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พระอรรถกถาจารยผูวิเศษ เมื่อจะนิเทศธรรมคัมภีรมิลินทปญหาไวใหถาวรตั้งมั่นไป
ใหถวน ๕,๐๐๐ พระวรรษา จะใหเปนที่สดับสติปญญาแหงปจฉิมาชนตากุลบุตร สาธุสัปบุรุษ
อันจะเกิดมาเพื่อภายหลัง ทานจึงตั้งประณามคาถานี้ไวเปนตนในปกรณารัมภะ คือแรกกระทํา
พระคัมภีร อันนี้เพื่อจะขอคุณพระศรีรัตนตรัยกําจัดเสียซึ่งสรรพโรคและภัยอันตรายทั้งหลาย
อันจะมากกระทํา และอุปจเฉทกกรรมอันจะมาตัดชนมายุใหดับสูญเสียเร็วพลัน มิทนั จะแตงพระ
คัมภีรมิลินทปญหาใหแลว จึงผูกคาถาประฌานพระศรีรัตนตรัยแกวทั้ง ๓ ไวในตนพระคัมภีร
แปลความในประณามคาถาวา อจินฺตยานุภาว อันวาอนุภาพอันที่จะคิด ยสฺส
โลกนายกสฺส แหงพระโลกนาถพิตรพุทธสัพพัญูพระองคใด อันโปรดเวไนยสัตวใหเขาสู
ศิวสถาน คือ พระนิพพาน มเหสิโน อันสืบสรางแสวงหาศีลาทิคุณมาชานานคณนานับไดถึง
๔ อสงไขยแสนกัลป จริยา เหตุประพฤตินั้นโสด หิตาย เพื่อจะใหเปนผลเปนประโยชน
สพฺพโลกสฺส แกสกลโลกมนุษยอนิ ทรพรหม วนฺเท ขาพระพุทธเจาจะขอประฌนทัสนขสโมธาน อัญชลีกรเหนือเศียรสิโรตม โลกนายก ซึ่งสมเด็จบรมโลกนาถพระองคนั้น
ประการหนึ่งเลา สมเด็จพระบรมโลกนายกยอดบุคคลเจา วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
บริบูรณดวยวิชชา ๘ และจรณะ ๑๕ ทรงพระพุทธคุณเปนอเนกอนันต นียติ นําไปซึง่ สรรพ-
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เวไนยนิกรอบเรศ สูนิเวศนปถโมกขนิพพาน โลกโต พนจากไตรโลกไป เยน ธมฺเมน
ดวยพระนพโลกุตรธรรม ๙ กับทั้งพระปริยัติธรรมอันใด วนฺเท ขาพระพุทธเจากัมเกลา
อภิวันทไหว ต ธมฺม ซึ่งพระนพโลกุตรธรรมและพระปริยัติธรรมนัน้ สมฺมาสมฺพทุ ฺธปูชิต
อันองคพระสัมมาสัมพุทธบพิตรพิชิตมาร หากทรงกระทําสักการบูชาทุกพระองคสบื ๆ กันมา
ประการหนึ่งเลา โย อริยสงฺโฆ พระอัษฏางคิการิยสงฆหมูใด สีลาทิคุณสมฺปนฺโน
ประกอบดวยคุณมีศีลคุณเปนตน ิโต สถิตอยู มคฺคผเลสุ ในมรรค ๔ ผล ๔ วนฺเท
ขาพระพุทธเจาก็นอมโมลีลงอภิวันท ต อริยสงฺฆ ซึ่งพระอัษฎางคิการิยสงฆจําพวกนั้น
ปฺุกฺเขตฺต อันเปนเนื้อนาบุญ อนุตฺตร อันยิ่งหาสิ่งซึ่งจะปูนปานมิได เมื่อขาพเจา
นบนอบพระรัตนตรัยอันใด นมสฺสเนยฺย อันควรจะเคารพนบไหว ปฺุาภิสนฺท เปนที่จะ
ใหเกิดกองบุญมีคุณอันวิเศษ ตสฺสานุภาเวน ขอพระเดชเดชานุภาพแหงพระรัตนตรัยเจานั้น
หตนฺตราโย อันตรายทั้งหลายจงกําจัดไป อยาไดมแี กขาผูจะแตงคัมภีรมิลินทปญหา ในกาล
บัดนี้
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อารัมภกถา
เมื่อพระอรรถกถาจารยผูมีนามชื่อวา ติปฎกจุฬาภยเจาตั้งไวซึ่งประณามคาถาใน
ตนพระคัมภีรดังนี้ จึงยกวาระพระบาลีลําดับไววา เตน โข ปน สมเยน พุทฺโธ ภควา
มหาปรินิพพฺ านสมเย กุสินาราย คนฺตฺวา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ แปลความวา ในกาลครั้ง
หนึ่งนัน้ พุทโฺ ธ ภควา สมเด็จพระภควันตบพิตรพุทธสัมพพัญูเจา วันเมื่อพระพุทธองคเจาจะ
เขาสูพระมหาปรินิพพาน จึงเสด็จคมนาการมาสูกรุงกุสินาราบุรี มีพระภิกษุสงฆที่ตาม
เสด็จพระพุทธดําเนินมา มหตา จะคณนานับนั้นเปนอันมาก สมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคเจา
จึงเสด็จเขาประทับอาศัยอยูท ี่สวนพระอุทยาน แหงพระยามัลลราชทั้งหลาย อันอยูใ นกรุง
กุสินาราราชธานีนั้น และพระแทนมีในสวนพระอุทยานนั้น มีพระเขนยไปขางทิศอุดรอยูใน
ระหวางนางรังทั้งคู สมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงเสด็จเขาประทับบรรทมอยูเหนือพระแทนนั้น
อันสมเด็จพระมหากรุณานี้ประกอบไปดวยพระพุทธอัชฌาสัย ใชวาพระองคจะตรงเขาไปประทับ
อยูที่พระแทนนั้นกอนนั้นหามิได พระองคมีพระพุทธฎีกาตรัสใชใหพระอานนท เขาไป
ถวายพระพรแกพระยามัลลราช พระยามัลลราชจึงเสด็จมาทูลอนุญาตอาราธนาใหพระองคทรง
ไสยาสนเหนือพระแทนนั้น เนื้อความนี้มวี ิตถารอยูในมหาปรินิพพานสูตรแลว ทานยกมาวาใน
ที่นี้แต สังเขปพอเปนใจความเมื่อยามจะใกลเขาสูพระมหาปรินิพพานสมเด็จพระโลกุตตมาจารย
ทรงพระอาพาธทุพพลภาพเพียบลงๆ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสแกสงฆทั้งปวงวา อามนฺตยามิโว
ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปามาเทน เสมฺปาเทถาติ. ภิกขฺ เว ดูกรภิกขุทั้งหลาย ตถาคต
นี้จะอําลาทานทั้งปวงแลว สงฺขารา อันวาสังขาร คือ ปุญญาภิสังขาร และ อปุญญาภิสังขาร
และอเนญชาภิสังขาร ปุญญาภิสังขารไดแกสังขารธรรม อันกุศลตามตกแตงใหเกิดในสุคติคือ
สวรรคทั้ง ๖ ชั้น และเกิดเปนมนุษยมีบุญบริบูรณดวยรูปโฉมนั้นก็ดี อปุญญาภิสังขารนั้น ไดแก
สังขารฝายบาป อันอกุศลตามตกแตงรางกายจิตและเจตสิก ใหสัตวเกิดในอบายภูมิ ๔ มนุษย
ทุคติ จะเกิดมาเปนมนุษยเลาก็เปนคนอดอยากตามืดและหูหนักเปนมาแตกําเนิด เปนงอยเปน
เปลี้ยเสียรูปเสียราง มีอินทรียวกิ ลตาง ๆ ก็ดี อเนญชาภิสงั ขารนั้นไดแกสังขารอันตามแตง
บุคคลที่ไดรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ อันใหอุบัติบังเกิดในรูปพรหมและอรูปพรหมนั้นก็ดี
อันวาสังขารธรรมทั้งหลายนี้ ขยวยธมฺมา มีแตวาเกิดมาแลวก็จะทําลายไปไมเทีย่ งไมแท
แปรปรวน เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา สมฺปาเทถ ทานทัง้ หลายจงยังอัปปมาทธรรมใหบริบูรณ
อุตสาหะปรนนิบัติจําเริญเมตตาภาวนาอยาไดประมาทลืมตนเมื่อสมเด็จพระทศพลตรัสอําลาสงฆ
สั่งสอนใหปลงสติปญญาเปนธรรมสังเวชดังนี้ พระภิกขุที่จิตเปนโลกียนั้นกลั้นความโศกมิได
แสนที่วาจะอาลัยเหลือกําลัง คิดถึงโอวาทสมเด็จพระบรมโลกนาถสั่งก็ไหลหลั่งถั่งธาราน้ําตาตก
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ตั้งแตงจะปริเทวนาโศการ่ําไห ครั้นนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงตรัสใหโอวาทอีกเลาวา
ทานทั้งปวงมาโศกมาเศราเฝาแตจะร่ําไห ทั้งนี้ดวยสําคัญในใจวาตถาคตนี้นิพพานลวงลับดับสูญไป
หามีผูใดที่จะเปนครูสั่งสอนไม ทานอางไดนอยยอกนอยใจฉะนี้ ถึงตถาคตนิพพานไปแลวก็จะเปนไร
มี ดวยพระธรรม ๘ หมื่น ๔ พันพระธรรมขันธ ที่ตถาคตตรัสเทศนาไวเปนฝายพระสูตร
ฝายพระวินัยฝายพระปรมัตถ จัดเปนปริยัตธิ รรมแลวมิหนํา อีกทั้งปฏิเวธธรรม ทางวิปสสนา
ก็บอกกลาวสั่งสอนไวบริบูรณอยู ธรรมทั้งหลายเหลานีท้ ี่คถาคตตรัสบัญญัติสั่งสอนไวนี่แหละ
จะไดอยูเปนครูเปนอาจารยสั่งสอน ถาวรไปใหถวน ๕,๐๐๐ พระวรรษา
ประการหนึ่ง เมื่อตถาคตเสด็จดับขันธเขาสูพระอมตมหานิพพานลวงลับไปแลว อยู
ภายหลังพระมหาอริยกัสสป เปนพระสงฆเถระผูเฒา จะเฝาคํานึงรําลึกถึงถอยคําของสุภัททภิกขุ อันบวชตอแก เจรจาเชือนแชเปนเสี้ยนเปนหนามเปนหลักเปนตอขึ้นในพระศาสนา พระมหา
อริยกัสสปจึงจะกระทําปฐมสังคายนา มิใหธรรมของตถาคตเปนอันตราย
ในลําดับนั้นลวงไปภายหนา จะมีพระมหาเถระองคหนึ่งมีนามปรากฏชื่อพระยสเถระ
มีบุญญานุภาพ จะบําราบปราบปรามหามเสียซึ่งลัทธิถอยคําวัชชีบุตรภิกขุทั้งหลาย จึงประชุม
สงฆ สังคายนาธรรมชื่อทุติยสังคายนา
ในอันดับนั้นสืบไปภายหนา ยังจะมีพระมหาเถระองคหนึ่งมีนามวามหาโมคคัลลีบุตรเถระ
จะทําลายเสียซึ่งถอยคําของเดียรถียทั้งหลาย แลวจะสังคายนาธรรมชื่อวาตติยสังคายนา
อันดับนัน้ สืบไปภายหนา ยังมีพระเถระผูหนึ่งมีนามกรชื่อวามหินทเถระ จะนําเอาศาสนา
ของตถาคตไปตั้งไวใหปรากฏในเกาะลังกา
ปฺจวสฺสสตานิ อจฺจเยน ตโต ปร มิลินฺโท นาม ราชา เบื้องหนาแตพระมหินทเถระ
เอาศาสนาไปตั้งไวในเกาะลังกานั้น พระศาสนากําหนดได ๕๐๐ ป จะมีบรมขัตติยวงศวเรศเรือง
พระปรีชาเฉลิมเลิศประเสริฐในสาคลนคร ขางเกาะชมพูประเทศ ทรงพระกิตตินามอันวิเศษ
ชื่อวามิลินทภูมินทราธิบดี ทรงพระปรีชาเฉลียวฉลาด เปนเอกอัครมหานักปราชญหาผูจะ
เปรียบปานมิได โดยปญญาเธอฉลาดเที่ยวถามปญหาสมณพราหมณาจารย หาบุคคลผูใดใคร
ผูหนึ่งที่จะตอตานทานฉลาดถึงไม มีแตชยั เฉลิมเลิศประสาปญญาเชือนแช ขางจะผันแปร
ศาสนาตถาคตใหฟนเฟอนไป จนแตพระอรหันตก็ไมละลด เสร็จไปเที่ยวจดโจทนา ถาไมทันคิด
ฉวยแกปญหาเธอเขา ก็กลับเซาซี้ซักไปไลใหจน จนวาคนทั้งหลานที่มปี ญญาเขลาใหพลอยเห็น
ดวย ถือวาใครไมเสมอพระองค ในการที่จะถามฉลาดลึกซึ้ง ครั้งนั้นยังมีภิกขุองคหนึง่ มีนาม
ชื่อวานาคเสน แสนฉลาด อาจสามารถที่จะแกอรรถปญหาของพระเจามิลินท ใหทรงโสมนัส
ยินดีไดดว ยวิจติ รอุปมา และพระนาคเสนนัน้ จะกระทําศาสนาของตถาคตใหปรากฏถาวรตั้งมั่น
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ไป ถวน ๕,๐๐๐ พระวรรษาในกาลนัน้
นี่แหละพระนาคเสนกับพระยามิลินทนี้ตองพุทธทํานายไวในมหาปรินิพพานสูตรมาฉะนี้
เตน วุตตฺ  เหตุดังนัน้ พระสังคีติกาจารยเจาจึงกลาวพระคาถาวา
มิลินฺโท นาม โส ราชา
สาคลาย ปุรุตฺตเม
อุปคฺฉิ นาคเสน
คงฺคาว ยถสาคร
ในความในพระคาถานีว้ า พระสังคีตกิ าจารยเมื่อจะกลาวนิทานพระนาคเสนกับกรุง
มิลินทใหวิตกถาวรไป จึงสรรเสริญพระเกียรติยศไวเปนตนเหตุวา ยังมีวงศวเรศกษัตริยทรงพระ
นามบัญญัติชื่อวากรุงมิลินท เปนปนมนุษยในสาคลราชธานีนคร พระองคเสด็จเขาไปใกลแลว
ไตถาม ซึ่งปญหาแกพระนาคเสนนั้น มีอปุ มาดุจกระแสน้ําในคงคาทั้ง ๕ หวง อันไหลลวงเขาสู
สมุทรสาครอันใหญ จะไดไหลละหลั่งถั่งเทไปอื่นหามิได ถึงจะไหลมาอีกสักเทาไร จะไดลน
ไปหามิได น้ําในคงคาเปรียบเหมือนพระบวรปรีชาของพระเจามิลินท และพระมหาสมุทรนั้น
เปรียบดังพระบวรปรีชาปญญาของพระบวรเสนนี้ คัมภีรภาพลึกซึ้งไมรูสิ้นสุด เหมือนพระมหา
สมุทรอันลึกและกวางใหญ ถึงพระเจามิลนิ ทจะถามปญหาไปสักเทาไรก็ไมรูจนไมรสู ิ้นปญญา
ถึงปญหาจะคัมภีรภาพจะลึกซึ้งประการใด พระนาคเสนก็แกไดวิจิตรแจงไปดวยอุปมาอุปไมยให
รุงเรืองสวางสติปญญา มีอุปมาดุจหนึ่งวาอุกกาธารใตและเทียนและคบเพลิงอันสองแสงในที่มืด
ใหสวางกระจางแจงไปในเพลาราตรีเมื่อแรมโรยรัศมีมีพระจันทร ขอปุจฉาและวิสชั นากันแหง
ทานทั้งสอง ก็ตองนัยและอรรถะอันมีในพระปริยัติไตรปฎก ยกเอามาเปนขอ ๆ ถามแกซึ่งกัน
และกัน ฟงแลวเปนอัศจรรยไพเราะแกโสต เปนที่จะใหเกิดปราโมทยปรีดา โลมหสนา บังเกิด
ขนพองสยองเกสาแหงบุคคลอันมาไดฟงในกาลครั้งนั้น สุยฺยติ สพฺพชนาน ประการหนึ่ง
เปนคําระบือลือชาแหงคนทัง้ หลายโดยปริยายไดฟงเลากันมาวา เมืองสาคลนครราชธานีที่พระ
เจามิลินทเปนปนเฉลิมนั้น มีแมน้ําและภูเขาลอมรอบ ประกอบดวยสวนอุทายและที่สนามน้ํา
และที่โบกขรณีสระศรีสาโรช อุโฆษกึกกองดวยเสียงนกร่ํารองเที่ยวทองโผผินบินไปมาในวนารามคือสวนตนไม อนึ่ง กรุงสาคลราชธานีนั้น หาภัยปจจามิตรทีจะคิดทรยศประทุษรายรบรา
ฆาฟนกันมิไดมี เหตุประกอบไปดวยเขื่อนประตูคูคาย หอรบเชิงเทินทัง้ หลาย ลอมรอบดวย
กําแพง มีกลอนทวารมั่นคง คนเฝาเลาก็แนนหนาหากรักษาเปนอันดี อนึ่ง ในราชธานีประกอบ
ดวยวิถีถนนคนเดินเวียนแวะไปโดยรีและสกัดมิไดขัดขวาง ถนนหนทรงราบรื่น แตพื้นกอดวย
หินศิลาแลงเปนหนทางใหญไปสี่แพรง สองขางนั้นประกอบดวยตลอดตั้งรานรายเรียงไป ดูนี้
สนุกนักหนา อนึ่งก็มั่งคั่งดวยชางมารี้พลเกลื่อนกลนไปดวยนรชาติหนุม และสาวหญิงชายดาษ
ไปดวยตระกูลทั้งหลายอเนกนานา คือ ตระกูลกษัตริยสรุ ิยวงศา พอคาชาวนาพราหมณคหบดี
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เศรษฐีเสวกามาตย ขาราชาการ บานเรือนรั้วเวียงเคียงกันเปนแถว ๆ ดูแลวก็เห็นงาม ตั้งตึก
รามเรียงกันไปเปนชั้นเปนขนัด และรัว้ วังของกรุงกษัตริยก็แสนสําราญ ในพระราชฐานก็โอภาส
ไปดวยพระมหาปราสาทราชนิเวศ รายเรียงกันสุดทีจ่ ะพรรณนา มีทงั้ คลังผาคลังเงินคลัง
ทองของตาง ๆ รอบราย ภายนอก มีฉางขาวฉางปลาฉางถั่วงาสารพัดถวนถี่
อนึ่งสาคลราชธานีสารพัดที่จะมี คือผากาสิกพัสตร อุทุมพาพัสตร ผาโกไสยพัสตร
เงินทองแกวแหวนอยางดีเปนที่ไปมาแหงพาณิชทั้งหลายคาขายอยูอัตรา และขางนอกทุงนาก็
บริบูรณดวยพืชขาวกลาปกหวานไวดูสนุกนี่กระไร ดุจอุดรกุรุทวีปก็เหมือนกัน ถามิฉะนั้นก็สนุก
ดุจอาลกมณฑาอุทยาน อันสถิตในสถานเทวโลก ก็มีในกาลครั้งนั้น
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
แลในเมณฑกปญหานัน้ ก็มี ๒ ประการ คือ มหาวัตตกถา ๑ โยคีกถาปญหา ๑
แลปญหา ๕ ประการ ตัง้ แตมิลินทปญหาไปจนอุปมากถาปญหานีจ้ ะวิสัชนาเปนเอกเทศ
แปลตามวาระพระบาลีในมิลินทปญหานัน้ คือ พระยามิลินทถามปญหานี้เรียกวามิลินทปญหา
และมิลินทปญหามีลักษณะ ๒ คือ ลักขณปญหา ถามดวยลักขณะเหมือนถามวาผัสสะเจตสิก
นี้มีลักขณะอยางไร ถามอยางนี้เรียกวาลักขณปญหา อยางนี้ก็จัดไดชื่อวามิลินทปญหา และ
ถามเพื่อจะตัดเสียมิใหสงสัย เรียกวา วิมติเฉทปญหา ก็นบั เขาเรียกวามิลินทปญหา
แลเมณฑกปญหานั้นมีลักขณะ ๒ คือมหาวัตตกถา กลาวขอวัตรปรนนิบัติ ก็เรียกวา
เมณฑกปญหา และโยคีกถา กลาวดวยพระโยคาวจรปรนนิบัติดูเยี่ยงลาเปนตน ก็
เรียกวาเมณฑกปญหา
แลอนุมานปญหานั้นเหมือนพระนาคเสนสําแดงเปนธรรมนครธรรมบรรพตปรากฏอยู
จึงรูวาสมเด็จพระสัพพัญูไดตรัสดวยอนุมานปญญาหยั่งเห็นธรรมนครที่พระองคสรางไว และ
ปญหาดังนี้ เรียกวาอนุมานปญหา
แลอุปมากถาปญหานั้น คือ อุปมาแกไขไตถามกัน เรียกวาอุปมากถาปญหา แก
มาดวยลักขณปญหา ๕ สถานเปนเอกเทศ ก็สมมติวาไวเปนใจความเทานี้
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ปุพพปโยคกถา
แลปุพพปโยคนั้น วาดวยบุพพกุศลการแหงทานทั้ง ๒ คือ พระเจามิลินทกับพระนาคเสนไดสั่งสอนอบรมมาแตปางกอน ดวยวาระพระบาลีวา อตีเต กสฺสปสฺส ภควโต สาสเน วิชติ าวี
นาม อโหสิ เมื่อในอดีตภพลวงลับไป ในศาสนาสมเด็จพระกัสสปทศพลญาณเจานัน้ วายัง
มีบรมกษัตริยพ ระองคหนึ่ง ทรงพระนามชื่อวาวิชิตาวีบรมกษัตราธิราช พระบาทครองราชสม
บัติเปนใหญในสาคลราชธานี สงเคราะหแกอาณาประชากรชาวพระนคร ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ
ทรงพระราชศรัทธา สรางพระอารามสรางวิหารลงแทบใกลฝงคงคาแลว ก็อาราธนานิมนตพระ
มหาเถระอันรูพ ระไตรปฎกมาใหอยูทวี่ ิหาร แลวพระราชทานจตุปจจัยทั้ง ๔ มีพระราชาศรัทธา
ปรนนิบัติตราบเทาสิ้นพระชนม ก็ไดขนึ้ ไปบังเกิดในชั้นดาวดึงสาไดเปนสมเด็จอมรินทรปนพิภพ
เจาฟาสุราลัย แวดลอมแหหอ มไปดวยแสนสุรางคนางฟา เปนมโหฬาริกภาพ ดวยอานิสงสที่
พระองคสรางวิหารและไดถวายจตุปจจัยทัง้ ๔ และอารามที่พระเจาวิชติ าวีสรางไว ถึงพระองค
สิ้นพระชนมไปแลวก็ดี ก็มพี ระภิกษุอาศัยอยูเปนอันมากเหมือนแตกอน
ครั้งนั้นยังมีพระภิกษุองคหนึ่งทรงศีลสังวร เวลารุงเชาจับสัมมัชชนีคันยาวไดก็คมนาการ
ไปสูสถานลานพระเจดีย ทําอัญชลีกรนมัสการแลว ก็ระลึกถึงพระพุทธคุณพลางกวาดลานพระ
เจดียพ ลาง ดวยจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงกวาดหยากเยื่อนั้นมามั่วสุมไวเปนกอง ๆ แลวก็รองเรียก
สามเณรนอยศิษยใชสอยของอาตมา ใหขนเอาหยากเยื่อไปทิ้งเสียจากกลายพระเจดียน อกบริเวณ
สวนวาสามเณรนั้นพานจะอยูขางเกียจคราน พระอาจารยเรียกถึง ๓ ครั้งก็นิ่งเฉยอยู ทําไมไดยนิ
พระภิกษุชีตนจึงตีดวยคันกราดแลวดาวา ทุพฺพโจ ดูกรสามเณรใจกระดางวายากสอนยาก
สวนวาสามเณรนั้นก็รองไหวิ่งไปดวยเร็วพลัน ขนเอาหยากเยื่อนัน้ ไปเทเสียดวยกลัว
อาจารย แลวก็ตั้งปณิธานความปรารถนาวาขาพเจาไดขนหยากเยื่อมาใหพนลานพระเจดีย ขอ
ผลบุญนี้แมนขาพเจาจะไปเกิดในภพใด ๆ ก็ดี ขอใหขาพเจานี้มีมเหศักดาเดช อันแกลวกลา
มชฺฌนฺติสุริโย วิย มีครุวนาดุจแสงพระสุรโิ ยทัยเมื่อเพลาตะวันเที่ยง ทุก ๆ ชาติไปกวาจะ
สําเร็จแกพระนิพพาน ตั้งปณิธานความปรารถนาฉะนี้แลวก็ลงไปสรงน้ําชําระกาย ดําผุดดําวาย
คอยสบายใจ แลเห็นลูกระลอกในทองชลาลัยนี้มากมายนักหนา ก็ยนิ ดีปรีดาจะใครมปี ญญา
เฉลียวฉลาดไมรูสุดรูสิ้น ดุจชลาสินธุธาราระลอกนั้น สามเณรก็อภิวนั ทขึ้นเหนือเกศ ตั้งปณิธาน
ปรารถนาอีกวา เดชะที่ขาพเจากระทําตามคําพระชีตน ทานจะสงเคราะหอาตมาใหไดกองกุศล
จึงบังคับอาตมา เดชะผลานิสงสนี้ขาพเจายังไมไดพระนิพพานตราบใด ยตฺถ กตฺถจิ อุปฺปชฺชามิ ขาพเจาจะเกิดไปในชาติใด ๆ ขอใหขา พเจานี้มีปญญาดุจหนึ่งวากระแสดลูกคลื่นลูกระลอก

มิลินทปญหา - หนาที่ 8
ในกระแสชลาโลก อขยปฏิภาโณ ขออยาใหปญญารูสิ้นรูสุดเลย ตราบเทาขาพเจาไดสําเร็จ
แกพระนิพพานเถิด
โสป ภิกขฺ ุ ฝายวาพระภิกษุทเี่ ปนอาจารยเอากราดมาพาดไวยังที่ แลวก็คมนาการ
ไปสูตีนทาเพือ่ จะสรงซึ่งอุทกัง ไดฟงสามเณรตั้งปณิธานความปรารถนาดังนั้น จึงมาดําริวา
ความปรารถนาของสามเณรนี้จะสําเร็จดังใจคิด อธิกิจฺจ เหตุอาศัยอานุภาพพระพุทธคุณ
ควรที่อาตมาจะปรารถนาบาง ดําริแลวก็ยิ้มแยมดวยวิตกวาสามเณรนี้ไดปรารถนา ทั้งนี้ก็อาศัย
แกอาตมาใช พระภิกษุนนั้ จึงยอกรนมัสการไหวพระพุทะคุณแลว จึงตัง้ ปณิธานความปรารถนา
วาขาพเจายังมิไดสําเร็จแกพระนิพพานตราบใด จะไปเกิดในภพอันใด ๆ ก็ดี สามเณรนี้ขอใหมี
ปญญาเหมือนอุทกธาราระลอกในทองนที ขาพเจานี้จะขอใหมีปญญาหาที่สุดมิได แมสามเณร
นี้ไปปะกนขาพเจาในภพใด ๆ จะไตถามซึ่งอรรถปญหา ถึงวาจะมีอรรถอันลึกซึ้งคัมภีรภาพ
ยากที่จะแกไขประการใดก็ดี ขอใหขาพเจาแกซึ่งปญหาของสามเณรนี้ใหจงได ยถา มีครุวนา
ฉันใด วุฑฺฒิมนฺโต ปุริโส วิย ประดุจบุรษุ อันมีปญญาอันเจริญสางดวยดายอันยุงใหรูวาขางปลาย
สางดายยุงออกได อยาใหรจู นในทางทีจ่ ะแกปญหานี้เปนอันขาด ดวยอานิสงสที่ขาพเจากวาด
และใชสามเณรนี้ ใหเอาหยากเยื่อมาทิ้งเทเสียใหพน ลานพระเจดียในกาลครั้งนี้
เต อุโภป แมนอันวาพระภิกษุกับสามเณรทั้งสองนั้น สสรนฺตา ทองเที่ยวตายเกิดอยู
ในมนุษยและสวรรคประมาณสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ลวงมาก็พอถึงพระพุทธุบาทศาสนาสมเด็จ
พระบรมนายกโลกนาถเจาของเรา เมื่อจะเขาสูพระนิพพานลวงลับไป จึงตรัสพยากรณนิเทศ
ทํานายไววา เมื่อศาสนาตถาคตลวงไปได ๕๐ ป จะมีพระภิกษุองคหนึง่ มีนามชื่อวาพระนาคเสน
จะมาแกปญหาของพระยามิลินท จะแกไขซึ่งธรรมวินัยพระไตรปฎกที่ตถาคตตรัสเทศนาไว โดย
สุขุมคัมภีรภาพลึกล้ําฟนเฝออยูนั้น ใหกระจางแจงแจมใจรุงเรืองตั้งมั่นไปใหถวน ๕,๐๐๐ พระ
วรรษาและเนือ้ ความนี้กว็ ิสัชนามาแลว
ครั้นศาสนาสมเด็จพระบรมครูเจาลวงมาตามพุทธทํานาย ฝายเจาสามเณรนั้น ก็ไดมา
เปนบรมกษัตริยทรงพระนามบัญญัติ ชื่อวา สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลราชธานี
ปณฺฑิโต วิยตฺโต มีปญญาเฉลียดฉลาด เมธาวี เปนนักปราชญ ปฏิพโล องอาจที่จะ
พิจารณาเหตุการณ อันเปนอดีตอนาคตปจจุบัน รูสารพัดในพิธีที่จะประกอบการทั้งปวงและรู
ซึ่งศิลปศาสตร ๑๘ ประการ และรูทั้งพระพุทธวจนะดวยเปน ๑๙ ประการ
แลศิลปศาสตร ๑๘ ประการนั้น เสยฺยถีท คือสิ่งไรบาง ออ ศิลปศาสตรที่เปนของ
สําหรับโลก ๑๘ ประการนั้น สูติ คือรูจักภาษาเสียงสัตวมีนกรองเปนตนวารายดี ประการ ๑
สมฺมติ รูจักกําเนิดเขาและไมเปนตนวาชื่อนัน้ ๆ ประการ ๑ สงฺขยฺ า รูคมั ภีรเลขประการ ๑ โยโค
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รูการที่จะเปนชางประการ ๑ นีติ รูที่จะเปนครูสั่งสอนทาวพระยาทั้งปวงประการ ๑ วิเสสิกา
รูคัมภีรจะเลี้ยงฝูงชนใหเปนสิริมงคลประการ ๑ คณิกา รูนับนักขัตกฤษ รูตําราดาวประการ ๑
คนฺธพฺพา รูเพลงขับประการ ๑ ติกิจฺฉา รูคมั ภรีแพทยประการ ๑ ธนุพฺเพธา รูศิลปศาสตร
ยิงธนูประการ ๑ ปุราณา* รูจกั วาที่นเี้ ปนทีบ่ านเกาเมืองเกาประการ ๑ อิติหาสา รู
จักวาทิศนั้นกินขาวเปนมงคลประการ ๑ โชติสา รูจ ักคัมภีรพยากรณ รูท ายวาคนปเดือนวันคืน
อยางนั้นจะดีแลวรายประาร ๑ มายา รูว าเปนแกวนี่มใิ ชแกวประการ ๑ เหตุ คือรูจักเหตุรูจัก
ผลจะบังเกิดประการ ๑ วนฺตา รูจักที่จะเลี้ยงโคกระบือ รูการที่จะหวานพืชลงในนาไรใหเกิด
ผลประการ ๑ ยุทฺธสา รูคัมภีรพิชัยสงครามประการ ๑ ปาสณฺฑา รูคัมภีรโลกโวหารประการ ๑
ฉนฺทสา รูจักคัมภีรผูกบทกลอนพกาพยโคลงประการ ๑ สิริเปนศิลปศาสตร ๑๘ ประการดังนี้
วาทีทรุาสทฺโท อนึ่งเลาสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีถอยคําสนทนาไพเราะดีนักหนา
ืลือชาปรากฏไปในชนบทประเทศทุกถิ่นฐาน ทุปฺปสโห หาผูจะตานทานมิได อคฺคมกฺขายติ
ปรากฏวาเปนใหญกวา เดียรถียนิครนถชนทั้งปวงบรรดาอยูในชมพูทวีป หาผูจะเสมอในทางที่
จะแกจะถามปญหามิไดมี
อนึ่ง พระองคประกอบไปดวยองค ๓ ประการ คือ ประกอบไปดวยปรีชาญาณประการ ๑
ประกอบดวยกําลังรี้พลพหลโยธานั้นประการ ๑ ประกอบดวยโภไคศวริยสมบัติเปนอันมากที่จะ
คณนานับมิไดประการ ๑ เอกสฺมึ กาเล อยูมาในกาลวันหนึ่ง พระองคมีจตุรงคเสนาพยุหะ
แวดลอมแหหอ มซายขวา นครมฺหา นิกฺขมิตฺวา เสด็จพระราชลิลาออกภายนอกพระนคร เพื่อจะ
ประพาสภายนอกราชธานีใหเปนที่สบายพระราชหฤทัย จึงใหหยุดพลนิกรจตุรงคเสนาลงไว
เสด็จประทับอยูในทีแ่ หงหนึง่ อันเปนที่สบายทอดพระเนตรดูทองฟาเวหาฤกษบน เห็นพระสุริยน
ผองแผวเปนฤกษดีอยูแลว จึงมีพระราชโองการตรัสประภาษ เรียกมหาอํามาตยเขามาที่หนาฉาน
มีพระราชโองการตรัสวา ดูรานะอํามาตย เราจะดวนยาตราเขาไปในราชธานีทําไมเลา เราจะ
สําราญเลนใหเย็นสบาย ทานทั้งหลายจงพินิจพิศดู ใครจะหยั่งรูเห็นบางวา สมณพราหมณาจารย พระอรหันตาขีณาสพผูใดที่จะรูธรรมปรีชาญาณ อันสามารถอาจจะตัดเสียซึ่งขอกังขา
ของเราไดในกาลบัดนี้
เอว วุตฺเต เมื่อมีพระโองการถามดังนี้ ปฺจสตา โยนกา ขาราชการชาวโยนกทั้ง
หารอยจึงทูลวา อตฺถิ มหาราช ขาแดพระองคผูประเสริฐ มีอยูแตครูทงั้ ๖ คือ ปูรณกัสสป
คน ๑ มักขลิโคสาลคน ๑ นิคัณฐนาฏบุตรคน ๑ สัญชัยเวลัฏฐบุตรคน ๑ อชิตเกสกัมพลคน ๑
ปกุทธกัจจายนคน ๑ เปน ๖ คนดวยกัน ครูทั้ง ๖ นั้นไมชั่ว ลวนแตตัวดีนกั หนา เปนครูบา* เกินเขามา ควรรวมอยูใ นอิติหาสาซึ่งหมายถึงประวัติศาสตรและโบราณคดี
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อาจารย ประกอบดวยปรีชาญาณ พรอมดวยบริวารยศปรากฏเปนที่สักการบูชาแหงมหาชน คน
ทั้งหลายยอมนับถือระบือลือชา ขาพระพุทธเจาทั้งปวงเห็นวาจะแกไขขอกังขาของพระองคได
ขอเชิญเสด็จไปยังสํานักครูโนนเถิด
สมเด็จพระเจามิลินทไดทรฟงขาราชการกราบทูลดังนั้นกนทรงราชรถมีขาราชการหารอย
และรี้พลแวดลอมเสด็จมายังสํานักครูปูรณกัสสป ปรารภที่จะถามปญหา ถอยทีถอยสนทนา
เปนสุนทรกถา ควรที่จะชืน่ ชมโสมนัสแลว พระเจามิลินทจึงถามซึ่งปญหาวา ภนฺเต กสฺสป ขา
แตพระผูเปนเจากัสสป สิ่งไรที่เลี้ยงไวซึ่งสัตวโลก
ปูรณกัสสปจึงแกวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระองคผูประเสริฐ ปวี โลก ปาเลติ แผนปถพีนี้แหละเลี้ยงไวซึ่งสัตวโลก
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสซักวา ขาแตพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาสิวา
มหาปถพีเลี้ยงสัตวโลก ทรงไวรับไวซึ่งสัตวโลก แลวก็เหตุไฉนจึงใหสัตวโลกไปตกนรกอเวจี
มหาปถพีจึงไมรับไวไมทรงไว นี้เปนเหตุไฉน.
ตุณฺหีภูโต ว สวนวาทานครูปูรณกัสสปก็จนใจไมรูที่จะแกไข ก็นั่งนิ่งอยูใ นสถานที่นั้น
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทก็เสด็จไปยังสํานักมักขลิโคสาล จึงมีพระราชโองการถามวา
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา มนุษยบุรษุ สตรีหญิงชายโลกนี้ จะกระทํากุศลและอกุศล จะมี
ผลจะมีประโยชนหรือหามิได
ครูมักขลิโคสาลถวายพระพรวา ขาแตบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ผลบุญผลกรรม
ไมมี ทานที่เปนกษัตริยขัตติยมหาศาลทั้งปวง ครั้นถึงแกทิวงคตลวงไปแลว จะเกิดมาในโลกเลา
เคยเปนกษัตริยก็ไดเปนกษัตริยอยูอยางนั้น ที่เปนพราหมณก็ดี เปนเศรษฐีคหบดี พอคาชาวนา
พอครัว คนอนาถา คนจัณฑาลก็ดี ตายจากโลกนี้จะเกิดมาอีกเลา เคยเปนอยางไรก็เกิดเปนอยางนั้น
เหตุฉะนี้ จึงวาผลบุญผลกรรมที่กระทําชั่ว กระทําดีนนั้ ไมมีสิ้นทั้งนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ มีพระราชโองการตรัสโตวา พระผูเปนเจาสิวาผลกรรมไมมี
ใครเคยเปนเศรษฐีคหบดีและเพศตาง ๆ นัน้ ครั้นตายไปเกิดมาใหมเลา ผูนั้นก็เปนตามเพศ
เกาของตน ถากระนั้นก็คนโทษที่ตองตัดตีนสินมือนั้น ไปชาติหนาก็จะเกิดเปนคนโทษตองตัด
ตีนสินมืออีกหรือ
เอว มหาราช ครูมักขลิโคสาลก็ถวายพระพรวา กระนั้นแหละซิพระราชสมภาร คน
โทษที่ตัดตีนสินมือนี้ไปชาติหนาก็เกิดสําหรับที่เขาจะฆาตี ตองตัดตีนสินมือไปทุกชาติ ๆ จะไดรู
สิ้นหามิได
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พระเจามิลินทปนกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสวา น สทฺทหามิ โยมจะไดเชือ่ หามิได
ครูมักขลิโคสาลก็จนใจไมรูที่จะอุปมาอุปไมยใหเห็นไดดว ยปญญาเปนมิจฉาทิฐิลัทธิเดียรถีย
อถ โข มิลินฺทรฺโ เอตทโหสิ ลกฺขณฺา วต โภ โทสินา รตฺติ กินนฺ ุ อุชสุ มณ วา
พฺราหฺมณ วา สงฺฆ วา คณ วา คณาจริย อรหนฺต สมฺสมาสมฺพุทฺธ ปฏิชานมาโน อุปสงฺกเมยฺยามิ
โยมยา สทฺยึ สมุลฺลปตุ กงฺขา ปฏิวิโนเทตุนฺติ. เอต ปริวิตกฺก ความวิตกที่จะถามปญหานั้นก็
บังเกิดในพระราชสันดาน พระเจากรุงมิลินทภูมิบาลเมื่อถามมักขลิโคสาลแลว เสด็จกลับไปสู
พระราชวัง วันหนึ่งนั้นทาวเธอวิตกไปในพระราชสันดานวา วต ดังเรามาวิตกแทจริง ดวยเพลา
ราตรีวันนี้หอนจะมีมลทิน ดวงศศิธรสองทองฟาไมมีราคี อาตมามานี้ควรที่จะเทีย่ วไปถามซึ่ง
อรรถปญหา ครูบาอาจารยทานเจาคณะและหมูสงฆสมณะผูใด อันรูธ รรมวินัย ไดเลาเรียน
ธรรมวินัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสัมมาสัมพุทธบพิตรเจาประทานไว ใครหนออาจจะ
ตานตอพูดจาปรากศรัยกับดวยอาตมา ใครผูใดหนอจะตัดเสียซึ่งขอกังขา อันมีในสันดานของ
อาตมาได อุปสงฺกเมยฺยามิ อาตมาก็จะเขาไปใกลไตถามซึ่งอรรถปญหาแกบุคคลผูนั้น ครั้น
ทรงพระวิตกดําริฉะนี้แลว จึงมีพระราชโองการตรัสแกหมูเสวกามาตยโยนกขาหลวง อันหมอบ
เฝาเดียรดาษอยูเบื้องซายเบื้องขวาเหมือนดังทรงพระดําริฉะนี้
สวนวาเสวกามาตยราชโยนกทั้งปวง จึงกราบทูลสนองพระราชโองการวา มหาราช
ขาแตสมเด็จพระบรมบพิตรผูทรงพระคุณอันประเสริฐ จะไดทราบเกลาทราบกระหมอมหามิได
กราบทูลแลวก็พากันก็นิ่งอยู จะไดมีผูใดทูลอีกหามิได
สาคลนคร ทฺวาทสวสฺสานิ สฺุ จําเดิมแตสมัยนัน้ มา กรุงสาคลนครไมมี
สมณพราหมณาจารย วางเปลามาถึง ๑๒ ป ดวยเหตุวาพระเจามิลินทปนกษัตราธิบดี รู
วาสมณพราหมณาจารยผูใดมีปญญาก็ไปสูมาหาถามอรรถปญหาสมณพราหมณ สมพราหมณ
ที่มีปญญานอยมิอาจจะแกได ก็แตกกันไปจากสาคลนคร สาคลนครไมมีสมณะ วางเปลาทีเดียว
ที่ไปสูบานอื่นเมืองอื่นก็ดี ทีไ่ ปสูปาหิมพานตนั้นก็มี เยภุยฺเยน โดยมากครามครัน ดังจะรู
มาวาครั้งนั้นพระอรหันตที่อยูในปาหิมพานตนั้นอาศัยอยูที่ภูเขา ณ ถ้าํ รักขิตเลณะนัน้ โสด ประ
มาณถึง ๑๐๐ โกฏิโดยคณนา
เอโก เถโร ยังมีพระมหาเถระองคหนึง่ ชื่อวาพระอัสสคุตเปนอรหันตผูเฒา พระผูเปน
เจารูเหตุที่พระเจามิลินทกระทํานี้ดวยทิพโสตทรงทราบสิ้นสุด เห็นวาพระศาสนาจะเสื่อมทรุด
เศราหมอง พระอัสสคุตเถระพระผูเปนเจา จึงอปโลกนบอกกลาวชาวพระอรหันต ใหประชุม
พรอมกันที่เขารักขิตเลณะ พระอัสสคุตเถระจึงมีวาจาประกาศพระอรหันตทั้ง ๑๐๐ โกฏิ วา
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พระอรหันตผใู ดโสดอาจสามารถจะแกปญ
 หาของพระยามิลินทได และจะใหพระยามิลินทเลื่อม
ใสดวยสติปญญา กูพระศาสนาขึ้นไว จะมีพระอรหันตองคใดรับอาสาไดบาง พระอัสสคุตวาถึง
สองสามครั้งดังนั้น พระอรหันตทั้งหลายก็นิ่งไป ไมมพี ระอรหันตผใู ดที่จะรับวาจา อถโข อายสฺมา
อสฺสคุตฺโต พระอัสสคุตจึงวา อยากระนั้นเลย ทานทั้งปวงเอย ยังมีเทวบุตรผูหนึ่งเสวยซึ่ง
ทิพยสมบัติอยูใ นเกตุมดีพิมาน ดานขางปจฉิมทิศตะวันตกตรงกันกับเวชยันตวิมานเมือง
ดาวดึงสา และชื่อของเทวบุตรนั้นชื่อวามหาเสนเทวบุตร และมหาเสนเทพบุตรองคนี้มีสติปญญา
อาจสามารถที่จะแกปญหาของพระยามิลินทได ทานทั้งปวงอยาอยูชา เราจงชวนกันขึ้นไป
อาราธนามหาเสนเทวบุตร ใหจุติลงมาเกิดในมนุษยโลกนี้เถิด พระอัสสคุตเถระผูประเสริฐก็พา
พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิออกจากยอดสิงขรยุคันธรบรรพต ปรากฏในพิภพแหงสมเด็จอมรินทราธิราช อันเปนใหญในดาวดึงสาสวรรคนั้น
สกฺโก เทวานมินฺโท สวนวาสมเด็จอมรินทรอันเปนปนฝูงอมรคณา อทฺทส โข
ทอดพระเนตรเห็นพระอรหันตอันมาแตไกล พระอัสสคุตผูมีอายุกวาพระอรหันตอยูในทีใ่ ด
สมเด็จพระอมรินทรปนสุราลัยก็เขาไปสูสถานที่นั้น อภิวันทนอบนบเคารพดวยจิตศรัทธา จึงมี
เทวบัญชาสนทนาปราศรัยไปกับพระอัสสคุตสังฆเถระผูเฒาวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาพระผู
เปนเจาพาพระภิกษุสงฆมานีม้ ากถึง ๑๐๐ โกฏิ เพื่อประโยชนจะปรารภนาวัตถุสิ่งไร จึงมานี่
มากมายนักหนา
พระอัสสคุตตอบเทวบัญชาวา มหาราช ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพมาดวยกิจธุระใน
พระพุทธศาสนา ยังมีบรมกษัตราธิราชองคหนึ่งทรงพระนามชื่อวาพระเจามิลินท เปนปนทวีป
เกาะชมพูรูเจนจบศิลปศาสตรฉลาดที่จะสนทนาพาทีมีพระเกียรติระบือลือชาหาผูใดที่จะตอตาน
มิได ออกไปไถถามปญหาแกพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ดวยติตถิยวาทวาจาเดียรถีย
บัดนี้เบียดเบียนภิกษุสงฆมิใหสบาย ขอถวายพระพร
อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท อันดับนัน้ สมเด็จอมรินทราธิราชจึงถามพระอัสสคุตวา
พระยามิลินทที่จุติไปแตเทวโลกนี้หรือพระผูเปนเจา
พระอัสสคุตก็ถวายพระพรวา เอว มหาราช ดูกรมหาบพิตร คือพระยามิลินทองค
นี้แหละ
สมเด็จอมรินทรจึงมีเทวบัญชาวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา โยมนี้ก็เห็นแตมหาเสน
เทวบุตรอันอยูใ นวิมานเกตุมดีนั้น ปฏิพโล อาจจะสั่งสนทนาแกกังขาของพระยามิลินทได
โยมจะไปชวยวาวิงวอนอาราธนามหาเสนเทวบุตร ใหจตุ ิจากวิมานไปเกิดในมนุษยโลกนี้ใหจงได
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ตรัสเทานั้นแลวสมเด็จทาวโกสียเทวราช ก็ทรงเทวลีลาศโดยประเทศอากาศนําหนาสงฆตรง
เขาสูประตูเกตุมดีวิมาน คมนาการเขาไปถึงสํานักมหาเสนเทวบุตรผูปรีชา อาลิงฺคิตฺวา สมเด็จ
อมรินทรเจาฟาก็สวมกอดมหาเสนเทวบุตรเขาแลว จึงมีเทวบัญชาตรัสวา มาริส ดูกรทานผู
นิรทุกขพอเอย บัดนี้พระภิกษุสงฆขึ้นมาแตทวีปชมพูมนุษยโลก เพื่อจะออนวอนใหเจาจุติไป
บังเกิดในทวีปชมพู เจาจงเอ็นดูจุติลงไปในกาลนี้
ฝายวามหาเสนเทวบุตรผูประกอบดวยปรีชา จึงวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา เห็นจะ
ไมได ดวยไปบังเกิดในมนุษยนี้ตองประกอบกรรมการงานที่จะเลีย้ งชีวิต ตองกระทําการอันเปน
ทุจริตวุนวาย ขาพระพุทธเจานี้เหนื่อยหนายนักหนา มีความปรารถนาเพื่อจะขึ้นไปเกิดในหอง
เทวโลกชั้นบน คือชั้นอกนิษฐอันเปนสุขเกษมศานต แลวขาพระพุทธเจาจะเจานิพพานเสียที่ชั้น
อกนิษฐนั้น
พระอัสสคุตไดฟงจึงมีเถรวาจาออนวอนวา มาริส ดูกรทานผูนิรทุกขอันมีแตความสุข
เปนเบื้องหนา อนุโลกยมานา เมื่ออาตามาภาพทั้งปวงนีม้ าพิจารณาดูซงึ่ นักปราชญอันประกอบ
ดวยปญญาปรีชาทั่วทั้งมนุษยโลกกับทั้งเทวโลก น ปสฺสามิ ไมเห็นใครที่จะองอาจยกยอง
พระพุทธศาสนา ย่ํายีถอยคําพระยามิลินทเสียได ดูกรมหาเสนเทวบุตรเอย อาตมานีเ้ ห็นอยูก ็
แตทานผูเดียวจะเชิดชูพระศาสนา ทานจงรับคํารับวาจาใหปฏิญาณที่จะจุติจากวิมานลงไป
บังเกิดในมนุษยโลกเถิด
มหาเสนเทวบุตรผูประเสริฐ เมื่อพระอรหันตทานวากลาวออนวอนถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้งก็
มิอาจจะขัดได จึงขอพรพระอรหันตวา ขอใหขาพเจาเมื่อไปบังเกิดในมนุษยนั้นอาจสามารถที่จะ
แกปญหาพระยามิลินทใหสนิ้ สงสัย ทําลายเสียซึ่งถอยคํามิใหเปนเสี้ยนหนามในพระพุทธศาสนา
มหาเสนเทวบุตรขอพรพระอรหันตไดแลว หฏตุฏโ มีมโนน้ําใจนัน้ ชื่นบาน ก็ถวายซึ่ง
ปฏิญาณแกพระอรหันตวาจะจุติลงมาเกิดในมนุษยโลกนี้ แลวก็ดุษณีภาพนิ่งอยู
ฝายพระอรหันตทั้งหลายรูวามหาเสนเทวบุตรรับปฏิญาณแลว ก็อันตรธานจากทิพยสถานวิมานฟา ลงมาปรากฏในหิมวันตบรรพตสถิตถ้ํารักขิตเลณะ พระอัสสคุตสังเถระผูเฒา
จึงถามสงฆทั้งปวงวา เมื่อเราใหประชุมสงฆนั้น พระภิกษุรูปใดไมมาบางหรือวามาสิ้นดวยกัน
อฺตโร ภิกฺขุ ยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามมิไดปรากฏในวาระพระบาลี จึงเผดียงบอก
แกพระอัสสคุตวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา มีอยูองคหนึ่งคือพระโรหณะผูมีอายุไปเขา
ปฐมฌาน อยูห ิมวันตบรรพต กําหนดได ๗ วันแลว จําเราจะใชทูตใหไปนิมนตมาเถิด
เตน โข ปน สมเยน สวนวาพระโรหณเถระผูประเสริฐ รูน้ําใจพระอรหันตวา สงฆให
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หาดวยทิพโสต ต ขณฺเว นิโรธา วุฏ าย ออกจากนิโรธสมาบัติมินานก็อันตรธานหายจาก
หิมวันตบรรพต มาปรากฏขึ้นในรักขิตเลณะ นัง่ อยูตรงหนาพระอรหันต ๑๐๐ โกฏิ
พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิจึงตั้งกระทูซักพระโรหณะวา ดูกรพระโรหณะ พระศาสนาของ
สมเด็จพระทศพลเจาโทรมทรุดราวฉานไป ทําไมทานจึงไมเอาใจใสตามกิจสงฆ พระโรหณะก็
สารภาพวาขาพเจาหาไดเอาใจใสไม
พระอรหันตทั้งหลายไดฟงพระโรหณะสารภาพดังนั้นจึงมีวาจาวา เราจะลงพรหมทัณฑ
ใหทานกระทําทัณฑกรรมเสีย ดวยโทษทานผิดหาไดมากระทําสังฆกรรมไม ไมเอาหูนาตาใส
พระศาสนา
พระโรหณะจึงมีวาจาวาทานทั้งปวงจะลงพรหมทัณฑแกขาพเจาเปนประการใดขาพเจา
ก็จะกระทํามิไดขัด
พระอรหันตทั้งหลายจึงแจงความวา ดูกรพระโรหณะยังมีบานพราหมณชื่อวาชังคลคาม
สถิตแทบใกลขางเขาหิมพานต พราหมณผูนั้นเปนนายบานชื่อโสณุตรพราหมณ โสณุตรพราหมณ
นั้นจะมีบุตรคนหนึ่งชื่อนาคเสนกุมาร เราจะลงพรหมทัณฑแกทาน ทานจงไปบิณฑบาตที่บาน
เรือนพราหมณทุก ๆ วันโดยนิยมดังนี้ กวาจะได ๗ ป กับ ๑๐ เดือน คิดอานเอาเจานายนาคเสน
กุมารมาจากเรือนพราหมณ พามาบวชเสียไดแลวกาลใด ทานก็ผองแผวพนจากอาชญา
โทษพรหมทัณฑในกาลเมือ่ นั้น พระโรหณะก็รับคําพระอรหันต ๑๐๐ โกฏิในกาลนั้น
โสป เทวปุตฺโต เทวโลกา จวิตฺวา ฝายวามหาเสนเทวบุตรก็จุตจิ ากพิภพเทวโลก
ลงมาปฏิสนธิในครรภภรรยาของโสณุตรพราหมณอันเปนนายบานขังคลคามนั้น อัศจรรย ๓
ประการก็บันดาลมีในเรือนพราหมณคืออาวุธศัสตรามีฝกอันงามสวมใสไวก็รุงเรืองเปนแสงสวางไป
ประการหนึ่ง ฝนใชฤดูกาลก็ตกลงมา ประการหนึ่ง อากาศก็ฟูมฟองรองกองไปมา ในกาล
เมื่อมหาเสนเทวบุตรมาปฏิสนธิในมาตุคัพโภทรมารดานั้น อัศจรรยทั้งนี้ดวยบารมีของมหาเสน
เทวบุตรไดกระทํามา บอกเหตุที่เกิดมานี้จะไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองไปถวน
๕,๐๐๐ พระวรรษา
อายสฺมา โรหณตฺเถโร ฝายพระโรหณะผูมีอายุก็คมนาการมาเทีย่ วภิกขาจารทีบ่ าน
พราหมณจําเพาะสกุลนั้นทุก ๆ วัน ถึง ๗ ปกับ ๑๐ เดือนโดยนิยมดังนี้ มิไดขาดเลยแตสักวัน
จะไดซึ่งอภิวาทกรรมและสามีจิกรรมที่พราหมณจะคํานับนบไหวนี้ไมมเี ลย ไดแตคําหยาบหยาม
พราหมณแชงดาเสียดสี กําหนดแตวนั มหาเสนเกิดในครรภ นับแตนั้นมาไดถึง ๗ ปแลว จะได
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จังหันในตระกูลนั้นทัพพีหนึ่งเปนจังหันเสวย จะไดยาคูสักกระบวยหนึ่งก็มไิ ด แสะโสณุตรพราหมณจะไดเจรจาปราศรัยดวยมาตรวาแตสักคําหนึ่งก็หามิได สตฺตนฺน วสฺสาน อจฺจเยน
ตอกําหนด ๗ ปสิ้นไปลวงไป จึงไดฟงถอยคําพราหมณนั้นพูดดวยวา อติจฺฉถ ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงหลีกออกไป นี่แหละพระผูเ ปนเจาโรหณะไดฟงถอยคําเทานี้ก็
ตะพายบาตรเปลาไปจากสถานที่นั้น พหิกมฺมนฺตา วันหนึ่งโสณุตรพราหมณนนั้ ไปทํางาย
การอยูนอกบาน ครั้นเห็นพระโรหณะเดินมากลางทางจึงถามวา ดูรานะบรรพชิต ทานไดสิ่ง
อันใดอันหนึ่งบางหรือวาหามิได
พระโรหณะจึงบอกวา เออพราหมณ รูปไดหนอยหนึ่ง
พราหมณนั้นใจเปนมิจฉา ก็ขึ้งโกรธพิโรธนักหนา จึงไปถามคนที่อยูบานวา วันนี้ทาน
ใสบาตรบรรพชิตหรือ เจากูบอกขาวาเจากูไดหนอยหนึ่ง คนทั้งหลายบอกวาขาพเจาจะไดให
วัตถุอันใดอันหนึ่งแกบรรพชิตนั้นหามิได โสณุตรพราหมณไดฟง ดังนัน้ ก็ขัดใจดูรึบรรพชิตนี้
เจรจามุสา ขาไดใหเมื่อไร ขาขับไปเสียอีก ดูรึสมณะนีโ้ ยโสโปปดไดสด ๆ รอน ๆ ชางพูดได จะ
เปนไรมี พรุงนี้แหละเจากูเขามาจะไดตอวากัน
เถโรป ทุติยมฺป ทิวส ฝายพระโรหณเถระ ครั้นรุง ขึ้นเปนวันคํารบ ๒ ก็ครองจีวร
พระกรกุมาบาตร ลีลาศเขาสูชังคลคาม จึงไปยืนอยูที่ประตูเรือนพราหมณนั้น สวนวา
โสณุตรพราหมณครั้นไดทัศนาการเห็นจึงมีวาจาถามวา วานนี้ทานไมไดวัตถุสิ่งใดไปจากสํานัก
ขาพเจา ทําไมจึงบอกวาได เมื่อขาพเจาไมไดใหวัตถุสิ่งไร เออก็เหตุไฉนจึงเจจามุสา
พระโรหณะจึงตอบไปวา นี่แนะพราหมณ แตรูปอุตสาหพยายามมาบิณฑบาตทีป่ ระตู
เรือนของทานนี้ ก็กําหนดกาลนานประมาณถึง ๗ ปสิ้นไปแลว จะเปนจังหันทัพพีหนึ่ง
โดยต่ําลงมาแตขาวยาคูกระบวยหนึ่ง รูปก็ยังไมไดเลย โดยต่ําลงไปคําหนึ่งของทาน
รูปก็ยังไมได ทานเห็นเราเขาแลวก็มนึ ตึบขึงไปไมดูแล แตวานนี้แลทาานมาเจรจาดวยเราวา
อติจฺฉถ ทานจงหลีกออกไป รูปไดถอยคําของทานแตเทานั้น รูปก็ดเี นื้อดีใจ รูปจึงบอกกับทาน
และคนอื่นวารูปได คือไดซึ่งถอยคําของทานพูดดวยรูปวานนี้ รูปจะไดเจรจามุสาหามิได
พฺราหฺมโณ โสมนสฺสปฺปตฺโต พราหมณไดฟง ก็เลื่อมใสดวยมาคิดเขาใจวา นอยไป
หรือสมณะผูนไี้ ดแตคําปราศรัยเปนคําบันไลใหหลีกออกไป ยังเสื่อมใสยินดีเปนนักเปนหนา
เที่ยวบอกเขาอวดเขาวาเราได เที่ยวเลาใหเขาฟง กิฺจิ โสภณ ถาฉวยไดขาวปลาอาหารสิ่งใดที่
ดี ๆ เจากูจะสรรเสริญมากกวานี้ พราหมณคิดแลวก็ยินดีนักหนา จึงรองเรียกภรรยาใหเอา
จังหันมาใสบาตรลงทัพพีหนึง่ แลวพราหมณยิ่งโสมนัสปรีดาในอิริยาบถแหงพระผูเปนเจา

มิลินทปญหา - หนาที่ 16
สํารวมอินทรีย ดูนี่นารักนักหนา พราหมณจึงอาราธนาวา โยมนี้มีศรัทธาเลื่อมใส ตั้งแตวนั นี้
ไปนิมนตพระผูเปนเจามาฉันทุกวัน ๆ ที่เรือนโยมนี้เถิด สวนพระโรหระก็รับนิมนตดวยดุษณี
ภาพนิ่งอยู สวนพราหมณก็ปอู าสนะนิมนตใหนั่งเหนืออาสนะแลวก็อังคาสดวยขาทนียะโภชนียะ
อันประณีตบรรจงใสลงในบาตร อาราธนาใหฉัน
สวนพระโรหณะนั้น ครั้นฉันแลวพระผูเปนเจาก็เอามือจับบาตรไว สวดพระพุทธวจนะ
บทใดบทหนึ่ง ใหพราหมณฟงพอควรแกอัชฌาสัยแลวก็ลุกไปจากเรือนพราหมณ ไปสูอาราม
ของอาตมาในกาลครั้งนั้น
แตนี้จะไดวิสัชนาดวยนาคเสนกุมาแตแรกลงปฏิสนธิไปเปนใจความวา เมื่อมหาเสน
เทวบุตรจุติจากสวรรคมาบังเกิดในครรภภรรยาพราหมณ ฝายภรรยาพราหมณนนั้ ก็เปน
นางพราหมณี เผาพันธุพราหมณดว ยกัน สวนนางพราหมณีน้นั ทรงครรภถวน ๑๐ เดือน
แลวก็คลอดบุตรงามบริสุทธิ์โสภา บิดามารดาจึงใหชื่อวานาคเสนกุมาร ครั้นเจานาคเสนกุมาร
คอยวัฒนาการจําเริญวัยได ๗ ป บิดามารดาจึงวากับนาคเสนกุมารบุตรของอาตมา ใหร่ําเรียน
ศิลปศาสตรนั้นมีกี่ประการ บิดามารดาจึงวา ดูรานะกุมาร ไตรเพทนัน้ มี ๓ ประการ และ
วิชาที่อาจารยบอกนอกคัมภีรไตรเพทนั้นเรียกวาศิลปศาสตร นี่แหละมีสําหรับสกุลพราหมณ
ร่ําเรียนสืบ ๆ กันมา นาคเสนกุมารใหปฏิญาณวาจะเรียนเอาใหได สวนวาโสณุตรพราหมณผู
เปนบิดา จึงใหเชื้อเชิญพราหมณอันเปนอาจารยมาที่เรือนแลว ก็ใหทรัพยประมาณพันกหาปณะ
เปนคาจางบอกวิชาของอาจารย หวังจะใหบอกซึ่งไตรเพทวิชารการแกเจานาคเสนกุมาร จึง
แตงที่ไวในเรือน ตั้งซึ่งเตียงและตั่งลาดปูไปดวยบรรจถรณเครื่องลาดอันดีในที่ริมฝาเรือน จึงมี
วาจาวากับเขานาคเสนกุมารวาใหเชื้อเชิญพราหมณาจารยขึ้นสังวังธยายไตรเพทใหเจานาคเสนนั่งฟง
พราหมณสังวัธยายมนตดลคาถาไปตามภาษาขางไสย สวนเจานาคเสนฟงครั้งเดียวก็จําไดจบ
ครบทุกประการ ดวยไวปญญาสอดปญญาจักขุเห็นประจักษแจงไป ตีสุ เวเทสุ ในไตรเพท ๓
มิไดวางเวนหลงใหล และไตรเพทนั้นเปนลักขณะตางกัน ฟนเฝอโดยวิเศษมีประเภทตางกัน
ดวยอักขรอักษรอันเปนแกนสาร สําหรับสกุลพราหมณนับถือมา
อนึ่งเจานาคเสนกุมารมีปญญาสอดสองไปในคัมภีรปทกะ ๑ คัมภีรพยากรณ ๑ คัมภีร
โลกายตะ ๑ คัมภีรมหาสุบินลักขณะ ๑ อนฺวโย เมาะ อปริหีโน ปญญาจักขุเห็น
ปรุโปรงตลอดไปไมเสื่อมทรุด เห็นไปในศิลปศาสตรทั้งสิ้น และคัมภีรทั้ง ๔ ที่วามานี้ มีคัมภีร
ิอิติหาสะเปนคัมภีรคํารบ ๕ คัมภีรปทกะนัน้ เปนบทที่จะสวดพิธีเปนตน ชื่อวาปทกะ และ คัม
ภีรไวยากรณคอื คัมภีรพยากรณ ดูฤกษและทํานายฤกษปเ ดือนวันคืน คัมภีรโลกายตะนั้น
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วาดวยโลกพระอิศวรทางมหาพรหมทานสาปไวใหเปนภูเขาและตนไม และน้ําในทะเลใหเค็ม
ดวยเหตุเดิมอยางนั้น ๆ จึงไดสาปไวใหชอื่ วาโลกายตะ และคัมภีรมหาสุบินลักขณะวาดวยทํา
นายฝน และคัมภีรอิติหาสปญจมะนั้น วาดวยจะลางหนาและจะอาบน้ํา และบริโภคอาหารและ
จะถายอุจจาระปสสาวะนั้นก็ดี โดยสังขารเปนอาทิฉะนี้ คือใหนั่งทิศนัน้ ๆ ดีเรียกวา อิติหาสะ
ตกวาไตรเพทก็ดี ศิลปศาสตรก็ดี ที่พราหมณาจารยอานสังวัธยายใหฟงนั้น เจานาคเสนกุมาร
ฟงครั้งเดียวจําไดเห็นตลอดไปดวยปญญาจักขุปรุโปรงเปนอันดี ราวกะวาเลาทองไวได ๑๐๐ ที
๑,๐๐๐ ที จําไดสิ้นครบจบเจน เจานาคเสนกุมารจึงมีวาจาถามวา ขาแตบิดา สิกขาสําหรับ
สกุลพราหมณสิ้นสุดเทานี้หรือ หรือวายังมีอื่นอีกประการใดเลา พราหมณผูเปนบิดาจึงวา ดูกร
เจาสิกขา สําหรับพราหมณมาแตกอนเกานั้นก็จบเทานี้
อถ โข นาคเสโน นาม ทารโก อันดับนั้นนาคเสนทารกร่ําเรียนศึกษาแตสํานัก
พราหมณาจารย แลวก็ใหทรัพยคาจางบอกวิชาแลว ก็รับเอาซึ่งกําใบลานอาจารยให เปนกําใบ
ลานหนังสือพราหมณ สําหรับที่จะไดดูและอานการไตรเพทและศิลปศาสตรทุกสิ่งอัน เจานาคเสนไดกําใบลานหนังสือพราหมณนนั้ แลวก็ลีลาศลงจากปราสาทแลวก็เดินมานั่งอยูทปี่ ระตูศาลา
คือประตูโรงที่ในรั้วบานของอาตมา ปุพพวาสนาหนหลังมาตักเตือนน้าํ ใจใหรอนรน รําพึงอยูที่
ประตูศาลาอันเปนที่รโหฐานที่สงัดไมอื้ออึง เวียนไปนั่งรําพึงอยูที่นั่นถึง ๗ วัน เฝาพินิจพิจารณา
ดูไตรเพทศิลปศาสตรนั้นแตตนจนปลาย ก็เบื่อหนายไมเห็นที่จะเปนแกนสาร ก็วิปปฏิสารีเดือด
รอนรําคาญใจมิไดเห็นเปนผลเปนประโยชน จึงวากับปากของตนเองวา โภ ดูกรชาวเรา ศิลปศาสตรไตรเพทที่เราร่ําเรียนมา ปลาสานิ เหมือนลอมฟาง ตุจฺฉานิ เห็นเปลาไมเปนแกน
เปนสาร เมื่อเจานาคเสนกุมารรําพึงอยูในที่รโหฐานดังนี้
อายสฺมา โรหโณ พระโรหณเถระผูมีอายุนั่งอยู ณ วัตตนิยเสนาสนะ รูวาระน้ําจิตของ
เจานาคเสนกุมารจะยินดีมาในพระบวรพุทธศาสนา ปตฺตจีวรมาทาย พระผูเปนเจาลุก
จากอาสนะมุงสบงทรงจีวรกรจับบาตร ก็อันตรธรหายจากวัตตนิยเสนาสนะดวยกําลังฌาน
ปาตุรโหสิ เสด็จมาปรากฏทีช่ ังคลคามอันเปนบานของพราหมณนนั้
ฝายเจานาคเสนกุมารสถิตอยูที่ประตูศาลา ไดทัศนาการเห็นพระโรหณเถรเจาก็มีจิต
หรรษา จะใครถามหาธรรมที่เปนแกนสาร จึงคมนาการมาสูสํานักมีวาจาถามวา มุณฑ
ฺ มาริส
ขาแตทานผูมศี ีรษะโลนปราศจากทุกขภัย เปนไฉนทานจึงนุงผากาสาวะอันยอมดวยน้ําฝาด พระ
โรหณะจึงบอกวา อาตมากระทําฉะนี้เรียกวาเปนบรรพชิต เจานาคเสนจึงถามวา บรรพชิต ๆนี้
แปลวาอยางไร พระโรหณะจึงแกไขวา เรียกวาบรรพชิตนี้โสดเหตุปราศจากบาป เจานาคเสน
กุมารจึงถามพระโรหณะวาทานรูศิลปศาสตรอยูหรือ พระโรหณะจึงบอกวาอาตมารูอยู ศิลป-
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ศาสตรของเรานี้อุดมล้ําเลิศกวาศิลปศาสตรอื่น ๆ อันมีในโลก เจาจะเรียนหรือ เจานาคเสนจึงวา
ขาพเจาจะเรียนแล แตทวา จะถามปญหาทานกอน ทานจะแกไดหรือ พระโรหณะจึงมีวาจาวา
ทานจะถามปญหาก็ถามเถิด อาตมาอาจจะแกไมเปนเหมือนคนทั้งหลาย ทานไดอุบายเห็นวาคุณ
และโทษประการใด จึงโกนเกศาและหนวดเสีย
พระโรหณะจึงวิสัชนาแกไขวา ดูกรทารก อาตมาละเสียซึ่งปลิโพธกังวล ๑๖ ประการ
อาภรณปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวยอาภรณผานุงหมประการ ๑ อลงฺการปลิโพธ คือ
ปลิโพธกังวลดวยเครื่องประดับประการ ๑ กมฺมารปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวยไปสูมา
หาชางทองทําของแตงตัวประการ ๑ มชฺชนปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวยขัดสีประการ ๑ นิกฺขิปปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวยตองเก็บสิง่ ของทั้งปวงไวประการ ๑ โธวนปลิโพธ คือ กังวล
ดวยลางซักประการ ๑ มาลาปลิโพธ คือกังวลดวยจะหาดอกไมมาแซมเกศาและประดับ
ตาง ๆ ประการ ๑ คนฺธปลิโพธ คือกังวลดวยหาของหอมประการ ๑ วาสนปลิโพธ คือกังวล
ดวยหาของอบรมนั้นประการ ๑ หรีตกปลิโพธ คือกังวลดวยสมองประการ ๑ อามลกปลิโพธ
คือปลิโพธกังวลดวยมะขามปอมประการ ๑ มตฺติกาปลิโพธ คือกังวลอยูดวยดินประการ ๑
สมอมะขามปอมและดิน ๓ ประการนี้เปนยาประสระผม สูจิปลิโพธ คือปลิโพธกังวลดวย
ไมกลัดผมประการ ๑ พนฺธกปลิโพธ คือกังวลดวยมุน ผมเกลาผมประการ ๑ โกจฺฉปลิโพธิ
คือกังวลดวยหวีผมประการ ๑ กปฺปกปลิโพธ คือกังวลดวยหาชางกัลบกทําผมประการ ๑
นฺหาปกปลิโพธ คือกังวลดวยอาบน้ําดําลงไปเหม็นสาบผมประการ ๑ ผสมเปนกังวล ๑๖
ประการดังนี้ ประการหนึ่งเลากิมิชาติหมูห นอนทั้งหลายมากมายกินอยูทุก ๆ รากเกศา กินไป
จนหงอกเสียสีคนทั้งหลายเห็นผมของตัวไมดีก็เกิดเศราโศกสองคอนทรวงเขาเฝาแตวา เสียใจ
กนฺทนฺติ ก็รองไหร่ําไรรักผมของอาตมา นี่แหละดูกรกุมาร เมื่อผูใดประกอบอยูใ นปลิโพธ ๑๖
ประการนี้ มิอาจที่จะเรียนวิชาการศิลปศาสตรอยางดีได
เจานาคเสนกุมารไดฟงัพระโรหณะแกไขก็อัศจรรยใจ จึงถามพระโรหณะวา พระผูเปนเจา
นุงหมแปลกเขาเปนเหตุไฉน พระโรหณะถึงวา ดูกรกุมาร ฟานุงผาหมของชาวบานบริโภค
กามคุณ ผานุงผาหมนั้นก็เปนนิมิตของฆราสวาส ยังภัยอันตรายตาง ๆ ใหบังเกิด เพราะเหตุ
ผานุงหมนั้นไมประเสริฐเลย ดูกรนาคเสนกุมาร เหตุดังนี้ผานุงผาของอาตมา น ยถา อฺเส จึงไมเหมือนคนทั้งหลาย ภัยอันตรายจึงมิไดแผวพาน นาคเสนกุมารก็ชื่นบานหรรษา
ถามพระโรหณะวา มาริส ขาแตทานผูเนียรทุกข สําราญซึ่งสุขนิราศภัย ทานอาจสามารถที่จะ
บอกศิลปศาสตรใหแกขาพเจาไดหรือ พระโรหณะก็รับคําเจานาคเสนวา อาตมาจะบอกใหเจานาค-
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เสนเปนทารกยังไมมีอัชฌาสัยจึงวา ถากระนั้นจงบอกใหขาพเจาบัดเดี๋ยวนี้เถิด พระโรหณะจึงวา
ดูรานะกุมาร ที่ทานจะใหอาตมาบอกบัดเดีย๋ วนีย้ ังไมได อาตมาจะไปบิณฑบาตในละแวกบาน
ฝายเจานาคเสนกุมาร ก็รับเอาบาตรคมนาการลีลาศไปเรือนบิดามารดาที่พระโรหณะเคยมา
นั่งฉันอยูทุกวัน จึงอังคาสดวยขาทนียะโภชนียะอันประณีตบรรจง กระทําดวยมือของอาตมาแลว
ก็อาราธนานิมนตพระโรหณะมาฉัน สวนพระโรณะนั้นครั้นกระทําภัตกิจฉันจังหันเสด็จแลว
โอนีตปตฺตปณี มีพระกรกุมบาตรอยู เจานาคเสนทารกรับวาจะเรียนความรู พระโรหณะผูเปน
เจาจึงกลาววาจาวา ดูกรทารก รูปจะบอกใหแล แตทวาตอเมื่อไรทานสละเสียซึ่งปลิโพธกังวล ๑๖
ประการ อําลาบิดามารดา บิดามารดาใหอนุญาตแลวก็ไปอยูกับอาตมา กระทําเพศให
เปนบรรพชิตเหมือนอาตมา อาตมาก็จะบอกความรูวิชาใหแกเจาในกาลนั้น
อถ โข นาคเสนทารโก อันดับนั้น นาคเสนทารกไดสวนาการฟง วจน ซึ่งถอยคํา
พระโรหณเถระผูมีอายุ จึงกระทําเปนไมกินขางปลาหนาตาโศกเศรา เฝาวิงวอนจะใหบดิ ามารดา
อนุญาตใหบรรพชา ฝายวาบิดามารดาก็มาคิดวา กุมารลูกของเรานี้จะไปเรียนความรูว ิชาเรียน
ไดแลวก็จะกลับมา ไมควรทีจ่ ะหามไว จึงใหอนุญาตวาอยาทุกขอยาโศกไปเลย จง
กินขาวปลาอาหาร จะไปเรียนความรูวิชาการก็ตามใจ สวนนาคเสนกุมารไดฟงดังนัน้ ก็ชื่นชม
อภิรมยหรรษาบริโภคโภชนาหารแลวก็ลาบิดามาราดไปดวยพระโรหณะ พระโรหณะก็พา
นาคเสนกุมารไปสูวัตตนิยเสนาสนะ แลวก็ไปสูวิชัมพุวตั ถุเสนาสนะ
จะแกไขดวยเสนาสนะที่อยูอันชื่อวาวัตตนิยะและวิชัมพุวัตถุใหแจงชัด วัตตนิยะนั้น
แปลวาประเทศควรแกจะอยูก ระทําปรนนิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน วิชัมพุวัตถุ
เสนาสนะนั้น แปลวาเสนาสนะที่อยูอนั ปราศจากลามกมลทินสะอาดผองแผวนีแ้ ล
พระโรหณะยับยั้งอยูทนี่ ั้นคืนหนึ่งแลว ก็พาเจาาคเสนกุมารอันครธานหาไปปรากฏ
ที่ถ้ํารักขิตเลณะ ตรงหนาพระอรหันต ๑๐๐ โกฏิอันลงโทษพรหมทัณฑแกอาตมา ดวยประการ
ดังนี้
เตน โข ปน สมเยน โกฏิสตา อรหนฺตา นาคเสนทารก ปพฺพาเชนฺติ ปพฺพชิโต โข
ปนายสฺมา นาคเสโน อายสฺมนฺต โรหณ เอตทโวจ คหิโต มยา ตุว เอโส ม สิปฺปานิ สิกฺขาเปตูติ.
เตนโข ปน สมเยน ในกาลปางนั้น พระอรหันตเจาทั้งหลาย โกฏิสตา มากมายกําหนดได
๑๐๐ โกฏิ ก็ยังเจานาคเสนกุมารนั้นใหบวชเปนสามเณรทีถ่ ้ําคูหาอันชื่อรักขิตเลณะ เมือ่ เจา
นาคเสนบวชเปนสามเณรแลว จึงมีวาจาวากับพระโรหณะวา ภนิเต ขาแตพระผูเปนเจา บัดนี้
ขาพเจากระทําเพศใหเหมือนพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงบอกศิลปศาสตรใหขาพเจา
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สวนวาพระโรหณะจึงจินตนาคํานึงรําพึงวา ปรฺฑิโต เจาสามเณรนาคเสนมีปญญาฉลาด
อาตมาจะบอกใหเรียนพระสูตรพระวินยั พระสูตรพระวินัยตื้นไมลึกล้ําเหมือนพระปรมัตถธรรม
จําอาตมาจะบอกพระอภิธรรมใหเถิด ดําริแลวก็บอกพระอภิธัมมัตถะอันประเสริฐใหทั้ง ๗ พระ
คัมภีร คือ พระสังคณี ๑ พระวิภังค ๑ พระธาตุกถา ๑ พระปุคคลบัญญัติ ๑ พระกถาวัตถุ ๑
พระยมก ๑ พระสมันตมหาปฏฐาน ๑ ประสมเปน ๗ ประคัมภีรดว ยกัน นาคเสนาสามเณรนั้น
มีปญญาจักษุเห็นปรุโปรงไมกังขา สกึ แตบอกใหวาระเดียว ในพระสัตตัปปกรณาภิธรรมทั้ง ๗
คัมภีรวา สมเด็จพระชินสีหเ จาตรัสเทศนาอาศัยแก ๓ บท คือ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา
อพฺยากตา ธมฺมา เทานี้ แตกออกไปเปนสัตตัปปกรณาภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร ประการหนึ่ง
พระอภิธัมมสังคณีตั้งเปนตนคือ กุสลส ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ประดับประดา
ไปดวยทุกมาติกาและติกมาติกาเทานีแ้ ล ในคัมภีรพระวิภังคนนั้ ประดับดวยอัฏฐารสวิภังคมี
ขันธวิภังคเปนตนเปนประธานมา ในคัมภีรพระธาตุกถานัน้ มีวภิ ัติแจกจําแนกไปได ๑๔ บท
เปนตนวา สงฺคโร อสงฺคโห นี้ และในคัมภีรพระปุคคลบัญญัติ มีวิภัติจาํ แนกเปนฉัพพิธบท ๖ บท
มีขันธบัญญัติและอายตนบัญญัติเปนประธานมา และในคัมภีรพระกถาวัตถุนั้น สุตตฺ สหสฺส
ประชุมสูตรไวพันหนึ่งมิไดนอย เปนสักวาทีหารอย เปนปรวาทีหารอย จึงสิริเปนพันหนึ่งดวยกัน
ในคัมภีรพระยมกนัน้ วิภัชนากรจําแนกแจกเปนทศพิธบทได ๑๐ บท มีมูลยมกและขันธยมก
เปนประธานมา ในคัมภีรพระสมันตมหาปฏฐานนั้น วิภชั นาการจําแนกแจกไปเปนจตุวีสติปจจัย
ได ๒๔ มี เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย เปนประธานดังนี้ สิริเปนพระสัตติปปกรณาภิธรรมทั้ง ๗
พระคัมภีรดว ยกัน นาคเสนสามเณรนั้นเลาหนเดียวก็จําไดขึ้นใจ จึงมีวาจาหามพระโรหณะผู
เปนพระอุปชฌายไววา ติฏ ตุ ไดโปรดงดขาพเจา บอกแตเทานี้กอนเถิด เมื่อขาพเจาทองได
สังวัธยายไดถนัดจริงแลว อุตฺตรึ วเทหิ จงบอกใหมากยิง่ ขึ้นไป จะขอรออยูปรนนิบตั ิสอดสองให
ชัดเจน วาแลวนาคเสนาสามเณรก็ลาพระอาจารยปวิสนาการเขามณฑลมาลกะ แปลวา
ศาลาสนามธรรม จึงจําเริญมนสิการในใจวา นุ โข ดังอาตมารําพึงไปแลวจริง กุหึ จะไดอรรถ
แปลวากระไร ในบทวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา และ อพฺายากตา ธมฺมา นาคเสนสามเณร
จําเริญมนสิการพิจารณา สกึ หนเดียวก็คิดเห็นเปนอรรถกรรมฐานวา บท กุสลา ธมฺมา จะมี
อรรถกถาอยางนี้ ดวยปญญาบารมีกระทําไวแตชาติโพน
พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิสถิต ณ ดาวแดนใด นาคเสนสามเณรก็เขาไปในสถานที่นั้น
ครั้นถึงจึงอภิวนั ทไหว ดูนี่งามผองใสไปทั่วอินทรีย อายุพอได ๗ ปเปนเณรนอยกระจอยรอย
รูปงามประฌมกรประณามนบนอบเหนือศิโรตม อรหนฺตาน เอตทโวจ จึงบอกพระอรหันต
๑๐๐ โกฏิวา ขาพเจาจะสําแดงพระสัตตัปปกรณาภิธรรมที่พระอุปชฌายบอกนีใ้ หมอี รรถวิตถาร
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ออกไป พระอรหันตทั้งหลายก็ดใี จ จึงนิมนตใหสามเณรนาคเสนสําแดงโดยวิตถาร สามเณร
นาคเสนก็วิสัชนาอยูประมาณ ๗ เดือนจึงจบ ขณะนั้นเกิดอัศจรรยทวั่ พิภพ อินทรพรหมบรม
เทวราช ปวี อุนฺนาทิ ก็หวาดไหวไปทัว่ ปถพี ที่กองบันลือลั่น เทวา หสนฺติ ฝายฝูงอมรคณา
นิกรสุรางค นางเทพอัปสรสาวสวรรคในชัน้ ฉกามาวจร ก็รองซองสาธุการยินดีดวยปญญา
บารมีสามเณร พฺรหฺมา อปฺโผเฏนฺติ ใชแตเทานั้น ทานทาวมหาพรหมเปนบรมจอมพิภพก็
ตบพระหัตถตรัสสรรเสริญศีลปญญาคุณ อันวาหาฝนปุบผามณฑาทิพยจันทนจณ
ุ สารภียี่สุน
พิกุลโยทะกามหาหงส ทรงกลิ่นอันหอมนั้น อภิปวสฺสนฺติ บางก็เลื่อนลอยบางก็ปรอย ๆ เปน
ฝอยฝนตกลงมาเหมือน หนึ่งจะมีวิญญาณลงมาสาธุการ บางบานบางตูมหุมหมเกสร หอมฟุง
ขจรขจายในทีพ่ ระนาคเสนสามเณรสังวัธยายพระสัตตัปปกรณาภิธรรม ๗ คัมภีรจบโดยวิตถาร
พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิ ทานก็ซองสาธุการชื่นบานหรรษาโสมนัสยินดี วาแตนี้แลศาสนาของ
สมเด็จพระโลกนายกเจา จะรุงโรจนโชตนาการไปในกาลนี้
อถ โข โกฏิสตา อรหนฺตา ลําดับนัน้ ครั้นเจานาคเสนสามเณรอยูม ามีพระวรรษายี่สิบ
ถวยกําหนด พระอรหันต ๑๐๐ โกฏิ ก็ใหอุปสมบทเปนภิกษุภาวะในพระศาสนา ตสฺสา รตฺตยิ า
อจฺจเยน ครั้นนาคเสนาสามเณรเปนภิกษุภาวะแลว นิมิตรุงรางสวางแผวอรุณขึ้นมา ปตฺตจีวรมาทาย พระผูเ ปนเจานุงสบงทรงจีวร พระกรจับบาตรลีลาศตามพระอุปชฌาย คาม ปณฺฑาย
เขาไปสูบานเพื่อจะเทีย่ วภิกขาจารโคจรบิณฑบาต พระนาคเสนจึงปริวิตกวา พระอุปชฌายของ
อาตมานี้ ตุจฺโฉ เปลาเขลานักหนา รูแ ตพระสัตตัปปรณาภิธรรมเทานี้ จะไดรพู ระคาถาบาลี
พระพุทธวจนะอื่น ๆ หามิได สวนพระโรหณะผูเปนพระอุปชฌายก็รูวาระน้ําในจึงมีเถรวาจา วา
ดูกรอาวุโส ทานวิตกดังนี้มคิ วรแกตวั ทาน มิควรแกตวั เรา
ฝายพระนาคเสนไดฟงดังนั้น ก็ดําริวา โอหนอ ควรจะเปนอัศจรรย เมื่ออาตมาคิดในใจ
ไฉนเลาพระอุปชฌายเจาจึงรูจิตของอาตมา ปณฺฑิโต โข พระอุปชฌายของอาตมามีปญญา
แทจริง ก็ควรที่จะใหพระอุปชฌายงดโทษ คิดแลวจึงนอยศิโรตมลงอภิวนั ทวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจาไดโปรดจงงดโทษแกขาพเจา แตนี้ไปเบื้องหนาขาพเจามิไดวิตกตอไป
พระโรหณะจึงวาเรายังงดโทษใหไมไดกอน ยังมีกษัตริยเจาเมืองสาคลนครทรงพระ
นามกรชื่อวามิลินทบรมราช ถาทานยังพระยามิลินทนนั้ ใหเธอทรงพระประสาทเลื่อมใส
ดวยทานไดเมือ่ ใด อาตมาก็จะงดโทษใหทานในกาลเมื่อนั้น
พระนาคเสนจึงวา ขาแตพระอุปชฌาย อยาวาแตพระเจามิลินทเลย ถึงวาพระยา
ทั้งหลายอันเสวยสมบัติอยูใ นสกลชมพูทวีป ใหรีบกันซอนศีรษะซอนตัวกันมาถามปญหาเถิด

มิลินทปญหา - หนาที่ 22
ขาพเจาก็อาจสามารถที่จะใหยินดีได พระผูเ ปนเจาจงงดโทษแกขาพเจาเถิด
พระโรหณะจึงวา ทานอยาวาอยางนี้ เราจะวากับทานอีกทีเปนคํารบสองครั้ง ถาทาน
ยังกรุงมิลินทราธิบดีใหเลื่อมใสไดแลวเมื่อใด อาตมาก็จะงดโทษใหเมือ่ นั้น
สวนพระนาคเสนครั้นพระอุปชฌายวากระนั้น ก็รบั คําพระอุปชฌายแลวจึงถามวา ใน
ไตรมาสนี้พระอุปชฌายจะใหขาพเจาอยูทสี่ ํานักพระอุปช ฌายนี้หรือ หรือวาจะใหขาพเจาไปอยู
ในสํานักผูใดเลา
สวนพระโรหณะผูเปนเจาจึงวา ดูกรอาวุโส ยังมีพระมหาเถระองคหนึ่ง มีนามกรชื่อ อัสสคุต
ทานอยูที่วตั ตนิยะเสนาสนะ อาวุโสจงไปไหวนบเคารพทานแลว บอกวาอาตมานีเ้ ปนอุปชฌายาจารย จงบอกกันทานวาอาตมาใหถามทานวายังคอยสําราญเปนสุขหาทุกขมิไดหรือประการ
ใด อาวุโสถามไถแลวจงขอจําวรรษาอยูด ว ยทาน
พระนาคเสนภิกษุไดฟงอาจารยก็ชื่นบานหรรษา กระทําประทักษิณพระอุปชฌายแลวมา
ยังสํานักพระมหาเถระอัสสคุตเคารพนบนอบหมอบกราบเลาบอกแกทานทุกสิ่งทุกประการเหมือน
คําพระอุปชฌายสั่งไป แลวก็ของอาศัยจําวรรษาอยู พระอัสสคุตไมรูจักชื่อ จึงถามวา ดูกรอาวุโส
ทานชื่อไรเลา พระนาคเสนจึงบอกวาขาพเจาชื่อนาคเสน พระอัสสคุตจะลองปญญาจึงถามวา
ชื่อของอาตมานี้ชื่อไร พระนาคเสนจึงวา ชื่อของพระผูเปนเจานี้ พระอุปชฌายขาพเจารูปจักอยู
พระอัสสคุตจึงถามวา อุปชฌายของทานชื่อไร พระนาคเสนจึงบอกวาชื่อพระอุปชฌายของขาพเจาพระผูเปนเจาก็รูจักอยู พระอัสสคุตจึงรูวาพระภิกษุองคนี้มีปญญา จึงดําริวา สิกฺขากาโม
ภิกษุองคนี้ปรารภนาจะเรียนพระไตรปฎก พระไตรปฎกนี้อาตมาหารูสันทัดแทไม ไดสําเร็จ
มรรคผลก็จริงแล แตทวาฝายพระไตรปฎกรูเปนกลาง ๆ จะบอกเจากูไมตลอด ก็อยางเลย
อาตมาจะกระทํากิริยาไมเจรจาดวยภิกษุรูปนี้ ทําเปนทีเหมือนจะลงพรหมทัณฑเถิด พระอัสสคุต
ดําริแลว ก็กระทําพรหมทัณฑ คือนิ่งไปไมพูดกับพระนาคเสนตลอดปวารณาพระวรรษา ฝาย
พระนาคเสนก็ปรนนิบัติพระอัสสคุตเถระ กวาดบริเวณทีอ่ ยูทั้งหลาย เอาอุทกังบวนปากกับไมสี
ฟนมาตั้งวางถวายไว ฝายพระอัสสคุตก็มิไดเอาอุทกังและไมสีฟนนัน้ มาชําระกิจ บริเวณที่พระ
นาคเสนกวาดนั้นก็กลับกวาดใหม แตอยางนี้ตลอดไตรมาสปวารณาพระวรรษา
อถ โข ในกาลครั้งนั้น ยังมีอุบาสิกาผูหนึ่งเปนผูเมา ปรนนิบัติพระผูเปนเจามา
ตึสมตฺตานิ ประมาณ ๓๐ พระวรรษา จึงไปสูอาวาสอาราธนาพระอัสสคุตแลว จึงถามวา
พระวรรษานี้มพี ระภิกษุมาอยูดวยพระผูเปนเจาเทาไร พระอัสสคุตจึงบอกวา ดูกรอุบาสิกา เจากู
มาอาศัยอยูรูปหนึ่ง อุบาสิกจึงวา ถากระนัน้ นิมนตพระผูเปนเจาไปฉัน นิมนตพาพระภิกษุ
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รูปนั้นไปดวย สวนอุบาสิกากลับมา ตสฺสาร รตฺติยา อจฺจเยน นิมิตสิ้นราตรีนั้นนครั้นอรุณรุงราวสวางฟา
พระอัสสคุตมหาเถรเจาแตนงิ่ มามิไดสนทนากับดวยพระนาคเสนนัน้ กําหนดถึงปวารณาออก
พระวรรษา ตกวาพระอัสสคุตตองเจรจากับพระนาคเสนวันนัน้ บอกวาอุบาสิกาเขามานิมนตขา
ใหพาเธอเขาไปฉัน วาเทานัน้ ก็นุงสบงทรงจีวรคลุมบาตรแลวก็พานาคเสนออกจากอาวาส
ลีลาศมาสูเคหสถานของอุบาสิกา แลวก็นิสัชนาการนั่งเหนือที่อาสนะลาดปูไว สวนอุบาสิกาก็มี
ศรัทธาเลื่อมใสใจผองแผว จัดแจงขาทนียะโภชนียะแลวก็ถวายใหฉัน สวนพระอัสสคุตนั้นกระทํา
ภัตกิจแลว โอนีตปตฺตปาณี มีกรจับบาตรไว จึงใหอุบาสิกาตามประทีปที่บูชา แลวสั่งใหพระ
นาคเสนภิกษุอยูสําแดงคาถาอนุโมทนา สวนพระอัสสคุตก็อุฏฐาการจากอาสน ไปสูอาวาส
ของอาตมาในกาลนั้น
อถ โข อุปาสิกา ลําดับนั้น อุบาสิกจึงวากับพระนาคเสนวา ภนเต ขาแตพระผูเปนเจา
โยมนี้เปนคนเฒาชรา จะใครฟงซึ่งคาถาอันคัมภีรภาพ จะไดจําเริญสติปญญา นิมนตพระผูเปน
เจาอนุโมทนาดวยคาถาอันคัมภีรภาพนั้น สวนวาพระนาคเสนก็กระทําอนุโมทนา ดวยคัมภีรคาถาใหสมควรกับสติปญญาของอุบาสิกา ฝายวาอุบาสิกาไดฟงพระคาถานั้น ก็ไดธรรมจักขุ
วิรช ปราศจากธุลีกลาวคือราคะดําฤษณา วีตมล มามลทินมิได ธมฺมจกฺขุ คือเห็นไปใน
กระแสธรรมที่พระผูเปนเจากระทําอนุโมทนานั้นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺม
ปญญาเห็นวากองแหงสมุทยธรรม มีอวิชชาปจจยาเปนตนนี้ มีในสันดานสัตวผูใดแลว จะบัง
ปญญาไวมิใหเห็นเปน อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา แลวมีแตวาจะเวียนตายเวียนเกิดอยูไมรูแลว
เหลือที่จะพรรณา สพฺพนฺต อันวาสมุทยธรรมนั้น มีสภาวะเปนนิโรธรรมดับสูญสิ้นแลวจะ
ปราศจากมลทินสิ้นราคาทิกิเลส เขาสูพระนิเวศสถานนิพพานเมืองแกวอันแผวจากทุกขเกษมสุข
หาสิ่งจะปานปูนเปรียบเทียบมิได เมื่อมหาอุบาสิกาไดธรรมจักขุพิจารณาเห็นไปดังวิสัชนามา
ฟงพระนาคเสนกระทําอนุโมทนาคาถาตอไป ครั้นจบลงแหงคาถาอนุโมทนา มหาอุบาสิกาก็
สําเร็จพระโสดาปตติผล
สวนพระอัสสคุตเถรเจาเขาไปสูโรงมณฑลธรรม รําพึงไปก็เห็นดวยจักษุเปนทิพย ก็สาธุ
การพระนาคเสนวา สาธุ ๆ พระนาคเสนนีม้ ีสติปญญา เทฺว มหากายา ประชุมชนทั้งสองคือ
มนุษยและเทวดา ปทาลิตา ทานจะมาทําลายใหคลายจากความสงสัย เอเกน กณฺฑปฺปหาเรน
ดวยยิงไปซึ่งลูกธนูกลาวคือสําแดงธรรมใหฟงครั้นหนึ่ง เหมือนอุบาสิกากระนั้น ไดฟงธรรม
ของทานครั้งเดียว ก็ทําลายเสียซึ่งสักกายทิฏฐิวิจิกจิ ฉาสีลัพพตปรามาสไดมรรคไดมรรคไดผล สาธุ
ดังเราชมสติปญญาทานนี้ประเสริฐนักหนา พระอัสสคุตก็สรรเสริฐเยินยอไปมา เทวดามากกวา
แสนก็ตบมือชืน่ ชมอภิรมยสาธุการวา ทานทั้งปวงเอย อัศจรรยนักหนา ดวยพระนาคเสน
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เจาอนุโมทนาดวยคาถาคัมภีรภาพควรจะอนุโมทนา วาแลวก็ยิ่งยินดีปรีดา ทิพฺพจุณฺณานิ ก็
โปรยลงมาซึ่งจุณสุคนธาทิพยสักการบูชา ขณะเมื่อจบลงแหงพระสัทธรรมเทศนา ก็มีในกาลนัน้
อายสฺมา นาคเสโน ฝายวาพระนาคเสนผูมีอายุกระทําภัตตานุโมทนาดวยคัมภีรคาถา
จบแลว ก็อุฏฐาการลุกจากอาสนมาสูอาวาสที่สํานักพระอัสสคุต แลวก็เคารพนอบนบนมัสการ
พระอัสสคุตจึงวากับพระนาคเสนวา ตัวทานมาอยูนกี้ ็นานชา นี่แนะขาจะบอกใหรูกอ น ยังมี
เมืองหนึ่งชื่อปาตลีบุตรนคร มีอโสการามขางทิศอุดร มีทานผูทรงศีลสังวรมีนามกรชื่อธรรมรักขิตสถิตอยูที่อโสการามวิหาร อาวุโสจงไปสูสํานักทานเลาเรียนพระไตรปฎกตามอัชฌาสัย
พระนาคเสนจึงถามวาใกลหรือไกลสักเทาไรเลาพระเจาขา พระอัสสคุตจึงบอกวามรรคาไกล
ไดรอยโยชน พระนาคเสนจึงวาไดโปรดเถิด ขาพเจานีเ้ ห็นวาจะประดักประเดิดทางลําบากบางที่จะ
บิณฑบาตจะมีหรือประการใด พระอัสสคุตจึงวาไปเถิด จะไดประดับประเดิดหามิได เออทานไป
ในระหวางมรคาที่ลีลาศ จะไดบิณฑบาตทัง้ จะไดจังหันสาลีอันประกอบดวยกัปปยต ม แกงทุก
ประการ จะไดกันดารหามิได พระนาคเสนไดฟงก็ดีใจวาทีนี้จะไดไปเลาเรียน ดําริแลวก็กระทํา
ประทักษิณสิ้นตติยวารเวียนเปนสามรอบ นอบนบอําลามาไปตามมรรคาประเทศทางไกล
ขณะนัน้ ยังมีเศรษฐีอยูในเมืองปาตลีบุตรนคร สัญจรไปคาขายในชนบททั้งหลาย ครั้นขายของ
แลวก็บรรจุสนิ คาใหญนอยบรรทุกเกวียน ๕๐๐ แลวเข็นขับกลับมา ไดทัศนาการเห็นพระนาคเสนแตไหล จึงใหหยุดเวียนไวแลวจึงถวายอภิวันทไหวไตถามวา พระผูเปนเจาจักไปสูประเทศ
อารามไหน พระนาคเสนก็บอกวาอาตมานีจ้ ะไปสูปาตลีบุตรนคร เศรษฐีไดฟง ก็ชื่นชมอภิรมย
สโมสรจึงมีสุนทรวาจาวา ถากระนั้นนิมนตไปดวยกัน สวนพระนาคเสนจึงวา คําอันทานวานี้
เปนกุศลอันดี สวนเศรษฐีดอู ิริยาบถของพระผูเปนเจานี้เลา ก็ละมอมละไมมีน้ําใจศรัทธา จึง
ตกแตงขาทนียะโภชนียะกับดวยมือของตน นิมนตใหฉนั แลวปวารณาไววา พระผูเปนเจา
ตองประสงคสิ่งไร ก็บอกเลาแกขาพเจาเถิด เมื่อพระนาคเสนกระทําภัตกิจแลว เศรษฐีนั่งอยูที่
อาสนะอันต่ํามีน้ําจิตจะใครรูนาม จึงไตถามนามพระนาคเสน พระนาคเสนบอกนามชื่อนี้ ชื่อนี้
เศรษฐีจึงถามวาพระผูเปนเจารูพระพุทธวจนะอยูห รือ พระนาคเสนก็บอกวา อาตมานีร้ ูแตพระ
อภิธรรมเศรษฐีกลาวถอยคําวาขาพเจาก็รูพระอภิธรรม เราทั้งสองจะไดทองทานสังวัธยายดวยกัน
ถากระนั้นขออาราธนาเทศนาใหขาพเจาฟงสักหนอย ครั้งนั้นพระนาคเสนก็สําแดงพระธรรมเทศนา
เศรษฐีไดฟงก็ชื่นบานหรรษาไดธรรมจักขุ คือ ปญญาจักขุอันหามลทินธุลีราคีมิได อุทปาทิ ก็
บังเกิดเห็นแจงประจักษในสมุทยธรรมและนิโรธรรมเหมือนอุบาสิกาที่วิสัชนามาแตหลัง ครั้น
จบพระสัทธรรมเทศนา เศรษฐีก็ใหทาสกรรมกรของอาตมาเทียมเกวียน ๕๐๐ เขาแลว ก็ขับไป
ตามมรรคาพาพระนครเสนไป ครั้นจะใกลถึงปาตลีบุตรนครเขา เศรษฐีจึงวา ภนฺเต ขาแตพระ
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ผูเปนเจา ทางนั้นแนเปนทางไปสูอโสการาม พระผูเปนเจาจงไปตามทางนี้แล แตทวา อยาเพอ
ไปกอน นิมนตใหพรแกขาพเจา พระนาคเสนจึงตอบเลาวา อาตมาเปนภิกษุจะใหพรสิ่งไร
เศรษฐีจึงวาพรอันใดที่ควรแกพระผูเปนเจาจะใหได ขาพเจาจะรับประทานไว พระนาคเสนจึงวา
กระนั้นทานจงรับเอาพรคือการกุศล อยาประมาทลืมตนในการกุศล พรอันนี้มีผลโดยสุจริต
รูปประสิทธิ์ใหแกอุบาสก ขณะนัน้ เศรษฐีจึงถวายผากัมพลแดงผืนหนึ่งยาว ๑๖ ศอก กวาง
๘ ศอกแกพระนาคเสน พระนาคเสนก็รับเอาผา สวนวาเศรษฐีมีกรประณมเหนือศิโรตม
โสมนัสสาปราโมทย แลวก็ถวายปฏิญาณ แลวก็ถวายนมัสการกระทําประทักษิณแลวลามาสู
ปาตลีบุตรนคร
สวนพระนาคเสนก็สัญจรมาสูอโสการาม อันเปนทีอ่ ยูแหงพระธรรมรักขิตนั้น ครั้นถึง
ึจึงกมเกลานมัสการพระมหาเถระวา ขอพระคุณเจาจงกรุณาบอกพระพุทธวจนะใหแกขาพเจา
ในกาลบัดนี้
ตทา ในกาลนั้นยังมีพระติสสทัตตภิกขุรูปหนึ่งไปเรียนพระพุทธวจนะเปนสิงหลภาษา
ในเมืองลังกาจบแลว ปรารถนาจะเรียนพระพุทธวจนะอันเปนมคธภาษา จึงโดยสารสําเภามาสู
ชมพูทวีปนี้ จึงไปสูสํานักพระธรรมรักขิต นมัสการแลวก็ประดิษฐานอยูที่นั้น ไดยนิ คําพระ
นาคเสนวาจะขอเรียนพระพุทธวจนะดังนัน้ จึงวาขึน้ บางวา ขาพเจาอุตสาหมาแตลังกาก็ปรารถนา
วาจะเรียนพระพุทธวจนะ ขอพระคุณเจาจงบอกพระพุทธวจนะใหแกขาพเจาเถิด ฝายวาพระ
ธรรมรักขิตนั้นจึงวากับพระนาคเสนวา อาวุโส ดูกรทานผูมีอายุ ทานจงเรียนพระพุทธวจนะ
ใหพรอมกันดวยเจากูติสสทัตตะ จงสังวัธยายใหพรอมกันทีเดียวอยารอนรนเลย เราจะบอกให
แกทานพรอมกันทีเดียวในกาลบัดนี้ พระนาคเสนจึงวา ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจามิอาจที่จะ
เรียนพระพุทธวจนะพรอมกันดวยคําสิงหลภาษาได ดวยพระติสสทัตตะนี้เจรจาเปนสิงหลภาษา
ดวยประการดังนี้
ต กิสฺส เหตุ เปนคําปุจฉาวา เหตุไฉนเมื่อพระอาจารยวา จะใหพระติสสทัตกับพระ
นาคเสนเรียนพระพุทธวจนะพรอมกัน พระนาคเสนนัน้ วาไมเรียนพรอมกัน ดวยพระติสสทัต
กลาวคําสิงหลภาษา
วิสัชนาวา พระนาคเสนสําคัญวา อาจารยจะบอกพระพุทธพจนเปนคําสิงหลภาษา
สิงหลภาษานี้เปนคําวิเศษ คนชาวประเทศสาคลราชธานีจะไดเขาใจหามิได พระนาคเสนนั้น
ตั้งใจ จะเรียนพระพุทธวจนะที่จะใหเขาใจชาวสาคลนคร มีกรุงมิลินทนรินทรเปนประธาน เหตุ
ฉะนี้จึงขัดอาจารย อาจารยวา ใหเรียนดวยกันถวนถึง ๓ ครั้ง พระนาคเสนถอยหลังคิดไววา
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อาจารยไมบอกโดยสิงหลภาษาดอก จะบอกเปนมคธภาษา แลวพระนาคเสนมาดําริวา อาตมา
กลาวถอยคําวาไมเรียนดวยชีตน สิงหลภาษานี้เปนคําไมดี ดูหยาบชาเปนภาริยกรรมเกินนักหนา
พระนาคเสนคิดแลวจึงขอขมาพระติสสทัต พระติสสทัตก็รับขมาวาสาธุ แตนั้นมา พระนาคเสน
ก็เรียนพระพุทธวจนะในสํานักพระธรรมรักขิตพรอมดวยพระติสสทัตตเถระ ทองสังวัธยายทีฆนิกายดวยนิเทศสําแดงเหมือนกันอันเดียวกัน ก็เรียนพระพุทธวจนะเปนพยัญชนะนัน้ ๓ เดือน
เรียนพระพุทธวจนะเปนอรรถกถา ๓ เดือน สิริเปน ๖ เดือนดวยกัน จงจบพระไตรปฎกทั้งตัว
และอรรถกถา พระธรรมรักขิตเห็นพระนาคเสนเปนปุถุชนอยู จึงมีเถรวาจาเปนทางจะใหรู
โดยคําอุปมาวา ดูกรนาคเสนภิกษุ ธรรมดาวานายโคบาลเลี้ยงโคไมรูจักรสนมโค ผูอื่นไดซึ่ง
น้ํานมโคกินรูจ ักรสน้ํานมโความันหวาน เสยฺยถาป แมเปรียบปานฉันใด บุคคลที่เปนปุถุชนหนา
ไปดวยราคาทิกิเลส จะทรงไวซึ่งพระไตรปฎกอันวิเศษนี้ มิไดรูรสแหงสามัญภาคี คือมรรคผล
อันเปนสวนควรแกสมณะ เปรียบปานเหมือนยายโคบาลรับจางทานเลี้ยงโค และรีดนมโคขาย
มิไดซิมลิ้มเลียรสนมโคฉันใด ทานจงรูดว ยประการดังนี้ พระนาคเสนไดฟงคาถาอุปมา จึงมีวาจา
วา ภนเต ขาแตพระผูเปนเจา ไดโปรดงดพระพุทธวจนะกอน อนุสาสิต ที่พระผูเปนเจาสั่งสอน
เอตฺตก กําหนดเทานั้น ขาพเจาจะผอนผันพิจารณาดูใหรรู สสามัญภาคี พระนาคเสนวาเทานี้
แลวก็ลามาสูอาวาส ปญญาฉลาดปลงลงในวิปสสนากรรมฐาน สองปญญาญาณไป ก็ได
สําเร็จในพระจตุราริยสัจ ก็ไดพระอรหัตตปฏิสัมภิทา เตเนว รตฺติภาเคน โดยภาคราตรีวัน
พระธรรมรักขิตเถระใหนัยนัน้ แทจริง ปวี อุนนาทิ ขณะนั้นเกิดอัศจจรย แผนดินบันลือลั่นหวั่น
ไหวไปมา เหตุฉะนี้ พระอรรถกถาจารยจึงกลาวพระคาถาวา
อติจลติ ปติ
อุจฺฉุยนฺตว ปฬติ 
เตลยนฺต ยถาจกฺก
เอว กมฺป จ เมทนี ฯ
สงฺขภุ ิ สมุทฺโท จ
คิรินฺโท ตตฺถ โอนมิ
โอนมิตฺวา สิเนรุมหฺ ิ
หึหึสทฺโท ปวตฺตตีติ ฯ
แปลความในพระคาถาวา อุจฺฉุยนฺต อันวาหีบอันบีบน้ําออยเสียงสนั่นฉันใด แผนดิน
ก็กึกกองรองหวั่นไหวไปมีอปุ ไมยเหมือนดังนั้น เตลยนฺต อันวาหีบบีบน้ํามัน ทุบตีน้ํามันดวย
กงจักรหันผัดผันไป ยถา มีครุวนาฉันใด เมทนีไหวหวัน่ เวียนไปก็ปานกัน สมุทฺโท สาครก็สนั่น
เปนระลอกชลาสินธุ คิรินฺโท อันวาพระยาเขาเมรุมาศ โอนมิ ก็โนนยอดเอนเอียง หึหึสทฺโท
อันวาสัททะสําเนียงเสียงกระหึ่มหึ่งหึ่ง ปวตฺตติ ก็ระดมดังอึงไปเกลือ่ นกลุม สิเนรุมฺหิ ใน
สิเนรุราชสิขรเขาหลวงหลักโลกเลิศกวาเขาทั้งปวง ปางนัน้ ชั้นฉกามาพจรหมูอมรสุรางคนิกรก็
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สโมสรสาธุการเชยชม พรหมเจาฟาในมหาโสฬส เสียงตบพระหัตถตรัสสรรเสริญซึ่งศีลคุณ
หาฝนทิพยจันทนจุณมณฑาทิพบุปผา ในชอชั้นฟาทุกเภทพรรณ อภิปวสฺสนฺติ ยิ่งตกลงมา
ประหนึ่งวาจะมีวิญญาณบูชาขณะเมื่อพระผูเ ปนเจาไดบรรลุพระอรหัตตาภิเษกเปนอริยเอกอรหันต
ในกาลนัน้
เตน โข ปน สมเยน ปฺจโกฏิสตา อรหนฺตา แทจริงสมัยปางนั้นโสด พระอรหันตเจา
๑๐๐ โกฏิอันสถิต ณ ถ้ํารักขิตเลณะทราบวาพระนาคเสนสําเร็จอภินิหาร ก็ใชพระขีณาสวทูต
นําขาวสารบัญชาการใหหาพระนาคเสน พระนาคเสนก็เขาฌานบัดเดีย๋ วก็อันตรธานหายมา
ปรากฏขึ้นที่บรรพคูหาหิมพานต แลวนมัสการถามวา ขาแตพระสงฆเถระ ทานทัง้ ปวงใหหา
ขาพเจามาดวยกิจเปนประการใด ฝายวาพระสงฆเถรเจาทั้งปวงนั้นจึงมีเถรวาจาบอกวา ดูกร
อาวุโส บัดนีส้ มเด็จพระเจามิลินทปนสาคลนครนั้นเบียดเบียนพระอรหันตและพระภิกษุ
ทั้งหลายนัก ตั้งแตจะเที่ยวซักถามปริศนา และหาบุคคลผูใดจะพยากรณกลาวแกไมได ก็อาวุโส
จงไปแกไขปริศนา ทรมานพระยามิลินทใหเสียพยศอันราย
พระนาคเสนจึงวา อยาวาแตพระยามิลินทเลย บรรดาพระยาอยูในชมพูทวีปทีม่ ีปญหา
เหมือนพระยามิลินท ถึงจะซอนตัวตอศีรษะกันเขามาซักถามปญหาตื้นลึกประการใด ขาพเจาจะแกใหสนิ้ สงสัยใหมีพระทัยยินดี นิมนตพระผูเปนเจาทั้งปวงนีอ้ ยาชา จงไปสูสํานักพระเจา
มิลินท ณ เมืองสาคลนคร อยางไดปรารมภสะดุงหวัน่ ไหว จงมาไปกับขาพเจาในกาลบัดนี้
อถ โข เถรา ฝายวาพระมหาเถรเจาทั้งหลายก็กระทํากาสาวปโชติ ครั้นยอมตากลําดับ
พับจีบแลวก็จบั บาตรบริขารที่จะคมนาการมากับพระนาคเสน
เตน โข ปน สมเยน แมในสมัยปางนัน้ ยังมีพระมหาเถระผูหนึ่งมีนามกรชื่อวาพระ
อายุบาล ปฺจนิกายิโก ชํานาญในนิกาย ๕ พระผูเปนเจาอาศัยอยูในอสงไขยบริเวณ ตทา
ในกาลนัน้ ราชา สมเด็จพระเจามิลินทนรินทรบรมกษัตริยทรงพระดําริในพระทัยวา แทจริง
สมณะและพราหมณทั้งหลายนั้นพระอรหันตก็ดี แตบรรดาที่เปนเจาคณะเจาหมู ใครผูใด
หนอที่จะรูพระพุทธวจนะ แกไขวิมติสงสัยของอาตมา อาตมาจะเขาไปสูหาผูนั้น โทสินา รตฺติ
ราตรีวันนี้งามดวยรัศมีพระจันทรแจงกระจางปราศมลทินโทษ ทรงพระดําริแลวก็โปรดมี
พระราชโองการตรัสถามราชเสวกโยนก ๕๐๐ เหมือนทรงพระราชดํารินี้ ขาราชการก็ทูลวายังมี
พระโองการประภาษใหอํามาตยคนหนึ่ง ออกไปบอกพระอายุบาลวา พระโองการประภาษจะ
ออกมาหาสนทนากัน สวนพระอายุบาลนัน้ ก็วาจะเสด็จมาก็เสด็จเถิด อํามาตยจึงเอาถอยคําพระ
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อายุบาลนี้ไปกราบทูล สมเด็จพระเจาธรณีบดินทรมิลินทบรมกษัตริยไดทรงฟงก็หรรษา มีหมู
โยนกเสนา ๕๐๐ แวดลอมแหหอมเปนยศบริวร สวนสมเด็จพระภูมิบาลเสด็จดวยรถทรง
เทียมดวยสินธพงามบรรจง พรอมดวยจตุรงคนิกรโยธีเสนีเสนามิขาก็ถงึ บริเวณจังหวัด สมเด็จ
พระเจามิลินทรปนกษัตริยมพี ระราชโองการตรัสใหหยุดพิชัยราชรถทรงไว เสด็จไปดวยบวร
เบื้องบาทเปลา เขาสูสํานักพระอายุบาล นมัสการแลวกระทําปฏิสันถารโอภาษปราศรัยกันไปมา
จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ปพฺพชฺชา อันวาบรรพชาของ
พระผูเปนเจานี้ โก ปรมตฺโถ เปนอรรถอันอุดมอยางไร
พระอายุบาลแกไขวิสชั นาวา มหาราช ดูรานะบพิตร อันวาบรรพชานี้ จัดวาเปน
ธรรมจริยาและสมจริยา ประพฤติจะใหเปนประโยชนเปนผลแกฝูงเทวดาและมหาชน ฉะนี้เหมือน
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทนริทรจอมกษัตริยคัดขอซักถามวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
คิหี ธมฺมจารี ถาวาเปนฆราวาสเลาเปนธรรรมจารี ประพฤติในธรรมเสมอในธรรมเปนอันดี
โกจิ อตฺถิ จะมีวิเศษขางหรือหามิได
พระอายุบาลแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ฆราวาสที่ประกอบการ
เปนธรรมจารีสมจารี ยินดีเลื่อมใสเชื่อคูรพระรัตนตรัย สมาทานถือไวมั่นคงทรงศีล ๕ ประการ
๘ ประการ ใหทานภาวนาอุตสาหฟงธรรม ชื่อวาเปนธรรมจารีสมาจารี ก็จัดวาประพฤติให
เปนประโยชนเปนผลแกอมรคณานิกรมหาชน ครั้งเมื่อสมเด็จพระทศพลยังมีพระชนมายุอยูนนั้
โสดเสด็จยังพาราณสีนคร โปรดประทานธรรมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแกปญจวัคคีย
ภิกขุในปาอิสิปตนมิคทายวัน ครั้นจบลงแลว พรหมทัง้ หลาย ๑๘ โกฏิไดฟงก็สําเร็จประโยชน
ไดมรรคผลเปนอริยบุคคลอันอุดม พรหมทั้งหลายยอมเปนคฤหัสถอยูหมด จะไดอปุ สมบท
บรรพชาหามิได ครั้งสมเด็จพระบรมโลกนาถโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันตรปริยาย และขทิรังคารปริยาย ราหุโลวาทปริยาย แทบประตูเมืองสังกัส ฝูงบริษัท ๒๐ โกฏิ
สําเร็จประโยชนไดมรรคผล คนทั้งหลายนัน้ กับทั้งเทพดาทุกชั้นฉกามาพจรพรหมคณาในหอง
โสฬส เปนคฤหัสถหมด จะไดอุปสมบทบรรพชาหามิได
เมื่อพระอายุบาลแกไขดังนี้ กรุงมิลินทราธิบดีมีพระโองการตรัสวา ภนฺเต อายุปาล
ขาแตพระอายุบาลผูเปนเจา คฤหัสถเหลานั้นกับบรรพชาของพระผูเปนเจานีก้ ็เสมอกัน สุดแท
แตวาใครปรนนิบัติดีแลวก็ไดมรรคผลเสมอกัน ที่ถือบรรพชาดุจสมณะทั้งหลายอันเปนสากยบุตร
พุทธชิโนรสของสมเด็จพระทศพลเจาอันทรงธุดงคตาง ๆ นั้น ชะรอยวากรรมไดสรางแตปาง
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หลังถือเอกาฉันจังหันหนเดียว แตชาติกอนเปนโจรเทีย่ วปลนชาวบานไปตีชิงอาหารเขา ครั้น
ชาตินี้เลาผลกรรมนั้นดลจิตใหฉันหนเดียว ดูบรรพชานีไ้ มมีผล ถึงจะรักษาศีลสังวรวินัยก็ไมมีผล
และที่วาจะรักษาตบะฌานก็ไมมีผล จะรักษาซึ่งพรหมจรรยก็ไมมีแลว พระผูเปนเจา ประการ
หนึ่งเลา ที่ทานถือธุดงคอัพโภกาสมิไดอยูใ นเสนาสนะ แตปุพพชาติกอ นนั้นเปนโจรเที่ยวปลน
กระทําอกุศลทุจริตรายทําลายบานเรือนทาน ใหเจาของตองทรมานกินกลางดอนนอนอนาถา
หาอาสนะมิได ผลอกุศลก็ดลใจ ใหถืออัพโภกาสหาอาสนะนั่งนอนมิได ธุดงคคุณที่รักษาไวจะ
ไดชื่อวาศีลก็หามิได จะเปนตบะหามิได จะเปนพรหมจรรยก็หามิไดสญ
ู เปลา ประการหนึ่งเลา
ที่ทานถือธุดงคอันชื่อวาเนสัชชิกนั่งลืมจักษุอยูไมจาํ วัดนัน้ ชะรอยชาติกอนจะเปนโจรหยาบชา
เปนโจรใจรายมาคอยปลนที่หนทางตีตางตีเกวียนเบียนบุกบั่นเขาตีรัน ครั้นจับเขาของไดก็
ผูกมัดรัดมือไวเก็บเอาขาวของโคกระบือไป ไดกระทําไวแตชาติหลังนั้น จึงเผอิญใหสําคัญผูกพัน
เอาเนสัชชิกธุดงค จะนอนลงมิไดนั่งลําบากตากตาอยู โยมคิดดูซึ่งธุดงคนี้ไมมีผลจะเปนศีลก็หา
มิได จะเปนตบะก็หามิได จะเปนพรหมจรรยก็หามิได ก็จะบรรพชารักษาธุดงคไปตองการอะไร
ปรนนิบัติในคฤหัสถก็ไดมรรคผลเหมือนกันแลวนี้ เปนคฤหัสถอยูมิดีกวาหรือนะพระผูเปนเจา
เมื่อบรมปนกษัตริยตรัสเทานี้ พระอายุบาลขี้ครานที่จะตอบกระแสพระโองการก็ดษุ ณีภาพนิ่ง
ไปมิไดถวายพระพรโตตอบตอขาปญหา ปฺจสตา โยนกขาหลวงทั้งปวง ๕๐๐ นั้นก็อภิวันท
ทูลวา มหาราช ขาแตบพิตรผูสถิดในสังคหวัตถุการ พระอายุบาลนี้ทานชํานาญนิกาย ๕ อวิสารโท ไมแกลวกลาที่จะวิสชั นา น กิฺจิ ปฏิภาสติ จึงมิไดโตตอบพจนารถพระราชปุจฉา ใน
กาลบัดนี้ อถ โข มิลินฺโท ราชา อันดับนั้น สมเด็จพระเจามิลินทนริทรราชเรืองเดช จะไดทรง
สังเกตนับถือถอยคําขาราชการทูลเฉลยนั้นหามิได เห็นพระอายุบาลนิ่งไปก็ตบพระหัตถ
ตรัสเยยวา ดูกรโยนกทั้งปวงเอย อาตมาคิดดูทวีปชมพูนสี้ ิ้นสุด ตุจฺโฉ วต โอ มาสูญแลวแทจริง
จากบุคคลที่มีปญญายอดยิ่งปรีชาชาญ หรือวาสมณพรหมณาจารยผูใดที่ปรีชาเชี่ยวชาญเปน
อาจารยเจาหมูเ จาคณะ และหมูสงฆอันไดเรียนรูธรรมะของสมเด็จพระพุทธองค อาจจะแกวิมติ
สงสัยของอาตมานี้ได เห็นทีจะสิ้นสุดเสียครั้งนี้แลวหนอ ฝายโยนกไดฟงก็มิไดตอบตอสนองทูล
ฉลองพระโองการ สวนพระอายุบาลเห็นอาการดังนั้นจึงดําริวา มย สมณา นาม แทจริงเรา
เปนสมณะไมควรที่จะทุมเถียงไปมา ที่จริงปญหานี้จะวิสชั นาใหฟงอีกก็มิไดตอบตอสนองทูล
จะทะเลาะวิวาท ขอซึ่งอาตมาไมแกปญหา เนว สาสนสฺส อุลฺลุลิกา จะพาพระพุทธศาสนาให
เสื่อมเศราไปเปนวาหามิได ดําริในใจฉะนีแ้ ลวพลางทางอุฏฐาการไปจากสถานที่นั้น สวนสมเด็จ
พระเจากรุงมิลินทปนทวีปชมพูก็เขาสูพระนคร ตั้งแตจะทรงพระอนุสรณรําพึงที่จะถามปญหา
จึงตรัสถามโยนกขาหลวงทั้งปวงวา ยังจะมีพระภิกษุรูปใดที่ปรีชาฉลาด อาจจะแกปญ
 หาพาให
เราสิ้นสงสัยมีที่ไหนบาง โยนกขาหลวงทั้งปวงไดฟงก็ถวายบังคมและกมหนานิ่งไป จึงมีพระโองการ
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ถามไถเนมิตติยอํามาตยผูฉลาดอีกเลา
วันนัน้ พอเนมิตติยอํามาตยไดฟงเขาเลาลือมาวา นาคเสโน พระนาคเสนเจาพระองคหนึ่ง
อายสฺมา ผูมีอายุมิ่งมงกุฎวิสุทธิสงฆองคเอกอเสกขบุคคล รูมนตราไตรเพทวิเศษในไสยศาสตร
รูพุทธโอวาทเจนจัด พระสูตร พระวินยั พระปรมัตถ ปริยัติไตรเพทสุตตันตะไตรเพท รู
ปฏิเวธธรรมาคมอุดมกวาธีราธีรชาติ มีราคาทิกิเลสขาดสูญแลวจากสันดาน ควรแกเครื่อง
สักการ อันมนุษยอนิ ทรพรหมยักษหมูน าคหากจะบูชา มีปญญาดุจหนึ่งมหาสมุทรสาคร
อันขจร ดวยระลอกชลธี อาจจะกําจัดเสียซึ่งคําเดียรถียอนั กลาวติเตียนเปนเสี้ยนหนามความ
มิดี เมื่อจะแปลบาลีก็รุงโรจนไพเราะแกโสตประสาท เมื่อจะประกาศซึ่งคําสั่งสอน ๙ ประการ
แหงสมเด็จพระชินวร ก็มีพระกรกุมแกวกลาวแลวคือพระศาสนา ยกขึ้นเชิดชูแกหมูป ระชาใหเห็น
แสง เมื่อจัดแจงยกขึน้ ซึ่งเครื่องบูชาสมเด็จพระศรีสรรเพชญ เมื่อจะตัง้ ซึ่งเสาเตว็ดปกซึ่งธรรมให
รอบโลกเลิศล้ําไตรภพพืน้ ธรณี เมื่อจะประโคมธรรมดนตรีตีสังขเภรี ดีดกระจับป และสีซอโทน
รํามะนา ดนตรี อันนับได ๔ กลาวคือปรีชาจะชี้แจงใหเห็นในพระจตุราริยสังธรรมทั้ง ๔
ตามพุทโธวาท เมื่อจะเปลงออกซึ่งธรรมคเวนทรอุสุเภนทรนาทสิงหประกาศอันไพเราะโสตประสาท
เมื่อจะยังอากาศใหพิลึกกึกกองเรืองรองดวยสายฟา คือปรีชาคะนองและเสียงเมฆสนัน่ กอง
โกลาหล ยังหาฝนใหตกพรมพรําลงมาเย็นเกศาสกลโลกธาตุทวีปชมพู ประกอบดวยหมู
สงฆลอมซายขวา ก็อัญชลีลาพระขีณาสพ ๑๐๐ โกฏิ นอมศิโรตมนบนอบประทักษิณ สิ้นตติย
วารเวียนสามรอบ แลวลีลาจากคูหาหองหิมพานต เที่ยวสําราญจาริกมาตามคามชนบท
นิคมปจจันตราชธานี บันลือซึ่งธรรมเภรีเสียงกลองกลาวคือธรรมอันวิเศษ เทศนาโปรดฝูง
ประชาชนในตําบล บานนอย เมืองใหญกรุงกษัตริยสามนตมา อนุปพุ ฺเพน โดยลําดับดังนี้ ก็ถึง
กรุงสาคลราชธานี อันเปนทีอ่ ยูแหงกรุงมิลินทปนทวีปเวียงชัย พระผูเปนเจาเขาอาศัยอยูใน
อสงไขยบริเวณ อันเปนที่อยูแหงพระอายุบาลก็มีในกาลนั้น
นี่แหละเนมิตติยอํามาตย เมื่อสมเด็จพระเจามิลินทนรินทรราช ประภาษถาม
ทราบความฉะนี้ จึงกราบทูล มหราช ขาแตสมเด็จบรมบพิตรผูทานพิภพเวียงชัย อยา
ไดทรงพระดําริเรารอนพระทัยเลย บัดนี้ยงั มีพระภิกษุองคหนึ่งยิ่งยอดปรีชาโฉมงามมีนามชื่อวา
นาคเสนแสนฉลาดชาติพหุสูต ทรงสุตตันตะไตรปฎก เปนสงฆปริณายกอันวิเศษสําเร็จ
ปฏิเวธธรรมมรรคผล เปนอัครบุคคลเลิศล้ํา ไดปฏิสัมภิทาธรรม ชํานาญฌานวสีบารมีธรรม
ถวนกําหนดเปนอัครชิโนรสเรืองชํานาญปรีชา ทุกเทพชั้นฉอกามาองคอมรินทรดาวดึงสา สุยามยมวรุณกุเวรเสสวัณธตรฐ หมดทั้งทาวมหาพรหมเปนบรมบิดามหาแหงโลกเลิศประเสริฐกวา
สรวงสวรรคยอมมาถามซึ่งปญหา นอมเกศาเศียรระเนนแทบเบื้องบาทพระนาคเสนสิน้ ประสา
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อะไรกับมนุษยเดินดินจะอวดดี ตั้งแตนี้อยาไดทรงพระดําริวิตกวิจารณ ลนเกลาลนกระหมอม
จงทราบในพระบวรปรีชาญาณดวยประการดังนี้
อถ โข มิลินฺโท ราชา ลําดับกาลปางนัน้ แทจริง สมเด็จบรมมิ่งมงกุฎกษัตริยขัตติยภูมินทรมิลินทราช ทรงฟงเนมิตติยอํามาตยออกนามวาพระนาคเสน ขณะนัน้ พระทัยเธอ
ไหวหวัน่ พระโลมาพองสยองพระเกศ กลัวเดชพระนาคเสนผูวิเศษนี้ครัน ๆ มีราชโองการ
สั่งเทวมันติย อํามาตยเร็วพลันวา ดูกรเทวมันติยอํามาตยเอย อยาอยูชาเลย สูชาวเจาจงออก
ไปยังอสงไขยบริเวณ นิมนตพระนาคเสนผูเปนเจาเขามายังราชฐานในกาลบัดนี้
สวนเทวมันติยอํามาตยรับพระราชโองการแลว ถอยหลังคลานออกมาจากราชฐาน ขมี
ขมันใหทนพระราชหฤทัยจึงใชมหาดเล็กลูกเวรเปนทูตไปนิมนตพระนาคเสนวา พระโองการให
อาราธนาเขามาสูพระราชฐาน สวนพระนาคเสนไดฟงอาการจึงมีเถรวาจาวา ดูกรทูต ทาน
จงกลับไปทูลเถิดวา อาตมาใหเชิญบรมกษัตริยผูประเสริฐเสด็จมายังสํานักแหงอาตมา สวน
ทูตฟงเถรวาจารก็นมัสการลามาขมีขมันเรียนแกเทวมันติยอํามาตย เทวมันติยอํามาตยก็เขาสู
ราชฐานกราบทูลอาการวา บัดนี้พระนาคเสนจะเขามาสูร าชฐานหามิได สั่งใหเชิญเสด็จออกไป
ที่อสงไขยบริเวณ พระนาคสนถวายพระพรเขามาอยางนี้
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทนรินทราธิบดี ไดสวนาการทรงฟงก็เสด็จยังพระบวรสุวรรณ
วิชัยบุษบก พระที่นั่งรถยานอันเทียมดวยสินธพอาชาชาญ ดูเห็นงามอรามเรือง ประเทือง
ดวยธงปกงอนรถงามระหง ในธงระบุระบัดพระพายพัดตองแสงทอง แสงแกวเรืองรองแวววาว
เสนาธนูนาวเกาทัณฑ พลขันธแหหนาพรอมดวยโยธาจตุรงค องคเสนีมี่กอง โหรอ งแหแหน
พลเสนีนับแสนแหหอมลอมมา มีอานุภาพนี้นักหนา ดุจพระสุริยาเยื้องรถบทจรเรงรีบสองทวีป
เมื่อเวลามัชฌันติกสมัย มิทนั ใดก็ถึงประตูอสงไขยบริเวณพลัน จึงสั่งใหประทับทีน่ นั้ จึงสงพระ
ขรรคใหมหาดเล็กเสด็จลงจากรถยานุมาศ ก็เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา เขาสูพระ
ทวารประตูอสงไขยบริเวณ ขณะนัน้ พระนาคเสนวิสุทธิสงฆองคเอกอเสกขบุคคลเสด็จอยูใ น
มณฑลมาลกะอันงามพรรณราย อธิบายวาโรงธรรมการบุเรียนใหญ มีในกลาอสงไขยบริเวณนั้น
มีพระภิกษุแปดสิบพันแวดลอมหนาหลัง ดูนี้งามดังทาวธตรฐมหาหงสอันลงจับอยูที่กลางสระ
ศรีสาโรธ ปราโมทยดวยสกุณหงสแปดสิบพันเปนบริวาร ดูนี้งามปานกัน ปรส ทูรโตว ทิสฺวา
ขณะนัน้ สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยขัตติยะเรืองเดช ทอดพระเนตรเห็นแตบริษทั สงฆ มิไดรู
จักองคพระนาคเสนแตไกล มีพระโองการไถถามเทวมันติยอํามาตยวา พระนาคเสนผูฉลาดองค
ใดนั่งอยูที่ไหน เทวมันติยอํามาจยผูไวปญญาจึงกราบทูลวา ขอรับพระราชทาน พระนาคเสน
นิสัชนาการนัง่ อยูกลางสงฆคือองคนั้น ครั้นทาวเธอไดทัสนาการเห็นพระนาคเสนก็ตกพระทัย
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ภยโลมหสน บังเกิดพระโลมาพองสยดสยองพระเศียร พระทัยนี้เปลีย่ น ๆ ปมประหนึง่ จะทะลึ่ง
ประลาตหนีไป เสยฺยถา จะมีครุวนาฉันใด อุปไมยเหมือนมนุษยอันเห็นยักขินีผีเสือ้ เหมือน
กวางเห็นเสือ เหมือนมฤคีหมูเนื้ออันเห็ฯสีหราชชาติไกรสร เหมือนพระจันทรลอมดวยดาวดารากรเยื้องรถพิมานจรจะพบอสุรินทราชราหู เหมือนวิฬารกับหนูเหมือนทีฆชาตินาคงูแลเห็นครุฑ
สุดที่จะกลัวตัวสั่นฉันใด พระเจากรุงมิลินทปนพิภพเวียงชัย ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสนแต
ไกลวันนั้นก็กลัวปานกัน น้าํ พระทัยนี้ครั่น ๆ จิตฺต น สณฺติ พระทัยนี้ไหวหวัน่ ตัง้ มั่นลงมิได
น้ําพระทัยดําริวา โออาตมานี้แตอวดดีมานี้ก็นาน หาผูจ ะตอตานมิได ปราชโย อาตมานี้จะถึง
ปราชัยหักลงไปวันนี้เปนมั่นคง เตนาหุ โปราณา เหตุดงั นั้นพระอาจารยผูประเสริฐเกิดในกอน
จึงกลาวเปนนิคมคาถาไววา
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 ภวิสฺสติ
ชโย จ นาคเสนสฺส
ยถา จิตตฺ  น สณฺิตนฺติ
ใจความในพระคาถาเหมือนที่วิสัชนามาแลว พาหิราจริยากถา วิสัชนาดวยพระเจา
มิลินทถามอาจารยทั้งปวงภายนอกมีอาจารยปูรณกัสสปเปนตนมีพระอายุบาลเปนปริโยสานที่สุด
ยุติแตเทานี้
วัญจนปญหา
อถ โข กาเล ในกาลนั้นแทจริง อายสฺมา นาคเสโน พระนาคเสนผูม ีอายุนั่งอยูใ นที่ใด
พระยามิลินทก็เขาสูสถานที่นั้น อุปสงฺกมิตฺวา ครั้นเขาไปใกลแลว บพิตรเจาจึงกลาวซึ่งสัมโมทนียกถา ควรจะลึกสิ้นกาลชานาน นิสีทิ แลวก็ทรงนิสัชนาการนั่งในที่สมควรขางหนึ่ง
ฝายพระนาคเสนผูมีอายุ ก็สนทนาดวยถอยคําเปนที่ยังจิตแหงพระยามิลินทใหชื่นชม
โสมนัสปสันนาการ
สมเด็จบรมกษัตริยพระเจามิลินท จึงทรงปุจฉาซึ่งอรรถปญหาประถมวา ภนฺเต
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นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ สมุลฺลเปตุกาโม โยมนี้ปรารถนาจะใครเจรจาดวยพระผู
เปนเจา
พระนาคเสนจึงวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ บพิตรจงเจรจาไปเถิด อาตมภาพ ก็
ปรารถนาจะใครฟง
พระยามิลินทจึงมีพระวาจาวา สมุลฺลปโต สุณาหิ ขาพเจาเจรจาแลว พระผูเปนเจา
จงฟงเอาเถิด
พระนาคเสนจึงวา สูโณมิ อาตมภาพฟงแลว
พระยามิลินทจึงวา พระผูเปนเจาวาฟงแลวไดยินอยางไร
พระนาคเสนจึงวา ก็บพิตรวาเจรจาแลวนั้นเจรจาอยางไรเลา
พระยามิลินทจึงวา ขาพเจาจะถามพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวา ปุจฺฉ มหาราช ดูกรบพิตร พระองคจะถามก็ถามเถิด
ปุจฺฉิต ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพเจาถามแลว
สุวิสฺสชฺชติ  มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ อาตมาก็วิสัชนาแลว
กึ วิสฺสชฺชิโต พระผูเปนเจาวิสัชนาอยางไร
กึ ปุจฺฉิโต ก็บพิตรถามอาตมภาพอยางไรเลา
เอว วุตฺเต ในเมื่อพระยามิลินทและพระนาคเสนปุจฉาวิสัชนากันดังนี้แลว ชาวโยนก
หารอยก็พากันใหสาธุการแกพระนาคเสน แลวจึงกราบทูลแกพระยามิลินทวา มหาราช ขา
แตสมเด็จบรมบพิตรผูประเสริฐ ขอเชิญพระองคทรงปุจฉาซึ่งอรรถปญหาแกพระนาคเสนตอไป
ในกาลบัดนี้
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ปฐมวรรค
นามปญหา ที่ ๑
อถ โข มิลินฺโท ราชา ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระเจามิลินทจึงทรงปุจฉาซึ่งปญหายิ่งขึ้น
ไปวา ธรรมดาวาบุคคลอันสนทนากัน ถาไมรูจักนามและโคตรแหงกันและกัน ถอยคําอันบัง
เกิดขึ้นแตชนทั้งสองนั้นมิไดถาวรตั้งมั่น เหตุดังนีเ้ ราทั้งสองจะตองรูจกั กันเสียกอน กินฺนาโมสิ
พระผูเปนเจาชื่ออะไร
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา นาคเสโนติ สมุทาจรนฺติ เพื่อนพรหมจรรยทานรอง
เรียกชื่อของอาตมภาพวานาคเสน ประการหนึ่งโสด มารดาบิดาทานใหชื่อแกอาตมภาพหลาย
ชื่อ คือชื่อวานาคเสน ๑ ชื่อวาวีรเสน ๑ ชื่อวาสุรเสน ๑ ชือ่ วาสีหเสน ๑ ขอซึ่งมีนามชื่อวา
นาคะนั้นดวยอรรถวา อาคุ ปาปกมฺม น กโรตีติ นาโค แปลวา บุคคลผูใดมิไดกระทําซึ่งกรรม
อันลามก บุคคลผูนั้นชื่อวานาคะ ซึ่งมีนามชื่อวาเสนะนัน้ ดวยอรรถวาเปนที่พํานักหมอบกราบลง
แหงบุคคลอันยอมตนเปนศิษยมาศึกษาเลาเรียน ชื่อวาวีระนั้นดวยอรรถวามีความเพียรมิได
ยอหยอน ชื่อวาสุระนั้นดวยอรรถวาองอาจรปราศจากภัยมิไดครั่นครามในทามกลางบริษัท ชื่อ
วาสีหะนั้นดวยอรรถวาเปนที่ยําเกรงแกนกั ปราชญทั้งหลายอื่น ดุจดังวาพระยาไกรสรราชสีห
อันเปนที่เกรงกลัวแกหมูมฤคชาติทั้งปวง และเสนศัพทนั้น มีอรรถเหมือนดังวิสัชนาแลวในนาม
เบื้องตน คือนาคเสนนั้น สา สงฺขาตสมฺา อันวากลาวซึ่งชื่อทั้งปวงดังนี้ เปนสมมุติโวหาร
อันโลกทั้งปวงหากตั้งไว จะมีสัตวมีบุคคลเปนที่ตั้งแหงมานทิฐิถือมั่นวา อห มม ในชื่อ
ทั้งปวงนั้นโดยปรมัตถหามิได
อถ โข มิลินฺโท ราชา ในกาลนั้น สมเด็จพระเจามิลนิ ทจึงรองประกาศแกชาวโยนก
หารอยและพระภิกษุสงฆแปดหมื่นวา สุณนฺตุ เม โภนฺโต ชาวโยนกหารอยและพระภิกษุสงฆ
แปดหมืน่ จงฟงถอยคําแหงพระนาคเสนบอกแกขาพเจาวา เพื่อนพรหมจรรยทานเรียกอาตมภาพ
วานาคเสน จะมีสัตวมีบุคคลในชื่อนั้นโดยปรมัตถหามิได สเจ ภนฺเต สตฺโต นตฺถิ ขาแตพระ
นาคเสนผูจําเริญ ถาสัตวและบุคคลไมมีเหมือนดังคําของพระผูเปนเจาวาแลว ไฉนเลยทายกที่ได
ถวายจตุปจ จัยแกพระนาคเสนจะไดกุศลผลบุญเลา ผูใดผูหนึ่งคิดวาจะฆาพระนาคเสนผูเปนเจา
เสีย ถาเขาจะฆาเสียจะไดบาปกรรมอะไร โยมเห็นวาจะเปลาไปเหมือนชื่ออันบัญญัติเปลา อนึ่ง
คฤหัสถและบรรพชิตเรียกชือ่ กัน ยอมสรรเสริญนินทากันวาผูนน้ั ดีผนู ั้นชั่วเลา ก็เห็นวาเปลา ๆ
ทั้งนั้น เหตุเปนนามบัญญัติเปลา ประการหนึ่งเลา เหมือนทายกทั้งหลายเขาถวายจตุปจจัย
แกพระผูเปนเจา ก็ใครเลารับจีวรที่ทายกให ใครเลารับบิณฑบาตที่ทายกให ใครเลารับสื่อสาร
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อาสนะที่ทายกให ใครเลารูไปในพระไตรปฎก ใครเลาเปนสังฆปริณายก ใครไดมรรคไดผล
ถาจะวาโดยฝายอกุศลนั้นเลา ชื่อนี้สิเปลานับเขาที่ตัวบุคคลนั้นนับไมได จะรูวาใครกระทํา
ปาณาติบาต ใครกระทําอทินนาทาน จะรูว าใครกระทํากาเมสุมิจฉาจาร จะรูวาใครเจรจามุสา
จะรูวาใครตอใคร ฟงไดอยูแ ลวหรือกระไร ย วทสิ พระผูเปนเจาไดวากะโยมสินะ วา สมณะและ
สามเณรเรียกอาตมาแตวนั อุปสมบทมาชื่อวานาคเสนนั้น โยมเรียกพระผูเปนเจาวาพระนาคเสน
น สุยฺยสิ พระผูเปนเจาไปยินหรือไม
ถวายพระพร ไดยิน
ถาพระผูเปนเจาไดยินแลวชื่อนาคเสนนี้แหละก็จดั เขาในบุคคลคือตัวพระผูเปนเจา
พระผูเปนเจานี้ชื่อนาคเสนหรือ
ขอถวายพระพร หามิได
เกสา ผมพระผูเปนเจาหรือ ชื่อนาคเสน
ขอถวายพระพร หามิได
โลมา ขนหรือ ชื่อนาคเสน
ขอถวายพระพร มามิได
นขา เล็บ ๒๐ นั้นหรือ ชื่อนาคเสน
ขอถวายพระพร หามิได
ทนฺตา ฟนนั้นหรือ ชื่อนาคเสน
ขอถวายพระพร หามิได
ตโจ หนังกําพราหุมกายนี้หรือ ชื่อนาคเสน
ขอถวายพระพร หามิได
มส เนื้อทั้งหลายในกายนั้นหรือชื่อนาคเสน
ขอถวายพระพร หามิได
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลนครมีสุนทรพจนารถพระราชโองการตรัสถามไป
โดยนัยเนื่องกันวา นฺหารู คือเอ็นใหญ ๗๐๐ อฏิมิฺช เยื่ออันมีในกระดูก
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วกฺก วา คือมามก็ดี หทย วา คือหัวใจก็ดี ยกน วา คือตับก็ดี กิโลมก วา คือพังผืดก็ดี
ปหก วา คือไตก็ดี ปปฺผาส วา คือปอดก็ดี อนฺต ว ไสนอยก็ดี อนฺตคุณ วา ไสใหญกด็ ี
อุทริย วา อาหารใหมก็ดี กรีส วา อาหารเกาก็ดี ปตฺต วา คือดีก็ดี เสมฺห วา คือ
เสมหะก็ดี ปุพโฺ พ วา คือหนองก็ดี โลหิต วา คือโลหิตก็ดี เสท วา คือเหงือ่ ก็ดี เมท วา คือ
มันก็ดี อสฺสุ วา คือน้ําตาก็ดี วส สา คือมันเหลวก็ดี เขฬ วา คือเขฬะก็ดี สิงฺฆานิก วา คือ
น้ํามูกก็ดี ลสิกา วา คือไขขอก็ดี มุตตฺ  วา คือน้ํามูตรก็ดี มตฺถเก วา คือสมองศีรษะก็ดี มตฺถลุงคฺ  วา
มันในศีรษะก็ดี เหลานีห้ รือชื่อวา นาคเสน
น หิ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระองคผูทรงธรรมิกราชาธิราช
ผูประเสริฐ สวนทั้งปวงนีจ้ ะไดชื่อวานาคเสนหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลนคร จึงมีพระสุนทรพจนารถประภาษซักตอไปในเบญจขันธทั้งหาวา รูป วา รูปขันธของพระผูเปนเจานั้นก็ดี เวทนาขันธก็ดี สัญญาขันธก็ดี สังขารขันธก็ดี วิญญาณขันธก็ดี ดังนี้หรือชื่อนาคเสน
น หิ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สิ่งเหลานี้จะไดชื่อวานาคเสน
หามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยธาตุจัดเปนคูกันวา
จักขุธาตุและรูปธาตุนี้ประการ ๑ โสตธาตุและสัททธาตุประการ ๑ ฆานธาตุและคันธธาตุนี้
ประการ ๑ ชิวหาธาตุและรสธาตุประการ ๑ กายธาตุและโผฏฐัพพธาตุประการ ๑ มโนธาตุ
ประการ ๑ จักขุธาตุที่ทรงจักษุใหเห็นรูป อันทรงตัวเปนรูปหญิงรูปชายนี้ก็ดี โสตธาตุทรงโสต
ทั้งสองใหไดยนิ เสียงชื่อสัททธาตุ สัททธาตุนี้จะเปนเสียงนั้น คือสารพัดสัททะสําเนียงทั้งปวง
ก็อาศัยธาตุทรงใหเปนเสียง เสียงทั้งปวงมากระทบโสตธาตุคือหูทั้งสอง ก็โสตธาตุนี้ทรงหูทั้ง
สองไวมิใหหนวกหนักจึงไดยิน ฆานธาตุจมูกใหดมกลิน่ มิใหเปนหวัดและริดสีดวงเปนตน และ
กลิ่นนั้นคือธาตุทรงไวซึ่งคันธธาตุ ก็ทรงคัวเอง ที่เหม็นก็ใหทรงกลิ่นเหม็น ที่หอมก็ใหทรง
กลิ่นหอม แมวากลิ่นกลายหายไปก็อาศัยธาตุไมมี ชิวหาธาตุทรงลิ้นใหรูรสวาเค็มคาวหวาน
เปนตน รสธาตุคือเค็มคาวหวานนัน้ ก็อาศัยธาตุทรงไว ถาธาตุวิปริตแลวก็กลับกลายไป และ
กายธาตุนั้นก็ทรงกายใหรูเจ็บปวดกระวนกระวาย และใหรูเพลิดเพลินสบาย ถากระทบโผฏฐัพพธาตุ คือสิ่งกระดาง และออน สิ่งที่กระดางเปนตนวา ศัสตราวุธและกอนหินศิลามีธาตุทรง
ไวใหกระดาง และออน สิ่งที่กระดางเปนตนวา ศัสตราวุธและกอนหินศิลามีธาตุทรง
ที่ลออออน เปนตนวาฟูกหมอน และลออออนเปนเนื้อทิพย มาตองกายมนุษยทั้งหลายเขา
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เมื่อใดก็เพลินในอาศัยเพราะกายธาตุนี้ ถาหากายธาตุมิไดคือไมมีที่ตั้งที่ทรงแลว กายก็มิได
ประชุมกันเปนเนื้อเปนตัว และมโนธาตุนั้นทรงไวใหเปนใจเปนจิต อยูทั้งนี้ อธิบายดวยธาตุ
เปนคูกันและมโนธาตุอันเดียวตามวาระพระบาลีสมมุติเปนใจความเทานี้
เมื่อสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยธาตุทงั้ ปวง
วาธาตุทั้งหลายนี้หรือชื่อนาคเสน
ฝายพระนาคเสนผูวิเศษ ก็ถวายพระพรปฏิเสธ มิไดถวายพระพรรับกพระราชโองการ
พระเจากรุงมิลินทนรินทรมหาศาลจึงกลับเอาขันธ ๕ ประการ มีรูปขันธเปนตน มี
วิญญาณขันธเปนปริโยสานมาถามอีกเลา
ฝายพระนาคเสนผูเปนเจาก็มิรับ กลับถวายพระพรปฏิเสธ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีวจีพจนารถประภาษถามวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา ธรรมที่นอกกวารูป นอกกวาเวทนา นอกวาสัญญา นอกกวาสังขาร นอกกวา
วิญญาณ นีห้ รือเปนนามชื่อวานาคเสน
พระนาคเสนผูวิเศษก็ถวายพระพรวา หามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟงจึงตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
สารพัดสารพันที่โยมจะเอามาถามซอกซอนถามพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาปฏิเสธวามิใช
นามของพระผูเ ปนเจา โยมเก็บเอามาถามดวยขันธและธาตุและอาการ ๓๒ มีในกายตัวของพระ
ผูเปนเจาสารพัด น ปสฺสามิ น ทกฺขามิ โยมไมพิจารณาเห็นธรรมสิ่งใด ที่จะนับเขาในชื่อ
ของพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาเจรจาเปลา ๆ อลิก พระผูเปนเจาเจรจาลอมแลมเหลาะแหละ
ไมควรฟง มุสาวาท พระผูเปนเจาเจรจามุสาสับปลับ เดิมบอกวาชื่อนาคเสนแลวกลับไมรับ ดูรึ
พระผูเปนเจานี้สับปลับเจรจามุสา ดูราโยนกขาหลวงทั้งปวง ๕๐๐ และพระภิกษุแปดสิบพันที่
ขาอางเปนอุตรีพยานนี้ ฟงเอาดวยกัน ณ กาลบัดนี้
เอว วุตฺเต เมื่อสมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดีตรัสบริภาษดวยทารุณราชพจนารถอันหยาบ เปนอริยุปวาทคําฉกรรจแกพระนาคเสนองคอรหันตฉะนี้ อายสฺมา นาคเสโน
ฝายพระนาคเสนผูมีอายุ อรหา เปนองคพระอรหันตอันมีกํากงแหงสังสารจักร อันจะชักใหสัตว
เกิดตายเวียนวายในวัฏสงสารประหาราด ฉลาดดวยพระปฏิสัมภิทา มีพระปญญา ปรุโปรงไป
ในปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ คือธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานไปในพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ มิหนํา
อีกปฏิเวธธรรมทางมรรคทางผล อรรถปฏิสัมภิทาฉลาดในอรรถกถาบาลีอรรถแปลแกไข
นิรุตติปฏิสัมภิทาฉลาดในอักขระอักษรพยัญชนะ นิมิต มิคหิต พินทุ สิ้นทุกประการมิไดกังขา
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ปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในอานสวดใหถูกตามครุลหุธนิตสิถิลลํานําฉันทานุรักษและเทศนา
สําแดงธรรมอันนอยใหญแกลวกลาไปทุกประการ ไดพระปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ ยิ่งยอดบุคคล
ถึงฉะนี้ เมื่อสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี ทรงบริภาษพอวันนั้นมีน้ําพระทัยมิไดไหวหวั่น
ฉันใด อุปไมยเหมือนจอมเสลราชพระยาเมรุมาศศิขรินทร อันมิไดรูโอนออนสะเทือนสะทาน
ดวยลมกาลเวรัมภวาตหากพัด จะไดโกรธกรุงมิลินทปนกษัตริยอนั ตรัสผรุสโวหารหามิได
เมตฺตาภาวนิโย พระผูเปนเจาเบิกบานดวยจําเริญฌานเมตตา เอ็นดูนกั หนา จะอุปมาฉันใด
อุปไมยประดุจมารดาอันเห็นบุตรของอาตมา อันเปนทารกกําหนัดนม กําดัดที่จะรัก กําดัดที่จะ
ชมเชย อันเทีย่ วเลนไกลแลวอยากนมและรองไหพิไรร่ํามา มารดาเห็นลุกรักก็วิ่งออกไป กระพัด
กระพองรองเรียกบุตรของอาตมาไว ๆ วา ลูกเอยเจางามประเสริฐมาเถิดพอมาแมมา ตกวา
พระนาคเสนผูกเมตตาตอสมเด็จบรมกษัตริยกรุงมิลินทราธิบดีนี้ก็เหมือนกัน พระเจากรุง
มิลินทนั้นยังเปนปุถุชน พระผูเปนเจาไมมคี วามโกรธจะโปรดใหไดมรรคผล เสวยชลอมฤตธารา
น้ํานม ใหบรมพิตรอันประพฤติทุจริตมืดมิดอยูเปนกําลัง เรงใหเสวยเสียยังแลว จะโปรดใหได
นิพพานเมืองแกวเสียในปจจุบันชาตินั้นดวยแกปญหา มิลินฺทสฺส รฺโ เจตสา พระผูเปนเจารู
จิตวาระนี้พระราชหฤทัยอัชฌาสัยของกรุงมิลินทภูมินทราธิบดีนั้น ทําเปนประหนึ่งจะวิสัชนา
มิได ดุษณีภาพนิ่งอยูประมาณครูหนึ่งในกาลนั้น
มุหุตฺต ตุณฺหี หุตฺวา พระนาคเสนผูปรีชา นิสีทนานัง่ นิ่งอยูครูหนึ่ง จึงถวายพระพรวา
มหาราช ดูกรบรมพิตรและราชสมภารผูประเสริฐในราชสมบัติ บพิตรนี้เปนกษัตริยอ ันสุขุมมาลัยมิ่งมไหศวรรย อจฺจนฺตสุขุมาโล สุขุมโดยแทแตเสด็จจากพระราชนิเวศนมาสูประเทศ
อสงไขยบริเวณเทานี้ดนู ี่หมองศรีนักหนา อนึ่งเสด็จมาก็ตองแสงสุริยะกลาเปนเวลามัชฌันติกสมัย น้ําพระทัยจึงกลัดกลุมรุมรอน ทรงบทจรเสด็จพระราชาดําเนินมายังสํานักอาตมานี้เลา ก็
เสด็จดวยพระบาทเปลา ชะรอยระแหงหินกรวดอันใด ปาเท รุชฺฌนฺติ ยอกเขาที่ฝาพระบาท
ปวดประชวรแสบสามารถหรือกระไรนั้น จณฺฑิฑโย จึงรายกาจ พระโองการประภาษเลาก็
หยาบหยาม นี่แนะอาตมาจะถามบพิตรพระราชสมภารเจา บพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จมานี้
ดวยพระบาทเปลาหรือ อุทาหุ หรือบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จจากราชฐานดวยพาชี
สินธพชาติอาชาญยานุมาศ อันใด จงตรัสพนารถประภาษแกอาตมาในกาลบัดนี้
อถ โข มิลินฺโท ราชา แทจริงอันดับนั้นสมเด็จพระเจามิลินทภูมนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการเผดียงวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน เมื่อโยมจะมาสูอสงไขยบริเวณ
สํานักพระผูเปนเจานี้ โยมไมมาดวยพระบาทเปลา มาดวยรถ ครั้นมาสูสํานักพระผูเปนเจา
โยมเขามาดวยพระบาทเปลา
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พระนาคเสนไดฟงพระโองการประภาษ จึงประกาศวา ดูกรราชเสวกโยนกทั้ง ๕๐๐ ฟง
เอาเถิด ถอยคําสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทรผูประเสริฐ ตรัสวามาดวยรถ มาสูสํานักอาตมานี้
มาดวยพระบาทเปลา ชาวเจาทั้งปวงกับพระภิกษุแปดสิบพันจงฟงเปนพยานในกาลบัดนี้ พระ
นาคเสนจึงมีเถรปุจฉาถามวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในราชสมบัติ ซึ่งมี
พระราชโองการตรัสวาเสด็จดวยรถนัน้ ตรัสมั่นคงละหรือ
เออขาแตพระผูเปนเจา โยมวา วามาดวยรถจริง
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาถามวา บพิตรพระราชสมภารบอกวามาดวยรถนั้น อีโส
งอนนั้นหรือชือ่ วารถ
สมเด็จพระเจามิลินทนรินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวางอนนั้นจะไดชื่อวารถหามิได
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ เพลานั้นหรือชื่อวารถ
พระเจามิลินทรภมู ินทราธิเบศร ปฏิเสธวาหามิได
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ จกฺก วา จักรนั้นหรือชื่อวารถ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนสาคลนคร ปฏิเสธวาหามิได
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ รถทณฺฑก วา คันชักนั้นหรือชือ่ วา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรปฏิเสธวาหามิได
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ รถปฺชร วา เรือนรถนั้นหรือชือ่ วารถ ขอถวายพระพร
พระจามิลินทก็ปฏิเสธวาหามิได
พระนาคเสนมีเรถปุจฉาซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ รสฺมิโย เชือกรถนี้หรือชื่อวารถ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ปฏิเสธวาหามิได
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พระนาคเสนมีเถรวาจาซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ปโตทยฏิ ประฏักสําหรับถือนั้นหรือชื่อวารถ ของถวายพระพร
พระเจามิลินทปฏิเสธวาหามิได
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาซักถามสืบตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ยุค วา แอกนัน้ หรือชื่อวารถ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปฏิเสธวาหามิได
พระนาคเสนมีเถรวาจาถมไปจนสิ้นสุดฉะนี้ จึงมีเถรบริภาษตัดพองวา มหาราช ดูรานะ
สมเด็จบรมบพิตรผูประเสริฐในราชสมบัติ เมื่ออาตมาเอาเครื่องรถนั้นมาถามถวนถี่บพิตรก็
ตรัสวามิใชรถ ตรัสปฏิเสธยั่งยืน น ปสฺสามิ อาตมาไมเห็นสิ่งใดทีจ่ ะเรียกวารถสิ้นทัง้ หมดเดิมที
สิตรัสบอกวา เสด็จออกมาดวยรถ ครั้นอาตมาถามหานามรถวา สิ่งนี้หรือชื่อวารถ ก็ปฏิเสธวา
มิใชรถ กระนัน้ ก็ปดรูปเลน เออเปนถึงอัครราชเรืองเดชในประเทศทวีปชมพูไมมีความอดสู ดูรึ
มาตรัสสุสามวาทชางประภาษได ฟงเอาเปนไรราชเสวกโยนกขาหลวงทั้ง ๕๐๐ อันหมอบราย
เรียงเคียงกัน และพระภิกษุสงฆแปดสิบพันที่เราบอกไวเปนพยานนั้น จงฟงเอาดวยกันในกาลบัดนี้
ขณะนัน้ หมูราชเสวกโยนกขาหลวง ๕๐๐ ก็มี่กองรองซองสาธุการพระนาคเสนนี้ตาง ๆ
บางพวกที่ตวั โปรดก็บังคมเหนือศิโรตม แลวทูลเตือนสมเด็จบรมกษัตริยใหตรัสแกไข
สวนสมเด็จพระเจาพระเจามิลินทปนสาคลราชธานี จึงมีพระราชโองการแกปญหาวา ภนฺตา
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเ ปนเจา โยมจะไดเจรจามุสาวาทหามิได นามบัญญัติชื่อวารถนั้น
อาศัยสัมภาระเครื่องรถ พรอมกันหมดคืองอนและจักรเพลา และคันชักรถและเรือนรถและ
เชือกรถ และประฏักกับแอกทั้งหมด จึงไดบัญญัตินามชื่อวารถ นะพระผูเปนเจา พระผูเปน
เจาจงทราบดวยประการฉะนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน
บวรมไหศวรรย อาตมาก็เหมือนกัน ที่ถวายพระพรไววา ชื่อนาคเสนนัน้ จะไดมุสาหามิได อาศัย
อาการ ๓๒ ของอาตมาเปนอาทิ คือ เกศาโลมาตลอดถึงมัตถลุงคังทั้งหมด จึงไดนามบัญญัติ
ปรากฏชื่อวานาคเสน เหมือนชื่อวารถ อาศัยสัมภาระทั้งหมดจึงเรียกวารถยาน ก็สมดวยคําทาน
ปฏาจาราภิกษุณี กลาวในที่เฉพาะพระพักตรของสมเด็จพระทศพลพิชติ มารโมลี ยุติดวยวาระ
แหงพระบาลีวา
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ยถาป องฺคสมฺภาโร
โหติ สพฺโพ รโถ อิติ
เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ
โลโก สตฺโตติ สมฺมตีติ
กระแสความวา สพฺโพ รโถ อิติ อันวาสัมภาระเครือ่ งรถพรอมทั้งหมด ไดนามบัญญัติ
เรียกวา ยถา มีครุวนาฉันใด สตฺโตติ สมฺมติ ไดชื่อวาสัตววาบุคคลนี้กอ็ าศัยมีขันธพรอม
๕ ประการ เอว เมาะ ตถา เปรียบปานดังรถนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี ทรงพระสวนาการแกปญหาฉะนี้ มีน้ําพระทัย
ทาวเธอปรีดาปราโมทยออกพระโอษฐตรัสซองสาธุการวา สธุสะพระผูเปนเจาชางแกปญหา
อจฺฉริย โยมอัศจรรยนักหนา โยมสําคัฐวาอยูโยมแลวทีเดียว พระผูเปนเจานี้เฉลียดฉลาด
สามารถนักหนา กลับกลาวปญหาเปรียบเทียบอุปมาวิจติ รใหคนทั้งหลายคิดเห็นกระจางแจงแจมใส
ยทิ พุทฺโธ ติฏเ ยฺย ถาแมวาสมเด็จพระชิเนนทรทศพล ยังสถิตมีพระชนมอยูนจี้ ะโปรดปราน
ตรัสสาธุการประทานที่ฐานันดร ใหเปนเอกบุคคลขางแกปญหา ในกาลบัดนี้
นามปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
วัสสปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวัสสปญหาสืบตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา กติวสฺโส พระผูเปนเจามีวรรษาเทาไร
พระนาคเสนถวายพระพรวา อาตมามีวรรษาได ๗ วรรษา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสซักวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจานาคเสน วรรษานับได ๗ ปนั้น นับพระผูเปนเจาเขาดวยหรือ หรือวานับแตปนน้ั
๗ มิไดอาศัยผูเปนเจา ในกาลบัดนี้
กิร ดังจะรูมาวา พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีวันนัน้ ทรงเครื่องปลันธนาภรณพวกดอกไม
มีพระฉายปรากฏลงไปที่อุทกมณิกากะละออมแกว พระนาคเสนเห็นประจักษแลวจึงถวายพระพร
วา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย พระฉายที่ปรากฏใน
กะละออมแกวนั้น นับเนื่องอาศัยในพระองคของมหาบพิตรดวยหรือประการใด
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กรุงมิลินทปนสาคลราชธานีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
เงาที่ปรากฏในกะละออมแกวนีก้ ็อาศัยเนือ่ งไปแตตัวโยม
พระนาคเสนก็โนนนอมเปนอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย วรรษาของอาตมานี้ก็เหมือนกัน อาศัยอาตมาบรรพชามาคณนานับได
๗ พระวรรษา ในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน พิภพ ไดทรงฟงก็นอบนบซองสาธุการวา สธุสะปญหาเปรียบ
ของพระผูเปนเจาเอามาเปรียบนี้ไมผิด ฟงนี้วิจิตรอัศจรรยครัน
วัสสปญหา คํารบ ๒ จงเทานี้
เถรัสสติกขปฏิภาณปญหา ที่ ๓
อถ โข มิลินโท ราชา ครั้งนั้นสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีสุนทรพจนารถพระราชโองการถามอรรถปญหาสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเ ปนเจา
อันวาบรรพชาของพระผูเปนเจานี้ โก ปรมตฺโถ มีประโยชนอันอุดมดีอยางไร กิมตฺถยิ า
ประโยชนดว ยสิ่งอันใดจึงบรรพชา พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไขใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพระวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริ
ราชมไหศวรรย บรรพชาของอาตมานั้นเปนประโยชนดบั เสียซึ่งทุกขที่มีในสันดาน แลวมิให
ทุกขประการอืน่ บังเกิดได ประการหนึ่งบรรพชาของอาตมานี้ประเสริฐยิ่งนัก จักใหเปนประโยชน
แกมนุษยนิกรเทวดา มนุษยนิกรเทวดาไหวนบเคารพบูชาถวายไทยทาน บรรดาที่จะใหเกิดผล
เมื่อสิ้นชนมมรณกาลแลว เดชะผลที่ไดกระทําสักการถวายทานแกรูปอันบรรพชาก็จะปดเสียซึ่ง
ประตูจตุราบาย ก็จะไดไปชมสมบัติ ๓ ประการ คือมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ
เหตุฉะนี้รูปจึงวา บรรพชาของรูปนี้โสด จะใหเปนประโยชนแกนกิ รมนุษยเทวดาทั้งหลาย
ขอถวายพระพร
พระจากรุงมิลินทปนสาคลนคร ไดทรงฟงพระนาคเสนสําแดงแจงกระจาง ก็มไิ ดมี
ทางที่จะซักไซ ก็หันเหเสประภาษพจนารถอื่นไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน
โยมนี้อยากจะใครพูดอยากใครเจรจาพาทีกันดวยพระผูเปนเจานักหนา
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ดูรานะมหาบพิตรจะเปนอะไร ตรัสวากระไรจงตรัสเถิด
แตบพิตรผูประเสริฐอยาประภาษดวยราชวาท จงตรัสกับอาตมาเปนบัณฑิตวาท
พระเจามิลินทนรินทรราชจึงประภาษถามวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา บัณฑิตวาทนักปราชญเจรจานี้เจราจาประการใด โยมยังสงสัยอยู นิมนตวิสชั นาไปกอน
ออ ขอถวายพระพร ธรรมดาวาปราชญเจรจายอมสุนทรออนหวานมิไดเจรจาหักหาญขมขี่
ปฏิกฺกมฺม กระทําดีเรียบรอย ถอยคํายอมกระทําใหวิเศษตาง ๆ ยอมกระทําปฏิเสธกั้นกาง
การอกุศลกรรม อเวน ยอมกระทําเคลาคลึงโนมนอมเขาในสิ่งเปนกุศล มีรักษาศีลใหทาน
เปนตน น กุปปฺ นฺติ มิไดกําเริบรานรายกาจ ธรรมดาวาปราชญยอมเจรจาดุจอาตมาวิสัชนาฉะนี้
ขอถวายพระพระ
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ ปนเจาผูฉลาด อีกประการหนึ่งที่พระผูเปนเจาวาราชวาทคือคํากษัตริยขัตติยมหาศาล นั้นเปนประการใด จงวิสัชนาใหโยมฟงกอน
ขอถวายพระพร บรมกษัตริยขัตติยมหาศาลจะตรัสยอมหักหาญเอาดวยปญญาของตน
ปฏิญาณในวัตถุสิ่งเดียว ไดตรัสใหกระทําดังนี้ ถามีผูใดขัดพระราชโองการโสด โทษก็มียิ่งแก
ผูนั้น อันกษัตริยนี้จะตรัสเจรจาพาทีมิไดอนุโลมตามใคร ความกระนี้จงึ ไมใหตรัสดวยอาตมา
เปนคําราชวาท บพิตรจะตรัสเปนราชวาทกับอาตมา อาตมาก็มิไดสนทนาดวยบพิตรพระราชสมภาร ในกาลบัดนี้
ขณะนัน้ สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมนี้จะเอาคํานักปราชญมาเจรจา มิไดพดู กับพระผูเปนเจาโดยคํา
ทาวคําพระยา
ออ ถากระนั้นจะตรัสอยางไรเรงตรัสมาเถิด ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร จะลองปญญาพระผูเปนเจาวาจะเขลาเคลิ้มประการใด
จึงตรัสไตถามเปนสํานวนลมปากเปลาอีกเลาวา โยมจะถามพระผูเปนเจา
บพิตรจะถามอยางไร จงถามเถิด
โยมถามแลว
ขอถวายพระพร อาตมาแกแลว
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พระผูเปนเจาแกอยางไร จงวิสัชนาใหแจงกอน
ขอถวายพระพร อาตมาแกแลว
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีไตถามปญหาสํานวนเปลาเชนนี้ทหี นึ่งแลวกลับมา
ถามซ้ําอีกเลา หวังจะลองปญญาพระนาคเสนวาจะเขลาหรือฉลาด จะยั่งยืนอยูไมครัน่ คราม
หรือประการใดเทานั้น
เถรัสสติกขปฏิภาณปญหา คํารง ๓ จบเทานี้
อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ แทจริงอันดับนั้นมา สมเด็จบรมกษัตราธิราช
มิลินทภูมินทราธิบดี ทรงพระราชดําริฉะนีว้ า อย ภิกฺขุ พระภิกษุรูปนี้ ปณฺฑิโต มีปญญาอาจ
สามารถที่จะวิสัชนาได อาตมาจะถามโดยเหตุอันพิเศษหลาก ๆ มากนักหนา เวลานี้ก็เปนเวลา
สายัณหตะวันอัสดงลงลับไป เสฺว ตอวันรุงพรุงนี้จะใหนิมนตพระนาคเสนเขาไปสูพระราชฐานของอาตมา จะถามอรรถปญหาใหหลาก ๆ มากกวานี้ ดําริแลวพระเจากรุงมิลินทภูมินทรา
ธิบดีมีพระราชโองการสั่งเทวมันติยอํามาตยผูฉลาดวา ดูกรเทวมันติยอํามาตย จงอาราธนา
พระผูเปนเจานาคเสนใหเขามาสั่งสนทนากับดวยเราในราชนิเวศนแตเพลาเชาอยาใหพระผูเปนเจา
ไปในที่อื่น ตรัสแลวพระองคก็ลาพระภิกษุแปดหมื่นกับพระนาคเสนเสด็จถึงประตูอสงไขย
บริเวณวงวัด อสฺส อภิรุยฺหิตฺวา ก็เสด็จขึน้ หลังอาชาชาติสินธพพระทีน่ ั่งทรง พรอมดวยหมู
นิกรแสนจตุรงค พระองคกต็ รัสบนแตวา นาคเสน นาคเสน มาบนหลังสินธพ พระที่นั่งกระทั่ง
ถึงประตูพระราชวัง เสด็จเจายังอันเตปุระราชนิเวศนตําหนักทองของพระองคในกาลครั้งนั้น
ฝายเทวมันติยอํามาตย ก็อาราธนาพระนาคเสนดุจกระแสพระราชโองการ สวนพระ
นาคเสนก็ชื่นบารับอาราธนา ตสฺส รตฺติยา อจฺจเยน ครั้นรุงราษราตรีรัศมีทิวากรสวาง
กระจางฟา ฝายวาอํามาตยทงั้ หลาย ๔ คน ชื่อวาเนมิตติยอํามาตยคน ๑ ชื่อวาอันตกาย
อํามาตยคน ๑ ชื่อวาอังกุรอํามาตยคน ๑ ชือ่ วาสัพพทินนอํามาตยคน ๑ สิริเปน ๔ คนดวยกัน
จึงทูลสมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีวา ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
เพลาเชาวันนีท้ รงพระกรุณาจะใหพระนาคเสนมาสูราชฐานหริอประการใด
จึงมีพระราชโองการตรัสวา เออใหเธอเขามาเถิด
อํามาตยจงึ ทูลวาขาแตพระองคผูประเสริฐ พระภิกษุบริวารพานจะมากถึงแปดสิบพัน
จะโปรดใหพระนาคเสนนัน้ นิมนตมาดวยเทาไร
จึงมีพระราชโองการตรัสวา ตามแตในพระนาคเสนทานจะพามา
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สัพพทินนอํามาตยจึงทูกลา ขอพระราชทานใหพระนาคเสนนิมนตพระสงฆมาดวย ๑๐
องค อยาใหเอามามากเลย
พระราชโองการตรัสวา สัพทินนะเอย อยาบังคับเลย ตามในทานจะมาเถิด สัพพทินนของที่จะเลี้ยงพระภิกษุนี้สินไปไมมีหรือประการใด ทานจะเจามาเทาไรตามใจทาน โภชนา
อาหารในราชฐานของเรามีเปนนักเปนหนา จังหันจะไมพอเพียงทีจ่ ะเลี้ยงทานหรือประการใด
สัพพทินนะฟงพระราชโองการก็กมหนานั่งนิ่งอยู หารูที่จะรูทูลทัดขัดพระราชโองการไม
สวนอํามาตยทั้ง ๔ ไดสวนาการฟงกระแสพระราชโองการฉะนี้ อํามาตยทั้ง ๔ คือ
สัพพทินนะ เนมิตติยะ เจาอังกุระและเจาอันตกายะ ก็พากันถวายบังคมลาลุกมาขมีขมัน
มิทันใดก็ถึงอสงไขยบริเวณ จึงเขาไปสูสํานักพระนาคเสน องคเอกอเสกขบุคคล นิมนตพลันวา
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา มีพระราชโองการใหกระหมอมฉันมานิมนตพระเจาใหเขาไป
ฉันยังนิเวศนวงั ใน กับภิกษุบริวารมากเทาใดก็ตามน้ําใจพระผูเปนเจาจะพาเขาไปในกาลบัดนี้
อถ โข อายสฺมา นาคเสโน ขณะนั้นพระนาคเสนองคพระอรหันตอนั มีอายุมิ่งมงกุฎโมลีโดยฟงอํามาตยทั้ง ๔ อาราธนา ปตฺตจีวรมาทาย ก็นงุ สบงทรงจีวรมีพระกรจับบาตร
พาสงฆแปดหมื่นลีลาศมาเปนอันดับกัน ปุพฺพณฺหสมเย แตเพลาเขาพระผูเปนเจาก็เจาสูพระ
ราชธานี ฝายอํามาตยทั้ง ๔ ก็ตามไปดวยกัน
อันตกายปญหา ที่ ๔
อันตกายอํามาตยนั้น จึงถามปญหาพระนาคเสนองคเอกอรหันตวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา พระผูเปนเจากลาววานนี้วา ชื่อของพระผูเปนเจาชื่อนาคเสน แตวาชื่อนาคเสนนี้มิได
จัดเปนสัตวเปนบุคคล นี่แหละขาพเจายังสงสัย พระนาคเสนจึงถามอันตกายะไปวา ทานเขา
ใจวาอะไรชื่อนาคเสน
อันตกายะจึงกลาววาจาวา ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจาเขาใจวาลมหายใจเขาออกใน
กายนีย้ ังมีอยูตราบใด ก็ชื่อวามีชีวิตอยู เหมือนอยางพระผูเปนเจาฉะนีม้ ีชีวิตอยูไดวานาคเสน
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ขณะนัน้ พระนาคเสนจึงถามวา ดูกรอํามาตย อาตมาจะถามทาน ถาแมวาลมระบาย
หายใจออกจากกายมิไดกลับเขาภายในกาย คน ๆ นั้นจะตายหรือวาหามิได
อันตกายอํามาตยจึงวา ขาแตพระผูเปนเจา ลมไมเขาไปภายในกาย ลมออกไป
ภายนอกกายไมกลับเขาไปในกายแลว ผูนนั้ ก็ตาย
พระนาคเสนองคอรหันตทานจึงวา ถาฉะนั้น ดูกรอันตกายะ คนที่เปาแตรเปาสังขทั้ง
หลาย ลมออกนอกกาย จะมิตายสิ้นหรือ
อันตกายอํามาตยวาไมตาย
พระนาคเสนองคอรหันตจึงวา ดูกรอันตกายะ เหมือนชางทองทั้งหลายเปากลอง
ประสานทองก็ดี คนพวกนีล้ มออกนอกกายไมกลับเขาในกายนี้ จะตายหรือประการใด อนึ่งเลา
คนที่เปาปกระนี้จะมิตาย
อันตกายะจึงวาไมตาย
พระนาคเสนจึงวา ดูกรอันตกายะ เออทานสิวาลมออกนอกกายไมเขาไปภายในกาย
แลวก็ตาม ก็ทาํ ไมคนทั้งหลายที่เปาแตรและเปาสังข คนทั้งหลายที่เปากลองประสานทองและ
คนที่เปาป คนทั้งหลายนี้ลมออกนอกกายจึงไมตายเลาเพราะเหตุอยางไร
อันตกายะก็จนใจไมรูที่จะแกไข จึงวา ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจาไมเขาใจ นิมนตพระ
ูผูเปนเจาแกไขออกใหแจงเถิด ขาพเจารูอะไรจะไปตอบโตถอยคํากับพระผูเปนเจาเลา
ครั้งนั้นพระนาคเสนจึงวา ดูกรอันตกายะ ทานวาลมนี้คือลมหายใจเขาอก ลมหายใจ
เขาออกนี้เปนกายสังขาร
อันตกายะจึงถามพระนาคเสนวา ขาแตพระผูเปนเจา กายสังขารตั้งอยูที่ไหน
พระนาคเสนจึงบอกใหวา ขาแตพระผูเปนเจา กายสังขารตั้งอยูในขันธ วาแลวเทานั้น พระ
นาคเสนก็สําแดงธรรมเทศนาแกไขใหอันตกายอํามาตยฟง
อันตกายะตั้งใจสวนาการไป ก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัสศรัทธาเคารพพระศรีรัตนตรัยเปน
อุบาสกในพระศาสนา
ตกวาพระนาคเสนวา ลมอัสสาสะปสสาสะคือลมหายใจเขาออกนีเ้ ปนกายสังขาร ถา
แหละทานทายกไมเขาใจวากายสังขารนี้คอื ลมบํารุงกาย นัยหนึ่งวาลมหายใจเขาออกนี้เปนรูป
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เนื่องมาแตมหาภูตรูปคือวาโยธาตุ ลมหายใจเขาออกนี้เรียกวากาย จะถือวาเปนชีวิตนัน้ ไมควร
และกายสังขารคือลมหายใจเขาออกนี้ก็ตั้งอยูในขันธทั้ง ๕ มีรูปขันธเปนตน อธิบายทั้งนี้จะให
เขาใจวากายสังขารนี้เปนชื่อแหงลมหายใจเขาออก โลกยอมพูดกันวาเราทานทุกวันนี้ มีลมหายใจ
เขาออกอยูกว็ าคนและคําอันนี้วาแตพอจะใหเห็นพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตา แตวา
ลมหายใจเขาออกนี้จะถือวามีพรอมกันอยูแ ลว เรียกวาเปนชีวิตนัน้ ไมได เปนแตบํารุงกาย
บํารุงชีวิตและลมหายใจ จะเปนชีวิตหามิได
อันตกายปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
ปพพชาปญหา ที่ ๕
อถ โข นาคเสโน อันดับนั้นแทจริง เมื่อพระนาคเสนผูมีอายุ มิ่งมงกุฎวิสุทธิสงฆ
องคอรหันต เทศนาโปรดอันตกายอํามาตยแลว ก็ดําเนินลีลาศเขาสูพระนิเวศนวังใน เสด็จขึ้น
ไปบนปราสาท นิสัชนาการนั่งเหนือปญญัตตาอาสนกับพระภิกษุแปดหมื่น
สมเด็จพระเจามิลินทปน พิภพขึน้ ชมพูทวีป ก็ทรงรับรัดเรงใหปรนนิบัติดว ยโภชนียะ
ของเคี้ยวของกัดดูดดื่มอันประณีตบรรจง ยังพระนาคเสนกับพระภิกษุสงฆใหอิ่มหนําสําราญแลว
สมเด็จบรมบพิตรก็ถวายไตรจีวรใหทั้งแปดหมื่นแลว ก็มีพระทัยชืน่ ชมตอบรมทาน จึงมีพระ
ราชโองการใหพระนาคเสนเอาภิกษุหนุม ไวแต ๑๐ องค นิมนตพระภิกษุมากกวานั้นอันเฒา
แกกลัวนั่งเจ็บหลัง นิมนตกลับไปยังอสงไขยบริเวณ
สวนสมเด็จกรุงมิลินทก็จับเอาอาสนะนั่งใกลพระนาคเสนองคเอกอรหันต อายสฺมนฺต
นาคเสน เอตทโวจ จึงมีสุนทรพจนารถราชโองการประภาษวา ขาแตพระนาคเสนผูเ ปนเจา มย
เราทั้ง ๒ นี้จะสนมานาพาทีดวยเหตุอนั ใดดี ในกาลบัดนี้
ฝายพระนาคเสนเถรเจา จึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อามตากับมหาบพิตรนีค้ ิดวาจะสนทานกันที่เปนประโยชน ขอถวายพระพร
ขณะนัน้ กรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรพจนารถราชโองการ ตรัสถามปญหาเหมือน
อันถามแลวในวันกอนนัน้ วา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา บรรพชาของพระผูเปนอุดมอยางไร
บรรพชานี้จะใหประโยชนอะไร
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พระนาคเสนก็แกไขเหมือนอันวิสัชนาในวันกอนวา ขอถวายพระพร บรรพชานี้เพื่อจะ
ใหระงับทุกขคือทุกข ๔ กอง มีชาติทุกขเปนตนใหระงับดับไป มิใหทุกขอื่นบังเกิด คือ จะเกิด
อีกนั้นมิใหมีประการ ๑ อีกประการหนึ่งเลา ปรมตฺโถ มีอรรถอันอุดมคือ จะใหไดพระนิพพาน
อนุปาทาโน หาเชื้อกิเลสตัณหามิได ขอถวายพระพร สิ้นคําวิสัชนาพระนาคเสนเทานี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี เอาปญหาที่ถามแลว กลับเอามาถามอีก หวังจะตั้ง
เปนเหตุจะไดถามลักษณะแหงบุคคลบรรพชา เหตุฉะนีพ้ ระองคจึงมีพระราชปุจฉาถามพระนาคเสน
ฉะนี้วา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ลักษณะบุคคลจะเขาบรรพชาบวชในพระพุทธุบาทศาสนานี้มี
ประโยชนอยางไร
พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย
คนทั้งหลายคิดตางกัน บางพวกนั้น ราชวินีตา คือ ทาวพระนาเบียดเบียนใชสอย หนีออกไป
บวชในพระพุทธศาสนาก็มี ราชาโนวงฺกตตฺถาย บางทีบรรพชาเพื่อจะใหคุนเคยทาวพระยา
รูจักมักใครก็มี อิสฺสริยตฺถาย บางทีบวชเพือ่ จะไดอิสริยยศเปนที่ทางอันใหญ ชีวิกตฺถาย
บางทีบวชเพื่อจะไดอาหารเลีย้ งชีวิต ภยภีตาย บางทีคิดกลัวภัยโจรจะคอยฆา กลัวภัยทาว
พระยาจะฆาตี กลัวภัยเจาหนี้จะตามทวงกลัวทั้งปวงนีก้ ห็ นีเขาบรรพชา ที่วาจะคิดถึงตัวกลัว
ภัยในสงสาร ออกบรรพชาปรารถนาพระนิพพานก็มี ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร จึงมีพระราชโองการยอนถามวา ขาแตพระผูเปนเจา
พระผูเปนเจานี้มาบรรพชาจะปรารถนาอยางไร นิมนตวสิ ัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูรายะมหาบพิตร อาตมานี้บรรพชาแตยังเปนทารกได ๗
ขวบก็หารูไม ครั้นจําเริญใหญขึ้นมา ทานสมณะที่เปนสากยบุตรพุทธชิโนรสผูใหญฝกสอน
อาตมาโดยใหมีสติปญญารูซึ่งพุทธาธิบาย บัดนี้อาตมาบรรพชาก็หมายจะใครไดพระนิพพาน
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลนครก็รับคําสรรเสริญวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
กลาวนี้สมควรแลว
ปพพชาปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
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ปฏิสนธิคหณปญหา ที่ ๖
ครั้งนั้นพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชปุจฉาถามอรรถปญหาอันอื่น ตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา คนที่ตายไปแลว จะไมปฏิสนธิเกิดมาเปนรางกาย
จิตใจสูญไปนี้ จะมีบางหรือ หรือวาไมมี
พระนาคเสนไดฟงพระโองการฉะนี้จงึ ถวายพระพรวา ดูรานะมหาบพิตร คนบางจํา
พวกดับจิตแลวไมเกิดอีกก็มี ที่กลับมาเกิดอีกก็มี
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงซักถามตอไปนี้วา ขาแตพระผูเปนเจา พระผูเปน
เจาวาบุคคลทีด่ ับจิตไมไดเกิดอีกนั้น ไดแกคนจําพวกใด คนที่ดับจิตตายไปแลวกลับเกิดใหมนั้น
ไดแกคนจําพวกใด นิมนตวสิ ัชนาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตร คนที่มีราคาทิกิเลสดับจิตแลวเกิด
ใหม ที่หากิเลสมิไดดับจิตแลวไมเกิดอีก ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทจึงยอนถามวา ก็พระผูเปนเจานี้เลาดับจิตแลวจะเกิดใหม หรือวาไม
เกิดอีกในภพเปนประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ถาวา
อาตมาประกอบไปดวยกิเลส ดับจิตไปก็ตอ งเกิดใหม ถาวาอาตมาหากิเลสมิไดก็จะดับสูญไป
ไมเกิดอีก ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร ก็มีพระโองการสรรเสริญวา กลฺโสสิ พระผูเปน
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว
ปฏิสนธิคหณปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้
มนสิการปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนกษัตริยม ีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมนีย้ ังสงสัยอยู ดวยบุคคลไมปฏิสนธิคือไมเกิด
ใหมนนั้ ไมเกิดใหมดวยโยนิโสมนสิการดังฤๅ
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พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในศฤงคาร
บุคคลไมปฏิสนธิเกิดใหมนนั้ ดวยโยนิโสมนสิการกับกุศลธรรมอื่นที่บําเพ็ญไวแตกอ น มีบารมี
เต็มตามกําหนดใหสําเร็จพระนิพพาน อีกกับปญญาพรอมดวยสิ่ง ๓ ประการนี้ จึงมิไดเกิดใหม
ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทมีพระราชโองการซักถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูม ี ปรีชา
ญาณ โยนิโสมนสิการนั้นไมใชปญญาหรือประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา โยนิโสมนสิการมิใชปญญา และโยนิโสมนสิการนั้นมี
ลักษณะสถาน ๑ ปญญามีลักษณะสถาน ๑ และโยนิโสมนสิการนั้น มีในสันดานแหงสัตว
ทั้งหลายคือวัวควายชางมาสรรพสัตวทั้งปวงเหลานีแ้ ละสัตวดังพรรณนานี้จะไดมีปญ
 ญาหามิได
มีแตโยนิโสมนสิการ ขอถวายพระพร
มนสิการปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
มนสิการลักขณปญหา ที่ ๘
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยลักษณะแหง
โยนิโสมนสิการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาญาณ และโยนิโสมนสิการนั้นมีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา โยนิโสมนสิการนั้น อุสฺสาหลกฺขโณ มีลักษณะใหอุต
สาหะมีพยายามความเพียรประการ ๑ คหรลกฺขโณ มีลักษณะจะถือเอาใหได เหมือนกับสัตว
เปนตนวาแพะลาโคมหิสา ถึงจะผูกไวกจ็ ะดิ้นไปกินหญานั้นประการ 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 ที่พระผูเปนเจาวิสัชนามานี้ โยมฟงยังคลางแคลง
อยู นิมนตอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐในศฤงคาร ลักษณะโยนิโสมนสิการกับลักษณะปญญานี้ ถาจะเปรียบเปนอันเดียว
เหมือนเกี่ยวขาง ลักษณะชาวนาเกี่ยวขาวนั้น เขาทําประการใด
ออ โยมเขาใจอยู
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในมไหศวรรย ชาวนาเกี่ยวขาวนั้นเขา
ทําอยางไร
ออ ชาวนานั้นเขาเอาเทาเหยียบตนขาวไวมใิ หขยาย วามหตฺเถน มือซายหนวงเอา
รวงขางนั้นมา ทกฺขิณหตฺเถน มือขวาจับเคียวเกี่ยวกระชากใหรวงขาวขาดติดมือเบือ้ งซาย
ชาวนาทั้งหลายเขากระทําอยางนี้ โยมรูอยู
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐในสิริมไหศวรรย ความนี้ฉันใด มือซายที่ถือรวงขางไว
ไดแกโยนิโสมนสิการอันมีลักษณะถือเอา มือขวาที่ถือเคียวเกี่ยวรวงขางตัดกระชากใหขาดนัน้
ไดแกปญญาอันมีลักษณะตัดใหขาด ดวยประการดังนี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี ไดฟงพระนาคเสนอุปมาก็ทรงพระปรีชาชื่นชม ตรัสวา
พระผูเปนเจาอุปมานี้ กลฺโลสิ สมควรนักหนา สาธุสัตบุรุษผูมีศรัทธาพึงเขาใจเถิดวา บุคคลที่
ไมเกิดอีกนั้นคือพระอรหันตขีณาสพ ทานไมเกิดอีก คือทานเขานิพพาน
มนสิการลักขณปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
สีลปติฏฐายลักขณปญหา ที่ ๙
ลําดับนั้นมา บรมกษัตริยมีพระราชปุจฉาถามซึ่งอรรถปญหาสืบตอไปวา ลักษณะที่จะ
ไดพระนิพพานไมเกิดอีกนี้อาศัยเหตุอยางไร
พระนาคเสนแกวา ขอถวายพระพร บุคคลที่ไมเกิดใหมไปพระนิพพานนั้นดวยเหตุ ๓
ประการ คือกุศลอันหนึ่งไดแกบารมีสรางมานั้นแกกลาวอยาง ๑ มีมนสิการอุตสาหะยึดหนวงถือ
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มั่นซึ่งตัวกุศลอยาง ๑ และเอาปญญาตัดตัวอกุศลใหขาดในสันดานอยาง ๑ นี่แหละพรอมดวยเหตุ
๓ ประการจึงจะไดพระนิพพาน มิไดเวียนวายในวัฏสงสารเกิดเปนรางกายตอไป ในกาลครั้งนั้น
ราชา อาห สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทรบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พระผูเปนเจากลาวกับโยมวา บุคคลไมเกิดอีกดวย
ไดกระทํากุศลอื่นไว โยมยังไมเขาใจ กุศลอันอื่นนั้นอยางไร จงวิสัชนาแกไขใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน
ทวีปชมพูพนื้ กุศลอันอื่นคือศีลบารมีและสติปฏฐาน สมาธิและปญญาบารมีเปนตนนี้
ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
เปนเจา สีล อันวาศีลนี้ กึ ลกฺขณ มีลักษณะอยางไร นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สีล อันวาศีลนี้
ปติฏานลกฺขณ มีลักษณะเปนที่ตั้งแหงกุศลธรรมทั้งปวง นี้แหละศีลนี้ประเสริฐใหญหลวง
เปนที่ตั้งแหงกุศลธรรมทั้งปวง คืออินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ ฌาน ๔ วิโมกขธรรม ๘ สมาธิ ๑ สมาบัติ ๘ ประการ ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
บุคคลจะไมถอยไมเสื่อมจากกองการกุศลธรรมทั้งปวงนี้ ก็อาศัยศีลเปนที่ตั้ง ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนประชากรจึงตรัสอาราธนาวา อุปมาใหโยมเห็นแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในราชศฤงคาร เปรียบปานดุจพืชคามภูตคาม พืชคามคือพืชอันแรกงอกขึ้นนัน้ และภูตตาม
ไดแกตนไมใบหญาอันเทวดาสิง ปวึ นิสฺสาย อาศัยแผนดินแลวงอกจําเริญแตกหนอ กอกาน
กิ่งใบ ผลิดอกออกผลตนลํา ยถา มีอุปมาฉันใด ขอถวายพระพร โยคาวจโร พระโยคาวจรก็อาศัย
ปาติโมกขสังวรวิสุทธิศีลนั้น ยังอินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย ๑ วิริยนิ ทรีย ๑ สตินทรีย ๒ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ใหจําเริญไป ๆ มีอุปไมยเหมือนตนไมใบหญาพืชลดาวัลยอนั งอกคร่ําไป
อาศัยแกแผนดินนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจา
อุปมาอุปไมย ใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นไปกวานี้
พระนาคเสนองคอรหาธิบดีก็มีเถรวาจาถวายพระพร วา มหาราช ดูรานะบิตรพระ
ราชสมภาร เปรียบปานประดุจบุคคลทั้งหลายอันกระทําการกสิกรรมการไรการนา การคา
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ลอคาเกวียนการสถลมารคเปนการบกดาษไปทั้งพื้นปฐพี ปวี นิสฺสาย ก็อาศัยแกแผนดิน
ฉันใด ศีลนี้กเ็ ปนตั้งแหงกุศลธรรม เมื่อโยคาวจรสถิตในปาติโมกขสังวรศีลนั้น ก็ยงั ปญจอินทรีย
๕ ประการนี้มอี ินทรียแหงศรัทธาเปนตน คือใหมีศรัทธาเปนใหญจําเริญได มีอุปไมยดุจบุคคล
ทั้งหลายกระทําการอาศัยพื้นแผนดินฉะนั้น ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนสาคลนคร มีพระราชโองการอาราธนาวานิมนตพระผูเปนเจาอุปมา
ใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นไปกวานี้
พระนาคเสนผูปรีชาจึงอุปมาตอไปอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา
ดุจหนึ่งวาบุคคลมีวิชาการขางเลนเตนโลดลอดบวงและวิชาบังเหลื่อมนัน้ ยอมขุดแผนดิน
หินกรวดหลักตอใหราบรื่นกระทําพื้นภูมภิ าคใหเสมดเปนอันดี อาศัยพื้นแผนดินเปนที่ตั้ง จึงได
แสดงวิชาของอาตมา ยถา มีครุวนาฉันใด โยคาวจรเจาตัง้ อยูในพระปาติโมกขสังวรศีลอาศัยศีลนั้น
ก็ยังปญจอินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ใหจําเริญขึ้น
เปรียบดุจพื้นแผนดินอันเปนที่ตั้ง เหมือนพวกหกคะเมนเตนโลดลอดบวงนั้น ขอถวายพระพร
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตพระราชสมภาร เปรียบดุจ
นายวัฑฒกีสรางพระนครราชธานี โสธาเปตฺวา จึงถางที่ใหเตียน ขาณุกณฺก นําเสี้ยน
หนามหลักตอตัดโคนใหราบ สม กตฺวา ปราบพื้นใหราบดีแลวจึงกระทําเปนราชธานีนคร ยถา
ฉันใด พระโยคาวตรก็รักษาศีลสังสรใหบริสุทธิ์ผองใสเปนอันดี ยังอินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย คือ
วิริยินทรีย คือสตินทรีย คือสมาธินทรีย คือปญญินทรีย ใหจําเริญเปนอันดี เหมือนวัฑฒกี
อันสรางนครนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินททรงไดยินพระนาคเสนอุปมา มีพระโองการตรัสวา นิมนตพระ
ผูเปนเจาอุปมาใหยิ่งกวานั้น
พระนาคเสน ถวายพระพรแกพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีเปนอุปมาวา ยังมีโยธาจตุรงค
อันจะเขาสูพิชยั สงครามรบพุงฆาฟนซึ่งปจจามิตรอันมาก็ยอมหาที่ชยั ภูมิอันดี กระทําพื้นปถพี
ใหราบปราบใหดีที่จะตั้งคายคู ครั้นศัตรูมา โยธานั้นก็รบชนะมีชัย ยถา มีครุวนาฉันใด พระโย
คาวจรก็อาศัยศีลสังวรเปนที่ตั้งยังอินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ใหบังเกิดจําเริญในบวรสันดาน เปรียบปานดุจทหารโยธาอันอาศัยกระทําที่ชัยภูมิ
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กอนจึงมีชยั ฉะนั้น อนึ่งเลาก็สมดวยพระพุทธฎีกา สมเด็จพระบรมโลกนายกยิ่งบุคคลทศพล
ญาณตรัสประทานธรรมเทศนาไวดังนีว้ า
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ
จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกขฺ ุ
โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ
อย ปติฏา ธรณีว ปาณีน
อิทฺจ มูล กุสลาภิวุฑฺฒิยา
มูลมิท สพฺพชินานุสาสเน
สสีลกฺขนฺโธ วรปาติโมกฺขิโยติ ฯ
ในกระแสพระพุทธฎีกา ตรัสวา ฝูงชนคนในมีใจศรัทธา สีเล ปติฏาย ตั้งอยูใ นศีลรักษา
ศีลไวผูนั้นแหละไดชื่อวา เปนภิกษุ จําเริญไปในสมาธิจิตและสมาธิปญญา ก็ยังสมาธิจิตแล
สมาธิปญญาใหจําเริญ นิปโก ก็จะมีปญญาแกกลา เหตุวามีเพียรใหกิเลสเรารอน ก็จะถึงธรรม
วิเศษกําจัดเสียซึ่งกิเลสตัณหาภายนอกภายใน ใหขาดไปจากสันดาน ศีลเปนเหตุที่จะใหถาวร
เปนผลเปนรากเหงาเปนลําเปนตน ที่จะใหเกิดกอกองกุศล ธรณีว ดุจปฐพีดลพื้นภูมิภาค
แผนธรณีอันหนาแนนไดสองแสนสี่หมื่นโยชน อันเปนที่ตั้งแหงโขดเขาลําเนาที อันเปนที่พึ่ง
แกนาคครุฑมนุษยนิกรอมรภูตปศาจสรรพสัตวทุกชาติยอมอาศัยทัว่ ทิศแดนธรณี มีครุวนา
ฉันใด ศีลที่รักษาไวก็เหมือนกัน ศีลนั้นคือศีลขันธไดแกพระปาติโมกขอันประเสริฐ อันจะบังเกิด
ตั้งมั่นไปในพระพุทธศาสนา ยอมเปนที่สงั่ สอนสืบมา สพฺพชินาน แหงสมเด็จพระชิเนนทร
สัมมาสัมพุทธเจาแตกอนนั้น นี่แหละคําอาตมาอันวิสัชนาก็สมดวยพระพุทธฎีกาโปรดไวฉะนี้
ขอถวายพระพร
เมื่อพระนาคเสนวิสัชนาแกไขเปนอุปมาอุปไมยฉะนี้ สมเด็จพระเจามิลินทปนธรณีก็ชื่น
ชมภิรมยยินดี ตรัสวาปญหาซึ่งพระผูเปนเจาวิสัชนานีก้ ส็ มควรนักหนาในกาลบัดนี้
สีลปติฏฐานลักขณปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
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ลัทธาลักขณปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหา
ตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจาผูมีปรีชา อันวาศรัทธานี้มีลักษณะกี่
ประการ
พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ศรัทธานี้มีลักษณะ ๒
ประการคือ สัมปสาทลักขณสัทธาประการ ๑ สัมปกขันทลักขณสัทธาประการ ๑ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการซักวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูประกอบดวยปรีชา สัมปสาทลักขณสัทธานี้เปนประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันวาสัมปสาทลักขณสัทธานั้นเมื่อจะบังเกิดนัน้ ขมขี่เสียซึ่งนิวรณธรรม ใหดวงจิตนั้นผองใส อนาวิล ไม
ขุนมัวไปดวยมลทิน เมื่อจะรักษาศีลใหทานสวนาการฟงพระสัทธรรมเทศนา และจําเริญเมตตา
ภาวนา จิตนัน้ มีสภาวะผองใสอยางนี้ไดชื่อวาสัมปสาทลักขณสัทธา ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาอุปไมย
ไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะพิตรพระราชาสมภาร เปรียบปาน
ดังสมเด็จบรมจักรพรรดิราชอันยกพลจตุรงคนิกรลีวาศไปสูประเทศแหงหนึ่ง จึงขามแมน้ํานอย
นั้นไปดวยพลหัตถีชางมา ปรากฏพลบทจรเดินลําลอง ตกวาทองน้ํานัน้ ก็ขุนมัวนักหนา พอ
สมเด็จบรมจักรพรรดิราชนั้นอยากจะเสวยอุทกังเปนกําลัง จึงมีพระราชโองการสั่งใหตักเอา
อุทกังอันขุนมัว ชาวพนักงานกลัวพระราชอาญา จึงตักอุทกังขุนนั้นมาใสในพระเตาแกว แลวน้ํา
นั้นก็ผองใสในทันที จึงเอาน้ําในพระเตาแกมณีถวายในทันใดนั้น ความนี้ฉันใด สัมปสาทลักขณสัทธานี้ อุปมาดุจพระเตามณีกําจัดเสียซึ่งเปอกตมอันขุนมัวคือตัวนิวรณธรรมใหสิ้นไป
อุทกังก็ผองใส ไดแกดวงจิตอันมิไดติดดวยนิวรณธรรม คือ โลโภ โทโส โมโห จิตปราศจากโทษ
แลวก็ผองใส อันวาสัมปสาทลักขณสัทธามีลักษณะดุจเปรียบมาฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปญญาปรีชา อันวาสัมปกขันทลักขณสัทธานี้อยางไรเลา
พระนาคเสนผูเปนเจาจึงถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
อันวาสัมปกขันทลักขณสัทธานี้ ไดแกพระยติโยคาวจรอันมีจิตผอนใหเบาจากราคาทิกิเลส ก็ได
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ธรรมวิเศษคือ โสดาปตติมรรคผล และสกิทาคามิมรรคผล อนาคามิมรรคผล อรหัตมรรคผล
ไดวิมุตติธรรมฉะนี้ ก็มจี ิตแลนไปในโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล และไดมรรคแลว
จิตแลนไปเพื่อจะกระทําใหไดผล และไดผลแลวยังมิไดมรรคผลอันใด ก็กระทําความเพียรเพื่อ
จะใหไดมรรคและผลนั้น นีแ่ หละชื่อวาสมปกขันณสัทธา ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจมหาเมฆอันใหญอันมากมาเห็นแมน้ํานัน้ ก็ชะงักอยูมอิ าจจะขามไปได อฺตโร ปุริโส ยังมี
บุรุษผูหนึ่งนั้นไซรบมิไดปรากฏนามและโคตร โจงกระเบนขัดเขมรโดดโลดโผนลง ก็ขามไปไดถึง
ฝงฟากโพน คนเหลานั้นก็โจนลงในแมน้ํานั้น เพราะเห็นเพื่อนขามได ก็ขามตามกันไปถึงฝงไดสิ้น
เพราะดูเยี่ยงกันขามตามกัน ยถา ฉันใดก็ดี อุปไมยดุจพระโยคาวจรเจา ที่เห็นเพื่อนกันมีจิต
พนจากราคะไปได ก็มีน้ําใจแลนไปในที่จะไดพระโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล
แมยังบมิไดกก็ ระทําความเพียรไป เพื่อจะใหรูซึ่งธรรมอันยังไมรู เพียงไปเพื่อจะทําใหแจงซึ่ง
ธรรมอันยังไมแจง เปรียบดังบุรุษอันขามน้าํ ตามกัน และสัมปกขันทลักขณสัทธานี้ มีลักษณะ
ดุจอุปมานี้ ขอถวายพระพร อนึ่งก็สมดวยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระทศพลญาณ โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไวดังนี้วา
สทฺธาย ตรติ โอฆ
อปฺปมาเทน อณฺณว
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
ปฺาย ปริสชุ ฌตีติ ฯ
กระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา พระโยคาวจรจะขามโอฆะทั้ง ๔ ไปพนไดดวยสัมปกขันทลักขณสัทธา จะขามไปใหพนมหาสมุทรสงสารไดดวยไมประมาทลืมตน จะขามไปใหพน
จากกองทุกขนี้ดวยมีวิรยิ ะความเพียร จะบริสุทธิ์สิ้นกิเลสตัณหา ปฺาย ดวยเฉทลักขณปญญาอันตัดกิเลส และมิใหบาปธรรมอันของขัดเหลือเศษอยูในสันดานของอาตมานั้นได
โดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ นีแ่ หละโปรดประทานธรรมเทศนาไวฉะนี้ ขอถวายพระพร
ครั้งนั้นสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทรารธิบดีมีพระทัยทาวเธอหรรษา จึงมีพระราช
โองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนาสมควรในกาลบัดนี้
สัทธาลักขณปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้

มิลินทปญหา - หนาที่ 57
วิริยลักขณปญหา ที่ ๑๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสปุจฉาดวยลักษณแหง
วิริยะวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา อันวาวิริยะนั้นเลามีลักษณะเปนประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อันวาวิริยะนีม้ ี
ลักษณะวาอุปถัมภนาการค้ําชูไว มิใหกองกุศลธรรมทั้งหลายสิ้นเสื่อมสูญไป ของถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา นิมนตอปุ มาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
เหมือนเรือนอันเกาชํารุดทรุดเซ ปตนฺเต อันจะลมไป เขาจึงเอาไมเขาค้ําจุนไว มิใหเรือน
เกาตีเสนขาดนั้นลมลง ชวยปะทะปะทังค้ําจุนไว ยถา มีครุวนาฉันใด วิริยะก็อุปถัมภค้ําชูไวซึ่ง
กุศลธรรมในสันดานอันมีจติ เปนกุศลมิใหเสื่อมไปได ดุจตะมอไมจนุ เรือน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทรภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมา
ใหยิ่งไปกวานีก้ อน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจ
บรมกษัตริยเสด็จไปปราบอรินทรราชดวยเสนาเปนอันมาก ก็มิอาจจะรุกรบหมูอรินทรอันนอยได
อันดับนั้นไป จึงมีพระราชโองการใหเสนาไปแตนอย ตัง้ ตัวนายไปตรวจตราตามหนาที่ เรียงตัว
กันเปนกองอุดกองหนุน กําชับกําชาเปนอันดี ก็เขากระโจมตีเสนาอันมากมายใหพายแพไปอาศัย
ตั้งกองอุดกองหนุนและกองตรวจตรา ยถา มีครุวนาฉันใด วิรยิ ะมีลักษณะค้ําชูไวซงึ่ กองกุศลมิ
ใหเสื่อมได อุปมาดุจเสนนอยมีกาองหลังตรวจอุดหนุนค้าํ ชู ยังหมูเสนาเปนอันมากใหกระ
จัดกระจายพายแพไปนั้น ตองดวยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระศรีสรรเพชญอนาวรณญาณ
ตรัสประทานธรรมเทศนาไวดังนี้ วิรยิ พโล ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ
สาวชฺช ปชหติ อนาวชฺช ภาเวติ สทฺธมฺมา น ปริหายนฺตีติ กระแสดพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวโก พระอริยสาวกยอมฝกใฝในวิรยิ พละมีเพียรเปนกําลังยังกอง
อกุศลใหสูญเสื่อมไป แลวใหกุศลธรรมจําเริญสุกใสไพโรจน ละเสียซึ่งสิ่งอันเปนโทษกระทํา
แตที่หาโทษมิไดนั้น น ปริหายนฺติ มิใหสญ
ู เสียจากพระสัทธรรม นี่แหละสมเด็จพระสรรเพชญ
พุทธเจา โปรดไวฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดทรงฟงก็มพี ระทัยชืน่ ชมภิรมยรับคําวา พระผู
เปนเจาชางกลาวอุปมา ฟงดูก็สมควรในกาลบัดนี้
วิริยลักขณปญหา คํารบ ๑๑ จบเทานี้
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สติลักขณาปญหา ที่ ๑๒
ขณะนัน้ พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามดวยลักษณะแหงสติ
ตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา สตินี้เลามีลักษณะประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สติมีลักษณะ ๒
ประการ คือ อปลาปนลักขณะสติ ๑ อุปคัณหณลักขณาสติ ๑
สมเด็จพระเจากรุงมิลิทนมีพระราชโองการซักถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาค
เสนผูมีปญญาปรีชา อปลาปนลักขณาสตินนั้ ประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อปลาปนลักขณาสตินั้น คือ
อารมณใหระลึกไปในธรรมทั้งหลายคือ เตือนวา สิ่งนั้นดีสิ่งนั้นชั่ว สิง่ นี้ไมเปนประโยชน สิ่งนี้
เปนโทษ สิ่งนี้เปนคุณ สิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ดํา เตือนอารมณใหระลึกในธรรมทั้งหลายนีว้ า ธรรมสิ่งนี้
เปนสติปฏฐาน ๔ ธรรมสิ่งนี้เปนสัมมัปปธาน ๔ ธรรมสิ่งนี้เปนอิทธิบาท ๔ ธรรมสิ่งนี้เปน
อินทรีย ๕ ธรรมสิ่งนี้เปนพละ ๕ ธรรมสิ่งนี้โพชฌงค ๗ ธรรมสิ่งนี้เปนอัฏฐังคิกมรรค ๘
ประการ ธรรมสิ่งนี้เปนสมถกรรมฐาน ธรรมสิ่งนี้เปนวิปสสนากรรมฐาน ธรรมสิ่งนี้เปนฌาน
เปนสมาบัติ เปนวิชชา เปนวิมุตติ เปนกองจิตกองเจตสิก เมื่อโยคาวจรไดอปลาปนลักขณาสติ
เตือนอารมณใหระลึกถึงธรรมดังนี้ ก็มิไดสองเสพซึ่งธรรมอันมิควรจะสองเสพ กลับสองเสพซึ่ง
ธรรมควรจะสองเสพดังนี้ ชือ่ อปลาปนลักขณาสติ ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสนิมนตพระนาคเสนใหกระทํา
อุปมา
พระนาคเสนจึงเถรวาจาอุปมาถวายวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจภัณฑาคาริกบุรุษผูหนึ่งเปนชาวคลังของบรมจักร ยอมทูลบรมจักรตักเตือนให
ระลึกถึงสมบัติทุกเชาเย็น ทูลวาเครื่องประดับชางเทานั้น มาเทานั้น รถเทานั้น พลเดินลําลอง
เทานั้น ทองเทานั้น เงินเทานั้น ยถา มีครุวนาฉันใด อปลาปนลักขณาสตินี้ไซร อุปฺปชฺชมานา
เมื่อบังเกิดก็เตือนอารมณใหระลึกถึงปฏิภาคธรรมทั้งหลาย คือกุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษ
เปรียบดุจสีขาวกับดํา และเตือนอารมณใหระลึกวา ธรรมสิ่งนี้คือสติปฏฐาน เปนอาทิฉะนั้น ก็
ยอมสองเสพซึ่งธรรมอันควรจะเสพ อปลาปนลักขณาสตินี้เตือนอารมณใหระลึกไปใน
เบื้องหนาเบื้องหลัง เหมือนชาวคลังระลึกทูลเตือนบรมจอมจักรพรรดิใหระลึกถึงสมบัตินั้น
ขอถวายพระพร
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ขณะนัน้ พระเจามิลินทปนสาคลนครก็เห็นสมควรดวยอุปมาในกาลนั้น ราชา สมเด็จ
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองงการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปน
เจาผูปรีชา อันวาอุปคัณหณลักขณาสตินั้น มีลักษณะเปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อุปคัณหณลักขณาสตินั้น อุปปฺ ชฺชมานา เมื่อจะบังเกิดในสันดานนี้ ชักชวนใหถือเอาคติในธรรมอันดี
พระโยคาวจรเจาเมื่ออุปตัณหณลักขณาสติบังเกิดในสันดาน ยอมพิจารณาวา ธรรมสิ่งนี้มีอุปการ
ธรรมสิ่งนี้หาอุปการมิได ก็นําเสียซึ่งธรรมอันมิไดเปนประโยชนถือเอาธรรมอันเปนประโยชนนาํ
เสียซึ่งธรรมอันมิไดเปนอุปการ ถือเอาแตธรรมอันเปนอุปการ ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ อุปคัณหณลักขณาสตินั้นมีลักษณะละเสียซึ่งสิ่งอันชั่ว ถือเอาแตสิ่งอันดีดังนี้แหละ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรพจนารถอาราธนาวา นิมนตพระผูเปน
เจาอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจ
นายประตูของบรมกษัตริยาธิราชถาเห็นผูใดประหลาดเขาไปสูประตูพระราชวังนั้น ก็หามเสีย
มิใหเขาไป ผูใ ดที่เปนอุปการแกบรมกษัตริยเจา คือ ขาเฝาผูใหญผูนอยนั้นก็ปลอยใหเขาไปสู
พระราชฐาน นายประตูเฝาพระทวารกําจัดเสียซึ่งคนอันใชขาเฝา ถือเอาแตที่ขาเฝาใหเขาไปสู
พระราชฐานนัน้ ยถา มีครุวนาฉันใด อุปคัณหณลักขณาสตินั้น ถือเอาแตธรรมอันเปนคุณ
เวนเสียซึ่งธรรมอันมิไดเปนคุณ ดุจนายประตูอันหามเสียซึ่งคนใชขาเฝา ถือเอาแตขาเฝาที่คุน
เคยใหเขาไปสูพ ระราชฐาน นี่แหละพระโยคาวจรเจามีสติเปนอุปคัณหณลักขณาสติเวนเสียซึ่ง
สิ่งอันเปนโทษถือเอาซึ่งธรรมอันเปนประโยชนเปนคุณ ชื่อวามีสติเปนอุปคัณหณลักขณาสติ
สมดวยพระพุทธฎีกา สมเด็จพระบรมนายกโลกนาถศาสดาจารยประทานพระสัทธรรมเทศนา
วา สติ จ โข อห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามิ พระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย
พระตถาคตนีส้ รรเสริญวา สติใหสําเร็จประโยชนนําเสียซึ่งโทษ นี่แหละพระพุทธฎีกาโปรดไวฉะนี้
ขอถวายพระพร
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทปนประชากร ไดทรงพระนาคเสนพยากรณแกปญหา จึง
ตรัสวา พระผูเ ปนเจากลาวนีส้ มควรแลว
สติลักขณปญหา คํารบ ๑๒ จบเทานี้
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สมาธิลักขณปญหา ที่ ๑๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา สมาธิมีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขยา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมาธินี้มีลักษณะ
เปนประธาน อันวากุศลธรรมบรรดามีนั้น สมาธิปมุขา มีพระสมาธิเปนประธานเปนหัวหนา
สมาธินนิ นา มีพระสมาธิเปนจอม สมาธิโปณา มีพระสมาธิเปนเงื้อม สมาธิปพฺภารา มีพระ
สมาธิปกงํา ตกวากุศลธรรมทั้งปวงนี้ มีสมาธิเปนปุเรจาริก ดังนี้ จึงวาสมาธิมีลักษณะเปนประ
ธาน พระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการฉะนี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทํา
อุปมาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบดุจ
นิเวศเรือนมียอดอันงามยิ่ง ฝาและพรึง ชือ่ เชิงกลอนและจั่วทัว่ ทัพพสัมภาระเครื่องเรือน
นั้นประชุมนักสิ้น เรียกวาเรือนยอดนัน้ ภูฏนินฺนา อาศัยมียอดเปนจอม กูฏโปณา อาศัยมียอด
เปนเงื้อม กูฏปพฺภารา อาศัยมียอดง้ําชะงอนปกไป ยถา ฉันใด พระสมาธินี้เปนประธานแกกอง
กุศลทั้งปวงสิ้น กุศลธรรมทั้งสิ้นนั้น สมาธินินฺนา มีพระสมาธิเปนยอดเปนเงื้อมเปนที่ปกงําดุจ
เรือนยอดนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทเปนภูมนิ ทราธิบดีมีพระราชาโองการตรัสวา อาราธนาพระผูเปนเจา
กระทําอุปมาใหภยิ โยภาวะยิง่ ขึ้นไปกวานี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาอุปมาอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสมบัติมหาศาล เปรียบปานดุจบรมกษัตริยอนั มีที่เสด็จไปสูประเทศอันใดอันหนึ่ง
ดวยพระบวรยศอันยิ่ง มีพยุหยาตราพรอมดวยจตุรงคเสนาทั้ง ๔ คือ เสนาหัตถี เสนีอาชา เสนารถ
เสนีบทจรเดินลําลองปกปองแหแหนแสนสุรโยธา และเสนาจตุรงคบรรดาที่ยกมานัน้ ตปมุขา
มีสมเด็จบรมกษัตราธิราชนั้นเปนประธานสิน้ ตนฺนินฺนา มีพระมหากษัตราธิราชนั้นเปนจอม
เปนเงื้อมเปนที่ปกงํา ยถา ฉันใด อันวากุศลธรรมทั้งหลาย ก็อาศัยพระสมาธิเปนประธาน
เปนจอมเปนเงือ้ มเปนที่ปกงํา ดุจคนทั้งหลายอาศัยสมเด็จบรมกษัตริยฉะนั้น ขอถวายพระพร
สมดวยวาระพระบาลีสมเด็จพระชินวรตรัสไวฉะนี้ สมาธิ ภิกขเว ภาเวถ สมาธิโก ภิกฺขุ ยถาภูต
ปชานาตีติ แปลตามกระแสพระพุทธฎีกาวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุผูกลัวภัยในวัฏสงสาร ตุมฺเห
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ทานทั้งหลายจงพากันฝกใฝเถิด ซึ่งพระสมาธิอันประเสริฐ ภิกษุรูปใดไดจําเริญพระสมาธิอัน
เลิศนี้จะดีนักหนา ปชานาติ จะตรัสรูมรรคและผลและไตรวิชชาสมาบัติ ยถาภูต เที่ยงแทดังนี้
นี่แหละพระพุทธฎีกาโปรดไว จงทราบในพระบวรราชสันดานดวยประการดังนี้
ฝายสมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยก็มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปน
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว
สมาธิลักขณปญหา คํารบ ๑๓ จบเทานี้
ปญญาลักขณปญหา ที่ ๑๔
 ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจาผูเจริญ ปญญานี้เลามีลักษณะอยางไร
พระนาคเสนจึงถวายพระพรตอบไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปญญา
นี้มีลักษณะตัดรอน อาตมาไดถวายพระพรแลว บัดนี้ทรงถามอีกก็จะตองวิสัชนาอีก ปญญา
นี้มีลักษณะโอภาส
พระเจามิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา ปญญามีลักษณะโอภาสอยางไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปญญาโอภาสนั้น
เมื่อจะบังเกิดยอมกําจัดอนธการอันมืดมัวคือตัวอวิชชาชาติ จึงใหวิชชาโอภาสบังเกิดสองสวาง
ืคือรูไปในธรรมแลวมีปญญาเลา ก็คือปญญาผองแผวสวางกระจางแจง พิจารณาเห็นองคแหง
พระอริยสัจสันทัดแนนอน ลําดับนั้นพระโยคาวจรพิจารณาซึ่งสังขารก็เห็นเปน ทุกขฺ  บางเห็นเปน
อนิจฺจ บาง เห็นเปน อนตฺตา บาง ดวยโอภาสลักขณะ ปญญาเห็นสวางกระจางมาแตพระอริยสัจ
นั้นอยางนี้ชื่อวาโอภาสลักขณปญญา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีสุนทรราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจา
กระทําอุปมาไปกอน
พระนาคเสนก็ถวายพระพรอุปมวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ยิ่งมิ่งมไหศวรรย เปรียบปานดุจบุรุาผูหนึง่ นั้นจุดประทีปคันและเทียนสองเขาไปในหองเรือน
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อันมืดมนอนธการ ก็ชัชวาลสวางกระจางแจงแลเห็นรูปตาง ๆ เปนตนวาถวยโถโอจานพาน
ภาชนะอันตั้งเรียงเคียงกัน ยถา มีอรุวนาฉันใด โอภาสลักขณปญญานีไ้ ซร อุปฺปชฺชมานา เมื่อจะ
บังเกิดในสันดานทานผูเปนโยคาวจรนั้น ก็กําจัดเสียซึ่งมืดคืออวิชชาอันบังปญญามิใหรูธรรม
ยังวิชโชภาสอันสุกใสไพโรจนคือ วิชชาอันจะรูไปในธรรมนั้นใหสวางกระจางแจง ยังญาณาโลก
ใหสวางไสว ก็เห็นแจงในพระอริยสัจทั้ง ๔ ทีนั้นพระโยคาวจรเจาก็เห็นเปนพระไตรลักษณญาณ
วา อนิจฺจนฺติ วา เปนอนิจจังบาง ทุกฺขนฺติ วา เปนทุกขังบาง อนตตาติ วา เปนอนัตตาบาง
อยางนี้แหละชือ่ วาโอภาสลักขณปญญา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี ทรงฟงอุปมาฉะนี้ก็มนี ้ําพระทัยหรรษา จึงตรัส
สาธุการวาพระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรอยูแลว
ปญญาลักขณปญหา คํารบ ๑๔ จบเทานี้
นานาเอกกิจจกรณปญหา ที่ ๑๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชา อิเม ธมฺมา อันวากุศลธรรมทั้งหลายนี้ มีสนั ดานตาง ๆ
กัน ใหสําเร็จซึ่งประโยชนอันเดียวกันหรือ
พระนาคเสนถวายพระพรวา กระนั้นแหละมหาบพิตร ธรรมทั้งหลายมีสันดานตางกัน
ใหสําเร็จประโยชนอันเดียว แลวฆาเสียซึ่งกิเลสดวย ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเขามิลินทปนประชากร จึงนิมนตใหพระนาคเสนกระทําอุปมา
พระนาคเสนผูปรีชาก็กระทําอุปมาอุปไมยวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานประดุจเสนาจตุรงคแหงองคสมเด็จบรมกษัตริยอันยกไปปราบปจจามิตรหมู
อรินทรราชอันราวี ฝายจตุรงคเสนาทั้ง ๔ คือ เสนาชาง เสนามา เสนารถ เสนบทบาทเปลา
เหลานี้ตางกัน กระทําสงครามไดอันเดียวคือ ชนะศึกอันเดียว แลวก็ฆาเสียซึ่งหมูปจจามิตรทั้ง
หลายนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายนี้ไซร มีสันดานตางกัน มีลักษณะตางกัน ให
สําเร็จประโยชนสิ่งเดียว แลวฆาเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายใหประลัย อุปไมยเหมือนจตุรงคเสนีมีสัน
ดานตางกัน ชนะสงครามอันเดียว แลวฆาเสียซึ่งขาศึกนั้น
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พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย ทรงฟงก็โสมนัสตรัสวาพระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรแลว
นานาเอกกิจจกรณปญหา คํารบ ๑๕ จบเหลานี้
ปโม วคฺโค โสฬสปฺโห แสดงมาดวยปฐมวรรคมีปญหา ๑๖ ปญหา นับวัญจนปญหา
อีกปญหา ๑ เขาดวยจึงเปน ๑๖ ปญหา จบเทานี้
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ทุติยวรรค
ธัมมสันตติปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทาธิบดี มีพระราชโองการถามอรรถปริศนาแกพระ
นาคเสนวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา มนุษยและบุรุษหญิงชายฝูงสัตวทั้ง
หลาย ๒ เทาก็ดี ๔ เทาก็ดี หาเทามิไดกด็ ี ครั้นเกิดมาในโลกนี้ถาเปนชายเมื่อยังเปนทารกอยู
ครั้นเจริญวัยใหญขึ้นก็กลายเปนชายอื่นไป ถาวาเปนสตรีก็เปนสตรีอื่นไป ถาเปนสัตวสองเทา
ก็กลายเปนสัตวสองเทาอื่นไป ถาเปนสัตวสี่เทาก็กลายเปนสัตวมีเทามากอันอื่นไปถาเปนสัตว
หาเทามิไดก็กลายเปนสัตวหาเทามิไดอันอืน่ ไป ที่มีเทามากก็กลายเปนสัตวมีเทามากอันอื่นไป
อยางนั้นหรือประการใด
พระนครเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในราช
สมบัติ อันวามนุษยและสัตวเดียรัจฉานทัง้ ปวงเกิดมาแลว จะไดกลายเปนอื่นไปนัน้ หามิได
ฝายมนุษยนั้นที่เกิดมาเปนสตรีผูนั้นก็เปนสตรี ที่เกิดมาเปนบุรุษผูนั้นก็เปนบุรุษ จะวาดวยสัตว
เดียรัจฉานเลาก็เหมือนกัน เกิดมาแลวเปนนามเปนรูปสิ่งหนึ่ง และจะกลายเปนนามรูปอื่นหามิ
ได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลนคร มีสุนทรพระราชโอการตรัสวา โยมยังสงสัย นิมนต
พระผูเปนเจาอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดังบพิตรพระราชสมภารฉะนี้ เมื่อยังเปนทกรกแรกประสูตินั้น พระกํานัลนางนมเชิญให
บรรทมหงายอยูบนพระที่พระยีภ่ ู ณ พระอูท อง แตเมื่อยังเปนทารกอยูน ั้น ครั้นทรงพระจําเริญ
มาคุมเทาบัดนีน้ ี่ เปนมหาบพิตรนี้หรือวาเปนอื่นไป
พระเจามิลินทบรมกษัตริยตรัสวา เมื่อเปนทารกอยูน นั้ ก็เปนทารกอยู ครั้นจําเริญมา
ก็เปนอื่นไป จะไดเรียกวาทารกนั้นคือโยมนี้มิได เมื่อเล็กอยางหนึ่ง เมือ่ โตอยางหนึ่ง ตกวา
เกิดมาแลว เมือ่ เปนทารกมีนามรูปอยางหนึง่ ครั้นจําเริญใหญแลวก็เปนอื่นไป กระนีแ้ หละ
พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา ถาบพิตรพระราชสมภารตรัสฉะนี้ มารดาของมนุษยบุรุษ
สตรีก็ดี เมื่อแรกเกิดในกลละก็เปนอืน่ เมือ่ กลละขนเขาเปนอัพพุทะ มารดาก็จะเปนคนอื่น
เมื่อจะเปนชิ้นมังสัง มารดาก็จะกลายเปนอื่น เมื่อตั้งฆนะเปนเนื้อแนน ตราบเทาแตกเปนปญจ-
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สาขากายาบริบูรณนั้น มารดาก็จะกลายเปนอื่น ๆ ไปทุกที ตราบเทาออกจากครรภมารดายัง
เปนทารกอยู มารดาก็จะกลายเปนมารดาอืน่ ครั้นจําเริญใหญ มารดาก็จะกลายเปนคนอื่น นี่
มารดาก็ยืนอยูผ ูเดียวมิไดกลับไปเปนอื่น ถาจะถือวาตัวกลายเปนผูอื่นแลว นับถือไววาเปน
มารดาทําไม อนึ่งเลาเรียนศิลปศาสตรไวแตนอ ย ครั้นใหญโตแกเฒาไป ศิลปศาสตรที่เลาเรียน
ไวกจ็ ะมิพลอยกลายตามกายแกเฒาไปดวยหรือ ก็เมื่อเปลาทีเดียว ไฉนจึงจะทรงพระดําริ
ผิดไปฉะนี้เลา ขอถวายพระพร
ฝายพระเจามิลินทปนประชากร จึงตรัสวาเมื่อเปนไปอยางนี้เลา พระผูเปนเจาจะเห็น
เปนกระไร จงวิสัชนาไปในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ยิ่งมิ่งมหาศาล เปรียบปานเหมือนอาตมาฉะนี้แล เมื่อยังเปนทารกอยูกต็ ัวอาตมา ครั้นวาจําเริญ
ใหญมาก็ตวั ของอาตมา จะไดกลับกลายเปนอื่นหามิได เมื่อบพิตรตรัสวา เมื่อนอย ๆ เปนผูนี้
เมื่อใหญเปนผูอ ื่น ก็ถาเมื่อเล็กนั้นตีนดวน หัวดวน หูฉีก ปากแหวงก็ดี ถาใหญขึ้นกลายเปน
อื่นไดกจ็ ะกลับกลายมีกายเปนปรกติหาตําหนิมิได นี้แหละรูปเขาใจแรกเกิดเปนสตรีก็เปนสตรี
เปนชายก็เปนชาย ถึงมาตรวาอุภโตพยัญชนกะที่ขางเปนชาย ขางแรมกลายเปนสตรีนั้นก็ดี
ดวงจิตก็ดวงเดียว รูปก็เดียวนั้น จะไดเปนอื่นหามิได เชนอาตมาฉะนี้ เมื่อนอยก็ตวั อาตมา
เมื่อใหญจนไดบรรพชานี้ก็ตวั อาตมา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงตรัสประภาษวา โยมนี้ยังสงสัย นิมนตพระผูเปน
เจาอุปมาอุปไมยใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานประดุจ
ประทีปอันเดียวบุคคลตามไวแตหวั ค่ําจนรุง จึงใสไสเติมน้ํามันไปกวาจะรุง ตามไวเมือ่ ปฐมยามนั้นจะเปนประทีปอื่น หรือวาในมัชฌิมยามมิใชประทีปนั้น เปนประทีปอื่น หรือวาในปจฉิมยามลวงแลวมิใชประทีปนั้น จะไดเปนประทีปอันอื่นหรือประการใด
พระเจามิลินทปนสาคลนครจึงมีพระบวรราชโองการตรัสวา จะเปนประทีปอื่นหามิได
ประทีปในปฐมยามตามไวก็เปนประทีปอันนั้น เมื่อมัชฌิมยามตามอยูก ็ประทีปอันนั้น เมื่อ
ปจฉิมยามตามไวก็ประทีปอันนั้น จะไดเปนประทีปอันอืน่ หามิได
พระนาคเสนเจาซักถามวา เพราะเหตุอะไรเลา มหาบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการแกวา เพราะเหตุวาประทีปอันเดียวตามไว
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พระนาคเสนถวายพระพรวา ประทีปอันเดียวตามไวมิไดกลายเปนอื่นไป ยถา มีครุวนา
ฉันใดก็ดี ธรรมสันตติสืบสายแหงรูปธรรมนามธรรมขอสัตวที่เกิดมรดวยจิตปฏิสนธิคือจิตเกิด
มานั้น และสืบสายแหงรูปธรรมนามธรรมนี้ เดิมเมื่อยังไมปฏิสนธิคือยังไมเกิดมานั้น เมื่อจะ
บังเกิดเมื่อจะดับก็ดี ธรรมอันอื่นจะเกิดก็ดี ธรรมอันอื่นจะดับก็ดี ครัน้ ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น
รูปธรรมกับนามธรรมนี้ ก็เกิดขึ้นพรอมกันไมกอนไมหลังกัน สัตวที่เกิดมาดวยจิตปฏิสนธินั้น
ถึงจะจําเริญใหญแกเฒาไปประการใดก็ดี น จ อฺโ จะไดเปนจิตอื่นรูปอื่นหามิได คือปจฉิมวิญญาณจิต จิตแรกปฏิสนธิเกิดมานัน้ จะไดเปนสัตวอนื่ จิตอื่นหามิได ก็จิตดวงเดียวเมื่อเกิดนัน้
เหมือนประทีปดวงเดียวตามไวตั้งแตปฐมยามตราบเทาปจฉิมยามนัน้ ขอถวายพระพร
ขณะนัน้ พระเจามิลินทปนประชากร มีพระบวรราชโองการตรัสวา ปญหานี้โยมยังสงสัย
นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาอุปไมยใหภยิ โยภาวะยิ่งไปกวานี้
พระนาคเสนจึงถวายอุปมาสืบไปอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผู
ประเสริฐยิ่งมิง่ มหาศาล ขอถวายพระพร เปรียบปานประดุจน้ํานมโค ที่บุคคลรีดแลวใส
ภาชนะขังไวนาน เวลากาลลวงไปก็กลายเปนทธิ แลวนานเขาก็เปนนวนีตะเปนเปรียงไป ก็คน
ทั้งหลายจะเรียกอยางไร จะเรียกวานวนีตะใชน้ํานม ทธิใชน้ํานม เปรียงใชน้ํานม จะเรียกฉะนี้
หรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวาหามิได เขาไมเรียกอยางนัน้ เขาก็เรียกวาน้ํา
นมนวนีตะ นมทธิ นมเปรียง อาศัยน้ํามนเดิมนั้น
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ธรรมสันตติคือสืบตอเปนรูปธรรม นามธรรม
ตั้งขึ้นเกิดขึ้นเปนรูปเปนจิตแลวจะจําเริญวัยใหญโตแกเฒาไปประการใด ก็ถึงซึ่งคงเรียกวาจิตแรก
เกิดนัน้ จะเปนจิตอื่นจะเปนผูอื่นไปหามิได อุปไมยดุจนมโคอันกลายเปนนวนีตะเปนเปรียงนัน้
ใชอื่นคือนมนัน่ เอง ขอบพิตรพระราชสมภารจงทราบพระญาณเถิด ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดฟงก็ยินดีปรีดา มีพระราชโองการตรัสวา พระผูเปนเจา
อุปมานี้สมควรกับปญหาในกาลบัดนี้
ธัมมสันตติปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
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นัปปฏิสันธิคหณปญหา ที่ ๒
ขณะนัน้ สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่น
สืบไปอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โย ปุคฺคโล อันวาบุคคลผูใด นปฺปฏิสนฺธิยติ ไมเกิดอีกในชาติเบื้องหนา โส ชานาติ บุคคลผูนั้นรูตัวหรือไมวาอาตมานี้จะไมเกิด
ตอไป จะรูกระนี้หรือวาหามิได
พระนาคเสนผูปรีชาแกไขวารูซิ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสซักวา เมื่อผูนั้นไมเกิดแลว
ทําไมจึงรู
พระนาคเสนผูประเสริฐแกไขวา เหตุปจจัยที่ไมเกิดตอไปนั้น ดับหมด ไมมี เหตุฉะนี้จึง
รูวา อาตมานี้ไมเกิดเปนรูปเปนจิตตอไป ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา นิมนตอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ปานประดุจคหบดีชาวนา กสิตฺวา ถากไรไถนาดวยตน ทําลงคงเสนคงวา นับนาไดหลายอัน
ครั้งถากไถดะแปรเสร็จแลวมินาน ก็หวานขาวลงในนา ครั้นถึงกําหนดหาเดือนหกเดือนจึงเปน
รวงสุกแลวก็เตือนใหขาสินไถไปเกี่ยวขาว บรรทุกลงลอเกวียน ลากเข็มมาริมบาน กองไวในลาน
นวดฟนแลวขนขาวนัน้ ขึ้นใสไวเต็มยุงในปแรกทํานั้น อปเรน สมเยน ครั้นรุงปใหม คหบดีก็ถาก
ไถไรนาตามอาตมาเคยทํานัน้ หวานขาวปลูกลงนาตามเคยหวานมา ถาน้ําดีปใหมขาวไมเสียหาย
คหบดีนายนาจะรูหรือไม วาขาวปลูกที่หวานลงไวจะไดเต็มยุงเทาเกา
พระเจากรุงมิลินทตรัสวา คหบดีนั้นเขารูซิ พระผูเปนเจา
ขอถวายพระพร เขารูด วยเหตุอะไร
ขาแตพระผูเปนเจา เขารูดวยเหตุปจจัยอันแรกระทํานั้นเต็มยุง ครั้นปใหมเขาก็กระทํา
เทาที่เคยกระทํานั้น จึงรูวาจะเต็มยุงพอกินไป
ขอถวายพระพร ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรที่ไมเกิดตอไปอีกชาติหนา ก็รวู าเหตุปจจัยที่
แตงใหเวียนวายเกิดตายในวัฏสงสาร นานชาจะคณนานับมิได และเหตุปจจัยนั้นสิ้นไป ทานก็
เขาใจวา อาตมานี้จะมิไดเกิดตอไปอีกในภพเบื้องหนา บรมบพิตรจงทราบดวยอุปมานี้

