
  
มิลินทปญหา 

   
นมัสการ พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนพระอรหันต สัมมาสัมพุทธะพระองคนัน้. 
อารัมภคาถา 
 
 พระเจาแผนดินในสาคลราชธาน ีอันทรงพระนามวามิลินท ไดเสด็จไป 
หาพระนาคเสน, เหมือนน้ําในคงคาไหลไปสูมหาสมุทร  ฉะนั้น. คร้ันพระองค 
เสด็จถึงแลวไดตรัสถามปญหาอนัละเอียด ในเหตุที่ควรและไมควรเปนอัน 
มาก กะพระนาคเสน ซึ่งเปนผูกลาวแกไพเราะ มีปญญาสามารถที่จะบรรเทา 
ความหลง ดุจสองคบเพลงิบรรเทามืดเสียฉะนั้น ทั้งคําปจุฉาและวิสัชนาลวน 
อาศัยอรรถอันลึกซึ้ง นาเปนที่พงึใจและใหเกิดสุขแกโสตประสาท เปน 
อัศจรรยใหชูชันโลมชาติของผูสดับ. ถอยคําของพระนาคเสนเถรเจาไพเราะ 
โดยอุปมาและนัย หยัง่ลงในพระอภิธรรมและพระวนิัย ประกอบดวยพระสูตร.  
ขอทานทัง้หลายจงสงญาณไปทําอัธยาศัยใหราเริงยนิดี ในกถามรรค 
นั้นแลว, จงสดับปญหาซึง่เปนเครื่องทาํลายเหตุที่ต้ังแหงความสงสัย อยาง 
ละเอียดนี้เทอญ. 
 
พาหิรกถา 
 
 คําที่ไดกลาวนัน้เปนฉนัใด ?  ดังไดสดับสืบ ๆ กนัมาวา ยงัมีราชธาน ี
หนึง่ชื่อวาสาคลนคร เปนที่ประชุมแหงการคาขาย, เปนทีเ่ปดหอหีบสินคา 
ตาง ๆ ออกจําหนายของชนชาวโยนก, เปนภูมิประเทศที่นาสนกุยนิดี, มีแมน้ํา 
และภูเขาประดับใหงดงาม, สมบูรณดวยสวนไมมีผล ไมมีดอก, ปาละเมาะ 
คลองน้ําและสระโบกขรณี, เปนทีน่าสนุกดวยแมน้าํ ภูเขาและปาไม อัน 
พระเจาสุตวันตบรมราชทรงสรางไวเปนทีป่องกันหมูปจจามิตรไมใหเขาไป 
เบียดเบียนได; มีปอมปราการมั่นวิจิตรอยางตาง ๆ, มีหอรบและประตูอันมั่น 
คง, มีคูลึก, มีกําแพงโบกปนูขาวลอมรอบพระราชวงั, มีถนนหลวงและสนาม,  
ทางสี่แยก สามแยก, จําแนกปนเปนระยะพอเหมาะด;ี มีตลาดเต็มดวยสิ่งของ 
เครื่องใชอยางดีหลายอยางตาง ๆ ที่ต้ังขาย, มีโรงทานตาง ๆ อยางหลายรอย 
หลังประดับใหงดงาม; อรามดวยยอดเรือนหลายแสนหลงัดังยอดแหงเขา 



หิมาลยัประดบัแลว, เกลื่อนกลนดวยพลชางมารถและทหารเดินเทา, มีหมู 
ชายหญิงที่มีรูปงามเที่ยวเดนิสลอน, เกลื่อนกลนดวยหมูคน, มีชนที่เปน 
ชาติกษัตริย ชาติพราหมณ ชาติแพศย ชาติศูทร เปนอนัมากหลายชนดิ, มีหมู 
สมณพราหมณตาง ๆ เพศตาง ๆ วงศเบยีดเสียดกัน, เปนที่อันคนมีวชิชา 
ความรูและผูกลาหาญ อยูอาศัยแลวเปนอนัมาก; สมบูรณดวยรานขายผา 
อยางตาง ๆ : มีผาทีท่อในเมอืงกาสีและผาที่ทอในเมืองกฏุมพรเปนตน, หอม 
ตลบดวยกลิ่นหอม ที่ฟุงไปจากรานขายดอกไมหอมและเครื่องหอมหลาย 
อยางที่งดงาม และออกเปนระยะอันด;ี บริบูรณดวยรัตนะที่คนปรารถนาเปน 
อันมาก, มีหมูพอคาทีม่ั่งคัง่ซึ่งตั้งหางขายของในประเทศใหญในทิศนัน้ ๆ  
เที่ยวอยูสลอน, บริบูรณดวยกหาปณะเงนิทองโลหะและเพชรพลอย, เปนที่อยู 
แหงแรซึ่งเปนขุมทรัพยอันสกุใส มีธัญญาหารและเครื่องมือสําหรับที่เปน 
อุปการใหเกิดทรัพยสมบัติ เปนอันมาก, มคีลังและฉางเต็มบริบูรณ, มีขาวน้าํ 
และขัชชะโภชชาหารของควรดื่มของควรจิบควรลิ้มมากอยาง, สมบูรณดวย 
ธัญญาหารดุจกุรุทวีป, (ประกอบดวยสมบติัเห็นปานนี)้ เหมือนเมืองสวรรค  
อันมีนามวา อาฬกมันทาเทพนคร. 
 
 ควรหยุดไวเพยีงเทานี้ แลวกลาวบุรพกรรมของพระเจามลิินทและพระ 
นาคเสนกอน, ก็เมื่อกลาวควรแบงกลาวเปนหกภาค: คือ บุรพกรรมหนึ่ง, มิลิ 
นทปญหาหนึง่, ลักขณปญหาหนึง่, เมณฑกปญหาหนึง่, อนุมานปญหาหนึง่,  
โอปมมกถาปญหาหนึง่. 
 
 ในปญหาเหลานัน้: มิลินทปญหามีสองอยาง: คือ ลักขณปญหาหนึง่, 
วิมติจเฉทนปญหาหนึง่  แมเมณฑกปญหาก็มีสองอยาง: คือ มหาวรรคหนึง่,  
โยคิกถาปญหาหนึ่ง  
 
บุรพกรรมของพระเจามิลินทและพระนาคเสนนัน้ ดังนี:้ ดังไดสดับมา  
ในอดีตกาล เมื่อคร้ังพระศาสนาแหงพระกสัสปผูมีพระภาคเจายงัเปนไปอยู,  
ภิกษุสงฆหมูใหญไดอาศัยอยูในอาวาสใกลแมน้ําคงคาแหงหนึง่. ในภิกษุสงฆ 
หมูนัน้ ภิกษทุีถ่ึงพรอมดวยวตัรและศีลลุกขึ้นแตเชาแลว, ถือไมกราดไปกวาด 
ลานอาวาสพลาง ระลึกถงึพุทธคุณพลาง กวาดหยากเยื่อรวมไวเปนกองแลว;  
ภิกษุรูปหนึง่ใชสามเณรรูปหนึง่วา "ทานจงมานําหยากเยื่อนี้ไปทิง้เสีย."  



สามเณรรูปนัน้แกลงทําไมไดยินเดินเฉยไปเสีย, แมภิกษุนัน้รองเรียกถึงสอง 
คร้ังสามครั้ง กแ็กลงทาํไมไดยินเดินเฉยไปเสีย เหมือนอยางนั้น. ภิกษุนัน้ขัด 
ใจวา "สามเณรผูนี้วายาก." จึงเอาคนักราดตีสามเณรนัน้. สามเณรนัน้ 
มีความกลัว, รองไหพลางขนหยากเยื่อไปทิง้พลาง, ไดต้ังความปรารถนาเปน 
ประถมวา "ดวยบุญกรรมที่เราไดกระทําเพราะทิง้หยากเยือ่นี้ ขอเรามีศักดา 
เดชานุภาพใหญ เหมือนดวงอาทิตยในเวลาตะวนัเทีย่ง ในสถานที่เราเกิด 
แลว ๆ กวาจะบรรลุพระนิพพานเถิด." คร้ันทิง้หยากเยื่อเสร็จแลว ไปอาบน้าํที ่
ทาน้ํา, เห็นกระแสคลื่นในแมน้ําคงคาไหลเชี่ยวเสยีงดังดจุสูบ, จึงตั้งความ 
ปรารถนาเปนครั้งที่สองวา "ขอเรามีปญญาวองไวไมส้ินสุดดุจกระแสคลื่นแหง 
แมน้ําคงคานี ้ในสถานที่เราเกิดแลว ๆ กวาจะบรรลุพระนพิพานเถิด." 
 
 ฝายพระภิกษนุั้น เก็บกราดไวในศาลาสําหรับเก็บกราดแลว, เมื่อไป 
อาบน้าํทีท่าน้าํ, ไดฟงความปรารถนาของสามเณรแลว, คิดวา "สามเณรนั่น  
เราใชแลวยังปรารถนาถึงเพยีงนีก้อน, ถาเราตั้งความปรารถนาบาง เหตุไฉน  
ความปรารถนานัน้จักไมสําเร็จแกเรา;" จึงตั้งความปรารถนาบางวา "ขอเราม ี
ปญญาไมส้ินสุดดุจกระแสคลื่นแหงแมน้าํคงคานี,้ ขอเราสามารถจะแกไข 
ปญหาที่สามเณรผูนี้ถามแลว ๆ ทุกอยาง, ในสถานที่เราเกิดแลว ๆ กวาจะ 
บรรลุถึงพระนพิพานเถิด." 
 
ภิกษุและสามเณรสองรูปนั้น ทองเทีย่วอยูในเทวดาและมนุษยส้ิน 
พุทธนัดรหนึ่งแลว. แมพระผูมีพระภาคเจาของเราทัง้หลาย ไดทอดพระเนตร 
เห็นดวยพระญาณ, เหมือนไดทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ,  
ไดทรงพยากรณไววา "เมื่อเราปรินิพพานลวงไปไดหารอยป ภิกษุสามเณรสอง 
รูปนั้นจกัเกิดขึน้แลว, จักจําแนกธรรมวนิัยทีเ่ราไดแสดงใหสุขุมละเอียดแลว,  
กระทําใหเปนศาสนธรรมอันตนสะสางไมใหฟนเฝอแลว ดวยอํานาจถาม 
ปญหาและประกอบอุปมา." 
 
ในภิกษุสามเณรสองรูปนั้น สามเณรไดมาเกิดเปนพระเจามิลินทใน 
สาคลราชธาน ีในชมพทูวีป, เปนปราชญเฉยีบแหลม มีพระปญญาสามารถ,  
ทราบเหตุผลทัง้ที่ลวงไปแลว ทั้งที่ยงัไมมาถงึ ทั้งที่เปนอยูในบัดนัน้; ในกาล 
เปนทีจ่ะทรงทาํราชกิจนอยใหญ ไดทรงใครครวญโดยรอบคอบ, แลวจึงไดทรง 



ประกอบราชกจิ ที่จะตองประกอบ จะตองจัด จะตองกระทํา; และไดทรง 
ศึกษาตําหรับวิทยาเปนอันมาก ถึงสบิเกาอยาง: คือไตรเพทคัมภีรพราหมณ  
วิทยาในกายตัว วทิยานบั วทิยาทาํใจใหเปนสมาธิ พระราชกําหนดกฎหมาย  
วิทยาที่รูธรรมดาที่แปลกกนัแหงสภาพนัน้ ๆ วิทยาทํานายรายและดี วทิยา 
ดนตรีขับรอง วิทยาแพทย วทิยาศาสนา ตําหรับพงศาวดาร โหราศาสตร  
วิทยาทําเลหกล วทิยารูจกักาํหนดเหตุผล วิทยาคิด ตําหรับพิชัยสงคราม  
ตํารากาพย วทิยาทายลักษณะในกาย และภาษาตาง ๆ, พอพระหฤทัยในการ 
ตรัสไลเลียงในลัทธิตาง ๆ ใคร ๆ จะโตเถยีงไดโดยยาก ใคร ๆ จะขมใหแพได 
โดยยาก ปรากฏเปนยอดของเหลาเดียรถยีเปนอนัมาก. ในชมพทูวีปไมมีใคร 
เสมอดวยพระเจามิลินท ดวยเรี่ยวแรงกาย ดวยกาํลังความคิด ดวยความกลา 
หาญ ดวยปญญา. พระเจามลิินทนั้น ทรงมัง่คั่งบริบูรณดวยราชสมบูรณ, มี 
พระราชทรัพยและเครื่องราชปูโภคเปนอันมากพนที่จะนบัคณนา, มีพล 
พาหนะหาที่สุดมิได. 
 
 วันหนึง่ พระเจามิลินทเสด็จพระราชดําเนนิออกนอกพระนครดวยพระ 
ราชประสงคจะทอดพระเนครขบวนจตุรงคนิีเสนา อันมพีลพาหนะหาทีสุ่ด 
มิได ในสนามที่ฝกซอม, โปรดเกลา ฯ ใหจดัการฝกซอมหมูเสนาที่ภายนอก 
พระนครเสร็จแลว, พระองคพอพระหฤทัยในการตรัสสังสนทนาดวยลทัธ ิ
นั้น ๆ , ทรงนยิมในถอยคาํของมหาชนที่เจรจากัน ซึ่งอางคัมภีรโลกายต 
ศาสตรและวิตัณฑศาสตร, ทอดพระเนตรดวงอาทิตยแลว, ตรัสแกหมูอมาตย 
วา "วันยงัเหลอือยูมาก, เดี๋ยวนี ้ถาเรากลับเขาเมืองจะไปทําอะไร; มีใครที่เปน 
บัณฑิตจะเปนสมณะก็ตาม พราหมณก็ตาม ที่เปนเจาหมูเจาคณะเปน 
คณาจารย แมปฏิญาณตนวาเปนพระอรหนัตผูรูชอบเอง ที่อาจสังสนทนากับ 
เราบรรเทาความสงสยัเสียไดบางหรือ ?" เมื่อพระเจามิลินทตรัสถามอยางนี ้
แลว, โยนกอมาตยหารอยไดกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเปนมหาราชเจา, มี 
ศาสดาอยูหกทาน: คือ ปูรณกัสสป, มักขลิโคศาล, นิครนถนาฏบุตร, สัญชัย 
เวลัฏฐบุตร, อชิตเกสกัมพล, ปกุธกจัจายนะ, ไดเปนเจาหมูเจาคณะ เปน 
คณาจารย เปนคนมีชื่อเสียงปรากฏ มีเกียรติยศวาเปนดติถกร คือ ผูสอนลัทธ ิ
แกประชุมชน; คนเปนอันมากนับถือวามีลัทธิอันด.ี ขอพระองคเสด็จพระราช 
ดําเนนิไปสูสํานักของทานทัง้หกนัน้แลวตรัสถามปญหาบรรเทากงัขาเ 
สียเถิด." 



 
 คร้ันพระองคไดทรงสดับอยางนี้แลว จงึพรอมดวยโยนกอมาตยหารอย 
หอมลอมเปนราชบริวาร ทรงรถพระที่นัง่ เสด็จพระราชดาํเนนิไปยังสาํนัก 
ปูรณกัสสป, ทรงปฏิสันถารปราศรัยกับปูรณกัสสปพอใหเกิดความยินดแีลว,  
ประทับ ณ สถานที่สวนขางหนึง่แลว ตรัสถามวา "ทานกัสสป, อะไรรักษาโลก 
อยู ?" 
 ปูรณกัสสปทลูตอบวา "แผนดินแล, มหาราชเจา, รักษาโลกอยู."  
พระเจามิลินทจึงทรงยอนถามวา "ถาแผนดินรักษาโลกอยู, เหตุไฉน สัตวที่ไป 
สูอเวจีนรกจึงลวงแผนดนิไปเลา ?" เมื่อพระเจามิลินทตรัสถามอยางนีแ้ลว;  
ปูรณกัสสปไมอาจฝนคํานัน้และไมอาจคืนคํานั้น, นัง่กมหนานิง่หงอยเหงา 
อยู. 
 
 ลําดับนัน้ จงึเสด็จพระราชดาํเนนิไปยังสาํนักมกัขลิโคศาลแลว, ตรัส 
ถามวา "ทานโคศาล, กุศลกรรมและอกุศาลกรรมมีหรือ, ผลวิบากแหงกรรมที ่
สัตวทําดีแลวและทําชัว่แลวมีหรือ ?" 
 
 มักขลิโคศาลทูลตอบวา "ไมม,ี มหาราชเจา. ชนเหลาใดเคยเปน 
กษัตริยอยูในโลกนี,้ ชนเหลานั้นแมไปสูปรโลกแลวก็จักเปนกษัตริยอีกเทียว;  
ชนเหลาใดเคยเปนพราหมณ, เปนแพศย, เปนศูทร, เปนจัณฑาล, เปนปุกก ุ
สะ, อยูในโลกนี,้ ชนเหลานัน้แมไปสูปรโลกแลวก็จักเปนเหมือนเชนนัน้อีก: จะ 
ตองการอะไรดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรม." 
 
 พระเจามิลินททรงยอนถามวา "ถาใครเคยเปนอะไรในโลกนี้ แมไป 
สูปรโลกแลวกจ็ักเปนเหมือนเชนนัน้อีก, ไมมีกิจทีจ่ะตองทําดวยกุศลกรรม 
และอกุศลกรรม; ถาอยางนัน้ ชนเหลาใดเปนคนมมีือขาดก็ดี มีเทาขาดก็ดี ม ี
หูและจมูกขาดก็ดี ในโลกนี,้ ชนเหลานัน้แมไปปรโลกแลวก็จักตองเปนเหมือน 
เชนนัน้อีกนะซ ิ?" เมื่อพระเจามิลินทตรัสถามอยางนี้แลว มักขลิโคศาลก็นิ่ง 
อ้ัน. 
 
 คร้ังนั้น พระเจามิลินททรงพระราชดําริวา "ชมพทูวีปนี้วางเปลาทีเดียว 
หนอ, ไมมีสมณะพราหมณผูใดผูหนึ่ง ซึง่สามารถจะเจรจากับเรา บรรเทา 



ความสงสัยเสยีได" คืนวันหนึ่ง ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา "คืนวนันี้เดือน 
หงายนาสบายนัก, เราจะไปหาสมณะหรอืพราหมณผูไรดีหนอ เพื่อจะไดถาม 
ปญหา ? ใครหนอสามารถจะเจรจากับเรา บรรเทาความสงสัยเสยีได ?" เมื่อ 
พระเจามิลินทตรัสอยางนี้แลวอมาตยทั้งหลายไดยืนนิ่งแลดูพระพักตรอยู. 
สมัยนัน้ สาคลราชธานีไดวางเปลาจากสมณะพราหมณ และคฤหบดี 
ที่เปนปราชญถึงสิบสองป เพราะพระเจามิลินทไดทรงสดับวาในที่ใดมสีมณะ 
พราหมณหรือคฤบดีที่เปนปราชญ, ก็เสด็จพระราชดําเนนิไป, ตรัสถามปญหา 
กับหมูปราชญในทีน่ั้น; หมูปราชญทั้งปวงนั้นไมสามารถจะวิสัชนาปญหา 
ถวายใหทรงยนิดีได, ตางคนก็หลีกหนีไปในที่ใดที่หนึ่ง, ผูที่ไมหลกีไปสูทิศอื่น  
ตางคนก็อยูนิง่ ๆ. สวนภิกษทุั้งหลายไปสูประเทศหมิพานตเสียโดยมาก. 
 
 สมัยนัน้ พระอรหันตเจารอยโกฏิ (?) อาศัยอยูที่พืน้ถ้าํรักขิตคุหา ณ  
เขาหิมพานต. ในกาลนัน้ พระอัสสคุตตเถรเจาไดสดับพระวาจาแหงพระเจา 
มิลินทดวยทิพยโสต (คือ หูทีไ่ดยินเสียงไกลไดดุจหูเทวดา) แลว, จึงนัดให 
ภิกษุสงฆประชุมกัน ณ ยอดเขายุคันธรแลว, ถามภิกษุทัง้หลายวา "อาวุโส, มี 
ภิกษุองคไดสามารถจะสังสนทนากับพระเจามิลินท นาํความสงสัยของเธอ 
เสียไดบางหรือไม ?" เมื่อพระเถรเจากลาวถามอยางนี้แลว พระอรหันตเจา 
รอยโกฏินั้นกพ็ากนันิ่งอยู. พระเถรเจาถามอยางนัน้ถงึสองครั้ง สามครั้ง ตาง 
องคก็นิง่เสียเหมือนอยางนัน้. 
 
 พระเถรเจาจึงกลาววา "อาวโุส, ในดาวดงึสพิภพพมิานชือ่เกตุมดีมีอยู 
ขางปราจนีทิศ (ตะวนัออก) แหงไพชยันตปราสาท, เทพบุตรชื่อมหาเสนได 
อาศัยอยูในทพิยพมิานนัน้, เธอสามารถจะสังสนทนากบัพระเจามิลินทนาํ 
ความสงสัยของเธอเสียได." 
 
 ลําดับนัน้ พระอรหันตเจารอยโกฏินัน้ จงึหายพระองคจากเขายุคันธร  
ไปปรากฏขึ้นในดาวดงึสพิภพ. 
 
 ทาวศักรินทรเทวราช ไดทอดพระเนตรเหน็ภิกษทุั้งหลายนัน้มาอยูแต 
ไกล, จึงเสด็จเขาไปใกล, ทรงถวายอภิวาทพระอัสสคุตตเถรเจาแลว, ประทับ 
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึง่ เปนการแสดงความเคารพแลว, ตรัสถามวา "พระ 



ภิกษุสงฆพากนัมาถึงที่นีเ่ปนหมูใหญ. ขาพเจาไดถวายตัวเปนอารามกิบุรุษ  
(คนกระทาํกิจธุระในพระอาราม) ของพระภิกษุสงฆไวแลว. ทานจะประสงค 
ใหขาพเจากระทํากิจอะไรหรือ ?" 
 
 พระเถรเจาจึงถวายพระพรวา "ดูกอนมหาราช, ในชมพูทวีปมีพระเจา 
แผนดินในสาคลราชธานีพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาพระเจามิลินท, เปนคน 
ชางตรัสซักถามดวยขอความในลัทธินัน้ ๆ, อันใคร ๆ จะโตตอบครอบงําให 
ชํานะไดโดยยาก; เขากลาวยกวาเปนยอดของเดียรถียเจาลัทธิเปนอนัมาก.  
เธอเสด็จเขาไปหาภิกษุสงฆแลว, ตรัสถามปญหาดวยวาทะปรารภทิฏฐิ 
นั้น ๆ, เบียดเบียนภิกษุสงฆใหลําบาก." 
 
 ทาวศักรินทรเทวราช ตรัสบอกพระเถรเจาวา "ขาแตพระผูเปนเจา,  
พระเจามิลินทนั้นจุติไปเกิดในมนษุยโลกจากทีน่ี้เอง. เทพบุตรชื่อมหาเสนซึ่ง 
อยูในพมิานชือ่เกตุมดีนัน่แน สามารถจะสังสนทนากับพระเจามิลินทนั้น นาํ 
ความสงสัยของเธอเสียได. เราจงมาพากนัไปออนวอนขอใหเธอไปเกิดใน 
มนุษยโลกเถิด." คร้ันตรัสอยางนี้แลว, เสด็จตามพระภิกษุสงฆไปถงึเกตุมดี 
พิมานแลว, ทรงสวมกอดมหาเสนเทพบุตรแลว, ตรัสวา "แนะเจาผูนิรทุกข,  
พระภิกษุสงฆทานออนวอนขอใหเจาลงไปเกิดในมนุษยโลก." 
 
 มหาเสนเทพบตุรทูลวา "ขาพระองคไมพอใจมนุษยโลกทีม่ีการงาน 
มากนัก, มนุษยโลกนัน้เขมงวดนัก. ขาพระองคจะเกิดสืบ ๆ ไปในเทวโลกนี ้
เทานั้น กวาจะปรินิพพาน." 
 
 ทาวศักรินทรเทวราชตรัสออนวอนถงึสองครั้ง สามครั้ง;  เธอก็มิไดทูล 
รับเหมือนดงันัน้. 
 
 พระอัสสคุตตเถรเจาจงึกลาวกะมหาเสนเทพบุตรวา "ดูกอนทานผู 
นิรทุกข, เราทัง้หลายไดเลือกตรวจดูตลอดทั่วมนุษยโลก ทัง้เทวโลก; นอกจาก 
ทานแลวไมเหน็ใครอื่น ที่สามารถจะทําลายลางทิฏฐิของพระเจามิลินทแลว 
ยกยองพระศาสนาไวได. ภิกษุสงฆจงึไดออนวอนทาน. ขอทานผูสัตบรุุษ จง 
ยอมไปเกิดในมนุษยโลกแลว, ยกยองพระศาสนาของพระทศพลเจาไวเถิด."  



เมื่อพระเถรเจากลาวออนวอนอยางนี้แลว; มหาเสนเทพบตุรทราบวาเธอผู 
เดียวเทานั้น จกัสามารถทาํลายลางทิฏฐิของพระเจามิลินทแลว, ยกยอง 
 
  
พระศาสนาไวได; จึงมีใจยินดีชื่นบาน, ไดถวายปฏิญาณรับวาจะลงไปเกิดใน 
มนุษยโลก. 
 
 คร้ันภิกษุทัง้หลายนัน้ จัดกิจที่จะตองทํานัน้ในเทวโลกเสร็จแลว, จึง 
อันตรธานจากดาวดึงสพิภพ มาปรากฏ ณ พื้นถ้าํรักขิตคูหาที่เขาหิมพานต 
แลว; พระอัสสคุตตเถรเจาจึงถามพระภิกษสุงฆวา "อาวุโส, ในภิกษุสงฆหมูนี้  
มีภิกษุองคใดไมไดมาประชุมบาง." 
 
 ภิกษุองคหนึ่งเรียนพระเถรเจาวา "ภิกษุที่ไมไดมาประชุมมีอยู คือ พระ 
โรหณะผูมีอายุไปสูเขาหิมพานต เขานโิรธสมาบัติไดเจ็ดวันเขาวนันี้แลว. ขอ 
พระเถรเจาจงใชทูตไปเรียกเธอมาเถิด." 
 
 ขณะนั้นพระโรหณะผูมีอายอุอกจากนิโรธสมาบัติแลว, ทราบวาพระ 
สงฆใหหาทาน, จึงอันตรธานจากเขาหิมพานต, มาปรากฏขางหนาแหงพระ 
อรหันตเจารอยโกฏิ ณ พืน้ถ้าํรักขิตคูหา. 
 
 พระอัสสคุตตเถรเจาจงึมีวาจาถามวา "ดูกอนโรหณะผูมีอาย,ุ เหตุไฉน  
เมื่อพระพทุธศาสนาทรุดโทรมลงถงึเพยีงนี,้ ทานจึงไมชวยดูแลกิจที่สงฆจะ 
ตองทํา ?" 
 
 ทานเรียนตอบวา "ขาแตพระเถรเจา, ขอนั้นเปนเพราะขาพเจาไมได 
มนสิการทาํในใจ." 
 
 จึงพระเถรเจาปรับโทษวา "ถาอยางนัน้ ทานจงทําทัณฑกรรมรับปรับ 
โทษเสยีเถิด." 
 
 ทานเรียนถามวา "ขาแตพระเถรเจา ขาพเจาจะตองทําทณัฑกรรม 



อะไร ?" 
 
 พระเถรเจาจึงบังคับวา "มีบานพราหมณอยูขางเขาหิมพานตแหงหนึง่  
ชื่อกชังคลคาม. มีพราหมณผูหนึง่ ชื่อโสณุตตระอาศัยอยูในบานนั้น. บุตรของ 
โสณุตตรพราหมณนัน้ จักเกิดขึ้นคนหนึง่ คือ ทารกชื่อนาคเสน. ทานจงไป 
บิณฑบาตที่ตระกูลนัน้ ใหครบเจ็ดปกับสิบเดือนแลว, จงนาํเอาทารกชื่อ 
นาคเสนนัน้มาบวช. เมื่อนาคเสนนัน้บวชแลว ทานจงพนจากทัณฑกรรม."  
พระโรหณะผูมีอายุก็รับคําของพระเถรเจาแลว. 
 
 ฝายมหาเสนเทพบุตร     ไดจุติจากเทวโลก,      ถือปฏิสนธิในครรภ 
แหงภริยาของโสณุตตรพราหมณ. ขณะถือปฏิสนธินัน้ไดมีอัศจรรยปรากฏ 
สามประการ: คือเครื่องอาวธุทั้งหลายสองแสงโพลงขึ้นประการหนึ่ง, ขาวกลา 
ที่ยังไมออกรวงก็ออกรวงสุกประการหนึ่ง, มหาเมฆบนัดาลเมฆใหฝนหาใหญ 
ตกลงมาประการหนึง่. 
 
 ฝายพระโรหณะผูมีอาย ุจาํเดิมแตมหาเสนเทพบุตรถอืปฏิสนธิมาได 
เขาไปบิณฑบาตที่ตระกูลนัน้มิไดขาด ถงึเจ็ดปกับสิบเดือน, ก็ไมไดขาวสวย 
แมสักทรพหีนึง่, ไมไดขาวตมแมสักกระบวยหนึง่, ไมไดรับใครไหวใครประณม 
มือหรือแสดงอาการเคารพอยางอืน่ แมสักวันเดียว; กลับไดแตคําดาวาเสียดส ี
ไมมีใครที่จะกลาวโดยด ีแมแตเพียงวาโปรดสัตวขางหนาเถิดเจาขา ดังนี ้ใน 
วันหนึง่. วันนัน้โสณุตตรพราหมณกลับมาจากทีท่ํางานภายนอกบาน, พบ 
พระเถรเจาเดินสวนทางมาจึงถามวา "บรรพชิต, วันนี้ทานไดไปเรือนของเรา 
แลวหรือ ?" 
 
 ทานตอบวา "เออ พราหมณ, วนันี้เราไดไปเรือนของทานแลว." 
 พราหมณถามวา "ทานไดอะไร ๆ บางหรือเปลา ?"- 
 ทานตอบวา "เออ พราหมณ, วนันี้เราได." 
 พราหมณไดยินทานบอกวาได ดังนัน้, สําคัญวาทานไดอะไรไปจาก 
เรือนของตน, มีความเสยีใจ, กลับไปถงึเรือนถามวา "วันนี้เจาไดใหอะไร ๆ แก 
บรรพชิตนั้นหรือ ?" 
 



 คนในเรือนตอบวา "ขาพเจาไมไดใหอะไรเลย." คร้ันวันรุงขึ้นพราหมณ 
นั่งคอยอยูที่ประตูเรือน ดวยหวงัจะยกโทษพระเถรเจาดวยมุสาวาท, พอเห็น 
พระเถรเจาไปถึง, จึงกลาวทวงวา "เมื่อวานนีท้านไมไดอะไรในเรือนของเรา 
สักหนอย พูดไดวาตัวได. การพูดมุสาควรแกทานหรือ ?" 
 
 พระเถรเจาตอบวา "ดูกอนพราหมณ เราไมไดแมแตเพียงคําวา 'โปรด 
สัตวขางหนาเถิดเจาขา' ดังนี้ ในเรือนของทานถงึเจ็ดปกบัสิบเดือนแลว พึง่ได 
คําเชนนั้นเมื่อวานนี้เอง; เชนนี้ เราจึงไดบอกแกทานวาเราได ดวยหมายเอา 
การกลาวปราศรัยดวยวาจานั้น." 
 
 พราหมณนึกวา "บรรพชิตพวกนี้ไดรับแตเพียงการกลาวปราศรัยดวย 
วาจา ยงัพูดสรรเสริญในทามกลางประชาชนวาตนไดรับ, ถาไดของเคี้ยวของ 
กินอะไร ๆ อยางอืน่อีกแลว, เหตุไฉนจะไมพูดสรรเสริญ?" จึงมีความเลือ่มใส 
ส่ังคนใหแบงขาวที่จัดไวเพื่อตัว ถวายพระเถรเจาทรพีหนึง่ ทั้งกบัขาวพอสม 
ควรกันแลว, ไดพูดวา "ทานจักไดอาหารนีเ้สมอเปนนิตย จําเดิมแตวนัรุงขึ้น."  
เมื่อพระเถรเจาไปถึง; พราหมณไดเห็นอาการสงบเสงี่ยมเรียบรอยของทาน 
เขา, ก็ยิง่เลื่อมใสมากขึ้น, จึงอาราธนาพระเถรเจาใหทาํภัตกิจในเรือนของตน 
เปนนิตย. พระเถรเจารับอาราธนาดวยดษุณีภาพ (นิ่งอยู) แลว; ต้ังแตนั้นมา  
ทําภัตตกิจเสรจ็แลว, เมื่อจะไป, ไดกลาวพระพุทธวจนะนอยหนึง่ ๆ แลว 
จึงไปเสมอทกุวัน ๆ. 
 
 ฝายนางพราหมณี คร้ันลวงสิบเดือนคลอดบุตรชายคนหนึง่ ชื่อนาค 
เสน. นาคเสนนั้นเติบใหญข้ึนโดยลําดับกาล จนมีอายุไดเจ็ดขวบ; บิดาจึง 
กลาวกะเขาวา "พอนาคเสน, บัดนี้เจาควรจะเรียนวิทยาในตระกูลพราหมณนี ้
แลว." 
 
 นาคเสนถามวา "วิทยาอะไรพอ ชื่อวาวทิยาในตระกูลพราหมณนี้ ?" 
 บิดาบอกวา "ไตรเพทแล, พอนาคเสน, ชื่อวาวทิยา; ศิลปศาสตรที่ 
เหลือจากนัน้ ชื่อวาศิลปศาสตร." นาคเสนก็รับวาจะเรยีน. โสณุตตรพราหมณ 
จึงใหทรัพยพนักษาปณแกพราหมณผูจะเปนครู เปนสวนสําหรับบูชาครูแลว,  
ใหต้ังเตียงสองตัวใหชิดกัน ในหองภายในปราสาทแหงหนึ่งแลว กาํชับส่ัง 



พราหมณผูเปนครูวา "ขอทานจงใหเด็กผูนีท้องมนตเถิด" 
 
 พราหมณผูเปนครูพูดวา "ถาอยางนัน้ พอหนูเรียนมนตเถดิ;" ดังนี้แลว,  
ก็สาธยายขึน้. นาคเสนวาตามครั้งเดียว, ไตรเพทก็ข้ึนใจขึ้นปากกําหนดจําได 
แมนยํา, ทําในใจตรึกตรองไดดีโดยคลองแคลว, เกิดปญญาดุจดวงตาเห็นใน 
ไตรเพท พรอมทั้งคมัภีรนิคัณฑุศาสตรและ' คัมภีรเกฏภศาสตร พรอมทั้ง 
อักษรประเภท พรอมทั้งคัมภีรอิติหาสศาสตรครบทั้งหาอยาง, วาขึน้อยางหนึง่ 
แลวก็เขาใจความแหงพากยนัน้ ๆ พรอมทั้งไวยากรณ. ชํานิชาํนาญในคัมภีร 
โลกายตศาสตร และมหาปุริสลักษณพยากรณศาสตร ครบทุกอยางแลว, จึง 
ถามบิดาวา "พอ, ในตระกูลพราหมณนี ้ยงัมีขอที่จะตองศึกษายิง่กวานี้อีก 
หรือมีแตเพียงเทานี.้" เมื่อบิดาบอกวา "ขอที่จะตองศึกษายิ่งกวานี้อีกไมม ี
แลว ขอที่ตองศึกษานั้นมเีพยีงเทานี,้" แลวจึงสอบความรูตออาจารยเสร็จ 
แลว, กลับลงมาจากปราสาท, อันวาสนาคือกุศลที่ไดเคยอบรมมาแตปางกอน 
เขาเตือนใจบนัดาลใหหลีกเขาไปอยู ณ ทีส่งัดแลว, พิจารณาดูเบื้องตน 
ทามกลางที่สุดแหงศิลปศาสตรของตน, ไมแลเห็นแกนสารในเบื้องตน 
ในทามกลางหรือในที่สุดนัน้ แมสักหนอยหนึ่งแลว, จึงมีความเดือดรอนเสียใจ 
วา "ไตรเพทเหลานี้เปลาจากประโยชนเทียวหนอ, ไตรเพทเหลานีเ้ปนแตของ 
จะตองทองเพอเปลา ๆ เทียวหนอไมมีแกนสาร หาแกนสารมิไดเลย." 
 
 ในสมัยนั้น พระโรหณะผูมีอายุนัง่อยูที่วัตตนิยเสนาสน ทราบปริวิตก 
แหงจิตของนาคเสนดวยวารจิตของตนแลว, ครองผาตามสมณวัตรแลว, ถือ 
บาตรจีวรอันตรธานจากวัตตนิยเสนาสน, มาปรากฏที่หนาบานกชังคลคาม. 
 
 นาคเสนยนือยูที่ซุมประตูแลเห็นพระเถรเจามาอยูแตไกล, ก็มีใจยนิดี 
ราเริงบันเทงิปติโสมนัส, ดํารงวา "บางทีบรรพชิตรูปนี้จะรูวิทยาที่เปนแกนสาร 
บางกระมัง," จึงเขาไปใกลแลว, ถามวา "ทานผูนิรทุกข, ทานเปนอะไร จึงโกน 
ศีรษะและนุงหมผายอมดวยน้ําฝาดเชนนี ้?" 
 ร. "เราเปนบรรพชิต." 
 น. "ทานเปนบรรพชิต. ดวยเหตุอยางไร ?" 
 น. "เราเวนจากกิจการบานเรือน เพื่อจะละมลทนิที่ลามกเสียแลว, เรา 
จึงชื่อวาเปนบรรพชิต." 



 น. "เหตุไฉน ผมของทานจงึไมเหมือนของเขาอื่นเลา ?" 
 ร. "เราเหน็เหตุเครื่องกังวลสบิหกอยาง เราจึงโกนเสีย. เหตุเครื่องกังวล 
สิบหกอยางนัน้ คือ กังวลดวยตองหาเครื่องประดับหนึ่ง กังวลดวยตองแตง 
หนึง่, กังวลดวยตองทาน้าํมนัหนึ่ง, กังวลดวยตองสระหนึ่ง,   กังวลดวยตอง 
ประดับดอกไมหนึง่,  กังวลดวยตองทาของหอมหนึ่ง,  กังวลดวยตองอบกลิ่น 
หนึง่, กังวลดวยตองหาสมอ (สําหรับสระ) หนึง่, กังวลดวยตองหามะขามปอม  
(สําหรับสระ) หนึง่, กังวลดวยจับเขมาหนึง่, กังวลดวยตองเกลาหนึ่ง, กงัวล 
ดวยตองหวหีนึ่ง, กังวลดวยตองตัดหนึง่, กังวลดวยตองสางหนึง่, กังวลดวย 
ตองหาเหาหนึง่, และเมื่อผมรวงโกรน เจาของยอมเสยีดายหนึ่ง: รวมเปนเหต ุ
เครื่องกังวลสบิหกอยาง. คนทีก่ังวลอยูในเหตุสิบหกอยางนี้ ยอมทาํศลิปที ่
สุขุมยิ่งนักใหฉิบหายเสียทั้งหมด." 
 น. "เหตุไฉน ผานุงผาหมของทาน จงึไมเหมือนของเขาอืน่เลา ?" 
 ร. "ผาทีก่ิเลสกามองิอาศัย เปนที่ใครของคน เปนเครื่องหมายเพศ 
คฤหัสถ; ภัยอันตรายอยางใดอยางหนึง่ซึง่จะเกิดขึ้นเพราะผา, ภัยนั้นมิไดมีแก 
ผูที่นุงหมผายอมดวยน้าํฝาด;  เหตุนัน้ ผานุงหมของเราจึงไมเหมือนของเขา 
อ่ืน." 
 น. "ทานรูศิลปศาสตรอยูบางหรือ ?"- 
 ร. "เออ เรารู, แมมนตที่สูงสดุในโลกเราก็รู." 
 น. "ทานจะใหมนตนัน้แกขาพเจาไดหรือ ?" 
 ร. "เออ เราจะใหได." 
 น. "ถาอยางนัน้ ทานใหเถิด." 
 ร. "เวลานี้ยงัไมเปนกาล เพราะเรายงักาํลังเที่ยวบิณฑบาตอยู." 
 
 ลําดับนัน้ นาคเสนรับบาตรจากหัตถพระเถรเจาแลว, นมินตใหเขาไป 
ในเรือนแลว, อังคาสดวยขัชชะโภชชาหารอันประณีต ดวยมือของตนจนอิ่ม 
แลว, พูดเตือนวา "เวลานี้ทานใหมนตนัน้เถิด." 
 
 พระเถรเจาตอบวา "ทานจะขอใหมารดาบิดาอนุญาตแลว ถือเพศ 
บรรพชิตที่เราถืออยูนี ้เปนคนไมมีกงัวลไดเมื่อใด, เราจะใหแกทานเมื่อนั้น." 
 
 นาคเสนจึงไปหามารดาบิดาบอกวา "บรรพชิตรูปนี้พูดอยูวา 'รูมนตที ่



สูงสุดในโลก' ก็แตไมยอมใหแกผูที่ไมไดบวชในสํานักของตน ฉันจะขอบวช 
เรียนมนตนัน้ในสํานักของบรรพชิตผูนี.้" 
 
 มารดาบิดาสาํคัญใจวา ลูกของตนบวชเรียนมนตนัน้แลว จักกลับมา  
จึงอนุญาตวา "เรียนเถิดลูก." คร้ันมารดาบดิาอนุญาตใหนาคเสนบวชแลว  
พระโรหณะผูมีอายุกพ็านาคเสนไปสูวัตตนิยเสนาสนและวิชัมภวัตถเุสนาสน 
แลว พกัอยูทีว่ชิัมภวัตถุเสนาสนราตรีหนึ่งแลวไปสูพื้นถ้ํารักขิตคูหา 
แลว บวชนาคเสนในทามกลางพระอรหันตเจารอยโกฏิ ณ ทีน่ั้น. 
 
 พอบวชแลวสามเณรนาคเสนก็เตือนพระเถรเจาวา "ขาพเจาไดถือเพศ 
ของทานแลว, ขอทานใหมนตนั้นแกขาพเจาเถิด." 
 
