา 
พระภกิษุผูไดอรหัต  และพระภิกษุผูไดไตรวิชชา  พระภกิษุไดอภิญญา  ๖ พระภกิษุมีฤทธ์ิ  พระ 
ภิกษุมีปญญาบารมีอันบริบูรณ และพระภกิษุจําเริญพระสติปฏฐาน  ๔ และพระภิกษจุําเริญพระ 
สัมมัปปธาน  ๔ และพระภกิษุจําเริญอิทธิบาท  ๔ พระภิกษจุําเริญอินทรีย  ๕ พระภิกษจุําเริญพละ 
๕  พระภกิษจุาํเริญโพชฌงค  ๗ พระภกิษุจาํเริญอัฏฐังคิกมรรค  ๘  พระภิกษจุําเริญฌาน  พระภิกษ ุ
มีความสําคัญม่ันหมายในรูปและใชรูปหลุดพนแลว  และพระภกิษุมีธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข  พระ 
ภิกษไุดสุญญตธรรม  พระภกิษุไดอนิมิตธรรม  พระภิกษุไดอัปปณิหติธรรม  และพระภิกษุได 
อเนญชอุเบกขาผลสมาบัติ ยอมอยูในธรรมนครนั้น  นฬวนสรวน  อันวาปาไมออและปาสน 
อันสลางไปดวยตนออตนสนตาง ๆ นานา  ปาท้ังสองนี้อาเกียรอากูลแออัดม่ัวมูล  ซับซอนกันไป 
ยถา  มีอุปมาฉันใด  ธรรมนครนี้  ก็แออัดไปดวยพระอรหันตท้ังหลาย  มีอุปไมยดังปาออปาสนน้ัน 
ขอถวายพระพร 
        ในท่ีนี้พระคันถรจนาจารยประพันธคาถา  พรรณนาความขางตนนัน้ไดมีใจความวา 
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ทานท้ังหลายที่เปนวีตราคะ  และทานท้ังหลายท่ีเปนวีตโทสะ  และทานท้ังหลายท่ีเปน 
วีตโมหะ  และทานท้ังหลายที่เปนวีตตัณหา  และทานท่ีหาอุปาทานมิไดนั้น  วสนฺติ  ยอมอยู  
ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร  และภกิษุท้ังหลายอันไดซ่ึงวิมุตติฌาน  พระภิกษุท้ังหลายถือ 
อรัญญิกะ พระภกิษุถือเนสัชชิกะ  พระภกิษุถือโสสานิกะ  พระภกิษถืุอจงกรม  ถือบังสุกุลจีวร 
คือติจีวริกะ คือธรรมขันธเปนคํารบ ๔ และพระภิกษุท้ังหลายเปนผูรูธรรมเปนอยางเอกนั้น 
วสนฺติ  ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร  และพระภิกษท้ัุงหลายเปนอัปปจฉา  และพระภกิษ ุ
ท้ังหลายเปนธุตังคสมาจาร  และพระภิกษุเปนสัลลหุกวุตติ  และพระภิกษุสันโดษเปนลาภ  วสนฺต ิ
ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร  ประการหน่ึงทานท้ังหลาย ฌายี  อันไดฌาน  ฌานรตา 
ยินดใีนฌาน  ธีรา  มีปญญา สนฺตจิตตฺา  มีจิตระงับบาป  สมาหิตา  มีจิตตั้งม่ันเปนอันดี  อากิฺจฺ 
ปฏยมานา  ปรารถนาจะเขาสูอากิญจัญญายตนสมาบัติ  บรรดาภิกษุท้ังหลายอันมีฤทธ์ิ  และ 
หาฤทธ์ิมิไดนัน้  วสนฺติ  ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร  ประการหน่ึง  พระภกิษุปฏิบัติ 
เพื่อผล  พระภกิษุเปนเสกขผลสมังคี  และพระภกิษุผูหวงัประโยชนอันอุดม  วสนตฺิ  ยอมอยู 
ธมฺมนคเร ในธรรมนคร  พระภกิษุเปนพระโสดาบันอันปราศจากมลทินโทษและเปนพระสกิทา- 
คามี  และเปนพระอนาคามี  และเปนพระอรหันต  วสนตฺิ  ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร 
พระภกิษุผูฉลาดในพระสติปฏฐานและพระภิกษุผูยินดใีนโพชฌงคภาวนา  และพระภกิษุผูเจริญ 
วิปสสนา  พระภกิษท้ัุงหลายท้ังหมด  วสนฺติ  ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร  พระภิกษ ุ
ผูฉลาดในอิทธิบาท  และพระภกิษุผูยนิดีในสมาธิภาวนา  และพระภิกษุผูประกอบในสัมมัปปธาน 
วสนฺติ ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร  พระภกิษุผูบรรลุอภิญญาบารมี  และพระภกิษุผู 
ประกอบดวยปติและพระภกิษุผูเท่ียวในอากาศอันแจง  วสนฺติ  ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ในธรรมนคร 
พระภกิษุผูมีตาทอดลง  ผูพูดพอประมาณ  ผูระวังรักษาสํารวมทวารดวยดี  ผูมีธรรมอันอุดมฝกด ี
แลว  ผูไดวิชชา  ๓ ไดอภิญญา ๖ ผูมีฤทธิบารมี  ผูมีปญญาบารมี  วสนฺติ  ยอมอยู  ธมฺมนคเร  ใน 
ธรรมนคร  พระคันถรนาจารยประพันธคาถาไว  มีใจความดังนี ้
        ในลําดับนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายวิสัชนาตอไปวา  มหาราช  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อันวาพระภกิษุท้ังหลาย  ผูทรงไวซ่ึงบัญญัติอันเลิศจะนับมิได 
และพระภิกษผูุหาธรรมเคร่ืองของมิได  ไมเอนเอียงเปนเท่ียงธรรม  และพระภกิษุผูทรงไวซ่ึง 
คุณยศ  พระภกิษุผูทรงไวซ่ึงคุณสิริ  ทรงไวซ่ึงกําลัง  ทรงไวซ่ึงความคิดอันรวดเร็ว  ทรงไวซ่ึงฤทธ์ิ 
ทรงไวซ่ึงรัศมี  ทรงไวซ่ึงอธิบาย  ทรงไวซ่ึงกําลัง ทรงไวซ่ึงธรรมจักร  และพระภิกษสํุารวมซ่ึง 
ปญญาบารมี  ภิกษเุหลานี้ทานกลาววาเปนธรรมเสนาบดี  อยูในธรรมนครของสมเด็จพระผูมี 
พระภาคเจา 
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        ประการหน่ึง  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาภิกษุผูเปนพุทธ-  
บุตรสําเร็จซ่ึงท่ีสุดแหงฤทธ์ิและท่ีไดซ่ึงปฏิสัมภิทา  ๔  มีจตุเวสารัชชคุณ  ประกอบดวยอภินหิาร 
มีอธิฏฐานฤทธ์ิ  อันไมกําเริบ  อาจเหาะไปจับตองพระจันทรพระอาทิตย  อาจไปในสาครและ 
ชําแรกดินไปไดดวยฤทธ์ิ จัดเปนปุโรหิตสถิตอยูในธรรมนครนั้น 
        ประการหน่ึง  พระภิกษุอันถือธุดงค  ปฏิบัติมักนอยสันโดษเกลียดซ่ึงวิญญัติและอเนสนะ 
และถือบิณฑบาตเปนปทานจาริก  รักษาอินทรียมิไดยนิดีในรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ มีกิริยา 
เหมือนแมลงภูเคลาคลึงแตเกสรดอกไม มิไดปรารถนาใหทายกส้ินเปลือง และทานท่ีปฏิบัติ 
มิไดเอื้อเฟอแกรางกายและชีวิต และทานท้ังหลายไดพระอรหัต  มิไดเอ้ือเฟอดวยลาภสักการะ 
ท้ังหลายอันมิไดรูอ่ิมรูเบ่ือในธุดงคปฏิบัติ  จัดเปน  อกฺขทสฺสา  เปนลูกขุนศาสนาและขุนศาล และ 
ผูวากลาวผูนอยผูใหญอยูในธรรมนคร 
        ประการหน่ึง  จดัสรรพระภกิษุท้ังหลายอันบริสุทธ์ิจากมลทินกิเลส  ประกอบไปดวย 
ฌานฤทธ์ิ  อันจะไปสูท่ีอันไกลและสูท่ีอันกวางกด็ี  ก็รวดเร็วดวยฌานฤทธ์ิ  ทรงไวซ่ึงสมถะและ 
มรรคเปนทิพยจักขุ  ใหเปนผูนั่งยามตามไฟ  ตรวจตราไปในธรรมนคร 
        ประการหน่ึง จดัสรรภิกษุท้ังหลาย  พหุสุตา  เปนพหูสูตรทรงไตรปฎก  อาคตาคมา ทรง 
ไวซ่ึงประชุมนิกาย  ธมฺมธรา  ทรงไวซ่ึงพระรรม  วินยธรา ทรงไวซ่ึงพระวินยั  มาติกาธรา  ทรงไว 
ซ่ึงมาติกา  และพระภิกษุท้ังหลายอันฉลาดในอักขระนอยใหญซ่ึงเปนทีฆะเปนรัสสะเปนสิถิล 
เปนธนิต  และทรงไวซ่ึงนวังคสัตถุศาสนา ใหเปน  ธมฺมรกฺขา  ผูรักษาธรรมในธรรมนคร 
        ประการหน่ึง พระภิกษท้ัุงหลายเปน  วินยฺู รูพระวินยั  วินยโกวิทา  ฉลาดในพระ 
วินัย ฉลาดในพระสูตร  และพระภกิษุผูรูวากระทําส่ิงนี้เปนอาบัติ  ส่ิงนี้หาเปนอาบัติมิได  ส่ิงนี ้
เปนครุกาบัติ  ส่ิงนี้เปนลหุกาบัติ  และรูวาควรจะเยยีวยาไดและเยียวยามิได  และฉลาดในพฤฒ ิ
อาเทศลบลงอาคม  ขณะเม่ือจะสวดเปล่ียน  จัดเปน รูปทกฺขา  คือเปนคนทายลักษณะในธรรมนคร 
        ประการหน่ึง  จดัพระภิกษุท้ังหลายอันทรงซ่ึงวิมุตติ  วรกุสุมมาลพนฺธา กลาวคือทัด 
ทรงซ่ึงดอกไมอันงามสะอาดกลาวคือพระอรหัตผลอันประเสริฐ  ทรงไวซ่ึงศีลอันยิ่งอันลํ้าเลิศ 
เปนท่ีพึ่งแหงบุคคลท้ังหลาย  ตั้งไวเปน ปปฺุผาปณิกา  คือชาวรานขายดอกไมในธรรมนคร 
ของสมเด็จพระบรมศาสดา 
        ประการหน่ึง  พระภิกษุท่ีเปนจตุสัจจาภิสมัย  ปฏิบัติเพื่อจะรูพระอริยสัจ  ๔  ปฏิบัติตาม 
เห็นตามไดสดบัในพระสามัญผลทั้ง ๔ อันประเสริฐ  ไดซ่ึงธรรมอันตัดเสียซ่ึงสงสัยในพุทธโธวาท  
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ขาดอาสวะ  เปนท่ีจําเริญผลแกสาธุชนทายกท้ังหลายอันจะทําบุญใหทาน  จัดเปน  ผลาปณิกา  
คือชาวรานขายผลไมในธรรมนคร 
        ประการหน่ึง  จดัเอาพระภิกษุท้ังหลาย  อันทรงซ่ึงของหอมลูบไลภายนอกภายใน 
กลาวคือทรงไวซ่ึงกล่ินศีล ทรงไวซ่ึงคุณศีลอันมาก  กําจดักล่ินอันราย  คือ กิเลสมิไดมี จัดเอา 
พระภกิษุจําพวกนีเ้ปน  คนธฺาปณิกา  คือชาวรานขายของหอมในธรรมนคร 
        ประการหน่ึง จดัเอาภกิษุท้ังหลายอันปรารถนาธรรมมีแตจะปรีดาปราโมทยในธรรม 
และพระวินยั และพระภิกษท้ัุงหลาย  อรฺคตา ผูอยูในไพรสณฑประเทศราวปา  รุกฺขมูลคตา 
ผูอยูท่ีโคนไม และพระภิกษท้ัุงหลายท่ีเปน  เอกาสนิกา ถือเอกาสนิกธุดงค  และเปน  คคณคตา 
อยูอัพโภกาส  และเปน สฺุาคารคตา  อยูในท่ีอันสงัด  และผูท่ีดื่มกนิรส  คือคุณธรรมอันเลิศ 
ปฏิบัติตามธรรมอันนอยใหญ  และกายวาจาและจิต  และเปน  อปฺปจฺฉกถา  กลาวชมแตทาง 
มักนอย  สนฺตฏุกถา  กลาวชมแตสันโดษ ปวิเวกกถา กลาวชมแตท่ีราวปาอันสงัดเงียบ อสสค-ฺ 
คกถา  กลาวเปรียบท่ีจะมิไดระคนปนอยูในหมูคณะ  วิริยารมฺภกถา  กลาวชมช่ืน  ซ่ึงความ 
อุตสาหะมีเพยีร  สีลกถา  กลาวชมผลศีล  สมาธิกถา  กลาวสรรเสริญพระสมาธิ  ปฺากถา 
กลาวสรรเสริญชมช่ืนคุณปญญา  วิมุตฺติกถา  กลาวสรรเสริญพระอรหัตมรรค  วิมุตฺติาณ- 
ทสฺสนกถา  กลาวสรรเสริญพระอรหัตผลญาณ  พระภิกษุท้ังหลายกลาวคําดังนี้  ไดช่ือวาดื่มกนิ 
ซ่ึงกถาอันกลาวสรรเสริญตาง ๆ นี่จัดเปน ธมฺมโสณฺฑา  นักเลงธรรม และเปน  ปปาสาโสณฺฑา 
นักเลงอันดื่มกนิซ่ึงของควรจะด่ืมกนิในธรรมนคร  ของสมเดจ็พระสัพพัญูบรมศาสนา 
        ประการหน่ึง จดัพระภกิษุท้ังหลายอันมีอิริยาบถนัง่และยนื  และเดินจงกรมในราตรี 
ปฐมยาม  มัชฌิมยาม  ปจฉิมยาม และแสวงหาซ่ึงประโยชนแหงตนในความเปนผูตืน่อยู  กิเลส- 
ปฏิพาหนาย  เพ่ือจะหามเสียซ่ึงกิเลสท้ังหลาย พระภิกษุจาํพวกนี้จัดเปน  นครารกฺขา คือ 
คนรักษาพระนครในธรรมนครของสมเด็จพระสัพพัญูเจาผูเปนบรมศาสดา 
        ประการหน่ึง  จดัเอาพระภิกษุท้ังหลายอันสอนธรรม  และสังวัธยายเลาเรียนซ่ึงพระ 
พุทธวจนะ  โดยอรรถ  โดยนัย  โดยพยัญชนะ โดยเหตุ โดยผล  โดยอุทาหรณนอยใหญ 
เปนชาวรานธรรมอันประเสริฐ ในธรรมนครของสมเด็จพระศาสดาจารย 
        ประการหน่ึง จดัเอาพระภกิษุท้ังหลายอันนับวามีทรัพยดวยบริโภคซ่ึงธรรมรัตนะ  และ 
บริโภคซ่ึงพระไตรปฏก คือ  นิกายพระปริตรและพระสูตร อันรูลักษณะแหงสระและพยัญชนะ 
เปนธรรมเศรษฐีในธรรมนครของสมเด็จพระศาสดาจารย 
        ประการหน่ึง  จดัเอาพระภิกษุอันทรงบารมีคุณ  รูซ่ึงธรรมเทศนาอันโอฬารของสมเด็จ  
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พระศาสดาจารย  และผูส่ังสมปฏิเวธธรรมเปนอารมณ และศึกษาจําแนกแจกนิเทส  เปนคนรู 
อิสรธรรม คือ  เปนอาลักษณ  และราชบัณฑิต  สถิตอยูในธรรมนคร  
        ขอถวายพระพร  ต  นคร  อันวาธรรมนครนั้น  ประกอบดวยพิทักษรักษาเปนม่ันคง 
บหอนมีขาศึกกระทําอันตราย  เปนสุขสบายเกษมศานต สมเด็จพระสัพพัญูประดิษฐานได 
แลวเสด็จเขาสูศิวาลัย  คือนิพพานลวงไป  แตธรรมนครอันใหญของพระพุทธองค  ยังดํารงปรากฏ 
อยู  อาตมาก็รูดวยอนุมานปญญาวา  โส  ภควา  สมเด็จพระผูทรงสิริสวัสดิภาคอันยิ่งไดตรัส 
เปนพระสัพพญัูจริงในโลกนี้  ขอถวายพระพร 
        ในท่ีนี้ทานผูรจนาคัมภรีผูกคาถาแสดงความขางตนไว  มีใจความวา  นครวฑฺฒกี 
นายชางท่ีสรางซ่ึงโลกียนครไว  สรางแลวไปสูประเทศตามผาสุกสบายใจ  คร้ันส้ินอายุแลวก ็
กระทํากาลกิริยาตาย คนท้ังหลายบอกเลากันตอ ๆ กันมาวา  นครโลกยีะนีน้ายชางนีต้ายสราง 
ไว  ยถา  มีครุวนาฉันใดก็ดี  อันวาธรรมนครนี้มีเหมือนกนั  สมเด็จพระสัพพัญูเจาทรง 
ประดิษฐานไว  เพื่อจะใหถาวรตั้งม่ันถวน  ๕,๐๐๐ พรรษา  ถึงวาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา- 
จารยเจา  เขาสูพระนิพพานไปแลวนานชา  บุพพาจารยเปนตนยอมรูไดโดยบาลีท่ีเลาเรียนและ 
ส่ังสอนสืบตอกันมามีอุปไมยฉันนั้น  สาธุสัตบุรุษพึงทราบโดยอุปมาอุปไมยฉะน้ี 
        ตทา กาลคร้ันนั้น สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทรมหากษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาธรรมนครนี้  ภิกษุท้ังหลายเหลาอ่ืนท่ี 
ประกอบดวยกําลังปรีชาเช่ียวชาญเชนพระผูเปนเจา  ก็อาจสามารถจะสรางคุมกันเขาได  ดวย 
เหตุนี้จึงยากท่ีจะใหโยมเช่ือวา  สมเด็จพระมหากรุณามีปรากฏในโลกนี้เปนม่ันคง  นิมนตพระ 
ผูเปนเจาจงอุปมาใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนไปอีกกอน 
        พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึงธรรมดาวา 
มหาสมุทรอันใหญ  อนปุุพพฺคมฺภีโร  ลึกลํ้าคัมภีรภาพพนพิสัยเปนลําดับไป  อปรินิตพาลุก- 
ชลธโร  ทรงไวซ่ึงทรายและชลชาติจะนับชาติจะนับได  ติมิติมิงฺคลมากุโล  อากูลมูลม่ัวดวยปลาตัวใหญช่ือ 
ติมิติมิงคลมัจฉา  เปนท่ีไปมาอาศัยอยูแหงหมูนาคครุฑและผีเส้ือน้ํา  บรรดาสัตวท้ังหลาย 
ยอมพากนัเท่ียวแหวกวายแสวงหาอาหารทองแถวชลธารนั้น  ก็กาํเริบดวยหมูอสูรคึกคะนอง 
อนึ่งเสียงเมฆกึกกองสะเท้ือนทองงน้ํากัมปนาท  ฟงดังเหมือนเสียงพณิพาทยฆองกลองดุริยางค 
ดนตรีเภรีสวรรค  สมุทรวารีนั้นมีเกาะเกดิเปนเขาอันงามหลากนับไดมากกวาหมื่นแสน  มี 
หมูอมรแมนเฝาแหนสิงสถิตทุกยอดเขา เทพเจายอมเสวยทิพยสมบัตโิสมนัสบันเทิงใจ โดย 
อาศัยสมัครสโมสรแตกอนมา  อนึ่งประกอบดวยมหานาวาสลุบกําปนสําเภา อันเหลานิกรวานิช 
แลนไปมากระทําการคา อน่ึงประกอบดวยส่ิงท้ังหลาย คือฟองและระลอก  คล่ืนพัดพืน้อยูทุกคํ่าเชา 
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มีคุงและปากอาวอเนกนานา  มีบอน้ําจืดอยูใกล  เปนท่ีอาศัยแหงหมูสัตวและนิกรชนประกอบ  
ดวยวังวนและบาดาล ยอมเปนอัศจรรยแปลกประหลาด อนึ่ง  วิจิตรโอภาสดวยแกวเกิดอเนกา 
มีหมูปลาและเตาอาศัยอยูเปนอันมาก  และดาดาษดวยเกาะและทาอันราบร่ืนสุดท่ีจะคณนา 
เอวรูปส มจฺฉา  อันวาปลาท้ังหลายเหน็ปานดังนี้ คือปลาเคา  ปลาตะเพียน ปลาสลาด  ปลาฉลาม 
ชางน้ํา  มาน้ํา  และเงือกเปนตน  และปลาเหลาอ่ืนเปนอันมากกวามาก  ปฏิวสนตฺิ  ยอมอาศัย 
อยูท่ีสมุทรนั้น  เอโก  มหามจฺโฉ  คร้ังนั้นยงัมีปลาใหญตัวหนึ่ง  จะใครลองดูกําลังของตน  จึงโดด 
ข้ึนไป  กระทําใหมหาสมุทรกําเริบเปนระลอกใหญ  ซัดไปท่ีริมฝง  สมุทฺทตีรมนุคตา  ชนา อัน 
วามนุษยนกิรซ่ึงสัญจรไปท่ีริมฝงสมุทรนั้น  เห็นคล่ืนใหญก็เขาใจวา ปลาใหญมีอยูม่ังคงคําท่ีวามาน้ี 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  อยป  โลกสมุทฺโท  อันวาโลกสมุทรนี้  มีอุปไมยเหมือนมหาสมุทรนั้น  อันวา 
โลกสมุทรนี้  อนุปุพฺพคมฺภีโร ลึกเปนอันดบักัน  ทรงไวซ่ึงน้ําคือ  ราคะโทสะโมหะจะนับมิได 
พาลปุถุชนสมากุโล  อากูลดวยพาลปุถุชน  มีแพ  คือกิเลส  สกลลอยอยู  แวดวงดวยขายคือ 
มิจฉาทิฐิ  มีกระแสคือตัณหาไหลไป  มีธงชัยคือมานะหากยกข้ึนไว  รอนดวยไฟคือราคะโทสะ 
โมหะเปนอันมาก  ประกอบดวย มืด  คือปราศจากปญญา  ลุทฺทสาหสิโก  มีความสาหสัไปดวยโลภ 
เจตนาเปนท่ีสุดโลกสมุทรนั้น ผูมีสติปญญากลัวนี้สุดท่ีจะเปรียบ  ประดุจ  มีตาขางเดยีว  จะเท่ียวไป 
ก็ดี  จะนั่งอยูกด็ี  มีแตวาจะรักษาจกัษุของตนเปนท่ีสุด  อันวาโลกสมุทรนี้  เปนท่ีอยูแหงคนตามืด 
คือผูท่ีประกอบดวยมิจฉาทิฐิท้ังหลาย  และเปนท่ีอาศัยของมนุษยหญิงชายท่ีเปนฝายกุศล 
และอกุศล  คนท่ีมียศหายศมิได  มีบุญหาบุญมิได  คนท่ีมีเดชหาเดชมิได  คนท่ีคุณวิเศษและหา 
คุณวิเศษมิได  จําเริญและหาความจําเริญมิได  คนท่ีมีปญญาและหาปญญามิได  คนทีรู่และมิได 
และสัตวท้ังหลายท่ีอาศัยอยูในโลกสมุทรนี้ไซร  จะมีแตเทานั้นหามไิด  กษัตริยและพราหมณ  พอคา 
และชาวนา  พอครัวและอาชีวก  คนนุงขาวและปริพพาชก และพระพุทธสาวก  และคนขอทาน 
และคนถือทิฐนิอนกับพืน้แผนปฐพีภาค  และคนถือนอนขางเดียว  คนไมอาบน้ํา  คนถือหมัก 
เหง่ือหมักไคล  และชีเปลือยเปลากาย  และพระดาบสท้ังหลายเปนอันมากยอมอยูใน 
โลกสมุทรนี้เกล่ือนกลาด 
        ประการหน่ึง  อันวาสัตวจตุบาทมีอเนกนานา คืออูฐ  ลา แพะ  แกะ  และสัตวส่ีเทา 
ท้ังหลายเหลาอ่ืน  มากมายเหลือท่ีจะกลาว  และสัตวสองเทาเปนตนวา  นกจากพราก  นกแกว 
นกสาลิกา  นกกระเหวา  นกพิราบ  เหลือท่ีจะพรรณนา  สัตวมีเทามากและหาเทามิได  ยอมสถิต 
อาศัยอยูในโลกสมุทรนี้ส้ิน  ปางเม่ือสมเด็จพระพุทธสัพพญัูผูทรงพระภาคเปนอันงามเลิศ 
พระองคบังเกดิในโลกนี้  ยังพื้นพิภพปฐพท่ัีวหมื่นโลกธาตุใหหวาดไหว  ไดตรัสแกพระปรมาภิเษก 
สําเร็จพระพุทธสัพพัญุตญาณแลว ยังมนุษยโลกกับเทวโลกใหกําเริบดวยพระสัทธรรม แลวก ็
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ปกแพวไวซ่ึงธงชัย คือ  ธรรมอันเลิศ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  
สมเด็จพระสัพพัญูเจายังโลกใหกําเริบดวยระลอกคลื่น กลาวคือตรัสสัทธรรมเทศนาส่ังสอนสัตว 
ตักเตือนสัตวเปล้ืองสัตวท้ังหลาย  ใหพนจากทุคติภพและภัยอันตรายประทานนํ้าอมฤตใหแก 
สัตวท้ังหลายทั่วประเทศ  ประทานยาดับพษิดับโรค  คือกิเลสใหแกสัตว ในประเทศท้ังหลาย 
แลวก็บายหนาเขาสุเขมภูมิอันเกษมศานต คือนิพพานอันเปนเอกันตบรมสุขวินัย  อมล  กโรติ 
กระทําใหหามลทินมิได  วิมล กโรติ  กระทําใหปราศจากมลทิน  นิมล กโรติ  กระทําใหหมดมลทิน 
ส้ินมลทินขาวบริสุทธ์ิผองใส  ยังสัตวท้ังหลายใหตั้งอยูในพระปฏิสัมภิทา  ยังสัตวใหตั้งอยูในพระ 
วิโมกข  ยังสัตวใหตั้งอยูในพระอรหัตภูมิอันสําราญ  ตรัสประทานพระสัทธรรมเทศนาซ่ึงพระ 
จตุราริยสัจธรรม  ยังเทวโลกกับมนษุยโลกใหกําเริบดวยระลอกคล่ืนคือพระจตุราริยสัจธรรม ๔ 
ประการ  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  หมูมนุษยและเทวดาไดสวนาการฟง 
ซ่ึงกําลัง  ระลอกคล่ืนคือพระจตุราริยสัจธรรมนี้ บางพวกก็ตั้งอยูในโสดา  บางพวกกต็ั้งอยูในสก-ิ 
ทาคา  บางพวกก็ตั้งอยูในอนาคา  บางพวกก็ตั้งอยูในอรหัต  บางพวกสมาทานศีล บางพวกสมา- 
ทานพระไตรสรณคมน  ตั้งอยูในภูมิเปนอุบาสกเปนอุบาสิกา  มีศรัทธาเล่ือมใสในคุณพระรัตนตรัย 
คร้ังเม่ือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จพระพุทธลีลาศข้ึนไปตรัสพระสัทธรรมเทศนา ณ 
เมืองดาวดึงสสวรรคนั้น เสด็จทรงนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสนแลว  ตรัสพระสัทธรรม 
เทศนาพระทุกขสัจ  เทวดา  ๘๐  โกฏิโสมนัสปราโมทยช่ืนชมยินดีในกระแสธรรม  ก็ไดธรรมจักษ ุ
บรรลุคุณวิเศษคือมีจักขุปญญาปรากฏ  เห็นไปดวยบทวา ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต 
นิโรธธมฺม  ส่ิงอันใดอันหนึ่ง  มีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงอันนั้นท้ังหมอก็มีความดับเปนธรรมดา 
ดังนี้  เทพเจาท้ังหลายเหน็กระแสคล่ืน  กลาวคือพิจารณาเห็นซ่ึงทุกขสัจก็ปลง  ปญญาเห็นซ่ึง 
นิโรธธรรม  สําเร็จธรรมอันวิเศษ อนึ่ง สมเด็จพระโลกเชษฐเสด็จประทับ  ณ ปาสาณเจดีย  ตรัส 
พระสัทธรรมเทศนาสมุทัยสัจ  หมูชนท้ังหลายไดสดับแลวก็ปราโมทยยนิดีในพระสัทธรรม- 
เทศนา  ไดบรรลุมรรคผลมากมาย  นับจํานวนได ๑๔ โกฏิ  อนึ่งโสด  คร้ังเม่ือเสด็จลงมาจาก 
ดาวดึงสพิภพ  สมเด็จพระนราสพก็ไดตรัสพระสัทธรรมเทศนาซ่ึงนิโรธสัจ  นิกรชนท้ังหลาย 
ไดสดับแลวหมดความสอดแคลวในพระพุทธุคุณ  บรรลุมรรคผลมากลนเหมือนหลาย  ประมาณได 
๓๐ โกฏิ  พระสัทธรรมเทศนาท่ีพระมหามุนีโปรดประทานน้ัน  ปานประหน่ึงวาคล่ืนระลอก 
อันซัดกระฉอกกําเริบหวั่นไหวอยูในโลกสมุทรอันสุดกวาง  กระทําใหพระสาวกท้ังหลาย ตัดเสีย 
ไดซ่ึงเคร่ืองจําจองอันมองมูลอยูในสันดาน  ผลาญเสียซ่ึงราคะโทสะโมหะใหหมดส้ิน    มีจิต 
บริสุทธ์ิผองใสจากกิเลสบาปธรรม  บรรลุถึงพระอรหัตผล  เปนอริยบุคคลอันโอฬาร  กระทํา 
พระนิพพานใหแจงชัดเปนปรมัตถธรรม ดวยสามารถแหงคล่ืนใหญอันไพศาล  กลาวคือพระ 
สัทธรรมเทศนาปรากฏมาจนทุกวนันี้  มหาราช  ดกูรบพติรพระราชสมภาร  อาตมาไดทัศนา 
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การทราบชัดดงันี้ จึงอนุมานดวยปญญา เช่ือวา  โส ภควา  อตฺถิ  สมเด็จพระพุทธองคผูทรงบุญราศีนั้น 
มีอยูเปนม่ังคง  ขอถวายพระพร    
        ในท่ีนี้  พระคันถรจนาจารยประพันธคาถาแสดงความขางตนไวมีใจความวา  มหาชน 
ท้ังหลายไดเหน็คล่ืนใหญกําเริบปรากฏอยูในมหาสมุทร  ก็อนุมานกําหนดไดวา  ในมหาสมุทรนี้ 
มีปลาใหญเปนแมนม่ัน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  บัณฑิตผูมีปญญาไดเห็นคล่ืนคือพระสัทธรรมอัน 
โอฬาร  ของพระบรมโลกุตตมาจารยผูประหาณเสียซ่ึงความโศก  มิไดรูแพผูใดท่ัวไปในโลกธาตุ 
องอาจลวงเสียซ่ึงตัณหา  ปลดเปล้ืองเหลาประชาใหพนจากภพก็ทราบชัดในใจไดวา  อคฺโค  พุทฺโธ 
ภวิสฺสติ  สมเด็จพระมุนพีุทธเจา  ผูเลิศกวาสรรพสัตวท้ังหลาย  มีอยูเปนม่ังคงดังนี ้
ตถาเอว  มีอุปไมยฉันนัน้  ขอถวายพระพร 
        คร้ังนั้นสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  โยมไดฟงคําเลากันมาแตกอนวา พระฤษภีายนอกพระพุทธศาสนา 
นั้นยอมยังมนษุยท้ังปวงใหกมัปนาทหวาดไหวได  โยมกลัวแตวา  สมเด็จพระพุทธเจานั้นก ็
จะเปนฤษีนั่นเอง  เหตุนั้นจึงยากท่ีจะเช่ือวาพระพุทธเจามีอยู  นิมนตพระผูเปนเจาจงกระทําอุป 
มาใหยิ่งกวานีก้อน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
หิมวา  ปพฺพตราชา  อันวาพระยาเขาหิมพานตนั้น ประกอบดวยระเบียงแหงเง้ือมเขายอดเขา 
แลวไปดวยศีลา  ยอมสถิตอยูในประเทศช่ืออัชชปถะ  สังกุปถะ  อลปปถะ  และปตตปถะ  เปนท่ีอยูแหง 
คเชนทรฉัททันต  ประกอบดวยไมและเครือลดาอันปกคลุม  เปนสมุทรตนพฤกษา  ประดับดวย 
โตรกตรอกซอกธารเหวทา  ฝูงคนธรรพนกิานรวิชาธร  สัญจรเท่ียวเลนสําราญ  อันหนึ่งเขา 
หิมพานต  นั้นเปนท่ีอยูสุบรรณครุฑนาคอสูรกุมภัณฑและยักษท้ังหลาย เหลาอสรพิษรายก ็
อาศัยอยู  ประกอบดวยโอสถยาสารพัดจะมีแวดลอมดวยยอดศีรีท้ังหลายคือ ตรีกูฏ  คือไกรลาสกูฏ 
คือสุมนกูฏ จิตตกูฏ คือยุคนธรกูฏ  แลดูข้ึนไปนั้นสูงสุดเมฆอันเปนช้ัน ๆ  และยอดเขาหิมพานตนัน้ 
และดูมีสีดุจเมฆเม่ือวันแรม  ถามิฉะนั้นดุจทาดวยดอกอัญชันอันมีสีเขียวดเูปนสีครามสีมวง 
สีหมนท้ังหลาย  บางก็คลายเหมือนสีในกายแหงนาคราชอันเขียวดํา  ถามิฉะนั้นดเูหมือนพยับ 
แดดเดือน ๕ มนุษยท้ังหลายเหน็ยอดเขานั้นแตไกล  ก็เขาในดวยอนุมานปญญาวา  นั้นเปนยอด 
แหงพระยาเขาหิมพานต  เขาหิมพานตพรรพตนี้มีอยู  ความเปรียบประการนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมบรรพตภูเขาคือธรรมของสมเด็จพระบรม- 
โลกนาถศาสดาจารยเจานั้น  ก็เหมือนกัน  อันวาธรรมบรรพตนั้น  อเนกชฺฌานธมฺมผลอารมฺมณ- 
วินทฺโธ  พัวพนัไปดวยอารมณคือฌานและธรรมและผลเปนอเนก  สฺุตอนิมิตตฺอปฺปณิหิตกูฏป-ฺ 
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ปพฺภารมาลโย  ประดับไปดวบยอดและเง้ือม  กลาวคือสุญญตะและอนมิิตตะและอัปปณิหิต-  
วิโมกข  ธมฺมกถิกวินยธรสุตนฺติกอภิธมฺมิกาติผโล  มีทางข้ึนกลาวคือทานผูมีปญญาเปนธรรม- 
กถึกและทานผูทรงพระสูตร  ทรงพระวินยั  ทรงพระอภธิรรม  อรหตฺตกุสลนิเกโต  เปนทราสถิต 
อาศัยอยูแหงทานผูไดพระอรหัต  เปนท่ีเท่ียวไปแหงทานผูปฏิบัตเิพื่อมรรคผล  และทานผูได 
มรรคผล  และเสขบุคคล  และผลสมังคีบุคคล และทานผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล  และทานผูทรง 
ลูขจีวรและถือบิณฑปาติกธุงค  และเปนอัปปจฉามักนอย  และเปนธุดงคสมาทานยอมสุข 
สําราญ  สองเสพสถิตอยูเปนอเนกา  อันวาพระธรรมบรรพตนี้  ยอมเปนท่ีอยูแหงทานผูได 
ไตรวิชชาและอภิญญา ๖  และทานผูไดพระปฏิสัมภิทาและทานผูไดจตุเวสรัชชะและทานผู 
สําเร็จในบารมีญาณ  และธรรมบรรพตนั้นไซรยอมอาเกียรณไปดวย  อคทา  คือยาอันดับเสียซ่ึง 
พิษราย  และอาเกียรณไปดวยโอสถทั้งหลายอันจะดับโรคท้ังปวง  และรักษาอายใุหจาํเริญ 
ประกอบไปดวยจนัทนคือศีล  ยาคือสมถะ  กฤษณาคือปญญา กล่ินคือสันโดษอันบริสุทธ์ิ อนึ่ง 
เขาธรรมบรรพตน้ัน  มีเขาทัง้หลายเปนบริวาร  คือพระสติปฏฐานท้ัง ๔ พระสัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔ อินทรีย  ๕ พละ  ๕ โพชฌงคท้ัง ๗ ประการ และพระอัฏฐังคิกมรรค  มียอดอันสูงนัก 
สุดท่ีอันตรายจะลางผลาญได กลาวคือพระนิพพานอันดบัเสียซ่ึงความอยากและกระวนกระวาย 
ถอนเสียซ่ึงความอาลัย  ใหส้ินไปซ่ึงความยนิดีคือราคะ  ใหส้ินไปซ่ึงโทสะโมหะตัณหามีสภาวะ 
เย็นเปนสุข  คือไมรูเกิดไปไมรูแกไมรูตาย  อันวาบรรพตนี้สูงปรากฏ  จะครอบงําเสียซ่ึงปรัป 
ปวาท คือคําท่ีกลาววา องคพระพุทธเจาไมมี  อันวาธรรมบรรพตอันสูงนี้เปนท่ีไหวัท่ีบูชา 
แหงมนษุยนิกรเทวดาท้ังหลาย  เหตุดังนี้  อาตมาภาพจึงรูดวยอนุมานปญญา  จึงเช่ือวา   ภควา 
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สมเด็จพระพุทธองคทรงพระนามวา ภควา  ทรงพระนามวา  อรห 
ทรงพระนามวา  สมฺมาสมฺพทฺุโธ  มีจริงไมสงสัย  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
        ในท่ีนี้พระคันถนาจารยประพันธคาถา  แสดงขอความท่ีพระนาคเสนถวายวิสัชนามา 
แลวในเบ้ืองตน  มีใจความวาภูเขาหิมพานตอัจจุคคตบรรพตสูงปรากฏตระหงานตา  บุคคลได 
เห็นแตไกล  กอ็นุมานเขาใจวา  เขาหิมพานตนั้นมีอยู ยถา  ความเปรียบนี้มีครุวนาฉันใด  พระ 
ธรรมบรรพตของพระบรมไตรโลกนาถ  เปนของเย็นปราศจากกิเลส มิรูสะเท้ือนสะทานหวัน่ไหว 
ตั้งอยูไดเปนอันดี  บัณฑิตผูมีปญญาไดเหน็แจงแกใจก็อนุมานไดวา  อคฺโค  พุทโธ  ภวิสฺสต ิ
สมเด็จพระมหามุนีพุทธเจาผูจอมปราชญ  ประเสริฐเลิศกวาสรรพสัตวท้ังหลายมีอยูเปนแมนม่ัน 
ตถา  เอว  มีอุปไมยฉันนัน้แล 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ในภายนอกพระพุทธศาสดา  ก็มีศาสดาคณาจารยท้ังหลาย  แสดง  
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โลกสมุทรและธรรมคีรีไดถมไป ดวยเหตุนี้  จึงยากท่ีจะใหโยมเช่ือวา  พระพุทธเจานัน้  มีอยู พระ 
ผูเปนเจาจงกระทําอุปมาอุปไมยใหยิ่งไปกวานี้  จะไดเปนท่ีเช่ือถือตอไป  
        พระนาคเสนจึงอุปมาอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ยัง 
มีมหาเมฆอันชื่อวาจตุทีปกมหาเมฆเม่ือจะต้ังข้ึนใหฝนตกนั้น มีนิมิตบังเกิดเปนสําคัญคือ 
เบ้ืองบนอากาศนั้น  เปนกลุมเปนกอนหอยยอยดุจสรอยสังวาล  มีดอกไมสวรรคบันดาลตกลงมา 
มีมหาวาตาคอยพัดมาเร่ือย ๆ  เย็นเฉ่ือยชื่นสบาย  มนุษยนิกรท้ังหลายก็สโมสรยินดี  อนึ่ง  มี 
เสียงอึงม่ีดวยหัตถีโปดกอัสสโปดกท้ังสองรองโกญจนาท  สกุณชาติกม็ารอนราปราโมทยยินด ี
มีสายอสุนีฟาแลบท่ัวทิศท้ังหลาย มีกลีบเมฆมากมายกวาหม่ืนกวาพัน  มีสีสันตาง ๆ บางเขียวบาง 
เหลืองบางแดงบางขาว บางเปนสีหงสบาท  และมีสีออนแซมซอนสลับกัน  อ้ืออึงม่ีกองไปดวย 
เสียงฆองกลองสวรรค  บังเกิดเปนมหันตนิมิตอเนกจะนับมิได  จะเขาใจซ่ึงจตุทีปกมหาเมฆน้ัน 
แตทานผูไดฌาน เม่ือจตุทีปกมหาเมฆบันดาลตกลงมา  ฝายวามนษุยนกิรท้ังหลายท่ัวโลกาเห็น 
ฝนตกลงมาท่ีโตรกตรอกซอกธาร  ละหายหอยหนองคลองบึงบางบอและสระเปยมไดดวยน้ํา 
และแผนดินชุมครํ่าไป ตนหญาใหญนอยเขยีวชอุมเปนคราบอยู  หมูมหาชนก็รูดวยอนุมาน 
ปญญาวาฝนน้ีเปนฝนหาใหญ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  อันวาธรรมเมฆของสมเด็จพระบรมไตร 
โลกนาถศาสดาจารยเจานั้น  เม่ือจะใหตกลงก็เหมือนกัน  พระองคเจายังโลกสวรรคและมนุษยนัน้ 
ใหอ่ิมเกษมศานต  ดวยหาฝนคืออมฤตธรรม เพื่อยังน้ําจติแหงทานผูสถิตในท่ีจะไดมรรควิถี 
และทานเปนผลสมังคีใหช่ืนชมโสมนัส  ก็สําแดงซ่ึงวิรชตธรรมอันประเสริฐ  กําจดัเสียซ่ึงราคะ 
โทสะโมหะมานะทิฐิ  พระองคกําจัดเสียซ่ึงเครือลดากลาวคือความยนิดใีนกามคุณ  ๕ ประการ 
ใหพินาศขาดจากสันดาน  บรรลุถึงพระนิพพาน  ดวยธรรมเมฆอันประเสริฐ  และทานผูปฏิบัติ 
ตีบรรดาท่ีไดช่ืนชมไดดวยธรรมเมฆนั้น  บางหมูไดตั้งอยูในพระไตรสรณคมน  และศีล  ๕ 
ประการ  ศีล  ๘ ประการ ศีล ๑๐ ประการ  และบวชเปนภกิษุภาพทรงพระปาติโมกขสังวรศีล 
บางหมูไดพระโสดา  บางหมูไดพระสกิทาคา  บางหมูไดพระอนาคา  บางหมูไดพระอรหัต  บาง 
หมูไดช่ืนชมยนิดีจะบริจาคทาน  บางหมูช่ืนบานที่จะจาํเริญซ่ึงเมตตาภาวนา  บางหมูยินดใีนท่ีจะ 
บูชาพระรัตนาตรัย  ปรารถนาเพื่อจะใหไดพระนิพพาน  มีจิตสันนาการไหวนบเคารพเปนอันด ี
อาตมาเห็นซ่ึงทานท้ังหลายปฏิบัติตามวิสัชนามานี้  เหตุช่ืนชมยินดีในธรรมเมฆอันตกลง กลาว 
คือท่ีพระองคเจา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว  ก็เขาใจดวยอนมุานปญญาวา  โอฬาร  โส  ภควา 
พระพุทธองคผูทรงพระภาคเปนอันงาม  ทรงพระคุณอันยิ่งมีพระนามช่ือวา  อรห  สมฺมาสมฺ- 
พุทฺโธ  ไดตรัสรูจริงในโลก  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
        ในท่ีนี้  พระคันถรจนาจารยประพันธคาถาพรรณนาความซํ้า  ท่ีพระนาคเสนวิสัชนา 
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แลวขางตน  เปนใจความวามหาเมฆตกลงมา  กระทําใหประชาชนเยน็ร่ืนบรรเทารอนแลวอนุมาน  
ไดวามหาเมฆตกฉันใด  มหาเมฆของพระบรมสุคตเจาก็กระทําใหเหลานิกรสัตวราเริงบันเทิงใจ 
อนุมานไดวา  พระบรมศาสดาใหมหาเมฆ  คือพระธรรมตกลงมา ฉันนัน้ 
        ราชา  สมเด็จพระเจากรุงมิลินทไดทรงสวนาการฟงดังนี้  ก็ทรงโสมนัสสาการยินดีช่ืนชม 
วา สาธุ  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ปญหานี้เปรียบดวยธรรมเมฆของพระ 
พุทธเจาตกลงมาชําระเสียซ่ึงอวิชชาการในสันดานสัตวท้ังหลาย  อุปมาธิบายฉะน้ีดนีกัหนา 
นิมนตผูเปนเจาวิสัชนาซ่ึงพระกําลังแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนไป 
โดยเหตุโดยปจจัย  ในกาลบดันี ้
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาตอไปวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตพระราช- 
สมภาร  คชราชา ยังมีพระยาคชสารตัวหนึง่ ปวโร  ประเสริฐยิ่งกวาชางท้ังหลาย  สตตฺุพฺเพโธ 
มีกายสูงได  ๗ ศอก  นวายาโม  ยาวได  ๙ ศอก  ทศปริณาโห  มีเคร่ืองประดับผูกสอด  ๑๐ 
ประการ ธรณิคณโก  เปนเจาแหงฝูงชางท้ังหลายอันมีในธรณี  เสตกฺโข  มีตาขาว  เสตวาโล 
มีหงสก็ขาว  เสตนขสีขโร  มีปลายเล็บนั้นก็ขาว  ชางนัน้ขาวดุจสีหมอก  และเศวตฉัตร  และวิมาน 
อันขาว  มีกายนั้นเต็มดจุบออันมิไดพรอง  มีอายตนะบริบูรณไพศาล ดนูี้งามดุจจอมคีรีอันมีไม 
หนุม ๆ สูงสลางตาง ๆ ชนิด  และพระยาชางนั้น  อาจจะกําจัดเสียซ่ึงปจจามิตรขาศึกท้ังปวงได 
มตงฺโค  มีสรีรกายนัน้ใหญโต  อีสาทนฺโต  มีงางอนงามดวยสิริวิลาส  ดงังอนไถ  มีกําลัง 
อาจจะกําจัดเสียซ่ึงปจจามิตร  มีฤทธ์ิอันหาวหาญ  เช่ียวชาญในการที่จะโทนเท่ียวในทิศตาง ๆ 
พระยาชางยังหนุมมีกําลังมากมายยิ่งนักหนา  สกมาลย  ชหิตฺวา ละเสียซ่ึงท่ีอยูของอาตมา 
โคจราย  อนุคจฺฉนฺโต  เท่ียวไปเพื่อจะแสวงหาอาหารในไพรสณฑประเทศกินหญาใบไมและ 
จับถอนข้ึนมาทั้งราก  ถกดวยบาทา  โนมนาวดวยงวง  ยังไมท้ังปวงใหวนิาศไปในท่ีท้ังสองขาง 
มรรคา  สัญจรเที่ยวมาตามลําเนาหวยธารละหาน  เขาลําเนาปา มีรอยบาทาปรากฏท่ีธรณีอัน 
ออน ๆ มนุษยนิกรสัญจรเท่ียวไป  ทิสฺวาน  คร้ันไดเหน็รอยพระยาคชสารตัวประเสริฐ  วิจิตรไป 
ดวยบุญลักษณะอันตองดวยแบบอยาง  เม่ือมนุษยเห็นรอยบาทาแหงพระยสคเชนทาชาติฉัท- 
ทันตแลว ก็สําคัญเขาใจดวยอนุมานปญญาวา  อมฺโภ ดกูรชาวเราเอย  พระยาชางใหญมีท่ีในปา 
นี้เปนม่ันคง  จงึมีรอยบาทาปรากฏอยูเปนพยาน  ความประการน้ี ยถา  มีอุปมาฉันใด  โส ภควา 
อันวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตถา  นาโค  ประเสริฐเหมือนชางน้ันโดยวิเศษ  ดวยเหตุ 
วารอยพระพุทธบาทมีลักษณะวิลาส  ๑๐๘  ประการ ทรงประดิษฐานฐานไดเปนสําคัญเหมือนกุญชร 
ฉัททันตฉะนัน้  ตถา  สีโห  ถาเปรียบดวยพระยาไกรสรราชสีห ก็เหมือนกัน  ตถา  นิสโภ  ถาจะ 
เปรียบดวยส่ิงท่ีประเสริฐ  พระองคก็ประเสริฐเหมือนกนั  ตถา  ทนฺโต  ถาจะวาดวยบุคคลท่ี 
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ทรมานอินทรีย  พระองคกเ็หมือนกนั  ถาจะวาดวยบุคคลระงับบาป  พระองคก็เหมือนดังนั้น 
และบุคคลประกอบดวยอธิษฐาน  มีเพตีรอุตสาหะมีปญญารุงเรืองมีพระญาณ  มีวสีชํานาญด ี
มีฤทธ์ิรุงเรืองมียศมีเดช  มีวมุิตติพนจากภยั  เปนสงฆ  เปนหมู  เปนฤษี  เปนนกัปราชญ  เปนครู 
เปนพระยา  เปนเทวดา  เปนอินทร  เปนทาวสักกะ  เปนพรหม  และจะวาประกอบ 
ดวยสรรพยาธรรมและสรรพคุณและเปนท่ีพึ่งท่ีอาศัยท่ีซอนท่ีเรนและประกอบดวยพระพุทธธรรม 
และกรุณาอเนญชสมาบัติ และใหสําเร็จปรารถนา  และฉลาดเหลานี้  สมเด็จพระบรมโลกนาถก็ 
เหมือนดังนั้น  ภควา  อันวาสมเด็จพระภควัตบพิตร  เม่ือพระองคเปนบรมกษัตริย กปลวตฺถุ 
ฉทฺทยิตฺวา  พระองคมาละเสียแลวซ่ึงกรุงแกวกบิลพัสดุ ปุรวร  เปนเมืองกษัตริยอันเลิศดวย 
วงศมหาสมมุติ ละเสียซ่ึงพระราชบุตรอันพึงจะประสูติในวันนั้น  กับสมบัติอันประกอบดวย 
สัตตรัตนะ ๗ ประการ  และทั้งเศวตฉัตร พระองคก็ตัดอาลัยไมยินดี  เสด็จหนีออกสูมหาภิเนษ- 
กรมณ  อยูในไพรสณฑอันสงัด  แสวงหาซ่ึงวิชชาญาณอันประเสริฐ  เม่ือพระองคจะกําจัดเสียซ่ึง 
ละอองธุลี  กลาวคือกิเลสราคะ  พระองคจะพรากเสียซ่ึงโมหะและมาะอุทธัจจะคือมัวเมาและ 
กระดางและสงสัย  จะถอนเสียซ่ึงเถาลดาคือทิฐิอันรายกาย  ทําลายเสียซ่ึงเครือวัลยคือความยินด ี
จะตัดเสียซ่ึงโลภะโทสะท้ังหลาย จะหามเสยซ่ึงความเวยีนวาอยูในกระแสตัณหาและตัดเสียซ่ึงวิตก 
จะหามเสียซ่ึงทิฐิอันลามกเปนมิจฉา  และปดเสียซ่ึงมรรคาอันผิด  จะเปดออกซ่ึงมรรคหนทาง 
แหงอมตมหานครนิพพาน  เปล้ืองสัตวใหพนจากสงสาร  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย 
จึงเสด็จคมนาการโดยมรรค  หนทางคือพระอัษฎางคิกมรรค  ก็ลุถึงซ่ึงธรรมนครสําเร็จแกสรร- 
เพชญดาญาณ  พระองคจึงทรงประดิษฐานไวซ่ึงโพชฌงควรบาท  ๗ ประการ  อันวาโพชฌงค 
วรบาทของสมเด็จพระศาสดาจารยเจานั้น  มีอายตะอันกวางขวางประกอบดวยลักษณอัน 
วิจิตรโสภา  ทสฺสนิยานิ  ควรจะเล็งแลดู  เปมนิยานิ  ควรจะยินดี  เวทนิยานิ  ควรจะเสวยอารมณ 
โสมนัส  นนฺทนิยานิ  ควรจะปรีดา  โสตฺถิกรณียานิ  ควรจะกระทําซ่ึงความเกษม  อภยกรณียาน ิ
ควรจะกระทําใหหาภยัมิได  อสฺสาสกรณียานิ  ควรจะนํามาซ่ึงความหายใจออกสบาย  อปริ- 
ยาสกรณียานิ  ควรจะกระทํามิใหสะดุงตกใจ  ปติกรณียานิ  ควรจะกระทําใหปติ  ปาโมชฺช-ิ 
กรณียานิ  ควรจะกระทําใหปรีดาปราโมทย  เอกคฺคกรณียานิ  ควรจะทําใหมีอารมณแนวแน 
ภาวนิยานิ  ควรจะจําเริญ  สุภาวนิยานิ  ควรจะจําเริญดวยดี  สุขททานิ  จะใหสุข  สีตททานิ 
จะใหเยน็  ยสททานิ  จะใหยศ  พลททานิ  จะใหกําลัง  วณฺณททานิ  จะใหมีสีสันพรรณงาม 
โภคททานิ  จะใหมีโภคสมบัติ  กามททานิ  จะใหสําเร็จความใคร  ปตฺถิตททานิ  จะให 
สําเร็จความปรารถนาท่ีตั้งไว  สพฺพททาน ิ จะใหสมบัตท้ัิงปวง  พุทฺสส  ปทานิ  อันวาพระบาท 
แหงสมเดจ็พระพุทธสัพพัญูผูประเสริฐนั้น  จะครอบงําเสียซ่ึงลัทธิแหงเดยีรถีย สตฺถุปทาน ิ
ซ่ึงรอยแหงศาสดาครูสอนท้ังหลาย สีหปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงราชสีหท้ังหลาย  นาคปทานิ ซ่ึง  
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รอยเทาแหงนาคท้ังหลาย  อุสุภปทานิ  ซ่ึงรอยเทาอุสุภราชท้ังหลาย  วสภปทานิ  ซ่ึงรอยเทา   
แหงโคท้ังหลาย  ยกฺขปทานิ ซ่ึงรอยเทายักษท้ังหลาย ราชปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงพระยาท้ังหลาย 
อินฺทปทานิ  ซ่ึงรอยเทาพระอินทรท้ังหลาย เวปทานิ  ซ่ึงรอยเทาของผูมีเวททั้งหลาย 
สกฺกปทานิ ซ่ึงรอยเทาแหงทาวสักกะท้ังหลาย ปุรินฺททปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงทาวปุรินทนะ 
ท้ังหลาย พฺรหฺมปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงพรหมท้ังหลาย  สนฺตปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงผูระงับ 
แลวท้ังหลาย  คณปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงหมูท้ังหลาย  อิสิปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงฤษีท้ังหลาย 
มุนิปทานิ  ซ่ึงรอยเทาแหงมุนีท้ังหลาย  ชนิปทานิ ซ่ึงรอยเทาแหงผูชนะท้ังหลาย  วรปทานิ  ซ่ึง 
รอยเทาแหงผูประเสริฐท้ังหลาย  อุตฺตมปทานิ  ซ่ึงรอยเทาท้ังหลายอันอุดม  อคฺคปทานิ  ซ่ึงรอย 
เทาท้ังหลายอันเลิศ  และรอยพระวรบาทแหงสมเด็จพระสัพพัญูนี้  เชฏปทานิ  เปนรอยเทา 
อันประเสริฐโดยวเิศษกวารอยเทาท้ังหลาย  วิมุตตฺิปทานิ  เปนรอยเทาจะถึงซ่ึงวิมุตติ  อรหนฺต- 
ปทานิ  เปนรอยเทาจะบรรลุพระอรหัต  อันทรงไวซ่ึงอรหาทิคุณ  พุทฺธปทานิ  อันวารอยพระบาท 
แหงสมเดจ็พระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจาของเราท้ังหลายน้ี  สพฺพพทฺุธปทานิ  ยอม 
แสดงรอยพระบาทแหงสมเดจ็พระพุทธเจาท้ังหลายแตกอน  มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ 
อาตมาเห็นแจงประจักษใจฉะนี้  ก็รูดวยอนมุานปญญาวา อุฬาโร  โส  ภควา  สมเด็จพระภควนัต- 
บพิตรผูโอฬารยิ่งนั้น  ไดตรัสรูจริง ๆ ในโลกน้ี  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดทรงสวนาการดังนี้  จึงตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ยานิ ปทานิ  อันวารอยเทาแหงสัตวท้ังหลายใด  มีรอยกุญชรชาติ 
เปนตนนัน้  น  จิร  ติฏนฺติ  มิไดสถิตอยูนาน  ถึงมาตรวาจะสถิตอยูนานประมาณ ๕ เดือน 
๖ เดือนเทานั้น  ตโต  ปร เคล่ือนจากนัน้แลว  วินสฺสนตฺิ  ก็สูญหายไป  ภควโต  ปทาน ิ อัน 
วารอยพระบาทของพระองค  คือพระโพชฌงคท้ังหลาย ๗ นี้  โลกยังมิไดฉิบหายดวยเพลิง 
ประลัยโลกตราบใด  พระโพฌงคบาทนี้จะสถิตไปไดตราบน้ัน  เปนอัศจรรยนักหนา  นิมนตผู 
เปนเจาสําแดงซ่ึงพุทธพลานุภาพ  ใหภิญโญยิ่งกวานี้อีกกอน 
        พระนาคเสนเสนถวายพระพรอุปมาวา  มหาราช  ดกูรบพิตรพระราชสมภาร  สีโห  อันวา 
พระยาสีหราช  วิคตภยเภรโว มิไดกลัวภัยอันพิลึก  อจฺฉมฺภี  มิไดสะดุง  อนพฺภีโต  มิไดหวาดเสียว  
วิคตโลมหโส  มีขนพองอันปราศจากไป ปรปาณโลหิตมิคภกฺโข  มีโลหิตแหงสัตวอ่ืนและเน้ือ 
บริโภคเปนภกัษา  อุปวปิุลนพิฺพตตฺคตโฺต  มีกายอันเกิดไพบูลยบวรยิ่งมีสรอยเกสรเปนแถวตามคอ 
มีขนลายเปนวงเวียนทักษิณาวัฏ เกิดมาเปนอภิชาติ  สัตวท้ังหลายมิอาจจะประทุษรายได 
และเปนมฤคาธิบดี  หมูมฤคีท้ังหลายใหญและนอย  เหน็ซ่ึงรอยเทาแหงราชสีห  มิอาจจะ 
ปลาสนาการหนีไปได ก็สลบซบเซาอยูกับท่ี  ราชสีหนั้นประกอบดวยกําลัง  ประกอบดวยอุตสาหะ  
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หาสัตวอ่ืนจะเสมอมิได  ยอมอาศัยอยูในปาอันสงัด  เสพซ่ึงมฤคชาติเปนอาหาร  ยามเม่ือ   
สายัณหสมัยเพลาเย็นย่ําสนธยา  ราชสีหกลี็ลาออกจากท่ีอาศัยเหลียวมาแลไปท้ัง ๔ ทิศ เขา 
ไปแอบอยูในท่ีกําบังอันใหญ  ปรปาณ  วิเหยนฺโต  เม่ือจะเบียดเบียนฆาเสียซ่ึงสัตวอ่ืน  หรือยัง 
พื้นธรณีดลและพวกแหงตนใหราเริงยนิดี  สีหนาท  ภินฺทติ  ราชสีหนั้นก็บันลือซ่ึงสัททะสําเนียง 
คือสีหนาทร่ืนเริงบันเทิงใจ  ขณะเม่ือราชสีหบันลือสีหนาทออกไปนั้น  สัตวท้ังหลายอันอยูในปา 
ในคูหาถํ้าท้ังหลายน้ันก็สะดุงตกใจหวัน่หวาด  แมเปนนกบินมาบนอากาศก็ตกลง  เปนสัตว 
จัตุบาทก็ลมลงกับท่ี  คนท้ังหลายเหน็ฤทธ์ิราชสีหแลว  กเ็ขาใจราชสีหนั้นมีกําลังอานุภาพ 
มากยิ่งนกัหนา  ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สมเด็จ 
พระศาสนาจารยผูทรงพระภาคเปนอันงามนี้  วิคตภยเภรโว  มีภัยอันพิลึกปราศจากพระพุทธ- 
หฤทัย  อฉมฺภติพฺภตีโลมหโส  มิไดบังเกดิตกพระทัยกลัวและโลมามิไดชันหวั่นไหวประกอบไป 
ดวยพระบารมีคุณอันอดุลลํ้าเลิศ  หาส่ิงไรจะช่ังใหเทาพระคุณบารมีของพระองคเจามิได  พระองค 
ส่ังสอนสัตวใหตั้งอยูในพระไตรสรณคมนเปนอาทิ  และพระองคถึงแกพระวิมุตติเศวตฉัตรครอง 
สัพพัญุตราชสมบัติในโลกุตรราไชศวรรย  มีพระกายอันประกอบดวยลักษณะอันวิจิตร  คือ 
สถิตสันโดษเรนซอนอยูในสุญูตวิโมกขและอัปปณิหิตวโิมกขและพระนิโรธธรรม   มีปรกติ 
สันโดษเรนซองอยูในปาอันชัฏ  คือพระองคสถิตในปาอันสงัดเงียบ  อตฺตโน  พุทฺธาสยา  อภินิกฺ- 
ขมิตฺวา เสดจ็ออกจากพระพทุธาศัยประกอบไปดวยพระญาณอันองอาจ  บันลือซ่ึงสัททะ 
สําเนียงเสียงพระพุทธสีหนาท  กลาวคือประทานธรรมเทศนาโปรดมนษุยนกิรเทวดา จําพวกใด 
ปรปกฺกมานสา  มีใจประกอบดวยปญญาบารมีแกกลัว  วสุิทฺธจิตฺตา  มีจิตผองใสบริสุทธ์ิ  พุชฺฌิสฺ- 
สนฺติ ก็สําเร็จรูซ่ึงไญยธรรมของสมเด็จพระพุทธสัพพัญูผูประเสริฐ  เย  ปน  มนุสฺสา  มนุษยผู 
ใดเกดิมา  กุทิฏ ิมนุคตา  ถือมิจฉาทิฐิ  ๖๒  คือ สัสสตทิฐิ  และอุจเฉททิฐิ  เปนตนอันรายกาจ 
คร้ันไดฟงพระพุทธสีหนาทก็ละเสียไดซ่ึงทิฐิอันรายนัน้  สวนพวกที่มิจฉาทิฐิอันมั่นคงแรงกลา 
ตั้งอาตมาเปนครูหมูท้ัง ๖ คน คือ ปุรณกัสสปะ  และมักขลิโคสาละ  อชิตเกสกัมพละ  ปกุทธ- 
กัจจยานะ  สัญชยะเวฬัฏฐบุตร  นิคันถนาฏบุตร  อันต้ังตัววาเปนศาสดา  และคนท้ังหลายที่เปน 
มิจฉาทิฐิอ่ืนนัน้ คร้ันไดฟงพระพุทธสีหนาทบันลือออกซ่ึงพระสัทธรรมเทศนา  มิอาจสามารถที่ 
จะตอบโตพระพุทธภาษิตได  ก็หลบเรนซุมซอนอยู  สวนสาวกของสมเด็จพระบรมครูเจานั้น 
คร้ันฟงเสียงบันลือพุทธสีหนาท  ก็บังเกดิประสาทเล่ือมใส  เหตุไดซ่ึงดอกไมอันหอม คือพระ 
วิมุตติธรรมอันลํ้าเลิศ  มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อาตมาไดเรียนรูพระพุทธสีหนาท 
อันประเสริฐ  ท่ีสมเด็จพระพุทธองคทรงพระอธิษฐานไว  กสํ็าคัญเขาใจดวยอนุมานปญญาวา 
สมเด็จพระสัพพัญูเจานัน้  อนนฺตปารมิคโต  เปนผูถึงซ่ึงพระบารมีคุณจะนับมิได  ขอถวาย 
พระพร 
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        ในท่ีนี้พระคันถรจนาจารยประพันธคาถา  แสดงขอความท่ีพระนาคเสนถวายวิสัชนา  
แลวนั้นได  เปนใจความวา  หมูมฤคชาติและสกุณปกษท้ัีงหลาย  ไดยนิเสียพระยาราชสีหอัน  
 เปลงสุรสีหนาทแลว  ยอมพากันหวาดหวัน่คร้ันครานสยดสยอง  ซ่ึงเปนเหตุใหมหาชนอนุมานรู 
ไดวานาทราชสีห  พระยาราชสีหไดเปลาสุรสีหนาท ฉันใด  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ก็ทรง 
เปลงพระพุทธสีหนาท ใหเหลาเดียรถียผูเปนมิจฉาทิฐิท้ังหลายขนั้นคร่ันครามเปนเหตุใหอนุมาน 
รูไดวา  สมเด็จพระธรรมราชาไดประกาศพระธรรมเทศนาไว  มีอุปไมยฉันนั้น 
        สมเด็จพระเจามิลินท  มีพระราชโองการตรัสรับคําพระนาคเสนวา ภนฺเต ขาแตพระ 
ผูเปนเจา  พระผูเปนเจาชางอุปมา  อันวาเดยีรถียท้ังหลายพวกมิจฉา  คร้ันวาไดฟงซ่ึงพระพุทธ- 
สีหนาแลวมิอาจจะโตตอบไดเปนไปตราบเทาจนทุกวันนี ้ ภิยฺโย  พุทฺธาพล  ทีเปหิ  นิมนต 
พระผูเปนเจาอุปมาอุปไมย  โดยเหตุโดยปจจัย  ใหภยิโยภาวะยิ่งข้ึนไปกวานี้อีกกอน  พระเจาขา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรพระราชสมภารอันวาคงคาท้ังหลาย 
ยอมไหลมาแตปาหิมพานตแลวและไหลหล่ังลงสูมหาสมุทรอันใหญ  ยถา  มีอุปมาฉันใด อัน 
วามหาเมฆอันใหญบันดาลท่ีตกลงมาทวมบอสระในหิมวา  เปนน้ําปาพัดขอนไมใหญนอย และ 
รากใบเปนสวะลอยไป สัตวจตุบาทนอยใหญ  คือแมลงปอง  ตะขาบ  งู  พังพอน  สุนัข  กระตาย 
และเสือปาเปนตน ก็พากันหนีข้ึนไปอาศัยอยูบนดอน  ท่ีมีกําลังออนหนีไมพน น้ําฝนก็ทวมตาย 
ไหลพัดพาไปสูมหาสมุทร ใชแตเทานั้น  อุทกขันธยังพัดพาเอาส่ิงโสโครกบรรดามีใหไหลไปส้ิน 
ชําระปฐพีใหสะอาดหมดลามา  และน้ํากไ็หลไปสูมหาสมุทรจนแหงไมเหลือเลย  อปเรน  สมฺเยน 
คร้ันตอมา ณ  สมัยเปนอปรภาค  มหาชนทั้งหลายเหลาอ่ืนสัญจรมาไดเห็นคราบน้ําปุม 
เปอกติดอยูตามกอหญา  และยอดไมและรวงรังท่ีสัตวเคยอยูพืน้ดิน  ข้ึนไปทําเปนท่ีเปนอาศัย 
ตามซุมเซิงอันเปนท่ีสุด  อนมุาเนน  ชานนฺติ ก็อนุมานเขาใจไดวา มหา  วต  โภ  อุทกราสี  นั่นแน 
ท่ีนี่เคยมีหวงใหญไหลมาทวม  ดูซิคราบข้ึนไปอยูท่ียอดไม  ขอความเปรียบนี้  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ  อันวาธรรมนทีอันเลิศ  ของสมเด็จพระ 
สัพพัญูก็เหมือนกัน อนปุพฺุเพน  สนฺทมานา  เม่ือไหลมาโดยลําดับกนั  ขณะนั้นกไ็หลสูสาคร 
ปากอาวอันกลาวคือพระนพิพาน  อสงฺขต  อันหาปจจยาการประชุมตกแตงมิได  อชรา- 
อมรณสุขิตภาว  ไมรูแกไมรูตาย  มีสภาวะเปนสุขสบายย่ิงนักหนา  เหตุวาสมเด็จพระสัพพัญูเจา 
ออกจากมหากรุณาสมาบัติ  ยงัไพไธยกสัตว  คือสัตวอันสรางบารมีมาแกกลาใหรูธรรมวิเศษ ยัง 
โลกมนุษยและเทเวศรใหอ่ิมไปดวยธรรมเมฆเปนอันมาก  ใหจํากักเสียซ่ึง ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
และมักขะ คือความกระดางและหลูคุณทานผูอ่ืนวาตนดกีวา  และพระองคเจาก็กําจัดเสียซ่ึงเถา 
ลดาวัลย  คือความยินดีอันกลาและสักกายะ  อุทธัจจะ  วจิิกิจฉาและตัณหาอันรกชัฏใชนอย 
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ใหลอยเสียซ่ึงอเนสนธรรม  บาปกรรมอันพิลึกตาง ๆ ใหลวงเสียซ่ึงเปอกตม คือ โมหะ  และเลน   
คือมานะ  และเปอกตมกลาวคือลาภสักการะ และใหย่ํายีเสียซ่ึงสุภนิมิตและความเกียจคราน 
การทะเลาะวิวาทท้ังปวง  และจะระงับเสียซ่ึงอํานาจโกรธและกิริยาท่ียกโทษใสทานลบหลูคุณ 
ทาน  และจะนําเสียซ่ึงโทษสาธารณะท่ัวไป  เปล้ืองเสียใหพนจากอกุศล โปรดใหพนถึงพระอรหัต 
ยังสัตวใหไหลไปสูพระนิพพานสาคร  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
อันวาธรรมสาครอันเลิศของสมเด็จพระพทุธสัพพัญูบรมครูเจานี้กวางใหญ  มีฝงหาที่สุดมิได 
มีลูกระลอกจะนับนั้นมิได  คือพระสัทธรรมจะพรองหรือเต็มก็มิไดปรากฏ  อาตมาเขาใจดวย 
ปญญาดังนี้  จงึรูวา  อปปฺเมยฺ โส  ภควา สมเด็จพระภควนัตบพิตรทรงพระคุณจะนับจะประมาณ 
มิได  ขอถวายพระพร 
        ในท่ีนี้พระคันถรจนาจารยประพันธคาถา  แสดงขอความท่ีพระนาคเสนถวายวิสัชนามา 
แลวขางตนนัน้ไววา  บุคคลเห็นซ่ึงแผนดนิ อันเปนคราบน้ําและปุมเปอกอันติดหญาอยู ก็รู 
ดวยอนุมานปญญาวา  ฝนตกลงมา มีอุทกวารีหวงน้ําฝนมาก  ดวยเห็นวาไดเห็นคราบน้ําฝนน้ัน 
ติดหยอมหญามากยิ่งนกัหนา ยถา มีครุวนาฉันใด  บัณฑิตเห็นสัตวลอยอยูกระแสธรรม  ก็เขาใจ 
สําคัญวาพระธรรมขันธนี้  ใหญดุจหวงแหงอุทกังในสาคร  ก็มีอุไมยฉันนั้น  นะพระราชสมาภาร 
        สมเด็จพระมิลินทปนกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชา ธรรมทีนี้สมเด็จพระมหามุนี  ทรงบัญญัติไวเพื่อใหลอยกิเลสหรือ  พระผูเปนเจา 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา  อาม  มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรมนทีนี้สมเด็จพระ 
มหามุนีทรงบัญญัติไวใหลอยกิเลส 
        สมเด็จพระเจามิลินท   จึงมีพระราชโองการตรัสวา  เตนหิ  ถากระนั้น  นิมนตพระผูเปน 
เจาแสดงพระพุทธกําลัวใหภิยโยภาวะยิ่งข้ึนไปโดยเหตุโดยปจจยัอีกกอน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดกูรบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิส- 
ราธิบดี  ธรรมดาวาหนาฤดูดอกไมท้ังหลายอันมีเสาวคนธรสอันหอมวิเศษ  คือพิกุลบุนนาค 
จําปา  การะเกดอันวิเศษอุดม  ยอมมีกล่ินหมอระร่ืนใจไปตามลม  ฝูงชนไมไดเดด็ดม 
แตหอมกล่ินอันมาตามลมนั้น  ก็สําคัญดวยอนุมานปญญาวา  กล่ินบุปผาสุคนธาอันมีอยู 
เหนือลมฉันใด  อันวากล่ินคือ  ศีลที่บุคคลสมาทาน  ก็หอมเหมือนดอกไมนั้น  ศีลอันประเสริฐ 
อุดมนั้นมีพระไตรสรณคมนเปนท่ีตั้ง  คือศีล ๕ ศีล ๘ และพระปาติโมกขปริยาปนนศีล  และ 
อุเทสปริยาปนนศีลและจาริตวาริตศีล  กล่ินศีลนี้หอมไปในมนุษยโลกและเทวโลก  กล่ินศีลนี้ 
ดุจดอกไมมีกล่ินอันหอม  เหตุดังนี้  อาตมาจึงรูดวยอนมุานปญญาวา อตฺถิ  โส ภควา  สมเด็จ  
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พระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระคุณอันยิ่ง  มีอยูในโลกน้ี  ขอถวายพระพร   
        ในท่ีนี้พระคันถรจนาจารยก็ประพันธคาถากลาวความซํ้ากับท่ีพระนาคเสนถวายวิสัชนา 
อุปมาขางตนนั้น มีใจความเปรียบกล่ินกับกล่ินดอกไมท่ีหอมระร่ืนตามลมมา  อันเปนเหตุให 
รูเพราะไดสูบดมจึงทราบไดวามีอยู  ดจุนยัท่ีกลาวแลวในหนหลัง 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาจะประมาณซ่ึงกําลังแหงพระ 
พทุธคุณ  โดยเหตุโดยปจจัยและโดยนัยนับเปนพน ๆ นั้น  อาตมาไมอาจแสดงได  อาตมาน้ีเปรียบ 
ดังนายมาลาการอันเขาไปในสวนอุทยาน  ซ่ึงประกอบดวยดอกไมตาง ๆ แลวเก็บดอกไม 
มารอยกรองใหวิจิตรงดงามตามท่ีอาจารยส่ังสอนมาโดยควรแกกําลังนั้น อาตมาก็ปานกันกบั 
นายมาลาการฉะนี้  บพิตรจงโสมนัสปรีดาในพระพุทธคุณท่ีอาตมาวสัิชนามาในกาลบัดนี้ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ไดสวนาการพระนาคเสนวิสัชนา  ดงันั้น  ก็มีน้ําพระ 
ทัยโสมนัสตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ผูเปนเจานําซ่ึงอุปมา 
อุปไมยมาเปรียบเทียบใหเหน็วา พระพุทธคุณานุภาพยังไมสาบสูญ  บริบูรณเปนอันดี  ท่ีโยมคิด 
ถามก็สําเร็จความปรารถนา ปญหานี้จะไดเปนท่ีทําลายเสียซ่ึงคําเดียรถียท้ังปวงสืบตอไปนี ้
                                    อนุมานปญหา คํารบ  ๘ จบเพยีงนี ้
 