มิลินทปญหา - หนาที่ 68
พระเจามิลินทไดทรงฟง ก็ยินดีปรีดาวาพระผูเปนเจาอุปมานี้ สมควรกับปญหาในกาล
บัดนี้
นับปฏิสนธิคหณปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
ปญญานิรุชฌนปญหา ที่ ๓
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหา
ตอไปอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ญาณบังเกิดในสันดานผูใ ด ผูนั้น
หรือชื่อวาปญญาบังเกิด
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ญาณที่บังเกิดขึ้นนั้นแลเรียกวาปญญา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการซักวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ญาณบังเกิดในสันดานผูใดผูน ั้นเรียกวามีปญ
 ญา เมื่อปญญาบังเกิดจะหลงบางหรือหามิได
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บางทีหลงก็มี
ที่ไมหลงก็มี ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสถามวา ที่หลงนั้นอยางไร
พระนาคเสนแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ที่มีปญญาหลงนั้นคือ
เดินดงพงปาหารูจักทิศที่จะไปไม เหตุมิไดฟงเขาเลาบอกนามบัญญัติ วาถึงที่นั้นมีตนไมอันนั้น
เปนสําคัญ เหตุนี้ผูมีปญญานั้นจึงหลงไป
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสถามวา ขาแตพระผูเปนเจา ที่ไมหลงนัน้ อยางไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ขอถวายพระพรไดแกโยคาวจรอันปลงปญญาเห็นพระอนิจจัง
และพระทุกขัง และพระอนัตตา นี่แหละปญญาทานไมหลง
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการถามวา ที่ปญญาไมหลงนั้น โมโหในสันดานทาน
ไปแอบอยูที่ไหน
พระนาคเสนถวายพระพรแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เมื่อปญญา
บังเกิดแลว โมโหก็ดับอยูทปี่ ญญานั้น
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พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ปญญานั้นเกิดแลวไป
ดับอยูที่ไหน
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐปญญา
บังเกิดกระทํากิจของอาตมาแลวก็ดบั อยูในกิจของอาตมา กิจแหงปญญาอันเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา นั้นจะไดดับหามิได
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนมไหศวรรยจึงตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ย ปเนต
พฺรูสิ พระผูเปนเจากลาววา ปญญากระทํากิจแลว ก็ดับอยูที่กิจแหงตนนั้น กิจอันเห็นวา ทุกขัง
อนิจจัง อนัตตา ชื่อวาปญญา วาดังนี้โยมยังสงสัย นิมนตกระทําอุปมาไปใหเห็นแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจบุรุษผูหนึ่งจะดูเลขเมื่อกลางคืน เลขนั้นบุรุษผูนั้นเขียนลงไวในกระดาน จึงจุดประทีปขึ้น
ทัศนาการดูเลขนั้น ก็เขียนเลขลงไวแลวใหดังประทีปเสีย เมื่อประทีปดับไป ตัวเลขที่เขียนไวก็
ยังปรากฏอยูมไิ ดลบเลือนไป ยถา มีอุปมาฉันใดก็ดี ปญญาที่บังเกิดขึน้ กระทํากิจแหงตนแลว
ดับไป แตกิจแหงตนอันเห็นวา พระอนิจจัง และพระทุกขัง และพระอนัตตา นั้นยังปรากฏอยู
เปรียบดุจประทีปอันบุรุษจุดขึ้นดูแลวเขียนเลขไวแลวดับประทีปเสีย ปรากฏอยูแตตวั เลขที่เขียนไว
จงทราบพระทัยเถิด ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหยิ่งขึ้นไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจ
มนุษยอนั อยูในทิศตะวันออกกลัวเพลิงไหมบานจึงตั้งหมอน้ําไวหาหมอ ที่ใกลประตูเคหา ครั้น
วาเคหานั้นเพลิงไหม มนุษยนั้นจึงเอาน้ําที่หมอตั้งไวนนั้ ดับไฟ ครั้นไฟดับไปแลว มนุษยนั้นจะ
ตองการน้ําในหมอนั้นอีกหรือหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ ปนเจา มนุษยชาวชนบทนัน้ ครั้นเพลิงไหมเขาจึงเอาน้าํ ที่หมอทั้งหาไปดับไฟ
ไฟดับไปแลวจะไดตองการน้ําอีกหามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา หมอทั้งหาไดแกอนิ ทรีย ๕ มี สัทธินทรียเปนตน ฝูงชน
ชาวชนบทที่ดบั เพลิงดวยหมอน้ําทั้งหาไดแกพระโยคาวจรอันดับกิเลสดวยอินทรีย ๕ ประการ
เพลิงที่ไหมบานนั้นไดแกกิเลส กิเลสนั้นจะดับไปก็อาศัยแกอนิ ทรีย ๕ คือ สัทธินทรียเปนตน
และกิเลสที่ดับไปมิไดเกิดอีกนั้น ไดแกปญญาที่กระทํากิจนั้น ครั้นกระทํากิจแลวก็ดบั ไป ปรากฏ
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อยูแตกจิ อันเห็นพระไตรลักษณนนั้ และปญญาที่กระทํากิจนั้นกระทําครั้งเดียวเดียวก็ดับไป อุปไมย
ดุจอินทรียทั้ง ๕ นั้น ดับกิเลสใหสูญไปที่เดียวนี้แหละ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร จึงตรัสวา นิมนตอุปมาใหภยิ โยภาวะ
ยิ่งกวานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานประ
หนึ่งวาแพทยผูหนึ่งรักษาคนไขจึงเก็บเอารากไมเปนยา ๕ สิ่งไปรักษาไข ครั้นคนไขได
รับประทานรากไมยา ๕ สิ่งนั้น โรคก็บรรเทาคลายหายขาด นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร
แพทยนั้นจะเอายา ๕ ประการไปรักษาคนที่หายนัน้ อีกหรือ หรือ วาหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชธานีจึงมีพระราชโองการตรัสวา เมื่อหมอนั้นเอายาทั้ง
๕ ไปรักษาเขาหายแลว จะไดตองการรากยาอีกหามิได
พระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปไมยเปนสองชั้นวา ขอถวายพระพร แพทยนั้นได
แกพระโยคาวจร รากยา ๕ สิง่ นั้นไดแกปญจินทรีย ๕ มีสัทธินทรียเปนตน คนไขไดแกปุถุชน
พระโยคาวจรไปสั่งสอนใหจําเริญอินทรียท ั้ง ๕ เปรียบดุจกินรากยา ๕ ประการ เมื่อปุถุนชนนั้น
รับประทานคือปรนนิบัติในอินทรียทั้ง ๕ ราคาทิกิเลสสิ้นไปดับไปมิไดเกิดอีกฉันใดก็ดี ปญญา
ที่กระทํากิจนัน้ ดับไปในสันดานพระโยควจร ยังปรากฏอยูแตกจิ แหงปญญาเห็นพระไตรลักษณ
วา อนิจฺจนฺติ วา ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา อิติ วา อนิจจฺ  อิติ วา ทุกฺข อิติ วา อนตฺตา
ในกาลนัน้
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา ซึ่งพระผูเปนเจาวิสัชนานี้โยมยัง
ไมสิ้นสงสัย จงกระทําอุปมาอุปไมยใหภยิ โยภาวะยิ่งไปกวานีก้ อน
พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานเหมือนโยธา
สงฺคามาวจโร อันจะไปกระทําสงครามรบพุงดวยศัตรูหมูอรินทรราชนั้น ปฺต กณฺฑานิ จึง
ยิงปน ใหญไปหานัด ใหศตั รูหมูอรินทราราชพายแพหนีไป แลวจะยิงปนใหญไปอีก ๕ นัดหรือ
ประการใด
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิเบศรปฏิเสธวา จะยิงไปอีกหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรอุปไมยวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ยิ่งมิ่งมไหศวรรย ฉันใดก็ดี โยธาตัวดี คือพระโยคาวจรยิงหมูอรินทรอันติดพระนคร คือกิเลส
ตัณหา และยิงปนทั้ง ๕ นัดนั้นคือปญจอินทรีย ๕ เมื่อยังกิเลสตัณหาใหดับไมใหกลับมาเกิดได
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ฉันนั้น ปญญาที่เกิดในสันดานทานโยคาวจรผูประเสริฐ เกิดขึ้นกระทํากิจและดับมิใหกลับเกิดใหม
แตกิจเห็นพระไตรลักษณยังประจักษอยู ขอบพิตรจงรูในพระราชสันดานดวยประการดังนี้
พระเจามิลินทปนกษัตริยทรงฟงก็โสมนัสในอุปมา จึงตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
วิสัชนามานี้สมควรแลว
ปญญานิรุชฌนปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
ปรินิพพานปญหา ที ๔
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอันอื่น
สืบไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา บุคคลที่ไมปฏิสนธิไมเกิดใหมในภพ
เบื้องหนานัน้ จะไดเสวยทุกขบางหรือวาหามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐคนที่
ไมปฏิสนธิไมเกิดอีกนั้นเสวยทุกขบางไมเสวยทุกขบาง
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสซักวา อยางไรไมเสวยทุกข อยางไรเสวยทุกข
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ทานที่ไมเกิดอีกนั้น เสวยแตกายิกทุกขอันประกอบในกาย มิไดเสวยเจตสิกทุกข ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรถามวา อยางไรเรียกวาทุกขประกอบในกาย อยางไร
เรียกวาทุกขประกอบในเจตสิก
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เหตุ
ปจจัยอันแตงกองทุกขในกายนั้นยังไมดับ ก็ยังมีทุกขอยู และทานที่เปนขีณาสพนั้นเสวยทุกขเวทนาในกายนั้น เหตุวากายของทานนั้นยังเปนเชื้ออุปาทานตกแตง มีเหตุปจจัยไปกวาจะถึง
นิพพานในปจฉิมชาตินั้น ทานที่เปนพระขีณาสพจึงเสวยทุกขสําหรับกายใหอาพาธเจ็บไข
และตองบาดเสี้ยนหนามยอกนั้น ทานก็ไดเสวยทุกขอันเจ็บปวดในกาย ของถวายพระพร ที่ทาน
ไมเสวยทุกขอนั ประกอบในเจตสิกนั้น คือเหตุปจจัยที่แตงจิตเจตสิกดับแลว ไมมีโลโภ โทโส โมโห
กิเลสตัณหา กิเลสตัณหาหามิไดมี เหตุดังนั้นทุกขในจิตเจตสิกจึงไมมี มีแตทุกขอันประกอบใน
กาย ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการซักวา ขาแตพระนาคเสนผูเปน
เจา ถาแมนวาพระอรหันตขณ
ี าสพเจามีทกุ ขเกิดในกายอยูกระนี้ เหตุไรจึงจะไดไปนิพพาน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะพิตรพระราชสมภาร ทานเสวยทุกขก็
แตทุกขสําหรับกายอันเปนเชื้อสายอุปทาน ทานมีราคะปราศจากสันดาน หาเหตุปจจัยที่จะ
แตงไปมิได ทานก็คงจะไปนิพพานโดยฤดูกาลอันสมควร แลวทานก็ยา งเขาสูพระนครเมืองแกว
อันกลาวแลวคือพระปถโมกขมหานครนิพพาน อันดับซึง่ ชาติกันดาร ชรากันดาร พยาธิกันดาร
มรณกันดาร เปนที่สุขเกษมเอกันตะบรมสุขปราศจากทุกขในสงสาร สมดวยถอยคําพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพุทธอัครสาวกวิเศษนิเทศไวเปนคาถาดังนี้
นาภินนฺทามิ มรณ
นาภินนฺทามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ
เวทน ภตฺตการโก ยถา ฯ
นาภินนฺทามิ มรณ
นาภินนฺทามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ
สมฺปชาโน ปติสสฺ โตติ ฯ
กระแสความในพระคาถานี้วา อห อันวาขา นาภินนฺทามิ มิไดยนิ ดีบัดนี้ มรณ ซึ่ง
ความตาย อห อันวาขา นาภินนฺทามิ มิไดยินดีบัดนี้ ชีวิต ซึ่งจะมีชีวติ เปนไป ภตฺตการโก
เปรียบดังพอครัวเชิญเครื่องเสวยคอยทาสมเด็จบรมกษัตริยจะเสวยเมื่อใด ก็จะยกเครือ่ งไป
ถวายเมื่อนัน้ ยถา มีครุวนาฉันใดเลา อห ตัวขาพเจานี้ ปติสฺสโต มีตณ
ั หาปราศจากมี
กิเลสราคะอันขาดจากสันดาน สมฺปชาโน มีสติรูรอบคอบเปนอันดี ขาพเจาจะถึงแกมรณะก็ไม
ยินดี จะมีชวี ิตเปนตัวเปนตนอยูก็ไมยินดี กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ ขาพเจานีป้ รารถนา ซึ่งกาล
อันควรที่จะเขาสูพระนิพพาน เปรียบปานดุจพอครัวอันคอยกาลอันควรนั้น สิ้นคําพระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรเทานี้ เหตุดังนั้นที่ทานจะไมเกิดอีกนัน้ ยังมีชีวิตอยูจะเสวยทุกขสิ่งเดียวแต
ทุกขในกาย ทุกขภายในเจตสิกไมมี ทานคอยกาลสมควรของทานแลว ทานก็เขาสูพระนิพ
พานนั้นแหละ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี ไดฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนี้ ก็มีนา้ํ พระทัย
หรรษาทรงพระโสมนัส มีพระโองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจากลาววิสัชนานีส้ มควรนี่กระไร
สิ้นวิมติสงสัยของโยม ในกาลบัดนี้
ปรินิพพานปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
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สุขเวทนาปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลราช มีสุนทรพจนารถราชโองการตรัสถาม
อรรถปญหาอื่นอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา สุขเวทนาที่จะเสวยสุขนี้
เลา จะเปนกุสลาหรือ หรือวาจะเปนอกุสลา หรือวาจะเปน อัพยากตา ประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สุขเวทนานีจ้ ะวา
เปนกุสลาก็วาได จะวาเปนอกุสลาก็วาได จะวาเปนอัพยากตาก็วาได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป ระกอบดวยปญญาปรีชา ถาพระผูเปนเจาวาฉะนัน้ แลว โยมยังสงสัย ดวย
กุศลตกแตงแลวก็ใหสุข จะไดทุกขหามิได
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ไฉนบพิตรจึงสําคัญฉะนี้เลา ถาอาตมาจะวาบางวา บุคคล
แรกกระทํากุศลเสวยทุกข เปรียบตอบุคคลรักษาศีลกระนั้นตองทรมานอดอยาก ที่เขาทําอกุศล
ไดความสุขฉะนี้บางก็มี เปรียบดุจชายผูหนึ่ง มือซายตะพายหมอน้ํา มือขางนั้นก็เย็นนัก มือ
ขางขวาถือกอนเหล็กแดงรอน นี้แหละจะวามือชายทั้งสองขางรอนหรือ หรือ จะวามือทั้งสองของ
ชายนั้นเย็นเปนประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ไมรูแหงที่จะวาได นะพระผูเปนเจา โยมนี้เลามิ
อาจจะตอปากพระผูเปนเจาไดนิมนตแกไขอรรถแหงเวทนานี้ใหโยมแจงแจมใสออกไปในกาลบัดนี้
ตโต เถโร ลําดับนั้นพระนาคเสนเถระผูวิเศษแกไขซึง่ เวทนา ๑๐๘ ประการ ให
บรมกษัตริยสนั นิษฐานเขาพระทัยดวยอภิธรรมกถา ถวายพระพรวา มหาบพิตรพระราชสมภาร
เวทนามี ๑๐๘ ประการ จึงจัดเอาเวทนาอันเปนโสมนัส ฉเคหนิสฺสิตร อันอาศัยอยูใ นอารมณ ๖
แหงบุคคลยินดีในเบญจกามคุณนั้น จัดไดโสมนัสเวทนา ๖ จึงจัดเอาโสมนัสเวทนาอันเปนไป
ในอารมณ ๖ แหงทานผูไดปญญาวิปสสนานั้น จัดเปนโสมนัสเวทนา ๖ จึงยกเอาโทมนัสเวทนา
๖ ในอารมณแหงบุคคลยินดีในเบญจกามคุณ ๖ และโทมนัสเวทนาในอารมณแหงทาน ได
วิปสสนาปญญา ๖ จัดเอาอุเบกขาเวทนาในอารมณแหงบุคคลยินดีในเบญจกามคุณนัน้ ๖ จัด
เอาอุเบกขาเวทนาในอารมณแหงทานไดวิปสสนาปญญานั้น ๖ สิริไดเวทนา ๓๖ จึงเอา
เวทนา ๓๖ นี้จดั เปน อดีต ๓๖ เปนอนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน ๓๖ สิริเขาดวยกันทั้ง ๓ นี้ได
เวทนา ๑๐๘ ประการ บพิตรพระราชสมภารจงทราบพระญาณเถิด สุขเวทนาอันเสวยอารมณ
เปนสุขนี้จะวาเปนฝายกุศลก็ผิด จะวาเปนอกุศลก็ผิด จะวาเปนอัพยากฤตก็ผิด จะวาไมเปนก็ผิด
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เหมือนชายมือซายตะพานน้ําคาง มือขวาจับกอนเหล็กแดง และจะถามรวมวามือทั้งสอง
ของชายนั้นจับรอนหรือจับเย็น และถามเชนนี้บุคคลจะบอกมิรูที่จะบอกได บพิตรจงทราบพระ
ทัยดวยประการนี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลราชไดฟงก็มีประสามเสื่อมใส พระทัยทาว เธอก็โสมนัส
ปรีดาดวยปญหาพยากรณของพระนาคเสนผูวิเศษ
สุขเวทนาปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
นามรูปปฏิสนั ธิคณหปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามอรรถปริศนาอื่นไปอีก
เลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน กึ ปฏิสนฺธิยติ ธรรมสิ่งไรใหสัตวโลกปฏิสนธิ
เกิดมา นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สัตวโลกที่เกิดมานี้นามรูปใหปฏิสนธิ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการซักวานามรูปนี้แตงใหสัตวปฏิสนธิ
หรือประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา หามิได มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประ
เสริฐ สัตวโลกหญิงชายเกิดมาในโลกนี้ กระทํากรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรม คือกระทํา
บาปบุญ อิมินา นามรูเปน ดวยนามรูปนี้ บุญสิ่งนั้นกรรมสิ่งนั้น ใหสตั วมนุษยหญิงชายนั้น
ปฏิสนธิเปนนามรูปอันอื่น อยางนี้แหละเรียกวานามรูปใหปฏิสนธิ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
เปนเจา ถาบุคคลมิไดเกิดดวยนามรูปนี้ และเกิดดวยบุญและบาปที่กระทําไวในนามรูปนี้แลว
ผูนั้นจะพนจากบาปกรรมหรือไม
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ถาวาไมเกิดแลว
ผูน้นั ก็พนจากบาปจากกรรม ถาวายังจะเกิดไปอีกแลว จะไดพน จากบาปกรรมหามิได ขอถวาย
พระพร
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พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาจงกระทํา
อุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจบุรุษผูหนึ่งไปลักผลมะมวงของเขามา สวนวาเจาของมะมวงนั้นจับบุรุษโจรนั้นได จึงเอาตัว
ไปทูลกับสมเด็จพระบรมกษัตริยวา โจรนี้ลักมะมวงเกลากระหมอมฉัน โจรนั้นก็ทูลบางวา
ขอพระราชทาน เกลากระหมอมฉันจะไดลักหามิได มะมวงเขาของนี้เมื่อแรกปลูกนัน้ อยางอื่น
ปลูกไวเมื่อเปนตนมีผลออกเปนอยางอื่นไป เกลากระหมอมฉันก็เก็บเอามา จะไดลกั ลูกมะมวง
ที่บุรุษผูนี้ปลูกหามิได และบุรุษโจรนั้นใหการเปนสํานวนดังนี้จะพนโทษหรือประการใด ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีพระราชโองการตรัสวา บุรุษโจรนั้นใหการ
เปนสํานวนดังนั้น จะไดพน ตัวหามิได คงจะตองปรับไหมเปนแท
พระนาคเสนจึงถามวา เหตุไฉนจึงตองปรับไหมเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา มะมวงเขาปลูกไวจนมีผล บุรุษโจรรับวาไปเอา
ผลมะมวงนั้นมาแลว ใหการเปนสํานวนวาบุรุษเจาของปลูกไวกจ็ ริง ก็แตผลมะมวงเดิมนั้นไมได
ลัก ที่ขาเอามานี้ผลมะมวงเปนตนเกิดขึ้นมาใหมตางหาก เปนผลมะมวงอื่นมิใชเปนผลมะมวงเดิม
ขาเอามานี้ผลมะมวงใหม บุรุษโจรใหการฉะนี้ก็เปนอันรับในคําหา ซึ่งผลมะมวงที่โจรลักมาก็
เกิดแตผลมะมวงเดิม เหตุกระนี้แหละควรจะลงโทษปรับไหมแกโจรนั้น
พระนาคเสนจึงวา ความนี้ฉันใด มนุษยหญิงชายกระทําบาปกรรมสิ่งไรดวยนามรูปใน
ปจจุบันชาตินี้ ครั้นกระทํากาลกิริยาตายไปในปรโลก เกิดเปนรูปธรรมนามธรรมอื่น จะไดพน
ไปจากบาปกรรมหามิได เปรียบดังโจรลักอัมพผลนั้น ขอถวายพระพร
พระนาคเสนมีเถรวาจาอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจบุรุษผูหนึ่งไปลักเกีย่ วขาวสาลีในนาเขา เจาของเขาจับตัวไปปกราบทูลแกบรมกษัตริยวา
บุรุษผูนี้เปนโจรลักขาวสาลีในนา บุรุษโจรจึงทูลวาขาวสาลีซึ่งบุรุษผูนี้ปลูกหวานลงไว ขาพระ
พุทธเจามิไดลกั นี่ขาพระพุทธเจาเอารวงขาวสาลีอันเกิดตอมาตางหาก นี่แหละบพิตรพระ
ราชสมภาร เมื่อโจรนั้นใหการฉะนี้ โทษจะมีแกโจรนัน้ หรือประการใด
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พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โทษปรับไหมคงจะมี
พระนาคเสนจึงซักวา โทษปรับไหมมีดวยเหตุอยางไร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ขาวเขาหวานไว มีเมล็ดรวงขึ้น โจรนั้นไปลักเอา
รวงขาวนัน้ มาแลว กลับวารวงขาวนัน้ มิใชของบุรุษเจาของขาว บุรุษเจาของขาวนั้นหวานลงก็
เปนตนเปนลํากลายเปนอื่นไป ซึ่งโจรใหการตองในคําหาดังนี้ เหตุกระนี้โยมจึงวา โจรนั้นไมพน
โทษปรับไหม
พระนาคเสนจึงวา ความเปรียบเทียบนี้ฉันใดก็ดี บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
มนุษยชายหญิงซึ่งเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมกระทําบาปกรรมไวในชาตินี้ จะมีรูปธรรม
นามธรรมไปชาติหนา เปนรูปธรรมนามธรรมอื่น จะพนจากบาปกรรมหามิได อุปไมยเหมือน
โจรไปลักขาวเขาแลว กลับวาเอาขาวอื่นมา มิไดพนโทษปรับไหมฉะนัน้
อนึ่งเลาเปรียบดังบุรุษผูหนึ่งไปลักตัดออยเขา บุรษุ เจาของจับตัวได จึงมัดเอาตัวเขาไป
กราบทูลแกพระมหากษัตริยว า โจรคนนี้ลกั ออยกระหมอนฉัน โจรนัน้ ก็ทูลบางวา ขอพระราชทาน เดิมบุรุษผูนี้เอายอดออยมาปลูกไว ยอดออยก็แตกหนอกอใบเปนตนเปนลําเปนอันอื่นไป
และขาพระพุทธเจาจะไดลักออยเดิมแรกปลูกหามิได ออยนี้กลายไป ขาพระพุทธเจาจึงไดเอา
ออยอื่นมา นีแ่ หละมหาบพิตร คําโจรทูลใหการฉะนี้ จะมีโทษปรับโทษหรือหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชจึงตรัสวา คงจะมีโทษปรับไหมเปนแท
พระนาคเสนจึงซักถามวา เหตุไฉนบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ออ เพราะวาใหการตองในคําหา และโจรแกวาออยนั้น
เปนออยอื่น ออยเดิมนัน้ เปนขึ้นกลายเปนออยอื่น ออยเดิมนั้นตัวหาไดลักไม และใหการกระนี้
จะพนตัวหามิไดไปลักออยของเขามาแลววาขาเอาออยอืน่ มา จะไดพนโทษหามิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวาเลาวา ซึ่งบุคคลกระทําบาปกรรมไวชาตินี้กเ็ หมือนกัน กรรมคงจะ
ตามตนไป ถึงจะเกิดในโลกเบื้องหนาเปนรูปธรรมนามธรรมอื่น จะไดพนจากบาปกรรมหามิได
ดุจบุรุษโจรลักออยเขามาแลวกลับวาออยอืน่ มิไดพน จากโทษนั้น
อนึ่งดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่งนั้น เหมนฺตเก กาเล ฤดูนั้น
เปนเหมันฤดูหนาว กลางหนาวหมอกลงนี่กระไร บุรุษผูนั้นจึงเอาไฟมากอนกองขึน้ ผิง แลวทิ้งไว
มิไดดับเสีย ไฟนั้นก็ลามเลียงไหมใบไมและหญาลามมาไหมขาวในนาเสียหลายกอง เขตฺคสามิโก
ฝายเจาของนารูวาบุรุษนั้นเปนตนไฟ จึงจับเอาบุรุษนั้นเขาไปกราบทูลแด บรมกษัตริยวาบุรุษ

มิลินทปญหา - หนาที่ 77
ผูนี้แหละเผาขาวในนากระหมอมฉัน บุรุษตนไฟนัน้ ก็ทูลใหการวา กระหมอม ฉันจะไดเผานา
นายคนนีห้ ามิไดเดิมกระหมอมฉันกองไฟผิงแลวทิ้งไวไฟนี้ก็ลามไปไหมใบหญากลายมาเปนไฟอืน่
จะไดเปนไฟทีก่ องผิงหามิได นี่แหละเมื่อบุรุษตนไฟใหการฉะนี้จะมีโทษหรือหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลราชประภาษวา ขาแตพระผูเปนเจา โจรใหการฉะนี้เลา
จะพนผิดหามิได
ขอถวายพระพร เหตุไร
ออเหตุวาบุรุษนั้นเปนตนไฟ
ฉันใดก็ดมี หาบพิตรผูประเสริฐ บุคคลเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมไดกระทําบาปกรรม
ไว ครั้นสิ้นชีวิตดับจิตไปเกิดเปนรูปธรรมนามธรรมอื่นไป จะไดพนจากบาปกรรมที่ตนกระทําหา
มิได มีอุปไมยเหมือนบุรุษตนไฟอันมิไดพนโทษนัน้ ขอบพิตรจงทราบในพระบวรราชสันดาน
ดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา โยมยังไมสิ้นวิมติสงสัย
นิมนตผูเปนเจาอุปมาใหยิ่งขึน้ อีกกอน
ฝายพระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร โกจิเทว
ปุริโส เปรียบดุจบุรุษผูหนึ่งจุดซึ่งประทีปเขาไปรับประทานอาหารที่โรงรานของอาตมา ครั้น
บริโภคอาหารแลวก็คมนาการไป สวนวาไฟประทีปนั้นก็ไหมหญาลามไปไหมฝาเรือนอันหนึ่ง
เปลวไฟก็ทะลึง่ ลุกลามไหมซึ่งเรือนนอยเรือนใหญ ทีนนั้ ก็ไหมบานนีท้ ั้งนคร ชาวบานจึงพา
กันมาเอาตัวบุรุษตนไฟนั้นไปตามอาชญาไฟ บุรุษผูนั้นจึงวาไฟที่ไหมบานนี้ ไฟไหมหญาดอก
ไมใชไฟประทีปของขาที่จุดไว เมื่อบุรษุ ตนไฟใหการกระนี้ จะไมมโี ทษหรือ บพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา บุรุษที่ตามประทีปตนไฟใหการ
นั้น จะไดพน โทษหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี บุคคลที่เกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมนี้ กระทํา
บาปไว ครั้นเมื่อตายไปนามรูปนี้จะวิปริตแปรปรวนไปเปนนามรูปอื่น คือจะไปปฏิสนธิเกิดใหม
แลวจะเกิดตอไปอีกก็ดี จะไดพนจากบาปกรรมหามิได ดุจบุรุษจุดประทีปกินขาวใหไฟไหมบานนั้น
ขอบพิตรพระราชสมภารจงทราบในพระบวรสันดาน ดวยประการดังนี้
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พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ซึ่งพระผูเปนเจาอุปมานี้
โยมยังวิมติสงสัยอยู นิมนตกระทําอุปมาใหยิ่งไปกวานี้
พระนาคเสนจึงมีวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ปานดุจบุรุษผูห นึ่งจะมีภรรยา บุรุษผูนั้นพอใจนางกุมารีเด็กนอยผูหนึ่ง จึงใหคนติดสอยเขาไป
ขอตอบิดามารดานางกุมารีนนั้ บิดามารดาทางกุมารีนั้น เห็นวาบุรุษผูนนั้ มีอัธยาศัยดี ก็ยิน
ยอมยกใหบุรษุ นั้น สุงฺก ทตฺวา บุรุษนัน้ ไดใหขน หมากหมั้นแลว ตัวนั้นก็ลาไปสูสถาน
ประเทศอันไกล อปเรน สมเยน ครั้นสมัยกาลนานมา สวนวานางกุมารีนั้นก็จําเริญรุน ขึ้นมา บิดา
มารดาจึงยกใหมีสามีอื่น กระทําการวิวาทมงคลมีขันหมากรากพลูอยูด วยกัน อิตโร อาคนฺตฺวา
สามีเดิมจึงมาวากับบุรุษสามีทีหลังวา ทานนี้พาภรรยาเราไปขางไหน บุรุษสามีใหม เอววเทยฺย
จึงวาทานมาขอกุมารีนี้เมื่อนอย ทานก็เปนสามีนางกุมารีนี้เมื่อนอยนั้น บัดนี้นางกุมารีนี้มิได
เปนภรรยาทาน ดวยนางกุมารีนี้มีวัยวัฒนาการรุนเปนสาวใหญเปนอื่นไป พนไปจากภรรยาทาน
เราจึงมาขอตอบิดามารดา บิดามารดายกใหแกเรา สุงฺก ทตฺวา เราก็ไดใหขันหมากรากพลู
แกบิดามารดา บิดามารดาก็กระทําการวิวาหมงคล ใหอยูก ินดวยกัน นางกุมารีนี้จะไดเปน
ภรรยาทานหามิได ถาวาสามีเดิมกับสามีใหมนี้จะเปนความกันไป ใครจะแพใครจะชนะ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรวาจาตรัสวา สามีใหมนั้นแพแหละ พระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามเลาวา สามีใหมจะปราชัยแกสามีเกาดวยเหตุอยางไรเลา
ออ ผูเปนเจา สามีเกาเขาไดมาหมั้นขันหมากรากพลูสูขอบิดามารดาหญิง บิดามารดา
หญิงไดยอมยกใหยกปนกอน ถึงวาจะยังไมสังวาสดวยกันก็ดี กฎหมายทานวาเปนกรรมสิทธิ์
อยูกับผูนั้น เหตุดวยบิดามารดายกให และสามีใหมชอบจะใหปรับไหม อนึ่ง และคําสามีใหม
ซึ่งจะติดใจวา นางกุมารีนั้นโตใหญเปนอืน่ ไป และจะมีคําติดใจใหใสบทหารือบท จะไดขนึ้ หามิได
คงจะตองปรับไหมชายนั้นโสดเสมือนโทษผิดภรรยาทาน
นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร ซึ่งคําสามีใหมใหการวาเดิมนางกุมารีนี้ยังนอยอยู ครั้น
เติบโตใหญก็เปนอื่นไป และสามีใหมใหการฉะนี้โสด โทษไมพนตัวฉันใด บุคคลกระทํา
บาปกรรมในนามรูปที่เกิดมานี้ ถึงจะใกลตายรูปธรรมนามธรรมจะแปรปรวนเปน อนิจฺจ อฺ
จะเปนอืน่ ไป จะปฏิสนธิเกิดใหม รูปธรรมนามธรรมเปนอื่นไปแลว บาปกรรมที่ทําไวจะไดพน หามิได
เมื่อเราทานทั้งหลายยังมิลุลวงเขาสูศิวาลัยไปนิพพานเมื่อใด ผูที่ทําบาปกรรมไวนนั้ จะนิราศ
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คลาดแคลวแลวกันไปหามิได มีอุปไมยเหมือนางกุมารีนอ ย ถึงจะมีรูปรางรุนราวเปนสาวใหญ
อยางไรก็ดี ทีจ่ ะพนสามีเดิมไปหามิได ขอบพิตรพระราชสมภารจงทราบในพระราชสันดาน
ดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา อาราธนานิมนตพระ
ผูเปนเจาอุปมาอุปไมยใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นไป ใหโยมสิ้นสงสัยกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา โกจิเทว ปุริโส ยังมีบุรุษผูหนึง่ ไปซื้อน้ํานมโคกับ
นายโคบาล นายโคบาลก็ตวงน้ํานมใสหมอใหบุรุษผูนั้น บุรุษผูนั้นจึงเอาหมอน้ํานมฝากนาย
ตองแสงพระสุริยศรีสาย ก็กลับกลายเปนทธิไป ครั้นบุรุษผูนั้นรําลึกขึ้นได จึงไปสูส ํานักนาย
โคบาล จึงวากับนายโคบาลวาขามาหาทานาจะเอาของที่ฝากไว ต ทสฺเสยฺย นายโคบาลจึงวา
ทานนี้ลืมไปหรืออยางไร วาแลวก็สงหมอน้ํานมนั้นให อิตโร เอว วเทยฺย บุรุษผูนนั้ จึงวาแก
นายโคบาลวา วานนี้ทานตวงน้ํานมโคใหแกเรา เราฝากทานไว ก็เหตุไฉนทานจึงเอาทธิมาใหแกเรา
เราไมเอา นายโคบาลวาเราจะไดเอาทธิอื่นใหทานหามิได ทธินี้ใชอื่นคือน้ํานมนั่นแหละ คางอยู
เปนคืนหนึ่งแลวก็กลายเปนทธิไป บุรุษผูนั้นไมเอา นีแ่ หละบพิตรพระราชสมภารเจา คําคนทั้ง
สองที่วิวาทกันฉะนี้ จะจริงขางใคร
พระเจากรุงมิลินทปนธรณีจึงตรัสวินจิ ฉัยวา ขาแตพระผูเปนเจา คําคนทั้งสองซึ่งวิวาท
กันนี้ จริงขางคํานายโคบาล
พระนาคเสนจึงวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเปนเหตุไฉนเลาจึงจริงขางคํานายโคบาล
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา บุรุษผูนั้นลืมน้าํ นมไวคางคืน น้ํานมนั้นก็กลายเปน
อื่นไป จะเปนทธิอื่นหามิได น้ํานมนั่นแหละกลายเปนทธิ นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา น้ํานมนีก้ ลายเปนอื่นไปฉันใดก็ดี รูปธรรมนามธรรมนี้
ของสัตวผูใด มรณนฺติก เมื่อใกลตายกลายเปนอื่น ถึงจะจุติเกิดเปนรูปธรรมนามธรรมอันอื่นก็ดี
แลวจะจุติปฏิสนธิตอไปอีกเทาใดก็ดี จะไดพนจากบาปกรรมที่ตนกระทําไวแตนามรูปเดิมหามิได
เหตุวานามรูปเดิมนั้นถึงจะเปนอื่นไป จะเปนมนุษยเดียรัจฉานประการใดก็ดี นามรูปเดิมนั้น
เปรียบดุจน้ํานมนางโคคางคืนกลายเปนอื่นๆ ไป คือเปนสัปป นวนีตะ ทธิไป ก็อาศัยน้ํานมนาง
โคนั้นแปรกลับกลายไป ขอบพิตรจงทราบพระทัยดวยประการดังนี้
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ธรณีพระองคไดทรงฟงอุปมานี้ มีพระราชโองการตรัสวา สธุสะ
พระผูเปนเจาวานี้สมควรแลว
นามรูปปฏิสันธิคหณปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้
ปุนปฏิสันธิคหณปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พระผูเปนเจาจะปฏิสนธิเกิดอีกหรือหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ถาวาอาตมามีอุปทานอยูกจ็ ะเกิดใหม อนุปาทาโน ถาวาอาตมาหาเชื้อตัณหามิได ก็ไม
ปฏิสนธิเกิดอีกตอไป ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลนคร จึงมีสุนทรพจนารถประภาษวา นิมนตพระผูเปนเจา
อุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจราชบุรุษขาไพรฟาฝาละอองธุลีพระบาท แหงบรมกษัตราธิราชผูหนึ่งนั้น หมัน่ ภักดี
อุตสาหะกระทําราชการ สมเด็จรมกษัตราธิราชก็ประทารรางวัลทาสกรรมกรผาผอนเงินทอง
ใหแกผูนั้น และราชบุรุษนัน้ ไดรับพระราชทานรางวัลฉะนี้ก็ปรีดา บริโภคกามคุณ ๕ สบาย บุรุษ
ผูนั้นจะบอกคนทั้งหลายหรือวา สมเด็จบรมกษัตริยชิงชังหาประทานรางวัลไม บุรุษผูนั้นจะบอก
ไดหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา บุรุษผูนั้นมิอาจจะบอกได
พระนาคเสนจึงวา ความนี้ไซรฉันใดก็ดี อาตมานี้มิอาจจะออกปากได อนึ่งบพิตรเลาก็
ไมควรที่จะถาม ถามเพื่อประโยชนสิ่งไร ปติกิจฺเจว ดังอาตมาจะสําแดงบอกนัยใหแจงพระทัย
สอุปาทาโน ถาอาตมายังประกอบดวยเชื้อตัณหา อาตมาก็จะปฏิสนธิเกิดมาใหม อนุปาทาโม
ถาอาตมาหาเชื้ออุปาทานมิได ไมมีเชื้อตัณหา อาตมาก็จะไมปฏิสนธิตอไป
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สวนพระเจามิลินทปนเวียงชัยฟงพระนาคเสนบอกนัย ก็มพี ระทัยโสมนัสตรัสวา
กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจานี้กลาวถอยคําสมควรในกาลบัดนี้
ปุนปฏิสนธิคหณปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
นามรูปปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเ ปนเจา พระผูเปนเจาวิสัชนาแกโยมวา รูปธรรมนามธรรมนี้ ก็
นามธรรมนั้นเปนประการใด รูปธรรมนั้นเปนประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ธรรมสิ่งเรียกวาเปนธรรมอันหยาบ ธรรมสิ่งนั้นเรียกวา
รูปธรรม ธรรมสิ่งไรสุขุม ธรรมสิ่งนั้นคือจิตเจตสิกนี้ ชือ่ วานามธรรม พึงสันนิษฐานเขาใจใหชัด
วาธรรมอันหยาบเรียกวารูปธรรม ธรรมอันละเอียดเรียกวานามธรรม นามธรรมคือจิตเจตสิก
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเปนเจา ไฉนเลานามธรรมคือจิตเจตสิกนี้จึงใหปฏิสนธิ รูปธรรมจึงไมใหปฏิสนธิเลา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร รูปธรรมนาม
ธรรม ๒ ประการนี้ อฺมฺนิสฺสิตา อาศัยแกกัน เอกโต อุปปฺ ชฺชนฺติ บังเกิดดวยกันใชแตจะ
ใหปฏิสนธิแตนามธรรมสิ่งเดียวหามิได ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทรบรมกษัตริยตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจไขไก
กลล น ภเวยฺย ถาไมบังเกิดขนเขาเปนกลละกลมเปนกอนกอนก็บห อนจะเปนไขขนึ้ ไป ตกวา
ทีฆมทฺธาน สมภาวิต เวียนวนมาในวัฏสงสารสิ้นกาลชานาน บพิตรพระราชสมภาร
จงทราบพระญาณดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยไดฟง ก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจา
อุปมานี้สมควรแลว
นามรูปปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
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ทีฆมัทธานปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ผูเปนเจากลาวเมื่อกี้วา ทีฆมทฺธาน สิ้นกาลชานาน
กาลนั้นอยางไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เย สงฺขารา อันวาสังขารธรรมอันใดอันพลัดพรากดับลวงไปนั้นจะไดเรียกวากาลนานหามิได และอันวาสังขารที่จะใหผล
ไปเกิดในภพอันอื่นชื่อวากาลนาน อีกประการหนึ่งสัตวมนุษยทยี่ ังจะปฏิสนธิเกิดไปในภพนั้น
เรียกวากาลนาน และทานผูจ ะดับขันธเขาสูพระนิพพานนั้นมิไดเรียกวากาลนาน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยไดฟง ก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะ พระผู
เปนเจาแกนี้สมควรนักหนาในกาลบัดนี้
ทีฆมัทธานปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
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ตติยวรรค
อัทธานปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนธรณี มีพระราชโองการถามพระนาคเสนวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ ธรรมสิ่งไรเลาเปนมูลแหงกาลอันเปนอดีต ธรรมสิ่งใด
เลาเปนมูลแหงกาลอันเปนปจจุบัน ธรรมสิ่งไรเลาเปนมูลแหงกาลอันเปนอนาคต นิมนตวิสัชนา
ใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภาร ธรรมที่จะ
เปนมูลแหงกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต ปจจุบันนัน้ ไดแกพระปฏิจจสมุปปาทธรรมคือบทวา
อวิชฺชาปจฺจยา นี้ ตลอดจนจบ นี่แหละเปนมูลแหงกาลทั้ง ๓ นั้น ปุรมิ โกฏิ ที่สุดเบื้องตนแหงกาล
ทั้ง ๓ จะไดปรากฏหามิได ก็ที่สุดเบื้องตนแหงมูลแหงกาลทั้ง ๓ ไมปรากฏนั้น ไดแกเราทาน
บังเกิดมานีก้ ็อาศัยตัวอวิชชาตกแตงดวยกัน จะหาที่สุดเดิมนั้นวา เปนรูป เปนกาย เปนจิต
เปนใจนี้แตเมือ่ ไรมาก็ไมปรากฏ ถึงสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณเจา เมื่อเปลงพระญาณ
สอดสองไปดูเวไนยสรรพสัตวทั้งปวง วาที่สุดเดิมเมื่อแรกจะตั้งเปนรูปเปนนามมานี้แตครั้งไรมา
จะเล็งเห็นที่สุดเดิมหามิได มาทรงทราบเขาพระทัยแตวา อิเม สพฺพสตฺตา บรรดาสัตวทั้งหลาย
เหลานี้ คือเทพามนุษยและสรรพสัตวอื่น ๆ นอกกวานั้นก็ดี บังเกิดมานี้อาศัยอวิชชาบังปญญา
ไวมิใหเห็นทางพระนิพพาน ที่จะหาเดิมวาตั้งรูปตั้งนามตั้งสังขารมาชานานเทาใดนั้นก็สุดสําคัญ
ที่พระพุทธญาณจะกําหนดได เหตุดังนั้นพระองคจึงตรัสพระธรรมเทศนาสอนไววา ที่สุดตนเดิม
แหงสังขารนานกวานานเหลือที่จะพระญาณจะกําหนดได ขอบพิตรพระราชสมภารพึงสันนิฐาน
เขาพระทัยดวยประการดังนี้
ฝายสมเด็จพระเจามิลินทบรมกษัตริย ไดทรงฟงพระนาคเสนถวายวิสัชนาวา อวิชฺชา
ปจฺจยา เปนกาล ๓ คืออดีต อนาคต ปจจุบัน ปจจุบันจะมีนั้นก็อาศัยแกอวิชา เมื่อทรงทราบ
ดวยพระปรีชาญาณดังนีแ้ ลวก็สาธุการแกพระนาคเสนวาพระผูเปนเจาพยากรณแกปญ
 หานี้สมควร
ในกาลบัดนี้
อัทธานปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
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ปุริมโกฏิปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการปุจฉาอรรถปญหาสืบตอไป
เลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแกพระนาคเสนผูม ีปรีชาญาณเปนอันดี พระผูเปนเจาวากับโยมเมื่อ
กี้นี้วา ปุริมโกฏิ น ปฺายติ ที่สุดเบื้องตนแหงกาลไมปรากฏ และทีส่ ุดเบื้องตนแหงการไม
ปรากฏนั้น คือกาลที่เปนอดีตลวงไป นับถอยหลังลงไปวาตั้งนาม ตั้งรูปนั้นแตครั้งนั้น ไดแกอดีต
กาลที่ลวงไปนี้ กระนัน้ หรือประการใด
พระนาคเสนถวายพระพรวา อดีตกาลลวงไปนี้มีทสี่ ุดเดิมไมปรากฏดุจพระโองการถาม
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรราชโองการถามพระนาคเสนวา ขาแต
พระผูเปนเจาที่สุดเดิมโดยเหตุอื่นนีจ้ ะไมปรากฏทีเดียวเจียวหรือ หรือวาจะปรากฏบางประเภทใด
พระนาคเสนถวายพระพรพยากรณแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ซึ่งพระ
ราชโองการตรัสถามนั้นบางทีก็ปรากฏ น ปฺายติ บางทีก็ไมปรากฏ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรทรงซักถามวา บางทีปรากฏนั้นอยางไร บางทีไม
ปรากฏนั้นอยางไร
พระนาคเสนเสนวิสัชนาแกไขวา สิ่งทั้งปวงที่ไมมที ี่สุดเดิมมาแกกอนเลยนัน้ แลเรียกวา
ที่สุดเบื้องตนไมปรากฏ ประการหนึ่ง สิ่งทัง้ ปวงไมมี กลับมีขึ้นแลวปราศจากไป อยางนี้เรียกวา
ที่สุดเบื้องตนปรากฏ
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาซึ่งบทที่วา ที่สุด
เดิมไมปรากฏจะเหมือนดวยสิ่งอันใด
พระนาคเสนก็สําแดงบทอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจตนไมประกอบไปดวยใบดอกออกผล ครั้นหลนลงเหนือปฐพี ก็งอกขึ้นเปนตนลําผลิ
ดอกออกผลตอ ๆ กันมานั้น ที่สุดเดิมอยูทไี่ หนนะ บพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา จะหาที่สุดเดิมนัน้ หาไมได
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ฝูงสัตวที่เกิดมานี้หาที่สุดเดิมมิไดดจุ ตนไมนั้น
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา โยมยังสงสัยอยู จง
อุปมาอุปไมยใหยิ่งขึ้นไปกวานี้กอน
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
กุกฺกุฏิยา อณฺฑ อุปมาดังไขไก ธรรมดาวาไขไกเปนตัวอยูในคราภ ใหญขึ้นก็ทําลายกะเปาะเจาะ
จิกออกได ครั้นโตใหญที่ไกตัวเมียนั้นไดสัมผัสกันกับไกตัวผู ไกตวั เมียก็มีไขออกตัวตอ ๆ ไป ที
สุดเดิมอยูที่ไหน
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา หาที่สุดเดิมมิไดโดยแท
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ที่สุดเดิมแหงกาลที่สัตวเกิดมาและจะแสวงหา
เดิมวา เปนรูปเปนนามแตครัง้ ไรมากําหนดไมไดเหมือนไขไกกระนั้น ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวานิมนตอุปมาใหยิ่งขึน้ ไปกวานี้อีก
พระนาคเสนจึงใหพระเจากรุงมิลินทภมู ินทราธิบดีเขียนรูปกงจักรลงไวแลวจึงมีเถรวาจาวา
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระทศพลญาณเจาตรัสประทานพระสัทธรรมเทศนาวา รูปธรรมกับนามธรรมนี้เกิดเวียนอยู ดุจกงเกวียนกรงรถและกงจักรหามีที่สดุ เดิมไม
หรือมหาบพิตรจะเห็นเดิมทีส่ ุดตอกันประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ไมเห็นที่สุดตอกันวาเดิมนั้นครัน้ ไหน
พระนาคเสนจึงถวายพยากรณแกไขวา เหตุฉะนี้ พระพุทธฎีกาตรัสไววา จักขุ ๑
โสตะ ๑ ฆานะ ๑ ชิวหา ๑ กาย ๑ มโน ๑ ธรรม ๖ ประการนีใ้ หสัตวเวียนวนอยูใ นสงสาร
มีกาลเบื้องตนไมปรากฏวานามเทาไรมา จึงตรัสเทศนาไววาจักขุจะเห็นอาศัยมีรูป เมื่อจักขุเห็น
รูปแลวก็กระทบถึงวิญญาณใหรูวาสิ่งนัน้ ตกวาจักขุอาศัยรูปจึงเกิดวิญญาณ สิ่ง ๓ ประการนี้
มีขึ้นจึงบังเกิดผัสสะพิศเพงดูรูปนั้น ถารูปนั้นดี ก็เกิดสุขเวทนา ถารูปนั้นชั่ว ก็เกิดโทมนัสสเวทนา ถารูปนั้นไมเปนที่รักไมเปนที่ชัง ก็บังเกิดอุเบกขาเวทนา นีแ่ หละเมื่อเวทนาบังเกิดเสวย
อารมณไดเห็นที่ตองใจและไมตองใจชิงชังอยูนั้น ตัณหาปรารถนาก็บังเกิด ที่ตองใจตอง
ประสงคก็ปรารถนาจะใครได ที่ชิงชังไมตอ งใจก็ปรารถนาจะฆาฟน ตัวอุปทานนัน้ ก็บังเกิดเสวย
อาศัยตัณหา อุปาทานใหถือมั่นใหปรารถนาจริงจัง นัน่ แหละจึงกระทําบาปกรรม อาศัยตัว
อุปาทานนั้นเปนปจจัยค้ําชูใหกระทําบาปกรรม ผลบาปกรรมนั้นก็แตงใหเกิดมีจกั ขุเสวยทุกข
ไปอีกเลา แตตอ ๆ เวียนไปไมรูวาสักเทาไร ที่สุดเดิมอยูท ี่ไหนเลา บพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการวา จะหาเดิมไหนเลา ดวยตอ ๆ เวียนมานานกวา
นานในกาลนัน้
อนึ่ง จะวิสัชนาใหเขาใจที่จักขุเห็นรูปฝายบุญไดแกสาธุสัตบุรุษที่เห็นพระพุทธ พระธรรม
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พระสงฆเปนตน จึงมาบําเพ็ญการกุศลตาง ๆ กุศลที่สรางไวนนั้ เรียกวากุศลกรรม ก็แตงผลให
เกิดเสวยสุขตั้งรูปตั้งกายเปนจักขุตอ ๆ ไป จะกําหนดที่สดุ เดิมไมได เหตุฉะนีจ้ ึงโปรดไวให
ปรารถนาพระนิพพาน จะไดไมเกิดเสวยสุขเสวยทุกขตอ ไป สาธุสัตบุรุษพึงเขาใจพอเปนสังเขป
เทานี้
พระนาคเสนเถรเจาจึงวิสัชนาดวยโสตะและฆานะชิวหาและกายและมโนเปนขอ ๆ ไป
โสตะนั้นไดแกหูทั้งสองขาง จะฟงเสียงอันเปนฝายบุญฝายบาปนั้นก็อาศัยเสียงอันเปนฝายบุญ
ฝายบาป มีหูจงึ จะไดยินเสียง เมื่อไดยนิ เสียงแลวก็กระทบกับวิญญาณใหรูวาเสียง เมือ่ สิ่งทั้ง ๓
บังเกิดคือ โสตะแปลวาหู ๑ สัททะแปลวาเสียง ๑ กับวิญญาณ ๑ สิริเปน ๓ ประการนี้สืบตอกัน
ดังนี้ จึงจะเปนหูไดยินเสียงรูวาเสียง ขณะนั้นจึงมีผัสสะบังเกิด เมื่อผัสสะบังเกิด มีลักษณะ
กระทบอารมณเกิดเวทนาใหเสวยอารมณ เวทนาก็เปนปจจัยแกตณ
ั หา คือปรารถนา เมื่อตัณหา
บังเกิดแลว ตัณหาก็เปนปจจัยเกื้อหนุนใหอุปาทานถือมั่นบังเกิด เมื่ออุปาทานคือตัวถือมั่น
บังเกิดแลว ก็เปนปจจัยใหกระทํากรรม คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมตาง ๆ กุศลกรรม
อกุศลกรรมนั้น ก็ใหผลไปเกิดเปนรูปธรรม นามธรรม ตั้งโสตะอีกเลา กระทํากรรมดวยอาศัย
โสตะดุจวิสัชนามานี้ รื้อกอเกิดไปอีกเลาก็กระทําซึ่งกรรมอีกเลา เฝาแตวงเวียนเหมือนกงเกวียน
กงจักรกงรถ ปรากฏวาเดิมอยูที่ไหนนะ บพิตรพระราชสมภาร
ประการหนึ่ง มีฆานะ ฆานะ แปลวาจมูก จมูกจะดมกลิ่น ก็อาศัยแกคนั ธะ คันธะนี้คือ
กลิ่นหอม กลิน่ เหม็น เมื่อกลิ่นมีแลวฆานะคือจมูกก็สูบดมรูจักกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหม็นดังนี้ กระทบ
ถึงวิญญาณใหรูจักกลิ่นนัน้ สิ่ง ๓ ประการ คือฆานะจมูก ๑ คือคันธะกลิ่นหอมเหม็น ๑ คือ
วิญญาณ ใหรจู กั กลิ่น ๑ สืบตอกันพรอม ๓ ประการนี้จงึ บังเกิดผัสสะขึ้น ผัสสะมีลักษณะ
กระทบเอาคันธารมณ เมื่อผัสสะบังเกิดแลวก็เปนปจจัยใหเกิดเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ
คืออารมณดี อารมณชั่ว อารมณเปนอุเบกขา เมื่อเวทนาบังเกิดแลวก็เปนปจจัยใหเกิดตัณหา
เมื่อตัณหาบังเกิดแลว ก็เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน เมื่ออุปทานบังเกิดแลว ก็เปนปจจัยให
กระทําซึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ฝายวากุศล อกุศลกรรม ก็แตงผลใหไปเสวยสุข เสวยทุกข
ในภพเกิดเปนฆานะเปนอีกเลา ตอ ๆ วงเวียนดุจกงจักรกงเกวียนกงรถ จะไดมเี ดิมปรากฏหามิได
บพิตรพระราชสมภาร
ประการหนึ่ง ยังธรรมคือชิวหา ชิวหานั้นแปลวาลิ้น ลิ้นจะรูจกั รสก็อาศัยแกมีวิญญาณ
ธรรม ๓ ประการ คือชิวหาแปลวาลิ้นประการ ๑ คือรสแปลวาสรรพรสทั้งปวงประการ ๑ คือ
วิญญาณ รูจักวารสคาวรสหวานเปนอาทิประการ ๑ สิริเปน ๓ ประการนี้เปนสันตติตั้งขึ้นสืบ ๆ
มา คือชิวหาอาศัยรสชิมรสแลวมีวิญญาณตัง้ ขึ้นรูวารสนี้ ตั้งสันตติสืบสายกันแลว ผัสโส เวทนา
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ตัณหา อุปาทาน ก็บังเกิดเปนปจจัยอุดหนุนกัน ใหเกิดใหลําดับกัน เมือ่ อุปาทานบังเกิดแลวก็
ใหกระทํากุศลกรรมและกระทําอกุศลกรรม ผลแหงกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็นําไปปฏิสนธิ
ตั้งชิวหาอีก กระทํากรรมเหตุดวยรสอันพาชิวหาอีกเลา จะหาที่สุดเดิมวาเปนชิวหาตัง้ ขึ้นเกิด
ขึ้นมาแตกาลครั้งไรมาก็ไมปรากฏ ดุจกงรถกงจักรหาเดิมมิได นะบพิตรพระราชสมภาร
ประการหนึ่ง คือกายนี้อาศัยโผฏฐัพพธรรม คือสิ่งอันออนและกระดางเคลาคลึงเหยียบ
นวดเบียดสีเปนตน ชื่อวาโผฏฐัพพะ เมื่อกายตองโผฏฐัพพะอาศัยกันดังนี้ ก็มีวิญญาณสันตติ
สืบสาย ๓ ประการนี้ ขณะนั้นก็มีผัสโส เวทนา ตัณหา อุปาทาน เปนปจจัยค้ําชูอุดหนุนแกกัน
เกิดเปนลําดับมา เมื่ออุปาทานบังเกิดแลวก็ใหกระทํากรรม อันเปนกายสัมผัสฝายกุศลกรรม
และอกุศลกรรม ก็แตงผลใหไปเสวยสุขเสวยทุกขในพิภพ ตั้งเปนกายแลวก็กระทํากรรมอาศัย
กายตอไปดังนีเ้ ลา สิ้นกาลชานาน และจะกําหนดวาตั้งเปนกายเดิมแตครั้งไหนมามิไดปรากฏ
ดุจกงจักรกงรถจะไดปรากฏวาขางไหนเปนตนนั้นหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
ยังอีกประการหนึ่ง คือมโน มโนแปลวาน้ําใจ ก็อาศัยแกธรรม ธรรมนั้นไดแกธรรมมี
บัญญัติละเอียดสุดละเอียดแสนละเอียด บังเกิดในมโนทวารดุจฝนเห็นกระนี้กด็ ี และใหตรึก
ตรองในมโนทวาร ฝายอกุศลใหคือวิหิงสาวิตก อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิเห็นผิดก็ดี มีธรรม
ดังนี้เปนตน ฝายกุศลใหจําเริญพรหมวิหารคิดกระทําการกุศล เปนตนวาใหทานรักษาศีล สดับตรับ
ฟงพระสัทธรรมเทศนา เกิดขึ้นมโนทวารทั้งสองประการอาศัยกันฉะนี้ จึงเกิดวิญญาณพรอม
ดวยสันตติ ๓ ประการ สืบตอกันดังนี้ ก็มผี ัสโส เวทนา ตัณหา อุปาทานถือมั่นเปนปจจัย
อุดหนุนกันค้ําชูกัน ใหบังเกิดเปนลําดับ ถืออุปทาน อุปาทานก็เขาอุดหนุนค้ําชูใหสาํ เร็จกิจที่
จะกระทํากุศลกรรมและอกุศลกรรมได ฝายกุศลกรรมอกุศลกรรมทั้งปวงก็เขารับชวยแตงผลให
ไปเสวยสุขเสวยทุกขเกิดเปนไปในภพใหมอีกเลา เกิดขึน้ แลวรื้อกระทํากรรมอันเปนมโนกรรม
ไปใหมเลา เกิดอีกเลาเฝาแตเปนเชนนีไ้ ป จะกําหนดเดิมไมไดวา ตั้งแตเกิดเปนจิตใจแตเมื่อไร
มาไมปรากฏ เวียนวงอยูดังกงจักรกรงรถ จะไดมเี บื้องตนปรากฏแหงอดีตกาลเกิดแลวก็ลวงลับ
ไปจะนับจะประมาณมิได ขอบพิตรมหิศราธิบดีจงทราบในวิถีมโนทวารดวยประการฉะนี้
อนึ่ง ทานสาธุปจจัยทานทายกนานาไดฟงจะกังขาสนเทหในใจวา ตัณหาอุปทานนี้เปน
ที่จะใหเกิดในสงสาร ก็เหตุไฉนพระนาคเสนจึงวาจะกระทํากุศลก็ดี อกุศลก็ดี อาศัยแกตณ
ั หา
กับอุปทานนั้น พระโยคาวจรเจาจําเริญสมถกรรมฐานนี้ หวังจะตัดตัณหาอุปาทานจึงกระทํา
การกุศล แตพระนาคเสนเถรเจามาวาตัณหาอุปาทานเปนตน ยอมเปนปจจัยใหกระทํากุศล
นี้เปนที่สงสัย จึงวิสัชนาวาตัณหามีรอยแปดประการ จะวิสัชนาแตตณ
ั หา ๓ คือ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหานั้นไดแกตัณหาในกามภพ ๑๑ ชัน้ คืออบายภูมิ ๔ มนุษย ๑ เปน
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๕ กามาวจรสวรรค ๖ ชั้น สิริเปน ๑ ชั้นดวยกัน จึงจะวาใหเห็นวา ที่ตณ
ั หาอุปาทาน อันเปน
ปจจัยอุดหนุน ฝายอกุศลนัน้ ก็ใหสัตวลงไปทนทุกขในนรกและอบายดังนี้ เรียกวาฝายบาป
ฝายบุญนั้น ตัณหาอุปาทานก็ค้ําชูอุดหนุนใหกระทําบุญ ก็ไดเกิดในตระกูลมนุษยเปนกษัตริย
มหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล และเปนเทพบุตรเทพธิดาในฉกามาวจรสวรรค
ดังนี้ ชื่อวากามตัณหา เหตุฉะนี้พระนาคเสนจึงวิสัชนาใหชัดวา ตัณหากับอุปาทานนี่แหละเปน
ปจจัยอุดหนุนมั่นคง คือที่จะทําบุญและกรรม
ประการหนึ่ง จะสําแดงดวยภวตัณหา ภาตัณหานั้นไดแกบุคคลจําเริญรูปฌาน ไดไป
เกิดในรูปพรหม ๑๖ ชั้น วิภวตัณหานั้นไดแกบุคคลจําเริญอรูปฌาน ไดขึ้นไปเกิดในอรูปพรหม
ประการหนึ่ง ถึงวาจะไดพระโสดาปตติผลก็ดี พระสกิทาคามิผลก็ดี พระอนาคามิผลก็ดี ยังมี
ตัณหาอุปาทานเปนปจจัยค้ําชูใหกระทํากุศลอยู ไดไปเกิดในภพเบื้องบน เหตุฉะนั้นพระนาคเสน
ผูเปนองคเอกอรหันต จึงวิสัชนาวา ตัณหาอุปาทานนี้เปนปจจัยอุดหนุนใหกระทํากุศล ตอเนื่อง
ไดสําเร็จพระอรหันตผลแลว จึงจะขาดจากตัณหาอุปาทานเขาพระนิพพานไป ทานสาธุสัตบุรุษ
จงสันนิษฐานเขาใจดวยประการดังนี้
ฝายสมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลนครไดฟงปญหาพยากรณของพระนาคเส
แกไข มีน้ําพระทัยชื่นบานหรรษาตรัสวา กลฺโสิ สธุสะพระผูเปนเจาวิสิชนานี้สมควรอยูแลว
ปุริมโกฏิปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
โกฏิยาปุริมปญหา ที่ ๓
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนธรณีมพี ระราชโองการตรัสถามอรรถปริศนาอันอื่นตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน ผูเปนเจากลาวกับโยมไววา ที่สุดเบื้องตนแหงกาล
ปรากฏนั้นอยางไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไดแกสิ่งที่
ไมมีแตกอนเลย กลับมีขึ้นแลวพลัดพรากไป นี่แหละเรียกวาที่สุดเบื้องตนแหงกาลปรากฏ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ที่พระผูเปนเจากลาววาสิ่ง
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ที่ไมมีเลย มามีขึ้นแลวพลัดพรากจากไป ซึ่งคําทั้งสองวาไมมีกับพลัดพรากไปนี้ ขอความอยางไร
และสิ่งทั้งสองซึ่งวาไมมีกับวาพลัดพรากไปนี้ จะถึงซึ่งภาวะมีอรรถมีความแจงออกประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา ถาแมนบพิตรสงสัยวา สิ่งไมมแี ละพลัดพรากไปนั้นไม
ไดความ คงจะไดความ
พระเจากรุงมิลินทจึงถามวา พระผูเปนเจาจะใหโยมรูโดยความทัง้ ๒ นั้นจะไดหรือไมได
พระนาคเสนถวายพระพรไปวา อาตมาอาจจะใหเขาพระทัยโดยอรรถทั้ง ๑ นั้นได
ของถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงมีพระบวรราชโองการตรัสวา ใช โยมจะถามเทานี้หา
มิได พระผูเปนเจาอาจจะแกได โดยที่สุดเบื้องตนปรากฏ ใหแจงออกจะไดหรือไมได
พระนาคเสนถวายพระพรวา ได
พระเจากรุงมิลินทจึงนิมนตใหพระนาคเสนอุปมา
พระนาคเสน จึงอุปมาตอไปใหพระเจากรุงมิลินทฟง วา มหาราช ดูรานะบพิตรพระ
ราชสมภาร เปรียบปานดุจตนไมเดิมนั้นไมมี คือยังไมเกิดเปนตน ครั้นพืชนั้นคนนํามาปลูกก็
เปนใบกอนจึงเปนตน นีแ่ หละไดชื่อวาเดิมไมมีแลวมีขนึ้ ที่วามีขึ้นแลวหายไปนั้น ไดแกลกู ไมมี
ตามฤดู ครั้นสิ้นฤดูแลววายไป มีเดิมปรากฏนั้นไดแกพชื
พระเจากรุงมิลินทปนสาคลนคร ไดทรงสดับปญหาพยากรณมีพระทัยโสมนัสยินดี
ยอกรอัญชลีใหสาธุการวา พระผูเปนเจาแกไขขออรรถปญหานี้ สมควรแลว
โกฏิยาปุริมปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
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สังขารชายนปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สังขารธรรมสิ่งไรที่มีแลวและเกิดขึ้นอีกนั้น
พระนาคเสนองคอรหันตทานจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สังขารที่มีอยูแลวเกิดขึ้นอีกนัน้ ไดแกจกั ขุกับรูป รูปมีแลวจักขุวิญญาณก็บังเกิดขึ้น เมื่อ
จักขุวิญญาณมีแลวจักขุผัสสะก็บังเกิดขึ้น เมื่อจักขุผัสสะมีแลวเวทนาก็บังเกิดขึ้น เมือ่ เวทนา
บังเกิดแลวตัณหาก็บังเกิดขึ้นเมื่อตัณหามีแลวอุปทานก็บงั เกิด เมื่ออุปาทานมีแลวภวะก็บังเกิด
เมื่อภวะมีแลวชาติก็บังเกิด เมื่อชาติมีแลว ชราและมรณะและโสกปริเทวนาการอาลัยไหสะอื้นก็
บังเกิด ทุกฺขกฺขนฺสฺส สมุทโย กองทุกขทั้งปวงนั้นก็มีขึ้นสิ้น ขอถวายพระพร
ฝายวาพระนาคเสนพยากรณแกไขดวยจักขุดงั พรรณนามานีแ้ ลว จึงแกไขดวยโสตะ
และสัททะ แกไขดวยคันธะกับฆานะดวยชิวหากับรส แกไขดวยกายกับโผฏฐัพพะ มีนัยเหมือน
จักขุกับรูปนัน้ แลว ก็วิสัชนาดวยมโนกับธรรมอันอาศัยกันแลวบังเกิด ก็มีนัยเหมือนกันกับจักขุ
กับรูปนั้น เปนที่จะกอทุกขทั้งสิ้นใหบังเกิดมี ใหสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีทรงฟง
ฉะนี้แลว
พระนาคเสนผูเปนเจาสําแดงซึ่งพระนิโรธตอไปดังนี้วา มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารมหิศราธิบดี อันวาสังขารคือจักขุไมมี รูปไมมี รูปกับจักขุอาศัยแกกัน
ไมมีแลว จักขุวิญญาณที่จะรูด วยจักขุวา รูปอันนั้นอันนีก้ ็มิไดเกิด เมื่อจักขุวิญญาณมิไดมีแลว
จักขุสัมผัสคือกระทบจักขุใหเกิดเวทนาเสวยอารมณเปนโสมนัสเปนโทมนัสก็มิไดเกิด เมื่อจักขุ
สัมผัสไมมีแลว เวทนาเสวยอารมณคือรูปารมณเปนโสมนัสอุเบกขาก็ไมเกิด เมื่อเวทนา
ไมมีแลว ตัณหาความปรารถนาก็ไมเกิด เมื่อตัณหาไมมแี ลว อุปาทานคือถือมั่นในความปรารถนานั้นก็ไมเกิด เมื่ออุปาทานไมมีแลว ภวะคือจะใหไปเกิดในภพทั้ง ๓ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ
นั้นก็มิไดเกิด เมื่อเกิดในภพทั้ง ๓ ไมมีแลว ชาติที่จะเกิดในอบายภูมทิ ั้ง ๔ เปนเปรต เปนอสุรกาย
เปนสัตวนรก เปนสัตวเดียรฉาน และเกิดเปนมนุษยเทวดา เปนรูปพรหม เปนพรหมหารูปมิได
และชาติจะเกิดไปดังนีก้ ็มิไดเกิด เมื่อชาติมิไดมีแลว จะไดมีชราและมรณะหามิได ไมมีแกไมมีตาย
อนึ่งปริเทวนาคือจะฟูมฟายน้ําตาโศกโศกา และอุปายาสอันสะอื้นไหอาลัยหา ดวยสิ่งอันมาวิโยค
พลัดพรากตายจากกันก็บหอนมีดังนีแ้ ล เรียกวาทุกขักขันธนิโรธ ดับเสียซึ่งกองทุกขทั้งปวง
ขอถวายพระพร
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ครั้งนั้นสมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสปรีดา มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะ พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหานี้โยมสิ้นสงสัยในกาลบัดนี้
สังขารชายนปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
ภวันตานัง สังขารานัง ชานนปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทราธิบดี มีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่นอีกเลา
วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา เกจิ สงฺขารา อันวาสังขารธรรมบางเหลาที่
มิไดมี และสังขารบางเหลาที่มิไดมีนั้น ชายนฺติ ยอมบังเกิดขึ้นอยางนีม้ ีบางหรือหามิได
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา ขอถวายพระพร มีอยู
เออ โยมจะใครรูวา อยางไรกระนัน้ พระผูเปนเจา
ออ ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประดุจราชฐานไมมี มหาบพิตรจะ
สถิตนั่งที่ไหน
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา ถาหาราชฐานไม โยมก็ไมมีที่นั่งนั่นแหละซิ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงเปรียบวา ประการหนึง่ ธรรมดาวาไมก็เกิดในปา มตฺติกา ดินเลาก็มีอยู
กับปฐพี คนทัง้ หลายนี้จึงขุดเอาดินมาทําเปนพื้นราชฐาน จึงเอาไมในปามาทําเปนเสาเปนฝา
เปนหลังคาราชฐาน ก็ปูกระดานพื้นที่รื่บราบเปนอันดี เดิมนิเวศนสถานยังไมมี ก็มีขึ้นดวย
คนกระทําฉันใด ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สังขารบางเหลาที่ไมมีก็มีขึ้นเหมือน
ินิเวศนสถานอันมิไดมีแลวคนกระทําใหมขี ึ้นนั้น
พระเจากรุงมิลินทผูเปนปนมไหศวรรย จึงมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปน
เจากระทําอุปมาใหยิ่งกวานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาตอไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประหนึ่งวาพืชทั้งหลายอันงอกขึ้นในแผนดินเดิมนั้นนอย ครั้นตอมาก็โตใหญเปน
ใบเปนดอกออกผลเปนตนใหญ ครั้นตอมาก็ตายไปไมมี ครั้นตอมากลับมีขึ้น ฉันใดก็ดี สัง
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ขารบางเหลาที่ไมมีนั้น กลับมีขึ้นดุจพืชไมมีแลวกลับมีขึ้น ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนมไหศวรรย มีพระราชโองการใหพระนาคเสนนั้นกระทําอุปมา ให
ภิยโยภาวะยิ่งขึ้นไป
พระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานประดุจชางหมอไปขุดเอาดินในแผนดินจนลึกเปนบอ มาปนเปนหมอเปนไห
สารพัดที่จะกระทําไปเปนภาชนะดินไว เดิมภาชนะนี้หามิไม มีก็มีขึ้นดวยชางหมอ กระทําขึ้นใหม
นี้เปรียบฉันใด ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สังขารบางเหลาที่ไมมีก็มีขึ้น ดุจภาชนะดิน
อันมีขึ้นดวยชางหมอเขาปนไวฉันนัน้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสใหพระนาคเสนกระทําอุปมา
อุปไมยใหยิ่งขึน้ ไป
พระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจหนึ่งใบพิณมิไดมี หนังขึ้นก็มิไดมี คันพิณมิไดมี ลูกบิดก็มิไดมี สายมิไดมี สายโยง
และนมมิไดมี บุรุษจะดีดสีกบั อะไร จะยังเสียงพิณใหดังขึ้นจะไดดหี รือหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนเกลาเจาธรณี มีพระราชโองการตรัสวา เมือ่ ตัวพิณหามิได จะเอา
อะไรมาเปนเสียงได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรตอไปนี้ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ประการ
หนึ่งเลา วีณาย ปตฺต สิยา ใบแหงพิณนั้นมี จมฺม สิยา หนังหุมขึน้ พิณนั้นมี โทณิ สิยา รางพิณ
นั้นมี ทณฺโฑ สิยา คันพิณนัน้ มี อุปธาโน สิยา ลูกขันพิณนั้นก็มี ตนฺติโย สินา สายพิณนั้น
ก็มี โกโน สิยา ไหมโยงนั้นก็มี บุรุษจะดีดสี เสียงพิณจะมีหรือหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนทวีปเวียงชัยตรัสวา พิณนั้นประกอบทําใหมแลวเสียงก็จะไพเราะ
เมื่อดีดเขาก็ดังเสนาะไป
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา พิณเขากระทําใหมเดิมหามีไม พิณมีขนึ้ ใหมฉันใดก็ดี
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารมหริศราธิบดี สังขารที่ไมมี มีขึ้นใหม ก็มีอุปไมยเหมือนกัน
พระเจามิลินทปนมไหศวรรย จึงมีพระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนาผูเปนเจาอุปมา
ใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นกวานี้
พระนาคเสนเถระจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
มหิศราธิบดี อรณี น สิยา ถาวาแมไมสีไฟไมมี ลูกไมสีไฟก็ไมมี เชือกที่ผูกไมสีไฟก็ไมมี ไมทจี่ ะ
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หนุนขึ้นไวก็ไมมี ปุยและฝอยในแมไมสไี ฟไมมี คนทีจ่ ะสีก็ไมมี ชาเยยฺย โส อคฺติ เพลิงจะติดขึน้
เองหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสตอบไปวา หามิได
พระนาคเสนจึงอุปมาตอไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูเปนใหญ
ถาวาไมสีไฟมี อรณีโปตโก ลูกสีก็มี อรณีโยตฺตก เชือกผูกมี อุตฺตรารณี ไมที่จะหนุนไวก็มี
โททฺธก สิยา ปุยฝอยภายในไมแมสีไฟมี ทั้งคนสีก็มี เพลิงนั้นจะมีหรือหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนประชาชนจึงตรัสวา ถาฉะนั้นแลวก็มีไฟ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ไมแมไฟเดิมหามีไม ครั้นมามีไมแมสีไฟ ไฟมีขนึ้ ฉันใด
ก็ดี สังขารเดิมไมมีกลับขึ้นดุจดังแมไมสีไฟนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนานิมนต
อุปมาใหยิ่งไปกวานี้
พระนาคเสนจึงมีวาจาวา มหาราช ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผูเปน
มหิศราธิบดี เปรียบประดุจแวนแกวมณีทจี่ ะสองไฟไมมี ทั้งแดดก็ไมมี ปุยที่จะรองภายใตก็ไมมี
ไฟจะมีหรือวาหามิได
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ถาฉะนั้นแลว แวนแกวไมมี จะไดไฟที่ไหนมา
พระนาคเสนอุปมาตอไปวา มหาราช ขอถวายพระบรมพิตรมหิศราธิบดี ถาแวน
แกวมณีมี แสงสุริยรังสีมี ปุยที่ใสภายในก็มี คนสองก็มีฉะนี้ จะมีเพลิงขึ้นหรือหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสตอบไปวา ถาฉะนั้นก็มีไฟ
พระนาคเสนถวายพระพรวา ความนีเ้ ดิมแวนสองไฟไมมีก็ไมมไี ฟ แวนสองไฟไมมีมีขึ้น
ใหม ไฟก็มีขนึ้ ฉะนี้ มีครุวนาฉันใด สังขารที่ไมมี มีขึ้นแลวมีไป ก็มีครุวนาดังแวนแกวสองไฟฉะนั้น
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจา
อุปมาใหภยิ โยภาวะยิ่งกวานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารถวายอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานประดุจดังวากระจกไมมี แสงสุริยรังสีซึ่งจะสวางไมมี หาที่จะสองเขาก็ไมมี
เงาคนจะมีทกี่ ระจกหรือประการใด
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พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ถาฉะนั้น เงาคนก็ไมมี
พระนาคเสนองคอรหาธิบดีจึงอุปมาตอไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
มหิศราธิบดี ถากระจกมี แสดงสุริยรังสีมี คนก็สองเขา เงาในกระจกจะมีหรือหามิได นะ
บพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินท จึงมีพระราชโองการตรัสวา ถาฉะนั้นแลว เงาก็มีนั้นซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดเลา สังขารบางเหลาที่ไมมีก็มขี ึ้น มีครุวนาดุจกระ
จกไมมีก็มีขนึ้ มีคนสองเขา เงาก็มีนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนอุปมาดังนั้น ทาวเธอก็มี
พระทัยโสมนัสปรีดา มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนาอุปมานี้
สมควรแกปญหา ในกาลบัดนี้
ภวันตานัง สังขารานัง ชานนปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
เวทคูปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอื่นตอ
ไปอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา ปญหานี้โยมสงสัยอยู
สภาวะอยางไรเรียกวาเวทคู
พระนาคเสนผูวิเศษ จึงยอนถามวา มหาบพิตรสังเกตสภาวะอันใดกําหนดวาเปนเวทคู
ออ โยมสังเกตวาสัตวบรรดาที่มีชีวติ อยูนี้ แลดูรปู ดวยจักขุ ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวย
จมูก รูรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะอันออนและกระดางดวยกาย รูธรรมารมณดวยน้ําใจ นีแ่ หละ
เรียกวาเวทคู จะเปรียบใหพระผูเปนเจาฟง ยถา มย เหมือนหนึ่งวาเราอยูในปราสาทปรารถนา
จะดูสิ่งไร ก็เปดหนาพระแกลแลไป หนาพระแกลเปดไวทั้งทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกนัน้ ครั้นปรารถนาจะดูโดยชองพระแกล ก็แลไปในทิศเหนือหรือทิศใตทิศตะวันตก
ทิศตะวันออกประการใด ก็เห็นไปสมปรารถนา ยถา มีครุวนาฉันใด สภาวะที่มีชวี ติ จิตใจอยูจะดู
รูปดวยจักขุทั้งสอง จะฟงเสียงดวยหูทั้งสองขาง จะดมกลิ่นตาง ๆ ดวยนาสา จะบริโภคดวย
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ชิวหาอันรูรสทุกสิ่งอัน จะถูกตองสิ่งทั้งหลายนั้นดวยกาย จะรูสิ่งอันละเอียดทั้งหลายดวยใจ
ก็มีอุปไมยเหมือนชองพระแกลเปดไว อยางนี้โยมเขาใจวาเปนเวทคู พระผูเปนเจาจะเห็นกระไร
พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา อาตมาจะเปรียบอีกอยางหนึ่งใหดกี วานี้ เดิมทีสัตว
ที่มีชีวิตจิตใจอยูนี้ จะดูรูปดวยจักขุทั้งสอง จะฟงเสียงเปนตนวาขับรองดวยชองโสตะทั้งสองขาง
จะดมกลิ่นตาง ๆ ดวยนาสา จะบริโภคอาหารนานดวยชิวหาอันรูรสทั้งหลาย จะถูกตองสิ่งทั้ง
ปวงดวยกาย จะรูสิ่งทั้งหลายอันสุขุมดวยใจ มีครุวนาฉันใด อาตมาจะเปรียบใหฟง ยถาม มย
ดุจเรานั่งอยูบนปรางคปราสาทนี้ มีชองพระแกลเปดไว ทั้งทิศเหนือทิศใตตะวันตกตะวันออกนัน้
ครั้นจะแลไปโดยทิศอันใด จะดูขางทิศเหนือหรือทิศใตตะวันตกตะวันออกนั้นก็เห็นสิ้น มีครุวนา
ฉันใด สัตวทมี่ ีชีวิตจิตใจ จะรูปดวยจักขุ จะดูรูปดวยหู จะดูรูปดวยจมูก จะดูรูปดวยลิ้น จะดู
รูปดวยกาย และดูรูปดวยน้ําใจก็ไดเหมือนหนึ่งชองพระแกลที่เปดไว ดุจมหาบพิตรเปรียบมา
ฉะนี้จะไดหรือหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย ตรัสตอบวาไมได
พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา มหาบพิตรเปรียบนี้ไมควร ชองพระแกลเปดไวจะ
แลไปเห็นก็รปู แตรูป จะฟงเสียงและจะดมกลิ่น จะกินอาหาร เปนตน ใหรูโดยชองพระแกลเปดไว
เปรียบอยางนีไ้ มควร เพราะเหตุไร เหมือนหนึ่งวาเราทัง้ หลายนั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ มี
ชองพระแกลเปดไว ทั้งทิศเหนือ ทิศใต ตะวันตก ตะวันออกนั้น เยีย่ มหนาออกไปขางนอกโดยชอง
พระแกล ก็แลเห็นรูปดวยจักขุฉันใด ซึ่งสัตวมีชีวิตจิตใจอยูภายในกาย และจะดูรูปทัง้ หลายดวย
จักขุทวาร ก็เห็นรูปดุจดูที่หนาตางเปดไวแลว ถาจะเปดไวซึ่งหูและจมูกและลิ้นและกายและน้ําใจ
จะเห็นรูปทั้งหลายเหมือนหนึ่งวาเยี่ยมหนาออกดูรูปตามชองพระแกล แลวแลดูรูปนัน้ หรือประ
การใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได
พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา เหตุฉะนี้ ความที่มหาบพิตรเปรียบนีว้ ิปริตผิดอยู
อันทวารทั้ง ๖ จะยกเปรียบดวยชองพระแกลนั้นไมสมควร จะเปรียบใหฟงอีกอยางหนึ่งเลา
เหมือนบพิตรพระราชสมภารเจากระนี้ จะสถิต ณ พระที่นั่งซุมพระทวารมหราปราสาทแลวจะ
พระราชทานทรัพยแกยาจก ยาจกมารับพระราชทานทรัพยเปนสองคน คนหนึ่งมาแตทิศตะวัน
ตก ครั้นรับพระราชทานแลวก็ไปขางทิศตะวันออก ยาจกคนหนึ่งมาแตทิศตะวันออก ครั้นรับ
พระราชทานแลว ก็ไปสูทิศตะวันตก เมื่อยาจกมาขางทิศนี้ไปขางทิศนั้น บพิตรสิสถิตอยูที่
ซุมประตูรูหรือไม หรือเปนประการใดเลา
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พระเจากรุงมิลินทตอบวา ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมรูวายาจากคนนัน้ มาแตทิศ
ตะวันออกไปขางทิศตะวันตก ยาจกมาแตทิศตะวันตกไปขางทิศตะวันออก โยมรูซ ิผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อีก
ประการหนึ่งเลา ยาจกที่บพิตรพระราชทานนั้น อนยนฺโต เมื่อยังไมนาํ เอาของพระราชาทานไป
ติฏเยฺย จะพึงนั่งอยูตรงหนาพระที่นั่ง ตฺว มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภารจะ
ทราบหรือไมวา ยาจกนี้เราประทานแลวยังนั่งอยู
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา เออ โยมรูซินะ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงเปรียบอีกเลาวา ขอที่วา ยาจกมาแตทศิ ตะวันตกตะวันออก มารับพระ
ราชทานแลวจะนั่งอยู และจะไปโดยทิศตะวันออกนั้นก็ดี มหาบพิตรรูอยูสิ้นแลว และความนี้ฉนั
ใด สัตวที่มีชวี ิตอยูภ ายในกาย เมื่อจะบริโภครสอาหารทั้งหลายดวยชิวหา และรสอาหารนั้นก็
ตกถึงชิวหา เต ชาเนยฺย สัตวนั้นไดลิ้มเลียรสจะรูหรือวารสนี้ อมฺพิลตฺต วา เปรี้ยวก็ดี
ลวณตฺต วา เค็มจืดก็ดี ติตตฺ กตฺต วา ขมก็ดี กฏกตฺต วา เผ็ดรอนก็ดี กวายตฺต วา
เฝอนฝาดก็ดี มธุรตฺต วา หวานก็ดี จะรูรสทั้งนี้ดวยลิ้นนั้น เหมือนกันกับมหาบพิตรสถิตอยูที่
ซุมประตูมหาปราสาท จะดูยาจกเขาออกและนั่งอยูตรงหนาพระที่นั่งอยูก็รูกระนี้ หรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสรับ ชาเนยฺย เออ รูสิผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงตรัสถามอีกเลาวา ขอถวายพระพร ก็ถาวารสอาหารมิไดพานเขาไปที่
ชิวหา สัตวทมี่ ีชีวิตอยูภ ายในกายจะรูหรือวารสทั้งหลายนั้นวาเฝอนฝาด เผ็ดรอน เปรี้ยว ขม
เค็ม คาวหวาน นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา เมือ่ รสไม
เขาไปถึงชิวหานี้จะรูที่ไหน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรตอบไหวา ซึ่งมหาบพิตรตรัสไวกับขออุปมาอุปไมยก็ผิดกันไป
น ยุชชฺ ติ ไมถูกไมตองไมสมไมควรหามิได อนึ่ง จะอุปมาตอไปนะบพิตรพระราชสมภาร
โกจิเทว ปุริโส เปรียบปานดุจบุรุษผูใดผูหนึ่งจะเอาน้ําผึ้งและนมเปรียงมาเทลงไวใหเต็มรางแลว
จะใหบรุษผูหนึ่งลงนอนในราง จะปดปากไวมใิ หรสผึ้งนมเปรียงไหลเขาปากไดบุรษุ ผูนั้นจะรูหรือไม
วา รสน้ําผึ้งหวาน นมเปรียงมัน จะรูเหมือนชิมดวยลิ้นนั้นหรือวาหามิได
พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริยตรัสวา ชิวหาไมไดชมิ ลิ้มเลียจะรูรสหามิได
พระนาคเสนจึงตอบไปวา ขอถวายพระพร ความนีไ้ พลเผลออยูฉันใด ที่บพิตรเปรียบ
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วาชองพระแกลมหาปราสาทเปดไว โดยทิศเหนือทิศใตตะวันตกตะวันออกนั้น น้ํามาเปรียบกัน
กับทวารทั้ง ๖ ก็ไมสม และจะวาลักษณะแหงทวารทั้ง ๖ ก็ไมถูกตอง จะจัดวาเปนเวทคูนั้นผิด
กันไปไมสมควร ขอถวายนพระพร
ครั้งนั้นสมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรก็จนพระทัยจึงตรัสยอมลงวา โยมนี้
มิอาจจะตอบโตเจรจา ตยา วาทินา ดวยถอยคําของพระผูเ ปนเจาได นิมนตพระผูเปนเจา
วิสัชนาเนื้อความนี้ใหแจมแจงเถิด
ฝายพระนาคเสนผูประเสริฐ ก็ใหพระเจากรุงมิลินทเขาพระทัยดวยถอยคําอันประกอบ
ไปดวยอภิธรรมกถาวา มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภารจงทรงพระสวนการฟง
ใหเขาพระทัย ซึ่งตรัสไววาจัดรูปรูวารูป ตรัสเปนอาทิฉะนี้หาถูกไม นีแ่ หละจักขุอาศัยรูป
กอนจึงจะมีจกั ขุวิญญาณรูวารูปแลว เมื่อเจตสิกเกิดพรอมดวยจักขุวิญญาณนั้น คือเวทนา
เจตสิกมีลักษณะเสวยสุขทุกขอุเบกขา และสัญญาเจตสิกมีลักษณะกําหนดกฎหมาย และเจตนา
เจตสิกมีลักษณะตรึกอารมณ ผัสสเจตสิกมีลักษณะกระทบอารมณ มนสิการเจติสกมีลักษณะ
ถือเอาอารมณ นี้ก็เปนสหชาตธรรมดวยจักขุวิญญาณ คือเคยเกิดพรอมดวยจักขุวิญญาณก็
เกิดขึ้น "ปจฺจยโต" แตเหตุอาศัยจักขุวิญญาณเปนปจจัยอุดหนุนดังนี้ และจะจัดวาเปนเวทคู คือ
สัตวบรรดามีชีวิตอยูรูอยางนี้ ซึ่งจะรูไตรเพทหามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขตอไปในบทวา โสตะ และฆานะและชิวหาและกายและมโน
นั้น อาศัยกันเหมือนจักขุกับรูปนั้นวา ขอถวายพระพร โสตฺจ อันวาหูทั้ง อาศัยสัททะ
คือเสียงขับรองเปนตน เสียงทั้งหลายนี้ ถาไมมีหูก็ไมไดยิน ฆานะ จมูก อาศัยคันธะ คือ กลิ่น
ชิวหา ลิ้น อาศัยลิ้มเสียกินซึง่ รสทั้งหลาย กายอาศัยเคลาคลึงถูกตองเขา มโนน้ําใจเลาก็นึก
ฝนไป ก็อาศัยแกธรรมารมณอันสุขุมนั้น และโสตะและฆานะและชิวหาและกายและน้ําใจจะรูวา
สิ่งนั้นสิ่งนี้ อาศัยแกวิญญาณจึงจะรู ใชวา จะรูดว ยกําลังวิญาณทีเดียวหามิได อาศัยสหชาตธรรมเกิดขึ้นพรอม ถอยทีถอยค้ําชูอุดหนุนแกกัน และสหชาตธรรมนั้น ไดแกเวทนาสัญญาเจตนาผัสโสมนสิกาโร มีลักษณะดุจวิสัชนามานี้ มีประกอบเกิดพรอมดวยกันกับวิญญาณนั้นจึงจะรู
ตองเย็นรอนออนกระดางทั้งหลายดวยกาย จึงจะรูธรรมบัญญัติทั้งหลายดวยใจ มีในอภิธรรม
อยางนี้ตามพระพุทธฎีกาโปรดไว จะไดวา สัตวอันมีชีวติ อยูกายในภายทั้งหลายนี้ กําหนดใน
บทวาเวทคูรูศลิ ปศาสตรและไตรเพทหามิได บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยเกิด
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สมเด็จพระเจากรุงมิลินทเกศกษัตริยไดฟงชัดก็โสมนัสปรีดามีพระราชโองการสรรเสริญวา
กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรจะมนสิการไวในกาลบัดนี้
เวทคูปญ
 หา คํารบ ๖ จบเทานี้
จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีสุนทรพรนารถราชโองการตรัสถามวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา จักขุวิญญาณเกิดที่ใด มโนวิญญาณก็ตามไปเกิด
ที่นั้น หรือประการใด
พระนาคเสนจึงรับพระโองการไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
พระองคผูประเสริฐ จักขุวิญาณบังเกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณก็บังเกิดในที่นั้น
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนมไหศวรรยพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสน โยมยังสงสัยนัก เหตุไรจักขุวิญญาณจึงเกิดกอน มโนวิญญาณจึงเกิดทีหลัง
กึ ปน หรือวาสั่งเสียใหกติกาสัญญากันไว จักขุวิญญาณบังคับบัญชาไวกับมโนวิญญาณวา
อาตมาจะไปเกิดกอน ทานจงไปเกิดทีหลัง หรือวามโนวิญญาณสั่งจักขุวิญญาณวา ทานจงไปกอน
ตัวขานี้แลจะไปทีหลัง สั่งเสียกันถอยทีถอยใหกติกาสัญญากันไวกระนี้ หรือประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ใชวาธรรมทั้งหลายจะสั่งสนทนาพูดจากันไวหามิได
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ก็อยางไรเลาพระผูเปนเจา จงวิสัชนาไป
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา นินนฺ ตฺตา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชมภาร จักขุวิญญาณเกิดที่ใด มโนวิญญาณที่เกิดทีน่ นั้ นินฺนตฺตา เหตุภาวะเคยไหลไปที่
ลุม ทฺวารตฺตา เหตุวาเปนทวารเคยไป จิณฺณตฺตา เหตุวาสั่งสมเคยไปทุกที่ดวยกัน
สมุทาจรณตฺตา เหตุภาวะเหมือนจะชักชวนกันไป เหตุภาวะ เคยชํานิชํานาญกันมาแตกอน
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรราชโองการซักวา ที่พระผูเปนเจาวิสัชนา
วา จักขุวิญญาณเกิดที่ใด มโนวิญญาณก็เกิดในที่นนั้ นินนฺ ตฺตา เหตุภาวะไหลตามกันไปที่ลุม
จงทําอุปมาใหโยมสิ้นสงสัยกอน
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ขอถวายพระพร เปรียบดุจฝนตกลงมา ธารา จ ทอน้ํา
ฝน นั้นจะไหลไปขางไหนเลา
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา ที่ลมุ ที่ไหน ทอน้าํ ฝนก็ไหลไปที่นั้น
พระนาคเสนองคอรหันตจึงถามวา เมือ่ น้ําฝนตกลงมานั้นไหลไปสูที่ลุมดังพระโองการ
ตรัสนี้ ยังจะฝนอีกหาหนึ่งตกลงมา วสฺสธารา ทอน้ําฝนนั้นไซรจะไหลไปสูประเทศที่ใดเลา
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา หาฝนที่ตกลงมาทีหลังนั้นเลาก็ไหลไป
สูที่ลุมนั้น
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจากอน ขอถวายพระพร ฉันใดก็ดี จักขุวิญญาณเกิดทีใ่ ด มโน
วิญญาณก็เกิดที่นั้น เหตุวาไหลไปสูที่ลุมเหมือนธาราน้ําฝนอันไหลไปสูที่ลุมนั้นสิ้น
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ที่วาจักขุวิญญาณเกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณเกิดในที่นั้น ทฺวารตฺตา
เหตุภาวะเปนทวารอันเคยไปอันเดียวกันนั้นอยางไร จะกระทําอุปมาไปกอน
พระนาคเสนจึงอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาค เปรียบปาน
ดุจปจจัยตนครเมืองตอแดนชนแดนกันมีกาํ แพงเชิงเทินหอรบแนนแฟนสําหรับรบราชศัตรู
แตเมืองนั้นมีประตูเดียว ก็ยังมีบุรุษผูหนึง่ ปรารถนาจะเที่ยวไปนอกพระนครนั้นจะออกไปทางไร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสบอกไปวา บุรษุ ผูนั้นก็คมนาคมคลาไคลออกไป
ตามประตูนั้นนั่นซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามวา ยังจะมีบุรษุ อืน่ เลาปรารถนาจะไปเทีย่ ว ปรารถนาจะออกจากนคร
เหมือนกัน บุรุษผูหนึ่งนั้นจะไปทางไร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยก็ตรัสแกไขวา บุรุษผูน ั้นก็ไปตามประตูนั้นนัน่ แหละ พระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุรุษทั้งสองให
ปฏิญญาณกันไวหรือกระไร บุรุษที่ไปกอนบังคับบัญชาวากับบุรุษทีไ่ ปหลังนั้นวา ขาจะไปกอน
ทานจงคอยสัญจรไปทีหลัง บังคับบัญชากันฉะนีห้ รือกระไร หรือวาบุรุษที่ไปทีหลังบังคับบัญชา
แกบุรุษที่ไปกอนวา ทานจงคมนาการไปกอน เราจะสัญจรไปตอภายหลัง บังคับบัญชาพูดจา
ปราศรัยกันไวดังนี้ หรือกระไรนะ บพิตรพระราชสมภาร
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พระเจากรุงมิลินทพระราชโองการตรัสวา หามิไดนะผูเปนเจา เหตุวาเขาตองจําจะออก
ไปประตูเดียวกันนั้น
พระนาคเสนจึงวา ขอถวายพระพร ถาฉะนั้นจักขุวญ
ิ ญาณกับมโนวิญญาณนี้มที วารอัน
เดียวกัน เราจะสัญญาพูดจาวากลาวกันวาทานจงไปกอนเรา เราจะสัญจรไปทีหลังหามิได
พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริยตรัสถามวาไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปน
เจา ที่กลาววาจักขุวิญญาณเกิดในทีใ่ ด มโนวิญญาณก็เกิดในที่นนั้ จิณณ
ฺ ตฺตาย เหตุภาวะเคยไป
นั้นเปนประการใด นิมนตกระทําอุปมาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา บพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจเกวียนเข็นไปทาง
เดียวกันสองเลม เลมหนึ่งไปกอนเลมหนึ่งไปทีหลัง เกวียนที่ไปกอนบังคับบัญชาเกวียนไปทีหลัง
หรือวาขาจะไปกอน ทานจงสัญจรไปทีหลัง หรือวาเกวียนเลมหนังบังคับบัญชาเกวียนเลมกอนวา
ทานจงไปกอน เราจะคอยสัญจรไปตอภายหลัง บังคัญชาพูดจากันไวหรือประการใด นะบพิตร
พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทนริทรภูมิบาลมีพระราชโองการตรัสวา ใชเกวียนทั้งสองจะไดให
กติกาสัญญาบังคบัญชา พูดจาปราศรัยสั่งเสียกันไวหามิได จิณฺณตฺตาย เหตุภาวะเคยไป
แตกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา ความนีม้ ีอุปมาฉันใดก็ดี จักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณนี้
ก็เหมือนกัน จะไดบงั คับบัญชาใหกติกาสัญญากันหามิได เหตุภาวะเคยเกิดตามกัน เหมือน
เกวียนสองเลมอันเคยไปดวยกันนั่นแหละ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทนริทรภูมิบาลจึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปอีกกลาว
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยญาณปรีชา ที่พระผูเปนเจากลาวไว
กับโยมวา จักขุวิญญาณเกิดที่ใด มโนวิญญาณก็เกิดที่นนั้ สมุทาจรณตฺตา เหตุภาวะชํานาญ
จะไดความประการใด นิมนตกระทําอุปมาใหโยมสิ้นสงสัยกอน
พระนาคเสนจึงอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจคนเรียนเลขนับอานและเรียนวิชาตาง ๆ แรกกระทํานัน้ ยังไมชํานิชํานาญ ก็ยังขัดยัง
ขวางในทีจ่ ะคูณหาร ครั้นนานมา ก็คลองวองไวนักหนาผสมเลขผสมชํานาญคิดอานไดฉับไว
สมุทาจรณตฺตา เหตุภาวะชํานิชํานาญฉันใดก็ดี จักขุวิญญาณกับมโนวิญาณ มีสภาวะ
ชํานิชํานาญ เหมือนบุคคลอานอักษรนับเบี้ยคูณหารเลขที่ชํานาญฉะนัน้ ใชวาจักขุวญ
ิ ญาณ
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กับมโนวิญญาณจะบังคับบัญชาสัญญากันไวา เตส อลฺลาปสลฺลาโป ธรรมทั้งสองจะพูดจาไปมา
หากันก็มิได ทฏพฺพานิ บพิตรพึงเขาพระทัย ดวยอุปมาอุปไมยดังนีเ้ ถิด
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทกรุงมิลินทผูประเสริฐทรงฟงก็ปรีดาตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระ
ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรนักหนา
จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
ผัสสลักขณาปญหา ที่ ๘
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูประเสริฐ จักขุวิญญาณเกิดในทีใ่ ด เวทนาก็บังเกิดในที่นั้นหรือ พระผูเปนเจา
เถโร ฝายพระนาคเสนเถระผูเปนเจาจึงรับวา อาม เออ มหาราช ขอถวายพระพร
บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ จักขุวญ
ิ ญาณเกิดในที่ใด เวทนาก็บังเกิดในที่นนั้ อันวาเจตสิกธรรมคือ สัญญาและเจตนา ผัสโส มนสิกาโรก็บังเกิดดวยในที่นนั้ วิตกบังเกิดในทีน่ ั้น วิจาร
ก็บังเกิดในที่นนั้ อันวาผัสสาทิธรรมทั้งปวงก็บังเกิดดวยในที่นั้นสิ้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชา ผัสสะมีลักษณะเปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ ผัสสะ
เมื่อจะเกิดมีลกั ษณะกระทบกันเขา
พระเจากรุงมิลินทจึงซักถามวา ไดใจความประการใดเลา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนา
โดยอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐในศฤงคาร เปรียบปานดุจแพะสองตัวชนกัน แพะตัวหนึ่งนัน้ ไดแกจกั ขุ แพะ
ตัวหนึง่ นั้นไดแกรูป สันนิบาตแหงแพะทั้งสองชนกัน ยถา มีครุนาฉันใด ผัสสะนั้นมีลักษณะ
เกิดแตจักขุกับรูปกระทบกันมีครุวนาดังนี้ พระราชสมภารพึงเขาพระทัยเถิด
สมเด็จพระเจามิลินทเลิศกษัตริยตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้น
ไปกวานี้
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ปานประดุจบุคคลตบมือ จักขุดุจมือขวา รูปมีครุนาดุจมือซายอันกระทบกับ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาใหภยิ โยภาวะยิ่ง ๆ ขึน้ ภาวะ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาอีกเลาวา มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบดุจปส องเลา
คนเปาขึ้นพรอมกันเสียงสนัน่ ขานกัน ปเ ลาหนึ่งนัน้ ไดแกจักขุ ปเลาหนึ่งนั้นไดแกรูป มีลักษณะ
กระทบกันเขาเปนผัสสะ บพิตรพึงสันนิษฐานเขาพระทัยวา ผัสสะนี้มลี ักษณะใหจักขุกับรูป
กระทบกัน ในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินททรงฟงก็มีพระทัยปรีดาตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจา
วิสัชนานี้สมควรแลว
ผัสสลักขณปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
เวทนาลักขณปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ เวทนาเมื่อบังเกิดมีลักษณะประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ เวทนาเมื่อบังเกิดนั้น มีลักษณะเสวยสุขทุกขอเุ บกขาทั้ง ๓ ประการ พระราชสมภาร
พึงเขาพระทัยเถิด
สมเด็จพระเจามิลินทเลิศกษัตริยมพี ระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนานิมนตพระ
ผูเปนเจากระทําอุปมาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ประดุจหนึ่งบุรุษขาราชการผูหนึ่งนั้นหมัน่ มักภักดีอุตสาหเฝาเชาเย็นมิไดขาดหนาทุกเวลาไป สมเด็จ
บรมกษัตริยมนี ้ําพระทัยรักใครโปรดปาน ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินทองเสื้อผาขาไท
อิสริยยศ เครื่องกามคุณใหแกบุรุษนัน้ บุรุษนั้นครั้นไดความสุขแลวก็ผองแผวคิดในใจวา
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เวทยามิ อาตมาไดเสวยสุขทั้งนี้ เพราะอาตมาภักดีตอบรมกษัตราธิราชโปรดปรานประทานให
แกอาตมา บุรษุ ผูนั้นก็สุขเกษมเปรมใจ อปโร นโย ยังอีกนัยหนึ่ง ไดแกบุรุษกระทํากุศลอันยิ่ง
ครั้นทําลายสหชาตนามกายตายไป ก็ไดไปอุบัติบังเกิดในสวรรคชั้นเทวโลก เสวยทิพยสมบัติ
เกษมศรี สมงฺคีภูโต พรอมเพรียงอิ่มเอิบดวยเครื่องบําเรอกามคุณ เปนที่รักแหงเทพนิกรสุรางค
นางฟา เทพบุตรผูนั้นก็นึกในใจวา ตัวอาตมานี้ไดเสวยทิพยสมบัติทั้งนี้ เหตุอาตมาไดกฤดา
การกุศลสิ่งนั้น ๆ ไวแตกอนมา จึงไดเสวยสุขเวทนานี้ ยถา อันนี้มคี รุวนาฉันใด เวทนามี
ลักษณะเสวยอารมณ เหมือนบุรุษที่ไดสรางกุศลฉะนั้น บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัย
ดวยประการฉะนี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีไดทรงฟง ก็ทีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระ
ผูเปนเจาวิสัชนาควรแลว
เวทนาลักขณปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
สัญญาลักขณปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐดวยปญญาปรีชา อันวาสัญญานั้นมีลักษณะประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ สัญญาเมื่อบังเกิดมีลักษณะรูวาแดง วาขาวเปนตน วาสีหมนสีเหลืองประการใดก็ดี
สัญญานี้มีลักษณะรูจักดุจพรรณนามาฉะนี้
พระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาไป
ใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สัญญานี้เมื่อจะบังเกิดนั้นมีลกั ษณะดุจภัณฑาคาริกบุรุษชาวคลัง คณฺฑาคาร ปวิสติ วฺ า ชาวคลัง
นั้นเขาไปในคลังแลว ก็เห็นสิ่งของในคลังอันแดงเหลือขาวหงสบาท ก็รูจักวาสิ่งนัน้ ๆ ฉันใดก็ดี
สัญญานี้ไซรก็มีลักษณะรูจักวาดําแดงขวาเหลืองเปนอาทิเหมือนชาวคลังฉะนั้น ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร ทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระผู
เปนเจาวิสัชนานี้สมควร
สัญญาลักขณปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้
เจตนาลักขณปญหา ที่ ๑๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เจตนามีลักษณะประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ เจตนาเมื่อจะบังเกิดนั้น เจตยิตลกฺขณา มีลักษณะยังตนและผูอื่นใหตรึกตรองซึ่ง
อารมณ อภิสงฺขารสหณลกฺขณา มีลักษณะประกอบตกแตงดวยตนเอง ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ปานดุจชายผูหนึ่งตกแตงยาพิษกินเองแลวใหผูอื่นบริโภคอีก อีกประการหนึ่ง ไดแกบุคคลผู
หนึ่งกระทําดวยเจตนาของตนแลว ยังผูอื่นใหตรึกตรองกระทําการอกุศลดวย สวนตนที่
ตรึกตรองกระทําเองก็ไปบังเกิดในทุคติจตุราบาย ฝายคนทั้งหลายที่ตรึกตรองกระทําอกุศลตาม
ก็ไปทนทุกขในทุคติจตุราบายดวยกัน นีว่ าฝายขางอกุศล ทีนี้จะวาโดยฝายขางกุศล ไดแกบุรษุ
ผูหนึ่งตกแตงประกอบสัปปนวนีตะน้ําผึ้งน้ําออยบริโภคเขาไปเองก็อรอย ยังคนอืน่ ใหบริโภค
ดวยก็อรอยฉันใด อุปไมยดังบุรุษผูหนึ่งตรึกตรองกระทําซึ่งกุศลดวยตนเอง ยังไมหนําซ้ํา
ยังบุคคลผูอื่นใหตรึกตรองกระทําการกุศลดวย สวนตนเองก็ไปสูสุคติสวรรค ผูอื่นซึ่งกระทํา
ตามนั้นก็ไปสวรรคดวยกันฉันใด เจตนามีลักษณะตรึกเองแลวใหผูอื่นตรึกดวย และมีลักษณะ
แตงตนเอง ดุจเปรียบมานี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระ
ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร
เจตนาลักขณปญหา คํารบ ๑๑ จบเทานี้
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วิญญาณลักขณปญหา ที่ ๑๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐดวยญาณปรีชา อันวาลักษณะแหงวิญญาณเปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราสมภารผู
ประเสริฐ วิญญาณเมื่อจะบังเกิดนัน้ วิชานนลฺกขณ มีลักษณะวารู
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจา
กระทําอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ประดุจบุรุษไปยืนอยูทหี่ นทางสี่แพรงอันใหญ บุรุษสตรีจะมาแตทิศเหนือใต ตะวันตกตะวันออก
ประการใดก็เห็นสิ้นรูสิ้น ยถา มีครุวนาฉันใด วิญญาณนี้มีอุปไมยดังนั้น จักขุจะเห็นรูป
วิญญาณ ก็รู โสตะจะฟงเสียง วิญญาณก็รู ฆานะจะดมกลิ่น วิญญาณก็รู ชิวหาจะชิมรส
ิวิญญาณก็รู กายจะถูกตองโผฏฐัพพะสิ่งอันควรจะถูกตองดวยกาย วิญญาณก็รู มโนน้ําใจจะ
คิดธรรมอันสุขุมบัญญัติในใจ วิญญาณก็รู บพิตรพึงทราบพระทัยเถิดวา วิญญาณเมื่อบังเกิดมี
ลักษณะรู
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดทรงฟงก็มพี ระทัยโสมนัสปรีดา มีพระรางโองการ
ตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะผูเปนเจาวิสัชนามานี้สมควรนักหนา ในกาลบัดนี้
วิญญาณลักขณปญหา คํารบ ๑๒ จบเทานี้
วิตักกลักขณปญหา ที่ ๑๓
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูประเสริฐ วิตกฺโก อันวาวิตกเมื่อบังเกิด กึ ลกฺขโณ มีลักษณะ
เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
วิตกเมื่อจะบังเกิดนั้น อปฺปนลกฺขโณ มีลักขณะสืบตอในอารมณ
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สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย ตรัสนิมนตใหพระนาคเสนกระทําอุปมาอุปไมยไป
พระนาคเสนก็วิสัชนาแกไขดวยอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจชางไมยอมกระทําไมสืบตอในที่ตอใหเนื่องกันฉันใด วิตกนี้มีลักษณะสืบตอเนื่องตอไป
ดุจชางไมสืบตอตัวไมกระทําใหแนบเนียนกันในทีต่ อนั้น จบทราบในพระราชสันดานดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะสมควรแลว
วิตักกลักขณปญหา คํารบ ๑๓ จบเทานี้
วิจารลักขณปญหา ที่ ๑๔
 ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ วิจารเมื่อบังเกิดนัน้ กึ ลกฺขโณ มีลักษณะประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
วิจารเมื่อบังเกิดนั้น อนุมชฺชนลกฺขโณ มีลักษณะลูบคลําไปตามวิตก ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร จึงนิมนตใหพระนาคเสนกระทําอุปมา
สวนวาพระนาคเสนก็ถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ดุจกังสดาลอันบุคคลเอาสันดาบเคาะดังกันเขาแลว เสียงดังเปนกังวานครวญเบา ๆ นั้น วิตกมี
ลักษณะดุจแรกเคาะดวยสันดาบดังกังเขานั้น วิจารมีลักษณะดุจกังวาน อันคร่ําครวญอยูนั้น
เหตุนี้จึงวา วิจารนั้นมีลักษณะลูบคลําตามวิตกนัน้ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีทรงฟงก็ทรงพระสโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สมควร
แลว พระผูเปนเจา
วิจารลักขณปญหา คํารบ ๑๔ จบเทานี้
จบตติยวรรค
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จตุตถวรรค
มนสิการลักขณปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนครเสนผูเปนเจาผูป ระเสริฐ มนสิกาโร อันวามนสิการเจตสิกเมื่อจะบังเกิดนัน้
กึ ลกฺขโร มีลักษณะประการใด พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสถามดังนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
มนสิการเมื่อจะบังเกิดนั้น อาวชฺชนลกฺขโณ มีลักษณะพิจารณา ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจากลาวนี้สมควร
มนสิการลักขณปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
เอกโตภาวคตปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูฉ ลาดในอรรถาธิบาย พระผูเปนเจาจะเอาธรรมทั้งหลายนีม้ ีผัสสะ
เปนตนมาปนระคนใหเปนอันเดียวกันเขาแลว จะบัญญัตจิ ัดแจงแบงบันใหประกอบดวยเหตุตาง ๆ
วา อย สิ่งนี้เปนผัสโส สิ่งนี้เปนเวทนา สิ่งนี้เปนสัญญา สิ่งนี้เปนเจตนา สิ่งนี้เปนวิญาณ สิ่งนี้
เปนวิตก สิ่งนีเ้ ปนวิจาร อยางนี้จะไดหรือมิได
พระนาคเสนผูวิเศษจึงแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิศราธิบดี
ซึ่งจะไดอาตมาเอาธรรมทั้งหลายนี้ กระทําใหเปนเดียวเปนบทเดียวกันเขาแลว และจะใหแจก
ออกไปวา สิ่งนี้เปนผัสโส สิ่งนี้เปนเวทนา สิ่งนี้เปนสัญญา สิ่งนี้เปนเจตนา สิ่งนีเ้ ปนวิญญาณ
สิ่งนี้เปนวิตก สิ่งนี้เปนวิจาร จะใหกระทําดุจกระแสพระราชโองการนี้ อาตมากระทําไมได
ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา โยมอาราธนาพระผูเปน
เจาอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจพอครัวของบรมกษัตริยราธิราชพระองคหนึ่ง และพอครัวนั้นไซร ยูส วา รส วา เมื่อจะแตง
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เครื่องกระยาหารจึงแกงบานยําบาง ยอมใสลง ทธีป ซึ่งทธิก็ดี โลณป ซึ่งเกลือก็ดี สิงฺคเวรป
ซึ่งขิงก็ดี ชีรกป ซึ่งผักชีก็ดี มริจป ซึ่งพริกก็ดี อฺานิ อุปการานิ ซึ่งเครื่องปรุงอื่นอีกก็ดี
กระทําเปนแกงกระทําเปนยํา สําเร็จสุกเสร็จแลว ใสเครือ่ งไปถวายสมเด็จบรมกษัตริย สมเด็จ
บรมกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสบังคับพอครัววา แกงนี้ทานตกแตงเครื่องปรุงปนกันเปน
อันมาก เปนรสอันเดียวกัน ทีนี้ทานจงคัดซึ่งแกงนี้ใหปรากฏออกใหเปนรสตาง ๆ พึงชี้แจงวา
สิ่งนี้ในแกงคือรสทธิ สิ่งนั้นคือรสเกลือ อยาใหเจือกัน สิ่งนี้คือรสพริก สิ่งนั้นคือรสขิงหัวหอม
ผักชีสารพัด ทานจงคัดมาใหแกเรา
ประการหนึ่งเลา ซึง่ ขนมของหวานนี้ทานจงคัดรสใหกระจัดออกวา รสนี้รสน้ําผึ้ง นี่รส
น้ําตาล นี่รสถั่ว นี่รสงา ทานจงคัดเอารสนั้นออกมาแตละสิ่ง ๆ ชี้แจงสําแดงใหแกเราใหได พอ
ครัวนั้นก็จนใจมิอาจจะคัดออกได ขอถวายพระพร เหมือนบพิตรพระราชสมภารกระนี้แหละ จะ
เอารส ๗ ประการมาปนระคนเขาเปนอันเดียวกันแลว จะกลับคัดรสนั้นใหกระจัดออกวา อิท
สิ่งนี้ อมฺพิลตฺต วา เปนรสเปรี้ยวก็ดี ลวณตฺต วา สิ่งนีเ้ ปนรสเค็ม ติตฺติกตฺต วา สิ่งนี้เปน
รสขม กฏกตฺต วา สิ่งนี้เปนรสเผ็ด กสายตฺต วา สิ่งนี้เปนรสฝาด มธุรตฺต วา สิ่งนี้เปน
รสหวานก็ดี สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารจะชี้แจงออกไดหรือประการใด
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทเลิศกษัตริยตรัสวา ไมไดรส ๗ ประการปนกันแลวก็เปนรส
อันเดียวกัน จะคัดใหกระจัดออกไมได
พระนาคเสนจึงถวายพระพระวา ความเปรียบนี้ฉันใด ซึ่งมีพระราชโองการจะใหเอาธรรม
ทั้งหลายมีผัสโสเปนตน มาปนเขาเปนอันเดียวกันแลว จะใหกลับคัดออกมาวา สิ่งนี้คือผัสโส
สิ่งนี้คือเวทนาเปนตน ก็จนอยูเหมือนกัน มิอาจจะกระทําได ขอถวายพระพร
ครั้งนั้น พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามตอไปนี้วา มหาราช ดูรานะพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งจะวาเกลือนี้ จกฺขุวิฺเยฺย รูดวยจักขุหรือเปนประการใด นะบพิตร
พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนผูเปนเจาวา รูดวยจักขุ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา สุฏุ โข มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ซึ่งพระราชโองการตรัสวา รูจักเกลือดวยจักขุนั้น ตรัสใหจงดี
พระนาคเสนมิลินทปนกษัตริยมพี ระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเปนเจา ผูเปนเจาเขาใจวารูรสเกลือดวยชิวหาหรือประการใด
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พระนาคเสนรับพระราชโองการไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนใหญ
กวาฝูงประชา เออ อาตมาวาบุคคลจะรูวารสเกลือดวยชิวหา
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา พระผูเปนเจาวา บุคคลจะรูวารสเกลือทั้งสิ้น
ดวยชิวหา มั่นคงแลวหรือ
พระนาคเสนรับคําวา บุคคลจะรูวาเกลือทั้งสิ้นดวยชิวหา มั่นคง ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรกรตรัสวา ถาวาบุคคลรูวาเกลือทั้งสิ้นดวยลิน้ ชิมเขา
ดูแลว ถาวาเขาเอาเกวียนไปบรรทุกมา ตกวาไมเชื่อตา จะเอาชิวหานั้นเที่ยวชิมไป ซึง่ เกลือทั้ง
เลมเกวียนนัน้ หรือ พระผูเปนเจา ประการหนึ่งเลา เกวียนเกลือนั้น เขานํามาเข็นมาดวยโคอันมี
กําลังจึงไปนํามาได ก็บุคคลที่รูจักเกลือดวยลิ้น จะเอาลิ้นไปเข็นเอาเกลือนําเอาเกวียนเกลือมา
ไดหรือ พระผูเ ปนเจา
พระนาคเสนเถระมีวาจาตอบวา ลิ้นคนนี้จะไปเข็นเอาเกวียนเกลือมา หาอยางธรรมเนียม
มิได เหตุวาพระองคถามรวมปนกันวาเกลือทั้งเลมเกวียน ลิ้นหรือจะเฝาชิมไปได ลิ้มหรือจะเข็น
เกวียนเกลือไปได อาศัยวาใหผิดใหตางไป มิไดถูกตองดวยพระอภิธรรม อาตมาจะถามมหาบพิตร
บาง บุคคลจะชั่งเกลือทั้งสิ้นจะไดหรือมิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา คนทั้งปวงเขาก็ชั่งไดสิ้น หรือ
พระผูเปนเจาวาชั่งไมไดเลา ก็ใหวามา
พระนาคเสนมีเถรวาจากอน มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อาตมานี้เห็นวา ซึ่ง
เขาจะชั่งสิ่งของทั้งปวง ก็ชั่งที่ควรจะชั่งได และจะชั่งเกลือนี้ไซรใหหมดทั้งเลมเกวียนนี้ ก็เห็นจะ
ชาหาบุคคลชั่งไมได ใชกิจใชการ เปรียบปานดุจชิวหามิอาจจะนํามาเข็นมาซึ่งเกลือทั้งเลม
เกวียนนัน้ ได ฉันใดก็ดี ซึ่งมีพระราชโองการใหอาตมาประมวลซึ่งธรรมทั้งหลาย คือผัสโส
เวทนาเปนอาทิประมวลเขาเปนภาวะสิ่งเดียวกัน แลวจะใหกลับคัดออกมาวา ธรรมสิ่งนี้เปน
ผัสโสเปนเวทนาเปนอาทินนั้ ก็เหมือนกันกับเกลืออันบรรทุกอยูในเกวียน และเปรียบใหเอา
ชิวหานําไปเข็นซึ่งเกวียนนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดทรงสดับก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
วิสัชนานี้สมควรแลว
เอกโตภาวคตปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
แลซึ่งวิสัชนามาดวยปญหา นับแตปญ
 หาเดิม ซึ่งพระนาคเสนกับพระเจากรุงมิลินท
ถามแกไขกันมา ตราบเทาถึงเอกโตภาคตปญหานี้ เรียกวามหาปญหา จบเทานี้

มิลินทปญหา - หนาที่ 110
ปญจายตนกัมมนิพพัตตปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามซึ่งอรรถปญหาอื่น
ตอไปอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ยานิมานิ ปฺจายตนานิ
อันวาอายตนะ ๕ ประการทั้งหลายเหลาใดนี้ บังเกิดดวยกรรมทั้งหลายตาง ๆ หรือวาเกิดดวย
กรรมสิ่งเดียว เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา เกิดดวยกรรมทั้งหลายทั้ง ๕ ประการ จะไดเกิด
แตกรรมสิ่งเดียวหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสใหพระนาคเสนกระทําอุปมา
สวนพระนาคเสนจึงอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจหนึ่ง
พืช ๕ ประการ บุคคลหวานลงในที่อันไถแลวเปนอันดีคลจะงอกขึน้ ทั้ง ๕ ประการ เกิดเปน
ตนลําทรงดอกออกผลทั้ง ๕ ประการ ฉันใดก็ดี บุคคลกระทํากรรมเนือ่ งกันทั้ง ๕ ประการ ก็
บังเกิดไปในชาติหนาดวยกรรมทั้งหลายนัน้ จะไดเกิดดวยกรรมสิ่งเดียวหามิได ขอถวายพระพร
ในที่นี้มีคาํ พระฎีกาจารยสอดเขามาวา ประการหนึ่งจะสงสัยวาไฉนบุคคลกระทํากรรมทั้ง
๕ ประการ ผลกรรมทั้ง ๕ ประการจะใหผลไปเกิดทั้ง ๕ ประการพรอมกันทีเดียวหรือหามิได
มีคําอธิบายวา ใหผลเปนลําดับไปในชาติเบือ้ งหนา ผลกรรมสิ่งนี้สิ้นแลวผลกรรมสิ่งนั้นใหผลไป
ยังมิไดสําเร็จแกพระนิพพานตราบใด ก็คงจะใหผลจงได ถากระทําบาปไวกจ็ ะใหไปบังเกิดในทุคติ
ถากระทําบุญก็จะไดไปเกิดในสุคติ พระนาคเสนเจาจะไดบังเกิดไววา บุคคลกระทํากรรมเนื่องกันทั้ง
๕ ประการ จะสงผลใหเกิดชาติเดียวพรอมกันทั้งสิ้นนัน้ หามิได แตวา คงจะใหปฏิสนธิเสวยสุข
ทุกขใหจงได อนึ่งจะสงสัยวากรรมที่บุคคลกระทําเนื่องกันทั้ง ๕ ประการนี้ คือกรรมสิ่งไร อธิบาย
วา กรรมเนื่องกัน ๕ ประการนี้ เหมือนบุคคล ๒ จําพวก จําพวกหนึ่งรักษาศีล ๕ จําพวก
หนึ่งกระทําปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมาสุมิจฉาจาร มุสาวาท สุราเมรัย ทั้ง ๕ ประการฉะนี้
คงจะใหผล ถาบุคคลรักษาศีลก็จะใหไปเสวยสมบัติสุขในสุคติ ถากระทําปญจพิธเวร ๕ ประการ
คือปาณาติบาตเปนตน ก็จะไดไปสูทุคติจตุราบาย ขอสัตบุรุษทั้งหลายพึงมนสิการเขาใจดวย
ประการดังวิสัชนามานี้
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจากลาว
วิสัชนามานี้สมควรแลว
ปญจายตนกันมนิพพัตตปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
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กัมมนานากรณปญหา ที่ ๔
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ ปนเจาผูประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ มนุษยทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้มิได
เสมอกัน อปฺปายุกา บางคนมีอายุนอย บางคนเกิดมา ทีฑายุกา มีอายุยืน พหฺวาพาธา
บางคนมีอาพาธเจ็บปวยมาก อปฺปาพาธา บางคนมีอาพาธเจ็บปวยนอย อฺเ ทุพฺพณฺณา
บางคนมีผิวพรรษวรรณอันชั่ว อฺเ วณฺณวนฺตา คนอืน่ บางพวกมีผิวพรรณวรรณอันงาม
อปฺเปสกฺขา บางพวกมีอานุภาพนอย มเหสกฺขา บางพวกมีศักดานุภาพมาก อปฺปโภคา
บางพวกมีสมบัตินอย พหุโภคา บางพวกมีสมบัติมาก อฺเ นีจา คนอื่นบางพวกมีสกุลอันต่ํา
อฺเ อุจฺจกุลิโน คนอื่นบางพวกมีสกุลกันสูง อฺเ ทุปฺปฺา คนอื่นบางพวกมี
ปญญานอย ปฺวนฺตา บางพวกมีปญญาวิเศษ เกน การเณน ดวยเหตุเปนไฉน
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขตอบไปวา มหาราช ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ รุกฺขา อันวาตนไมทั้งหลายอันเกิดมา อสมกา ไมเสมอกัน อฺเ ติตตฺ ิกา ตนอื่น
บางตนขมขื่น อฺเ กฏกา ตนอื่นบางตนเผ็ดรายกาย อฺเ กสายเว ตนอื่นบาง ตนเฝอน
ฝาด รุกขชาติบางตนหวาน กิสฺส เหตุ เหตุการณเปนไฉน นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ ปนเจา รุกชาติเหลานี้เปนดวยพืชตาง ๆ กัน
พระนาคเสนมีเถระวาจาวาอันใดก็ดี มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปน
มหิศราธิบดี คนทั้งหลายนี้เกิดมาไมเหมือนกัน เพราะกุศลากุศลกรรมกระทําไวตาง ๆ กัน
สมดวยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระภควันตบพิตรพุทธสัพพัญูเจาตรัสไวฉะนี้ :กมฺมสฺสกา สตฺตา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสฺสรณา กมฺม สตฺเต
วิภชฺชติ ยทิท หีนปฺปณีตตายาติ
กระแสพระพุทธฎีกาตรัสโปรดไววา สตฺตา อันวาสัตวโลกทั้งหลายอันจะเกิดมาในโลกนี้
มีลักษณะตาง ๆ กันโดยประเภท กมฺมสฺสกา เหตุวาเพราะผลกรรมที่ตนไดกระทําไว กมฺมทายาทา บางพวกก็มกี รรมเปนเชื้อสาย กมฺมโยนี บางพวกก็มีกรรมเปนกําเนิด บางพวกก็มี
กรรมเปนเผาพงศวงศา บางพวกก็มีกรรมเปนที่พึ่ง ตกวากุศลกรรมและอกุศลกรรมสอง
จําพวกนี้แบงสัตวใหเปนสองจําพวกออกไป ใหเปนหีนะจําพวก ๑ ใหเปนประณีตะจําพวก ๑
คือแตงดีแตงชัว่ ที่ฝายกุศลก็แตงใหดี ที่ฝายอกุศลก็แตงใหชั่วชา นีแ่ หละพุทธฎีกาโปรดไวฉะนี้
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สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี ทรงฟงก็มนี ้ําพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ
สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนานีส้ มควรแลว
กัมมานานากรณปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
ปฏิกจั เจววายามกรณปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามพระนาคเสน
องคอรหันตวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจา
กลาวไวแกโยมวา พระภิกษุบรรพชาเพื่อจะดับเสียซึ่งทุกขนี้มิใหทกุ ขอื่นปรากฏบังเกิดขึ้น นี่
แหละโยมยังสงสัย เหมือนภิกษุนั้นดับเสียซึ่งทุกขนี้ มิใหทุกขอันอื่นบังเกิดได ดวยคิดวา
อาตมาจะดับทุกขนี้จะเพียรเสียแตเดิมที ดับทุกขเสียใหได สมฺปตฺเต กาเล ในเมื่อกาลที่จะตอง
เพียงอีกมีมา ก็จะมิไดพยายามกระทําความเพียรตอไป กระนีห้ รือกระไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ไดแกฝาย
บรรพชิตคิดวาเมื่อกาลจะตองเพียรก็อุตสาหเพียรไป ถาเหตุมีขึ้นจะมิไดเพียรตอไป จึง
พยายามเสียแตแรก หวังจะมิใหพยายามตอไป
พระเจากรุงมิลินทปน กษัตริยตรัสใหพระนาคเสนอุปมาวา อุปม ภนฺเต กโรหิ โยมยัง
สงสัยอยู พระผูเปนเจากระทําอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
เหมือนบพิตรพระราชสมภารฉะนี้ และทรงพระดําริจะใครเสวยอุทกังใหสบาย จึงสั่งคนทั้ง
หลายใหขุดสระโบกขรณี ปลูกปทุมชาติลงไวจะไดเสวยน้ําใหทันอยาก หรือตออยากแลวจึงจะ
ใหขุดสระใหญลงใหทันเสวย จะทันเสวยหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได โยมใหขุดเสียกอนแตแรกเรงใหกระทําไว
ทีจะตองประสงคอุทกังเมื่อใด จะทันเสวยหรือประการใด
พระนาคเสนมีเถรวาจาถวายพระพรตอไปวา ฉันใดก็ดี ภิกษุที่เปนบรรพชิตก็คดิ วา
เมื่อกาลที่จะไดทุกขเรียกวาทุกขอื่นจะมาถึง จึงกระทําความเพียรดับทุกขนี้เสียแตเดิม มิได
กระทําความเพียรเพื่อจะดับทุกขอันอื่นขางหนาตอไป
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สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย ไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา นิมนตพระผู
เปนเจากระทําอุปมาใหภยิ โยภาวะยิ่งไปกวานี้เถิด
พระนาคเสนผูประเสริฐจึงถวายพระพรอุปมาวา กึ มฺสิ มหาราช ขอถวายพระพร
บพิธพระราชสมภารเจา ยังทรงสําคัญวากระไรเลา เหมือนบพิตรพระราชสมภารเจาฉะนี้ แล
จะใครเสวยเขาสาลี จึงสั่งใหกระทํานาหวังจะใหทนั เสวย จึงใหทําไรไถนาหวานขาวสาลีและ
ขาวแดงตาง ๆ ลงไว หวังจะใหทันเสวย จะทันเสวยทันอยากหรือไม
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสตอบวา น หิ ภนฺเต จะทันเสวยทันอยากทีไ่ หน นะ
พระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา ขอความนีฉ้ ันใดเลา ภิกษุซึ่งบวชเขาในพระศาสนา ก็คิดวา
เมื่อทุกขจะมีมาในกาลเบื้องหนา จึงจะคอยดับรับรองปองกันจะทันทีไ่ หม จึงเพียรดับทุกขไวแต
แรกเริ่มเดิมที หวังจะไดเพียรพากใหลําบากตอไป มิไดกระทําความเพียรตอทุกขอนั มีมาถึง
ในเบื้องหนา
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาใหยิ่งกวานี้
พระนาคเสนองคอรหาธิบดี จึงถวายพระพรอีกเลาวา กึ มฺสิ มหาราช พระราชสมภารเจา จะทรงพระวิตกสําคัญกระไรเลา เหมือนพระราชสมภารเจากระทําการปองกัน
ขาศึกสงคราม จะกระทําเสียแตยังไมมีขาศึกมาหรือ หรือตอมีขาศึกมากระทําสงครามจึงคิด
อานใหกระทํากําแพงคายคูประตูหอรบเชิงเทินตาง ๆ ทําฉางขาวฉางปลา ฝกชางฝกมา หรือ
เปนประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได โยมก็จัดแจงไวแตเดิม
พระนาคเสนถวายพระพรวา ถึงบรรพชิตก็เพียรกระทํากิจเสียแตเดิมเหมือนกัน อนึ่ง
เลา สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวฉะนี้
ปฏิกจฺเจว ต กยิรา
ย ชฺา หิตมตฺตโม
น จ สากฏิจิตฺเตน
มนฺตา ธีโร ปรกฺกโม ฯ
ยถาป สากฏิโก นาม
ปนฺถ สม หิตฺวา มหาปถ
วิสม มคฺคมารุยหฺ
อกฺขจฺฉินโฺ นว ฌายติ ฯ
เอว ธมฺมา อปกฺกมฺม
อธมฺม อนุตฺติยา
มนฺโท มจฺจุมุขปฺปตฺโต
อกฺขจฺฉินฺโนว ฌายตีติ ฯ
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พระพุทธฎีกาโปรดวา ธรรมดาบรรพชิตรูวากิจสิ่งไรจะใหทุกข ก็พึงพากเพียรให
สําเร็จกิจเสียแตเดิม อยาดูเยีย่ งชาวเกวียนที่ทิ้งทางเกาเสีย เข็นไปทางใหมไมเสมอ เกวียนก็หัก
เพลาก็หัก ตัวก็ซบเซาอยู ดุจพระโยคาวจรภิกษุไมรูวาจะตายเมื่อไร จึงใหเรงเพียรไวแตเดิม
พระเจากรุงมิลินทไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา สมควรแลว พระผูเปนเจาอุปมาในกาลบัดนี้
ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
ปกติอคั คิโต นิรยัคคีนัง อุณหาการปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาวาไวกับโยมวา ไฟเปนปรกตินี้รอนเปนประมาณ ไฟในนรกนี้
รอนกลาหาญกวาไฟในมนุษย อนึ่งเลา มาตาวาบุคคลจะเอากอนศิลาอันนอยใหญใสลงไปใน
เพลิงอันเปนปกตินี้วนั ยังค่ํา น วิลิย คจฺฉติ ก็มิไดยับยอยไป บุคคลจะเอาศิลาใหญประมาณ
เทากูฏาคารปราสาทใสเขาไปในไฟนรกนัน้ ไมทันถึงวัน แตขณะเดียวก็ยอมไป น สทฺทหามิ
โยมจะไดเชื่อคําคํานี้หามิได ดวยสัตวในนรกเพลิงไหมอยูถึงพันปก็มไิ ดยับยอมไป เหตุดังนี้
โยมจะเชื่อก็หามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา กึ มฺสิ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระราชสมภารสําคัญอยางไร บพิตรพระราชสมภารดําริเขาพระทัยบางหรือไมวา
สัตวทั้งหลายคือไกและนกยูงมังกรปลาฉนากปลาฉลามและเตา สัตวเหลานี้กินกรวดและกอน
ศิลาละเอียดและหยาบ บพิตรไดยินเขาเลาบางหรือไม
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา เออ โยมไดยนิ เขาวาอยู นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามอีกเลาวา บพิตรพระราชสมภารเขาพระทัยหรือไมวา
กรวดหินที่สัตวเหลานัน้ กินตกเขาไปถายในลําไสนั้นจะยอยยับเปนคูถไปหรือไมเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสรับคําไปวา เออ พระผูเปนเจา กอนกรวดกอนหินที่
สัตวกินเขาไปถึงภายในไสแลวก็ยอยยับไป
พระนาคเสนถามวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สัตวที่ปฏิสนธิในครรภแหงสัตว
ทั้งหลายเหลานี้จะยอมยับไปดวยหรือประการใด
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พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ใชกระนัน้ นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนซักวา เหตุอยางไรเลา พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสมีโองการแกวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจา
กมฺมาธิคหิเตน กายแหงสัตวปฏิสนธิอยูในครรภมิไดยอยยับไป อาศัยดวยกรรมรักษาไว
โยมเขาใจกระนี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี สัตวนรกนีก้ รรมรักษาไวเหมือนกัน ถึงไหมอยู
ในนรกมากกวาพันป ตายแลวเกิดเลาในนรกนั้นก็มไิ ดยอยยับสูญหายไว เหตุกรรมรักษาไว
สมดวยพระพุทธฎีกาโปรดพระสัทธรรมเทศนาไวฉะนีว้ า โส น จ ตาว กาล กเรยฺย ยาว น ต
ปาปกมฺม พฺยนฺตี โหตีติ เนือ้ ความวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุสงฆทั้งปวงผูกลัวภัยในสงสาร
สัตวทั้งหลายในนรกนัน้ น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตี โหติ ยังไมสิ้นบาปกรรมตราบใด ก็ไหมอยูใน
นรกไปตราบนั้น จะไดทํากาลกิริยาตามสูญหายไปหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทํา
อุปมาใหยิ่งกวานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานประดุจสัตวทั้งหลาย สิหินิโย คือนางราชสีห พฺยคฺฆินิโย คือนางเสือโครง
ทีปนิโย คือนางเสือเหลืองยอมกัดกระดูกสัตวและเนื้อสัตวกินกระนั้นหรือ พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา เออกระนั้นแหละ พระผู
เปนเจา
พระนาคเสนจึงอีกเลาวา ดูรานะพระราชสมภารเจา เมื่อกินกระดูกเขาไปภายในลําไส
กระดูกก็ยอมยับกลับเปนคูถไปกระนัน้ กระไรหรือ นะพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการรับวา อาม ภนฺเต กระนั้นซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามไปเลาวา บพิตรพระราชสมภารเจา สัตวที่ปฏิสนธิในครรภแหง
สัตวทั้งหลายเหลานั้น จะยอยยับไปดวยหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา หามิได
พระนาคเสนซักวา เหตุอะไร
พระเจากรุงมิลินทปน กษัตริยตรัสแกไขวา สัตวที่ปฏิสนธิอยูในครรภมิไดยอยยับนั้น
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ไซรดวยกรรมรักษา ครั้นพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวิสัชนาฉะนี้แลว ก็นิมนตพระนาคเสนให
อุปมาตอไป
พระนาคเสนก็ตามพระทัย ถวายอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิศรราช กุณฺเฑรุณิโย เปรียบประดุจสกุณชาตินางนกชื่อวานกหัวขวานพระหมี
และเมนยอมกินซึ่งไมอันกระดางนัน้ เปนตน
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปน ประชากรจึงนิมนตพระนาคเสนใหกระทําอุปมาอีกวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนพระผูเ ปนเจา พระผูเปนเจาจงกระทําอุปมาใหภยิ โยภาวะยิ่ง
ขึ้นไปกวานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจนางกษัตริยอ ันสุขุมาลี นางพราหมณีอันสุขุมาลี ทานทั้งหลายเหลานี้ยอมบริโภคอาหาร
อันหยาบกินมังสังอันหยาบกระนีห้ รือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการรับวา กระนั้นแหละซิ พระผู
เปนเจา
พระนาคเสนจึงถามเลาวา เมื่อทานเหลานี้บริโภคอาหารเหลานี้แลวตกเขาไปในไส
อาหารนั้นก็ยอยยับไปหรือไม
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ยอยยับไปซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา กุมารกุมารีที่เกิดในครรภนางเหลานีจ้ ะยอยยับไปดวย
หรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทตรัสตอบวา หามิได
พระนาคเสนถามวา เหตุอะไรเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา มิไดยอยยับไปดวยกรรมใหเปนไป
พระนาคเสนก็อุปมาอุปไมยวา ฉันใดก็ดี สัตวไหมอยูในนรกมากกวาพันป จะไดรูยับ
ยอยไปหามิได ก็อาศัยกรรมรักษาเหมือนกัน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนามานี้สมควรนักหนา ในกาลบัดนี้
ปกติอัคคิโต นิรยัคคีนัง อุณหาการปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้
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ปฐวีสันธารกปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบไปดวยปรีชา ตุมฺเห ภณเถ พระผูเปนเจาวิสัชนาไว
กับโยมวา ลมรองน้ํา น้ํารองแผนดิน นี่แหละคําอันนี้โยมจะเชื่อหามิได ภายใตลมเปน
อากาศเปลาดวยเลา เออ น้ําจะตั้งอยูก ับอะไร
พระนาคเสนเมื่อจะวิสัชนาแกไข จึงเอาธมกรกตักอุทกังแลวก็เอามือปดปากธมกรกไว
มิใหอุทกังไหลลงได ถือไวพระเจามิลินทปนกษัตริยทัศนาการทอดพระเนตร จึงถวายพระพร
วา มหาบพิตรจงทรงสังเกตดูธมกรกนี้เถิด ลมทรงไวซึ่งอุทกังฉันใด ลมที่รองอุทกังอันรอง
แผนดินก็เหมือนกัน ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร ทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สมควรแลว พระผูเปนเจา
ปฐวีสนั ธารกปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
นิโรธนิพพานปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินราธิบดีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคผูเจริญ นิโรโธ อันวานิโรธนี้หรือ ชื่อวานิพพาน
พระนาคเสนรับพระราชโองการวา มหาราช ขอถวายพระพร นิโรโธ อันวานิโรธ
สมเด็จพระชิเนนทรโปรดไววานิพพาน
สมเด็จพระเจามิลินทราชมีพจนารถโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูเปนเจา ยังไรกระนั้นเจาขา โยมใหกังขาสงสัย นิมนตวิสันชาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรายะบพิตรพระราชสมภาร สพฺเพ พาลปุถุชชฺ นา อันวาพาลปุถุชนทั้งหลายอันเวียนตายเวียนเกิดอยูในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต
ปจจุบันกาลนี้ ยอมมายินดีในอายตนะภายนอกภายใน คือยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพารมณ นิยมยกเบญจกามคุณวาประเสริฐ ก็พากันเกิดตายวายเวียนอยูตามกระแสดโลกีย อัน
เปนอายตนะภายนอกภายใน มิไดพนไปจากชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข มีความ
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โศกและปริเทวทุกข และโทมนัสขัดเคืองใจ น ปริมุจฺจนฺติ มิไดพน จากกองทุกขเลย
ขอถวายพระพร ฝายพระอริยสาวกผูมีศีลสังวร มิไดยนิ ดีในอายตนะภายนอกภายใน คือรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ มิไดสรรเสริญเชยชมวาดี มิไดมีความรักใคร กระทําใจเบื่อหนาย
มิไดปรารถนา ก็ดับซึ่งตัวตัณหา ดับอุปทาน ดับภพ ดับชาติ ดับชราทุกขมรณทุกขโสกทุกข
ดับโทมนัสสุปายาสทุกขสิ้น ดับซึ่งกิเลสทุกขขันธขาดจากสันดานเปนสมุจเฉทประหาน ดุจ
ตนตาลมียอดอันขาดมิไดกลับเกิดได ดังนี้แหละเรียกวาองคพระนิโรธ พระพุทธฎีกาโปรดไววา
นิพพาน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
วิสัชนามานี้สมควรแลว
นิโรธนิพพานปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
นิพพานลภนปญหา ที่ ๙/H1
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญดวยปรีชา ตกวาคนทั้งหลายนีไ้ ดนิพพานดวยกันสิ้น
หรือประการใด
พระนาคเสนถวายพระพรวา ไมไดดว ยกันทั้งสิ้น
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสถามวา เหตุไฉนจึงไมได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประ
เสริฐ คนทั้งหลายเกิดมา จะไดพระนิพพานสิ้นดวยกันหามิได สมฺมาปฏิปนฺโน อภิเฺ ยฺย
ตอเมื่อไรปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติไปใหรูธรรมอันวิเศษ ไดธรรมอันวิเศษ ดําริจติ จะจําเริญซึ่ง
วิเศษนั้น ปหาตพฺเพ ธมฺเม ปชหนฺโต จะเสียซึ่งธรรมอันลามา ภาเวนฺโต ยกจิตจําเริญซึ่ง
ภาเวตัพพธรรม คือจําศีลภาวนาไป สจฺฉิกโรนฺโต กระทําใหแจงซึ่งธรรมอันควรจะกระทําให
แจงนั้น คืออรหัตผลญาณ ก็จะไดพระนิพพานดวยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีกท็ รงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ ผูเปนเจากลาว
นี้สมควรแลว
นิพพานลภนปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
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นิพพานสุภาวชานนปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญดวยปรีชาญาณ คนทั้งหลายทีย่ ังไมไดพระนิพพาน รูหรือวาพระ
นิพพานเปนสุข
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คนที่มีตัณหา
อุปาทานนี้ถึงยังไมไดพระนิพพานก็เอาเถิด ที่มีปรีชาพระเสริฐก็รูวาพระนิพพานนีเ้ ปนเอกันตบรมสุขมาทุกขมิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตรัสตรัสซักไซวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
ญาณ คนทั้งหลายที่ยังไมไดพระนิพพานนีจ้ ะรูวาพระนิพพานเปนสุขอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
คนทั้งหลายที่เกิดมาทีเทาและมือเปนปรกติ ไมตองตัดตีนสินมือ รูหรือไมวาคนทีต่ องตัดตีนสิน
มือนี้เปนทุกข ขอถวายพระ
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา คนทั้งหลายที่ยังไมตองตัด
หัตถบาทา ก็รูวาคนที่ตองตัดหัตถบาทานี้เปนทุกขเจ็บปวดซิ นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงซักถามวา เหตุไฉนเลาจึงรู นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการแกวา คนทัง้ หลายที่มีหัตถบาทา
เปนปรกติอยูน ั้น เห็นคนเปนโทษที่สมเด็จพระบรมกษัตริยทรงพระโกรธลงพระราชอาญา ให
ตัดหัตถบาทาเสียนั้น ปริเทวนฺตาน รองไหร่ําไรครางครวญไป คนทั้งหลายไดยนิ ไดเห็น เขาจึง
รูวาตัดหัตถบาทานี้เปนทุกขอยางนี้ นีแ่ หละพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดเลา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจาผูเปน
มหิศราธิบดี คนทั้งหลายที่เปนโลกียยังไมไดพระนิพพาน ครั้นทัศนาการเห็นที่ทานไดพระ
นิพพานไดฟงวาพระนิพพานที่ทานไดนั้นเปนสุข ดูทานก็หาทุกขมิได ก็เขาใจวาเปนสุขแสนสบาย
มีครุวนาดุจคนทั้งหลายอันเห็นคนที่ตองตัดหัตถบาทา ปริเทวนาการรองไห รองครางไป ไดยนิ
กับหู จึงรูว าคนที่ตองตัดหัตถบาทานี้เปนทุกขเหลือที่จะเวทนา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปน
เจานี้ชางอุปมาสมควรนักหนาในกาลบัดนี้
นิพพานสุภาวชานนปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้
จบอจุตถวรรค
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ปญจมวรรค
พุทธอัตถินัตถิภาวปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาในปญจมวรรคนี้วา
ภนฺเต นาคเวน ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญดวยปญญาปรีชา พุทฺโธ อันวาองคสมเด็จพระ
พุทธเจานี้ พระผูเปนเจาไดเห็นหรือประการใด
พระนาคเสนถวายพระพรแกไขวา สมเด็จพระพุทธองคนิพพานลวงไปนานแลว อาตมา
เกิดไมทนั จะไดเปนเจาไดเห็นหรือประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีสุนทรพจนารถราชโองการตรัสถามวา พระผูเปน
เจาสิไมเห็นพระพุทธองค วาพระมหากรุณานิพพานไปชานาน ก็พระอาจารยของพระผูเปนเจา
ไดเห็นหรือไม เปนประการใดเลา
พระนาคเสนตอบวา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา พระอาจารยของอาตมานี้เลา ก็มิไดทัศนาการเห็นพระองค ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีสุนทรพจนารถราชโองการตรัสวา ถากระนั้น
สมเด็จพระพุทธเจาก็ไมมีแหละซิ พระผูเปนเจา ถาวาสมเด็จพระพุทธเจามีจริง พระผูเปนเจาก็
จะเห็นถึงพระผูเปนเจาไมเห็น อาจารยของพระผูเปนเจาก็จะเห็น ถากระนั้นก็วาเปลา ๆ จะวา
สมเด็จพระพุทธเจามีอยางไร
พระนาคเสนไดฟงพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสฉะนี้ จึงมีเถรวาจาถามบางวา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรไดทัศนาการทอดพระเนตรเห็นโอหานที คือสะดือ
ทะเล ที่กลางทะเลบางหรือวาหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมไมเคยเห็นนะ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงซักถามอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา สะดือ
ทะเลนั้นเลาพระราชสมภารเจาสิไมเคยทอดพระเนตรเห็น ก็สมเด็จพระปตุเรศของมหาบพิตรเลา
ไดเห็นหรือไมเปนประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา สมเด็จพระปตเุ รศของโยมก็ไมไดทอดพระเนตร
นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอีกเลาวา มหาราชา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา ถา
กระนั้นสะดือทะเลก็ไมมีนนั่ แหละสิ บพิตร
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พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี จึงตรัสวาสะดือทะเลนั้นถึงโยมมิไดทอดพระเนตร ถึง
พระปตุเรศโยมไมรูไมเห็นก็ดี สะดือทะเลนี้มีอยูเปนมัน่ คงนะ พระผูเปนเจาจงรูเถิด
พระนาคเสนผูประเสริฐจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปน
ใหญ ความขอนี้มีฉันใด องคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาตมาและพระอาจารยของอาตมา
ไมเห็นก็ดี ภควา องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคยราศี มีจริง ๆ ดุจสะดือทะเลนั้น ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
วิสัชนานี้ควรนักหนา ในกาลบัดนี้
พุทธอัตถินัตถิภาวปญหา เปนประถมจบเทานี้
พุทธานุตตรภาวปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามพระนาคเสนวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูจําเริญดวยปรีชาอันเลิศ พุทฺโธ สมเด็จพระพุทธเจานี้ประเสริฐยิ่งหาสิ่งเสมอมิได จริงหรือประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันองค
สมเด็จพระพุทธเจาประเสริฐจริงหาสิ่งเสมอมิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสซักวา ทําไมพระผูเปนเจาจึงรู เมื่อพระผูเปนเจาไม
เห็นนีจ้ ะรูอยางไร
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาไตถามวา มหาราช ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ปานกรดุจหนึง่ วามหาสมุทรอันใหญ คือใครไดเห็นเลา เขาจึงพากันรูว า สมุทรอันใหญ อันวา
มหาสมุทรนี้สุดวิสัยลึกล้ําคัมภีรภาพ จะหยัง่ จะขามไดเปนอันยาก ลึกเหลือที่ระลึก ใหญก็สุด
ใหญ เปนทีไ่ หลไปแหงแมน้ําทั้งหา คือ คงคา ยมุนา อจิรวจี สรภู มหี นทีทั้งหาถึงจะไหลหลั่ง
ถั่งทนมาสักเทาใด จะไดรูเต็มขอบฝงหามิได ตกวาคนทัง้ หลายรูหรือไมวา สมุทรนี้เปนมหา
สมุทรอันใหญเลา มหาบพิตร
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พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา อาม ชาเนยฺย เจาคะพระผูเปนเจา คนทั้งหลาบ
เขารูอยูวา มหาสุมทรกวางใหญ
พระนาคเสนจึงถามวา เหตุอยางไร เมือ่ คนทั้งหลายไมไดเห็นแกตา ทําไมเขาจึงรูวา
มหาสมุทรใหญ
พระเจากรุงมิลินทรปนกษัตริยตรัสวา เหตุวาผูใ หญผูเฒาเลากับสืบ ๆ มา จึงรูวา
มหาสมุทรนี้โตใหญ
พระนาคเสนถวายพระพรวา ความขอนี้ฉันใดก็ดี อาตมานี้ถึงไมเห็นองคพระชินสีหกับ
ตา ก็ไดทัศนาการเห็นพระสาวกอรหันตอนั เปนศิษยตอ ๆ มาชานาน ชานามิ ภควา อนุตฺตโร
รูปก็รูวา สมเด็จพระภควันตบพิตรผูทําลายกํากงแหงสังสารจักรเลิศนัก หาผูเสมอเหมือนมิได
ในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจากลาว
วิสัชนาอุปมานี้สมควรอยูแลว
พุทธานุตตรภาวปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
พุทโธอนุตตรภาวชานนปญหา ที่ ๓
ราชา อาห สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณบริสุทธิ์ องคสมเด็จพระพุทธเจาเปนองคพระอนุตตโรอันยิ่งนี้ พระผูเปนเจาอาจจะรูในใจของพระผูเปนเจาจริง ๆ เจียวหรือประการใด
พระนาคเสนแกไขวา ขอถวายพระพร อาตมานี้อาจจะรูแทวาสมเด็จพระพุทธเจานี้แล
เปนองคอนุตตรโรยิ่งจริงทีเดียว ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการซักวา พระผูเปนเจารูดว ยปญหา
เห็นเหตุอยางไร
พระนาคเสนจึงถามเปรียบไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนใหญในสมบัติ
อันยิ่ง แตกอนยังมีมหาเถระองคหนึ่งมีนามชื่อวาพระติสสเถระรูเลขชัดเจน บอกเลข เปน
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อาจารยใหญ ก็ทานกระทํากาลกิริยาตายไปชานานแลวทําไมชื่อยังปรากฏลือชาอยูจนกาลบัดนี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการแกไขวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสน เปนดวยเลขทานบอกไวนั้นยังปรากฏอยู จึงรูว าพระอาจารยติสสเถระเลขทานดี
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร พระติสสเถระเปนอาจารยเลข ชื่อปรากฏอยู ดวยบอกเลขไวฉันใดก็ดี บุคคลที่ได
เห็นไดรูธรรมของสมเด็จพระสัพพัญูผูทรงพระทศพลญาณประดิษฐานไว ก็เขาใจถนัดรูชัด
สิ้นสุดวา อนุตฺตโร สมเด็จพระพุทธองคทรงพระกรุณาคุณอดุลยิ่งหาสิ่งเสมอมิได ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
วิสัชนาอุปมานี้สมควรนักหนาในกาลบัดนี้
พุทโธอนุตตรภาวชานนปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
ธัมมทิฏฐปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน ธรรมของพระชิเนนทรสัมมาสัมพุทธสัมพัญูนั้น พระผูเปนเจาเห็น
ประจักษแจงหรือประการใด
พระนาคเสนก็วิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมที่
สมเด็จพระทศพลญาณเจาตรัสบัญญัติประทานไว ผูใดไดเปนสาวกแลวก็ควรจะปรนนิบัติไป
ตราบเทานี้ชีวติ แล จะไดบอกวา ธรรมที่สมเด็จพระชินสีหประทานไวนั้น พระผูเปนเจาได
สําเร็จแลวหามิได
พระเจากรุงมิลินทราชา รูในพระอัชฌาสัย ก็รับคําพระนาคเสนวา กลฺโลสิ คําของพระผู
เปนเจาวานี้สมควรแลว
ธัมมทิฏฐปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
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นจสังกมติปฏิสนั ธหนปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีพระราชโองการถามวา ภนฺเตน นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ สัตวยังบังเกิดยังปฏิสนธิอยูนั้นยางไปและจะปฏิสนธิไดหรือ
ประการใด
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สัตวที่ยังบังเกิด
และปฏิสนธิอยูนั้น มิไดยางไปและปฏิสนธิไดอยู
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสใหพระนาคเสนอุปมาตอไป
ฝายพระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจประทีปอันเดียวตามอยู จะไดมีไฟอื่นหามิได บุคคลจะตองการไฟ
จุดประทีปอื่นอีก ก็ตอจากประทีปอันตามไวเดิมนั้น ประทีปเดิมก็มิไดอยางไป และประทีปดวง
ใหมก็ตดิ โพลงไดฉันใดก็ดี บุคคลที่ยังจะปฏิสนธิอยูนั้นมิไดยางไปและปฏิสนธิไดฉันนั้น
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมอาราธนาขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหภิยโย
ภาวะยิ่งกวานี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร ดุจศิษยไปเรียนเลขและวิชาในสํานักอาจารย เลขและวิชาก็มิไดยางพนจากอาจารย
ฉันใดก็ดี สภาวะสัตวก็มิไดยางไปและปฏิสนธิไดฉันนั้น
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดฟงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
กลาวถอยคํานีส้ มควรแลว
นจสังกมติปฏิสันธหนปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
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เวทคูปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา สภาวะอันใดอันจะกําหนดวา เวทคู รูโดยปรกตินั้นหาไดอยูหรือ
ประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สภาวะอันจะกําหนดวา เวทคู นั้น ปรมตฺเถน ถากลาวโดยปรมัตถแลวก็หามิได
สมเด็จพระบรมกษัตริยม ิลินทราชก็สิ้นกังขา ตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจากลาว
สมควรแลว
เวทคูปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้
อิมัมหา กายา อัญญัง กายัง สังกมนปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามอรรถปญหาสืบตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา สภาวะสัตวทั้งปวงกาลเมื่อชีวิตจะออกจากกายนี้
จะยางไปสูกายอื่นหรือประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สัตวทั้งปวงนีเ้ มื่อกระทํากาลกิริยาตายแลว ดวงจิตนั้นจะไดไปบังเกิดในรูปกายอื่นหามิได
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระผูเปนเจา ถาวาสัตวทั้งปวงเมื่อชีวิตออกจากกายนีแ้ ลวไมไปสูกายอืน่ ก็จะมิพนจากบาก
จากกรรมหรือ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐสัตว
ทั้งปวงไมเกิดแลวเมื่อใด ก็พนจากบาปกรรมในกลาเมือ่ นั้น ถาวาจะยังเวียนวนปฏิสนธิอยู
ตราบใด ก็ยังไมพนจากบาปกรรมตราบนั้น
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาราธนานิมนตพระผูเปนเจา
อุปมาไปใหสนิ้ สงสัยกอน
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พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร โกจิเทว ปุริโส
เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่งลักเอาผลมะมวงทีเ่ ขาปลูกไว เจาของจับได เอาตัวผูนั้นสงมาให
แกนครบาล ตกวาโจรนัน้ ตองดวยบทพระอัยการจะวามีโทษหรือไมมีเปนประการใดนะ บพิตรพระ
ราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ มีพระราชโองการตรัสวา โจรนั้นคงจะมีโทษซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา ผลมะมวงนี้ไซรเปนผลตอ ๆ กันมาแตมะมวงเดิม กลาย
เปนอื่นแลว เห็นจะไมมีโทษดอกกระมัง
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา มีโทษ ผลมะมวงเกิดแตพันธุพืชมะมวง
ที่เขาปลูกไว โจรลักไปจึงมีโทษนะ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา สัตวกระทํากรรมไวฉันใดเลาในนามรูปชาตินี้ จะกระทําไว
โสภณ วา ดีเปนฝายกุศลก็ดี ปาปก วา จะไมดีเปนฝายอกุศลก็ดีเปนกรรมอันชั่ว ก็จะ
ติดตามตัวผูนนั้ ไป ถึงวาจะเกิดในชาติอื่นเปนนามรูปอื่น จะพนจากกรรมหามิได อุปไมยดัง
โจรลักผลมะมวงมิไดพนโทษนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
วิสัชนานี้สมควรยิ่งนักหนาในกาลบัดนี้
อิมัมหา กายา อัญญัง กายัง สังกมนปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
กัมมผลอัตถิภาวปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ มหาชนคนทั้งหลายกระทําการกุศลก็ดี กระทําการอกุศลก็ดี
ในอิธโลกนี้ ผลกรรมนั้นไปอยูที่ไหน
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราชา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
บุคคลกระทําการบุญการบาป การบุญการบาปนั้นจะไดตั้งอยูที่ไหนหามิได กรรมนัน้ ก็ตามไป
อุปมาฉันใดเลา ฉายาว ดุจเงา อนุปายินี มีปรกติไปตามตัว จะกระทําไวซึ่งกรรมอันดีและชัว่
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กรรมนั้นก็ตามตัวผูนั้นไป จะไดอยูที่ไหนหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจาผูเจริญดวยญาณปรีชา พระผูเปนเจาอาจสามารถจะชี้ตัวกรรมออกใหเห็นได
หรือประการใด
พระนาคเสนถวายพระพรวา ชี้ไมได
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวาโยมยังสงสัย นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจรุกขาลดาวัลยทั้งหลายที่ยังมิไดผลิดอกออกผลนั้น ผลไปอยูขางไหนเลา
พระราชสมภารอาจจะชี้บอกแกอาตมาบางจะไดหรือไมได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการแกวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจะมาใหโยมชี้ซึ่งไมอันยังไมมผี ล วาผลไมนั้นจะไปอยูที่ไหน โยมนี้
มิอาจจะชีใ้ หพระผูเปนเจาดูได
พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ อาตมาจะใหชี้ซึ่งตนไมที่ยังไมผลิดอกออกผล มีแตตนเปลา ๆ วาดอกลูกนั้นมีอยูที่ไหน
มหาบพิตรมิอาจจะชีใ้ หอาตมาเห็นได ฉันใดก็ดี อาตมานี้ก็มิอาจจะชีซ้ ึ่งกรรมของบุคคลทั้ง
หลายนั้นได วาผลกรรมไปตั้งอยูในทีน่ ั้น ๆ เหมือนกับมหาบพิตรอันมิอาจจะชี้ซึ่งผลไมที่ยังไม
เกิดที่ตนไมอนั ยังไมมีผลได เมื่อตนกระทําไวซึ่งกรรมนัน้ ๆ ก็ติดตามผูนั้นไป แมมิไดปฏิสนธิ
ตราบใด ก็จะพนไปจากกรรมตราบนั้น ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรทรงฟง ก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนา
นี้สมควรแลว
กัมมผลอัตถิภาวปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
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อุปปชชชานนปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชา บุคคลที่วาจะไปเกิดนัน้ รูตัวอยูหรือวาตัวจะไป
บังเกิด นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนผูประเสริฐจึงแกวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ บุคคลที่จะไปเกิดนั้นรูตัวอยูวาตัวจะไปเกิด ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจากระทําอุปมาไปกอน
ฝายพระนาคเสนก็ถวายพระพรอุปมาวา ยถา มหาราช กสโก ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจคฤหบดีชาวนา วีชานี ปวิย ปตฺฏาเปตฺวา หวานพืช
ขาวเปลือกลงในนา ไดฝนฟาชุกฉ่ําจําเริญไป คฤหบดีนั้นจะเขาใจหรือไมวาธัญญะพืชของตนจะ
มีผลมาก นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออพระผูเปนเจา
คฤหบดีชาวนานั้น ถานาไดฟาไดฝนแลวก็รูวาจะไดผลมากซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดเลา ความนี้ก็เหมือนกัน เมื่อตัวบุคคลนั้นจะไปเกิด
ก็รูตัววาจะไปเกิดขางหนา เหมือนคฤหบดีชาวนารูว าจะไดผล ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดทรงฟง มีพระบวรราชหฤทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ
ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรแลว
อุปชชชานนปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
พุทธทัสสนปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาเสนผูเจริญดวยปรีชา พุทฺโธ อันวาพระพุทธเจานี้ มีอยูห รือ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มีอยู
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พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวาพระผูเปนเจานี้อาจจะชี้ไดหรือไมวาพระพุทธเจาเสด็จอยูที่นั้น
เสด็จอยูที่นี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระมงกุฏมาจารยเสด็จเขาพระนิพพานลวงไปหาเนื้อหาตัวมิไดนี้ จะใหอาตมาชี้วาทีน่ ี้ที่นั้น
จนใจหารูที่จะชี้ไม ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา นินมตพระผูเปนเจาอุปมาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา ต กึ มฺสิ มหาราช พระราชสมภารสําคัญอยางไรจึง
ถามฉะนี้ เปรียบดุจเปลวอัคคีรุงโรจนโชตนาการ เปลวเพลิงดับ ยังอยูแ ตถาน บพิตรพระราชสมภารยังจะชีเ้ ปลวอัคคีไดหรือวาอยูในที่นนั้ ๆ จะไดหรือไมไดเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตอบไปวา เปลวไฟดับนี้จะจับเอาทีไ่ หนมาชี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ขอความที่ตรัสถามนี้ก็เหมือนกัน เมื่อสมเด็จ
พระอนันตคุณอดุลยมิ่งมงกุฏโลกจารย เสด็จลวงกับขันธเขาสูพระนิพพานไปสูญแลว
เหมือนเปลวไฟที่ดับ อาตมาจนอกจนใจไมรูที่จะชี้ใหเห็นพระองคไดโดยแท ตามกระแสพระ
ราชโองการตรัส
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย ทรงฟงแลวก็โสมนัสปรีดาตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปน
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว
พุทธทัสสนปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้
จบปญจมวรรค
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ฉัฏฐวรรค
กายอัปปยปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโอการตรัสถามพระนาคเสนสืบไป
ในฉัฏฐวรรคนี้วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูจ ําเริญดวยปรีชา ธรรมดาวารางกายนี้
เปนที่รักแหงบรรพชิตทั้งหลายหรือประการใด
พระนาคเสนถวายพระพรตอบไปวา ธรรมดาวารางกายจะไดเปนที่รักแหงบรรพชิตหามิได
ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวา บรรพชิตไมรักรางกาย ก็ทําไมจึงอาบชําระ
กายอยูเ ลา
พระนาคเสนผูเปนเจาจึงแกไขเปรียบเทียบวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร เปรียบปานดุจโยธาอันเขาสูการณรงคสางคราม ตองขวากหนามศัสตราวุธปนยา
ยังไมตาย ก็หากันมารักษาบางหรือไม นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา เออ มีอยู
พระนาคเสนจึงถามวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คนที่พิการเจ็บปวดนั้นยอม
ทาดวยน้ํามันยา แลวเอาทานผาเนื้อดีพนเขาไว แลวขําระชะโกรกไปซึ่งบาดแผลดวยน้ํา กระทํา
ดังนี้หรือ พระราชสมภาร
พรเจากรุงมิลินนทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออ กระนั้น
แหละซิ พระผูเปนเจา คนเจ็บนั้นเขาก็รักษาแผลนั้น จึงใสน้ํามันยาเอาทานผาเนื้อดีนั้นพันเขา
แลวแกเอาผาออกไวลางชะใหดีดว ยน้ํามัน กระทํากระนี้
พระนาคเสนองคอรหาธิบดีมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คน
พิการนั้นลางชะชําระทาน้ํามันยาที่แผลนั้น รักแผลหรือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระผูเปนเจา คนเจ็บเขาพันแผลดวยผาทาดวยน้ํามันแลวโกรกดวยน้ํานั้น ใชจะรักแผลที่กายหา
มิได กระทําทัง้ นี้ เพื่อจะใหงอกเนื้อใหมหายไปเปนปรกติเหมือนแตกอ น
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา
ความนั้นฉันใดเลา บรรพชิตก็เหมือนกัน อุตสาหปรนนิบัติกาย พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย เพื่อจะให
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สบายในที่จะรักษาศีลพรหมจรรย เหมือนกันกับบุคคลรักษาแผลนี้ ก็ตอ งดวยกระแสพระ
พุทธฎีกาสมเด็จพระทศพลญาณตรัสประทานไววา พึงใหบรรพชิตรักษากายของอาตมาดุจหนึ่ง
วาบุคคลทั้งหลายอันรักษาแผล แตวาอยางพึงใหเสนหารักใครในกาย นะพระราชสมภาร
อนึ่ง สมเด็จพระทศพลญาณตรัสประทานไวอีกเลา ยุติดว ยพระคาถาวา
อลฺลจมฺมปฏิจฺฉนฺโน
นวทฺวาโร มหาวโณ
สมนฺตโต ปตฺฆรติ
อสุจิปูติคนฺฑโิ กติ
กระแสพระพุทธฎีกาโปรดวา ภิกขฺ เว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย กายของเราทานทั้งหลาย
นี้ไมเปนแกนสาร ประกอบไปดวยทวารทัง้ ๙ มีปากทวารเหมือนปากแผลอันใหญ ประกอบดวย
อสุจิไหลออกามาทุกทวารสิน้ ปูตคิ นฺธิโก มีแตลวนกลิ่นอันนาพึงเกลียดพึงชัง นี่หากวาหนังหุม
กําบังไว หาไมนี้จะเวทนาดูนาสมเพช เหตุฉะนี้ทานทั้งหลายเรงคิดเปนอนิจจังเหนื่อยหนายอยา
ไดรักซึ่งรางกาย จงมีจิตขวนขวายทีจ่ ะไดซึ่งธรรมอันเปนนิโรธ ตกวาพระพุทธฎีกา ตรัสโปรดไว
ฉะนี้ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทนริทรภูมิบาลไดทรงสาวนาการก็ชื่นบานหรรษาตรัสวา
กลฺโลสิ พระผูเปนเจากลาวถอยคําสมควรนักหนาในกาลบัดนี้
กายอัปปยปญหา เปนประถมจบเทานี้
สัมปตตกาลปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พุทฺโธ อันวาสมเด็จพระพุทธเจานี้ สพฺพฺู เปนสัพพัญู
สพฺพทสฺสาวี มีปรกติสารพัดจะเห็นสิ้นหรือประการใด
พระนาคเสนเถระเมื่อจะแกไขจึงถวายพระพรวา อาม มหาราช ขอถวายพระพร จริงอยู
สมเด็จพระสัพพัญูนี้สารพัดรูซึ่งวิสยั โลกุตรและโลกีย สพฺพทสฺสาวี สารพัดที่เห็นไปสิ้น
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระบรมราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคผูปรีชาญาณ สมเด็จพระโลกุตตมาจารยจอมโลกเปนองคสัพพัญู สารพัดที่
จะรูเห็นตลอดโลก ทั้งอดีตอนาคตปจจุบันสารพัดจะรูไปสิ้นแลว ก็ไฉนจงไมทรงบัญญัติ
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สิกขาบทแกพระภิกษุทั้งปวงใหเปนลําดับ ๆ ไป จึงคอยบัญญัติทีละนอย ๆ ระรอยวาจะหารู
ตลอดไปไมดอกกระมัง นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามไปเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา
เหมือนหมอทัง้ หลายที่รูตํารารักษาไข ยอมรูไปในลักษณะยาทั้งปวง รูวาไขสิ่งนั้นชอบประกอบ
ยาสิ่งนั้น รูสารพัดไปกระนีห้ รือ พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออ กระนั้น
แหละซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิศราธิบดี เมื่อหมอทั้งหลายรูยาแลว ไฉนจึงมิประกอบยาไข ใหกนิ เสียใหโรคหาย จนตลอดชีวิตที
เดียว จึงคอยเยียวยารักษาแตทีละไข เปนเหตุไฉน นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการแกวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
หมอเหลานั้นเขารักษาแตที่คนเจ็บคนไข ทีไมไขไมเจ็บไมรูที่จะใหกินยากันไว นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา หมอนั้นเลาเปรียบฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ยังไมมีเหตุก็ไมบัญญัติแกสาวกดวยสิกขาบทนอยใหญ ดุจคนไมเจ็บไมไข หมอมิไดพยาบาลนั้น
ขอถวายพระพร
ครั้งนั้น สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร มีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สมควร
แลวที่กลาวในกาลบัดนี้
สัมปตตกาลปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา ที่ ๓
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ สมเด็จพระมงกุฏมาจารยนี้งามเปนที่
ยิ่ง ประกอบดวยทวัตติงสมหาปุริสลักขณะ ๓๒ พระฉวีวรรณดังทองผองใสงามไปดวยอสีตยานุพยัญชนะนอยใหญ ๘๐ ประการ พยฺามปฺปภา มีพระรัศมีชัชวาลเปลงออกขางละวา พระ
พุทธองคทรงโสภาคยงามเปนที่ยิ่ง จริงอยางโยมวากระนี้แนนอนหรือประการใด
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พระนาคเสนก็ถวายพระพรรับพระราชโองการไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราช
สมภาร ภควา อันวาสมเด็จพระพุทธองคผูหักกงกําสังสารจักร พระองคทรงพระมหา
ปุริสลักขณะ ๓๒ สุวณฺณวณฺโณ มีสีดังทอง งามดวยอสีตยานุพยัญชนะนอยใหญนบั ได ๘๐
ประการอันเปลาปลั่ง มีผิวหนังดังหนึ่งวาเอาแกว ๗ ประการมาหุมมาทาบทา มีฉัพพรรณรังสี
เปลงออกรอบขอบขางละวา งามโสภาคยสุดที่จะอุปมาได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีสุนทรพจนารถพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา ตกวาสมเด็จพระพุทธชนกชนนี ก็งามเหมือนกัน
กับพระสัพพัญูหรือประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ไมเหมือนกัน
ขณะนัน้ พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ธรรมดาวาบุคคลเกิดมาแมไมเหมือนฝายบิดา ก็จะเหมือนมาขาง
ฝายมารดา นีส่ มเด็จพระอนาวรณญาณบหอ นจะเหมือนมาขางพระพันวษา สมเด็จพระพุทธเจา
นี้งามยิ่งอินทรพรหมยมเรศทัง้ ปวง เปนเหตุไฉน นิมนตวิสัชนาวาใหโยมแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
เหมือนดอกกมุทสัตตบุษยบวั หลวงอันงามดวยดี มีกลิ่นอันหอมลอมดวยภุมรินบินเคลาเอา
เกสรหอมฟุงขจรอาบอบตลบไป เปนที่จําเริญใจนั้น อันวาปทุมชาติและกมุทอันงามบริสุทธิ์ประเสริฐ
เกิดที่ไหน นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาปทุมชาติดอกบัวและดอกกมุทนีก้ ็เกิดเหนือปฐพีมีน้ําเลี้ยง พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรถามวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ดอกกมุท
ดอกบัวเกิดทีป่ ฐพี ผิวพรรณสีสันไฉนจึงไมเหมือนกันกับปฐพีเลา
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีแกวา เปนธรรมดาของวิเศษจะไดมีเพศพรรณเหมือน
ปฐพีนั้นหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ บัว
กมุทอันเกิดมาในปฐพีเปนดอกไมอันดีวิเศษ มิไดเหมือนปฐพีฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ก็มิไดเหมือนพระพุทธบิตุเรศราชมารดา มีครุนาดุจบัวและกมุทอันวิเศษงามประเสริฐเกิดในปฐพี
เพศมิไดเหมือนกันกับปฐพี ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ก็ทรงพระสโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สมควร
แลวที่ควรวิสัชนาในกาลบัดนี้
ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
พรหมจารีปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา สมเด็จพระมหากรุณาเจานี้ เปนพรหมจารีหรือพระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระมหากรุณาเปนพรหมจารี
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา องคสมเด็จพระมหากรุณาซิเปนพรหมจารีแลว จะเปนศิษยแหงพรหม
ดอกกระมัง โยมยังกังขาอยู พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา พระราชสมภารเจา ยังมีชางอยูตัวหนึ่งเปนใหญกวาชาง
ทั้งหลายเหลานั้นสิ้น พระราชาสมภารไดยินเขาวาบางหรือหามิไดเลา
พระเจากรุงมิลินทตรัสวา โยมไดยินอยู พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา ชางกระทําโกญจนาทเหมือนนกหัสดีลิงคหรือ ขอ
ถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาผูม ี
ปรีชาญาณ พระนาชางนั้นกระทําโกญจนาทอยางยกหัสดีลิงค
พระนาคเสนจึงถามพระเจากรุงมิลินทปนธรณีวา ชางนั้นรองโกญจนาทเหมือนนก
หัสดีลิงคแลว ก็ชางตัวนีเ้ ปนศิษยนกหัสดีลิงคดอกกระมัง นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสแกวา ขาแตพระผูเปนเจา ชางนั้น
เลา จะไดเปนศิษยนกหัสดีลงิ คนั้นหามิได
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี สมเด็จพระมหากรุณาเจานี้เปนพรหมจารี เหตุ
วามีฌานเหมือนพรหม จะไดเปนศิษยพรหมหามิได เหมือนกับชางที่ไดอุปมานั้น อนึ่งอาตมา
จะถามวา มหาพรหมนั้นไดตรัสรูดวยตนเอง หรือไมไดตรัสรู นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา มหาพรหมนัน้ จะไดตรัสรูดวยตน
เองหามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ถากระนั้นทาวมหาพรหมก็เปนศิษยสมเด็จรพระผูมี
พระภาค
พระเจามิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนามานี้
สมควรแลวนักหนา ในกาลบัดนี้
พรหมจารีปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
อุปสัมปนนปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทผูเปนปนธรณีจึงมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสน
วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อุปสมฺปทา อันวาอุปสมบทนี้ดีหรือ หรือวา
อนุปสมบทนี้ดี
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรมหาบพิตรมหิศรดวยอิสริยยศ
อุปสมบทนี้ดีกวาอนุปสมบท ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาญาณ สมเด็จพระมหากรุณานี้เปนอุปสมบทหรือ หรือวา เปนอนุปสมบทเลา
ฝายพระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนมหิศรอันเลิศ สมเด็จ
พระมหากรุณาผูประเสริฐเปนองคอุปสมบท
สมเด็จพระเจามิลินทปน อิสริยยศจึงตรัสประกาศใหปรากฏแกโยนกขาพหลวงทัง้ หารอยวา
โภนฺโต ปฺจโยนกสตา ดูรานะโยนกขาราชการผูจําเริญทั้งหารอยคอยฟงวา อย นาคเสโน
พระนาคเสนนีว้ าสมเด็จพระมหากรุณาเจาเปนอุปสมบท สูชาวเจาจงกําหนดฟงไวเปนพยานใน
กาลบัดนี้
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาฉลาด ผูเปนเจาวาสมเด็จพระบรมโลกนาถสมณโคดมเปน
อุปสมบท เมื่อสมเด็จพระศรีสุคตอุปสมบทนั้น ใครเปนอุปชฌาย กรรมวาจา มีสงฆมานั่งหัตถบาสเทาไร นิมนตวิสัชนาแกไขใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกนาถปราศจากอุปชฌายาจารยทีเดียวโสด พระองคอปุ สมบทใตควงไมพระศรีมหาโพธิ
พรอมดวยพระสัพพัญุตญาณ หาครุหาอาจารยมิได
พระเจากรุงมิลินทปนทวีปเวียงชัย จึงมีพระราชโองการตรัสในทันทีวา พระผูเปนเจาวา
สมเด็จพระมหากรุณานี้ ไมมใี ครเปนครุอุปชฌายอาจารย ถากระนั้นพระทศพลญาณสมณโคดมบรมครูเจา ก็เปนอนุปสมบท ไมไดเปนอุปสมบท เหตุวาไมมีครูบาอาจารย ทานอุปชฌาย
ที่วาจะบวชใหก็ไมมี จะวาสมเด็จพระมหากรุณาเปนอุปสมบทอยางไร เอว วุตฺเต ในเมื่อพระเจา
มิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสฉะนี้
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 ประเพณีกินขางปลาโภชนาหาร
ใครจะเปนครูอาจารยสั่งสอนกัน
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ถากระนั้นมหาบพิตรไมเสวยพระสุธาหาร ดวยครู
อาจารยจะสอนใหเสวยนั้นไมมี มหาบพิตรนี้ก็ไมเสวยพระสุธาหาร
สมเด็จพระกรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณ ลักษณะจะกินโภชนาหาร ใครจะเปนอุปชฌายอาจารยกันเลา
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา โยมนี้บริโภคอาหารดวยอาเสวนะกระทําไดเองบริโภคเอง เปน
อาเสวนะสําหรับสงสาร
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พระนาคเสนถวายพระพรวา ถากระนั้นพระราชสมภารจงทราบพระญาณใหจงดีเถิด นี้
ก็สมเด็จพระภควันตบพิตรผูป ระเสริฐทรงสรางบารมีบริบูรณถวน ๑๐ ทัศ ไดตรัสอุปสมบทใต
ควงไมพระศรีมหาโพธิพรอมดวยพระสัพพัญุตญาณเปนอาเสวนะเปนเอง ไมมีครูอุปชฌาย
อาจารยเหมือนพระราชสมภารเสวยสุธาหารเปนอาเสวนะเปนเอง สําหรับสงสารไมมีครูอาจารยนี้
เหตุดังนัน้ สมเด็จพระบรมไตรโลกโมลี เมื่อสรางพระบารมีถวน ๑๐ ทัศแลว ก็ตรัสในควงไม
พระศรีมหาโพธิ สําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ เปนอาเสวนะดวยพระองคเอง หาอุปชฌาย
อาจารยมิไดนี้ อัศจรรยก็บันดาลมีปรากฏในแผนธรณีนาคพิภพทุกแหลงหลาโลกบันลือลั่น
ชจฺจนฺธา จกฺข ปฏิลนฺติ คนตามืดหูหนวกหนักแตกอนก็กลับกลายโอภาสเห็นแจมเจงจริงจัง
ที่หูหนวกหนักก็ไดฟงเสียงสําเนียงตาง ๆ ปสปฺปโน ทีง่ อยเพลียก็ขยับยางเดินไปไดพรอม
ุขุชฺชา ที่หลังคอมคดนั้น ก็ยืนยันยืดตรงเปนปรกติดีไปไมคอมเขา ชิฆจฺฉาปปาสา อนึ่งเลา
เปรตที่อดขาวอดน้ําอยากอยูเ ปนกําลังนั้น ปฏิลภนฺติ ก็ไดบริโภคโภชนาหารอิ่มหนําสําราญ
รื่นชื่นสวาท สัตวนรชาติทอี่ าฆาตจองเวรแกกนั มาชานาน ก็ไดพรหมวิหารผูกเมตตาตอกัน
เปตวิสเย วินสฺสนฺติ เปรตทั้งหลายก็อันตรธานหายจากเปรตวิสัย ของอันเปนพิษนั้นไซร ก็
กลายเปนน้ําอมฤตอันโอชา มุฬฺหคพฺภา อิตฺถิโย อันวาสตรีทั้งหลายอันมีครรภอันหลงก็คลอด
ลูกงายดายสําเภาทั้งหลายทีซ่ ัดไปในทองทะเลลึกเลา ก็กลับคืนเขาทาไดคนที่หลงทางเลาก็ไดทาง
ทุคันธชาติอันมีกลิ่นเหม็นตาง ๆ ก็กลับหอมหวนยวนใน เพลิงในอเวจีนรกนัน้ ก็บันดาลดับ น้ํา
เค็มในทะเลก็กลายกลับบันดาลหวานวรารส ปพฺพตา อันวาบรรพตภูมีศิขรินทร ก็รองกองไปมา
น้ําในมหานทีทั้งหาแถว ทีไ่ หลแนวลงมหาสมุทรก็หยุดอยู อนึ่งหมูทพิ ยบุปผา ในทองฟามี
หลายพรรณเปนอาทิ คือ จุณจันทนสารภีพิกุลโกสุมมณฑารพทิพยอันหอมหวาน ก็บันดาล
ตกลงมากระทําสักการบูชา สพฺเพ เทวา ฝูงเทพยเทวาทั้งปวง ก็โปรยปรายวิกสิตบุปผาทิพยบุษบาบานบูชา พฺรหฺมุโน อปฺโผเฏนฺติ สวนพรหมทั้งหลายยกพระกรตบพระหัตถตรัสสาธุการ
วิมานพระจันทรอันลอมดวยเดือนดาวในเวหา เหมือนจะลอยมากระทําสาธุการบูชาปางเมื่อ
สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณโคดมโคตรอุปสมบทใตควงไมพระศรีมหาโพธิสําเร็จ พรอมดวย
พระสรอยสรรเพชญดาญาณในกาลครั้งนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาราธนาพระผูเปนเจา
จงกระทําอุปมาใหโยมสิ้นกังขาสนเทหนั้นกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เวลามหา
บพิตรเสด็จทรงคอคชสาร จะมีใคร ๆ มาขี่พระศอพระองคบางหรือประการใด
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พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ไมมี ถาใครจะมาขี่
คอโยมเวลานัน้ สีสจฺเฉท ภเวยฺย ผูนั้นจะตองบั่นศีรษะ ศีรษะก็เด็ดออกไปในขณะนั้น
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บุคคลผูใดจะ
เขามาเปนครูเปนอาจารยขืนขมใหสมเด็จพระมหากรุณาเจาอุปสมบทไมได มุทฺธา ตสฺส
ผเลยฺย ศีรษะผูนั้นก็จะแตกออกไปเปนแมนมั่น เหมือนกันกับบุคคลมาขี่พระศอมหาบพิตรนั้น
อนึ่งเลา ต วเทสิ พระราชสมภารเจาถามวา พระสงฆนั่งหัตถบาสเทาไร ถามกระนี้หรือ
พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการรับวา จริงอยู พระผูเปนเจา โยมถามพระผูเปนเจา
พระผูเปนเจาจงวิสัชนาไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน
อิสริยยศ จะไดมีภิกษุสงฆอุปสมบทนั่งหัตถบาสหามิได เมื่อพระมหากรุณาเจาเขาไปอุปสมบท
ใตควงไมพระศรีมหาโพธินั้นโสด สมเด็จพระโคดมโคตรมีแตผลกับมรรคเปนสงฆนั่งหัตถบาส
อนึ่ง พระราชสมภารเจาเขาพระทัยวา สงฆ ๆ นี้นั่งอยางไรเลา ออ จะขอวิสัชนาใหพระราช
สมภารเจาฟง ภาสิตป เหต ตองดวยพระพุทธฎีกาโปรดไวเปนบาทพระคาถาวาฉะนี้
จตฺตาโร มคฺเค ปฏิปนฺโน
จตฺตาโรว ผเล ิโต
เอส สงฺโฆ อุชุภูโต
ปฺาสีลสมาหิโต
กระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา บุคคลผูใดตั้งอยูในปญญาสมาธิและสีลสมาธิ มีจิตอันตรง
ดํารงอยูในมรรค ๔ ผล ๔ บุคคลผูนี้แหละเรียกวาสงฆ สิน้ กระแสพระพุทธฎีกาเทานี้ ก็ที่วา
บวชอุปสมบทใหสงฆนั่งหัตถบาสทุกวันนี้ ก็สมมุติวาสงฆ ๘ จําพวกนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรก็สโมสร ซองสาธุการวา สธุสะพระผูเปนเจากลาว
ปญหาเปรียบนี้วิจิตรควรจะฟงเปนอัศจรรยยิ่งนักหนา ตกวาอุปสมบทนี้ดีกวาอนุปสมบทแน
แลวซิ พระผูเปนเจา ประการหนึ่งวา จะมีใครใหอุปสมบทแกสมเด็จพระพุทธเจาบาง หรือวา
หามิได นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร จะไดมีผใู ดให
อุปสมบทแกสมเด็จพระผูมีพระภาคอยางพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแกสาวก มิใหประพฤติ
ลวงตลอดชีวิตนั้น หามิได
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ฝายสมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ ผูเปน
เจาวิสัชนานี้สมควรแลว
อุปสัมปนนปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
อัสสุปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูปรีชา บุคคลมีน้ําตาตกดวยไหรักบิดามารดาอัน
กระทํากาลกิรยิ าตาย กับบุรุษที่ฝกฝายในธรรมน้ําตาไหลดวยใจเย็นยินดีนี้ ขางไหนจะจัดวา
เปนเภสัชอันเลิศ
พระนาคเสนผูประเสริฐถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
บุคคลปริเทวนาการร่ําไห ดวยราคะโทสะโมหะมีในสันดานอันเผานัน้ เรียกวาน้ําตารอน ประการ
หนึ่ง บุคคลมีจิตสโมสสวนาการฟงพระสัทธรรมเทศนานั้นมีน้ําตาไหลประกอบไปดวยใจเย็น
ิยินดีดังนี้ นีแ่ หละเรียกวาน้าํ ตาเย็น ก็น้ําตาเย็นนีแ้ หละจัดวาเปนเภสัชอันเลิศ เหตุจะใหธรรม
อันประเสริฐเกิดเสวยสุขไปในอนาคตกาล พระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
ฝายพระเจากรุงมิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
กลาวนี้สมควรแลว
อัสสุปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้
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รสปฏิสังเวทีปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาบุคคลสองจําพวก บุคคลผูหนึ่งเปนวีตราคะ บุคคล
ผูหนึ่งเปนอวีตราคะ คนสองจําพวกนี้มีเหตุตาง ๆ กัน ไมเหมือนกันหรือ พระผูเปนเจา พระผู
เปนเจาจงวิสัชนาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน
สิริมโหศวรรย บุคคลที่เปนอวีตราคะ มีราคะมิไดปราศจากสันดานนัน้ เปนอัชโฌสิโต บุคคลที่
เปนวีตราตะ มีราคะอันปราศจากสันดานนั้นเปนอนัชโฌสิโต
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสถามวา ที่เปนอัชโฌสิโตอยางไร ที่เปนอนัชโฌสิโตอยางไร
นิมนตวิสัชนาไปกอน
พระนาคเสนก็ถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชภารผูผานพิภพ
มไหศวรรย ทีเ่ ปนอัชโฌสิโตนั้น อตฺถิโก ยังมีประโยชนอยู ที่เปนอนัชโฌสิโตนั้น มิไดมี
ประโยชน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจา โยมเขา
ใจแลวทีท่ านมีราคะขาดจากสันดานนัน้ โสดาไมมีประโยชนยนิ ดี ที่ทา นยังมีราคะมิไดขาดนัน้
โสดมีประโยชนยินดี ก็โยมเห็นวาคนสองจําพวกนี้ บริโภคโภชนาหารขนมของกินอยูเหมือนกัน
ที่ยินดีก็ฉันที่ไมยินดีก็ฉัน เหตุซิตางกัน ไฉนจึงเปนเชนนี้ นิมนตวิสชั นาใหดีกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คนสองจําพวก
บริโภคอาหารเหมือนกันแล แตทวาอารมณตางกัน ทีเ่ ปนอวีตราคะนัน้ มีความกําหนัดยินดีใน
รสอันอรอยอยากกันที่รสอันดี ที่ทานไมมีราคะนั้น มีอารมณมิไดผกู พันในรสวาดีและชัว่ ฉัน
พอประทับตัวที่จะไดรกั ษาพรหมจรรย ขอถวายพระพร
ครั้งนั้น สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากร ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผู
เปนเจาวิสัชนานี้สมควร
รสปฏิสังเวทีปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
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ปญญายปติฏฐานปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูม ีปรีชา ปญญานี้จะอยูที่ไหน นิมนตวิสัชนาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ปญญาจะไดเกิดปรากฏวาอยูท ี่ใดหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสน พระผูเปนเจาวาปญญามีมิไดปรากฏวาเกิดอยูที่ใด กระนัน้ ปญญาไมมีดอกกระมัง
หรืออยางไร นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ลมนี้บังเกิดปรากฏอยูที่ใดเลา พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา อันวาลมนี้เลา
จะปรากฏอยูทใี่ ดหามิได
พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ในอิสริยยศ ลมไมปรากฏที่อยู ฉันใด ปญญานี้ก็ไมปรากฏวาเกิดอยูส ถานที่ใด มีอุปไมยเหมือน
ลมนั้น ขอถวายพระพร
ฝายสมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรทรงฟงก็โสมนัส มีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ
พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร
ปญญายปติฏฐานปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
สังสารปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณ ที่ถอยคําวาสงสารนี้อยางไร โยมนีย้ ังสงสัยอยู นิมนตวิสัชนา
ใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันวาสงสารนั้น
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คือสัตวทั้งหลายตายจากภพนั้นแลวมาเกิดสนภพนี้ ตายจากภพนี้ไปเกิดในภพอื่น ขอถวายพระ
พร อยางนี้แหละเรียกวาสงสาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาราธนานิมตพระผูเปน
เจากระทําอุปมาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สงสารนี้
เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่งบริโภคซึ่งมะมวงแลว จึงเอาเมล็ดในมะมวงปลูกลง เมล็ดในมะมวง
นั้นก็งอกออกไปเปนตนเปนลําจําเริญขึ้น ๆ ก็ออกใบชอตอผล ฝูงคนทั้งหลายไดกนิ เขาไป
จึงเอาเมล็ดผลมะมวงเพาะฝงปลูกตอลงไวอีก ผลมะมวงนั้นก็แตกออกไปนอยใหญเปนตน เปน
ลําจําเริญกิ่งกานสาขา ครั้นถึงหนาฤดูก็ออกชอชูสลอนทุกพวกผลดกเปนกอน บางก็ดิบหาม
เหลืองเนืองนองอยูกับตน ฝูงคนไดกินเขาไปก็เอาเมล็ดในฝงเพาะปลูกลงไว กระทําตอไปดังนี้
จะไดรจู ักทีว่ าตนมะมวงเดิมนั้นอยูแ หงหนตําบลใดประเทศถิ่นฐานแหงไรนั้นหามิได ยถา มีครุ
วนาฉันใด สัตวโลกเกิดมาในภพอันนี้ตายจากภพนี้ไปเกิดภพโนน มาเกิดภพนัน้ แตเฝา
เวียนวนอยูดังนี้ก็มิไดรูที่สุดวาแรกเกิดมาเดิมเกิดทีไ่ หนที่ภพอันใด ก็มิอาจสามารถที่จะกําหนด
ไดเหมือนอัมพผลตนมะมวงเดิมนั้นอยางนี้แหละเรียกวสงสารจงทราบพระญาณดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจา
กลาวนี้สมควร
สังสารปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
จิรกตสรณปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ บุคคลที่ระลึกลวงไปขางหนาในอดีตกาลอันนานชานี้ ระลึกได
ดวยอะไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บุคคลที่จะระลึกซึ่ง
อดีตกาลลวงไปชานานนั้นก็ระลึกไดดว ยสติ ของถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระผูเปนเจา โยมนี้เขาใจวาระลึกไดดว ยจิต
พระนาคเสนซักวา มหาบพิตรเขาพระทัยวาระลึกไดดวยจิตนั้น เขาพระทัยถูกแลวหรือ
นี่แนะอาตมาจะถาม เหมือนพระราชสมภารกระทําการอะไรไวแลวลืมเสีย พระองคทรงทราบ
ไดหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสรับวา หามิได
พระนาคเสนจึงวา สมัยนั้นพระราชสมภารเจานีไ้ มมีจิตหรือ อันธรรมดาวา จะระลึก
ถึงสิ่งของขางหนหลังลวงลับไปนาน จะระลึกไดก็อาศัยสติ อนึ่งกระทําการสิ่งไรเปนการกุศลก็ดี
อกุศลก็ดี อาศัยแกสติระลึกไป นัยหนึ่งสติมีอรรถวาระลึกเลือกเอาแตชอบ นัยหนึ่งสติมีอรรถวา
ระลึกไวไมใหลืม จึงชื่อวาสติ อันลักษณะจิตนี้เปนพนักงานขางจะคิดไป สตินี้เปนพนักงานที่จะ
ระลึกมิใหหลงลืมได เหตุฉะนี้แหละจะระลึกไดซึ่งการทีล่ วงไปคือกาลหลัง ๆ มานี้จะระลึกไดอาศัย
แกสติ เสมือนคนบาหาสติมิได มีแตจิตไมรูผิดชอบคลุมไปคลั่งมา เพราะวาหาสติมไิ ด ที่จะ
ระลึกรูสึกตัวไดบางเพราะวามีสติ บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยเถิด พระนาคเสนผูประเสริฐ
ก็ยังสมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย ใหโสมนัสยินดีดวยพระอภิธรรมกถาดวยประการฉะนี้
จิรกตสรณปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้
สติอภิชานันติปญหา ที่ ๑๑
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสน
วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจา สติที่ระลึกถึงขาวของสารพัดทั้งปวงนี้ จะมีแกพวกพระ
ผูเปนเจาผูเปนอภิชานะรูย ิ่งพวกเดียวนีห้ รือ หรือวาจะมีแกพวกกุฏมพีคอื ผูที่ตองตักเตือนบาง
เปนประการใด
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร สตินี้มีแกคนที่รูยิ่ง และคนที่
เปนกุฎมพีก็มสี ติดวยกันสิ้น
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา โยมนี้เห็นวาคนที่รยู ิ่งมีสติ เห็นวากุฎม พีนั้นไมมีสติ
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ถาวาสติบังเกิดแตในสันดานทานผูเปนอภิชานะรูยิ่ง สติมิไดมีอยูแกคนเปนกุฎมพี
แลวกิจที่จะเลาเรียนศิลปศาสตรวิชาการ และพระกรรมฐานในสํานักทานผูรูหลักนักปราชญ
ตองการอะไร ครูบาอาจารยก็หาประโยชนมิได นี่สติมอี ยูแกกุฎมพี จึงตองการครูบาจารยให
สั่งสอนเพื่อใหเกิดสติ อาตมาจึงวาคนที่เปนอภิชานชาติรูหลักนักปราชญนี้ก็ดี กุฎม พีก็ดี เปน
ผูมีสติดวยแท ขอถวายพระพร
ฝายพระเจากรุงมิลินทปนประชากรไดทรงฟุงเถรวาจาก็สิ้นสงสัยมีน้ําพระหฤัยโสมนัส
ตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรยิ่งนักหนาในกาลบัดนี้
สติอภิชานันติปญหา คํารบ ๑๑ จบเทานี้
จบฉัฏฐวรรค
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สัตตมวรรค
สติอาการปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาใน
สัตตมวรรคนี้วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูมีปรีชาอันเลิศ ลักษณะสตินี้บังเกิด
กตีหิ อากาเรหิ ดวยอาการมากนอยเทาใด นิมนตวิสัชนาแกไขใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ลักษณะสติจะบังเกิดดวยอาการ ๑๗ สถาน ขอถวายพระพร
อันวาอาการ ๑๗ นั้นคือ
อภิชานโต สติ
๑
กุฏมฺพิกาย สติ
๑
โอฬาริกวิฺาณโต สติ ๑
หิตวิฺาณโต สติ
๑
อหิตวิฺานโต สติ
๑
สภาคนิมิตตฺ โต สติ
๑
วิสภาคนิมติ ตฺ โต สติ
๑
กถาภิฺาณโต สติ
๑
ลกฺขณโต สติ
๑
สรณโต สติ
๑
มุทฺธโต สติ
๑
คณนาโต สติ
๑
ธารณาโต สติ
๑
ภาวนาโต สติ
๑
โปตฺถกนิพนฺธนโต สติ
๑
อุปนิกฺเขปโต สติ
๑
อนุภูมโต สติ
๑
สิริเปน ๑๗ เทานี้ ยอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีสุนทรราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา อันวาอาการแหงอภิชานโต สตินั้นเปนประการใด
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
อภิชานโต สตินี้ ไดแกสติของบุคคลทั้งหลายอันระลึกชาติได และสติของพระอานนทอันฟง
พระสูตรครั้งเดียวจําไวได และสตินางขุชชุตตราอุบาสิกานั้น ฟงพระสัทธรรมเทศนาครั้งเดียวก็
จําได จําเอามาสําแดงใหคนทั้งหลายฟงไดถวนถี่ทั้งพระคาถาบาลีดังนี้ชื่อวา อภิชานโต สติ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลนิ ทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา กุฎมพิกาย สตินนั้ อยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
กุฏมพิกาย สตินี้ ไดแกบุคคลทั้งหลายมีสติฟนเฟอนขีห้ ลงขี้ลืม จําไดแตทรัพยที่ถุงหอของตัว
เก็บไวดังนี้ ไดชื่อวากุฏมพิกาย สติ ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูมีญาณปรีชา อันวาโอฬาริกวิญญาณโต สติ เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
โอฬารริกวิญญาณโต สตินนั้ ไดแกสมเด็จพระบรมขัดตติยราชแรกปราบดาภิเษกมีสติโอฬาริกภาพและทานผูไดโสดาปตติมรรคแลวและสําเร็จแกโสดาปตติผลสบายอกสบายใจ นั่นแหละได
ชื่อวาโอฬารริกวิญญาณโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาหิตวิญญาณโต สตินั้นเปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร หิตวิญญาณโต สตินั้น ไดแก
บุคคลเคยไดเปนสุขอยูแตกอ น และระลึกถึงสุขที่ตนเสวยแตกอนนั้นไดวา อาตมาไดเสวยสุข
เมื่อครั้งนั้น ๆ อยางนี้ชื่อหิตวิญญาณโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาอหิตวิญญาณโต สตินั้น เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อหิตวิญญาณโต สตินั้น ไดแกบคุ คลตกทุกขไดยากมาแตกาลกอน จึงระลึกขึ้นถึงทุกขยากแตกอน
ดังนี้แหละจัดไดชื่อวา อหิตวิญญาณโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามพระนาคเสนวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาสภาคนิมิตตโต สตินั้น เปนประการใด
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร สภาคนิมิตตโต สตินั้น ไดแก
บุคคลเห็นซึ่งผูอื่นเหมือนบิดามารดาญาติพี่นองและบุตรของตัวกระทํากาลกิริยาตาย และวัว
ควายชางมา อันเหมือนโคหิงสาชางมาของตัวนั้น กระทํากาลกิริยาตาย ก็ระลึกขึน้ ไดดังนี้
ชื่อวาสภาคนิมิตตโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา วิสภาคนิมติ ตโต สตินั้น เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชมภาร
วิสภาคนิมติ ตโต สตินนั้ ไดแกบุคคลระลึกวา สีสันวรรณะกลิ่นรสแหงผลไมสิ่งนี้เปนเชนนี้ และ
ระลึกถึงโฏฐัพพารมณ อันออน และกระดาง อยางนี้เปนเชนนี้ อยางนีแ้ หละจัดไดชอื่ วา
วิสภาคนิมิตตโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวากถาภิญญาณโต สตินั้นอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร กถาภิญญาณโต สตินนั้ ไดแกบุคคลเคลิ้มสติลืมไปใหผูอื่นบอกใหจังระลึกขึ้นได ชื่อวา กถาภิญญาณโต
สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูม ีญาณปรีชา ลักขณโต สตินั้น เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ลักขณโต สติ นั้น
ไดแกบุคคลเปนเจาของโค เห็นตําหนิเครือ่ งหมายโคของตนแลวระลึกไดดังนี้ ชื่อวา ลักขณโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาสรณโต สตินนั้ เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สรณโต สตินนั้
ไดแกบุคคลอันเคลิ้มสตินั้น ยังมีบุคคลมาวา วาทานไดกระทําสิ่งนั้นไว ทานลืมไปแลวหรือ จง
คิดดูเถิด และบุรุษผูนั้นก็ระลึกขึ้นได อยางนี้ชื่อวาสรณโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา มุทธโต สตินั้น เปนอยางไร
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มุทธโต สตินนั้ ไดแก บุคคลอันจดหมายอักขระไวแลว
ครั้นลืมไปมาดูอักขระนัน้ ก็รูวา อักขระนีอ้ าตมาไดกระทําไวที่ระหวางอักขระนี้ อยางนี้แหละ ได
ชื่อวามุทธโต สติ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา คณนาโต สตินั้น เปนอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คณนาโต สติ
นั้น ไดแกบุคคลจะระลึกสิ่งของอันใดเปนของมาก ตองนับดูจึงจะระลึกไดวาทานเทานั้น นี่
แหละชื่อวา คณนาโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา ธารณโต สตินั้น อยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ลักษณะแหง
ธารณโต สตินนั้ ไดแกบุคคลจําทรงไวไดมากดวยอุตสาหะสําเหนียกจําไวมาก อยางนี้ชื่อวา
ธารณโต สติ ขอถวายพระพร
ครั้งนั้น พระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจาพระนาคเสน อันวาภาวนาโต สตินั้น อยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันวาลักษณะ
แหงภาวนาโต สตินั้น สมเด็จพระสรรเพชญตรัสเทศนาไววา ภิกษุไดบพุ เพนิวาสานุสสติญาณ
ในศาสนาของตถาคตนี้ คือระลึกชาติไดชาติ ๑ บา ๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง ตราบเทาหลายชาติ
ไป ชื่อวาภาวนาโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาลักษณะแหงโปตถกนิพันธนโต สตินั้น เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันวาลักษณะ
แหงโปตถกนิพันธนโต สตินั้น ไดแกราชบุรุษขาราชการ อันระลึกถึงพระราชอนุสาสนียกฎหมาย
อธิบายวา พระราชกําหนดกฎหมายฎีกาทีพ่ ระมหากษัตริยม ีพระราชบัญญัติไว ยอมจารึกอยู
กับลาน ครั้นนํามาอานดูแลวก็ระลึกไดดังนี้ ชื่อวาโปตถกนิพันธนโต สติ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อุปนิกเขปนโต สตินนั้ อยางไร
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อุปนิกเขปนโต สติ ไดแกบุคคลเห็นทรัพยที่ตั้งไวและระลึกไดถึงทรัพยนั้น ชื่อวาอุปนิกเขปนโต สติ ขอ
ถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อนุภูตโต สตินน้ั เปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อนุภูตโต สติ
นั้น ไดแกบุคคลระลึกรูปไดดวยเคยเห็นรูป จําเสียงไดดว ยเคยฟง จํากลิ่นไดดว ยเคยดม ระลึกรส
ไดดว ยเคยบริโภค ระลึกซึ่งโผฏฐัพพารมณไดเหตุเคยถูกตองดวยกาย และระลึกถึงธรรมเปน
การละเอียดได เ หตุเคยรูด วยจิต อยางนี้ชื่อวา อนุภตู โต สติ ขอถวายพระพร สิริถวนอาการ
๑๗ เทานี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ฟงพระนาคเสนแกไขดังนี้ ก็มีพระทัยโสมนัสตรัสวา
กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรแลว
สติอาการปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
วัสสสตปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจาผูปรีชา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจากลาวถอยคําดังนี้วา บุคคลผูใดทําแตงบาปอกุศล
จนอายุไดรอยป เมื่อความมรณะมาถึงตัวจะใกลตายนั้น มีสติระลึกถึงพระพุทธคุณ ครั้งเดียว
เทานั้น ครั้นกระทํากาลกิริยาตาย ไดบายหนาไปบังเกิดในสวรรคเทวโลก ตกวาคํานี้ น สทฺทหามิ โยมจะเชื่อหามิได นีข่ อหนึ่ง ยังอีกขอหนึ่งเลา พระผูเปนเจาวา บุคคลผูใดกระทําปาณาติบาตไวแตครั้งเดียว ก็ไปสูนรก ตกวาคํา ๆ นี้โยมจะไดเชือ่ หามิได
พระนาคเสนจึงแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระองค
ทรงสันนิษฐานเขาพระทัยอยางไร จึงถามฉะนี้ อันบุคคลกระทําการปาณาติบาตกรรมครั้งเดียว
มิไดกระทําการกุศลไว ครั้นกระทํากาลกิรยิ าตายบายหนาไปเกิดในนรก เปรียบดุจกอนศิลาอัน
นอยบุคคลใสนาวา นาวาก็พาศิลาลอยอยูเ หนือหลังน้ําได และศิลานัน้ ถาบุคคลยกหยิบวางลง
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ในคงคา ถึงวาศิลานั้นนอยก็มิอาจจะลอยอยูเหนือหลังน้ําได หรือวาศิลานอยนั้นจะลอยอยูได
นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทภูมิทราธิบดี มีพระราชองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ศิลานอยตกน้ําจะลอยอยูหามิได
พระนาคเสนจึงซักถามตอไปวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ถาหากวา
เอาศิลานับดวยรอยเลมเกวียนบรรทุกไวในสําเภาอันใหญจะพากันลอยอยูไดหรือไม นะ
บพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทารธิบดี มีพระราชโองการรับวา อาม ภนฺเต กระนั้นซิพระผูเปน
เจา อาจจะพากันลอยอยูไ ด
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ศิลานั้นปานดุจอกุศลกรรม นาวานัน้ ดุจกุศลกรรม ถากุศลกรรมมิไดรับรองอยูแลว ก็มิอาจจะ
พาลอยไปได ก็จะจมอยูใ นอบายทั้ง ๔ ถากุศลกรรมรับรองอยูแลวก็จะพาลอยไปได เหตุดังนี้
นรชาติมีแตวาจะมาจมลงในสมุทรสาคร เหตุดังนัน้ ทานนักปราชญแตกอน จึงวิดซึ่งนาวาอันกลาว
คืออาตมา ใหบางเบาจากอกุศลมิใหเหลือเศษ เขาสูศิเวศมหานครเมืองแกวอันเกษมศานต
คืออมตมหานิพพาน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยไดทรงฟงพระนาคเสนองคพระอรหันตวิสัชนาแกไข
มีน้ําพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร
วัสสสตปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
อนาคตปญหา ที่ ๓
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ตุมฺเห วายมถ ทุกวันนี้พระผูเปนเจาพยายามกระทําความ
เพียรเพื่อจะใหบรรเทาทุกข อันเปนอดีตทีล่ วงลับไปนั้นหรือประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี อาตมานี้จะ
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ไดพยายามกระทําความเพียรเพื่อจะประหาณเสียซึ่งทุกขอันลวงไปหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา วายมถ หรือพระผูเปนเจาเพียรพยายามเพื่อจะประหาณเสียซึ่งทุกข อัน
เปนปจจุบนั หรือประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา หามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสซักไววา พระผูเปนเจาพยายามเพื่อจะประหาณเสีย
ซึ่งทุกขในอนาคตหรือประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา หามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสซักไซวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
ญาณ พระผูเปนเจาวาไมเพียรเพื่อจะประหาณซึ่งทุกขในอดีตและอนาคตปจจุบันนัน้ ก็พระผู
เปนเจาเพียรเพือ่ จะดับทุกขสิ่งไร
พระนาคเสนจึงถวายพระพรแกไขวา ไฉนบพิตรจึงถามฉะนี้เลา อาตมาไดถวายพระพร
แกบพิตรพระราชสมภารเจาไวแตกอนวา บรรพชาเพื่อวาจะดับทุกขนแี้ ละมิใหทุกขอันอื่น
บังเกิดได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยซักไซวา ทุกขที่ยังไมมาถึงนั้นมีอยูห รือประการใด
นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ทุกขที่ยังไมมาถึง
มิไดมี
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต ขาแตพระเสน พระผูเปน
เจานี้มีปญญาทีเดียว ไฉนเมื่อทุกขในอานาคตขางหนามิไดมี ก็ทําไมจึงมาอุตสาหะพยายามเพื่อ
จะดับทุกขทั้งไมมีเลา นี่ดับอยางไร โยมยังสงสัยอยู นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เหมือน
หนึ่งขาศึกจะบังเกิดมีมาขางหนา มหาบพิตรจะใหขาศึกมาลมพระนครกอน จึงจะใหขุดคายคู
ประตูเชิงเทินหอรบและยุงฉาง ตระเตรียมเสบียงอาหารเมื่อขาศึกมานั้นหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา หามิได โยมก็ใหตระเตรียมจัดแจงเสียแตกอนขาศึกยัง
ไมมาถึงนะซิ
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พระนาคเสจถวายพระพรวา หมาบพิตรผูประเสริฐ ตอขาศึกบังเกิดจึงใหฝกชางฝกรถ
ฝกธนูหนาไมปนใหญนอยนานา ฝกรําศัสตราวุธหอกดาบเพื่อจะปราบศัตรู กระนัน้ หรือ
ประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมใหฝกไวแตเดิมแตขาศึกยังไมมา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เมื่อขาศึกยังไมมา
ใหฝกไวเพื่อประโยชนอันใดเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ใหฝกไวเพื่อจะกันภัยขางหนึ่งนั้นซิ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ บพิตรกลัวภัย
บังเกิดขางหนาหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา กลัวภัยในอนาคตขางหนาจะมาถึงนั้นซิ
พระนาคเสนจึงวา ดูกรบพิตร อติปณฺฑิโต พระราชสมภารเจาทรงพระปญญาเปน
นักเปนหนา ยังวากลัวภัยขางหนาอันยังไมมีมา ตกวาใหตระเตรียมไวเสียพรอมเจียวนะบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยก็สิ้นสงสัย ปรารถนาจะใหพระนาคเสนอุปมาให
ประหลาด จึงอาราธนาวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหภิยโยภาวะยิ่งกวานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บุคคลทั้งหลาย
เห็นปานดังบพิตรกระนี้ปรารถนาจะเสวยอุทกังอยากเปนกําลังแลว จึงใหขุดสระโบกขรณีและ
ขุดสระศรีอันใหญหลวง จะไดทันกําลังอยากหรือ พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ จริญ โยมนี้เมื่อความอยากยังไมบังเกิดมี ก็ขุดเสียทีเดียว เพื่อจะใหทนั อยากอัน
จะมีมาขางหนา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา บพิตรทรงพระปญญานักหนา เมื่อความอยากยังไมมีมา
ก็จัดแจงใหขุดสระไวเสียกอนเจียว นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินท พระองคอยากจะใครฟงอุปมาใหมจึงนิมนตใหพระนาคเสน
อุปมาตอไปเลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจ
บพิตรพระราชสมภารฉะนี้ อยากเสวยขาวสาลี จึงมีพระราชโองการใหถากไถโปรยหวานลงซึ่ง
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ขาวสาลี ตอมีความอยากกอนจึงใหกระทําหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวาหามิได โยมใหกระทําตระเตรียมไวแตยังไมมีความ
อยาก เพื่อจะกินทันอยากจะมีมาขางหนา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บพิตรให
กระทําไรไถนาปลูกขาวสาลีไวกอน เพื่อจะรักษากันความอยากอันจะมีมาขางหนา ฉันใดก็ดี
อาตมานี้ก็พากเพียรไวแตหัวที เพื่อจะกันเสียงซึ่งทุกขอันจะมีมาขางหนานั้นก็เหมือนกัน ขอ
ถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร ทรงพระโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจากลาว
นี้สมควร
อนาคตปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
ทูรพรหมโลกปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนธรณีมพี ระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาพรหมโลกกับมนุษยโลกนี้ ไกลกันสักวาเทาไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูเปนใหญในสิริราชสมบัติ พรหมโลกกับมนุษยโลกนี้ไกลกันมาก ถาวาจะเอาศิลปาปาสาณ
ประมาณทากูฏาคารปราสาทโยนลงมาแตพรหมโลกนั้น วัน ๑ กับคืน ๑ ศิลาจะตกลงมาไกล
ได ๔๘,๐๐ โยชน ประมาณ ๔ เดือน จึงจะถึงเดิน
สมเด็จพระเจามิลินทประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสน พระผูเปนเจากลาวไววา ยังมีบุรษุ ผูหนึ่งมีกําลังมาก จะคูเขาจะเหยียดออกซึ่งพาหา
แขนซายขวาทัง้ สองนั้นรวดเร็วฉันใดก็ดี พระภิกษุที่มีฤทธิ์เปนวสีชํานาญในฌาน มาตรวาจะ
อันตรธานหายจากชมพูทวีปนี้ ลัดนิ้วมือหนึ่งก็จะถึงพรหมโลกรวดเร็ว เหมือนบุรุษคูเขาและ
เหยียดออกซึ่งแขนนั้น ก็ปานกันกับไปสูพรหมโลกอันไกลไดมากหลาย ๑๐๐ โยชน ก็เร็ว พลัน
เออก็ไฉนจึงไมชาเหมือนศิลาอันโยนลงมาเลา
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ อันวาชาติภมู ิ
ของบพิตรพระราชสมภาร อยูที่ไหนเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยบอกวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ยังมีเกาะอันหนึง่ ชื่อ
วาอลสัณฑะไกลได ๒๐๐ โยชน ชาติภูมขิ องโยมอยูที่ตรงนั้น
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ บพิตรจงระลึกไปดูเกาะนัน้
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา อาม ภนฺเต เจาขา โยมระลึกแลว
ก็มหาบพิตรระลึกได ๒๐๐ โยชน เร็วบัดเดีย๋ วก็ถึงเกาะอลสัณฑะนั้นฉันใด พระอรหันต
เขาสูฌานนั้น เหาะไปแตชมพูทวีปรีบเร็วถึงซึ่งพรหมโลกเร็วเหมือนกันกับพระองคอยูที่นี้ ระลึก
ถึงเกาะอลสัณฑอันเปนชาติภมู ิแหงมหาบพิตร
ในกาลนัน้ พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควร
ทูรพรหมโลกปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
พรหมโลกกัสมิรปญหา ที่ ๕
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ คนกระทํากาลกิริยาตายจากมนุษยโลกนี้พรอมกัน คนหนึ่งนัน้ ไปบังเกิด
ในพรหมโลก คนหนึ่งนัน้ ไปบังเกิดในกัสมิรนคร ใครจะเกิดไดกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คนทั้งสองนั้น
เกิดไดพรอมกัน
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา ยังกระไรกระนั้น นิมนตพระผูเปนเจากระทํา
อุปมาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ชาติภูมิของ
มหาบพิตรสถิตสถานที่ใดเลา
ฝายพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมบังเกิดที่กลาสิรคามอันนี้ ในเกาะ
อลสัณฑะนั้น
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พระนาคเสนจึงถามวา ไกลกับที่นี่เทาไร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ ตั้งแต
กาลสิรคามมาถึงที่โยมอยูนี้ไกล ๒๐๐ โยชนโดยวัด
พระนาคเสนจึงถามสมเด็จพระเจามิลนิ ทปนกษัตริยว า มหาราช ดูรานะบพิตรพระ
ราชสมภาร แตที่นี้ไปจนถึงกัสมิรนครนั้น จะประมาณทางเทาไรเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสบอกวา ไกล ๑๒ โยชน โดยวัด
พระนาคเสนจึงตักเตือนพระเจามิลินทปนกษัตริยวา บพิตรจงคิดไปถึงกาลสิรคามเถิด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ โยมคิดดูแลว
พระนาคเสนจึงวา บพิตรพระราชสมภาคเจา จงระลึกถึงกสมิรนครเถิด
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูประเสริฐ โยมคิดแลว
พระนาคเสนจึงถามวา มหาบพิตรคิดไป ขางไหนจะถึงกอนเร็วกวากัน
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ถึงพรอมกัน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี บุคคลที่ตายในอิธโลกนีพ้ รอมกัน คนหนึ่งไป
บังเกิดในพรหมโลก คนหนึง่ นั้นไปเกิดในเมืองกัสมิรนครก็พรอมกันเหมือนกันดังนัน้
พระเจากรุงมิลินทปนธรณีมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหยิ่ง
กวานี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจ
สกุณชาติสองตัวบินไปบนอากาศ สกุณชาติทั้งสองลงจับไมตนเดียวกัน ตัวหนึ่งนั้นจับสูงตัวหนึ่ง
นั้นจับต่ํา แตวาจับตรงกัน ตกวาเงาสกุณชาตินั้น ตกลงปรากฏอยู ณ พื้นปฐพี เงานกที่จับอยู
สูงจะลงมาถึงดินกอนหรือวาเงานกที่บินรอนไปจับต่ํานัน้ จะถึงกอนประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวิสัชนาแกไขวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา เงานกนั้นตกถึง
ปฐพีเสมอกัน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี บุคคลทั้งสองตายจากอิธโลกนี้พรอมกัน
คนหนึ่งเกิดในชั้นพรหม คนหนึ่งเกิดในเมืองกัสมิรนครนั้นก็พรอมกัน ดุจเงาแหงนกจับตรงกัน
เงานั้นลงมาถึงดินพรอมกัน ของถวายพระพร
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พระราชกรุงมิลินทภูมนิ ทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา พระคุณจงกระทําอุปมาใหยิ่งขึ้นไปกวานี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทอดพระเนตรดูพระ
จันทรพระอาทิตย พระอาทิตยอันอยูบนเวหานั้นไกลกันกับที่เราอยูนี้สหี่ มื่นสองพันโยชน จะ
เห็นพระจันทร กอนหรือวาจะเห็นพระอาทิตยกอนเปนประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสแกไขวา โยมแลเห็นพรอมกัน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี บุคคลทั้งสองตายพรอมกันในอิธโลกนี้ คน
หนึ่งไปเกิดในพรหมโลก คนหนึ่งไปเกิดในเมืองกัสมิรนครนั้นก็พรอมกัน มีอุปไมยดังนั้น ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สมควรแลวที่พระ
ผูเปนเจาวิสัชนามาในกาลบัดนี้
พรหมโลกกัสมิรปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
ปรโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อุตฺตริ การณ ปุจฺฉิสฺสามิ โยมจะถามพระผูเ ปนเจาใหวิเศษโดยเหตุ
ยิ่งกวานีว้ า สัตวโลกที่จะตายไปสูปรโลกนั้นมีพรรณสีสันเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทโอภาส
ประภัสสรประการใด อนึ่งจะวาไปโดยสัณฐานนัน้ จะเหมือนรูปชางรูปมาหรือประการใด
สวนพระนาคเสนจึงวิสชั นาแกวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยจะไดบญ
ั ญัติไวหามิได คําที่บพิตรถามนี้มิไดมีในพระพุทธวจนะ
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา แมวาเสด็จพระสมณโคดมบรมครูเจา มิไดตรัสบัญญัติไววา สัตวโลกทั้ง
หลายจะตายไปสูปรโลกนั้น สัณฐานวรรณะไมมีแนกระนั้น ถากระนัน้ ปรโลกก็ไมมี สมดวยคุณาีชีวกกลาววาไวแลวนะพระผูเปนเจา ดังจะรูมาวาคุณาชีวกผูนี้เปนอาจารยใหญกลาวไววา นตฺถิ
ปรโลโก ปรโลกไมมี

มิลินทปญหา - หนาที่ 157
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ บพิตรจงสวนา
การฟงถอยคําของอาตมา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ โยม
ฟงคําของพระผูเปนเจา โยมไดยินแลว
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บพิตรสิ
ไดทรงพระสวนาการฟงถอยคําของอาตมา ก็ถอยคําของอาตมาที่ออกจากปากอาตมา มา
สูพระกรรณของมหาบพิตรนั้น เมื่อมากลางทางยังไมเขาในพระกรรณนั้น สีสันวรรณะสัณฐาน
ดําแดงขาวเหลืองเปนประการใดนะ บพิตรพระราชสมภารไดทัสนาการทอดพระเนตรเห็นบาง
หรือวาหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา หามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บพิตรมีพระ
ราชโองการบอกอาตมาวาไดยนิ เสียงอาตมา เมื่อเสียงออกจากปากของอาตมาและมากลางทาง
นั้น พระราชสมภารตรัสวาไมเห็นโดยสีสันวรรณะ จะวาไดยินเสียงอาตมาอยางไรเลา เมื่อเสียง
อาตมาจะเขาสูช องพระกรรณ บพิตรไมเห็นวาดําแดงขางเหลืองประการใด ถากระนั้น บพิตร
หาไดยินเสียอาตมาไมนั่นแหละซิ อลิก ภาสสิ บพิตรตรัสเหลาะแหละหาจริงไม ถาวาไดเห็น
เสียงอันออกมาจากปากแลวมากลางทางนั้น โดยผิวพรรณวรรณะดําแดงขาวเหลืองนั่นแหละ
จะวาไมเจรจาเหลาะแหละ ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา น อลิก ภณามิ โยมจะไดเจรจาเหลาะแหละมามิได อันวาวาจาจะ
ปรากฏวาขาวเขียวเหลืองแดงลอยมาหาบมไิ ด ในขณะเมือ่ จะเขามาสูโสตทั้งสองนั้น
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ความเปรียบขอนี้ฉันใด สัตวซึ่งตายไปบังเกิดในปรโลก
นั้น ไมไดปรากฏวาไปกลางทางเปนรูปเปนราง เปนทรงสัณฐาน เปนสีเขียวสีเหลืองสีแกง
หงสบาทสีโอภาสเลื่อมประภัสสรหาบมิได อุปมาดุจวาจาพูดไปไดยนิ ดวยโสตทั้งสองขาง จะได
เห็นรูปราง สีสันวาเมื่อกลางทางอยางนี้ ๆ หามิได ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดฟงก็ทรงพระโสมนัสสาธุการวา พระผูเปนเจานี้
ปรีชาญาณชางแกปญหาฟงเปนอัศจรรย อันวาสมบัติในชมพูทวีปทั้งปวงซึ่งเปนของโยมนี้
โยมถวายแกพระผูเปนเจา สมบัติทั้งปวงนีจ้ งเปนของพระผูเปนเจาเถิด พระผูเปนเจาจง
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ครอบครองราชสมบัติของโยมบรรดามีในชมพูทวีปนี้ แลวสมเด็จเจามิลินทภูมินทราธิบดี มี
พระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา ปฺจ ขนฺธา อันวาขันธทั้ง ๕ ประการยอมไมไปสู
ปรโลก และขันธทั้ง ๕ ประการนี้ไมเกิดขึน้ ดวยกุศลและอกุศลที่ไดกระทําไว คือเกิดขึ้นเอง และ
ปญจขันธที่ไมเกิดดวยกุศลและอกุศล มาเกิดขึ้นไดเองฉะนี้ จะวาเปนสงสาร คือ ยังเวียนเกิด
อยูหรือหามิได โยมนี้ไดเขาใจวา ถาปญจขันธไมเกิดขึ้นดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่กระทําไว
และเกิดดวยตนเองฉะนี้ จะไดชื่อวามีสงสารเวียนเกิดนั้นหามิได
พระนาคเสนจึงแกไขอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะมหา
บพิตร พระราชสมภารใหเขากระทําไรขาวสาลีบางหรือไม ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ขาวสาลีนั้นโยมใหเขาหวานปลุกอยูนะ พระผูเ ปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาคเจา ขาวสาลีงอกขึ้นกับปฐพี
มีรวงเบื้องบน จะวาขาวสาลีมีรวงเอง ไมมใี ครปลูกหรือประการใด ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ขาวสาลีนั้นเปนรวง
ดวยคนกระทํา และจะวาเปนรวงดวยคนไมปลูกไมกระทํานั้นหามิได
พระนาคเสนจึงถามตอไปอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ จะเปรียบถาม
อีกเลา ขาวสาลีซึ่งปลูกลงนั้นยังไมเปนรวง จะวาบุคคลไมปลูกจึงไมมรี วงหรือ ประการหนึ่ง
วาตนขาวที่ปลูกนั้น ใชขางสาลีหรือ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเจริญ บุคคลปลูกขาวสาลีลงไวยังไมออกรวง จะวาคนไมกระทํา คนไมปลูก ไมใช
ขาวสาลี หามิไดนะพระผูเปนเจา อนึ่งเลา ถาจะวาขาวสาลีอันบุคคลปลูกลงกับแผนดิน ไป
เบื้องหนามีรวงบริบูรณขึ้น ผิและวารวงขาวสาลีนี้เกิดขึน้ เอง หาผูปลูกผูกระทํามิได และ
บุคคลเกี่ยวขาวสาลีลอมไว และกระทําขวัญขาวสาลีนั้น ก็เปนอันเปลาไปเหมือนกัน ขาว
สาลีนั้นก็ทําขวัญตัวไดเอง ขาดตนไปปลอมอยูไดเองนั่นแหละซิ พระผูเ ปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรเปรียบอีกเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
เนื้อความขอนีฉ้ ันใดเลา ปญจขันธทั้ง ๕ ถาเกิดเองได ไมเกิดดวยกุศลและอกุศลที่ตนกระทํา
เกิดไดเองดังนัน้ ที่คนตาบอดจะเกิดไปขางหนา ก็จะตาบอดอยูกระนัน้ ที่หูหนวกก็จะหูหนวก
อยูกระนั้น ทีม่ ิไดกระทําบุญไวก็จะไปนรกดวยอกุศลที่ตนกระทําไว เปรียบอุปไมยดุจขาวสาลี
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ปลูกไวจนเปนรวงแลวจะยักวา ขาวสาลีเกิดเอง ไมเกิดดวยคนกระทําจะไดหรือ ก็ควรจะเรียกวา
รวงขางสาลีนี้เกิดดวยคนกระทํานั่นแหละ จะวาบุญมิไดกระทํา กรรมมิไดสราง เบญจขันธจะ
เกิดเองนัน้ หาถูกไม พระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเจริญ นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจประทีปอันหนึ่งจุดไวรุงโรจนโชตนาการดวยแสงไฟ ยังมีบุคคลผูหนึ่งนั้นจุดตอเอาเปลวไฟจาก
ประทีปนี้ ไปจุดเขาที่ประทีปอันอื่น ประทีปอันอีกนั้นมีเปลวเพลิงสวางไสว แลวจะวาคนไม
กระทําคนไมจดุ ไว ประทีปนีม้ ีไฟอยูเองหรือ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระ
นาคเสนผูเจริญ ประทีปนั้นเลาคนเขาจุดตอมา และจะวาไมเกิดขึ้นดวยกระทํา คนไมจุดมา
หามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวาฉันใดก็ดี ปญจขันธที่จะเกิดขึน้ ก็อาศัยบุญไดกระทํา กรรม
ไดสรางไว และปญจขันธจะบังเกิดไดเองหามิได มีอุปไมยดุจเปลวไฟประทีปอันบุคคลจุดไฟ
ตอไป บพิตรพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา เวทนาขันธนั้น ไมไปสูปรโลกไดดวยดอกหรือ นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรตอบวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา สัตว
ทั้งหลายที่เสวยเวทนาในปญจขันธนี้ กระทํากาลกิริยาตายไปสูปรโลกนั้น จะวาเวทนาขันธหรือ
พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา หามิได
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพผูประเสริฐ ชานาหิ บพิตรจง
ทราบพระญาณเขาพระทัย อันวาเวทนาขันธในอัตภาพแหงสัตวและเราทานนี้จะไดไปสูปรโลก
นั้นหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสถามตอไปอีกเลา ภนฺเต ขาแตพระนานเสนผูเจริญ
สัญญานั้นเลาจะไปสูปรโลกหรือกระไร จงวิสัชนาใหโยมสิ้นสงสัยกอน
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พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนใหญในสิริราชมไหศวรรย
ถาสัญญาขันธจะไปสูปรโลกไดแลว สัญญาขันธในอัตภาพนี้ ที่มีเทาอันขาด มีมืออันขาด คือ
ตองตัดตีนสินมือนั้นจะไปสูปรโลก สัญญานั้นจะมิใหมมี ือขาดตีนขาดอยูอีกหรือประการใด
มหาบพิตรจงเจาพระทัยเถิด สัญญาขันธนี้จะไดไปเกิดในปรโลกาหามิได
พระเจากรุงมิลนิ ทปนสาคลราชธานี มีพระราชโองการตรัสวา โยมยังสงสัยอยู
นิมนตพระผูเปนเจาอุปมาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร กระจกมีอยู
หรือไม
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา กระจกมีอยู พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา บพิตรไดสองเขาดูบางหรือไม
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมไดสองอยู พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามวา เมื่อบพิตรพระราชสมภารสองกระจกนั้นพระเนตรพระนาสิก
พระทนต ของมหาบพิตรปรากฏอยูในกระจกหรือไม
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสวา ปรากฏอยู พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามอีกเลาวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตร ถากระนัน้ พระเนตร พระ
นาสิก พระทนต มิหลุดเลิกจากพระพักตรพระองคเขาไปตั้งอยูในวงกระจกสิ้นหรือ กระนั้นพระ
ทนตพระนาสิกก็ไมมี พระเนตรมิมืดไปหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ใชกระนัน้ นะพระผูเปนเจา เงาที่ปญจขันธในกาย
โยมนี้เขาไปปรากฏในวงกระจกดวยโยมสองกระจก กระทําดวงพักตรตรงเขาที่กระจก สองเขาที่
กระจก จึงเห็นปรากฏดังนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ความนีอ้ ุปมาฉันใดเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ
อันวาปญจขันธนี้จะไดไปเกิดในปรโลกนัน้ หามิได บุคคลมีบุญมิไดกระทํามีบาปกรรมมิไดสราง
ไวและจะไปเกิดดวยปญจขันธหามิได แตลําพังเบญจขันธเปลานี้จะไปเกิดไมมีเลยเปนอันขาด
โดยประเพณี อนึ่ง สัตวโลกทั้งหลายนี้เกิดมามีขันธทั้ง ๕ อาศัยขันธทั้ง ๕ จึงไดกระทํากุศลา
กุศลกรรมไว ผลแหงกุศลากุศลกรรมนั้น แตงใหไปปฏิสนธิในครรภมารดา มีครุวนาดุจฉายา
อันปรากฏในกระจกนั้น พระราชสมภารผูประเสริฐในสิริราชมไหศวรรย จงทรงทราบในพระ
ราชสันดานดวยประการดังนี้
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ฝายสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี ไดทรงฟงมีพระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ
สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนานีส้ มควรแลว
ปรโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา คํารบ ๖ จบเทานี้
มาตุกุจฉิปฏิสนั ธิปญหา ที่ ๗
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ สัตวเมื่อปฏิสนธิในครรภมารดานั้น ปฏิสนฺธายนฺโต ไปปฏิสนธิ
โดยทวารอันใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ สัตวไปบังเกิดใน
ครรภมารดานัน้ จะไดปรากฏวาไปบังเกิดในทวารอันใดนั้นหามิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมยังสงสัย นิมนตอุปมาไปใหแจงกอน เมื่อ
สมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสอาราธนาดังนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตร อันวารัตนมัญชุสา หีบ
แกวมณีของพระราชสมภารนี้ มีอยูบางหรือไม
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา รัตนมัญชุสาหีบแกวมณีของโยมนี้มีอยู นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามไปเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ บพิตรจงทรงพระ
จินตนาการคิดเขาไปในรัตนมัญชุสาหีบแกวมณีนั้นกอน
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาชาวสาคลนคร มีสุนทรพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจริญดวยปรีชาญาณ โยมจิตนาการคิดเขาไปในรัตนมัญชุสา
หีบแกวแลว
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ดูรานะบพิตร จิตของพระราชสมภารเขาไปในหีบ
รัตนมัญชุสานั้น เขาไปโดยทวารอันใด ขอถวายพระพร
ฝายสมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากร มีสุนทรพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน

มิลินทปญหา - หนาที่ 162
ขาแตพระนาคเสนผูเจริฐ จิตของโยมนี้เลาคิดเขาไปในหีบนั้น จะเขาไปโดยทวารอันใดหนึ่ง
หามิได หีบเลาจะไดเปนรอยราวฉานหามิได ก็ดีอยูเหมือนดังเกานั้น
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เมื่อ
สัตวจะบังเกิดในครรภมารดา จะปรากฏวาเขาไปโดยทวารอันใดหามิได เหมือนจิตมหาบพิตร
อันคิดเขาไปในรัตนมัญชุสาหีบมณีนนั้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ มีพระราชโองการ
ตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะพระผูเปนเจากลาวปญหาเปรียบนี้วิจิตรครัน ฟงเปนอัศจรรยนักหนา
ยทิ พุทฺโธ ติฏเ ยฺย ผิแลวาพระพุทธเจายังอยูนี้จะใหสาธุการแกพระผูเ ปนเจานักหนา ใน
กาลบัดนี้
มาตุกุจฉิปฏิสันธิปญหา คํารบ ๗ จงเทานี้
สัตตโพชงคปญหา ที่ ๘
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ อันวาพระโพชฌงคนี้มีกี่ประการ
พระนาคเสนจึงพระพรวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตร อันวาโพชฌงคมี ๗
ประการ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ จริญ อันวาพระโพชฌงคเปนองคที่จะใหตรัสรูนี้มีกี่ประการ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา พระโพชฌงคเปนองคจะใหตรัสรูนั้นมีอยูอยางเดียว
ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
เจริญ คือโพชฌงคองคใด
พระนาคเสนจึงแกไขวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตร คือพระธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีสุนทรพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ พระโพชฌงคที่จะเปนองคใหรูมรรครูผลก็องคเดียว ก็ทําไมจึง
วาพระโพชฌงคเปนองคจะใหรูมรรคผลถึง ๗ องค โยมยังสงสัยนิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ปานดุจหนึ่งดาบกับทั้งฝกอันบุคคลยังมิไดถอดออกจากฝก จะฟนลงที่ไม ไมจะขาดหรืออยางไร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวาฉันใดก็ดี โพชฌงคทั้ง ๖ นี้เปรียบดุจฝกดาบ ธัมมวิจยสัมโพชฌงคเหมือนตัวดาบ โพชฌงคทั้ง ๖ ยอมอาศัยธัมมวิจยสัมโพชฌงคกอน จึงใหรูมรรค
รูผลเหมือนฝกดาบอาศัยตัวดาบ จึงฟนบั่นรอนสิ่งทั้งปวงใหขาดได บพิตรพระราชสมภารพึง
เขาพระทัยดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟง ก็มพี ระทัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะ
ก็สมควรแลว
สัตตโพชฌงคปญหา คํารบ ๘ จบเทานี้
ปาปปุญญพหุตรปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสน โยมยังสงสัยนักหนา บุคคลที่ศรัทธาทําบุญกับบุคคลกระทําบาปนี้
บุญจะมีกําลังมาก หรือวาบาปจะมีกําลังมากประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บุญนี่แหละมี
กําลังมาก บารมีกําลังนอย ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทาธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ โยมยังสงสัยอยู เหตุไฉนบุญจึงมีกําลังมาก บาปจึงมีกําลัง
นอย เปนเหตุอยางไร นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัส
ถามดวยประการฉะนี้
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
บุคคลที่กระทําการอกุศลนั้น ครั้นกระทําแลวเดือนรอนกินแหนงวา อนิจจา ๆ บาปกรรมนี้
อาตมาจะกระทําเปนกรรมอันลามกมิดี เหตุดังนี้ จึงวากระทําบาปกรรมไมมีผลเจริญ เพราะ
วากระทําแลวและสอดแคลวกินแหนงในใจ บุคคลที่ไดกระทําการกุศลไว มีแตน้ําใจเลื่อมใส
ปราโมทย แลวคิดไปมีใจปลื้มยินดีบังเกิดปติโสมนัส แลวมีกายระงับลงดวยปติโสมนัสนั้น
ครั้นกายระงับลงเปนกายปสสัทธิจิตตปสสัทธิแลว ก็ไดเสวยสุข เมื่อสุขบังเกิดแลว ก็จะเปน
สมาธิลง อานิสงสจําเริญขึ้นดวยเหตุฉะนี้ ตองดวยเยีย่ งอยางประเพณีมมี าวา บุรุษผูหนึ่งมีเทา
มีมืออันขาด ไดถวายดอกอุบลชาติกํามือหนึ่ง แกสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา ไดเสวยผลบุญที่
ไดถวายดอกไมกํามือหนึ่งนีไ้ ปหลายชาติหลายกัปนับนาน เอกนวุติกปฺเป ประมาณได ๙๑
กัปดวยผลกุศลอันวิเศษ เหตุฉะนี้ อาตมาจึงวาบุญนี้มกี าํ ลังมาก บาปกรรมนี้มีกําลังนอย
ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาชาวสาคลนคร ทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ
สธุสะพระผูเปนเจาวิสัชนาสมควรยิ่งนักหนาในกาลบัดนี้
บาปปุญญพหุตรปญหา คํารบ ๙ จบเทานี้
ชานอชานปญหา ที่ ๑๐
อถโข มิลินฺโข ราชา ภนฺเต นาคเสน ปุคฺคเล น ปาป วา อปาป วา ทุกฺขเวทนา อปายภูมึ
คจฺฉตีติ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจานาคเสน บุคคลผูหนึ่งรูวาบาปกรรมแลวกระทําบาปกรรม บุคคลผูหนึ่งไมรูวา
บาปกรรม มากระทําบาปกรรมนี้ คนทั้งสองนี้จะไดทนทุกขเวทนา ขางไหนจะไดเวทนามาก
กวากัน ขางรูบาปกรรมนี้จะใหไปอบายรูอ ยูแลวและกระทํานี้ จะไดผลวิบากมากหรือ หรือวาไม
รูบาปกรรมนี้จะใหไปอบายและมาขวนขวายกระทําบาปกรรมนั้น ไดเสวยวิบากมา โยมยัง
สงสัย นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะมหาบพิตรผูเปนอิสราธิบดี คนที่ไมรู
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บาปกรรมกระทําบาปกรรมนั้นไดเสวยทุกขเวทนามาก บุคคลที่รูวาบาปกรรมกระทําบาปกรรม
นั้น ไดเสวยทุกขเวทนานอย ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ ธรรมดาวาราชบุรษุ ราชอํามาตยของโยมนี้ ที่ใครรูแลววากระทํากรรม
อยางนี้มีโทษกฎหมายหาม ไมเกรงขามขืนกระทําความชั่วเปนบาปกรรมอันลามกมิดีนี้ ตอง
ลงโทษเปนทวีคูณ โยมนี้เขาใจวารูเองกระทําเองนี้ ไดเสวยทุกขเวทนา นะพระผูเปนเจา พระผู
เปนเจาวารูเองทําเองขางฝายอกุศลไดสวยผลนอยนี้ เปนเหตุไฉน นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรตรัสถามดังนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา กึ มฺสิ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
พระราชสมภารสําคัญอยางไร นี่แนอาตมาจะวิสัชนาใหพระราชสมภารเจาฟง ตตฺต อโยคุฬ
เปรียบดุจบุรุษชายผูหนึ่งรูว ากอนเหล็กแดงอันรอน บุรุษชายนั้นจับกอนเหล็กแดงนัน้ เขา บุรุษ
ผูหนึ่งเลาเถลือกถลน ไมรูวากอนเหล็กแดงนั้นรอนรน ชายคนนั้นไปจับกอนเหล็กแดงนั้นเขา
ดูกรบพิตรพระราชสมภารเจา คนทั้งสองซึ่งจับกอนเหล็กแดงเขานัน้ ใครจะรอนกวากัน นะบพิตร
พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจานี้ฉลาด ชายที่ประมาทไมทันดูไมรู จับเขานั่นแหละรอน
มาก นะพระผูเ ปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใด มหาราช ดูกรมหาบพิตรผูประเสริฐ บุคคลที่
ละเมิดไมรูจกั วาบาปกรรมกระทําอกุศลนัน่ แหละไดบาปมากนัก เหมือนกันกับบุคคลไมรูจูเขาไป
จับเอากอนเหล็กแดงนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาชาวสาคลนคร ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ
พระผูเปนเจาวิสัชนาสมควร
ชานอชานปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้
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อุตตรกุรุปญหา ที่ ๑๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ บุคคลไปสูชั้นฟาพรหมโลก และไปสูอุตตรกุรุทวีปและทวีปอันอื่น
ดวยกายทั้งเปนนั้น มีอยูบางหรือวาหามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรมหาบพิตร มีอยู บุคคลไปสูพรหมโลก
ทั้งเปน ไปสูอุตตรกุรุทวีปไปสูทวีปอันอืน่ ทั้งเปน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรตรัสวา ไปอยางไรได นะพระผูเปนเจา จงวาใหโยม
เห็นดวยกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปาน
ดุจหนึ่งวาบุคคลโจนขึ้นไปจากแผนดินไดคืบหนึ่งก็ดี ศอกหนึ่งก็ดี อยางนี้มหาบพิตรรูบางหรือ
ประการใดเลา
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ โยมรูอยู โยมนี้
เลาวาขางการโดด โยมโดดได ๘ ศอก พระเจามิลินทบอกดังนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา บพิตรโดดอยางไรได ๘ ศอก
พระเจากรุงมิลินทจึงบอกวา โยมตั้งจิตตุบาทคิดวา อาตมาจะโจนไปใหถึงนัน้ กายโยม
ก็เบาพรอมดวยจิตตุบาทโจนไปถึงที่สังเกตนั้นได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงพระพรวา ฉันใดก็ดี ภิกษุอรหันตอนั มีฤทธิ์ จิตเปนวสีชํานาญใน
ฌานที่จะอธิษฐานและเขาฌานออกจาฌานนั้น คิดวาจะเหาะไปใหถึงทีน่ ั้น กายทานก็เบา
พรอมเขากับจิตคิดเหาะไปโดยเวหาดวยจิตจําเริญภาวนานั้น เหมือนกันกับบพิตรอันจําเริญ
ตั้งจิตวาจะไปสูนั้นแลวโดดไปนั้น ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปนเจาวิสัชนานี้
สมควรแลว
อุตตรกุรุปญหา คํารบ ๑๑ จบเทานี้
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ทีฆอัฏฐิกปญหา ที่ ๑๒
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนธรณี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ คํากลาววากระดูกยาวรอยโยชน แตตนไมนยี้ าวไดรอยโยชน
มีอยู โยมจะถามพระผูเปนเจา กระดูกยาวรอยโยชนมีอยูท ี่ไหน พระผูเปนเจาจงวิสัชนาไปกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร มหาบพิตรทรง
รําพึงการสําคัญอยางไร นี่แนอาตมาจะถวายพระพรใหทราบ เหมือนปลาในมหาสมุทรนั้น
ปฺจโยชนสติกา ตัวยาว ๕๐๐ โยชนนั้น กระดูกจะยาวไมไดรอยโยชนหรือประการใด บพิตร
จงเขาพระทัยดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระทัยสิ้นสงสัยโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะ
พระผูเปนเจากลาวนี้สมควรแลว
ทีฆอัฏฐิกปญหา คํารบ ๑๒ จบเทานี้
อัสสาสปสสาสปญหา ที่ ๑๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูจําเริญ พระผูเปนเจากลาววา พระผูเปนเจาอาจจะยังอัสสาสะ
ปสสาสะใหดบั นี้จะไดหรือไมได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา ได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาชาวสาคลนคร มีพระราชโองการถามวา พระผูเปน
เจาจะยังอัสสาสะปสสาสะใหดับนั้นอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร กึ มฺสิ
พระองครําพึงการสําคัญอยางไร อนึ่ง บุคคลที่นอนหลับไปแลวกรนนี้ บุคคลนอนกรนนั้น
พระราชสมภารไดฟงบางหรือหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จรพระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา โยมไดยินอยู นะพระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามไปเลาวา มหาราช ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร เสียงคนเมื่อ
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จะตาย เมื่อชักดังครอก ๆ อยางเสียงกรนนี้ คนตายสิ้นลมหายใจหรือไมเลา
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงตรัสวา อยางนั้นแลวก็สิ้นลมอัสสาสะปสสาสะ
นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ คนทั้งหลายเกิดมา
มิไดจําเริญจิตจําเริญกาย เมือ่ ตัวตายลมหายใจเสียงดังครอกเหมือนดวยเสียงกรนแลว ลม
อัสสาสะปสสาสะก็ดับหมดสิ้น ธรรมดาที่ทานรักษาศีลจําเริญภาวนาในจิตในกาย เมื่อจะใกล
ตายทานเจาจตุตถฌานกอน ลมอัสสาสะปสสาสะจึงดับสิ้นไป เหตุฉะนี้ อาตมาจึงถวายพระพร
วา อาจจะใหลมอัสสาสะปสสาสะดับได จะใหรวู าลมอัสสาสะปสสาสะดับดวยเหตุ ๒ ประการ
ใครเกิดมานี้ตายแลวดับไปดวยกันสิ้น
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย ไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สธุสะสมควร
แลวพระผูเปนเจา
อัสสาสปสสาสปญหา คํารบ ๑๓ จบเทานี้
สมุททปญหา ที่ ๑๔
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญคําที่พระผูเปนเจากลาววามหาสมุทรนั้นอุทกังนั้นหรือชื่อวามหาสมุทร
โยมยังสงสัยอยู นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช อุทกัง บรรดาที่เค็มเทาใดโดยรอบคอบ ที่
อุทกังเค็มอยูนนั้ ชื่อวามหาสมุทร ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ จริญ อุทกังนัน้ เค็มดวยเหตุอันใด นิมนตวิสัชนาไปใหแจงกอน พระเจากรุง
มิลินทปนประชากรตรัสถามดังนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาววา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อุทกังนั้นขังอยูนาน
จึงเค็มไปเปนรสอันเดียวกัน ขอถวายพระพร
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พระเจากรุงมิลินทปนประชากร ไดทรงฟนก็โสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ กลาวมานีส้ มควร
แลวพระผูเปนเจา
สมุททปญหา คํารบ ๑๔ จบเทานี้
สุขุมัจเฉทนปญหา ที่ ๑๕
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ จริญ สิ่งอันใดอาจจะตัดซึ่งสิ่งอันสุขุมได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา สิ่งที่จะตัดซึ่งสิ่งอันสุขุมนี้มีอยู ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญดวยปรีชา สิ่งซึ่งสุขุมกวาสิ่งทั้งปวงนี้จะไดแกสิ่งใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สิ่งซึ่งสุขุมอื่น ๆ
นั้น จะสุขุมเทาพระสัทธรรมหามิได แตวาธรรมทั้งปวงนั้นจะสุขุมสิ้นทีเดียวหามิได ธรรมที่
หยาบก็มี ธรรมที่ละเอียดก็มี แตที่วาธรรมสุขุมนี้เปนชื่อแหงธรรม ที่เรียกวาธรรมอันสุขุม เมื่อ
จะจัดออกไปก็เปนธรรมสุขุมบาง เปนธรรมอันหยาบก็มีบาง เปนสองสถานฉะนี้ แตสิ่งที่จะตัด
ธรรมทั้งปวงใหขาดได ก็อาศัยโลกุตรปญญาจึงจะตัดขาด แตกําลังทุตยิ ปญญา คือโลกิยปญญา
น สกฺกา มิอาจจะตัดได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทประชากร ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ สมควร
แลว พระผูเปนเจา
สุขุมมัจเฉทนปญหา คํารบ ๑๕ จบเทานี้