 พระเถรเจาตรองวา "เราจะแนะนาคเสนในอะไรกอนดีหนอ จะแนะใน 
พระสุตตันปฎกกอนด ีหรือจะแนะในพระอภิธรรมปฏกกอนดี," คร้ันตรองอยู 
อยางนี้ ไดสันนิษฐานลงวา "นาคเสนผูนี ้มปีญญาสามารถจะเรียนพระ 
อภิธรรมปฎกไดโดยงาย," จึงไดแนะใหเรียนพระอภิธรรมปฏกกอน. 
 
 สามเณรนาคเสนสาธยายหนเดียว ก็จาํพระอภิธรรมปฏกไดคลองทั้ง 
หมดแลว จึงบอกพระเถรเจาวา "ขอทานหยุดอยาสวดตอไปเลย; ขาพเจาจัก 
สาธยายแตเพยีงเทานี้กอน." แลวเขาไปหาพระอรหันตเจารอยโกฏิแลว กลาว 
วา "ขาพเจาจะสวดพระอภธิรรมปฎกทั้งหมดถวายโดยพิสดาร." 
 
 พระอรหันตเจารอยโกฏินัน้ตอบวา "ดีละ นาคเสน ทานสวดเถิด." 
 สามเณรนาคเสนก็สวดพระธรรมเจ็ดคัมภีรนั้นโดยพิสดาร ถงึเจ็ด 
เดือนจึงจบ มหาปฐพีบันลือเสียงลัน่, เทวดาถวายสาธุการ, มหาพรหมตบ 
พระหัตถ, เทพเจาทัง้หลายบนัดาลจุรณจันทนและดอกมณัฑทารพอันเปน 
ของทิพยใหตกลง ดุจหาฝนแลว. คร้ันสามเณรนาคเสนมอีายุไดยี่สิบป 
บริบูรณแลว. พระอรหันตเจารอยโกฏิ ก็ประชุมกันทีพ่ื้นถ้ํารักขิตคูหา ให 
สามเณรนาคเสนอุปสมบทเปนพระภิกษ,ุ       คร้ันรุงเชาพระนาคเสนเขาไป 
บิณฑบาตในบานกบัพระอปุชฌายดําริแตในจิตวา "พระอุปชฌายของเรา  
เปนคนไมรูจักอะไรหนอ, พระอุปชฌายของเราเปนคนเขลาหนอ, เพราะ 



ทานสอนใหเราศึกษาพระอภิธรรมปฎกกอนกวาพระพทุธวจนะอืน่ ๆ. 
 
 พระโรหณะผูมีอายุผูเปนพระอุปชฌาย ไดทราบความดําริในจิตของ 
พระนาคเสนแลว กลาววา "นาคเสน ทานดําริไมสมควร, ความดําริเชนนี้สม 
ควรแกทานกห็ามิได." 
 
 พระนาคเสนนกึในใจวา "นาอัศจรรยหนอ ! พระอุปชฌายของเรา  
ทานมาทราบความดําริในจติของเรา ดวยวารจิตของทาน, พระอุปชฌายของ 
เรา ทานมีปญญาแท ๆ, ถาอยางไร เราจะขอขมาใหทานอดโทษเสีย." คร้ันคิด 
อยางนี้แลว จงึขอขมาโทษวา "ขอทานจงอดโทษใหแกขาพเจา ตอไปขาพเจา 
จักไมคิดเชนนีอี้ก." 
 
 พระเถรเจาตอบวา "เราไมยอมอดโทษดวยเพียงแตสักวาขอขมาเทานี.้  
ก็แตวามีราชธานหีนึง่ ชื่อวาสาคลนคร, พระเจาแผนดนิผูครองราชสมบัติใน 
ราชธานีนัน้ ทรงพระนามวาพระเจามิลินท, เธอโปรดตรัสถามปญหาปรารภ 
ทิฏฐิลัทธิตาง ๆ ทําพระภิกษสุงฆใหไดความลําบาก ในการที่จะกลาวแก 
ปญหา ซึ่งเธอตรัสถาม, ถาวาทานจะไปทรมานเธอใหเลือ่มใสไดแลว เราจึง 
จะยอมอดโทษให." 
 
 พระนาคเสนเรียนตอบวา "อยาวาแตพระเจามิลินทองคเดียวเลย, ให 
พระเจาแผนดินในชมพทูวีปทั้งหมด มาถามปญหาขาพเจา ๆ จะแกปญหานั้น 
ทําลายลางเสยีใหหมด, ขอทานอดโทษใหแกขาพเจาเถิด" เมื่อพระเถรเจายงั 
ไมยอมอดให จึงเรียนถามวา "ถาอยางนัน้ในไตรมาสนี ้ขาพเจาจะไปอยูใน 
สํานักของใครเลา ?" 
 
 พระเถรเจาตอบวา "พระอัสสคุตตเถระผูมีอายุ ทานอยูที่วตัตนิย 
เสนาสน, ทานจงไปหาทานแลว กราบเรียนตามคําของเราวา "พระอุปชฌาย 
ของขาพเจาใหมากราบเทาทาน และเรียนถามวา "ทานไมมีอาพาธเจ็บไข ยัง 
มีกําลงัลุกคลองแคลวอยูผาสุกหรือ, และสงขาพเจามาดวยปรารถนาจะใหอยู 
ในสํานักของทาน ส้ินไตรมาสนี;้ และเมื่อทานจะถามวา "พระอุปชฌายของ 
ทานชื่อไร" ดังนี้แลว, ก็เรียนทานวา "พระอุปชฌายของขาพเจาชื่อโรหณ 



เถระ," และเมื่อทานจะถามวา "เราชื่อไรเลา" ก็เรียนทานวา "พระอุปชฌาย 
ของขาพเจาทราบชื่อของทาน." 
 
 พระนาคเสนรบัคําของพระเถรเจาแลวกราบลา ทําประทกัษิณแลว ถือ 
บาตรจีวรหลีกจาริกไปโดยลาํดับ ถงึวัตตนยิเสนาสนแลวเขาไปหาพระอัสส 
คุตตเถรเจา กราบทานแลวยนื ณ ที่สมควรแหงหนึง่เรียนตามคําซึง่พระ 
อุปชฌายของตนสั่งมาทกุประการ. 
 พระอัสสคุตตเถรเจาถามวา "ทานชื่อไร ?" 
 น. "ขาพเจาชือ่นาคเสน." 
 อ. "พระอุปชฌายของทานชื่อไร ?" 
 น. "พระอุปชฌายของขาพเจา ชื่อโรหณเถระ." 
 อ. "เราชื่อไรเลา ?"- 
 น. "พระอุปชฌายของขาพเจาทราบชื่อของทาน." 
 อ. "ดีละ นาคเสน ทานเก็บบาตรจีวรเถิด." 
 
 พระนาคเสนเก็บบาตรจีวรไวแลว ในวนัรุงขึ้น ไดกวาดบริเวณตั้งน้าํ 
บวนปากและไมสีฟนไวถวาย. 
พระเถรเจากลบักวาดที่ซึ่งพระนาคเสนกวาดแลวเสียใหม, เทน้ํานั้นเสยีแลว 
ตักน้ําอืน่มา, หยิบไมสีฟนนัน้ออกเสียแลว หยิบไมสีฟนอันอื่นใช, ไมไดเจรจา 
ปราศรัยแมสักหนอยเลย. พระเถรเจาทําดงันี้ถึงเจ็ดวนั ตอถึงวนัที่เจ็ดจงึถาม 
อยางนัน้อีก. พระนาคเสนกเ็รียนตอบเหมอืนนัน้. ทานจงึอนุญาตใหอยูจํา 
พรรษาในทีน่ัน้. 
 
 ในสมัยนั้น มมีหาอุบาสิกาผูหนึง่ ซึง่ไดอุปฐากพระเถรเจามาถึง 
สามสิบพรรษาแลว เมื่อลวงไตรมาสนั้นแลว มาหาพระเถรเจาเรียนถามวา "มี 
ภิกษุอ่ืนมาจําพรรษาอยูในสาํนักของทานบางหรือไม ?" 
 
 ทานตอบวา "มีพระนาคเสนองคหนึ่ง." 
 มหาอุบาสิกานั้นจงึนิมนตพระเถรเจากับพระนาคเสนไปฉันที่เรือนใน 
วันรุงขึน้. พระเถรเจารับนมินตดวยดุษณีภาพแลว คร้ันลวงราตรีนัน้ถงึเวลา 
เชาแลว ทานครองผาตามสมณวัตรแลว ถอืบาตรจีวรไปกับพระนาคเสนเปน 



ปจฉาสมณะตามหลงัถงึเรือนมหาอุบาสกิานัน้แลว นัง่บนอาสนะที่ปูลาดไว 
ถวาย. มหาอบุาสิกานัน้จึงอังคาสพระเถรเจากับพระนาคเสนดวยของเคี้ยว 
ของฉันอันประณีต ดวยมือของตน. คร้ันฉันเสร็จแลว พระเถรเจาสั่งพระนาค 
เสนวา "ทานทาํอนุโมทนาแกมหาอุบาสิกาเถิด." คร้ันสั่งดังนัน้แลว ลุกจาก 
อาสนะหลีกไป. 
 
 สวนมหาอุบาสิกานัน้กลาวขอกะพระนาคเสนวา "ตนเปนคนแกแลว  
ขอใหพระนาคเสนทาํอนโุมทนาแกตนดวยธรรมีกถาที่ลึกสุขุมเถิด" พระ 
นาคเสนกท็ําอนุโมทนาแกมหาอุบาสิกานัน้ดวยอภิธรรมกถาอนัลึกละเอียด  
แสดงโลกุตตรธรรมปฏิสังยุตดวยสุญญตานุปสสนา ขณะนั้น มหาอุบาสิกา 
นั้นไดธรรมจักษุคือปญญาทีเ่ห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินคือกิเลส 
ในทีน่ั่งนั้นเองวา "ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงทัง้ปวงนัน้ม ี
ความดับเปนธรรมดา"  ดังนี.้ แมพระนาคเสนเอง ทาํอนุโมทนาแกอุบาสิกา 
นั้นแลว พจิารณาธรรมที่ตนแสดงอยู นัง่เจริญวิปสสนาอยูที่อาสนะนั้นก็ได 
บรรลุโสดาปตติผล. 
 
 เวลานั้น พระอัสสคุตตเถรเจานัง่ทีว่ิหาร ทราบวาพระนาคเสนและ 
มหาอุบาสิกา ไดธรรมจักษุบรรลุโสดาปตติผลทั้งสองคน จึงใหสาธุการวา "ดี 
ละ ๆ นาคเสน ทานยิงศรเลมเดียว ทาํลายกองสักกายทิฏฐิอันใหญไดถึงสอง 
กอง." แมเทวดาทั้งหลายก็ไดถวายสาธกุารหลายพันองค. พระนาคเสนลุก 
จากอาสนะกลับมาหาพระอัสสคุตตเถรเจา อภิวาทแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขาง 
หนึง่. พระเถรเจาจึงสัง่วา "ทานจงไปสูเมืองปาฏลิบุตร, เรียนพระพุทธวจนะ 
ในสํานักแหงพระธรรมรักขิตเถระผูมีอาย ุซึ่งอยูในอโสการามเถิด." 
 น. "เมืองปาฏลิบุตร แตที่นี้ไปไกลกี่มากนอย ?"- 
 อ. "ไกลรอยโยชน." 
 น. "หนทางไกลนัก, ในกลางทางอาหารกห็าไดยาก, ขาพเจาจะไป 
อยางไรได ?" 
 อ. "ไปเถิดนาคเสน, ในกลางทางทานจักไดบิณฑบาตขาวสาลทีี ่
บริสุทธิ์และแกงกับเปนอนัมาก." 
 
 พระนาคเสนรบัคําของพระเถรเจาแลว กราบลาทําประทักษิณแลว ถอื 



บาตรจีวรจารกิไปเมืองปรากฏลิบุตร. 
 
 ในสมัยนั้น เศรษฐีชาวเมืองปาฎลิบุตรพรอมดวยเกวียนหารอยกาํลัง 
เดินทางจะไปเมืองปาฎลิบุตรอยู. ไดเห็นพระนาคเสนเดนิทางมาแตไกล, จึง 
ส่ังใหกลับเกวยีนหารอยนั้นแลว ไปหาพระนาคเสนถามวา "พระผูเปนเจาจัก 
ไปขางไหน ?" 
 
 พระนาคเสนตอบวา "จะไปเมืองปาฏลิบุตร." 
 เศรษฐีชวนวา "ดีละ ขาพเจาก็จะไปเมืองปาฏลิบุตร เหมอืนกัน, พระผู 
เปนเจาจงไปกบัขาพเจาเถิด จะไดไปเปนสุข" ดังนี,้ แลวเลื่อมใสในอิริยาบถ 
ของพระนาคเสน แลวองัคาสทานดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือ 
ของตนจนอิม่เสร็จแลว นัง่ ณ ที่อาสนะต่าํแหงหนึ่งแลวถามวา "พระผูเปนเจา 
ชื่อไร ?" 
 น. "เราชื่อนาคเสน." 
 ศ. "พระผูเปนเจาทราบพระพทุธวจนะบางหรือ ?" 
 น. "เราทราบพระอภิธรรมอยูบาง. 
 ศ. "เปนลาภของขาพเจาที่ไดพบกับพระผูเปนเจา, เพราะขาพเจาก ็
เปนผูศึกษาพระอภิธรรม พระผูเปนเจาก็เปนผูศึกษาพระอภิธรรม, ขอพระผู 
เปนเจาจงแสดงพระอภิธรรมแกขาพเจา." พระนาคเสนก็แสดงพระอภิธรรมให 
เศรษฐีฟง, เมือ่กําลังแสดงอยูนัน้ เศรษฐีไดธรรมจักษุบรรลุโสดาปตติผล, แลว 
จึงสั่งใหเกวียนหารอยนัน้ลวงหนาไปกอนแลว สวนตัวเองมากับพระนาคเสน 
ขางหลงั ถึงทางสองแยกใกลเมืองปาฏลิบุตร ก็หยุดยนืชีบ้อกหนทางทีจ่ะไป 
อโสการาม แลวถวายผารัตตกัมพลของตน ยาวสิบหกศอกกวางแปดศอกแก 
พระนาคเสน แลวเดินแยกทางไป. 
 
 สวนพระนาคเสนอไปถึงอโสการามแลว เขาไปหาพระธรรมรักขิตเถร 
เจาแลว กราบเรียนเหตุที่ตนมาแลว ขอเรียนพระพุทธวจนะไตรปฎกธรรมใน 
สํานักแหงพระเถรเจา เปนแตเพียงสาธยายพยัญชนะคราวละหนเทานัน้ถึง 
สามเดือนจงึจบ ยังซ้ําพิจารณาอรรถแหงพระพทุธวจนะที่ไดเรียนแลวอีกสาม 
เดือนจึงตลอด. พระธรรมรักขิตเถรเจาเหน็พระนาคเสนแมนยาํชํานาญในพระ 
พุทธวจนะไตรปฎกธรรมแลว จึงกลาวเตือนใหสติวา "ดูกอนนาคเสน ถงึวา 



ทานทรงพระพทุธวจนะไตรปฎกไดแลว ก็ยงัไมไดผลแหงสมณปฏิบัติ, เหมือน 
นายโคบาลถงึเลี้ยงโคกม็ิไดบริโภคโครสเหมือนคนอื่นฉะนั้น" 
 
 พระนาคเสนเรียนตอบพระเถรเจาวา "กลาวเตือนดวยวาจาเพียงเทานี ้
พอแลว" ในวันนั้น บําเพ็ญเพยีรก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลพรอมดวยพระจตุ 
ปฏิสัมภิทาญาณ. ขณะนั้น เทวดาไดถวายสาธุการ, มหาปฐพีบันลือเสียงลั่น,  
มหาพรหมตบพระหัตถ, เทพเจาทัง้หลายบนัดาลจุรณจันทนและดอกมณัฑา 
รพอันเปนของทิพยใหตกลง ดุลหาฝน เปนมหัศจรรย. 
 
 คร้ันพระนาคเสนไดบรรลุพระอาหัตตผลแลว พระอรหันตเจารอยโกฏ ิ
ก็ประชุมกนัทีพ่ื้นถ้าํรักขิตคูหา ณ เขาหิมพานต สงทูตใหนาํศาสนไปยังสํานัก 
พระนาคเสนวา "ขอพระนาคเสนอจงมาหา เราทัง้หลายปรารถนาจะพบ" ดัง 
นี.้ พระนาคเสนไดฟงทูตบอกดังนัน้แลวจงึอันตรธานจากอโสการาม มา 
ปรากฏที่เฉพาะหนาแหงพระอรหันตเจาทัง้หลายนัน้. พระอรหันตเจาทัง้หลาย 
จึงมีคําสัง่วา "นั่นแนะ นาคเสน พระเจามลิินทตรัสถามปญหาโตตอบถอยคํา  
ทําภิกษุสงฆใหไดความลาํบากยิง่นกั, ขอทานไปทรมานพระเจามิลินทเถิด." 
 
 พระนาคเสน ตอบวา "ขาแตพระเถรเจาทัง้หลาย อยาวาแตเจามิลินท 
พระองคเดียวเลย, ใหพระเจาแผนดินในชมพูทวีปทั้งหมดมาถามปญหา 
ขาพเจา ๆ จะวิสัชนาแกทาํลายลางเสียใหหมด, ขอทานทัง้หลายอยาไดกลัว 
เลย จงไปสูสาคลราชธานีเถดิ." พระเถรเจาทัง้หลายกพ็ากันไปสูสาคลราช 
ธาน ีทาํพระนครนั้นใหเหลืองอรามดวยผากาสาวพัสตร มีสมณบริษัทเดินไป 
มาไมขาด. 
 
 ในสมัยนั้น พระอายุปาลเถรเจาผูมีอายุ อาศัยอยูที่สังเขยยบริเวณครั้ง 
นั้น พระเจามลิินทตรัสปรึกษาราชอมาตยทั้งหลายวา "คืนวันนี้เดือนหงายนา 
สบายนกั, เราจะไปสากัจฉาถามปญหากะสมณะหรือพราหมณผูไหนดหีนอ,  
ใครจะสามารถเจรจากับเรา บรรเทาความสงสัยเสียได ?" 
 
 ราชอมาตยเหลานัน้กราบทลูวา "มีพระเถระรูปหนึง่ชื่ออายุปาละได 
เลาเรียนพระคมัภีรแตกฉาน เปนพหุสุตทรงพระไตรปฎก, ในเวลานีท้านอยูที ่



สังเขยยบริเวณ, ขอพระองคเสด็จไปถามปญหากะพระอายุปาลเถระนั้นเถิด" 
 
 พระเจามิลินทรรับส่ังวา "ถาอยางนัน้ ทานทั้งหลายจงไปแจงความแก 
ทานใหทราบกอน" 
 
 เนมิตติกอมาตยรับส่ังแลวจงึใชทูตไปแจงแกพระ อายุปาลเถรเจาวา " 
พระราชามีพระประสงคจะใครเสด็จพระราชดําเนินมาพบพระเถรเจา." พระ 
เถรเจากถ็วายโอกาสวา "เชิญเสด็จมาเถิด." 
 
 จึงพระเจามิลินทเสด็จข้ึนทรงรถพระที่นัง่ พรอมดวยอมาตยชาติโยนก 
หารอยหอมลอมเปนราชบรวิาร เสด็จพระราชดําเนนิมาถึงสังเขยยบริเวณ 
วิหารแลว เสดจ็ไปยังสํานักพระอายุปาลเถรเจา ทรงพระราชปฏิสันถาร 
ปราศรัยกับพระเถรเจาพอสมควรแลว เสดจ็ประทับ ณ สวนขางหนึง่ จงึ 
ตรัสถามปญหากะพระเถรเจา ดังนี:้ 
 มิ. "บรรพชาของพระผูเปนเจา มีประโยชนอยางไร, และอะไรเปน 
ประโยชนทีพ่ระผูเปนเจาประสงคเปนอยางยิ่ง ?" 
 อา. "บรรพชามีประโยชนที่จะไดประพฤติใหเปนธรรม ประพฤติให 
เสมอ." 
 มิ. "ใคร ๆ แมเปนคฤหัสถที่ประพฤติเปนธรรม ประพฤติเสมอได มีอยู 
บางหรือไม ?" 
 
 อา. "ขอถวายพระพร มีอยู, คือเมื่อพระผูมพีระภาคเจา ทรงแสดงพระ 
ธรรมจักร ที่ปาอิสิปตนมิคทายวนั ใกลกรุงพาราณส,ี คร้ังนัน้ พรหมไดบรรลุ 
ธรรมาภิสมัยถงึสิบแปดโกฏิ, สวนเทวดาซึง่ไดบรรลุธรรมาภิสมัยเปนอนัมาก 
พนที่จะนับได; พรหมและเทวดาเหลานั้นลวนเปนคฤหัสถ มิใชบรรพชติ  อนึง่  
เมื่อทรงแสดงมหาสมยสูตร มงคลสูตร    สมจิตตปริยายสูตร ราหุโลวาทสูตร   
และปราภวสูตรเทวดาไดบรรลุธรรมาภิสมัยเปนอนัมากเหลือที่จะนบัได;  
เทวดาเหลานีล้วนเปนคฤหสัถ มิใชบรรพชิต." 
 
 มิ. "ถาอยางนัน้ บรรพชาของพระผูเปนเจาก็ไมมีประโยชนอะไร, ตกลง 
เปนพระสมณะเหลาศากยบตุร บวชและสมาทานธุดงค เพราะผลวิบากแหง 



บาปกรรมที่ตนทาํไวแตปางกอน คือ ภิกษใุด ถือเอกาสนิกธุดงค, ชะรอยใน 
ปางกอนภิกษนุั้น จะเปนโจรลักโภคสมบัติของคนอื่นเปนแน; เพราะโทษที่แยง 
ชิงโภคสมบัติของเขา เดี๋ยวนี้จึงตองนัง่ฉันอาหารในที่อันเดียว ไมไดฉันตาม 
สบาย ดวยผลวิบากแหงกรรมอันนัน้. 
  
อนึ่ง ภิกษุใด ถืออัพโภกาสกิาธุดงค, ชะรอยในปางกอนภิกษุนัน้จะ 
เปนโจรปลนบานเขาเปนแน; เพราะโทษทีท่ําเรือนเขาใหฉิบหาย เดี๋ยวนี้จึง 
ตองอยูแตในที่แจง ไมไดอาศัยในเสนาสนะ ดวยผลวิบากแหงกรรมอันนั้น. 
 
 อนึ่ง ภิกษุใด ถือเนสัชชกิธุดงค, ชะรอยในปางกอนภิกษนุั้น จะเปนโจร 
ปลนในหนทางเปลี่ยวเปนแน; เพราะโทษที่จับคนเดนิทางมาผูกมัดใหนั่งแกรว 
อยู เดี๋ยวนี้จงึตองนั่งแกรวไมไดนอน ดวยผลวิบากแหงกรรมอันนัน้; ศีลของ 
เธอไมมี ความเพียร (ทรมานกิเลส) ของเธอไมมี พรหมจรรยของเธอไมมี." 
 
 เมื่อพระเจามลิินทตรัสเชนนี ้พระเถรเจากน็ิ่งอัน้ ไมทูลถวายวิสัชนา 
อยางไรอีกได. ราชอมาตยทัง้หลายนั้นจงึกราบทูลวา "พระเถรเจาเปนคนม ี
ปญญา, แตไมกลา จึงมิไดทูลถวายวิสัชนาอยางไรอีกได." คร้ันพระเจามิลินท 
ทอดพระเนตรเห็นพระเถรเจานิง่อั้น ก็ตบพระหัตถ ทรงพระสรวลแลว ตรัสกะ 
อมาตยทัง้หลายวา "ชมพูทวีปนีว้างเปลาทีเดียวหนอ, ไมมีสมณะพราหมณผู 
ไหน สามารถจะเจรจากับเรา บรรเทาความสงสัยเสยีได" ดังนี้แลว, เหลียว 
ทอดพระเนตรเห็นหมูอมาตยมิไดหวาดหวัน่ครั่นคราม มไิดเกอเขิน จงึทรง 
พระราชดําริวา "ชะรอยจะมภิีกษุอะไรอื่น ๆ ที่ฉลาดสามารถจะเจรจากบัเรา 
อีกเปนแมนมัน่, ชาวโยนกเหลานี้จึงไมเกอเขิน"  ดังนี้แลว, ตรัสถามอมาตย 
ทั้งหลายนัน้วา "ยังมีภิกษุอะไรอื่น ที่ฉลาดสามารถจะเจรจากับเรา บรรเทา 
ความสงสัยเสยีได อีกบางหรือ ?" 
 
 ในกาลนัน้ พระนาคเสนเถรเจาอยูที่สังเขยยบริเวณนัน้ กบัภิกษุสงฆ 
แปดหมื่นรูป,   เทวมนัติยอมาตยจึงกราบทลูวา "ขอพระองคทรงรอกอน ยังม ี
พระเถระอีกรูปหนึง่ชื่อวานาคเสน เปนบณัฑิต มีปญญาเฉียบแหลมวองไว 
กลาหาญ เปนพหุสุต พูดไพเราะ มีความคดิดี บรรลุบารมีธรรม แตกฉานใน 
พระจตุปฏิสัมภิทา สามารถทราบเหตุผล ฉลาดในโวหาร มีปฏิภาณคลองแค 



ลว, บัดนีท้านอยูสังเขยยบรเิวณ, พระองคเสด็จไปถามปญหากะทานเถิด,  
ทานสามารถจะเจรจากับพระองคบรรเทาความสงสัยเสยีได." 
 
 พอพระเจามิลินทไดทรงสดับเสียงออกชื่อวา นาคเสน ดังนัน้ ใหทรง 
กลัวครั่นครามสยดสยอง (แข็งพระหฤทยั) ตรัสถามเทวมันติยอมาตยวา " 
ทานสามารถจะเจรจากับเราไดหรือไม ?" 
 
 เทวมนัติยอมาตยกราบทูลวา "หากวาจะเจรจากับเทพเจาซึ่งมีฤทธ ิ
อํานาจ มทีาวโกสียเปนตนหรือกับทาวมหาพรหม ทานยงัสามารถ, เหตุไฉน  
จักไมอาจเจรจากับมนุษยไดเลา." 
 
 พระเจามิลินทจึงรับส่ังใหเทวมันตยิอมาตยใชทูตไปแจงแกทาน, คร้ัน 
ทานถวายโอกาสแลว, ก็เสด็จไปสูสังเขยยบริเวณ. 
 
 เวลานั้น พระนาคเสนเถรเจาพรอมดวยภิกษุสงฆแปดหมื่นรูปนัง่อยูที ่
มณฑลมาลก (วิหารกลม) พระเจามิลินทไดทอดพระเนตรเห็นบริษทัของพระ 
เถรเจาแตไกลแลว, ตรัสถามเทวมนัติยอมาตยวา "นั่นบริษัทของใคร จงึใหญ 
ถึงเพียงนี.้" 
 
 เทวมนัติยอมาตยกราบทูลวา "บริษัทของพระนาคเสนเถรเจา" ทาว 
เธอก็ยิง่ทรงครัน่ครามขามขยาด แตเกรงราชบริพารจะดูหมิ่นได จึงสะกดพระ 
ทัยไวมัน่ ตรัสแกเทวมันติยอมาตยวา "ทานอยาเพอบอกตัวพระนาคเสนแก 
เราเลย, เราจะหาพระนาคเสนใหรูจักเอง, ไมตองบอก." 
 
 เทวมนัติยอมาตยกราบทูลวา "จะทรงทอดพระเนตรหาพระนาคเสนให 
รูจักเองนัน้ชอบแลว." 
 
 ในพระภิกษุสงฆนัน้ พระนาคเสนเถรเจา ออนกวาภิกษส่ีุหมื่นรูป ซึ่ง 
นั่งอยูหนา, แกกวาภิกษุส่ีหมื่นรูป ซึง่นัง่อยูหลัง. พระเจามิลินททอดพระเนตร 
ภิกษุสงฆทั้งขางหนาขางหลงัและทามกลาง ไดทอดพระเนตรเหน็พระนาค 
เสนเถรเจานัง่อยูในทามกลางแหงภิกษุสงฆ (มีทาทางองอาจ) ปราศจาก 



ความกลวัและครั่นคราม, กท็รงทราบโดยคาดอาการวา "องคนั้นแหละพระ 
นาคเสน" ดังนีแ้ลว ตรัสถามเทวมนัติยอมาตยวา "องคนัน้หรือพระนาคเสน." 
  
เทวมนัติยอมาตยกราบทูลรับวา "พระพทุธเจาขา องคนัน้แหละ พระ 
นาคเสน, พระองคทรงรูจักทานถกูแลว." พระเจามิลินททรงยินดวีา "พระองค 
ทรงรูจักทานถกูแลว." พระเจามิลินททรงยนิดีวา "พระองคทรงรูจักพระนาค 
เสนเอง ไมตองทูล." พอทรงรูจักพระนาคเสนแลว ก็ทรงกลัวครั่นครามสยด 
สยองยิง่ขึ้นกวาเกาเปนอนัมาก.  
 

พาหิรกถาเรื่องนอกปญหา  จบ 
 

มิลินทปญหา 
วรรคที่หนึ่ง 

๑. นามปญหา ๑ 
 
 ลําดับนัน้ พระเจามิลินท เสดจ็เขาไปใกลพระนาคเสนเถรเจาแลว ทรง 
ทําพระราชปฏสัินถารกับพระเถรเจา ดวยพระวาจาปราศรัยควรเปนทีต้ั่งแหง 
ความยนิดี และควรเปนที่ใหระลึก 
อยูในใจเสร็จแลว เสด็จประทับสวนขางหนึ่ง. แมพระเถรเจาก็ทาํปฏิสันถาร 
ดวยวาจาปราศรัย อันเปนเครื่องทําพระหฤทัยของพระเจามิลินท ใหยนิดีเหมือนกัน. 
 
 คร้ันแลว พระเจามิลินท ตรัสถามพระเถรเจาวา "ชนทั้งหลายเขารูจัก 
พระผูเปนเจาวาอยางไร, พระผูเปนเจามนีามวาอยางไร." 
 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ชนทัง้หลายเขารูจกัอาตมภาพวา 'นาคเสน,'  
ถึงเพื่อนสพรหมจารีทัง้หลาย   ก็เรียกอาตมภาพวา 'นาคเสน,'   แตโยมตั้งชื่อวา 
'นาคเสน' บาง วา 'สูรเสน'   บาง วา 'วีรเสน' บาง วา 'สีหเสน' บาง, ก็แตคําวา 'นาค
เสน' นี้     เปนแตเพียงชื่อที่นบักัน ที่รูกนั ทีต้ั่งกัน ที่เรียกกัน เทานัน้, ไมมีตัวบุคคลทีจ่ะ
คนหาไดในชื่อนั้น." 
 ขณะนั้น    พระเจามิลินทตรัสประกาศวา        "ขอพวกโยนกอมาตย 



หารอย และภิกษุสงฆแปดหมื่น จงฟงคําขาพเจา, พระนาคเสนองคนี้      กลาววา "ไมมี
ตัวบุคคลที่จะคนหาไดในชื่อนั้น," ควรจะชอบใจคํานัน้ไดละหรือ." แลวจึงตรัสถามพระ
นาคเสนวา "ถาวาไมมีตัวบุคคลที่จะคนหาได, ใครเลาถวายจตุปจจัย คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคลิานเภสัช แกพระผูเปนเจา, ใครฉัน 
จตุปจจัยนัน้, ใครรักษาศีล, ใครเจริญภาวนา, ใครทํามรรคผลนิพพานใหแจง.  
ใครฆาสัตวมีชวีิต, ใครถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหแลว, ใครประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย, ใครพูดเท็จ, ใครดื่มน้ําเมา, ใครทําอนันตริยกรรมหาอยาง; เหตุนัน้ ไมมกีุศล, 
ไมมีอกุศล, ไมมีผูทําเองก็ดี ผูใชใหทาํก็ดี ซึ่งกรรมทีเ่ปนกุศลและอกุศล, ไมมีผลวิบาก
ของกรรมทีท่ําดีทําชัว่แลวนะซิ, ถาผูใดฆาพระผูเปนเจาตาย ไมเปนปาณาติบาตแกผู
นั้นนะซ,ิ อนึ่ง อาจารยก็ดี อุปชฌายก็ดี อุปสมบทก็ดี ของพระผูเปน 
เจาก็ไมมนีะซ;ิ พระผูเปนเจากลาววา "เพื่อนสพรหมจารทีั้งหลายเรียกอาตม 
ภาพวา 'นาคเสน' ดังนี,้ อะไรชื่อวา นาคเสนในคํานัน้, ผมหรือ พระผูเปนเจา ชื่อวานาค
เสน." 
 เมื่อพระเถรเจาทูลวา    "มิใช." จึงตรัสไลตอ ๆ ไปจนตลอดอาการ 
สามสิบสองโดยลําดับวา "ขน  เล็บ  ฟน  หนงั  เนื้อ  เอน็  กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม 
หัวใจ ตับ พงัผืด ไต ปอด ไส สายรัดไส อาหารใหม อาหารเกา ดี มวก หนอง เลือด 
เหงื่อ มนัขน น้าํตา เปลวมนั น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร มนัในสมอง แตละอยาง ๆ วา
เปนนาคเสนหรือ ?" 
 พระเถรเจาก็ทลูตอบวา "มิใช."- 
 จึงตรัสไลวา "เบญจขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต 
ละอยาง ๆ วาเปนนาคเสนหรือ ?" 
 พระเถรเจาก็ทลูตอบวา "มิใช." 
 จึงตรัสไลวา "รวมทัง้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณหรือชื่อวา  
นาคเสน, หรือนาคเสน จะมนีอกจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ." 
 พระเถรเจาก็ทลูตอบวา "มิใช ๆ ทกุขอ." เมื่อเปนทีฉะนี้แลว จงึตรัสเยย 
วา "ขาพเจาถามพระผูเปนเจาไป ก็ไมพบวาอะไรเปนนาคเสน, หรือเสียงเทานั้นแหละ
เปนนาคเสน, หรืออะไรเปนนาคเสนในคํานั้น, พระผูเปนเจาพูดมุสาวาทเหลวไหล, ไมมี
นาคเสนสักหนอย." 
 เมื่อพระเถรเจาจะถวายวิสัชนาแกปญหานัน้ จงึทูลบรรยายเปน 
ปราศรัย เพื่อออมหาชองใหพระเจามิลินท ตรัสตอบใหไดที อยางนี้กอนวา "พระองค
เปนพระมหากษัตริยเจริญในความสุข ลวงสวนแหงสามญัชน, พระองคเสด็จมาถงึ



กําลังเที่ยง พืน้แผนดินกําลงัรอนจัด ทรายตามทางก็กาํลังรอนจัด ถาทรงเหยียบกอน
กรวดกระเบื้องและทรายทีก่าํลังรอนจัด เสด็จพระราชดําเนินมา 
ดวยพระบาทแลว พระบาทคงจะพอง, พระกายคงจะลาํบาก, พระหฤทัยคง 
จะเหนื่อยออน, พระกายวิญญาณที่กอปรดวยทกุขคงจะเกิดขึ้นเปนแน, พระองคเสด็จ
พระราชดําเนนิมาดวยพระบาท หรือดวยราชพาหนะ ?" 
 พระเจามิลินทตรัสตอบวา "ขาพเจาไมไดเดินมา, ขาพเจามาดวยรถ." 
 พระเถรเจาไดทีจึงทูลวา "ถาพระองคเสด็จพระราชดําเนนิมาดวยรถ,  
ขอจงตรัสบอกแกอาตมภาพวา อะไรเปนรถ งอนหรือเปนรถ." 
 พระเจามิลินทตรัสตอบวา "มิใช." 
 พระเถรเจาจึงทูลถามตอไปอีกวา "เพลา ลอ เรือน คัน แอก สายขับ  
แส แตละอยาง ๆ วาเปนรถหรือ ?" 
 พระเจามิลินทก็ตรัสตอบวา "มิใช." 
 พระเถรเจาทูลถามวา "หรือสัมภาระเหลานัน้ทัง้หมดเปนรถ, หรือวารถ 
นั้นสิง่อื่นนอกจากสัมภาระเหลานั้น ?" 
 พระเจามิลินทก็ตรัสวา "มิใช." 
 พระเถรเจาจึงทูลเปนคาํเยยวา "อาตมภาพทูลถามพระองคไปก็ไมพบ 
วา อะไรเปนรถ, หรือเสียงเทานั้นแหละเปนรถ, หรืออะไรเปนรถในคํานั้น, พระองคตรัส
มุสาวาทเหลวไหล, ไมมีรถสกัหนอย พระองคเปนถึงยอดพระเจาแผนดินทัว่พืน้ชมพู
ทวีป, พระองคทรงกลวัใครจึงตองตรัสมุสาเชนนี ้ขอโยนกามาตยหารอย กับภิกษุสงฆ
แปดหมื่น จงฟงคําขาพเจา, พระเจามิลินทพระองคนี้ตรัสวา 'พระองคเสด็จมาดวยรถ.' 
ขาพเจาทูลใหทรงแสดงวา อะไรเปนรถ กท็รงแสดงใหปรากฏไมได, ควรจะชอบใจคําที่
ตรัสนั้นไดละหรือ ?"- 
 เมื่อพระเถรเจากลาวฉะนี้แลว โยนกามาตยหารอย ไดถวายสาธุการ 
แกพระเถรเจาแลว ทูลพระเจามิลินทวา "บัดนี้ถาพระองคสามารถ กต็รัสแกปญหานั้น
เถิด." 
 พระเจามิลินท จึงตรัสกับพระเถรเจาวา "ขาพเจาไมไดพดูมุสา, อาศัย 
ทั้งงอน ทัง้เพลา ทั้งลอ ทัง้เรือน ทัง้คัน เขาดวยกนั จึงไดชื่อวารถ." 
 พระเถรเจาจึงตอบวา "พระองคทรงรูจักรถถูกแลว ขอนี้ฉันใด; อาศัย 
ทั้งผม ทั้งขน จนถงึมนัในสมอง อาศัยทัง้รูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทัง้สังขาร ทั้ง
วิญญาณ จงึมชีื่อของอาตมภาพวา นาคเสนฉันนั้น. ก็แตวาโดยปรมัตถแลว ไมมีตัว
บุคคลที่จะคนไดในชื่อนั้น. แมคํานี ้นางวชริาภิกษุณี ได 



ภาษิต ณ ที่เฉพาะพระพกัตรแหงพระผูมพีระภาคเจาวา 'เหมือนอยางวา  
เพราะอาศัยองคที่เปนสัมภาระ จงึมีศัพทกลาววา 'รถ' ดังนี้ ฉันใด, เมื่อขันธทัง้หลายมี
อยู ก็มีคําสมมติวา 'สัตว' เหมือนกัน ฉันนั้น." เมื่อพระเถรเจาถวายวสัิชนาความกลาว
แกปญหาฉะนีแ้ลว, พระเจามิลินท ทรงอนโุมทนาวา "ขอที่พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหา
นั้นเปนอัศจรรย นาประหลาดจริง, พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหาวิจิตรยิง่นัก, ถา
พระพทุธเจายงัดํารงพระชนมอยู คงจะประทานสาธุการเปนแน, พระ 
ผูเปนเจากลาวแกปญหาวิจติรยิ่งนัก ดีแทชอบแท." 
 
๒. วัสสปญหา ๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจาพรรษาเทาไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "อาตมภาพมพีรรษาเจ็ด." 
 ร. "อะไรชื่อวาเจ็ด, พระผูเปนเจาชื่อวาเจ็ด หรือการนบัชื่อวาเจ็ด ?" 
 ในเวลานัน้เงาของพระราชาอันทรงเครื่องอยางขัติยราช ปรากฏอยู ณ  
พื้นแผนดนิ และปรากฏอยูที่หมอน้าํ. 
 ถ. "เงาของพระองคนี ้ปรากฏอยูที่พืน้แผนดินและทีห่มอน้ํา, พระองค 
เปนพระราชา หรือวาเงาเปนพระราชา ?" 
 ร. "ขาพเจาเปนพระราชา, เงานี้มิใชพระราชา, ก็แตวาเงานี้อาศยั 
ขาพเจาเปนไป." 
 ถ. "ขอนี้ฉันใด ความนับพรรษาชื่อวาเจ็ด, อาตมภาพมิไดชื่อวาเจ็ด, ก็ 
แตคําวาเจ็ดนัน้ อาศยัอาตมภาพเปนไป เหมือนอยางเงาของพระองค ฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจากลาวแกปญหาเปนอัศจรรย นาประหลายจริง  
ปญหาที่พระผูเปนเจากลาวแกวิจิตรยิ่งนัก."- 
 
๓. เถรติกขปฏิภาณปญหา ๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจาจักเจรจากับขาพเจาไดหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ถาพระองคจักตรัสอยางบัณฑิต, อาตมภาพจัก 
เจรจาดวยได; ก็ถาวาพระองคจักตรัสอยางพระเจาแผนดิน, อาตมภาพจักเจรจาดวย
ไมได." 
 ร. "บัณฑิตทัง้หลายเจรจากนัอยางไร ?" 