                                          ธุตังคปญหาท่ี ๙ (๑) 

        อันดับนัน้สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี  จึงจนิตนาการหาอรรถปญหาท่ีจะไต 
ถามพระนาคเสนตอไป  ก็เกดิวิมัติกังขาสงสัยอันใหญข้ึนในขอท่ีพระภกิษุถือธุดงค  อยูในอรัญ- 
ญิกประเทศและคฤหัสถซ่ึงเปนผูปฏิบัติ ก็สามารถจะไดบรรลุมรรคผลคุณวิเศษไดเหมือนกันวา 
ผิแลวาคฤหัสถยอมตรัสรูธรรมวิเศษไดเหมือนภิกษุท่ีถือธุดงคแลวไซร  ธุดงคคุณท่ีภกิษุถือนั้น 
จะไมมีประโยชนอะไร  เปนอันไรผล  ถือไปใหลําบากเปลา ๆ อาตมาจักถามปญหาขอนี้กะ 
พระนาคเสน  ผูทรงพระไตรปฎก ผูฉลาดในการท่ีจะสาธกเปรียบเทียบแกปญหา  และมีวาจาไพ- 
เราะอันประเสริฐ  ทานจะไดบรรเทาความสงสัยของเราใหเส่ือมส้ิน  คล่ีคลายหายไป  ทีนั้นสม 
เด็จพระเจามิลินทก็ทรงยินดท่ีีจะถามปญหาขอนั้น ทรงราเริงบันเทิงพระหฤทัยยิ่งนกั  โคโณ  วิย 
 
(๑)  นาจะเปนลักขณปญหา  ดูอธิบายเชิงอรรถหนาท่ี ๔๖๔  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 493 
ปปาสิโต  ประดุจดังโคอันอยากนํ้าเปนท่ีสุดแลวเขมนขะมักท่ีจะไปหาน้าํ  ฉาโต  วยิ  ปริุโส   
ประการหน่ึง  ดุจบุรุษท่ีหวิขาวแลวเท่ียงเสาะแสวงหาโภชนาหาร  ปณฺโก  วิย  สตฺถ  ปฏิมาน ี
ถามิฉะนั้น  ดจุคนท่ีจะเดินทางไปในหนทางเปล่ียวกนัดาร  อันงอนงอขอพึ่งพวกเกวียนเปน 
เพื่อนไป  อาตโุร  วิย  ภึสก  ถามิฉะนั้น  ดจุคนไขอันเท่ียวหาหมอใหเยยีวยา อธโน  วยิ  นีธึ  ถามิฉะนั้น 
ดุจคนฝงอยากจะไดซ่ึงนาวาเปนพาหนะขามไป  กามโก วิย  ปยสมาคม  ถามิฉะนั้น  ดจุคนท่ีมีอัธยา- 
ศัยใครอยูในกาม  มีความปรารถนาจะสมาคมกับดวยอันเปนท่ีรัก  วาทิโต  วิย  วิสทฺทกาโม 
ถามิฉะนั้นดุจคนเปาปอนปรารถนาจะใหเสียงแหบหวนไพเราะแปลกหูเปนท่ีเชิดชูใจแหงผูสดับ 
ภีโต  วิย  สรณ  ถามิฉะนั้น  ดุจคนขลาดประสบส่ิงซ่ึงอันพึงกลัว  แลวแสวงหาที่พึ่งพาอาศัย  ชนิ- 
ปุตฺโต  วิย  วิมุตฺติกาโม  ถามิฉะนั้น ดจุพระภิกษพุุทธชิโนรสอันทรมานอินทรียปรารถนาพระวิมุต- 
ติธรรม  สมเด็จพระเจามิลินทมีความบันเทิงพระทัยใครจะถามธุดงคปญหากะพระนาคเสน 
เถระฉะนี้  จึงรีบเขมนขะมักเขาไปหาพระนาคเสนโดยพลัน 
        ในท่ีนี้  ทานผูแตงคัมภีรผูกคาถาแสดงกิริยาความใครของสมเด็จพระเจามิลินทท่ี 
ปรารถนาจะถามปญหาไว  โดยขออุปมามีใจความเหมือนกับท่ีเปรียบมาขางตนทุกประการ 
        เอว  มิลินฺโท  ราชา เม่ือสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจรลีเขมนขะมักเขาไปยังสํานัก 
พระนาคเสนแลว จึงตรัสปฏิสันถารเปนสาราณียกถา  กับดวยพระนาคโดยสมควร ทสวิธ 
คุณวร  สมนุปสฺสิตฺวา มาทรงพิจารณารําพงึเห็นวา เม่ืออาตมาถามปญหาพระนาคแลวจะไดรับ 
แสวงหาโอวาทแลว  ๆ เลา ๆ ประการ ๑ ท่ีวิตกผิดจะไดกลับจิตใหวติกชอบประการ ๑ อาตมา 
จะถึงซ่ึงกระแสธรรมแลวจะไดปญญาจักษท่ีุประการ  ๑ อาตมาเขาไปสํานักอาจารยแลว  จะได 
เคารพนบนอบประการ ๑  อาตมาจะไดตัง้อยูในกุศลธรรมแลว  จะเปนผูนิราวรณไมมีธรรม 
เคร่ืองกั้นใจประการ ๑  อาตมาจะไดขวนขวายในพระโลกุตรธรรมเนือง ๆ ประการ ๑ อาตมา 
จะมิตองสะดุงกลัวตอภพท้ัง ๓ ประการ  ๑ อาตมาเขาไปสูทามกลางบริษัท  จะเขาใจใน 
ทรงธรรมไดเร็วพลันประการ ๑ สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  ทรงดําริเห็นคุณ  ๑๐ 
ประการ  ฉะนี ้ จึงมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  คฤหัสถมีเหยาเรือนเคหาเปนอาราคิกบุคคล บริโภคกามคุณท้ัง ๓  หลับนอนคลุกคลี 
คับค่ังไปดวยบุตรและภรรยา  จะนุงหมก็ลวนแตผาอันดมีีผากาสิกพัสตรเปนตน  และยินดีอยูใน 
เสาวคนธรสมีกล่ินอันหอม  ยอมประกระแจะจันทรทรงไวซ่ึงซ่ึงดอกไมและเคร่ืองลูบไลอันหอมร่ืน 
และยังชมช่ืนยนิดีดวยเงินและทอง  ผูกเกลาโมลีประดับดวยแกวมณีแลวมุกดาและทองคํางาม  
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รุงเรือน  ถาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  จะบรรลุมรรคและผลกระทําพระนิพพานใหแจงไดหรือ 
ประการใด   
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาแกไขวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ซ่ึงวาคฤหัสถปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติไดบรรลุมรรคผล  กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานน้ันจะมีอยู 
นอยเพยีงรอย ๑  หรือ ๒ รอย พัน ๑  หรือแสน  ๑ โกฏิ  ๑ เทานั้น  หามิได  มีอยูมากมาย 
เหลือท่ีจะนับจะประมาณ  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  คฤหัสถผูปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ  ประกอบความเพียรโดยปริยายเปน 
ไฉนจึงจะไดบรรลุมรรคผล  นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาในกาลบัดนี้ใหโยมแจงกอน 
        พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายวิสัชนาวา  มหาราช ขอถวายพระพร  อาตมาจะถวาย 
วิสัชนาคํานวณนับคฤหัสถท่ีปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลวไดบรรลุมรรคผลเลา  ดวยรอยหรือ 
พัน  แสนหรือโกฏิ รอยโกฏิหรือพันโกฏิไมได  แตขอปฏิบัติคือสัลเลขิตาจาร  หรือธุดงคคุณอัน 
ประเสริฐในพระพุทธศาสนา  อันมีองค ๙ ประการนี้  ยอมรวมอยูในเหตุท่ีจะใหบรรลุมรรคผล 
ท้ังส้ิน  มหาราช  ขอถวายพระพร  อภิวฏ  อุทก  อันวาน้ําฝนอันตกลงมา  โดยทิศาภาคประเทศ 
ท้ังหลายจะเปนท่ีลุมหรือดอน  เสมอหรือไมเสมอ  บนบกหรือในน้ํา  กต็ามที  ตโต  นวิตฺตติฺวา 
ยอมจะไหลไปประชุมรวมลงในมหาสมุทรส้ิน  ยถา  ความเปรียบนั้น มีครุวนาฉันใด  สมฺปาทเก  สต ิ
เม่ือเหตุท่ีจะใหบรรลุมรรคผล คือสัมมาปฏิบัติมีอยู  ขอปฏิบัติคือสัลเลขิตาจาร  และธุงดงคคุณ 
อันประเสริฐในพระพุทธศาสนาอันมีองค ๙ ประการ  กป็ระชุมรวมลงในเหตนุั้นส้ิน  เอวเอว  โข 
มีอุปไมยฉันนัน้แล  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ดวยเหตุท่ีอาตมาเปนผู 
ฉลาดรอบ  ในท่ีนี้อาตมาจักรวมถวายวิสัชนาเหตุท่ีใหเจริญบรรลุมรรคผลนั้น เนื้อความจึง 
จําแนกใหวิจิตรดวยดีบริบูรณเต็มท่ีได  มหาราช ขอถวายพระพร  กุสโล  เลขาจริโย อันวา 
อาจารยสอนเลขผูฉลาด  จะสอนเลข  ตั้งจํานวนเลขลงไว  แลวบวชลบคูณหารไป ยงัจํานวนเลข 
ใหลงตัวได  แลวจดตัวเลขไว แสดงเหตุแหงความเจริญแหงวิชาคูณหารไป  ยังจํานวนเลข 
ฉลาดรอบของตน  ยถา  ความเปรียบนี้ มีครุวนาฉันใด  อาตมาก็จักรวมวิสัชนาเหตุท่ีให 
เจริญบรรลุมรรคผล ใหเนื้อความวิจติรบริบูรณเต็มท่ี มีอุปไมยฉันนัน้  มหาราช  ขอถวาย 
พรพร  ปฺจโกฏิมตฺตา  อริยสาวกา อันวาพระอริยสาวกาของสมเด็จพระศาสดาจารยเจา อยู 
ในเมืองสาวัตถีนั้น  ๕ โกฏิ  และอุบาสิกาท่ีสําเร็จแกพระอนาคามิมรรค  พระอนาคตมิผลได 
๓ แสน  ๕ หม่ืน  ๗  พัน  และอุบาสิกานัน้  ใชจะสําเร็จในบรรพชิตหามิได  ไดสําเร็จธรรม- 
วิเศษแตเปนฆราวาสอยูส้ิน  ใชแตเทานั้น  คร้ันเม่ือพระองคกระทําพระปาฏิหาริยใตไมคัณ- 
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ฑามพฤกษนัน้  วีสติ  ปาณโกฏิโย  มนุษยและเทวดาพนทุกขกําหนดได  ๒๐ โกฏิเปนประมาณ 
ใชแตเทานั้น คร้ังเม่ือสมเด็จพระสัพพัญูตรัสพระสัทธรรมเทศนาราหุโลวาทสูตร  และคร้ังเม่ือ  
เทศนามหามงคลสูตร  และคร้ังนั้นเม่ือเทศนามหาสมจิตตปริยายสูตรและคร้ังเม่ือเทศนาปรา-  
ภวสูตร  และคร้ังเม่ือเทศนาจลุสุภัททสูตร  และคร้ังเม่ือเทศนากลหวิวาทสูตร  และคร้ังเม่ือ 
เทศนาจุลพยหุสูตร  มหาพยหุสูตร  ตุวฏกสูตร  เทวดาท้ังหลายไดรับประทานฟงพระสัทธรรม- 
เทศนา  ก็ไดสําเร็จธรรมวิเศษไป  จะนับดวยปญญาพระสารีบุตรก็สุดท่ีจะนับได  ใชแตเทานั้น ใน 
กรุงราชคฤหนั้นก็มีพระอริยบุคคลกําหนดได ๕๐ แสนกบั ๓ หม่ืน  คร้ังเม่ือพระองค 
สําแดงพระธรรมเทศนา  เม่ือคร้ังทรมานธนปาลหัตถีนั้น  มนุษยก็พนทกุขถึง  ๙ หม่ืน  อินฺท- 
สาลคูหาย  คร้ังเม่ือตรัสเทศนาท่ีถํ้าช่ืออินทสาลคูหา  เทวดาท้ังหลายฟงพระสัทธรรมสําเร็จ 
ธรรมวิเศษ  ๘๐ โกฏิ  คร้ังเม่ือพระสัพพัญูเจาเสด็จอยูในนาฬกิายนคร  ตรัสเทศนาพระปฐม- 
เทศนา  เทวดาไดพนทกุข  ๑๘ โกฏิกับ  ๕๙๕  องค  เม่ือคร้ังสมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสพระ 
สัทธรรมเทศนาท่ีปาสาณกเจดีย  คร้ังน้ัน  เทวดาพนทุกข  ๑๔ โกฏิ  คร้ังเม่ือเทศนาดวยนายมาลา- 
การกระทําสักกาบูชานั้น บุคคลพนทุกข  ๘  หม่ืน ๔ พัน  และเม่ือเทศนาอ่ืน  ๆ ก็มีเทวดาและ 
มนุษยไดตรัสรูธรรมวิเศษเปนอันมากสุดท่ีจะพรรณนาใหส้ินได  มหาราช  ขอถวายพระพร 
สมเด็จบรมพิตรเจาผูประเสริฐ  ยตฺถ สมเด็จพระพุทธเจาเม่ือพระองคยังมีพระชนมอยู  พระองค 
เสด็จเท่ียวตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดไปในท่ีใด ๆ อันมีใน ๑๖ ชนบทน้ัน  เทวดาและ 
มนุษยประชาชนไดพนทุกขถึงธรรมวิเศษสําเร็จไปคราวละ ๒ บาง ๓ บาง ๔ บาง ๕ บาง ๑๐ บาง 
๑๐๐ บาง ๑,๐๐๐ บาง ๑๐,๐๐๐ บาง  กระทําใหแจงซ่ึงพระปรมัตถธรรมบรรลุถึงพระนิพพาน 
เทวดาเหลานัน้ก็มากกวาแสนโกฏิ จะเปนบรรพชิตหามิได  ยอมเปนฆราวาสบริโภคกามคุณ 
หลับนอนกับบริจาริกา  ประดับประดาดวยอาภรณ  ชะโลมทาดวยดอกไมของหอม  พรอมดวย 
ความยินดีในสุวรรณรัชตมณีรัตนผูกเกลาเมาลีประดับดวยแกวและทองส้ิน  ยังกระทําใหแจงซ่ึง 
พระนิพพานได มหาราช  ขอถวายพระพร ซ่ึงวากระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานนั้น  ใชจะกระทําให 
แจงไดแตบรรพชิตฝายเดยีวหามิได  เทพยดาท้ังนั้นกด็ี  มนุษยอันเปนฆราวาสก็ดี  กก็ระทําได 
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา ถาวาพระผูเปนเจาคฤหัสถผูสัมมาปฏิบัติ กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน 
เหมือนกนักับพระภกิษุไดแลว  พระภิกษจุะกระทํากิจในธุดงค  ๑๓ ประการ  ใหสําเร็จประโยชน 
ส่ิงใดเลา  อุปมาเหมือนคนเปนโรคาพยาธิเบียดเบียน  ถาใคร ๆ ก็รักษาได  จะหาหยูกยาและ 
หมอมาตองการอะไร  หนึ่งถารบขาศึกดวยกํามือเปลาได  ก็จะตองการอะไรท่ีจะหาหอกดาบและ  
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ธนูหนาไม  ถามิฉะนั้น  ดจุไมเปนปมเปาและเปนโพงท้ังโกงท้ังส้ิน  เม่ือเอามาใชเปนพะองได  จะ   
ตองการอะไรดวยหาไมยาวทําพะองเลา  หนึ่ง ถานั่งนอนท่ีแผนดนิตางฟูกหมอนได  จะหาเส่ือม 
และท่ีนอนตองการอะไร  หนึ่ง  จะไปทางกันดารไมกลัวภัยตองการอะไรท่ีจะหาเพื่อนและศัสตรา- 
วุธไปดวย  หนึ่ง  จะขามแมน้ํานอยใหญดวยใชกําลังแขนท้ังสองวายไปได  จะตองการสะพานและ 
นาวาขามดวยเรื่องอะไร  ประการหนึ่ง ผานุงผาหมและขาวปลาของตัวมีอยูแลว ตองการอะไรท่ี 
จะไปเท่ียวขอเขา  ประการหนึ่ง  สระและบอมีอยูแลว  ตองการอะไรท่ีจะตองขุดใหม  ภนฺเต นาค- 
เสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  อันวาคฤหสัถเปนกามโภคียินดีดวยเงินและทองทุกประการ 
ถากระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานไดแลว จะประโยชนอะไรดวยเปนบรรพชิตรักษาธุดงคคุณเลา 
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจง  ในกาลบัดนี้ 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา อฏวีสติ  โข  ปน  มหาราช อิเม ธุตงฺคคุณา 
ขอถวายพระพรบพิตรพรระราชสมภาร  อันวาธุดงคคุณนั้น  มี๒๘ ประการ  สมเด็จพระบรมโลก- 
นาถศาสดาจารย  ทรงขวนขวายแสวงหา  ก็ธุดงคคุณ  ๒๘  ประการนัน้  สุทฺธาชีว  คือจะให 
เล้ียงชีวิตเปนสุทธาชีวะบริสุทธ์ิดวยดีประการ ๑ สุขผล   ใหผลเปนสุขประการ ๑ อนวชฺช 
เปนกิจอันหาโทษมิไดประการ ๑  ปรสฺส  ทุกฺขปนูทน  มีกิริยาจะบรรเทาเสียซ่ึงทุกขของผูอ่ืน 
ประการ ๑ อภย  หาภยัมิไดประการ ๑ อปฬ  หาส่ิงจะเบียดเบียนมิไดประการ ๑ เอกนฺต- 
วุฑฺฒิอปริหานยิ  มีแตจะใหเจริญมิเส่ือมถอยประการ ๑ อมาย  ปราศจากมายาประการ ๑ 
อนาวิล  มิไดขุนมัวประการ  ๑ อารกฺข  เปนท่ีปองกันรักษาประการ ๑ ปตฺถิต  เปนคุณท่ี 
ชนท้ังหลายปรารถนาประการ ๑ ทนฺต  สําหรับจะไดทรมานตนประการ  ๑ สพฺพสตถฺธูปน 
เปนเคร่ืองกําจดัเสียซ่ึงศัสตราท้ังปวงประการ ๑ สวรหิต  เปนท่ีเกื้อกูลแกสังวรประการ ๑ ปฏิรูป 
เปนกิจควรท่ีจะปฏิบัติประการ  ๑ อติสนฺต  ทําใหสงบระงับยิ่งประการ ๑ วิปปฺมุตตฺ  จะ 
ใหพนจากกิเลสประการ ๑ ราคกฺขย  เปนท่ีส้ินแหงราคะประการ ๑ โทสวูปสมน  เปน 
เคร่ืองปราบเสียซ่ึงโทสะประการ ๑ โมหวินาสน  เปนเคร่ืองทําใหโมหะฉิบหายไปจากสันดาน 
ประการ ๑ มานปวาหน  มีกริิยาลอยเสียซ่ึงมานะประการ ๑ กุวิตกฺกเฉทการณ  เปนเหตุท่ี 
จะตัดเสียซ่ึงวติกอันช่ัว  ประการ ๑ กงฺขาวิตรณ  เปนเคร่ืองขามเสียซ่ึงความสงสัยประการ 
โกสชฺชวิธสน  มีกิริยาจะกําจดัเสียซ่ึงความเกียจครานประการ ๑ อรติปวาหน  จะลอยเสียซ่ึง 
ความกระสันประการ ๑ ขมน    มีกิริยาจะใหอดทนประการ ๑ อตุลอปปฺมาณ  หาคุณท่ีจะช่ัวจะ 
ประมาณใหเทามิไดประการ ๑ สพฺพทุกฺขยคามิน  มีปรกติยังทุกขท้ังปวงใหส้ินไปประการ ๑ สิริ 
เขากันเปนคุณ  ๒๘ ประการดวยกัน 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  อนึ่ง  พระโยคาวจรเจาท่ีสมทานซ่ึงธุดงคนั้น  
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ยอมเปนผูประกอบไปดวยคุณ  ๑๘  ประการ  อาจาโร  เตส  สุวิสุทฺธ  คือ มีมรรยาทบริสุทธ์ิดวยดี   
ประการ ๑ ปฏปิทา  สุจริต  คือมีความปฏิบัติเปนสุจริตประกร ๑ กายิกาจสิก  สุรกฺขิต  คือ 
รักษากรรมท่ีเปนไปทางกายและวาจาไดดปีระการ ๑ มโน  สุวิสุทฺโธ  คือมีจิตผองใสบริสุทธ์ิ 
ประการ ๑ วิริย  สุปคคฺหิต  คือประคองซ่ึงความเพยีรอุตสาหะเปนอันดีประการ ๑ ภย อุปสนตฺ 
จะระงับไดซ่ึงความกลัวประการ ๑ อตฺตานวุาททิฏ ิพฺยปตฺตตา  จะสละเสียไดซ่ึงอัตตานุวาททิฐ ิ
ประการ ๑ อาฆาโก  อุปสนฺโต  จะระงับเสียซ่ึงอาฆาตจองเวรประการ ๑ เมตฺตา  อุปฏ ิตา  จะได 
เขาต้ังไวซ่ึงเมตตาจิตประการ ๑ อาหาโร  ปริคฺคหิโต  จะกําหนดอาหารที่บริโภคไดประการ ๑ 
สพฺพสตตฺาน  ครุกโต  จะมีจตินอบนอมเคารพแกสัตวท้ังปวงประการ ๑  โภชเน  มตตฺฺ ุตา  จะ 
รับประมาณในการท่ีจะฉันจังหันประการ  ๑ ชาครยิานุโยโค  จะเปนผูประกอบความเพียรในอันต่ืน 
อยูประการ ๑ อนิเกโต  จะเปนผูไมมีอาลัยในท่ีอยูประการ  ๑ ยตฺถ  ผาสุ  ตตฺถ  วิหารี  ท่ีไหนเปน 
สุขสําราญจะไดอยูในท่ีนั้นประการ ๑ ปาปเชคุจฺโฉ  จะเปนผูเกลียดชังบาปประการ  ๑ วิเวกา 
ราโม  จะไดยนิดีในท่ีวิเวกประการ ๑ สตต  อปฺปมาโท จะเปนผูไมประมาทเนือง ๆ ประการ ๑ 
สิริเปน ๑๘ ประการฉะนี ้
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  บุคคลท่ีจะสมควร 
รักษาธุดงคนัน้ มี ๑๐ ประการ  สทฺโธ  คือมีศรัทธาประการ ๑ หิริมา  มีหิริประการ ๑ 
ธิติมา มีปญญาประการ ๑ อกุโห  มิใชคนคดโกงประการ  อตฺภวสี  ชํานาญอยูในประโยชน 
ประการ  ๑  อโลโล  มิใชคนโลเลประการ ๑ สิกฺขากาโม  เปนคนใครตอการศึกษาประการ ๑ ทฬ-ฺ 
หสมาทาโน  มีสมาทานม่ันคงประการ ๑ อนุชฺฌานพหุโล  ไมมากดวยคอยยกโทษเขาประการ ๑ 
เมตฺตาวิหารี  อยูในเมตตาพรหมวิหารประการ ๑ สิริเปนคุณ  ๑๐ ประการดวยกัน  บุคคลผู 
ประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการนี้ สมควรสมาทานธุดงคได   
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ฆราวาสผูประกอบการเปนกามโภคี 
 ิยินดีอยูในกามคุณท้ัง ๕ คลุกเคลาไปดวยบุตรและภรรยา  และยนิดีในหรัิญสุวรรณแกวเกาเงิน 
ทอง  ทัดทาดอกไมของหอม  พรักพรอมดวยอาภรณผานุงผาหม  ไวมวยผมประดับดวยแกวมณ ี
เกลาเปนเมาลีสีมีผาโพกและใสหมวก  คฤหัสถจําพวกนี้รักษาธุดงคมาแตในชาติกอนคุนเคยอยู 
แลว จึงสําเร็จธรรมวิเศษกระทําใหแจงทางพระนิพพานได มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตร 
พระราชสมาภาร  ธรรมดาวานายขมังธนู  หัดยิงธนไูวจนชํานาญแลว  คร้ันไปสูพระราชฐาน 
ยิงถวายพระบรมกษัตริย กแ็มนดังหมาย  ไดรับพระราชทานรางวัลเปนตนวา ชางมาทาสี 
ทาสานารีภรรยา  และคามนคิมบานสวยรํ่ารวยทรัพยมากมาย  อาศัยไดเคยสําเหนยีกยงิแมน 
มาแตกอนนั้น  ยถา  ความเปรียบนี้ฉันใด  บพิตรพระราชสมภารฆาราวาสท่ีถึงธรรมวิเศษ  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 498 
กระทําใหแจงพระนิพพานนัน้  ก็อาศัยเหตุท่ีตนไดปฏิบัตเิปนสัมมาปฏิบัติในธุดงคคุณมาแต   
บุรพชาติจึงสําเร็จได  เหมือนนายขมังธนท่ีูยิงแมนฉะนี ้
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  บุคคลท่ีไมไดรักษาธุดงคไวแตใน 
บุรพชาตินั้น  จะไดพระอรหตัผลกระทําใหแจงซ่ึงพระนพิพานเปนอันวาหามิได  ท่ีสุดแตเพยีงภูมิ 
พระโสดา  บุคคลจะไดกต็องอาศัยเพยีรและวัตรปฏิบัติอันยิ่ง จึงกระทําใหแจงได  เปรียบดุจบุคคล 
เปนหมอยารักษาโรค  แตแรกตองไปรํ่าเรียนในสํานกัอาจารยใหญ  ทานแนะนําบอกใหจนได 
ความรู  ภายหลังหมอนั้นก็เท่ียวรักษา  ไดขวัญขาวและคายาเปนบําเหน็จ  เหตุไดตั้งความเพยีร 
รํ่าเรียนในสํานักอาจารยมาแตกอน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  บุคคลท่ีเปนฆราวาสไดสําเร็จแกธรรม 
วิเศษกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานนี้  ก็อาศัยท่ีไดรักษาธุดงคไวแตชาติกอน  ดุจหมอซ่ึงไดเรียน 
วิชามากอนฉะนั้น. 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง  บุคคลท่ีมิไดรักษาธุดงค 
ไวแตชาติกอน  จะไดสําเร็จธรรมวิเศษกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานน้ี  ไมไดเปนอันขาด  ตอเม่ือ 
ไดรักษาธุดงคไวแตชาติกอน  จึงจะถึงธรรมวิเศษกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานสมดังความ 
ปรารถนา  เปรียบดุจคนท่ีกระทํากาลกิริยาตายจะบายหนาไปสูสุคติได ก็เพราะไดบําเพ็ญกุศลไว 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  ฆราวาสท่ีสําเร็จแกธรรมวิเศษกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานน้ี  ก็อาศัย 
รักษาธุดงคไดเปนอุปนิสัยติดมาแตชาติกอนเหมือนดังนัน้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ประการหน่ึง  อันวาธุดงค- 
คุณนี้  ปวิสม  เปรียบปานประหน่ึงวาพื้นปฐพี  ดวยอรรถวาเปนท่ีอาศัยแหงบุคคลผูใครจะ 
บริสุทธ์ิ  อาโปสม  ประการหนึ่ง  เปรียบประดุจดังน้ํา  ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระลางซ่ึงสรรพ- 
กิเลส  เตโชสม  ประการหนึ่ง เปรียบดังไฟอันมีเดช  ดวยวาอรรถเปนเคร่ืองเผากิเลสใหหมดส้ิน 
วาโยสม  ประการหนึ่ง  เปรียบดังลม ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองพัดเอามลทินคือกิเลสไป  อคท- 
สม  ประการหนึ่ง  เปรียบดังยา  ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองรักษาพยาธิคือกเิลสใหเส่ือมคลาย  อมต- 
สม  ประการหนึ่ง  เปรียบดังน้ําอมฤต  ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองบําบัดกิเลสทั้งปวงใหสูญหายไป 
เขตฺตสม ประการหน่ึง  เปรียบดังมา  ดวยอรรถวาเปนท่ีงอกงามแหงสรรพกุศลผลบุญท้ังหลาย 
มโนหรสม  ประการหน่ึง  เปรียบดังแกวมโนหรจินดา  ดวยอรรถวาจะใหสําเร็จทิพยสมบัติ ๓ 
ประการ คือ  มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  และนิพพานสมบัติ  อีกประการหนึ่ง  อันวาธุดงคคุณนี ้
เปรียบดังนาวาเปนท่ีจะข่ีขามกระแสสงสาร  ถึงฝงแหงอมตมหานิพพาน  ประการหนึ่ง  เปรียบดัง 
ท่ีอันพนภัย  ยอมจะใหเปนท่ีพึ่งพาอาศัยหายใยสบายแหงคนอันกลัวอันตราย  คือชราทุกขและ 
มรณทุกขท้ังหลายในวัฏสงสาร  ประการหนึ่ง  อันวาธุดงคคุณนี้  มาตุสม  เสมือนหนึง่มารดา 
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เหตุวาจะเล้ียงรักษากําจดัเสียซ่ึงทุกขเวทนา  คือกิเลสแหงบุคคลอันปรารถนาซ่ึงวิสุทธิและจะ   
กระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  ประการหนึ่ง  ปตุสม  เสมือนบิดา เหตุวาจะใหเกิดซ่ึงสามัญผล 
แกบุคคลผูปรารถนาเพื่อใหบริสุทธ์ิ  มิตฺตสม  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  ประการหน่ึง  อันวาธุดงคคุณนี้  เหมือนหนึ่งวามิตรรวมใจ  จะใหสําเร็จพระสามัญผล 
แหงบุคคลผูปรารถนาเพ่ือจะใหบริสุทธ์ิ  ปทุมสม  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราช- 
สมภาร  อันวาธุดงคคุณนี้  เปรียบดุจปทุมชาติบัวหลวงอนัมิไดติดตองไปดวยอุทกัง คือกิเลส 
ท้ังปวง  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธุตงฺคคุณ  อันวาธุดงคคุณ  จตุชาต ิ
วรคนฺธสม  เปรียบดุจคันธชาติ  ๔ ประกอบอันหอมประเสริฐ  อันจะกําจัดเสียซ่ึงกิเลสมลทิน 
กล่ินรายสาธารณ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธุตงคฺคุณ  อันวาธุดงค- 
คุณนี้  สิเนรุสม  เปรียบดุจหนึ่งวาสิเนรุคีรีราช  บมิไดหวาดไหวดวยลมโลกธรรม  หากิเลสจะ 
ครอบงําย่ํายีมิได  มีประจําอยูในสันดานแหงบุคคลผูปรารถนาจะใหบริสุทธ์ิถึงพระนิพพาน 
ประการหน่ึงเลา  ขอถวายพระพร  ธุตงคฺคณุ  อันวาธุดงคคุณ  อากาสสม  เหมือนดวย 
อากาศกวางใหญไมมีท่ีสุด คือหาศัตรูหมูกิเลสกระทํารายมิได  มีแกบุคคลท่ีปรารถนาจะให 
บริสุทธ์ิจากสงสาร  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธุตงฺคคุณ  อันวาธุดงคคุณ 
นชฺโชสม  เปรียบดุจแมน้ําอันกวาง  จะลางเสียซ่ึงมลทินคือกิเลสท้ังปวง แหงบุคคลอันปรารถนา 
จะใหบริสุทธ์ิจากวัฏสงสาร  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาธุดงคคุณนี ้
เทสกสม   เสมือนหนึ่งบุคคลจะนําทางจะใหเยื้องยางไปสูทางตรง  มิใหหลงไปตามทางอันทุเรศ 
คือทิฐิอาสวกิเลสอันรายกาจ  แหงบุคคลอันปรารถนาจะใหบริสุทธ์ิเขาสูพระนิพพานพน 
จากวัฏสงสาร  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ธุตงฺคคุณ  อันวาธุดงคคุณนี ้
สตฺถวาหสม  เสมือนหนึ่งพอคาเกวยีนผูใหญ  เหตุจะนําไปซ่ึงบุคคลผูปรารถนาจะใหบริสุทธ์ิ 
จากวัฏสงสาร  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาธุดงคคุณนี้  อาทาสสม 
เปรียบดุจแวนอันบริสุทธ์ิผองใส  เหตุจะสองใหเหน็ซ่ึงสงสารเปนอนิจจังไมเท่ียงแทแกบุคคลอัน 
ปรารถนาจะใหบริสุทธ์ิจากวัฏสงสาร  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวา 
ธุดงคคุณนี้  เปรียบดุจแผนกระดานเปนท่ีจะคล่ีคลายซ่ึงกิเลส แหงบุคคลผูปรารถนาบริสุทธ์ิ 
ยังกิเลสเปนกลุมเปนกอนใหอันตรธาน  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพรราชสมภาร  อันวา 
ธุดงคคุณนี้  จนฺทสม  เหมือนหนึ่งพระจันทรมีรัศมีเปนท่ีจะประโลมใจใหระงับกิเลส  เหตุวาจะ 
ประกอบใจใหบริสุทธ์ิอาจหาญ  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาธุดงค- 
คุณนี้  สุริยสม  เปรียบดังสุริยรังสี  อันกําจดัเสียซ่ึงมืดหมอกคือตัวอวิชชา  แหงบุคคลอัน 
ปรารถนาจะใหบริสุทธ์ิถึงซ่ึงพระนิพพานอันเปนท่ีสุขสําราญ  มหาราช  ขอถวายพระพร 
บพิตรพระราชสมภาร  อันวาธุดงคคุณนี้  พหุปการ  มีคุณอุปการะมาก  หิตกร  กระทําให 
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เปนคุณ  โยคกร  กระทําใหประกอบซ่ึงอุตสาหะในปฏิบัติ ปยกร  กระทําใหเปนท่ีรักดวยด ี
อวชฺชกร  กระทําใหหาโทษมิได  วหิกร  กระทําใหไปจากบาป  ปติฏ ิต  เปนท่ีตั้งอาศัย 
ยสาวห สุขาหร จะนํามาซ่ึงยศและสุข สุขวปิาก ใหผลเปนสุข  คุณาราสี  เปนกองแหงคุณ 
คุณปฺุช  เปนกลุมแหงคุณ  วิปริมิตตฺวรตตฺ มีสภาวะประเสริฐจะนับมิได  สพฺพตฺถ  ปวรค-ฺ 
คฏาน  เปนท่ีตั้งแหงคุณอันประเสริฐและประโยชนอันเลิศในท่ีท้ังปวง  ถยานุท  จะกําจัดเสีย 
ซ่ึงภัยอันใหญหลวง  โสกนุท  จะกําจัดเสียซ่ึงโศก ทุกฺขนุท จะกําจัดเสียซ่ึงทุกข  ทรถนุท  จะ 
กําจัดเสียซ่ึงรอนรน  ปริฬารหนุท  จะกําจัดเสียซ่ึงกระวนวาย หนึ่ง  จะกําจดัเสียซ่ึง 
อริวิภาคท้ังหลาย  และหลักตกเส้ียนหนาม  และจะกําจดัเสียซ่ึงภพท้ังสามิไดบังเกดิตอไป หนึ่ง   
จะกําจัดเสียซ่ึงมานะทิฐิสรรพอกุศลธรรมท้ังปวง เปรียบฉันใด  นะบพติรพระราชสมภาร 
เปรียบปานดจุบุรุษอันสองเสพซ่ึงโภชนาหาร  หวังจะใหอุปถัมภเปนกําลังแกชีวิตของตน 
บุคคลบริโภคเภสัชยาทั้งปวงหวังจะใหโรคบรรเทาหาย บุคคลคบมิตรสหายหวังจะปองกันซ่ึง 
อันตรายตาง ๆ บุคคลมีนาวาหวังจะไปทางน้ําแถวชลมารค  บุคคลแสวงคันธชาติมีกล่ินวิเศษ 
เหตุพอในหอม  บุคคลยอมคบคนกลาเหตุวากลัวภัย  บุคคลอาศัยพื้นธรณีเหตวุาเปนท่ีทรงดํารง 
อาตมา  บุคคลแสวงหาอาจารยเหตวุาอยากไดศิลปศาสตร บุคคลเปนขาเฝาพระมหากษัตรา- 
ธิราชอาศัยปรารถนายศ  บุคคลแสวงหามณีเหตวุาเปนท่ีจะใหสําเร็จความปรารถนา  ยถา มี 
ครุวนาฉันใด  อริยา  อันวาพระอริยเจาท้ังหลาย  แสวงหาและรักใครซ่ึงธุดงค  ๑๓ เหตุ 
ความปรารถนาซ่ึงพระสามัญผลนั้น เอวเมว  เหมือนกนักับท่ีเปรียบมาขางตนนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อุทก  พีชวิรูหนยี  ถามิฉะนั้น ดุจน้ํา 
เปนท่ีจะรดสาดพืชพรรณท้ังปวงใหเจริญ  และดุจเพลิงเปนท่ีสําหรับหุมตมเผาจี่  และดุจอาหาร 
อันเปนเคร่ืองนํามาซ่ึงกําลัง  ลตาพนฺธนีย  ถามิฉะนั้นเปรียบเหมือนเครือเขาเถาวัลยเปนเคร่ือง 
ผูกพันธนา  สตฺถ  เฉทนีย ดุจมีดอันเปนท่ีฆา  ถามิฉะนั้น  ดุจอุทกังเปนท่ีจะหามเสียซ่ึงความ 
อยากน้ํา  ถามิฉะนั้น  ดจุขุมทรัพยอันเปนเคร่ืองกระทําความปล้ืม  ถามิฉะนั้น  ดจุนาวาเปนท่ีจะ 
ข่ีขาม  และดุจยาอันหามเสียซ่ึงพยาธิ  และดุจยานคานหามเปนท่ีจะหามเสียซ่ึงความทุรนทุราย 
นั่งนอนไปสบายในมรรคา  ประการหน่ึง  ดุจเสพคบคนกลาหวังวาจะใหคุมภยัขางหนา และดุจ 
บุคคลเปนขาทาวบาวพระยาถือเปนท่ีพึ่ง  ดุจหนึ่งบุคคลถือซ่ึงโลเขนเปนท่ีจะปองกนัเสียซ่ึงปน 
ผาหนาไมอาวธุทุกประการ  ดุจอาจารยเปนท่ีจะสอนศิษยใหรูวิชา  หนึ่ง ดุจมารดาเปนท่ีจะ 
รักษาซ่ึงบุตรอันเกิดแตอก  ดจุกระจกเปนท่ีจะสองดูหนา  ดุจเคร่ืองประดับประดาจะพาโฉมให 
งามดุจผานุงท่ีจะหามเสียซ่ึงความละอายใจ  ดุจอัฒจนัทรบันไดอันไดเปนท่ีอาศัยข้ึนเคหา  ดุจลุง 
ใสของนานา  เหตุวาเปนท่ีไวของท้ังหลาย ดุจรูมนตท่ีดีเปนท่ีจะรายตามลัทธิท่ีเรียนมา  ดุจอาวุธ  
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ศัสตราเปนท่ีจะเงือดเง้ือคุกคาม  ดุจประทีปเปนท่ีจะตามในราตรี  ดุจเสพนารีเปนท่ีจะทําซ่ึง   
ความสิเนหา  ดุจมีศิลปศาสตรวิชาท่ีหวังวาจะเล้ียงชีวิต  ดุจแสวงหายางูพิษหวังจะปองรักษา 
ชีวิตของอาตมา  ดุจแกวอันเปนท่ีประดับประดา  ดุจราชอาญาต้ังไวหวงัจะมิใหผูใดลวงกฎหมาย 
ดุจอิสริยยศจะใหคนท้ังปวงเปนไปในอํานาจนอบนอมมา  ยถา  มีอุปมาฉันใด  ขอถวายพระ 
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อันวาธุดงคคุณอันเลิศนี้  ก็เหมือนกัน  สามฺพีชรุหนีย 
เปนท่ีจําเริญซ่ึงสามัญผล  กิเลสฌาปนิย  เปนท่ีจะบรรเทาเสียซ่ึงกิเลส  สีลวตฺตมาหร  ควรจะนํา 
มาซ่ึงศีลวัตร  วิวิธสมคฺคกรณ  เปนเหตุจะใหพรอมเพรียงดวยธรรมตาง ๆ วิมติวิจิกิจฺฉาสลฺล- 
วิโนทน  จะกําจัดเสียซ่ึงลูกศรคือสงสัยสนเทห  ตณฺหาปปาสวินย  จะนําเสียซ่ึงความอยากคือ 
 ีความปรารถนา  อภิสมยอสฺสาทกร  จะกระทําใหยินดีในอภิสมัย  คือธรรมวิเศษ  และจะดับซ่ึง 
ชาติชรามรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสภัย  อันควรจะสะดุงตกใจกลัว  สามฺคุณ 
ปริรกฺขณ  เปนท่ีจะรักษาไวรอบคอบซ่ึงสามัญคุณ  กุวิตกฺกกิเลสปวาหน  จะลอยเสียซ่ึงกิเลส 
คือวิตกอันรานช่ัวชา  เกวลสกลสามฺมนุสาสน  เปนท่ีจะส่ังสอนใหไดซ่ึงสามัญผลทั้งปวงส้ิน 
เสร็จ  อันหนึ่ง  เปนคุณอันงามเปนท่ีโลกจะสรรเสริญ  เหตุจะใหเห็นซ่ึงสามัญผลอันประเสริฐ  คือ 
สมถวิปสสนามรรคผลและพระนิพพาน  สพฺพาปายปทหน  จะปดประตูจตุราบายท้ังปวงเสียได 
อนึ่ง  อันวาธุดงคคุณนี้  เปนท่ีจะใหเจริญงอกเปนยอดเปนเง้ือม  เปนจอมเสลาคืออรรถประโยชน 
แหงพระสามัญผล  เปนท่ีจะกําจดัเสียซ่ึงส่ิงอันช่ัวอันบุคคลสรางมาแตปางกอน  ตวาดคุกคาม 
เสียซ่ึงกิเลสอันรอยกระวนกระวายและกองอวิชชาอันมืดมนมาน  และจะดับเสียซ่ึงเพลิง ๓ 
ประการ  และเปนเหตุจะใหถึงธรรมอันสุขุมละเอียดเปนท่ีจะใหสําเร็จแกจตุสัจจาภิสมัย  ตรัสรู 
ซ่ึงพระอริยสัจ ๔ ประการ  หนึ่ง  จะใหบริบูรณดวยพระสมันตศีลสมณผลท้ังปวง  ฉฬาภิฺาวร- 
คุณานปฺุปาทน  มีกิริยาจะใหเกิดคุณวิเศษคือ  อภิญญา  ๖  มีสภาวะใหผลรวดเร็ว  และพระ 
ธุดงคนั้นสุขุมละเอียดบริบูรณประณีตนัก  เหตุจะใหสําเร็จท่ีปรารถนาคือพนจากอาบัติ  และจะ 
ใหอริยธรรมเปนไปเพื่อไดสามัญผลส้ินเสร็จทุกประการ  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผู 
ประเสริฐ  อันวาธุดงคคุณแหงบุคคลผูมีคุณสมควรแกธุดงคท้ัง ๑๐ ประการนั้น  แตละอยาง ๆ 
ลวนเปนคุณประเสริฐ  หาส่ิงใดท่ีจะมาช่ังมาประมาณเปรียบเทียบใหเสมอมิไดส้ิน 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  โย ปุคฺคโล อันวาบุคคลผูใด  ปาปจฺโฉ 
มีความปรารถนาลามก  อิจฺฉาปกโต  มีจิตริษยาทาน  กุหโก  เปนคนปดโปโกหก  กุลุทฺโธ  เปนคน 
โลภรายลามก โอทริโก คิดแตจะใหเขาปากเขาทอง ลาภกาโม  ปรารถนาจะไดลาภ  ยสเหตุ 
มุงหมายแตยศ  กิตฺติกาโม  อยากจะไดช่ือเสียง  บุคคลจําพวกเหลานี้  ไมควรแกธุดงค  แมวา 
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สมาทานเขาใจก็จะขาดสมาทาน  และเม่ือสมาทานจะมีโทษ ๒ ประการ  คือโทษเห็นประจักษใน  
ปจจุบัน  และอนาคต  โทษมีวาจะมีในปจจุบันนั้น  คือ  กุหีฒน  ถูกดหูม่ิน  ขีลน กลาวคือขอนนทิา 
ครหน ติเตียน  อุปฺผณฺฑน  เยยหยน  ขปิน  ทอดท้ิง  อสมฺโภค  ไมมีใครคลหาสมาคม 
นิสฺสรณ  ไมมีท่ีพึ่งอาศัย  นิจจฺภณ  ถูกวาเปนนิตย  ปวาหน  ลอยอยูคนเดียวแลเหลียวไมเห็นใคร 
ปวชชฺน  คนท้ังหลายอมขอนขอดตาง ๆ นานา  ลภติ  นี่แหละ  บุคคลมีความปรารถนาไม 
บริสุทธ์ิ สมาทานธุดงค  ยอมไดโทษเห็นประจักษในปจจบัุน  ดังถวายวิสัชนามาฉะน้ี  สวนโทษท่ี 
เปนสัมปรายิกภพ  จะมีไปในชาติหนานั้น  คือกระทํากาลกิริยาตายลงจะไปเสวยทุกขเวทนา 
หมกไหมอยูในอเวจีนรกขุมใหญ  จะกล้ิงเกลือกเสือกไป  ไฟไหมท้ังเบ้ืองบนและเบ้ืองตํ่า  แตทน 
ทุกขอยูนั้นมากกวาพันปแสนป  คร้ันตายจากอเวจแีลวจะมาบังเกิดเปนนิชฌามตัณหกิเปรต  มี 
กายอันโตใหญ  มีรูปมิไดบริสุทธ์ิ มีกายเปนชองปรุโปรง  แตเบ้ืองหนาถึงเบ้ืองหลัง มีหูอันยาวยาน 
มีตาลืมเหลือกลาน  อดอาหารขาวปลาน้ําทาหยาดหนึ่งก็มิไดตกลงคอ  อดอยากเหลือประมาณ 
มีไฟลุกข้ึนในกาย  มีเปลวออกทางปากอันปฏิกูลเหมือนปากสุนัขท่ีตาย  มีหนังหุมกระดูก 
อาเกียรณดวยหนอนบอนอยูท้ังกาย  ปราศจากท่ีพึ่งพา  มีกายมิไดเปนท่ีพึงใจ  กเ็ท่ียวรองคราง 
ไปในประเทศเปรตวิสัยนัน้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  เปรียบปานดุจบุคคลท่ีเปนหีนชาติต่ํา 
ตระกูลบุญนอยนักหนา  จะเอามาราชาภิเษกเปนเจาแผนดิน  บุคคลผูนั้นก็มิอาจครอบครอง 
ราชสมบัติได  กลับจะถูกตองกรรมกรณเปนตนวาตองตัดตีนสินมือ  มีภัยเปนอันมากฉันใดกด็ ี
บุคคลใจบาปหยาบชา  ไมสมควรท่ีจะรักษาธุดงค  คร้ันรักษาเขา  ก็จะขาดจาสมาทาน  ตายไป 
ไหมอยูในอเวจีมากกวาแสนป  แลวเกดิเปนนิชฌามตัณหิกเปรต  เปรียบประดุจบุคคลตํ่าตระกูล 
บุญนอย ไดราชสมบัติถอยจากราชสมบัติ  ตองถูกฆาฟนตายฉะน้ัน 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  สวนวาโยคาวจรภิกษุรูปใดมักนอย 
สันโดษ  มีเพยีรอุตสาหะมิไดเกียจครานมายา  ปรารถนาจะเปล้ืองปลดอาตมาออกจากชาติทุกข 
ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข  สทฺธาย  ปพฺพชิโต  บวชดวยศรัทธาปรารถนายกยองข้ึน 
ซ่ึงพระศาสนา  ธุตงฺคคุณ  สมาทิยติ  สมาทานซ่ึงธุดงคคุณม่ังคง  พระโยคาวจรน้ันยอมจะได 
คุณานิสงส  ๒ ประการ  คือเปนท่ีรักแกเทพามนุษยนิกรท้ังปวง  ประดุจดอกไมอันมีกล่ินหอมขจร 
มีมะลิซอนมะลิลาเปนตน  เปนท่ียินดีแหงมหาชนอันมีประโยชนจะทัศนา  และดุจโภชนาหารอัน 
ประณีต  เปนท่ีปรารถนาแหงบุคคลอันอดหิวมา   และดุจอุทกธาราอันเย็น  เปนท่ีจะอาบกินแหง 
คนอันรอนรนกระหายหวิมา  มิฉะนั้น  โอสถ  วิย  ดุจยาหอมเปนท่ีปรารถนาแหงมหาชน อันรอน 
รนดวยโรคภัย  ถามิฉะนั้น  ดุจราชรถท้ังหลาย  อันเทียมพาชีอาชาไนย  ยอมเปนท่ีพอใจแหงคน 
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เดินทางเม่ือยลา  ถามิฉะนั้น  ดุจยานอันรวดเร็วนั้น ยอมเปนท่ีรักแหงบุคคลอันรีบเรงทุเรศ รอน  
ในทางไกล  ถามิฉะนั้นไซร  มโนหรมณิรตน  วิย  ดุจดวงมณีรัตนะมโนหรจินดาเปนท่ีปรารถนา 
แหงแสนสาธุชน  ถามิฉะนัน้  ดุจดิริยดนตรีแตรสังข เปนท่ีควรจะพึงฟงแหงบุรุษนารี  ผูนิยม 
ยินดดีวยสัทธารมณอันสุนทร  ถามิฉะนั้น  ดุจคนฟอน  ยอมเปนท่ีสโมสรแหงชนอันยินดีปรีดา 
ดวยรูปารมณร่ืนเริงกําหนัด  ถามิฉะนั้น  ดจุมณฑลเศวตฉัตร  เปนท่ีโสมนัสแหงบรมขัตติยาธิบ- 
ดินทรวเรศรราชมนุษย  ถามิฉะนั้น  ดจุพระอรหัตผลอันบริสุทธ์ิ  เปนท่ีปรารถนาแหงสาธุชนอัน 
ยินดใีนธรรม  ดังนี้ประการ  ๑ คือพระชินศาสนาจะอํานวยใหสําเร็จผล  คือยศและสุขอันเลิศ 
และพระสติปฏฐานท้ัง ๔ กย็อมจะบริบูรณเต็มท่ี  แกทานผูถือทรงธุดงคม่ังคงไมประมาท  ใชแต 
เทานั้น  พระอิทธิบาท  ๔ สัมมัปปธาน  ๔  อินทรีย  ๕ พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  อัฏฐังคิกมรรค  ๘ 
ประการ  และสมถวิปสสนากรรมฐาน  ปฏิเวธธรรม  และพระสามัญผล  ๔  พระปฏิสัมภิทา  ๓ 
วิชชา  ๓ อภญิญา  ๖ อันวาสมณธรรมท้ังส้ินก็ยอมจะเปนท่ีสําเร็จแกทานผูถือธุดงคอันม่ันคง 
นั้นทุกประการ  มิชามินานกจ็ะไดมณฑลวมุิตติเศวตฉัตร  กลาวคือสําเร็จแกพระอรหตัตัดกิเลส 
เปนสมุจเฉทประหาน  เขาสูกรุงแกวกลาวแลวคือพระนพิพานอันเลิศ  ดังนี้ประการ ๑ เปน 
คุณานิสงส ๒ ประการฉะนี ้
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  เปรียบดจุราชกุมารอันเกิด 
ในมหาสมมติวงศองคอภิชาติ  คร้ันไดราชสมบัติแลว  กจ็ัดแจงต้ังแตขาราชการท่ีดีมีสติปญญา 
ใหรักษานิคมคามเขตขัณฑสีมาม่ันคงดีไมมีภัย  พระบรมกษัตริยนัน้ก็มีเดชานภุาพแผไป  ได 
เปนใหญในทิศท้ังปวงโดยรอบน้ัน  ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาท่ีใจศรัทธานั้น  ก ็
เหมือนกนัถือม่ันในธุดงคสมาทาน  ยอมจะไดผลพิเศษตาง ๆ ดังถวายวสัิชนามาแลวขางตนนั้น 
ขอถวายพระพร 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ประการหน่ึง  ธุดงคคุณ  ๑๓ นี้ บุคคลกระทําให 
บริสุทธ์ิแลว  จะพาเขาสูนพิพานสาคร  เลนเพลิดเพลินเจริญใจดวยธรรมกีฬาเปนอันมาก  มีอันได 
บรรลุสมาบัติเปนตน  และอภิญญา ๖ อันวเิศษดุจพอคาทางเรือผูมีทรัพยเท่ียวทอดเทเผ่ือแผไว 
เปนอันมาก  คร้ันพอคานั้นจากเคหาลงนาวาไปสูนานาประเทศ  คือเมืองสุวรรณภูมิและเมือง 
อ่ืน ๆ ท้ังหลาย ก็ซ้ืองายขายคลองไดสําเร็จดังเจตนา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรต้ังอยู 
ในธุดงค ๑๓ นั้น ธุดงคยอมพาไปใหบรรลุคุณวิเศษตาง ๆ มีอาสวักขยญาณเปนท่ีสุดไดฉันนัน้ 
ขอถวายพระพร 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  อันวาธุดงค  ๑๓ นั้น คืออรัญญิกธุดงค  ๑ บิณฑ- 
ปาติกธุดงค  ๑ เตจีวริกธุดงค  ๑ สปทานจาริกธุดงค ๑ ขลุปจฉาภัตติกธุดงค  ๑ ปตตปณ-  
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ฑิกธุดงค  ๑  เอกาสนิกธุดงค  ๑  เนสัชชิธุดงค  ๑ ยถาสันถติกธุดงค  ๑  รุกขมูลิกธุดงค ๑  
อัพโภกาสิกธุดงค ๑ โสสานิกธุดงค ๑  ปงสุกูลิธุดงค  ๑ สิริเปน ๑๓ ดวยกัน 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อันวาธุดงค  ๑๓ ประการนี้  เปนท่ี 
ครอบครองสองเพสแหงสมเดจ็พระพุทธเจาท้ังหลาย  ใหสบายเกดิสันตสุขสมาบัติสืบมาแต 
กาลกอน  และบัณฑิตชาติยอมสโมสรสังวาสสําราญแตกาลอดีตมา  ดุจชาวนายอมชําระหลัก 
ตอกอไม  แลวก็ไถหวานลงซ่ึงธัญพืชในท่ีอันปราศจากหลักตอนั้น  คร้ันนานามากไ็ดธัญพืชมาก 
เหตุเม่ือเดิมกระทําดี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  บัณฑิตยชาติท่ีไดรักษาธุดงคไวในชาติกอนก็เหมือนกัน 
ดังนั้น  กไ็ดสันตสุขสมาบัติงาย ๆ ในชาตินี้ดุจชาวนานัน้ 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ประการหน่ึง เปรียบปานดุจบรม- 
กษัตริยไดครองราชสมบัติอาศัยแกตระกูลวงศแกตระกูลวงศเคยครอบครองราชสมบัติมา  จึงไดเปนใหญ
เปน 
อิสรภาพยิ่ง  ๆ ข้ึนไปในแผนปฐพี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเปนใหญในพระศาสนา 
ของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา  สืบวงศาพระชิโนรสตอไป  อุปไมยเหมือนบรมกษัตริยสืบ 
สมบัติตามวงศนั้น องคพระโยคาวจรน้ันไดบรรลุสําเร็จแกวิชชาจรณะไดเปนอิสระในพระศาสนา 
ก็อาศัยเพราะไดรักษาธุดงคไวม่ันคงเหมือนฉะนั้น 
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรจะไมเคยไดสวนาการทรงฟง 
บางหรือ พระอุปเสนเถรองคหนึ่งมีศีลบริสุทธ์ิ  เปนบุตรแหงวังคันตพราหมณ ทานปฏิบัติเปน 
สัลเลขธุงดงคสมังคี  ทานไปยังกรุสาวัตถี  มิไดเอ้ือเฟออาลัยในขอกตกิาของพระสงฆท้ังหลาย 
พาภิกษุบริษัทศิษยของตนเขาไปสูสํานักพระพุทธองคผูทรงพระภาค  ในเวลาเสด็จเขาท่ีเรนอัน 
สงัด  ถวายนมัสการโดยเคารพแลว กน็ั่งอยูในท่ีควรขางหนึ่ง 
        ภควา  จ ต สุวินีต  ปริส  โอโลกยิตฺวา  สวนวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาค  ทอดพระเนตร 
ดูกิริยาพาทีของภิกษุผูเปนบริษัทศิษยพระอุปเสนน้ัน  ดนูี้เปนแบบเดยีวพิมพเดยีวกันมี 
พระพุทธหฤทัยหรรษา สทฺธึ  สลฺลาป  สลฺลปตฺวา  สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา  ก็ตรัส 
สนทนาปราศรัยดวยบริษัทของพระอุปเสนน้ัน  แลวมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ดูรานะอุปเสน  สงฆ 
บริษัทศิษยของเธอนี้  ดูสุจริตกิริยาดีเปนพมิพเดียวกนั  ดรูานะอุปเสน  บริษัทศิษยของเธอนั้น 
ส่ังสอนกันดวยอุบายประการใด 
        พระอุปเสนไดฟงพระพุทธฎีกาตรัสถาม  จึงประนมนอมอภิวาทวันทนาการกราบทูลวา 
ภนฺเต  ภควา  ขาแตพระองคผูทรงพระภาคเปนอันงาม  โย  โกจิ  บุคคลผูใดผูหนึ่งเขามาสูสํานัก 
กระหมอมฉันแลวขอบรรพชาก็ดี  ขอนิสัยก็ดี  กระหมอมฉันจึงวา  รูปนี้ถืออรัญญิกธุดงค 
เตจีวริกธุดงค  และปงสุกูลิกธุดงค  ถาแมทานถือไดดุจรูปนี้  รูปจะบวชใหและจะใหนสัิย  ถาวา 