มิลินทปญหา - หนาที่ 170
ปญญาวิเสสปญหา ที่ ๑๖
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาญาณ ปญญานี้อยูไหน
พระนาคเสนจึงแกไขวา ปญญาจะไดปรากฏวาอยูทไี่ หนหามิได
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา ถากระนั้นปญญาหามีไมนั่นแหละซิ
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ลมนี้ถิ่นฐานบานชองอยูที่
ไหนเลาบพิตร เมื่อพระนาคเสนถามฉะนี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ผูเจริญ ลมนี้เปลา หาเนื้อหาตัวมิได จะไดปรากฏวาอยูท ี่ไหนหามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐในราชสมบัติ กระนั้น
ลมที่พัดก็ไมมี เมื่อพระนาคเสนแกไขมาฉะนี้
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีก็เห็นดวย จึงมีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ สมควร
แลวพระผูเปนเจา
ปญญาวิเสสปญหา คํารบ ๑๖ จบเทานี้
วิญญาณาทีนัง นานัตถภาวปญหา ที่ ๑๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญดวยปรีชา อิเม ธมฺมา อันวาธรรมทั้งหลายนี้ คือปญญาก็ดี คือ
วิญญาณก็ดี คือชีโวก็ดี อันมีในภูตกายนี้ นานตฺถา มีอรรถตาง ๆ มีพยัญชนะตาง ๆ หรือ
วามีอรรถอยางเดียว แตมพี ยัญชนะนั้นตางกันประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร วิชานลกฺขณ
วิญญาณมีลักษณะรูตาง ๆ ปญญานั้นมีลักษณะรูรอบคอบ จะไดกําหนดวาชีวธรรมมีในภูตกาย
หามิได
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พระเจากรุงมิลินทปนทวีปวรมหาศาลมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเจริญดวยปรีชา พระผูเ ปนเจาวาปญญากับวิญญาณนี้มิไดกําหนดวา
ชีวธรรม คือมีชีวิตอยูใ นภูตกายแลว ธรรมสิ่งไรจะเห็นรูปดวยจักขุ จะฟงเสียงดวยโสตะ จะดม
กลิ่นดวยฆานะ จะลิ้มเลียรสดวยชิวหา จะสัมผัสถูกตองดวยกาย จะรูธ รรมดวยใจเลา
พระนาคเสนผูเปนเจาทานจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ถาวา
ปญญาและวิญญาณเปนชีวธรรมแลว ชีวธรรมนั้นเห็นรูปดวยจักขุ ฟงเสียงดวยหู รูกลิ่นดวย
นาสา รูรสอาหารดวยชิวหา รูที่จะถูกตองดวยกาย รูธรรมทั้งหลายดวยน้ําใจฉะนี้แลว
ชีวธรรมที่มีชีวิตอยูน ั้น จะเยี่ยงหนาแหงนขึ้นไปโดยนภดลประเทศเวหา เปดจักขุทวารคือลืมตา
แลไปบนอากาศก็จะเห็นดวงดาวดาษเวหาแลวก็เอาเถิด ทีนี้จะใหเปดทวารหูแลวจะแหงนขึ้น
ไปฟงบนอากาศ จะไดเสียงเหมือนจักขุเห็นดาวบนอากาศหรือ ประการหนึ่ง จะใหเปดฆาน
ทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร แลวจะใหผันหนาออกไปโดยอากาศ จะรูกลิ่นดวยนาสา จะ
รูวารสดวยชิวหา จะรูว าถูกตองกายดวยกาย จะรูธรรมทั้งหลายดวยใจเหมือนแหงนดูฟาเห็น
ดาราทั้งหลายดวยจักขุนนั้ หรือหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา จะไดรูเหมือนจักขุแหงนขึ้นไปเห็นดาวบน
อากาศหามิได
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา นี่แหละลักษณะไมเหมือนกันฉะนี้ อาตมาจึงวาปญญา
กับวิญญาณนี้ จะกําหนดวาเปนชีวธรรมอันชีวิตในภูตกายนี้ไมได เหตุลักษณะตางกัน
มหาบพิตรพึงสําคัญเขาพระทัยดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีก็สิ้นวิมติกังขา มีพระราชโองการตรัสวา
กลฺโลสิ สธุสะสมควรแลวพระผูเปนเจา
วิญญาณาทีนัง นานัตถภาวปญหา คํารบ ๑๗ จบเทานี้
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อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา ที่ ๑๘
พระเจากรุงมิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ ซึ่งภาวะจะกําหนดอรูปธรรมใหเปนอันเดียวนี้ สมเด็จพระผูมพี ระภาค
กระทําเปนอันยากหรือ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารยจะเอารูปธรรม คือเจตนาสิกทั้งหลายอันมีอารมณตางกัน ใหเปนอันเดียวกันแลวจะ
กลับแจกออกวา ธรรมสิ่งนี้คือผัสโส ธรรมสิ่งนี้คือเวทนา ธรรมสิ่งนี้คือสัญญา ธรรมสิ่งนี้คือเจตนา
อิท สิ่งนี้คือจิต นี่แหละคือสมเด็จพระภรวันตบพิตร สุดที่จะกระทําเปนอันยาก ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ สมเด็จพระมหากรุณาผูทรงสวัสดิภาคกระทําอยางไร นิมนตพระผูเปน
เจากระทําอุปมาใหแจงกอน
เถโร ฝายพระนาคเสนจึงถวายอุปมาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร โกจิ
เทว ปุริโส เปรียบปานดุจบุรุษหนึ่งไปสูมหาสมุทรดวยสําเภา จึงกอบเอาอุทกังในมหา
สมุทรดวยซองมือของอาตมา ชิวฺหาย สายิตฺวา บุรุษผูน ั้นชิมลิ้มเลียดวยชิวหา ชาเนยฺย โส
บุรุษผูนั้นจะรูหรือหามิไดวา อิท อุทก อุทกังนี้มาแตแมน้ําคงคา อิท อุทก อุทกกังนี้ไหลมาแต
แมน้ํายมุนา อุทกังนี้มาแตแมน้ําชื่อวาสรภูนที อุทกังนี้มาแตแมน้ําอจิรวดี อุทกังนี้ไหลมาแต
แมน้ําชื่อวามหินที บุรุษผูชมิ ลิ้มเลียอุทกังในมหาสมุทรแลว จะรูหรือหามิได นะบพิตรพระ
ราชสมภารเจา
สมเด็จพระเจากรุงมิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
เจาผูเจริญ บุรุษนั้นจะรูเปนอันยาก ดวยอุทกังนั้นระคนปนกัน
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี อันวาอรูปธรรมเจตสิกทั้งหลายนี้ เมื่อเจือจาน
เขาเปนอันเดียวแลว สมเด็จพระมุนีก็ทรงกระทําอันยาก ที่จะแจกออกใหเปนภาคเปนสวนวา
อย ผสฺโส ธรรมสิ่งนี้เปนผัสสะ ธรรมสิ่งนี้เปนเวทนา ธรรมสิ่งนี้เปนเจตนา ธรรมสิ่งนี้เปนจิต นี่
แหละมหาบพิตรพระราชสมภารจงทราบเถิด
สมเด็จพระเจามิลินทไดทรงฟงพระนาคเสนอุปมาก็ชื่นบานหรรษาวา สาธุ ภนฺเต พระ
ผูเปนเจาแกปญ
 หานี้ไพเราะเพราะนักหนา
อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา คํารบ ๑๘ จบเทานี้
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ทุกกรปญหา ที่ ๑๙
อถโข นาคเสโน ฝายพระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรจงทราบพระทัยเถิด แตบพิตรทรงถามซึ่งอรรถปญหามานี้ เวลาก็สมควรแลว
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ท ผูเปนปนกษัตริยจ ึงตรัสวา อาม เออ โยมนี้รูวาเวลาลวง
เขามัชฌิมยาม คนทั้งหลายตามประทีปไวสวางอยูในกาลบัดนี้
ครั้งนี้เจาพนักงานก็นําซึ่งผาสี่พับ สําหรับพระมหากษัตราธิราชจะบูชาธรรมถวายพระ
นาคเสนนั้น มาจัดแจงตระเตรียมไว
ฝายวาโยนกขาหลวงทั้งปวงก็กราบทูลพระเจามิลินทปนกษัตริยวา ขอพระราชทาน
พระภิกษุนี้สมควรที่จะถามปญหา ปณฺฑิโต ทานมีปญญาเปนแทแลว
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยจึงตรัสวา อาม ภเณ เออดูกรพนายทั้งหลาย พระ
ภิกษุองคนี้มีปญ
 ญา แมวาผูใดสองเสพยอาจารยอันมีปรีชาญาณเห็นปานดังภิกษุนี้ ผูน ั้นอาจ
สามารถที่จะรูธรรมวิเศษเร็วพลันไมชาไมนาน เมื่อสมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัส
สรรเสริญดังนั้นแลว ก็มีน้ําพระทัยผองแผวในปญหาพยากรณของพระนาคเสน จึงบริจาค
ผากัมพลราคาแสนหนึ่งถวายพระนาคเสน แลวมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผู
โยมอนุญาตปวารณาเปนกัปปยการกไว แมพระผูเปนเจาจะปรารถนาซึ่งวัตถุอันมีในพระราชเคหาของโยม โยมจะถวายใหในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา บพิตรพระราชสมภาร อาตมาภาพนี้เลี้ยง
ชีวิตพอสมควรอยูแลว
พระเจามิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา โยมทราบแลววาพระผูเปนเจาเลี้ยงชีวิตพอสมควร
แตทวานิมนตรักษาไวซึ่งตัวของพระผูเปนเจากับทั้งโยมนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา ซึ่งมหาบพิตรตรัสวาใหอาตมารักษาไวซึ่งอาตมา
นี้อยางไร ประการหนึ่งใหรกั ษาตัวมหาบพิตรไวดว ยนัน้ จะใหรักษาประการใด
พระเจามิลิทปนกษัตริยจ ึงตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา คําปรับปวาทจะลวงเขา
มาครหาวา พระนาคเสนมีปญ
 ญาฉลาดอาจสามารถที่จะใหพระยามิลนิ ทยินดีแล แตทวาเสียที
กระทําหาไดลาภสักการะไม เหตุดังนี้โยมจึงวาใหรักษาซึ่งตัวของพระผูเปนเจาไว ประการหนึ่ง
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ใหรักษาซึ่งตัวโยมนี้เลาดวยคําคนจะลวงเขามาวา สมเด็จพระเจามิลินทยินดีเสื่อมใส ปญหา
พยากรณของพระนาคเสนแลว หาถวายไทยทานไม เหตุฉะนี้จงไดโปรดรับซึ่งนิตยภัต รับซึ่งคํา
ปวารณาของโยมกอน นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ถา
กระนั้นก็ตามพระราชอัชฌาสัยของบพิตรพระราชสมภาร
ฝายพระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ
สีโห อันวาพระยาสีหราชเปนเจาแหงมฤคชาติ ถึงมาตรแมวสาจะอยูใ นกรงทอง ยอมจะมี
หนามองออกไปนอกกรง มีความปรารถนาที่จะออกไปขางภายนอก ยถา ฉันใด ไดแกตวั
ของโยมนี้ อยูภ ายในเรือนทองก็จริงอยูแล แตทวาปรารถนาจะไปภายนอก เหมือนหนึ่งพระยา
มฤคราชนั้น ครั้นโยมจะละราชนิเวศไปทรงบรรพชาเลา ขาศึกนั้นก็จะติดตามฆาตี ชีวิตโยม
ก็มิไดตั้งอยูจริ งั กาลนานไป เหตุฉะนี้โยมจึงไมบรรพชา แตใจของโยมนี้ปรารถนาจะใครบรรพชา
อถ โข นาคเสโน ฝายพระนาคเสนก็ถวายพระพรลาลุกจากอาสนลีลาศไปสูสังฆาราม
อันเปนที่อยูของอาตมาในกาลนั้น
เมื่อพระนาคเสนคมนาการไปแลว สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี ก็มาดําริใน
พระทัยวา วันนี้อาตมาถามอรรถปญหาแกพระนาคเสนเปนปญหาเทานี้
สวนพระนาคเสนวาพระผูเปนเจาก็ดําริวา วันนี้สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี
ตรัสถามปญหาแกอาตมาเปนปญหาเทานี้ อาตมานี้วิสัชนาเทานี้ ตกวาพระนาคเสนกับพระยา
มิลินทถอยทีถอยจําไวดว ยกันทั้งสองฝาย
ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปน ครั้นแสงทองอรุณรุงรางสวางฟา ฝายพระนาคเสนก็
นุงสบงทรงจีวร พระกรจับบาตรแลวลีลาศเขาสูราชนิเวศ ครั้นถึง พระผูเปนเจาจึงนั่งเหนือ
ปญญัตตาอาสนอันตกแตงตัง้ ไว
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทบรมกษัตริยก็กระทําปรนนิบัติใหฉนั จังหันสําเร็จแลว พระเจา
มิลินทปนกษัตริย ก็เขาไปสูสํานักพระนาคเสน ถวายนมัสการแลวจึงตรัสวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจาผูเ จริญ แตโยมมารําพึงถึงอรรถปญหาที่ถามพระผูเปนเจานั้น โสมนสฺสปฺปตฺโต
ใหบังเกิดโสมนัสยินดีปรีดานี้นักหนา โยมมิไดหยั่งลงสูนิทรารมณสิ้นราตรียังรุง รําพึงไปวา
ไดถามอรรถปญหาเทานี้ พระผูเปนเจาวิสัชนาอยางนัน้ ๆ โยมก็จําไดสิ้น
สวนพระนาคเสนก็ถวายพระพรแกสมเด็จพระเจามิลินทวา มหาราช ดูรานะ
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มหาบพิตรพระราชสมภาร อาตมาเลาก็เหมือนกัน คืนนีก้ ลับไปสูอาราม คิดถึงปญหาที่บพิตร
ถาม มีความยินดี รูวาปญหาที่บพิตรถามเทานี้ ยิ่งคิดแลวก็ยิ่งโสมนัสปรีดา
เต อุโภ ปณฺฑิตา ฝายวานักปราชญทั้งสองถอยทีถอยมีความโสมนัสปรีดา ถอยที
ถอยมีสุนทรกถาเจรจาแกกันไปมาในกาลนัน้
ทุกกรปญหา คํารบ ๑๙ ในสัตตมวรรคจบเทานี้
จบปุจฉาวิสชั นามิลินทปญหา
ในมิลินทปญหานี้ มี ๑๐๘* ปญหา พระอาจารยเจากลาวยกขึ้นพรรณนาไวในลังกาทวีป
* ตรวจดู ตามปญหามีเพียง ๘๔ เทานัน้
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โคตมีวัตถทานปญหา ที่ ๓*
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูมีปรีชาญาณ สมเด็จพระศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัส
แกพระมหาปชาบดีโคตมี เมื่อนําคูผาสาฎกมาถวายแกพระองค วาใหถวายแกพระสงฆเถิด
จะไดผลอันเลิศ ชื่อวาไดบูชาแกพระตถาคตและไดบูชาแกสังฆรัตนะทัง้ ๒ ประการ นี่แหละ
คําสมเด็จพระศาสดาจารยตรัสไว ถาจริงอยางนั้นแลว พระสังฆรัตนะจะมิมีผลเลิศมีผลหนัก
เปนครูเปนอาจารยและเปนทักขิไณยบุคคลยิ่งกวาพระพุทธเจาหรือประการใด และคูผาสาฎกนี้
ไซรพระมหาปชาบดีโคตมีผูเปนพระเจาแมน้ําไดเพาะฝายและสะสางดีดประชีกรดทอเปนผาสาฎก
ดวยพระหัตถเองแลวและนํามาถวายแกพระองค ถาหากวาพระองคประเสริฐเลิศดีกวา
สังฆรัตนะแลว จะมิทรงอนุญาตใหพระมหาปชาบดีถวายแกพระองคหรือ นี่พระองคคงจะทรง
เห็นวาสังฆรัตนะประเสริฐวาพระองค จึงไดตรัสแกพระมหาปชาบดีใหถวายแกสงฆ พระผู
เปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะพบิตรพระราชสมภาร ซึ่งสมเด็จ
พระศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาแกพระมหาปชาบดีใหถวายคูผาสาฎกแกสงฆนนั้ ใชพระ
องคจะทรงเห็นวาถวายแกสงฆมีผลดีกวาถวายพระองคหามิไดซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสใหถวายแก
สงฆนั้นไซร ดวยทรงพิจารณาเห็นประโยชนในอนาคตกาลวา ถาพระตถาคตเสด็จนิพพานลวงลับไปแลว มหาชนคนทั้งปวงที่เกิดมาสุดทายภายหลัง จะไดเคารพนบนอบแกพระสงฆ
พระพุทธองคประสงคจะยกยองคุณแหงพระสงฆใหปรากฏตอไป จึงไดตรัสใหพระมหาปชาบดี
ถวายคูผาสาฎกแกสงฆดว ยประการฉะนี้ ยถา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
อาตมาจะอุปมาใหฟง เปรียบประดุจดังบิดายังมีชวี ิตอยู บุตรคนใดที่มคี ุณวิเศษสมควรจะ
ยกยอง ก็ยกยองไวในที่ประชุมชน เปนตนวา ในสํานักแหงพระราชมหากษัตริย ณ ทามกลาง
หมูอํามาตยราชภัฏนายประตูและหมูโยธา ดวยประสงควาตอไปภายหนา คนทั้งหลายจะได
เคารพยําเกรงบุตรของตน ขอนี้มีอุปมาฉันใด ก็เหมือนสมเด็จพระผูทรงพระภาคทรงพิจารณา
เห็นประโยชนในอนาคตกาล จึงไดทรงประกาศยกยองคุณแหงพระสงฆไวใหปรากฏ เพื่อปจฉิมา
ชนตาชนในภายหลังจะไดกระทําสักกาบูชา ใชวาพระสังฆรัตนะจะประเสริฐเลิศกวาพระมหา
*ปญหาที่ไมทราบวาอยูในวรรคไหน ปญหาที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และตอไปก็ไมปรากฏ แตบอกไววา
ปญหาที่ ๓ ฉบับที่แปลลงในหนังสือธรรมจักษุยกไปไวในพวกเมณฑกปญหา ตอ ทวินนัง พุทธาบัง
โลกานุป
ปชชนปญหาที่ ๘ ในฉัฏฐวรรค แตฉบับที่พิมพในสมุดเลมนี้คงไวตามฉบับภาษาบาลี
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กรุณา ดวยเหตุเพียงเทาทีใ่ หพระมหาปชาบดีถวายคูผาสาฎกนี้กห็ ามิได ยถา มหาราช
อนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อาตมาจะขอถาม เหมือนวาบิดามารดาปอนขาวอาบน้ํา
ประคับประคองบุตร ใหกนิ ใหนอน ใหผาผอนทอนสไบแกบุตรเปนตน บุตรนั้นจะเรียกวา
ประเสริฐกวาบิดามารดาของตน เพราะเหตุบิดามารดาอุปถัมภบํารุงเพียงนั้น ไดหรือประการ
ใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูประกอบดวยญาณปรีชา บิดามารดาประคับประคองบุตรของตน มีปอนขาวแลอาบน้ํา
เปนตนก็ดวยความจําใจ เพราะเหตุวาบุตรเกิดมาแตอกจะละทิ้งเสียไมได แตวา บุตรนัน้ มิไดชื่อ
วาดีกวาบิดามารดา หรือบิดามารดาเคารพตอบุตรดวยการเลี้ยงดูรักษามีประมาณเทานี้ นะพระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปไมยตอไปเลาวา เอวเมว โข มหาราช ขอความนั้น
ฉันใด ก็เหมือนสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ตรัสใหพระมหาปชาบดีถวายคูผาสาฎกแกสงฆ ก็
เพื่อจะทรงอนุเคราะหใหเปนไปในอนาคตกาล จะไดชอื่ วาสังฆรัตนะประเสริฐกวาสมเด็จพระ
ศาสดาจารยดว ยตรัสฉะนี้ ก็หามิได ยถา มหาราช อนึง่ เลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
อาตมาจะอุปมาใหฟงอีก เหมือนอยางวามีบุรุษคนใดคนหนึ่งนําสวยสากอากรมาถวายแกพระ
มหากษัตริย พระมหากษัตริยก็พระราชทานสวยนั้นแกราชบุรุษคนใดคนหนึ่ง จะเปนพลโยธา
หรือปุโรหิตก็ตามที อปนุ โข มหาราช ของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อพระ
มหากษัตริยเจาพระราชทานสวยอากรใหเชนนี้ จะวาบุรษุ ผูรับพระราชทานนั้น ดีเลิศประเสริฐ
กวาพระมหากษัตริยหรือประการใด นะพบิตรพระราชสมภาร
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทจึงมีพระราชโองการดํารัสวา น หิ ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจาพระนาคเสน สมเด็จพระมหากษัตริยพ ระราชทานสวยสาอากรแกบุรุษคนใด ก็
เพื่อจะยกยองผูนั้นใหปรากฏ จะวาประเสริฐกวาพระมหากษัตริยนั้นมิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงอุปไมยตอไปเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ขอความนี้
อุปมาฉันใด ก็อุปไมยเหมือนสมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสใหพระมหาปชาบดีบูชาสงฆก็เหตุ
จะทรงยกยองสงฆ เหมือนพระมหากษัตริยพ ระราชทานสวยฉะนั้น อปจ มหาราช อนึ่งเลา
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารยทรงพิจารณาเห็นวา พระสงฆเปนผูควร
บูชาอยูแลวโดยปกติ พระตถาคตจักบูชาสงฆดวยของอันเปนสวนของพระตถาคตเองดังนี้
พระองคจึงไดตรัสใหพระมหาปชาบดีถวายคูผาสาฎกแกสงฆ อีกประการหนึ่ง ดูรานะบพิตร
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พระราชสมภาค สมเด็จพระบรมครูเจานี้ พระองคมิไดพรรณนายกยองพระองคเอง ถาใครควร
แกบูชา พระองคก็ยกยองผูนนั้ อนึ่ง ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาผูเปน
วิสุทธิเทพยดาหาเทพยดาอื่นเปรียบมิได เมือ่ พระองคจะทรงยกยองความปฏิบัติของภิกษุผู
สันโดษมักนอย พระองคไดทรงสรรเสริญไวโดยธรรมทายาทปริยาย อันมีในคัมภีรมัชฌิมนิกาย
วา อสุเยว ปริโย ภิกฺขุ พระภิกขุผูอยูใ นเบือ้ งหนาแหงพระตถาคตองคโนน เปนผูควรบูชา
และควรสรรเสริญโดยยิ่งดังนี้ ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารยเจาแหงเรา
นั้นประเสริฐโดยแทหาผูเสมอมิไดในสัตวนิกาย ควรที่จะรับทักขิณาทานแหงชนทั้งหลาย หา
ผูเสมอมิได อันนี้ก็สมดวยเทวภาษิต ซึ่งมาณวคามิกะเทพบุตรกลาวไวในที่เฉพาะพระพักตร
สมเด็จพระมหากรุณา อันยกขึ้นรอยกรองเปนพระคาถาไวใน สังยุตตนิกายวา :วิปุโล ราชคเหยฺยน
คิริ เสฏโ ปุจฺจติ
เสโต หิมวตา เสฏโ
อาทิจฺโจ อฆคามิน
สมุทฺโท นทีน เสฏโ
นกฺขตฺตานฺจ จนฺทิมา
สเทวกสฺส โลกสฺส
พุทฺโธ อคฺโคติ วุจฺจติ
อธิบายความในคาถานีว้ า บรรดาเขาทั้งหลายที่มีในประเทศราชคฤหนครนั้น เขาวิบุลพรรพตนั้นปรากฏวาประเสริฐกวา ถาจะวาขางฝายเขาหิมพานต เขาชือ่ วาไกรลาสนัน้
ประเสริฐกวาเขาทั้งปวง อาทิจฺโจ สวนพระอาทิตยนนั้ เลา ก็ประเสริฐกวาสรรพสิ่งทั้งหลาย
บรรดามีในอากาศเวหา สมุทโฺ ท อันวามหาสมุทรอันใหญกวาง ก็ประเสริฐกวาแมน้ําทัง้ หลาย
จนฺทิมา บรรดาดาวทั้งหลายที่มีในอากาศ พระจันทรเทวราชประเสริฐที่สุด พุทฺโธ อันวาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อคฺโค ก็ประเสริฐกวาเทพยดาและมนุษยทั้งหลายในสากลโลกหาบุคคล
ใดจะเปรียบเสมอมิได ต โข ปน ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ถอยคําของมาณวคามิกะ
เทพบุตรภาษิตสรรเสริญเปนคาถาไวฉะนี้คาถานี้เปนของมาณวคามิกะเทพบุตรได รอยกรองดวยดี
เปนคาถาสุภาษิต จะไดเปนทุภาษิตหามิได สมเด็จพระผูมีพระภาคก็ไดทรง อนุมัตติ าม อนึ่ง
พระธรรมเสนบดีสารีบุตรก็ไดกลาวไววา ความเลื่อมใสที่ปรากฏขึ้นในใจก็เปนสวนหนึ่ง ความที่
ถึงสรณคมนหรือกระทําอัญชลีนอบนอมก็เปนสวนหนึ่ง แตวาการกระทําอัญชลีนอบนอม
แกพระพุทธเจา ผูกําจัดเสียแลวซึ่งมารคือกิเลส สามารถจะยังบุคคลนัน้ ใหขามพนจาก
สังสารวัฏได อนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสเทศนาไววา
ภิกฺขเว ดูกรสงฆทั้งหลาย บุคคลจําพวกหนึ่งเกิดขึน้ ในโลกนี้ยอมเกิดมาเพื่อจะใหเปนประโยชน
และความสุขแกมหาชนเปนอันมากตลอดทั้งเทวดาและมนุษย บุคคลจําพวกนั้น ไดแก สมเด็จ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาดังนี้ เพราะเหตุนั้น มหาบพิตรพระราชสมภารจงเขา
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พระทัยเถิดวา สมเด็จพระพุทธเจานี้เลิศประเสริฐกวาสังฆรัตนะเปนแท ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทไดทรงฟง ก็ทรงพระโสมนัส ตรัสรับคําของพระนาคเสน
ดวยอาการอันดี
โคตมีวัตถทานปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
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ปรารภเมณฑกปญหา
อถโข นาคโสน ลําดับนั้น พระนาคเสนผูมีอายุก็พระพรลากลับไปสูสังฆราม
ฝายสมเด็จพระเจามิลินทปนประชา ผูประกอบดวยปญญาฉลาดที่จะไตถามอรรถปญหา ครั้นวาไดไตถามพระนาคเสนสองเสพยสมาคมเขาก็คอยมีปญญากวางขวางไปในพระ
ไตรปฎก อันเปนพระพุทธวจนะมีองค ๙ ประการ จึงเสด็จเขาสูรโหฐานสงัด สมเด็จพระเจา
มิลินทปนกษัตริยจึงทรงรําพึงไปในราตรี รําพึงเห็นวาเมณฑกปญหานี้ยากที่บุคคลจะวิสัชนาได
นานไปภายหนากุลบุตรในพระพุทธศาสนาจะสนทนากันดวยพระพุทธวจนะเปนมณฑกปญหาแลว
จะวิวาทกันดวยพระไตรปฎกนั้นเปนหลายสถาน สมเด็จพระศาสดาจารยตรัสไวโดยปริยายนั้น
ก็ดี ตรัสไวโดยอรรถนั้นก็ดี ตรัสไวโดยสภาวะนั้นก็ดี หนฺท ผิดังนี้ อาตมานี้จะใหพระนาคเสน
ชื่นชมยินดีในถอยคําของอาตมาแลว จะถามซึ่งเมณฑกปญหา ใหพระนาคเสนวิสัชนาแกไขให
แจงแจมใส จะไดแกเสียซึ่งทิฐิแหงกุลบุตรอันจะเกิดมาในอนาคตกาลเบื้องหนา
อถ โข มิลินฺโท ราชา อันดับนั้น สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี ครั้นราตรี
รุงรางสวางฟา เสียงสกุณานิกรนกผาดผันโผผินบินไปจากรวงรัง แรรอ นสัญจรเที่ยวเล็มลาหา
อาหาร ชาวพนักงานพรอมเพรียง ก็ประโคมดวยเสียงดุริยางคดนตรีกระจับปสีซอแตรสังข
หมูพราหมณนั่งถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจามิลินทก็เสด็จออกจากที่รโหฐาน ชําระพระองค
สรงสนานแลว น้ําพระทัยเธอผองแผวมิไดนอมไปตอเมถุนธรรม ตั้งอัญชลีประนมเหนือ
ศิโรตมของอาตมา อนุสฺสริตฺวา มาระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่เปนอดีตลวงแลวและ
เปนอนาคตปจจุบัน ขณะนั้นทาวเธอก็สมาทานซึ่งวัตรปฏิบัติแปดประการดวยสันนิษฐานเขา
พระทัยฉะนีว้ า อาตมาจะสมาทานซึ่งคุณ ๘ ประการ จะตั้งตบะคุณใหเกิดขึน้ เปนอันดี เมื่อ
อาตมาสําเร็จตบะพิธีแลว ยังอาจารยคือพระนาคเสนใหทา นชื่นชมยินดีแลว จะถามเมณฑกปญหา พระเจามิลินททรงพระจินตนาการดังนี้ มิไดชา อปนยิตฺวา พระองคผลัดพระภูษาที่ทรง
เปนปกติเสียแลว ทรงนุงผายอมฝาดผืนหนึ่งพันคาดพระเศียรกระทําเหมือนวงแหวนอัน
งามบวร เปลื้องเสียซึ่งอาภรณอันงามวิจติ ร สถิตอยูในที่เปนมุนภี าวะนักปราชญปรีชาญาณ
แลวสมาทานซึ่งคุณ ๘ ประการถวน ๗ วัน
คุณ ๘ ประการนั้น น รฺา อตฺโถ อนุสาสิตพฺโพ คือมิไดสั่งสอนอรรถธรรมวา
ราชการนั้นประการ ๑ น ราคุนปสฺหติ  จิตฺต อุปาเทตพฺพ มิไดใหจติ กําหนัดยินดี ดวย
อํานาจแหงราคะดําฤษณาประการ ๑ น กสฺสจิ ปรสฺส โกโธ กรณีโย มิใหพระทัยโกรธ
เคียดแคนแกผูใดผูหนึ่งประการ ๑ น โมหวเสน จริตพฺพ มิไดประพฤติเปนมโหจริตลุมปลง
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ประการ ๑ นิวาตวุตตฺ ินา ภวิตพฺพ ประพฤติออนนอมตอนางทาสีและนางพนักงานใชและ
หามแหนทั้งปวง มิใหหยาบชาทารุณประการ ๑ กายิกวาจสิก อนุรกฺขิตพฺพ รักษาซึ่งสุจริต
คือกายและวาจาประการ ๑ ฉป อายตนานิ รกฺขิตพฺพานิ รักษาสํารวมอายตนะ ๖ ประการ มี
จักขวายตนะ เปนตน มีมนายตนะเปนปริโยสานประการ ๑ เมตฺตาภาวนา มานส ปกฺขิปตพฺพ
ปลงจิตลงในกระแสเมตตาภาวนาประการ ๑ สิริเปนคุณ ๘ ประการเทานี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ปลงพระทัยสถิตในคุณ ๘ ประการนี้ มิไดเสด็จ
ออกกําหนด ๗ วัน ครั้นรุงขึ้นเปนวันอัฏฐมี สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี จึงเสวย
พระสุธาหารแตเชา สนทนาพาทีดวยถอยคําควรจะรักใคร ตั้งอยูในอริยาบถเปนอันดี มีน้ํา
พระทัยมิไดฟงุ ซาน มีพระหฤทัยชื่นบานหรรษาเฟองฟู จึงเสด็จไปสูส ํานักพระนาคเสนผูวิเศษ
ประนมกรขึ้นเหนือเกศแลวจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
ปรีชา โยมจะใครสนทนาอรรถอันหนึ่งกับพระผูเปนเจาสองตอสอง และอรรถอันนี้อยาใหมีคน
อื่นแซมแทรกแปลกปลอมเขามาได อรรถอันนี้เปนโอกาสอันลับสงัด ดุจปาอันสงัดสมควร
แกสมณสารูป โยมจะถามอรรถอันนี้เปนปญหา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนา แตทวาอรรถที่
ไมควรจะลับก็ อยาไดลับอยาไดซอนอําพรางปกปดไว จงกระทําอุปมาอุปไมยใหเห็นแจงแจมใส
ยถา กึ วิย จะเหมือนดวยสิ่งใดดี มีครุวนาดุจปฐพีอันเปนที่จะซอนของไว และเปนที่หาของ
ตรึกตรองคิดซึ่งอรรถนั้น ตรัสฉะนี้แลวก็เสวยพระสุทธาหารแตเชา เสด็จเขาสูที่สงัดกับพระนาค
เสนแลวมีพระราชโองการ ตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนพระผูเปนเจา บุคคลจะ
ิคิดซึ่งอรรถอันคัมภีรภาพลึกลับนั้น ใหเวนจากปริวัชชนียฐาน ๘ ประการ และบุรษุ จะรําพึงการ
อันเปนอรรถอันลับ จะพูดอรรถอันลับนั้นถาไมเวนที่ควรเวน ๘ ประการนี้แลว ยอมจะเสียความ
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ปริวัชชนียฐาน ๘ ประการนั้น วิสม าน คือที่มิไดเสมอกันนี้
ประการ ๑ สพฺภย คือที่ประกอบดวยภัยประการ ๑ อติวาโต คือที่ลมพัดแรงนักประการ ๑
ปฏิจฺฉนฺน คือ ที่กําบังประการ ๑ เทฏาน คือที่เทวสถานประการ ๑ ปนฺโถ คือหนทาง
ประการ ๑ สงฺกโม คือที่ยางขึ้นยางลงประการ ๑ อุทติตฺก คือที่ทาน้ําประการ ๑ สิริเปน
ปริวัชชนียฐาน ๘ ประการในกาลบัดนี้ เมือ่ สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราช
โองการตรัสแกพระนาคเสน ดังนี้
พระนาคเสนเถระจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ที่ควรจะเวน
ทั้ง ๘ ประการนั้นเปนเหตุไฉน บพิตรจงวิสัชนาใหแจงแตละขอ อยาใหยอ จะตรัสไปใหแจงกอน
ณ กาลบัดนี้
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สมเด็จพระเจามิลินทจงึ พระราชโองการแกไขวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชา
บุรุษจะพิจารณาตรึกตรองซึ่งอรรถนั้นฟนเฟอนเรรอนไป เพราะเหตุวาที่นั้นไมเสมอ นั่งนอน
ไมสบายประการ ๑ ขอหนึ่งบุรุษนั่งรําพึงอรรถในที่อันมีภัยผีชางรายเสือรายเปนตน ก็
ใหขนพองสยองเกลามิอาจจะรําพึงอรรถนั้นไดประการ ๑ ขอหนึ่งเลาบุรุษจะคิดซึ่งอรรถในที่ลม
กลา ตกวาเสียงลมพัดดังตลบอบไป มิอาจที่จะคิดอรรถอันนั้นไดประการ ๑ ขอหนึง่ เลา
บุคคลจะคิดอรรถในที่ลับนั้น จะมีคนมองฟงใหเสียการนี้อยาง ๑ ขอหนึ่งเลาบุรุษจะคิดซึ่งอรรถ
ในที่เทวสถานดุจศาลเทพารักษนั้นตองหามอยู เพราะวาศาลเทพารักษนั้นเปนที่เคารพนบนอบ
ไมควรจะคิดอรรถ นัยหนึ่งวาเปนที่คนไปมาบวงสรวงสักการบูชาคํานับประการ ๑ ขอหนึ่งจะ
คิดอรรถที่หนทางคนเดินไมไดความ เพราะคนไปมาสับสนประการ ๑ ขอหนึ่งจะคิดอรรถอันลับ
ที่คนเขาจะยางขึ้นจะยางลงนัน้ ยอมกระทั่งกระเทือนไมสงัด มิอาจนะรําพึงอรรถอันลับได
ประการ ๑ ขอหนึ่งจะคิดอรรถที่ทาน้ํานั้น เปนที่คนไปตักน้ําไปอาบน้ําสําสอน ไมควรจะคิด
การลับประการ ๑ เหตุฉะนี้จงึ วาที่ทั้ง ๘ ประการ วิสม คือที่ไมเสมอ สพฺภย คือที่เปนที่
สะดุงตกใจ อติวาโต คือทีด่ า นลมพัด ปฏิจฺฉนฺน คือที่กําบัง เทวนิสฺสิต คือที่เทวดาสิงอยู
ปนฺโถ คือหนทาง สงฺกโม คือที่ยางไป ติตฺโถ คือทาน้ํา ที่ ๘ ประการนี้เปนที่ควรเวน
ไมควรจะสนทนาพูดจาซึ่งอรรถอันลับ
ประการหนึ่งเลา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ ยังมีบุคคลอีก ๘ จําพวก
ถาวาคิดอรรถแลว พฺยาปาเทนฺติ ยังอรรถอันลึกลับใหฉบิ หายไป กตเม อฏ ปุคฺคลา บุคคล ๘
จําพวกนั้นไดแกใครบาง ราคจริโต ปุคคฺ โต คือบุคคลเปนราคจริตพวก ๑ โทสจริโค ปุคฺคโล
คือบุคคลเปนโทสจริตพวก ๑ โมหจริโต ปุคฺคโล คือบุคคลเปนโมจริต พวก ๑ มานจริโต
ปคฺคโล คือบุคคลเปนมานจริตพวก ๑ ลุทฺโธ คือบุคคลหยาบพวก ๑ อลโส คือบุคคลเกียจ
ครานพวก ๑ เอกจินฺติโต คือบุคคลมีจิตคิดเห็นเอาแตในตัวนั้นพวก ๑ พาโล คือบุคคลเปน
พาลพวก ๑ สิริเปน ๘ จําพวกดวยกัน เมือ่ สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสฉะนี้
พระนาคเสนเถระจึงมีวาจาซักถามวา เหตุกระไรเลา บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสวาภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ บุคคลที่เปนราคจริตนั้น กําหนัดอยูดวยราคะ แมนจะพูดดวยอรรถอัน
ลับจะคิดซึ่งอรรถอันลับมิอาจจะคิดได ยังอรรถอันลับใหฉิบหาย นะผูเปนเจา ประการหนึ่งเลา
บุคคลเปนโทสจริตนั้น ยังอรรถอันลับใหฉิบหายไปดวยใจนัน้ โทโสเขาครอบงําในสันดาน และ
คนเปนโมหจริตคิดการอันลับนั้นไมได ดวยเปนคนหลงลืมฟนเฟอนไป บุคคลเปนมานจริตนั้น
ไมคิดอรรถอันลึกลับไดดว ยใจมานะกระดางดื้อถือผิดเปนชอบ และบุคคลหยาบนัน้ ก็ไมคิด
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อรรถอันลึกลับไดเพราะมีความคิดหยาบ และบุคคลผูเกียจครานนัน้ ก็ไมคืออรรถอันลึกลับได
เพราะประกอบไปดวยความเกียจคราน และบุคคลประกอบเปนเอกจินติตะนัน้ คิดใหเนื่องระคน
ปนเขาที่ตนคิดเห็นไปผูเดียวไมมีใครเห็นดวย จึงคิดอรรถอันไมได บุคคลที่เปนใจพาลปญญา
นอยมิอาจจะคิดอรรถอันลับได พระผูเปนเจาจงรูเถิดดวยประการฉะนี้ นี่แหละพระอาจารยเจา
ผูแตงคัมภีร จึงผูกเปนคาถาไวดังนี้
ราคโทโส จ โมโห จ
มาโน ลุทฺโธ จ อลโส
เอกจินฺติโต จ พาโล
ปฺาเวกลฺลตาย จ
เอเต อตฺถ วินสฺเสยฺยุ
อฏมนฺตวินาสกา
แปลเนื้อความในพระคาถานี้วา บุคคล ๘ จําพวกนีค้ ือ บุคคลประกอบดวยราคะ ๑
บุคคลประกอบดวยโทสะ ๑ บุคคลประกอบดวยโมหะ ๑ บุคคลประกอบดวยมานะ ๑ บุคคล
หยาบ ๑ บุคคลเกียจคราน ๑ บุคคลเปนเอกจินติตะ ๑ บุคคลเปนพาล ๑ นี่แหละจะคิดอรรถ
อันลึกลับมิได สิ้นความในพระคาถาเทานี้
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ มีพระราชโองการตรัสตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเจริญ อันวาบุคคล ๙ จําพวกนีม้ ิอาจจะเปดออกซึ่งอรรถอันลึกลับได และบุคคล ๙
จําพวกนี้มิอาจจะทรงจะจําไวซึ่งอรรถอันลึกล้ําคัมภีรภาพได คน ๙ จําพวกนัน้ อยางไร คน ๙
จําพวกนั้น คือบุคคลเปนราคจริต ๑ โทสจริต ๑ โมหจริต ๑ ภีรุโก คือบุคคลมีชาติอันขลาด ๑
อามิสครุ คือบุคคลเคารพในลาภ ๑ อิตฺถี คือสตรีภาพ ๑ โสณฺฑี คือนักเลงสุรา ๑ มณฺฑโก
คือคนขี้แตงตัว ๑ ทารโก คือทารก ๑ สิริเปน ๙ ดวยกัน
พระนาคเสนจึงถามวา คนทั้ง ๙ นั้นมีลักษณะเปนอยางไร จึงมิอาจจะจําไวซึ่งอรรถ
และมิอาจจะทรงไวซึ่งอรรถนั้นได
พระเจากรุงมิลินทจึงวิสัชนาแกไขวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเ จริญ บุคคลที่
ประกอบในราคจริตนั้น มีจติ กําหนัดจึงมิอาจจะคิดอรรถเปดอรรถทรงอรรถไวได บุคคลที่เปน
โทสจริตนั้น มีจิตอันโทโสครอบงํา มีแตจะคิดเปนวิหิงสาพยาบาทไป จึงมิอาจจะคืออรรถ
จําอรรถเปดออกซึ่งอรรถได บุคคลที่ประกอบไปดวยโมหจริตนั้น มีแตจะหลงเลือนเหือนไป
มิอาจจะจําอรรถทรงอรรถคิดอรรถเปดออกซึ่งอรรถใหแจงได ภีรโุ ก คนมีชาติอันขลาดมีแตจะ
ใหกลัวไป มิอาจจะเปดซึ่งอรรถจําอรรถได บุคคลที่มีจิตเคารพในอามิสนั้น ดวยใจนั้นนอมไป
ตอที่จะไดอามิส จึงมิอาจจะคิดอรรถได มิอาจจะจําทรงอรรถได สตรีภาพที่ใจลามกปญญา
เขลาโฉดนั้น มิอาจจะคิดซึ่งอรรถจําอรรถเปดอรรถอันลับออกได และนักเลงสุรานั้นพะวงอยูที่
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จะดื่มสุรา จึงมิอาจจะจําอรรถเปดออกซึ่งอรรถอันลับได มณฺฑโก คนโอโถงมักตบแตงซึ่งกาย
มีจิตหมายจะใหผูอื่นรักนั้น เปนกังวลอยูดว ยจะแตงกาย จึงมิอาจจะคิดอรรถจําอรรถทั้งหลายได
อนึ่งทารกนั้นมีสติปญญาออน รูแตจะคะนองไหววิ่งเลน จึงมิอาจจะคิดอรรถทรงอรรถไวได
แกไขมาถวนบุคคล ๙ จําพวกเทานี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาชาวสาคลราษฎร จึงมีพระราชโองการตรัสประภาษวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาเหตุอนั จะใหไดปญญานี้มี ๘ ประการ คือ
บุคคลมีวัยอันจําเริญนี้ประการ ๑ จําเริญยศประการ ๑ อุตสาหะหมัน่ ไตถามนี้ประการ ๑
มิไดคบหาดวยเดียรถียประการ ๑ ปญญาเจริญดวยโยนิโสมสิการกําหนดเอานัน้ ประการ ๑
ปญญา นั้นจําเริญดวยธรรมสากัจฉาพูดจาอรรถธรรมนั้นประการ ๑ มีสิเนหารักใครใน
อรรถธรรมนั้นประการ ๑ อยูในประเทศอันสมควรนั้นประการ ๑ สิริเปนองค ๘ ประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสตอไปวา อย ภูมิภาโค ประเทศที่อันนี้ก็
ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ อนึ่ง โยมก็เปนเพื่อนพอจะปรึกษาหารืออันยิ่งของพระผู
เปนเจาได และจะรักษาไวซงึ่ ขอความอันลับ ถาชีวิตของโยมยังมีอยูตราบใด ก็จะรักษาไว
ตราบนั้น บัดนี้ปญญาของโยมก็นอมมาดวยเหตุ ๘ ประการ อันเตวาสิกเห็นปานดังโยมนี้หาได
เปนอันยากนักหนา อนึ่งเลา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ อันวาอาจริยคุณมี ๒๕
ประการ อนฺเตวาสิกมฺหิ สตต สมิต คืออาจารยอุปถัมภแกศิษย รักศิษยเปนนิจเนืองไป
ประการ ๑ อาเสวนา นาเสวน คืออาจารยรูวาศิษยนี้ควรจะคบหาไวและคบหาไวมิได
ประการ ๑ ปมตฺตาปมตฺต ชานิตพฺพ คือรูวาศิษยประมาทและมิไดประมาทประการ ๑
เสยฺโยวกาโส คือรูวาโอกาสแหงศิษยจะนอนประการ ๑ คิลาโน คือรูวา ศิษยเจ็บไขประการ ๑
โภชน ลทฺธาลทฺธ คือรูดูเอาใจใสวาศิษยคนนั้นไดโภชนะอาหารแลว ศิษยคนนีย้ ังไมไดซึ่ง
อาหารประการ ๑ วิเสโส ชานิตพฺโพ คืออาจารยรูคุณวิเศษประการ ๑ อาจารยพึงแจกสวน
อาหารใหศษิ ยประการ ๑ อาจารยพึงเลาโลมศิษยวาอยากลัวประการ ๑ อาจารยพึงรูซึ่งจะ
สอนศิษยวา บุคคลผูนี้จําเริญ ประพฤติอยางนี้ ควรที่ทา นจะประพฤติตอไปประการ ๑ อาจารย
รูคามอุปจารประการ ๑ อาจารยรูคุณวิหารอุปจารประการ ๑ อาจารยมิใหศิษยเลนและหัวเราะ
เลนประการ ๑ อาจารยเห็นวาศิษยเปนโทษ หามเสียงซึ่งโทษ อดโทษศิษยประการ ๑ สกฺกจฺจ
การินา มีปรกติออนนอมตอศิษยประการ ๑ อวขณฺฑา การินา มีปรกติตักเตือนมิใหขาดจาก
เลาเรียนประการ ๑ อรหสฺส การินา มิไดกระทํากําบังไวซึ่งอรรถอันลับแกศิษยประการ ๑
นิรสเสส การินา มีปรกติมิใหอรรถอันลับนั้นเหลืออยูประการ ๑ อาจารยพึงคิดวาจะใหศิษยรู
ศิลปศาสตรประการ ๑ อาจารยพึงคิดวาจะมิใหศิษยเสื่อมจากศิลปศาสตร อุปถัมภใจศิษยให
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ศิษยมีจิตจําเริญประการ ๑ อาจารยพึงคิดอุปถัมภศิษยวา อาตมาจะกระทําศิษยนี้ ใหหดั ศึกษา
เลาเรียนวิชานีป้ ระการ ๑ อาจารยพึงตั้งจิตเมตตาตอศิษยประการ ๑ อาจารยมิไดทิ้งศิษยเมื่อ
อันตรายมาถึงประการ ๑ อาจารยมิไดประมาทในกิรยิ าอันควรจะกระทําแกศิษยประการ ๑
ธรรมที่ศิษยเรียนเคลื่อนคลาดไป อาจารยพึงยกขึ้นบอกใหประการ ๑ สิริเปนคุณอาจารย ๒๕
เทานี้ พระผูเปนเจาจงปฏิบตั ิตอโยมดวยอาจริยคุณ ๒๕ ประการ ดุจพรรณนาฉะนี้ เพราะ
ศิษยเชนตัวขาพเจานีห้ ายากนักหนา บัดนีข้ าพเจาพิเคราะหดเู มณฑกปญหา ชินเทสิโต ที่
สมเด็จพระมหาชิเนนทรสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนาไว ขาพเจาสงสัยอยูมากนักหนา อนาคเต
อทฺธาเน เมื่อกาลลวงไปขางหนากุลบุตรที่เกิดมาเปนปจฉิมาชนตาจะวิวาทกัน จะมีปรับ
ปวาทคําภายนอกสอดถามเขามา จะหามีผวู ิสัชนาแกไขไม และภิกษุซึ่งจะมีปญญาเชนพระผู
เปนเจาไปขางหนาจะหายามไมมีแลว นิมนตพระผูเปนเจาใหจกั ขุไวทจี่ ะไดแกไขปญหาขมขี่
ถอยคําปรับปวาทเมื่อหนา โยมจะถามปญหาแกพระผูเปนเจาสืบไป จงโปรดวิสัชนาแกไข
ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนรับคําวาสาธุแลวก็สําแดงคุณอุบาสก ๑๐ ประการวา มหาราช ขอ
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร คุณอุบาสก ๑๐ ประการ คือ อุบาสกในพระศาสนานี้มี
สุขและทุกขเสมอกันไปดวยพระภิกขุสงฆประการ ๑ อุบาสกพึงรักษาสุจริตในกายและวาจา
ิมิไดประพฤติทุจริตประการ ๑ มีธรรมเปนอธิบดีประการ ๑ สวิภาครตฺโต ยินดีที่จะจําหนาย
จายทานประการ ๑ เพียรพยายามเพื่อจะรูคําสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรเจาประการ ๑
สมฺมาทิฏิโก เปนสัมมาทิฏฐิประการ ๑ ปราศจากโกตุหลมงคลภายนอกพระศาสนา ถึงจะ
เสียชีวิตก็มิไดสํานักครูภายนอกพระศาสนาประการ ๑ สมคฺคาราโม ยินดีในทีจ่ ะใหพระ
ภิกษุสงฆพรอมเพรียงกัน และยังอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายใหพรอมหนากันทําบุญใหทาน
ประการ ๑ มิไดประพฤติโกกกลามกในพระศาสนาประการ ๑ ถึงซึ่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ เปนที่พึ่งประการ ๑ ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สิริคุณอุบาสก ๑๐ ประการ คุณ
อุบาสก ๑๐ ประการนี้พึงใหมีในพระราชสันดานแหงมหาบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง
มหาบพิตรพึงเอาพระทัยใส เห็นเหตุสิ่งไรที่พระพุทธศาสนาจะโรยราเสื่อมเศราไป มีน้ําพระทัย
จะทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาใหถาวรจําเริญไป จงไตถามไวอยาใหเคลื่อนคลาด อาตมาถวาย
โอกาสแกมหาบพิตร มหาบพิตรจงถามใหสําราญพระทัยในกาลบัดนี้
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ปฐมวรรค
วัชฌาวัชฌปญหา ที่ ๑
อถโข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ ลําดับนั้นสมเด็พระเจามิลินททรงพระจินตนา
การดําริฉะนีว้ า พระนาคเสนผูมีอายุใหโอกาสอาตมาแลว ควรที่อาตมาจะถามเถิด ดําริฉะนี้
แลว สมเด็จพระเจากรุงมิลินทผูเปนปนกษัตริย ก็หมอบลงกับบาทยุคลพระนาคเสนผูเปน
อาจารย กระทําอัญชลี นมัสการเหนืออุตมางคศิโรตมมีพระโองการตรัสวา ไดโปรดเถิดพระ
เจาขา ดวยคําเดียรถียว า เมื่อสมเด็จพระมหากรุณาเจามีพระชนมายุอยูนนั้ สาธุสัตบุรุษจะบูชา
นับถือก็ควร บัดนี้พระเจาเขานิพพานลวงลับไปแลวจะไหวจะบูชา สมเด็จพระมหากรุณาเจาไม
ยินดี ธรรมดาวากระทําสักการบูชาแกพระชินสีห อันมิไดยินดีนี้มีโทษหาผลมิได อย ปฺโห
อันวาปญหาทีถ่ ามนี้ อุภโต โกฏิโก มีเงื่อนเปนสอง เนโส วิสโย ปญหานี้จะไดตองดวย
วิสัยแหงคนมีปญญานอยมีความคิดนอยหามิได เปนวิสัยแหงคนอันมีปญ
 ญามากมีความคิด
มาก ธรรมดาวาวิสัยแหงคนมีปญญานอยคิดไมถึงจึงเปนทิฐิไป พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไข
อธิบาย ทําลายเสียซึ่งทิฐิทั้งหลายเถิด ปญหานี้มาถึงแกพระผูเปนเจาผูประเสริฐ พระผูเปนเจา
ผูประเสริฐจงใหจกั ษุปญญาไวแกพระชินบุตร อันจะเกิดมาสุดทายภายหลัง เพื่อจะทําลายซึ่ง
คําปรับปวาททั้งหลายในกาลบัดนี้
พระนาคเสนเถรเจาผูประเสริฐจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
คําที่วา สมเด็จพระพุทธเจาเขาสูพระนิพพานลวงไปแลวนั้น มิไดยินดีดวยเครื่องสักกาบูชานั้น
อยาวาไปเลย ถึงมีพระชนมอยูก็ไมเสวยโสมนัสยินดีในลาภสักการะทีเ่ ทพยดามนุษยบูชา
สาทิยา อันวาความยินดีนี้ สมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจาละเสียแตควงไมพระศรีมหา
โพธิเมื่อแรกไดตรัส ดังฤๅเลาสมเด็จพระพุทธเจาเขาสูนิพพานดวยนิพพานธาตุ ขาดจากเชื้อ
ตัณหาจะยินดี ดวยเครื่องสักกาบูชาหามิได อนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวดงั นี้วา
อันสมเด็จ พระชินสีหจะไดยินดีในเครื่องบูชาหามิได แตทวาควรที่โลกเทวดามนุษยจะบูชา
เปนธรรมดา เมื่อโลกบูชาแลว มีผลมากนักหนา ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา พระผูเปนเจามาอางเอาคํา
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนี้ เหมือนบิดาสรรเสริญซึ่งบุตร เหมือนบุตรสรรเสริญซึ่งบิดา เชื่อ
ฟงยังไมไดกอน จงวิสัชนาไปใหมเพื่อจะทําลายเสียซึ่งทิฐิทั้งหาย จงตั้งไวซึ่งสกวาทีคลายเสีย
ซึ่งทิฐิทั้งหลาย
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซึ่งคํา
เดียรถียสมเด็จพระพุทธเจาเขานิพพานไป มิไดยินดีในเครื่องสักกาบูชา มนุษยและเทวดา
บูชาไมไดผลนี้ เชื่อฟงไมได เทวดาและมนุษยผูใดมีใจศรัทธาอุตสาหะกระทําสักการบูชา ซึ่ง
พระธาตุรัตนะจงสมเด็จพระพุทธเจาอันนิพพานไปมิไดมีความยินดีกด็ ี ประการหนึง่ สาธุ
สัตบุรุษอุบาสกอุบาสิกาอุตสาหะปรนนิบตั ิตามธรรมนอยและใหญทโี่ ปรดประทานไวนั้นก็ดี สาธุ
สัตบุรุษซึ่งกระทํานี้ อาจจะไดไตรพิธสมบัติทั้ง ๓ ประการ คือมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
นิพพานสมบัติ มิไดคลาดคลา อุปมายป โส อตฺโถ อรรถปญหานี้จะรูดว ยอุปมา ยถา กึ วิย จะ
อุปมาเหมือนอะไร เปรียบดังกองเพลิงใหญ ลุกรุงเรืองแลวดับไป และกองเพลิงใหญนั้นยังจะ
ยินดีในเชื้อหญาแหงและไมแหงหรือไมเลา มหาบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาชาวสาคลนคร มีสุนทรวาจาตรัสวา เพลิงนั้นแมแตยัง
ไมดับก็มิไดยนิ ดีดว ยเชื้อหญา เมื่อดับหาเจตนามิได ก็จะปวยกลาวไปไยวามีความยินดี
พระนาคเสนจึงซักไซวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ถาวาเพลิงนี้ดบั ไปไมมี
ที่ไหน โลกจะมิสูญจากไฟหรือ มหาบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ถึงวาโลกจะไมมีไฟ ไฟจะดับไป จะสูญจากไฟหามิได
พระนาคเสนจึงซักวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระราชสมภารมีพระราช
โองการตรัสวา ไฟไมสูญจากโลกทั้งปวง เมื่อไฟดับไปสิ้นแลว มนุษยจะใครไดไฟ จะไปเอาไฟที่
ไหนเลา มหาบพิตร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ถึงวา
ไฟดับไปแลว มนุษยจะใครไดไฟ ก็ไดดวยวัตถุที่ตนเดิมแหงไฟนั้น คืออยูที่ไมแหง มนุษยนั้นจึง
เอาไมแหงมาทําเปนแมไฟลูกไฟ รองเชื้อฝอยภายใน เพียงสีไปก็จะไดไฟนัน้ เปนฉะนี้แหละ
พระผูเปนเจา
ฝายพระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เพลิงดับไป
และหาเจตนามิได ไมยนิ ดีที่จะไหมเชื้อ ครั้นมนุษยเพียรสีไปก็มีไฟขึ้นได ถาเพลิงดับแลวกลับ
ติดขึ้นไดฉะนัน้ ไซร คําเดียรถียซึ่งวา สมเด็จพระพุทธเจาเขานิพพานไปไมมีความยินดี บุคคลผู
บูชานั้นหาผลมิได คํานี้หาสมไม มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร มหาอคฺคิกฺขนฺโธ
กองเพลิงอันใหญรุงโรจนโชตนาการไป ฉันใดก็ดี ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตพุทธเจานี้ ก็
รุงเรือนดวยพระพุทธรังสีมีครุวนาดังนัน้
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ประการหนึ่งเลา กองเพลิงนั้นรุงโรจนโชตนาการแลวดับไป ยถา มีครุวนาฉันใด
ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตพุทธเจารุงเรืองดวยพระพุทธรังสี ยังหมื่นโลกธาตุใหหวาดไหว
แลวนิพพานไป มีอุปไมยเหมือนไฟอันดับ ไมยินดีที่จะไหมไมแหง เมือ่ บุคคลที่จะตองการไฟนั้น
ก็สีไฟไดฉันใดก็ดี สมเด็จพระชินสีหนิพพานลวงลับไปไมมีความยินดี บุคคลทั้งหลายจะถวาย
เครื่องสักกาบูชาแกพระธาตุรัตนะ และจะปรนนิบัติดว ยสัมมาปฏิบัติตามญาณรตารมณ ของ
สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาตรัสโปรดประทานไวนั้น อาจจะไดสมบัตทิ ั้งสามประการเปรียบปาน
ดุจกองเพลิงใหญดับไปมิไดไหมเชื้อแลว และบุคคลสีไฟก็ไดซึ่งไฟฉะนั้น มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยเถิดวา สมเด็จพระพุทธเจานี้
นิพพานไปแลวไมมีความยินดี บุคคลบูชาดวยเครื่องสักการบูชามีผลมากนักหนา จะไดมีโทษ
เหมือนถอยคําเดียรถียว านั้นหามิได
อปรมฺป มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการเหตุ
อันหนึ่งใหยิ่งขึ้นไปกวานี้ ผิแลวาบุคคลจะมีความสงสัยวา พระพุทธเจานิพพานไปแลวไมยินดี
ันั้น และบุคคลผูกระทําสักการบูชาหาผลมิได ถาจะสงสัยฉะนีย้ ังไมหาย จะอุปมาถวายอีก
อยางหนึ่ง ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดังลมพายุใหญพดั แลวหายไปนั้น และลม
ที่หายไปนั้นจะกลับพัดมาอีกหรือ หรือวาหามิไดเลา
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจริญ
เมื่อลมพายุใหญนั้นพัดมาแลวหายไป ลมพายุนนั้ ก็หายไปทีเดียว จะไดพัดมาอีกหามิได
ฝายพระนาคเสนจึงซักไซไตถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ลมพายุนั้นพัดมาแลวหายไปกระนั้น เมื่อลมพายุหายไป โลกไมมีลมแลวนี่ ก็แหละบุคคลที่
กระวนกระวายรอนนั้น ลมสิสูญไปไมพัดอีกแลว ถากระนั้นจะมิรอนหนักไปหรือ บพิตรพระ
ราชสมภาร
สวนพระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ
บุคคลทั้งหลายที่รอนกระวนกระวายนั้น จึงเอาใบตาลและกระดาษมากระทําเปนพัดโบกลมใหมี
ลมขึ้นดวยความเพียรพยายาม ยังรอนกระวนกระวายใหหายไป กระทําใหเปนลมเกิดขึ้นไดนะ
พระผูเปนเจา
ฝายพระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา ลมพายใหญพัด
มาแลวหายไป มนุษยยังลมใหเกิดขึน้ ไดฉะนี้ ถากระนั้นคําเดียรถียทวี่ าสมเด็จพระพุทธเจา
เสด็จเขานิพพานไปไมยนิ ดีนั้น บุคคลกระทําซึ่งสักการบูชามีโทษ คําเดียรถียทวี่ าดังนี้วาผิด
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นะบพิตรพระราชสมภาร มหติ วาโต ลมพัดเปนพายุใหญนั้น ยอมฟุงเฟองแลวดับไปหายไป
ฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย เปรียบปานดุจลมพายุใหญอันพัดมาแลวดับไปนัน้
สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็เหมือนกัน ยังหมื่นโลกธาตุใหหวั่นไหวพัดฟุงเฟองแลวนิพพานไป
และพัดฟุงเฟองไปนั้น คือแผพระเมตตาพรหมวิหารอันเกษมศานตสุขุมเย็นใจแผไปทัว่ ทั้งหมื่น
โลกธาตุแลวสมเด็จพระบรมโลกนาถก็นิพพานดวยนิพานธาตุ หาเชื้อตัณหาทีจ่ ะระคนของอยู
มิได ไมมีความยินดี และมนุษยเทวดามีศรัทธาจะกระทําสักการบูชายอมมีผลานิสงส เมื่อ
กระทํากองการกุศลแลวจะดับเสียซึ่งเพลิงทั้งหลายคือ ราคัคคี โทสัคคี โมหัคคี อันรอน
กระวนกระวายนั้น ก็ดับไดงายดาย ดวยอํานาจกุศลทั้งหลายที่ตนไดกระทําสักการบูชาแก
สมเด็จพระพุทธเจาเขานิพพานไปไมยินดี มีครุนาดุจลมพายุพัดมาแลวหายไป เมือ่ ลมหาย
แลวจะกระทําใหลมพัดขึ้นอีกไดดว ยพัดใบตาลและพัดกระดาษ อาจจะใหดับระงับกระวน
กระวายไดเหตุฉะนี้มนุษย ทั้งหลายถึงแมนมาตราวาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยนิพพาน
ไปแลวอยูภายหลังจะบูชาซึ่งพระธาตุรัตนะของสมเด็จพระพุทธเจา และปรนนิบัติตามธรรม
อันนอยใหญ ยังกุศล ธรรมใหเกิดมีขึ้นแลว ก็อาจจะดับเสียซึ่งเพลิงทั้งหลาย คือราคัคคี
โทสัคคี โมหัคคี อันรอนกระวนกระวาย ใหระงับดับหายไปจากสันดานได เสมือนพัดใบตาล
และพัดกระดาษ อันคนทั้งหลายพัดดับเสียไดซึ่งกระวนกระวายอันรุมรอนนั้น ขอถวายพระพร
อปรป มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร จงทรงสวนาการเหตุอนั อื่นอีกเพื่อจะขมขี่เสียซึ่ง
คําปรับปวาทแหงเดียรถียทงั้ หลาย เอโก ปุริโส เปรียบดุจบุรุษผูหนึ่งตีกลองใหเสียงดังกองไป
เสียงกลองนั้นดังกองไปดวยกําลังตีแหงบุรษุ ครั้นเสียงกลองนั้นหาดังไม เพราะบุรุษนั้นมิไดดี
และกลองเภรีนั้นจะยินดีที่จะดังอีกหรือหามิได ขอถวายพระพร
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทบรมกษัตริยตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
ปรีชาญาณ อันวาเภรีนั้นจะไดมีความยินดีที่จะดังอีกหามิได
พระนาคเสนจึงไตถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อ
เสียงกลองนั้นไมดังแลว จะมิสูญไปหรือ พระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยจึงตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ เภรีกบั
คนตีนั้นเปนปจจัยทีจ่ ะใหเกิดเสียงกลอง ถาวาบุคคลเพียรตีเภรีอีกเลา ก็อาจจะใหกลองมีเสียง
ดังไปอีกได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐ
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจาตั้งไวซึ่งพระธาตุรัตนะและพระไตรปฎก อันจําเริญ
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ดวยศีลสมาธิปญญาและมรรคและผลเปนอันดี ดุจกลองเภรีอันบุคคลเอามาตั้งไวแลว
และพระพุทธองคเสด็จเขานิพพานลวงลับไป เมื่อสาธุสัตบุรุษผูใดมีจติ เสื่อมใสศรัทธาอุตสาหะ
กระทําสักการบูชา และมาปรบนิบัติตามโอวาทานุสาสนนอยใหญทพี่ ระพุทธองคตรัสโปรดพระ
ราชทานไว โดยพระสูตรปรมัตถอรรถวินัย ก็อาจสามรถจะใหเกิดซึ่งสมบัติ ๓ ประการ คือ
มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ ดุจสัททะสําเนียงเสียงกลองเภรีฉะนัน้
อนึ่งเลา บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในธรณี เมื่อกลองเภรีมีอยู และมีผมู าตีลงอีก
เสียงกลองนั้นก็ดังกองสนั่นไป ฉันใดก็ดี สาธุชนที่มีศรัทธานี้ เมื่อพระธาตุรัตนะมีอยูและพระ
พุทธวจนะในพระไตรปฎก ซึ่งสมเด็จพระบรมโลกนายกทรงประดิษฐานไว ก็มีอยูฉ ะนี้ มีศรัทธา
แลวพึงบูชาซึ่งแกวคือพระบรมธาตุของสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา และอุตสาหะเลาเรียนสดับ
ตรับฟงธรรม ปรนนิบัติตามพระพุทธวจนะดังนี้ ก็จะไดสมบัติทั้งสามประการอาศัยแกมีพระ
ธาตุรัตนะอยูเปนปจจัยและมีพระไตรปฎกเปนปจจัยอาศัยเหตุกระนี้ จึงไดสมบัติทงั้ สามประการ
เปรียบปานดุจเสียงกลองอันดังกอง ก็อาศัยตัวกลองเปนปจจัยเหมือนกัน เหตุดังนั้น สาธุชน
ที่มีศรัทธาจะกระทําสักกาบูชาซึ่งสมเด็จพระศาสดาจารย อันเขาพระนิพพานไปแลวหาโทษ
มิได สผโล ประกอบไปดวยผล สมดวยพระฎีกาที่สมเด็จพระทศพลตรัสบัณฑูรพระสัทธรรม
เทศนาไววา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย กาลนานไปภายภาคหนา ตถาคตจะไดอยูเปนครุ
สั่งสอนทานทั้งหลายาหามิได เหตุไรจึงวาดังนี้ เหตุวาตถาคตจะนิพพานไป ก็แหละพระสัทธรรม
คือพระวินยั พระสูตร พระปรมัตถ ที่ตถาคตตรัสเทศนาไวนั้นนัน่ แหละจะอยูเปนครูสั่งสอน
ทานทั้งปวงไปในอนาคตกาล และคําที่เดียรถียกลาววา สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาเขา
นิพพานไปไมมีความยินดี และบุคคลอันจะกระทําสักกาบูชานี้มีโทษ ไมเปนผลไมเปนประโยชน
นั้น คําที่เดียรดียกลาวดังนี้เปนคําอันผิดหาควรไม
อนึ่งเลา มหาบพิตรพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟงอุปมาอันอื่นใหภยิ โยภาวะ
ยิ่งขึ้นไปกวานี้ เปรียบดุจมหาปฐพีอันใหญยอมใหจําเริญซึ่งพืชทั้งหลายตาง ๆ สพฺพวีชานิ
อันวาพืชทั้งหลายทั้งปวงงอกขึ้นจําเริญขึ้นเปนลําตนมีดอกออกผลตาง ๆ นั้น แผนดินจะมี
ความยินดีหรือหามิได หรือวาพืชหากจําเริญเองเปนประการใด
พระเจากรุงมิลินทปนเวียงชัยตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา
แผนดินนั้นจะมีความยินดีหามิได พืชทั้งปวงหากจําเริญเองนะ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวาที่คําเดียรถียวานั้นวา พระพุทธเจาเขานิพพานแลวหา
ความยินดีมิได จะกระทําสักกาบูชานั้นหาผลหาประโยชนมิได ประกอบไปดวยโทษ ถอยคํานี้
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เปนคําผิด มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ แผนพืน้ พสุธาอันใหญเจริญพืช
ตาง ๆ ฉันใด ตถาคตโต อันวาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณเจา อันเสด็จมาตรัสตามวงศ
แหงสมเด็จพระพุทธเจาทั้งหาย อรห ผูควรแกเครื่องสักกาบูชา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู
ไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสมโพธิญาณ วิชฺชาจรณสมฺปนโน บริบูรณดวยวิชชา ๓ จรณะ ๘
สุคโต มีพระดําเนินเปนอันงาม โลกวิทู รูซึ่งลักษณะแหงสังขารโลกทั้งปวง และองคพระ
สัพพญูเจาก็เหมือนปฐพีดังนั้น อันวาแผนดินมิไดยนิ ดีซึ่งพืชฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็ไมยนิ ดีซึ่งบูชาแหงสัตวโลกมีอุปมาดังนั้น อันวาพืชทั้งหลายอาศัยซึ่งแผนดินแลว งอก
จําเริญเปนตนเปนใบมีกิ่งกานจําเริญ ทรงดอกออกผลอาศัยปฐพีนนั้ ฉันใด เทวมนุสสฺ า อันวา
เทวดาและมนุษยในโลกนี้ทศี่ รัทธา ทฬฺหกุสลมูลา มีจิตกุศลเปนรากอันยั่งยืนไปเปนอันดี
สมาธิกฺขนฺธา มีสมาธิเปนลําตน ธมฺมสารา มีธรรมเปนแกนสาร สีลสาขา มีศีลหาประการเปน
กิ่งกาน อันแซมไปภายในภายนอก ทรงไวซึ่งดอกคือพระวิมุตติธรรมอันประเสริฐ ทรงไวซึ่งผล
อันเลิศ คือ สามัญผล ทั้งนี้อาศัยสมเด็จพระพุทธเจาอันเขานิพพานไปไมยินดี ดุจแผนดินอัน
มิไดมีความยินดีดว ยพืชทั้งหลายนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เหตุอันนี้ทวี่ ิสัชนามา อาตมภาพจึงวา
สาธุสัตบุรุษจะกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระมหากรุณาเจาเขาพระนิพพานไปไมมีความ ยินดี
ไมมีโทษ มีแตประโยชน จะใหไดซึ่งไตรพิธสมบัติสามประการดุจพรรณนามาฉะนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จงทรงสวนาการเหตุอันอื่นใหยิ่งกวานี้
นี่แนะบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐในศฤงคาร เปรียบปานดุจตระกูลหนอนทั้งหลายอัน
บอนอยูในอุทรทองสัตวตาง ๆ คือชาง มา วัว ควาย แพะ อูฐ ลาทั้งหลายนี้ สัตวจําพวกนัน้ รัก
ใครยินดีดวยหนอนทั้งหลายหรืออยางไรเลา มหาบพิตร
พระเขากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา สัตวทั้งหลายเลานั้นจะไดยนิ ดีดว ยหนอนหามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา บพิตรพระราชสมภาร เมื่อสัตวทั้งหลายไมมีความยินดี
หนอนทั้งหลายนี้มีลูกมีหลานจําเริญมากดวยเหตุอยางไรเลา บพิตรพระราชสมภาร
พระเจากรุงมิลินทบดีมีพระราชโองการตรัสวา สัตวทั้งหลายนี้มิไดยินดีที่จะใหหนอน
ทั้งหลายบังเกิด แตทวาหนอนทั้งหลายบังเกิดขึ้นในทองสัตวน้ั เหตุดว ยบาปกรรมอันกลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคล
จะกระทําสักกาบูชาแกสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา อันเขาพระนิพพานไปหา
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ความยินดีมิไดนี้มีผล เหตุวาพระบารมีและอารมณของสมเด็จพระพุทธเจานั้นกลาเปนทักขิไณย
เนื้อนาอันดี บุคคลมาหวานพืชลงคงจะมีผล ดุจหนอนอันเกิดในทองสัตวซึ่งมิไดยินดี เกิด
ดวยกรรมเปนบาปอันกลา
อปรป มหาราช ประการหนึ่ง ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จงทรงสาวนาการ
เหตุอันหนึ่งใหยิ่งกวานี้ โลกิยมนุษยทั้งหลายนั้นมีฉันนวุติโรคเกิดขึ้นในกาย มนุษยทั้งหลายเปน
จะมีความยินดีหรือประการใด
พระเจากรุงมิลินทมีพระราชโองการตรัสวา มนุษยทั้งหลายเหลานั้นจะไดมีความยินดี
หามิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามไปเลาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อคนทั้งหลายไมมียินดี ก็ไฉนฉันนวุติโรคเหลานี้จึงบังเกิดขึ้นไดดว ยเหตุประการใด
พระเจากรุงมิลินทจึงแกไขวา เกิดขึ้นดวยอกุศลอันบุคคลผูนั้นกระทําไว
พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ ถา
วาฉันนวุติโรคบังเกิดแกมนุษยซึ่งมิไดความยินดีดวยอกุศลหนหลังฉันใด บุคคลกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยนิพพานไปหาความยินดีมไิ ดนี้มีผล เพราะกองกุศล
เปนทิฏฐธัมมเวทนียเ ห็นประจักษในชาตินี้ และกุศลทีจ่ ะใหไดเสวยรมยชมทิพยสมบัติและ
มนุษยสมบัติขา งหนึ่ง กับทั้งนิพพานสมบัติ และไตรพิธสมบัตินี้เกิดแกบุคคลก็เพราะกุศลได
กระทําไว อุปไมยดังพรรณนามาฉะนี้
อนึ่ง มหาบพิตรจะไดทรงฟงบางหรือไฉนวา ยังมียักษตนหนึ่งใจรอยนักหนา มี
นามปรากฏชื่อวานนทยักษ ประทุษรายตอพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร แผนดินสูบเอาไปนั้น
อาม ภนฺเต พระเจามิลินทปนกษัตริยต รัสวา อาม เออ ขาแตพระผูเปนเจา โยมไดยินอยู
คําอันนี้มีปรากฏในโลก คนเขาเลากันตอ ๆ มา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเปนอัครสาวกอันเลิศ พระผูเปนเจายินดีที่จะใหแผนดิน
สูบเอานนทยักษไปหรือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชา ถึงเทวโลกและมนุษยโลกจะฉิบหายไปก็ดี พระจันทรพระอาทิตยจะตกลงมาเหนือพื้นพระธรณีก็ดี เขา
พระสุเมรุจะภินทนาการทําลายไปก็ดี พระสารีบุตรทานจะใหทกุ ขแกโลกหามิได ต กิสฺส เหตุ
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ความนี้เปนฉันใด เหตุวาพระสารีบุตรมีน้ําใจมิไดกําเริบคิดรายใหทกุ ขโศกแกบุคคลผูใด ถึงวา
ผูใดจะกระทําอันตรายแกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจนสิ้นชีวิต พระสารีบุตรจะคิดรายหมายขวัญ
แกผูนั้นหามิได
พระนาคเสนผูปรีชาจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพร ถาวาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจาไมยนิ ดีที่จะใหแผนดินสูบซึ่งนนทยักษ และนนทยักษแผนดินสูบเอาไป
เปนเหตุไฉนเลา
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา แผนดินสูบ
เอานนทยักษไป ดวยอกุศลกรรมนนทยักษกระทําไวแกกลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร ถาวานนทยักษแผนดินสูบเอา
ไปนั้น เปนดวยอกุศลกรรมของนนทยักษกระทําไวแกกลา ถาวาฉะนีแ้ ลว พระสารีบุตร ทานก็
ไมยินดีที่จะใหแผนดินสูบนนทยักษ ก็คาํ เดียรถียทวี่ าบุคคลกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระ
พุทธเจาเขานิพพานไปไมยนิ ดี มีโทษหาประโยชนมิได คําเดียรถียว า ดังนี้ก็ผิด คําที่วาบุคคล
บูชาสมเด็จพระพิชิตมารอันเขาพระนิพพานไปไมมีความยินดี มีประโยชนมีผลหาโทษมิได
สมควรกับที่เปรียบมา เหตุดังนี้แหละบุคคลจะกระทําสักการบูชาแกสมเด็จพระพุทธเจา อันเขา
นิพพานไปไมมีความยินดี มีผลมีประโยชนหาโทษมิได
อนึ่งเลา ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภารไดทรงสวนาการฟงบางหรือไม ใน
ศาสนาสมเด็จพระพุทธเจาของเรานี้ ตกนรกทั้งเปน แผนดินสูบเอาไปกีค่ นเลา บพิตร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชาชน จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา โยมไดฟงอยู
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา จงเลาใหอาตมาฟงกอน
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
แผนดินสูบเอาไป ๕ คน คือ นางจิญจมาณวิกาคน ๑ พระยาสุปปพุทธศากยราชองค ๑ พระ
เทวทัตคน ๑ นนทยักษ ตน ๑ อุทเมยยกโจรคน ๑ สิริเปน ๕ คนดวยกันในกาลนั้น
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คน ๕ คน
เหลานี้ประทุษรายตอผูใด แผนดินจึงสูบเอาไป
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา คนทั้ง
หลาย ๕ คนนี้ ประทุษรายตอสมเด็จพระพุทธเจาและพระอัครสาวกของสมเด็จพระพุทธเจา
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระบรมโลกนาถศาสดาจารย ยินดีที่จะใหคนเหลานี้ธรณีสูบเอาไปหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ธรณีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
สมเด็จพระพุทธเจาจะไดยนิ ดีที่จะใหคนทั้งหลายนั้นแผนดินสูบเอาไปหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ถาวา
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยไมยินดีที่จะใหใครไปอวิจีใหธรณีสูบเอาไป ผูใดประทุษรายตอพระองคเจา แผนดินจึงสูบไปฉะนีแ้ ลว คําเดียรถียวา สมเด็จพระพุทธเจาเขาพระ
นิพพานไป หาความยินดีมิได บุคคลบูชามีโทษหาประโยชนมิได คํานี้ผิดหาจริงไม ผูใดกระทํา
สักการบูชาแกสมเด็จพระพุทธเจาอันเขานิพพานไปหาความยินดีมิไดนี้ มีผลมีประโยชน
หาโทษมิได
พระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสปรีดา จึงตรัสสรรเสริญวา
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ปญหานี้คัมภีรภาพลึกล้ําฟนเฝอยิ่งนักหนา นี่แหละพระผูเปนเจาแก
ไขใหแจมแจงเปนอันดี ยังคําเดียรถียอันเปนมิจฉาทิฐิเห็นผิดนั้น ใหลลี้ ับอัปภาคยไป แตวนั นี้
ไปเดียรถียจ ะมิไดวาตอไปไดอีกแลว พระผูเปนเจานี้ล้ําเลิศประเสริฐกวาคนทั้งหลาย โยมจะรับ
เอาอภิปรายของพระผูเปนเจาตั้งแตงไวในกาลบัดนี้
วิชฌาวัชฌปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
สัพพัญูภาวปญหา ที่ ๒
ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ สพฺพฺูติ อาม มหาราช ภควา สพฺพฺู จ ภควโต สตต
สมิต าณทสฺสน ปจฺจุปฏิต อาวชฺชนปฏิพทฺธ ภควโต สพฺพฺุตาณ อาวชฺชติ ฺวา
ยทิจฺฉิก ชานาตีติ ฯ
พระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา สมเด็จพระพุทธเจาของเรานี้ เปนสัพพัญูหรือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา อาม เออบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารย
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เจาเปนพระสัพพัญูรูเห็นดวยปญญา พระศาสดาจารยเจาพิจารณาแลว รูเห็นซึ่งสิ่งสารพัด
ทั้งปวง จึงเปนพระสัพพัญู ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา ถาวาเสด็จพระมหากรุณายังตองพิจารณากอนจึงรู จะวาเปนสัพพัญู อยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน
วาพระสัพพัญุตญาณของพระมหากรุณาเจานี้ ตองพิจารณากอนก็จริงแล แตทวารวดเร็ว
นักหนา เปรียบประดุจบุคคลตวงขาวสองถังก็ดี สามถังก็ดี หาถังก็ดี ชานักหนา แมนมาตร
วาสมเด็จพระมหากรุณาเจาพิจารณาซึ่งขาวที่คนทั้งหลายตวงก็รูกอนที่ตวงนั้น เร็วพลัน
ประมาณลัดนิว้ มือเดียว ตกวารวดเร็วฉะนี้
ประการหนึ่ง ลักษณะจิตมี ๗ ประการ บุคคลที่มีจิตประกอบดวยราคะโทสะโมหะ
ประกอบดวยตัณหาและกิเลสนั้นมีกายมิไดจําเริญ มีจิตมิไดจําเริญ มีศีลมิไดจําเริญ มีปญญา
มิไดจําเริญ จิตแหงบุคคลจําพวกนี้ มักมีประวัติอันชา กึการณา เปนเหตุอยางไร เหตุวาไม
จําเริญจิตของอาตมา ยถา และจะเปรียบฉันใด อุปมาเหมือนลําไมไผอันรกแตตนจนปลาย มี
แขนงหนามไหนใหชาอยู ดวยเหตุวาแขนงนั้นรกฉันใดก็ดี จิตแหงบุคคลเปนโลกียประกอบ
ดวยราคะโทสะโมหะและตัณหากิเลสนั้น และมีกายมิไดจําเริญ มีจิตมิไดจําเริญ มีศีลมิไดรักษา
มีปญญามิไดพจิ ารณา จิตชาเขลานัก เหตุไฉน เหตุวารอยกรองไปดวยกิเลส เหตุดังนี้จึงตั้งไว
เปนปฐมที่ ๑
และจิตเปนคํารบ ๒ นั้น ไดแกจิตพระโสดา ปหีนอปายา มีอบายภูมิละเสียเปนอันดี
คือพระโสดาทั้งหลายนี้มิไดเกิดในอบาย ดวยเหตุพระโสดาทั้งหลายละเสียซึ่งบาปธรรมทั้งหลาย
๓ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลัพพัตตปรามาส ทิฏิปฺปตฺตา มีปรกติเห็นเทีย่ งในพระจตุราริยสัจ ปรนนิบัติตามพระศาสนะ คือคําสั่งสอนของสมเด็จพระมุนีวรสัมมาสัมพุทธเจา จิต
แหงพระโสดานั้น เร็ววองไวในที่ทั้ง ๓ ครั้นวาพนวิสัยของตนเบื้องบนขึ้นไปก็ชาตึงอยู เหตุไฉน
เหตุวาใจพระโสดานั้นบริสุทธิ์ในที่ทั้ง ๓ คือ สักกายทิฏฐิ เปนตน และเบื้องบนนัน้ รกชัฏอยูดว ย
กิเลสเบื้องบนมิไดขาดจากสันดาน เปรียบปานดุจหนึ่งวาลําไมไผมีแขนงขางตน ๓ ปลองนั้น
บริสทุ ธิ์เปลาจากแขนงหนาม บุคคลตัดชักลงมาก็คลองอยู ๓ ปลองเทานั้น ครั้นถึงเบือ้ งบนก็
รกปกคลุมหุมหอขัดอยูห าลงไม นี่แหละเปรียบในจิตคํารบ ๒
และจิตเปนคํารบ ๓ นั้น ไดแกจิตพระสกิทาคามี จิตพระสกิทาคามีนั้น นอยไปในราคะ
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โทสะ คือมีราคะโทสะอันนอย มีจิตรวดเร็วในที่ทั้ง ๕ พนนั้นยังมีกิเลสหุมหอหนักอยูเปรียบฉันใด
ดุจไมไผมีลําและมีปลองเปลาอยู ๕ ปลอง เมื่อบุคคลตัดกระชากคลองแตเพียง ๕ ปลอง
เบื้องบนยังรกชัฏก็ขัดอยู นีแ่ หละเปรียบดวยจิตเปนคํารบ ๓
ยังมีอีกจิตเปนคํารบ ๔ ไดแกจิตพระอนาคามี อันละเสียซึ่งสังโยชน ๕ อันเปนสวน
เบื้องต่ํา จิตของพระอนาคามีเบาและรวดเร็วในฐานะ ๑๐ ประการ ครั้นพนฐานะ ๑๐ ประการ
ไปในเบื้องบน จิตของพระอนาคามีก็เงื่องหงอยเนือยไป ยถา ฉันใด เปรียบประดุจดังลําไมไผ
อันมีปลอง ๑๐ ปลอง เบาคลองแคลวเปนอันดี เมื่อบุคคลตัดแลวกระชากลงมาคลองอยู ๑๐
ปลองเทานั้น ครั้นและพนนัน้ ก็ยังฟนเฝออยู เหตุวาเบื้องบนนั้นขัดของอยู นี่แหละไดแกจิตพระ
อนาคตมีเปนจิตคํารบ ๔
ทีนี้จะวาดวยจิตเปนคํารบ ๕ ไดแกจติ พระอรหันตมหาขีณาสวเจา มีกิจคือบรรพชิตกิจ
อันกระทําสําเร็จแลว มีสังโยชนขาดจากสันดาน บรรลุแกญาณปฏิสมั ภิทาบริสุทธิ์ในสาวกภูมิ
จิตแหงทานเบาในสาวกวิสัย มีประวัติอันเร็วยิ่ง ครั้นตรองตรึกนึกขึ้นไปถึงปจเจกพุทธวิสัย
แหงพระปจเจกพุทธเจาก็เงื่องเหงาชาไป เหตุวาบริสุทธิ์ในสาวกวิสัย มิไดบริสุทธิ์ในปจเจกพุทธวิสัย เปรียบประดุจไมไผ มีปลองและแขนงอันบริสุทธิ์เบา จะชักมาก็คลองแคลวยิง่ นัก เหตุวามี
แขนงหนามทัง้ ปวงรวงไปไมพักลิดฉันใดก็ดี จิตแหงพระอรหันตนนั้ มิไดมีกิเลสตัณหาของอยู
ในสันดาน ประหาณเสียซึ่งบาปธรรม สําเร็จพระปฏิสัมภิทาตั้งอยูใ นสาวกภูมิ ก็คลองอยูใน
สาวกภูมิ จิตประวัติไวดุจไมไผอันเปลาจากหนาม หาหนามและแขนงมิไดนนั้ ครั้นขึ้นไปถึง
ปจเจกพุทธวิสยั ก็ขัดอยูไมคลองแคลว วิสัชนาในจิตเปนคํารบ ๕ จบแตเพียงเทานี้
จิตเปนคํารบ ๖ นั้นไดแกจิตแหงพระปจเจกโพธิเจาอันเลิศ มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสมบัติอันเปนสุขโสด ฝายวาพระปจเจกโพธิเจา
ทั้งหลายนี้เปนเอกจารี มีปรกติประพฤติเปนเอก หาครูหาอาจารยมิได บริสุทธิ์ในสกวิสัย
วิมลจิตฺตา หามลมทินจิตมิได ตั้งอยูในปจเจกภูมิ ก็วองไวอยูตามวิสัยพระปจเจกโพธิเจา ครั้น
ลวงเขาวิสัยพระพุทธเสัพพัญู ปวัตติจิตนั้นก็อับเฉาเขลาไป เหตุวา วิสัยทานเปนแตพระปจเจกภูมิใชพุทธวิสัย จะเปรียบฉันใด ดุจบุรุษชายผูหนึ่งนัน้ เคยขามแมน้ําอันนอย จะขามกลางคืนก็
ไดไมสะดุงไมกลัว ครั้นตัวบุรุษผูนั้นมาปะมหาสมุทรอันใหญเขาก็อับเฉาชักฉงนจนอยู ดูนากลัว
นักหนามิอาจที่จะขามได จิตพระปจเจกโพธิ ตั้งอยูวองไวก็แตวิสยั แหงตน พนขึ้นไปถึงวิสัย
สมเด็จพระสัพพัญูเจาแลว ก็ขัดสนมืดนมนักหนามิอาจสามารถที่จะคิดได อุปไมยดังบุรุษชาย
นั้น วิสัชนาดวยจิตพระปจเจกโพธิภูมิเปนคํารบ ๖ ก็จบเทานี้
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จิตเปนคํารบ ๗ ไดแกจติ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาเปนพระสัพพัญูนั้น ถึงซึ่ง
ภาวะแกลวกลาในจตุเวสารัชชญาณ ประกอบดวยอัฏฐารสพุทธธรรม ๑๘ ประการ อนนฺตาณชิโน ผจญพลมารจะนับมิได อนนฺตาโ มีพระญาณจะนับมิได มีจิตเบาประวัตวิ องไว
เปนเหตุไฉน สพฺพตฺถ ปรสุทฺธตฺตา เหตุวา บริสทุ ธิ์ผองใสไปสิ้นไมมีมลทินของขัดอยู มหาราช
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจหนึง่ วาลูกศรอันมิไดฟนเฝอขัดเกลาเปนอันดี อันนายธนู
ยกขึ้นสูแลงธนูอันมิไดคดโกง เลี่ยนสุขุมเปนอันดี แลวยิงไปตกลงถูกผาเนื้อดีที่ขึงไว คือผาใยบัว
และผาฝายผาโขมพัสตรทั้งหลาย ลูกศรนัน้ แรงนักหนาจะของอยูก ระนั้นหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู นิ ทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ลูกศรนั้นจะไดของอยูหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระสัพพัญูทศพลญาณเจาทรงไวซึ่งจตุเวสารัชชญาณอันแกลวกลา และอัฏฐารสพุทธธรรม
๑๘ ประการ ผจญพลมารมีพระญาณจะนับจะประมาณมิได มีน้ําพระทัยปวัตติจิตเบาวองไว
รวดเร็วนักหนา กึการณา เปนเหตุดังฤๅ เหตุวาสารพัดจะบริสุทธิ์ผองใสวองไวนักหนา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาค จิตสมเด็จพระทศพลญาณลวงพนเกิดจิตทั้ง ๖ คือ จิต
ปุถุชน ๑ จิตรพระโสดาบัน ๑ จิตพระสกิทาคามิ ๑ จิตพระอนาคามี ๑ จิตพระอรหันต ๑
จิตพระปจเจกโพธิ ๑ จิตของพระองคเจาเบาวองไว พึงเขาพระทัยเถิดวา สัพพัญุตญาณ
ของพระพุทธเจานี้เนื่องไปดวยการพิจารณา พิจารณากอนจึงรูตามปรารถนา แตทวาจะขาอยูห า
มิได ยถา จะมีอุปมาฉันใด มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่ง
ไดซึ่งวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไดขางซายจะนําไปวางไวขางขวา อนึ่งจะเปลงวาจาและจะลืมตาจะหลับตา
จะกลืนอาการ จะคูแขนเขา จะเหยียดแขนออกประการใด ดูนี่เร็วไวนักหนา ถึงกระนั้นก็ยังชา
แสนที่จะชา อันสมเด็จพระบรมศาสดาจะพิจารณาแลวเร็วกวานั้นยิ่งนัก สมเด็จพระศาสดาจารยเจาจะไมเปนพระสัพพัญูเหตุวกิ ลอยูดวยกิจที่พิจารณาหามิได
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมยังสงสัย เมื่อยังพิจารณาอยูแลว
ปริเยสนสงฺขาต ก็ชื่อวายังแสวงหาอยู ก็เมื่อยังแสวงหาอยู จะวาเปนพระสัพพัญู เปนผู
สารพัดรูแลว เปนไรจึงตองแสวงหาเลา นิมนตพระผูเปนเจาวาใหเขาใจกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจบุรุษ ผูหนึ่ง
เปนผูมั่งคั่งมั่งมีบริบูรณดวยทรัพยตาง ๆ มีเครื่องอุปกรณสําหรับใชสอยมาก มีขาว
เปลือกมาก คือมีทั้งขาวขาวขาวแดง ฟกแฟงแตงน้ําเตาขาว ๗ ประการ น้ําผึ้งน้ํานมน้ําตาลถั่ว
งาสาคู มีอยูทุกประการ สํารับอาหารยกมาเอาฝาชีปดไว แตขาวยังไมไดหุงก็เอาขาวสารใส
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หมอตั้งบนเตาไฟ แตวายังหาทันสุกไม พอแขกมาหาจะไดกินขาว ตองชาอยู พอหมอขาวสุก
จึงไดเลี้ยงแขก นี่จะวาบุรุษผูน ั้นใชคนมั่งมี เปนคนจนคนอนาถา หรือจะวากระไร นะบพิตรพระ
ราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
จะวาบุรษุ ผูนนั้ เปนคนอนาถาหามิได แตในพระราชนิเวศนบรมจักรทีเดียว ถาผิดเวลาแลวจะ
ไดมีขางสุกหามิได นับประสาอะไรกับบุรุษคฤหบดีเลา นี่วิกลแตเทานีจ้ ะเปนไรมี บุรุษผูนั้นก็เปน
คฤหบดี มิไดเปนคนอนาถา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระ
ศาสดาจารยเจาวิกลอยูแ ตตองพิจารณากอนเทานี้จะเปนไรมีเลา พระองคเจาก็เปนพระสัพพัญู
จะไมเปนพระสัพพัญูหามิได ขอถวายพระพร
อนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ปานประหนึง่ พระเจาบรมจักรพรรดิทรงพระดําริ
ถึงจักรรัตนะ จักรรัตนนั้นก็มาถึงเร็วพลัน ฉันใดก็ดี สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาก็เหมือนกัน
พิจารณาแลวก็รูเร็วพลัน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ก็สโมสรสาธุการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับคําพระผูเปนเจา สมเด็จพระพุทธเจาเปนองคพระ
สัพพัญูจริงในกาลบัดนี้
สัพพัญูภาวปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
เทวทัตตปพพชิตปญหา ที่ ๓
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจากลาวกับโยมวา พระสัพ
พัญูเจาเปนองคพระมหากรุณา แสวงหาสิง่ ที่จะใหเปนประโยชนแกมนุษยนิกรเทวดา
ทรงพระอนุเคราะหแกสัตวนิกรเทวดามนุษยชายหญิง จริงหรือพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เออจริงกระนั้น
แหละ สมเด็จพระสัพพัญูทรงพระมหากรุณาอนุเคราะหแกสัตว
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สมเด็จพระเจามิลินทพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พระเทวทัตนัน้ ใครบวชให ยถาภูต ภณาหิ จงบอกแกโยมแตที่จริง
พระนาคเสนมีวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อิเม ฉ
ขตฺตยิ า อันวากษัตริยมหาศาล ๖ พระองคพระนามวา ภัททิยกุมารผูหนึ่ง อนุรุทธกุมาร
ผูหนึ่ง อานนทกุมารผูหนึ่ง ภคุกุมารผูหนึง่ กิมพิลกุมารผูหนึ่ง เทวทัตตกุมารผูหนึ่ง เปนคํารบ
หก เจ็ดกับทั้งอุปาลีกัลบก เมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถเสร็จออกสูพระมหาภิเนษกรมณ
สําเร็จแกพระโพธิญาณแลว ก็พากันมาสูสาํ นักพระศาสดาจารยเพื่อจะบวชตาม สมเด็จพระ
พุทธองคผูทรงพระภาคเปนอันงาม ก็ทรงพระมหากรุณาบวชให
พระเจากรุงมิลินทจึงมีพระราชโองการซักถามวา ก็นี่แหละพระผูเปนเจา พระ
พุทธองครูหรือไมวา พระเทวทัตบวชเขาในศาสนาแลว จะกระทําสังฆเภท อันลักษณะจะกระทํา
ซึ่งสังฆเภทกรรมนี้ บุคคลผูใดใครผูหนึ่ง คือพระภิกษุณี คือกุลบุตรไปศึกษาเลาเรียนจะบวช
ในศาสนาก็ดี สามเณรสามเณรีก็ดี มิอาจที่จะกระทําสังฆเภทได กระทําสังฆเภทไดแตภกิ ษุมี
ปกตัตต คืออันสงฆมิไดยกวัตร มีสังวาสอันเดียวกันรวมกัน ตั้งอยูใ นเสมาอันเดียวกัน นี่แหละ
พระผูเปนเจา พระเทวทัตนัน้ จะกระทําสังฆเภทนี้ พระพุทธองครูหรือวาหามิได
พระนาคเสนประกอบไปดวยปรีชาอันดี มีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร
บพิตรพระราชสมภาร พระพุทธองคทรงทราบอยูวา พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทําสังฆเภท
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการถามวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ผูวิเศษ บุคคลกระทําสังฆเภทนี้บาปกรรมอยางไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร บุคคลกระทําสังฆเภทนี้
กปฺปฏิิติก ไปทนทุกขอยูนานประมาณกัปหนึ่ง
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระมหากรุณาเจารูหรือไมวา พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทําสังฆเภท
จะไปไหมอยูใ นอวิจิมหานรกนานประมาณกัปหนึ่งฉะนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระ
ศาสดาจารยรอู ยูวา พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทําสังฆเภท แลวจะไปตกอวิจีทนทุกขเวทนาอยูประมาณกัปหนึ่ง ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนประชากรมีสุนทรราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระมหากรุณาเจารูอยูวา พระเทวทัตบวชเขาแลวจะกระทํา
สังฆเภทกรรม แลวจะไปตกในอวิจีไหมอยูน านประมาณกัปหนึ่ง พระองครูแลวบวชเทวทัตเขาไว
จะวาสมเด็จพระพุทธเจานี้ทรงพระมหากรุณากระไรได คําที่พระผูเปนเจาวาไววา สมเด็จพระ
พุทธเจาเปนองคพระมหากรุณานําเสียซึ่งโทษ ทําใหเปนประโยชนแกฝูงสัตวทั้งหลาย คํานี้ผิดไป
ถึงจะแกไขวา สมเด็จพระพุทธเจาไมรู ถาวาเชนนั้นสมเด็จพระพุทธเจาก็ไมเปนพระสัพพัญู
ปญหานี้ชื่ออุภโตโกฏิเปนสองเงื่อนอยู มาถึงพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไขปญหานี้
จงทําลายเสียซึง่ คําเดียรถียปรับปวาท อันจะมีปรากฏมาขางอนาคตกาลเบื้องหนา ประการหนึ่ง
พระภิกษุจะยิ่งดวยปญญา วิสัชนาเหมือนหนึ่งวาพระผูเปนเจาไมมี พล ปฏิกิตฺเตหิ เหตุดังนี้
พระผูเปนเจาจงแสดงซึ่งกําลังปญญาแหงพระผูเปนเจา ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจาผู
ประเสริฐ สมเด็จพระบรมครูเจาเปนองคสัพพัญูสารพัดที่จะรู สพฺพทสฺสาวี สารพัดที่จะ
เห็น เปนองคพระมหากรุณาจริง ๆ ขอถวายพระพร สมเด็จพระอนาวรณญาณเจาใชวา จะ
บวชพระเทวทัตเขาไวเปลา ๆ หามิได พระองคทรงพิจารณาเห็นคติของพระเทวทัตวาจะไปทน
ทุกขเวทนาอยูใ นนรกขุมนี้ จากนรกขุมนีจ้ ะไปไหมอยูใ นนรกขุมนั้น แลวก็จะไปเปนเปรต
อสุรกายจําพวกนั้น แลวจะมาเปนเปรตอสุกายจําพวกนี้ นับนานประมาณหาที่สุดมิได ถา
พระเทวทัตเปนคฤหัสถนี้จะกระทํากรรมเปนบาปหยาบขาทารุณรายกาจ จะไปตากนรกอยูนาน
ประมาณดังวิสัชนามาแลว ไมรูวาจะพนทุกขเมื่อใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนายกทรงพิจารณา
เห็นวา ถาพระเทวทัตบวชเขาในพระศาสนานี้จะกระทําสังฆเภทไปทนทุกขเวทนาอยูในอวิจี
มหานรกนานประมาณกัปหนึ่ง นอยเขาฉะนี้ พระองคจึงบวชพระเทวทัตเขาไว หวังวาจะให
เสวยเวทนานอย ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีสุนทรราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ถากระนั้นตกวาสมเด็จพระมหากรุณาเจานี้ ต โปถยิตฺวา ตีพระเทวทัต
แลวก็ทาดวยน้าํ มัน ผลักเทวทัตนั้นใหลม แลวพระองคองุ พยุงกาย ฆาพระเทวทัตใหตาย
แลวกลับกลายใหเปนคนใหม ใหพระเทวทัตเปนทุกข แลวกลับใหเปนสุขสวัสดีฉะนี้หรือ พระผู
เปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรตอไปเลา วา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระศาสดาจารยเจานีก้ รุณาแกพระเทวทัต เหมือนพระราชโองการตรัสฉะนี้ อันสมเด็จพระ
มหากรุณแลวมีความกรุณาแกสัตวท้งั หลาย ยอมกําจัดซึง่ โทษนํามาซึ่งประโยชนแกสัตว
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ทั้งหลายนี้เปนประมาณ พระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟงซึ่งอุปมาเถิด มหาราช ขอ
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เปรียบดุจบิดามารดาอันกรุณาแกบุตร ตีบุตร
ของอาตมา หวังวาจะใหละเสียซึ่งสิ่งอันเปนโทษ ใหถือเอาซึ่งสิ่งอันเปนประโยชนฉนั ใด สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถก็เหมือนกันกับบิดามารดาที่กรุณาแกบุตรของอาตมา เห็นวาสัตวทั้ง
หลายจะมีความเจริญดวยประกอบการสิ่งใด ก็ประกอบการสิ่งนั้น มีพระทัยหมายมัน่ แตจะให
คุณสิ่งเดียวแกสัตวทั้งหลาย เปนความจริงฉะนี้ สมเด็จพระพิชิตมารเมาลีเจาทรงพินจิ พิจารณา
เห็นชัดวา พระเทวทัตนี้ใจสาหัส คิหี ภูโต ถาเปนคฤหัสถฆราวาสนี้จะกระทําแตกรรมอันเปน
ฝายบาปหยาบขาหนาไปดวยกรรม กรรมนั้นจะนําไปทนทุกขเวทนาอยูช านาน ประมาณ
มากกวาแสนกัป เหตุฉะนี้จึงทรงพระมหากรุณาบวชพระเทวทัต คือพระองคเจาดําริวาพระ
เทวทัตบวชเขาในพระศาสนาตถาคตนี้ ถึงจะกระทํากรรมประการใด ก็ไมไปทุกขเวทนาอยูชานาน
ถึงจะไปทนทุกขก็พอจะมีกาํ หนดสิ้นทุกขได หนักก็จะกลับเปนเบาขึน้
อีกประการหนึ่งวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา จงทรงพระ
สวนาการ เปรียบปานดุจบุรุษอันมีอิสริยยศประกอบดวยสติปญญารูวาญาติมิตรผูควรบาวไพร
ของอาตมา อันกระทํากรรมอันหยาบชาเปนโทษ หลวงเอาตัวมาทุบตีเสีย บรรดาโทษจะหนัก
กลับเปนเบาขึน้ ไดดว ยอํานาจวาสนาของอาตมา ยถา มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถ
เจาก็เหมือนกันเห็นวาถาพระเทวทัตเปนฆราวาสอยู จะกระทําบาปหยาบชา จะไปไหมอยูใน
นรกหลายแสนกัป เห็นวาพระเทวทัตนี้แมนบวชเขาในพระศาสนาแลวก็จะเบาปลง พระองค
ก็บวชพระเทวทัตใหดว ยพระพุทธวิสัยอันอาจสามารถจะใหบาปบรรเบาลงดวยทรงไวซึ่งศีลคุณ
สมาธิคุณวิมุตติญาณคุณ เปนกําลัง ดุจดังราชบุรุษอันมีวาสนานั้น ขอถวายพระพร
อีกประการหนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา ดุจแพทยผูหนึ่งเยีย่ วยารักษา
ไขหนักใหเบาขึ้น ดวยกําลังโอสถยาพิเศษของอาตมา ยถา มีอุปมาฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาเห็นวา พระเทวทัตจะทนทุกขเวทนาอยูนานหลายแสนกัป หวังจะใหนอยเขา สมเด็จ
พระพุทธองคเจาจึงบวชใหพระเทวทัต กระทําใหทกุ ขอนั หนักเบาขึ้นดวยยาอันวิเศษคือพระสัทธรรม
เหมือนหมอรักษาซึ่งโรคอันหนัก ยังโรคนั้นใหเบาขึ้นฉะนี้ จะมีโทษหรือ นะพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมหาศาลมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา โดยที่สุดลงมา เหมือนหนึ่งจะกระทกใหสัตวที่ทนทุกขอนั หนักหนา ใหเสวย
ทุกขนอยเขา สมเด็จพระมหากรุณาเจาจะมีโทษมาตรวาเทารูดน้ํานมโคก็หามิได ประกอบดวย
พระคุณมากนักหนา
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พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรราชสมภาร บพิตรพระ
ราชสมภารจงรับเอาคําของอาตมานี้เถิดวา สมเด็จพระพุทธองคเจาผูประเสริฐใหเทวทัตบวช
เขานี้มีประโยชน หาโทษมิได เปนคุณนีน่ ักหนา มหาราช ดูรานะบิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดังบุรุษชายผูหนึง่ จับโจรอันกระทําซึ่งกรรมอันหนัก พาไปสูสํานักบรมกษัตริย
บรมกษัตริยจึงตรัสบังคับบัญชาสั่งเพชฌฆาตวา สูชาวเจาเอาโจรนี้ไปประหารชีวติ เสียที่หัว
ตะแลงแกงนอกพระนคร เต ตถา ปฏิสุณติ ฺวา สวนวาเพชฌฆาตนั้นก็นําเอาโจรนัน้ ไป
ภายนอกพระนคร สูหัวตะแลงตําแหนงฆาคนนั้น ยังมีบุรุษขาราชการผูหนึ่ง พระมหา
กษัตริยโปรดประทานพรไว แลวใหยศถาบรรดาศักดิ์ ดวยมีความชอบสิ่งใดสิ่งหนึง่ บุรุษผูนั้นก็
ยิ่งมีเมตตาแกคนจนอนาถา อาเทยฺยวาโจ มีถอคําควรเชื่อถือได ทิสฺวา ครั้นทัศนาการเห็น
โจรนั้นก็สงสาร จึงวากับยายเพชฌฆาตวา ดูรานะนายเพชฌฆาต ทานอยาตัดศีรษะโจรนี้ให
ตายเลย จงตัดแตมือตีนซายขวา อยาเพอใหตาย เราจะเขาเฝาทูลอธิบายขอชีวิตโจรนั้นไว สวน
เพชรฆาตก็กระทําตามคําราชบุรุษนั้น นีแ้ หละบพิตรพระราชสมภาร บุรุษขาราชการสั่งใหตัด
ตีนสินมือโจรนั้น รักษาชีวติ โจรนั้นไวในใหมีชีวติ อยูนี้ จะผิดเปนทุจริตมีโทษหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนกษัตริยมหาศาลมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา บุรุษขาราชการนั้นสั่งดวยกรุณา โจรนั้นจะถึงที่ตายกรุณาคิดถายเอาชีวคิ โจรนั้นไว
จะไดมีโทษหามิไดนะผูเปนเจา โจรนั้นเลาไดเสวยเวทนา ดวยกรรมอันตนกระทําโจรกรรม และ
บุรุษขาราชการสั่งใหกระทํานั้นหาโทษมิได
พระนาคเสนประกอบดวยปรีชาจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบิพตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตรมาจารยก็เหมือนกับบุรุษขาราชการนั้น มาทรงพระดําริวา
ถาพระเทวทัตพวชเขาในพระศาสนาของตถาคต จะมีกําหนดที่สุดพนทุกข จึงบวชพระเทวทัตไว
ในพระศาสนา ซึ่งวาพระเทวทัตจะกระทําใหทุกขมีที่สุดนั้น คือเมื่อจะถึงแกความมรณะอันใกล
จะตายนั้น พระเทวทัตระลึกถึงคุณสมเด็จพระพุทธเจาเปนที่พึ่งดวยพระคาถาดังนี้
อิเมหิ อฏหิ ตมคฺคปุคฺคล
เทวาติเทว นรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขุ สตปฺุลกฺขณ
ปาเณหิ พุทฺธ สรณ อุเปมิ
อธิบายในคาถาวา ขาพเจาขอถึง พุทฺธ ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจา สตปฺุลกฺขณ อันมี
ลักษณะเกิดขึ้นดวยบุญรอยอยาง สมนฺตจกฺขุ มีพระจักขุเห็นไปในธรรมใหญนอยโดยรอบคอบ
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ทุกสิ่ง นรทมฺมสารถึ อันทรมานเสียซึ่งคนใจราย เหมือนนายสารถีอันทรมานพาชีใหเสียพยศ
อันราย เทวาติเทว อันประเสริฐกวาเทวดา อคฺคปุคคฺ ล อันหาบุคคลจะอุดามกวามิไดประกอบไป
ดวยพระคุณอันยิ่ง สรณ เปนที่พึ่ง ปาเณหิ ดวยชีวิตทั้งมังสะโลหิตในกระดูกทั้งหลาย
ถวายแกพระองคจงสิ้น และเมื่อแผนดินมาสูบเอาไปนั้นพระเทวทัตยกหัตถทั้งสองตั้งเหนือ
ศิโรตม รองถวายชีวิตดวยพระคาถาฉะนี้ ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ในภัททกัปนี้แบงเปน
สวนแผนดินใหเทากัน ปนออกได ๖ สวนโดยนานชา ตกวาพระเทวทัตจะไปอยูในอวิจีมหานรก
นั้น ปฺจโกฏาเส ในสวนกัปทั้งหาสวนเทานั้น ครั้นพระเทวทัตจุติจากอวิจีมหานรกมา จะ
ไดตรัสเปนพระปจเจกโพธิ ทรงนามชื่อวาอัฏฐิสสรปจเจกโพธิ โปรดเวไนยสรรพสัตวทั้งปวง
แลวจะเขาสูมหานิพพานในกาลนั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระศาสดาจารยเมื่อทรงพระมหากรุณาโปรดถึงเพียงนี้ กิฺจิ อปฺุ ตกวาสมเด็จพระพิชิตมาร
โมลี โทษจะมีเจียวหรือบพิตรพระราชสมภาร จะวาสมเด็จพระพิชิตมารแกลงใหพระเทวทัตไป
ตกอวิจีมหานรกหรือ นะมหาบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทวจิ ิตรดวยปรีชา มีพระราชโองการตรัสวา ถาฉะนั้นแลว สมเด็จ
พระสัพพัญูบรมครูเจาโปรดจะมีโทษหามิได พระเทวทัตไปทนทุกขดวยกระทําสังฆเภทกรรม
ที่ตนกระทําไวเอง
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร จงทรงสันนิษฐาน
เขาใจความนี้ สมฺปฏิจฺฉาหิ จงรับเอาอรรถเนื้อความนี้ไวแลว จงทรงฟงเหตุใหวิเศษกวา นี้
เถิดบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจหนึ่งบิดามารดาอันกรุณาแกบตุ รของอาตมา วากลาว
พร่ําสั่งสอนบุตรอันเกิดในอุทรของอาตมา วาใหกระทําอยางนี้ดี สิ่งนีช้ ั่วอยาไดกระทํา อหิต
อปเนตฺวา นําเสียซึ่งโทษ ใหกระทําซึ่งสิ่งอันเปนประโยชนอันจําเริญ เมื่อบุตรหากจะกระทํา
ลวงคําก้ําเกินไป ตั้งในแตกระทําบาปกรรมลามก บาปกรรมอันลามกจะวกมาไดแกบิดามารดา
หรือมหาบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา หามิได ใชวาบิดามารดาไมอินังชังชิงเมื่อไร
บิดามารดาก็พร่ําสอนทุกสิ่งวา อยางนัน้ อยากระทํา เมื่อบุตรหากกระทําบาปกรรมเกินไป ก็ได
เสวยวิบากบาปนั้น และบาปกรรมนั้นจะไดแกบดิ ามารดาหามิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรเลาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา ความที่
เปรียบนี้ฉันใดเลา สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจา พระองคบวชพระเทวทัตเขาไวในบวรพุทธศาสนา
ใชวาจะชิงชังไมอินังไมเทศนาสั่งสอนหามิได เมื่อพระเทวทัตไมฟงหากจะดื้อดึงกระทําสังฆเภท-
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กรรม ก็ไดไปเสวยกรรมวิบากเองนั้น สมเด็จพระสัพพัญูบวชใหหวังพระทัยจะใหสําเร็จ
หิตานุหิตประโยชน มีอุปนิสัยใหสําเร็จเปนพระปจเจกโพธิโปรดฝูงสัตวแลวสําเร็จพระนิพพาน
ในอนาคตกาลเบื้องหนา ซึ่งกรรมโทษานุโทษสิ่งใดจะมีแกสมเด็จพระพิชิตมารโมลีหามิได
อุปไมยเหมือนบิดามารดาอันกรุณาแกบุตรของอาตมานั้น นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร
สวนาการฟงแลวจะรับเอาไว จงฟงเหตุไปใหมเลา มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภารเขาผูประเสริฐในสมบัติมหาศาล ภึสโก เปรียบปานประหนึ่งวาหมออันเยียวยารักษาโรค
ทั้งหลายอันเกิดแตวาตสมุฏฐาน ปตสมุฏฐาน เสมหสมุฏฐาน และเปนวิสมปริหา และเปน
สันนิบาต และฤดูแปรและพองพุบาดแผลมีกลิ่นอันเหม็นรายเหม็นโขง เปนโพรงภายในมีโลหิต
และบุพโพไหลชุมนั้น จึงใสยารักษาพอกทาเขาไวที่แผล ตอนจะผาตอนจะตัด ที่ควรจะบังคับ
ดวยเหล็กและมีดพรา ก็เจาะเชือดดวยเหล็กและมีดพรา ควรที่จะชะดวยน้ําเกลือ ก็ชะดวย น้ํา
เกลืออันแสบ โรคนั้นก็หายไป จะวาหมอนั้นกระทําไมดีเพราะตัดเชือดดวยมีดและแหยไชทิ่ม
แทงดวยเหล็กแลว เอาน้ําเกลืออันแสบมารดาบาดแผลกระนั้นหรือประการใด
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา คนไขเจ็บจะโทษเอาหมอนั้น
ไมได หมอรักษาเพื่อวาจะใหโรคหาย ใหกายนัน้ เปนสุขสําราญ
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ภึสโก หมอนั้น สลฺลกนฺโต เมือ่ มา
เยียวยารักษาใหโรคหายดังนี้ จะมีโทษหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
หมอนั้นกระทําเพื่อประโยชนจะใหโรคหายเปนสุขโสด จะมีโทษหามิได ถาหมอนัน้ ตั้งใจจะเอา
บุญมิไดเห็นแกอามิสสินจางนั้นจะไดไปสวรรคนะ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรพระราชสมภาร ความที่เปรียบมานีม้ ี
ครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา พระองคบวชพระเทวทัตเขาไว
ในพระศาสนาดวยความกรุณา มีอุปไมยเหมือนหมอยารักษาไขนนั้ อนึ่ง มหาบพิตรพระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการเหตุอันหนึ่งยิง่ กวานี้ มีครุนาดุจดังวา บุรุษผูหนึ่งหนามยอก
บุรุษผูหนึ่งปรารถนาจะเอาหนามออก จึงเจาะผาดวยหนามแหลมดวยมีดอันคมกลา รอยบาด
แผลนั้นมีโลหิตไหลลงโทรมซาบ บุรุษผูนั้นจึงชักเอาหนามที่ยอกออกได จะวาบุรุษผูนั้นกระทํา
ไมเปนคุณหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา บุรุษกระทําดังนี้โสดหาโทษมิได กระทํา
ทั้งนี้หวังจะใหโรคหาย ถาวาบุรุษผูหนึ่งไมบงเอาหนามนั้นออกได บุรุษผูนั้นจะเปนทุกขเวทนา
สาหัสแทบบรรดาตาย
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พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย บวชพระเทวทัตไวดว ยพระทัยกรุณา แมนวาพระองคไมบวชพระเทวทัตไว
พระเทวทัตก็จะไปไหมอยูในนรกแลว ๆ เลา ๆ ไดหลายแสนกัป มีครุวนาดุจบุรุษอันชวยเอา
หนามออกนัน้
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญปรีชา ภควา สมเด็จพระสัพพัญูเจานี้มีกรุณา บรรดาพระเทวทัตจะวิบัติลอยไป
ตามกระแสคงคา ก็อุมพระเทวทัตทวนคงคา บรรดาพระเทวทัตจะหลงมรรคา สมเด็จพระ
มหากรุณาชี้มรรคาให บรรดาพระเทวทัตจะตกเหวลงไป พระองคทิ้งเชือกลงไปใหหนวงขึน้ มา
บรรดาพระเทวทัตจะหาที่พงึ่ มิได ก็ใหที่พงึ่ แกพระเทวทัต อรรถอันนี้บรรพชิตผูอื่นเวนพระผู
เปนเจาไว ผูใดถึงจะฉลาดก็มิอาจแกปญหานี้ได ในกาลบัดนี้ ฯ
เทวทัตตปพพชิตปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
มหาภูมิจลนปาตุภาวปญหา ที่ ๔
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา สมเด็จพระมหากรุณาเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุผู
ตั้งอยูในศีล พืน้ แผนดินจะกัมปนาทหวาดหวั่นไหวดวยเหตุ ๘ ประการ และปจจัย ๘ ประการ
เทานั้น อตฺถฺโ นวโม เหตุ และจะมีเศษเหตุอกี เปนคํารบ ๙ สมเด็จพระพุทธเจาไดตรัสไว
ในคัมภีรที่ไหนมามิได ก็ทําไมพระเวสสันดรโพธิสัตวเขาใหทานแผนดินไหวนี้มเี ศษเหตุคํารบ ๙
โยมคิด ๆ ก็สงสัย ถาวาพระพุทธฎีกาตรัสไววาแผนดินไหวดวยเหตุ ๘ ประการ ดวยปจจัย ๘
ประการแนนอนฉะนี้ พระพุทธฎีกาตรัสวา สมเด็จพระเวสสันดรใหทานเปนมหาทานอันใหญ
แผนดินไหว ๗ ครั้ง พระพุทธฎีกาตรัสดงนี้ก็ผิด แมนสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา พระเวสสันดร
ใหมหาทานอันใหญแผนดินไหว ๗ ครั้งจริง พระพุทธฎีกาที่ตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย
อันทรงปาติโมกขสังวรวิสทุ ธิศีล พสุธาตล แผนดินจะกัมปนาทหวาดหวัน่ ไหวก็ดวยเหตุ ๘
ประการและปจจัย ๘ ประการ พระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้ โยมคิดดูเห็นวาพระพุทธฎีกานี้เปนสอง
ไมตองกัน อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห ปญหานี้มีที่สุดเปนสองเงื่อน ชื่อวาอุภโตโกฏิ นิมนต
พระผูเปนเจาวิสัชนาไปใหสนิ้ ความสงสัยวิมติกังขาในกาลบัดนี้
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เถโร พระนาคเสนผูมีศีลอันมั่นคงองคอรหันต มีอริยวาจาวิสัชนาวา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซึ่งสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย มีพระพุทธฎีกา
โปรดประทานไววา ภิกขฺ เว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย อันทรงปาติโมกขสังวรศีล แผนดินจะไหวก็
ดวยเหตุ ๘ ประการและปจจัย ๘ ประการดังนี้ และพระพุทธฎีกาซึ่งไดตรัสวา พระเวสสันดร
ใหมหาทานแผนดินไหว ๗ ครั้งนี้ เปนโดยอกาลิกใชกาลที่จะไหว และจะไดยกเขาในเหตุ ๘
ประการนี้หามิได ตางกันไมเหมือนกัน ความอันนีจ้ ะรูแทดวยกระแสอุปมา มหาราช ขอ
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจเมฆ ๓ ประการ อันมีในฤดู ๓ คือ วสันต
คิมหันต เหมันต อฺโ เมโฆ ถาวาเมฆอื่น คือหาฝนอืน่ ไมประกอบในฤดูท้งั ๓ นัน้
บันดาลตกลงมาเหมือนเมฆคือพน ๓ ฤดูนนั้ ก็ควรจะเรียกวาเปนอกาลเมฆ ความนีม้ ีอุปมา
ฉันใด คําที่วาพระเวสสันดรใหทาน แผนดินไหวนี้ แผนดินไหวใชกาล เปนกาลวิมุติ มิไดนับเขา
ในเหตุ ๘ ประการ ปานดุจอกาลเมฆ มิไดนับเขาในเมฆอันประกอบในกาลทั้ง ๓ คือวสันต
คิมหันตเหมันตนั้น อนึ่ง อุปมาดุจหนึ่งวา แมน้ํา ๕๐๐ อันไหลไปแตหมิ วันตบรรพตนั้น ลําแมน้ํา
๕๐๐ นั้นมีแต ๑๐ แถวที่เรียกวานที และแมน้ําทั้งหลาย ๑๐ นี้ คือ คงคา ๑ ยมุนา ๑ อจิรวดี ๑
สรภู ๑ มหี ๑ สินธุ ๑ สรัสวดี ๑ เอตภวดี ๑ อีตังสา ๑ จันทภาคา ๑ แมน้ํานอกออกไปนั้น
จะเรียกวานทีหามิได กึการณา เปนเหตุไฉน เหตุวามิไดมีน้ําไหลอยูเปนนิจอัตรา ยถา
จะมีครุวนาฉันใด ซึ่งบรมหนอไทยทานาธิบดีศรีพิเศษเวสสันดรพระปสาทมหาทานแผนดิน
ไหว ๗ ครั้งนี้ มิไดนับเขาในเหตุแปดประการ กึการณา เปนเหตุดังรือ เหตุวาทานพระเวสสันดรนั้น มิไดใหแผนดินไหวอยูอัตรา
ยถา วา ปน มหาราช อนึ่งโสด ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจ
อํามาตยของสมเด็จบรมกษัตราธิราช สตป เทฺวสตป รอยคนก็ดี สองรอยคนก็ดี ล้ําอํามาตย
เหลานั้นที่จะนับวาอํามาตยก็แต ๖ คน คือคนถือพระขรรคคน ๑ พนักงานพระกลดคน ๑
ภณฺฑรกฺโข ชาวคลังทรัพยคน ๑ อกฺขทสฺโส คนดูถอยความคน ๑ ปุโรหิตคน ๑ เสนาบดีคน
๑ คนบรรดาอยูในตําแหนงที่เฝาเหลานี้ เรียกวาอํามาตย เหตุวาประกอบอยูในราชกิจ
ของบรมกษัตริยเจาธรณี นอกกวานี้มิไดนับ คงเรียกแตอํามาตย มหาราช ขอถวายพระพร
ความขอนี้เปรียบฉันใด และพระยาเวสสันดรใหมหาทานแผนดินไหวถึง ๗ ครั้งนี้ จะไดนับเจา
ในธรณีไหวดวยเหตุแปดประการหามิได ดุจคนทั้งหลายเศษมิไดนับเขาในพวกอํามาตย ๖ คนนัน้
สุยฺยติ มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภารไดทรงพระสวนาการฟงบาง
หรือไมวา ในศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจาของเรานี้ คนทั้งหลายกระทํากุศลเปนทิฏฐธัมมเวทนีย มีชื่อลือชาปรากฏไปในมนุษยโลกและเทวโลกนัน้
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อาม ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา เออ โยมไดยินเขาเลาอยู
มหาราช มีกี่คน บพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทปนกษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา มีอยู ๗ คนที่กระทํากุศลเสวยผล
เปนทิฏฐธัมมเวทนีย
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร คน ๗ คนซึ่งกระทํากุศลเสวยผล
เปนทิฏฐะเห็นในปจจุบนั ๗ คนนั้น คือใครบาง บพิตรตรัสไปกอน
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผู
ปรีชาญาณ คน ๗ คนนั้น คือ นายมาลาการ ๑ เอกสาฏกพราหมณ ๑ นายบุญลูกจาง ๑
นางมัลลิกาเทวี ๑ โคปาลมาตาเทวี ๑ สุปปยอุบาสก ๑ ปุณณทาสี ๑ สิริเปนคนเจ็ดคนเทานี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
บุคคลที่ไดกระทําสักกาบูชาแกสมเด็จพระพุทธเจาองคอื่นที่ลวงไปนัน้ และไดไปสูสวรรคทั้งเปน
บพิตรพระราชสมภารไดฟงบางหรือประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา โยมไดยินอยู
พระนาคเสนผูปรีชาถามวาคือใครบาง ๆ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา คนที่ไปสวรรค
ทั้งเปนนั้นมีอยู ๔ คนคือ โคตติลผูเปนคนธรรพ ๑ พระยาสาธินราช ๑ พระยาเนมิราช ๑
พระยามันธาตุราช ๑ สิริเปน ๔ คนเทานี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ไดทรงพระ
สวนาการฟงบางหรือวา บุคคลชื่อนี้กระทําทานและอัศจรรยบันดาลเกิดแผนดินไหวครั้ง ๑ ก็ดี
๒ ครั้งก็ดี จะมีมาในอดีตกาลและปจจุบันนี้ มีหรือไมนะ บพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระเปนเจา โยมไมเคยฟงหามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ฝายพระไตรปฎก ฝายปฏิเวธธรรมก็ไดฟง ลักษณะการที่เลาเรียนตออาจารยก็ไดเคยเลาเรียน การศึกษาก็
ไดประพฤติ ความตั้งใจทีจ่ ะฟงและจะถามก็ทํามามากแลว แตแผนดินไหวดวยบุคคลใหทานไหว
ครั้ง ๑ และ ๒ ครั้ง อาตมายังบมิไดฟง ตั้งแตศาสนาพระศากยมุนเี จาถอยหลังลงไป จน
ศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจานั้นโสด ในระหวางรอยโกฏิปนั้น ยกจากทานพระเวสสันดร
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เสีย และบุคคลใหทานและแผนดินไหวครั้งหนึ่ง สองครั้ง อาตมามิไดฟง อันแผนดินจะไหวดวย
กําลังบุคคลเพียรใหทานเทานั้นหามิได อันลักษณะแผนดินจะไหวดวยคุณภาวะอันหนักสุดที่
ธรณีจะทรงได ธรณีจึงไหว มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนใหญในราชมไหศวรรย
เปรียบประดุจเกวียนอันบุคคลบรรทุกเต็มดวยภาระอันหนักนี้ เพลากํากงคงจะหักไป ยถา มี
ครุวนาฉันใด แผนดินอันใหญมิอาจทรงไวซึ่งวิริยคุณของพระโพธิสัตวสั่งสมนั้น แผนดินก็
กัมปนาทหวาดไหว อนึ่งเปรียบไปตอพื้นอากาศ อันมิอาจทรงไวซึ่งฝนและลมเปนภาระอันหนัก
ก็กึกกองไป ยถา มีครุวนาฉันใด มหาปวี แผนดินอันใหญบมิอาจจะทรงไวซึ่งภาระแหง
กําลังทานอันไพศาลแหงพระยาเวสสันดรไดก็กัมปนาทหวาดไหว มีอปุ ไมยเหมือนพื้นอากาศนัน้
อนึ่งเลา จิตแหงพระเวสสันดรเจาเมื่อใหทานนั้น จะไดนอมไปตออํานาจราคะหามิได จะไดนอม
ไปตอความโกรธหามิได จะไดนอมไปตอมานะทิฐกิ ็หามิได จะไดนอมไปดวยอรติความยินดีหา
มิได อถโข อนึ่งโสด จิตพระเวสสันดรนัน้ มากไปในการใหทาน คือมีความปรารถนาวา
ยาจกทีย่ ังไมมาก็ใหมาเถิด ที่มาแลวก็ใหไดขาวน้ําเปนตน พระเวสสันดรเจามีแตทรงพระวิตก
ที่จะใหยาจกชืน่ ชมยินดีมารับทาน อนึ่ง พระเวสสันดรนัน้ ตั้งอยูในทสฐาน ที่ ๑๐ ประการ
ทเม คือทรมานอินทรียประการ ๑ สฺเม คือสํารวมอินทรียประการ ๑ ขนฺตยิ า คือถือ
ขันติประการหนึ่ง สวเร คือสํารวมศีลประการหนึ่ง นิยเม คือนิยมในการกุศลธรรม
ประการ ๑ อโกเธ คือไมโกรธประการ ๑ อวิหึสาย คือมิไดริษยาพยาบาทแกสัตวทั้งหลาย
ประการ ๑ สจฺเจ คือตั้งอยูในสัจจะประการ ๑ โสเจยฺเย คือตั้งอยูในกุศลอันสะอาด
ประการ ๑ เมตฺเตยฺเย คือตั้งอยูในเมตตาประการ ๑ สิริเปนฐาน ๑๐ ดวยกัน อนึ่งเลา
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐสถาพร น้ําพระทัยพระเวสสันดรนัน้ ละเสีย
ซึ่ง กาเมสนา คือกิริยาอันจะแสวงหากามคุณ ภเวสนาปติปสฺสทฺธา ระงับเสียซึ่งกิรยิ าอันยินดี
ที่จะทองเทีย่ วเวียนตายเกิดอยูในภพทั้ง ๓ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ มีพระทัยปรารภ
ขวนขวายที่จะรักษาพรหมจรรย อนึ่ง ขอถวายพระพร สมเด็จพระเวสสันดรละเสียซึ่งความรัก
พระองคทรงรักสัตวทั้งหลาย อุสฺสก อาปนฺโน มีน้ําพระทัยขวนขวายวาสัตวทั้งหลายจง
สมัครรักใครอยาไดวิหิงสาซึง่ กันและกัน จงมีทรัพยมีอายุยืนนาน ททมาโน เมื่อจะใหทาน
นั้น ก็มิไดใหเพื่อประโยชนจะไดสมบัตใิ นภพหนา มิไดใหเพื่อประโยชนจะหาทรัพย มิไดใหเพือ่
ประโยชนจะใหเจาใหตอบ มิไดเพื่อประโยชนจะไดลาภ มิไดใหเพื่อประโยชนจะใหเจริญชันษา
มิไดใหเพื่อประโยชนจะใหสรรเสริญ มิไดใหเพื่อนประโยชนจะใหจําเริญสุข มิไดใหเพื่อประ
โยชนจะใหมกี ําลัง มิไดใหเพื่อประโยชนจะไดยศ มิไดใหเพื่อประโยชนจะไดบุตร มิไดใหเพื่อประ
โยชนจะรักษาชีวิต สมเด็จพระเวสสันดรบพิตรใหทานหวังจะใหไดสําเร็จแกสรอยสรรเพชญดาญาณ
เหตุดังนี้ เมื่อสมเด็จพระศรีสรรเพชญสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ จึงตรัสโปรดประทานธรรม-
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เทศนาดวยพระคาถานี้วา
ชาลีกณฺหาชิน ปุตตฺ 
มทฺทีทวี ปติพฺพต
ททมาโน น จิตฺเตสึ
โพธิยาเยว การณาติ/B>
ในกระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย คถาคตเมื่อยังขวน
ขวายสรางพระโพธิญาณอยูนั้น ตถาคตเปนพระยาเวสสันดร ยกพระลูกเกิดในอุทรคือพระชาลี
กัณหากับพระมัทรีอัครชายายอดรัก ใหเปนทานอันยิง่ น จินฺเตสึ ที่จะไดคิดวาจะเปน
อินทรพรหมยมเรศสิ่งไรหามิได ตถาคตใหดังนี้ โพธิยาเยว การณา เพราะมีพระทัย
ปรารถนาพระโพธิญาณสิ่งเดียว อนึ่ง บพิตรพระราชสมภาร ใชวา คุณจะสิ้นแตเทานั้น สมเด็จ
พระเวสสันดรเจานี้ ผจญคนโกรธดวยไมมคี วามโกรธ พระองคผจญคนโฉดชาติอสัตบุรุษ
ดวยน้ําพระทัยเปนสัตบุรุษแทสัตบุรุษดี ผจญคนตระหนี่กระดางดวยใหทาน ผจญคนพูดพาล
เหลาะแหละดวยกลาวคําสัจ กําจัดเสียซึ่งอกุศลดวยตั้งอยูใ นกองกุศลอันวิเศษ เหตุดังนั้น
ททนฺตสฺส เมื่อพระเวสสันดรเจาใหทาน เหฏิมวาตา ลมลางตานอุทกังไวภายใตมหาปฐพี
นั้น สกึ วายนฺติ พัดทีเดียวก็หวัน่ ไหว โนมนอมมา คุมฺพคุมฺพา วายนฺติ/B> ก็รําพายพัดเปน
หมวดหมูเปนพวก ๆ กระพือพายุใหญ อนึ่ง ภายในอากาศดาษไปดวยเมฆอันเปนแทงทั้งนัน้
ลมพัดใหปวนปนกระทบกระทั่งกัน มหาภีโม สทฺโท เสียงพิลึกพึงกลัวนี่กระไร เตสุ วาเตสุ
ในเมื่อลมทั้งหลายนั้น ปริกมฺปเตสุ พัดผันใหหวั่นไหวไปมา สวนวาอุทกังนั้นก็หวัน่ ไหวไป
พรอมกัน กุมฺภิลา ติมิมจฺฉกจฺฉปา อันวาจระเขเหราปลาชื่อวาติมีเปนปลาวาฬเตาปู ก็วายวน
เปนหมู ๆ วุนวาย สลีลอุมฺมิโย ลูกระลอกเปนหมู ๆ คู ๆ กันก็ปรากฏ ชลจรา สตฺตา จรนฺติ
สัตวทั้งหลายอันวายคล่ําอยูใ นน้ํานัน้ ก็สัญจรไปมา วิจิโย นาท นทนฺติ ลูกระลอกนั้นก็นับลือ
ลั่นเสียงพิลึกโครมครืน พุพพฺ ุลา ลูกคลื่นพัดเสียงพิลึกแลนไปมา เฬณุมาลา ก็ลอยกลน
เกลื่อน พระสมุทรสะเทือนสะทาน ลมโตตานใหไหล ทองกระแสแปรทั่วทิศา นาคครุฑอสุร
ยักษา ขุภิชึสุ ก็พากันตืน่ ตน ใหอัศจรรยจิตคิดไปมาวา กินฺนุโข กถ นุโข โอหนอนี้เสียง
อะไรนั่นเสียงอะไร ก็ตกใจแสวงหาแตที่จะคมนาการไปใหพนภัย ยิ่งแลไปที่สมุทรนัน้ แลวก็หวั่น
พรั่นจิตคิดจะหลีกหนี ขณะนั้นมหาปฐพีกห็ วั่นหวาด สิเนรุราชสีขริทรอันเปนปน เสลราช
มิอาจดํารงทรงอยูไดก็โนมนอมไปมา อหินกุลา แมวกันหนูงูกับพังพอนครุฑกับนาคซึ่งขอบกัด
กันก็วางกัน แมวนั้นก็วางหนู งูก็มิไดกัดพังพอน ลูกครุฑที่ยังออนพึง่ สอนบินก็รองดิ้นอยูใน
รังดังสนั่น หมูยักษนั้นก็พากันหวั่นไหวสัญจรเที่ยวไปมา ตกวามหาปฐพีไหวทั้งนี้ ดวยทาน
บารมีอันพระองคกระทําวิริยอุตสาหะยิ่งไพศาล อนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ปานดุจหนึ่งวาบุคคลตัง้ หมอหุงขาว ครั้นกนหมอนั้นตองไฟรอน อุทกังในหมอนัน้ ก็รอนเดือด
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พลาน ขาวสารในหมอนัน้ ก็รองกระฉอนไหวไปมา ครัน้ วาขาวสารรอนทั่วแลว อุทกังนั้นก็
เดือดแลวก็ไหลลนทนเปนฟองฟูมไป ยถา มีครุวนาฉันใด เมื่อสมเด็จพระเวสสันดรให
ทานนั้นแผนดินไหว เดิมลมอันใหญที่พดั ตานน้ํารองแผนดินนัน้ มิอาจทรงอยูไดดวยเดชแหงมหา
ทาน ลมนั้นบันดาลกําเริบพัดอยูขางลางกอน อุทกังจึงกระฉอนไหวเหมือนหมอขาวแรกหุงตั้ง
เหนือเตาไฟนัน้ น้ําในหมอนั้นพลานไหวกอนแลว เมื่อน้ํารองแผนดินนั้นไหวแลว แผนดินก็ไหว
ดุจขาวสารในหมออันไหวดวยน้ํารอนนั้น นี่แลทานของพระเวสสันดรนั้น ยังลมรองน้ํายังน้ํารอง
แผนดินและแผนดินสิ่งสามประการนี้ใหสะทานสะเทือนไหว ทานของผูใดที่จะใหสิ่งสามประการ
นี้ไหว เปรียบดุจทานสมเด็จพระเวสสันดรนี้ไมมี มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ปานดุจแกวทัง้ หลายมีประการตาง ๆ ในพืน้ แผนดินนี้ คืออินทนิลและมหานิลและโชติรส
แกวไพฑูรย แกวอุมมาระบุปผา แกวมโนหรา แกวสุริยกัณฑ แกวจันทกัณฑ แกววิเชียร
แกวบุษราคัม แกวแดง แกวลาย แกวทั้งหลายนี้จะมีรัศมีดีขึ้นไปกวาแกวมณีของบรมจักร
พรรดิราชหามิได ตกวาแกวมณีแหงสมเด็จบรมจักรพรรดิราชนี้มีรัศมีแผไปโดยรอบคอบ
สวางไปโยชนหนึ่ง แกวทั้งหลายจึงไมดียงิ่ กวาจักรวรรดิมณี ความนีจ้ ะเปรียบฉันใด ทานคน
ทั้งหลายซึ่งใหนั้นจะไดมีคณ
ุ เทากันกับทานพระเวสสันดรนี้ไมมี เปรียบดุจมณีทั้งหลายในพื้น
ปฐพีอันจะดีลว งไปจากจักรวรรดิรัตนะไมมีหามิได เหตุดังนั้น เมื่อสมเด็จบรมทานาธิบดีศรีเพสสันดรบพิตร ทรงพระยาประสาทอํานวยทานนั้น แผนดินไหวสิ้นเจ็ดครั้ง บพิตรจงทรงพระสวนาการฟงใหเขาพระทัยในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ก็สิ้นสงสัย ก็สรรเสริญ
พระนาคเสนโดยนัยวิสัชนามาแตหนหลังนั้น
มหาภูมจิ ลนปาตุภาวปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
สิวิรัญโญจักขุทานปญหา ที่ ๕
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ตุมฺเห ภณถ นิมนตแกปญหานี้ ดวยคําอันนี้มีพระพุทธฎีกาตรัสไววา ทิพจักขุบังเกิดแกพระยาสีวริ าชอันคลักพระเนตรทั้งสองใหเปนทาน มีตาอันมืด
แลวกลับไดทพิ จักขุ มีพระเนตรเปนทิพยเลา นี้แหละ โยมพิเคราะหดหู าเห็นดวยไม ดวยพระ
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พุทธฎีกาสิวาไวในพระสูตรนั้น วาบุคคลมีตาอันมืดหาจักขุวัตถุและจักขุประสาทมิได บุคคล
ผูนั้นจะไดทิพจักขุหาบมิได พระพุทธฎีกาทั้งสองนี้ไมตองกัน จะเชื่อคํากอน คําหลังก็จะผิด จะ
เชื่อคําหลัง คํากอนก็ผิด ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสัชนาแกไขใหโยมสิ้นสงสัยใน
กาลบัดนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาแกไขปญหาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซึ่งสมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพทุ ธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว วา
พระยาสีวิราชควักพระเนตรทั้งสองใหเปนอัชฌัตติกทาน แกยาจกอันมาขอนี้ สมเด็จพระเจา
สีวิราชกลับไดทิพจักขุคืนนัน้ พระพุทธฎีกาอันนี้ไมผิด มา วิมตึ อุปปฺ าเทสิ มหาบพิตรอยา
ไดทรงพระวิมติสงสัย
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ทําไมไม
ใหสงสัยเลา ก็พระเจาสีวิราชคลักพระเนตรเสียแลว ทิพจักขุบังเกิดในที่หาวัตถุมิได กระนั้นหรือ
พระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา ใชกระนั้น นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการวา นิมนตพระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหโยม
เขาใจในกาลบัดนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาสัจจาธิษฐานนี้ ถาผูใดกลาวสัจวาทีแลวไดสําเร็จปรารถนา จะมีปรากฏอยูใ น
โลกบางหรือประการใด บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออพระผู
เปนเจา มนุษยที่เขามีความสัจนั้นตั้งสัจจาธิษฐานเปนอันมั่นแลว บรรดาฝนไมตกก็อธิษฐานให
ฝนนั้นตกลงได บรรดาเพลิงจะไหมแลว ก็ตั้งสัจจาธิษฐานใหเพลิงดับไป ถึงมาตรวาตองพิษจะ
ใหชีวติ บรรลัย ตั้งอธิษฐานแลวก็หาพิษมิได น้ําที่เคยไหลลงไป ตั้งสัจจาธิษฐานใหนา้ํ นั้น
ไหลกลับทวนกระแสไปได ถาผูใดตั้งอยูในสัจจะแลวอธิษฐานไดตาง ๆ ฉะนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เหตุนี้มีประการ
ฉันใดเลา พระเจาสีวิราชก็เหมือนกันนัน้ แหละบพิตรพระราชสมภาร พระเจาสีวิราชควัก
พระเนตรใหเปนทาน แลวตั้งสัจจาธิษฐานดวยเดชานุภาพสัจจาธิษฐานนั้น จักขุประสาทอันเปน
ทิพยก็บังเกิดดวยอํานาจแหงพระเจาสีวิราชตั้งสัจจาธิษฐาน สัจจะนั่นแหละเปนวัตถุตั้งใหเกิด
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ทิพยจักขุได อนึ่ง ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี เกจิ สิทฺธา ฤาษีสิทธบางจําพวกนั้น
สจฺจมนุคายนฺติ ตั้งสัจจาธิษฐานวาใหฝนบันดาลตกลงมา ฝนนั้นก็เปนทอธาราตกลงดวย
อํานาจวาจาสัจนี้ ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี ก็ฝนจะตกนี้อาศัยเหตุจึงอาเพศให
ฝนตกลงมา นี่หาเหตุไมฉนั ใด ฝนจึงตกลงมาเลา
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ความสัจนีเ้ ลา
อุดมนักหนาควรจะวาเปนเหตุที่จะอาเพศใหฝนตกลงมา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา เอวเมว โข มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ความเปรียบนีม้ ีประการฉันใด พระเจาสีวิราชไดทิพจักขุนี้ก็อาศัยมีสัจจะเปนวัตถุ เปรียบดุจฝน
อันปวัตตนาการตกลงมาดวยเหตุแหงสัจจาธิษฐานนั้น อนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารเจา เย เกจิ สิทฺธา เหลาฤๅษีสทิ ธที่กลาววาจาสัจนั้น อคฺคกิ ขนฺโธ
ชลิตปชฺชลิโต กองเพลิงอันใหญหาวิญญาณบมิไดก็กลับดับไปเหมือนวาจา มหาราช ดู
รานะบพิตรพระราชสมภาร หรือวาน้ําทาสิ่งใดเปนวัตถุไปดับหามไวเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา มามิได กองเพลิงอันใหญ
เปนไปดวยสัจจะ มีสัจจะเปนวัตถุ
พระนาคเสนวิสุทธิสงฆองคอรหันตถวายพระพรวา ความเปรียบนีฉ้ ันใดก็ดี สัจจะเปน
วัตถุอันจะเปนที่อาศัยแหงทิพจักขุนนั้ จักขุก็บันดาลมีขนึ้ ดวยอํานาจทีท่ าวเธอตั้งสัจจาธิษฐาน
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งเลา เย เกจิ สิทฺธา ฤาษีสิทธบางเหลา
ที่เปนสัจวาที อธิษฐานที่ยาพิษวาฉะนี้ วิส หลาหล อปคต ภวตุ วายาพิษกินตายนี้จงกลับกลาย
หายไป ในทันใดนัน้ พิษก็บรรเทาหายไป นุโข อาตมาขอถาม มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาค หรือสันนิจิการยากันอันวิเศษสิ่งไรไว จึงบันดาลใหยาพิษหมดพิษไป
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา หามิได ทั้งนี้เปนไปดวย
สัจวาที
ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี พระเจาสีวิราชนี้ ก็ไดทพิ จักขุดว ยสัจจาธิษฐานเหมือนกัน อนึ่ง ดูกรบพิตรพระราชสมภาร พระโยคาวจรที่ตรัสรูพระอริยสัจสี่ประการ คือ
ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ สัจจะสี่ประการนี้ จะไดรดู วยพิธีธรรมอันอื่นนั้นหามิได
อาศัยพิจารณาเห็นเปนสัจจริงแท มิไดผันแปรกลับกลาย เหมือนหนึ่งวาสัตวทั้งหลายมีแตเกิด
มาแลวตาย ตายแลวเกิด เวียนอยูฉะนีก้ ็มอี ยูเที่ยงแท ทานผูวิเศษเห็นแทไมประมาทลืมตนเลย
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เปนสัจจังจริงฉะนี้ ทานจึงไดสําเร็จแกพระจตุราริยสัจ เหตุจิตมิไดกลับกลายอาศัยสัจนี้
มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี เนื้อความนีพ้ ระราชสมภารยังจะไดทรงพระสวนา
การฟงบางหรือประการใด จินวิสเย จินราชา ยังมีสมเด็จบรมกษัตริยม หาสมมุติวงศพระองค
หนึ่ง ทรงพระนามชื่อวาจินราช เสด็จสังวาสครอบครองจินประเทศ สมุทฺเท กึฬิตุกาโม มี
น้ําพระทัยปรารถนาจะใครเลนน้ําในมหาสมุทรใหสําราญ จึงกระทําสัจจาธิษฐานอยูป ระมาณ
๔ เดือนมิไดเคลื่อนคลายแลว สมเด็จพระเจาจินราชก็เสด็จพระมหาพิชยั ราชรถมณี อัน
เทียมดวนสินธพพาชีทั้ง ๔ สมเด็จพระเจาจินราชจอมธรณีขับพาชีไปในทองมหาสมุทร ไกลสุด
โสดโยชนหนึง่ โดยประมาณ ดวยกําลังสัจจาธิษฐานสําราญราชหฤทัย อธิบายวา ลูกคลื่นอัน
ใหญกห็ ลีกไปจากงอนรถ จะไดเปยกชุมหามิได ดุจน้ําในใบบัวบันดาลเปนไป นุโข ดังอาตมาถาม
ธรรมดามนุษยครุฑาสุรยักษจักหักเอาดวยฤทธิ์โดยปรกติ มิอาจจะขามได มิอาจจะเดินเที่ยวไป
ในมหาสมุทรได หรือวาจะขามไดเลา พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา มนุษยทั้งหลายถาจะวาโดยปรกตินี้ แตสระอันใหญกม็ ิอาจเดินหลีกน้ํา ไดจะ
ปวยกลาวทําไมถึงที่หลีกน้ําในสมุทรเลา
พระนาคเสนจึงเลา นี่แลพระราชสมภารเจา พึงเขาพระทัยเถิด วาความสัจนี้ประเสริฐ
นักหนา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนมหิศราธิบดี ดังจะรูมาวา สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราช
มีหมูอํามาตยแวดลอมเปนบริวาร เสด็จพระราชฐานไปเพือ่ จะสรงสนานเลน ทิสฺวา ได
ทัศนาการเห็น นวสลีเล ซึ่งน้ําหลากไหลมามากนักหนา โดยยาววัดไดหารอยโยชน โดย
กวางโยชนหนึง่ จึงมีพระราชโองการตรัสวา ดูรกสูชาวเจาทั้งปวง ทายยังจะเห็นใครอาจ
สามารถที่จะใหอุทกังอันไหลมานี้ ใหไหลกลับไปได
อมจฺจคณา ฝายวาอํามาตยขาราชการทั้งหลาย จึงกราบทูลวา เทว ขาแตพระองคผู
เปนสมมุติเทวดาผูประเสริฐ การที่จะทําใหน้ําในมหาคงคาไหลกลับไปนั้น ทุกฺกร กระทํายากนัก
หนา
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนัน้ ยังมีสตรีแพศยาผูหนึ่ง นั่งอยูที่ฝงคงคาไดสวนาการฟงวา มี
พระราชประสงคจะใหน้ําในมหาคงคาไหลกลับไป สตรีแพศยานั้นจึงตั้งสัจกิริยาวาฉะนี้ วา
ขาพเจานี้เปนสตรีแพศยาอยูใ นพระนคร ขาพเจานี้มีชวี ติ อยูไดในโลกนี้ เพราะเลีย้ งชีวิตดวยรูป
นี้เปนความสัจ ขอใหพระมหากษัตริยเห็นประจักษแกพระเนตรในครั้งนี้ ขอใหวารีที่ไหลมานี้
จงไหลกลับไปใหเห็นประจักษในครั้งนี้ เมื่อนางนครโสภิณีตั้งสัจจาธิษฐานแลว คงคาก็บันดาล
ไหลกลับไปสิ้นดวยอํานาจสัจวาทีนนั้
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อถโข ในลําดับนั้น สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราชทอดพระเนตรเห็นคงคาไหลกลับไป
ประหลาดพระทัยนักหนา จึงมีพระราชโองการตรัสถามอํามาตยวา ดูกรอํามาตย ใครหนอมี
วิชาสามารถอาจยังคงคาใหกลับไปได
อํามาตยจงึ ทูลวา มีสตรีนครโสภิณีผูหนึ่ง กระทําสัจกิริยา คงคาจึงไหลกลับไป ขอพระ
องคทราบพระทัยในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราชทรงฟงก็ประหลาดพระทัย จึงมีพระราชโองการให
หาหญิงนครโสภิณีมาที่หนาฉาน มีพระราชโองการตรัสถามฉะนี้วา โภตี ดูกรเจาผูเจริญ
เจากระทําสัจกิริยาหรือ คงคาจึงไหลกลับไป
นางนครโสภิณีรับพระราชโองการวา พระพุทธเจาขา คงคานั้นไหลกลับไปดวยอํานาจ
สัจกิริยาของกระหมอนฉัน
สมเด็จบรมกษัตริยมีพระราชโองการตรัสถามวา เจานี้มีกําลังฤทธานุภาพอยางไร
ใครเขาจะเชื่อถอยคําของเจา เจาเปนยักษหรือเปนนาคอยางไร ที่เจาทํากระแสน้ําใหไหลทวน
กลับไปไดดังนี้ดวยอานุภาพอะไร
สตรีภาพผูนั้นจึงทูลวา เทว ขาแตพระองคผูสมมุติเทวดา พระองคอยาทรงพระวิตกคิด
กังขาสงสัย จะเปนฤทธิเดชอันอื่นหามิได คงคานี้ไหลไปดวยสัจกิริยาแหงเกลากระหมอมฉัน
สมเด็จพระบรมกษัตริยม ีพระราชโองการตรัสวา ตัวเจานีเ้ ปนนครโสภิณีหญิงไมมีสติปญญา ธุตฺตี เปนนักเลงหามารยาทมิได มีแตวาจะโลมเลาคนทั้งหลายใหหลงใหล ไมมีศีล
จะเอาอะไรเปนสัจจะ ไหนเจาตั้งสัจจะอยางไร จงวาใหเราฟงกอน
นางนครโสภิณีประนมกรชุลีถวายบังคมทูลวา กระหมอนฉันตั้งสัจจาธิษฐานวา
เกลากระหมอมฉันหาเลี้ยงชีวิตดวยกามคุณประโลมสิ่งเดียว จะไดเลี้ยงชีวิตดวยการอื่นหามิได
บุคคลผูใดใหทรัพยแลว กระหมอมฉันก็พงึ สมาคมดวยผูน ั้น จะไดเลือกหนาวากษัตริยและ
พราหมณพอคาหามิได ตั้งใจปรนนิบัติบุรษุ ผูใหทรัพยเสมอกัน อันนีเ้ ปนความจริง ดวย
สัจวาทีของกระหมอมฉันนี้ คงคาก็บันดาลไหลทวนไปในกาลนัน้
พระนาคเสนนําเอาเรื่องราวนางนครโสภิณีมาวิสัชนาถวายสมเด็จพระเจามิลินทสิ้นใจ
ความเทานี้ แลวจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันบุคคลมีสัจจาธิษฐานแลวก็จะบันดาลใหสําเร็จความปรารถนา ดุจนัยทีอ่ าตมาถวายวิสัชนามาเปนตัวอยาง
ฉะนี้ ซึ่งวาพระเจาสีวิราชใหพระเนตรทั้งสองขางเปนทานแกยาจก แลวกลับไดทพิ จักขุคืนดีขึ้น
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กวาเกาดวยสัจกิริยา ซึ่งสมเด็จพระพุทธองคเจามีพระพุทธฎีกาไวนนั้ ไมผิด ขอซึ่งพระองค
โปรดประทานธรรมเทศนาไวในพระสูตรวา บุคคลที่มีตาอันมิไดมีจกั ขุวัตถุ จักขุประสาท มิ
อาจจะไดทิพจักขุนั้น ประสงคเอาทิพจักขุที่ไดดว ยภาวนาปญญา ขอบพิตรจงรูวัตถุทงั้ สองนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู นิ ทราธิบดีมีพระราชหฤทัยโสมนัสตรัสสรรเสริญพระนาคเสน
ผูวิเศษ ดุจเหตุที่วิสัชนามาแตหนหลังนั้น
สีวิรัญโญจักขุทานปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้
คัพภาวักกันติปญหา ที่ ๖
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูป รีชา
สมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสไววา ลักษณะแหงสัตวทั้งหลาย คือหญิงชายชาติสัตว
ดิรัจฉานจะยางลงสูครรภ ยอมมีสันนิบาตประชุมพรอมทั้ง ๓ ประการ คือบิดามารดาพรอม
เพรียงกันประการ ๑ มารดามีระดูประการ ๑ สัตวลงปฏิสนธิประการ ๑ สิริเปนสันนิบาต ๓
ประการฉะนี้ ถาวาหยอนจากสันนิบาตขาดไปสิ่งหนึ่งสิง่ ใดแลวนั้น สตรีภาพจะมีครรภหามิได
พระพุทธฎีกาตรัสไวฉะนี้ เปนที่มนุษยนกิ รเทพดาจะพึงฟงจําไวเปนเยี่ยงอยางไป ครั้นวาตรัสไว
ดังนี้แลว มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาในที่อนื่ วา สันนิบาตมี ๒ ประการเลา เหมือนเจาสาม
กระนั้นลงปฏิสนธิในครรภนางปาริกาดาบสินี มีแตสันนิบาตทั้ง ๒ เปนแตพระทุกลุ บัณฑิต
ลูบทองนางปาริกาผูมีระดู จะจัดเปนบิดามารดาพรอมเพรียงกันนัน้ ยังไมได จึงไดแตสันนิบาต
๒ ประการ คือนางปาริกามีระดูประการ ๑ พระสามลงปฏิสนธิประการ ๑ สิริเปนสันนิบาต ๒
ประการเทานัน้ จะไดมีสันนิบาตเปน ๓ ประการหามิได ขอหนึ่งเลาใชแตเทานั้นเหมือนอิสีสิงคดาบสนั้น มารดาก็เปนมฤคี นางเนื้อมากลืนกล้ํากินซึ่งอสุจิของพระฤๅษี อันตกติดอยูก ับเสน
หญานั้นก็มีอยูน ิทาน ๑ ใชแตเทานั้น เหมือนมาตังคฤๅษี ลูบลงที่นาภีนางพราหมณดวยมือ
ขวาเมื่อขณะระดูมีมา ไดบุตรชื่อวาเจามัณฑัพยมานพนี้เรื่อง ๑ ใชแตเทานี้ เหมือนหนึ่งสังกิจจกุมารอันเปนลูกนางเนื้อ อันกินซึ่งอสุจิแหงพระกุมารกัสสป อันเปนบุตรนางภิกขุนี ดวย
นางภิกขุนีเอาอสุจิพระมหาเถระใสลงในกลางกําเนิดนัน้ ก็มีปรากฏอยูน ิทาน ๑ นีแ้ ละจะเชื่อเอา
คําหนาวาสันนิบาตมี ๓ ประการ คําหลังที่ตรัสวาสันนิบาต ๒ ประการก็จะผิด ถาจะเชื่อ
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คําหลังคําหนาผิด ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสัชนาเพื่อวาจะดับเสียซึ่งคําปรับ
ปวาทอันไปภายภาคหนา ใหสิ้นวิมัตกิ ังขาในกาลบัดนี้
พระนาคเสนเถรเจาจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระทศพลญาณตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดประทานไววา สัตวจะลงปฏิสนธิในครรภมารดา
บริบูรณดวยสันนิบาต ๓ ประการจะไดผิดหามิได คนทัง้ หลายซึ่งบังเกิดมานี้ จะไดคลาดจาก
สันนิบาต ๓ ประการหามิได เกิดดวยสันนิบาตทั้ง ๓ สิ้น
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา นิมนตพระผูเปนเจานําเอาเหตุมาวิสัชนาให
สิ้นสงสัยกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สุตปุพพฺ  ปน ตยา บพิตรยอมไดสวนาการฟงมาแตกอนบางหรือไมวา พระสามก็ดี พระอิส-ี
สิงคดาบสก็ดี พระกุมากัสสปเถรเจาก็ดี คนทั้งสามนี้เกิดดวยสันนิบาต ๒ ประการ
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออขาแตพระผูเปนเจา
โยมไดฟงมาฉะนี้วา เทฺว มิคเธนุโย ยังมีแมมฤคีทั้งสอง ยามเมื่อระดูมานั้น แมเนื้อนัน้ สัญจร
เที่ยวมาที่ปสสาวฐานของพระดาบสทั้งสองอันถายปสสาวะนัน้ จึงลิ้มเลียกินซึ่งสัมภวะของพระ
ดาบส อันติดปสสาวะออกมาตกอยู จึงมีทองเกิดดาบสทั้งสอง คืออิสีสิงคดาบสและสังกิจจกุมารดาบส ประการหนึ่ง พระอุทายีเถรเจาเขาไปสูสํานักนางภิกขุนี เพงดูนางภิกขุนีองคหนึ่ง
จึงมีสัมภวะไหลออกมาตกติดผากาสาวพัสตรอยู ก็พอนางภิกขุนนี ั้นมีระดู ไดทัศนาการเห็น
สัมภวะติดอยู จึงเอาสัมภวะนั้นใสในนิมิตกําเนิดบาง ใสปากบาง ดวยความกําหนัดยินดี จึง
มีครรภเกิดพระกุมารกัสสปเถระ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาบพิตรตรัสฉะนี้ เชื่อถือเอาเปนมั่นคงแลวหรือ
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา โยมเชื่อ ถอยคําอันนี้เปรียบดุจพืชทั้งหลายตกลงกับ
พื้นปฐพีอันชุม เปยกเปนกลละอยูนั้น สวิรุหนฺติ จะงอกเร็วหรือวาหามิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวา
พืชหวานลงเหนือปฐพีอันชุมแลวก็จาํ เริญงอกรวดเร็วขึ้น
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ความซึ่งเปรียบมาฉะนี้ ฉันใดก็ดี นางภิกขุนี
นั้นมีระดูโลหิตนั้นมีอยู ครัน้ เอาสัมภวะใสลงไปในนิมติ มีโลหิตอันหยุดแลวจึงตั้งครรภ เปรียบ
ดุจพืชตกลงในที่ชุมเปยกนัน้ ก็งอกจําเริญไป โยมนี้ตรองไปจึงเชื่อดุจเหตุที่วิสัชนา
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พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เหมือนพระกุมาร
กัสสปลงปฏิสนธิในครรภนางภิกขุนนี ั้น บพิตรเขาพระทัยฉะนีห้ รือ พระราชสมภาร
พระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออขาแตพระผูเปนเจาโยมเขาใจฉะนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา กระนั้นก็ดีแลว มหาบพิตรกลาววาจาเลี้ยงวาจาเลีย้ งมาตามวิสัย
แหงอาตมา ชือ่ วาเปนประโยชนแกอาตมามาก ยังอีกขอหนึ่ง แมเนื้อทั้งสองกินสัมภวะแหงพระ
ดาบสทั้งสองมีทองนั้นเลา พระราชสมภารเจาจะเชื่อหรือ
พระเจามิลินทตรัสวา โยมเชื่อถืออยูพระผูเปนเจา จะเปรียบฉันใดเลา เปรียบดุจแมน้ํา
ทั้งหลายใหญนอย ยอมไหลลงตรงไปยังมหาสมุทร ถึงที่แลวมีความเจริญฉันใด แมเนื้อไดกิน
สัมภวะแหงพระดาบสนั้น สัมภวะไหลไปสูกลละนั้น ก็พากันจําเริญเหมือนดังนั้น สัตวจึง
ปฏิสนธิ โยมนี้เชื่อดวยเหตุฉะนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระองควิสชั นา
มานี้มีหลักฐานเปนประโยชนแกอาตมายิ่งขึ้น เพราะวาแมเนื้อทั้งสองดื่มกินซึ่งอสุจิ ก็เปนสันนิบาตได ก็สังกิจจกุมารและอิสีสิงคดาบสพระกุมารกัสสปทั้งสามนี้ลงปฏิสนธิ พระองคทรง
เชื่อหรือ
สมเด็จพระเจามิลินทรบั วา โยมเชื่ออยูวาสันนิบาตยอมประชุมลง
พระนาคเสนถวายพระพรวา เจาสามกุมารและมัณฑัพยมานพนัน้ ก็นับในสันนิบาต ๓
ประการ มีเนือ้ ความอยางเดียวกันกับทีว่ ามาในกอน อาตมาจะวิสัชนาเหตุผลใหฟง กิร ดัง
ไดยินมา เทวฺ ตาปสา อันวาพระดาบสทั้งสองอยูในอรัญราวปาคือ วิเวกาธิมุตฺตา ยินดี
ในที่วเิ วกอันสงัดประกอบดวยตบะเดชะมาก ปรากฏไปจนถึงพรหมโลกเบื้องบนตลอดสิ้น
สกฺโก เทวานมินฺโท ฝายสมเด็จทาวสหัสนัยเทเวศรอํามรินทรมีน้ําพระทัยศรัทธายินดี
อุตสาหะลจากเวชยันตวิมานมาสูวสนฐานที่อยูแหงพระดาบสทั้งสอง มาอุปฏฐากทุกเชาทุก
เย็นนิจนิรันดรมา สมเด็จอัมรินทราธิราชผูประกอบดวยวัตรปฏิบัติอันควรเคารพ และประกอบ
ดวยเมตตาจึงไดพิจารณาดูดว ยทิพจักษุ ทรงรําพึงถึงพระดาบสทั้ง ๒ ก็เห็นวาภัยจะมีมาขางหนา
อนิจจาพระดาบสทั้งสองนี้ จะมีจกั ขุอันเสือ่ มจะมืดงมงาย จะขวนขวายหาพฤกษผลาหารเปน
อันยากยิ่งนัก สมเด็จอํามรินทราธิราชทรงอาวัชชนาการเห็นภัยฉะนี้ จะมีแนแกพระดาบสทั้ง
สอง จึงดํารัสวา จําอาตมานี้จะไปวาใหพระดาบสทั้งสองสองเสพตามประเพณีโลก จะไดเกิด
บุตรปรนนิบัติไปเบื้องหนา สมเด็จอํามรินทราธิราชดําริแลวก็ควรไลจากวิมานฟา ลงมาสูสํานัก
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พระดาบสทั้งสอง กระทําวันทนาการแลวมีเทวบัญชาวา ภนฺเต ขาแตทานทั้ง ๒ ผูเจริญ
พระผูเปนเจาจงฟงถอยคําแหงขา จงเสพกามเถิดจะไดเกิดบุตร จะไดอภิบาลปรนนิบัติรักษา
นานไปเมื่อหนาภัยจะมีแกพระผูเปนเจา
ฝายพระดาบสทั้งสอง ก็มีวาจาหามเสียวา โภ สกฺก ดูกรสมเด็จอํามรินทรผูเจริญ
ทานอยาไดมาวากลาวเชนนี้ จะไดชอบใจเราทั้งสองหามิได
สวนสมเด็จทาวสหัสนัยเทวราช อนุกมฺปโก ปรารถนาจะอนุเคราะห การุณิโก
ประกอบดวยกรุณา อตฺถาโม ปรารถนาจะใหเปนประโยชนแกพระดาบสทั้งสอง ก็เขาไป
ตักเตือนเหมือนดังนั้นถึงสองครั้ง พระดาบสทั้งสองก็หามเสียเหมือนดังกอน
ครั้นวาระเปนคํารบสาม พระดาบสทัง้ สองก็หามเสียดวยคําดังนี้วา ดูกรสมเด็จทาว
โกสีย บพิตรตรัสดังนี้ ไดชอื่ วาประกอบในที่มิไดเปนประโยชน ไดชอื่ วานําเอาโทษมาใหแกเรา
ประการหนึ่งเลา อย กาโย อันวากายแหงเราทั้งสองนี้ ภิชชฺ มาโน เมื่อภัยจะมาพานตองให
ทําลายจงทําลายเถิด จะใหเราทําลายจากธรรมอันประเสริฐนี้ทําลายไมได ถึงธรณีจะถลมไป และ
เขาใหญเมรุมาศจะหวาดไหวโอนออนอยูไปมา อีกพระจันทรพระอาทิตยนั้นจะตกไปประการใด
และจะใหเรายินดีในทางทีจ่ ะเสพอสัทธรรมไมได ตั้งแตนี้ไป บพิตรอยาไดไปมาหาสูเราทั้งสอง
เพราะเหตุวาวิสาสะกับบพิตรนั้น เปนชองทางลอลวงใหฉิบหายหาประโยชนมไิ ด
ตโต เทวานมินฺโท ลําดับนั้นสมเด็จเทวานมินทเทวราชไดฟงซึ่งโอวาทพระดาบส
กลาวดังนี้ จึงอัญชลีกรวิงวอนวา ขาแตพระผูเปนเจา แมนวาพระผูเปนเจาไมสองเสพ
อสัทธรรมก็ตามอัชฌาสัย จงคอยใหพระปาริกาดาบสินีมรี ะดู พระผูเปนเจาจงปรามาสลูบลงที่
พระนาภีของพระปาริกา ดวยนิว้ แมมือเบือ้ งขวาเถิด ก็จะเกิดบุตรขึ้นในครรภ
พระทุกุลดาบสผูประเสริฐฟงสมเด็จอํามรินทวิงวอน จึงทรงพระอนุสรณคํานึงวา
การที่จะลูบนาภีพระปาริกา อาตมามิไดเสียตบะเดชะ พระทุกุลบัณฑิตคิดเห็นชัดฉะนี้ ก็รับ
ถอยคําสมเด็จทาวโกสีย
เนื้อความขอนี้ยกไวกอน ตาย จ ปน เวลาย ก็ในเวลานั้นพระบรมโพธิสัตวของเรานี้ ได
อุบัติบังเกิดเปนเทพบุตรมีกศุ ลธรรมบริบูรณ ขีณายุโก มีชนมายุจวนจะสิ้นเวลาสิ้นอายุแลว
สามารถจะไปบังเกิดที่ใด ๆ ไดตามปรารถนา ที่สุดกระทั่งตระกูลพระเจาจักรพรรดิ
ฝายสมเด็จอํารินทร ก็เสด็จยังสํานักเทพบุตรนั้นมิไดชา เอวมาห จึงมีเทวบัญชาวา
มาริส ดูกรทานผูเนียรทุกขมแี ตความสุข วันนี้เปนวันจะใหสําเร็จประโยชนของทาน เรามา
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อุปฏฐากทานบัดนี้ ก็ประสงคจะใหทานไปบังเกิดในตระกูลที่สมควร ทานจะไดไปสรางพระบารมี
อฺชลีกโต สมเด็จทาวโกสียอัญชลีการวิงวอนเทพบุตรนั้นถึงสองครั้งสามครั้ง
สวนวาเทพบุตรนั้นไดทรงฟง จึงถามสมเด็จอํามรินทรวา ทานมาวิงวอนแกเราเนือง ๆ
สรรเสริญตระกูลที่จะใหเราไปบังเกิด ตระกูลนั้นเปนตระกูลอันใด
สมเด็จทาวสหัสนยจึงบอกวา ตระกูลทุกุลดาบสกับนางปารกาดาบสินี
สวนเทพบุตรนั้น ต วจน สุตฺวา ไดฟง ถอยคําดังนั้นก็ชื่นชมยินดี รับถอยคําทาว
โกสียแลวก็มีเทวบัญชาวา ดูกรอัมรินทร ที่ทานปรารถนานี้จงสําเร็จดังใจเถิด ตัวเรานี้ก็
วิตกอยูวาจะไปบังเกิดในตระกูลอันใด จะไปเกิดในอัณฑชะกําเนิดหรือ หรือวาจะไปเกิดในชลาม
พุชะกําเนิด ในอุปปาติกะกําเนิดประการใด ๆ แตนึก ๆ อยูในใจฉะนี้ ก็พอทาวโกสียอาราธนา
สมเด็จอํามรินทราธิราชจึงมีเทวบัญชาวา ขาพเจาขออารธนาใหเกิดในชลามพชุะกําเนิด
ดังนี้ แลวสมเด็จทาวโกสียกก็ ําหนดนัดวันที่จะบังเกิด และลงมานัดสัญญากับพระทุกุลดาบส
กําหนดวาวันนั้นเวลานั้น พระปาริการะดูจะมา อาราธนาพระผูเปนเจาจงปรามาสลงที่พระนาภี
พระปาริกาดวยมือเบื้องขวานั้นเถิด สั่งแลวสมเด็จสมเด็จสหัสนัยผูประเสริฐ ก็ยอกรอัญชลีลามายัง
เวชยันตมหาวิมานมาศ อันเปนนิวาสถานของพระองค
ตสฺมึ ทิวเส ครั้นถึงวันพระอินทรกําหนด นางปาริกาดาบสินีก็มรี ะดูมา สวนวาพระ
ทุกุลฤๅษีก็ปรามาสลงที่นาภีพระปาริกาดวยแมมือขางขวา สวนวาเทพบุตรก็จุติลงปฏิสนธิ
เปนสันนิบาต ๓ ประการ ดังวิสัชนามาฉะนี้
ประการหนึ่งเลา เมื่อพระดาบสปรามาสลงที่นาภี นางปาริกาดาบสินีก็มีราคะบังเกิดขึ้น
ครั้นราคะอาศัยโสมนัสบังเกิดขึ้นแลว ยิ่งอาศัยปรามาสนาภีดว ยเลา เหตุฉะนี้ จึงวานาภีปรามาส นี้เปนสันนิบาตอันหนึง่ นาภีปรามาสจัดเปนสันนิบาตอันหนึ่งขอนี้ยกไว
จะวาดวยลักษณะอัชฌาจาร อันหญิงชายทั้งหลายนีม้ ีสันนิบาตดวยกิริยาตาง ๆ คือ
ถอยทีถอยยินดียิ้มแยมหากัน ก็จัดเปนสันนิบาตประการ ๑ ถอยทีถอยพูดจาเรียกกัน นี้ก็เปน
สันนิบาตอัน ๑ ถอยทีถอยเล็งแลดูกันทั้ง ๒ ฝาย ก็จัดเปนสันนิบาตประการ ๑ สันนิบาต ๓
ประการนี้เปนเคามูลเปนตันเดิมกอน แลวจึงจะมีอามสนสันนิบาต คือชายหญิงถูกตองกายกัน
ครั้นอามสนสันนิบาตมีแลว โอกันติสันนิบาตก็มี โอกันติสันนิบาตนี้แหละจัดไดชื่อวาปฏิสนธิ
มหาราช ขอถวายพระพร ทีม่ ิไดสองเสพอัชฌาจาร เปนแตถูกตองตัวเขา สัตวก็ลงปฏิสนธิ
ไดจะเปรียบฉันใด อุปไมยดุจอัคคีอันมีเปลวรุงโรจนโชตนาการ ครั้นวาบุคคลคมนาการเขาใกล
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ก็รอนเปนเปลวเพลิง เปลวเพลิงนั้นกําจัดเสียไดซึ่งหนาว อาจจะหามมิใหหนาวไดเพราะตอง
เปลวเพลิงฉันใด สัตวลงปฏิสนธิดวยถูกตองมารดา มิไดเสพอัชฌาจารนั้น ก็เหมือนกันกับ
คนผิงไฟฉะนัน้
ใชแตเทานี้ สัตวจะลงปฏิสนธิดวยเหตุ ๔ ประการ คือ กมฺมวเสน ดวยสามารถ กรรม
ประการ ๑ โยนิวเสน ดวยสามารถกําเนิดประการ ๑ กุลเสน ดวยสามารถตระกูล ประการ ๑
อายาจนวเสน ดวยสามารถนิมนตเกิดประการ ๑ เปน ๔ ประการ
ที่สัตวทั้งหลายเกิดดวยอํานาจกรรมนัน้ ประการใด
อุสฺสนฺนกุสลมูลา สัตวที่มีกุศลมูลไดสรางสมอบรมมากลาหาญ แมนปรารถนาจัก
บังเกิดในตระกูลอันใด ขตฺติยมหาสาลกุเล วา ในตระกูลขัตติยมหาศาลก็ดี พฺราหฺมณมหาสาลกุเล วา ในตระกูลพราหมณมหาศาลก็ดี คหปติมหาสาลกุเล วา ในตระกูลคฤหบดี
มหาศาลก็ดี เทเวสุ วา ในสวรรคชั้นเทวดาก็ดี หรือวาจะเกิดในอัณฑชะกําเนิดก็ดี สังเสทชะ
กําหนดก็ดี ชลาพุชะกําเนิดก็ดี อุปปาติกะกําเนิดก็ดี มีกุศลอันเกลาแลวก็ไดสมดุจปรารถนา
มหาราช ดูรานะบิพตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เปรียบปานดุจบุรุษ อฑฺโฒ มั่งคั่ง มหทฺธโน
มีทรัพยมาก มหาโภโค มีโภคทรัพยสมบัติมาก ปหุตชาตรูปรชโต มีเงินทองมาก ปหุตวิต-ฺ
ตูปกรโณ มีทรัพยเครื่องใชมาก ปหุตธฺโ มีทรัพยขาวเปลือกมาก และบุรุษผูนี้แมนจะ
ปรารถนา ทาส วา ซึ่งขาชายก็ดี ทาสึ วา ซึ่งขาหญิงก็ดี และจะปรารถนา นิคม ซึ่งนิคมบานนอย
ก็ดี คามนฺตร วา ซึ่งระหวางแหงบานใหญก็ดี ชนเทส วา ซึ่งประเทศชนบทก็ดี มีทรัพย
ใหทรัพยทวีคณ
ู แลวก็ไดสมดังปรารถนา ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลทีม่ ีกุศลธรรมเปน
อันมากนั้นจะเกิดที่ไหนก็ไดสิ้น เหมือนบุรุษที่มีทรัพยมากนั้น อยางนีแ้ หละไดชื่อวาปฏิสนธิดวยอํานาจกรรม
อนึ่ง ที่วา สัตวปฏิสนธิดวยสามารถแหงกําเนิดนั้นประการใด
ออไดความวา กุกฺกุฏาน วาเตน ไกทั้งหลายปฏิสนธิดวยลม พกาน เมฆสเรน สัตว
ทั้งหลายลงปฏิสนธิในทองนกยางดวยเสียงเมฆดวยเสียงเมฆ สพฺเพป เทวา เทวดาทั้งหลายมิไดเกิด
ในครรภ สัตวเกิดในครรภนมี้ ีสัณฐานตางกัน ยถา มีครุวนาฉันใด ดุจมนุษยทั้งหลายทั้งสิ้น
มหิยา จรนฺติ อันเที่ยวอยูใ นแผนดิน นานาวณฺเณน ดวยเพศตาง ๆ เกจิ ปูรโต บางหมูนุงหม
ปกหนา บางจําพวกนุงหมผาปกหลัง บางจําพวก นคฺคา เปนเปลือย บางจําพวกนั่งขาวหมขาว
บางจําพวกทรงดอกไม บางจําพวกทรงผาสีเหลือง บางจําพวงเอาผาพันมวยผม บางจําพวก
นุงหมหนังสือ บางจําพวกนุง ผาเปลือกไมคากรองหุมหอกายา บางจําพวกนุงจัมมาสารพัด
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หนังสัตวตามจะมี บางจําพวกเปนฤๅษี นุง หมผาใบไมหุมหอกาย นีแ่ หละมนุษยทงั้ หลายนั้นมี
ลักษณะตาง ๆ กัน มหิยา จรนฺติ เทีย่ วอยูใ นแผนดินฉันใด สัตวทั้งหลายเกิดในกําเนิดตางกัน
ดุจนรชาตทั้งหลายนั้น
คพฺภาวกฺกนฺติ สัตวทั้งหลายปฏิสนธิดวยสามารถตระกูลนั้นประการใด
จตฺตาริ กุลานิ ไดแกตระกูลทั้ง ๔ คือ อัณฑชะตระกูลประการ ๑ สังเสทชะตระกูล
ประการ ๑ ชลามพุชะตระกูลประการ ๑ อุปปาติกะตระกูลประการ ๑ สิริเปนตระกูล ๔ เทานี้
อัณฑชะตระกูลนั้นไดแกตระกูลสัตวทั้งหลายอันเกิดในฟอกฟก เชนไกและนกเปนตน
ชลาพุชะตระกูลนั้น ไดแกตระกูลแหงสัตวทั้งหลายทีเ่ กิดในกกละเปนคัพภเสวยยกะสัตว ได
แกมนุษยสัตวเดียรัจฉาน ๔ เทา เชนเนื้อและสุกรเปนตน สังเสทชะตระกูลนั้น ไดแกตระกูล
สัตวที่เกิดในอบไอเหงื่อไคล มีเรือดไรเปนตน อุปปาติกะตระกูลนัน้ ไดแกตระกูลแหงสัตวที่เกิดขึน้
เอง ดุจดังวาลอยมาเกิด ไดแกเทพยดาใหชั้นจาตุมมหาราชิการเปนตน
บรรดาสัตวทั้งหลาย จะอยูในประเภทใดและชาติใดก็ดี ถามาเกิดในฟองฟกแลว
เพศพรรณก็เปนอัณฑชะอยางเดียวกัน ทีเ่ กิดมาเปนชลามพุชะและสังเสทชะ อุปปาติกะ
เพศพรรณแหงสัตวทั้งหลายที่ตายจากตระกูลทั้งหลาย ดังวิสัชนามานี้ จะไปอุปปตนาการ
บังเกิดในตระกูลใด ก็มกี ายเหมือนตระกูลนั้น ถาเกิดในอัณฑชะตระกูลก็ตองเกิดแตไข ที่เกิดใน
สังเสทชะตระกูลก็บังเกิดเปนสังเสทชะ ที่ไปเกิดในชลามพุชะตระกูล ก็เกิดเปนชลามพุชะ ที่ไป
เกิดในอุปปาติกะตระกูล ก็บงั เกิดเปนอุปปาติกะ ตกวาละเพศเดิมเสียกลับกลายไปตามตระกูล
สิ้น เหมือนเนือ้ นกอันสัญจรเขาไปที่ขางเขาเมรุคิรินทร ก็กลายเปนสีทองไปฉะนั้น
อนึ่งเลา ที่วาสัตวปฏิสนธิดวยสามารถเชื้อเชิญนั้น ไดแกตระกูลอันมีศีลมีศรัทธามี
เจตนาเปนกุศล เทพบุตรใดบริบูรณดวยกุศล สมควรที่จะจุติมาบังเกิด นั่นแหละสมเด็จ
อํามรินทราธิราชมีจิตเมตตาแกตระกูลนั้น จึงไปสูสํานักแหงเทพบุตรนั้น และอาราธนาวิงวอน
วา มาริส ดูกรทานผูเนียรทุกข ทานจงไปบังเกิดในตระกูลนั้น ๆ เถิด เทพบุตรผูจะจุติไปเกิดขึน้
รับปฏิญาณจึงไปเกิดในตระกูลนั้น ยาจนเหตุ เปนเหตุทา วสหัสเนตรเชื้อเชิญ มหาราช
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจมนุษยทั้งหลาย เปนฝายสัมมาทิฐิในพระบวชพุทธศาสนา ปฺุกามา ปรารถนาจะใหเปนกุศล จึงอาราธนานิมนตสมณะ มโนภาวนีย
อันมีศีลอันดีเปนที่เจริญใจ ใหเขาไปสูเคหาของอาตมา ดวยใจเจตนาวาสมณะรูปนี้ ไดไปสู
ตระกูลของอาตมาแลว สุขาวโห จะนํามาซึ่งสุขสวัสดิมงคลอันเลิศแกตระกูลของอาตมา
ฉันใด ดูกรบพิตรผูประเสริฐในภพแผนดิน สมเด็จอํามรินทราธิราชปรารถนาจะใหตระกูลนั้นเปน
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ประโยชนเปนผล ก็นิมนตเชือ้ เชิญเทพบุตรใหจุติมาเกิดในตระกูลนัน้ เปรียบเหมือนบุรุษอัน
ไปนิมนตพระสมณะอันมีศีลนั้น นี่แหละลักษณะแหงคัพภาวักกันติ คือลงปฏิสนธิดวยอาราธนา
เชื้อเชิญ สิ้นใจความเทานี้
เมื่อพระนาคเสนถวายวิสัชนาเหตุปฏิสนธิ ๔ ประการแลว จึงถวายพระพรวา
มหาราช ดูรานะบิตพระราชสมภาร สมโม อันวพระสามนี้ สุวณฺณวณฺโณ มีสีสัน
งามดังทอง มาเกิดในครรภนางปาริกาตาปสินีนั้น ทาวโกสียก็นิมนตมาเกิด อนึ่ง พระสามนั้น
มีอภิหารอันสัง่ สมอบรมมามากแลว มารดาบิดาก็มีศีลมีกัลยาณธรรม ทั้งอยูอาราธนาก็เปน
มเหสักขเทวราช อาศัยเจโตปณิธิกาตั้งใจแหงทานทั้ง ๓ ตามที่กลาวมานี้ พระสามกุมาร ผูมีสี
สันวรรณสัณฐานอันงดงามจึงเกิดได ยถา มหาราช อนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
พระองคจงทรงฟงอุปมาอีก เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่ง กุสโล เปนคนฉลาดหวานพืชลงที่นา
อันดี มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ดังอาตมาถาม พืชนั้นจะงามหรือวาจะมีอันตราย
ประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระราชมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
เจา พืชที่หวานก็งามตระการจําเริญไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนใหญ พระสุวรรณสาม
บริบูรณไปดวยเหตุทั้งสามประการ งามเฉิดฉายหาอันตรายบิมิได อุปไมยเหมือนพืชนั้น อนึ่ง
บพิตรพระราชสมภารไดทรงพระสวนาการฟงบางหรือหาไมวา ชนบทหนึ่งใหญมั่งคั่ง เกิด
อันตรายฉิบหายดวยจิตประทุษรายแกพระฤๅษี
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา โยมไดฟงวา ชนบททั้ง
หลายแหงพระเจาทัณฑกะ และชนบททั้งหลายแหงพระเจาเมชฌะ และชนบททั้งหลายแหง
พระเจากาลิงคะ และชนบทแหงพระเจามาตังคะนั้นฉิบหายกลายเปนปาไปดวยจิตประทุษรายใน
พระฤๅษี
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ชนบททัง้ หลาย
เปนอันตราย ดวยความคิดรายในพระฤๅษีมีอยูอยางนี้ ถาหากวามีความเลื่อมใสชื่นชม
ยินดีในพระฤๅษีจะมีสุขบางหรือไม
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ถาวาชนบททั้งหลายมีจิต
เลื่อมใสยินดีในพระฤๅษีแลว ชนบทนัน้ ไมมีทุกข เปนสุขนักหนา
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระสาม
โพธิสัตวนี้เปนอิสินิมิต คือพระฤๅษีทั้งสองเสี่ยงใหเกิด แลวเปนทั้งเทพนิมิต คือพระอินทร
นิมนตใหเกิด เปนบุญนิมิต คือพรอมดวยบุญกุศล อนึ่งเลา ดูรานะบิตรพระราชสมภาร
เทพบุตรที่พระอินทรนิมนตใหเกิดนี้ มี ๔ พระองค คือพระยากุสนราชองค ๑ ทาวมหาปนาท
องค ๑ พระสุวรรณสามองค ๑ พระเวสสันดรองค ๑ บพิตรพระราชสมภารพึงทราบพระทัย
ดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี ไดทรงฟงพระนาคเสนวิสชั นามาฉะนี้ ไมมี
ความสงสัยก็ซองสาธุการวา คัพภาวักกันติปญหานี้ลึกล้ําคัมภีรภาพรกชัฏฟนเฝอเหลือที่
ธรรมกถึกจะแกไข ผิดจากพระผูเปนเจาไปแลวเต็มทีอยู พระผูเปนเจามาแกไขดวยสันนิบาตให
ประหลาดออกไป โยมเขาใจแลว โยมจะกําหนดจดจําไว เพื่อกุลบุตรอันเกิดมาเปนปจฉิมา
ชนตาในอนาคตกาลขางหนานั้น
คัพภาวักกัติปยหา คํารบ ๖ จบเทานี้
สัทธัมมอันตธานปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา โยมนี้คิดไปใหวิมัติสงสัยนักหนา ดวยสมเด็จพระบรมนายกโลกนาถ มี
พระพุทธฎีกาตรัสไวแกพระอานนทวา ดูกรอานนท พระสัทธรรมของตถาคต จะตัง้ อยูนาน
ประมาณกําหนดหาพันป พระพุทธองคตรัสเปนคําขาด ครั้นมาเมื่อจะใกลดับขันธเขาสูพระ
มหาปรินิพพานนั้น สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกาตรัสกับสุภัททะปริพพาชกวา ดูกร
สุภัททะ แมวา อันเปนโอรสของตถาคตนี้ มีศรัทธาปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติอยูไดตราบใด
โลกจะไดสูญจากพระอรหันตหามิได นีแ่ หละมีพระพุทธฎีกาตรัสไวเปนคําขาด เมือ่ วันที่จะเสด็จ
เขาสูพระมหาปรินิพพาน ตกวาพระพุทธฎีกาประทานไวเปนคําสองฉะนี้ โยมหารูทจี่ ะกําหนด
คําไหนใหแนลงไดไม ครั้นจะเชื่อเอาคําเดิมที่ตรัสวา พระสัทธรรมของตถาคตจะตั้งอยูกํา
หนดถวนหาพันปนั้นเลา คําที่พระพุทธองคเจาตรัสวา ถาพระภิกษุความอุตสาหะปรนนิบัติ
เปนสัมมาปฏิบัติอยูตราบใด โลกไมเปลาจากพระอรหันตก็จะผิด ครั้นจะเชื่อเอาคําภายหลังก็
จะผิดกันกับคําเดิมที่โปรดไว โยมคิดไปก็สงสัยนักหนา ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ มาถึงแกพระ
ผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาจงโปรดวิสัชนาใหโยมสิ้นสงสัยในกาลบัดนี้
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ภควา
สมเด็จบรมโลกนาถศาสดาจารย มีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระสัทธรรมจะตั้งมั่นอยูหาพันพระ
วัสสา ครั้นมาเมื่อวันจะเขาพระมหาปรินิพพานตรัสวา พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอุตสาหะ
ปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติอยูตราบใด โลกก็ไมขาดจาพระอรหันต นีแ่ หละพระพุทธฎีกาจะ
เปนอรรถอันเดียวกัน มีเนื้อความเนื่องเปนเรื่องเดียวกันหาบมิได นานาอตฺถ มีอรรถเนื้อ
ความตางกัน นานาพฺยฺชน มีพยัญชนะตางกัน อย สาสนปริจฺเฉโท ที่วาดวยกําหนดพระ
ศาสนาจะตั้งมัน่ ไปไดประมาณเทานัน้ ก็มี อย ปฏิปตฺติปริทีปนา ทีว่ าดวยสามารถปฏิบัติก็มี
พระพุทธฎีกาทั้งสองนี้เปน ทูรวิวชฺชิตา เวนวางไกลกันนักหนา เปรียบปานดุจดินกับอากาศ
ดุจวิมานเมืองสวรรคกับชั้นนรก ตกวาไกลกวาไกลตอกัน ดุจสุขกับทุกขอันตางกัน และดุจบาป
กับบุญคุณกับโทษตางกันนักหนา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ซึ่งมีพระราชโองการ
ถามจะหามใหสูญไปก็ใชที่ เหตุฉะนี้อาตมาจะเปรียบเทียบใหเห็นแลวจะแสดงใหแจงประจักษ
ตอไป ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย เมื่อทรงกําหนดความเสื่อมสิ้นแหงพระ
สัทธรรม พระองคตรัสกําหนดเขตไมมีสวนเหลือวา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท ถาภิกขุนี
ไมบวช พระสัทธรรมพึงตั้งอยูไดหลายพันปนักหนา กาลนี้พระสัทธรรมจักตั้งอยูไดเพียงหาพัน
ปเทานั้น พระตถาคตเจามีพระพุทธฎีกาตรัสไวดังนี้ บพิตรพระราชสมภารจะเจาพระทัยอยางไร
จะวาพระผูมีพระภาคตรัสถึงเวลาเสื่อมพระสัทธรรม หรือวาทรงหามมอภิสมัยกายตรัสรูมรรคผล
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยกษัตริยตรัสวา สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสหามปราม
การตรัสรูมรรคผลหามิได พระองคทรงหมายถึงพระสัทธรรมจะเสื่อมไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเมือ่ ทรงแสดงพระศาสานาสวนที่สิ้นไปและสวนที่ยังเหลือ เสมือนบุรุษผูมีทรัพยสิน
หายไป แตยังมีสวนเหลืออยูจ ะบอกใหรู จึงจับทรัพยทั้งหลายที่เหลืออยูเชิดชูใหเขาดู บอก
ใหรูวาหายไปเทานั้น ยังเหลือเทานั้น ฉันใดก็ดี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา
นฏ สาสน ปริกิตฺตยนฺโต เมื่อจะทรงแสดงพระศาสนาอันจะสิ้นไปจะเหลืออยูตอไป ใหแจงแก
เทพามนุษยทั้งหลาย จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท พระสัทธรรม จะ
ตั้งมั่นอยูถวนหาพันพระวัสสา แลวมีพระพุทธฎีกาตรัสเมื่อพระองคเจาจะเขาสูพระมหา
ปรินิพพานแกสุภัททะปริพพาชกอีกวา ดูกรสุภัททะ ถาบุคคลตั้งใจปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ คือ
อุตสาหะเจริญเมตตาภาวนาอยูตราบใดแลว พระอรหันตก็ไมขาดจากโลกตราบนั้น พระพุทธฎีกาทั้ง ๒ นี้ตา งกัน ไมเหมือนกัน ที่พระพุทธฎีกาตรัสวาพระสัทธรรมจะตั้งมั่นไปถวนหาพัน
พระวัสสานั้น ดวยจะกําหนดจะใหรวู าพระไตรปฎกจะตัง้ มั่นไปดวยหาพนพระวัสสา เปน
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ศาสนาปริจเฉทอันหนึ่ง และพระพุทธฎีกาตรัสวา พระโยคาวจรบุคคลทั้งปวงยังอุตาสาหะ
ปรนนิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ คือจําเริญภาวนาเปนบุพภาคเจามูลที่จะใหไดพระนวโลกกุตรธรรม
ตราบใด พระอรหันตก็ไมขาดจากโลกตราบนั้น สมเด็จพระสัพพพัญูเจาตรัสโดยปฏิบัติปริจเฉท
กําหนดใดขางปรนนิบัติวิปสสนาธุระ เปนศาสนปริจเฉทอยางหนึ่ง นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร
เก็บเอาพระพุทธฎีกา กําหนดกฎหมายสองสถานนี้ มากระทําเคลือบคลุมใหเปนสถานเดียวรส
อันเดียวกันฉะนี้ ผิแลวามีพระทัยจะถามเนือ้ ความใหเคลือบคลุมเปนอันเดียวเชนนี้ อาตมาจะชี้
ออกใหแจง อวิจลมานโส บพิตรพระราชสมภาคเจาอยาเบื่อหนาย อาตมาจะวิสัชนาถวาย
โดยปริยายใหบพิตรทรงสดับตอไปอีก มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบปานประดุจดังสระใหญ
อันหนึ่งลึกสุขมุ ภาคพื้นราบ มีตาน้ําไหลมาได น้ําก็ละเอียดใสสระสะอาจ จะรูขาดสระนั้นหามิได
ใชแตเทานั้น มหาเมฆบันดาลปวัตนาการตกลงมา อปราปร หลายครั้งหลายครา
ธาราน้ําฝนก็ไมขาดสาย ตกวากระแสสินธุที่สระนั้นจะแหงหายไป สระใหญจะขาดจากอุทกัง
เหมือนหนาฤดูคิมหันตหรือประการใด
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนกษัตริยต รัสวา สระนัน้ จะไดเปลาจากอุทกังหามิได
เหตุวาสายฝนบันดาลไมขาดธารา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช รานะบพิตรผูประเสริฐ จะเปรียบอุปมาฉันใด
สทฺธมฺมตฬาก อันวาสระใหญคือพระสัทธรรม ชินสาสน เปนคําสั่งสอนของสมเด็จมุนีวร
พิชิตมาร อันบริบูรณดวยน้ําใหมไหลอยูสําราญ คืออาจารวัตรปฏิบัติอันไพบูลย ที่มพี ระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรทรงอนุกูลโปรดประทานไว มหาราช ของถวายพระพร เมื่อพระพุทธชิโนรสใน
พระบวรพุทธศาสนาและสามเณรอุบาสกอุบาสิกา มีอุตสาหะปรนนิบตั ิรักษาจตุปาริสุทธิศีล
ใหบริบูรณ จําเริญคันถธุระวิปสสนาธุระเนือง ๆ เลาเรียนตอไป และบําเพ็ญทานนอยใหญ ตั้ง
อยูในศีลหาเปนนิตย สถิตในศีลแปดเปนอุโบสถศีลเปนอติเรก เรงสดับฟงพระสัทธรรมเทศนา
ไป ผูกใจทีจ่ ะรําพึงถึงพระ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ไมประมาทที่จะกฤษดาภินิหาร มีอุตาสาหะไปทุก
ตัวคน อุปไมยเหมือนหาฝาหานอยหาใหญ ตกลงในสระอันกลาวคือพระสัทธรรมคําสั่งสอน
ของพระชินสีห เหตุฉะนี้ ชินสาสน คําสั่งสอนพระชินสีหก็จะฐิติการตัง้ มั่นไปชานานเปน
ินิรันดร ก็จะสําเร็จพระอรหันตเนือง ๆ ติดกันไป โลโก อสฺุโ ภเวยฺย โลกก็จะไมเสื่อมสูญไป
เร็วพลัน อรหนฺเตหิ จากพระอรหันตทั้งหลาย อิม อตฺถ สนฺธาย นีแ่ หละสมเด็จพระ
ชิเนนทรทรงพระดําริเห็นความฉะนี้ ภาสิต จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ดูกรสุภัททะ ภิกษุพุทธชิโนรสของตถาคตนี้ แมมีอุตสาหะปรนนิบัติเปนสัมมาปรนนิบัติได วิเหรยฺยุ แนนอนอยูใน
ปฏิบัติตราบใด พระอรหันตจะไดขาดจากโลกหามิได
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อนึ่ง จะถวายอุปมา บพิตรพึงตั้งพระทัยสวนาการอีก มหาอคฺคกิ ฺขนฺโธ กองเพลิง
ใหญ ปชฺชลมาโน รุงเรืองไปดวยเปลวอันมาก มิหนําซ้ําบุคคลทิ้งลงซึ่งใบไมและโคนไมแหง
หลายครั้งหลายครา มหาราช ขอถวายพระพร เพลิงใหญนั้นจะรุงโรจนโชตนาการ หรือวาจะ
อันตรธานไปเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
เพลิงนั้นรุงเรืองกวาเกา ที่จะดับอับรัศมีหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ความนีม้ ีอุปมาฉันใด ชินสาสน ศาสนาของพระพิชิตมารมิ่งมงกุฎโลกเลิศ วร อันประเสริฐโสด ชลติ จะรุงเรืองไพโรจน ปภาเสติ โชตนาการ
ไปไมขาด ทสสหสฺสมฺหิ โลกธาตุยา ในหมื่นโลกธาตุ ดวยมารยาทและศีลคุณวัตรปฏิบัติ
ตาง ๆ นานา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ พุทฺธปุตฺตา อนึ่งถาพระ
พุทธบุตรทั้งหลายปรนนิบัตใิ หเลิศยิ่งมีความอุตสาหะศรัทธา ปฺจหงฺเคหิ สมนฺานคตา
ประกอบดวยองค ๕ สุทนฺตา ทรมานอินทรียเปนอันดีมิไดประมาท มีฉันทชาติเกิดรักใครใน
ไตรสิกขา อุตสาหะพากเพียรพยายามเลาเรียนไป ตั้งใจอยูในธรรมสุจริตอันดี ยังประเพณีและ
ศีลคุณใหบริบรู ณไปไมประมาท อิท สตฺถุสาสน อันวาสุตถุศาสนานี้ ก็จะมีฐติ ิการตัง้ มั่นอยู
นานไป อสุโฺ  โลโก โลกจะไดสูญจากพระอรหันตหามิได มหาร ของถวายพระพร
กระจกสองอันผองใส บุคคลขัดสีใหดีดว ยจุณไมอนั ละเอียด ขัดสีนนั้ เนือง ๆ ไป จะผองใส
ไพโรจน หรือวาจะมีมลทินโทษเปนประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภมุ ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระ
นาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ แตพนื้ กระจกยังผองใส ซ้ําขัดสีอีกเลาก็จะผองไพโรจนหา
โทษมิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ฉันใดก็ดี ชินสาสน ศาสนาของพระชิสีหสัมมาสัม
พุทธเจาปราศจากราคกิเลสตัณหา เหตุวาประจักษดวยพระอริยมรรคแลว มิหนําซ้ําพระพุทธบุตรปรนนิบัติใหรุงเรืองดวยอาจารคุณและธุดงคุณและสัลเลขคุณ เรงบอกกลาวเลาเรียน
พากเพียร ก็จะภิยโยภาวะยิง่ ขึ้นไปไดรอยเทาพันทวี เหตุฉะนี้ศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจา
ก็นับแตจะรุงเรืองไป อสฺุโ โลโก โลกจะไดสูญไปจากพระอรหันตหามิไดเปนอันขาด อนึ่ง
ศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกุตตรมาจารยเจานี้ ปฏิปตฺติมูล มีปฏิบัติเปนรากเหงาเคามูล
ถาปฏิบัติบริบูรณไปตราบใด ศาสนาของพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย ก็จะฐิตกิ ารตั้งมั่นไป
ตราบนั้น ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร 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 เมื่อพระพุทธบุตรไมปฏิบัติ
แลวก็ขาดจากมรรคผลง อยางนี้ ชื่อวาอธิคมอันตรธาน และปฏิบัติอันตรธานนั้น เมือ่ พระ
อันตรธาน และลิงคอันตรธานนั้น ไดแกประเพณีนุงหมผากาสาวพัสตร กําหนดจนผากาสานอยหอยหูมีอยูยังไมสูญจากประเพณี ตอเมื่อไมมีตราบใด ประเพณีก็สูญเสื่อมเมื่อนั้น
เรียกวา ลิงคอันตรธาน จงทรงทราบพระญาณเถิด ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดทรงฟงก็มพี ระทัยสิ้นวิมตั ิกังขา จึงมีพระราชโองการตรัส ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อย ปฺโห อันวาปญหานี้ คมฺภีโร
ลึกนักหนา อุตฺตานีกโต พระผูเปนเจาวิสัชนาใหตนื้ ขึ้นได ตั้งแตนไี้ ปพวกเดียรถียจ ะปรับ
ปวาทสอดเขามาวาใหฟนเฟองอยางไรไมไดแลว นับแตวาจะลี้ลับอัปรภาคยไป พระผูเปนเจานี้
ประเสริฐกวาหมูกวาคณะทัง้ ปวง หาใครจะเลิศจะลวงก้ําเกินกวาพระผูเปนเจาไมมี ในกาลบัดนี้
ลัมธัมมอันตรธานปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
สัพพัญุตังปตตปญหา ที่ ๘
ราช อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลเจา สพฺพ อกุสล ฌาปยิตฺวา เผาเสียซึ่งอกุศลทั้งปวงเสร็จสิ้นทีเดียวเจียวหรือ จึงสําเร็จแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ
อุทาหุ หรือวาสมเด็จพระศาสดาจารยเจา เผาอกุศลไมหมดมีเศษอยู สมเด็จพระบรมครูจึง
สําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกุตตมา-
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จารยญาณสัพพัญูเจา เผาเสียซึ่งอกุศลทั้งปวงสิ้นเสร็จ จึงสําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณ
เหตุยกเสียจากกิริยาที่กระทํากรรมเปนอกุศลไมเหลืออยู ขาดสิ้นทีเดียว บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระบรมโลกนาถาศาสดาเสวยทุกขเวทนาอยูบา งหรือไมเลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกนาถ
ศาสดาเสวยทุกขเวทนาเมื่อสะเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาท บังเกิดหอพระโลหิตขึ้นมาครั้ง
หนึ่ง อีกครั้งหนึ่งบังเกิดพระอาพาธลงพระโลหิตที่บานเวฬุวคาม ชีวกโกมารภัจประกอบพระ
โอสถเปนยาประจุถวาย ดวยความเลื่อมใสในพระองค อนึ่ง เมื่อบังเกิดพระวาโยกําเริบขึ้นมาใน
พระสรีรกาย พระอานนทถวายอุทกังรอนใหเสวย เพื่อระงับพระอาพาธที่กําเริบนั้น ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระผูเปนเจาวากับโยมวา สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา เผา
เสียซึ่งอกุศลสิ้น ไมมีที่กระทําใหเหลือเศษ จึงสําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณ ถาฉะนั้นแลว
ตองการอะไรเลา ที่พระองคเจาเสวยทุกขเวทนาอาพาธเลา ถาอกุศลสิ้นแลว ที่จะมีทุกขเวทนา
อาพาธหามิได คําที่วาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจาเผาเสียซึ่งอกุศลสิ้นเสร็จ ไดสําเร็จแก
สรรเพชญดาญาณ จะมิผิดหรือ ประการหนึ่งเลา ถาวาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา
เผาอกุศลเสร็จสําเร็จและไดตรัสแกสรอยสรรเพชญดาญาณ คําที่วาสมเด็จพระโลกุตตมาจารยยังเสวยทุกขเวทนาอาพาธนี้ จะมิผิดหรือ คําทั้งสองนี้ไมตองกัน อย ปฺโห อันวา
ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ ตฺวานุปปฺ ตฺโต มาถึงพระผูเปนเจา ขอพระผูเจาเจาจงระงับดับเสียซึ่ง
ความสงสัย ณ กาลบัดนี้
เถโร พระนาคเสนเถราธิบดี จึงวิสัชนาซึ่งอุภโตโกฏิปญหาวา มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร ทุกขเวทนาอันเปนมูลแหงอกุศลกรรมนั้น สมเด็จพระสรรเพชญ
พุทธเจามิไดเสวย เวทนาทั้งหลายยอมเกิดแตเหตุ ๘ ประการดังนี้ ดูกรบพิตรพระราชสมภาร
เหตุ ๘ ประการคือสิ่งใดเลา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไดแกวาตสมุฏฐาน
ประการ ๑ ปตตสมุฏฐานประการ ๑ เสมหสมุฏฐานประการ ๑ สันนิปาติกาประการ ๑
อุตุปริณามชาประการ ๑ วิสมปริหารชาประการ ๑ โอปกกมิกาประการ ๑ กัมมวิปากชา
ประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๘ ประการฉะนี้ เวทนายอมบังเกิดดวยเหตุ ๘ ประการเหลานี้ ขอถวาย
พระพร ที่โลกวากันวาบุคคลเสวยเวนทาดวยกรรมนี้ผิด หาจริงไม บพิตรพระราชสมภาร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา เวทนาที่เสวยทุกขดวยเหตุ ๗ ประการ คือวาตสมุฏฐานประการ
ปตตสมุฏฐานประการ ๑ เสมหสมุฏฐานประการ ๑ สันนิปาติประการ ๑ อุตุปริณามชา
ประการ ๑ วิสมปริหารชาประการ ๑ โอปกกมิกาประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๗ ประการดังนี้
เปนกัมมสมุฏฐานเกิดแตกรรมสิ้น จะไดพนกรรมไปหามิได พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร ถาฉะนั้นทานจะไวเปน
สวน ๆ แตละสวนมีลักษณะตาง ๆ กันตองการอะไรเลา มหาราช ขอถวายพระพร วาโต
ลมนั้นเลากําเริบดวยเหตุ ๑๐ ประการ เหตุ ๑๐ ประการนัน้ อยางไร เหตุ ๑๐ ประการ คือ
กําเริบดวยเย็บประการ ๑ กําเริบดวยรอนประการ ๑ กําเริบดวยอยากขาวประการ ๑ กําเริบ
ดวยอยากน้ําประการ ๑ กําเริบดวยบริโภคเหลือขนาดประการ ๑ กําเริบดวยยืนนานนัก
ประการ ๑ กําเริบดวยตั้งความเพียรจนเกินไปประการ ๑ กําเริบดวยวิ่งมากนักประการ ๑
กําเริบดวยงานหนักนักประการ ๑ กําเริบดวยกรรมวิบากประการ ๑ สิริประสมเปน ๑๐
ประการดวยกัน และเวทนาทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นในอดีตก็หาไม จะเกิดขึ้นในอนาคตก็หาไม
สวนปตตสมุฏฐานนั้นเลา ปตฺต แปลวาดี กําเริบดวยเหตุ ๓ ประการ เหตุ ๓ ประการนั้น
อยางไร คือเย็บนักประการ ๑ รอนนักประการ ๑ บริโภคอาหารไมเสมอประการ ๑ สิริเปน
๓ ประกอบดวยกัน เสมหสมุฏฐานนั้น คือเสมหะกําเริบดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เย็บนัก
ประการ ๑ รอนนักประการ ๑ บริโภคอาหารหนักกินประการ ๑ สิริเปน ๓ ประการดวยกัน
อันเปนสวนแหงตน ๆ ใหบงั เกิดขึ้นแกคนทั้งหลาย ขอถวายพระพร อนึ่ง เวทนาที่เปนอุตุปริณามชานั้น ยอมเกิดขึ้นดวยความแปรปรวนแหงฤดู เวทนาที่เปนวิสมปริหารชา ยอมเกิดขึ้นดวยการรักษาอิริยาบถไมสม่ําเสมอ เวทนาที่มีความเพียรเปนปจจัยเปนเหตุเปนกิริยาก็มี มี
กรรมเปนวิบากเกิดขึน้ ดวยอํานาจผลแหงกรรมก็มี เวทนาที่มีกรรมเปนวิบาก ยอมเกิดดวย
สามารถแหงกรรมที่สัตวไดกระทําไวในชาติปางกอน เวทนาที่เกิดแตกรรมวิบากมีนอ ยนักหนา
ที่เกิด แตเหตุนอกนั้นมากกวา ชนพาลที่ไมมีวิจารณปญญาทั้งหลาย ยอมอางวา เวทนาทั้งปวง
เกิดแตกรรมวิบากอยางเดียว กรรมนั้นเวนไวแตพระพุทธญาณ ไมมีใครสามารถจะกําหนดรูได
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ที่อาตมภาพถวายพระพรไววา ศิลาอันเปน
สะเก็ดกระทบพระบาทสมเด็จพระโลกนาถ ใหพระองคเสวยทุกขเวทนานี้ จะเปนดวยวาตสมุฏฐานและปตตสมุฏฐาน เสมหสมุฏฐาน สันนิปาติกา อุตุปริณามชา วิสมปริหารชาและ
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โอปกกมิกาอยางไรนั้นหามิได สะเก็ดศิลากระทบพระบาทเขานี้ ดวยสามารถพระเทวทัตนั้นผูก
เวรพระสัพพัญูมามากวาแสนชาติ พระเทวทัตคิดวาอาตมาจะกลิ้งศิลานี้ใหตกทับพระ
พุทธเจา ใหถึงแกมรณาสัญ คิดแลวพระเทวทัตก็กลิ้งศิลาลงมาเร็วพลัน อฺเ เทฺว เสลา
ครั้งนั้นยังมีศิลาสองกอน เขารับเอาศิลาที่พระเทวทัตกลิน้ ลงมา เทฺว หตฺถา วิย เปรียบเหมือน
รับไวดว ยมือทั้งสอง มิใหกลิ้งไปถูกตองพระตถาคตได ศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งไปนั้นก็
ติดคางอยูบนศิลาทั้งสอง ครั้นกระทบกัน ศิลานั้นก็แตกเปนสะเก็ดตกลงมาดวยกัน สะเก็ด
ศิลานั้นกระเด็นมากระทบพระบาทสมเด็จพระโลกนาถเจา ยังพระโลหิตหอใหบังเกิด จึงได
เสวยทุกขาเวทนา ทุกขเวทนานี้เกิดดวยกรรมวิบากก็วา เกิดดวยพระเทวทัตกระทําก็วา และ
เวทนาทีจ่ ะบังเกิดดวยสิ่งอื่น คือมูลแหงอกุศลที่พระองคกระทําแลวแลวหามิได และจะวาเกิดดวย
วาตสมุฏฐานเปนตนก็หาบมไิ ด และจะเกิดดวยเหตุ ๗ ประการ มีวาตสมุฏฐานเปนตนนี้เขา
แซมแทรกก็หามิได จะวาเปนดวยวิบากแหงอกุศลกรรมหรือ หรือจะวาเกิดแตพระเทวทัต
กระทําก็ตามแตจะวาเถิด อุปมาฉันใด อุปไมยดุจบุรุษผูหนึ่งจะกระทํานา มีผูหนึง่ เอ็นดูใหนา มี
ผูหนึ่งเมตตาใหขาวปลูก ครัน้ บุรุษผูนั้นไดถากไถสําเร็จการแลว จึงเอาขาวปลูกที่เขาใหนนั้
หวานลงในนา ครั้นนานมา พืชนั้นไมจําเริญจะโทษเอาใคร จะโทษผูใหเนื้อนาวาใหเนื้อนาไมดี
หรือ หรือจะโทษเอาผูใหขาวปลูกวาใหขาวปลูกไมดกี ็ตามที่จะวา ความขอนี้อุปมาฉันใด เบื้อง
วาสมเด็จพระบรมโลกนาถ เจ็บพระบาทเสวยทุกขเวทนา เอสา เวทนา เวทนานี้จะวาเกิด
ดวยกรรมวิบากหรือ หรือจะเกิดดวยกิรยิ าที่วาพระเทวทัตกระทํา ก็ตามแตจะเปรียบความ
เหมือนขางหนึง่ ใหนาขางหนึง่ เมตตาใหพืชขาวปลูก นตฺถฺา เวทนาเวทนานี้เปนเวทนา
เกิดดวยเหตุอนื่ หามิได อนึง่ จะอุปไมยถวายบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจบุรุษผูหนึ่งบริโภค
อาหารเขาไปไมสบาย ชายนัน้ จะโทษเอาทองวาทองไมสบายเองหรือ หรือวาชายนั้นจะโทษเอา
อาหาร ก็ตามที่จะวา มหาราช ขอถวายพระพร เวทนานีก้ ็เหมือนกัน จะวาเกิดแตกรรมวิบากก็วา จะวาเกิดแตกิริยาที่พระเทวทัตกระทําก็วา นตฺถฺา จะวาเวทนาเกิดแตเหตุอัน
อื่นหามิได ประการหนึ่งเลา อันวาเวทนาเปนกัมมวิปากชา คือที่เกิดแตผลแหงอกุศลกรรมที่
พระองคกระทําไวแตหนหลังนั้น และเวทนาที่เกิดดวยวิสมปริหารนี้ ไมมีเปนอันขาดแกพระ
โลกนาถเจา และเวทนาเกิดดวยเหตุ ๖ นอกกวานี้ คือนับแตวาตสมุฏฐานเปนตน ตราบเทา
จนโอปกกมิกาอาพาธนั้นยอมมีแกพระองค แตมิอาจกระทํายํายีใหพระองคสิ้นสังขารได บพิตรพระราชสมภารพึงสันนิษฐานเขาพระองคดวยประการดังนี้ มหาราช ขอถวายพระพร
ประการหนึ่งในจตุมหาภูตกายแหงสมเด็จพระมหากรุณานี้ ยอมมีเวทนาที่เปนอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ คือเปนสิ่งที่พึงใจและไมพึงใจ กับดีและชัว่ ตกลงไป เปรียบดุจกอนดินอันคน
ทั้งหลายโยนไปบนอากาศแลวตกลงบนพืน้ ปบพี กอนเดินนั้นตกลงมาถูกผืนดิน ดวยกรรม
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หนหลังของแผนดินนั้นหรือประการใด ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูมีปรีชา แผนดินจะมีเจตนาที่จะกระทํากุศลอกุศลดวยเหตุอันใดหามิได และกอนดิน
ทิ้งขึ้นไปตกลงมาเหนือแผนดินดวยเหตุเปนปจจุบัน ไมใชกรรมที่แผนดินกระทําไวในกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชมาภาร แผนดินเปน
ฉันใด พระตถาคตเจา บรมบพิตรก็พึงทรงเห็นวาเปนฉันนั้น สะเก็ดตกลงถูกพระบาทของ
พระองค โดยพระองคมิไดกระทํากรรมอันใดอันหนึ่งไวในกาลกอนก็เปนเหมือนกอนดินตกลง
เหนือแผนดิน โดยไมไดกระทํากรรมไวในชาติกอนฉะนั้น นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร พึง
เขาพระทัยเถิดวาสะเก็ดศิลามากระทบพระบาทสมเด็จพระบรมโลกนาถนี้ใชวาจะเปนดวยกรรม
พระองคเจากระทํามาหาบมิได อนึ่งเปรียบปานดุจหนึ่งวา คนทั้งหลายอันทําลายและขุดซึ่ง
แผนดิน แผนดินนั้นไดกระทํากรรมหนหลังไวหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจาผูเจริญ แผนดินนั้นจะวาไดกระทํากรรมอันใดไวแตกอนหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา สะเก็ดศิลากระทบพระบาทพระชินสีหเจานัน้ จะ
เปนดวยกรรมที่พระองคกระทําไวแตกอนหามิได ประการหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ประชวรลงพระโลหิตนั้น จะเปนดวยกรรมหนหลังอันหนึ่งก็หามิได เปนดวยอาพาธนั้นมี
สันนิบาตเปนปจจัยอยางเดียว ประการหนึง่ อาพาธสิ่งไรที่เกิดในกายและจิตของสมเด็จพระ
พิชิตมารเจานัน้ จะไดเกิดดวยกรรมของพระองคก็หามิได และอาพาธนั้นเกิดดวยเหตุ ๖
ประการเหลานั้น นับแตวาตสมุฏฐานไปจนถึงโอปกกมิกาสมุฏฐาน มหาราช ขอถวายพระพร
สมเด็จพระผูมพี ระภาคพิชิตมารโมลีผูลวงเสียซึ่งเทพยดา มีพุทธฎีกาโปรดประทานเทศนาไวใน
โมลิยสีวกเวยยากรณในสังยุตตนิกาย เปนดังดวงพระราชลัญจกรแหงสมเด็จบรมกษัตราธิราช
อันประทับไว มีความวา ดูกรสีวกพราหมณ เวทนาทั้งหลายบางเหลาทีม่ ีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มี
เสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี มีสันนิบาตเปนปจจัยก็ดี เปนอุตปริณามชาก็ดี
เปนวิสมปริหารชาก็ดี เปนโอปกกมิกาก็ดี เปนกรรมวิปากชาก็ดี ยอมบังเกิดขึ้นในรางกายนี้
เวทนาทั้งหลายเหลานัน้ บังเกิดขึ้นอยางไร ทานพึงรูโดยแจมแจงดวยตนเองตามธรรมดาอยางนัน้
ความรูแจงเชนนั้น เปนสัจสมมุติของสัตวโลก สมณะและพราหมณทั้งหลาย ยอมมีวาทะและ
ความเห็นในเวทนาเหลานั้นวา บุรุษบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางในอยางหนึ่ง เปนสุขหรือเปน
ทุกขหรือเปนแตกลาง ๆ ไมใชทุกขไมใชสุข เวทนาทั้งปวงนั้นมีกรรมที่ทําไวแลวในกาลกอน
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เปนตนเหตุดังนี้ สมณะและพราหมณทั้งหลายนั้นยอมแลนลวงสิ่งที่ตนรูแลวเอง และสิ่งที่เขา
สมมุติวาเปนของจริงในโลกเสีย เพราะเหตุนั้น เราผูตถาคตจึงกลาววา ความเห็นของสมณะ
และพราหมณทั้งหลายเหลานั้นผิดเปนมิจฉาทิฐิดังนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานไวใน
สังยุตตนิกายฉะนี้ มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระพิชิตมารเจาเผาเสียซึ่งอกุศลสิ้นไป
ไมมีเศษ จึงไดสําเร็จพระสัพพัญุตญาณ จะไดเสวยเวทนาเกิดแตกรรมวิบากทั้งสิน้ นั้นหามิได
ธาเรหิ พระองคจงทรงพระทัยดุจนัยทีว่ ิสัชนามานี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาเฉลิมกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา สาธุ สาธุ สมฺปฏิจฺฉามิ ขาแตพระผูเปนเจา ตามที่พระผูเปนเจากลาวมานี้ดีนักหนา โยมจะรับคําของพระผู
เปนเจาจําไวในบัดนี้
ภควโต นิรวเสส อกุสล เฉตฺวา สพฺพฺุต ปตฺตปฺหา
สัพพัญุตังปตตปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
ตถสคตัสส อุตตริกรณียาภาวปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระบรมกษัตริยนรินทรมิลินทราช มีพระราชโองการประภาษถาม
ปญหาตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาจงกลาวใหวติ ถาร
ออกซึ่งคําสองประการนี้ คําหนึ่งวา สมเด็จพระพิชิตมารมุนีกระทําซึ่งกิจทั้งปวงใหสําเร็จ
แลวที่ควงไมพระมหาโพธิเปนอันเสร็จสิ้น กิจที่ตองทําหรือตองอบรมยิ่งขึ้นไปไมมีแกพระองคอีก
คําหนึ่งวา สมเด็จพระมุนีนาถเจา เมื่อไดตรัสรูแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแลว เขาสูฌาน
สิ้นไตรมาสสามเดือนดังนี้ โยมพิเคราะหดูเห็นวา ถาพระสัพพัญูกระทํากิจทั้งปวงใหสําเร็จแลว
ที่ควงไมมหาโพธิเปนอันเสร็จสิ้น ไมมีกิจที่จะตองทําและตองอบรมยิ่งขึ้นไปอีก คําที่วาพระองค
เขาฌานสิ้นไตรมาสสามเดือน ก็จะผิดเปนมิจฉา ถาเชื่อวาพระองคเขาฌานสิ้นไตรมาสสามเดือน
คําที่วาพระองคกระทํากิจนัน้ ปวงใหสําเร็จแลวที่ควงไมมหาโพธิเปนอันเสร็จสิ้น ก็จะผิด คําทั้ง
สองนั้นเปนปฏิปกษแยงกันอยูฉะนี้ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เหมือนคนหนึ่ง
วาคนที่พยาธิปวยไข ก็จําเปนมีความตองการดวยยาเพือ่ รักษาโรคบําบัดใหหาย คลี่คลายไป
คนที่ไมปวยไขจะตองการอะไรดวยหยูกยา อนึ่ง คนที่หวิ จึงตองการรับประทานโภชนะ ของเคี้ยว
ของกัด คนทีไ่ หวหิวหาตองการรับประทานโภชนาหารไม ยถา อันนีอ้ ุปมาฉันใด เอวเมว โข
ื
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สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาก็มีอุปไมยฉันนั้น ถาพระองคกระทํากิจใหเสร็จสิ้นแลวทีค่ วงไม
มหาโพธิจริง ทําไมพระองคจึงตองเขาฌานอีกเลา อย ปฺโห ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ ตฺวานุปปฺ ตฺโต มาถึงพระผูเปนเจาแลว ขอพระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหโยมฟงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ คําที่วาสมเด็จ
พระโลกุตตมาจารยกระทํากิจทั้งปวงใหเสร็จสิ้นที่ควงไมพระมหาโพธิ พระองคไมมีกิจที่ตองทํา
และตองการอบรมอีกนั้นก็จริง คําที่วาพระสัพพัญูเขาฌานสิ้นไตรมาสสามเดือนนัน้ ก็จริง จะผิด
หามิได ก็แตวา อันลักษณะฌานนี้มีคุณยิ่งวิเศษนักหนา สพฺเพ ตถาคตา สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาแตกอนทั้งหลายนั้น สพฺพฺูต ปตฺตา ครั้นไดสําเร็จพระสรรเพชญดาญาณ
แลว พระองคมาทรงระลึกถึงคุณแหงฌานนั้นวา มีอุปการเปนอันมากนักหนา ก็เขาทีช่ มฌาน
เกษมศานตแสนสุข ทุกพระองคสืบ ๆ กันมา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูมิ่งมงคล
มหิศราธิบดี เหตุฉะนี้ สมเด็จพระชินสีหส ัมพุทธเจาไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ
สําเร็จที่ควงไมพระศรีมหาโพธิปราศจากโทษทางอกุศล จึงเขาชมฌานอยูถวนไตรมาสใหเหมือน
กัน คําอันนีไ้ มผิด จะเปรียบใหมหาบพิตรฟง มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบปานดุจบุรุษ
ผูหนึ่งไดรับพระราชทานพรอันอุดม ซึ่งสมเด็จบรมกษัตราธิราชประสาทให ไดลาภสักการะ
แตสํานักบรมกษัตริยน ั้นแลว อนุสฺสรนฺโต บุรุษผูนั้นก็ระลึกถึงพระเดชพระคุณที่ประทาน
รางวัลแกอาตมา อปราปร บุรุษผูนั้นก็เขายังที่เฝานั้นเนือง ๆ ไป พระพุทธเจาทั้งหลายไดตรัส
แกพระสัพพัญุตญาณแลว ก็ระลึกถึงคุณอุปการแหงฌานทั้งหลายนัน้ ปฏิสลฺลิน เสวนฺติ
พระองคก็ชมฌานอีกเลาเหมือนบุรุษอันไดรับพระราชทานซึ่งรางวัลแตสํานักบรมกษัตราธิบดี
คิดแตที่วาจะกตเวทีแทนคุณนั้น ก็หมั่นเขาไปเฝาสมเด็จบรมกษัตราธิราชไมขาดกัน อนึ่ง
จงทรงพระสวนาการฟงอุปมาใหมเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา
เปรียบดุจบุรุษผูหนึ่งเลา อาตุโร รอนไปดวยพยาธิโรคายายีไมมีสุข ทุกฺขิโต เจ็บปวดนี้
เหลือกําลังนักหนา ภึสก อุปเสวิตฺวา คนที่เปนโรคนั้นก็มารักษาอยูทแี่ พทย แพทยก็พยาบาล
มาจนโรคคอยคลายหายแลว บุรุษผูนั้นก็อําลามาจากเคหาแพทยนั้น เมื่อบุรุษผูนั้นคิดถึงคุณ
แพทยทพี่ ยาบาล ก็มาสูสถานแหงแพทยนนั้ เนื่อง ๆ ยถา มีครุวนาฉันใด บพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารยเจาทั้งหลาย สพฺพฺตุ  ปตฺโต ไดสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณแลว ระลึกถึงคุณูปการแหงฌานจึงสองเสพซึ่งฌานไป อฏสีสติ โข คุณานิ
บพิตรพระราชสมภาร คุณแหงฌานนี้มีถึง ๒๘ ประการ สมเด็จพระอนาวรณญาณเจาทั้งหลาย
ที่ไดตรัสมา พระองคหักประหารผลาญกิเลส บรรลุแกพระสรรเพชญดาญาณ แลวทรงพระ
อนุสรณาการเห็นพระคุณ ๒๘ ประการแหงฌานนัน้ เสวนฺติ พระองคก็เขาฌานทรงเสวยสุข
เกษมศานต อันวาคุณ ๒๘ ประการนั้น กตมา เปนดังฤๅเลา มหาราช ขอถวายพระพร
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จงทรงพระสวนาการเถิด อาตมาจะวิสัชนาใหฟง อตฺตาน รกฺขติ ดูกรบพิตร เปนทีจ่ ะ
อภิบาลรักษาอาตมานั้นประการ ๑ อายุ เทติ ใหซึ่งทีฑายุประการ ๑ พล เทติ จะใหมี
กําลังประการ ๑ วชฺช ปทหติ ปดกั้นเสียซึ่งโทษประการ ๑ อยส วิโนเทติ จะบรรเทาเสีย
มิใหเปลาจากยศประการ ๑ ยสมุปเนติ จะนํามาซึ่งยศประการ ๑ อรตึ นาสยติ จะให
ความไมยนิ ดีฉิบหายไปประการ ๑ รตึ อุปฺปาเทติ จะใหความยินดีเกิดขึ้นประการ ๑ ภย
อปเนติ จะนําไปเสียซึ่งภัยประการ ๑ เวสารชฺช กโรติ จะกระทําใหแกลวกลาประการ ๑
โกสชฺชมปเนติ จะนําไปเสียซึ่งความเกียจครานประการ ๑ วิริยมภิสชฺชาเนติ จะใหเกิดความ
เพียรประการ ๑ ราคมปเนติ จะนําเสียซึ่งราคะประการ ๑ โทสมปเนติ จะนําเสียซึ่งโทสะประการ
๑ โมห หเนติ กําจัดเสียซึ่งโมหะประการ ๑ มาน หเนติ ฆาเสียซึ่งมานะประการ ๑ สวิตกฺก
พชฺเชติ จะกําจัดเสียซึ่งโมหะประการ ๑ จิตฺเตกคฺคต กโรติ จะกระทําจิตเปนเอกัคคตา
ประการ ๑ จิตฺต เสฺนหยติ จะใหจิตรักในที่อันสงัดประการ ๑ หาส ชนยติ จะใหบังเกิดความ
ชื่นชมประการ ๑ ปตึ อุปฺปาทยติ จะใหบังเกิดความปรีดาประการ ๑ ครุก กโรติ จะกระทําซึ่ง
เคารพประการ ๑ ลาภ นิพฺพตฺติยติ จะใหบังเกิดลาภประการ ๑ มนปย กโรติ จะกระทําใหชอบ
ใจประการ ๑ ขนตึ ปาเลติ จะใหรักษาไวซึ่งขันตีประการ ๑ สงฺขาราน อาสว ธเสติ จะกําจัด
เสียซึ่งอาสวสังขารอันของอยูประการ ๑ ภาวปฏิสนฺธึ อุคฺฆาเฏติ จะมิใหบังเกิดตอไปใน
ภพประการ ๑ สนฺน สามฺ เทติ จะใหถึงซึ่งผลแหงสรณะประการ ๑ สิริเปนคุณ ๒๘
ประการดวยกัน มหาราช ดูรานะบพิตรผูท รงคุณอันประเสริฐ ตถาคโต สมเด็จพระทศพล
ญาณระลึกถึงคุณ ๒๘ ประการแหงฌานนั้นดังนีแ้ ลว พระองคจึงเขาที่ชมฌาน บรมบพิตรจง
เขาพระทัยเถิด เถโร ครั้งนั้นพระผูเปนเจาพระนาคเสน เมื่อพระผูเปนเจาวิสัชนาแกไขใน
คุณฌาน ๒๘ ประการจบลงแลว จึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตร พระราชสมภาร
ตถาคต พระตถาคตทศพลญาณเจาทั้งหลายใดแตกาลปางกอน เสวนฺติ ยอมสองเสพชฌาน
ดวยเหตุ ๔ ประการ เหตุ ๔ ประการนั้นอยางไร ขอถวายพระพร สมเด็จพระพุทธเจาแตปาง
กอนนั้น ปฏิสลฺลิน เสวนฺติ สองเสพชมฌาน วิหารผาสุกาย เพื่อจะใหเปนสุขสบายประการ ๑
อนวชฺชคุณพหุลตาย ดวยภาวะมากแหงคุณหาโทษมิไดประการ ๑ อวเสสอริยวุฑฺฒิตา เหตุ
ภาวจะไดเจริญขึ้นแหงพระอริยมรรคอันเหลือลงประการ ๑ สพฺพพุทฺธาน ถุตึ วณฺณิตุ ปสสนฺโต
เหตุภาวะเปนที่สรรเสริญแหงพระพุทธเจาทั้งปวงประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๔ ประการดวยกัน นี่
แหละบพิตรพระราชสมภาร ใชพระตถาคตทศพลญาณเจาทั้งหลาย จะขวนขวายชมฌานเพื่อ
จะกระทํากิจอันยังไมสําเร็จนั้นหามิได สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจาทั้งหลาย
ขวนขวายชมฌานดังนี้ ดวยเหตุทพี่ ระองคเห็นคุณเห็นประโยชนดังถวายพระพรมาฉะนี้
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ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี ไดเสวนการฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ ก็มิ
ไดสงสัย มีพระทัยปราโมทย จงมีพระราชโองการตรัสวาสธุสะ พระผูเปนเจาโปรดนี้ โยม
ไมมีวิมัติสงสัย สมฺปฏิจฉฺ ามิ โยมจะรับไวซึ่งถอยคําของพระผูเปนเจา ก็มีดวยประการดังนี้
ตถาคตัสส อุตตริกรณียาภาวปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
อิทธิปาทพลทัสสนปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหา
อื่นสืบไปเลา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชา ภาสิต เจต ภควตา
ถอยคําดังนี้ สมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณโปรดประทานไววา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท
จตฺตาโร อิทฺธปิ าทา อันวาพระอิทธิบาททั้ง ๔ ฉนฺทิทฺธิปาโท คือฉันทินธิบาทประการ ๑
วิริยิทฺริปาโท คือวิริยิทธิบาทประการ ๑ จิตฺติทฺธิปาโท คือจิตติทธิทานประการ ๑ วิมสิทุธิปาโท คือวิมงั วิทธิบาทประการ ๑ สิริเปน ๔ ประการดวยกัน ภาวิตา แมพระตถาคตเจริญ
แลว พหุลีกตา กระทําใหมากแลว ยานีกตา กระทําเปนยานปดปองกําบัง วตฺถุกตา
กระทําเปนทีน่ งั่ ที่นอนที่อาศัย ปริจิตตฺ า สัง่ สมไวมั่นในสันดาน อนุฏ ิตา ตั้งจิตใหเบิกบานใน
การเพียงทีก่ ระทํามิไดประมาท สุสมารทฺธา อุตสาหะปรารภจําเริญมิไดขาดในบริกรรม
ภาวนาเปนอันดี เมื่อตถาคตจําเริญพระอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ ตถาคตจะปรารถนาใหมีชนมายุยืน
นานไปกัปหนึง่ ก็ได ยิ่งกวากัปก็ได อาศัยดวยจําเริญซึ่งพระอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ เหตุดุงฤๅ
สมเด็จพระพิชติ มารญาณมุนี จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสอีกเลาวา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท
พระชนมายุของตถาคตนี้ยังมากนอยไปเทาไรมี นับแตวนั นี้ไปกําหนดไดสามเดือนเทานั้น
เราพี่นองทั้งสองจะไมไดเห็นหนากัน เมือ่ ถวนกําหนดสามเดือนนั้น ตถาคตจะลาดับขันธเขาสู
นิพพาน นี้แหละสมเด็จพระอนาวรณญาณยอดบุคคลเปนที่ลนพนแลว ไฉนเลาพระเจาขา
พระพุทธฎีกาจึงตรัสเปนสอง ฟงไมตองกัน แมวาจะสําคัญถือเอาเปนมั่นคงวา คําทีพ่ ระองค
ตรัสวา ยังสามเดือนจะเขาสูพระนิพพาน คําเดิมที่โปรดประทานไววาตถาคตจะจําเริญอิทธิบาท
ทั้ง ๔ ประการ จะใหมีพระชนมยืนนานไปกัปหนึ่งหรือยิง่ กวากัป คํานีผ้ ิดเปนมิจฉา แมจะ
ถือเอาคํากอน ที่วาพระองคเจริญอิทธิบาททั้ง ๔ ประการ ใหพระชนมายุยืนนานประมาณ
กัปหนึ่งหรือยิง่ กวากัปหนึ่งวาชอบแลว คําที่ตรัสวาไมนานดอกอีกสามเดือนจะเขาสูพระนิพพาน
ก็จะผิด อยป ปฺโห อันวาปริศนานี้ คมฺภีโร ลึกล้ําสุดประมาณ นิปโุ ณ ละเอียดลออยิ่งนัก
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ทุนิชฺฌาสโย ยากที่จะสอดสองปญญาพิจารณาเห็น อุภโต โกฏิโต เปนสองเงื่อนมิใชงาย
มาถึงผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาจงทําลายเสีย ทิฏิชาล ซึ่งขายคือทั้งหลายในกาลบัดนี้
ฝายพระนาคเสนองคพระอรหาธิบดี มีพระสุนทรวาทีกลาวแกซึ่งอุภโตโกฏิปญหาวา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกเลิศ
บุคคลตรัสวา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท พระอิทธิบาทนี้มีคุณนักหนา ภาวิตา แม
ตถาคตจําเริญไปมิไดขาด พหุลีกตา จะภาวนาใหมากมั่นอยูในสันดาน ยานีกตา กระทํา
เหมือนหนึ่งรถยานพาหนะ ที่จะขับขี่ใชสอยอยูเปนอันดียามเมื่อจะมีทสี่ ัญจร วตฺถุกตา กระทํา
เหมือนที่นั่งนอน บหอนที่จะละวางใหวางเสียเปลา เมื่อยามมีที่ไปเลาก็เอาอิทธิบาทเปน
ยานพาหนะขับขี่สัญจร เมื่อยามจะนั่งเลาก็เอาอิทธิบาททั้ง ๔ เปนพระเกาอี้ แทนที่ไสยาสน
อนุฏิตา มิใหคลาดได สุสมารทฺธา ตั้งพระทัยปรารภรําพึงนิยมอยูเปนนิต ปริจติ ฺตา สั่งสม
อยูในจิตไมขาดในอิทธิบาททั้ง ๔ ไดดังนี้ แมตถาคตก็อาจที่จะใหพระชนมยืนไปกัปหนึ่ง
หรือยิ่งกวากัปหนึ่งก็ได สมเด็จพระบรมไตรโลกเลิศบุคคลตรัสฉะนี้มั่นคง เพื่อจะสําแดงกําลัง
ของพระพุทธองควา ถาจะทรงจําเริญพระอิทธิบาทแลว อาจใหมีพระชนมยนื นานประมาณกัป
หนึ่งหรือยิ่งกวากัปหนึ่งไป จะเปรียบฉันใดนะบพิตรพระราชสมภาร อสฺสาชานิโย ปานดุจมา
อาชาไนยแหงบรมกษัตริยอนั เปนมาพระที่นั่งตัวประเสริญ สีฆ คโต มีคติอันไปเร็วโดยเลิศ
อนิลชวสโม เหมือนหนึ่งวาเหาะไปในอากาศ สมเด็จบรมกษัตราธิราชนั้น ชวพล ปริกฺกิตฺตยนฺโต เมื่อจะสรรเสริญกําลังอันเร็วแหงมาอาชาไนย เอว วเทยฺย จึงมีพระราชโองการ
ตรัสสรรเสริญดังนี้ในทามกลางมหาชน และพวกพลพราหมณคฤหบดีและอํามาตยอนั มาเฝา
วา โภ ดูกรสูชาวเจาทั้งปวง อันมาประชุมพรอมหนา ณ พระลานหลวงนี้ อย หยวโร
มาอาชาไนยตัวประเสริฐของเรานี้ แมเรามีความปรารถนาจะใหมาอาชาไนยไปโดยชลมารค คือ
คงคาในที่สุดแหงสาครแลวจะกลับสัญจรมา แมมารวาปรารถนาลัดนิ้วมือหนึ่ง ก็อาจมาถึงได
ในฐานทีน่ ี้ และสมเด็จบรมกษัตริยจะไดสรรเสริญชววิธี ที่พระองคไปเร็วหามิได สรรเสริญมา
อาชาไนยดอก ตรัสบอกใหรูวามาอาชาไนยนัน้ เร็วสามารถอาจจะไปถึงที่สุดแหงคงคาสาครแลว
กลับสัญจรมาถึงที่นี้เร็วพลันในขณะลัดนิว้ มือเดียวดังนี้ และสมเด็จบรมกษัตริยมพี ระราชโองการสรรเสริญมาอาชาไนย ไมสรรเสริญพระองคฉันใด ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระโลกุตตมาจารยเมื่อจะโปรดปรานสรรเสริญซึ่งกําลังอิทธิฤทธิวิชาอันไพศาล จึงทรงนั่ง
ในทามกลางแหงพระอรหันตอันทรงซึ่งไตรวิชชาและฉฬภิญญาอันมีอาสวะหมดสิ้น วิมลาน
หามลทินได อันผองใสบริสุทธิ์ในทามกลางแหงเทวดามนุษยพรั่งพรอมกัน จึงมีพระพุทธฎีกา
สรรเสริญพระอิทธิบาททั้ง ๔ วา จําเริญพระอิทธิบาททั้ง ๔ นี้มีคุณนักหนา แมมาตราวา
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ปรารถนาจะใหชนมายุยืนนานประมาณกัปหนึ่งก็ได กปฺปาวเสส เหลือไปกวากัปก็ได สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถตรัสสรรเสริญคุณพระอิทธิบาท ใชสมเด็จพระบรมโลกนาถจะสรรเสริญ
กําลังพระองค ปานดุจบรมกษัตริยตรัสสรรเสริญกําลังมาของพระองคฉะนั้น อนึ่งสมเด็จพระ
สัพพัญูตรัสฉะนี้ จะยินดีที่จะอยูไ ปในภพหามิได อนตฺถิโก สมเด็จพระวิชัยมารมิ่งมกุฏ
วิสุทธิมุนี มิไดยินดีมีประโยชน จึงตรัสยกโทษภพทั้งสามวาชั่วชาสามานย ภาสิต เจต
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย โปรด
ประทานดวยวาระพระบาลีวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตโกป คูโถ ทุคฺคนฺโธ โหติ เอวเมว
โข อห ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกป ภว น วณฺเณมิ อนฺตมโส อจฺฉรสงฺฆาตสฺส ดังนี้ แปลความ
ตามกระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย คูโถ อันวาคูถแมมีประมาณ
นอย ทุคฺคนฺโธ มีกลิ่นอันเหม็นเปนทีพ่ ึ่งเกลียดพึงชังนักหนา ไมมีใครที่วาจะชมคูถนั้น
แมสักนอยหนึง่ มีแตครหา เสยฺยถาป แมมีอุปมาฉันใด น วณฺเณมิ ตถาคตไมสรรเสริญซึ่ง
ภพสงสารแตประมาณนอยหนึ่ง อนฺตมโส กําหนดที่สุดลงไป โดยจะอยูไปในภพสงสารแต
ประมาณลัดนิว้ มือหนึ่งก็ดี ตถาคตมิไดสรรเสริญเปนสัจจัง เอว โข มีอุปไมยเหมือนดังนั้น
สิ้นกระแสพระพุทธฎีกาเทานี้ ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระอนาวรณญาณทัศนา
การเห็นภพสงสารปานดุจของเนาของเหม็นฉะนี้ จะอาศัยพระฤทธิ์แลว มีจิตกลับกําหนัดยินดี
ในภพหรือประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา หามิได ภพนี้ถึงพระองคมีฤทธิ์รักษาใหสถิต
อยูไปได ก็ไมมีอาลัยอาวรณ
พระนาคเสนถวายพระพรวา เหตุดังนัน้ สมเด็จพระบรมสรรเพชญภควันตบพิตร ทรง
สรรเสริญฤทธิ์พระอิทธิบาทเทานั้น จึงเปลงพุทธสิงหนาทสรรเสริญพระอิทธิบาทดังนี้ ใชทวา
จะรูจักยินดีในที่จะจําเริญพระอิทธิบาท ใหสถิตนานไปในภพสงสารหามิได บพิตรจงทรง
สันนิษฐานเขาพระทัยเถิด
สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา สาธุ สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับ
คําพระผูเปนเจาที่วิสัชนาปญหานี้ไดดุจวิสัชนามานั้น เพื่อปองกันเสียซึ่งคําเดียรถียท ั้งหลาย
ฝายมิจฉาทิฐิในกาลบัดนี้
อิทธิปาทพลทัสสนปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้
จบปฐมวรรค
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ทุติยวรรค
ขุททานุขุททกปญหา ที่ ๑
ลําดับนั้น บรมกษัตริยขตั ติยนริยทรปน พิภพมิลินทภูมินทราธิบดีจึงทรงสุนทรพาทีไตถาม
อรรถปญหาอื่นสืบไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมนี้คือไป ๆ แลวก็
กังขา ภาสิต เจต ภควตา ดวยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย โปรด
ประทานไววา ภิกฺเว ดูรกภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตไดรูจริงเห็นจริงซึ่งพระสัทธรรมแลว ธมฺม
เทเสมิ พระตถาคตจึงไดสําแดงพระสัทธรรมนั้นไว โน อนภิฺาย ใชวาพระตถาคต จะได
สําแดงพระสัทธรรมนั้นไวโดยความที่พระคตาถตไมไดรูจริงเห็นจริงหามิได เมื่อสมเด็จบรม
ไตรโลกาธิบดีตรัสไวฉะนีแ้ ลว ปุน จ ภณิต ดังฤๅตรัสไวในพระวินัยอีกเลาวา อานนฺท ดูกร
สําแดงอานนท สงฺโฆ อันวาสงฆ อากงฺขมาโน เมื่อมีความรารถนาตองการ ตถคต
นิพพานแลว สมูหนตุ จงเพิกถอนเสียซึ่งขุททานุขุททกสิกขาบท พระองคตรัสไวดังนี้ ขุททานุขุททกสิกขาบทนี้ พระองคทรงบัญญัติไมดีไมงาม หรือทรงบัญญัติเพราะไมมีเหตุไมมีวัตถุ
เปนประการใด พระองคเจาจึงรับสั่งใหพระสงฆพุทธสาวกเพิถอนเสียไดในเวลาที่พระองคนิพพาน
แลว ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ถาวาพระตถาคตเจาตรัสรูซึ่งพระสัทธรรมโดยยิ่งแลวจึงทรง
แสดงธรรม ขอซึ่งพระองคทรงอนุญาตใหเพิกถอนสิกขาบทตองผิดเปนมิจฉา ถาพระองคทรง
อนุญาตใหเพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบทไดจริง ที่วาพระองคเจาตรัสรูแลวจึงเทศนาก็จะ
เปนผิด คําทั้งสองนี้ไมตองกันฉะนี้ อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปนสองเงื่อนแยงกัน
สณฺโห ละเอียด สุขุโม สุขุม นิปุโณ ลึกล้ํายากที่จะรู ยิ่งฟนยิ่งกังขา เหตุบกพรองไม
บริบูรณ มาถึงพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงอนุกูลแกปญ
 หาสําแดงซึ่งกําลังปญญาใหวิตถาร
คือแกปญหานีใ้ หแจมกระจาง ณ กาลบัดนี้
เถโร ฝายวาพระมหาเถระผูประเสริฐอันไดนามวานาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย มีพระพุทธฎีกา
โปรดประทานวา ภิกขฺ เว ดูรกสงฆทั้งหลาย พระตถาคตไดรูจริงเห็นจริงซึ่งพระสัทธรรมแลว
จึงไดสําแดงพระสัทธรรมนั้นไว ใชวาจะไดสําแดงพระสัทธรรมไวโดยความที่ไมไดรูจริงเห็นจริง
หามิได สมเด็จบรมจอมไตรมิ่งมกุฏวิสุทธิปรีชา มีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้แลว ปุน จ ปร มา
อีกครั้งหนึ่ง มีพระพุทธฎีกาตรัสบัญญัติไวในพระวินยั กับพระอานนทวา อานฺนท ดูกรสําแดง
อานนท เมื่อพระสงฆมีความปรารถนาตองการ เมื่อตถาคตเขานิพพานไปแลวก็จงเพิกถอน
ุขุททานุขุททกสิกขาบทเสียบาง ที่พระองคเจามีพระพุทธฎีกาดังนี้ ก็เพราะมีพระพุทธประสงค
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จะใครทรงทดลองใจเหลาภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายในอนาคตกาลวา เมื่อตถาคตอนุญาตใหสละ
ละวางเพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบทไดเชนนี้ ครั้นตถาคตลวงลับขันธปรินิพพานไปแลว
จักชวนกันสละละวางเพิกถอนเสียโดยลําดับ หรือจะยับยั้งเอื้อเฟออยู ไมเพิกถอนใหเสื่อมสูญ
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระอนาวรณญาณพิชิตมารมิ่งโมลี มี
พระพุทธประสงคจะทรงทดลองใจเหลาภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ จึงทรงอนุญาตใหเพิกถอน
ขุททานุขททกสิกขาบท ในเวลาที่พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวได มีอุปมาดังวาสมเด็จ
พระบรมจักรพรรดิกษัตราธิราช อันใหโอวาทแกพระราชบุตรวา ตาต ดูกรเจาผูเปนบุตร เจาจงฟง
โอวาทของบิดา อย มหาชนปโท ชนบทอันใหญมีในพืน้ ปฐพีมีสาครลอมรอบนี้ ทุกฺกโร
ยากที่เจาจะรักษาไวจนหมดสิ้น ดวยกําลังอันเล็กนอยเพียงเทานี้ได เมือ่ บิดาสวรรคลวงลับไป
แลว เจาจงทอดทิ้งประเทศอันตั้งอยูปลายเขตปลายแดนเสียบาง สมเด็จพระบรมจักรพรรดิราช
ตรัสสั่งพระโอรสไวฉะนี้ ครัน้ นานมา พระองคผูเรืองยศก็เสด็จสวรรคตลวงไป อยูภ ายหลังพระ
โอรสาธิราชจะพึงทอดทิ้งประเทศปลายเขตปลายแดนทัง้ ปวงเหลานัน้ ซึ่งเปนรัชสีมาอาณาเขต
แหงชนบท อันอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค ตามพระราชดํารัสสั่งของสมเด็จพระบิดาละ
หรือ ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทปนประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
เจาผูประกอบดวยปรีชา พระราชกุมารอันเปนพระโอรสแหงสมเด็จพระเจาจักรพรรดิราช
นั้น มีพระทัยรักใครราชสมบัติ ยิ่งจะแสวงหาชนบทเมืองขึ้นใหมากยิ่งขึน้ ไปกวาเกาเปนสองเทา
เสียอีก กึ ปน มฺุเจยฺยุ ตองการอะไรที่พระราชกุมารนัน้ จะทอดทิ้งชนบทที่มีอยูแลวใน
เงื้อมพระหัตถเสียเลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ยถา อันนี้มีอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพร
บพิตรผูเปนมหิศราธิบดี ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณ เมื่อทรงลองใจภิกษุเหลา
พุทธสาวกทั้งหลาย จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไววา อานฺนท ดูรกสําแดงอานนท เมื่อตถาคต
นิพพานแลว พระสงฆมีความปรารถนาตองการ ก็จงเพิกถอนขุททานุททกสิกขาบทเสียบาง
ดังนี้ ฝายภิกษุพุทธชิโนรสทั้งหลาย ทุกฺขปริมุตฺติยา ผูเห็นภัยในสงสาร บรรพชาดวยหวังจัก
หลีกเลี่ยงใหพน ทุกข กระทํานิพพานใหแจง มีความจํานงในพระสัทธรรมอันมั่นคงไมหวัน่ ไหว
ใครตอความปฏิบัติ ก็จะพึงคุมครองรักษาสิกขาบทใหแนนหนาอยางเคราครัดมัธยัสถเปนทวี
คูณเสียอีก อะไรเลาจะปลอยปละละทิ้งเพิกถอนสิกขาบทที่พระองคเจาทรงบัญญัติไวแลวให
เสื่อมสูญ มีอุปไมยเหมือนพระราชบุตร อันไมปลอยพระราชอาณาเขตปลายแดนเสีย และทรง
แสวงหาเพิ่มขึน้ อีกฉะนีแ้ ล ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงตรัสถามพระนาคเสนอีกวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ย ภควา อาห สมเด็จพระพุทธองคผูทรงสวัสดิภาคพิชติ มาร
โปรดประทานคําอันใด ทีว่ า ใหพระสงฆเพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบท อย โลโก คนที่
เกิดมาในโลกนี้ เปนคนมืดมนอนธการหลงใหลไมรูจริง วิมติ ชาโต มีแตจะสงสัยตะบึงไป
ดุจคนตามืดหาผูจูงมิได ขุททานุขุททกสิกขาบทนั้น ไดแกอันใดแน นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนา
ใหทราบในกาลบัดนี้
พระนาคเสนผูเลิศดวยศีลสมาจาร จึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ผูขัตติยมหาศาลเรือนพระเกียรติยศ คําวาขุททานุขุทกสิกขาบทนั้น บพิตรจงมนสิการ
กําหนดในพระทัยวา ขุททาสิกขาบทและอนุขุททกสิขานั้น อันวาอาบัติทุกฏชื่อวาขุททก
สิกขาบท อาบัติทุพภาสิตชือ่ วาอนุขุททกสิกขาบท รวมสิกขาบททั้งสองประเภทนีเ้ ขา เรียกวา
ขุททานุขุททกสิกขาบท พระมหาเถระทั้งหลายในปางกอนก็เกิดความสงสัยในปญหาขอนี้
ทานจึงรวมสิกขาบททั้งสองนั้นเขาเปนสวนหนึ่ง เพราะพระบรมครูของเราไดทรงแสดงไว
โดยบรรยาย ขอถวายพระพร
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนประชากรก็สรรเสริญพระนาคเสนวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาแกปญหากระทํารสพระพุทธฎีกาใหมนั่ คงไวฉะนี้ จะเปนที่ปรากฏ
จําเริญแกพระชิโนรสไปในโลกชานาน นับแตวันนี้เปนตนไปในกาลบัดนี้
ขุททานุขุททกปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
ฐปนียพยากรณปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา ภาสิต เจต ภควจา สมเด็จพระชิเนนทราธิบดีมีพระพุทธฎีกาตรัสไววา ตถาคตนี้จะปดบังความเปนอาจารยสั่งสอนธรรมหามิได คือ
พระองคตรัสวา พระองคเปนอาจารยบอกธรรม ครั้นนานมาเลา พระเถรเจาผูเปนบุตรแหง
นางพราหมณีชื่อวามาลังฆา ทูลถามอรรถปญหา พระองคเจาก็มิไดทรงวิสัชนา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา อันประกอบไปดวยปรีชา เอโส ปฺโห อันวาปญหานี้อาศัยอรรถ
เปนแท แตสวนทั้งสอง คือมีสองแงไมแปรผัน อชานนฺเตน วา เปนเพราะพระตถาคตเจา
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ไมทรงทราบจึงไมแกหรือ คุยฺหรกรเณน วา หรือวาเปนเพราะพระบรมครูทรงทราบอยู แตไม
วิสัชนา ดวยมีพระพุทธประสงคจะปดบังหวงแหนพระธรรม นี้แหละปญหานี้อาศัย
อรรถสองประการนี้เปนแท ขาแตพระผูเปนเจา ถาแมวาสมเด็จพระมุนนิ ทรปนเกลาตรัสไววา
พระองคเปนอาจารยบอกธรรมไมปดบังหวงแหวน ไฉนพระองคจึงไมทรงแกปญหาของพระเถรเจา ผูเปนบุตรแหงมาลังฆาพราหมณีเลา หรือพระองคไมทรงทราบ จึงไมทรงวิสัชนา เมื่อ
พระองคทรงทราบอยู แตไมทรงวิสัชนา ถาเชนนี้ พระองคเปนอันปดบังหวงแหนธรรม นี่แหละ
ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระพิชติ มารตรัสวา พระองคเปนอาจารยบอกธรรมไมปดบังหวงแหน พระองคตรัส
ฉะนี้ ครั้นนานมา พระเถรเจาผูเจาบุตรนางมาลังฆาพราหมณีทูลถามปญหา พระองคไมทรง
วิสัชนาใหแจง ซึ่งพระองคไมทรงวิสัชนานั้น เพราะพระองคไมทรงทราบก็หามิได หรือ
พระองคทรงทราบอยูแตไมทรงวิสัชนา ดวยมีพระประสงคจะปดบังหวงแหนพระธรรมก็หา
มิได มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ จตฺตาริมานิ อันลักษณะแหงการวิสัชนา
กลาวแกพยากรณปญหา พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวเปน ๔ ประการ กตมานิ จตฺตาริ
ลักษณะแหงพยากรณ ๔ ประการนี้ เปนไฉน คืออันใดบาง ลักษณะแหงพยากรณ ๔ ประการ
นั้น เอกสพฺยากรณีโย คือเมื่อเขาถามมาตองกลาวแกพยากรณไปอยางเดียวโดยแท เรียกวา
เอกังสพยากรณียปญหาประการ ๑ วิภชฺชพฺยากรณีโย ตองหยิบแยกแจกออกกลาวแก
พยากรณเปนสวน ๆ เรียกวา วิภัชชพยากรณียปญหาประการ ๑ ปฏิปจุ ฺฉาพฺยากรณีโย
ตองอนุโยคยอนถามเสียกอนแลวจึงกลาวแกพยากรณ เรียกวา ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา
ประการ ๑ ปนีโย ปญหาอันใดถาพยากรณไป มีแตโทษหาประโยชนมิได ก็ตองงดเสีย ไม
พยากรณ เรียกวา ฐปนียปญหาประการ ๑ สิริเปน ๔ ประการดวยกันฉะนี้ กตโม จ มหาราช
เอกสพฺยากรณีโย ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ปญหาเชนไรเลาเรียกวาเอกังสพยากรณียปญหา
นามรูป อนิจฺจนฺติ เอกสพฺยากรณีโย ขอถวายพระพร คือปญหาที่ถามถึงสิ่งที่ควรจะแกได
โดยสะดวกไมอยากเย็นอะไร เชนถามวา นามรูปไมเที่ยงหรือ เวทนาไมเที่ยงหรือ สัญญา สังขาร
วิญญาณ ไมเที่ยงหรือ ดังนีเ้ รียกวาเอกังสพยากรณียปญหา เปนปญหาที่ตองกลาวแกพยากรณ
ไดสวนเดียว กตโม วิภชฺชพฺยากรณีโย ปญหาเชนไรเรียกวาวิภัชชพยากรณียปญหา อนิจฺจ
รูปนฺติ วิภชฺชพฺยากรณีโย ขอถวายพระพร คือปญหาที่ถามกลับลักษณะถอยคํา เชนถามวา
สิ่งที่ไมเที่ยงไดแกรูปหรือ ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณหรือ ดังนี้เรียกวา วิภัชชพยากรณียปญหา เปนปญหาที่ตองหยิบแยกออกกลาวแกพยากรณ กตโม ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย ขอถวายพระพร ปญหาเชนไรเรียกวา ปฏิปุจฉาพยากรณีปญหา กินฺนุ โข จกฺขนุ าสนฺน
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วิชานาตีติ ขอถวายพระพร คือปญหาที่ควรซักไซไลเลียงเสียกอนแลวจึงจะกลาวแก เชนถาม
วา บุคคลยอมรูแจงซึ่งอารมณทั้งปวงดวยจักขุแลหรือ ดังนี้ เรียกวาปฏิปุจฉาพยากรณปญหา
เปนปญหาที่ตอ งอนุโยคยอนถามใหไดความแจมแจงเสียกอน แลวจึงกลาวแกพยากรณตอ
ภายหลัง กตโม ปนีโย ขอถวายพระพร ปญหาเชนไรเรียกวา ฐปนียปญหา สสฺสโต โลโกติ
ปนีโย ขอถวายพระพร คือปญหาที่ถามถึงเหตุภายนอกพระศาสนา อันหาประโยชนมิได
ไมควรจะกลาวแก เชนถามวา โลกเที่ยงหรือ โลกไมเที่ยงหรือ โลกมีในระหวางหรือ โลกมีใน
อากาศอันมิใชระหวางหรือ โลกมีในระหวางและโอกาสมิใชระหวางหรือ โลกจะมีในระหวางก็ใช
ในโอกาสอันมิใชระหวางก็มิใชหรือ ชีวิตเปนอยางอื่นหรือ สรีระเปนอยางอื่นหรือ เบื้องหนาแต
นิพพานแลว พระตถาคตมีอยูหรือ พระตถาคตไมมีหรือ พระตถาคตมีหรือไมมี พระตถาคตจะ
มีก็มิใช จะไมมีก็มิใช เชนนัน้ หรือ ปญหาทั้งหลายที่กลาวมานี้แล เรียกวาปฐนียปญหา เปน
ปญหาควรงดเสีย ไมควรจะกลาวแกพยากรณ มหาราช ดูรานะบพิตรพระพราชสมภาร พระ
เถรเจาผูมาลังฆบุตร ทูลถาม ฐปนียปญหาดุจวิสัชนามานี้ สมเด็จพระชินสีหจ ึงทรงงดเสียไมกลาว
แก ดวยทรงเห็นวา ถึงแมจะกลาวแกก็ไมมีเหตุการณอนั ใดที่จะแสดง ปญหานั้นเปนอันหาผล
หาประโยชนมิไดเลย ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร
สมเด็จพระมุนนิ ทรบรมโลกุตตมาจารย เมือ่ ไมมีเหตุมีการณแลว พระองคจะมีพระดํารัสนั้น
เปนอันวาหามิได ตอเมื่อมีเหตุมีปจจัยแลว พระองคจึงมีพระดํารัสตรัสออกไป ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินท ไดทรงสดับดังนั้นก็สิ้นสงสัย มีพระทัยโสมนัสปรีดาตรัสวา สาธุ
ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาวิสัชนาถูกตองนักหนา โยมขอรับเอาไวดจุ นัย
ที่พระผูเปนเจาวิสัชนานั้นทุกประการในกาลบัดนี้
ฐปนียพยากรณปญหา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
สัตตานัง มัจจุโนภายนปญหา ที่ ๓
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา เอต วจน อันวาคํานี้ ภควา อันสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูทรงบุญราศี ผูมีพระรัศมีแผไปทั้งสามภพ มีพระพุทธฎีกาปรารภโปรดประทานไววา สพฺเพ สตฺตา
อันวาสรรพสัตวทั้งปวงนั้น ตสนฺติ ยอมสะดุงตกใจกลัวภัยแตอาญา ภายนฺติ หนึ่งกลัวภัย
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แตพระยามัจจุราช ตรัสเปนคําขาดฉะนี้แลว สมเด็จพระบรมโลกนาถดังฤๅภายหลังกลับ
ประภาษเหลาวา พระอรหันตทั้งหลายเมื่ออันตรายจะมีมาถึงตัว จะไดสะดุงกลัวหามิได ขาแต
พระนาคเสนผูเ จริญ พระอรหันตยอมสะดุง กลัวอาญาและภัยหรือ อนึ่ง ถึงวาสัตวนรกที่เพลิง
ไหมอยูมไิ ดขาดนั้น จะสะดุงตกใจกลัวภัยแตพระยามัจจุราชดวยหรือ เมื่อโยมพินิจพิเคราะหไป
ถอยคําทั้งสองนี้ บางทีวาสัตวทั้งหลายสะดุง กลัวอันตรายกลังภัยความตายนั้นก็มี บางทีวา
พระอรหันตไมสะดุงกลัวอันตรายไมกลัวความตายก็มี ถอยคําทั้งสองที่วามานี้ ยังแกงแยงกัน
อยู ไมรูที่จะถือเอาขางไหนใหเห็นชอบและผิดบํารุงจิตเปนสัจจัง อย ปฺโห ปญหานี้เปน
อุภโตโกฏิ สองเงื่อนฟนเฟอนนักหนา พระผูเปนเจาไดโปรดวิสัชนา ดับเสียซึ่งวิมัตกิ ังขาความ
สงสัยของโยม ชวยทําลายลางคําปรับปวาททั้งหลาย อันจะมีไปภายภายหนาในกาลบัดนี้
พระนาคเสนผูประเสริฐสงฆองคอรหันต จึงแกปญหาวา มหาราช ขอถวายพระพร
บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ คําที่วาสัตวทั้งหลายบังเกิดมา สะดุงกลัวอาญา กลัวภัย
มัจจุราชนี้ สมเด็จบรมโลกนาถมุนี จะไดตรัสหมายพระอรหันตทั้งหลายที่ขาดจากกิเลสหา
มิได หมายเอาแตสัตวที่ยังมีกิเลสอยูนั้น พระอรหันตทงั้ หลายตัดเสียซึ่งคติอันเปนโลกีย และ
ตัดเสียซึ่งปฏิสนธิมิไดเกิดในภพทั้งสาม เปนอันขาดโดยวิเศษ ตัดเสียซึ่งเหตุผล คือ จะไดมีโลกีย
กุศลและอกุศลในสันดานหามิได กําจัดเสยซึ่งอวิชชาเอาปญญาเผาเสียซึ่งสรรพกิเลสโลกธรรม
สําเร็จเปนอันดีแลว มิไดมีปลิโพธผูกพัน ตสฺมา เหตุดังนั้น พระอรหันตเจาทั้งหลายจึงไม
สะดุงกลัวอันตรายภัยความตายอันจะมีมา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจอํามาตยทั้ง ๔ อนุรตฺตา เปนที่โปรดปรานพรพระราชหฤทัยของพระมหา
กษัตริย วิสฺสาสิาก ตั้งจิตสมัครรักใครคุนเคยสนิทชิดชมนักหน สมเด็จบรมกษัตราธิราช ก็
ตั้งไวในที่จตุสดมภทั้ง ๔ พระราชทานซึ่งเบี้ยหวัดและผาปและบานสวยใหบริโภคใชสอย ภาย
หลังครั้นมีราชกิจเกิดขึ้น พระมหากษัตริยม ีรับสั่งประกาศใหทราบทั่วกันวา บรรดาชนทั้งปวงซึ่ง
อยูในรัชสีมาอาณาเขตนี้ จงกระทําพลีกรรมเสียสวยเปนเงินราชการ ใหอํามาตยทั้ง ๔ คนนั้น
เปนพนักงานจัดการใหสําเร็จ เก็บสวยใหไดจงทั่วทุกคนดังนี้ ความสะดุงกลัวแตพลีพึงเกิดมีแก
อํามาตยทั้ง ๔ นั้นดวยหรือ บพิตรพระราชภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิบาล มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
อํามาตยทั้ง ๔ คนนั้นจะไดสะดุงตกใจกลัวหามิได
พระนาคเสนจึงซักไซวา เหตุใดเลาจึงไมกลัว นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทปนประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ดวยเหตุสมเด็จพระมหากษัตริย
ธิราช ตั้งอํามาตยผูใหญทั้ง ๔ นั้นไวในฐานันดรตําแหนงยศศักดิ์อนั สูง และสั่งเสียใหอํามาตย
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ทั้ง ๔ นั้นเปนเจาพนักงานจัดการเก็บสวยเชนนี้ อํามาตรยทั้ง ๔ นัน้ จะตองกลัวอะไร
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ อํามาตยทั้ง ๔ มิไดสะดุงกลัวแตราชพลีดวยเหตุอันใดเลา ของถวายพระพร
พระเจามิลินทปนนเรนทร จึงมีพระราชโองการตรัสตอบวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจาผูญาณปรีชา อํามาตยทั้ง ๔ นัน้ สมเด็จพระบรมกษัตริยทรงตั้งไวในตําแหงอันสูงสุด
ลวงพนความที่จะตองเสียพลีไปแลว ซึ่งสมเด็จพระบรมกษัตริยประกาศปาวรองใหเสียพลีนนั้
จะมุงหมายถึงมหาอํามาตยทงั้ ๔ นั้นดวย ก็เปนอันวาหามิได พระองคทรงหมายแตมหาชน
ขาแผนดินเหลาอื่นตางหาก ดวยเหตุนี้อํามาตยทั้ง ๔ นัน้ จึงไมตองกลัวแตพลี
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริญ
มหาอํามาตยทงั้ ๔ นั้นลวงพนความที่จะตองเสียพลีไปแลว และสมเด็จบรมกษัตริยไ มทรง
ประกาศ ดวยไมทรงมุงหมายจะเก็บพลีจากมหาอํามาตยทงั้ ๔ นั้น มีพระราชประสงคแตจะ
เก็บจากมหาชนอื่น ๆ เทานัน้ อันนี้มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ศาสดาจารยประทานพระพุทธฎีกาวา สัตวทั้งปวงยอมสะดุงแตอาญา กลัวแตมจั จุราชดังนี้
มิไดหมายถึงพระอรหันตทงั้ หลาย หมายแตปุถุชนที่ยังหนาอยูด วยกิเลส มีทิฐิติดอยูในสันดาน
มีอุปไมยฉันนัน้ เพราะเหตุวา พระอรหันตทั้งหลาย ทานไดสละเพิกถอนความกลัวไดขาดเด็ด
เสร็จสิ้นแลว ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
คําทั้งสองไมตองกัน คําหนึ่งเปนสาวเสส มีคํามิไดขาดใหเศษเหลืออยู คําหนึ่งเปนนิราวเสส
คือเปนคําขาดเดียวมิไดเหลือเศษ คําทั้งสองนี้ไมตองกัน นิมนตพระผูเปนเจาผอนผัน
ชักเหตุมาเปรียบใหเห็นแจงออกไปในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
ดุจดังนายบานไดบังคับบัญชาการลูกบานตัง้ โกฏิ จัดใชอาณาปกบุรุษ คือบุรุษลูกบานสําหรับที่
จะใหไปปาวรองลูกบาน และนายบานเรียกบุรุษนั้นเขามาแลวก็สั่งวา โภ ดูกรทานผูเจริญ
เจาจงเดินไปปาวรองลูกบานใหมาพรอมกัน ฝายวาบุรุษนั้นรับถอยคํานายบานแลว ก็รีบเร็วมา
ถึงกึ่งกลางบาน แลวรองปาววา ชาวเราเอย นายบานใหหาตัวไปพรอมกันโดยเร็วพลันอยาไดชา
สวนวาชาวบานทั้งหลายนัน้ ประมาณโกฏิหนึ่ง ตุรติ ตุรติ า ก็ขมีขมันมาประชุมกัน แตบรรดา
ผูที่อยูในบาน สวนบุรุษที่ใชการไปนั้นก็กลับมาบอกแกนายบานวา บัดนี้ชาวบานมาพรอม
กันแลว ทานจะกระทําการสิ่งไรก็จะกระทําเถิด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราช-
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สมภารผูประเสริฐ นายบานใหชนในบานทั้งปวงประชุมกัน จะไดสั่งใหงดเวนคนใดหามิได สุด
แตวาอยูในบานนั้นก็สั่งใหมาประชุมทั้งสิ้น แตชาวบานจะมาประชุมจนหมดสิ้นหามิได มา
ประชุมแตประมาณโกฏิคนเทานั้น นายบานก็ยอมรับวาลูกบานของตนเทานั้นเอง คนทั้งหลาย
เหลาอื่นที่ไปนอกบานมิไดประชุมเปนอันมาก อิตฺถี วา เปนสตรีก็ดี ปุริโส วา เปนบุรุษก็ดี
ทาโส วา เปนทาสก็ดี ภตฺติโก วา เปนลูกจางก็ดี อฑฺโฒ วา เปนคนมั่งมีก็ดี และสัตว
ทั้งหลาย เชน ลา แพะ ชาง โค กระบือ เปนตน อนาคต อันมิไดมาสูทปี่ ระชุมนั้น จะได
นับเขาในสันนิบาตนั้นหามิได คําที่บุรุษนักการแจงแกนายแกนายบานที่สั่งใหมาประชุม
กันนั้น บัดนี้มาประชุมพรอมแลวดังนี้ หมายแตบุรุษทีม่ าประชุมกันโกฏิหนึ่งเทานัน้ จะได
หมายถึงผูที่มีธุระไปไมไดมาประชุมดวยหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตรัสประภาษวา สัตวทงั้ หลายสะดุงแตอาญากลัวมัจจุราชนั้น ก็ปรารภเอาแตสัตวที่มีกิเลส
เทานั้น จะไดหมายถึงพระอรหันตดว ยหามิได มีอุปไมยฉันนั้น นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร
พึงสันนิษฐาน เขาพระทัยเถิด อันพระพุทธวจนะลึกล้ําคัมภีรภาพ ยากที่จะสอดสองปญญา
พิจารณาใหเห็นชัด เห็นแน ตามกระแสพระพุทธฎีกา คําแสดงสัตวมสี วนเหลือ อรรถแสดง
สัตวมีสวนเหลือก็มี คําแสดงสัตวมีสวนเหลือ อรรถแสดงสัตวไมมีสวนเหลือก็มี คําแสดง
สัตวไมมีสวนเหลือ อรรถแสดงสัตวมีสวนเหลือก็มี คําแสดงสัตวไมมีสวนเหลือ อรรถแสดง
เนื้อความบัณฑิตควรรูดวยเหตุ ๕ ประการ เหตุ ๕ ประการนั้น อาหจฺจปเทน คือบทแหงบาลี
มีอรรถจดตองตามกันนัน้ ประการ ๑ รเสน คืออรรถรส อนุโลมตามบทแหงบาลีนั้นประการ ๑
การณุตฺตริตาย มีอรรถอันจะจัดออกใหยิ่งกวาเหตุนั้นประการ ๑ อาจริยเสวเนน คือมีอรรถจะ
ใหสองเสพอาจารยถามอาจารยนั้นประการ ๑ อธิปฺปาเยน คือมีอรรถไวอธิบายจะใหความ
กระจายออกนัน้ ประการ ๑ สิริเปนอรรถมี ๕ ประการเทานี้ และบาลีที่เปนนิราวเสนนั้นมี
อรรถ ๕ ประการ และบาลีที่เปนสาวเสสนั้นก็มีอรรถ ๕ ประการเหมือนกัน บพิตรพึง
สันนิษฐานเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ก็มีพระราชโองการตรัสสรรเสริญวาภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูม ีปรีชา อย ปฺโย ปญหานี้ สุวินิจฺฉิโต อันพระผูเปน
เจาพิพากษาเปนอันดี ตถา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาถอยคําจําไวโดยนัยที่วิสัชนามานี้
ประการหนึ่งเลา ยกเสียแตพระอรหันตเจาทั้งปวง นอกกวานัน้ สรรพสัตวทั้งหลายที่ตายไป
เกิดในนรกนัน้ ทนทุกขเวทนาลําบากนักหนา กกฺขฬา รายกาจหยาบชากลาแข็ง กฏกา
รอนแรงดิ้นรนกระวนกระวายสุดที่จะกลัน้ จะทนพนประมาณ ชลิตา มีเปลวเพลิงลุกเผาผลาญ
ประหารอยูทั้งตัว ก็มกี ายหวาดหวัน่ ระรัวทัว่ อินทรีย สพฺพงฺคปจฺจงฺคา มีอวัยวะนอยใหญ
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ระส่ําระสายไปดวยความเวทนา การฺุกณฺฑิตปริเทวิตลาลปฺปตมุขา มีปากและหนาอันฟูม
ฟองนองไปดวยอัสสุชล บนเพอพิลาปร่ําไหตั้งในเสวยทุกขเวทนาอยูอ ยางเดียว จะเหลียวให
ใครชวยก็ชวยไมได อสรณภูตา หาที่พึ่งที่อาศัยบมิได มีแตประกอบไปดวยความโศกจะนับมิได
เสียงรองไหรอ งครางนี้อื้ออึงคะนึงไปนาพิลึกพึงกลัว ตัวนั้นก็ส่นั อยูร ัว ๆ ควรจะกรุณา เสวย
แตความโสกาอาดูรพูนทะเวทอยูเปนนิจ ไมมีเลยที่จะเวนวายสบายจิตสักเวลาหามิได มีแตจะ
เสวยทุกขเวทนาไปทาเดียวมิไดขาดสาย ตกวาสัตวนรกทั้งหลายไดเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส
สากรรจถึงเพียงนี้ ขณะเมื่อจะดับสูญสิ้นชีวิตตายจากนรก นาจะไดคิดวิตกกลัวตายเสียดายชีวิต
เลย ตายเสียดีกวา จะไมไดเสวยทุกขเวทนาตอไป ขาแตพระผูเปนเจา ก็สัตวนรกทั้งหลายนั้น
ยังกลัวตายอยูด วยหรือ
พระนาคเสน ผูประกอบไปดวยญาณปรีชา จึงรับวา อาม มหาราช เออนัน่ แหละบพิตร
สัตวนรกนัน้ เมื่อชีวิตสิ้นไป ก็กลัวภัยมัจจุราชอยูนั่นแหละ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ตกวาสัตวนรกทั้งหลาย กลัวความตายนีย้ ิ่งนัก ยังรักที่วาจะยอมทน
ทุกขอยูหรือ จึงกลัวตาย นรกนั้นมิมีความสบายอยูที่ไหนหรือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพรนะพรบพิตรพระราชสมภาร
สัตวนรกจะไดมีสุขสําราญหามิได มีน้ําใจจะใครพนทุกขเสียโดยเร็วพลัน แตทวาอานุภาพแหง
ความกลัวตายนั้นมากนักหนา สัตวนรกก็รวู า ตายไปจะพนความลําบากเวทนา แตทวาจํา
เปนจํากลัวดวยอานุภาพความตายดุรายนัก ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา น สทฺทหามิ พระผูเปนเจาวานี้โยมหารูที่จะเชื่อไม ธรรมดาวาสัตว
ปรารถนาจะพนทุกขแลวจะกลัวตายไยเลา นิมนตพระผูเปนเจาอธิบายชักเทียบเปรียบใหโยม
เขาใจกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อันความตายนี้
เปนที่ตกใจของสัตวทั้งหลาย อันมิไดพจิ ารณาเห็นซึ่งพระอริยสัจทั้ง ๔ ประการ กระนี้ก็เปน
ประเพณีมา จะวิสัชนาใหเห็นเหมือนวาคนทั้งหลายนัน้ กณฺหสปฺป ภายนฺติ กลัวงูเหามัน
จะขบตาย ก็ไดชื่อวากลัวความตาย และคนทั้งหลายที่กลัวชางรายเสือราย และหมี
หมาในวัวควายอันราย และภัยทั้งหลายตาง ๆ คืออัคคีภัย ราชภัย โจรภัย อุทกภัย ขาณุกัณฏกภัย คือภัยขวากหนาม และยักษผีเสือ้ น้ําก็ดี มีความกลัวตัวสั่น ทั้งนี้ก็ไดชื่อวากลัวตาย
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สิ้นทั้งนั้น มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สัตวทั้งหลายจะกลัวภัยอยางอื่นเทากลัวตายนี้
หามิได เหตุฉะนี้จึงวาความตายประกอบไปดวยเดชมากมายนักหนา สงฺกเวลา สตฺตา สัตวทั้ง
หลายบรรดาทีม่ ีกิเลสตัณหาอยูนี้ ยอมมีความกลัวทัว่ กันสิ้น ที่ใครจะไมกลัวตายหามิได ถึง
สัตวนรกทั้งหลาย ก็หมายจะพนทุกขอยูแล แตทวาความตายนี้มเี ดชมาก จําเปนจํากลัวตายอยู
มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่ง คณฺฑิกา เปนฝมีพิษเจ็บปวด
เวทนา บุรุษผูท นทุกขนักหนา ภึสก สลฺลกนฺต อามนฺเตยฺย จึงใหหาซึง่ หมอมารักษา
สวนวาหมอนัน้ มาดูโรคก็รับรักษา วาฝนจี้ ะตองผา อุปกรณ เปยฺย จึงเอาอุปกรณมาตั้งไวตรง
หนาคนไขนั้น อันวาอุปกรณนั้น คือเครือ่ งที่จะรักษาผาซึ่งฝนั้น แลวเขาก็คนควารื้ออกวางไว
ติกฺข สตฺถ กเรยฺย ลับมีดใหคมปราบขาววาบวางไว เอาแผนเหล็กทีส่ ําหรับนาบทิ้งเขาไฟ ปสาเปยฺย พึงบดยากัดดวยหินบดเตรียมการเพือ่ จะผา อป นุ โข มหาราช นีแ่ ลบพิตรพระราชสมภาร
ดังอาตมาขอถาม เมื่อหมอกระทําการอยูฉะนี้ บุรุษผูเปนฝนั้นจะกลัวจะครามบางหรือไม
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสรับคําวา อาม ภนฺเต เออขาแตพระ
ผูเปนเจาผูปรีชา คนโรคนั้นเมื่อหมอเตรียมจะผาเชนนัน้ คงจะประหมาละทาน กลัวตัวสั่นสินะ
พระผูเปนเจา ที่จะไมกลัวหามิได
พระนาคเสนจึงเปรียบใหเห็นวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร คนซึ่ง
เปนฝนั้นเจ็บปวดเหลือประมาณ ใจคิดจะใหโรคหายจากตัว แตวามีความกลัวเมื่อหมอจะ
นาบจะผาใสยากัด ฉันใดก็ดี สัตวนรกทั้งหลายนี้ ก็มจี ติ ที่วาจะพนทุกขเปนกําลัง แตวายังกลัว
ิอยูก็เหมือนบุรษุ ที่เปนฝฉะนัน้ อนึ่งเลาของถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประดุจดัง
บุรุษผูหนึ่ง อิสฺสรปราธิโก มีความผิดตอทานผูเปนอิสราธิบดี ทานใหลงโทษจําจองไวในหอง
เรือนจําไดความลําบากเวทนาภายหลังทานผูเปนอิสราธิบดีมีในปารนีเมตตาจะถอดออกใหพนโทษ
จึงมีรับสั่งใหถอดเอาบุรุษผูนนั้ เขาไป บุรุษผูตองโทษนั้นไมรูน้ําใจทานผูเปนใหญวา จะกระทํา
รายและกระทําดี บุรุษคนโทษครั้นเห็นทานผูใหญก็ตกใจนักหนาจะเปนอยางนีห้ รือหามิได
บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออขาแตพระผูเปนเจา
บุรุษคนโทษนัน้ ไมรูจักวารายและดี กลัวทานจะเอาตัวมาเฆี่ยนตี ก็มีน้ําใจสะดุงหวัน่ พรั่นพรึง
นักหนา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา นีแ่ หละบพิตรพระราชสมภาร คนที่เปนโทษนั้นกลัวทาน
ผูเปนอิสราธิบดี อันเปนผูจะปลอยใหพน ทุกขฉันใดก็ดี สัตวนรกทั้งหลายนี้มีใจขวนขวายใครจะ
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พนทุกขลําบากเวทนาอยูแ ล แตทวายังกลัวความตายอยู ถึงรูวาตายไปนี้จะพนทุกขกส็ ะดุงกลัว
ตอความตาย เปรียบดุจบุรุษชายเปนโทษกลับกลัวทานผูจะโปรดนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา พระผู
เปนเจาลงกลาวเหตุอนั อื่นใหยิ่งกวานีไ้ ปใหโยมสิ้นสงสัยในกาลบัดนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจ
บุรุษผูหนึ่งอันอสรพิษขบเขา บุรุษนั้นงวงเหงาเมามัวทอดตัวไปดวยกําลังพิษอันรายยิง่ ยังมี
บุรุษผูหนึ่งเปนหมองูรูวิชารางมนต เรียกเอาตัวงูนั้นใหกลับมาสูสํานักคนเจ็บดวยฤทธิ์มนต
แลวใหงูนั้นดูดเอาพิษรายออกจากกายคนไข ฝายบุรุษชายคนเจ็บนั้นเมื่ออสรพิษดูดพิษราย
เพื่อจะใหหาย เขายังจะกลับกลัวงูอีกหรือหาไม พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา บุรษุ ที่อสรพิษขบนั้น ครั้นเห็นงูดูดเห็นก็จําจะมีจิตสะดุงกลัวอยู
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บุรุษนั้นเมื่องูจะดูดพิษรายออก
จากกาย เพื่อจะใหสําราญเปนสุขสวัสดีทีเดียว ยังวามีจติ สะดุงตกใจกลัว ฉันใดก็ดี สัตวนรก
ปรารถนาจะตายไปใหพนทุกข ครั้นวาจะตายเลาก็กลัวความตาย เหมือนบุรุษชายทีก่ ลัวงู อัน
ดูดพิษฉะนั้น มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรผูเปนใหญในสมบัติมไหศวรรย อนิฏ อกนฺต
มรณ ชื่อวาความตายจะไดเปนรักที่ยินดีแหงสัตวทั้งหลายทั้งปวงหามิได ตสฺมา เหตุ
ดังนั้น สัตวอนั ทนทุกขจะอยูในนรกนัน้ มจฺจุโน ภายนฺติ จึงกลัวความตาย ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนประชากร ก็ตรัสสรรเสริญวา สาธุ ดังขาพเจาซองสาธุการ สมฺปฏิจ-ฺ
ฉามิ โยมจะรับจําเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี้
สัตตานัง มัจจุโน ภายนปญหา คํารบ ๓ จบเพียงนี้
มัจจุปาสามุตติกปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทาธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นสืบไปเลาวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ภาสิต เจต ภควตา สมเด็จพระภควันตบพิตร
พิชิตมารมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา สัตวทั้งหลายจะเรนซอนตนอยูในที่ใด นปฺปสเหยฺย