 ถ. "เมื่อบัณฑติเจรจากัน เขาผูกปญหาไลบาง เขาแกปญหาบาง, เขา 
พูดขมบาง, เขายอมรับบาง, เขาเจรจาแขงบาง, เขากลับเจรจาแขงบาง, เขาไมโกรธ
เพราะการที่เจรจากันนัน้, บัณฑิตทั้งหลายเจรจากนัอยางนี.้" 
 ร. "พระเจาแผนดินทั้งหลาย ตรัสกันอยางไร ?" 
 ถ. "เมื่อพระเจาแผนดินตรัสนั้น พระองคตรัสเร่ืองหนึง่อยู, ผูใดขัดขึ้น  
ก็ลงพระราชอาชญาแกผูนั้น; พระเจาแผนดินทัง้หลาย ตรัสกันอยางนี.้" 
 ร. "ขาพเจาจักเจรจาอยางบณัฑิต ไมเจรจาอยางพระเจาแผนดิน, ขอ 
พระผูเปนเจาจงเจรจาตามสบาย, เหมือนเจรจากับภิกษุก็ดี กับสามเณรก็ดี กับอุบาสก
ก็ดี กับคนรักษาอารามก็ดี ขอพระผูเปนเจาอยากลัวเลย." 
 ถ. "ดีแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาจะขอถามไดหรือ ?" 
 ถ. ตรัสถามเถดิ." 
 ร. "ขาพเจาถามพระผูเปนเจาแลว." 
 ถ. "อาตมภาพวิสัชนาถวายแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจาวิสัชนาวาอะไร ?" 
 ถ. "พระองคตรัสถามวาอะไร ?" 
 ในเพลานัน้ พระเจามิลินททรงพระราชดําริวา "พระภิกษอุงคนี้มีปรีชา 
สามารถจะเจรจากับเรา, และขอที่เราจะตองถามก็ยงัมีอยูมาก, ยังไมทันจะถามหมด 
ตะวันจะตกเสยีกอน, อยาอยางนัน้เลย พรุงนี้เราจงึคอยเจรจากนัใหมที่ในวัง." คร้ันทรง
พระดําริฉะนี้แลว จงึมีพระราชดํารัสส่ังเทวมันติยอมาตย ใหอาราธนาพระเถรเจาเขาไป
เจรจากับพระองคที่ในพระราชวงั ในวนัพรุงนี ้แลวเสด็จลุกจากราชอาสนทรงลาพระเถร
เจาแลว ทรงมาพระที่นัง่เสดจ็กลับไป นกึบนอยูในพระราชหฤทัยวา "พระนาคเสน ๆ" 
ดังนี.้ 
 ฝายเทวมนัติยอมาตย ก็อาราธนาพระเถรเจาตามรับส่ัง, พระเถรเจาก ็
รับจะเขาไป. คร้ันลวงราตรนีั้นแลว อมาตยส่ีนายคือเทวมันติยอมาตย หนึ่ง อนนักาย
อมาตย หนึ่ง มังกุรอมาตย หนึง่ สัพพทนินอมาตย หนึง่ เขาไปกราบทลูถามวา "จะ
โปรดใหพระนาคเสนเขามาหรือยัง." เมื่อรับส่ังอนุญาตวา "นิมนตทานเขามาเถิด." จึง
ทูลถามอีกวา "จะโปรดใหทานมากับภิกษุสงฆกี่รูป." เมื่อรับส่ังวา "ทานประสงคจะมา
กับภิกษุสงฆกีรู่ปก็มาเถิด." สัพพทินน อมาตย จงึกราบทูลวา "ใหทานมา 
กับภิกษุสงฆสักสิบรูปหรือ ?" ก็รับส่ังยืนคําอยูวา "จะมากีรู่ปก็มาเถิด." สัพพ 



ทินนอมาตยทลูถามและตรสัตอบดังนั้นถงึสองครั้ง, คร้ันครั้งที่สาม สัพพทินนอมาตย
ทูลถามอีก จึงตรัสตอบวา "เราไดจัดเครื่องสักการไวเสร็จแลว, จึงพูดวา "ทานประสงค
จะมากบัภิกษสุงฆกี่รูปก็มาเถิด, แตสัพพทนินอมาตยผูนีพู้ดไปเสียอยางอื่น, เราไม
สามารถจะถวายโภชนทานแกภิกษุทัง้หลายหรือ." คร้ันตรัสดังนี้แลว สัพพทินนอมาตย
ก็เกอ มิอาจทลูอีกได, จึงอมาตยอีกสามนายไปสูสํานักพระนาคเสนเถร 
เจาแลว แจงความวา "ขาแตพระผูเปนเจา พระราชามีพระราชดํารัสวา 'พระผู 
เปนเจาประสงคจะมากับภิกษุสงฆกี่รูปก็มาเถิด." ในเพลาเชาวันนัน้ พระนาคเสนเถร
เจาครองผาตามสมณวัตรแลว ถือบาตรจีวรพรอมดวยภิกษุสงฆแปดหมื่นสีพ่นัรูป เขา
ไปสูพระนครสาคลราชธาน.ี 
  
๔. อนันตกายปญหา ๔ 
 อนันตกายอมาตยเดินเคียงพระนาคเสนอยู ถามทานวา "ขอที่พระผู 
เปนเจาพูดวา นาคเสน นั้น ใครเปน นาคเสนในคําทีพู่ดนัน้." 
 พระเถรเจาถามวา "ทานเขาใจวาอะไรเลาเปน นาคเสน ในคํานัน้ ?" 
 อนันตกายอมาตยตอบวา "ขาพเจาเขาใจวา ลมภายในอันใดที่เปน 
ชีวิตเดินเขาออกอยูนัน่แหละเปนนาคเสน." 
 ถ. "ก็ถาลมนั้นออมาแลวไมกลับเขาไปอีกกดี็ เขาไปแลวไมกลับออก 
มาอีกก็ดี คนนั้นจะเปนอยุไดหรือ ?" 
 อ. "คนนัน้จะเปนอยูไมไดเลย." 
 ถ. "ผูใดเปาสังข ลมของผูนัน้กลับเขาไปอีกหรือ ?" 
 อ. "หามมิได." 
 ถ. "ผูใดเปาขลุย ลมของผูนัน้กลับเขาไปอีกหรือ ?" 
 อ. "หามิได." 
 ถ. "ผูใดเปาเขนง ลมของผูนัน้กลับเขาไปอกีหรือ ?" 
 อ. "หามิได." 
 ถ. "ก็เมื่อเปนเชนนี ้เหตุไฉน เขาไมตายเลา ?" 
 อ. "ขาพเจาไมสามารถเจรจากับพระผูเปนเจาผูชางพูดได, ขอพระผู 
เปนเจาขยายความเถิด."- 
 พระเถรเจาไดกลาวอภิธรรมกถาวา "ลมหายใจเขาออกนัน้ ไมใชชวีิต  
เปนแตกายสังขาร คือ สภาพที่บํารุงรางกาย." 
 อนันตกายอมาตยเลื่อมใสแลว ประกาศตนเปนอุบาสก. 



 
๕. ปพพัชชาปญหา ๕ 
 
 พระนาคเสนเถรเจาไปถึงพระราชนิเวศนแลว กน็ั่งลงบนอาสนะที่ปู 
ลาดไวทา. พระราชทรงอังคาสพระเถรเจาพรอมทัง้บริษทัดวยชชัะโภชชาหารอัน
ประณีต ดวยพระหัตถของพระองคเอง คร้ันเสร็จภัตตกิจแลว ทรงถวายคูผาแก
พระภิกษุสงฆ ทรงถวายไตรจีวรแกพระนาคเสนเถรเจา ให 
ครองทั่วกนัทกุรูปแลว ตรัสกะพระเถรเจาวา "ขอพระผูเปนเจาจงนั่งอยูทีน่ี่กับ 
พระภิกษุสักสบิรูป, พระภิกษุที่เหลือจะกลับไปกอนกได. ดังนี้แลว; เสด็จประทับ ณ ราช
อาสนซึง่ปูลาดไวใหตํ่ากวาอาสนแหงพระเถรเจาในที่ควรสวนหนึง่แลว, ตรัสถามพระ
เถรเจาวา "พระผูเปนเจาจะสังสนทนากนัในขอไหนดีหนอ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "เราจะสังสนทนากนันี ้ก็ประสงคแตใจความ 
เทานั้น, ควรจะสังสนทนากนัแตใจความ." 
 "บรรพชาของพระผูเปนเจามีประโยชนอยางไร ? และอะไรเปนคุณที ่
ตองประสงคเปนอยางยิง่ ของพระผูเปนเจา ?" 
 "บรรพชาของอาตมภาพมปีระโยชนที่จะไดทราบวา ทําอยางไรทกุขนี ้
จะดับไป และทุกขอ่ืนจะไมเกิดขึ้น, อนุปาทาปรนิิพพาน (การดับหมดเชื้อ) เปนคุณที่
ตองประสงคเปนอยางยิง่ของอาตมภาพ." 
 ร. "บรรดาบรรพชิตบวชเพื่อประโยชนอยางนัน้หมดดวยกันหรือ ?" 
 ถ. "หามิได,   บรรพชิตบางพวกบวชเพื่อประโยชนอยางนัน้,    บาง 
พวกบวชหนพีระเจาแผนดนิ, บางพวกบวชหนีโจร, บางพวกบวชหลบหนี,้ บางพวกบวช
เพื่อจะอาศยัเลี้ยงชีวิต; แตผูใดบวชดีบวชชอบ ผูนัน้บวชเพื่อประโยชนอยางนั้น." 
 ร. "ก็พระผูเปนเจาเลา บวชเพื่อประโยชนอยางนัน้หรือ ?" 
 ถ. "อาตมภาพบวชแตยังเปนเด็ก ไมทราบวาตัวบวชเพื่อประโยชนนี้ ๆ,  
ก็แตวา อาตมภาพคิดเหน็วา พระสมณศากยบุตรเหลานีเ้ปนคนมีปญญา, ทานคงจกั
ใหเราศึกษาสาํเหนียกตาม' ดังนี้ เพราะทานใหอาตมภาพศึกษาสําเหนียกจงึไดทราบ
วา บรรพชานัน้ก็เพื่อประโยชนนี ้ๆ." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ."- 
  
 
๖. ปฏิสนธิคหณปญหา ๖ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา มีใคร ๆ ที่ตายแลว ไมกลับ 
ปฏิสนธิอีกบางหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "บางคนกลับปฏิสนธ ิ(เขาทอง) อีก, บางคนไม 
กลับปฏิสนธิอีก." 
 ร. "ใครกลับปฏิสนธิอีก, ใครไมกลับปฏิสนธิอีก ?" 
 ถ. "ผูมีกิเลสกลับปฏิสนธิอีก, ผูส้ินกิเลสแลวไมกลับปฏิสนธิอีก." 
 ร. "ก็พระผูเปนเจาเลา จักกลับปฏิสนธิอีกหรือไม ?" 
 ถ. "ถาอาตมภาพยงัมีอุปาทาน (กิเลสที่เปนเชื้อ) อยู จักกลับปฏิสนธ ิ
อีก, ถาไมมีอุปาทานก็จักไมกลับปฏิสนธอีิก." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๗. มนสิการปญหา ๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ผูที่ไมกลับปฏิสนธิอีกนัน้ เพราะ 
โยนิโสมนสกิาร (นึกชอบ) ไมใชหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "เพราะโยนโิสมนสิการดวย เพราะปญญาดวย  
เพราะกุศาลธรรมเหลาอืน่ดวย" 
 ร. "ปญญา กคื็อโยนิโสมนสกิาร ไมใชหรือ พระผูเปนเจา ?" 
 ถ. "มิใชอยางนั้นดอก มหาราช มนสิการ (ความนึก) อยางหนึง่  
ปญญาอยางหนึง่,มนสิการยอมมีแมแกสัตวดิรัจฉานเชน แพะ แกะ โค กระบือ อูฐ ลา, 
แตปญญาไมมีแกมัน." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๘. มนสิการลกัขณปญหา ๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา            "พระผูเปนเจา มนสิการมีลักษณะอยาง 
ไร, ปญญามีลักษณะอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มนสกิารมีลักษณะยกขึ้น, ปญญามีลักษณะ 
ตัด." 
 ร. "มนสิการมลัีกษณะยกขึ้น เปนอยางไร, ปญญามีลักษณะตัดเปน 



อยางไร, ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง ?" 
 ถ. "มหาราช พระองคทรงรูจกัคนเกีย่วขาวหรือ ?" 
 ร. "ขาพเจารูจกัซิ พระผูเปนเจา."- 
 ถ. "เขาเกี่ยวขาวกนัอยางไร ?" 
 ร. "เขาจับกาํขาวดวยมือขางซายเขา จับเคยีวดวยมือขางขวา แลวก ็
ตัดกําขาวนั้นดวยเคียว." 
 ถ. "ขอนั้นมีอุปมาฉันใด; พระโยคาวจร (ผูบําเพ็ญเพียร) คุมใจไวดวย 
มนสิการแลว ตัดกิเลสเสียดวยปญญา ขอนี้ก็มีอุปไมยฉนันัน้. 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. สีลปติฏฐานลักขณปญหา ๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "ขอที่พระผูเปนเจาพูดวา เพราะกศุลธรรมเหลา 
อ่ืนดวยนั้น, กศุลธรรมเหลานั้นอะไรบาง ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "กุศลธรรมเหลานั้น คือ ศีล (ความระวัง)  
ศรัทธา (ความเชื่อ) วิริยะ (ความเพียร) สติ (ความระลกึ) สมาธิ (ความตั้งใจ)." 
 ร. "ศีลมีลักษณะอยางไร ?" 
 ถ. "ศีลมีลักษณะ คือ เปนทีต้ั่งอาศัย, ศีลนั้นเปนที่อาศยัแหงกุศลธรรม 
ทั้งปวง ซึ่งไดชือ่วาอินทรีย พละ โพชฌงค มรรค สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท 
ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ, เมื่อพระโยคาวจรตั้งอยูในศีลแลว กุศลธรรมทั้งปวงยอม
ไมเสื่อมรอบ." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "บรรดาพีชคาม (พืช) และภูตคาม (ของสีเขียว) เหลาใดเหลาหนึง่  
ที่ถึงความเจรญิงอกงามไพบูลย ,พีชคามและภูตคามเหลานัน้ทกุอยาง ตองอาศัย
แผนดิน ตองตั้งอยูที่แผนดิน จึงถงึความเจรญิงอกงามไพบูลยได ขอนั้นมีอุปมาฉันใด; 
พระโยคาวจร อาศัยศีลแลวตั้งอยูในศีลแลวจึงทําอนิทรียหา คือ ศรัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ปญญา ใหเกิดได ขอนี้ก็มีอุปไมยฉนันัน้" 
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "นายชางผูสรางเมือง ปรารถนาจะสรางเมือง ตองใหถางสถานทีจ่ะ 
ต้ังเมืองนั้น ใหถอนหลกัตอหนอหนามขึ้น ใหเกลี่ยที่ใหราบกอนแลว ภายหลังจึงกะที่
ตามกําหนดสัณฐานซึง่จะเปนถนนสี่แยก สามแยกเปนตนแลว สรางขึ้นใหเปนเมือง ขอ



นั้นฉนัใด; พระโยคาวจรอาศัยศีลแลว ต้ังอยูในศีลแลว จึงทาํอินทรียหาใหเกิดได ขอนี้ก็
ฉันนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พวกญวนหก ปรารถนาจะแสดงศิลปของตน ใหขุดคุยแผนดินเอา 
กรวดกระเบื้องออกเสีย ใหทาํพืน้ใหราบแลว จงึแสดงศิลปะของตนบนพื้นที่นวมดีแลว 
ขอนั้นฉนัใด; พระโยคาวจรอาศัยศีลแลว ต้ังอยูในศีลแลว จงึทาํอินทรยีหาใหเกิดได ขอ
นี้ก็ฉันนัน้. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ได ตรัสวา 'นรชนคนมีปญญา เปนภิกษุต้ังอยูในศีล
แลว มีปญญาแกกลาพากเพยีรใหสมาธิและปญญาเกิดขึน้ได เธออาจสางชัฏอันนี้เสีย
ได" ดังนี.้ ศีลขันธทีน่ับวาพระปาฏิโมกขนี้ เปนที่ต้ังอาศัยแหงกุศลธรรม เหมือนแผนดนิ
เปนที่อาศัยของสัตวทัง้หลาย, และเปนรากเงาเพื่อใหเจริญกุศลธรรม,และเปนประธาน
ในคําสอนของพระพทุธเจาทัง้ปวง ฉะนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๐. สัทธาลกัขณาปญหา ๑๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ศรัทธามีลักษณะเปนอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ศรัทธามีลักษณะใหใจผองใสอยางหนึ่งม ี
ลักษณะใหแลนไปดวยดีอยางหนึง่." 
 ร. "ศรัทธามีลักษณะใหใจผองใสนัน้เปนอยางไร ?" 
 ถ. "ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้น ยอมขมนิวรณไวได, จิตก็ปราศจากนิวรณผอง 
ใสไมขุนมัว, ศรัทธามีลักษณะทําใหใจผองใสอยางนี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา พระเจาจักรพรรดิราช เสด็จพระราชดําเนนิโดย 
สถลมารคเปนทางไกล ดวยกระบวนจตุรงคินีเสนา ขามลําน้าํอันนอยไป, น้ํานั้นจะ
กระฉอกเพราะชางมารถและพลทหารราบแลวจะขุนมวัเปนตม, คร้ันพระเจาจักรพรรดิ
ราชเสด็จขามลําน้าํแลว อยากจะเสวยน้ํา จึงตรัสส่ังราชบุรุษใหไปนําน้ําเสวยมาถวาย, 
และดวงแกวมณีที่สําหรับแชน้ําใหใส ของพระเจาจกัรพรรดิราชนั้นจะมีอยู, ราชบุรุษนัน้ 
คร้ันรับพระราชโองการแลว ก็จะเอาดวงแกวมณนีั้นแชลงในน้ํา, แตพอแชลง สาหราย
จอกแหนก็จะหลีกลอยไป ตมก็จะจมลง, น้ํากจ็ะผองใสไมขุนมัว, แตนั้นราชบุรษ 
ก็จะนาํน้าํนั้นมาถวายพระเจาจักรพรรดิราชเสวย. ผูมีปญญาควรเหน็วาจิต 



เหมือนน้าํ, พระโยคาวจรเหมือนราชบุรุษ, กิเลสเหมือนสาหราย จอก แหน และตม 
ศรัทธาเหมือนดวงแกวมณีทีสํ่าหรับแชน้าํใหใส,          เมื่อดวงแกวมณีนั้น พอราชบุรุษ
แชลงไปในน้าํแลว สาหราย จอก แหน ก็หลีกลอยไป, ตมก็จมลง, น้ําก็ผองใสไมขุนมัว 
ฉันใด; ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นยอมขมนิวรณไวได, จิตก็ปราศจากนิวรณผองใสไมขุนมัว ฉัน
นั้น. ศรัทธามลัีกษณะใหใจผองใสอยางนี.้" 
 ร. "ศรัทธามีลักษณะใหแลนไปดวยดีเปนอยางไร ?" 
 ถ. "เหมือนอยางวา พระโยคาวจรไดเหน็จติของผูอ่ืน พนพิเศษจาก 
กิเลสอาสวะแลว ยอมแลนไปดวยดีในพระโสดาปตติผลบาง ในพระสกทาคามิผลบาง ใน
พระอนาคามผิลบาง ในพระอรหัตตผลบางยอมทาํความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ตนไม
บรรลุแลว เพื่อไดธรรมที่ตนยงัไมไดแลว เพือ่ทําใหแจงธรรมที่ตนยงัไมทําใหแจงแลว; 
ศรัทธามีลักษณะใหแลนไปดวยดีอยางนี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหฟง."-------------------- 
 ถ. "เหมือนอยางวา มหาเมฆจะใหฝนตกบนยอดภูเขา, น้ํานั้นจะไหล 
ลงมาที่ตํ่า ทาํลําธาร 
หวยละหานใหเต็มแลว ทาํแมน้ําใหเต็ม, แมน้ํานั้นก็จะไหลเซาะใหเปนฝงทั้ง 
สองขางไป, ทนีั้น ประชุมชนหมูใหญมาถงึแลว ไมทราบวาแมน้ํานั้นตืน้หรือ 
ลึกก็กลวัไมอาจขามได ตองยืนที่ขอบฝง, เมื่อเปนดังนัน้ บุรุษคนหนึ่งมาถึง 
แลว เหน็เรี่ยวแรงและกําลังของตนวาสามารถจะขามได ก็นุงผาขอดชาย 
กระเบนใหมัน่แลว ก็แลนขามไปได, ประชมุชนหมูใหญเห็นบุรุษนัน้ขาไปได 
แลว ก็ขามตามไดบาง ขอนัน้ฉันใด; พระโยคาวจรไดเหน็จิตของผูอ่ืนพน 
พิเศษจากกิเลสอาสวะแลว ยอมแลนไปดวยดีในพระโสดาปตติผลบาง ใน 
พระสกทาคามิผลบาง ในพระอนาคามิผลบาง ในพระอรหัตตผลบาง ยอมทํา 
ความเพียร เพือ่บรรลุธรรมที่ตนยังไมไดบรรลุแลว เพื่อไดธรรมที่ตนยงัไมได 
แลว เพื่อทําใหแจงธรรมที่ตนยังไมทาํใหแจงแลว ขอนี้กฉั็นนัน้. ศรัทธาม ี
ลักษณะใหแลนไปดวยดีอยางนี.้ แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในพระ 
คัมภีรสังยุตตนิกายวา "บุคคลยอมขามหวงกิเลสได เพราะศรัทธา, ขาม 
มหาสมุทร คือ สังสารวัฏฏได เพราะความไมประมาท, ลวงทุกขไปได เพราะ 
ความเพียร, ยอมบริสุทธไดเพราะปญญา ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๑๑. วิริยลักขณปญหา ๑๑ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา วิริยะมีลักษณะเปนอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "วิริยะมีลักษณะค้ําจนุไว, กุศลธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวง ทีว่ิริยะค้ําจุนไวแลว ยอมไมเสื่อมรอบ."  
 ร. "ขอพระผูเปนเจาอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา เมื่อเรือนซวนจะลม บุรุษคํ้าจุนไวดวยไมอ่ืน ก็ไม 
ลม ฉันใด; วิริยะมีลักษณะค้ําจุนไว, กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ําจุนไว 
แลวยอมไมเสือ่มรอบ ฉันนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจา อุปมาใหขาพเจาฟงอกี." 
 ถ. เหมือนอยางวา กองทพัหมูใหญตีหักกองทพัทีน่อยกวาใหแตกพาย 
ไป, ในภายหลงั พระราชาจะทรงจัดกองทพัหมูอ่ืน ๆ สงเปนกองหนุนเพิ่มเติม 
ไป, กองทพัหมูที่นอยกวานัน้ คร้ันสมทบเขากับกองทพัที่ยกหนุนไป กอ็าจหกั 
เอาชัยชาํนะตีกองทพัหมูใหญนั้นใหแตกพายได ฉันใด; วิริยะมีลักษณะค้ําจุน 
ไว, กุศลธรรมทั้งหลายทัง้ปวงที่วิริยะค้าํจนไวแลว ยอมไมเสื่อมรอบ ฉันนัน้.  
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสวา "ภิกษทุั้งหลาย อริยสาวกผูมีเพยีร ยอมละ 
อกุศล ทัง้กุศลใหเกิดได, ยอมละกรรมทีม่ีโทษเสีย ทํากรรมที่ไมมีโทษใหเกิด 
ได, ยอมรักษาตนใหบริสุทธิ์ ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๑๒. สติลักขณปญหา ๑๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สติมลัีกษณะเปนอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "สติมีลักษณะใหนึกได และมีลักษณะถือไว." 
 ร. "สติมีลักษณะใหนกึไดเปนอยางไร ?" 
 ถ. "สติเมื่อเกิดขึ้น ยอมใหนกึถึงธรรมที่เปนกุศลและอกุศล มีโทษและ 
ไมมีโทษ เลวทรามและประณีต มีสวนเปรียบดวยของดาํและของขาวได, นี ้
อินทรียหา, นีพ้ละหา, นี้โพชฌงคเจ็ด, นีม้รรคมีองคแปดอยางประเสริฐ, นี้ 
สมถะ, นี้วิปสสนา, นี้วิชชา, นี้วิมุตต"ิ ดังนี.้ แตนั้นพระโยคาวจร ยอมเสพ 
ธรรมที่ควรเสพ ยอมไมเสพธรรมที่ไมควรเสพ, ยอมคบธรรมที่ควรคบ ยอมไม 
คบธรรมที่ไมควรคบ, สตินี้มลัีกษณะใหนึกไดอยางนี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 



 ถ. "เหมือนอยางวา คฤหบดรัีตนผูจัดการพระคลังหลวง ของพระเจา 
จักรพรรดิราช กราบทูลพระเจาจักรพรรดิราชใหทรงระลกึพระราชอิสริยยศ 
ของพระองคไดทุกเยน็เชาวา "ชางของพระองคมีเทานั้น มามเีทานัน้ รถมีเทา 
นั้น พลราบมีเทานั้น เงนิมีเทานัน้ ทองมีเทานัน้ พัสดุตาง ๆ มีอยางละเทานั้น  
ๆ "เขากราบทลูพระเจาจกัรพรรดิราชใหทรงนึกถึงราชสมบัติได ขอนั้นมีอุปมา 
ฉันใด;  สติเมื่อเกิดขึ้นก็ยอมใหนกึถงึธรรมที่เปนกุศลและอกุศล มีโทษและไม 
มีโทษ เลวทรามและประณีต มีสวนเปรียบดวยของดําและของขาวได, และให 
นึกไดวา "นี้สติปฏฐานสี,่ นี้สัมมัปปธานสี,่ นี้อิทธิบาทสี,่ นี้อินทรียหา, นี้พละ 
หา, นี้โพชฌงคเจ็ด, นี้มรรคมีองคืแปดอยางประเสริฐ, นี้สมถะ, นีว้ิปสสนา, นี ้
วิชชา, นี้วมิุตติ" ดังนี.้ แตนั้น พระโยคาวจรยอมเสพธรรมที่ควรเสพ ยอมไม 
เสพธรรมที่ไมควรเสพ, ยอมคบธรรมที่ควรคบ ยอมไมคบธรรมที่ไมควรคบ ขอ 
นี้ก็มีอุปไมยฉนันัน้ สติมีลักษระใหนกึไดอยางนี.้" 
 ร. "สติมีลักษณะถือไวนัน้เปนอยางไร ?" 
 ถ. "สติเมื่อเกิดขึ้นยอมคนหาที่ไปแหงธรรมทั้งหลาย ที่เปนประโยชน 
และไมเปนประโยชน; ใหรูวา "ธรรมเหลานี้เปนประโยชน ,ธรรมเหลานี้ไมเปน 
ประโยชน, ธรรมเหลานี้เปนอุปการะ ธรรมเหลานี้ไมเปนอุปการะ." แตนั้น  
พระโยคาวจรยอมเกียดกันธรรมที่ไมเปนประโยชนเสยี ถอืไวแตธรรมที่เปน 
ประโยชน, ยอมเกียดกนัธรรมที่ไมเปนอุปการะเสีย ถือไวแตธรรมที่เปน 
อุปการะ. สติมีลักษณะถือไวอยางนี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ปริณายกรัตนของพระเจาจักรพรรดิราช ยอม 
ทราบสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน กราบทูลแดพระเจาจกัรพรรดิ 
ราชวา "ส่ิงนีเ้ปนประโยชนแดพระราชา ส่ิงนี้ไมเปนประโยชน ส่ิงนี้เปน 
อุปการะ ส่ิงนี้ไมเปนอุปการะ." แตนั้น ยอมเกียดกันสิง่ที่ไมเปนประโยชนเสีย  
ประคองไวแตส่ิงที่เปนประโยชน, ยอมเดียดกันสิ่งที่ไมเปนอุปการะเสีย ถือไว 
แตส่ิงที่เปนอุปการะ," ขอนัน้มีอุปมาฉันใด; สติเมื่อเกิดขึ้น ยอมคนหาที่ไป 
แหงธรรมทั้งหลายทีเ่ปนประโยชน และไมเปนประโยชน; ใหรูวา "ธรรมเหลานี ้
เปนประโยชน ธรรมเหลานี้ไมเปนประโยชน, ธรรมเหลานี้เปนอุปการะ ธรรม 
เหลานี้ไมเปนอุปการะ." แตนั้น พระโยคาวจรยอมเกยีดกันธรรมที่ไมเปน 
ประโยชนเสีย ถือไวแตธรรมที่เปนประโยชน, ยอมเดียดกันธรรมที่ไมเปน 
อุปการะเสีย ถอืไวแตธรรมที่เปนอุปการะ ขอนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้. สติมี 



ลักษณะถือไวอยางนี.้ แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา "ภิกษุทัง้หลาย เรา 
กลาวสตวิาเปนธรรมที่ควรปรารถนาในทีท่ัว้งปวง ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๓. สมาธิลักขณปญหา ๑๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สมาธ ิมีลักษณะเปนอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "สมาธิ มีลักษณะเปนประธาน, บรรดากุศล 
ธรรมทั้งหลาย ลวนมีสมาธิเปนประธาน เปนไปในสมาธ ินอมไปในสมาธิ  
เงื้อมไปในสมาธ.ิ" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "บรรดากลอนของเรือนทีม่ียอด ยอมนอมไปหายอด ยอมเอนไปหา 
ยอด มียอดเปนที่ชมุชน, เขาจึงกลาวยอดวาเปนประธานของกลอนเหลานัน้  
ขอนั้นฉนัใด, บรรดากุศลธรรมทั้งหลาย ลวนมีสมาธเิปนประธาน เปนไปใน 
สมาธิ นอมไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธ ิขอนี้ก็ฉันนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา พระราชาพระองคหนึ่ง จะเสด็จพระราชดําเนินสู 
งานพระราชสงคราม พรือมดวยจตุรงคินีเสนา, บรรดาหมูกองทัพนั้น หมดทัง้ 
ชางมารถและพลราบ ยอมมพีระราชานัน้เปนประธานตามเสด็จหอมลอมพระ 
ราชานัน้ ขอนัน้ฉันใด; บรรดากุศลธรรมทัง้หลาย ลวนมีสมาธิเปนประธาน  
เปนไปในสมาธิ นอมไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ ขอนีก้ฉั็นนัน้. สมาธมิี 
ลักษณะเปนประธาน อยางนี.้ แมพระผูมีพระภาคเจากไ็ดตรัสวา "ภิกษุทั้ง 
หลาย ทานทัง้หลายเจริญสมาธิเถิด, เพราะวาผูที่มีจิตตัง้มั่นแลว ยอมรู 
ประจักษตามเปนจริงอยางไร ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๔. ปญญาลักขณปญหา ๑๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ปญญา มีลักษณะเปนอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "แตกอนอาตมภาพไดกลาววา 'ปญญา ม ี
ลักษณะตัดใหขาด,' อีกอยางหนึ่ง ปญญา มีลักษณะสองใหสวาง." 



 ร. "ปญญามีลักษณะสองใหสวางเปนอยางไร ?" 
 ถ. "ปญญา เมือ่เกิดขึ้นยอมกําจัดมืด คือ อวิชชา, ทําความสวาง คือ  
วิชชาใหเกิด, สองแสง คือ ญาณ, ทําอริยสัจทั้งหลายใหปรากฏ, แตนั้น พระ 
โยคาวจรยอมเห็นดวยปญญาอันชอบวา 'ส่ิงนี้ไมเทีย่ง ส่ิงนี้เปนทุกข ส่ิงนี้ไม 
ใชตัว." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา จะมีบุรุษถือไฟเขาไปในเรือนที่มืด, ไฟที่เขาไปแลว 
นั้นยอมกาํจัดมืดเสียทาํความสวางใหเกิด, สองแสง ทาํรูปใหปรากฏ ขอนั้น 
ฉันใด; ปญญา เมื่อเกิดขึ้นยอมกําจัดมืด คือ อวิชชา, ทําความสวาง คือ วิชชา 
ใหเกิด, สองแสง คือ ญาณ, ทําอริยสัจทั้งหลายใหปรากฏ, แตนั้น พระ 
โยคาวจรยอมเห็นดวยปญญาอันชอบวา 'ส่ิงนี้ไมเทีย่ง ส่ิงนี้เปนทุกข ส่ิงนี้มิใช 
ตัว' ขอนี้ก็ฉันนั้น. ปญญา มีลักษณะสองใหสวางอยางนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๕. นานาเอกกิจจกรณปญหา ๑๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ธรรมเหลานี้เปนตาง ๆ กนั แตทาํ 
ประโยชนใหสําเร็จไดเปนอันเดียวกนัหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร ธรรมเหลานี ้เปนตาง ๆ กัน  
แตทําประโยชนใหสําเร็จไดเปนอันเดยีวกนั คือ กําจัดกเิลส." 
 ร. "ขอนี้เปนอยางไร, ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา กองทัพเปนตาง ๆ กัน คือ ชาง มา รถ และพล 
ราบ, แตทําประโยชนใหสําเร็จไดเปนอันเดยีวกนั คือ เอาชัยชํานะกองทพั 
ขาศึกในสงครามได ฉันใด; ธรรมเหลานี้ ถงึเปนตาง ๆ กนั แตทาํประโยชนให 
สําเร็จไดเปนอนัเดียวกัน คือ กําจัดกิเลส ฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
   
 
 
 
 



วรรคที่สอง 
 
๑. ธัมมสันตตปิญหา ๑๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ผูใดเกิดขึ้น เขาจะเปนผูนัน้ หรือ 
จะเปนผูอ่ืน ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "จะเปนผูนัน้ก็ไมใช จะเปนผูอ่ืนก็ไมใช." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรางสดับตอไปนั้นเปนไฉน ขอความที่อาตมภาพจะ 
ทูลถาม: ก็เมื่อเวลาใด พระองคยังทรงพระเยาวเปนเด็กออน บรรทมหงายอยู 
ในพระอู, พระองคนัน้นัน่แหละไดทรงพระเจริญวัย เปนผูใหญข้ึนในเวลานี ้?" 
 ร. "ไมใชอยางนั้น พระผูเปนเจา, ในเวลานัน้ ขาพเจาเปนเด็กออน 
นอนหงายอยูนั้นคนหนึ่ง ในเวลานี้ ขาพเจาเปนผูใหญข้ึนคนหนึง่." 
 ถ. "ก็เมื่อเปนอยางนัน้ แมมารดาบิดาอาจารย และคนมศีีลมีสิปปะม ี
ปญญาก็จักไมมีนะซ,ิ มารดาของสัตวซึ่งแรกปฏิสนธิ เปนกลละ เปนอัมพุทะ  
เปนชิน้เนื้อ เปนแทง และมารดาของสัตวทีเ่ปนทารก มารดาของสัตวทีเ่ปนผู 
ใหญ คนละคน ไมใชคนเดียวกันดอกหรือ ? คนหนึ่งศึกษาสิปปะ คนหนึ่งเปน 
ผูไดศึกษาแลว คนหนึ่งทําบาปกรรม มือและเทาทัง้หลายของคนหนึง่ขาดไป 
หรือ ?" 
 ร. "ไมเปนอยางนัน้ พระผูเปนเจา, ก็เมื่อเขาถามพระผูเปนเจาอยาง 
นั้น พระผูเปนเจาจะตอบอยางไร ?" 
 ถ. "อาตมภาพนี้แหละเปนเดก็ อาตมภาพนี้แหละเปนผูใหญ ในเวลา 
นี้ สภาวธรรมทั้งหลายอาศยักายนีน้ี่แหละ นับวาเปนอนัเดียวกันทั้งหมด." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่จะตามประทีป อาจตามไปไดจน 
ตลอดรุงหรือไม ?" 
 ร. "ไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เปลวไปอันใดในยามแรก เปลวไฟอันนั้นหรือในยามกลาง?" 
 ร. ไมใช พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เปลวไฟอนัใดในยามกลาง เปลวไฟอนันั้นหรือในยามสุด ?" 
 ร. ไมใช พระผูเปนเจา." 



 ถ. ประทีบในยามแรก ในยามกลาง และในยามสุด ดวงหนึ่ง ๆ ตาง 
หากกันหรือ ?" 
 ร. "ไมใช พระผูเปนเจา, ประทีปที่อาศัยประทีปนัน้นั่นแหละสวางไป 
แลวจนตลอดรุง." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, ความสืบตอแหงสภาวธรรมก็สืบตอกัน ฉันนัน้นัน่ 
แหละ; สภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้น สภาวะอนัหนึง่ดับไป, เหมือนกะสืบตอพรอม ๆ  
กัน, เพราะเหตุนั้น ผูที่เกิดขึ้นจึงไดชื่อวาจะเปนผูนั้นก็ไมใช จะเปนผูอ่ืนก็ไมใช  
แตถึงความสงเคราะหวาปจฉิมวิญญาณ." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา น้าํนมที่เขารีดออก คร้ันเวลาอื่น แปรเปนนมสม 
ไป, และแปรไปจากนมสมกเ็ปนเนยขน, แปรไปจากเนยขนก็เปนเปรียง, และ 
จะมีผูใดผูหนึง่มาพูดอยางนี้วา 'น้ํานมอนัใด นมสมก็อันนัน้นัน่เอง นมสมอัน 
ใด เนยขนก็อันนัน้นัน่เอง เนยขนอนัใด เปรียงก็อันนัน้นั่นเอง' ฉะนี.้ เมื่อผูนัน้ 
เขาพูดอยู จะชื่อวาเขาพูดถกูหรือไม ?" 
 ร. "ไมถูก พระผูเปนเจา, มันอาศัยน้าํนมนัน้นัน่เองเกิดขึ้น." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, ความสืบตอแหงสภาวธรรม ก็สืบตอกนัฉันนัน้นัน่ 
แหละ; สภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้น สภาวะอนัหนึง่ดับไป, เหมือนกะสืบตอพรอม ๆ  
กัน, เพราะเหตุนั้น ผูที่เกิดขึ้นจึงไดชื่อวาจะเปนผูนั้นก็ไมใช จะเปนผูอ่ืนก็ไมใช  
แตถึงความสงเคราะหวาปจฉิมวิญญาณ." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๒. นับปปฏิสันธิคหณปญหา ๑๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ผูใดไมปฏิสนธิ ผูนัน้รูไดหรือไม 
วา 'เราจักไมปฏิสนธ?ิ" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร รูได." 
 ร. "รูไดดวยอยางไร ?" 
 ถ. "ส่ิงใดเปนเหตุเปนปจจัยของความถือเอาปฏิสนธ,ิ เพราะความสิน้ 
ไปแหงเหตุและปจจัยนั้นนั่นแหละ เขาจึงรูไดวา 'เราจักไมปฏิสนธ.ิ" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ชาวนาเขาไถแลว หวานแลว ก็ขนขาวเปลือกมาไว 



ในฉางใหเต็มแลว, สมัยอื่นอีก ชาวนานั้นก็ไดไถและมิไดหวานอีก บริโภค 
ขาวเปลือกที่ตนไดส่ังสมไวอยางไรนัน้เสียบาง จําหนายเสียบาง นอมไปตาม 
ประสงคบาง, เขาจะรูไดหรือไมวา 'ฉางสาํหรับเก็บขาวเปลือกของเราจักไม 
เต็มข้ึนไดอีก." 
 ร. "รูไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "รูไดดวยอยางไร ?" 
 ร. "ส่ิงใดเปนเหตุเปนปจจัย ซึ่งจะทําฉางสาํหรับไวขาวเปลือกใหเต็ม 
ข้ึนได, เพราะความสิน้ไปแหงเหตุและปจจัยนัน้นัน่แหละ เขาจงึรูไดวา 'ฉาง 
สําหรับไวขาวเปลือกของเราจักไมเต็มข้ึนไดอีก." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, ส่ิงใดเปนเหตุเปนปจจัยของความถือเอาปฏิสนธ,ิ  
เพราะความสิน้ไปแหงเหตุและปจจัยนั้นนัน่แหละ เขาจงึรูไดวา 'เราจักรไม 
ปฏิสนธ'ิ ก็ฉันนั้นนั่นแหละ." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๓. ปญญานิรุชฌนปญหา ๑๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ญาณเกิดขึ้นแลวแกผูใด        
ปญญาก็เกิดขึน้แกผูนัน้หรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร ญาณเกิดขึ้นแลวแกผูใด  
ปญญาก็เกิดขึน้แกผูนัน้." 
 ร. "ญาณอันใด ปญญาก็อันนั้นนั่นเองหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ญาณอนัใด ปญญากอั็นนัน่นัน่แหละ." 
 ร. "ก็ญาณเกิดขึ้นแลวแกผูใด ปญญาก็เกิดขึ้นแกผูนัน้, ผูนั้นจะหลง 
หรือไมหลง ?" 
 ถ. "หลงในที่บางแหง, ไมหลงในที่บางแหง." 
 ร. "หลงในที่ไหน, ไมหลงในทีไ่หน ?" 
 ถ. "หลงในสิปปะที่ตนยังไมไดเคยเรียน ในทิศที่ตนยังไมเคยไป และ 
ในการตั้งชื่อ (คือภาษา) ที่ตนยังไมไดเคยฟง." 
 ร. "เขาไมหลงในที่ไหนเลา ?" 
 ถ. "ก็ส่ิงใด คือ อนิจจจงัก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทําไว,  
เขาไมหลงในสิ่งนัน้." 