 
  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 505 
กระทําไมได  รูปจะบวชใหและใหนิสัยไมได  กระหมอมฉันวากลาวดังนี้  บริษัทศิษยของกระ 
หมอมฉัน จึงพรอมกันปฏิบัติเปนอยางเดียวกัน  
        มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  พระโยคาวจร  ท่ีสมาทานธุดงคนั้น ไดเปนใหญ 
ในพระบวรพุทธศาสนา และเปนท่ีโสมนัสยินดี  ยอมมีแตสันตสุขสมาบัติฉะนี ้
        มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  อีกประการหนึ่ง  ปานดุจประทุมชาติ 
บัวหลวง  ธรรมดาวาประทุมชาติบัวหลวงนั้น ยอมมีคุณถึง  ๑๐ ประการ  เหตุวาเปนพีชชาติอัน 
สูงบริสุทธ์ิประเสริฐ  เกิดเปนดอกไมอันเลิศในโลกนี้เปนประเพณนีิยมมา  กตเม  ทส อันวาคุณ 
แหงประทุมชาติ  ๑๐ ประการนั้น  คือส่ิงไร  สินิทฺทมุทุ คือประทุมชาตินั้นเปนของออนนุมสนิท 
ประการ ๑ สุภนิย เปนท่ีตั้งแหงความงามประการ ๑ สุคนธ  มีกล่ินหอมประการ ๑ ปย 
อันชนท้ังหลายสรรเสริญประการ ๑ ชลกทฺทมอนุปลิตตฺ  จะไดมีอุทกังหรือเปอกตมซึมซาบชุม 
ช่ืนเปยกปนอยูหามิไดประการ ๑ อนุปตตฺเกสรกณฺณิกาหิ มณฺฑิต  ประดับไปดวยใบออน 
เกสรและกลีบประการ ๑ ภมรคณเสวิต  มีหมูแหงแมลงภูและแมลงผ้ึงบินโฉบฉาบคาบเกสร 
ประการ ๑ สีตลสลิลสวทฺธ  เจริญข้ึนแตในน้ําอันใสสะอาดบริสุทธ์ิประการ ๑ สิริเปน ๑๐ 
ประการเทานี้  อันวาประทุมชาติเปนของประเสริฐประกอบไปดวยคุณ  ๑๐ ประการนี ้ ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด 
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  พระโยคาวจรท่ีสองเสพสมาทานใน 
ธุงดคุณม่ันคงนั้น  ก็ประกอบดวยคุณ  ๓๐ ประการ  สินทฺิทมทฺทวเมตฺตจิตฺโต  คือ  จะมี 
เมตตาจิตออนสนิทในสรรพสัตวท่ัวไปประการ  ๑  ฆาฏติหตวิคฺคตกิเลโส  มีกิเลสอันพิฆาต 
ฆากําจัดใหปราศจากไปประการ ๑ นิหตมานทิฏโ  เปนผูกําจัดเสียซ่ึงมานะและทิฐิประการ ๑ 
อจลทฬฺหนิวิฏนิพฺเพมติสมฺโธ  มีศรัทธาอันม่ันมิไดหวัน่ไหวปราศจากสอดแคลวสงสัย 
ประการ ๑  ปริปุณฺณวินติปหฏสุภนิโย  มีจิตงามเบิกบานในท่ีจะฝกหดัใหบริบูรณประการ ๑ 
นิตสนตฺสุขสมาปตตฺิโย มีสันตสุขสมาบัติบังเกิดเปนอันเท่ียงประการ ๑ อจลสีลสุจิคนฺธ- 
ปริภาวิโต  อบรมไปดวยศีลอันมิไดหวั่นไหวมีกล่ินสะอาดหอมฟุงไปประการ ๑ เทวมนุสฺสาน ปโย 
เปนท่ีรักแหงเทพาและมนษุยท้ังหลายประการ ๑ ขีณาสวพลวนฺตี มีกําลังในท่ีจะใหส้ินอาสวะ 
ประการ  ๑ อริยปุคฺคลชินสาสนปตฺถิโต  เปนท่ีปรารถนาแหงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในชิน- 
ศาสนาประการ ๑ ภูวี  จ ทิวี  จ เทวมนุสฺสาน  เปนท่ีสรรเสริญช่ืนชมแหงเทพาและมนษุยท้ัง 
หลายประการ ๑ อสุราน  วนฺทิตปสฏมนคฺฆชนาน  ธุวถปฺปตโภมิตปสฏโ  เปนท่ีไหวและ 
สรรเสริญแหงหมูอสูรและเปนท่ีช่ืนชมโถมนาการแหงมารท้ังหลายประการ ๑ โลกมนปุลิตฺโต 
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มิไดระคนปนเจือไปดวยโลกประการ  ๑  อปฺปโถก  อนุวชฺชภยทสฺสาวี  มีปรกติเห็นซ่ึงโทษและภัย  
แมแตเพยีงเล็กนอยประการ  ๑ มคฺคผลปวรตฺถสาธโก  ใหสําเร็จซ่ึงประโยชนคือมรรคและผล 
อันประเสริฐแกชนท้ังหลายผูปรารถนาจะพนทุกขประการ ๑ อายาจิตวิปุลปณตีปจฺจยภาค ี
สมควรท่ีจะอาราธนาถวายจตุปจจัยอันไพบูลยและประณีตประการ ๑ อนิเกตสยนกามี  เปน 
ผูปรารถนานอนในท่ีหาอาลัยมิไดประการ ๑ ฌานชฺฌายกิปวรวิหารี มีปรกติเพงฌานและมี 
วิหารธรรมอันประเสริฐประการ ๑ วิชฏติชาลกิเลสตฺถึวิธสิตภคฺโค  เปนผูกําจัดและหักรานเสีย 
ซ่ึงวัตถุแหงกเิลสซ่ึงเปนดังขายอันรกชัฏใหขาดสูญประการ ๑ สงฺกุฏิตสฺฉนฺนคตินิวารโณ  จะ 
หามเสียซ่ึงคติอันดาดาษไปดวยความคดเคี้ยวท่ีจะใหเวยีนวายอยในวฏัสงสารประการ ๑ 
อกุปฺปธมฺมอภนิวิาโส  จะต้ังอยูในอกุปปธรรมนั้นประการ ๑ อนวชฺชติโภคี  จะบริโภคซ่ึงส่ิงอัน 
ปราศจากโทษประการ ๑ โอติณฺณสพฺพวิจิกิจฺโฉ  จะขามเสียซ่ึงความสงสัยท้ังปวงประการ ๑ 
วิมุตตฌิายติตโฺต  จะมีจิตเพงเล็งซ่ึงวิมุติประการ ๑ ทิฏธมฺเม  อจลฬฺหภิรุตมนปุคโต  จะมี 
จิตม่ันมิไดโลเลกลัวภยัในทิฏฐธรรมประการ  ๑ อนุนยสมุจฺฉินฺโน  จะตัดเสียซ่ึงความยินดีตาม 
ประการ  ๑ สพฺพาสวกฺขยปปฺตฺโต  จะถึงซ่ึงอาสวักขัยประการ  ๑ สนตฺสมาปตตฺึ ปฏลิภติ  จะได 
ซ่ึงสันตสุขสมาบัติประการ  ๑ สมณคุณสมุปโค ประกอบไปดวยคุณแหงสมณะประการ ๑ 
สิริเปนคุณ  ๓๐ ประการฉะน้ี 
        มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  มหาบพิตรยอมจะทรงทราบพระ 
ญาณอยูวา  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจา เปนอัครบุรุษในหม่ืนโลกธาตุ ยกบรมสมเด็จพระบรม- 
โลกนาถเจาเสียแลว  ใครจะเทียมนั้นหามิได  และพระผูเปนเจามีกุศลไดสรางสมอบรมมาชานาน 
ประมาณสองอสงไขยหนึ่งกับแสนกัลป  คร้ันศาสนาสมเด็จพระสัพพัญูบรมครูผูประเสริฐ จึง 
ไดมาเกดิในตระกูลพราหมณมหาศาล  เหนื่อยหนายกามคุณอันเปนสังกิเลสลามกมลทิน ละ 
เสียส้ินซ่ึงสมบัติพัสถานภรรยาและศฤงคารนาน  ชินสาสเน  ปพฺพชิตวฺา  พระสารีบุตรเจาก ็
บวชในพระชินศาสนา  กายวจีจิตฺต  ทมยติฺวา  ทรมานกายทรมานวาจาจิตรักษากจิธุดงค 
พรอมดวยองค  ๑๓ ประการนั้นบริบูรณ  ทรงไวซ่ึงอนันตคุณสามารถเทศนาพระธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตรไดคลายสมเด็จพระบรมศาสดา  แมสมเด็จพระเทวาติเทวาจารยเจาของเรานี้  ก็ไดมี 
พระพุทธฎีกาสรรเสริญไวในอังคุตตรนิกายวา  ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุท้ังหลาย  อห อันวาพระ 
ตถาคตมิไดรําพึงเห็นสาวกอ่ืนท่ีจะเปนเอกบุคคลลเหมือนธรรมเสนาดีสารีบุตร อันพระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรนี้  เทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไดเหมือนตถาคต เปนเอกบุคคลผูเดียว 
อันภิกษุอ่ืนจะเหมือนนัน้หามิได  นี่แหละบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อันวาบุคคลผูทรงซ่ึง 
ธุดงคนี้ใหซ่ึงอนันตคุณแกผูอ่ืนได  ขอถวายพระพร 
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สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรเปนใหญในสาคลราชธานีไดทรงสวนาการ  ฟงพระ  
นาคเสน  ทานสําแดงซ่ึงธุดงคคุณนี้  ก็ช่ืนชมนิยมยนิดวีา  สาธุ ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค- 
เสนผูปรีชา  ปญหานี้ลํ้าเลิศประเสริฐนักหนา วิจิตรดวยอุปมาอุปไมยไพศาล  พระผูเปนเจาชาง 
ชักเอาพระพุทธวจนะและพระโลกุตรธรรม  นํามาสะสมประชุมไวในธุดงค  ๑๓ ประการนี้ไดหมด 
ปรากฏแจมแจงกระจางใน  หมดมลทินส้ินสุดสงสัย  โยมจะรับประทานจําไวเปนขอวัตรปฏิบัติ 
สืบตอไปในกาลบัดนี้ 
                             ธุตังคปญหา  คํารบ  ๙  ในนวมวรรคจบเพียงนี ้
                     เมณฺฑกปฺโห  นิฏ ิโต  สมตโฺต  เมณฑกปญหาจบเทานี้ (๑)         
 
      (๑) ท่ีมาบอกจบเมณฑกปญหาตรงนี้เขาใจวาคงคลาดเคล่ือน ท่ีถูกนาจะเปนจบลักขณปญหา  ด ู
อธิบายเชิงอรรถ  ท่ีอนุมานปญหา  หนา ๔๖๔ 
 
  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 508 
                                             อุปมากถาปญหา 
                                                  บทมาติกา  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยมหาศาลจึงมีพระราชโองการถามพระนาคเสนสืบตอไปวา 
ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนพระผูเปนเจาผูมีปรีชาญาณ  พระภิกษุซ่ึงทานสําเร็จพระ 
อรหัตนั้น  กตหีงฺเคหิ  ประกอบดวยองคกีป่ระการ 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา 
ลักษณะพระโยคาวจรเจาจะกระทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตนั้น  พึงถือเอาองคอัน ๑ แหงลาซ่ึงมี 
เสียงอันพิลึก  ลําดับนั้นพึงถือเอาองค  ๕  แหงไก  และองคอัน ๑ แหงกระแต  และองคอัน ๑ 
แหงแมเสือเหลือง  และองค  ๒ แหงพอเสือเหลือง  และองค ๕ แหงเตา  และองคอัน ๑  แหงป 
และองคอัน ๑  แหงแหลงปน  และองค  ๒ แหงกา  และองค ๒ แหงวานร  นี้เปนวรรคท่ี ๑ 
        ประการหน่ึง พระโยคาวจรเจานั้น  พึงถือเอาองคแหงน้ําเตาอันประการ ๑ และองค 
แหงประทุมชาติมี ๓ ประการ  และองคแหงพืชมี ๒ ประการ  และองคแหงไมขานางมีประการ ๑ 
และองคแหงนาวามี ๓ ประการ  และองคแหงนาวาท่ีติดโสโครกอยู  ๒ ประการ  และองคแหง 
เสากระโดงมีประการ ๑ และองคแหงลาตาตนหนมี ๓ ประการ และองคแหงคนทําการงานมี 
ประการ ๑ และองคแหงมหาสมุทรมี ๕ ประการ นี้เปนวรรคที่ ๒ 
        ประการหน่ึง พระโยคาวจรเจานั้น  ถึงถือเอาองคแหงแผนดนิ  ๕ ประการ องคแหงนํ้า  ๕ 
ประการ  องคแหงเพลิง ๕ ประการ องคแหงลม  ๕ ประการ  องคแหงภูเขา  ๕ ประการ องค 
แหงอากาศ  ๕ ประการ องคแหงพระจันทร ๕ ประการ  องคแหงพระอาทิตย  ๗ ประการ องค 
แหงพระอินทร ๓ ประการ  องคแหงพระเจาจักรพรรดิ  ๔ ประการ  นีเ้ปนวรรคท่ี ๓ 
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น พงึถือเอาองคแหงปลวกประกร ๑ องคแหงแมว  ๒ 
ประการ องคแหงหนูประการ  ๑ องคแหงแมงปองประการ ๑  องคแหงพังพอนประการ ๑ องค 
แหงสุนัขจ้ิงจอก  ๒ ประการ  องคแหงเนือ้ ๓ ประการ  องคแหงโค  ๔ ประการ  องคแหงสุกรเถ่ือน 
๒ ประการ  องคแหงชาง  ๕ ประการ นี้เปนวรรคท่ี ๔ 
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น พงึถือเอาองคแหงราชสีห  ๗ องคแหงนกจากพราก 
๓ องคแหงนกเงือก ๒ องคแหงนกกกระจอก  ๑ องคแหงนกเคา ๒ องคแหงตะขาบ  ๑ องค 
แหงคางคาว  ๒ องคแหงปลิง  ๑ องคแหงงูสามัญ  ๓ องคแหงงูเหลือม  ๑ นี้เปนวรรคท่ี ๕ 
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น  พึงถือเอาองคแหงแมงมุมอยูริมทาง  ๑ องคแหง 
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ทารกท่ีดูดนมมารดา ๑ องคแหงเตาเหลือง  ๑ องคแหงปา  ๕ องคแหงตนไม  ๓ องคแหงเมฆ ๕ 
องคแหงแกวมณี  ๓ องคแหงพรานเนื้อ  ๔ องคแหงพรายเบ็ด  ๒ องคแหงชางถาก ๑ นี้เปน 
วรรคท่ี ๖  
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น  พึงถือเอาองคแหงหมอ  ๑ องคแหงกาลักน้าํ  ๒ 
องคแหงฉัตร  ๓ องคแหงนา  ๓ องคแหงยาดับพิษงู ๒ องคแหงโภชนะ  ๓ องคแหงนายขมังธนู 
๔ องคแหงพระราชา  ๔ องคแหงนายประตู  ๒ องคแหงหนิบด ๑ นีเ้ปนวรรคท่ี ๗ 
        ประการหน่ึง พระโยคาวจรเจานั้น พงึถือเอาองคแหงประทีป ๒ องคแหงนกยูง ๒ 
องคแหงโคอุสุภราช  ๒ องคแหงมา  ๒ องคแหงบอนํ้า ๒ องคแหงเข่ือน ๒ องคแหงคันช่ัง ๒ 
องคแหงพระขรรค ๒ องคแหงชาวประมง ๒ องคแหงกูหนี้  ๑ นีเ้ปนวรรคท่ี ๘ 
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น  พึงถือเอาองคแหงคนอันเปนพยาธิ ๒ องคแหง 
หนทาง ๒ องคแหงแมน้ํา ๒ องคแหงมหรสพ ๑ องคแหงบาตร ๓ องคแหงของเสวย ๑ องค 
แหงโจร ๓ องคแหงเหยีย่วนกเขา ๑  องคแหงสุนัข ๑ องคแหงคนรักษาโรค  ๓ องคแหงหญิง 
มีครรภ ๒ นี้เปนวรรคท่ี ๙ 
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น  พึงถือเอาองคแหงนกจามรี  ๑ องคแหงนกกระตอย 
ตีวิด ๒ องคแหงนกพิราบ ๒ องคแหงนกตาขางเดียว  ๒ องคแหงคนไถนา ๓ องคแหงสุนัข 
จิ้งจอกชาติชัมพุกะ  ๑ องคแหงผากรองดาง  ๒ องคแหงทัพพี  ๑  องคแหงคนใชหนีแ้ลว  ๓ องค 
แหงอวจิีนกิะ ๑ นี้เปนวรรคท่ี ๑๐ 
        ประการหน่ึง  พระโยคาวจรเจานั้น  พึงถึงเอาองคแหงนายสารถี  ๒ องคแหงชางหูก ๑ 
องคแหงมัตถยกิะ ๑ องคแหงโภชกะ ๒ องคแหงชางชุน  ๑ องคแหงนายเรือ ๑ องคแหงแมลงภู ๒ 
นี้เปนวรรคท่ี ๑๑ 
                                จบบทมาติกาคือแมบทแตเพยีงนี้  
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                                             โฆรสรวรรค  ท่ี ๑  
        สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณี  มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนตอไปวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา   ท่ีพระผูเปนเจาวาองคแหงลามีเสียงพิลึกอยาง ๑ นั้นเปน 
การใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาลานั้นมิไดเลือกท่ีนอน  จะเปนกองแหงหยากเยื่อกด็ี  เปนถนน ๔ แพรงก็ดี  เปนหัว 
ตะแลงแกงก็ด ี ท่ีประตูก็ดี  กองแกลบกด็ี  ท่ีใด  ๆ ท่ีไมวา  ลานอนไดส้ิน  และลานั้นไมนอน 
มากนักและนานนักดวย ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็มิไดเลือกท่ีนอนเหมือนกัน  จะ 
เปนหญาลาด  ใบไมลาดและเพียงต่ังอยางไรไมวา  จมฺมกฺขนฺธ  ปตฺถริตวฺา  ลาดลงซ่ึงจัมมักขันธ 
แลวก็จาํวัดมิไดเลือก มหาราช ขอถวายพระพร  นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงลา  ยุตดิวยพระ 
พุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไววา 
        กลิงฺครูปมา  ภิกฺขเว  เอตรหิ  มม  สาวกา วิหรนฺติ  อปฺปมตฺตา  อาตาปโน  ปธานสฺมึ  ดังนี ้
        มีใจความวา  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย  อันวาสาวกแกงตถาคตนี้ทํากายดุจทอนไมทอนฟน 
 ิมิไดประมาท  เพียรท่ีจะบรรเทาราคะใหขาดจากสันดานดังนี้  อนึ่ง  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ 
ไดกลาวไววา 
                        ปลฺลงฺเกน  นสิินฺนสฺส                 ชณฺณุเก  นาภิ  ภวิสฺสต ิ
                        อล  ผาสุวิหาราย                        ปหิตตฺสฺส  ภิกฺขุโน 
        ความวา  ธรรมดาพระโยคาวจรภิกษุ  จะตองคูบัลลังกนั่งขัดสมาธิมีสะดือจดเขาอยู 
ไมควรจะเห็นแกความสบาย  ตั้งพากเพยีรทําจิตใหเปนสมาธิ  ดงันี้  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทปนประชากรจึงถามพระนาคเสนวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสน 
ผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวา  องคแหงไก  ๕ ประการนั้น  เปนดังฤๅเลา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรมดาไก  ยังเชามืดอยู  ยอมไม 
ลงดินกินอาหาร ฉันใด  พระโยคาวจรก็เอาเยี่ยงไกนัน้ รุงเชาก็กวาดลานพระเจดีย  ตัง้ไวซ่ึงน้ําใช 
และนํ้าฉันแลว  อาบน้ําชําระซ่ึงกายใหบริสุทธ์ิแลว  บูชาไหวนบเคารพพระเจดีย  และเท่ียวไหว 
พระภกิษุท่ีเปนผูเฒาแลวก็กลับเขาสูท่ีสงัด  นี้จัดเปนองคแหงไกเปนปฐม 
        ปุน  จ  ปร  ประการหน่ึง  คร้ันรุงสวางแลว ไกก็ลงดินเท่ียวหากินฉันใด  พระโยคาวจร 
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เจาก็ทําฉันนั้น เท่ียวโคจรบิณฑบาตในโคจรคามเปนบานท่ีตนเคยไปก็ดี  มิเคยไปกด็ี  ดุจไกอัน  
เท่ียวหากนินัน้  นี่จัดเปนองคแหงไกคํารบ ๒         
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่ง มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ไกนั้นจะกิน 
อาหาร  ยอมใชตีนเข่ียแลวจกิกิน  ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ทําดุจไก  จะฉันจงัหันยอมพิจารณา 
เสียกอนทุกคําดวยบทวา  เวน  ทวาย น  มทาย น  มณฺฑนาย  น วิภูสนาย  ฯลฯ  ผาสุวิหาโร  จาต ิ
ดังนี ้
        มีความวา  บิณฑบาตนี้  เรามิไดฉันเพ่ือจะเลนจะมัวเมาและประดับรางกายใหอวนพ ี
สวยงาม  ฉันเพียงจะใหกายอันนี้ดํารงต้ังอยู  จะไดประพฤติพรหมจรรยตอไป  และจะบรรเทา 
เวทนาเกาเสีย  มิใหเวทนาใหมเกิดข้ึน  และใหกายเปนไปไดนานเทานัน้ ดังนี้  นีแ่หละเปนองค 
แหงไกคํารบ ๓ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระบรมโลกกุตรมาจารยผูประเสริฐตรัสไววา 
                        กนฺตาเร  ปตุตฺมสว               อกฺขสฺสพฺภฺชน  ยถา 
                        เอว  อาหริ  อาหาร                ยาปนตฺถนนฺมุจฉิโต 
        มีใจความวา  พระโยคาวจรภกิษุ  ยอมพิจารณาเห็นปรากฏเหมือนบุคคลท่ีบริโภคเนื้อ 
แหงบุตรในทางกันดาร  และเหน็ดุจหนึ่งวาน้ํามันสําหรับหยอดเพลา  ไมเปนผูมัวเมา  ฉันบิณฑ- 
บาตเพ่ือจะใหกายดํารงอยูสืบชีวิตตอไปดงันี้  ขอถวายพระพร 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  กุกฺกุโฏ 
อันวาไก  สจกฺขุโก  ถึงจะประกอบดวยจักษุอันผองใสสวาง  แลดใูนกลางวันเหน็ไดถนัด 
แตคร้ันถึงเวลาราตรีมืดคํ่าลง  ไกนั้นก็งวยงงมีตาฝามืดไปดุจตาบอด  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโย- 
คาวจรเจา  ก็พงึทําเปนตามืดดุจไกนั้น  จะอยูในปาก็ดี  จะเท่ียวไปในโคจรคาม คือเท่ียวบิณฑบาต 
นั้นก็ดี  พึงสํารวมอินทรีย  อยาไดยินดใีนรูปเสียงกล่ินรสและสัมผัส  อันเปนท่ีตั้งแหงความ 
กําหนดัยินดี  พึงประพฤติดจุตามืดหหูนักและคนใบ  ไมพึงถือนิมิต  ไมพึงถืออนุพยญัชนะในรูป 
เปนตน วางามวาดี  มหาราช  ขอถวายพระพร  นี่จัดเปนองคแหงไกคํารบ ๔  ยุติดวยคาถา 
ภาษิตท่ีพระกจัจายนเถระกลาวไววา 
                        จกฺขุมสฺส  ยถา  อนฺโธ               โสตวา  พธิโร  ยถา 
                        ชิวฺหมสฺส ยถา  มูโค                  พลวา ทุพพฺโลริว 
                        อถ  อตฺเถ  สมุปฺปนฺเน                สเยถ  ปุตตฺสายิก  
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        มีความวา  ธรรมดาพระโยคาวจรเจา  มีจักษุอันเห็นก็พึงเปนตาบอดตามืด มีหูอันได  
ยินกพ็ึงทํากิริยาดูเหมือนคนหูหนวก  มีล้ินเจรจาไวพึงทําดุจเปนใบ  มีกาํลังเร่ียวแรงกพ็ึงทํากิริยา 
ดูเหมือนคนทุพพลภาพ  คร้ันมีเร่ืองราวบังเกิดข้ึนก็พึงนอนเสียดังหนึ่งวามารดาอันกกลูกใหนอน 
ฉะนั้น ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาไก  ถึงบุคคลจะปาขวางดวยไมคอนกอนดนิประการใด  จะมิใหไกนัน้เขารัง  ใหลืมรังเสีย 
ไกนั้นจะไดท้ิงรังของตนหามิได  พระโยคาวจรเจาก็เหมือนกัน  จะทําซ่ึงจีวรกรรมกด็ี  ทําซ่ึง 
นวกรรมกด็ี  สําแดงซ่ึงอุทเทสและปริปุจฉา  คือเรียนบาลีและอรรถกถาก็ดี  โยนิโสมนสิกาโร 
น  วิชฺชหิตพฺโพ  กระทําไวในใจเนือง ๆ นัน้ ทานไมพึงละพึงวางเลย  ดจุไกอันบุคคลขวางดวยไม 
คอนกอนดนิ  ก็มิไดลืมละซ่ึงรังของตนนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพร นี่แหละเปนองคแหงไก 
คํารบ ๕ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยผูประเสริฐ  ตรัสพระสัทธรรม- 
เทศนาไดวา 
        โกจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร  สโก  เมตฺติโก วิสโย  ยทิย  จตฺตาโร  สติปฏานา 
        มีความวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนโคจรเปนท่ีอยูของตน  และเปน 
อารมณของภกิษุผูเปนโยคาวจร  ก็คือสตปิฏฐานท้ัง ๔ ประการดังนี ้
        อนึ่งแล  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็กลาวไววา 
                        ยถา  สมฺมโต  กุกฺกุโฏ                  สกเคห   น ชหต ิ
                        ภกฺขาภกฺข  วิชานาติ                    อตฺตโน  วุตฺติกปฺปน 
                        ตเถว  พุทฺธปตฺุเตน                      อปฺปมตฺเตน  สาสน 
                        กทาจิ  น วิชฺชหิตพฺพ                   มนสิการวตฺตน 
        มีความวา  ธรรมดาไกยอมไมท้ิงรังตามวิสัยถือเปนม่ันคง และไกนั้นรูจักส่ิงท่ีเปน 
อาหารและมิใชอาหารเล้ียงชีวิตของตน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  อันวาพุทธบุตรแหงพระโลกตุตมา- 
จารยก็มิไดประมาทซ่ึงพระศาสนา  ท่ีมีพระพุทธฎีกาตรัสไว  และจะไดละเสียลืมเสียซ่ึง 
มนสิการนั้นหามิได  ตถาเอว  มีอุปมาเหมือนไกอันมิไดลืมรังนั้นดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  ท่ีพระผูเปนเจาวา องคแหงกระแตอยาง ๑ 
นั้นเปนประการใด 
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        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรมดาวากระแต  เม่ือเห็น  
ศัตรูมาก็พองหางของอาตมาใหใหญสูรบกับศัตรูนั้นไมถอยหนี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคา 
วจรเจา  เม่ือเขาใกลซ่ึงกิเลส  ก็พึงพองหางกระทําใหใหญกวาง  คือต้ังไวซ่ึงพระสตปิฏฐาน  ๔ สู 
รบดวยกิเลสท้ังปวง  เอวเอว  มีอุปไมยเหมอืนกระแตฉะนั้น  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราช   
สมภาร  นี่แหละเปนองคอัน  ๑ แหงกระแต ยุติดวยกระแสเทศนาท่ีพระจุลปนถกเถรเจา 
กลาวไววา 
                        ยถา  กิเลเส  อุปคเต               สามฺคุณวิธสเน 
                        สติปฏานมงคฺฏเน               หฺติ  โส  ปุนปฺปนุ 
        มีความวา  เม่ือใดกเิลส  อันเปนเคร่ืองกําจัดสามัญคุณเขามาใกล  พระพุทธบุตรผูโยคา- 
วจรเจา  ยอมสูรบขับไลกิเลสเหลานั้นแลว  ๆ เลา  ๆ ดวยหางกลาวคือพระสติปฏฐาน ดังนี้ ขอ 
ถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวาองคแหงแมเสือเหลืองอัน ๑  นั้นเปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์อัครกษัตริยอันประเสริฐ 
ธรรมดาแมเสือเหลืองนั้น ยอมมีครรภแตหนเดยีว  จะมีบอย ๆ นั้นหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจา  ก็กลัวภยัในวัฏสงสาร  ไมปรารถนาท่ีวาจะเกดิตอไป  ตั้งใจมนสิการวา จะไม 
ถือปฏิสนธิในภพอ่ืนอีกดังนี ้ มหาราช  ขอถวายพระพร  นี่แหละเปนองคอัน  ๑ แหงแมเสือ 
เหลือง  ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในธนยิโคปาลกสูตร 
ในสุตตนิบาตวา 
                                อุสโภริว  เฉตฺวา  พนฺธนาน ิ
                                นาโค  ปตูิลต  ปทาลยติฺวา 
                                นาห  ปนุ  อุเปสฺส  คพฺภเสยฺย 
                                อถ  เจ ปตฺถยสิ  วสฺสเทว 
        มีความวา  ธรรมดาโคอุสุภราชอันบุคคลผูกไว  ทําลายเถาวัลยท่ีผูกไวใหขาดหนีไปไดแลว 
มิไดปรารถนาจะมาสูท่ีผูกนัน้อีกเลา  มีครุวนาฉันใด  เราก็ทําลายกิเลสท่ีเปนเคร่ืองผูกรักไดแลว 
ก็มิไดเขาบังเกดิในครรภอีกเลย  ดูกรวัสสเทวะ  ถาทานปรารถนา  ก็จะไดสําเร็จดังมโนรถดังนี ้
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ท่ีพระผูเปนเจาวา องคแหงพอเสือเหลือง  ๒ ประการนั้น เปน 
อยางไรเลา  พระผูเปนเจา  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ธรรมดาพอเสือ 
เหลืองนั้น  เรนซอนอยูในท่ีลับคอยจับกินซ่ึงหมูเนื้อ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
ก็พึงสองเสพอยูในอรัญญิกประเทศรุกขมูลเสนาสนะซอกคีรีคูหา  และพุมไมสุสานประเทศปาชา 
กอหญากองฟางและในอัพโภกาสอันแจงอันสงัด  เปนท่ีปราศจากเสียงสกุณนิกร  บําเพ็ญ 
ภาวนาไปจนไดซ่ึงวสีมีความชํานาญในอภญิญา  ๖  เอวเมว   มีอุปไมยดังพอเสือเหลืองอันเรน 
ซอนอยูในท่ีลับคอยจับกินซ่ึงเนื้อนั้น  มหาราช ขอถวายพระพร นี้แหละเปนองคอัน ๑ แหง 
พอเสือเหลือง  ยุติดวยคําอันพระธัมมสังคาหกเถรเจาท้ังหลายกลาวไววา 
                        ยถาป  ทีปโก  นาม          นิลิยิตฺวา  คณฺหติ  มิเค 
                        ตเถวาย  พุทฺธปุตฺโต         ยตุตฺโยโค  วปิสฺสโก 
                        อรฺ  ปวิสิตฺวาน           คณฺหาติ  ผลมุตตฺม 
        มีความวา  อันวาพอเสือเหลืองซอนเรนอยูในท่ีลับคอยจับเนื้อกินเปนภักษา  ยถา มี 
ครุวนาฉันใด  พระพุทธบุตรผูประอบความเพียรเรียนวปิสนา  เขาไปสูปาแลว  ยอมถือเอาซ่ึง 
ผลอันลํ้าเลิศอุดมได  ตถา  เอว  มีอุปไมยเหมือนพอเสือเหลืองนั้นดังนี้ ขอถวายพระพร 
        ปุน  จ ปร  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ประการหนึ่ง ธรรมดา 
วาพอเสือเหลืองนั้น เม่ือจับเนื้อ  ถาแลเนื้อนั้นลมลงขางซาย  ยอมไมกนิ  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาก็มิไดบริโภคอาหารอยางใดอยางหนึ่ง  ท่ีเกิดดวยกายวญิญัติอันจัดเปนมิจฉา 
ชีวะ ซ่ึงสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาตรัสติเตียน  และเกิดแตอเนสนกรรมตาง ๆ เอวเมว  มี 
อุปไมยดังพอเสือเหลืองไมกนิเนื้อท่ีลมขางซายฉะนั้น  มหาราช  ขอถวายพระพร  นี่แหละเปน 
องคแหงพอเสือเหลือง  เปนคํารบ  ๒ ยุติดวยคําอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาวไววา 
                        วจีวิฺตฺติวปิฺผารา               อุปฺปนนฺ  มธุปายส 
                        สเจ  ภุตฺโต  ภเวยฺยาห             อาชีโว  ครหิโต  มม         
                        ยทิป  เม  อนตฺคุณ                   นิกฺขมิตฺวา  พหิ จเร 
                        เนว  ภินฺเทยฺยมาชีว                 จชมาโนป  ชีวิต  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 515 
        มีความวา ขาพเจาจะไดฉันมธุปายาสที่เกิดข้ึนเพราะเปลงวจวีิญญัตินั้น  หามิได  เพราะ  
ถาวาจะฉัน  พงึเปนผูมีอาชีวะอันบัณฑิตพึงติเตียน  ถึงมาตรวาไสจะไหลออกมาภายนอกขาพเจา 
ก็จะสูเสียสละชีวิต  จะไมทําลายอาชีวะใหเสียไปเปนอันขาด  ดังนี ้
        อนึ่ง  พระอุปเสนวังคันตบุตรก็ไดกลาวไววา 
                        ยทิป  เม  อนตฺตคุณ            นิกฺขมิตฺวา  พหิ  จเร 
                        เนว  ภินฺเทยฺยมาชีว              จเรยฺยาห  อเนสน 
        มีความวา  แมมาตรวาไสของขาพเจาจะไหลออกมาภายนอก  ขาพเจาจะไดประพฤติ 
อเนสนกรรมทําลายอาชีวะนั้น  เปนอันวาหามิได  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวา  องคแหงเตามี ๕ ประการนัน้  เปนอยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาแกไขวา  มหาราช   ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมาภาร 
ผูเปนเอกอัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาเตานั้นยอมอาศัยอยูแตในน้ํา  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาก็แผเมตตาจิตอันเยือกเยน็  ตั้งใจใหเปนประโยชนแกสัตวโลกท้ังปวง มิไดมี 
พยาบาทอาฆาตจองเวร  สถิตอยูในพรหมวิหาร  ปานดังเตาอันอาศัยอยูในน้ํานั้น  นีแ่หละเปน 
องคแหงเตาเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร   อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร  ธรรมดาเตานั้น  จมอยูในน้ํา 
โผลศีรษะข้ึนมา  ถาเปนอะไรเขา  ก็กลับจมลงไป ดวยคิดจะมิใหใครเห็นตน ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจา  เม่ือกิเลสเขาใกลแลว  กพ็ึงจมลงในกลางสระ  คืออารมณ  ดวยคิดจะมิให 
กิเลสเห็นอาตมา  เอวเมว  มีอุปไมยเหมือนเตาอันกลัวคนจะเห็นฉะนัน้  นี่แหละเปนองคแหงเตา 
คํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  อันวาเตานั้น คร้ันข้ึนมา 
จากน้ําแลว  ไมเห็นสัตวอะไรก็ตามกายอยูท่ีชายตล่ิงลาด ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
ก็พึงนําจิตออกจากอิริยาบถนั่งนอนและเดนิแลวตากไวในพระสัมมัปปธาน  ปานดุจเตาตากตัว 
ท่ีตล่ิงลาดนั้น นี่แหละเปนองคแหงเตาคํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ขอถวายพระพร  ธรรมดาเตายอมขุดแผน 
 ิดินลงมุดซอนอยูในท่ีอันสงัด  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  ก็พึงละเสียซ่ึงลาภสักการะ 
และคําสรรเสริญ  แลวพึงเขาไปอยูในปาและคีรีคูหาหุบหวย  อันเงยีบสงัดเปนท่ีวิเวก  ปานดุจ  
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เตาขุดดินซอนตัวอยูฉะนั้น  นี่แหละเปนองคแหงเตาคํารบ  ๔ ยุติดวยคําท่ีพระอุปเสนวังคันต- 
บุตรกลาวไววา  
                        วิวิตฺต  อปฺปนคิฺโฆส                    พาลมิคนิเสวิต 
                        เสเว  เสนาสน  ภิกฺขุ                     ปฏิสลฺลานการณา 
        มีความวา  ภิกษุผูเปนโยคาวจร  พึงเสพเสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงกกึกอง เปนท่ี 
อยูอาศัยแหงพาลมฤคท้ังหลาย  เพราะมุงหมายจะหลีกออกเรน  ดังนี ้
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรมดาเตาเม่ือเท่ียวไปได 
เห็นมนษุยและสัตวเหลาใด  หรือไดยนิเสียงอันใดอันหนึ่ง  ก็หดเขาซ่ึงอวัยวะท้ัง ๕ คือเทา ๔ 
และศีรษะ ๑ สเก  กปาเล  ในกระดองของตน  มีความขวนขวายนอย  หยุดนิ่งอยูรักษากายของ 
อาตมา  ยถา   มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็นิ่งอยูไมกระทบกระท่ังอารมณท้ัง ๖ ประการ  คือ 
รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ อันเปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัดยินดี  สํารวมระวัง 
ทวารท้ัง ๖ และสะกดไวซ่ึงใจมีสติสัมปชัญญะรักษาสมณธรรมของอาตมาอยู  ปานดงัเตาอัน 
รักษากายหดอวัยวะเขานั้น  นี่แหละเปนองคแหงเตาคํารบ  ๕ ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกา ท่ี 
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไวในกุมมูปมสูตร  สังยุตตินิกายวา 
                                        กุมฺโมว  องฺคามิ  สเก  กปาเล 
                                        สโมทห  ภิกฺขุ  มโน  วิตกฺเก 
                                        อนิสฺสิโต  อฺมเหยาโน 
                                        ปรินิพฺพุโต  นูปวเทยฺย กฺจิ 
        มีความวา  ภิกษุผูเปนพระโยคาวจร  พึงประคองซ่ึงใจมิใหตกอยูในวิตก  และเปนผูไมติด 
ไปดวยตัณหาและทิฐิ มิไดเบียดเบียนผูอ่ืน  เปนผูดับสนิท  ไมกลาวขอนขอดติเตียนใคร  ปานดัง 
เตาอันรักษาตัวหดหัวและเทาอยูในกระดองของตนน้ันดงันี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ท่ีพระผูเปนเจาวา  องคแหงปประการ  ๑ นั้น  เปนอยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพติรผูประเสริฐ  ธรรมดาปยอม 
อนุโลมไปตามลมปากท่ีบุคคลเปา  มิไดแตกแพรไปในท่ีอ่ืน  ยถา  มีครุนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
ก็ปฏิบัติอนุโลมตามนวังคสัตถุศาสนา  ท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพทุธเจาตรัสไว  ตั้งอยูใน  
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อนวัชกรรมอันสมควร  แสวงหาสมณธรรม  ปานดังเสียงปอันมิไดแตกไปฉะนั้น  นี่แหละเปนองค  
อัน ๑  แหงป  ยุติดวยคําท่ีพระราหุลเถรเจากลาวไววา 
                        นวงฺเค  ชนิวจเน                     อนุโลมยิตฺวาน สพฺพทา 
                        กปฺปเย  อนวชฺชสฺมึ                 ตฺวา  วายมถุตฺตรึ 
        มีความวา  ภิกษุผูโยคาวจร  พึงอนุโลมพระพุทธวจนะมีองค  ๙ ประการ อยาให 
แตกออกไปทุกวันทุกเวลา  ตั้งอยูแตในอนวัชกรรมอันเปนกัปปยะสมควรหาโทษมิได  กระทํา 
ความเพยีรใหภิยโยภาวะยิ่งข้ึนไป ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต  นาคเสน 
 ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ  ท่ีพระผูเปนเจาวาองคแหงแหลงปนประชาการ  ๑ นัน้ เปนอยางไร 
เลา 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  ธรรมดาวาแหลางปนคือรางปนนั้น ยอมอนโุลมตามลําปน  ตราบเทาท่ีสุดปลายปน 
มิไดขัดขวางแนบเนียนดี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงปฏิบัติเคารพตอกัน  ตามท่ี 
เปนพระเถระและภกิษใุหมหรือปานกลาง  เรงคารวะเคารพยาใหกระดางกระเดื่อง  เคืองแคน 
พึงอนุโลมดุจรางปนอันอนโุลมตามลําปนนั้น  นีแ่หละเปนองคอัน  ๑ แหงแหลงปน  ยุติดวยพระ 
พุทธฎีกา  ท่ีสมเด็จพระบรมโลกนาถเจาตรัสไว  ในวิธุรปุณณกชาดกวา 
                จาโปว  นูน  เม ธีโร                      วโสว  อนุโลมย 
                ปฏิโลม  น วตฺเตยยฺ                      สโรว  ชวตี  วเส 
        มีความวา  วงศของเราเปนปราชญ  ประพฤติเปนอนุโลมเท่ียงตรงมาดุจรางปน  จะได 
ประพฤติเปนปฏิโลมหามิได  ดุจลูกปนอันเลนตรงไปตามรางปนฉะน้ัน  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวาองคแหงกามี ๒ ประการนัน้  เปนอยางไร 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูกรบพิตรผูประเสริฐ  ธรรมดาวากายอมจะ 
จับอยูท่ีเดยีว เหลียวแลไปแลมามีความรังเกียจไปรอบตัวกลัวภยั  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโย- 
คาวจรเจาพึงมีสติสํารวมอินทรีย  รักษาทวารท้ัง ๖ ตั้งใจระวังตัวกลัวภยั  อยาใหกเิลสเกิดใน 
ทวารท้ัง ๖ ได  มีสติรักษาใจกลัวภยัโดยรอบคอบดุจกาฉะนั้น  นี่เปนองคแหงกาเปนปฐม  
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        ปุน จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร  ธรรมดากาเม่ือไดของกิน 
ส่ิงใดไว  กุณป  วา คือซากศพก็ดี  อุจฺฉิฏ  วา คือ อาหารอันเปนเดนก็ดี  ยอมรองเรียกญาต ิ
ของตนใหมากิน  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเม่ือไดลาภสักการะอันเปนธรรมดา อนฺต- 
มโส  โดยอยางตํ่าแตพอบาตรของตนน้ัน  ก็พึงแจกไปแกเพื่อนพรหมจารีอันมีศีล  ดุจกาอันรอง 
เรียกญาติของอาตาฉะน้ัน  นี่แหละเปนองคแหงกาคํารบ ๒ ยุตดิวยคําอันพระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตรเถรเจา  กลาวไววา  
                        สเจ  เม อุปนาเมนฺติ                   ยถาสทฺธ  ตปสฺสิโน 
                        สพฺเพส  วิภชชฺิตฺวาน                   ตโต ภฺุเชมิ  โภชน 
        มีใจความวา  ถาแลมีทายกทายิกาผูประกอบดวยศรัทธาจะนําเอาอาหารมาถวายแกขา 
สารีบุตร  ผูประพฤติธรรมนี้ ขาผูช่ือวาสารีบุตรนี้  ก็จะแบงซ่ึงอาหารนั้น  แจกจายถวายในแกผูมี 
ศีลใหท่ัวกัน  แลวจึงจะบริโภคอาหารตอภายหลัง  ดังน้ี ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจาวา องคแหงวานรามี ๒ ประการนั้น  เปนอยางไร 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา  มหาราช  ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร  ผูเปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวานรจะอาศัยอยูในท่ีใด กย็อมอยูท่ีโอกาสตนไมใหญ 
ประกอบดวยกิ่งกานสาขาท่ีอาจเรนซอนอยูได  เพราะวานรนั้นกลัวภยั  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจาจะอยูท่ีใดก็พึงดสูพรหมจารี  ประเพณีท่ีมีกศุลเจตนามีหิริ  มีศีลและกัลยาณธรรม 
เปนพหูสูต  ทรงธรรม กลาวคําพึงรัก  ควรจะเคารพตามถอยคําควรจะรูดวยดี  และชักชวนให 
เกิดอุตสาหะ  นี่แหละพระโยคาวจรเจาคบหาซ่ึงกัลยาณมิตรดังนี้  ไดแลวจึงอาศัยอยู  ดุจวานรอัน 
อาศัยอยูท่ีไมใหญฉะนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงวานรเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  วานรจะเท่ียวไปในไมอันใด  จะเขาอยูในท่ีไมอันใด  คร้ัน 
สนธยาย่ําราตรีแลว  วานรกน็อนอยูท่ีประเทศตนไมนั้น ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
เม่ือเท่ียวเขาไปในปาอันใด คร้ันย่ําสนธยาราตรีแลว พึงยนืและเดินจงกรมนั่งนอนจําวัดท่ีปานัน้ 
และมิไดวางเสียซ่ึงพระสติปฏฐาน  นี่แหละเปนองคแหงวานร  เปนคํารบ ๒ ยุจดิวยคําท่ีพระ 
ธรรมเสนาดีสารีบุตรเจากลาวไววา 
                จงกรมนฺโตป  ติฏนฺโต                      นิสชฺช  สยเนน วา 
                ปวเน  โสภต ิ ภิกฺขุ                              ปวนนฺเตว  วณฺณิโต 
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        มีความวา  พระโยคาวจรเจา  จะยืนก็ด ี จะเดนิจงกรมก็ดี  หรือนั่งนอนก็ดี  ในปากวาง  
ยอมงามนักหนา  ภิกษุควรจะช่ืนชมยนิดีปาอันกวางนั้น ดังนี้  ขอถวายพระพร 
                                จบโฆรสวรรคท่ี ๑ แตเพียงนี ้
        ในท่ีสุดวรรคนี้  พระคันถรจนาจารยจัดผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกา  ท่ีแสดง 
มาแลวขางตนนั้นไววา 
                โฆรสโร  จ กุกฺกุโฏ                      กลนฺทโท  ทีปนี  ทีปโก 
                กุมฺโม  วโส  จ จาโป จ                 วายโส  อถ  มกฺกโฏ 
        มีใจความวา  องคแหงลามีเสียอันพิลึก  องคแหงไก  องคแหงกระแต  องคแหงแมเสือ 
เหลือง  องคแหงพอเสือเหลือง  องคแหงเตา  องคแหงป  องคแหงแหลงปน  องคแหงกา  องคแหง 
วานร  เหลานี้  ทานจัดเปนวรรคอันหนึ่ง  ดังนี้แลว 
 