มิลินทปญหา - หนาที่ 249
มจฺจุ พระยามัจจุราชจะมิไดครอบงําย่ํายีสัตวที่ในประเทศที่นั้นไมมีเลย ถึงมาตรวาจะเสวย
ทิพยสมบัติมโหฬาร มีทิพยวิมานลอยอยูในอากาศก็ดี หรือวาจะเชาอยูใ นสมุทรสาคร
กระแสสินธุ หรือจะชําแรกแทรกลงไปอยูใตแผนดินก็ดี จะหนีอยูใ นทีใ่ ด ๆ ก็ดี ทีจ่ ะไดพน
จากบวงแหงมัจจุราชหามิได อนึ่ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสาดจารยมีพระพุทธบรรหาร
ตรัสวา บุคคลจําเริญพระปริตรนั้นแล จะพนจากบวงแหงมัจจุราชได พระปริตรนัน้ คือสิ่งไร ออ
ไดแกขนั ธปริตร ๑ สุวัตถิปริตร ๑ โมรปรเตร ๑ ธชัคคปริตร ๑ อาฏานาฎิยปริตร ๑ บุคคล
จําเริญพระปริตรเหลานี้ อาจกันภัยแตมจั จุราชได นี่แล ถาโยมจะเชื่อเอาคํานี้เปนขาด คําเดิม
ที่วา จะสถิตอยูใ นที่ใด ๆ ไมพนพระยามัจจุราชนั้นก็ผิด แมนจะเชื่อถือเอาคําที่พระองคตรัสวา
บุคคลสถิตอยูในที่ใด ๆ ไมพนพระยามัจจุราช คําที่วาบุคคลจําเริญพระปริตรจะพนจากบวง
แหงมัจจุราช ก็จะผิด อย ปฺโห ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวินิจฉัยให
สิ้นสงสัยกอน คณฺฑิกตโร เหลือที่จะคิดผันผอนรอยกรองของขัดอยู ตฺวานุปฺปตฺโต มาถึงพระ
ผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาจงวิสัชนาแกไขในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระ
บรมโลกนาถศาสดาจารย มีพระพุทธฏีกาโปรดประทานไวดวยบาทพระคาถาฉะนีว้ า
น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส
น วิชฺชเต โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิต นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ดังนี้
อธิบายความตามกระแสพระพุทธฎีกาตรัสวา บุคคลที่มีฤทธาศักดาเดช อาจเหาะ
ระเห็ดไปอยูใ นอากาศ อันปราศจากที่ดําเนินไดกด็ ี และจะกระทําฤทธิ์ไปอยูในทามกลาง
มหาสมุทรสาคร และจะไปอยูในชองปลองสิงขรคิรีก็ดี หรือวาจะอยูท ี่พื้นปฐพีที่ไหน ๆ ก็ดี
นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ที่พระยามัจจุราชจะไมครอบงํานั้นหามิได โส ชคติปปฺ เทโส อันวา
ประเทศที่แผนดินและอากาศเปนตนนัน้ ที่จะไดพน จากอํานาจแหงพระยามัจจุราชไปนัน้ หา
อุทฺทิฏา จ สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสประทานไว เพื่อจะใหปองกันมัจจุราช แตบุคคลที่
อยูในปฐมวัยมีอายุพอจะสืบตอไปได มีกรรมเครื่องหามปราศจากสันดานแลวจะจําเริญพระ
ปริตรไมใหสนิ้ อายุเลยนั้นไมได คงจะตายแล แตทวาคอยกันพระยามัจจุราชใหชาอยู เพื่อให
อายุยืนไปแตกระนี้ไดอยู บพิตรพระราชสมภาร ถาวาถึงกาลกําหนดสิ้นอายุแลว ถึงจะพากเพียร
จําเริญภาวนาอยางไรก็คงจะไมฟง เปรียบดุจดังตนไมอันตายแลว สุกฺกสฺส โกลาปกฺกสฺส มี
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ลําใหเปนโพรงภายในแหงผากไป หายางหาเยื่อทีจ่ ะรักษามิได อุปฺปรุนฺธชีวิตสฺส มีชีวิตขาเด็ด
ไมอาจที่จะจําเริญวัฒนาการเปนไปได คตายุขยสฺส ถึงความสิ้นอายุแลว ปติตเผคฺคตุ สฺส มี
ใบและสะเก็ดในลําตนนัน้ เหี่ยวแหงรวงหลนไป ถึงมาตรแมวาผูใดมีใจปรารถนาจะใหตนไมนั้น
คืนคงดํารงเปนขึ้นได จะเอาน้ํามารดลงใหหนักสักรอยหมอพันหมอ ก็บหอนทีจ่ ะแตกหนอ
คลี่ใบผลิอกขึ้นมาได ปลว หริตภาโว ทีว่ า แตกใบออนเขียวชื่นคืนเปนขึ้นมานั้นมานั้น หามิได ยถา
มีครุวนาฉันใด บุคคลถึงแกอายุขัยสิ้นอายุแลว ถึงวาจะมียาวิเศษและแพทยจะตั้งใจเยียวยา
รักษาประการใด ๆ ก็ดี ก็มอิ าจใหมีอายุสืบไปไดเปนอันขาด มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ยาประการใดขนานไหน ที่เคยเชือ่ ถือมา ถาคนสิ้นอายุแลว รักษาเยียวยาไวไมได
พระปริตรก็เหมือนกัน คนทีส่ ิ้นอายุแลวก็ชวยไมได ถึงจะสอดใหมากสักปานใด ก็ไมสามารถจะ
ปองกันชีวิตคนที่มีอายุสิ้นแลว ใหอยูตอไปอีกไดเลย มหาราช ขอถวายพระพร ยาและ
พระปริตรทั้งหลายนี้มีไวปอ งกันรักษาคนที่ยังไมถึงแกกรรมและคนที่ยังไมสิ้นอายุเทานั้น
จะเปรียบ ฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจชาวนา เมื่อ
ตนขาวสุก ถึงจะวิดน้ําในหวยหนองคลองใหญเขาไปในที่นาปดขังเอาไวสักเทาใดก็ดี
ตนขาวนัน้ จะเจริญดีหามิได แตขาวที่มีตนออนนั้น ครั้นไดน้ําเลี้ยงตนชุมชื่น ขาวก็มีสีสัน
เขียวชอุมงามมีสีอุปมานี้ฉันใด ไดแกคนที่มีอายุสิ้นแลวจะใหกินยาและสวดปริตรเทาใด ก็ไม
สามารถจะมีอายุอยูตอไปได เหมือนตนขาวที่รวงแกแลว ถึงจะปดน้ําเลีย้ งไวใหรกั ษาอยู ก็
คงจะมีเมล็ดและรวงนั้นรวงไป ดวยเหตุวา ตนขาวนัน้ แกแลวก็ไมอาจที่จะจําเริญไปอีกได อนึ่ง
มนุษยที่มีอายุและวัยยังจําจําเริญไปอีกนั้น แมเจ็บไข ถาไดสวดพระปริตรหรือกินยาแตนอย ก็
จะหาย คลายขึ้นจําเริญสืบตอไปได อุปไมยเหมือนตนขาวอันออนนัน้ ครั้นตองน้าํ ขังเลี้ยง
ตนอยูแตเล็กนอย ก็พลอยจําเริญงามดีมีสีเขียวชอุม นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ถาวาคนสิ้นอายุแลวเอายาใหกินก็ตาย สวดพระปริตรก็ไมหาย ผิ
ฉะนั้น ยาและพระปริตรนี้มหิ าประโยชนมิไดหรือ พระผูเปนเจา เพราะใครเปนก็เปนไป ใครถึง
ความตายก็ตายไปตามธรรมดา ยาและพระปริตรหาชวยชีวิตใครไมได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรแกไขวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ไดเคย
ทัศนาการเห็นบางหรือ แตกอ นมาบุคคลเปนโรคสิ่งใดแลวก็หายไปดวยบริโภคยา นะ
บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา คนกินยาหายโรคมานี้ โยมเคยเห็นมาหลายรอยนักหนา
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พระนาคเสนจึงวา ถากระนั้น บพิตรพระราชสมภาร ที่บพิตรพระปริตรและยาหา
ประโยชนมิไดนั้น คํานี้ผิดไป คนกินยาหายโรคมากกวารอย ที่กินยาหายนัน้ บพิตรก็เห็นอยูฉะนี้
มิใชหรือ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา คนที่วาหายโรคดวยความ
เพียร แพทยเขาประกอบยารักษานั้นโยมเห็นประจักษแลว
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ไดเคยทรง
พระสวนาการฟงเขาวามาแตกอนบางหรือไมวา คนที่สวดพระปริตรเสียงแจว ๆ จนสิน้ แหง
หัวใจเพลีย คอแหบ แตโรคาพยาธิและอันตรายทั้งหลายสงบหายเสื่อมคลายไปดวยอํานาจ
คุณพระปริตรที่สวดนั้น ประการหนึ่งเลา บพิตรเคยทอดพระเนตรเห็นบางหรือไม คนที่ถูก
อสรพิษขบกัดแลว ผูมีวิชาทรงพระปริตรมาเปาปดกําจัดพิษนั้นใหเสื่อมหาย รอดพนจาก
ความตาย ไดชีวิตกลับคืนมา โดยหาอันตรายมิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยจึงตรัสวา โยมไดยนิ อยู บุคคลที่งูขบนั้น หมอเขา
เปามนตพนน้าํ กําจัดพิษใหหาย เปนคําแตกอนเลากันมาในโลกตราบเทาทุกวันนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ก็เมื่อมีอยางมา
แตโบราณเชนนี้ จะวาพระปริตรและยาไมเปนประโยชนอยางไร ประการหนึ่ง ผูใดปรนนิบัติ
จําเริญพระปริตรอยู ถึงจะเอางูใหขบ งูก็ซบศีรษะไปไมกลาอาปากขบกัดได ถึงโจรทั้งหลาย
เงือดเงื้อกระบองจะตีก็ตไี มลง ถึงจะไสขางซับมันไปใหแทงก็แทงไมได ถึงไฟจะลุกเปนเปลวอยูกด็ ี
ก็มิอาจไหมได ถึงจะบริโภคยาพิษเขาไปไมตาย ถึงคนทัง้ หลายจะปองรายคอยที่จะฆา ครั้นเห็น
หนาเขาแลว ก็ยอมตัวเปนทาสมิอาจจะฆา ถึงวาจะเหยียบบวง ก็ไมตดิ บวง บวงก็ไมรูด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไดทรงพระสวนการคําเขาวามาแตกอนบางหรือ
ประการใด ในเรื่องราวนั้นวา ยังมีพระยานกยูงตัวหนึ่ง ตั้งใจจําเริญซึง่ พระปริตรรักษา
อาตมา พรานปาเพียรพยายามดักอยูถึงรอยป ก็หาไดตัวไม ครั้นมาพระยานกยูงประมาทลืม
หลงไป ไมไดเจริญพระปริตรวันเดียวเทานัน้ ก็ตดิ บวงของนายพราน
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการรับคําวา อาม ภนฺเต เออพระ
ผูเปนเจา โยมไดฟงอยู นิทานนี้ระบือลือชาไปในมนุษยตลอดจนที่สุดเทวโลก
พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ไดทรงพระสวนาการฟงบาง
ผูเปนเจา โยมไดฟงอยู นิทานนี้ระบือลือชาไปในมนุษยตลอดจนที่สุดเทวโลก
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ไดทรงพระสวนาการฟงบาง
หรือประการใด แตกอนมีมาในเรื่องราววา ยังมีทานพบุตรอสูรผูหนึ่ง รักษาซึ่งภริยาของอาตมาใหภริยาลงอยูในผอบใหญแลว กลืนผอบนั้นเขาไปรักษาไวในทองของตน อถ วิชฺชาธโร
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ปางนั้นยังมีวิชาธรคนหนึ่ง จึงเขาไปในปากของทานพออสูรนั้นแลว ก็สมัครสังวาสดวยภริยาของ
ทานพอสูรนั้น ครั้นทานพอสูรนั้นคํานึงถึงภริยา ก็คายผอบออกมาจากปาก เปดฝาผอบขึ้น
ดวยเร็วพลัน ฝายวิชาธรนั้นก็เหาะรอนหนีขึ้นไป ยถา กมฺม ตามปรารถนาของอาตมา นี่แหละ
นิทานนี้มาแตโบราณ บพิตรเคยสดับหรือไม
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา นิทานนี้
โยมก็ฟงพระผูเปนเจา เขาเลาลืออื้ออึงอยูทั้งมนุษยโลกและเทวโลก เลากับสืบ ๆ มา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผู
ทรงพระราชสวัสดิสถาพร ตกวาวิชาธรนัน้ ทานพอสูรจับกุมไมได นี่มอิ าศัยจําเริญพระปริตร
หรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต กระนั้นสินะ
พระผูเปนเจา เปนดวยกําลังพระปริตรไมผิดเลย
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เตนหิ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ถากระนั้นกําลังคุณแหงพระปริตรนี้มีมั่นคงอยาไดสงกา สุต ปน ตยา ยังมีนิทานหนึง่ เลา มีมา
แตกาลกอน บพิตรพระราชสมภารเจาไดฟงอยูห รือ วา เอโก วิชฺชาธโร ยังมีวิชาธรผูหนึ่ง
ไปลอบลักพิศวาสดวยพระมเหสีแหงพระเจาพาราณสี พระเจาพาราณสีจะจับก็จับไมได ขณะ
เดียวก็เหาะไปดวยกําลังมนตอันเชี่ยวชาญ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา อาม ภนฺเต
เออพระผูเปนเจา นิทานนี้โยมไดยินเลามา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร วิชาธรนี้เขาหนีไดจากการ
จับนั้น ดวยกําลังมนตอันเปนพระปริตรนัน้ มิใชหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา กระนั้นสิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เตนหิ มหาราช ขอถวายพระพร ถากระนั้นพระปริตร นี้ก็
มีกําลังกลาหาญนักหนา
พระเจากรุงมิลินทปนประชากรจึงพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
นาคเสนผูปรีชา สพฺเพ ปริตตฺ านิ รกฺขนฺติ พระปริตรนั้น รักษาประชาชนคนทั้งหลาย
ทั่วทุกตัวคนหรือ หรือวาเปนบางพวก
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เอกจฺเจ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา
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พระปริตรนี้จะไดรักษาประชาชนทั่วทุกตัวคนหามิได รักษาเปนบางพวก ไมรกั ษาเปนบางพวก
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ มีพระราชโองการตรัสถามวา ถาเชนนัน้ พระปริตรบมิไดรักษา
คนทั้งปวงไดทุกตัวคนหรือ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช ขอถวายพระพร โภชนาหารรักษาชีวิต
สัตวไปทั่งตัวหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสแกวา ภนฺเต ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา คนบางจําพวกเลาอาหารรักษาซึ่งชีวิตได บางจําพวกรักษาไมได
พระนาคเสนจึงถามตอไปวา กึการณา เปนเหตุไฉน
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสแกไขวา ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูป รีชา คนทั้งหลาย
บางเหลาบริโภคอาหารเหลือขนาด เตโชธาตุบอาจเผาผลาญ ก็จะแนนจุกเสียด ถึงมรณกาลความตาย
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพร ถาวาคนกินอาหารเขาไป
เกินขนาดแลวลมตาย อาหารก็รักษาชีวติ สัตวทั้งปวงไมไดนะซี พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา โภชนาหารจะรักษาชีวิตสัตวบมิไดดวยเหตุสองประการ คือบริโภคอาหาร
มากเหลือขนาดประการ ๑ ธาตุไฟหยอนไมอาจยอยไดประการ ๑ โภชนาหารเปนของเลี้ยง
ชีวิตสัตว แตเพราะเหตุที่สัตวทําไมดี ไมรูจักบริโภคใหพอสมควร และไมรูจักผันผอนให
เหมาะแกกําลังของตน จึงกลายเปนเครื่องทอนชีวิตสัตวไป
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร พระปริตรก็เหมือนกันกับ
โภชนาหาร บางทีก็รักษาได บางทีก็รักษาได และพระปริตรนี้จะชวยไมไดดว ยเหตุ ๓
ประการคือเปนกัมมาวารณกําลังกรรมแรงนั้นกั้นไวประการ ๑ คือ เปนกิเลสาวรณ กิเลสบังเกิด
ขึ้นในขันธสันดาน เชน โมราชปกษาพระยานกยูงทองอันหมองอันนางนกยูงนั้น ก็กั้นไว
มิใหจําเริญพระปริตรไดประการ ๑ คือบุคคลผูจําเริญพระปริตรนั้นจิตไมเชื่อบนเพอไปแตปาก
ประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๓ ประการฉะนี้ เหตุดังนั้น อันวาพระปริตรนี้เปนเครื่องปองกันรักษาบุคคล
แตเพราะเหตุที่บุคคลมีเครื่องกั้นดังกลาวมานนี้ติดตัวอยูจ ึงละเสียหารักษาไม ยถา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบดุจมารดาอันเลี้ยงบุตร เดิมก็ถนอมกลอมเกลี้ยง
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เลี้ยงบุตรของอาตมา สูทนทุกขเวทนาบริหารมาตั้งแตอยูในครรภ ครัน้ บุตรอดคลอดออกมา
แลว มารดานัน้ ก็อุตสาหะเลี้ยงรักษาฟูมมูตรฟูมคูถ สูเช็ดเสลดน้ําลายมิใหเปอะเปอนมอมแมม
แลวก็ทาขมิ้นดินสอพองน้ําอบเครื่องหอมตาง ๆ อยางดี ๆ จนบุตรโตใหญยืดมา ครัน้ บุตรนั้น
วัฒนาการจําเริญขึ้นแลวไมเชื่อฟงคํามารดาสั่งสอน ดุราย หยาบชาไป ดาวา ประหารทุบตี
บุตรทานผูอื่นเขา เขาจึงจับตัวฉุดคราพามาหาทานที่เปนนายบาน และทานที่เปนใหญเปนประธานผูมีหนาที่ เปนพนักงานปกครองดูทุกขและสุขของชาวบานนัน้ ครั้นพิจารณาไป ก็เห็นวา
บุตรนั้นมีโทษกระทําผิดเพราะไปดาวาทุบตีเขา ทานนายบานั้นก็ใหฉุดคราบุตรนั้น ไปเบียด
เบียนเฆีย่ นตีดว ยทอนไมและศอกเขา ตามพระราชกําหนดกฎหมายโดยสมควรแกความผิด
มารดาของบุตรนั้นจะเขาไปขัดขวางตอนายบานผูลงโทษแกบุตรนั้น ไดอยูห รือประการใดนะ
บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต จะอยางนั้นหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เหตุประการใดเลา
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผู
ปรีชา บุตรนั้นตองโทษดวยกรรมอันดาตีเขา เปนผูมีความผิดใครจะชวยได
พระนาคเสนจึงวา ฉันใดก็ดี ดูกรบพิตรพระราชสมภาร พระปริตรนี้เหมือนกันเปน
เครื่องปองกันรักษาบุคคล แตปองกันรักษาไวไมได เพราะบุคคลนั้นมีความผิด เปนโทษ หาม
กันเสียไมใหชว ยได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ก็ทรงซองสาธุการวา สาธุ สาธุ ดังขาพเจาชม
ปญญา สุวินิจฺฉิโต พระผูเปนเจานี้ชางพิพากษา บรรดาที่วาจะสงสัย พระผูเปนเจาก็กระทํา
มิใหสงสัย อนฺธกาโร บรรดาโลกจะตามืดไป อาโลโก กุโต พระผูเปนเจากระทําใหตานั้น
สวางทั่วกระจางแจมใส วินิเวตฺถิต พระผูเปนเจามาคลี่คลายเสียซึ่งขาย คือทิฏฐิ พระผูเปนเจานี้
มีปญญาประเสริฐกวาเจาหมูเจาคณะทั้งหลาย เปนผูอุดมเลิศ หาผูใดจะเปรียบไมได ในกาลบัดนี้
มัจจุปาสามุตติกปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้

มิลินทปญหา - หนาที่ 255
ภควโต ลาภันตรายปญหา ที่ ๕
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาวา สมเด็จพระศาสาดจารยเจาของเรานี้
ประกอบดวยลาภที่จะไดจตุปจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช ปจจัยทั้ง
๔ ประการนี้ วาฉะนีแ้ ลว ปุน จ มาอีกเลา พระผูเปนเจา ครั้งเมื่อพระศรีสุคตเขาไป
บิณฑบาตที่บานปญจสาลพราหมณนนั้ หามไดจังหันบิณฑบาตไม เสด็จทรงบาตรเปลาออกมา
นี่แลถาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณไมขาดลาภสักการะ ควรจะไดจตุปจจัย ๔ แลว คําที่
วาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณ เสด็จโคจรเขาไปสูบานปญจสาลพราหมณ เพื่อจะบิณฑบาต
ไมไดจังหันเสด็จกลับบาตรเปลามา มิจฺฉา คําที่วานี้ผิด ถาจะถือเอาคําที่วาสมเด็จพระมหา
กรุณาเจา เขาไปโคจรบิณฑบาตในบานปญจสาลพราหมณไมไดอาหารบิณฑบาต เสด็จกลับ
ก็ผิด อย ปฺโห อันวาปญหานี้ สุมหนฺโต ใหญก็ดี ทุนนฺ ิโพโธ จะนําคําอุปมาเขามาใหรู
เปนอันยาก อุภโต โกฏิโก เปนสองเงื่อนอยู นิมนตโปรดวิสัชนาใหสนิ้ วิมัติกังขาของโยมกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระทศพลญาณเจา ลาภี มีปรกติควรจะไดลาภสักการะจตุปจ จัยทั้ง ๔ มิไดรูขาด และ
วันเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จเขาไปทรงบาตรในบานปญจสาลพราหมณ ไมไดซึ่ง
อาหารบิณฑบาต เสด็จทรงบาตรเปลามานั้น เปนเหตุดว ยพระยามารกระทํา พระยามารนั้นมี
ใจริษยาสามานย
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ถาวามารยังกระทําผจญ
กุศลได กุศลบารมีที่พระองคสรางมาจะคณนาบมิไดในกัลปอันลวงไปแลว จะมิยังหาสําเร็จไม
เชนนั้นหรือ
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร กุศลพระทศพลสรางมา
จะไมสําเร็จนัน้ หาบมิได มารนั้นมาเบียดเบียนดวยกําลังใจอกุศลกลาหาญ
พระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา ถาพระผูเปนเจาวาฉะนี้ คําติเตียนก็จะมี
มาสองประการ วาอกุศลกลากวากุศล ดวยวาพระพุทธเจาเปนฝายกุศล มารเปนฝายขาง
อกุศลประการหนึ่ง ติเตียนวา สมเด็จพระพุทธนี้ มีกําลังนอยกวามาร มารมีกําลังมากกวา
พระพุทธเจา คําติเตียนทั้งสองวา พระผูเปนเจาแกไขใหแจงกอน ปลายไมหรือจะหนักกวาโคนไม
คนที่ชั่วชาสามานยหรือจะมีกําลังกวาคนที่มีคุณธรรมประจําสันดาน ไมเห็นบังควรเลย
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ น หิ อกุสล พลวตร
อกุศลนั้นจะมีกําลังกวากุศลหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง มารจะมีกําลังกวา
สมเด็จพระบรมนายกโลกนาถหาบมิได ทัง้ นี้พระองคจงทรงพระสันนิษฐานเขาพระทัย ดวยเหตุ
แหงอุปมา มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบปานดุจบุรุษชายคนหนึ่งนํามา มธฺุจ มธุปณ-ฺ
ฑิกฺจ ซึ่งน้ําผึ้งขึ้ผึ้งขาวน้ําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมควรที่จะเปนราชบรรณาการ จกฺกวตฺตโิ น ถวาย
สมเด็จภูมิบาลบรมจักรพรรดิราช ครั้นถึงประตูพระราชวัง นายประตูจึงหามวา ดูกรทาน
ทานจงเองซึ่งเครื่องบรรณาการนี้กลับไปเสียเร็วพลัน ชาอยูราชทัณฑอาญาจะถึงแกตวั ทาน
สวนวาบุรุษนัน้ ไดสวนาการดังนั้น ก็ขมีขมันกลับมาดวยกลัวพระราชอาญา นุโข ดังอาตมาจะ
ถามมหาบพิตร เมื่อนายประตูหามเครื่องบรรณาการของบรมจักรพรรดิราชไดฉะนี้ จะวา
นายประตูมกี ําลังมากกวาสมเด็จพระเจาบรมจักรพรรดิราชหรือประการใด
พระเจามิลินทปนกษัตริยตรัสวา หามิได นะผูเปนเจา ประการหนึ่งเลา โดยวานายประตู
นั้นจะคิดริษยาบรมจักรพรรดิราช จะหามปรามมิไดเขานําเอาราชบรรณาการเขาทางประตูนั้น
คนทั้งหลายเขาก็จะนํามาซึ่งเครื่องราชาบรรณาการถวายแกบรมจักรพรรดินั้นทางประตูอื่น นับ
หมื่นแสนมากกวาของกํานัลบรรณาการที่นายประตูนั้นหามไว
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ มาร
ริษยาเขาดลใจบังตาพราหมณคฤหบดีชาวบานปญจสาละไว มิใหเห็นสมเด็จพระชิเนนทรบพิตร
มิใหชาวบานใสบาตรนั้น จะรอนใจอะไรนักหนา เทวดาเปนอันมากรูว าสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคไมไดอาหารบิณฑบาตก็พากันคลาเคลื่อนลอยมาถวายทิพยโอชา มากกวามากนับดวยแสน
สมเด็จพระมหากรุณาจะไดขาดแคลนจากลากหามิได อุปไมยเหมือนบรมจักรพรรดิราช ถึงวา
นายประตูจะริษยาหามบรรณาการเสียก็คงจะมีบรรณาการที่อื่นนํามามากวารอยเทาพันทวีนนั้ แล
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา สมเด็จพระมหากรุณานี้ ไมขาดจากจตุปจจัยลาภดวยเหตุเปนอุดมบุรุษ
ถึงมารจะบังไว ก็คงจะไดจตุปจจัยทีเ่ ทวดานํามาถวายจะนับบมิได ความนี้จะยกไว โยมนี้ยังสงสัย
นักหนา ที่วามารกระทํารายบังตาคนทั้งหลายเสียมิใหใสบาตร สมเด็จพระบรมโลกนาถขาด
จากอาหาร จะมิสมปรารถนาของมารหรือ อยางนี้ไดชอื่ วามารไดกระทํารายแกสมเด็จพระ
ศาสดาจารยได โยมนี้มีจิตแคลงใจสงสัยนักหนา ดวยสมเด็จพระองค ทรงไวซึ่งบุญสม
กํากงแหงสังสารจักรสิ้นสุด สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตรัสรูซึ่งไญยธรรมดวยพระองค ทรงไวซึ่งบุญสม
ภารหาผูใดทีจ่ ะปานปูนบมไิ ด ประกอบไปดวยพระบารมีประเสริฐเลิศนัก โลเก อคฺคปุคคฺ สสฺส
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เปนอัครบุคคลอันประเสริฐเลิศโลก ลาภอันเปนที่เกลียดชัง น อริย ใชของอริยเจา นอยหนึ่ง
เทานี้ไมควรทีม่ ารจะกระทํารายไมได 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 คือขาวของซึ่งจะให ยังมิไดตกแตงไวและมิไดอุทิศ มิไดเห็น
พระองคเจาหรือปฏิคาหกมาเลย มีผูมาหามเสียวาอยาเพอทํากอนเลยก็ดี หามเสียวาเอาไปให
เขานั้นตองการอะไรก็ดี และหามไวดว ยอุบายแยบคายอันใดอันหนึ่ง นี่แหละชื่อวาอทิฏฐันตราย
อุทฺทิสฺส โภชน ปฏิยตฺต และอุททิสสันตรายนั้น ไดแกโภชนาหารอันเจาภาพอุทิศให
เขาจัดแจงไวแลว มีผูกระทํารายดวยอุบายอันจะใหเปนโทษ หามเสียมิใหใหนั้น ชื่อวาอุททิสสันตราย อุปคต อปฺปฏิคฺคหิต อุปกขตันตรายนั้น ไดแกจตุปจจัยเจาภาพจัดแจงแลว ยกไปตั้ง
ไวแลวแตปฏิคาหกยังไมไดรับ ผูจะกระทําอันตรายวากลาวดวยอุบายอันใดอันหนึ่งใหเขาเกิดซึ่ง
ความสงสัย อยางนี้ชื่อวาอุปก ขตันตราย อิธปริโภเค และบริโภคคันตรายนั้น ไดแกโภชนาหารที่
ปฏิคาหกผูรับจะบริโภคอยูแ ลว ไปวาใหสอดแคลวมิใหบริโภคได และกระทําอันตรายดวย
อุบายอันใดอันหนึ่ง อยางนีช้ ื่อวาปริโภคันตราย มหาราช ขอถวายพระพร อันตรายมีอยู
๔ ประการอยางนี้ มารมากกระทําอันตรายแกสมเด็จพระบรมโลกนาถ มิใหไดจังหันบิณฑบาต
นั้น ชื่อวาอทิฏฐันตราย ดวยพราหมณคหบดีทั้งหลายมิไดตั้งไวซึ่งอาหาร มิไดอุทิศ มิไดเห็น
สมเด็จพระศรีสรรเพชญเสด็จไป มารจึงกระทําอันตรายได ประการหนึ่ง ใชมารจะจัณฑาล
กระทําอันตรายแกพระมหากรุณาองคเดียวหาบมิได พวกนิครนถทั้งหลายไปบิณฑาตใน
ปญจสาลคามนั้น ไปยืนอยูท ี่แจงก็ไมไดอาหาร อดอาหารเพราะมารกระทําอันตรายเหมือนกัน
อนึ่งขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ในมนุษยโลกและเทวโลกและมารโลกและพรหมโลก
ทั้งปวงนี้ อาตมาไมเห็นสมณะและพราหมณประชาชนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจะทําอันตราย ๓
ประการ คืออุททิสสันตราย อุปกตันตราย และปริโภคันตราย แกสมเด็จพระชิเนนทรบพิตรได
ถาบุคคลผูใดกระทําศีรษะผูนนั้ จะแตกทําลายออกไปไดเจ็ดภาคทีเดียว นะบพิตรพระราชสมภาร
ประการหนึ่ง ฐานะที่ใคร ๆ จะกั้นไวไมได แหงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้
เรียกวาอนาวรณิยฐานมี ๔ ประการ กตมานิ อนาวรณิยฐาน ๔ นัน้ คือสิ่งใดเลา ขอถวายพระพร
บพิตรพระราชสมภารเจา ลาโภ คือลาภที่เขาอุทิศถวายและตกแตงไวแลวยังไมไดรับประเคน
ใคร ๆ จะทําอันตรายไมได จัดเปนอนาวรณิยฐานอันหนึง่ พฺยามปฺปภา พระรัศมีที่เปลง
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ออกขางละวานั้น บุคคลผูใดใครผูหนึ่งมิอาจจะกระทําอันตรายได จัดเปนอนาวรณิยฐานอันหนึง่
าณรตน สัพพัญุตญาณรัตนะของพุทธองค หาบุคคลจะกระทําอันตรายบมิได จัดเปน
อนาวรณิยฐานอันหนึ่ง ชีวิต พระชนมของสมเด็จพระทศพลญาณเจานัน้ หาบุคคลจะกระทํา
อันตรายบมิได จัดเปนอนาวรณิยฐานอันหนึ่ง นีแ่ หละชื่อวาอนาวรณิยฐาน ๔ ประการ อนาวรณิยฐาน ๔ ประการนี้อยาวาแตมารเลย ใหดีไปกวามารอีกก็มิอาจกระทําอันตรายไดเปน
อันขาด มหาราช ขอถวายพระพร เมื่อสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจาเสด็จเขาไปโคจร
บิณฑบาตในบานปญจสาลพราหมณนั้น มารเรนซอนอยู จึงบังตาพราหมณคฤหบดีบมิใหเห็น
สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา จะเปรียบฉันใดเลา เหมือนสตรีจะสมัครสามัคคีกับบุรุษก็เรน
ซอนมิใหผูใดเห็นฉะนั้น ถาวาสตรีอันจะประพฤตินอกใจสามี ไมกระทําใหลี้ลับนี้ โทษนี้จะมี
หรือวาหาบมไิ ด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา สตรี
นั้นสามีจับได ก็ยอมจะทําโทษเฆี่ยนตีจองคํา ลดอํานาจลงเปนทาสใชสอยเสียทีเดียวแหละ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ฉันใดก็ดี มารเขาเรนซอนอยูที่ลับนี้ดวยกลัวภัยเหมือน
ดังนั้น อนึ่งเลาขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มารจะไดกระทําอันตราย ๓ ประการ คือ
อุทิสสันตราย และอุปกขตันตราย และปริโภคันตราย หามิได มุทฺธา ผเลยฺย ถาวามาร
กระทําอันตราย ๓ ประการนีเ้ มื่อใด กระบอกศีรษะมารจะพึงแตกออกไป ไดรอยเสีย่ งพันเสีย่ ง
เที่ยงแท ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบดุจโจรจัณฑาลอันซุม ซอน
คอยปลนคนทีห่ นทางในพระราชอาณาเขตประเทศบานนอกนั้น ถาพระบรมกษัตราธิราช
ผูเปนใหญจับได ที่ไหนจะไวชีวติ ก็จะฆาฟนบั่นรอนใหไดรอยทอนพันชิ้น ใหโจรนั้นสิ้นชีวิตสังขาร
มหาราช ขอถวายพระพร มารนี้ก็เหมือนกัน ถากระทําอันตรายของที่เขาอุทิศ และเขาตั้งไวยัง
ไมไดประเคน และอาหารทีท่ รงฉันคางอยูมิใหฉันตอไป ทําเมื่อไรศีรษะมารก็จะแตกออกไป
ไดรอยภาคพันภาคในกาลเมื่อนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทกส็ ิ้นวิมัติสงสัย ใหสาธุการแกพระเถระวา สาธุ สาธุ พระผูเปน
เจานี้วิสัชนาแกไขดีนกั หนา ปญหานี้ลึกซึ้งยิ่งลนพนประมาณ ยากทีป่ ุถุชนคนอื่นจะวิสัชนาได
พระผูเปนเจาวิสัชนาใหกระจางแจมใสแลว สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะขอรับเอาไวในกาลบัดนี้
ภควโต ลาภันตรายปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
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สัพพสัตตานัง หิตจรณปญหา ที่ ๖
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระผูเปนเจากลาววา สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณนี้มีแตวาจะให
เปนประโยชนแกสัตวทั้งหลาย พระองคจะไดใหเปนโทษแกสัตวทั้งหลายหามิได ปุน จ ครั้น
มาใหมเลา พระผูเปนเจากลาววา เมื่อตรัสพระสัจธรรมเทศนาอัคคิขันโธปมสูตรนั้น พระภิกษุ
๖๐ รูปฟงไป อาศัยดวยวาตนมีศีลบริสุทธิ์สิ้นราคี จิตนั้นเลื่อมใสทวีคณ
ู ขึ้นไปกวาเกา พระผู
เปนเจา ๖๐ รูปนั้นก็พน จากอาสวมลทินสิ้นตัณหาอุปาทาน พระภิกษุทเี่ ปนพาลดางพรอยใน
ศีลนั้นเปนปจจุทธรณสึกเสีย ที่เปนปาราชิกมีชูเมียนั้นก็ดี ที่เปนปาราชิกดวยอทินนาทาน
และมนุสสวิคคหะ อุตตริมนุสสธรรมนั้นก็ดี มีประมาณ ๖๐ รูป รากโลหิตออกมา นี่แหละ
พระตถาคตลวนแตจะใหเปนประโยชนแลว ก็เหตุไรจึงใหโทษแกภกิ ษุทั้งหลายถึงรากโลหิต
เปนเหตุไฉนโยมสงสัยนักหนา ถาแมแลวาจะเชื่อเอาคําที่วา พระองคเทศนาอัคคิขันโธปมสูตร
พระภิกษุ ๖๐ รูปรากโลหิต คําที่วาพระองคเจาคิดจะใหเปนประโยชนแกสัตวก็เปนมิจฉา แม
จะเชื่อวาพระองคจะใหเปนประโยชนมิใหเปนโทษแกสัตว คําที่วาพระองคตรัสเทศนาอัคคิขันโธปมสูตรนั้นก็จะผิด อย ปฺโห ปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ มหนฺโต ใหญล้ํา คมฺภีโร
ลึกนักหนา ตฺวานุปปฺ ตฺโต มาถึงพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ คําที่วาสมเด็จพระ
บรมโลกุตรมาจารยมิไดใหสตั วโลกเปนโทษ ยอมจะใหเปนประโยชนแกสัตวทั้งหลายนั้นจริง
ขอซึ่งพระองคเจาสําแดงธรรมปริยายอัคคิขันโธปมสูตร พระภิกษุทั้งหลาย ๖๐ รูปรากโลหิตนั้น
ใชวาสมเด็จพระสัพพัญูจะไมเอ็นดูกรุณา คิดวิหิงสาแกลงเทศนาใหฟง จนรากโลหิตหาบมิได
พระภิกษุ ๖๐ รูปนั้นปฏิบัติไมดีปฏิบัติผิด ไมตองดวยวินยั กิจสิกขาบทก็รากโลหิต อตฺคตโน
กิริยาย ดวยกิจกระทําไมดี ตนกระทําไวตอ งหาก จะวาสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาค แกลง
เทศนาใหรากโลหิตคิดใหโทษอยางไรได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ใชกระนั้น สมเด็จพระ
สัพพัญูไปเทศนา พระภิกษุไดฟงจึงรากโลหิต ถาสมเด็จพระภควันตบพิตรไมไปเทศนา อสุตฺวา
พระภิกษุ ๖๐ รูปไมไดฟง ที่ไหนจะรากโลหิตออกมาเลา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ใชเหตุการณ ดวยฟงพระ
สัทธรรมเทศนา เปนดวยพระภิกษุ ๖๐ รูปปฏิบัติผิดเปนมิจฉา ตถาคตสฺส ธมฺม สุตฺวา ครั้นวา
ไดฟงพระศรีสุคตเทศนา ก็ใหรอนกายนักหนา จึงรากโลหิตออกมาดวยรอนกายนัน้ ใชจะราก
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โลหิตดวยฟงพระธรรมเทศนาหาบมิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระภิกษุทั้งหลายฟงธรรมรอนกายรากโลหิต ดวยเหตุทพี่ ระบรมครู
เปนตนเหตุทรงแสดงธรรม ยถา พระผูเปนเจาจะเขาใจฉันใด อหิ วมฺมิก ปวิเสยฺย เปรียบ
ดุจอสรพิษอันเขาสูจอมปลวกปลองใหญ มีบุรุษขายคนใดคนหนึ่ง จะตองการดิน วมฺมิก
ภินฺทิตฺวา จึงไปขุดที่จอมปลวก บุรุษชายนัน้ จะมีใจเจตนาที่จะปดชองปลองแหงอสรพิษนั้น
หามิได แตเมือ่ ขุดไป ๆ ดินทั้งหลายอันรวน ๆ ก็หลนไหลเขาไปอุดปลองที่อสรพิษเขาไปนั้น
จนแนน อสรพิษนั้นจะออกก็ออกไมได ปากปลองแนน หายใจไมออกก็ถึงแกกาลกิริยาตาย จะ
วาอสรพิษ นัน้ ตายดวยความเบียดเบียนของชายนั้นหรือหาไมเลา
พระนาคเสนผูเปนเจาจึงเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ อสรพิษนั้น
ตายดวยความเบียดเบียนของชายนั้น ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ความที่สงสัยกันมานีจ้ ะมีฉันใดเลา
ภควา สมเด็จพระบรมไตโลกนาถก็มีโทษเหมือนบุรษุ ชายนั้น เพราะพระองคเปนตนเหตุตรัส
เทศนา ภิกษุ ๖๐ รูปนั้นจึงรากโลหิตออกมา ฉันนั้นมิใชหรือ
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ตถาคโต สมเด็จพระ
ตถาคตทศพลญาณเจา เทสิยมาโน เมื่อจะตรัสเทศนาใหมนุษยเทวาฟง อนุนยปฏิฆ น กโรติ
จะเลือกที่รักมักที่ชังเคียดแคน แกหมื่นแสนสัตวนิกรเทวดามนุษยหาบมิได มหาราช
ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยโปรดประทานธรรมเทศนา เมื่อผูใดมีอุตสาหะ
ปฏิบัติเปนอันดี เต ปฏิพุชฌ
ฺ นฺติ ผูนนั้ จะตรัสรูมรรคผล ประชาชนจําพวกใดตั้งใจแตวาจะ
กระทําปฏิบัตผิ ิดเปนมิจฉา ครั้นไดฟงพระสัทธรรมเทศนาคิดถึงตนทีป่ ฏิบัติมิจฉานั้น ปตนฺติ
ก็ตกไปตามความปฏิบัติผิดนั้น นี่แหละจะมาโทษพระทศพลกระไรเลา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร จงทรงพระสวนาการฟงความอุปมานี้วา ยังมีบุรุษ
ผูหนึ่งมารักษา อมฺพ วา ชมฺพุ วา ซึ่งตนมะมวงตนหวา สผล อันมีผลสุกรรสหวาน ผลมะมวง
ลูกหวาทีด่ ีไมมีหนอน ก็ตกเปนกอนทุกกิง่ กาน ที่หนอนบอนก็บันดาลตกลงมา ยถา มีอุปมา
ฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาเลาก็เหมือนกัน
สมฺมาปฏิปนฺนา ที่ปฏิบัติดีสําเร็จแกธรรมาภิสมัย ที่ปฏิบัติชั่วก็ถอยตัวตกรวงไป มีอุปไมย
เหมือนผลไมที่หนอนบอนใน นกจิกกระรอกกัดฉะนั้น
อนึ่ง จงทรงพระสวนาการอุปมาไปอีกเลา มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบเหมือน
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ชาวนาอันจะกระทํานา มีจิตปรารถนาจะหวานพืชขาวปลูกลงในนา ก็จับโคและกระบือมา
เทียมไถ ชาวนาก็ขับโคกระบือออกไปที่ไรนา เมื่อไถไปไถมา อเนกสหสฺสานิ หญาก็ขาดวินาศ
ฉิบหายดวยคมผาล หญาตายประมาณกวาแสนสุดที่จะพรรณนา ยถา มีครุวนาฉันใด สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ เมื่อจะพระราชทานธรรมเทศนาใหสัตวรูมรรคผลนั้น ก็มีพระทัย
หมายมั่นทีจ่ ะใหไดธรรมวิเศษ จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนา บุคคลผูใดเปนสัมมาปฏิบัติ ก็ตรัสรู
มรรคผล ผูใดที่ปฏิบัติเปนมิจฉา ก็ตกไปเปลา เชนนี้มีมากนักหนา อุปไมยเหมือนหญาที่
ชาวนาไถเสียใหขาด ตายดาษอยูฉะนั้น
ประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร จงทรงพระสวนาการเปรียบปานดุจ
หีบออย ปรารถนาจะกระทําซึ่งน้ําออย ก็ตวั ดวงตัวแมงนอยใหญอยูในลําออยทั้งหลาย ถูกหีบ
ขาดไปถึงแกความตายนั้น ยถา มีอุปมาฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย โปรด
ประทานพระธรรมเทศนา เพื่อจะโปรดสัตวที่บารมีแกกลา ใหสําเร็จแกธรรมาภิสมัย บุคคลผู
ใดที่ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติก็ไดสําเร็จมรรคผล ที่ปฏิบัติมิดีนั้น ปตนฺติ ก็ตกไปอุปไมยเหมือน
ดวงแมงอันตองหีบตายเพราะคนทั้งหลายจะเอารสน้ําออยฉะนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ตกวาพระภิกษุ ๖๐ รูปนั้นตกไปดวยพระสัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระ
มหากรุณาเจาตรัสเทศนาแลสิ
พระนาคเสนรับคําวา อาม เออ ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจบุรุษชาง
ถากไม ที่ไหนคดก็ถากกลัดดัดใหตรง กระทําใหบริสทุ ธิ์ ที่ไหนเปนไมไมตองการก็ทิ้งไว เลือก
เอาแตไมที่ตองการมิใชหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองอการตรัสวา อาม ภนฺเต เออ ขาแต
พระผูเปนเจา ชางถากนั้นเลาเลือกเอาแตไมที่ตองการ ที่ไหนพาลจะคดก็งดไว
พระนาคเสนถวายพระพรวาฉันใดก็ดี ภควา สมเด็จพระพิชิตมารมุนีเจา ก็สงเคราะห
แตผูที่ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ ที่ปฏิบัติเปนมิจฉาก็ละเสียเหมือนกัน ขอถวายพระพร
ประการหนึ่ง เต ปน ภิกฺขู อันวาภิกษุ ๖๐ รูป ซึ่งปฏิบัติผิดนั้น ปตนฺติ ตกไป
ดวยตนปฏิบัตไิ มมี ยถา มีครุวนาฉันใด ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานประดุจโจร
พระมหากษัตริยจับไดใหลงราชทัณฑอาญา อกฺขิอุปฺปาตน ใหคลักลูกตาบาง สูลาโรปน
ใหเสียบหลาวบาง หตุถปาทจฺเฉทน ใหตัดมือตัดเทาบาง สีสจฺเฉทน ใหตัดศีรษะบาง ตาม
พระราชกําหนดกฎหมาย ฉันใด พระภิกษุทั้งหลาย ๖๐ รูปก็เหมือนกัน ปตนฺติ ตกไปเพราะ
ตนปฏิบัติไมดี
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อนึ่ง เปรียบประดุจกัททลีและมาอัสดร ตายเพราะลูกฉันใดก็ดี พระภิกษุ ๖๐ รูปนี้
ตกไปเพราะตนปฏิบัติไมดี เหมือนตนกัททลีและมาอัสดรทั้งหลาย อันตายดวยลูกฉันนั้น
อนึ่งเลา โลหิตอันรอนไหลออกมาจากปากพระภิกษุ ๖๐ รูปดูนาเวทนา น ภควโต
กิริยาย ใชจะเปนดวยสมเด็จพระชิเนนทรบพิตรพิชิตมารบันดาลใหรากโลหิตออกมาบมิได
น ปเรส กิริยาย ผูอื่นจะมากระทําใหก็หาบมิได โลหิตรอนรากออกมาจากปากนี้ อตฺตโน
กิริยาย ดวยตนปฏิบัติไมดี ยถา มีครุวนาฉันใด นะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจ บุรุษ
ผูหนึ่งอมต ทเทยฺย ใหซึ่งน้ําอมฤตธาราแกสาธุชนทั้งหลาย ฝายวาสาธุชนทั้งปวงไดบริโภค
อมฤตธารา อสฺสาเสตฺวา ก็พากันยินดี ทีฆายุกา มีอายุยืนนักหนาหาโรคาพยาธิบมิได
ปมุจฺเจยฺยุ พนจากอันตรายสวนหนึ่ง เอโก ภาโค สวนหนึ่งกินเขาไปลมตาย และบุรษุ ที่ใหน้ํา
อมฤตธารานั้น จะไดบาปกรรมประการใดหรือ มหาบพิตร
พระเจามิลินทปนเวียงชัยตรัสวา บุรุษนั้นจะไดบาปกรรมนั้นเปนวาหาบมิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา ความนีฉ้ ันใด นะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระชินมารมิ่งมงกุฎวิสุทธิโลกุตตมาจารยโปรดประทานใหซึ่งอมฤตธารารสสุคตธรรม แกมนุษยนิกร
เทวาบรรดาอยูใ นหมืน่ โลกธาตุถวนหนา ฝายฝูงมนุษยนกิ รเทวาจําพวกที่มีบารมีไดสะสม
อบรมมา ครั้นไดรับประทานซึ่งกระแสสินธุอมฤตธาราสไญยธรรมนั้น ปฏิพุชฌ
ฺ นฺติ ก็ได
สําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล เทพนิกรมหาชนผูใดที่มิไดสะสมอบรมบารมีมา เปนคนพาล
อาภัพนัน้ ครั้นไดรับประทานอมฤตธารารสธรรมเขาไปบมิอาจทรงได ปตนฺติ ก็ตกไปเหมือนดัง
คนทั้งหลายทีด่ ื่มน้ําอมฤตเจาไปตายฉะนั้น อนึ่งเลาพระภิกษุ ๖๐ รูป นั้น ครั้นไดฟง อมฤตธรรมนั้น ปตนฺติ ก็ตกไป อุปไมยเหมือนหนึ่งวาบุคคลบริโภคอมฤตธาราเขาไปแลวตกไป
ไมทรงไวไดฉะนี้ จะโทษเอาพระองคเจากระไรได จะเปรียบฉันใดเลา นะบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานเหมือนบุคคลใหทานโภชนะนีย้ อมเปนประโยชนแกคนทั้งหลาย เพราะโภชนะเปน
ของรักษาชีวิตของสรรพสัตวทั้งหลาย ความนี้มีคนบางคนไมรูจักประมาณทอง จะบริโภคอาหาร
ใหพอสมควร บริโภคเขาไปเปนอันมาก จนไฟธาตุไมอาจเผาผลาญ ลมบันดาลใหแนนจุกเสียด
ถึงแกความตาย บุคคลที่ใหทานโภชนะนัน้ จะมีโทษอยางหนึ่งสถานหนึ่งดวยหรือ บพิตรพระ
ราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระมหากรุณาโปรดไววา บุคคลใหขาวเปนทานนี้มีผล ดวย
โภชนะรักษาซึ่งชีวิตสาธุชนไว แมผูใดบริโภคโภชนะเขาไปกระทํากาลกิริยาตายดุจกินยาพิษ
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ตายนั้น และจะโทษเอาทายกผูใหโภชนะนั้นกระนั้นกระไรได ทายกนั้นจะไดบาปกรรมหาบมิได
พระผูเปนเจา ปญหานี้โยมไมมีสงสัย สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาคําวิสัชนาของพระผูเปนเจาไว
จะไดเปนประโยชนแกปจฉิมาชนตาสัตว อันจะเกิดมาเมือ่ ภายหลังตอไปในกาลบัดนี้
สัพพสัตตานัง หิตจรณปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
เสฏฐธัมมปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ภาสิต เจต พระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาตรัสแกวาเสฏฐมาณพวา โลกุตรธรรมนี้ถาผูใดสําเร็จแลวประเสริฐนัก อาจใหเกิดผลเปนทิฏฐธรรมเห็น
ประจักษในชาตินี้ และจะใหผลแผไปในปรโลกแกคนทัง้ หลายอันสักการบูชา แลวพระองคตรัส
ใหมเลาวา คีหิ โสตาปนฺโน คฤหัสถไดพระโสดานั้นละบาปกรรมไดเสร็จสิ้นแลว จะตายไปสู
อบายภูมิทั้ง ๔ นั้นหาบมิได เปนผูเห็นแทในธรรมจะไดสงสัยในคําพระตถาคตวา ไมเปลื้องปลด
ใหพนสังสารวัฏหาบมิได พระโสดาบันฆราวาสนั้น ยอมไหวและลุกรับภิกษุและสามเณรที่เปน
ปุถุชน อันยังหนาดวยกิเลส นี่แหละพระพุทธฎีกาทั้งสองนี้ไมตองกัน เดิมวาผูที่ไดโลกุตรธรรม
นั้น ประเสริฐในปุถุชนจะบูชา ควรที่ปุถุชาจะบูชา ครั้นวาจะเชื่อกระแสพระพุทธฎีกานี้ พระพุทธฎีกาที่
ไดโปรดไวทหี ลังวา พระโสดาบันคฤหัสถยอมนมัสการและลุกรับพระภิกษุสามเณรเปนปุถุชน
กระแสพระพุทธฎีกาภายหลังนี้จะเปนมิจฉา ครั้นจะเชื่อกระแสพระพุทธฎีกาภายหลังเลา พระ
พุทธฎีกาที่ตรัสไวกอนวา พระโลกุตรธรรมเสริฐในปุถุนชน ควรปุถุนชาจะบูชา พระพุทธฎีกานีจ้ ะ
เปนมิจฉา อย ปฺโห อันวาปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ คือเปนสองเงื่อน นิมนตพระผูเปนเจา
โปรดวิสัชนากอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ เดิมสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา มีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระนวโลกุตรธรรมประเสริฐ ควรปุถุชนทั้งหลายจะไหว
จะบูชา พระพุทธฎีกานี้ตรัสแนนอนกระนี้ ปุน จ ครั้นตอมาเลา สมเด็จพระพิชิตมารมุนีเจามี
พระพุทธฎีกาตรัสวาคฤหัสถไดพระโสดาเปนผูละบาปกรรมไดเสร็จนัน้ กระทํากาลกิริยาไมรูไป
อบายทั้ง ๔ คือ มั่นในคุณพระศรีรัตนตรัย แตยังเคารพนบไหวพระภิกษุสามเณรผูเปนปุถุชน
ดังนี้ ขอถวายพระพร คําทั้งสองนี้สมเด็จพระทศพลตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวจริง มิไดผิดและ
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พระพุทธภาษิตทั้งสองนั้น จะแยงกันเปนอันหามิได มหาบพิตรจงทราบพระญาณตามเหตุอันมี
อยู ที่อาตมาภาพจะถวายวิสัชนาตอไป กตเมต การณ เหตุนั้นเปนไฉน ไดแกอะไร วีสติโย
ปนิเย มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ คือภิกษุสามเณรนัน้ เปนผูมีสมกรณียธรรม ๒๐ ประการ ที่เปนธรรมสําหรับสมณะประพฤติ และเปนผูทรงไวซึ่งเพศอันอุดม ๒ อยาง
อันสมควรจะกราบไหวเคารพบูชาสักการะและนับถือ ก็แหละสมณกรณียธรรม ๒๐ ประการ
และเพศ ๒ อยางนั้นเปนไฉนเลา เสฏภูมิสโย คือตั้งอยูในภูมิอันประเสริฐประกอบดวย
กรุณาและความสัตยเปนตนประการ ๑ อคฺเค นิยโม คือนิยมในกิจอันเลิศประการ ๑ จาโร
คือ มีความประพฤติประการ ๑ วิหาโร คือมีวิหารธรรมและอิริยาบถอันสมควรประการ ๑
สฺโม คือสํารวมอินทรียป ระการ ๑ สวโร คือสํารวมปาติโมกขสังวรศีลประการ ๑ ขนฺติ
คือ ประกอบดวยอดใจประการ ๑ โสรจฺจ คือความเปนผูเปนสงบเสงี่ยมประการ ๑ เอกนฺตาภิรติ คือยินดีในธรรมเปนอันแทประการ ๑ เอกนฺตจริยา คือประพฤติธรรมเที่ยงแทประการ ๑
ปติสลฺลินี คือมีปรกติเขาที่เรนประการ ๑ หิริ คือละอายแกบาปประการ ๑ โอตฺตปฺป
คือสะดุงแกบาปประการ ๑ วิริย คือมีเพียรประการ ๑ อปฺปมาโท คือเลาเรียนบอกกลาวอรรถกถา
อุทฺเทโส คือบอกผากาสาวพัสตรประการ ๑ มุณฺฑภาโว คือมีศีรษะโลนประการ ๑ รวมเปน
ประการ ๑ สีลาทิรติ คือยืนดีในคุณพระธรรมทั้งหลายมีศีลคุณเปนตนประการ ๑ นิราลยตา
คือภาวะไมมีอาลัยประการ ๑ สิกขฺ าปทปาริปูรี คือบริบูรณ ดวยสิกขาบทประกร ๑ ภณฺฑภาโว คือทรงดวยกาสาวพัสตรประการ ๑ มุณิฑภาโว คือมีศีรษะโลนประการ ๑ รวมเปน
๒๒ ประการดวยกัน สมณกรณียธรรม ๒๐ ประการและเพศ ๒ ประการนั้นดังนี้แล ขอถวาย
พระพร พระภิกษุสามเณรประกอบสมาทานประพฤติคุณเหลานีใ้ หบริบูรณเต็มที่ มิใหบกพรอง
แลวก็อาจสามารถจะยางลงสูอเสขภูมิและอรหัตภูมิได เมือ่ ภิกษุสามเณรนั้น เปนผูถึงระหวาง
แหงตําแหนงอันประเสริฐ จะไดบรรลุความเปนพระอรหันตไดตอไปเชนนี้ อุบาสกผูเปน
โสดาบันจึงควรจะกราบไหวบูชาและลุกรับ ดวยเหตุที่มาจินตนาการวา สามฺ อุปคโต
ทานผูนี้เขาถึงซึ่งความเปนผูเสมอ เทียมเทียบเปรียบดวยขีณาสพทั้งหลาย ความถึงพรอม
เชนนี้จะไดมแี กเราเปนอันวาหามิได ประการหนึ่ง อุบาสกที่เปนโสดาบัน ควรกราบไหวบูชา
และลุกรับภิกษุที่เปนปุถุชน ดวยมาจิตนาการวา ภิกษุนเี้ ขาถึงซึ่งความเปนบริษัทอันเลิศ และ
ไดเพื่อจะฟงปาติโมกขุทเทศ เปนผูสามารถจะใหบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น บํารุงพระ
พุทธศาสนาใหเจริญยืนดํารงอยูสืบไป สิกฺขาปเทสุ สมคฺคการี เปนผูป ฏิบัติรักษาสิกขาบท
ทั้งหลายไมมปี ระมาณ ใหบริบูรณไมดางพรอย การที่จะใหกระทําและปฏิบัติเชนนี้ หามีแกเราไม
ประการหนึ่งเลา ภิกษุนี้ทรงไวซึ่งเพศแหงสรณะ ตั้งอยูใ นความประสงคของพระพุทธเจา
อุปรุฬฺหนขโลโม เปนผูตัดเล็บและมีหนวดเคราอันตัดถอนแลวมิไดทาแปงแตงตัวประดับประดา
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อนุปลิตตฺ สีลคนฺโธ มีกลิ่นคือศีลหอมขจรไปไมตองลูบไลของหอม ตัวของอาตมานี้พรอมไปในที่
จะประดับประดา มีนุงผาหมผาอันงดงามใชผูมักนอยสันโดษ ไมสามารถจะปฏิบัติใหเหมือน
ทานได เหตุฉะนี้พระโสดาจึงไหวพระภิกษุที่เปนปุถุชนนั้น ประการหนึ่ง พระโสดาอุบาสกมาวิตก
คิดวา พระภิกษุทั้งหลายประการดวยเหตุแหงสมณะ ๒๐ ประการ และเพศ ๒ ประการแลว
ยังผูอื่นใหเลาเรียนสิกขาบทตอไปได อาตมานี้สั่งสอนใหคนทั้งหลายรูซึ่งสิกขาบทเหมือน
พระภิกษุไมมี เหตุฉะนี้พระโสดาอุบาสกจึงไหวนบพระภิกษุปุถุชนนัน้ มหาราช ขอถวายพระพร
โส อตฺโถ อันวาเนื้อความนี้ ควรที่จะรูดว ยอุปมา ราชปุตฺโต ปานดุจราชบุตรแหงบรมกษัตรา
ธิราชไปเลาเรียนศิลปศาสตรในสํานักพราหมณปุโรหิตผูใ หญ ครั้นราชบุตรเรียนไปก็จําเริญดวย
ศิลปศาสตร ครั้นราชบุตรนั้นไดราชาภิเษกเปนใหญขึ้นก็ไหวนบเคารพปุโรหิต ดวยคําวา
ปุโรหิตไดเปนครู บอกความรูวิชา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโสดาอุบาสกก็วิตกวา พระภิกษุนั้น
ทรงศีลสังวรไดสั่งสอนอาตมาอยู รําพังกระนี้พระโสดาจึงไหวนบพระภิกษุปุถุชนนัน้ อปจ
ประการหนึ่ง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ อันภูมภิ ิกษุนี้ลําเสิศหาภูมอิ ื่นเสมอ
บมิได ควรที่พระโสดาจะไดไวนบ ดวยภูมิภิกษุเปนภูมใิ หญ ถาวาอุบาสกผูโสดาไดเปนพระ
อรหันต จะทรงไวไดก็แตภมู ิภิกษุนี้เปนมหัจตภูมใิ หญเสียก็จะตองเขานิพพาน มีคติ
สองประการกระนี้ จึงวาภูมภิ ิกษุเปนมหันตภูมิใหญไพศาลควรอุบาสกโสดาจะนมัสการ
บพิตรพระราชสมภารจงพระสันนิษฐานเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการสรรเสริญพระนาคเสนวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูล้ําเลิศ สธุสะปญญาของพระผูเปนเจานีพ้ ระเสริฐนักหนา
มาแกอรรถปญหานี้ไดแจมแจง ปญญาแตพอดีพอรายใครจะแกได อฺโ โกจิ ผูใดอื่น
นับหมื่นโกฏิ นอกจากพระผูเปนเจา มิอาจแกปญหานี้ได โยมนี้รับไวตามที่พระผูเปนเจาวิสัชนา
นั้นทุกประการ
เสฏฐธัมมปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี้
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ตถาคตัสส อเภชชปริสปญหา ที่ ๘
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระผูเปนเจากลาวกับโยมวา ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณเจา
อเภชฺชปริโส มีบริษัทมิไดแตก วากับโยมกระนีแ้ ลว ปุน จ ครั้นตอมาเลาพระผูเปนเจากลาว
อีกวาพระเทวทัตทําลายพระภิกษุหารอยใหแตกแลวพรอมกันขณะเดียว นีแ่ หละคําทั้งสอง
ไมตองกัน ครัน้ จะเชื่อเดิมวา พระตถาคตทศพลญาณเจามีหมูบริษัทมิไดแตก คําที่วาภิกษุ
ทั้งหลายหารอย พระเทวทัตทําลายใหแตกแลวคราวเดียวกันนั้น ก็ผิดเปนมิจฉา ถาจะเชื่อเอาคําที่
วาพระเทวทัตทําลายภิกษุหารอยใหแตกแลวพรอมกันนั้น คําที่วา พระสัพพัญูมีหมูบริษัทไม
รูแตก ก็จะผิดเปนมิจฉา ตกวาคําทั้งสองไมตองกัน อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก
เปนอุภโตโกฏิ คณฺฑิโก ฟนเฝอ คณฺฑิกตโร เหลือที่จะฟน เฝอ โส ปฺโห ปริศนานี้ ตฺวานุปปฺ ตฺโต มาถึงพระผูเปนเจาแลว อนึ่งเลา ปญหานี้เปนทีเ่ ดียรถียถือปรับปวาท จะขมขี่เปนราคี
เขามา อนึ่งปญหานี้ อาวุโต รอยทั่วไปรอยตลอดไป โอถฺโน หุมหอครอบงําทําใหสงสัยเคลือบ
แคลง ทสฺเสหิ พระผูเปนเจาจงสําแดงซึ่งกําลังปญญาพระผูเปนเจามิใหปรับปวาทอาจเขามา
ครหาติเตียนได ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนผูประเสริฐสงฆอรหันตอันทรงญาณปฏิสัมภิทาจึงมีอริยาวาจาวิสัชนาวา
มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยญาณสัพพัญูผูพิเศษเปนอเภชชบริษัท มิไดมบี ริษัทแตก แตพระภิกษุทั้งหารอย พระเทวทัตทําลายใหแตกแลวพรอมกันคราว
เดียวได บพิตรสงสัยวาพระมหากรุณาเจามีบริษัทมิไดแตก แตไฉนพระเทวทัตจึงทําลายภิกษุ
หารอยของพระมหากรุณา ใหแตกแลวพรอมกันขณะเดียวได บพิตรสงสัยกระนี้จะเปนไรมี จะ
วิสัชนาใหหายคลายจากสงสัย ซึ่งพระเทวทัตทําลายบริษัทนั้น จะวาบริษัทนั้นไมแตกกระไรได
จําตองแตก เพราะเมื่อเหตุเครื่องทําลายใหแตกมีอยู แมมารดาตองแตกจากบุตร บุตรก็ตอง
แตกจากมารดา บิดากับบุตรและพี่ชายกับนองหญิง พี่หญิงกับนองชาย สหายกับสหายก็ตอง
แตกจากกัน เรือที่เขาขนานติดตอกันไวดว ยไมทั้งหลาย ครั้นถูกคลื่นระลอกซัดเขา ก็ยังแตก
จากกันได รุกโฺ ข รุกขชาติมดี อกออกผลดกนักหนา มีโอชารสหวานอรอยลน ก็ยังแปรปรวน
วิการวิกลกลับกลายแตกออกจากรสเดิมไปดวยบอระเพ็ด สะเดาขมเขาพัวพันเกีย่ วของ
สุวณฺณ ชาตรูป เงินทองยอมหมนหมองผิดสี เปนราศีกลับกลายทําลายไปจากธรรมชาติเดิม
เพราะระคนปนกับโลหะ มหาราช ขอถวายพระพร เมือ่ มีเหตุเขาประการแลว สิ่งทั้งหลาย
ยอมจะแตกทําลายจากกันไดดังนี้ อันคําวาพระตถาคตเจามีบริษัทมิไดแตกนี้ เนโส อธิปฺปาโย
ิวิฺูน จะเปนที่ประสงคแหงทานผูทรงปญญาเปนนักปราชญนั้นหามิได เนโส พุทฺธาน
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อธิมฺตฺติ จะไดถูกพระอัธยาศัยแหงสมเด็จพระพุทธเจานัน้ ก็หามิได เนโส ปณฺฑิตาน ฉนฺโท
จะเปนที่ชอบเนื้อเจริญใตแหงบัณฑิตชาตินกั ปราชญทั้งหลายนั้นก็หามิได ดวยเหตุวา เปนถอยคํา
ไมตรงกับพระธรรมเทศนา ที่พระตถาคตเจาตรัสไวในพระไตรลักษณวา ธรรมชาติทั้งปวง เปน
ภินทนธรรมมีสภาวะจะแตกจะทําลายหมดสิ้นทั้งนั้น ตตฺถ การณ อตฺถิ แตที่วาบริษทั ของ
พระตถาคตไมรูแตกไมรูทําลายนั้น เปนเพราะมีเหตุทพี่ ระองคทรงประพฤติสังคหวัตถุธรรมทั้ง
๔ ประการบริบูรณเต็มที่ ไมทรงประพฤติธรรมอันเปนขาศึกแกสังคหวัตถุทั้ง ๔ นัน้ เลย
มหาบพิตรเคยทรงสดับบางหรือไมวา ยโต กุโตป แตไหนแตไรมา พระตถาคตเจาทรงหยิบ
ฉวยถือเอาของที่เขามิไดให หรือตรัสปราศรัยพระวาจาอันไมนารัก เปนเครื่องชักใหบาดหู
และสมเด็จพระบรมครูประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกตนและผูอื่น วางพระองคไวในฐานไม
สม่ําเสมอ เปนคนประพฤติลําเอียงไมเทีย่ งธรรมดวยอํานาจอคติดังนี้ อาตมามิไดเคยสดับเลย
เตน วุจฺจติ ตถาคโต อเภชฺชปริโส เพราะเหตุนั้น นักปราชญทั้งหลาย จึงกลาวสรรเสริญพระ
องควา พระตถาคตเปนผูมีบริษัทไมรูแตกไมรูทําลายดังนี้ ตยา เจต มหาราช ดูรานะบพิตร
พระราชสมภารผูประเสริฐ มหาบพิตรเคยไดยินไดฟงไดทรงทราบบางหรือวา ในพระพุทธพจน
อันประกอบดวยองค ๙ ประการ คัมภีรใด นิกายใด สูตรใด มีบางหรือวา บริษัทของพระ
ตถาคตแตกทําลายออกไปดวยเหตุนี้ ๆ ที่พระองคทรงกระทําไว ในเวลาที่ยังเสวยพระชาติ
เปนพระโพธิสัตว ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ความขอนี้จะไดมีในโลกหามิได โยมก็ยังไมไดฟง พระผูเปนเจาวิสัชนามานี้
ไพเราะเพราะนักหนา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาถอยคําจําไวในกาลบัดนี้
ตถาคตัสส อเภชชปริสปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
อชานันตัสส ปาปกรณอปุญญปญหา ที่ ๙
สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่นเลาวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจาวาไวกับโยมแตกอนนั้นวา
โย ปุคคฺ โล บุคคลจําพวกใดไมรูจักบาปกรรม และกระทําบาปกรรมมีปาณาติบาต เปนตนไดบาป
มาก แลวกลับวาสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคมีพระพุทธฎีกาตรัสไวในวินัยบัญญัติวา พระ
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ภิกษุกระทํากรรมดวยไมรูหาอาบัติมิได ตกวาคําทั้งสองไมตองกัน จะเชื่อเอาคําที่วาไมรูกระทํา
กรรมหาอาบัตมิ ิไดนี้ คําเดิมที่วาบุคคลไมรู กระทําบาปกรรม ไดบาปกรรมมากก็จะผิด ครั้นจะ
เชื่อเอาคําเดิมวา บุคคลไมรูกระทําบาปกรรมไดบาปกรรมมากนี้ คําภายหลัง วาพระภิกษุไม
รูกระทําบาปกรรมหาอาบัติมิไดก็จะผิด อย ปฺโห อันวาปริศนานี้เปน อุภโตโกฏิ ทุรุตฺตโม
เหมือนทางไกลสุดโสดแสนยากที่จะจร ทุปฺปารคามี ดุจสาครมหาสมุทรสุดที่จะขามฝงได ปญหา
นี้เคลือบแคลงเปนที่สงสัยนักหนา ตฺวานุปฺปตฺโต มาถึงพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงวิสัชนา
ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนผูประเสริฐสงฆองคอรหันตปญญาปฏิสัมภิทา มีอริยวาจาตอบวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในมไหสุริยศฤงคาร สมเด็จพระศาสดา
จารยโปรดประทานไววา บุคคลผูใดมิไดรูจักบาปกรรม มากระทําบาปกรรมไดบาปกรรมมาก
สมเด็จพระพุทธองคผูทรงสวัสดิภาคมีพระพุทธฎีกาบัญญัติในวินยั วา ภิกษุไมรูและกระทําซึ่ง
กรรมนั้นหาอาบัติมิได ความทั้งสองนี้ อตฺถนฺตร มีอรรถแปลกกัน คําที่วาไมรูหาอาบัติมิไดนั้น
คือ ภิกษุกระทําซึ่งกรรมอันใด ดวยจิตมิไดมีสัญญารูเห็น คือ มิไดสาํ คัญ ไมทันรูสึกวา
สัญญาวิโมกข สมเด็จพระบรมโลกนาถเจา อารพฺภ ปรารถนาเอาสัญญาวิโมกขนั้น จึงบัญญัติวา
พระภิกษุไมสาํ คัญไมทันรู กระทํากรรมหาอาบัติมิได ตางกันกับตรัสไวในพระสูตรที่วาบุคคลไม
รูจักวาบาปกรรม ทําบาปกรรม ไดบาปกรรม ไดบาปมาก จะไดเถียงกันหาบมิได บพิตรพระราชสมภาร
พึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ปญหาพยากรณพระผูเปนเจาแกไขนี้ สาธุ ดีแลว พระผูเปนเจา โยมจะ
รับประทานไวเปนขอปฏิบัติ
อชานันตัสส ปาปกรณอปุญญปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
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ภิกขุคณอเปกขภาวปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสาดจารย มีพระพุทธฎีกาโปรดประทาน
ดังนี้วา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท จิตตถาคตนี้มาปริวิตกวาจะไมบริหารปกครองภิกษุสงฆ
และจะไมเปนกังลงยกยองภิกษุสงฆ สมเด็จพระพุทธองคตรัสประภาษไวฉะนี้ ครัน้ มาอีกที
หนึ่งเลา สมเด็จพระอนาวรณญาณเจา เมื่อสรรเสริญสภาวคุณแหงสมเด็จพระเมตไตรยโพธิ
สัตวเจา อันจะมาตรัสในอนาคตกาลภายหนานัน้ สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกา
ตรัสวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทงั้ หลายผูเหนื่อยหนายในวัฏสงสาร สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยเจา
เมื่อมาตรัสนั้น พระองคจะบริหารปกครองพระภิกษุสงฆมากกวาพัน เหมือนตถาคตบริหาร
ปกครองพระภิกษุสงฆมากกวารอยอยูทุกวันนี้ โยมรําพึงดูคําทั้งสองนี่ไมตองกัน จะเชื่อคํา
ภายหลังที่ตรัสวา สมเด็จพระพุทธเมตไตรยมาตรัส จักบริหารปกครองภิกษุสงฆมากกวาพัน
ทุกวันนี้ตถาคตนี้บริหารปกครองภิกษุสงฆมากกวารอย คําเดิมที่ตรัสวาไมดําริที่จะบริหาร
พระภิกษุสงฆและไมเปนกังวลยกยองภิกษุสงฆคํานี้ก็เปนมิจฉา ครั้นวาจะเชื่อเอาคําเดิมนี้
คําภายหลังก็จะผิด อย ปฺโห ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสชั นาในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ภาสิตเมต มหาราช ภควตา ขอถวายพระพร บพิตรพระ
ราชสมภาร คําทั้งสองประการที่สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย มีพระพุทธฎีกาโปรดประทาน
ไววา ดูกรสําแดงอานนท เอว จิตฺต จิตของตถาถตนี้มาปริวิตกวาจะไมบริหารปกครองภิกษุ
สงฆ และจะไมเปนกังวลยกยองภิกษุสงฆ คําเดิมวากระนี้ ครั้นมาภายหลังเลา สมเด็จพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ เจา เมื่อจะทรงสรรเสริญสภาคคุณอันใหญแหงสมเด็จพระเมตไตรยเจา จึงมี
พระพุทธฎีกาตรัสโปรดประทานวา เมื่อพระศรีอาริยโพธิสัตวตรัสเปนพระพุทธเจาแลว จัก
บริหารปกครองภิกษุสงฆมากกวาพัน เหมือนตถาคตบริหารปกครองภิกษุสงฆ มีกาํ หนด
มากกวารอยอยูทุกวันนี้ คําทั้งสองนี้มีอรรถตางกัน คําเดิมนั้นมีอรรถเปนสาวเสส คําภายหลัง
เปนนิราวเสส สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณมิไดทรงดําเนินตามบริษัทสาธุชนทั้งหลาย บริษัท
สาธุชนทั้งหลายตามสมเด็จพระองค ถอยคําที่วา อห มม นี้เปนแตสมมติไมใชปรมัตถ พระ
พุทธองคเจาปราศจากความรักความเยื่อใยแลว ไมคิดยึดถือวาของเรา เปนแตอาศัยความยึด
เหนีย่ วเนื่องถึงกันเทานัน้ มีอุปมาดุจหนึ่งวา แผนพสุธาดลอันใหญเปนที่อาศัยแหงสัตว
ทั้งหลาย แผนพสุธาจะไดยินดียนิ รายแกสัตวทั้งหลาย วาสัตวทั้งหลายเปนของอาตมา หรือไม
เปนของอาตมามิได อุปสฺสย เทติ ใหที่อาศัยแกสัตวทั้งหลายทั่วไปไมเลือกหนา ยถา มี
ครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถเจานี้ สพฺพสตฺตาน ปติฏา ก็เปนที่พึ่งอาศัยแกเวไนย-
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สรรพสัตวทั้งหลายไมเลือกหนา จะไดวาสัตวนี้อาศัยพระองค เปนของพระองคหรือไมเปน
ของพระองคหามิได มีอุปไมยเหมือนพืน้ พสุธาดลฉะนั้น อนึ่งเปรียบดุจหาฝน นะบพิตรพระ
ราชสมภาร ธรรมดาวาหาฝนนั้น บันดาลตกลงมาใหจําเริญแกมนุษยนกิ รสัตวทั้งหลาย กับทั้ง
ตนไมและเสนหญา สพฺพสตฺตาน อนุปาลยติ เลี้ยงรักษาสัตวท้งั หลาย ฝายวาสัตวทั้งหลายนี้
วุฏีหิ อุปชีวิโน ไดเลี้ยวชีวติ เพราะฝน ฝนั้นจะมีเจตนาเพงเอาสัตวทั้งหลาย วาสัตวทั้งหลาย
อาศัยอาตมาหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด บพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกนาถ
ศาสดาจารยยังกุศลธรรมใหบังเกิดแกสัตวทั้งหลาย เลี้ยงสัตวทั้งหลายดวยศีล และพระองคจะ
ไดทรงจินตนาการวาสัตวทั้งหลายเปนของพระองค หรือไมใชของพระองคหาบมิได เหตุดังนีเ้ ปน
ฉันใด เปนดวยเหตุวาพระองคมิไดมีอัตตานุทิฐิ คือความเห็นอันไปตามซึ่งตน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีน้ําพระทัยไมกังขา จึงไดมพี ระราชโองการ
ตรัสสรรเสริญวา ปญหานีพ้ ระผูเปนเจาวิสัชนาใหสิ้นกังขาเขาใจไดแลว ปญหานี้ลึกล้ําคัมภีรภาพ
อุตฺตานีกตา พระผูเปนเจากระทําใหตนื้ งายดาย คณฺฑิภนิ ฺนา พระผูเปนเจากระจายเสียซึ่งที่อัน
ฟนเฝอบรรดาจะจับตองบมไิ ด พระผูเปนเจากระทําใหจบั ตองไดงาย ๆ อนึ่งคําปรับปวาท
ทั้งหลาย ที่มสี อดแคลวเขามา ภคฺคา พระผูเปนเจาหักเสียสิ้นสุด ประทานดวงตาแกพระชินบุตรไว จะไดสวางไปขางหนาในกาลบัดนี้
ภิกขุคณอเปกขภาวปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้
จบทุติยวรรค
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ตติยวรรค
วัตถุคนุ หทัสสนปญหา ที่ ๑
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ภาสิต เจต สมเด็จพระพิชิตมารเมาลี มีพระพุทธฎีกาตรัสไววา
กาเยน สวโร สาธุ
สาธุ วาจาย สวโร
มนสา สวโร สาธุ
สาธุ สพฺพตฺถ สวโร ดังนี้
กระแสพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้วา การสํารวมนี้ดีนกั หนา สํารวมกายก็ดี สํารวมวาจาก็ดี
สํารวมจิตก็ดี และสํารวมไดหมดก็ดี ก็ประเสริฐ นี่แหละสมเด็จพระเมาลีโลกเลิศ มีพระพุทธฎีกาตรัสสรรเสริญซึ่งสํารวมวาดีดังนี้ ครั้นมาอีก พระชินสีหเสด็จทรงนั่ง จตุนฺน ปริสาน
มชฺเณ ในทามกลางแหงบริษทั ทั้งสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระองคมไิ ดสํารวมซึ่ง
บวรกาย จะมีความละอายหามิได ไพลพลิกคุยหะออกใหเสลพราหมณดูเลน ที่ทามกลาง
มนุษยและเทวดา ชิวฺห นีหริตฺวา แลบพระชิวหาเลียเอาพระนาสิกและพระโสตทั้งสองขาง
แลวแลบปกพระนลาต กระทําประหลาดโลก ในโลกนี้จะมีใครเหมือนพระองคหาบมิได นี่แหละ
พระพุทธฎีกาตรัสวาสํารวมดีแลว ไฉนพระพุทธองคจึงไมสํารวมกาย ไมมีอายอดสู ไพลที่ลับ
ออกใหเขาดูไมสมควร เหมือนเขาวากิรยิ ากับวาจาไมเหมือนกัน กิรยิ าอยางหนึ่ง วาจาพูดอยาง
หนึ่ง ก็เหมือนพระพุทธองคเปนที่พึ่งของโลก พระกิริยาจริตเห็นผิดกับพระโอษฐ อย ปฺโห
ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสัชนาตัดเสียซึ่งขอวิมัตกังขาในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซึ่ง
พระพุทธฏีกาสมเด็จพระมหากรุณาเจาโปรดวาใหบริษัททั้ง ๔ สํารวมอินทรีย สํารวมวาจา
สํารวมกาย สํารวมไดหมดแลวประเสริฐนี้ ใชวาพระองคจะไมสํารวมกายวาจา จะวาแตพระโอษฐ
เปลาหามิไดเปนอันขาด สมเด็จพระมุนีนาถเจาสังวรเปนอันดี การที่สมเด็จพระชินสีหเจา
สําแดงพระคุยหวัตถุที่ลับอันอยูในฝกใหเสลพราหมณดนู นั้ เปนดวยเลาพราหมณจะใครเห็น
ดวยบุคคลใดวิมัติสงสัยจะใครเห็นที่ลับของพระองค ถาผูนั้นจะพนทุกขจะไดมรรคผลแลว
สมเด็จพระทศพลเขาก็ทรงอนุเคราะหสําแดงแกบุคคลผูนั้น แตวาสําแดงใหเห็นแตพระฉาย
คนทั้งหลายก็เห็นแตพระฉายที่พระองคกระทําปาฏิหาริยใ หเห็นนัน้ นี่แหละสมเด็จพระ
สัพพัญูเจาทรงทราบวาเสลพราหมณจะใครดู อนึ่งเลา พระองคเจาทรงพระดําริทราบวา
เสลพราหมณนั้น เมื่อพระองคทรงพระกรุณาเอาออกใหเห็นแลวจะสําเร็จมรรคผล สมเด็จพระ
ทศพลเจาจึงสําแดงคุยหวัตถุอยูในฝก กระทําปาฏิหาริยใหเปนเงา จําเพาะเห็นแตเสล-
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พราหมณผูเดียว ในทามกลางบริษัทมนุษยและเทวดานัน้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาวิสัชนาวาสมเด็จพระมหากรุณาเจา สําแดงใหแตผลพราหมณเห็นผูเดียว บริษัททั้งปวงไมเห็นนั้น โยมไมเชือ่ คิดดูก็สงสัย นิมนตวิสัชนาไปใหโยม
แจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจพระองคมหาบพิตรกับบุรุษผูอื่นนั้น บุรุษผูอื่นเสวยทุกขเวทนา มหาบพิตรจะ
รูจะเห็นความเจ็บในใจของบุรุษผูนั้นหรือ
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ความเวทนาในใจใครจะลวงเขาไป
เห็นวาเจ็บอยางไร จะรูจะเห็นก็แตบุรษุ ผูที่เปนการทุกขเวทนาเทานั้น
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ยถา มีครุวนาฉันใด สมเด็จบรมไตรโลกนาถผูเปนที่
พึ่ง เมื่อเหตุมาถึงพระองค พระองคก็ทรงทราบ ใครอื่นจะรูเห็นเลา รูก็แตพระองคเจา
เหมือนบุรุษที่เสวยทุกขเวทนานั้น พระองครูวาความกังขาของผูนั้น สงสัยจะใครเห็น จึงกระทํา
ปาฏิหาริยใหเห็นเปนแตพระฉายดวยพระฤทธิ์ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ที่พระผูเปนเจาวิสัชนาวานี้ โยมยังสงสัย จงอุปมาอุปไมยใหยิ่งไปกวานี้
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรพระราชสมภารผูประเสริฐใน
ราชศฤงคาร เปรียบปานดุจภูตปศาจอันเขาสิงอยูในคนไข ยอมกระทําใหกระวนกระวาย บุคคล
ทั้งหลายเห็นหรือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา เมื่อภูตเขามาสิงคนทั้งหลายซึ่งเปนไข คนอื่น ๆ นั้นจะเห็นหาบมิได จะ
รูจะเห็นนั้นแตคนไข
พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพร ความนี้ฉันใด เมือ่
ความสงสัยผูใดบังเกิด สมเด็จพระมหากรุณาผูประเสริฐรูอัชฌาสัย ก็กระทําปาฏิหาริยจําเพาะ
ใหผูนั้นเห็นดวยพระฤทธิ์ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ทุกฺกร ภนฺเต ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ซึ่งสมเด็จพระมหากรุณาเจามาสําแดงคุยหฐาน ใหเสลพราหมณทศั นาการ
เห็นแตผูเดียว จะกระทํายาก ดวยเปนทีแ่ จงไมควรจะเห็นแตผูเดียว นีแ่ หละโยมสงสัยฉะนี้
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร ใชวาสมเด็จพระโลกุตตมาจารย จะสําแดงพระคุยหะออกใหเห็นจริง ๆ หาบมิได กระทําไปดวยพระฤทธินิมิตแตพระ
ฉายเทานั้น
ฝายพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระศาสดาจารยเจาสําแดงพระฉายใหเสลพราหมณเห็น เสลพราหมณ
เห็นแลว พระองคเขาพระทัยวาเสลพรมหรณเห็นหรือ ประการหนึ่ง เมื่อเสลพราหมณนั้นเห็น
แลวตัวเสียไดซึ่งความกังขา สมเด็จพระมหากรุณาผูประเสริฐทางทราบหรือ
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อันสมเด็จ
พระบรมโลกนาถศาสดาจารยกระทําดังนี้ บุคคลผูอื่นกระทําไดยาก ดวยสมเด็จพระพุทธองค
ผูทรงสวัสดิภาคนี้ ถาไมเห็นอุปนิสัยสัตวไมทรงกระทํา ตอเห็นวาสัตวสิ้นกรมมีอุปนิสัยจะรู
สมเด็จพระสัพพัญูจึงกระทําสําแดงใหสนิ้ สงสัย เพื่อจะใหสําเร็จแกธรรมวิเศษ เหตุฉะนี้
ผิแลสมเด็จพระพิชิตมารเมาลีเจายังกิรยิ านีใ้ หเสื่อมไป คือวาไมกระทําใหตองอัชฌาสัย
ไหนเลยโพธนิยสัตวจําพวกนั้น ๆ ที่มีอุปนิสัยจําเพาะจะไดเปนเชนนีก้ อนจึงจะรูนนั้ ก็จะเปลาไป
อันพระองคเจากระทําดังนีไ้ ซรดวยพระบรมโลกนาถเปนชาติสัพพัญูสารดพัดจะรูสนิ้ ทุกประการ
มหาราช ขอถวายพระพร โยคฺู ตถาตโต สมเด็จพระโลกุตตมาจารยยอมทรงทราบสิ่ง
อันควรประกอบเขา อยางโพธินิยสัตวอันควรจะรูมรรคผลดวยกลอุบายสิ่งนั้น สมเด็จพระ
สัพพัญูก็ประกอบใหรู ตสฺมา เหตุดังนัน้ จึงทรงพระนามวาสมเด็จพระสัพพัญู มหาราช
ขอถวายพระพร ปานดุจแพทยรักษาโรค ยอมประกอบเภสัชใหชอบโรค ถาไขพิษควรจะวางยา
ใหรากก็วางยาใหราก พิษจะไดสาง อนึ่ง ไขทําใหปดควรวางยาใหถาย ก็ใหกินยาถาย ที่ควร
จะพอกยาก็พอก ควรจะผาก็ผา โรคทองถายควรจะวางยาใหปด ก็วางใหปด แพทยยอมยักยาย
ถายเทแปรผัน ประกอบยาตามโรครายทั้งหลาย อันบังเกิดในกรชกายชายหญิง หนุม สาว เด็ก
เฒาแก ประกอบยานั้นผันแปรไปตามแกและปานกลางลูกเล็กเด็กนอยตามอายุ จะไดประกอบ
ยายืนอยูอยางเดียวหาบมิได ยอมประกอบยายักยายไปตามโรค ฉันใดก็ดี สมเด็จพระบรมโลกนาถบพิตรก็เหมือนแพทยอันประกอบยารักษาโรคทั้งหลาย พระองคเจาก็ยกั ยายผันแปร
ไปตามอัชฌาสัย เห็นอันควรจะรูนั้นดวยเหตุสิ่งไร พระองคก็ใหรูดว ยเหตุสิ่งนั้น อนึ่ง
จงทรงฟงซึ่งอุปมาอุปไมยใหม มหาราช ขอถวายพระพร ปานดุจสตรีภาพ มุฬฺหคพฺภา มีครรภ
อันหลงไป จะคลอดบุตรก็จําจะสําแดงทีอ่ ันไมควรจะเห็นใหหมอตําแยนัน้ เห็น ดวยปรารถนาจะ
ใหบตุ รนั้นออกมาสบายมิไดคิดละลายอดสู ฉันใดก็ดี สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็เหมือนกัน
เปนดวยพระกรุณามิควรที่วาจะใหเห็น ก็จาํ เปนจําใหเห็นแตพระฉาย ดวยพระทัยหมายจะให
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รูมรรคผล อยาวาแตสาธุชนเชนเสลพราหมณ มีความปรารถนาจะเห็นซึ่งอทัสสนิยฐานเปนที่
อัปประมาณบัดสีเลย ถาวาผูใดปรารถนาจะชมเชยดูแลซึ่งดวงพระราชหฤทัย พุชฺเฌยฺย ได
เห็นแลวและอาจพนทุกขถึงมรรคผล สมเด็จพระทศพลเจาจําจะประกอบใหชอบน้ําจิตน้ําใจ
ใหชอบอัธยาศัย จะทรงสําแดงดวงพระทัยออกใหเห็น ใชจะเปนแตเทานั้น อันสมเด็จพระ
สัพพัญูเจานี้ แสนที่จะรูว ิเศษ เทสนากุสโล ฉลาดที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา ทรงทราบ
อัธยาศัยสัตวสาธุชน เชนพระนนทพุทธอนุชาฉะนั้น ชอบตะประโลมลอดวยโฉมชาวสาวสุรางคนิกรนางสวรรค จึงจะคอยวายคลายกระสันสรางหางออกจากโฉมนางชนบทกัลยาณีหนอเนี้อ
เชื้อชาติศากยวงศ หลงละเลิงเลยไปดวยนางฟาทั้งหลายแลวจะกลับหนายใจ ไดสําเร็จแก
อัครธรรมวิเศษ เทวภวน เนตฺวา สมเด็จพระบรมนายกเจา ก็พาเอาพระนนทขึ้นไปสูสวรรค
เทวกฺาโย ทสฺเสติ พระองคสําแดงนางฟาใหพระนนทเห็น สวนพระนนทก็ขะมักเขมน
เจริญสมณธรรม หวังจะใครไดนางฟา เหตุสมเด็จพระมหากรุณาตรัสประโลมวา ดูกรพระนนท
เอย ถาทานจะใครไดชมเชยนางฟา ก็จงอุตสาหะจําเริญสมณธรรมไปก็จะไดนางฟา เมื่อพระ
นนทเจริญสมณธรรมอยู ไดยินเพื่อนพรหมจารีกันนินทาก็ไดความละอาย เบื่อหนายจากทีจ่ ะ
ไดนางฟา สงจิตของอาตมาไปตอพระนิพพาน มินานก็ดับกิเลสสําเร็จธรรมวิเศษอริยมรรคอริยผล นี่แหละสมเด็จพระทศพล ตามปรกติพระองคยอมทรงติเตียนสุภนิมิตโดยอเนกปริยาย แต
เพื่อจะทรงประกอบใหชอบอัธยาศัยพระนนท ยังพระนนทใหสําเร็จมรรคผล จึงพาไปสูสวรรค
เทวโลก ใหเห็นนางฟาอันมีรูปโฉมงามนักหนาเชนนัน้ เหตุฉะนั้นจึงวา เทสนากุสโล พระองคทรง
ฉลาดที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา ปุน จ ปร ใชจะมีความวาแตเทานี้หาบมิได เหมือน
พระจุลบันถกกระนั้น โกรธกับพี่ชายจะไปสึกเสียแลว สมเด็จพระทูลกระหมอนแกวทรงทราบ
อัธยาศัยวา พระจุลบันถกนี้ บารมีสรางมาจะรูธรรมวิเศษ เหตุดังนี้จึงประทานทอนผาใหแลว
บอกคาถาใหพระจุลบันถก ใหเอามือลูบมาที่ทอนผาภาวนาวา รโชหรณ จําเริญไปก็ไดสําเร็จ
แกธรรมวิเศษถึงซึ่งภาวะประเสริฐมีวสี ชินสาสเน ในพระศาสนาของพระชิเนนทรบพิตรเจา
ใชแตเทานั้น สมเด็จพระสัพพัญูเจาทรงทราบอัธยาศัยของพราหมณผูหนึ่งชื่อโมฆราช
พราหมณผูถามปญหาถึงสามครั้ง สมเด็จพระบรมโลกนาถเจารูวาพราหมณจะทําลายเสียซึ่ง
มานะแลวจะไดสําเร็วแกธรรมวิเศษ เหตุฉะนี้จึงไมทรงแกปญหาของโมฆราชพราหมณ โมฆราชพราหมณก็ระงับดับเสียซึ่งมานะละสมบัติบวชเปนภิกษุในพระศาสนา จําเริญภาวนาไปก็ได
สําเร็จแกธรรมวิเศษเกษมศานต วสีภาว ชํานาญในอภิญญา ๖ นี่แหละสมเด็จพระบรมนายก
ผูประเสริฐ ทรงประกอบใหชอบอัธยาศัยโดยวิเศษ ฉลาดเลิศที่จะเทศนาโปรดสัตวทั้งหลาย
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรบวรกษัตริยสิ้นสงสัยโสมนัสมีพระราชโองการตรัสวา
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ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ พระผูเปนเจาชางแกไข
ใหแจมแจงมิใหเคลือบแคลงสงสัย คหณ กตฺวา บรรดาจะใหจนอยู พระผูเปนเจากระทํา
ใหเคลื่อนคลายหายไป มิอาจใหจนไดกลับแกไขใหวิเศษ พหุวิเธน การเณน ดวยเหตุมีประการ
ตาง ๆ ชักอุปมาเปรียบปรายพรอมดวยอรรถาธิบายบทอักษรวิจิตรบวรเปนอันดี อนฺธกาโร
บรรดาพระศาสนาจะมืดมนลับแลว อาโลโก กโต พระผูเปนเจาก็กระทําใหผองแผวสวาง
คณฺฑิภนิ ฺนา ทําลายลางเสียซึ่งคําปรับปวาทอันฟนเผื่อ เลิศเหลือในการปรีชา ชินปุตตฺ าน
จกฺขุ ตยา อุปปฺ าทิต พระผูเปนเจาใหตาทิพยบริสุทธิ์ แกชิเนนทรบุตรอันจะเกิดมาเมื่อปจฉิมา
ในกาลบัดนี้
วัตถุคุยหทัสสนปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
ตถาคตัสส ผรุสวาจานัตถีตปิ ญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จบรมกษัตริยจึงมีพระราชโองการถามอรรถปญหาสืบไปเลาวา ภนฺเต
นาคเสน สธุสะพระผูเปนเจาพระนาคเสนผูป รีชาชาติพรหมจารียรุงเรืองในศีล ภาสิต เจต
ถอยคําอันนี้ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวากลาวไววา อาวุโส ดูรกอาวุโส
ตถาคโต สมเด็จพระพุทธองคเจาทรงไวซงึ่ กายสมาจารและวจีสมาจาร พระกายก็ออ นนอม
พระพุทธภาษิตก็ออนหวาน สมเด็จพระพิชติ มารจะไดประพฤติเปนการกายทุจริตวจีทจุ ริต
อันหยาบชาทารุณหาบมิได ย ตถาคโต รกฺเขยฺย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจามิไดเปนกายทุจริตวจีทจุ ริต ผูใดฟงพระพุทธาภาษิตแลวอยางติเตียนนครหา ปุน จ ปร ครั้นมาใหมเลา
พระธรรมเสนาบดีเจากลาววา ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลเจาเมือ่ พระสุทินกลันทบุตรเสพเมถุนดวยบุราณทุตยิ ิกานัน้ ทรงบัญญัติสิกขาบทปาราชิก เรียกพระสุทินดวยคําอัน
หยาบชาวา โมฆบุรุษ เหตุฉะนี้พระกลันทบุตรไดฟงผรุสวาทของสมเด็จบรมนาถก็มีจิตสะดุง
อุตตราสหวาดหวั่นนักหนา เดือดรอนกินแหนงน้ําใจจึงมิอาจไดซึ่งอริยมรรค นี่แหละคํา
เปนสองอยูฉะนี้ ไมรูที่จะฟงขางไหน ครั้นจะเชื่อคําภายหลังที่วาสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัส
ผรุสวาทกับพระสุทินนั้น คําเดิมที่วาสมเด็จพระสัพพัญูเปนกายสมาจารวจีสมาจารนี้ ก็ผิด
เปนมิจฉา ครั้นจะเชื่อเอาคําเดิม คําภายหลังจะเปนมิจฉา อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต
โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ ตฺวานุปฺปตฺโต มาถึงพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงวิสัชนา ณ กาลบัดนี้
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พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูเปนเจาธรณี
ซึ่งถอยคําพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรวา สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาเปนกายสมาจารวจี
สมาจาร จะไดประพฤติเปนการกายทุจริตวจีทุจริตหาบมิไดนั้น คํานี้ก็จริงอยู และอีกขอหนึ่ง
วาสมเด็จพระสัพพัญูเมื่อจะบัญญัติสิกขาบทปาราชิก เหตุพระสุทินกระทําการเมถุนธรรม
ดวยถอยคําวาเปนโมฆบุรุษนี้ สมเด็จพระพิชิตมารมุนีกม็ ีพระพุทธฎีกาตรัสจริง แตทวาจะได
เปนวจีทจุ ริตหาบมิได เพราะเหตุวาสมเด็จพระศาสดามิไดมีน้ําพระทัยโกรธโปรดจริง ๆ จะ
เอาเท็จมิจริงมาใสโทษแกลงวาอวดเขาเลนหาบมิได ประการหนึ่ง คําวาโมฆบุรุษนีแ้ ปลวา บุรุษ
เปลา คือวาจะรูจตุราริยสัจในอัตภาพเกิดมานี้หาบมิได ถึงมาตรวาจะจําเริญเมตตาภาวนาสัก
เทาใด และจะกระทําบุญสักเทาไรก็ดี จะไดสําเร็จจตุราริยสุจหาบนมิไดเปนอันขาด เหตุฉะนี้แล
จึงชื่อวาโมฆบุรุษ นี่แหละสมเด็จพระสัพพัญูเจาเรียกพระสุทินกลันทบุตรวา ดูกรโมฆบุรุษดัง
นี้ดวยสภาวะจริงแท จะกลาวเปนอภูตวาทคําอันไมจริงนัน้ หาบมิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
ปรีชา กฎหมายฆราวาสวาบุคคลดาเขาแมเก็บเอาความจริงมากลาวก็มโี ทษ จะตองถูกปรับสิน
ไหม เพราะถึงเรื่องที่ยกขึ้นดาวาเขานัน้ จะเปนเรื่องจริงก็ใชเหตุที่จะถือเอาเปนเลศดาเขาเลน
เปนการไมสมควรเลย
พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพร บุคคลกระทําผิดนี้ ควรที่
จะไหวจะบูชาใหบรรณาการเงินทองไมตองโทษหรือประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ซึ่งวาคนกระทําโทษผิดนั้น จะไดรบั รางวัลเงินทองหาบมิได แตไหนแตไร
มาไมมีเลย
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพร ถาแมวาบพิตรมีพระราชโองการตรัสฉะนั้น กิริยาทีพ่ ระมหากรุณาตรัสเรียกพระสุทินนั้น เปนกิริยาที่พระองคกระทํา
ถูกทีเดียวจะเปนผิดหามิได เพราะพระสุทนิ กระทําไมดี กระทําผิดควรจะติเตียนกลาวโทษ
พระองคจึงตรัสตามที่กระทําไมดีกระทําผิด ใชวาพระสุทินนกระทําดี กระทําถูกเมื่อไรเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ตถาคโต สมเด็จพระมหากรุณาธิคณ
ุ เจาผูประเสริฐนี้ เปนที่เคารพ
ยําเกรงกลัวละอายแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูที่พระพฤติสมควรจึงจะเขาไปหามสูไ ด
ถาผูใดกระทําผิด สมเด็จพระพิชิตมารเจาก็สั่งสอนใหละพยศอันราย พระองคหมั่นเอาพระทัย
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ใสดูแลสัตวทงั้ หลาย มิใหกระทําผิดทุจริตลามกโกหกมารยา กระนีห้ รือพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงอุปมาเปรียบอีกเลาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ
เปรียบปานดุจหนึ่งวาแพทยอันพยาบาลโรคที่มีเสมหะโทษในโกฐประเทศลําไส วิเรจนานิ เทติ
แพทยนั้นจะวางยาถายเพื่อใหกัดเสมหะอันรายในลําไสเสียใหโรคนั้นระงับ หรือจะทําอยางไร
มหาบพิตร
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อาโรคฺยกาโม แพทยผูใครจะพยาบาลรักษาโรคนั้นใหหาย จะตองวางยาปดใหกัดถายเสมหะโทษใน
ลําไสเสียใหหมดนะซี พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาผูเลิศศาสดา ก็ทรงพระกรุณาถายสัตวทั้งหลายที่ควรจะรุถาย ดวยธรรมเภสัช
บําบัดเสียซึ่งโรคคือกิเลสอันหนา ถึงพระองคจะตองเจรจาผรุสวาทก็ตรัสประภาษดวยรักสัตว
เอ็นดูสัตว กรุณาสัตว ตั้งพระทัยปรารถนาจะบําบัดเสียซึ่งโรครายคือกิเลสแหงสัตวในสนิทสนม
และทําสัตวใหออนโยนได เหมือนยาถายถึงจะเปนยาปดก็เปนประโยชนแกโรคฉะนัน้ อนึ่ง ขอ
ถวายพระพร เปรียบดุจอุทกังแมรอนก็คุมสิ่งที่รานอันควรจะติดกันได แมแข็งกระดางก็ใหตดิ
กันเขาเปนกอนเดียวดุจติดดวยยาง สิ่งที่หยาบคายกระดางมิออนตองน้าํ รอนนั้นก็จะกลับออนไป
ความนี้มีครุวนาฉันใด พระวาจาสมเด็จพระโลกนายกเจาถึงจะเปนผรุสวาท อตฺถวนฺตี
สามารถที่จะใหเปนประโยชนโสตถิผลกแกสาธุชนทั่วโลกา การฺุสหคตา ยอมสหรตระคน
ปนไปดวยพระกรุณา มหาราช ขอถวายพระพรเปรียบดุจถอยคําบิดา อตฺถวนฺต มีแตวาให
เปนประโยชนโสตถิผลแกบุตร การฺุสหคต สหรคตระคนปนเจือไปดวยความกรุณา ยถา
มีครุวนาฉันใด วาจาของสมเด็จพระบรมครูผูประเสริฐเจานี้ อตฺถวนฺตี มีประโยชนโสตถิผล
ระคนปนเจือไปดวยพระกรุณาแกสัตวทั้งหลาย เหมือนบิดาอภิปรายสอนบุตรฉะนั้น
อนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร วาจาของสมเด็จพระมหากรุณา ผรุสาป แมจะ
หยาบชา กิเลสาน นาสนา กิริยาบําบัดตัดเสียซึ่งกิเลสแหงสรรพสัตวอันเวียนวายในวัฏสงสาร มหาราช ขอถวายพระพร อมต ปานประดุจน้าํ อมฤตธารา สีต อันเย็นนักหนา ปายิต
บุคคลผูใดไดดื่มกินเขาไป พฺยาธึ หนติ อาจกําจัดบําบัด พยาธิโรคาไขในกายใหหายเปนสุขสืบ
ชันษา ยถา มีครุวนาอุปมาฉันใด พระวาจาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาจสามารถจะดับทุกข
ใหสุขสโมสร น กสฺสจิ ทุกฺข บหอนจะใหทุกขแกผูใด มหาราช ขอถวายพระพร จะเปรียบฉันใด
อุปมาเหมือนปุยนุนอันใหญ กาเย นิปติตฺวา ตกตองตัวผูใด น รุช กโรติ มิไดเสียบแทงใหเจ็บ

มิลินทปญหา - หนาที่ 278
ปวดเวทนา ยถา มีครุวนาฉันใด พระวาจาสมเด็จพระบรมไตรโลกจะเสียบแทงบุคคล ใหเจ็บใจ
หาบมิได ขอถวายพระพร
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนประชากร ไดฟงก็ทรงพระสโมสรสาธุการซึ่งคําแก
ปญหาในกาลนั้น
ตถาคตัสส ผรุสวาจานัตถีติปญ
 ญา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
รุกขานัง เจตนาเจตนปญหา ที่ ๓
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสน ผูประกอบดวยญาณปรีชา ภาสิต เจต สมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกา
โปรดประทานแกพราหมณผูหนึ่งวา ดูกรพราหมณ ทานเปนผูที่เลาเรียนมีเพียรปรารภแลว
ไมมีความประมาทรูจักดีรูจักชั่ว เปนเหตุไฉนจึงไปพูดไตถามสุขเสยยากะตนไม อันหาเจตนา
บมิได ไมรูพดู ไมรูเจรจาไดเนื้อความอะไร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตรัสประภาษฉะนี้ ปุน
จ ครั้นมาใหมเลา สมเด็จพระบรมโลกนาถเจามีพระพุทธฎีกาตรัสบอกแกภารทวาชพราหมณ
วา ดูกรภารทวาชพราหมณ ทานจงไปถามไมสะครอ ผนฺทโน รุกฺโข อันวาไมสะครอนั้น ปฏิภาสถ จะเจรจาตอบทาน แมคําของตถาคตก็มี ทานจงสวนาการฟงคําตถาคตฉะนี้ นี่แหละ
เปนคําภายหลัง ครั้นจะเชื่อคําภายหลังที่วา พระองคตรัสแกพราหมณวา ดูกรภารทวาชะ
ทานจะไปถามสะครอเถิด ไมสะครอจะเจรจาคอบทาน และจะเชื่อคําภายหลังดังนี้ คําเดิมที่
ตรัสกับพราหมณผูหนึ่งวา ดูกรพราหมณ เปนเหตุไฉนทานจึงไปถามไมอันหาเจตนาบมิได
ไมรูพูดไมรูเจรจาดังนี้กจ็ ะผิด ถาจะเชื่อคําเดิมนี้ คําภายหลังก็จะผิด อย ปฺโห อันวาปญหา
นี้เปนอุภโตโกฏิ ตฺวานูปปฺ ตฺโต มาถึงพระผูเปนเจาแลว จงโปรดระงับเสียซึ่งความสงสัย ในกาล
บัดนั้น
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระโลกุตตมาจารย
มีพระพุทธฎีกาวา รุกฺโข อเจตโน ไมหาเจตนาบมิได คําเดิมตรัสฉะนี้ คําภายหลังตรัสให
ภารทวาชพราหมณไปพูดกับไมสะครอนั้น ตป วจน อันวาคําที่วาไมเจตนามิไดนนั้ สมเด็จ
พระสัพพัญูเจา ตรัสตามภาษาสัตวโลกพูดกัน ก็จริงอยู ไมทั้งหลายนัน้ หาเจตนาไม จะพูดจะ
เจรจาไมได อปจ ยังขอหนึง่ ที่จะไมสะครอเจรจาไดนนั้ นะบพิตรพระราชสมภาร คือวา เทวดา
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พฤกษวิมานสิงอยูในไมนั้น พูดเจรจาออกมาไมเห็นตัว โลกบัญญัติเรียกวาไมพูดได จะเปรียบ
ฉันใด ดุจเกวียนบรรทุกขาวเปลือกไว ที่จริงนั้นกระทําดวยไมหรอก แตวาเอาขาวเปลือก
บรรทุกไว เขาก็เรียกกันวา เกวียนขาวเปลือก ที่แทเกวียนนั้นจะกระทําดวยขาวเปลือกหามิได
และความนี้มคี รุวนาฉันใด รุกิโข อันวาตนไมนั้น อเจตโน หาเจตนาบมิได แตทวาเทวดา
สิงอยูในไมนนั้ พูดเจรจา โลกก็พลอยบัญญัติเรียกวาไมพูดได อุปไมยเหมือนเรียกวาเกวียนขาว
เปลือกนั้น อนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร มีครุวนาเปรียบประดุจบุคคลกระทําทธิให
เปนน้ํามันเปรียง ที่จริงก็เอาทธินั้นมากระทํากอน เปนน้ํามันเปรียงตอเมื่อกระทําแลว แต
เมื่อยังกระทําไมแลว ก็เรียกวากระทําน้ํามันเปรียง ความนี้มีครุวนาอุปมาฉันใดก็ดี มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไมนี้ก็ปานกันนัน้ แล ดวยเทวดาสิงอยูในไมพดู ออกได
โลกก็บัญญัติเรียกวาไมพูดได ที่จริงไมหาเจตนาบมิได จะเจรจาไดหาบมิได มหาราช ขอถวาย
พระพร เหมือนหนึ่งวา บุคคลจะไปหาสิ่งของที่ตองการ เที่ยวถามไปทุกถิ่นทุกบาน ไดยินเขา
พูดวาไมมี ก็กลับมาบอกันวาไดยินเขาพูดวาไมมี โลกก็เรียกวา ผูนั้นไปหาไมได ทีจ่ ริงก็ไดยิน
เขาบอกวาไมมีแลวก็กลับมา ยถา ความนี้ครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพร ความที่วา
ไมพูดไดนี้ก็เหมือนกัน อนึง่ เลา มหาราช ขอถวายพระพร โลกทั้งปวงเขาใจกันอยางไร
บัญญัติประการใด เขาใจตามภาษาของตัวตามโลกสามัญฉันใดก็ดี สมเด็จพระพิชิตมารโมลี
ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาตามภาษาโลกเจรจารองเรียกนัน้ พระพุทธฏีกาสมเด็จพระมหากรุณา
จะไดเปนสองหามิได พระองคตรัสไปตามวิสัยโลกพุดกันเขาใจกันอยางนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสซองสาธุการวา สธุสะ
พระเจาขา ปญหานี้พระผูเปนเจาชางแกเปนอันดี โยมนีจ้ ะรับเอาถอยคําจําไวในกาลบัดนี้
รุกขานัง เจตนาเจตนปญหาคํารบ ๓ จบเพียงนี้
ทวินนัง ปณฑปาตานัง มหัปผลภาวปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชา ภาสิต เจต ถอยคํานี้พระสังคีติกาจารยเจาทั้ง
หลายกลาวไววา ขาพเจาทั้งสิ้นไดยนิ มาแลววา สมเด็จพระชินสีหเจาบริโภคจังหันของนายจุนท
ผูเปนบุตรแหงชางทองนั้น ครั้นฉันแลวแตนั้นมา สมเด็จบรมโลกนายก ก็ทรงทุพพลภาพเพียบ
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ไปดวยพระอาพาธปมจะสิ้นพระชนมายุ ปุน จ ภควตา ภาสิต ครั้นโยมพิเคราะหดถู อยคํา ที่
สมเด็จพระสัพพพัญูตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา เทฺว เม ปณฺฑปาตา บิณฑบาตทั้งสอง
คือบิณฑบาตนางสุชาดาถวายเมื่อจะไดตรัส และบิณฑบาตนายจุนทถวายเมื่อวันเขาสูพระ
นิพพานนี้ มีผลมากกวาบิณฑบาตที่ผูอื่นถวาย และบิณฑบาตทั้งสองนี้ มีผลอานิสงสนกั หนา
นี้แหละครัน้ จะเชื่อเอาพระพุทธฎีกาที่วา พระองคเสวยอาหารบิณฑบาตนางสุชาดาและนายจุนท
สรรเสริญวามีอานิสงสเทากัน บิณฑบาตทายกใหนนั้ จะมีผลนิสงสเทากันบมิได ครัน้ จะเชื่อ
เอาพระพุทธฎีกานี้ คําพระสังคีติกาจารยเจาทั้งหลายกลาววา สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงฉัน
บิณฑบาตนายจุนทเขาไป ทรงพระอาพาธปมจะสิ้นพระชนม คํานี้ก็ผดิ เปนมิจฉา ครั้นจะเชื่อ
พระพุทธฎีกาวา บิณฑบาตนางสุชาดากับบิณฑบาตนายจุนทมีผลมากนี้ ก็ไมสมกับคําที่วา
สมเด็จพระพุทธองคทรงฉันบิณฑบาตนายจุนท แลวทรงพระอาพาธปมจะสิ้นพระชนม จะวา
บิณฑบาตที่นายจุนทถวายพระทศพลมีพลผลกระไรได นี้แหละโยมพิเคราะหไปเห็นไมสมกัน
อนึ่งเลา บิณฑบาตนายจุนทนี้มีผลดวยระคนปนเจือไปดวยยาพิษนั้นหรือ อนึ่งเลา บิณฑบาต
นายจุนทมีผลดวยใหบังเกิดพระโรคประชวรหรือ อนึ่ง บิณฑบาตนายจุนทมีผลดวยกระทําให
สมเด็จพระทศพลสิ้นพระชนมหรือ ขอหนึง่ ซึ่งวา บิณฑบาตนายจุนทมีผลดวยกระทําใหสมเด็จ
พระทศพลสิ้นพระชนมลับพระเนตรแหงอมรินทรและมหาพรหมกับทัง้ มนุษยหรือ ประการหนึ่ง
เลา บิณฑบาตนายจุนทมีผลดวยกระทําใหสมเด็จพระทศพลสิ้นชีวิตหรือ ตสฺส การณ พระผู
เปนเจาจงสําแดงเหตุแหงคําพระสังคีติกาจารย และพระพุทธฎีกานี้ เอตฺถาย ชโน คนที่เปน
เดียรถียใ นโลกนี้ สมุฬโฺ ท มีแตหลงก็จะชวนกันสงสัยวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้ โลภ
ฉันบิณฑบาตนั้น อติพล เกินการเสวยอาหารหนักดวยโลภจิตจึงลงพระโลหิต อย ปฺโห
อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ ตฺวานุปฺปตฺโต มาถึงพระผูเปนเจาแลว โส
ปฺโห อันวาปริศนานั้น ตยา อันพระผูเปนเจา นิพฺพายิตพฺโพ พึงระงับดับเสียใหส้นิ สงสัย
ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพร คําพระสังคีติกาจารยวา
สมเด็จพระทศพลเจา ฉันบิณฑบาตนายจุนทแลวก็ทรงพระอาพาธกลาปมจะสิ้นพระชนม ไม
สมกับพระทศพลมีพระพุทธฎีกาโปรดไววา เทฺว เม ปณฺฑปาตา บิณฑบาตทั้งสอง สมผลา
มีผลเสมอกัน สมวิปากา มีวบิ ากเสมอกัน มหปฺผลตรา มีผลมากยิ่ง มหานิสสา
มีอานิสงสมากยิ่ง ปณฺฑปาเตหิ กวาบิณฑบาตทั้งหลายอืน่ กตเม เทฺว บิณฑบาตทั้งสอง
นั้นเปนไฉน สมเด็จพระสัพพัญูบริโภคบิณฑบาตอันใดเปนกําลังใหไดตรัส และอาหาร
อันใดเปนกําลังเพื่อจะใหเขานิพพาน อิเม เทฺว ปณฺฑปาตา บิณฑบาตทัง้ สองนี้ สมผลา
มีผลเสมอกันและมีอานิสงสยิ่งกวาบิณฑบาตอื่น ๆ แล อาหารบิณฑบาตที่นายจุนทถวาย
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สมเด็จพระบรมโลกนาถนั้น พหุคุโณ มีคุณมากมีผลมากมีอานิสงสมาก จะนับประมาณบมิได
เปนที่เสื่อมใสนักหนา เทวดาตุฏฐาการชื่นชม มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกนาถรับอาหารบิณฑบาตนายจุนทนั้น เทวดานิยมหรรษาวาเปนปจฉิมบิณฑบาตที่สุดวันจะเสด็จ
เขาสูศิเวศนิพพาน จึงเอาโอชาเปนทิพยมาทุกสถานใสปนลงในสุกรมัททวะ สุกรมัททวะนัน้
อธิบายวาเนื้อหมู เหตุมีอยูฉะนี้ จึงโปรดวาอาหารบิณฑบาตนี้มีผล ซึ่งเทพยเจาเอาโอชาทิพย
มาระคนนั้นก็มีผลเหมือนบิณฑบาตนายจุนทถวายนั้น และขอซึ่งวาพระโรคอันบังเกิดในพระ
อุทรสมเด็จพระสัพพัญูนี้ ใชวาจะบังเกิดดวยอาหารบิณฑบาตนายจุนทนั้นหาบมิได พระโรค
บังเกิดในพระวรกายสมเด็จพระสัพพัญูนี้ ดวยพระองคทรงพระชราคร่ําคราจะสิ้นพระชนมายุ
โรคนั้นจึงบังเกิดขึ้นได มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูเปนใหญพภิ พจบสถาน เปรียบปาน
ดุจกระแสสินธุชบา ปกติสนฺธมาโน อันไหลหลั่งถั่งมาตมปรกติแลว มิหนําฝนบันดาล
ตกซ้ําลงไป มหาอุทกวาโห บังเกิดเปนหวงน้ําใหญ ยถา มีอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวาย
พระพร พระกายของสมเด็จพระทศพล แตเปนปรกติอยูเลาก็กระออกกระแอดซวดเซทรง
ทรมาน ครั้นโรคบังเกิดซ้ําเขา ถึงจะนอยก็พลอยกลาหนักไป เอวเมว เมาะ ตถา มีอุปไมย
ดังกระแสแมน้ํา ฝนตกซ้ําลงถึงจะนอยก็พลอบไหลลงแลพิลึกไปนั้น มหาราช ขอถวายพระพร
อนึ่ง อาตมภาพจะถวายอุปมาอีกขอหนึ่ง พระองคจงทรงสดับ อคฺคิ ชลมาโน เหมือนหนึ่ง
กองไฟอันลุกรุงเรือนอยูแลว เมื่อมีบุคคลเอาเชื้อเชนหญาแหงและมูลฝอยใสลงไปก็จะลุกโชน
โชตนาการยิ่งกวานัน้ อีกหลายเทา อันนี้มีอปุ มาฉันใด โรคที่บังเกิดในพระสรีระของพระ
ทศพลก็มีอุปไมยฉันนั้น พระองคทรงพระชราทุพพลภาพมากอยูแ ลว ก็เหมือนกองไฟที่ลุก
รุงเรืองอยู ครั้นมีพระโรคบังเกิดขึ้น ก็เปนเหมือนมีบุคคลเอาหญาแหงและมูลฝอยมาใสในกอง
ไฟใหลกุ ยิ่งขึน้ ไป
อนึ่ง มหาราช ขอถวายพระพร จงทรงฟงซึ่งอุปมา เปรียบดุจหนึ่งวาบุรุษเปนกุจฉิโรคาพาธ ใหมักเจ็บทองอยูก อนแลวเปนกรกติเคยมา อฺ อปกฺก ครั้นวาบริโภคโภชนาหาร
อันสุก ๆ ดิบ ๆ บูดแฉะเขาไป ก็เสาะทองใหลงหนักไป เพราะทองไมดีอยูแลวแตกอนมา ยถา
มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยจวนจะสิ้นพระชนม
สังขาร กําหนดถึงแปดสิบพรรษา ชราทุพพลภาพจวนจะเสด็จสูเมืองแกวคือนิพพานอันเลิศอยู
แลว ครั้นวาพระโรคบังเกิดกําเริบแรงขึ้นดวยชราหากําลังบมิไดนั้น จะโทษเอาอาหารบิณฑบาต
ของนายจุนทนั้นหาควรไม น สกฺกา อาตมาไมอาจจะวา จังหันบิณฑบาตของนายจุนทนี้เปนโทษ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา เต เทวฺ ปณฺฑปาตา อันวาบิณฑบาตทั้งหลายสองนั้น
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เหตุไรเลามีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกัน บิณฑบาตทั้งหลายอื่นนัน้ ไมเสมอเทียมทันเลยเปน
ไฉนเลา พระผูเปนเจาจงวิสัชนากอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพร บิณฑบาตสองประการ สมผลา
มีผลเสมอกัน สมวิปากา มีวบิ ากเสมอกัน ธมฺมานุปชฺชนสมาปตฺตติ ิวเสน ดวยสามารถบิณฑบาตทั้งสอง คือ บิณฑบาตนางสุชาดาและบิณฑบาตของนายจุนทนั้นใหถึงพรอมซึ่งธรรม
ทั้งหลายโดยลําดับ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป ระกอบไปดวยญาณปรีชา ผูเปนเจาวิสัชนาวาบิณฑบาตทั้งสองประเสริฐดวย
สามารถแหงความถึงพรอมซึ่งธรรมทั้งหลาย ธรรมเหลานัน้ เปนไฉน ไดแกฉันใด นิมนตวิสัชนา
ไปกอน
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บิณฑบาต
สองประการประเสริฐดวยสามารถแหงความถึงพรอมซึ่งธรรมนั้นคือไดแกการเขาอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙ โดยอนุโลมและปฏิโลม ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทประชากรจึงตรัสยอนถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชา ในระหวางที่สมเด็จพระโลกุตตมาจารยไดตรัสรูแลว เสด็จ
เที่ยวโปรดเวไนยสรรพสัตวอยูที่สิบหาพรรษา มาจนไดเสวยบิณฑบาตของนายจุนทนี้ พระองค
มิไดทรงเขาอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙ โดยอนุโลมและปฏิโลมถึงสามครั้งบานหรือ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ใน
ระหวางนั้น สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยจะไดทรงเขาอนุบุพพวิหารสมาบัติ โดยอนุโลมและ
ปฏิโลมถึงสามครั้งหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรก็สิ้นสงสัยสโมสรยินดี มีพระราชโองการชมอานิสงส
แหงบิณฑบาตทั้งสองประการวาเปนบรมทานอันยิ่ง บิณฑบาตอื่นไมมผี ลเทียมถึงหาบมิได
อนึ่ง นวอนุบพุ พวิหารสมบัตินี้ประเสริฐนักหนา ตกวาบิณฑบาตทั้งสองประคองใหสมเด็จ
พระสัพพัญูเจาไดนวอนุบพุ พวิหารสมาบัติ จึงบังเกิดผลยิ่งนัก โยมจะรับเอาคําของพระผู
เปนเจาจําไวกาลบัดนี้
ทวินนัง ปณฑปาตานัง มหัปผลภาวปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้
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พุทธปูชานุญญาตานุญญาตปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่นสืบไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ ภาสิต เจต สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท ทานทั้งหลาย
อพฺยาวตา อยาทําขวนขวายที่จะหาของสักการบูชาตถาคตนี้เลย แลวกลับตรัสวา ดูกรสําแดง
อานนท ทานทั้งหลายมีอุตสาหะของตถาคตผูควรที่จะบูชา เอว กรา เมื่อทานสาธุ
สัตบุรุษมนุษยเทวดาทั้งหลายมีอุตสาหะขวนขวายที่จะบูชาพระบรมธาตุของตถาคตตามคําสั่ง
ที่สั่งไว ทานทัง้ หลายเมื่อจะสิ้นชีวิตกระทํากาลกิริยาตาย ก็จะบายหนาไปบังเกิดในวรรค
นี่แหละพระพุทธฎีกาเปนสองไมตองกัน ครั้นจะเชื่อเอาคําทีหลังที่วาใหอุตสาหะบูชาพระบรมธาตุของพระองคนั้น คําเดิมที่พระองคตรัสไวไมใหขวนขวายบูชากายพระองคกจ็ ะผิดเปน
มิจฉา ครั้นวาจะเชื่อเอาคําพระพุทธฎีกาเดิมไมใหขวนขวายบูชากายพระองคนี้ พระพุทธฎีกาภายหลังทีท่ รงสั่งไวใหบชู าพระธาตุก็จะผิด อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปน
อุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสชั นา เพื่อระงับเสียซึ่งคําปรับปวาททั้งหลายในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระบรมโลกุตตมาจารยเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา อานนฺท ดูกรสําแดงอานนท ทานทั้งหลาย
อยาทําขวนขวายที่จะสักกาบูชาพระสรีระของตถาคตเลย แลวกลับตรัสวา ดูกรสําแดงอานนท
ทานทั้งหลาย จงกระทําสักการบูชาพระธาตุของตถาคต ผูควรที่จะสักการบูชา เอว กรา ทาน
ทั้งหลายกระทําตามคําตถาคตสั่งดังนี้ ครั้นสิ้นชีวิตอินทรีย ก็จะไปบังเกิดเสวยรมยชมทิพย
สมบัติอันมโหฬาริกภาพดังนี้ มหาราช ขอถวายพระพร พระพุทธฎีกาของสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยจะเปนสองไมตองกันหาบมิได และขอซึ่งตรัสวาไมใหสักการบูชาพระสรีรกาย
ของพระองคนนั้ พระองคหามแตบรรพชิตทั้งหลายมิใหกระทําสักกาบูชา ดวยเหตุวาบรรพชิตมีกิจที่จะพิจารณาสังขาร กระทําโยนิโสมนสิการใหเปนเปนทกขัง อนิจจัง อนัตตา และเจริญ
ซึ่งสติปฏฐานานุปสสนา อันควรที่จะประกอบใหเปนประโยชนแกตน ผจญเสียซึ่งกิเลสทั้งหลาย
นี่แหละเปนกิจอันบรรพชิตพึงกระทํา จึงสมควรที่จะปฏิบัติ พระสัพพัญูเจาจึงบัญญติมิให
พระภิกษุกระทําสักกาบูชาพระสรีรกายของพระองคเจา การกระทําสักกาบูชาสรีรกายของ
พระองคนั้น ควรที่เทวดามนุษยปุถุชนจะพึงกระทําเทานั้น มหาราช ขอถวายพระพร เปรียบ
ปานประดุจราชบุตรทั้งหลาย ควรที่จะเรียนศิลปศาสตรฝายราชกุมารมีประการตาง ๆคือ หัด
ขี่ชาง ขี่มา ชักรถ เรียนยิงธนู เพลงหอก เพลงดาบ เรียนเลข เรียนนับดวยขอมือ และมนต
สําหรับกันอาวุธศัสตรา เรียนรูภาษานกกา ใหรูจักขาวดีขาวราย รบพุงทั้งหลายมีประการ
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ตาง ๆ นานา นี่แหละเปนกิริยาที่ราชบุตรทั้งหลายจะพึงขวนขวายกระทํา กรรมอันอื่นคือกระ
ทํากสิกรรม และพาณิชกรรมการงายถากไรไถนาและทําเรือกสวนเลี้ยงวัวคลาย การอันนี้บมิได
ควรแกราชบุตรทั้งหลาย การซื้อการขายการไรการนาการรักษาวัวควายนี้ ควรแกคนทั้งหลาย
คือ เพงคาชาวนาเปนบุคคลพลเมืองชั้นต่ํา จะพึงกระทําตามเพศตามกระกูลของอาตมา ยถา
มีครุวนาฉันใด มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ พุทธบูชานี้ไมควรที่ชินบุตรจะพึงกระทําใน
พระศาสนา ควรที่จะพิจารณาซึ่งสังขารธรรมจําเริญพระสติปฏฐานอนุปสสนา ควรที่จะพึง
ประกอบประโยชนแหงตน เพื่อจะผจญเสียซึ่งกิเลสใหกาํ จัดจากจิตมิใหมีราศีอยูในวิถีจิต
ทางปฏิบัตินี้ควรที่บรรพชิตจะพึงกระทํา จึงจะสมควรแกตัวเปนชินบุตรเปนพุทธบุตร มีอุปไมย
ฉันนั้น การพุทธบูชานี้สมควรแกเทวดาและมนุษยปุถุชนจะพึงกระทํา ดังถอยคําที่ชักอุปมามา
แลวนั้น
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่งเปรียบปานดุจวิชาการและไตรเวทวิชาการทั้ง
หลาย คือ อุรุเวทสามเวท รูภาษาสัตว ยชุเวท รูบูชายัญ อาถพฺพเวก รูผูกแกอาถรรพ ลกฺขณ
รูทายลักขณะ อิติหาส รูทิศนั่งกินขาวและทิศจะถายอุจจาระปสสาวะ รูจักทิศสารพัดกระทํา
ใหถูกทิศ ปุราณ รูที่แตกอนวาที่นี้เปนที่บานเกาเมืองเกา จะประกอบอยางนั้นจึงจะชอบ
กระทําอยางนีจ้ ึงจะควรอยูได นิฆณฺฑ รูจักกบิลไม เกตุภ เรียนกิริยาอากัปแหงมนุษยนิกร อกฺขรปฺปเภท รูจกั ประเภทอักษรทุกตัวอักษร ปท รูบท พฺยากรณ รูคัมภีรพยากรณ ภาสนมตฺต
รูจักที่จะประมาณ กลาวคือสัตวรอง อุปปฺ าท รูวาสิ่งนั้น ๆ จะอุปบัติขึ้น ฉฬงฺค รูจักองควิชชา
๖ จนฺทคาห สุริยคาห รูวาจะเปนจันทรเปนสูรยจับทิศนัน้ ดี จับทิศนัน้ ราย สุกฺกราหุจริต
รูจักราหูจรและพระศุกรเทวดาผูใหญอันเที่ยวอยู อุฬุคคฺ หยุทฺธ เทวทุภิสฺสร รูวาดาวเขาใน
วงเดือนจะเกิดเทวยุทธสงคราม โอกฺกนฺติ อุกกฺ าปาต รูวชิ าดูพระเกตุตกและอุกลาบาต
เปลวเพลิงตกลงมาแตอากาศ อุกลาบาตนั้นลุกลอยขึ้นมาจากดินดุจพลุอันจะบอกเหตุอันราย
ภูมิกมฺม รูจักดูแผนดินอันพิกล ทิสาทาห รูจักฟาแดงทิศนั้นเปนมงคล ทิศนั้นเปนอวมงคล
ภูมนฺตลิกขฺ  รูจักทองฟาอากาศ โชติสร รูจักโชติสรอันลุกสวางไปเอง โลกายติก รูจักคัมภีร
โลกายัต สาวก รูจักยามสามตา มิตฺตจกฺฏ รูดูมิตจักร สุปน รูจักลักษณะหลับ นิมติ ฺต รูจัก
นิมิต ฝนดีฝนราย รูจักทํานายรายและดี อนฺตรจกฺก รูดูชะตา มิสฺสกุมฺปาท รูจักวาอยางนี้เปน
มิสสกอุบาทวเจือจาน รวิภูสกิ ฺข สกุณรุทฺท รูจักเสียงนกรองรายดี ไตรเวทวิชาการทั้งปวงนี้
โลกนับถือวาเปนวิทยาอันดี สิกฺขากรณียา สมควรที่มาณพเหลากอพราหมณพรหมวงศจะพึง
กระทําวิธีพากเพียรร่ําเรียนไวสําหรับอาตมา คนพลเมืองชาวประชาชั้นต่ําจะควรพากเพียร
เรียนกระทํานัน้ หาบมิได ชอบแตจะเรียนถากไรไถนาคาขาย เลี้ยงวัวควายขวนขวายขี่ขับให
คลองแคลว ตามกําลังตามโคตรตามตระกูลของอาตมา ยถา ความขอนี้มีอุปมาฉันใด อกมฺมฺจ
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อันวาใชการของพระชินบุตรทั้งหลายที่จะกระทําสักการบูชาเปนพุทธบูชา ควรแตจะพิจารณา
ซึ่งสังขารใหเห็นเปนพระทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เปนอนุปสสนารําพึงไปในพระสติปฏฐาน โยนิ
โสมนสิการกําหนด ใหเห็นคุณและโทษ อุตสาหเพียงเรียนคันถธุระวิปสสนาธุระเปนประโยชน
แหงตน ขวนขวายที่จะผจญเสียซึ่งกิเลสทั้งหลาย การทีก่ ระทําสักการบูชาอันพุทธบุตรกระทํานี้
เปนการชอบทีจ่ ะกระทํา อันกระทําเปนพุทธบูชา นี้สมควรจะกระทําแตเทวดาและมนุษยปุถุชน
อันพระชินบุตรบรรพชิตชอบกิจแตจะเรียนเมตตาภาวนา เสมือนหนึ่งวาพราหมณมาณพควรจะ
อุตสาหเลาเรียนไตรเวทวิชาการ ฉะนั้น ที่วาขวนขวายกระทําสักกาบูชานั้น ชอบแตเทพา
มนุษยเหลาฆราวาสทั้งหลายเปรียบดุจการอันทุรพล มีตนวากสิกรรมและพาณิชกรรม กระทํา
ไรนาคาขายเลีย้ งวัวควายแพะมาชางทั้งปวงนี้ ชอบที่แตพอคาและชาวนาพึงกระทํานี้ และที่วา
เปนอกรรมใชการของบรรพชิตชินบุตรบวชในพระพุทธศาสนาจะกระทําสักกาบูชา ควรจะ
กระทําแตเทพามนุษยนิกรทัง้ ปวงนั้น เปนเหตุดว ยสมเด็จพระบรมโลกนาถปรารถนาวา พระ
ชินบุตรทั้งหลายนี้ไมควรที่จะประกอบบอกกรรม คือกระทําการสักการะพุทธบูชา ควรที่แตจะ
ประกอบกรรมคือเรียนเจริญสมถวิปสสนา ตสฺมา การณา เหตุการณดังนัน้ ตถาคโต เอวมาห
อันวาสมเด็จพระสัพพัญูพทุ ธพิชิตมาร จึงตรัสโปรดประทานพระพุทธฎีกาใหโอวาทไววา
อานนฺท ดูกรกนิฏฐอานนท ไมควรเลยทีส่ งฆทั้งหลายจะขวนขวายกระทําสักกาบูชาแดสรีระ
แหงพระตถาคตทศพลพระมหากรุณา พระองคตรัสเทศนาสั่งไวดังนี้ เมือ่ จะจรลีจากโลกลับดับ
สูญเขาสูหองแกว กลาวแลวคือพระอมตมหานิพพาน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูปรีชา
ญาณอันประเสริฐ ยทฺ ตถาคโต น ภเณยฺย ผิแลวา สมเด็จบรมโลกนาถศาสดาไมทรง
พระมหากรุณาตรัสเทศนาวากลาว หามปรามสั่งสอนไวดังนี้ ก็นาทีพ่ ระชินบุตรบรรพชิต
ทั้งหลายนี้ จะมละเสียซึ่งจีวรและบาตรและเพศบรรพชิตกิจนอยใหญ จะตั้งใจกระทําแตการ
พุทธบูชาเปนอามิส มิไดประพฤติกิจเปนปฏิบัติบูชา เหตุการณดังนี้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัส
หามปรามมิใหกระทําบูชา โปรดไวใหกระทําสักกาบูชาพระองคแตเทวดาและมนุษยนิกรทั้ง
ปวงดวยประการดังนี้
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนประชากรบรมกษัตริยขิตติยวเรศ ไดทรงฟงซึ่ง
ประพฤติเหตุแหงปญหา อันพระนาคเสนวิสัชนาแจมแจง มิไดกินแหนงในขอวิสัชนา มีน้ําพระ
ทัยโสมนัสชื่นบาน ตรัสสาธุการวา สาธุ ๆ โยมรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาเหนือเกลาของ
โยมในกาลบัดนี้
พุทธบูชานุญญาตานุญญาตปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
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ภควโต ปาทปปฏิกปติตปญหา ที่ ๖
ราชา อันวาสมเด็จบรมขัตติยาธิบดินทรมิลินทราช มีสุนทรประภาษไตถาม
ซึ่งอรรถปญหาอันอื่นสืบไปอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนเจาผูจําเริญ ตุมฺเห ภณถ
พระผูเปนเจาเจรจาไวกับโยมวา สมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จลีลาศดําเนินไปสูคามเขตประเทศ
ตําบลใดก็ดี อย มหาปวี พืน้ พิภพปฐพีทไี่ สลลุมเปนเลนหลมประการใดก็ดี พื้นแผนดินนี้
สิหาจิตวิญญาณมิได เหมือนหนึ่งวามีจิตมีใจ ที่ไหนเปนเลนลุมหลมก็บริบูรณเต็มเสมอเหมือน
ถมลงใหม ๆ อุนฺนต ที่ไหนสูงโสดเปนโคกโขดอยูโดยแท ก็ปรวนแปรราบระรื่นเสมอเหมือน
ดังหนากลองชัยเภรี ปุน จ ปุร ครั้นมาครั้งนี้ทําไมเลา ภณถ พระผูเปนเจามาวาไปใหมอีก
เลาวา สะเก็ดกอนศิลากระเด็นมากระทบพระบวรบาทแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา ไฉน
เลากอนศิลาจึงไมกระเด็นกลับไปยังที่ สะเก็ดศิลานี้ใชชาติปฐพีดอกหรือ จึงดึงดื้อกระเด็นมา
กระทบพระบวรบาทแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถนาสงสัย ถาจะถือเอาคําหลังที่วาไววา
สะเก็ดศิลามากระทบพระบาทแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถเจานั้น ยังมิไดสิ คําเดิมที่วาแผนดิน
หาจิตวิญญาณมิได ก็เสมือนหนึ่งวามีจิตวิญญาณ ถึงวาจะลุมเลนหลมก็บันดาลดอน ถึงจะสูง
เปนแงชะงอนก็เรียบราบเสมอเปนอันดี เมือ่ สมเด็จพระชินสีหทรงพระดําเนินไป คําอันนี้ก็ผิด
ก็ครั้นวาจะเชือ่ คําที่วา แผนปฐพีที่ลุมกลับเปนดอน ที่สงู เปนชะงอนก็ราบเสมอเปนอันดี เมื่อ
พระชินสีหพทุ ธองคทรงพระดําเนินไปเหมือนหนึ่งวาแผนพระธรณีมีจิจมีใจนี้เลา คําหลังที่วา
สะเก็ดศิลามากระทบพระบาทแหงสมเด็จพระพุทธเจาเขา คํานี้เลาก็ผิดเปนมิจฉา อย ปฺโห
อันวาปญหานีเ้ ปนอุภโตโกฏิ ขอพระผูเปนเจาจงโปรดวิสชั นาใหแจงในกาลบัดนี้
เถโร อันวาพระนาคเสนเถระ เมื่อจะชี้แจงสําแดงซึง่ อรรถปญหา จึงมีเถรวาจาวา มหา
ราช ดูกรพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐหาผูเสมอมิได คําที่อาตมภาพถวายพระพรไววา อย
มหาปวี แผนพระธรณีอันใหญ อันหาเจตนามิไดนี้ แมวาสมเด็จพระพุทธองคเจาทรงพระดําเนิน
ไป ที่ไหนลุมก็เต็มบริบูรณ ที่ไหนพูนก็ราบดุจปราบไวดว ยเดชพระบารมี คําอันนี้อาตมา
ถวายพระพระไวมิไดผดิ พระองคอยาทรงพระวิมัติสงสัย ขอที่อาตมาถวายพระพร ไววาสะเก็ด
ศิลามากระทบพระบาทแหงองคสมเด็จพระพุทธเจา ก็จริงมิไดผิด แตทวากอนศิลาใชวาจะ
กระทบกันเองแลวและกระเด็นมาหามิได กระเด็นไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจานี้
ดวยความเพียรของพระเทวทัต ถาวาศิลากระเด็นมาโดยธรรมดาเองหาเหตุมิได ก็ไมกระทบ
พระบาท จะโทษเอาคําที่ถวายพระพรไวกอ นวาหาจริงไม ยังไมชอบกอนมิใชกระนัน้ ศิลามา
กระทบพระบาทเสด็จพระมหากรุณา เพราะเหตุทพี่ ระเทวทัตกระทําจัณฑาล มหาราช
ดูกรพระราชสมภารผูประเสริฐ พระเทวทัตผูกเวรแกสมเด็จพระพุทธเจามา พหูมิ ชาติ-
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สตสหสฺสานิ ประมาณแสนชาติเปนอันมาก แตอาฆาตของเวรมา ครั้นวาพระเทวทัตได
โอกาสก็กลิ้งศิลากอนใหญลงไป เพื่อจะใหทับสมเด็จพระพุทธเจาใหถึงแกมรณภาพ ดวยพระ
เทวทัตคิดจะเปนพระเจาแทนพระพุทธองค แตวากอนศิลาใหญที่กลิ้งมาครั้งนั้น เทฺว เสลา
ยังมีภูเขาทั้งสอง ผุดขึ้นจากแผนดินเขาประคองรับรองไว ศิลาอันใหญที่กลิ้งมาก็ยตุ ิอยูในทีน่ ั้น
แตทวากระทบกันเขาดวยกําลังแรง ก็แตกเปนสะเก็ดออกไป สะเก็ดศิลานั้นกระเด็นไปกระทบ
นิ้วพระบาทแหงสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจา
กุฏาคารศิลาที่เทวทัตกลิ้งลงมานั้น ดวยพระเดชพระพุทธบารมีนี้เห็นเปนอัศจรรย
บังเกิดภูเขาทั้งสองขึ้นกางกัน้ ไว ภูเขาทั้งสองนั้นเสมือนหนึ่งวามีจิตวิญญาณ โอนาเมตฺวา
นอมคอมเขามาเลหประหนึ่งวาเครือเขาเถาวัลย ถามิฉะนัน้ นาคา วิย พลวนฺตา ดุจพระยา
นาคคะนองวองไวในสมุทร และผุดขึ้นกระทําพังพานตานรับศิลาอันพระเทวทัตกลิ้งมากาลนั้น
ดุจหนึ่งมารดา เมื่อบุตรของอาตมาคะนองโผนโจรเขาหา และเอามือซายขวารับประคองบุตร
แหงตนไว ถามิฉะนั้นไซร ปตา วิย ดุจบิดามีน้ําจิตกรุณา เอามือซายขวารับประคองลูกของ
ตนไว ถามิฉะนั้น สิสฺโส วิย ดุจดังศิษยรับบริขารแหงอาจารย ถามิฉะนัน้ สขา วิย อปริจฺจตา
ดุจสหายเพื่อนตายที่รักอยางสนิท อันมิไดคิดจะทิ้งขวางเพื่อนกันใหเปนอันตราย ถามิฉะนั้น
เสมือนหนึ่งอํามาตยขาราชการอันรับเสด็จสมเด็จพระบรมกษัตริย ถามิฉะนั้น เสมือนหนึ่ง
เทวดาคอยรับเสด็จสมเด็จอมรินทราธิราช พฺรหฺมุโน วิย ถามิฉะนั้น ดุจหมูพรหมอันอุดมไป
ในฌาน เขานบนอบหมอบเฝาทาวมหาพรหมนี้ดูละมอนละไม ยถา มีครุวนาฉันใด ภูเขาทั้งสอง
เขารับรองศิลาเทากุฏาคารปราสาทไว อุปไมยเหมือนดังนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ ก็ศิลาใหญโตเทากุฏาคารปราสาททีเดียว ไมใชเล็กนอย ภูเขา
ทั้งสองยังรับรองไวได ก็ไฉนสะเก็ดศิลาเล็กนิดหนึ่งเทานั้น ภูเขาทั้งสองนั้นจึงมิปองกันไวใหได
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไปใหสิ้นสงสัยโยมกอน
พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะพระยาผูประเสริฐเลิศในสมบัติ
ภูเขาทั้งสองรับรองกุฏาคารศิลานั้นไวมใิ หตกลงไปถูกพระองคเจา แตสะเก็ดกระเด็นไปถูกพระ
บาทไดนั้น มีครุวนาฉันใด อุปไมยดังบุคคลเอาฝามือเขารับรองไวซึ่งน้ํานมน้ํามันเปรียงน้ําผึ้งน้ํา
ออย มีประการตาง ๆ ที่เปนน้ํานั้น ฝามือมีขอบคันหรือจะกัน้ ได อุทกังก็ตั้งแตจะบาไปไหลไป
องฺคุลนฺตริเกน ตามระหวางนิ้วมืออันหางนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด ศิลาทั้งสองรับรองศิลาอัน
ใหญไวได แตสะเก็ดนั้นกระเด็นลอดไป มีอุปไมยดังบุคคลรองน้ําดวยซองมือ และน้ําลอดไหล
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ไปตามระหวางมือไดฉะนัน้ เหตุฉะนี้สะเก็ดศิลาจึงลอดลอยไปกระทบพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเจาได
วา ปน แมอนึ่งโสดเลา มหาราช ดูกรพระยาผูประเสริฐ อาตมาจะขอถวาย
อุปมาอีกขอหนึ่ง สรฺหสุขุมอนุรชสมสทิสา วาลุกา อันวาทรายทั้งหลายที่ละเอียดสุขุมยิ่งนัก
ประหนึ่งวาปรมาณู บุคคลกําไวในกํามือก็มิไดตั้งติดอยูไดทั้งหมด ยอมจะลอดรวงตกไปไดบาง
ตามระหวางแหงนิ้วมือ ยถา มีครุวนาฉันใด สะเก็ดศิลาที่แตกกระเด็นไปกระทบพระบาท
สมเด็จพระพุทธเจา ก็มีอุปไมยเหมือนฉะนั้น
วา ปน แมอนึ่งโสดเลา มหาราช ดูรานะพระยาผูประเสริฐ อาตมภาพจะถวาย
อุปมาอีกขอหนึ่ง กพโฬ คหิโต บุรุษถือเอาซึ่งคําขาว คําขาวนั้นมิไดปนเปนกอนใหแนน
ตั้งแตจะตกรวงไป มิไดตั้งอยูที่มือหมด มักกระเด็นไปบาง ยถา มีครุวนาฉันใด บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ศิลาอันเปนสะเก็ดนอยกระเด็นลอยไป ภควโต ปาเท ปตนฺติ ก็ตกตองพระ
บาทแหงองคสมเด็จพระพุทธเจา อุปมาเหมือนเม็ดขาวอันตกไปฉันนัน้ บพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ พระองคจงทรงสันนิษฐานทราบพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคสนผูจําเริญ เหตุที่วาภูเขาทัง้ สองปองกันซึ่งกุฏาคารศิลาไวได โยมเขาใจแลว
โหตุ ความนีจ้ งงดไว เดี๋ยวนีส้ งสัยนักหนาวา สะเก็ดศิลานี้ลวนเปนพื้นปฐพีไมมีเจตนา ไมทํา
คารวะเคารพพระพุทธเจาเลย ชางกลาหาญกระเด็นไปกระทบพระบาทแหงสมเด็จพระพุทธเจาได และชางมีพิษฤทธิ์เดชมากมาย กระทําใหพระโลหิตหอขึ้นได โยมนี้สงสัยนักหนา
ขอพระผูเปนเจาวิสัชนา ณ กาลครั้งนี้
เถโร พระนาคเสนจึงมีเสนวาจาวา มหาราช ดูกรพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
สะเก็ดศิลาใชวามีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระองควานั้นหามิได ก็เหตุที่ไมเคารพคารวะพระพุทธเจา
นี้มีอยู ๑๒ ประการตางหาก กตเม ทฺวาทส อคารวา เหตุที่ไมเคารพ ๑๒ ประการนั้นสิ่งไร
บาง มหาราช ดูกรพระยาผูประเสริฐ อคารวะ ๑๒ นัน้ รตฺโต ราควเสน คือบุคคลประกอบ
ไปดวยราคะ มิไดเคารพนบนอบดวยอํานาจราคะอันกลาหาญในสันดานประการ ๑ กุฏโ
คนที่ประกอบไปดวยโทสะมิไดเคารพนบนอมดวยอํานาจโทสะกลาหาญประการ ๑ มุฬฺโห คือ
บุคคลหลงมิไดเคารพ ดวยสามารถโมหะประการ ๑ กุปฺปโต คือบุคคลที่เขายกยองมีใจ
กําเริบฟุงไป มิไดกระทําซึ่งเคารพ ดวยสามารถมานะประการ ๑ นิคฺคุโณ คือบุคคลมิไดรูวา
สิ่งนี้เปนคุณจึงไมเคารพ ดวยหาคุณวิเศษมิไดประการ ๑ อติถทฺโธ คือคนที่กระดางยิ่งนักไมรู
จักเคารพนบนอบ ดวยไมมีธรรมเครื่องหามทําใหโอนออนประการ ๑ หีโน คือบุคคลหินชาติ
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ต่ําชา มิไดกระทําเคารพดวยภาวะเปนคนชั่วชาประการ ๑ วชฺชนกโร คือบุคคลจะกระทําโทษ มิ
ไดเคารพดวยภาวะถือตัววาเปนใหญประการ ๑ ปาโป คือบุคคลมีใจเปนบาปมิไดกระทํา
เคารพดวยภาวะเปนคนกระดางประการ ๑ ทุกฺโข คือบุคคลที่อันใคร ๆ ใหถึงความ
ทุกขแลวมิไดเคารพ ดวยมุงจะตอบแทนใหทุกขเกิดแกผูนั้นประการ ๑ ลุทฺโธ คือ บุคคล
โลภมิไดกระทําเคารพ ดวยตนนั้นอันโลภหากครอบงําในสันดานประการ ๑ อายูหิโต คือ
บุคคลที่มัวขวนขวายประมวลมาซึ่งประโยชนของตนอยูม ิไดเคารพดวยมุงจะทําประโยชนใหสําเร็จ
กลัวผลประโยชนของตนจะเสื่อมไปประการ ๑ สิริเปนเหตุที่มิไดเคารพ ๑๒ ประการนี้ มหาราช
ดูกรบพิตรผูประเสริฐ สะเก็ดศิลานั้นถาไมแตกออกจากศิลาใหญแลว ศิลาทั้งสองก็รบั รองไวได
เอสา ปน ปปฺปฏิกา สะเก็ดศิลาแตกกระเด็นออกนัน้ ดวยกําลังกระทบกัน กระเด็นไปโดย
อากาศนั้นจะไดกําหนดวาจะไปในทิศนัน้ ๆ และจะใหถกู ตองพระพุทธบาทกระนั้น ๆ หามิได
มีครุวนาฉันใด มีอุปไมยเสมือนหนึ่งวาลมหัวดวน พัดหวนหันหอบเอาสรรพใบไมอันแหงขึ้นไป
ในอากาศ สรรพใบไมจะไดรูวาจะตกทิศนัน้ ๆ หามิได ก็สะเก็ดศิลาที่กระเด็นไปถูกพระ
บาทพระพุทธเจา ก็เหมือนดังใบไมนั้น ประการหนึ่งขอถวายพระพร ซึ่งสะเก็ดศิลากระเด็นไป
กระทบพระบาทสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น เพื่อใหพระเทวทัตผูเปนคนอกตัญูกระดาง
หยาบชา ไดเสวยทุกขเวทนาในอบาย ดวยโทษที่ตนกระทําเปนความผิด พระองคไดทรงฟง
แลวอยาลืมหลง จงมนสิการไวโดยนัยอันอาตมภาพวิสัชนาดวยประการดังนี้
ราชา ครัง้ นั้นพระยามิลินทไดทรงฟงทราบพระทัยก็ซองสาธุการสรรเสริญพระ
นาคเสนดวยโสมนัสวา โยมไดฟงครั้งนี้ถวนถี่จําไดถนัดแนนอน โยมจะจําไวสั่งสอนกุลบุตรภาย
หลัง ดุจนัยอันโยมไดฟงในกาลบัดนี้
ภควโต ปาทปปปฏิกาปติตปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
คาถาภิคีตโภชนาทานถวาย กถนปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามซึ่งอรรถปญหา
อันอื่นสืบตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูจาํ เริญ ภาสิต เจต สมเด็จพระพุทธเจามีพระพุทธฎีกาโปรดไววา พรหมประพฤติฉันใดพราหมณทั้งหลายก็ประพฤติเหมือนทาว
มหาพรหม สวนสมเด็จพระพุทธเจาทั้งปวงเลาก็ประพฤติเหมือนพรหม แตทวาจะไดบริโภค
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อาหารอันเกิดแตกลาวคาถานั้นหามิได เดิมพระองคตรัสไวฉะนี้ ปุน จ ครั้นยืดมาเลา เมื่อ
พระองคเจา มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาแกบริษัททั้งหลาย พระองคตรัสปริยายเปนอุปุพพิกถา
ืคือกลาวทานกถากอน แลวสีลกถาตอภายหลัง ภาสิต สุตวฺ า เทวดามนุษยทั้งหลายไดฟง
พุทธภาษิตนัน้ จึงชวนกันถวายทานเพราะพระองคกลาวทานกถา จึงไดถวายทานสืบ ๆ กันมา
สวนวาสาวกทัง้ หลาย ปริภ
ุ ฺชนฺติ ไดบริโภคซึ่งทานนี้ เพราะพระพุทธองคเจากลาวทานกถาศัพท ถาวาสมเด็จพระพุทธเจาตรัสวามิไดบริโภคอาหารอันเกิดดวยกลาวคาถาแลว คําที่วา
พระองคเจากลาวทานกถานัน้ ก็ผิดเปนมิจฉา ถาวาสมเด็จพระพุทธเจากลาวทานแลว คําที่ตรัส
วา มิไดบริโภคอาหารอันเกิดแตกลาวคาถาก็เปนมิจฉาคําผิด ต กึการณ ที่โยมวาดวยเหตุ
ไฉน เหตุทวี่ าบิณฑบาตที่ทกั ขิไณยบุคคลรับเอามาไดนนั้ ก็เปนเพราะสมเด็จพระมหากรุณา
สําแดงอานิสงสทาน เทพามนุษยไดสวนาการฟงธรรมเทศนา ก็มีจิตเลื่อมใสชักชวนกันถวาย
ทาน เตทานิ ปริภุชฺ นฺติ ภิกษุสงฆสาวกไดรับทานนั้น สพฺเพป เต เออกระนั้น ภิกษุสงฆ
สาวกจะมิพากันฉัน คาถาภิคีต ซึ่งอาหารอันเกิดเพราะคาถา อันพระมหากรุณาเจากลาวแล
หรือ อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต โกฎิโก เปนอุภโตโกฏิ นิปุโณ สุคมฺภีโร ละเอียด
ลึกซึ้งยิ่งนัก ขอพระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงประจักษแกขาผูอื่นชื่อวาพระยามิลินทในกาลบัดนี้
เถโร ครั้งนั้นพระยาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ขอที่พระ
มหากรุณามีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา พระองคมิไดฉันซึ่งอาหารอันบังเกิดแตกลาว
คาถาตรัสไวฉะนี้ แลวจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาทานกถากอน เทพามนุษย
นิกรคณะไดฟง ธรรมเทศนาของพระองคกบ็ ังเกิดโสมนัสศรัทธาถวายทานสืบ ๆ มา สา จ ปน
กิริยา แมอันวากิริยาที่สมเด็จพระมหากรุณา ตรัสพระสัทธรรมเทศนานี้เปนประเพณีแหง
พระพุทธเจาทัง้ หลายในกาลกอน สพฺเพ ตถาคต สมเด็จพระพุทธเจาทั้งหลายแตกอนโพน
อภิรมาเปตฺวา ยังสาธุชนใหชื่นชมยินดีดว ยทานกถาแลว ก็ใหตั้งอยูในศีล ๕ เปนนิตย แลวก็
ใหประดิษฐานอยูในศีล ๘ ประการตอภายหลัง บพิตรพระราชสมภารพระองคจงทรงสวนาการสดับฟงซึ่งอุปมาเถิด ทานกถานี้มีอุปมาดุจมนุษยบคุ คลทั้งปวงจะกระทําการงานสิ่งใด ๆ
ปรารถนาจะกระทําใหทารกอันเปนบุตรแหงตนมิใหรบใหกวนไดจึงใหของเลนนั้นตาง ๆ วงฺก คือ
ไถ ฆฏิก คือหมอนอย อุกฺขลิก คือหมอขาว วิงคฺ ุลิก คือตุกตาลมลุก ปตฺตาหฬก คือ
บาตรภาชนะและทะนาน รถก คือรถนอย ๆ ธนุก คือธนูนอย ๆ อุตสาหะหาใหแกลกู เลน
กอนเพื่อจะมิใหลุกของตนออน ใหเพลินไปดวยของเลน แลวจึงฝกหัดใหกระทําการไรนาสรรพกิจทั้งปวงตอภายหลัง ยถา อันนี้มีครุวนาฉันใด มหาราช ดูกรบพิตรพระองคผูทรงพระคุณ
อันประเสริฐ อันองคสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจานี้ พระองคสําแดงซึ่งทานกถากอน
แลว จึงสําแดงสีลกถาตอภายหลัง มีอุปมาเหมือนบุรุษฉะนั้น มหาราช ดูกรพระองคผูประเสริฐ

มิลินทปญหา - หนาที่ 291
อาตมภาพจะอุปมาใหพระองคฟงอีกขอหนึง่ เลา ภึสโก พระพุทธเจานี้ เปรียบดุจหมอยา
รักษาโรคอันกลา ควรที่วาจะใหกินยาเขาน้ํามัน จตุห เตล ปาเยติ ก็ใหคนนัน้ กินน้ํามันใสลิ้นสี่
หาวันกอนแลว จึงสางยาปจจุรุถายตอภายหลัง ความดังนี้มีครุวนาฉันใด นะพบิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจาก็เหมือนกัน ใหคนทั้งหลายนั้นฟงทานกถาเสียกอน
แลวยังมนุษยนิกรเทวาใหตงั้ อยูในศีล ๕ ศีล ๘ ตอภายหลัง มีอุปไมยฉันนั้น มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จิตของทานทายกนัน้ มุทุก ออน สินิทฺธ เย็นสนิทคิด
แตวาจะกระทําทานทอดเปนสะพานขามสงสารสาครเขาสูพระนิพพาน ตสฺมา เหตุดงั นั้น
พระองคจึงสั่งสอนวาใหทานเปนกรรมภูมิ คือเปนภูมทิ ี่จะสรางซึ่งบารมีกฤษดาภินหิ าร ก็แหละ
พระพุทธฎีกาของพระองคจะเปนกายวิญญัติ หรือวจีญญัติ ไมควรบริโภคทานที่เขาถวายนัน้
หามิได
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ ถามตอไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
พระผูเปนเจาวา วิญญัติ ๆ ดังนี้ วิญญัตินั้นมีกี่ประการ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร วิญญัติ
สองประการ คือกายวิญญัตปิ ระการ ๑ วจีวิญญัติประการ ๑ สิริเขาเปนสองประการ และกายวิญญัตินั้นแบงออกไปเปน ๒ ประการ คือกายวิญญัติเปนสาวัชชะมีโทษประการ ๑ กายวิญญัติเปนอนวัชชะหาโทษมิไดประการ ๑ ฝายวาวจีวิญญัติเลาก็แบงออกเปน ๒ คือวจี
วิญญัติเปนสาวัชชนะ ประกอบดวยโทษประการ ๑ วจีวิญญัติเปนอนวัชชะ หาโทษมิไดประการ ๑
กตฺมา กายวิ
ฺ ตฺติ สาวชฺช ขอถวายพระพร กายวิญญัติประกอบดวยโทษนั้นอยางไร
อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ ไดแกภกิ ษุบางรูปอันเขาไปสูตระกูลในบาน ยืนอยูในที่ไมเปนโอกาส อัน
สมควรจะยืนตามลําดับตรอก ละเสียซึ่งทีอ่ ันสมควรเสียนี้เปนกายวิญญัติประกอบดวยโทษ
พระอริยาเจาทัง้ หลายโสดจะไดเลี้ยงชีวิตดวยกายวิญญัติ อันประกอบดวยโทษเชนนัน้ หามิได
และพระภิกษุเลี้ยงชีวิตดวยกายวิญญัติอันประกอบดวยโทษนี้ โอาโต เปนที่พระอริยาเจา
ดูหมิ่น ขีลิโต เปนที่ติเตียน ปริภูโต เปนทีส่ ํารวล อปจิตฺติกโต เปนที่มไิ ดคํารพ หีฬโิ ต
เปนที่ดูแคลน ครหิโต เปนที่นนิ ทา เรียกวาภิกษุนนั้ เปนภินนาชีวะเลีย้ งชีวิตผิดธรรม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา พระ
ภิกษุบางรูปเลาเขาไปสูตระกูลสถิตอยูที่โอกาศอันมิควร เพงเล็งประหนึ่งวานกยูง แลวคิดวา
ตระกูลเคยดูมหรสพการเลนอยางไร อาตมานี้จะใหเห็นอาตมาเหมือนดังนั้น คิดแลวกระทํา
สําแดงกายใหคนทั้งหลายเห็น แลวไดลาภสักการะมา ชือ่ วาสาวัชชกายวิญญัติ พระอริยเจาทั้ง
หลายมิไดเลี้ยงชีวิตดวยสาวัชชกายวิญญัติ อันมิชอบนี้ ยอมติเตียนวาเปนภินนาชีวนะเหมือนกัน
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มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ กายวิญญัติที่เปนอนวัชชนะนัน้ อยางไร ไดแกพระ
ภิกษุบางรูปอันเขาไปสูตระกูล สโต มีสติปฆฐานภาวนา สมาหิโต เปนผูตั้งมั่นอยูในภาวนา
สมฺปชาโน มีสัมปชัญญะรูสึกตัวอยู ไปสูที่อันควรจะไดหรือมิควรจะไดโดยถานุโสตถี แลว
ยืนอยู ถามีทายกจะให ก็พึงยับยั้งรั้งรอรับทาน เมื่อทายกไมปรารถนาจะให ปกฺกมิตพฺพา ก็
พึงหลีกไปเสีย พระภิกษุเหลาใดหมูใ ดพวกใด กระทําตรงไปตรงมาไดดังนี้ ชื่อวาอนวัชชากายวิญญัติหาโทษมิได ตองดวยวินัย พระอริยเจาทั้งหลายยอมเลี้ยงชีวิตดวยอนวัชชกายวิญญัติ
เชนนั้น และพระภิกษุเลี้ยงชีวิตเปนอนวัชชกายวิญญัติ ปสฏโ พระอริยเขายอยก โถมิตฺโต
ยินดีสรรเสริญ วณฺณิโต พรรณนาคุณเปนอเนกประการ ไดชื่อวาเปนสัลเลขิตาจาร
ประพฤติสัลเลขมักนอย อนึง่ ชื่อวาเปนบริสุทธาชีวีเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมบริสุทธิ์นัก นะบพิตร
พระราชสมภาร ภาสิต เจต ถอยคําที่สมเด็จพระชินสีหผ ูเปนยอดแหงเทวดา มีพระพุทธฎีกา
โปรดประทานไวดวยคาถาฉะนี้
น เว ยาจติ สปฺปฺโ
ธีโร ปเวทิตุมรหติ
ย อุทิสฺส อริยา ติฏ นฺติ
เอสา อริยาน ยาจนา ดังนี้
กระแสพระพุทธฎีกาโปรดไววา ธีโร อันวาพระภิกษุเปนนักปราชญประกอบดวยปญญา
ยอมไมกระทํากายวิญญัติ อรหติ ควรนักหนาเพื่อจะสรรเสริญเยินยอ ย อุทิสฺส อริยา
พระอริยเจาทั้งหลายทานปฏิบัติซึ่งกายวิญญัติอันมิไดเปนอนวัชชะ คือขอดวยกิรยิ าอันยืนนิ่ง ๆ
พระภิกษุผูประกอบดวยปญญาพึงปฏิบัติตาม ในกาลบัดนี้
เมื่อพระนาคเสน ถวายวิสัชนาฉะนีแ้ ลว จึงตั้งเปนกเถตุกามยตาปุจฉาตอไปวา กตมาป
วจีวิฺาตฺติ สาวชฺชา วจีวญ
ิ ญัติที่ประกอบดวยโทษนั้นประการใด แลวจึงถวายวิสชั นาตอไปวา
อิเธกจุโจ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไดแกพระภิกษุพาลพวกอลัชชี
วิฺาเปติ ขอซึ่งวัตถุมีประการตาง ๆ คือจีวรและบิณฑบาตและเสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ขอตอทายกดวยวาจา อย อันวาสิ่งนี้ ชื่อวจีวญ
ิ ญัติประกอบดวยโทษ พระอริยะ
ทั้งหลายโสดมิไดประพฤติยอมเบื่อหนายนินทาวา เลี้ยงชีวิตเปนภินนาชีวะ ควรจะครหา
ปุน จ ปร มหาราช อีกประการหนึ่งวา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
อิเธกจฺโจ พระภิกษุพาลพวกอลัชชียอมยังทานทายกใหเขาใจ ดวยวาจาวา อิมินา เม อตฺโถ
รูปนี้ประโยชนดวยจะใครไดวัตถุสิ่งนี้ ๆ มีลาภเพราะวาจาขอตอบริษัทดังนี้ ชื่อวาวจีวิญญัติมีโทษ
พระอริยะทั้งหลายโสด ติเตียนนินทาวาเปนภินนาชีวะ เลี้ยงชีวิตไมชอบธรรม
ปุน จ ปร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อีกประการอนึ่งเลา
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อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ พระภิกษุบางหมูเหลาในพระบวรพุทธศาสนานี้ ใชวิธหี มอดู ยังบริษัททั้งหลาย
ใหรูวัตถุวิชา วิปฺผาเรน ดวยดูที่ไรที่นาวาจะมีโทษอุบาทวฉันใด ใหเรงกระทําบุญใหทาน อัน
ตรายจึงจะหายไป สวนบริษัทสัตบุรุษทั้งหลายนํามาซึ่งลาภสักการะตาง ๆ แกภกิ ษุน้นั อยาง
นี้ชื่อวาวจีวิญญัติประกอบดวยโทษ พระอริยะไมโปรดสรรเสริญ ยอมจะติเตียนนินทา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการซึ่งเยีย่ งอยางนี้
เถิดวา พระธรรมเสนบดีสารีบุตรผูเปนเอกอัครสาวกผูใหญ ครั้นเวลาสายัณหสมัยเย็นลง
อฏงฺคเม เพลาอัสดงสิ้นสีพระสุริยา คิลาโน พระผูเปนเจาเปนไขไปจนราตรีภาค พระ
โมคคัลลานเถระเห็นลําบากจึงถามวา เมื่อกอนเคยบริโภคเภสัชสิ่งไรโรคจึงหาย พระธรรมเสนาบดีจึงบอกวาโรคเคยคลายดวยบริโภคน้ํานมโค พระสารีบุตรบอกเทานี้ เทวดาสิงอยูที่นั้น
ก็ไปเขาไปดลใจสาธุชน ใหเอาน้ํานมโคมาถวาย ฝายพระสารีบุตรจึงมาจินตนาการวา เภสัชยา
นมโคที่มีมา วจีวิปฺผาเรน ดวยวาจาอาตมาพูดออกไปจึงไดมา อนิจจา ๆ มม อาชีโว
การเลี้ยงชีวิตของอาตมานี้จะทําลายจากฝายบริสุทธิ์เสียแลว พระสารีบุตรจึงมิไดฉันเภสัช
นมโคนั้น นีแ่ หละอันพระอริยเจาทั้งหลายนั้น น อุปชีวนฺติ จะไดเลี้ยงชีวิตเปนวจีวญ
ิ ญัติมีโทษ
ดังนี้หามิได
มหาราช ขอถวายพระพร อันวาวจีวิญญัติหาโทษมิไดนั้นเปนประการใดเลา ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร วจีวิญญัติทพี่ ระพุทธองคประทานไววา ทายกผูใดปวารณาไววา
ผูเปนเจาขัดเภสัชสิ่งไรก็บอกเถิด โยมจะหาถวาย ถาทายกทั้งหลายเขาปวารณาอนุญาตไว
พระภิกษุเจ็บไขลงก็ขอได ไมมีโทษ ถึงพระอริยเจาทั้งหลายนั้นโสด ถาทายกปวารณาไวเมื่อ
เจ็บไขก็บอกขอได ไมมีโทษทัณฑ แมสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ไดตรัสโปรดอนุญาตไว อยางนี้
แลเรียกวาวจีญญัติไมมีโทษ
อนึ่ง สมเด็จพระโคดมสัพพัญู บรมครูเจาของเรามิไดรับจังหันอันกาสิภารทวาชพราหมณถวาย ดวยจังหันนัน้ เกิดดวยพระองคเจาเพียรไปทรมานพราหมณ ดวยเปลงออกซึ่ง
บาทพระคาถา ตสฺมา เหตุดังนั้นสมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงหามเสียซึ่งจังหันนัน้ จะฉันหามิได
บพิตรพึงสันนิษฐาน เขาพระทัยดวยประการฉะนี้
ขณะนัน้ สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชา เมื่อสมเด็จพระบรมนายกโลกนาถเจา เสวย
จังหันนัน้ เทวดาเอาโอชาทิพยมาเรี่ยรายถวายทุกครั้งหรือ หรือวาเทวดาเอาโอชาทิพยมา
ถวายครั้งเดียว เมื่อเสวนสุกรมัททวะของนายจุนทเทานัน้ นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนมีวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
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พระบรมโลกุตตมาจารยเสวยเวลาใด เทวดาเอาโอชาทิพยมาใสคราวนั้น เปนวาคอยใสทีละคํา
อาหารที่เสวยทุกคําไป จะไดละไดเวนนั้นหามิได มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจพอครัวเมื่อบรมกษัตริยจะเสวยพระสุธาหาร พอครัวจึงเขาไปนั่งใกลแลว
ใสซึ่งสูไปยรสลงทุกคําขาวที่เสวยนัน้ ยถา มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ
จะเสวยอาหารบิณฑบาตนัน้ เทวดาเอาโอชาทิพยมาใสทกุ คํา ๆ เหมือนพอครัวอันใสสูไปยรส
ทุกคําเสวยฉะนั้น ครั้งหนึ่งเลา เมื่อสมเด็จพระสัพพัญูเจาเสด็จอาศัยเวรัญชคามนั้น เสวยขาว
รางมา เทวดาก็เอาทิพยโอชามาปนเขากับขาวรางมาใหชุมชื่นใหพระองคเสวย เหตุดังนั้นพระ
กายสมเด็จพระสัพพัญูจึงเปนปรกติอยู จะไดผอมไปหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรใไดสวนาการฟงพระนาคเสนพยากรณแกปญ
 หา จึง
สรรเสริญพระบารมีของสมเด็จพระมหากรุณาวา ภนฺเต ขาแตผูเปนเจา สมเด็จพระ
ชิเนนทรบพิตรมารนี้พระบารมีมารนักหนา จนชั้นแตเทวดาก็อุตสาหะมาปฏิบัติทุกเวลา
เสวย อันนี้ก็เปนลาภอันเลิศของเทวดา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไว
ในกาลบัดนี้
คาถาภิวิตโภชนาทานถวาย กถนปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนัน้
ภควโต ธัมมเทสนาย อัปโปสุกตภาวปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระบรมขัตติยนรินทร พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการ
ประภาษถามอรรถปญหาอื่นสืบไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผู
ประกอบดวยญาณปรีชา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจากลาวไวกับโยมวา สมเด็จพระมหากรุณา
เจาทรงพระอุตสาหะสรางพระบารมีมาถวนกําหนดสี่อสงไขยกับเศษอีกแสนกัลปนี้ ดวยมี
พระทัยจะรื้อขนสัตวออกจากหวงมหรรณภพสงสาร ผูเปนเจาวาไวกระนี้นะ ปุน จ ครั้นมาอีก
เลา พระผูเปนเจากลาววา เมือ่ สมเด็จพระศาสดาจารยเจาสําเร็จแกพระศรีสรรเพชญดาญาณนั้นเลา กลับมีน้ําพระทัยนอมไปที่จะขวนขวายนอย ไมตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรด
สัตว โยมพิเคราะหดูอรรถทั้งสองนี้ไมตองกัน ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา
ผูปรีชา ยถา มีครุวนาฉันใด โยมจะเปรียบใหฟง เหมือนอยางวานายขมังธนูก็ดี และลูกศิษย
นายขมังธนู ก็ดี เรียนไวจะสูรบราชศัตรู ครั้นถึงที่จะไดรบราชศัตรู แลวก็หดหอยอทออยูหาสูไม
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นี่คิดไปก็เหมือนกันกับองคสมเด็จพระสัพพัญูสรางพระบารมีสื่อสงไขยกับแสนกัลป
เอตฺถนฺตเร ในระหวางสรางพระบารมีนนั้ น้ําพระทัยนี่ผูกพันทีว่ าจะรื้อขนสัตวทงั้ หลายอัน
เวียนวนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมรูแลว ใหเขาสูกรุงแกวอมตนคเรศศิเวศวรมหาปถโมกขนิพพาน
ครั้นไดตรัสแกพระปรมาภิเษกแลว พระทัยจะผองแผวชนชืน่ ควรแลหรือกลับเปนอื่น
ไป มีน้ําพระทัยมักนอยไมขวนขวายโปรดสัตวมัธยัสถอยู เหมือนนายขมังธนูเรียนรูไ วจะรบศัตรู
ครั้นปะศัตรูวางธนูเสียหาสูไม โอสกฺเกยฺย กลับงอนหงอยอทอไปไมสูเขา
ประการหนึ่งเลา ถามิฉะนั้น ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาจงฟงอุปมาอีกอยางหนึง่ เลา
มลฺโล วา มลฺลสิสฺโส วา เสมือนคนมวยคนปล้ําก็ดี ลูกศิษยของคนปล้ําก็ดี ยอมติดพัน
ลองเลนอยูทุกเวลาราตรี หวังจะสูกับมวยหมูปล้ํา ครั้นถึงที่จะเขาสูสิกลับวาขาแรงนอยถอย
เสียไมสูใคร เรียนปล้ําทําไมเลา เหมือนอยางเจาคนมวยขลาด สมัครวาจะชก เห็นเขามาทํา
หนาซีดหาสูไม นี่แหละสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็เหมือนกัน สรางพระบารมีมาตั้งพระทัย
ปรารถนาที่วา จะโปรดเวไนยนิกรสรรพสัตว ครั้นไดตรัสแลวพระทัยมัธยัสถมีขวนขวายนอย
คิดทอถอยที่วา จะไปโปรดสัตวดว ยกลัวภัย กึ นุ โข ไฉนหนอหรือวาสมเด็จพระมหากรุณา
โปรดสัตวดวยพระทัยยอทอมีขวนขวายนอย หรือวาทอถวายทุพพลภาพ ดวยไมมีพระกําลังหิว
หอบอยู อสพฺพฺุตาย หรือวาไมรูไมเปนพระสัพพัญูดอกกระมัง ฟงพระผูเปนเจาวานาไม
สมหวัง เหลวไหลไป อิงฺฆ ดังขาพเจาตักเตือน การณานิ พฺรูหิ พระผูเปนเจาจงชักเอาเหตุมา
แกไข กงฺขาวิตรณาย เพื่อจะใหสิ้นซึ่งความวิมัติกังขา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ถาวาสมเด็จพระนายกโลกนาถมีพระทัยปรารถนาจะโปรดสัตว รื้อขนสัตวอัน
ลอยลองเที่ยวทองเสวยสุขเสวยทุกขในวัฏสงสาร จึงสั่งสมสรางพระบารมี ๓๐ ทัศ มีทานบารมี
เปนประถม สรางสมซึ่งพาหิรกทาน และอัชฌัตติกทาน คือดวงพระหฤทัยนัยเนตรพระเกษกาย
เศียรศอเลือดเนื้อใหแกสัตวทั้งหลาย แลวมิหนําซ้ําใหบตุ รธิดาอัครชายายอดรักเปนอัครทาน
ไมทอถอย แตสรางพระบารมีมานี้นานนอยไปหรือ จะกําหนดนี้ถึงสี่อสงไขยแสนกัลป เอตฺถนฺตเร ในระหวางสรางพระบารมีอยูนั้น พระทัยนี้ผูกพันจะเปนพระจะโปรดสัตว
ถาวาจะถือเอาถอยคําเดิมพระเปนเจาวานี้ คําภายหลังที่พระผูเปนเจาวา เมื่อ
สมเด็จพระมหาโลกนายกยอดบุคคลไดตรัสเปนสมเด็จพระทศพลแลว พระทัยขวนขวายนอย
มีพระทัยทอถอยที่วาจะไมโปรดสัตว อรรถถอยคํานี้ก็ผิดเปนมิจฉา สทฺทหามิ จะเชือ่ คําที่วา
ไดตรัสแลว มักนอยมัธยัสถคิดจะไมโปรดสัตว คําเดิมทีว่ า สรางพระบารมีสื่อสงไขยกับแสนกัลป
ปรารถนาวาไดตรัสแลวจะโปรดสัตวนั้นก็ผิด อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก

ิ
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เปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร แตกาล
กอนอาตมาถวายพระพรไวจริงอยู วาสมเด็จพระสัพพัญูเขาเอ็นดูแกสรรพสัตว ปรารถนา
จะโปรดสัตว จึงสรางพระบารมีมาถวนสื่อสงไขยแสนกัลป เอตฺถนฺเตเร ในระหวางเมื่อ
พระองคสรางพระบารมีอยูน ั้น น้ําพระทัยนี้ผูกพนที่วาจะโปรดสัตวอยู และคําที่ถวายพระพร
วาพระสัพพัญูไดตรัสแลว มีพระทัยมัธยัสถไมปรารถนาที่จะเทศนานําสัตวเขาสูพระนิพพาน
ดวยสมเด็จพระโลกุตตมาจารยสองญาณดูชินธรรม ก็เห็นวาลึกล้ําคัมภีรภาพ ยากที่จะรูจะเห็น
อนึ่งโสด สัตวทั้งหลายประกอบดวยตัณหาอันกลาดวยภาวะมีสักกายทิฐถิ ือมั่น ที่ไหนสัตวทั้ง
ปวงนั้นจะถือตามพุทธโอวาทของตถาคตเลา
เหตุฉะนีพ้ ระทัยของสมเด็จพระสัพพัญูเขาจึงนอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย
มีพระหฤทัยมัธยัสถไมปรารถนาที่จะเทศนานําสัตวเขาสูนฤพาน มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร ภึสโก ปานดุจหมอ สลฺลกนฺโต อันจะพยาบาลไข อุปคจฺฉนฺโต
เมื่อเขาไปใกลซึ่งคนไขนั้น จึงมาคิดในใจวา อาตมาจะประกอบยาขนานไหนใหไขหาย ยอมถาย
เทคะเนใจไปฉะนี้ ยถา มีครุวนาฉันใดนะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย
เจาก็เพงพิจารณาดูหมูสัตวทงั้ หลายอันเปนโรครายรอน กลาวคือกองกิเลสอันหนาเห็นวาจะหยั่ง
ปญญาลงพิจารณาซึ่งธรรมของสมเด็จพระสัพพัญูยากที่จะรูเห็น เปนเหตุฉะนี้จึงทรงพระปริวิตกไปวา ทําไฉนดีจึงจะโปรดสัตวนี้ได จะกระทําอุบายฉันใด นีแ่ หละสาละวนทีว่ ติ กไปเหมือน
หมอรักษาไข ตองพิเคราะหไปวาโรคสิ่งไรจึงจะชอบประกอบยาขนานไหน พิจารณาไขใหแน
จึงวางยาแกไขตอภายหลัง เหตุดังนี้สมเด็จพระชินสีหเจาจึงมีความขวนขวายนอยที่จะสําแดง
พระธรรมเทศนา
วา ปน ดังอาตมาจะถวายอุปมาอีกอยางหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร บพิตร
พระราชสมภาร เปรียบดุจกษัตริยพระองคหนึ่งเลา ไดราชภิเษก ไมไดทัศนาการเห็นซึ่งคน
ทั้งหลายอันเปนฝายเจาพนักงายเปนตน คือสาวสรรสะคราญอเนกนิกรราชกัญญา ขาเฝา
สนิททั้งหลาย เหลาบุรุษหญิงชายชาวนิคมขอบเขตขัณฑเสมา นายกองชางกองมากําหนดที่สุด
โทวาริกบุรุษผูร ักษาทวารนัน้
พระทัยก็ยังไมหวนหันบัญชาการกอน ก็ยอมทรงพระอนุสรณวา อาตมานี้จะสงเคราะห
อยางไร แกไพรบานพลเมืองดีฉะนีห้ นอ น้ําพระทัยนีต้ รึกตรอง จึงยังไมพระโองการชุบยอมตั้ง
แตงใครผูใด ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระอนาวรณญาณไดสําเร็จการแกพระปรมภิเษกอันประเสริฐเลิศโลกาแลว พิจารณาดู
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พระธรรมรัตนเปนแกวหาคาได คมฺภร นิปุณ อันลึกล้ําละเอียดนักหนา ยากที่ฝูงเวไนยใจ
หยาบจะหยั่งเห็นได ถึงจะตรัสพระสัทธรรมเทศนา ก็เสียทีเทศนาเสียเปลา ที่ไหนเลาจะนับถือ
เพราะใจดื้อดึงคะนึงเห็นเปนสักกายทิฐิ พระองคจึงสาละวนดําริจะสงเคราะหสัตวอยางไร สัตว
จึงจะยังจิตใหเขาใจในกระแสพระสัทธเทศนา ดําริเหมือนกษัตริยเมื่อแรกราชาภิเษกนั้น
เหตุฉะนี้สมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงมีพระทัยขวนขวายนอยอยู ยังไมตรัสพระสัทธรรมเทศนา
อนึ่งเลา ก็เปนธรรมดาประเพณีสมเด็จพระพุทธเจาแตโบราณมา สุดแทแตวาไดตรัส
แลว ตอทาวมหารพรหมมาอาราธนา พระองคจึงไดตรัสพระธรรมเทศนา เหตุไรจึงเปนธรรมดา
มา เหตุวามนุษยทั้งหลายถือตามฝกฝายทาวมหาพรหม บรรดาเหลาปริพพาชกสมณพราหมณทั้งหลายถือมั่นวา ทาวมหาพรหมเปนเทวดา พฺรหฺมครุกา คํารพทาวมหาพรหมถือ
ตามโอวาทานุสาสนนอยใหญของทาวมหาพรหมเปนทีส่ ุด
อยาวาแตมนุษยเลย เทวดาและพรหมทั้งหลายนั้นก็มานับถือทาวมหาพรหม ถาวา
ทาวมหาพรหมมิไดมาอาราธนานอบนบนอมนิมนต สมเด็จรพระทศพลก็ตองยับยั้งรอทาทาว
มหาพรหม ยังไมขวนขวายที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เหตุดังนัน้
สมเด็จพระตถาคตทศพลเจาแตกอนมา ทาวมหาพรหมจึงตองอาราธนานิมนตกอน ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร จงทรงสันนิษฐานใหทราบเหตุ อุปเทสฺสามิ อาตมาจะถวาย
อุปมาตอไปอีก ยถา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จะมีครุวนาฉันใด ดุจ
สมเด็จภูวไนยาธิราชและมหาอํามาตยผูใหญ เคารพนบไหวถืออะไรเปนที่ไหวที่เคารพนบนอบ
บูชา อวเสสา ชนา คนทั้งหลายเศษนัน้ ก็พากันพลอยนอบนบเคารพบูชาดวยสิ้น อนึ่ง เปน
ประเพณีคดีโลกมา ฝายวาสมเด็จพระศาสดาจารยเจาทัง้ หลายนั้นก็เหมือนกัน มหาพรหมนั้น
สิเปนใหญ ทาวมหาพรหมลงมาคํารพนบนอบเมื่อใดแลว เทวดาและมนุษยทั้งปวงที่นับถือ
ทาวมหาพรหมนั้นก็ชวนกันกระทําสักการบูชา ตสฺมา เหตุฉะนีแ้ หละ พรหมจึงตองลงมา
อาราธนา ใหทรงแสดงธรรมโปรดสัตวทั้งหลาย ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดสวนาการฟงก็ทรงพระสโมสรโสมนัสปรีดาตรัสวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อย ปฺโห อันวาปริศนานี้เดิมทีดูเหมือนหนึ่ง
นาวาบรรทุกภาวะอันหนัก อติลหุโก พระผูเ ปนเจากระทําใหเบาขึ้นได สุนิเวทิโต ชางแกนกั หนา
วิสัชนาใหโยมเขาใจ สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับไวเปนขอวัตรปฏิบัติสืบไป
ภควโต ธัมมเทสนาย อัปโปสุกตภาวปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
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พุทธัสส อาจริยานาจริยปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จขัตติยนรินทรมิลินทเลิศกษัตริย มีพระบรมราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอันอื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ผูประกอบดวยปญญา
ปรีชา ภาสิต เจต ภควตา พระพุทธฎีกานี้ สมเด็จพระมิ่งโมลีโลกนาถมีพระพุทธฎีกา
ตรัสประภาษไววา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ตถาคตนี้ไมมีใครที่จะเปนครูบาอาจารย สทิโส
เม น วิชฺชติ หาผูใดที่จะรูปนู ปานเปรียบไมไดในมนุษยโลก เปนเอกเปนโสด ปุน จ มาอีก
เลาตรัสโปรดวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย อาฬาโร กาลาโม อาฬารดาบส กาลามาโคตร
เปนอาจารยพระตถาคต ตั้งไวซึ่งพระตถาคตวาดีเสมอตน แลวกลับบูชาตถาคตโดยโอฬารบูชา
นี่แหละสัททะวา พระองคไมมีครูบาจารย หาผูใดจะปูนปานมิไดมั่นคงกระนั้น ก็พระพุทธฎีกาที่ตรัสวาพระองคเปนศิษยของอาฬารดาบส กาลามโคตร คํานี้ก็ผิด แมจะเชื่อวาพระองค
เปนศิษยอาฬารดาบส กาลามโคตรนั้น พระพุทธฎีกาทีต่ รัสวาพระองคหาครูบาจารยไมได
ก็ผิด อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ นิมนตวิสชั นาในกาลบัดนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพระราชสมภาร สมเด็จ
พระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา ภิกขฺ เว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย
ผูใดใครผูหนึ่งจะไดเปนครูบาจารยหามิได ตถาคตนี้จะมีผูใดเสมอมิไดมี อปฺปฏิปุคคฺ โล
หาผูใดจะเปรียบมิได ครั้นมาใหมตรัสวาอาฬารดาบส กาลามโคตรเปนอาจารยนนั้ และคํานี้
พระองคตรัสหมายความที่อาฬารดาบส กาลามโคตรนั้น เปนอาจารยของพระองคแตกอนยัง
ไมไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ยังเปนโพธิสตั วอยู มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร อาจารยขอสมเด็จพระบรมโลกนาถเมื่อยังไมไดตรัส ยังเปนโพธิสัตวนั้นมี ๕
พระองคเสด็จไปอาศัยอยูที่อาจารยนั้น กตเม ปฺจ อาจารยมี ๕ นั้น คือใครเลา ไดแก
พราหมณเฒา ๘ คน มาถวายสวัสดีมงคลกระทําพิธีใหรักษาพระองคเมื่อวันประสูตนิ ั้น
เรียกวาอาจารยเปนประถม ปุน จ ปร ยังอีกเมื่อพระโพธิสัตวคอยจําเริญพระชันษา สมควรที่
วาจะเรียนศิลปศาสตร สมเด็จพระเจาสิริสุทโธทนมหาราชทรงมอบใหพราหมณผูหนึ่งชื่อสรรพนิมิตร อันรูเวทมนตและมงคลโกฏฐาสะ อาจรูคัมภีรพยากรณมีชาติอนั ประเสริฐ แลวเอา
พระเตาทองมาหลั่งหลอน้ําลงเหนือมือแหงพราหมณนนั้ แลว ประทานโพธิสัตวใหพราหมณนั้น
ฝกสอน นี่แหละจัดเปนอาจารยคํารบสอง ปุน จ ปร อีกอาจารยหนึ่งนัน้ ขอถวายพระพร ได
แกเทพเจาอันแปลงเพศมาเปนคนแกคนเจ็บคนตาย เทวทูตทั้ง ๓ และเพศบรรพชิตเปนที่ ๔
ใหพระโพธิสัตวมีพระทัยสลด แลวเสด็จสูมหาภิเนษกรมณนั้น จัดเปนอาจารยคํารบสาม ปุน จ
ปร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมการ อีกประการหนึ่ง เมื่อพระองคไปถึง
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สํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร และขอเรียนทางปฏิบัตินั้น จัดเปนอาจารยคํารบสี่ ปุน จ ปร
อีกอาจารยหนึง่ คืออุทกดาบส รามบุตร ซึ่งพระโพธิสัตวเขาไปถามถึงวัตรปฏิบัตินั้น จัดเปน
อาจารยคํารบหา มหาราช ขอถวายพระพร อาจารยทั้ง ๕ นี้เปนอาจารยสมเด็จพระมหา
กรุณาเจา บอกโลกียธรรมใหแตยังไมไดตรัส จัดเปนอาจารยบอกโลกียธรรมตางหาก จะไดเปน
อาจารยสมเด็จพระพุทธองคผูทรงสวัสดิภาคเมื่อไดตรัสนีห้ ามิได ประการหนึ่ง จะไดเปน
อาจารยสอนฝายโลกุตรธรรมนี้แกสมเด็จพระชินสีหห ามิได เหตุฉะนี้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงมีพระพุทธฎีกาประภาษวา ตถาคตจะมีครูบาอาจารยสั่งสอนหามิได บุคคลผูใดจะ
เปรียบเสมอสมานปูนปานกับพระองคเจาหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชานรากร ทรงพระสวนาการฟงก็สโมสรโสมนัส มีพระราชโองการตรัสวา สาธุ ขาแตพระนาคเสน ผูประกอบดวยญาณอันปรีชา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะ
รับไวเปนขอวัตรปฏิบัติสืบไป แกกุลบุตรอันจะเกิดมาเมือ่ ภายหลัง ในกาลบัดนี้
พุทธัสส อาจริยานาจริยปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
อัคคาอัคคสมณปญหา ที่ ๑๐
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา อาสวาน ขยาย สมโณ โหตีติ
ราชา สมเด็จบรมกษัตริยขัตตินรินทรมิลินทภูมินทราธิบดี มีสุนทรพจนารถพระ
ราชโองการตรัสถามอรรถปญหาบทอื่นวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา
ประกอบดวยญาณปรีชา ภาสิต เจต ภควตา พระพุทธฎีกานี้สมเด็จพระองคผูทรงบุญราศี
สวัสดิภาคหากตรัสโปรดไววา พระอริยบุคคลที่เปนอาสวักขัยนั้นแหละเปนสมณะ ปุน จ ปร
ครั้นมาใหมเลา สมเด็จพระสัพพัญูเจา มีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลายเรียก
นรชาติฝูงคนอันเปนสมังคี มีความพรอมเพรียงดวยธรรม ๔ ประการวาเปนสมณะ และ
คุณธรรม ๔ ประการนี้ คือ ขนฺตี ความอดทนประการ ๑ อปฺปาหารตา บริโภคอาหาร
แตนอยประการ๑ รติวิปปฺ หาน คือประหารเสียซึ่งกําหนัดประการ ๑ อกิฺจน หา
กังวลมิไดประการ ๑ สิริเปนคุณธรรม ๔ และธรรมทั้ง ๔ นี้ มีอยูในสันดานบุคคลเปน
ปุถุชนประกอบดวยกิเลส นีแ่ หละคําพระองคตรัสไววา บุคคลที่เปนอาสวักขันแลวเรียกวา
เปนสมณะมัน่ คงแลว คําที่วา สมเด็จพระพุทธองควา นรชาติชนพรอมดวยธรรมทั้ง ๔
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นี้เปนสมณะ พระพุทธฎีกานี้ผิด ถาวาถือกระแสพระพุทธฎีกาทีหลังนี้ที่วา นรชาติที่เปนสมังคี
พรอมเพรียงดวยธรรมทั้ง ๔ นี้เปนสมณะ พระพุทธฎีกาตรัสไวเมื่อเดิมวา บุคคลเปนอาสวักขัยสิ้นกิเลสอาสวะนั้น และจัดวาเปนสมณะนัน้ ก็ผิด นี่แหละมีอาสวะก็เรียกวาเปนสมณะ
ไมมีอาสวะก็เรียกวาเปนสมณะ กระนีห้ รือประการใด ไมรูที่วาจะถือเอาพระพุทธฎีกาไหน
เปนแนได เมือ่ พิเคราะหไปเห็นวา พระพุทธฎีกาดูประหนึ่งเปนคําสองไมตองกัน อย ปฺโห
อันวาปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปฏิสัมภิทา มีเถรภาษิตถวายพระพรวา มหาราช
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ขอที่วาสมเด็จพระศรีสุคตทศพลภควันตบพิตรพิชิตมารมุนี มี
พระพุทธฎีกาโปรดไววา อาสวาน ขยาย สมโณ บุคคลเปนอาสวักขัยหากิเลสมิไดนนั้ แหละ
ชื่อวาสมณะ และขอที่ตรัสวาบุคคลประกอบพรอมเพรียงไปดวยธรรม ๔ ประการนัน้ เรียกวา
เปนสมณะ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ คําที่วาบุคคลพรอม
เพรียงดวยธรรม ๔ ประการ เรียกวาเปนสมณะนี้ สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาตรัสดวย
อํานาจคุณอันพิเศษ ๔ อยางของบุคคลเหลานั้น และเปนนิราวเสสวจนะหมายเอาสมณะทัว่ ไป
สุดแตวามีธรรม ๔ ปรการนีแ้ ลวก็เปนสมณะได แตเมื่อจะเปรียบเทียบกันแลวไซรก็เลิศกวากัน
บุคคลผูใดปฏิบัติเพื่อจะระงับกิเลสแล บุคคลผูนั้นชื่อวาเปนสมณะ แตพระขีณาสวะทั้งหลาย
ประเสริฐกวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจดอกไมทั้ง
หลายอันเกิดในน้ําบนบกนัน้ ก็ดี ที่สุดชาติดอกสัตตบุษยประเสริฐกวาดอกไมทั้งปวง ยา กาจิ
ปุปผฺ า อันวาดอกไมทั้งหลายเหลือเศษ คือจากดอกสัตตบุษยกเ็ รียกวาดอกไม ดอกไมทั้ง
หลายก็เรียกวาดอกไม เปนทีช่ อบใจคนเหมือนกันแล แตทวาดอกสัตตบุษยประเสริฐกวา ยถา
มีครุวนาฉันใด นะบพิตรพระราชสมภาร บุคคลยังไมสิ้นกิเลส ปฏิบัติเพียงดับกิเลสก็วาสมณะ
ที่ทานเปนขีณาสพก็เรียกวาเปนสมณะ เปนที่ทายกจะสักการบูชา แตทวาพระขีณาสพสมณะ
เปนผูล้ําเลิศประเสริฐกวาปุถุชนสมณะ เปรียบดุจเรียกวาดอกไมเปนที่ชอบใจแหงโลก
แตทวาดอกไมสัตตบุษยประเสริฐกวานั้น นี่แหละคําทีว่ า บุคคลประกอบพรอมเพรียงดวยธรรม
๔ ประการนีเ้ ปนคําวิเศษวาทั่วไปแกปุถุชนอันปฏิบัติเพือ่ จะดังกิเลส จัดวาเปนสมณะ ไม
เปนคําหมายสมณะชั้นสูงอยางเด็ดขาด แตคําที่วาบุคคลเปนอาสวักขัยสิ้นไปจากกิเลสทั้งปวงนี้
เปนคําอันวิเศษเด็ดขาดเปนที่สุด ไมมีผูใดจะประเสริฐอีกแลว มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร เปรียบดุจขาวสาลี โลกกลาววาดีวาเลิศก็เรียกวาขาวสาลี ธัญชาติขาวทั้งปวง
มีพันธุตาง ๆ ที่เลี้ยงกายคนทั้งหลายเหมือนกัน แตทวาขาวสาลีดีกวาประเสริฐกวา
มีรสกวาขาวทัง้ หลายมีประการตาง ๆ ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร บุคคลที่ประกอบการปฏิบัติเพื่อจะดับกิเลส ก็เรียกวาเปนสมณะ ทีท่ านเปน
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อาสวักขัยก็เรียกวาเปนสมณะ ทายกทําบุญไดบุญเหมือนกัน แตทวาทานที่ใหแกพระขีณาสพ
เจามีผลล้ําเลิศ ประเสริฐกวา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต สาธุสะขาแต
พระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมรับถอยคําของพระผูเปนเจา จําไวเปนขอวัตรปฏิบัติของกุลบุตร
อันจะเกิดมาขางอนาคตกาลเบื้องหนาในกาลบัดนี้
อัคคาอัคคสมณปญหา คํารบ ๑๐ จบเทานี้
จบตติยวรรค
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จตุตถวรรค
วัณณภณนปญหา ที่ ๑
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เจต ภควตา มม วา ภิกขฺ เว ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส
วา สงฺฆสฺส วา วณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร ตุมฺเหหิ น อานฺนโท น โสมนสฺส น เจตสา ขุพพฺ ิลาวิคต
กรณียนฺติ.
อถโข มิลินฺโท ราชา ในลําดับนั้น สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาชาวสาคลรัฐ มี
พระราชโองการดํารัสถามอรรถปญหากะพระนาคเสนตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเปนเจาประกอบดวยญาณปรีชา ภาสิตป เจต ภควตา ถอยคําอันนี้ สมเด็จพระ
พุทธองคผูทรงสุนทรราศีสวัสดิภาค หากมีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา ภิกฺขเว
ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันวาชนทั้งหลายเหลาอื่นจะพึงภาษิตกลาวสรรเสริญ
ซึ่งคุณแหงเราผูตถาคตก็ดี แหงพระธรรมพระสงฆก็ดี ทานทั้งหลายอยาพึงยินดีโสมนัส อยา
พึงมีจิตกําเริบดวยอาการคือความสรรเสริญนั้น ใชแตเทานั้น แมในพรหมชาลสูตร สมเด็จ
พระผูทรงพระภาคก็ไดตรัสเทศนาสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลาย ในกาลเมือ่ พระองคเสด็จไปสู
ระหวางแหงเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทาตอวัน ครั้งนัน้ ก็ทรงสั่งสอนหามมิใหภกิ ษุทั้งหลาย
ยินดียินรายในนินทาและสรรเสริญ และซ้ําสอนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาทานทั้งหลายมีจิตชื่นชม
ยินดี ในถอยคําที่ชนทั้งหลายกลาวสรรเสริญซึ่งเราผูตถาคตก็ดี และยินดีโสมนัสในถอยคําที่เขา
กลาวสรรเสริญพระธรรมพระสงฆก็ดี อันตรายจะพึงมีแกธรรมวิเศษ คือฌานสมาบัติมรรคผล
ที่ทานทั้งหลายจะพึงไดโดยแท นี่แหละสมเด็จพระศาสดาตรัสเทศนาหามปรามพระสงฆพุทธบริษัทมิใหยินดีโสมนัสในความสรรเสริญแลว ครั้นภายหลังเสลพราหมณไปเฝา พระ
ผูทรงพระภาคเจามีพระพุทธฎีกาตรัสสรรเสริญคุณของพระองคใหเสลพราหมณฟง อานนฺทิโต
มีน้ําพระทัยชืน่ ชมยินดีที่จะสรรเสริญ กําเริบที่จะสรรเสริญเอง และยกพระองควาเปนพระ
ยาธรรมราช อนุตฺตโร วายิ่งหาสิ่งที่จะเสมอมิได โดยยังพระธรรมจักรใหเปนไปคือตรัสพระ
ธรรมเทศนาโปรดเวไนยนิกรมนุษยเทพยดา โลเก อปฺปติวตฺติย หาผูใดในโลกนี้จะปูนปาน
ดุจพระองคมิได นี่แหละพระพุทธองคมาสรรเสริญพระองคเองดังนี้ ถาจะเชื่อเอาพระพุทธฎีกา
เดิมที่ตรัสวาคนทั้งปวงสรรเสริญพระตถาคตและสรรเสริญพระธรรมพระสงฆก็ดี ทานทั้งปวง
อยายินดี อยาใหจิตกําเริบไปในที่สรรเสริญนั้น ถาจะเชือ่ คําเดิมนี้ คําภายหลังที่พระองคตรัส
สรรเสริญพระองคใหเสลพราหมณฟงนั้นก็ผิด ครั้นจะเชือ่ เอาวาพระองคสรรเสริญพระองควา
เปนถึงพระยาธรรมราช ไมมีใครทั่วทั้งมนุษยเทพาฟาดินที่จะเปรียบเสมอเหมือนหามิได พระ
พระพุทธฎีกาตรัสไวเดิมวา ภิกฺขเว ดูกรสงฆทั้งปวง คนทั้งหลายจะสรรเสริญตถาคตก็ดี จะ

มิลินทปญหา - หนาที่ 303
สรรเสริญพระธรรมพระสงฆก็ดี ทานทั้งหลายอยาปรีดาปราโมทยดวยสรรเสริญ อยาใหจิต
กําเริบที่จะสรรเสริญตัว และอยางใหผูอื่นสรรเสริญตัวเลย คํานี้ก็ผิด สวนสมเด็จพระพิชิต
มารตรัสอวดอางยกพระองคเปนอัครฐานเปนถึงพระยาธรรมราช แลวใหโอวาทพระภิกษุทั้ง
หลายมิใหกระทําจิตวุนวายในความสรรเสริญ กําเริบในความสรรเสริญเปนอยางไรจึงกระทําฉะนัน้
อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ ตยา วิสชฺชิโต พระผูเปนเจาไดโปรด
วิสัชนาในกาลบัดนี้
เถโร ฝายพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปฏิสัมภิทา จึงมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร คําเดิมที่สมเด็จพระโลกุตตมาจารย มีพระพุทธฎีกา
ประทานโอวาทแกภกิ ษุทั้งหลายวา ถาชนทัง้ หลายจะสรรเสริญตถาคตก็ดี และสรรเสริญ
พระธรรมพระสงฆก็ดี ทานอยายินดีในความสรรเสริญ อยาใหเขาสรรเสริญตัวทาน
และทานอยาดูอยาง อยางไดทําจิตคิดกําเริบที่จะสรรเสริญตัวและใหผอู ื่นสรรเสริญทาน สมเด็จ
พระโลกุตตมาจารยใหโอวาทฉะนี้ และขอที่วา สมเด็จพระศาสดาจารยเจากลาวสรรเสริญคุณ
ของพระองคอันเปนยถาภูตะ คือคุณมีจริงเปนอุตตริยิ่งวา อหมสฺมิ ทุกวันนี้พระตถาคตเปน
พระยาธรรมราชอันเลิศนักหนา ตรัสเทศนาพระธรรมจักร โปรดเวไนยสัตวทวั่ มนุษยนิกร
เทวดา โลเก อปฺปติวตฺติย หาใครผูใดที่จะปูนปานเปรียบเทียบมิไดนกี้ ็ดี พระองคจะตรัสเพื่อ
จะใหเกิดลาภเกิดยศ และปรารถนาจะใหเขาอื่นนับถือ มอบตัวเขามาเปนศิษยแสวงหาบริวารก็
หามิได พระองคตรัสดวยอํานาจมีพระทัยอนุเคราะห กรุณาเอื้อเฟอหวังไวเปนประโยชนแกสัตว
ทั้งหลาย พระองคทรงทราบโดยแนแทในพระกมลสันดานวา เมื่อพระองคตรัสนั้น ความตรัส
รูธรรมาภิสมัยแทงตลอดไญยธรรมทั้งปวง จักบังเกิดมีแกเสลพราหมณและมาณพ ๓๐๐ คน
พระองคจึงตรัสวา ดูกรเสลพราหมณ ตถาคตนี้ อนุตตฺ โร เปนผูยิ่งประเสริฐเลิศล้ํา ธมฺมราชา
ตถาคตเปนพระธรรมราช ดวยพระธรรมราชยอมประภาษสั่งสอนประชาราษฎร ดวยกําหนด
กฎฎีกาอันเปนธรรมฉันใด ตถาคตนี้เลิศไปกวานัน้ ตรัสสั่งสอนมนุษยนิกรและชาวสวรรค
ดวยธรรมจักกัปปวัตตนสูตร พระตถาคตนีป้ ระเสริฐนัก หาผูใดใครจะเสมอเหมือนหามิไดใน
โลกนี้นี่แหละสมเด็จพระพิชติ มารโมลีนีมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้เพื่อวาจะใหเสลพราหมณกบั มาณพ
๓๐๐ คน ไดรูมรรครูผลธรรมวิเศษฉะนี้ จึงตรัสสรรเสริญพระองค ใชจะนําซึ่งความมิจริง
มาตรัสดวยหวังลาภยศและบริวารหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงก็สิ้นสงสัยทรงพระโสมนัส มีพระราชโอง
การตรัสวา สาธุ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาวิสัชนาดีแลว
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สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําของพระผูเปนเจาจําไว เปนขอวัตรปฏิบัติแกกุลบุตรทั้งหลาย
ัอันเกิดมาในอนาคตกาลภายภาคหนาในกาลบัดนี้
วัณณภณปญหา คํารบ ๑ จบเทานี้
อหิงสานิคคหปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชา สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย
เจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานจงมีความรักความเอ็นดูสัตวโลกนี้แล
วโร ประเสริฐ ตรัสฉะนี้แลว ครั้นมามีพระพุทธฎีกาตรัสเลาวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทงั้ หลายโลก
ทั้งปวงควรจะขมขี่ ตถาคตก็ขมขี่ ควรจะยกยอง ตถาคตก็ยกยอง นีแ่ หละพระผูเปนเจา นิคฺคโห
ธรรมดาวาควรที่จะขมขี่ก็ใหขมขี่ หตฺถเฉชฺช ควรที่จะตัดมือใหตดั มือ ปาทเฉชฺช ควรจะตัดเทาก็
ตัดเทา ควรจําจองก็จําจอง ควรจะฆาก็ฆาใหตาย ธรรมดาจะขมขี่คนทั้งหลายก็ตองกระทําดังนี้
พระองคมีพระพุทธฎีกาวา ควรจะขมขี่ใหขมขี่นั้น โยมนี้เห็นไมควรนักหนา สมเด็จพระศาสดา
ไมควรจะตรัสฉะนี้ แมจะเชือ่ เอาพระพุทธฎีกาที่ตรัสไวแตเดิมวา อยาเบียดเบียนสัตว ใหรัก
สัตวเอ็นดูสัตวในโลกนี้ คําภายหลังที่พระองคตรัสวา โลกควรจะขมขี่ใหขมขี่ ควรจะยกยอง
ใหยกยองดังนี้ จะมิผิดหรือ ครั้นจะเชื่อเอาพระพุทธฎีกาภายหลังที่วาควรจะขมขี่ใหขม ขี่ พระ
พุทธฎีกาที่ตรัสมาแตเดิมนั้นก็จะผิด อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ
นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาไปในกาลบัดนี้
เถโร ฝายพระนาคเสนผูพระอรหันตอันวิเศษประเสริฐดวยญาณปฏิสัมภิทา จึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสไวแตเดิมวา ดูกร
ภิกษุทานจงสมัครรักใครสัตว เอ็นดูสัตว อยาเบียดเบียนสัตวโลกนี้ วโร นี่แหละอุดมล้ําเลิศ
ประเสริฐยิ่งนัก ครั้นแลวยังมีพระพุทธฎีกาวา สัตวโลกนั้นควรจะขมขี่ ควรจะยกยองให
ยกยอง พระพุทธฎีกานี้จะเปนสองหามิได และคําที่วาใหสมัครรักใครสัตวทั้งหลาย นี่แหละ
สมเด็จพระมหากรุณาเจาตรัสตามอธิบาย สมเด็จพระพุทธเจาทั้งหลายแตปางกอน ใหโอวาท
ความสั่งสอนสืบกันมา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ชื่อวาธรรม
นั้นมีลักษณะมิไดมีวหิ ิงสาสัตว นี้เปนคําอันจริงแท ไมมีผิดเลย มหาราช ขอถวายพระ

มิลินทปญหา - หนาที่ 305
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในสมบัติ ซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ควรจะขมขี่ก็ใหขมขี่
ควรจะยกยองก็ใหยกยองนัน้ ใชวาพระองคจะใหขมขี่ดว ยวิหิงสาใหยกยองดวยฉันทราคะก็หา
มิได คือพระองคทรงมุงความดูธรรมเปนประมาณ กําหนดตามสภาวธรรมที่เปนจริง คือจิตที่
ฟุงซานจึงใหขมขี่เสีย จิตที่สงบก็ใหยกยอง จิตที่เปนอกุศลใหขมขี่ จิตที่เปนกุศลใหยกยองเชิดชู
อโยนิโสมนสิการใหขมขี่ โยนิโสมนสิการใหยกยอง คนปฏิบัติผิดใหขมขี่ คนปฏิบัติชอบใหยกยอง
ผูที่ประพฤตินอกทางไมถูกตองตามคลองธรรมพระอริยะ ใหขมขี่ ผูที่ประพฤติถูกธรรมเปนพระ
อริยะใหยกยอง ผูที่เปนโจรใหขมขี่ มิใชโจรใหยกยอง มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ สมเด็จ
พระโมลีโลกเลิศในเทพาและมนุษยตรัสใหขมขี่และยกยองโดยสัตยโดยธรม จะเปนดวยอํา
นาจวิหิงสาและราคะหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระผูเปนเจาวิสัชนาไป ๆ ก็กลับมาที่โยมถามเมื่อกี้นั้นแหละ ภนฺเต
ขาแตพระผูเปนเจา บุคคลที่เปนโจร พระผูเปนเจาวาใหขมขี่นั้น ก็ผูจะขมขี่โจรจะพึงขมขี่
อยางไร พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร ผูที่จะขมขี่โจรนั้น ก็ตองขมขี่ตามโทษ คือโทษควรจะบริภาษก็บริภาษ ควรจะ
ปรับไหม ก็ปรับไหม ควรจะขับเสีย ควรจะจําจองก็จําจองไว ควรฆาก็ฆาเสีย ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรบวรเลิศกษัตริย มีสุนทรพจนารถตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาประกอบดวยปรีชา คําที่วาควรจะฆาก็จะฆานั้น เปนพระอนุมัติ
ของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจาดวยหรือ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายวิสัชนาวา มิใชพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมโลกนาถเจา ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาลมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อนุมโต ตถาคตาน ที่พระผูเปนเจาวา การฆาโจรนั้น มิไดฆาโดยพระ
อนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดาแลว จะควรฆาดวยเหตุไรเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ การฆาโจรนั้น มิได
ฆาโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดา ฆาโดยโจรนั้นไดกระทําความผิดไวเอง มีโทษ
ติดอยูเขาจึงฆา สมเด็จพระบรมศาสดายอมตรัสพระสัทธรรมเทศนา เพือ่ ใหเปนสวัสดิมงคลแก
สัตวทั้งหลาย จะใหเบียดเบียนซึ่งกันและกันใหตองไดรบั ความเดือดรอนนั้นหาบมไิ ด มหาราช
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ขอถวายพระพร อกโรนฺต อนุปราธ ราชบุรุษทั้งหลายอาจสามารถจะจับบุรุษที่มิไดกระทํา
ความผิดอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเดินเที่ยวอยูต ามทองถนนไปฆาเสียใหตาย โดยพระราชโองการ
ของพระองคไดละหรือ มหาบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินท มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ
ราชบุรุษจะจับผูที่หาความผิดมิไดไปลงโทษฆาเสียนั้น หาควรไม
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา เปนเหตุประการใดเลาจึงไมเปนการสมควร มหา
บพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาจึงมีพระราชโองการตรัสวา บุรุษผูนั้นมิไดกระทําความ
ผิดอยางใดไวเลย จะไปลงโทษเขาอยางไรเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ คนที่หาความผิด
มิได ราชบุรุษจะฆาเสียโดยพระโองการของพระองคไมได ตอเมื่อบุรษุ นั้นไดกระทําความผิด
ไวเองจึงฆาไดมีอุปมาฉันใด การฆาโจรก็มไิ ดฆาโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดา มี
อุปไมยฉันนัน้ เพราะโจรมีความผิดอันกระทําไวดว ยตนเอง จึงตองถูกฆา จะไปโทษพระ
สัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยางไรได มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ โจรนั้น
ถึงแกภยั ทานฆาเสียดวยกรรมของตนเชนนี้ สมเด็จพระสัพพัญูผูสอน จะมีโทษดวยหรือ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการวา จะมีโทษหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ถาเชนนั้นพระ
โอวาทที่พระองคตรัสเทศนาสั่งสอนนั้น จะมิเปนประโยชนเปนผลเปนสวัสดิมงคลหรือ บพิตร
พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ก็มีพระราชโองการรับถอยคําแลวตรัสวา สาธุ
โยมจะรับถอยคํามนสิการจําไว จะไดเปนเยี่ยงอยางไปภายหนาในกาลบัดนี้
อหิงสานิคคปญหา คํารบ ๒ จบเทานี้
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ภิกขุปณามนปญหา ที่ ๓
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมนิ ทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยญาณปรีชา ภาสิต เจต คําดังนี้สมเด็จ
พระไตรโลกมุนีมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ตถาคตนี้ อโกธโน ไมมีโกรธ วิคตขีโล มีโทษคือ
โทโสเปนดังหลักตอปราศจากพุทธสันดานแลว ปุน จ ครั้นแลวสมเด็จพระบรมโลกนาถ
ศาสดาจารย ปณาเมสิ มีพระพุทธฎีกาตรัสขับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอัครสาวก
ทั้งคู พรอมดวยบริษัทบริวารของอาตมา กึ นุ โข ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สมเด็จ
พระมหากรุณาธิคุณเจามาตรัสดังนี้ จะวาดีไมมีโกรธหรือ โยมนี้เขาใจแนทีเดียววา สมเด็จพระ
พุทธองคเจาทรงโกรธเปนมั่งคง ถาแมวาพระองคทรงขับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู
อัครสาวกซายขวานั้นเปนมัน่ คงฉะนี้แลว คําเดิมนี้ที่พระพุทธฎีกาตรัสวา อโกธโน ตถาคต
ไมมีโกรธ วิคตขีโล ตถาคตมีโทษคือโทโสเปนดังหลักตอปราศจากสันดานแลว คํานี้ก็ผิด
ครั้นจะถือคําเดิมนี้ คําตรัสทีหลังก็จะผิด หรือวาพระองคเจาไมมีจิตโกรธโปรดขับเสียดวยจิต
ยินดี ก็ใชทว งใชทีใชเหตุใชผล โยมคิดแลวใหฉงนครัน อย ปฺโห อันวาปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ
นิมนตโปรดวิสัชนาใหแจงวิมัติกังขาในกาลบัดนี้
เถโร ฝายพระนาคเสนผูมั่นดวยศีลาทิคุณอันวิเศษจึงถวายพระพรวา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐมหาศาล สมเด็จพระโลกุตตมาจารยเจา
มีพระพุทธฎีกาโปรดไววา ตถาคตนี้ อโกธโน หาความโกรธมิได วิคตขีโล มีหลักคือโทโส
ในสันดานผลาญเสียแลว พระองคตรัสฉะนี้แลว มีพระพุทธฎีกาตรัสขับพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ พรอมดวยบริษัทนั้น ใชวา พระองคจะทรงโกรธหามิได จะเปรียบฉันใดนะ
บพิตรพระราชสมภาร มีครุวนาปานบุรษุ ผูหนึ่งสัญจรบนพื้นพสุธา ปกฺขลิตฺวา บุรุษผูนั้น
ประมาท พลาดลมลง ถูกรากไมก็ดี ถูกศิลาและหลักตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็ดี จะวาพสุธาธรณีนั้น
มีความโกรธหรือวาหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา นตฺถิ ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา พสุธานั้นจะไดมีความโกรธนั้นหามิได ประการหนึ่ง โกโป วา ความโกรธก็ดี
ปสาโท วา ความเสื่อมใสก็ดี จะไดมแี กพสุธานั้นก็หามิได อย มหาปวี อันวาแผนดิน
อันใหญ อนุนยปฏิฆวิปฺปามุตฺตา จะไดมีจติ รักใครและโกรธแคนหามิได สยเมว โส บุรุษผู
นั้นประมาทพลาดลมลงเอง น สฺาย ดวยตัวมิไดสําคัญสัญญา จะโทษเอาวาพสุธาโกรธขึ้ง
จึงเผอิญใหตองบาดเสี้ยนหนาม ทั้งนี้หาถูกไม
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ยถา มีครุวนาฉันใดบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
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พระศาสดาจารยจะมีโกรธหามิได อนุนยปฏิฆวิปปฺ มุตฺโต สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผูเปน
อัครนักปราชญจะไดมีความยินดีโกรธแคนชิงชังใครหามิได อรห ทรงพระนามชื่อวาพระอรหัง
ควรแกเครื่องสักการบูชาเปนอาทิ สมฺมสมฺพุทฺโธ ไดตรัสรูพระธรรมทั้งปวงหาผูใดจะเปน
อาจารยมิได พระองคตรัสขับพระสารีบุตร พระโมคคัลลานพรอมดวยภิกษุบริษัทเสียดวยโทษ
ของตนกระทําไว อุปไมยดุจความที่อปุ มานั้น
ประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา ถามิฉะนัน้
ดุจมหาสมุทรอันใหญ มตกุณเปน สวสติ จะไดสองเสพอยูรวมดวยอสุภสัตวตายนั้นหามิได ย
กิฺจิ สงฺขเสวาลปณกกุณป สังขหรือคือจอกสาหรายแหนและซากอสุภสัตวตายลอยไปนั้น
มหาสมุทรอันใหญก็ซัดขึ้นไปเสียบนตลิ่งสิ้น มิใหอสุภสัตวตายนัน้ ลอยลองอยูในสมุทรสาคร
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหาสมุทรนั้นรําคาญเคืองขึ้งโกรธหรือ จึงซัด
อสุภนั้นขึ้นเสียบนตลิ่งนั้น นพบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา นตฺถิ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา มหา
สมุทรนั้นเลา โกโป วา จะมีจติ โกรธก็ดี โทโส วา จะมีจิตประทุษรายก็ดี หามิได อนุนยปฏิฆวิปปฺ มุตฺโต มหาสมุทฺโท สมุทรอันใหญจะมีจิตรักใครชิงชังหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหา
สมุทรนั้นเปรียบปานฉันใดโสด โกโป วา อันวาความโกรธก็ดี ปสาโท วา อันวาความ
เลื่อมใสก็ดี จะมีในสันดานสมเด็จพระโลกุตตมาจารยหามิได ตถาคโต อันวาสมเด็จพระไตร
โลกนาถ อรห ตัดขาดจากกํากงสงสาร สมฺมาสมฺพุทโธ ไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณดวยพระองค อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺโต ตั้งอยูในองคอุเบกขา จะไดมีพระทัยเสนหารักใคร
ชิงชังหามิได อุปไมยดุจหนึง่ สมุทรสาครนั้น ขอถวายพระพร บุรุษพลาดแลวยอมลมลงบน
แผนพสุธาฉันใด พระมหากรุณาก็ทรงขับไลผูที่พลาดในพระศาสนาฉันนั้น ประการหนึ่งมหา
สมุทรยอมซัดซากอสุภขึ้นฉันใด ผูที่ประพฤติผิดในพระศาสนาพระองคก็ซัดไปฉันนั้น ตถาคโต
ประการหนึ่งเลา สมเด็จพระศาสดาจารยเจามีพระพุทธฏีกาใหขับเสียงนั้น หวังจะใหเข็ดหลาบ
ไมกระทําตอไป ตั้งพระทัยจะใหปฏิบัติเปนอันดี เพื่อไดพนจากชาติชราพยาธิมรณะ พนจาก
ทุกขทั้งมวลนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงก็สิ้นวิมัติกังขา มีพระราชโองการตรัสวา สธุสะ
ขาแตพระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี้
ภิกขุปณามนปญหา คํารบ ๓ จบเทานี้
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พุทธสัพพัญูสยปณามปญหา ที่ ๔
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีสุนทรราชปุจฉาถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจานี้สรรเสริญวา สมเด็จพระ
พุทธเจาเปนองคสัพพัญูแลว พระผูเปนเจากลาววา สมเด็จพระสัพพัญูเจาขับเสียซึ่ง
ภิกษุสงฆ มีองคพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประธานกาลครั้งนั้น ศากยราชและทาว
สหัมบดีพรหมปรารถนาจะระงับดับเสียซึง่ อธิกรณ จึงเขาไปสูสํานักสมเด็จพระมุนวี รเจา แลว
จึงกลาวอุปมาสองประการ คือ อุปมาดังพืชอันนอยประการ ๑ อุปมาดังลูกโคออนประการ ๑
ยังสมเด็จพระพุทธองคผูเปนที่พึ่งใหระงับดับโทษนั้นดวยอุปมา และเมื่อศากยาราชและทาว
สหัมบดีพรหมถวายอุปมานี้ จะแกวาพระมหากรุณาไมรู ถาฉะนั้นสมเด็จพระมหากรุณาก็เปน
ิองคสัพพัญูหารูอุปมาไม อนึ่งจะแกไขวาพระองครู ปรารถนาจะดูใจสงฆทั้งปวง จึงขับเสียนี้
ถารับเขามาวาขับเแลว ถาฉะนั้นพระมหากรุณาก็ไดมกี รุณา ถามีกรุณาแลวจะขับเสียตองการ
อะไรนั้น อย ปฺโห อันวาปญหานี้ อุภโต โกฏิโก เปนอุภโตโกฏิ นิมนตผูเปนเจาโปรด
วิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณเจานี้ เปนองคสมเด็จพระสัพพัญู สารพัดจะรูในธรรม
เปนธรรมสามีคือเปนเจาแหงธรรม ตกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลายนัน้ ก็เอาธรรมของสมเด็จ
พระสัพพัญูทรงสั่งสอน ยอนมาอุปมาใหสมเด็จพระบรมโลกนาถประสาทเลื่อมใส ยถาว
มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจสตรีเอาทรัพย
เปนของสามีมาตั้งเรียงเคียงไวใหสามีของอาตมาเห็นสวน ครั้นสามีเห็นทรัพยของอาตมาก็ชื่น
ชมโสมนัสสาการยินดี ยถา มีครุวนาฉันใดก็ดี ศากยราชและทาวสหัมบดีพรหมนัน้ ก็เอา
ธรรมอันเปนของสมเด็จพระชิเนนทรบพิตรพิชิตมารเจาสั่งสอนนั้น มากลาวใหสมเด็จพระองค
เจาชื่นชมยินดี สวนสมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาก็อนุโมนาวา สาธุ สาธุ ทานวานี้ควรแลว
ความนี้เปรียบเหมือนสตรี เอาทรัพยเปนสวนสามีมาใหสามีชื่นชมนั้น
ประการหนึ่งจะอุปมาใหมเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา
ผูประเสริฐในอิสริศฤงคาร เปรียบปานดุจชางกัลบกเอาสุวรรณาลังการ เครื่องประดับเหนือ
อุตตมังคสิโรตมแหงบรมกษัตริยใหปราโมทยโสมนัสยินดี อันวาสุวรรณาลังการนี้เปนของของ
บรมกษัตริย บรมกษัตริยกท็ รงโสมนัสยินดีซึ่งเครื่องประดับอันเปนของของพระองค ยถา มี
ครุวนาฉันใด ศากยราชและสหัมบดีพรหม ก็นําเอาธรรมที่พระองคสอนไวมาอุปมาอุปไมยให
สมเด็จพระองคเจาเลื่อมใส ดวยธรรมของพระองคเอง มีอุปไมยฉันนัน้ เหตุที่จะปลดเปลื้อง
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ทุกขระงับดับกิเลสนั้น สมเด็จพระภควันตบพิตรตรัสแกศากยราชและทาวสหัมบดีมหาพรหม
ไวทั้งนัน้
ประการหนึ่งเลาบพิตรพระราชสมภารเจา จงทรงฟงอุปมาอุปไมย ไดแกศษิ ยอนั ปรน
นิบัติอุปชฌาย เอาจังหันของอุปชฌายมาใหอุปชฌาย ยังอุปชฌายใหชนื่ ชมยินดี ยถา มี
ครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจา ก็ชื่นชมเลื่อมใสซึ่งธรรมของพระองคอันเทศนาไว
เหมือนดังกอนนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดสวนาการทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสสโมสรหรือพระ
ราชโองการตรัสวา สธุสะขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา โยมจะรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไว
เปนขอวัตรปฏิบัติแกกุลบุตร อันจะเกิดมาเปนปจฉิมาชนตาชนในกาลบัดนี้
พุทธสัพพัญูเสยปณามปญหา คํารบ ๔ จบเทานี้
คีหิปพ พชิตปนนวัณณนปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นสืบไปเลา
วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบไปดวยญาณปรีชา ภาสิต เจต ภควตา
ถอยคํานี้สมเด็จพระพิชิตมารโมลี มีพระพุทธฎีกาตรัสไววา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย คีหิ วา
ปพฺพชิโต วา คฤหัสถก็ดี บรรพชิตก็ดี สมฺมาปฏิปนฺโน มีอุตสาหะปฏิบัติเปนอันดีแลว ก็
อาจรูธรรมอันวิเศษ คือมรรคผลเหมือนกัน นี้แหละคฤหัสถนั้น กามโภคี บริโภคกามคุณ
โอทาตวสโน นุงหมผาขาวผาลายเลี้ยงบุตรภรรยา หลับนอนคลุกเคลาอยูกับบุตรภรรยา ทัดทา
ดอกไมของหอมพรอมดวยเครื่องประดับแลวดวยแกวมณี ประดับเมาลีมวยผมสารพัดจะสิ่งสม
สิ่งสินทุกประการ คฤหัสถเปนกามโภคีฉะนี้ ถาปฏิบัติดี ก็ไดมรรคผลธรรมวิเศษ ฝายบรรพชิตตองรักษากิจโกนหนวดเคราปลงเผาผม นุงหมเลาก็แลวดวยผายอมฝาดกระทําใหเสีย
สี สมาทานศีล ๒๒๗ ประการ สมาทานธุดงค ๑๓ ตอปฏิบัติดีจึงจะไดมรรคผลธรรมวิเศษ
อาศัยแกปฏิบตั ิเปนตนเหตุ โก วิเสโส บรรพชิตจะวิเศษกวาคฤหัสถที่ขอไหน ตโป กมฺม
อันวาตปกรรมคือศีลที่รักษาไว อผล หาผลมิได ปพฺพชฺชา อันวาบรรพชา นิรตฺถกา
หาประโยชนมิได สิกฺขาปทโรปนา อันวาการระวังรักษาสิกขาบท วชฺช มีโทษ ธุตงฺคสมาทาน อันวาสมาทานซึ่งธุดงค โมฆ สูญเปลาหาประโยชนมิได ซึ่งจะปฏิบัติไปก็จะลําบากเปลา