 ร. "ก็โมหะของผูนั้นไปในที่ไหนเลา ?" 
 ถ. "เมื่อญาณเกิดขึ้นแลว โมหะก็ดับไปในที่นัน้เอง." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่สองแสงไฟเขาไปในเรือนที่มือ, แตนั้น 
มืดก็หายไป แสงสวางก็ปรากฏขึ้น, เมื่อญาณเกิดขึ้นแลว โมหะก็ดับไปในที ่
นั้น ฉะนั้น." 
 ร. "ก็ปญญาไปในที่ไหนเลา ?" 
 ถ. "ถึงปญญาเมื่อทํากจของตนแลว ก็ดับไปในทีน่ั้นเอง, ก็แตวาสิ่งใด  
คือ อนิจจงัก็ดี ทุกขงัก็ดี อนนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทําไว, ส่ิงนั้นมิไดดับไป." 
 ร. "ขอที่พระผูเปนเจากลาวา 'ปญญาทํากิจของตนแลว ดับไปในทีน่ั้น 
เอง, ก็แตวาสิ่งใด คือ อนจิจงัก็ดี ทุกขังก็กดี็ อนันตาก็ดี ที่ปญญาไดทาํไว ส่ิง 
นั้นมิไดดับไป,'  ฉะนัน้ ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาส่ิงนัน้ใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ อยากจะสงจดหมายไปในกลางคืน  
ใหเรียกเสมยีนมาแลว จงึใหจุดไฟแลวใหเขียนจดหมาย คร้ันใหเขียนจด 
หมายเสร็จแลว ก็ใหดับไฟเสยี, เมื่อไฟดับไปแลว จดหมายก็มิไดหายไป ฉัน 
ใด; ปญญาทาํกิจของตนแลว ก็ดับไปในที่นัน้เอง  ฉะนัน้; ก็แตวาสิ่งใด คือ  
อนิจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญานั้นไดทาํไว, ส่ิงนัน้มิไดดับไป." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาสิ่งนัน้ใหขาพเจาฟง ใหยิง่ขึ้นอีกสัก 
หนอย." 
 ถ. "เหมือนอยางวา มนษุยทัง้หลายในปุรัตถิมชนบท ต้ังหมอน้าํไว 
เรือนละหาหมอ ๆ สําหรับดับไฟ, คร้ันเมื่อไฟไหมเรือนแลว เขาก็โยนหมอน้ํา 
หาหมอนั้นขึ้นไปบนหลงัคาเรือน, ไฟนัน้กดั็บไป, มนุษยทั้งหลายนัน้จะตอง 
คิดวา 'ตนจักทํากจิดวยหมอแหงน้าํน้ําอกีหรือ ?" 
 ร. "ไมตองคิดอีกเลย พระผูเปนเจา, พอแลวดวยหมอเหลานัน้,  
ประโยชนอะไรดวยหมอน้ําเหลานั้นอกี." 
 ถ. "ผูมีปญญาควรเห็นอนิทรียทั้งหา คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธ ิ 
ปญญา เหมือนหมอน้าํหาหมอ, ควรเหน็พระโยคาวจรเหมือนมนุษยทัง้หลาย 
นั้น, ควรเหน็กเิลสทั้งหลายเหมือนไฟ, กิเลสทั้งหลายดับไปดวยอินทรียทั้งหา  
และกิเลสทัง้หลายเหมือนไฟ, กิเลสทัง้หลายดับไปดวยอนิทรียทั้งหา และ 
กิเลสที่ดับไปแลวไมเกิดอีก เหมือนไฟดับไปดวยหมอน้าํทั้งหา ขอนัน้ฉนัใด;  
ปญญาทํากิจของตนแลว กดั็บไปในที่นัน้ฉันนัน้, ก็แตวาสิ่งใด คือ อนจิจังก็ดี  



ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทําไว, ส่ิงนัน้มิไดดับไป." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา แพทยถอืเอารากไมที่เปนยาหาอยาง เขาไปหาคน 
ไขแลว บดรากไมที่เปนยาหาอยางนัน้ใหคนไขด่ืมกิน, โทษทั้งหลายก็ระงับไป 
ดวยรากไมที่เปนยาหาอยางนัน้, แพทยนัน้จะตองคิดวา 'ตนจักทาํกิจดวยราก 
ไมนั้นอีกหรือ ?" 
 ร. "ไมตองคิดอีกเลย พระผูเปนเจา, พอแลวดวยรากไมทีเ่ปนยาหา 
อยางเหลานัน้, จะประโยชนอะไรดวยรากไมเหลานัน้." 
 ถ. "ผูมีปญญา ควรเหน็อินทรียทั้งหามีอินทรีย คือ ศรัทธาเปนตน  
เหมือนรากไมที่เปนยาหาอยาง, ควรเห็นพระโยคาวจรเหมือนแพทย, ควรเหน็ 
กิเลสทัง้หลายเหมือนพยาธ,ิ ควรเห็นปถุุชนทั้งหลายเหมือนบุรุษทีเ่จ็บ, กิเลส 
ทั้งหลายระงับไปดวยอินทรียทั้งหา และกิเลสที่ระงับไปแลวไมเกิดอีก เหมือน 
โทษทั้งหลายของคนไขระงบัไปดวยรากไมที่เปนยาหาอยาง คร้ันเมื่อโทษ 
ระงับไป คนไขก็เปนผูหายโรค  ฉะนั้น ขอนีฉั้นใด; ปญญาทาํกิจของตนแลวก ็
ดับไปในที่นัน้ ฉันนัน้, ก็แตวาสิ่งใด คือ อนจิจังก็ดี ทุกขงัก็ดี อนัตตาก็ดี ที ่
ปญญาไดทําไว, ส่ิงนั้นมิไดดับไป." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ทหารทีเ่ขาสูสงคราม ถือเอาลูกศรไปหาลูกแลว 
เขาสูสงคราม เพื่อจะเอาชัยชํานะกองทัพแหงขาศึก, ทหารนัน้เขาสูสงคราม 
แลวยิงลูกศรทัง้หานัน้ไป, กองทพัแหงขาศกึก็แตกไปดวยลูกศรทั้งหานั้น,  
ทหารที่เขาสูสงครามนัน้ จะตองคิดวา 'ตนจักทาํกิจดวยลูกศรอีกหรือ" 
 ร. "ไมตองคิดอีกเลย พระผูเปนเจา, พอแลวดวยลูกศรหาลูกนัน้, จะ 
ประโยชนอะไรดวยลูกศรเหลานัน้." 
 ถ. "ผูมีปญญา ควรเหน็อินทรียทั้งหามีศรัทธาเปนตน เหมือนลูกศรทัง้ 
หา, ควรเห็นพระโยคาวจร เหมือนทหารผูเขาสูสงคราม, ควรเห็นกิเลสทั้ง 
หลาย เหมือนกองทพัแหงขาศึก, กิเลสทั้งหลายที่แตกไปดวยอินทรียทั้งหา  
และกิเลสที่แตกไปแลวไมเกดิอีก เหมือนกองทพัแหงขาศึกที่แตกไปดวยลูกศร 
ทั้งหา ขอนัน้ฉนัใด; ปญญาทํากจิของตนแลวก็ดับไปในที่นัน้ ฉันนั้น, ก็แตวา 
ส่ิงใด คือ อนจิจังก็ดี ทุกขงักดี็ อนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทาํไว, ส่ิงนั้นมิไดดับ 
ไป." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 



 
๔. ปรินิพพานปญหา ๑๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ผูใดไมปฏิสนธิ เขาจะเสวย 
เวทนาที่เปนทกุขหรือไม ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "เสวยบาง ไมเสวยบาง." 
 ร. "เสวยเวทนาชนิดไหน, ไมเสวยเวทนาชนิดไหน ?" 
 ถ. "เสวยเวทนาที่มกีายเปนสมุฏฐาน, ไมเสวยเวทนาที่มจีิตเปน 
สมุฏฐาน." 
 ร. "ไฉนจึงเสวยเวทนาทีม่ีกายเปนสมุฏฐาน, ไฉนจึงไมเสวยเวทนาที่ม ี
จิตเปนสมุฏฐาน ?" 
 ถ. "ส่ิงใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดทกุขเวทนา ที่มกีายเปนสมุฏฐาน,  
เพราะยงัไมส้ินแหงเหตุและปจจัยนัน้ จึงเสวยทกุขเวทนาที่มกีายเปน 
สมุฏฐาน, ส่ิงใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดทกุขเวทนาที่มีจติเปนสมุฏฐาน,  
เพราะความสิน้แหงเหตุและปจจัยนัน้ จึงไมเสวยทุกขเวทนาทีม่ีจิตเปน 
สมุฏฐาน. แมคํานี้ พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา "พระอรหันตทานเสวยแต 
เวทนาที่มกีายเปนสมุฏฐานอยางเดยีว, มิไดเสวยเวทนาที่มีจิตเปนสมฏุฐาน." 
 ร. "พระผูเปนเจา กเ็มื่อพระอรหันตทานเสวยทกุขเวทนาอยู, เหตุไฉน 
ทานไมปรินพิพานเสียเลา ?" 
 ถ. "เพราะวา ความรักความชังของพระอรหันตไมมีเลย, อนึ่ง พระ 
อรหันตทัง้หลายทานไมเรงกาลเวลา ทานคอยกาลเวลาอยู. ถึงคํานี ้พระธรรม 
เสนาบดีสารีบุตรเถรเจาก็ไดกลาวไววา "เรามิไดยินดีความตาย หรือชีวติ  
(ความเปนอยู) แตเราคอยกาลเวลาอยู, เหมือนลกูจางคอยคาจางอยู และเรา 
มิไดยินดีความตายหรือชีวติเลย, แตเรามีสติรู รอคอยกาลเวลาอยู." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๕. สุขเวทนาปญหา ๒๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา เวทนาที่เปนสุขเปนกุศลหรือ 
อกุศล หรือเปนอพยากฤต." 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "เปนกศุลก็มี อกุศลก็มี อพยากฤตก็ม.ี" 



 ร. "ถาวาเปนกศุล ก็ไมใชทกุข, ถาวาเปนทกุข ก็ไมใชกุศล, คําวา  
'เวทนาเปนทั้งกุศลเปนทั้งทกุข' ไมชอบ." 
 ถ. "พระองคจะทรงสาํคัญขอความนั้นเปนไฉน: เหมือนอยางวาผูใดผู 
หนึง่จะวางกอนเหลก็ที่รอนลงในมือขางหนึง่ของบุรุษ, ในมือที่สองวางกอนน้าํ 
คางทีเ่ยน็อยางที่สุดลง, ส่ิงทัง้สองนั้นจะเผาหรือไม ?" 
 ร. "เผาซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ก็ส่ิงนัน้จะรอนทั้งสองสิ่งหรือ ?" 
 ร. "ไมรอนทัง้สองสิ่ง พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เย็นทัง้สองสิ่งหรือ ?" 
 ร. "ไมเย็น พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอพระองคจงทรงทราบ: ขอนี้แหละเปนเครื่องขมพระองค, ถาวา 
ของที่รอนเผาได, มิใชของนัน้จะรอนทั้งสองสิ่ง, เหตุนัน้ขอที่วานัน้มิไมชอบ 
หรือ ? ถาวาของที่เย็นเผาได, มิใชของนัน้จะเย็นทัง้สองสิง่, เหตนุั้น ขอที่วานัน้ 
มิไมชอบหรือ ? ก็เหตุไฉน ส่ิงทัง้สองนั้นเผาได, แตไมรอนทัง้สองสิง่, และไม 
เย็นทั้งสองสิ่ง, ส่ิงหนึง่รอน ส่ิงหนึ่งเย็น, แตวาเผาไดทั้งสองสิ่ง, เหตุนัน้ ขอที ่
วานั้น มิไมชอบหรือ ?" 
 ร. "ขาพเจาไมสามารถจะเจรจากับพระผูเปนเจา ผูชางพูดได ขอพระผู 
เปนเจาจงขยายความเถิด." แตนั้น พระเถรเจาอธิบายความใหพระเจามิลินท 
เขาพระราชหฤทัยดวยอภิธรรมกถาวา "จักรทั้งหลายหกเหลานี:้ คือ โสมนัส ที ่
อาศัยความกาํหนัดหก ที่อาศัยเนกขัมมะ (คุณ คือ ความออกไป) หก, โทมนัส  
ที่อาศัยความกําหนัดหก ทีอ่าศัยเนกขัมมะหก, อุเบกขา ที่อาศยัความกําหนัด 
หก ที่อาศยัเนกขัมมะหก, เวทนา ที่เปนอดีตสามสิบหกอยาง, ที่เปนอนาคต 
สามสิบหกอยาง, ที่เปนปจจบัุนสามสบิหกอยาง, รวมยนเวทนาเหลานัน้เขา 
ดวยกนั เปนเวทนารอยแปด." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๖. นามรูปปฏิสนธิคหณปญหา ๒๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา อะไรเลาจะปฏิสนธิ ?" 
พระเถรเจาทูลตอบวา "นามและรูปนั่นแหละจะปฏิสนธ.ิ" 
ร. "นามและรูปนี้หรือจะปฏสินธิ ?" 



 ถ. "นามและรปูนี้จะปฏิสนธหิามิได, ก็แตใครทํากรรมดีกรรมชั่วไวดวย 
นามและรูปนี,้ นามและรูปอ่ืนจะปฏิสนธิข้ึนดวยกรรมนัน้." 
 ร. "ถาวา นามและรูปนั้นไมปฏิสนธิ ผูนั้นเขาจักพนจากบาปกรรมมิใช 
หรือ ?" 
 ถ. "ถาวา นามและรูปนั้นจะไมปฏิสนธิ เขาก็อาจพนจากบาปกรรมได,  
ก็แตวา เหตุใดนามและรูปนัน้ยังจะปฏิสนธิอยู เหตุนัน้ เขาจึงไมพนจาก 
บาปกรรมได." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ไปลักมะมวงของคนใดคนหนึ่ง, เจา 
ของมะมวงกจ็บับุรุษนั้นไปถวายแดพระเจาแผนดินวา 'บุรุษนี้ลักมะมวงของ 
ขาพระองค' ฉะนี,้ บุรุษนั้นกใ็หการแกวา 'ขาพระองคไมไดลักมะมวงของบุรุษ 
นี,้ มะมวงที่บุรุษนี้ปลูกไวนัน้ตนหนึง่ตางหาก, มะมวงที่ขาพระองคลักนัน้ตน 
หนึง่ตางหาก, ขาพระองคไมตองรับราชทณัฑเลย' ฉะนี้, บุรุษนัน้จะตองรับ 
ทัณฑหรือไม ?" 
 ร. "ตองรับซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ตองรับเพราะเหตุอะไร ?" 
 ร. "ถึงบุรุษนั้นจะใหการปฏิเสธมะมวงที่เขาหาเสีย, ก็ตองรับราชทัณฑ 
ดวยมะมวงทีต่นรับทีหลงั." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด; ใครทํากรรมดีหรือชั่วไวดวยนามและรปูนี,้ นามและ 
รูปอ่ืนก็ปฏิสนธิข้ึนดวยกรรมนั้น, เพราะเหตุนั้น เขาจงึไมพนจากบาปกรรม ก ็
ฉันนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. ก็อุปมาบุรุษลักขาวสาลี ลักออย เหมือนฉะนัน้, อีกอุปมาหนึง่วา  
บุรุษกอไฟผิงในฤดูหนาวแลวไมดับ หลกีไปเสีย, ไฟนัน้กไ็หมไรของบุรุษผูอ่ืน,  
เจาของไรจับบุรุษนั้นมาถวายแดพระเจาแผนดิน (กราบทูลฟอง) วา 'บุรุษผูนี ้
เผาไรของขาพระองค' ฉะนี,้ บุรุษนั้นกราบทูลวา 'ขาพระองคไมไดเผาไรของ 
บุรุษนี,้ ไฟที่ขาพระองคไมไดดับนั้นแหงหนึ่ง, ไฟที่เผาไรของบุรุษนัน้แหงหนึง่,  
ขาพระองคไมตองรับราชทณัฑเลย'      ฉะนี,้ บุรุษนั้น จะตองรับราชทณัฑ 
หรือไม ?" 
 ร. "ตองรับซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ตองรับเพราะเหตุไร ?" 



 ร. "ถึงบุรุษนั้นจะใหการปฏิเสธไฟที่เขาหาเสีย, ก็ตองรับราชทัณฑดวย 
ไฟที่ตนรับทีหลัง." 
 ถ. "ขอนั้นมีอุปมาฉันใด; ผูใดทํากรรมดีหรือชั่วไวดวยนามและรูปนี,้  
นามและรูปอ่ืนปฏิสนธิข้ึนดวยกรรมนั้น, เพราะเหตุนัน้ เขาจึงไมพนจาก 
บาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉนันั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ถือไฟข้ึนสูเรือนแลวบริโภคอาหารอยู  
เมื่อไฟไหมอยูก็ไหมหญา, เมื่อหญาไหมอยู ก็ไหมเรือน, เมื่อเรือนไหมอยู ก ็
ไหมบาน, ชนชาวบานจับบุรุษนั้นไดแลวถามวา 'เหตุไฉนเจาจึงทําใหไฟไหม 
บาน,' บุรุษนัน้บอกวา 'ขาพเจาไมไดทําไฟใหไหมบาน, ขาพเจาบริโภคอาหาร 
ดวยแสงสวางไฟดวงหนึง่, ไฟที่ไหมบานนัน้ดวงหนึ่ง' ฉะนี;้ เมื่อชนเหลานัน้ 
วิวาทกนัอยู มาในราชสาํนกัของพระองค ๆ จะทรงวนิิจฉัยอรรถคดีขอนั้นให 
ใคร (ชนะ)." 
 ร. "วินิจฉัยใหชนชาวบาน (ชนะ) นะซ ิพระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงวนิิจฉัยอยางนี้ ?" 
 ร. "ถึงบุรุษนั้นจะพูดอยางนัน้, ก็แตวา ไฟนั้นเกิดขึ้นแตไฟนัน้นัน่เอง." 
 ถ. "ขอนั้นมีอุปมาฉันใด ถึงนามและรูปทีม่ีในสมัยใกลตอมรณะแผนก 
หนึง่ นามและรูปที่ปฏิสนธิแผนกหนึง่, ก็แตวา นามรูปในปฏิสนธนิั้น เกิดขึ้น 
แตนามและรปูที่มีในสมัยใกลตอมรณะนัน่เอง เพราะเหตุนั้น เขาจงึไมพน 
บาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉนันั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ขอนางทาริกาที่ยงัเด็กอยูแลว หมัน้ไว 
แลวหลีกไปเสยี, ภายหลงันางทาริกานัน้โตเปนสาวขึ้น, แตนั้นบุรุษอ่ืนก็มา 
หมั้นแลวกระทําววาหมงคลเสีย, บุรุษคนที่ขอไวเดิมนัน้มา แลวพูดวา 'ก็เหตุ 
ไฉนทานจงึนาํเอาภริยาของเราไป,' บุรุษนัน้จึงพูดวา 'เราไมไดนําเอาภริยา 
ของทานมา, นางทาริกาที่ยงัเด็กเล็กอยูยงัไมเปนสาว และซึ่งทานไดขอไวและ 
ไดหมั้นไวนั้นคนหนึ่ง, นางทาริกาที่โตเปนสาวขึ้น ขาพเจาไดขอไดและไดหมั้น 
ไวนั้นคนหนึง่' ฉะนี,้ เมื่อชนเหลานี้นวิวาทกันอยู มาในพระราชสํานกัของพระ 
องค ๆ จะทรงวินิจฉัยอรรถคดีขอนั้นใหใคร (ชนะ)." 
 ร. "วินิจฉัยใหบุรุษเดิม (ชนะ) นะซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงวนิิจฉัยอยางนั้น ?" 



 ร. "ถึงบุรุษนั้นจะพูดอยางนัน้, ก็แตวา นางทาริกานั้นก็โตเปนสาวขึ้น 
แตนางทาริกานั้นนั่นเอง." 
 ถ. "ขอนั้นมีอุปมาฉันใด ถึงนามและรูปทีม่ีในสมัยใกลตอมรณะแผนก 
หนึง่ นามและรูปในปฏิสนธแิผนกหนึ่ง, กแ็ตวา นามและรูปในปฏิสนธินั้น  
เกิดแตนามและรูปที่มีในสมยัใกลตอมรณะนั่นเอง, เพราะเหตุนัน้ เขาจงึไม 
พนจากบาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ซื้อน้าํนมสดแตมือนายโคบาลแลว  
ฝากไวในมือนายโคบาลแลวหลีกไปเสีย ดวยคิดวา 'ในวนัรุงขึ้นเราจักไปเอา'  
ฉะนี,้ ในเวลาอื่น นมสดนัน้ก็แปรเปนนมสมไปเสีย บุรุษนัน้มาแลวกลาววา  
'ทานจงใหนมสดนั้นแกเรา' ฉะนี้ นายโคบาลนัน้ก็ใหนมสม, บุรุษนัน้กลาววา  
'เราไมไดซื้อนมสมแตมือทาน ๆ จงใหนมสดนั้นแกเรา,' นายโคบาลบอกวา  
'ทานไมรูจัก นมสดนั้นแหละกลายเปนนมสม'  ฉะนี;้ เมือ่ชนเหลานั้นววิาทกนั 
อยู มาในราชสํานักของพระองค ๆ  จะทรงวินิจฉัยอรรถคดีขอนั้นใหใคร  
(ชนะ) ?" 
 ร. "วินิจฉัยใหนายโคบาล (ชนะ) นะซ ิพระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงวนิิจฉัยอยางนั้น ?" 
 ร. "ถึงบุรุษนั้นจะพูดอยางนัน้, ก็แตวา นมสมนั้นเกิดแตนมสมดนั้นนั่น 
เอง." 
 ถ. "ขอนั้นมีอุปมาฉันใด; ถึงนามและรูปทีม่ีในสมัยใกลตอมรณะ 
แผนกหนึ่ง นามรูปในปฏิสนธิแผนกหนึง่, ก็แตวา นามรูปในปฏิสนธนิัน้เกิดแต 
นามและรูปทีม่ีในสมัยใกลตอมรณะนั้นเอง, เพราะเหตนุั้น เขาจงึไมพนจาก 
บาปกรรมได ก็มีอุปไมยฉนันั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๗. ปุนปฏิสนธคิหณปญหา ๒๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "ก็พระผูเปนเจาจักปฏิสนธิหรือไม ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "อยาเลย มหาราช ประโยชนอะไรของพระองค 
ดวยขอที่ตรัสถามนั้น, อาตมภาพไดกลาวไวกอนแลวมใิชหรือวา ถาอาตม 
ภาพยงัมีอุปาทานอยู ก็จักปฏิสนธ,ิ ถาวาไมมีอุมาทาน กจ็ักไมปฏิสนธ"ิ 



 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ทาํความชอบไวแกพระเจาแผนดนิ ๆ  
ก็ทรงยินดี พระราชทานบาํเหน็จแกบุรุษนัน้ ๆ บําเรอตนใหเอิบอ่ิมบริบูรณ  
ดวยกามคุณทัง้หา เพราะบาํเหน็จที่ไดรับพระราชทานนั้น, ถาวาบุรุษนัน้บอก 
แกชนวา 'พระเจาแผนดนิไมทรงตอบแทนแกเราสักนิดเดียว'  ฉะนี,้ บุรุษนั้น 
จะชื่อวาทาํถูกหรือไม ?" 
 ร. "ไมถูกเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นมีอุปมาฉันใด; ประโยชนอะไร ของพระองคดวยขอที่ตรัส 
ถามนั้น, อาตมภาพไดกลาวไวกอนแลวมใิชหรือวา ถาวาอาตมภาพยงัม ี
อุปาทานอยู กจ็ักปฏิสนธ,ิ ถาวาไมมีอุปาทาน ก็จักไมปฏิสนธิ ก็มีอุปไมยฉัน 
นั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๘. นามรูปปญหา ๒๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "ขอที่พระผูเปนเจากลาววา 'นามและรูป' ดังนี ้
นั้น, อะไรเปนนาม อะไรเปนรูป ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวงา "ส่ิงใดหยาบ ส่ิงนัน้เปนรูป, ธรรมทั้งหลาย คือ  
จิตและอารมณที่เกิดกับจิตอันใดซึ่งเปนของละเอียด ส่ิงนั้นเปนนาม." 
 ร. "เพราะเหตุไร นามอยางเดยีวก็ไมปฏิสนธิ หรือรูปอยางเดียว ก็ไม 
ปฏิสนธ.ิ" 
 ถ. "เพราะธรรมเหลานัน้ อาศัยกันและกนั เกิดขึ้นดวยกัน." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ถากลละของแมไกไมมี ฟองของแมไก ก็ไมม,ี ส่ิง 
ใดเปนกลละ ส่ิงใดเปนฟอง แมส่ิงทั้งสองนั้นอาศัยกนัและกัน เกิดขึ้นดวยกนั  
ขอนั้นฉนัใด, ถาวา ในนามและรูปนั้น นามไมมี แมรูปกไ็มมี ฉันนัน้, ส่ิงใดเปน 
นาม ส่ิงใดเปนรูป ส่ิงทัง้สองนัน้ อาศัยกนัและกัน เกิดขึ้นดวยกัน ขอนีไ้ดเปน 
มาแลว ส้ินกาลยืดยาว." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. ทีฆมทัธาปญหา ๒๔ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "ขอที่พระผูเปนเจากลาววา 'กาลไกลอันยืดยาว'   
ฉะนี้นัน้, อะไรชื่อวากาลไกลนั้น ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "กาลไกลที่เปนอดีตอยางหนึ่ง, กาลไกลที่เปน 
อนาคตอยางหนึง่, กาลไกลที่เปนปจจุบันอยางหนึ่ง." 
 ร. "กาลไกลทั้งหมดนัน้ มีหรือพระผุเปนเจา." 
 ถ. "บางอยางมี บางอยางไมม.ี" 
 ถ. "สังขารทั้งหลายใด ที่เปนอดีตลวงไปแลว ดับไปแลว แปรไปแลว  
กาลไกลนัน้ไมมี, ธรรมทั้งหลายใด ที่เปนวบิาก และธรรมที่มวีิบากเปน 
ธรรมดา และธรรมที่ใหปฏิสนธิในที่อ่ืน กาลไกลนั้นมีอยู สัตวทั้งหลายใด ทํา 
กาลกิริยาแลว เกิดในที่อ่ืน กาลไกลนัน้มีอยู, สวนสัตวทัง้หลายใด ปรินิพพาน 
แลว กาลไกลนั้นไมม ีเพราะวากาลไกลนัน้ ดับเสียแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
   
 

วรรคที่สาม 
๑. อัทธานปญหา ๒๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ก็อะไรเปนมูลของกาลไกลที่เปน 
อดีต อนาคต ปจจุบันเลา ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช อวชิชาเปนมูลของกาลไกลที่เปน 
อดีตอนาคตปจจุบัน, (คือ) สังขารยอมมมีา เพราะอวิชชาเปนปจจยั,  
วิญญาณยอมมีมา เพราะสังขารเปนปจจัย, นามรูปยอมมีมา เพราะวญิญาณ 
เปนปจจยั, สฬายตนะยอมมีมา เพราะนามรูปเปนปจจยั, ผัสสะเปนปจจัย,  
ตัณหายอมมมีา เพราะเวทนาเปนปจจยั, อุปาทานยอมมีมา เพราะตัณหา 
เปนปจจยั, ภพยอมเปนปจจัย, ชราและมรณโสกปริเทวทุกขโสมนัสอุปายาส 
ยอมมีมา เพราะชาติเปนปจจัย; เงื่อนตนแหงกาลไกลนั้นยอมไมปรากฏดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๒. ปุริมโกฏิปญหา ๒๖ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ก็ขอทีพ่ระผูเปนเจากลาววา  
'เงื่อนตนไมปรากฏนัน้,' ขอพระผูเ)นเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึ่ง จะ 
เพาะพืชลงในแผนดินสักนิดหนอย, หนอกจ็ะแตกขึ้นจากพืชนั้นแลว ถงึความ 
เจริญงอกงามไพบูลยโดยลําดับแลวจะเผลด็ผล, และบุรุษคนนัน้ จะถอืเอาพืช 
แมแตผลไมนั้นไปปลูกอีก, หนอกจ็ะแตกขึ้น แมจากพืชนั้นแลว ถงึความเจริญ 
งอกงามไพบูลยโดยลําดับแลวจะเผล็ดผล, เมื่อเปนดังนัน้ ที่สุดของความสืบ 
ตออันนี้มหีรือไม ?" 
 ร. "ไมมีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, เงื่อนตนของกาลไกล ก็ไมปรากฏฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ฟองไกมาจากแมไก แมไกก็มาจากฟองไก ฟองไก 
ก็มาจากแมไกนั้นอีก, เมื่อเปนดังนี้ ที่สุดของความสืบตออันนี้มหีรือไม ?" 
 ร. "ไมมีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, เงื่อนตนของกาลไกล ก็ไมปรากฏฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 พระเถรเจา เขยีนรูปจักรลงทีพ่ื้นแลว ทูลถามพระเจามิลินทวา "ขอ 
ถวายพระพร ที่สุดของจักรนี้มีหรือไม ?" 
 ร. "ไมมีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, จักรทั้งหลาย (คือ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ) ทีพ่ระผูม ี
พระภาคเจาตรัสแลวเหลานี้ ก็เหมือนฉนันัน้, (คือ) อาศัยตากับรูป เกิดจักขุ 
วิญญาณขึ้น, อาศัยหกูับเสยีง เกิดโสตวญิญาณขึ้น, อาศัยจมูกกับกลิ่น เกิด 
ฆานวิญญาณขึ้น, อาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณขึ้น, อาศัยกายกบั 
โผฏฐัพพะ เกดิกายวิญญาขึ้น, อาศัยใจกบัธรรม เกิดมโนวิญญาณขึน้, ความ 
ประชุมแหงธรรมทั้งหลายสามประการ ๆ ชือ่ผัสสะ, ผัสสะเปนปจจยัใหเกิด 
เวทนา, เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา, ตัณหาเปนปจจยัใหเกิดอุปาทาน,  
อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดกรรมล ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ยอมเกิดขึ้นแตกรรม 
นั้นอีก, ก็เมื่อเปนดังนี้ ที่สุดของความสืบตออันนี้ มีหรือไม ?" 
 ร. "ไมมีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, เงื่อนตนของกาลไกลกไ็มปรากฏฉัน 
นั้น." 



 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๓. โกฏิยาปุริมปญหา ๒๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ก็ขอทีพ่ระผูเปนเจากลาววา  
'เงื่อนตนไมปรากฏนัน้,' เงื่อนตนนั้นอะไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "เงื่อนตนนัน้ คือ กาลไกลที่เปนอดตี." 
 ร. "ก็ขอที่พระผูเปนเจาวา 'เงื่อนตนไมปรากฏนั้น,' ไมปรากฏทัง้หมด 
หรือ ?" 
 ถ. "บางอยางปรากฏ, บางอยางไมปรากฏ." 
 ร. "อยางไหนปรากฏ อยางไหนไมปรากฏ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ในกาลกอนแตนี ้อวิชชาไมไดมีแลวดวยประการ 
ทั้งปวง, เงื่อนตนนัน้แหละไมปรากฏ; ส่ิงใดที่ยังไมมียอมมีข้ึน ที่มีแลวยอม 
กลับไปปราศ, เงื่อนตนนัน้แหละปรากฏ." 
 ร. "ก็ส่ิงใดทีย่ังไมมียอมมีข้ึน, ที่มีแลวกลับไปปราศ, ส่ิงนัน้ขาดทัง้สอง 
ขางแลว ยอมถึงความลวงลบัไปไมใชหรือ พระผูเปนเจา ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ได." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "ไดทําตนไมใหเปนอุปมาในขอนัน้วา 'ก็แตวาขันธทัง้หลายชื่อวา 
พืชแหงกองทกุขทั้งสิน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๔. สังขารชายนปญหา ๒๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเจา สังขารทัง้หลายบางอยางที่เกิดอยู ม ี
หรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร ม.ี" 
 ร. "สังขารทัง้หลายเหลาไหน พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เมื่อตาและรูปมี จักขวุิญญาณก็มีข้ึน, เมื่อจักขุวิญญาณมีจักข ุ
สัมผัสก็มีข้ึน, เมื่อหูและเสียงมี โสตวิญญาณก็มีข้ึน, เมือ่โสตวิญญาม ีโสต 
สัมผัสก็มีข้ึน, เมื่อจมูกและกลิ่นมี ฆานวิญญาณก็มีข้ึน, เมื่อฆานวิญญาณมี  



ฆานสัมผัสก็มข้ึีน, เมื่อล้ินและรสมี ชิวหาวญิญาณก็มีข้ึน, เมื่อชิวหาวญิญาณ 
มี ชิวหาสมัผัสก็มีข้ึน, เมื่อกายและโผฏฐัพพะม ีกายวิญญาณก็มีข้ึน, เมื่อกาย 
วิญญาณมี กายสัมผัสกม็ีข้ึน, เมื่อใจและธรรมมี มโนวญิญาณก็มีข้ึน, เมื่อ 
มโนวิญญาณมี มโนสัมผัสกม็ีข้ึน, เมื่อสัมผัสทั้งหกนี้มีอยูแลว เวทนาก็มีข้ึน,  
เมื่อเวทนามี ตัณหากม็ีข้ึน, เมื่อตัณหาม ีอุปาทานก็มีข้ึน, เมื่ออุปาทานมี ภพก ็
มีข้ึน, เมื่อภพมี ชาตกิ็มีข้ึน, เมื่อชาติม ีชรา มรณะ โสก ปริเทวทุกข โทมนัส อุ 
ปายาส ก็มีข้ึนพรอม, ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทัง้สิ้นนัน้ ยอมมอียาง 
นี,้ ก็เมื่อตาและรูปไมมี จักขวุิญญาณก็มิไดมี, เมื่อจักขุวญิญาณไมมี จักขุ 
สัมผัสก็มิไดม,ี เมื่อจักขุสัมผัสไมมี เวทนาก็มิไดมี, เมื่อเวทนาไมม ีตัณหากม็ ิ
ไดมี, เมื่อตัณหาไมม ีอุปาทานกม็ิไดมี, เมือ่อุปทานไมมี ภพก็มิไดม,ี เมื่อภพ 
ไมมี ชาติกม็ิไดมี, เมื่อชาติไมมี ชราและมรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส 
ก็ดับไป, ความดับโดยไมเหลือแหงกองทกุขทั้งสิน้นัน้ ยอมมีอยางนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๕. ภวันตสังขารชายนปญหา ๒๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สังขารทั้งหลายบางอยางที่ไม 
เคยเกิด ยอมเกิดขึ้นมีบางหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร ไมมี." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรงสาํคัญความขอนี้เปนไฉน, พระที่นัง่ซึ่งเปนที ่
ประทับแหงพระองคหลังนี ้ไมเคยเกิด เกิดแลวหรือ ?" 
 ร. "อะไร ๆ ในที่นี ้ซึ่งไมเคยเกิด เกิดแลวไมม,ี ของในทีน่ี้ลวนแตเคย 
เกิด เกิดแลวทัง้สิ้น, ไมทั้งหลายนี้ไดเกิดแลวในปา, ดินนี้ไดเกิดแลวที่แผนดิน,  
เรือนหลงันี้ไดเกิดแลวอยางนี ้เพราะอาศัยความเพียรที่พอจะใหเปนไดของ 
หญิงและบุรุษ." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, สังขารทั้งหลายบางอยางที่ไมเคยเกิด ยอมเกิดขึ้นไม 
มี, ที่เคยเกิดจงึเกิดขึ้นได ขอนี้ก็ฉันนัน้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา พืชคามและภูตคามทัง้หลายบางอยางที่ปลูกไวใน 
แผนดินแลว ถงึความเจริญงอกงามไพบูลยโดยลําดับ กเ็ผล็ดดอกออกผล ใช 



วาตนไมทั้งหลายเหลานั้นไมเคยเกิด เกิดแลว, ตนไมทัง้หลายเหลานั้นลวนแต 
เคยเกิด เกิดแลวทัง้สิ้น. ขอนี้ฉันใด; สังขารทั้งหลายบางอยาง ที่ไมเคยเกิด 
ยอมเกิดขึ้น ไมม,ี ที่เคยเกิดจึงเกิดขึ้นได กเ็หมือนฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ชางหมอทั้งหลาย ขุดดินขึ้นจากแผนดินแลว ทํา 
ภาชนะทั้งหลายตาง ๆ, มิใชวาภาชนะทั้งหลายนัน้ ไมเคยเกิดแลว, ภาชนะทัง้ 
หลายนัน้ เคยเกิดจึงเกิดแลว ขอนัน้ฉันใด; สังขารทัง้หลาย บางอยางที่ไมเคย 
เกิด ยอมเกิดขึ้น ไมม,ี ที่เคยเกิดจึงเกิดขึ้นได ฉันนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา "ตัวของพิณไมม,ี หนังไมม,ี ราง 
ไมมี, คันไมม,ี ลูกบิดไมมี, สายไมม,ี เครื่องดีดไมมี, ความเพียรที่พอจะใหเกิด 
เสียงไดของบุรุษไมม,ี เสียงจะเกิดขึ้นไดหรือ ?" 
 ร. "ไมไดซิ." 
 ถ. "ก็เมื่อใด ตัวของพิณม,ี หนังม,ี รางม,ี คันม,ี ลูกบิดมี, สายม,ี  
เครื่องดีดมี,  ความเพียรทีพ่อจะใหเกิดเสยีงไดของบุรุษมีอยูเสียงจะเกิดขึ้น 
ไดหรือไม ?" 
 ร. "ไดซิ." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, สังขารทั้งหลายบางอยางที่ไมเคยเกิด ยอมเกิดขึ้น  
ไมมี, ที่เคยเกดิ จึงเกิดขึน้ได ฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหยิ่งขึน้อีก" 
 ถ. "เหมือนอยางวา ไมสีไฟไมม,ี ลูกไมสีไฟสําหรับรองขางลางไมม,ี  
เชือกสําหรับผูกไมสีไฟไมม.ี ไมสําหรับสีขางบนไมม,ี ปุยไมมี ความเพียรที่พอ 
จะใหเกิดไฟไดของบุรุษไมมี, ไฟนัน้จะเกดิขึ้นไดหรือไม ?" 
 ร. "ไมไดซิ." 
 ถ. ก็เมื่อใดไมสีไฟมี, ลูกไมสีไฟสําหรับรองขางลางม,ี เชือกสําหรับผูก 
ไมสีไฟมี, ไมสําหรับสีขางบนม,ี ปุยม,ี ความเพยีรทีพ่อจะใหเกิดไฟไดของบุรุษ 
มี, ไฟนัน้จะเกดิไดหรือไม ?" 
 ร. "ไดซิ." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, สังขารทั้งหลายบางอยางที่ไมเคยเกิด ยอมเกิดขึ้น  
ไมมี, ที่เคยเกดิ จึงเกิดขึน้ได ฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหยิ่งขึน้อีก" 



 ถ. "เหมือนอยางวา แกวมณไีมมี, แสงพระอาทิตยไมม,ี โคมัยไมม,ี ไฟ 
นั้นจะเกิดขึ้นไดหรือไม ?" 
 ร. "ไมไดซิ." 
 ถ. "ก็เมื่อใดแลวมณีม,ี แสงพระอาทิตยม,ี โคมัยม,ี ไฟนัน้จะเกิดขึน้ได 
หรือไม ?" 
 ร. "ไดซิ." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, สังขารทั้งหลายบางอยางที่ไมเคยเกิด ยอมเกิดขึ้น  
ไมมี, ที่เคยเกดิ จึงเกิดขึน้ได ฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงใหยิ่งขึน้อีก." 
 ถ. "เหมือนอยางวา แวนไมม,ี แสงสวางไมมี, หนาไมม,ี ตัวจะเกิดขึ้น 
ไดหรือไม ?" 
 ร. "ไมไดซิ" 
 ถ. "ก็เมื่อใด แวนม,ี แสงสวางม,ี หนาม,ี ตัวจะเกิดขึน้ไดหรือไม ?" 
 ร. "ไดซิ." 
 ถ. ขอนั้นฉนัใด, สังขารทั้งหลายบางอยางที่ไมเคยเกิด ยอมเกิดขึ้น ไม 
มี, ที่เคยเกิด จงึเกิดขึ้นได ฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๖. เวทคูปญหา ๓๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "เจตภูต (เวทค)ู มีอยูหรือพระผูเปนเจา ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช อะไรชื่อวา เจตภูต (เวทคู)." 
 ร. "สภาวะที่เปนอยูในภายใน ยอมเห็นรูปไดดวยนัยนตา, ฟงเสียงได 
ดวยห,ู สูบดมกลิ่นไดดวยจมูก, ล้ิมรสไดดวยลิ้น, ถูกตองอารมณทีจ่ะพึงถกู 
ตองไดดวยกาย, รูธรรมที่ควรรูไดดวยใจ, เหมือนกะเราทัง้หลายนั่งอยูที ่
ปราสาทนี้แลว ปรารถนาจะดูโดยหนาตางใด ๆ จะพงึเหน็ไดโดยหนาตาง 
นั้น ๆ, ปรารถนาจะดโูดยหนาตางขางทิศบูรพาก็จะเหน็ไดโดยหนาตางขาง 
ทิศบูรพา, ปรารถนาจะดูโดยหนาตางขางทิศปศจิม ก็จะแลเห็นไดโดยหนา 
ตางขางทิศปศจิม, ปรารถนาจะดูโดยหนาตางขางทิศอุดร ก็จะแลเหน็ไดโดย 
หนาตางขางทศิอุดร, ปรารถนาจะดโูดยหนาตางขางทิศทักษิณ ก็จะแลเห็นได 
โดยหนาตางขางทิศทักษิณ, ขอนี้ฉันใด; สภาวะที่เปนอยูในภายในนัน้  



ปรารถนาจะเห็นโดยทวารใด ๆ ยอมเห็นไดโดยทวารนัน้ ๆ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพจะกลาวถงึทวารหา, ขอพระองคทรง 
สดับ ทําในพระทัยใหชอบเถดิ. ถาสภาวะที่เปนอยูในภายในนัน้จะเหน็รูปได 
ดวยนยันตา, เหมือนอยางวา เราทัง้หลายนัง่อยูที่ปราสาทนี้ปรารถนาจะดู 
โดยพระแกลใด ๆ ก็ยอมจะเห็นรูปไดโดยพระแกลนั้น ๆ, ปรารถนาจะดโูดย 
พระแกลขางทศิบูรพา หรือทศิปศจิม ทิศอดุร ทิศทักษิณ ก็จะแลเห็นรูปไดโดย 
พระแกลขางทศิบูรพา ทิศปศจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ, เมื่อเปนเชนนี;้ สภาวะที ่
เปนอยูในภายในนัน้จะเห็นรูป ฟงเสียง สูบดมกลิ่น ล้ิมรส ถูกตองโผฏฐัพพะ รู 
ธรรมารมณ ดวยตา, ห,ู จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ, (ที่มิใชวิสัยอีกหาทวารนัน้) ก็ได 
ทั้งนั้นหรือมหาราช ?" 
 ร. "ไมไดหมดทั้งนั้นซ.ิ" 
 ถ. "คําที่พระองคตรัสนั้น ขางตนกับขางปลายมิไดสมกนั อีกอยางหนึง่  
เหมือนอยางวา เราทั้งหลายนั้งอยูบนปราสาทนี้แลว, เมื่อพระบัญชรทัง้หลาย 
เหลานี้เปดแลว หันหนาไปขางนอก ยอมเห็ฯรูปไดดีกวาทางอากาศอันใหญ  
ขอนี้ฉันใด, สภาวะที่เปนอยูในภายในนัน้, คร้ันเมื่อทวาร คือ ดวงตาเปดแลว  
จะพึงเหน็รูปไดดีกวาทางอากาศอันใหญ ฉันนัน้, คร้ันเมื่อเปดแลว จมูกเปด 
แลว ล้ินเปดแลว กายเปดแลว จะพึงฟงเสยีงได จะพึงดมกลิ่นได จะพงึลิ้มรส 
ได จะพึงถูกตองโผฏฐัพพะได ดีกวาทางอากาศอนัใหญหรือไม ?" 
 ร. "ไมไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร คําที่พระองคตรัสนั้น ขางตนกับขางปลายมิไดสม 
กัน. อีกอยางหนึง่ เหมือนอยางวา ทนินอมาตยนี้ออกไปยืนอยูที่ภายนอกซุม 
พระทวารแลว, พระองคจะทรงทราบหรือไม ?" 
 ร. "ทราบซ ิพระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา ทนินอมาตยนีเ้ขาไป ณ ภายใน 
แลว ยนือยูเฉพาะพระพกัตรของพระองค ๆ จะทรงทราบหรือไม ?" 
 ร. "ทราบซ ิพระผูเปนเจา." 
 ถ. ขอนั้นฉนัใด, สภาวะที่เปนอยูในภายในนั้น จะพึงรูรสที่วางไวบน 
ล้ินวา 'เปนรสเปรี้ยว, รสเค็ม, รสขม, รสเผ็ด, รสฝาด, รสหวาน' หรือไม ?" 
 ร. "รูซิ พระผูเปน." 
 ถ. "สภาวะที่เปนอยูในภายในนัน้ จะพงึรูรสทั้งหลายที่เขาไปในภายใน 
แลววา 'เปนรสเปรี้ยว, หรือรสเค็ม, รสขม, รสเผ็ด, รสฝาด, รสหวาน' หรือไม  