                                              ลาวุลตาวรรค ท่ี ๒ 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตราธิบดจีึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคแหงน้ําเตาตอไป 
วา องคอัน ๑  แหงน้ําเตานั้นอยางไรเลา 
        พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดกูรบพิตรผูประเสริฐ  ธรรมดา 
เถาน้ําเตายอมเล้ือยไป เองงวงพันเหนี่ยวหนวงซ่ึงยอมหญาและไมแหง  แลวเล้ือยผานไปใน 
เบ้ืองบนงอกงามอยู ณ เบ้ืองบนนั้น ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกระทําอารมณให 
เหมือนเถาน้ําเตาอันมีงวง  หนวงเอาพระอรหัตดวยใจ ใหจําเริญอยูในพระอรหัตนัน้  มหาราช 
ดูกรบรมบพิตรผูมีศักดิ์  เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ  นีแ่หละเปนองคอัน ๑  แหงน้ําเตา ยุต ิ
ดวยคําท่ีพระธรรมเสนาบดสีารีบุตรเจากลาวไว 
                        ยถา  ลาวุลตา  นาม                ติเณ  กฏเ  ลตาย วา 
                        อาลมฺพิตฺวา  โสณฺฑิกาหิ          ตโต  วฑฺฒต ิ รูหติ 
                        ตเถว  พุทฺธปตฺุเตน                   อรหตฺตผลกามินา 
                        อารมฺมเณ  อาลมฺพิตฺวา            วฑฺฒิตพฺพ  อเสขผล  
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        มีความวา ธรรมดาเถาน้ําเตายอมเอางวงเหนีย่วเล้ือยไปบนหญาและไมแหงหรือเถาวัลย  
เจริญงอกงามอยูบนส่ิงเหลานั้นฉันใด  พระพุทธบุตรผูใครจะบรรลุพระอรหัตผล  กพ็ึงหนวง 
อารมณเจริญพระอเสขผลฉันนั้น  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จบรมกษัตราธิบดี  ทรงพระนามช่ือวามิลินทปนสาคลราชธานี จึงมีพระราชโองการ 
ตรัสถามดวยองคแหงประทุมชาติสืบตอไปวา  องคแหงประทุมชาติ  ๓ ประการนั้น อยางไรเลา 
        พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายวิสัชนาวา  ธรรมดาวาประทุมชาติบัวหลวงเกิดเนื่องเจริญ 
ข้ึนดวยอาศัยซ่ึงอุทกัง  และมิไดติดไปดวยอุทกัง  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจามิได 
ยินดดีวยตระกลูและหมูคณะ  และลาภยศศักดิ์และการบูชานับถือ  และจตุปจจัยท่ีบริโภค  และ 
จะไดมีอารมณติดไปดวยสรรพกิเลสหามิได ดุจประทุมชาติอันมิไดตดิดวยอุทกังนัน้  นี่เปนองค 
แหงประทุมชาติเปนปฐม 
        มหาราช  ขอถวายพระพร  อีกประการหนึ่งเลา  ประทุมชาตินั้น ยอมลอยนํ้าอยูเสมอ 
มิรูจม  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ครอบงําเสียไดซ่ึงสรรพภัยและความโศกลอย 
อยูในโลกุตรธรรมเหมือนประทุมชาติฉะนัน้  นี่แหละเปนองคแหงประทุมชาติเปน คํารบ ๒ 
        มหาราช  ดูกรบพิตรผูเปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ  ประการหน่ึงเลา  ประทุมชาติ 
นั้น อันลมมีประมาณนอยพดัถูกตองแลว ก็สะเทือนหวัน่ไหว  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจาก็พึงสํารวมในกิเลส แมมีประมาณนอย และมีปรกติเหน็ภัยท้ังปวงยอมหวั่นไหวตอกิเลส- 
ภัยเหมือนประทุมชาตินั้น นีแ่หละเปนองคแหงประทุมชาติท่ีคํารบ ๓ สมดวยพระพทุธฎีกาท่ี 
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาโปรดประทานไววา 
        อนุมตฺเตสุ วชเฺชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ. 
        มีความวา  อันวาพระโยคาวจรเจานั้น  ถึงโทษจะนอยก็กลัวนัก  ยอมสมาทานศึกษาอยู 
ในสิกขาบทท้ังหลายดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จบรมกษัตราธิบดี  ทรงพระนามวามิลินทปนสาคลราชธานี  จึงมีพระราชโองการ 
ตรัสถามพระนาคเสน  ดวยองคแหงพืชสืบตอไปวา องคแหงพืช ๒ ประการนั้น  อยางไรเลา 
        พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายพระพรวา มหาราช ดกูรบรมบพิตรผูประเสริฐ  พีช  นาม 
ข้ึนช่ือวาพืชพรรณขาว อปปฺปมตตฺิกมฺป  แมมีประมาณนอยอันบุคคลหวานลงแลวในเนื้อนา 
อันดี   ท้ังฝนก็ชุกชุมชุมรากและใบ  พืชท่ีหวานลงนัน้ไซร  ก็ใหผลมากนักหนา  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาก็พึงพจิารณาดูศีลทีมีโทษอันนอย   มิใหดางพรอย  เปนสามัญผล  แลวก็พึง 
ปฏิบัติใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป นี่แหละเปนองคแหงพืชเปนปฐม 
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่ง มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาพืชอันบุคคลหวานลงในเน้ือนาท่ีเขาชําระดีแลว คือถากถางพรวนดินไวเปนอันดี  
ยอมงอกงามเจริญโดยเร็ว ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกระทําน้ําใจใหดี  อยูในท่ีสงัด 
แลวหวานลงซ่ึงจิตนั้นในพระสติปฏฐานอันเปนเนื้อนาอันเลิศ  ก็จะเกดิผลเจริญงอกงามโดยเร็ว 
พลันฉันนั้น นีแ่หละเปนองคท่ี ๒ แหงพืช  ยุติดวยคําอันพระอนุรุทธเถระผูเปนเจากลาว  ไววา 
                        ยถาป  เขตฺเต  ปริสุทฺเธ               พีชฺจสฺส   ปติฏ ิต 
                        โหติ  วิปุล  ผลนฺตสฺส                   ปริโตเสติ  กสฺสโก                 
                        ตเถว  โยคินา จิตฺต                       สฺุาคาเร  วิโสริต 
                        สติปฏานเขตฺตวเร                      ขิปปฺเมว  วิรูหติ 
        มีความวา  พืชท่ีหวานลงในเน้ือนาอันดีบริสุทธ์ิเปนท่ีงอกงาม  ยอมมีเมล็ดผลไพบูลย 
ใหเจาของนาช่ืนชมยินดี  ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ชําระจิตใหสะอาดในท่ีอันสงัดแลว  ยอมเจริญ 
งอกงามในเนือ้นาอันประเสริฐ  คือพระสติปฏฐานโดยเร็วพลันดุชพืชนั้น ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนตอไปวา  องค 
๑ แหงไมขานางนั้น  อยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช  ดูกรบรมพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย 
อันประเสริฐ  ธรรมดาวาไมขานางน้ัน  ยอมเจริญในภายในแผนดิน  งอกข้ึนไดประมาณ ๑๐๐ ศอก 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็แสวงหาพระสามัญผล ๔ พระปฏิสัมภิทา  ๔ พระอภิญญา 
๖ และสมณธรรมท้ังปวงในเรือนอันสงัด  (คือในปาอันสงัด)  ยอมเจริญข้ึน  ดุจตนขานางคุดอยู 
ใตดิน  เกิดข้ึนไดประมาณ  ๑๐๐ ศอกฉะน้ัน  นี่เปนองคอัน  ๑ แหงไมขานาง  ยุติดวย  คําท่ีพระราหลุ 
เถรเจากลาวไววา 
                        สาลกลฺยาณิกา  นาม                      ปาทโป  ธรณีรุโห 
                        อนฺโตปวิยเยว                              สตหตฺเถ  ปวฑฒต ิ
                        ยถา  กาลมฺหิ  สมฺปตฺเต                  ปริปาเกน  โส  ทุโม 
                        อุพฺพิชชฺิตฺวาน  เอกาห                    สตหตเฺถ  ปวฑฺฒต ิ
                        เอวเมวโข  มหาวีโร                         สาลกลฺยาณิกา  วิย 
                        อพฺภนตฺเร  สฺุาคาเร                    ธมฺมโต  อภิวฑฺฒต ิ
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        มีความวา  ธรรมดาวาตนขานาง  มีรากหยั่งไปใตดนิได  ๑๐๐ ศอก  คร้ันถึงกาลอันแกแลว 
ก็งอกข้ึนวันเดยีวได  ๑๐๐ ศอก  ฉันใดก็ดี  พระโยคาวจรเจา  ยอมเจริญข้ึนในท่ีสงัดโดยธรรมดา 
ดุจตนขานางฉะน้ัน  ดังนี้  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามองคแหงนาวาตอไปวา 
องคแหงนาวา  ๓ นั้น อยางไรเลา 
        พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวานาวานั้นคนตอดวยเคร่ืองไม  มีกงวาน  กระดาน  ตะปูตอกหมันชันยา  เปนตน และมี 
เคร่ืองอุปกรณตาง ๆ ยอมยังฝูงชนท้ังปวงใหขามไปไดสําเร็จตามความปรารถนา  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงร้ือขนสัตวในมนุษยและเทวโลกใหขามถึงฝงดวยความพรอมเพรียง 
กลาวคือเคร่ืองปรุงคือธรรมตาง ๆ  ไดแกมารยาทและศีลคุณ  และวตัรปฏิบัติ  เปรียบเหมือน 
นาวาอันเปนท่ีจะบรรทุกบุคคลใหขามถึงฝงฉะน้ัน  นีแ่หละเปนองคแหงนาวาเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  ดูรานะบพิตรพผูมีศักดิ์เปนอัครกษตัริยอันประเสริฐ 
ธรรมดาวานาวาคือสําเภากําปนนั้นอดกล้ันม่ันคง  ทนระลอกและคล่ืนได ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาก็พึงอดกล้ันซ่ึงคล่ืนคือกิเลส  มีประการเปนอันมากและลาภสักการะและบูชา 
วันทนานบไหวและนินทาประสังสาสุขทุกขในสงสาร  และโทษมีประการตาง ๆ อันเปนกิเลส  ดจุ 
นาวาอันอดทนระลอกคล่ืนไดฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงนาวาคํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ  สําเภา 
นาวานัน้ยอมแลนไปในมหาสมุทรอันลึกประกอบดวยปลาใหญอันราย  ก็หาภยัมิได  ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงทรงไวซ่ึงจิตอันรอบรูซ่ึงพระจตุราริยสัจปริวัตรสามอาการสิบสอง 
และขวนขวายซ่ึงบารมีอันจะขมข่ีเสียซ่ึงสัญญาท้ังปวง  ดุจนาวาอันแลนไปในมหาสมุทร  ไมมีภัย 
ฉะนั้น นีแ่หละเปนองคแหงนาวาคํารบ ๓ ยุติดวยพระพทุธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาเจาตรัส 
พระสัทธรรมเทศนาไว  ในสัจจสังยุตตอันมีในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวาดังนี ้
        จินฺเตยฺยาถ  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  ฯลฯ  จินฺเตยฺยาถ  อิท  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา 
        มีความวา  ภิกฺขเว  ดูกรภิกษุท้ังปวง  ทานจงคิดถึงสัทธรรมท้ัง ๔ วา อิท  ส่ิงน้ีเรียกวา 
กองทุกข  ส่ิงนี้แหละเรียกวาทุกขสมุทัย  ส่ิงนี้แหละเรียกวาทุกขนิโรธ  ส่ิงนี้แหละเรียกวาทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา ดังน้ี  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามองคแหงนาวาอันติด 
โสโครกอยูในมหาสมุทร  ๒ ประการตอไป  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  ธรรมดาวานาวา ท่ี  
ติดโสโครกอยูในมหาสมุทรนั้น ยอมจะกระทบไปดวยคล่ืนและระลอกเปนอันมาก  นาวานัน้ติด 
แนนมิหลุดแลนไปสูท่ีอ่ืนได ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงยงัจิตท่ีจะใหของอยูใน 
สภาวะท่ีจะประหาณซ่ึงมหาวิตกอันมาก  และราคะโทสะโมหะมิใหเกดิในสันดานได เรงรักษาจิต 
ไวอยางใหเตรไปในท่ีอ่ืนได  ดุจนาวาอันติดในโสโครกของอยูในมหาสมุทร  มิไดไปในท่ีอ่ืนนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงนาวาเปนปฐม 
        มหาราช  ดูรานะบพิตรผูเปนจอมกษตัริยอันประเสริฐ  องคแหงนาวาของอยูในมหา- 
สมุทร  อีกอยางนั้น คือนาวามิไดหวั่นไหวจมดิ่งลงอยูในน้ําลึกแลวมิไดเล่ือนไปอ่ืน  จมอยูท่ี 
เดียว ยถาฒ  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจามิไดจมอยูในลาภสักการะ และท่ีเคารพนบนอน นับถือ 
พึงหาเล้ียงชีวติพอเปนยาปนมัต  ตั้งจิตไวแนนแนดิ่งอยู  ดุจนาวาจมอยูในน้ํา  นีแ่หละเปนองค 
แหงนาวาอันของอยูในมหาสมุทรท่ีคํารบ ๒ ยุติดวยคําอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาว 
ไววา 
                        ยถา  สมุทฺเท  ลคฺคนกา               น  ปลวติ  วิสีทติ 
                        ตถา  ลาภสกฺกาเรน                      มา ลคฺเคถ  ปสีทถ 
        มีความวา  นาวาเม่ือจมลงในมหาสมุทร  มิไดหวั่นไหวและต้ังอยูท่ีเดียวฉันใด  พระโยคา 
วจรเจาก็มิไดจมอยูในลาภและสักการะดุจนาวาอันติดอยูในมหาสมุทรฉันนั้น  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคแหงเสากระโดงสืบไปวา 
องค ๑ แหงเสากระโดงนัน้อยางไรเลา 
        พระนาคเสนเถรเจาวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอัน 
ประเสริฐ  กูโป  นาม  ช่ืออันวาเสากระโดง  ยอมทรงไวซ่ึงใบและเชือกและรอกไดฉันใด  พระโยคาวจร 
เจาพึงประกอบทรงไวซ่ึงสติสัมปญญะรูรอบคอบ คือ ในเวลาจะเดนิ  ยืน นั่ง  นอนกด็ี  ใน 
เวลากาวไปถอยหลังกลับกด็ี  ในเวลาเหลียวไปและมาก็ด ี ในเวลาคูเขาเหยยีดออกก็ดี  ในเวลา 
หมผาสังฆาฏิหรือจีวรหรืออุมบาตรก็ดี  ในเวลาฉันหรือเค้ียวและล้ิมรสก็ดี  ในเวลาถายอุจจาระ 
ปสสาวะก็ดี  ในเวลาเดนิไปและนั่งอยูยืนอยูนอนอยูตื่นอยูพูดอยูนิ่งอยูก็ดี  พึงมีสติสัมปชัญญะ 
ประจําอยูทุกเม่ือ  ดุจเสากระโดงอันทรงไวซ่ึงใบและรอกและเชือกนั้น  นี่แหละเปนองคแหงเสา 
กระโดงประการ ๑ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีพระมหากรุณาเจาหากตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา 
                สโต  ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย  สมฺปชาโน  อย  ตุมฺหาก  อนุสาสนี 
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        มีความวา ภิกฺขเว  ดูกรทานท้ังหลาย  ภิกษพุึงสติสัมปชัญญะแลว  จงบําเพ็ญสมณธรรม  
อยูดวยสติสัมปชัญญะ  นี้เปนอนุสาสนีคําส่ังสอนท่ีเราใหทานท้ังหลาย ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามซ่ึงองค ๓ แหงลาตา 
ตนหนสืบไป 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  นิยามโก 
นาม ช่ืออันวาตนหนยอมมีสติ  มัธยัสถตั้งอยูท้ังกลางวนักลางคือคอยดูสําเภา  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกระทําเหมือนตนหนนัน้  อยาประมาทท้ังกลางวันกลางคืน พึงรักษา 
จิตของอาตมาดวยโยนิโสมนสิการปญญาเหมือนฉันนั้น นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงตนหน  จัด 
เปนปฐม  มหาราช  ขอถวายพระพร  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดมีพระพุทธฎีกาตรัสไวใน 
พระธรรมบทวา 
                        อปฺปมาทรตา  โหถ         สจิตฺตมนุรกฺขถ 
                        ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน        ปงเฺก  สนฺโนว  กฺุชโร 
        มีความวา  ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท รักษาไวซ่ึงจิตของตน  เพียรท่ีจะใหพนกิเลส 
ดุจพระยากุญชรอันติดอยูในเปอกตม  อันเพียรจะข้ึนจากเปอกตมฉะนั้น 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ขอถวายพระพร  ธรรมดาวาตนหนยอมรูวา ท่ี 
นั้นเปนโสโครก  ท่ีนั้นไปสวัสดีในนทีทางสมุทร ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็กาํหนดไว 
วา ธรรมส่ิงนี้เปนโทษ  ธรรมส่ิงนี้หาโทษมิได  ส่ิงนี้ควรเสพ  ส่ิงนี้ไมควรเสพ  ส่ิงนี้แลว  ส่ิงนี้ประณีต 
ส่ิงนี้ดําเปนกณัหปกษ  ส่ิงนีข้าวเปนสุกปกษ  มีอุปไมยเหมือนตนหนน้ัน นี่แหละเปนองค 
แหงตนหนท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ขอถวายพระพร  ธรรมดาวาตนหนยอม  ตั้งเข็ม 
ดวยตนเอง  มิใหผูอ่ืนถูกตอง ระวังเรือไมใหเปนอันตราย ยถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรก็พึง 
ตั้งเข็มคือความสํารวมจิตเปนอันดี  ระวังมิใหตรึกไปในอกุศลวิตกอันลามกเหมือนฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงตนหนที่คํารบ ๓ ยตุิดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   
ตรัสไวในสังยตุตนิกายวา 
        มา ภิกฺขเว  ปาปเก  อกุสเล  วิตกฺเถ,  เสยฺยถีท  กามวิกตฺก  พฺยาปาทวิตกฺก  วีหึสาวิตกฺก. 
        มีความวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย ทานอยาไดวิตกถึงอกุศลอันเปนบาป  อกุศลท่ี 
เปนบาปคือส่ิงใด  คือกามวิตกประการ ๑ พยาบาทวติกประการ ๑ วิหิงสาวิตกประการ ๑ ดังนี ้
ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสถามดวยองคแหงคนทําการงานตอไปนี้  องค ๑ 
แหงคนทําการงานนั้น  อยางไรเลา  
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ  บุคคลกระทําการงานนั้น 
 ิคิดดังนีว้า  อห อันวาอาตมา  ภตตฺฺโก  จะกระทําการจางทานดวยหวังวาาจะไดคาจางมาก  ทีนี ้
อาตมาไมประมาณแลวจะกระทําใหไดการงานความนี้เปรียบฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงคิด  ดังนีว้า 
อห  อันวาอาตมาจะพิจารณาซึ่งมหาภูตกายท้ัง ๔ คือ พิจารณากายเปนปฐพี  อาโป เตโช  วาโย 
ใหเนือง ๆ ไมประมาท ใหจติเปนเอกัคคตา  มีสติสัมปชัญญะรูรอบคอบ  อาตมาก็จะ 
พนจากชาติชราพยาธิมรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส  ทีนี้อาตมาไมประมาทแลว  พึงคิด 
เหมือนกนักับคนกระทําภัตติกรรมฉะนี้  นี่แหละเปนองคแหงคนกระทําการงานอัน  ๑ ยุติดวย 
คําท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาวไวดังนี ้
                        กาย  อิม  สมฺมสถ                  ปริชานาถ  ปุนปฺปนุ 
                        กาเย  สภาว  วิทิตฺวา               ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสถ 
        มีความวา ทานท้ังหลายจงพิจารณากําหนดซึ่งกายของอาตมานี้เนอืง ๆ ทานท้ังหลาย 
รูความเปนจริงในกายนีแ้ลว  จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสถามดวยองคแหงสมุทรตอไปวา องค 
แหงมหาสมุทร ๕ นั้น คืออะไรบาง 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดกูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอัน 
ประเสริฐ  ธรรมดาวามหาสมุทรนั้นมิไดมีซากศพติดอยู  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
มิไดติดอยูดวย ราคะ โทสะ  โมหะ  มานะ มักขะ คือ  ลบหลูคุณทานละตระหนี่  ริษยา  มายา  สาไถย 
ใจบมิโกง  โกหร  ทุจริต  มลทิน  กิเลส  ดุจพระมหาสมุทรอันมิไดเจือไปดวยอสุภ ฉะนั้น  นี่แหละ 
เปนองคอัน ๑  แหงมหาสมุทร  จัดเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  อีกประการหนึ่งเลา 
มหาสมุทรทรงไวซ่ึงแกวมุกดาแกวไพฑูรยแกวประพาฬ  แกวผลึกมีประการตาง ๆ มิไดเร่ียราย 
ไปในภายนอก  ยถา  มีอุปมาฉันใด  พระโยคาวจรเจาไดแลวมรรคและผล  วิโมกขสมาธิสมาบัติ 
และพระวิปสสนาพระอภิญญา ๖ ซ่ึงจัดเปนแกวอันเลิศตาง ๆ ก็พึงรักษาไวภายในจิต  มิได 
ใหแพรไปภายนอก  ดุจมหาสมุทรทรงไวซ่ึงแกวตาง ๆ นั้น  นี่แหละเปนองคท่ีคํารบ  ๒ แหง 
มหาสมุทร  
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        ปุน จ ปร  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวา 
มหาสมุทร  ยอมเปนท่ีอยูแหงมหาภูตเปนอันมากฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงเขาไปใกลแลวซ่ึง  
พรหมจารีเปนกัลยาณมิตร  อุปฺปจฺฉ  สนฺตุฏ  อันมักนอยสันโดษ  และกลาวสรรเสริญซ่ึงธุดงค 
และประพฤติสัลเลขความขัดเกลา  และประกอบดวยมารยาทเปนลัชชีภิกษุ  มีศีลเปนท่ีรักควร 
จะเคาระควรจะสรรเสริญ  เปนผูอดตามถอยคํา  มีใจหนกัแนน และตักเตือนใหรู ตเิตียนคนบาป 
ใหโอวาทความส่ังสอน  ชักชวนใหรู  ใหสมาทาน  วาใหเกิดอุตสาหะ สรรเสริญซ่ึงใจเปนกุศล 
ดุจมหาสมุทรอันเปนท่ีอยูแหงมหาภูตท้ังหลายฉันนัน้  นี่แหละเปนองคท่ีคํารบ ๓ แหงมหาสมุทร 
        ปุน  จ ปร  มหาราช  ดรูานะบพิตรผูประเสริฐ  ประการหนึ่ง  สมุทรยอมเต็มไปดวยน้ํา 
อันไหลมาแตแมน้ําท้ังหลาย คือคงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  และน้ําในอากาศเปนอันมากฉันใด 
พระโยคาวจรเจาก็มิไดลวงเสียซ่ึงสิกขาบท  เพราะยนิดซ่ึีงลาภสักการะ  และการสรรเสริญ  และ 
นับถือไหวนบบูชา  แมเหตุเล้ียงชีวิต  พึงทรงสิกขาบทไวใหบริบูรณ  ดจุสมุทรอันเต็มไปดวยน้ํา 
ฉะนั้น  นีแ่หละเปนองคท่ีคํารบ ๔ แหงมหาสมุทร  ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณา 
โปรดประทานไวดังนี ้
        เสยฺยถาป มหาราช สมุทฺโท  ิตธมฺโม เวล  นาติกฺกมติ  เอวเมวโข  มหาราช ย มยา  สาวกาน 
สิกฺขาปท  ปฺตฺต  ต  มม  สาวกา  ชีวติเหตุป  นาติกฺกมนฺติ. 
        พระพุทธฎีกานี้ตรัสแกบรมกษัตริยองคหนึ่ง  มีนามมิไดปรากฏมีใจความวา  มหาราช 
ขอถวายพระพร  ธรรมดาวาสมุทรเต็มดวยน้ํา  ยังมิไดลดทดถอยนอยแหงเหือดไป ยถาป  แมฉัน 
ใด อันวาสิกขาบทอันใดท่ีตถาคตบัญญัติไวแกสาวกท้ังหลาย สาวกของตถาคตจะไดละวางหา มิได 
แมเพราะเหตุแหงชีวิต  สิกขาบทบมิไดดางพรอยถอยไปได  ดุจสมุทรอันเปยมดวยน้ําดังนี ้
ขอถวายพระพร 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่ง  สมุทรไมรูเต็มดวยน้ําอันไหลมาแตแมน้ําท้ังปวง  คือคงคา 
ยมุนา  อจิรวด ี สรภู  มหี  และนํ้าอันตกจากอากาศดวยฉันใดกด็ี  พระโยคาวจรเจาจะไดเบ่ือ 
หนายในท่ีจะฟงซ่ึงอรรถกถาบาลี  และพระอภิธรรม  พระวินยั  พระสูตรเปนบทวิคคหะ  และเปน 
บทวิภัตแิละส่ังสอนของสมเด็จพระมหากรุณามีองค  ๙ ประการนั้น  หามิได  ดุจสมุทรมิไดรูเต็ม 
ดวยน้ําฉะนั้น  นี่แหละเปนองคแหงมหาสมุทร  คํารบยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหา 
กรุณาเจาตรัสไวในมหาสุตตโสมชาดกวา 
                                อคฺคิ  ยถา  ติณกฏ  ฑหนฺโต 
                                น ตปฺปต ิ สาคโร  วา น นทีหิ  
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                                เอวป  เว  ปณฺฑฺตร  ราชเสฏ 
                                ธมฺม สุตฺวา  น ตปฺปนฺต ิสุภาสิเตน 
        มีใจความวา  ราชเสฏเ  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ธรรมดาวาเพลิง 
ไหมหญาแหงแลวมิไดรูอ่ิม  และสมุทรอันใหญมิรูเต็มดวยน้ํา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจาก็มิไดอ่ิมดวยสุภาษิต  ดจุเพลิงและสมุทรฉันนั้นดังนี้  ขอถวายพระพร 
                                    จบลาวุลตาวรรคท่ี ๒ แตเทานี ้
        ในท่ีสุดวรรคนี้  พระคันถรจนาจารยเจา  ผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกา  ท่ีแสดง 
มาขางตนไววา 
                        ลาวุลตา จ  ปทุม                พีช  สาลกลฺยาณิกา 
                        นาวา จ นาวาลคฺคน            กูโป  นิยามิโก  ตถา 
                        กมฺมากาโร  สมุทฺโท  จ         วคฺโค  เตน  ปวุจฺจติ 
        มีใจความวา  องคแหงนํ้าเตา  องคแหงประทุม  องคแหงพืช องคแหงไมขานาง 
องคแหงเรือ  องคแหงเรือท่ีติดโสโครก  องคแหงเสากระโดง  องคแหงตนหน  องคแหงคนทําการ 
งาน องคแหงสมุทร  เหลานี้ทาจัดเปนวรรคอันหนึ่ง  ดังนี้แล 
 