มิลินทปญหา - หนาที่ 311
คฤหัสถเขาไมไดความลําบากเลย เขาก็ไดมรรคไดผลเหมือนกัน ก็นี้แหละโยมเห็นฉะนี้วาเปน
คฤหัสถอยูดีกวามิใชหรือ
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา คฤหัสถก็ดี บรรพชิตก็ดี
ถาวาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลว ก็จะรูธรรมวิเศษมรรคผลได บพิตรมาทรงรําพึงเห็นไปวา ฝาย
บรรพชิตนั้นถือวาอาตมานี้รกั ษาเพศบรรพชิตอยูแลว จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติไปตองการอะไร
ครั้นบรรพชิตไมปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ คือไมจําเริญซึ่งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
เปนบุพภาคสวนเบื้องตนที่จะไดมรรคไดผลแลว ก็จะแคลวคลาดปราศจากมรรคผลนี้ สวน
ฆราวาสนุงผาขาวผาตา เปนกามโภคีบริโภคกามคุณ ถาวาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลว ก็จะ
สําเร็จมรรคผลอันวิเศษ และขอซึ่วาบรรพชิตเพศวิเศษกวาฆราวาสนั้น น สกฺกา มิอาจ
ประมาณ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจแกวมณี กามททสฺส อันใหสําเร็จซึ่งความปรารถนาทั้งปวง เปนแกวมโนหรจินดา ใครหนออาจสามารถที่จะ
ตีราคาได ยถา มีครุวนาฉันใดก็ดี คุณแหงบรรพชานี้มากนักหนา อาตมามิอาจจะนับจะประมาณ
ได มีอุปไมยเหมือนแกวมณีอันมีราคานั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ประการหนึ่ง เปรียบปานดุจคลื่นละลอกในสมุทรอันใหญ บุคคลผูใดไมอาจสามารถประมาณ
ไดฉันใดก็ดี อาตมาภาพมิอาจประมาณคุณแหงบรรพชานี้ได เหมือนคลื่นในมหาสมุทรอันลึก
สุดประมาณนัน้ การบรรพชานี้จะใหสําเร็จกิริยาทั้งปวง อปฺปจฺโฉ คือจะกระทํามักนอย ๑
สนฺตุฏโ กลาวคือยินดีในลาภแตที่ไดตามกิจสมณะโดยธรรมเปนประการ ๑ วิวิตฺโต คือ
ยินดีจะอยูในที่สงัดประการ ๑ อสฏโ คือมิไดระคนปนไดดว ยหมูคณะประการ ๑ นิราลโย
ฺ สีโล มีศีลอันบริบูรณ
หาอาลัยมิไดประการ ๑ อนิกเฺ กโต มิไดมีทอี่ ยูประการ ๑ ปริปุณณ
ประการ ๑ สลฺเลขิตาจาโร มีมารยาทประกอบดวยความขัดเกลาเปนสัลเลขสันโดษประการ ๑
ธุตงฺคปฏิตฺติกสุ โล ฉลาดในธุดงคปฏิบัติประการ ๑ กิรยิ าทั้งปวงนี้บรรพชิตจะกระทําแลว
ก็กระทําไดสิ้นโดยเร็วพลันไมขัดขวาง ฉันใดก็ดี เปรียบดุจบุคคลลงอาบน้ําในนที ชําระกายให
หายมลทินและราคีในกาย จะไดสมความปรารถนาเปนอันเร็วนักฉันนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดทรงฟงก็สโมสรโสมนัสตรัสวา กลฺโลสิ พระผูเปน
เจากลาวแกปญ
 หานี้ไพเราะแจมแจงนักหนา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาไวในกาลบัดนี้
คีหิปพพชิตปฏิปนนวัณณปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
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อนิเกตานาลยกรณปญหา ที่ ๖
สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการถามปญหาอื่นวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูป ระกอบดวยปรีชา ภาสิต เจต ภควตา ถอยคําอันนี้สมเด็จ
พระพิชิตมารโมลีมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ธรรมดาวาบรรพชิตควรเปนผูหาที่อยูมิได ไมควรอยู
เปนหลักแหลง อนาลย หาอาลัยที่อาสัยมิได นี่แหละเปนกิริยาอันนักปราชญทั้งหลายเสพ
สมาคมคบหา มีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้ ปุน ภณิต มาอีกเลากลับมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ทายก
พึงสรางวิหารที่อยูอันเปนทีส่ บายใหแกภกิ ษุทั้งหลาย อันเปนพหูสูตผูทรงพระไตรปฎกอยูให
สําราญ นี่แหละสมเด็จพระโลกุตตมาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้ คําหนาเปนอยางหนึ่ง
คําหลังเปนอยางหนึ่ง ปญหาที่ลึกเปนอุภโตโกฏิ นิมนตโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระโลกุตตมาจารยมพี ระพุทธฎีกาโปรดวา ภิกฺขเว ดูกรทั้งหลาย ธรรมดาวาภิกษุ
พึงหาที่อยูมไิ ดและไมมีอาลัยแนวาอยูทนี่ นั้ ที่นี้เปนนิตย สมเด็จพระพิชติ มารมุนีโลกนาถเจาตรัส
ฉะนี้ ตรัสเปนอวเสสวจนะ คือมิไดตรัสหามมิใหภกิ ษุมที ี่อยูอาศัยเสียเลย เปนแตหามมิให
ติดอยูในที่อาศัย เมื่อพักอยูชวั่ คราวแลวใหเที่ยงจาริกไป พระพุทธพจนนี้จะมีผิดหามิได
พระองคตรัสถูกแทไมแปรผัน คําที่วาภิกษุเปนผูหาที่อยูมิไดและไมมอี าลัยแนวาอยูท ี่นั่นที่นี่
เปนนิตยดังนี้ สมณานุจฺฉวิก สมควรแกสมณะ สมณสารูป เปนสมณะสารูป สมณปฏิรูป
ชอบแกสมณะ สมณารห ควรแกสมณะ สมณโคจร เปนอารมรแหงสมณะ สมณปตฺถิต
เปนที่ปรารถนาแหงสมณะ ควรสมณะจะพึงปฏิบัติใหถกู ตองตามกระแสพระพุทธฎีกา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจมฤคชาติหมูเนื้ออันเที่ยวไปในไพรสณฑ
ราวปา นิราลโย หาอันมิไดในที่อยู อนิเกโต จะไดสมสูอยูในประเทศที่ใดหามิได ยถิจฺฉิต นาติ
ยอมเที่ยวไปโดยควรแกปรารถนาของเนื้อทั้งหลายนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด เปนภิกษุเลาก็พึง
เปนอนาลัย อยาไดอาลัยดวยที่อยู อนิเกโต พึงสมสูอยู ณ ที่หากําหนดมิได อุปไมยเหมือน
เนื้อนั้น เอต กิจฺจ อันวากิจนี้ มุนิทสฺสน เปนที่ปราชญจะเยี่ยมเยือนไปมาหาสู
มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งเลา ซึ่งกระแสพระพุทะฎีกาสมเด็จ
พระมหากรุณาตรัสประภาษไววา ใหสัตบุรุษทายกสรางวิหารใหแกหมูพระภิกษุที่เปนเหตุ
สูตทรงไตรปฎกนั้น ดวยสมเด็จพระสัพพัญูมารําพึงดวยพระญาณทรงทราบวา วิหารทานนี้
เปนที่สรรเสริญยินยอมแหงสมเด็จพระพุทธเจาแตกอนมา มหาชนทั้งหลายไดถวายวิหารทาน
แกพระภิกษุแลว อาจสําเร็จแกพระนิพพาน พนจากชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ๔
กองนี้เที่ยงแท นี่แหละเปนอานิสงสประการหนึ่ง
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารเจา เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายเที่ยวจาริกสัญจรอยูใ นปา มหาชนทั้งหลายผูมศี รัทธาจะไดพบไดปะโดยยาก เมื่อ
ไดสรางวิหารถวายใหอยูอาศัยแลว ทานจะไดไปมาพักพาอยูเปนครั้งเปนคราวใหมหาชนได
เห็นและจะไดมาทําบุญใหทาน สรางวิหารนั้นมีอานิสงสดังนี้อีกประการหนึ่ง สิริเปนอานิสงสสอง
ประการ เหตุดงั นี้สมเด็จพระโลกุตตมาจารยจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ใหทายกสรางวิหาร
ถวายแกพระภิกษุเปนพหูสูตผูทรงไวซึ่งพระไตรปฎก แตพระพุทธบุตรทั้งปวงนั้น พระองคเจา
บัญญัติไววา อยาใหรกั ใครอาลัยดวยวิหารนั้น พึงอยูชวั่ คราวแลวหลีกไป อยางไดอยูในทีใ่ ด
ติดอยูเปนนิตย พระองคโปรดแลวไวฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงก็ทรงพระโสมนัสปรีดาตรัสวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจักรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไว เปนขอวัตรปฏิบัติสืบไป
แกกุลบุตรอันเกิดมาเปนปจฉิมาชนตาสัตวในกาลบัดนี้
อนิเกตานาลยกรณปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
อุติฏฐอุทรปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป ระกอบดวยปรีชาญาณ ภาสิต เจต คํานี้สมเด็จพระพิชติ มารโมลีเจามีพระ
พุทธฎีกาตรัสวา ภิกษุควรมีเพียรในการบิณฑบาตเลี้ยงทอง อยาไดประมาทลืมตน และควร
เปนผูขวนขวายสํารวมทอง อยาไดบริโภคอาหารมากยิ่งประมาณ ปุน จ ครั้นนานมาเลา
สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ดูกรอุทายี บางคราวตถาคตนี้ ฉันจังหันเพียง
เสมอขอบมาตรนี้บาง ยิ่งกวานี้บาง นี่แหละจะเชื่อคําหนาหรือคําหลังก็จะผิด ครั้นจะเชื่อคําหลัง
คําหนาก็จะผิด อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก มีเงื่อนเปนสองไมตองกัน นิมนตพระ
ผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซึ่ง
สมเด็จพระศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกษุไมควรประมาทในการบิณฑบาตเลี้ยงทอง
และควรเปนผูสํารวมทองของตน พระพุทธฏีกานี้ปรากฏทั่วไปแกพระอรหันตเจา และ
พระปจเจกสัมพุทธเจา และพระสัพพัญูเจาทั้งหลาย และคํานั้นเปนสภาววจนะกลาวโดยแท
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ในทางธรรม มหาราช ดูกรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร บุคคลประกอบการมิไดสํารวม
ทองนั้น ปาณป หนติ ยอมฆาตีซึ่งสัตวบาง อทินฺนป อาทิยติ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิได
ใหบาง ปรทารป คจฺฉติ สองเสพกาเมสุมิจฉาจารบาง มุสาป ภณติ เจรจามุสาสอเสียด
สัมผัปปลาปวาทตลกคะนอง ผรุสาวหยาบชาดาทอลอลวงทานเปนการมุสาวาทบาง มชฺชป
ปวติ ดื่มกินซึง่ สุรายาเมาเพือ่ จะเลี้ยงทองของอาตมาบาง มาตรป ชีวติ า โวโรเปติ ปลงเสีย
ซึ่งชีวิตมารดาบิดาบาง ฆาเสียซึ่งพระอรหันตบาง กระทําสังฆเภทและโลหิตุปบาทดวยจิต
อาฆาตประทุษรายบาง ทั้งนี้ก็หมายจะใหเกิดลาภสักการะเลี้ยงทองของตนจึงกระทําไป
จะเหมือนหนึง่ ใครเลาบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจเทวทัต อุทเร อสฺโม มิไดสํารวมทอง
ของอาตมา สงฺฆ ภินฺทิตฺวา กระทําสังฆเภท เหตุฉะนี้จึงไปไหมอยูในอวิจีนรกมีกําหนดกัลป
หนึ่ง นีแ่ หละสมเด็จพระพิชติ มารโมลีเจาพระองคเห็นเหตุฉะนี้ และกิจเหลาอื่นซึ่งเปนคลายกับที่
ถวายวิสัชนามาแลวนั้นเปนอันมาก จึงตรัสสอนใหสํารวมทองแหงอาตมา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อโยคาวจรเจาผูใด มิไดประมาท
ืลืมตนมีเพียรขวนขวายในการสํารวมทองแลว ก็อาจสําเร็จแกจตุสัจจาภิสมัย คือจะไดสําเร็จแก
พระอริยาสัจทัง้ สี่ มีพระทุกขสัจเปนตน มีมัคคสัจเปนปริโยสาน กระทําสามัญผลทั้งหลายให
แจว และจะไดพระปฏิสัมภิทา ๔ พระสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๖ ประการ ถึงซึ่งภาวะชํานาญ
คลองแคลว สําเร็จในสมณธรรมทั้งปวง บพิตรพระราชสมภารจะไมไดสวนาการทรงฟงบาง
แลหรือ วายังมีสุวรรณโปรดกนกแขกเตาตัวหนึง่ สํารวมทองของอาตมา จนโลกไหวตลอดถึงพิภพ
ดาวดึงส สมเด็จอมริทรตองลงมาปฏิบัติสุวรรณโปดกนัน้ ใหไดรับความสุข ดวยเดชแหง
สุวรรณโปดานั้นถือสํารวมทอง บริโภคอาหารพอใหชวี ติ เปนไป สมเด็จพระไตรโลกโมลี
เจาทรงพิจารณาเห็นคุณทั้งหลายเปนอันมากเห็นปานนี้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสหามมิไดบริโภค
จนเหลือประมาณ ใหรับประทานพอควรแกทอง สํารวมทองของตนไว พระพุทธฎีกาที่ตรัสกับ
พระอทายีวา ดูกรอุทายี ตถาคตนี้บริโภคอาหารพอประมาณเสมอขอบบาตรนี้บาง อปฺเปกทา
บางคาบเลาตถาคตบริโภคยิ่งไปกวานั้น สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสทั้งนี้ดวยสามารถพระองค
ขาดกิเลสสําเร็จแกพระโพธิญาณแลว ไดกระทํากิจทุกอยางอันเปนจริยาของสมณะเสร็จสิ้นแลว
มิใชผูจะตองศึกษาบําเพ็ญเพียงสืบตอไป เปรียบปานดุจบุคคลเปนโรคใหลงใหรากและเปนไข
ตาง ๆ หมอก็หามของแสลง เพื่อจะใหสบายหายโรคจึงหามของแสลงสํารวมทองของอาตมาไว
ฉันใด อนึ่งบุคคลที่ประกอบดวยกิเลส ยังมิไดแจงเหตุในพระจตุราริยสัจนั้นเหมือนบุคคลเปน
ไขพึงใหสํารวมทองของอาตมาไปกวาจะขาดจากกิเลส เมื่อขาดจากกิเลสแลว จะสํารวมก็ได
ไมสํารวมก็ได อุปมาฉันใดนะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจแกวมณีอันดีมรี ัศมีเลื่อม
ประภัสสรเปนแกวอันมีคา มีชาติอันบริสุทธิ์สงสี จะไดมีกิจตองขัดหามิได อันพุทธวิสัยนัน้ มี
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พระบารมีเปยมแลว และจะหาซึ่งโทษที่จะกีดกั้นอยูมิได อุปไมยเหมือนแกวมณีมีรศั มีอัน
บริสุทธิ์นั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา สมฺปฏิจฺฉามิ โยม
จะรับไวเปนขอวัตรปฏิบัติแหงกุลบุตรอันเกิดมาภายหลัง อันเปนปจฉิมาชนตาในกาลบัดนี้
อุติฏฐอุทรปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี้
ธัมมวินยปฏิจฉนปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จบรมกษัตริยขัตติยนรินทรทรงพระนามวาพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดี
มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอื่นแกพระนาคเสนสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ภาสิต เจต ภควตา ถอยคําอันนีส้ มเด็จพระบรมไตรโลกโมลีเจา
มีพระพุทธฎีกาตรัสประภาษไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธมฺมวินโย อันวาพระสูตรพระวินัยและ
พระปรมัตถ วิวิตฺโต ถาเปดออกกลาวคือเทศนาบอกเลาอยูเมื่อใดก็รุงเรืองไปตราบนั้น ไมรูเสื่อม
โน ปฏิจฺฉนฺโน ถาวาปดบังไวมิไดบอกกลาวใหเลาเรียน มิไดตรัสพระธรรมเทศนาก็ถึงซึ่งภาวะ
ลี้ลับอัปภาคยไปไมรุงเรือง ปุน จ ครั้นมาอีกใหมเลา สมเด็จพระบรมโลกนาถเจามีพระพุทธฎีกาตรัสไวในวินัยปฎกวา ใหพระภิกษุสําแดงพระปาติโมกขในพระอุโบสถอันเปนที่ลับ อยาให
อุบาสกอุบาสิกาฟง ตกวากําบังพระวินัยไว โยมเห็นวาถาเปดพระวินยั ออกใหแจงแกสัตบุรุษ
สีกานี้ เขาไดฟงแลวจะจําเริญศรัทธา โสเภยฺย จะงดงามนักหนา เตน การเณน เหตุดังนั้น
อรรถรสธรรมรสวิมุตติรสจะปรากฏอยางไรเลา เมื่อกําบังพระวินัยเสียดังนี้ นีแ่ หละพระผูเปนเจา
แมจะถือเอาคําเดิมที่พระองคตรัสวาพระสูตรพระวินยั พระปรมัตถ ถาเปดไวแลว ก็จะรุงเรืองนั้น
คําภายหลังที่สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสใหพระภิกษุกําบังไวซึ่งพระวินัย มิใหสําแดงซึ่ง
พระปาติโมกขแกสัตบุรุษสีกานั้นก็จะผิด ครั้นจะเชื่อคํานี้เลา คําที่สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัส
ไวเดิมก็จะผิด อยป ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก มิเที่ยงยังเปนสองไมตองกันชื่อวา
อุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรดใหแจงซึ่งความกังขาของโยมในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระโลกุตตมาจารย มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานวา ธมฺมวินโย อันวาพระสูตรพระวินยั พระ
ปรมัตถ ถาเปดอออกไวคือใหบอกกลาวเลาเรียน ก็จะรุงเรืองผองใส ปฏิจฺฉนฺโน แมแลมากําบัง
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ไวมิไดเทศนาบอกกลาวเลาเรียนเลา ก็เศราหมองเสื่อมไปรุงเรือง ครั้นแลวพระองคตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาวา ใหพระพุทธบุตรกําบังวินัยปฎก กระทําวินยั ปฎกคือพระปาติโมกข จะ
สําแดงพระปาติโมกขใหมีเสมาปองกัน ควรจะฟงรูแตพระภิกษุ
มหาราช ขอถวายพระพร การที่จะแสดงพระปาติโมกขตองมีเสมาปดปองกําบังนั้น
เปนดวยเหตุมลี ักษณะ ๓ ประการ คือพระปาติโมกขนี้ ทานใหพระพุทธบุตรปดบังไวดว ย
สามารถเปนวงศประเพณีแหงพระพุทธเจาแตกอน ๆ สืบมา โปรดใหพระพุทธบุตรสวดในทาม
กลางเสมาอยาใหผูอื่นฟงไดประการ ๑ ใหปดบังเสียดวยความเคารพในธรรม มิใหดูหมิ่นดู
แคลนไดประการ ๑ ใหปด บังเสียดวยสามารถภูมิของภิกษุควรเคารพไมควรทําเปดเผยประการ
๑ สิริเปน ๓ ประการดวยกัน ที่วาเปนวงศประเพณีแหงพระพุทธเจาแตกอนนั้นเปนอยางไร คือ
สําแดงในทามกลางภิกษุเหลานั้น ปดบังไวมิใหสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาฟงได ยถา มี
ครุวนาฉันใด นะบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจหนึ่งกษัตริยทงั้ หลายจะสําแดงขัตติยมายา
ไดแตในวงศกษัตริยทั้งหลายดวยกัน นอกกวานัน้ มิควรจะสําแดงใหฟง กิริยานี้เปนประเพณีมา
สําหรับวงศกษัตริยฉันใดก็ดี อันวากิริยาที่สําแดงพระปาติโมกขนี้ ใหสําแดงในทามกลางพระ
ภิกษุทั้งหลายเทานั้น มิใหสําแดงในทามกลางผูอื่น ก็เปนประเพณีมาตามวงศแหงองคสมเด็จ
พระสัพพัญูเจาแตกอนเหมือนกัน และบรมกษัตริยจะสําแดงขัตติยมายาไดแตในทาม
กลางวงศกษัตริยดวยกัน นอกกวานั้นไมควรจะสําแดงในสํานักผูใดผูห นึ่ง กิรยิ านี้เปนประเพณี
ในโลกมาแตกษัตริยขัตติยาธิบดีทั้งหลายนัน้ ยถา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ จะเปรียบปานฉันใด เปรียบปานดุจคนทั้งหลายอันเทีย่ วอยูใ นแผนดิน มลฺลา คือ
คนปล้ํา อโตณา คือ ชางทอง วฏกา คือชางกระทําสรอย ธมฺมคิริยา คนกลาวถอยคําเปน
ธรรมเปนตน และคนทั้งหลายนั้นรูว ิชาตาง ๆ ก็กําบังวิชาซอนวิชาของตนไวตามพวกตามเหลา
บอกไดแตพวกที่รูดวยกัน คนทั้งหลายนอกนั้นไมสําแดงวิชาของอาตมาใหรูได ยอมรักษาวิชา
ไวตามตระกูลวงศของตนมิใหแพรงพรายไปแกผูอื่นได ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เอโส วโส อันวาประเพณีวงศพระภิกษุพุทธชิโนรสเลา ก็จําจะกําบังซอนไวซึ่งพระปาติโมกข จะสวดไสสําแดงไดแตในพัทธสีมา มิควรที่จะ
ใหฆราวาสสวนาการฟง และใหปด บังไวดังนี้ เปนประเพณีเยี่ยงอยางมาแตสํานักสมเด็จพระ
ศาสดาจารยเจาทั้งหลาย ในกาลปางกอน ทุก ๆ พระองคมา เอว เมาะ ตถา มีอุปมาเหมือน
คนทั้งหลายอันมีวิชา แตสงวนวิชาของอาตมาไวตามชาติตระกูลของอาตมา มิใหวิชา
แพรงพรายไปแกผูอื่นฉันนัน้
กถ ธมฺมครุกตฺตา ปทหิโต พระเจามิลินทจึงมีคําถามวา ที่วาปดบังไวดวยเหตุ
เคารพในธรรมนั้นเปนประการใด
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พระนาคเสนจึงแกวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐ
พระภิกษุพุทธบุตรพึงปดบังไวสําแดงปาติโมกขในพัทธสีมานั้น ดวยสามารถเคารพในธรรม
นั้นคือพระปาติโมกขนี้เปนที่เคารพ ถาพระพุทธบุตรผูใดมีอุตสาหะปฏิบัติดีแลว ก็อาจสําเร็จแก
พระนิพพาน ถาไมปกปดไว บุคคลที่มิไดปฏิบัติคือฆราวาสนั้น ก็มกั ดูหมิ่นดูแคลนติเตียน
นินทาไมมีความเคารพ อันวาพระปาติโมกขสังวรนั้น เปนธรรมอันเปนแกนสาร เปนสารธรรม
อันประเสริฐ ดุจหนึ่งแกนจันทรอันเลิศสมควรแกขัตติยกัญญาคณานาง เปรียบปานกษัตริยจ ะ
โสมนัสนิยมชมชื่น ชนผูอื่นนอกนั้นที่มไิ ดตองการแกนจันทนหอมยอมดูแคลนดูหมิ่นมิไดชื่นชม
ยินดี ความเปรียบนี้มีอุปมาฉันใด อย สารธาปวรธมฺโม อันวาธรรมอันประเสริฐทรงไวซึ่ง
อรรถอันเปนแกนสารนี้ ก็สมควรแกทานผูทรงศีลวิสุทธิสังวรจะสโมสรชมชื่น บุคคลผูอื่นเปน
ทุรชนมักดูหมิน่ เหมือนบุคคลผูดูหมิ่นตอแกนจันทนอันหอมนั้น เหตุดังนี้ จึงมีพระพุทธฎีกา
ใหสําแดงพระปาติโมกขในสีมา อยาใหสามเณรอุบาสก อบาสิกา เขาไปรวมรูรวมเห็นจะดูหมิ่นได
ใหกระทําดังนี้ เหตุจะใหเคารพนบนอบในพระพุทธบัญญัติ
พระเจากรุงมิลินทจึงมีปุจฉาถามอีกวา ที่มีพระพุทธฎีกาโปรดไวใหพระภิกษุสาํ แดง
พระปาติโมกสังวรในสีมา ดวยเคารพภิกษุนั้นอยางไรเลา
พระนาคเสนจึงแกวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ภิกฺขภุ าโว
อันวาภิกษุภาวะนี้ อตฺโล หาที่จะเปรียบมิได อปฺปเมยฺโย หาที่จะประมาณปานปูนมิได อนคฺโฆ
หาคามิได ไมมีเพศใดจะเสมอเทียมทัน อุปไมยเหมือนดวงแกวมณีอนั ประเสริฐเกิดเองหาคา
มิได เหตุฉะนีจ้ ึงโปรดไวใหสําแดงพระปาติโมกขแตภกิ ษุ ชนอื่นนอกจากภิกษุนั้นสําแดงมิได
จะเปรียบฉันใด อุปไมยเหมือนทรัพยอันเปนแกนสาร วตฺถ วา คือผาก็ดี อตฺถรณ วา คือ
เครื่องลาดก็ดี หยคชรถตุรค คือชางอันสําคัญและรถอันดี พาชีชาติอัสดรก็ดี สุวณฺณรชฏอิตฺถีรตน คือหมอเงินทองนางแกวก็ดี สมควรที่จะครอบครองได ก็แตกษัตริยอนั สูงศักดิ์
ประเสริฐสุริยวงศ ถาบุญนอยต่ําลงไป มิอาจสามารถจะครอบครองได ความขอนี้ไซร ก็อุปไมย
เหมือนพระปริยัติไตรปฎกและสังวรคุณอันนิยมเอาซึ่งศีลและมารยาทนี้ ก็อาจสามารถที่จะทรง
จะครองไดแตพระภิกษุสงฆทั้งปวงนั้น เหตุดังนั้นสมเด็จพระสัพพัญูจึงบัญญัติไวใหพระ
ภิกษุกระทําสีมา และใหสวดพระปาติโมกขมิใหคฤหัสถสามเณรนั่งฟงได เพื่อจะใหพระภิกษุ
เปนที่เคารพนบนอบสักการบูชาแกคณานิกรมนุษยเทวดาทั้งปวง ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลนครไดทรงฟง ก็สโมสรสาธุการแกพระนาคเสน อัน
เปนองคอเสกขบุคคลในกาลนั้น
ธัมมวินยปฏิจฉนปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
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มุสาวาทครุลหุภาวปญหา ที่ ๙
สมเด็จพระเจามิลินทภมุ ินทรมีพระราชโองการประภาษถามอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ภาสิต เจต ภควตา สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณอดุลยโลกาจารยญาณสัพพัญูเจา มีพระพุทธฎีกาวา สัมปชานมุสาวกนี้ถาตองแลว ก็เรียกวาอาบัติ
ปาราชิก ตรัสฉะนี้แลว ปุน จ ภณิต นานมาครั้งหนึ่งเลา สมเด็จพระพุทธองคเจามีพระพุทธฎีกากลับเสียวา สัมปชานมุสาวาทนี้เปนแตลหุกาบัติดอก หาเปนอาบัติปาราชิกไม เปนสเตกิจ
ฉาพอเยียวพอยาพอจะเทศนาบัติแกพระภิกษุองคใดองคหนึ่งได นี่แหละโยมพินจิ พิเคราะหไป
เห็นอยูว า พระพุทธฎีกาทั้งสองนี้ไมตองกัน จะเชื่อคํากอนนั้นเลา คําภายหลังของพระองคเจาก็
จะผิด ครั้นจะเชื่อคําภายหลัง คํากอนนั้นก็ผิด อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก มีเงื่อน
เปนสองไมตองกัน โยมนีพ้ ิเคราะหดูปญหานี้ใหสงสัยนักหนา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาให
แจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายพระพรวิสชั นาวา ภาสิต เจต มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สมเด็จพระมหากรุณาเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา
สัมปชานุสาวาทนี้ ถาภิกษุตอ งแลวก็เปนปาราชิก ครั้นแลวพระองคบญ
ั ญัติอีกวา สัมปชานมุสาวาทนี้เปนแตลหุกาบัติ พอเยียวยาพอจะเทศนาบัติได สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจา
ตรัสบัญญัติตามวัตถุหนักวัตถุเบา ถาวัตถุหนักก็เปนปาราชิก ถาวัตถุเบาก็เปนแตลหุกาบัติ
ต กึ มฺสิ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ทรงเขาพระทัยอยางไร ใช
กระนั้นพระพุทธฎีกานี้ตรัสเปนสองสถาน จะรูอาการโดยอุปมา เปรียบดุจหนึง่ วา บุรุษคนหนึ่ง
มาประหารบพิตรพระราชสมภารดวยมือ บุรุษผูหนึ่งประหารคนอื่นอันเปนไพรบานพลเมือง
ดวยมือ คนทีป่ ระหาร ๒ คนนี้โทษเหมือนกันหรือประการใด
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเจา บุรษุ ทั้ง ๒ นัน้ มีโทษตางกัน คือบุรุษที่ประหารเขาอื่นนั้นโทษเปนแตตองปรับไหม
แตบุรุษที่ประหารโยมเขาดวยมือนั้นตองมหันตโทษทารุณรายกาจ ในพระราชกําหนดบทนั้น
สาหัสสากรรจนักหนา หตฺถปาทจฺเฉท กตฺวา ใหตดั ตีนสินมือ สพฺพเคห วิลุมฺเปยฺย ใหริบรื้อ
สมบัติบานเรือนปนเรือนหลวง และของทัง้ ปวงก็ริบเขาทองพระคลัง อุภโต ปกฺเข ยาว สตฺตกุล
ใหฆาเสียซึ่งญาติของบุรุษผูนั้น ฝายบิดาเจ็ดชั่วโคตร ฝายมารดาเจ็ดชัว่ โคตร กับทั้งบุรุษผูนั้น
นี่แหละประหารดวยมือเหมือนกันก็จริงแล แตทวาโทษมากกวากัน ไมเหมือนกัน
ขณะนัน้ พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุรุษ
ทั้ง ๒ นี้ประหารดวยมือดวยกัน ก็ไฉนโทษจึงไมเหมือนกัน
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สมเด็จพระเจามิลินทจงึ ตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ไมเหมือนกันดวยลงโทษนั้น
ตามบรรดาศักดิ์ และหาบรรดาศักดิ์มิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ซึ่งวาสัมปชานมุสาวาทนั้นก็เหมือนกัน สมเด็จพระสัพพัญูตรัสโปรดไวตามวัตถุเบาและ
หนักเหมือนหนึ่งความที่เปรียบนี้ พระภิกษุรูปใดเจรจาเปนสัมปชานมุสาวาท ลวงลอใหเขาเสีย
ทรัพยใหเขาฉิบหายตายดวยวาจาสัมปชานมุสาวาท นี้เปนอาบัติปาราชิก ภิกษุผูใดกลาว
สัมปขานมุสาวาท มิไดมีอธิบายจะใหเขาฉิบหายอันตรายอันใดอันหนึ่ง พระภิกษุนั้นตองแตลหุกาบัติเบา นีแ่ หละพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพัญูเขาจะไดเปนสองหามิได บพิตรจง
เขาพระทัยดวยประการดังนี้
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีไดทรงสดับ ก็สิ้นสงสัยตรัสสรรเสริญวา สาธุ พระผูเปน
เจาวิสัชนาถูกตองแลว โยมจะรับไวตามนัยที่พระผูเปนเจาวิสัชนานี้ทกุ ประการ
มุสาวาทครุลหุภาวปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
ยาจโยคปญหา ที่ ๑๐
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนสาคลราชธานี มีพระราชปุจฉาถามอรรถปญหาแกพระ
นาคเสนสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ สมเด็จพระมงกุฏาจารยมีพระ
พุทธฎีกาตรัสวา อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ดูรานะภิกษุสงฆทั้งปวง ตถาคตนี้เปนพราหมณ
ยาจโยโค ผูควรอันยาจกพึงขอ ปยตฺตปาณี ลางมือไวคอยจะหยิบทานแจกจายแกยาจก
ทั้งหลายทุกเมือ่ อนฺติมเทหธโร ทรงไวซึ่งพระบวรกายเปนอันติมะมีที่สดุ คือมิไดเวียนวาย
ตายเกิดเปนรูปเปนกายตอไป อนุตฺตโร เปนผูยิ่งหาใครผูใดจะเปรียบมิได สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถประภาษไวดังนี้ นานมา ภควตา ภณิต กลับมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุ
สงฆทั้งปวง อปฺปาพาธาน แตบรรดาสาวกของเราที่มีอาพาธนอยนั้น พระพากุลเถระนี้มี
อาพาธความเจ็บนอยยิ่งกวาคนทั้งปวง พระพากุลเถรเจานีย้ กประเสริฐดังนี้ ก็และพระองคเองก็
ไดประชวรพระโรคพาธถึงสี่ครั้ง แลวพระองคยกพระองควา หาผูใดจะประเสริฐเปรียบปานมิได
ภายหลังกลับมายกยอพระพากุลเถระวา เปนเอตทัคคะมีอาพาธนอยไมเจ็บไขเปนอยางยอดใน
หมูสาวกของพระองค พระพุทธฎีกาทั้ง ๒ นี้ไมตองกัน พระองคประชวรถึงสี่ครั้งและยก
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พระองควายิ่ง แลวกลับมายกยอพระพากุลเถระวา มีอาพาธนอยอยางยิง่ ฟงดูกว็ ุนวายไป หา
รูที่จะเอาขางไหนเปนแนไม ขอพระผูเปนเจาจงแกไขใหสิ้นสงสัยของโยมในกาลบัดนี้
เถโร ฝายพระอรหาธิบดินทรปนภิกษุ คือ พระนาคเสนมีเถรวาทีถวายพระพรวิสชั นา
วา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระโลกุตตมาจารยญาณสัพพัญูเจาเดิม
พระองคตรัสยกยองพระองควายิ่งนั้น ดวยสามารถทรงพระคุณหาบุคคลจะเปรียบมิได ทรงไว
ซึ่งพระคุณอันใหญยิ่ง พระองคตรัสวา พระพากุลเถระยิ่งนั้น ยิ่งตามมีอาพาธนอย ใชจะยกพระ
พากุลเถระยิ่งกวาพระองคหามิได ใชจะยกเปนเอตทัคคะแตพระพากุลเถระนี้ก็หามิได
สาวกองคใดชํานาญในพระปฎกอันใด พระองคก็ยกพระมหาเถระพระองคนั้นเปนเอตทัคคะใน
พระปฎกนัน้ เหมือนพระอุบาลีนั้นเปนเอตทัคคะฝายพระวินัย พระมหากัสสปยิ่งในพระปรมัตถ
พระอานนทเถรเจายิ่งในพระสูตร อนึ่ง วาโดยฝายวิปสสนาธุระเลาพระโยคาวจรเจาจําพวกใด
ประเสริฐในจงกรมและอิริยาบถนั่ง อิริยาบถนอน อิริยาบถยืน อิริยาบถเดิน และประกอบดวย
คุณวิเศษสิ่งใดในธุดงคปฏิบัติ มีเอกาสนิกธุดงค คือ ฉันหนเดียว แมจะเสียชีวิตก็ไมฉันหนที่
๒ เปนตน สมเด็จพระทศพลก็ยกพระสาวกผูนั้นวาเปนเปนเอตทัคคะยิง่ กวากันแตะอยาง ๆ ไป
ใชจะยกเอตทัคคะเปนยิ่งแตพระพากุลเถระผูเดียวหามิได ยกเอตทัคคะนั้นมากดวยกัน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา ภควา ปน แมอันวาสมเด็จพระภควันตรบพิตร
เจา อนุตตฺ โร สีเลน สมาธินา ยิ่งกวาสรรพเทวามนุษยนกิ รอินทรพรหมอมเรศร ดวยคุณวิเศษ
คือ ศีลสมาธิและพระปญญาและวิมุตติ และพระวิมุติญาณทัสนะและพระทศพลญาณ เวสารัชชญาณ อัฏฐารสธรรม ๑๘ ประการ ดวยพระพุทธพิสัย อนุตฺตโร ไมมีใครเทียมถึง ยอดยิ่งอยู
แตสมเด็จพระสัพพัญูผูเดียว มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประหนึ่ง
วาในมนุษยนยี้ อมมีวิเศษตางกัน เอโก มนุษยบางจําพวก ชาติมา มีชาติตระกูลประยูรวงศามาก
เอโก บางจําพวดมีทรัพยเงินทองมาก เอโก บางจําพวก วีชวา มีแตพืชทั้งหลายมากมายนัก
หนาเปนอาทิ คือ พืชขาวเปลือกเรือนสวนไรนา สิปปฺ วา มีศิลปศาสตร เอโก บางจําพวก สูโร
องอาจแกลวกลา เอโก บางจําพวก วิจกฺขโณ มีปญญาตกแตวาตางคนตางวิเศษไปคนละอยาง
ๆ ฉะนี้ และคนทั้งหลายถึงจะดีเทาดีประการใด ก็ยอมไหวนบเคารพสมเด็จบรมกษัตริยสิ้น
เหตุวาบรมกษัตริยเปนพระเจาแผนดินสูงสุดกวาชนทั้งหลายฉันใด สมเด็จพระสุคตินทราธิบดี
ศรีอุตตมาจารย พระพุทธองคเจาก็ทรงพระคุณเลิศลบภพไตร สาวกพระองคใดจะล้ําเลิศ
ประเสริฐกวาหามิไดฉันนั้น อยาวาแต พระพากุลเถระนีเ้ ลย ถึงพระอัครสาวกทั้งสองผูประเสริฐ
เลา จะไดประเสริฐเสมอพระพุทธองคเจาหามิได มหาราช ขอถวายพระพร ก็พระพากุลเถระนี้
เปนผูมีอาพาธนอย ก็ดวยสามารถอภินิหารวิบากผลที่ไดเปนแพทยพยาบาลรักษาพระโรคาพาธ
ซึ่งบังเกิดขึ้นแกพระทศพลญาณอันทรงพระนามวาอโนมทัสสีและวิปสสี กับทั้งพระภิกษุสงฆ
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หกลานแปดแสนองค ดวยเภสัชทั้งหลาย จึงถึงซึ่งความเปนผูมีอาพาธนอย สมเด็จพระ
มหากรุณาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะหาผูใ ดเสมอมิได ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทไดทรงฟงก็สิ้นสงสัยโสมนัสตรัสสรรเสริญ ซองสาธุการ และทรงรับตาม
ที่พระผูเปนเจาพระนาคเสนถวายวิสัชนาทุกประการ
ยาจโยคปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้
จบจตุตถวรรค
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ปญจมวรรค
อิทธิยา กัมมวิปากปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทผปู นประชา จึงมีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่นสืบไปเลาวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยบวรวิสุทธิปรีชา อนึ่ง สมเด็จพระมหากรุณา
โลกุตตมมงกุฎปราชญ มีพระพุทธฎีกาประภาษยกพระโมคคัลลานะทุติยสาวกวา เอตทคฺค
ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน อิทฺธิมนฺตาน ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโน ดังนี้ ความวา ภิกฺขเว
ดูรานะภิกษุทงั้ หลาย แตบรรดาสาวกฝายมีฤทธิ์นี้ และสาวกผูใดทีจ่ ะมีฤทธิ์ ยิ่งกวาพระโมคคัล
ลานะนี้หามิได ก็แลพระโมคคัลลานเถระนี้ประเสริฐดวยฤทธิ์แลว ทําไมจึงไมสูรบโจร ปลอย
ใหโจรตีจนศีรษะแตกกระดูกหักละเอียดปนปจนตองปรินิพพาน โจรมิมีฤทธิ์ไปกวาพระโมค
คัลลานะหรือ ถาพระโมคคัลลานมีฤทธิ์แลวที่ไหนโจรจะตีได นาสงสัยนักหนา ปญหานี้เปน
อุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสชั นาไปใหโยมแจงในกาลบัดนี้
เถโร พระนาคเสนผูเปนองคอรหันตจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร อันพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระโลกุตตมาจารยเจา จะเปนสองหามิได เทฺว
อจินฺเตยฺยา สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจา ตรัสประทานธรรมเทศนาอจินไตยไว ๒ ประการ
คือโลกุตรฤทธิ์นี้ประการ ๑ กรรมวิปากฤทธิ์นั้นประการ ๑ ฤทธิ์ทั้งสองนี้ เปนอจินไตย ไม
ควรจะพึงคิดเลย โลกุตรฤทธิ์นี้เปนฤทธิ์ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันต
เจาทั้งหลาย โลกุตรฤทธิ์นี้ อุปทวอันตรายอื่น ๆ มิอาจย่าํ ยีได แตจะสูกรรมวิบากฤทธิ์ จะ
ยังวิบากฤทธิ์ใหอันตรธานหายนั้น กระทําไมได กรรมวิบากฤทธิ์นั้น คือฤทธิ์แหงผลกุศลา
กุศลกรรม อันผลแหงกุศลากุศลกรรมนี้ ถึงผูใดจะมีฤทธิ์เทียมพระสัพพัญูก็มิอาจสูได กปฏเ
กปฏ วิย โลกุตรฤทธิ์เหมือนผลมะขวิด ครั้นตองกันเขา ขางผลมะขวิดก็แตกทําลาย อมฺเพน
อมฺพ วิย จ ถามิฉะนั้น ดุจตนไมมะมวงกับผลมะมวง เมื่อตกตองกัน ผลก็ทําลายไป ฉันใดก็ดี
โลกุตกฤทธิ์นี้ออน มิอาจจะกั้นกรรมวิบากฤทธิ์ได คือผลกรรมนี้แรงกวา เหตุฉะนี้ พระมหาโมค
คัลลานเถรเจาจึงสูกรรมวิบากฤทธิ์สูแรงกรรมไมไดดว ยพระโมคคัลลานเถรเจาไดกระทําไวแตกอน
ครั้นหนึ่งเมื่อบารมีพระผูเปนเจายังออนอยูนั้น เปนบุรษุ เลี้ยงมารดา มารดาตามืด ตกวามารดา
กับภรรยานั้นไมเขากัน ฝายวาภรรยานั้นตั้งแตจะยุยงใสโทษมารดา วอนวาแกบุรุษผูน ั้น ให
บุรุษนั้นไปปลอยมารดาเสียในมรคาอันกันดาร บุรุษสามีนั้นหลงดวยกลมารยา ก็พามารดาขึ้น
สูเกวียนอันเทียมดวยโค ขับเข็นมาถึงมรคากันดาร มารดาสิตามืด บุรุษนั้นก็กระทํากิริยาให
เหมือนโจรตี สวนมารดาตามืดมีจิตนั้นสะดุงหวาดหวั่น สําคัญวา โจรจริง จึงรองวา ตาต ดู
รานะลูกเอย เอาตัวรอดเถิด มารดานี้แกแลว ตามทีมารดาเถิดลูกเอย ไปใหพน ตกวาบุรุษ
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ผูนั้น ไดฟงคํามารดา ก็คิดถึงคุณมารดาพามารดามาเลี้ยงไวดจุ กาลกอน ไดกระทํากรรมหลอก
หลอนประทุษรายมารดาไวเทานี้ ก็เปนเวรตามตนมาทุก ๆ ชาติ แตโจรตีตายมานีห้ ลายชาติ
กําหนดถึงหารอยชาติ ตราบเทาปจฉิมชาติเปนพระมหาโมคคัลลานะ เหตุดังนีพ้ ระโมคคัลาน
เถรเจาถึงทรงไวซึ่งโลกุตรฤทธิ์ ก็มิอาจสูรบปองกันโจรได มหิยา ราชาโน เปรียบเหมือน
บรมกษัตริยทงั้ หลายในพื้นพิภพปฐพี มีอานุภาพแผไปแกเสนาขาราชการทั้งปวง ขาราชการผู
ใดผูหนึ่งมิอาจสูรบราชฤทธิ์ได และบรมกษัตริยนนั้ เมื่อคราวสิ้นบุญแลว กรรมาถึงก็มิอาจสู
รบตานทานซึ่งกรรมนั้นได ถามิฉะนั้นอุปไมยดุจบุรษุ ผูหนึ่งกระทําซึ่งความชั่วคือกระทําตัวเปน
โจรปลนสะดม ญาติพี่นองบิดามารดาบหอ นจะกระทําโทษได กระทําโทษแกบุรุษผูน ั้นไดก็
แตพระมหากษัตริย ญาติบิดามารดาพี่ปานาลุงนั้น มิอาจปองกันตามทันเขาเมื่อใด ก็มิอาจสู
กรรมไดเปรียบเหมือนดังนัน้ ใชวาฤทธิ์โจรอันตีนั้นจะมากกวาฤทธิ์พระโมคคัลลานะ นี้หามิได
บพิตรจงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ก็ซองสาธุการวา
สาธุ ดีแลว พระผูเปนเจา
อิทธิยา กัมมวิปากปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
โพธิสัตตัสส ธัมมตาปญหา ที่ ๒
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามถึงอรรถปญหาแก
พระนาคเสนตอไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พระพุทธฎีกาโปรดไว
ในธรรมปริยายนั้นวา พระโพธิสัตวเจามีทบี่ ารมีแกกลาคงจะสําเร็จแกพระโพธิญาณแลวนั้น มี
พระพุทธบิดาพระพุทธมารดา เกิดกับสําหรับกันทุกชาติกวาจะไดตรัสนั้น เปนนิตยธรรมดา
อยูประการ ๑ โพธิ อันวาไมที่จะไดตรัสนั้นก็บังเกิดทุกพระองค เปนนิตยธรรมดากระนี้อยู
ประการ ๑ ทานผูที่จะเปนอัครสาวกนั้นก็เกิดสําหรับกันเปนธรรมดากระนี้ประการ ๑ บุตรนั้นก็
เกิดสําหรับกันเปนธรรมดากระนี้ประการ ๑ พระพุทธอุปฐากเลาก็เกิดสําหรับกันมาเปนธรรมดา
สืบ ๆ มาทุกพระองคประการ ๑ ตกวา ทรงพระกรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสไวในธรรมปริยายนัน้
ปุน จ ตุมฺเห ภณถ บัดนีพ้ ระผูเปนเจากลาวกับโยมวา พระบรมโพธิสัตวเจาของเรานี้ เสด็จอยู
ในดุสิตพิภพ เมื่อคํารบปจฉิมชาติจะจุติลงมาตรัสนั้น ตองพิจารณาซึ่งอัฏฐมหาวิโลกนะ ๘
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ประการ กาล วิโลเกติ คือเล็งแลดูกาลอันสมควรที่จะบังเกิดประการ ๑ ทีป วิโลเกติ คือเล็ง
แลดูทวีปทั้ง ๔ ที่เห็นวา สมควรที่จะบังเกิดในชมพูทวีปนี้ประการ ๑ เทส วิโลเกติ
คือดูซึ่งประเทศวา ประเทศนัน้ สมควรที่อาตมาจะไปเกิดนั้นประการ ๑ กุล วิโลเกติ คือดู
ตระกูลวาตระกูลพราหมณหรือตระกูลคหบดี หรือวาตระกูลกษัตริย สมควรที่อาตมาจะไปเกิด
นั้นประการ ๑ ชเนตฺตึ วิโลเกติ คือพิจารณาอายุสัตววาจะยืนควรทีจ่ ะโปรดไดนี้ประการ ๑ มาส
ประการ ๑ อายุ วิโลเกติ คือพิจารณาอายุสตั ววาจะยืนควรที่จะโปรดไดนี้ประการ ๑ มาส
วิโลเกติ คือ พิจารณาเดือนที่จะจุตนิ ั้นประการ ๑ เนกฺขมฺม วิโลเกติ คือพิจารณาวาจะเสด็จ
ออกไปสูมหาภิเนษกรมณในประเทศขอบเขตราวปาอันใดประการ ๑ สิริเปน ๘ ประการ ดังที่
พรรณนามานี้ ชื่อวา อัฏฐมหาวิโลกนะ นีแ่ หละถาพระบรมโพธิสัตวเจามีพระบารมียังออนอยู
ยังจะมิไดตรัส พระโพธิสัตวเจาจะยับยั้งอยูใ หพระบารมีแกแลว จึงจุติลงมาเกิดเปนพระ
พุทธเจากระนัน้ จะไมไดหรือ จะตองพิจารณาดูซึ่งอัฏฐมหาวิโลกนะ ๘ ประการไปทําไม
ดวยพระพุทธมารดานั้น ๆ ก็มีสําหรับอยูเหมือนกันทุก ๆ พระองค พระโพธิสัตวจะตองมา
พิจารณาดูมหาวิโลกนะ ๘ ประการทําไม โยมใครครวญดูคําทั้งสองนี้ไมตองกัน อย กฺโห
ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ จงโปรดวิสัชนาใหแจมแจงกอน
เถโร ฝายพระนาคเสนก็ถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
เดิมไดถวายพระพรไววา สมเด็จพระบรมโลกนายกตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา พระโพธิสัตว
ที่มีบารมีจะไดตรัสนั้น มีพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาเกิดสําหรับกัน จะไดวิปริตหามิได คําที่
อาตมาถวายพระพรอีกใหมวา พระโพธิสตั วเจาเมื่อจะมาตรัสนั้น เล็งแลดูซึ่งอัฏฐมหาวิโลกนะ
คํานี้ก็จริง และพระโพธิสัตวพิจารณาดูซึ่งอัฏฐมหาวิโลกนะ คือพิจารณาดูตระกูลบิดามารดา
ใชจะแคลงวามิใชบิดามารดาหามิได พิจารณาดูไปรูวาชาติตระกูลพระบิพามารดานัน้ จะ
เปนตระกูลกษัตริยหรือตระกูลพราหมณมหาศาลประการใด พิจารณาดูกระนี้ตางหาก นี่แหละ
เมื่อพระบรมโพธิสัตวเจามาตรัสนั้น ตองพิจารณาดูมหาวิโลกนะทุกพระองค ประการหนึ่ง เหตุที่
จะพึงแลดูในภายหนานี้อยู ๘ ประการ วานิชฺชสฺส มหาราช ปุพฺเพ วิกยภณฺฑ ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาพานิชพอคาเมือ่ จะขายของ รูวาของเทานัน้ ขายไป
เทานั้น ครั้นแลวไลเลียงดูของนั้นอีกเลาอยางนี้ประการ ๑ พระยาคชสารแมนจะไปในสถาน
ที่ใดแลว ยอมเอางวงจดไปภายหนาประการ ๑ พอคาเกวียนรูจักทาขึน้ ลงอยู แตวาจําจะ
ดูทาขึ้นทาลงอีกเลา ประการ ๑ ลาตาตนหนเดินทางทะเลแลนไป ๆ ก็เขาใจรูอยูว าทาที่นั้น
เปนทาจอดก็จาํ จะดูอกี กอน ประการ ๑ แพทยรูแลววาบุคคลเปนไขอันนั้น เมื่อจะวางยาก็
ตองพิจารณาดูไขนั้นกอน ประการ ๑ อสรพิษรูวาปากลองอยูที่นั้น ครัน้ จะออกไป ตองดู
ปากปลองเสียกอนแลวจึงไป ประการ ๑ ภิกษุรแู ลววาจตุปจจัยนั้น ๔ ประการ คือ จีวร ๑
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บิณฑบาต ๑ เสนาสนะ ๑ เภสัช ๑ ครั้นจะบริโภคก็ตองปจจเวกขณะพิจารณาเสียกอนจึง
บริโภค ประการ ๑ พระโพธิสัตวทั้งหลายเมื่อจะจุตกิ ็พึงแลดูกอนประการ ๑ สิริทั้งหมดเปน ๘
ประการดวยกัน ยถา มีครุวนาฉันใด พระบรมโพธิสัตวเมื่อจะมาตรัสในชมพูทวีปนี้เลา
พระองคเจารูอยูวาจะเกิดในสํานักพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา แตทวาตองพิจารณาดูตระกูล
พระพุทธบิดา พระพุทธมารดา เพื่อจะใหรูวาเปนขัตติยมหาศาลหรือ หรือวาพราหมณมหาศาล
ตถา เปรียบปานฉันนั้นแล ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ ก็สิ้นสงสัย
ซองสาธุการโดยนัยหนหลัง
โพธิสัตตัสส ธัมมตาปญหา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
อัตตนิปาตนปญหา ที่ ๓
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชปุจฉาถามพระนาคเสนสืบ
ไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ภาสิตป เหต ภควตา คํานี้ สมเด็จพระ
มหากรุณาเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ทานอยาพึงใหกายตัว
ของทานตกไปโดยอธรรม แมทานจะปรารถนาที่จะใหกายตัวของทานตกไปนั้น พึงกระทําให
ควรแกธรรม ตรัสฉะนี้แลว ปุน จ ครั้นนานมาใหมเลา สมเด็จพระมหากรุณาเจา เมือ่ มีพระ
พุทธฎีกาแกสาวกทั้งหลาย กลับทรงแสดงธรรมแนะนําใหตัดความเกิดความแกความเจ็บความ
ตายเสีย สาวกรูปใดกาวลวงความเกิดความแกความเจ็บความตายได ก็ตรัสสรรเสริญ
สาวกรูปนั้นยิง่ นักหนา โยมมารําพึงดูคําทั้งสองนี้ไมตองกัน คําเดิมนั้นวาอยางใหตนตกไป คําที
หลังสอนใหตดั ความเกิดความแกความเจ็บความตาย ปริศนานี้นับในอุภโตโกฏิ จงโปรดวิสัชนา
ใหโยมแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา ภาสิต เจต มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารยเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา อยาพึงทําตนใหตกไปโดยอธรรม
พึงใหตกไปโดยธรรม แลวทรงแสดงธรรมแนะนําใหตดั ความเกิดความแกความเจ็บความตาย
เสียนั้นมีเหตุอยู บางแหงพระบรมครูก็ทรงหาม บางแหงก็ทรงชักนําตามควรแกเหตุ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาทานผูมศี ีลยอมดับพิษแหงกิเลส อคทสโม
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เปรียบดังยาอันดับพิษไข ถามิฉะนั้น โอสถสโม เปรียบดวยตัวยาวิเศษอันจะดับเสียซึง่ โรค
คือกิเลสแหงสัตวทั้งหลาย ถามิฉะนั้น อุทกสโม เปรียบดุจอุทกังอันเย็นใสจะลางลอยซึ่ง
รโชชละ เหงือ่ ไคลเครื่องหมักหมมในกาย กลาวคือกิเลสนั้น มิฉะนัน้ มณีรตนมโนรหสโม
เปรียบดุจแกวมณีมีนามชื่อวามโนหรจินดายอมจะสําเร็จความปรารถนาทุกสิ่งทุกอัน นาวาสโม มิฉะนัน้ เปรียบดุจหนึ่งสําเภาอันใหญ จะขามใหพนจากโอฆะทั้ง ๔ ถามิฉะนั้น สตฺถวาหนสโม เปรียบเหมือนเกวียนอันจะเข็นขามใหพนจากจตุรกันดารคือชาติชราพยาธิมรณะ ถามิ
ฉะนั้น วาตสโม เปรียบดุจลมยอมจะพัดกําจัดดับเสียซึ่งเพลิงทั้ง ๓ คือ ราคัคคี โทสัคคี โทหัคคี
ถามิฉะนั้น มหาเมฆวุฏ ิสโม เปรียบดุจฝนหาใหญ อันจะใหสําเร็จซึ่งความปรารถนาแหงสัตว
ทั้งปวง อาจริยสโม ถามิฉะนั้น เปรียบปานดุจอาจารยจะสอนศิษยใหศึกษาสิ่งที่เปนกุศล
เทสิตสโม ถามิฉะนั้นดุจบุคคลบอกทางแกคนหลงทางใหไปพบทางอันเกษม เอวรูป มหาราช
พหุคุณ อเนกคุณ ขอถวายพระพร อันวาบุคคลประกอบดวยศีลนี้ มีคุณเปนอันมาก มีคุณเปน
อเนก เปนกองคุณ เปนคุณอันยิ่งและเปนที่จะยังสัตวใหจําเริญอายุมิใหสัตวฉิบหายดวยภัยทั้ง ๔
เหตุฉะนี้ สมเด็จพระมหากรุณาเจาจึงบัญญัติสิกขาบท มิใหภิกษุฆาตัวใหตกไปดวยอธรรม
แมจะใหตวั ตกไปนั้น พึงใหตกไปโดยธรรมสมควรแกธรรม คือตายดวยศีล อยาทําลายศีลให
เปนศีลเภท นีเ่ ปนเหตุที่มพี ระพุทธฎีกาตรัสบัญญัติหามมิใหกระทําในกาลนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ที่วาทรงชักนําใหภิกษุทั้งหลาย
ปฏิบัติตามกระแสพระธรรมเทศนา สมดวยคําที่พระกุมารกัสสปเถระผูแสดงปรโลกแกพระเจา
ปายาสิราชัญญะ อันเปนมิจฉาทิฐิกลาวไววา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ สมณพราหมณทั้งหลาย สีสวนฺโต กลฺยาณธมฺมา มีศีลมีเจตนาเปนกุศลกัลยาณธรรม
ยอมตั้งอยูในโลกไดนาน ทานยอมปฏิบัติเพื่อจะใหเปนหิตานุหิตประโยชนแกเทวดาและมนุษย
นิกรทั้งปวง ดังนี้
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง ชาติป แมอันวาชาติแหงสัตวอันเกิดมาเปน
รูปเปนกายนี้ ใชจะเกิดมางาย ๆ ลําบากนักหนา ทุกฺขา ยอมประกอบดวยทุกข ชราป ทุกฺขา
อนึ่งเลาแกชราลงแลวรางกายคร่ําคราทรุดโทรมไป ก็ยอมประกอบไปดวยทุกข พฺยาธิป ทุกฺขา
อันวาเปนโรคาพาธพยาธินี้เลา ก็ยอมประกอบไปดวยทุกข มรณัป ทุกฺข เมื่อจะตายนั้นก็
ยอมประกอบดวยทุกข โสโก คือโศกเศราถึงที่รักนั้นประกอบดวยทุกข ปริเทโว ความครวญ
คร่ําร่ําไรดวยพลัดพรากจากที่รักนี้ ก็ประกอบไปดวยทุกข โทมนสฺโส ความโทมนัสนอยใจก็
เปนทุกข อุปายาโส ใหสะอืน้ อกคับใจดวยจากที่รกั ใครเปนตนวาบุตร ภรรยาสามี มารดา
บิดา คณาญาติมิตรสหาย อันตายไปสูปรโลกนั้น ยอมประกอบดวยทุกข
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อนึ่งสมเด็จพระพุทธสัพพัญูผูมีพระภาคเจา มีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนา
ไวโดยนัยเปนอันมาก ยุตดิ วยพระบาลีเปนตนวา อปฺปเยหิ สมฺปโยโค บุคคลเสพสมาคมดวย
ชนอันเปนศัตรูและชนอันมิไดเปนที่รักทีใ่ คร ยอมจะไดทุกขเวทนา ปเยหิ วิปฺปโยโค อนึ่งเลา
ถาวาพลัดพรากจากที่รักนั้น ยอมจะประกอบดวยทุกข อนึ่งเลา ถาวาบิดามารดาตาย บุตร
ธิดาตาย ญาติมิตรทาสกรรมกรตาย หรือญาติถึงความฉิบหายวอดวายนี้ ก็ยอมประกอบดวย
ทุกข โรคพฺยสน ฉิบหายดวยโรคาพยาธิก็ประกอบไปดวยทุกข โภคพฺยสน ฉิบหายจาก
เครื่องบริโภคคือของกิน ฉิบหายจากเครื่องอุปโภค คือสมาบัตินอกจากสิ่งของซึ่งกินไดนี้
ก็ยอมจะไดทกุ ข สีลพฺยสน ฉิบหายจากศีลที่สมาทานนั้น ก็ยอมจะไดทกุ ขตรอมใจดวยกลัว
ภัยจะไปตกไหนจตุราบาย ประการหนึ่ง ภัยทั้งหลายมีเปนอันมาก ราชภย คือราชภัย อัน
บรมกษัตริยจะลงราชทัณฑอาญา ควรจะฆาก็ฆาเสีย โจภย คือภัยโจรปลนสะดมลอบลัก
เอาทรัพยใหฉบิ หาย อคฺคภิ ย คือภัยแตเพลิงไหมเรือนใหฉิบหาย อุทกภย คือคาขายดวย
สําเภานาวาแตกทลาย บางทีทําไรทํานาน้ําทวมเสียใหฉิบหาย อุมฺมิภย ภัยแตคลื่นละลอกซัด
ใหเรือแตกทลาย และทวมพัดนาวาบานชองแลวเครื่องใชสอยไป กุมฺภิภย ภัยแตจระเข
เหลารายอันจะขบกัดใหถึงแกความตาย อาวฏฏภย ภัยใหตายดวยสายน้ําวน สุสุมารภย
ภัยแตปลาฉนากฉลาดมีเขี้ยวงาอันราย อตฺตานุวาทภย ภัยอันเนื่องมาเพราะตนกลาว
ถอยคําอันมิไดเปนที่พึงใจ ปรานุวาทภย ภัยอันเนื่องมาแตผูอื่นก็พลอยฉิบหายดวยกัน
ทณฺฑภย ภัยแตอาญา ทุคติภย ภัยแตจะตองเสวยทุกขในทุคติ อชีวกิ ภย ภัยแตความมี
ชีวิตเปนไปไมไดถึงแกความตาย ลวนเปนทุกขทั้งนั้น และการตัดมือและเทาหูจมูกปากและ
อวัยวะสวนอืน่ เปนตน ก็เปนทุกขเหมือนกัน สัตวผูเวียนวนอยูในสงสารวัฏยอมไดเสวยทุกขมี
ประการตาง ๆ หลายชนิดเชนนี้ มีอุปมาเหมือนน้ําที่ตกลงในภูเขาหิมพานตแลวไหลหลั่งไปสู
แมน้ํายอมพัดเอาหินและกรวดและไมแหงและกิ่งไมรากไมนอยใหญในปาใหไหลลอยเปนสวะ
มาสูแมน้ําอันแอเปนแพไปจนกบฝงคับคัง่ อยูเปนอเนก สุดที่จะนับจะคณนา ยถา มีครุวนาฉันใด
อันวามหาภัย ๑๘ และกรรมกรณ ๓๒ ซึ่งมีอยางเปนอันมากนี้ผูที่ยังเวียนวายอยูในสงสาร
จะตองเสวยทุกประการเหมือนหินและกรวดเปนตน อันถูกน้ําพัดไปสูแมน้ําฉะนัน้ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อชาติชราพยาธิมรณะยังปรากฏเปนไปอยู ยอมมี
แตความทุกขภัยเปนอันมาก ไมสามารถทํามรรคผลและพระนิพพานใหแจมแจงได ตอเมื่อ
ดับชาติชราพยาธิมรณะไดแลว จึงจะมีความสุข และกระทํามรรคผลนิพพานใหแจมแจงได
เพราะฉะนั้น สมเด็จพระจอมไตรบรมโลกุตตมาจารย จึงทรงชักชวนแนะนําใหสาวกลวงชาติ
ชราพยาธิมรณะนั้นเสีย มหาราช ดูรานะบพิตร ดวยเหตุดังถวายวิสัชนามาฉะนี้ สมเด็จพระ
มหามุนีบรมศาสดา จึงตรัสหามบาง ทรงชักนําบาง คือพระองคทรงหามแตในทางที่ไมควรทํา
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ทรงชักนําในทางที่ควรทํา จะไดหามและชักนําทั่วไปหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงพระสวนาการฉะนีก้ ส็ าธุการชื่นชมนิยมปรีดา
อัตตนิปาตนปญหา คํารบ ๓ จบเพียงนี้
เมตตานิสังสปญหา ที่ ๔
ราชา สมเด็จพระเจามิลทิ นปนสาคลราชตรัสประภาษถามอรรถปญหาอื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชา ภาสิต เจต ภควตา เมตตาพรหมวิหารนี้ สมเด็จพระผูมีสุนทรภาคหาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวยุติดว ยวาระพระบาลีดังนี้วา
เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย
อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาน เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขา กตเม เอกาทส สุข สุปติ สุข
ปฏิพชุ ฺฌติ น ปาปก สุปน ปสฺสติ มนุสฺสาย ปโย โหติ อมนุสฺสาน ปโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ
นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ตุวฏ จิตฺต สมาธิยิ มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมุฬฺโห
กาล กโรติ อุตตฺ รึ อปฺปฏิวิชฌ
ฺ นฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ ดังนี้
ใจความวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงเมตตาพรหมวิหารนี้มี ๑๑ ประ
การ โยคาวจรภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา อาเสวิตาย มาเสพเอาเปนอารมณดวยจิตอัน
เปนเจโตวิมุตติ ปรารถนาจะใหสําเร็จในพระนพโลกุตรธรรม ภาวิตาย อุตสาหะมาจําเริญภาวนา
พหุลีกตาย กระทําใหมากในสันดาน ยานีกตาย กระทําดุจยวดยานขับขี่ วตฺถุกตาย กระทํา
เปนที่เรือกสวนไรนาอันจะเลี้ยงชีวิต อนุฏ ิตาย มีเพียงอันตื่นอยูไมประมาท ปริจิตาย
ขวนขวายสะสม สุสมารทฺธาย มีอารมณปรารภคํานึงในสันดานแลว ก็มีคุณนิสงสถึง ๑๑
ประการ สุข สุปติ คือจะหลับเปนสุข ๑ ปฏิพชุ ฺฌติ จะตื่นอยูกเ็ ปนสุข ๑ น ปาปก สุปน
ปสฺสติ มิไดนอนฝนราย ๑ มนุสฺสาน ปโย เปนที่รักแกหญิงชายชนทั้งหลายในโลกนี้ ๑
อมนุสฺสาน ปโย เปนที่รักแกภูตผีทั้งหลายนั้น ๑ เทวตา รกฺขนฺติ ฝูงเทพยดาจะอภิบาลรักษา
๑ นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ไฟก็ดี ยาพิษและพิษอสรพิษก็ดี สรรพศัสตราวุธก็ดี
มิไดทําอันตราย ๑ ตุวฏ จิตฺต สมาธิยติ จิตที่รวดเร็วกลับกลอกยอมตัง้ มั่น ๑ มุขวณฺโณ
วิปฺปสีทติ สีแหงหนายอมผองใสหมดจด ๑ อสมฺมุฬฺโห กาล กโรติ ผูเจริญเมตตานัน้ เพื่อ
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จะตายก็มีสติไมฟนเฟอน ๑ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ผูเจริญเมตตานั้น เมื่อไมยิ่งขึ้นไป ก็คงได
บังเกิดในพรหมโลก ๑ สิริเปนคุณานิสงสถึง ๑๑ ประการ สมเด็จพระอนาวรณญาณตรัส
ประทานพระสัทธรรมเทศนาไวเปนเดิมฉะนี้ ตุมฺเห ภณเถ ครั้นมาเลา พระผูเปนเจากลับวา
ใหมวา พระสุวรรณสามบัณฑิตเจา เมตฺตาวิหารี มีปรกติจําเริญแตเมตตาพรหมวิหาร
มิคสงฺเฆหิ ปริวาริโต เนื้อปาพระหิมพานตกับนางกินนรนงคราญ เปนบริวารแวดลอมอยูใน
ไพรสัณฑประเทศราวปา วันหนึ่งพระสุวรรณสามเสด็จมาตุกอุทกังไปเลี้ยงบิดามารดา ยังมี
พระยายักษตนหนึ่งชื่อวากปลยักษาธิราช แผลงศรพิฆาตถูกพระสุวรรณสามบัณฑิตเจ็บปวดปม
จะสิ้นชีวิตลมลงสลบอยู นี่แหละพระผูเปนเจา โยมคิดดูไมสม พรหมวิหารคือเมตตานี้ ถาพระ
สุวรรณสามรักษาแลวจะตองศรพระยายักษไยเลา ดวยเมตตาพรหมวิหารนั้นมีคุณ ยอมจะ
ปองกันเสียมิใหเปนอันตรายได อย ปฺโห ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาโปรด
วิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สมเด็จพระสัพพัญูผูเลิศโลกธาตุมีพระพุทธฎีกาประกาศไววา คุณแหงเมตตาพรหมวิหารนี้มี
๑๑ ประการคุม ไดจริง แตเมื่อพระยายักษยิงเอาพระสุวรรณสามนั้น พระสุวรรณสามยก
หมอน้ําหนักกําลังผอนหายใจเผลอไป หาไดจําเริญพรหมวิหารอยูเ ทานั้น มหาราช ดูรานะ
บพิตรพระราชสมภาร เปรียบดุจโยธาทหารเอกอันหุมเกราะเพชรเสร็จแลว ก็เขาไปกระทํา
การณรงคสงครามกับดวยขาศึกมิไดยอหยอน โยธาอื่นยังลูกศรมามิอาจเขาติดเกราะเพชรได
เกราะเพชรกันอยูหาเขาไม ฉันใดก็ดี อันวาเมตตาพรหมวิหารนีก้ ็มีคณ
ุ กันไวดุจเกราะเพชรนัน้
อนึ่ง เปรียบบุรุษอันไดรากไมวิเศษอันจะอาเพศใหหายตัวได เดินไปในทามกลางประชุมชน บุรุษ
คนใดคนหนึ่งจะไดเห็นซึ่งบุรุษผูนั้นหามิได ฉันใดก็ดี เมตตาพรหมวิหารนี้ ถาทานผูใดจําเริญ
อยูแลวก็พระคุณคุมภัยได เปรียบเหมือนรากไมทิพยวิเศษนั้น อนึ่งเลา เปรียบดุจมหาคูหาถ้ํา
ทองอันใหญ ถามหาเมฆในอากาศจะวิการบันดาลเปนหาฝนตกลงมา จะไดรวั่ ไหลเขาไปใน
สุวรรณคูหานัน้ หามิได ยถา มีครุวนาฉันใด เมตตาพรหมวิหารนีไ้ ซรก็มีพระคุณดุจคูหานั้น
จะปองกันเสียซึ่งอันตรายมิใหถูกตองกายผูนั้น เหตุดังนี้ บุคคลผูใดจําเริญเมตตาพรหมวิหาร
ใหเปนอารมณ ถือมั่นผูกจิตใหเปนนิตยนริ ันดรแลว ก็ยอ มจะมีคุณานิสงสดุจวิสัชนามา ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิราช พระบาทไดทรงฟงก็ซองสาธุการ ชมปรีชาญาณ
แหงพระนาคเสนในกาลนัน้
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ผูใดเอื้อเฟอเกือ้ กูล
ในเมตตาภาวนา มาจําเริญเมตตาภาวนาจนคุนติดวิญญาณประจําใจอยูแ ลว ผูนั้นจะไดอานิสงส
เปนอันมากนักหนา เพราะฉะนั้น เมตตาภาวนานี้จึงควรที่บุคคลจะจําเริญยิ่งนัก ขอถวายพระพร
เมตตานิสังสปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้
กุสลากุสลการิสส สมาสมปญหา ที่ ๕
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนกษัตริยใ นสกลชมพูพภิ พ ทรงพระปรารภถามปญหาอื่น
สืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา วิปาโก อันวาผลแหงคนสองจําพวก คือ
จําพวกหนึ่งกระทํากุศล จําพวกหนึ่งกระทําอกุศล คนทั้งสองคนนี้จะไดผลเทากันหรือ หรือจะ
ไดนอยไดมากกวากันและตางกันอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กุศล
กับอกุศลนี้มีผลตางกัน ฝายบุคคลที่กระทําการกุศลนั้น ครั้นกระทํากาลกิริยาแลวบายหนาไป
สูสวรรค บุคคลกระทําการอกุศลนั้นก็ไดเสวยผลเปนอันเที่ยงที่จะไปเกิดในอบายมีนรกเปนตน
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเปนเจา พระเทวทัตนี้ เอกนฺตกณฺโห เศราหมองโดยสวนเดียวนี้ เอกนฺตสุกฺโก สวนพระโพธิสัตวเจานั้นบริสุทธิผองใสยิ่งนัก พระเทวทัตนั้นใจเปนอกุศล พระบรมโพธิสัตวเจามีน้ําพระทัยเปนกุศล ก็ไฉนเลา บางชาติพระเทวทัตกับพระโพธิสัตวเจามียศศักดิ์ เสมอกัน
บางชาติไมเสมอกัน ที่พระโพธิสัตวมียศศักดิ์และขาติกาํ เนินต่ํากวาก็มี เชนเมื่อครั้งพระเทตทัต
เกิดในตระกูลพราหมณปุโรหิตของพระเจาพาราณสี พระบรมโพธิสัตวเจาของเรานีเ้ กิดในตระกูล
คนจัณฑาลรูว ชิ าการกระทํามะมวงใหมีผลใชฤดู พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลต่ํากวาเทวทัตนี้ชาติหนึ่ง
ปุน จ ปร ครั้นมาอีกเลา พระเทวทัตเกิดเปนกษัตริยมีนามชื่อวา พระเจาพาราณสี พระโพธิสัตวเจานี้เปนชางตนมงคลหัตถีอันเผือกผูของพระเจาพาราณสี พระเทวทัตมีชาติสูงกวาพระ
บรมโพธิสัตวนี้ก็ชาติหนึ่ง ปุน จ ปร อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย พระบรมโพธิสิตว
เปนพระยาวานรมีนามกรชือ่ วามหากป ชาติหนึ่งเลา พระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระยาชาง
ฉัททันต พระเทวทัตนัน้ เปนพรานตามฆาเอางา อีกชาติหนึ่งเลา พระเทวทัตเปนมนุษย พระโพธิ-
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สัตวเจาเปนนกกระทา พระเทวทัตก็ฆาเสีย ปุน จ ปร อีกชาติหนึ่งเลา พระบรมโพธิสัตวเจาเปน
ขันติวาทีดาบส พระเทวทัตเปนพระเจากาสีราชนคร นามกรชื่อวากลาพุราช พิฆาตฆาพระ
โพธิสัตวเจาเสีย อีกชาติหนึ่งเลา พระเทวทัตเปนชีเปลือยชื่อโกรัมภิระ๑ พระบรมโพธิสัตวเจา
เปนจันทรากนาคราช๒ อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนชฏิลดาบส พระโพธิสัตวเจาเปนมหาสุกรชื่อ
ตัจฉกะ ชาติหนึ่ง พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวากบิลพารหมณ พระเทวทัตเปนพระยาชื่อวา
อุปริปรราช ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยชื่อสาม พระบรมโพธิสัตวเปนพระยาเนื้อขื่อรุรุ ชาติ
หนึ่ง พระโพธิสัตวเจาเปนพระยาชาง พระเทวทัตเปนพรานชื่อวาสุสามะตามไปเลื่อยงาถึง ๗ ครั้ง
ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนกษัตริย มีนามชื่อวาสิงคลราช พระบรมโพธิสัตวเปนพระวิธุรบัณฑิต
ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนชาง ฆาเสียซึ่งลูกนกไส พระโพธิสัตวเจาเปนพระยาชาง ชาติหนึ่ง พระ
เทวทัตเปนยักษชื่อวาอธรรม พระบรมโพธิสัตวเปนยักษชื่อวาสุธรรม ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปน
นายสําเภา พระบรมโพธิสัตวเจาก็เปนนายสําเภามีบริวารคนละ ๕๐๐ ชาติหนึ่ง พระเทวทัต
เปนพระยาเนือ้ ชาติวาสาขมิคราช พระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระยาเนือ้ ชื่อวานิโครธมิราช ชาติ
หนึ่งเลา พระเทวทัตเปนกัณฑหาลพราหมณปุโรหิต พระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระจันทกุมาร
ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพอคาเกวียน พระโพธิสัตวเจาเปนพอคาเกวียนมีบริวารคนละ ๕๐๐
ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนอลาตเสนาบดี พระบรมโพธิสัตวเปนพรหมชื่อนารท ชาติหนึ่ง พระ
เทวทัตเปนพระยาพรหมทัต พระบรมโพธิสัตวเปนบุตรแหงพระยาพรหมทัตพระนามปทุมราช
กุมาร พระเจาพรหมทัตทิ้งพระบรมโพธิสัตวเสียในเหว ชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระนามหา
ปตาปราช พระบรมโพธิสัตวเปนพระราชกุมารชื่อธรรมปาลกุมาร เปนพระบรมโอรสาธิราช
แหงพระยาพรมทัต พระยามหาปตาปราชก็ฆาเสีย ครั้นมาเมื่อพระบรมโพธิสัตวเจาเปนพระ
เวสสันดร พระเทวทัตเปนชูชก ตราบเทาจนปจฉิมชาตินี้ไดเกิดในศากยตระกูลดวยกันทั้งสอง
พระบรมโพธิสัตวเจาไดสําเร็จแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ พระเทวทัตศากยราชก็ออกบวช
ไดฌานโลกีย เพียรที่จะฆาเสียซึ่งพระมหากรุณาดวยจิตปรารถนาจะเปนพระสัพพัญู นี่แหละ
พระผูเปนเจา ซึ่งโยมวามานี้ ผิดที่ไหนหรือประการใด
พระนาคเสนเถรเจามีเถรวาจารับวา มหาราช ขอถวายพระพร ประวัติชาติที่มหา
บพิตรตรัสมานี้ถูกตองอยูสนิ้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา นีแ่ หละพระผูเปนเจา
พระเทวทัตกับสมเด็จพระสัพพัญูนี้จะเกิดชาติใด ตามทํารายชาตินั้น ที่วาไมทํารายนั้นนอย
๑

ในฎีกามิลินทปญหาวา การรัมภิยะ
๒
ในฎีกามิลินทปญหาวา ปณฑรกนาคราช
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นักบางทีมีศักดิ์มีชาติสูงกวากัน บางทีต่ํากวากัน ทีเ่ สมอกันก็มี โยมเห็นฉะนี้กเ็ ขาใจกุศล
กับอกุศลมีผลเสมอกัน
พระนาคเสนเถระ จึงถวายพระพรวา ใชกระนัน้ ผลแหงกุศลและอกุศลจะไดเสมอกัน
หามิได พระเทวทัตถึงจะมียศศักดิ์สักเพียงไร ก็ไมเปนที่รักแกเทพามนุษยทั้งหลาย สวนพระ
โพธิสัตวเจา หามีผูใดเกลียดชังพระองคไม พระเทวทัตประทุษรายตอพระองค ก็ตองไปทน
ทุกขเวทนาอยูใ นนรก มหาราช ดูรานะพบิตรผูประเสริฐ ซึ่งวาพระเทวทัตไดเจริญดวยยศ
ศักดิ์สมบัติบริวารในบางชาติบางภพนัน้ เปนดวยเธอไดกระทํากุศลไว คือบางชาติไดเปนเจาบาน
ปกครองรักษามนุษยนิกรทั้งหลายใหเปนสุข บางชาติไดกระทําสะพานสรางศาลาและสระน้ํา
บางชาติไดบริจาคทานแกสมณพราหมณาจารย ยาจกวรรณิพกทั้งหลาย จึงไดสมบัติ ที่จะไม
ไดบริจาคทานและฝกหัดดัดสันดานปราบปรามตน หรือไมไดกระทําอุโบสถกรรมเลยแลวได
สมบัตินั้น เปนอันไมมีเลย
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง การที่พระบรมโพธิสัตวกับพระเทวทัตไดเกิด
พบกันถึงจะนับดวย ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ ๑๐,๐๐๐ ชาตินั้นก็ดี จะไดชื่อวาพบกันติดตอไป
โดยมากนัน้ หามิได นาน ๆ จึงจะไดพบกันทีหนึ่ง แตเพราะเหตุที่สงสานกําหนดเบื้องตนหรือที่
สุดไมได เปนการนานนักหนา จึงมีมากชาติ สมเด็จพระมุนีนาถทรงอุปมาวาเหมือนเตาที่ผุดขึ้น
ในกลางมหาสมุทร ที่จะไดพบสวะหรือขอนไมนั้นนอยครั้ง ที่มิไดพบอะไรเลน โผลเปลาไปนั่น
แหละมากนักหนา เพราะฉะนั้น บพิตรจงเขาพระทัยวา พระบรมโพธิสัตวกับพระเทวทัตจะได
เกิดพบกันทุกชาตินั้นหามิได
มหาราช ขอถวายพระพร พระสัพพัญูกับพระสารีบุตรเถระยังผลัดเปลี่ยนกันเปน
บิดาและบุตร เปนพี่นอง เปนลุงอานาและหลาน กับทั้งเปนมิตรสหายแหงกันและกัน สิ้น
ชาติเปนอันมาก จะนับดวยรอยดวยพันนั้นก็คณนาไมได หมูสัตวทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่ทอง
เที่ยวอยูวัฏสงสาร ยอมาจะไดประสบสิ่งซึ่งไมเปนที่พึงในรักใครบาง สิ่งซึ่งอันนาพึงใจรักใครบาง
เปนดังทอนไมและสวะที่นา้ํ พัดพาใหลอยไปตามกระแสน้ํา จะตองไดกระทบกระทัง่ สรรพวัตถุ
อันมีอยูในระหวางทางเปนลําดับไป สุดแตวาจะไปประจวบกับสิ่งใดเขา ยอมจะไดประสบทั้งสิ่ง
ที่สะอาดทั้งสิ่งที่ไมสะอาดและสิ่งที่ดีและชั่วทุกประการ ฉะนั้น
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ครั้งหนึ่งพระเทวทัตเกิดเปนอธรรมยักษ เปนผูมิได
ตั้งอยูในธรรม ประพฤติแตกรรมอันเปนทุจรติ แลวชักนําผูอื่นในประพฤติตาม ครั้นตายไปแลว
ตกนรกอยูหาสิบเจ็ดโกฏิกับหกหมืน่ ป ฝายพระบรมโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุธรรมยักษ สถิต
อยูในธรรมและชักนําผูอื่นใหประพฤติตาม ครั้นกระทํากาลกิริยาแลว ก็ขึ้นไปเสวยสมบัติทิพย
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ในสวรรคชานานประมาณหาสิบเจ็ดโกฏิหกหมื่นป มาในภพนี้ พระเทวทัตกับพระบรมโพธิสัตว
เจาไดเกิดปะกันอีก พระเทวทัตรุกรานรันทําประทุษรายพระสัพพัญู ผูเปนบรมศาสดาแลว
กระทําสังฆเภทเปนกรรมหนัก ตองแผนดินสูบลงไปไหมอยูในอวิจมี หานรกตราบเทาที่ทุกวันนี้
ฝายสมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมโพธิญาณสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว ก็เสด็จ
ลวงลับเขาสูพระบวรมหานคเรศศิเวศรนฤพาน เหตุฉะนัน้ บพิตรพระราชสมภาร อาตมาจึง
ถวายพระพรวา กุศลกับอกุศลนี้มีผลไมเสมอกัน อกุศลใหผลไปทนทุกขในทุคติ สวนกุศลนีใ้ ห
ผลนําสัตวไปสูสุคติภพทั้ง ๓ พาขามถึงซึ่งฝงแหงพระนิพพาน ขอบพิตรจงทรงทราบพระ
ปญญาญาณดวยประการดังนี้
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิราช ไดสดับก็ทรงประสาทโสมนัสตรัสซองสาธุการ
กุสลากุสลการิสส สมาสมปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
อมราเทวีปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทปนทวีปบวรขัตติยสุขุมาลมีพระราชโองการประภาษ ตรัสถาม
พระนาคเสนตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูเปนปฏิสัมภิทา สมเด็จ
พระสุคตินทราธิบดินทรมุนนิ ทรผูประเสริฐ มีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา สพฺพา
อิตฺถิโย สตรีภาพทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ แมนไดขณะก็ดี ไดกําบังก็ดี ไดฟงลมปากก็ดี ชายใด
เชื้อเชิญเกี้ยวก็ดี สตรีทั้งหลายคงกระทําซึ่งการลามกเมถุนจนได ในที่ลบั นั้นถึงจะไมมีชายรูป
งาม มีแตชายทรามรูปไมงาม ต่ําลงมาที่สุดคนงอยเปลี้ยก็ดี ถาที่ลับแลว สตรีนั้นก็ยอมหลง
ในลามกหมดทุกคน สมเด็จพระทศพลเจาตรัสฉะนี้แลว กลับมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางอมราเทวีเปนภรรยาของพระมโหสถบัณฑิตนั้น ปวุฏปติกา อยูปราศจากผัว รโห นิสินฺนา เขาไปนั่งอยูในหองที่ลับแหงนายประตู มีชายไปพูดดวยสองตอสองใน
หองรโหฐาน นางจะไดประพฤติมิจฉาจารการลามกหามิได จึงวิสัชนาแกไขในกระแสพระพุทธฎีกาใหวิตถารวา เมื่อพระบรมโพธิสัตวพานางอมราเทวีไป จะลองใจนาง วาดีหรือวาลามกอยู
ในหองกําบังนั้น ใหเกีย้ วพาพูดวาจา นาอมราเทวีนั้นก็มิไดปลงใจดวยบุรุษทั้งหลายที่ใชใหไปลอง
เรื่องราวนี้วิตถารอยูในมโหสถชาดกแลว นีแ่ หละพระผูเปนเจาโยมพิเคราะหดกู ระแสพระพุทธฎีกา
นี้ เปนสองไมตองกัน ปญหานี้เปนอุภโตโกฏิ จงโปรดวิสัชนาใหแจงกอน
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช บพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารย มีพระพุทธฎีกาตรัสวา สตรีจะประพฤติลามกดวยเหตุ ๓ นั้นก็จริงอยู เหตุ ๓ ประการนั้น
คือ ขณะ ๑ คือ ไดที่กําบัง ๑ คือ ชายประโลมเกี้ยว ๑ เขากันเปน ๓ ประการ
จะแกดว ยขณะ ขณะนัน้ คือ สตรีไดขณะอันผูอื่นไมเห็นในที่รโหฐาน และไมกลัวเขาติเตียน
และไมคิดเห็นภัยวานอกใจสามีจะไปตกนรก ไมคิดกลัวภัยดังนี้ก็ชื่อวาไดขณะ อนึ่งสตรีมิได
เคารพรักสามี มิไดกลัวสามี สําคัญวาสามีรูไมทัน อนึ่งสตรีนั้นใจบาปไมเห็นซึ่งอริยธรรม ไมมี
กิจปฏิบัติสามี จิตสตรีภาพเปนเชนนี้ ไดชื่อวาสตรีขณะ ครั้นถึงที่รโหฐานสองตอสองกับชาย ชาย
เกี้ยวพาแลวไมแคลวที่จะเปน ถาไมมีขณะแลวมีจิตเปนอันดีแลวถึงจะเขาที่รโหฐาน ชายจะ
เกี้ยวพาพูดจาในที่สองตอสองก็มิไดกระทําทุราจาร
ประการหนึ่ง อันสตรีทั้งสอง ถึงจะไดที่ลับจากมนุษยแตยังไมลับจากอมนุษย เทวดา
ภูตผีปศาจทั้งหลายอาจเห็นไดก็ไมทุราจาร ประการหนึง่ แมจะเปนที่รโหฐาน ลับจากอมนุษย
ทั้งหลายก็ดี แตยังมีบัณฑิตทีร่ ูปรจิตวิชาพิจารณาเห็นได ก็ไมอาจกระทําเหมือนกัน ประการหนึ่ง
ถึงที่นั้นจะปราศจากบัณฑิตที่รูปรจิตวิชาก็ดี แตไมเปนทีล่ ับพอกกระทําความชั่วได ก็ไมอาจกระทํา
ประการหนึ่ง ถาไดที่ลับควรจะกระทําความชั่วได แตไมใชที่ลับอันจะพึงทําอสัทธรรม ก็ไมอาจ
กระทํา นางอมราเทวีนั้นไมไดที่ลับดวยเหตุเปนอันมากดังกลาวมานี้ แมจะมีบุรุษเกี้ยวพาก็
มิอาจกระทําทุราจาร
อนึ่งเลา พระมโหสถโพธิสัตวสามีนั้น ประกอบดวยธรรมวิเศษอันมีคุณ ๒๙ ประการ
สุโร คือ กลาหาญประการ ๑ หิริวา คือ มีละอายประการ ๑ โอตฺตปฺปวา คือ สัดุงกลัว
บาปประการ ๑ สปกฺโข คือ เปนผูมีฝกฝายพวกพองประการ ๑ มิตตฺ สมฺปนฺโน ประกอบไป
ดวยมิตรมีเพื่อนที่รักชอบอัธยาศัยกันมากประการ ๑ ขโม ประกอบดวยขันติคุณเปนผูอ ดทน
ประการ ๑ สีลวา ตั้งอยูในศีลหาประการ กําลังศีลคุณคุมไวกนั ไวประการ ๑ สจฺจาวาที กลาว
ถอยคําจริงควรเชื่อ ๑ โสเจยฺยสมฺปนฺโน จิตเปนกุศลประกอบดวยธรรมอันสะอาด กําลังจิต
กุศลคุมขังไวประการ ๑ อโกธโน มิไดพิโรธโกรธแคนเคียดบุคคลใดประการ ๑ อนติมานี
มิไดรูดูหมิน่ ลวงเกินผูอื่นประการ ๑ อนุสสฺ ุยฺยโก ไมริษยาบุคคลผูใดใครผูหนึ่ง ที่วาจะมี
วิหิงสาอาฆาตจองเวรใครหามิไดประการ ๑ วิริยวา ประกอบดวยความเพียรประการ ๑ อายุหโก
สรางสมพระบารมีประมวลแตสิ่งอันเปนการกุศลประการ ๑ สงฺคหโก เปนผูสงเคราะหมหาชน
ประการ ๑ สวิภารคี จําหนายจายทานประการ ๑ สขิโล เปนผูเจรจาถอยคํากลมเกลี้ยงประการ
๒ นิวาตวุตตฺ ิ ประพฤตินอมถอมกายออนโยนไมอหังการมมังการประการ ๑ สณฺโห
กลาวถอยคําอันละเอียดออนหวาน ประการ ๑ อสโ เปนผูไมโออวดเยอหยิ่งประการ ๑ อมา-
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ยาวี มิไดมีเลหกลมายยาคิดที่วาจะใหเขาตกยากไดไรประการ ๑ อภิวุฑฒ
ฺ ินยสมฺปนฺโน ประ
กอบดวยความรูเกินอันเปนนัยแหงความเจริญประการ ๑ วิชฺชาสมฺปานฺโน ประกอบดวยวิชาการ
สารพักรูคิดหาทรัพยและรูปลดเปลื้องอันตรายทั้งปวงประการ ๑ กิตตฺ ิมา มีกิตดวยศักดิ์ศรีลือชา
ปรากฏประการ ๑ หิโต เปนผูเอื้อเฟอเกื้อกูลชนทั้งปวง ผูเขาไปอาศัยประการ ๑ อุปตฺถิโต
เปนผูอันชนทัง้ หลายปรารถนาประการ ๑ ธนวา มีทรัพยมากประการ ๑ ยสวา มียศศักดิ์
มากประการ ๑ นี่แหละพระมโสถบัณฑิตวิจิตรไปดวยคุณ ๒๘ ประการ ปานดังวิสัชนามานี้
ถึงจะมีผูเกี้ยวพา นางอมราเทวีก็มิอาจกระทําทุราจารลามกเมถุนธรรมทางราคจริตได
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชากร ก็สิ้นพระราชวิมัติกังขา สรรเสริญสาธุการ
แกพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญในกาลนั้น
อมราเทวีปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
ขีณาสวานัง อภายนปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีอุดมกษัตริย มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระเสนผูเปนเจาผูประกอบดวยปรีชาญาณอันประเสริฐ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา มีพระพุทธฎีกาตรัสประทานธรรมเทศนาไววา พระอรหันตทั้ง
หลายจะไดสะดุงตัวกลัวภัยตาง ๆ หามิได ตกวาพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้ ก็ครั้งเมื่อสมเด็จพระ
ศรีสรรเพชญเสด็จเขาไปทรงบิณฑบาตในกรุงราชคฤหมหานครนั้น พระอรหันตเจาตามสมเด็จ
พระพุทธดําเนินเขาไปมิใชนอ ยประมาณถึง ๕๐๐ องค กับพระอานนทเถระผูเปนพุทธอุปฐาก
พระเทวทัตปลอยชางธนบาลหวังจะใหแทงพระองคสมเด็จพระสัพพัญูเจา ขณะนัน้ พระอรหันต
เจาทั้งหลาย ๕๐๐ ก็ถอยหนีซุกซอนไป เหลือแตพระอานนทเถระผูเปนพุทธอุปฐากผูเดียวไมมี
ความเกรงขาม บทจรตามเสด็จอยู พระอานนทผูเดียวยังไมไดมรรคและผล เปนปุถุชน ประ
กอบดวยกิเลสหมกไหมอยูใ นสันดานไฉนน้ําใจจึงไมกลัวชางธนบาลเมามัน พระอรหันตสิ้นอาสวะ
กลับกลัวชางธนบาลพากันทิง้ สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยไว แลวหนีไปไมเหลือหลอ นี่แหละ
ความขอนี้โยมสงสัยนัก พระอรหันตเหลานั้นจะทิ้งพระบรมครูเสียดวยความกลัว หรือจะทิ่ง
เสียดวยมนสิการกําหนดในใจจะใหพระบรมครูปรากฏดวยกรรมของพระองคอันไดทรงทําไว
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แตครั้งกอน หรือใครจะเห็นปาฏิหาริยอนั บวรของพระมุนินทรสุคตเจา จึงไดพากันยางเทากาว
หนีไปเสีย ความขอนี้เปนประการใด นิมนตแกไขใหประจักษแจง โยมแคลงใจนักหนา
เถโร อาห ฝายพระนาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย เสด็จคมนาการเขาไปภิกขาจารกับพระอรหันต ๕๐๐ พระเทวทัตปลอยธนบาลหัตถีมา พระอรหันตทั้งหลาย
พากันหลีกหนีไปเสียนั้น พระอรหันตทั้งหลายจะไดพากันหลีกหนีไปดวยความกลัวชาง หรือ
ดวยคิดจะทิ้งใหพระสัพพัญูปรากฏตามกรรมของพระองคดังบพิตรวานั้นหามิได ที่จริง มหาราช ขอถวายพระพร ใจของพระอรหันตก็เหมือนกันกับพื้นธรณีและจอมคีรีขุนเขาสิเนรุราช
มิไดหวาดไหวกลัวภัยสิ่งหนึง่ สิ่งใดเลย มหาราช ขอถวายพระพร พืน้ พระธรณีนี้ถา มีผูใดใครมา
ขุดรื้อใหพังทําลายลง จะรูกลัวหรือสะดุงตกใจประการใดบางหรือหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาล มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาพืน้ ธรณีนั้นจะไดรูกลัวหรือสะดุงตกใจประการใด ก็หามิได
พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ พื้นธรณีนั้น
ไมรูกลัวหรือสะดุงตกใจดวยเหตุการณอยางไรเลา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา พื้นธรณีไมรูกลัวหรือสะดุงตกใจนั้น ก็เพราะพื้นธรณีนั้นจะไดมีเหตุทจี่ ะ
ใหกลัวสะดุงตกใจอยางใดอยางหนึ่งหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรเปนอุปไมยวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ
พื้นธรณีไมกลัวไมสะดุงดวยไมมีเหตุที่จะใหกลัวใหสะดุง นั้น มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข พระอรหันตเจาทั้งหลายก็ไมกลัวไมสะดุง ดวยไมมีเหตุที่จะใหกลัวใหสะดุงฉันนั้น มหาราช
ขอถวายพระพรประการหนึ่ง จอมคีรีขุนเขาพระสิเนรุราช ถามีผูใดใครผูหนึ่งมาพังใหทําลาย
และทุบตอยตีหรือเอาอัคคีเขาเผาผลาญ ขุนเขานั้นจะสะดุงตกใจประการใดบางหรือหาไม
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูจาํ เริญ
ขุนเขาพระสิเนรุราชนั้น จะกลัวหรือสะดุง ตกใจเห็นมิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เกน การเณน ขุนเขานั้นไมกลัวไมสะดุงตกใจ ดวยเหตุ
การณอยางไรเลา มหาบพิตรพระราชสมภาร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาล จึงตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
ขุนเขาพระสิเนรุราชไมกลัวไมสะดุงตกใจนั้น ก็เพราะขุนเขาพระสิเนรุราชนั้นจะมีเหตุใหรกู ลัว
รูสะดุงอยางใดอยางหนึ่งหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ขุนเขาพระสิเนรุราช
ไมกลัวไมสะดุง ดวยไมมีเหตุจะใหสะดุง นั้น มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข พระอรหันตขีณาสพเจา
ทั้งหลาย ก็ไมกลังไมสะดุง ดวยไมมีเหตุทจี่ ะใหกลัวใหสะดุงฉันนั้น
มหาราช ขอถวายพระพร ถาวามหาชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ ในหมืน่ โลกธาตุนี้
มีมือถือหอกอันคมกลาทุกตัวคน เอก อรหนฺต ปริวเรตฺวา พึงพากันไปแวดลอมพระอรหันต
องคหนึ่ง ทําเปนดังวาทิ่มแทงใหถึงแกชวี ติ อันตราย ดวยอาการดุรายนาพึงกลัง ก็ไมสามารถจะ
ทําใหพระอรหันตองคหนึ่งนั้นสะดุงตกใจได แมความหวาดหวั่นแหงจิตของทานสักหนหนึ่งก็
ไมมี เพราะทานเปนผูไกลแลวจากเหตุแหงความกลัว ไมมีเหตุอะไรจะมาทําใหทานกลัวไดเลย
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง พระอรหันต ๕๐๐ นั้น เมื่อชางธนบาลวิ่งมา
จึงดําริพรอมกันฉะนีว้ า อาตมาจะตามเสด็จพระพุทธดําเนินอยูไมชอบกล คุณของพระอานนท
ผูเปนปุถุชนจักไมปรากฏแตประชาชนทั้งหลาย พระอานนทเปนพุทธอุปฐาก มีความรักใครใน
สมเด็จพระสัพพัญูเจา ถึงกับสูเสียชีวิตแทนพระองคได แมเปนปุถชุ นอยูกไ็ มครั่น
ครามตอความตายเสียดายชีวติ อุตสาหะตั้งจิตบริจาคถวายสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจา
พระอรหันตทงั้ หลาย ๕๐๐ นั้นมีความประสงคจะประกาศคุณของพระอานนทใหปรากฏดังนี้
จึงทําเปนกลัววิ่งหนีชางธนบาลไป แตที่จริงใจของทานจะไดพรั่นพรึงสักหนอยหนึง่ ก็หามิได
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดสวนาการ ก็สิ้นสงสัย ทรงสาธุการชื่นชมปรีชา
ญาณของพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญ ก็มีในกาลครั้นนัน้
ขีณาสวานัง อภายนปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี้
สันถวปญหา ที่ ๘
สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชาเฉลิมราช จึงตรัสถามพระนาคเสนผูฉลาดสืบไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย

มิลินทปญหา - หนาที่ 338
มีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ภย อันวาภัยจะมีแกทานทั้งหลายเหตุอาศัย
สันถวะ คือความรักใครเชยชม ละอองธุลีซึ่งไดแกราคะ โทสะ โมหะ ยอมเกิดแตความหวงใย
ในที่อยู ความเปนผูไมหว งใยที่อยูและความไมมีสันถวะ ๒ อยางนีเ้ ปนธรรมชาติอันพระมหา
มุนีบรมสุคตเจาทั้งหลายไดเห็นแลวโดยแทจริง แลวกลับมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้วา ภิกฺขเว ดู
รานะภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูเปนบัณฑิตควรสรางวิหาร อันเปนที่รื่นรมยสําราญใหภกิ ษุผูเปน
พหูสูตอยูอันดังนี้ เปนการแยงกันอยูนาสงสัย พระผูเปนเจาจงโปรดวิสชั นาใหเขาใจในกาลบัดนี้
พระนาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ จึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา มีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภัยเกิด
เพราะอาศัยสันถวะ ละอองธุลี คือราคะ โทสะ โมหะ เกิดแตความหวงใยที่อยู และตรัสใหสราง
วิหารถวายภิกษุพหูสูตนีจ้ ริงมิผิดเพี้ยน แตที่มีพระพุทธฎีกาตรัสไวฉะนี้ ดวยสามารถบัญญัติ
เปนสารูป สมควรแกสมณะ อันธรรมดาพระโยคาวจรผูวิเศษแลวยอมจะเปนผูไมหว งใยใน
ที่อยู อุปมาดุจมฤคชาติเนื้อทั้งหลาย อันสถิตอยูในไพรสณฑประเทศราวปา เปนผูไมมีอาลัย
และไมหว งใยที่อยู จะอยูในประเทศที่นั้นประจําอยูมั่งคง เปนหลักแหลงเดียวดังนีห้ ามิได ยถา
มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรก็ไมหว งใยในที่อยูมีอุปไมยฉันนั้น แตที่พระพุทธฎีกาใหสราง
วิหารถวายใหภิกษุทเี่ ปนพหูสูตอยูนั้น พระองคทรงเห็นอํานาจประโยชนอันเปนผลานิสงส ๒
ประการ คือจะใหสําเร็จแกพระนิพพานดับชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกขเปน
เอกันตบรมสุขประการ ๑ คือบุคคลผูมีศรัทธาสรางวิหารที่อยูลงไวในประเทศที่ใด ที่นั้นก็
เปนที่อันพระภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ไดพักอาศัยอยู ผูที่มีความประสงคจะไดพบไดเห็น ก็จะ
ไดพบไดเห็นไดโดยงาย ถาทานไมมีวหิ ารเปนที่พักเปนผูไมมีหวงใยในที่อยูเทีย่ วจาริกไป หาที่
อยูเปนหลักแหลงมิได ก็ยากที่สาธุชนจะไดพบไดเห็นทานประการ ๑ สิริเปนอานิสงส ๒
ประการดวยกันฉะนี้ การสรางวิหารยอยมีคณานิสงส ๒ ประการ ดวยประการดังนี้ เหตุดังนั้น
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสอนุญาตใหกระทําวิหารใหเปนทาน
แกภกิ ษุทั้งหลายอันเปนพหูสูต ทรงพระไตรปฎก ขอถวายพระพร*
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ก็ชื่นชมยินดีสาธุการแกพระนาคเสนผูปรีชาญาณ
ในกาลบัดนี้
สันถวปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
* ปญหานี้ใจความที่แกเหมือนกันเปนรูปเดียวกับอนิเกตานาลยกรณปญหาที่ ๖ ในจตุตถวรรค ตางกันแต
เพียงความประสงคแหงคําถามเทานั้น เห็นวามีสวนตางกันอยูบาง จึงคงปลอยไว ไมตดั ออก ทั้งตัวบาลี
ก็
มีดวยเหมือนกัน ตางกันบาเล็กนอย
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ภควโต อัปปาพาธปญหา ที่ ๙
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการ ตรัสถามอรรถเปนปริศนาสืบไปเลาวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย มีพระ
พุทธฎีกาตรัสวา ตถาคตนี้ พฺราหฺมโณ เปนพราหมณ ยาจโยโค ผูควรซึ่งยาจกจะพึงขอ ปยตปาณี ลางมือไวคอยทาจะใหทาน อนฺติมเทหธโร ทรงไวซึ่งกายอันเปนที่สุดชาติเดียว อนุตตฺ โร
เปนผูยิ่งหาสิ่งเปรียบมิได ภึสโก เปนหมอรักษาไขทั้งปวง นี่แหละ พระองคตรัสยกยอพระ
องควาประเสริฐกวาสรรพสัตวสิ่งทั้งปวง พระพุทธองคเจาตรัสฉะนี้แลวกลับมีพระพุทธฎีกา
ตรัสสรรเสริญยกยองพระพากุลเถระในตําแหนงเอตทัคคะวา พระพากุลภิกษุนี้ มีอาพาธนอย
ประเสริฐกวาภิกษุทั้งหลายบรรดาที่เปนสาวกของพระองค ดังนี้ และพระผูทรงพระภาคก็
ไดทรงประชวรเปนหลายครัง้ เห็นปรากฏอยู โยมนี้สงสัยแคลงใจนัก ไมรูวาจะเชื่อคําไหน จะ
เชื่อคําตน คําหลังจะก็ผิดไป ครั้นจะเชื่อคําหลังไซร คําตนก็จะผิด โยมคิด ๆ ดูก็หารูท ี่จะกําหนด
ไม ไฉนพระพุทธฎีกาจึงเปนสองไมตองกัน อย ปฺโห ปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก มีที่สุดเปนสอง
เงื่อน ตฺวานุปปฺ ตฺโต มาถึงพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหโยมแจงกอน
เถโร อาห พระนาคเสนผูทรงอริยสังวรจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภารผูประเสริฐ พระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย ๘๐ รูปมีคุณวิเศษตางๆ กัน สมเด็จ
พระสัพพัญูบรมครูเจาก็ยกเปนเอตทัคคะ ตามคุณวิเศษตาง ๆ กัน ใชวาพระองคเจาจะยกยอง
พระพากุลเถระวา พระพากุลเถระนี้เปน อนุตฺตโร ไมมผี ูอื่นจะยิ่งกวาหรือเสมอเหมือนพระ
องคก็หามิได
ซึ่งสมเด็จพระองคเจาตรัสวา พฺราหฺมโณ พระองคเปนพราหมณนั้น ดวยพระองคทรง
เที่ยวบิณฑบาตโปรดสัตวโลกทั้งปวง ดุจพราหมณยาจกอันเขาทุกตรอกออกทุกบาน เที่ยวขอ
ทานเลี้ยงชีวิต ประการหนึ่ง สมเด็จพระพิชติ มารตรัสวา ภึสโก พระองคเหมือนหมอยารักษาไข
นั้น ดวยฝูงสรรพสัตวทั้งปวงประกอบดวยทุกข ๔ กอง คือชาติที่ปฏิสนธิในครรภมารดานี้
ลําบากเหมือนหนึ่งวาตกนรก จะหาสุขสักหนอยใหมีความสบายเทาปลายเข็มนั้นก็ไมได จึงจัด
วาเปนทุกขกองใหญประการ ๑ ชราทุกขนนั้ เกิดมาแลว เมื่อจําเริญวัยก็ดูผองใสโสภา ครั้น
แลวก็ชราภาพมีกายสั่นระเทิมเทา มีเกสาขาว ขณฺฑนฺตา ฟนก็หลุดหลนไป อาหารทีเ่ คย
เคี้ยวไดนนั้ ก็เคี้ยวไมได เสือ่ มรสไป จะพูดจาเขฬะก็ไหลออกปาก ขณะเมื่อนอนนัน้ ก็ดี มีน้ํา
เขฬะไหลเหตุหาฟนจะกันมิได เนื้อหนังเหี่ยวแหงไป เทามือไมเปนใหญงอนแงนนักหนา ทณฺฑปรายโน ถือไมเทาจดจองไปขางหนา ถึงซึ่งสภาวะเปนที่เกลียดชังยิ่งนัก จะวาไปนักจะยาวความ
เหตุฉะนี้แหละจึงชื่อวาชราทุกข เปนทุกขใหญกอง ๑ พยาธิทุกขนั้น คือฉันนวุติกโรค ๙๖
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จําพวก จําพวกใดจําพวกหนึ่งเกิดขึน้ ในกายแลวเจ็บปวดเสียดแทงทนเวทนาสาหัสเปนทุกข
ใหญกอง ๑ และมรณทุกขเมื่อตนจะตายนั้น เปนหวงดวยทรัพยสมบัติหวงบุตรหวงภรรยา
น้ําตาไหลตกตะลึงไปไมรูวาจะไปเกิดที่ไหน เลยเจ็บปวดจนขาดใจดังนี้ จึงวาเปนกองทุกข
ใหญกอง ๑ สิริเปนกองทุกข ๔ กอง มีในสันดานของสัตวโลกหญิงชาย สัตวโลกทัง้ หลายนี้
ไมพนจากทุกข ๔ กองนี้ ทุกตัวตนเปรียบเหมือนคนไข สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงประทานยา
คือตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดนิกรสาธุชนใหพน จากชาติชราพยาธิมรณะ เขานิพพานดับทุกข
๔ กองนี้ไดเหมือนหมอวางยารักษาไขใหหาย อันนี้เปนอธิบายในคําวาพระองคเปนหมอ
ขอที่ตรัสยกพระพากุลเถระวา ยิ่งเปนเอตทัคคะนั้น คือยิ่งโดยอาพาธนอยกวาสาวก
ทั้งหลาย พระพากุลเถระที่จะยิ่งสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย หามิไดเปนอันขาด
มหาราช ขอถวายพระพร ที่สมเด็จพระมุนินทราบรมสุคตเจาตรัสยกยองพระสาวกวา
เปนเอตทัคคะนั้น พระองคทรงหมายเอานิกายและโลกุตรธรรมอันมีอยูในตน านจงฺกมิตาย
สาวกทั้งหลายของสมเด็จพระบรมครูเจา ใหกาลลวงไปดวยยินและจงกรม ทั้งในกลางวันและ
กลางคืนมีอยู บรรทมบาง ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน มหาราช ขอถวายพระพร พระสาวกเหลาใด
เปนผูใหกาลลวงไปดวยยืนและจงกรม พระสาวกเหลานัน้ เปนผูยิ่งพิเศษโดยฐานคือเปนผูยืน
และจงกรมนัน้
สนฺติ โข ปน มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง สาวกของพระบรมครูเจาทั้งหลาย
ที่ถือเอกาสนะฉันจังหันละหน แมจะถึงแกความตายก็ไมฉันหนที่ ๒ ก็มีอยู สวนสมเด็จพระ
บรมครูเสวยวันละสองครั้งก็มี สามครั้งก็มี มหาราช ขอถวายพระพร พระสาวกเหลาใดเปนผู
ถือเอกาสนะได พระสาวกเหลานั้นเปนผูย ิ่งพิเศษโดยฐานนั้น
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ เหตุที่จะทําใหเปนผูยิ่งเปนผูพิเศษ มีอยูเปนอันมาก
หลายอยางหลายประการ ทีพ่ ระบรมโลกุตตมาจารยตรัสยกยองพระสาวกทั้งหลายวา เปน
เอตทัคคะฝายใด ๆ พระองคก็ทรงหมายเอาองคคุณฝายนัน้ ๆ อันเปนเหตุมีอยูเปนอยางยิ่ง
สวนสมเด็จพระสัพพัญูนั้นเปนผูย ื่งหาผูใดจะเสมอมิไดโดยศีลสมาธิปญญาและวิมุตติ
วิมุตติญาณทัสสนะ พลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ พุทธธรรม ๑๘ อสาธารณญาณ ๖ และ
พุทธวิสัยธรรมทั้งสิ้น สมเด็จพระมุนินทรบรมสุคตเจาตรัสวาพระองคเปนผูประเสริฐเลิศลน หา
คนผูใดจะเสมอมิไดนั้น ก็ทรงหมายธรรมทั้งหลายเหลานี้
มหาราช ขอถวายพระพร ในหมูมนุษยนกิ รทั้งหลาย คนหนึ่งเปนผูมีชาติ คนหนึ่งมี
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ทรัพย คนหนึง่ มีวิชา คนหนึ่งมีศิลปะ คนหนึ่งกลา คนหนึ่งมีปญญา สมเด็จพระบรมกษัตริย
ขัตติยาธิบดียอมประเสริฐลวงเสียซึ่งมนุษยนิกรเหลานีไ้ ด เปนผูสูงสุดแตพระองคเดียวฉันใด
สมเด็จพระจอมไตรบรมโลกนาถเจาก็ประเสริฐกวาสรรพสัตวทั้งหลาย มีอุปไมยฉันนั้น พระ
พากุลเถระนั้นจะประเสริฐยิง่ ไปกวาสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเปนอันไมได
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ซึ่งพระพากุลเถระเปนผูมีอาพาธนอยนั้นดวยอานิสงสที่ไดปฏิบัติอุปฐากพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจา อันประชวรอาพาธซึ่งเกิดขึ้นดวยสามารถ
ลมเสียดแทงพระอุทรใหเสื่อมหาย ครั้นภายหลังในอปรชาติเปนอาบสประพฤติพรตอิสิเพศ
ไดถวายยาแกพระภิกษุสงฆทั้งลาย ๒๘ แสน ซึ่งเปนสาวกของพระวิปส สีสัมพุทธเจาผูอาพาธดวยโรคลมดังกอน พฺยาธึ อปเนตฺวา บําบัดพยาธิใหเสื่อมคลายหายไปกลับมีรางกาย
เปนปรกติดี ผลานิสงสนี้ตามสงผลใหมีโรคนอยมาหลายสิบชาติ ตราบเทาถึงชาติเปนพระพากุลนี้
ก็เปนผูมีโรคนอยนักหนา จนสมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ เอกกวาสาวก
ทั้งหลายฝายขางอาพาธนอย แตหายิ่งไปกวาพระองคไม
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจานัน้
จะประชวรก็ดี ไมประชวรก็ดี สมาทานธุดงคก็ดี ไมสมาทานก็ดี จะมีสัตวผูหนึ่งเสมอเหมือน
พระองคเปนอันวาหามิได แมพระองคเองก็ไดมีพระพุทธฎีกาตรัสไวในคัมภีรสังยุตตนิกายเปน
ใจความวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดไมมีเทาก็ตาม สองเทาก็ตาม สี่เทาก็ตาม
มีเทามากก็ตาม มีรูปก็ตาม ไมมีรูปก็ตาม มีสัญญาก็ตาม หาสัญญามิไดก็ตาม จะวามีสัญญาก็
มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชก็ตาม พระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เตส อคฺคมกฺขายติ
บัณฑิตยอมกลาววาเลิศกวาสัตวทั้งหลายเหลานั้น ดังนี้*
สมเด็จพระเจามิลินทไดทรงสดับก็สิ้นสงสัย ทรงโสมนัสซองสาธุการสรรเสริญพระ
นาคเสนวามีปรีชาในกาลบัดนี้
ภควโต อัปปาพาธปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
*ปญหานี้ซ้ําย้าํ กับยาจโยคปญหาที่ ๑๐ ในจตุตุถวรรค แตเห็นวาในปญหานี้กลาวตางจากปญหานัน้ เล็ก
นอยกัยทานผูแ ปลไดแสดงโวหาร อธิบายเปนพิเศษไวบาง จึงคงปลอยไวไมตองเอาออก
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อนุปปนนมัคคัสส อุปทานปญหา ที่ ๑๐
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาอื่นสืบไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบดวยปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระตคาคตเปนผูยังมรรคที่ยังมิไดเกิดใหบังเกิดขึ้น
แลวกลับมีพระพุทธฎีกาตรัสอีกวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุสงฆทั้งหลาย เราผูตถาคตไดเห็นปุราณมรรคหนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกอนทรงอนุญาตไวแลวดังนี้ นีแ่ หละ
เปนคําแยงกันอยู เดิมพระองคตรัสวาพระตถาคตเปนผูยงั มรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดเอง ภายหลัง
สิวา พระองคเห็นปุราณมรรคที่พระพุทธเจาในกอนไดทรงอนุญาตไว จะเชื่อคําเดิม คําหลังก็ผิด
เชื่อฟงไมได ครั้นจะเชื่อฟงคําหลัง คําเดิมก็ผิด เปนทีส่ งสัยอยู อย ปฺโห อันวาปญหานี้
อุภโต โกฏิโก มีที่สุดเปนสองเงื่อนอยู นิมนตพระผูเปนเจาโปรดวิสัชนาใหแจงในกาลบัดนี้
เถโร อาห พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภารผูประเสริฐ เดิมสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยประทานพระพุทธฎีกาไววา
พระตถาคตยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นดังนี้ ภายหลังสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา
ตรัสวาพระตถาคตไดเห็นแลวซึ่งปุราณมรรคหนทางเกา ที่พระพุทธเจาแตกอนอนุญาตไว คํา
ทั้งสองนี้ถูกตองทั้งสองสถาน จะมีผิดเพี้ยนหรือโตแยกนั หามิได มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรผูประเสริฐ อันวาปุราณมรรคนั้น ก็ไดแกพระอัฏฐังคิกมรรคอันมีองค ๘ ประการ
พระอัฏฐังคิกมรรคนี้ สมเด็จพระพุทธเจาแตปางกอนตรัสรูแลวก็สรรเสริญอนุญาตไว ใหฝูงสัตว
โลกทั้งหลายพากันปฏิบัติสิ้นดวยกัน ครั้นสมเด็จพระพุทธเจาแตกอนเสด็จเขาสูพระนิพพาน
ลวงแลว พระอัฏฐังคิกมรรคนั้นก็ลี้ลับไป หาผูจะปฏิบัตมิ ิไดเลย พระอัฏฐิคิกมรรคนั้นลี้ลับอยู
เปรียบอุปมาฉันใด จกฺกวตฺตโิ น มณีรตน วิย เปรียบดุจแกวมณีอันเกิดสําหรับบุญแหงสมเด็จ
บรมจอมจักรพรรดิราชผูประเสริฐ ครั้นสมเด็จบรมจอมจักรพรรดิราชเสด็จลวงลับดับสูญสิ้น
พระชนมายุแลว อันดวงแกวมณีรัตนนั้นก็อันตรธานหายจากสถานที่นนั้ ไปสถิตซอนอยูที่ยอด
เขาวิบุลบรรพต ครั้นบรมจอมจักรพรรดิราชองคอื่นไดมาเปนใหม แกวมณีรัตนนั้นก็มาสูสํานัก
สมเด็จบรมจอมจักรพรรดิราชพระองคนั้น มหาราช ขอถวายพระพร เมื่อเปนเชนนัน้ จะวาแกวมณี
อันปรากฏขึ้นแกพระเจาจักรพรรดิราช พระเจาจักรพรรดิราชทรงสรางแกวมณีใหมขนึ้ เองหรือ
เปนประการใด
พระเจามิลินทปนนราธิปไตยจึงตรัสตอบวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
จะวาพระเจาจักรพรรดิราชนัน้ สรางแกวมณีใหมหาไดไม แกวมณีเกานั้นเอง แตเกิดขึ้นแกพระ
เจาจักรพรรดิราชนั้น
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพร แกวมณีเกาที่ลี้ลับซอนเรน
อยู อันใครจะเห็นไมได มาปรากฏเกิดขึ้นดวยบุญญานุภาพของพระเจาจักรพรรดิราช ยถา มี
ครุวนาฉันใด ปุราณมรรคที่สมเด็จพระพุทธเจาแตกอนตรัสเทศนาโปรดสัตวโลกใหปฏิบัตินั้น
ครั้นสมเด็จพระบรมครูเจาแตปางกอนเสด็จเขาสูพระนิพพานแลว ฝูงสัตวโลกมิไดปฏิบัติ ปุราณมรรคนั้นก็อันตรธานหายลีลับอยู ครั้นสมเด็จพระบรมครูเจาไดตรัสสําเร็จแกพระปรมาภิเษก
สัมโพธิญาณแลว ปุราณมรรคนั้นก็มาปรากฏใหรูดว ยพระสัพพัญุตญาณ ปานประดุจแกวมณี
อันมาสูสมบรมโพธิสมภารแหงบรมจักรพรรดิราชฉันนั้นแล
ประการหนึ่ง สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจาของเรานี้มาไดรูปุราณมรรคนี้ เปรียบดุจ
หนึ่งวาสตรีภาพอันเกิดบุตร สตรีใหบุตรอันมีอยูแลวเกิดแกกําเนิด โลกเขาเรียกวา ชนิกา หญิง
ผูใหบุตรเกิด มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ยังปุราณมรรคอันมีอยูแลว แตลี้ลับอยู
ใหบังเกิดขึ้นในพระพุทธสันดาน ปานดุจสตรีภาพอันใหบุตรเกิดฉะนั้น
ประการหนึ่ง ดุจบุรุษชายมีทรัพยอนั สูญหายแลว และไดทรัพยกลับคืนมา โลกเขา
เรียกกันวา บุรุษนั้นใหทรัพยเกิดขึน้ มีครุวนาฉันใดก็ดี สมเด็จพระพิชติ มารโมลีเจาก็ไดปุราณมรรคที่อันตรธานหายอยูนนั้ กลับคือมา มีครุวนาดุจบุรษุ ชายไดทรัพยที่หายนัน้ คืนมา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระองคผูประเสริฐในพระบวรราชศฤงคาร โกจิ ปุริโส เปรียบดุจบุรุษผูใดผูห นึ่งจะใครหาซึ่งที่อยูใหสบายใจ วน โสเธตฺวา ชายนัน้ จึงไปถางปาอยู คนทั้งหลายนัน้ ก็เรียกชายนัน้ วา ภูมิสามิโก เปนเจาของที่ ขอความ
นี้เปรียบฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา พระองคทรงชําระสะสางซึ่งมรรคที่
ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ปุราณมรรคนี้ลับลี้ไปแลว ถาสมเด็จพระสัพพัญูเขาหาไดทรงชําระไมกย็ ัง
จะลับอยู ตอสมเด็จพระบรมครูเจาทรงชําระไปจึงไดปุราณมรรคมา พระองคก็เปน มคฺคสามิโก
เจาของแหงมรรค เหมือนบุรุษผูหักรางถางปาเปนที่บาน ไดชื่อวาเปนนายบานนัน้ ขอถวาย
พระพร
ก็ปุราณมรรคที่ไดแกพระอัฏฐังคิกามรรคทั้ง ๘ ประการนี้คือ สมฺมาทิฏิ ถือสัมมทิฐ
๑ สมฺมาสงฺกปฺโป ดําริในการที่จะใหเปนกุศล ๑ สมฺมาวาจา มีวาจาปราศจากวจีทุจริต ๔
ประการ กลาแตลวนสิ่งเปนกุศล ๑ สมฺมากมฺมนฺโต ประกอบการงานเปนการกุศล ๑ สมฺมาวายาโม มีเพียรทีจะประกอบการกุศล ๑ สมฺมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมประการ ๑
สมฺมาสติ มีสติเปนอันดี ระลึกอยูในการกุศล ๑ สมฺมาสมาธิ คือมีสติสมาธิอยูในทางภาวนา
สมาธิเปนตนเปนประธานประการ ๑ สิริเปนอัฏฐิงคิกมรรคทั้ง ๘ ประการเทานี้ สมเด็จพระ
พิชิตมารโมลีเจา กระทําใหบังเกิดขึ้นคราวเดียวในเวลาเมื่อยังมรรคผลใหบังเกิดนัน้

มิลินทปญหา - หนาที่ 344
ซึ่งสมเด็จพระสัพพัญูเขามาตรัสเปนคําภายหลังนี้ หวังจะใหรพู ระอัฏฐังคิกมรรค ๘
ประการนี้ ลี้ลับไปชานาน ตอสมเด็จพระบรมมิ่งมงกุฏโลกาจารยไดตรัส จึงไดชักเอามาตรัส
พระธรรมเทศนา ที่แทนนั้ มรรคที่ยังไมบังเกิด พระองคใหบังเกิดนัน้ คือพระอัฏฐังคิกอริยมรรคที่พระพุทธเจาแตปางกอนทรงอนุญาตไวนนั้ เอง แตอันตรธานสูญหายลี้ลับไปไมมีใครจะ
รูจะเห็นไดเทานั้น บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ก็สิ้นสงสัย สาธุการชมสติปญญาพระนาคเสนผู
เฉลิมปราชญ ดุจนัยหนหลัง
อนุปปนนมัคคุสส อุปปาทปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้
จบปญจมวรรค
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ฉัฏฐวรรค
ปฏิปทาโทสปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทปน พิภพสาคลราชธานี จึงมีพระราชโองการถามตอไปวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนเถระผูปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจา ไดทรงกระทําทุกรกิริยาอันเปนกรรมที่บุคคลจะพึงทําไดดวยยากแลว ในทีอ่ ื่นพระองคมไิ ดทรงปรารภความเพียร
ปราบปรามกิเลสกําจัดเสนามารเชนนั้นอีก เพราะพระองคทรงกระทําทุกรกิริยานัน้ จะไดความ
ชื่นบานสักหนอยหนึ่งก็หามิได จึงกลับพระทัยเลิกการทรงกระทําทุกรกิริยานั้นเสียแลว ยังมี
พระพุทธฎีกาตรัสไววา เราผูตถาคตมิไดบรรลุคุณวิเศษ เปนอุตริมนุสธรรมที่รูแจงเห็นจริง
ของพระอริยะเพราะทุกรกิรยิ าอันเผ็ดรอนนี้เลย ตอเมื่อเราผูตถาคตมากลับจิตคิดวา อาตมา
กระทําทุกรกิรยิ าอยางนีห้ าไดธรรมวิเศษไม ทางที่จะปฏิบัติเพื่อโพธิญาณพึงมีโดยทางอื่น ดังนี้
แลวพระองคกล็ ะเสียซึ่งความเพียรในอันกระทําทุกรกิริยา กระทําอยางอื่นตอไปจึงไดสําเร็จแก
พระสรอยสรรเพชญโพธิญาณ มาภายหลังกลับทรงบัญญัติใหพระภิกษุภิกษุณีปฏิบตั ิทางปฏิบัติ
ที่พระองคเหนือ่ ยหนายแลวดวยพระคาถานีว้ า
อารภถ นิกฺขมถ
ยฺุชถ พุทฺธสาสน
ธุนาถ มจฺจุโน เสน
นฬาคารว กฺุชโร ดังนี้
กระแสความในพระคาถานี้วา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งปวงจงปรารภ
ความเพียร จงออกจากหมูและคณะ อยาอยูในหมูในคณะ จงเปนสัลเลขสันโดษ ไปอยูในไพร
สัณฑประเทศ ถืออรัญญิกธุดงคอยูในรุกขมูลตนใดตนหนึ่ง ยฺุชถ จงมาประกอบอุตสาหะเพียร
ภาวนาซึ่งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ในพระบวรพุทธศาสนาของตถาคต ธุนาถ
จงกําจัดเสียซึ่งเสนา มจฺจุโน แหงพระยามัจจุราช กฺุขโร อิว ประดุจพระยากุญชรชาติชางใหญ
อันเมามัน นฬาคาร ฉีกเสียพังเสียซึ่งเรือนมีฝาอันบุคคลกระทําดวยไมออ อยาไดละความ
เพียรในกาลนัน้ นี่แหละพระผูเปนเจาสมเด็จพระบรมครูสัพพัญูผูประเสริฐ เหนือ่ ยหนาย๙ึ่ง
มหาปธานวิริยะเปนเพียรอันเครงครัด ขณะเมื่อกระทําทุกรกิริยา พระองคมาติเตียนและวาง
เสียแลว ก็ไฉนจึงตรัสบัญญัตใิ หภิกษุปฏิบตั ิกระทําปธานวิริยอุตสาหะทีพ่ ระองคเหนื่อย
หนายละวางเสียเลา
พระนาคเสนเถระผูปรีชาเฉลิมปราชญจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภารพระองคผูประเสริฐ ไมเปนอยางนัน้ ความนี้แฝงกันอยู เมื่อสมเด็จพระบรมครู
สัพพัญูเจาไดตรัสนี้ ก็เปนทางปฏิบัติอันเดียวกันกับที่บอกพระภิกษุนั้น เมื่อพระองคกระทํา
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มหาปธานวิริยะนั้น และมาทรงพระดําริวา อาตมาจะกระทําใหยิ่งเถิดใหเปนทุกรกิรยิ า ยากที่
บุคคลจะกระทําได ครั้นดําริดังนี้ พระองคก็บริโภคพระอาหารใหนอยถอยไปใหเพียรนั้นกลา
จึงสิ้นพระแรงถอยกําลังโรยราลง น้ําพระทัยของพระองคก็ทุพพลภาพนัก มิอาจจะกําจัดตัว
บาปธรรม สําเร็จแกพระสรรเพชญดาญาณได พระองคก็ทิ้งทางปฏิบัติที่ตัดอาหารเสีย เสวนฺโต
กลับเสวยพระอาหารแลวก็ไดสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ เพราะตั้งไวซึ่งเพียรเปนมหาปธาน
ทางเดียวนั้น ใชจะสําเร็จดวยปฏิบัตินอกจากเพียรนี้หามิได อยาวาแตสมเด็จพระสัพพัญู
บรมครูเจาของเราทานี้เลย สมเด็จพระสัพพัญูเจาพระองคอื่น แตบรรดาไดตรัสรูลวงลับ
ไปแลวนัน้ ก็สําเร็จทางเดียวกัน อาศัยตั้งซึ่งมหาปธานวิริยะทุกพระองคมาเปนธรรมดา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระองคผูประเสริฐ อาหาโร อันวา
อาหารนี้ อุปตฺถมฺโถ เปนเครื่องอุปถัมนาเลี้ยงสัตวไว ฝูงนิกรสรรพสัตวทั้งหลายในแผนภพ
นี้ จะมีซึ่งความสุขก็เพราะอาศัยอาหารฉันใด เอวเมว โข สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจา ก็
ไดตรัสรูแกพระอนุตรสัมโพธิญาณดวยมหาปธานวิริยะนั้น มีอุปไมยฉันนั้น ซึ่งพระบรมครูเจา
ไมไดตรัสรู จะเปนโทษของมหาปธานวิริยะหรือเปนโทษของการปราบกิเลสอยางใด ก็หามิได
เปนโทษของการที่ทรงอดพระอาหารโดยแท ปฏิปทาคือมหาปธานวิริยะนั้น เปนธรรมชาติอัน
ธรรมดาตกแตงไดทุกเมื่อง มิไดมีโทษอยางใดเลย
อนึ่งเลา พระองคเจา เมื่อปฏิบัติกระทํามหาปธานวิริยะกระทําซึ่งทุกรกิริยานัน้ น้ําพระ
ทัยนี้ดว นทีจ่ ะไดตรัสแกพระสรอยสรรเพชรญดาญาณ จึงดําริวาอาตมาจะไมบริโภคอาหารให
เปนปรกติอยู จะบริโภคใหนอยถอยไปทุกวัน เห็นวาจะสําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณเร็ว ครั้น
พระองคดําริฉะนี้แลว พระองคก็บริโภคเสวยพระอาหารแตนอย นอยลงไปทุกวัน จนสิ้นพระ
กําลังลมลงแทบที่สุดที่จงกรม ก็ไมไดสมดังพระทัยปรารถนาที่วาจะไดตรัสแกพระบรมโพธิ
สมภาร จึงกลับดําริวา อาตมานี้ไมสําเร็จแกพระสรอยสรรเพชญดาญาณ ก็เพราะอาตมาละ
อาหารที่เคยบริโภคเปนปรกติเสีย บริโภคอาหารนอยจึงตกถอยจากพระกําลัง ไมไดตรัสสมดัง
พระทัยปรารถนา ก็ทีนแี้ หละอาตมาจะทิ้งเสียซึ่งทางปฏิบัติอันนี้ แลวกลับบริโภคอาหารให
เปนปกติไปเหมือนเกา คงจะสําเร็จแกพระสัพพัญูตญาณกระมัง ครั้นดําริดังนี้แลว ก็เหนื่อย
หนายคลายเสียซึ่งการบริโภคอาหารอันนอย ทรงปฏิบัติดวยเสวยพระอาหารใหเปนปรกติแลว
ทรงตั้งมหาปธานวิริยะไปก็ไดสําเร็จแกพระสรอยสรรเพชญดาญาณ ทีว่ าบริโภคอาหาร
นอยมักไมเกิดคุณชักใหชาพาเปนโทษ บรรดาจะเร็วกลับเนิ่นชาไปนัน้ เปรียบเหมือนบุรุษเดิน
ทางไกล อติเวเคน วิ่งไปดวยกําลัง สิ้นกําลังลาไปบาง เปนงอยเปนเปลี้ยเพลียไปบาง เดิน
ทางตอไปไมได อยางนีจ้ ะโทษเอาปบพีแผนดินวา แผนดินนั้นใหลาใหบาทาของตนที่วิ่งไปเปลีย้
เพลียไป หรือกระไรนะบพิตรพระราชสมภาร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ จะโทษเอาแผนดินจะพาลเอาแผนดินอยางไรได โทษที่บุรุษนัน้ ใจเร็วเรง
ไปดวนวิ่งไป จึงสิ้นกําลังลาลง เปนงอยเปลี้ยเพลียไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ความขอนี้ฉันใดก็ดี มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสม
ภาร พระบรมครูอดอาหารเสวยพระอาหารนอย จึงถอยกําลังไป พาใหเปนโทษเหมือนบุรุษผู
เดินทางฉะนั้น
อนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจบุรุษผูหนึ่งนุง ผาสาฎก
เศราหมองมลทินติดอยู บุรษุ ผูนั้นหาซักอุทกังไม ผานัน้ ก็เศราหมองนัก จะไปโทษเอาอุทกังวา
อุทกังกระทําใหผาเศราหมองไปหรือกระไร นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ บุรุษชายนั้นเปนพาลเกียจครานชั่วนักหนา ผานุง เศราหมองเปนมลทินก็
หาซักใหสิ้นราคีไม จะโทษอุทกังกระไรเลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหราช ขอถวายพระพร ที่พระโพธิสัตวเจาไมเสวย
พระอาหาร จะโทษเอามหาปธานทางปฏิบัติกระไรได เปนโทษที่ไมเสวยอาหารใหเปนปรกติ
เหมือนบุรุษมีผาเศราหมองมลทินไมซักน้าํ นั้น ขอถวายพระพร
ฝายวาสมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี ก็มีน้ําพระทัยชื่นบานหรรษาสิ้นสุดพระวิมัติ
กังขา ซองสาธุการแกพระนาคเสนวิสุทธิสงฆองคอรหันต ก็มีในกาลนั้น
ปฏิปทาโทสปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
นิปปปญจปญหา ที่ ๒
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหาสืบไปเลาวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ เอต วจน อันวาคําอันนี้ สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจา
มีพระพุทธเจาฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวดังนีว้ า ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลายผูเห็นภัยในวัฏสงสาร ตุมฺเห อันวาทานทั้งหลายทั้งปวง นิปปฺ ปฺจรติโน จงมีนิปปปญจธรรมและกําหนัดยินดี
ในนิปปปญจธรรมนั้นอยูใหสําราญ นี่แหละสมเด็จพระโลกนาถศาสดาจารยตรัสวา นิปปปญจธรรม โยมไมเขาใจวา นิปปปญจธรรมนั้นอยางไร
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พระนาคเสนผูเฉลิมปราชญจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสม
ภาร สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยตรัสวา นิปปปญจธรรมนั้น คือพระโสดาปตติผล พระสกิทาคามิผล พระอนาคตมิผล พระอรหัตผล จงทรงทราบพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ถาดังนั้น พระภิกษุทั้งหายเหลานี้จะตองเรียนนวังคสัตถุศาสนา
คําสั่งสอนของพระศาสดามีองค ๙ ประการ คือ สุตตะ เคยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาฏกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ และใหทานกระทําการบูชาเพือ่ ประโยชนอะไรเลา จะมิ
ชื่อวาภิกษุเหลานั้นกระทํากรรมที่พระบรมครูเจาตรัสหามไวหรือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ภิกษุทั้ง
หลายตองมาเลาเรียนศึกษาและกระทําอนวัชกิจเชนนัน้ ก็กระทําเพื่อไดบรรลุนิปปปญจธรรม
ดวยกันทุกรูป มหาราช ขอถวายพระพร สภาวปริสุทฺธา บุคคลที่บริสุทธิ์โดยสภาวพอบรม
วาสนาบารมีใหแกกลาแลว จักไดนิปปปญจธรรม เปนผูสิ้นความเนิ่นชา กลาวคือไดบรรลุ
มรรคผลในชั่วขณะจิตเดียวเทานั้น ภิกษุผยู ังเปนปุถุชนอยูจะไดนิปปปญจธรรม ก็ดวยตั้งใจ
พากเพียรเลาเรียนในนวังคสัตถุศาสนาและมากระทําอนวัชชกิจเหลานี้ คอย ๆ พยายามไปที
ละเล็กละนอย จนกวาจะสําเร็จ ความขอนีอ้ าตมาจะขอถวายวิสัชนาโดยอุปมา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจชาวนา ๒ คน คนหนึ่งหวานพืชลงในนา
แลว มิพักตองใชกําลังและความเพียรเที่ยวตัดตนไมและเรียวหนามมากระทํารั้วกัน้ นานั้น เขา
ก็ไดผลแหงธัญชาติ อีกคนหนึ่งหวานพืชลงในนาแลว ตองเที่ยวตัดตนไมกิ่งไมและเรียวหนาม
มากระทํารั้วกัน้ อันตราย จึงไดผลแหงธัญชาติ ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลที่มีวาสนาหนหลัง
ไดกระทํามาโดยบริบูรณแลวนั้น ครั้นไดฟงพระสัทธรรมเทศนามิชาก็ไดมรรค เมือ่ ไดมรรค
แลวตอไปอีกขณะจิตเดียวก็ไดผล สวนภิกษุที่เปนปุถุชนนั้น เมื่อกําหนัดยินดีอยากไดบรรลุ
นิปปปญจธรรมคืออริยผล ตองพากเพียรเลาเรียนซึ่งนวังคสัตถุศาสนานั้นโดยลําดับจึงจะสําเร็จ
ได ก็มีอุปไมยฉันนั้น
ประการหนึ่ง บพิตรพระราชสมภารเจาจงทรงสดับซึ่งอุปมาอีกอยางหนึ่งเลา เปรียบ
ดวยบุรษุ ๒ คน เขาไปปาเพือ่ วาจะแสวงหาผลาผล จึงไปปะไมตนหนึง่ ทรงผลพุมพวง ดิบหาม
สุกสารพัดที่จะมีอยูบนตน บุรุษชายคนหนึ่งมีกําลังวังชา บุรุษชายคนหนึ่งหากําลังมิได ออน
แอนนักหนา ฝายบุรุษที่มีกําลังวังชากลานัน้ ก็ถกเขมนโจงกระเบนใหมั่นโดดขึ้นไปบนตนไม
ฉวยเอาผลไมไดกอน บุรษุ ที่ออนแอนหากําลังมิได ก็หาไมทําพะโอง ตัดพะโองไดเอาพาดตน
ไมนั้นขึ้นไปตามพะโองไดผลไมเหมือนกัน แตตางกันดวยเร็วกับชา ฉันใดก็ดี บุคคลที่มีบุพพ-
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วาสนาไดกระทํามาเปนสภาวะบริสุทธิ์ กับพระภิกษุปุถุชนนั้นก็ไดพระอริยผลเหมือนกัน
แตทวาเร็วกับชา บุคคลที่มีวาสนาเปนสภาวะบริสุทธิ์ไดผลกอน ขอถวายพระพร
ประการหนึ่ง บพิตรพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟงซึ่งอุปมาใหภิยโยภาวะประ
หลาดไปอีกอยางหนึ่งเลา เปรียบดังบุรุษชาย ๒ คนจะกระทํากิจธุระสักอยางหนึ่งอยางใด คนหนึ่ง
เปนคนเขาใจในกิจธุระนัน้ ก็กระทําใหสําเร็จไปไดเองแตผูเดียว อีกคนหนึ่งไมรจู ักทํา ตองจาง
เขาดวยทรัพยจึงทําได แตกท็ ําใหสําเร็จไดเหมือนกัน ผิดกันที่ชากับเร็วเทานั้น ความนี้เปรียบ
ฉันใด ทานผูม ีบุพพวาสนาไดกระทํามาเปนสภาวะบริสุทธิ์แลว กับพระภิกษุที่เปนปุถุชนนั้น ก็
สําเร็จพระอริยผลเหมือนกันแล แตทวาชากับเร็ว ที่บุคคลมีบุพพวาสนานั้นจะไดวสีในอภิญญา
๖ นั้น ขณะจิตเดียวก็ไดโดยเร็วพลัน จะไดชาอยูจนสองขณะจิตหามิได สวนพระภิกษุทเี่ ปน
ปุถุชนนั้นชาอยู จะตองพากเพียรเลาเรียนไปโดยลําดับกอน กวาวาสนาจะแกกลา เหตุฉะนี้
สมเด็จพระบรมครูสัพพัญูผูประเสริฐ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสใหโอวาทคําสั่งสองพระภิกษุ
ืทั้งหลาย ใหมนั่ หมายกําหนัดยินดีในฝายทีจ่ ะไดซึ่งนิปปปญจธรรมคือพระอริยผลนัน้ การที่
พระองคมีพระพุทธฎีกาเชนนั้น จะนับวาเปนอันพระองคตรัสหามปราม มิใหพระภิกษุเลาเรียน
บอกกลาวพระไตรปฎกสืบไปหามิได บพิตรจงทราบดังวิสัชนามานี้ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี ไดทรงสดับขอวิสัชนาปญหานี้ ทาวเธอทรงเลื่อมใสยินดี
ดวยถอยคําพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญ ก็ตรัสประภาษสาธุการดุจนัยหนหลัง
นิปปปญจปญหา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
คีหิอรหัตตปญหา ที่ ๓
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยขัตติยาธิราชผูมีบุพพวาสนาจะไดสําเร็จแกพระปวรามฤตยาธิคตธรรมอันประเสริฐคือจะไดพระนิพพานในปจจุบัน จึงมีพระราชโองการถามปญหา
พระนาคเสนสืบไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสนเถระผูมั่นในอริยศีล
สังวรวินยั ตุมเฺ ห ภณถ พระผูเปนเจากลาวไวกับโยมแตเดิมวา ฆราวาสไดพระอรหัตนั้นมีคติ ๒
ประการ คือจะตองบวชเสียในวันอันไดพระอรหัตนั้นประการ ๑ ขอหนึ่งบุคคลเปนฆราวาส
ไดสําเร็จพระอรหัตแลว ไมบวชเสียในวันนี้จะเขาสูพระนิพพานในวันที่ไดพระอรหันตนั้ประการ
๑ เปนคติสิริเปน ๒ ประการแน ดังนีห้ รือกระไร
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พระนาคเสนผูประกอบไปดวยญาณปรีชา มีเถรวาจารับพระราชโองการวา อาม มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปนความจริงดุจพระราชโองการตรัสมานั้น
สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนสาคลราช มีพระราชโองการตรัสประภาษถามซักอีกเลาวา
ขาแตพระผูเปนเจา ถาฆราวาสไดพระอรหัตแลวจะบวชในวันนั้น ก็หามีอุปชฌายอาจารยที่
ทานจะบวชใหไม จะบวชเอาเองก็ดี จะคอยทาหาอุปชฌายอาจารยทที่ านผูมีฤทธิ์เหาะได ชาไป
จนวัน ๑ หรือ ๒ วันก็ดี จะไดหรือไมไดเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระ
องคผูประเสริฐ ซึ่งฆราวาสไดพระอรหัตในวันใด ตองบวชในวันนั้น ในสํานักครูบาอาจารย
โดยปรกติทวี่ าจะกระทําเหมือนพระโองการตรัสฉะนี้ จะไดบวชเอาเองก็ดี จะใหคอยเทา
อุปชฌายอาจารยทานผูมีฤทธิ์อันจะเหาะมาบวชใหก็ดี ชาไปวัน ๑ หรือ ๒ วัน เชนนีไ้ มได
ถาบวชเองก็เปนไถยเพศ มิไดเรียกวาบรรพชา ประการหนึ่ง ถึงจะคอยทาพระอรหันตอันมีฤทธิ์
รูจักจิตวาจะบรรพชาจึงจะเหาะมาบวชใหก็ไมได ถาชาไปจนวัน ๑ หรือ ๒ วัน เกินกําหนดไป
ก็คงจะเขาสูนพิ พานในวันนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทผูเปนปนประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณอันประเสริฐ พระผูเปนเจาสิวากระนัน้ ก็ฆราวาสนี้ถาไดถึงพระ
อรหัตแลวนาที่จะดีทีเดียว ไฉนจึงรอนรนถึงสิ้นชีวิตฉะนี้เลา
พระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาเฉลิมปราชญ จึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร เปนดวยเพศฆราวาสนี้ต่ําไมสมควรแกพระอรหัต ภูมิคฤหัสถนี้เปน
ภูมิอันต่ําชานัก จึงตองใหละเพศฆราวาสบวชเสียในวันที่ไดพระอรหัตนั้น นีแ่ หละเพศแหง
บรรพชิตผิดกันตางกัน อุปมาดังบุคคลอันเคยรับประทานอาหารเลี้ยงชีวิต มีชีวิตอยูเ พราะอาศัย
อาหารครั้นมาเปนทุพภิกขกาลเกิดขาวแพงหาอาหารบริโภคมิได บุรุษผูนั้นอดอาหารอยูหลายวัน
ครั้นหาอาหารได บุรุษชายนัน้ บริโภคจนเกินขนาด เตโชธาตุมิอาจเผาผลาญได บุรุษผูนั้นก็ถึง
แกชีวติ ักษัยกระทํากาลกิริยาตาย จะวาบุรษุ ชายนัน้ ไมรปู ระมาณ หรือจะโทษเอาอาหารวา
ตายเพราะอาหารหรือประการใดเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ อาหารเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตจะเปนยาพิษหามิได บุรุษผูนั้นมาสิ้นชีวิตดวย
โลภในอาหาร รับประทานเกินขนาดไป จะโทษอาหารอยางไรได
พระนาคเสนถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี ภูมิฆราวาสต่ํานักไมอาจตานทานพระอรหัต
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เปรียบดุจคนอดอาหาร ตานทานอาหารไมไดฉะนัน้ เหตุฉะนี้แหละฆราวาสที่ไดพระอรหัตจึง
ตองบรรพชาเสีย หรือนิพพานเสียในวันนัน้ นะบพิตรพระราชสมภาร
อีกประการหนึ่งเลา เปรียบอุปมาดุจกลุมหญาอันนอยนักบุคคลจะเอาศิลาอันหนักทับลง
กลุมหญาอันนอยมิอาจทนทานศิลานั้นได
ประการหนึ่ง เปรียบดังบุคคลประกอบไดบุญอันนอย ไดสมบัติอันเปนอิสรภาพแลว
มิอาจปราบดาภิเษกครองราชสมบัติได ไมคูควรที่จะครองราชสมบัติ ก็บังเกิดความฉิบหาย
อันตรายตาง ๆ ถึงกับตองประหารชีวติ ทนเวทนาสาหัส จะโทษสมบัตวิ า สมบัติรอนพาใหอายุ
นั้นหรือประการใดเลา ขอถวายพระพร
พระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา จะ
โทษเอาสมบัติวาราชสมบัติรอนหาชอบไมเลย ฝายผูนั้นบุญนอยไมควรที่จะเสวยจึงเปนอันตราย
ฉิบหายตาง ๆ จนถึงอาสัญ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ความนี้ฉันใดก็ดี อันวาภูมิเพศฆราวาสนี้ต่ําชา มิควรที่
จะครองพระบวรวิมุตติเศวตฉัตรได แมสําเร็จพระอรหัตตัดกิเลสวันใดแลว ก็ควรบวชเขาในบวช
พุทธศาสนาในกาลวันนั้น เหตุวาเพศบรรพชิตนี้สมควรที่จะทรงซึ่งพระบวรวิมุตติเศวตฉัตรได
พระบวรวิมุตติเศวตฉัตรคือพระอรหัตมรรคพระอรหัตผล เพศฆราวาสนั้นทุพพลมิอาจทรงได
ขอถวายพระพร
ราชา ฝายสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทรราช ไดทรงฟงโอวาทวิสัชนาก็ซองสาธุการ
ตาง ๆ สรรเสริญพระนาคเสนวาประกอบดวยญาณปรีชา
คีหิอรหัตตปญหา คํารบ ๓ จบเพียงนี้
โลมกัสสปปญหา ที่ ๔
ราช อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทรมหากษัตริยม ีพระราชโองการตรัสถามปญหา
อื่นสืบไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบดวยวรปรีชา สมเด็จ
พระบรมโลกนาถศาสดาจารย มีพระพุทธฎีกาวาดังนี้ ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุสงฆทั้งหลาย เมื่อ
ตถาคตยังขวนขวายสรางพระบารมี พระบารมียังออนอยูน ั้น ไดเสวยพระชาติเปนมนุษยเปนอวิ-
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เหธกชาติ มิไดเบียดเบียนฆาตีซึ่งสัตวทั้งหลาย ตกวาพระพุทธฎีกาตรัสประภาษเปนคําขาดฉะนี้
ก็เมื่อชาติเปนดาบสมีนามปรากฏวาพระโลมกัสสปดาบสนั้น ทําไมจึงฆาเสียซึ่งสัตวเปนอันมาก
ครั้งเมื่อไดนางจันทวดีนั้น ใชคนทั้งหลายใหฆาสัตวเปนอันมากบูชายัญ นี่แหละพระพุทธฎีกา
ของสมเด็จพระสัพพัญูเจามิเปนสองหรือ จะเชื่อเอาคําเดิม คําภายหลังก็จะผิด ครัน้ จะเชื่อคํา
ภายหลัง คําเดิมก็จะผิด อย ปฺโห ปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก ประกอบความเปนสองเงื่อนลึกล้ํา
คัมภีรภาพนักหนา นิมนตผูเปนเจาวิสัชนาใหสิ้นสงสัย ณ กาลบัดนี้.
พระนาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ จึงสนองพระราชโองการวา มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อันพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพัญูเจาจะเปนสอง
หามิไดเลย ทีว่ าพระบรมโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระโลมกัสสปดาบสไดฆาสัตวบูชายัญนั้น
บูชาดวยอํานาจราคะรักใครหลงใหลในนางจันทวดี หาไดมีเจตนาอาฆาตคิดแกลงฆาสัตวใหตายไม
พระเจามิลินทปนนราธิปไตย จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาลักษณะที่บุคคลจะพึงฆาสัตวนั้นมี ๘ ประการ คือฆาดวยสามารถราคะ
ประการ ๑ ฆาดวยสามารถโทสะประการ ๑ ฆาดวยสามารถโมหะประการ ๑ ฆาดวยสามารถ
มานะประการ ๑ ฆาดวยสามารถแหงโลภะประการ ๑ ฆาดวยตองการเลี้ยงชีวิตประการ ๑ ฆา
ดวยพาลไมมปี ญญาพิจารณาเห็นซึ่งบาปบุญคุณและโทษประการ ๑ ฆาดวยสามารถแหง
วินัยประการ ๑ เปนลักษณะ ๘ ประการดวยกันดังนี้ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
พระบรมโพธิสัตวไดฆาสัตวกระทําการบูชายัญเปนปกติอยูมิใชหรือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ พระบรม
โพธิสัตวจะไดฆาสัตวทําการบูชายัญเปนปกติอยูหามิได ถาพระองคพึงนอมใจไป
เปนปกติดว ยไมมีปญญาไซร พระองคจะไมพึงกลาวคาถานี้ไววา
สสมุทฺทปริยาย
มหึ สาครกุณฺฑล
น อิจฺเฉ สห นินฺทาย เอว เสยฺห วิชานาหิ ดังนี้
กระแสความในคาถานีว้ า บุคคลไมพงึ ปรารถนาแผนดินมีสมุทรเปนขอบเขต มีสาคร
เปนกุณฑล พรอมดวยนินทา ดูกรทานเสยหะทานพึงรูต ามที่ไดกลาวมานี้ มหาราช ดูรานะ
บพิตรผูประเสริฐ พระบรมโพธิสัตวเมื่อเสวยพระชาติเปนพระโลมกัสสปไดมีวาทะกลาวไวดังนี้
แตพอเห็นนางจันทวดีก็มีราคะบังเกิดรอนรนปวนปน มีความเขาใจหมายผิดจิตฟุงซาน
รีบรอนจัดการฆาสัตวบูชายัญ เปรียบปานดังคนบา ยถา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรม
ดาวาคนเปนบา ถึงมาตรวากองอัคคีจะลุกเปนถานโพลงอยูก็ดี ก็อาจสามารถที่จะลุยย่ําเหยียบ
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เขาไปไดโดยไมมีจิตจะคิดกลัว กุปฺปต  อาสีวิส ถึงแมหากวา ชาติอสรพิษจะกําเริบราย ก็ไมรูกลัว
จะรูวาตัวจะตายวายชีวิตก็หามิได อาจจับตัวอสรพิษนั้นไดไมสะทกสะทาน หตฺถปึ  มตฺตก
คชสารที่เมามัน บุคคลเปนบาเสียอารมณนั้นก็อาจเขาไปจับขับขี่ได สมุทฺท อตีรทสฺสึ ถึง
มหาสมุทรใหญแลไมเห็นฝง คนคลั่งเปนบาก็อาจสามารถที่จะวิ่งลงไป จณฺฑานิกป ถึงวาสัตวที่
รายเปนตนวากระบือเถื่อนเสือชางแรดรายราวีเปนตน บุคคลเปนบานั้น อาจสามารถที่จะเขา
ไปจับไดถึงตัว จะรูจักกลัวหามิไดเปนอันขาด อาจบุกรุกไมรอรั้ง กณฺฑก อภิรูหติ ถึงมาตร
วาตนไมอนั ประกอบดวยหนามก็บุกเขาไปได ไมนกึ ครามวาหนามจะยอก ปพฺพตาป ปตฺนติ
ภูเขาอันสูงเทียมเมฆา คนบาก็อาจสามารถที่จะโจนได อสุจึ ภกฺเขติ ไมเกลียดอสุจิ อาจ
สามารถจะเอามาบริโภคได นคฺโค ไมมีอายกายเปลือย รฏิยา จรติ เดินเที่ยวอยูตาม
ถนนในพระนคร ขอถวายพระพร อุมฺมตฺตโก ธรรมดาวาบาแลวยอมกระทําเสียกิริยามากกวา
รอย ความนีแ้ หละเปรียบฉันใดก็ดี พระโลมกัสสปฤๅษีนี้ เมื่อเห็นรูปโฉมนางจันทวดีคราวนั้นก็
ปวนปน เปนบาไป จึงฆาสัตวบูชายัญเพราะเปนบา มีครุวนาเหมือนวามานั้น มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อุมฺมตฺตโก ธรรมดาวาคนบาพิกลจริตจะกระทําความผิด
เปนโทษหลวง ควรที่ผูพิพากษาทั้งปวงจะปรึกษาใหมีอาญาโดยมากนอยประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ คนบาพิกลจริตกระทําผิดเปนโทษหลวง โทษจะถึงฆาเสียก็
มิใหฆา ใหตบี านั้นใหเข็ดแลวใหปลอยไป
พระนาคเสนผูเฉลิมปราชญจึงถวายพระพรวา คนบามิไดปรึกษาลงอาญาโทษหลวงให
มาก ยถา ฉันใด พระบรมโพธิสัตวเสียจริตฆาชีวิตสัตวครั้งนั้น จะมีโทษมากหามิได สเตกิจฺโฉ
พอเยียวยาได ครั้นพระโพธิสัตวเจาหายบา มีใจเปนปกติไดสติคืนมา ปุนเทว ปพฺพชิตฺวา
กลับบวชใหมจําเริญฌานสมาบัติไปก็ไดซึ่งอภิญญา ๕ ประการ พฺรหฺมโลกูปโค ครั้นสิ้นสังขาร
ถึงกาลกิริยาแลวก็ไดไปบังเกิดในพรหมโลก นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร พึงทราบพระญาณ
เถิดวา ชาติทพี่ ระบรมโพธิสัตวเจาเกิดในโลกนั้น เปนอวิเหธกชาติ มิไดกระทําปาณาติบาต
เบียดเบียนสัตวทุก ๆ ชาติ ตราบเทาไดตรัสสําเร็จแกปรมัตถะมิ่งมงกุฎเปนองคสัมมาสัมพุทธเจา ก็มีในกาลนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงพระสวนาการพระนาคเสนแกปญหาก็
ซองสาธุการ ทรงรับตามที่พระนาคเสนถวายวิสัชนานัน้ ทุกประการ
โลมกัสสปปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้
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ฉัททันตโชติปาลอารัพภปญหา ที่ ๕
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงตรัสถามอรรถปญหาอื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตนาคเสนผูปรีชา สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อพระตถาคตเสวยพระชาติเปนพระยาคชสารชื่อวาฉัททันตนั้น ยังมีพรานคนหนึ่ง
เห็นพระยาฉัททันตนั้นกับบริวารนมัสการพระสมณะนุงหมกาสาวพัสตร โดยเคารพนับถือยิ่ง
นักหนา พรานปานั้นจึงเอาผากาสาวพัสตรยอมฝาดนุงหมเขาแลว ก็ปลอมเปนสมณะนั่งอยูที่รมไม
สวนวาหมูชางบริวารกับพระยาฉัททันตก็อภิวนั ทไหวพรานนั้น ดวยสําคัญวาเปนสมณะ ยกงวง
จบแลวพากันไป พรานนั้นจึงยิงชางตัวหลังที่ลา ๆ อยูนั้น คราวละตัว ๆ จนบริวารพระยาฉัททันตนอยไป พระยาฉัททันตประกอบดวยปญญา จึงคิดคุมบริวารตามมาตอภายหลัง ก็เห็น
นายพรานกระทําดังนั้น พระยาฉัททันตจึงเอางวงฉวยจับพรานนั้นได คิดวาจะฆาพรานนั้นให
ตายแตไดเห็นกาสาวพัสตรพันกายพรายอยู ก็มิไดฆาพรานนั้นดวยจิตสําคัญวาผากาสาวพัสตร
เปนธงชัยพระอรหันตอันเลิศ สมเด็จพระสัพพัญูผูประเสริฐตรัสเทศนาฉะนีแ้ ลวมาภายหลัง
สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา เมือ่ ตถาคตเสวยพระชาติเปนโชติปาลมาณพนัน้ บริภาษกลาววาจาหยาบชาตอพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาดวยถอยคําวาสมณะ
ศีรษะโลน นีแ่ หละ คําเดิมตรัสวาเมื่อตถาคตเปนพระโพธิสัตวนี้ มีจติ เคารพกาสาวพัสตร คํา
ภายหลังตรัสวากลาวคําหยาบชาในพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทําไมสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงกาสาวพัสตรธงชัยพระอรหัตหรือ พระโพธิสัตวจึงไมเคารพยําเกรงตอผา
กาสาวพัสตร กลับบริภาษหยาบชา นี่แหละจะถือเอาถอยคําภายหลัง คําเดิมจะผิดพลั้ง ครั้น
จะเชื่อคําเดิม คําภายหลังก็จะผิด หารูที่จะฟงเปนเทีย่ งไม ปญหานี้จัดในอุภโตโกฏิเปนสอง
เงื่อนเนื้อความตางกัน นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาปญหานีใ้ หแจงกอน
พระนาคเสนผูทรงอริยสังวรวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยตรัสวา เมื่อครั้งตถาคตเปนพระยาฉัททันต จิตนัน้
เคารพนบนอบในกาสาวพัสตร ครั้นแลวพระองคตรัสวา เมื่อตถาคตเปนโชติปาลมาณพนัน้
บริภาษเปนผรุสาวาทแกสมเด็จพระพุทธกัสสปเจา ดวยมุณฑกวาทะนัน้ จริง แตทวาเปนดวย
โชติปาลมาณพนั้นเกิดในสกุลเปนมิจฉาทิฐิไมมีศรัทธา มารดาบิดาพี่ปา นาอาตลอดถึงทาสกรรมกร
ทั้งหลาย ยอมนัยถือพราหมณวาอุดมวาประเสริฐ พากันติเตียนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระกัสสปทศพลญาณวาไมประเสริฐ เหมือนพราหมณที่ตนนับถือไหวนบเคารพสักการบูชา
โชติปาลมาณพนั้น เปนมิตรสหายกับชางหมอ ฝายชางหมอเปนสัมมาทิฐิ จึงชวนโชติปาล
มาณพวา เราจะพาทานไปสูส ํานักสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา โชติปาลมาณพจึงวา
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ดูกรสหาย ทานจะพาเราไปสูสํานักสมณะศรีษะโลน ธุระทําวนอะไรจงบอกใหรู โชติปาลมาณพ
พูดดังนีด้ วยสามารถสําเหนียกเรียกตามพวกมิจฉาทิฐิ จะไดกลาววาจาดวยสามารถใจโกรธหา
มิได วาตามปรกติ ไดยนิ เขาวาตัวก็วาบาง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ อมต วิสมาปชฺชต ติตฺติก โหติ ธรรมดาวาน้ําอมฤตอันหวาน เมื่อเจือจานกับดวย
ยาพิษอันขมเฝอนมากกวามาก ก็พลอยขมเฝอนไป ถายาพิษนอย น้ําอมฤตมาก ยาพิษก็
กลายเปนรสหวาน เมื่อขางไหนมาก็พาขางนอยใหถอยรสไป ประการหนึ่ง เหมือนน้ํากับไฟ
น้ํามากไฟก็แพน้ํา ไฟมากน้ําก็กลับแพไฟ ปาโป กลฺยาณมิตตฺ  คนใจบาปเสพมิตรเปนบัณฑิต
ก็พลอยเปนใจกุศลไป กลฺยาโณ ปาปมิตตฺ  คนที่มีจิตเปนกุศลเลา ถาวาเสพกับคนใจบาปก็กลาย
เปนบาปไป โชติปาลมาณพเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิไมมศี รัทธาก็พลอยหาศรัทธามิได และเจรจา
หยาบคายไปตามบิดามารด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อคฺคิกฺ
ขนฺโธ อันวากองเพลิงอันใหญมีรัศมีสวางไสวรุงเรืองงดงาม ครั้นมีบุคคลเอาน้ําโปรยใหดับลง
ก็ดับหมด รัศมีมีแตถานดํา ปริปกฺกนิคฺคณฺฑิผลสทิโส เปรียบดุจผลไมที่หลนจากขัว้ อันงอม
เนาดําไปฉะนัน้ ความที่กลาวนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด โชติปาลมาณพนัน้ เปนสัพพัญูโพธิสัตว
เจาอันประเสริฐ ปฺุวนฺโต มีบุญเลิศ าณวิปุลปฺปภาโส มีปญญาอันเห็นสวางไพบูลย
มาเกิดในตระกูลอันไมมีศรัทธา สติปญญายังออนเปนทารกอยูไมรูอะไร ก็ตองประพฤติเปนไป
ตามเยี่ยงตามอยางบิดามารดา อันเจรจาเปนถอยคําหยาบชาก็หยาบชาดวย เหตุดังนั้น โชติปาลกุมาร จะไดมีจิตสันดานเคียดแคนชิงชังในสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาหามิได ครั้น
นานมาปญญาแกกลาพิจารณาเห็นพระพุทธคุณของกัสสปเจา ก็มีเมตตาจิตรักใคร เขาไป
ขอบรรพชาในสํานักสมเด็จพระมหากรุณากัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงพระอนุเคราะห
ประทานบรรพชาให ชินสาสเน ปพฺพชิตฺวา ครั้นโชติปาลมาณพหนอพุทธางกูรนั้น บรรพชาเขา
ในพระบวรพุทธศาสนา มีอุตสาหะเลาเรียนพระกรรมฐานไปมิไดนาน ก็ไดฌานอภิญญา ครั้น
กระทํากาลกิรยิ าแลว ก็ไดอปุ ชนาการบังเกิดในพรหมโลก นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร อัน
องคพระบรมโพธิสัตวเจาแลวจะเกิดในชาติอันใด ทีว่ าจะไมเคารพในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ หามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนแกปญ
 หาก็ปรีดาปราโมทย
ออกพระโอษฐซองสาธุการดุจนัยหนหลัง
ฉัททันตโชติปาลอารัพภปญหา คํารบ ๕ จบเทานี้

มิลินทปญหา - หนาที่ 356
ฆฏิการปญหา ที่ ๖
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการถามปญหาอื่นอีกภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกา
ตรัสประทานไววา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทงั้ หลาย เรือนนายชางหมอผูห นึ่งนัน้ รื้อหลังคาเสีย
หลังคาเปนอากาศเปลาอยูประมาณไตรมาสสามเดือน ในภายในวัสสันตฤดู ฝนตกลงมาจะได
ถูกตองหามิได ปุน จ ภณิต ครั้นมาอีกใหมเลา สมเด็จพระสัพพัญูเจามีพระพุทธฎีกาตรัสวา
ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย พระกุฎีของสมเด็จพระกัสสปสัพพัญูเจา โอวสฺสติ ฝนตกตองรั่ว
รดลงได ธรรมดาวาอานุภาพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว ก็ประพฤติเปนไปสมดังพระ
ทัยพระพุทธองคทรงปรารถนา นี้แหละ สมเด็จพระมหากรุณาเจาของเรามีพระพุทธฎีกาประภาษ
เปนสอง โยมพิเคราะหดูไมตองกันเลย พระผูเปนเจา ตกวาถาพระพุทธานุภาพนี้ประเสริฐจริง
ทําไมวาสนาชางหมอนั้นจึงยิง่ ไปกวา นายชางหมอจะมีวาสนาประเสริฐกวาพระพุทธานุภาพที
เดียวหรือ จะเชื่อเอาพระพุทธฎีกากอนก็จะผิด อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ อุภโต โกฏิโก
เปนสองเงื่อนอยู นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ฆฏิการบุรุษเปนชางปนหมอ เรือน
ไมมีหลังคา ฝนฟาและน้ําคางไมตกตองเปนอัศจรรยอันยิง่ สวนพระกุฎขี องสมเด็จพระกัสสปสัพพัญูนั้นฝนรั่วรดได พระพุทธฎีกานี้ตรัสจริงอยู แตทวาฆฏิการชางหมอนั้น สีลวา มีศีลหา
รักษาเปนนิจศีลมิไดดางพรอย แลวมิหนําซ้ํารักษาศีลแปดเปนอุโบสถศีลดวย กลฺยาณธมฺโม
มีกัลยาณธรรมประพฤติธรรมอันชอบ อุสฺสนฺนกุสลมูโล ประกอบดวยกุศลมุลอันหนาแนน
อุตสาหะปรนิบัติบิดามารดาซึ่งมีจักษุมืดมัวมองไมเห็น อยูมาวันหนึ่ง ฆฏิการชางหมอนั้นไมอยู
มีผูมารื้อเอาหลังคาไปมุงกุฎีของสมเด็จพระสัพพัญูเจา โดยมิไดบอกใหชางหมอนัน้ รู แต
นายชางหมอนัน้ เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส จะไดเสียอกเสียใจสอดแคลวกินแหนงอยางไรหามิได
กลับปติโสมนัสชื่นชมยินดีในกุศลนั้น เพราะฉะนั้นเขาจึงไดอานิสงส เสวยวิบากผลในปจจุบัน
เห็นทันตา เปนทิฏฐธัมมเวทนีย ฝนนัน้ คางแดดลมมิไดถูกตองหลังคาเรือน เหมือนมุงขึ้นไวใหดี
เปนอัศจรรยดงั นี้ ใชวาฆฏิการชางหมอนั้นจะมีอานุภาพยิง่ ไปกวาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
หามิได มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระไตรโลกนาถจะรูหวาดไหววิการไปดวยอันตราย
คือฝนฟาแดดลมน้ําคางสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเปนธรรมดาหามิได สิเนรุราชา วิย เปรียบดุจเขาสิเนรุราช พายุใหญจะฟดฟาดใหมากกวาแสนกวาหมื่นกวาพัน น จลติ เขาสิเนรุราชนั้นก็มิไดรู
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หวาดหวั่น สาคโร วิย ถามิฉะนั้นดุจหนึ่งวามหาสาครที่มีหวงอันลึก แมวาคงคาจะไหลมา
มากกวาแสนก็บหอนรูเต็มรูวกิ ารไป ยถา มีครุวนาฉันใด ตถาคโต สมเด็จพระศรีสรรเพชญพุทธเจา
นั้น จะไดวิการไปดวยอันตรายตาง ๆ คือน้ําคางน้ําฝนแดดลมหามิได อุปไมยเหมือนเขาสิเนรุราช
และชาติมหาสมุทรอันใหญนนั้ ฆฏิการชางหมออะไรจะมามีบุญวาสนา ปูนปานสมเด็จพระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจาไดเลา
ประการหนึ่ง ที่สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยจะมีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระกุฎี
ของสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจารั่วไดนั้น เปนดวยสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจานั้นทรงพระดําริไปตามพระพุทธประเพณี ดวยวาสมเด็จพระชินสีหเ จาอันไดตรัสรูแลว เสด็จ
เขาสูปถโมกขมหานิพพานลวงลับไปแลวทุก ๆ พระองคนั้น ยอมประพฤติใหเปนประโยชน ๒
ประการ คือจะใหมนุษยนิกรชนทั้งหลายไดมีโอกาสถวายจตุปจจัย เพือ่ เปนมูลคาหรือแสวง
หาตนหญาและใบไมมากระทําถวายพระองค อันเปนกุศลยังสัตวใหพน ไปจากทุคติภูมิประการ ๑
คือจะมิใหผูใดใครผูหนึ่งลวงเขามานินทาติเตียนพระองควา พระองคเจาแสดงปาฏิหาริย
หาเครื่องเลี้ยงชีวิตนทรีย ไมเปนกิจอันสมควรประการ ๑ เพราะเหตุฉะนี้ สมเด็จพระมหา
มุนีบรมกัสสปสัมพุทธเจา จึงไมทรงกระทําปาฏิหาริยบันดาลใหพระกุฎหี ายรั่วกลับคืนดี
ดวยพระพุทธานุภาพ ใชวาพระกุฎีของพระองคเจานั้นจะรั่วโดยพระองคไมสามารถจะบันดาล
ใหหายเปนปรกตินั้นหามิได
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง ถาแลวาสมเด็จอรินทราธิราชก็ดี ทาวมหา
พรหมก็ดี หรือสมเด็จพระกัสสปเจาเองก็ดี จะพึงเนรมิตบันดาลพระกุฎีนั้นใหหายรั่ว ก็จะประ
กอบดวยโทษ เปนเหตุใหมหาชนกลาวขมขีแ่ สรงใสใกลพระองควา สมเด็จพระสัพพัญู
ทรงกระทํากรรมอันหยาบ ซึ่งเปนโลกธรรม คือธรรมอันเปนหนาที่ของสัตวโลกทั่วไป หา
สมควรแกพระองคไม เหตุฉะนั้นไซร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกัสสปเจาจึงทรงงดไว
ไมทรงกระทําใหหาย
ขอหนึ่งเลา สมเด็จพระสัพพัญูเจาทัง้ หลาย ยอมไมทรงขอวัตถุสิ่งหนึ่งประการใด
ดวยพระองคมาทรงพระปริวติ กวา แมจะไมมีวัตถุบริโภคใชสอย ความเสื่อมอยางไรจะพึงมีกห็ า
มิได เหตุฉะนี้ พระกุฎีของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธบพิตร ฝนจึงรั่วรดได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนี้ ก็มีนา้ํ พระทัยสิ้น
สงสัย สาธุการแกพระนาคเสนดุจนัยที่วิสชั นามาแลวแตหลังนั้น
ฆฏิการปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
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ภควโต ราชปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูประกอบดวยญาณปรีชาเฉลิมธีรชาติ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยมี
พระพุทธฎีกาตรัสไววา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ตถาคตนี้ พฺราหฺมโณ เปนพราหมณ ยาจโยโค ประกอบขอทานทายกเลี้ยงชีวติ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธบพิตรมีพระพุทธฎีกาตรัส
ดังนี้แลว ปุน จ ภณิต พระองคกลับมีพระพุทธฎีกาตรัสประภาษอีกใหมเลาวา ตถาคตเปน
สมเด็จบรมกษัตริยทรงทศพิธราชธรรม นี่แหละพระพุทธฎีกาตรัสเปนสองไมตองกัน อย ปฺโห
ปริศนานี้เปนอุภโตโกฏิ นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ เดิมสมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสวา ตถาคตนี้ พฺราหฺมโณ เปนพราหมณ
ยาจโยโค เทีย่ วขอทานเลี้ยงชีวิต ดวยเหตุที่พระพิชิตมารญาณสัพพัญูบรมครูเจา ลอยบาป
มิใหซึมซาบอยูในบวรพุทธสันดานเหมือนพราหมณเหมือนกัน พระองคจึงบัญญัติพระนาม
พระองคชื่อวาพราหมณ
ประการหนึ่ง พราหมณทั้งหลายยอมทําลายเสียซึ่งวิมัติสงสัยของมหาชนทั้งปวงมิให
สงสัยได ยถา ฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนา
ทําลายเสียซึ่งวิมัติกังขาของมนุษยนาคนิกรอินทรพรหมยกยักษและหมูอ สูรใหสิ้นสงสัย
ดุจพราหมณทงั้ หลายฉันนัน้
ประการหนึ่ง พราหมณทั้งหลายยอมเปนผูสละภพและคติและกําเนิดพนจากมลทิน
และละอองธุลี เมื่อจะกระทําใหหมดมลทินทั้งหลายมิไดมีสหายเปนสอง คือไปกระทําพิธีแตผู
เดียวตามวิสยั ฉันใด สมเด็จพระบรมโลกนาถเจา ก็เปนผูสละภพและคติและกําเนิดทั้งปวงกําจัด
เสียซึ่งภพทั้ง ๓ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ ใหขาดจากพระบรมพุทธสันดานทีเดียว มิได
ปรารถนาที่วาจะทองเทีย่ วเกิดตายอยูใ นภายในภพทั้ง ๓ นั้น เมื่อพระองคบรรเทาประหาณซึ่ง
กิเลสใหขาดเด็ดจากพระบวรพุทธสันดาน ก็ทรงกระทําพระมหาปธานวิริยะอยูแ ตผูเดียว ตั้ง
มัธยัสถพยายามเหมือนพราหมณทั้งหลาย อันกระทําพิธแี ตผูเดียวฉันนัน้
ประการหนึ่ง พราหมณทั้งหลายถือตัววา ทรงไวซงึ่ ทิพยวิหารธรรมอันประเสริฐเลิศลน
เปนอันมากฉันใด สมเด็จพระสัพพัญูเขาก็มากไปดวยทิพยวิธรรมอันประเสริฐเลิศลนเปน
อันมาก มีครุวนาดุจพราหมณทั้งหลายฉันนั้น
ประการหนึ่ง พราหมณทั้งหลายยอมถือการเรียนและสอนใหผูอื่นเรียนไตรเพทวิชา
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การทั้งหลาย เปนผูรูขวนขวายรับทานทรมานตนสํารวมตน และมีนยิ มกําหนดเปนสมัย
รักษาไวซึ่งคําสอนอันมีมาแตกอนกับทั้งประเพณีและวงศ มิใหอันตรธานสูญหายเสียไป ใหตั้ง
อยูดํารงอยูตามโลกวิสัย ยถา มีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย ก็ทรง
ถือ การเรียนและทรงสั่งสอนใหสาวกเลาเรียนไตรสิขาและพระกรรมฐานทั้งหลาย ทรงขวนขวาย
รับซึ่งทาน โปรดการทรมานฝกฝนสํารวมตน และมีนยิ มกําหนดพุทธกิจเปนเวลา ทรงรักษา
คําสอนใหตรงตามพระพุทธเจาในปางกอน และทรงอาทรเอื้อเฟอปฏิบัติตามพุทธวงศ อันเปน
ประเพณีรกั ษาวงศประเพณีของตนมิใหอนั ตรธานสูญไปฉันนั้น
ประการหนึ่ง พราหมณทั้งหลายยอมเพงฌานในสุขวิหารดุจพรหมฉันใด สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ ก็ทรงเพงฌานในสุขวิหาร ดุจพรหมฉันนั้น
อนึ่ง พราหมณทั้งหลายยอมรูความประพฤติใหเปนอภิชาตและความทองเที่ยวไปใน
ภพนอยและภพใหญ และคติทั้งหลายฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารยเจา ก็ทรง
รูซึ่งจารีต อันประพฤติใหเปนอภิชาตและความทองเที่ยวไปในภพนอยและภพใหญและคติทั้ง
หลายฉันนัน้
ประการหนึ่ง พระนามของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยทรงพระนามชื่อ
วาพราหมณนนั้ ใชวาสมเด็จพระพุทธบิดาสมเด็จพระพุทธมารดาและพระบรมวงศาศากยราช
และอํามาตยราชเสนาและมิตรทั้งหลายอันเปนที่เสนหาและฝูงเทพนิกานาคยักษยมทัง้ หลาย
จะถวายพระนามหามิได เอต นาม อันวาพระนามนี้ สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเลิศบุคคลทศพล
ญาณ มารเสน วิธสิตวฺ า กําจัดหมูมารและเสนาทั้งหลายแหงมารใหปราชัยพายแพแลวมิได
เนิ่นชา โพธิยา มูเล พระองคเสร็จทรงนั่งอยูใตควงไมพระศรีมหาโพธิ ลอยเสียแลวซึ่ง
อกุศลกองบาปอันเปนมลทินลามก ทั้งที่เปนปจจุบันและอนาคต คือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตชาติ
ใหขาดจากพระบวรสันดานแลวก็ไดตรัสแกพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ จึงไดนามชือ่ วาพราหมณ
ตามประเพณีสมเด็จพระพุทธเจาทั้งหลาย อันไดตรัสรูทรงบัญญัติพระนามวาพราหมณเหมือน
กันทุก ๆ พระองคมา เหตุฉะนี้ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวาพระ
องคเปนพราหมณ ขอถวายพระพร
ลําดับนั้นสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณยอดปราชญ ขอที่วาสมเด็จพระบรมโลกนาถ
ศาสดา มีพระพุทธฎีกาตรัสวาพระองคเปนกษัตริยนั้นเหตุผลเปนประการใด
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประ
เสริฐ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระองคเปนกษัตริยนนั้ ดวยเหตุวา
สมเด็จพระบรมกษัตราธิราชไดซึ่งปราบดาภิกเษกราชภิเษกราชภิเษกหรือปุสสาภิเษก ไดครองราชสมบัติ
ดวยรบไดกด็ ี ไดครองราชสมบัติดวยประชาชนคนทั้งปวงเห็นสมควรยินยอมใหเปนพระราชา
เจาฟาเจาแผนดินก็ดี เชิญใหครองราชสมบัติดวยเสี่ยงบุสสพิชัยราชรถก็ดี ครั้นไดเปนใหญ
เปนทาวพระยาแลว ยอมสั่งสอนไพรฟาประชาราษฎรขาแผนดิน อันอยูในขอบเขต
ขัณฑสีมาแหงพระราชธานีนครนั้นฉันใด สมเด็จพระสัพพัญูก็เสวยราชสมบัติเปนใหญใน
อนันตโลกธาตุชาติเขต ทรงสั่งสอนอินทรพรหมอมเรศนิกรมนุษยนาคยักษยมทั้งปวงดวยพระ
สัทธรรมเทศนา ดุจพระบรมกษัตริยขัตติยราชทั้งปวงฉันนั้น
ขอหนึ่งเลา สมเด็จพระบรมกษัตริยอนั ไดดํารงรัฐเปนพระยาแลวนั้น ยอมครอบงํา
เสียซึ่งมนุษยนกิ รชนทั้งปวง กระทําหมูพ ระญาติใหมจี ิตราเริงบันเทิงอภิรมย ขมเสียซึ่งปจจามิตร
ใหยอทอ มีแตจะโศกเศราเหงาใจกลัวภัยจะมาถึงตน และทรงยกเศวตฉัตรอันขาวสะอาดปราศจากมลทิน ประดับดวยซี่ครบรอยไมบกพรอง นํามาซึ่งพระเกียรติยศและสิริสวัสดิ์แกพระองค
เปนอันมากฉันใด สมเด็พจระบรมไตรโลกนาถเจาก็ทรงกระทํามารและเสนามารผูเปนมิจฉาปฏิบัติ
ประพฤติไมชอบธรรมใหเศราโศกรันทดใจ และทรงชักนํากระทําเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย
ผูปฏิบัติชอบใหไดความชื่นบานราเริงบันเทิงทั่วไป และทรงยกเศวตฉัตรมีสีขาวสะอาดปราศจาก
มลทิน กลาวคือพระวิมุตติธรรมอันล้ําเลิศ มีคันอันมั่นคง กลาวคือ ขันตีประกอบดวยซี่อันประ
เสริฐ คือ พระญาณ ซึ่งจะนําพระเกียรติยศและสิริสวัสดิภาพใหแกพระองคเปนอันมาก ในหมื่น
โลกธาตุดุจบรมกษัตราธิราชฉันนั้น
ประการหนึ่ง สมเด็จพระบรมกษัตราธิราช เปนผูอันมหาชนเปนอันมากจะพึงเคารพ
นบไหวฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย ก็เปนผูควรที่เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนอันมากจะเคารพนบไหวฉันนั้น
ประการหนึ่ง สมเด็จพระบรมกษัตริยน ั้น บุคคลผูใดกระทําความชอบในราชการ ก็พระ
ราชทานรางวัลเงินทองเสื้อผาสิ่งของอันพึงใจ โดยสมควรแกความชอบในราชการฉันใด สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย เมื่อสัตวโลกไดกระทําความชอบประกอบกอสรางบารมี
ไวดว ยกายวาจาใจก็ตาม ซึ่งนับวาเปนสุจริตธรรมแลว พระองคก็ทรงเลื่อมใสประทานรางวัล
โลกุตรสมบัติมรรคผล อันเปนเครื่องกําจัดกิเลสใหพน สรรพทุกขทั้งปวง จะหาสิ่งอื่นประเสริฐ
ลวงนั้นมิได ฝูงประชาชนที่มีบารมีอบรมไว และมีความชอบคือประกอบปลูกศรัทธาเลื่อมใสใน
พระบวรพุทธศาสนา พระองคก็ประทานใหเพียงสวรรคสมบัติ ดุจพระบรมกษัตริยอ ันพระราชทานรางวัลแกขาราชการโดยสมควรแกความชอบฉันนั้น
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ประการหนึ่ง สมเด็จพระบรมกษัตริยย อมตรัสติเตียนบุคคลผูมิยําเกรงตอพระราชอาญา ลวงละเมิดพระราชกําหนดกฎหมาย เปนผูรายควรจะลงโทษแลว ทรงกําจัดเสียฉันใด
สมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ทรงติเตียนบุคคลอลัชชีที่ไมประพฤติพระวินัยบัญญัติ เหมือนฉันนั้น
ประการหนึ่ง สมเด็จบรมกษัตริยย อมทรงแสดงธรรมานุธรรมปฏิบัติ พระราชทาน
โอวาทแกขาแผนดินเสวยพระราชสมบัติโดยยุตธิ รรมตามประเพณีแหงพระบรมกษัตริยแตปางกอน
กระทําใหชาวพระนครทั้งหลายมีความนับถือยําเกรงพระบรมเดชานุภาพ รักใครปรารถนาและ
ทรงสถาปนาวงศแหงตระกูลของพระบรมกษัตริยไ วใหมนั่ คง ดํารงอยูต อไปดวยกําลังแหงพระ
คุณธรรมฉันใด แมสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ทรงแสดงขอธรรมานุธรรมปฏิบัติใหพระพุทธโอวาท
ตรัสสอนหมูประชากรสัตวโลกทั้งปวงตามประเพณีแหงพระสัพพัญูเจาแตปางกอน กระทํา
ใหสรรพสัตวทั้งหลายรักใครปรารถนาทั้งเทวดาและมนุษย ยังพระศาสนาอันบริสุทธิ์ ใหถาวร
ตั้งมั่นคงดํารงอยูนานดวยกําลังแหงพระคุณธรรม ดุจสมเด็จพระบรมกษัตราธิราชฉันนั้น
มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระชินวรบรมศาสาดาจารยมีพระพุทธฎีกาตรัส
เรียกพระองควา เปนพราหมณบาง เปนกษัตริยบาง ดวยมีเหตุมากมายหลายประการ แม
ภิกษุจะเปนผูม ีโวหารอันฉลาดพรรณนาไปตลอดกัลปหนึ่ง ก็ไมสามารถจะใหสิ้นสุดได ตอง
การอะไรที่จะพรรณนาใหมากไปกวาเหตุ เชิญบพิตรรับไวปฏิบัติ ตามที่อาตมาถวายวิสัชนา
โดยยอฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดทรงฟงพระนาคเสนผูปรีชาถวายวิสัชนาดังนั้น ก็
มีพระหฤทัยเบิกบาน ยอพระกรนอบนบเคารพซองสาธุการดุจนัยหนหลัง
ภควโต ราชปญหา คํารบ ๗ จบเทานี้
ทวินนัง พุทธานัง โลเก อุปปขชนปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทผูเปนปนประชาชาวสาคลราช มีพระราชโองการประภาษ
ถามอรรถปญหาอื่นสืบไปเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประ
กอบดวยปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย มีพระพุทธฎีกาตรัสวา เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา สมเด็จพระพุทธเจา ๒ พระองคจะไดตรัสพรอมกันในโลกธาตุนี้หามิได ก็สมเด็จ
พระพุทธเจาทัง้ หลายนั้นจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาสิ่งใดเลา พระองคเจาก็ตรัสพระสัทธรรมเทศ-
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นาดุจเดียวกันเหมือนกันทั้งนัน้ จะไดผิดแปลกแยกออกไปใหตางกันหามิได จะบัญญัติสิกขาบท
พระวินัยนัน้ เลา ก็มีอนุสนธิอันเดียวกัน ก็เหตุไฉนสมเด็จพระสัพพัญูเจาทั้งหลายจึงไมตรัส
ในโลกธาตุพรอมกันเลา ถาแมสมเด็จพระสัพพัญูเจาไดตรัสในโลกธาตุอันเดียวกันนี้พรอมกัน
โลกธาตุจะรุงเรืองยิ่งขึ้นไป ดวยเปนสมเด็จพระศาสดาจารยทั้งสองพระองค จะไดชว ยกัน
เทศนาโปรดฝูงนิกรมนุษยเทวดา จะไดชว ยกับบัญญัติสิกขาบทภิกษุภกิ ษุณีอุบาสกอุบาสิกา
ใหภยิ โยภาวะรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป นี่แหละโยมยังสงสัยวาแมสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยตรัสพระสัทธรรมเทศนาเหมือนกัน บัญญัติธรรมสิ่งใดเหมือนกัน ก็ทําไมจึงไมตรัสพรอม
กันเลา นี่แหละพระผูเปนเจา โยมนี้สงสัยนักหนา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อย
ทสสหสฺสโลกธาตุ อันวาหมืน่ โลกธาตุนี้ เอกพุทฺธธาริณี มีปรกติจําเพาะจะทรงสมเด็จพระพุทธเจาไวไดแตพระองคเดียว จะทรงไวซึ่งคุณแหงสมเด็จพระพุทธเจาไดแตพระองคเดียวเทานัน้ ยทิ
ทุติโย พุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย ถาวาเสด็จพระพุทธเจาพระองคที่ ๒ จะมาตรัสอีกพรอมกันเปน
๒ พระองค ในหองหมืน่ โลกธาตุนี้แลว สมเด็จพระพุทธเจาทั้ง ๒ พระองคจะชวยกันตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาโปรดฝูงนิกรสัตว อย ทสสหสฺสโลกธาตุ อันวาหมื่นโลกธาตุนี้มิอาจจะทรงพระ
พุทธคุณไวได จเลยฺย ก็จะพึงหวั่นไหว กมฺเปยฺย จะพึงใหสะทานสะเทือนไป นเมยฺย จะพึงนอม
ไป วินเมยฺย จะพึงนอมไปตาง ๆ นฏานมุปคจฺเฉยฺย จะเขาถึงซึ่งความฉิบหาย มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เปรียบดุจนาวาลําเดียว เอกปุริสสนฺธารณี
มีปรกติดุจแตพอบุรุษคนเดียวจะขามฝงได บุรุษผูนั้นจึงลงสูนาวาดวยคิดวาจะขามฟาก นาวาก็จุ
แตบุรุษผูนั้น ยังมีบุรุษผูหนึ่งล่ําสันโตใหญเทากันกับผูนนั้ จะมาโดยสารขามฟาก จะลงมานั่งใน
นาวานัน้ เปน ๒ คนดวยกัน นาวานอยนั้นจะบรรทุกคนทั้ง ๒ ขามไปถึงฝงไดหรือประการใด
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา ไมได นะพระผูเปนเจา ดวยนาสานั้นเลาก็นอย แต
บุรุษคนเดียวลงนั่งอยูก็เพียบเต็มที่อยูแลว ยังจะมีบุรุษล่ําสันเทากันโดยสารเลา แตพอนั่งลง
นาวานัน้ ก็อาจทรงได ก็จะลมลงเปนมั่นคงเที่ยงแทในกระแสคงคา
พระนาคเสนจึงอุปมาวา ยถา ขอความอันนี้ฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภารผูเปนขัตติยาธิบดี อย ทสสหสฺสโลกธาตุ อันวาหมืน่ โลกธาตุนี้ เอกพุทฺธธาริณี
จําเพาะจะทรงไดแตสมเด็จพระพุทธเจาองคเดียว แมสมเด็จพระพุทธเจามาตรัสในหมืน่
โลกธาตุ เปน ๒ พระองค หมื่นโลกธาตุมิอาจทรงได มีอุปมาอุปไมยเหมือนนาวานอยลอย
ลําจําเพาะจุแตบุรุษผูน้นั ครั้นลงเปน ๒ คนก็ลมไป หมืน่ โลกธาตุก็จะทรุดสูญไปมิอาจทรงไว
ซึ่งพระพุทธคุณแหงสมเด็จพระพุทธเจา อันมาตรัสพรอมกันเปนสองไดเปนอันขาด มหาราช
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ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดังบุรษุ ผูหนึ่งบริโภคอาหารอิ่มเต็มทองตลอด
คอหอยแลว สุดที่จะรับประทาน ยังจะขืนใหกินอาหารเขาไปเทาที่กนิ นั้นอีกเลา นีแ่ หละบุรุษผู
นั้นเมื่อบริโภคอาหารเขาไปใหม บุรุษผูนนั้ จะมีความสุขหรือวาหามิได
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ บุรุษนัน้ บริโภคอาหารอิ่มหนักอยูแ ลว จักขืนบริโภคเขาไปอีกเลา เห็น
เต็มที ก็หนาทีบ่ ุรุษผูนั้นจะตองทนทุกขใหจุกรากตาง ๆ ไมมีความสบาย
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ขอความที่เปรียบประการฉันใด หมื่นโลกธาตุทรงไวซงึ่ คุณสมเด็จพระบรมโลกนาถแตพระ
องคเดียวก็เต็มที่อยูแลว ถาแมสมเด็จพระโลกนาถจักตรัสพรอมกันเปน ๒ พระองคนั้น ก็จะ
ปวนปน หวัน่ ไหวทรุดเซไปมิอาจตานทานได ตถา มีครุวนาดุจบุรุษอันบริโภคอาหารเกินการณ
ฉะนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามฉะนี้วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา แผนพสุธาดลนี้หวัน่ ไหวมิอาจทนไดซงึ่ สิ่งอันหนัก คือ พระอภิธรรมของสมเด็จพระพุทธเจา ๒ พระองค อันมาตรัสในหมื่นโลกธาตุพรอมกันนั้นหรือ พระผู
เปนเจา
พระนาคเสนจึงรับพระราชโองการวา ดังนั้นนะสิบพิตรพระราชสมภาร อีกประการหนึ่ง
ดุจบุรุษผูหนึ่งเอาเกวียนมา ๒ เลม บรรทุกของใหเต็มเสมอเรือนเกวียนทั้ง ๒ เลม แลวจะขน
ของเสียจากเกวียนเลมหนึ่ง เอาลงไปบรรทุกลงในเกวียนเลมเดียวกัน ก็เกวียนเลมนัน้ จะทน
ทานของนั้นไดหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูมีญาณอันปรีชา ตกวาเกวียนเลมหนึ่งก็บรรทุกของลงไวเต็มที่อยูแลว มิหนําซ้ํา
จักเอาของอีกเลมเกวียนหนึ่งมาบรรทุกลงอีกเลา จะเกิดเหตุเปนแมนมัน่ อาราป แมกงกําเกวียน
นั้น ภิชฺเชยฺย จะทําลายลง อกฺโขป มิฉะนัน้ ก็เพลาจะหักสะบั้นออกไป นฏานมุปคจฺเฉยฺย จะ
ตองเขาถึงความหายเปนอันตรายทีเดียว พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ขอความ
ประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข อันวาแผนพสุธาดลอันใหญนี้ จําเพาะจะทรงได
แตพระพุทธคุณสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดามาตรัสแตพระองคเดียวเทานั้น ถามีสมเด็จพระ
บรมโลกนาถศาสดามาตรัสเปน ๒ เขาอีกเลา ก็มอิ าจทนทานได นาจะวิการไปเหมือนเกวียน
บรรทุกของหนักฉันนัน้
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อปจ มหาราช อีกของหนึ่ง ดูกรบพิตรพระราชสมภาร พระองคจะทรงสวนาการ
ซึ่งเหตุอันสมควร เพื่อจะแสดงกําลังแหงพระพุทธเจาตอไปดังนี้ เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ
อุปฺปชฺเชยฺยุ ขอถวายพระพร ถาวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค จะมาบังเกิดตรัส
พรอมกันในโลกธาตุ ชวยกันเทศนาโปรดสัตวโลกทั้งหลาย มนุษยหญิงชายจะแตกออกเปน ๒
ฝาย จะวิวาททุมเถียงแกกันดวยถอยคําวา ตุมฺหาก พุทฺโธ อมฺหาก พุทฺโธ สมเด็จพระพุทธเจาของทาน สมเด็จพระพุทธเจาของเรา บริษัทก็พากันถือเปนสองฝายไป ดุจอํามาตยขาราชการ
๒ คนอันเปนขาเฝาสมเด็จบรมกษัตราธิราชเจาผูประเสริฐตั้งแตไวตางพระเนตรพระกรรณ
ใหปรึกษากิจราชการ และพวกบริวารของอํามาตยทั้งสองนั้นก็ถือกันเปน ๒ พวก วาอํามาตย
คนนี้เปนเจานายทาน อํามาตยผูนั้นเปนเจานายเรา บริวารก็จะเปนสองเหลาไป ยถา ความนี้
มีอุปมาฉันใด เทฺว สมฺพุทฺธา อุปฺปชฺเชยฺยุ สมเด็จพระสัพพัญูเจา ๒ พระองค จะอุบัติเกิด
พรอมกัน จะชวยกันสั่งสอนสัตวโลกในโลกธาตุนี้ บริษัททั้งหลายจะเกิดวิวาทกันวา สตฺถา
ตุมฺหาก สตฺถา อมฺหาก สมเด็จพระบรมครูเจาองคนี้ของทาน สมเด็จพระบรมครูเจาองค
นั้นของเรา บริษัทจะเปน ๒ เหลากันฉะนี้ จะเกิดวิวาทกัน เอวเมว เมาะ ตถา มีครุวาดัง
ขาแหงอํามาตยทั้งสอง ฉะนัน้ อุตฺตริการณ สุโณหิ มหาบพิตรจงฟงเหตุใหยิ่งไปกวานี้อีก มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระองคผูประเสริฐ เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา อันวา
สมเด็จพระพุทธเจา ๒ พระองคจะมาตรัสเปนบรมโลกนาถในโลกธาตุ เอกกฺขเณ ในขณะ
เดียวพรอมกัน คําที่วา อคฺโค พุทฺโธ สมเด็จพระพุทธเจาเปนอัครบุคคลนั้น คําอันนีจ้ ะผิดไป
หรือ เชฏโ พุทฺโธ คําที่วาสมเด็พระพุทธเจาเจริญโดยวิเศษกวาคนทัง้ หลายอันเจริญก็จะผิด
วิสิฏโ พุทฺโธ คําที่วาสมเด็จพระบรมโลกนาถประเสริฐกวาเทวามนุษยอินทรพรหมอันอุดม
นั้นก็ผิด และคําที่วาพระพุทธเจาเปนผูอุดมบวรหาผูใดจะเสมอเปรียบเทียบมิไดนนั้ ก็จะผิดไป
สิ้น เมื่อแผนดินหนึ่งมีพระพุทธเจาตรัสพรอมกันเปนสองแลว จะวาเลิศวาประเสริฐ วาอุดม
ยิ่งนั้น จะยิ่งจะอุดมที่ไหนเลา เหตุวาสมเด็จพระพุทธเจาตรัสเปนดวยกัน จะวาประเสริฐอยางไร
สมฺปฏิจฺเฉยฺยาสิ พระองคจงสันนิษฐานเขาพระทัยเถิด ธรรมดาสมเด็จพระพุทธเจาบังเกิดใน
โลกธาตุในขณะหนึ่ง จะบังเกิดขึ้นไดแตพระองคเดียว ดวยเหตุดังอาตมาถวายวิสัชนามานั้น
ประการหนึ่ง จะถวายอุปมาใหบพิตรทรงพระสวนาการอีก ย โลเก มหนฺต สิ่งที่วา
โตใหญบรรดาที่มีโลกนี้ มีปฐวี คือ แผนดินอันใหญนี้ สา เอกา แผนดินนั้นก็อันเดียว จะมี
เปนสองหามิได สาคโร อันวาสาครทะเลหลวงอันใหญนั้น เอโก เอว อันเดียวแทจริง สิเนรุศิริราชา อันวาพระสิเนรุราชอันใหญเปนพระยาแกเขาทั้งปวงนั้น มหนฺโต ใหญ เขาพระเมรุนั้น
ไซรก็อันเดียวเปนเจาเขา อากาโส อากาศนั้นเลาโลกกลาววาใหญ อากาศนั้นไซรกอ็ ันเดียว
ไมมีอื่นอีกเปนสอง สกฺโก สมเด็จอัมรินทรผูครองเมืองดาวดึงส มหนฺโต ก็ประเสริฐยิ่ง
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อยูพระองคเดียว มาโร พระยามารที่วาประเสริฐนั้นก็อยูผ ูเดียว มหาพฺรหฺมา ทาวมหา
พรหมที่เปนใหญกวาพรหมทั้งปวง ก็มีอยูพ ระองคเดียว สมเด็จพระสัพพัญูเลาเปนผูประเสริฐ
ในโลก ก็มีพระองคเดียวเหมือนกันฉะนั้น อฺสฺส โอกาโส พระเจาจะมาตรัสอีกเปนสองนั้น
จะไดมีโอกาสหามิได จําเพาะจะตรัสในโลกไดแตพระองคเดียว เปนธรรมดาจารีตมา ถึงวาจะ
ตรัสพระสัทธรรมเทศนาและบัญญัติสิกขาบทนั้นเหมือนกัน ก็เกิดขึ้นไมได เพราะฉะนั้นแล
ในคราวหนึ่ง จึงมีพระพุทธเจาเกิดไดเพียงพระองคเดียวเทานั้น ขอถวายพระพร
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทผูเปนปนประชาชาวสาคลนครก็สโมสรโสมนัส ตรัสสาธุ
การ ชมปญญาของพระนาคเสน ดุจนัยที่วสิ ัชนามาแตหลัง
ทวินนัง พุทธานัง โลเก อุปปชชปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
คีหิปพพชิตสัมมาปฏิบัตติปญหา ที่ ๙
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีพระราชโองการถามซึ่งอรรถปญหา
อื่นวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเฉลิมปราชญปรีชาญาณ สมเด็จพระบรมโลกนาถ
ศาสดาจารยมพี ระพุทธฎีกาโปรดไววา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย อห อันวาตถาคตนี้มา
สรรเสริญซึ่งสัมาปฏิบัติ ถาผูใดปฏิบัติดีแลวเปนประเสริฐ อาจเกิดมรรคเกิดผลจะไดเลือกวา
คฤหัสถ จะไดเลือกวาบรรพชิต หามิได ถาผูใดปฏิบัติดีแลว ก็จะไดมรรคไดผลเปนอันเที่ยงแท
นี่แหละพระผูเปนเจา ถาวาฉะนั้นแลว โยมเห็นวาเปนคฤหัถที่ปฏิบัติดี ไดเปรียบกวา สบายกวา
ดวยวาคฤหัสถนี้ โอทาตวสโน จะนุงผาขาวผาดําผาแดงผาดายผาไหมประการใดก็ได มิไดวา
มิไดมีพระพุทธฎีกาทรงบัญญัติสิกขาบทหาม กามโภคี ยินดีในทีจ่ ะบริโภคซึ่งรูปะ สัททะ คันธะ
รสะ โผฏฐัพพะ ไดตามปรารถนา รูปะ คือยินดีทจี่ ะเชยชมรูปหญิงเปนตน สัททะคือเสียง
ดุริยดนตรีเสียงขับรอง คันธะ คือของหอมอันชื่นใจ รสะ คือรสในอาหาร โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่จะ
ถูกตองมีเคลาคลึงเปนตน คฤหัสถยินดีในสิ่งเหลานี้ไดตามปรารถนา และจะมีบุตรภรรยาอยาง
ไรก็ได ไมมีขอ หาม และจะไลทาซึ่งของหอมอยางไรก็ทาํ ไดทรงไดสิ้น สาทิยนฺโต จะชื่นชม
ิยินดีซึ่งเงินทองสรางสมไวก็ได โมลิพนฺโธ จะมุนมวยผมแลว จะประดับใหวจิ ิตรไปดวยแกวและ
ทองนั้นก็ไดไมขัด คฤหัสถเห็นปานดังนี้ คืออุบาสกอุบาสกา สมฺมาปฏิปนฺนา จะชวนกันปฏิบัติ
เปนสัมมาปฏิบัติ คือจําเริญซึ่งสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน ภาวนาไปก็จะสําเร็จ
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แกไญยธรรมมรรคผล สําเร็จแกพระนิพพานอันสุขเกษม โยมเห็นฉะนี้โยมจึงวา คฤหัสถได
เปรียบกวาบรรพชิต ธรรมดาวาบรรพชิตนีจ้ ําเพาะจะนุงหมไดแตผายอมดวยน้ําฝาด บิณฑบาต
เลี้ยงชีวิตลําบากนักหนา มีปรกติรักษาซึ่งกิจมิใหผิดจากพระพุทธบัญญัติ ตั้งใจปฏิบัติ ถือใหมั่น
ในสีลักขันธทั้ง ๔ คือพระปาติโมกขสังวรศีล ปจจยสันนิสิตศีล อาชีวปาริสุทธศีล อินทรียสังวร
ศีลดังนี้ และตองสมาทานถือมั่นสิกขาบททั้งหลาย มิหนําซ้ําตองประพฤติเตรสธุงดงค ๑๓ ประ
การอีกเลา ดูนี่ลําบากนัก ถาวาไมมีผลเปนวิเศษอีกแลว โยมเห็นวาลําบากกายเปลา ถึงจะปฏิบัติ
ดีเลาก็ไดมรรคไดผลเชนเดียวกับคฤหัสถที่ปฏิบัติดี ถาฉะนั้นเปนคฤหัสถสบายกวา ซึ่งบรรพชา
นั้นหาผลมิได วินัยสิกขาบทบัญญัติก็หาผลมิได เตรสธุดงคปฏิบัติก็หาผลมิได กึ ตตฺถ ทุกฺขมนุจิณฺเณน จะประโยชนทําไมดวยการปฏิบัติลําบากเลา นี่แหละขาแตพระผูเปนเจา โยมคิด
ดูก็สงสัย จงวิสัชนาไปใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ภาสิต
เจต ขอความประการนี้ สมเด็จพระศรีสุคตทศพลญาณเจาโปรดไววา สมฺมาปฏิปตฺตึ วณฺเณมิ
ตถาคตมาสรรเสริญปฏิบัติอันเปนสัมมาปฏิบัติ วาเปนคฤหัสถก็ดี บรรพชิตก็ดี มีอตุ สาหะ
ปฏิบัติแลว ก็จะสําเร็จซึ่งธรรมวิเศษสมดังปรารถนา ถาวาบรรพชิตปฏิบัติก็จะไดสําเร็จแกธรรมวิเศษดุจพระพุทธฎีกาตรัส ก็เมื่อวาบรรพชิตผูใดมาเขาใจเสียวา ปพฺพชิโตมฺหิ อาตมานี้เปน
บรรพชิต รักษากิจตามพระวินัยบัญญัตแิ ลว น สมฺมาปฏิปชฺเชยฺย ไมพงึ ปฏิบัติใหเปนสัมมา
ปฏิบัติคือจําเริญสมถวิปสสนา อถ โข กาเล ในกาลนัน้ แทจริง อารกา สามฺา บรรพชิตนั้นก็จะไกลไปจากมรรคผลเปนปุถุชนอยู หาสําเร็จไม ปเคว จะกลาวไปไยถึงฆราวาสเลา
เมื่อฆราวาสตั้งอยูในพระไตรสรณคมน และศีล ๕ เปนนิจศีล ศีล ๘ เปนอติเรกศีล ใหทาน
แกยาจกสมณพราหมณาจารย ถือใจวาเรากระทําบุญนี้ประเสริฐนักหนา แลวมิไดจําเริญ
สมถวิปสสนา อารกา สามฺา ก็จะไกลจากมรรคผล ถาวาคฤหัสถคนใดตั้งอยูในพระ
ไตรสรณคมนและศีลทานแลว จําเริญวิปส สนากรรมฐานเปนสัมมาปฏิบัติ คฤหัสถนั้นก็จะ
ไดมรรคผล ขอซึ่งสมเด็จพระทศพลตรัสสรรเสริญสัมมาปฏิบัตินี้ กลัววาบรรพชิตจะสละไม
รักษากิจวินยั ไมปฏิบัติ และกลัวคฤหัสถจะสาละวนไปขางศีลทาน มิไดจําเริญซึ่งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานเปนการสัมมาปฏิบัติ ที่จะรีบรัดเขาสูพระอมตมหานิพพานเสียแลว
กลัววาจะเปนปุถุชนวนเวียนตายเกิด หากําหนดสงสารมิได สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจึง
มีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้
อนึ่ง อยางไดถือวาคฤหัสถดีกวาบรรพชิต บรรพชิตนี้ประเสริฐกวาเพศคฤหัสถ เหตุวา
ทรงไวซึ่งภูมพิ ระอรหัตเปนเพศสูงนักหนา พหุคุณา มีคุณจะนับจะประมาณมิได เปรียบไป ก็
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ก็ปานกันกับแกวมณีมีชื่อวากามททะ เปนแกวอันใหสําเร็จซึ่งสิ่งสารพัดจะปรารถนา บุคคลจะ
ตีคาราคาวาเปนทรัพยเทานัน้ เปนทรัพยเทานี้ ดูไมสมควรยิ่งนัก ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
คุณแหงบรรพชาก็มีครุวนาเปรียบดังนั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหาสมุทฺเท อุมฺมิโย เปรียบดุจหนึ่งลูกคลื่นในทองมหาสมุทรอันใหญ แตมหาสมุทรก็สุดที่จะประ
มาณไดเพราะวากวางใหญ มิหนําซ้ําจะใหประมาณลูกคลื่นในทองมหาสมุทร สุดปญญา
เหลือปญญาที่มนุษยผูมีปญญาจะประมาณจะนับไดโดยสังขยา ยถา มีครุวนาฉันใด คุณ
แหงบรรพชานี้ยิ่งใหญ ประกอบไปดวยวิเศษสุดเปนอเนกา สุดที่วาจะนับจะประมาณได มีพระ
คุณเลิศดินฟา ผูที่เปนบรรพชิตนี้ดีกวาคฤหัสถ จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ ดวยหวังจะไดบรรลุ
มรรคผลก็ไดโดยงายเร็วกวาคฤหัสถ อปฺปจฺโฉ เพราะบรรพชิตนั้นเปนผูมักนอยสันโดษ
บริสุทธิ์สะอาด วิวิตฺโต จําเพาะอยูแ ตในทีส่ งัด อสสฏโ มิไดระคนปนอยูในหมูคณะ มิได
ธุระกังวลดวยสิ่งใด มีอาลัยเด็ดขาดไมหวงใยที่อยู ยอมรักษาศีลขันธทั้ง ๔ ใหบริสุทธิ์บริบูรณ
และฉลาดในธุดงค ๑๓ เชนนี้ จะหวังมรรคหวังผลหรือคุณพิเศษอันใด ก็ดําเนินสูกรรมฐานวิถี
ปฏิบัติใหสําเร็จไดคลอง ไมตองกินเวลานาน มีอุปมาฉันใด มีอุปไมยดุจเรือที่เกลี้ยงเกลาเรียบ
เสมอ อันบุคคลขัดดีแลว และไมคดเคี้ยว ตรงดี จะมีอะไรติดเปนมลทินก็หาไม ยอมแลนไดดี
ฉันใด เพศบรรพชิตนี้ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติอยูแลว ยอมยังกรรมฐานวิถีใหสําเร็จไดคลอง
อาจกระทําสมณกิจใหสําเร็จหวังไดโดยงายฉะนัน้ สวนเพศคฤหัสถ ถึงจะใหสําเร็จไดก็ยากนัก
เพราะจิตมัววุน วายติดอยูด วยเครื่องเกลือกลั้วแหงกิเลสตาง ๆ ยากที่จะหาโอกาสกระทําให
เปนสมาธิได มหาบพิตร จงทราบพระญาณดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสสรรเสริญสติปญญาพระ
นาคเสน ดุจนัยที่วสิ ัชนามาแลว
คีหิปพพชัรสัมมาปฏิปตติปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้*
*ในระหวางนี้ ฉบับแปลรอยขาด ๑ ปญหา ชื่อปฏิปทาโทสปญหา ในฉบับบาลีมีอยู แตทั้งชื่อทั้งใจความ
ตลอดจนสํานวน พองกับปญหาที่ ๑ ในฉัฏฐวรรค จึงงดเสียมิไดแปลเพิ่มลง
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หีนายาวัตตนปญหา ที่ ๑๐
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชามหากษัตริยขัตติยาธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถาม
อรรถปญหาอีกวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ อิท สาสน อันวาพระ
ศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยของเรานีข้ าวบริสุทธิ์ประเสริฐเลิศลน ซึ่งจะ
บวชปุถุชนอันชัฏดวยกิเลสตัณหาเขาไวในบวรพุทธศาสนานี้ เห็นไมดไี มสมควรนักหนาทีเดียว
ถาวาไดธรรมวิเศษถึงจะไมสําเร็จพระอรหัตจะไดแตมรรคผลอันใดอันหนึ่ง คือโสดาปตติมรรค
โสดาปตติผลเปนตนตามแตจะได บวชเขาไปในบวรพุทธศาสนาอุตสาหเจริญไป ก็จะไดพระอรหัต
ตัดกิเลสยั่งยืนไป จึงจะเห็นสมควรในพระศาสนา ถาคฤหัสถปุถุชนแท แตมรรคอันใดอันหนึ่ง
อยางต่ําเพียงชัน้ พระโสดาก็ไมได ครั้นบวชเขาในพระบวรพุทธศาสนามักกระทําไมตองดวยกิจ
ไมสําเร็จดวยธรรมวิเศษสิ่งหนึ่งสิ่งใด อยูไ มไดในพระศาสนา สึกหาจากพระศาสนา มหาชน
ชวนกันนินทาวา ผูนั้นแนบวชเขาในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสมณโคดมบรมครู
เจาของเราก็เปลาไป มรรคผลสิ่งใดก็ไมได กลับสึกออกมา คําครหามีฉะนี้ เหตุดังนัน้ โยมจึงวา
คฤหัสถปุถุชนเชนนั้นจะพากันบรรพชาบวชเขาในพระพุทธศาสนาไมได ดวยพระศาสนานี้
บริสุทธิ์ประเสริฐดี จะกลับเปนที่นินทา โยมเห็นวาคฤหัสถปุถุชนแทไมควรแกพระพุทธศาสนา
บวชเขาจะพาใหเขาติเตียน
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ตฬาก ภเวยฺย เปรียบดวยสระอันลึกซึ้งเต็มดวยอุทกังอันใสและเย็น คือน้ําอาบน้ําสรง ยังมี
ชายหนึ่งเดินตรงเขาไปที่สระน้ํา ชายนั้นมีกายอันติดตองไปดวยธุลี ควรที่ชายนั้นจะไปสูบอน้ํา
ชําระเสียซึ่งมลทินธุลีใหสําราญ บุรุษชายนั้นเกียจครานไมอาบน้ําชําระกายเดินกรายหนีเลี่ยง
เลยสระน้ํามา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประชาชนทั้งหลายไดทัศนาการ
เห็นชายเกียจครานไมอาบน้ํานั้น ก็ชวนกันติเตียนชวนกันครหาชวนกันนินทาวา บุรุษชายคนนี้
มีกายติดไปดวยมลทินนาเกลียด เดินเฉียดมากับสระน้ํา นาจะชําระเสียใหหมดมลทิน ชําระ
เสียไมได โสมมนี้กระไรนักหนา คนทั้งหลายชวนกันวาอยางนี้ เขาจะนินทาสระวา สระนี้
กระไรใจชั่ว คนตัวเปอนมลทินเดินเฉียดมา ชั้นจะเรียกใหอาบน้ําชําระมลทินเสียใหหมดสิ้นก็ไมมี
ประชาชนเขาจะนินทาฉะนีห้ รือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาญาณ การอะไรเขาจะนินทาสระ สระมีจิตมีวิญญาณเมื่อไรเลา ฝูงคนเขาก็
นินทาวาชายผูน ั้นเปนคนโสมมไมดีกระนัน้ ซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
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ขอความประการนี้ ยถา แลมีครุวนาฉันใด พระพุทศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา
บริสุทธิ์หามลทินมิได ผองใสขาวสะอาด กุลบุตรบวชในบวรพุทธศาสนาพระบรมโลกนาถ
ศาสดาจารยแลว กุลบุตรนัน้ เกียจครานมีแตกินกับนอน บาตรและจีวรก็ไมครอง มีแตจะมอง
สาว ๆ ไมเลาเรียนคันถธุระวิปสสนาธุระ ไมสมาทานธุดงคและปฏิบัติวินัยนอยใหญ ตั้งใจแต
จะหอมยับซึ่งทุนทรัพยอันเกิดมาแตศรัทธาไทย เอาไปใหคฤหัสถบุตรภรรยาญาติชูสาวสูกันกิน
กระทําแตมลทินดางพรอยลอยตัวอยูใ นพระพุทธศาสนา ถือใจวาหากินงาย ครั้นนานเลาหมาย
จะมีบุตรภรรยา พาเอาทรัพยศรัทธาไทย สึกหาดวยโลภเจตนา ถือวาหาบาปไม ธรรมวิเศษสิ่งไรก็ไมได ทีนั้นก็สึกออกมาแตตวั เริงราเดินกราบอยูกลางถนน ฝูงคนเขาก็นินทาวา
ชั่วชา บวชเขาในพระศาสนาหามีวัตรปฏิบัติเลาเรียนไม กระทําชั่วอยางไรเขาก็นินทาอยางนั้น
ชวนกันวาตาง ๆ ไป ก็การอะไรเขาจะนินทาพระพุทธศาสนา เอวเมว เมาะ ตถา มีครุวนา
ดุจชายมีกายอันแปดเปอนดวยมลทินธุลี มาถึงสระศรีแสนสบายไมชาํ ระกายใหหมดมลทินนั้น
อนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจแพทยผูหนึ่งเปนหมอยารูสึก
รูซึ้งในคัมภีรโรคนิทาน ประกอบการกระทํายาไวรกั ษา ยานั้นก็ดีดจุ ทิพยโอสถ ถาแพทยนนั้
ไดจดจํารักษาโรคเขาแลวโรคนั้นก็อันตรธานหาย ยังมีบรุ ุษชายผูหนึ่งเปนพยาธิทั้งกาย บุรุษ
ผูนั้นอยูใกลแพทยคนนัน้ แตมิไดหาใหแพทยนนั้ รักษา เขาจะนินทาวาบุรุษชายกายเปนพยาธินี้
อยูใกลหมอ แตวาขี้เกียจกินยา ไมใหหมอรักษา นาเกลียดนี้กระไร หรือวาเขาจะนินทาวาหมอ
และยาของหมอนั้นไมดีเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ก็การอะไรเขาจะติเตียนหมอนั้น ฝูงชนเขาก็ชวนกันครหานินทา
ชายกายเปนพยาธินั้น
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ก็การ
อะไรเลาคนทัง้ หลายเขาจะนินทาพระศาสนา เขาสรรเสริญเสียอีกวาพระบวรพุทธศาสนานี้
เปนที่สบาย เขาซ้ําจะนินทาชายที่สึกหานัน้ วา อนิจจา ชายคนนีห้ นอบวชเขาในพระพุทธศาสนา
หากังวลธุระมิได ยังวาไมสบายทุรนทุราย ไมไดวิชาสําหรับกาย โงเงาบวชกินขาวเลาเทานี้
สึกออกมานี้จะหาหวงใยใสตัว มิไดธรรมวิเศษทีจ่ ะกําจัดโรคคือกิเลสดวย เอวเมว เมาะ ตถา
มีครุวนาดุจบุรษุ ชายกายเปนพยาธิสันนิวาสใกลหมอ มิไดใหหมอรักษาฉะนัน้ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานประหนึ่งวาบุรษุ ชายผูหนึ่งอยากขาวเต็มประดา บุรุษ
ชายผูนั้นจึงสัญจรเที่ยวแสวงหาอาหาร คมนาการไปสูส ํานักทานผูดอี ันมีขาวปลาอาหาร ทาน
ไดทัศนาการเห็นบุรุษชายนัน้ หิวโหยมา จึงใหยกสําหรับกับขาวมาแลวเรียกหาใหชายนั้นกินอาหาร
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ชายนั้นไมรับประทาน นีแ่ หละเขาจะนินทาผูที่แตงสํารับกับขาว หรือจะนินทาบุรุษนั้นเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
เขาจะนินทาทานผูใหอาหารทําไมเลา เขาก็นินทาวาบุรษุ ชายนั้นสันดานเยอหยิ่ง หารับประทาน
ขาวที่ทานหาใหกินไม
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ขอความเปรียบประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด พระศาสนาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ศาสดาจารย เปรียบดุจโภชนาหารเครื่องบริโภค กลาวคือพระกายคตาสติอันมีรสโอชา อันวา
พระกายคตาสติ คือธรรมสิ่งอันใด ไดแกพระทวัตติงสาการ มีเกสาเปนตนตลอดจนมัตถลุงคังนั้น
ทานจัดเปนอาหาร ๓๒ รองเรียกวาพระกายคตาสติ โยคาวจรภิกษุจําเริญไป อาจไดพระจตุตถฌาน
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา บุคคลผูใดมีอุตสาหะ
จําเริญไปในพระกายคตาสติเปนอารมณไดชื่อวาดื่มกินซึ่งธารารสแหงน้ําอมฤตอันมีในหองสวรรค
อนึ่ง กําลังพระกายคตาสติทภี่ าวนา ถึงแมมาตรวาบุคคลที่ภาวนาพระกายคตาสตินั้น จะถึงแก
กรรมกระทํากาลกิริยาตาย ก็มิไดไปบังเกิดในจตุราบายทัง้ ๔ ที่จะไปนรก ไปเปนเปรต ไปเปน
อสุรกาย ไปเปนเดียรัจฉานทั้งหลาย เปนวาหามิได ผูนนั้ จะไปสูคติอนั ดี นี่แหละพระกายคตาสติ นี้มีรสโอชา กุลบุตรบวชเขาในพระพุทธศาสนา หาเปนอันทีจ่ ะจําเริญซึ่งพระ
กายคตาสติใหเปนกันกิเลสตัณหาไม มิไดจําเริญเลย อยูเฉย ๆ ก็สึกออกมา บรรพชาเสียเปลา ๆ
ไมเขาการพากิเลสตัณหาเขาบาน เหมือนชายเมื่อทานใหอาหารไมรับประทาน พาทองหิวกลับ
มาหาอาหารรับประทานที่บา นตน กวาจะหาอาหารเสร็จก็แทบไมไดสมปฤดีหัวแทบตาย อนึ่ง มี
อธิบายวาพระกายคตาสตินี้ เปนที่กําจัดภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ผูใดภาวนา
เปนนิตยคิดถึงตัวไปก็จะมิไดเกิดในภพทั้ง ๓ อาจขามสงสารสาครคือกิเลสเขาสูนิเวศนนิพพาน
กายคตาสตินี้ สมเด็จพระศาสดาจารยทรงประทานไวในบวรพุทธศาสนามีรสโอชาถึงเพียงนี้
กุลบุตรมีตัณหาราคะบวชในพระบวรพุทธศาสนา ชอบแตวาจะใหเบาจากกิเลสตัณหาบายหนา
ไปสูพระนิพพาน ก็เมื่อไพลไปบวชเอาลาภสักการะ ไดมากหลายแลวบายหนาเขาบาน สึกออก
เลี้ยงบุตรภรรยา เมื่อเปนเชนนี้ เขายอมจะนินทาผูนนั้ เขาจะติเตียนพระศาสนาตองกาตอะไร
นะบพิตรพระราชสมภาร
ประการหนึ่ง การบรรพชาเปนการขัดเกลากิเลสใหหมดจดปราศจากสันดาน ผิแล
พระตถาคตจะทรงพระกรุณาโปรดใหแตคฤหัสถ อันพระองคทรงแนะนําใหตั้งอยูในผลอันหนึ่ง
แลวไดบวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดียวเทานั้นไซร กิจดวยบรรพชาก็ยอมจะไมมีแกเขา
เปรียบเหมือนชายผูมีวาสนาผูหนึ่งใชใหบริษัทบาวของอาตมาจะนับจะคณนาไดมากกวารอยมาขุด
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เปนสระใหญ ครั้นขุดไดสําเร็จดังปรารถนาแลวสั่งบริษทั บาวของอาตมาวา สูชาวเจาที่มีกาย
เศราหมองขะมุกขะมอมอยาลงสูสระนี้ ชาวเจาที่อาบน้ําชําระเหงื่อไคลทําตนใหบริสุทธิ์แลว
จงลงสูสระนี้ เมื่อบุรุษผูมีวาสนากลาวดังนี้ กิจดวยสระน้าํ จะพึงมีแกบุรษุ ผูชําระเหงื่อไคลทําตน
ใหบริสุทธิ์แลวนั้นหรือประการใด
พระเจามิลินทภูมนิ ทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ไมเชนนั้นพระ
ผูเปนเจา ชนทั้งหลายพึงขาไปสูสระนั้นเพื่อประโยชนแตกรรมใด กรรมอันนั้น บุคคลผูไมมี
เหงื่อไคลกายบริสุทธิ์กระทําเสร็จแลว เขาจะตองการอะไรตองสระนั้นลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ขอนี้ฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผิแลพระตถาคตจะทรงพระกรุณาโปรดใหแตคฤหัสถผูอันพระองคทรงแนะนําใหอยูใน
ผลอันหนึ่ง ไดบวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดียวเทานั้นไซร กิจทีจ่ ะพึงกระทําในผลนั้นได
ชื่อวา อันคนเหลานั้นกระทําแลว เขาจะตองการอะไรดวยบรรพชาเลา ประการหนึ่ง เปรียบ
เหมือนแพทยผูหนึ่งเขาไปหาพระฤษีแลวเรียนมนตเสกยา เรียนเอาตํารายาพระฤษี พระฤษี
ประสิทธิ์ให แลวแพทยนนั้ ก็ประกอบยาตามโรคนิทานที่ไดเรียนมา ครั้นประกอบยาตําราโรค
นิทานสําเร็จแลว ก็กลับมาปาวรองวา ผูใดเปนโรคจงมาหาเราเจียดเอายาไปกิน เมื่อแพทย
ปาวรองฉะนี้คนที่เปนพยาธิจะไปหาหมอหรือหรือวาคนที่ไมเปนพยาธิจะไปหาหมอดวยประการใด
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
หมอนั้นปาวรองแตที่คนเปนโรค คนที่เปนโรคจึงไปหา คนที่ไมเปนโรคนั้นจะไปหาตองการอะไร
หมอเขาไมไดปาวรองนี่ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระบรมโลกนาถศาสดาจารยจะไมใหคฤหัสถที่ไมไดมรรคผลบวชหามิได พระองคโปรดใหบวช
สิ้นดวยกัน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึง่ มีบาวไพร
มาก ใหหุงขาวแลวใหคดขาวใสชามตั้งไวมากกวารอย ตั้งเรียงไวแลวรองเรียกไปวา ดูรานะสูชาว
เจาใครอยากขาวมาเอาขาวไปกินตามปรารถนา คนทั้งหลายที่อยากขาวนั้นก็พากันรับขาวไปกิน
หรือ หรือวาคนทั้งหลายที่ไมอยากนัน้ จะมารับเอาไปกินดวยประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา จะ
มารับขาวแตทคี่ นอยาก ที่เขาไมอยากจะมาตองการอะไร
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผิวา
สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยเจาจะทรงพระกรุณาโปรดใหคฤหัสถผูอันพระองคทรง
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แนะนํา ใหตั้งอยูในมรรคแลว ไดบวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดียวเทานัน้ กิจทีจ่ ะพึงกระ
ทําในผลฉะนี้ ไดชื่อวาอันเขากระทําเสร็จแลว เขาจะตองการอะไรดวยบรรพชาเลา
อปจ ประการหนึ่งโสต คฤหัสถที่เขาโปรดบวชเปนภิกษุภาวะแลวใหรอนรนไป
บวชอยูมิได ก็สึกไปจากพระศาสนานั้น ปฺจ อตุลิยคุเณ ทสฺเสนฺติ จะสําแดงซึ่งอตุลิยคุณ ๕
ประการ ขอถวายพระพร กตเม ปฺจ อตุลิยคุณ ๕ ประการนั้นเปนดังฤๅเลา ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารเจา อันวาอตุลิยคุณ ๕ ประการนั้น ภูมิมหนฺตภาว คือบรรพชา
นี้เปนภูมิใหญ กุลบุตรสรางกุศลไวนอยบวชมิไดประการ ๑ บรรพชานี้บอกซึ่งภาวะบริสุทธิ์
ประการ ๑ บรรพชานี้บอกภาวะมิไดเสพดวยคนใจบาปประการ ๑ บรรพชานี้บอกภาวะจะให
ไดธรรมวิเศษ อันไดโดยยกประการ ๑ บรรพชานี้บอกภาวะใหรักษาสังวรศีลประการ ๑ สิริ
เปนอตุลิยคุณ ๕ ประการเทานี้
ที่วาบรรพชาสําแดงซึ่งภาวะเปนภูมิใหญ ภูมิสูง ภูมิประเสริฐนั้นอยางไรเลา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเจา เปรียบดวยบุรษุ เข็ญใจ อธโน หาทรัพยมิได หีนชจฺโจ ภูมิที่เกิดต่ําชา พุทฺธิปริหีโน ทั้งปญญาโฉดเขลาไมมีฉลาด ถึงแมมาตรวาจะไดครองราช
สมบัติเปนบรมขัตติยาธิบดี ก็มิไดสถิตในราชสมบัติ คงจะฉิบหายเปนอันตรายจากราชสมบัติเปนแมนมั่น เหตุวาราชสมบัตินั้นควรแกทานที่มอี ิสริยยศสูงสกุลบุญมาก ประกอบ
ดวยสติปญญา ยถา มีครุวนาฉันใด ฆราวาสหาบุญหามิได สรางสมไวนอยแตหลังมา ครั้น
บรรพชาเขาในบวรพุทธศาสนาก็ถึงซึ่งภาวะรอนรนเกิดวิกลตาง ๆ ไป อยูมิได ตองสึกออกมา
เหตุวาบรรพชานี้เปนภูมิประเสริฐ ไมคูควรดวยคนบุญนอย อุปไมยดุจราชสมบัติอันเปน
อิสริยยศอันหาคูควรแกบุรุษอันเปนหินชาติไรทรัพยอันเปนปญญาฉะนั้นไม วิสัชนาในบทที่
วาบรรพชาเปนภูมิใหญไมควรแกคนใจบาป เปนอตุลิยคุณ คํารบ ๑ ยุตกิ าลลงแตเพียงนี้
ตอนี้จะแสดงในอตุลิยคุณ คํารบ ๒ ที่วา บรรพชาสําแดงซึ่งภาวะบริสุทธิ์นั้นเปนอยางไร
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบประดุจน้ําอันเคลื่อนคลาดตกลงในใบบัว
ไมสามารถที่จะแทรกซึมเขาไปในบัวนั้นได มีแตจะกลิ้งกลับตกไปเทานั้น เหตุไร เหตุวาใบ
บัวนั้นบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ยถา มีอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพร คนทีโ่ ออวด
คดโกง ไมซื่อตรง มีความเห็นวิปลาส เมือ่ บรรพชาเขาในชินศาสนาแลว ประพฤติตนให
เปนคนมัวหมอง ไมสามารถจะทรงอุดมเพศไวได เพราะพระศาสนาบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
ไมชานักก็ตองสึกออกไป เอวเมว โข ขอนี้มีอุปไมยดุจน้ําในใบบัวฉะนั้น แสดงมาในอตุลิยคุณ
คํารบ ๒ ยุติกาลจบลงเพียงนี้
ตอนี้จะแสดงในอตุลิยคุณ คํารบ ๓ ที่วา บรรพชาไมควรที่คนใจบาปจะสังวาสสถิตนั้น
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เปรียบดุจมหาสมุทรอันใหญบริสุทธิ์หามลทินมิได มาตรวาซากอสุภสัตวใหญนอยจะเลื่อนลอย
ไหลตามกระแสชลาลัย ลอยไปสูพระมหาสมุทรสาคร คลื่นระลอกก็กระฉองซัดพัดอสุภนั้นขึ้น
คางเสียบนฝงสมุทร มิใหซากอสุภลงสะสมอยูได เหตุดงั นี้จึงวามหาสมุทรอันใหญชาํ ระมหาภูตรูป
ใหพนไป กระทําอุทกังใหบริสุทธิ์ผองใส ยถา ฉันใด คนทั้งหลายทีใ่ จบาปหยาบชาทารุณ
ทุจริตสันดาน และเปนคนเกียจครานอนธการมืดมน คนหาสติปญญามิได มิอาจบวชเขาอยูใน
พระบวรพุทธศาสนาได เหตุวาบรรพชาเปนเหตุจะใหบริสุทธิ์แหงมหาภูตรูป เราทานใหบริสุทธิ์
จากอาสวะกิเลส เหตุฉะนีจ้ ึงวาบรรพชาไมสมควรที่คนใจบาปจะสองเสพ แสดงมาในอตุลิยคุณ
คํารบ ๓ ไดใจความเทานี้
ตอนี้จะแสดงอตุลิยคุณคํารบ ๔ ที่วาบรรพชาสําแดงซึ่งภาวะรูธรรมวิเศษไดยากนั้น
อยางไร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบดุจบุรุษอันไมไดศกึ ษา
วิชาการ ไมไดเรียนศิลปศาสตรตาง ๆ เปนตนวาวาลัคคเวท คือเอาธนูยิงปลายขนทรายจามรี
มติวิปปฺ หีโน ปราศจากแบบแยบคาย ครูอนั แนะที่ตั้งที่ยงิ ธนูบอกลัทธิสําคัญ มิไดเอาปญญา
กําหนดไวใหมั่น บุรุษชายผูนั้นจึงไปยิงขนทรายนั้น วิคคฺ หนฺติ ยิงก็พลาดเพลี่ยงไปไมถูกและละ
เสีย เหตุวาขนทรายจามรีนั้น สณฺห สุขุม ละเอียดสุขุมนัก จะรูจกั ลัทธิยิงเปนอันยากฉันใด
คนบาจําพวกที่มีอกุศลหนหลังกระทํามา ทุปฺปฺา มีปญญาชั่วโฉดเขลานักหนา ชฬา เปนคน
เงอะ เอฬมูคมุฬฺหา พูดจาน้ําเขฬะไหลฟูมปาก เปนคนมักหลงมักลืมมิอาจกระทําสิง่ ใดได ชินสาสเน ปพฺพชฺชนฺติ มาบวชเขาในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธสัพพัญู คนพวกนั้นมิอาจตรัสรูจตุสัจจปฏิเวธ คือพระอริยสัจ ๔ ประการ อันมีลกั ษณะ
สุขุมนัก ละเอียดนัก มิอาจเห็น มิอาจรู ดวยปราศจากปญญาที่จะโยนิโสมนสิการเขาใจได
ทีนั้นก็ใหเกียจใหครานรอนรําคาญ อยูมิได ก็สึกหาลาเพศบรรพชาออกมา เอวเมว เมาะ ตถา
เหมือนคนไมมีวิจารณปญญา ไมศึกษาตามลัทธิครู ยิงธนูไมถูกขนทราบก็ละเสีย เหตุวาพระ
อริยสัจทั้ง ๔ สุขุมละเอียด กุลบุตรเกียจครานมิอานรูฉะนั้น แสดงมาในอตุลิยคุณ คํารบ ๔
จบลงเพียงเทานี้
ตอนี้จะแสดงอตุลิยคุณ ที่ ๕ ขอซึ่งบรรพชาบอกภาวะใหรกั ษาสังวรศีลนั้นดวยอยางไร
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบดังบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาไปสูสมรภูมิ
กลัวตัวสั่น ไมสามารถจะตั้งมั่นอยูได ก็ปลาสนาการหนีไป เหตุไร เหตุวากลัวขาศึกอันมีกําลัง
มาก ยถา มีอปุ มาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ชนเหลาหนึ่งเหลาใด
ใจบาปหยาบชา อสวุตา ไมมีความสํารวม อหิริกา ไมมีความละอาย อดทนตอคําสั่งสอนไมได
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เปนคนมีใจกลับกลอก ครั้นมาบวชในพระพุทธศาสนาแลว ชนเหลานั้นไมสามารถ รักษาสิกขาบทใหเปนอันบริสุทธิ์ได โอสกฺกิตฺวา ใหยนยอทอใจ ไมนานเทาไรก็สึกออกมา เหตุไร เหตุวา
ชินศาสนามีกจิ ที่จะตองรักษามากอยาง เอวเมว มีอุปไมยดุจบุรุษผูก ลัวตอขาศึกซึ่งมีกําลังมาก
ฉะนั้น แสดงมาในอตุลิยคุณ คํารบ ๕ จบลงแตเพียงนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบรมพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง เปรียบเหมือน
พุมชาตบุษยซงึ่ นับวาเปนไมอันสูงสุดกวาไมทั้งปวงบรรดาที่เกิดบนบกดวยกัน เมื่อมีหนอน
มารังแกเจาะดอกเสีย ดอกนัน้ ๆ ยังมิทันแกก็พากันแกนหลนรวงเสียในระหวางนั้น ชนทั้ง
หลายจะพากันติเตียนพุมชาตบุษย เพราะดอกนั้น ๆ หลนรวงหามิได ดอกใดยังตั้งอยูใ นพุมนั้น
ดอกนั้น ๆ ก็ยอ มมีกลิ่นหอมฟุงขจรไปสูทิศนอยและทิศใหญ ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ชนเหลาหนึ่งเหลาใดบวชในชินศาสนาแลว เวียนมาเพื่อ
ความเปนคนเลว ชนเหลานัน้ ก็เปนคนดุจดอกชาตบุษยที่หนอนเจาะ หมดสีหมดกลิ่น ไมไดรับ
ผลอันไพบูลยในชินศาสนา ชนทั้งหลายจะพากันคอนวาติเตียนนินทานพระชินศาสนาหามิได
ภิกษุเหลาใดตัง้ อยูในชินศาสนาได ภิกษุนนั้ ยอมจะมีกลิน่ คือศีลหอมอบตลบไปสูมนุษยโลกและ
เทวโลก เอวเมว มีอุปไมยดังดอกชาตบุษยอันมีกลิ่นหอมฟุงขจรไปฉันนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง เปรียบดุจขาวสาลีชาติ
กรุมพกะเกิดขึน้ ในระหวางขาวสาลีชาติโลหิตกะซึ่งงอกงามเจริญแนนหนาหาระหวางมิได แลว
พินาศฉิบหายไปในระหวางนั้น ชนทั้งหลายจะพากันติเตียนขาวโลหิตกะสาลี เพราะเหตุทกี่ รุมพกะ
สาลีเกิดขึ้นแลวพินาศฉิบหายไปหามิได กลับจะเปนพระกระยาหารสําหรับทรงเสวยแหงพระ
ราชาเสียอีก ขอนี้มีอุปมาฉันใด ภิกษุที่บวชในชินศาสนาแลว ยังมิทนั ไดรับผลอันไพบูลยในชินศาสนา สึกออกมาเสียในระหวาง ก็เปนดุจกรุมพกะสาลีเกิดขึ้นในระหวางโลหิตกะสาลีแลวตาย
ไปในระหวางโลหิตกะสาลีฉะนั้น ชนทั้งหลายเขาไมติเตียนชินศาสนา เพราะเหตุทชี่ นเหลานั้น
บวชแลวอยูไมได สึกออกมา ภิกษุเหลาใดตั้งอยูในชินศาสนาได ภิกษุเหลานั้นยอมสมควร
แกพระอรหัตผล
ประการหนึ่ง เปรียบเหมือนแกวมณีอันใหความประสงคสําเร็จทุกอยาง แมจะเปน
ตําหนิสักแหงหนึ่ง ชนทั้งหลายก็ไมติแกวมณีเพราะเหตุที่เปนตําหนินนั้ สวนใดบริสุทธิ์ สวนนั้น
ยอมนําความชืน่ บานใหเกิดแกมหาชน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผูที่
บวชในชินศาสนาแลวสึกออกไป ก็เทากับเปนกระเพาะในพระศาสนา ชนทั้งหลายจะติเตียน
พระศาสนาเพราะผูที่บวชแลวสึกหามิได ภิกษุใดตั้งอยูในชินศาสนาได ภิกษุนั้นยอมกระทํา
ความชื่นบานใหเกิดแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนจันทนชาติ
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จันทนแดงแท แมจะมีสว นเสียกลิ่นนอยสักแหงหนึ่ง ชนทั้งหลายเขาก็ไมติจันทรแดง สวนใดไม
เสีย สวนนัน้ ก็ยอมหอมฟุงขจรไปโดยรอบ ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร ชนเหลาใดบวชในพระพุทธศาสนาแลว อยูไ มได สึกออกมา ชน
เหลานั้นเขาก็ยอ มตําหนิติฉินผูนั้น เขาจะพากันติฉินพระศาสนาหามิไดผูใดดํารงอยูใ นชินศาสนาได
ผูนั้นยอมมีกลิน่ หอมเฟองฟุง ขจรไปสูมนุษยโลกกับทั้งเทวโลก เอวเมว มีอุปไมยดังจันทนแดง
แทฉะนัน้ ซึ่งกระแสพระดําริจะใหบวชแตคฤหัสถที่เปนอริยบุคคล ปุถุชนจะทรงหาม จะเปน
การถูกตองดวยพระพุทธฎีกานั้นหามิได ขอบพิตรจงเขาพระทัยดวยประการฉะนี้
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีไดทรงฟงก็มีน้ําพระทัยชื่นบานหรรษา ทรง
พระโสมนัสศรัทธาซึ่งถอยคําของพระนาคเสน แลวตรัสสรรเสริญโดยนัยดังวิสัชนามาขางตน
ทุกประการ
หีนายาวัตตนปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้
จบฉัฏฐวรรค
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สัตตมวรรค
อรหโต กายิกเจตสิกเวทนาปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาอติสสราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสน โยมจะขอถามสักหนอย ตุมเฺ ห ภณถ พระผูเปน
เจากลาวดังนีว้ า ธรรมดาพระอรหันตเจา เมื่อจะเสวยทุกขเวทนานัน้ จะไดเสวยเปนสองดุจ
ปุถุชนหามิได อันปุถุชนนี้มที ุกขเวทนาเปนสอง คือทุกขเวทนาอันประกอบในกายและทุกขเวทนา
อันประกอบในจิต สวนพระอรหันตเจาทัง้ หลายมีแตทกุ ขเวทนาเกิดแตกาย ทุกขเวทนาจะ
ไดมีในจิตหามิได โยมมารําพึงดู ถากระนัน้ จิตของพระอรหันตยอมเปนแตอาศัยกายเปนไป
พระอรหันตไมเปนใหญไมเปนเจาของกายนั้น แตทานไมเปนไปในอํานาจของกายดังนี้หรือ ผู
เปนเจา
พระนาคเสนรับคําวา จริงเหมือนทรงพระดําริ จิตพระอรหันตไมเปนใหญเปนเจา
ของกาย
พระเจากรุงมิลินทจึงตรัสตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ
โยมยังสงสัยนักหนา ซึ่งวาจิตอาศัยในกายและจะไมเปนเจาแหงกาย ไมเปนใหญแหงกายนัน้
โยมยังแคลงอยูนักหนา ไดยนิ แลวยิ่งสงสัยใหเคลือบแคลงแหนงในใจนัก จิตนี้อาศัยกาย
เหมือนนกทั้งหลายอาศัยรัง ยอมจะเปนเจารัง
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กายานุคตา ธมฺมา อันวาธรรมที่จะเนื่องดวยกายจะตามภายไปในภพนั้น มี ๑๐ ประการ สีต คือความ
เย็นความหนาว อุณฺห คือความรอน ชิฆจฺฉา คือความหิว ปปาสา คือความกระหาย อุจฺจาโร
คือถายอุจจาระ ปสฺสาโว คือถายปสสาวะ ถีนมิทฺธ คือความงวงเหงาหาวนอน ชรา คือความ
แก พฺยาธิ คือเจ็บไข มรณ คือความตาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ยอมเวียนไปตามกาย อันจะเทีย่ ว
ทองไปในภพ ๓ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ อรหา อันวาพระอรหันตจะไดเปนใหญในกาย
จะไดเปนไปในอํานาจแหงกาย หามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประกอบดวยปรีชาญาณ ถาวาพระอรหันตไมเปนใหญในกาย
จะบังคับกาย จะหามกาย สํารวมกายอยางใดเลา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพร มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เย เกจิ
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ชนา อันวาคนทั้งหลายนอกจากพระอรหันต ปวินิสฺสติ า บรรดาที่อาศัยอยูในพื้นแผนดิน
สถิตเที่ยวอยูบนภูมภิ าคพื้นแผนดิน จะประกอบการสิ่งไรก็อาศัยพื้นแผนดิน เพราะตั้งอยูบน
พื้นแผนดิน จะปลูกจะหวานอะไรไดสิ้น นุ โข ดังอาตมาถามสมเด็จบรมบพิตร เมื่อคน
ทั้งหลายกระทําการสําเร็จกิจสิ้น คนทั้งหลายจะบังคับบัญชาพสุธาดลแผนดิน ใหกระทําการจาง
จะไดหรือไมได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พื้นพสุธาดลแผนดินมีจิตวิญญาณอะไรเลา คนทัง้ หลายเขาจะไดใชแผนดิน
ใหทําการจาง เหตุวาแผนดินไมมีจิตไมมวี ญ
ิ ญาณ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐในราชศฤงคาร ขอความเปรียบประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด พระอรหันตมิไดเปน
ใหญในกาย มิไดมีอาญาแผไปในกาย เปรียบดุจมนุษยทงั้ หลายทั้งสิ้นอันสถิตอยูเหนือภูมิภาค
พื้นแผนดิน มิไดมีอาญาบังคับบัญชาแผนดิน มิไดเปนอิสรภาพปราบแผนดิน นะบพิตรพระ
ราชสมภาร จงทรงทราบพระญาณเถิดวา กายพระอรหันตเหมือนกันกับแผนดิน
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามอีกเลาวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาประกอบดวยญาณปรีชา อันวาปุถุชน ไฉนจึงเสวยเวทนา
กายและจิตเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ปุถุชนยอมเสวย
เวทนาเปนไปทางกายและจิตทั้งสองนั้น เพราะตนมีจิตมิไดอบรมภาวนา มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรอดิศรผูประเสริฐ ปุถุนชนนัน้ เปรียบเสมือนหนึ่งวาโคอันอยากน้ําและหญาที่เคยกิน
เปนอาหาร ตองทรมานดวยคนใจพาลผูกดวยเครือเขาเถาลดาวัลย โคนั้นก็ดนิ้ รนดวยหากําลัง
มิได ก็ทุรนทุรายอยูแตในใจ ยถา มีครุวนาฉันใด จิตปุถุชนนี้ไซรถามิไดจําเริญใหถึงมรรคถึงผล
ถึงหนทางพระโลกุตระ ก็ไดแตทุกขรอนเหมือนโคหิวออนที่เขาผูกไวดวยเถาวัลยอนั นอย
ฉะนั้น ครั้นจิตกําเริบแลวก็พากายกําเริบกลับกลอกดิ้นโดดไป เสวยเวทนานักสุดที่จะกลั้นจะทน
พนกําลัง ก็ระเหระหนรองครางไปดวยความทุกขเวทนา พระอรหันตเจานั้นเปนภาวิตจิตฝกฝน
อยูเปนอันดี ดุจสินธพพาชีชาติอาชาไนยอันฝกหัดทรมานไวเปนอันดี เมื่อทุกขเวทนามาถึงตัว
นั้น พระผูเปนเจาก็ผูกพันจิตของตนเขาไวกับเสาประโคนคือพระสมาธิ ถือไวใหมนั่ คง ปลงปญญา
เห็นวาเวทนาซึ่งเสวยทุกขนยี้ อมเปนพระอนิจจัง เปนพระทุกขัง เปนพระอนัตตา กระทําจิตของ
อาตมามิใหหวาดหวัน่ กําเริบฟุงซาน ถึงมาตรวากายนั้นจะมีทุกขเวทนานอยมากประการใดก็มิ
ไดเอาใจใส เห็นมั่นในพระไตรลักษณคือ พระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา ดวยจิตผูกจิตไว
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กับเสาประโคนคือพระสมาธิ เหตุดังนั้นจะวาพระอรหันตเจาเสวยเวทนาอันเกิดแตกายสิ่งเดียว
มิไดเสวยเวทนาอันเกิดแตจติ บพิตรพระราชสมภารพึงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟงดังนี้ ก็มีพระทัยสิ้นพระกังขา จึงซองสาธุ
การดุจนัยหนหลัง
อรโห กายิกเจตสิกเวทนาปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
กายิกเจตสิกเวทนาย นานากรณปญหา ที่ ๒
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาอันประกอบไปดวยบวรปรีชาญาณ โยมนี้ราํ พึงการไปก็ใหบังเกิดสงสัย
ดวยจิตของพระอรหันตเจานี้ เมื่อกายไหว เหตุไรจึงมิไดไหวไปดวย นาอัศจรรยใจนักหนา
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจดังตนไมอันใหญประกอบไปดวยใบกิ่งกานรมเงา สาขา จลติ เมื่อกิ่งกานนั้นเลาจะ
หวั่นไหว จะไหวสะเทือนถึงลําตนหรือไม เมื่อกิ่งไหวแลวตนไมนั้นจะไหวดวยหรือ หรือวาหามิได
นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา ใชวากิ่งไหวแลวจะไหวถึงลําตนหามิได เพราะตนไมนั้นใหญจึงไหวแตกงิ่
พระนาคเสนเถระจึงเปรียบวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ขอความประการนี้มีอุปมาฉันใด ทุกฺขา เวทนาย ผุฏโ เมื่อพระอรหันตเจาเสวนเวทนาเจ็บปวด
ลําบากนั้น จิตพระอรหันตมไิ ดรูหวัน่ ไหว เหตุวาเห็นพระไตรลักษณญาณ คือพระอนิจจัง
พระทุกขัง พระอนัตตา ผูกจิตอาตมาไวกบั เสาประโคนใหญคือพระสมาธิ เปรียบดุจตนไมใหญ
อันไหวแตกิ่ง ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาสาคลราชธานี ไดทรงฟงดังนี้ก็ชนื่ ชมยินดีซองสาธุการ
ตาง ๆ เหมือนนัยหนหลัง
กายิกเจตสิกเวทนาย นานากรณปญหา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
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อภิสมยัมตรายกราปญหา ที่ ๓
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณยิ่งบัณฑิตอุดมโลกธีรชาติ โย โกจิ คีหิ คฤหัสถฆราวาสทั้งปวง
ในโลกนี้ คฤหัสถผูใดผูหนึง่ ถึงซึ่งภาวะเปนปาราชิกแลวบวชเขาในบวรพุทธศาสนาอีก ที่สัตย
ที่จริงนั้นจะรูตวั วาเปนปาราชิกก็หามิได ผูห นึ่งผูใดก็มิไดลวงเห็นวาเปนปาราชิก มิไดใหสติ
ตักเตือนทัดทานบอกกลาววาทานเปนปาราชิกทานกระทําผิดสิ่งนี้ และคฤหัสถที่เปนปาราชิกนั้น
ก็สําคัญวาบริสุทธิ์เปนอันดี กระทําความหมั่นมักภักดีอตุ สาหปฏิบัติ เพื่อจะใหตรัสรูซึ่งธรรมาภิสมัยมรรคผลอันควรจะรูน ั้น ตกวาคฤหัสถที่เปนปาราชิกนั้นจะสําเร็จแกธรรมาภิสมัยมรรคผล
หรือ หรือวาหามิได
พระนาคเสนวิสัชนาวา น หิ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร คฤหัสถ
ที่ตั้งอยูในปาราชิก ฐานเปนปาราชิกนั้น ถึงวาจะปฏิบัติไป จะไดสําเร็จซึ่งธรรมาภิสมัยมรรค
ผลหามิได ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสซักไซวา เหตุไฉนจึงเปนกระนั้น
พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวาดังนีว้ า โย ตสฺส ธมฺมาภิสมยาย ขอถวายพระพร อัน
วาธรรมาภิสมัยมรรคผลหนทางพระโลกุดร ยอมบังเกิดถาวรแกบุคคลอันมีศีลบริสุทธิ์ เมื่อเปน
ปาราชิกแลวมีศีลอันขาดสิ้นแลว ธรรมาภิสมัยก็คลาดแคลวไปไมบังเกิดแกผูเปนปาราชิกนั้น
นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ โยมเห็นวาคนซึ่งเปนปาราชิกนั้น รูว าตัวเปนปาราชิกแลวก็ยังเกิดสงสัยวา
อาตมาเปนปาราชิก ที่ไหนอาตมาจะไดสําเร็จแกธรรมาภิสมัย คนผูนนั้ สงสัยอยูฉะนี้จึงจะมิได
มรรคผล นี่คนที่เปนปาราชิกนั้นเขาไมรูตวั วาเปนปาราชิก ไมสงสัย บาปธรรมสิ่งไรจะกันไว
มิใหไดมรรคผลนั้น ปญหานีผ้ ูเปนเจา โยมนี้เห็นไมสมดวยลักษณะ จะไมไดธรรมาภิสมัยมรรค
ผลก็ตอเมื่อมีความสงสัย นี่เขาเปนปาราชิกแล แตทวาเขาไมรูตัวเขาไมสงสัย เหตุไฉนจึงไม
ไดธรรมาภิสมัยมรรคผล นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบ
เหมือนพืชอันบุคคลหวานลงในนาอันดี พืชที่หวานนั้นจะงอกหรือ หรือวาหามิได
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พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา อาม เออกระนั้นซิ พืชหวานลงที่เนื้อนาดีแลวคงจะงอกซิ พระผูเปนเจา
เถโร อาห ฝายพระนาคเสนเถระผูเลิศอรหันต จึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐเลิศกวาฝูงประชา นุโข ดังอาตมาขอถามพระราชสมภาร
อีกสถานหนึ่ง ยังมีบุคคลผูหนึ่งเอาพืชชนิดที่หวานในเนื้อนาอันดีนนั้ ไปหวานลงบนศิลาอัน
แนนเปนแทงเดียว พืชที่เขาหวานลงบนศิลานั้นจะงอกงามหรือประการใด
สมเด็จพระบรมหนอนรินทรมิลินทเลิศกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต
ไมเชนนัน้ พระผูเปนเจา พืชที่คนหวานบนศิลานั้น จะเอาสถานใดตั้งรากใหมนั่ คงไดเลา จึงจะ
งอกงามขึ้น พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พืชที่หวานนั้น
ก็พันธุเดียวกันไฉนหวานลงในเนื้อนาจึงงอกงามขึ้นมา ครั้นหวานลงบนศิลาสิหาขึ้นไม เปนไฉน
รูปสงสัยนัก เนื้อนากับแผนศิลานี้ทําไมไมเหมือนกันเลา
พระเจามิลินทปนกษัตริย มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ศิลา
กับดินจะเหมือนกันหามิได นาเปนสถานอันบุคคลถากไถทั้งประกอบไปดวยดินอันชุมชื้น หวาน
พืชลง พืชจึงงอกงาม สวนศิลานั้นแข็งกระดาง ไมเปนสถานอันน้ําพึงแทรกซึมเขาไปได หวาน
พืชลงไปจะใหพืชงอกงามขึ้นมานั้น เอาธรรมเนียมที่ไหนมา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ขอความ
อันนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลที่มีศีลผองใสบริสุทธิ์นั้นเปรียบเหมือนเนื้อนาอันดียอ มเปนที่
งอกงามเจริญขึ้นแหงพืช กลาวคือพระธรรมาภิสมัย บุคคลผูทุศีลเหตุปาราชิกนั้นเปรียบ
เสมือนหนึ่งวาแผนศิลา ยอมไมเปนสถานที่อันพืชกลาวคือธรรมาภิสมัยจะเกิดงอกงามเจริญขึ้น
ไดเปนอันขาด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อีกประการหนึ่งเปรียบปานดุจ
ไมคอนกอนดินและทอนไมเมื่อบุคคลโยนไปปาไปนั้น ก็ยอมจะตกลงเหนือแผนดินโดยธรรมดา
อป นุ โข ดังอาตมาขอถาม ขอถวายพระพิตรพระราชสมภาร จงมีพระราชโองการบอกให
แจงกอน หรือวาไมคอนทอนไมและกอนดินอันบุคคลโยนไป จะไมตกลงเหนือแผนดินดวยเหตุ
อันใดอันหนึ่งเลา
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงพระราชโองการตรัสวา ธรรมดาบุคคลโยนไปซึ่งทอนไม
และไมคอนกอนดินนัน้ ยอมจะตกลงทีภ่ มู ิภาคพื้นแผนดิน จะไดตั้งอยูบนอากาศหามิได อากาศ
เปลาจะทรงจะรับเอาไมคอนกอนดินไวใชเหตุใชผล