?" 
 ร. "รูไมไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "คําที่พระองคตรัสนั้น ขางตนกับขางปลายมิไดสมกนั. อีกอยาง 
หนึง่ เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึ่ง นาํน้ําผึง้มาสกัรอยหมอแลวเทลงในรางให 
เต็มแลว ปดปากของบุรุษแลว จะจบัลงวางไวในรางน้ําผึง้นั้น, บุรุษนัน้จะรูได 
ไหมวา 'น้ําผึง้นั้นอรอยหรือไมอรอย ?" 
 ร. "รูไมไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร จึงรูไมได ?" 
 ร. "เพราะน้ําผึง้ไมไดเขาไปในปากของบุรุษนัน้" 
 ถ. "คําที่พระองคตรัสนั้น ขางตนกับขางปลายมไดสมกนั." 
 ร. "ขาพเจามสามารถจะเจรจากับพระผูเปนเจา ผูชางพูดได; ขอพระผู 
เปนเจาขยายความเถิด." 
 พระเถรเจาไดถวายวิสัชนาใหพระเจามิลินททรงเขาพระราชหฤทยั 
ดวยพระอภิธรรมกถาวา "ขอถวายพระพร อาศัยตากับรูป เกิดจักขวุิญญาณ 
ข้ึน, อาศัยหกูบัเสียง เกิดโสตวิญญาณขึ้น, อาศัยจมูกกบักลิ่น เกิดฆาน 
วิญญาณขึ้น, อาศัยลิ้นกับรส เกิดชิวหาวญิญาขึ้น, อาศัยกายกับโผฏฐัพพะ  
เกิดกายวิญญาณขึ้น, อาศัยใจกับธรรม เกดิมโนวิญญาณขึ้น, ผัสสะ เวทนา  
สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชวีิตินทรยี และมนสิการ เกิดพรอมกับวิญญาณทั้ง 
หกนั้น, ธรรมทั้งหลายยอมเกิดขึ้น เพราะปจจัยอยางนี,้ แตเจตภูต (เวทคู) ไม 
มีอยูในนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๗. จักขุวิญญาณ มโนวิญญาปญหา ๓๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา จกัขุวญิญาณ, โสตวิญญาณ  
ฆานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, วิญญาณทั้งหาอยางนี้อยาง 
ใดอยางหนึง่ เกิดขึ้นในที่ใด; มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้นในนั้นหรือ ? 
 พระเถรเจาก็ทลูตอบวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา กว็ิญญาณทั้งหานั้น อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นกอน  
มโนวิญญาณเกิดขึ้นภายหลงั, หรือวามโนวิญญาณเกิดขึ้นกอน, วิญญาณทั้ง 
หานั้นเกิดขึ้นภายหลงัเลา ?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร วิญญาณทั้งหานั้นเกดิขึ้นกอน มโนวิญญาณเกิด 
ข้ึนภายหลงั." 
 ร. "ก็วิญญาณทั้งหานั้น ไดส่ังมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในที่ใด ทาน 
จงเกิดขึ้นในทีน่ั้น' ดังนี,้ หรือวามโนวิญญาณบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทานจกั 
เกิดขึ้นในที่ใด เราจักเกิดขึ้นในทีน่ั้น' ดังนี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ไมอยางนั้น, ความเจรจาดวยกันและกันแหง 
วิญญาณทัง้หลายเหลานั้นมไิดมี." 
 ร. "ก็อยางไร วญิญาณทั้งหานั้นเกิดขึ้นในทีใ่ด มโนวิญญาณจึงเกิด 
ข้ึนในทีน่ัน่เลา พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะมโนวิญญาณเปนดุจที่ลุม เพราะเปนทวาร เพราะเปนที่เคย  
และเพราะเปนที่ชาํนาญ" 
 ร. "วิญญาณทัง้หาเกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณเกิดขึ้นในทีน่ั้น, เพราะ 
มโนวิญญาณเปนดุจที่ลุมนัน้อยางไร, ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจา 
ฟง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงสาํคัญความขอนัน้ปนไฉน:  
เหมือนอยางวา เมื่อฝนตกอยู น้าํจะพึงไหลไปโดยที่ไหนเลา ?" 
 ร. "ที่ลุมอยูทางไหน น้ําก็จะไหลไปโดยทางนั้นแหละ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ก็เมื่อเปนอยางนัน้ ฝนตกในสมัยอืน่อกี, น้ําจะพงึไหลไปทางไหน 
อีกเลา ?" 
 ร. "น้ําคราวกอนไหลไปทางใด, น้ําคราวหลงัก็ไหลไปทางนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํคราวกอนไดส่ังน้ําคราวหลงัหรือวา 'ถาเราไหล 
ไปทางใด, ทานจงไหลไปทางนัน้' ดังนี,้ หรือวาน้าํคราวหลังบอกน้ําคราวหนา 
กอนวา 'ทานจกัไหลไปทางใด, เราจักไหลไปทางนัน้' ดังนี.้" 
 ร. "หามิได ความเจรจาดวยกันและกนั ของน้าํทัง้สองคราวนั้นมิไดม,ี  
น้ําทั้งสองคราวนัน้ไหลไป ก็เพราะที่นัน้ลุม." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, วิญญาณทัง้หาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในที่ใด มโน 
วิญญาณก็เกดิขึ้นในทีน่ั้น เพราะเปนดุจทีลุ่ม, วิญญาณทั้งหานั้น มิไดส่ังมโน 
วิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ด ทานจงเกิดขึ้นในทีน่ัน้'  ดังนี,้ มโนวิญญาณก ็
มิไดบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทานเกิดขึ้นในที่ใด เราจักเกิดขึ้นในที่นัน้' ดังนี.้ 
ความเจรจาดวยกนัและกนัของวิญญาณทั้งหลายนัน้มไิดมี, มโนวิญญาณ 
เกิดขึ้น กเ็พราะมโนวิญญาณเปนดุจที่ลุม ขอนี้ก็เหมือนฉะนั้น." 



 ร. "วิญญาณทัง้หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึน้ในที่ใด มโนวิญญาณ 
ยอมเกิดขึ้นในที่นัน้ เพราะมโนวิญญาณเปนทวารนั้นอยางไร ? ขอพระพระผู 
เปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา เมืองซึง่ตั้งอยูในที่สุดแดนของพระราชา มีกาํแพง 
และเสาระเนยีดแข็งแรงหนา มีประตู ๆ เดยีว, บุรุษปรารถนาจะออกไปจาก 
เมืองนัน้ บุรุษนั้นจะพงึออกไปทางไหน." 
 ร. "ออกไปทางประตูนะซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษคนอื่นอีก ปรารถนาจะออกไปจากเมืองนัน้  
จะพึงออกไปทางไหน ?" 
 ร. "บุรุษคนกอนออกไปทางใด บุรุษคนทหีลังก็ออกไปทางนัน้แหละ." 
 ถ. บุรุษคนกอนไดส่ังคนทีหลังวา 'เราออกไปทางใด ทานจงออกไป 
ทางนัน้' ดังนี,้ หรือวาบุรุษคนทหีลังบอกบรุุษคนกอนวา 'ทานจักไปทางใด เรา 
จักไปทางนัน้' ดังนี้เลา ?" 
 ร. "หามิได, ความเจรจาดวยกันและกัน ของบุรุษทัง้สองนั้นมิไดม.ี" 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, วิญญาณทัง้หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึน้ในที่ใด  
มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นในทีน่ัน้ เพราะมโนวญิญาณเปนทวาร, วิญญาทัง้หา 
นั้นมิไดส่ังมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ด ทานจงเกิดขึ้นในทีน่ัน้' ดังนี,้  
และมโนวิญญาณก็มิไดบอกวิญญาณทัง้หาวา 'ทานจักเกิดขึ้นในที่ใด เราจัก 
เกิดขึ้นในที่นัน้' ดังนี้. ความเจรจาดวยกนัและกัน ของวิญญาณทั้งหลายเหลา 
นั้นมิไดม,ี วิญญาณทั้งหานัน้ เกิดเพราะมโนวิญญาณเปนทวาร ขอนี้ก็เหมือน 
ฉะนั้น." 
 ร. "วิญญาณทัง้หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึน้ในที่ใด มโนวิญญาณ 
ยอมเกิดขึ้นในที่นัน้ เพราะมโนวิญญาณเปนที่เคยนัน้อยางไร ? ขอพระผูเปน 
เจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงสาํคัญความขอนัน้เปนไฉน  
เกวียนเลมหนึง่ไปกอน, ในภายหลงัเกวียนเลมที่สองจะพงึไปทางไหน ?" 
 ร. "เกวียนเลมกอนไปทางใด เกวยีนเลมทหีลังก็ไปทางนัน้นะซ"ิ 
ถ."ขอถวายพระพร เกวียนเลมกอนไดส่ังเกวียนเลมทหีลงัวา 'เราไป 
ทางใด ทานจงไปทางนั้น' ดังนี,้ หรือวาเกวียนเลมทหีลงับอกเวียนเลมกอนวา  
'ทานจักไปทางใด เราจกัไปทางนัน้' ดังนี"้ 
 ร. "หามิได, ความเจรจาดวยกันและกัน ของเกวยีนทัง้หลายนัน้มิไดม,ี  



เกวียนเลมกอนไปทางใด เกวียนเลมทหีลงัก็ไปทางนัน้ เพราะเปนของเคย." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, วิญญาณทัง้หาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในที่ใด มโน 
วิญญาณยอมเกิดขึ้นในที่นัน้ เพราะมโนวญิญาณเปนทีเ่คย, วิญญาณทั้งหา 
นั้นมิไดส่ังมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ด ทานจงเกิดขึ้นในทีน่ัน้' ดังนี,้  
และมโนวิญญาณก็มิไดบอกวิญญาณทัง้หาวา 'ทานจักเกิดขึ้นในที่ใด เราจัก 
เกิดขึ้นในที่นัน้' ดังนี้, ความเจรจาดวยกนัและกัน ของวิญญาณทั้งหลายเหลา 
นั้นมิได, วิญญาณทั้งหาเกดิขึ้นเพราะมโนวิญญาณเปนที่เคย ขอนีก้เ็หมือน 
ฉะนั้น. 
 ร. "วิญญาณทัง้หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึน้ในที่ใด มโนวิญญาณ 
ยอมเกิดขึ้นในที่นัน้ เพราะมโนวิญญาณเปนที่ชาํนาญนัน้อยางไร ? ขอพระผู 
เปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "คนแรกเรียนศิลป คือ วิธนีับ อันตางโดยชื่อวา มทุธา คณนา สังขา  
เลขา ยอมมีความเงื่องชา, ภายหลงัในสมัยอื่น เพราะไดตริตรองทําชาํนาญ  
ยอมไมมีความเชื่องชา เหมอืนอยางกอนฉันใด; วิญญาณทั้งหาอยางใดอยาง 
หนึง่เกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้นในทีน่ัน้ เพราะมโนวิญญาณเปน 
ที่ชํานาญ, วญิญาณทั้งหานั้นมิไดส่ังมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ด ทาน 
จงเกิดขึ้นในทีน่ั้น' ดังนี,้ และมโนวิญญาณก็มิไดบอกวญิญาณทั้งหาวา 'ทาน 
จักเกิดขึ้นในทีใ่ด เราจักเกิดขึ้นในทีน่ัน้' ดังนี,้ ความเจรจาดวยกันและกันของ 
วิญญาณทัง้หลายนัน้มิไดม,ี วิญญาณทั้งหานั้นเกิดขึ้นเพราะมโนวิญญาณ 
เปนทีช่ํานาญ ขอนี้ก็เหมือนฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๘. ผัสสลักขณปญหา ๓๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา มโนวญิญาณเกิดขึ้นในที่ใด,  
เวทนาก็เกิดขึน้ในที่นัน้หรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร มโนวิญญาณเกดิขึ้นในที่ใด  
แมผัสสะ แมเวทนา แมสัญญา แมเจตนา แมวิจารก็ยอมเกิดในที่นัน้; ธรรมทั้ง 
หลายมีผัสสะเปนตน ยอมเกดิขึ้นในทีน่ั้นแมทั้งหมด." 
 ร. "พระผูเปนเจา ผัสสะมีลักษณะอยางไร ?" 
 ถ. "ผัสสะมีลักษณะถูกตอง." 



 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา แกะสองตัวจะชนกัน, พึงเห็นจักษวุาเหมือนแกะ 
ตัวหนึง่ในแกะทั้งสองนัน้, พึงเหน็รูปวา เหมือนแกะตัวทีส่อง, พงึเหน็ผสัสะวา  
เหมือนความถกูกันแหงแกะทั้งสองนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาของอุปมาใหยิง่ขึ้นไปอกี." 
 ถ. "เหมือนอยางวาฝามือทัง้สองจะปรบกนั พึงเหน็จักษวุาเหมือนฝา 
มือขางนั้น, พงึเหน็รูปวา เหมือนฝามือขางที่สอง, พึงเหน็ผัสสะวา เหมือน 
ความถกูกนัแหงฝามือทัง้สองขางนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก. 
 ถ. "เหมือนอยางวา คนถือไมกรับสองอันจะตีกัน, พึงเหน็จักษวุา  
เหมือนไมกรับอันหนึ่ง ในไมกรับทั้งสองอันนั้น, พึงเหน็รูปวา เหมือนไมกรับอัน 
ที่สอง, พึงเห็นผัสสะวา เหมอืนความถูกกนัแหงไมกรับทัง้สองอนันัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๘. ผัสสลักขณปญหา ๓๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา มโนวญิญาณเกิดขึ้นในที่ใด,  
เวทนาก็เกิดขึน้ในที่นัน้หรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร มโนวิญญาณเกดิขึ้นในที่ใด  
แมผัสสะ แมเวทนา แมสัญญา แมเจตนา แมวิจารก็ยอมเกิดในที่นัน้; ธรรมทั้ง 
หลายมีผัสสะเปนตน ยอมเกดิขึ้นในทีน่ั้นแมทั้งหมด." 
 ร. "พระผูเปนเจา ผัสสะมีลักษณะอยางไร ?" 
 ถ. "ผัสสะมีลักษณะถูกตอง." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา แกะสองตัวจะชนกัน, พึงเห็นจักษวุาเหมือนแกะ 
ตัวหนึง่ในแกะทั้งสองนัน้, พึงเหน็รูปวา เหมือนแกะตัวทีส่อง, พงึเหน็ผสัสะวา  
เหมือนความถกูกันแหงแกะทั้งสองนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาของอุปมาใหยิง่ขึ้นไปอกี." 
 ถ. "เหมือนอยางวาฝามือทัง้สองจะปรบกนั พึงเหน็จักษวุาเหมือนฝา 
มือขางนั้น, พงึเหน็รูปวา เหมือนฝามือขางที่สอง, พึงเหน็ผัสสะวา เหมือน 
ความถกูกนัแหงฝามือทัง้สองขางนั้น." 



 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก. 
 ถ. "เหมือนอยางวา คนถือไมกรับสองอันจะตีกัน, พึงเหน็จักษวุา  
เหมือนไมกรับอันหนึ่ง ในไมกรับทั้งสองอันนั้น, พึงเหน็รูปวา เหมือนไมกรับอัน 
ที่สอง, พึงเห็นผัสสะวา เหมอืนความถูกกนัแหงไมกรับทัง้สองอนันัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. เวทนาลกัขณปญหา ๓๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา เวทนามีลักษณะอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช เวทนามีลักษณะรูสึกและมีลักษณะ 
เสวย." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่ทาํความชอบไวแดพระเจาแผนดนิ ๆ  
ก็ทรงยินดี พระราชทานบาํเหน็จแกบุรุษนัน้ ๆ บําเรอตนใหอ่ิมเอิบบริบูรณ 
ดวยกามคุณทัง้หา เพราะบาํเหน็จที่ไดรับพระราชทานนั้น, บุรุษนั้นจงึมา 
คํานึงอยูวา 'เราไดทําความชอบไวแดพระเจาแผนดินในกาลกอนแลว, พระ 
เจาแผนดนิทรงยินด ีพระราชทานบําเหน็จแกเรา, เราจึงไดเสวยเวทนาอันนี ้ม ี
การที่ไดทาํความชอบนั้นเปนเหต'ุ ก็อีกนัยหนึง่ เหมือนอยางวา บุรุษคนหึง่ทาํ 
กุศลไวแลว คร้ันสิ้นชพีแลวก็ไดไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค, บุรุษนัน้ก็บําเรอ 
ตนใหอ่ิมเอิบบริบูรณดวยกามคุณหาอันเปนทพิยอยูในที่นัน้, บุรุษนั้นจึงมา 
คํานึงวา 'เราไดทํากุศลกรรมไวในปางกอนแหละ เราจงึไดเสวยเวทนาอันนี ้ม ี
การที่ไดทาํกุศลกรรมอันนัน้เปนเหต'ุ ดังนี้ ขอนี้มีอุปมาฉันใด; เวทนาม ี
ลักษณะรูสึก และมีลักษณะเสวย ก็เหมือนกันฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๐. สัญญาลักขณปญหา ๓๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สัญญามีลักษณะอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "สัญญามีลักษณะกําหนดรู." 
 ร. "สัญญา กาํหนดรูอยางไร ?" 
 ถ. "สัญญา กาํหนดรูสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว และสแีสด; สัญญา 



มีลักษณะกาํหนดรูอยางนี้แหละ มหาราช." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา เจาพนกังานผูจัดการพระคลังหลวง เขาไปสูพระ 
คลังหลวงแลว เหน็เครื่องราชูปโภคทั้งหลาย ที่มีสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว  
และสีแสดแลวก็กาํหนดจําได ขอนี้ฉันใด, สัญญามีลักษณะกําหนดจาํเหมือน 
ฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๑. เจตนาลกัขณปญหา ๓๕ 
  
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา เจตนามีลักษณะเปนอยางไร ?" 
 พระเถรเจาก็ทลูตอบวา "มหาราช เจตนามลัีกษณะดําริและลักษณะ 
แตง." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึง่แตงยาพษิแลวดื่มกนิเองบาง ใหคน 
อ่ืนดื่มกนิบาง, บุรุษนัน้ก็จะไดเสวยทกุขดวยตนเอง, แมถงึคนอืน่ก็จะไดเสวย 
ทุกข ขอนี้ฉันใด; บุคคลบางคนในโลกนี ้ดําริอกุศลกรรมดวยเจตนาแลว คร้ัน 
ส้ินชีพแลวก็จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก, แมผูใดสําเหนียกตามบุรุษ 
นั้น คร้ันสิ้นชพีแลว ผูนั้นก็จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ขอนีก้็เหมือน 
ฉะนั้น. อีกอยางหนึง่เหมือนอยางวา บุรุษคนหนึ่งแตงเนยใส เนยขน น้าํมัน  
น้ําผึง้ น้ําออย ใหมีรสกลมเกลียวกนัแลว ด่ืมกินเองบาง ใหคนอืน่ดื่มบาง,  
บุรุษนั้นก็จะพงึไดความสุขดวยตนเอง แมคนอื่นกพ็ึงไดความสุขดวย ขอนี้ฉัน 
ใด; บุคคลบางคนในโลกนี้ ดําริกุศลกรรมดวยเจตนาแลว คร้ันสิน้ชีพแลวก็จะ 
ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค, แมผูใดสําเหนียกตามบุคคลนัน้ คร้ันสิน้ชพีแลว ก ็
จะไปเกิดในสุคติในโลกสวรรค ขอนี้ก็เหมอืนฉะนัน้. เจตนามีลักษณะดําริและ 
มีลักษณะแตงอยางนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๒. วิญญาณลักขณปญหา ๓๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา วิญญาณมีลักษณะอยางไร ?" 



 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช วิญญาณมีลักษณะรูแจง." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา คนรักษาพระนครนั่งอยูที่ถนนสี่แยก ณ ทามกลาง 
แหงพระนครแลว จะพึงแลเห็นบุรุษที่มาอยูแตทิศตะวันออก ทิศใต ทศิตะวัน 
ตก ทิศเหนือได ฉันใด; บุคคลเห็นรูปใดดวยนัยนตา ฟงเสียงดวยห ูสูบดม 
กลิ่นดวยจมูก ล้ิมรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐพัพะ (ส่ิงที่ควรถูกตอง) ดวยกาย รู 
ธรรมารมณดวยใจ ก็ยอมรูรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เหลานั้นไดชัดดวย 
วิญญาณ ขอนี้ก็เหมือนฉะนั้น. วิญญาณมีลักษณะรูแจงอยางนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๓. วิตักกลักขณปญหา ๓๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา วิตกมลัีกษณะอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช วิตกมีลักษณะแนบกับจติ." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา นายชางไมเขาปากไม ที่ทาํบริกรรมดีแลวใหสนทิ  
ขอนี้ฉันใด, วิตกมีลักษณะแนบกับจิต เหมือนฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๔. วิจารลักขณปญหา ๓๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา วิจารมีลักษณะอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช วิจารมีลักษณะตามเคลา." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา กังสดาลอันบุคคลเคาะแลว ภายหลังยังครวญ 
ครางอยู; พึงเห็นวิตกวา เหมือนความเคาะ, พึงเหน็วิจารวาเหมือนความ 
ครวญคราง." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
วรรคสี่ 
๑. มนสกิารลกัขณปญหา ๓๙ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา มนสกิารมีลักษณะอยางไร ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "มหาราช นสิการมีลักษณะนกึ." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๒. เอกภาวคตปญหา ๔๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ธรรมทั้งหลายทีถ่ึงความเปนอัน 
เดียวกนัเหลานี้ อาจแยกออกบัญญัติใหตางกนัวา 'นี่ผัสสะ นี่เวทนา นีสั่ญญา  
นี่เจตนา นี่วิญญาณ นีว่ิตก นี่วิจาร' ดังนี้ ไดหรือไม ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร การที่จะแยกออก 
บัญญัติใหตางกันดงันัน้ไมได." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา พนักงานผูแตงเครื่องเสวยของพระราชา เมื่อจะ 
แตงพยัญชนะสูปะวิกัติ ก็คงจะแทรกนมสมบาง เกลือบาง ขิงบาง ผักชียี่หรา 
บาง พริกบาง เครื่องปรุงอื่น ๆ บาง ลงในพยัญชนะสูปะวกิัตินั้น; พระราชาจะ 
รับส่ังใหชาวเครื่องนั้นแยกเอารสแหงของที่แทรกลงในพยัญชนะสูปะวกิัตินั้น  
มาถวายเปนอยาง ๆ ทั้งหมด; ชาวเครื่องนัน้อาจแยกรสที่ปรุงเขาเปนอันเดียว 
กันแลวนั้น มาถวายเปนอยาง ๆ คือ รสเปร้ียวบาง รสเค็มบาง รสขมบาง รส 
เผ็ดบาง รสฝาดบาง รสหวานบาง ดังนี ้ไดหรือไม ?" 
 ร. "การที่จะแยกรสปรุงเขาเปนอันเดยีวกนัแลว ออกใหเปนอยาง ๆ ดัง 
นั้นไมได, ก็แตรสเหลานั้น ยอมปรากฏชัดตามลักษณะของตัว ๆ เอง." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, การที่จะแยกธรรมทัง้หลายนัน้ออกบัญญัติใหตาง 
กันดังนัน้ไมได, ก็แตวา ธรรมทั้งหลายนัน้ ยอมปรากฏชัดตามลักษณะของตัว  
ๆ เองฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 พระเถรเจาทูลถามวา "ขอถวายพระพร เกลอืเปนของรูไดดวยจักษ ุ
หรือ ?" 
 พระราชาตรัสตอบวา "รูไดดวยจักษุซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "พระองคทรงพิจารณาจงดี." 
 ร. "รูไดดวยลิ้นหรือ." 



 ถ. "ขอถวายพระพร รูไดดวยลิ้น." 
 ร. "รูไดดวยลิ้นอยางเดยีวหรือ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร." 
 ร. "ถาอยางนัน้ เร่ืองอะไรโคจึงตองขนมันมาดวยเกวยีนเลา, นํามาแต 
เกลือก็แลวกนั." 
 ถ. "ไมอาจนํามาแตเกลือ, เพราะสภาวะทัง้หลายเหลานี ้คือ เกลือกบั 
น้ําหนกั เขากนัเปนอนัเดียว ตางกันแตโดยความเปนอารมณ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร คนอาจชั่งเกลือดวยตาชั่งไดหรือไม ?" 
 ร. "ไดซิ เพราะผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ไมได, ชั่งไดแตน้ําหนักตางหาก." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๓. ปญจายตนกัมมนพิพัตตปญหา ๔๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา อายตนะหาอยางเกดิแตกรรม 
ตางกนั หรือเกดิแตกรรมอันเดียวกนั." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร เกิดแตกรรมตางกนั,  
หากเกิดแตกรรมเดียวกนัไม." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรงพระดําริเห็นขอความนัน้เปนไฉน: ถาใคร ๆ จะ 
หวานพืชหาอยางในไรเดียวกัน, ผลของพชืที่ตางกนันัน้ ก็คงเปนตางกนั มิใช 
หรือ ?" 
 ร. "อยางนัน้ คงเปนตางกัน." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, อายตนะหาอยาง ก็เกิดแตกรรมตางกนั, หาเกิดแต 
กรรมเดียวกนัไม ฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๔. กัมมนานากรณปญหา ๔๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา เหตุไฉนมนษุยทั้งหลายจึงไม 
เหมือนกนัหมด, บางพวกมอีายุนอย บางพวกมีอายยุืน, บางพวกมีโรคมาก  



บางพวกมีโรคนอย, บางพวกมีสีทราม บางพวกมีสีดี, บางพวกมีอํานาจนอย  
บางพวกมีอํานาจมาก, บางพวกมีสมบัตินอย บางพวกมสีมบัติมาก, บางพวก 
มีตระกูลตํ่า บางพวกมีตระกลูสูง, บางพวกมีปญญาทราม บางพวกมปีญญา 
ดี." 
 พระเถรเจาทูลถามวา "ขอถวายพระพร เหตุไฉนตนไมทัง้หลายจึงไม 
เหมือนกนัหมด, บางตนมีผลเปร้ียว บางตนมีผลกรอย (อญเญลวณา) บาง 
ตนมีผลขม บางตนมีผลเผ็ด บางตนมีผลฝาด บางตนมีผลหวาน." 
 ร. "ขาพเจาเขาใจวา เปนเพราะพืชตางกนั." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, มนุษยทั้งหลายไมเหมือนกันหมด บางพวกมีอาย ุ
นอย บางพวกมีอายุยนื, บางพวกมีโรคมาก บางพวกมีโรคนอย, บางพวกมีสี 
ทราม บางพวกมีสีดี, บางพวกมีอํานาจนอย บางพวกมสีมบัติมาก, บางพวก 
มีตระกูลตํ่า บางพวกมีตระกลูสูง, บางพวกมีปญญาทราม บางพวกมปีญญา 
ดี ดังนี ้ก็เพราะกรรมตางกัน ฉันนั้น. ถึงพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัส (แกสุภา 
มาณพ) วา "มาณพ สัตวทัง้หลายมีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม ม ี
กรรมเปนกาํเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มกีรรมเปนทีพ่ึ่งอาศัย, กรรมยอม 
จําแนกสัตวทัง้หลายใหเปนผูเลวทรามาง ดีบาง ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๕. ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา ๔๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจากลาววา 'บรรพชาของอาตมภาพ 
มีประโยชนที่จะไดรูวา ทําอยางไรทุกขนี้จะดับไป และทุกขอ่ืนจะไมเกิดขึ้น'  
ดังนี.้ ตองการอะไรดวยความพยายามไวกอน, เมื่อถงึกาลเขา จงึคอย 
พยายามไมไดหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร เมือ่ถึงกาลเขา ความ 
พยายามไมทาํธุระใหสําเร็จได, ความพยายามไวกอน ยอมทําธุระใหสําเร็จ 
ได." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรงดําริเหน็ความขอนัน้เปนไฉน: พระองคทรงระหาย 
อยากจะเสวยน้ําในเวลาใด, พระองคจงึตรัสส่ังใหขุดบอน้ํา ขุดสระ ดวยพระ 
ราชประสงคจะไดเสวยน้าํในเวลานัน้หรือ ?" 



 ร. "หามิได." 
 ถ. "เมื่อถึงกาลเขา ความพยายามไมทาํธรุะใหสําเร็จได, ความ 
พยายามไวกอน ยอมทาํธุระใหสําเร็จได ก็เหมือนฉะนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พระองคจะทรงดําริเหน็ความขอนัน้เปนไฉน: พระองคทรงหวิ 
อยากจะเสวยพระกระยาหารในเวลาใด, พระองคจึงตรัสส่ังใหไถนา ใหปลูก 
ขาวสาล ีใหเกบ็เมล็ดขาวมา ดวยพระราชประสงคจะเสวยพระกระยาหารใน 
เวลานั้นหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "เมื่อถึงกาลเขา ความพยามไมทําธุระใหสําเร็จได ก็เหมือนกัน." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พระองคจะทรงพระดําริเห็นความขอนัน้เปนไฉน: สงครามมีข้ึนแก 
พระองคในเวลาใด, พระองคจึงตรัสส่ังใหขุดคู ใหกอกําแพง ใหปกเสา 
ระเนียด ใหถมดินทําเชิงเทนิ ใหรวบรวมเสบียงอาหาร ในเวลานัน้, และพระ 
องคจะหัดทรงชาง หัดทรงมา หัดทรงรถ หดัทรงธนู หัดทรงพระแสง ในเวลา 
นั้นหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "เมื่อถึงกาลเขา ความพยายามไมทาํธรุะใหสําเร็จได, ความ 
พยายามไวกอน ยอมทาํธุระใหสําเร็จได ก็เหมือนฉะนัน้; ถึงพระผูมีพระภาค 
เจาก็ไดตรัสวา "บุคคลรูวาสิ่งใดเปนประโยชนแกตควรรีบขวนขวายดวย 
ปญญาของตน. เหมือนอยางวา คนขับเกวยีน ละทางใหญที่ราบเสีย ข้ึนสูทาง 
ที่ไมราบแลว     มีเพลาหกัแลวจอยอยู ฉันใด, คนโงเลา หลีกจากธรรม หนัหา 
สภาพที่ไมเปนธรรมแลว ถงึปากแหงมัจจรุาชแลวโศกเศราอยู เหมือนคนขับ 
เกวียน มีเพลาหักแลว ฉันนั้น ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๖. ปกติอัคคินริยัคคีอุณหาการปญหา ๔๔ 
  
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจาพูดอยูวา 'ไฟนรกรอนมากกวาไฟ 
ปกติ, ศิลานอย ๆ ทิ้งลงไปในไฟปกต ิแมชกัสูบเผาอยูวันยังค่ํา ก็ไมแหลกยอย 
ไป, ศิลาใหญแมประมาณเทาเรือนยอด ทิ้งลงไปในไฟนรกครูเดียว กแ็หลก 



ยอยไป; ขอนีข้าพเจายังไมเชื่อ. และพระผูเปนเจาพูดอยูวา 'สัตวทีเ่กิดในนรก 
นั้น แมไหมอยูหลายพนัป ก็ไมแหลกยอยไป;' ขอนี้ขาพเจาก็ไมเชื่อ." 
 พระเถรเจาทูลถามวา "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงพระดําริเห็น 
ขอนั้นเปนอยางไร: นางมงักรก็ดี นางจระเขก็ดี นางเตากดี็ นางนกยงูกดี็ นาง 
นกพิราบก็ดี กลืนกอนศิลาและกรวดอันแขง็กินเปนอาหาร ไมใชหรือ ?" 
 ร. "อยางนัน้ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "กอนศิลาและกรวดนัน้ เขาไปในภายในกะเพาะ ซึง่อยูในทองของ 
สัตวเหลานัน้ แหลกยอยไปไมใชหรือ ?" 
 ร. "อยางนัน้ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ครรภในทองของสัตวเหลานัน้แหลกยอยไปเหมือนกนัหรือ ?" 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เพราะเหตุอะไร จึงไมแหลกยอยไป." 
 ร. "ขาพเจาเขาใจวา เพราะกรรมเปนใหญ." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, สัตวทั้งหลายทีเ่กิดในนรก ไหมอยูในนรก แมหลาย 
พันป ก็ไมแหลกยอยไป คือวายังเกิดนในนรกนั้นนัน่เอง เจริญอยูไดในนรกนัน้ 
นั่นเอง ตายอยูในนรกนัน้นัน่เอง เพราะกรรมเปนใหญเหมือนกันฉนันัน้. แม 
พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสวา "บาปกรรมนั้นยังไมส้ินเพียงใด สัตวผูเกิดใน 
นรกนัน้ยงัไมตายเพยีงนัน้ ดังนี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 พระเถรเจาชักเรื่องนางราชสหี นางเสือโครง นางเสือเหลอืง นางสุนัข  
อันกินเนื้อซึง่ตดิกระดูกอันแข็งเปนอาหาร, และหญงิชาวโยนกซึ่งเปนนาง 
กษัตริยก็ดี เปนนางพราหมณีก็ดี เปนหญงิแมเรือนก็ดี มีชาติละเอียดออน  
บริโภคขัชชะมังสาหารอันแขง็เปนอาหาร, ของที่เปนอาหารอันเขาไปภายใน 
กระเพาะ ซึง่อยูในทองสัตวและหญิงเหลานั้น ยอมแหลกยอยไป, สวนครรภที่ 
ต้ังขึ้นในทองของสัตวและหญิงเหลานัน้ ยอมไมแหลกยอยไป เพราะกรรมเปน 
ใหญ, มาแสดงโดยขออุปมาอุปไมย ใหพระเจามิลินท เขาพระราชหฤทยั โดย 
นัยหนหลัง. 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๗. ปฐวีสันธารกปญหา ๔๕ 
  



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พูดอยูวา 'แผนดินอันใหญนี้ต้ัง 
อยูบนน้ํา, น้ําตั้งอยูบนลม, ลมต้ังอยูบนอากาศ;' แมขอนี้ ขาพเจายังไมเชื่อ." 
 พระเถรเจาจับธรมกรกจุมน้ํายกขึ้น อธิบายใหพระเจามิลินทเขาพระ 
ราชหฤทัยวา "น้ํานี้ลมอุมไว ฉันใด แมน้าํนัน้ลมก็อุมไวฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๘. นิโรธนิพพานปญหา ๔๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา นิพพาน คือ นโิรธหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร นิพพาน คือ นิโรธ." 
 ร. "นิพาน คือ นิโรธอยางไร ?" 
 ถ. "บุถุชนคนเขลาทั้งหลายทั้งปวง ยนิดีเพลิดเพลนิหมกมุนอยูใน 
อายตนะภายในภายนอก อันกระแสตัณฆาพัดใหลอยไปอยู, อาตมภาพจงึ 
กลาววา 'ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสก ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปมายาส  
ไมพนไปจากทุกขได.' สวนอริยสาวก ผูไดสดับแลว ยอมไมยินดีเพลดิเพลิน 
หมกหมุนอยูในอายตนะภายในภายนอก, เมื่อทานไมยนิดีเพิลดเพลินหมกมุน 
เชนนัน้ ตัณหา คือ ความทะยานอยากยอมดับไป, เพราะตัณหาดับไป  
อุปาทาน คือ การถือมัน่ก็ดับไป, เพราะอปุาทานดับ ภพ คือ กรรมกดั็บไป,  
เพราะภพดับ ชาติ คือ ความเกิดก็ดับไป, เพราะชาติดับ ชรา คือ ความแก  
มรณะ คือ ความตาย โสก คือ ความแหงใจ ปริเทวะ คือ ความร่ําไรรําพัน  
ทุกข คือ ความเจ็บกาย โทมนัส คือ ความเสียใจ อุปายาส คือ ความคับใจก ็
ยอมดับไป, ความดับแหงกองทุกขส้ินเชงินั้น ยอมมีดวยอุบายอยางนี.้  
นิพพาน คือ นโิรธดวยประการอยางนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. นิพพานลภนปญหา ๔๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา คนทัง้หลายยอมไดนิพพานหมด 
ทุกคนหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "คนทัง้หลายไดนพิพานหมดทุกคนหามิได, ยก 
ไวแตผูใดปฏิบัติชอบ รูเฉพาะธรรมที่ควรรูเฉพาะ คือ กาํหนดรู ธรรมทีค่วร 



กําหนดรู ละธรรมที่ควรละ เจริญธรรมที่ควรเจริญ ทาํใหแจงธรรมที่ควรทําให 
แจง, ผูนัน้ยอมไดนิพพาน." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๐. นิพพานสขุภาวชานนปญหา ๔๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ผูใดไมไดนิพพาน ผูนั้นรูหรือวา  
'นิพพานเปนสขุ." 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร รูได." 
 ร. "รูไดอยางไร ?" 
 ถ. "พระองคจะทรงสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน: มือและเทาของผูใดไม 
ขาด ผูนัน้จะรูไดหรือวา 'การถูกตัดมือเทาเปนเหตุแหงทกุข." 
 ร. "รูไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "รูไดอยางไร ?" 
 ร. "ไดฟงเสียงครางของคนอืน่ ผูมมีือเทาอนัขาดแลว ก็รูไดซิพระผูเปน 
เจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, ผูใดไมไดนิพพาน ไดฟงเสียงของคนที่เห็นนิพพาน ก ็
รูไดวา 'นิพพานเปนสุข ' ฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
   
 
วรรคที่หา 
๑. พทุธอัตถนิตัถิภาวปญหา ๔๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจาไดเห็นพระพทุธเจาหรือไม ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร อาตมภาพไมไดเห็น." 
 ร. "เมื่อพระผูเปนเจาไมไดเหน็ พระอาจารยของพระผูเปนเจาไดเห็น 
หรือไม ?" 
 ถ. "อาจารยของอาตมภาพก็ไมเหน็." 
 ร. "ถาอยางนัน้ พระพทุธเจามิไมมหีรือ ?" 
 ถ. "พระองคไดทอดพระเนตรเห็นแมน้ําอหูานทีที่ปาหมิพานตหรือไม  



?" 
 ร. "ขาพเจาไมไดเห็น." 
 ถ. "เมื่อพระองคไมไดทอดพระนครเหน็พระราชบิดาของพระองคได 
ทอดพระเนตรเห็นหรือไม ?" 
 ร. "พระราชบดิาของขาพเจาก็ไมไดเหน็." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ แมน้ําอหูานทีมิไมมหีรือ ?" 
 ร. "มีอยู, แตขาพเจาและบิดาของขาพเจาไมไดเห็น." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, อาตมภาพและอาจารยของอาตมภาพก็ไมไดเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาเหมือนฉะนั้น, แตพระผูมีพระภาคมีอยูจริง." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๒. พุทธานุตตรภาวปญหา ๕๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพทุธเจาไมมีใครจะยิ่งกวาไป 
ไดหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจาก็ไมไดเหน็พระพทุธเจา ทําไมจงึทราบไดวา 'พระ 
พุทธเจาไมมีใครจะยิ่งกวาไปได." 
 ถ. "พระองคจะทรงดําริเหน็ความขอนัน้เปนไฉน: คนที่ยงัไมเหน็ 
มหาสมุทรเลย จะรูไดหรือวา มหาสมทุรใหญลึกเหลือที่จะนับยากที่จะหยั่ง 
ถึง, แมน้ําใหญทั้งหา คือ คงคา ยมนุา อจริวดี สรภู มหีไหลลงไปสูมหาสมุทร 
ไมขาดสาย, มหาสมทุรนัน้กไ็มปรากฏที่จะบกพรอง หรือเต็มข้ึนกวาเกา ดัง 
นี.้" 
 ร. "เขาตองรูไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, ถึงอาตมภาพไดเหน็พระอรหันตสาวกที่ปรินพิพาน 
แลว ก็รูไดวา 'พระผูมีพระภาคไมมีใครจะยิ่งกวาไปได' เหมือนฉะนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๓. พุทธอนุตตรภาวชานนปญหา ๕๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ประชมุชนอ่ืน ๆ จะสามารถรูได 



หรือไมวา 'พระพุทธเจาไมมใีครจะยิ่งกวาไปได." 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร เขาสามารถจะรูได." 
ร. "รูไดอยางไร พระผูเปนเจา." 
ถ. "เร่ืองเคยมแีลว พระเถรเจาองคหนึง่ ชือ่ ติสสะ เปนอาจารย 
หนงัสือ, เธอทาํกาลกิริยาลวงไปหลายปแลว กิตติศัพทของเธอยงัปรากฏอยู  
เพราะอะไร ?" 
ร. "เพราะลายมือนะซ ิพระผูเปนเจา." 
ถ. "ขอนั้นฉันใด, ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้ก็ชื่อวา ไดเหน็พระผูมีพระภาค 
เจา เหมือนฉะนั้น, เพราะวาพระธรรมเปนของที่พระผูมพีระภาคทรงแสดงไว 
แลว." 
ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๔. ธัมมทิฏฐปญหา ๕๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ไดเหน็พระธรรมหรอื ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร สาวกทัง้หลายตองประพฤต ิ
ตามแบบแผนของพระพทุธเจา ตามพระบญัญัติของพระพุทธเจา จนสิ้น 
ชีวิต." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๕. นจสังกมตปิฏิสันธหนปญหา ๕๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา วิญญาณไมเลื่อนไป ก็แต 
ปฏิสนธิไดหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "ขอนั้นอยางไร ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษผูหนึ่ง จะจุดไฟจากดวงไฟ, ดวงไฟเลื่อนไป 
จากดวงไฟหรือ ?" 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, วิญญาณยอมไมเลื่อนไป ก็แตปฏิสนธิใดเหมือน 
ฉะนั้น." 