                                          จักกวัตติวรรค ท่ี ๓ 
          สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลาช จงึมีพระราชโองกการประภาษถามในองค ๕ 
แหงปฐพีกะพระนาคเสนสืบตอไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา องคแหงปฐพีนัน้  บุคคลจะเร่ียรายลงซ่ึงของพึงใจ  และ 
มิไดพึงใจ  คือเสมหะและนํ้ามูกน้ําลาย  ถายอุจจาระปสสาวะลงกด็ี  ปฐพีมิไดยนิดยีินราย ยถา มี 
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจานั้น  จะไดลาภอันพึงใจกด็ ี จะมียศหรือความเล่ือมยศกด็ี 
จะไดสรรเสริญนินทาสุขทุกขส่ิงใด  ๆ กด็ี  ก็มีอารมณเปนอุเบกขาคือคงท่ีไมหวัน่ไหว ดจุปฐพ ี
ฉะนั้น  นีเ่ปนองคแหงปฐพีเปนปฐม  
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        อนึ่ง  องคแหงปฐพีท่ี ๒ คือ ธรรมดาแผนดินหอนถึงความประดบัดวยเคร่ืองประดับและ  
ลูบไล  ตองอบดวยกล่ินของอาตมา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจายอมประดับประดาคือ 
นุงหมกาสายะ  อยาไดละเสียซ่ึงกล่ินแหงตน  กลาวคือพระจตุปาริสุทธิศีล  และปาฏิโมกขสังวรศีล 
และปจจยสันนิสิตศีล  และอินทรียสังวรศีล  มีอุปมาดังนั้น  นี่เปนองคแหงปฐพีท่ี คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาปฐพียอมตน  มิไดปนโพรง เปนแทงเดยีวฉันใดก็ดี  พระโยคาวจรเจาพึงรักษาศีล 
บริสุทธ์ิเปนแทงเดียว  มิไดดางพรอยเปนชองเปนโพรงดุจปฐพีฉะนั้น  นี่เปนองคแหงปฐพีท่ี 
คํารบ ๓ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
แผนดินท่ีทรงไวซ่ึงคามนิคมชนบท พฤกษาบรรพตแนวนที  สระโบกขรณีมฤคปกษนีรนารี มิได 
รูเบ่ือหนายเกียจคราน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจายอมใหโอวาทความส่ังสอน  ยัง 
สัตวใหรูกระแสธรรม ตักเตือนใหอุตสาหะอาจหาญ  และมิไดรูเบ่ือท่ีจะฟงพระสัทธรรมเทศนา 
ดุจแหงดินฉันนั้น นี่แหละเปนองคท่ี ๔ แหงปฐพี 
        ปุน  จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  แผนดินนั้นท่ีจะคิดรายเบียดเบียนสัตวหามิได หรือจะยินดตีอผูใดก็หา 
มิไดฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงปราศจากความยินดีและความยินราย ดจุพื้นพสุธาฉะนั้น  นี ่
เปนองคคํารบ ๕ แหงปฐพี ยตุิดวยคําอันอุบาสิกาช่ือวา จลุสุภัททากลาวไววา 
                        เอกฺจปาห  วาสิยา                    คจฺเฉ กมฺปตมานโส 
                        เอกฺจปาห  คนฺเธน                    อาลิมฺเปยฺย  ปโมทิโต 
                        อหมสฺหิ ปฏิฆ  นตฺถิ                    ราโค  อสฺมิ  น วิชฺชต ิ
                        ปวิสม  จิตฺต  ตว                         ตาทิสา  สมณา มม 
        มีความวา  แตกอนขาไดมีใจกําเริบ  ฆาสัตวดวยอาวุธมีดพราอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่ง 
ขาลูบทาของหอมแลวช่ืนชมยินดี  บัดนี้จิตขาไมมีปฏิฆะโทสะและราคะอัสมิมานะ  จติของทาน 
เปนดุจหนึ่งพืน้พสุธา  สมณะของขาก็เชนนั้น  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามองค ๕ แหงนํ้าสืบไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาน้ําท่ีไมขุนไมมัว  ใสอยูเปนปรกติ  บริสุทธ์ินักฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดพูดจา  
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อุบายแยบคายจะหาลาภ  มีจติบริสุทธ์ิเปนอันดี  ดุจนํ้าอันบริสุทธ์ิฉะนั้น  นี่แหละเปนองคแหงน้ํา 
เปนปฐม  
        ปุน จ ปร  ประการหน่ึงเลา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาน้ําแลว  เย็นอยูเปนปรกติ ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาประกอบดวยขันตี 
เมตตา  มิไดมีวิหิงสา  คิดกรณุาสัตว  มีจิตเมตตาจริง ๆ  ดุจน้ําอันเย็นฉันนั้น  นีแ่หละเปนองค 
แหงน้ําท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  อย  อาโป อันวาน้ํานีมี้ชาติอันสะอาด ส่ิงใดเปนมลทิน 
ก็ซักลางใหสะอาดไดฉันใด พระโยคาวจรเจา จะเขาไปปาก็ดี  จะเขาไปบานก็ดี  ก็พึงกระทํา  มิให 
มีโทษในอุปชฌายและอาจารย  หมดมลทนิดุจน้ําฉันนั้น  นี่เปนองคแหงน้ําท่ีคํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูเปนอัคร 
กษัตริยอันประเสริฐ  อย อาโป  อันวาน้ํานีเ้ปนท่ีปรารถนาแหงคนเปนอันมาก  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาพึงยังจิตใหสัลเลขสันโดษ  ก็จะเปนท่ีปรารถนาทําบุญแหงมนษุยนกิรและเทวา 
ท้ังปวง  ดุจน้ําอันเปนท่ีปรารถนาแหงคนเปนอันมากฉันนัน้  นี่เปนองคแหงน้ําคํารบ ๔ 
        ปุน  จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อย 
อาโป  อันวาน้าํนี้ยอมใหสําเร็จประโยชนแกคนท้ังปวงอันดื่มกิน  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโย- 
คาวจรเจาจะไดทะเลาะววิาทและจะไดประมาทดวยกายวาจาใจ  แกบุคคลผูอ่ืนนั้นหามิได  มีแต 
จะใหสัตวเปนสุข  ดุจน้ําอันเปนประโยชนแกสัตวท้ังหลายฉันนั้น  นี่เปนองคแหงน้าํท่ีคํารบ ๕ 
ยุติดวยพระพทุธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาเจา  ตรัสไวในกณัหชาดกวา 
                วรฺเจ  เม  อโท  สกฺก            สพฺพภตูานมิสฺสร 
                น มโน  วา สรีร  วา                ม กเต  สกฺก  กสฺสจิ 
                กทาจิ  อุปหฺเตฺถ               เอต  สกฺก วร  วเร 
        มีความวา  ขาแตสมเด็จอมรินทราธิบดีอันมีนามวาสักกะ  ผูเปนอิสระเลิศยิ่งใหญกวา 
สรรพสัตว ถาแลวา พระองคจะพระราชทานพรแกขาพระบาทแลวไซร  ขาพระบาทจะขอเลือก 
เอาพรนี้  คือขาพระบาทมีความปรารถนา มิใหผูใดผูหนึง่รบกวนใจใหเดือดรอน  และเบียด 
เบียนรางกายใหเจ็บปวยเวทนา  แมในเวลาบางคราวบางสมัย ขอพระองคจงประสาทประสิทธ์ิ 
พรอันนี้  ใหแกขาพระบาทตามประสงคดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา องค ๕ แหงเพลิงนั้น 
คืออะไรบาง  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  
อันวาองคแหงเพลิงเปนปฐมนั้น คือ ธรรมดาวาเพลิงยอมเผาเอาซ่ึงส่ิงท้ังปวง  เปนตนวา หญา 
แหงนัน้ใหไหมไดฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงเผาเสียซ่ึงกิเลสอันเปนภายในและภายนอก  อันเปน 
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  ดวยเพลิงคือเมตตาญาณฉันนั้น  นี่เปนองคแหงเพลิงเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนอัคร 
กษัตริยอันประเสริฐ  เตโช อันวาเพลิงนี้  นทฺิธิโย  อการุณิโก จะไดกรุณารักใครเช้ือหญาและไม 
ผุท้ังหลายหามไิด  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดรักใครมิไดเอ็นดกูรุณาตอกิเลส 
ท้ังปวง  ดุจไฟฉันนั้น  นี่เปนองคแหงเพลิงท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  โตโชนั้นหามเสียซ่ึงหนาวได ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา ก ็
พึงทําใหรอน  คือ กระทําความเพียรฆาเสียซ่ึงกิเลส  ดุจเพลิงอันหามเยน็และหนาวฉันนั้น นี ้
เปนองคแหงเพลิงท่ีคํารบ ๓ 
        ปนุ จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เตโช 
อันวาเพลิงนัน้  มีแตจะพลุงไปใหรอนใหอุน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาอยาพึงคิด 
มัวเมาและเบียดเบียนผูใด  พงึกระทําใจดุจเพลิงอันรอนทําใหอุนฉันนั้น  นี่เปนองคแหงเพลิงท่ี 
คํารบ ๔ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ องค 
แหงเพลิงเปนคํารบ ๕ นั้น ไดแกแสงเพลิงอันสวาง  กําจดัเสียซ่ึงมือมนอนธการ ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงสําแดงซ่ึงญาณาโลก  กําจัดเสียซ่ึงอวิชชันธการ  คือกองอวิชชาอันมืด 
ฉันนั้น  นี่เปนองคแหงเพลิงท่ีคํารบ ๕ ยุตดิวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ- 
ภควันตบพิตร  ตรัสโปรดประทานส่ังสอนพระบวรพุทธปโยรสราหุลเถระ  ดวยบาลีวา 
        เตโชสน  ราหุล  ภาวน  ภาเวหิ  เตโชสม  หิ เต  ราหุล  ภาวกร  ภาวยโต เย  อุปปฺนนฺา  กุสลา 
ตสฺส  จิตฺต  น  ปริยาทาย  สฺสต ิ
        พระพุทธฎีกานี้สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตรตรัสโปรดวา  ดูกรราหุล 
ภาวนาเสมอดวยเตโช  เธอจงจําเริญภาวนากระทําจิตของอาตมาใหเหมือนเตโช  เม่ือเธอเจริญ 
ภาวนาดังนี้  จะเกิดมีแตกุศล  อกุศลก็จะไมครอบงําจิตของเธอดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถาวา  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  องค ๕  แหงวาโยนั้นอยางไร  
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        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาวาโยยอมพัดหอบหวนกล่ินดอกไมในแถวแนวปาให 
หอมหวนเฟองฟุงไป ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงยินดใีนราวปามีดอกไมอันหอม 
บริสุทธ์ิ  คือพระวิมุตติธรรม  ดุจวาโยพัดไปในปาฉันนัน้ นี่เปนองคแหงวาโยเปนปฐม  
        ปุน  จ ปร  มหาราช อีกประการหนึ่ง  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์อันประเสริฐ 
วาโย  อันวาลมยอมพัดหมูไมท้ังปวงใหวนิาศ ทําใหโคนไดหมดตลอดถึงรากแกวฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจากพ็ึงพิจารณาไปในราวปาคือสังขารธรรม  แลวพึงกําจดัเสียซ่ึงกิเลส ทําใหพินาศ 
หลุดถอนจากสันดานดุจวาโยฉันนั้น  นี่เปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย 
อันประเสริฐ ธรรมดาวาวาโยยอมพดัไปในอากาศฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกระทําจิตใหเท่ียว 
ไปในโลกุตรธรรม  ดุจลมอันพัดไปในอากาศฉันนั้น  นี่เปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร  ประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  วาโย 
อันวาลมยอมพัดพากล่ินฟุงไปฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงเสพกล่ินศีลแหงตน  ดจุลมอันหอบ 
หวนใหกล่ินฟุงไปฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๔ 
        ปุน  จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา วาโย  อันวาลม นิราลโย  ปราศจากที่อยูหาอาลัยมิได 
มิไดปรากฏวาอยูท่ีไหน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจามิไดอาลัยดวยท่ีอยู  พนจากสัน- 
ถวะรักใครทานผูใด  ดจุวาโยฉันนั้น นี่เปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๕ ยตุิดวยพระพุทธฎีกา  ท่ีสมเด็จ 
พระมหากรุณาธิคุณเจา ตรัสไวในสุตตนิบาติวา 
                สนฺถวโต  ภย ชาต                   นิเกตา ชายเต  รโช 
                อนิเกตมสนฺถว                         เอว  เว มุนิทสฺสน 
        มีความวา  เม่ือไมมีท่ีอยู  ไมมีสันถวะคือรักใครแลว ความกลัวและธุลีก็หามีไม  นี้เปน 
ความเหน็ของนักปราชญท้ังหลาย  ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  องค ๕ แหงบรรพตน้ันอยางไร 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาภูเขาเปนของไมหวัน่ไหว  ไมโยกคลอน  ตั้งอยูคงท่ีแมจะถูก 
ลมพัดสักเทาใด  ๆ ก็ไมสะเทอืนได ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงเปนผูคงท่ี ไมหวัน่  
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ไหวในความนับถือและไมนับถือ  ในความทําดีและทําช่ัว  ความเคารพและไมเคารพ  ในยศและ  
ความเส่ือมยศ  ความนินทาสรรเสริญและทุกขสุข  และรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ อันบุคคลพึง 
ปรารถนาและไมปรารถนาไมกําหนดัในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด  ไมขัดเคืองใน 
อารมณเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง ไมลุมหลงในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความลุมหลง  เปนผูท่ี 
ดุจภูเขาฉันนั้น นี่เปนองคแหงบรรพตเปนปฐม  สมเด็จพระพุทธฎีกา  อันสมเด็จพระมหากรุณา 
ธิคุณเจาตรัสไววา 
                        เสโล  ยถา  เอกฆโน                   วาเตน  น สมีรติ 
                        เอว  นินฺทาปสสาสุ                      น สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตา 
        มีความวา ภูเขาเปนแทงเดียวไมมีโพรง  ยอมไมสะเทือนหวัน่ไหวดวยลมฉันใด  บัณฑิต 
ท้ังหลาย  ยอมไมหวัน่ไหว  ในเพราะความนินทาและสรรเสริญเหมือนฉันนั้น  ดังนี ้ ขอถวายพระพร 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่ง  ภเูขาเปนของแข็งกระดาง  จะไดระคนคลุกคลีดวยส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจากพ็ึงกระดาง  ไมพึงระคนคลุกคลีดวย 
บุคคลผูใดผูหนึ่ง  ดุจบรรพตฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงบรรพคํารบ  ๒ ยุตดิวยพระพุทธฎีกา 
ท่ีสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธภควนัตบพิตรตรัสไววา 
                        อสสฏ  คหฏเหิ                           อนคาเรหิ  จูภย 
                        อโนกฺกาสารี  อปฺปจฺฉ                      ตมห  พูรูมิ  พฺราหฺมณ 
        มีความวา พระโยคาวจรเจาองคใด  เปนผูไมมีความหวงใยอาลัยท่ีอยูและมักนอยสันโดษ 
มิไดระคนปนอยูดวยคฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลาย  ตถาคตกลาววา  พระโยคาวจรน้ันเปน 
พราหมณ  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนอัคร 
กษัตริยอันประเสริฐ  วีช  อันวาพืชมิไดงอกข้ึนเหนือภูเขาอันมิศิลาเปนแทงเดยีว ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจามิใหกิเลสงอกข้ึนในสันดาน  ปานดุจภูเขาฉันนัน้  นี่เปนองคแหงบรรพต 
ท่ีคํารบ ๓ ยุติดวยคําอันพระสุภูติเถรเจากลาวไววา 
                        ราคูปสหิต  จิตฺต                                ยทา อุปฺปชฺชเต มม 
                        สยเมว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา                        เอกโก  ต  ทเมมห 
                        รชฺชสิ  รชนีเยสุ                                  ทุสฺสนีเยสุ  ทุสฺสติ  
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                        มุยฺหเส  มุยฺหนีเยสุ                 นิกฺขมสฺส  วนา  ตุว 
                        วิสุทฺธาน  อย  วาโส               นิมฺมลาน  ตปสฺสิน  
                        มา  โว วิสุทฺธ  ทุสฺเสสิ             นิกฺขมสฺส  วนา  ตุว 
        มีความวา  จิตอันประกอบดวยราคจริต  เกิดในสันดานของเราเม่ือใดแลว  เราก็พจิารณา 
ดวยตนเอง  เราผูเดียวทรมานตัวเรา  ใครจะไดชวยทรมานหามิได  ตัวทานนี้ยังกําหนัดยนิดีอยู 
ในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความยนิดี ยังขัดเคืองในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง ยังหลงในธรรม 
อันเปนท่ีตั้งแหงความหลง  ทานอยาไดอยูในปานี้  ทานจงออกไปจากปานี้  อันวาปานี้เปนท่ีอยู 
แหงทานผูหมดจดท้ังหลายผูมีศีลมีตบะ  จะไดเปนท่ีอยูแหงคนทุศีลหามิได  ทานอยาประทุษราย 
ซ่ึงทานผูบริสุทธ์ิ  จงรีบออกไปจากปาเสีย ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูเปนอัครกษัตริย 
อันประเสริญ  ธรรมดาวาบรรพตยอมสูงปรากฏ ยถา  มีครุวานาฉันใด  พระโยคาวจรเจาผู 
ประเสริฐก็ประกอบดวยปญญาอันสูงสุดดุจภูเขาฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงบรรพตคํารบ ๔ 
ยุติดวยพระพทุธฎีกาอันพระสัมมาสัมพุทธภควันตบพติร  ทรงพระกรุณาโปรดประทานไววา 
                        อปฺปมาท  ปมาเทน                     ยทา  นูทติ  ปณฺฑิโต 
                        ปฺาปาสาทมารุยฺห                  อโสโก  โสกินึ  ปช 
                        ปพฺพตฏโว  ภุมฺมฏเ                 ธีโร  พาเล  อเวกฺขติ 
        มีความวา บัณฑิตยอมบรรเทาความประมาทดวยความไมประมาทเมื่อใด  เมื่อนัน้ 
ทานข้ึนสูปญญาเพียงดังปราสาท  หาความเศราโศกมิได  พิจารณาเหน็หมูสัตวผูเศราโศกอยู 
นักปราชญยอมพิจารณาเห็นคนพาล ดุจบุรุษผูยืนอยูบนภเูขาแลเห็นคนผูยืนอยูบนแผนดิน 
ฉะนั้น  ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาบรรพตมิไดโอนเอนไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็มิไดโอนเอนไปใน 
ดวยคําอันนางสุภัททาอุบาสิกกลาวไววา 
                        ลาเภน  อุนฺนโต  โลโก                    อลาเภน  จ  โอนโต 
                        ลาภาลาเภน  เอกฏา                     ตาทิสา สมณา  มม 
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        มีความวา  ธรรมดาสัตวโลกเปนโลกีย  แมวาไดลาภแลวก็ฮกัเหิมเพอไป  เม่ือ 
เส่ือมลาภก็เศราโศกเสียในอกตรอม  อันสมณะของเราน้ี  จะไดนอมไปดวยลาภใชลาภหามิได 
ตั้งอยูคงท่ี จะเปนดุจโลกียสัตวนั้นหามิได ดังนี้  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  องค ๕ แหงอากาศนั้น อยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อากาโส 
นาม ช่ือวาอากาศ  อเคยฺโห  หาผูจะถือเอามิได ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึง  กระทํา 
น้ําใจ อยาใหกเิลศถือเอาได  ดุจอากาศฉันนั้น นี่เปนองคแหงอากาศเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาอากาศเปนท่ีเท่ียวแหงฤษีและดาบส  ยถา  ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงกระทํา 
อารมณใหเท่ียวไปในสังขาร  พิจารณาเห็นเปนพระอนจิจงั  พระทุกขัง พระอนัตตา  นี่แหละเปนองค 
แหงอากาศท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  อากาโส นาม ช่ือวาอากาศ   อสณฺ ิโต   มิไดเปนท่ีตั้ง  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกระทําอารมณใหปราศจากลาภท้ังปวง  มิไดยินดใีนภพ  ดจุอากาศ 
อันหาที่ตั้งมิไดฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงอากาศท่ีคํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  อากาโส  อันวาอากาศ  อนนฺโต  หาท่ีสุดมิได  อปฺปเมยฺโย 
อปฺปมาโณ  จะนับจะประมาณไปวากวางใหญเทาไร  ก็ประมาณมิได  ยถา มีครุวนาฉันใด พระ 
โยคาวจรเจากพ็ึงมีศีลมารยาทประมาณมิได  และมีพระปญญาประมาณมิได  ดุจอากาศฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงอากาศท่ีคํารบ ๔ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผูมีศักดิ์ 
เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ อากาโส   อันวาอากาศมิไดขัดของเปลาอยู  หาปลิโพธมิได  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกระทําอารมณมิไดขัดของอยูในกิเลสท้ังปวง และมิไดเปน 
ปลิโพธดวยลาภและอาวาสและตระกูล  ยอมละหมูและคณะ  ดจุอากาศอันหาที่ตั้งมิไดฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงอากาศคํารบ  ๕ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา 
สัมมาสัมพุทธบพิตรเจา  ทรงพระกรุณาใหโอวาทแกพระพุทธโอรสราหุลเถรเจาดังนีว้า 
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        เสยฺยถาป  ราหุล  อากาโส  กตฺจถจิ  ปติฏ ิโต  เอวเมว  โข ตฺว  ราหุล  เต  อากาสสฺส  สมภาวน 
ภาเวตพฺพ.  
        มีความวา  ดูรานะราหุล  อันวาอากาศหาท่ีตั้งมิได ยถา  มีครุวนาฉันใด  ดุรานะราหุล 
เธอจงจําเริญภาวนาใหจิตน้ันเปลา  ดุจอากาศฉันนั้น  ดังนี ้ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาญาณ  องคแหงพระจันทร ๕ นั้นอยางไร 
        พระผูเปนเจานาคเสนจงึวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  จนฺโท  นาม ธรรมดาวาพระจนัทร  คร้ันสุกปกษขางข้ึนแลวจําเริญ 
พระรัศมีสวางข้ึนไป  ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงเจริญอาจาระและศีลคุณวัตรปฏิบัต ิ
เปนอันดี  ยังไตรปฎกและโลกุตระ  และชมฌานใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป  พึงประกอบสํารวมอินทรีย 
ประมาณท่ีจะบริโภคอาหาร  และประกอบความเพียรเคร่ืองปลุกใจใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป ดจุพระจนัทร 
อันมีพระรัศมีรุงเรืองยิ่งข้ึนไปในสุกปกษขางข้ึนฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพระจนัทรเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
พระจันทรนัน้ก็จัดเปนอธิบดีอยางหนึ่ง  ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงประพฤติใน 
เร่ืองท่ีเปนใหญเปนฉันทาธิบดี  ปรารถนาสัลเลขเหมือนพระจันทรฉันนั้น  นี่แหละเปนองค 
แหงพระจันทรท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาพระจันทรนั้นยอมเท่ียวไป  เหน็ปรากฏในราตรี  ยถา มี 
ครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงเท่ียวไปในท่ีสงัดพระจนัทรฉันนั้น  นี่แหละเปน 
องคแหงพระจนัทรท่ีคํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา พระจันทรนั้นมีวิมานเปนธงชัยฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
ก็มีศีลเปนธงชัย  ดุจพระจนัทรฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงพระจนัทรท่ีคํารบ ๔ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาพระจันทรเจาอันบุคคลไมออนวอนไมปรารถนาก็ยอมข้ึนสองโลก ยถา   มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจา เม่ือตระกูลไมอาราธนาไมปรารถนา  ก็พึงเขาไปสูมาหา  ดุจพระจันทรฉันนั้น 
นี่แหละเหน็องคแหงพระจนัทรท่ีคํารบ  ๕ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาสัมมา- 
สัมพุทธสัพพัญูบรมครูเจา  ตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา 
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        จนฺทูปมา  ภิกฺขเว  กุลานิ  อุปสงฺกมถ  อวงฺกสฺส กาย  อวงฺกสฺส  จิตตฺ  นิจฺจ  วิริย  อปคพฺโภ. 
        มีความวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจงเขาไปสูตระกูลเหมือนพระจนัทร 
แตอยาคะนองกายคะนองจิต  อุตสาหะสํารวมดวยดี  เขาไปสูตระกูลท้ังหลายของผูอ่ืน ดังนี ้
ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองกาตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเปนปรีชาเฉลิมปราชญ  องคแหงพระอาทิตย  ๗ นั้น  เปนอยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาพระอาทิตยยอมเผาพืชท้ังปวงใหแหงไป ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาพึงเผาเสียซ่ึงกิเลสท้ังปวงใหแหงไปเหมือนฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพระ 
อาทิตยเปนปฐม 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อัน 
วาพระอาทิตยยอมกําจดัเสียซ่ึงอันธการคือมืดใหสวาง ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
พึงกําจัดเสียซ่ึงราคะท้ังปวงอันมืด  และโทสะท้ังปวงอันมืด และโมหะท้ังปวงอันมืด  และทิฐิอันมืด 
และกิเลสอันมืด  และทุจริตอันมืด  ใหสวางจากสันดานฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงพระอาทิตย 
ท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาพระอาทิตยยอมเวยีนไปตาม คือเท่ียวไปเนือง ๆ ยถา 
มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  พึงทําโยนิโสมนสิการในปฏิบัติ  อยารูขาดดุจพระอาทิตยอัน 
เวียนไปฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงพระอาทิตยท่ีคํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาพระอาทิตยยอมมีระเบียบพระรัศมี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็มี 
ระเบียบในอามรณดุจพระอาทิตยฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงพระอาทิตยท่ีคํารบ ๔ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
พระสุริยะยอมยังคนท้ังหลายใหรอนดวยรัศมี  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พรโยคาวจรเจากย็งัมนุษย 
โลกกับท้ังเทวโลกใหรอนดวยมารยาท ศีลคุณ  วัตรปฏิบัติ และฌานวิโมกข สมาธิ  สมาบัติ 
และอินทรีย  และพระโพชฌงคและสติปฏฐาน  สัมมัปปธาน  อิทธิบาท  ดุจพระอาทิตยอันมี 
โอภาสอันรอนฉันนั้น  นี่แหละเปนองคท่ีคํารบ ๕ แหงพระอาทิตย 
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาพระอาทิตยเท่ียวไปยอมกลัวภยัคืออสุรินทราหูเปนอันมาก  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระ 
โยคาวจรเจาเห็นสัตวโลกอันทุกขอยูในทุคติ  หรือมีสันดานของอยูดวยกิเลสและทิฐ ิ 
อันลามก ปฏิบัติผิดทาง ก็มีน้ําใจสลดสังเวช  ดุจพระอาทิตยอันกลังอสุรินทราหูฉันนั้น นี่แหละ 
เปนองคแหงพระอาทิตยท่ีคํารบ ๖ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  พระ 
อาทิตยยอมสองใหเหน็ชองดีช่ัวได  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงแสดงธรรมเปน 
โลกียะและโลกุตระ ดวยอินทรีย  พละ  โพชฌงคสติปฏฐานสัมมัปปธานอิทธิบาท  ใหแจงประจักษ 
ดุจพระอาทิตยฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงพระอาทิตยท่ีคํารบ  ๗ ยุติดวยคําอันพระผูเปนเจา 
วังคีสเถระกลาวไววา 
                        ยถา  สุริโย  อุทยนฺโต                  รูป  ทสฺเสติ  รูปน 
                        สุจิฺจ  อสุจิฺจาป                      กลฺยาณฺจาป  ปาปก 
                        ตเถว  ภิกฺขุ  ธมฺมธโร                   อวิชฺชาย  ปหิต  ชน 
                        ปช  ทสฺเสติ  วิวิธ                         อาทิจฺโจ  อุทย  ยถา 
        มีความวา  พระอาทิตยเม่ืออุทัยข้ึน  ยอมสองใหเห็นรูปแหงของท่ีมีรูปท้ังหลาย  ยอม 
สองใหเหน็ของสะอาดและสกปรก  ท้ังสองใหเห็นของดีของช่ัวได ยถา  มีครุวนาฉันใด  ภิกษุผู 
ทรงธรรมยอมยังหมูชนอันอวิชชาปกคลุมแลว  ใหแลเหน็ธรรม  ดุจพระอาทิตยท่ีอุทัยข้ึนมาสอง 
ใหเห็นส่ิงตาง ๆ ฉันนั้น  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระผูเปนเจาผูปรีชาญาณ  องค ๓ แหงทาวสักกะนัน้อยางไรเลา 
        พระผูเปนเจานาคเสนจงึถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ข้ึนช่ือ 
วาทาวสักกเทวราช  ยอมเต็มเปยมไปดวยความสุขสวนเดียว  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจาก็ยนิดใีดความสุขเกิดแตวิเวกอยางยิ่งโดยสวนเดยีวเหมือนฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงทาว 
สักกะเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่ง  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ทาวสักกะผูเปน 
ใหญกวาเทวดาท้ังหลายพบเห็นพระธรรมแลว  ยอมยกยองทําความราเริงใหเกดิ ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงประคองไวซ่ึงใจใหเบิกบาน  ไมเกียจคราน  สงบระงับ  ยงัความราเริง  
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ใจใหเกดิในธรรมเปนสุขท้ังหลาย  และพึงลุกข้ึนทําความเพียรพยายาม  เหมือนกับทาวสักกะ  
ฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงทาวสักกะท่ีคํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ทาวสักกเทวราช 
จะไดเกิดความเบ่ือหนายในสมบัติของพระองคหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาไม 
พึงทําความเบ่ือหนายในเรือนอันวางเปลงใหเกดิข้ึน เหมือนทาวสักกเทวราชฉันนั้น  นี่แหละ 
เปนองคแหงทาวสักกะท่ีคํารบ  ๓  ยุติดวยคําอันพระผูเปนเจาช่ือวาสุภตูิเถรเจากลาวไววา 
                        ตว  สาสเน  มหาวีเร                       ยโต  ปพฺพชิโต  อห 
                        เอกสฺ  นาภิชานามิ                    อุปฺปนนฺ  กามสฺหิต 
        มีความวา  ขาแตทานผูมีเพียรใหญ  เราบวชแลวในศาสนาของทาน  มิไดทราบชัดซ่ึง 
สัญญาอันหนึ่ง  ท่ีอาศัยกามคุณเกิดข้ึนดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
เปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ องค ๔ แหงสมเด็จพระเจาจกัรพรรดิราชนัน้  เปนไฉน 
        พระผูเปนเจานาคเสนจงึถวายวิสัชนาวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภาร   
ผูประเสริฐ  ธรรมดาพระเจาจักรพรรดิราชยอมยึดเหน่ียวน้ําใจไพรฟาประชาราษฎรไวไดดวย 
สังคหวัตถุ  ๔ ประการ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจากย็ึดเหน่ียวน้ําใจของบริษัท ๔ ไว 
ไดและประคองทําใจของบริษัทใหราเริง  ดุจพระเจาจกัรพรรดิราชฉันนั้น  นี่แหละเปนองค 
ของพระเจาจกัรพรรดิราชเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  พวกโจรท่ีเปน 
เส้ียนหนามแหงแผนดนิหาเกิดมีไมในพระราชอาณาจักรของพระเจาจกัรพรรดิราช  ยถา  มีครุ 
วนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ไมพึงใหวติกท้ังหลาย  คือ  กามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหงิสาวิตก 
เกิดข้ึนในสันดานไดฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพระเจาจักรพรรดิราชท่ีคํารบ ๒ ยุติดวยคําอัน 
สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจาตรัสไววา 
                        วิตกฺกูปสเม  จ โย  รโต                       อสุภ ภาวยตี  สทา  สโต 
                        เอส  โข  พฺยนตีิกาหติ                         เอส  เฉชฺชติ  มารพนฺธน 
        มีความวา  ก็ภิกษุรูปใด  ยินดแีตในธรรมเปนท่ีระงับวติก  มีสติเจริญอสุภะอยูทุกเม่ือ 
ภิกษนุั้นแหละจักกระทําใหส้ินสุดได  จกัตดับวงมารได  ดังนี้  ขอถวายพระพร  
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา  พระเจา 
จักรพรรดิราชทรงพระคํานึงถึงบุญและบาปทรงส่ังสอนไพรฟาประชาราษฎรท่ีอาศัยอยูในพระ  
ราชอาณาจักร  ตลอดขอบเขตมีมหาสมุทรเปนท่ีสุดเสมอทุกวัน ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจาก็พึงพิจารณากายกรรม วจีกรรม  มโนกรรม อยูทุกวนั ๆ วา วนัแหงเราผูไมของอยูดวยฐานะ 
ท้ัง ๓ นี้  ลวงไปบางหรือไม  แลวก็ชําระกายวาจาใจใหบริสุทธ์ิฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหง 
พระเจาจักรพรรดิราชท่ีคํารบ  ๓ ยุติดวยพระพุทธฎีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน 
เอกนิบาต  อังคุตตรนิกายอันประเสริฐวา บรรพชิตควรพิจาราณาทุกวนั  ๆ วา  วนัคืนลวงไป ๆ 
บัดนี้เราทําอะไรอยู  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะพบิตรพระราชสมภาร  พระเจาจักร- 
พรรดิราชทรงปกครองพระราชอาณาจักรเปนกวดขันท้ังภายในภายนอก  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
สันดานได  ดจุพระเจาจักรพรรดิราชผูรักษาพระราชอาณาจักรของพระองคอยางกวดขันฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงพระเจาจักรพรรดิราชท่ีคํารบ  ๔ ยตุิดวยพระพุทธฎีกาอันพระมหากรุณา 
เจาตรัสไววา  สติโทวาริโก  ภิกขฺเว  อริยสาวโก  ดังนี้เปนอาทิ  ความวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พระ 
อริยสาวกมีนายประตูคือสติประจําอยู  ยอมละอกุศลเสีย  ทําอกุศลใหเกิดได และละธรรมท่ีมีโทษ 
เสีย เจริญธรรมท่ีไมมีโทษได  บริหารรักษาตัวทําใหบริสุทธ์ิ  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
                                   จบจักกวัตติวรรคท่ี ๓ แตเพยีงนี ้
        ในท่ีสุดวรรคนี้  พระคันถรจนาจารยประพันธคาถาแสดงขอบทมาติกาท่ีกลาวมาขางตน 
ไววา 
                        ปวี  จ อาโป  จาป                  เตโช  วาโย  จ  ปพฺพโต 
                        อากาโส  จนฺทสุริโย  จ              สกฺโก  จ จกฺกวตฺติ  จ 
        มีความวา  องคแหงแผนดิน  องคแหงนํ้า  องคแหงไฟ  องคแหงลม  องคแหงบรรพต 
องคแหงอากาศ  องคแหงพระจันทร  องคแหงพระอาทิตย  องคแหงทาวสักกะ องคแหงพระเจา 
จักรพรรดิราช องคเหลานี้ทานจัดไวเปนวรรคหนึ่งดังนีแ้ล  
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                                           กุญชรวรรค ท่ี ๔ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระนาคเสนผูยอดปราชญ  อันวาองค  ๑ แหงตัวปลวกน้ัน  เปนไฉน  
        พระผูเปนเจานาคเสนจงึถวายพระพรวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  อุปจิกา  นาม  ธรรมดาวาตัวปลวก  ยอมเอาดนิมาทําเปนจอมไวขางบน  ซอนตัวอยู 
 ขางลางหาอาหารกิน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรก็ทําเคร่ืองบังคือความสํารวมในศีล 
ปดใจไวแลวเท่ียวไปเพื่อบิณฑบาต คร้ันแลวก็พึงแสวงหาสมณธรรมลวงภัยไดท้ังหมด  เพราะ 
เคร่ืองมุงเคร่ืองบังคือความสํารวมในศีลดจุตัวปลอกฉันนัน้  นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงตัวปลวก 
ยุติดวยคําอันพระอุปเสนเถรเจาวังคันตบุตรกลาวไววา 
                        สีลสวรฉทน                     โยคี กตฺวาน  มานส 
                        อนุปลิตฺโต  วหิรติ             ภยา  โส  ปริมุจฺจติ 
        ความวา  พระโยคาวจรเจา  กระทําเคร่ืองมุงเคร่ืองบังคือสํารวมในศีลปดใจไว  เปนผูไม 
พัวพนดวยกเิลส ยอมพนจากภัยได  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระคุณเจาผูเปนปราชญ  องค ๒ แหงแมวน้ันเปนไฉนเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  วิฬา- 
โร  นาม ธรรมดาวาแมว  แมจะอยูในระหวางแหงถํ้าและซอกเขา  และโพรงไมบานเรือน  ก็ยอม 
เสาะแสวงหาแตหนูอยางเดยีวเทานั้น ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  แมจะอยูในบาน 
หรือในปาหรืออยูในโคนไม  ในอัพโภกาสในเรือนวางเปลา  ก็เปนผูไมประมาท  แสวงหาโภชนะฉัน 
ยอมนึกพิจารณาถึงกายอยูเนืองๆ เหมือนแมวแสวงหาแตหนูอยูฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหง 
แมวเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวา 
แมวยอมแสวงหาอาหารแตในท่ีใกล  ๆ เทานั้น ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรก็พงึ 
พิจารณาแตความเกิดความดบัในอุปทานขันธท้ัง ๕ เหลานี้วา เบญจขันธคือ  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนดังนี้  เบญจขันธเกิดดวยเหตุดังนี้  เบญจขันธดับดวยเหตุดังน้ี 
เหมือนกับแมวอันหากินแตในท่ีใกล  ๆ ฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงแมวคํารบ  ๒ ยตุิดวยพระ 
พุทธฎีกา  อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา  
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                        น  อิโต ทูเร  ภาสิตพฺพ              ภวคฺก  กึ  กริสฺสติ  
                        ปจฺจุปฺปานฺนมฺหิ  โวกาเร            สเก กายมฺหิ  นิพฺพินฺทต ิ
        มีความวา  ไมตองกลาวไปใหไกลแตนี่นัก  ภวัคคพรหมจักทําอะไรได  ในขันธปตยุบันนี ้
แหละ  พระโยคาวจรบําเพ็ญเพียรไป  กย็อมจะเหนื่อยหนายในรางกายของตนได ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชา  องคแหงหนูประการ  ๑ นั้น เปนไฉนเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อุนฺ- 
ทุโร  นาม ธรรมดาวาหนู  เม่ือเท่ียวไปขางโนนขางนี้  ยอมเท่ียวมุงหวังแตหาอาหารอยางเดยีว 
เทานั้น ยถา   มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเม่ือทานจะเดนิไปขางโนนขางนี้  ทานหวังแต 
โยนิโสมนสิการอยางเดียวดจุหนูฉันน้ัน  นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงหนู  ยุตดิวยคําอันพระอุป- 
เสนวังคันตบุตรเถรเจากลาวไววา 
                        ธมฺมาสึสก  กตฺวา                          วิหรนฺโต  วิปสฺสโก 
                        อโนลีโน  วิหรติ                             อุปสนฺโต  สทา  สโต 
        ความวา พระโยคาวจรเจาเม่ือเจริญวิปสสนา  ทําความมุงหวังในธรรมอยู เปนผูมีจิต 
เบิกบาน  มีใจสงบ มีสตินึกอยูทุกเม่ือดังนี ้ขอถวายพระพร 
        พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระผูเปนเจานาคเสน  องค ๑  แหงแมงปองนั้น  เปนไปไฉน 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  วิจฺฉิโก ธรรมดา 
แมงปองนั้น  มีหางเปนอาวธุเท่ียวชูหางไป ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจากมี็ญาณเปน 
อาวุธ  ทานยกญาณข้ึนพิจารณาอยูเสมอ ดจุแมงปองฉันน้ัน  นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหง 
แมงปอง  ยุติดวยคําอันพระเถรเจาช่ือวาอุปเสนวังคันตบุตรกลาวไววา 
                        าณขคฺค  คเหตฺวาน                          วิจรนฺโต  วปิสฺสโก 
                        ปริมุจฺจติ  สพฺพภยา                             ทุปฺปสโห  จ  โส  ภเว 
        ความวา พระโยคาวจรเจา  เม่ือจําเริญวิปสสนาถือเอาพระขรรคคือญาณเท่ียวไป 
ยอมพนจากภยัท้ังปวงได ภยัส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะครอบงําทานไดนัน้ยากนกั ดังนี้  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจานาคเสน  องค ๑  แหงพังพอนนั้นเปนไฉน  
        พระนาคเสนจึงถวายพระวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรประเสริฐ  ธรรมดาวาพังพอน 
เม่ือมันจะเขาไปหางู  มันเอายาทาตัวของมันเสียกอนจึงเขาไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจา  เม่ือจะเขาไปหาโลกคือหมูสัตว  ผูมากดวยอาฆาตและความทะเลาะววิาท  และอันความ 
เคืองพิโรธโกรธข้ึงครอบงําสันดาน  ทานก็เอายาคือเมตตาทาตัวทานแลวดับความโกรธของเขา 
ใหหายไปหมด  เหมือนกับพังพอนฉะน้ัน  นี่แหละเปนองคอัน ๑  แหงพังพอน  ยุตดิวยคําอันพระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา 
                        ตสฺมา สต  ปเรสป                    กาตพฺพา  สพฺพนุทยา 
                        เมตฺตจิตฺเตน  จริตพฺพ               เอต  พุทฺธานสาสน ั
        ความวา เพราะฉะน้ัน  พระโยคาวจรทําความเอ็นดท้ัูงปวงแมแตคนอ่ืนต้ังรอยข้ึนไป 
และตองเปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตาเท่ียวไป  อันนี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  องค ๒ แหงสุนัขจิ้งจอกนัน้เปนไฉน 
        พระผูเปนเจานาคเสนจงึถวายวิสัชนาวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐธรรมดาสุนัขจ้ิงจอกไดอาหารไมวาอยางใด ๆ ไมมีความเกลียดชัง  ยอมกลืนกินพอ 
แกความตองการ  "ยถา" มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเม่ือทานไดโภชนะอยางใด ๆ แลว ทาน 
ไมมีความเกลียดชัง  ทานฉันพอใหสรีระเปนอยูหรือพอเล้ียงสรีระเทานั้น  เหมือนกนัสุนัขจ้ิงจอก 
ไมเลือกอาหารฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงสุนัขจ้ิงจอกเปนปฐม สมดวยคําอันพระมหากัสสป- 
เถรเจากลาวไววา 
                        เสนาสนมฺหา  โอรุยฺห                           คาม  ปณฺฑทาย ปาวิสึ 
                        ภฺุชนตฺ  ปุริส  กุฏ ึ                             สกฺกจฺจนฺต  อุปฏหึ  เปนอาทิ 
        มีความวา  ขาพเจาลงจากเสนาสนะแลว  เขาบานเพื่อบิณฑบาต  ไดบํารุงชายคนหนึ่ง ผู 
เปนข้ีเร้ือนกําลังบริโภคอยูโดยเคารพ  เขาไดนอมคําขางดวยมืออันเปอยเนาถวายเรา  เม่ือเขา 
ยกคําขาวข้ึน  นิ้วมือของเขาไดขาดตกลงในท่ีนั้น  เราอาศัยความทําไวในใจเปนเคามูล  ฉันคําขาว 
นั้นได  เม่ือเรากําลังฉันอยูนัน้ จะไดมีความเกลียดชังหามิได ดังนี้  ขอถวายพระพร  
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        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาสุนัข 
จิ้งจอก  เม่ือไดอาหารมาแลวยอมไมเลือกวาดีหรือเลวยอมกินไดท้ังส้ิน  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาเม่ือไดโภชนะแลว ทานไมเลือกวาดี  หรือเลว  บริบูรณหรือไมบริบูรณก็ตาม 
ทานยินดีตามมีตามได  เหมือนสุนัขจ้ิงจอกฉันนั้น  นี่แหละองคแหงสุนัขจิ้งจอกคํารบ ๒ ยุต ิ
ดวยคําอันพระเถรเจาช่ือวาอุปเสนวังคันตบุตรกลาวไววา  
                        สกจิตฺต  ทมยมาเนน                อิตรีตเรน  สนฺตุเส 
                        ลูเขนป  จ สนตฺุสฺเส                   นาฺ  ปตฺเถ  รส  พหุ 
                        รเสสุ  อนุคิทฺธสฺส                       ฌาเน น  รมตี  มโน 
                        อิตรีตเรน  สนฺตุฏ ี                     สามฺ  ปริปูรต ิ
        ความวา  ภิกษเุม่ือทรมานจิตของตน  ตองเปนผูสันโดษดวยของตามมีตามได  และ 
สันโดษ ยินดีแมดวยของเศราหมอง ไมพึงปรารถนารสอยางอ่ืน  ๆ ใหมากนัก  ใจของบุคคล 
ผูกําหนัดในรสท้ังหลาย  ยอมไมยินดีในฌาน  ความสันโดษตามมีตามได  ยอมยังสามัญคุณให 
เต็มบริบูรณดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถาวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเจริญ  องค ๓  แหงมฤคนัน้เปนไฉน 
        พระผูเปนเจานาคเสนจงึถวายวิสัชนาวา  มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผู 
ประเสริฐ  มิโค  นาม  ธรรมดาวามฤคยอมเท่ียวไปในปาแตกลางวนั  คร้ันถึงกลางคืนยอมอยูใน 
อัพโภกาสท่ีแจง  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาทานก็อยูในปาแตกลางวนั  คร้ันถึงเวลา 
กลางคืน  ทานยอมอยูในอัพโภกาสท่ีแจง  เหมือนมฤคฉันนั้น  นีเ่ปนองคแหงมฤคเปนปฐม 
สมดวยพระพทุธฎีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกพระสารีบุตรไววา 
        โส  โข  อห  สารีปุตตฺ ยา  ตา  รตฺติโย  สีตา  เหมนฺติกา  อนฺตรฏกา เปนตน 
        ความวา  ดูกรสารีบุตร  เวลากลางคืนท่ีเปนไปในระหวางเหมันตฤดูเปนสมัยน้ําคางตก 
ถึงฤดูเชนนั้น  ตกกลางคืนเราอยูในอัพโภกาส  เวลากลางวันอยูในราวปา  คร้ันถึงเดือนทายแหง 
ฤดูรอน  เวลากลางวันเราอยูในอัพโภกาส  ตกกลางคืนอยูในราวปา ดังนี ้ ขอถวายพระพร 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  มฤคยอมหลบ 
ลูกศรอันจะตกเหนือตนหลีกหนีรอดไปได  และไมนอมกายเขาไปใกลลูกศร ยถา  มีครุวนาฉันใด  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 544 
พระโยคาวจรเจาก็รูจักหลบหนีกิเลสอันจะมาตกในตนไดเหมือนฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหง 
มฤคคํารบ ๒  
        ปุน จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร  ธรรมดามฤคเม่ือพบเหน็ 
พวกมนุษยเขาแลว  ยอมซอนตัวหลบอยูในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง  ดวยคิดวาจะไมใหเขาเห็นตัว  ยถา 
มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเม่ือพบเห็นความทะเลาะววิาทหรือคนทุศีลคนเกียจคราน  หรือ 
อารามท่ีอยูคลุกคลีกัน  ทานยอมหลีกหนีไปเสีย  ดวยวาจะไมใหเขาเหน็  แมตวัทานก็ 
ไมอยากพบเหน็เขา  เหมือนกันมฤคฉันนัน้  นี้แหละเปนองคแหงมฤคคํารบ  ๓ ยุติดวยคําอัน 
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา 
                        มา เม กทาจิ  ปาปจฺโฉ                   กุสิโต  หีนวีริโย 
                        อปฺปสุโต  อนาจาโร                        อสมฺมโต  กตฺถจิ  อหุ 
        ความวา  คนมักมาก  เกยีจคราน  มีความเพียรเลวทราม  ไมใชเปนคนสดับ  ปราศจาก 
มารยาท  ไมใชเปนคนสงบระงับ  อยาไดมีแกเรา คือวาเราอยาไดพบเห็นเขา  แมในท่ีไหน ๆ ใน 
กาลบางคร้ังบางคราวดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน ขา 
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ องค ๔ แหงโคน้ัน เปนไฉน 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาโค  ยอมไมละคอกเปนท่ีอยูของตน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  ก็จะไดละ 
โอกาสแหงตนหามิได  ยอมพิจารณาอยูเนือง ๆ วารางกายของเราน้ีไมเท่ียง  และมีอันเหลว 
แหลกแตกทําลายกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา  ดังนี้อยูเสมอ  เหมือนโคฉันนั้น  นีแ่หละเปน 
องคแหงโคเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาโค 
ยอมแบกแตแอกไว  ลากเข็นแอกไปโดยความทุกขบางสุขบาง ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจา ก็สมาทานพรหมจรรยไว  ประพฤติพรตพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณ  ตลอดถึงส้ินชีพโดย 
ทุกขบางสุขบาง เหมือนโคฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงโคคํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาโคเม่ือกินหญาตามความพอใจอ่ิมหนําแลวก็ดืม่กินซ่ึงน้ํา ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจา  เม่ือรับคําส่ังสอนของอาจารยและพระอุปชฌาย ดวยความพอใจและความรักใคร 
เล่ือมใสแลว  ก็ตั้งใจฟงโดยเคารพดุจโคฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงโค  คํารบ ๓  
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        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวาโค 
เม่ือเจาของฝกหัดใหทําอยางใดอยางหน่ึง  ยอมทําตามทุกอยาง  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคา- 
วจรเจา  ทานกต็ั้งใจรับโอวาทานุสาสนขอพระเถระหรือภิกษุผูใหมและปานกลาง แมแหง  
คฤหัสถหรืออุบาสกผูเปนกัลยาณชน  ใครใหโอวาทแกทาน  ทานก็ตั้งในรับเหมือนโคฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงโค  คํารบ  ๔ ยุติดวยคําอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา 
                        ตทหุปพฺพชิโต  สนฺโต                  ชาตยิา สตฺตวสฺสิโก 
                        โสป  ม อนุสาเสนยฺย                    สมฺปติจฺเฉยฺย  มตฺถเก  เปนอาทิ 
        มีความวา  ถึงผูท่ีมีสันดานสงบระงับอันบวชในวนันัน้  มีพรรษายกุาลได ๗ ปแตเกิดมา 
จะพึงส่ังสอนเรา  เราก็ตั้งในรับไปใสเศียรเกลา  เราพบเหน็ทานแลว  พงึเขาไปต้ังความพอใจและ 
ความรักใครในทานเปนอยางแรงกลา  และพังนมัสการโดยเคารพเนือง  ๆ โดยฐานเปนอุปชฌาย 
อาจารย  ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระนาคเสนผูเปนเจา  องค ๒ แหงสุกรเปนไฉน  คืออะไรบาง 
        พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา  มหาราช ดูรานะบพติรพระราชสมภาร  ธรรมดาสุกร 
เม่ือถึงฤดูรอนยอมลงคลุกตัวในน้ํา  ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  เม่ือจิตกลัดกลุมงุน 
งาน  ก็เจริญเมตตาภาวนาอันเย็นประณีต  ดจุสุกรลงคลุกตัวในน้ําฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหง 
สุกรเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  ประการหน่ึงเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐธรรมดาสุกรพบน้ําท่ีไม 
มีเปอกตม  ยอมเอาจมูกดดุแผนดินกระทําใหเปนแองแลวลงนอน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจาก็เจริญกายคตาสติฝงอยูในใจ หามอารมณภายนอกมใิหครอบงํา  นอนอยูดังสุกร 
ฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงสุกร  คํารบ  ๒ ยุติดวยคําอันพระปณโฑลภารทวารเถรเจากลาวไววา 
                        กายสฺส  ภาว  ทิสฺวาน                 วิจินิตฺวา  วิปสฺสโก 
                        เอกากิโก  อทุติโย                         สยติ  อารมฺมณนฺตเร 
        มีความวา  พระโยคาวจรเจาผูเจริญวิปสสนา เห็นความเปนความเจริญแหงรางกายแลว 
ก็พิจารณาไป เปนผูอยูคนเดยีว  ไมมีเพื่อนเปนท่ีสอง  นอนอยูในระหวางแหงอารมณดังนี ้
ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขา 
แตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ  องคแหงชาง ๕ ประการน้ันเปนไฉน  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาชาง 
เท่ียงไปในปา ยอมเอาเทากระชุนทําลายแผนดิน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา ก ็
พิจารณากายทําลายกิเลสฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงชางเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาชาง 
ยอมแลไปตรง ๆ ดูแตกายของตนจะไปเหลียวแลดูท่ัวไปในทิศตาง ๆ หามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาก็เพงพิจารณาแตรางกาย จะไดเหลียวดทิูศนอยทิศใหญหรือเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่าหา 
มิได  ทอดตาไปเพียงช่ัวแอก  ดังชางฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงชาง  คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวาชาง 
จะไดนอนอยูประจําแหลงเปนเนืองนิตยหามิได เท่ียวหาอาหารไดในท่ีใดก็อยูในท่ีนั้น  ยถา มี 
ครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  ก็มิไดนอนประจําแหลงเปนเนืองนิตย  ไมมีอาลัย  เท่ียวบิณฑบาต 
ไปพบประเทศแหงใดเปนท่ีพอใจและสมควร  จะเปนมณฑปหรือโคนไม  ถํ้าและภเูขาก็ตาม 
ยอมเขาอาศัยอยูในท่ีนั้น จะไดทําความปรารถนาอาลัยม่ันคงหามิได  ดจุชางฉันนั้น  นี่เปนองค 
แหงชาง  คํารบ ๓ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมาภาร ธรรมดาวา 
ชางจะลงน้ํา ยอมลงสูสระประทุมอันกวางใหญ  มีน้ําใสสะอาดดาดาษไปดวยบัว  ๕ ประการ 
และคะนองลําพองเลนตามสบาย ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  ก็ลงสูสระ  คือ พระ 
มหาสติปฏฐานท้ัง ๔ ประการ อันเต็มเปยมไปดวยน้ําอันเย็นใสสะอาดไมขุนมัว  กลาวคือพระ 
ธรรมอันประเสริฐดาดาษไปดวยประทุมชาติ  คือพระวิมุตติ  พิจารณาจาํแนกสังขารดวยญาณ 
เลนอยูดวยพระสติปฏฐานนัน้ตามสบาย  ดจุชางฉันนั้น  นี่เปนองคแหงชาง  คํารบ ๔ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาชาง 
จะยกเทาข้ึนกมี็สติ  จะเหยียบลงก็มีสติ  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา จะยกเทาข้ึนหรือเหยียบ 
ลงก็มีสติปชัญญะ  กาวไปถอยกลับก็มีสติสัมปชัญญะ  งอเขาเหยยีดออกก็มีสติสัมปชัญญะ 
มีสติสัปชัญญะอยูทุกขณะ  จะไดละวางเสียหามิได  นี่แหละเปนองคแหงชางคํารบ ๕ ยุติดวย 
กระแสพระธรรมเทศนา  ท่ีพระมหากรุณาตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา  
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                        กาเยน  สวโร  สาธุ                  สาธุ  วาจาย  สวโร 
                        มนสา  สวโร  สาธุ                   สาธุ  สพฺพตถฺ  สวโร 
                        สพฺพตฺถ  สวโร  ลชฺชี              รกฺขิโตติ  ปวุจฺจติ 
        มีความวา  การสํารวมดวยกายวาจาใจเปนความดี  สํารวมไดท่ัวไปก็เปนความดี  พระ  
โยคาวจรเจา  ผูมีความละอายสํารวมท่ัวไป  บัณฑิตยอมกลาววาเปนผูรักษา  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
                                        กุญชรวรรค ท่ี ๔ จบเพียงนี ้
        ในท่ีสุดวรรคนี้  พระคันถรวจนาจารยเจา  ผูกอุทานคาถากลาวหวัขอบทมาติกาท่ีแสดง 
มาขางตนนั้นไววา 
                        อุปจฺจิกา  วิฬาโร  จ                  อุนฺทุโร  วิจฺฉิเกน จ 
                        นงฺกุโล  สิงคฺาโล  มิโค               วราโห  โครูปหตฺถินา 
        มีใจความวา องคแหงปลวก องคแหงแมว  องคแหงหนู องคแหงแมงปอง  องคแหงพัง- 
พอน  องคแหงสุนัขจ้ิงจอก  องคแหงเนื้อ  องคแหงสุกร  องคแหงโค  องคแหงชาง เหลานี้  ทานจัด 
เปนวรรคอันหนึ่ง ดังน้ีแล  
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                                              สีหวรรคท่ี ๕  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต นาคเสน  ขาแตพระผู 
เปนเจานาคเสน  องคแหงราชสีห ๗  ประการน้ันเปนไฉน  คือส่ิงไรบาง 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาราชสีหเหลาปณฑุ  ยอมเปนสัตวขาวบริสุทธ์ิผุดผองปราศจากมลทิน  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจา  ก็เปนผูมีสันดานขาวบริสุทธ์ิผุดผองปราศจากมลทิน ไมมีความรังเกียจ 
ตอความประพฤติปฏิบัติ ดุจราชสีหอันขาวบริสุทธ์ิฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงราชสีห 
เปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ธรรมดาวา 
ราชสีหยอมเท่ียวไปดวยเทา ๔ ประกอบดวยลีลาศอันงดงาม  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจา ก็เท่ียวไปดวยอิทธิบาททั้ง ๔ ประการ ดุจราชสีหฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงราชสีห คํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอัน 
ประเสริฐ ธรรมดาวาราชสีห  ยอมมีรูปงามและมีสรอยท่ีคอสวยสะอาดรุงเรืองรูจี  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด พระโยคาวจรเจา  ก็มรูีปงามและมีสรอยคอคือศีลรุงเรืองรูจีเหมือนฉันนั้น นี่แหละ 
เปนองคแหงราชสีห  คํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย 
อันประเสริฐ  ธรรมดาวาราชสีห  แมจะตองเสียชีวิตถึงแกความตาย  ก็มิไดยอมออนนอม 
แกสัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมยอมตาย  จะไดเสียดายชีวิตหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจา  ก็ยอมเสียสละชีวิต  จะไดประจบคฤหัสถเปนกูลทูสกะหาปจจัย  ๔ คือ  จีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานเภสัชเล้ียงชีวิตหามิได  ดุจราชสีหอันสูสละชีวิตฉันนัน้  นี่แหละ 
เปนองคแหงราชสีห คํารบ ๔ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนอัครกษตัริยอัน 
ประเสริฐ  ธรรมดาวาราชสีหยอมหาอาหารไปโดยลําดับ ไดอาหารในที่ใด  ก็บริโภคในท่ีนั้น  พอ 
แกประโยชน  จะไดเลือกเอาแตเนื้อท่ีดี  ๆ นั้นหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  ก ็
เท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอก  จะไดเลือกตระกูลหรือเลือกโภชนาหารหามิได  แสวงหาได 
ในท่ีใดก็บริโภคในท่ีนั้น  ดวยความประสงคจะดํารงสรีระรางกายใหเปนไปเทานัน้ และจะได 
เลือกวาโภชนะประเสริฐหรือไมประเสริฐก็หามิได  ดุจราชสีหฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงราชสีห 
คํารบ ๕  
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย 
อันประเสริฐ  ธรรมดาวาราชสีห  จะไดกระทําสันนิธิ  เกบ็อาหารไวบริโภคอีกหามิได  บริโภคเนื้อ 
คราวเดียวแลว  ก็ไมเก็บไวบริโภคอีกตอไป  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา กมิ็ได  
กระทําสันนิธิเก็บปจจยัไวบริโภค  ดุจราชสีหฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงราชสีห  คํารบ ๖ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอัน 
ประเสริฐ  ธรรมดวาราชสีหเม่ือหาอาหารไมได  กไ็มสะดุงตกใจ แมวาหาได  ก็มิไดมัวเมา 
บริโภค ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเท่ียวบิณฑบาตไมได  ก็ไมสะดุงตกใจ  แมวาไดก ็
มิไดมัวเมา  พจิารณาเหน็โทษแหงอาหารบริโภค  ดุจราชสีหฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหง 
ราชสีห  คํารบ ๗ ยุติดวยพระพุทธฎีกา  ท่ีพระมหากรุณาตรัสสรรเสริญพระมหากัสสปเถรเจา 
ไวในยุตตนิกายอันประเสริฐวา 
        สนฺตุฏโย  ภิกฺขเว  กสฺสโป  อิตรีตเรน  จีวเรน  อิตรีเนร  ปณฺฑปาเตน 
อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตฏุ ิยา  จ วณฺณวาที  น จ ปณฺฑปาตเหตุ  อเนสน  อปฺปฏิรูป  อาปชชฺต ิ
เปนอาทิ 
        มีใจความวา  ภิกฺขเว  ดูรานะภิกษุท้ังหลายผูทรงศีลบริสุทธ์ิ  สําแดงกัสสปน้ี  เปนผู 
สันโทษดวยจวีรและบิณฑบาตตามมีตามได  เจากยูอมสรรเสริญแหงความสันโดษ  ในบิณฑบาต 
เม่ือเท่ียวบิณฑาตไมได  กไ็มสะดุงตกใจ คร้ันแลวาได  กมิ็ไดสยบมัวเมา  เปนผูเห็นโทษในอัน 
บริโภคปจจัย  พวกเธอท้ังหลายพึงกระทําตามท่ีตถาคตตรัสใหฟงนี้ทุกประการ ดังนี้ ขอถวาย 
พระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร  จงึตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาค 
เสนผูปรีชา  ท่ีพระผูเปนเจากลาววา องคแหงนกจากพราก  ๓ ประการนัน้เปนอยางไร 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนอัคร- 
กษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวานกจากพรากจะไดสละภรรยานั้นหามิได ยอมเปนคูอยูเคียงกัน 
ไปจนส้ินชีวิต ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็มิไดทอดท้ิงเสียซ่ึงโยนิโสมนสิการ  จน 
ตลอดชีวิต  เหมือนนกจากพรากฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงนาจากพรากเปนปฐม 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนอัครกษตัริยอันประเสริฐ 
ธรรมดาวานกจากพรากยอมบริโภคหอยและสาหรายใบไมเปนอาหาร  และสันโดษยนิดีอยูดวย 
หอยสาหรายและใบไมเหลานั้น  นกจากพรากน้ันก็มิไดเส่ือมจากกรรม  กายและผิวพรรณต้ังอยู  
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ไดเปนปรกติ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  ก็มิไดเส่ือม  
จากศีล สมาธิ  ปญญา  และวมุิตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ  สรรพกุศลธรรมทุกประการ  ตัง้อยูได 
เปนปกติ  ดจุนกจากพรากฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงนกจากพรากคํารบ ๒ 
        ปุน จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวานกจากพรากยอมมิไดฆาสัตวฉันใด  พระโยคาวจรเจา ก็วางทอนไมและศัสตราอาวุธ 
เสีย  มีความละอายอยูมิไดฆาสัตวท้ังหลายเปนผูประกอบไปดวยจิตเมตตากรุณาแกสัตวท้ังหลาย 
ดุจนกจากพรากมิไดฆาสัตวฉันนั้นนีแ่หละเปนองคแหงนกจากพรากคํารบ ๓ ยุติดวยพระพุทธฏีกา 
ท่ีสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธภควนัตบพิตรเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนา  ในจักกวาก 
ชาดกวา 
                        โย  น หนฺติ  น  ฆาเฏติ                น ชินาต ิน ชาปเย 
                        เมตฺโต  โส สพฺพภูเตสุ                  เวร  ตสฺส  น เกนจิ 
        มีความวา  บุคคลผูใดไมเบียดเบียนสัตวเองก็ด ี ไมใชใหคนอ่ืนเบียดเบียนก็ดี  และมิได 
ชนะเอง  มิใหคนอ่ืนชนะ  ทานบุคคลผูนั้นเปนผูมีเมตตาในสรรพสัตวท่ัวไป  จะไดมีเวรติดตาม 
เกี่ยวของกับดวยผูใดผูหนึ่งหามิได ดังน้ี  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองกาตรัสถามปญหาตอไปวา  ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  พระผูเปนเจากลาวไววา  องค  ๒ แหงนางนก 
เงือกนั้น  เปนประการใดเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร 
ธรรมดาวานางนกเงือก  ยอมริษยาแกผัวของตน  หึงหวัตน  ใหอยูรักษาแตลูกในโพรง แลวคาบ 
เหยื่อท่ีพึงใจไปใสลงในโพรง  ปดปากโพรงเสียดวยส่ิงอันลามก เล้ียงสามีไวในโพรง  ถามการเกน 
ดวยกําลังตน  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงอยาไดอินังนอมจิตไปในกิเลส  เม่ือ 
กิเลสจะเขามาใกล  พึงใสลงไปในโพรงคือศีลสังวร  แลวพึงช่ืนชมยนิดใีนกายคตสติดวย 
มโนทวาร  เปรียบดังนางนกเงือกเม่ือฟกไข อันหึงผัวใหอยูในโพรงแลว  คาบเอาส่ิงลามกปกปด 
ปากโพรงไว เล้ียงสามีตามชาติของตนฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงนางนกเงือกเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  เวณาหิกา  นาม   ช่ืออันวานางนกเงือกนั้น เท่ียวไปแสวงหาเหยื่อ  เม่ือ 
เวลาเยน็ก็บินมาสูฝูงแหงตน  เพื่อปองกันรักษากายไว ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
เม่ือสองเสพซ่ึงเสวิตัพพธรรมอันตนรักษา อยูในท่ีอันวิเวกแตผูเดยีว  เพือ่พนจากสัญโญชน- 
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ธรรมท้ังปวง  เม่ือหมดความยินดใีนท่ีนัน้แลว  ก็กลับมาสูหมูคณะสงฆ  เพื่อจะดับเสียซ่ึง  
ความขอนขอดครหาและภัยท้ังปวง นี่แหละเปนองคแหงนางนกเงือกเปนคํารบ ๒ ยุตดิวย 
คําอันทาวสหมับดีพรหมกราบทูลแกสมเด็จพระทศพลญาณเจาไว 
                        เสเวถ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ 
                        จเรยฺย สโยชนวิปปฺโมกฺข 
                        สเจ  รตึ  นาธิคจฺเฉยฺย  ตตฺถ 
                        สงฺเฆ  วเสยฺย  รกฺขิตตตฺา  สติมา 
        มีความวา  พระโยคาวจรเจา  ซ่ึงปรารถนาจะพนจากสังโยชน   พึงมาเสพซ่ึงเสนาสนะอัน 
สงัด  ประพฤติธรรมท่ีจะพนจากสังโยชนแมยินดีแลว  พึงกลับเขาอยูในหมูสงฆ  เพื่อจะไดรักษา 
ไวซ่ึงตนดังนี ้
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  อันวาองคแหงนกระจอกอยาง ๑ นั้น  เปน 
ประการใด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ฆรโปตโก  นาม ช่ือวานกกระจาํนั้น อาศัยเรือนอยูอ่ืนอยู  จะไดถือ 
เอานิมิตแหงส่ิงของอันใดของเขาไปหามิได  มีในมัธยัสถมากดวยสัญญาอาศัยอยู ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเม่ือเขาไปสูตระกูล  ก็ไมพึงถือเอานิมิตในที่นั่งและท่ีนอน  ใน 
เคร่ืองประดับและผา  หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคและภาชนะวิกัติท้ังหลาย  เม่ือเขาไปก็พึงมัธยัสถ 
กําหนดสัญญาวา ตนเปนสมณะดังนี้  นีแ่หละเปนองคอัน ๑แหงนกกระจอก  ยุตดิวยพระพุทธ 
ฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตร  ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว 
ในจุลนารทชาดกวา 
                        ปวิสิตฺวา  ปรกุเล                  ปาเนน  โภชเนน วา 
                        มิต  ขาเท  มิต  ภฺุเข           น จ  รูเป  มน  กเร 
        มีความวา  ธรรมดาภิกษจุะไปสูตระกลูอ่ืน  ดวยตองการปานะและโภชนะนั้น  พงึเค้ียว 
กินบริโภคกนิซ่ึงปานะและโภชนะท่ีเขาใหดวยความนับถือ  แตอยางหงึกระทําใจใหหลงไปในรูป 
ขอถวายพระพร   
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        สมเด็จพระเจามิลินทปนนราธิบดีบรมกษัตริย  มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต 
นาคเสน  ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสน  พระผูเปนเจากลาวไววาองค ๒ แหงนกเคานั้น เปน 
ประการใด  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูมีศักดิ์  เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐธรรมดาวานกเคาเปนศัตรูกับกา คร้ันเวลากลางคืนก็ตีฝูงกาเปนอันมาก 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ไมเขากันกับอวิชชา  แตอาตมาผูเดียวเขาไปในท่ีสงัด 
พึงรบพุงย่ํายเีสียซ่ึงตัวอวิชชานั้น  ตัดใหขาดสูญตลอดราก ตถา  ดังนกเคาอันตีซ่ึงฝูกกาฉันนัน้ 
นี่แหละเปนองคแหงนกเคาเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปฺน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวานกเคาอยูปาลับเรนซอนอยู ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจากพ็ึงยินดีในท่ีเรนท่ีสงัด  ปานดังนกเคาฉันนัน้ นี่เปนองคแหงนกเคา  คํารบ ๒ ยุต ิ
ดวยพระพุทธฎีกา ท่ีสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา ตรัสไวในสังยุตตนิกายวา 
        ปฏิสลฺลฺโน ภิกฺขเว  โยคมาปชชฺถ  ปฏสลฺลิโน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปฏิสลฺลานาราโม  ปฏ-ิ 
สลฺลานรโต  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโธติ  ฯเปฯ 
อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาต ิ
        แปลความวา  ภิกฺขเว  ดูรานะสงฆ ทานจงปฏิบัติหาท่ีสงัดชมฌานเถิด  พระโยคาวจร 
เจาผูใด  กําหนัดยนิดีในการชมฌานแลว  พระโยคาวจรเจานั้น  อาจรูดงันี้  อิท  คือส่ิงนี้แหละ 
เรียกวาทุกข  อาจรูวาส่ิงนี้แหละเปนทุกขสมุทัย  อาจรูวา  ส่ิงนี้แหละเปนทุกขนิโรธ  อาจรูวาส่ิงนี ้
แหละเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้  ขอถวายพระพระ 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค  ๑ แหง 
ตะขาบตอไป 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปนอัคร- 
กษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาตะขาบถารองข้ึนแลว  ยอมบอกเหตุแหงความเกษม  และภยั 
แหงบุคคลอ่ืนฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็สําแดงธรรมบอกอกุศลกรรมวา อกุศลกรรมจะนําไปสู 
อบาย  สวนกศุลจะใหผลนําไปสวรรค  บอกเหตุดแีละช่ัวแกประชาชนทั้งปวง  ดุจตะขาบอันรอง 
ฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคอัน ๑ แหงตะขาบ  ยุติดวยคําท่ีพระบิณโฑลภารทวารเถระผูเปนเจา 
กลาวไววา 
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                        นิรเย  ภยสนตฺาส                      นิพฺพาเน  วิปุล  สุข  
                        อุภยาเนตานิ  อตฺถานิ                เทสิตพฺพานิ  โยคินา 
        แปลวาธรรมดาพระโยคาวจรเจา  พึงสําแดงบาปบุญคุณโทษโปรดเวไนยชนท้ังปวง  และ 
พึงสําแดงทางพระนิพพาน  อันเปนแกนสารนํามาซ่ึงสุขอันไพบูลย  และพึงสําแดงซ่ึงประโยชน  ๒ 
ประการดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๒ แหงคาง 
คาวตอไป         
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาคางคาว  เท่ียวไปในเรือนอ่ืนแลว  ยอมออกไป  จะไดกังวล 
อาลัยอยูท่ีเรือนนั้นหามิได ยถา   มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเขาไปบิณฑบาตในบานแลว 
ก็มิไดอาลัยกังวลอยูดวยบาน  ปานดุจคางคาวอันบินไปสูเรือนผูอ่ืน มิไดอาลัยท่ีจะอยูนัน้  นี ่
แหละเปนองคแหงคาวคาวเปนปฐม 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาคางคาวเม่ือไปอยูในตระกูลอันอ่ืน  ก็มิไดกระทําความฉิบหายใหคนท้ังหลายนั้น 
ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเขาไปสูตระกูลอันใด  ก็มิใหตระกูลอันนั้นเดือดรอน อติยา- 
ปนพหุลตาย วา  ดวยความมักมากยิ่งประมาณก็ดี  อติวฺิตฺติพหุลตาย  วา  ดวยวญิญัติยิ่ง 
ประมาณกด็ี  อติพหุภาณิตาย  วา ดวยภาวะพูดมากยิ่งก็ด ี สมานสุขทุกฺขตาย  วา ดวยภาวะ 
เสมอดวยสุขและทุกขก็ดี  อตฺตโน  มูลก ธมฺม  ประการหน่ึง จะไดธรรมเนียมของตนเส่ือมไปก ็
หามิได  พึงยังความจําเริญใหมีโดยสวนเดยีว  นีแ่หละเปนองคแหงคาวคาวคํารบ ๒ ยตุิ 
ดวยพระพุทธฏีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา  กลาวไวในลักขณะสังยุตตสูตรในทีฆนิกายวา 
                                สทฺธาย  สีเลน  สุเตน  พุทฺธิยา 
                                จาเคน  ธมฺเมน  พหูหิ สาธุภ ิ
                                ธเนน  ธฺเร  จ เขตฺตวตฺถุนา 
                                ปุตฺเตหิ  ทาเรหิ  จตุปฺปเทหิ  จ 
                                าตีหิ  มิตฺเตหิ  จ พนธฺเวหิ 
                                พเลน  วณฺเณน  สุเขน  จูภย  
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                                กถ  น หาเยยฺยุนตฺิ  ปเรติ  อิจฺฉติ  
                                อทฺธ  สมิทฺธฺจ  ปนาภิกงฺขต ิ
        มีความวา  พระโยคาวจรเจา  ยอมปรารถนาตอชนเหลาอ่ืนวา เปนไฉนหนอ  มหาชน 
ท้ังหลายจะไมพึงเส่ือมจากศรัทธา  และศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  และกศุลธรรม  สัปปุริสธรรม 
เปนอันมาก  และเงินทอง ขาวของไรนาเรือกสวนและบุตรภรรยา  สัตว ๒ เทา  ๔ เทา และญาติมิตร 
พวกพองวงศวาร  และพละวรรณะสุขะ ในโลกน้ีและโลกหนาท้ัง ๒ ประการ  และพรโยคาวจร 
เจานั้นยอมมาจํานงใจ  ใหเขาม่ังค่ังสมบูรณดวยส่ิงเหลานั้น  ดังนี้ ขอถวายพระพรบพิตรพระ 
ราชสมาภาร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ  พระผูเปนเจากลาววา  องคอัน  ๑ แหง 
ปลิงนั้น  เปนประการใดเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาปลิง  เกาะอยูในคนและสัตวใดแลว  ก็เกาะม่ันและหม่ันสูบ 
กินซ่ึงโลหิต  ยถา  มีครุวนาฉันใ ด พระโยคาวจรเจาปรารถนาอักนําจิตไปในอารมณภาวนาฉันใด 
พึงยึดเอาอารมณภาวนาอันนัน้ใหม่ัน  โดยสัณฐาน  โดยเพศ โดยนิมิตแลวพึงเสพซ่ึงวมุิตติรส 
ดวยอารมณฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคอัน ๑ แหงปลิง  ยุตดิวยถอยคําอันพระอนุรุทธเถรเจา 
กลาวไววา 
                        ปริสุทฺธวิมลจิตฺเตน                   อารมฺมเณ  ปติฏเปตฺวา 
                        เตน  จิตฺเตน ปาตพฺพ                 วิมุตฺติรสมเสจน 
        แปลความในพระคาถาวา พระโยคาวจรเจาพึงต้ังไวซ่ึงอารมณดวยจิตอันบริสุทธ์ิหา 
มลทินมิได  แลวพึงเสพซ่ึงวมุิตติรสอันเปนเคร่ืองใหเกิดปติยินดดีวยจตินั้น  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา องคแหงงู ๓ 
ประการนั้น  ประการใดเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวางูยอมเล้ือยไปดวยอุระ ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงเท่ียวไปดวยปญญา 
และทานยอมเวนเสียซ่ึงส่ิงปราศจากลักษณะ  เจริญแตส่ิงท่ีมีลักษณะ  คือ  พระไตรลักษณญาณ 
ฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงงูเปนปฐม  
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  สปฺโป ธรรมดาวางูนั้นเท่ียวไปปะตนยาเขา  ก็เล่ียงหลีกไปใหพนตนยา 
ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงงดเวนเสียซ่ึงทุจริต  ดุจงูอันหลีกใหพนตนยาฉะน้ัน นี ่
แหละเปนองคแหงงู  คํารบ ๒  
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  สปฺโป  อันวางู คร้ันกัดมนษุยเขาแลวก็คิดจะหลีกหลบไป ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจากําจดัเสียซ่ึงวิตกผิดแลว  หามปรามมิใหความไมยินดีบังเกิด  พึงวิตก 
โดยมากวา วนัลวงไปไดเทานี้แลว  ไมควรประมาท  เหตุวาวนัลวงแลวมิอาจจะกลับได ดังนี ้
นี่แหละเปนองคแหงงูคํารบ ๓ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาตรัสพระ 
สัทธรรมเทศนาไวในกนินรชาดา  โดยคําของกินนร ๒ ตน กลาวกะพรานปาวา 
                        ยเมกรตฺตึ  วิปฺปวสิมฺห  ลุทฺธก 
                        อกามกา  อฺมฺ  สริตวฺา 
                        ตเมว  รตฺติมนุตปปฺามานา 
                        โสจาม สา รตตฺิ  ปุนนฺนเหสฺสต ิ
        มีความวา  ดูรานะพรานปา  เราพลัดพรากจากกนัราตรีใด  ก็เรารอนโศกเศรา ดวยเรา 
ระลึกถึงกันตลอดราตรีนั้น  และเราจะไดราตรีท่ีพลัดกันคืนมาอีกหามไิด ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคแหงงูเหลือม 
ตอไปวา  องคแหงงูเหลือมอัน ๑ นั้น เปนไฉน 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมาภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  อชคโร นาม  ช่ือวางูเหลือม  มหตี  มหากาโย  เปนสัตวใหญ  มีกาย 
อันใหญ  มีทองเหี่ยวแหงอยูหลายวนั  เหตุวาหาอาหารไมไดเต็มทอง และงูเหลือมนัน้เล้ียง 
 ีชีวิตตนตามประมาณอาหาร ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเท่ียวไปบิณฑบาตได  อาหาร 
มาก ก็พึงบริโภคพอเปนยาปนมัตฉันนั้น  แมไดอาหารนอยแต ๔ คํา หรือ ๕ คํา  พึงขยาํกับ 
อุทกังแลวจึงฉัน นี่แหละเปนองคอัน ๑  แหงงูเหลือม  ยุตดิวยถอยคําอันพระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตรเถรเจา  กลาวไววา 
                        อลฺล  สุกฺข  จ ภฺูชนฺโต                  น  พาฬหฺ สุหิโต  สิยา 
                        อูนูทโร  มิตฺตาหาโร                        สโต  ภกฺิขุ  ปริพฺพเช  
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                        จตฺตาโร  ปฺจ อาโลเป           อภุตฺวา อุทว ปเว  
                        อล  ผาสุวิหารราย                   ปหิตตตฺสฺส  ภิกฺขุโน 
        มีความวา  ธรรมดาเปนภิกษุ  เม่ือไดบริโภคอาหารอันสดก็ดแีหงกด็ี  อยาไดหวัง 
ประโยชนดใีนการบริโภคหนักนัก  ประการหน่ึงพึงใหทองพรองไว  บริโภคแตพอประมาณ  มีสติ 
เวนคําขาวไวเพียง  ๔ คําหรือ ๕ คํา  อยาใหอ่ิมเต็มท่ีนัก  คร้ันไมไดบริโภคแลวพึงดืม่กินซ่ึงน้ํา 
ทําดังนี้แหละ  สมควรแกภกิษุผูเปนโยคาวจรนั้น  เพื่อจะไดอยูเปนสุขสําราญ  ดังนี้  ขอถวาย 
พระพร 
                                        จบสีหวรรคท่ี ๕ แตเพยีงนี ้
        ในท่ีสุดวรรคนี้ พระคันถรจนาจารยเจา  ผูกอุทานคาถา  กลาวหัวขอบทมาติกา ท่ีแสดง 
มาขางตนนั้นไววา 
                        เกสรี  จกฺกวาโก  จ                       เวณาหิ  ฆรโปตโก 
                        อุลฺลุโก  สตปตฺโต จ                      วคฺคุลี  เจว  ชลฺลุกา 
                        สปฺโป  อชคโร  เจว                       วคฺโค  เตน  ปวุจฺจติ 
        มีใจความวา  องคแหงราชสีห  องคแหงนกจากพราก  องคแหงนกเงือก องคแหง 
นกกระจอก  องคแหงนกเคา  องคแหงตะขาบ องคแหงคางคาว  องคแหงปลิง  องคแหงงู 
องคแหงงูเหลือม  เหลานี้ทานจัดเปนวรรคหน่ึงดังนี้แล  
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                                         มักกฏกวรรค  ท่ี ๖         
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนอันปรีชาเฉลิมปราชญ  ผูเปนเจากลาววา องคแหงแมงมุมทํารังใกล 
ทางอยาง ๑ นัน้  เปนประการใด  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาแมงมุมนั้นยอมชักใยเปนขายเปนเพดานไว  สัตวท้ังหลาย 
คือแมลงหวีแ่หละแมลงวนั  บินไปติดอยูท่ีขายท่ีเพดานนั้น  แมงมุมกบ็ริโภคสัตวท่ีติดขายนัน้เปน 
ภักษาหาร  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจานั้น  กขึ็งเพดานคือ  สติปฏฐาน  และปดทวารท้ัง 
๖ ไว  มาตรวาแมลงวันคือกเิลสไดเขาไปติดอยูในเพดานนั้น  ก็พึงจับฆาเสียฉันนั้น  นีแ่หละเปน 
องคอัน  ๑ แหงแมงมุมชักใย  ยุติดวยคําอันพระอนุรุทธเถรเจากลาวไววา 
                        วิตานเยว ฉทฺวาเรสุ                   สติปฏานวรุตฺตม 
                        กิเลสา  ตตฺถ  ลคฺเคตฺวา             หนฺตพฺพา  เต  วิปสฺสกา 
        แปลความวา  ธรรมดาโยคาวจรเจา  อันเรียนวิปสสนาพึงขึงเพดานคือสติปฏฐาน  ปด 
ทวารนั้น  ๖ ไว เม่ือกิเลสเขาไปอยูก็จบัฆาเสียดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาคเสน 
 ขาแตพระผูเปนเจาอันปรีชาเฉลิมปราชญ องคอัน  ๑ แหงทารกอันดูดนมมารดาน้ันอยางไรเลา 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาทารกท่ีดูดนมมารดาน้ัน ยอมแสวงหาประโยชนดวยน้ํานม รองไหออนวอนกินนม 
มารดา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็พึงแสวงหาประโยชนแหงตน  พึงรักซ่ึงธรรม 
ท้ังหลายหมายประโยชน และประกอบความเพียรอยูในท่ีอันสงัด  พึงสองเสพกัลยาณมิตรอัน 
สมควร  พอใจอยูในสํานกัครูบาอาจารย  พงึเลาเรียนซ่ึงพระอรรถกถาบาลี  อันจะเกดิประโยชน 
แหงตนฉันนั้น  นี่แหละเปนองคอัน  ๑ แหงพาลทารกดูกนมมารดา  สมดวยพระพุทธฎีกาท่ีสม 
เด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในมหาปรินพิพานสูตร  มีในทีฆนิกายวา 
        อิงฺฆ  ตุมฺเห  อานนฺท  สทตฺโภ  วายมถ  สทตฺเถ  อนุยฺุขถ  สทตฺเถ  อปฺปมตฺตา  อาตาปโน 
ปหิตตตฺา  วิหรถ 
        มีความวา  อานนฺท  ดูรกสําแดงอานนท  อิงฺฆ  ดังตถาคตจะเตือน  ทานจงพยายาม 
ในประโยชนแหงตน  อนุยฺุชถ จงประกอบซ่ึงประโยชนตน  ทานอยางไดประมาทในประโยชนตน 
จงเปนผูมีความเพียร สงจิตไปในสมาธิ  ดังนี้  ขอถวายพระพร  
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        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคอัน  ๑ แหง 
เตาเหลืองสืบตอไป  
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  เตาเหลืองนั้นกลัวน้ําเช่ียวหลีกน้ําไป  มีอายยุนืดวยไมลงน้ํา  ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงกลัวภัยในความประมาท  มีสภาวะเหน็คุณอันประหลาดวิเศษ 
ในอัปปมาท  เห็นภยัในความประมาท  กมิ็ไดเส่ือมถอย  แลวก็เขาไปสูท่ีใกลแหงพระนิพพานมี 
 ุอุปไมยฉันนัน้  นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงเตาเหลือง ยุติดวยพระพทุธฎีกาท่ีสมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธภควันตบพิตรเจาตรัสเทศนาไวในพระธรรมบทวา 
                        อปฺปมาทรโต  ภิกฺขุ              ปมาเท  ภยทสสิฺ  วา 
                        อภพฺโต  ปริหานาย               นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก 
        แปลความวา  พระโยคาวจรภกิษุ ยินดีในความไมประมาท  แลเหน็ภัยในความประมาท 
เม่ือประพฤติตามโอวาทดังนี ้ ก็มิเส่ือมไกล  มิชามินาน  กจ็ะไดสําเร็จแกพระอมตมหานิพพานดังนี ้
ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีบรมกษัตริย  จึงมีพระราชโองการตรัสถาม ดวยองค 
๕ แหงปาชัฏสืบไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาปาชัฏยอมปกปดไวซ่ึงคนไมสะอาดได  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจาพึงปกปดไวซ่ึงบุคคลผิดเหมือนปาบังไวซ่ึงคนไมสะอาดฉันนั้น  นี่แหละเปนองค 
แหงปาชัฏเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ปาชัฏนั้นสูญเปลาไมมีคนไปมา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
พึงกําจัดเสียซ่ึงราคะโทสะโมหะใหสูญจากสันดาน  ปานดังวาปาชัฏฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหง 
ปาชัฏ  คํารบ  ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ ปวน  อันวาปาชัฏนั้นสงัดเงียบ ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
ก็พึงสงัดจากอกุศลจิตอันลามก  ซ่ึงเปนจิตของปุถุชน  มิใชจิตอริยะ ฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหง 
ปาชัฏ  คํารบ ๓ 
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        ปุน  จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  ปวน  อันวาปาชัฏ  สนฺต  สงบระงับ   บริสุทฺธ 
บริสุทธ์ิ ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา ก็พึงกระทําจิตใหสงบระงับใหบริสุทธ์ิ  อยาไดมี 
มานะและมักขะลบหลูทานฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงปาชัฏ  คํารบ ๔  
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพรราชสมภาร  ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ปวน  อันวาปาเปนท่ีอันพระอริยะเสพ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจากท็รงไวซ่ึงผลกลาวคือพระวิมุตติ  ทรงไวซ่ึงดอกคือพระสามัญบุปผาฉันนั้นนี่แหละ 
ปาชัฏคํารบ ๕ ยุติดวยพระพทุธฎีกาท่ีตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา 
                        ปวิตฺเตหิ  อริเยหิ                         ปหิตตฺเตหิ  วิฺ ุภิ 
                        นิจฺจ  อารทฺธวีริเยหิ                      ปณฺฑิเตหิ  สหาวเส 
        มีความวา พระโยคาวจรภิกษุ  พึงอยูรวมกับดวยบัณฑิตผูสงัด  ไกลจากกิเลส  สงจิตไป 
ในสมาธิ  เปนนักปราชญ  ปรารภความเพียรอยูเปนนิตย  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระนราธิบดินทรมิลินทเลิศกษัตริย  จึงมีพระราชโองการตรัสถาม ดวยองค ๒ 
ประการ  แหงรุกขชาติตอไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวารุกขชาติตนไมนัน้  ปปฺุผผลธโร  ทรงไวซ่ึงดอกและผล  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระ 
โยคาวจรเจากท็รงไวซ่ึงผลกลาวคือพระวิมุตติ ทรงไวซ่ึงดอกคือพระสามัญบุปผาฉันนั้นนี่แหละ 
เปนองคแหงรุกขชาติเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  รุกฺโข  อันวารุกขชาติตนไม  ยอมใหคนอาศัยรมฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
พึงกระทําปฏิสันถาร  เปนอามิสปฏิสันถารและธรรมปฏิสันถาร  กับดวยบุคคลอันเขาไปสูสํานัก 
ฉันนั้นนีแ่หละเปนองคแหงรุกขชาติ  คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาไมแลวยอมมีรมแผไป  คนอาศัยไดท่ัวทกุคน  จะไดเลือก 
หนาหามิได  ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็มิไดเลือกหนาแผเมตตาไปแตคนท่ัวไป  แม 
จะเปนปจจามิตร  ขาศึกหรือมิใชก็ดี  ก็แผไปใหเหมือนกนั  ดวยบทวา 
        อิเม สตฺตา  อเวรา  อพฺยาปชฌฺา  อนีฆา  สุขี  อตตฺาน  ปริหเรยฺยุ  
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        แปลวา  อิเม  สตฺตา  สัตวท้ังหลายนี้  อเวรา อยามีเวร  อพฺยาปชฺฌา อยามีพยาบาท 
จองเวร  อนีฆา  อยาไดมีทุกข  สุขี  มีแตความสุข  ปริหเรยฺยุ   พึงเล้ียงรักษา อตตฺาน ซ่ึงตนดังนี ้
ฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงรุกขชาติท่ีคํารบ ๓ ยุติดวยคําท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา 
กลาวไววา  
                        เทวทตฺเต  วธกมฺหิ                          โจเร  องฺคุลิมาลเก 
                        ธนปาเล  ราหุเล  จ                          สพฺพตถฺ  สมโก  มุนิ 
        มีใจความวา  สมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดามีพระทัยประกอบดวยพระมหากรุณา 
เมตตาแกพระราหุลเถระฉันใด  น้ําพระทัยของสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ประกอบไปดวยเมตตา 
ในพระเทวทัตอันคิดจะฆาพระองค  และองคุลิมาลโจรอันไลฆาพระองค และชางธนปาลหัตถีอัน 
เทวทัตปลอยเขาไป และนํ้าพระทัยของสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา  ก็แผพระทัยเมตตา 
เหมือนเมตตาแกพระราหุล  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีจงึมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๕ ประการ 
แหงเมฆตอไป 
        พระนาคเสนวิสัชนาวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมาภารผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย 
อันประเสริฐ  เมโฆ  นาม ช่ือวาเมฆ  คือฝน  ยอมกําจดัเสียซ่ึงมลทินเหง่ือไคลใหหายไป  ยถา  มี 
ครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  พึงระงับเสียซ่ึงเหง่ือไคลคือกิเลสดุจเมฆฉันนั้น  นีแ่หละเปนองค 
แหงเมฆเปนปฐม 
        ปุน  จ  ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์  เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  เมโฆ  อันวาเมฆอันใหเปนฝน  ยังภูมิดลท่ีรอนใหชุมช่ืน  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ยังมนุษยโลกกับท้ังเทวโลกใหดับเสียซ่ึงทุกข ดวยเมตตาภาวนา มี 
ครุวนาปานดจุเมฆฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงเมฆคํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  เมโฆ  อันวาเมฆนี้ ยังพืชในภมิูดลใหงอกงาม ยถา  มีครุวนาฉันใด พระ 
โยคาวจรเจายงัพืชคือศรัทธาแหงสาธุชนสัตบุรุษท้ังหลายใหจําเริญ  คือใหไดตวิิธสมบัติ ๓ 
ประการ  คือมนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  นิพพานสมบัติ อันเปนยอดสุขดุจเมฆฉันนั้น นี่แหละ 
เปนองคแหงเมฆ  คํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน  
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อัครกษัตริยอันประเสริฐ  เมโฆ  อันวาเมฆนี้  คร้ันถึงฤดูแลวกต็ั้งข้ึนใหฝนตกลงมาเปนอุทก- 
สมุฏฐาน  คือเปนท่ีเกิดแหงน้ํา  ยอมยังไมไลและกอหญาเถาวัลยใหงอกงามจําเริญข้ึนแลวรักษา 
ไวได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพังยังโยนิโสมนิการใหเกิดข้ึน รักษาสมณธรรมไว 
ดวยโยนิโสมนสิการ  เพราะธรรมท้ังหลายมีโยนิโสมนสิการเปนมูลทุกประการ ฉันนั้น นี่แหละ 
เปนองคแหงเมฆ  คํารบ  ๔  
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  เมฆนั้นเม่ือบันดาลใหฝนตกลงมายังแมน้ําและสระโบกขรณีและบอ 
ซอกธารและท่ีลุมท้ังหลาย  ปริปูเรติ  ใหเต็มไป  อุทกธาราหิ  ดวยทอธารแหงนํ้า   ยถา มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ยังธรรมเมฆคือพระไตรปฎก  และพระโลกุตรธรรมเจาใหตกลงในน้ํา 
จิตแหงคนอันปรารถนาพระโลกุตรธรรมเจาใหเต็มบริบูรณดุจเมฆฝนอันยังนทีสระโบกขรณีให 
เต็มบริบูรณ  ตถา  ก็มีอุปมาเหมือนดังนั้น นี่แหละเปนองคแหงเมฆ  คํารบ ๕ ยุติดวยคําท่ีพระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาวไววา 
                        โพธเนยฺย  ปช  ทิสฺวา                 สตสหสฺสป  โยชน 
                        ขเณน อุปคนตฺฺวาน                     โพเธติ  ต  มหามุนิ 
        มีความวา  สมเด็จพระมหากรุณาเจาเปนจอมมหามุนผูีประเสริฐ  ทิสฺวา พระองคออก 
จากพระกรุณาสมาบัติ  พิจารณาดูโพธไนยสัตวอันควรจะรูมรรคผล  เม่ือพระองคเหน็โพธไนยชน 
แลว  ถึงทางจะไกลต้ังแสนโยชน  ก็อุตสาหะเสดจ็ไปโปรด  โพเธติ ต  ยังฝูงเวไนยโพธนียสัตวนั้น 
ใหตรัสรูมรรคผล  โดยควรแกขณะ  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จงึมีพระราชโองการตรัสถามวา  ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา  ผูปรีชาเฉลิมปราชญ  ท่ีพระผูเปนเจากลาววา  องคแหงมณ ี
รัตนะ  ๓ ประการนั้นเปนอยางไร 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  มณิ- 
รตน นาม  ข้ึนช่ือวามณีรัตนะ  เอกนฺตปริสุทฺธิ  บริสุทธ์ิโดยแท  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคา- 
วจรเจาก็เล้ียงชีวิตเปนเอกันตบริสุทธ์ิ  ดุจแกวมณีฉันน้ัน นี่แหละเปนองคแหงมณีรัตนะเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  มณิ- 
รตน  อันวามณีรัตนะนั้น มิไดเจือไปดวยมลทินส่ิงอันใดอันหนึ่ง ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโย- 
คาวจรเจาก็มิไดเจือไปดวยสหายปาปมิตรใจบาป  ดุจมณรัีตนะอันมิไดเจือดวยมลทินส่ิงใด  ฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงมณีรัตนะ  คํารบ ๒  
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        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
มณิรตน  มณีเปนชาติรัตนะ  คือประกอบดวยแกวอันมีชาติ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจร 
เจายอมอยูดวยทานอันมีชาติอันอุดม  คือทานผูตั้งอยูในพระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  พระ 
อนาคามี  พระอรหันต  เปนเสกขบุคคล  เปนผลสมังคี  และทานท่ีไดไตรวิชชา  ไดอภิญญา  ๖  
ดุจมณีอันควรจะอยูดวยชาติมีอันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงมณีรัตนะ  คํารบ  ๓ ยุติดวยพระ 
พุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาตรัสไววา 
                        สุทฺธา  สุทฺเธหิ  สวาส                กปฺเปยฺย โว  ปติสฺสตา 
                        ตโต  สมคคฺา  นิปกา                 ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสถ 
        แปลความวา  ทานท้ังหลายเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิและมีสติขอบแตจะอยูดวยพระภิกษุท่ีมี 
ศีลบริสุทธ์ิ  แตนั้นไปกจ็ะสมัครสโมสรมีปญญารักษาตนแกกลาข้ึน ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ  ก็จะ 
ผองแผวกระทําซ่ึงท่ีสุแหงความทุกขได  ดงันี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปนี้ ภนฺเต  นาค- 
เสน  ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  พระผูเปนเจากลาวไววาองค ๔ 
แหงพรานเนื้อนั้นเปนประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรมดา 
วาพรานเนื้อ  เม่ือแสวงหาเนือ้  ก็มิไดหลับนอน  ยอมปราศจากเงียบเหงาหาวนอน  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ปราศจากหลับดจุพรานเนื้อฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพรานเนื้อ 
คํารบ ๒ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูประเสริฐ  มาค- 
วิโก  พรานเนือ้นั้นผูกจิตคิดแตจะฆาเนื้อ  ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ผูกอารมณท่ีจะ 
ไดธรรมวิเศษ  ดุจพรานเนื้ออันผูกจิตอยูดวยเนื้อฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงพรานเนื้อ 
คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ พรานเน้ือยอมรูจักกาลที่จะยิงเนื้อนั้น  ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคา- 
วจรเจาพึงรูวากาลนี้เปนกาลชมฌาน กาลนีเ้ปนกาลท่ีจะออกจากฌาน  ดจุพรานเนื้ออันรูกาล 
จะยิงเนื้อฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงเพรานเน้ือ คํารบ ๓ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
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อัครกษัตริยอันประเสริฐ  มาควิโก  พรานเนื้อเห็นแลวซ่ึงเนื้อยอมยังความยินดใีหบังเกิดวา 
อาตมาจะไดเนื้อตัวนี้  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาไดอารมณอันนายินดแีลว  ก็ยังความ 
 ิยินดีราเริงใหบังเกิดวา อาตมาจะไดซ่ึงธรรมวิเศษอันวิเศษฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพรานเนื้อ 
คํารบ ๔ ยุติดวยคําอันท่ีพระโมคคัลลานเถรเจากลาวไววา  
                        อารมฺมเณ  ลภิตฺวาน                             ปหิตตฺเตน  ภิกฺขุนา 
                        ภิยฺโย  หาโส  ชเนตพฺโพ                        อธิคจฺฉามิ  อุตตฺรึ 
        แปลความวา พระโยคาวจรเจา  ผูตั้งความเพียรสงจิตในสมาธิบําเพ็ญภาวนาไดอารมณ 
แลว  ก็มีความยินดีราเริงบังเกิดข้ึนวา เราจะไดบรรลุธรรมวิเศษยิ่งข้ึนไป ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค   ๒ แหง 
พรานเบ็ดตอไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา  มหาราช  ดูรานะบพติรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวาพรานเบ็ดยอมตกปลามาดวยเบด็  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระ 
โยคาวจรเจา  ก็ตกเอามาซ่ึงสามัญผลอันยิ่งดวยเบ็ดคือปญญา  ดุจพรานเบ็ดตกปลาฉันนั้น  นี ่
แหละเปนองคแหงพรานเบ็ดเปนปฐม 
        ปุน  จ ปร  ประการหนึง่เลา มหาราช  ขอถวายพระพร พรานเบ็ดนั้นใสเหยื่อแตนอนก ็
ไดปลาตัวใหญ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาสละเสียซ่ึงโลกามิสอันนอย กถึ็งซ่ึงภาวะ 
ไดวสีในพระสามัญผลอันไพบูลย ดุจพรานเบ็ดเสียเหยื่อนอยไดปลาใหญฉันนั้น  นีแ่หละเปน 
องคแหงพรานเบ็ด  คํารบ ๒ ยุติดวยคําอันพระราหุลเถรเจากลาวไววา 
                        อนิมิตฺต  วิโมกฺข  วา                สฺุตาปณิหิตป  จ 
                        จตฺตาโร  ผเล ฉฬภิ ฺา          วชฺชติฺวา  โลกามิสฺส  ลภต ิ
        มีความวา พระโยคาวจรเจาสละซ่ึงโลกามิสเสียแลว  ทําความเพยีรไป  ก็ไดสําเร็จ 
อนิมิตตวิโมกข  สุญญตวิโมกข  อปณิหิตวโิมกขและผล ๔  อภิญญา  ๖ ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี  จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค  ๒ แหงชาง 
ถากไมตอไป 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาชางถากไมนั้นยอมอนุโลมแลดูตามสายบรรทัดทอดแลว  ถากตามสายบรรทัดไป ยถา  