มิลินทปญหา - หนาที่ 381
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ความเปรียบประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด อันวาธรรมาภิสมัยมรรคผลจะมีแกบุคคลที่มี
ศีลวิบัติหามิไดใชเหตุผล เปรียบเหมือนไมคอนกอนดิน อันบุคคลโยมไปมิไดคางอยูบนอากาศ
ดวยอันหาเหตุมิได บุคคลผูใดเปนปาราชิกถึงศีลเภทแลวก็เปนเหตุสมุจฉินนะ คือตัดเสียซึ่ง
เหตุอันจะบรรลุแกธรรมาภิสมัย คือมิไดสําเร็จมรรคผลเปนอันขาด มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ถเล อคฺคิ ชลติ ธรรมดาวาไฟบุคคลกองไวบนบกยอม
รุงเรือง หรือหาไม บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา เออกระนั้นแหละ ธรรมดาวากองไฟในถลประเทศที่บกแลว ก็ยอมจะรุงโรจนโชตนาการ
พระนาคเสนจึงซักถามวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร แมนวาบุคคลกองไฟที่
อุทกัง จะรุงโรจนโชตนาการ หรือวาจะดับไป นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา บุคคลใดกองไฟทีใ่ นน้ํา เพลิงก็ดบั ไป จะรุงโรจนโชตนาการหามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ยถา ความขอนี้
มีครุวนาฉันใด ธรรมาภิสมัยมรรคผลก็ไดบังเกิดแกบุคคลเปนปาราชิกศีลเภท เปนเหตุสมุจฉินนะหาเหตุมิได อุปไมยเหมือนกองเพลิงบนหลังอุทกประเทศ หาเหตุหาธรรมดา หาเยีย่ งหา
อยางธรรมเนียมมิไดฉะนัน้
ขณะนัน้ สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ผูเปนเจาจงคิดแกปญหานี้ น เม ตตฺถ จิตฺตสฺี เหมือนหนึ่ง
วาโยมนี้มไิ ดมสี ัญญารูวาตัวเปนปาราชิก ก็มิไดทรงวิมัตสิ งสัยตัวเลยวาเปนศีลวิบัติ บาปกรรม
จะกันไวกระไรจึงจะไมสําเร็จแกธรรมาภิสมัยมรรคผล นิมนตผูเปนเจาชักนําเอาเหตุนั้น มาวิสัชนาแกใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชาสมภารผู
ประเสริฐ วิส หลาหล อันวายาพิษกินตาย คนทั้งหลายไมรวู าเปนยาพิษ พากันรับประทาน
ยาพิษเขา คนทั้งหลายจะตายหรือวาหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา อาม ภนฺเต
ขาแตพระผูเปนเจา เออก็อยางนั้นแหละซิ ยาพิษนี้ คนจะรูก็ดี กินเขาไปแลวก็ตายทัง้ นั้น
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พระนาคเสนถวายพระพรวา ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลไมรูวาบาปกรรมที่กระทํา จะ
เปนอภิสมยันตรายทําใหฉิบหายจากมรรคผล บาปกรรมนั้นก็ยอมกันทีท่ างอภิสมัยมรรคผลไม
ใหบุคคลบรรลุได เอวเมว โข เหมือนยาพิษอันรายกาจ ถึงจะไมรูถากินแลวก็คงจะสิ้นชีวิต
ฉะนั้น อป อนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อชานฺนต
อาสีวิโส เปรียบดุจทีฆชาติอสรพิษรายนขบตอดบุรุษผูหนึ่งเขา บุรุษผูนั้นก็ไมรวู าอสรพิษ บุรุษ
นั้นจะสิ้นชีวิตตายดวยอสรพิษนั้นขบตอดหรือไม บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต พระ
เจาขา ยอมเปนกระนัน้ ผูเปนเจา บุรุษชายอันอสรพิษขบตอดนั้น ถึงไมรูวาอสรพิษขบตอดก็
คงตองตาย พระนาคเสนถวายพระพรอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ความอุปมาประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลไมรูวาบาปกรรมที่กระทํานั้นจะเปนอันตราย
แกมรรคผล บุคคลผูนั้นกระทําเขาเมื่อใด ก็จะกันไวไมใหไดมรรคผลเมื่อนั้น เปรียบเหมือน
บุคคลที่อสรพิษขบ แมไมรวู าอสรพิษก็คงจะดับจิตสิ้นชีวิตนั้น มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร จะไมไดสวนาการบางหรือ เหมือนหนึ่งวาพระเจากาลิงคราชบรมจักร
นั้น สตฺตรตนปริกฺกิณฺโณ บริบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ อยูมา ณ กาลวันหนึ่ง ทรงพระดําริจะ
เสด็จไปเยี่ยงตระกูลญาติโดยอากาศวิถี สมเด็จพระบรมกษัตราธิบดีก็เสด็จทรงชางพระที่นั่ง
บรมหัตถีรัตนตัวประเสริฐ แลวก็ขี่มาโดยนภาลัยประเทศอากาศแตพระองคเดียวโสด
มาตรงพระมหาโพธิเขา บรมจักรนั้นก็ไมสําคัญไมทันรูวาพระมหาโพธิอยูตรงนั้น ก็มิอาจ
ขี่มงคลหัตถียรัตนเหาะขามพระมหาโพธิได ดวยอานุภาพพระมหาโพธิไมสมเด็จพระสัพพัญู
เจาตรัส ยถา มีครุวนาฉันใด อันวาอภิสมัยมรรคผล ถึงบุคคลจะไมรูวาบาปกรรมนัน้ เปน
อันตรายแกมรรคผล บุคคลผูนั้นก็ยอมจะไมไดสําเร็จแกธรรมาภิสมัยมรรคผล เหมือนพระยา
กาลิงคราชบรมจักรไมรูที่สํานักพระมหาโพธิ มิอาจขามพระมหาโพธิไปไดฉะนั้น
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี ไดทรงพระสวนาการพระนาคเสนผูปรีชา
ญาณวิสัชนา ก็สิ้นสุดพระวิมัติกังขา จึงตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน อรรถปญหานี้พระธรรมกถึกอื่นมิอาจแกไขได สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับประทานจําไว ณ กาลบัดนี้
ตามนัยที่พระผูเปนเจาวิสัชนาแลวถี่ถวนทุกประการ
อภิสมยันตรายกราปญหา คํารบ ๓ จบเพียงนี้
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สมณทุสสีลคีหิทุสสีลปญหา ที่ ๔
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมนิ ทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ คฤหัสถทุศีลกับสมณะทุศีลนัน้ โกจิ วิเสโส
ขางไหนจะดีกวากัน ตกวาสมณะทุศีลคฤหัสถทุศีล ๒ จําพวกนั้น จะมีคติมีผลเสมอกันหรือ
วาจะตางกัน
พระนาคเสนผูประกอบไปดวยปญญาจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภารผูประเสริฐ คฤหัสถทุศีลนั้นจะเหมือนสมณะทุศีลหามิได อันสมณะทุศีลมีคุณ ๑๐
ประการ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาคุณ ๑๐ ประการแหงสมณะ
ทุศีลนั้น กตเม เปนดังฤๅ อันวาคุณแหงสมณะทุศีล ๑๐ ประการนั้น พุทฺเธ สคารโว คือ
สมณะทุศีลนัน้ เคารพในพระพุทธเจาประการ ๑ ธมฺเม สคารโว คือสมณะทุศีลนัน้ เคารพใน
พระธรรมประการ ๑ สงฺเฆ สคารโว คือสมณะทุศีลนัน้ เคารพในพระสงฆประการ ๑ สพฺรหฺมจารีสุ สคารโว คือสมณะทุศลี นั้นเคารพเพือ่ นพรหมจารีประการ ๑ อุทเฺ ทสปริปุจฺฉาย วายมติ
คือสมณะทุศีลนั้นเพียรที่จะบอกกลาวเลาเรียนพระบาลีและอรรถกถาประการ ๑ สวนพหุโล
คือสมณะทุศีลนั้นมากในการฟงธรรมประการ ๑ ภินฺนสีโลป สมณะทุศีลนั้นตัวสิ เปนศีลเภท
แลว แมจะมาสูสํานักบริษัท ยอมตั้งไวซึ่งอากัปกิริยาเหมือนมีศีลบริสุทธิ์ สํารวมกาย วาจามิให
มีครหาเกิดขึ้นไดประการ ๑ ปธานาภิมุข สมณะทุศีลนัน้ ตั้งไวซึ่งจิตเปนประธานประการ ๑
สามฺ อุปคโต สมณะทุศลี นั้นเปนผูทรงไวซึ่งสมณเพศประการ ๑ ปาป ปฏิจฺฉนฺน อาจรติ
สมณะทุศีลนัน้ แมจะกระทําความชั่ว ก็ยอ มกระทําในที่ลับประดุจสตรีผูมีสามี แอบสามีประ
พฤติความชั่วฉะนั้นประการ ๑ สมณะทุศลี ดีกวาคฤหัสถที่ทุศีลดวยคุณ ๑๐ ประการดังวิสัชนา
มาฉะนี้ ใชแตเทานั้น สมณะทุศีลดีกวาคฤหัสถที่ทุศีล ดวยจะใหสําเร็จผลแหงทักษิณาทานอันยิ่ง
ของทายกไดดว ยเหตุ ๑๐ ประการ อวชฺชปธารณตาย คือสมณะทุศีลใหสําเร็จทักษิณาทานของ
ทายกได ดวยเพศสมณะอันหาไดโทษมิได อันตนทรงไวใหทายกเลือ่ มใส ประการ ๑ สมณะทุศลี
ยังทักษิณาทานของทายกใหมีผล ดวยเหตุทรงเพศสมณะของทานที่แสวงหาคุณธรรม เปนไม
เทาที่ยึดหนวงจับตองแหงทายกทั้งหลายประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษิณาทานของทายก
ใหสําเร็จผล ดวยภาวะคือตนปฏิบัติตามลัทธิของพระสงฆ คือ การที่จะกระทําวัตรปฏิบัตินอย
ใหญ เคยกระทําฉันใดก็กระทําฉันนั้นประการ ๑ สมณะทุศีลยอมยังทักษิณาทานของทายก
ใหสําเร็จผล ดวยภาวะที่ตนยังถึงพระพุทธเจา พระธรรมเจาเปนที่พึ่งประการ ๑ สมณะทุศีลยัง
ทักษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล ดวยภาวะถืออนิเกตวาสี คือไมสถิตอยูติดถิ่น มิไดมี
ความหวงใยในที่อยู อาศัยอนิเกตวาสีนี้เปนประธารประการ ๑ สมณะทุศีล ยังทักษิณาทาน
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ของทายกใหสําเร็จผล ดวยภาวะที่ตนยังแสวงหาชินศาสนธรรม เปนคําสั่งสอนของสมเด็จพระ
ทศพลผูผจญมารชนะมารนั้นประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล
ดวยตนสําแดงซึ่งบวรธรรม คือเทศนาสวดมนตประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษิณาทานของ
ทายกใหสําเร็จผล ดวยถึงซึ่งภาวะมีธรรมเปนที่พึ่งเปนหัวหนาประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล ดวยตนที่ทฐิ ิเห็นเทีย่ งเห็นตรงวา อคฺโค พุทโธ สมเด็จพระ
พุทธองคทรงพระคุณอันล้ําเลิศประเสริฐกวามนุษยนกิ รเทวดา หาผูใ ดที่จะเปรียบมิไดทั้ง
๓ ภพประการ ๑ สมณะทุศีลยังทักษิณาทานของทายกใหสําเร็จผล คือตนกวาดพระอุโบสถ
เสมออยูประการ ๑ สิริไดเหตุ ๑๐ ประการเทานี้ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราช
สมภาร อุทก สุพหลมฺป กลลกทฺทม ธรรมดาวาอุทกังอันเปนน้ํา ก็ยอมจะลางชําระเปอกตม
และเหงื่อไคลได ยถา มีครุวนาฉันใด สมณะทุศีลอันปฏิบัติผิดเปนปาราชิกนั้น ก็ยงั ทานของ
ทายกใหสําเร็จผลได เอวเมว โข มีอุปไมยดังน้ําอันชําระเปอกตมและเหงื่อไคลไดนนั้ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรมดาวาน้ํารอย สุกุฏิตมฺป อันเดือดพลุง
พลาน ก็อาจสามารถที่จะดับเพลิงกองใหญใหดับได ยถา มีครุวนาฉันใด สมณะทุศีลนั้นไซร
ก็อาจยังทักษิณาทานของทายกใหผองใสสําเร็จผล ดุจอุทกังรอนอันบุคคลดับซึ่งมหาอัคคีกอง
เพลิงอันใหญนั้น ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อีกประการหนึ่ง สมณะทุศีลยอมยังทักษิณาทาน
ของทายกใหสําเร็จผลไดเหมือนโภชนะแมนปราศจากโอชารสก็ยังบรรเทาความหิวของผูบริโภคได
ขอนี้ยุติดว ยกระแสบรรยายพระพุทธฎีกา อันสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยตรัสจําแนกไว
ในเวยยากรณคาถาในทักขิณาวิภังคสูตร ในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสกวา
โย สีลวา ทุสฺสีเลสุ ททาติ ทาน
ธมฺเมน ลทฺธ สุปสนฺนจิตฺโต
อภิสทฺทหิ กมฺมผล อุฬาร
สา ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌตีติ
แปลวา โย ทายโก อันวาทายกผูใด สีลวา ตั้งอยูในศีล ๕ ประการ ๘ ประการ มีศีลสมาทาน
เปนอันมั่น มีจิตเลื่อมใสเปนอันดีแลว ยอมใหซึ่งทานทีต่ นไดมาโดยธรรมแกสมณะทุศีลทั้ง
หลายและเชื่อกรรมเชื่อผลอันยิ่ง สา ทกฺขณ
ิ า อันวาทักษิณา คือทานของทายกนั้นยอมบริสุทธิ์โดยผูให คือสามารถจะยังผลอันเจริญใหสําเร็จแกทายกนัน้ ดังนี้ เพราะเหตุนี้ สมณะทุศีล
จึงชื่อวายังทักษิณาของทายกใหสําเร็จผลได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระบรมจอมไตรมิลินทราชทรงฟงก็ประสาทเสื่อมใสสาธุการวา สาธุ ควรอัศจรรย
ดวยปญหาผูเปนเจาผูปรีชาวิสัชนาใหรูดว ยเหตุอุปมา สวนูปตฺต อกาสิ ผูเปนเจากระทํา
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อมฤตมธุรสใหปรากฏควรที่จะสวนาการฟง เปนที่จะบังเกิดโสมนัสปรีดา ยถา สูโท ธรรมดาวาพอครัวทีฉ่ ลาดไดซึ่งมังสังสิ่งเดียว ก็อาจกระทําดวยเครื่องปรุงอันมีประการตาง ๆ คือตม
แกงคั่วเจียวปงยาง กระทําตาง ๆ เปนราชบริโภคได ยถา มีครุวนาอุปมาฉันใด โยมไดถาม
ปญหาขอเดียวเทานี้ ผูเปนเจาชักเอาเหตุมาเปรียบเทียบใหสิ้นสงสัย กระทําอมฤตรส
ใหปรากฏควรซึ่งอันฟง มีอุปไมยฉันนัน้
สมณทุสสลีลคีหิทุสสีลปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้
อุทกัสส สัตตชีวปญหา ที่ ๕
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมนิ ทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ อิท อุทก อันวาอุทกังนี้ ใสหมอตั้งบนเตาไฟทําไมจึงรองดังนี้
เลา เมื่อตองเพลิงรอนนั้น กินฺนุโช ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา เปนเหตุไฉนอุทกังนั้นมีชีวิตจิตใจ
กระมัง อุทกังตั้งไฟจึงรอน หรือสิ่งไรใหมเี สียงเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
อุทกังนั้นจะมิจิตจะเปนสัตวมีชีวิตหามิได อุทกังนั้นตองไฟอันรอนดวยกําลังไฟรอนกลานั้นจึง
รองใหเปนเสียงครางตาง ๆ ไป นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ติตถฺ ิยา อันวาเดียรถียทั้งหลาย ยอมถือวาอุทกังเย็นนัน้ เปนสัตวมีชีวิต
เดียรถียทั้งหลายจะไดบริโภคหามิได ถือวาอุทกังอันรอนเปนน้ําตาย เดียรถียทั้งหลายจึงพากัน
บริโภคอุทกังรอนนั้น ติเตียนซึ่งทานทั้งหลายวา เหลาสมณะศากยบุตรยอมพากันเบียดเบียน
ซึ่งอินทรียแหงสัตวชนิดหนึง่ ตราบเทาสิ้นชีวิต ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจง
อธิบายใหแจง จะไดทาํ ลายลางซึ่งถอยคําเดียรถียทั้งหลายอันถือมิจฉาทิฐินั้น
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อุทกังจะ
มีชีวิตหามิได อุทกังใชสัตวใชชีวิต อุทกังตองกําลังเพลิงอันรอน จึงมีเสียงตาง ๆ ถาวาอุทกัง
เย็นเปนสัตวมชี ีวิตอยูแ ลว ก็จะกระทําเสียงตาง ๆ เปรียบดังอุทกังในสระในบอ และอุทกังใน
ทองธารหามละหานเหมือนน้ําทั้งหลายตองแสงสุริยฉายลมรําพายพัดในคิมหันตฤดู อุททกังใน
สระในบอทอธารหวยละหานหินสิ้นทั้งนัน้ ก็มีแตยุบยอบแหงเหือดไปดวยแสงสุริโยทัย อุทกัง
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นั้นใหเสียตาง ๆ เหมือนอุทกังที่เขาตมหรือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา อุทกังนั้นจะไดรอง
เหมือนอุทกังตมหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อุทก ชีเวยฺย ถา
อุทกังเย็นนั้นมีชีวิตแลวแล แดดลมเผาจนแหงไปกระนีก้ ็จะรองบาง นี่สกิ ็หารองไดไมเลย จะวา
อุทกังมีชีวิตอยางไร มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร จงทรงพระสวนการฟงเหตุอุปมา
ใหอุตริกาภาวะยิ่งขึ้นไป เปรียบดุจชนหุงขาวแลวเอาใสลงในหมอ แลวเอาอุทกังเทลง ก็
เปนเม็ดพลุงขึน้ อุทกังเย็นเปนสัตวมีชีวิตเจ็บปวดอะไรจึงเปนเม็ดพลุงขึ้นในหมอนัน้ เลา อีก
ประการหนึ่ง เมื่อยังไมเอาหมอขึ้นตั้งนั้น อุทกังในหมอนั้นหวั่นไหวรองขึ้นดวยเสียงตาง ๆ หรือ
หามิได
พระเจามิลินทจึงตรัสวา ขาแตพระผูเปนเจา เมื่อหมอยังไมตั้ง อุทกังในหมอนั้นจะได
ไหวและมีเสียงหามิได
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อบุคคลยก
เอาหมอขาวขึน้ ตั้งบนเตาไฟ อุทกังนั้นเงียบสงัดไมหวัน่ ไหวไมรองดอกหรือประการใด
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีตรัสวา หามิได เมื่อบุคคลยกหมอขาวขึ้นตั้งบนเตาไฟนั้น
อุทกังในหมอนั้นไหวพลุงหพลานเปนระลอกไปรอบในหมอแลวเปนฟองขึ้นมาเบื้องบน
พระนาคเสนจึงมีเถววาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
อันวาอุทกังในหมอขาวอันตัง้ เหนือเตาไฟนั้น จลาจลหวั่นไหวแซซองเปนระลอกไปรอบหมอ
แลวเปนฟองฟูมขึ้นบนปากหมอ แลวกระทําเสียงตาง ๆ เปนเหตุไฉน บพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
อุทกังน้ําขาวนัน้ หวัน่ ไหวเปนระลอกเปนฟองรองดวยเสียงตาง ๆ นั้น ดวยกําลังไฟรอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา บพิตรพระราชสมภารจงเขาพระทัยดวยประการดังนี้
อุทกังจะมีชวี ติ หามิได จะเปนสัตวมีชีวิตก็หามิได อุทกังนี้อาศัยรอนเปลวไฟ จึงกระทําเสียงดัง
ไปมีประการตาง ๆ บพิตรพระราชสมภารจงสวนาการอุปมาอีกอยางหนึง่ ธรรมดาวาอุทกัง
บุคคลตักเปนวาระคราว ๆ ใสโองอางไวที่เรือนนั้นมีอยูห รือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต อุทกังที่เขาตัก
ตั้งไวเปนเรือนเปนคราว ๆ นั้น มีอยู พระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ดังอาตมา
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จะถาม อุทกังนั้นหวั่นไหวเปนระลอกเปนฟองรองตาง ๆ บางหรือหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา หามิได นะพระผูเปน
ปากติก อุทังกังนั้นเปนปรกติอยู
พระนาคเสนผูปรีชาฉลาดถามอีกวา ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สุตปุพฺพ
จะไมไดสวนาการฟงบางหรือประการใด มหาสมุทฺเท อุทก น้ําในมหาสุมทรทะเลหลวงอันใหญ
ยอมหวั่นไหวปนปวนเปนระลอกคลื่นอยูท ั้งกลางคืนและกลางวัน ยอมไหลหลั่งแซซานไป ทิสาวิทิส
สูทิศใหญและทิศนอย เสียงพิลึกกึกกองอยูเปนนิตยนิรนั ดรมิไดขาด บพิตรพระราชสมภารไดเคย
ทรงสวนาการฟงบางหรือประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราชจึงตรัสวา อาม ภนฺเต พระเจาขา โยมไดยินอยู
พระนาคเสนผูเปนอรหาธิบดีจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร อุทกังที่ประดิษฐานลอยอยูใ นอากาศชื่อวาอากาศคงคานั้น ลมหอบไวลอยอยู
ไกลกันได ๑๐๐ ศอกบาง ๒๐๐ ศอกบาง สถิตอยูหาง ๆ กันเหตุไร เหตุวาอุทกังนัน้ ไหวพลุง
ขึ้นไปเบื้องบนเปนวาระ คือเปนคราวเปนครั้งเปนเมื่อ ครั้นอุทกังพลุงขึ้นไปเหนืออากาศ
ลมหอบไวแข็งเปนกอนใหญกอนนอย ลอยอยูเปนหมู ๆ สมมติเรียกวาเปนเมฆ ครั้นลมบนพัด
กอนเมฆนัน้ ก็กระทบกระทัง่ กันแตกระจาย กลายเปนฝนตกลงมา อันวาอากาศคงคาซึ่งพลุงขึ้น
ไปบนอากาศเปนคราว ๆ และอุทกังที่บุคคลตักตั้งไวในเรือนเปนคราวนั้น ชื่อวาวาระอุทกัง
ตกวาวาระอุทกังดังนี้ ไฉนจึงมิไดตีฟองนองระลอกไปเหมือนอยางน้ําในมหาสมุทร เปนเหตุไฉน
เลา นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการแกวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
อันวาอุทกังอันบุคคลตักตั้งขึ้นไวนนั้ ลมไมพัดได จึงมิไดมีระลอกคลื่นฟนเปนฟองคะนองไป อัน
วาอุทกังในอากาศคงคา ลมพายุหอบไว มิไดพัดเบื้องบนเหมือนสายชลในทองมหาสมุทร อุทกัง
ในมหาสมุทรตีฟองนองระลอกได เพราะอาศัยกระทบกระทั่งลม ลมพัดหนักจึงเปนคลื่นระลอก
ตีฟองกระทําเสียงกองพิลึกไปได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ฉันใดก็ดี อุทกังที่บคุ คลตั้งบนเตาไฟนั้นหวัน่ ไหว
พลุงพลานเปนระลอกเปนฟองรองเปนเสียงตาง ๆ ดวยเปลวไฟรอนกระทบกระทัง่ ดุจดังลมอัน
กระทบอุทกังในมหาสมุทรนั้นนะมหาบพิตร อุทกังจะเปนสัตวมีชีวิตจิตใจหามิได มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรมดาวาเภรีกลองนอยกลองใหญบุคคล
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ขึงขึ้นไวเปนหนาเดียวบางสองหนาบาง อยางนี้มีอยูห รือ
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการรับวา อาม ภนฺเต มีอยูพระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาถามอีกวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เภริโย กลองนั้นครั้นบุคคลขึงขึ้นแลว ก็กลับเปนสัตวมชี ีวิตจิตในกระนั้นหรือประการใดนะ
บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลนิ ทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ใชจะมี
ชีวิตจิตใจหามิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
กลองนั้นไมมชี ีวิตจิตใจ ทําไมจึงรองกึกกองไปได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา กลองนัน้ เขาตี
เขาดวยไมดว ยมือ จึงดังกองไป กลองนอยใหญใจจิตชีวติ จะไดมีหามิได
พระนาคเสนจึงวา ยถา มีครุวนาฉันใด นะบพิตรพระราชสมภาร อุทกังอันบุคคลตมก็
พลานพลุงเปนฟอง รองดังเปนเสียงนอยใหญดว ยถูกเปลวไฟ อุทกังจะมีชีวิตจิตใจเปนสัตวหา
มิได อุปไมยเหมือนกลองกันบุคคลประหารดังกองเปนเสียงนอยใหญจะเปนสัตวมีชวี ิตจิตใจ
นั้นหามิได มหาบพิตรจงเขาพระทัยเถิด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ตกวาเดียรถียทั้งหลายมาถือวาอุทกังเย็นเปนสัตวมีชีวิต อุทกังตมรอนแลวเปนน้าํ ตาย
กระนีห้ รือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการรับวา อาม ภนฺเต กระนัน้ แหละ
ผูเปนเจา เดียรถียทั้งหลายถือวาอุทกังตมรอนนั้นเปนน้ําตาย อุทกังเย็นนั้นเปนอุทกังมีชีวิต
พระนาคเสนถวายพระพรวา ดูรานะบพิตร เดียรถียถือตามวิสัยของตนที่ปฏิบัติผิดเห็น
ผิด อุทกังตมรองนั้นซึ่งวาเปนน้ําตายกระนั้น อุทกังที่ชา งทั้งหลายทั้งปวงสูบกินดวยงวงนั้น
อุทกังไหลออกเสียงสนั่นกอง อุทกังนี้รองจะมิเปนน้ําตายหรือ ดวยวารองเหมือนน้ําตมอันรอน
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งเลา ธรรมดาวา วานิชพอคาบรรทุกของลง
นาวาใหญ คือ สําเภาและกําปนจนเพียบพอการใชใบไปในมหาสมุทรอันใหญ อุทกังซึ่งเปนละ
ลอกซัดไปกระทบกระทั่งนาวาก็ใหเสียงรองกอง อุทกังนี้ก็รองจะมิเปนน้ําตายหรือบพิตรพระ
ราชสมภาร ประการหนึ่ง มหามัจฉาชาติปลาใหญ ติมติมิงฺคลา ชื่อวาติมติมิลงคละ อพฺภนฺตเร
นิมุคฺคา จมอยูใ นทามกลางมหาสมุทร อเนกสตโยชนกาโย มีกายยาวหลายรอยโยชน ยอมพน
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อุทกังขึ้นไปบนอากาส อุทกังที่กระทบฟนปลาทั้งหลายนั้น ดังเสียงสนั่นกองในประเทศ
ทองมหาสมุทร อุทกังนี้รองจะมิเปนน้ําตายหรือ ดวยเหตุมีเสียงรองเหมือนอุทกังที่ตม ตกวาจะ
ถือตามเดียรถียนั้นไมสม ดวยอุทกังตมก็รอ ง ที่ไมตมก็รอ ง เหตุฉะนีจ้ ะเชื่อถอยฟงคําเดียรถีย
นั้นเชื่อไมได ขอบพิตรพระราชสมภารจงเขาพระทัยดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ก็สิ้นความสงสัย ใหสาธุการดุจนัยดังวิสัชนามา
อุทกัสส สัตตชีวิปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
คีหิปพพชิตานัง ขีณาสวปญหา ที่ ๖
ราชา อาห สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีบรมกษัตริยมพี ระราชโองการตรัสถาม
วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูประเสริฐ ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจากลาวไวกับโยมวา โย
คีหิ อรหตฺต ปตฺโต คฤหัสถผูใดถาสําเร็จแกพระอรหัตแลว จะมีคติ ๒ ประการ คือใหบรรพชา
เปนภิกษุเสียในวันสําเร็จพระอรหัตนัน้ ๑ ถาไมบรรพชาก็จะเขาพระนิพพานไมอาจลวงวันนั้นไปได
๑ นี่แหละโยมจะถาม ที่วาทานเปนคฤหัสถไดพระอรหัตในวันนั้นก็จะบวชแล แตทวาบางทีจะ
ขัดบาตรและจีวรดวยหามิไดทัน บางทีจะขัดพระอุปชฌายอาจารยหาไมทันกาลเพลาวันนัน้
คฤหัสถนั้นจะบวชตัวเอาไดหรือจะตองรอใหพระอรหันตผูมีฤทธิ์อื่นมาบวชใหหรือจะปรินิพพาน เปนประการใด
พระนาคเสนแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ชื่อวาทานผูเปน
คฤหัสถตรัสรูเปนพระอรหันตแลว จะบรรพชาเอาเองหาอุปชฌายอาจรายมิได สย ปพฺพชนฺโต
เมื่อบรรพชาเอาเองเชนนั้นไซร เถยฺย อาปชฺเชยฺย ก็จะถึงซึ่งไถยเพศ ขอหนึ่งที่วาจะคอยพระ
อรหันตมีฤทธิ์ ถาวาลวงวันไปก็จะสิ้นอายุลุแกพระนิพพานสิ้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ถากระนัน้ ภูมิพระอรหันตมิรอนนักหรือ ผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระอรหัตจะรอน
หามิได ภูมิคฤหัสถต่ําไมควรที่จะทรงภูมพิ ระอรหัตอันบริสุทธิ์ อนึ่งโสด เปรียบเหมือนโภชนะ
อายุปาลก อันจะรักษาอายุสตั ว ชีวติ รกฺขก เปนของเลี้ยงชีวิต เมื่อเตโชธาตุในกายสัตวสําหรับที่
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จะเผาอาหารในลําไสใหยอยยับวิกลออนไป สัตวบริโภคอาหารโภชนะเขาไปตกลงถึงลําไสแลว
เตโชธาตุมิอาจเผาอาหารใหยอ ยยับไปได สัตวที่บริโภคนัน้ ก็ถึงซึ่งชีวิตตักษัยกระทํากาลกิริยาตาย จะเหมาวาโภชนะกินตายหรือ อติทุพฺพลตา เหตุทั้งนี้เพราะเตโชธาตุทุพพลภาพออน
ไปฉันใด ดูรานะบพิตร พระอรหัตเลาเมื่อคฤหัสถไดไมบรรพชาเสียในวันนัน้ จะเขาพระนิพพาน
คีหิทุพฺพลตาย ดวยภูมิคฤหัสถทุพพลภาพ จะเหมาวาพระอรหัตจะรอนกระไรได อุปไมย
เหมือนบุคคลบริโภคโภชนะ เตโชธาตุออนเผาไมได ไมควรจะเหมาเอาโภชนะวากินตายฉะนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อีกประการหนึ่ง เปรียบดังกําหญาอันนอย
บุคคลปกไวทภี่ ูมิภาคแผนดิน ยังมีบุคคลผูหนึ่งเอาศิลาใหญมาทับลง กําหญานอยมิอาจทาน
ศิลาใหญไวได ยอมจะบีแ้ บนยอยยับไป ยถา มีครุวนาฉันใด พระอรหัตสิสมควรจะทรงไดแตภูมิ
บรรพชาเปนภูมิใหญ ภูมิคฤหัสถต่ํานักมิอาจทรงได อุปไมยเหมือนกําหญานั้น อีกประการหนึ่ง
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ถามิฉะนั้นเปรียบดุจบุรุษอันเปนหินชาติต่ําโคตรต่ําวงศพงศพันธุ
ต่ําตระกูล ปริตฺตปฺุโ มีบญ
ุ อันนอยถอยทั้งสติปญญา ครั้นราชสมบัติมาถึงเขาไดเปนเจา
จอมกษัตริย เสวยราชสมบัติก็มิอาจเสวยไดนาน มักจะตองประหารถึงแกกาลกิรยิ า ดวยเหตุ
วาบุญนั้นนอย ชาติต่ําไมสมควรที่จะทรงความเปนใหญไวไดฉันใดก็ดี เพศภูมิคฤหัสถนี้ ต่ําชา
มิอาจสามารถที่วาจะทรงไวซึ่งพระอรหัตไวนาน ปานดุจบุรุษหินชาติมิอาจเสวยราชสมบัติบวร
เศวตฉัตรนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนีก้ ็ชื่นชมปรีดา
สาธุการ สรรเสริญพระนาคเสนตาง ๆ ในกาลบัดนั้น
คีหิปพพชิตานัง ขีณาสวปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
โลเกนัตถิภาวปญหา ที่ ๗
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ บุคคลทั้งหลายจะเปนพระพุทธเจาก็ดี พระ
ปจเจกโพธิเจาก็ดี พระสาวกเจาก็ดี มีปรากฏในโลก บุคคลจะเปนบรมกษัตริยจ ักรพรรดิราชก็ดี
เปนพระยาประเทศราชก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนมนุษยกด็ ี เปนผูมีทรัพยหรือหาทรัพยมิไดก็ดี
จะเปนทุกขก็ดี จะเปนสุขก็ดี จะเปนเพศหญิงเพศชายก็ดี บุคคลจะกระทําบุญกระทําบาปก็ดี
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ผลบุญผลบาปก็ดี บรรดาสิ่งเหลานี้ยอมปรากฏในโลกสิ้น อีกประการหนึ่ง สัตวที่เกิดในโลก
เปนอัณฑชะกําเนิดเปนตนวา ไกและนําอันเกิดแตไขนนั้ ก็ดี สัตวทั้งหลายที่เปนชลาพุชะกําเนิด
ไดแกมนุษยเปนตนก็ดี สัตวที่เกิดในสังสทซะกําเนิดเกิดว ยเหงื่อไคลและละอองเกสรดอกไมกด็ ี
สัตวที่เกิดในอุปปาติกะกําเนิด มีเทวดาเปนตนก็ดี ยอมปรากฏในโลกนี้ ประการหนึ่ง สัตวที่หา
เทามิไดกด็ ี สัตวสองเทาก็ดี สัตวสี่เทาก็ดี มีเทามากก็ดี ยอมมีปรากฏในโลก ประการหนึ่ง
ยักษและผีเสื้อและกุมภัณฑและอสูรและคนธรรพและปศาจและกินนรนาคครุฑฤษีวชิ าธรก็ดี
ยอมมีอยูในโลกนี้ ประการหนึ่ง ชางมาโคกระบืออูฐลา แพะแกะเนื้อทราบสุกรราชสีห เสือโครง
เสือเหลืองหมีเสือดาว สุนัขบานสุนัขจิ้งจอก ยอมมีอยูใ นโลกนี้ ประการหนึ่ง บรรดานกมีชนิด
เปนอันมากก็มีปรากฏในโลก ประการหนึง่ เงินทองแกวสังขแกวมุกดา แกวประพาฬแกวมณี
แกวแดงแกวลายแกวไพฑูรยแกวผลึกเพชรกาฬโลหะตามพโลหะรชฏโลหะกังสโลหะ และวัตถา
ผาทั้งหลายคือผากระทําดวยดาย กระทําดวยปาน กระทําดวยใยบัว และผากระทําดวยเปลือก
ไมและผากัมพลก็ดีก็มีอยูในโลกนี้ จะวาดวยพืชทั้งหลายเปนตนวา ขาวสาลีและขาวแดง ขาว
เหนียวและพืชตาง ๆ คือขาวโพดขาวฟางถัว่ งาฟกแฟงแตงน้ําเตามะเขือพริกหอมกระเทียม
และสารพัดพืชทั้งหลายตาง ๆ นี้ยอมมีอยูในโลกนี้ จะวาดวยกลิ่นทั้งหลายตาง ๆ คือกลิ่นราก
กลิ่นแกน กลิน่ กระลี้ กลิ่นใบ กลิ่นดอก กลิ่นผล กลิ่นทั้งหลายสารพัดทั้งกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอม
ยอมมีในโลกนี้สิ้น ประการหนึ่ง ติณชาติเครือเปนเถาวัลยเครือกอหนอ ลําตนทั้งหลาย และ
แมน้ําและหวยหนอสระบอทะเลอันใหญ และเตาปลาสารพัดสัตวนกี้ ็มีในโลกแลว ทีส่ ิ่งไร
นอกกวานี้จะไมมีเลา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาไป ใหโยมทราบในกาลนี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สิ่งที่
มิไดบังเกิดมีในโลกนี้มีอยู ๓ ประการ สเจตนา วา สิ่งทีม่ ีเจตนาเปนตนวามนุษยและเดียรัจฉาน
บรรดาที่มีจิตเจตนานั้นก็ดี อเจตนา วา หรือสิ่งที่หาเจตนามิไดเปนตนวาพฤกษาชาติตนไมและ
บรรดาของที่ไมมีจิตเจตนานัน้ ก็ดี อชรามรา จะไมแกไมเฒาไมตายไมยบั ไมยุยไปหามิได
ประการ ๑ สงฺขาราน นิจฺจตา ความที่สังขารทั้งหลายเปนของเที่ยงยั่งยืนหามิไดประการ ๑ ปรมตฺเถน สตฺตปู ลทฺธิ ที่เรียกวาสัตววาบุคคลโดยปรมัตถหามิได ประการ ๑ สิริเปน ๓ ประการ
เทานี้ไมมีปรากฏในโลก
สมเด็จพระเจามิลินทไดทรงฟงจึงตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เอวเมต ตถา โยมจะรับคําของพระผูเปนเจาดังนี้ไวเปนที่คํานับสืบไปในกาลบัดนี้
โลเกนัตถิภาวปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี้
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อรหันตสโมหปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมิทราธิบดีพระราชโองการถามอรรถปญหาอื่นสืบไป
วา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ อรหา สโมโห วิคตโมโห พระอรหันต
เจาประกอบดวยโมหะ หรือมีโมหะปราศไปแลว
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาพระอรหันตแลวปราศจากโมหะ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ พระอรหันตเจาทานตองอาบัติบางหรือไม
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระ
อรหันตเจาทานยังตองอาบัตอิ ยู
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา พระอรหันตตองอาบัตินั้น ตองในวัตถุใดบาง พระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระอรหันต
เจานั้นทานตองอาบัติดวยสรางกุฎีวัตถุ ๑ ดวยสําคัญเวลาผิด เวลากินเขาใจเสียวาเปนกาลวัตถุ ๑ ดวยสําคัญเหตุผิด หามภัตแลวเขาใจวายังไมไดหา มวัตถุ ๑ ดวยสําคัญสิ่งของผิด
สิ่งของไมเปนเดนเขาใจวาเปนเดนวัตถุ ๑ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ วัตถุทพี่ ระผูเปนเจาวานี้ เมื่อวาโดยอาการที่ตองอาบัติ ก็คงเปนอัน
วาพระอรหันตเจานั้น ตองอาบัติดวยอาการ ๒ อยาง คือตองดวยไมเอือ้ เฟออยาง ๑ ตองดวย
ไมรูอยาง ๑ โยมไมเห็นดวย ธรรมดาพระอรหันตนั้นทานจะไมเอื้อเฟอ ฝาฝนขืนกระทําทีเดียว
หรือ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา น หิ มหาราช ขอถวายพระพร พระอรหันตเจาทั้ง
หลายจะไมมีความเอื้อเฟอฝาผืนตองอาบัตินั้นหามิได
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
ถากระนั้นพระอรหันตเจาจะตองอาบัติดว ยเหตุใดเลา โยมนี้สงสัยนักหนา นิมนตพระผูเปนเจา
วิสัชนายกเหตุขึ้นแสดงใหโยมเขาใจในกาลบัดนี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ลักษณะแหงโทษมี
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๒ ประการ เปนปณณัตติวัชชะประการ ๑ โลกวัชชะประการ ๑ อันวาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้
สมเด็จพระทศพลญาณโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาวาเปนโลกวัชชะ เปนโทษทั่วไป
แกสรรพสัตวโลกทั้งปวง ปณณัตติวัชชนะนั้น สมเด็จพระสัพพัญูเขาตรัสบัญญัติสิกขาบท
แกพระภิกษุฝา ยเดียว ไมเกีย่ วดวยคฤหัสถ คือวิกาลโภชนสิกขาบท พระภิกษุบริโภคลวงเวลามี
โทษ สวนคฤหัสถหาโทษไม เวนแตผูที่ไดมอบตัวเปนอุบาสกอุบาสิกาสมาทานอุโบสถศีล
ประการ ๑ อันวาภูตคามคือตนไม โดยที่สดุ กําหนดต่ําลงมาติณชาติตนหญานั้นก็ดี ทานวา
เทวดาสิงหมด จึงบัญญัติสิกขาบทหามไมไดภกิ ษุตัดตนไมถากหญา ถาฆราวาสทําหาโทษมิ
ไดประการ ๑ การเลนน้ําวายน้ําเลน ก็มีโทษแกภิกษุเทานัน้ สวนคฤหัสถวายเลนไดไมมีโทษ
ทานมิไดหามประการ ๑ ทั้ง ๓ ประการที่กลาวมานี้จัดเปนปณณัตติวัชชะ นี่แหละลักษณะโทษมี
๒ สถานดังนี้
ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อันวาโลกวัชชโทษ คืออกุศลกรรมบถ ๑๐ จะไดมีในสันดานแหงพระอรหันตหามิได ทานมิไดประพฤติลวงเลย สวนปณณัตติวัชชะ ถาขอใดทานยังไมรู
ทานกประพฤติลวง มหาราช ขอถวายพระพร พระอรหันตจะรูทั่วไปทุกสิ่งทุกอยางเหมือนพระ
สัพพัญูเจานัน้ หามิได เชนชื่อและโคตรตระกูลเปนตนของหญิงชายทั้งหลายที่บรรดามีในพื้น
ปฐพีภูมิดลนี้ ทานก็รูไมไดทั่วทุกคนทุกบานทุกชอง ที่ทา นรูแนนอนโดยถองแททวั่ ทุกองค ก็แต
วิมุตติเทานัน้ นอกจากนั้นสุดแตวิสยั ของทาน เปนพระฉฬภิญญาหรือเตวิชชา หรืออุภโตภาควิมุตติเปนตน ก็รูเฉพาะแตในวิสัยของตน ๆ จะรูยิ่งขึ้นกวาวิสัยของตนไปเปนอันหามิไดเลย
ไมเหมือนสมเด็จพระสัพพัญูเจา สมเด็จพระสัพพัญูเจานั้นสารพัดที่จะรูทั่วไปทุกสิ่งทุกอยาง
พระอรหันตทา นรูไมถึง กระทําดวยสําคัญผิดจากพุทธบัญญัติเหมือนบริโภคอาหารลวงเวลา
ฉะนี้ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา สาธุ ผูเปนเจาวิสัชนานีโ้ ยมสิ้น
สงสัย โยมจะรับเอาถอยคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี้*
อรหันตสโมปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
*ในระหวางนี้ ไดตัดออกหนึง่ ปญหา ชื่อธัมมสังคีติปริยายปญหา โดยมีความซ้ํากับโพธิสัตตธัมมตา
ปญหา ที่
๒ ในปญจมวรรค ทั้งสํานวนแปลก็ไมตางกันดวย เขาใจวาเปนดวยหนังสือยุงมาแตชั้นตัวบาลี เพราะ
บาลีก็มี
เหมือนกัน ตางกันแตชื่อปญหา
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นิพพานัสส อัตถิภาวปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามอรรถปญหาปริศนา
อื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ กมฺมนิพฺพตฺตา
เกิดดวยกุศลากุศลกรรมตบแตง ไดแกสัตวโลกทั้งปวงนีย้ อมมีปรากฏอยู เหตุนิพฺพตฺตา ทีเ่ กิด
แตเหตุก็ปรากฏอยู อุตุนิพฺพตฺตา ทีเ่ กิดตามฤดูก็ปรากฏอยูแลว ก็สิ่งไรที่วาเปนอกัมมัชชะมิได
เกิดแกกรรมคือบุญบาป และเปนอเหตุชชะมิไดเกิดแตเหตุนั้น และเปนอนุตุชชะมิไดเกิดแตฤดูนนั้
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สิ่งที่มิได
บังเกิดดวยกรรมและเหตุและฤดูนั้น มีอยู ๒ ประการ คืออากาศและพระนิพพานเทานี้
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาอยาดูถูกลบหลูตูพระพุทธฎีกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมรู
แลวอยาเพอวิสัชนาปญหา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจารวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
อาตมาวิสัชนาอยางไร มหาบพิตรจึงตรัสอยางนี้
ฝายสมเด็จพระเจามิลินทภูมินราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาตามกระแสพระพุทธฎีกา ที่ตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาไว รูกว็ ารู ที่ไมรูก็จงบอกวาไมรู ซึ่งพระผูเปนเจาวาอากาศกับพระนิพพานนี้มิ
ไดเกิดแตกรรมแตเหตุแตฤดูนั้น ก็ทําไมเลา สมเด็จพระสัพพัญูเจาจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนา
วา อย มคฺโค อันวามรรคานี้ พระตถาคตกลาววาเปนเหตุจะกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน พระ
ผูเปนเจาจะวาพระนิพพานเปนอเหตุชชะมิไดเกิดแตเหตุนั้น ผูเปนเจาวานี้มั่นคงแลวหรือ
ประการใด
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูทรงพระ
คุณอันประเสริฐ พระนิพพานนี้มิไดเกิดแตเหตุ ซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสวา มรรคเปนเหตุกระทําให
แจงซึ่งพระนิพพานนี้ พระองคตรัสดวยเหตุมากกวารอย แตเหตุที่อาศัยพระนิพพานนั้น หาได
มีพระพุทธฎีกาตรัสไวไม
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสเปรียบวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
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นาคเสนผูปรีชา เหมือนหนึ่งวาเราทานทั้งหลายออกจากที่มืดแลวจะเขาสูที่มืดเลา เรา
ทานทั้งหลายพนจากปาแลวจะกลับเขาปาใหมเลา ถามิฉะนั้นเหมือนหนึ่งวาเราทั้งหลาย
พนราวปาเปนสุมทุมแลว และจะกลับเขาสูสุมทุมราวปาเลา ความขอนี้มีฉันใด พระผูเปน
เจาวาเหตุที่จะกระทําใหบังเกิดพระนิพพานไมมี แตเหตุที่จะกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนัน้ มีความ
ก็เหมือนกันกับคําวาเราพนที่มืดไมมีที่มืดแลว แตจะไปสูที่มืดใหมเลา เหมือนคําวาเราพนปา
แลวไมมีปา แตวาเราจะเขาปาอีกเลา ถาพระผูเปนเจาวาเหตุจะกระทําใหแจงพระนิพพานนัน้ มี
ควรจะวาเหตุอาศัยใหเกิดพระนิพพานมีอยู ควรจะวาพระนิพพานบังเกิดแตเหตุ เปรียบเหมือน
บิดาของบุตรมี บิดาของบิดาก็ตองมี แมอาจารยของอาจารยก็ตองมี พืชพันธุที่จะใหเกิดตน
ตอไปมีก็จําตองคนหาพืชเดิมอันใหเกิดพืชนั้นอีก ยถา มีอุปมาฉันใด เมื่อเหตุจะกระทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพานนั้นมีแลว ก็ควรจะวาเหตุอาศัยจะใหเกิดพระนิพพานมี ควรจะวาพระนิพพานมี
เหตุเกิดแตเหตุ ประการหนึ่ง ถามิฉะนั้นเปรียบดุจตนไมและเครือเขาเถาลดาวัลย เมือ่ ยอดไม
และเครือเขาเถาวัลยนั้นมีแลว ก็ควรจะวาทามกลางตนและรากแหงเครือเขาเถาวัลยนั้นมี ยถา
มีอุปมาฉันใด อันวาเหตุที่จะกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนั้นมีอยูแลว ก็ควรจะวาเหตุอาศัยที่
จะใหเกิดซึ่งพระนิพพานมี เอวเมว เมาะ ตถา มีครุวนาอุปไมย ฉันนัน้
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระ
นิพพานนี้หาเชื้อตัณหามิได จะเขาพระทัยวาพระนิพพานนั้นเกิดแตเหตุ ดุจอุปมานีไ้ มควร
ดวยพระนิพพานนี้หาอุปาทานเชื้อสายมิได เหตุฉะนี้จึงวาพระนิพพานนีม้ ิไดเกิดแตเหตุ
ของถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อิงฺฆ ดังขาพเจาตักเตือน อาราธนาพระผูเปนเจาชักเอาเหตุมาอุปมาใหโยมเขาใจ
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ โอทหิ
โสต บพิตรเจาจงตั้งพระโสตสดับ สกฺกจฺจ โดยสัจเคารพในคําที่อาตมาวิสัชนา วกฺขามิ การณ
อาตมาจะสําแดงใหแจงเหตุ ในลักษณะแหงพระนิพพาน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร ดังรูปจะถามบพิตรบาง ธรรมดาวาบุรุษมีกําลังเปนปรกติ บุรุษผูนั้นจะไปใหถึงภูเขา
หิมพานตจะไปไดหรือวาไมไดนะ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต พระเจาขา บุรุษนั้นไปถึง
ซิพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรถามเลาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เมื่อบุรุษผูนั้นคมนาการไปถึงภูเขาหิมพานตแลว จะยกเอาภูเขาหิมพานตนั้นมาดวยแรงตนให
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คนทั้งหลายชมเลนใหเห็นดวยกันสิ้น จะไดหรือไมได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
เจา บุรุษผูนั้นจะอาจยกเอาภูเขาหิมพานตหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรวา บุรุษมีกาํ ลังยกภูเขาหิมพานตมามิไดฉันใดก็ดี อาตมาก็
อาจกลาวแตมรรคที่กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน แตทวาไมอาจยกเอาเหตุอาศัยใหเกิดพระ
นิพพานมาสําแดงใหเห็นแจงไดดังนี้ มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง บุรุษผูมีกําลัง
เปนปรกติ อาจลงเรือขามมหาสมุทรไปฝงฟากโนนไดหรือไมได นะมหาบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาลจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต พระเจาขา บุรุษ
นั้นไปถึงไดซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ บุรุษนั้นจะพึง
นําเองฝงมหาสมุทรขางโนนมายังฝงขางนี้ใหคนทั้งหลายเห็นไดละหรือ
สมเด็จพระเจามิลินทปน ธรณีจึงตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ บุรุษ
นั้นจะอาจนํามาหามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ บุรุษนั้นไมอาจนํา
มหาสมุทรฝงโนนมาใหคนเห็นไดฉนั ใด อาตมาก็อาจกลาวแตมรรคที่ทําพระนิพพานใหแจง ไม
อาจแสดงเหตุที่อาศัยใหเกิดพระนิพพานไดฉันนั้น เพราะพระนิพพานเปนอสังขตธรรมจะมีเหตุ
มีปจจัยอะไรปรุงแตงขึ้นหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
นิพพฺาน อันวาพระนิพพานนี้ไมมีผูใดอาจที่จะเปรียบเทียบวากลาว ใหเห็นแจงไดแลวละหรือ
พระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวา อาม มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร จริงอยางนั้น
เพราะพระนิพพานเปนอสังขตธรรมไมมีเหตุไมมีใครกระทํา ประการหนึ่ง มหาราช ขอถวายพระ
พร พระนิพพานนี้ไมพึงจะกลาวไดวา อุปปฺ นฺน บังเกิดเอง อนปฺปนฺน ไมเกิดเอง อุปฺปาทนีย
อาศัยธรรมแลวบังเกิด หรือจะเปนอดีตเปนอนาคตปจจุบันก็มิได น จกฺขุวิฺเยฺย มิควร
จะรูดว ยจักษุได น โสตวิฺเยฺย และมิควรจะรูดว ยโสตได น ฆานวิฺเยฺย และมิควรจะ
รูดวยจมูกได น ชิวฺหาวิฺเยฺย และมิควรจะรูดว ยลิ้นได น กายวิฺเยฺย และมิอาจรูด วยกายได
มิอาจวาพระนิพพานเกิดแตสิ่งใดไดเลย ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ถาวาพระนิพพาน บุคคล
มิอาจวาเกิดเองไมเกิดเอง อาศัยธรรมแลวเกิด บุคคลไมพึงรูไดดว ยจักษุโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ
ดังนี้แลว พระผูเปนเจาก็กลาวอางวา พระนิพพานไมมนี ะซิ ใชไหมเลาพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน
พระนิพพานนีม้ ีแท มโนวิฺเยฺย เปนของพึงรูแจงไดดวยใจ และบุคคลอันเปนปุถุชนก็ไมอาจรู
ได สมฺมาปฏิปนฺโน ขีณาสโว รูไดแนแตพระขีณาสพซึ่งปฏิบัติชอบ มีจิตบริสุทธิ์ปราศจาก
นิวรณและอามิส เปนจิตละเอียดประณีตเที่ยงตรงแนวแนแลวเทานั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ พระนิพพานนี้เปนเชนไร มีอยูแล แตจะแสดงใหเห็นโดยชักอุปมาก็ไมได
นาสงสัยนัก พระผูเปนเจาจงอางเหตุชี้แจงใหโยมเขาใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยูหรือที่มีอยูแ ลวแตจะ
แสดงใหเห็นโดยอุปมาก็ไมได
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร วาโต นาม ชื่อวา
ลมนั้นมีอยูในโลกหรือ บพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต พระเจาขา
ลมมีอยูในโลก พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรถามวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บพิตร
จงสําแดงใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานวาลมนั้นจะเล็กใหญหยาบละเอียด หรือยาวสั้นเปน
ประการใด
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา น สกฺกา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา โยมไมอาจ
สําแดงใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานได อันลมนั้นมิใชสงิ่ ที่จะพึงหยิบขยํากอบโกยเอาไดดว ยมือ
แตวาลมนัน้ อยู พระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ เบื้องวาบพิตรไมอาจ
สําแดงใหเห็นไดแลว จะวาลมมีอยูอยางไรเลา
พระเจามิลินทมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
ลมนั้นมีอยู จะไมมีนนั้ หามิได โยมหายใจสูบเขาไปในหฤทัย รูไดโดยแท แตโยมไมอาจแสดง
ใหพระผูเปนเจาเห็นเทานั้น
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เอวเมว โข มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ บพิตรไม
อาจสําแดงลมใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานไดฉันใดก็ดี พระนิพพานมีอยุ อาตมาก็ไมอาจสําแดง
ใหเห็นโดยวรรณะและสัณฐานไดเหมือนดังนั้น
พระเจามิลินทไดทรงฟงก็โสมนัสตรัสวา สาธุ ภนฺเต พระผูเปนเจาวิสัชนาดีแลว โยมจะ
รับซึ่งคําของพระผูเปนเจาไวในกาลบัดนี้ เพื่อเปนประโยชนแกปจ ฉิมาชนตาสัตว
นิพพานัสส อัตถิภาวปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
กัมมัชชากัมมัชชปญหา ที่ ๑๐
 พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา กตเม เอตฺถ ธรรมชาติทั้งหลายเหลานี้ทเี่ กิดแตกรรมก็ดี เกิดแตเหตุกด็ ี เกิดแต
ฤดูก็ดี จะไดแกสิ่งดังฤๅ กตเม น กมฺมชฺชา ธรรมชาติอันมิไดเกิดแตกรรมและเหตุและฤดูนั้น
ไดแกสิ่งดังฤๅ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ เย เกจิ สตฺตา
แตบรรดาสัตวที่ประกอบไปดวยเจตนาเหลาใดเหลาหนึ่งนั้นเกิดแตกรรมสิ้น อันวาตนไมและ
เครือเขาเถาวัลยที่เปนพืชคามและภูตคามนั้นเกิดแตเหตุ ภูเขา แผนดิน น้ํา ลม และไฟทั้ง
หลายนี้เกิดแตฤดู ยังธรรมชาติอีก ๒ ประการ คืออากาศและพระนิพพานมิไดเกิดแตกรรมแต
เหตุแตฤดู อันพระนิพพานนีจ้ ะวาเกิดแตกรรมหรือแตเหตุหรือแตฤดูก็ไมได จะวาบังเกิดขึ้น
แลวหรือยังมิไดบังเกิดขึน้ หรือเปนสิ่งที่จะพึงใหบังเกิดขึน้ ก็ไมได และไมเปนอดีตไมเปนอนาคต
ไมเปนปจจุบนั บุคคลจะพึงรูไดดวยจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย อินทรียทั้ง ๕ นีก้ ็หามิได รู
ไดดว ยใจอยางเดียว และรูไดแตพระอริยสาวกผูปฏิบัติชอบ ซึ่งอาศัยเห็นไดดว ยปญญาอันบริสุทธิ์เทานั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงสวนาการ ก็ทรงโสมนัสตรัสวา ภนฺเต ขา
แตพระผูเปนเจาผูเจริญ ปญหานี้พระผูเปนเจาวิสัชนาไดถูกตองทุกประการ โยมไดสดับเขาใจ
สิ้นวิมัติกังขาสงสัยแลว จักขอรับไวปฏิบัติสืบไป
กัมมัชชากัมมัชชปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงนี้
จบสัตตมวรรค
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อัฏฐมวรรค
ยักขานัง มรณภาวปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชามหากษัตริยขัตติยาธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามปญหา
อื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ยักษทั้งหลายในโลกนี้มีอยูห รือหามิได
พระนาคเสนถวายพระพรรับวา อาม มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ยักษทั้งหลายในโลกนี้มีอยู
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย มีพระราชโองการตรัสถามอีกวา จวนฺติ ปน เต
ภนฺเต ก็เมื่อยักษทั้งหลายมีอยู ยักษเหลานั้นยอมเคลื่อนจากกําเนิดนัน้ เหมือนดังสัตวที่เห็น
ปรากฏชัดอยูในทุกวันนีห้ รือหามิได พระผูเปนเจาจงชีแ้ จงสําแดงอรรถใหโยมนี้ทราบประจักษ
ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายพระพร อาม มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ยักษทั้ง
หลายเหลานัน้ ยอมเคลื่อนจากกําเนิดนั้น ดังสัตวที่ปรากฏชัดในทุกวันนี้เหมือนกัน จะไดวิปริต
ผิดเพี้ยนไปจากนี้หามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปป นประชากร จึงมีสุนทรวาจาตรัสถามพระนาคเสนตอไปวา กิสฺส
ปน ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณยิ่ง ก็เมื่อเปนเชนนัน้ เหตุดังฤๅ จึงไมพบ
เห็นซากศพของยักษที่ตายนัน้ สักครั้งหนึ่ง โดยที่สุดแมกลิ่นแหงซากศพก็มิไดฟุงมากระทบ
ฆานประสาท ใหรูสึกมีกลิ่นเหม็นแมสกั ครั้งหนึ่ง นาสงสัยนักพระผูเปนเจา
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา ทิสฺสติ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ ศพของยักษยอมปรากฏ แมกลิ่นแหงซากศพของยักษเหลานั้นก็ยอมฟุง มีกระทบ
ฆานประสาทเหมือนกัน แตบุคคลหารูสึกวาเปนศพของยักษไม เพราะรางกายของยักษผูตาย
แลวนั้นกลายเปนตั๊กแตนไปบาง กลายเปนหนอนไปบาง กลายเปนมดแดงไปบาง กลาย
เปนมดดําไปบาง บางทีก็กลายเปนงู บางทีก็กลายเปนแมงปอง บางทีก็กลายเปนตะขาบ
บางทีก็กลายเปนนก บางทีก็กลายเปนเนือ้ อาศัยเหตุนแี้ หละ มหาชนจึงไมทราบวาเปนศพ
ของยักษที่ตาย นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชาสาคลราชธานี เมื่อพระนาคเสนถวายพระพรวิสชั นามา
ดังนี้ ก็สิ้นวิมตั ิกังขาสังสัย มีความรื่นเริงบันเทิงใจ จึงเปลงสุนทรพจนออกไปชมพระนาคเสนวา
โก หิ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูป รีชา ปญหานี้มีอรรถลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ
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โยมไดเลือกคัดจัดสรรเอามาไตถาม คนอื่นนอกจากทานที่มีปญญาเชนพระผูเปนเจาแลว ที่
ไหนเลาจะพึงแกปญหานี้ได พระผูเปนเจามีปญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการแกปญหา
จึงวิสัชนาปญหาของโยมนี้ใหหมดจดขาวบริสุทธิ์สิ้นวิมัติกังขาสงสัยโยมจะทรงจําไวในพระหฤทัย
โดยไมมีความเคลือบแคลงตลอดกาลทุกเมือ่
ยักขานัง มรณภาวปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
สิกขาปทอปญญาปนปญหา ที่ ๒
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรสุนทรปรีชามหากษัตริยมพี ระราชโองการตรัส
ถามปญหาอื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ในกาลลวงไปแลว มี
อาจารยของหมอผูประกอบยารักษาโรคอยู ๗ คน ชื่อนารทะคนหนึ่ง ชื่อธัมมันตริกะคนหนึ่ง ชื่อ
อังคีรสะคนหนึ่ง ชื่อกปละคนหนึ่ง ชื้อกัณฑรัตติกามะคนหนึ่ง ชื่อตุละคนหนึ่ง ชือ่ ปุพพกัจจายนะคนหนึง่ อาจารยเหลานี้ รูอุบัติความบังเกิดขึ้นแหงโรค รูโรคนิทาน คือ รูวาโรคชนิดนี้
บังเกิดขึ้นแลว ตอไปจะตองเปนอยางนัน้ ๆ และรูความเจริญความกําเริบของโรค รูสมุฏฐาน
ของโรค รูอาการของโรค รูรักษา และรูว าจะรักษาหายหรือไมหาย ตกวาอาจารยเหลานั้นตรวจ
ครั้งเดียว ก็รูอาการของโรคนั้นทั้งหมดวา โรคทั้งหลายมีประมาณเทานี้ จักบังเกิดขึ้นในกายนี้
เปนมั่นคง เสมือนหนึ่งวามวนดายเขากลุม จับตนเชือกไดแลวก็มวนไปเปนลําดับฉะนั้น อาจารย
เหลานี้มิใชเปนพระสัพพัญูยังรูอาการของโรคไดเปนสายไปฉะนี้ สวนพระตถาคตเปนพระสัพพัญูรูอนาคตรูไดทั้งหมด ไฉนเมื่อเรื่องมีประมาณเทานีบ้ ังเกิดขึ้น พระองคจึงไมเอาพุทธญาณ
เขาจับ ทรงบัญญัติสิกขาบทใหมีประมาณเทานัน้ ชอบแตวพระองคจะทรงกําหนดบัญญัติสิกขาบทเสียใหหมดในคราวเดียว นี่อะไร ตอเมื่อมีเรื่องบังเกิดขึ้นแลว ความเสียหายไดปรากฏ
แพรหลายไป จนถูกติเตียนนินทาตาง ๆ แลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกในกาลนั้น พระ
ตถาคตเปนเชนนี้ จะแปลวากระไร พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา าตเมต มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ การบัญญัติสิกขาบทคาดหนานั้น พระตถาคตทรงทราบเขาใจไดดีวาเมื่อมนุษย
ทั้งหลายติเตียนโพนทะนาอยู พระองคควรจะทรงบัญญัติสิกขาบทในคราวเดียวนี้ ใหครบ ๑๕๐
สิกขาบทกวา ๆ แตพระองคทรงพระปริวิตกวา ถาอาตมาจะทรงบัญญัติสิกขาบทตั้ง ๑๕๐ กวา
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ในคราวเดียว ชนทั้งหลายจะสะดุงในปลีกตัวออกตาง ๆ จากการปฏิบัตไิ มเชื่อฟง ก็ชนเหลาใด
ไมเชื่อคําเรา ชนเหลานั้นจักมีอบายเปนทีไ่ ปในเบื้องหนา อนึ่ง แมผูทอี่ ยากจะบวชในพระพุทธศาสนา ก็จักไมบวชเสีย เพราะทอใจวา กิจที่จะตองทําไหนศาสนานี้มากนัก ยากที่จะกระทําได
อาศัยเหตุนี้ พระมหามุนีบรมสุคตเจาจึงปลอยไว ไมทรงบัญญัติสิกขาบทกอน ตอมีเรื่องบังเกิด
ขึ้น จึงปลุกใหรูสึกดวยธรรมเทศนา เมื่อมีความเสียหายปรากฏฟุงขจรไปแลว จึงบัญญัติ
สิกขาบท การที่พระตถาคตไมทรงบัญญัติสิกขาบทเปนขอกฎขอบังคับไวกอนกระทําผิดนี้ มิใช
เปนดวยพระองคมีความรูไมเทาไมทันกาลอนาคต พระองคมีพระสติตั้งมั่นรอบคอบตอเหตุผล
ทั้งประกอบไปดวยพระกรุณาในประชาชน ดังวิสัชนามาฉะนี้ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี เมื่อพระนาคเสนถวายวิสัชนามาดังนี้ ก็มีจติ ชื่นชม
โสมนัส ทรงอนุวัติถอยคําของพระเถระและตรัสชมวา เอวเมต ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ การทั้งนี้อาจเปนไดเชนนั้น ตามทีพ่ ระผูเปนเจาชี้แจงแสดงแกไขมานั้น
โยมเห็นแจงแจมกระจางตลอดแลว ชนทั้งหลายไดฟงวา กิจที่จะตองทําในศาสนานี้มมี ากดังนีแ้ ลว
ยอมจะเกิดความสะดุงทอถอย จะไมมีใครบวชในชินศาสนาแมสักคนหนึ่ง การที่พระตถาคต
ไมทรงบัญญัติสักขาบทคาดหนาก็เปนเพราะเหตุนี้ พระผูเปนเจาแกดแี กถูก โยมเห็นดวยทุก
ประการ โยมจะทรงจําไว ดังนัยที่วิสัชนามานี้
สิกขาปทอปญญาปนปญหา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
สุริยโรคภาวปญหา ที่ ๓
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชามหากษัตริยขัตติยาธิบดีพระราชโองกาตรัสถามปญหา
อื่นสืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พระอาทิตยนแี้ ผดแสงแรงกลาตลอด
กาลทุกเมื่อ หรือวาบางคราวก็แผดแสงออน โยมมีความสงสัย ขอพระผูเปนเจาจงชีแ้ จง
แถลงนัยใหโยมทราบในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา สพฺกาล มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
พระอาทิตยแผดแสงกลาเปนนิตย จะไดอานในบางคราวกลาในบางครัง้ หามิได บพิตรจงทราบ
ในพระหฤทัยดวยประการฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปอีกวา ยทิ ภนฺเต
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นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูป รีชา ถาพระอาทิตยแผดแสงแรงกลาเปนนิตย ก็เหตุไรในบางที
จึงแผดแสงออน บางทีจึงแผดแสงกลาเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา จตฺตาโรเม มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนราชา
แหงชาวสาคลนครผูประเสริฐ โรคของพระอาทิตยมีอยู ๔ อยาง พระอาทิตยถูกโรคใดโรคหนึ่ง
เบียดเบียนแลวยอมแผดแสงนอยไป โรค ๔ อยางนัน้ คือหมอกอยาง ๑ ควันอยาง ๑ เมฆอยาง
๑ ราหูอยาง ๑ พระอาทิตยเมือ่ โรค ๔ อยางใดอยางหนึ่งเบียดเบียน ยอมแผดแสงออน
คือ เมื่อถูกหมอกเบียดเบียนก็แผดแสดงออน เมื่อถูกควันเบียดเบียนก็แผดแสงออน เมื่อถูกเมฆ
เบียดเบียดก็แผดแสงออน เมื่อถูกราหูเบียดเบียนก็แผดแสงออนดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี เมื่อพระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนามาดังนีแ้ ลว
ตรัสวา อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ประหลาดจริงนะพระผูเปนเจา
แมพระอาทิตยมีเดชมากสมบูรณไปดวยเดชเห็นปานนี้ ยังมีโรคบังเกิดขึ้นได จะปวยกลาวไปไย
โรคทั้งหลายจึงจักไมบังเกิดแกสัตวอนื่ ขาแตพระผูเปนเจา การอธิบายจําแนกแจกจายขยายความ
โยมยกใหพระผูเปนเจา ผูอนื่ นอกจากทานที่มีปญญาเชนพระผูเปนเจาแลวเปนอธิบายไมได
โยมขอรับจดจําไว ณ กาลบัดนี้
สุริยโรคภาวปญหา คํารบ ๓ จบเพียงนี้
สุริยตัปปภาวปญหา ที่ ๔
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชามหิศราธิบดี มีพระราชโองการดํารัสตรัสถามปญหาอื่น
สืบไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา โยมนี้มีความสงสัย เหตุไฉนในเหมันตฤดู
พระอาทิตยจึงแผดแสงกลา ในคิมหฤดูเหตุไฉนจึงแผดแสงออนไป ไมแผดแสงกลาเหมือนอยางนั้น
พระนาคเสนถวายพระพรวิสัชนาวา คิมฺเหสุ มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ในคิมหฤดูทั้งหลายมีละอองน้ําตกนอย มักจะตั้งอยูเสียในเบื้องบน ไมคอยจะตกลงมา อนึ่ง เรณู
ละอองทั้งหลายก็ยอมฟุงไปตามทองฟา แมในอากาศก็มหี มอกมาก ทัง้ ลมใหญก็พัดจัด สิ่งทั้ง
ปวงมีละอองน้ําเปนตนนั้น จึงอากูลเรี่ยรายไปในที่ตาง ๆ รวมกําลังชวยกันบังแสงพระอาทิตย
เสีย เหตุฉะนัน้ ในคิมหฤดู พระอาทิตยจงึ แผดแสงออน
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มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารสวนในเหมันตฤดูนั้นในเมื่อต่ําแผนดินเปนของเย็น
ในเบื้องบนมหาเมฆเขาไปตั้งจับเปนกองใหญ มิไดอากูลกระจัดกระจายไปในที่ตาง ๆ อนึ่ง
ละอองน้ําและเรณูฝุนธุลีทั้งหลายยอมเปนของสงบ มิไดเที่ยงฟุงไปตามทองฟา ทองฟาเปน
สถาบันอันสะอาดปราศจากมลทิน ทั้งลมบนก็ไมแรง เมื่อขาศึกกลาวคือเมฆเปนตนไมมีมาเบียด
เบียนแลว พระอาทิตยก็บริสุทธิ์แจมจาแผดแสงกลาไดเต็มที่ เหตุฉะนี้แหละ ในเหมันตฤดู พระ
อาทิตยจึงแผดแสงกลา ในคิมหฤดูจึงแผดแสงออน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี เมื่อพระนาคเสนถวายวิสัชนามาดังนี้แลว มีพระ
ทัยชื่นชมโสมนัสตรัสรับรองถอยคําของพระนาคเสนวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผู
ปรีชา พระผูเปนเจากลาวถูกแลว พระอาทิตยพนแลวจากขาศึกทั้งปวงแลวยอมแผดแสงกลา
ที่แผดแสงออนก็เพราะประกอบดวยขาศึก เชนเมฆเปนตนกําบังแสงไว
สุริยตัปปภาวปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้
เวสสันตรปญหา ที่ ๕
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงมีพระราชโองการตรัสถามปญหาอื่นสืบตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญ สพฺเพ โพธิสตฺตา บรรดาพระโพธิสัตวแตปางกอน
ยอมบริจาคบุตรและภรรยาใหเปนทานเหมือนกันทุกพระองคมาหรือวาบริจาคแตพระเวสสันดรพระองคเดียว
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ พระโพธิสัตวทั้งหลาย ยอมบริจาคบุตรและภรรยาใหเปนทาน เปนพระเพณีสืบมา จะบริจาคแตพระเวสสันดรพระองคเดียวหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา ซึ่งพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว บริจาคบุตรและภรรยาใหเปนทานนั้น บุตรและภรรยา
ยินดีดวยทานของพระองคหรือหามิได
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพร อันวาภรรยานั้นยอมยินดี
ดวย แตบุตรนัน้ ไมอาจเลื่อมใสยินดี เพราะยังเปนเด็จอยูไ มรูเดียงสา จึงรองไหปริเทวนารําพัน
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เพอไปตาง ๆ ถาแมวาบุตรนัน้ เปนผูใหญอาจรูเหตุผลไดแลว ก็จะยินดีอนุโมทนาไมรองไหร่ําไร
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจา ซึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตวทรงบริจาคพระโอรสรักอันเลิศจากอกใหเปนทาน
แกพราหมณ อันจะพาไปเปนทาสนั้น เปนกรรมยากทีส่ ามัญชนจะทําไดเปนขอที่ ๑ เมื่อ
พราหมณเอาเครือเถาผูกขอพระกรสองพระโอรสแลวและโบยรันตีตอ นไปตอหนา พระองคก็
งดอดกลั้นซึ่งความวิหิงสาไวได ดํารงพระทัยในอุเบกขาญาณ อันนี้กเ็ ปนกรรมยากที่ผูอื่นจะทํา
ไดเปนขอนี้ ๒ อนึ่งเลา เมือ่ สองพระโอรสดิ้นหลุดจากเครื่องผูกในมือพราหมณดวยกําลังตน
แลวพากันวิ่งเขามาวิงวอนใหชวย พระองคก็ไมทรงชวยเหลือประการหนึ่งประการใดเลย อันนีก้ ็เปน
กรรมยากที่ผูอนื่ จะทําไดขอนี้ ๓ อนึ่งเลา เมื่อสองพระโอรสรองไหรําพันวา ขาแตสมเด็จ
พระบิดา พราหมณชรานี้เห็นจะเปนยักษปลอมแปลงมา ตาแกจักนําเอาลูกยาทั้งสองนี้ไปเคี้ยว
กินเปนอาหาร พระโพธิสัตวไดสวนาการก็ทรงนิ่งเฉยอยู มิไดตรัสประการใด ที่สุดเพียงจะตรัส
ปลอบวา เจาทัง้ สองอยากลัวเลยฉะนี้กห็ ามิได อันนี้เปนกรรมยากที่ผูอนื่ จะทําไดเปนขอ ๔
อนึ่งเลา เมื่อพระชาลีกุมารกลิ้งเกลือกเสือกสนซบอยูแทบพระบาทยุคลทั้งคูแลว ทูลวิงวอนวา
ขาแตสมเด็จพระบิดา ขอพระองคจงใหพระนางนองกัณหาอยูเถิด ลูกจะไปกับดวยยักษแตผูเดียว
ยอมใหยักษเคีย้ วกินเปนอาหาร พระองคกม็ ิทรงรับและไมตรัสจํานรรจาประการใด อันนี้ก็เปน
กรรมยากที่ผูอนื่ จะทําไดเปนขอที่ ๕ อนึ่งเลา เมื่อพระชาลีไปทูลวา ขาสมเด็จพระบิดา เฒา
ชราตาแกผูกมัดลูกแนนหนาตึงนัก เสมือนหนึ่งวาเอาหินมาถวงไวสุดทีล่ ูกจะทนทานแลว เหตุ
ไฉนทูลกระหมอนแกวไมหา มพราหมณ ยอมใหพราหมณอันมีใจดุรา ยอํามหิตเปนมหายักษพา
ลูกรักไปในไพรวันอันเปลาเปลี่ยว พระองคก็มิไดแลเหลียวทรงกรุณาพระโอรส อันนี้ก็เปน
กรรมยากที่ผูอนื่ จะทําไดเปนขอที่ ๖ อนึ่ง เมื่อพระชาลีรองไหดว ยเสียงอันนาสังเวชสยดสยอง
ควรที่จะกรุณา พราหมณฉุดลากกระชากพาไปตอหนาพระที่นั่ง พระองค (นาจะเปนพระโอรส)
มีพระหฤทัยดุจหนึ่งวาจะภินทพังแตกแยกออกไปไดรอยภาคและพันเสีย่ ง อันนีก้ ็เปนกรรม
ยากที่ผูอื่นกระทําไดเปน ขอที่ ๗ รวม ๗ ประการฉะนี้ นีแ่ หละพระผูเปนเจา พระเวสสันดร
โพธิสัตวเปนมนุษยมพี ระหฤทัยปรารถนาจะทรงสรางกุศลบําเพ็ญบารมี ดวยหวังพระโพธิญาณ
มาบริจาคพระโอรสและพระชายาใหเปนทานอันเปนเครือ่ งกอความลําบากยากเข็ญใหผูอื่นเชนนี้
เปนการสมควรละหรือ โยมนี้สงสัยนักหนา พระผูเปนเจาจงไดโปรดวิสัชนาแกไขใหโยมแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ซึ่งมี
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พระราชโองการตรัสวา พระเวสสันดรโพธิสัตวเจาทรงกระทํากรรมซึ่งยากที่ผูอื่นทําไดนั้นเทีย่ ง
แทจะแปรผันผิดเพี้ยนไปหามิได กิตติศัพทของพระองคยอมฟุงขจรตลอดไปในเทวดาและ
มนุษยทวั่ หมืน่ โลกธาตุ เทวดาอสูรสุบรรณนาคกับสมเด็จอัมรินทราธิราชแลยักษทั้งหลาย ก็
ซองสาธุการสรรเสริญ ตางพากันขนพองสยองเกลาทุกแหลงหลา กิตติศัพทของพระองค
ยอมระลือเลื่องมาโดยลําดับ ตราบเทาจนทุกวันนี้ ที่เราทัง้ สองนําเอามานั่งซักไซไตถามกัน
อยูเชนนี้ จะวาทานนั้นเปนอันพระองคใหดวยดีหรือชัว่ ชาประการใดเลา มหาราช ขอถวาย
พระพร อาตมาจักรถวายวิสชั นาใหเขาพระทัย กิตติศัพทเสียงที่เลาลือกันกระฉอนนั้น แสดงให
เห็นปรากฏอานิสงสคุณ ๑๐ ประการ ของพระโพธิสัตวผูนักปราชญอยางเอก และพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ อานิสงสคุณ ๑๐ ประการนัน้ คือ อคฺเค ททตา ไดใหทานในเขตอันเลิศประการ ๑
นิราลยตา ไมมีความอาลัยในของที่รักประการ ๑ จาโค บริจาคไดประการ ๑ ปหาน สละได
ประการ ๑ อนิวตฺติ ไมคดิ หวนเสียดายสอดแคลวกันแหนงประการ 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 กิตติศพั ทนั้นแสดงอานิสงสคุณ ๑๐ ประการ ดังถวายวิสัชนามาฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา ทานที่บริจาคยังผูอื่นใหไดรับความทุกขเปนการเดือดรอน จะใหผลเปนสุข สงใหเกิด
ในสวรรคไดละหรือ
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ มหาบพิตรตรัสอะไร
ซึ่งวาทานของพระโพธิสัตวนั้นจะไมมีผล อยาพึงกลาเลย
พระเจากรุงมิลินท จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา พระผู
เปนเจาจงชักเหตุมาแสดงอุปมาอุปไมยใหโยมแจงในกาลบัดนี้กอน
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจากอน มหาราช ขอถวายพระพร ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ผิดแล
วาพึงมีสมณะและพราหมณผูมีศีลมีจิตเปนกุศลเปนงอยเปลี้ยเสียขาหรือปวยไขไดทกุ ขอาพาธ
ครอบงําเปนประการใดก็ดี จะเดินไปไหนก็ไมได ยังมีบรุ ุษผูหนึ่งซึ่งเปนผูปรารถนาบุญกุศล พึง
ยกเอาสมณะและพราหมณชตี นนั้นขึ้นสูย าน นําไปสงใหถึงประเทศสถานอันเปนสุขสบาย
ตามที่สมณะและพราหมณนนั้ มุงหมายปรารถนาจะไป บุรุษผูนั้นจะไดกุศลผลบุญที่เปนความสุข
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และจะไดบังเกิดในสุคติภพบางหรือวาหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทมพี ระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา บุรุษผู
สงสมณะและพราหมณเห็นปานนั้นจะพึงไดยวดยานคานหามอันเปนทิพย และจะไดรถรัตน
หัตถีและมาและยายพาหนะ ที่จะไปทางบกและทางน้ําทุกประการ ถเล ถลยาน เมื่อไป
ทางบกจะไดยานทางบก ชเล ชลยาน เมื่อไปทางน้ําจะไดยานทางน้ํา เมื่อไปเกิดในเทวโลกก็ได
ยานในเทวโลก เมื่อมาบังเกิดในมนุษยโลก ก็จะไดยานในมนุษยโลก จะไดยานอันสมควรแกกํา
เนิดของตนทุกชาติทุกภพไป ไมเลือกวาเกิดในทีไ่ ดจะมีแตความสุขสําราญเสมอไป และเมื่อจะ
บังเกิดนัน้ ก็จะเกิดแตในสุคติภพเทานัน้ ที่จะตองไปสูทุคติหามิได และกุศลนั้นจะอุปถัมภเปนดัง
ยานพาแลนเลีย้ วไปสูเมืองแกว อันกลาวแลวคือพระอมตมหานฤพาน อันเปนที่เกษมศานต
แสนสบายสุดที่จะพรรณนา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ถาบุรุษที่ยกเอา
สมณพราหมณที่อาพาธหนักขึ้นสูยาน แลวนําไปใหถึงสถานอันสบายไดผลเปนสุข กุศลนั้นนํา
ไปบังเกิดในสวรรคไดแลว ทานที่ใหดวยกอทุกขใหแกผูอื่น ก็มีผลเปนสุขใหเกิดในสวรรค
ไดเหมือนกัน พระเวสสันดรโพธิสัตวนั้น ถึงจะใหสองพระโอรสไดรับทุกข ดวยพราหมณทําเข็ญ
ผูกรัดดวยเถาวัลย ก็จะไดเสวยวิบากผลเปนสุข เหมือนบุรุษที่สงสมณพราหมณผูอาพาธนั้น
อปรป มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุอยางอื่น
ยิ่งขึ้นไปอีก ผิแลวา พึงมีสมเด็จบรมกษัตริยพระองคใดพระองคหนึ่ง ใหเรียกสวยเก็บพลีซึ่ง
พระองคควรจะไดโดยชอบธรรม จากไพรฟาขาแผนดินเหลาราษฎร ถาผูใดมิให เอาตัวไป
เรงรัดจําจองไวใชงาน เปนการทําใหราษฎรตองรําคาญเดือดรอน อาณาปวตฺเตน ทาน ทเทยฺย
ถาแลพระบรมกษัตริยน ั้น พึงทรงบริจาคทานดวยทรัพยทรี่ ีดเรงเก็บมาจากราษฎรนั้น จะไดผล
เปนสุขบังเกิดในสวรรค หรือเปนประการใด บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาล จึงมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา สมเด็จพระบรมกษัตริยพระองคนน้ั จะไดผลยิ่งลนเหลือคณนา จะไดเปนพระยาลวงเสีย
ซึ่งพระยาทั้งปวง เปนเทวดาลวงเสียซึ่งเทวดาทั้งปวง เปนพรหมและสมณพราหมณลวงเสียซึ่ง
เหลาพรหมและสมณพราหมณาจารยทั้งหลาย ถาไดบรรลุพระอรหัตเปนพระอรหันตมีคุณธรรม
พิเศษยิ่งกวาพระอรหันตทั้งหลาย
พระนาคเสนจึงมีเถราภิปรายตอบวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ผิแลวา พระ
มหากษัตริยเก็บสวยเรงรัดรีดจากราษฎรดวยพระราชอาญา ไดทรัพยมาบริจาคก็ไดผล คือยศ
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และสุขอันเลิศเห็นปานนั้น ไฉนทานของพระสัตวที่บริจาคดวยใหสองพระโอรสตองลําบาก
จักไมมีผลเลา ทานนั้นจะใหสุขเปนผลและพาไปเกิดในสวรรคไดโดยแทแล บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาลจึงตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูป รีชา
ซึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตวบริจาคพระชายาของพระองค เพื่อใหเปนภรรยาของผูอื่น และบริจาค
พระโอรสทั้งสองใหเปนทาสแหงผูอื่นนั้น ชื่อวาเปนทานที่พระองคบริจาคยิ่งเกิน บัณฑิตทั้ง
หลายในโลกยอมพากันติเตียนนินทา จะไดสรรเสริญหามิได มีอุปมาเหมือนหนึ่งเกวียน
ถาบรรทุกมากนักเพลาก็หัก เรือถาบรรทุกหนักนักก็จม บริโภคอาหารเกิดขนาด อาหารนั้นยอย
ไมทันขาวก็กลายเปนพิษใหโทษแกผูบริโภค ฝนตกชุกมากเกินไป น้าํ มากลนจะทวมขาวตาย
คนที่ใหทานมิไดเหลียวหลังคิดดูทนุ ทรัพย ก็ตองตกอับถึงความสิ้นสมบัติ ไมมีโภคทรัพยจะใช
สอย รอนจัดหนักแผนดินก็จะพึงลุกเปนไฟขึ้น คนที่ราคะจักจนเกินไปจะตองกลายเปนบากาม
ลุอํานาจแกโทสะไมอดกลั้น ยอมจะพาใหตองรับโทษ บุคคลที่โมหะกลายิ่งไมมีสติ ก็หลงเพอไป
ในสิ่งที่ไมมีประโยชน จะตองถึงความฉิบหาย เปนคนโลภมากอยากไดทรัพยของเขาจนทนอยู
ไมไดจะตองกลายเปนโจร พูดมานักมักจะพลาด น้ํามากนักซัดตลิ่งพัง ลมจัดยักยอมพัด
อสุนิบาตใหตก ไฟมากนักยอมเผาน้ําใหกลายเปนไอขึ้นไปในอากาศ คนที่เรียนมากนักยอม
จะชักใหเปนบา คนกลานักอายุจักไมยืน ยถา ความเปรียบทั้งหลายเหลานี้ มีครุวนาฉันใด
ทานที่พระเวสสันดรโพธิสัตวบริจาค บัณฑิตยอมติเตียนนินทาวา เปนทานที่ใหเกินใหยิ่ง
ฉันนั้น จะพึงหวังผลอะไรในทานนั้นเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจากอน มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ซึ่งวาทานใหเกินใหยิ่งนั้น
บัณฑิตในโลกจะติเตียนนินทาหามิได ยอมจะพากันเชยชมสรรเสริญทั่วไป แลวตางพากันบริจาค
ให ผูที่ใหทานเชนนี้ ยอมถึงกิตติศัพทเลื่องลือไปในโลก เปรียบเหมือนคนปล้ํา จะปล้ําสูเขาได
ผลักไสใหอีกฝายหนึ่งลม ก็เพราะมีกําลังยิง่ กวา แผนดินจะรับรองทรงไวไดซึ่งบุคคลชายหญิง
และเนื้อนกภูเขาตนไมและสรรพสัตวทั้งหลาย ก็เพราะเปนของใหญยงิ่ อากาศไมมที ี่สุดก็เพราะ
กวางเกิน พระอาทิตยกําจัดหมอกทั้งหลายเสียได ก็เพราะมีแสงสวางไสวยิ่งนัก พระยาราชสีห
หมดภัยไมคิดกลัวตอสัตวเหลาใดเหลาหนึง่ ก็เพราะเปนสัตวมีชาติลวงเสียซึ่งสัตวทั้งปวง
แกวมณีเปนของใหสําเร็จความปรารถนาไดทุกประการ ก็เพราะเปนของมีคุณยิ่งลน พระ
บรมกษัตริยไดเปนใหญเปนประธาร ก็เพราะมีบุญยิ่งกวาชนทั้งปวง อัคคีไหมสรรพวัตถุใหเปน
จุณวิจุณไปได ก็เพราะมีเดชยิ่งนัก แกววิเชียรเจียระไนแกวมณีแกวมุกดาและแกวผลึกได ก็
เพราะเปนของกลาแข็งยิ่ง หมูชายหญิงยักษอสูรจะยอมยอบหมอบกายกมลงกราบเทาของภิกษุ
ก็เพราะเปนผูท รงไวซึ่งศีลอันยิ่งใหญ พระพุทธเจาหาผูใดจะเปรียบปานมิได ก็เพราะเปนผู
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ประเสริฐยิ่ง ยถา ความดังกลาวมานี้ มีครุวนาฉันใด เอวเมวโข มหาราช ขอถวายพระพร
ทานที่ใหเกินใหยิ่งนัน้ บัณฑิตผูเปนปราชญทั้งหลาย ก็สรรเสริญชมเชยแลวตางพากันบริจาคให
มีกิตติศัพทเลือ่ งลือกระฉอนทั่วโลก มีอปุ ไมยฉันนัน้ พระเวสสันดรโพธิสัตวใหทานอันยิ่งเกิน
นั้นแลว ไดรบั ความเลื่องลือกระฉอนไปทั่วไป อันเทวดาและมนุษยนาคครุฑทั้งหลายสรรเสริญ
แลวในหมื่นโลกธาตุ ในปจฉิมชาติที่สุดไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนองคพระพุทธเจาอันเลิศในโลกนี้ ก็เพราะบริจาคทานยิ่งกวานัน้ มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ อาตมา
จะขอถาม การใหทานในโลกนี้โดยอนุมานมีกําหนดอยูห รือหามิได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ทานที่ไมนับวาเปนทานกระทําผูบริจาคใหไปสูอบายมีอยู ๑๐ ประการ คือ
อิตฺถีทาน ใหหญิงเปนภรรยาชายดวยหมายเมถุนธรรมประการ ๑ อุสภทาน ใหแมโคแก
พอโคประการ ๑ มชฺชทาน ใหน้ําเมา คือ สุราและเมรัยประการ ๑ จิตตฺ กรณทาน ใหรูปภาพ
รูปเขียนประการ ๑ สตฺถทาน ใหศาสตราวุธประการ ๑ วิสทาน ใหยาพิษประการ ๑ สงฺขลิกทาน ใหโซใหตรวนทีจ่ ะพึงใสจองจําประการ ๑ กุกฺกุฏทาน ใหแมไกแกพอไก ประการ ๑ สุกรทาน ใหแมสุกรแกพอสุกรประมาณ ๑ มานกุฏตุลากุฏนาฬิกุฏทาน ใหคะแนนเครื่องนับและตรา
ชูเครื่องชั่งทะนานเครื่องตวงอันจักใชโกงกันไดประการ ๑ สิริเปน ๑๐ ประการดวยกันฉะนี้
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ทาน ๑๐ ประการนี้ บัณฑิตไมนับวาเปนทาน ผูใดใหทาน ๑๐
ประการนั้น ผูน ั้นจะพึงตองไปสูอบาย นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถราภิปรายวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ อาตมาจะไดถาม
ทานที่มินับวาทานกับบพิตรนั้นหามิได อาตมถามวา การใหทานวาโดยอนุมาน ทานกําหนด
เขตไวเปนประการใดหรือหามิไดเทานัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูจ ําเริญ การใหทานวาโดยอนุมานจะมีกําหนดเขตไวอยางไรก็หามิได สุดแตวาที่มี
จิตเสื่อมใส บางคนก็ใหขาวน้ํา บางคนก็ใหผานุงผาหม บางคนก็ใหทนี่ อนและเสื่อสาดอาสนะ
บางคนก็ใหทาสหญิงชาย เรือกสวนไรนา สัตวสองเทา สัตวสี่เทา บางคนก็ใหทรัพย รอยหนึ่ง
พันหนึ่ง หรือเปนอันมาก ทีใ่ หราชสมบัติใหชีวิตก็มี มีตา งกันเชนนี้แหละ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ผิแลวาจะใหชวี ิตของผูอื่น
ก็ได ทําไมบพิตรจึงติเตียนพระเวสสันดรโพธิสัตววา ใหพระโอรสและพระชายาเปนนักหนา ที
เดียวเลา มหาราช ขอถวายพระพร โดยความคิดของชาวโลกตามปรกติ เมื่อบิดาเปนหนี้เขา
ก็ดี ยากจนไมมีอะไรจะเลี้ยงชีวิตก็ดี บิดาจะใหบุตรรับใชหนี้แทนหรือขายบุตรเลี้ยงชีวติ
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จะไดหรือหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ภูมิบาล มีพระราชโองการตรัสตอบวา อาม ภนฺเต บิดาจะให
บุตรรับใชหนีแ้ ทนหรือขายเลี้ยงชีวิตไดอยู ไมมีใครที่จะติเตียน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ พระเวสสันดาโพธิสัตวปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ แตยังไมได เวลานัน้ พระองคก็ขัดสนจนทรัพย จะเอาพระ
โอรสและพระชายาใหทานซื้อเอาพระสัพพัญุตญาณ ทําไมบพิตรจึงไมเลื่อมใส ติเตียนเปน
นักหนาเลา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา โยมนี้จะไดติเตียนทานของพระเวสสันดรหามิได โยมติเตียนพระเวสสันดร
วาใหโอรสและพระชายาตางหาก ที่ถูกเมือ่ ยาจกมาขอโอรสและชายา พระเวสสันดรปรารถนา
สัพพัญุตญาณ ควรจะใหตัวเองแลจะดีกวาใหพระโอรสและพระชายา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ เขาขอพระโอรสและ
พระชายาไพลไปใหตวั เองนัน้ จะเปนกรรมอันนักปราชญผูเปนสัตบุรุษจะพึงทํานั้นหามิได เขา
ขอสิ่งใดใหสิ่งนั้นจึงเปนกรรมของสัตบุรุษ มหาราช ขอถวายพระพร ถามีคนขอน้ําจะใหขาว
จะนับวาไดทํากิจธุระใหเขาไดละหรือ
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ ตรัสตอบวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ เขาขอน้ําใหขาว
หาถูกไม ที่ถกู เขาขอน้ําก็ตอ งใหน้ํา กระทําดังนี้จึงจะนับวาไดทํากิจธุระใหเขาได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ความทีว่ านี้มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข การที่พระ
เวสสันดรโพธิสัตวใหพระโอรสและพระชายาเปนทานก็มีอุปไมยฉันนั้น พราหมณมาขอพระโอรส
และพระชายา มิไดขอพระองคเอง พระองคจะใหตัวพระองคเองอยางไรได จึงตองใหพระโอรส
และพระชายาแกพราหมณตามที่ทูลขอ มหาราช ขอถวายพระพร ผิแลวาพราหมณนนั้ พึงขอ
ตัวพระองคเองแลว พระองคจะเสียดายหรือหวงใยประการใดก็หาไม จะบริจาคใหทีเดียว ไม
ตองรอใหขอเปน ๒ คํา แมถาพยัคฆหรือสุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก จะเขาไปขอพระองคเอาไปกิน
เปนอาหาร พระองคจะเนิ่นนานชักชาอยูกห็ ามิได จะบริจาคใหในทันที พระกายของพระเวสสันดรโพธิสัตวนี้ เปนสาธารณทั่วไปแกสัตวเปนอันมาก มีครุวนาเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเดียวที่ทั่วไปแก
สัตวเปนอันมากฉะนั้น ประการหนึ่งเหมือนตนไมที่เผล็ดดอกออกผล ยอมสาธารณทั่วไปแกหมู
นกตาง ๆ และมนุษยเปนอันมาก ไมเลือกวาผูใด เมื่อตองประสงคก็เก็บเอาไดทั้งนั้น ดวย
พระองคมามั่นหมายในพระทัยวาซึ่งพระองคปฏิบัติดังนั้น จักไดบรรลุแกพระสรรเพชญโพธิญาณ
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อนึ่ง พระเวสสันดรโพธิสัตวนั้นเปนผูแสวงหาโพธิญาณ จึงบริจาคทรัพยและขาว
เปลือกยานพาหนะ ทาสหญิงทาสชายและสมบัติทั้งหลายสิ้นทั้งมวล ตลอดจนพระโอรสพระชายา
หนังเนื้อโลหิตหัวใจและชีวติ ของพระองคเปนที่สุด ใหทานไดทั้งภายในทั้งภายนอกเพื่อไดความ
ยินดีเลื่อมใสในพระพุทธคุณและธรรมคุณแลกเอาพระโพธิญาณ ปานดังบุรุษที่ขัดสนจนทรัพย
เมื่อตองการทรัพยก็เทีย่ วแสวงไปในดงในปา คาขายทั้งทางน้ําและทางบก รวบรวมทรัพยสมบัติ
มาดวยกายบางดวยวาจาบาง ใชความคิดอานหามาดวยใจบาง พยายามจะใหไดทรัพยมาสม
แกความปรารถนา ยถา มีครุวนาฉันใด พระเวสสันดรโพธิสัตวเจาก็แสวงหาโพธิญาณโดย
อาการตาง ๆ มีอุปไมยฉันนัน้ แมพระโพธิสัตวทั้งหลายแตปางกอน หรือจะมีมาภายหลัง พระ
องคก็ทรงพยายามแสวงหาโพธิญาณเชนนีท้ ุก ๆ พระองค จะไดผิดเพีย้ นกันหามิได
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง มหาอํามาตยของสมเด็จพระบรมกษัตริย
เปนผูใครตอความเจริญ อยากจะกระทําตนใหเปนใหญ เปนที่จงรักภักดีและนับถือของมหาชน
ทั้งหลาย เมื่อไดราชสมบัติในภายหลัง จึงแจกจายทรัพยและขาวเปลือกเงินทองแกวแหวนทั้งปวง
ของตนบรรดามีใหแกมหาชนไพรฟาขาแผนดินทั้งหลาย ยถา มีครุวนาฉันใด พระเวสสันดร
โพธิสัตวก็บริจาคทรัพยทั้งภายในและภายนอกใหเปนทาน เพื่อไดบรรลุแกพระอนุตรสัมโพธิญาณ มีอุปไมยฉันนัน้ มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง พระเวสสันดรโพธิสัตว
มาทรงดําริอยางนี้วา พราหมณขอสิ่งใดควรเราจะใหสิ่งนั้น จึงจะไดชอื่ วา ทํากิจธุระให
สมความประสงคของพราหมณ พระองคจึงบริจาคพระโอรสและพรชายาใหเปนทาน พระองค
จะมีพระหฤทัยคิดจะใหพระโอรสและพระชายาไดรับความลําบากแลวบริจาคไปก็หาไม หรือจะ
เปนผูมักมากบริจาคไปก็หาไม หรือบริจาคใหไปดวยทรงดําริวาเราไดอาจเลี้ยงดูก็หาไม หรือ
พระองคเกลียดชังไมรักใคร ประสงคจะไลสงไปเสียใหพนหูพน ตาก็หาไมพระโอรสและพระชายานั้น
เปนที่รักใครพอพระทัยของพระองคเสมอดวยชีวิต พระองคบริจาคใหดวยรักใครปรารภนาพระ
สัพพัญุญาณ อันเปนรัตนะอยางประเสริฐโดยแททีเดียว ขอถวายพระพร แมเมื่อพระองคได
ตรัสรูแกอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนบรมศาสดาเปนเทวดาลวงเสียซึ่งเทวดาทั้งปวงแลว ก็ได
มีพระพุทธฎีกาตรัสไวในจริยาปฎกวา
น เม เทสฺสา อุโภ ปุตตฺ า
มทฺที เทวี น อปฺปย า
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตวฺมา ปเย อทาสีห ดังนี้
ใจความในพุทธฎีกานั้นวาพระโอรสทั้งสอง เราจะไดเกลียดชังก็หาไม พระนางมัทที
เทวีเลา ใชวาเราจะไมรักเมื่อไร แตเรารักพระสัพพัญุตญาณเปนทีย่ ิ่ง เพราะฉะนั้น เราจึง
บริจาคของที่รักใหเปนทาน พระพุทธบริหารนั้นมีความดังนี้
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มหาราช ขอถวายพระพร ก็แหละพระเวสสันดรโพธิสัตว ครั้นใหทานแลวมีจติ ผองแผว
ในทาน แตดว ยความสงสารสองพระโอรส จึงเขาไปสูบรรณศาลา ตรอมพระหฤทัยทรงพระ
กรรแสงใหเศราโศกเปนกําลัง จนพระหฤทัยรอนรนพระนาสิกไมพอจะหายใจ ตองปลอยใหลม
อัสสาสะปสสาสะออกทางชองพระโอษฐ พระอัสสุธาราก็กระเซ็นเปนโลหิต นี่แหละบพิตรพระ
ราชสมภาร พระเวสสันดรบรมกษัตริยห วังจะใหพระทานบารมีเสื่อม จึงสูทนยาก บริจาคพระ
โอรสพระชายาใหเปนทาน
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึง่ พระเวสสันดรบรมกษัตริยมาพิจารณาเห็น
อานิสงส ๒ ประการ จึงบริจาคโอรสทั้งสองใหเปนทานแกพราหมณ อานิสงส ๒ ประการนั้น
คือ พระองคพจิ ารณาเห็นวา ทานตโป อปริหีโน พระทานบารมีของพระองคจักไมเสื่อมไป
อยฺยโก โปเสสฺสติ พระโอรสทั้งสองของพระองคอยูในปาตองเสวยมูลผลาเปนภักษาหาร
ไดรับความทุกขยากลําบากเหลือ เมื่อใหพราหมณแลว พราหมณจักพาไปกรุงพิชัยเชตุตร
สมเด็จพระอัยกาจักถายไวเลีย้ งใหเปนสุขสําราญ ดังนี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง พระองค
พิจารณาเห็นวา บุคคลเหลาอื่นที่จะไมใครอาจสามารถเอาพระโอรสของพระองคไปใชเปน
ทาสนั้นหามิได เมื่อพราหมณพาสองพระโอรสไป พระอัยกาจะถายเอาไว อันนั้นแลจักเปนเหตุ
ใหมารับพระองคกลับหลังยังพระนคร ดวยพระเวสสันดรโพธิสัตวทรงพิจารณาเห็นเหตุ ๒
ประการฉะนี้ จึงบริจาคพระโอรสใหเปนทานแกพราหมณ
มหาราช ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง พระเวสสันดรโพธิสัตวมาทรงพิจารณา
ทรงทราบชัดในพระกมลหฤทัยวา พราหมณทชีชูชกนีเ้ ปนคนแกเฒาชราทุพพลภาพมีอายุลวง
เขาปจฉิมวัยใกลจะถึงความตายอยูแ ลว และตาแกเปนคนมีบุญวาสนานอยสัญชาติถอยต่ํา
ชา ไมอาจใชสอยพระโอรสของพระองคเปนทาสได ขอถวายพระพร พระจันทรและพระอาทิตย
มีฤทธาศักดานุภาพเปนอันมาก จะมีใครอาจสามารถหยิบเอาไปใสในหีบหรือในกลองใชตาม
ตางประทีปโคมไฟไดละหรือ มหาบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ ตรัสตอบวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ใครจะเอา
พระจันทรพระอาทิตยไปใสหีบใสกลองใชตามตางไฟได ไมมีใครอาจสามารถกระทําไดเลย
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ความที่วานี้ ยถา
มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข ทชีชูชกพราหมณพฤฒาจารยเปนคนแกเฒาชราวาสนานอยก็ไมอาจ
ใชสอยพระโอรสของพระองคเปนทาสได มีอุปไมยฉันนัน้
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการอุปมาขออื่นอีก พระ
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โอรสทั้งสองของพระเสสันดรนั้น ใคร ๆ จะใชเปนทาสได มีอุปมาเหมือนหนึ่งแกวมณีรัตนะ
อันวิเศษ อันเปนของสําหรับบุญญานุภาพของสมเด็จพระเจาจักรพรรดิราช มีรัศมีงามโอภาส
ผองใสยาวได ๔ ศอก โตประมาณเทาดุมเกวียน ใครหรือจะอาจเอาผาหอไวไมใหรัศมีสวางไสว
ได ถึงจะหอไวก็เปลงรัศมีออกไปไดดึงรอยโยชนโดยปรกติ บุคคลที่มีบุญนอยไมอาจเอาไปใช
สอยได ยถา มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร ใคร ๆ ก็ไมอาจ
เอาไปเปนทาสชวงใชได มีอุปไมยฉันนัน้
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการอุปมาใหมอีกเลา
อุโปสโก นาคราชา ชางกุญชราชาติอุโบสถเผือกผูผองหมดทั่วสรรพางค เปนเจาฝูงแหงชางทั้ง
หลาย มีกายสูงได ๘ ศอ ประดับดวยสรรพาภรณสมสกุลหัตถี นาดูนา เลื่อมใสยิ่งนัก ใคร
หรือจักอาจขึน้ ขับขี่ชางนั้นได ประการหนึ่ง ใคร ๆ จะปดบังชางนั้นไดดว ยกระดงดังลูกโค
นอย ๆ ที่ยังดืม่ นมเลา ยถา ความที่วานี้ครุวนาฉันใด เอวเมว โข ใคร ๆ ก็ไมอาจชวงใช
สองพระโอรสเปนทาสได มีอุปไมยฉันนัน้
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการอุปมาใหมอีก สมุทฺโท
อันวามหาสมุทรทั้งยาวทั้งลึกประมาณไมได จะหยั่งก็ไมถึงและกวางขวางมองไมเห็นฝง มีน้ํา
เค็มอยูเปนนิตย ไมมีใครอาจปดใหมิดหมดแลวเวนบริโภคใชสอยแตทาเทียว ยถา มีครุวนา
ฉันใด เอวเมว โข พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรก็ไมมีใครอาจเอาไปชวงใชเปนทาส
ไดมีอุปไมยฉันนั้น
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุอื่นอีก นนฺโทปนนฺทนาโค อันวาพระยานันโทปนันทนาคราช สตฺตกฺขตฺตุ ปริเวเตฺวา นอนพันภูเขาสิเนรุราช
ไดถึง ๗ รอบ ผูใดมิอาจรวบรัดจัดพระยานาคนั้นใสลงในหีบหรือในกลองเลนได ยถา มีครุวนา
ฉันใด เอวเมว โข พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรเจาก็ไมมใี ครอาจเอาไปใชเปนทาสไดฉันนัน้
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุใหมใหยิ่งไปกวานี้
ธรรมดาวาหิมวันตราชคิรีเขาเอก อจฺจคุ ฺคโต นเภ สูงเทียมเมฆจะคณนาได ๕๐๐ โยชน โดย
สวนยาวและสวนกวางนัน้ คณนาได ๓,๐๐๐ โยชน จตุราสีติกูฏสหสฺเสหิ ปฏิมณฺฑโิ ต
ประดับดวยยอดนั้นมากมายหนักหนาจะคณหาได ๘๔,๐๐๐ ยอด ปฺจมหานทีปภโว
เปนที่หลอหลัง่ น้ําใหไหลไปยังมหานทีแมน้ําใหญทั้ง ๕ มหาภูตคณาลโย มีหมูสัตวนอยใหญ
อาศัยอยูเปนอันมาก ทิพฺโพสถลคสมลงฺกโต ประดับดวยเครือเถาวัลยอันเปนยาทิพย นภพลาหโก วิย แลดูลิบสูงสุดเวหา อุปมาดุจเมฆอันลอยฟา ยถา มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข อันวา
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สองราชดนัยพระโอรสแหงพระเวสสันดรนั้นก็มีบุญเปนมหันตโอฬาร น สกฺกา เกหิจิ บุคคลผูใด
จะอาจหาญชวงใหเปนทาสนัน้ หามิได เหตุวาเปนสกุลสูงใหญระบือลือทั่วไปตางอาณาเขตประเทศ
ไกล ๆ ปรากฏดังเขาหิมพานตอันโตใหญฉันนั้น
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการสดับเหตุอันอื่นใหยิ่งขึ้นไป
อุปริ ปพฺพตคฺเค อคฺคิ อันวาไฟที่ตามไวบนยอดภูเขาในเวลาราตรีอันมืดมัว ไฟนั้นยอมจะสองแสง
ไปได ถึงอยูในที่ไกลก็แลเห็น ยถา มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข อันวาสองพระโอรสนั้น ก็มีเกียรติ
ยศปรากฏไป อุปไมยเหมือนไฟที่ตามไวบนยอดภูเขาฉันนั้น
อปรป มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงพระสวนาการเหตุใหยิ่งขึน้ ไปอีก
นาคปุปผฺ สมเย ในฤดูที่ตน กากะทิงบนยอดภูเขาหิมพานตออกดอก ดอกกากะทิงยอม
บานสิ่งกลิ่นขจรหอมระรื่นฟุงไปตามลมไกลได ๑๒ โยชน ยถา มีครุวนาฉันใด เอวเมว โข อันวา
กิตติศัพทแหงสองหนอไทยพระโอรส ก็ลือสะทานปรากฏไปในแดนมนุษยได ๖๐๐ โยชน ใน
เบื้องบนนั้นโสดก็ตลอดอสัญญีภพพรหมโลก เอตฺถนฺตเร ใตนั้นลงมาก็อสูรคนธรรพยักษา
ผีเสื้อน้ํานาคกินนรและอินทรพิภพจบในกามาปรเมสณประเทศไกลได ๑๒ โยชนนั้น เมื่อมหันตานุภาพแผไปดังนี้ ใครที่ไหนจะกระทําซึ่งสองพระโอรสใหเปนทาสชวงใชได
มหาราช ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง เมื่อสมเด็จไทยธิเบศรเวสสันดรจะประสาท
สองบังอรใหแกพราหมณ จึงตีคาพระบรมเชษฐาชาลีเปนทองพันตําลึง (บาลีวา ๙,๐๐๐) ตี
คาพระนองกัณหาเปนทองรอยตําลึง (บาลีวา ๙๐๐) กับทรัพยหลายประการ มีคชสารรถ
ยานมามิ่งทาสกรรมกรหญิงชาย วัวควายเรือกสวนไรนาเปนอาทิ นับใหไดสิ่งละรอย ๆ พระองค
มาตีคาตัวพระชาลีและกัณหานองทั้งนี้ หวังวาจะใหพระอัยกาตามไถ จึงตรัสสั่งสอนไทยทารกเลา
วาเจาจงกระทําตามถอยคําพระบิดา ถาพระอัยกาจักไมไถเจา แยงเอาจากพราหมณดว ยขมเหง
อยฺยกสฺส วจน น กยิราถ เจาทั้ง ๒ อยากระทําตามคําของพระอัยกา อนุยายิโน จงกมหนาไป
เปนขาพราหมณตามอัธยาศัย พระลูกเอยจงฟงคําพระบิดาไวใหจงได เอวเมว อนุสาสิตฺวา
สมเด็จพระบรมราชธิเบศรเวสสันดรสั่งสอนพระโอรสดังนี้ จึงบริจาคใหทวีชูชกใจฉกรรจ ตโต
ลําดับนั้นมา เมื่อพราหมณพาสองพระโอรสไป เทพเจาดลใจใหหลงไปสูสํานักพระอัยกา พระชาลี
จึงทูลพระอัยกาใหถายคาตัวตามพระราชบิดาสั่ง นี่แหละจะวาพระเวสสันดร ใหทานยังผูอื่นให
ลําบากละหรือ เมื่อพระองคเห็นวาพระโอรสอยูปานั้นลําบากจึงบริจาคมา หวังจะใหพระอัยกา
ไถเลี้ยงไวใหไดรับความสุข เชนนี้จะวาพระองคใหทานทําพระโอรสใหตองทุกขยากหรือใหไดสขุ
เปนประการใด บพิตรจงสันนิษฐานเขาพระทัยใหจงดีดว ยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดสวนาการฟงพระนาคเสนวิสัชนาฉะนี้ จึงมีพระ
ราชโองการสรรเสริญวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาปริศนานี้พระผูเปน
เจาวิสัชนาแจมแจงเปนอันดี ทีนี้แหละจะไดทําลายเสียซึ่งคําเดียรถียท ั้งหลาย พระผูเปนเจา
ขยายความนี้ประกอบดวยอรรถพยัญชนะเปนอันดี พระผูเปนเจาวาถวนถี่ใหแจงทุกประการ
ในกาลบัดนี้
เวสสสันตรปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
ทุกกรการิกปญหา ที่ ๖
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีจึงมีวาจาตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา สพฺเพ โพธิสตฺตา สมเด็จพระโพธิสัตวเจาทั้งหลายทุกพระองค กระทํา
ซึ่งทุกรกิริยาเหมือนพระโคดมโพธิสัตวเจาหรือประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระ
โพธิสัตวเขาทั้งหลายอื่นจะกระทําทุกรกิริยาเหมือนพระโคดมบรมโพธิสัตวเจานัน้ หามิได
นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ถาวาฉะนั้นจะควรที่ไหน เหตุไรจึงไมเหมือนกัน ตกวาพระโพธิสัตวทั้งหลาย
นั้นเปนเวมัติตา งกันหรือประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ตกวาพระโพธิสัตวเจาทั้งหลายนั้นเปนเวมัติตางกัน อตูหิ าเนหิ ดวยฐาน ๔ ประการ กุลเวมตฺตตา 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 เหมือนหนึ่งสมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจาของเรานี้
บางทีก็มากกวานี้ เหมือนพระชนมายุแหงสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ตางกันอยางนี้
ประการ ๑ ปมาณ เวมตฺตตา ตางกันดวยประมาณ คือประมาณพระรูปบาง บางทีเล็กบางทีใหญ
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ประการ ๑ สิริเปนตางกันถวน ๔ ประการเทานี้ สวนการกระทําทุกรกิรยิ านี้ไมเหมือนกันเปน
อัทธานเวมัติ ตางกันดวยกระทําบางมิไดกระทําบาง แตเมื่อไดตรัสเปนสมเด็จพระสัพพัญูแลว
ก็ตรัสรูเหมือนกัน ประกอบดวยพระสิริรูปและฌาน ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะและ จตุเวสารัชญาณ ทศพลญาณ จุททสพุทธญาณ อัฏฐารพุทธธรรมเหมือนกัน จะได
แปลกตางกันหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ตกวาพระโพธิสัตวเจาทั้งหลาย จะตรัสเปนเปนสมเด็จพระสัพพัญูรูธรรม
นั้นรูเหมือนกันเทากัน เมื่อเชนนั้นพระโพธิสัตวเจาของเรากระทําทุกรกิริยาเพื่อประโยชนประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันพระ
โพธิสัตวเจาแตกาลกอนนัน้ ตอบารมีแกกลาทานจึงออกสูมหาภิเนษกรมณ พระโคดมโพธิสัตว
เจาออกสูมหาภิเนษกรมณ แตบารมียังออนอยู เหตุนี้จึงตองกระทําทุกรกิริยาเพื่อจะใหพระญาณ
แกกลา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา เหตุไฉนพระโคดมโพธิสัตวเจาจึงออกสูมหาภิเนษกรมณแตบารมียงั ออนให
ผิดกวาพระโพธิสัตวแตกอนเลา
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระ
โคดมโพธิสัตวเห็นวิปปการแหงพระสนมกรมคณานางนอนหลับกรนครางน้ําลายไหล สารพัด
จะวิการไปทุกอยาง ปรางคปราสาทสงัดเหมือนชัฏแหงปาชา พระนิพพิทาญาณก็บังเกิดในพระ
บวรราชสันดานในอัฑฒรัตติกสมัยเที่ยงคืน พระองคก็บังเกิดเหนื่อยหนาย หนีออกสูมหา
ภิเนษกรมณ บรรพชาเสียแตพระญาณยังออน เพราะเหตุฉะนี้ จึงผิดกวาโพธิสัตวแตกอน
ขอหนึ่ง เมื่อพระบรมโพธิสัตวเดือดรอนมิไดอารมณดว ยนิกรนางสนม ดําริในพระ
อารมณ จะเสด็จออกสูมหาภิเนษกรมณนนั้ ยังมีมารผูหนึ่งรูในจิตพระบรมโพธิสัตว เขาใจ
สันทัดวาพระโพธิสัตวออกสูมหาภิเนษกรมณไมชาก็จะไดตรัส จะนําสัตวพนวิสัยแหงมารเปน
แมนมั่น เหตุดังนั้น มารจึงเหาะลอยอยูบนเวหาตรงพระพักตราสมเด็จพระบรมโพธิสัตวแลว
รองทัดทานหามปรามวา โภ มาริส ขาแตพอสิทธารถ ผูเนียรทุกขมีแตความจําเริญ พอจะ
กระสันเปนทุกข ทําไม นับแตวันนี้ไป ๗ วัน ทิพยจักรแกวจะเลื่อนลอยมาสูสมบรมโพธิสมภารทาน
ต ปน สหสาร อันวาจักรแกวอันเปนทิพยนั้นแลวดวยแกวไพฑูรยมีทงั้ กงและดุมเดิมอยูใตปฐพีพนื้
มหาสมุทรจะผุดลอยมาสูสมบรมโพธิสมภารพอแลวอยางสงสัย พอจะมีพระราชอาญาแผไป จะ

มิลินทปญหา - หนาที่ 416
ไดเปนใหญในทวีปทั้ง ๔ แตละทวีปนัน้ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร นานไปก็จะไดพระราชโอรสมีฤทธิ์เดชรูปโฉมงามตามเสด็จดูแลตางพระเนตรพระกรรณ ยังอีก ๗ วันทานจะไดเปน
จอมทวีป จะรีบออกบรรพชาตองการอะไร โส ตสฺส ต สุตฺวา ฝายวาพระบรมโพธิสัตวได
ทรงพระสวนาการถอยคํามารวาดังนี้ ก็สังเวชพนกําลัง ดังบุรุษถือหลาวเหล็กลุกเปนเปลว
รอนรนอยูยังค่าํ แลว มิหนํายังมีบุคคลเอาหลาวเหล็กตําเขาทั้ง ๒ โสตซายขวา ยถา มีครุวนา
อุปมาฉันใด เมื่อพระบรมโพธิสัตวไดฟงมารวา ก็ไมสบายพระโสตแสนสังเวชพระทัยมีอุปไมย
เหมือนฉะนั้น นะพบิตรพระราชสมภาร ถามิฉะนั้นปานดุจหนึ่งกองเพลิงอันใหญ อันรุงโรจน
โชตนาการเปนกําลัง อฺเน กฏเน ยังมีบุคคลผูหนึ่งเอาไมแหงอืน่ ๆ มาทุมเขา กองเพลิง
ใหญนั้นเลาก็รุงโรจนโชตการเปนเปลวรอนยิ่งกวาประมาณ ยถา จะมีครุวนาอุปมาฉันใด
น้ําพระทัยพระโพธิสัตว สิเหนื่อยหนายจากราชสมบัติโทมนัสกระสันอยูโดยปรกติแลว ครั้นได
ฟงมาวายังมีอกี ๗ วันจะไดเปนบรมจักร น้ําพระทัยก็สลดสังเวชสุดกําลังมีอุปไมยฉันนั้น
นั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง อันวาพื้นปฐพีที่ชุมชื้นเปยก
แฉะดวยน้ําเลอะลื่ออยูแลว และมิหนํายังมีมหาเมฆตกซ้ําลงมาก็พึงซึ่งวิกลเปยกเลอะชื้นหนักไป
ยถา มีครุวนาฉันใด น้ําพระทัยพระบรมโพธิสัตวเจา โดยเปนปรกติก็เหนื่อยหนายตอสมบัติซึ่ง
มีอยูแลว มารยิง่ มาวาดังนีเ้ ลา น้ําพระทัยพระโพธิสัตวเจายิ่งกระสันเบื่อหนายหนักไป มีอุปไมย
ฉันนั้น นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเปนเจา เมือ่ มารวายังอีก ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยจะบังเกิดนั้น ทําไมพระ
โพธิสัตวเจาจึงไมกลับพระทัยคอยอยู ใหจักรแกวอันเปนทิพยบังเกิดเลา
พระนาคเสนเจามีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เทวดา
ผูเปนมารมาเจรจาประโลกลวงนั้นหาจริงไม ถึงมาตรวาจักรแกวจะเกิดไป ๗ วันก็ดี สมเด็จ
พระสิทธารถบรมโพธิสัตวก็ไมกลับ เหตุไฉน เหตุวาน้าํ พระทัยพระโพธิสัตวนั้น ทฬฺหตหิโต ถือ
มั่นคงในองคพระอนิจจัง ถือมั่นคงในองคพระทุกขัง ถือมั่งคงในองคพระอนัตตา อุปาทานกฺขยปฺปตฺโต พระบรมโพธิสัตวขาดสูญจากตัวอุปาทาน อันถือมั่นสําคัญใหลหลง พะวงอยูดวยรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัส จําเดิมแตเห็นวิปปการของนางสนมทั้งหลายก็เบื่อหนายชิงชัง
ทรงเห็นวาเกิดมามีแตชาติทกุ ข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข อนิจฺจ ไมเที่ยงแท หนุมสาวก็
จะแก จะตาย ไมเที่ยงแทลงตรงไหน อนตฺตา จะถือวาตัวกระไรได พระองคปลงเห็นเปนอุปาทานักขันธ ไมปรารถนาที่วาจะเกิดในภพทั้ง ๓ สืบไป อยางนี้หรือน้ําพระทัยจะกลับประหวัดยินดี
ดวยสมบัติบรมจักรจอมทวีปเลา เห็นวาสมบัตินั้นเปลาจะยั่งจะยืนหามิได หนอยหนึ่งก็สิ้นสูญไป
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เหตุฉะนี้ น้ําพระทัยจึงไมปรารถนา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ดังอาตมาจะขอถามพระ
องคบาง เหมือนหนึ่งวาอุทกังอันไหลหลั่งพังออกมาจากมหาสระอโนดาตนั้นก็ยอมไหลลงสูคงคา
อุทกังในคงคาก็ไหลมาสูมหาสมุทร อุทกังในมหาสมุทรก็ไหลไปสูปากบาดาลเปนธรรมดาฉะนี้
หรือ บพิตรพระราชสมภาร หรือวาอุทกังที่บาดาลมุข คือ อุทกังที่ไหลออกจากปากบาดาลนั้น
ไหลกลับมาสูมหาสมุทร อทุกังในมหาสมุทรไหลมาสูคงคา อุทกังในคงคาไหลกลับสูสระอโนดาต
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจาใชกระนั้น อันวาอุทกังที่ไหลมานัน้ จะไดไหลกลับทวนมาหามิได นะพระผูเปนเจาผู
ปรีชาญาณ
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ขอนี้มีอุปมาฉันใด
พระบรมโพธิสัตวไดบําเพ็ญพระราชกุศลสรางพระบารมีถวน ๔ อสงไขยแสนกัลป จนบรรลุอัตภาพนี้เปนที่สุด ปริปกฺก โพธิาณ พระโพธิญาณของพระองคแกกลาแลว ยังอีก ๖ พระวรรษา
ก็จะไดตรัสแกพระปรมาภิเษก โลเก อุตฺตมปุริโส เปนเออัครบุคคลอุดมในโลก จะลับมา
ยินดีดวยจักรแกวตองการอะไร อุปไมยดุจอุทกังอันไหลหลั่งลงสูปากบาดาลแลว มิไดนวิ ัตนา
การไหลกลับหลังฉะนั้น อปจ อนึ่งโสด นุโข ดังอาตมาจะถาม มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อพระบรมโพธิสัตวปรารถนาพระโพธิญาณ ทรงสรางพระบารมีมา
นานนับ ๔ อสงไขยแสนกัลป จะสําเร็จพระโพธิญาณอยูแลว น้ําพระทัยจะมาอาลัยอยูดว ย
สมบัติบรมจักรเจียวหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา ที่ไหนน้ําพระทัยพระโพธิสัตวจะกลับรักสมบัติบรมจักรนั้น เปนอันวาหามิได
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ พื้นปฐพีใหญจงลมจมไปก็ตามที บรรพตคีรีทั้งหลายจงหักทําลายไปก็ตามที น้ําใน
มหาสมุทรทั้งสี่จงแหงเหือดไปก็ตามที น้ําพระทัยของพระโพธิสัตวเจายังมิไดสําเร็จแกพระโพธิญาณตราบใด ที่จะกลับพระทัยรักซึ่งสมบัติบรมจักรนั้นหามิได ตั้งพระทัยแตจะใหสําเร็จพระ
โพธิญาณเปนอยางยิ่ง
มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐในมนุษย อันวามหาสมุทรอันใหญ อปริมิตชลธโร ทรงไวซึ่งอุทกังจะนับจะคณนามิได อุทกังในมหาสมุทรอันใหญนั้นจะแหงลงไป ยัง
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เหลืออยูนอยเทารอยเทาโคก็ตามที พระบรมโพธิสัตวยังมิไดตรัสตราบใด จะใหพระองคกลับ
พระทัยเสียนั้นมิไดเลยเปนอันขาด ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง อัน
วาน้ําในมหาคงคามิไดไหลกลับทวนกระแสไปฉันใด น้าํ พระทัยพระโพธิสัตวแมยังมิไดตรัส ก็มิได
กลับเหมือนดังนั้น
อนึ่ง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ถึงมาตรวาเขาสิเนรุราชจะแตก
ออกเปนรอยภาคพันภาคประการใดก็ดี อันน้ําพระทัยพระโพธิสัตวนี้ ถายังมิไดตรัส จะได
คิดกลับนั้นหามิไดเปนอันขาด
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง แมอากาศจะกลับนอย
เขาเทาเสื่อลําแพนก็ดี น้ําพระทัยพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสตราบใด จะรูกลับไปเปนวาหาบมิได
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งอันวาพระอาทิตยพระ
จันทรและดวงดาวทั้งหลาย ที่ไหนจะพึงตกลงมาเหนือแผนพื้นพสุธานีไ้ ด น้ําพระทัยพระบรมโพธิสัตวผูสรางพระบารมีถวน ๔ อสงไขยแสนกัลปยังเหลืออยูอีก ๖ พระวรรษาเทานั้นก็จะได
ตรัส เมื่อในระหวางนั้นพระยามารจะมาวาใหกลับ พระองคจะกลับทีไ่ หน เหตุวาสรรพพันธนา
หวงทั้งปวงนัน้ ปทาลิตา องคพระบรมโพธิสัตวทําลายเสียสิ้นแลว
สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา โลเก พนฺธนานิ อันวาหวงจะจําสัตวผูกสัตวไวในโลกนี้ มีประการเทาใดเลา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ทส โข อิมานิ ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
หวงคือเครื่องจํามี ๑๐ ประการ จําสัตวไวในสงสารใหทรมานเกิดตายอยูในโลกนี้ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เครื่องจํา 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
หวงที่จําสัตวมนุษยบุรษุ หญิงชายไวในโลก ๑๐ ประการนี้ ถึงมาตรวาสัตวจะสละไป ก็ยอมจะ
เปนหวงเปนใยอาลัยตองกลับมา ทสพนฺธนานิ อันวาเครื่องจํา ๑๐ ประการนั้น ปทาลิตานิ
อันองคสมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจาของเราทําลายเสียไมใฝฝน ตสฺมา เหตุดังนัน้ สมเด็จพระ
บรมโพธิสัตวเจาเมื่อพระยามารมาวา ยังอีก ๗ วันจะไดเปนบรมจักรนัน้ พระองคเจาจึงมิไดกลับ
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา นี่หากจะวาไป เมื่อพระญาณยังออนอยูน ี้ ถึงมาตรวาเทวดาผูเปนมาร จะมาวา
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ใหกระสันดวยคําของตนวาดวนออกสูมหาภิเนษกรมณกระทําทุกรกิรยิ าไปใหลําบาก ตองการอะไร
เมื่อพระยามารมาวาดังนี้ ทําไมพระองคจึงไมคอยอยูใ หญาณแกเลา ถาวาพระโพธิสตั วเจาจะ
นิ่งอยูในราชฐานโดยชาใหพระญาณแกกลาแลว จึงออกสูมหาภิเนษกรมณตรัสเปนพระที
เดียวจะไมไดหรือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคล ๑๐
ประการนี้เปนที่โลกดูหมิ่นนินทาไมมีคารวะยําเกรง ขมเหงดูถูกสบประมาทหมิ่นได บุคคล ๑๐
ประการนั้นไซร วิธวา คือ ไดแกสตรีที่เปนหมายเปนทีค่ นทั้งหลายดูหมิ่นประการ ๑ ทุพฺพโล
ืคือ บุคคลทุพพลภาพประการ ๑ อมิตฺตาติ คือ บุคคลหามิตรหาญาติมิไดประการ ๑ มหคฺฆโส
คือ คนมีคาตัวมากประการ ๑ ครุกาพาธิโก คือ บุคคลเจ็บปวดเปนไขหนักประการ ๑ ปาปมิตฺโต
คือ บุคคลมีมิตรชั่วประการ ๑ ธนหีโน คือ บุคคลถอยจากทรัพย หาทรัพยมิได ประการ ๑
อาหารหีโน คือ คนจนขัดสนดวยอาหารประการ ๑ กมฺมหีโน คือ คนจนหางานทํามิไดประการ ๑
วโยปริหีโน คือ คนเสื่อมจากวัย พนจากความเปนหนุมเปนสาวเปนคนแกเฒาประการ ๑ สิริ
จํานวนถวน ๑๐ ประการเทานี้ พระบรมโพธิสัตวเจาของเรามาทรงพระดําริถึงเหตุ ๑๐ ประการ
ดุจวิสัชนามานี้แลว เกิดความรูสึกขึ้นอยางนี้วา มา เม กมฺมหีโน อสฺส เราอยาเปนผูเสื่อม
จากการงานของเรา เพราะบุคคลผูเกียจครานถอยจากความเพียร ยอมเปนที่ติเตียนแหงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยนฺนูนาห กมฺมสฺสามิ อยากระนั้นเลย อาตมานี้จะเปนนายงาน กมฺมคุรุ
จะเปนครูผูชี้แจงการงาย กมฺมาธิปเตยฺโย จะเปนใหญยิ่งในการงาน กมฺมสีโล จะเปนผูมี
ปรกติกระทําการงาย กมฺมธาเรยฺโย จะทรงไวซึ่งการงาน กมฺมนิเกตวาสี จะมีอุตสาหะในการ
งานอยูเปนนิตย กมฺมพนฺธเนน อมุตฺโต จะไมปลอยปละละอยูใหเปนผูพนวางจากการงาน
อปฺปมตฺโต ควรจะรีบขวนขวายเปนคนไมประมาท ตั้งใจบําเพ็ญการกธรรมเสีย ประมาทอยูห า
ควรไม พระโพธิสัตวจามาสัญญาในพระทัยฉะนีจ้ ึงกระทําทุกรกิริยาเพือ่ วาจะใหพระญาณแกกลา
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจากระทําทุกรกิริยานั้น มาตรัสอยางนี้วา อห อันวา
อาตมากระทําทุกรกิริยามาลําบากนักหนา อาตมาก็หาไดซึ่งอุตตริยมนุสสธรรมอันพระอริยะ
เห็นประจักษดว ยอริยญาณไม ดังอาตมาวิตกไป หรือวาทางอื่นที่ไหนกระมังจะเปนที่ตั้งที่ให
สําเร็จแกพระโพธิญาณ พระโพธิสัตวเจามาปรารภรําพึงการกระทํานี้ พระองคมีสติเคลิ้มไป
กระนั้นหรือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมที่จะ
กระทําจิตใหทพุ พลภาพมิใหสมาธิตั้งมั่นสิ้นอาสวะลงไดนี้มี ๒๕ ประการ ขอถวายพระพร อัน
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วาธรรม ๒๕ ประการนั้น กตเม คือธรรมสิ่งใด 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 แขงดีประการ ๑ มาโน ถือตัวประการ ๑ อติมาโน ดูหมิน่ ทาน ประการ ๑ ทโม มัวเมา
ประการ ๑ ปมาโท ประมาทประการ ๑ ถีนมิทฺธ ความงวงเหงาหาวนอนประการ ๑ ตนฺที
ความครานกายเพราะกินอาหารมากประการ ๑ อาลสฺย คือเกียจครานประการ ๑ ทุพฺพล
ความเปนผูออนแอประการ ๑ ปาปมิตตฺ ุปปฺ เสวี เสพมิตรเปนบาปประการ ๑ รูป ยินดีในรูป
ประการ ๑ สทฺท ยินดีในเสียงประการ ๑ คนฺธ ยินดีในกลิ่น ประการ ๑ รส ยินดีในรส
ประการ ๑ โผฏพฺพ ยินดีในโผฏฐัพพะ เคลาคลึงลูบตองประการ ๑ ขุทฺทาปปาสา อยาก
ขาวกระหายน้าํ ประการ ๑ สิริเปนธรรม ๒๕ ประการดวยกัน อันวาธรรม ๒๕ ประการนี้ กระ
ทําใหจิตทุพพลภาพมิใหจิตเปนสมาธิตั้งลงสูอาสวักขัยญาณได มหาราช ขอถวายพระพร
บพิตรพระราชสมภาร โพธิสตฺโต ปน แมอันวาสมเด็จพระโพธิสัตวเจาพระองคกระทํา
ทุกรกิริยาครั้งนั้น เสวยอาหารนอยลง ๆ พระองคก็หวิ ออนดวยอดอาหาร น้ําจิตจึงทุพพลภาพ
ไป ไมไดสมาธิอันจะตั้งมั่นเปนอาสวักขัยได สมเด็จพระโพธิสัตวสรางพระบารมีถวน ๔
อสงไขยแสนกัลป จะเกิดในชาติใด ๆ ยังสรางพระบารมีอยูในชาตินนั้ ๆ ก็ยอมแสวงหาที่จะให
ไดพระจตุราริยสัจทุกชาติมา ก็ไฉนเมื่ออภิสมัยชาติจะไดสําเร็จแกพระสรอยสรรเพชญ
โพธิญาณในปจฉิมที่สุดชาตินี้จะไดเคลิ้มพระสติไปเลา พระองคจะมีสติเคลิ้มไปหามิได เปนแต
เพียงพระองคมีปญญาสําคัญไปวา มรรคาอันอื่นดอกกระมัง จะเปนที่ตั้งที่จะใหไดตรัสแกพระ
โพธิญาณ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อยางวาแตความประการนีเ้ ลย
ปุพฺเพว แตเมือ่ แรกพระองคประสูติไดเดือนหนึ่งนั้น พระนมพาตามเสด็จพระปตเุ รศรไปแรกนา
พระนมทั้งปวงนั้นแตงที่สิรไิ สยาสน ใตรม รุกขชาติชมพูหวาตนหนึ่ง จึงเชิญใหพระบรมโพธิสัตว
เจาบรรทมอยูใ ตรมไมหวานัน้ สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจา ครั้นแมนมพากันไปดูแรกนา
ละพระองคไวผูเดียว พระองคจึงทรงลุกขึ้นทรงนั่ง ปลฺลงฺก อาภุชฺชติ วฺ า คูบัลบังกนงั่ ขัดสมาธิ
พระทัยสงัดจากกามอกุศลธรรมทั้งปวง ก็ไดปฐมฌาน อันประกอบดวยองคคือวิตก วิจาร มีปติ
สุขเกิดจากวิเวกแลวไดทุติยฌานจตุตถฌานตอไป พระองคจะไดเปลาไปจากความเพียรนั้นหา
มิได กระทําทัง้ นี้เพราะปรารถนาที่จะใหพระบารมีแกกลาสําเร็จแกพระโพธิญาณ บพิตรพึง
สันนิษฐานเขาพระทัยเถิด จะวาพระองคมพี ระสติเคลิบเคลิ้มฟุงซานไปนั้นหามิได ที่วาทรง
กระทําทุกรกิรยิ านั้น เพื่อจะใหพระบารมีแกกลาขึ้นเทานัน้ ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา สาธุ ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับคําของพระเปนเจาไว พระโพธิสัตวเจาของเรานี้ พระองค
กระทําทุกรกิรยิ าเพื่อวาจะใหพระบารมีแกกลาอยางนั้นหรือ โยมพึ่งจะมนสิการเขาใจใน
กาลบัดนี้
ทุกกรการิกปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
กุสลากุสลานัง พลวาพลวปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา กุศลนี้จะกลาหรือวาอกุศลจะกลา อันวากุศลกรรมแลอกุศลกรรมนี้ขาง
ไหนจะมีกําลังมากกวากัน พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กุสล
อันวากุศล อธิมตฺต พลวตร มีกําลังกลากวาอกุศล ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจาวานี้ น สทฺทหามิ โยมไมเชื่อเลย อะไรจะวากุศลกลามี
กําลังยิ่งกวาอกุศลนั้น ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา มนุษยในโลกนีก้ ระทํา
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และฆาชาวบาน ฆาคนเดินหนทางและ
ลวงเขา เอาเขาไมฆาเสียนั้นก็ดี สพฺเพ มนุสฺสา อันวามนุษยที่กระทําอกุศลกรรมทั้งปวงนี้ยอม
มีโทษตาง ๆ เปนตนวาตองตัดตีนสินมือ ตัดศีรษะเสียบไวตามโทษใหญและโทษนอย แมวา
กระทําอกุศลในกลางวันไดผลในกลางราตรี ถากระทําในราตรีไดผลในกลางวัน ที่ไดผลในวันที่
ทําคืนที่ทํานั้นก็มี บางทีไดผลในสองวัน บางทีไดผลในสามวัน นีแ่ หละมนุษยซึ่งกระทําอกุศลธรรม
นั้นยอมไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไดผลประจักษเชนนี้ ฝายมนุษยซึ่งกระทํากุศลนั้น 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 บางพวกก็รกั ษาอุโบสถศีล มนุษยเหลานั้นที่ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียในปจจุบันเห็น
ทันตาประจักษแจงในชาตินมี้ ีอยูหรือ พระผูเปนเจา

มิลินทปญหา - หนาที่ 422
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร อันวา
บุคคลใหทานศีลสมาทานพระอุโบสถศีล ไดผลเปนทิฏฐะเห็นประจักษในชาตินี้ มีอยู ๔ คน
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูเ ปนเจา ทีว่ ากระทําการกุศลเห็นผลประจักษอยู ๔ คนนัน้ โกจิ คือใครบาง
พระผูเปนเจาจงชี้แจงใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนาวา พระเจาสกมันธาตุราชนั้นองค ๑ พระเจาเนมิ
ราชพระองค ๑ พระเจาสาธินราชพระองค ๑ นายติณบาลคน ๑ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา ที่วานี้ พระผูเปนเจานําเอาคน ๔ คนมาวา ความขอนี้ นานลึกดึกดําบรรพ
ตั้งแตสมเด็จพระพุทธเจายังไมไดตรัส วาจําเพาะเมื่อสมเด็จพระพุทธเจายังมีพระชนมอยูนั้นมี
ใครบาง ที่กระทําบุญไดผลเห็นทันตา นิมนตวาไปเถิดพระผูเปนเจา
พระนาคเสนผูปรีชาแกวา เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโลกนาถมีพระชนมอยูนนั้ บุคคล
กระทํากุศลไดผลเห็นทันตามีอยู ๖ คน ปุณฺณโก ทาโส คือนายปุรณทาสคน ๑ ปุรณทาส
คนนี้ไดถวายจังหันแกพระสารีบุตรเถรเจา ก็ไดที่เปนพระปุณณกเศรษฐีในวันถวายจังหันนัน้ ใช
แตเทานั้น ยังมีอยูอีก ๕ คน คือ มารดานายโคบาลคน ๑ สุปปยาอุบาสิกาคน ๑ นางมัลลิกา
เทวีคน ๑ สมุนมาลาการคน ๑ เอกสาฎกพราหมณคน ๑ จึงเปน ๕ คน ๕ คนนั้นกระทํากุศลได
โภคสมบัติยศศักดิ์เห็นประจักษ เปนทิฏฐธรรมเวทนีย นะบพิตรพระราชสมภาร
กิร ดังจะรูมา สตรีมารดานายโคบาลนั้นประกอบดวยศรัทธา อตฺตโน เกส วิกฺกีณิตฺวา
เอาผมไปขายไดทรัพย ๘ กหาปณะ แลวเอาทรัพย ๘ กหาปณะนั้นไปซื้อจายเปนอาหาร
บิณฑบาตถวายพระมหากัจจายนเถรเจา ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียไดเปนอัครมเหสี
ของพระเจาอุเทนในวันที่ถวายจังหันนั้น นางสุปปยาอุบาสิกนั้นเถือเนื้อขาของตนเอง แกงถวาย
แกพระภิกษุไข ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนีย รุงขึ้นวันเปนคํารบสองบาดแผลที่เชือดนั้นหาย
สนิทหารอยมิได นางมัลลิกานั้นไดถวายขนมถั่วกอนหนึง่ แกสมเด็จพระภควันตบพิตรพุทธเจา
ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเปนประจักษ คือไดเปนอัครมเหสีสมเด็จพระเจาโกศลในวันถวายทาน
นั้น สุมนมาลากาโร อันวานายสุมนมาลาการนั้นเลาถวายดอกมะลิ ๘ กํามือโปรยปราบบูชา
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา ก็ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเห็นประจักษ คือไดสมบัติ
เปนอันมากเปนของพระราชทาน เอกสาฎกพราหมณนั้น มีผาหมผืนเดียวเอาผาหมผืนเดียว
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นั้นบูชาสมเด็จพระภควันตบพิตรเจาเสีย ก็ไดของสิ่งละแปด ๆ ในวันถวายผาสาฎกนั้น นี่แหละ
คนกระทําการกุศลครั้งศาสนาพระสัพพัญูเจาไดผลเห็นประจักษมีเทานี้ รวม ๖ คนดวยกัน
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ในศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจาของเรานี้ มีคนทํากุศลไดผลเห็นทันตา
๖ คนเทานั้นดอกหรือ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร มี ๖ คนเทานี้แหละ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ถาวาคนกระทําการกุศลไดผลเห็นทันตา มี ๖ คนเทานั้นแลว โยมเห็นวา
อกุศลนี้มีกําลังกลากวากุศลแท นี่แหละพระผูเปนเจา คนที่กระทําอกุศลไดผลเห็นทันตานั้นมาก
กวามาก เอก สมย กระทําครั้งหนึ่ง ๑๐ คนก็มี ๒๐ คนก็มี ๓๐ คนก็มี ๔๐ คนก็มี ๕๐ คนก็มี
๑๐๐ คนก็มี เหมือนเมื่อครั้งภัททปาลเสนาบดีของพระเจาจันทคุตตนั้น กระทําสงครามกัน
กับพระเจาจันทคุตตนั้นเอง พลนิกายทั้งสองฝายกองทัพนั้น มีมือสักกระสันดวยดาบอันคมกลา
ฆาฟนกันตายฉิบหายนี้มากกวามากนัก ก็เพราะวากระทําอกุศลไดผลเห็นทันตา เหตุฉะนี้โยม
จึงเห็นวาอกุศลนั้นแรงกลากวากุศล สุยฺยติ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ได
ยินบางหรือไม เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยยังทรงทรมานมีพระชนมอยูนั้น
พระเจาโกศลราช ถวายอสทิสทานครั้งนั้น พระผูเปนเจาไดสวนาการบางหรือวาหามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อาตมา
ไดสวนาการฟงทราบอยู
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ตกวาพระเจาโกศลราชถวายอสทิสทานครั้งนั้น ไดผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเห็นทัน
ตาหรือไมเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
พระเจาโกศลใหอสทิสทานนั้นจะไดผลเปนทิฏฐะเห็นทันตาหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อสทิสทานที่พระเจาโกศลถวายครั้งนั้น ลือชาปรากฏในโลกทีเดียว เหตุไฉน
จึงไมไดผลเปนทิฏฐะเห็นทันตา เหตุฉะนีโ้ ยมจึงวา กุศลมีผลออน หากลาไม แตอกุศลนั้นมีผล
กลาจึงไดเร็ว
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
อกุศลมีผลนอยจึงพลันทีจ่ ะใหไดผล กุศลมีผลมากจึงไดใหผลชา จะอุปมาถวาย มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาธัญชาติขาวเปลือกมี ๒ อยาง อยางหนึ่งชื่อ
วากุมุทธภัณฑิกะ คือ ขาวละมานมักมีอยูใ นปจจันตประเทศ ขาวนั้นเปนขาวเบาหวานลงในนา
เดือนเดียวก็ไดผล แตทวาไดนอยไป อยางหนึ่งชื่อวาขาวสาลี ๖ เดือนหรือ ๕ เดือนจึงไดผล
แตทวาไดมาก นี่แหละบพิตรพระราชสมภาร ขาว ๒ ประการนี้ ใครจะมีภาษีกวากัน
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาขาวสาลีนั้นมีภาษีกวา ราชารห รฺูปโภค ควรแกพระราชา เปนที่
ทาวพระยามหากษัตริยทรงเสวย อันวาขาวกุมุทธภัณฑิกะนั้น เปนที่บริโภคแหงทาสกรรมกร
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความ
เปรียบ ๒ ประการนั้น ยถา มีอุปมาฉันใด อันวาอกุศลใหผลนอยจึงไดผลเร็ว เปรียบเหมือน
ขาวเบา กุศลนั้นใหผลมากแตไดขา เหมือนขาวสาลีเปนขาวหนักใหผลชา ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ทําไมพระผูเปนเจาจึงวิสัชนาวาอกุศลไดผลเร็วแตไดนอยเลา โยมเห็นวา
บุคคลกระทําอกุศลไดผลเร็ว นี่แหละมีกาํ ลังแรงจึงใหผลเร็ว นี่แหละโยมจะเปรียบใหฟง ขา
แตพระผูเปนเจา ธรรมดาวาโยธาผูใดเขาสูณรงคสงคราม ปราบปรามขาศึกใหอัปราชัยจับตัว
นายทัพมาได โยธาผูนั้นก็ยอมจะมีชื่อระบือลือชาวาแกลวกลาหาโยธาอื่นจะเทียมทันมิได ประ
การหนึ่ง ภีสโก หมอผูใดรักษาไขถอนพิษไขใหโรคหายไดเร็ว หมอนัน้ ก็นับวาเปนหมอที่ดี
ฉลาดกวาหมอทั้งหลาย ยอมจะไดความยกยองวา เปนหมอเอก ประการหนึ่ง โย คณโก อันวา
คนคํานวณนับผูใด ถานับไดรวดเร็ววองไว ของมากมายนับครูเดียวก็แลว ไมเนิ่นชา คน
คํานวณนับผูนนั้ ก็ยอมไดรบั ความยกยองวาคํานวณเกง อีกประการหนึ่ง มลฺโล อันวาคนปล้ํา
ผูใด ปฏิมลฺล คเหตฺวา อาจสามารถที่จะปล้ําคนอื่นใหลม ลงทั้งยืน นอนดิ้นระดาวอยูกับ
พื้นแผนดิน ถึงซึ่งความอัปราชัยในทามกลางประชุม โลกก็เรียกวาคนปล้ําคนนั้นมีแรงกลา
ยถา มีอุปมาฉันใด อันวาอกุศลก็ใหผลเร็วเหมือนดังนัน้ เหตุนั้นโยมจึงเห็นวา อกุศลมีผลมาก
ใหผลเร็วแรงกลาในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
กุศลกับอกุศลนี้ ก็ใหผลเปนทิฏฐธรรมเวทนียเห็นทันตา และสัมปรายิกเวทนียชาติหนาดุจเดียวกัน
แตทวากุศลนัน้ แรง อกุศลนั้นไมแรงไมกลากวากุศล กุศลกลากวา อาตมาจะวิสัชนาใหเห็น ซึ่ง
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วาอกุศลใหผลเปนทิฏฐะเห็นทันตาตามมหาสาวัชชโทษนั้น มีลักษณะอยูอยางนี้ ขอซึ่ง
บพิตรพระราชสมภารเปรียบมาวา เห็นคนทั้งหลายกระทําอกุศล คือปลนสะดมฆาชาวบาน
ฉกตีกลางทางเปนตน แลวไดความฉิบหายลมตายตัดตีนสินมือนั้น จะจัดวาเปนทิฏฐธรรมเวทนียอกุศลใหผลเห็นทันตานี้ยังวาไมไดโดยแท ดวยราชบัญญัติมีมาแตกอนเปนราชกําหนด
สมเด็จบรมกษัตราธิราชตั้งไววา บุคคลกระทําปาณาติบาตฆาสัตวที่มีคุณ เปนตนวาฆามนุษย
และบุคคลกระทําอทินนาทานปลนสะดมฉอโกหก และบุคคลกระทํากาเมสุมิจฉาจารประพฤติ
ิผิดภรรยาทาน และบุคคลกลาวมุสา คือ เจรจาใหเขาเสียทรัพย เจรจาหยาบคาย คือปริภาษนา
ดาดวยกลาวคําหยาบชา และบุคคลเสพสุรายาเมานั้น มีสถานโทษใหลงอาญาตามโทษ เมื่อ
อาณาประชาชนกระทํากรรมผิดจากพระราชกําหนดบทพระอัยการแลว ทานก็ลงพระราชอาชญา
ฆาตีตามสถานโทษ จึงเห็นวาอกุศลใหผลเร็วมีกําลัง ก็ถา จะตั้งกฎหมายไวบังคับวาบุคคล ที่ตั้ง
อยูในศีล ๕ เปนนิตยศีลแลว ใหพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพยบริวารใหเขานัน้ ๆ และ
บุคคลซึ่งหมั่นรักษาอุโบสถนั้น พระราชทานใหยิ่งขึ้นไปกวานัน้ กฎหมายอยางนี้มหี รือหามิได
บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา กฎหมายเชนพระผูเปน
เจาถามนั้นไมมี
พระนาคเสนถวายพระพรวา เพราะกฎหมายไมมี คนที่ทํากุศลจึงไมไดผลเห็นทันตา
เปนทิฏฐธรรมเวทนียเหมือนกับคนที่ทําอกุศลนั้น ที่จริงนัน้ ถาวาจะใหผลเปนสัมปรายิกภาย
หนาแลว กุศลนั้นแหละใหผลกลาเรี่ยวแรงกวาอกุศล
เมื่อพระนาคเสนวิสัชนาดังนี้ สมเด็จพระเจามิลินทปนประชาก็ปลงพระปญญาเห็นดวย
จึงตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สธุสะ ผูเปนเจานี้เปนวุฒิมันตบุคคล คือบุคคลมีญาณจําเริญยิ่ง จึงแกปญ
 หานี้ได โยมวาตามโลกีย พระผูเปนเจาแกดว ย
โลกุตระ ทีนี้โยมเห็จดวยแลววา กุศลมีกําลังกวาอกุศล โยมขอรับไวในกาลบัดนี้
จึงมีคําอธิบายจะใหเห็นวา กุศลนัน้ กลากวาอกุศล ธรรมดาวาบุคคลอันไดโลกุตระ
เหมือนเชนพระองคุลิมาลเถระ เมื่อเปนโจรอยูนั้นฆาฟนมนุษยเสียเปนอันมาก ครั้นบรรพชาก็
ไดสําเร็จแกพระโลกุตรธรรม กรรมที่ฆาฟนมนุษยนั้นหาตามทันไม เปนอโหสิกรรมไป สาธุสัตบุรุษพึงเขาใจเถิดวา กุศลนี้กลาอาจสามารถที่จะนําตนใหถึงนิพพาน ขามพนอกุศลไปได
ดุจพระองคุลมิ าลเถระนั้น
กุสลากุสลานัง พลวาพลวปญหา คํารบ ๗ จบเพียงนี้
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เปตานัง อุททิสสผลปญหา ที่ ๘
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อิเม ทายกา อันวาทายกทั้งหลายนี้ ยอมใหทานแลวอธิษฐานจิต
อุทิศสวนกุศลวา ดวยเดชะทีข่ าพเจากระทําการกุศลครั้งนี้ อิม เตส ปาปุณาตุ อันวาผลกุศลนี้
จงไดแกบิดามารดาญาติกามิตรสหายบุตรภรรยาสามีของขาพเจา ที่ตายไปสูปรโลกนั้นเถิด นี่
แหละพระผูเปนเจา ชนทั้งหลายที่ตายไปสูป รโลกนั้น จะไดผลกุศลทีท่ ายกอุทิศใหหรือประการใด
พระนาคเสนมีเถรวาจาวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
บางจําพวกก็ได บางจําพวกก็ไมได
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา เปนเหตุอะไรอยางนั้น พระผู
เปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ดวยคน
ทั้งหลายที่ตายไปสูปรโลกนั้น บางจําพวกไปเกิดในนรก บางจําพวกไปเกิดในสวรรคเสวยรมย
ชมสมบัติทิพย ติรจฺฉานโยนิคตา บางจําพวกไปเกิดในติรัจฉานกําเนิด เกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน
สัตว ๓ จําพวกนี้ ถึงทายกจะแผสวนบุญกุศลใหก็ไมไดเลย ประการหนึ่ง เปนอสุรกายก็ดี เปน
ขุปปปาสิกาเปรตอดขางอดน้าํ ก็ดี เปนนิชฌามตัณหิกเปรตเพลิงไหมอยูเปนนิตยกด็ ี ๓ จําพวกนี้
ึถึงญาติจะแผสวนบุญใหก็ไมได จะไดอยูแ ตปรทัตตูปชีวเปรตนั้นจําพวกเดียว ดวยปรทัตตูปชีวี
เปรตนั้น มีชีวติ อยูดวยทายกอุทิศสวนกุศลให ถาวาบิดามารดาคณาญาติมิตรบุตรธิดาสามีตาย
ไปสูปรโลกนั้น ตายไปเปนปรทัตตูปชีวีเปรต แมทายกอุทิศสวนบุญใหก็ไดรับ ถาไมไดเกิดเปน
ปรทัตตูปชีวีตเปรตแลว ถึงทายกแผสวนบุญใหก็ไมได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาทานที่ทายกถวายแลวอุทิศสวนกุศลใหแกบิดามารดาเปนตนที่ตายไปสู
ปรโลก ถาบิดามารดาเปนตนนั้น มิไดเกิดเปนปรทัตตูปชีวิเปรตก็ไมไดแลว ผลทานนั้นจะ
มิสูญเปลาหรือ ถาวาญาติบิดามารดาเปนตนเกิดเปนอื่น ผลทานนั้นก็สูญเปลา ไมเปน
ประโยชนนะซิ พระผูเปนเจา.
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผลทาน
นั้นจะสูญเปลาหามิได ทายกผูใหทานนั้นก็ไดผลทานนัน้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
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แตพระนาคเสนผูปรีชา การเณน ม สฺาเปหิ พระผูเปนเจาจงยังโยมใหรูโดยอุปมาในกาล
บัดนี้เกิด พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเปนประเสริฐ
ยังมีบุรุษผูหนึง่ จะไปเยี่ยมญาติของอาตมา ตบแตงซึ่งสุรามังสะกับโภชนาหาร ขนมของกินแลว
จึงนําเอาของเหลานั้นไปฝากตระกูลญาติของอาตมา ก็หาพบปะญาติไม เมื่อไมพบญาติแลว จะ
เอาของนั้นใหแกใครเลา ของนั้นจะมิหายสูญเปลาหรือบพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ของนั้นจะสูญ
ไปหามิได ของนั้นก็อยูกับเจาของนั้นแหละ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความ
ประการนี้เปรียบฉันใด ทายกระทําทานอุทิศผลบุญไปใหแกญาติของตน เมื่อญาติไมเปนปรทัตตูปซีวิเปรตแลว ผลทานนั้นจะสูญไปหามิได ผลทานนั้นไซรก็คงไดแกทายกผูใ ห เอวเมว
อุปไมยเหมือนบุรุษชายหาของไปเยี่ยมญาตินั้น เมื่อไมพบแลว ของนัน้ ก็กลับไดแกบุรุษชายนั้น
อีกประการหนึ่ง ขอถวายพระพรมหาบพิตร เหมือนหนึ่งบุรุษเขาไปสูหอง เมื่อประตู
อื่นนอกจากประตูที่เขาไมมแี ลว บุรุษนัน้ จะพึงออกทางไหน ก็จะตองออกทางประตูที่เขาไปมิใช
หรือ ยถา ขอนี้มีครุวนาฉันใด ทายกที่ใหทานอุทิศผลไปใหหมูญาติ เมื่อหมูญาติคือมิไดไปเกิด
เปนปรทัตตูปชีวีเปรต ผลแหงทานนัน้ ก็ยอ มจะกลับมาถึงทานผูให เอว เอว มีอุปไมยฉันนัน้ แล
ขอถวายพระพร บพิตรจงทรงทราบดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา สาธุ ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา โยมนี้ไมสงสัย เขาใจแลว วาผลทานทายกใหญาติที่เปนเปรต ถาวาไมไดผลทาน
กลับไดแกทายกเจาของทานผูอุทิศให สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําของผูเปนเจาไวในกาล
บัดนี้
เปตานัง อุททิสสผลปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
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กุสลากุสลานัง มหันตามหันตภาวปญหา ที่ ๙
ราชา สมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ทายกา อันวาทายกทั้งหลายกระทําทานอุทิศผลทานใหแก
บุรพเปรต บุรพเปรตก็ไดผล ถาบุคคลกระทําอกุศลอันหยาบชา คือฆามนุษยกระทําโลหิตุปบาท
อรหันตฆาต เปนตน เปนอกุศลอันทารุณรายกาจหยาบชา จะพึงอุทิศผลอกุศลนั้นใหญาติ
อันเปนเปรต เปรตนั้นจะไดผลอกุศลนั้นหรือจะไมได พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา น หิ มหาราช ไมได ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สวนวาทายกกระทําทานการกุศลสิอุทิศแผลงไปได ฝายวากระทําอกุศลแผผล
ไปไมได เหตุผลเปนประการใด โยมสงสัยนักหนา
พระนาคเสนผูปรีชาจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ความประการนี้บพิตรถามดุจถามวารสทั้งปวงเปนไรไมเหมือนกัน โลกทั้งปวงนัน้ จะใหอาตมา
กระทําใหเปนกิจอันเดียววิสชั นาใหเหมือนกันไมได เหตุอันอื่นมีอยูบพิตรไมถาม มาถามประการ
นี้ อยาไดถามเลย เหมือนหนึ่งถามวา ฝกขาวโพดเปนไรจึงตั้ง ลูกฟกเขียวฟงทองเปนไรจึง
หอยยอยลงมา น้ําในแมน้ําคงคาเปนไฉนไมไหลทวนขึน้ ไปเบื้องบนเลา มนุษยกับนกเปนไปจึง
สองเทา เนื้อเปนไรจึงสี่เทา ไมรูที่จะวิสัชนาได ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา ใชวาโยมจะแกลงถามพระผูเปนเจาใหจนหามิได โยมถามทั้งนี้ดวยเหตุวามนุษย
ทั้งหลาย วิจกฺขุกา ปราศจากปญญาจักขุมมี ากในโลกนี้ จะถามเชนโยมถามฉะนี้ จะหามีผูแกไข
ไม โยมจึงถามใหผูเปนเจาวิสัชนาใหเปนผลแกฝูงชน อันจะเกิดมาในอนาคตกาลเบือ้ งหนา
เอวาห ปุจฺฉามิ โยมจึงถามพระผูเปนเจาฉะนี้อยางนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
อาตมามิอาจจะแจกอกุศลใหเหมือนกุศลไดโดยอนุมานปญญา ดุจหนึ่งวามนุษยทั้งหลายอัน
กระทําอุทกังใหไหลไปดวยกาลักน้ํา และจะใหเวนเสียจากกาลักน้ํา จะใหยกเอาภูเขาอันเปน
ชองมากระทําใหน้ําไหลไปสูที่ไกลจะไดหรือ บพิตร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ไมไดนะ พระผูเปนเจา
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พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อาตมา
มิอาจจะแจกออกซึ่งอกุศล จะแจกไดจะวาไดแตกุศลวาแผผลใหบุรพเปรตได เอวเมว โข มี
อุปไมยเหมือนบุคคลไขน้ําดวยกาลักน้ํา และจะใหเอาภูเขาเปนปลองมากระทําใหน้ําไหลไป
เหมือนกาลักน้ําไมได ถามิฉะนั้นดุจประทีปที่ตามดวยน้ํามันและบุคคลจะตามดวยน้ํา จะไดหรือ
มิไดบพิตร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ไมได พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อาตมา
มิอาจจะแจกออกซึ่งอกุศล จะแจกไดจะวาไดแตกุศลวา แผผลใหบุรพเปรตได เอวเมว โข มีอุปไมยเหมือนประทีปที่ตามดวยน้ํามัน และบุคคลไมอาจเอาน้ํามาตามใหติดได ประการหนึ่ง
ดุจชาวนาไขน้าํ ที่สระเขานา และชาวนานัน้ จะไขน้ําที่ทะเลมาสูนา จะไดหรือมิไดบพิตร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ไมได พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความ
เปรียบประการนี้ ยถา มีอุปมาฉันใด อาตมาจะแจกไดแตกุศลวาแผผลได อกุศลนั้นอาตมา
มิอาจจะวาได เอวเมว โข มีอุปไมยเหมือนชาวนาเคยไขน้ํามาแตสระเขานา มิอาจจะไขน้ํามา
แตมหาสมุทรไดนั้น ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ครั้นนั้นสมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรวิงวอนวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา พระผูเปนเจาจงใหโยมทราบเหตุทพี่ ระผูเปนเจาอาจสามารถจะวิสัชนาไดแตกุศล
สวนอกุศลพระผูเปนเจามิอาจจะวาได ดวยโยมนี้ตามืดแลไมเห็น หารูท ี่จะกําหนดไม สุตฺวา
ไดฟงพระผูเปนเจาวิสัชนา เวทิสฺสามิ จะไดรูไดเขาใจในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร อปฺุ
อันวาอกุศล โถก มีผลนอย ปฺุ อันวากุศลมีผลมาก อกุสล อันวาอกุศล กต ผูใดกระทําก็
จําเพาะจะไดแตผูนั้น มิอาจจะแผผลไปได เหตุประการใด โถกตฺตา เหตุภาวะมีผลนอย ปฺุ
อันวาบุญ พหุ กต บุคคลกระทําไดผลมาก อาจจะครอบงําไดทั้งมนุษยโลกและเทวโลก
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระมิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อุปม กโรหิ นิมนตกระทํา
อุปมาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร เอโก
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ปริตฺโต อุทกวินฺทุโก ดุจหยาดน้ําอันนอยหยาดหนึ่ง ตกถึงพื้นปฐพีจะซึมจะซาบอาบไปไดสิบวา
สิบสองวาสิบสามวา หรือ บพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต หามิไดพระผูเปน
เจา หยาดน้ํานอยหยาดหนึ่งตกถึงปฐพี ตตฺเถว ปริยาทิเยยฺย จะซึมซาบหายสูญไปกับปฐพี
พระนาคเสนมีเถราวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เกน
การเณน เหตุอนั ใดหยาดน้ํานั้นจึงไมไหลไปเหมือนอุทกังในแมน้ําเลา
พระเจามิลินทภูมิทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ปริตฺตตฺตา เหตุวาอุทกังนัน้ มีหยาดนอยนัก
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อกุศลนั้นมี
ผลนอยมิอาจจะแจกผูอื่นได อุปไมยเหมือนหยาดอุทกังอันนอยนัน้ อีกประการหนึ่ง มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจมหาเมฆอันใหญ อภิวสฺเสยฺย ตกลงมา
เหนือพสุธาอันใหญ จะทวมสระ บอ หวย หนอง คลองนอย แนวละหาน ดอนและลุมไหลไป
โดยรีขวางครอบงําไปไดสนิ้ หรือไม บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออกระนั้นสิ
พระผูเปนเจา ตกวามหาเมฆฝนหาใหญตกลงมาแลว ยอมทวมสระบอบึงบางหวยหนองดอน
ลุมไหลหลั่งทั่วไปไกลไดสบิ สองโยชนสิบสามโยชนซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาปุจฉาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เปนเหตุประการใด
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ผูปรีชา มหนฺตตฺตา เหตุภาวะฝนนั้นหาใหญ จึงทวมแลวไหลไปในที่อันไกล
พระนาคเสนถวายพระพรวา ความนีฉ้ ันใด มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
กุศลบุคคลกระทําไดผลมาก อาจะแผใหแกเทวดามนุษยได เอวเมว โข มีอุปมาดุจหวงหาฝน
อันใหญเนืองนองนั้น นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา เหตุไรอกุศลจึงมีผลนอย กุศลจึงมีผลมาก
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดา
วา ทายกจะใหทานก็ดี รักษาศีลก็ดี จะภาวนาเปนภาวนาสมาธิบดี จะรักษาอุโบสถศีลก็ดี โส

มิลินทปญหา - หนาที่ 431
ทายโก อันวาทายกนัน้ หฏปฺปหฏโ มีใจยินดี หาสิโต ยิ้มแยมหรรษา ปสนฺโน ศรัทธา
เลื่อมใส ปติเวทชาโต เสวยปติรําพึงถึงการกุศล ทําใจใหบังเกิดปติเนือง ๆ ไป ใจนัน้ มีแตปติ
โสมนัส ภิยฺโย กุสล ปวฑฺฒติ กุศลนัน้ ยิง่ จําเริญขึ้นไปทุกขณะ ๆ แหงจิตอันยินดีราเริงดวยปติ
โสมนัสนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อุทปาโณ ดุจสระและบออันน้าํ พหู
สลิโล มีอุทกังไหลหลั่งอยูไมขาดสาย มนุษยนกิ รสัตวทงั้ หลายจะกินจะอาบหาบขนไปสัก
เทาใด ๆ อปราปร อุปฺปชฺชติ อุทกังนั้นก็ไหลหลั่งมาไมรูขาดสาย มนุษยนกิ รสัตวทงั้ ปลาย
มิอาจที่จะใหอทุ กังสิ้นสุดได ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ทายกกระทําการกุศลนั้น ก็จะไดซึ่งผลกุศลซึ่งกระทําครั้งเดียวทั้งรอยปทวีภิญโญยิ่งไปไมรู
สุดรูสิ้นเลย ดุจสระบอน้ํานัน้ ปฺุ อันวาบุญนี้มีผลมากดวยเหตุประการฉะนี้ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ฝายวาอกุศลนั้น บุคคลผูใดกระทําแลว มีแตจะสอดแคลว
สงสัย วิปฺปฏิสารี เดือดรอนน้ําใจ น้ําใจหดหูไ ปไมเบิกบาน มีแตรําพึงการเดือดรอนกลัวตัวจะ
ไปทนทุกขไมมีสุขเลยใจนั้นแหงเหี่ยวไป ธรรมดาวาหวงแมน้ําขาดแลว อุทกังที่ขังอยูไมไหลได
มีแตวาจะงวดจะแหงเหือดไป ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลกระทําการอกุศลมีแตจะเดือดรอย เมื่อจิตไดความเดือดรอนแลว จะยอหยอน
หดหูล้ลี ับอัปภาคยไป มีแตคดิ ที่จะกลับจิตเสียใหม ที่จะมิไดกระทําอกุศลตอไป น้ําใจไมเลื่อม
ใสคิดถึงบาปขณะใด ก็เศราหมองน้ําใจทีนั้น อุปไมยดุจแมน้ําอันแหงหากระแสน้ํามิได บพิตรพึง
เขาพระทัยเถิดวา กุศลมีผลมาก อกุศลมีผลนอย ดวยเหตุดังวิสัชนามาฉะนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรจึงยอกรตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อย ปฺโห อันวาปริศนานี้ สุภินฺโน พระผูเปนเจาทําลายเปนอันดี จะไดย่ํายี
เสียซึ่งคําปรับปวาทแหงเดียรถีย ทีนี้แหละพระพุทธบุตรในพุทธศาสนา ลทฺธยสา จะไดยศ
ศักดิ์ขึ้นเพราะพระผูเปนเจา สาธุ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคภ
ของพระผูเปนเจาจําไวในกาลบัดนี้
กุสลากุสลานัง มหันตามหันตภาวปญหา คํารบ ๙ จบเพียงนี้
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สุปนปญหา ที่ ๑๐
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สพฺเพ นรนาริโย หญิงชายทั้งหลายทั้งปวง อิธ โลกสฺมึ ในโลกนี้ นอนฝน
กลฺยาณป เปนบุญก็ดี ปาปป เปนบาปก็ดี ทิฏปุพฺพป ฝนที่ตนเคยไดเห็นมากอนก็ดี อทิฏปุพฺพป ฝนทีต่ นไมไดเคยเห็นมาก็ดี เขมป มีเกษมสุขก็ดี สภยป ประกอบไปดวยภัยก็ดี
กตฺตพฺพป ตนไดกระทําก็ดี อกตฺตพฺพป ตนไมไดกระทําก็ดี ทูเรป มีในที่ไกลก็ดี สนฺติเกป มีในที่ใกล
ก็ดี ฝนนี้มวี รรณะเปนอันมากตาง ๆ บางที่ระลึกหลงไปไกลแสนกัลปก็เก็บเอามาฝน เหตุนนั้ มี
เปนประการใด นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนามาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร คือนิมิตมาสูคลอง
แหงปฐมจิตจึงใหฝน ยังลักษณะจะใหฝนนั้นมี ๖ ประการ วาติโก คือบุคคลมีวาโยธาตุอัน
กําเริบฝนไปนัน้ ประกร ๑ ปตฺติโก คือบุคคลมีดีอันกําเริบฝนไปนั้นประกร ๑ เสมฺหิโก คือ
บุคคลมีเสมหะกําเริบฝนไปนั้นประการ ๑ สนฺนิปาติโก เปนโรคสันนิบาตใหฝนไปประการหนึ่ง
เทวตูปสหรโก เทวดาผีสางเขาฝนประการ ๑ ปุพฺพาจิณณ
ฺ เนมิตฺตโก สิ่งที่เคยสั่งสมคือ
บุญบาปที่กระทําไวแตกอนมาเปนนิมิตในฝนนั้น ชื่อวาบุพนิมิต ๑ สิริเปนเหตุ ๖ ประการเทานี้
แหละใหฝน ถาฝนดวยบุพนิมิตนั้น สจฺโจ แนนกั ฝนดวยเหตุอนื่ ไมแน ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูเปนเจา ที่วาฝนดวยบุพนิมิตนั้น จิตของผูฝนนั้นเปนนิมิตหรือวานิมิตมาปรากฏใน
ภวังคจิตนั้น หรือวาเหตุอื่นมาเปนนิมิต
พระนาคเสนถวายพระพรวา จะเปนจิตนั้นตบแตงนิมิตขึ้นเองหามิได อฺโ โกจิ จะ
เปนสิ่งอันอื่นแตงนิมิตหามิได คือนิมิตนัน้ และมาปรากฏในปฐมจิตอันกลาวคือภวังคจิต จึงใหฝน
ขอถวายพระพร ดุจกระจกสองฉะนั้น กระจกนั้นจะไดมาใหเปนเงาก็หาไม อฺโ โกจิ สิ่งอื่น ๆ
จะแตงเงาเกิดขึ้นในกระจกนั้นหามิได สิ่งอื่นเลาจะมาเปนงานก็หามิได ตกวาเงานัน้ แหละปรากฏ
ในกระจกนั้นฉันใดก็ดี จิตนั้นจะมาแตงนิมิตขึ้นไดหามิได อฺโ โกจิ สิ่งอื่นเลาจะแตงนิมิตหา
มิได นิมิตที่จะใหฝนนั้นออกจากมาเกิดมาปรากฏในภวังจิตจึงฝนไป อุปไมยดงกระจกจะแตงเงา
เองก็หามิได สิ่งอื่นเลาจะกลายเปนเงาไปก็หามิได ชาติเงานั้นแหละปรากฏในกระจกใหเห็น
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาจิตที่ฝน เห็นนั้น รูหรือวาฝนอยางนี้จะดีจะมีสุขเกษม ฝนดังนีจ้ ะชั่วจะมีภยั
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร จิต
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บุคคลที่ฝนไปนั้น จะไดรูลักษณะฝนวาดีและรายหามิได เมื่อฝนไปดังนั้น ก็จําไปเลาแกทานผู
เฒาทั้งหลายอันรูทํานาย ทานผูเฒาทั้งหลายนั้นจึงจะทํานายฝนให
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพะ
นาคเสนผูปรีชา อิงฺฆ ดังขาพเจาตักเตือน นิมินตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหรูโดยอุปมาเถิด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ติลกา ปฬกา ททฺทูนิ อันวาตอมและปานไฝผุดเกิดขึ้นในกาย จะใหลาภไมใหลาภ
จะใหยศไมใหยศ จะใหเปนที่นินทาและสรรเสริญ จะใหสุขใหทุกขนนั้ ติลกา ตอมไฝนั้นรูหรือว
แกลงบังเกิดขึ้นจะสําแดงใหรูวาดีและราย ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ใช
วาไฝตอมทั้งหลายจะรูว าดีและรูวารายหามิได แตโหราทั้งหลายเห็นไฝตอมนั้นก็ทํานายวาเกิด
ขึ้นที่นั้นผลจะเปนอยางนัน้ เกิดขึ้นที่นนั้ ผลจะเปนอยางนี้
พระนาคเสนถวายพระพรวา เอวเมว โข มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ฉันใดก็ดี จิตบุคคลฝนนั้นจะไดรวู าอาตมานี้ฝน รายฝนดีหามิได จะเขาใจวาฝนรายดีก็
แตผูเฒาอันรูทาํ นายดุจไฝตอมทั้งหลายจะรูวาดีรายก็รายก็แตโหราพฤฒาจารยอันรูทํานายลักษณะฉะนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ตกวาบุคคลฝนเห็นนั้นหลับหรือ หรือวาตื่นประการใด
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลนอน
หลับก็ไมฝน ตื่นอยูกไ็ มฝน เอตฺภนฺตเร ในระหวางนั้น คือตื่นและจะใกลหลับตอกันนั้นจึงฝน
ประการหนึ่ง บุคคลมีจิตหลับนั้น ภวงฺคคต จิตถึงภวังค เมื่อจิตลงสูภวังคแลวมิไดกลับไป
กลับมา ขณะนั้นจะรูวาสุขทุกขนั้นหามิได ก็แลจิตทีห่ ลับไปดังนั้น จะไดฝน หามิได ปวตฺตมาเน
จิตฺเต ตอเมื่อไรจิตนั้นประวรรตเปนไปไดจึงจะฝน ยถา มีอุปมาฉันใด อุปไมยประดุจบุคคล
ยกเอากระจกบริสุทธิ์ผองใสเขาไปตั้งในที่มืดหาแสงแดดสองมิได ฉายา อันวาเงามิไดเขาไป
ปรากฏไดนั้น มหาราช ขอถวายพระพร อาทาโส อันวากระจกสองนั้นไดแกกายเราทาน
ทั้งหลาย อนฺธากโก อันวามืดนั้นไดแกหลับ สุริยรฺสี อันวารัศมีแดดนั้นไดแกจิต
ขอถวายพระพร ประการหนึ่ง มหิโกฏิ อันวาที่สุดแผนดินขางหนึ่ง แสงพระอาทิตย
สองไมถึง ดวยเหตุสุริยรังสีนั้นอันเมฆกั้นไว เมื่อแสงพระอาทิตยสองไมไดแลว อาโลโก อันวา
สวางก็ไมมี ความนี้ ยถา และมีครุวนาอุปมาฉันใดก็ดี มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
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พระราชสมาภารผูประเสริฐ บุคคลที่หลับไปนั้น จิตตกลงสูภวังคแลวมิไดหวัน่ ไหว เมือ่ จิตมิได
หวั่นไหวแลว จะไดฝน หามิได เอวเมว มีอุปไมยดังที่มดื หาแสงสุริยรังสีสวางมิไดนนั้ มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ สุริโย อันวาพระอาทิตยนั้นไดแกกายเราทาน
ทั้งปวง อันวาที่สุดแผนดินไดแกหลับ สุริยรังสีนั้นไดแกจิต มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร บุคคลหลับและทานผูวิเศษทีเ่ ขาวิเศษที่เขานิโรธสองจําพวกนี้ จิตจะไดหวั่นไหวหามิได
เหตุนี้บุคคลหลับจึงไมฝน
สวนบุคคลตื่นอยู จิตนัน้ ขุนมัวหวั่นไหวไมเปนปรกติอยู บุคคลที่ตื่นนี้นิมิตจะไดปรากฏ
ในจิตหามิได มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ดุจบุรุษผูหนึ่ง รหสฺสกาโม มีความปรารถนาที่อันรโหฐานเปนที่กําบัง ไมสําแดงซึ่งอาการตาง ๆ ไดในทีอ่ ัน
แจง ยถา มีครุวนาฉันใด อันวาบุคคลตื่นอยูถึงกลางวัน อนฺโธว ก็เหมือนหนึ่งตามืด นิมิตจะได
ปรากฏหามิได อุปไมยเหมือนบุรุษอันรักทีก่ ําบัง ไมสําแดงอาการที่แจงนั้น
วา ปน แมนอีกอยางหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ เปรียบดังภิกษุเปนภินนาชีวะทําลายเสียซึ่งอาชีวปาริสุทธศีล มิไดเลี้ยงชีวิตตามพุทธบัญญัติ คบหาปาปมิตรประพฤติทุจริตอนาจาร ทุสฺสีล อันผูทุศีลเกียจครานถอยจากความเพียร
โพธิปกขิยธรรมก็มิไดมาสูทคี่ ลองแหงอารมณเปนธรรมารมณ ยถา มีอปุ มาฉันใด อันวาบุคคล
ตื่นถึงกลางวันก็เหมือนกลางคืน ถึงสวางก็เหมือนมืด นิมิตจะไดมาปรากฏในคลองแหงภวังคหา
มิได เอวเมว มีอุปไมยดังภิกษุทุศีล คบบาปมิตร เปนคนเกียจคราน โพธิปกขิยธรรมมิไดบังเกิด
ในคลองแหงจิตเปนธรรมารมณฉะนัน้ เหตุดังนี้แหละบุคคลตื่นอยูจึงไมฝน ดวยจิตนั้นมิได
แนวแนลงได ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา มิทฺธสฺส ติวิธา ลักษณะแหงบุคคลที่จะหลับนี้ มี ๓ ประการมิใชหรือ
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ เอออันวาลักษณะแหงการหลับนั้นมี ๓ ประการ เปนอาทิเบือ้ งตนนั้นประการ ๑ เปน
มัชฌิมปานกลางประการ ๑ เปนปริโยสานที่สุดประการ ๑
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการถามวา เปนอาทิ เปนมัชฌิม เปน
ปริโยสานนั้น เปนประการใด
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อันวาลักษณะเปน
อาทิจะหลับนัน้ ใหเกียจครานที่กระทําการ และใหครานไปทั่วกาย ใหกายนั้นทุพพลภาพออน
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ไปงวงไป ประกอบการงานไมได อยางนีแ้ หละเรียกวาเปนอาทิแหงหลับเปนตนเปนเดิมแหงหลับ
ประการ ๑ ที่วา หลับเปนมัชฌิมนั้น อธิบายวาหลับเปนทามกลาง คือหลับยังไมสนิท เปน
ดุจวานรอันหลับนั้น เรียกวาหลับเปนกลาง ประการ ๑ ซึ่งวาหลับเปนปริโยสานนั้น ไดแก
จิตลงสูภวังคเปนที่สุดหลับสนิททีเดียวประการ ๑ สิริเปนลักษณะแหงหลับ ๓ ประการดังนี้
เบื้องวาหลับเปนกปนิทรา คือหลับวานรนั้นแหละใหฝนเห็น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภารผูประเสริฐ โย สตฺโต ธรรมดาวาพระยติโยคาวจรเจาองคใดมีสติ ปาริตสมาหิโต มีจิตมั่นในที่บําเพ็ญภาวนา ิตธมฺโม มีธรรมอันตั้งไว อจลพุทฺธิ มีปญญามิไดหวั่นไหว
ปหีนโกตุหลสทฺโท กําจัดเสียซึ่งเสียงอันอืน้ อึง ยอมอยูใ นที่กลางปาอันสงัด รําพึงถึงอรรถอัน
สุขุม มิไดหยัง่ จิตลงสูหลับ ระงับจิตเปนเอกุคคตา ก็ไดสําเร็จธรรมาภิสมัย ยถา มีอปุ มาฉันใด
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อชาคโร บุคคลที่ไมตื่น อมิทฺธสมาปนฺโน จะ
หลับก็ไมหลับ คือบุคคลนอนหลับก็ใช จะตื่นก็ใช ดุจวานรอันหลับนัน้ แหละจะฝน ก็อุปไมย
เหมือนกันกับทานผูวิเศษอันไมไดหยั่งลงสูหลับ กระทําจิตเปนเอกัคคตา อันบรรลุแกธรรมาภิสมัยมรรคผลนั้น โกตุหลสทฺโท อันวาเสียงอื้ออึงตื่นขาวนั้นคืออยูวิเวโก อันวาวิเวก
สงัดนั้นไดแกนอนจะหลับก็ใช จะตืน่ ก็ใช เชนวานรหลับนั้น พระโยคาวจรเจาละเสียซึ่งเสียงตื่น
ขาว และเสียงอื้ออึง กําจักเสียงซึ่งมิทธะคือมิไดหยั่งลงสูหลับ มีจิตเปนอุเบกขามัธยัสถ ก็ไดตรัส
รูธรรมนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อชาคโร
อมิทฺธสมาปนฺโน บุคคลที่ไมตื่นไมหลับ ดังวานรหลับนั้นจึงฝนเห็น เอวเมว เหมือนอยางพระ
โยคาวจรเจาอันไมตื่นไมหลับ มีจิตเปนอุเบกขามัธยัสถ ไดตรัสรูธรรม แจงในธรรมเห็นไปในธรรม
นั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรก็ตรัสวา สาธุ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาผูจําเริญ
สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําจําไวในกาลบัดนี้
สุปนปญหา คํารบ ๑๐ จบเพียงเทานี้
จบอัฏฐมวรรค
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นวมวรรค
กาลากาลมรณปญหา ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามปญหาสืบไปวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา สพฺเพ มนุสฺสา อันวามนุษยทั้งหลายนี้ตายเปนกาลมรณะ
สิ้น หรือวาตายเปนอกาลมรณะบาง
พระนาคเสนเถระจึงวิสชั นาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
มนุษยทั้งหลายตายเปนกาลมรณะก็มี ที่ตายเปนอกาลมรณะก็มี
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ที่ตายเปนกาลมรณะนั้นอยางไร ที่ตายเปนอกาลมรณะนั้นอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา ผลิโนป ผล ผลมะมวงหรือผลไมเหลาอื่น ยอมหลนไป
แตในกาลเมื่อยังเปนชอ บางทีชอตั้งจะเปนผลก็หลนรวงไป บางทีหลนไปในกาลเมือ่ เปนหัวแมลงวัน
บางทีหา มแลวจึงหลนไป บางทีจวนสุกจึงหลนไป บพิตรเห็นบางหรือไม ขอถวายพระพร
สมเด็จพระมิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการรับคําพระนาคเสนวา อาม
ภนฺเต พระเจาขาพระผูเปนเจา โยมเคยเห็นอยูเปนธรรมดา
พระนาคเสนผูปรีชามีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
อันวามะมวงและผลไมที่สุกแลวหลนนั้นแลเรียกวาหลนในกาลควรจะหลน เสสา อันวาผลมะมวง
และผลไมนอกนี้คือที่ลวงไปตั้งแตเปนชอและเปนผลโตเทาหัวแมลงวัน นกจิกและลมพัดและ
เปนดวงบอนหนอนไซรวงไปนั้นเรียกวาหลนเปนอกาล คือหลนในกาลอันมิควรจะหลน
ความเปรียบนี้ ยถา มีครุวนาอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ อันวามนุษยทั้งหลายเกิดมาครัน้ เฒาแกชรากระทํากาลกิริยาตายนั้น ชื่อวากาลมรณะ
ควรตายอยูแ ลว นะบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจผลมะมวงสุกแลวหลนรวงลงสูพื้นพสุธา อวเสสา มนุษยนอกกวานั้น เกจิ บางพวกตายเปนกรรมปฏิพาฬห กรรมหลังอันหนักมาชักนําไป
เกจิ บางพวกตายเปนคติปฏิพาพฬหคติอันหนักชักนําไป บางพวกก็ตายเปนกิริยาปฏิพาฬห กิริยา
อันหนักชักนําไป เต มนุสฺสา อันวามนุษยทงั้ หลายนั้นชื่อวาตายเปนอกายมรณะ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคนทั้งหลายตายดวยกรรมปฏิพาฬหกรรมพาไปก็ดี ตายเปน
คติปฏิพาฬหคติชักพาไปก็ดี ตายเปนกิริยาปฏิพาฬหกิริยาชักพาไปก็ดี ตายดวยชราพาไปก็ดี
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โยมเห็นวามนุษยทั้งหลายนีต้ ายเปนกาลมรณะควรดวยกาลสิ้น อยาวาแตอยางนัน้ เลย สัตวที่
ตายไปในครรภมารดานั้นก็ไดชื่อวาตายเปนกาลมรณะ ทีต่ ายไปในเวลาออกจากครรภมารดาแลว
ก็ชื่อวาตายเปนกายมรณะ ทารกที่ไดหาปตายก็ดี หาปตายก็ดี เจ็ดปตายก็ดี แปดปตาย เกาป
ตาย สิบปตาย สิบเอ็ดปตาย สิบสองปตายก็ดี กาเลเยว มรนฺติ ก็ไดชอื่ วาตายใหกาลควรจะตาย
ตามอยางทารกทั้งหลายอันตายมา แมถึงสัตวที่ไดรอยปตายก็ชื่อวาตายเปนกาลมรณะ ตกวา
สัตวทั้งหลายที่ตายนั้นเปนกาลมรณะหมดสิ้น ที่วาสัตวจะเปนอกาลมรณะใชกาลที่จะตายหรือ
ไมควรตายนั้นหามิได
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สัตวและมนุษยทั้งหลายทีไ่ มสิ้นอายุยังไมแกไมเฒานัน้ แลมาตายเสียไดชอื่ วาตายเปนอกาลมรณะ
มี ๗ จําพวก อันวา ตายเปนอกาลมรณะ ๗ จําพวกนั้นเปนประการใด มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลผูใดยังไมสิ้นอายุอดขาวปลาอาหารตาย จัดไดชอื่ วาตาย
เปนอกาลมรณะ ประการ ๑ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลที่ยังไม
สิ้นอายุ แตวาอดน้ําตายนั้น ก็จัดไดชื่อวาตายเปนอกาลมรณะ ตายในอันใชกาลประการ ๑ อหินา
ทฏโ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผประเสริฐ บุคคลงูขบพิษกลาหมอรักษา
ไมได ยังไมสิ้นอายุ ตายดวยพิษงูนั้น ก็ชอื่ วาตายเปนอกาลมรณะประการ ๑ วิสมาลิโก มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลยังไมสิ้นอายุกินยาพิษ ยาพิษนั้นกัดลําไส หายา
จะแกมิได ตายดวยยาพิษนี้ ก็ไดชื่อวาตายเปนอกาลมรณะประการ ๑ อคฺคิคโต มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลอันเพลิงไหมตายดวยเพลิง ก็ชื่อวาอกาลมรณะ
ประการ ๑ อุทกคโต และบุคคลยังไมสิ้นอายุตกน้ําตาย นี้จัดเปนอกาลมรณะประการ ๑ สตฺติยา ปหโต บุคคลยังไมสิ้นอายุ ตายดวยอาวุธศัสตรานั้น ก็ชื่อวาเปนอกาลมรณะประการ ๑
สิริเปน ๗ จําพวกเทานี้ ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สัตวที่ตายเปนกาลมรณะนัน้ มี ๘
ประการ คือตายดวยโรคเปนวาตสมุฏฐานเกิดเพื่อลมประการ ๑ ตายดวยโรคเปนปตตสมุฏฐานเกิดเพื่อดีประการ ๑ ตายดวยโรคเปนเสมหสมุฏฐานเกิดเพื่อเสมหะประการ ๑ ตายดวยไข
สันนิบาตประการ ๑ ตายดวยโรคเปนอุตุปริฌาน นอมมาตามฤดูเกิดมาตามฤดูคิมหันตเหมันต
วสันตนั้นประการ ๑ ตายดวยวิสมปริหาร อิริยาบถนั่งนอนยืนเดิน เกินประมาณโรคบังเกิดนัน้
ประการ ๑ ตายดวยโรคเปนโอปกกมิกาใหลงไป รักษาเทาไรก็ไมหยุดประการ ๑ ตายดวยโรค
อันเกิดแตกรรมวิบากนัน้ ประการ ๑ สิริเปน ๘ ประการดวยกันชื่อวากาลมรณะ
ประการหนึ่ง กาลมรณะมี ๒ สถาน ที่เปนสามายิกากาลกิริยานัน้ สถาน ๑ เปน
อสามายิกาลกิริยานั้นสถาน ๑ ที่วาตายดวยโรคอันเกิดแตกรรมวิบากนัน้ ชื่อวาสามายิกา
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กาลกิริยา แปลวาตายควรดวยกาลอันเปนกรรมของตนกระทําไวแตชาติกอน ตายดวยเหตุนอก
จากนี้นับแตตายดวยวาตสมุฏฐานมาจนถึงโอปกกมิกาพอได ๗ ประการ ชื่อวาอสามายิกากาลกิริยา แปลวาตายไมควรแกกาลแกสมัย
และมนุษยตายดวยเหตุ ๗ ประการ คืออดขาวประการ ๑ อดน้ําประการ ๑ งูขบ
ประการ ๑ กินยาพิษประการ ๑ เพลิงไหมประการ ๑ ตกน้าํ ประการ ๑ ถูกอาวุธศัสตรา
ประการ ๑ สิริเปน ๗ ประการดวยกันนี้ มนุษยที่ตายไปดังนี้ จัดวาตายเปนอกาลมรณะ
สวนบุคคลตายดวยบุรพกรรมหนหนังนั้น คือแตกอนตนไดกระทําสัตวใหอดตาย ครั้น
ผูนั้นสิ้นชีวิตแลว ก็ไปทนทุกขอดขาวปลาอาหารตายอยูใ นอบายหลายพันป กรรมนัน้ คอยนอย
เขา ขึ้นมาเกิดเปนมนุษยเศษกรรมมาตามทัน แตยังเปนทารกและกลางคนเมื่อแกนั้นก็ดี ให
อดขาวตาย อยางนี้ ชื่อวาสามายิกมรณะ
และที่วาตายดวยอดน้ําก็ดี ตายดวยงูก็ดี ตายดวยยาพิษก็ดี ตกน้าํ ตายก็ดี เพลิงไหม
ตายก็ดี เขาฆาฟนตายก็ดี อีก ๖ ประการนีแ้ ตชาติกอนไดกระทํากรรม คือใหสัตวอดน้ําตาย
และเอางูรายใหขบเขา วางยาพิษใหเขากินตาย และคลอกเผาสัตวใหตาย ทําสัตวใหตกน้ําตาย
ฆาสัตวทั้งหลายดวยอาวุธ ครั้นตัวจุติตายก็ไปทนทุกขอยูในอบายตามกรรมที่กระทําไวฉันใด ก็
ไดฉันนัน้ ทนทุกขอยูหลายพันป ครั้นกรรมนั้นเบาบางเขามาเกิดเปนมนุษยเลา เศษกรรมนั้น
มาทันเขาเมื่อเปนกุมารก็ดี เมื่อกลางอายุกด็ ี เมื่อแกก็ดี อยางนี้ชื่อวาสามายิกมรณะ ตายดวย
กรรมหลังที่กระทําไว ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ย วเทสิ พระผูเปนเจากลาวไววาตายเปนอกาลมรณะนัน้ มีเหตุประกอบใด
อิงฺฆ ดังโยมตักเตือน นิมนตอุปมาชี้เหตุใหโยมแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ธรรมดาวากองเพลิงไหมไปจนสิ้นเชื้อหญาใบไมและไมแหง สิ้นอุปทวะหาเชื้อที่จะไหมมิไดก็ดับ
ไปเอง ชื่อวาสามายิกนิพพุตาดับเองกระนั้นหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทรธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา เอว ภนฺเต ดังนัน้ แหละ
พระผูเปนเจา เพลิงนั้นดับเอง ชื่อวาสามายิกนิพพุตา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ความนี้เปรียบฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร บุคคลมีอายุยืนไดมากประมาณพันปเปนอันมาก หาโรคหาภัยหาอุปท วะสิ่งไร
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มิได ตายไปเองชื่อวาสามายิกมรณะ อุปไมยเหมือนกองเพลิงดับเองนั้น มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร กองเพลิงอันหนึ่งไหมซึ่งไมแหงและเมือ่ ไมแหงนั้นยังไมสิ้น
ยังไหมอยู ยังมีมหาเมฆคือฝนหาใหญบนั ดาลตกลงมา นิพฺพาเปยฺย ใหเพลิงดับไป นี่แหละดัง
อาตมาจะขอถาม มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กองเพลิงนั้นจะเรียกวาเปน
สามายิกนิพพุตา ดับเองกระนั้นหรือ นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจาเพลิงนั้นจะเรียกวาดับเอง เปนสามายิกนิพพุตาหามิได
พระนาคเสนมีเถรวาจาปุจฉาถามตอไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เหตุประการใดเลา
สมเด็จพระเจามิลินทจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา กองเพลิงนั้นยังกําดัดจะไหมหญาและใบไมอยูมไิ ดสิ้นเชื้อ ไมดับเอง ไปดับดวยน้ําฝน
อยางนี้ ชื่อวาอสามายิกนิพพุตา
พระนาคเสนจึงกลาวอุปไมยตออุปมาวา อาตมาเปรียบประการนี้ ยถา มีอุปมาฉันใด
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลที่ตายเปนอกาลมรณะนั้นคือยังไมถึง
กําหนดสิ้นอาจุที่จะตาย และมาตายดวยโรคอันจรมาอยางใดอยางหนึง่ อันบังเกิดขึ้นก็ดี และ
ตายดวยอดขาวอดน้ํา งูขบและกินยาพิษเปนตนก็ดี ก็ไดชื่อวาตายเปนอกาลมรณะ เอวเมวโข
มีอุปไมยเหมือนเพลิงกองใหญยังกําดัดจะไหม ฝนหาใหญตกทับดับไปนั้น มหาราช ขอถวาย
พระพรบิพิตรพระราชสมภาร พลาหกอันตั้งขึ้น คคเณ บนคัคณากาศเกิดเปนหาฝน ตกลงมา
หาภัยอันตรายมิได ก็ไหลไปทวมที่ลุมดอนกระนั้นหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา เอว ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา เมื่อเมฆตั้งขึ้นหาภัยอุปทวะที่จะเบียดเบียนมิไดแลว ก็บังเกิดหาฝนตกลงมา
พระนาคเสนจึงอุปมาอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร คน
ทั้งหลายแกหงอมหาโรคาพยาธิจะบีฑามิได และภัยอันตรายไมมี อยูด ี ๆ สิ้นอายุตายทีช่ ื่อวา
สามายิกมรณะนั้น ดุจเมฆตั้งขึ้นหาสิ่งกระทําอันตรายมิได ก็ตกลงเปนหาฝนเองนั้น นั้น
ประการหนึ่ง ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจเมฆตั้งขึ้นเบื้องบนจะเกิดฝน ลมพัด
กระจัดกระจายใหแลงไป มิไดเปนฝนตกลงนั้น ดังอาตมาจะถาม เมฆตกลงหรือประการใด
บพิตรพระราชสมภาร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา หามิได เพราะเมฆนั้นลม
พัดใหกระจายไปเสียสิ้น
พระนาคเสนมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เมฆ
ฝนตั้งขึ้นเดิมนั้น ลมไมกระทําอันตรายสิฝนตกลงมาเลา เมฆฝนตั้งขึ้นลมกระทําอันตรายไปไม
ตกลงมา ไฉนจึงไมเหมือนกันนะ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา เมฆฝนที่ตั้งขึ้นนั้น ตกดวยไมมีอนั ตราย ไมตกดวยลมกระทําอันตราย
พระนาคเสนจึงอุปมาอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ความประการนี้มีอุปมาฉันใดก็ดี คนทั้งหลายที่ตายไปดวยโรคอันตรายอันใดอันหนึง่ ในเวลาที่
ยังไมถึงซึ่งสิ้นอายุขัย ชื่อวาตายเปนอกาลมรณะ เปรียบดวยเมฆฝนตั้งขึน้ ลมกระทําอันตราย
ฉะนั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อสรพิษกลาคาบคั้นขบเอาบุรุษ
ผูหนึ่ง หาหมอไมทัน พิษนัน้ กลาหาญ ไปหายาที่จะฆาพิษมิได บุรษุ นั้นกระทํากาลกิริยาตาย
พิษนั้นหาอันตรายมิได ยถา มีคุรุวนาอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร โกจิ จีร ชีวิตฺวา บุคคลผูใดที่มีชีวิตอยูน านแลว แกชราไปเปนอายุขัยสิ้นอายุตายไป หาโรค
สิ่งไรและภัยอันตรายสิ่งใดสิง่ หนึ่ง อันจะมาบีฑายายีมไิ ด ชื่อวาสามายิกมรณะตายเอง
เปรียบดุจพิษอันหายาจะระงับมิไดฉันนัน้ .
ยถา ปน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบดวยอสรพิษอัน
รายขบบุรุษผูหนึ่งเขา แตวา หาหมอทันวางยาฆาพิษนั้นใหสูญหายไป จะวาพิษนั้นเปนสามายิกะ
หาอุปทวะอันตรายมิไดหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจา จะวาพิษนั้นเปนสมายิกะหามิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนเถระผูปรีชาญาณจึงซักถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปนเหตุประการใด อสรพิษรายเหมือนกันตัวหนึ่งพิษกลาขบคนตาย ตัวหนึ่งพิษกลา
ขบคนนั้นแลวพิษหายไป เปนเหตุไฉนนะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
พิษนั้นสูญไปดวยฤทธิ์ยามากําจัดเสีย พิษนั้นจึงมิไดเปนสามายิกะ
พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวาฉะนี้ มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บุคคล
ทั้งหลายตายดวยโรคอันจรมาเปนตนวาวาตสมุฏฐานนั้น ยังไมสิ้นอายุขัย ก็ไดชื่อวาเปนอกาล-
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มรณะเหมือนพิษอันฤทธิ์ยาหมอหามใหสูญหาย หากระทําใหตายไดไม ใชแตเทานี้ อันวา
บุคคลตายเปนกาลมรณะนัน้ จะอุปมาอีกกอน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ดุจหนึ่งนายขมังธนูยิงลูกธนูไป ถาลูกธนูไมขัดของลอยลวงไปจนสิ้นกําลังแลวตกลงมา
ตามธรรมดาดังนี้มีอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลที่มีชีวิต
อยูจนแกชราสิน้ อายุขัยตายตามธรรมดานั้น ก็เหมือนกันกับลูกธนูอันคนยิงไปไมกระทบกระทั่ง
ตลอดไปโดยธรรมดานั้น ประการหนึ่ง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐเปรียบดุจนายขมังธนู หายิงไปใหถูกโดยปฐมคติธรรมดาดังคราวกอนไม ยิงลูกศรไป
จะใหตกลง มีผูอื่นเขามาหยิบเอาลูกธนูไปเสีย ดังอาตมาจะถาม ตกวาลูกธนูนั้นจะไปตาม
ธรรมดาเดิมหรือประการใด นะมหาบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทจึงตรัสวา ลูกธนูนั้นจะไปตามธรรมดาหามิได เพราะมีผูมาหยิบเอาไปเสีย
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
บุคคลกระทํากิริยาตายเปนอกาลมรณะ ก็เหมือนกันกับลูกธนูที่ยิงไปไมถึงที่ มีใครหยิบเอา
ไปเสียนั้น ประการหนึ่ง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ดุจบุคคลเปนชางดี
ภาชนะทองแดง เสียงนั้นกองไปจนสุดเสียงนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร ฝูงชนที่มีชันษาอายุยืนนานอยูไ ปจนเฒาหาโรคจะบีฑายายีมิได
สิ้นอายุขัยตายเองนั้น ก็เหมือนกับเสียงภาชนะทองแดงดังไปจนสุดเสียง และฝูงชนตายดวยสิ้น
อายุนั้น ชื่อวาสามายิกมรณะ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจบุรุษ
ผูหนึ่งตีซึ่งภาชนะทองแดงแลวจับตองยึดภาชนะทองแดงนั้นไว หามเสียมิใหดังไป เสียง
ภาชนะนั้นจะดังกองไปเหมือนภาชนะอันบุคคลไมลูบตองจับกุมไวหรือประการใด
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสวา เสียงภาชนะนั้นจะดังกองหามิไดนะ ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เหตุประการใด
จึงไมมีเสียงดังกองเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภาชนะทองแดงนัน้ คนจับ
ไวจึงไมดังโดยธรรมดา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความ
ประการนี้ ยถา มีอุปมาฉันใดอันวามนุษยทั้งหลายที่ตายเปนอกาลมรณะนัน้ มิทันแกชราสิ้นอายุขยั
เพราะโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตสมุฏฐานเปนอาทิเกิดขึ้นในกายก็ตายไป อุปไมยดุจภาชนะ
ทองแดงอันบุคคลตีดังไป แลวยึดไวมิใหดงั ตอไปนั้น อิท มหาราช การณ ขอถวายพระพรบพิตร
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พระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการฟงเหตุอุปมาแหงมนุษยทั้งหลายอันตายเปนอกาลมรณะ
อีกกอน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดุจพืชขาวเปลือกบุคคลหวานลง
ในนา ฟาฝนชุกเชยชุมชืน่ ก็จําเริญรื่นมีดอกออกรวงใหญถึงซึ่งภาวะเปนสัสสสมัย คือ จะเปน
ขาวปลูกตอกันไป ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
คนทั้งหลายเกิดมา จีร ชีวิตวฺ า มีอายุยนื นานประมาณพันปเปนอันมาก หาโรคาพยาธิบีฑา
มิไดอยูจนสิ้นอายุขับ ก็มีอปุ ไมยเหมือนธัญพืชอันจําเริญนั้น นี่แลตายตอแกเฒาชราสิ้นอายุนั้น
ชื่อวาสามายิกมรณะ
ประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาธัญพืช
ในนา ฟาฝนแลงแหงไป ไมมีอุทกังที่จะขังเลี้ยงตนขาวไว ขาวนัน้ แหงตายแดง ธัญพืชนั้นไมเปน
เม็ดเปนรวง ไมถึงซึ่งภาวะเปนสัสสสมัย จะเปนขาวปลูกตกกลาตอไปไดหรือนะ บพิตรพระ
ราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต จะไดที่ไหน
พระผูเปนเจา กับขาวเสียนั้น
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปนเหตุ
ประการใด เมือ่ พืชหวานลงในนาดวยกันดังนี้จึงไมเหมือนกัน
พระเจามิลินทภูมินทราธีบดีจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา อันวาธัญพืชนั้นเปนหาอุทกังที่จะเลี้ยงตนมิได จึงไมถึงสัสสสมัย นะพระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงอุปไมยตออุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ฝูงชนทั้งหลายเกิดมายังมิทันแก ยังมิทันชรา ยังมิทันจะสิ้นอายุขัย บังเกิดโรคาไขเจ็บ
ดวยโรคอันใดอันหนึ่ง มีวาตสมุฏฐานเปนอาทินั้น อุปไมยเหมือนธัญพืชหาอุทกังมิได ฉิบหาย
แหงไปมิไดถึงซึ่งภาวะเปนสัสสสมัยนั้นแล บุคคลตายเสียไมทันแกชราสิ้นอายุขัยนัน้ เรียกวา
ตายเปนอกาลมรณะ ขอถวายพระพร อิมินา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
จงทรงพระสวนาการซึ่งเหตุแหงอุปมา อกาลมรณะอีกสถานหนึ่ง สุตปุพฺพ ปน บพิตรพระ
ราชสมภาร ไดเคยสวนาการฟงเขาวามาแตกอนบางหรือประการใด สมฺปนฺเน สสฺเส ในเมื่อ
ตนขาวอันขึ้นมายังออน ๆ มีหนอนเกิดขึ้นกินไส ยังตนขาวใหฉิบหายตายไปนัน้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
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เจา โยมไดยินเขาวาก็ไดยนิ จะวาไดเห็นก็ไดเห็น พระผูเ ปนเจา
พระนาคเสนเถระจึงปุจฉาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ตนขาวตายดวยหนอนนั้น จะวาตายเปนกาลมรณะหรือไมเลา บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาญาณ ตนขาวออนแมวาหนอนไมบอ นไส ก็จะถึงซึ่งภาวะเปนสัสสสมัย
จะเปนขาวปลูกตอ ๆ ไป นี่ตายดวยเหตุหนอนบอนไส มิทันที่จะเปนเม็ดเปนรวงสืบพืชพันธุไป
อยางนี้เรียกวาตายเปนอกาลมรณะทีเดียว นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ มนุษยทั้งหลายเกิดมามิทันจะชราถึงอายุขัย และโรคอันใดอันหนึ่งวาตสมุฏฐานโรค
เปนตน ทําใหถึงแกความตายนั้น ก็เหมือนกับตนขาวออนหนอนกินไสใหฉิบหายตายไปนัน้
อยางนี้ชื่อวาตายเปนอกาลมรณะ อีกประการหนึ่ง บพิตรพระราชสมภาร ไดเคยสวนาการฟง
บางหรือ สมฺปนฺเน สสฺเส เมื่อตนขาวบริบูรณเปนรวงแลว แตทวาไมแกนกั มฺชรก ปตฺเต
พอจะและเล็มไปตากตําหุงกินได ในสมัยนั้น ยังมีหาฝนหาใหญชาติหนึ่งนัน้ ชื่อวากรกพรรษ
ตกลงมายังเมล็ดขาวนั้นใหหลนไปสิ้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา สุตปุพพฺ  แตกอนโยมไดยินเขาเลามา ที่ไดเห็นกับตาก็ไดเห็น พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ตกวาเมล็ดขาวหลนไปดวยฝนกรกพรรษานั้น จะเรียกวาฉิบหายเปนกาล หรือวาหามิได นะ
บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ตนขาวนั้นเปนรวงแลว ถาวาฝนนัน้ ไมทําอันตราย ก็จะถึงซึ่งภาวะเปนสัสสสมัย คือเปนขาวปลูกลูกพันธุสืบตอไปไดทีเดียว นีห่ ากฝนเจากรรมมากระทําอันตราย ให
หลนฉิบหายไป หาทันที่จะเปนสัสสสมัยไม ฉิบหายดังนีก้ ็เรียกวาเปนอกาลพินาศนั้นแลซิ พระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ มนุษยทั้งหลายเกิดมายังมิทันชราถึงอายุขัย เกนจิ โรเคน โรคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีวาตสมุฏฐานโรคเปนอาทิ ถึงตัวมนุษยพวกนั้นใหถึงแกมรณภาพความตายดังนี้ ชื่อวาอกาลมรณะ
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เอวเมว มีอุปไมยดังขาวรวงฉิบหายไปมิทนั จะถึงสัสสสมัยนั้น ขอถวายพระพร นี่และมนุษยที่
เกิดมาไมทนั จะแกชราอายุขบั อันโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตสมุฏฐานโรคเปนอาทิ มีโอปกกมิกโรค
เปนปริโยสาน เสียดแทงในกายตายไป บางทีอดขาวตาย อดน้ําตาย อสรพิษขบตาย กินยาพิษ
ตาย ไฟไหมตาย ตกน้ําตาย เขาฆาฟนตาย และตายดวยภัยสิ่งใดหนึ่งนั้น ไดช่อื วาถึง
แกมรณภาพเปนอกาลมรณะทั้งสิ้น บพิตรจงทราบในพระบวรราชสันดาน ดวยประการดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีไดทรงสวนาการดังนี้ มีพระทัยโสมนัสจึงตรัสวา
อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหานี้เปนอัศจรรย
อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญปรีชา พระผูเปนเจาวิสัชนาอรรถแหงปญหานี้
เปนอัพภูตพยากรณชางแกชา งไข ที่ไมเคยไดยินไดฟงก็เปรียบใหไดยนิ ไดฟง สุทสฺสิต การณ
ชางชักเอาเหตุมาอุปมาในอากาลมรณะใหสม สุทสฺสิต โอปม แลวเอาอกาลมรณะเปนตัวอุปไมย
เปรียบดวยอุปมาวิสัชนาใหเห็นกระจาง เปนตัวอกาลมรณะออกไปได ภนฺเต ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาญาณ มนุษยบางคนที่คิดเห็นอยางเดียว เขาใจอุปมาขอเดียวจะพึงตกลงใจเห็น
ไปวา มีแตกาลมรณะเทานัน้ หามีอกาลมรณะไม สวนโยมนี้พระผูเปนเจาชักอุปมาใหเขาใจ
โยมตกลงใจรูแ จงวา อกาลมรณะก็มี จะมีแตกาลมรณะหามิได ตั้งแตพระผูเปนเจาชักอุปมา
ขอตนมาวิสัชนาใหฟง แลว อปจาห ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูจําเริญปรีชา พระผูเปนเจาจง
วิสัชนาดับความสงสัยขออื่น ๆ ของโยมเสียอีก โยมใครจะฟงขอที่พระผูเปนเจาวิสัชนามานี้
โยมเห็นถูกตองแจมแจงทุกประการแลว โยมจะขอรับจําไวในกาลบัดนี้
กาลากาลมรณปญหา คํารบ ๑ จบเพียงนี้
ปรินิพพุตานัง เจติเย ปาฏิหารปญหา ที่ ๒
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ตกวาพระอรหันตเจาทั้งหลาย เมือ่ ทานเขานิพพานไปนั้น มีอศั จรรยที่
เชิงตะกอนในเจดียคือเมรุนนั้ มีทุกพระองคหรือ อุทาหุ หรือวา บางพวกมีอัศจรรย บางพวกไม
มีอัศจรรย (อัศจรรยคือปาฏิหาริย)
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร บางพวกมี
ปาฏิหาริย บางพวกไมมีปาฏิหาริย
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
เจาผูเจริญ พระอรหันตพวกใดมีปาฏิหาริย พระอรหันตพวกใดไมมีปาฏิหาริย
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ปาฏิหาริยมี ๓ ประการ อันวาปฏิหาริย ๓ ประการนั้นเปนดวยบุคคล ๓ จําพวกอธิษฐานไว
คือพระอรหันตเจาเมื่อทานจะเขานิพพานนัน้ ปรารถนาจะใหเปนประโยชนโสตถิผลแกนกิ ร
ประชาชนใหสงสักการะกเฬวระของทาน จึงอธิษฐานไววา จิตกาย ปาฏิเหร โหตุ อันวาเชิง
ตะกอนศพอาตมาจงมีปาฏิหาริยเถิด พระอรหันตอธิษฐานแลวเสด็จเขาสูพระนิพพาน เหตุดังนี้
เชิงตะกอนพระอรหันตนั้นจึงมีปาฏิหาริยประการ ๑ ปุน จ ปร อีกอยางหนึ่งนัน้ มหาราช ขอ
ถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เทวดาเห็นวา บูชาศพพระอรหันตประกอบดวย
ผลเปนอันมากยิ่งนักหนา ปรารถนาจักใหเห็นประโยชนโสตถิผลแกเทวดาและมหาชน ใหบังเกิด
ศรัทธาปสันนาการ จึงอธิษฐานวา ขอใหเชิงตะกอนแหงศพพระอรหันตนี้กระทําปาฏิหาริยเถิด
ประเวณีธรรมจะเกิดจําเริญ มนุษยเทวดาเห็นปาฏิหาริยจ ะศรัทธาปสันนาการทุกคน กุศลจะ
จําเริญดวยปาฏิหาริยนี้ เมื่อเทวดามีฤทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ จิตกาย อันวาสังเขปเชิง
ตะกอนศพพระอรหันต ก็มปี าฏิหาริยเปนคํารบ 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
ซึ่งของหอมก็ดี มาล วา ซึ่งดอกไมกด็ ี ทุสสฺ  วา ซึ่งผาก็ดี สิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแตจะได จิตกาย
ปกฺขิปติ จึงเอาของนั้นใสลงในเชิงตะกอนวา จะเปนปาฏิหาริยเถิด ขณะนั้นอันวาเชิงตะกอน
ศพพระอรหันตก็บังเกิดเปนปาฏิหาริย ดวยอธิษฐานของสตรีภาพและบุรุษอันมีศรัทธามีปญญา
นั้น เปนคํารบ ๓ นี่แหละเชิงตะกอนพระอรหันตเขานิพพานเปนปาฏิหาริยดว ยเหตุ ๓ ประการ
นี่แหละทานวาพระอรหันตผูเขานิพพานแลว เทวดามนุษยไมอธิษฐานดังพรรณนามานี้
แลว ถึงวาจะเปนขีณาสพมีวสีชํานาญในอภิญญา ๖ ประการ หรือเปนพระอรหันตวิเศษเขา
พระนิพพานก็ดี ถาวาปราศจากอธิษฐานแลว อันวาเชิงตะกอนนั้นไมมปี าฏิหาริยเลย ขอถวาย
พระพร อธิฏ าเน สติ เมื่ออธิษฐาน ๓ ประการ ดังวิสัชนามานี้ มีผูกระทําแลว มนุษย
ทั้งหลายไดเห็นปาฏิหาริยที่เชิงตะกอนนั้น ก็พากันเชื่อวาพระพุทธบุตรนี้เขานิพพาน ก็บังเกิด
ปสันนาการเลื่อมใสศรัทธา มหาบพิตรพึงทรงพระสันนิษฐานเขาพระทัย ดวยประการฉะนี้
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสสาธุการวา สาธุ ภนฺเต ขา
แตพระผูเปนเจา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับเอาถอยคําจําไว เปนขอปฏิบัติตอไปในกาลนี้
ปรินิพพุตานัง เจติยา ปาฏิหารปญหา คํารบ ๒ จบเพียงนี้
เอกัจจาเนกัจจานัง ธัมมาภิสมยปญหา ที่ ๓
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีบรมกษัตริยจึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เย เต สมฺมาปฏิปชฺชนฺติ สัตวทั้งหลายใด มีน้ําใจศรัทธา
อุตสาหปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติในธรรมแลว ก็จะสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผลสิ้นหรือ หรือวา
สัตวบางพวกถึงจะปฏิบัติกไ็ มสําเร็จ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระองค
ผูประเสริฐ สัตวบางพวกสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล บางจําพวกไมสาํ เร็จ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทาธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา พวกไรเลาไมสําเร็จ จงวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ สัตวที่เกิดในกําเนิดเดียรัจฉาน คือกินนรและนาคเปนตน ถึงมาตรวาจะปฏิบัติเปน
สัมมาปฏิบัติใหดีประการใด ๆ ธมฺมาภิสมโย อันวาธรรมาภิสมัยมรรคผลนี้จะบังเกิดแก
เดียจรัจฉานนัน้ หามิไดเลย เปรตจําพวกหนึ่ง ถึงจะปฏิบตั ิดี ก็ไมไดสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล
คนเปนมิจฉาทิฐิยังถือผิดอยู จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ ยังไมตัดทิฐิอนั ชั่วของตนเสียก็ไมสําเร็จ
ธรรมาภิสมัยมรรคผล ประการหนึ่ง กุมารอายุต่ํากวา ๗ ขวบ ถึงจะปฏิบัติดี ก็มิอาจสําเร็จ
ธรรมาภิสมัยมรรคผล ประการหนึ่ง บุคคลกระทําปญจานันตริยกรรม ๕ ประการ คือมาตุฆาต
ปตุฆาต อรหันตฆาต สังฆเภท และโลหิตุปบาท สิริเปน ๕ ประการ และบุคคลทุศีลไถยสังวาส
นุงหมผาสาวพัสตร ปลอมอยูกับภิกษุสามเณรนั้นก็ดี และบุคคลที่บวชเปนภิกษุแลว กลับ
ไปถือฝายเดียรถียก็ดี และบุคคลที่ประทุษรายนางภิกษุณกี ็ดี และภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส
มิไดอยูกรรมก็ดี และบัณเฑาะกกด็ ี และอุภโตพยัญชนะก็ดี จะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ คือ
จําเริญสมถวิปสสนานั้น มิอาจไดธรรมาภิสมัยมรรคผล ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ซึ่งบุคคล ๑๕ จําพวก ไมควรจะไดธรรมาภิสมัยมรรคผลนั้น โยมก็สิ้นสง
สัยแลว แตทวาโยมสงสัยอยูท ี่วา กุมารมีอายุต่ํากวา ๗ ขวบ ดูนนี่ าที่จะไดมรรคผลธรรมวิเศษ
เหตุวาทารกนัน้ ปราศจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิ มิไดมีกําหนัดในราคะดําฤษณา มิไดมี
กามวิตก มิไดเจือไปดวยกิเลส เหตุไฉนจึงมิไดสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร กุมารมี
อายุต่ํากวา ๘ ขวบ ประกอบดวยราคะโทสะ โมหะ มานะทิฐิ รูวาสิ่งนีบ้ ุญแลวกุมารนั้น
จะไดมรรคผล ประการหนึ่ง ทารกมีอายุตา่ํ กวา ๗ ขวบ กระทําจิตปราศจากอกุศลไดเหมือน
ผูใหญนั้น ก็จะสําเร็จมรรคและผลอาจไดซึ่งนิพพานธาตุ นี่สิเปนกุมารอายุต่ํา สติปญญาออนนัก
ถึงจะปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัตินั้น มิอาจะไดซึ่งธรรมาภิสมัยมรรคผล อุปมายป โส อตฺโถ
ความขอนี้จะเห็นแจงดวยอุปมา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาเขา
พระเมรุราช ปวโร ประเสริฐยิ่งนัก จะมีบุรษุ ผูหนึ่งมายกเขาพระเมรุราชดวยกําลังตนเปนปรกติ
จะยกไดหรือมิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา บุรุษผูนั้นจะยกเขาพระเมรุ
ที่ไหนได นะผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุรุษที่มี
กําลังเปนปรกติ มิอาจยกเขาพระเมรุราชไดดวยเหตุประการใด
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เหตุวาเขาพระเมรุใหญ
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการนี้
ยถา มีอุปมาฉันใด กุมารนัน้ เปนเด็กสติปญ
 ญาออน มิอาจสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล ดุจ
บุคคลที่มีกําลังเปนปรกติ มิอาจยกเขาพระเมรุราชอันใหญขึ้นไดฉะนัน้ ถามิฉะนั้นดุจบุรุษผูหนึ่ง
นํามาซึ่งอุทกังประมาณหยาดหนึ่ง มาสลัดลงในมหาปฐพีอันกวางใหญ อันวามหาปฐพีอันใหญ
นั้น จะชุมชื้นเปยกไปดวยหยาดอุทกังหยาดเดียวนัน้ หรือ บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐใน
ปฐพี
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต จะไดที่ไหน
ูผูเปนเจา อุทกังหยาดเดียวนัน้ หรือจะใหปฐพีอันใหญเปยกขึ้นได
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พระนาคเสนเถระจึงอุปไมยอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความขอนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด กุมารอายุต่ํากวา ๗ ป ยังไมรูความ ยังออนสติปญญา
มิอาจสําเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผล ดุจอุทกังหยาดเดียวตกลงหลังปฐพีอันใหญ มิอาจใหปฐพี
ชุมไดฉันนัน้ ประการหนึ่ง บพิตรพระราชสมภาร ปานดุจประทีปอันนอย บุคคลจะเอาสองให
สวางทั่วมนุษยโลกกับเทวโลก จะไดหรือประการใดเลา
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ไมไดซิ พระผู
เปนเจา
พระนาคเสนจึงถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไมไดดวย
เหตุประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทปน สาคลราชตรัสประภาษวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา เพราะกองประทีปนัน้ นอย จึงมิอาจยังมนุษยโลกกับเทวโลกใหสวางได
พระนาคเสนจึงวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความขอนี้ ยถา
มีครุวนาฉันใด อันวากุมารอายุต่ํากวา ๗ ป มีสติปญญาออนมิอาจสําเร็จแกธรรมาภิสมัย
มรรคผลได ดุจประทีปนอยมิอาจยังมนุษยโลกกับเทวโลกใหสวางไดฉนั นั้น อีกประการหนึ่ง
ขอถวายพระพร ธรรมดาวาหนอนบอนกินไสขาวสาลี กิมิชาติหนอนนี้จะกินคเชนทรคชสาร
สูง ๘ ศอกคืบใหลมไดหรือ บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ขัตติยวงศ มีพระราชโองการตรัสวา น หิ ภนฺเต ไมได พระ
ผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรปุจฉาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ไมได
ดวยเหตุประการใดเลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสตอบวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา เหตุวากิมิชาติหนอนนัน้ ตัวเล็กนอย จึงมิอาจกินคชสารตัวใหญใหลม
ลงได
พระนาคเสนจึงวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารวา ความประการนี้
ยถา มีครุวนาฉันใด กุมารอายุต่ําไปกวา ๗ ป มีสติปญญาออนนัก มิอาจสําเร็จธรรมาภิสมัย
อุปไมยดุจกิมชิ าติหนอนนอยมิอาจสามารถที่วาจะกินคชสารสูง ๘ ศอกคืบใหลมลงไดนั้น
ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรไดทรงฟงดังนั้น ก็สิ้นสงสัย สาธุการวา สาธุ ภนฺเต
พระเจาขา ผูเปนเจาวิสัชนานี้ควรแลว สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําไวในกาลบัดนี้
เอกัจจาเนกัจจานัง ธัมมาภิสมยปญหา คํารบ ๓ จบเพียงนี้
นิพพานัสส อทุกขมิสสภาวปญหา ที่ ๔
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา เอกนฺตสุข นิพฺพาน อันวาพระนิพพานนัน้ เปนเอกันตบรมสุขแท หรือ
หรือวาจะเจือไปดวยทุกขบางพระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมาภาร อันวา
นิพพานนั้นเปนเอกกันตบรมสุข จะไดจานเจือดวยความทุกขหามิได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระผูเปนเจาวานั้นโยมไมเชื่อ โยมเห็นวาพระนิพพานเจือไปดวยทุกขเปน
แท ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ธรรมดาพระโยคาวจรเจาแสวงหาพระนิพพาน
นั้น ลําบากกายทรมานกายดวยอิริยาบถทั้ง ๔ คือจะเดินก็ภาวนา จะยืนก็ภาวนา จะนัง่
ก็ภาวนา จะนอนก็ภาวนา จะบริโภคอาหารก็ตองปจจเวกขณทุกคําอาหาร ตองนั่งทรมาน จะ
นอน ก็ไมเต็มตา ตองรักษาจิตสํารวมอินทรียมิไดสงจิตไปตามอายตนะ ละญาติละมิตรละหมูละ
คณะ ถือสัลเลขสันโดษอยูไพรสณฑอันสงัดแตผูเดียว ดูนี่ลําบากเปนลนเหลือ เหตุดังนี้ โยมจึง
วาพระนิพพานนั้นเจือไปดวยทุกข ที่เขาไมแสวงพระนิพพานเขาก็เห็นสุขสบาย เหมือนหนึ่ง
หญิงชายทั้งหลายนี้ เขาไมสาํ รวมอินทรีย เขายินดีในอายตนะคือเบญจกามคุณ ๕ ประการ คือ
มาถือสุภนิมิตในรูป ยินดีในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถูกตอง ที่วายินดีในเสียงนัน้ เปนตน
หญิงรูปชายอันฟองรํา ก็สําคัญเปนสุภนิมติ วางามนั้นประการ ๑ ทีว่ ายินดีในเสียงนัน้ คือยินดี
ในเสียงดุริยางคดนตรี และเสียงขับรองอันจะใหเกิดราคะนั้นประการ ๑ ที่วายินดีในกลิ่นนั้น คือ
กลิ่นเกสรดอกไมทั้งลูกไมใบไมแกนไมเปลือกไมยางไมอันหอม ใหเกิดราคะบํารุงราคะนั้นประการ
๑ ที่วายินดีในรสนั้น พหุวิวิธสุภรสาย นิมิตฺเต คือยินดีในขานทียะโภชนียะอันมีรสดีมีอยาง
ตาง ๆ ประการ ๑ ที่วายินดีในสัมผัสถูกตองนั้น คือยินดีที่จะใหกายถูกตองซึ่งสิ่งอันนุมอันออน
คือฟูกหมอนอันออน เปนทีจ่ ะบริโภคนัน้ ประการ ๑ เรียกวา เบญจกามคุณ ๕ มี รูปายตนะ
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เปนอาทิ มีกายายตนะเปนปริโยสาน ถาจะวาดวยอายตนะ ๖ ก็นับเอารูปายตนะเปนตน
มนายตนะเปนที่สุด และมนายตนะนั้นคิดไปใจในใจตามวิสัยจิตคิดไปนั้น คนทั้งหลายเขาสบาย
เปนสุขสําราญดังนี้ แตพระโยคาวจรผูแสวงหาพระนิพพานนั้น ลําบากนักลําบากหนา ฆาเสีย
ซึ่งความเจริญ ๖ ประการ คือไมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส และจิตไมกาํ หนัดใน
สุขุมรูปซึ่งบัญญัติตามใจของตน เมื่อกระทําฉะนี้จะมิรอนรนเจตสิกนัน้ เพราะทรมานอินทรีย
๒ ประการ คือกายจิตไมยินดีก็สมดวยคํามาคัณฑิยปริพพาชกยกขอความติเตียนลหลูส มเด็จ
พระบรมครูผูประเสริฐวา พระสมณโคดมนี้ฆาเสียซึ่งความเจริญ ไมยนิ ดี อห พฺรูมิ เหตุดังนี้
นะผูเปนเจา โยมจึงกลาววา พระโยคาวจรผูแสวงหาพระนิพพานนี้มีแตทุกขปราศจากสุขที่แท
จะวาไมมีทุกขอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เอกนฺตสุข นิพฺพาน พระนิพพานนีเ้ ปนเอกันตสุข มิไดเจือไปดวยทุกขโดยแท แตเมื่อแรกยังแสวงหา
นั้นแหละเปนทุกขจริง ครั้นวาไดแลวประกอบดวยสุขเกษมโดยแท ดังอาตมาจะถามบพิตร
พระราชสมภาร ธรรมดาวาราชสมบัติแหงบรมกษัตริยทงั้ หลายนี้ เปนสุขอยูหรือวาเจือดวย
ทุกขเลา
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
ผูปรีชา ธรรมดาวาราชสมบัติแหงบรมกษัตริยทั้งหลายมีแตสุขเกษมสบาย
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
อาตมาเห็นวา ราชสมบัติเจือไปดวยทุกข
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปน
เจาผูปรีชาญาณ อันวาราชสมบัติบวรราชศฤงคารนี้มีแตสุข เหตุไรพระผูเปนเจาจึงวา ราชสมบัติเจือไปดวยทุกขเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
อันวาราชสมบัติประกอบไปดวยทุกขนั้น เมื่อขาศึกมารบพุงฆาตีฝูงประชาในขอบขัณฑสีมา อัน
เปนปจจันตประเทศคามนิคม พระมหากษัตริยทรงพระปรารมภเปนทุกข กลัววานิคมประเทศ
ขอบเขตของพระองคนั้นจะยอยยับ จะตองทรงเอาเปนธุระปราบปรามขาศึกนั้นประการหนึ่ง
เมื่อขาศึกตีบุกรุกเขามาลอมพระนาคไว บรมกษัตริยประกอบไปดวยทุกขที่สุดแลว ตอง
กะเกณฑซึ่งโยธากลาหาญออกไปรบ บางทีก็อัปราชัย บางทีก็มีชัย ไดความลําบากไมมีสุข
เหตุฉะนี้จึงวา ราชสมบัติเจือไปดวยทุกขแสนทรมาน
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ธรรมดาวาราชสมบัติจะมีแตทกุ ขเมือ่ ขาศึกมา ตองแสวงหาอุบายให
โยธาตีใหแตกไป ครั้นไดซึ่งสมบัติหาขาศึกไมแลว ก็ผองแผวมีสุข อฺ ทุกฺข ที่ทุกขเดิมนัน้ ก็
เปนอื่นคลายหายไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ยถา ความเปรียบนี้ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเมื่อแรก
แสวงหาพระนิพพานนี้ กายฺจ จิตฺตฺจ ยังกายและจิตใหทรมาน คือวาจะยืนจะเที่ยวจะนั่งจะ
นอนจะบริโภคนั้นก็มีสติพิจารณาผูกจิตอยูใ นกิจปฏิบัติ ที่ทรงพระบัญญัติไวนั้น จิตและกายจึง
ทุรนทุรายไมสบายดวยทุกขทรมาน ครั้นไดพระนิพพานแลวผองแผวจากทุกขมแี ตสุขซึ่งทุกขเดิม
นั้น อฺ อฺ ก็เปนอื่นคืนคลายหายไป เอวเมว มีอุปไมยเหมือนกษัตริยอันไดสมบัติ
กําจัดขาศึกเสียแลว ก็ปราศจากทุกขมแี ตความสุขนั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร จงทรงพระสวนาการเหตุอุปมาใหยิ่งกวานี้ ถามิฉะนั้นเหมือนวาศิษยที่เรียนวิชากับ
อาจารย ไดวิชาศิลปศาสตรแลวมีสุขอยูหรือ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา อาม ภนฺเต เออกระนั้น
ซิพระผูเปนเจา มีสุขอยู
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
เมื่อแรกศิษยจะแสวงหาวิชาการนั้น มีสุขอยูหรือประการใด นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา น หิภนฺเต ศิษยแรกเรียน
วิชาหาความสุขมิได นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เปนเหตุประการใด เมือ่ แรกเรียนนั้นศิษยจึงไมมีความสุข
เลา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา เหตุวาศิษยทั้งหลายตองไหวตองกราบ ตมน้ําใหอาบใหฉัน และปฏิบัติ
กระทําเคารพอาจารย การเบ็ดเสร็จทั้งปวงนั้นตองหาไมสีฟนขันน้ําตัง้ ไว และนวดฟนคั้นเทา
ทุกประการ ยามจะบริโภคอาหาร ยอมรับประทานแตทรี่ ะคนดูลําบาก อด ๆ อยาก ๆ ตอง
ลําบากกายสังวัธยายวิชาเรียนเพียรไป ครัน้ ไดสมบัติวิชาแลวก็เปนสุข จะเจือไปดวยทุกขหา
มิไดเลย เปนดังนี้นะพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ความ
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เปรียบประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจา เมื่อแรกแสวงพระนิพพานนี้ ลํา
บากเจือไปดวยทุกขครั้งไดพระนิพพานแลวก็แผวทุกขมีแตสุขมีอุปไมยเหมือนศิษยเรียนวิชากระนั้น
ลําบากแตเดิม ครั้นไดเรียนวิชาศิลปศาสตรสําเร็จแลว แผวทุกขมีแตความสุขฉันนั้น
บพิตรจงทราบในพระบวรราชสันดานในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินทปน ธรณีก็สิ้นสงสัย สาธุการวา สาธุ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสน พระผูเปนเจาวิสัชนานี้ควรแลว สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับคําจําไว ณ กาลบัดนี้
นิพพานัสส อทุกขมิสสภาวปญหา คํารบ ๔ จบเพียงนี้
นิพพานปญหา ที่ ๕
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อุปทสฺเสตุ ถาพระผูเปนเจาอาจแสดงใหโลกทั้งปวงเห็นแจงซึ่งพระนิพพาน
รูเปน วา โดยรูปก็ดี สณฺาเนน วา โดยสัณฐานก็ดี อวยเวน วา โดยอวัยวะใหญกด็ ี ปมาเณน วา
โดยประมาณก็ดี อุปเมน วา โดยอุปมาก็ดี การเณน วา โดยเหตุก็ดี เหตุนา วา โดยปจจัยก็ดี
นเยน วา โดยนัยก็ดี จงเปรียบจงอุปมาซึ่งพระนิพพานใหเห็นแจงในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
นิพฺพาน น สกฺกา อาตมามิอาจจะแสดงพระนิพพานใหเห็น โดยรูปสัณฐานอวัยวะและประมาณ
และอุปมาเหตุปจจัยและนัยได เหตุวาพระนิพพานไมมีตวั ไมมีเหตุปจจัย
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาโยมยังไมรับวาจาของผูเปนเจา ที่พระผูเปนเจาวา พระนิพพานไมมีเนื้อไมมีตัว
ไมมีเหตุปจจัยนั้นเปนเหตุประการใด นิมนตวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา ถากระนั้นมหาบพิตรจงรูโดยเหตุอันนี้ มหาราช ดูรานะ
บพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ คําโลกเรียกวามหาสมุทรนั้น มหาสมุทรมีจริงหรือพระ
ราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา มหาสมุทรมีจริง
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พระนาคเสนจึงมีวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร สเจ ถาแลเขาจะถามวา
มหาสมุทรนั้นกวางขวางโตใหญยาวรีเทาไร อุทกังและปลามากนอยเทาไรใหวามา เอว ปุฏโ
เมื่อเขาถามดังนี้ มหาบพิตรจะแกไขไดหรือไมได
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา เมื่อเขาถามดังนั้น โยมก็จะหามวา อมฺโภ ปุริส ดูรานะบุรุษผูเจริญ
ทานอยาไดถาม ปญหานี้เปนฐปนียปญหาไมควรถาม คือใครจะประมาณพระมหาสมุทรได
ใครจะประมาณน้ําในมหาสมุทรและปลาในมหาสมุทรไววาเทานั้นเทานี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหา
สมุทรนี้มีในธรรม สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว ไฉนมหาบพิตร
จึงไมแกปญหาซึ่งเขาถามนั้นเลา ควรที่พระองคจะแกไขโดยแท
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา โยมมิอาจจะแกปญ
 หาชี้วา
มหาสมุทรกวางใหญ และอุทกังในมหาสมุทรและปลาใหญนอยวา รอยหรือพันหรือแสนได
ปญหานี้สุดวิสยั ที่โยมจะวิสัชนา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา ความนี้ฉนั ใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระนิพพานนี้มีในพระสัทธรรมเทศนา สมเด็จพระสัพพัญูเจาโปรดไวก็จริง แตอาตมา
มิอาจวิสัชนาวาไดโดยรูปสัณฐาน ประมาณวานอยใหญและอุปมาเปรียบเทียบ วาเหตุวาปจจัยได
ก็สุดวิสัยทีจ่ ะแกไข มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ถึงวาทานผูมีฤทธิ์
ฌานวสี ชํานาญฌานก็ดี มีสติปญญาอาจสามารถจะประมาณอุทกังและปลาในมหาสมุทรได
ทานผูนั้นก็อาจสําแดงพระนิพพาน วาพระนิพพานมีรูปทรงสัณฐานเทานั้นเทานีไ้ ด อนึ่งเลา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระองคทรงทราบพระญาณอยูบางหรือวา
เทวดาผูหนึ่ง ชื่อวาอรูปกายิกาเทวดา
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสน โยมไดยินอยู
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา ถาฉะนั้น มหาบพิตรจงวาใหเห็นโดยรูป โดยสัณฐาน โดย
ประมาณ โดยอุปมา และวาโดยเหตุโดยปจจัยจะไดหรือไมไดเลา บพิตร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา เทวดานั้นไมมีตวั โยมจะเอาอะไรมาวาได
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พระนาคเสนมีเถราวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหาบพิตร
ชี้ตัวอรูปกายิกาเทวดาไมได กระนั้น อรูปกายิกาเทวดานัน้ หามีไม นัน้ ซิพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อรูปกายิกาเทวดานัน้ มีอยู แตทวาไมมีเนื้อไมมีตัว โยมจึงมิอาจวาไดโดย
รูปสัณฐานประมาณเหตุปจจัย
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา ฉันใดก็ดี มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
พระนิพพานนี้ ก็ไมมีเนื้อไมมีตัวเหมือนกันกับอรูปายิกาเทวดา สุดทีจ่ ะวิสัชนาได แตพระ
นิพพานมีอยูจริง นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ผูเปนเจาสําแดงรูปและสัณฐานประมาณและอุปมาเหตุปจจัยแหงพระ
นิพพานไมไดแลว นิมนตวสิ ัชนาแตคุณพระนิพพานโดยเอกเทศใหโยมฟงหนอยเถิด บัดนี้ดวง
หฤทัยโยมนี้รอ นไป ดุจกองเพลิงอันใหญ ลมพายุพัดไหมไปฉันใดก็ดี ดวงหฤทัยโยมนี้รอนนักหนา
ดวยปรารถนาจะสวนาการฟงซึ่งคุณแหงพระนิพพาน ก็หาไดฟงไม โยมจึงมีหฤทัยรอนนักหนา
ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาคุณ
แหงปทุกชาติประการ ๑ ก็เปรียบเขากับคุณแหงพระนิพพาน อันวาคุณแหงอุทกวารีมี ๒ ประการ
ก็เปรียบเขากับคุณแหงพระนิพพาน อคฺคทสฺส ตโย คุณา อันวาคุณแหงยาดับพิษงูมี 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 อันวาคุณทั้งปวงนี้ควรจะเปรียบเขาในคุณแหงพระ
นิพพานทั้งสิ้นทั้งนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณแหงปทุมชาติอันหนึง่ นั้นประการใด จึงเปรียบเทียบกับ
คุณพระนิพพานได
พระนาคเสนจึงแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาคุณ
แหงปทุมชาตินั้น อุทกังจะไดแทรกซึมติดเขาหามิไดฉันใดก็ดี พระนิพพานจะไดมีกิเลส
ของซาบซึมอยูหามิไดดุจดอกปทุมชาตินั้น
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อันวาอุทกังมีคุณ ๒ ประการนั้นอยางไร
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
อุทกังนั้นเย็นจะดับเสียซึ่งความรอนกระวนกระวายนัน้ ฉันใด พระนิพพานนั้นก็ดับเสียซึ่งกิเลส
เหมือนอุทกังนั้น ประการหนึ่ง อุทกังนัน้ สีตล เย็นเปนที่ลางเสียซึ่งมลทิน หามเสียซึ่งความ
กระหายน้ําฉันใดก็ดี พระนิพพานลางเสียซึ่งมลทินคือกิเลส หามเสียซึ่งความปรารถนาที่จะอยู
ในภพทั้ง ๓ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ ดุจอุทกังอันลางซึ่งมลทิน หามเสียซึ่งความอยากน้ํา
ฉันนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณแหงยาดับพิษงู ๓ ประการนั้นอยางไร
พระนาคเสนจึงแกไขวา คุณแหงยาดับพิษงู ๓ ประการนั้น คือเมือ่ อสรพิษขบคนเขา
จึงเอายาดับพิษกินเขาไปใหหายพิษ เปนที่พึ่งไดประการหนึ่ง ฉันใดก็ดี พระนิพพานนี้เปนทีพ่ ึ่ง
แกสัตวทั้งหลาย อันกิเลสเบียดเบียน ก็ดบั ใหกเิ ลสสูญหายเหมือนยาดับพิษงูนนั้ จัดเปนคุณ
ยางูเปนปฐม ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา อันวายาดับพิษงูนั้น กระทําใหสัตวทั้งหลายอันงู
ขบกัดใหหายคลายโรคสิ้นสุดฉันใด พระนิพพานก็กระทําใหสิ้นสุดทุกขแหงสัตวทั้งหลาย ดุจ
ยางูดับพิษใหสิ้นสุดนั้น จัดเปนคุณแหงยางูประการที่ ๒ ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อคฺคก อันวายาดับพิษงูนั้นรักษาซึ่งสัตว
ทั้งหลาย อันงูรายขบไวไมใหตายดวยพิษงูได ยถา มีครุวนาฉันใด เอว นิพฺพาน อมต พระ
นิพพานนั้น อันงูรายขบไวไมใหตายดวยพิษงูได ยถา มีครุวนาฉันใด เอว นิพฺพาน อมต พระ
นิพพานนั้น ก็รักษาซึ่งบุคคลอันไดพระนิพพานไวมิใหตาย ดุจยางูนนั้ สิริเปนคุณยางู ๓ ประการ
ยุติเทานี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณแหงมหาสมุทรมี ๔ ประการนั้นประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาคุณ
แหงมหาสมุทรเปนปฐมนั้นคือมหาสมุทรบริสุทธิ์จะไดซากศพลองลอยอยูหามิได ยถา มีครุ
วนาฉันใดพระนิพพานก็บริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลศติดอยูเ หมือนมหาสมุทรอันบริสุทธิ์จากซากศพนั้น
จัดเปนคุณแหงมหาสมุทรเปนปฐม ปุน จ ปร อีกประกาหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภาร มหาสมุทรนั้นใหญนักหนา ถึงมาตรวาคงคาหาหวงจะไหลลวงลงมา
สักเทาใด ๆ ก็ไมเต็ม มีฝงฟากโพนมิกไ็ ดเห็นปรากฏแกนัยนตา ยถา มีครุวนาฉันใน อันวาพระ
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นิพพานนี้ มหนฺต กวางใหญ อโนปาร จะไดมีฝงฟากโพนเห็ปรากฏาหามิได ถึงฝูงสัตวจะไป
อยูในพระนิพพานศิวาลัยสักเทาใด น ปูเรติ ก็มิไดรูเต็มดุจมหาสมุทรอันใหญนนั้ อย คุโณ
อันวาคุณแหงมหาสมุทรนี้ ทุติโย เปนคํารบ ๒ ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อย มหาสมุทฺโท อันวามหาสมุทรอันใหญนี้ อาวาโส เปน
ที่อยู มหนฺตาน แหงสัตวทั้งหลายเปนอันมาก ยถา มีครุวนาฉันใด นิพฺพาน อันวาพระนิพพาน
อาวาโส เปนที่อยูสุขสําราญ ขีณาสวาน แหงพระขีณาสพเจาทั้งหลายอันมีวสี เอว เมาะ ตถา
มีอุปไมยเหมือนดังนั้น อย คุโณ อันวาคุณแหงมหาสมุทรนี้ ตติโย เปนคํารบ ๓ ปุน จ ปร
อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหาสมุทฺโท อันวามหา
สมุทรอันใหญ ยอมจานเจือไปดวยชาติบปุ ผาลดาดอกไม มีกลิ่นหอมบริสุทธิ์มีประกอบเปน
เอนกนานา ยถา มีครุวนาฉันใด นิพฺพาน อันวาพระนิพพาน ก็เจือไปดวยดอกไมมีเสาวคนธชาติอันหอมบริสุทธิ์ กลาวคือพระวิมุตติธรรมอันไพบูลยบริสุทธิ์มีประการตาง ๆ ทรงพระบวรคุณจะนับมิได เอว เมาะ ตถา มีอุปไมยดุจพระมหาสมุทร อันเจือไปดวยสุมาลัยอันบริสุทธิ์นั้น
อย คุโณ อันวาคุณแหงพระมหาสมุทรนี้ จตุตฺโถ เปนคํารบ ๔ เปรียบดวยคุณแหงพระนิพพาน
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อันวาคุณแหงโภชนาหารมีอยู ๕ ประการนั้น ฉันใดเลา
พระนาคเสนเจาจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
คุณแหงโภชนาหาร ๕ ประการนั้น อายุวฑฺฒน คือเลี้ยงไวซึ่งอายุสัตวใหวฒ
ั นาการจําเริญไป
ประการ ๑ พลวฑฺฒน คือใหจําเริญกําลังแรงแหงสัตวทั้งหลายประการ ๑ วณฺณชนน คือใหเกิด
สีสันพรรณาการ ๑ ทรถวูปสมน คือดับเสียซึ่งความกระวนกระวายประการ ๑ ชิฆจฺฉา
ทุพฺพลปฏิวิโนทน คือบรรเทาเสียซึ่งความอยากขาวประการ ๑ สิริเปนคุณ ๕ ประการดวยกัน
ยถา มีครุวนาฉันใดก็ดี อันวาพระนิพพานนี้ สัตวจําพวกใดกระทําใหแจง ก็ทรงสัตวนั้นเลี้ยง
สัตวนั้นไวมิใหฉิบหายดวยชราและมรณะ คือไมใหแกไมใหตายนั้นประการ ๑ อิทฺธิพลวฑฺฒน
จะใหจําเริญฤทธิพละประการ ๑ สีสวณฺณชนน เพื่อจะใหเกิดวรรณะ กลาวคือศีลประการ ๑
สพฺพกิเลสทรถวูปสมน คือจะระงับดับเสียซึ่งกระวนกระวาย คือ กิเลสทั้งหลายประการ ๑ จะ
วนาดุจโภชนาหารอันมีคุณ ๕ ประการนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณอากาศ ๑๐ ประการนั้น คือประการใดบาง
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน
วาคุณอากาศ ๑๐ ประการนัน้ น ชียติ คือไมรูแกประการ ๑ น มียติ คือไมรูตายประการ ๑
น จวติ ไมรูจตุ ิประการ ๑ น อุปฺปชฺชติ มิไดเวียนเกิดอีกประการ ๑ อุปปฺ สยฺห หาผูจะขม
เหงมิไดประการ ๑ อโจรคหณีย หาโจรจะฉกลักชวงชิงมิไดประการ ๑ อนิสฺสิต ไมมีที่อาศัย
ประการ ๑ วิหงฺคคมน จะไปไดแตนกและคนมีฤทธิ์ และเทวดาและยักษมีฤทธิ์ประการ ๑
นิราวรณ หาสิ่งจะกั้นมิไดประการ ๑ อนนฺต กวางยาวหาที่สุดมิไดประการ ๑ สิริเปนคุณ ๑๐
นี้ ยถา ครุวนาฉันใด นิพฺพาน อันวาพระนิพพานนี้ ก็ประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ
น ชียติ คือไมรูประการ ๑ น มีนติ ไมรตู ายประการ ๑ น จวติ ไมรูจุติประการ ๑ น
อุปฺปชฺชติ มิไดเวียนเกิดประการ ๑ อปฺปสยฺย หาผูจะขมเหงมิไดประการ ๑ อโจรคหณีย หา
โจรจะปลนชิงฉกลักมิไดประการ ๑ อนิสฺสติ  หากิเลสอาศัยมิไดประการ ๑ อริยคมน เปนที่ไป
แหงพระอริยเจาประการ ๑ นิราวรณ หาสิ่งจะกั้นมิไดประการ ๑ อนนฺต หาที่สุดมิไดประการ
๑ เปรียบเหมือนอากาศฉะนัน้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณแหงมณีรัตนะ ๓ ประการนั้นดังฤาเลา
พระนาคเสนวิสุทธิอรหันตเจาวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มณีรตน อันวาคุณแหงแกวมณี ๓ ประการนั้นหรือ คือแกวมณีใหสําเร็จความปรารถนา
ประการ ๑ คือกระทําใหยนิ ดีประการ ๑ คือกระทําใหปลื้มใจสวางใจประการ ๑ สิริเปนคุณ ๓
ประการฉะนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด อันวาพระนิพพานนี้ ก็ใหสําเร็จความปรารถนาประการ ๑
กระทําใหชื่นใจประการ ๑ อุโชติตุฏกรณ กระทําใหปลื้มใจรุงเรืองขึ้นประการ ๑ มีอปุ ไมย
เหมือนดังแกวมณีนั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณจันทนแดง ๓ ประการนั้นอยางไรเลา
พระนาคเสนเจาจึงแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
โลหิตจนฺทน ชื่อวาจันทนแดงมีคุณ ๓ ประการนั้นคือ ทุลฺลภ หาไดเปนอันยาก ประการ ๑
อสม สุคน มีกลิ่นหอมหาทีจ่ ะเปรียบมิไดประการ ๑ สพฺพชนปสฏ อันคนทั้งสิ้นหาก
สรรเสริญประการ ๑ สิริเปนคุณจันทรแดง ๓ ประการเทานี ยถา มีครุวนาฉันใด พระนิพพาน
นี้ไซร ทุลฺลภตร กวาจะไดนี้ยากนักประการ ๑ อสม สุคนฺธ มีกลิ่นหอมหาที่จะเปรียบมิได
ประการ ๑ อริยปสฏ เปนที่พระอริยเจาสรรเสริญประการ ๑ สิริเปนคุณ ๓ ประการเหมือน
หนึ่งจันทนแดงนั้น ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณสัปปขน ๓ ประการนัน้ อยางไร คือประการใดบาง
พระนาคเสนแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาคุณ ๓
ประการแหงสัปปขนนั้นหรือคือ สัปปขนมีสีอันงามประการ ๑ มีรสอันเลิศประการ ๑ ประกอบ
ดวยกลิ่นเสาวคนธอันหอมประการ ๑ สิริคุณสัปปขน ๓ ประการเทานี้ ยถา มีครุวนาฉันใด
พระนิพพานประกอบไปดวยวรรณะ คือ อนันตคุณประการ ๑ ประกอบดวยรสคืออมตะประการ
๑ ประกอบดวยกลิ่นคือศีลประการ ๑ สิริเปน ๓ เหมือนคุณแหงสัปปขน นั้น
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคุณแหงยอดคีรีมี ๕ ประการนั้นฉันใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน
วาคุณยอดคีรี ๕ ประการนั้นหรือ คือยอดคีรีนั้นสูงประการ ๑ คือยอดคีรีนั้นมิไดรูหวั่นไหว
ประการ ๑ คือ ยอดคีรีนั้นไมมีใครจะขึ้นไดประการ ๑ คือยอดคีรีนั้นหาพืชจะงอกมิไดรูหวัน่ ไหว
อนุนยปฏิฆวิปฺปยุตตฺ  คือยอดคีรีนั้นปราศจากความรักความชังประการ ๑ ยอดคีรีมคี ุณ ๕
ประการฉะนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด พระนิพพานนัน้ ไซรก็มีคุณ ๕ ประการเหมือนกัน คือสูงประการ
๑ มิไดหวั่นไหวประการ ๑ บุคคลจะไดโดยยากประการ ๑ กิเลสทั้งหลายงอกขึ้นมิไดประกอบ ๑
ปราศจากความรักและความชังประการ ๑ สิริเปนคุณ ๕ ประการ เปรียบดุจจอมคีรีนนั้ บพิตร
ผูทรงธรรมิกราชจงทราบในคุณพระนิพพานก็มี ในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา สาธุ ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับคําไว พระผูเปนเจาวิสัชนาไพเราะนักหนา
นิพพานปญหา คํารบ ๕ จบเพียงนี้
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นิพพานสัจฉิกรณปญหา ที่ ๖
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ตุมฺเห ภณถ พระผูเปนเจาเจรจาไวกับโยมวา พระนิพพานนั้น น อดีต ใช
อดีตลวงไป น อนาคต ใชอนาคตจะมาเบื้องหนา น ปจฺจุปฺปนฺน ใชปจจุบัน น อุปฺปทานีย ใชสิ่ง
อันใคร ๆ จะใหเกิดขึน้ ได โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาบุคคลผูใดผูหนึ่ง อิธ สาสเน ในพระศาสนานี้
แมวาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลว กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน โส ปุคคฺโล อันวาบุคคลที่
ปฏิบัติกระทําใหแจงซึ่งทางพระนิพพานนัน้ ไดชื่อวากระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน อันยังมิได
บังเกิด หรือไดชื่อวายังพระนิพพานใหบังเกิดแลว จึงกระทําใหแจง
พระนาคเสนจึงเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลที่
ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนั้น ทําใหแจงพระนิพพานที่เกิดแลวก็ไดทยี่ ัง
มิไดบังเกิดก็ได หรือจะวาใหพระนิพพานบังเกิดขึ้นแลว จึงกระทําใหแจงก็ได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวานี้ ยังเคลือบแคลงกําบังอยู โยมนี้อตุ สาหถามเพื่อจะใหรู
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหเขาใจตามที่ไดศึกษามา ดวยชนทั้งหลายนี้ประกอบไปดวยวิมัติ
สงสัยใหลหลง จงวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เอสานิพฺพานธาตุ อันวานิพพานธาตุนี้มีอยู สุขา ปณีตา มีสุขประณีตและละเอียดยิ่งนัก สมฺมาปฏิปนฺโน อันวาบุคคลปฏิบัติดี สงฺขาเร สมฺมสนฺโต เมือ่ พิจารณาซึ่งสังขารธรรม ชินานุสิฏิยา ตามคําสมเด็จพระชินสีหสั่งสอนมา ปฺาย ก็จะกระทําใหแจงไดดว ยปญญา เปรียบ
อุปมาดุจศิษยที่เรียนวิชาในสํานักอาจารยเชื่อถือตามที่อาจารยสั่งสอนมา วิชฺช ปฺาย ก็
กระทําวิชชาใหแจงไดดว ยปญหา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารความเปรียบ
ประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใดก็ดี พระโยคาวจรบุคคลที่ปฏิบัติตามกระแสพระพุทธฎีกาเปน
สัมมาปฏิบัติ สําเร็จธรรมวิเศษแลว ก็กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานธาตุนั้น เอวเมว ก็มีอุปไมย
เหมือนศิษยที่เชื่อถือตามที่อาจารยสั่งสอนมาแลว กระทําวิชชาใหแจงดวยปญญานั้น
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการถามวา ก็พระนิพพานนั้น จะพึง
เห็นไดอยางไรเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ พระนิพพานนัน้ เปน
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ที่ปราศจากทุกข หาอุปทวันตรายมิได พึงเห็นไดโดยลักษณะที่เปนของละเอียดและเกษม
สําราญจืดสนิทประณีตสะอาดและเยือกเย็นนัก เปรียบปานดุจบุรุษผูหนึ่งอยูใกลกองเพลิงรอน
ดวยเพลิงอันติดอยูที่กองเพลิงนั้น บุรุษผูนนั้ ก็หลีกออกไปใหพนกองเพลิงนั้น ไปอยูเสียในที่อื่น
อันปราศจากเพลิงอันรอน บุรุษผูนั้นก็อยูเ ปนสุขสําราญ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร ความเปรียบประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจารอนอยูด วย
เพลิงทั้ง ๓ กอง คือราคะโทสะโมหะหากเผาผลาญอยู เมื่อปฏิบัติชอบตามพระพุทธฎีกาดวย
โยนิโสมนสิการแลว ก็ออกหางจากเพลิง ๓ กองนั้นได ไปอยูในโอกาสอันเปนที่เย็นสบาย ดับ
เสียซึ่งเพลิงเหลานั้น อันนี้ไดแกพระอรหัต ชื่อวากระทําพระนิพพานใหแจง มีอุปไมยเหมือน
บุรุษรอนไฟ หลีกเขาไปสูทอี่ ันสบายฉะนัน้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
อันบายหนาเขาสูปา เพื่อจะแสวงหาฟนมาเผาซากศพแหงงูสุนัขและมนุษย บุรษุ ผูนั้นเมื่อเผา
ศพนั้นรอนรนดวยเปลวไฟทีเ่ ผาศพ ครั้นวาเผาศพแลวหลีกจากที่นนั้ มาสูโอกาสแหงหนึ่ง ก็
เปนสุขสําราญ ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ซากศพนั้นไดแกเบญจกามคุณ บุรุษผู
เผาศพนั้น ไดแกพระโยคาวจรเจาผูปฏิบัติ และกิริยาทีห่ ลีกจากที่นนั้ มาสูที่โอกาสแหงหนึ่ง อัน
เปนสุขสําราญนั้น ไดแกพระนิพพานอันเปนเอกันตบรมสุข นะพระราชสมภาร
มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จบรมบพิตรจงทรงสวนาการอุปมาอีกสถานหนึ่งให
ยิ่งขึ้นไป เอโก ปุริโก ยังมีบุรษุ ผูหนึ่งอยูใ นที่อันประกอบไปดวยภัย มีจติ หวาดไหวเปนนิรันดร
จึงหลีกจากสถานที่นั้นเขาสูท ี่อันหาภัยมิได บุรุษนั้นก็เปนสุขสําราญ ไดแกพระโยคาวจรเจา
ทานกลัวซึ่งทุกข ๔ กองคือชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทกุ ข มรณทุกข ก็หลีกออกจากที่อันประ
กอบดวยภัยคือทุกขทั้ง ๔ นัน้ มาสูพระนิพพานอันปราศจากทุกขทั้งปวงนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง เปรียบปานดุจบุรุษอัน
สัญจรไป ในทีอ่ ันมีเลนตมเดินลําบาก บุรุษผูนั้นเพียรหลีกออกจากทีน่ นั้ มาสูที่อันดอนบริสุทธิ์
อันสะอาดก็เดินสําราญ ความประการนี้ มีครุวนาฉันใด ขอถวายพระพร ไดแกพระโยคาวจรเจา
เมื่อแรกนัน้ ยังเดินในทางอันมีเลนตมกลาวคือกิเลส ครั้นหลีกออกได สิน้ อาสวะแลวก็เขาสูที่อัน
แผวคือที่ดอน เดินเลนเย็นสําราญกลาวคือพระนิพพานนัน้ บพิตรจงทราบโดยอุปมาอุปไมยฉะนี้
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา กินฺต สจฺฉิกโรติ ก็พระโยคาวจรเจาปฏิบัติอยางไร จึงชื่อวาไดกระทํา
พระนิพพานใหแจงเลา
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พระผูเปนเจาพระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ พระโยคาวจรเจามาพิจารณาซึ่งสังขารโดยจําเพาะเจาะจง ก็เห็นกองทุกขทั้ง ๔ คือชาติทุกข ชราทุกข
พยาธิทุกข มรณทุกข แตยังแลเห็นสุขเจืออยูเล็กนอย ในเบื้องตนบาง ในทามกลางบาง ในที่
สุดบาง ทีนั้นจิตก็งงงวยไป ไมรูวาจะจับเอาที่ตรงไหน เปรียบปานดุจดังบุรุษอันแลไมเห็น
เบื้องตนและทามกลางและทีส่ ุดแหงกอนเหล็กแดงที่ลุกเปนไฟโชนอยูต ลอดวันอันรุง เรือนรอนรายนัก
ไมรูที่วาจะดับตรงไหนได ยถา ความที่วานี้ มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจานั้น ถึงเห็นชาติ
ชราพยาธิมรณะในกองสังขารก็ดี แตไมแนนอนตามเปนจริงอยางไร ยังเห็นมีสุขเจืออยูบางใน
เบื้องตนและทามกลางและทีส่ ุด อันนั้นทําใหงวยงงไป ไมเห็นศูนยทจี่ ะจับตรงไหน จึงจะกระทํา
พระนิพพานใหแจงได ก็มีอปุ ไมยฉันนัน้ เมื่อเปนเชนนี้ จิตของพระโยคาวจรเจานั้นก็ไมมีความ
ยินดี จะปรกติหามิได กายก็เรารอน เปนผูหาที่พึ่งพํานักอาศัยมิได ขณะนั้น ก็เบื่อหนายในภพทั้ง
๓ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ หมดความยินดีทจี่ ะเวียนวายตายเกิดตอไป ดังหนึ่งวาบุรุษที่เขา
ไปอยูในกองเพลิงฉะนั้น ตกวาบุรุษที่เขาไปอยูในกองเพลิงที่ลุกรุงเรืองรอนรายนั้น เปนผูไมมี
อาลัยในกองเพลิง เบื่อหนายอยากจะหลีกหนีใหพนกองเพลิงฉันใด พระโยคาวจรก็ไมมีอาลัย
เบื่อหนายตอภพทั้ง ๓ ฉันนัน้ เมื่อพระโยคาวจรนั้นมีความเบื่อหนายเชนนี้ก็มิไดประคองจิตอยางไร
ปลอยไปตามลําพัง ที่นั้นความเห็นแจงก็เกิดประจักษแกทานจิตนี้เกิด ๆ ดับ ๆ ตอเนื่องกัน
ไปเปนตัวปฏิสนธิ นําใหเวียนวายตายเกิดอยูทุกชาติทุกภพ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก
สิ่งที่ละเอียดประณีตนัน้ ก็คอื ความระงับดับสังขารทั้งหลายสละกิเลสและตัณหาใหสิ้นเชิง ดับ
เสียซึ่งราคะทั้งปวง อันไดแกพระอมตมหานฤพานนั้นเอง เมื่อพระโยคาวจรเจารําพึงการเห็นฉะนี้
จิตก็เลื่อมใสยินดีราเริงวา ไดที่พึ่งที่อาศัย ดีใจที่สุด เหมือนบุรุษอันหลงทานไมรูวาจะไปแหง
หนตําบลใด เที่ยวเสาะแสวงไฟพบทางเขาก็ยินดีวา ไดพบทางแลวฉะนั้น ครั้นทานบําเพ็ญเพียร
เปนสัมมาปฏิบัติตอไป ประคองสติและวิริยะใหมั่งคง เมื่อไดบรรลุพระนิพพานมนสิการไป ๆ
มา ๆ มิชาก็ลวงโลกิยภูมิ ยางขึ้นสูโลกุตรภูมิ บรรลุธรรมวิเศษคือพระอรหัตผล อันไมเปนที่ทํา
ใหเวียนวนในสงสารวัฏตอไป มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ พระโยคาวจรปฏิบัติดังถวาย
วิสัชนามานี้แล ทานกลาววา ไดทําพระนิพพานใหแจง ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร ไดทรงสวนาการก็สิ้นสงสัยทรงสาธุการวา สาธุ
ภนฺเต ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ซึ่งพระผูเปนเจาวิสัชนานี้ไพเราะนักหนา สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะ
รับไวปฏิบัติสืบไปในกาลบัดนี้
นิพพานสัจฉิกรณปญหา คํารบ ๖ จบเพียงนี้
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นิพพานัสส ปฏฐานปญหา ที่ ๗
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา นิพพฺ าน อันวาพระนฤพาน สนฺนิจิต ตั้งอยูในสถานที่ใด จะเปนทิศไหน
เปนบูรพทิศหรือทักษิณทิศ ปจฉิมทิศ อุตรทิศ หรือเบื้องสูงเบื้องต่ําเบื้องขวางเปนประการใด
พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร บพิตรจงตั้งจิตสวนาการ
นิพฺพาน อันวาพระนิพพานนั้น จะตั้งอยูใ นที่แหงหนตําบลใดหามิได นะบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ถาแมวาพระผูเปนเจาวา ที่ตั้งที่อยูแหงพระนิพพานนั้นไมมีแลว พระ
นิพพานมิไมมหี รือ คําที่วากระทําใหแจงซึง่ พระนิพพานนี้ก็ผิด ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูวิจิตรดวยปญญา เหมือนภูมฐิ านไรนานี้ยอมจะเปนที่ตั้งแหงพืชขาวเปลือกทั้งสิ้น
ดอกไมยอมเปนที่ตั้งแหกลิ่นเสาวคนธ รุกขชาติเปนที่ตั้งแหงผลมีมากที่สุด มหาสมุทรเปนที่
ตั้งแหงนานาชนิดแกว เมื่อคนทั้งปวงตองการแลวไปสูทนี่ ั้น ๆ นํามาได แมวาพระนิพพานนี้
ไซรมีมั่นคงจริงกระนั้นก็จะมีที่สําคัญโอกาสที่อาศัย เหมือนหนึ่งสิ่งของที่วานั้น แหก็หามีไม
เพราะฉะนั้นโยมจึงวา พระนิพพานไมมี และที่กลาววากระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนั้น คํานีก้ ็ผิด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
นิพฺพานสฺส โอกาโส อันวาโอกาสเปนที่ตั้งพระนิพพานนี้ จะไดมีเหมือนสิ่งทั้งหลายหามิได
พระนิพพานนีไ้ ซร พระโยคาวจรเจาพิจารณาไปเห็นซึ่งอุทยวยะ คือที่เกิดและทีด่ ับแหงสังขารแลว
จึงเห็นแจงได มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรมดาวาอัคคีจะได
บังเกิดขึ้นโดยมีที่อยูปรากฏหามิได เมื่อบุคคลตองการ จะเอาไมแมไฟมาสีเขาก็เกิดเพลิงขึ้น
ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาที่ตั้งใจปรารถนาพระนิพพานนั้นพิจารณาซึ่งอุทยวยะคือที่
เกิดที่ดับแหงสังขารธรรมแลว พระโยคาวจรนั้นก็กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดุจเอาไมแมไฟสี
เขาแลวไดไฟฉะนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งอันวาแกว ๗ ประการ
แหงสมเด็จบรมจักรนั้น เสยฺยถีท คือสิ่งใด จกฺตรตน คือจักรแกว หตฺถริ ตน คือชางแกว
อสฺสรตน คือมาแกว มณิรตน คือแกวมณี อิตฺถีรตน คือนางแกว คหปติรตน คือคหบดีแกว
ปรินายกรตน คือขุนพลแกว อันวาแกว ๗ ประการนี้ จะไดมีโอกาสอยูเ ปนนิตย คือเก็บไวใน
ประเทศที่ใดหามิได เมื่อบุญแหงบรมจักรถึงแลว อันวาแกว ๗ ประการนั้นก็มาสูสํานักบรม-
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จักรพรรดิกษัตราธิราช ยถา ฉันใด พระโยคาวจรเจาเมือ่ เห็นอุทยวยะเกิดที่ดับแหงสังขารแลว
ก็กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน พระนิพพานนั้นก็มาถึงเขาเอง เปรียบดังแกว ๗ ประการ อัน
มาสูสํานักบรมจักรพรรดิราชเองฉะนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พระผูเปนเจาวาพระนิพพานนั้นหามีที่อยูไม แตฐานะที่จะไดพระนิพพาน
นั้นมีอยู ถาบุคคลผูปฏิบัตินั้น ตั้งอยูในฐานะอันควรจะไดแลว บุคคลผูนั้นก็กระทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพานได อยางนั้นคือ
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา เออกระนั้นแหละซิ พระราชสมภาร าน อันวาฐานะที่จะ
ไดนิพพานนัน้ อยู โยคาวจรเจาผูใดตั้งอยูใ นฐานะอันควรจะไดแลว ก็จะกระทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพานนั้น ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ิทราธิบดีมีพระราชโองการถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อันวาฐานะนัน้ มีอธิบายเปนประการใด พระผูเปนเจาจงวิสัชนาใหแจงกอน
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา สีล มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ อันวาฐานะนั้นคือศีลอันเลิศ พระโยคาวจรนักปราชญผูประเสริฐอันสถิตใหศีลนั้น กระ
ทํามนสิการโดยแยบคายแลว จะตั้งอยูทใี่ ดก็ตาม ยอมกระทําพระนิพพานใหแจงได เปรียบดัง
บุคคลอันสถิตอยูในปาสกายวันก็ดี อลสันทรครก็ดี กาสีโกศลนครก็ดี กัสมิรนครก็ดี คันธารนครก็ดี
บนยอดเขาก็ดี ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็ดี ยอมจะเห็นอากาศเหมือนกันทั้งนัน้ ความนี้
เปรียบฉันใด บุคคลตั้งอยูในศีลนั้น กระทํามนสิการโดยแยบคายแลว จะสถิตอยูในที่ใดก็ดี
ยอมจะทําพระนิพพานใหแจงได ฉันนัน้ แล
ประการหนึ่ง ซึ่งวาบุคคลอยูในปาสกายวันบุรพทิศก็ปรากฏ บุคคลจะอยูในเมืองทั้ง
หลายมีเมืองอลสันทะเปนตนก็ดี และในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็ดี บุรพทิศก็ปรากฏเหมือนกัน
ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลตั้งอยูในศีลแลว ก็คงจะกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน เปรียบเหมือน
บุคคลซึ่งอยูในปาสกายวันเปนอาทิ บุรพทิศก็ยอมปรากฏเหมือนกันฉะนั้น นีแ่ หละบพิตร
พระราชสมภาร พึงทรงพระสันนิษฐานเขาพระทัยเถิด วาศีลนี้ประเสริฐยิ่ง ผูใดตั้งอยูใ นศีลนั้น
ศีลก็เปนฐานะเปนประธานทีจ่ ะใหผูนั้นเห็นแจงซึ่งทรงพระนิพพานเปนเที่ยงแท ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พระผูเปนเจามาประดิษฐานไวซึ่งธรรมเธชะ ธงชัยคือธรรมใหเปนที่สําคัญอันวิเศษ
อันไดแกศีลซึ่งเปนฐานะเปนประธานที่จะใหผูนนั้ เห็นแจงซึ่งทางพระนิพพานนี้ โยมยินดีนกั หนา
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สมฺปฏิจฺฉามิ โยมจะรับถอยคําจําไวเปนผลเปนคุณแกกลุ บุตรอันจะเกิดขางหนาในกาลบัดนี้
นิพพานนัสส ปฏฐานปญหา คํารบ ๗ จบเพียงเทานี้
อนุมานปญหา ที่ ๘(๑)
อถ โข ในกาลนั้นแทจริง โส มิลินฺโท ราชา อันวาสมเด็จพระเจามิลินทปนกษัตริย
มีพระราชโองการตรัสปราศรัยถอยคําเปนสาราณียกถา กับดวยพระนาคเสนผูจอมปราชญแลว
มีพระหฤทัยใครจะทรงทราบสิ่งที่ยังไมทรงทราบและเพื่อทรงจําไวกระทําใหแจง เห็นแสงสวาง
แหงญาณทําลายอวิชชา ยังปญญาใหเกิดขึ้น กาวลวงกระแสแหงสงสารและตัดกระแสแหง
ตัณหา ดื่มซึ่งน้ําอมฤตรสคือพระนิพพาน จึงทรงตั้งพระฉันทอัธยาศัยและพระวายามปญญา
อุตสาหะตั้งสติสัมปชัญญะใหมั่งคงเปนอันดีแลว ตรัสถามพระยาคเสนตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา พุทฺโธ อันวาองคสมเด็จพระพุทธเจานั้น ตยา ทิฏโ อันพระผูเปน
เจาไดเห็นหรือประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อาตมาจะไดทัศนาการ
เห็นมามิได
(๑) คัมภีรมิลนิ ทปญหานี้ ตอนอารัมภกถาแบงปญหาไวเปนประเภทใหญ ๕ ประเภท คือประเภทที่
๑
มิลินทปญหา ประเภทที่ ๒ เมณฑกปญหา ประเภทที่ ๓ อนุมานปญหา ประเภทที่ ๔ ลักขณปญหา
ประเภทที่
๕ อุปมากถาปญหา แตมาในตอนที่แบงปญหาประเภทใหญออกเปนวรรณคดีเปนเรือ่ ง ประเภทที่ ๓ ที่ ๔
หายไป ชื่ออนุมานปญหายังปรากฏอยู แตเอาบวกเขาเปนเรื่องที่ ๘ ในวรรคที่ ๙ ของเมณฑกปญหา สังเกต
ดูรูปความ เห็นวาเปนอนุมานปญหาประเภทใหญนั้นเอง แตหากไมไดแบงเปนวรรคเปนเรื่อง ผูรวมเรื่อง
ใน
ชั้นเดิมจึงจัดเอาเปนปญหาหนึ่ง รวมเขาใจเสียในเมณฑกปญหา ที่ถกู คงเปนปญหาประเภทใหญที่ ๓
นั้นเอง
จึงแยกออกพิมพเปนประเภท ๑ ตางหาก คงแตคําวาวรรคและเรียงจํานวนเลขไวตามบาลี บอกไวสําหรับ
พิจารณาเทานัน้ สวนปญหาประเภทใหญนั้นเอง แตหากไมไดแบงเปนวรรคเปนเรือ่ ง ผูรวมเรื่องใน
ชั้นเดิมจึงจัดเอาเปนปญหาหนึ่ง รวมเขาเสียในเมณฑกปญหา ที่ถูกคงเปนปญหาประเภทใหญที่ ๓ นั้นเอง
จึงแยกออกพิมพเปนประเภท ๑ ตางหาก คงแตคําวาวรรคและเรียงจํานวนเลขที่ไวตามบาลี บอกไว
สําหรับ