 ร. "พระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พระองคทรงจําไดหรือไมวา เมื่อพระองคยังทรงพระเยาวไดทรง 
เรียนแตคําโศลก (คําโคลง) บางอยาง ในสํานักแหงอาจารยผูสอนใหแตคํา 
โศลก." 
 ร. "จําได." 
 ถ. "คําโศลกเลือ่นไปจากอาจารยหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, วิญญาณยอมไมเลื่อนไป ก็แตปฏิสนธิไดเหมือน 
ฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๖. เวทคูปญหา ๕๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "เจตภูตมีอยูหรือ พระผูเปนเจา ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร เจตภูตไมมีโดยพระปรมัตถ." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๗. อิมัมหากายาอัญญกายสังกมนปญหา ๕๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สภาพอันใดอันหนึง่ที่เลื่อนออก 
จากกายนี้แลว ไปสูกายอืน่มอียูหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร ไมมีเลย." 
 ร. "ถาวาไมม ีสัตวจักพนจากบาปกรรมไดมิใชหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาสัตวไมตองปฏิสนธ ิก็พนจากบาปกรรมได;  
เพราะเหตุใดเลา สัตวยังตองปฏิสนธิอยู, เพราะเหตุนัน้ จึงยงัไมพนจาก 
บาปกรรมได." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา บุรุษผูหนึ่ง จะลักมะมวงของบุรุษอีกคนหนึ่ง เขา 
จะตองโทษหรอืไม ?" 
 ร. "ตองซิ พระผูเปนเจา" 
 ถ. "เขาไมไดลักมะมวงที่บุรุษนัน้เพาะไว ทําไมจงึตองโทษเลา ?" 



 ร. "มะมวงที่บุรุษลักนัน้ อาศัยมะมวงที่เพาะ จึงไดบังเกิดเพราะเหต ุ
นั้น เขาจงึตองโทษ." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, บุคคลทํากรรมดีก็ตาม ชัว่ก็ตาม ดวยนามรูปนี.้ นาม 
รูปอ่ืนยอมปฏิสนธิดวยกรรมอันนัน้, เพราะเหตุนัน้ สัตวจงึไมพนจาก 
บาปกรรมได." 
 ร. "พระผูเปนเจา ชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๘. กัมมผลอัตถิภาวปญหา ๕๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา กรรมที่เปนกุศลก็ตาม อกุศลก ็
ตาม ที่นามรูปอันนีท้ําแลว, กรรมเหลานัน้จะอยูที่ไหน ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "กรรมเหลานั้นตองตดิตามไป เหมอืนกะเงาติด 
ตามตัวไปฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาจะสามารถชี้กรรมเหลานัน้วา 'อยูทีน่ี่ หรือที่นี'่ ได 
หรือ ?" 
 ถ. "อาตมภาพไมสามารถ." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรงพระดําริเห็นความขอนัน้เปนไฉน: ตนไมเหลาใดยงั 
ไมออกผล พระองคจะทรงสามารถชี้ผลของตนไมเหลานัน้วา 'อยูทีน่ี้หรือที่นี'่  
ไดหรือ ?" 
 ร. "ไมได พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, ถึงอาตมภาพก็ไมสามารถที่จะชี้กรรมเหลานั้นไดวา  
'อยูทีน่ี่หรือทีน่ี'่ เหมือนฉะนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. อุปชชนชานนปญหาที่ ๕๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สัตวใดจะบังเกิด สัตวนั้นจะรูได 
หรือวา 'เราจักบังเกิด' ดังนี.้" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 



 ถ. "เหมือนอยางวา ชาวนาหวานพืชลงในแผนดินแลว เมือ่ฝนตกดี  
ยอมรูไดวา 'ธญัญชาติทั้งหลายจักออกรวง' ดังนี ้หรือไม ?" 
 ร. "เขารูไดซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, สัตวที่จะบงัเกิดก็รูไดวา 'เราจักบังเกิด' ฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๐. พุทธนทิัสสนปญหาที ่๕๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระพทุธเจามหีรือ พระผูเปนเจา ?" 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร มีอยู." 
 ร. "พระผูเปนเจาสามารถจะชี้ไดหรือวา 'พระพุทธเจาอยูที่นี ้หรือที่นี.้" 
 ถ. "พระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาต ุ(ดับ 
หมดสิ้นเชื้อไมมีเหลือ), อาตมภาพไมสามารถที่จะชี้ไดวา 'อยูทีน่ี้หรือที่นี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรงพระดําริเห็นความขอนัน้เปนไฉน: เปลวแหงกองไฟ 
อันใหญที่ลุกโพลงอยูดับไปแลว พระองคจะทรงสามารถชี้ไดหรือวา 'อยูที่นี ้
หรือทีน่ี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระองคจะทรงพระดําริเห็นความขอนัน้เปนไฉน: เปลวแหงกองไฟ 
อันใหญที่ลุกโพลงอยูดับไปแลว พระองคจะทรงสามารถชี้ไดหรือวา 'อยูที่นี ้
หรือทีน่ี.้" 
 ร. "ไมสามารถเลย เพราะวาเปลวไฟนัน้ดับแลว ถงึความไมมีบัญญัติ 
เสียแลว." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาเสดจ็ดับขันธปรินพิพานแลว  
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาติ, ใคร ๆ ไมสามารถจะชี้ไดวา 'อยูทีน่ี้หรือที่นี'้ ดัง 
นี.้ ก็แตวาสามารถจะชี้ไดดวยธรรมกาย, เพราะวาพระธรรม พระผูมพีระภาค 
เจาทรงแสดงไวแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
   
 
วรรคที่หก 



๑. กายอัปปยปญหา ๕๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา กายเปนที่รักของบรรพชิตทั้ง 
หลายหรือ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร กายซึง่จะเปนที่รักของ 
บรรพชิตทั่งหลายหามิได." 
 ร. "เมื่อไมมีความรัก เหตุไฉนบรรพชิตทั้งหลายจึงตองทะนุบํารุง ตอง 
หวงกนัเลา ?" 
 ถ. "เมื่อพระองคเสด็จไปสูงานพระราชสงคราม บางคราวเคยตอง 
อาวุธของขาศึกบางหรือไม ?" 
 ร. "เคยบาง." 
 ถ. "แผลที่ตองอาวุธนั้น พระองคทรงพอกยาสําหรับพอก ทรงทาน้ํามนั  
ทรงพนัไวดวยผาเนื้อละเอียดมิใชหรือ ?" 
 ร. "อยางนัน้." 
 ถ. "แผลเปนทีรั่กของพระองคหรือ, จึงตองทรงทาํอยางนัน้ ?" 
 ร. "หามิได เพราะวาขาพเจาทําไวอยางนัน้ ก็เพื่อจะใหเนือ้งอกขึ้นดัง 
เกา." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, กายไมเปนที่รักของบรรพชิตทั้งหลาย, ก็แตวา 
บรรพชิตทั้งหลายซึ่งไมหมกมุนทะนุบํารุงกายไว ก็เพื่อจะอนุเคราะหแก 
พรหมจรรย ขอนี้ก็ฉันนัน้. เออก็ กายนี ้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปรยีบ 
ประดุจแผล, เหตุนัน้ บรรพชติทั้งหลายไมหมกมุนทะนุบํารุงกายเหมือนรักษา 
แผล, ถึงพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํานี้ไววา 'กายนี้มทีวารเกา มีแผลอัน 
ใหญ มหีนงัอนัสดปกปดไว คายของโสโครกออกโดยรอบ ไมสะอาดมกีลิ่น 
เหมน็' ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๒. สัมปตตกาลปญหา ๖๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพทุธเจาทรงรูอะไรหมด ทรง 
เห็นอะไรหมด มิใชหรือ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร." 



 ร. "เมื่อเปนอยางนั้น เหตุไฉนพระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
สาวกทั้งหลายโดยลําดับ." 
 ถ. "หมอผูใดผูหนึง่ ซึง่เปนผูรูจักยาในแผนดินนีห้มด มีอยูบางหรือ ?" 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "หมอนัน้ ตอเมื่อถึงกาลจงึใหคนไขด่ืมยา หรือยังไมทนัถึงกาล ก็ให 
ด่ืม." 
 ร. "ตอถึงกาล จึงใหด่ืม ยงัไมถึงกาล ก็ยงัไมใหด่ืม." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรงรูอะไรหมด ทรงเห็นอะไร 
หมด ยงัไมถงึกาล ก็ยงัไมทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย, ตอถึงกาล 
แลว จึงทรงบญัญัติสิกขาบท ใหเปนพระบัญญัติที่ไมควรจะลวงตลอดชีพไว 
แกสาวกทัง่หลาย ขอนี้ก็ฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๓. ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา ๖๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพทุธเจาประกอบดวย มหา  
  
ปุริสลักษณะสามสิบสอง รุงเรืองดวยอนพุยัญชนะแปดสบิ มีพระพรรณดุจทอง  
มีพระฉวีดุจทอง มพีระรัศมปีระมาณวาหนึ่งหรือ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระพทุธมารดาและพระพุทธบิดาทัง้หลาย ประกอบดวย มหา 
ปุริสลักษณะสามสิบสอง รุงเรืองดวยอนพุยัญชนะแปดสบิ มีพระพรรณดุจทอง  
มีพระฉวีดุจทอง มพีระรัศมปีระมาณวาหนึ่ง เหมือนพระองคหรือ ?" 
 ถ. "หามิได." 
 ร. "ก็เมื่อเปนอยางนัน้ คําวา 'พระพทุธเจาประกอบดวยมหาปุริส 
ลักษณะสามสบิสอง รุงเรืองดวยอนพุยัญชนะแปดสิบ มีพระพรรณดจุทอง ม ี
พระฉวีดุจทอง มีพระรัศมีประมาณวาหนึง่' ดังนี ้นี้จะชอบหรือ; พระผูเปนเจา  
เพราะธรรมดาบุตรฝายขางมารดา ก็คลายมารดา บุตรขางฝายบิดา กค็ลาย 
บิดา." 
 ถ. "บัวบางอยางมกีลีบรอยหนึง่ มีหรือไม ?" 
 ร. "มีซ.ิ" 



 ถ. "บัวนัน้เกิดที่ไหน ?" 
 ร. "เกิดในเปอกตมแชอยูในน้ํา." 
 ถ. "บัวนัน้ มีสี มีกลิ่น มีรส เหมือนดังเปอกตมหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ถาเชนนัน้ บัวนัน้มีสี มีกลิ่น มีรส เหมือนน้าํหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ขอนั้นฉันใด. พระผูมีพระภาคเจาประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ 
สามสิบสอง รุงเรืองดวยอนพุยัญชนะแปดสิบ มีพระพรรณดุจทอง มพีระฉว ี
ดุจทอง มีพระรัศมีประมาณวาหนึง่, สวนพระพทุธมารดาและพระพทุธบิดา 
ของพระองค มิไดประกอบดวยมหาปุริสลักษณะสามสามสิบ และมิไดรุงเรือง 
ดวยอนพุยัญชนะแปดสิบ หามพีระพรรณและพระฉวดุีจทองไม และหามีพระ 
รัศมีประมาณวาหนึง่ไม ขอนี้ก็ฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๔. พรหมจารปีญหา ๖๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพทุธเจาทรงประพฤติอยาง 
พรหมหรือ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "ถาอยางนัน้ พระพทุธเจามิเปนศิษยของพรหมหรือ ?" 
 ถ. "ชางพระทีน่ั่งของพระองคมีมิใชหรือ ?" 
 ร. "มีซ.ิ" 
 ถ. "ชางพระทีน่ั่งนั้น บางคราวเคยรอยเสยีงดังดุจนกกะเรียนบางมิใช 
หรือ ?" 
 ร. "เคยบาง พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ก็ถาอยางนั้น ชางมิเปนศิษยของนกกะเรียนหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "พรหมเปนผูมีความรู หรือเปนผูหาความรูมิได ?" 
 ร. "เปนผูมีความรูซ.ิ" 
 ถ. "ถาอยางนัน้ พรหมเปนศษิยของพระผูมีพระภาคเจา." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 



 
๕. อุปสัมปนนปญหา ๖๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา อุปสัมปทาดหีรือ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา อุปสัมปทาของพระผูมพีระภาคเจา มีหรือไม ?" 
 ถ. "พระผูมีพระภาคเจาอุปสมบทที่โคนแหงตนโพธิ์ พรอมกันกับเวลา 
ที่พระองคตรัสรูสัพพัญุตญาณ, อุปสัมปทาของพระผูมีพระภาคเจาที่คนอืน่ 
ให เหมือนพระองคทรงบัญญัติสิกขาบท ใหเปนพระบญัญัติ ไมควรลวงตลอด 
ชีพไวแกพระสาวกทั้งหลายมิไดมี." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๖. อัสสุปญหา ๖๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ผูหนึง่มารดาตายแลวรองไห, ผู 
หนึง่รองไหเพราะความรักในธรรม, น้ําตาของคนทั่งสองทีร่องไหอยู น้ําตาของ 
ใครเปนเภสัช ของใครหาเปนเภสัชไม." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร น้าํตาของคนหนึ่งขุน 
รอน เพราะราคะโทสะโมหะ, น้ําของคนหนึ่งใสเยน็ เพราะปติดโสมนสั; น้ําตา 
เย็นนั่นแหละเปนเภสัช, น้ําตาขุนนัน่แหละหาเปนเภสัชไม." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๗. รสปฏิสังเวทีปญหา ๖๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา คนทีย่ังมีราคะกับคนที่ปราศจาก 
ราคะแลวตางกันอยางไร ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร ผูหนึง่ยังหมกมุน ผูหนึง่ 
ไมหมกมุน." 
 ร. "ขอที่วาหมกมุนและไมหมกมุนนัน้อยางไร ?" 
 ถ. "คือ คนหนึง่ยังมีความตองการ, ผูหนึง่ไมมีความตองการ." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาเหน็อยางนี้วา 'บุคคลที่ยังมีราคะและบุคคล 



ที่ปราศจากราคะแลว ยอมปรารถนาแตของเคี้ยวของกินที่ดีดวยกนัหมดทุก 
คน ไมมีใครปรารถนาของเลว." 
 ถ. "บุคคลที่ยังไมปราศจากราคะ บริโภคโภชนะ ทัง้รูสึกรส ทัง้รูสึก 
ความกาํหนัดในรส, สวนบุคคลที่ปราศจากราคะแลว บริโภคโภชนะ รูสึกแต 
รส หารูสึกความกาํหนัดในรสไม." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๘. ปญญายปติฏฐานปญหา ๖๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ปญญาอยูที่ไหน ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร มิไดอยูที่ไหน." 
 ร. "ก็ถาอยางนั้น ปญญามิไดมีหรือ ?" 
 ถ. "ลมอยูที่ไหน ?" 
 ร. "มิไดอยูที่ไหน." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ ลมมิไมมีหรือ ?" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. สังสารปญหา ๖๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา             "พระผูเปนเจา พระผูเปนเจากลาวอยูวา  
'สงสาร ๆ' ดังนี้นัน้, สงสารนั้นคืออยางไร ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร บุคคลเกิดแลวในทีน่ี้  
ตายแลวในทีน่ี,้ ตายแลวในที่นี ้เกิดขึ้นในที่อ่ืน เกิดแลวในทีน่ั้น ตายแลวในที ่
นั้นแหละ. ตายแลวในที่นัน้ เกิดขึ้นในที่อ่ืน, ความเกิด ๆ ตาย ๆ นี้แหละชื่อวา 
สงสาร." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนบุรุษคนหนึง่ไดบริโภคมะมวงอนัสุกแลว เพาะเมล็ดไว,  
หนอแตกจากเมล็ดนั้นเกิดเปนตนมะมวงใหญจนถึงเผลด็ผล, บุรุษนั้นได 
บริโภคอีก แลวก็เพาะเมล็ดไว, หนอแตกจากเมล็ดนั้นเกดิเปนตนมะมวงใหญ  
จนถงึเผล็ดผลเปนลําดับ ๆ มาดังนี,้ ที่สุดของตนมะมวงทั้งหลายนัน้มไิด 
ปรากฏดวยประการดังนี้ ขอนี้ฉันใด; บุคคลเกิดแลวในทีน่ี้ ตายในที่นี,้ ตาย 



แลวในทีน่ี้ เกดิขึ้นในที่อ่ืน เกิดแลวในทีน่ัน้ ตายในที่นัน้แหละ, ตายแลวในที ่
นั้น เกิดขึ้นในที่อ่ืน. ความเกดิ ๆ ตาย ๆ นีแ้หละชื่อวาสงสาร ขอนี้ก็ฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๐. จิรกตสารณปยหา ๖๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา บุคคลจะระลึกถงึสิง่ที่ลวงไปแลว  
และสิ่งทีท่ําไวนาน ๆ ไดดวยอะไร ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร ระลึกไดดวยสต.ิ" 
 ร. "ระลึกไดดวยจิต มิไดระลกึไดดวยสติมิใชหรือ ?" 
 ถ. "พระองคทรงระลึกถงึราชกิจอยางใดอยางหนึง่ ที่พระองคไดทรง 
ทําไวแลวลมืเสีย ไดบางหรอื ?" 
 ร. "ไมได พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ในสมัยนัน้ พระองคไมมจีิตหรือ ?" 
 ร. "ในสมัยนั้น มิใชวาขาพเจาจะไมมีจิตหามิได แตในสมยันัน้ไมม ี
สติ." 
 ถ. "ก็เมื่ออยางนั้น เหตุไรพระองคจึงตรัสวา 'ระลึกไดดวยจติ, มิได 
ระลึกไดดวยสติเลา ?" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๑. สติอภิชานนปญหา ๖๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ความระลึกทัง้ปวง ยอมเกิดขึ้น 
แตความรูเองหรือตอผูอ่ืนเตอืนจึงจะเกิด." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร เกิดแตความรูเองบาง  
ตอผูอ่ืนเตือนจึงเกิดขึ้นบาง." 
 ร. "ความระลกึทั้งปวง ตองมีเพราะความรูเอง มีเพราะผูอ่ืนเตือนหามิ 
ได." 
 ถ. "ถาวาไมมีเพราะผูอ่ืนเตือนจริงดังนัน้ กจิที่จะควรทําดวยการงาน  
ดวยศิลปะ ดวยวิทยามิไมมหีรือ, บุคคลผูเปนอาจารยมิไมมีประโยชนอะไร 
หรือ; เพราะเหตุใด สติมีอยูเพราะผูอ่ืนเตือน เพราะเหตุนัน้ กจิที่จะควรทําดวย 



การงาน ดวยศิลปะ ดวยวิทยาของผูมีศิลปะจึงม,ี และจึงตองการอาจารยทัง้ 
หลาย." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
   
 
วรรคที่เจ็ด 
๑. สติอาการปญหา ๗๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สติยอมเกิดขึ้นดวยอาการเทาไร  
?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร สติยอมเกดิขึ้นดวย 
อาการสิบหกอยาง คือ: เกิดขึ้นแกผูรูบาง เกิดขึ้นเพราะความเตือนบาง เกิด 
ข้ึนเพราะวิญญาณอาศัยนมิิตอันสําคัญบาง เกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่ง 
ที่เปนประโยชนบาง เกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่ไมเปนประโยชนบาง  
เกิดขึ้นเพราะนิมิตอันเหมือนกนับาง เกิดขึ้นเพราะนิมิตอันผิดกันบาง เกิดขึ้น 
เพราะลกัษณะบาง เกิดขึ้นเพราะความระลึกบาง เกิดขึน้เพราะความสังเกต 
บาง เกิดขึ้นเพราะความนับบาง เกิดขึ้นเพราะความจําบาง เกิดขึ้นเพราะ 
ภาวนาบาง เกดิขึ้นเพราะแกตํารับออกดูบาง เกิดขึ้นเพราะความเก็บไวบาง  
เกิดขึ้นเพราะความเคยพบบาง. 
 สติเกิดขึ้นแกผูรูอยางไร ? ทานผูรูทั้งหลายผูระลึกชาติได เชน พระ 
อานนทและอบุาสิกาขุชชุตตราหรือทานผูอ่ืน ยอมระลึกชาติได, สติเกิดขึ้นแก 
ทานผูรูอยางนี.้" 
 สติเกิดขึ้นเพราะความเตือนอยางไร ? ผูมีสติฟนเฟอนโดยปกติผูอ่ืน 
เตือนใหระลึกได, สติเกิดขึ้นเพราะความเตอืนอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยนมิิตอันสาํคัญอยางไร เมื่อใดได 
อภิเษกในสมบัติก็ดี ไดบรรลุโสดาปตติผลก็ดี เมื่อนั้นสติกําหนดจําก็เกิดขึ้น.  
สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยนมิิตอันสาํคัญอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่เปนประโยชนอยางไร ? คนได 
ความสุขในที่ใด ก็ระลึกถงึทีน่ั้นวา 'เราไดความสุขในที่โนน,' สติเกิดขึ้นเพราะ 
วิญญาณอาศยัสิ่งทีเ่ปนประโยชนอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณ อาศัยสิ่งที่ไมเปนประโยชนอยางไร ? คนได 



ความทุกขในที่ใด ก็ระลึกถงึทีน่ั้นวา 'เราเคยไดความทกุขในทีท่ี่โนน,' สติยอม 
เกิดเพราะวิญญาณอาศัยสิง่ที่ไมเปนประโยชนอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะนมิิตที่เหมอืนกันอยางไร ? ไดเห็นคนทีค่ลายกนัแลว  
ระลึกถึงมารดาก็ดี บิดาก็ดี พี่ชายนองชายก็ดี พีห่ญงินองหญงิก็ดี, ไดเห็นอูฐ 
ก็ดี โคก็ดี ลากดี็ ที่คลายกันแลว ระลึกถึงสตัวเชนนั้นตวัอืน่, สติเกิดขึ้นเพราะ 
นิมิตที่เหมือนกันอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะนมิิตที่ไมเหมือนกนัอยางไร ? ระลึกไดวา 'สีของสัตว 
ตัวโนน เชนนี,้ เสียงของคนโนน เชนนี,้ กลิ่นรสสัมผัสของวัตถุโนน เชนนี้ ๆ,  
สติเกิดขึ้นเพราะนมิิตที่ไมเหมือนกนัอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะลักษณะอยางไร ? เจาของเหน็โคของตวัแลวรูไดจําได  
เพราะตําหนิ เพราะลักษณะ, สติเกิดขึ้นเพราะลักษณะอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะความระลึกอยางไร ? ผูมีสติฟนเฟอนโดยปกติ ผูอ่ืน 
เตือนวา 'ระลึกดูเถิด ๆ' ดังนี้ ใหระลึกไดบอย ๆ, สติเกิดขึ้นเพราะความระลึก 
อยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะความสังเกตอยางไร ? เพราะเราไดเคยเรียนหนังสือรู 
ไดวา 'ตออักษรตัวนี.้' จะตองเขียนอกัษรตวันัน้', สติเกิดขึ้นเพราะความสังเกต 
อยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะความนับอยางไร ? เพราะเคยไดเรียนความนับผูนับ 
จึงนับไดมาก, สติเกิดขึ้นเพราะความนับอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะความจําอยางไร ? เพราะไดเคยเรียนความจํา ผูจําจึง 
จําไดมาก, สติเกิดขึ้นเพราะความจาํอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะภาวนาอยางไร ? ภิกษุในศาสนานี้ ระลกึถึงขนัธ 
สันดานที่ตนอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายอยางตาง ๆ กนั คือ ระลกึไดชาติ 
หนึง่บาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาตบิาง สิบชาติบาง ยี่สิบ 
ชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาต ิ
บาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปป (คือ กัปปที่เสื่อม) เปนอันมากบาง  
ตลอดวิวัฏฏกัปป (คือ กัปปที่เจริญ) เปนอนัมากบาง วาในที่โนน เราไดเปนผู 
มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนัน้ มพีรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
เสวยทุกขอยางนัน้มทีี่สุดอายุเทานัน้ คร้ันเลื่อนไปจากทีน่ั้นแลว ไดไปเกิดในที ่
โนน แมในทีน่ัน้ เราไดเปนผูมีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนัน้ มพีรรณอยางนั้น ม ี
อาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มทีี่สุดอายุเทานั้น คร้ันเลือ่นไป 



จากนั้นแลว มาเกิดขึ้นในทีน่ี,้ ทานระลึกขนัธสันดานที่ตนเคยอาศัยอยูในกาล 
กอนหลายอยางตาง ๆ กัน พรอมทัง้อาการและเพศพรรณฉะนี,้ สติเกิดขึ้น 
เพราะภาวนาอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะแกตํารับออกดูอยางไร ? เหมือนพระเจาแผนดินทรง 
ระลึกถึงพระราชกําหนดสําหรับปกครองแผนดิน ตรัสส่ังใหนาํคัมภีรทีจ่ารึก 
พระราชบัญญติัมาทอดพระเนตรแลว ทรงระลึกพระราชกาํหนดขอนั้นได, สติ 
เกิดขึ้นเพราะแกตํารับออกดูอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะความเก็บไวอยางไร ? ไดเห็นของที่เก็บไวแลว ระลึก 
ข้ึนได, สติเกิดขึ้นเพราะความเก็บไวอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นเพราะเคยพบอยางไร ? เพราะไดเห็น ระลึกถงึรูปได เพราะ 
ไดฟง ระลึกถึงเสียงได เพราะไดดม ระลึกถึงกลิน่ได เพราะไดชิม ระลกึถึงรส 
ได เพราะไดถกูตอง ระลึกถงึสัมผัสได เพราะไดรูแจง ระลึกถึงธมัมารมณได,  
สติเกิดขึ้นเพราะเคยพบอยางนี.้ 
 สติเกิดขึ้นดวยอาการสิบหกอยางเหลานี้แล ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๒. วัสสสตปญหา ๗๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'ผูใดทําอกุศล กรรม 
ถึงรอยป ในเวลาจะตาย กลบัไดสติระลึกถึงพทุธคุณดวงเดียว ผูนั้นจะเกิดขึ้น 
ในเทวดา;' ขอนี้ขาพเจาไมเชือ่. อนึ่ง พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'คนจะเกดิใน 
นรกเพราะทาํปาณาติบาตคราวเดียว;' แมขอนี้ขาพเจากไ็มเชื่อ." 
 พระเถรเจาทูลตอบวา "พระองคจะทรงสําคญัเห็นความนัน้เปนไฉน:  
ศิลาแมเล็กนอกจากอยูในเรอื จะลอยน้ําไดหรือไม ?" 
 ร. "ลอยไมได." 
 ถ. "ศิลาแมรอยเกวยีน บรรทกุลงในเรือแลว จะลอยน้าํไดหรือไม ?" 
 ร. "ลอยไดซิ." 
 ถ. "กุศลกรรมทั้งหลาย ควรเห็นเหมือนเรือ ฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๓. อนาคตปญหา ๗๒ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พยายามเพื่อจะละทกุขที่ลวงไป 
แลวหรือ ?" 
 ถ. "หามิได." 
 ร. "พระผูเปนเจา พยายามเพื่อจะละทุกขที่ยังไมมาถึงหรือ ?" 
 ถ. "หามิได." 
 ร. "พระผูเปนเจา พยายามเพื่อจะละทุกขที่เกิดขึ้นบัดนีห้รือ ?" 
 ถ. "หามิได." 
 ร. "ถาวาพระผูเปนเจา มิไดพยายามเพื่อจะละทุกขที่ลวงไปแลว ทีย่ัง 
ไมมาถงึ ที่เกิดขึ้นบัดนี,้ ถาเชนนัน้ พระผูเปนเจาพยายามเพื่อประโยชนอะไร 
เลา ?" 
 ถ. "อาตมภาพ พยายามเพื่อประโยชนวา 'ทําอยางไรหนอทุกขนี้จะพงึ 
ดับไปดวย ทกุขอ่ืนจะไมพงึเกิดขึ้นดวย." 
 ร. "ทุกขทีย่ังไมมาถงึมหีรือ พระผูเปนเจา ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ไมม.ี" 
 ร. "พระผูเปนเจาก็ฉลาดเหลอืเกิน จึงพยายามเพื่อจะละทุกขซึ่งไมม ี
อยู." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระเจาแผนดินทีเ่ปนปฏิปกษขาศึกปจจามิตร  
เคยยกมาประชิดพระนครมบีางหรือ ?" 
 ร. "มีบาง." 
 ถ. "พระองคตรัสส่ังใหขุดคู กอกําแพง ปกเสาระเนยีด ถมเชิงเทิน รวบ 
รวมเสบียงอาหารในเวลานัน้หรือ ?" 
 ร. "หามิได ของเหลานัน้ตองตระเตรียมไวกอน." 
 ถ. "พระองคหดัทรงชาง ทรงมา ทรงรถ ทรงธน ูทรงพระแสงในเวลา 
นั้นหรือ ?" 
 ร. "หามิได ตองหัดไวกอน." 
 ถ. "การทีท่ําดงันัน้ เพื่อประโยชนอะไร ?" 
 ร. "เพื่อประโยชนจะกันภัยทีย่ังไมมาถึง." 
 ถ. "ภัยที่ยังไมมาถงึมหีรือ ขอถวายพระพร ?" 
 ร. "ไมมี." 
 ถ. "พระองคกฉ็ลาดเหมือนกัน จึงตระเตรยีมเพื่อจะกนัภัยที่ยงัไมมา 



ถึง." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พระองคจะทรงสาํคัญเหน็ความนัน้เปนไฉน: เมื่อใด พระองคทรง 
ระหาย เมื่อนัน้ จงึตรัสส่ังใหขุดสระ ดวยพระราชประสงคจะเสวยน้าํ ดังนัน้ 
หรือ ?" 
 ร. "หามิได ตองตระเตรียมไวกอน." 
 ถ. "เพื่อประโยชนอะไร ?" 
 ร. "เพื่อประโยชนจะกันความระหายทีย่ังไมมาถงึ." 
 ถ. "ความระหายทีย่ังไมมาถงึมีหรือ ขอถวายพระพร ?" 
 ร. "ไมมี." 
 ถ. "พระองคกฉ็ลาดเหลือเกนิ จงึตระเตรียมเพื่อประโยชนจะกนัความ 
ระหายที่ยงัไมมาถงึ." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พระองคจะทรงสาํคัญเหน็ความนัน้เปนไฉน: เมื่อใด พระองคทรง 
หิวอยากจะเสวยพระอาหาร เมื่อนัน้ จึงตรสัส่ังใหไถนา หวานขาวสาล ีดวย 
พระราชประสงคจะเสวยพระอาหาร ดังนัน้หรือ ?" 
 ร. "หามิได ตองตระเตรียมไวกอน." 
 ถ. "เพื่อประโยชนอะไร ?" 
 ร. "เพื่อประโยชนจะกันความหิวที่ยงัไมมาถึง." 
 ถ. "ความหวิทีย่ังไมมาถึงมีหรือ ขอถวายพระพร ?" 
 ร. "ไมมี." 
 ถ. "พระองคกฉ็ลาดเหลือเกนิ จงึไดตระเตรียมเพื่อจะกันความหิวที่ยงั 
ไมมาถงึ." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๔. ทูรพรหมโลกปญหา ๗๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พรหมโลก แตทีน่ี้ไปไกลเทาไร ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ไกลมาก ศิลาประมาณเทาเรือน มียอด 
ตกจากพรหมโลกนัน้แลว วันหนึง่กนัคืนหนึง่ ตกลงมาไดส่ีหมื่นแปดพันโยชน  
ตอลวงสี่เดือนจึงจะตกถึงพืน้แผนดิน." 



 ร. "พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'ภิกษุผูมีฤทธิ ์ถึงความแกลวกลาในจิต  
อันตรธานในชมพูทวีปแลว ไปปรากฏในพรหมโลกในทนัใดเหมือนบุรุษมี 
กําลังเหยยีดแขนที่คูไปแลว หรือคูแขนที่เหยียดไวแลว  ฉะนั้น;' คํานี ้ขาพเจา 
ไมเชื่อวาจะไปตลอดหลายรอยโยชนไดเร็วเกิน ดังนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ชาติภูมขิองพระองคอยูที่ไหน ?" 
 ร. "ขาพเจาเกดิที่เกาะชื่อ อลสันทะ." 
 ถ. "เกาะ อลสันทะ แตทีน่ี้ไปไกลเทาไร ?" 
 ร. "ประมาณสองรอยโยชน." 
 ถ. "พระองคทรงจําไดบางหรือไมวา ทรงทาํราชกิจอยางใดอยางหนึง่  
ในทีน่ั้นแลวทรงระลึกถงึ." 
 ร. "ระลึกอยูบาง." 
 ถ. "พระองคเสด็จไปไดประมาณสองรอยโยชนเร็วนัก." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๕. พรหมโลกกัสมีรปญหา ๗๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา คนตาย ณ ที่นี ้ผูหนึง่ไปเกิดใน 
พรหมโลก ผูหนึ่งไปเกิดในประเทศกัสมีระ (แคชเมียร) ใครจะเกิดชากวา ใคร 
จะเกิดเร็วกวา." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "เทากัน." 
 ร. "พระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "พระนครทีพ่ระองคประสูติอยูที่ไหน." 
 ร. "ขาพเจาเกดิที่ กลสิคาม." 
 ถ. "กลสิคาม แตที่นี้ไปไกลเทาไร ?" 
 ร. "ประมาณสองรอยโยชน." 
 ถ. "ประเทศกสัมีระ แตทีน่ี้ไปไกลเทาไร ?" 
 ร. "สิบสองโยชน." 
 ถ. "ขอเชิญพระองคทรงนึกถงึ กลสิคาม." 
 ร. "นึกแลว." 
 ถ. "ขอพระองคทรงนกึถงึประเทศกัสมีระ." 
 ร. "นึกแลว." 



 ถ. "ที่ตําบลไหนทรงระลึกไดชา ที่ตําบลไหนทรงระลึกไดเร็ว ?" 
 ร. "เทากัน." 
 ถ. "พระองคทรงระลึกที่สองตําบลนัน้ ไดเทากนั ฉันใด, คนตายแลว  
ณ ทีน่ี้ ผูหนึง่ไปเกิดในพรหมโลก ผูหนึง่ไปเกิดในประเทศกันมีระ คนทั้งสอง 
นั้นเกิดพรอมกัน ฉันนั้น." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟงอีก." 
 ถ. "พระองคจะทรงสาํคัญเหน็ความนัน้เปนไฉน: นกสองตัวบินไปใน 
อากาศ, ตัวหนึ่งจับที่ตนไมสูง ตัวหนึ่งจับที่ตนไมตํ่า นกสองตัวนัน้จับพรอม 
กัน เงาของตัวไหนจะปรากฏ ณ พืน้กอน เงาของตัวไหนจะปรากฏทหีลงั ?" 
 ร. "พรอมกนั." 
 ถ. "เงาของนกสองตัวปรากฏ ณ พืน้พรอมกัน ฉันใด, คนตายแลว ณ  
ที่นี ้ผูหนึ่งไปเกิดในพรหมโลก ผูหนึง่ไปเกดิในประเทศกสัมีระ คนทั้งสองนัน้ 
เกิดพรอมกนั ฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๖. ปรโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา ๗๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ขาพเจาจักถามถึงเหตุทนัดวน:  
สัตวผูจะไปสูปรโลก ไปดวยสีไหน คือ ดวยสีเขียว หรือสีแดง หรือสีเหลือง  
หรือสีขาว หรือสีแสด หรือสีปภัสสร, ก็หรือวา ไปดวยเพศชาง เพศมา หรือ 
ดวยรูปรถ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "มหาบพิตร ขอนั้น พระผูมีพระภาคหาได 
ทรงบัญญัติไวไม, ขอนั้น มิไดมีในพระพุทธวจนะ คือ พระไตรปฎก." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาวา พระสมณโคดมมิไดทรงบัญญัติไว, ใครจะรูได 
อยางวา 'สัตวจะไปสูปรโลกนั้นหรือมิไดไป,' อาชีวกใดจกักลาววา 'โลกนี้ไมม ี 
โลกอื่นไมม ีสัตวมิไดไปปรโลก' ดังนี้ คําของอาชวีกนัน้ เปนจริงอยางนัน้หรือ,  
อาชีวกนัน้ เปนอาจารยผูฉลาดหรือ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร มหาบพติร ทรงสดับคําของอาตมภาพหรือ ?" 
 ร. "ฟงซ ิพระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร คําของอาตมภาพหลดุออกจากปากแลวไปเขา 
พระกรรณของมหาบพิตรนัน้ เมื่อในระหวางทาง ก็มิไดทาํการอะไรหรือ 



มหาบพิตรทรงเหน็เปนสีเขียว สีเหลือง ฯลฯ ทีย่อดไมบาง ?" 
 ร. "ไมเห็น พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ถาไมทรงเห็น, คําของอาตมภาพคงไมไดเขาพระกรรณ 
มหาบพิตร,มหาบพิตรรับส่ังเหลวไหล." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาหาไดพูดเหลวไหลไม, คําพูดของพระผูเปน 
เจา แมจะไมปรากฏวาเขียวหรือเหลืองในระหวางทางกจ็ริง แตก็ไดมาเขาห ู
ขาพเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, สัตวเมื่อไปสูปรโลก แมจะไมปรากฏ 
วา เขียวหรือเหลืองในระหวางทางก็จริง ถงึกระนัน้ สัตวก็ไดไปปรโลกจริง  
เหมือนคําพูดที่ไปเขาห ูฉะนั้น." 
 ร. "อัศจรรยแปลกประหลาดจริงพระผูเปนเจา, ขอพระผูเปนเจาจง 
เสวยราชสมบติัอันใหญหลวง ในสกลชมพทูวีปเถิด. พระผูเปนเจา ขันธหานี้  
ไมไปสูปรโลกดวย และมิไดทํากรรม ก็เกิดขึ้นไดดวย, เมือ่เปนเชนนี ้สงสาร ก ็
ตองไมม.ี" 
 ถ. "ขอถวายพระพร มหาบพติร จะใหทํานาหรือ ?" 
 ร. "ทําซ ิพระผูเปนเจา ขาพเจาจักทํานา จะใหหวานขาวสาลี." 
 ถ. "ขาวสาลีของมหาบพิตรที่ข้ึนในแผนดนิแลวออกรวงที่ยอด, ขาว 
สาลีนัน้ คนไมไดปลูก จักออกรวงที่ยอดไดหรือ ?" 
 ร. "จริงอยู ขาวสาลนีั้น ตองปลูกลงที่แผนดิน จงึจะออกรวงทีย่อดได,  
หรือคนไมไดทาํ จักออกรวงที่ยอดก็ไมได." 
 ถ. "ถาเชนนัน้ ขาวสาลกี็ไมม ีขอถวายพระพร." 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา, ถาวา ขาวสาลทีี่ปลูกลงที่แผนดินจะพึงออกรวง 
ที่ยอด, ขาวสาลีก็ตองสําเร็จผลที่ยอด; ถาขาวสาลีจะพงึออกรวงไดเองโดยไม 
ตองเพาะปลูก, ทรัพย คือ ขาวสาลจีะตองเกิดขึ้นไดเอง จะตองทาํขวญัตนเอง 
ละซิ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนั้นฉนัใด, ถาวา ขันธหานี้จะพึงไปสูปรโลก 
ดวยไซร, คนตาบอด จะตองเปนคนตาบอดอยูรํ่าไป, คนใบ จะตองเปนคนใบ 
อยูรํ่าไป, จะตองทาํบุญเอาประโยชนอะไร; ถาวา ขันธหานี้ไมตองมกีรรมที่ได 
ทําไว ก็เกิดขึ้นได, สัตวจะตองไปนรก เพราะอกุศลกรรม ขอนี้ ก็ฉันนัน้." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "เหมือนอยางวา ดวงไฟทีบุ่คคลจุดตอกันไป จะพึงเลื่อนไปติดดวง 



อ่ืน หรือเลื่อนไปยังเปลวไฟอืน่ จะวาดวงไฟนัน้เกิดขึ้นเอง โดยมิไดอาศัยจุด 
ตอกันหรือ ?" 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา, เปลวไฟเลื่อนไปได หรือดวงไฟก็ตอกับดวง 
ไฟอื่นใหเกิดแสงสวางหรือเปลวได, จะวาไมไดอาศัยจุดตอกันแลว เกดิขึ้นเอง 
ไมไดเลย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, ขันธหานี้ ก็ไปสูปรโลกหาไดไม, จะ 
เกิดขึ้นเองโดยไมไดอาศัยกรรมที่ทาํไว ก็หาไดไม ขอนี้กฉั็นนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจา เวทนาขนัธไปสูปรโลกหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาเวทนาขันธไปสูปรโลกไซร, สัตวทัง้หลายผู 
เสวยเวทนาในเบญจขันธนีเ้อง เปนตัวเวทนาขันธที่ไปสูปรโลกหรือ ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "เพราะเหตุนั้น มหาบพิตรจงทรงทราบวา "เวทนาขนัธมิไดไปสูปร 
โลก." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กระจกเงาของมหาบพิตรมีหรือ." 
 ร. "มี พระผูเปนเจา." 
 ถ. "มหาบพิตร โปรดหยิบต้ังไวเบื้องพระพกัตร." 
 ร. "ต้ังเสร็จแลว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระเนตร พระกรรณ พระนาสิก พระทนตของ 
มหาบพิตร ปรากฏในกระจกเงานี,้ หรือวา มหาบพิตรทรงจัดสรรขึ้นใหม ?" 
 ร. "ที่ปรากฏในกระจกเปนตา หู จมกู ฟน ของขาพเจาทัง้นัน้." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ พระเนตร พระกรรณ พระนาสิก พระทนตของ 
มหาบพิตรหลดุถอนออกไป มหาบพิตรกลายเปนคนบอดเปนคนหนวกไปหรือ  
?" 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา, เงาอาศัยตัวขาพเจาไปปรากฏในกระจก,  
ขาพเจาไมไดทํา กห็ามิได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, ขันธหานี้ไปสูปรโลกหาไดไม, ทั้งจะ 
เกิดขึ้นเองโดยมิไดทํากรรม ก็หาไดไม, สัตวอาศัยเบญจขันธนี้เอง ปฏิสนธิใน 
ครรภมารดา ดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ตนไดทาํไว ขอนี้ก็ฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 



๗. มาตุกุจฉิปฏิสันธิปญหา ๗๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา สัตวเมื่อจะปฏิสนธใินครรภ 
มารดา ไปปฏิสนธิโดยทวารไหน ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ทวารสําหรับปฏิสนธิไมมี ขอถวายพระ 
พร." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "หีบแกว ของมหาบพิตร มีอยูหรือ" 
 ร. "มี พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอมหาบพติร ทรงคิดเขาในหีบแกว." 
 ร. "คิดแลว." 
 ถ. "พระจิตของมหาบพิตร เมื่อไปในหีบแลว ไปโดยทวารไหน ?" 
 ร. "ไมตองอาศยัทวาร พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ก็เปนเชนเดียวกนั, สัตวเมื่อจะปฏิสนธิใน 
ครรภมารดา ไมตองอาศัยทวาร เหมือนพระจิตของมหาบพิตรคิดเขาสูหีบแกว  
ฉะนั้น." 
 ร. "อัศจรรยแปลกประหลาดจริงพระผูเปนเจา, พระผูเปนเจาแก 
ปญหาเปรียบเทียบไพเราะยิง่นัก; พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ, หากวาพระ 
พุทธเจายังทรงอยู พระองคจะพึงประทานสาธุการเปนแน." 
 