มิลินทปญหา - หนาท่ี 564 
มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็อนุโลมตามคําส่ังสอนของสมเด็จพระชินวรเจายนืเหนือ  
พื้นปฐพี  กลาคือศีล  เอาพระหัตถกลาวคือพระศรัทธา  จับแลวซ่ึงขวานแกวคือพระปญญา 
กิเลสา ตจฺเฉตพฺพา  ก็ถากเสียซ่ึงกิเลสท้ังหลายใหสูญหายเหือดแหวไปจากสันดาน ปานประดุจ 
นายชางถากไมฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงชางถากไมเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ  ธรรมดาวานายชางถาก  เผคฺคุ  อปหริตฺวา ถากเสียซ่ึงกระพี้  ถือเอา 
แตไมท่ีเปนแกนสาร ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็เหมือนกัน  ถากเสียซ่ึงทิฐิ คือ 
ความยึดถือเปนสัสตทิฐิ  และอุจเฉททิฐิ  อันมีประการเปนอันมาก  เปนดังกระพีพ้อกอยู  หาแกน 
สารมิไดนั้นเสีย  เลือกถือเอาแตธรรมท่ีมีแกนสาร คือพิจารณาเห็นเท่ียงแทวา สังขารธรรมนี้ 
เปนอนิจจัง  เปนทุกขัง เปนอนัตตา  ดังนีฉั้นนั้น นีแ่หละเปนองคแหงชางถาก  คํารบ ๒ ยุต ิ
ดวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระมหากรุณาสัมาสัมพุทธสัพพัญูเจาตรัสไววา 
                        การณนฺธ  นิทฺธมถ                        กสมฺพุ  อวกสฺสถ 
                        ตโต  ปลส  วาเหถ                         อสฺสมเณ  สมณานิเก 
                        นิทฺธมิตฺวาน  ปาปจฺเฉ                   ปาปอาจารยโคจเร 
                        สุทฺธา  สุทฺเธหิ  สวาส                     กปฺปยวฺโห  ปติสฺสตา 
        มีความวา   ทานทั้งหลายพึงปดเปาซ่ึงความมืดมนอนธการนอันเปนตนเหตุ คือมิจฉาทิฐิ 
เสียแลว  พึงกวาดหยากเหยือ่และเช้ือฟางดุจกิเลสใหส้ินเชิง เกียจกันไมคบหาคนท่ีมิใชสมณะ 
อันปฏิญญาณตนวาเปนสมณะ ซ่ึงมีความปรารถนาอันลามกมีความประพฤติและโคจรอัน 
เลวทรามแลว เปนผูบริสุทธ์ิสะอาด  ประกอบดวยสติ  จงสําเร็จความเปนผูอยูกับดวยทานท่ี 
บริสุทธ์ิหมดจด  มิใชคนลามกเลวทราม ดังน้ี  ขอถวายพระพร 
                                           จบมักกฏกวรรคท่ี ๖ แตเพยีงนี้ 
        ในท่ีสุดวรรคนี้  พระคันถรจนาจารยเจาผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกา ท่ีแสดง 
มาแลวขางตนนั้นไววา 
                        มกฺกฏโก ทารโก  กุมฺโม                     ปวน  รุกฺโข จ ปฺจโม 
                        เมโฆ  มณิ  มาควิโก                          พาลิโส  ตจฺฉเกน  วา 
        มีความวา  องคแหงแมงมุม  องคแหงทารก  องคแหงเตาเหลือง  องคแหงปา  องคแหงไม 
องคแหงเมฆ  องคแหงแกวมณี  องคแหงพรานเน้ือ  องคแหงพรานเบ็ด องคแหงชางถาก  เหลานี ้
ทานจัดเปนวรรคอันหนึ่ง  ดงันี้แล  
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                                                 กุมภวรรค  ท่ี ๗ 
        สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชมีพระราชโองการประภาษถามวา  ภนฺเต  นาคเสน   
ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ  พระผูเปนเจากลาววาองคอัน ๑ แหงหมอนั้นประการใด 
        พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน 
อัครกษัตริยอันประเสริฐ กุมฺโก  นาม ช่ือวาหมอถาใสน้าํเปยมปากแลว  น สทฺทยติ  ถึงคนจะ 
เคาะก็มิไดกระทําเสียงกกึกอง  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเม่ือมีพระบารมีในพระ 
ไตรปฎกและพระโลกุตรธรรมสําเร็จแลว  จะไดประกาศอางอวดอึงไปหามิได  จะไดเปนแกลาภ 
สักการะอันเกดิแตพระไตรปฎกและพระโลกุตรธรรมนั้นก็หามิได  จะไดมีมานะถือวา อาตมารูก็ 
หามิได  กําจัดเสียซ่ึงมานะและความกระดางใหส้ินจากสันดาน  มีจิตเปนอุลุภูตะ  มิไดอวดอาง 
ตนอ้ืออึงไป ดจุหมออันเปยมไปดวยน้ําอันมิไดกระทําเสียงฉันนั้น นีแ่หละเปนองคอัน  ๑ แหง 
หมอ  ยุติดวยพระพุทธฎีกา  ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสัพพัญูบรมครูเจาตรัสไววา 
                        ยทูน ต  สทฺทยติ                        ย  ปูร  สนฺตเมว ต 
                        อฑฺฌกุมฺโภปโม  พาโล               รหโท ปูโรว  ปณฺฑิโต 
        มีความวา  หมอใบใดบกพรองมิไดใสน้ําใหเต็ม  หมอใบนั้นแลมีเสียงม่ีกองนัก  หมอใด 
ใสน้ําไวเต็ม หมอใบนั้นยอมเงียบเสียงสงบอยู  คนอันธพาลทานกลาวไววาดุจหมออันมีน้ําไดคร่ึงหนึ่ง  
ยอมจะมีเสียงสนั่นล่ันไป  สวนวานักปราชญนั้นไซร  ดุจหมอน้ําอันเต็ม  จะไดอวดอางคุยโอหามิ 
ไดดงันี้  ขอถวายพระพร         
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูประเสริฐ อันวาองค ๒ แหงกาลักน้ํานั้นประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช  ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ กาฬายโส 
นาม  ช่ืออันวากาลักน้ํานัน้  สุปโต  ยอมดูดอุทกังข้ึนมา  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก ็
พึงดูดดื่มซ่ึงฉันทอัธยาศัย  นาํไปดวยโยนิโสมนสิการ ดุจกาลักน้ํา  ฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหง 
กาลักน้ําเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร กาฬายโส ธรรมดาวกาลักน้ํา 
นั้น บุคคลดูดเขาทีเดียวแลวก็ดูดน้ํานั้นมากไป  จะไดคายนํ้าเสียหามิได  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พระโยคาวจรเจายิ่งประสาทศรัทธาเล่ือมใสวา  อุฬาโร  พุทฺโธ  คุณแหงสมเด็จพระพทุธเจา 
อุฬารเลิศยิ่ง  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม อันหนึ่งคุณแหงพระธรรมนั้น  สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัส  
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เทศนาเปนอันดี  สุปฏปินฺโน  สงฺโฆ  และพระอริยสงฆทรงคุณ  คือปฏิบัติอันดีดีงนี้  แลวสอง 
ปญญาพิจารณาไปวา รูป  อันวารูปธรรมในกายนี้  อนิจฺจ  ไมเท่ียง  เวทนา อันวาเวทนา  อนิจฺจา 
ไมเท่ียง  สัญญาก็ไมเท่ียง  สังขารก็ไมเท่ียง  วิญญาณกไ็มเท่ียง  คร้ันเห็นดังนีแ้ลวกมิ็ไดกลับกลอก 
ดุจกาลักน้ําอันบุคคลดูดทีเดียวแลวก็ดกูน้ําไดรํ่าไปฉันนั้น นแหละเปนองคแหงกาลักน้าํ 
คํารบ ๒ ยุติดวยพระพุทธฎีกาท่ีตรัสพระธรรมเทศนาไววา  
                                ทสฺสนมฺหิ  ปุริโส  ธิโร  นโร 
                                อริธมฺเม  นิยโต  วิเสสคู 
                                น  ปเวธติ  อเนกภาคโส 
                                สพฺพโต  จ  มุกภาวา  ตเถว  โส 
        แปลวา บุรุษท่ีเปนนกัปราชญในเพราะทัศนะเพ่ือยังคุณธรรมใหวิเศษและ  เท่ียงใน 
อริยธรรม พึงยังคุณธรรมใหวิเศษมิไดหวาดไหว  โดยอเนกภาคดวยประการท้ังปวง  เพราะปสาทะ 
ศรัทธาเล่ือมใสอันเปนประธาน  ฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ยังคุณธรรมใหวเิศษ และมิไดหวัน่ไหว 
เหมือนอยางนัน้ ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระ 
นาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ อันวาองค ๓ แหงฉัตรนั้น ประการใด 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐ 
ฉตฺต  นาม  ธรรมดาวาฉัตร  บุคคลยอมกั้นไวเหนือศีรษะ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา 
ก็พึงปฏิบัติจิตในเบื้องบนแหงกิเลส  ดุจฉัตรฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงฉัตรเปนปฐม 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาฉัตรยอมอุปถัมภในเบื้องบนศีรษะใหรมสบาย  ยถา  ฉันใด  ฝายพระโยคาวจรเจาก็พึง 
อุปถัมภแกโยนิโสมนสิการปญญา  ดังฉัตรฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงฉัตรคํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวาฉัตรนั้นยอมกางกัน้ซ่ึงแดดและฝนได  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงต้ัง 
อารมณกําจัดเสียซ่ึงกิเลส คือเพลิง ๓ ประการ  อยาพึงถือตามถือตามถอยคําสมณพราหมณาจารย  ท่ี 
หนาไปดวยทิฐิมีประการตาง ๆ และมีวาทะตาง ๆ ฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงฉัตร คํารบ  ๓ 
ยุติดวยคําท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาวไววา  
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                        ยถาป  ฉตตฺ  วิปุล                  อจฺฉิทฺท  ถิรสหิต 
                        วาตาตป นิวาเรติ                    มหตี  เมฆวุฏ ิโย 
                        ตเถว  พุทฺธปตฺุโตป                 สีลฉตฺตธโร  สุจิ  
                        กิเลสวุฏ ึ วาเรติ                      สนฺตาป  ติวิธคฺคโย 
        แปลความตามพระคาถาวา ฉตฺต  อันวาฉัตรคือรม วิปุล  ไพบูลย  อจฺฉิทฺท  หา 
ชองทะลุมิได  ถิรสหิต  ถือกั้นไวม่ันคง  วาตาตป  นิวาเรติ อาจกัน้ลมและแดดและฝนเปน 
อันมากได ยถา  ฉันใด  พุทฺธปุตฺโตป  แมอันวาพระพุทธบุตร  สุจิ  มีจิตสะอาดเปนกศุล  สีลน- 
ฉตฺตธโร  ทรงไวซ่ึงฉัตรคือศีล  วาเรติ  กั้นเสีย  กิเลสวุฏ ึ  ซ่ึงฝนคือกิเลส วาเรติ กั้นเสีย  สนฺตป 
ติวิธคฺคโย  ใหดับเสียซ่ึงความรอนกลาวคือเพลิง   ๓ ประการ ดังนี้ ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต  นาคเสน ขาแต 
พระนาคเสนผูปรีชา  อันวาองค ๓ แหงนานั้นเปนประการใด 
        พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐธรรม 
ดาวานานั้น  ตองประกาอบดวยเหมือง บุคคลไดอาศัยวดินํ้าไปแตเหมืองนั้น  เล้ียงตนขาวให 
งอกงาม  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาผูประพฤติสุจริต  ก็ตองประกอบดวยหมืองคือ 
วัตรปฏิบัติฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงนาเปนปฐม 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร  นานั้นบคุคล 
ยอมยกคันสําหรับใหกูและกักน้ําไวเล้ียงตนขาว  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาก็ตอง 
ประกอบดวยคันคือศีล  สําหรับใหรักษาสมณธรรม ถือเอาซ่ึงพระสามัญผล  ๔ ดุจคันนา  ฉันนั้น 
นี่แหละเปนองคแหงนา  คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดาวานายอมยังเจาของใหไดชุมชื่ม  ถึงพืชจะหวาผลนอยก็ใหผลมาก  หวานลงมากก็ให 
ผลมากยิ่ง  ๆ ข้ึนไป ยถา  ฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงใหผลไพบูลยแกทายก  พึงยังความยินด ี
แหงทายกใหบังเกิด  ถึงจะใหนอย ก็ไดผลมาก  เม่ือทายกใหมาก  ก็ไดผลมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป ดุจ 
เนื้อนาดีฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงนา คํารบ ๓ ยุติดวยคําอันพระอุบาลีวินัยธรกลาวไววา 
                        เขตฺตปูเมน  ภวิตพพฺ                     อุฏานวิปุลทายินา 
                        เอว  เขตฺตวโร   นาม                      โย  ททาติ  วิปุล  ผล  
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        มีความวา  พระพุทธบุตรเปรียบเหมือนนา  พึงเปนผูใหผลอันไพบูลยดวยประกอบ 
ความเพยีร  พระพุทธบุตรช่ือวาเปนเนื้อนาอันประเสริฐอยางนี้  ทายกผูใดถวายทาน  ทายกผูนั้น 
ยอมไดผลอันไพบูลย  ดังนี้  ขอถวายพระพร  
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทาธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามองค ๒ แหงยาดบั 
พิษงูตอไป 
        พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดรูานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  ธรรม 
ดาวายาดับพษิงูนั้น  จะไดมีหนอนเกิดข้ึนหาบมิได  ยถา  ฉันใด  พระโยคาวจรเจา  กอ็ยาใหหนอน 
คือกิเลสเกิดข้ึนภายในได  มีครุวนาดังยาดบัพิษงูฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงยาดับพษิงูเปนปฐม 
        ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ยาดับพษิงูนั้น เม่ืองูรายกัดคนท้ังหลาย คร้ันทายางูนัน้เขาแลว  พิษงกู็หายไป  ยถา  มีครุวนา 
ฉันใด  พระโยคาวจรท้ังหลายพึงพิจารณากาํจัดเสียซ่ึงราคะโทสะโมหะทิฐิท้ังหลาย  ดจุยาดับ 
พิษงูฉันนัน้  นีแ่หละเปนองคแหงยาดับพษิงู  คํารบ ๒ ยุตดิวยพระพุทธฎีกาท่ีสมเด็จพระบรม- 
โลกุตตมาจารย  ประทานพระสัทธรรมเทศนาไววา 
                        สงฺขาราน  สภาวตฺถ                 ทฏ ุกาเมน  โยคินา 
                        อคเทเนว  ภวิตพฺพ                    กิเลสวินาสเน 
        มีความวา  พระโยคาวจรเจามีความปรารถนาจะเหน็ซ่ึงสภาวะความเปนจริงแหงสังขาร 
ท้ังหลาย  พึงกาํจัดเสียซ่ึงพิษแหงงูคือหมูกิเลส  ดุจดับพิษยางูนั้น  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดี จงึมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต  นาคเสน 
ขาแตพระเสนผูปรีชา  อันวาองค  ๓ แหงโภชนะน้ัน ประการใด 
        พระนาคเสพจึงแกไขวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  โภชน 
นาม  ช่ืออันวาโภชนะยอมอุปถัมภเล้ียงชีวติสัตวไว  ยถา  มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา 
พึงอุปถัมภแกสัตวท้ังหลาย ดุจโภชนะฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงโภชนะเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
โภชนะนั้นยอมยังกําลังสัตวใหเจริญ  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงยังกําลังคือ บุญ 
ใหจําเริญแกสัตว ดุจโภชนะอันใหสัตวเกิดกําลังฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงโภชนะ คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ  โภชนะเปนท่ี 
ปรารถนาแกสัตวท้ังปวง  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาเปนท่ีปรารถนาแหงโลกท้ังปวง  
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ดุจโภชนะอันเปนท่ีปรารถนาแหงสัตวโลกทั้งปวงฉันนัน้  นี่แหละเปนองคแหงโภชนะคํารบ  ๓ ยตุิ 
ดวยคําท่ีพระโมฆราชเถรเจากลาวไววา  
                        สกสามฺ  นิยเมน                   สีเลน  ปฏิตฺตยิา 
                        ปตฺถิเตน  ภวติพฺพ                     สพฺพโลกสฺส  โยคินา 
        แปลความวา  พระภิกษโุยคาวจรพึงนยิมท่ีจะต้ังอยูในภาวะท่ีตนเปนสมณะ  ประกอบไป 
ดวยศีลและปฏิบัติ  ก็จะเปนท่ีปรารถนาแหงโลกท้ังปวง  ดังนี้  ขอถวายพระพร 
        สมเด็จพระเจามิลินทภมิูนทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๔ แหงนาย 
ขมังธนูตอไป 
        พระนาคเสนจึงแกไขวา  มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  อิสฺสตฺถโก 
นาม  ช่ือวานายขมังธนูนั้น  สเร  ปาตยนฺโต  เม่ือยิงไปซ่ึงลูกศร  จึงยันเทาท้ัง ๒ กับพืน้ใหม่ัน 
ต้ังเขาไวมิใหหวั่นไหว ยกคันธนูข้ึนเสมอหู ตั้งกายใหเปนหลักไมโยกโคลง  โนมนาวมาดวยมือท้ัง 
๒ จับไวม่ันคงแลว  กระทําลูกศรในระหวางนิ้วมือ  เอ้ียวคอหล่ิวตาและบุยปาก  ถือเอานิมิตเล็ง 
ใหเท่ียงตรง ยงัความยินดีใหเกิดวาอาตมาจะยิงไปบัดนี้  ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา 
พึงต้ังใจซ่ึงเทาคือความเพียรเหนือปฐพีกลาวคือศีลใหม่ัน  พึงกระทําซ่ึงน้ําใจดแีละขันติอดใจ 
อยาใหหวาดไหว  พึงต้ังจิตไวในสํารวม  พงึนําตนไปในที่ควรจะสํารวม  พึงกําจัดซ่ึงยินดแีละยนิราย 
พึงกระทําปญญาโยนิโสมนสิการไวในระหวางจติ  พึงประคองไวซ่ึงวริิยะ  ปกปดเสียซ่ึงทวารทั้ง ๖ 
ตั้งไวซ่ึงสติแลว  พึงยังความยินดใีหเกิดวา อาตมาจะยิงบัดนี้ซ่ึงกิเลสท้ังหลายดวยลูกศาคือ 
ปญญา  ดุจนายขมังธนูอันจะยินซ่ึงสัตวฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงนายขมังธนูเปนปฐม 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
ธรรมดานายขมังธนูนั้น  ยอมแสวงหาสงวนไมงามไว  สําหรับดัดลูกศรท่ีคดคอมใหเท่ียงตรง 
ดุจนายขมังธนูอันดัดลูกศรใหตรงฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงนายขมังธนู  คํารบ ๒ 
        ปุน จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
นายขมังธนูเพงยิงเอาแตท่ีหมาย  ยถา  มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงเพงยิงแตท่ีหมาย 
เหมือนดังนั้น  คือใหเพงเล็งเห็น  อนิจฺจโต   โดยไมเท่ียง ทุกฺขิโต  มีทุกข  โรคโต  มีโรค  คณฺโต 
รอยกรองเกีย่วอยูในสงสาร  สลฺลโต  เปนปนพิษ อฆโต  ทุกขลําบาก อาพาธโต  มีแตเจ็บไข ปร- 
โลกโต  มีแตจะตายบายหนาไปปรโลก  อีติโต มีแตอันตราย  ภยโต  มีภัย อุปสคฺคโต  มีอุปสรรค  
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ขัดของ  อธุวโต  มิไดยั่งยนื อนตฺตโต  มิใชตัวตน  อเลณโต หาท่ีซอนมิได  อตาณโต  หาท่ีตอตาน  
มิได  อสรณโต  หาเปนท่ีระลึกไดไม  อสรณีภูตโต หามีส่ิงท่ีจะเปนท่ีพึ่งไม  คุจฺฉโต นาเกลียด  สฺุ- 
ฺโต  สูญเปลา  อาทีนวโต  มีโทษ  วิปริฌามโต  แปรปรวน  อสารโต  หาแกนสารมิได  ภยมูลโต 
เปนมูลใหเกิดภัย วธกโต   จะมีแตฆาฟน  วิภาวโต  ไมมีความจําเริญ  สาสงฺกโต  มีความรังเกียจ 
สงฺขตโต  มีปจจัยประชุมตกแตง  มารมิสฺสโต  เจือไปดวยมาร ชาติธมฺมโต  มีแตจะเกิด  พฺยาธิ- 
ธมฺมโต มีความเจ็บไขเปนนติย  ชราธมฺมโต  ถึงภาวะแกเฒาชรา  มรณธมฺมโต  คร้ันแลวก็จะตาย 
ไปหาแกนสารมิได  ท้ังประกอบไปดวยโสกปริเทวนารํ่าไหสะอ้ืนอาลัยอยูในภพท้ัง ๓ ยอมมีโทษ 
เปนอันมาก  ฉะนี้  พระโยคาวจรเจาทานกพ็ิจารณาเพงดู  ดุจนายขมังธนูเพงเล็งเปาอันเปน 
หลักท่ีจะยิงฉันนั้น นีแ่หละเปนองคแหงนายขมังธนู คํารบ ๓ 
        ปุน  จ ปร  อีกประการหนึ่งเลา  มหาราช  ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ 
นายขมังธนูนัน้ยอมฝกยิงธนูในเวลาเชาเวลาเย็นมิไดขาด ยถา มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจาเจา 
ก็พึงพิจารณาน้ําใจของอาตมาโดยอารมณทุกเวลาเชาเวลาเย็น  ดจุนายขมังธนูอันฝกหดัยิงธน ู
ฉันนั้น  นีแ่หละเปนองคแหงนายขมังธะนู  คํารบ ๔ ยุติดวยคําท่ีพระธรรมเสนาบดีสาระบุตร 
กลาวไววา 
                        ยถา  อิสฺสตฺถโก นาม                   สาย  ปาต  อุปาสต ิ
                        อุปาสน น  ริฺชนฺโต                    ลําติ ภตตฺเวตน 
                        ตเถว  พุทฺธปตฺุโตป                       กโรติ  กายุปาสน 
                        กายุปาสน  น ริฺชนฺโต                 อรหตฺต  อธิคจฺฉต ิ
        มีความวา  อิสฺสตฺถโก  นาม ช่ือวานายขมังธนู  อุปาสติ ยอมจะหดัยงิธนูไปทุกเชา 
เย็น  จะไดเวนละท้ิงเสียหามไิด  ลภติ  ภตตฺเวตน  คร้ันไปยิงถวายสมเด็จพระบรมกษัตริย  ก ็
แมนแทดังฝกไว ยอมไดรับพระราชทานรางวัลเปนท่ีปล้ืมใจรํ่ารวยทรัพย  ยถา  มีครุวนาฉันใด 
พุทฺธปุตฺโตป ิ  แมอันวาพระโยคาวจรผูเปนพทุธบุตร มากระทําการฝกกายของตนใชชํานิชํานาญ 
แลว  เม่ือปรารถนาจะพนทุกข ก็กระทํากายของคนเหมือนท่ีฝุกไว อรหตฺต  อธิคจฺฉติ  จะได 
รางวัลคือพระอรหาธิคุณอันประเสริฐ  ดุจนายขมังธนูอันไดรางวัลฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร 
                             จบอัสสัตถปญหา ท่ี ๕ (๑) ในกุมาภวรรคท่ี ๗ เพียงเทานี้ 
 
        (๑)  เขาใจวาใชสังขยาผิด  ท่ีถูกควรเปนท่ี ๗ เพราะนับแตตนวรรคที่ ๗ นี้ มาจนถึงปญหานี้เปนท่ี ๗ 
หาใชท่ี ๕ ไม ตามท่ีทานบอกจบปญหา ไมบอกจบวรรคดังขางตนนี้ คงเปนดวยทานเรียงไมจบวรรค มา
พัก 
ไวกลางคัน  จะบอกจบวรรคไมได  จึงตองบอกจบปญหา 
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        มิลินทปญหาท่ีเปนอาคตปญหาในคัมภีรนี้ ๒๖๒ ปญหา (๑) ประดับไปดวยกัณฑ ๖ 
กัณฑ(๒) จัดเปน ๒๒ วรรค (๓) จบเพยีงนี ้
        อนึ่ง มิลินทปญหานี้ ยงัเปนอนาคตปญหา  มิไดมาในคัมภีรนี้อีก  ๔๒  ปญหา(๔) รวม 
ท้ังท่ีมาและไมไดมาเปน ๓๐๔  ปญหา(๕) แมท้ังหมดนีน้บัเขาในมิลินทปญหาส้ิน  
 
        (๑)  ลองนับตรวจดูไดเพียง ๒๓๔ ปญหาเทานั้น  ไมทราบวาขาดไปดวยเหตุใดหรือทานจะนบัขอ 
ปญหาซ่ึงถามกันเปนตอน ๆ ในอนุมานปญหาท่ี ๘ ในนวมวรรคแหงเมณฑกปญหาเขาดวย  ลองสอบดูได
เพียง 
๑๖ ตอนเทานัน้  แมบวกกันเขาก็ยังไมครบ  นอกจากนี้มองไมเห็นเคาท่ีไหน  เปนอันยังไมไดความชัด 
        (๒)  การจัดกณัฑ  ในตอนตนมิไดพูดถึง  เพียงแตบอกไวในอารัมภกถาวา ในมิลินทปญหามี ๖ 
สถาน 
คือ ปุพพปโยคสถาน ๑  มิลินทปญหาสถาน ๑ เมณฑกปญหาสถาน ๑ อนุมานปญหาสถาน ๑ ลักขณ- 
ปญหาสถาน ๑ อุปมากถาปญหาสถาน ๑ แลวอธิบายไวดังแจงอยูในอารัมภกถกหนา  ๙-๑๐ แตเม่ือ 
พิจารณาดูตามลักษณะท่ีแมมาโดยลําดับ เหน็วาทานวางคละกันไป  เชนลักขณปญหาวางรวมในมิลินท
ปญหา 
อนุมานปญหารวมในเมณฑกปญหา  เปนตน  ยากท่ีจะแยกออกเปนกณัฑ ๆ ได  และการท่ีตัดตอนใน
ระวาง 
บางแหงเชนโคตมีวัตถทานปญหาก็มิไดจดัวาเปนสวนไหน  คงตกอยูในระวาง  นาสงสัย  แตโดยความ
เขาใจวา 
๖ กัณฑ  ในท่ีนี้ ก็คือ ๖ สถาน ในอารัมภกถาน้ันเอง 
        (๓)  ตรวจได ๒๓ วรรค เกินไป ๑ วรรค  หรือทานจะตัดเอาวรรคท่ี ๗ ในอุปมากถาปญหาอันยัง 
กลาวความไมจบนั้นออกเสีย  ถาเชนนี้ไดจํานวนพอเหมาะกันไมขาดไมเกิน         
        (๔)  อนาคตปญหานี้  คงหมายเอาขอท่ีวาดวยองคตาง ๆ ซ่ึงต้ังเปนบทมาติกาไวในอุปมากถา 
ปญหาอันทานแจกยังไมครบก็จบเสีย คือแจกมากเพียงปญหาท่ี ๗  ในกุมาภวรรคท่ี ๗ เทานั้น  ตอน้ันไป 
ปลอยคางไวไดสอบดูในบทมาติกา คงไดสวนท่ียังคางอยูเพยีง ๑๔ ปญหา คือในวรรคท่ี ๗ สามปญหา  
วรรคท่ี 
๘ สิบปญหา วรรคท่ี ๙ สิบเอ็ดปญหา วรรคท่ี ๑๐ สิบปญหา  วรรคท่ี ๑๑ เจ็ดปญหา คลาดจากจํานวนท่ี
กลาวนี ้
๑ ปญหาจะตําหลนอยูท่ีตรงไหนไมไดความ 
        (๕)  เม่ือความฉลาดเคล่ือนเปนมาดังท่ีกลาวแลวขางตน จํานวนกไ็มเต็มเทานี้  เพราะฉะน้ันเม่ือ 
อาคตปญหาและอานคตปญหาเขาคงไดเพยีง ๒๗๕  ปญหาเทานั้น  ขาดไป ๒๙ ปญหาไมไดเต็มตาม



จํานวนท่ีวา 
๓๐๔ 
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                                                  อปรภาคกถา 
        รฺโ  จ เถรสฺส  จ ปุจฺฉาวสาเน  เม่ือจบปุจฉาและวสัิชนาแหงพระเจามิลินท  
ปนนราธิบดี  และพระนาคเสนเถระลงในคร้ังนั้นก็บังเกดิมหัศจรรยบันดาลมี คือปฐพีอันใหญ 
หนาได  ๒ แสน ๔ หม่ืนโยชน  มีน้ํารองเปนท่ีสุด  ปกมฺปตฺถ  ก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว  วชิฺชุลตา 
อันวาสายฟา  นิจฺฉรึสุ  ก็แลบท่ัวทุกทิศ  ทิพฺพปปฺุฝ  วสฺสึสุ  ฝูงเทวดากโ็ปรยปรายทิพยบุปผา 
มาลาสวรรคลงมากระทําสักการบูชา  มหาพฺรหฺมา  อันวาทาวมหาพรหมก็ช่ืนชม  สาธุการโมทนา 
มหาโฆโส  อโหสิ  ไดมีความกึกกองโกลาหลสะเท้ือนสะทาน  ดุจมหาเมฆอันคะนองเปนระลอก 
กระฉอกฉานอยูในมหาสมุทรฉะนั้น 
        อิติ โส  มิลินฺโท  ราชา  คร้ังนั้น อันวาสมเด็จพระเจากรุงกษัตริยจอมมิลินทภูมินทรา- 
ธิบดี  พรอมดวยโยธีเสนาขาหลวงและอัครนารีสาวสนมท้ังปวง  ตางกพ็ากันนบนอมอัญชลี 
นมัสการส้ินดวยกัน สวนสมเด็จพระภูมิบาลจอมมิลินทราชมีพระหฤทยัเล่ือมใสประสาทยินด ี
ปรีดาราเริงนักหนา  ทรงเหน็แกนสารในพระพุทธศาสนา  ส้ินสงสัยสอดแคลวกนิแหนงในพระ 
รัตนตรัย ทรงเส่ือมใสในคุณบรรพชาและปฏิปทาอิริยาบถของพระเถระ  โดยจตุคณะบริบูรณ 
นิหตมานมปฺโท  ส้ินมานะและกระดางอวดดี อุทฺธตาโ วยิ  ภุชคินฺโท ดุจพระยานาคฤทธ์ิ 
รายอันเขาถอนเข้ียวเสียแลว  ก็ไมมีพิษฉะนั้น จึงประนมกรนมัสการ  มีพระดํารัสตรัสกับพระ 
นาคเสนตอไปวา  ภนฺเต  นาคเสน  ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ปญหานี้เปนพุทธวิสัย  พระผูเปน 
เจามาแกไขไดเปนอันดี  พระธรรมกถึกในพระพุทธศาสนานี้  ยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเสีย 
แลว  จะมีผูใดอ่ืนอาจแกปญหาพุทธวิสัย  เปรียบเทียบดวยพระผูเปนเจานั้นหามิได  มีประเสริฐ 
โสดแตพระผูเปนเจาองคเดยีวเทานัน้ ขมถ  พระผูเปนเจาจงอดโทษ  โยมขอขมา  และพระผูเปน 
เจาจงทรงไววา  โยมเปนอุบาสกถึงซ่ึงปาณุเปตสรณคมนแตวนันี้เปนตนไป  โยมจะขอเอาพระผู 
เปนเจาเปนท่ีพึ่งจนตราบเทาส้ินชีวิต ดังน้ี  คร้ันแลวก็มีพระราชโองการใหสรางวิหารช่ือวามิลินท- 
วิหาร  ถวายพระนาคเสนกับพระขีณาสพท้ังหลายอันมาอยูดวยรอยโกฏิ ตั้งแตนั้นก็โปรด 
ปรานปฏิบัติถวายจตุปจจยัใหสําราญอยูในมิลินทวิหารนั้รคร้ันนานมาทรงยินดีเล่ือมใสใน 
ปญญาพระมหาเถระนาคเสนผูเลิศอรหันต  ก็ทรงมอบราชสมบัติใหแกพระราชบุตร  แตพระ 
นามของพระราชบุตรนั้น จะเปนอยางไร  มิไดปรากฏในวาระพระบาลี 
        สวนสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีเห็นโทษลามกมิดีในโลกียกามคุณ  อันเปน 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มิตั้งอยูจิรังกาลนานชา  จะพาใหอาลัยหลงอยูในวัฏสงสารเทวศยิ่ง 
ทรงพระรําพึงจะหาท่ีพึ่งหนภีพทั้ง ๓ คือ  กามภพ  ๑ รูปภพ อรูปภพ  ๑ สิริเปนภพสาม  
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พิเคราะหดูกามภพท้ัง ๑๑ ช้ัน  คืออบายภมิู  ๔ มนุษยโลก  ๑ เทวโลก  ๖ ช้ันต้ังแตจาตุมหา-  
ราชิการไปจนชั้นปรนิมนิตวสวัดดี  แลวพจิารณาดูช้ันพรหม  ๑๖ ช้ันซ่ึงมีรูปกาย  พเิคราะหดูช้ัน 
อรูปพรหม อันหารูปมิไดท้ัง ๔ นั้นก็ดี  กไ็มเห็นวาจะเปนท่ีพึ่งได  เหตภุพท้ังสามนี้ไซรยังจะให 
เวียนเกิดเวยีนตายกลับกลายได  ไมเปนท่ีแนนอนเหมือนกรุงแกวอันกลาวแลว  คือพระอมต- 
มหานครนฤพาน  อันเกษมสําราญสุขสบายมิไดเวยีนวายตายเกดิอีกตอไป ทาวเธอมีพระหฤทัย 
ผูกพันในท่ีจะไดสําเร็จพระนฤพาน  ตัดกนัดารเสียใหขาดเด็ดแตในปจจุบัน  ขณะนัน้  ก็ทรงสละ 
เสียซ่ึงมานะ เสด็จออกจากพระราชเคหาทรงบรรพชาเพศเปนอนาคาริยบรรพชิต  บําเพ็ญ 
สมณกิจเจริญพระวิปสสนาไป  ก็ไดสําเร็จแกพระวิมุตติเศวตฉัตร  กระทําใหแจงชัดซ่ึงพระ 
นฤพานเปนพระอรหันตขีณาสพอันประเสริฐส้ินกิเลส  เตน วุตตฺ  เหตุดังนี้  พระคันถรจนาจารย 
จึงนิพนธผูกคาถาสรรเสริญคุณแหงปญญาไวในท่ีสุดนีว้า 
                        ปฺา  ปสฏา  โลกสฺมึ                   คตา  สทฺธมฺม ีติยา 
                        ปฺาย วิมต ึ หนตฺฺวาน                   สนฺตึ  ปปฺโปนตฺิ  ปณฑิฺตา 
                        ตสฺมึ  ขนฺเธ   ิตา  ปฺา                  สติ  ยตฺถ  อนูนกา 
                        ปูชาวิเสสสฺส ธีโร                               อคฺโค  โสว  อนุตฺตโร 
                        ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต  โปโส                     สุข  สมฺปสฺสมตตฺโน 
                        ปฺวนตฺาภปิูเชยฺย                           เจติย วิย  ปชูิต 
        มีความวา  ปญญานี้เปนโลกสรรเสริญเพราะเปนท่ีบรรลุถึงความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
นักปราชญจะส้ินสงสัยสําเร็จแกธรรมาภิสมัยก็เพราะปญญา อนึ่งสติตั้งบริบูรณไมบกพรองใน 
ขันธใส  ปญญาก็ตั้งอยูไดในขันธนั้น  ผูประกอบดวยปญญาเปนผูควรรับบูชาอันวิเศษ และเปนผู 
เลิศประเสริฐ  หาผูใดจะเสมอเหมือนมิได  เหตุดังนัน้แล  บุรุษผูปรีชา  เม่ือพิจารณาเหน็ความสุข 
แกตนแลว  พงึสักการะเคารพทานผูมีปญญา ดุจหนึ่งวาบูชาพระเจดียอันเปนท่ีสักการะฉะน้ัน ดังนี้ 
        มิลินฺทสฺส เจว  นาคเสนเรถสฺส  จ ปฺหาปุจฺฉเวยฺยากรณปปฺกรณ สมตฺต 
        คัมภีรแสดงคําไวยากรณแหงการถามปญหา  ของพระเจามิลินทและพระนาคเสน 
จบเพียงนี้ เอว   ก็มี ดวยประการฉะนี ้
                                          มิลินทปญหา  จบบริบูรณ  
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                                                ภาคผนวก  
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                                              ภาคผนวก  
        มิลินทปญหา เปนปกรณมีมาเกาแกและสําคัญปกรณหนึ่งในพระพุทธศาสนา ไม 
ปรากฏวาทานผูใดเปนผูรจนา  เช่ือกันวารจนาข้ึนในราวพุทธศักราช ๕๐๐ ปรากฏตาม 
มธุรัตถปกาสินี  ฎีกาแหงมิลินทปญหาซ่ึงรจนาโดยพระมหาติปฎกจฬุาภัย(๑) วาพระพุทธโฆษา- 
จารย  เปนผูแตงนิทานกถาและนิคมกถาประกอบเขา  สวนตัวปญหา  ทานหาไดกลาววาผูใด 
แตงไม(๒) 