พิจารณาเทานัน้ สวนปญหาประเภทใหญที่ ๔ คือลักขณปญหานั้นหายสูญชื่อไปทีเดียว แตเมื่อตรวจดู
รูปความ เห็นวาธุตังคปญหาเรื่องที่ ๙ ตอจากอนุมานปญหานี้แหละเปนลักขณปญหา เพราะกลาวลักษณะ
ตาง ๆ มาก แตเนื้อเรื่องกลาวดวยธุดงค ผูใ หชื่อจึงเขียนลงไววาธุตังคปญหา ไดพิมพแยกไวเปนแผนก
หนึ่ง
เหมือนกัน จะผิดถูกอยางไรแลวแตนักปราชญจะวินิจฉัย
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา พุทฺโธ อันวาสมเด็จพระพุทธสัพพัญู พระผูเปนเจาไมเห็น ก็อาจารย
ของพระผูเปนเจาเห็นหรือไมเลา
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อาจารยของอาตมา
ก็ไมไดเห็น
พระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา โยมคิดวาตัวพระผูเปนเจาไมเห็น อาจารยของพระผูเปนเจาจะเห็น นี่อาจารยกห็ า
เห็นไม ถาเชนนั้นพระพุทธเจาก็ไมมี เพราะไมมีใครเห็นปรากฏ จะมีอยางไรได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพร พระมหากษัตริยที่เปน
ตนพระวงศของพระองคมีอยูหรือ มหาบพิตรพระราชสมภาร
พระเจามิลินทจึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา
พระผูเปนเจาสงสัยอะไร พระมหากษัตริยท ี่เปนตนพระวงศของโยมนี้ มีซิ พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถามวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
กษัตริยที่เปนตนพระวงศของมหาบพิตรนั้น มหาบพิตรไดเห็นหรือ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา พระมหากษัตริยที่เปนตนพระวงศของโยม โยมไมเห็น
พระนาคเสนมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร ปุโรหิตผูเฒา เสนาบดีผูเฒาได
เห็นหรือ หรือวาหามิไดประการใด
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยตรัสวา หามิได
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อาตมา
นี้มาใสใจวากษัตริยที่เปนตนพระวงศนั้น มหาบพิตรไมเห็นกับพระเนตรของมหาบพิตร
เสนาบดีและปุโรหิตผูเฒาทานจะเห็นบาง นี่ก็หาเห็นไม เออจะเอาอะไรเปนที่อางเลา นี่กษัตริย
ที่เปนตนพระวงศก็เปนไป ไมมีนั่นซี บพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา กษัตริยท ี่เปนตนพระวงศมีถึง ๕ พระองค แมดับสูญไปแลวก็จริงแล
แตทวาเครื่องราชกกุธภัณฑยงั มีเปนที่อาง อีกหลายสิ่งหลายอัน เสยฺยถียท คือสิ่งอะไรบาง
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เสตฉตฺต คือเศวตฉัตร ๒ อุณฺหิส คือพระมงกุฏ ๒ วาลวีชนี คือพัดวาลวิชนี ๑ มหารหานิ
สยนานิ คือพระแทนที่บรรทม มีราคามากครามครัน ๑ ขคฺคฺจ คือพระขรรคแกว ๑ นี่แหละ
โยมเห็นเครื่องทรงเขาแลว ก็รูวากษัตริยที่เปนตนพระวงศมี เพราะของตาง ๆ นั้นเปนพยาน
พระนาคเสนจึงพระเถรวาจาวา มหาราช ขอถวายพระพร ซึ่งพระองคสมเด็จพระ
ศรีสุคตทศพลญาณนั้น อาตมาก็ไมเห็น อาจารยของอาตมาก็ไมเห็น แตอาตมาเห็นเครื่องทรง
ที่สมเด็จพระพุทธองคเจาประดิษฐานไวยงั มีอยู สาวกทัง้ ปวงผูรูผูเห็นไดรับประทานตอ ๆ มา
เสยฺยีถท คือสิ่งไรบาง จตฺตาโร สติปฏานา คือพระสติปฏฐานทั้ง ๔ จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
คือพระสัมมัปปธาน ๔ จตฺตาโร อิทฺธิปาทา คือพระอิทธิบาท ๔ ปฺจนิ ฺทฺริยานิ คืออินทรีย ๕
ปฺจ พลานิ คือพละ ๕ สตฺต โพชฺฌงฺคา คือพระโพชฌงค ๗ อฏงฺคิโก มคฺโค คือพระ
อัฏฐังคิกมรรค ๘ ประกอบอันอุดม อาตมาก็ประนมมืออภิวาทไหวดว ยน้ําใจเชื่อแม ดวยเห็น
ธรรมประจักษแกตา ก็รดู วยอนุมานปญญาวา อตฺถิ โส ภควา สมเด็จพระศาสดาผูทรงพระ
ภาคเปนอันงามนี้มีจริง ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีสุนทรราชโองการดํารัสตรัสวา ภนฺต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา อุปม กโรหิ พระผูเปนเจาจงกระทําซึ่งอุปมาอุปไมยใหแจงกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดัง นครวฑฺฒกี นายชางพระนครผูหนึ่ง ปรารถนาจะสรางพระนคร จึงพิจารณาดูซึ่งที่ชัยภูมแิ หงหนึ่งซึ่ง
เสมอเปนอันดี จะไดมีกอนกรวดและแผนศิลาหามิได เปนภูมภิ าคนารมรื่นชื่นบาน ปราศจาก
อันตรายและโทษซึ่งจะเกิดขึน้ ทางใจ ปสฺสติ ฺวา ครั้นพิจารณาดูซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นแลว วิสม สม
การาเปตฺวา จึงใชใหคนทั้งหลายทําที่ที่ไมเสมอใหเสมอ ใหชําระซึ่งหลักตอไมหนามแลว จึง
สรางเมืองงามควรจะทัศนาการเล็งแลดูในที่นั้น วิภชฺชตฺ  เมืองนั้นอันนายชางจําแนกดีแลว
โอกิณฺณปริกฺข รอบนอกมีคูกั้น ปาการทฬฺห ในคูกําแพงมีหอรบเชิงเทินอันมั่นคง จตุกฺกณฺณสนฺธิ มีที่ตอตามมุมกําแพงทั้ง ๔ มีถนน ๔ แจง ถนน ๓ แจงและถนนหลวง รานตลาดทั้ง
ปวงและสวนหลวงอุทยานสําราญใจ สระนอยสระใหญ สระโบกขรณีและทอน้ํา แลวจึงทําเปน
นิเวศนวังใน ประกอบไปดวยราชเรือนหลวงปราสาทราชมนเทียรทั้งปวงทั้งคลังและฉางตาง ๆ
สรางเปนเรือนกระทําดวยหญาไวใหคนอาศัย ต นคร พระนครนั้นไซร นิราศทุกขแสน
สุขสบายหาอันตรายมิได ประกอบดวยสุขสโมสร โส วฑุฒกี นายชางนั้นครั้นสรางนครลงแลว
หาอยูไม อฺ ปเทส คจฺเฉยฺย ก็ไปสูประเทศที่อื่นตามปรารถนา อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่น
ต นคร อันวาพระนครนั้น สุภิกฺข ขาวถูกลูกไมมีผล สารพัดอาหารเลีย้ งชนมีทุกสิ่ง สุเขม
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เปนเมืองยิ่งเกษมศานต สุสมิทฺธ สิว มั่งคั่งเย็นสําราญแสนสบาย อนีติก นิรุปทฺทว มิได
ปราศจากระเบียงกฎหมายและหาอุปทวันตรายมิได นานาชนสมากุล อากูลมูลไปดวย
ไพรฟาประชากรอยูอื้ออึง คือกษัตริยแ ละพราหมณ และพอคา ชาวนา และพอครัว นายชาง
นายมา นายรถ บทจรเดินเทา และนายขมังธนู หมูบัณเฑาะก และกระเทย และลูกหลวง
ลูกอํามาตยราชเสนา และทหารโยธา สมควรจะวิ่งเตนเขนฆาหมูอรินททั้งหลายใหพินาศ อนึ่ง
ประกอบดวยบุตรทาส บุตรคนมั่งมีและบุตรคนปล้ําคนมวยตาง ๆ มีทั้งชางถมชางประสะ
ชางเขียนทุกสิง่ สรรพ ชางกระทําจุณจันทน ชางทองคํา ชางเงิน ชางดีบุก ชางทองแดงทองเหลือง
ชางแกว ชางเจียระไน ชางไม ชางหมอ ชางทอ ชางปน ชางเกลา ชางเกลา ชางพระขรรค ชางทําดาบ
หอกนอยหอกใหญ ชางไม ชางกระบี่ ชางประดับประดา ชางทําดินทําทราย ชางคราม ชางครั่ง
ชางปงมังสัง ชางทําสํารับกับขาว สารพัดจะมีทุกสิ่งไป สิง่ ไรที่จะไมมใี นพระนครนัน้ เปนวาหามิได
ประกอบไปดวยตลาดพิศาลโรงรานเรียงราย ฝูงมนุษยนกิ รหญิงชายผูใดเที่ยงไป ไดเห็นพระ
นครอันเปนสุขสนุกสําราญดังนั้น ก็ชมดวยอนุมานปญญาวา ชางผูนฉี้ ลาดนักหนามาสราง
พระนครไว ยถา มีครุวนาอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร โส ภควา
อันวาสมเด็จพระศาสดาจารย ผูทรงพระภาคนั้น อสมสโม บุคคลผูใดจะเปรียบเสมอพระองค
หามิได ทรงพระพุทธคุณและพระบารมีคณ
ุ จะนับมิได อนนฺตเตโช มีเดชจะนับมิได อนนฺนพโล
มีพระกําลังจะนับมิได ทรงไวซึ่งพระพุทธพลบารมีกิริยาอันถึงที่สุดจะนับมิได อนนฺตวิริโย มี
เพียงจะนับมิได อนนฺตพลมาร นีหริตฺวา พระองคมากําจดเสียซึ่งมารอันจะนับมิได ยังมาร
กับเสนาใหอัปราชัย พระองคมาทําลายเสียซึ่งขายคือทิฐิใหกระจักกระจาย ทําลายเสียงซึ่ง
อวิชชาและกามตัณหาอันของอยู ยังวิชชาใหบังเกิดแลว ทรงไวซึ่งพระธรรมจักรอันประเสริฐ
สําเร็จแกพระสัพพัญุตญาณ วิชติ สงฺคาโม มีสงครามกับมารอันชนะแลว ธมฺมนคร มาเปสิ
พระองคก็มาตบแตงธรรมนครสรางธรรมนครลงไว เหมือนนายชางสรางนครขึ้นไวในกาลนัน้
ภควโต โข มหาราช ธมฺมนคร ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาธรรมนคร
ของสมเด็จพระพุทธองคเจาผูทรงพระภาคเปนอันงามนัน้ สีลปาการ มีศีลเปนกําแพง หิริ
ปริกฺข มีละอายบาปเปนคู สติโทวาริก มีสติเปนนายประตู าณทฺวารโกฏก มีพระญาณ
เปนซุมประตู วิริยอฏฏลาก มีเพียรเปนหอรบ สทฺธาอีสก มีศรัทธาเปนยอดปราสาท
ปฺาปาสาท มีปญญาเปนตัวปราสาท สุตฺตนฺตปจฺจร มีพระสุตตันตปฎกเปนถนนหลวง
อภิธมฺมสิงฺฆาฏก มีพระอภิธรรมเปนตะแลงถนนสามแจง วินยวินิจฺฉย มีพระวินัยเปนโรง
ราชวินิจฉัย สติปฏานวิถิก มีพระสติปฏฐานเปนถนนใหญอันสําราญ มหาราช ขอถวาย
พระพรบพิตรพระราชสมภาร ลําดับถนนมีรานตลาดตาง ๆ เสยฺยถีท คือสิ่งไรบาง ปุปผฺ าปณ
คือรานตลาดดอกไม คนฺธาปณ รานตลอดของหอม ผลาปณ รานตลาดผลไม อคทาปณ
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รานตลาดยาดับพิษงู โอถาปณ รานตลาดยาตาง ๆ อมาปณ รานตลาดน้ําอมฤตอันหวาน
รตนาปณ รานขายแกว สพฺพาปณ รานตลาดของเบ็ดเตล็ดสารพัดมี สิริเปน ๘ ตลาดดวยกัน
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ปุปผฺ าปณ อันวารานตลาดดอกไมนั้นประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
รานตลาดดอกไมนั้น ไดแกอสุภสัญญา อันสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย ผูรูเห็นเปน
องคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาวางไวขาย สัญญาทั้งหลายคือ อนิจสัญญาทุกขสัญญา
อนัตตสัญญา มรณสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา อัฏฐิกสัญญา ปุลุวกสัญญา วินีลกสัญญา
โลหิตกสัญญา และพระเมตตาสัญญา กรุณาสัญญา มุทิตาสัญญา อุเปกขาสัญญา อานาปานสติ
มรณานุสสติ กายคตาสติ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อิมา สฺา
อันวาสัญญาทั้งหลายนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาไววา เปนตลาดขายดอกไม
โยคาวจรเจาทัง้ หลายถือเอาสัญญาเปนอารมณแลว จะพนจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิ จะ
ขามพนสงสาร หามเสียซึ่งกระแสตัณหา จะตัดเสียซึ่งความสงสัย จะกําจัดเสียซึ่งกิเลส จะกระ
เวศเขาสูพระนครนิพพาน นครุตฺตม เปนพระนครอันอุดมบรมล้ําเลิศประเสริฐกวานครทั้งปวง
เมื่อนิพพานนัน้ ลวงเสียซึ่งภัย ประกอบไปดวยสุขปรีดาโดยสภาวะแท อชาต อชร อมรณ ไมรูเกิด
ไมรูแก ไมรูตาย ประเสริฐเปนนิจสินปราศจากราคะมลทิน มหาราช ขอถวายพระพร นี่แหละ
เปนรานตลาดดอกไมของสมเด็จพระบรมศาสดา ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกาวา บุคคลถือเอา
บริกรรมอันเปนมูลคาเขามารานตลาด ซื้อเอาอารมณอันเปนเพียงดังดอกไม ยอมจะรื่นรมย
หอมชื่นเบิกบานใจ ดวยวิมตุ ติธรรมอันประเสริฐดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา กลฺโลสิ ผูเปนเจาวิสัชนานี้สมควรนักหนาดังนี้ แลวตรัสถามตอไปวา คนฺธาปณ อันวารานตลาดของหอมไดแกสิ่งไร
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
รานตลาดของหอมไดแกศีล ธรรมดาวาสมณพราหมณสาธุสัตบุรุษผูใดถือศีลมั่น ศีลนั้น
เธียรยอมจะมีกลิ่นฟุงไป ตลอดมนุษยโลกและเทวโลก ทั้งทิศนอยทิศใหญ ธรรมดาวากลิ่นดอก
ไมยอมจะหอมไปไดแตตามลม กลิ่นศีลนี้ไซร หอมไปตามลมก็ได ทวนลมก็ได ศีลนั้นคือ
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ไตรสรณคมน และศีล ๕ ประการ ศีล ๘ ประการ ศีล ๑๐ ประการ ศีลที่นับเนื่องในอุทเทศ
ทั้ง ๔ และปาติโมกขสังวรศีล ศีลทั้งปวงนี้ มหาราช ขอถวายพระพร นี้แหละเปนรานตลาดของ
หอมของสมเด็จพระบรมศาสดา ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกา อันสมเด็จพระมหากรุณาผูเปน
เทวดาอันประเสริฐกวาเทวดาทั้งหลาย ตรัสพระสัมธรรมเทศนาไววา จนฺทน ตคร อันวา
จันทรและกฤษณาอันหอมนักหนา มลฺลิกา คือดอกไมมีมะลิเปนตน และกลิ่นอุบลบุปผาที่
วากลิ่นหอม ประเสริฐกวาคันธชาติทั้งปวงนั้น จะมีกลิ่นหอมไปไดก็แตตามลมจะหอมทวนลม
และหอมไปทัว่ ทิศเหมือนกลิ่นศีลนี้หามิได กลิ่นศีลนี้ไซร เทเวสุ อุตฺตโม อุดมกวาทิพยสุคนธใน
เทวโลก ล้ําเสิศนักหนาดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ผูเปนเจาวิสัชนาสมควร
นักหนา แลวตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวารานตลาดผลไมได
แกสิ่งไรเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงเขาใจวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาผลไม
ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสาดาจารยตั้งรานวางไว เสยฺยถีท คือสิ่งใด โสตาปตฺติผล
คือพระโสดาปตติผล สกิทาคามิผล คือ พระสกิทาคามิผล อนาคามิผล คือพรอนาคมิผล
อรหตฺตผล คือพระอรหัตผล สฺุตผล คือสุญญตผล สมาปตฺตผิ ล คือสมาบัติผล อนิมิตฺตผลสมาปตฺติ คืออนิมิตผลสมาบัติ อปฺปณิหติ ผลสมาปตฺติ คืออัปปณิหิตผลสมาบัติ อเนฺชผลสมาปตฺติ คืออเนญชผลสมาบัติ อุเปกฺขาผลสมาปตฺติ คืออุเบกขาผลสมาบัติ
จัดเปนรานตลาดผลไม ผูใดปรารถนาพึงกระทําการบุญ ชื่อวาใหมูลคาก็จะไดซึ่งผลตาม
ปรารถนา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปานดังบุรุษผูหนึ่ง มีมะมวงทรงผล
อยูเปนนิรนั ดร บุรุษผูนั้นก็ตกแตง หวังวาจะขายแกคนทั้งหลายอันมาซือ้ เมื่อใครเอาราคา
ผลมะมวงมาใหแลวก็เลือกเอาไดโดยสมควรแกราคา สุดแตจะรักแกออ นเขาไคลประการใด
ใหมูลคาสมควรเลือกเอาไดตามปรารถนา ตกวาผลมะมวงนั้นจะรูสิ้นสุดไปนั้นหามิได ดวยวา
มีผลไปทั่วหนาตาป ยถา มีครุวนาฉันใด อันวารานตลาดผลไม ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชทานไว บุคคลผูใดใหมูลคา กลาวคือบําเพ็ญเพียรบริกรรมภาวนาก็จะไดผลไมมี
โสดาปตติผลเปนตน สมดังความปรารถนา มีอุปไมยเหมือนตนมะมวงอันมีผลเปนนิตย ฉะนั้น
มหาราช ขอถวายพระพร นีแ่ หละเปนรานตลาดผลไมของสมเด็จพระบรมศาสดา ยุติดวย
กระแสพระพุทธฎีกาวา ชนทั้งหลายมาใหมูลคา กลาวคือบริกรรมภาวนาแลว ยอมซื้อเอาไดซึ่ง
อมตผล ผูที่ซื้ออมตผลดวยบริกรรมภาวนานั้น ยอมเปนผูรูถึงซึ่งความสุขในโลกดังนี้
ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา กลฺโลสิ พระผูเปนเจานี้ฉลาดนักหนา ซึ่งวิสัชนานีไ้ พเราะนักดังนี้ แลวตรัส
ถามตอไปนี้ อคทาปณ อันวารานตลาดยาดับพิษงูนนั้ ไดแกธรรมสิ่งใดเลา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร รานตลาด
ยาดับพิษงู ของสมเด็จพระบรมครูนั้น คือธรรมอันดับกิเลส ที่พระองคตรัสพระสัทธรรมเทศนา
ไวไดแก นวังคสัตถุศาสนา คือคําสั่งสอนมีองคเกา คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทานะ
อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ ถาผูใด ใหมูลวา กลาวคือ อุตสาหะสดับฟงพระ
สัทธรรมเทศนาเลาเรียนจําเริญภาวนาไปในนวังคสัตถุศาสนานั้น ไมชาก็จะดับพิษกิเลส
ประเวศเขาสูนพิ พาน จะพนจากทุกขกันดาร คือชาติชราพยาธิและมรณทุกข และโสกะปริเทวะ
สะอื้นอาลัย และความทุกขโทมนัสและความคับแคนอันเปนพิษใหญ สมดวยพระพุทธฏีกาที่
ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะดับพิษกิเลส
รายจะประเสริฐเสมอพระธรรมนั้นไมมี ทานจงขวนขวายดื่มซึ่งยาพระธรรมนั้นเถิด นี่แหละ
สมเด็จพระสัพพัญูผูประเสริฐตรัสไวฉะนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา ซึ่งวิสัชนานี้ควรอยู ก็รานตลาดยารักษาโรค ของสมเด็จพระบรมครูตั้งไว
ไดแกธรรมสิ่งไรเลาพระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยทรงรักษาโรค คือราคาทิกิเลส แหงมนุษยนกิ รอมเรศรทั้งหลาย
ใหเบาบางหางหายดวยธรรมทั้งหลายสิ่งใด อันวาธรรมนัน้ ไซรใชอื่นใชไกล จตฺตาโร
สติปฏานา คือพระสติปฏฐาน ๔ จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา คือพระสัมมัปปธาน จตฺตาโร
สติปฏานา คือพระอิทธิบาท ๔ ปฺจ อินฺทฺริยานิ คืออินทรีย ๕ ปฺจ พลานิ คือพละ ๕
สตฺต โพชฺฌงฺคา คือ โพชฌงค ๗ อฏงฺคิโก มคฺโค คืออัฏฐังคิกมรรคอันอุดม สิริเปน
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ นี้ เปนยารักษาโรคแหงสัตวมนุษยนิกรเทวดาทั้งหลาย อันเปนมิจฉาทิฐิ
เห็นผิด มิจฉาสังกัปปะ ดําริผิด มิจฉาวาจา กลาววาจาผิด มิจฉากัมมันตะ ประกอบการผิด
มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิด มิจฉาวายามะ เพียรผิด มิจฉาสติ ตั้งสติผิด มิจฉาสมาธิ ตั้งสมาธิผิด
เรียกวาเปนโรค คือปฏิบัติผิดนั้น ใหปฏิบตั ิเสียใหชอบที่ สมเด็จพระชินสีหเจายังเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายใหพนจากภัยอันตราย แลวใหคลี่คลายเสียซึ่งบวงหวงใยใหพนไปจากทุกขจาก
กันดารแลว ยังจิตใหโสมนัสการในโพธิปกขิยธรรม ดังวิสัชนานี้แล เรียกวารานตลาดยาอัน
วิเศษของสมเด็จพระศาสดา ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไวดังนีว้ า ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุ
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ทั้งหลาย เย เกจิ โอสถา อันวายาวิเศษขนานใดขนานหนึ่ง ซึ่งจะประเสริฐดุจยาคือธรรมของ
ตถาคต มีพระสติปฏฐานเปนตนตลอดจนถึงพระอัฏฐังคิกมรรคหามิได เธอทั้งหลายจงดื่มกิน
ซึ่งยาคือธรรมนั้นดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา โอสถาปณ อันวารายตลาดยา สุปสาริต สมเด็จพระมหากรุณาตัง้ ไว
เปดไวเปนอันดีแลว แตวายาคือธรรมนี้ บุคคลผูใดไดบริโภคแลวอาจดับกิเลสใหสิ้นไปไดดว ย
ประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สุตปุพฺพ พระองคจะไมไดทรงพระสวนาการฟงมาบางหรือวา ครั้งหนึ่งมนุษยทั้งหลายทูลถาม
สมเด็จพระพุทธเจาเปนสามายิกนิมิต คือคิดกันถามปญหาพระองคดวยความคิดของตน
สมเด็จพระทศพลก็ทรงวิสัชนา อันสมเด็จพระมหากรุณาแลว ใครถามปญหา พระองควิสัชนา
ไดสิ้นปญหานีบ้ พิตรจะไมเคยไดยินหรือ พระราชสมภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชาญาณ สุตปุพพฺ  โยมไดเคยสวนาการฟงมาแตกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เอเต
จฺเ ชนเหลานั้นเทวดาทั้งหลายอื่นมาทูลถามปญหา สมเด็จพระทศพลญาณก็ทรงแกให
เขาใจ ธมฺโมสถ ปวิตฺวาน มนุษยนิกรเทวดาทั้งหลายเหลานั้น ไดดูดดืม่ ธรรโมสถนั้นแลว ก็ดับ
กิเลสเขาพระนิพพาน ดับเสียซึ่งชาติกันดาร ชรากันดาร พยาธิกันดาร มรณกันดาร สุขเกษม
ศานตเปนเอกันตบรมสุข
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา กลฺโลสิ อันรานตลาด
ทั้งหลายผูเปนเจากลาวปริยายนี้สมควรอยู อมตาปณ อันวารายตลาดน้ําอมฤตกินไมรูตายนั้น
ไดแกธรรมสิ่งไรเลา พระเจาขา
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อมตาปณ อันวารานตลาดน้ําอมฤตนั้นไดแกกายคตาสติ กายคตาสตินี้ ถาบุคคลผูใดจําเริญ ภาวนาแลว
ไดชื่อวาบริโภคซึ่งรสพระนิพพาน จะดับเสียซึ่งชาติชราพยาธิมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสทั้งหลาย แมยังจะเวียนวายอยูใ นวัฏสงสาร ยังไมถึงพระนิพพานกอน บุคคลผูนั้น
บหอนจะไดไปสูจตุราบาย มีแตวาจะไปเกิดในสุคติอันดี สมดวยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาไววา ภิกขฺ เว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หมูสตั วทั้งหลายเหลาใด ไดดื่มกินกายคตาสติ
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หมูสัตวเหลานั้นไดชื่อวาดืม่ กินซึ่งน้ําอมฤตไมรูตาย ละลวงเสียไดซงึ่ ทุคติวินิบาตและนรกดิรัจฉาน
ทั้งปวงดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา ซึ่งวิสัชนานีส้ มควรแลว ก็รานตลาดแกวของสมเด็จพระบรมครูนั้น ไดแก
ธรรมสิ่งไรเลา ผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
รานตลาดแกวนั้น ไดแก ศีลรัตนะ สมาธิรัตนะ ปญญารัตนะ วิมุตติรตั นะ วิมุตติญาณทัสสนรัตนะ ปฏิสัมภิทารัตนะ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาศีลรัตนะนั้น
สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจามีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา ไดแก พระปาติโมกขสังวรศีล
อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปจจยสันนิสิตศีล จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล มัคคศีล ผลศีล
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เทวมนุสฺสา เทวดามนุษยทั้ง
หลาย ในมนุษยโลกกับเทวโลกพรหมโลก และสมณพราหมณาจารยทั้งหลาย ยอมสรรเสริญ
ซึ่งบุคคลอันประดับแกว กลาวแลวคือศีลรัตนะ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
พระภิกษุทั้งหลายทรงไวซึ่งศีลรัตนะนั้น รุงเรืองงามไปทั่วทิศเหนือทิศใตทิศตะวันตกตะวันออก
และทิศใหญนอ ยทั้งหลาย ทิศเบื้องต่ําเบื้องบนตลอดถึงภวังคพรหม อุดมกวาแกวทั้งหลาย ใน
ไตรโลกนี้ สมดวยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระเทวดาติเทวะ ตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา ความสงสัย
ไดมีแกเราวา ศีลประเสริฐกวาหรือสุตะประเสริฐกวาดังนี้ ศีลนั้นแหละประเสริฐกวาสุตะ
ความสงสัยมิไดแกเราแลว ศีลเห็นปานนี้อยูในรานตลาดของเรา ทานทั้งหลายจงซื้อศีลรัตนะ
นั้นดวยการปฏิบัติ กลาวคืออุตสาหะรักษาศีลใหมั่น แลวจงเอาศีลรัตนะนัน้ ไปประดับเถิด
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาสมาธิรัตนะนั้น ไดแกธรรม
สิ่งไร อันวาสมาธิรัตนะนั้นไดแก สวิตักกสวิจารสมาธิ อวิตักกองวิจารสมาธิ สุญญตสมาธิ
อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ โยคาวจรภิกษุรูปใดทรงไวซึ่งสมาธิรัตนะดังนีแ้ ลว ก็จะหามเสีย
และแผวเสียซึง่ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหงิ สาวิตก และมานอุทธัจจทิฐิวิจกิ ิจฉาวิตกและ
วิตกดวยกิเลสทั้งหลายอันมีประเภทตาง ๆ มิใหเห็นมลทินอยู เพราะสมาธิเปนธรรมบริสุทธิ?
ปราศจากมลทินโทษเปนธรรมดา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมาธิรัตนะ
เห็นปานนี้แหละเปนรานตลาดรัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดา ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกาที่
ตรัสไววา สมาธิรตั นะนี้ มิใหวิตกอันรายกาจเกิดได และมิใหซัดทอดไปซึ่งจิต เอต ตุมฺเห ทาน
ทั้งหลายจงประดับซึ่งแกวอันกลาวแลว คือสมาธิรัตนะนั้น
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มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาปญญารัตนะไดแกธรรมสิ่งไร
ปญญารัตนะนัน้ ไดแกพระอริยสาวก ผูรูวา สิ่งนี้เปนโทษ สิ่งนี้เปนคุณ สิ่งนี้ควรเสพ สิ่งนี้ไมควร
เสพ สิ่งนี้เลว สิ่งนี้ประณีต สิ่งนี้ดํา สิ่งนี้ขาว สิ่งนี้ทั้งดําทั้งขาว ยถาภูต ปชานาติ ยอมรูไดโดย
แทวาสิ่งนี้เปนทุกข สิ่งนี้เปนทุกขสมุทัย สิ่งนี้เปนทุกขนิโรธ สิ่งนี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ปญญารัตนะเห็นปานนี้แหละ เปนรานตลาด
ปญญารัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดา ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไววา บุคคลประดับ
ปญญารัตนะนีแ้ ลว ยอมเวียนวายอยูในภพอีกไมนาน ก็พลันที่จะบรรลุอมตมหานิพพาน ไม
ยินดีในภพตอไป คือไมปรารถนาจะเกิดอีก
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาวิมุตติรัตนะนัน้ ไดแกธรรม
สิ่งไร อันวาวิมุตติรัตนะนัน้ ไดแกพระอรหัต โยคาวจรเจาที่สําเร็จพระอรหัตนัน้ ไดชื่อวา
ประดับซึ่งวิมตุ ติรัตนะ ดุจบุรุษผูหนึ่งทรงอาภรณประดับมุกดาหารและแกวมณี และแกว
ประพาฬและชโลมทาดวยเครื่องทา คือ กฤษณา ชะลูด ขอนดอก กระแจะจันทร อันมีกลิ่นหอม
วิเศษ และประดับดวยดอกไมทั้งหลายซึ่งมีคันธชาติอันหอม คือ พิกุล บุนนาค สายหยุด
พุทธชาด เบญจมาศ มะลิซอน มะลิลา กรรณิกา จําปา กาหลง มหาหง ชงโค ทั้งสิ้น และ
ดอกอุบลอันมีกลิ่นหอมไปไดเจ็ดวัน และดอกไมอันมีกลิ่นหอมไปไดกึ่งเดือนนั้น ก็รุงเรือง
เปนทองงามแสงอรามครอบงําเสียซึ่งมาลาภรณ และ คันธาภรณทั้งหลายนั้น ยถา มีครุวนาฉัน
ใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาพระขีณาสวเจา อรหตฺต ปตฺโต
สําเร็จพระอรหันตแลว ไดชื่อวาประดับวิมุตติรัตนะเปนแกวอันมีรัศมีอราม ก็งามเปนสงากวา
ปุถุชน ภิกษุทงั้ หลาย อุปไมยเหมือนบุรุษอันแตงตัวอยางยิ่งนั้น เพราะเหตุไร เพราะเครื่องประ
ดับคือ วิมุตตินี้เปนเครื่องประดับอันเลิศกวาวิมุตติทั้งลาย มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมภาร วิมุตติรัตนะเห็นปานนีแ้ หละ เปนรานตลาดวิมุตติรัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดา
ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกาที่วา สมเด็จพระบรมกษัตริยท รงเครื่องประดับเปนวิการแหง
แกวมณีแลว ยอมเปนที่เล็งแลของมหาชนฉันใด พระอริยสาวกที่ประดับดวยวิมุตติรตั นะนี้ ก็
เปนที่เล็งแลของเทวดาและมนุษยทั้งหลายฉันนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวารานตลาดแกวอันกลาวแลว คือ
วิมุตติญาณทัสสนรัตนะนั้นไดแกธรรมสิ่งใด ปจฺจเวกฺขณาณ มหาราช ขอถวายพระพร อันวา
วิมุตติญาณทัสสนรัตนะนั้น ไดแกปจ จเวกขณญาณ คือปญญาที่พระอริยสาวกหยั่งเห็นซึ่งมรรค
ผลและนิพพานกับทั้งกิเลสที่ละไดแลว และกิเลสที่เหลืออยู และญาณที่เปนเหตุใหพระอริยสาวกตรัสผูอริยสัจ สมดวยกระแสพระพุทธฎีกา ที่พระบรมศาสดาตรัสไววา พระภิกษุเหลา
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พุทธชิโนรส พึงพยายามเพียรไป เพื่อไดซึ่งรัตนะ คือสัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ดังนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาปฏิสัมภิทารัตนะนั้น ไดแก
ธรรมสิ่งไร ปฏิสัมภิทารัตนะนั้น ไดแกปฏิสัมภิทา ๔ คือ อัตถปฏิสัมภิทา ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา ๑
นิรุตติปฏิสัมภิทา ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ พระภิกษุซึ่งไดพระปฏิสัมภิทา ๔ นั้น แมวาจะเขา
สูทามกลางบริษัท ๔ คือ ขัตติบริษัท และพราหมณบริษทั และคฤหบดีบริษัทและสมณบริษัท
ก็ดี วิสารโท จะองอาจแกลวกลา อมงฺกุ ภูโต มิไดนั่งกมหนาอยู อนุตฺตราโส มิไดมจี ิตสะดุง
อจฺฉมฺภิโต มิไดตกใจกลัว อกมฺปโต มิไดหวาดหวั่นกลัวใคร อปฏาโน มิไดนกึ หาที่ตั้ง
อปริภาสนฺโต มิไดนึกทองสังวัธยาย วิคตโลมหโส มีขนพองอันปราศจากแลว หาสยนฺโต
มีใจชื่น วิสฺสฏโ เปนผูมีทา ทางสนิทสนมมีสงา ในกาลเมื่อจะเขาไปสูทามกลางบริษัททั้ง ๔
มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาวาบุรุษอันแกลวกลาในสงครามก็มิไดเข็ดขามครามกลัว
แตงตัวผูกสอดเขาซึ่งอาวุธ ๕ ประการแลว บุรุษผูนั้นนึกหาวหาญในใจวา ถาแมหมูข าศึกมาใกล
อุสุนาปาตยิสสฺ ามิ อาตมาจะยิงใหลมลง แมวายินผิดไปจะตรงเขามา อาตมาจะพุงดวยหอกนอย
จะโบยดวยกฤช จะแทงดวยหอกใหญบุรุษผูนั้นคิดในใจฉะนี้ก็ไมมีความกลัวจึงแตงตัวเขาสูสงคราม
ความนี้ก็เหมือนพระภิกษุอนั ไดพระปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ จะเขาสูบริษัท ๔ ก็องอาจไมสะดุงตกใจนั้น
แทจริงอันวาพระภิกษุไดพระปฏิสัมภิทา ๔ นึกในใจวา ถาบริษัทถามอาตมาโดยอรรถ ก็จะแก
โดยอรรถ ถามอาตมาโดยปจจัยก็จะแกโดยปจจัย ถามอาตมาโดยเหตุ ก็จะแกโดยเหตุ ถาม
อาตมาโดยนัย ก็จะแกโดยนัย จะกระทําใหสิ้นสงสัยในปญหาที่ถามนั้น ๆ ประการหนึ่ง โย โกจิ
ปุคฺคโล อันวาบุคคลทั้งปวงแมจะถามซึ่งปญหาในธัมมปฏิสัมภิทา ถาถามอาตมาโดยธรรม
อาตมาจะแกโดยธรรม ถามโดยอมตธรรม จะแกโดยอมตธรรม ถามโดยอสังขตธรรม และแก
โดยอสังขตธรรม ถามโดยพระนิพพานธรรม และแกโดยพระนิพพานธรรม ถามโดยสุญูตธรรม
จะแกโดยสุญญตธรรม ตามโดยอนิมิตธรรม จะแกโดยอนิมิตธรรม ถามโดยอัปปณิหิตธรรม จะ
แกโดยอัปปณิหิตธรรม ถามโดยอเนญชธรรม จะแกโดยอเนญชธรรม ถามโดยอุเบกขาธรรม
จะแกโดยอุเบกขาธรรม ถามโดยธรรมสิ่งไร อาตมาจะแกใหสิ้นสงสัยโดยธรรมนั้น ๆ ประการ
หนึ่ง บุคคลผูใดจะถามปญหาโดยนิรุตติปฏิสัมภิทา อาตมาจะวิสัชนาโดยนิรุตติปฏิบัติปฏิสัมภิทา
ถามโดยบท จะแกโดยบท ถามโดยอนุบท จะแกโดยอนุบท ถามโดยอักขระ จะแกโดยอักขระ
ถามโดยสนธิ จะแกโดยสนธิ ถามโดยพยัญชนะ จะแกโดยพยัญชนะ ถามโดยอนุพยัญชนะ จะแก
โดยอนุพยัญชนะ ถามโดยวรรณะ จะแกโดยวรรณะ ถามโดยสระ จะแกโดยสระ ถามโดยบัญญัติ
จะแกโดยบัญญัติ ถามโดยโวหาร จะแกโดยโวหาร อาตมาจะแกใหสิ้นสงสัย ประการหนึ่ง
โย โกจิ บุคคลทั้งปวงจักถามปญหาในปฏิภาณสัมภิทา คือถามโดยปฏิภาณ จะแกโดย
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ปฏิภาณ ถามโดยอุปมา จะแกโดยอุปมา ถามโดยรส จะแกโดยรส ถามโดยลักษณะ จะแก
โดยลักษณะ อาตมาจะเปลือ้ งเสียใหสิ้นวิมัติสงสัยในกาลนั้น มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมภาร ปฏิสัมภิทารัตนะดังกลาวมานี้ เปนรานตลาดปฏิสัมภิทารัตนะของสมเด็จ พระ
บรมศาสดา ยุติดวยกระแสพระพุทธฎีกาที่ประทานพระสัทธรรมเทศนาไววา ภิกษุซื้อปฏิสัมภิทา
ทั้งหลายไดแลวพึงถูกตองดวยญาณ กลาวคือเชี่ยวชาญดวยปญญา ไมตอ งเปนผูหวาด
เสียวครั่นคราม งามโพโรจนลวงเสียซึ่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายดังนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันรานตลาดแกวคือโพชฌงคนั้น
เปนประการใด มหาราช ขอถวายพระพร พระโยคาวจรผูใดประดับไปดวยโพชฌังครัตนะ ๗
ประการ คือสติสัมโพชฌังครัตนะ ปติสัมโพชฌังครัตนะ ปสสัทธิสัมโพชฌังครัตนะ สมาธิสัมโพฌังครัตนะ พระโยคาวจรนั้นก็จะยังโอกาสใหเกิดความงามรุงโรจนโชตนาการไป ครอบงํา
เสียซึ่งมนุษยโลกและเทวโลก
มหาราช ขอถวายพระพร นี่แหละสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสวารานตลาด
คือสัมโพชฌังครัตนะ ยุตดิ วยพระพุทธฎีกาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยทงั้ หลาย
ยอมเล็งแลดูผทู ี่ประดับดวยโพชฌังครัตนะ แมทานทั้งหลายก็จงซื้อโพชฌังครัตนะเหลานั้นดวย
การบริกรรมเจริญภาวนาเอามาประดับดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากรมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชา สพฺพาปณ อันวารานตลาดของเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นของสมเด็จพระมุนินทรสัพพัญูนั้น ไดแกธรรมสิ่งใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อัน
วารานตลาดของเบ็ดเสร็จ ไดแกนวังคสัตถุศาสนา คือ คําสั่งสอนของพระศาสดามีองค ๙
ประการ และพระสารีริกธาตุบริโภคเจดีย สังฆรัตนะในรานตลาดเหลานี้ ยอมมีของวางขาย
เกลื่อนตลาด คือชาติสมบัติก็มี โภคสมบัติก็มี และอายุสมบัติก็มี อาโรคยสัมบัติ วัณณสมบัติ
ปญญาสมบัติ มานุสิกสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ สารพัดจะมีขาย บุคคลทั้งหลาย
ปรารถนาแลวพึงใหมูลคา กลาวคือตั้งใจปฏิบัติตามนวังคสัตถุศาสนาเปนตนนั้น ก็จะ
ไดสมความปรารถนา มีอุปมาเหมือนของในตลาดธรรมดา คือ ถั่วงาสาคูและขาวสารทั้งหลาย
เขายอมซื้อกันได ดวยใหราคาสม ๆ กัน ยถา มีครุวนาฉันใด ในรานตลาดของเบ็ดเสร็จแหงสม
เด็จพระบรมศาสดานั้น บุคคลนั้นหลายยอมจะซื้อเอาสมบัติตาง ๆ ไดดวยสมาทานศีลและ
รักษาอุโบสถ หรือแมดว ยการกระทํากุศลกรรมเพียงเล็กนอย มีอุปไมยฉันนั้น นีแ่ หละ
เปนรานตลาดของเบ็ดเตล็ดแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัส
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พระสัทธรรมเทศนาไววา ในรานตลาดของเบ็ดเสร็จนั้น มีทุกสิ่งสรรพ คือมีทั่งความมีอายุยืน
และความเปนผูไมมีโรคภัยเบียดเบียน และความเปนผูมีสีกายผองใสและความเกิดในสวรรค
และเกิดในตระกูลสูง และนิพพานอมตธรรม ชนทั้งปวงมีความปรารถนา ยอมซื้อหาไดดว ย
มูลคา คือ ศีล ทาน ภาวนา อุตสาหะจําเริญไป ก็จะไดสมตามปรารถนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงซื้อดวยมูลคา คือ ศรัทธาแลวจงปฏิบัติใหไพบูลยเถิด ก็จะไดบรรลุโลกุตรธรรมสมดังปรารถนา
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง พหู ชนา อันวาคน
ทั้งหลายมากมายนักหนา วสนฺติ ยอมอยูสนุกสบายในธรรมนครสโมสร ธมฺมกถิกา คือ
พระธรรมกถึก วินยธรา คือทานผูทรงพระวินยั สุตฺตนฺติกา คือทานผูท รงพระสูตร อภิธมฺมิกา คือทานผูทรงพระอภิธรรม และทานผูก ลาวซึ่งพุทธวจนะอันมีองค ๙ คือ สุตตะและเคยยะ
และเวยยากรณะและคาถา และอุทานะและอิติวุตตกะ และชาตกะและอัพภูตธัมมะ และเวทัลละ
และภิกษุทั้งหลายอันทรงซึ่งชาดก ทรงซึ่งทีฆนิกาย ทรงซึ่งมัชฌิมนิกาย ทรงซึ่งสังยุตตนิกาย
ทรงซึ่งอังคุตตรนิกาย ทรงซึง่ ขุททกนิกาย และพระภิกษุทั้งหลายอันประกอบดวยศีลและสมถะ
และภิกษุที่เปนเวไนย คือควรจะเปนสาวกและภิกษุที่รูวินัย และภิกษุทั้งหลายอันเจริญใน
โพชฌงคภาวนาและอนุสสติ และพระภิกษุอันเรียนซึ่งวิปสสนาและภิกษุทั้งหลายอันถือ
โสสานิกธุดงคและถือบังสุกุล และถือยถาสันถติกธุดงค และถืออัพโภกาสิกธุดงค อรัญญิกธดุงค
รุกขมูลิกธุดงค และถือเนสัชชิกธุดงค และพระภิกษุผูปฏิบัติอยูในผล และพระภิกษุผูเปนเสขผลสมังคี และพระภิกษุผูไดพระโสดา และพระภิกษุผูไดพระสกิทาคา พระภิกษุไดพระอนาคา
พระภิกษุผูไดอรหัต และพระภิกษุผูไดไตรวิชชา พระภิกษุไดอภิญญา ๖ พระภิกษุมฤี ทธิ์ พระ
ภิกษุมีปญญาบารมีอันบริบูรณ และพระภิกษุจําเริญพระสติปฏฐาน ๔ และพระภิกษุจําเริญพระ
สัมมัปปธาน ๔ และพระภิกษุจําเริญอิทธิบาท ๔ พระภิกษุจําเริญอินทรีย ๕ พระภิกษุจําเริญพละ
๕ พระภิกษุจาํ เริญโพชฌงค ๗ พระภิกษุจาํ เริญอัฏฐังคิกมรรค ๘ พระภิกษุจําเริญฌาน พระภิกษุ
มีความสําคัญมั่นหมายในรูปและใชรูปหลุดพนแลว และพระภิกษุมธี รรมเครื่องอยูเปนสุข พระ
ภิกษุไดสุญญตธรรม พระภิกษุไดอนิมิตธรรม พระภิกษุไดอัปปณิหติ ธรรม และพระภิกษุได
อเนญชอุเบกขาผลสมาบัติ ยอมอยูในธรรมนครนั้น นฬวนสรวน อันวาปาไมออและปาสน
อันสลางไปดวยตนออตนสนตาง ๆ นานา ปาทั้งสองนี้อาเกียรอากูลแออัดมั่วมูล ซับซอนกันไป
ยถา มีอุปมาฉันใด ธรรมนครนี้ ก็แออัดไปดวยพระอรหันตทั้งหลาย มีอุปไมยดังปาออปาสนนั้น
ขอถวายพระพร
ในที่นี้พระคันถรจนาจารยประพันธคาถา พรรณนาความขางตนนัน้ ไดมีใจความวา
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ทานทั้งหลายที่เปนวีตราคะ และทานทั้งหลายที่เปนวีตโทสะ และทานทั้งหลายที่เปน
วีตโมหะ และทานทั้งหลายที่เปนวีตตัณหา และทานทีห่ าอุปาทานมิไดนั้น วสนฺติ ยอมอยู
ธมฺมนคเร ในธรรมนคร และภิกษุทั้งหลายอันไดซึ่งวิมตุ ติฌาน พระภิกษุทั้งหลายถือ
อรัญญิกะ พระภิกษุถือเนสัชชิกะ พระภิกษุถือโสสานิกะ พระภิกษุถือจงกรม ถือบังสุกุลจีวร
คือติจีวริกะ คือธรรมขันธเปนคํารบ ๔ และพระภิกษุทั้งหลายเปนผูรูธรรมเปนอยางเอกนั้น
วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร และพระภิกษุทั้งหลายเปนอัปปจฉา และพระภิกษุ
ทั้งหลายเปนธุตังคสมาจาร และพระภิกษุเปนสัลลหุกวุตติ และพระภิกษุสันโดษเปนลาภ วสนฺติ
ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร ประการหนึ่งทานทั้งหลาย ฌายี อันไดฌาน ฌานรตา
ยินดีในฌาน ธีรา มีปญญา สนฺตจิตตฺ า มีจิตระงับบาป สมาหิตา มีจิตตั้งมั่นเปนอันดี อากิฺจฺ
ปฏยมานา ปรารถนาจะเขาสูอากิญจัญญายตนสมาบัติ บรรดาภิกษุทั้งหลายอันมีฤทธิ์ และ
หาฤทธิ์มิไดนนั้ วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร ประการหนึง่ พระภิกษุปฏิบัติ
เพื่อผล พระภิกษุเปนเสกขผลสมังคี และพระภิกษุผูหวังประโยชนอนั อุดม วสนฺติ ยอมอยู
ธมฺมนคเร ในธรรมนคร พระภิกษุเปนพระโสดาบันอันปราศจากมลทินโทษและเปนพระสกิทาคามี และเปนพระอนาคามี และเปนพระอรหันต วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร
พระภิกษุผูฉลาดในพระสติปฏฐานและพระภิกษุผูยินดีในโพชฌงคภาวนา และพระภิกษุผูเจริญ
วิปสสนา พระภิกษุทั้งหลายทั้งหมด วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร พระภิกษุ
ผูฉลาดในอิทธิบาท และพระภิกษุผูยนิ ดีในสมาธิภาวนา และพระภิกษุผูประกอบในสัมมัปปธาน
วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร พระภิกษุผูบรรลุอภิญญาบารมี และพระภิกษุผู
ประกอบดวยปติและพระภิกษุผูเที่ยวในอากาศอันแจง วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ในธรรมนคร
พระภิกษุผูมีตาทอดลง ผูพูดพอประมาณ ผูระวังรักษาสํารวมทวารดวยดี ผูมีธรรมอันอุดมฝกดี
แลว ผูไดวิชชา ๓ ไดอภิญญา ๖ ผูมีฤทธิบารมี ผูมีปญญาบารมี วสนฺติ ยอมอยู ธมฺมนคเร ใน
ธรรมนคร พระคันถรนาจารยประพันธคาถาไว มีใจความดังนี้
ในลําดับนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายวิสัชนาตอไปวา มหาราช ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อันวาพระภิกษุทั้งหลาย ผูทรงไวซึ่งบัญญัติอันเลิศจะนับมิได
และพระภิกษุผูหาธรรมเครื่องของมิได ไมเอนเอียงเปนเที่ยงธรรม และพระภิกษุผทู รงไวซึ่ง
คุณยศ พระภิกษุผูทรงไวซึ่งคุณสิริ ทรงไวซึ่งกําลัง ทรงไวซึ่งความคิดอันรวดเร็ว ทรงไวซึ่งฤทธิ์
ทรงไวซึ่งรัศมี ทรงไวซึ่งอธิบาย ทรงไวซงึ่ กําลัง ทรงไวซึ่งธรรมจักร และพระภิกษุสํารวมซึ่ง
ปญญาบารมี ภิกษุเหลานี้ทานกลาววาเปนธรรมเสนาบดี อยูในธรรมนครของสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจา
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ประการหนึ่ง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาภิกษุผูเปนพุทธบุตรสําเร็จซึ่งที่สุดแหงฤทธิ์และที่ไดซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ มีจตุเวสารัชชคุณ ประกอบดวยอภินหิ าร
มีอธิฏฐานฤทธิ์ อันไมกําเริบ อาจเหาะไปจับตองพระจันทรพระอาทิตย อาจไปในสาครและ
ชําแรกดินไปไดดวยฤทธิ์ จัดเปนปุโรหิตสถิตอยูในธรรมนครนั้น
ประการหนึ่ง พระภิกษุอันถือธุดงค ปฏิบัติมักนอยสันโดษเกลียดซึ่งวิญญัติและอเนสนะ
และถือบิณฑบาตเปนปทานจาริก รักษาอินทรียมิไดยนิ ดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มีกิริยา
เหมือนแมลงภูเ คลาคลึงแตเกสรดอกไม มิไดปรารถนาใหทายกสิ้นเปลือง และทานที่ปฏิบัติ
มิไดเอื้อเฟอแกรางกายและชีวิต และทานทั้งหลายไดพระอรหัต มิไดเอื้อเฟอดวยลาภสักการะ
ทั้งหลายอันมิไดรูอิ่มรูเบื่อในธุดงคปฏิบัติ จัดเปน อกฺขทสฺสา เปนลูกขุนศาสนาและขุนศาล และ
ผูวากลาวผูนอยผูใหญอยูใ นธรรมนคร
ประการหนึ่ง จัดสรรพระภิกษุทั้งหลายอันบริสุทธิ์จากมลทินกิเลส ประกอบไปดวย
ฌานฤทธิ์ อันจะไปสูที่อันไกลและสูที่อันกวางก็ดี ก็รวดเร็วดวยฌานฤทธิ์ ทรงไวซึ่งสมถะและ
มรรคเปนทิพยจักขุ ใหเปนผูน ั่งยามตามไฟ ตรวจตราไปในธรรมนคร
ประการหนึ่ง จัดสรรภิกษุทั้งหลาย พหุสุตา เปนพหูสูตรทรงไตรปฎก อาคตาคมา ทรง
ไวซึ่งประชุมนิกาย ธมฺมธรา ทรงไวซึ่งพระรรม วินยธรา ทรงไวซึ่งพระวินยั มาติกาธรา ทรงไว
ซึ่งมาติกา และพระภิกษุทั้งหลายอันฉลาดในอักขระนอยใหญซึ่งเปนทีฆะเปนรัสสะเปนสิถิล
เปนธนิต และทรงไวซึ่งนวังคสัตถุศาสนา ใหเปน ธมฺมรกฺขา ผูรักษาธรรมในธรรมนคร
ประการหนึ่ง พระภิกษุทั้งหลายเปน วินยฺู รูพระวินยั วินยโกวิทา ฉลาดในพระ
วินัย ฉลาดในพระสูตร และพระภิกษุผูรูวากระทําสิ่งนี้เปนอาบัติ สิ่งนี้หาเปนอาบัติมไิ ด สิ่งนี้
เปนครุกาบัติ สิ่งนี้เปนลหุกาบัติ และรูวาควรจะเยียวยาไดและเยียวยามิได และฉลาดในพฤฒิ
อาเทศลบลงอาคม ขณะเมื่อจะสวดเปลี่ยน จัดเปน รูปทกฺขา คือเปนคนทายลักษณะในธรรมนคร
ประการหนึ่ง จัดพระภิกษุทั้งหลายอันทรงซึ่งวิมุตติ วรกุสุมมาลพนฺธา กลาวคือทัด
ทรงซึ่งดอกไมอันงามสะอาดกลาวคือพระอรหัตผลอันประเสริฐ ทรงไวซึ่งศีลอันยิ่งอันล้ําเลิศ
เปนที่พึ่งแหงบุคคลทั้งหลาย ตั้งไวเปน ปุปฺผาปณิกา คือชาวรานขายดอกไมในธรรมนคร
ของสมเด็จพระบรมศาสดา
ประการหนึ่ง พระภิกษุที่เปนจตุสัจจาภิสมัย ปฏิบัติเพื่อจะรูพระอริยสัจ ๔ ปฏิบัติตาม
เห็นตามไดสดับในพระสามัญผลทั้ง ๔ อันประเสริฐ ไดซึ่งธรรมอันตัดเสียซึ่งสงสัยในพุทธโธวาท
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ขาดอาสวะ เปนที่จําเริญผลแกสาธุชนทายกทั้งหลายอันจะทําบุญใหทาน จัดเปน ผลาปณิกา
คือชาวรานขายผลไมในธรรมนคร
ประการหนึ่ง จัดเอาพระภิกษุทั้งหลาย อันทรงซึ่งของหอมลูบไลภายนอกภายใน
กลาวคือทรงไวซึ่งกลิ่นศีล ทรงไวซึ่งคุณศีลอันมาก กําจัดกลิ่นอันราย คือ กิเลสมิไดมี จัดเอา
พระภิกษุจําพวกนีเ้ ปน คนฺธาปณิกา คือชาวรานขายของหอมในธรรมนคร
ประการหนึ่ง จัดเอาภิกษุทั้งหลายอันปรารถนาธรรมมีแตจะปรีดาปราโมทยในธรรม
และพระวินยั และพระภิกษุทั้งหลาย อรฺคตา ผูอยูใ นไพรสณฑประเทศราวปา รุกฺขมูลคตา
ผูอยูที่โคนไม และพระภิกษุทั้งหลายที่เปน เอกาสนิกา ถือเอกาสนิกธุดงค และเปน คคณคตา
อยูอัพโภกาส และเปน สุ
ฺ าคารคตา อยูในที่อนั สงัด และผูที่ดื่มกินรส คือคุณธรรมอันเลิศ
ปฏิบัติตามธรรมอันนอยใหญ และกายวาจาและจิต และเปน อปฺปจฉฺ กถา กลาวชมแตทาง
มักนอย สนฺตฏุ กถา กลาวชมแตสันโดษ ปวิเวกกถา กลาวชมแตที่ราวปาอันสงัดเงียบ อสสคฺคกถา กลาวเปรียบที่จะมิไดระคนปนอยูใ นหมูคณะ วิริยารมฺภกถา กลาวชมชื่น ซึ่งความ
อุตสาหะมีเพียร สีลกถา กลาวชมผลศีล สมาธิกถา กลาวสรรเสริญพระสมาธิ ปฺากถา
กลาวสรรเสริญชมชื่นคุณปญญา วิมุตฺติกถา กลาวสรรเสริญพระอรหัตมรรค วิมุตฺติาณทสฺสนกถา กลาวสรรเสริญพระอรหัตผลญาณ พระภิกษุทั้งหลายกลาวคําดังนี้ ไดชอื่ วาดื่มกิน
ซึ่งกถาอันกลาวสรรเสริญตาง ๆ นี่จัดเปน ธมฺมโสณฺฑา นักเลงธรรม และเปน ปปาสาโสณฺฑา
นักเลงอันดื่มกินซึ่งของควรจะดื่มกินในธรรมนคร ของสมเด็จพระสัพพัญูบรมศาสนา
ประการหนึ่ง จัดพระภิกษุทั้งหลายอันมีอิริยาบถนัง่ และยืน และเดินจงกรมในราตรี
ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม และแสวงหาซึ่งประโยชนแหงตนในความเปนผูตนื่ อยู กิเลสปฏิพาหนาย เพื่อจะหามเสียซึ่งกิเลสทั้งหลาย พระภิกษุจาํ พวกนี้จัดเปน นครารกฺขา คือ
คนรักษาพระนครในธรรมนครของสมเด็จพระสัพพัญูเจาผูเปนบรมศาสดา
ประการหนึ่ง จัดเอาพระภิกษุทั้งหลายอันสอนธรรม และสังวัธยายเลาเรียนซึง่ พระ
พุทธวจนะ โดยอรรถ โดยนัย โดยพยัญชนะ โดยเหตุ โดยผล โดยอุทาหรณนอยใหญ
เปนชาวรานธรรมอันประเสริฐ ในธรรมนครของสมเด็จพระศาสดาจารย
ประการหนึ่ง จัดเอาพระภิกษุทั้งหลายอันนับวามีทรัพยดว ยบริโภคซึ่งธรรมรัตนะ และ
บริโภคซึ่งพระไตรปฏก คือ นิกายพระปริตรและพระสูตร อันรูลักษณะแหงสระและพยัญชนะ
เปนธรรมเศรษฐีในธรรมนครของสมเด็จพระศาสดาจารย
ประการหนึ่ง จัดเอาพระภิกษุอนั ทรงบารมีคุณ รูซึ่งธรรมเทศนาอันโอฬารของสมเด็จ
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พระศาสดาจารย และผูสั่งสมปฏิเวธธรรมเปนอารมณ และศึกษาจําแนกแจกนิเทส เปนคนรู
อิสรธรรม คือ เปนอาลักษณ และราชบัณฑิต สถิตอยูในธรรมนคร
ขอถวายพระพร ต นคร อันวาธรรมนครนั้น ประกอบดวยพิทกั ษรักษาเปนมัน่ คง
บหอนมีขาศึกกระทําอันตราย เปนสุขสบายเกษมศานต สมเด็จพระสัพพัญูประดิษฐานได
แลวเสด็จเขาสูศิวาลัย คือนิพพานลวงไป แตธรรมนครอันใหญของพระพุทธองค ยังดํารงปรากฏ
อยู อาตมาก็รดู วยอนุมานปญญาวา โส ภควา สมเด็จพระผูทรงสิริสวัสดิภาคอันยิ่งไดตรัส
เปนพระสัพพัญูจริงในโลกนี้ ขอถวายพระพร
ในที่นี้ทานผูรจนาคัมภีรผูกคาถาแสดงความขางตนไว มีใจความวา นครวฑฺฒกี
นายชางที่สรางซึ่งโลกียนครไว สรางแลวไปสูประเทศตามผาสุกสบายใจ ครั้นสิ้นอายุแลวก็
กระทํากาลกิรยิ าตาย คนทั้งหลายบอกเลากันตอ ๆ กันมาวา นครโลกียะนีน้ ายชางนีต้ ายสราง
ไว ยถา มีครุวนาฉันใดก็ดี อันวาธรรมนครนี้มีเหมือนกัน สมเด็จพระสัพพัญูเจาทรง
ประดิษฐานไว เพื่อจะใหถาวรตั้งมั่นถวน ๕,๐๐๐ พรรษา ถึงวาสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา เขาสูพ ระนิพพานไปแลวนานชา บุพพาจารยเปนตนยอมรูไดโดยบาลีที่เลาเรียนและ
สั่งสอนสืบตอกันมามีอุปไมยฉันนั้น สาธุสัตบุรุษพึงทราบโดยอุปมาอุปไมยฉะนี้
ตทา กาลครั้นนั้น สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทรมหากษัตริยมีพระราชโองการตรัสวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาธรรมนครนี้ ภิกษุทงั้ หลายเหลาอืน่ ที่
ประกอบดวยกําลังปรีชาเชี่ยวชาญเชนพระผูเปนเจา ก็อาจสามารถจะสรางคุมกันเขาได ดวย
เหตุนี้จึงยากทีจ่ ะใหโยมเชื่อวา สมเด็จพระมหากรุณามีปรากฏในโลกนี้เปนมั่นคง นิมนตพระ
ผูเปนเจาจงอุปมาใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นไปอีกกอน
พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่งธรรมดาวา
มหาสมุทรอันใหญ อนุปุพพฺ คมฺภีโร ลึกล้ําคัมภีรภาพพนพิสัยเปนลําดับไป อปรินิตพาลุกชลธโร ทรงไวซึ่งทรายและชลชาติจะนับชาติจะนับได ติมิติมงิ ฺคลมากุโล อากูลมูลมั่วดวยปลาตัวใหญชื่อ
ติมิติมิงคลมัจฉา เปนที่ไปมาอาศัยอยูแหงหมูนาคครุฑและผีเสื้อน้ํา บรรดาสัตวทั้งหลาย
ยอมพากันเที่ยวแหวกวายแสวงหาอาหารทองแถวชลธารนั้น ก็กาํ เริบดวยหมูอสูรคึกคะนอง
อนึ่งเสียงเมฆกึกกองสะเทื้อนทองงน้ํากัมปนาท ฟงดังเหมือนเสียงพิณพาทยฆองกลองดุริยางค
ดนตรีเภรีสวรรค สมุทรวารีนั้นมีเกาะเกิดเปนเขาอันงามหลากนับไดมากกวาหมื่นแสน มี
หมูอมรแมนเฝาแหนสิงสถิตทุกยอดเขา เทพเจายอมเสวยทิพยสมบัตโิ สมนัสบันเทิงใจ โดย
อาศัยสมัครสโมสรแตกอนมา อนึ่งประกอบดวยมหานาวาสลุบกําปนสําเภา อันเหลานิกรวานิช
แลนไปมากระทําการคา อนึ่งประกอบดวยสิ่งทั้งหลาย คือฟองและระลอก คลื่นพัดพืน้ อยูทุกค่ําเชา
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มีคุงและปากอาวอเนกนานา มีบอน้ําจืดอยูใ กล เปนที่อาศัยแหงหมูสัตวและนิกรชนประกอบ
ดวยวังวนและบาดาล ยอมเปนอัศจรรยแปลกประหลาด อนึ่ง วิจิตรโอภาสดวยแกวเกิดอเนกา
มีหมูปลาและเตาอาศัยอยูเปนอันมาก และดาดาษดวยเกาะและทาอันราบรื่นสุดที่จะคณนา
เอวรูปส มจฺฉา อันวาปลาทั้งหลายเห็นปานดังนี้ คือปลาเคา ปลาตะเพียน ปลาสลาด ปลาฉลาม
ชางน้ํา มาน้ํา และเงือกเปนตน และปลาเหลาอื่นเปนอันมากกวามาก ปฏิวสนฺติ ยอมอาศัย
อยูที่สมุทรนั้น เอโก มหามจฺโฉ ครั้งนั้นยังมีปลาใหญตัวหนึ่ง จะใครลองดูกําลังของตน จึงโดด
ขึ้นไป กระทําใหมหาสมุทรกําเริบเปนระลอกใหญ ซัดไปที่ริมฝง สมุทฺทตีรมนุคตา ชนา อัน
วามนุษยนกิ รซึ่งสัญจรไปที่ริมฝงสมุทรนั้น เห็นคลื่นใหญก็เขาใจวา ปลาใหญมีอยูม ั่งคงคําที่วามานี้
ยถา มีครุวนาฉันใด อยป โลกสมุทฺโท อันวาโลกสมุทรนี้ มีอุปไมยเหมือนมหาสมุทรนั้น อันวา
โลกสมุทรนี้ อนุปุพฺพคมฺภีโร ลึกเปนอันดับกัน ทรงไวซึ่งน้ําคือ ราคะโทสะโมหะจะนับมิได
พาลปุถุชนสมากุโล อากูลดวยพาลปุถุชน มีแพ คือกิเลส สกลลอยอยู แวดวงดวยขายคือ
มิจฉาทิฐิ มีกระแสคือตัณหาไหลไป มีธงชัยคือมานะหากยกขึน้ ไว รอนดวยไฟคือราคะโทสะ
โมหะเปนอันมาก ประกอบดวย มืด คือปราศจากปญญา ลุทฺทสาหสิโก มีความสาหัสไปดวยโลภ
เจตนาเปนที่สุดโลกสมุทรนั้น ผูมีสติปญญากลัวนี้สุดที่จะเปรียบ ประดุจ มีตาขางเดียว จะเทีย่ วไป
ก็ดี จะนั่งอยูก ด็ ี มีแตวาจะรักษาจักษุของตนเปนที่สุด อันวาโลกสมุทรนี้ เปนที่อยูแ หงคนตามืด
คือผูที่ประกอบดวยมิจฉาทิฐิทั้งหลาย และเปนที่อาศัยของมนุษยหญิงชายที่เปนฝายกุศล
และอกุศล คนที่มียศหายศมิได มีบุญหาบุญมิได คนทีม่ ีเดชหาเดชมิได คนที่คุณวิเศษและหา
คุณวิเศษมิได จําเริญและหาความจําเริญมิได คนที่มีปญญาและหาปญญามิได คนทีร่ ูและมิได
และสัตวทั้งหลายที่อาศัยอยูใ นโลกสมุทรนี้ไซร จะมีแตเทานั้นหามิได กษัตริยแ ละพราหมณ พอคา
และชาวนา พอครัวและอาชีวก คนนุงขาวและปริพพาชก และพระพุทธสาวก และคนขอทาน
และคนถือทิฐนิ อนกับพืน้ แผนปฐพีภาค และคนถือนอนขางเดียว คนไมอาบน้ํา คนถือหมัก
เหงื่อหมักไคล และชีเปลือยเปลากาย และพระดาบสทั้งหลายเปนอันมากยอมอยูใ น
โลกสมุทรนี้เกลื่อนกลาด
ประการหนึ่ง อันวาสัตวจตุบาทมีอเนกนานา คืออูฐ ลา แพะ แกะ และสัตวสี่เทา
ทั้งหลายเหลาอื่น มากมายเหลือที่จะกลาว และสัตวสองเทาเปนตนวา นกจากพราก นกแกว
นกสาลิกา นกกระเหวา นกพิราบ เหลือที่จะพรรณนา สัตวมีเทามากและหาเทามิได ยอมสถิต
อาศัยอยูในโลกสมุทรนี้สิ้น ปางเมื่อสมเด็จพระพุทธสัพพัญูผูทรงพระภาคเปนอันงามเลิศ
พระองคบังเกิดในโลกนี้ ยังพื้นพิภพปฐพีทั่วหมื่นโลกธาตุใหหวาดไหว ไดตรัสแกพระปรมาภิเษก
สําเร็จพระพุทธสัพพัญุตญาณแลว ยังมนุษยโลกกับเทวโลกใหกําเริบดวยพระสัทธรรม แลวก็
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ปกแพวไวซึ่งธงชัย คือ ธรรมอันเลิศ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
สมเด็จพระสัพพัญูเจายังโลกใหกําเริบดวยระลอกคลื่น กลาวคือตรัสสัทธรรมเทศนาสั่งสอนสัตว
ตักเตือนสัตวเปลื้องสัตวทั้งหลาย ใหพนจากทุคติภพและภัยอันตรายประทานน้ําอมฤตใหแก
สัตวทั้งหลายทั่วประเทศ ประทานยาดับพิษดับโรค คือกิเลสใหแกสัตว ในประเทศทั้งหลาย
แลวก็บายหนาเขาสุเขมภูมิอันเกษมศานต คือนิพพานอันเปนเอกันตบรมสุขวินัย อมล กโรติ
กระทําใหหามลทินมิได วิมล กโรติ กระทําใหปราศจากมลทิน นิมล กโรติ กระทําใหหมดมลทิน
สิ้นมลทินขาวบริสุทธิ์ผองใส ยังสัตวทั้งหลายใหตั้งอยูใ นพระปฏิสัมภิทา ยังสัตวใหตั้งอยูในพระ
วิโมกข ยังสัตวใหตั้งอยูในพระอรหัตภูมิอนั สําราญ ตรัสประทานพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระ
จตุราริยสัจธรรม ยังเทวโลกกับมนุษยโลกใหกําเริบดวยระลอกคลื่นคือพระจตุราริยสัจธรรม ๔
ประการ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร หมูมนุษยและเทวดาไดสวนาการฟง
ซึ่งกําลัง ระลอกคลื่นคือพระจตุราริยสัจธรรมนี้ บางพวกก็ตั้งอยูใ นโสดา บางพวกก็ตั้งอยูในสกิทาคา บางพวกก็ตั้งอยูใ นอนาคา บางพวกก็ตั้งอยูใ นอรหัต บางพวกสมาทานศีล บางพวกสมาทานพระไตรสรณคมน ตั้งอยูในภูมิเปนอุบาสกเปนอุบาสิกา มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย
ครั้งเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จพระพุทธลีลาศขึ้นไปตรัสพระสัทธรรมเทศนา ณ
เมืองดาวดึงสสวรรคนั้น เสด็จทรงนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสนแลว ตรัสพระสัทธรรม
เทศนาพระทุกขสัจ เทวดา ๘๐ โกฏิโสมนัสปราโมทยชื่นชมยินดีในกระแสธรรม ก็ไดธรรมจักษุ
บรรลุคุณวิเศษคือมีจักขุปญญาปรากฏ เห็นไปดวยบทวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺม สิ่งอันใดอันหนึ่ง มีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งอันนั้นทั้งหมอก็มีความดับเปนธรรมดา
ดังนี้ เทพเจาทั้งหลายเห็นกระแสคลื่น กลาวคือพิจารณาเห็นซึ่งทุกขสัจก็ปลง ปญญาเห็นซึ่ง
นิโรธธรรม สําเร็จธรรมอันวิเศษ อนึ่ง สมเด็จพระโลกเชษฐเสด็จประทับ ณ ปาสาณเจดีย ตรัส
พระสัทธรรมเทศนาสมุทัยสัจ หมูชนทั้งหลายไดสดับแลวก็ปราโมทยยนิ ดีในพระสัทธรรมเทศนา ไดบรรลุมรรคผลมากมาย นับจํานวนได ๑๔ โกฏิ อนึ่งโสด ครั้งเมื่อเสด็จลงมาจาก
ดาวดึงสพิภพ สมเด็จพระนราสพก็ไดตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งนิโรธสัจ นิกรชนทั้งหลาย
ไดสดับแลวหมดความสอดแคลวในพระพุทธุคุณ บรรลุมรรคผลมากลนเหมือนหลาย ประมาณได
๓๐ โกฏิ พระสัทธรรมเทศนาที่พระมหามุนีโปรดประทานนั้น ปานประหนึ่งวาคลื่นระลอก
อันซัดกระฉอกกําเริบหวั่นไหวอยูในโลกสมุทรอันสุดกวาง กระทําใหพระสาวกทัง้ หลาย ตัดเสีย
ไดซึ่งเครื่องจําจองอันมองมูลอยูในสันดาน ผลาญเสียซึ่งราคะโทสะโมหะใหหมดสิ้น มีจิต
บริสุทธิ์ผองใสจากกิเลสบาปธรรม บรรลุถึงพระอรหัตผล เปนอริยบุคคลอันโอฬาร กระทํา
พระนิพพานใหแจงชัดเปนปรมัตถธรรม ดวยสามารถแหงคลื่นใหญอนั ไพศาล กลาวคือพระ
สัทธรรมเทศนาปรากฏมาจนทุกวันนี้ มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อาตมาไดทัศนา
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การทราบชัดดังนี้ จึงอนุมานดวยปญญา เชือ่ วา โส ภควา อตฺถิ สมเด็จพระพุทธองคผูทรงบุญราศีนั้น
มีอยูเปนมั่งคง ขอถวายพระพร
ในที่นี้ พระคันถรจนาจารยประพันธคาถาแสดงความขางตนไวมใี จความวา มหาชน
ทั้งหลายไดเห็นคลื่นใหญกําเริบปรากฏอยูในมหาสมุทร ก็อนุมานกําหนดไดวา ในมหาสมุทรนี้
มีปลาใหญเปนแมนมัน่ ยถา มีครุวนาฉันใด บัณฑิตผูมีปญญาไดเห็นคลื่นคือพระสัทธรรมอัน
โอฬาร ของพระบรมโลกุตตมาจารยผูประหาณเสียซึ่งความโศก มิไดรูแพผูใดทัว่ ไปในโลกธาตุ
องอาจลวงเสียซึ่งตัณหา ปลดเปลื้องเหลาประชาใหพนจากภพก็ทราบชัดในใจไดวา อคฺโค พุทฺโธ
ภวิสฺสติ สมเด็จพระมุนพี ุทธเจา ผูเลิศกวาสรรพสัตวทั้งหลาย มีอยูเปนมั่งคงดังนี้
ตถาเอว มีอุปไมยฉันนัน้ ขอถวายพระพร
ครั้งนั้นสมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา โยมไดฟงคําเลากันมาแตกอนวา พระฤษีภายนอกพระพุทธศาสนา
นั้นยอมยังมนุษยทั้งปวงใหกมั ปนาทหวาดไหวได โยมกลัวแตวา สมเด็จพระพุทธเจานั้นก็
จะเปนฤษีนั่นเอง เหตุนั้นจึงยากที่จะเชื่อวาพระพุทธเจามีอยู นิมนตพระผูเปนเจาจงกระทําอุป
มาใหยิ่งกวานีก้ อน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
หิมวา ปพฺพตราชา อันวาพระยาเขาหิมพานตนั้น ประกอบดวยระเบียงแหงเงื้อมเขายอดเขา
แลวไปดวยศีลา ยอมสถิตอยูในประเทศชื่ออัชชปถะ สังกุปถะ อลปปถะ และปตตปถะ เปนที่อยูแ หง
คเชนทรฉัททันต ประกอบดวยไมและเครือลดาอันปกคลุม เปนสมุทรตนพฤกษา ประดับดวย
โตรกตรอกซอกธารเหวทา ฝูงคนธรรพนกิ านรวิชาธร สัญจรเที่ยวเลนสําราญ อันหนึ่งเขา
หิมพานต นั้นเปนที่อยูสุบรรณครุฑนาคอสูรกุมภัณฑและยักษทั้งหลาย เหลาอสรพิษรายก็
อาศัยอยู ประกอบดวยโอสถยาสารพัดจะมีแวดลอมดวยยอดศีรีทั้งหลายคือ ตรีกูฏ คือไกรลาสกูฏ
คือสุมนกูฏ จิตตกูฏ คือยุคนธรกูฏ แลดูขึ้นไปนั้นสูงสุดเมฆอันเปนชัน้ ๆ และยอดเขาหิมพานตนนั้
และดูมีสีดุจเมฆเมื่อวันแรม ถามิฉะนั้นดุจทาดวยดอกอัญชันอันมีสีเขียวดูเปนสีครามสีมวง
สีหมนทั้งหลาย บางก็คลายเหมือนสีในกายแหงนาคราชอันเขียวดํา ถามิฉะนั้นดูเหมือนพยับ
แดดเดือน ๕ มนุษยทั้งหลายเห็นยอดเขานั้นแตไกล ก็เขาในดวยอนุมานปญญาวา นั้นเปนยอด
แหงพระยาเขาหิมพานต เขาหิมพานตพรรพตนี้มีอยู ความเปรียบประการนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธรรมบรรพตภูเขาคือธรรมของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจานั้น ก็เหมือนกัน อันวาธรรมบรรพตนั้น อเนกชฺฌานธมฺมผลอารมฺมณวินทฺโธ พัวพันไปดวยอารมณคือฌานและธรรมและผลเปนอเนก สุ
ฺ ตอนิมิตตฺ อปฺปณิหติ กูฏปฺ-
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ปพฺภารมาลโย ประดับไปดวบยอดและเงือ้ ม กลาวคือสุญญตะและอนิมิตตะและอัปปณิหิตวิโมกข ธมฺมกถิกวินยธรสุตนฺติกอภิธมฺมกิ าติผโล มีทางขึ้นกลาวคือทานผูมีปญญาเปนธรรมกถึกและทานผูทรงพระสูตร ทรงพระวินยั ทรงพระอภิธรรม อรหตฺตกุสลนิเกโต เปนทราสถิต
อาศัยอยูแหงทานผูไดพระอรหัต เปนที่เทีย่ วไปแหงทานผูปฏิบัตเิ พื่อมรรคผล และทานผูได
มรรคผล และเสขบุคคล และผลสมังคีบุคคล และทานผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล และทานผูทรง
ลูขจีวรและถือบิณฑปาติกธุงค และเปนอัปปจฉามักนอย และเปนธุดงคสมาทานยอมสุข
สําราญ สองเสพสถิตอยูเปนอเนกา อันวาพระธรรมบรรพตนี้ ยอมเปนที่อยูแหงทานผูได
ไตรวิชชาและอภิญญา ๖ และทานผูไดพระปฏิสัมภิทาและทานผูไดจตุเวสรัชชะและทานผู
สําเร็จในบารมีญาณ และธรรมบรรพตนั้นไซรยอมอาเกียรณไปดวย อคทา คือยาอันดับเสียซึ่ง
พิษราย และอาเกียรณไปดวยโอสถทั้งหลายอันจะดับโรคทั้งปวง และรักษาอายุใหจาํ เริญ
ประกอบไปดวยจันทนคือศีล ยาคือสมถะ กฤษณาคือปญญา กลิ่นคือสันโดษอันบริสุทธิ์ อนึ่ง
เขาธรรมบรรพตนั้น มีเขาทัง้ หลายเปนบริวาร คือพระสติปฏฐานทั้ง ๔ พระสัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงคทั้ง ๗ ประการ และพระอัฏฐังคิกมรรค มียอดอันสูงนัก
สุดที่อันตรายจะลางผลาญได กลาวคือพระนิพพานอันดับเสียซึ่งความอยากและกระวนกระวาย
ถอนเสียซึ่งความอาลัย ใหสนิ้ ไปซึ่งความยินดีคือราคะ ใหสิ้นไปซึ่งโทสะโมหะตัณหามีสภาวะ
เย็นเปนสุข คือไมรูเกิดไปไมรูแกไมรูตาย อันวาบรรพตนี้สูงปรากฏ จะครอบงําเสียซึ่งปรัป
ปวาท คือคําที่กลาววา องคพระพุทธเจาไมมี อันวาธรรมบรรพตอันสูงนี้เปนที่ไหวัทบี่ ูชา
แหงมนุษยนิกรเทวดาทั้งหลาย เหตุดังนี้ อาตมาภาพจึงรูดวยอนุมานปญญา จึงเชื่อวา ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ สมเด็จพระพุทธองคทรงพระนามวา ภควา ทรงพระนามวา อรห
ทรงพระนามวา สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ มีจริงไมสงสัย ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ในที่นี้พระคันถนาจารยประพันธคาถา แสดงขอความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนามา
แลวในเบื้องตน มีใจความวาภูเขาหิมพานตอัจจุคคตบรรพตสูงปรากฏตระหงานตา บุคคลได
เห็นแตไกล ก็อนุมานเขาใจวา เขาหิมพานตนั้นมีอยู ยถา ความเปรียบนี้มีครุวนาฉันใด พระ
ธรรมบรรพตของพระบรมไตรโลกนาถ เปนของเย็นปราศจากกิเลส มิรูสะเทื้อนสะทานหวัน่ ไหว
ตั้งอยูไดเปนอันดี บัณฑิตผูมีปญญาไดเห็นแจงแกใจก็อนุมานไดวา อคฺโค พุทโธ ภวิสฺสติ
สมเด็จพระมหามุนีพุทธเจาผูจ อมปราชญ ประเสริฐเลิศกวาสรรพสัตวทั้งหลายมีอยูเปนแมนมัน่
ตถา เอว มีอุปไมยฉันนัน้ แล
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ในภายนอกพระพุทธศาสดา ก็มีศาสดาคณาจารยทั้งหลาย แสดง
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โลกสมุทรและธรรมคีรีไดถมไป ดวยเหตุนี้ จึงยากที่จะใหโยมเชื่อวา พระพุทธเจานัน้ มีอยู พระ
ผูเปนเจาจงกระทําอุปมาอุปไมยใหยิ่งไปกวานี้ จะไดเปนที่เชื่อถือตอไป
พระนาคเสนจึงอุปมาอุปไมยวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ยัง
มีมหาเมฆอันชื่อวาจตุทีปกมหาเมฆเมื่อจะตั้งขึ้นใหฝนตกนั้น มีนิมิตบังเกิดเปนสําคัญคือ
เบื้องบนอากาศนั้น เปนกลุมเปนกอนหอยยอยดุจสรอยสังวาล มีดอกไมสวรรคบันดาลตกลงมา
มีมหาวาตาคอยพัดมาเรื่อย ๆ เย็นเฉื่อยชื่นสบาย มนุษยนิกรทั้งหลายก็สโมสรยินดี อนึ่ง มี
เสียงอึงมี่ดวยหัตถีโปดกอัสสโปดกทั้งสองรองโกญจนาท สกุณชาติกม็ ารอนราปราโมทยยินดี
มีสายอสุนีฟาแลบทั่วทิศทั้งหลาย มีกลีบเมฆมากมายกวาหมื่นกวาพัน มีสีสันตาง ๆ บางเขียวบาง
เหลืองบางแดงบางขาว บางเปนสีหงสบาท และมีสีออนแซมซอนสลับกัน อื้ออึงมี่กอ งไปดวย
เสียงฆองกลองสวรรค บังเกิดเปนมหันตนิมิตอเนกจะนับมิได จะเขาใจซึ่งจตุทีปกมหาเมฆนั้น
แตทานผูไดฌาน เมื่อจตุทีปกมหาเมฆบันดาลตกลงมา ฝายวามนุษยนกิ รทั้งหลายทัว่ โลกาเห็น
ฝนตกลงมาที่โตรกตรอกซอกธาร ละหายหอยหนองคลองบึงบางบอและสระเปยมไดดว ยน้ํา
และแผนดินชุม คร่ําไป ตนหญาใหญนอยเขียวชอุมเปนคราบอยู หมูมหาชนก็รูดว ยอนุมาน
ปญญาวาฝนนีเ้ ปนฝนหาใหญ ยถา มีครุวนาฉันใด อันวาธรรมเมฆของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถศาสดาจารยเจานั้น เมื่อจะใหตกลงก็เหมือนกัน พระองคเจายังโลกสวรรคและมนุษยนนั้
ใหอิ่มเกษมศานต ดวยหาฝนคืออมฤตธรรม เพื่อยังน้ําจิตแหงทานผูสถิตในที่จะไดมรรควิถี
และทานเปนผลสมังคีใหชื่นชมโสมนัส ก็สําแดงซึ่งวิรชตธรรมอันประเสริฐ กําจัดเสียซึ่งราคะ
โทสะโมหะมานะทิฐิ พระองคกําจัดเสียซึง่ เครือลดากลาวคือความยินดีในกามคุณ ๕ ประการ
ใหพินาศขาดจากสันดาน บรรลุถึงพระนิพพาน ดวยธรรมเมฆอันประเสริฐ และทานผูปฏิบัติ
ตีบรรดาที่ไดชนื่ ชมไดดว ยธรรมเมฆนั้น บางหมูไดตั้งอยูในพระไตรสรณคมน และศีล ๕
ประการ ศีล ๘ ประการ ศีล ๑๐ ประการ และบวชเปนภิกษุภาพทรงพระปาติโมกขสังวรศีล
บางหมูไดพระโสดา บางหมูไดพระสกิทาคา บางหมูไดพระอนาคา บางหมูไดพระอรหัต บาง
หมูไดชื่นชมยินดีจะบริจาคทาน บางหมูช ื่นบานที่จะจําเริญซึ่งเมตตาภาวนา บางหมูยินดีในที่จะ
บูชาพระรัตนาตรัย ปรารถนาเพื่อจะใหไดพระนิพพาน มีจิตสันนาการไหวนบเคารพเปนอันดี
อาตมาเห็นซึ่งทานทั้งหลายปฏิบัติตามวิสัชนามานี้ เหตุชื่นชมยินดีในธรรมเมฆอันตกลง กลาว
คือที่พระองคเจา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว ก็เขาใจดวยอนุมานปญญาวา โอฬาร โส ภควา
พระพุทธองคผูทรงพระภาคเปนอันงาม ทรงพระคุณอันยิ่งมีพระนามชือ่ วา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ไดตรัสรูจริงในโลก ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ในที่นี้ พระคันถรจนาจารยประพันธคาถาพรรณนาความซ้ํา ที่พระนาคเสนวิสัชนา
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แลวขางตน เปนใจความวามหาเมฆตกลงมา กระทําใหประชาชนเย็นรื่นบรรเทารอนแลวอนุมาน
ไดวามหาเมฆตกฉันใด มหาเมฆของพระบรมสุคตเจาก็กระทําใหเหลานิกรสัตวราเริงบันเทิงใจ
อนุมานไดวา พระบรมศาสดาใหมหาเมฆ คือพระธรรมตกลงมา ฉันนัน้
ราชา สมเด็จพระเจากรุงมิลินทไดทรงสวนาการฟงดังนี้ ก็ทรงโสมนัสสาการยินดีชื่นชม
วา สาธุ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ปญหานี้เปรียบดวยธรรมเมฆของพระ
พุทธเจาตกลงมาชําระเสียซึ่งอวิชชาการในสันดานสัตวทงั้ หลาย อุปมาธิบายฉะนี้ดนี กั หนา
นิมนตผูเปนเจาวิสัชนาซึ่งพระกําลังแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นไป
โดยเหตุโดยปจจัย ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาอุปมาตอไปวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภาร คชราชา ยังมีพระยาคชสารตัวหนึง่ ปวโร ประเสริฐยิ่งกวาชางทั้งหลาย สตฺตุพฺเพโธ
มีกายสูงได ๗ ศอก นวายาโม ยาวได ๙ ศอก ทศปริณาโห มีเครื่องประดับผูกสอด ๑๐
ประการ ธรณิคณโก เปนเจาแหงฝูงชางทั้งหลายอันมีในธรณี เสตกฺโข มีตาขาว เสตวาโล
มีหงสก็ขาว เสตนขสีขโร มีปลายเล็บนั้นก็ขาว ชางนัน้ ขาวดุจสีหมอก และเศวตฉัตร และวิมาน
อันขาว มีกายนั้นเต็มดุจบออันมิไดพรอง มีอายตนะบริบูรณไพศาล ดูนี้งามดุจจอมคีรีอันมีไม
หนุม ๆ สูงสลางตาง ๆ ชนิด และพระยาชางนั้น อาจจะกําจัดเสียซึ่งปจจามิตรขาศึกทัง้ ปวงได
มตงฺโค มีสรีรกายนัน้ ใหญโต อีสาทนฺโต มีงางอนงามดวยสิริวิลาส ดังงอนไถ มีกําลัง
อาจจะกําจัดเสียซึ่งปจจามิตร มีฤทธิ์อันหาวหาญ เชีย่ วชาญในการที่จะโทนเที่ยวในทิศตาง ๆ
พระยาชางยังหนุมมีกําลังมากมายยิ่งนักหนา สกมาลย ชหิตฺวา ละเสียซึ่งที่อยูของอาตมา
โคจราย อนุคจฺฉนฺโต เทีย่ วไปเพื่อจะแสวงหาอาหารในไพรสณฑประเทศกินหญาใบไมและ
จับถอนขึ้นมาทั้งราก ถกดวยบาทา โนมนาวดวยงวง ยังไมทั้งปวงใหวนิ าศไปในที่ทงั้ สองขาง
มรรคา สัญจรเที่ยวมาตามลําเนาหวยธารละหาน เขาลําเนาปา มีรอยบาทาปรากฏที่ธรณีอัน
ออน ๆ มนุษยนิกรสัญจรเที่ยวไป ทิสฺวาน ครั้นไดเห็นรอยพระยาคชสารตัวประเสริฐ วิจิตรไป
ดวยบุญลักษณะอันตองดวยแบบอยาง เมื่อมนุษยเห็นรอยบาทาแหงพระยสคเชนทาชาติฉัททันตแลว ก็สําคัญเขาใจดวยอนุมานปญญาวา อมฺโภ ดูกรชาวเราเอย พระยาชางใหญมีที่ในปา
นี้เปนมั่นคง จึงมีรอยบาทาปรากฏอยูเปนพยาน ความประการนี้ ยถา มีอุปมาฉันใด โส ภควา
อันวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตถา นาโค ประเสริฐเหมือนชางนัน้ โดยวิเศษ ดวยเหตุ
วารอยพระพุทธบาทมีลักษณะวิลาส ๑๐๘ ประการ ทรงประดิษฐานฐานไดเปนสําคัญเหมือนกุญชร
ฉัททันตฉะนัน้ ตถา สีโห ถาเปรียบดวยพระยาไกรสรราชสีห ก็เหมือนกัน ตถา นิสโภ ถาจะ
เปรียบดวยสิ่งที่ประเสริฐ พระองคก็ประเสริฐเหมือนกัน ตถา ทนฺโต ถาจะวาดวยบุคคลที่
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ทรมานอินทรีย พระองคกเ็ หมือนกัน ถาจะวาดวยบุคคลระงับบาป พระองคก็เหมือนดังนั้น
และบุคคลประกอบดวยอธิษฐาน มีเพีตรอุตสาหะมีปญญารุงเรืองมีพระญาณ มีวสีชํานาญดี
มีฤทธิ์รุงเรืองมียศมีเดช มีวมิ ุตติพนจากภัย เปนสงฆ เปนหมู เปนฤษี เปนนักปราชญ เปนครู
เปนพระยา เปนเทวดา เปนอินทร เปนทาวสักกะ เปนพรหม และจะวาประกอบ
ดวยสรรพยาธรรมและสรรพคุณและเปนทีพ่ ึ่งที่อาศัยที่ซอนที่เรนและประกอบดวยพระพุทธธรรม
และกรุณาอเนญชสมาบัติ และใหสําเร็จปรารถนา และฉลาดเหลานี้ สมเด็จพระบรมโลกนาถก็
เหมือนดังนั้น ภควา อันวาสมเด็จพระภควัตบพิตร เมื่อพระองคเปนบรมกษัตริย กปลวตฺถุ
ฉทฺทยิตฺวา พระองคมาละเสียแลวซึ่งกรุงแกวกบิลพัสดุ ปุรวร เปนเมืองกษัตริยอันเลิศดวย
วงศมหาสมมุติ ละเสียซึ่งพระราชบุตรอันพึงจะประสูติในวันนั้น กับสมบัติอันประกอบดวย
สัตตรัตนะ ๗ ประการ และทั้งเศวตฉัตร พระองคก็ตัดอาลัยไมยินดี เสด็จหนีออกสูมหาภิเนษกรมณ อยูใ นไพรสณฑอันสงัด แสวงหาซึ่งวิชชาญาณอันประเสริฐ เมื่อพระองคจะกําจัดเสียซึ่ง
ละอองธุลี กลาวคือกิเลสราคะ พระองคจะพรากเสียซึ่งโมหะและมาะอุทธัจจะคือมัวเมาและ
กระดางและสงสัย จะถอนเสียซึ่งเถาลดาคือทิฐิอันรายกาย ทําลายเสียซึ่งเครือวัลยคือความยินดี
จะตัดเสียซึ่งโลภะโทสะทั้งหลาย จะหามเสยซึ่งความเวียนวาอยูในกระแสตัณหาและตัดเสียซึ่งวิตก
จะหามเสียซึ่งทิฐิอันลามกเปนมิจฉา และปดเสียซึ่งมรรคาอันผิด จะเปดออกซึ่งมรรคหนทาง
แหงอมตมหานครนิพพาน เปลื้องสัตวใหพนจากสงสาร สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย
จึงเสด็จคมนาการโดยมรรค หนทางคือพระอัษฎางคิกมรรค ก็ลุถึงซึ่งธรรมนครสําเร็จแกสรรเพชญดาญาณ พระองคจึงทรงประดิษฐานไวซึ่งโพชฌงควรบาท ๗ ประการ อันวาโพชฌงค
วรบาทของสมเด็จพระศาสดาจารยเจานั้น มีอายตะอันกวางขวางประกอบดวยลักษณอัน
วิจิตรโสภา ทสฺสนิยานิ ควรจะเล็งแลดู เปมนิยานิ ควรจะยินดี เวทนิยานิ ควรจะเสวยอารมณ
โสมนัส นนฺทนิยานิ ควรจะปรีดา โสตฺถิกรณียานิ ควรจะกระทําซึ่งความเกษม อภยกรณียานิ
ควรจะกระทําใหหาภัยมิได อสฺสาสกรณียานิ ควรจะนํามาซึ่งความหายใจออกสบาย อปริยาสกรณียานิ ควรจะกระทํามิใหสะดุงตกใจ ปติกรณียานิ ควรจะกระทําใหปติ ปาโมชฺช-ิ
กรณียานิ ควรจะกระทําใหปรีดาปราโมทย เอกคฺคกรณียานิ ควรจะทําใหมีอารมณแนวแน
ภาวนิยานิ ควรจะจําเริญ สุภาวนิยานิ ควรจะจําเริญดวยดี สุขททานิ จะใหสุข สีตททานิ
จะใหเย็น ยสททานิ จะใหยศ พลททานิ จะใหกําลัง วณฺณททานิ จะใหมีสีสันพรรณงาม
โภคททานิ จะใหมีโภคสมบัติ กามททานิ จะใหสําเร็จความใคร ปตฺถติ ททานิ จะให
สําเร็จความปรารถนาที่ตั้งไว สพฺพททานิ จะใหสมบัตทิ ั้งปวง พุทฺสส ปทานิ อันวาพระบาท
แหงสมเด็จพระพุทธสัพพัญูผูประเสริฐนั้น จะครอบงําเสียซึ่งลัทธิแหงเดียรถีย สตฺถุปทานิ
ซึ่งรอยแหงศาสดาครูสอนทั้งหลาย สีหปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงราชสีหทงั้ หลาย นาคปทานิ ซึ่ง
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รอยเทาแหงนาคทั้งหลาย อุสุภปทานิ ซึ่งรอยเทาอุสุภราชทั้งหลาย วสภปทานิ ซึ่งรอยเทา
แหงโคทั้งหลาย ยกฺขปทานิ ซึ่งรอยเทายักษทั้งหลาย ราชปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงพระยาทั้งหลาย
อินฺทปทานิ ซึง่ รอยเทาพระอินทรทั้งหลาย เวปทานิ ซึ่งรอยเทาของผูมีเวททั้งหลาย
สกฺกปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงทาวสักกะทั้งหลาย ปุรินฺททปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงทาวปุรินทนะ
ทั้งหลาย พฺรหฺมปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงพรหมทั้งหลาย สนฺตปทานิ ซึง่ รอยเทาแหงผูระงับ
แลวทั้งหลาย คณปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงหมูทั้งหลาย อิสปิ ทานิ ซึ่งรอยเทาแหงฤษีทั้งหลาย
มุนิปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงมุนีทั้งหลาย ชินปทานิ ซึ่งรอยเทาแหงผูชนะทั้งหลาย วรปทานิ ซึ่ง
รอยเทาแหงผูป ระเสริฐทั้งหลาย อุตฺตมปทานิ ซึ่งรอยเทาทั้งหลายอันอุดม อคฺคปทานิ ซึ่งรอย
เทาทั้งหลายอันเลิศ และรอยพระวรบาทแหงสมเด็จพระสัพพัญูนี้ เชฏปทานิ เปนรอยเทา
อันประเสริฐโดยวิเศษกวารอยเทาทั้งหลาย วิมุตตฺ ิปทานิ เปนรอยเทาจะถึงซึ่งวิมุตติ อรหนฺตปทานิ เปนรอยเทาจะบรรลุพระอรหัต อันทรงไวซึ่งอรหาทิคุณ พุทฺธปทานิ อันวารอยพระบาท
แหงสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจาของเราทั้งหลายนี้ สพฺพพุทฺธปทานิ ยอม
แสดงรอยพระบาทแหงสมเด็จพระพุทธเจาทั้งหลายแตกอน มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ
อาตมาเห็นแจงประจักษใจฉะนี้ ก็รูดว ยอนุมานปญญาวา อุฬาโร โส ภควา สมเด็จพระภควันตบพิตรผูโอฬารยิ่งนั้น ไดตรัสรูจริง ๆ ในโลกนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดทรงสวนาการดังนี้ จึงตรัสวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ยานิ ปทานิ อันวารอยเทาแหงสัตวทั้งหลายใด มีรอยกุญชรชาติ
เปนตนนัน้ น จิร ติฏนฺติ มิไดสถิตอยูนาน ถึงมาตรวาจะสถิตอยูนานประมาณ ๕ เดือน
๖ เดือนเทานั้น ตโต ปร เคลื่อนจากนัน้ แลว วินสฺสนฺติ ก็สูญหายไป ภควโต ปทานิ อัน
วารอยพระบาทของพระองค คือพระโพชฌงคทั้งหลาย ๗ นี้ โลกยังมิไดฉิบหายดวยเพลิง
ประลัยโลกตราบใด พระโพฌงคบาทนี้จะสถิตไปไดตราบนั้น เปนอัศจรรยนักหนา นิมนตผู
เปนเจาสําแดงซึ่งพุทธพลานุภาพ ใหภิญโญยิ่งกวานี้อีกกอน
พระนาคเสนเสนถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สีโห อันวา
พระยาสีหราช วิคตภยเภรโว มิไดกลัวภัยอันพิลึก อจฺฉมฺภี มิไดสะดุง อนพฺภีโต มิไดหวาดเสียว
วิคตโลมหโส มีขนพองอันปราศจากไป ปรปาณโลหิตมิคภกฺโข มีโลหิตแหงสัตวอนื่ และเนื้อ
บริโภคเปนภักษา อุปวิปุลนิพฺพตฺตคตฺโต มีกายอันเกิดไพบูลยบวรยิ่งมีสรอยเกสรเปนแถวตามคอ
มีขนลายเปนวงเวียนทักษิณาวัฏ เกิดมาเปนอภิชาติ สัตวทั้งหลายมิอาจจะประทุษรายได
และเปนมฤคาธิบดี หมูมฤคีทั้งหลายใหญและนอย เห็นซึ่งรอยเทาแหงราชสีห มิอาจจะ
ปลาสนาการหนีไปได ก็สลบซบเซาอยูกับที่ ราชสีหนั้นประกอบดวยกําลัง ประกอบดวยอุตสาหะ
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หาสัตวอื่นจะเสมอมิได ยอมอาศัยอยูในปาอันสงัด เสพซึ่งมฤคชาติเปนอาหาร ยามเมื่อ
สายัณหสมัยเพลาเย็นย่ําสนธยา ราชสีหกล็ ีลาออกจากที่อาศัยเหลียวมาแลไปทั้ง ๔ ทิศ เขา
ไปแอบอยูใ นที่กําบังอันใหญ ปรปาณ วิเหยนฺโต เมื่อจะเบียดเบียนฆาเสียซึ่งสัตวอื่น หรือยัง
พื้นธรณีดลและพวกแหงตนใหราเริงยินดี สีหนาท ภินฺทติ ราชสีหนั้นก็บันลือซึ่งสัททะสําเนียง
คือสีหนาทรื่นเริงบันเทิงใจ ขณะเมื่อราชสีหบันลือสีหนาทออกไปนั้น สัตวทั้งหลายอันอยูในปา
ในคูหาถ้ําทั้งหลายนั้นก็สะดุง ตกใจหวัน่ หวาด แมเปนนกบินมาบนอากาศก็ตกลง เปนสัตว
จัตุบาทก็ลมลงกับที่ คนทั้งหลายเห็นฤทธิ์ราชสีหแลว ก็เขาใจราชสีหน ั้นมีกําลังอานุภาพ
มากยิ่งนักหนา ยถา มีครุวนาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จ
พระศาสนาจารยผูทรงพระภาคเปนอันงามนี้ วิคตภยเภรโว มีภัยอันพิลึกปราศจากพระพุทธหฤทัย อฉมฺภติ พฺภตี โลมหโส มิไดบังเกิดตกพระทัยกลัวและโลมามิไดชันหวั่นไหวประกอบไป
ดวยพระบารมีคุณอันอดุลล้ําเลิศ หาสิ่งไรจะชั่งใหเทาพระคุณบารมีของพระองคเจามิได พระองค
สั่งสอนสัตวใหตั้งอยูในพระไตรสรณคมนเปนอาทิ และพระองคถึงแกพระวิมุตติเศวตฉัตรครอง
สัพพัญุตราชสมบัติในโลกุตรราไชศวรรย มีพระกายอันประกอบดวยลักษณะอันวิจิตร คือ
สถิตสันโดษเรนซอนอยูในสุญูตวิโมกขและอัปปณิหิตวิโมกขและพระนิโรธธรรม มีปรกติ
สันโดษเรนซองอยูในปาอันชัฏ คือพระองคสถิตในปาอันสงัดเงียบ อตฺตโน พุทฺธาสยา อภินิก-ฺ
ขมิตฺวา เสด็จออกจากพระพุทธาศัยประกอบไปดวยพระญาณอันองอาจ บันลือซึ่งสัททะ
สําเนียงเสียงพระพุทธสีหนาท กลาวคือประทานธรรมเทศนาโปรดมนุษยนกิ รเทวดา จําพวกใด
ปรปกฺกมานสา มีใจประกอบดวยปญญาบารมีแกกลัว วิสุทฺธจิตฺตา มีจิตผองใสบริสุทธิ์ พุชฺฌิส-ฺ
สนฺติ ก็สําเร็จรูซ ึ่งไญยธรรมของสมเด็จพระพุทธสัพพัญูผูประเสริฐ เย ปน มนุสสฺ า มนุษยผู
ใดเกิดมา กุทิฏิมนุคตา ถือมิจฉาทิฐิ ๖๒ คือ สัสสตทิฐิ และอุจเฉททิฐิ เปนตนอันรายกาจ
ครั้นไดฟงพระพุทธสีหนาทก็ละเสียไดซึ่งทิฐิอันรายนัน้ สวนพวกที่มจิ ฉาทิฐิอันมั่นคงแรงกลา
ตั้งอาตมาเปนครูหมูทั้ง ๖ คน คือ ปุรณกัสสปะ และมักขลิโคสาละ อชิตเกสกัมพละ ปกุทธกัจจยานะ สัญชยะเวฬัฏฐบุตร นิคันถนาฏบุตร อันตั้งตัววาเปนศาสดา และคนทั้งหลายที่เปน
มิจฉาทิฐิอื่นนัน้ ครั้นไดฟงพระพุทธสีหนาทบันลือออกซึ่งพระสัทธรรมเทศนา มิอาจสามารถที่
จะตอบโตพระพุทธภาษิตได ก็หลบเรนซุมซอนอยู สวนสาวกของสมเด็จพระบรมครูเจานั้น
ครั้นฟงเสียงบันลือพุทธสีหนาท ก็บังเกิดประสาทเลื่อมใส เหตุไดซึ่งดอกไมอันหอม คือพระ
วิมุตติธรรมอันล้ําเลิศ มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อาตมาไดเรียนรูพระพุทธสีหนาท
อันประเสริฐ ที่สมเด็จพระพุทธองคทรงพระอธิษฐานไว ก็สําคัญเขาใจดวยอนุมานปญญาวา
สมเด็จพระสัพพัญูเจานัน้ อนนฺตปารมิคโต เปนผูถึงซึ่งพระบารมีคุณจะนับมิได ขอถวาย
พระพร
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ในที่นี้พระคันถรจนาจารยประพันธคาถา แสดงขอความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนา
แลวนั้นได เปนใจความวา หมูมฤคชาติและสกุณปกษีทั้งหลาย ไดยนิ เสียพระยาราชสีหอัน
เปลงสุรสีหนาทแลว ยอมพากันหวาดหวัน่ ครั้นครานสยดสยอง ซึ่งเปนเหตุใหมหาชนอนุมานรู
ไดวานาทราชสีห พระยาราชสีหไดเปลาสุรสีหนาท ฉันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็ทรง
เปลงพระพุทธสีหนาท ใหเหลาเดียรถียผูเปนมิจฉาทิฐิทั้งหลายขนั้นครัน่ ครามเปนเหตุใหอนุมาน
รูไดวา สมเด็จพระธรรมราชาไดประกาศพระธรรมเทศนาไว มีอุปไมยฉันนั้น
สมเด็จพระเจามิลินท มีพระราชโองการตรัสรับคําพระนาคเสนวา ภนฺเต ขาแตพระ
ผูเปนเจา พระผูเปนเจาชางอุปมา อันวาเดียรถียทั้งหลายพวกมิจฉา ครั้นวาไดฟงซึ่งพระพุทธสีหนาแลวมิอาจจะโตตอบไดเปนไปตราบเทาจนทุกวันนี้ ภิยฺโย พุทฺธาพล ทีเปหิ นิมนต
พระผูเปนเจาอุปมาอุปไมย โดยเหตุโดยปจจัย ใหภยิ โยภาวะยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกกอน พระเจาขา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารอันวาคงคาทั้งหลาย
ยอมไหลมาแตปาหิมพานตแลวและไหลหลั่งลงสูมหาสมุทรอันใหญ ยถา มีอุปมาฉันใด อัน
วามหาเมฆอันใหญบันดาลทีต่ กลงมาทวมบอสระในหิมวา เปนน้ําปาพัดขอนไมใหญนอย และ
รากใบเปนสวะลอยไป สัตวจตุบาทนอยใหญ คือแมลงปอง ตะขาบ งู พังพอน สุนัข กระตาย
และเสือปาเปนตน ก็พากันหนีขึ้นไปอาศัยอยูบนดอน ที่มีกําลังออนหนีไมพน น้ําฝนก็ทวมตาย
ไหลพัดพาไปสูมหาสมุทร ใชแตเทานั้น อุทกขันธยังพัดพาเอาสิ่งโสโครกบรรดามีใหไหลไปสิ้น
ชําระปฐพีใหสะอาดหมดลามา และน้ําก็ไหลไปสูมหาสมุทรจนแหงไมเหลือเลย อปเรน สมฺเยน
ครั้นตอมา ณ สมัยเปนอปรภาค มหาชนทั้งหลายเหลาอื่นสัญจรมาไดเห็นคราบน้ําปุม
เปอกติดอยูต ามกอหญา และยอดไมและรวงรังที่สัตวเคยอยูพนื้ ดิน ขึน้ ไปทําเปนที่เปนอาศัย
ตามซุมเซิงอันเปนที่สุด อนุมาเนน ชานนฺติ ก็อนุมานเขาใจไดวา มหา วต โภ อุทกราสี นั่นแน
ที่นี่เคยมีหว งใหญไหลมาทวม ดูซิคราบขึ้นไปอยูทยี่ อดไม ขอความเปรียบนี้ ยถา มีครุวนา
ฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ อันวาธรรมนทีอันเลิศ ของสมเด็จพระ
สัพพัญูก็เหมือนกัน อนุปพุ ฺเพน สนฺทมานา เมื่อไหลมาโดยลําดับกัน ขณะนั้นก็ไหลสูสาคร
ปากอาวอันกลาวคือพระนิพพาน อสงฺขต อันหาปจจยาการประชุมตกแตงมิได อชราอมรณสุขิตภาว ไมรูแกไมรตู าย มีสภาวะเปนสุขสบายยิง่ นักหนา เหตุวาสมเด็จพระสัพพัญูเจา
ออกจากมหากรุณาสมาบัติ ยังไพไธยกสัตว คือสัตวอันสรางบารมีมาแกกลาใหรูธรรมวิเศษ ยัง
โลกมนุษยและเทเวศรใหอิ่มไปดวยธรรมเมฆเปนอันมาก ใหจํากักเสียซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ มานะ
และมักขะ คือความกระดางและหลูคุณทานผูอื่นวาตนดีกวา และพระองคเจาก็กําจัดเสียซึ่งเถา
ลดาวัลย คือความยินดีอันกลาและสักกายะ อุทธัจจะ วิจิกิจฉาและตัณหาอันรกชัฏใชนอย
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ใหลอยเสียซึ่งอเนสนธรรม บาปกรรมอันพิลึกตาง ๆ ใหลวงเสียซึ่งเปอกตม คือ โมหะ และเลน
คือมานะ และเปอกตมกลาวคือลาภสักการะ และใหย่ํายีเสียซึ่งสุภนิมิตและความเกียจคราน
การทะเลาะวิวาททั้งปวง และจะระงับเสียซึ่งอํานาจโกรธและกิริยาทีย่ กโทษใสทานลบหลูคุณ
ทาน และจะนําเสียซึ่งโทษสาธารณะทั่วไป เปลื้องเสียใหพนจากอกุศล โปรดใหพนถึงพระอรหัต
ยังสัตวใหไหลไปสูพระนิพพานสาคร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
อันวาธรรมสาครอันเลิศของสมเด็จพระพุทธสัพพัญูบรมครูเจานี้กวางใหญ มีฝงหาที่สุดมิได
มีลูกระลอกจะนับนั้นมิได คือพระสัทธรรมจะพรองหรือเต็มก็มิไดปรากฏ อาตมาเขาใจดวย
ปญญาดังนี้ จึงรูวา อปฺปเมยฺ โส ภควา สมเด็จพระภควันตบพิตรทรงพระคุณจะนับจะประมาณ
มิได ขอถวายพระพร
ในที่นี้พระคันถรจนาจารยประพันธคาถา แสดงขอความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนามา
แลวขางตนนัน้ ไววา บุคคลเห็นซึ่งแผนดิน อันเปนคราบน้ําและปุมเปอกอันติดหญาอยู ก็รู
ดวยอนุมานปญญาวา ฝนตกลงมา มีอุทกวารีหวงน้ําฝนมาก ดวยเห็นวาไดเห็นคราบน้ําฝนนั้น
ติดหยอมหญามากยิ่งนักหนา 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
เจาแสดงพระพุทธกําลัวใหภิยโยภาวะยิ่งขึ้นไปโดยเหตุโดยปจจัยอีกกอน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรอุปมาวา มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภารผูเปนมหิสราธิบดี ธรรมดาวาหนาฤดูดอกไมทั้งหลายอันมีเสาวคนธรสอันหอมวิเศษ คือพิกุลบุนนาค
จําปา การะเกดอันวิเศษอุดม ยอมมีกลิ่นหมอระรื่นใจไปตามลม ฝูงชนไมไดเด็ดดม
แตหอมกลิ่นอันมาตามลมนั้น ก็สําคัญดวยอนุมานปญญาวา กลิ่นบุปผาสุคนธาอันมีอยู
เหนือลมฉันใด อันวากลิ่นคือ ศีลที่บุคคลสมาทาน ก็หอมเหมือนดอกไมนั้น ศีลอันประเสริฐ
อุดมนั้นมีพระไตรสรณคมนเปนที่ตั้ง คือศีล ๕ ศีล ๘ และพระปาติโมกขปริยาปนนศีล และ
อุเทสปริยาปนนศีลและจาริตวาริตศีล กลิ่นศีลนี้หอมไปในมนุษยโลกและเทวโลก กลิ่นศีลนี้
ดุจดอกไมมีกลิ่นอันหอม เหตุดังนี้ อาตมาจึงรูดวยอนุมานปญญาวา อตฺถิ โส ภควา สมเด็จ
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พระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระคุณอันยิ่ง มีอยูในโลกนี้ ขอถวายพระพร
ในที่นี้พระคันถรจนาจารยก็ประพันธคาถากลาวความซ้ํากับที่พระนาคเสนถวายวิสัชนา
อุปมาขางตนนั้น มีใจความเปรียบกลิ่นกับกลิ่นดอกไมทหี่ อมระรื่นตามลมมา อันเปนเหตุให
รูเพราะไดสูบดมจึงทราบไดวามีอยู ดุจนัยที่กลาวแลวในหนหลัง
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาจะประมาณซึ่งกําลังแหงพระ
พุทธคุณ โดยเหตุโดยปจจัยและโดยนัยนับเปนพน ๆ นั้น อาตมาไมอาจแสดงได อาตมานี้เปรียบ
ดังนายมาลาการอันเขาไปในสวนอุทยาน ซึ่งประกอบดวยดอกไมตาง ๆ แลวเก็บดอกไม
มารอยกรองใหวิจิตรงดงามตามที่อาจารยสั่งสอนมาโดยควรแกกําลังนั้น อาตมาก็ปานกันกับ
นายมาลาการฉะนี้ บพิตรจงโสมนัสปรีดาในพระพุทธคุณที่อาตมาวิสัชนามาในกาลบัดนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ไดสวนาการพระนาคเสนวิสชั นา ดังนั้น ก็มีน้ําพระ
ทัยโสมนัสตรัสสรรเสริญวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ผูเปนเจานําซึง่ อุปมา
อุปไมยมาเปรียบเทียบใหเห็นวา พระพุทธคุณานุภาพยังไมสาบสูญ บริบูรณเปนอันดี ที่โยมคิด
ถามก็สําเร็จความปรารถนา ปญหานี้จะไดเปนที่ทําลายเสียซึ่งคําเดียรถียท ั้งปวงสืบตอไปนี้
อนุมานปญหา คํารบ ๘ จบเพียงนี้
ธุตังคปญหาที่ ๙ (๑)
อันดับนัน้ สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดี จึงจินตนาการหาอรรถปญหาที่จะไต
ถามพระนาคเสนตอไป ก็เกิดวิมัติกังขาสงสัยอันใหญขึ้นในขอที่พระภิกษุถือธุดงค อยูในอรัญญิกประเทศและคฤหัสถซึ่งเปนผูปฏิบัติ ก็สามารถจะไดบรรลุมรรคผลคุณวิเศษไดเหมือนกันวา
ผิแลวาคฤหัสถยอมตรัสรูธรรมวิเศษไดเหมือนภิกษุที่ถือธุดงคแลวไซร ธุดงคคุณที่ภกิ ษุถือนั้น
จะไมมีประโยชนอะไร เปนอันไรผล ถือไปใหลําบากเปลา ๆ อาตมาจักถามปญหาขอนี้กะ
พระนาคเสน ผูทรงพระไตรปฎก ผูฉลาดในการที่จะสาธกเปรียบเทียบแกปญหา และมีวาจาไพเราะอันประเสริฐ ทานจะไดบรรเทาความสงสัยของเราใหเสื่อมสิ้น คลี่คลายหายไป ทีนั้นสม
เด็จพระเจามิลนิ ทก็ทรงยินดีที่จะถามปญหาขอนั้น ทรงราเริงบันเทิงพระหฤทัยยิ่งนัก โคโณ วิย
(๑) นาจะเปนลักขณปญหา ดูอธิบายเชิงอรรถหนาที่ ๔๖๔
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ปปาสิโต ประดุจดังโคอันอยากน้ําเปนที่สุดแลวเขมนขะมักที่จะไปหาน้าํ ฉาโต วิย ปุริโส
ประการหนึ่ง ดุจบุรุษที่หวิ ขาวแลวเที่ยงเสาะแสวงหาโภชนาหาร ปณฺโก วิย สตฺถ ปฏิมานี
ถามิฉะนั้น ดุจคนที่จะเดินทางไปในหนทางเปลี่ยวกันดาร อันงอนงอขอพึ่งพวกเกวียนเปน
เพื่อนไป อาตุโร วิย ภึสก ถามิฉะนั้น ดุจคนไขอันเทีย่ วหาหมอใหเยียวยา อธโน วิย นีธึ ถามิฉะนั้น
ดุจคนฝงอยากจะไดซึ่งนาวาเปนพาหนะขามไป กามโก วิย ปยสมาคม ถามิฉะนั้น ดุจคนที่มีอัธยาศัยใครอยูใ นกาม มีความปรารถนาจะสมาคมกับดวยอันเปนที่รัก วาทิโต วิย วิสทฺทกาโม
ถามิฉะนั้นดุจคนเปาปอนปรารถนาจะใหเสียงแหบหวนไพเราะแปลกหูเปนที่เชิดชูใจแหงผูสดับ
ภีโต วิย สรณ ถามิฉะนั้น ดุจคนขลาดประสบสิ่งซึ่งอันพึงกลัว แลวแสวงหาที่พึ่งพาอาศัย ชินปุตฺโต วิย วิมตุ ฺติกาโม ถามิฉะนั้น ดุจพระภิกษุพุทธชิโนรสอันทรมานอินทรียปรารถนาพระวิมุตติธรรม สมเด็จพระเจามิลินทมีความบันเทิงพระทัยใครจะถามธุดงคปญหากะพระนาคเสน
เถระฉะนี้ จึงรีบเขมนขะมักเขาไปหาพระนาคเสนโดยพลัน
ในที่นี้ ทานผูแตงคัมภีรผ ูกคาถาแสดงกิริยาความใครของสมเด็จพระเจามิลินทที่
ปรารถนาจะถามปญหาไว โดยขออุปมามีใจความเหมือนกับที่เปรียบมาขางตนทุกประการ
เอว มิลินฺโท ราชา เมือ่ สมเด็จพระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจรลีเขมนขะมักเขาไปยังสํานัก
พระนาคเสนแลว จึงตรัสปฏิสันถารเปนสาราณียกถา กับดวยพระนาคโดยสมควร ทสวิธ
คุณวร สมนุปสฺสิตฺวา มาทรงพิจารณารําพึงเห็นวา เมื่ออาตมาถามปญหาพระนาคแลวจะไดรับ
แสวงหาโอวาทแลว ๆ เลา ๆ ประการ ๑ ที่วิตกผิดจะไดกลับจิตใหวติ กชอบประการ ๑ อาตมา
จะถึงซึ่งกระแสธรรมแลวจะไดปญญาจักษุที่ประการ ๑ อาตมาเขาไปสํานักอาจารยแลว จะได
เคารพนบนอบประการ ๑ อาตมาจะไดตงั้ อยูในกุศลธรรมแลว จะเปนผูนิราวรณไมมีธรรม
เครื่องกั้นใจประการ ๑ อาตมาจะไดขวนขวายในพระโลกุตรธรรมเนือง ๆ ประการ ๑ อาตมา
จะมิตองสะดุงกลัวตอภพทั้ง ๓ ประการ ๑ อาตมาเขาไปสูทามกลางบริษัท จะเขาใจใน
ทรงธรรมไดเร็วพลันประการ ๑ สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี ทรงดําริเห็นคุณ ๑๐
ประการ ฉะนี้ จึงมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา คฤหัสถมีเหยาเรือนเคหาเปนอาราคิกบุคคล บริโภคกามคุณทั้ง ๓ หลับนอนคลุกคลี
คับคั่งไปดวยบุตรและภรรยา จะนุงหมก็ลว นแตผาอันดีมีผากาสิกพัสตรเปนตน และยินดีอยูใ น
เสาวคนธรสมีกลิ่นอันหอม ยอมประกระแจะจันทรทรงไวซึ่งซึ่งดอกไมและเครื่องลูบไลอันหอมรื่น
และยังชมชืน่ ยินดีดว ยเงินและทอง ผูกเกลาโมลีประดับดวยแกวมณีแลวมุกดาและทองคํางาม
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รุงเรือน ถาปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ จะบรรลุมรรคและผลกระทําพระนิพพานใหแจงไดหรือ
ประการใด
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ซึ่งวาคฤหัสถปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติไดบรรลุมรรคผล กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนั้นจะมีอยู
นอยเพียงรอย ๑ หรือ ๒ รอย พัน ๑ หรือแสน ๑ โกฏิ ๑ เทานั้น หามิได มีอยูมากมาย
เหลือที่จะนับจะประมาณ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา คฤหัสถผูปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติ ประกอบความเพียรโดยปริยายเปน
ไฉนจึงจะไดบรรลุมรรคผล นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาในกาลบัดนี้ใหโยมแจงกอน
พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพร อาตมาจะถวาย
วิสัชนาคํานวณนับคฤหัสถที่ปฏิบัติเปนสัมมาปฏิบัติแลวไดบรรลุมรรคผลเลา ดวยรอยหรือ
พัน แสนหรือโกฏิ รอยโกฏิหรือพันโกฏิไมได แตขอปฏิบัติคือสัลเลขิตาจาร หรือธุดงคคุณอัน
ประเสริฐในพระพุทธศาสนา อันมีองค ๙ ประการนี้ ยอมรวมอยูในเหตุที่จะใหบรรลุมรรคผล
ทั้งสิ้น มหาราช ขอถวายพระพร อภิวฏ อุทก อันวาน้ําฝนอันตกลงมา โดยทิศาภาคประเทศ
ทั้งหลายจะเปนที่ลุมหรือดอน เสมอหรือไมเสมอ บนบกหรือในน้ํา ก็ตามที ตโต นิวตฺตติ ฺวา
ยอมจะไหลไปประชุมรวมลงในมหาสมุทรสิ้น ยถา ความเปรียบนั้น มีครุวนาฉันใด สมฺปาทเก สติ
เมื่อเหตุที่จะใหบรรลุมรรคผล คือสัมมาปฏิบัติมีอยู ขอปฏิบัติคือสัลเลขิตาจาร และธุงดงคคุณ
อันประเสริฐในพระพุทธศาสนาอันมีองค ๙ ประการ ก็ประชุมรวมลงในเหตุนั้นสิ้น เอวเอว โข
มีอุปไมยฉันนัน้ แล มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ดวยเหตุที่อาตมาเปนผู
ฉลาดรอบ ในที่นี้อาตมาจักรวมถวายวิสัชนาเหตุที่ใหเจริญบรรลุมรรคผลนั้น เนื้อความจึง
จําแนกใหวิจิตรดวยดีบริบูรณเต็มที่ได มหาราช ขอถวายพระพร กุสโล เลขาจริโย อันวา
อาจารยสอนเลขผูฉลาด จะสอนเลข ตั้งจํานวนเลขลงไว แลวบวชลบคูณหารไป ยังจํานวนเลข
ใหลงตัวได แลวจดตัวเลขไว แสดงเหตุแหงความเจริญแหงวิชาคูณหารไป ยังจํานวนเลข
ฉลาดรอบของตน ยถา ความเปรียบนี้ มีครุวนาฉันใด อาตมาก็จักรวมวิสัชนาเหตุทใี่ ห
เจริญบรรลุมรรคผล ใหเนื้อความวิจติ รบริบูรณเต็มที่ มีอปุ ไมยฉันนัน้ มหาราช ขอถวาย
พรพร ปฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา อันวาพระอริยสาวกาของสมเด็จพระศาสดาจารยเจา อยู
ในเมืองสาวัตถีนั้น ๕ โกฏิ และอุบาสิกาทีส่ ําเร็จแกพระอนาคามิมรรค พระอนาคตมิผลได
๓ แสน ๕ หมื่น ๗ พัน และอุบาสิกานัน้ ใชจะสําเร็จในบรรพชิตหามิได ไดสําเร็จธรรมวิเศษแตเปนฆราวาสอยูสิ้น ใชแตเทานั้น ครั้นเมื่อพระองคกระทําพระปาฏิหาริยใตไมคัณ-
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ฑามพฤกษนนั้ วีสติ ปาณโกฏิโย มนุษยและเทวดาพนทุกขกําหนดได ๒๐ โกฏิเปนประมาณ
ใชแตเทานั้น ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัพพัญูตรัสพระสัทธรรมเทศนาราหุโลวาทสูตร และครั้งเมื่อ
เทศนามหามงคลสูตร และครั้งนั้นเมื่อเทศนามหาสมจิตตปริยายสูตรและครั้งเมื่อเทศนาปราภวสูตร และครั้งเมื่อเทศนาจุลสุภัททสูตร และครั้งเมื่อเทศนากลหวิวาทสูตร และครั้งเมื่อ
เทศนาจุลพยุหสูตร มหาพยุหสูตร ตุวฏกสูตร เทวดาทัง้ หลายไดรับประทานฟงพระสัทธรรมเทศนา ก็ไดสําเร็จธรรมวิเศษไป จะนับดวยปญญาพระสารีบุตรก็สุดที่จะนับได ใชแตเทานั้น ใน
กรุงราชคฤหนั้นก็มีพระอริยบุคคลกําหนดได ๕๐ แสนกับ ๓ หมื่น ครัง้ เมื่อพระองค
สําแดงพระธรรมเทศนา เมื่อครั้งทรมานธนปาลหัตถีนั้น มนุษยก็พนทุกขถึง ๙ หมื่น อินฺทสาลคูหาย ครั้งเมื่อตรัสเทศนาที่ถ้ําชื่ออินทสาลคูหา เทวดาทั้งหลายฟงพระสัทธรรมสําเร็จ
ธรรมวิเศษ ๘๐ โกฏิ ครั้งเมื่อพระสัพพัญูเจาเสด็จอยูในนาฬิกายนคร ตรัสเทศนาพระปฐมเทศนา เทวดาไดพนทุกข ๑๘ โกฏิกับ ๕๙๕ องค เมื่อครั้งสมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาที่ปาสาณกเจดีย ครั้งนัน้ เทวดาพนทุกข ๑๔ โกฏิ ครั้งเมื่อเทศนาดวยนายมาลาการกระทําสักกาบูชานั้น บุคคลพนทุกข ๘ หมื่น ๔ พัน และเมื่อเทศนาอื่น ๆ ก็มีเทวดาและ
มนุษยไดตรัสรูธรรมวิเศษเปนอันมากสุดทีจ่ ะพรรณนาใหสิ้นได มหาราช ขอถวายพระพร
สมเด็จบรมพิตรเจาผูประเสริฐ ยตฺถ สมเด็จพระพุทธเจาเมื่อพระองคยังมีพระชนมอยู พระองค
เสด็จเที่ยวตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดไปในที่ใด ๆ อันมีใน ๑๖ ชนบทนั้น เทวดาและ
มนุษยประชาชนไดพน ทุกขถึงธรรมวิเศษสําเร็จไปคราวละ ๒ บาง ๓ บาง ๔ บาง ๕ บาง ๑๐ บาง
๑๐๐ บาง ๑,๐๐๐ บาง ๑๐,๐๐๐ บาง กระทําใหแจงซึ่งพระปรมัตถธรรมบรรลุถึงพระนิพพาน
เทวดาเหลานัน้ ก็มากกวาแสนโกฏิ จะเปนบรรพชิตหามิได ยอมเปนฆราวาสบริโภคกามคุณ
หลับนอนกับบริจาริกา ประดับประดาดวยอาภรณ ชะโลมทาดวยดอกไมของหอม พรอมดวย
ความยินดีในสุวรรณรัชตมณีรัตนผูกเกลาเมาลีประดับดวยแกวและทองสิ้น ยังกระทําใหแจงซึ่ง
พระนิพพานได มหาราช ขอถวายพระพร ซึ่งวากระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนั้น ใชจะกระทําให
แจงไดแตบรรพชิตฝายเดียวหามิได เทพยดาทั้งนั้นก็ดี มนุษยอนั เปนฆราวาสก็ดี ก็กระทําได
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ถาวาพระผูเปนเจาคฤหัสถผูสัมมาปฏิบัติ กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
เหมือนกันกับพระภิกษุไดแลว พระภิกษุจะกระทํากิจในธุดงค ๑๓ ประการ ใหสําเร็จประโยชน
สิ่งใดเลา อุปมาเหมือนคนเปนโรคาพยาธิเบียดเบียน ถาใคร ๆ ก็รักษาได จะหาหยูกยาและ
หมอมาตองการอะไร หนึ่งถารบขาศึกดวยกํามือเปลาได ก็จะตองการอะไรที่จะหาหอกดาบและ
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ธนูหนาไม ถามิฉะนั้น ดุจไมเปนปมเปาและเปนโพงทั้งโกงทั้งสิ้น เมื่อเอามาใชเปนพะองได จะ
ตองการอะไรดวยหาไมยาวทําพะองเลา หนึ่ง ถานั่งนอนที่แผนดินตางฟูกหมอนได จะหาเสื่อม
และที่นอนตองการอะไร หนึ่ง จะไปทางกันดารไมกลัวภัยตองการอะไรที่จะหาเพื่อนและศัสตราวุธไปดวย หนึ่ง จะขามแมน้ํานอยใหญดว ยใชกําลังแขนทั้งสองวายไปได จะตองการสะพานและ
นาวาขามดวยเรื่องอะไร ประการหนึ่ง ผานุงผาหมและขาวปลาของตัวมีอยูแ ลว ตองการอะไรที่
จะไปเทีย่ วขอเขา ประการหนึ่ง สระและบอมีอยูแลว ตองการอะไรที่จะตองขุดใหม ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา อันวาคฤหัสถเปนกามโภคียินดีดว ยเงินและทองทุกประการ
ถากระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานไดแลว จะประโยชนอะไรดวยเปนบรรพชิตรักษาธุดงคคุณเลา
นิมนตพระผูเปนเจาวิสัชนาใหแจง ในกาลบัดนี้
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา อฏวีสติ โข ปน มหาราช อิเม ธุตงฺคคุณา
ขอถวายพระพรบพิตรพรระราชสมภาร อันวาธุดงคคุณนั้น มี๒๘ ประการ สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย ทรงขวนขวายแสวงหา ก็ธุดงคคุณ ๒๘ ประการนัน้ สุทฺธาชีว คือจะให
เลี้ยงชีวิตเปนสุทธาชีวะบริสุทธิ์ดวยดีประการ ๑ สุขผล ใหผลเปนสุขประการ ๑ อนวชฺช
เปนกิจอันหาโทษมิไดประการ ๑ ปรสฺส ทุกฺขปนูทน มีกิริยาจะบรรเทาเสียซึ่งทุกขของผูอื่น
ประการ ๑ อภย หาภัยมิไดประการ ๑ อปฬ หาสิ่งจะเบียดเบียนมิไดประการ ๑ เอกนฺตวุฑฺฒิอปริหานิย มีแตจะใหเจริญมิเสื่อมถอยประการ ๑ อมาย ปราศจากมายาประการ ๑
อนาวิล มิไดขนุ มัวประการ ๑ อารกฺข เปนที่ปองกันรักษาประการ ๑ ปตฺถิต เปนคุณที่
ชนทั้งหลายปรารถนาประการ ๑ ทนฺต สําหรับจะไดทรมานตนประการ ๑ สพฺพสตฺถธูปน
เปนเครื่องกําจัดเสียซึ่งศัสตราทั้งปวงประการ ๑ สวรหิต เปนที่เกื้อกูลแกสังวรประการ ๑ ปฏิรปู 
เปนกิจควรที่จะปฏิบัติประการ ๑ อติสนฺต ทําใหสงบระงับยิ่งประการ ๑ วิปปฺ มุตตฺ  จะ
ใหพนจากกิเลสประการ ๑ ราคกฺขย เปนทีส่ ิ้นแหงราคะประการ ๑ โทสวูปสมน เปน
เครื่องปราบเสียซึ่งโทสะประการ ๑ โมหวินาสน เปนเครื่องทําใหโมหะฉิบหายไปจากสันดาน
ประการ ๑ มานปวาหน มีกริ ิยาลอยเสียซึ่งมานะประการ ๑ กุวิตกฺกเฉทการณ เปนเหตุที่
จะตัดเสียซึ่งวิตกอันชั่ว ประการ ๑ กงฺขาวิตรณ เปนเครื่องขามเสียซึ่งความสงสัยประการ
โกสชฺชวิธสน มีกิริยาจะกําจัดเสียซึ่งความเกียจครานประการ ๑ อรติปวาหน จะลอยเสียซึ่ง
ความกระสันประการ ๑ ขมน มีกิริยาจะใหอดทนประการ ๑ อตุลอปฺปมาณ หาคุณที่จะชั่วจะ
ประมาณใหเทามิไดประการ ๑ สพฺพทุกฺขยคามิน มีปรกติยังทุกขทั้งปวงใหสนิ้ ไปประการ ๑ สิริ
เขากันเปนคุณ ๒๘ ประการดวยกัน
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร อนึ่ง พระโยคาวจรเจาที่สมทานซึ่งธุดงคนั้น
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ยอมเปนผูประกอบไปดวยคุณ ๑๘ ประการ อาจาโร เตส สุวิสุทฺธ คือ มีมรรยาทบริสุทธิ์ดวยดี
ประการ ๑ ปฏิปทา สุจริต คือมีความปฏิบัติเปนสุจริตประกร ๑ กายิกาจสิก สุรกฺขิต คือ
รักษากรรมที่เปนไปทางกายและวาจาไดดปี ระการ ๑ มโน สุวิสุทฺโธ คือมีจิตผองใสบริสุทธิ์
ประการ ๑ วิรยิ  สุปคฺคหิต คือประคองซึ่งความเพียรอุตสาหะเปนอันดีประการ ๑ ภย อุปสนฺต
จะระงับไดซึ่งความกลัวประการ ๑ อตฺตานุวาททิฏิพฺยปตฺตตา จะสละเสียไดซึ่งอัตตานุวาททิฐิ
ประการ ๑ อาฆาโก อุปสนฺโต จะระงับเสียซึ่งอาฆาตจองเวรประการ ๑ เมตฺตา อุปฏิตา จะได
เขาตั้งไวซึ่งเมตตาจิตประการ ๑ อาหาโร ปริคฺคหิโต จะกําหนดอาหารที่บริโภคไดประการ ๑
สพฺพสตฺตาน ครุกโต จะมีจติ นอบนอมเคารพแกสัตวทั้งปวงประการ ๑ โภชเน มตฺตฺุตา จะ
รับประมาณในการที่จะฉันจังหันประการ ๑ ชาคริยานุโยโค จะเปนผูป ระกอบความเพียรในอันตืน่
อยูประการ ๑ อนิเกโต จะเปนผูไมมีอาลัยในที่อยูประการ ๑ ยตฺถ ผาสุ ตตฺถ วิหารี ที่ไหนเปน
สุขสําราญจะไดอยูในที่นั้นประการ ๑ ปาปเชคุจฺโฉ จะเปนผูเกลียดชังบาปประการ ๑ วิเวกา
ราโม จะไดยนิ ดีในทีว่ ิเวกประการ ๑ สตต อปฺปมาโท จะเปนผูไมประมาทเนือง ๆ ประการ ๑
สิริเปน ๑๘ ประการฉะนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง บุคคลที่จะสมควร
รักษาธุดงคนนั้ มี ๑๐ ประการ สทฺโธ คือมีศรัทธาประการ ๑ หิริมา มีหิริประการ ๑
ธิติมา มีปญญาประการ ๑ อกุโห มิใชคนคดโกงประการ อตฺภวสี ชํานาญอยูในประโยชน
ประการ ๑ อโลโล มิใชคนโลเลประการ ๑ สิกฺขากาโม เปนคนใครตอการศึกษาประการ ๑ ทฬฺหสมาทาโน มีสมาทานมั่นคงประการ ๑ อนุชฺฌานพหุโล ไมมากดวยคอยยกโทษเขาประการ ๑
เมตฺตาวิหารี อยูในเมตตาพรหมวิหารประการ ๑ สิริเปนคุณ ๑๐ ประการดวยกัน บุคคลผู
ประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการนี้ สมควรสมาทานธุดงคได
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ฆราวาสผูประกอบการเปนกามโภคี
ิยินดีอยูในกามคุณทั้ง ๕ คลุกเคลาไปดวยบุตรและภรรยา และยินดีในหิรัญสุวรรณแกวเกาเงิน
ทอง ทัดทาดอกไมของหอม พรักพรอมดวยอาภรณผานุงผาหม ไวมวยผมประดับดวยแกวมณี
เกลาเปนเมาลีสีมีผาโพกและใสหมวก คฤหัสถจําพวกนี้รักษาธุดงคมาแตในชาติกอนคุนเคยอยู
แลว จึงสําเร็จธรรมวิเศษกระทําใหแจงทางพระนิพพานได มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร
พระราชสมาภาร ธรรมดาวานายขมังธนู หัดยิงธนูไวจนชํานาญแลว ครั้นไปสูพระราชฐาน
ยิงถวายพระบรมกษัตริย ก็แมนดังหมาย ไดรับพระราชทานรางวัลเปนตนวา ชางมาทาสี
ทาสานารีภรรยา และคามนิคมบานสวยร่ํารวยทรัพยมากมาย อาศัยไดเคยสําเหนียกยิงแมน
มาแตกอนนั้น ยถา ความเปรียบนี้ฉันใด บพิตรพระราชสมภารฆาราวาสที่ถึงธรรมวิเศษ
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กระทําใหแจงพระนิพพานนัน้ ก็อาศัยเหตุที่ตนไดปฏิบัตเิ ปนสัมมาปฏิบัติในธุดงคคุณมาแต
บุรพชาติจึงสําเร็จได เหมือนนายขมังธนูที่ยิงแมนฉะนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บุคคลที่ไมไดรักษาธุดงคไวแตใน
บุรพชาตินั้น จะไดพระอรหัตผลกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานเปนอันวาหามิได ที่สุดแตเพียงภูมิ
พระโสดา บุคคลจะไดกต็ องอาศัยเพียรและวัตรปฏิบัติอนั ยิ่ง จึงกระทําใหแจงได เปรียบดุจบุคคล
เปนหมอยารักษาโรค แตแรกตองไปร่ําเรียนในสํานักอาจารยใหญ ทานแนะนําบอกใหจนได
ความรู ภายหลังหมอนั้นก็เที่ยวรักษา ไดขวัญขาวและคายาเปนบําเหน็จ เหตุไดตั้งความเพียร
ร่ําเรียนในสํานักอาจารยมาแตกอน ยถา มีครุวนาฉันใด บุคคลที่เปนฆราวาสไดสาํ เร็จแกธรรม
วิเศษกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนี้ ก็อาศัยที่ไดรักษาธุดงคไวแตชาติกอน ดุจหมอซึ่งไดเรียน
วิชามากอนฉะนั้น.
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง บุคคลที่มิไดรักษาธุดงค
ไวแตชาติกอน จะไดสําเร็จธรรมวิเศษกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนี้ ไมไดเปนอันขาด ตอเมื่อ
ไดรักษาธุดงคไวแตชาติกอน จึงจะถึงธรรมวิเศษกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานสมดังความ
ปรารถนา เปรียบดุจคนทีก่ ระทํากาลกิริยาตายจะบายหนาไปสูสุคติได ก็เพราะไดบาํ เพ็ญกุศลไว
ยถา มีครุวนาฉันใด ฆราวาสที่สําเร็จแกธรรมวิเศษกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนี้ ก็อาศัย
รักษาธุดงคไดเปนอุปนิสัยติดมาแตชาติกอนเหมือนดังนัน้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ประการหนึ่ง อันวาธุดงคคุณนี้ ปวิสม เปรียบปานประหนึ่งวาพื้นปฐพี ดวยอรรถวาเปนที่อาศัยแหงบุคคลผูใ ครจะ
บริสุทธิ์ อาโปสม ประการหนึ่ง เปรียบประดุจดังน้ํา ดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระลางซึ่งสรรพกิเลส เตโชสม ประการหนึ่ง เปรียบดังไฟอันมีเดช ดวยวาอรรถเปนเครื่องเผากิเลสใหหมดสิ้น
วาโยสม ประการหนึ่ง เปรียบดังลม ดวยอรรถวาเปนเครื่องพัดเอามลทินคือกิเลสไป อคทสม ประการหนึ่ง เปรียบดังยา ดวยอรรถวาเปนเครื่องรักษาพยาธิคือกิเลสใหเสื่อมคลาย อมตสม ประการหนึ่ง เปรียบดังน้ําอมฤต ดวยอรรถวาเปนเครื่องบําบัดกิเลสทั้งปวงใหสญ
ู หายไป
เขตฺตสม ประการหนึ่ง เปรียบดังมา ดวยอรรถวาเปนที่งอกงามแหงสรรพกุศลผลบุญทั้งหลาย
มโนหรสม ประการหนึ่ง เปรียบดังแกวมโนหรจินดา ดวยอรรถวาจะใหสําเร็จทิพยสมบัติ ๓
ประการ คือ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ อีกประการหนึ่ง อันวาธุดงคคุณนี้
เปรียบดังนาวาเปนที่จะขี่ขามกระแสสงสาร ถึงฝงแหงอมตมหานิพพาน ประการหนึ่ง เปรียบดัง
ที่อันพนภัย ยอมจะใหเปนทีพ่ ึ่งพาอาศัยหายใยสบายแหงคนอันกลัวอันตราย คือชราทุกขและ
มรณทุกขทั้งหลายในวัฏสงสาร ประการหนึ่ง อันวาธุดงคคุณนี้ มาตุสม เสมือนหนึง่ มารดา
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เหตุวาจะเลีย้ งรักษากําจัดเสียซึ่งทุกขเวทนา คือกิเลสแหงบุคคลอันปรารถนาซึ่งวิสุทธิและจะ
กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ประการหนึ่ง ปตุสม เสมือนบิดา เหตุวาจะใหเกิดซึง่ สามัญผล
แกบุคคลผูปรารถนาเพื่อใหบริสุทธิ์ มิตฺตสม มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง อันวาธุดงคคุณนี้ เหมือนหนึ่งวามิตรรวมใจ จะใหสําเร็จพระสามัญผล
แหงบุคคลผูปรารถนาเพื่อจะใหบริสุทธิ์ ปทุมสม มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาธุดงคคุณนี้ เปรียบดุจปทุมชาติบัวหลวงอันมิไดติดตองไปดวยอุทกัง คือกิเลส
ทั้งปวง มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธุตงฺคคุณ อันวาธุดงคคุณ จตุชาติ
วรคนฺธสม เปรียบดุจคันธชาติ ๔ ประกอบอันหอมประเสริฐ อันจะกําจัดเสียซึ่งกิเลสมลทิน
กลิ่นรายสาธารณ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธุตงฺคคุณ อันวาธุดงคคุณนี้ สิเนรุสม เปรียบดุจหนึ่งวาสิเนรุคีรรี าช บมิไดหวาดไหวดวยลมโลกธรรม หากิเลสจะ
ครอบงําย่ํายีมไิ ด มีประจําอยูในสันดานแหงบุคคลผูปรารถนาจะใหบริสุทธิ์ถึงพระนิพพาน
ประการหนึ่งเลา ขอถวายพระพร ธุตงฺคคุณ อันวาธุดงคคุณ อากาสสม เหมือนดวย
อากาศกวางใหญไมมีที่สุด คือหาศัตรูหมูก ิเลสกระทํารายมิได มีแกบคุ คลที่ปรารถนาจะให
บริสุทธิ์จากสงสาร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธุตงฺคคุณ อันวาธุดงคคุณ
นชฺโชสม เปรียบดุจแมน้ําอันกวาง จะลางเสียซึ่งมลทินคือกิเลสทั้งปวง แหงบุคคลอันปรารถนา
จะใหบริสุทธิ์จากวัฏสงสาร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาธุดงคคุณนี้
เทสกสม เสมือนหนึ่งบุคคลจะนําทางจะใหเยื้องยางไปสูทางตรง มิใหหลงไปตามทางอันทุเรศ
คือทิฐิอาสวกิเลสอันรายกาจ แหงบุคคลอันปรารถนาจะใหบริสุทธิ์เขาสูพระนิพพานพน
จากวัฏสงสาร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ธุตงฺคคุณ อันวาธุดงคคุณนี้
สตฺถวาหสม เสมือนหนึ่งพอคาเกวียนผูใหญ เหตุจะนําไปซึ่งบุคคลผูปรารถนาจะใหบริสุทธิ์
จากวัฏสงสาร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาธุดงคคุณนี้ อาทาสสม
เปรียบดุจแวนอันบริสุทธิ์ผองใส เหตุจะสองใหเห็นซึ่งสงสารเปนอนิจจังไมเที่ยงแทแกบุคคลอัน
ปรารถนาจะใหบริสุทธิ์จากวัฏสงสาร มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
ธุดงคคุณนี้ เปรียบดุจแผนกระดานเปนที่จะคลี่คลายซึ่งกิเลส แหงบุคคลผูปรารถนาบริสุทธิ์
ยังกิเลสเปนกลุมเปนกอนใหอันตรธาน มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพรราชสมภาร อันวา
ธุดงคคุณนี้ จนฺทสม เหมือนหนึ่งพระจันทรมีรัศมีเปนที่จะประโลมใจใหระงับกิเลส เหตุวาจะ
ประกอบใจใหบริสุทธิ์อาจหาญ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวาธุดงคคุณนี้ สุริยสม เปรียบดังสุริยรังสี อันกําจัดเสียซึ่งมืดหมอกคือตัวอวิชชา แหงบุคคลอัน
ปรารถนาจะใหบริสุทธิ์ถึงซึ่งพระนิพพานอันเปนที่สุขสําราญ มหาราช ขอถวายพระพร
บพิตรพระราชสมภาร อันวาธุดงคคุณนี้ พหุปการ มีคุณอุปการะมาก หิตกร กระทําให
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เปนคุณ โยคกร กระทําใหประกอบซึ่งอุตสาหะในปฏิบตั ิ ปยกร กระทําใหเปนที่รกั ดวยดี
อวชฺชกร กระทําใหหาโทษมิได วหิกร กระทําใหไปจากบาป ปติฏิต เปนที่ตั้งอาศัย
ยสาวห สุขาหร จะนํามาซึ่งยศและสุข สุขวิปาก ใหผลเปนสุข คุณาราสี เปนกองแหงคุณ
คุณปุชฺ  เปนกลุมแหงคุณ วิปริมิตตฺ วรตฺต มีสภาวะประเสริฐจะนับมิได สพฺพตฺถ ปวรคฺคฏาน เปนที่ตั้งแหงคุณอันประเสริฐและประโยชนอนั เลิศในที่ทั้งปวง ถยานุท จะกําจัดเสีย
ซึ่งภัยอันใหญหลวง โสกนุท จะกําจัดเสียซึ่งโศก ทุกฺขนุท จะกําจัดเสียซึ่งทุกข ทรถนุท จะ
กําจัดเสียซึ่งรอนรน ปริฬารหนุท จะกําจัดเสียซึ่งกระวนวาย หนึ่ง จะกําจัดเสียซึ่ง
อริวิภาคทั้งหลาย และหลักตกเสี้ยนหนาม และจะกําจัดเสียซึ่งภพทั้งสามิไดบังเกิดตอไป หนึ่ง
จะกําจัดเสียซึง่ มานะทิฐิสรรพอกุศลธรรมทั้งปวง เปรียบฉันใด นะบพิตรพระราชสมภาร
เปรียบปานดุจบุรุษอันสองเสพซึ่งโภชนาหาร หวังจะใหอุปถัมภเปนกําลังแกชวี ิตของตน
บุคคลบริโภคเภสัชยาทั้งปวงหวังจะใหโรคบรรเทาหาย บุคคลคบมิตรสหายหวังจะปองกันซึ่ง
อันตรายตาง ๆ บุคคลมีนาวาหวังจะไปทางน้ําแถวชลมารค บุคคลแสวงคันธชาติมีกลิ่นวิเศษ
เหตุพอในหอม บุคคลยอมคบคนกลาเหตุวากลัวภัย บุคคลอาศัยพื้นธรณีเหตุวาเปนที่ทรงดํารง
อาตมา บุคคลแสวงหาอาจารยเหตุวาอยากไดศิลปศาสตร บุคคลเปนขาเฝาพระมหากษัตราธิราชอาศัยปรารถนายศ บุคคลแสวงหามณีเหตุวาเปนทีจ่ ะใหสําเร็จความปรารถนา ยถา มี
ครุวนาฉันใด อริยา อันวาพระอริยเจาทั้งหลาย แสวงหาและรักใครซึ่งธุดงค ๑๓ เหตุ
ความปรารถนาซึ่งพระสามัญผลนั้น เอวเมว เหมือนกันกับที่เปรียบมาขางตนนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อุทก พีชวิรูหนีย ถามิฉะนั้น ดุจน้ํา
เปนที่จะรดสาดพืชพรรณทั้งปวงใหเจริญ และดุจเพลิงเปนที่สําหรับหุม ตมเผาจี่ และดุจอาหาร
อันเปนเครื่องนํามาซึ่งกําลัง ลตาพนฺธนีย ถามิฉะนั้นเปรียบเหมือนเครือเขาเถาวัลยเปนเครื่อง
ผูกพันธนา สตฺถ เฉทนีย ดุจมีดอันเปนทีฆ่ า ถามิฉะนั้น ดุจอุทกังเปนที่จะหามเสียซึ่งความ
อยากน้ํา ถามิฉะนั้น ดุจขุมทรัพยอันเปนเครื่องกระทําความปลื้ม ถามิฉะนั้น ดุจนาวาเปนทีจ่ ะ
ขี่ขาม และดุจยาอันหามเสียซึ่งพยาธิ และดุจยานคานหามเปนที่จะหามเสียซึ่งความทุรนทุราย
นั่งนอนไปสบายในมรรคา ประการหนึ่ง ดุจเสพคบคนกลาหวังวาจะใหคุมภัยขางหนา และดุจ
บุคคลเปนขาทาวบาวพระยาถือเปนที่พึ่ง ดุจหนึ่งบุคคลถือซึ่งโลเขนเปนที่จะปองกันเสียซึ่งปน
ผาหนาไมอาวุธทุกประการ ดุจอาจารยเปนที่จะสอนศิษยใหรูวิชา หนึ่ง ดุจมารดาเปนที่จะ
รักษาซึ่งบุตรอันเกิดแตอก ดุจกระจกเปนทีจ่ ะสองดูหนา ดุจเครื่องประดับประดาจะพาโฉมให
งามดุจผานุงทีจ่ ะหามเสียซึ่งความละอายใจ ดุจอัฒจันทรบันไดอันไดเปนที่อาศัยขึ้นเคหา ดุจลุง
ใสของนานา เหตุวาเปนที่ไวของทั้งหลาย ดุจรูมนตที่ดีเปนที่จะรายตามลัทธิที่เรียนมา ดุจอาวุธ
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ศัสตราเปนที่จะเงือดเงื้อคุกคาม ดุจประทีปเปนที่จะตามในราตรี ดุจเสพนารีเปนที่จะทําซึ่ง
ความสิเนหา ดุจมีศิลปศาสตรวิชาที่หวังวาจะเลี้ยงชีวิต ดุจแสวงหายางูพิษหวังจะปองรักษา
ชีวิตของอาตมา ดุจแกวอันเปนที่ประดับประดา ดุจราชอาญาตั้งไวหวังจะมิใหผูใดลวงกฎหมาย
ดุจอิสริยยศจะใหคนทั้งปวงเปนไปในอํานาจนอบนอมมา ยถา มีอุปมาฉันใด ขอถวายพระ
พรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อันวาธุดงคคุณอันเลิศนี้ ก็เหมือนกัน สามฺพีชรุหนีย
เปนที่จําเริญซึ่งสามัญผล กิเลสฌาปนิย เปนที่จะบรรเทาเสียซึ่งกิเลส สีลวตฺตมาหร ควรจะนํา
มาซึ่งศีลวัตร วิวิธสมคฺคกรณ เปนเหตุจะใหพรอมเพรียงดวยธรรมตาง ๆ วิมติวิจิกิจฺฉาสลฺลวิโนทน จะกําจัดเสียซึ่งลูกศรคือสงสัยสนเทห ตณฺหาปปาสวินย จะนําเสียซึ่งความอยากคือ
ีความปรารถนา อภิสมยอสฺสาทกร จะกระทําใหยินดีในอภิสมัย คือธรรมวิเศษ และจะดับซึ่ง
ชาติชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสภัย อันควรจะสะดุงตกใจกลัว สามฺคุณ
ปริรกฺขณ เปนที่จะรักษาไวรอบคอบซึ่งสามัญคุณ กุวิตกฺกกิเลสปวาหน จะลอยเสียซึ่งกิเลส
คือวิตกอันรานชั่วชา เกวลสกลสามฺมนุสาสน เปนที่จะสั่งสอนใหไดซึ่งสามัญผลทั้งปวงสิ้น
เสร็จ อันหนึ่ง เปนคุณอันงามเปนที่โลกจะสรรเสริญ เหตุจะใหเห็นซึ่งสามัญผลอันประเสริฐ คือ
สมถวิปสสนามรรคผลและพระนิพพาน สพฺพาปายปทหน จะปดประตูจตุราบายทัง้ ปวงเสียได
อนึ่ง อันวาธุดงคคุณนี้ เปนที่จะใหเจริญงอกเปนยอดเปนเงื้อม เปนจอมเสลาคืออรรถประโยชน
แหงพระสามัญผล เปนที่จะกําจัดเสียซึ่งสิ่งอันชั่วอันบุคคลสรางมาแตปางกอน ตวาดคุกคาม
เสียซึ่งกิเลสอันรอยกระวนกระวายและกองอวิชชาอันมืดมนมาน และจะดับเสียซึ่งเพลิง ๓
ประการ และเปนเหตุจะใหถงึ ธรรมอันสุขุมละเอียดเปนที่จะใหสําเร็จแกจตุสัจจาภิสมัย ตรัสรู
ซึ่งพระอริยสัจ ๔ ประการ หนึ่ง จะใหบริบรู ณดวยพระสมันตศีลสมณผลทั้งปวง ฉฬาภิฺาวรคุณานุปฺปาทน มีกิริยาจะใหเกิดคุณวิเศษคือ อภิญญา ๖ มีสภาวะใหผลรวดเร็ว และพระ
ธุดงคนั้นสุขุมละเอียดบริบูรณประณีตนัก เหตุจะใหสําเร็จที่ปรารถนาคือพนจากอาบัติ และจะ
ใหอริยธรรมเปนไปเพื่อไดสามัญผลสิ้นเสร็จทุกประการ มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผู
ประเสริฐ อันวาธุดงคคุณแหงบุคคลผูมีคุณสมควรแกธดุ งคทั้ง ๑๐ ประการนั้น แตละอยาง ๆ
ลวนเปนคุณประเสริฐ หาสิ่งใดที่จะมาชั่งมาประมาณเปรียบเทียบใหเสมอมิไดสิ้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร โย ปุคฺคโล อันวาบุคคลผูใด ปาปจฺโฉ
มีความปรารถนาลามก อิจฺฉาปกโต มีจิตริษยาทาน กุหโก เปนคนปดโปโกหก กุลทุ ฺโธ เปนคน
โลภรายลามก โอทริโก คิดแตจะใหเขาปากเขาทอง ลาภกาโม ปรารถนาจะไดลาภ ยสเหตุ
มุงหมายแตยศ กิตฺติกาโม อยากจะไดชื่อเสียง บุคคลจําพวกเหลานี้ ไมควรแกธุดงค แมวา
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สมาทานเขาใจก็จะขาดสมาทาน และเมื่อสมาทานจะมีโทษ ๒ ประการ คือโทษเห็นประจักษใน
ปจจุบัน และอนาคต โทษมีวาจะมีในปจจุบันนั้น คือ กุหีฒน ถูกดูหมิ่น ขีลน กลาวคือขอนนิทา
ครหน ติเตียน อุปฺผณฺฑน เยยหยน ขิปน ทอดทิ้ง อสมฺโภค ไมมีใครคลหาสมาคม
นิสฺสรณ ไมมที ี่พึ่งอาศัย นิจจฺ ภณ ถูกวาเปนนิตย ปวาหน ลอยอยูคนเดียวแลเหลียวไมเห็นใคร
ปวชฺชน คนทั้งหลายอมขอนขอดตาง ๆ นานา ลภติ นี่แหละ บุคคลมีความปรารถนาไม
บริสุทธิ์ สมาทานธุดงค ยอมไดโทษเห็นประจักษในปจจุบัน ดังถวายวิสัชนามาฉะนี้ สวนโทษที่
เปนสัมปรายิกภพ จะมีไปในชาติหนานั้น คือกระทํากาลกิริยาตายลงจะไปเสวยทุกขเวทนา
หมกไหมอยูใ นอเวจีนรกขุมใหญ จะกลิ้งเกลือกเสือกไป ไฟไหมทั้งเบือ้ งบนและเบื้องต่ํา แตทน
ทุกขอยูนั้นมากกวาพันปแสนป ครั้นตายจากอเวจีแลวจะมาบังเกิดเปนนิชฌามตัณหิกเปรต มี
กายอันโตใหญ มีรูปมิไดบริสุทธิ์ มีกายเปนชองปรุโปรง แตเบื้องหนาถึงเบื้องหลัง มีหูอันยาวยาน
มีตาลืมเหลือกลาน อดอาหารขาวปลาน้ําทาหยาดหนึ่งก็มไิ ดตกลงคอ อดอยากเหลือประมาณ
มีไฟลุกขึ้นในกาย มีเปลวออกทางปากอันปฏิกูลเหมือนปากสุนัขที่ตาย มีหนังหุมกระดูก
อาเกียรณดวยหนอนบอนอยูท ั้งกาย ปราศจากที่พึ่งพา มีกายมิไดเปนทีพ่ ึงใจ ก็เที่ยวรองคราง
ไปในประเทศเปรตวิสัยนัน้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เปรียบปานดุจบุคคลที่เปนหีนชาติต่ํา
ตระกูลบุญนอยนักหนา จะเอามาราชาภิเษกเปนเจาแผนดิน บุคคลผูนั้นก็มิอาจครอบครอง
ราชสมบัติได กลับจะถูกตองกรรมกรณเปนตนวาตองตัดตีนสินมือ มีภัยเปนอันมากฉันใดก็ดี
บุคคลใจบาปหยาบชา ไมสมควรที่จะรักษาธุดงค ครั้นรักษาเขา ก็จะขาดจาสมาทาน ตายไป
ไหมอยูใ นอเวจีมากกวาแสนป แลวเกิดเปนนิชฌามตัณหิกเปรต เปรียบประดุจบุคคลต่ําตระกูล
บุญนอย ไดราชสมบัติถอยจากราชสมบัติ ตองถูกฆาฟนตายฉะนัน้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สวนวาโยคาวจรภิกษุรูปใดมักนอย
สันโดษ มีเพียรอุตสาหะมิไดเกียจครานมายา ปรารถนาจะเปลื้องปลดอาตมาออกจากชาติทุกข
ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข สทฺธาย ปพฺพชิโต บวชดวยศรัทธาปรารถนายกยองขึ้น
ซึ่งพระศาสนา ธุตงฺคคุณ สมาทิยติ สมาทานซึ่งธุดงคคุณมั่งคง พระโยคาวจรนั้นยอมจะได
คุณานิสงส ๒ ประการ คือเปนที่รักแกเทพามนุษยนิกรทั้งปวง ประดุจดอกไมอนั มีกลิ่นหอมขจร
มีมะลิซอนมะลิลาเปนตน เปนที่ยินดีแหงมหาชนอันมีประโยชนจะทัศนา และดุจโภชนาหารอัน
ประณีต เปนที่ปรารถนาแหงบุคคลอันอดหิวมา และดุจอุทกธาราอันเย็น เปนที่จะอาบกินแหง
คนอันรอนรนกระหายหิวมา มิฉะนั้น โอสถ วิย ดุจยาหอมเปนที่ปรารถนาแหงมหาชน อันรอน
รนดวยโรคภัย ถามิฉะนั้น ดุจราชรถทั้งหลาย อันเทียมพาชีอาชาไนย ยอมเปนที่พอใจแหงคน
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เดินทางเมื่อยลา ถามิฉะนั้น ดุจยานอันรวดเร็วนั้น ยอมเปนที่รักแหงบุคคลอันรีบเรงทุเรศ รอน
ในทางไกล ถามิฉะนั้นไซร มโนหรมณิรตน วิย ดุจดวงมณีรัตนะมโนหรจินดาเปนที่ปรารถนา
แหงแสนสาธุชน ถามิฉะนัน้ ดุจดิรยิ ดนตรีแตรสังข เปนที่ควรจะพึงฟงแหงบุรุษนารี ผูนิยม
ยินดีดวยสัทธารมณอันสุนทร ถามิฉะนั้น ดุจคนฟอน ยอมเปนที่สโมสรแหงชนอันยินดีปรีดา
ดวยรูปารมณรนื่ เริงกําหนัด ถามิฉะนั้น ดุจมณฑลเศวตฉัตร เปนที่โสมนัสแหงบรมขัตติยาธิบดินทรวเรศรราชมนุษย ถามิฉะนั้น ดุจพระอรหัตผลอันบริสุทธิ์ เปนที่ปรารถนาแหงสาธุชนอัน
ยินดีในธรรม ดังนี้ประการ ๑ คือพระชินศาสนาจะอํานวยใหสําเร็จผล คือยศและสุขอันเลิศ
และพระสติปฏ ฐานทั้ง ๔ ก็ยอมจะบริบูรณเต็มที่ แกทานผูถือทรงธุดงคมั่งคงไมประมาท ใชแต
เทานั้น พระอิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อัฏฐังคิกมรรค ๘
ประการ และสมถวิปสสนากรรมฐาน ปฏิเวธธรรม และพระสามัญผล ๔ พระปฏิสัมภิทา ๓
วิชชา ๓ อภิญญา ๖ อันวาสมณธรรมทั้งสิ้นก็ยอมจะเปนที่สําเร็จแกทานผูถือธุดงคอันมั่นคง
นั้นทุกประการ มิชามินานก็จะไดมณฑลวิมุตติเศวตฉัตร กลาวคือสําเร็จแกพระอรหัตตัดกิเลส
เปนสมุจเฉทประหาน เขาสูก รุงแกวกลาวแลวคือพระนิพพานอันเลิศ ดังนี้ประการ ๑ เปน
คุณานิสงส ๒ ประการฉะนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เปรียบดุจราชกุมารอันเกิด
ในมหาสมมติวงศองคอภิชาติ ครั้นไดราชสมบัติแลว ก็จัดแจงตั้งแตขา ราชการที่ดีมีสติปญญา
ใหรักษานิคมคามเขตขัณฑสีมามั่นคงดีไมมีภัย พระบรมกษัตริยนนั้ ก็มีเดชานุภาพแผไป ได
เปนใหญในทิศทั้งปวงโดยรอบนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาที่ใจศรัทธานั้น ก็
เหมือนกันถือมั่นในธุดงคสมาทาน ยอมจะไดผลพิเศษตาง ๆ ดังถวายวิสัชนามาแลวขางตนนั้น
ขอถวายพระพร
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ประการหนึ่ง ธุดงคคุณ ๑๓ นี้ บุคคลกระทําให
บริสุทธิ์แลว จะพาเขาสูนพิ พานสาคร เลนเพลิดเพลินเจริญใจดวยธรรมกีฬาเปนอันมาก มีอันได
บรรลุสมาบัติเปนตน และอภิญญา ๖ อันวิเศษดุจพอคาทางเรือผูมีทรัพยเที่ยวทอดเทเผื่อแผไว
เปนอันมาก ครั้นพอคานั้นจากเคหาลงนาวาไปสูนานาประเทศ คือเมืองสุวรรณภูมแิ ละเมือง
อื่น ๆ ทั้งหลาย ก็ซื้องายขายคลองไดสําเร็จดังเจตนา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรตั้งอยู
ในธุดงค ๑๓ นั้น ธุดงคยอมพาไปใหบรรลุคุณวิเศษตาง ๆ มีอาสวักขยญาณเปนที่สุดไดฉันนัน้
ขอถวายพระพร
มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ อันวาธุดงค ๑๓ นั้น คืออรัญญิกธุดงค ๑ บิณฑปาติกธุดงค 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 เปนที่
ครอบครองสองเพสแหงสมเด็จพระพุทธเจาทั้งหลาย ใหสบายเกิดสันตสุขสมาบัติสืบมาแต
กาลกอน และบัณฑิตชาติยอมสโมสรสังวาสสําราญแตกาลอดีตมา ดุจชาวนายอมชําระหลัก
ตอกอไม แลวก็ไถหวานลงซึ่งธัญพืชในที่อันปราศจากหลักตอนั้น ครั้นนานามาก็ไดธัญพืชมาก
เหตุเมื่อเดิมกระทําดี ยถา มีครุวนาฉันใด บัณฑิตยชาติทไี่ ดรักษาธุดงคไวในชาติกอนก็เหมือนกัน
ดังนั้น ก็ไดสนั ตสุขสมาบัติงาย ๆ ในชาตินี้ดุจชาวนานัน้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ประการหนึ่ง เปรียบปานดุจบรมกษัตริยไ ดครองราชสมบัติอาศัยแกตระกูลวงศแกตระกูลวงศเคยครอบครองราชสมบัติมา จึงไดเปนใหญ
เปน
อิสรภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไปในแผนปฐพี ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเปนใหญในพระศาสนา
ของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา สืบวงศาพระชิโนรสตอไป อุปไมยเหมือนบรมกษัตริยสืบ
สมบัติตามวงศน้นั องคพระโยคาวจรนัน้ ไดบรรลุสําเร็จแกวิชชาจรณะไดเปนอิสระในพระศาสนา
ก็อาศัยเพราะไดรักษาธุดงคไวมั่นคงเหมือนฉะนั้น
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรจะไมเคยไดสวนาการทรงฟง
บางหรือ พระอุปเสนเถรองคหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์ เปนบุตรแหงวังคันตพราหมณ ทานปฏิบัติเปน
สัลเลขธุงดงคสมังคี ทานไปยังกรุสาวัตถี มิไดเอื้อเฟออาลัยในขอกติกาของพระสงฆทั้งหลาย
พาภิกษุบริษัทศิษยของตนเขาไปสูสํานักพระพุทธองคผูทรงพระภาค ในเวลาเสด็จเขาที่เรนอัน
สงัด ถวายนมัสการโดยเคารพแลว ก็นั่งอยูใ นที่ควรขางหนึ่ง
ภควา จ ต สุวินีต ปริส โอโลกยิตฺวา สวนวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาค ทอดพระเนตร
ดูกิริยาพาทีของภิกษุผูเปนบริษัทศิษยพระอุปเสนนั้น ดูนี้เปนแบบเดียวพิมพเดียวกันมี
พระพุทธหฤทัยหรรษา สทฺธึ สลฺลาป สลฺลปตฺวา สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา ก็ตรัส
สนทนาปราศรัยดวยบริษัทของพระอุปเสนนั้น แลวมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ดูรานะอุปเสน สงฆ
บริษัทศิษยของเธอนี้ ดูสุจริตกิริยาดีเปนพิมพเดียวกัน ดูรานะอุปเสน บริษัทศิษยของเธอนั้น
สั่งสอนกันดวยอุบายประการใด
พระอุปเสนไดฟงพระพุทธฎีกาตรัสถาม จึงประนมนอมอภิวาทวันทนาการกราบทูลวา
ภนฺเต ภควา ขาแตพระองคผูทรงพระภาคเปนอันงาม โย โกจิ บุคคลผูใดผูหนึ่งเขามาสูสํานัก
กระหมอมฉันแลวขอบรรพชาก็ดี ขอนิสยั ก็ดี กระหมอมฉันจึงวา รูปนี้ถืออรัญญิกธุดงค
เตจีวริกธุดงค และปงสุกูลิกธุดงค ถาแมทานถือไดดุจรูปนี้ รูปจะบวชใหและจะใหนสิ ัย ถาวา
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กระทําไมได รูปจะบวชใหและใหนิสัยไมได กระหมอมฉันวากลาวดังนี้ บริษัทศิษยของกระ
หมอมฉัน จึงพรอมกันปฏิบัติเปนอยางเดียวกัน
มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พระโยคาวจร ที่สมาทานธุดงคนั้น ไดเปนใหญ
ในพระบวรพุทธศาสนา และเปนที่โสมนัสยินดี ยอมมีแตสันตสุขสมาบัติฉะนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อีกประการหนึ่ง ปานดุจประทุมชาติ
ุ ถึง ๑๐ ประการ เหตุวาเปนพีชชาติอัน
บัวหลวง ธรรมดาวาประทุมชาติบัวหลวงนั้น ยอมมีคณ
สูงบริสุทธิ์ประเสริฐ เกิดเปนดอกไมอนั เลิศในโลกนี้เปนประเพณีนิยมมา กตเม ทส อันวาคุณ
แหงประทุมชาติ ๑๐ ประการนั้น คือสิ่งไร สินิทฺทมุทุ คือประทุมชาตินั้นเปนของออนนุมสนิท
ประการ ๑ สุภนิย เปนที่ตั้งแหงความงามประการ ๑ สุคนธ มีกลิ่นหอมประการ ๑ ปย
อันชนทั้งหลายสรรเสริญประการ ๑ ชลกทฺทมอนุปลิตตฺ  จะไดมีอุทกังหรือเปอกตมซึมซาบชุม
ชื่นเปยกปนอยูหามิไดประการ ๑ อนุปตฺตเกสรกณฺณิกาหิ มณฺฑิต ประดับไปดวยใบออน
เกสรและกลีบประการ ๑ ภมรคณเสวิต มีหมูแหงแมลงภูและแมลงผึ้งบินโฉบฉาบคาบเกสร
ประการ ๑ สีตลสลิลสวทฺธ เจริญขึ้นแตในน้ําอันใสสะอาดบริสุทธิ์ประการ ๑ สิริเปน ๑๐
ประการเทานี้ อันวาประทุมชาติเปนของประเสริฐประกอบไปดวยคุณ ๑๐ ประการนี้ ยถา มี
ครุวนาฉันใด
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร พระโยคาวจรที่สองเสพสมาทานใน
ธุงดคุณมั่นคงนั้น ก็ประกอบดวยคุณ ๓๐ ประการ สินทิ ฺทมทฺทวเมตฺตจิตฺโต คือ จะมี
เมตตาจิตออนสนิทในสรรพสัตวทั่วไปประการ ๑ ฆาฏิตหตวิคฺคตกิเลโส มีกิเลสอันพิฆาต
ฆากําจัดใหปราศจากไปประการ ๑ นิหตมานทิฏโ เปนผูก ําจัดเสียซึ่งมานะและทิฐิประการ ๑
อจลทฬฺหนิวิฏนิพฺเพมติสมฺโธ มีศรัทธาอันมั่นมิไดหวัน่ ไหวปราศจากสอดแคลวสงสัย
ประการ ๑ ปริปุณฺณวินติ ปหฏสุภนิโย มีจิตงามเบิกบานในที่จะฝกหัดใหบริบูรณประการ ๑
นิตสนฺตสุขสมาปตฺติโย มีสนั ตสุขสมาบัติบังเกิดเปนอันเที่ยงประการ ๑ อจลสีลสุจิคนฺธปริภาวิโต อบรมไปดวยศีลอันมิไดหวั่นไหวมีกลิ่นสะอาดหอมฟุงไปประการ ๑ เทวมนุสฺสาน ปโย
เปนที่รักแหงเทพาและมนุษยทั้งหลายประการ ๑ ขีณาสวพลวนฺตี มีกําลังในที่จะใหสิ้นอาสวะ
ประการ ๑ อริยปุคฺคลชินสาสนปตฺถิโต เปนที่ปรารถนาแหงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในชินศาสนาประการ ๑ ภูวี จ ทิวี จ เทวมนุสฺสาน เปนที่สรรเสริญชื่นชมแหงเทพาและมนุษยทั้ง
หลายประการ ๑ อสุราน วนฺทิตปสฏมนคฺฆชนาน ธุวถปฺปต โภมิตปสฏโ เปนที่ไหวและ
สรรเสริญแหงหมูอสูรและเปนที่ชื่นชมโถมนาการแหงมารทั้งหลายประการ ๑ โลกมนุปลิตฺโต
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มิไดระคนปนเจือไปดวยโลกประการ ๑ อปฺปโถก อนุวชฺชภยทสฺสาวี มีปรกติเห็นซึง่ โทษและภัย
แมแตเพียงเล็กนอยประการ ๑ มคฺคผลปวรตฺถสาธโก ใหสําเร็จซึ่งประโยชนคือมรรคและผล
อันประเสริฐแกชนทั้งหลายผูปรารถนาจะพนทุกขประการ ๑ อายาจิตวิปุลปณีตปจฺจยภาคี
สมควรที่จะอาราธนาถวายจตุปจจัยอันไพบูลยและประณีตประการ ๑ อนิเกตสยนกามี เปน
ผูปรารถนานอนในทีห่ าอาลัยมิไดประการ ๑ ฌานชฺฌายิกปวรวิหารี มีปรกติเพงฌานและมี
วิหารธรรมอันประเสริฐประการ ๑ วิชฏิตชาลกิเลสตฺถึวิธสิตภคฺโค เปนผูกําจัดและหักรานเสีย
ซึ่งวัตถุแหงกิเลสซึ่งเปนดังขายอันรกชัฏใหขาดสูญประการ ๑ สงฺกุฏิตสฺฉนฺนคตินิวารโณ จะ
หามเสียซึ่งคติอันดาดาษไปดวยความคดเคี้ยวที่จะใหเวียนวายอยในวัฏสงสารประการ ๑
อกุปฺปธมฺมอภินวิ าโส จะตั้งอยูในอกุปปธรรมนั้นประการ ๑ อนวชฺชติ โภคี จะบริโภคซึ่งสิ่งอัน
ปราศจากโทษประการ ๑ โอติณฺณสพฺพวิจิกิจฺโฉ จะขามเสียซึ่งความสงสัยทั้งปวงประการ ๑
วิมุตติฌายิตตฺโต จะมีจิตเพงเล็งซึ่งวิมุติประการ ๑ ทิฏธมฺเม อจลฬฺหภิรุตมนุปคโต จะมี
จิตมั่นมิไดโลเลกลัวภัยในทิฏฐธรรมประการ ๑ อนุนยสมุจฺฉินฺโน จะตัดเสียซึ่งความยินดีตาม
ประการ ๑ สพฺพาสวกฺขยปฺปตฺโต จะถึงซึ่งอาสวักขัยประการ ๑ สนฺตสมาปตฺตึ ปฏิลภติ จะได
ซึ่งสันตสุขสมาบัติประการ ๑ สมณคุณสมุปโค ประกอบไปดวยคุณแหงสมณะประการ ๑
สิริเปนคุณ ๓๐ ประการฉะนี้
มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร มหาบพิตรยอมจะทรงทราบพระ
ญาณอยูว า พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจา เปนอัครบุรุษในหมื่นโลกธาตุ ยกบรมสมเด็จพระบรมโลกนาถเจาเสียแลว ใครจะเทียมนั้นหามิได และพระผูเปนเจามีกุศลไดสรางสมอบรมมาชานาน
ประมาณสองอสงไขยหนึ่งกับแสนกัลป ครั้นศาสนาสมเด็จพระสัพพัญูบรมครูผูประเสริฐ จึง
ไดมาเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล เหนื่อยหนายกามคุณอันเปนสังกิเลสลามกมลทิน ละ
เสียสิ้นซึ่งสมบัติพัสถานภรรยาและศฤงคารนาน ชินสาสเน ปพฺพชิตวฺ า พระสารีบุตรเจาก็
บวชในพระชินศาสนา กายวจีจิตฺต ทมยิตฺวา ทรมานกายทรมานวาจาจิตรักษากิจธุดงค
พรอมดวยองค ๑๓ ประการนั้นบริบูรณ ทรงไวซึ่งอนันตคุณสามารถเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไดคลายสมเด็จพระบรมศาสดา แมสมเด็จพระเทวาติเทวาจารยเจาของเรานี้ ก็ไดมี
พระพุทธฎีกาสรรเสริญไวในอังคุตตรนิกายวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทงั้ หลาย อห อันวาพระ
ตถาคตมิไดรําพึงเห็นสาวกอืน่ ที่จะเปนเอกบุคคลลเหมือนธรรมเสนาดีสารีบุตร อันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนี้ เทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไดเหมือนตถาคต เปนเอกบุคคลผูเดียว
อันภิกษุอื่นจะเหมือนนัน้ หามิได นี่แหละบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อันวาบุคคลผูทรงซึ่ง
ธุดงคนี้ใหซึ่งอนันตคุณแกผอู ื่นได ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปนประชากรเปนใหญในสาคลราชธานีไดทรงสวนาการ ฟงพระ
นาคเสน ทานสําแดงซึ่งธุดงคคุณนี้ ก็ชื่นชมนิยมยินดีวา สาธุ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ปญหานี้ล้ําเลิศประเสริฐนักหนา วิจิตรดวยอุปมาอุปไมยไพศาล พระผูเปนเจาชาง
ชักเอาพระพุทธวจนะและพระโลกุตรธรรม นํามาสะสมประชุมไวในธุดงค ๑๓ ประการนี้ไดหมด
ปรากฏแจมแจงกระจางใน หมดมลทินสิน้ สุดสงสัย โยมจะรับประทานจําไวเปนขอวัตรปฏิบัติ
สืบตอไปในกาลบัดนี้
ธุตังคปญหา คํารบ ๙ ในนวมวรรคจบเพียงนี้
เมณฺฑกปฺโห นิฏิโต สมตฺโต เมณฑกปญหาจบเทานี้ (๑)
(๑) ที่มาบอกจบเมณฑกปญหาตรงนี้เขาใจวาคงคลาดเคลื่อน ที่ถูกนาจะเปนจบลักขณปญหา ดู
อธิบายเชิงอรรถ ที่อนุมานปญหา หนา ๔๖๔
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อุปมากถาปญหา
บทมาติกา
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริยมหาศาลจึงมีพระราชโองการถามพระนาคเสนสืบตอไปวา
ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนพระผูเ ปนเจาผูมีปรีชาญาณ พระภิกษุซึ่งทานสําเร็จพระ
อรหัตนั้น กตีหงฺเคหิ ประกอบดวยองคกปี่ ระการ
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร อันวา
ลักษณะพระโยคาวจรเจาจะกระทําใหแจงซึ่งพระอรหัตนั้น พึงถือเอาองคอัน ๑ แหงลาซึ่งมี
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 นี้เปนวรรคที่ ๑
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงน้ําเตาอันประการ ๑ และองค
แหงประทุมชาติมี ๓ ประการ และองคแหงพืชมี ๒ ประการ และองคแหงไมขานางมีประการ ๑
และองคแหงนาวามี ๓ ประการ และองคแหงนาวาที่ติดโสโครกอยู ๒ ประการ และองคแหง
เสากระโดงมีประการ ๑ และองคแหงลาตาตนหนมี ๓ ประการ และองคแหงคนทําการงานมี
ประการ ๑ และองคแหงมหาสมุทรมี ๕ ประการ นี้เปนวรรคที่ ๒
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น ถึงถือเอาองคแหงแผนดิน ๕ ประการ องคแหงน้ํา 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 นีเ้ ปนวรรคที่ ๓
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงปลวกประกร ๑ องคแหงแมว ๒
ประการ องคแหงหนูประการ ๑ องคแหงแมงปองประการ ๑ องคแหงพังพอนประการ ๑ องค
แหงสุนัขจิ้งจอก ๒ ประการ องคแหงเนือ้ ๓ ประการ องคแหงโค ๔ ประการ องคแหงสุกรเถือ่ น
๒ ประการ องคแหงชาง ๕ ประการ นี้เปนวรรคที่ ๔
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงราชสีห ๗ องคแหงนกจากพราก
๓ องคแหงนกเงือก ๒ องคแหงนกกกระจอก ๑ องคแหงนกเคา ๒ องคแหงตะขาบ ๑ องค
แหงคางคาว ๒ องคแหงปลิง ๑ องคแหงงูสามัญ ๓ องคแหงงูเหลือม ๑ นี้เปนวรรคที่ ๕
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงแมงมุมอยูริมทาง ๑ องคแหง
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ทารกที่ดูดนมมารดา ๑ องคแหงเตาเหลือง ๑ องคแหงปา ๕ องคแหงตนไม ๓ องคแหงเมฆ ๕
องคแหงแกวมณี ๓ องคแหงพรานเนื้อ ๔ องคแหงพรายเบ็ด ๒ องคแหงชางถาก ๑ นี้เปน
วรรคที่ ๖
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงหมอ ๑ องคแหงกาลักน้าํ ๒
องคแหงฉัตร ๓ องคแหงนา ๓ องคแหงยาดับพิษงู ๒ องคแหงโภชนะ ๓ องคแหงนายขมังธนู
๔ องคแหงพระราชา ๔ องคแหงนายประตู ๒ องคแหงหินบด ๑ นีเ้ ปนวรรคที่ ๗
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงประทีป ๒ องคแหงนกยูง ๒
องคแหงโคอุสุภราช ๒ องคแหงมา ๒ องคแหงบอน้ํา ๒ องคแหงเขื่อน ๒ องคแหงคันชั่ง ๒
องคแหงพระขรรค ๒ องคแหงชาวประมง ๒ องคแหงกูห นี้ ๑ นีเ้ ปนวรรคที่ ๘
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงคนอันเปนพยาธิ ๒ องคแหง
หนทาง ๒ องคแหงแมน้ํา ๒ องคแหงมหรสพ ๑ องคแหงบาตร ๓ องคแหงของเสวย ๑ องค
แหงโจร ๓ องคแหงเหยีย่ วนกเขา ๑ องคแหงสุนัข ๑ องคแหงคนรักษาโรค ๓ องคแหงหญิง
มีครรภ ๒ นี้เปนวรรคที่ ๙
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถือเอาองคแหงนกจามรี ๑ องคแหงนกกระตอย
ตีวิด ๒ องคแหงนกพิราบ ๒ องคแหงนกตาขางเดียว ๒ องคแหงคนไถนา ๓ องคแหงสุนัข
จิ้งจอกชาติชัมพุกะ ๑ องคแหงผากรองดาง ๒ องคแหงทัพพี ๑ องคแหงคนใชหนีแ้ ลว ๓ องค
แหงอวิจีนกิ ะ ๑ นี้เปนวรรคที่ ๑๐
ประการหนึ่ง พระโยคาวจรเจานั้น พึงถึงเอาองคแหงนายสารถี ๒ องคแหงชางหูก ๑
องคแหงมัตถยิกะ ๑ องคแหงโภชกะ ๒ องคแหงชางชุน ๑ องคแหงนายเรือ ๑ องคแหงแมลงภู ๒
นี้เปนวรรคที่ ๑๑
จบบทมาติกาคือแมบทแตเพียงนี้
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โฆรสรวรรค ที่ ๑
สมเด็จพระเจามิลินทปน ธรณี มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนตอไปวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวาองคแหงลามีเสียงพิลึกอยาง ๑ นั้นเปน
การใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาลานั้นมิไดเลือกที่นอน จะเปนกองแหงหยากเยื่อก็ดี เปนถนน ๔ แพรงก็ดี เปนหัว
ตะแลงแกงก็ดี ที่ประตูก็ดี กองแกลบก็ดี ที่ใด ๆ ที่ไมวา ลานอนไดสนิ้ และลานั้นไมนอน
มากนักและนานนักดวย ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดเลือกที่นอนเหมือนกัน จะ
เปนหญาลาด ใบไมลาดและเพียงตั่งอยางไรไมวา จมฺมกฺขนฺธ ปตฺถริตวฺ า ลาดลงซึ่งจัมมักขันธ
แลวก็จาํ วัดมิไดเลือก มหาราช ขอถวายพระพร นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงลา ยุตดิ วยพระ
พุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไววา
กลิงฺครูปมา ภิกฺขเว เอตรหิ มม สาวกา วิหรนฺติ อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปธานสฺมึ ดังนี้
มีใจความวา ดูรานะภิกษุทั้งหลาย อันวาสาวกแกงตถาคตนี้ทํากายดุจทอนไมทอ นฟน
ิมิไดประมาท เพียรที่จะบรรเทาราคะใหขาดจากสันดานดังนี้ อนึ่ง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็
ไดกลาวไววา
ปลฺลงฺเกน นิสินฺนสฺส
ชณฺณุเก นาภิ ภวิสฺสติ
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺสฺส ภิกฺขุโน
ความวา ธรรมดาพระโยคาวจรภิกษุ จะตองคูบัลลังกนั่งขัดสมาธิมีสะดือจดเขาอยู
ไมควรจะเห็นแกความสบาย ตั้งพากเพียรทําจิตใหเปนสมาธิ ดังนี้ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทปนประชากรจึงถามพระนาคเสนวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสน
ผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวา องคแหงไก ๕ ประการนั้น เปนดังฤๅเลา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาไก ยังเชามืดอยู ยอมไม
ลงดินกินอาหาร ฉันใด พระโยคาวจรก็เอาเยี่ยงไกนนั้ รุงเชาก็กวาดลานพระเจดีย ตัง้ ไวซึ่งน้ําใช
และน้ําฉันแลว อาบน้ําชําระซึ่งกายใหบริสุทธิ์แลว บูชาไหวนบเคารพพระเจดีย และเที่ยวไหว
พระภิกษุที่เปนผูเฒาแลวก็กลับเขาสูที่สงัด นี้จัดเปนองคแหงไกเปนปฐม
ปุน จ ปร ประการหนึง่ ครั้นรุงสวางแลว ไกก็ลงดินเที่ยวหากินฉันใด พระโยคาวจร
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เจาก็ทําฉันนั้น เที่ยวโคจรบิณฑบาตในโคจรคามเปนบานที่ตนเคยไปก็ดี มิเคยไปก็ดี ดุจไกอัน
เที่ยวหากินนัน้ นี่จัดเปนองคแหงไกคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่ง มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ไกนั้นจะกิน
อาหาร ยอมใชตีนเขี่ยแลวจิกกิน ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ทําดุจไก จะฉันจังหันยอมพิจารณา
เสียกอนทุกคําดวยบทวา เวน ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ฯลฯ ผาสุวิหาโร จาติ
ดังนี้
มีความวา บิณฑบาตนี้ เรามิไดฉันเพือ่ จะเลนจะมัวเมาและประดับรางกายใหอวนพี
สวยงาม ฉันเพียงจะใหกายอันนี้ดํารงตั้งอยู จะไดประพฤติพรหมจรรยตอไป และจะบรรเทา
เวทนาเกาเสีย มิใหเวทนาใหมเกิดขึน้ และใหกายเปนไปไดนานเทานัน้ ดังนี้ นีแ่ หละเปนองค
แหงไกคํารบ ๓ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกกุตรมาจารยผูประเสริฐตรัสไววา
กนฺตาเร ปุตตฺ มสว
อกฺขสฺสพฺภฺชน ยถา
เอว อาหริ อาหาร
ยาปนตฺถนฺนมุจฉิโต
มีใจความวา พระโยคาวจรภิกษุ ยอมพิจารณาเห็นปรากฏเหมือนบุคคลที่บริโภคเนื้อ
แหงบุตรในทางกันดาร และเห็นดุจหนึ่งวาน้ํามันสําหรับหยอดเพลา ไมเปนผูมัวเมา ฉันบิณฑบาตเพื่อจะใหกายดํารงอยูสืบชีวิตตอไปดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร กุกฺกุโฏ
อันวาไก สจกฺขุโก ถึงจะประกอบดวยจักษุอันผองใสสวาง แลดูในกลางวันเห็นไดถนัด
แตครั้นถึงเวลาราตรีมืดค่ําลง ไกนั้นก็งวยงงมีตาฝามืดไปดุจตาบอด ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็พงึ ทําเปนตามืดดุจไกนั้น จะอยูในปาก็ดี จะเที่ยวไปในโคจรคาม คือเที่ยวบิณฑบาต
นั้นก็ดี พึงสํารวมอินทรีย อยาไดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส อันเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัดยินดี พึงประพฤติดจุ ตามืดหูหนักและคนใบ ไมพึงถือนิมิต ไมพึงถืออนุพยัญชนะในรูป
เปนตน วางามวาดี มหาราช ขอถวายพระพร นี่จัดเปนองคแหงไกคํารบ ๔ ยุติดว ยคาถา
ภาษิตที่พระกัจจายนเถระกลาวไววา
จกฺขุมสฺส ยถา อนฺโธ
โสตวา พธิโร ยถา
ชิวฺหมสฺส ยถา มูโค
พลวา ทุพพฺ โลริว
อถ อตฺเถ สมุปฺปนฺเน
สเยถ ปุตตฺ สายิก
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มีความวา ธรรมดาพระโยคาวจรเจา มีจักษุอันเห็นก็พึงเปนตาบอดตามืด มีหูอนั ได
ยินก็พึงทํากิริยาดูเหมือนคนหูหนวก มีลิ้นเจรจาไวพึงทําดุจเปนใบ มีกาํ ลังเรี่ยวแรงก็พึงทํากิริยา
ดูเหมือนคนทุพพลภาพ ครัน้ มีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนเสียดังหนึ่งวามารดาอันกกลูกใหนอน
ฉะนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาไก ถึงบุคคลจะปาขวางดวยไมคอนกอนดินประการใด จะมิใหไกนนั้ เขารัง ใหลืมรังเสีย
ไกนั้นจะไดทงิ้ รังของตนหามิได พระโยคาวจรเจาก็เหมือนกัน จะทําซึ่งจีวรกรรมก็ดี ทําซึ่ง
นวกรรมก็ดี สําแดงซึ่งอุทเทสและปริปุจฉา คือเรียนบาลีและอรรถกถาก็ดี โยนิโสมนสิกาโร
น วิชฺชหิตพฺโพ กระทําไวในใจเนือง ๆ นัน้ ทานไมพึงละพึงวางเลย ดุจไกอันบุคคลขวางดวยไม
คอนกอนดิน ก็มิไดลืมละซึง่ รังของตนนั้น มหาราช ขอถวายพระพร นี่แหละเปนองคแหงไก
คํารบ ๕ ยุติดวยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารยผูประเสริฐ ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไดวา
โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เมตฺติโก วิสโย ยทิย จตฺตาโร สติปฏานา
มีความวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดสิง่ หนึ่งซึ่งเปนโคจรเปนที่อยูของตน และเปน
อารมณของภิกษุผูเปนโยคาวจร ก็คือสติปฏฐานทั้ง ๔ ประการดังนี้
อนึ่งแล พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็กลาวไววา
ยถา สมฺมโต กุกฺกุโฏ
สกเคห น ชหติ
ภกฺขาภกฺข วิชานาติ
อตฺตโน วุตฺติกปฺปน
ตเถว พุทฺธปุตฺเตน
อปฺปมตฺเตน สาสน
กทาจิ น วิชฺชหิตพฺพ
มนสิการวตฺตน
มีความวา ธรรมดาไกยอ มไมทิ้งรังตามวิสัยถือเปนมั่นคง และไกนั้นรูจักสิ่งที่เปน
อาหารและมิใชอาหารเลี้ยงชีวิตของตน ยถา มีครุวนาฉันใด อันวาพุทธบุตรแหงพระโลกุตตมาจารยก็มิไดประมาทซึ่งพระศาสนา ที่มีพระพุทธฎีกาตรัสไว และจะไดละเสียลืมเสียซึ่ง
มนสิการนั้นหามิได ตถาเอว มีอุปมาเหมือนไกอันมิไดลมื รังนั้นดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูป รีชาเฉลิมปราชญ ที่พระผูเปนเจาวา องคแหงกระแตอยาง ๑
นั้นเปนประการใด
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พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาวากระแต เมื่อเห็น
ศัตรูมาก็พองหางของอาตมาใหใหญสูรบกับศัตรูนั้นไมถอยหนี ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคา
วจรเจา เมื่อเขาใกลซึ่งกิเลส ก็พึงพองหางกระทําใหใหญกวาง คือตั้งไวซึ่งพระสติปฏฐาน ๔ สู
รบดวยกิเลสทั้งปวง เอวเอว มีอุปไมยเหมือนกระแตฉะนั้น มหาราช ดูรานะบพิตรพระราช
สมภาร นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงกระแต ยุติดว ยกระแสเทศนาที่พระจุลปนถกเถรเจา
กลาวไววา
ยถา กิเลเส อุปคเต
สามฺคุณวิธสเน
สติปฏานมงฺคฏเน
หฺติ โส ปุนปฺปนุ 
มีความวา เมื่อใดกิเลส อันเปนเครื่องกําจัดสามัญคุณเขามาใกล พระพุทธบุตรผูโยคาวจรเจา ยอมสูรบขับไลกิเลสเหลานั้นแลว ๆ เลา ๆ ดวยหางกลาวคือพระสติปฏฐาน ดังนี้ ขอ
ถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวาองคแหงแมเสือเหลืองอัน ๑ นั้นเปนประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์อัครกษัตริยอันประเสริฐ
ธรรมดาแมเสือเหลืองนั้น ยอมมีครรภแตหนเดียว จะมีบอย ๆ นั้นหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจา ก็กลัวภัยในวัฏสงสาร ไมปรารถนาที่วาจะเกิดตอไป ตั้งใจมนสิการวา จะไม
ถือปฏิสนธิในภพอื่นอีกดังนี้ มหาราช ขอถวายพระพร นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงแมเสือ
เหลือง ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวในธนิยโคปาลกสูตร
ในสุตตนิบาตวา
อุสโภริว เฉตฺวา พนฺธนานิ
นาโค ปูติลต ปทาลยิตฺวา
นาห ปุน อุเปสฺส คพฺภเสยฺย
อถ เจ ปตฺถยสิ วสฺสเทว
มีความวา ธรรมดาโคอุสุภราชอันบุคคลผูกไว ทําลายเถาวัลยที่ผูกไวใหขาดหนีไปไดแลว
มิไดปรารถนาจะมาสูที่ผูกนัน้ อีกเลา มีครุวนาฉันใด เราก็ทําลายกิเลสที่เปนเครื่องผูกรักไดแลว
ก็มิไดเขาบังเกิดในครรภอกี เลย ดูกรวัสสเทวะ ถาทานปรารถนา ก็จะไดสําเร็จดังมโนรถดังนี้
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ที่พระผูเปนเจาวา องคแหงพอเสือเหลือง ๒ ประการนั้น เปน
อยางไรเลา พระผูเปนเจา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ธรรมดาพอเสือ
เหลืองนั้น เรนซอนอยูในทีล่ ับคอยจับกินซึ่งหมูเนื้อ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
ก็พึงสองเสพอยูในอรัญญิกประเทศรุกขมูลเสนาสนะซอกคีรีคูหา และพุม ไมสุสานประเทศปาชา
กอหญากองฟางและในอัพโภกาสอันแจงอันสงัด เปนทีป่ ราศจากเสียงสกุณนิกร บําเพ็ญ
ภาวนาไปจนไดซึ่งวสีมีความชํานาญในอภิญญา ๖ เอวเมว มีอุปไมยดังพอเสือเหลืองอันเรน
ซอนอยูในที่ลบั คอยจับกินซึง่ เนื้อนั้น มหาราช ขอถวายพระพร นี้แหละเปนองคอัน ๑ แหง
พอเสือเหลือง ยุติดว ยคําอันพระธัมมสังคาหกเถรเจาทั้งหลายกลาวไววา
ยถาป ทีปโก นาม
นิลยิ ิตฺวา คณฺหติ มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต ยุตตฺ โยโค วิปสฺสโก
อรฺ ปวิสิตฺวาน
คณฺหาติ ผลมุตตฺ ม
มีความวา อันวาพอเสือเหลืองซอนเรนอยูในที่ลับคอยจับเนื้อกินเปนภักษา ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระพุทธบุตรผูประอบความเพียรเรียนวิปสนา เขาไปสูปาแลว ยอมถือเอาซึ่ง
ผลอันล้ําเลิศอุดมได ตถา เอว มีอุปไมยเหมือนพอเสือเหลืองนั้นดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ประการหนึ่ง ธรรมดา
วาพอเสือเหลืองนั้น เมื่อจับเนื้อ ถาแลเนื้อนั้นลมลงขางซาย ยอมไมกนิ ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาก็มิไดบริโภคอาหารอยางใดอยางหนึ่ง ทีเ่ กิดดวยกายวิญญัติอันจัดเปนมิจฉา
ชีวะ ซึ่งสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาตรัสติเตียน และเกิดแตอเนสนกรรมตาง ๆ เอวเมว มี
อุปไมยดังพอเสือเหลืองไมกนิ เนื้อที่ลมขางซายฉะนั้น มหาราช ขอถวายพระพร นี่แหละเปน
องคแหงพอเสือเหลือง เปนคํารบ ๒ ยุติดว ยคําอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาวไววา
วจีวิฺตฺติวปิ ฺผารา
อุปฺปนฺน มธุปายส
สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาห
อาชีโว ครหิโต มม
ยทิป เม อนฺตคุณ
นิกฺขมิตฺวา พหิ จเร
เนว ภินฺเทยฺยมาชีว
จชมาโนป ชีวิต
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มีความวา ขาพเจาจะไดฉันมธุปายาสที่เกิดขึ้นเพราะเปลงวจีวิญญัตินั้น หามิได เพราะ
ถาวาจะฉัน พึงเปนผูมีอาชีวะอันบัณฑิตพึงติเตียน ถึงมาตรวาไสจะไหลออกมาภายนอกขาพเจา
ก็จะสูเสียสละชีวิต จะไมทําลายอาชีวะใหเสียไปเปนอันขาด ดังนี้
อนึ่ง พระอุปเสนวังคันตบุตรก็ไดกลาวไววา
ยทิป เม อนฺตตคุณ
นิกฺขมิตฺวา พหิ จเร
เนว ภินฺเทยฺยมาชีว
จเรยฺยาห อเนสน
มีความวา แมมาตรวาไสของขาพเจาจะไหลออกมาภายนอก ขาพเจาจะไดประพฤติ
อเนสนกรรมทําลายอาชีวะนั้น เปนอันวาหามิได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวา องคแหงเตามี ๕ ประการนัน้ เปนอยางไรเลา
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาแกไขวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมาภาร
ผูเปนเอกอัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาเตานั้นยอมอาศัยอยูแตในน้ํา ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาก็แผเมตตาจิตอันเยือกเย็น ตั้งใจใหเปนประโยชนแกสัตวโลกทั้งปวง มิไดมี
พยาบาทอาฆาตจองเวร สถิตอยูในพรหมวิหาร ปานดังเตาอันอาศัยอยูในน้ํานั้น นีแ่ หละเปน
องคแหงเตาเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาเตานั้น จมอยูในน้ํา
โผลศีรษะขึ้นมา ถาเปนอะไรเขา ก็กลับจมลงไป ดวยคิดจะมิใหใครเห็นตน ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจา เมื่อกิเลสเขาใกลแลว ก็พึงจมลงในกลางสระ คืออารมณ ดวยคิดจะมิให
กิเลสเห็นอาตมา เอวเมว มีอุปไมยเหมือนเตาอันกลัวคนจะเห็นฉะนัน้ นี่แหละเปนองคแหงเตา
คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร อันวาเตานั้น ครั้นขึน้ มา
จากน้ําแลว ไมเห็นสัตวอะไรก็ตามกายอยูท ี่ชายตลิ่งลาด ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
ก็พึงนําจิตออกจากอิริยาบถนั่งนอนและเดินแลวตากไวในพระสัมมัปปธาน ปานดุจเตาตากตัว
ที่ตลิ่งลาดนั้น นี่แหละเปนองคแหงเตาคํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาเตายอมขุดแผน
ิดินลงมุดซอนอยูในที่อนั สงัด ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็พึงละเสียซึ่งลาภสักการะ
และคําสรรเสริญ แลวพึงเขาไปอยูในปาและคีรีคูหาหุบหวย อันเงียบสงัดเปนที่วิเวก ปานดุจ
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เตาขุดดินซอนตัวอยูฉะนั้น นี่แหละเปนองคแหงเตาคํารบ ๔ ยุติดว ยคําที่พระอุปเสนวังคันตบุตรกลาวไววา
วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส
พาลมิคนิเสวิต
เสเว เสนาสน ภิกฺขุ
ปฏิสลฺลานการณา
มีความวา ภิกษุผูเปนโยคาวจร พึงเสพเสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงกึกกอง เปนที่
อยูอาศัยแหงพาลมฤคทั้งหลาย เพราะมุงหมายจะหลีกออกเรน ดังนี้
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาเตาเมื่อเทีย่ วไปได
เห็นมนุษยและสัตวเหลาใด หรือไดยนิ เสียงอันใดอันหนึ่ง ก็หดเขาซึ่งอวัยวะทั้ง ๕ คือเทา ๔
และศีรษะ ๑ สเก กปาเล ในกระดองของตน มีความขวนขวายนอย หยุดนิ่งอยูรักษากายของ
อาตมา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็นิ่งอยูไมกระทบกระทั่งอารมณทั้ง ๖ ประการ คือ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัดยินดี สํารวมระวัง
ทวารทั้ง ๖ และสะกดไวซึ่งใจมีสติสัมปชัญญะรักษาสมณธรรมของอาตมาอยู ปานดังเตาอัน
รักษากายหดอวัยวะเขานั้น นี่แหละเปนองคแหงเตาคํารบ ๕ ยุติดว ยกระแสพระพุทธฎีกา ที่
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไวในกุมมูปมสูตร สังยุตตินิกายวา
กุมฺโมว องฺคามิ สเก กปาเล
สโมทห ภิกฺขุ มโน วิตกฺเก
อนิสฺสิโต อฺมเหยาโน
ปรินิพฺพุโต นูปวเทยฺย กฺจิ
มีความวา ภิกษุผูเปนพระโยคาวจร พึงประคองซึ่งใจมิใหตกอยูในวิตก และเปนผูไมติด
ไปดวยตัณหาและทิฐิ มิไดเบียดเบียนผูอนื่ เปนผูดับสนิท ไมกลาวขอนขอดติเตียนใคร ปานดัง
เตาอันรักษาตัวหดหัวและเทาอยูในกระดองของตนนั้นดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ที่พระผูเปนเจาวา องคแหงปประการ ๑ นั้น เปนอยางไรเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ธรรมดาปยอม
อนุโลมไปตามลมปากที่บุคคลเปา มิไดแตกแพรไปในที่อื่น ยถา มีครุนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
ก็ปฏิบัติอนุโลมตามนวังคสัตถุศาสนา ที่สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาพุทธเจาตรัสไว ตั้งอยูใน
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อนวัชกรรมอันสมควร แสวงหาสมณธรรม ปานดังเสียงปอันมิไดแตกไปฉะนั้น นี่แหละเปนองค
อัน ๑ แหงป ยุติดว ยคําที่พระราหุลเถรเจากลาวไววา
นวงฺเค ชินวจเน
อนุโลมยิตฺวาน สพฺพทา
กปฺปเย อนวชฺชสฺมึ
ตฺวา วายมถุตฺตรึ
มีความวา ภิกษุผูโยคาวจร พึงอนุโลมพระพุทธวจนะมีองค ๙ ประการ อยาให
แตกออกไปทุกวันทุกเวลา ตั้งอยูแตในอนวัชกรรมอันเปนกัปปยะสมควรหาโทษมิได กระทํา
ความเพียรใหภิยโยภาวะยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ ที่พระผูเปนเจาวาองคแหงแหลงปนประชาการ ๑ นัน้ เปนอยางไร
เลา
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ ธรรมดาวาแหลางปนคือรางปนนั้น ยอมอนุโลมตามลําปน ตราบเทาที่สุดปลายปน
มิไดขัดขวางแนบเนียนดี ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงปฏิบัติเคารพตอกัน ตามที่
เปนพระเถระและภิกษุใหมหรือปานกลาง เรงคารวะเคารพยาใหกระดางกระเดื่อง เคืองแคน
พึงอนุโลมดุจรางปนอันอนุโลมตามลําปนนั้น นีแ่ หละเปนองคอัน ๑ แหงแหลงปน ยุติดว ยพระ
พุทธฎีกา ที่สมเด็จพระบรมโลกนาถเจาตรัสไว ในวิธุรปุณณกชาดกวา
จาโปว นูน เม ธีโร
วโสว อนุโลมย
ปฏิโลม น วตฺเตยฺย
สโรว ชวตี วเส
มีความวา วงศของเราเปนปราชญ ประพฤติเปนอนุโลมเที่ยงตรงมาดุจรางปน จะได
ประพฤติเปนปฏิโลมหามิได ดุจลูกปนอันเลนตรงไปตามรางปนฉะนัน้ ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตริย มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวาองคแหงกามี ๒ ประการนัน้ เปนอยางไร
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ธรรมดาวากายอมจะ
จับอยูที่เดียว เหลียวแลไปแลมามีความรังเกียจไปรอบตัวกลัวภัย ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงมีสติสํารวมอินทรีย รักษาทวารทั้ง ๖ ตั้งใจระวังตัวกลัวภัย อยาใหกเิ ลสเกิดใน
ทวารทั้ง ๖ ได มีสติรักษาใจกลัวภัยโดยรอบคอบดุจกาฉะนั้น นี่เปนองคแหงกาเปนปฐม
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดากาเมื่อไดของกิน
สิ่งใดไว กุณป วา คือซากศพก็ดี อุจฺฉิฏ  วา คือ อาหารอันเปนเดนก็ดี ยอมรองเรียกญาติ
ของตนใหมากิน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเมื่อไดลาภสักการะอันเปนธรรมดา อนฺตมโส โดยอยางต่ําแตพอบาตรของตนนั้น ก็พึงแจกไปแกเพื่อนพรหมจารีอันมีศีล ดุจกาอันรอง
เรียกญาติของอาตาฉะนั้น นี่แหละเปนองคแหงกาคํารบ ๒ ยุตดิ วยคําอันพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรเถรเจา กลาวไววา
สเจ เม อุปนาเมนฺติ
ยถาสทฺธ ตปสฺสิโน
สพฺเพส วิภชฺชิตฺวาน
ตโต ภฺุเชมิ โภชน
มีใจความวา ถาแลมีทายกทายิกาผูประกอบดวยศรัทธาจะนําเอาอาหารมาถวายแกขา
สารีบุตร ผูประพฤติธรรมนี้ ขาผูชื่อวาสารีบุตรนี้ ก็จะแบงซึ่งอาหารนั้น แจกจายถวายในแกผูมี
ศีลใหทั่วกัน แลวจึงจะบริโภคอาหารตอภายหลัง ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจาวา องคแหงวานรามี ๒ ประการนั้น เปนอยางไร
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ผูเปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวานรจะอาศัยอยูในทีใ่ ด ก็ยอมอยูทโี่ อกาสตนไมใหญ
ประกอบดวยกิ่งกานสาขาทีอ่ าจเรนซอนอยูได เพราะวานรนั้นกลัวภัย ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาจะอยูที่ใดก็พึงดูสพรหมจารี ประเพณีที่มกี ศุ ลเจตนามีหิริ มีศีลและกัลยาณธรรม
เปนพหูสูต ทรงธรรม กลาวคําพึงรัก ควรจะเคารพตามถอยคําควรจะรูดวยดี และชักชวนให
เกิดอุตสาหะ นี่แหละพระโยคาวจรเจาคบหาซึ่งกัลยาณมิตรดังนี้ ไดแลวจึงอาศัยอยู ดุจวานรอัน
อาศัยอยูที่ไมใหญฉะนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงวานรเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา วานรจะเที่ยวไปในไมอันใด จะเขาอยูในทีไ่ มอันใด ครั้น
สนธยาย่ําราตรีแลว วานรก็นอนอยูที่ประเทศตนไมน้นั ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
เมื่อเที่ยวเขาไปในปาอันใด ครั้นย่ําสนธยาราตรีแลว พึงยืนและเดินจงกรมนั่งนอนจําวัดที่ปานัน้
และมิไดวางเสียซึ่งพระสติปฏฐาน นี่แหละเปนองคแหงวานร เปนคํารบ ๒ ยุจดิ วยคําที่พระ
ธรรมเสนาดีสารีบุตรเจากลาวไววา
จงกรมนฺโตป ติฏ นฺโต
นิสชฺช สยเนน วา
ปวเน โสภติ ภิกขฺ ุ
ปวนนฺเตว วณฺณิโต
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มีความวา พระโยคาวจรเจา จะยืนก็ดี จะเดินจงกรมก็ดี หรือนั่งนอนก็ดี ในปากวาง
ยอมงามนักหนา ภิกษุควรจะชื่นชมยินดีปา อันกวางนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
จบโฆรสวรรคที่ ๑ แตเพียงนี้
ในที่สุดวรรคนี้ พระคันถรจนาจารยจัดผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกา ทีแ่ สดง
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 ที่ ๒
สมเด็จพระเจามิลินทปน กษัตราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคแหงน้ําเตาตอไป
วา องคอัน ๑ แหงน้ําเตานั้นอยางไรเลา
พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบพิตรผูประเสริฐ ธรรมดา
เถาน้ําเตายอมเลื้อยไป เองงวงพันเหนี่ยวหนวงซึ่งยอมหญาและไมแหง แลวเลื้อยผานไปใน
เบื้องบนงอกงามอยู ณ เบื้องบนนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกระทําอารมณให
เหมือนเถาน้ําเตาอันมีงวง หนวงเอาพระอรหัตดวยใจ ใหจําเริญอยูใ นพระอรหัตนัน้ มหาราช
ดูกรบรมบพิตรผูมีศักดิ์ เปนอัครกษัตริยอนั ประเสริฐ นีแ่ หละเปนองคอัน ๑ แหงน้ําเตา ยุติ
ดวยคําทีพ่ ระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาวไว
ยถา ลาวุลตา นาม
ติเณ กฏเ ลตาย วา
อาลมฺพิตฺวา โสณฺฑิกาหิ
ตโต วฑฺฒติ รูหติ
ตเถว พุทฺธปุตฺเตน
อรหตฺตผลกามินา
อารมฺมเณ อาลมฺพิตฺวา
วฑฺฒิตพฺพ อเสขผล
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มีความวา ธรรมดาเถาน้ําเตายอมเอางวงเหนีย่ วเลื้อยไปบนหญาและไมแหงหรือเถาวัลย
เจริญงอกงามอยูบนสิ่งเหลานั้นฉันใด พระพุทธบุตรผูใครจะบรรลุพระอรหัตผล ก็พึงหนวง
อารมณเจริญพระอเสขผลฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จบรมกษัตราธิบดี ทรงพระนามชื่อวามิลินทปนสาคลราชธานี จึงมีพระราชโองการ
ตรัสถามดวยองคแหงประทุมชาติสืบตอไปวา องคแหงประทุมชาติ ๓ ประการนั้น อยางไรเลา
พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายวิสัชนาวา ธรรมดาวาประทุมชาติบัวหลวงเกิดเนื่องเจริญ
ขึ้นดวยอาศัยซึง่ อุทกัง และมิไดติดไปดวยอุทกัง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจามิได
ยินดีดวยตระกูลและหมูคณะ และลาภยศศักดิ์และการบูชานับถือ และจตุปจจัยที่บริโภค และ
จะไดมีอารมณติดไปดวยสรรพกิเลสหามิได ดุจประทุมชาติอันมิไดตดิ ดวยอุทกังนัน้ นี่เปนองค
แหงประทุมชาติเปนปฐม
มหาราช ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่งเลา ประทุมชาตินั้น ยอมลอยน้ําอยูเสมอ
มิรูจม ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ครอบงําเสียไดซึ่งสรรพภัยและความโศกลอย
อยูในโลกุตรธรรมเหมือนประทุมชาติฉะนัน้ นี่แหละเปนองคแหงประทุมชาติเปน คํารบ ๒
มหาราช ดูกรบพิตรผูเปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ ประการหนึ่งเลา ประทุมชาติ
นั้น อันลมมีประมาณนอยพัดถูกตองแลว ก็สะเทือนหวัน่ ไหว ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจาก็พึงสํารวมในกิเลส แมมปี ระมาณนอย และมีปรกติเห็นภัยทัง้ ปวงยอมหวั่นไหวตอกิเลสภัยเหมือนประทุมชาตินั้น นีแ่ หละเปนองคแหงประทุมชาติที่คํารบ ๓ สมดวยพระพุทธฎีกาที่
สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาโปรดประทานไววา
อนุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ.
มีความวา อันวาพระโยคาวจรเจานั้น ถึงโทษจะนอยก็กลัวนัก ยอมสมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททัง้ หลายดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จบรมกษัตราธิบดี ทรงพระนามวามิลินทปนสาคลราชธานี จึงมีพระราชโองการ
ตรัสถามพระนาคเสน ดวยองคแหงพืชสืบตอไปวา องคแหงพืช ๒ ประการนั้น อยางไรเลา
พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรบรมบพิตรผูประเสริฐ พีช นาม
ขึ้นชื่อวาพืชพรรณขาว อปฺปปมตฺติกมฺป แมมีประมาณนอยอันบุคคลหวานลงแลวในเนื้อนา
อันดี ทั้งฝนก็ชุกชุมชุมรากและใบ พืชทีห่ วานลงนัน้ ไซร ก็ใหผลมากนักหนา ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาก็พึงพิจารณาดูศีลทีมีโทษอันนอย มิใหดางพรอย เปนสามัญผล แลวก็พึง
ปฏิบัติใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป นี่แหละเปนองคแหงพืชเปนปฐม
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่ง มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาพืชอันบุคคลหวานลงในเนื้อนาที่เขาชําระดีแลว คือถากถางพรวนดินไวเปนอันดี
ยอมงอกงามเจริญโดยเร็ว ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกระทําน้ําใจใหดี อยูในที่สงัด
แลวหวานลงซึ่งจิตนั้นในพระสติปฏฐานอันเปนเนื้อนาอันเลิศ ก็จะเกิดผลเจริญงอกงามโดยเร็ว
พลันฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคที่ ๒ แหงพืช ยุติดว ยคําอันพระอนุรุทธเถระผูเปนเจากลาว ไววา
ยถาป เขตฺเต ปริสุทฺเธ
พีชฺจสฺส ปติฏ ิต
โหติ วิปุล ผลนฺตสฺส
ปริโตเสติ กสฺสโก
ตเถว โยคินา จิตฺต
สฺุาคาเร วิโสริต
สติปฏานเขตฺตวเร
ขิปปฺ เมว วิรูหติ
มีความวา พืชที่หวานลงในเนื้อนาอันดีบริสุทธิ์เปนที่งอกงาม ยอมมีเมล็ดผลไพบูลย
ใหเจาของนาชืน่ ชมยินดี ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ชําระจิตใหสะอาดในที่อันสงัดแลว ยอมเจริญ
งอกงามในเนือ้ นาอันประเสริฐ คือพระสติปฏฐานโดยเร็วพลันดุชพืชนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสนตอไปวา องค
๑ แหงไมขานางนั้น อยางไรเลา
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูกรบรมพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย
อันประเสริฐ ธรรมดาวาไมขานางนั้น ยอมเจริญในภายในแผนดิน งอกขึ้นไดประมาณ ๑๐๐ ศอก
ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็แสวงหาพระสามัญผล ๔ พระปฏิสัมภิทา ๔ พระอภิญญา
๖ และสมณธรรมทั้งปวงในเรือนอันสงัด (คือในปาอันสงัด) ยอมเจริญขึ้น ดุจตนขานางคุดอยู
ใตดิน เกิดขึ้นไดประมาณ ๑๐๐ ศอกฉะนัน้ นี่เปนองคอนั ๑ แหงไมขานาง ยุติดว ย คําที่พระราหุล
เถรเจากลาวไววา
สาลกลฺยาณิกา นาม
ปาทโป ธรณีรุโห
อนฺโตปวิยเยว
สตหตฺเถ ปวฑฒติ
ยถา กาลมฺหิ สมฺปตฺเต
ปริปาเกน โส ทุโม
อุพฺพิชชฺ ิตฺวาน เอกาห
สตหตฺเถ ปวฑฺฒติ
เอวเมวโข มหาวีโร
สาลกลฺยาณิกา วิย
อพฺภนฺตเร สฺุาคาเร
ธมฺมโต อภิวฑฺฒติ
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มีความวา ธรรมดาวาตนขานาง มีรากหยั่งไปใตดนิ ได ๑๐๐ ศอก ครั้นถึงกาลอันแกแลว
ก็งอกขึ้นวันเดียวได ๑๐๐ ศอก ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจา ยอมเจริญขึ้นในที่สงัดโดยธรรมดา
ดุจตนขานางฉะนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามองคแหงนาวาตอไปวา
องคแหงนาวา ๓ นั้น อยางไรเลา
พระนาคเสนเถรเจาจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวานาวานั้นคนตอดวยเครื่องไม มีกงวาน กระดาน ตะปูตอกหมันชันยา เปนตน และมี
เครื่องอุปกรณตาง ๆ ยอมยังฝูงชนทั้งปวงใหขามไปไดสําเร็จตามความปรารถนา ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงรื้อขนสัตวในมนุษยและเทวโลกใหขามถึงฝงดวยความพรอมเพรียง
กลาวคือเครื่องปรุงคือธรรมตาง ๆ ไดแกมารยาทและศีลคุณ และวัตรปฏิบัติ เปรียบเหมือน
นาวาอันเปนทีจ่ ะบรรทุกบุคคลใหขามถึงฝงฉะนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนาวาเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ
ธรรมดาวานาวาคือสําเภากําปนนั้นอดกลั้นมั่นคง ทนระลอกและคลืน่ ได ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาก็พึงอดกลั้นซึ่งคลื่นคือกิเลส มีประการเปนอันมากและลาภสักการะและบูชา
วันทนานบไหวและนินทาประสังสาสุขทุกขในสงสาร และโทษมีประการตาง ๆ อันเปนกิเลส ดุจ
นาวาอันอดทนระลอกคลื่นไดฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงนาวาคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรผูประเสริฐ สําเภา
นาวานัน้ ยอมแลนไปในมหาสมุทรอันลึกประกอบดวยปลาใหญอันราย ก็หาภัยมิได ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงทรงไวซงึ่ จิตอันรอบรูซึ่งพระจตุราริยสัจปริวัตรสามอาการสิบสอง
และขวนขวายซึ่งบารมีอันจะขมขี่เสียซึ่งสัญญาทั้งปวง ดุจนาวาอันแลนไปในมหาสมุทร ไมมีภัย
ฉะนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนาวาคํารบ ๓ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาเจาตรัส
พระสัทธรรมเทศนาไว ในสัจจสังยุตตอันมีในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวาดังนี้
จินฺเตยฺยาถ ตุมฺเห ภิกฺขเว อิท ทุกฺขนฺติ ฯลฯ จินฺเตยฺยาถ อิท ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา
มีความวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งปวง ทานจงคิดถึงสัทธรรมทั้ง ๔ วา อิท สิ่งนี้เรียกวา
กองทุกข สิ่งนี้แหละเรียกวาทุกขสมุทัย สิ่งนี้แหละเรียกวาทุกขนิโรธ สิ่งนี้แหละเรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามองคแหงนาวาอันติด
โสโครกอยูในมหาสมุทร ๒ ประการตอไป
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ ธรรมดาวานาวา ที่
ติดโสโครกอยูในมหาสมุทรนั้น ยอมจะกระทบไปดวยคลื่นและระลอกเปนอันมาก นาวานัน้ ติด
แนนมิหลุดแลนไปสูที่อื่นได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงยังจิตที่จะใหของอยูใน
สภาวะทีจ่ ะประหาณซึ่งมหาวิตกอันมาก และราคะโทสะโมหะมิใหเกิดในสันดานได เรงรักษาจิต
ไวอยางใหเตรไปในที่อื่นได ดุจนาวาอันติดในโสโครกของอยูในมหาสมุทร มิไดไปในที่อื่นนั้น
นี่แหละเปนองคแหงนาวาเปนปฐม
มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนจอมกษัตริยอันประเสริฐ องคแหงนาวาของอยูในมหาสมุทร อีกอยางนั้น คือนาวามิไดหวั่นไหวจมดิ่งลงอยูในน้ําลึกแลวมิไดเลื่อนไปอื่น จมอยูที่
เดียว ยถาฒ มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจามิไดจมอยูในลาภสักการะ และที่เคารพนบนอน นับถือ
พึงหาเลี้ยงชีวติ พอเปนยาปนมัต ตั้งจิตไวแนนแนดิ่งอยู ดุจนาวาจมอยูใ นน้ํา นีแ่ หละเปนองค
แหงนาวาอันของอยูในมหาสมุทรที่คํารบ ๒ ยุติดว ยคําอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาว
ไววา
ยถา สมุทฺเท ลคฺคนกา
น ปลวติ วิสีทติ
ตถา ลาภสกฺกาเรน
มา ลคฺเคถ ปสีทถ
มีความวา นาวาเมื่อจมลงในมหาสมุทร มิไดหวั่นไหวและตั้งอยูท ี่เดียวฉันใด พระโยคา
วจรเจาก็มิไดจมอยูในลาภและสักการะดุจนาวาอันติดอยูในมหาสมุทรฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคแหงเสากระโดงสืบไปวา
องค ๑ แหงเสากระโดงนัน้ อยางไรเลา
พระนาคเสนเถรเจาวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอัน
ประเสริฐ กูโป นาม ชื่ออันวาเสากระโดง ยอมทรงไวซึ่งใบและเชือกและรอกไดฉนั ใด พระโยคาวจร
เจาพึงประกอบทรงไวซึ่งสติสัมปญญะรูรอบคอบ คือ ในเวลาจะเดิน ยืน นั่ง นอนก็ดี ใน
เวลากาวไปถอยหลังกลับก็ดี ในเวลาเหลียวไปและมาก็ดี ในเวลาคูเขาเหยียดออกก็ดี ในเวลา
หมผาสังฆาฏิหรือจีวรหรืออุมบาตรก็ดี ในเวลาฉันหรือเคี้ยวและลิ้มรสก็ดี ในเวลาถายอุจจาระ
ปสสาวะก็ดี ในเวลาเดินไปและนั่งอยูยืนอยูนอนอยูตื่นอยูพูดอยูนิ่งอยูก็ดี พึงมีสติสัมปชัญญะ
ประจําอยูทกุ เมื่อ ดุจเสากระโดงอันทรงไวซึ่งใบและรอกและเชือกนั้น นี่แหละเปนองคแหงเสา
กระโดงประการ ๑ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาทีพ่ ระมหากรุณาเจาหากตรัสพระสัทธรรมเทศนาไววา
สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน อย ตุมหฺ าก อนุสาสนี
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มีความวา ภิกฺขเว ดูกรทานทั้งหลาย ภิกษุพึงสติสัมปชัญญะแลว จงบําเพ็ญสมณธรรม
อยูดวยสติสัมปชัญญะ นี้เปนอนุสาสนีคําสั่งสอนที่เราใหทานทั้งหลาย ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามซึ่งองค ๓ แหงลาตา
ตนหนสืบไป
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ นิยามโก
นาม ชื่ออันวาตนหนยอมมีสติ มัธยัสถตั้งอยูทั้งกลางวันกลางคือคอยดูสําเภา ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกระทําเหมือนตนหนนัน้ อยาประมาททั้งกลางวันกลางคืน พึงรักษา
จิตของอาตมาดวยโยนิโสมนสิการปญญาเหมือนฉันนั้น นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงตนหน จัด
เปนปฐม มหาราช ขอถวายพระพร สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดมีพระพุทธฎีกาตรัสไวใน
พระธรรมบทวา
อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุรกฺขถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร
มีความวา ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท รักษาไวซึ่งจิตของตน เพียรที่จะใหพนกิเลส
ดุจพระยากุญชรอันติดอยูในเปอกตม อันเพียรจะขึ้นจากเปอกตมฉะนั้น
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาวาตนหนยอมรูวา ที่
นั้นเปนโสโครก ที่นั้นไปสวัสดีในนทีทางสมุทร ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็กาํ หนดไว
วา ธรรมสิ่งนี้เปนโทษ ธรรมสิ่งนี้หาโทษมิได สิ่งนี้ควรเสพ สิ่งนี้ไมควรเสพ สิ่งนี้แลว สิ่งนี้ประณีต
สิ่งนี้ดําเปนกัณหปกษ สิ่งนีข้ าวเปนสุกปกษ มีอุปไมยเหมือนตนหนนัน้ นี่แหละเปนองค
แหงตนหนที่คาํ รบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดาวาตนหนยอม ตั้งเข็ม
ดวยตนเอง มิใหผูอื่นถูกตอง ระวังเรือไมใหเปนอันตราย ยถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรก็พึง
ตั้งเข็มคือความสํารวมจิตเปนอันดี ระวังมิใหตรึกไปในอกุศลวิตกอันลามกเหมือนฉันนั้น
นี่แหละเปนองคแหงตนหนที่คํารบ ๓ ยุติดวยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสไวในสังยุตตนิกายวา
มา ภิกฺขเว ปาปเก อกุสเล วิตกฺเถ, เสยฺยถีท กามวิกตฺก พฺยาปาทวิตกฺก วีหึสาวิตกฺก.
มีความวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ทานอยาไดวิตกถึงอกุศลอันเปนบาป อกุศลที่
เปนบาปคือสิ่งใด คือกามวิตกประการ ๑ พยาบาทวิตกประการ ๑ วิหิงสาวิตกประการ ๑ ดังนี้
ขอถวายพระพร
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สมเด็จเจามิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสถามดวยองคแหงคนทําการงานตอไปนี้ องค ๑
แหงคนทําการงานนั้น อยางไรเลา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ บุคคลกระทําการงานนั้น
ิคิดดังนีว้ า อห อันวาอาตมา ภตฺตฺโก จะกระทําการจางทานดวยหวังวาาจะไดคาจางมาก ทีนี้
อาตมาไมประมาณแลวจะกระทําใหไดการงานความนี้เปรียบฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงคิด ดังนีว้ า
อห อันวาอาตมาจะพิจารณาซึ่งมหาภูตกายทั้ง ๔ คือ พิจารณากายเปนปฐพี อาโป เตโช วาโย
ใหเนือง ๆ ไมประมาท ใหจติ เปนเอกัคคตา มีสติสัมปชัญญะรูรอบคอบ อาตมาก็จะ
พนจากชาติชราพยาธิมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ทีนี้อาตมาไมประมาทแลว พึงคิด
เหมือนกันกับคนกระทําภัตติกรรมฉะนี้ นี่แหละเปนองคแหงคนกระทําการงานอัน ๑ ยุติดว ย
คําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาวไวดังนี้
กาย อิม สมฺมสถ
ปริชานาถ ปุนปฺปนุ 
กาเย สภาว วิทิตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ
มีความวา ทานทั้งหลายจงพิจารณากําหนดซึ่งกายของอาตมานี้เนือง ๆ ทานทั้งหลาย
รูความเปนจริงในกายนีแ้ ลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทภูมินทราธิบดีจึงตรัสถามดวยองคแหงสมุทรตอไปวา องค
แหงมหาสมุทร ๕ นั้น คืออะไรบาง
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูกรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอ ัน
ประเสริฐ ธรรมดาวามหาสมุทรนั้นมิไดมซี ากศพติดอยู 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 ดูรานะบพิตรผูท รงพระคุณอันประเสริฐ อีกประการหนึ่งเลา
มหาสมุทรทรงไวซึ่งแกวมุกดาแกวไพฑูรยแกวประพาฬ แกวผลึกมีประการตาง ๆ มิไดเรี่ยราย
ไปในภายนอก ยถา มีอุปมาฉันใด พระโยคาวจรเจาไดแลวมรรคและผล วิโมกขสมาธิสมาบัติ
และพระวิปสสนาพระอภิญญา ๖ ซึ่งจัดเปนแกวอันเลิศตาง ๆ ก็พึงรักษาไวภายในจิต มิได
ใหแพรไปภายนอก ดุจมหาสมุทรทรงไวซึ่งแกวตาง ๆ นั้น นี่แหละเปนองคที่คํารบ ๒ แหง
มหาสมุทร
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ปุน จ ปร มหาราช ดูรานะบพิตรผูมศี ักดิ์เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ ธรรมดาวา
มหาสมุทร ยอมเปนที่อยูแหงมหาภูตเปนอันมากฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงเขาไปใกลแลวซึ่ง
พรหมจารีเปนกัลยาณมิตร อุปฺปจฺฉ สนฺตุฏ  อันมักนอยสันโดษ และกลาวสรรเสริญซึ่งธุดงค
และประพฤติสัลเลขความขัดเกลา และประกอบดวยมารยาทเปนลัชชีภิกษุ มีศีลเปนที่รักควร
จะเคาระควรจะสรรเสริญ เปนผูอดตามถอยคํา มีใจหนักแนน และตักเตือนใหรู ติเตียนคนบาป
ใหโอวาทความสั่งสอน ชักชวนใหรู ใหสมาทาน วาใหเกิดอุตสาหะ สรรเสริญซึ่งใจเปนกุศล
ดุจมหาสมุทรอันเปนที่อยูแ หงมหาภูตทั้งหลายฉันนัน้ นี่แหละเปนองคที่คํารบ ๓ แหงมหาสมุทร
ปุน จ ปร มหาราช ดูรานะบพิตรผูป ระเสริฐ ประการหนึ่ง สมุทรยอมเต็มไปดวยน้ํา
อันไหลมาแตแมน้ําทั้งหลาย คือคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี และน้ําในอากาศเปนอันมากฉันใด
พระโยคาวจรเจาก็มิไดลว งเสียซึ่งสิกขาบท เพราะยินดีซึ่งลาภสักการะ และการสรรเสริญ และ
นับถือไหวนบบูชา แมเหตุเลี้ยงชีวิต พึงทรงสิกขาบทไวใหบริบูรณ ดุจสมุทรอันเต็มไปดวยน้ํา
ฉะนั้น นีแ่ หละเปนองคที่คํารบ ๔ แหงมหาสมุทร ยุติดวยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณา
โปรดประทานไวดังนี้
เสยฺยถาป มหาราช สมุทฺโท ิตธมฺโม เวล นาติกฺกมติ เอวเมวโข มหาราช ย มยา สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺตฺต ต มม สาวกา ชีวติ เหตุป นาติกฺกมนฺติ.
พระพุทธฎีกานี้ตรัสแกบรมกษัตริยองคหนึ่ง มีนามมิไดปรากฏมีใจความวา มหาราช
ขอถวายพระพร ธรรมดาวาสมุทรเต็มดวยน้ํา ยังมิไดลดทดถอยนอยแหงเหือดไป ยถาป แมฉัน
ใด อันวาสิกขาบทอันใดที่ตถาคตบัญญัติไวแกสาวกทั้งหลาย สาวกของตถาคตจะไดละวางหา มิได
แมเพราะเหตุแหงชีวิต สิกขาบทบมิไดดางพรอยถอยไปได ดุจสมุทรอันเปยมดวยน้ําดังนี้
ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่ง สมุทรไมรูเต็มดวยน้ําอันไหลมาแตแมน้ําทั้งปวง คือคงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี และน้ําอันตกจากอากาศดวยฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจาจะไดเบื่อ
หนายในที่จะฟงซึ่งอรรถกถาบาลี และพระอภิธรรม พระวินยั พระสูตรเปนบทวิคคหะ และเปน
บทวิภัตแิ ละสัง่ สอนของสมเด็จพระมหากรุณามีองค ๙ ประการนั้น หามิได ดุจสมุทรมิไดรูเต็ม
ดวยน้ําฉะนั้น นี่แหละเปนองคแหงมหาสมุทร คํารบยุติดวยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหา
กรุณาเจาตรัสไวในมหาสุตตโสมชาดกวา
อคฺคิ ยถา ติณกฏ ฑหนฺโต
น ตปฺปติ สาคโร วา น นทีหิ
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เอวป เว ปณฺฑฺตร ราชเสฏ
ธมฺม สุตฺวา น ตปฺปนฺติ สุภาสิเตน
มีใจความวา ราชเสฏเ ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรมดาวาเพลิง
ไหมหญาแหงแลวมิไดรูอิ่ม และสมุทรอันใหญมิรูเต็มดวยน้ํา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจาก็มิไดอิ่มดวยสุภาษิต ดุจเพลิงและสมุทรฉันนั้นดังนี้ ขอถวายพระพร
จบลาวุลตาวรรคที่ ๒ แตเทานี้
ในที่สุดวรรคนี้ พระคันถรจนาจารยเจา ผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกา ที่แสดง
มาขางตนไววา
ลาวุลตา จ ปทุม
พีช สาลกลฺยาณิกา
นาวา จ นาวาลคฺคน
กูโป นิยามิโก ตถา
กมฺมากาโร สมุทฺโท จ วคฺโค เตน ปวุจฺจติ
มีใจความวา องคแหงน้ําเตา องคแหงประทุม องคแหงพืช องคแหงไมขานาง
องคแหงเรือ องคแหงเรือทีต่ ิดโสโครก องคแหงเสากระโดง องคแหงตนหน องคแหงคนทําการ
งาน องคแหงสมุทร เหลานี้ทาจัดเปนวรรคอันหนึ่ง ดังนี้แล
จักกวัตติวรรค ที่ ๓
สมเด็จพระเจามิลินทปนสาคลาช จึงมีพระราชโองกการประภาษถามในองค ๕
แหงปฐพีกะพระนาคเสนสืบตอไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา องคแหงปฐพีนนั้ บุคคลจะเรี่ยรายลงซึ่งของพึงใจ และ
มิไดพึงใจ คือเสมหะและน้ํามูกน้ําลาย ถายอุจจาระปสสาวะลงก็ดี ปฐพีมิไดยนิ ดียินราย ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจานั้น จะไดลาภอันพึงใจก็ดี จะมียศหรือความเลื่อมยศก็ดี
จะไดสรรเสริญนินทาสุขทุกขสิ่งใด ๆ ก็ดี ก็มีอารมณเปนอุเบกขาคือคงที่ไมหวัน่ ไหว ดุจปฐพี
ฉะนั้น นีเ่ ปนองคแหงปฐพีเปนปฐม
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อนึ่ง องคแหงปฐพีที่ ๒ คือ ธรรมดาแผนดินหอนถึงความประดับดวยเครื่องประดับและ
ลูบไล ตองอบดวยกลิ่นของอาตมา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจายอมประดับประดาคือ
นุงหมกาสายะ อยาไดละเสียซึ่งกลิ่นแหงตน กลาวคือพระจตุปาริสุทธิศีล และปาฏิโมกขสังวรศีล
และปจจยสันนิสิตศีล และอินทรียสังวรศีล มีอุปมาดังนั้น นี่เปนองคแหงปฐพีที่ คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาปฐพียอมตน มิไดปนโพรง เปนแทงเดียวฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจาพึงรักษาศีล
บริสุทธิ์เปนแทงเดียว มิไดดางพรอยเปนชองเปนโพรงดุจปฐพีฉะนั้น นี่เปนองคแหงปฐพีที่
คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
แผนดินที่ทรงไวซึ่งคามนิคมชนบท พฤกษาบรรพตแนวนที สระโบกขรณีมฤคปกษีนรนารี มิได
รูเบื่อหนายเกียจคราน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจายอมใหโอวาทความสั่งสอน ยัง
สัตวใหรูกระแสธรรม ตักเตือนใหอุตสาหะอาจหาญ และมิไดรูเบื่อที่จะฟงพระสัทธรรมเทศนา
ดุจแหงดินฉันนั้น นี่แหละเปนองคที่ ๔ แหงปฐพี
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ แผนดินนั้นทีจ่ ะคิดรายเบียดเบียนสัตวหามิได หรือจะยินดีตอผูใดก็หา
มิไดฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงปราศจากความยินดีและความยินราย ดุจพื้นพสุธาฉะนั้น นี่
เปนองคคํารบ ๕ แหงปฐพี ยุติดวยคําอันอุบาสิกาชื่อวา จุลสุภัททากลาวไววา
เอกฺจปาห วาสิยา
คจฺเฉ กมฺปตมานโส
เอกฺจปาห คนฺเธน
อาลิมฺเปยฺย ปโมทิโต
อหมสฺหิ ปฏิฆ นตฺถิ
ราโค อสฺมิ น วิชฺชติ
ปวิสม จิตฺต ตว
ตาทิสา สมณา มม
มีความวา แตกอนขาไดมีใจกําเริบ ฆาสัตวดว ยอาวุธมีดพราอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่ง
ขาลูบทาของหอมแลวชื่นชมยินดี บัดนี้จิตขาไมมีปฏิฆะโทสะและราคะอัสมิมานะ จิตของทาน
เปนดุจหนึ่งพืน้ พสุธา สมณะของขาก็เชนนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามองค ๕ แหงน้ําสืบไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาน้ําที่ไมขุนไมมัว ใสอยูเปนปรกติ บริสุทธิ์นักฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มไิ ดพูดจา
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อุบายแยบคายจะหาลาภ มีจติ บริสุทธิ์เปนอันดี ดุจน้ําอันบริสุทธิ์ฉะนั้น นี่แหละเปนองคแหงน้ํา
เปนปฐม
ปุน จ ปร ประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาน้ําแลว เย็นอยูเ ปนปรกติ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาประกอบดวยขันตี
เมตตา มิไดมวี ิหิงสา คิดกรุณาสัตว มีจิตเมตตาจริง ๆ ดุจน้ําอันเย็นฉันนั้น นีแ่ หละเปนองค
แหงน้ําที่คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา อย อาโป อันวาน้ํานีม้ ีชาติอันสะอาด สิ่งใดเปนมลทิน
ก็ซักลางใหสะอาดไดฉันใด พระโยคาวจรเจา จะเขาไปปาก็ดี จะเขาไปบานก็ดี ก็พึงกระทํา มิให
มีโทษในอุปชฌายและอาจารย หมดมลทินดุจน้ําฉันนั้น นี่เปนองคแหงน้ําที่คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูเปนอัคร
กษัตริยอนั ประเสริฐ อย อาโป อันวาน้ํานีเ้ ปนที่ปรารถนาแหงคนเปนอันมาก ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาพึงยังจิตใหสัลเลขสันโดษ ก็จะเปนทีป่ รารถนาทําบุญแหงมนุษยนกิ รและเทวา
ทั้งปวง ดุจน้ําอันเปนที่ปรารถนาแหงคนเปนอันมากฉันนัน้ นี่เปนองคแหงน้ําคํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อย
อาโป อันวาน้าํ นี้ยอมใหสําเร็จประโยชนแกคนทั้งปวงอันดื่มกิน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาจะไดทะเลาะวิวาทและจะไดประมาทดวยกายวาจาใจ แกบคุ คลผูอื่นนั้นหามิได มีแต
จะใหสัตวเปนสุข ดุจน้ําอันเปนประโยชนแกสัตวทั้งหลายฉันนั้น นี่เปนองคแหงน้าํ ที่คํารบ ๕
ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาเจา ตรัสไวในกัณหชาดกวา
วรฺเจ เม อโท สกฺก
สพฺพภูตานมิสสฺ ร
น มโน วา สรีร วา
ม กเต สกฺก กสฺสจิ
กทาจิ อุปหฺเตฺถ
เอต สกฺก วร วเร
มีความวา ขาแตสมเด็จอมรินทราธิบดีอันมีนามวาสักกะ ผูเปนอิสระเลิศยิ่งใหญกวา
สรรพสัตว ถาแลวา พระองคจะพระราชทานพรแกขาพระบาทแลวไซร ขาพระบาทจะขอเลือก
เอาพรนี้ คือขาพระบาทมีความปรารถนา มิใหผูใดผูห นึง่ รบกวนใจใหเดือดรอน และเบียด
เบียนรางกายใหเจ็บปวยเวทนา แมในเวลาบางคราวบางสมัย ขอพระองคจงประสาทประสิทธิ์
พรอันนี้ ใหแกขาพระบาทตามประสงคดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา องค ๕ แหงเพลิงนั้น
คืออะไรบาง
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
อันวาองคแหงเพลิงเปนปฐมนั้น คือ ธรรมดาวาเพลิงยอมเผาเอาซึ่งสิ่งทั้งปวง เปนตนวา หญา
แหงนัน้ ใหไหมไดฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงเผาเสียซึ่งกิเลสอันเปนภายในและภายนอก อันเปน
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ ดวยเพลิงคือเมตตาญาณฉันนั้น นี่เปนองคแหงเพลิงเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนอัคร
กษัตริยอนั ประเสริฐ เตโช อันวาเพลิงนี้ นิทฺธิโย อการุณิโก จะไดกรุณารักใครเชื้อหญาและไม
ผุทั้งหลายหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดรักใครมิไดเอ็นดูกรุณาตอกิเลส
ทั้งปวง ดุจไฟฉันนั้น นี่เปนองคแหงเพลิงที่คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ โตโชนั้นหามเสียซึ่งหนาวได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็
พึงทําใหรอน คือ กระทําความเพียรฆาเสียซึ่งกิเลส ดุจเพลิงอันหามเย็นและหนาวฉันนั้น นี้
เปนองคแหงเพลิงที่คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ เตโช
อันวาเพลิงนัน้ มีแตจะพลุงไปใหรอนใหอนุ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาอยาพึงคิด
มัวเมาและเบียดเบียนผูใ ด พึงกระทําใจดุจเพลิงอันรอนทําใหอุนฉันนั้น นี่เปนองคแหงเพลิงที่
คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ องค
แหงเพลิงเปนคํารบ ๕ นั้น ไดแกแสงเพลิงอันสวาง กําจัดเสียซึ่งมือมนอนธการ ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงสําแดงซึ่งญาณาโลก กําจัดเสียซึ่งอวิชชันธการ คือกองอวิชชาอันมืด
ฉันนั้น นี่เปนองคแหงเพลิงที่คํารบ ๕ ยุตดิ วยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตร ตรัสโปรดประทานสั่งสอนพระบวรพุทธปโยรสราหุลเถระ ดวยบาลีวา
เตโชสน ราหุล ภาวน ภาเวหิ เตโชสม หิ เต ราหุล ภาวกร ภาวยโต เย อุปปฺ นฺนา กุสลา
ตสฺส จิตฺต น ปริยาทาย สฺสติ
พระพุทธฎีกานี้สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตรตรัสโปรดวา ดูกรราหุล
ภาวนาเสมอดวยเตโช เธอจงจําเริญภาวนากระทําจิตของอาตมาใหเหมือนเตโช เมื่อเธอเจริญ
ภาวนาดังนี้ จะเกิดมีแตกุศล อกุศลก็จะไมครอบงําจิตของเธอดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถาวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ องค ๕ แหงวาโยนั้นอยางไร
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พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาวาโยยอมพัดหอบหวนกลิ่นดอกไมในแถวแนวปาให
หอมหวนเฟองฟุงไป ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงยินดีในราวปามีดอกไมอันหอม
บริสุทธิ์ คือพระวิมุตติธรรม ดุจวาโยพัดไปในปาฉันนัน้ นี่เปนองคแหงวาโยเปนปฐม
ปุน จ ปร มหาราช อีกประการหนึ่ง ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์อันประเสริฐ
วาโย อันวาลมยอมพัดหมูไมทั้งปวงใหวนิ าศ ทําใหโคนไดหมดตลอดถึงรากแกวฉันใด พระ
โยคาวจรเจาก็พึงพิจารณาไปในราวปาคือสังขารธรรม แลวพึงกําจัดเสียซึ่งกิเลส ทําใหพินาศ
หลุดถอนจากสันดานดุจวาโยฉันนั้น นี่เปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย
อันประเสริฐ ธรรมดาวาวาโยยอมพัดไปในอากาศฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกระทําจิตใหเทีย่ ว
ไปในโลกุตรธรรม ดุจลมอันพัดไปในอากาศฉันนั้น นี่เปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๓
ปุน จ ปร ประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ วาโย
อันวาลมยอมพัดพากลิ่นฟุงไปฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงเสพกลิ่นศีลแหงตน ดุจลมอันหอบ
หวนใหกลิ่นฟุง ไปฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา วาโย อันวาลม นิราลโย ปราศจากที่อยูหาอาลัยมิได
มิไดปรากฏวาอยูที่ไหน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจามิไดอาลัยดวยที่อยู พนจากสันถวะรักใครทานผูใด ดุจวาโยฉันนั้น นี่เปนองคแหงวาโยที่คํารบ ๕ ยุติดวยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จ
พระมหากรุณาธิคุณเจา ตรัสไวในสุตตนิบาติวา
สนฺถวโต ภย ชาต
นิเกตา ชายเต รโช
อนิเกตมสนฺถว
เอว เว มุนิทสฺสน
มีความวา เมื่อไมมีที่อยู ไมมีสันถวะคือรักใครแลว ความกลัวและธุลีก็หามีไม นี้เปน
ความเห็นของนักปราชญทั้งหลาย ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ องค ๕ แหงบรรพตนั้นอยางไร
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาภูเขาเปนของไมหวัน่ ไหว ไมโยกคลอน ตั้งอยูคงที่แมจะถูก
ลมพัดสักเทาใด ๆ ก็ไมสะเทือนได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงเปนผูคงที่ ไมหวัน่
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ไหวในความนับถือและไมนับถือ ในความทําดีและทําชัว่ ความเคารพและไมเคารพ ในยศและ
ความเสื่อมยศ ความนินทาสรรเสริญและทุกขสุข และรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อันบุคคลพึง
ปรารถนาและไมปรารถนาไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองใน
อารมณเปนทีต่ ั้งแหงความขัดเคือง ไมลุมหลงในอารมณเปนที่ตั้งแหงความลุมหลง เปนผูที่
ดุจภูเขาฉันนั้น นี่เปนองคแหงบรรพตเปนปฐม สมเด็จพระพุทธฎีกา อันสมเด็จพระมหากรุณา
ธิคุณเจาตรัสไววา
เสโล ยถา เอกฆโน
วาเตน น สมีรติ
เอว นินฺทาปสสาสุ
น สมิฺชนฺติ ปณฺฑติ า
มีความวา ภูเขาเปนแทงเดียวไมมีโพรง ยอมไมสะเทือนหวัน่ ไหวดวยลมฉันใด บัณฑิต
ทั้งหลาย ยอมไมหวัน่ ไหว ในเพราะความนินทาและสรรเสริญเหมือนฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่ง ภูเขาเปนของแข็งกระดาง จะไดระคนคลุกคลีดวยสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงกระดาง ไมพึงระคนคลุกคลีดวย
บุคคลผูใดผูหนึ่ง ดุจบรรพตฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงบรรพคํารบ ๒ ยุตดิ วยพระพุทธฎีกา
ที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตรตรัสไววา
อสสฏ คหฏเหิ
อนคาเรหิ จูภย
อโนกฺกาสารี อปฺปจฺฉ
ตมห พูรูมิ พฺราหฺมณ
มีความวา พระโยคาวจรเจาองคใด เปนผูไมมีความหวงใยอาลัยทีอ่ ยูและมักนอยสันโดษ
มิไดระคนปนอยูดวยคฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ตถาคตกลาววา พระโยคาวจรนั้นเปน
พราหมณ ดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนอัคร
กษัตริยอนั ประเสริฐ วีช อันวาพืชมิไดงอกขึ้นเหนือภูเขาอันมิศิลาเปนแทงเดียว ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจามิใหกิเลสงอกขึ้นในสันดาน ปานดุจภูเขาฉันนัน้ นี่เปนองคแหงบรรพต
ที่คํารบ ๓ ยุติดวยคําอันพระสุภูติเถรเจากลาวไววา
ราคูปสหติ  จิตฺต
ยทา อุปฺปชฺชเต มม
สยเมว ปจฺจเวกฺขิตฺวา
เอกโก ต ทเมมห
ทุสฺสนีเยสุ ทุสฺสติ
รชฺชสิ รชนีเยสุ
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มุยฺหเส มุยฺหนีเยสุ
นิกฺขมสฺส วนา ตุว
วิสุทฺธาน อย วาโส
นิมฺมลาน ตปสฺสิน
มา โว วิสุทฺธ ทุสฺเสสิ
นิกฺขมสฺส วนา ตุว
มีความวา จิตอันประกอบดวยราคจริต เกิดในสันดานของเราเมื่อใดแลว เราก็พจิ ารณา
ดวยตนเอง เราผูเดียวทรมานตัวเรา ใครจะไดชว ยทรมานหามิได ตัวทานนี้ยังกําหนัดยินดีอยู
ในธรรมเปนทีต่ ั้งแหงความยินดี ยังขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ยังหลงในธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงความหลง ทานอยาไดอยูใ นปานี้ ทานจงออกไปจากปานี้ อันวาปานี้เปนที่อยู
แหงทานผูห มดจดทั้งหลายผูมีศีลมีตบะ จะไดเปนที่อยูแ หงคนทุศีลหามิได ทานอยาประทุษราย
ซึ่งทานผูบริสุทธิ์ จงรีบออกไปจากปาเสีย ดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูเปนอัครกษัตริย
อันประเสริญ ธรรมดาวาบรรพตยอมสูงปรากฏ ยถา มีครุวานาฉันใด พระโยคาวจรเจาผู
ประเสริฐก็ประกอบดวยปญญาอันสูงสุดดุจภูเขาฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงบรรพตคํารบ ๔
ยุติดว ยพระพุทธฎีกาอันพระสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดประทานไววา
อปฺปมาท ปมาเทน
ยทา นูทติ ปณฺฑิโต
ปฺาปาสาทมารุยฺห
อโสโก โสกินึ ปช
ปพฺพตฏโว ภุมฺมฏเ
ธีโร พาเล อเวกฺขติ
มีความวา บัณฑิตยอมบรรเทาความประมาทดวยความไมประมาทเมื่อใด เมื่อนัน้
ทานขึ้นสูปญญาเพียงดังปราสาท หาความเศราโศกมิได พิจารณาเห็นหมูสัตวผูเศราโศกอยู
นักปราชญยอ มพิจารณาเห็นคนพาล ดุจบุรษุ ผูยืนอยูบนภูเขาแลเห็นคนผูยืนอยูบนแผนดิน
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 แมวาไดลาภแลวก็ฮกั เหิมเพอไป เมื่อ
เสื่อมลาภก็เศราโศกเสียในอกตรอม อันสมณะของเรานี้ จะไดนอมไปดวยลาภใชลาภหามิได
ตั้งอยูคงที่ จะเปนดุจโลกียสัตวนั้นหามิได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ องค ๕ แหงอากาศนั้น อยางไรเลา
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อากาโส
นาม ชื่อวาอากาศ อเคยฺโห หาผูจะถือเอามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึง กระทํา
น้ําใจ อยาใหกเิ ลศถือเอาได ดุจอากาศฉันนั้น นี่เปนองคแหงอากาศเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาอากาศเปนที่เทีย่ วแหงฤษีและดาบส ยถา ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงกระทํา
อารมณใหเทีย่ วไปในสังขาร พิจารณาเห็นเปนพระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา นี่แหละเปนองค
แหงอากาศที่คาํ รบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ อากาโส นาม ชือ่ วาอากาศ อสณฺิโต มิไดเปนที่ตั้ง ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกระทําอารมณใหปราศจากลาภทั้งปวง มิไดยินดีในภพ ดุจอากาศ
อันหาที่ตั้งมิไดฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงอากาศที่คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ อากาโส อันวาอากาศ อนนฺโต หาที่สุดมิได อปฺปเมยฺโย
อปฺปมาโณ จะนับจะประมาณไปวากวางใหญเทาไร ก็ประมาณมิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาก็พึงมีศีลมารยาทประมาณมิได และมีพระปญญาประมาณมิได ดุจอากาศฉันนั้น
นี่แหละเปนองคแหงอากาศที่คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผูมีศักดิ์
เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ อากาโส อันวาอากาศมิไดขัดของเปลาอยู หาปลิโพธมิได ยถา
มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกระทําอารมณมิไดขดั ของอยูในกิเลสทั้งปวง และมิไดเปน
ปลิโพธดวยลาภและอาวาสและตระกูล ยอมละหมูและคณะ ดุจอากาศอันหาที่ตั้งมิไดฉันนั้น
นี่แหละเปนองคแหงอากาศคํารบ ๕ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดา
สัมมาสัมพุทธบพิตรเจา ทรงพระกรุณาใหโอวาทแกพระพุทธโอรสราหุลเถรเจาดังนีว้ า
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เสยฺยถาป ราหุล อากาโส กตฺจถจิ ปติฏิโต เอวเมว โข ตฺว ราหุล เต อากาสสฺส สมภาวน
ภาเวตพฺพ.
มีความวา ดูรานะราหุล อันวาอากาศหาที่ตั้งมิได ยถา มีครุวนาฉันใด ดุรานะราหุล
เธอจงจําเริญภาวนาใหจิตนั้นเปลา ดุจอากาศฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาญาณ องคแหงพระจันทร ๕ นั้นอยางไร
พระผูเปนเจานาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ จนฺโท นาม ธรรมดาวาพระจันทร ครั้นสุกปกษขางขึ้นแลวจําเริญ
พระรัศมีสวางขึ้นไป ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงเจริญอาจาระและศีลคุณวัตรปฏิบัติ
เปนอันดี ยังไตรปฎกและโลกุตระ และชมฌานใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พึงประกอบสํารวมอินทรีย
ประมาณที่จะบริโภคอาหาร และประกอบความเพียรเครื่องปลุกใจใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดุจพระจันทร
อันมีพระรัศมีรุงเรืองยิ่งขึ้นไปในสุกปกษขา งขึ้นฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงพระจันทรเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
พระจันทรนนั้ ก็จัดเปนอธิบดีอยางหนึ่ง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงประพฤติใน
เรื่องที่เปนใหญเปนฉันทาธิบดี ปรารถนาสัลเลขเหมือนพระจันทรฉันนั้น นี่แหละเปนองค
แหงพระจันทรที่คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาพระจันทรนั้นยอมเที่ยวไป เห็นปรากฏในราตรี ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงเที่ยวไปในที่สงัดพระจันทรฉันนั้น นี่แหละเปน
องคแหงพระจันทรที่คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา พระจันทรนั้นมีวิมานเปนธงชัยฉันใด พระโยคาวจรเจา
ก็มีศีลเปนธงชัย ดุจพระจันทรฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงพระจันทรที่คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาพระจันทรเจาอันบุคคลไมออนวอนไมปรารถนาก็ยอมขึ้นสองโลก ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจา เมื่อตระกูลไมอาราธนาไมปรารถนา ก็พึงเขาไปสูมาหา ดุจพระจันทรฉันนั้น
นี่แหละเห็นองคแหงพระจันทรที่คํารบ ๕ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธสัพพัญูบรมครูเจา ตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา
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จนฺทูปมา ภิกฺขเว กุลานิ อุปสงฺกมถ อวงฺกสฺส กาย อวงฺกสฺส จิตตฺ  นิจฺจ วิริย อปคพฺโภ.
มีความวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเขาไปสูตระกูลเหมือนพระจันทร
แตอยาคะนองกายคะนองจิต อุตสาหะสํารวมดวยดี เขาไปสูตระกูลทั้งหลายของผูอื่น ดังนี้
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองกาตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูเปนปรีชาเฉลิมปราชญ องคแหงพระอาทิตย ๗ นั้น เปนอยางไรเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาพระอาทิตยยอมเผาพืชทั้งปวงใหแหงไป ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาพึงเผาเสียซึง่ กิเลสทั้งปวงใหแหงไปเหมือนฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงพระ
อาทิตยเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อัน
วาพระอาทิตยยอมกําจัดเสียซึ่งอันธการคือมืดใหสวาง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
พึงกําจัดเสียซึ่งราคะทั้งปวงอันมืด และโทสะทั้งปวงอันมืด และโมหะทั้งปวงอันมืด และทิฐิอนั มืด
และกิเลสอันมืด และทุจริตอันมืด ใหสวางจากสันดานฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงพระอาทิตย
ที่คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาพระอาทิตยยอมเวียนไปตาม คือเที่ยวไปเนือง ๆ ยถา
มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา พึงทําโยนิโสมนสิการในปฏิบัติ อยารูขาดดุจพระอาทิตยอัน
เวียนไปฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงพระอาทิตยที่คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาพระอาทิตยยอมมีระเบียบพระรัศมี ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มี
ระเบียบในอามรณดุจพระอาทิตยฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงพระอาทิตยที่คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
พระสุริยะยอมยังคนทั้งหลายใหรอนดวยรัศมี ยถา มีครุวนาฉันใด พรโยคาวจรเจาก็ยงั มนุษย
โลกกับทั้งเทวโลกใหรอนดวยมารยาท ศีลคุณ วัตรปฏิบตั ิ และฌานวิโมกข สมาธิ สมาบัติ
และอินทรีย และพระโพชฌงคและสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท ดุจพระอาทิตยอันมี
โอภาสอันรอนฉันนั้น นี่แหละเปนองคที่คํารบ ๕ แหงพระอาทิตย
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาพระอาทิตยเทีย่ วไปยอมกลัวภัยคืออสุรินทราหูเปนอันมาก ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาเห็นสัตวโลกอันทุกขอยูใ นทุคติ หรือมีสันดานของอยูดว ยกิเลสและทิฐิ
อันลามก ปฏิบัติผิดทาง ก็มนี ้ําใจสลดสังเวช ดุจพระอาทิตยอันกลังอสุรินทราหูฉันนั้น นี่แหละ
เปนองคแหงพระอาทิตยที่คํารบ ๖
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ พระ
อาทิตยยอมสองใหเห็นชองดีชั่วได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงแสดงธรรมเปน
โลกียะและโลกุตระ ดวยอินทรีย พละ โพชฌงคสติปฏฐานสัมมัปปธานอิทธิบาท ใหแจงประจักษ
ดุจพระอาทิตยฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงพระอาทิตยทคี่ ํารบ ๗ ยุติดว ยคําอันพระผูเ ปนเจา
วังคีสเถระกลาวไววา
ยถา สุริโย อุทยนฺโต
รูป ทสฺเสติ รูปน
สุจิฺจ อสุจิฺจาป
กลฺยาณฺจาป ปาปก
ตเถว ภิกฺขุ ธมฺมธโร
อวิชฺชาย ปหิต ชน
ปช ทสฺเสติ วิวิธ
อาทิจฺโจ อุทย ยถา
มีความวา พระอาทิตยเมื่ออุทัยขึ้น ยอมสองใหเห็นรูปแหงของทีม่ ีรูปทั้งหลาย ยอม
สองใหเห็นของสะอาดและสกปรก ทั้งสองใหเห็นของดีของชั่วได ยถา มีครุวนาฉันใด ภิกษุผู
ทรงธรรมยอมยังหมูชนอันอวิชชาปกคลุมแลว ใหแลเห็นธรรม ดุจพระอาทิตยที่อุทยั ขึ้นมาสอง
ใหเห็นสิ่งตาง ๆ ฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต ขาแต
พระผูเปนเจาผูป รีชาญาณ องค ๓ แหงทาวสักกะนัน้ อยางไรเลา
พระผูเปนเจานาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ขึ้นชื่อ
วาทาวสักกเทวราช ยอมเต็มเปยมไปดวยความสุขสวนเดียว ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจาก็ยนิ ดีใดความสุขเกิดแตวิเวกอยางยิ่งโดยสวนเดียวเหมือนฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงทาว
สักกะเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่ง มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ทาวสักกะผูเ ปน
ใหญกวาเทวดาทั้งหลายพบเห็นพระธรรมแลว ยอมยกยองทําความราเริงใหเกิด ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงประคองไวซ่งึ ใจใหเบิกบาน ไมเกียจคราน สงบระงับ ยังความราเริง
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ใจใหเกิดในธรรมเปนสุขทั้งหลาย และพึงลุกขึ้นทําความเพียรพยายาม เหมือนกับทาวสักกะ
ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงทาวสักกะที่คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ทาวสักกเทวราช
จะไดเกิดความเบื่อหนายในสมบัติของพระองคหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาไม
พึงทําความเบือ่ หนายในเรือนอันวางเปลงใหเกิดขึ้น เหมือนทาวสักกเทวราชฉันนั้น นี่แหละ
เปนองคแหงทาวสักกะที่คํารบ ๓ ยุติดว ยคําอันพระผูเปนเจาชื่อวาสุภตู ิเถรเจากลาวไววา
ตว สาสเน มหาวีเร
ยโต ปพฺพชิโต อห
เอกสฺ นาภิชานามิ
อุปฺปนฺน กามสฺหิต
มีความวา ขาแตทานผูมเี พียรใหญ เราบวชแลวในศาสนาของทาน มิไดทราบชัดซึ่ง
สัญญาอันหนึ่ง ที่อาศัยกามคุณเกิดขึน้ ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตพระผู
เปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ องค ๔ แหงสมเด็จพระเจาจักรพรรดิราชนัน้ เปนไฉน
พระผูเปนเจานาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร
ผูประเสริฐ ธรรมดาพระเจาจักรพรรดิราชยอมยึดเหนีย่ วน้ําใจไพรฟาประชาราษฎรไวไดดวย
สังคหวัตถุ ๔ ประการ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ยึดเหนีย่ วน้ําใจของบริษัท ๔ ไว
ไดและประคองทําใจของบริษัทใหราเริง ดุจพระเจาจักรพรรดิราชฉันนั้น นี่แหละเปนองค
ของพระเจาจักรพรรดิราชเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร พวกโจรที่เปน
เสี้ยนหนามแหงแผนดินหาเกิดมีไมในพระราชอาณาจักรของพระเจาจักรพรรดิราช ยถา มีครุ
วนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ไมพึงใหวติ กทั้งหลาย คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหงิ สาวิตก
เกิดขึ้นในสันดานไดฉนั นั้น นี่แหละเปนองคแหงพระเจาจักรพรรดิราชที่คํารบ ๒ ยุติดว ยคําอัน
สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจาตรัสไววา
วิตกฺกูปสเม จ โย รโต
อสุภ ภาวยตี สทา สโต
เอส โข พฺยนีติกาหติ
เอส เฉชฺชติ มารพนฺธน
มีความวา ก็ภิกษุรูปใด ยินดีแตในธรรมเปนที่ระงับวิตก มีสติเจริญอสุภะอยูทกุ เมือ่
ภิกษุนั้นแหละจักกระทําใหสนิ้ สุดได จักตัดบวงมารได ดังนี้ ขอถวายพระพร
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจา พระเจา
จักรพรรดิราชทรงพระคํานึงถึงบุญและบาปทรงสั่งสอนไพรฟาประชาราษฎรที่อาศัยอยูในพระ
ราชอาณาจักร ตลอดขอบเขตมีมหาสมุทรเปนที่สุดเสมอทุกวัน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจาก็พึงพิจารณากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อยูทุกวัน ๆ วา วันแหงเราผูไมของอยูดวยฐานะ
ทั้ง ๓ นี้ ลวงไปบางหรือไม แลวก็ชําระกายวาจาใจใหบริสุทธิ์ฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหง
พระเจาจักรพรรดิราชที่คํารบ ๓ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน
เอกนิบาต อังคุตตรนิกายอันประเสริฐวา บรรพชิตควรพิจาราณาทุกวัน ๆ วา วันคืนลวงไป ๆ
บัดนี้เราทําอะไรอยู ดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะพบิตรพระราชสมภาร พระเจาจักรพรรดิราชทรงปกครองพระราชอาณาจักรเปนกวดขันทั้งภายในภายนอก ยถา มีครุวนาฉันใด
สันดานได ดุจพระเจาจักรพรรดิราชผูรักษาพระราชอาณาจักรของพระองคอยางกวดขันฉันนั้น
นี่แหละเปนองคแหงพระเจาจักรพรรดิราชที่คํารบ ๔ ยุติดวยพระพุทธฎีกาอันพระมหากรุณา
เจาตรัสไววา สติโทวาริโก ภิกขฺเว อริยสาวโก ดังนี้เปนอาทิ ความวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระ
อริยสาวกมีนายประตูคือสติประจําอยู ยอมละอกุศลเสีย ทําอกุศลใหเกิดได และละธรรมที่มีโทษ
เสีย เจริญธรรมที่ไมมีโทษได บริหารรักษาตัวทําใหบริสุทธิ์ ดังนี้ ขอถวายพระพร
จบจักกวัตติวรรคที่ ๓ แตเพียงนี้
ในที่สุดวรรคนี้ พระคันถรจนาจารยประพันธคาถาแสดงขอบทมาติกาที่กลาวมาขางตน
ไววา
ปวี จ อาโป จาป
เตโช วาโย จ ปพฺพโต
อากาโส จนฺทสุริโย จ
สกฺโก จ จกฺกวตฺติ จ
มีความวา องคแหงแผนดิน องคแหงน้ํา องคแหงไฟ องคแหงลม องคแหงบรรพต
องคแหงอากาศ องคแหงพระจันทร องคแหงพระอาทิตย องคแหงทาวสักกะ องคแหงพระเจา
จักรพรรดิราช องคเหลานี้ทานจัดไวเปนวรรคหนึ่งดังนีแ้ ล
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กุญชรวรรค ที่ ๔
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระนาคเสนผูยอดปราชญ อันวาองค ๑ แหงตัวปลวกนั้น เปนไฉน
พระผูเปนเจานาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ อุปจิกา นาม ธรรมดาวาตัวปลวก ยอมเอาดินมาทําเปนจอมไวขางบน ซอนตัวอยู
ขางลางหาอาหารกิน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรก็ทําเครื่องบังคือความสํารวมในศีล
ปดใจไวแลวเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวก็พึงแสวงหาสมณธรรมลวงภัยไดทั้งหมด เพราะ
เครื่องมุงเครื่องบังคือความสํารวมในศีลดุจตัวปลอกฉันนัน้ นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงตัวปลวก
ยุติดว ยคําอันพระอุปเสนเถรเจาวังคันตบุตรกลาวไววา
สีลสวรฉทน
โยคี กตฺวาน มานส
อนุปลิตฺโต วิหรติ
ภยา โส ปริมุจจฺ ติ
ความวา พระโยคาวจรเจา กระทําเครือ่ งมุงเครื่องบังคือสํารวมในศีลปดใจไว เปนผูไม
พัวพนดวยกิเลส ยอมพนจากภัยได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระคุณเจาผูเปนปราชญ องค ๒ แหงแมวนั้นเปนไฉนเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ วิฬาโร นาม ธรรมดาวาแมว แมจะอยูใ นระหวางแหงถ้ําและซอกเขา และโพรงไมบานเรือน ก็ยอม
เสาะแสวงหาแตหนูอยางเดียวเทานั้น ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา แมจะอยูในบาน
หรือในปาหรืออยูในโคนไม ในอัพโภกาสในเรือนวางเปลา ก็เปนผูไมประมาท แสวงหาโภชนะฉัน
ยอมนึกพิจารณาถึงกายอยูเนืองๆ เหมือนแมวแสวงหาแตหนูอยูฉนั นัน้ นี่แหละเปนองคแหง
แมวเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวา
แมวยอมแสวงหาอาหารแตในที่ใกล ๆ เทานั้น ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรก็พงึ
พิจารณาแตความเกิดความดับในอุปทานขันธทั้ง ๕ เหลานี้วา เบญจขันธคือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนดังนี้ เบญจขันธเกิดดวยเหตุดังนี้ เบญจขันธดับดวยเหตุดังนี้
เหมือนกับแมวอันหากินแตในที่ใกล ๆ ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงแมวคํารบ ๒ ยุติดวยพระ
พุทธฎีกา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา
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น อิโต ทูเร ภาสิตพฺพ
ภวคฺก กึ กริสฺสติ
ปจฺจุปฺปานฺนมฺหิ โวกาเร
สเก กายมฺหิ นิพฺพินฺทติ
มีความวา ไมตองกลาวไปใหไกลแตนี่นัก ภวัคคพรหมจักทําอะไรได ในขันธปตยุบันนี้
แหละ พระโยคาวจรบําเพ็ญเพียรไป ก็ยอมจะเหนื่อยหนายในรางกายของตนได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชา องคแหงหนูประการ ๑ นั้น เปนไฉนเลา
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อุนฺทุโร นาม ธรรมดาวาหนู เมือ่ เที่ยวไปขางโนนขางนี้ ยอมเที่ยวมุงหวังแตหาอาหารอยางเดียว
เทานั้น ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเมื่อทานจะเดินไปขางโนนขางนี้ ทานหวังแต
โยนิโสมนสิการอยางเดียวดุจหนูฉันนั้น นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงหนู ยุตดิ วยคําอันพระอุปเสนวังคันตบุตรเถรเจากลาวไววา
ธมฺมาสึสก กตฺวา
วิหรนฺโต วิปสฺสโก
อโนลีโน วิหรติ
อุปสนฺโต สทา สโต
ความวา พระโยคาวจรเจาเมื่อเจริญวิปส สนา ทําความมุงหวังในธรรมอยู เปนผูมจี ิต
เบิกบาน มีใจสงบ มีสตินึกอยูทุกเมื่อดังนี้ ขอถวายพระพร
พระเจามิลินทภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจานาคเสน องค ๑ แหงแมงปองนั้น เปนไปไฉน
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ วิจฺฉิโก ธรรมดา
แมงปองนั้น มีหางเปนอาวุธเที่ยวชูหางไป ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มีญาณเปน
อาวุธ ทานยกญาณขึ้นพิจารณาอยูเสมอ ดุจแมงปองฉันนั้น นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหง
แมงปอง ยุติดว ยคําอันพระเถรเจาชื่อวาอุปเสนวังคันตบุตรกลาวไววา
าณขคฺค คเหตฺวาน
วิจรนฺโต วิปสฺสโก
ปริมุจฺจติ สพฺพภยา
ทุปฺปสโห จ โส ภเว
ความวา พระโยคาวจรเจา เมื่อจําเริญวิปสสนาถือเอาพระขรรคคือญาณเที่ยวไป
ยอมพนจากภัยทั้งปวงได ภัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะครอบงําทานไดนนั้ ยากนัก ดังนี้ ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจานาคเสน องค ๑ แหงพังพอนนั้นเปนไฉน
พระนาคเสนจึงถวายพระวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรประเสริฐ ธรรมดาวาพังพอน
เมื่อมันจะเขาไปหางู มันเอายาทาตัวของมันเสียกอนจึงเขาไป ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจา เมื่อจะเขาไปหาโลกคือหมูสัตว ผูมากดวยอาฆาตและความทะเลาะวิวาท และอันความ
เคืองพิโรธโกรธขึ้งครอบงําสันดาน ทานก็เอายาคือเมตตาทาตัวทานแลวดับความโกรธของเขา
ใหหายไปหมด เหมือนกับพังพอนฉะนั้น นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงพังพอน ยุตดิ วยคําอันพระ
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
ตสฺมา สต ปเรสป
กาตพฺพา สพฺพนุทยา
เมตฺตจิตฺเตน จริตพฺพ
เอต พุทฺธานสาสนั
ความวา เพราะฉะนัน้ พระโยคาวจรทําความเอ็นดูทั้งปวงแมแตคนอื่นตั้งรอยขึ้นไป
และตองเปนผูม ีจิตประกอบดวยเมตตาเทีย่ วไป อันนี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ องค ๒ แหงสุนัขจิ้งจอกนัน้ เปนไฉน
พระผูเปนเจานาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐธรรมดาสุนัขจิ้งจอกไดอาหารไมวาอยางใด ๆ ไมมีความเกลียดชัง ยอมกลืนกินพอ
แกความตองการ "ยถา" มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเมื่อทานไดโภชนะอยางใด ๆ แลว ทาน
ไมมีความเกลียดชัง ทานฉันพอใหสรีระเปนอยูหรือพอเลี้ยงสรีระเทานั้น เหมือนกันสุนัขจิ้งจอก
ไมเลือกอาหารฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงสุนัขจิ้งจอกเปนปฐม สมดวยคําอันพระมหากัสสปเถรเจากลาวไววา
เสนาสนมฺหา โอรุยฺห
คาม ปณฺฑทาย ปาวิสึ
ภฺุชนฺต ปุรสิ  กุฏึ
สกฺกจฺจนฺต อุปฏหึ เปนอาทิ
มีความวา ขาพเจาลงจากเสนาสนะแลว เขาบานเพื่อบิณฑบาต ไดบํารุงชายคนหนึ่ง ผู
เปนขี้เรื้อนกําลังบริโภคอยูโดยเคารพ เขาไดนอมคําขางดวยมืออันเปอยเนาถวายเรา เมื่อเขา
ยกคําขาวขึน้ นิ้วมือของเขาไดขาดตกลงในที่นั้น เราอาศัยความทําไวในใจเปนเคามูล ฉันคําขาว
นั้นได เมื่อเรากําลังฉันอยูนนั้ จะไดมีความเกลียดชังหามิได ดังนี้ ขอถวายพระพร
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาสุนัข
จิ้งจอก เมื่อไดอาหารมาแลวยอมไมเลือกวาดีหรือเลวยอมกินไดทั้งสิน้ ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาเมื่อไดโภชนะแลว ทานไมเลือกวาดี หรือเลว บริบูรณหรือไมบริบรู ณก็ตาม
ทานยินดีตามมีตามได เหมือนสุนัขจิ้งจอกฉันนั้น นี่แหละองคแหงสุนัขจิ้งจอกคํารบ ๒ ยุติ
ดวยคําอันพระเถรเจาชื่อวาอุปเสนวังคันตบุตรกลาวไววา
สกจิตฺต ทมยมาเนน
อิตรีตเรน สนฺตุเส
ลูเขนป จ สนฺตุสฺเส
นาฺ ปตฺเถ รส พหุ
รเสสุ อนุคิทฺธสฺส
ฌาเน น รมตี มโน
อิตรีตเรน สนฺตุฏี
สามฺ ปริปูรติ
ความวา ภิกษุเมื่อทรมานจิตของตน ตองเปนผูสันโดษดวยของตามมีตามได และ
สันโดษ ยินดีแมดวยของเศราหมอง ไมพึงปรารถนารสอยางอื่น ๆ ใหมากนัก ใจของบุคคล
ผูกําหนัดในรสทั้งหลาย ยอมไมยินดีในฌาน ความสันโดษตามมีตามได ยอมยังสามัญคุณให
เต็มบริบูรณดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถาวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเจริญ องค ๓ แหงมฤคนัน้ เปนไฉน
พระผูเปนเจานาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู
ประเสริฐ มิโค นาม ธรรมดาวามฤคยอมเที่ยวไปในปาแตกลางวัน ครั้นถึงกลางคืนยอมอยูใน
อัพโภกาสที่แจง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาทานก็อยูใ นปาแตกลางวัน ครั้นถึงเวลา
กลางคืน ทานยอมอยูในอัพโภกาสที่แจง เหมือนมฤคฉันนั้น นีเ่ ปนองคแหงมฤคเปนปฐม
สมดวยพระพุทธฎีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกพระสารีบุตรไววา
โส โข อห สารีปุตตฺ ยา ตา รตฺติโย สีตา เหมนฺติกา อนฺตรฏกา เปนตน
ความวา ดูกรสารีบุตร เวลากลางคืนที่เปนไปในระหวางเหมันตฤดูเปนสมัยน้ําคางตก
ถึงฤดูเชนนั้น ตกกลางคืนเราอยูในอัพโภกาส เวลากลางวันอยูใ นราวปา ครั้นถึงเดือนทายแหง
ฤดูรอน เวลากลางวันเราอยูใ นอัพโภกาส ตกกลางคืนอยูใ นราวปา ดังนี้ ขอถวายพระพร
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร มฤคยอมหลบ
ลูกศรอันจะตกเหนือตนหลีกหนีรอดไปได และไมนอมกายเขาไปใกลลูกศร ยถา มีครุวนาฉันใด
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พระโยคาวจรเจาก็รูจักหลบหนีกิเลสอันจะมาตกในตนไดเหมือนฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหง
มฤคคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร ธรรมดามฤคเมื่อพบเห็น
พวกมนุษยเขาแลว ยอมซอนตัวหลบอยูในที่แหงใดแหงหนึ่ง ดวยคิดวาจะไมใหเขาเห็นตัว ยถา
มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเมื่อพบเห็นความทะเลาะวิวาทหรือคนทุศีลคนเกียจคราน หรือ
อารามที่อยูคลุกคลีกัน ทานยอมหลีกหนีไปเสีย ดวยวาจะไมใหเขาเห็น แมตวั ทานก็
ไมอยากพบเห็นเขา เหมือนกันมฤคฉันนัน้ นี้แหละเปนองคแหงมฤคคํารบ ๓ ยุติดวยคําอัน
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
มา เม กทาจิ ปาปจฺโฉ
กุสิโต หีนวีริโย
อปฺปสุโต อนาจาโร
อสมฺมโต กตฺถจิ อหุ
ความวา คนมักมาก เกียจคราน มีความเพียรเลวทราม ไมใชเปนคนสดับ ปราศจาก
มารยาท ไมใชเปนคนสงบระงับ อยาไดมีแกเรา คือวาเราอยาไดพบเห็นเขา แมในที่ไหน ๆ ใน
กาลบางครั้งบางคราวดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูปรีชาญาณ องค ๔ แหงโคนั้น เปนไฉน
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาโค ยอมไมละคอกเปนที่อยูของตน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็จะไดละ
โอกาสแหงตนหามิได ยอมพิจารณาอยูเนือง ๆ วารางกายของเรานี้ไมเที่ยง และมีอันเหลว
แหลกแตกทําลายกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา ดังนี้อยูเสมอ เหมือนโคฉันนั้น นีแ่ หละเปน
องคแหงโคเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาโค
ยอมแบกแตแอกไว ลากเข็นแอกไปโดยความทุกขบางสุขบาง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจา ก็สมาทานพรหมจรรยไว ประพฤติพรตพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ ตลอดถึงสิ้นชีพโดย
ทุกขบางสุขบาง เหมือนโคฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงโคคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาโคเมื่อกินหญาตามความพอใจอิม่ หนําแลวก็ดมื่ กินซึ่งน้ํา ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจา เมื่อรับคําสั่งสอนของอาจารยและพระอุปช ฌาย ดวยความพอใจและความรักใคร
เลื่อมใสแลว ก็ตั้งใจฟงโดยเคารพดุจโคฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงโค คํารบ ๓
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาโค
เมื่อเจาของฝกหัดใหทําอยางใดอยางหนึ่ง ยอมทําตามทุกอยาง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ทานก็ตั้งใจรับโอวาทานุสาสนขอพระเถระหรือภิกษุผใู หมและปานกลาง แมแหง
คฤหัสถหรืออุบาสกผูเปนกัลยาณชน ใครใหโอวาทแกทาน ทานก็ตั้งในรับเหมือนโคฉันนั้น
นี่แหละเปนองคแหงโค คํารบ ๔ ยุติดว ยคําอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
ตทหุปพฺพชิโต สนฺโต
ชาติยา สตฺตวสฺสิโก
โสป ม อนุสาเสนยฺย
สมฺปติจฺเฉยฺย มตฺถเก เปนอาทิ
มีความวา ถึงผูที่มีสันดานสงบระงับอันบวชในวันนัน้ มีพรรษายุกาลได ๗ ปแตเกิดมา
จะพึงสั่งสอนเรา เราก็ตั้งในรับไปใสเศียรเกลา เราพบเห็นทานแลว พึงเขาไปตั้งความพอใจและ
ความรักใครในทานเปนอยางแรงกลา และพังนมัสการโดยเคารพเนือง ๆ โดยฐานเปนอุปชฌาย
อาจารย ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระนาคเสนผูเปนเจา องค ๒ แหงสุกรเปนไฉน คืออะไรบาง
พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาสุกร
เมื่อถึงฤดูรอนยอมลงคลุกตัวในน้ํา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา เมื่อจิตกลัดกลุมงุน
งาน ก็เจริญเมตตาภาวนาอันเย็นประณีต ดุจสุกรลงคลุกตัวในน้ําฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหง
สุกรเปนปฐม
ปุน จ ปร ประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐธรรมดาสุกรพบน้ําที่ไม
มีเปอกตม ยอมเอาจมูกดุดแผนดินกระทําใหเปนแองแลวลงนอน ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาก็เจริญกายคตาสติฝงอยูในใจ หามอารมณภายนอกมิใหครอบงํา นอนอยูด ังสุกร
ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงสุกร คํารบ ๒ ยุติดว ยคําอันพระปณโฑลภารทวารเถรเจากลาวไววา
กายสฺส ภาว ทิสฺวาน
วิจินิตฺวา วิปสฺสโก
เอกากิโก อทุติโย
สยติ อารมฺมณนฺตเร
มีความวา พระโยคาวจรเจาผูเจริญวิปส สนา เห็นความเปนความเจริญแหงรางกายแลว
ก็พิจารณาไป เปนผูอยูคนเดียว ไมมีเพื่อนเปนที่สอง นอนอยูในระหวางแหงอารมณดังนี้
ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขา
แตพระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ องคแหงชาง ๕ ประการนั้นเปนไฉน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาชาง
เที่ยงไปในปา ยอมเอาเทากระชุนทําลายแผนดิน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็
พิจารณากายทําลายกิเลสฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงชางเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาชาง
ยอมแลไปตรง ๆ ดูแตกายของตนจะไปเหลียวแลดูทั่วไปในทิศตาง ๆ หามิได ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาก็เพงพิจารณาแตรางกาย จะไดเหลียวดูทิศนอยทิศใหญหรือเบื้องบนเบื้องต่ําหา
มิได ทอดตาไปเพียงชัว่ แอก ดังชางฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงชาง คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวาชาง
จะไดนอนอยูป ระจําแหลงเปนเนืองนิตยหามิได เทีย่ วหาอาหารไดในที่ใดก็อยูในที่นั้น ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็มิไดนอนประจําแหลงเปนเนืองนิตย ไมมีอาลัย เทีย่ วบิณฑบาต
ไปพบประเทศแหงใดเปนทีพ่ อใจและสมควร จะเปนมณฑปหรือโคนไม ถ้ําและภูเขาก็ตาม
ยอมเขาอาศัยอยูในทีน่ ั้น จะไดทําความปรารถนาอาลัยมั่นคงหามิได ดุจชางฉันนั้น นี่เปนองค
แหงชาง คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมาภาร ธรรมดาวา
ชางจะลงน้ํา ยอมลงสูสระประทุมอันกวางใหญ มีน้ําใสสะอาดดาดาษไปดวยบัว ๕ ประการ
และคะนองลําพองเลนตามสบาย ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็ลงสูสระ คือ พระ
มหาสติปฏฐานทั้ง ๔ ประการ อันเต็มเปยมไปดวยน้ําอันเย็นใสสะอาดไมขุนมัว กลาวคือพระ
ธรรมอันประเสริฐดาดาษไปดวยประทุมชาติ คือพระวิมตุ ติ พิจารณาจําแนกสังขารดวยญาณ
เลนอยูดว ยพระสติปฏฐานนัน้ ตามสบาย ดุจชางฉันนั้น นี่เปนองคแหงชาง คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาชาง
จะยกเทาขึ้นก็มีสติ จะเหยียบลงก็มีสติ มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา จะยกเทาขึน้ หรือเหยียบ
ลงก็มีสติปชัญญะ กาวไปถอยกลับก็มีสติสัมปชัญญะ งอเขาเหยียดออกก็มีสติสัมปชัญญะ
มีสติสัปชัญญะอยูทุกขณะ จะไดละวางเสียหามิได นี่แหละเปนองคแหงชางคํารบ ๕ ยุติดว ย
กระแสพระธรรมเทศนา ที่พระมหากรุณาตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา
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กาเยน สวโร สาธุ
สาธุ วาจาย สวโร
มนสา สวโร สาธุ
สาธุ สพฺพตฺถ สวโร
สพฺพตฺถ สวโร ลชฺชี
รกฺขิโตติ ปวุจฺจติ
มีความวา การสํารวมดวยกายวาจาใจเปนความดี สํารวมไดทวั่ ไปก็เปนความดี พระ
โยคาวจรเจา ผูมีความละอายสํารวมทั่วไป บัณฑิตยอมกลาววาเปนผูรกั ษา ดังนี้ ขอถวายพระพร
กุญชรวรรค ที่ ๔ จบเพียงนี้
ในที่สุดวรรคนี้ พระคันถรวจนาจารยเจา ผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกาที่แสดง
มาขางตนนั้นไววา
อุปจฺจิกา วิฬาโร จ
อุนฺทุโร วิจฺฉิเกน จ
นงฺกุโล สิงคฺ าโล มิโค
วราโห โครูปหตฺถินา
มีใจความวา องคแหงปลวก องคแหงแมว องคแหงหนู องคแหงแมงปอง องคแหงพังพอน องคแหงสุนัขจิ้งจอก องคแหงเนื้อ องคแหงสุกร องคแหงโค องคแหงชาง เหลานี้ ทานจัด
เปนวรรคอันหนึ่ง ดังนีแ้ ล
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สีหวรรคที่ ๕
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ ตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผู
เปนเจานาคเสน องคแหงราชสีห ๗ ประการนั้นเปนไฉน คือสิ่งไรบาง
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาราชสีหเหลาปณฑุ ยอมเปนสัตวขาวบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากมลทิน ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็เปนผูมีสันดานขาวบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากมลทิน ไมมคี วามรังเกียจ
ตอความประพฤติปฏิบัติ ดุจราชสีหอันขาวบริสุทธิ์ฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงราชสีห
เปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ธรรมดาวา
ราชสีหยอมเทีย่ วไปดวยเทา ๔ ประกอบดวยลีลาศอันงดงาม ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจร
เจา ก็เทีย่ วไปดวยอิทธิบาททั้ง ๔ ประการ ดุจราชสีหฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงราชสีห คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอนั
ประเสริฐ ธรรมดาวาราชสีห ยอมมีรูปงามและมีสรอยทีค่ อสวยสะอาดรุงเรืองรูจี ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็มรี ูปงามและมีสรอยคอคือศีลรุงเรืองรูจีเหมือนฉันนั้น 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 คิลานเภสัชเลี้ยงชีวิตหามิได ดุจราชสีหอันสูสละชีวิตฉันนัน้ นี่แหละ
เปนองคแหงราชสีห คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนอัครกษัตริยอัน
ประเสริฐ ธรรมดาวาราชสีหยอมหาอาหารไปโดยลําดับ ไดอาหารในที่ใด ก็บริโภคในที่นั้น พอ
แกประโยชน จะไดเลือกเอาแตเนื้อที่ดี ๆ นั้นหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็
เที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอก จะไดเลือกตระกูลหรือเลือกโภชนาหารหามิได แสวงหาได
ในที่ใดก็บริโภคในทีน่ ั้น ดวยความประสงคจะดํารงสรีระรางกายใหเปนไปเทานัน้ และจะได
เลือกวาโภชนะประเสริฐหรือไมประเสริฐก็หามิได ดุจราชสีหฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงราชสีห
คํารบ ๕
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย
อันประเสริฐ ธรรมดาวาราชสีห จะไดกระทําสันนิธิ เก็บอาหารไวบริโภคอีกหามิได บริโภคเนื้อ
คราวเดียวแลว ก็ไมเก็บไวบริโภคอีกตอไป ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็มิได
กระทําสันนิธิเก็บปจจัยไวบริโภค ดุจราชสีหฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงราชสีห คํารบ ๖
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอนั
ประเสริฐ ธรรมดวาราชสีหเ มื่อหาอาหารไมได ก็ไมสะดุงตกใจ แมวาหาได ก็มิไดมวั เมา
บริโภค ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเที่ยวบิณฑบาตไมได ก็ไมสะดุงตกใจ แมวาไดก็
มิไดมัวเมา พิจารณาเห็นโทษแหงอาหารบริโภค ดุจราชสีหฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหง
ราชสีห คํารบ ๗ ยุติดว ยพระพุทธฎีกา ทีพ่ ระมหากรุณาตรัสสรรเสริญพระมหากัสสปเถรเจา
ไวในยุตตนิกายอันประเสริฐวา
สนฺตุฏโย ภิกฺขเว กสฺสโป อิตรีตเรน จีวเรน อิตรีเนร ปณฺฑปาเตน
อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตฏุ ิยา จ วณฺณวาที น จ ปณฺฑปาตเหตุ อเนสน อปฺปฏิรปู  อาปชฺชติ
เปนอาทิ
มีใจความวา ภิกฺขเว ดูรานะภิกษุทงั้ หลายผูทรงศีลบริสุทธิ์ สําแดงกัสสปนี้ เปนผู
สันโทษดวยจีวรและบิณฑบาตตามมีตามได เจากูยอมสรรเสริญแหงความสันโดษ ในบิณฑบาต
เมื่อเที่ยวบิณฑาตไมได ก็ไมสะดุงตกใจ ครั้นแลวาได ก็มิไดสยบมัวเมา เปนผูเห็นโทษในอัน
บริโภคปจจัย พวกเธอทั้งหลายพึงกระทําตามที่ตถาคตตรัสใหฟงนี้ทกุ ประการ ดังนี้ ขอถวาย
พระพร
สมเด็จพระเจามิลินทปน ประชากร จึงตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาค
เสนผูปรีชา ที่พระผูเปนเจากลาววา องคแหงนกจากพราก ๓ ประการนัน้ เปนอยางไร
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูเปนอัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวานกจากพรากจะไดสละภรรยานั้นหามิได ยอมเปนคูอ ยูเคียงกัน
ไปจนสิ้นชีวิต ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดทอดทิ้งเสียซึง่ โยนิโสมนสิการ จน
ตลอดชีวิต เหมือนนกจากพรากฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนาจากพรากเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูเปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ
ธรรมดาวานกจากพรากยอมบริโภคหอยและสาหรายใบไมเปนอาหาร และสันโดษยินดีอยูดว ย
หอยสาหรายและใบไมเหลานั้น นกจากพรากนั้นก็มไิ ดเสื่อมจากกรรม กายและผิวพรรณตั้งอยู
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ไดเปนปรกติ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได ก็มิไดเสื่อม
จากศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ สรรพกุศลธรรมทุกประการ ตัง้ อยูได
เปนปกติ ดุจนกจากพรากฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนกจากพรากคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวานกจากพรากยอมมิไดฆาสัตวฉนั ใด พระโยคาวจรเจา ก็วางทอนไมและศัสตราอาวุธ
เสีย มีความละอายอยูมิไดฆา สัตวทั้งหลายเปนผูประกอบไปดวยจิตเมตตากรุณาแกสัตวทั้งหลาย
ดุจนกจากพรากมิไดฆาสัตวฉันนั้นนีแ่ หละเปนองคแหงนกจากพรากคํารบ ๓ ยุติดวยพระพุทธฏีกา
ที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตรเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนา ในจักกวาก
ชาดกวา
โย น หนฺติ น ฆาเฏติ
น ชินาติ น ชาปเย
เมตฺโต โส สพฺพภูเตสุ
เวร ตสฺส น เกนจิ
มีความวา บุคคลผูใดไมเบียดเบียนสัตวเองก็ดี ไมใชใหคนอื่นเบียดเบียนก็ดี และมิได
ชนะเอง มิใหคนอื่นชนะ ทานบุคคลผูนั้นเปนผูมีเมตตาในสรรพสัตวทั่วไป จะไดมเี วรติดตาม
เกี่ยวของกับดวยผูใดผูหนึ่งหามิได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองกาตรัสถามปญหาตอไปวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ พระผูเปนเจากลาวไววา องค ๒ แหงนางนก
เงือกนั้น เปนประการใดเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร
ธรรมดาวานางนกเงือก ยอมริษยาแกผัวของตน หึงหัวตน ใหอยูรักษาแตลูกในโพรง แลวคาบ
เหยื่อที่พึงใจไปใสลงในโพรง ปดปากโพรงเสียดวยสิ่งอันลามก เลี้ยงสามีไวในโพรง ถามการเกน
ดวยกําลังตน ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงอยาไดอินังนอมจิตไปในกิเลส เมื่อ
กิเลสจะเขามาใกล พึงใสลงไปในโพรงคือศีลสังวร แลวพึงชื่นชมยินดีในกายคตสติดว ย
มโนทวาร เปรียบดังนางนกเงือกเมื่อฟกไข อันหึงผัวใหอยูในโพรงแลว คาบเอาสิ่งลามกปกปด
ปากโพรงไว เลี้ยงสามีตามชาติของตนฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงนางนกเงือกเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ เวณาหิกา นาม ชื่ออันวานางนกเงือกนั้น เทีย่ วไปแสวงหาเหยื่อ เมื่อ
เวลาเย็นก็บินมาสูฝูงแหงตน เพื่อปองกันรักษากายไว ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
เมื่อสองเสพซึ่งเสวิตัพพธรรมอันตนรักษา อยูในที่อนั วิเวกแตผูเดียว เพือ่ พนจากสัญโญชน-
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ธรรมทั้งปวง เมื่อหมดความยินดีในที่นนั้ แลว ก็กลับมาสูหมูคณะสงฆ เพื่อจะดับเสียซึ่ง
ความขอนขอดครหาและภัยทั้งปวง นี่แหละเปนองคแหงนางนกเงือกเปนคํารบ ๒ ยุตดิ วย
คําอันทาวสหัมบดีพรหมกราบทูลแกสมเด็จพระทศพลญาณเจาไว
เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
จเรยฺย สโยชนวิปปฺ โมกฺข
สเจ รตึ นาธิคจฺเฉยฺย ตตฺถ
สงฺเฆ วเสยฺย รกฺขิตตฺตา สติมา
มีความวา พระโยคาวจรเจา ซึ่งปรารถนาจะพนจากสังโยชน พึงมาเสพซึ่งเสนาสนะอัน
สงัด ประพฤติธรรมที่จะพนจากสังโยชนแมยินดีแลว พึงกลับเขาอยูใ นหมูสงฆ เพื่อจะไดรักษา
ไวซึ่งตนดังนี้
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ อันวาองคแหงนกระจอกอยาง ๑ นั้น เปน
ประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ฆรโปตโก นาม ชื่อวานกกระจํานั้น อาศัยเรือนอยูอื่นอยู จะไดถือ
เอานิมิตแหงสิ่งของอันใดของเขาไปหามิได มีในมัธยัสถมากดวยสัญญาอาศัยอยู ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเมื่อเขาไปสูต ระกูล ก็ไมพึงถือเอานิมิตในที่นั่งและทีน่ อน ใน
เครื่องประดับและผา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคและภาชนะวิกัติทั้งหลาย เมื่อเขาไปก็พึงมัธยัสถ
กําหนดสัญญาวา ตนเปนสมณะดังนี้ นีแ่ หละเปนองคอัน ๑แหงนกกระจอก ยุตดิ วยพระพุทธ
ฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตร ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว
ในจุลนารทชาดกวา
ปวิสิตฺวา ปรกุเล
ปาเนน โภชเนน วา
มิต ขาเท มิต ภฺุเข
น จ รูเป มน กเร
มีความวา ธรรมดาภิกษุจะไปสูตระกูลอื่น ดวยตองการปานะและโภชนะนั้น พึงเคี้ยว
กินบริโภคกินซึ่งปานะและโภชนะทีเ่ ขาใหดวยความนับถือ แตอยางหึงกระทําใจใหหลงไปในรูป
ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทปน นราธิบดีบรมกษัตริย มีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต
นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจาพระนาคเสน พระผูเปนเจากลาวไววาองค ๒ แหงนกเคานั้น เปน
ประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์ เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐธรรมดาวานกเคาเปนศัตรูกับกา ครั้นเวลากลางคืนก็ตีฝงู กาเปนอันมาก
ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ไมเขากันกับอวิชชา แตอาตมาผูเดียวเขาไปในที่สงัด
พึงรบพุงย่ํายีเสียซึ่งตัวอวิชชานั้น ตัดใหขาดสูญตลอดราก ตถา ดังนกเคาอันตีซึ่งฝูกกาฉันนัน้
นี่แหละเปนองคแหงนกเคาเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปฺน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวานกเคาอยูปาลับเรนซอนอยู ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาก็พึงยินดีในที่เรนที่สงัด ปานดังนกเคาฉันนัน้ นี่เปนองคแหงนกเคา คํารบ ๒ ยุติ
ดวยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา ตรัสไวในสังยุตตนิกายวา
ปฏิสลฺลฺโน ภิกฺขเว โยคมาปชฺชถ ปฏสลฺลิโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสลฺลานาราโม ปฏิสลฺลานรโต อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโธติ ฯเปฯ
อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
แปลความวา ภิกฺขเว ดูรานะสงฆ ทานจงปฏิบัติหาที่สงัดชมฌานเถิด พระโยคาวจร
เจาผูใด กําหนัดยินดีในการชมฌานแลว พระโยคาวจรเจานั้น อาจรูดงั นี้ อิท คือสิ่งนี้แหละ
เรียกวาทุกข อาจรูวาสิ่งนี้แหละเปนทุกขสมุทัย อาจรูวา สิ่งนี้แหละเปนทุกขนิโรธ อาจรูวาสิ่งนี้
แหละเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้ ขอถวายพระพระ
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๑ แหง
ตะขาบตอไป
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาตะขาบถารองขึ้นแลว ยอมบอกเหตุแหงความเกษม และภัย
แหงบุคคลอื่นฉันใด พระโยคาวจรเจาก็สําแดงธรรมบอกอกุศลกรรมวา อกุศลกรรมจะนําไปสู
อบาย สวนกุศลจะใหผลนําไปสวรรค บอกเหตุดแี ละชัว่ แกประชาชนทั้งปวง ดุจตะขาบอันรอง
ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคอัน ๑ แหงตะขาบ ยุติดว ยคําที่พระบิณโฑลภารทวารเถระผูเปนเจา
กลาวไววา
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นิรเย ภยสนฺตาส
นิพฺพาเน วิปุล สุข
อุภยาเนตานิ อตฺถานิ
เทสิตพฺพานิ โยคินา
แปลวาธรรมดาพระโยคาวจรเจา พึงสําแดงบาปบุญคุณโทษโปรดเวไนยชนทั้งปวง และ
พึงสําแดงทางพระนิพพาน อันเปนแกนสารนํามาซึ่งสุขอันไพบูลย และพึงสําแดงซึง่ ประโยชน ๒
ประการดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๒ แหงคาง
คาวตอไป
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาคางคาว เที่ยวไปในเรือนอื่นแลว ยอมออกไป จะไดกังวล
อาลัยอยูที่เรือนนั้นหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเขาไปบิณฑบาตในบานแลว
ก็มิไดอาลัยกังวลอยูดว ยบาน ปานดุจคางคาวอันบินไปสูเรือนผูอื่น มิไดอาลัยที่จะอยูนนั้ นี่
แหละเปนองคแหงคาวคาวเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาคางคาวเมื่อไปอยูใ นตระกูลอันอื่น ก็มิไดกระทําความฉิบหายใหคนทั้งหลายนั้น
ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเขาไปสูตระกูลอันใด ก็มใิ หตระกูลอันนั้นเดือดรอน อติยาปนพหุลตาย วา ดวยความมักมากยิ่งประมาณก็ดี อติว
ิ ฺตฺติพหุลตาย วา ดวยวิญญัติยิ่ง
ประมาณก็ดี อติพหุภาณิตาย วา ดวยภาวะพูดมากยิ่งก็ดี สมานสุขทุกขฺ ตาย วา ดวยภาวะ
เสมอดวยสุขและทุกขก็ดี อตฺตโน มูลก ธมฺม ประการหนึ่ง จะไดธรรมเนียมของตนเสื่อมไปก็
หามิได พึงยังความจําเริญใหมีโดยสวนเดียว นีแ่ หละเปนองคแหงคาวคาวคํารบ ๒ ยุติ
ดวยพระพุทธฏีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา กลาวไวในลักขณะสังยุตตสูตรในทีฆนิกายวา
สทฺธาย สีเลน สุเตน พุทฺธิยา
จาเคน ธมฺเมน พหูหิ สาธุภิ
ธเนน ธฺเร จ เขตฺตวตฺถุนา
ปุตฺเตหิ ทาเรหิ จตุปฺปเทหิ จ
าตีหิ มิตฺเตหิ จ พนฺธเวหิ
พเลน วณฺเณน สุเขน จูภย
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กถ น หาเยยฺยุนตฺ ิ ปเรติ อิจฺฉติ
อทฺธ สมิทฺธฺจ ปนาภิกงฺขติ
มีความวา พระโยคาวจรเจา ยอมปรารถนาตอชนเหลาอื่นวา เปนไฉนหนอ มหาชน
ทั้งหลายจะไมพึงเสื่อมจากศรัทธา และศีล สุตะ จาคะ ปญญา และกุศลธรรม สัปปุริสธรรม
เปนอันมาก และเงินทอง ขาวของไรนาเรือกสวนและบุตรภรรยา สัตว ๒ เทา ๔ เทา และญาติมิตร
พวกพองวงศวาร และพละวรรณะสุขะ ในโลกนี้และโลกหนาทั้ง ๒ ประการ และพรโยคาวจร
เจานั้นยอมมาจํานงใจ ใหเขามั่งคั่งสมบูรณดว ยสิ่งเหลานั้น ดังนี้ ขอถวายพระพรบพิตรพระ
ราชสมาภาร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ พระผูเปนเจากลาววา องคอัน ๑ แหง
ปลิงนั้น เปนประการใดเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาปลิง เกาะอยูในคนและสัตวใดแลว ก็เกาะมัน่ และหมั่นสูบ
กินซึ่งโลหิต ยถา มีครุวนาฉันใ ด พระโยคาวจรเจาปรารถนาอักนําจิตไปในอารมณภาวนาฉันใด
พึงยึดเอาอารมณภาวนาอันนัน้ ใหมนั่ โดยสัณฐาน โดยเพศ โดยนิมิตแลวพึงเสพซึ่งวิมุตติรส
ดวยอารมณฉนั นั้น นีแ่ หละเปนองคอัน ๑ แหงปลิง ยุตดิ ว ยถอยคําอันพระอนุรุทธเถรเจา
กลาวไววา
ปริสุทฺธวิมลจิตฺเตน
อารมฺมเณ ปติฏเปตฺวา
เตน จิตฺเตน ปาตพฺพ
วิมุตฺติรสมเสจน
แปลความในพระคาถาวา พระโยคาวจรเจาพึงตั้งไวซึ่งอารมณดวยจิตอันบริสุทธิ์หา
มลทินมิได แลวพึงเสพซึ่งวิมุตติรสอันเปนเครื่องใหเกิดปติยินดีดวยจิตนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา องคแหงงู ๓
ประการนั้น ประการใดเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวางูยอ มเลื้อยไปดวยอุระ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงเที่ยวไปดวยปญญา
และทานยอมเวนเสียซึ่งสิ่งปราศจากลักษณะ เจริญแตสิ่งที่มีลักษณะ คือ พระไตรลักษณญาณ
ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงงูเปนปฐม
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ สปฺโป ธรรมดาวางูนั้นเที่ยวไปปะตนยาเขา ก็เลี่ยงหลีกไปใหพนตนยา
ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงงดเวนเสียซึ่งทุจริต ดุจงูอันหลีกใหพน ตนยาฉะนั้น นี่
แหละเปนองคแหงงู คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ สปฺโป อันวางู ครั้นกัดมนุษยเขาแลวก็คิดจะหลีกหลบไป ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจากําจัดเสียซึ่งวิตกผิดแลว หามปรามมิใหความไมยินดีบังเกิด พึงวิตก
โดยมากวา วันลวงไปไดเทานี้แลว ไมควรประมาท เหตุวาวันลวงแลวมิอาจจะกลับได ดังนี้
นี่แหละเปนองคแหงงูคํารบ ๓ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาไวในกินนรชาดา โดยคําของกินนร ๒ ตน กลาวกะพรานปาวา
ยเมกรตฺตึ วิปฺปวสิมฺห ลุทธฺ ก
อกามกา อฺมฺ สริตวฺ า
ตเมว รตฺติมนุตปฺปามานา
โสจาม สา รตฺติ ปุนนฺนเหสฺสติ
มีความวา ดูรานะพรานปา เราพลัดพรากจากกันราตรีใด ก็เรารอนโศกเศรา ดวยเรา
ระลึกถึงกันตลอดราตรีนั้น และเราจะไดราตรีที่พลัดกันคืนมาอีกหามิได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคแหงงูเหลือม
ตอไปวา องคแหงงูเหลือมอัน ๑ นั้น เปนไฉน
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมาภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ อชคโร นาม ชือ่ วางูเหลือม มหตี มหากาโย เปนสัตวใหญ มีกาย
อันใหญ มีทองเหี่ยวแหงอยูห ลายวัน เหตุวาหาอาหารไมไดเต็มทอง และงูเหลือมนัน้ เลี้ยง
ีชีวิตตนตามประมาณอาหาร ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเทีย่ วไปบิณฑบาตได อาหาร
มาก ก็พึงบริโภคพอเปนยาปนมัตฉันนั้น แมไดอาหารนอยแต ๔ คํา หรือ ๕ คํา พึงขยํากับ
อุทกังแลวจึงฉัน นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงงูเหลือม ยุตดิ วยถอยคําอันพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรเถรเจา กลาวไววา
อลฺล สุกฺข จ ภฺูชนฺโต
น พาฬฺห สุหิโต สิยา
อูนูทโร มิตฺตาหาโร
สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช
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จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป
อภุตฺวา อุทว ปเว
อล ผาสุวิหารราย
ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
มีความวา ธรรมดาเปนภิกษุ เมื่อไดบริโภคอาหารอันสดก็ดแี หงก็ดี อยาไดหวัง
ประโยชนดใี นการบริโภคหนักนัก ประการหนึ่งพึงใหทองพรองไว บริโภคแตพอประมาณ มีสติ
เวนคําขาวไวเพียง ๔ คําหรือ ๕ คํา อยาใหอิ่มเต็มที่นัก ครั้นไมไดบริโภคแลวพึงดืม่ กินซึ่งน้ํา
ทําดังนี้แหละ สมควรแกภกิ ษุผูเปนโยคาวจรนั้น เพื่อจะไดอยูเปนสุขสําราญ ดังนี้ ขอถวาย
พระพร
จบสีหวรรคที่ ๕ แตเพียงนี้
ในที่สุดวรรคนี้ พระคันถรจนาจารยเจา ผูกอุทานคาถา กลาวหัวขอบทมาติกา ที่แสดง
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 เหลานี้ทานจัดเปนวรรคหนึ่งดังนี้แล
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มักกฏกวรรค ที่ ๖
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนอันปรีชาเฉลิมปราชญ ผูเปนเจากลาววา องคแหงแมงมุมทํารังใกล
ทางอยาง ๑ นัน้ เปนประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอ นั ประเสริฐ ธรรมดาวาแมงมุมนั้นยอมชักใยเปนขายเปนเพดานไว สัตวทั้งหลาย
คือแมลงหวีแ่ หละแมลงวัน บินไปติดอยูท ี่ขายที่เพดานนั้น แมงมุมก็บริโภคสัตวที่ติดขายนัน้ เปน
ภักษาหาร ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจานั้น ก็ขึงเพดานคือ สติปฏฐาน และปดทวารทั้ง
๖ ไว มาตรวาแมลงวันคือกิเลสไดเขาไปติดอยูในเพดานนั้น ก็พึงจับฆาเสียฉันนั้น นีแ่ หละเปน
องคอัน ๑ แหงแมงมุมชักใย ยุติดว ยคําอันพระอนุรุทธเถรเจากลาวไววา
วิตานเยว ฉทฺวาเรสุ
สติปฏานวรุตฺตม
กิเลสา ตตฺถ ลคฺเคตฺวา
หนฺตพฺพา เต วิปสฺสกา
แปลความวา ธรรมดาโยคาวจรเจา อันเรียนวิปสสนาพึงขึงเพดานคือสติปฏฐาน ปด
ทวารนั้น ๖ ไว เมื่อกิเลสเขาไปอยูก็จบั ฆาเสียดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจาอันปรีชาเฉลิมปราชญ องคอัน ๑ แหงทารกอันดูดนมมารดานั้นอยางไรเลา
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาทารกที่ดูดนมมารดานั้น ยอมแสวงหาประโยชนดวยน้ํานม รองไหออนวอนกินนม
มารดา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็พึงแสวงหาประโยชนแหงตน พึงรักซึ่งธรรม
ทั้งหลายหมายประโยชน และประกอบความเพียรอยูใ นทีอ่ ันสงัด พึงสองเสพกัลยาณมิตรอัน
สมควร พอใจอยูในสํานักครูบาอาจารย พึงเลาเรียนซึ่งพระอรรถกถาบาลี อันจะเกิดประโยชน
แหงตนฉันนั้น นี่แหละเปนองคอัน ๑ แหงพาลทารกดูกนมมารดา สมดวยพระพุทธฎีกาที่สม
เด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวในมหาปรินพิ พานสูตร มีในทีฆนิกายวา
อิงฺฆ ตุมเฺ ห อานนฺท สทตฺโภ วายมถ สทตฺเถ อนุยฺุขถ สทตฺเถ อปฺปมตฺตา อาตาปโน
ปหิตตฺตา วิหรถ
มีความวา อานนฺท ดูรกสําแดงอานนท อิงฺฆ ดังตถาคตจะเตือน ทานจงพยายาม
ในประโยชนแหงตน อนุย
ุ ฺชถ จงประกอบซึ่งประโยชนตน ทานอยางไดประมาทในประโยชนตน
จงเปนผูมีความเพียร สงจิตไปในสมาธิ ดังนี้ ขอถวายพระพร
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สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยองคอัน ๑ แหง
เตาเหลืองสืบตอไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ เตาเหลืองนั้นกลัวน้ําเชีย่ วหลีกน้ําไป มีอายุยนื ดวยไมลงน้ํา ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงกลัวภัยในความประมาท มีสภาวะเห็นคุณอันประหลาดวิเศษ
ในอัปปมาท เห็นภัยในความประมาท ก็มิไดเสื่อมถอย แลวก็เขาไปสูที่ใกลแหงพระนิพพานมี
ุอุปไมยฉันนัน้ นี่แหละเปนองคอันหนึ่งแหงเตาเหลือง ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธภควันตบพิตรเจาตรัสเทศนาไวในพระธรรมบทวา
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโต ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก
แปลความวา พระโยคาวจรภิกษุ ยินดีในความไมประมาท แลเห็นภัยในความประมาท
เมื่อประพฤติตามโอวาทดังนี้ ก็มิเสื่อมไกล มิชามินาน ก็จะไดสําเร็จแกพระอมตมหานิพพานดังนี้
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีบรมกษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสถาม ดวยองค
๕ แหงปาชัฏสืบไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาปาชัฏยอมปกปดไวซึ่งคนไมสะอาดได ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจาพึงปกปดไวซึ่งบุคคลผิดเหมือนปาบังไวซึ่งคนไมสะอาดฉันนั้น นี่แหละเปนองค
แหงปาชัฏเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ปาชัฏนั้นสูญเปลาไมมีคนไปมา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
พึงกําจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะใหสูญจากสันดาน ปานดังวาปาชัฏฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหง
ปาชัฏ คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ปวน อันวาปาชัฏนั้นสงัดเงียบ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
ก็พึงสงัดจากอกุศลจิตอันลามก ซึ่งเปนจิตของปุถุชน มิใชจิตอริยะ ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหง
ปาชัฏ คํารบ ๓
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ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา ปวน อันวาปาชัฏ สนฺต สงบระงับ บริสุทฺธ
บริสุทธิ์ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็พึงกระทําจิตใหสงบระงับใหบริสทุ ธิ์ อยาไดมี
มานะและมักขะลบหลูทานฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงปาชัฏ คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพรราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ปวน อันวาปาเปนที่อันพระอริยะเสพ ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาก็ทรงไวซึ่งผลกลาวคือพระวิมตุ ติ ทรงไวซึ่งดอกคือพระสามัญบุปผาฉันนั้นนี่แหละ
ปาชัฏคํารบ ๕ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่ตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา
ปหิตตฺเตหิ วิฺุภิ
ปวิตฺเตหิ อริเยหิ
นิจฺจ อารทฺธวีริเยหิ
ปณฺฑิเตหิ สหาวเส
มีความวา พระโยคาวจรภิกษุ พึงอยูรวมกับดวยบัณฑิตผูสงัด ไกลจากกิเลส สงจิตไป
ในสมาธิ เปนนักปราชญ ปรารภความเพียรอยูเปนนิตย ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระนราธิบดินทรมิลินทเลิศกษัตริย จึงมีพระราชโองการตรัสถาม ดวยองค ๒
ประการ แหงรุกขชาติตอไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวารุกขชาติตนไมนนั้ ปุปฺผผลธโร ทรงไวซึ่งดอกและผล ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจาก็ทรงไวซึ่งผลกลาวคือพระวิมตุ ติ ทรงไวซึ่งดอกคือพระสามัญบุปผาฉันนั้นนี่แหละ
เปนองคแหงรุกขชาติเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ รุกฺโข อันวารุกขชาติตนไม ยอมใหคนอาศัยรมฉันใด พระโยคาวจรเจา
พึงกระทําปฏิสันถาร เปนอามิสปฏิสันถารและธรรมปฏิสันถาร กับดวยบุคคลอันเขาไปสูสํานัก
ฉันนั้นนีแ่ หละเปนองคแหงรุกขชาติ คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาไมแลวยอมมีรมแผไป คนอาศัยไดทั่วทุกคน จะไดเลือก
หนาหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดเลือกหนาแผเมตตาไปแตคนทั่วไป แม
จะเปนปจจามิตร ขาศึกหรือมิใชก็ดี ก็แผไปใหเหมือนกัน ดวยบทวา
อิเม สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหเรยฺยุ
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แปลวา อิเม สตฺตา สัตวทั้งหลายนี้ อเวรา อยามีเวร อพฺยาปชฺฌา อยามีพยาบาท
จองเวร อนีฆา อยาไดมีทกุ ข สุขี มีแตความสุข ปริหเรยฺยุ พึงเลี้ยงรักษา อตฺตาน ซึ่งตนดังนี้
ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงรุกขชาติที่คํารบ ๓ ยุติดว ยคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา
กลาวไววา
เทวทตฺเต วธกมฺหิ
โจเร องฺคุลิมาลเก
ธนปาเล ราหุเล จ
สพฺพตฺถ สมโก มุนิ
มีใจความวา สมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดามีพระทัยประกอบดวยพระมหากรุณา
เมตตาแกพระราหุลเถระฉันใด น้ําพระทัยของสมเด็จพระสัพพัญูเจาก็ประกอบไปดวยเมตตา
ในพระเทวทัตอันคิดจะฆาพระองค และองคุลิมาลโจรอันไลฆาพระองค และชางธนปาลหัตถีอัน
เทวทัตปลอยเขาไป และน้ําพระทัยของสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา ก็แผพระทัยเมตตา
เหมือนเมตตาแกพระราหุล ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีจงึ มีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๕ ประการ
แหงเมฆตอไป
พระนาคเสนวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมาภารผูมีศักดิ์เปนอัครกษัตริย
อันประเสริฐ เมโฆ นาม ชื่อวาเมฆ คือฝน ยอมกําจัดเสียซึ่งมลทินเหงือ่ ไคลใหหายไป ยถา มี
ครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา พึงระงับเสียซึ่งเหงื่อไคลคือกิเลสดุจเมฆฉันนั้น นีแ่ หละเปนองค
แหงเมฆเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์ เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ เมโฆ อันวาเมฆอันใหเปนฝน ยังภูมิดลทีร่ อนใหชุมชื่น ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ยังมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกใหดับเสียซึ่งทุกข ดวยเมตตาภาวนา มี
ครุวนาปานดุจเมฆฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงเมฆคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ เมโฆ อันวาเมฆนี้ ยังพืชในภูมิดลใหงอกงาม ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจายังพืชคือศรัทธาแหงสาธุชนสัตบุรุษทั้งหลายใหจําเริญ คือใหไดตวิ ิธสมบัติ ๓
ประการ คือมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ อันเปนยอดสุขดุจเมฆฉันนั้น นี่แหละ
เปนองคแหงเมฆ คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
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อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ เมโฆ อันวาเมฆนี้ ครั้นถึงฤดูแลวก็ตั้งขึ้นใหฝนตกลงมาเปนอุทกสมุฏฐาน คือเปนที่เกิดแหงน้ํา ยอมยังไมไลและกอหญาเถาวัลยใหงอกงามจําเริญขึ้นแลวรักษา
ไวได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพังยังโยนิโสมนิการใหเกิดขึ้น รักษาสมณธรรมไว
ดวยโยนิโสมนสิการ เพราะธรรมทั้งหลายมีโยนิโสมนสิการเปนมูลทุกประการ ฉันนั้น นี่แหละ
เปนองคแหงเมฆ คํารบ ๔
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ เมฆนั้นเมื่อบันดาลใหฝนตกลงมายังแมน้ําและสระโบกขรณีและบอ
ซอกธารและที่ลุมทั้งหลาย ปริปูเรติ ใหเต็มไป อุทกธาราหิ ดวยทอธารแหงน้ํา ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ยังธรรมเมฆคือพระไตรปฎก และพระโลกุตรธรรมเจาใหตกลงในน้ํา
จิตแหงคนอันปรารถนาพระโลกุตรธรรมเจาใหเต็มบริบูรณดุจเมฆฝนอันยังนทีสระโบกขรณีให
เต็มบริบูรณ ตถา ก็มีอุปมาเหมือนดังนั้น นี่แหละเปนองคแหงเมฆ คํารบ ๕ ยุติดว ยคําที่พระ
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาวไววา
โพธเนยฺย ปช ทิสฺวา
สตสหสฺสป โยชน
ขเณน อุปคนฺตฺวาน
โพเธติ ต มหามุนิ
มีความวา สมเด็จพระมหากรุณาเจาเปนจอมมหามุนผี ูประเสริฐ ทิสฺวา พระองคออก
จากพระกรุณาสมาบัติ พิจารณาดูโพธไนยสัตวอันควรจะรูมรรคผล เมื่อพระองคเห็นโพธไนยชน
แลว ถึงทางจะไกลตั้งแสนโยชน ก็อุตสาหะเสด็จไปโปรด โพเธติ ต ยังฝูงเวไนยโพธนียสัตวนั้น
ใหตรัสรูมรรคผล โดยควรแกขณะ ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจา ผูปรีชาเฉลิมปราชญ ที่พระผูเปนเจากลาววา องคแหงมณี
รัตนะ ๓ ประการนั้นเปนอยางไร
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ มณิรตน นาม ขึ้นชื่อวามณีรัตนะ เอกนฺตปริสทุ ฺธิ บริสุทธิ์โดยแท ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็เลี้ยงชีวิตเปนเอกันตบริสุทธิ์ ดุจแกวมณีฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงมณีรตั นะเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ มณิรตน อันวามณีรัตนะนั้น มิไดเจือไปดวยมลทินสิ่งอันใดอันหนึ่ง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็มิไดเจือไปดวยสหายปาปมิตรใจบาป ดุจมณีรัตนะอันมิไดเจือดวยมลทินสิ่งใด 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 และทานที่ไดไตรวิชชา ไดอภิญญา ๖
ดุจมณีอนั ควรจะอยูด วยชาติมีอันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงมณีรัตนะ คํารบ ๓ ยุติดวยพระ
พุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาตรัสไววา
สุทฺธา สุทฺเธหิ สวาส
กปฺเปยฺย โว ปติสฺสตา
ตโต สมคฺคา นิปกา
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ
แปลความวา ทานทั้งหลายเปนผูมีศีลบริสุทธิ์และมีสติขอบแตจะอยูดวยพระภิกษุที่มี
ศีลบริสุทธิ์ แตนั้นไปก็จะสมัครสโมสรมีปญญารักษาตนแกกลาขึ้น ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ ก็จะ
ผองแผวกระทําซึ่งที่สุแหงความทุกขได ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามตอไปนี้ ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ พระผูเปนเจากลาวไววาองค ๔
แหงพรานเนื้อนั้นเปนประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรมดา
วาพรานเนื้อ เมื่อแสวงหาเนือ้ ก็มิไดหลับนอน ยอมปราศจากเงียบเหงาหาวนอน ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ปราศจากหลับดุจพรานเนื้อฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงพรานเนื้อ
คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ มาควิโก พรานเนือ้ นั้นผูกจิตคิดแตจะฆาเนื้อ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ผูกอารมณที่จะ
ไดธรรมวิเศษ ดุจพรานเนื้ออันผูกจิตอยูด ว ยเนื้อฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงพรานเนื้อ
คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ พรานเนื้อยอมรูจ ักกาลที่จะยิงเนื้อนั้น ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงรูวากาลนี้เปนกาลชมฌาน กาลนีเ้ ปนกาลที่จะออกจากฌาน ดุจพรานเนื้ออันรูกาล
จะยิงเนื้อฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงเพรานเนื้อ คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
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อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ มาควิโก พรานเนื้อเห็นแลวซึ่งเนื้อยอมยังความยินดีใหบังเกิดวา
อาตมาจะไดเนื้อตัวนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาไดอารมณอันนายินดีแลว ก็ยังความ
ิยินดีราเริงใหบังเกิดวา อาตมาจะไดซึ่งธรรมวิเศษอันวิเศษฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงพรานเนื้อ
คํารบ ๔ ยุติดว ยคําอันที่พระโมคคัลลานเถรเจากลาวไววา
อารมฺมเณ ลภิตฺวาน
ปหิตตฺเตน ภิกขฺ ุนา
ภิยฺโย หาโส ชเนตพฺโพ
อธิคจฺฉามิ อุตตฺ รึ
แปลความวา พระโยคาวจรเจา ผูตั้งความเพียรสงจิตในสมาธิบําเพ็ญภาวนาไดอารมณ
แลว ก็มีความยินดีราเริงบังเกิดขึ้นวา เราจะไดบรรลุธรรมวิเศษยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๒ แหง
พรานเบ็ดตอไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวาพรานเบ็ดยอมตกปลามาดวยเบ็ด ยถา มีครุวนาฉันใด พระ
โยคาวจรเจา ก็ตกเอามาซึ่งสามัญผลอันยิ่งดวยเบ็ดคือปญญา ดุจพรานเบ็ดตกปลาฉันนั้น นี่
แหละเปนองคแหงพรานเบ็ดเปนปฐม
ปุน จ ปร ประการหนึง่ เลา มหาราช ขอถวายพระพร พรานเบ็ดนั้นใสเหยื่อแตนอนก็
ไดปลาตัวใหญ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาสละเสียซึ่งโลกามิสอันนอย ก็ถึงซึ่งภาวะ
ไดวสีในพระสามัญผลอันไพบูลย ดุจพรานเบ็ดเสียเหยื่อนอยไดปลาใหญฉันนั้น นีแ่ หละเปน
องคแหงพรานเบ็ด คํารบ ๒ ยุติดว ยคําอันพระราหุลเถรเจากลาวไววา
อนิมิตฺต วิโมกฺข วา
สฺุตาปณิหิตป จ
จตฺตาโร ผเล ฉฬภิฺา
วชฺชติ ฺวา โลกามิสฺส ลภติ
มีความวา พระโยคาวจรเจาสละซึ่งโลกามิสเสียแลว ทําความเพียรไป ก็ไดสําเร็จ
อนิมิตตวิโมกข สุญญตวิโมกข อปณิหิตวิโมกขและผล ๔ อภิญญา ๖ ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๒ แหงชาง
ถากไมตอไป
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาชางถากไมนั้นยอมอนุโลมแลดูตามสายบรรทัดทอดแลว ถากตามสายบรรทัดไป ยถา
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มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็อนุโลมตามคําสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรเจายืนเหนือ
พื้นปฐพี กลาคือศีล เอาพระหัตถกลาวคือพระศรัทธา จับแลวซึ่งขวานแกวคือพระปญญา
กิเลสา ตจฺเฉตพฺพา ก็ถากเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายใหสูญหายเหือดแหวไปจากสันดาน ปานประดุจ
นายชางถากไมฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงชางถากไมเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ ธรรมดาวานายชางถาก เผคฺคุ อปหริตฺวา ถากเสียซึ่งกระพี้ ถือเอา
แตไมที่เปนแกนสาร ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็เหมือนกัน ถากเสียซึง่ ทิฐิ คือ
ความยึดถือเปนสัสตทิฐิ และอุจเฉททิฐิ อันมีประการเปนอันมาก เปนดังกระพีพ้ อกอยู หาแกน
สารมิไดนั้นเสีย เลือกถือเอาแตธรรมที่มีแกนสาร คือพิจารณาเห็นเที่ยงแทวา สังขารธรรมนี้
เปนอนิจจัง เปนทุกขัง เปนอนัตตา ดังนีฉ้ ันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงชางถาก คํารบ ๒ ยุติ
ดวยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมาสัมพุทธสัพพัญูเจาตรัสไววา
การณนฺธ นิทฺธมถ
กสมฺพุ อวกสฺสถ
ตโต ปลส วาเหถ
อสฺสมเณ สมณานิเก
นิทฺธมิตฺวาน ปาปจฺเฉ
ปาปอาจารยโคจเร
สุทฺธา สุทฺเธหิ สวาส
กปฺปยวฺโห ปติสฺสตา
มีความวา ทานทั้งหลายพึงปดเปาซึ่งความมืดมนอนธการนอันเปนตนเหตุ คือมิจฉาทิฐิ
เสียแลว พึงกวาดหยากเหยือ่ และเชื้อฟางดุจกิเลสใหสิ้นเชิง เกียจกันไมคบหาคนที่มใิ ชสมณะ
อันปฏิญญาณตนวาเปนสมณะ ซึ่งมีความปรารถนาอันลามกมีความประพฤติและโคจรอัน
เลวทรามแลว เปนผูบริสุทธิ์สะอาด ประกอบดวยสติ จงสําเร็จความเปนผูอยูกับดวยทานที่
บริสุทธิ์หมดจด มิใชคนลามกเลวทราม ดังนี้ ขอถวายพระพร
จบมักกฏกวรรคที่ ๖ แตเพียงนี้
ในที่สุดวรรคนี้ พระคันถรจนาจารยเจาผูกอุทานคาถากลาวหัวขอบทมาติกา ที่แสดง
มาแลวขางตนนั้นไววา
มกฺกฏโก ทารโก กุมฺโม
ปวน รุกฺโข จ ปฺจโม
เมโฆ มณิ มาควิโก
พาลิโส ตจฺฉเกน วา
มีความวา องคแหงแมงมุม องคแหงทารก องคแหงเตาเหลือง องคแหงปา องคแหงไม
องคแหงเมฆ องคแหงแกวมณี องคแหงพรานเนื้อ องคแหงพรานเบ็ด องคแหงชางถาก เหลานี้
ทานจัดเปนวรรคอันหนึ่ง ดังนี้แล