๘. สัตตโพชฌังคปญหา ๗๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา โพชฌงคมีเทาไร ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร มีเจ็ด." 
 ร. "พระพทุธเจาตรัสรูดวยโพชฌงคเทาไร พระผูเปนเจา ?" 
 ถ. "ดวยธัมมวจิยสัมโพชฌงคอยางเดียว ขอถวายพระพร." 
 ร. "เมื่อเปนเชนนัน้ เหตุไฉนจึงกลาววาโพชฌงคเจ็ดเลา พระผูเปนเจา  
?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงพระราชดําริเหน็ความ ขอนี้เปน 
ไฉน: ดาบอันสอดอยูในฝก มือไมไดจับไว ยังจักอาจตัดใหขาดไดหรือ ?" 
 ร. "ไมไดเลย." 



 ถ. "เวนจากธมัมวิจยสัมโพชฌงคเสียแลว พระพทุธเจาก็ตรัสรู แตโดย 
ลําพงัโพชฌงคหกไมได เหมือนกนัฉันนัน้แล ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๙. ปาปปุญญพหุตรปญหา ๗๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา บุญกดี็ บาปก็ดี อยางไหนจะม ี
มากกวา" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร บุญแหละมีมากกวา  
บาปมีนอย." 
 ร. "เพราะเหตอุะไร ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เมื่อคนกระทําบาป ยอมไดความรอนใจวา 'เราได 
กระทําบาปไว' ดังนี,้ เหตุฉะนั้น บาปจงึไมเจริญ. เมื่อคนกระทําบุญ ยอมไม 
ไดคนเดือดรอนใจ, เมื่อไมเดือดรอนใจ ปราโมทยกย็อมเกิด, เมื่อใจเบกิบาน  
ปติก็ยอมเกิด, เมื่ออ่ิมใจ ใจคอก็สงบ, คร้ันมีใจคอสงบแลว ก็ยอมไดเสวยสุข,  
เมื่อมีสุข จิตกต้ั็งมั่นเปนสมาธ,ิ คร้ันมีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิแลว ก็ยอมรูชัดตาม 
เปนแลวอยางไร, เพราะเหตนุั้น บุญจึงเจริญ. บุรุษผูถูกตัดมือเทาแลว ได 
ถวายดอกอุบลแดพระผูมีพระภาคเจากาํหนึง่แลว จักไมไปสูวินิบาตตลอด 
กาลยืดยาว มปีระมาณถงึเกาสิบเอ็ดกัปป: แมเพราะเหตนุี้แล ขอถวายพระ 
พร อาตมภาพจึงกลาววา บุญมีมากกวา บาปมีนอย ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๐. ชานอชานปญหา ๗๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา คนผูรูอยู กระทําบาปกรรม และ 
คนผูไมรูอยู กระทําบาปกรรม บาปของใครมากกวา ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ผูใดไมรูอยู กระทําบาปกรรม บาปของผู 
นั้นมากกวา ขอถวายพระพร." 
 ร. "ถาอยางนัน้ ราชบุตรก็ดี ราชมหาอมาตยก็ดี ของขาพเจาผูไมรู  
กระทําความผดิลง ขาพเจามิตองลงโทษแกเขาทวีคูณหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงพระราชดําริความขอนี้เปนไฉน: ผู 



หนึง่รูอยูและอกีผูหนึ่งไมรูอยู ทัง้สองคนนัน้ จะพงึจับกอนเหล็กที่ไฟเผาให 
รอนโชนเปนเปลว คนไหนจะถูกลวกหนักกวา ?" 
 ร. "คนผูไมรูซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ผูใดไมรู กระทําบาปกรรม บาปของผูนัน้มากกวา เหมือนกนัฉะนั้น 
แล ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๑. อุตตรกุรุปญหา ๘๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ใคร ๆ จะพงึสามารถไปสูอุตตรกุ 
รุทวีปก็ดี สูพรหมโลกก็ดี สูทวีปอ่ืนก็ดี กับทั้งกาย คือประชุมแหงธาตุส่ีอันนี ้ม ี
บางหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร มีอยู." 
 ร. "ไปไดอยางไร พระผูเปนเจา ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระองคทรงจําไดอยูบางหรือวา พระองคเคยทรง 
กระโดดขึ้นไดจากพืน้แผนดนินี ้คืบหนึ่งบาง ศอกหนึ่งบาง." 
 ร. "จําไดอยู ขาพเจากระโดดขึ้นถึงแปดศอกก็ได." 
 ถ. "พระองคทรงกระโดดอยางไร จงึขึ้นไปไดถึงแปดศอกก็ได." 
 ร. "ขาพเจาทาํจิตใหเกิดขึ้นกอนวา 'ขาพเจาจักขึ้นไปใหถงึนัน้,' กาย 
ของขาพเจาก็เบาข้ึนพรอมกบัจิตอันเกิดขึน้." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูมีอํานาจทางจิต  
ยกกายขึ้นรวมไวในจิตแลว ยอมไปสูเวหาสไดดวยอํานาจแหงจิตเหมือนกัน 
ฉะนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๒. ทีฆอัฏฐิกปญหา ๘๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'กระดูกที่ยาวถงึรอย 
โยชนก็ม'ี ดังนี,้ แตตนไมยังไมมีถึงรอยโยชน กระดกูทีย่าวถึงรอยโยชนจักม ี
แตไหน." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร พระองคจกัทรงพระราช 



ดําริความขอนีเ้ปนไฉน: พระองคเคยไดทรงสดับอยูหรือวาปลาในพระ 
มหาสมุทรยาวถึงหารอยโยชนก็ม.ี" 
 ร. "เคยไดฟงอยู." 
 ถ. "กระดูกของปลาที่ยาวหารอยโยชน จักยาวถึงรอยโยชนมิใชหรือ  
ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๑๓. อัสสาสปสสาสปญหา ๘๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจากลาวอยางนี้วา 'อาจกระทาํลม 
อัสสาสะปสสาสะใหสงบได' ดังนีม้ิใชหรือ ?" 
 พระเถรเจาทูลรับวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "อาจอยางไรนะ พระผูเปนเจา ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงพระราชดําริความขอนี้เปนไฉน:  
พระองคเคยไดทรงฟงใคร ๆ นอนกรนบางหรือเปลา ?" 
 ร. "เคยไดฟง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เสียงนัน้ของคนมีกายไมไดอบรมแลว มีศีลไมได 
อบรมแลว มีจติไมไดอบรมแลว มีปญญาไมไดอบรมแลว เมื่อกายพลิก 
ตะแคงยังสงบแลว, ไฉนลมอัสสาสะปสสาสะของทานผูมีกายไดอบรมแลว ม ี
ศีลไดอบรมแลว มีจิตไดอบรมแลว มีปญญาไดอบรมแลว บรรลุจตุตถฌาน 
แลว จักไมสงบเลา." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๔. สมุททปญหา ๘๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา คําที่เรียกกันวาทะเล ๆ ดังนี้ ดวย 
เหตุไร จึงเรียกน้ําวาทะเล ดังนี.้" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร น้าํมีประมาณเทาใด รส 
เค็มก็มีประมาณเพียงเทานัน้, รสเค็มมีประมาณเพยีงเทาใด น้ําก็มีประมา 
เพียงเทานัน้, เหตุฉะนัน้ จึงไดเรียกกันวาทะเล ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา เพราะเหตุไร ทะเลจึงมีรสเปนอัน 
เดียว คือ มีรสเค็ม." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "เพราะเหตุต้ังขงัอยูนาน ขอถวายพระ 
พร." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๕. สุขุมเฉทนปญหา ๘๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา บุคคลอาจตัดของทั้งปวงที่สุขุม 
ไดหรือ ?" 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "อะไรที่ชื่อวาของทัง้ปวงทีสุ่ขุมนะ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ธรรมชื่อวาของสุขุมกวาของทัง้ปวง แตธรรมเปน 
สภาพสุขุมลวนหามิได, คําวา สุขุมก็ดี หยาบก็ดี เปนชื่อสําหรับเรียกธรรมทั้ง 
หลาย, ของอันใดอันหนึง่อนับุคคลจะพงึตัด บุคคลยอมตัดของนั้นไดหมดดวย 
ปญญา, เครื่องตัดรองปญญาลงไปมิไดม.ี" 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
 
๑๖. ปญญาวเิสสปญหา ๘๕ 
พระราชาตรัสถามวา “ พระผูเปนเจา ปญญาอยูที่ไหน ?” 
พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา “ ปญญาหาไดอยูที่ไหน ๆ ไม” 
ร. “ถาอยางนัน้ ปญญาก็ไมมีนะซ”ิ 
ถ. “ขอถวายพระพร มหาบพติรจะทรงหมายเนื้อความขอนั้นเปนไฉน :ลมอยูที่ไหน ?” 
ร. “ลมหาไดอยูที่ไหน ๆ ไม.” 
ถ. “ถาอยางนัน้ ลมก็ไมมนีะซิ” 
ร. “ พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ” 
 
๑๗. วิญญาณาทนิานัตถภาวปญหา ๘๖ 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ธรรมเหลานี้ คือ วิญญาณก็ดี  
ปญญาก็ดี เจตภูตก็ดี มีอรรถก็ตางกัน มพียัญชนะก็ตางกัน หรือวามีอรรถ 
เปนอันเดยีวกนั ตางแตพยญัชนะ." 



 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร วิญญาณมีอันรูแจงเปน 
ลักษณะ ปญญามีอันรูทั่วถงึเปนลกัษณะ เจตภูตอันบัณฑิตเขาไปคนหาไมได 
โดยพระปรมัตถ." 
 ร. "ถาวาเจตภตูอันบัณฑิตเขาไปคนหาไมได โดยพระปรมัตถ, เมื่อ 
เปนเชนนี ้ใครเลาเหน็รูปดวยนัยนตา ฟงเสียงดวยห ูสูบกลิ่นดวยจมูก ล้ิมรส 
ดวยลิ้น ตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวยใจ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาเจตภูตเห็นรูปดวยนยันตา ฯลฯ รูแจง 
ธรรมารมณดวยใจ, เจตภูตนั้น เมื่อทวาร คือ จักษ ุโสต ฆาน ชิวหา กาย เพิก 
ถอนขึ้นเสยีใหส้ินแลว จะมหินัหนาออกภายนอกทางอากาศอันกวางใหญ  
เห็นรูป ฟงเสียง สูบกลิน่ ล้ิมรส ตองโผฏฐพัพะชัดเจนดข้ึีนกวาหรือ." 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ เจตภูตอันบณัฑิตเขาไปหาไมได โดยพระปรมัตถนะซิ  
ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ." 
  
๑๘. อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา ๘๗ 
 
 พระเถรเจากลาวขึ้นวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาไดทรง 
กระทําการที่กระทําไดยากนกั." 
 พระราชาตรัสถามวา "การอะไร พระผูเปนเจา." 
 ถ. "พระองคตรัสจําแนกอรูปธรรม คือ จิตและเจตสิกทัง้หลายเหลานี้  
ที่เปนไปในอารมณอันเดียวกันวา นี้ผัสสะ นี้เวทนา นี้สัญญา นี้เจตนา นี้จิต  
ดังนี.้" 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา บุรุษผูหนึง่หยั่งลงสูมหาสมุทร 
ดวยเรือแลว กอบเอาน้าํขึ้นมาดวยอุงมือแลว ชิมรสดวยลิน้แลว เขาจะพึงรูได 
หรือวา 'นี้น้ําแหงน้ําแมคงคา นีน้้ําแหงแมน้าํยมนุา นีน้้ําแหงแมน้ําอจิรวดี นี ้
น้ําแหงแมน้ําสรภู นี้น้าํแหงแมน้ํามห'ี ดังนี้ ฉันใด." 
 ร. "ยากที่จะรูได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาทรงกระทาํการที่กระทําได 
ยากกวานัน้ คือ ตรัสจําแนกอรูปธรรม คือ จิตและเจตสิกทั้งหลายเหลานี้ ที ่



เปนไปในอารมณอันเดียวกนัวา นี้ผัสสะ ฯลฯ นี้จิต ดังนี.้" 
 พระราชาทรงอนุโมทนาวา "ชอบละ." 
 
๑๙. ทุกกรปญหา ๘๘ 
 
 พระเถรเจาทูลถามวา "ขอถวายพระพร พระองคทรงทราบอยูหรือ  
เดี๋ยวนีเ้วลาเทาไรแลว ?" 
 พระราชาตรัสบอกวา "ทราบอยู เดี๋ยวนี้ประถมยามลวงไปแลวกําลงั 
เปนมัชฌิมยาม, เจาพนักงานตามคบสวาง และสัง่ใหประโคมแตรสี่คัน, พวก 
ขาราชการจกักลับไปจากพระลาน." 
 พวกโยนกอมาตยกราบทูลวา "ขอเดชะ ภิกษุรูปนี้เปนบณัฑิตแท." 
 พระราชาตรัสตอบวา "เออ พนาย พระเถรเจาเปนบัณฑิตแท, ถา 
อาจารยจะพงึเปนเหมือนทาน และอนัเตวาสิกจะพึงเปนเหมือนเราไมชาอันเต 
วาสิกจะพงึเปนบัณฑิตรูธรรมทั่วถึง." 
 พระราชาทรงพระปราโมทย ดวยปญหาพยากรณของพระนาคเสนเถร 
เจาแลว ทรงถวายผากัมพลราคาแสนกระษาปณใหครองแลว ตรัสปวารณา 
วา "พระผูเปนเจานาคเสน ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ขาพเจาจะแตงภัตตาหารไว 
ถวายพระผูเปนเจารอยแปดภาค และสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปฯกัปปยะอนัมีในวงันี ้ 
ขาพเจาปวารณาดวยสิง่นัน้." 
 ถ. "อยาเลย ขอถวายพระพร อาตมภาพพอเลี้ยงชพีได." 
 ร. "ขาพเจากท็ราบอยูวา 'พระผูเปนเจาพอเลี้ยงชพีได' ก็แตขอพระผู 
เปนเจาจงรักษาตนดวย, จงรักษาขาพเจาไวดวย; พระผูเปนเจาจะรกัษาตน 
อยางไร: ความครหาของผูอ่ืนจะพึงมมีาวา 'พระนาคเสนกระทํามิลินทราชา 
ใหเลื่อมใสไดแลว แตก็ไมไดอะไรสักหนอย' ดังนี,้ เหตุฉะนั้น ขอพระผูเปนเจา 
จงรักษาตนใหพนปรัปปวาทอยางนี;้ พระผูเปนเจาจะรักษาขาพเจาอยางไร:  
คําครหาของผูอ่ืนจะพงึมมีาวา 'มิลินทราชาเลื่อมใสแลว แตหากระทําอาการ 
ของผูเลื่อมใสไม' ดังนี,้ เหตฉุะนั้น ขอพระผูเปนเจาจงรักษาขาพเจาใหพน 
จากปรัปปวาทอยางนี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร อยางนัน้เอาเปนไดกนั." 
 ร. "มีอุปมาวา ราชสีหอันเปนพญาเนื้อ แมตองขังอยูในกรงทอง กห็ัน 
หนาออกอยางเดียว ฉันใด, ถึงวาขาพเจาอยูครองเรือนก็จริง แตก็อยูหันหนา 



ออกนอกเปนนิตย ฉันนัน้; ถาขาพเจาจะพึงออกบวชบาง ก็คงจะมีชวีิตอยูได 
ไมนาน เพราะศัตรูของขาพเจามีมาก." 
 ลําดับนัน้ พระนาคเสนผูมีอายุ คร้ันถวายวสัิชนาปญหาแกพระเจาม ิ
ลินทเสร็จแลว ลุกจากอาสนกลับไปสูสังฆาราม. และเมื่อพระเถรเจาหลีกไป 
แลวไมชา ทาวเธอทรงพระอนุสรถึงปญหาทีพ่ระองคไดตรัสถามแลวเปนอยาง 
ไร และพระเถรเจาถวายวิสัชนาแลวเปนอยางไร. แตนั้นทรงพระราชดาํริเหน็ 
วา "พระองคตรัสถามชอบแลวทุกขอ และพระเถรเจาก็ไดถวายวิสัชนาชอบ 
แลวทุกขอ." ฝายพระนาคเสนเถรเจา ก็คํานึงถงึและดําริเห็นเหมือนกนัเชน 
นั้น. คร้ันลวงราตรีนั้นแลวถึงเวลาเชา พระเถรเจาครองผาตามสมณวัตรแลว  
ถือบาตรจีวรเขาไปสูพระราชนิเวศนแหงพระเจามิลินท นั่งบนอาสนทีแ่ตง 
ถวาย. ขณะนั้น ทาวเธอถวายนมัสการแกพระเถรเจาแลว เสด็จพระประทับ ณ  
ที่สมควรแหงหนึง่แลว ตรัสแกพระเถรเจาวา "ขอพระผูเปนเจาอยาไดดําริเห็น 
วา 'ขาพเจาดีใจวา ไดถามปญหากะพระผูเปนเจาแลวนอนหลับตลอดราตรี 
ซึ่งยงัเหลืออยูนั้น, ขอพระเปนผูเจาอยาไดเห็นดงันี้เลย; ขาพเจาไดคํานงึถึง 
ปญหาที่ขาพเจาไดถามเปนอยางไร และพระผูเปนเจาไดวิสัชนาแลวเปน 
อยางไร ตลอดราตรีซึ่งยังเหลอือยูนั้น; เหน็วาขาพเจาไดถามชอบแลวทกุขอ  
และพระผูเปนเจาก็ไดวิสัชนาชอบแลวทกุขอ." แมพระเถรเจากถ็วายพระพร 
วา "ขอถวายพระพร ขอพระองคอยาไดทรงพระราชดาํริเห็นวา 'อาตมภาพดี 
ใจวา ไดถวายวิสัชนาปญหาแกพระองคแลว กระทําราตรีซึ่งยงัเหลืออยูนั้นให 
ลวงไปดวยความโสมนัสนัน้, ขอพระองคอยาไดทรงเหน็ดังนัน้เลย' อาตมภาพ 
ก็ไดคํานึงถึงปญหาที่พระองคไดตรัสถามเปนอยางไร และอาตมภาพไดถวาย 
วิสัชนาเปนอยางไร ตลอดราตรีซึ่งยังเหลืออยูนั้น; เหน็วาพระองคตรัสถาม 
ชอบแลวทุกขอ และอาตมภาพก็ไดถวายวสัิชนาชอบแลวทุกขอ เหมือนกนั."  
พระมหานาคทั้งสองนัน้ตางอนุโมทนาสุภาสิตของกันและกัน ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
ปุจฉาวิสัชนา มิลินทปญหา จบ. 
   
 
ปรารภเมณฑกปญหา 
   
 



 พระเจามิลินทผูชางตรัส ทรงสันทัดในการเถียงปญหา ทรงพระ 
ปญญาลวงสามัญชน มีพระปรีชาญาณลบลน เหน็แจงในเหตุผลเสดจ็เขาไป 
หาพระนาคเสนเถรเจา เพื่อความแตกฉานแหงพระปรีชาเสด็จอยูในฉายาที ่
เปนรมเงาของพระเถรเจา เฝาตรัสถามปญหา ไดพระปญญาแตกฉาน ทรง 
พระไตรปฎกธรรมแลว ในสวนแหงราตรีวันหนึง่ เสด็จอยู ณ ที่สงัด ทรง 
พิจารณาถึงนวังคสัตถุศาสนา คือ พระพทุธวจนะมีองคเกาประการ ทรงพระ 
ญาณเล็งเห็นเมณฑกปญหา คือ ปริศนาสองเงื่อนดุจเขาแกะ ซึง่วิสัชนาแกได 
เปนอันยาก และประกอบไปดวยอุบายเครื่องจะยดโทษขึน้กลาวได อันมีใน 
พระศาสนาของสมเด็จพระธรรมราชา ที่ทรงภาสิตไวโดยบรรยายก็ม ีทรง 
หมายภาสิตไวก็มีทรงภาสิตไวตามสภาพกดี็. เพราะไมรูแจงอรรถาธิบายแหง 
ภาสิตทั้งหลายในเมณฑกปญหาที่สมเด็จพระชินพุทธเจาทรงภาสิตไวนั้น ใน 
อนาคตกาลไกล จักมีความเขาใจผิดในเมณฑกปญหานัน้แลวเถยีงกันขึ้น.  
เอาเถิดเราจกัใหพระธรรมกถึกเลื่อมใสเหน็ชอบดวยแลว จักอาราธนาใหตัด 
สินเมณฑกปญหาทั้งหลายเสีย, ในอนาคตกาล ชนทัง้หลายจักไดแสดงตาม 
ทางทีท่านไดแกไวแลวนัน้. 
 คร้ันราตรีสวาง อรุณขึ้นแลว ทรงสนานพระเศียรเกลาแลวทรงประณม 
พระหัตถเหนือพระเศียร ทรงพระอนุสรถงึสมเด็จพระสัมมนาสัมพทุธเจา ทัง้ 
อดีต อนาคต ปจจุบันแลว ทรงสมาทานพรตบทแปดประการ โดยทรงพระราช 
ปณิธานตัง้พระราชหฤทยัวา "เราจักสมาทานองคคุณแปดประการ บําเพ็ญ 
ตบะธรรม คือ จําศีลใหถวนเจ็ดวัน ขางหนาแตวันนี้ไป, คร้ันบําเพ็ญตบะธรรม 
ครบกําหนดนัน้แลว จกัอาราธนาพระอาจารยใหเต็มใจแลว จักถามเมณฑก 
ปญหาทาน." 
 ขณะนั้น ทายเธอทรงผลัดคูพระภูษากาสาวพัสตร ทรงสวมลองพระ 
สกอันโลนไวบนพระเศียร ถอืเพศมุนีแลว ทรงสมาทานองคคุณแปดประการ  
ดังตอไปนี้ ถวนเจ็ดวนันี.้ 
 ๑. เราจะหยุดวาราชการ 
 ๒. เราจะไมยงัจิตอันประกอบดวยราคะใหเกิดขึ้น 
 ๓. เราจะไมยงัจิตยังประกอบดวยโทสะใหเกิดขึ้น 
 ๔. เราจะไมยงัจิตอันประกอบดวยโมหะใหเกิดขึ้น 
 ๕. เราจะเปนผูประพฤติสุภาพ แมแกพวกบุรุษชนซึง่เปนทาสกรรมกร 
 ๖. เราจักรักษากายกรรมและวจีกรรม ใหบริสุทธิ์ปราศจากโทษ 



 ๗. เราจะรักษาอายตนะทั้งหกไมใหมีสวนเหลือ 
 ๘. เราจะตั้งจติไวในเมตตาภาวนา 
คร้ันทรงสมาทานองคคุณแปดประการเหลานี้แลว ทรงตั้งพระหฤทัยอยูใน 
องคคุณแปดประการนัน้อยางเดียว ไมเสดจ็ออกขางนอกถวนเจ็ดวนัแลว ใน 
วันที่แปด พอเวลาราตรีสวางแลว รีบเสวยพระกระยาหารแตเชาแลว เสด็จเขา 
ไปหาพระนาคเสนเถรเจา มดีวงพระเนตรอันทอดลง ตรัสแตพอประมาณ ม ี
พระอิริยาบถสงบเสงีย่ม มีพระหฤทัยแนวไมสายไปสายมา ทรงพระปราโมทย 
เบิกบานพระราชหฤทยั สดใสชุมชื่นแลวเปนอยางยิง่ ทรงถวายนมัสการแทบ 
บาทของพระเถรเจา ดวยพระเศียรเกลาแลว เสด็จยนื ณ ที่สมควรสวนขาง 
หนึง่แลว ตรัสดังนี:้- 
 "พระผูเปนเจา ขอความบางเรื่องที่ขาพเจาจะตองหารือกบัพระผูเปน 
เจามีอยู. ใคร ๆ อ่ืนไมควรปรารถนาใหมาเปนที่สามในขอความเรื่องนัน้เขา 
ดวย, ปญหานัน้จะตองถามไดแตในปาอันเปนโอกาสวางสงัดประกอบดวย 
องคแปดประการ เปนสมณสารูป, ในทีน่ัน้ ขาพเจาไมตองกระทาํใหเปนขอที ่
จะตองปกปด ไมตองกระทาํใหเปนขอล้ีลับซึ่งจะตองซอนเรน, เมื่อความหารือ 
กันดวยความประสงคอันดมีีอยู ขาพเจาก็คงจะฟงความลับได. ความขอนั้น  
ควรพิจารณาเห็นโดยขออุปมา. เหมือนอะไรเลา ? เหมือนอยางมหาปฐพี เมื่อ 
การจะตองผัง่มีอยู ก็ควรเปนที่ผ่ัง ฉันใด, ขอนี้ก็ฉันนั้น." 
 เสด็จเขาไปสูปาอันสงัดกับพระอาจารยแลว ตรัสวา "พระผูเปนเจา  
บุรุษในโลกผูจะใครหารือการณ ควรเวนสถานแปดตําบลเสีย บุรุษผูเปนวิญ ู
ขน ไมหารือขอความในสถานเหลานัน้, สถานแปดตําบลนั้นเปนไฉน สถาน 
แปดตําบลนั้น คือ : 
 ๑. สถานที่ไมสม่ําเสมอ ควรเวนเสีย 
 ๒. สถานที่มีภัย ควรเวนเสยี 
 ๓. สถานที่ลมพัดจัด ควรเวนเสีย 
 ๔. สถานที่มีของกําบงั ควรเวนเสยี 
 ๕. เทวสถาน ควรเวนเสยี 
 ๖. ทางเปลีย่ว ควรเวนเสีย 
 ๗. ตะพานทีเ่ดินขาม ควรเวนเสีย 
 ๘. ทาน้ํา ควรเวนเสยี 
สถานแปดตําบลนี้ควรเวนเสีย." 



 พระเถรเจาทูลถามวา "มีโทษอะไร ในสถานแปดตําบลนั้น ขอถวาย 
พระพร.  
 ร. "ขอความทีห่ารือกนัในสถานที่ไมสม่ําเสมอ ยอมแพรงพรายเซง็แซ 
อ้ือฉาวไมมีดี; ในสถานที่มีภัย ใจยอมหวาด คนหวาด พจิารณาเหน็ความได 
ถูกตองหามิได: ในสถานที่ลมพัดจัดนกั เสยีงฟงไมถนัด: ในสถานที่มีของ 
กําบัง คนทั้งหลายไปแอบฟงความได: ขอความที่หารือกันในเทวสถาน กาย 
เปนหนักไป: ขอความที่หารือกันในทางเปลี่ยวเปนของเสียเปลา: ที่ตะพาน  
เขยาอยูเพราะฝเทา; ที่ทาน้าํ ขาวยอมปรากฏทั่วไป." 
 พระราชาตรัสตอไปวา "บุคคลแปดจําพวกเหลานี ้ใครหารือดวยยอม 
กระทําขอความที่หารือดวยใหเสีย, บุคคลแปดจําพวกนัน้เปนไฉน ? 
 ๑. คนราคจริต 
 ๒. คนโทสจรติ 
 ๓. คนโมหจริต 
 ๔. คนมานจรติ 
 ๕. คนโลภ 
 ๖. คนเกยีจคราน 
 ๗. คนมีความคิดแตอยางเดียว 
 ๘. คนพาล 
บุคคลแปดจําพวกเหลานี ้ยอมกระทาํขอความที่หารือดวยใหเสยี." 
 ถ. "เขามีโทษอะไร." 
 ร. "คนราคจริต ยอมกระทําขอความทีห่ารอืดวยใหเสยี ดวยอํานาจ 
ราคะ, คนโทสจริต ดวยอํานาจโทสะ, คนโมหจริต ดวยอาํนาจโมหะ, คนมาน 
จริต ดวยอํานาจมานะ, คนโลภ ดวยอํานาจความโลภ, คนเกียจคาน ดวย 
อํานาจความเกียจคราน, คนมีความคิดแตอยางเดียวดวยอํานาจความเปน 
คนมีความคิดแตอยางเดียว, คนพาล ดวยอํานาจความเปนพาล." 
 พระราชาตรัสตอไปวา "บุคคลเกาจําพวกเหลานี้ ยอมเปดความลับที ่
หารือดวย หาปดไวไม, บุคคลเกาจาํพวกนัน้เปนไฉน? 
 ๑. คนราคจริต 
 ๒. คนโทสจรติ 
 ๓. คนโมหจริต 
 ๔. คนขลาด 



 ๕. คนหนักในอามิส 
 ๖. สตรี 
 ๗. คนขี้เมา 
 ๘. บัณเฑาะก 
 ๙. เด็กเล็ก ๆ." 
 ถ. "เขามีโทษอะไร." 
 ร. "คนราคจริต ยอมเปดความลับทีห่ารือดวย ไมปดไว ดวยอํานาจ 
ราคะ, คนโทสจริต ดวยอํานาจโทสะ, คนโมหจริต ดวยอาํนาจโมหะ, คนขลาด  
ดวยอํานาจความกลวั, คนหนักในอามิส ดวยเหตุแหงอามิส, สตรี ดวยความ 
เปนคนออนความคิด, คนขี้เมา ดวยความเปนคนโลเลในสุรา, บัณเฑาะก  
ดวยความเปนคนไมอยูในฝายอันเดียว, เด็กเล็ก ๆ ดวยความเปนผูมกัคลอน 
แคลน." 
 พระราชาตรัสตอไปวา "ปญญายอมแปรถงึความแกรอบดวยเหตุแปด 
ประการ, ดวยเหตุแปดประการนั้นเปนไฉน ? 
 ๑. ดวยความแปรแหงวัย 
 ๒. ดวยความแปรแหงยศ 
 ๓. ดวยการไตถาม 
 ๔. ดวยการอยูในสถานที่เปนทา คือ ทําเล 
 ๕. ดวยโยนิโสมนสิการ คือ ความกระทําในใจโดยอุบายที่ชอบ 
 ๖. ดวยความสังสนทนากนั 
 ๗. ดวยอํานาจความเขาไปเสพ 
 ๘. ดวยสามารถแหงความรกั 
 ๙. ดวยความอยูในประเทศอันสมควร." 
 พระราชาตรัสตอไปวา "ภูมิภาคนี้ เวนแลวจากโทษแหงการหารือแปด 
ประการ, และขาพเจาก็เปนยอดสหายคูปรึกษาในโลก, และขาพเจาเปนคน 
รักษาความลบัไวไดดวย ขาพเจาจกัมีชวีิตอยูเพียงใด ขาพเจาจกัรักษาความ 
ลับไวเพียงนัน้, และปญญาของขาพเจาถงึความแปรมาดวยเหตุแปดประการ,  
เดี๋ยวนี้อันเตวาสิกเชนขาพเจาหาไดเปนอนัยาก. 
 อาจารยพึงปฏบัิติชอบในอันเตวาสิกผูปฏิบัติชอบ ดวยคณุของ 
อาจารยยี่สิบหาประการ, คุณยี่สิบหาประการเปนไฉน ? 
 ๑. อาจารยพงึเอาใจใสจัดความพิทกัษรักษาอันเตวาสกิเปนนิตย 



 ๒. พึงรูความภักดีหรือไมภักดีของอันเตวาสิก 
 ๓. พึงรูความที่อันเตวาสิกเปนผูประมาทหรือไมประมาท 
 ๔. พึงรูโอกาสเปนทีน่อนของอันเตวาสิก 
 ๕. พึงรูความที่อันเตวาสิกเปนผูเจ็บไข 
 ๖. พงึรูโภชนาหารวาอันเตวาสิกไดแลว หรือยังไมไดแลว 
 ๗. พึงรูวเิศษ 
 ๘. พึงแบงของอยูในบาตรให 
 ๙. พึงปลอบใหอุนใจวา อยาวิตกไปเลย ประโยชนของเจากาํลังเดนิ 
ข้ึนอยู 
 ๑๐. พึงรูความเที่ยวของอนัเตวาสิกวา เทีย่วอยูกบับุคคลผูนี้ ๆ 
 ๑๑. พึงรูความเที่ยวอยูในบาน 
 ๑๒. พึงรูความเที่ยวอยูในวหิาร 
 ๑๓. ไมพึงกระทําการเจรจากับอันเตวาสิกนั้นพร่ําเพรื่อ 
 ๑๔. เห็นชอง คือ การกระทาํผิดของอันเตวาสิกแลว พึงอดไว 
 ๑๕. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ โดยเอื้อเฟอ 
 ๑๖. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ ไมใหขาด 
 ๑๗. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ ไมซอนเรน 
 ๑๘. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ ใหหมดไมมีเหลือ 
 ๑๙. พึงตั้งจิตวาเปนชนก โดยอธิบายวา ตนยังเขาใหเกิดในศิลปทัง้ 
หลาย 
 ๒๐. พึงตั้งจิตคิดหาความเจริญใหวา ไฉนอันเตวาสกิผูนีจ้ะไมพึงเสื่อม 
เลย 
 ๒๑. พึงตั้งจิตไววา เราจะกระทําอนัเตวาสกิผูนี้ใหแข็งแรงดวยกาํลงั 
ศึกษา 
 ๒๒. พึงตัง้เมตตาจิต 
 ๒๓. ไมพึงละทิ้งเสยีในเวลามีอันตราย 
 ๒๔. ไมพึงประมาทในกจิทีจ่ะตองกระทํา 
 ๒๕. เมื่ออันเตวาสิกพลั้งพลาด พงึปลอบเอาใจโดยทางที่ถูกเหลานี้แล  
คุณของอาจารยยี่สิบหาประการ, ขอพระผูเปนเจาจงปฏบัิติชอบในขาพเจา 
ดวยคุณเหลานี้เถิด. ความสงสัยเกิดขึน้แกขาพเจา, เมณฑกะปญหาทีพ่ระชิน 
พุทธเจาทรงภาสิตไวมีอยู ในอนาคตกลางไกลจักเกิดความเขาใจผิดในเมฆฑ 



กะปญหานัน้แลวเถียงกนัขึ้น, และในอนาคตกาลไกลโนน ทานผูมปีญญา 
เหมือนพระผูเปนเจา จักหาไดเปนอันยาก, ขอพระผูเปนเจาจงใหดวงจกัษุใน 
ปญหาเหลานัน้แกขาพเจา สําหรับขมถอยคําของผูอ่ืนเสีย." 
 พระเถรเจารับวาสาธุแลว ไดแสดงองคคุณของอุบาสกสบิประการวา  
"ขอถวายพระพร นี้องคคุณของอุบาสกสบิประการ, องคคุณของอุบาสกสิบ 
ประการนัน้เปนไฉน: องคคุณของอุบาสกสิบประการนัน้ คือ 
 ๑. อุบาสกในพระศาสนานี้ เปนผูรวมสุขรวมทกุขกับสงฆ 
 ๒. เมื่อประพฤติอะไร ยอมถือธรรมเปนใหญ 
 ๓. เปนผูยนิดใีนการแบงปนใหแกกนัตามสมควรแกกําลงั 
 ๔. เห็นความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาแลว ยอมพยายามเพื่อความ 
เจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 ๕. เปนผูมีความเหน็ชอบ 
 ๖. ปราศจากการถือมงคลตื่นขาว แมถงึกบัจะตองเสียชวีิตก็ไมถือ 
ทานผูอ่ืนเปนศาสดา 
 ๗. มีกายกรรมและวจีกรรมอันรักษาดีแลว 
 ๘. เปนผูมีสามัคคีธรรมเปนที่มายินด ีและยินดีแลวในสามัคคีธรรม 
 ๙. เปนผูไมอิสสาตอผูอ่ืน และไมประพฤติในพระศาสนานี้ ดวย 
สามารถความลอลวงไมซื่อตรง 
 ๑๐. เปนผูถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ. ขอถวายพระ 
พร นี้แลองคคุณของอุบาสกสิบประการ, คุณเหลานี้มีอยูในสมเด็จบรมบพิตร 
พระราชสมภารเจาครบทุกประการ, การทีพ่ระองคทอดพระเนตรเห็นความ 
เสื่อมแหงพระพุทธศาสนาแลว มพีระประสงคจะใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไปนั้น เปน 
การควรแลว ชอบแลว เหมาะแลว สมแลวแกพระองค. อาตมภาพถวาย 
โอกาส พระองคจงตรัสถามอาตมภาพตามพระราชอัธยาศัยเถิด." 
   
 
 
เมณฑกปญหา 
วรรคที่หนึ่ง 
 
๑. วัชฌาวัชฌปญหา ๑ 



 
 ลําดับนัน้ พระเจามิลินท คร้ังไดโอกาสที่พระเถรเจาถวายแลว ดังนัน้  
ทรงถวายนมัสการแทบบาทแหงพระอาจารยแลว ประฌมพระหัตถ ตรัสวาดัง 
นี้ "พระผูเปนเจา เดียรถยีเหลานีพู้ดอยูวา 'ถาพระพทุธเจาทรงยินดีบูชาอยู ได 
ชื่อวาไมปรินพิพานแลว ยังเกี่ยวของดวยโลกอยู ยงัเปนผูจะตองเวยีนอยูใน 
ภายในแหงพภิพ เสมอสัตวโลกในโลก, เหตุนั้น การบูชาที่ทายกกระทาํแลว 
แดพระพุทธเจานัน้ ยอมเปนหมันไมมีผล, ถาพระองคเสด็จปรินิพพานแลว ไม 
เกี่ยวของดวยโลก ออกไปจากภพทั้งปวงแลว การบูชาพระองคหาควรไม  
เพราะทานผูปรินิพพานแลว ยอมไมยินดีอะไร การบูชาทีท่ายกกระทําแลวแก 
ทานผูไมยนิดีอะไร ยอมเปนหมันไมมีผลเหมือนกัน' ดังนี.้ นี่ปญหาสองเงื่อน  
ไมเปนวิสัยของคนผูไมไดบรรลุพระอรหัตต เปนวิสัยของทานผูใหญเทานัน้ ขอ 
พระผูเปนเจาจงทาํลายขาย คือ ทิฏฐิเสยี ต้ังไวในสวนอนัเดียว, นี่ปญหามา 
ถึงพระผูเปนเจาเขาแลว ขอพระผูเปนเจาจงใหดวงจักษแุกพุทธโอรสทัง้หลาย 
อันมีในอนาคตกาลไวสําหรบัขมถอยคําแหงผูอ่ืน." 
 พระเถรเจาถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเสด็จ 
ปรินิพพานแลว และไมทรงยนิดีบูชา, ความยินดพีระตถาคตเจาทรงละเสียได 
แลวที่ควงพระศรีมหาโพธิ,์ จักกลาวอะไรถงึเมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานแลว  
ดวนอนปุาทิเสสนิพพานธาตุเลา. ขอนี้มทีีอ่างใหเหน็จริง คํานีพ้ระธรรม 
เสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาววา "พระพทุธเจาทัง้หลายนัน้ ทรงพระคุณเสมอ 
ดวยพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ หมูมนษุยพรอมทัง้หมูเทวดาพากันบชูา พระ 
องคไมทรงยนิดีสักการบูชา, นี่เปนธรรมดาของพระพทุธเจาทัง้หลาย ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจา ธรรมดาบตุรยอมกลาวยกคุณบิดาบาง บิดายอม 
กลาวยกคุณบตุรบาง, ขอนี้ไมใชเหตุสําหรบัขมวาทะผูอ่ืน, ขอนี้ชื่อวาเปน 
เครื่องประกาศความเลื่อมใส, ขออาราธนาพระผูเปนเจากลาวเหตุในขอ 
ปญหานั้นใหชอบ เพื่อแกขาย คือ ทิฏฐิออกเสีย เพื่อต้ังวาทะของตนไว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว และ 
พระองคมิไดทรงยินดีบูชา, เทวดามนษุยทัง้หลายกระทํารัตน คือ พระธาตุ 
ของพระตถาคตเจา ผูไมยนิดีโดยแทใหเปนที่ต้ังแลว เสพสัมมาปฏิบัติดวย 
อารมณอันมุงอยูในรัตน คือ พระญาณของพระตถาคตเจา ยอมไดสมบัติสาม 
ประการ, เหมอืนอยางวา กองไฟใหญลุกโพลงแลวจะดบัไป, กองไฟนัน้ ยนิด ี
เชื้อคือหญาและไมบางหรือ ขอถวายพระพร." 