        มิลินทปญหาแบงออกเปน หกสวน  คือ  บุพพโยค  วาดวยบุพพกรรมและประวตัิ 
ของพระนาคเสนและพระเจามิลินท มิลินทปญหาวาดวยปญหาเงื่อนเดียว  เมณฑกปญหา  วา 
ดวยปญหาสองเงื่อน  อนุมานปญหา วาดวยเร่ืองท่ีรูโดยอนุมาน  ลักขณปญหา วาดวยลักษณะ 
แหงธรรมตาง ๆ อนุมานกถาปญหา วาดวยเรื่องท่ีจะพึงทราบดวยอุปมา  ในหกสวนนี้ บางสวน 
ยกเปนมาติดา  บางสวนไมยกเปนมาติกา จดัรวมไวในมาติกาอ่ืน  คือ ลักขณปญหารวมอยูใน 
มิลินทปญหา  อนุมานปญหารวมอยูในเมณฑกปญหา  เพราะฉะน้ัน  บุพพโยคซ่ึงเรียกวา พาหิรกถา 
หนึ่ง  มิลินทปญหา  หนึ่ง  เมณฑกปญหา  หนึ่ง  และอุปมากถาปญหา หนึ่ง(๒) 

        เกี่ยวกับระยะเวลาแหงการจรจามิลินทปญหาปกรณนี้  สมเด็จพระสังฆราช  (อุฏาย-ี 
มหาเถร)  ทรงสันนิษฐานไววา  ในพุทธโฆสัปปวัตติกถา  ทายคัมภีรวสุิทธิมัคค  กลาววา 
พระพุทธโฆษาจารยเกดิเม่ือพระพุทธศาสนากาลลวงแลว  ๙๖๕ พรรษา  ในพาหิรกถาแหง 
มิลินทปญหากลาววา  พระเจามิลินททรงสมภพ  เม่ือพทุธศักราช ๕๐๐ ป  แตไมปรากฏวา 
พระเจามิลินททรงครองราชสมบัติในสาคลนคร  เม่ือพระพุทธศักราชลวงแลวเทาไร  ปรากฏแต 
เพียงวา พระเจามิลินททรงชอบรุกรานถามปญหาธรรม จนไมมีใครสามารถจะวิสัชนาได 
สมณพราหมณจึงตางพากันหนีออกไปหมด สาคลนครวางเปลาจากสมณพราหมณผูเปน 
บัณฑิตอยูถึง ๑๒ ป พระนาคเสนจึงไดอุบัติข้ึน  และบรรพชาเปนสามเณะเม่ืออายุได ๗ ขวบ 
 
(๑)  ในคํานํา มิลินทปญหา  ฉบับหอสมุดแหงชาติ  พระนพินธสมเด็จกรมพระยาดํารงราชนุภาพ  วา 
        พระปฎกจุฬาภัย  เปนผูรจนามิลินทปญหา และในบัญชีคัมภีรภาษาบาลีและสันสกฤต  ของหา 
        พระสมุดวชิรญาณ  (หอสมุแหงชาติ)  วา พระติปาติเถระ  เปนผูแตงมธุรัตถปกาสินี  แตมธุรัตถปกา
สินี 
        ฉบับอักษรโรมัน  ก็วา  รจนาโดย  พระมหาติปฎกจุฬาภัยเถระ 
(๒)  พระนิพธคํานํา  ของสมเด็จพระสังฆราช  (อุฏายีมหาเถร)  ในมิลินทปญหาฉบับโรงพิมพไท 
๒๔๗๐  
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อุปสมบทเม่ืออายุ ๒๐ ปเต็ม  บรรลุโสดาปตติผลแลว  จึงไปเรียนพระพทุธวจนะในสํานัก  
ของพระพุทธรักขิตเถระ  ท่ีอโสการาม  เมืองปาฏลีบุตร เรียนพระไตรปฎกใชเวลาในการเรียน ๓ 
เดือน  และพิจารณาอรรถแหงพระพุทธวจนะท่ีเรียนแลวอีก ๓ เดือนจึงจบ  พรอมท้ังได 
บรรลุพระอรหัต  แลวจึงกลับสูสังเขยยบริเวณ จนถึงไดพบกันพระเจามิลินทกระทําปุจฉา 
วิสัชนากะกันและกัน  ระยะกาลต้ังแตพระนาคเสนอุปสมบทแลว  ถึงวิสัชนาปญหากับพระเจา 
มิลินทนี้  อนุมานดูไมแนวากีป่  แตก็คงไดความวา  พระนาคเสนเกิดภายหลังพระเจามิลินท 
หลายสิบป คงในราวพระพุทธศักราช ๕๓๐ ป จะออนแกไปบานก็คงไมมากนัก  มิลินทปญหานี ้
คงเกิดข้ึนในราวพุทธศักราช ๕๕๐ ปข้ึนไป  เพราะฉะนัน้  เม่ือประมวลหลักฐานท่ีมาท้ังสาม 
สถานประกอบดวยเขาแลวคงไดความวา  ตัวมิลินทปญหาเกิดข้ึนราวพุทธศักราช ๕๕๐ ป  และ 
พระพุทธโฆษาจารยไดแตงนิทานกถากับนิคมกถาประกอบเขาใหบริบูรณ  ไดลักษณะแหง 
ปกรณในระหวางพุทธศักราช ๙๕๗ ถึง ๑๐๐๐ ป (๑) 

        ศาสตราจารย ริส เดวิดส  (Prof. Rhys  Davids)  ผูแปลมิลินทปญหาเปนภาษาอังกฤษ 
เปนคนแรก  (เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๓)  ไมไดระบุผูรจนา  กลาวแตเพียงวา มิลินทปญหา  เปนหนังสือ 
ท่ีแตงข้ึนทางอินเดียภาคเหนือ  ราวแรกตัง้คริสตศักราช  (คริสตศักราชเร่ิมเม่ือ พ.ศ. ๕๔๓) ใน 
เวลาท่ีพระพุทธศาสนายังไมเกิดแตกแยกกนัเปนนกิายมหายาน  ขางฝายเหนือ  และนกิายเถรวาท 
ขางฝายใต และวามิลินทปญหานี้  เดิมคงแตงข้ึนในภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤตเชนเดยีว 
กับคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีรจนาข้ึนในทางอินเดยีภาคเหนือ แตฉบับเดิมสาบสูญไปเสียแลว  ฉบับท่ี 
ปรากฏสืบมาจนบัดนีน้ั้น  เปนฉบับท่ีชาวลังกาไดแปลเปนภาษาบาลีไว(๒) 

        วี.  เทรงกเนอร (V.  Tremckner)  ซ่ึงเปนผูถายทอดมิลินทปญหาออกเปนอักษรโรมัน 
เปนคนแรก  (เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๓) กลาววา  มิลินทปญหานี้ รจนาข้ึนราวคริสตศตวรรษท่ี ๑ 
และลงความเห็นวาตนฉบับเดิมเปนภาษาสันสกฤต  เพราะใชคําเร่ิมตนวา  "ตมฺยถา  นุสูยต" 
แทนท่ีจะใชคําเร่ิมตนท่ีนิยมใชกันในคัมภรีบาลีท่ัวๆ ไปวา "เอวมฺเม  สุต"  และวา  เปนปกรณ 
ท่ีรจนาข้ึนทางอินเดียเหนือ  อันเปนดนิแดนท่ีอยูในความปกครองของพระเจาเมนันเดอร  (มิลินท) 
ซ่ึงดูก็ไมนาจะมีอะไรเกีย่วของกับลังกาทวปี(๓) 

 
(๑)  พระนิพนธคํานํา สมเด็จพระสังฆราช  (อุฏายีมหาเถร)  ในมิลินทปญหาฉบับโรงพิมพไท ๒๔๗๐ 
(๒)  พระนิพนธคํานํา  ของสมเด็จกรมพระยาดํารง  ฯ  ในมิลินทปญหา  ฉบับสมุดแหงชาติ ๒๕๐๐ 
(๓)  Foreword by Prof.  Nalinaksha Dutt,  Milindapanha and  Nagasenbhikshussutra by Dr. thich Minh 
       Chau Bhikkhu,  Calcutta 1964.  
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        สวนทานอานันท  เกาศัลยายนะเถระ  (Anand  Kausalyayana) ชาวอินเดีย  กลาววา 
มิลินทปญหานั้น  รวบรวมข้ึนโดยพระนาคเสนมหาเถระ  และเปนคัมภีรท่ีมีหลักฐานดีเลมหนึ่ง  
มิลินทปญหาคงรจนาข้ึนในสมัยพระเจาเมนันเดอร  (มิลินท)  หรือหลังจากนั้น  แตจะตองรจนา 
ข้ึนกอนสมัยพระพุทธโฆษาจารย  เพราะพุทธโฆษาจารยมักจะอางถึงมิลินทปญหาเสมอ  เม่ือ 
ประมาณดแูลว  มิลินทปญหาคงจะรจนาขึ้น ๑๕๐ ป  กอนคริสตศักราช ถึงคริตศักราช ๔๐๐ ป 
เม่ือถือวามิลินทปญหามีหลักฐานทางประวัติศาสตร  ส่ิงท่ีควรพิจารณาตอไปก็คือใครเปนผู 
รวบรวมข้ึน  รวบรวมขึ้นเม่ือไร  มีการเพิ่มเติมลงไปบางหรือไม และถามีการเพิ่ม  เพิม่เติมไป 
เม่ือไร มีผูเสนอความคิดวามิลินทปญหาไมใชเปนคัมภีรท่ีรจนาข้ึนโดยบุคคลคนเดียว  เพราะ 
แตละตอน  มีลีลาการแตงแตกตางกัน  บางทีจะมีการเพิม่เขาในภายหลังเปนบางตอนก็ได  ขอ 
พิสูจนคําท่ีกลาวนี้มีอยูวา  ฉบับท่ีแปลเปนภาษาจนีระหวางคริสตศักราช ๓๑๗-๔๒๐ (พุทธ 
ศักราช ๘๖๐-๙๖๓)  ซ่ึงเรียกวานาคเสนสูตรนั้น มีเพยีง ๓ ตอนแรก เม่ือพิจารณาตามหลักนี ้
จะเห็นไดวา ๔ ตอนท่ีเหลือเพ่ิมเขามาในภายหลัง  ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งท่ีสนับสนุนคํา 
กลาวขางตน  คือ เม่ือจบตอนท่ี ๓ แลว  กแ็สดงวาพระเจามิลินททรงถามปญหาจบลง  แต 
ถึงตอนท่ี ๔ กลับเหมือนทรงเร่ิมตนถามใหมอีก  จึงมีทางสันนิษฐานไดเปน ๓ ทางคือ 
(๑) อาจจะมีการเพิ่มเติมเขามาภายหลังอีกหลายตอน  (๒)  อาจจะแตงข้ึนครบบริบูรณอยาง 
ท่ีปรากฏอยูในปจจุบันนี้มาเดิมแลว และ (๓) ชาวจีนอาจจะเลือกแปลไวเพยีง ๓ ตอนแรก 
ก็ได (๑) 
        นาง  ไอ.บี ฮอนเนอร (I. B. Horner) กลาววา มิลินทปญหาอาจจะไมไดแตงข้ึนใน 
สมัยของพระเจามิลินท นาย เอส.  ดุตต  (S.Dutt)  ประมาณวา  อาจจะรอยกรองข้ึนในยุคตอๆ 
มาอีกชานาน  และนาย เอ. แอล.  บาชัม (A. L. Basham) ก็วา  บางทีก็อาจจะรจนาข้ึนใน 
คริสตศตวรรษท่ี ๑ หรือมิฉะนั้นก็ราวแรกตั้งคริสตศักราช  แตอยางนอยก็ตองกอนพระพุทธ- 
โฆษาจารยไปลังกา  แมจะไมท้ังหมดก็ตองบางสวน  หรือไมก็ภายหลังท่ีพระไตรปฎกไดจดัเปน 
ชาดก  เปนทีฆนิกาย  มัชฌิม-สังยุตต-อังคุตตร-ขุททกนิกายแลว สวนภาณกาจารยผูทําหนาท่ี 
ในการรวบรวมนั้น  ก็คงจะรวมอยูในจํานวนผูท่ีพระนาคเสน  กลาววาเปนผูท่ีอยูในธรรมนคร 
ของพระพุทธเจา(๒) เอ.ดี. แอดิการัม (A.D. Adikaram)  ไดใหขอสังเกตไวตามท่ีเขาสอบสวน 
ไดวา  นาประหลาดท่ีช่ือบุคคลตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในขุททกภาณกะน้ันไมมีกลาวถึงในอรรถกถา 
 
(๑)  2500 Year of Buddhism,  p. 206-207 
(๒)  มีธรรมกถิก  วินยกถิก สุตันตกถิก  เปนตน  ดูมิลินทปญหาฉบับแปลในมหากุฏ ฯ หนา ๕๖๗  
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อ่ืนเลยขาพเจาเอง (นางฮอนเนอร)  ก็ไมพบเหมือนกนั  แตเกี่ยวกับพื้นฐานของขอความตาง ๆ  
ในมิลินทปญหานี้ เขา  (นายแอดกิารัม)  ไดสรุปไววาเกิดข้ึนในอินเดีย  มิใชเกิดข้ึนในลังกา(๑) 

        นางฮอนเนอร  ไดใหขอสังเกตตอไปอีกกวา  เปนท่ีนาสังเกตวาในอัตถสาลินี  อางขอ 
ความบางตอนจากมิลินทปญหา  ตอนท่ี ๑-๓ และ  ธัมมปทัฏฐกถา  ก็อางขอความจากมิลินท- 
ปญหา  ตอนท่ี ๔-๖ ดวยหลักฐานตาง ๆ เหลานี้แสดงวาพระพุทธโฆษาจารยมีความชํานิ 
ชํานาญในมิลินทปญหาเปนอยางดี  ดังนั้นมิลินทปญหาอาจจะไดรจนาข้ึนในอินเดีย  หรือ 
แคชเมียร  เม่ือประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ปกอนท่ีจะตกเขามาในประเทศลังกา  เม่ือเทียบใหเห็น 
ขอตางกันแลว  จะเห็นวา วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารยนั้น  ใหความรูในทางปฏิบัติ 
เพื่อสงเสริมกรทําตนใหบริสุทธ์ิอยางละเอียดละออ  สวนพื้นฐาน การอธิบาย  และการแนะนํา 
ตาง ๆ ในมิลินทปญหานั้น  เปนไปในทางพัฒนาปญญามากกวา  มิใชเปนแบบแผนในการ 
เจริญสมาธิภาวนา  จดุมุงหมายตามท่ีแสดงไวก็คือ  ตองการจะขจัดสาเหตุแหงความเคลือบ 
แคลงสงสัยตาง ๆ อันอาจจะเกิดข้ึนไดเนื่องจากาการมีความเห็นขัดแยงกันเกีย่วกับพระคัมภีร 
หรืออรรถแหงคําสอนใหหมดส้ินไป  และเพื่อจะขจดัปญหายุงยากตาง  ๆ เม่ืออนุชนใน 
อนาคตจะไดรับคําตอบท่ีถูกตองเกี่ยวกับปญหาสองแง  อันอาจทําใหเกิดความฉงนสนเทห 
และเพื่อจะทําใหการโตเถียงกันอันจะพึงมีไดในอนาคตเกี่ยวกับปญหาเหลานี้หมดส้ินไป ผู 
แตงจะตองไดบันทึกการสนทนาท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ หรือวาเช่ือวาเกิดข้ึนจริงระหวางกษัตริยผูท่ี 
ทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางยิ่ง  (ซ่ึงอาจจะเปนกษัตริยกรีกบากเตรียน  แตนาจะเปนบาก 
เตรียนกรีกมากกวา ) กับพระนาคเสนซ่ึงความสามารถพอ ๆ กัน  หรือไมเชนนัน้  ก็จะตอง 
คิดแตข้ึนมาเอง  โดยมีการรวบรวมและเพ่ิมเติมมาเร่ือย ๆ นับเวลาเปนป ๆ และอาจจะมี 
คณะหรือศิษยชวยเพิ่มเติมตอ ๆ มาดวย และดวยวิธีดังกลาวนี้เอง  จึงทําใหกลายเปนงานท่ีมี 
หลักฐาน  มีสาระและมีความสําคัญข้ึน จึงกลาวไดในท่ีสุดวา มิลินทปญหานี้ เปนผลงานของ 
รจนาจารยมากกวาหนึ่งทาน  ลีลาอันกะทัดรัดในตอนตน ๆ ของคัมภีรนี้ ซ่ึงเราจะเห็นวาแตก 
ตางกันกับตอนทาย ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความชํานิชํานาญในทางสํานวนวรรคดี  ยอมจะเปน 
เคร่ืองสนับสนุนสมมติฐานดังกลาวนีไ้ดเปนอยางดี (๒) 

        สวนศาตราจารย  ริส  เดวิดส  ไดใหขอสรุปเกี่ยวกบัผูรจนามิลินทปญหานี้ไววา เม่ือ 
ประมวลหลักฐานตาง ๆ จากช่ือสถานท่ีสําคัญและแมน้าํสําคัญ  ท่ีกลาวถึงในคัมภีรนี้แลว ก ็
 
(๑) Milinda's Questions Voll.l, by I.B Hornet, p. xxi-xxii. 
(๒)  Milinda's Questions voll.l,p.xx-xxi.  
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พอสรุปไดวา ผูรจนาคัมภีรนี้  อยูทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย  หรือในแควน 
ปญจาบของอินเดีย  (ปจจุบัน)  และเหตุผลท่ีจะมาสนับสนุนความเหน็ดังกลาวนี้ใหหนักแนน  
ยิ่งข้ึน  ก็คือวา ในท่ีอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศลังกา  ซ่ึงอาจจะพิจารณาวาเปนท่ีอยู 
ของผูแตงคัมภรีนี้  หากทานไมไดอยูในท่ีท่ีกลาวมาแลวขางตนก็ไดนั้น  ไมปรากฏวามีอนุสรณ 
อะไรเกีย่วกับพระเจาเมนันเดอรอยูเลย(๑)         
        และศาสตราจารย  ริส  เดวิดส  ยังไดกลาวอีกวา  มิลินทปญหานี้รจนาข้ึนภายหลัง 
คัมภีรกถาวัตถุ ซ่ึงเปนคัมภีรในพระอภิธรรมปฎกท่ีแตงโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ใน 
คราวทําสังคายนาคร้ังท่ี ๓ หลังพุทธปรินิพพานแลว ๒๓๕ ป เพราะเม่ือเปรียบเทียบคัมภีร 
ท้ังสองนี้ดูแลว  จะเหน็วา  ขอคฤหัสถท่ีบรรลุพระอรหัตแลวจะบวชดวยวิธีดวย(๒)  และเปน 
ธรรมดาวา  ขอความในคัมภีรท่ีเกากวานัน้ มักจะถูกนํามาอางในคัมภรีท่ีแตงทีหลัง  และ 
ความมุงหมายก็อยางเดยีวกนั  คือเพ่ือปราบพวกมิจฉาทิฏฐิและปองกนัพระศาสนาจากพวก 
พาหิรลัทธิ 
        พระเจามิลินท คือใคร ?  ภารัต  สิงห  อุปธยายะ  (Bharat  sing Upadhyaya) ไดให 
คําตอบในปญหานี้ไววา  พระเจามิลินทนัน้  เปนองคเดียวกันพระเจิาเมนันเดอร  กษัตริยชาติ 
อินโดกรีก  ซ่ึงเปนผูทรงอุปถัมถและสนับสนุนพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญพระองคหนึ่ง  ระหวาง 
ศตวรรษท่ี ๒ คําวา มิลินท  มาจากคําภาษากรีกวา  เมนันดรอส (Menandros)  นักเขียนใน 
สมัยนั้น เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนี้หลายอยางดวยกัน  เชน  ในหนังสือ  อวทาน- 
กัลปลดา ของทานเกษมเมนทร (Ksimendra,s Avadanadalpalata)  เรียกพระนามของกษัตริย 
พระองคนี้วา  มิลินทร  (Milindra) ซ่ึงเปนนามเดียวกนักบัท่ีพบในหนังสือหมวด  ตนเซอร 
(The Bstan-hygur)  แหงพระไตรปฎกธิเบต  คําจารึกหีบศพภาษาชินกอด  (Shinkot) เปน 
ตัวอักษร ขาโรษฐิ  (Kharosthi)  เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนีว้า เมนัทระ  (Mebadra) 
หลักฐานสําคัญท่ีพอจะประมวลเร่ืองราวของกษัตริยชาติอินโดกรีกพระองคนี้  ก็คือมิลินท- 
ปญหานั่นเอง  เร่ืองราวของนักประวัติศาสตรกรีก เชน  สตราโบ  (Strabo)  พลูตารก (Plutarch) 
 
(๑)  Sacred  Book  of  the  East, by F.  Max  Muller, Vol.xxxv, p. xliv. 
(๒)  เลมเดียวกับหมายเลข (๑) Vol. xxxvi, p.xxv.  
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และจัสติน  (Justin)  และเหรียญของพระเจาเมนันเดอรเอง ซ่ึงจารึกตัวอักษรวา "Basileus  
Soteros  Menandros"  ท่ีคนพบในท่ีตาง ๆ ๒๒ แหง  ในลุมน้ํากาบุล  (Kabul)  และสิทธ 
(Sindh)  และในบริเวณภาคตะวันตกขอมณฑลอุตตรประเทศ  (Uttar  Pradesh)  นักปราชญ 
หลายทานมีความเหน็แตกตางกันในเร่ืองสมัยอันแนนอนของพระเจาเมนันเดอร  สมิธ  (Smith) 
มีความเหน็วา  พระเจาเมนันเดอรรุงเรืองอยูในกลางศตวรรษท่ี ๒ กอน  ค.ศ. เอช.ซี. เรย  เชาธุรี 
(H.C. Rau Chaudhuri)กลาววา  พระองคทรงพระชนมอยูในศตวรรษท่ี ๑  กอน ค.ศ ใน 
มิลินทปญหากลาววาพระเจามิลินททรงพระชนมอยู  หลังพุทธปรินิพพาน  ๕๐๐ ป  ฉะนั้น จึง 
มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกลาววา   กษัตริยกรีกพระองคนี้  ทรงครองราชยในศตวรรษท่ี ๑ กอน 
ค.ศ. หรือราว ๆ นั้น  ซ่ึงมีขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ยืนยนัอีกเปนอันมาก  ในมิลินทปญหากลาววา 
พระเจาเมนันเดอร  เปนพระราชแหงพวกโยนก "โยนกาน ราชา  มิลินฺโท" คําบาลีวา โยนก 
หรือ โยน  (สันสกฤตวา ยวน) เปนคําเดียวกับภาษาเปอรเซียโบราณวา  "เยานะ" ซ่ึงแตเดิม 
หมายถึงพวกไอโอเนียนกรีก  (lonia Greeks) แตตอมาเลือนไป  หมายถึงพวกกรีกท้ังหมด 
อาณาจักรของพวกโยนะ (Yonas)  และพวกกัมโพชะ  (Kambojas) เปนท่ีรูจักแกชาวอินเดีย 
ในศตวรรษท่ี ๖ กอน ค.ศ. ดงัมีหลักฐานอยูในอัสสลายสูตร  มัชฌิมนิกาย ซ่ึงแสดงวา 
ประชาชนของอาณาจักรเหลานี้มีเพียง ๒ วรรณ  คือ พวกอารยะ (Arya) และพวกทาส  (Dasa) 
แทนท่ีจะมี ๔ วรรณเหมือนในสังคมอินเดีย  เปนขดเท็จจริงท่ีทราบกันท่ัวไปแลววา หลังสังคายนา 
คร้ังท่ี ๓ ซ่ึงทําท่ีกรุงปาฏลีบุตร  ไดมีการสงนักเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังประเทศโยนะอัน 
หางไกล อันประกอบไปดวยอาณาจักรของพระเจาอันติโอคอสท่ี ๒  แหงซีเรีย (Amtiochos ll  of 
Syria)  อาณาจกัรของพระเจาอันตีโกนอสโกนาตอส  แหงเมซิโดเนีย  (Amtigonos Gonatos of 
Macedonia)เปนตน ขอความนี้ไดกลาวไวในศิลาจารึกหลักท่ี ๒ และหลักท่ี ๑๓ ของพระเจาอโศก 
ในศิลาจารึกนัน้ มีคํากลาวตอไปอีกวา  พระภกิษุชาวกรีกช่ือ ธรรมรักขิต (Yona  Dhammarakkhita) 
ถูกสงไปประกาศพระศาสนาในอปารนตกประเทศ ฉะนัน้  จึงเหน็ไดชัดเจนวา คําสอนอันประเสริฐ 
ของพระพุทธเจาไดเขาถึงจิตใจของชาวกรีกกอนสมัยของพระเจาเมนันเดอร  แตสวนมากเราได 
ทราบกันวา กษัตริยพระองคนี้เปนพระองคแรกท่ีทรงพระทัยในคําสอนของพระพุทธเจา 
โดยทรงต้ังขอสงสัยข้ึนหลายประการ เม่ือพระองคทรงไดสดับคําวิสัชนาของพระนาคเสนจน 
หมดความสงสัยแลว  พระองคก็ทรงสนับสนุนในการเผยแพรพระพุทธศาสนา  ในมิลินทปญหา 
กลาววา พระเจามิลินทประสูติท่ีตําบลกลสิคาม  ในเกาะอลสันทะ คือ เมืองอเล็กซานเดรีย 
(Alexandria)  หรือกันทหาร  (Kamdahar)  ในปจจุบัน  นครหลวงของพระองค  คือ  เมืองสาคละ 
ซ่ึงเปนเมืองเดยีวกันกับเมืองสังคาล (Sangal) ของนักประวัติศาสตรกรีกช่ือ  แอรเรียน (Arrian) 
และเมืองสาคาล (Sagal)  หรือ  ยูธูเมเดีย  (Euthumedeia)  ของปโตเลมี (Ptolemy)  เมืองนี้  
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อยูในบริเวณเมือง  ไสอัลกอต  (Sialkot)  ในมณฑลปญจาบ  อาณาจักรของพระเจาเมนันเดอร  
ประกอบดวยมณฑลเปษวาร  (Peshawar)  ลุมน้ํากาบุลตอนบน  มณฑลปญจาบ  (Panjab) 
มณฑลสินธ  (Sindh)  มณฑลกาเธียวาร  (Kathiawar) และมณฑลอุตตรประเทศตะวนัตก  เม่ือ 
พระเจามิลินททรงนับถือพระพุทธศาสนาแลว พระองคก็ทรงสรางวิหารช่ือ  มิลินทวิหาร ถวาย 
พระนาคเสน  นอกจากนี้  พระองคยังไดทรงขยายอาณาจักรแหงพระพุทธศาสนาออกไปอีกเปน 
อันมาก  ตามหนังสือมิลินทปญหา พระเจามิลินทสวรรคต  เม่ือทรงผนวชเปนภกิษุ  หลังจาก 
ทรงสละราชสมบัติและราชอาณาจักรใหแกราชโอรส  กลาวกันวาพระองคไดบรรลุพระอรหัต ซ่ึง 
เปนจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทดวยอีกประการหนึ่ง ท่ีเหรียญของ 
พระเจาเมนันเดอร  มีตราพระธรรมจักร จึงเปนเหตุผลท่ีไมผิดพลาดวา พระองคทรงเปน 
พุทธศาสนิกท่ีเครงครัด  อนึ่ง  ศิลาจารึกภาษาชินกอต ก็ไดพิสูจนใหเหน็วา  กษัตริยกรีกพระองคนี ้
ไดทรงเผยแพรพระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปในอาณาบริเวณ ตั้งแตภูเขาฮินดกููษจนถึงแมน้ําสินธุ 
พลูตารกกลาวตอไปวา  ในฐานะท่ีพระองคทรงเปนกษัตริย  พระองคทรงมีความยุติธรรม 
อยางยอดเยีย่ม  และทรงเปนท่ีรักใครของปวงชนทุกช้ัน  แมวาอํานาคท่ีพระองคทรงสถาปนาข้ึน 
จะเส่ือมสูญไปจากอินเดียพรอมกับการส้ินพระชนมของพระองคก็ตาม  แตอนุสาวรียอันแสดง 
ถึงความท่ีพระองคทรงมีความยุตธิรรม มีพระปรีชาสามารถ  และเปนพทุธศาสนิกผูเครงครัด 
จะยนืยงคงอยูคูกับหนังสือมิลินทปญหา  และเหรียญตราธรรมจักรของพระองคช่ัวกัลปาวสาน(๑) 

        ศาสตราจารย  ริส เดวิดส  ไดใหคําอธิบายในเร่ืองนีไ้ววา พระเจามิลินทนั้น  เขาใจกันวา 
คือพระเจาเมนนัเดอร  ซ่ึงพระนามปรากฏอยูในบัญชีกษัตริยกรีกท่ีปกครองบากเตรีย (คือ 
อาฟฆานิสตาน)  ในตํานานนั้นกลาววาพระองคทรงเปนกษัตริยแหงโยนกะ (กรีก)  ครองราชย 
ในเมืองสาคละ (The  Euthudtmia of the  Greeks)  และก็ปรากฏวาไมมีพระนามอื่นในบัญชี 
ดังกลาวท่ีใกลเคียงกับคําวา  มิลินท จึงม่ันใจไดวา นามท้ังสองดังกลาวแลว  เปนบุคคลคนเดียวกนั 
จรนาจารยคงจะไดเปล่ียนแปลงช่ือภาษากรีกเสียใหม  เพือ่ใหเหมาะสมกับภาษาทองถ่ินของ 
อินเดียท่ีนํามาใชในการรจนา  (มิลินทปญหานี้) หรือไมก็เปนเพราะความเปล่ียนแปลงไปเอง 
ตามธรรมชาติ  ในทางการออกเสียง  (Phonetic  decay)  หรืออาจจะเปนไปเพราะสาเหตุท้ัง 
สองประการดงักลาวแลวก็ได  คําวา "อินทร" หรือ "อินท" นั้น ไมใชสําหรับใชลงทายคําท่ัวไป 
ท่ีใชเปนช่ือของชาวอินเดยี  เพราะความหมายวากษัตริย  (meaning  king)  ก็ควรจะเหมาะสม 
กับกษัตริยเทานั้น  เพราะฉะนั้น  พระนามของกษัตริยตางดาวท่ีลงทายคําวา  "แอนเดอ"  (Ander) 
 
(๑)  2500 Years  of Buddhism,  General Editor:  Prof. P. v.  Bapat, Delhi, 1959;  p. 195-199.  
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ก็นาจะตองใชคําลงทาย  (ในภาษาอินเดีย)  วา "อินท" อยางไมตองสงสัย  แตกฎในการเปล่ียน 
อักษร ม-น-ร ในภาษาทองถ่ินของอินเดยีนัน้  อาจจะมีวิธีเปล่ียนไมเหมือนกันบาง ในบาง  
โอกาส นาย วี เทรงคเนอร  (V.Trenckner) ไดใหตัวอยางเก่ียวกับการใช ล แทน  น หรือใช น 
แทน ล ไดในความหมายท่ีเหมือนกนัในภาษาบาลีไวถึง ๗ ตัวอยาง 
        ก็ยังเหลือแตปญหาในการเปล่ียนสระตัวแรก คือ "เอ" (E)  ในคําวา  เมนันเดอร  เปน "อิ" 
(I)  ในคําวา  มิลิน  เทานั้น  ในบางตอนของศิลาจารึกของอินเดีย  และในเหรียญท่ีเช่ือกันวาเปน 
ของพระเจาเมนันเดอร  นัน้ เคยอานพระนามของกษัตริยพระองคนี้ วา  "มินันทะ"  (Minanda) 
แมวาปจจุบันนี้เราจะไมเช่ือการอานออกเสียดังกลาวแลว  เพราะมีหลักฐานใหมท่ีดกีวาก็ตาม 
แตก็ไมตองสงสัยวา คําวา  มิลินท นั้น  พูดไดคลองปากกวาคําวา เมลินท  และคําวา "มิล"  (MIL) 
ดูจะเปนคําเร่ิมตนท่ีเหมาะเจาะกับช่ือของ  "มิลักขะ"  ดีกวา  และเพราะคําวา "อินทร"  นั้น ใช 
เฉพาะกับพระนามของพระเจาแผนดนิ  ฉะนั้น คําวา เมนันเดอร  จึงกลายเปน  มิลินท ไป 
        นอกจากนี้รจนาจารยกย็ังไดกลาวถึงช่ือท่ีเปนภาษากรีกอ่ืน ๆ อีกหลายช่ือ เชน  เทวมันติยะ 
อนันตกายะ  มังกุระ  และสัพพทินนะ  และยังมีช่ือกรีกในรูปภาษาบาลีท่ีพยายามทําใหมีความ 
หมายเขากันไดกับภาษาทองถ่ินของอินเดีย  แตวารูปคําใหมของแตละชื่อดังกลาวแลวนั้นไมเปน 
ภาษาอินเดียอยางแทจริงเหมือนกันคําวา  เดเมตริสโอส  (Demetrios)  นั้น  พอเห็นกรู็วาเปนคํา 
ภาษาอินเดียจริง  แตเม่ือมาตีความหมายกนัแลว ก็มีความหมายแตเพยีงวา  "มนตรีของเทพดา" 
เทานั้น  และอีก ๒ คําคือ อนนัตะ และกายะ ก็เปนภาษาอินเดียเชนกนั แตเม่ือผสมกันเขาเปน 
อนันตกาย  กมี็ความหมายวา "กายไมมีท่ีสุด" กลายเปนของขบขันไปไมสนกับเปนช่ือของ 
นายทหารขาราชสํานัก  ช่ือนี้อาจจะคิดข้ึนเพื่อใชแทนคําวา  แอนติโอโรส  (Amtiochos)  ก็ได 
สําหรับคําวา มังกุระ  และสัพพทินนะ  นัน้ ยากท่ีจะบอกไดวา  หมายถึงใคร  แตท่ีวา มิลินท เปน 
คําเดียวกับคําวา  เมนันเดอร  นั้น  เปนกายถูกตองแนนอน  เชนเดยีวกับคําวา  จันทคุตตะ  เปน 
คําเดียวกับคําวา แสนโดรโกตโตส ( Sandrokottos) 
        ขอเขียนของพวกกรีกหรือโรมันเองนั้น  ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองของกษัตริยกรีกท่ีครอง 
บากเตรียมนอยมาก  แตถึงกระนั้น  พวกเขาก็ยังบอกใหเรารูไดมากท่ีสุดกวาท่ีอ่ืน ๆ วา  เมนนัเดอร 
กับ มิลินท นั้นเปนคน ๆ เดยีวกันแนนอน 
        สตราโบ (Strabo) กลาวไวในหนังสือภูมิศาสตรของเขาวา  พระเจาเมนัสเดอรนั้นเปน 
กษัตริยท่ีสําคัญองคหนึ่ง  ในจํานวน ๒ องค  ของบากเตรีย  ท่ีทําใหอํานาจของกรีกแผไปไกลที ่
สุดทางตะวนัออก  จนเลยเขาไปถึงอินเดีย  พระองคไดขามไฮปานิส (Hypanis)  (คือ Sutlej) 
และรุกเขาไปไกลถึง  ไอสาโมส (Isamos)  (บางทีอาจจะไดแก  Jumna)  แตในบทความเกี่ยวกับ  
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งานนิพนธของ Justin  กลาววา  พระเจาเมนันเดอร  กับ พระเจาอพอลโตตุส (Apollodotus) 
นั้นเปนกษัตริยชาวอินเดยี  
        พลูตารก  (Plutarch)  นกัประวัติศาสตรชาวกรีก  ไดใหความรูเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระเจา 
เมนันเดอรวา พระองคทรงเปนนักปกครองท่ีเท่ียงธรรม ทรงปกครองใหประชาชนไดรับความ 
สุขสบายและวา  พระองคส้ินพระชนมในคายทหาร  ในการสูรบกับพวกอินเดียท่ีลุมน้ําคงคา 
และเม่ือพระองคส้ินพระชนมแลว  ประเทศตาง ๆ ก็แสดงความประสงคท่ีจะไดพระอัฐิของ 
พระองคไปไว  แตในท่ีสุดกต็กลงกันไดวา  จะแบงพระอัฐิใหท่ัวกัน  และทุกประเทศจะตองสราง 
อนุสาวรีย  (สถูป)  เพื่อเปนอนุสรณถึงพระองคดวย  หลักฐานอันสําคัญอยางหนึ่งเกีย่วกับ 
พระเจาเมนัสเดอร  หรือมิลินท  ท่ีอยูในปจจุบันนีก้็คือ  เหรียญท่ีขุดไดในประเทศอินเดีย (๑) 

        เม่ือประมวลความเหน็ตาง ๆ ดังกลาวลงแลว  ศาสตรจารย  ริส  เดวิดส  จึงสรุปเร่ือง 
ราวของพระเจาเมนันเดอร  หรือ มิลินท  วา เปนกษัตริยกรีกองคหนึ่งในบรรดากษัตริยกรีก 
หลายองคท่ีปกครองจักรวรรดิกรีก  ซ่ึงสถาปนาข้ึนโดยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชสืบตอ 
กันมา  แตเปนการแนนอนวา  พระเจามิลินททรงเปนบุคคลสําคัญองคหนึ่ง หรือบางทีอาจจะ 
สําคัญท่ีสุดในบรรดากษัตริยเหลานั้นกไ็ด พระองคทรงนํากองทัพกรีกบุกเขาไปในอินเดียไดไกล 
มากกวาท่ีบรรพบุรุษของพระองคบางองคไดเคยกระทํามา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้  เปนเคร่ือง 
สนับสนุนทัศนะของผูรจนาท่ีกลาวไวในหนา  ๕  (มิลินทปญหาฉบับนี้)  วา ทรงเปนผูทรงความ 
ยุติธรรม  มีอํานาจ มีพระปรีชาสามารถ  และทรงรํ่ารวยมหาศาล  พระเจามิลินทรงครองราชย 
ในระยะกาลที่เช่ือไดแนนอนวา  หลังจากศตวรรษท่ี ๒  กอนคริสตศก  หรือบางทีก็อาจจะใน 
ราว ๑๑๕ หรือ  ๑๑๐ ปกอนคริสตศก  กิตติศัพทของพระองคไดแพรไปถึงตะวันตก  ซ่ึงไมเคย 
มีกษัตริยบากเตรียพระองคใดเคยมีมากอน  ทรงเปนกษัตริยกรีกท่ีปกครองบากเตรียมเพียง 
พระองคเดยีวเทานั้น  ท่ียังจดจํากันไดในประเทศอินเดยี ผูรจนากลาววา  พระองคประสูติท่ีเมือง 
กลสิ  ใน อลสันทะ  (คือ อเล็กซานเดรีย)  ซ่ึงเปนช่ือเกาะ ๆ หนึ่ง  ท่ีสันนิษฐานไดวาอยูในแถบ 
อินดัส (Indus)  แตกลสิคามนั้น  ไมพบวาไดกลาวถึงในท่ีอ่ืนอีก  และในเหรียญจํานวนมากมาย 
ของกษัตริยบากเตรียนัน้ ก็มีเพียงเหรียญเดยีวเทานั้น  ท่ีใหช่ือวาทางประวัติศาสตรไวช่ือหนึ่ง 
เปนช่ือของเมือง  คือ  การิสิ  (Krisia)  เหรียญดังกลาวนีส้รางข้ึนในราว ๑๘๐ ปกอนคริสตศก 
 
(๑)  Sacred Book  of the  East Vol.xxxv, p. xviii-xx.88 
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โดย  พระเจายกูราติเดส  (Eukratides) ซ่ึงอาจจะเปนกษัตริยองคแรกในบรรดากษัตริยท่ีเขา  
ครองดินแดนแถบฝงแมน้ําอินดัส  (Indus)  อาจจะเปนไปไดวา พระนามสองพระนาม  (ท่ีแตกตาง 
กัน)  นัน้ หมายถึงบุคคลคนเดียวกัน คือ พระนามหนึ่งแบบภาษาบาลี  (หรือบางทีก็อาจ 
จะเปนพระนามภาษาทองถ่ินท่ีผูแตง  (มิลินทปญหา)  นาํมาใช  และอีกพระนามหนึง่เปนภาษา 
พื้นเมือง (ของพระองคเอง)  และก็อาจเปนไดวา  เหรียญ  (ของพระเจาเมนันเดอร)  นัน้  สรางข้ึน 
เพื่อเปนท่ีระลึกถึงเหตุการณท่ีพวกกรีกเขายึดครอง อินดสั  ได ถาเปนจริงดังกลาวมาน้ัน  การท่ี 
เขาต้ังช่ือเกาะอันเปนท่ีสรางเมืองนั้นวา  "อลสันทะ"  (คือ  อเล็กซานเดรีย)  นั้น คงไมไดมุงถึง 
ตัวเกาะเปนสําคัญ  แตดูจะเพือ่เปนการแสดงใหรูวา  เกาะนี้พวกเขาไมไดเปนผูคนพบก็จริง 
แตวามันกลายเปนท่ีสําคัญข้ึนมา  ก็เพราะพวกเขาไดยึดครองไวนั่นเอง(๑) 

        นางฮอนเนอร  ไดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเร่ืองราวของพระเจามิลินทไววา  พระเจา 
มิลินทหรือเมนันเดอรนัน้  เปนบุคคลในประวัติศาสตรท่ีมีช่ือเสียงและเปนชาวกรีก  และเปนผูท่ี 
มีตัวตนอยูจริง ๆ ดวย  แมวาจะกําหนดสมยัของพระองคไมไดอยางแนนอนก็ตาม  แตนัก 
ประวัติศาสตรปจจุบันกก็ําหนดวา พระองคมีพระชนมอยูในราวศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศก 
วินเซนติ  สมิธ (Vincente  Smith)  กําหนดปรัชกาลของพระองควา  ราว ๑๖๐-๑๔๐ กอน ค.ศ. 
ลามอตเต (Lamotte)  วาราว ๑๖๓-๑๕๐ ป กอน ค.ศ.  นาเรน  (Narain)  วาราว ๑๕๕-๑๓๐ ป 
กอน ค.ศ. สวน อา.  ฟอน  กุตชมิด (A. von Custchmid)วา  ราว ๑๒๕-๙๕ ปกอน  ค.ศ. 
เรฟสัน (Rapson)  ซ่ึงเห็นพองกับ กุตชมิด  วา ยกูราติเดส  (Eukratider)  ครองราชยราว  ๑๗๕ ป  
กอน ค.ศ. และเมนันเดอรกับยูกราติดส นัน้  อาจจะกลาวไดวาเปนบุคคลสมัยเดียวกัน 
        ช่ือของพระเจามิลินทนัน้ในคัมภีรบาลีอ่ืน ๆ นอกจากมิลินทปญหาแลวไมคอยจะมีกลาวถึง 
ในชินกาลมาลีปกรณท่ีแตเปนภาษาบาลีในประเทศไทย  โดยพระเถระไทย  (ชาวเชียงราย ช่ือ 
รัตนปญญาเถระ)  เม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๐ กลาววา พระเจามิลินทประสูติเมืองสาคละ  ในประเทศ 
อินเดีย  ในขณะท่ีพระเจากูฏกัณณติสสะกําลังเสวยราชยอยูท่ีเมือง อนุราธบุรี  ระหวาง พ.ศ. ๕๖๐- 
๕๖๑ ถึง ๕๘๒-๕๘๓ นายริจิแนล  เลอ  เมย  (Reginald  le May)  ซ่ึงอางถึงชินกาลมาลีในหนังสือ 
"พุทธศิลปในสยาม" ของเขาก็กลาววา ชินกาลมาลีนั้นเปนหนังสือท่ีมีช่ือเสียงและเร่ืองราวเช่ือถือ 
ได แตมันเปนไปไมไดท่ีจะกําหนดใหพระเจาเมนันเดอรมีพระชนมยนืยาวมาถึงสมัยพระเจากูฏ 
กัณณติสสะ (แหงลังกา)  ตามหลักฐานท่ีกลาวแลว  เพราะกษัตริยองคนี้ปรากฏวาไดเสวยราชยเม่ือ 
๕๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพานแลว  (ราว ๔๓๘ ปกอน ค.ศ.)  ชินกาลมาลีคงจะถือปรัชกาล 
ของพระเจามิลินทตามขอความพบในมิลินทปญหาหนา ๓  ซ่ึงเปนการถือเอาความหมายตาม 
 
(๑)  Sacred  Book  of the  East Vo1. xxxv, p.xxii-xxiii.  
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ตัวอักษรในขอความตอนน้ี  พระพุทธเจาไดทรงพยากรณวา หลังจากพุทธปรินิพพานแลว  
๕๐๐ ป  บุคคลท้ังสอง (มิลินทร-นาคเสน)  จะมาเกิดถาเราเช่ือขอความตอนน้ีตามตัวอักษรแลว 
เราก็อาจจะเช่ือไวงาย ๆ วา สมัยของพระเจามิลินท  ตรงกับสมัยท่ีพระเจากูฏกัณณติสสะข้ึน 
ครองราชยท่ีเมืองอนุราธปุระ หรือวาพระเจากูฏกัณณติสสะกําลังครองราชยอยู  ในขณะท่ี 
พระเจามิลินทกําลังเร่ิมครอบคาองดินแดนทางจังหวัดภาคเหนือของอินเดีย  ท่ีพระองคไดรับ 
มรดกตกทอดมา  หรือท่ีทรงตีไดมา กษัตริยแหงอนุราธปุระองคนี้ก็คิด  พระเจากูฏกัณณติสสะ 
ผูใจบุญซ่ึงประสูติราว ๔๔ ปกอน  ค.ศ. (ตามคําของนายธนิต  อยูโพธ์ิ  ท่ีใหแกนางฮอนเนอร) 
ก็คือ  พ.ศ. ๕๐๐ นั่งเองซ่ึงก็ไมขัดกับปข้ึนครองราชย  เม่ือ พ.ศ. ๕๖๐-๑ และปสวรรคตเม่ือ 
พ.ศ. ๕๘๒-๓ เม่ือพระชนมายุได  ๘๒ ป แตกอนไมนาจะเปนไปได  เพราะไมมีหลักฐานยนืยนั 
หากปครองราชยของพระเจากูฏกัณณติสสะ  (ตามชินกาลมาลี)ถูกจริง ในสมัยดังกลาวนั้น 
จักรวรรดิอินโดกรีกหรือบากเตรียในอินเดยี  ก็ไดเส่ือมลงไปแตวาสมัยของพระเจาเมนันเดอร 
หรือมิลินท  (ตามท่ีกลาวถึงในมิลินทปญหา)  นัน้ ไมมีอะไรท่ีสอแสดงวา กําลังเส่ือมอํานาจ 
ลงเลย  แตกลับแสดงใหเหน็วา กําลังเจริญรุงเรือนอยางเต็มท่ีดวยซํ้าไป อีกประการหนึ่ง เรา 
ควรจะระลึกไวดวยวา  ๕๐๐ ป ตามท่ีกลาวในมิลินทปญหานั้นอาจจะเปนเพียงวิธีการพูดท่ี 
หมายถึงระยะเวลาอันยาวมาก  แตไมอาจกําหนดตายตัวลงไปไดเทานัน้ (๑) 

        ลามอตเต (Lamotte)  ใหขอสังเกตไวอีกอยางหนึ่งวา  ในมิลินทปญหานั้น พระเจา 
มิลินทไมไดทรงถามปญหาเกี่ยวกับเร่ืองพทุธศิลปเลย ฉะนั้น  พระองคจะตองประสูติกอนท่ีจะมี 
การสรางพระพุทธรูปเปนแบบมนุษยธรรมดาท่ัวไป มิฉะนั้นแลว กจ็ะตองมีการสนมนากันถึง 
ปญหาในเร่ืองนี้บาง  และนักปราชญทางยุโรปบางทานยังใหรายละเอียดตอไปอีกวา  มเหษีของ 
พระเจามิลินทนั้นช่ือวา  พระนางอคาโธเคลีย (Agathocelia)(๒) 

        เกี่ยวกับดนิแดนของพระเจามิลินทนัน้ นักปราชญทางตะวนัตกเช่ือวา คืออาณาเขตใน 
ฆาซนี  (Ghazni)  ซ่ึงติดตอกบัลุมน้ํากาบุล  (Kabul)  ทางเหนือ หลักฐานทางตะวันตกวา พระเจา 
มิลินทจะตองครอบครองดินแดนไมนอยไปกวาปาโรปามิซาเด  (Paropamisadae) และบางสวน 
ทางภาคเหนือและตะวันออกของ  อราโคเซีย  (Arachosia)  เหรียญท่ีขุดพบนั้นทําใหไดรูวา 
พระเจามิลินทครองแควนคันธาระ  ซ่ึงมีศูนยกลางสําคัญ  ๒ แหง คือ ปุสกะลาวตีและตักศิลา 
(Puskalavati, Taxila.)  และปจจุบันเช่ือกนัวา  พระเจามิลินทครองดินแดนเหนือกาบุล  และ 
บางทีจะเลยเขาไปถึงทางภาคเหนือของ ฮนิดูกูษ  (Hindu Kuch) ดวย(๓) 

 
(๑)  Milinda,s Quertions Vol" 1,p. xxiii-xxxiv. 
(๒)  Milinda, s Questions, Vol.1, p. xxxiv. 
(๓)  Ibid, vol.1 , p.xxv.  
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        พระลักษณะของพระเจามิลินทนั้น  ปรากฏตามมิลินทปญหาวาประกอบดวยพระ 
พลังทางกาย พระพลังทางความคิด  ดวยความกลาหาญ  ดวยปญญา  พระเจามิลินทนัน้  ทรงม่ังค่ัง 
บริบูรณดวยราชสมบัติ, มีพระราชทรัพยและเคร่ืองราชูปโภคเปนอันมากพนท่ีจะนบัคณนา มี 
พลพาหนะหาที่สุดมิได (๑)  
        สําหรับประวัติของนาคเสนน้ัน มิลินทปญหาฉบับภาษาจนี กลาววา  มาตุภูมิของ 
พระนาคเสน คือ  แควนแคชเมียร  (Kashmir)  ซ่ึงเปนศูนยกลางนกิายสรวาสติวาท สวนฉบับ 
ภาษาบาลีกลาววา ทานเกิดท่ีเมืองคะชังคละ ซ่ึงเปนเมืองทางการคาขาย  ทางชายแดนตอนเหนือ 
ของมัชฌิมประเทศ  พระนาคเสนน้ันปรากฏวา  เปนผูฉลาดสามารถเปนนักพดูและคงแกเรียน 
เปนคลังแหงขออุปมาท่ีสามารถนําเอามาใชไดตามตองการ และมีความสามารถอยางไมนาเช่ือ 
ก็คือ  สามารถเรียนพระอภิธรรมไดอยางเช่ียวชาญ  โดยการฟงอธิบายของอาจารยเพยีงคร้ัง 
เดียวเทานัน้  ในชินกาลมาลีปกรณ  กลาวถึงพระนาคเสนวา เปนผูดําริสรางพระพุทธปฏิมาข้ึน 
องคหนึ่ง  และสําเร็จลงดวยอํานาจของเทพดา  และอิทธิฤทธ์ิของพระแกวมรกต  และกลาวถึง 
พระธัมมรักขิต  อาจารยของพระนาคเสนวา อยูท่ีปุปผวดี  ในเมืองปาฏลีบุตร  ในอรรถกถา 
 ืทีฆนิกายและอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ก็ปรากฏช่ือของอัสสคุตตเถระดวยและไดรับยกยอง 
ใหเปนตัวอยางของกัลยาณมิตร  ดวย (๒) 

        สวนนายเบอรนอฟ  (Burnouf)  ไดอางหลักฐานทางธิเบตกลาววา พระนาคเสนองคนี้ 
คือ องคเดียวกบัพระนาคเสนท่ีทําใหเกิดมีการแยกนิกายตางๆ ออกไปเม่ือ ๑๓๗ ป หลัง 
พุทธปรินิพพาน  โดยอางวา พระนาคเสนไดแสดงความคิดเห็นอภิธรรมโกสะ  วยาขยาอันเปน 
คัมภีรสําคัญคัมภีรหนึ่งไวอยางยืดยาว  สวนศาสตราจารย เคิรน (Kern)  แหงลีเด็น  (Lieden)นั้น 
ไมเช่ือวา  พระนาคเสนจะเปนบุคคลท่ีมีตัวตนอยูจริง  และไมเช่ือแมกระท่ังวา ในพระพุทธศาสนา 
จะมีพระภกิษท่ีุมีช่ืออยางนีอ้ยูดวย  เขาเช่ือวา  พระนาคเสนน้ันเปนเชนเดียวกับ ปตัญชลีฤๅษี  ผู 
รจนาคัมภีรปรัชญาฝายโยคะ  ซ่ึงไมมีตัวตนอยูจริง  ท้ังยังมีสมญานามอ่ืน ๆ อีกดวย คือ นาเคศะ 
และผณิน  แตศาสตราจารย  ริส  เดวิดส  ไมเห็นดวยกับความเหน็ของท้ังสองทานดังกลาวมานี้ (๓) 

        มิลินทปญหา   ฉบับภาษาบาลีนั้น เทาท่ีปรากฏอยูในบัดนี้ก็มีฉบับอักษรสิงหล  อักษร 
โรมัน  อักษรไทย  อักษรพมา  และอักษรขอม  หรือเขมร  ฉบับหลัง ๆ  นี้ก็เช่ือแนวาไดมาจาก 
 
(๑)  มิลินทปญหา  ฉบับแปลในมหามกุฏ ฯ หนา ๕ 
(๒) Milinda's Questions,  Vol. 1 p. xxvii 
(๓)  Sacred Book  of the  East Vol. xxxv, p. xxvi"  
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ฉบับอักษรสิงหลนั้น  แตปรากฏวา  แตละฉบับก็มีวิธีจักระเบียบเนื้อเร่ืองไมเหมือนกนั  และมี  
 ขอความบางตอนแปลกกันออกไปบาง  เชน  ฉบับอักษรโรมันตางกับ ฉบับอักษรไทย  ท้ังทางการ 
จัดระเบียบ  และขอความบางตอนเปนตน  การท่ีแปลกกนัออกไปนัน้  บางทานไดใหขอสังเกตไววา 
อาจถูกเปล่ียนโดยผูคัดลอกทางยุโรธ  หรือผูคัดลอกทางพมา  ลังกา  ไทย  ก็ได  หรือไมก็เปล่ียน 
แปลงต้ังแตคราวแปลจากภาษาสันสกฤตมาเปนภาษาบาลีแลว 
        ตอมาไดมีผูคนพบวา  มีมิลินทปญหาฉบับแปละเปนภาษาจีนดวย  โดยแปลออกจาก 
ภาษาทองถ่ินของอินเดีย  และแปลถึง ๓ คราว  คือ  ในคริสตศววรรษท่ี ๓ ท่ี ๔ และที่ ๕ 
บรรดาฉบับท่ีแปลเปนภาษาจีนเหลานี้  ฉบับท่ีแปลคร้ังท่ี ๒  (คือท่ีแปลในศตวรรษท่ี ๔)  เทานัน้ 
ท่ียังเหลือตกทอดมาถึงพวกเรา โดยเรียกวา  นาคเสนภิกษสูุตร  (นาเสียนปคิว)  ตอนท่ี ๒-๓ 
และบางสวนของตอนท่ี ๑ เทานั้นท่ีตรงกับฉบับภาษาบาลี สําหรับตอนท่ี ๔ ถึง ๗ นั้น  เพิ่ม 
เขามาใหมในลังกา  โดยเฉพาะตอนท่ี ๔ นั้น ไดมีข้ึนหลังจากพุทธศตวรรษท่ี ๕ แลว  และ 
เนื่องจากความที่ไมเหมือนกนันี้เอง  ก็เปนหลักฐานพอท่ีจะกลาวไดวา  มิลินทปญหาอันยืดยาว 
และมีช่ือเสียงนั้น  ไดถูกเพิ่มเติมเนื้อหาเขามาอีกในภายหลัง ซ่ึงอยางนอยก็สวนท่ีจัดระเบียบไว 
ไมเหมือกนัในฉบับตาง ๆ (๑) 