มิลินทปญหา - หนาที่ 565
กุมภวรรค ที่ ๗
สมเด็จพระเจากรุงมิลินทปนสาคลราชมีพระราชโองการประภาษถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระผูเปนเจาผูปรีชาเฉลิมปราชญ พระผูเปนเจากลาววาองคอัน ๑ แหงหมอนั้นประการใด
พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร ผูมีศักดิ์เปน
อัครกษัตริยอนั ประเสริฐ กุมฺโก นาม ชื่อวาหมอถาใสนาํ้ เปยมปากแลว น สทฺทยติ ถึงคนจะ
เคาะก็มิไดกระทําเสียงกึกกอง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเมื่อมีพระบารมีในพระ
ไตรปฎกและพระโลกุตรธรรมสําเร็จแลว จะไดประกาศอางอวดอึงไปหามิได จะไดเปนแกลาภ
สักการะอันเกิดแตพระไตรปฎกและพระโลกุตรธรรมนั้นก็หามิได จะไดมีมานะถือวา อาตมารูก็
หามิได กําจัดเสียซึ่งมานะและความกระดางใหสิ้นจากสันดาน มีจิตเปนอุลุภูตะ มิไดอวดอาง
ตนอื้ออึงไป ดุจหมออันเปย มไปดวยน้ําอันมิไดกระทําเสียงฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคอัน ๑ แหง
หมอ ยุติดว ยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสัพพัญูบรมครูเจาตรัสไววา
ยทูน ต สทฺทยติ
ย ปูร สนฺตเมว ต
อฑฺฌกุมฺโภปโม พาโล
รหโท ปูโรว ปณฺฑิโต
มีความวา หมอใบใดบกพรองมิไดใสน้ําใหเต็ม หมอใบนั้นแลมีเสียงมี่กองนัก หมอใด
ใสน้ําไวเต็ม หมอใบนั้นยอมเงียบเสียงสงบอยู คนอันธพาลทานกลาวไววาดุจหมออันมีน้ําไดครึ่งหนึ่ง
ยอมจะมีเสียงสนั่นลั่นไป สวนวานักปราชญนั้นไซร ดุจหมอน้ําอันเต็ม จะไดอวดอางคุยโอหามิ
ไดดงั นี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูประเสริฐ อันวาองค ๒ แหงกาลักน้ํานั้นประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ กาฬายโส
นาม ชื่ออันวากาลักน้ํานัน้ สุปโต ยอมดูดอุทกังขึ้นมา ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็
พึงดูดดื่มซึ่งฉันทอัธยาศัย นําไปดวยโยนิโสมนสิการ ดุจกาลักน้ํา ฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหง
กาลักน้ําเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ขอถวายพระพร กาฬายโส ธรรมดาวกาลักน้ํา
นั้น บุคคลดูดเขาทีเดียวแลวก็ดูดน้ํานั้นมากไป จะไดคายน้ําเสียหามิได ยถา มีครุวนาฉันใด
พระโยคาวจรเจายิ่งประสาทศรัทธาเลื่อมใสวา อุฬาโร พุทฺโธ คุณแหงสมเด็จพระพุทธเจา
อุฬารเลิศยิ่ง สฺวากฺขาโต ธมฺโม อันหนึ่งคุณแหงพระธรรมนั้น สมเด็จพระสัพพัญูเจาตรัส
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เทศนาเปนอันดี สุปฏิปนฺโน สงฺโฆ และพระอริยสงฆทรงคุณ คือปฏิบัติอันดีดีงนี้ แลวสอง
ปญญาพิจารณาไปวา รูป อันวารูปธรรมในกายนี้ อนิจจฺ  ไมเที่ยง เวทนา อันวาเวทนา อนิจฺจา
ไมเที่ยง สัญญาก็ไมเที่ยง สังขารก็ไมเที่ยง วิญญาณก็ไมเที่ยง ครั้นเห็นดังนีแ้ ลวก็มิไดกลับกลอก
ดุจกาลักน้ําอันบุคคลดูดทีเดียวแลวก็ดกู น้ําไดร่ําไปฉันนั้น นแหละเปนองคแหงกาลักน้าํ
คํารบ ๒ ยุติดว ยพระพุทธฎีกาที่ตรัสพระธรรมเทศนาไววา
ทสฺสนมฺหิ ปุริโส ธิโร นโร
อริธมฺเม นิยโต วิเสสคู
น ปเวธติ อเนกภาคโส
สพฺพโต จ มุกภาวา ตเถว โส
แปลวา บุรุษที่เปนนักปราชญในเพราะทัศนะเพื่อยังคุณธรรมใหวิเศษและ เทีย่ งใน
อริยธรรม พึงยังคุณธรรมใหวิเศษมิไดหวาดไหว โดยอเนกภาคดวยประการทั้งปวง เพราะปสาทะ
ศรัทธาเลื่อมใสอันเปนประธาน ฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ยังคุณธรรมใหวเิ ศษ และมิไดหวัน่ ไหว
เหมือนอยางนัน้ ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระ
นาคเสนผูปรีชาเฉลิมปราชญ อันวาองค ๓ แหงฉัตรนั้น ประการใด
พระนาคเสนจึงวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารเจาผูประเสริฐ
ฉตฺต นาม ธรรมดาวาฉัตร บุคคลยอมกั้นไวเหนือศีรษะ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
ก็พึงปฏิบัติจิตในเบื้องบนแหงกิเลส ดุจฉัตรฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงฉัตรเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาฉัตรยอมอุปถัมภในเบื้องบนศีรษะใหรมสบาย ยถา ฉันใด ฝายพระโยคาวจรเจาก็พึง
อุปถัมภแกโยนิโสมนสิการปญญา ดังฉัตรฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงฉัตรคํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวาฉัตรนั้นยอมกางกัน้ ซึ่งแดดและฝนได ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงตั้ง
อารมณกําจัดเสียซึ่งกิเลส คือเพลิง ๓ ประการ อยาพึงถือตามถือตามถอยคําสมณพราหมณาจารย ที่
หนาไปดวยทิฐิมีประการตาง ๆ และมีวาทะตาง ๆ ฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงฉัตร คํารบ ๓
ยุติดว ยคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจากลาวไววา
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ยถาป ฉตฺต วิปุล
อจฺฉิทฺท ถิรสหิต
วาตาตป นิวาเรติ
มหตี เมฆวุฏิโย
ตเถว พุทฺธปุตฺโตป
สีลฉตฺตธโร สุจิ
กิเลสวุฏึ วาเรติ
สนฺตาป ติวิธคฺคโย
แปลความตามพระคาถาวา ฉตฺต อันวาฉัตรคือรม วิปุล ไพบูลย อจฺฉิทฺท หา
ชองทะลุมิได ถิรสหิต ถือกั้นไวมนั่ คง วาตาตป นิวาเรติ อาจกัน้ ลมและแดดและฝนเปน
อันมากได ยถา ฉันใด พุทฺธปุตฺโตป แมอันวาพระพุทธบุตร สุจิ มีจิตสะอาดเปนกุศล สีลนฉตฺตธโร ทรงไวซึ่งฉัตรคือศีล วาเรติ กั้นเสีย กิเลสวุฏึ ซึ่งฝนคือกิเลส วาเรติ กั้นเสีย สนฺตป
ติวิธคฺคโย ใหดับเสียซึ่งความรอนกลาวคือเพลิง ๓ ประการ ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสวา ภนฺเต นาคเสน ขาแต
พระนาคเสนผูป รีชา อันวาองค ๓ แหงนานั้นเปนประการใด
พระนาคเสนวิสัชนาแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐธรรม
ดาวานานั้น ตองประกาอบดวยเหมือง บุคคลไดอาศัยวิดน้ําไปแตเหมืองนั้น เลี้ยงตนขาวให
งอกงาม ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาผูประพฤติสุจริต ก็ตองประกอบดวยหมืองคือ
วัตรปฏิบัติฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงนาเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร นานั้นบุคคล
ยอมยกคันสําหรับใหกูและกักน้ําไวเลี้ยงตนขาว ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาก็ตอง
ประกอบดวยคันคือศีล สําหรับใหรักษาสมณธรรม ถือเอาซึ่งพระสามัญผล ๔ ดุจคันนา ฉันนั้น
นี่แหละเปนองคแหงนา คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดาวานายอมยังเจาของใหไดชุมชื่ม ถึงพืชจะหวาผลนอยก็ใหผลมาก หวานลงมากก็ให
ผลมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ยถา ฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงใหผลไพบูลยแกทายก พึงยังความยินดี
แหงทายกใหบังเกิด ถึงจะใหนอย ก็ไดผลมาก เมื่อทายกใหมาก ก็ไดผลมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดุจ
เนื้อนาดีฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงนา คํารบ ๓ ยุติดวยคําอันพระอุบาลีวินัยธรกลาวไววา
เขตฺตปู เมน ภวิตพฺพ
อุฏานวิปุลทายินา
เอว เขตฺตวโร นาม
โย ททาติ วิปุล ผล
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มีความวา พระพุทธบุตรเปรียบเหมือนนา พึงเปนผูใหผลอันไพบูลยดวยประกอบ
ความเพียร พระพุทธบุตรชื่อวาเปนเนื้อนาอันประเสริฐอยางนี้ ทายกผูใดถวายทาน ทายกผูนั้น
ยอมไดผลอันไพบูลย ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทาธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามองค ๒ แหงยาดับ
พิษงูตอไป
พระนาคเสนจึงวิสัชนาวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ ธรรม
ดาวายาดับพิษงูนั้น จะไดมหี นอนเกิดขึ้นหาบมิได ยถา ฉันใด พระโยคาวจรเจา ก็อยาใหหนอน
คือกิเลสเกิดขึน้ ภายในได มีครุวนาดังยาดับพิษงูฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงยาดับพิษงูเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ยาดับพิษงูน้นั เมื่องูรายกัดคนทั้งหลาย ครัน้ ทายางูนนั้ เขาแลว พิษงูก็หายไป ยถา มีครุวนา
ฉันใด พระโยคาวจรทั้งหลายพึงพิจารณากําจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะทิฐิทั้งหลาย ดุจยาดับ
พิษงูฉันนัน้ นีแ่ หละเปนองคแหงยาดับพิษงู คํารบ ๒ ยุตดิ วยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย ประทานพระสัทธรรมเทศนาไววา
สงฺขาราน สภาวตฺถ
ทฏุกาเมน โยคินา
อคเทเนว ภวิตพฺพ
กิเลสวินาสเน
มีความวา พระโยคาวจรเจามีความปรารถนาจะเห็นซึ่งสภาวะความเปนจริงแหงสังขาร
ทั้งหลาย พึงกําจัดเสียซึ่งพิษแหงงูคือหมูก ิเลส ดุจดับพิษยางูนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดี จึงมีพระราชโองการตรัสถามวา ภนฺเต นาคเสน
ขาแตพระเสนผูปรีชา อันวาองค ๓ แหงโภชนะนั้น ประการใด
พระนาคเสพจึงแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ โภชน
นาม ชื่ออันวาโภชนะยอมอุปถัมภเลี้ยงชีวติ สัตวไว ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
พึงอุปถัมภแกสัตวทั้งหลาย ดุจโภชนะฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงโภชนะเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
โภชนะนั้นยอมยังกําลังสัตวใหเจริญ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงยังกําลังคือ บุญ
ใหจําเริญแกสตั ว ดุจโภชนะอันใหสัตวเกิดกําลังฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงโภชนะ คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรผูประเสริฐ โภชนะเปนที่
ปรารถนาแกสัตวทั้งปวง ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาเปนที่ปรารถนาแหงโลกทั้งปวง
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ดุจโภชนะอันเปนที่ปรารถนาแหงสัตวโลกทั้งปวงฉันนัน้ นี่แหละเปนองคแหงโภชนะคํารบ ๓ ยุติ
ดวยคําทีพ่ ระโมฆราชเถรเจากลาวไววา
สกสามฺ นิยเมน
สีเลน ปฏิตฺตยิ า
ปตฺถิเตน ภวิตพฺพ
สพฺพโลกสฺส โยคินา
แปลความวา พระภิกษุโยคาวจรพึงนิยมที่จะตั้งอยูในภาวะที่ตนเปนสมณะ ประกอบไป
ดวยศีลและปฏิบัติ ก็จะเปนที่ปรารถนาแหงโลกทั้งปวง ดังนี้ ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจามิลินทภมู ินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามดวยองค ๔ แหงนาย
ขมังธนูตอไป
พระนาคเสนจึงแกไขวา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ อิสฺสตฺถโก
นาม ชื่อวานายขมังธนูนั้น สเร ปาตยนฺโต เมื่อยิงไปซึ่งลูกศร จึงยันเทาทั้ง ๒ กับพืน้ ใหมนั่
ตั้งเขาไวมิใหหวั่นไหว ยกคันธนูขึ้นเสมอหู ตั้งกายใหเปนหลักไมโยกโคลง โนมนาวมาดวยมือทั้ง
๒ จับไวมั่นคงแลว กระทําลูกศรในระหวางนิ้วมือ เอีย้ วคอหลิ่วตาและบุยปาก ถือเอานิมิตเล็ง
ใหเทีย่ งตรง ยังความยินดีใหเกิดวาอาตมาจะยิงไปบัดนี้ ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจา
พึงตั้งใจซึ่งเทาคือความเพียรเหนือปฐพีกลาวคือศีลใหมั่น พึงกระทําซึ่งน้ําใจดีและขันติอดใจ
อยาใหหวาดไหว พึงตั้งจิตไวในสํารวม พึงนําตนไปในที่ควรจะสํารวม พึงกําจัดซึ่งยินดีและยินราย
พึงกระทําปญญาโยนิโสมนสิการไวในระหวางจิต พึงประคองไวซึ่งวิริยะ ปกปดเสียซึ่งทวารทั้ง ๖
ตั้งไวซึ่งสติแลว พึงยังความยินดีใหเกิดวา อาตมาจะยิงบัดนี้ซึ่งกิเลสทั้งหลายดวยลูกศาคือ
ปญญา ดุจนายขมังธนูอันจะยินซึ่งสัตวฉนั นั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนายขมังธนูเปนปฐม
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
ธรรมดานายขมังธนูนั้น ยอมแสวงหาสงวนไมงามไว สําหรับดัดลูกศรที่คดคอมใหเที่ยงตรง
ดุจนายขมังธนูอันดัดลูกศรใหตรงฉันนั้น นี่แหละเปนองคแหงนายขมังธนู คํารบ ๒
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
นายขมังธนูเพงยิงเอาแตทหี่ มาย ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจาพึงเพงยิงแตที่หมาย
เหมือนดังนั้น คือใหเพงเล็งเห็น อนิจฺจโต โดยไมเทีย่ ง ทุกฺขิโต มีทุกข โรคโต มีโรค คณฺโต
รอยกรองเกีย่ วอยูในสงสาร สลฺลโต เปนปนพิษ อฆโต ทุกขลําบาก อาพาธโต มีแตเจ็บไข ปรโลกโต มีแตจะตายบายหนาไปปรโลก อีติโต มีแตอันตราย ภยโต มีภัย อุปสคฺคโต มีอุปสรรค
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ขัดของ อธุวโต มิไดยั่งยืน อนตฺตโต มิใชตัวตน อเลณโต หาที่ซอนมิได อตาณโต หาที่ตอตาน
มิได อสรณโต หาเปนที่ระลึกไดไม อสรณีภูตโต หามีสิ่งที่จะเปนทีพ่ ึ่งไม คุจฺฉโต นาเกลียด สฺฺุโต สูญเปลา อาทีนวโต มีโทษ วิปริฌามโต แปรปรวน อสารโต หาแกนสารมิได ภยมูลโต
เปนมูลใหเกิดภัย วธกโต จะมีแตฆาฟน วิภาวโต ไมมคี วามจําเริญ สาสงฺกโต มีความรังเกียจ
สงฺขตโต มีปจจัยประชุมตกแตง มารมิสฺสโต เจือไปดวยมาร ชาติธมฺมโต มีแตจะเกิด พฺยาธิธมฺมโต มีความเจ็บไขเปนนิตย ชราธมฺมโต ถึงภาวะแกเฒาชรา มรณธมฺมโต ครั้นแลวก็จะตาย
ไปหาแกนสารมิได ทั้งประกอบไปดวยโสกปริเทวนาร่าํ ไหสะอื้นอาลัยอยูในภพทั้ง ๓ ยอมมีโทษ
เปนอันมาก ฉะนี้ พระโยคาวจรเจาทานก็พิจารณาเพงดู ดุจนายขมังธนูเพงเล็งเปาอันเปน
หลักที่จะยิงฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนายขมังธนู คํารบ ๓
ปุน จ ปร อีกประการหนึ่งเลา มหาราช ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ
นายขมังธนูนนั้ ยอมฝกยิงธนูในเวลาเชาเวลาเย็นมิไดขาด ยถา มีครุวนาฉันใด พระโยคาวจาเจา
ก็พึงพิจารณาน้ําใจของอาตมาโดยอารมณทุกเวลาเชาเวลาเย็น ดุจนายขมังธนูอันฝกหัดยิงธนู
ฉันนั้น นีแ่ หละเปนองคแหงนายขมังธะนู คํารบ ๔ ยุติดว ยคําที่พระธรรมเสนาบดีสาระบุตร
กลาวไววา
ยถา อิสฺสตฺถโก นาม
สาย ปาต อุปาสติ
อุปาสน น ริฺชนฺโต
ลําติ ภตฺตเวตน
ตเถว พุทฺธปุตฺโตป
กโรติ กายุปาสน
กายุปาสน น ริฺชนฺโต
อรหตฺต อธิคจฺฉติ
มีความวา อิสฺสตฺถโก นาม ชื่อวานายขมังธนู อุปาสติ ยอมจะหัดยิงธนูไปทุกเชา
เย็น จะไดเวนละทิ้งเสียหามิได ลภติ ภตฺตเวตน ครั้นไปยิงถวายสมเด็จพระบรมกษัตริย ก็
แมนแทดังฝกไว ยอมไดรับพระราชทานรางวัลเปนที่ปลืม้ ใจร่ํารวยทรัพย ยถา มีครุวนาฉันใด
พุทฺธปุตฺโตปิ แมอันวาพระโยคาวจรผูเปนพุทธบุตร มากระทําการฝกกายของตนใชชาํ นิชํานาญ
แลว เมื่อปรารถนาจะพนทุกข ก็กระทํากายของคนเหมือนที่ฝุกไว อรหตฺต อธิคจฺฉติ จะได
รางวัลคือพระอรหาธิคุณอันประเสริฐ ดุจนายขมังธนูอนั ไดรางวัลฉันนั้น ดังนี้ ขอถวายพระพร
จบอัสสัตถปญหา ที่ ๕ (๑) ในกุมาภวรรคที่ ๗ เพียงเทานี้
(๑) เขาใจวาใชสังขยาผิด ที่ถูกควรเปนที่ ๗ เพราะนับแตตนวรรคที่ ๗ นี้ มาจนถึงปญหานี้เปนที่ ๗
หาใชที่ ๕ ไม ตามที่ทานบอกจบปญหา ไมบอกจบวรรคดังขางตนนี้ คงเปนดวยทานเรียงไมจบวรรค มา
พัก
ไวกลางคัน จะบอกจบวรรคไมได จึงตองบอกจบปญหา
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มิลินทปญหาที่เปนอาคตปญหาในคัมภีรนี้ ๒๖๒ ปญหา (๑) ประดับไปดวยกัณฑ ๖
กัณฑ(๒) จัดเปน ๒๒ วรรค (๓) จบเพียงนี้
อนึ่ง มิลินทปญหานี้ ยังเปนอนาคตปญหา มิไดมาในคัมภีรนี้อีก ๔๒ ปญหา(๔) รวม
ทั้งที่มาและไมไดมาเปน ๓๐๔ ปญหา(๕) แมทั้งหมดนีน้ บั เขาในมิลินทปญหาสิ้น
(๑) ลองนับตรวจดูไดเพียง ๒๓๔ ปญหาเทานั้น ไมทราบวาขาดไปดวยเหตุใดหรือทานจะนับขอ
ปญหาซึ่งถามกันเปนตอน ๆ ในอนุมานปญหาที่ ๘ ในนวมวรรคแหงเมณฑกปญหาเขาดวย ลองสอบดูได
เพียง
๑๖ ตอนเทานัน้ แมบวกกันเขาก็ยังไมครบ นอกจากนี้มองไมเห็นเคาที่ไหน เปนอันยังไมไดความชัด
(๒) การจัดกัณฑ ในตอนตนมิไดพูดถึง เพียงแตบอกไวในอารัมภกถาวา ในมิลินทปญหามี ๖
สถาน
คือ ปุพพปโยคสถาน ๑ มิลินทปญหาสถาน ๑ เมณฑกปญหาสถาน ๑ อนุมานปญหาสถาน ๑ ลักขณปญหาสถาน ๑ อุปมากถาปญหาสถาน ๑ แลวอธิบายไวดังแจงอยูในอารัมภกถกหนา ๙-๑๐ แตเมื่อ
พิจารณาดูตามลักษณะที่แมมาโดยลําดับ เห็นวาทานวางคละกันไป เชนลักขณปญหาวางรวมในมิลินท
ปญหา
อนุมานปญหารวมในเมณฑกปญหา เปนตน ยากทีจ่ ะแยกออกเปนกัณฑ ๆ ได และการที่ตัดตอนใน
ระวาง
บางแหงเชนโคตมีวัตถทานปญหาก็มิไดจดั วาเปนสวนไหน คงตกอยูในระวาง นาสงสัย แตโดยความ
เขาใจวา
๖ กัณฑ ในทีน่ ี้ ก็คือ ๖ สถาน ในอารัมภกถานั้นเอง
(๓) ตรวจได ๒๓ วรรค เกินไป ๑ วรรค หรือทานจะตัดเอาวรรคที่ ๗ ในอุปมากถาปญหาอันยัง
กลาวความไมจบนั้นออกเสีย ถาเชนนี้ไดจํานวนพอเหมาะกันไมขาดไมเกิน
(๔) อนาคตปญหานี้ คงหมายเอาขอที่วาดวยองคตา ง ๆ ซึ่งตั้งเปนบทมาติกาไวในอุปมากถา
ปญหาอันทานแจกยังไมครบก็จบเสีย คือแจกมากเพียงปญหาที่ ๗ ในกุมาภวรรคที่ ๗ เทานั้น ตอนั้นไป
ปลอยคางไวไดสอบดูในบทมาติกา คงไดสวนที่ยังคางอยูเพียง ๑๔ ปญหา คือในวรรคที่ ๗ สามปญหา
วรรคที่
๘ สิบปญหา วรรคที่ ๙ สิบเอ็ดปญหา วรรคที่ ๑๐ สิบปญหา วรรคที่ ๑๑ เจ็ดปญหา คลาดจากจํานวนที่
กลาวนี้
๑ ปญหาจะตําหลนอยูที่ตรงไหนไมไดความ
(๕) เมื่อความฉลาดเคลื่อนเปนมาดังที่กลาวแลวขางตน จํานวนก็ไมเต็มเทานี้ เพราะฉะนัน้ เมือ่
อาคตปญหาและอานคตปญหาเขาคงไดเพียง ๒๗๕ ปญหาเทานั้น ขาดไป ๒๙ ปญหาไมไดเต็มตาม

จํานวนที่วา
๓๐๔
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อปรภาคกถา
รฺโ จ เถรสฺส จ ปุจฺฉาวสาเน เมื่อจบปุจฉาและวิสัชนาแหงพระเจามิลินท
ปนนราธิบดี และพระนาคเสนเถระลงในครั้งนั้นก็บังเกิดมหัศจรรยบนั ดาลมี คือปฐพีอันใหญ
หนาได ๒ แสน ๔ หมืน่ โยชน มีน้ํารองเปนที่สุด ปกมฺปต ฺถ ก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว วิชฺชุลตา
อันวาสายฟา นิจฺฉรึสุ ก็แลบทั่วทุกทิศ ทิพฺพปุปฺฝ วสฺสึสุ ฝูงเทวดาก็โปรยปรายทิพยบุปผา
มาลาสวรรคลงมากระทําสักการบูชา มหาพฺรหฺมา อันวาทาวมหาพรหมก็ชื่นชม สาธุการโมทนา
มหาโฆโส อโหสิ ไดมีความกึกกองโกลาหลสะเทื้อนสะทาน ดุจมหาเมฆอันคะนองเปนระลอก
กระฉอกฉานอยูในมหาสมุทรฉะนั้น
อิติ โส มิลินฺโท ราชา ครั้งนั้น อันวาสมเด็จพระเจากรุงกษัตริยจ อมมิลินทภูมินทราธิบดี พรอมดวยโยธีเสนาขาหลวงและอัครนารีสาวสนมทั้งปวง ตางก็พากันนบนอมอัญชลี
นมัสการสิ้นดวยกัน สวนสมเด็จพระภูมิบาลจอมมิลินทราชมีพระหฤทัยเลื่อมใสประสาทยินดี
ปรีดาราเริงนักหนา ทรงเห็นแกนสารในพระพุทธศาสนา สิ้นสงสัยสอดแคลวกินแหนงในพระ
รัตนตรัย ทรงเสื่อมใสในคุณบรรพชาและปฏิปทาอิริยาบถของพระเถระ โดยจตุคณะบริบูรณ
นิหตมานมปฺโท สิ้นมานะและกระดางอวดดี อุทฺธตาโ วิย ภุชคินฺโท ดุจพระยานาคฤทธิ์
รายอันเขาถอนเขี้ยวเสียแลว ก็ไมมีพิษฉะนั้น จึงประนมกรนมัสการ มีพระดํารัสตรัสกับพระ
นาคเสนตอไปวา ภนฺเต นาคเสน ขาแตพระนาคเสนผูปรีชา ปญหานี้เปนพุทธวิสัย พระผูเปน
เจามาแกไขไดเปนอันดี พระธรรมกถึกในพระพุทธศาสนานี้ ยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเสีย
แลว จะมีผูใดอื่นอาจแกปญหาพุทธวิสัย เปรียบเทียบดวยพระผูเปนเจานั้นหามิได มีประเสริฐ
โสดแตพระผูเปนเจาองคเดียวเทานัน้ ขมถ พระผูเปนเจาจงอดโทษ โยมขอขมา และพระผูเปน
เจาจงทรงไววา โยมเปนอุบาสกถึงซึ่งปาณุเปตสรณคมนแตวนั นี้เปนตนไป โยมจะขอเอาพระผู
เปนเจาเปนทีพ่ ึ่งจนตราบเทาสิ้นชีวิต ดังนี้ ครั้นแลวก็มพี ระราชโองการใหสรางวิหารชื่อวามิลินทวิหาร ถวายพระนาคเสนกับพระขีณาสพทัง้ หลายอันมาอยูดวยรอยโกฏิ ตั้งแตนั้นก็โปรด
ปรานปฏิบัติถวายจตุปจจัยใหสําราญอยูในมิลินทวิหารนั้รครั้นนานมาทรงยินดีเลื่อมใสใน
ปญญาพระมหาเถระนาคเสนผูเลิศอรหันต ก็ทรงมอบราชสมบัติใหแกพระราชบุตร แตพระ
นามของพระราชบุตรนั้น จะเปนอยางไร มิไดปรากฏในวาระพระบาลี
สวนสมเด็จพระเจามิลนิ ทภูมินทราธิบดีเห็นโทษลามกมิดีในโลกียกามคุณ อันเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มิตั้งอยูจิรังกาลนานชา จะพาใหอาลัยหลงอยูในวัฏสงสารเทวศยิ่ง
ทรงพระรําพึงจะหาทีพ่ ึ่งหนีภพทั้ง ๓ คือ กามภพ ๑ รูปภพ อรูปภพ ๑ สิริเปนภพสาม
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พิเคราะหดูกามภพทั้ง ๑๑ ชัน้ คืออบายภูมิ ๔ มนุษยโลก ๑ เทวโลก ๖ ชั้นตั้งแตจาตุมหาราชิการไปจนชั้นปรนิมนิตวสวัดดี แลวพิจารณาดูชั้นพรหม ๑๖ ชั้นซึ่งมีรูปกาย พิเคราะหดูชนั้
อรูปพรหม อันหารูปมิไดทงั้ ๔ นั้นก็ดี ก็ไมเห็นวาจะเปนที่พึ่งได เหตุภพทั้งสามนี้ไซรยังจะให
เวียนเกิดเวียนตายกลับกลายได ไมเปนทีแ่ นนอนเหมือนกรุงแกวอันกลาวแลว คือพระอมตมหานครนฤพาน อันเกษมสําราญสุขสบายมิไดเวียนวายตายเกิดอีกตอไป ทาวเธอมีพระหฤทัย
ผูกพันในที่จะไดสําเร็จพระนฤพาน ตัดกันดารเสียใหขาดเด็ดแตในปจจุบัน ขณะนัน้ ก็ทรงสละ
เสียซึ่งมานะ เสด็จออกจากพระราชเคหาทรงบรรพชาเพศเปนอนาคาริยบรรพชิต บําเพ็ญ
สมณกิจเจริญพระวิปสสนาไป ก็ไดสําเร็จแกพระวิมตุ ติเศวตฉัตร กระทําใหแจงชัดซึ่งพระ
นฤพานเปนพระอรหันตขีณาสพอันประเสริฐสิ้นกิเลส เตน วุตตฺ  เหตุดังนี้ พระคันถรจนาจารย
จึงนิพนธผูกคาถาสรรเสริญคุณแหงปญญาไวในที่สุดนีว้ า
ปฺา ปสฏา โลกสฺมึ
คตา สทฺธมฺมีติยา
ปฺาย วิมตึ หนฺตฺวาน
สนฺตึ ปปฺโปนฺติ ปณฺฑิตา
ตสฺมึ ขนฺเธ ิตา ปฺา
สติ ยตฺถ อนูนกา
ปูชาวิเสสสฺส ธีโร
อคฺโค โสว อนุตฺตโร
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส
สุข สมฺปสฺสมตฺตโน
ปฺวนฺตาภิปูเชยฺย
เจติย วิย ปูชิต
มีความวา ปญญานี้เปนโลกสรรเสริญเพราะเปนที่บรรลุถึงความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
นักปราชญจะสิ้นสงสัยสําเร็จแกธรรมาภิสมัยก็เพราะปญญา อนึ่งสติตั้งบริบูรณไมบกพรองใน
ขันธใส ปญญาก็ตั้งอยูไดในขันธนั้น ผูประกอบดวยปญญาเปนผูควรรับบูชาอันวิเศษ และเปนผู
เลิศประเสริฐ หาผูใดจะเสมอเหมือนมิได เหตุดังนัน้ แล บุรุษผูปรีชา เมื่อพิจารณาเห็นความสุข
แกตนแลว พึงสักการะเคารพทานผูมีปญญา ดุจหนึ่งวาบูชาพระเจดียอ ันเปนที่สักการะฉะนั้น ดังนี้
มิลินฺทสฺส เจว นาคเสนเรถสฺส จ ปฺหาปุจฺฉเวยฺยากรณปฺปกรณ สมตฺต
คัมภีรแสดงคําไวยากรณแหงการถามปญหา ของพระเจามิลินทและพระนาคเสน
จบเพียงนี้ เอว ก็มี ดวยประการฉะนี้
มิลินทปญหา จบบริบูรณ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
มิลินทปญหา เปนปกรณมีมาเกาแกและสําคัญปกรณหนึ่งในพระพุทธศาสนา ไม
ปรากฏวาทานผูใดเปนผูรจนา เชื่อกันวารจนาขึ้นในราวพุทธศักราช ๕๐๐ ปรากฏตาม
มธุรัตถปกาสินี ฎีกาแหงมิลินทปญหาซึ่งรจนาโดยพระมหาติปฎกจุฬาภัย(๑) วาพระพุทธโฆษาจารย เปนผูแตงนิทานกถาและนิคมกถาประกอบเขา สวนตัวปญหา ทานหาไดกลาววาผูใด
แตงไม(๒)
มิลินทปญหาแบงออกเปน หกสวน คือ บุพพโยค วาดวยบุพพกรรมและประวัติ
ของพระนาคเสนและพระเจามิลินท มิลินทปญหาวาดวยปญหาเงื่อนเดียว เมณฑกปญหา วา
ดวยปญหาสองเงื่อน อนุมานปญหา วาดวยเรื่องที่รูโดยอนุมาน ลักขณปญหา วาดวยลักษณะ
แหงธรรมตาง ๆ อนุมานกถาปญหา วาดวยเรื่องที่จะพึงทราบดวยอุปมา ในหกสวนนี้ บางสวน
ยกเปนมาติดา บางสวนไมยกเปนมาติกา จัดรวมไวในมาติกาอื่น คือ ลักขณปญหารวมอยูใน
มิลินทปญหา อนุมานปญหารวมอยูในเมณฑกปญหา เพราะฉะนั้น บุพพโยคซึ่งเรียกวา พาหิรกถา
หนึ่ง มิลินทปญหา หนึ่ง เมณฑกปญหา หนึ่ง และอุปมากถาปญหา หนึ่ง(๒)
เกี่ยวกับระยะเวลาแหงการจรจามิลินทปญหาปกรณนี้ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏายีมหาเถร) ทรงสันนิษฐานไววา ในพุทธโฆสัปปวัตติกถา ทายคัมภีรวสิ ุทธิมัคค กลาววา
พระพุทธโฆษาจารยเกิดเมื่อพระพุทธศาสนากาลลวงแลว ๙๖๕ พรรษา ในพาหิรกถาแหง
มิลินทปญหากลาววา พระเจามิลินททรงสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๕๐๐ ป แตไมปรากฏวา
พระเจามิลินททรงครองราชสมบัติในสาคลนคร เมื่อพระพุทธศักราชลวงแลวเทาไร ปรากฏแต
เพียงวา พระเจามิลินททรงชอบรุกรานถามปญหาธรรม จนไมมีใครสามารถจะวิสัชนาได
สมณพราหมณจึงตางพากันหนีออกไปหมด สาคลนครวางเปลาจากสมณพราหมณผูเปน
บัณฑิตอยูถึง ๑๒ ป พระนาคเสนจึงไดอุบตั ิขึ้น และบรรพชาเปนสามเณะเมื่ออายุได ๗ ขวบ
(๑) ในคํานํา มิลินทปญหา ฉบับหอสมุดแหงชาติ พระนิพนธสมเด็จกรมพระยาดํารงราชนุภาพ วา
พระปฎกจุฬาภัย เปนผูรจนามิลินทปญหา และในบัญชีคัมภีรภาษาบาลีและสันสกฤต ของหา
พระสมุดวชิรญาณ (หอสมุแหงชาติ) วา พระติปาติเถระ เปนผูแตงมธุรัตถปกาสินี แตมธุรัตถปกา
สินี
ฉบับอักษรโรมัน ก็วา รจนาโดย พระมหาติปฎกจุฬาภัยเถระ
(๒) พระนิพธคํานํา ของสมเด็จพระสังฆราช (อุฏายีมหาเถร) ในมิลนิ ทปญหาฉบับโรงพิมพไท
๒๔๗๐
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อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปเต็ม บรรลุโสดาปตติผลแลว จึงไปเรียนพระพุทธวจนะในสํานัก
ของพระพุทธรักขิตเถระ ที่อโสการาม เมืองปาฏลีบุตร เรียนพระไตรปฎกใชเวลาในการเรียน ๓
เดือน และพิจารณาอรรถแหงพระพุทธวจนะที่เรียนแลวอีก ๓ เดือนจึงจบ พรอมทั้งได
บรรลุพระอรหัต แลวจึงกลับสูสังเขยยบริเวณ จนถึงไดพบกันพระเจามิลินทกระทําปุจฉา
วิสัชนากะกันและกัน ระยะกาลตั้งแตพระนาคเสนอุปสมบทแลว ถึงวิสัชนาปญหากับพระเจา
มิลินทนี้ อนุมานดูไมแนวากีป่  แตก็คงไดความวา พระนาคเสนเกิดภายหลังพระเจามิลินท
หลายสิบป คงในราวพระพุทธศักราช ๕๓๐ ป จะออนแกไปบานก็คงไมมากนัก มิลนิ ทปญหานี้
คงเกิดขึ้นในราวพุทธศักราช ๕๕๐ ปขึ้นไป เพราะฉะนัน้ เมื่อประมวลหลักฐานที่มาทั้งสาม
สถานประกอบดวยเขาแลวคงไดความวา ตัวมิลินทปญหาเกิดขึน้ ราวพุทธศักราช ๕๕๐ ป และ
พระพุทธโฆษาจารยไดแตงนิทานกถากับนิคมกถาประกอบเขาใหบริบูรณ ไดลักษณะแหง
ปกรณในระหวางพุทธศักราช ๙๕๗ ถึง ๑๐๐๐ ป (๑)
ศาสตราจารย ริส เดวิดส (Prof. Rhys Davids) ผูแปลมิลินทปญหาเปนภาษาอังกฤษ
เปนคนแรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓) ไมไดระบุผูรจนา กลาวแตเพียงวา มิลินทปญหา เปนหนังสือ
ที่แตงขึ้นทางอินเดียภาคเหนือ ราวแรกตัง้ คริสตศักราช (คริสตศักราชเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๕๔๓) ใน
เวลาที่พระพุทธศาสนายังไมเกิดแตกแยกกันเปนนิกายมหายาน ขางฝายเหนือ และนิกายเถรวาท
ขางฝายใต และวามิลินทปญหานี้ เดิมคงแตงขึ้นในภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤตเชนเดียว
กับคัมภีรอื่น ๆ ที่รจนาขึ้นในทางอินเดียภาคเหนือ แตฉบับเดิมสาบสูญไปเสียแลว ฉบับที่
ปรากฏสืบมาจนบัดนีน้ ั้น เปนฉบับที่ชาวลังกาไดแปลเปนภาษาบาลีไว(๒)
วี. เทรงกเนอร (V. Tremckner) ซึ่งเปนผูถายทอดมิลินทปญหาออกเปนอักษรโรมัน
เปนคนแรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓) กลาววา มิลินทปญหานี้ รจนาขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ ๑
และลงความเห็นวาตนฉบับเดิมเปนภาษาสันสกฤต เพราะใชคําเริ่มตนวา "ตมฺยถา นุสูยต"
แทนที่จะใชคาํ เริ่มตนที่นิยมใชกันในคัมภีรบาลีทั่วๆ ไปวา "เอวมฺเม สุต" และวา เปนปกรณ
ที่รจนาขึ้นทางอินเดียเหนือ อันเปนดินแดนที่อยูในความปกครองของพระเจาเมนันเดอร (มิลินท)
ซึ่งดูก็ไมนาจะมีอะไรเกีย่ วของกับลังกาทวีป(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 รวบรวมขึ้นโดยพระนาคเสนมหาเถระ และเปนคัมภีรที่มีหลักฐานดีเลมหนึ่ง
มิลินทปญหาคงรจนาขึ้นในสมัยพระเจาเมนันเดอร (มิลนิ ท) หรือหลังจากนั้น แตจะตองรจนา
ขึ้นกอนสมัยพระพุทธโฆษาจารย เพราะพุทธโฆษาจารยมักจะอางถึงมิลินทปญหาเสมอ เมื่อ
ประมาณดูแลว มิลินทปญหาคงจะรจนาขึ้น ๑๕๐ ป กอนคริสตศักราช ถึงคริตศักราช ๔๐๐ ป
เมื่อถือวามิลินทปญหามีหลักฐานทางประวัติศาสตร สิ่งที่ควรพิจารณาตอไปก็คือใครเปนผู
รวบรวมขึ้น รวบรวมขึ้นเมื่อไร มีการเพิ่มเติมลงไปบางหรือไม และถามีการเพิ่ม เพิม่ เติมไป
เมื่อไร มีผูเสนอความคิดวามิลินทปญหาไมใชเปนคัมภีรทรี่ จนาขึ้นโดยบุคคลคนเดียว เพราะ
แตละตอน มีลีลาการแตงแตกตางกัน บางทีจะมีการเพิม่ เขาในภายหลังเปนบางตอนก็ได ขอ
พิสูจนคําที่กลาวนี้มีอยูว า ฉบับที่แปลเปนภาษาจีนระหวางคริสตศักราช ๓๑๗-๔๒๐ (พุทธ
ศักราช ๘๖๐-๙๖๓) ซึ่งเรียกวานาคเสนสูตรนั้น มีเพียง ๓ ตอนแรก เมือ่ พิจารณาตามหลักนี้
จะเห็นไดวา ๔ ตอนที่เหลือเพิ่มเขามาในภายหลัง ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนคํา
กลาวขางตน คือ เมื่อจบตอนที่ ๓ แลว ก็แสดงวาพระเจามิลินททรงถามปญหาจบลง แต
ถึงตอนที่ ๔ กลับเหมือนทรงเริ่มตนถามใหมอีก จึงมีทางสันนิษฐานไดเปน ๓ ทางคือ
(๑) อาจจะมีการเพิ่มเติมเขามาภายหลังอีกหลายตอน (๒) อาจจะแตงขึ้นครบบริบูรณอยาง
ที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้มาเดิมแลว และ (๓) ชาวจีนอาจจะเลือกแปลไวเพียง ๓ ตอนแรก
ก็ได (๑)
นาง ไอ.บี ฮอนเนอร (I. B. Horner) กลาววา มิลินทปญหาอาจจะไมไดแตงขึ้นใน
สมัยของพระเจามิลินท นาย เอส. ดุตต (S.Dutt) ประมาณวา อาจจะรอยกรองขึ้นในยุคตอๆ
มาอีกชานาน และนาย เอ. แอล. บาชัม (A. L. Basham) ก็วา บางทีก็อาจจะรจนาขึ้นใน
คริสตศตวรรษที่ ๑ หรือมิฉะนั้นก็ราวแรกตั้งคริสตศักราช แตอยางนอยก็ตองกอนพระพุทธโฆษาจารยไปลังกา แมจะไมทั้งหมดก็ตองบางสวน หรือไมก็ภายหลังที่พระไตรปฎกไดจดั เปน
ชาดก เปนทีฆนิกาย มัชฌิม-สังยุตต-อังคุตตร-ขุททกนิกายแลว สวนภาณกาจารยผูทําหนาที่
ในการรวบรวมนั้น ก็คงจะรวมอยูในจํานวนผูที่พระนาคเสน กลาววาเปนผูที่อยูในธรรมนคร
ของพระพุทธเจา(๒) เอ.ดี. แอดิการัม (A.D. Adikaram) ไดใหขอสังเกตไวตามที่เขาสอบสวน
ไดวา นาประหลาดที่ชื่อบุคคลตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในขุททกภาณกะนั้นไมมีกลาวถึงในอรรถกถา
(๑) 2500 Year of Buddhism, p. 206-207
(๒) มีธรรมกถิก วินยกถิก สุตันตกถิก เปนตน ดูมิลินทปญหาฉบับแปลในมหากุฏ ฯ หนา ๕๖๗
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อื่นเลยขาพเจาเอง (นางฮอนเนอร) ก็ไมพบเหมือนกัน แตเกี่ยวกับพื้นฐานของขอความตาง ๆ
ในมิลินทปญหานี้ เขา (นายแอดิการัม) ไดสรุปไววาเกิดขึ้นในอินเดีย มิใชเกิดขึน้ ในลังกา(๑)
นางฮอนเนอร ไดใหขอสังเกตตอไปอีกกวา เปนที่นา สังเกตวาในอัตถสาลินี อางขอ
ความบางตอนจากมิลินทปญหา ตอนที่ ๑-๓ และ ธัมมปทัฏฐกถา ก็อางขอความจากมิลินทปญหา ตอนที่ ๔-๖ ดวยหลักฐานตาง ๆ เหลานี้แสดงวาพระพุทธโฆษาจารยมีความชํานิ
ชํานาญในมิลนิ ทปญหาเปนอยางดี ดังนั้นมิลินทปญหาอาจจะไดรจนาขึ้นในอินเดีย หรือ
แคชเมียร เมื่อประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ปกอนที่จะตกเขามาในประเทศลังกา เมื่อเทียบใหเห็น
ขอตางกันแลว จะเห็นวา วิสทุ ธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารยนั้น ใหความรูในทางปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมกรทําตนใหบริสุทธิ์อยางละเอียดละออ สวนพื้นฐาน การอธิบาย และการแนะนํา
ตาง ๆ ในมิลินทปญหานั้น เปนไปในทางพัฒนาปญญามากกวา มิใชเปนแบบแผนในการ
เจริญสมาธิภาวนา จุดมุงหมายตามที่แสดงไวก็คือ ตองการจะขจัดสาเหตุแหงความเคลือบ
แคลงสงสัยตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากาการมีความเห็นขัดแยงกันเกีย่ วกับพระคัมภีร
หรืออรรถแหงคําสอนใหหมดสิ้นไป และเพื่อจะขจัดปญหายุงยากตาง ๆ เมื่ออนุชนใน
อนาคตจะไดรบั คําตอบที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหาสองแง อันอาจทําใหเกิดความฉงนสนเทห
และเพื่อจะทําใหการโตเถียงกันอันจะพึงมีไดในอนาคตเกี่ยวกับปญหาเหลานี้หมดสิ้นไป ผู
แตงจะตองไดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึน้ จริง ๆ หรือวาเชือ่ วาเกิดขึน้ จริงระหวางกษัตริยผูที่
ทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางยิ่ง (ซึ่งอาจจะเปนกษัตริยกรีกบากเตรียน แตนาจะเปนบาก
เตรียนกรีกมากกวา ) กับพระนาคเสนซึ่งความสามารถพอ ๆ กัน หรือไมเชนนัน้ ก็จะตอง
คิดแตขึ้นมาเอง โดยมีการรวบรวมและเพิม่ เติมมาเรื่อย ๆ นับเวลาเปนป ๆ และอาจจะมี
คณะหรือศิษยชวยเพิ่มเติมตอ ๆ มาดวย และดวยวิธีดังกลาวนี้เอง จึงทําใหกลายเปนงานที่มี
หลักฐาน มีสาระและมีความสําคัญขึ้น จึงกลาวไดในที่สดุ วา มิลินทปญหานี้ เปนผลงานของ
รจนาจารยมากกวาหนึ่งทาน ลีลาอันกะทัดรัดในตอนตน ๆ ของคัมภีรนี้ ซึ่งเราจะเห็นวาแตก
ตางกันกับตอนทาย ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความชํานิชํานาญในทางสํานวนวรรคดี ยอมจะเปน
เครื่องสนับสนุนสมมติฐานดังกลาวนีไ้ ดเปนอยางดี (๒)
สวนศาตราจารย ริส เดวิดส ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับผูรจนามิลินทปญหานี้ไววา เมื่อ
ประมวลหลักฐานตาง ๆ จากชื่อสถานที่สําคัญและแมนา้ํ สําคัญ ที่กลาวถึงในคัมภีรนี้แลว ก็
(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 ผูรจนาคัมภีรน ี้ อยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย หรือในแควน
ปญจาบของอินเดีย (ปจจุบนั ) และเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความเห็นดังกลาวนี้ใหหนักแนน
ยิ่งขึ้น ก็คือวา ในที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศลังกา ซึ่งอาจจะพิจารณาวาเปนที่อยู
ของผูแตงคัมภีรนี้ หากทานไมไดอยูในที่ทกี่ ลาวมาแลวขางตนก็ไดนั้น ไมปรากฏวามีอนุสรณ
อะไรเกีย่ วกับพระเจาเมนันเดอรอยูเลย(๑)
และศาสตราจารย ริส เดวิดส ยังไดกลาวอีกวา มิลินทปญหานี้รจนาขึ้นภายหลัง
คัมภีรกถาวัตถุ ซึ่งเปนคัมภีรใ นพระอภิธรรมปฎกที่แตงโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ใน
คราวทําสังคายนาครั้งที่ ๓ หลังพุทธปรินิพพานแลว ๒๓๕ ป เพราะเมื่อเปรียบเทียบคัมภีร
ทั้งสองนี้ดูแลว จะเห็นวา ขอคฤหัสถที่บรรลุพระอรหัตแลวจะบวชดวยวิธีดว ย(๒) และเปน
ธรรมดาวา ขอความในคัมภีรที่เกากวานัน้ มักจะถูกนํามาอางในคัมภีรที่แตงทีหลัง และ
ความมุงหมายก็อยางเดียวกัน คือเพื่อปราบพวกมิจฉาทิฏฐิและปองกันพระศาสนาจากพวก
พาหิรลัทธิ
พระเจามิลินท คือใคร ? ภารัต สิงห อุปธยายะ (Bharat sing Upadhyaya) ไดให
คําตอบในปญหานี้ไววา พระเจามิลินทนนั้ เปนองคเดียวกันพระเจิาเมนันเดอร กษัตริยชาติ
อินโดกรีก ซึ่งเปนผูทรงอุปถัมถและสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่สําคัญพระองคหนึ่ง ระหวาง
ศตวรรษที่ ๒ คําวา มิลินท มาจากคําภาษากรีกวา เมนันดรอส (Menandros) นักเขียนใน
สมัยนั้น เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนี้หลายอยางดวยกัน เชน ในหนังสือ อวทานกัลปลดา ของทานเกษมเมนทร (Ksimendra,s Avadanadalpalata) เรียกพระนามของกษัตริย
พระองคนี้วา มิลินทร (Milindra) ซึ่งเปนนามเดียวกันกับที่พบในหนังสือหมวด ตนเซอร
(The Bstan-hygur) แหงพระไตรปฎกธิเบต คําจารึกหีบศพภาษาชินกอด (Shinkot) เปน
ตัวอักษร ขาโรษฐิ (Kharosthi) เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนวี้ า เมนัทระ (Mebadra)
หลักฐานสําคัญที่พอจะประมวลเรื่องราวของกษัตริยชาติอินโดกรีกพระองคนี้ ก็คือมิลินทปญหานั่นเอง เรื่องราวของนักประวัติศาสตรกรีก 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 ซึ่งจารึกตัวอักษรวา "Basileus
Soteros Menandros" ที่คนพบในที่ตาง ๆ ๒๒ แหง ในลุมน้ํากาบุล (Kabul) และสิทธ
(Sindh) และในบริเวณภาคตะวันตกขอมณฑลอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) นักปราชญ
หลายทานมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องสมัยอันแนนอนของพระเจาเมนันเดอร สมิธ (Smith)
มีความเห็นวา พระเจาเมนันเดอรรุงเรืองอยูในกลางศตวรรษที่ ๒ กอน ค.ศ. เอช.ซี. เรย เชาธุรี
(H.C. Rau Chaudhuri)กลาววา พระองคทรงพระชนมอยูในศตวรรษที่ ๑ กอน ค.ศ ใน
มิลินทปญหากลาววาพระเจามิลินททรงพระชนมอยู หลังพุทธปรินิพพาน ๕๐๐ ป ฉะนั้น จึง
มีเหตุผลเพียงพอที่จะกลาววา กษัตริยก รีกพระองคนี้ ทรงครองราชยในศตวรรษที่ ๑ กอน
ค.ศ. หรือราว ๆ นั้น ซึ่งมีขอเท็จจริงอื่น ๆ ยืนยันอีกเปนอันมาก ในมิลินทปญหากลาววา
พระเจาเมนันเดอร เปนพระราชแหงพวกโยนก "โยนกาน ราชา มิลินฺโท" คําบาลีวา โยนก
หรือ โยน (สันสกฤตวา ยวน) เปนคําเดียวกับภาษาเปอรเซียโบราณวา "เยานะ" ซึ่งแตเดิม
หมายถึงพวกไอโอเนียนกรีก (lonia Greeks) แตตอมาเลือนไป หมายถึงพวกกรีกทั้งหมด
อาณาจักรของพวกโยนะ (Yonas) และพวกกัมโพชะ (Kambojas) เปนที่รูจักแกชาวอินเดีย
ในศตวรรษที่ ๖ กอน ค.ศ. ดังมีหลักฐานอยูในอัสสลายสูตร มัชฌิมนิกาย ซึ่งแสดงวา
ประชาชนของอาณาจักรเหลานี้มีเพียง ๒ วรรณ คือ พวกอารยะ (Arya) และพวกทาส (Dasa)
แทนที่จะมี ๔ วรรณเหมือนในสังคมอินเดีย เปนขดเท็จจริงที่ทราบกันทั่วไปแลววา หลังสังคายนา
ครั้งที่ ๓ ซึ่งทําที่กรุงปาฏลีบุตร ไดมีการสงนักเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังประเทศโยนะอัน
หางไกล อันประกอบไปดวยอาณาจักรของพระเจาอันติโอคอสที่ ๒ แหงซีเรีย (Amtiochos ll of
Syria) อาณาจักรของพระเจาอันตีโกนอสโกนาตอส แหงเมซิโดเนีย (Amtigonos Gonatos of
Macedonia)เปนตน ขอความนี้ไดกลาวไวในศิลาจารึกหลักที่ ๒ และหลักที่ ๑๓ ของพระเจาอโศก
ในศิลาจารึกนัน้ มีคํากลาวตอไปอีกวา พระภิกษุชาวกรีกชื่อ ธรรมรักขิต (Yona Dhammarakkhita)
ถูกสงไปประกาศพระศาสนาในอปารนตกประเทศ ฉะนัน้ จึงเห็นไดชดั เจนวา คําสอนอันประเสริฐ
ของพระพุทธเจาไดเขาถึงจิตใจของชาวกรีกกอนสมัยของพระเจาเมนันเดอร แตสวนมากเราได
ทราบกันวา กษัตริยพระองคนี้เปนพระองคแรกที่ทรงพระทัยในคําสอนของพระพุทธเจา
โดยทรงตั้งขอสงสัยขึ้นหลายประการ เมื่อพระองคทรงไดสดับคําวิสัชนาของพระนาคเสนจน
หมดความสงสัยแลว พระองคก็ทรงสนับสนุนในการเผยแพรพระพุทธศาสนา ในมิลินทปญหา
กลาววา พระเจามิลินทประสูติที่ตําบลกลสิคาม ในเกาะอลสันทะ คือ เมืองอเล็กซานเดรีย
(Alexandria) หรือกันทหาร (Kamdahar) ในปจจุบนั นครหลวงของพระองค คือ เมืองสาคละ
ซึ่งเปนเมืองเดียวกันกับเมืองสังคาล (Sangal) ของนักประวัติศาสตรกรีกชื่อ 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) และมณฑลอุตตรประเทศตะวันตก เมื่อ
พระเจามิลินททรงนับถือพระพุทธศาสนาแลว พระองคก็ทรงสรางวิหารชื่อ มิลินทวิหาร ถวาย
พระนาคเสน นอกจากนี้ พระองคยังไดทรงขยายอาณาจักรแหงพระพุทธศาสนาออกไปอีกเปน
อันมาก ตามหนังสือมิลินทปญหา พระเจามิลินทสวรรคต เมื่อทรงผนวชเปนภิกษุ หลังจาก
ทรงสละราชสมบัติและราชอาณาจักรใหแกราชโอรส กลาวกันวาพระองคไดบรรลุพระอรหัต ซึ่ง
เปนจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทดวยอีกประการหนึ่ง ที่เหรียญของ
พระเจาเมนันเดอร มีตราพระธรรมจักร จึงเปนเหตุผลที่ไมผิดพลาดวา พระองคทรงเปน
พุทธศาสนิกที่เครงครัด อนึ่ง ศิลาจารึกภาษาชินกอต ก็ไดพิสูจนใหเห็นวา กษัตริยก รีกพระองคนี้
ไดทรงเผยแพรพระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปในอาณาบริเวณ ตั้งแตภูเขาฮินดูกูษจนถึงแมน้ําสินธุ
พลูตารกกลาวตอไปวา ในฐานะที่พระองคทรงเปนกษัตริย พระองคทรงมีความยุติธรรม
อยางยอดเยีย่ ม และทรงเปนที่รักใครของปวงชนทุกชัน้ แมวาอํานาคทีพ่ ระองคทรงสถาปนาขึ้น
จะเสื่อมสูญไปจากอินเดียพรอมกับการสิ้นพระชนมของพระองคก็ตาม แตอนุสาวรียอันแสดง
ถึงความที่พระองคทรงมีความยุตธิ รรม มีพระปรีชาสามารถ และเปนพุทธศาสนิกผูเครงครัด
จะยืนยงคงอยูค ูกับหนังสือมิลินทปญหา และเหรียญตราธรรมจักรของพระองคชั่วกัลปาวสาน(๑)
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดใหคําอธิบายในเรื่องนีไ้ ววา พระเจามิลินทนั้น เขาใจกันวา
คือพระเจาเมนันเดอร ซึ่งพระนามปรากฏอยูในบัญชีกษัตริยกรีกที่ปกครองบากเตรีย (คือ
อาฟฆานิสตาน) ในตํานานนั้นกลาววาพระองคทรงเปนกษัตริยแ หงโยนกะ (กรีก) ครองราชย
ในเมืองสาคละ (The Euthudtmia of the Greeks) และก็ปรากฏวาไมมีพระนามอื่นในบัญชี
ดังกลาวที่ใกลเคียงกับคําวา มิลินท จึงมั่นใจไดวา นามทั้งสองดังกลาวแลว เปนบุคคลคนเดียวกัน
จรนาจารยคงจะไดเปลีย่ นแปลงชื่อภาษากรีกเสียใหม เพือ่ ใหเหมาะสมกับภาษาทองถิน่ ของ
อินเดียทีน่ ํามาใชในการรจนา (มิลินทปญหานี้) หรือไมก็เปนเพราะความเปลี่ยนแปลงไปเอง
ตามธรรมชาติ ในทางการออกเสียง (Phonetic decay) หรืออาจจะเปนไปเพราะสาเหตุทั้ง
สองประการดังกลาวแลวก็ได คําวา "อินทร" หรือ "อินท" นั้น ไมใชสําหรับใชลงทายคําทั่วไป
ที่ใชเปนชื่อของชาวอินเดีย เพราะความหมายวากษัตริย (meaning king) ก็ควรจะเหมาะสม
กับกษัตริยเทานั้น เพราะฉะนั้น พระนามของกษัตริยตางดาวที่ลงทายคําวา "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 แตกฎในการเปลี่ยน
อักษร ม-น-ร ในภาษาทองถิ่นของอินเดียนัน้ อาจจะมีวิธเี ปลี่ยนไมเหมือนกันบาง ในบาง
โอกาส นาย วี เทรงคเนอร (V.Trenckner) ไดใหตัวอยางเกี่ยวกับการใช ล แทน น หรือใช น
แทน ล ไดในความหมายที่เหมือนกันในภาษาบาลีไวถึง ๗ ตัวอยาง
ก็ยังเหลือแตปญหาในการเปลี่ยนสระตัวแรก คือ "เอ" (E) ในคําวา เมนันเดอร เปน "อิ"
(I) ในคําวา มิลิน เทานั้น ในบางตอนของศิลาจารึกของอินเดีย และในเหรียญที่เชือ่ กันวาเปน
ของพระเจาเมนันเดอร นัน้ เคยอานพระนามของกษัตริยพ ระองคนี้ วา "มินันทะ" (Minanda)
แมวาปจจุบันนี้เราจะไมเชื่อการอานออกเสียดังกลาวแลว เพราะมีหลักฐานใหมที่ดกี วาก็ตาม
แตก็ไมตองสงสัยวา คําวา มิลินท นั้น พูดไดคลองปากกวาคําวา เมลินท และคําวา "มิล" (MIL)
ดูจะเปนคําเริ่มตนที่เหมาะเจาะกับชื่อของ "มิลักขะ" ดีกวา และเพราะคําวา "อินทร" นั้น ใช
เฉพาะกับพระนามของพระเจาแผนดิน ฉะนั้น คําวา เมนันเดอร จึงกลายเปน มิลินท ไป
นอกจากนี้รจนาจารยกย็ ังไดกลาวถึงชื่อที่เปนภาษากรีกอื่น ๆ อีกหลายชื่อ เชน เทวมันติยะ
อนันตกายะ มังกุระ และสัพพทินนะ และยังมีชื่อกรีกในรูปภาษาบาลีที่พยายามทําใหมีความ
หมายเขากันไดกับภาษาทองถิ่นของอินเดีย แตวารูปคําใหมของแตละชื่อดังกลาวแลวนั้นไมเปน
ภาษาอินเดียอยางแทจริงเหมือนกันคําวา เดเมตริสโอส (Demetrios) นั้น พอเห็นก็รูวาเปนคํา
ภาษาอินเดียจริง แตเมื่อมาตีความหมายกันแลว ก็มีความหมายแตเพียงวา "มนตรีของเทพดา"
เทานั้น และอีก ๒ คําคือ อนันตะ และกายะ ก็เปนภาษาอินเดียเชนกัน แตเมื่อผสมกันเขาเปน
อนันตกาย ก็มีความหมายวา "กายไมมีที่สดุ " กลายเปนของขบขันไปไมสนกับเปนชือ่ ของ
นายทหารขาราชสํานัก ชื่อนี้อาจจะคิดขึน้ เพื่อใชแทนคําวา แอนติโอโรส (Amtiochos) ก็ได
สําหรับคําวา มังกุระ และสัพพทินนะ นัน้ ยากทีจ่ ะบอกไดวา หมายถึงใคร แตที่วา มิลินท เปน
คําเดียวกับคําวา เมนันเดอร นั้น เปนกายถูกตองแนนอน เชนเดียวกับคําวา จันทคุตตะ เปน
คําเดียวกับคําวา แสนโดรโกตโตส ( Sandrokottos)
ขอเขียนของพวกกรีกหรือโรมันเองนั้น ใหความรูเ กี่ยวกับเรื่องของกษัตริยก รีกที่ครอง
บากเตรียมนอยมาก แตถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังบอกใหเรารูไดมากที่สุดกวาที่อนื่ ๆ วา เมนันเดอร
กับ มิลินท นั้นเปนคน ๆ เดียวกันแนนอน
สตราโบ (Strabo) กลาวไวในหนังสือภูมิศาสตรของเขาวา พระเจาเมนัสเดอรนั้นเปน
กษัตริยที่สําคัญองคหนึ่ง ในจํานวน ๒ องค ของบากเตรีย ที่ทําใหอาํ นาจของกรีกแผไปไกลที่
สุดทางตะวันออก จนเลยเขาไปถึงอินเดีย พระองคไดขา มไฮปานิส (Hypanis) (คือ Sutlej)
และรุกเขาไปไกลถึง ไอสาโมส (Isamos) (บางทีอาจจะไดแก Jumna) แตในบทความเกี่ยวกับ
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งานนิพนธของ Justin กลาววา พระเจาเมนันเดอร กับ พระเจาอพอลโตตุส (Apollodotus)
นั้นเปนกษัตริยชาวอินเดีย
พลูตารก (Plutarch) นักประวัติศาสตรชาวกรีก ไดใหความรูเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระเจา
เมนันเดอรวา พระองคทรงเปนนักปกครองที่เที่ยงธรรม ทรงปกครองใหประชาชนไดรับความ
สุขสบายและวา พระองคสนิ้ พระชนมในคายทหาร ในการสูรบกับพวกอินเดียที่ลุมน้ําคงคา
และเมื่อพระองคสิ้นพระชนมแลว ประเทศตาง ๆ ก็แสดงความประสงคที่จะไดพระอัฐิของ
พระองคไปไว แตในที่สุดก็ตกลงกันไดวา จะแบงพระอัฐิใหทวั่ กัน และทุกประเทศจะตองสราง
อนุสาวรีย (สถูป) เพื่อเปนอนุสรณถึงพระองคดวย หลักฐานอันสําคัญอยางหนึ่งเกีย่ วกับ
พระเจาเมนัสเดอร หรือมิลินท ที่อยูในปจจุบันนีก้ ็คือ เหรียญที่ขุดไดในประเทศอินเดีย (๑)
เมื่อประมวลความเห็นตาง ๆ ดังกลาวลงแลว ศาสตรจารย ริส เดวิดส จึงสรุปเรื่อง
ราวของพระเจาเมนันเดอร หรือ มิลินท วา เปนกษัตริยก รีกองคหนึ่งในบรรดากษัตริยกรีก
หลายองคที่ปกครองจักรวรรดิกรีก ซึ่งสถาปนาขึ้นโดยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชสืบตอ
กันมา แตเปนการแนนอนวา พระเจามิลินททรงเปนบุคคลสําคัญองคหนึ่ง หรือบางทีอาจจะ
สําคัญที่สุดในบรรดากษัตริยเ หลานั้นก็ได พระองคทรงนํากองทัพกรีกบุกเขาไปในอินเดียไดไกล
มากกวาที่บรรพบุรุษของพระองคบางองคไดเคยกระทํามา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนเครื่อง
สนับสนุนทัศนะของผูรจนาที่กลาวไวในหนา ๕ (มิลินทปญหาฉบับนี้) วา ทรงเปนผูทรงความ
ยุติธรรม มีอํานาจ มีพระปรีชาสามารถ และทรงร่ํารวยมหาศาล พระเจามิลินทรงครองราชย
ในระยะกาลที่เชื่อไดแนนอนวา หลังจากศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศก หรือบางทีก็อาจจะใน
ราว ๑๑๕ หรือ ๑๑๐ ปกอนคริสตศก กิตติศัพทของพระองคไดแพรไปถึงตะวันตก ซึ่งไมเคย
มีกษัตริยบากเตรียพระองคใดเคยมีมากอน ทรงเปนกษัตริยกรีกที่ปกครองบากเตรียมเพียง
พระองคเดียวเทานั้น ที่ยังจดจํากันไดในประเทศอินเดีย ผูรจนากลาววา พระองคประสูติที่เมือง
กลสิ ใน อลสันทะ (คือ อเล็กซานเดรีย) ซึ่งเปนชื่อเกาะ ๆ หนึ่ง ที่สันนิษฐานไดวาอยูในแถบ
อินดัส (Indus) แตกลสิคามนั้น ไมพบวาไดกลาวถึงในที่อื่นอีก และในเหรียญจํานวนมากมาย
ของกษัตริยบากเตรียนัน้ ก็มีเพียงเหรียญเดียวเทานั้น ที่ใหชื่อวาทางประวัติศาสตรไวชื่อหนึ่ง
เปนชื่อของเมือง คือ การิสิ (Krisia) เหรียญดังกลาวนีส้ รางขึ้นในราว ๑๘๐ ปกอนคริสตศก
(๑) Sacred Book of the East Vol.xxxv, p. xviii-xx.88
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โดย พระเจายูกราติเดส (Eukratides) ซึ่งอาจจะเปนกษัตริยองคแรกในบรรดากษัตริยท ี่เขา
ครองดินแดนแถบฝงแมน้ําอินดัส (Indus) อาจจะเปนไปไดวา พระนามสองพระนาม (ที่แตกตาง
กัน) นัน้ หมายถึงบุคคลคนเดียวกัน คือ พระนามหนึ่งแบบภาษาบาลี (หรือบางทีก็อาจ
จะเปนพระนามภาษาทองถิน่ ที่ผูแตง (มิลนิ ทปญหา) นํามาใช และอีกพระนามหนึง่ เปนภาษา
พื้นเมือง (ของพระองคเอง) และก็อาจเปนไดวา เหรียญ (ของพระเจาเมนันเดอร) นัน้ สรางขึ้น
เพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณที่พวกกรีกเขายึดครอง อินดัส ได ถาเปนจริงดังกลาวมานั้น การที่
เขาตั้งชื่อเกาะอันเปนที่สรางเมืองนั้นวา "อลสันทะ" (คือ อเล็กซานเดรีย) นั้น คงไมไดมุงถึง
ตัวเกาะเปนสําคัญ แตดูจะเพือ่ เปนการแสดงใหรูวา เกาะนี้พวกเขาไมไดเปนผูคนพบก็จริง
แตวามันกลายเปนที่สําคัญขึ้นมา ก็เพราะพวกเขาไดยึดครองไวนั่นเอง(๑)
นางฮอนเนอร ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจามิลินทไววา พระเจา
มิลินทหรือเมนันเดอรนนั้ เปนบุคคลในประวัติศาสตรทมี่ ีชื่อเสียงและเปนชาวกรีก และเปนผูที่
มีตัวตนอยูจริง ๆ ดวย แมวาจะกําหนดสมัยของพระองคไมไดอยางแนนอนก็ตาม แตนัก
ประวัติศาสตรปจจุบันก็กําหนดวา 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) ซึ่งเห็นพองกับ กุตชมิด วา ยูกราติเดส (Eukratider) ครองราชยราว ๑๗๕ ป
กอน ค.ศ. และเมนันเดอรกับยูกราติดส นัน้ อาจจะกลาวไดวาเปนบุคคลสมัยเดียวกัน
ชื่อของพระเจามิลินทนนั้ ในคัมภีรบาลีอื่น ๆ นอกจากมิลินทปญหาแลวไมคอยจะมีกลาวถึง
ในชินกาลมาลีปกรณที่แตเปนภาษาบาลีในประเทศไทย โดยพระเถระไทย (ชาวเชียงราย ชื่อ
รัตนปญญาเถระ) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ กลาววา พระเจามิลินทประสูติเมืองสาคละ ในประเทศ
อินเดีย ในขณะที่พระเจากูฏกัณณติสสะกําลังเสวยราชยอยูที่เมือง อนุราธบุรี ระหวาง พ.ศ. ๕๖๐๕๖๑ ถึง ๕๘๒-๕๘๓ นายริจิแนล เลอ เมย (Reginald le May) ซึ่งอางถึงชินกาลมาลีในหนังสือ
"พุทธศิลปในสยาม" ของเขาก็กลาววา ชินกาลมาลีนั้นเปนหนังสือที่มีชอื่ เสียงและเรื่องราวเชื่อถือ
ได แตมนั เปนไปไมไดทจี่ ะกําหนดใหพระเจาเมนันเดอรมีพระชนมยนื ยาวมาถึงสมัยพระเจากูฏ
กัณณติสสะ (แหงลังกา) ตามหลักฐานทีก่ ลาวแลว เพราะกษัตริยองคนี้ปรากฏวาไดเสวยราชยเมื่อ
๕๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพานแลว (ราว ๔๓๘ ปกอน ค.ศ.) ชินกาลมาลีคงจะถือปรัชกาล
ของพระเจามิลินทตามขอความพบในมิลินทปญหาหนา ๓ ซึ่งเปนการถือเอาความหมายตาม
(๑) Sacred Book of the East Vo1. xxxv, p.xxii-xxiii.
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ตัวอักษรในขอความตอนนี้ พระพุทธเจาไดทรงพยากรณวา หลังจากพุทธปรินิพพานแลว
๕๐๐ ป บุคคลทั้งสอง (มิลินทร-นาคเสน) จะมาเกิดถาเราเชื่อขอความตอนนี้ตามตัวอักษรแลว
เราก็อาจจะเชือ่ ไวงาย ๆ วา สมัยของพระเจามิลินท ตรงกับสมัยที่พระเจากูฏกัณณติสสะขึ้น
ครองราชยที่เมืองอนุราธปุระ หรือวาพระเจากูฏกัณณติสสะกําลังครองราชยอยู ในขณะที่
พระเจามิลินทกําลังเริ่มครอบคาองดินแดนทางจังหวัดภาคเหนือของอินเดีย ทีพ่ ระองคไดรับ
มรดกตกทอดมา หรือที่ทรงตีไดมา กษัตริยแหงอนุราธปุระองคนี้ก็คิด พระเจากูฏกัณณติสสะ
ผูใจบุญซึ่งประสูติราว ๔๔ ปกอน ค.ศ. (ตามคําของนายธนิต อยูโพธิ์ ที่ใหแกนางฮอนเนอร)
ก็คือ พ.ศ. ๕๐๐ นั่งเองซึ่งก็ไมขัดกับปขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๕๖๐-๑ และปสวรรคตเมื่อ
พ.ศ. ๕๘๒-๓ เมื่อพระชนมายุได ๘๒ ป แตกอนไมนาจะเปนไปได เพราะไมมีหลักฐานยืนยัน
หากปครองราชยของพระเจากูฏกัณณติสสะ (ตามชินกาลมาลี)ถูกจริง ในสมัยดังกลาวนั้น
จักรวรรดิอินโดกรีกหรือบากเตรียในอินเดีย ก็ไดเสื่อมลงไปแตวาสมัยของพระเจาเมนันเดอร
หรือมิลินท (ตามที่กลาวถึงในมิลินทปญหา) นัน้ ไมมอี ะไรที่สอแสดงวา กําลังเสือ่ มอํานาจ
ลงเลย แตกลับแสดงใหเห็นวา กําลังเจริญรุงเรือนอยางเต็มที่ดวยซ้ําไป อีกประการหนึ่ง เรา
ควรจะระลึกไวดว ยวา ๕๐๐ ป ตามที่กลาวในมิลินทปญหานั้นอาจจะเปนเพียงวิธีการพูดที่
หมายถึงระยะเวลาอันยาวมาก แตไมอาจกําหนดตายตัวลงไปไดเทานัน้ (๑)
ลามอตเต (Lamotte) ใหขอสังเกตไวอีกอยางหนึ่งวา ในมิลินทปญหานั้น พระเจา
มิลินทไมไดทรงถามปญหาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศิลปเลย ฉะนั้น พระองคจะตองประสูติกอนที่จะมี
การสรางพระพุทธรูปเปนแบบมนุษยธรรมดาทั่วไป มิฉะนั้นแลว ก็จะตองมีการสนมนากันถึง
ปญหาในเรื่องนี้บาง และนักปราชญทางยุโรปบางทานยังใหรายละเอียดตอไปอีกวา มเหษีของ
พระเจามิลินทนั้นชื่อวา พระนางอคาโธเคลีย (Agathocelia)(๒)
เกี่ยวกับดินแดนของพระเจามิลินทนนั้ นักปราชญทางตะวันตกเชื่อวา คืออาณาเขตใน
ฆาซนี (Ghazni) ซึ่งติดตอกับลุมน้ํากาบุล (Kabul) ทางเหนือ หลักฐานทางตะวันตกวา พระเจา
มิลินทจะตองครอบครองดินแดนไมนอยไปกวาปาโรปามิซาเด (Paropamisadae) และบางสวน
ทางภาคเหนือและตะวันออกของ อราโคเซีย (Arachosia) เหรียญที่ขดุ พบนั้นทําใหไดรูวา
พระเจามิลินทครองแควนคันธาระ ซึ่งมีศูนยกลางสําคัญ ๒ แหง คือ ปุสกะลาวตีและตักศิลา
(Puskalavati, Taxila.) และปจจุบันเชื่อกันวา พระเจามิลินทครองดินแดนเหนือกาบุล และ
บางทีจะเลยเขาไปถึงทางภาคเหนือของ ฮินดูกูษ (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 พระเจามิลินทนนั้ ทรงมั่งคั่ง
บริบูรณดวยราชสมบัติ, มีพระราชทรัพยและเครื่องราชูปโภคเปนอันมากพนที่จะนับคณนา มี
พลพาหนะหาที่สุดมิได (๑)
สําหรับประวัติของนาคเสนนั้น มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน กลาววา มาตุภูมิของ
พระนาคเสน คือ แควนแคชเมียร (Kashmir) ซึ่งเปนศูนยกลางนิกายสรวาสติวาท สวนฉบับ
ภาษาบาลีกลาววา ทานเกิดทีเ่ มืองคะชังคละ ซึ่งเปนเมืองทางการคาขาย ทางชายแดนตอนเหนือ
ของมัชฌิมประเทศ พระนาคเสนนั้นปรากฏวา เปนผูฉลาดสามารถเปนนักพูดและคงแกเรียน
เปนคลังแหงขออุปมาที่สามารถนําเอามาใชไดตามตองการ และมีความสามารถอยางไมนาเชื่อ
ก็คือ สามารถเรียนพระอภิธรรมไดอยางเชีย่ วชาญ โดยการฟงอธิบายของอาจารยเพียงครั้ง
เดียวเทานัน้ ในชินกาลมาลีปกรณ กลาวถึงพระนาคเสนวา เปนผูดําริสรางพระพุทธปฏิมาขึ้น
องคหนึ่ง และสําเร็จลงดวยอํานาจของเทพดา และอิทธิฤทธิ์ของพระแกวมรกต และกลาวถึง
พระธัมมรักขิต อาจารยของพระนาคเสนวา อยูที่ปุปผวดี ในเมืองปาฏลีบุตร ในอรรถกถา
ืทีฆนิกายและอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ก็ปรากฏชื่อของอัสสคุตตเถระดวยและไดรับยกยอง
ใหเปนตัวอยางของกัลยาณมิตร ดวย (๒)
สวนนายเบอรนอฟ (Burnouf) ไดอางหลักฐานทางธิเบตกลาววา พระนาคเสนองคนี้
คือ องคเดียวกับพระนาคเสนที่ทําใหเกิดมีการแยกนิกายตางๆ ออกไปเมื่อ ๑๓๗ ป หลัง
พุทธปรินิพพาน โดยอางวา พระนาคเสนไดแสดงความคิดเห็นอภิธรรมโกสะ วยาขยาอันเปน
คัมภีรสําคัญคัมภีรหนึ่งไวอยางยืดยาว สวนศาสตราจารย เคิรน (Kern) แหงลีเด็น (Lieden)นั้น
ไมเชื่อวา พระนาคเสนจะเปนบุคคลที่มีตัวตนอยูจริง และไมเชื่อแมกระทั่งวา ในพระพุทธศาสนา
จะมีพระภิกษุที่มีชื่ออยางนีอ้ ยูดวย เขาเชือ่ วา พระนาคเสนนั้นเปนเชนเดียวกับ ปตัญชลีฤๅษี ผู
รจนาคัมภีรปรัชญาฝายโยคะ ซึ่งไมมีตัวตนอยูจริง ทั้งยังมีสมญานามอื่น ๆ อีกดวย คือ นาเคศะ
และผณิน แตศาสตราจารย ริส เดวิดส ไมเห็นดวยกับความเห็นของทั้งสองทานดังกลาวมานี้ (๓)
มิลินทปญหา ฉบับภาษาบาลีนั้น เทาที่ปรากฏอยูในบัดนี้ก็มีฉบับอักษรสิงหล อักษร
โรมัน อักษรไทย อักษรพมา และอักษรขอม หรือเขมร ฉบับหลัง ๆ นี้ก็เชื่อแนวาไดมาจาก
(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 แตละฉบับก็มีวิธีจักระเบียบเนื้อเรือ่ งไมเหมือนกัน และมี
ขอความบางตอนแปลกกันออกไปบาง เชน ฉบับอักษรโรมันตางกับ ฉบับอักษรไทย ทั้งทางการ
จัดระเบียบ และขอความบางตอนเปนตน การที่แปลกกันออกไปนัน้ บางทานไดใหขอสังเกตไววา
อาจถูกเปลี่ยนโดยผูคัดลอกทางยุโรธ หรือผูคัดลอกทางพมา ลังกา ไทย ก็ได หรือไมก็เปลี่ยน
แปลงตั้งแตคราวแปลจากภาษาสันสกฤตมาเปนภาษาบาลีแลว
ตอมาไดมีผูคนพบวา มีมิลินทปญหาฉบับแปละเปนภาษาจีนดวย โดยแปลออกจาก
ภาษาทองถิ่นของอินเดีย และแปลถึง ๓ คราว คือ ในคริสตศววรรษที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕
บรรดาฉบับที่แปลเปนภาษาจีนเหลานี้ ฉบับที่แปลครั้งที่ ๒ (คือที่แปลในศตวรรษที่ ๔) เทานัน้
ที่ยังเหลือตกทอดมาถึงพวกเรา โดยเรียกวา นาคเสนภิกษุสูตร (นาเสียนปคิว) ตอนที่ ๒-๓
และบางสวนของตอนที่ ๑ เทานั้นที่ตรงกับฉบับภาษาบาลี สําหรับตอนที่ ๔ ถึง ๗ นั้น เพิ่ม
เขามาใหมในลังกา โดยเฉพาะตอนที่ ๔ นั้น ไดมีขนึ้ หลังจากพุทธศตวรรษที่ ๕ แลว และ
เนื่องจากความที่ไมเหมือนกันนี้เอง ก็เปนหลักฐานพอทีจ่ ะกลาวไดวา มิลินทปญหาอันยืดยาว
และมีชื่อเสียงนั้น ไดถูกเพิ่มเติมเนื้อหาเขามาอีกในภายหลัง ซึ่งอยางนอยก็สวนที่จัดระเบียบไว
ไมเหมือกันในฉบับตาง ๆ (๑)
เกี่ยวกับฉบับแปลเปนภาษาจีนนั้น ศาสตราจารยปอล เดอมีวิลลซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไดแปล
มิลินทปญหาเปนภาษาฝรั่งเศสกลาววา เปนที่เชื่อกันวา ทานคุณภัทร (พ.ศ ๓๙๔-๔๖๘) ชาว
อินเดีย(๒) ไดนําเอามิลินทปญหาเขาไปในประเทศจีน โดยไดฉบับไปจากประเทศลังกา และ
ปรากฏวามิลินทปญหาภาคภาษาจีนนัน้ มีอยูถึง ๑๑ สํานวน ซึ่งคงจะไดแปลกันมาตั้งแต
ระหวาง คริตศวรรษที่ ๖-๑๓ (ราว พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๘๐๐) และคงแปลจากตนฉบับที่เปน
ภาษาสันสกฤต เพราะจีนแปลพระไตรปฎกเปนภาษาจีนจากตนฉบับที่เปนภาษาสันสกฤต อัน
เปนที่นิยมใชกนั ในอินเดียเหนือและเอเซียกลางซึ่งเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกาย
สรวาสติวาท และนิกายธรรมคุปต และความจริงก็ปรากฏวาคัมภีรพระพุทธศาสนาพากยภาษา
จีนที่แปลจากตนฉบับที่เปนภาษาบาลีนั้น มีเพียง ๒ เรื่องเทานั้น คือ สมันตปาสาทิกา
อรรถกถาพระวินัย และวิมุตติมัคค เทานั้น อีกประการหนึ่ง เมื่อนําเอาคัมภีรตาง ๆ ที่เปน
ภาษาสันสกฤต บาลี และจีน มาเปรียบเทียบกันแลว ก็จะเห็นวาฉบับที่เปนภาษาบาลีกันภาษา
จีนนั้นแตงตางกันมาก แตฉบับภาษาจีนกลับไปเหมือนกันมากที่สุดกับฉบับภาษาสันสฤต
เมื่อนําฉบับภาษาจีน มาเทียบกับฉบับภาษาบาลีแลว ปรากฏวาแตกตางกันมากจนไมนาเชื่อได
(๑) Milinda,s Questions Vol.l,p. xxx-xxi
(๒) นักแปลาวอินเดียไดแปลพุทธประวัติเปนภาษาจีนเรียกวา โกว ฮู ยิน 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 พระภิกษุชาวเวียดนามซึ่งเปนผูที่มีความรูใน
ภาษาบาลีและภาษาจีนเปนอยางดีไดทําการคนควาเทียบเคียงระหวางฉบับภาษาบาลีกับฉบับ
ภาษาจีน ดวยการเทียบขอความบรรทัดตอบรรทัดแลว ยืนยันวาเปนเรื่องที่ไดมาจากตนฉบับอัน
เดียวกัน นักปราชญชาวญี่ปุนและชาวยุโรธหลายทานก็มีความเห็นเชนเดียว กับ ดร. ทิช มิน เชา
ืคือ มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน ซึ่งมีเพียง ๓ สวนแรกของฉบับภาษาบาลีนั้น ไดแปลจากตน
ฉบับเดิมโดยตรง สวนที่นอกเหนือไปจากนี้ (ซึ่งมีปรากฏอยูในฉบับภาษาบาลี) นั้น เปนของที่
เพิ่มเติมเขามาในภายหลังตามลําดับกาลที่ผานมาหลายศตวรรษ ซึ่งเปนสิ่งที่คันถรจนาจารย
และอรรถกาถจารยชาวอินเดียในยุคตน ๆ ชอบกระทํากัน และฉบับภาษาจีนทีแ่ ปลจากฉบับ
ภาษาสันสกฤตนั้น ก็แปลอยางถูกตองตรงตามตนฉบับมากที่สุด (๑)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร. ทิช มิน เชา ซึ่งไดศึกษาคนควาและเทียบเคียงอยางละเอียดถี่ถวน
แลว กลาววา มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน กับ ฉบับภาษาบาลีนั้น เปนฉบับเดียวกัน มีตน
กําเนิดมาจากคัมภีรเดียวกัน แตฉบับภาษาจีนไดแปลโดยตรงจากตนฉบับดั้งเดิมที่เปนภาษา
สันสกฤต สวนฉบับภาษาบาลีนั้นก็แปลจากฉบับภาษาสันสกฤตเชนเดียวกัน แตถูกแกไข
เพิ่มเติมหลายครั้ง ตลอดเวลาที่ผานมาหลายรอยป ฉะนัน้ ฉบับภาษาบาลีจึงมีขอความ
แตกตางไปจากฉบับภาษาจีนบาง และมีมากกวาฉบับภาษาจีน คือ ฉบับภาษาจีนแบงออก
เปน ๓ สวน แตเรียงติดตอกันไปโดยไมมีอารัมภกถาและอวสานกถา ไมแบงออกเปนหัวขอ
หรือยอหนา สวนฉบับภาษาบาลี แบงออกเปน ๗ สวน (๒) มีการจัดเปนวรรค เปนที่หัวขอ และ
ยอหนาตาง ๆ ฉะนั้น ๔ สวนสุดทายในฉบับภาษาบาลี จึงไมมีในฉบับภาษาจีน สําหรับ ๓
สวนที่มีเหมือนกันนัน้ มีขอความทั่ว ๆ ไปเหมือนกัน ตางเฉพาะเรื่องอดีตชาติของพระนาคเสน
กับพระเจามิลินท และขอปลีกยอยตาง ๆ เทานั้น ฉะนัน้ จึงกลาวไดวา ทั้งสองฉบับนี้เปนฉบับ
เดียวกัน
ดร. ทิช มิน เชา ยังกลาวตอไปอีกวา ประจักษพยานที่แสดงใหเห็นถึงความไมยุติ
แนนอนของมิลินทปญหาฉบับภาษาบาลี อันเปนเครื่องสอใหเห็นวามิลินทปญหาฉบับภาษาบาลี
นั้นไดถูกแกไขเพิ่มเติมกันมาหลายครั้งหลายคราว ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ก็คือความแตกตาง
กันระหวางฉบับภาษาบาลีดวยกันเอง โดยการเทียบเคียงระหวางฉบับอักษรโรมัน (ซึ่งถายทอด
ไปจากฉบับอักษรสิงหล กับฉบับอักษรไทย ดังจะยกตัวอยางมาใหเห็น คือ :(๑) เก็บความจาก Foreword by prof. Nalinaksha Dutt; Milindapanha and Nagasenabhikshusutra.
(๒) การแบงสวนที่กลาวนี้ หมายถึงการแบงสวนในฉบับอักษรโรมัน
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๑. ในระหวางปุจฉาวิสชั นาที่ ๓๔-๓๕ ในฉบับอักษรโรมันนั้น ในฉบับอักษรไทย ได
เพิ่มขอความเขามาอีกไมนอยกวา ๒ บรรทัดในมนสิการปญหา
๒. ในระหวางปุจฉาวิสัชนาที่ ๗๐-๗๑ ในฉบับอักษรโรมัน ปุจฉาวิสัชนา ๒ ตอนที่
วาดวยเรื่อง สีที่บุคคลผูจะตายจากโลกหนึง่ ไปเกิดใหมอกี โลกหนึ่ง จะพึงไดเห็น(๑) และเรืองทวาร
สําหรับปฏิสนธิวิญญาณเขาไปสูครรภ ขาดหายไป
๓. ในปุจฉาวิสัชนาที่ ๕๙ ในฉบับอักษรไทยนั้น ไดเพิ่มเติมขอความออกไปอีก คือใน
ฉบับอักษรโรมันมีเพียง ๘ บรรทัด ในฉบับภาษาจีนแปลไวเพียง ๕ บรรทัด แตในฉบับอักษร
ไทยขยายออกไปถึง ๓ หนา
๔. ในวรรคที่ ๗ กอนจะถึงเมณฑกปญหา ฉบับอักษรไทยเพิ่มวิเสสปญหา เขามา
๕. ในฉบับอักษรโรมัน หนา ๘๐ เกีย่ วกับเรื่อง วัสสวาต นั้น ในฉบับอักษรไทย
เพิ่มคาถาพิเศษเขามา ๑ คาถา
๖. ในฉบับอักษรโรมัน หนา ๘๑ เกีย่ วกันเรื่องความแตกตางกันของ วิญญาณ ปญญา
และชีวะ นัน้ ในฉบับอักษรไทยเพิ่มเขามาอีก ๑ ยอหนาซึง่ มี ๔ บรรทัด วาดวยเรื่อง "ปญญา
อยูที่ไหน" (๒)
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ก็กลาวไวไดในมิลินทปญหาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษของเขา
วา พระบาลีทพี่ ระพุทธโฆษาจารยยกมาไวในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร และอรรถกถาอัมพฏฐสูตรนั้นก็ไมเหมือนกับพระบาลี ในคัมภีรบาลี ฉบับชอง เทรงคเนอร (V. Trenckner)
แมวาพระบาลีเหลานั้นจะเปนเรื่องราวอันเดียวกัน แตเขาก็เห็นวา ยังไมควนจะดวนตัดสินใจ
เชื่อในเรื่องความแตกตางกันระหวางพระบาลที่ทานพระพุทธโฆษาจารยยกมาอางกับคัมภีร
บาลีฉบับขอบเทรงคเนอร กระนั้นก็ดี ก็ยังเปนเครื่องแสดงใหเราเห็นวามิลินทปญหาฉบับภาษา
บาลีนั้น ไดผานการแกไขปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมบาง ตัดทอนบาง มาหลายครั้งหลายคราว
กวาจะตกทอดมาถึงพวกเราในรูปองฉบับอักษาสิงหลและฉบับอักษรไทยในปจจุบัน นี้ (๓) แต
ดร. ทิช มิน เชา มีความเห็นวา ความแตกตางกันในเรือ่ งปลีกยอยนัน้ มิไดเปนเครื่องแสดงวา
ทั้งสองฉบับไมไดมาจากตนกําเนินอันเดียวกัน เพราะความแตกตางกันในสวนเปรียบยอมนั้นเปน
(๑) ดูมิลินทปญหาฉบับนี้ หนา ๑๕๖ และ ๑๖๑
(๒) Milindapanha and Nagasenabhilkshusutra, p. 33.
(๓) Milindapanha and Nagasenabhikshusutra, p. 34.
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แตเพียงเครื่องชี้ใหเห็นวา วิธีการในการคิดการเขียนเกีย่ วกับพุทธศาสนธรรมของนักคิดนัก
เขียนชาวจีนกับชาวอินเดียนัน้ แตกตางกัน เทานั้น (๑)
ดร. ทิช มิน เชา ไดบนั ทึกขอที่แตกตางกันและขอทีค่ ลายคลึงของมิลินทปญหาฉบับ
บาลีกับฉบับจีนไวอยางละเอียดละออเปนเรื่องที่นาศึกษา จึงนําเอาบันทึกโดยสรุปเกีย่ วกับเรื่อง
นี้มารวมไวดว ย เพื่อประโยชนในทางการศึกษา ทานกลาววาทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญทั่ว ๆ ไป
เหมือนกัน ยกเวนแตเรื่องราวเกีย่ วกับอดีตชาติของพระเจามิลินทปละพระนาคเสนซึง่ แตกตางกัน
ออกไปมาก และสามตอนสุดทายของฉบับภาษาบาลีซึ่งไมมีในฉบับภาษาจีน สวนตอนอื่น ๆ
ที่เหลือนั้นถายกเวนการเติมโนนนิดตัดนีห่ นอยเสียแลว ก็กลาวไดวาเหมือนกัน ลีลาแหง
การสนทนาก็เหมือนกันมากที่สุด คือ การสนทนามีกลาวขอความที่ซ้ํา ๆ กันวนไปวนมา
โดยมีความแตกตางกันในเรือ่ งที่ไมสลักสําคัญปรากฏอยูทั่วไปไมสม่ําเสมอเทานั้น แมในเรื่องที่
เกี่ยวกับอดีตชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสนที่แตกตางกันอยางมากนั้นก็ยังมีสาระสําคัญ
ที่เหมือนกันระหวางทั้งสองฉบับ (บาลี-จีน) ถึง ๗ ขอ ซึ่งทําใหเรามัน่ ใจไดวาเปนแหลงที่มาอัน
เดียวกันอันพระคันถรจนาจารยเจาทั้งหลายไดพรรณนาความคิดเห็นตาง ๆ ของทานไว ดัง
ไดทําบัญชีแสดงไว ดังตอไปนี้ :๑. ในฉบับบาลี ทั้งสามเณรและพระภิกษุไดตั้งความปรารถนาและตอมาทั้งสองก็ได
มาเกิดเปนพระเจามิลินทและพระนาคเสน ตามความปรารถนา ในฉบับภาษาจีน พราหมณผู
เคยเปนชางในอดีตชาติและพราหมณผูเคยเปนฤาษีและเปนเพื่อนของพราหมณคนแรก ตางก็
ไดตั้งความปรารถนาและแลวทั้งสองก็ไดมาเกิดเปน นาเซียน (นาคเสน) และ มีลัน (พระเจา
มิลินท) ตามความปรารถนาของเขาทั้งสอง
๒. ฉบับบาลีแสดงวา พระนาคเสนเกิดเปนบุตรของพราหมณในสกุลพราหมณ
ไดศึกษาไตรเพทและความรูเกี่ยวกับลัทธิพราหมณ และไมรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระธรรมและ
พระสงฆเลย ในฉบับภาษาจีน ชางไดเกิดเปนบุตรของสกุลพราหมณและเมื่อเติบโตใหญขึ้นก็ไม
เคยไดยินไดฟง พระพุทธธรรม และไมเคยเห็นพระสงฆ หลังจากนัน้ เขาก็สละโลกออกไปศึกษา
พาหิรลัทธิ
๓. ฉบับบาลีกลาววา เมื่อหมูสงฆไดไปขอรองใหมหาเสนเทวบุตรมาเกิดในมนุษยโลก
แลว พระโรหนะก็ถูกพระอัสสคุตตะบังคับใหรับภาระหนัก เพื่อไมใหอยูจําพรรษารวมกับตน
คือพระอัสสคุตตะกําหนดหนาที่ใหพระโรหนะเดินทางไปยังบานของบิดามารดาของนาคเสน
(๑) เก็บความจาก Foreword by Prof. Nalinaksha Dutt ในเลมเดียวกันหมายเลข (๓)
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เพื่อบิณฑบาตประจํา ณ ทีน่ นั้ เปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดือน เพื่อนําเอานาคเสนออกจากชีวิต
ฆราวาสและใหการอุปสมบทแกเขา ในฉบับภาษาจีน นาเซียนมีลุงคนหนึ่งชื่อวาโลหัน เปน
พระอรหันตและบรรพชานาเซียนใหเปนสามเณร โลหันในที่นี้ก็ถือไดวาเทากับพระโรหนะ
๔. ฉบับบาลีกลาววา พระนาคเสนไดอยูจําพรรษาสามเดือนในความปกครองของ
พระอัสสคุตตะผูเปนพระอรหันต ซึ่งอาศัยอยูที่วัตตนิยเสนาสน ในฉบับภาษาจีน กลาวถึงวัด
ในพระพุทธศาสนาชื่อวาโฮชัน ซึ่งมีพระอรหันตอาศัยอยู ๕๐๐ รูป โดยมีพระอาโปเยียว เปน
ผูนํา (เจาอาวาส) พระนาคเสนอาศัยอยูในวัดดังกลาวนี้ วัตตนิยเสนาสนก็เทียบไดกบั วัดโฮชัน
และพระอรหันตอัสสคุตตเถระ ก็เทียบไดกับ พระอรหันตอาโปเยียว
๕. ในฉบับบาลี พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแกศิษยอุบาสิกาและแลวทั้งผูส อน
และผูฟงก็บรรลุโสดาบัน เปนที่พอใจของพระอัสสคุตตะซึ่งไดกลาววา พระนาคเสนยิงศรอัน
เดียวไดนกสองตัวในฉบับภาษาจีน นาเซียนไดสอนธรรมแกศิษยอุบาสกและแลวทัง้ สองก็ไดบรรลุ
โสดาบันและนาเซียนไดรับการสรรเสริญจากพระอาโปรเยียววา ยิงศรอันเดียวไดนกสองตัว
๖. ในฉบับบาลี พระธัมมรักขิต ติเตียนพระนาคเสนเกี่ยวกับการที่ไมไดบรรลุพระอรหัต
ในกลางดึกคืนนั้น พระนาคเสนจึงไดใชความพยายามอยางหนักและก็ไดบรรลุพระอรหัต ใน
ฉบับภาษาจีนนาเซียนถูกขับไลออกไปจากหมูสงฆ เนื่องจากการไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของครูบาอาจารย รูสึกนอยใจตนเอง จึงไดพยายามอยางหนักแลวก็ไดบรรลุพระอรหัต
๗. ในฉบับบาลี หลังจากไดบรรลุพระอรหัตแลว พระนาคเสนก็เดินทางไปยังเมือง
สาคละ และพํานักอยูที่สังเขยยบริเวณ เพือ่ รอเผชิญหนากับพระเจามิลินท ในฉบับภาษาจีน
นาเซียนไดเดินทางมายังเมืองซีเซีย และพํานักอยูที่วัดเหียชีไช หรือ เหียตีไช เพื่อรอเผชิญหนา
กับพระเจามีลัน
จากขอที่เหมือนกัน ๗ ขอดังกลาวแลวขางบนนี้ ก็พอจะสรุปไดวาแมจะมีรายละเอียด
ตาง ๆ สวนมากแตกตางกัน แตทั้งสองฉบับ (บาลี-จีน) ก็มาจากตนฉบับเดิมอันเดียวกัน มี
ภูมิหลัง (background) เหมือนกัน อันเปนตนกําเนิดของฉบับแปลเปนภาษาจีนและภาษาบาลี
แตขอแตกตางกันนั้นก็นาสนใจ และก็เปนสิ่งที่สําคัญเหมือนกัน เพราะแสดงใหเห็น
ถึงแนวคิดของพระคันถรจนาจารย และแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคที่พระคันถรจนาเหลานั้น
มุงหมายในการแกไขเพิ่มเติมและตัดทอนออกไป และเพราะการกระทําดังนี้ ชวยใหเราไดรู
วาทานเหลานัน้ นับถือนิกายไหน และเปนเครื่องมือสําหรับพิจารณาปญหาเกี่ยวกับความกอนหลัง
และความใกลเคียงกันกับตนฉบับเดิมของแตละฉบับดวย ขอแตกตางกันนั้น ดังตอไปนี้ :-
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ชื่อคัมภีร
ฉบับจีน : นาเซียนปควิ คิน : นาเซียนภิกษุสูตร
ฉบับบาลี : มิลินทปญหา
ดังกลาวมานี้ ฉบับจีน จัดคัมภีรนเี้ ปนสูตรหนึ่งในบรรดาพระสูตรทั้งหลาย แมวาจะไม
เริ่มตนพระสูตรดวยคําทีใ่ ชกนั เปนแบบมาวา "เอวมฺเม สุต" ก็ตาม สําหรับสูตรนี้ จีนเลือกเอา
ชื่อของภิกษุมาเปนชื่อของคัมภีร สวนบาลีเลือกเอาพระนาคของพระเจาแผนดินมาเปนชื่อ
ของคัมภีร
โครงเรื่อง
ฉบับจีนมี ๓ ตอน ตอนที่ ๑ ตั้งแตหนา ๕๒-๕๗ ตอนที่ ๒ ตั้งแตหนา ๕๗-๖๑ ตอนที่
๓ ตั้งแตหนา ๖๑-๖๔ โดยไมมีหัวเรื่องและคําลงทาย ไมมีการแบงเปนยอหนาตาง ๆ ยกเวน
เฉพาะตอนจบและตอนขึ้นตนของคัมภีรเทานั้น
ฉบับบาลี แบงออกเปน ๗ สวน คือ :สวนที่ ๑ อารัมภกถา วาดวยเรื่องอดีตชาตของพระนาคเสนและของพระเจามิลินท
ตั้งแตหนา ๑-๒๓
สวนที่ ๒ ประกอบดวยลักขณปญหา และนาคเสน มิลินทปญหา หนา ๒๕-๖๔
สวนที่ ๓ วิมตจเฉทนปญหา หนา ๖๕-๘๙
สวนที่ ๔ เมณฑกปญหา หนา ๙๐-๓๒๘
สวนที่ ๕ อนุมานปญหา หนา ๓๒๙-๓๖๒
สวนที่ ๖ โอปมกถาปญหา หนา ๓๖๓-๔๑๙
สวนที่ ๗ มิลินทอรหัตตภาวะ หนา ๔๑๙-๔๒๐
ดังกลาวมานี้ ฉบับจีนไมมีสวนที่ ๔-๗ ของฉบับบาลี
ปุจฉาวิสชั นา
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
อดีตชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสน
เรื่องอดีตชาติของพระนาคเสนพระเจามิลินทในสองฉบับนั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
ทีเดียว ดังที่จะไดแสดงใหเห็นหลักฐาน ดังตอไปนี้ :๑. ฉบับบาลีเริ่มเรื่องในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา กลาวถึงสามเณรรูปหนึ่ง ซึ่งไมนําพา
ตอคําสั่งที่พระเถระสั่งถึงสามครั้งสามหน จึงถูกพระเถระนั้นตีดวยดามไมกวาด สามเณรนั้น
ขณะที่รองไหไปพลางทําธุระของตนไปพลางนั้น ก็ไดตงั้ ความปรารถนาขอใหมีอํานาจและรุงโรจน
เหมือนพระอาทิตยเที่ยงนั้น อนึ่ง สามเณรเมื่อเห็นคลื่นอันมหึมาของแมน้ําคงคาซึ่งสงเสียงดัง
สนั่นหวัน่ ไหวและพัดเขากระทบฝงดวยกําลังแรง ก็ตั้งความปรารถนาขอใหเปนผูสามารถ
ปราบการโตวาทะทั้งหมดได เหมือนอยางคลื่นของแมน้ําคงคาฉะนัน้ สามเณรก็ไดกลังมาเกิด
เปนพระเจามิลินทกษัตริยแ หงสาคละ ในประเทศอินเดีย สมตามความปรารถนา สวนพระเถระ
เมื่อลงไปในแมน้ําและไดยนิ การตั้งความปรารถนาของสามเณรดังนั้น ก็ตั้งความปรารถนาขอ
ใหเปนผูสามารถแกปญหาทัง้ หลายที่สามเณรนั้นถามไดทุกปญหา เพราะความปรารถนานั้น
ตอมา พระเถระนั้นก็ไดเกิดเปนพระนาคเสน
ฉบับภาษาจีนแตกตางจากฉบับบาลีอยางสิ้นเชิง ฉบับจีนสืบสาวเรื่องอดีตขึ้นไปถึง
เพียงสมัยของพระพุทธเจาองคปจจุบัน ไมถึงสมัยของพระกัสสปพุทธเจา กลาวถึงสมัยที่พระ
พุทธเจาทรงอาเกียรณดว ยกายหลั่งไหลเขามาของเหลาสาวกอยางไมหยุดยั้ง และแลวก็ทรงปลีก
พระองคออกไปสูที่เรน ครั้งนั้นพระยาชางตัวหนึง่ ใครจะปลีกตัวออกไปจากความวุนวายของโขลงชาง
จึงไดติดตามพระองคไป เมื่อทรงรูวารจิตของชางนั้น พระพุทธองคก็ทรงสั่งสอนธรรมแกชางนัน้
ชางนั้นก็ไดรบั พระพุทธองค ดวยการปดกวาด ตักน้ํา และปราบทางเห็นที่สัญจรของพระพุทธองค
กาลตอมาชางนั้นก็ตาย แลวไปเกิดบุตรของสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง เมื่อเติบใหญขนึ้ แลว ก็
ไดสละครอบครัวออกไปศึกษาพาหิรลัทธิ พํานักอยูใ นปาแหงหนึ่ง ไดอาศัยอยูใ กล ๆ กับฤาษี
ตนหนึ่ง และแลวคนทั้งสองที่ไดกลายเปนสหายกัน ในสองคนนั้นคนหนึ่งไดตั้งความปรารถนา
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ขอใหเปนภิกษุและมานะพยายาม เพื่อความเปนพระอรหันต แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนนาเซียน
สวนอีกคนหนึง่ ก็ไดตั้งความปรารถนาขอใหเปนกษัตริย และสามารถทําใหชนทั้งปวงปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของตน แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนกษัตริยม ีลัน
๒. ฉบับบาลี มีขอความยืดเยื้อคือกลาวถึงเรื่องพระอรหันตจํานวนนับไมถวน ไปออน
วอนขอใหมหาเสนเทวุตรลงมาเกิดในมนุษยโลก เพื่อปราบพระเจามิลนิ ทและเพื่อคุมครอง
รักษาพระธรรม เรื่องมหาเสนเทวบุตรกลับมาเกิดใหมเปนพระนาคเสน ในตระกูลโสณุตตร
พราหมณ เรื่องพระนาคเสนศึกษาพระเวทและเรื่องราวตาง ๆ ของพราหมณ เรื่องพระโรหนะ
กําหนดวิธีที่จะชักนําพระนาคเสนใหมาบวช และศึกษาธรรมเรื่องพระโรหนะไปรับบาตร (ที่บาน
ของพระนาคเสน) ประจํา เปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดือนกระทั่งพบพระนาคเสนและบวชพระนาคเสน
ใหเปนสามเณร และเรื่องพระโรหนะสอนอภิธรรมแกพระนาคเสน
ในฉบับภาษาจีน กลาวอยางธรรมดา ๆ วานาเซียนัน้ เมื่ออายุได ๑๔-๑๕ ขวบ มีลุง
ฝายบิดาอยูคนหนึ่งชื่อ โลหัน ซึ่งเปนพระอรหันตและมีอิทธิฤทธิ์ นาเซียนไดมาเยี่ยมลุงและแจง
ใหลุงทราบวาตนมีความยินดีในพุทธธรรม และขอบบวชดวย ทานโลหันสงสารนาเซียน จึงบวช
ใหเปนสามเณร นาเซียนไดทองบนสวดมนตทุกวัน พิจารณาไตรตรองทั่งทั้งพระธรรมและ
พระวินัย จนไดบรรลุฌาน ๔ และมีความเขาใจในอรรถธรรมเปนอยางดี ในฉบับภาษาจีนไม
ไดกลาวถึงการสอนอภิธรรมแกพระนาคเสนเปนครั้งแรก
๓. ในฉบับบาลี พระนาคเสนสอนอภิธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพและหลักสุญญตาแก
อุบาสิกาคนหนึ่ง
ในฉบับภาษาจีน นาเซียนสอนทาน ศีล และสวรรค แกอุบาสกเมื่อรูวาเขายินดีแลว
จึงสอนธรรมอันลึกซึ้งยิ่งกวานั้นแกเขา เพราะสุญญตาธรรม อาจจะทําใหเขามีความทุกขใจก็ได
ในฉบับภาษาจีนไมไดกลาวถึงพระอภิธรรม
ขอความที่ไมปรากฏในแตละฉบับ
ขอความที่ไมมีในฉบับภาษาจีน
๑. ภิกษุสามเณรเกิดแลวเกิดอีก เปนเทวดาบาง เปนมนุษยบาง นับชาติไมถวนใน
ระหวาง กัสสปพุทธกาล และโคตมพุทธกาล และพระโคตมพุทธเจาไดทรงพยากรณภกิ ษุและ
สามเณรทั้งสองนั้น เหมือนกับที่ไดทรงพยากรณเกีย่ วกับพระโมคคัลลีบุตรติสสะวา หลังจาก
พุทธปรินิพพานแลวได ๕๐๐ ป ทานทั้งสอง จะปรากฏขึ้นในโลก ประกาศธรรม และชวยขจัด
ความยุงยากตาง ๆ เกี่ยวกับศาสนาธรรมเสียได
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๒. ฉบับบาลี กลาวถึงครูทั้งหก และกลาวถึงการสนทนากันระหวางพระเจามิลินท
กับปูรณกัสสปและมักขลิโคสาล ซึ่งไมสามารถจะตอบใหพระเจามิลนิ ทพอพระทัยได และเปนเหตุ
ใหพระองคประกาศวา ทั่วชมพูทวีป วางเปลาจากสมณพราหมณผูสามารถจะโตตอบกับพระองค
เสียแลว
๓. ฉบับภาษาจีย ไมไดพูดถึงตอนทีว่ าดวยเรื่องชุมนุมพระอรหันตที่ไปออนวอนขอให
มหาเสนเทวบุตร มาเกิดในมนุษยโลกเพื่อเผชิญหนากับพระเจามิลินท และเพื่อปกปกรักษา
พระธรรมเลย ทั้งไมไดกลาวถึงตอนที่พระโรหนะถูกใชใหรับบิณฑบาต ที่บานของโสณุตตรพราหมณเปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดือน และตอนที่พระโรหนะไดสอนพระอภิธรรมแกพระนาคเสน
๔. ฉบับภาษาบาลี พูดถึงอภิธรรม ๕ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในอารัมภกถา ที่กลาวถึง
พระนาคเสนวาเชี่ยวชาญในอธิธรรม ครั้งที่ ๒ เมื่อพระโรหนะสอนพระอภิธรรม ๗ คัมภีร
แกพระนาคเสน ครั้งที่ ๓ เมื่อพระนาคเสนสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีรจบบริบูรณ ตอที่ชุมนุม
พระอรหันต ไดรับสรรเสริญ สนั่นหวัน่ ไหวจากพรหม และไดรับการโปรยดอกมณฑารพ (ดอก
ไมสวรรค ) ครั้งที่ ๔ พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแกอุบาสิกา แลวทั้งสองก็ไดบรรลุโสดาบัน
และครั้งที่ ๕ พระนาคเสนไดแสดงพระอภิธรรม แกพอ คาที่ใหตอนรับตนในระหวางเดินทาง
ไปเมืองปาฏลีบุตร
ขอความที่ไมมีในฉบับบาลี แตมีฉบับภาษาจีน
๑. เรื่องพระพุทธเจาองคปจจุบันและชางแสวงหาทีว่ ิเวก (ซึ่งคลายกับเรื่องภิกษุชาว
โกสัมพี) เรื่องชางไดมาสูพระอารามหลังจากพุทธปรินิพพานเพื่อสดับเสียงสวดพระพุทธมนต
การที่ชางนั้นกลับมาเกิดใหมในสกุลพราหมณ และเมื่อเติบโตเปนหนุม ขึ้นแลว ไมเคยไดยินได
ฟงเรื่องพระพุทธศาสนา ไมเคยไดเห็นพระสงฆ การเปนเพื่อนกันกับฤาษีอีกตนหนึง่ การตั้ง
ความปรารถนาแลวกลับมาเกิดเปนนาเซียนและมีลัน เรือ่ งเหลานี้ ไมปรากฏในฉบับบาลี
๒. นาเซียนถูกขับออกจากหมูสงฆเนือ่ งจากไมนําพาตอคําสั่งของอาจารย รูสึกนอย
ใจตนเอง จึงพยายามจนไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวกลับปฏิบัติตามคําสั่งของอาจารยอีก
เรื่องเหลานี้ไมมีในฉบับบาลี
๓. หลังจากบรรลุพระอรหัตแลว นาเซียนเทีย่ วสั่งสอนไปตามหมูบานและเมืองตางๆ
การไดธรรมาภิสมัยของผูที่ฟงสั่งสอนของนาเซียน นาเซียนไดรับการตอนรับทั้งมนุษยและ
เทวดา พรหม รายละเอียดเหลานี้ไมมีในฉบับบาลี
ดังกลาวนี้ จะเห็นวาเรือ่ งราวในอดีตของพระนาคเสนและพระเจามิลินทนั้นแตก
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ตางกันอยางมาก ในสองฉบับนี้ แมวาขอใหญใจความทัว่ ๆ ไปจะไมขาดหายไปก็ตาม ฉบับ
ภาษาจีนนั้น พูดอยางรักษาตนฉบับ ฉะนั้น จึงมีเหตุผลอยางเพียงพอทีจ่ ะเชื่อวา ตนฉบับเดิมนั้น
ไดถูกรจนาจารยฝายภาษาบาลีดัดแปลงแกไข เพื่อใหเหมาะสมกับลัทธิหรือนิกายของตน (๑)
ดร. ทิช มิน เซา ไดกลาวสรุปวา ดวยขอเท็จจริงดังกลาวมาแลว ทําใหสามารถกลาว
หักลางไดอยางเต็มปากวา ฉบับแปลเปนภาษาจีนนัน้ ใกลเคียงตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษา
บาลี และวา ฉบับภาษาบาลีนั้น ผูรจนาไดจรนาขึ้นใหมโดยอาศัยฉบับเดิมหลัก เพิ่มเติม
เรื่องราวและหลักธรรมตาง ๆ เขามากมาย เพื่อใหเขากันกับหลักตําสอนฝายเถรวาท และ
ขยายตนฉบับเดิมออกไปอีก จนมีขนาดใหญโตดังปรากฏอยูในปจจุบนั นี้ ทานทิช มิน เชา ได
อางผลของการคนควาและความเห็นของศาสตราจารย เดอมีวิลล [Prof. Demieville] มา
สนับสนุนความคิดเห็นของทานวา "ตนฉบับเดิมนั้น ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ (๑) อารัมภกถา
พรอมดวยรายละเอียดตาง ๆ คือการพรรณนาสถานที่ พรรณนาประวัติของพระนาคเสนเกี่ยว
กับชีวิตทรงพรหมจรรยในระยะตาง ๆ (เชน บวชเปนสามเณร บรรลุพระโสดาบัน บรรลุพระอรหัต)
พรอมดวยประเพณีบางอยางเกี่ยวกับวัดและอาจารยของพระนาคเสน ใหความรูเกี่ยวกับการ
โตวาทะอันไรผลกับพระภิกษุรูปหนึ่ง และการพบกันระหวางพระเจามิลินทกับพระนาคเสน (๒)
บันทึกการโตวาทะ สวนที่ ๒ ของตอนนี้ ดูเหมือนจะไดเพิ่มเขามาแตโบราณกาลแลว และตอน
แรกนั้น ไดตกมาถึงพวกเราในสภาพที่คงรูปสมบูรณที่สุดโดยมี ๒ ภาค ในอารัมภกถานั้น ได
เพิ่มเรื่องอวตารของบุคคลสําคัญทั้งสองเขามา และประวัติของพระนาคเสน ก็มีการแกไขเพิ่ม
เติม เพราะการกระทําดังนี้เอง กอใหเกิดการแกไขทีแ่ ตกตางกันออกไปเปน ๒ อยาง คืออยางแรก
ไดแปลเปนภาษาจีนราวคริสตศตวรรษที่ ๔ และอยางหลังแปลเปนภาษาบาลี ในคริสตศตวรรษ
ที่ ๕ สวนฉบับแปลเปนภาษาจีนนัน้ ไดรอ ยกรองขึ้นโดยมีการแกไขเปน ๒ แบบคือแบบแกไข
สมบูรณ และแบบแกไขไมสมบูรณ ซึ่งทั้งสองแบบก็ไมแตกตางอะไรกันมากนัก แตตรงกันขาม
ฉบับที่แปลเปนภาษาบาลีนนั้ ไดผานการปรับปรุงมาหลายครั้ง สวนที่พอจะเชื่อถือไดนั้น ไดถูก
เพิ่มเติมลงในสมัยตน ๆ ในประเทศลังกา หลังคริสตศตวรรษที่ ๕ แลวพระประวัติของพระเจา
มิลินทนั้น ชวนใหคิดวาเปนการเลียนแบบพระประวัติของพระเจาอชาตศัตรูและพระเจาอโศก
และ ๔ ตอนทีเ่ พิ่มเขามา ก็อาจจะเปนไดวา เพิ่มเขามาในประเทศลังกา ซึ่งในประเทศลังกานี้เอง
ไดพบวา สวนแรก (ของมิลินทปญหา) ยังบริบูรณดีอยูจ นถึงศตวรรษที่ ๕" แมกระนั้นก็ดี ก็ยัง
เปนการยากอยูที่จะพิสูจนใหเห็นวา สวนที่เพิ่มเติมเขามาทีหลัง ๔ ตอนนั้น ไดเพิ่มเขาในประเทศ
(๑) Milindapanha and Nagasemabhikshutra, p. 1-8.
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ลังกาตามที่ศาสตราจารยเดอมีวิลลยืนยัน แตความเห็นของเขาก็ยังสนับสนุนขอที่วา ฉบับ
ภาษาจีนมีมากอนกวาและถูกตองตามตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษาบาลี ไดเปนอยางดี (๑)
ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดคัดคานอยางรุนแรงวา "เปนไปไมไดที่วา ฉบับ
ที่สั้นกวา และเพียงแตสั้นกวาอยางเดียวเทานั้น จะตองเปนฉบับที่เกาแกกวาฉบับทีย่ าวกวา
แตความจริงแลว นาจะเปนวา ฉบับที่ยาวกวานั่นเอง ที่ทาํ ใหเกิดมีฉบับที่สั้นกวาขึ้นมา(๒)
....... ถาวาฉบับที่สั้นกวา (ซึ่งความจริงเรียกวา ฉบับถอดใจความนาจะเหมาะกวา เพราะใน
ความรูสึกของคนสมัยปจจุบนั แลว ไมนาจะเปนฉบับสมบูรณเลย) ที่ไดมาจากเกาหลี เปนตน
ฉบับที่แทจริงแลวก็มีปญหาวา หนังสือจีนอื่น ๆ ที่กลาวรวม ๆ วาไดแตงขึ้นในสองศตวรรษตอมา
ซึ่งถือวาเปนฉบับตนเดิมนัน้ ดวยเหตุผลใดเลา จึงเกิดมีเนื้อหาสาระผิดแผกแตกตางไปจาก
ฉบับภาษาบาลี ? เชื่อแนวาสมมติฐานที่จะเอามาเปนเครื่องพิสูจนในเรื่องนี้ก็คงจะเปนวา หนังสือ
จีน ๒ ฉบับซึ่งแปลจากตนฉบับอันเดียวกันนั้น ฉบับหลัง ยอมจะตองถูกตองแนนอนกวา
ฉบับกอน และในเรื่องนี้ ก็ทําใหเราไดเห็นลักษณะพิเศษอันหนึง่ ของจีนวา ในการถายทอด
คัมภีรของอินเดียไปเปนภาษาจีนนั้น ทางจีนถือวา ฉบับหลังยอมถูกตองกวาฉบับกอนเสมอ(๓)
มิลินทปญหานั้น เปนปกรณที่ไดรับความสนใจศึกษาคนควาจากนักปราชญตาง ๆ ทั่วไป
ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก ไดมีผูเขียนบทความวิจารณเรื่องของมิลินทปญหากันอยางกวาง
ขวาง มีการคนควาและติดตามเรื่องราวตาง ๆที่กลาวไวในมิลินทปญหากันอยางจริงจัง ดังที่
กลาวมาขางตน และจากผลของการคนควาของบรรดาทานเหลานั้นก็ปรากฏวา สาระสวนใหญ
ของมิลินทปญหานั้น ดําเนินตามหลักธรรมของฝายเถรวาท ซึ่งเรียกวา สัตถุศาสน แตก็ไมได
จํากัดวงอยูเฉพาะในขอบเขตของพระไตรปฎกฝายเถรวาทอยางเดียว เพราะพบวา บางครั้ง
ผูรจนาก็นําเอาหลักธรรมในนิกายสรวาสติวาท ซึ่งเปนพุทธศาสนามหายานนิกายหนึง่ มา
อธิบายอยางยืดยาว (๔) เบอรนอฟ (Burnpuf) ไดคนพบวา พระนาคเสนไดบรรยายถึงหลัก
ธรรมในอภิธรรมโกศวยาขยา (บางแหงเรียกวา อภิธรรมโกศภาษยา ซึ่งเปนคัมภีรสําคัญ
อธิบายพุทธปรัชญาตามหลักธรรมของนิกายสรวาสติวาท ในฝายมหายาน แตงโดยพระวสุพันธุ
ชาวอินเดีย) อยางกวางขวาง(๕) ทั้งยังปรากฏวาบางแหงไดพูดถึงหลักธรรมของธิเบตดวย 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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เรื่องสีที่บุคคลจะเห็นเมื่อเวลาจะตายเปนตน ซึ่งไมมีในพระไตรปฎกฝายเถรวาท(๑) บางครั้งก็
นําเอาตัวอยาง หรือขออุปมาจากวรรคดีนพกพระคัมภีรมาประกอบการอธิบายบาง ฉะนั้น จึง
เห็นไดวา ผูรจนามิลินทปญหานั้นเปนผูคงแกเรียนอยางแทจริง เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องพระพุทธ
ศาสนาและวรรณคดีอื่น ๆ ทีร่ วมสมัยกัน
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดยกยองวามิลินทปญหา เปนปกรณทแี่ ตงดีเปนอยางยอด
คัมภีรหนึ่ง ในบรรดาคัมภีรทั้งหลายที่รจนาขึ้นภายหลังพระไตรปฎก และวาหนังสือที่แตงไดดี
ใกลเคียงมิลินทปญหา ก็มีแตวิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆษาจารย คัมภีรเดียว แตมิลินทปญหา
มีมากอนกวาวิสุทธิมรรคชานาน และพระพุทธโฆษาจารยยังไดอางเอามิลินทปญหามาเปนหลัก
ในการวินิจฉัย ในหนังสืออรรถกถาที่ทานรจนาเปนหลายแหง จึงเห็นไดวา มิลินทปญหานี้ เปน
คัมภีรที่นักปราชญถือกันวาเปนหลักฐานในขอวินิจฉัย พระธรรมวินัย มาแตดึกดําบรรพแลว(๒)
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดลองกําหนดขอความในพระไตรปฎกซึ่งยกมาอางไวใน
มิลินทปญหานี้ ก็ปรากฎวาผูรจนาคัมภีรน ี้ เปนผูชํานิชาํ นาญแตกฉานในพระไตรปฎก สามารถ
อางไดทุกคัมภีร สํานวนโวหารก็ไพเราะ แตขอวิเศษอันสําคัญนั้นก็คือ ผูรจนาเปนผูท ี่ฉลาด
ปราดเปรื่องทั้งในกระบวนการวินิจฉัย และวิสัชนาพระธรรมวินัยใหเขาใจดวยอุปมาเปนตน
ผิดกับคัมภีรอนื่ ๆ โดยมาก จึงเปนเหตุใหผูศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานับถือ
คัมภีรมิลินทปญหานี้ สืบตอกันมามากกวา ๒๐๐๐ ป เขาบัดนี้ (๓)
ทาอานันท เกาศัลยายนะเถระ (Anand Kausalyayana) ก็กลาววา บรรดาวรรคดี
บาลีทั้งหลาย นอกจากพระไตรปฎกแลว ไมมีคํากลาวใดจะสุขุมลุมลึกเทาคําของพระนาคเสน
ในเรื่อง อนาตมวาท (Anatmavad) หรืออนัตตา ดังนั้น มิลินทปญหา จึงเปนคัมภีรที่แสดง
หลักเกณฑไดทั้งดานอภิกปรัชญาของพระพุทธศาสนา ทั้งในดานจริยศาสตรและจิตวิทยา นัก
ศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะไดศกึ ษา เพราะนอกจากจะเปนคัมภีรพระพุทธศาสนาที่สําคัญแลว
ยังมีคุณคาทางดานประวัติศาสตรและวรรณคดีอีกเปนอันมาก มิลินทปญหามีหลักฐานดีแนชัด
ชนิดที่วรรณคดีอินเดีย ไมวา จะมองแงปรัชญา วรรณคดี ประวัติศาสตร หรือความรูทาง
ภูมิศาสตร เปนขอเท็จจริงทีโ่ ตแยงไมไดวา วรรณคดีหลังพระไตรปฎกไมมีคัมภีรพระพุทธ
(๑) ดูมิลินปญหาฉบับนี้ หนา ๑๕๖
(๒)-(๓) พระนิพนธคํานํา ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในมิลินทปญหาฉบับหอสมุดแหงชาติ
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ศาสนาคัมภีรใดจะมีคณ
ุ คาเทา มิลินปญหา(๑) พมาไดจดั มิลินทปญหา เขาในสุตตันตปฎก
ขุททกนิกายดวย
มิลินทปญหาไดถูกถายทอดอักษร และแปลเปนภาษาตาง ๆ ทั้งภาษาทางตะวันออก
และตะวันตกหลายภาษา และในบางภาษาแปลกันหลายสําเนา สําหรับการถายทอดออกเปน
อักษรตาง ๆ ในพากยบาลีนนั้ คือ ฉบับอักษรสิงหล ฉบับอักษรขอม ฉบับอักษรพมา ฉบับ
อักษรไทยและฉบับอักษรโรมัน โดย วี. เทรงคเนอรชาวเดนมารก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๓ สําหรับ
การแปลเปนภาษาตาง ๆ นั้น เทาที่ปรากฏในขณะนี้ คือ
(๒)
พุทธศักราช (ราว) ๘๖๐-๙๖๓ - แปลเปนภาษาจีน มีทั้งหมดรวม ๑๑ สํานวน
"
๒๒๙๐
เถระ และมีแปลตอมาอีกหลายครั้ง
"
๒๔๓๓ - แปลเปนภาษาอังกฤษ โดยศาสตราจารย ริส
เดวิดส
"
๒๔๔๘ - แปลเปนภาษาเยอรมันโดย เอ็ฟ. ออตโต ชราเดอร
(แปลบางสวน)
"
๒๔๖๒ - แปลเปนภาษาเยอรมันจบบริบูรณ โดย พระ
ญาณติโลกพระภิกษุชาวเยอรมัน
"
๒๔๖๖ - แปลเปนภาษาฝรั่งเศส โดย หลุยส ฟโนต
"
๒๔๖๗ - แปลเปนภาษาฝรั่งเศส จากฉบับภาษาจีน โดย
ปอล เดอมีวลิ ล
"
๒๕๐๔ - แปลเปนภาษาอังกฤษ โดย นาง ไอ. บี. ฮอนเนอร
ไมทราบ พ.ศ. ที่แปล
- แปลเปนภาษารัสเซีย จากฉบับภาษาจีน โดย
นายอีวานอฟสกี (Ivanovsky)
"
"
- แปลเปนภาษาญี่ปุน จากฉบับภาษาจีน โดย
โซเงน ยามากามิ
(๑) พุทธศาสนประวัติระหวาง ๒๕๐๐ ปที่ลวงแลว เลม ๒, สภาการศึกษา ฯ จัดพิมพ ๒๕๐๔, หนา ๓๘.
(๒) Introduction of Milindapanha ank Nagasenabhikshusutra.
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ไมทราบ พ.ศ. ที่แปล
แปลเปนภาษาญี่ปุน จากฉบับภาษาบาลี โดย
เซอิ สยา กานาโมลิ
สําหรับการแปลเปนภาษาไทยนั้น บางทีอาจจะไดแปลมาตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัย ดวย
อางถึงหนังสือมิลินทปญหาในบานแพนกหนังสือไตรภูมพิ ระรวง ซึ่งพระมหาธรรมราชาพญาลิไท
ทรงแตงขึ้นเมือ่ ครั้งกรุงสุโขทัยยังเปนราชธานี แตที่แนนอนและมีตน ฉบับอยูในบัดนี้ ๔ สํานวน
คือ :๑. ฉบับแปลแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี หอพระสมุด ฯ ไดตนฉบับไว แตไม
บริบูรณ
๒. ฉบับแปลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งกรมศิลปากร ไดจดั พิมพเผยแพร เปนฉบับ
ของหอสมุดแหงชาติ สํานวนนี้สันนิษฐานวา คงจะแปลในรัชกาลที่ ๓ ดวยปรากฏมาวา ตั้งแต
รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรด ฯ ใหแปลคัมภีรที่แตงไวเปน
ภาษามคธ ออกเปนภาษาไทยหลายเรื่อง ทีเ่ ปนเรื่องใหญมีฉบับปรากฏอยู คือ เรื่องมหาวงศ
พงศาวดารลังกา วาดวยพุทธศาสนประวัติในลังกาทวีป ๑ ชินกาลมาลี วาดวยพุทธศาสนประวัติตั้งแตพุทธกาลถึงนครเชียงใหมในสยามประเทศนี้ ๑ ไตรโลกวินจิ ฉัย ๑ เปนอาทิ
หนังสือที่แปลในรัชกาลที่ ๑ มักมีบานแพนกและบอกชื่อผูแปลไวเปนสําคัญ แตมิลินทปญหานี้
หามีไม จึงสันนิษฐานวาจะแปลในรัชกาลที่ ๓ ดวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ทรง
สดับพระธรรมเทศนาทุกวันเปนนิตย ตามพระราชประเพณี โปรด ฯ ใหอาราธนาพระผูถวาย
เทศนแปลพระไตรปฎก ทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม และปกรณตาง ๆ ถวาย เมื่อ
เทศนแลว โปรด ฯ ใหเขียนเก็บรักษาไวในหอหลวง มิลนิ ทปญหาฉบับนี้ ก็เห็นจะแปลถวาย
เทศนในครั้งนัน้ (๑)
๓. ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดวยสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ และ
ออกหนังสือธรรมจักษุเปนรายเดือนสมนาคุณแกผูบริจาคบํารุงมหากุฏราชวิทยาลัย ไดทรง
แปลมิลินทปญหาลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุดงั กลาว เปนตอน ๆ แตมิไดทรงแปลดวยพระองค
เองตลอด ทรงใหพระกรรมการมหากุฏราชวิทยาลัยบาง พระภิกษุสามเณรนักเรียนในมหา
มกุฏราชวิทยาลัยบาง ชวยกันแปลเปนตอน ๆ แลวทะยอยลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุจนจบ
(๑) พระนิพนธคํานํา ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใน มิลินทปญหา ฉบับหอสมุดแหงชาติ
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สํานวนแปลในฉบับนี้เปนแบบ "สํานวนสนาม" คือเหมือนอยางที่แปลกันในการสอบพระ
ปริยัติธรรมสนามหลวง เมือ่ ครั้งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเลือกมิลินทปญหา
สําหรับจัดพิมพเปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ ทรงเห็นวา ฉบับแปลในมหากุฏราชวิทยาลัยนี้
สํานวนไมสม่าํ เสมอ เพราะแปลกันหลายคน จึงไมทรงเลือกเอาฉบับนี้ ทรงเลือกเอาฉบับแปล
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ดังกลาวแลวขางตน
๔. ฉบับเรียบเรียงใหม เรียกวา "ปญหาพระยามิลินท" โดยนายยิ้ม ปณฑยากูร
เปรียญ เจาหนาที่หอสมุดแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เปนการเรียบเรียงเอาเฉพาะใจความของ
แตละปญหา โดยตัดขอความและสํานวนที่ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ออกเสีย เพื่อสะดวกในการอานและ
เขาใจงายขึน้ และฉบับนี้ กรมศิลปากรไดจัดพิมพออกเผยแพร เปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ
อีกฉบับหนึ่ง