        เกี่ยวกับฉบับแปลเปนภาษาจนีนั้น ศาสตราจารยปอล  เดอมีวิลลซ่ึงเปนผูหนึ่งท่ีไดแปล 
มิลินทปญหาเปนภาษาฝร่ังเศสกลาววา  เปนท่ีเช่ือกันวา  ทานคุณภัทร (พ.ศ ๓๙๔-๔๖๘) ชาว 
อินเดีย(๒)  ไดนําเอามิลินทปญหาเขาไปในประเทศจีน  โดยไดฉบับไปจากประเทศลงักา  และ 
ปรากฏวามิลินทปญหาภาคภาษาจีนนัน้  มีอยูถึง  ๑๑ สํานวน  ซ่ึงคงจะไดแปลกนัมาตั้งแต 
ระหวาง คริตศวรรษท่ี ๖-๑๓ (ราว พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๘๐๐)  และคงแปลจากตนฉบับท่ีเปน 
ภาษาสันสกฤต  เพราะจีนแปลพระไตรปฎกเปนภาษาจนีจากตนฉบับท่ีเปนภาษาสันสกฤต อัน 
เปนท่ีนิยมใชกนัในอินเดยีเหนือและเอเซียกลางซ่ึงเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกาย 
สรวาสติวาท  และนิกายธรรมคุปต  และความจริงก็ปรากฏวาคัมภีรพระพุทธศาสนาพากยภาษา 
จีนท่ีแปลจากตนฉบับท่ีเปนภาษาบาลีนั้น  มีเพียง ๒ เร่ืองเทานั้น  คือ สมันตปาสาทิกา 
อรรถกถาพระวินัย  และวิมุตติมัคค  เทานั้น  อีกประการหนึ่ง  เม่ือนําเอาคัมภีรตาง ๆ ท่ีเปน 
ภาษาสันสกฤต บาลี  และจีน  มาเปรียบเทียบกันแลว  ก็จะเห็นวาฉบับท่ีเปนภาษาบาลีกันภาษา 
จีนนั้นแตงตางกันมาก  แตฉบับภาษาจนีกลับไปเหมือนกันมากท่ีสุดกบัฉบับภาษาสันสฤต 
เม่ือนําฉบับภาษาจีน มาเทียบกับฉบับภาษาบาลีแลว  ปรากฏวาแตกตางกันมากจนไมนาเช่ือได 
 
(๑)  Milinda,s Questions Vol.l,p. xxx-xxi 
(๒)  นักแปลาวอินเดยีไดแปลพุทธประวัติเปนภาษาจีนเรียกวา โกว ฮู ยนิ โก กิง Kwo+Hu-Yin-Ko-King 
        (Sacred  Book of the  East Vol. xix, p. xxv).  
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วาจะเปนฉบับเดียวกัน  แต ดร.  ทิช มิน  เชา  พระภกิษุชาวเวยีดนามซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูใน 
ภาษาบาลีและภาษาจนีเปนอยางดีไดทําการคนควาเทียบเคียงระหวางฉบับภาษาบาลีกับฉบับ 
ภาษาจนี  ดวยการเทียบขอความบรรทัดตอบรรทัดแลว ยนืยันวาเปนเร่ืองท่ีไดมาจากตนฉบับอัน  
เดียวกัน  นักปราชญชาวญ่ีปุนและชาวยุโรธหลายทานกมี็ความเหน็เชนเดียว กับ ดร.  ทิช มิน เชา 
 ืคือ มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน  ซ่ึงมีเพียง ๓ สวนแรกของฉบับภาษาบาลีนั้น  ไดแปลจากตน 
ฉบับเดิมโดยตรง  สวนที่นอกเหนือไปจากน้ี  (ซ่ึงมีปรากฏอยูในฉบับภาษาบาลี)  นั้น  เปนของท่ี 
เพิ่มเติมเขามาในภายหลังตามลําดับกาลท่ีผานมาหลายศตวรรษ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีคันถรจนาจารย 
และอรรถกาถจารยชาวอินเดยีในยุคตน  ๆ  ชอบกระทํากนั และฉบับภาษาจีนท่ีแปลจากฉบับ 
ภาษาสันสกฤตนั้น  กแ็ปลอยางถูกตองตรงตามตนฉบับมากท่ีสุด (๑) 

        เกี่ยวกับเร่ืองนี้  ดร.  ทิช มิน เชา  ซ่ึงไดศึกษาคนควาและเทียบเคียงอยางละเอียดถ่ีถวน 
แลว กลาววา มิลินทปญหาฉบับภาษาจนี  กับ ฉบับภาษาบาลีนั้น  เปนฉบับเดียวกัน มีตน 
กําเนิดมาจากคัมภีรเดียวกนั  แตฉบับภาษาจีนไดแปลโดยตรงจากตนฉบับดั้งเดิมท่ีเปนภาษา 
สันสกฤต  สวนฉบับภาษาบาลีนั้นก็แปลจากฉบับภาษาสนัสกฤตเชนเดียวกัน  แตถูกแกไข 
เพิ่มเติมหลายคร้ัง ตลอดเวลาท่ีผานมาหลายรอยป  ฉะนัน้  ฉบับภาษาบาลีจึงมีขอความ 
แตกตางไปจากฉบับภาษาจนีบาง  และมีมากกวาฉบับภาษาจีน   คือ  ฉบับภาษาจนีแบงออก 
เปน ๓ สวน  แตเรียงติดตอกันไปโดยไมมีอารัมภกถาและอวสานกถา  ไมแบงออกเปนหัวขอ 
หรือยอหนา  สวนฉบับภาษาบาลี  แบงออกเปน  ๗ สวน (๒)  มีการจัดเปนวรรค  เปนท่ีหัวขอ และ 
ยอหนาตาง ๆ ฉะนั้น  ๔ สวนสุดทายในฉบับภาษาบาลี  จึงไมมีในฉบบัภาษาจนี  สําหรับ ๓ 
สวนท่ีมีเหมือนกันนัน้ มีขอความท่ัว ๆ ไปเหมือนกนั ตางเฉพาะเร่ืองอดีตชาติของพระนาคเสน 
กับพระเจามิลินท  และขอปลีกยอยตาง ๆ เทานั้น  ฉะนัน้ จึงกลาวไดวา  ท้ังสองฉบับนี้เปนฉบับ 
เดียวกัน 
        ดร.  ทิช  มิน  เชา  ยังกลาวตอไปอีกวา ประจักษพยานท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมยุต ิ
แนนอนของมิลินทปญหาฉบับภาษาบาลี  อันเปนเคร่ืองสอใหเหน็วามิลินทปญหาฉบับภาษาบาลี 
นั้นไดถูกแกไขเพ่ิมเติมกันมาหลายคร้ังหลายคราว ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  ก็คือความแตกตาง 
กันระหวางฉบับภาษาบาลีดวยกันเอง โดยการเทยีบเคียงระหวางฉบับอักษรโรมัน  (ซ่ึงถายทอด 
ไปจากฉบับอักษรสิงหล  กบัฉบับอักษรไทย  ดังจะยกตัวอยางมาใหเหน็  คือ :- 
 
(๑)  เก็บความจาก  Foreword by  prof. Nalinaksha Dutt;  Milindapanha and  Nagasenabhikshusutra. 
(๒)  การแบงสวนท่ีกลาวนี้ หมายถึงการแบงสวนในฉบบัอักษรโรมัน 
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        ๑.  ในระหวางปุจฉาวิสัชนาท่ี ๓๔-๓๕ ในฉบับอักษรโรมันนั้น ในฉบับอักษรไทย  ได 
เพิ่มขอความเขามาอีกไมนอยกวา ๒ บรรทัดในมนสิการปญหา 
        ๒.  ในระหวางปุจฉาวสัิชนาท่ี ๗๐-๗๑ ในฉบับอักษรโรมัน ปุจฉาวิสัชนา  ๒ ตอนท่ี 
วาดวยเร่ือง  สีท่ีบุคคลผูจะตายจากโลกหนึง่ไปเกิดใหมอีกโลกหนึ่ง  จะพึงไดเห็น(๑)  และเรืองทวาร 
สําหรับปฏิสนธิวิญญาณเขาไปสูครรภ  ขาดหายไป 
        ๓.  ในปุจฉาวิสัชนาท่ี ๕๙ ในฉบับอักษรไทยนั้น ไดเพิ่มเติมขอความออกไปอีก  คือใน 
ฉบับอักษรโรมันมีเพียง ๘ บรรทัด  ในฉบับภาษาจนีแปลไวเพยีง ๕ บรรทัด  แตในฉบับอักษร 
ไทยขยายออกไปถึง ๓ หนา 
        ๔.  ในวรรคท่ี ๗ กอนจะถึงเมณฑกปญหา  ฉบับอักษรไทยเพิ่มวิเสสปญหา เขามา 
        ๕.  ในฉบับอักษรโรมัน  หนา ๘๐ เกีย่วกับเร่ือง วัสสวาต  นั้น ในฉบับอักษรไทย 
เพิ่มคาถาพิเศษเขามา  ๑ คาถา 
        ๖.  ในฉบับอักษรโรมัน  หนา ๘๑ เกีย่วกันเร่ืองความแตกตางกนัของ  วิญญาณ  ปญญา 
และชีวะ นัน้ ในฉบับอักษรไทยเพ่ิมเขามาอีก  ๑ ยอหนาซ่ึงมี ๔ บรรทัด  วาดวยเร่ือง "ปญญา 
อยูท่ีไหน" (๒) 

        ศาสตราจารย  ริส  เดวิดส  ก็กลาวไวไดในมิลินทปญหาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษของเขา 
วา พระบาลีท่ีพระพุทธโฆษาจารยยกมาไวในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร  และอรรถกถา- 
อัมพฏฐสูตรนั้นก็ไมเหมือนกับพระบาลี ในคัมภีรบาลี  ฉบับชอง  เทรงคเนอร  (V. Trenckner) 
แมวาพระบาลีเหลานั้นจะเปนเร่ืองราวอันเดียวกัน  แตเขาก็เห็นวา ยังไมควนจะดวนตัดสินใจ 
เช่ือในเร่ืองความแตกตางกนัระหวางพระบาลท่ีทานพระพุทธโฆษาจารยยกมาอางกับคัมภีร 
บาลีฉบับขอบเทรงคเนอร  กระน้ันกด็ี  กย็ังเปนเคร่ืองแสดงใหเราเห็นวามิลินทปญหาฉบับภาษา 
บาลีนั้น  ไดผานการแกไขปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมบาง ตดัทอนบาง  มาหลายคร้ังหลายคราว 
กวาจะตกทอดมาถึงพวกเราในรูปองฉบับอักษาสิงหลและฉบับอักษรไทยในปจจุบัน  นี้  (๓)  แต 
ดร.  ทิช  มิน  เชา  มีความเหน็วา ความแตกตางกันในเร่ืองปลีกยอยนัน้  มิไดเปนเคร่ืองแสดงวา 
ท้ังสองฉบับไมไดมาจากตนกําเนินอันเดยีวกัน  เพราะความแตกตางกนัในสวนเปรียบยอมนั้นเปน 
 
(๑)  ดูมิลินทปญหาฉบับนี้  หนา ๑๕๖ และ ๑๖๑ 
(๒)  Milindapanha and Nagasenabhilkshusutra, p. 33. 
(๓)  Milindapanha and Nagasenabhikshusutra, p. 34. 
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แตเพยีงเคร่ืองช้ีใหเห็นวา  วธีิการในการคิดการเขียนเก่ียวกับพุทธศาสนธรรมของนักคิดนัก 
เขียนชาวจีนกบัชาวอินเดยีนัน้แตกตางกัน เทานั้น (๑)  
        ดร. ทิช มิน เชา  ไดบันทึกขอท่ีแตกตางกันและขอท่ีคลายคลึงของมิลินทปญหาฉบับ 
บาลีกับฉบับจีนไวอยางละเอียดละออเปนเร่ืองท่ีนาศึกษา  จึงนําเอาบันทึกโดยสรุปเกีย่วกับเร่ือง 
นี้มารวมไวดวย  เพื่อประโยชนในทางการศึกษา  ทานกลาววาท้ังสองฉบับมีสาระสําคัญท่ัว ๆ ไป 
เหมือนกนั  ยกเวนแตเร่ืองราวเกีย่วกับอดีตชาติของพระเจามิลินทปละพระนาคเสนซ่ึงแตกตางกนั 
ออกไปมาก  และสามตอนสุดทายของฉบับภาษาบาลีซ่ึงไมมีในฉบับภาษาจีน  สวนตอนอ่ืน ๆ 
ท่ีเหลือนั้นถายกเวนการเติมโนนนิดตัดนีห่นอยเสียแลว  ก็กลาวไดวาเหมือนกนั ลีลาแหง 
การสนทนาก็เหมือนกนัมากท่ีสุด คือ การสนทนามีกลาวขอความท่ีซํ้า ๆ กันวนไปวนมา 
โดยมีความแตกตางกันในเร่ืองท่ีไมสลักสําคัญปรากฏอยูท่ัวไปไมสมํ่าเสมอเทานั้น  แมในเร่ืองท่ี 
เกี่ยวกับอดตีชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสนท่ีแตกตางกันอยางมากน้ันก็ยังมีสาระสําคัญ 
ท่ีเหมือนกนัระหวางท้ังสองฉบับ  (บาลี-จนี)  ถึง ๗ ขอ ซ่ึงทําใหเราม่ันใจไดวาเปนแหลงท่ีมาอัน 
เดียวกันอันพระคันถรจนาจารยเจาท้ังหลายไดพรรณนาความคิดเห็นตาง ๆ ของทานไว  ดัง 
ไดทําบัญชีแสดงไว  ดังตอไปน้ี :- 
        ๑.  ในฉบับบาลี  ท้ังสามเณรและพระภกิษุไดตั้งความปรารถนาและตอมาท้ังสองก็ได 
มาเกิดเปนพระเจามิลินทและพระนาคเสน  ตามความปรารถนา   ในฉบับภาษาจนี  พราหมณผู 
เคยเปนชางในอดีตชาติและพราหมณผูเคยเปนฤาษีและเปนเพื่อนของพราหมณคนแรก  ตางก ็
ไดตั้งความปรารถนาและแลวท้ังสองก็ไดมาเกิดเปน นาเซียน (นาคเสน)  และ มีลัน (พระเจา 
มิลินท)  ตามความปรารถนาของเขาท้ังสอง 
        ๒.  ฉบับบาลีแสดงวา พระนาคเสนเกิดเปนบุตรของพราหมณในสกลุพราหมณ 
ไดศึกษาไตรเพทและความรูเกี่ยวกับลัทธิพราหมณ  และไมรูเร่ืองอะไรเก่ียวกับพระธรรมและ 
พระสงฆเลย  ในฉบับภาษาจีน ชางไดเกิดเปนบุตรของสกุลพราหมณและเม่ือเติบโตใหญข้ึนก็ไม 
เคยไดยินไดฟงพระพุทธธรรม  และไมเคยเห็นพระสงฆ  หลังจากนัน้  เขาก็สละโลกออกไปศึกษา 
พาหิรลัทธิ 
        ๓.  ฉบับบาลีกลาววา เม่ือหมูสงฆไดไปขอรองใหมหาเสนเทวบุตรมาเกิดในมนษุยโลก 
แลว พระโรหนะก็ถูกพระอัสสคุตตะบังคับใหรับภาระหนัก  เพื่อไมใหอยูจําพรรษารวมกับตน 
คือพระอัสสคุตตะกําหนดหนาท่ีใหพระโรหนะเดินทางไปยังบานของบิดามารดาของนาคเสน 
 
(๑)  เก็บความจาก  Foreword  by Prof.  Nalinaksha Dutt ในเลมเดยีวกนัหมายเลข (๓)  
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เพื่อบิณฑบาตประจํา ณ ท่ีนัน้เปนเวลา  ๗ ป  ๑๐ เดือน  เพื่อนําเอานาคเสนออกจากชีวิต  
ฆราวาสและใหการอุปสมบทแกเขา  ในฉบับภาษาจนี  นาเซียนมีลุงคนหนึ่งช่ือวาโลหัน  เปน 
พระอรหันตและบรรพชานาเซียนใหเปนสามเณร  โลหันในท่ีนี้ก็ถือไดวาเทากับพระโรหนะ 
        ๔. ฉบับบาลีกลาววา  พระนาคเสนไดอยูจําพรรษาสามเดือนในความปกครองของ 
พระอัสสคุตตะผูเปนพระอรหนัต  ซ่ึงอาศัยอยูท่ีวัตตนิยเสนาสน  ในฉบบัภาษาจนี  กลาวถึงวัด 
ในพระพุทธศาสนาช่ือวาโฮชัน  ซ่ึงมีพระอรหันตอาศัยอยู ๕๐๐ รูป  โดยมีพระอาโปเยียว  เปน 
ผูนํา  (เจาอาวาส)  พระนาคเสนอาศัยอยูในวัดดังกลาวนี้ วัตตนิยเสนาสนก็เทียบไดกบั วัดโฮชัน 
และพระอรหนัตอัสสคุตตเถระ  ก็เทียบไดกับ  พระอรหันตอาโปเยยีว 
        ๕.  ในฉบับบาลี  พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแกศิษยอุบาสิกาและแลวท้ังผูสอน 
และผูฟงก็บรรลุโสดาบัน เปนท่ีพอใจของพระอัสสคุตตะซ่ึงไดกลาววา  พระนาคเสนยิงศรอัน 
เดียวไดนกสองตัวในฉบับภาษาจีน นาเซียนไดสอนธรรมแกศิษยอุบาสกและแลวท้ังสองก็ไดบรรลุ 
โสดาบันและนาเซียนไดรับการสรรเสริญจากพระอาโปรเยียววา  ยิงศรอันเดียวไดนกสองตัว 
        ๖.  ในฉบับบาลี  พระธัมมรักขิต  ติเตียนพระนาคเสนเกี่ยวกับการที่ไมไดบรรลุพระอรหัต 
ในกลางดกึคืนนั้น  พระนาคเสนจึงไดใชความพยายามอยางหนักและกไ็ดบรรลุพระอรหัต ใน 
ฉบับภาษาจนีนาเซียนถูกขับไลออกไปจากหมูสงฆ  เนื่องจากการไมเช่ือฟงคําส่ังสอนของครูบา- 
อาจารย  รูสึกนอยใจตนเอง  จึงไดพยายามอยางหนกัแลวก็ไดบรรลุพระอรหัต 
        ๗.  ในฉบับบาลี  หลังจากไดบรรลุพระอรหัตแลว  พระนาคเสนกเ็ดินทางไปยังเมือง 
สาคละ  และพํานักอยูท่ีสังเขยยบริเวณ  เพือ่รอเผชิญหนากับพระเจามิลินท  ในฉบับภาษาจีน 
นาเซียนไดเดนิทางมายังเมืองซีเซีย  และพํานักอยูท่ีวัดเหียชีไช  หรือ  เหียตไีช  เพื่อรอเผชิญหนา 
กับพระเจามีลัน 
        จากขอท่ีเหมือนกนั ๗ ขอดังกลาวแลวขางบนน้ี  กพ็อจะสรุปไดวาแมจะมีรายละเอียด 
ตาง ๆ สวนมากแตกตางกัน แตท้ังสองฉบับ  (บาลี-จีน) ก็มาจากตนฉบับเดิมอันเดยีวกัน มี 
ภูมิหลัง (background)  เหมือนกัน  อันเปนตนกําเนิดของฉบับแปลเปนภาษาจีนและภาษาบาลี 
        แตขอแตกตางกันนั้นกน็าสนใจ  และก็เปนส่ิงท่ีสําคัญเหมือนกนั  เพราะแสดงใหเห็น 
ถึงแนวคิดของพระคันถรจนาจารย และแสดงใหเห็นถึงจดุประสงคท่ีพระคันถรจนาเหลานั้น 
มุงหมายในการแกไขเพิ่มเติมและตัดทอนออกไป  และเพราะการกระทําดังนี้  ชวยใหเราไดรู 
วาทานเหลานัน้นับถือนิกายไหน  และเปนเคร่ืองมือสําหรับพิจารณาปญหาเกี่ยวกับความกอนหลัง 
และความใกลเคียงกันกับตนฉบับเดิมของแตละฉบับดวย  ขอแตกตางกนันั้น  ดังตอไปน้ี :-  
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ชื่อคัมภีร  
        ฉบับจีน :  นาเซียนปคิวคิน : นาเซียนภิกษุสูตร 
        ฉบับบาลี : มิลินทปญหา 
        ดังกลาวมาน้ี ฉบับจีน จัดคัมภีรนีเ้ปนสูตรหนึ่งในบรรดาพระสูตรท้ังหลาย แมวาจะไม 
เร่ิมตนพระสูตรดวยคําท่ีใชกนัเปนแบบมาวา  "เอวมฺเม สุต"  ก็ตาม  สําหรับสูตรนี้  จนีเลือกเอา 
ช่ือของภิกษุมาเปนช่ือของคัมภีร สวนบาลีเลือกเอาพระนาคของพระเจาแผนดินมาเปนช่ือ 
ของคัมภีร 
โครงเรื่อง 
        ฉบับจีนมี ๓ ตอน  ตอนท่ี ๑  ตั้งแตหนา ๕๒-๕๗ ตอนท่ี ๒ ตั้งแตหนา ๕๗-๖๑ ตอนท่ี 
๓ ตั้งแตหนา ๖๑-๖๔ โดยไมมีหัวเร่ืองและคําลงทาย  ไมมีการแบงเปนยอหนาตาง ๆ ยกเวน 
เฉพาะตอนจบและตอนข้ึนตนของคัมภีรเทานั้น 
        ฉบับบาลี แบงออกเปน ๗ สวน คือ :- 
        สวนท่ี ๑ อารัมภกถา วาดวยเร่ืองอดีตชาตของพระนาคเสนและของพระเจามิลินท 
 ตั้งแตหนา ๑-๒๓ 
        สวนท่ี ๒ ประกอบดวยลักขณปญหา  และนาคเสน  มิลินทปญหา หนา ๒๕-๖๔ 
        สวนท่ี ๓  วิมตจเฉทนปญหา  หนา ๖๕-๘๙ 
        สวนท่ี ๔  เมณฑกปญหา หนา ๙๐-๓๒๘ 
        สวนท่ี ๕ อนุมานปญหา  หนา ๓๒๙-๓๖๒ 
        สวนท่ี ๖ โอปมกถาปญหา หนา  ๓๖๓-๔๑๙ 
        สวนท่ี ๗ มิลินทอรหัตตภาวะ หนา  ๔๑๙-๔๒๐ 
        ดังกลาวมาน้ี ฉบับจีนไมมีสวนที่ ๔-๗ ของฉบับบาลี 
ปุจฉาวิสัชนา 
        ฉบับจีน มีเพียง ๖๙ ปุจฉาวิสัชนา 
        ฉบับบาลี  มีเพิ่มเติมออกไปอีก ๑๒ ปุจฉวิสัชนา  (เปน ๘๑)  
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ลําดับของปุจฉาวิสัชนา  
        ลําดับของปุจฉาวิสัชนา  กลาวไดวาเหมือนกัน  ยกเวนเฉพาะใน ๒ อุปมา คือ 
                ๑.  ฉบับจีน  จัด สัทธา  ไวกอน  สีล  แตฉบับบาลี  จัด สีล  ไวกอน  สัทธา 
                ๒.  ปุจฉาวิสัชนาเกี่ยวกับความเปนสัพพัญูของพระพุทธเจานั้น  ในฉบับบาลี 
จัดวางไวหางออกไปมาก 
อดีตชาตขิองพระเจามิลินทและพระนาคเสน 
        เร่ืองอดีตชาติของพระนาคเสนพระเจามิลินทในสองฉบับนั้นแตกตางกันอยางส้ินเชิง 
ทีเดียว  ดังท่ีจะไดแสดงใหเห็นหลักฐาน  ดังตอไปนี้ :- 
        ๑.  ฉบับบาลีเร่ิมเร่ืองในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา  กลาวถึงสามเณรรูปหนึ่ง ซ่ึงไมนําพา 
ตอคําส่ังท่ีพระเถระส่ังถึงสามคร้ังสามหน  จึงถูกพระเถระนั้นตดีวยดามไมกวาด  สามเณรน้ัน 
ขณะท่ีรองไหไปพลางทําธุระของตนไปพลางนั้น  ก็ไดตัง้ความปรารถนาขอใหมีอํานาจและรุงโรจน 
เหมือนพระอาทิตยเท่ียงนั้น  อนึ่ง  สามเณรเม่ือเห็นคล่ืนอันมหึมาของแมน้ําคงคาซ่ึงสงเสียงดัง 
สนั่นหวัน่ไหวและพัดเขากระทบฝงดวยกําลังแรง ก็ตั้งความปรารถนาขอใหเปนผูสามารถ 
ปราบการโตวาทะท้ังหมดได   เหมือนอยางคล่ืนของแมน้ําคงคาฉะน้ัน  สามเณรก็ไดกลังมาเกิด 
เปนพระเจามิลินทกษัตริยแหงสาคละ  ในประเทศอินเดยี  สมตามความปรารถนา  สวนพระเถระ 
เม่ือลงไปในแมน้ําและไดยนิการต้ังความปรารถนาของสามเณรดังนั้น  ก็ตั้งความปรารถนาขอ 
ใหเปนผูสามารถแกปญหาท้ังหลายท่ีสามเณรนั้นถามไดทุกปญหา เพราะความปรารถนานั้น 
ตอมา  พระเถระน้ันกไ็ดเกิดเปนพระนาคเสน 
        ฉบับภาษาจีนแตกตางจากฉบับบาลีอยางส้ินเชิง  ฉบับจีนสืบสาวเร่ืองอดีตข้ึนไปถึง 
เพียงสมัยของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ไมถึงสมัยของพระกัสสปพุทธเจา  กลาวถึงสมัยท่ีพระ 
พุทธเจาทรงอาเกียรณดวยกายหล่ังไหลเขามาของเหลาสาวกอยางไมหยุดยั้ง  และแลวก็ทรงปลีก 
พระองคออกไปสูท่ีเรน  คร้ังนั้นพระยาชางตัวหนึง่ใครจะปลีกตัวออกไปจากความวุนวายของโขลงชาง 
จึงไดติดตามพระองคไป เม่ือทรงรูวารจิตของชางนั้น  พระพุทธองคก็ทรงส่ังสอนธรรมแกชางนัน้ 
ชางนั้นก็ไดรับพระพุทธองค ดวยการปดกวาด ตกัน้ํา  และปราบทางเห็นท่ีสัญจรของพระพุทธองค 
กาลตอมาชางนั้นก็ตาย  แลวไปเกิดบุตรของสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง  เม่ือเติบใหญข้ึนแลว ก ็
ไดสละครอบครัวออกไปศึกษาพาหิรลัทธิ พํานักอยูในปาแหงหนึ่ง  ไดอาศัยอยูใกล  ๆ กับฤาษี 
ตนหน่ึง และแลวคนท้ังสองท่ีไดกลายเปนสหายกัน  ในสองคนน้ันคนหนึ่งไดตั้งความปรารถนา 
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ขอใหเปนภิกษุและมานะพยายาม  เพื่อความเปนพระอรหันต  แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนนาเซียน 
สวนอีกคนหนึง่ก็ไดตั้งความปรารถนาขอใหเปนกษัตริย  และสามารถทําใหชนทั้งปวงปฏิบัติ 
ตามคําส่ังสอนของตน  แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนกษัตริยมีลัน  
        ๒.  ฉบับบาลี  มีขอความยืดเยื้อคือกลาวถึงเร่ืองพระอรหันตจํานวนนับไมถวน ไปออน 
วอนขอใหมหาเสนเทวุตรลงมาเกิดในมนุษยโลก  เพื่อปราบพระเจามิลินทและเพื่อคุมครอง 
รักษาพระธรรม  เร่ืองมหาเสนเทวบุตรกลับมาเกิดใหมเปนพระนาคเสน  ในตระกูลโสณุตตร 
พราหมณ  เร่ืองพระนาคเสนศึกษาพระเวทและเร่ืองราวตาง ๆ ของพราหมณ  เร่ืองพระโรหนะ 
กําหนดวิธีท่ีจะชักนําพระนาคเสนใหมาบวช  และศึกษาธรรมเร่ืองพระโรหนะไปรับบาตร  (ท่ีบาน 
ของพระนาคเสน)  ประจํา  เปนเวลา ๗ ป  ๑๐ เดือนกระท่ังพบพระนาคเสนและบวชพระนาคเสน 
ใหเปนสามเณร  และเร่ืองพระโรหนะสอนอภิธรรมแกพระนาคเสน 
        ในฉบับภาษาจีน  กลาวอยางธรรมดา ๆ วานาเซียนัน้ เม่ืออายุได ๑๔-๑๕ ขวบ  มีลุง 
ฝายบิดาอยูคนหน่ึงช่ือ  โลหนั  ซ่ึงเปนพระอรหันตและมีอิทธิฤทธ์ิ  นาเซียนไดมาเยี่ยมลุงและแจง 
ใหลุงทราบวาตนมีความยนิดีในพุทธธรรม และขอบบวชดวย  ทานโลหันสงสารนาเซียน  จึงบวช 
ใหเปนสามเณร  นาเซียนไดทองบนสวดมนตทุกวนั  พิจารณาไตรตรองท่ังท้ังพระธรรมและ 
พระวนิัย  จนไดบรรลุฌาน  ๔ และมีความเขาใจในอรรถธรรมเปนอยางดี  ในฉบับภาษาจีนไม 
ไดกลาวถึงการสอนอภิธรรมแกพระนาคเสนเปนคร้ังแรก 
        ๓.  ในฉบับบาลี  พระนาคเสนสอนอภิธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพและหลักสุญญตาแก 
อุบาสิกาคนหนึ่ง         
        ในฉบับภาษาจีน  นาเซียนสอนทาน  ศีล  และสวรรค  แกอุบาสกเมื่อรูวาเขายินดีแลว 
จึงสอนธรรมอันลึกซ้ึงยิ่งกวานั้นแกเขา  เพราะสุญญตาธรรม  อาจจะทาํใหเขามีความทุกขใจกไ็ด 
ในฉบับภาษาจีนไมไดกลาวถึงพระอภิธรรม 
ขอความท่ีไมปรากฏในแตละฉบับ 
        ขอความท่ีไมมีในฉบับภาษาจนี 
        ๑.  ภิกษสุามเณรเกิดแลวเกิดอีก  เปนเทวดาบาง  เปนมนุษยบาง  นับชาติไมถวนใน 
ระหวาง  กัสสปพุทธกาล  และโคตมพุทธกาล  และพระโคตมพุทธเจาไดทรงพยากรณภกิษุและ 
สามเณรท้ังสองนั้น  เหมือนกับท่ีไดทรงพยากรณเกีย่วกบัพระโมคคัลลีบุตรติสสะวา หลังจาก 
พุทธปรินิพพานแลวได  ๕๐๐ ป  ทานทั้งสอง  จะปรากฏข้ึนในโลก  ประกาศธรรม  และชวยขจัด 
ความยุงยากตาง ๆ เกี่ยวกับศาสนาธรรมเสียได  
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        ๒.  ฉบับบาลี  กลาวถึงครูท้ังหก  และกลาวถึงการสนทนากันระหวางพระเจามิลินท 
กับปูรณกัสสปและมักขลิโคสาล  ซ่ึงไมสามารถจะตอบใหพระเจามิลินทพอพระทัยได และเปนเหตุ 
ใหพระองคประกาศวา  ท่ัวชมพูทวีป วางเปลาจากสมณพราหมณผูสามารถจะโตตอบกับพระองค 
เสียแลว  
        ๓.  ฉบับภาษาจยี  ไมไดพูดถึงตอนท่ีวาดวยเร่ืองชุมนุมพระอรหนัตท่ีไปออนวอนขอให 
มหาเสนเทวบุตร มาเกิดในมนุษยโลกเพื่อเผชิญหนากับพระเจามิลินท  และเพื่อปกปกรักษา 
พระธรรมเลย ท้ังไมไดกลาวถึงตอนท่ีพระโรหนะถูกใชใหรับบิณฑบาต  ท่ีบานของโสณุตตร- 
พราหมณเปนเวลา ๗ ป  ๑๐ เดือน  และตอนท่ีพระโรหนะไดสอนพระอภิธรรมแกพระนาคเสน 
        ๔.  ฉบับภาษาบาลี พูดถึงอภิธรรม ๕ คร้ัง  คือ คร้ังท่ี ๑ ในอารัมภกถา  ท่ีกลาวถึง 
พระนาคเสนวาเช่ียวชาญในอธิธรรม  คร้ังท่ี  ๒ เม่ือพระโรหนะสอนพระอภิธรรม ๗ คัมภีร 
แกพระนาคเสน  คร้ังท่ี ๓ เม่ือพระนาคเสนสวดพระอภิธรรม  ๗ คัมภีรจบบริบูรณ  ตอท่ีชุมนุม 
พระอรหันต  ไดรับสรรเสริญ  สนั่นหวัน่ไหวจากพรหม  และไดรับการโปรยดอกมณฑารพ  (ดอก 
ไมสวรรค )  คร้ังท่ี ๔ พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแกอุบาสิกา แลวท้ังสองก็ไดบรรลุโสดาบัน 
และคร้ังท่ี ๕  พระนาคเสนไดแสดงพระอภิธรรม  แกพอคาท่ีใหตอนรับตนในระหวางเดนิทาง 
ไปเมืองปาฏลีบุตร 
        ขอความท่ีไมมีในฉบับบาลี  แตมีฉบับภาษาจนี 
        ๑. เร่ืองพระพุทธเจาองคปจจุบันและชางแสวงหาท่ีวิเวก  (ซ่ึงคลายกับเร่ืองภิกษชุาว 
โกสัมพี)  เร่ืองชางไดมาสูพระอารามหลังจากพุทธปรินิพพานเพ่ือสดับเสียงสวดพระพุทธมนต 
การท่ีชางนั้นกลับมาเกิดใหมในสกุลพราหมณ  และเม่ือเติบโตเปนหนุมข้ึนแลว  ไมเคยไดยินได 
ฟงเร่ืองพระพุทธศาสนา  ไมเคยไดเห็นพระสงฆ  การเปนเพื่อนกันกับฤาษีอีกตนหนึง่  การตั้ง 
ความปรารถนาแลวกลับมาเกิดเปนนาเซียนและมีลัน เร่ืองเหลานี้  ไมปรากฏในฉบับบาลี 
        ๒.  นาเซียนถูกขับออกจากหมูสงฆเนือ่งจากไมนําพาตอคําส่ังของอาจารย  รูสึกนอย 
ใจตนเอง จึงพยายามจนไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวกลับปฏิบัติตามคําส่ังของอาจารยอีก 
เร่ืองเหลานี้ไมมีในฉบับบาลี 
        ๓.  หลังจากบรรลุพระอรหัตแลว  นาเซียนเท่ียวส่ังสอนไปตามหมูบานและเมืองตางๆ 
การไดธรรมาภิสมัยของผูท่ีฟงส่ังสอนของนาเซียน  นาเซียนไดรับการตอนรับท้ังมนษุยและ 
เทวดา  พรหม  รายละเอียดเหลานี้ไมมีในฉบับบาลี 
        ดังกลาวนี้ จะเห็นวาเร่ืองราวในอดีตของพระนาคเสนและพระเจามิลินทนั้นแตก  
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ตางกันอยางมาก  ในสองฉบับนี้  แมวาขอใหญใจความทัว่ๆ ไปจะไมขาดหายไปก็ตาม  ฉบับ  
ภาษาจนีนั้น พดูอยางรักษาตนฉบับ  ฉะนั้น  จึงมีเหตุผลอยางเพยีงพอท่ีจะเช่ือวา  ตนฉบับเดิมนั้น 
ไดถูกรจนาจารยฝายภาษาบาลีดัดแปลงแกไข  เพื่อใหเหมาะสมกับลัทธิหรือนิกายของตน (๑) 

        ดร.  ทิช มิน เซา  ไดกลาวสรุปวา  ดวยขอเท็จจริงดังกลาวมาแลว  ทําใหสามารถกลาว 
หักลางไดอยางเต็มปากวา ฉบับแปลเปนภาษาจีนนัน้  ใกลเคียงตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษา 
บาลี  และวา ฉบับภาษาบาลีนั้น  ผูรจนาไดจรนาข้ึนใหมโดยอาศัยฉบับเดิมหลัก เพิ่มเติม 
เร่ืองราวและหลักธรรมตาง ๆ เขามากมาย  เพื่อใหเขากันกับหลักตําสอนฝายเถรวาท  และ 
ขยายตนฉบับเดิมออกไปอีก  จนมีขนาดใหญโตดังปรากฏอยูในปจจุบันนี้  ทานทิช มิน  เชา ได 
อางผลของการคนควาและความเหน็ของศาสตราจารย เดอมีวิลล  [Prof.  Demieville]  มา 
สนับสนุนความคิดเห็นของทานวา  "ตนฉบับเดิมนั้น  ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ (๑) อารัมภกถา 
พรอมดวยรายละเอียดตาง ๆ คือการพรรณนาสถานท่ี  พรรณนาประวตัิของพระนาคเสนเก่ียว 
กับชีวิตทรงพรหมจรรยในระยะตาง ๆ (เชน  บวชเปนสามเณร  บรรลุพระโสดาบัน  บรรลุพระอรหัต) 
พรอมดวยประเพณีบางอยางเก่ียวกับวัดและอาจารยของพระนาคเสน  ใหความรูเกี่ยวกับการ 
โตวาทะอันไรผลกับพระภิกษุรูปหนึ่ง  และการพบกนัระหวางพระเจามิลินทกับพระนาคเสน (๒) 
บันทึกการโตวาทะ  สวนท่ี ๒ ของตอนนี้ ดูเหมือนจะไดเพิ่มเขามาแตโบราณกาลแลว  และตอน 
แรกนั้น  ไดตกมาถึงพวกเราในสภาพท่ีคงรูปสมบูรณท่ีสุดโดยมี ๒ ภาค  ในอารัมภกถานั้น ได 
เพิ่มเร่ืองอวตารของบุคคลสําคัญท้ังสองเขามา  และประวตัิของพระนาคเสน  ก็มีการแกไขเพิ่ม 
เติม  เพราะการกระทําดังนี้เอง  กอใหเกิดการแกไขท่ีแตกตางกันออกไปเปน ๒ อยาง คืออยางแรก 
ไดแปลเปนภาษาจีนราวคริสตศตวรรษท่ี ๔ และอยางหลังแปลเปนภาษาบาลี  ในคริสตศตวรรษ 
ท่ี ๕ สวนฉบบัแปลเปนภาษาจีนนัน้ ไดรอยกรองข้ึนโดยมีการแกไขเปน ๒ แบบคือแบบแกไข 
สมบูรณ  และแบบแกไขไมสมบูรณ  ซ่ึงท้ังสองแบบก็ไมแตกตางอะไรกันมากนกั  แตตรงกันขาม 
ฉบับท่ีแปลเปนภาษาบาลีนัน้ไดผานการปรับปรุงมาหลายคร้ัง สวนท่ีพอจะเช่ือถือไดนั้น  ไดถูก 
เพิ่มเติมลงในสมัยตน ๆ ในประเทศลังกา  หลังคริสตศตวรรษท่ี ๕ แลวพระประวัติของพระเจา 
มิลินทนั้น ชวนใหคิดวาเปนการเลียนแบบพระประวัติของพระเจาอชาตศัตรูและพระเจาอโศก 
และ ๔ ตอนท่ีเพิ่มเขามา  ก็อาจจะเปนไดวา เพิ่มเขามาในประเทศลังกา  ซ่ึงในประเทศลังกานี้เอง 
ไดพบวา  สวนแรก (ของมิลินทปญหา) ยงับริบูรณดีอยูจนถึงศตวรรษท่ี ๕" แมกระนั้นก็ดี  ก็ยัง 
เปนการยากอยูท่ีจะพิสูจนใหเห็นวา  สวนท่ีเพิ่มเติมเขามาทีหลัง ๔ ตอนน้ัน ไดเพิ่มเขาในประเทศ 
 
(๑)  Milindapanha and  Nagasemabhikshutra, p. 1-8. 
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ลังกาตามท่ีศาสตราจารยเดอมีวิลลยืนยนั  แตความเห็นของเขาก็ยังสนบัสนุนขอท่ีวา  ฉบับ  
ภาษาจนีมีมากอนกวาและถูกตองตามตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษาบาลี  ไดเปนอยางดี (๑) 

        ในเร่ืองนี ้ ศาสตราจารย  ริส เดวิดส  ไดคัดคานอยางรุนแรงวา "เปนไปไมไดท่ีวา  ฉบับ 
ท่ีส้ันกวา  และเพยีงแตส้ันกวาอยางเดียวเทานั้น  จะตองเปนฉบับท่ีเกาแกกวาฉบับท่ียาวกวา 
แตความจริงแลว นาจะเปนวา  ฉบับท่ียาวกวานั่นเอง  ท่ีทําใหเกดิมีฉบับที่ส้ันกวาข้ึนมา(๒) 

.......        ถาวาฉบับท่ีส้ันกวา (ซ่ึงความจริงเรียกวา  ฉบับถอดใจความนาจะเหมาะกวา  เพราะใน 
ความรูสึกของคนสมัยปจจุบันแลว  ไมนาจะเปนฉบับสมบูรณเลย)  ท่ีไดมาจากเกาหลี  เปนตน 
ฉบับท่ีแทจริงแลวก็มีปญหาวา หนังสือจนีอ่ืน ๆ ท่ีกลาวรวม ๆ วาไดแตงข้ึนในสองศตวรรษตอมา 
ซ่ึงถือวาเปนฉบับตนเดิมน้ัน  ดวยเหตุผลใดเลา  จึงเกิดมีเนื้อหาสาระผิดแผกแตกตางไปจาก 
ฉบับภาษาบาลี ?  เช่ือแนวาสมมติฐานท่ีจะเอามาเปนเคร่ืองพิสูจนในเรื่องนี้ก็คงจะเปนวา หนังสือ 
จีน ๒ ฉบับซ่ึงแปลจากตนฉบับอันเดียวกนันั้น  ฉบับหลัง  ยอมจะตองถูกตองแนนอนกวา 
ฉบับกอน  และในเร่ืองนี้  กทํ็าใหเราไดเหน็ลักษณะพิเศษอันหนึง่ของจีนวา ในการถายทอด 
คัมภีรของอินเดียไปเปนภาษาจีนนั้น  ทางจนีถือวา  ฉบับหลังยอมถูกตองกวาฉบับกอนเสมอ(๓) 

        มิลินทปญหานั้น เปนปกรณท่ีไดรับความสนใจศึกษาคนควาจากนักปราชญตาง ๆ ท่ัวไป 
ท้ังทางตะวนัออกและตะวันตก  ไดมีผูเขียนบทความวจิารณเร่ืองของมิลินทปญหากนัอยางกวาง 
ขวาง  มีการคนควาและติดตามเร่ืองราวตาง ๆท่ีกลาวไวในมิลินทปญหากันอยางจริงจัง  ดังท่ี 
กลาวมาขางตน และจากผลของการคนควาของบรรดาทานเหลานั้นก็ปรากฏวา สาระสวนใหญ 
ของมิลินทปญหานั้น ดําเนินตามหลักธรรมของฝายเถรวาท  ซ่ึงเรียกวา  สัตถุศาสน  แตก็ไมได 
จํากัดวงอยูเฉพาะในขอบเขตของพระไตรปฎกฝายเถรวาทอยางเดยีว  เพราะพบวา บางคร้ัง 
ผูรจนาก็นําเอาหลักธรรมในนิกายสรวาสติวาท  ซ่ึงเปนพทุธศาสนามหายานนิกายหนึง่  มา 
อธิบายอยางยดืยาว (๔)  เบอรนอฟ (Burnpuf)  ไดคนพบวา  พระนาคเสนไดบรรยายถึงหลัก 
ธรรมในอภิธรรมโกศวยาขยา (บางแหงเรียกวา  อภิธรรมโกศภาษยา  ซ่ึงเปนคัมภีรสําคัญ 
อธิบายพุทธปรัชญาตามหลักธรรมของนิกายสรวาสติวาท  ในฝายมหายาน  แตงโดยพระวสุพันธุ 
ชาวอินเดยี)  อยางกวางขวาง(๕)  ท้ังยังปรากฏวาบางแหงไดพูดถึงหลักธรรมของธิเบตดวย เชน 
 
(๑)  Milindapanha and  Nagasenabhikshusutra, p. 35. 
(๒)  Sacred Book of the East  Vol. xxxvi,p.xxxvi. 
(๓)  lbid., Vol. xxxvi, p. xiii. 
(๔)  Milinda's Questions Vol. 1, p. xvii. 
(๕)  Sacred Book of the  East Vol. xxxvi, p. xxxvi. 
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เร่ืองสีท่ีบุคคลจะเห็นเม่ือเวลาจะตายเปนตน  ซ่ึงไมมีในพระไตรปฎกฝายเถรวาท(๑)  บางคร้ังก็ 
นําเอาตัวอยาง หรือขออุปมาจากวรรคดีนพกพระคัมภีรมาประกอบการอธิบายบาง ฉะนั้น  จึง  
เห็นไดวา  ผูรจนามิลินทปญหานั้นเปนผูคงแกเรียนอยางแทจริง  เช่ียวชาญท้ังในเร่ืองพระพุทธ 
ศาสนาและวรรณคดีอ่ืน ๆ ท่ีรวมสมัยกัน 
        ศาสตราจารย  ริส เดวิดส  ไดยกยองวามิลินทปญหา  เปนปกรณท่ีแตงดีเปนอยางยอด 
คัมภีรหนึ่ง  ในบรรดาคัมภรีท้ังหลายท่ีรจนาข้ึนภายหลังพระไตรปฎก และวาหนังสือท่ีแตงไดด ี
ใกลเคียงมิลินทปญหา  ก็มีแตวิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆษาจารย คัมภีรเดียว  แตมิลินทปญหา 
มีมากอนกวาวสุิทธิมรรคชานาน และพระพุทธโฆษาจารยยังไดอางเอามิลินทปญหามาเปนหลัก 
ในการวินิจฉัย ในหนังสืออรรถกถาท่ีทานรจนาเปนหลายแหง  จึงเห็นไดวา  มิลินทปญหานี้ เปน 
คัมภีรท่ีนักปราชญถือกันวาเปนหลักฐานในขอวินิจฉัย  พระธรรมวินัย  มาแตดึกดําบรรพแลว(๒) 
        ศาสตราจารย ริส เดวิดส  ไดลองกําหนดขอความในพระไตรปฎกซ่ึงยกมาอางไวใน 
มิลินทปญหานี้  ก็ปรากฎวาผูรจนาคัมภีรนี้ เปนผูชํานิชํานาญแตกฉานในพระไตรปฎก  สามารถ 
อางไดทุกคัมภรี สํานวนโวหารก็ไพเราะ  แตขอวิเศษอันสําคัญนั้นก็คือ  ผูรจนาเปนผูท่ีฉลาด 
ปราดเปร่ืองท้ังในกระบวนการวินิจฉัย  และวิสัชนาพระธรรมวินัยใหเขาใจดวยอุปมาเปนตน 
ผิดกับคัมภีรอ่ืน ๆ โดยมาก จึงเปนเหตุใหผูศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานับถือ 
คัมภีรมิลินทปญหานี้ สืบตอกันมามากกวา ๒๐๐๐ ป  เขาบัดนี้ (๓) 
        ทาอานันท  เกาศัลยายนะเถระ  (Anand Kausalyayana)  ก็กลาววา  บรรดาวรรคดี 
บาลีท้ังหลาย  นอกจากพระไตรปฎกแลว  ไมมีคํากลาวใดจะสุขุมลุมลึกเทาคําของพระนาคเสน 
ในเร่ือง อนาตมวาท (Anatmavad) หรืออนตัตา  ดังนั้น  มิลินทปญหา  จงึเปนคัมภีรท่ีแสดง 
หลักเกณฑไดท้ังดานอภกิปรัชญาของพระพุทธศาสนา  ท้ังในดานจริยศาสตรและจิตวิทยา  นัก 
ศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะไดศึกษา  เพราะนอกจากจะเปนคัมภีรพระพุทธศาสนาที่สําคัญแลว 
ยังมีคุณคาทางดานประวัติศาสตรและวรรณคดีอีกเปนอันมาก  มิลินทปญหามีหลักฐานดีแนชัด 
ชนิดท่ีวรรณคดีอินเดยี  ไมวาจะมองแงปรัชญา  วรรณคดี  ประวัติศาสตร  หรือความรูทาง 
ภูมิศาสตร  เปนขอเท็จจริงท่ีโตแยงไมไดวา  วรรณคดหีลังพระไตรปฎกไมมีคัมภีรพระพุทธ 
 
(๑)  ดูมิลินปญหาฉบับนี้  หนา ๑๕๖ 
(๒)-(๓) พระนิพนธคํานํา  ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในมิลินทปญหาฉบับหอสมุดแหงชาติ  
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ศาสนาคัมภีรใดจะมีคุณคาเทา  มิลินปญหา(๑) พมาไดจดัมิลินทปญหา  เขาในสุตตันตปฎก 
ขุททกนิกายดวย  
        มิลินทปญหาไดถูกถายทอดอักษร  และแปลเปนภาษาตาง ๆ ท้ังภาษาทางตะวันออก 
และตะวันตกหลายภาษา  และในบางภาษาแปลกันหลายสําเนา  สําหรับการถายทอดออกเปน 
อักษรตาง ๆ ในพากยบาลีนัน้คือ  ฉบับอักษรสิงหล  ฉบับอักษรขอม  ฉบับอักษรพมา  ฉบับ 
อักษรไทยและฉบับอักษรโรมัน  โดย วี.  เทรงคเนอรชาวเดนมารก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๓ สําหรับ 
การแปลเปนภาษาตาง ๆ นั้น  เทาท่ีปรากฏในขณะน้ี คือ 
        (๒) พุทธศักราช (ราว) ๘๖๐-๙๖๓ -    แปลเปนภาษาจนี มีท้ังหมดรวม ๑๑ สํานวน 
                                 "          ๒๒๙๐            เถระ  และมีแปลตอมาอีกหลายคร้ัง 
                                 "          ๒๔๓๓       -    แปลเปนภาษาอังกฤษ  โดยศาสตราจารย  ริส 
                                                                    เดวิดส 
                                 "           ๒๔๔๘       -   แปลเปนภาษาเยอรมันโดย เอ็ฟ.  ออตโต  ชราเดอร 
                                                                    (แปลบางสวน) 
                                 "            ๒๔๖๒       -   แปลเปนภาษาเยอรมันจบบริบูรณ  โดย  พระ 
                                                                     ญาณติโลกพระภกิษุชาวเยอรมัน 
                                 "             ๒๔๖๖       -   แปลเปนภาษาฝร่ังเศส  โดย หลุยส  ฟโนต           
                                 "             ๒๔๖๗       -   แปลเปนภาษาฝร่ังเศส  จากฉบับภาษาจนี  โดย 
                                                                       ปอล  เดอมีวลิล 
                                 "              ๒๕๐๔       -   แปลเปนภาษาอังกฤษ  โดย  นาง ไอ. บี. ฮอนเนอร 
        ไมทราบ พ.ศ. ท่ีแปล                          -   แปลเปนภาษารัสเซีย  จากฉบับภาษาจนี  โดย 
                                                                       นายอีวานอฟสกี (Ivanovsky) 
              "             "                                     -    แปลเปนภาษาญ่ีปุน  จากฉบับภาษาจนี  โดย 
                                                                       โซเงน ยามากามิ 
 
(๑)  พุทธศาสนประวัติระหวาง ๒๕๐๐ ปท่ีลวงแลว  เลม ๒, สภาการศึกษา ฯ จัดพมิพ ๒๕๐๔, หนา ๓๘. 
(๒)  Introduction  of Milindapanha ank Nagasenabhikshusutra.  
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        ไมทราบ พ.ศ. ท่ีแปล                        แปลเปนภาษาญี่ปุน  จากฉบบัภาษาบาลี  โดย  
                                                                 เซอิ สยา  กานาโมลิ 
        สําหรับการแปลเปนภาษาไทยนั้น บางทีอาจจะไดแปลมาต้ังแตคร้ังกรุงสุโขทัย  ดวย 
อางถึงหนังสือมิลินทปญหาในบานแพนกหนังสือไตรภูมิพระรวง ซ่ึงพระมหาธรรมราชาพญาลิไท 
ทรงแตงข้ึนเม่ือคร้ังกรุงสุโขทัยยังเปนราชธานี  แตท่ีแนนอนและมีตนฉบับอยูในบัดนี้ ๔ สํานวน 
คือ :- 
        ๑.  ฉบับแปลแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  หอพระสมุด ฯ ไดตนฉบับไว  แตไม 
บริบูรณ 
        ๒.  ฉบับแปลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงกรมศิลปากร  ไดจดัพมิพเผยแพร  เปนฉบับ 
ของหอสมุดแหงชาติ  สํานวนนี้สันนิษฐานวา  คงจะแปลในรัชกาลท่ี ๓ ดวยปรากฏมาวา  ตั้งแต 
รัชกาลท่ี ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ไดโปรด ฯ ใหแปลคัมภีรท่ีแตงไวเปน 
ภาษามคธ  ออกเปนภาษาไทยหลายเร่ือง  ท่ีเปนเร่ืองใหญมีฉบับปรากฏอยู คือ เร่ืองมหาวงศ 
พงศาวดารลังกา  วาดวยพุทธศาสนประวตัิในลังกาทวีป  ๑  ชินกาลมาลี  วาดวยพุทธศาสน- 
ประวัติตั้งแตพุทธกาลถึงนครเชียงใหมในสยามประเทศนี้  ๑  ไตรโลกวินจิฉัย ๑ เปนอาทิ 
หนังสือท่ีแปลในรัชกาลท่ี ๑ มักมีบานแพนกและบอกช่ือผูแปลไวเปนสําคัญ  แตมิลินทปญหานี ้
หามีไม  จึงสันนิษฐานวาจะแปลในรัชกาลท่ี ๓ ดวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ทรง 
สดับพระธรรมเทศนาทุกวันเปนนิตย  ตามพระราชประเพณี  โปรด ฯ ใหอาราธนาพระผูถวาย 
เทศนแปลพระไตรปฎก  ท้ังพระวนิัย  พระสูตร  และพระอภิธรรม และปกรณตาง ๆ ถวาย เม่ือ 
เทศนแลว  โปรด ฯ ใหเขียนเก็บรักษาไวในหอหลวง  มิลินทปญหาฉบับนี้  ก็เหน็จะแปลถวาย 
เทศนในครั้งนัน้ (๑) 

        ๓.  ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ดวยสมเด็จพระมหา- 
สมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงต้ังมหามกุฏราชวิทยาลัยข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๖ และ 
ออกหนังสือธรรมจักษุเปนรายเดือนสมนาคุณแกผูบริจาคบํารุงมหากุฏราชวิทยาลัย ไดทรง 
แปลมิลินทปญหาลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุดงักลาว  เปนตอน ๆ แตมิไดทรงแปลดวยพระองค 
เองตลอด  ทรงใหพระกรรมการมหากุฏราชวิทยาลัยบาง  พระภกิษุสามเณรนักเรียนในมหา 
มกุฏราชวิทยาลัยบาง ชวยกนัแปลเปนตอน ๆ แลวทะยอยลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุจนจบ 
 
(๑)  พระนิพนธคํานํา ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพ  ใน มิลินทปญหา  ฉบับหอสมุดแหงชาติ  
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สํานวนแปลในฉบับนี้เปนแบบ  "สํานวนสนาม"  คือเหมือนอยางท่ีแปลกันในการสอบพระ  
ปริยัติธรรมสนามหลวง  เม่ือคร้ังสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงเลือกมิลินทปญหา 
สําหรับจัดพิมพเปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ  ทรงเห็นวา  ฉบับแปลในมหากุฏราชวิทยาลัยนี ้
สํานวนไมสมํ่าเสมอ  เพราะแปลกันหลายคน  จึงไมทรงเลือกเอาฉบับนี้ ทรงเลือกเอาฉบับแปล 
ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ดังกลาวแลวขางตน 
        ๔.  ฉบับเรียบเรียงใหม  เรียกวา "ปญหาพระยามิลินท"  โดยนายยิ้ม  ปณฑยากูร 
เปรียญ เจาหนาท่ีหอสมุดแหงชาติ  เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ เปนการเรียบเรียงเอาเฉพาะใจความของ 
แตละปญหา  โดยตัดขอความและสํานวนท่ีซํ้า ๆ ซาก ๆ ออกเสีย  เพื่อสะดวกในการอานและ 
เขาใจงายข้ึน  และฉบับนี้  กรมศิลปากรไดจัดพิมพออกเผยแพร เปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ 
อีกฉบับหนึ่ง 