 ร. "กองไฟใหญ ถึงกําลงัลุกอยู ก็ยอมไมยนิดีเชื้อ คือ หญาและไม, ก ็
กองไฟใหญนัน้ดับสงบแลว หาเจตนามิได จักยนิดีดวยเหตุอะไรเลา พระผู 
เปนเจา ?" 
 ถ. "ก็เมื่อกองไฟนัน้ดับสงบแลว ไฟในโลกชือ่วาสูญหรือ ขอถวายพระ 
พร ?" 
 ร. "หาเปนดังนั้นไม ไมเปนวัตถุเปนเชื้อของไฟ. มนุษยจําพวกไหน 
ตองการไฟ เขาสีไมดวยเรี่ยวแรงกําลงัพยายาม ดวยความกระทําของบุรุษ 
เฉพาะตวัของเขาแลว ยงัไฟใหเกิดขึ้นแลว ยอมกระทํากจิที่จะตองกระทําดวย 
ไฟไดดวยไฟนัน้." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําของพวกเดียรถียวา 'การบูชาที ่
ทายกกระทําแลวแกทานผูไมยินดีอะไร ยอมเปนหมนัไมมีผล' ดังนี้ ยอมเปน 
ผิด. ขอถวายพระพร กองไฟใหญลุกโพลงอยู ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรง 
รุงเรืองอยูในหมื่นโลกธาตุดวยพระพทุธสิริ ก็ฉันนั้น; กองไฟใหญนั้น คร้ันลุก 
โพลงแลวก็ดับไป ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจา คร้ันทรงรุงเรืองในหมื่นโลกธาต ุ
ดวยพระพุทธสิริแลว เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ กฉั็นนัน้;  
กองไฟที่ดับแลวไมยินดีเชื้อ คือ หญาและไม ฉันใด, การยินดีเกื้อกูลของโลก  
พระองคละเสยีแลว สงบแลว ก็ฉันนั้น; มนุษยทั้งหลาย เมื่อกองไฟดับแลวไม 
มีเชื้อ สีไมดวยเรี่ยวแรงกาํลงัพยายามดวยความกระทาํของบุรุษเฉพาะตัว 
ของเขาแลว ยงัไฟใหเกิดขึ้นแลว ยอมกระทํากจิที่จะตองกระทาํดวยไฟไดดวย 
ไฟนั้น ฉันใด; เทวดามนษุยทั้งหลาย กระทํารัตน คือ พระธาตุของพระตถาคต 
เจาผูไมยนิดีโดยแทใหเปนทีต้ั่งแลว เสพสัมมาปฏิบัติ ดวยอารมณอันมุงอยูใน 
รัตน คือ พระญาณ ของพระตถาคตเจา ยอมไดสมบัติสามประการ ก็ฉันนั้น.  
ขอถวายพระพร แมเพราะเหตุนี้ การบูชาที่ทายกกระทาํแลวแดพระตถาคต 
เจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดีอยูโดยแท จงึชื่อวา มีผลไมเปนหมัน." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอ่ืนยิง่ขึน้เปนเครื่องให 
เห็นวา การบูชาทีท่ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูปรินิพพานแลว ไมทรง 
ยินดีอยูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: เหมือนอยางวา พายุใหญพัดแลวจะสงบไป,  
ลมที่สงบไปแลวนัน้ ยินดีการใหเกิดอีกบางหรือขอถวายพระ ?" 
 ร. "หามิได ความคํานึงก็ดี ความกระทาํในใจก็ดี ของลมที่สงบไปแลว  
เพื่อการกระทาํใหเกิดอกี ไมมี, เหตุอะไรเลา เหตุวาวาโยธาตุนัน้ไมมีเจตนา." 
 ถ. "เออก็ ชื่อของลมที่สงบไปแลวนัน้วา 'ลม' ดังนี้ ยังเปนไปบางหรือ  



ขอถวายพระพร ?" 
 ร. "หามิได" พัดใบตาลและพัดโบกเปนปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงลม,  
มนุษยจําพวกไหน ตองรอนเผาแลว ตองความกระวนกระวายบีบค้ันแลว เขา 
ยังลมใหเกิดขึน้ ดวยพัดใบตาลหรือดวยพดัโบกตามกาํลังเรี่ยวแรงพยายาม  
ตามความกระทําของบุรุษเฉพาะตวัของเขาแลว ยังความรอนใหดับ ยงัความ 
กระวนกระวายใหสงบ ดวยลมนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําของพวกเดียรถียวา 'การบูชาที ่
ทายกกระทําแลวแกทานผูไมยินดีอะไร ยอมเปนหมนัไมมีผล' ดังนี้ ยอมเปน 
ผิด. ขอถวายพระพร พายุใหญพัดแลว ฉันใด, พระผูมพีระภาคเจาทรงกระพือ 
ในหมืน่โลกธาตุ ดวยลม คือ พระเมตตาอนัเย็นชืน่ใจละเอียดสุขุมแลว ก็ฉัน 
นั้น; พายุใหญคร้ันพัดแลว สงบไปแลวฉันใด, พระผูมีพระภาคเจา คร้ันทรง 
กระพือในหมืน่โลกธาตุ ดวยลม คือ พระเมตตาอันเยน็ชื่นใจละเอียดสุขุมแลว  
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนพิพานธาตุ ก็ฉันนั้น; ลมอันสงบไปแลว  
ยอมไมยินดีความใหเกิดขึ้นอีก ฉันใด การยินดีเกื้อกูลของโลก พระองคละเสีย 
แลว สงบแลว ก็ฉันนั้น; มนุษยทั้งหลายนั้น ตองรอนเผาแลว ตองความกระวน 
กระวายบีบค้ันแลว ฉันใด, เทวดามนษุยทัง้หลาย ตองความรอนกระวน 
กระวายเหตุไฟสามประการบีบค้ันแลว กฉั็นนัน้;พัดใบตาลและพัดโบกเปน 
ปจจัย เพื่อความเกิดแหงลม ฉันใด, พระธาตุและพระญาณรัตนของพระ 
ตถาคตเจาเปนปจจัย เพื่อความไดสมบัติสามประการ ก็ฉันนั้น; มนุษยทั้ง 
หลาย ตองรอนเผาแลว ตองความกระวนกระวายบีบค้ันแลว ยงัลมใหเกิดขึ้น 
ดวยพัดใบตาลหรือดวยพัดโบกแลว ยงัความรอนใหดับ ยังความกระวน 
กระวายใหสงบดวยลมนั้น ฉันใด, เทวดามนุษยทัง้หลาย บูชาพระธาตุและ 
พระญาณรัตนของพระตถาคตเจา ผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดีโดยแท 
แลว ยงักุศลใหเกิดขึ้นแลว ยังความรอนความกระวนกระวายเหตุไฟสาม 
ประการใหดับ ใหสงบดวยกศุลนั้นฉนันัน้. ขอถวายพระพร แมเพราะเหตุนี้  
การบูชาที่ทายกกระทาํแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินพิพานแลว ไมทรง 
ยินดีอยูโดยแท จงึชื่อวา มีผลไมเปนหมัน." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอ่ืนอีกใหยิ่งขึน้ไป เพือ่ 
ขมวาทะผูอ่ืนเสีย: เหมือนอยางวา บุรุษตีกลอง ยังเสยีงใหเกิดขึ้น และเสียง 
กลองอันบุรุษใหเกิดขึ้นนั้น แลวก็อันตรธานหายไป, เออก็ เสียงนั้น ยนิดีความ 
ใหเกิดขึ้นอีกบางหรือ ขอถวายพระพร." 



 ร. "หามิได เสยีงนัน้อนัตรธานไปแลว, ความคํานงึก็ดี ความกระทําใน 
ใจก็ดี ของเสียงนัน้ เพื่ออันเกดิขึ้นอีกมิไดมี, คร้ันเมื่อเสียงกลองเกิดขึ้นคราว 
เดียวแลว อันตรธานไปแลว เสียงกลองนัน้ก็ขาดสูญไป, สวนกลองเปนปจจัย  
เพื่อความเกิดขึ้นแหงเสยีง, คร้ันเมื่อเปนอยางนัน้ บุรุษเมื่อปจจัยมีอยู ตีกลอง 
ดวยพยายามอันเกิดแตตนแลว ยงัเสียงใหเกิดขึ้นได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา ทรงตั้งพระธาตุรัตนอันพระ 
องคอบรมแลวดวยศีล สมาธ ิปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณ ทัสสนะ กับพระ 
ธรรมวินัยคาํสอน ใหเปนตางพระศาสดาแลว สวนพระองคเสด็จปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คร้ันเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินพิพาน 
แลว ความไดสมบัติขาดสูญไปตามแลวก็หาไม, สัตวทัง้หลายตองทกุขในภพ 
บีบค้ันแลวกระทําพระธาตุรัตนกับพระธรรมวินยัคําสอนใหเปนปจจัย แลว 
อยากไดสมบัติ ก็ยอมไดฉันเดียวกนั. ขอถวายพระพร แมเพราะเหตนุี้ การ 
บูชาทีท่ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินด ี
อยูโดยแท จึงชื่อวา มีผลไมเปนหมัน. ขอถวายพระพร ขอนี้พระผูมพีระภาค 
เจาทรงเหน็และตรัสบอกลวงหนาไวนานแลววา "อานนท สักหนอยความวิตก 
จะมีแกทานทัง้หลายวา 'พระศาสนามีพระศาสดาลวงไปเสียแลว พระศาสดา 
ของเราทัง้หลายไมม'ี ดังนี,้ ขอนี้ทานทั้งหลายอยาเหน็ไปอยางนัน้, ธรรม 
และวนัยอนัเราแสดงแลว และบัญญัติแลว แกทานทัง้หลายโดยกาลทีล่วงไป 
แลวแหงเรา จกัเปนศาสดาของทานทั้งหลายแทน"  ดังนี.้ คําของพวกเดยีรถีย 
วา 'การบูชาทีท่ายกกระทําแลวแดพระตถาคตผูปรินิพพานแลว ไมทรงยินด ี
อยู เปนหมนัไมมีผล' ดังนีน้ัน้ ผิด ไมจริง เท็จ สับปลับ พรุิธ วิปริต ใหทกุขเปน 
ผล มีทกุขเปนวิบาก ยงัผูพูดและผูเชื่อถือใหไปสูอบาย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอ่ืนใหยิง่ขึ้นไป เปน 
เครื่องใหเหน็วา 'การบูชาที่ทายกกระทาํแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ 
ปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดอียูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: มหาปฐพนีี้ยนิดีบาง 
หรือหนอแลวา 'ขอสรรพพืชจงงอกขึน้บนเรา' ดังนี.้" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุไฉนพืชทั้งหลายเหลานั้น งอกขึ้นบนมหา 
ปฐพีอันไมยินดีอยูแลว ต้ังมัน่ดวยรากอันรึงรัดกันแนนแข็งแรงดวยแกนในลาํ 
ตนและกิ่ง ทรงดอกออกผลเลา ?" 
 ร. "มหาปฐพีแมไมยินดีอยู กเ็ปนวัตถทุี่ต้ังแหงพืชทัง้หลายเหลานัน้  



ยอมใหปจจยัเพื่องอกขึน้, พืชทั้งหลายนัน้อาศัยมหาปฐพีนัน้เปนวัตถแุลว  
งอกขึ้นดวยปจจัยนัน้แลว ต้ังมั่นดวยรากอนัรึงรัดกันแนน แข็งแรงดวยแกนใน 
ลําตนและกิง่ ทรงดอกออกผลได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น พวกเดียรถึยฉิบหาย ตองถูกกําจัด 
เปนพิรุธในถอยคําของตัว, ถาเขาขืนกลาววา 'การบูชาทีท่ายกกระทําแลวแก 
ทานผูไมยนิดี เปนหมันไมมผีล' ดังนี.้ ขอถวายพระพร มหาปฐพีนี ้ฉันใด, พระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ฉันนัน้; มหาปฐพีไมยนิดีอะไร ๆ ฉันใด,  
พระตถาคตเจาไมทรงยินดีอะไร ๆ ก็ฉันนัน้; พืชเหลานัน้อาศัยปฐพ ีงอกขึ้น 
แลว ต้ังมัน่ดวยรากอันรึงรัดกันแนนแข็งแรงดวยแกนในลาํตนและกิง่ ทรงดอก 
ออกผลไดฉันใด, เทวดามนษุยทัง้หลาย อาศัยพระธาตุและพระญาณรตันข 
องพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดีอยูโดยแท ต้ังมั่นดวย 
กุศลมูลอันแนนหนาแลว แข็งแรงดวยแกน คือ พระธรรม ในลําตน คือ สมาธ ิ
และกิ่ง คือ ศีล ทรงดอก คือ วิมุตติ ออกผล คือ สามัญผล ก็ฉันนัน้. ขอถวาย 
พระพร แมเพราะเหตนุี้ การบูชาทีท่ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ 
ปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดอียูโดยแท จึงชื่อวา มีผลไมเปนหมันแล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอ่ืนอีกใหยิ่งขึน้ไป เปน 
เครื่องใหเปนวา การบูชาที่ทายกกระทาํแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ 
ปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดอียูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: สัตวที่เขาเลีย้ง คือ  
อูฐ โค ลา แพะ และหมูมนษุยเหลานี้ ยนิดีใหหมูหนอนเกิดในทองบางหรือ  
ขอถวายพระ." 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุไฉน หนอนเหลานั้นจงึเกิดในทองของมนุษย 
และดิรัจฉานเหลานั้นผูไมยนิดีอยูแลว มีลูกหลานเปนอนัมาก ถึงความ 
ไพบูลยข้ันเลา ?" 
 ร. "เพราะบาปกรรมมีกําลงัซ ิพระผูเปนเจา ถึงสัตวเหลานั้นไมยินดีอยู  
หมูหนอนเกิดขึ้นภายในทองแลว มีลูกหลายมาก ถงึความไพบูลยข้ึน." 
 ถ. "เพราะพระธาตุและพระญาณรัตนของพระตถาคตเจาผูเสด็จ 
ปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดอียูโดยแทมกีาํลัง การบูชาที่ทายกกระทาํแลวใน 
พระตถาคตเจา จงึมีผลไมเปนหมนั ฉันเดียวกันแล ขอถวายพระพร." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอ่ืนอีกใหยิ่งขึน้ไปอีก  
เปนเครื่องใหเห็นวา การบูชาทีท่ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ 



ปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดอียูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: หมูมนุษยเหลานี้ยนิด ี
อยูวา 'ขอโรคเกาสิบแปดเหลานี ้จงเกิดในกายเถิด' ดังนี้ บางหรือ ขอถวาย 
พระพร." 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุไฉน โรคเหลานั้นจึงเกิดในกายของหมู 
มนุษยผูไมยินดีอยูเลา ?" 
 ร. "ขอถวายพระ ถาวาอกุศลที่เขากระทําไวในกาลกอนเปนกรรมที่จะ 
ตองเสวยในภพนี,้ ถาอยางนั้น กุศลกรรมก็ดี อกุศลกรรมก็ดี ทีเ่ขากระทําไว 
แลวในภพกอนก็ดี ในภพนีก้็ดี ยอมมีผลไมเปนหมนั. ขอถวายพระพร แม 
เพราะเหตุนี ้ การบูชาที่ทายกกระทาํแลว แดพระตถาคตเจาผูเสด็จ 
ปรินิพพานแลว ไมทรงยนิดอียูโดยแท ยอมมีผลไมเปนหมัน. ขอถวายพระพร  
พระองคไดเคยทรงสดับบางหรือวานันทกยักษประทุษรายพระสารีบุตรเถรเจา 
แลว เขาไปสูแผนดินแลว."  
 ร. "ขาพเจาเคยไดฟง เร่ืองนีป้รากฏแลวในโลก." 
 ถ. "เออก็ พระสารีบุตรเถรเจายินดกีารทีม่หาปฐพีกลนืนนัทกยักษเขา 
ไปไวดวยหรือ ขอถวายพระพร." 
 ร. "แมโลกนีก้บัทั้งเทวโลกเพิกถอนไปอยู แมดวงจนัทรและดวง 
อาทิตยตกลงมาที่แผนดินอยู แมพญาเขาสิเนรุบรรพตแตกกระจายอยู พระ 
สารีบุตรเถรเจาก็ไมยนิดีทุกขของผูอ่ืน, ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร ? เปน 
เพราะเหตุเครื่องทีพ่ระสารีบุตรเถรเจาจะโกรธก็ดี จะประทุษรายก็ดี ทานถอน 
เสียแลว ทานตัดขาดเสียแลว, เพราะทานถอนเหตุเสียไดแลว พระสารีบุตรเถร 
เจาไมพงึกระทําความโกรธ แมในผูจะผลาญชีวิตของทานเสีย." 
 ถ. "ถาวา พระสารีบุตรเถรเจาไมยินดกีารทีม่หาปฐพีกลนืนันทกยักษ 
เขาไปไวแลว เหตุไฉน นันทกยักษจงึไดเขาไปสูแผนดินเลาขอถวายพระพร ?" 
 ร. "เพราะเหตอุกุศลกรรมเปนโทษมีกาํลังนะซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาหากนันทกยักษเขาไปสูแผนดินแลว เพราะ 
อกุศลกรรมเปนโทษแรง, ความผิดที่เขากระทําแลวตอทานผูไมยนิดีอยู ก็มีผล 
ไมเปนหมัน, ถาอยางนัน้ การบูชาทีท่ายกระทําแลวแกทานผูไมยนิดีอยู ก็ 
ยอมมีผลไมเปนหมนั เพราะกุศลกรรมเปนคุณแรงกลา. ขอถวายพระพร แม 
เพราะเหตุนี ้การบูชาที่ทายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินพิพาน 
แลว ไมทรงยนิดีอยูโดยแท ยอมมีผลไมเปนหมนั. ขอถวายพระพร เดี๋ยวนี ้



มนุษยผูเขาไปสูแผนดินมีผลเทาไรแลว, พระองคไดเคยสดับเร่ืองนี้บางหรือ ?" 
 ร. "เคยไดฟง" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เชิญพระองคตรัสใหอาตมภาพฟง." 
 ร. "ขาพเจาไดฟงวา มนษุยผูเขาไปสูแผนดินแลวนีห้าคน คือ : นาง 
จิญจมาณวกิาหนึ่ง สุปปพทุธะสักกะหนึง่ เทวทัตตเถระหนึง่ นนัทกยกัษหนึ่ง  
นันทมาณพหนึ่ง." 
 ถ. "เขาผิดในใคร ขอถวายพระพร." 
 ร. "ในพระผูมพีระภาคเจาบาง ในพระสาวกบาง." 
 ถ. "เออก็ พระผูมีพระภาคเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ยนิดีการที่คนเหลานี้  
เขาไปสูแผนดินแลวหรือ ขอถวายพระพร ?" 
 ร. "หามิได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น การบูชาทีท่ายกกระทําแลว แดพระ 
ตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท ยอมมีผลไมเปน 
หมัน." 
 ร. "พระผูเปนเจาแกปญหาใหเขาใจไดดีแลว ขอที่ลึกกระทําใหต้ืนแลว  
ที่กําบงัพังเสยีแลว ขอดทําลายเสียแลว ชฏักระทําไมใหเปนชัฏแลว วาทะของ 
คนพวกอื่นฉิบหายแลว ทิฏฐอัินนาชังหักเสยีไดแลว พวกเดียรถียผูนาเกลียด  
มาจดพระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาคณาจารยที่ประเสริฐเขาแลว ยอมส้ิน 
รัศมี." 
 
๒. สัพพัญูภาวปญหา ๒ 
 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธเจาเปนสัพพัญูหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาเปนสัพพัญ,ู ก็แตพระ 
ญาณที่เปนเหตุรูเห็น หาปรากฏแกพระผูมพีระภาคเจาฉบัไวทันทีไม, พระสัพ 
พัญุตญาณของพระผูมพีระภาคเจาเนื่องดวยการนึก พระองคทรงนึกแลว  
ยอมรูไดตามพระพทุธประสงค." 
 ร. "ถาอยางนัน้ พระพทุธเจาก็ไมใชสัพพญัูซิ, ถาพระสัพพัญุต 
ญาณของพระองคยอมมีไดดวยการคนหา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขาวเปลอืกรอยวาหะ กับกึ่งจฬุา เจด็อัมมณะ  
สองตุมพะ ขาวเปลือกมีประมาณถงึเพยีงนี้ คนมีจิตเปนไปในขณะเพียงแต 



อัจฉระ คือชั่วดีดนิ้วมือคร้ังเดียว ยงัสามารถตั้งเปนคะแนนนับใหถึงความสิน้ 
ไปหมดไปได. นี้จิตเจ็ดอยางเปนไปอยูในขณะชั่วอัจฉระเดียวนัน้: ขอถวาย 
พระพร คนจําพวกใด มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ มีกิเลส มีกายไมไดอบรมแลว ม ี
ศีลไมไดอบรมแลว มีจิตไมไดอบรมแลว มปีญญาไมไดอบรมแลว จิตของเขา 
นั้นเกิดขึ้นชา เปนไปเนือย, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะจติเปนสภาพไมไดอบ 
รมแลว. ขอถวายพระพร มีอุปมาวา ลําไมไผอันสูงดวดลาํอวบแข็งแรง เกี่ยว 
พันกนัเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง คนฉุดลากมา ก็คอยมาชา ๆ ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ 
? เพราะกิ่งเปนของเกีย่วพันกัน ฉันใด, คนจําพวกใด มีราคะ มโีทสะ มโีมหะ  
มีกิเลส มีกายไมไดอบรมแลว มีศีลไมไดอบรมแลว มีจิตไมไดอบรมแลว ม ี
ปญญาไมไดอบรมแลว จิตของเขานัน้เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย, ขอนี้มีอะไรเปน 
เหตุ ? เพราะจติเปนสภาพอนักิเลสทั้งหลายเกี่ยวพนัแลว ฉันนั้น. นี้จิตที่หนึ่ง." 
 ในจิตเจ็ดอยางนัน้ จิตนี้ถงึความจาํแนกเปนจิตที่สอง. คนจําพวกใด  
เปนพระโสดาบันผูแรกถึงกระแสพระนพิพาน มีอบายอันละเสียไดแลว พรอม 
มูลแลวดวยความเหน็ชอบ มีคําสอนของพระศาสดาอนัรูแจงแลว จติของทาน 
นั้นเกิดขึ้นไว เปนไปไว ในสามสถาน เกิดขึ้นชา เปนไปเนอืย ในภูมิเบื้องบน  
ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ? เพราะจิตเปนสภาพบริสุทธิ์ในสามสถาน และเพราะ 
กิเลสทัง้หลายในเบื้องบนเปนสภาพอนัทานยังละไมไดแลว. มีอุปมาเหมือน 
ลําไมไผโลงหมดจากการเกีย่วพนักนัเพียงสามปลอง แตขางบนยังเปนสุมทมุ 
ดวยเซิงกิ่งคนฉุดลากมา ยอมคลองเพยีงสามปลอง สูงขึน้ไปจากนัน้ยอมขัด  
ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ? เพราะขางลางโลงหมด และเพราะขางบนยังเปนสุมทุม 
ดวยเซิงกิ่ง ฉะนั้น. นี้จิตที่สอง 
 จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่สาม. คนจําพวกใด เปนพระสกทาคามี  
มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จิตของทานนัน้ เกิดขึ้นไว เปนไปไว ในทีห่าสถาน  
เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิเบื้องบน, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะจติเปน 
สภาพบริสุทธิใ์นทีห่าสถาน และเพราะกิเลสเบื้องบนเปนสภาพอันทานยังละ 
ไมไดแลว. มีอุปมาเหมือนลาํไมไผโลงหมดจากการเกี่ยวพนักนัเพยีงหาปลอง  
แตขางบนยงัเปนสุมทุมดวยเซิงกิง่ คนฉุดลากมา ยอมมาคลองเพยีงหาปลอง  
สูงขึ้นไปจากนัน้ ยอมขัด, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะขางลางโลงหมด และ 
เพราะขางบนยังเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง ฉะนั้น. นี้จิตที่สาม. 
 จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่ส่ี. คนจําพวกใด เปนพระอนาคามีม ี
สังโยชนเบื้องต่ําหาประการละไดแลว จิตของทานนั้น เกิดขึ้นไว เปนไปไว ใน 



ที่สิบสถาน เกดิขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิเบื้องบน, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ?  
เพราะจิตเปนสภาพบริสุทธิใ์นที่สิบสถาน และเพราะกิเลสเบื้องบนเปนสภาพ 
อันทานยังละไมไดแลว. มีอุปมาเหมือนลาํไมไผโลงหมดจากการเกี่ยวพนักนั 
เพียงสิบปลอง แตขางบนยังเปนสุมทุมดวยเซิงกิง่ คนฉุดลากมา ยอมมา 
คลองเพียงสิบปลอง สูงขึ้นไปจากนั้น ยอมขัด, ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ? เพราะ 
ขางลางโลงหมด และเพราะขางบนยงัเปนสุมทมุดวยเซิงกิง่ ฉะนัน้. นี้จิตที่ส่ี. 
 จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่ครบหา. คนจําพวกใด เปฯพระอรหันต 
ส้ินอาสวะแลว ชําระมลทนิหมดแลว ฟอกกเิลสแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ม ี
กิจที่จะตองทาํอันไดทาํเสร็จแลว ปลงภาระเสียไดแลว มีประโยชนตนไดบรรลุ 
ถึงแลว มีธรรมอันจะประกอบไวในภพสิน้รอบแลว มพีระปฏิสัมภิทาไดบรรลุ 
แลว บริสุทธิ์แลวในภูมิแหงพระสาวก, จิตของทานนั้น เกิดขึ้นไว เปนไปไว ใน 
ธรรมเปนวิสัยของพระสาวก เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิแหงพระปจเจก 
พุทธะ และในภูมิแหงพระสพัพัญูพทุธะ, ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ? เพราะทาน 
บริสุทธิ์แลวเพยีงในภูมิแหงพระสาวก และเพราะไมบริสุทธิ์แลวในปจเจกพทุธ 
ภูมิและสัพพญัูพุทธภูม.ิ มีอุปมาเหมือนลําไมไผมีปลองโลงหมดจากการ 
เกี่ยวพันกันทกุปลอง คนฉุดลากมา กม็าไดคลอง ไมชา, ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ?  
เพราะไมไผนัน้โลงหมดจากการเกี่ยวพนักนัทกุปลอง และเพราะไมเปนสุมทุม  
ฉะนั้น. นี้จิตทีค่รบหา. 
 จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่ครบหก. คนจําพวกใด เปนพระปจเจก 
พุทธะ คือตรัสรูจําเพาะตัว เปนพระสยัมภู คือ ผูเปนเองในทางตรัสรู ไมมีใคร 
เปนอาจารย ประพฤติอยูแตผูเดียว มีอาการควรกําหนดเปรียบดวยนอแรด มี 
จิตบริสุทธิ์ปราศจากมลทินในธรรมเปนวิสัยของทาน, จิตของทานนัน้ เกิดขึ้น 
ไว เปนไปไว ในธรรมเปนวิสัยของทาน เกดิขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมขิองพระ 
สัพพพัญูพทุธะ, ขอนี้มีอะไรเปนเหต ุ? เพราะทานบรสุิทธิ์แตในวิสัยของ 
ทาน และเพราะพระสพัพัญูพุทธวิสัย เปนคุณอันใหญยิ่ง, มีอุมาเหมือน 
บุรุษผูเคยไมพงึคราม จะลงลําน้าํนอยอนัเปนวิสัยของตวั ในคนืก็ได ในวนัก ็
ได ตามปรารถนา, คร้ันเหน็มหาสมุทรทั้งลึกหยัง่ไมถงึ ทั้งกวางไมมีฝงในที ่
ตําบลอื่นแลว จะกลัวยอทอไมอาจลง, ขอนีม้ีอะไรเปนเหตุ ? เพราะวิสัยของ 
เขา ๆ ไดเคยประพฤติแลว และเพราะมหาสมุทรเปนชลาลัยอันใหญ  ฉะนั้น.  
นี้เปนจิตที่ครบหก. 
 จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่เจ็ด. คนจําพวกใด เปนพระสัมมาสัม 



พุทธคือตรัสรูชอบเอง เปนสพัพัญูคือรูธรรมทั้งปวง ทรงญาณอันเปนกําลัง 
สิบประการ กลาหาญปราศจากครั่นคราม เพราะเวสารัชชธรรมสี่ประการ  
พรอมมูลดวยธรรมของพระพุทธบุคคลสิบแปดประการมชีัยชนะหาที่สุดมิได  
มีญาณหาเครื่องขัดขวางมิได, จิตของทานนัน้เกิดขึ้นไว เปนไปไว ในที่ทกุ 
สถาน, ขอนี้มอีะไรเปนเหตุ ? เพราะทานบริสุทธิ์แลวในทีทุ่กสถาน. 
 ขอถวายพระพร พระแสงศรที่ชําระดีแลว ปราศจากมลทินหาสนิมมิได  
คมกริบ ตรงแนว ไมคด ไมงอ ไมโกง ข้ึนบนแลง อันมัน่แข็งแรง แผลงใหตกลง 
เต็มแรง ที่ผาโขมพัสตรอันละเอียดก็ดี ที่ผากัปปาสกิพัสตรอันละเอียดก็ดี ที ่
ผากัมพลอันละเอียดก็ดี จะไปชาไมสะดวกหรือติดขัดมีบางหรือ ?" 
 ร. "หาเปนเชนนั้นไม, ขอนี้มอีะไรเปนเหตุ ? เพราะผาเปนของละเอยีด  
ศรก็ชําระดีแลว และการแผลงใหตกก็เต็มแรง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขออุปไมยก็ฉันนัน้ คนจําพวกใด เปนพระสมัมา 
สัมพุทธะ ฯลฯ จิตของทานนัน้ เกิดขึ้นไว เปนไปไว ในทีทุ่กสถาน. นี้จติที่เจ็ด. 
 ขอถวายพระพร ในจิตเจ็ดอยางนัน้ จิตของพระสพัพัญูพุทธะทัง้ 
หลายบริสุทธิแ์ละไวโดยคุณที่นับไมได ลวงคณนาแหงจติแมทั้งหกอยาง. ขอ 
ถวายพระพร เหตุใด จิตของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิแ์ละไว เหตนุั้น พระ 
องคจึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริยได, ในยมกปาฏิหาริยนัน้ พระองคพงึทรง 
ทราบเถิดวา 'จิตของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเปนไปไวถึงอยางนัน้,' อา 
ตมภาพไมสามารถกลาวเหตุในขอนั้นใหยิ่งขึ้นไปได. แมปาฏิหาริยเหลานัน้  
เขาไปเปรียบจติของพระสัพพัญูพุทธะทัง้หลายแลว ยอมไมถึงการคณานา 
นับสักเสีย้วกดี็ สักสวนของเสี้ยวก็ดี พระสัพพัญุตญาณของพระผูมีพระ 
ภาคเจาเนื่องดวยการนึก, พระองคทรงนกึแลวก็รูไดตามพระพทุธประสงค.  
ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา บุรุษจะวางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งวางอยูในมือ 
ขางหนึง่ ไวในมืออีกขางหนึง่ก็ดี, จะอาปากขึ้นเปลงวาจาก็ดี, จะกลืนโภชนะ  
ซึ่งเขาไปแลวในปากก็ดี, ลืมอยูแลวและจะหลับจักษุลง หรือหลับอยูแลวจะ 
ลืมจักษุข้ึนก็ดี, จะเหยยีดแขนที่คูแลวออกหรือจะคูแขนที่เหยียดแลวเชาก็ดี,  
กาลนัน้ชากวา, พระสัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจาไวกวา, ความ 
นึกของพระองคไวกวา, พระองคทรงนึกแลวยอมรูไดตามพระพทุธประสงค,  
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทัง้หลายไดชื่อวาไมใชสัพพัญู ดวยสักวาความบก 
พรอง เพราะตองนึกเพียงเทานัน้ ก็หามิได." 
 ร. "แมความนกึก็ตองทําดวยความเลือกหา, ขออาราธนาพระผูเปน 



เจา อธบิายใหขาพเจาเขาใจในขอนั้นโดยเหตุเถิด." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา บุรุษผูมั่งม ีมีทรัพยมาก มีสมบัติ 
มาก มีทองเงนิและเครื่องมอือันเปนอุปการแกทรัพยมาก มีขาวเปลือกไวเปน 
ทรัพยมาก และขาวสาล ีขาวจาว ขาวเหนียว ขาวสาร งา ถั่วเขียว ถัว่ขาว บุพ 
พัณณชาติและอปรัณณชาติอ่ืน ๆ เนยใส เนยขน นมสด นมสม น้ํามนั น้ําผึง้  
น้ําตาล น้าํออย ของเขาก็มพีรอมอยูในไห ในหมอ ในกระถาง ในยุง และใน 
ภาชนะอืน่ ๆ, และจะมีแขกมาหาเขา ซึ่งควรจะเลี้ยงดู และตองการจะบริโภค 
อาหารอยูดวยล ก็แตโภชนะที่ทาํสุกแลวในเรือนของเขา หมดเสยีแลว เขาจึง 
นําเอาขาวสารออกจากหมอแลวและหุงใหเปนโภชนะ; บุรุษผูนั้น จะไดชื่อวา 
คนขัดสนไมมทีรัพย ดวยสกัวาความบกพรองแหงโภชนะเพียงเทานั้น ไดบาง 
หรือ ?" 
 ร. "หาอยางนัน้ไม แมในพระราชนิเวศนของพระเจาจักรพรรดิ์ความ 
บกพรองแหงโภชนะ ในสมัยซึ่งมิใชเวลากย็ังม,ี เหตุอะไรในเรือนของคฤหบด ี
จักไมมีบางเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขออุปไมยก็ฉันนัน้ พระสัพพัญุตญาณของพระ 
ตถาคตเจา บกพรองเพราะตองนึก, แตคร้ันทรงนึกแลว ก็รูไดตามพระพุทธ 
ประสงค. ขอถวายพระพร อนึ่ง เหมือนอยางวา ตนไมจะเผล็ดผล เต็มดวย 
พวงผลอันหนกัถวงหอยยอย, แตในทีน่ั้น ไมมีผลอันหลนแลวสักนอยหนึง่; ตน 
ไมนั้น จะควรไดชื่อวาหาผลมิได ดวยความบกพรองเพราะผลทีย่ังไมหลนแลว 
เพียงเทานัน้ ไดบางหรือ ?" 
 ร. "หาอยางนัน้ไม เพราะผลไมเหลานั้นเนือ่งดวยการหลน, เมื่อหลน 
แลว คนกย็อมไดตามปรารถนา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขออุปไมยก็ฉันนัน้, พระสัพพัญุตญาณของพระ 
ตถาคตเจา บกพรองเพราะตองนึก, แตคร้ันทรงนึกแลว ก็รูไดตามพุทธ 
ประสงค." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระพทุธเจาทรงนึกแลว ๆ รูไดตามพระพุทธ 
ประสงคหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา ทรงนกึแลว ๆ รูไดตามพระ 
พุทธประสงค; เหมือนอยางวา พระเจาจักรพรรดิราชทรงระลึกถงึจักรรัตนขึ้น 
เมื่อใดวา 'จักรรัตนจงเขามาหาเรา' ดังนี้ พอทรงนกึขึ้นแลว จักรรัตนก็เขาไป 
ถึง ขอนี้ฉันใด; พระตถาคตเจาทรงนึกแลว ๆ ก็รูไดตามพระพุทธประสงค ฉัน 



นั้น." 
 ร. "เหตุมัน่พอแลว, พระพทุธเจาเปนสัพพญัูแท, ขาพเจายอมรับวา  
'พระพทุธเจาเปนสัพพัญูจริง." 
 
๓. เทวทัตตปพพาชิตปญหา ๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระเทวทัตอันใครบวชใหแลว." 
 พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร ขัตติยกุมารหกพระองค  
ทรงพระนามวา ภัททิยกุมารหนึง่ อนุรุทธกมุารหนึ่ง อานนัทกุมารหนึง่ ภัคคุ 
กุมารหนึง่ กมิพิลกุมารหนึ่ง เทวทัตตกุมารหนึง่ นี้มนีายอุบาลิชาวภูษามาลา 
เปนทีเ่จ็ด, คร้ันเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเจาตรัสรูพระอภิสัมโพธิญาณแลว  
ยังความยนิดีใหบังเกิดแกศากยตระกูลได, ตางองคตางออกทรงผนวชตาม 
พระผูมีพระภาคเจา; พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหทรงผนวชแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระเทวทตับวชแลวทาํลายสงฆแลว มิใชหรือ ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระเทวทัตบวชแลว ทาํลายสงฆแลว. คฤหัสถ 
ทําลายสงฆมิได ภิกษุณีก็ทาํลายสงฆมิได สิกขมานากท็าํลายสงฆมิได  
สามเณรก็ทาํลายสงฆมิได สามเณรีก็ทาํลายสงฆมิได, ภิกษุมีตนเปนปกติ  
รวมสังวาสเดยีวกนั รวมสีมาเดียวกัน ยอมทําลายสงฆได." 
 ร. "พระผูเปนเจา บุคคลผูทาํลายสงฆ ยอมตองกรรมอะไร ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูทําลายสงฆนัน้ ยอมตองกรรมอันจะให 
ตกนรกสิ้นกัปปหนึง่." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระพทุธเจาทรงทราบอยูหรือวา 'พระเทวทัตบวช 
แลวจักทาํลายสงฆ คร้ันทําลายสงฆแลว จกัไหมอยูในนรกสิ้นกัปปหนึ่ง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเจาทรงทราบอยู." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาพระพทุธเจาทรงทราบอยู เมื่อเปนอยางนัน้ คําวา  
'พระพทุธเจาประกอบดวยพระกรุณาเอน็ดูสัตว ทรงแสวงหาธรรมที่เปน 
ประโยชนเกื้อกูลสัตว นําสิง่ซึ่งมิใชประโยชนเสีย ต้ังสิง่ซึง่เปนประโยชนไวแก 
สัตวทั้งหลายทั้งสิน้' ดังนี ้ผิด. ถาและพระองคไมทรงทราบเหตุอันนัน้แลว ให 
บวชเลาไซร, เมื่อเปนอยางนัน้ พระพทุธเจาไมใชพระสพัพัญูนะซ.ิ ปญหา 
สองเงื่อนแมนีม้าถงึทานแลว ขอทานจงสะสางเงื่อนอนัยุงใหญนั้นเสยี ขอ 
ทานจงทําลายปรับปปวาทเสยี, ในอนาคตกาลไกล ภิกษทุั้งหลายผูมีปญญา 



เชนทาน จกัหาไดยาก, ขอทานจงประกาศกําลังปญญาของทานในปญญาขอ 
นี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา ประกอบดวยพระกรุณา ทัง้ 
เปนพระสพัพญัูดวย. ขอถวายพระพร เพราะความทีพ่ระองคทรงพระกรุณา  
พระองคทรงพจิารณาดูคติของพระเทวทัต ดวยพระสพัพญัุตญาณ ทอด 
พระเนตรเห็นพระเทวทัต ผูจะสะสมกรรมอันจะใหผลในภพสืบ ๆ ไปไมส้ินสุด  
หลุดจากนรกไปสูนรก หลุดจากวนิิบาตไปสูวินิบาต ส้ินเสนโกฏิแหงกปัปเปน 
อันมาก, พระองคทรงทราบเหตุนัน้แลวดวยพระสัพพัญุตญาณ ทรงพระ 
ดําริวา 'กรรมของเทวทัตผูนี ้เจาตวัทาํแลวหามทีี่สุดลงไม เมื่อเธอบวชแลวใน 
ศาสนาแหงเรา จักทาํใหมทีีสุ่ดลงได, เทียบกรรมกอนเขาแลว ทุกขยงัจักทาํให 
มีที่สุดลงได, โมฆบุรุษผูนี ้ถาบวชแลว จักสะสมกรรมอนัจะใหตกนรกสิ้นกัปป 
หนึง่'  ดังนี้ จงึโปรดใหพระเทวทัตบวชแลว ดวยพระกรณุา." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาอยางนัน้ พระตถาคตเจาไดชื่อวาทรงตีแลวทาให 
ดวยน้าํมนั, ทรงทําใหตกเหวแลวยืน่พระหัตถประทานให, ทรงฆาใหตายแลว 
แสวงหาชีวิตให, เพราะทรงกอทุกขใหกอนแลว จงึจัดสขุไวใหตอภายหลัง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตไดชื่อวาทรงตีบาง ไดชื่อวาทรงทาํให 
ตกเหวบาง ไดชื่อวาทรงฆาใหตายบาง ดวยอํานาจทรงเห็นแกประโยชนแหง 
สัตวทั้งหลายอยางเดยีว, อนึ่ง ไดชื่อวาทรงตีกอนบาง ทรงทําใหตกเหวกอน 
บาง ทรงฆาใหตายกอนบาง แลวจงึจัดประโยชนใหอยางเดียว, เหมอืนมารดา 
บิดาตีกอนบาง ใหลมกอนบาง แลวจึงจัดประโยชนใหแกบุตรทั้งหลายอยาง 
เดียวฉะนั้น. ความเจริญแหงคุณจะพึงมีแกสัตวทั้งหลาย ดวยความประกอบ 
อยางใด ๆ, ยอมทรงจัดสิง่ซึง่เปนประโยชนไวแกสัตวทั้งหลายทัง้สิ้น ดวยนัน้  
ๆ. 
 ขอถวายพระพร ถาพระเทวทัตนี้ไมบวชแลว เปนคฤหัสถอยูจะกระทํา 
บาปกรรมอันใหไปเกิดในนรกเปนอนัมาก แลวจะไปจากนรกสูนรก ไปจาก 
วินิบาตสูวนิิบาต เสวยทกุขเปนอันมาก ส้ินแสนโกฏิแหงกัปปเปนอันมาก.  
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุอันนั้นอยู ดวยกําลงัพระกรุณา ทรงพระดําริ 
เห็นวา 'เมื่อพระเทวทัตบวชแลวในพระศาสนาของเรา ทกุขจักเปนผลอันเจา 
ตัวกระทาํใหมทีี่สุดลงได' ดังนี้แลว ไดโปรดพระเทวทัตใหบวชแลว ไดทรง 
กระทําทุกขของพระเทวทัตอนัหนักนั้นใหเบาลงไดแลว. 
 ขอถวายพระพร เหมือนหนึง่บุรุษมีกาํลังทั้งทรัพยสมบัติอิสสริยยศสิริ 



และเครือญาติ รูวาญาติหรือมิตรสหายของตนจะตองรับพระราชอาชญาอัน 
หนกัแลว ดวยความที่ตนเปนผูสามารถ โดยความคุนเคยกับคนเปนอนัมาก  
ไดกระทําโทษอันหนักนั้นใหเบาลงได ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหพระ 
เทวทัต ผูจะตองเสวยทุกขส้ินแสนโกฏิแหงกัปปเปนอันมากใหบวชแลว ดวย 
ความที่พระองคเปนผูสามารถดวยพระกําลัง คือ ศีล สมาธิ ปญญา และ 
วิมุตติ ทรงกระทําทุกขของพระเทวทัตอนัหนกันัน้ใหเบาได ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร อนึง่ เหมือนหมอบาดแผล ยอมกระทําพยาธิอันหนกั 
ใหเขาไดดวยอํานาจโอสถมกีําลัง ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทว 
ทัตผูจะตองเสวยทกุขส้ินแสนโกฏิแหงกัปปเปนอันมากใหบวชแลว ความที ่
พระองคทราบเหตุเครื่องประกอบแก แลวทรงกระทาํทกุขอันหนักใหเบาได  
ดวยกําลงัโอสถคือธรรมอันเขมแข็งดวยกําลังพระกรุณา ฉันนัน้แล. พระผูม ี
พระภาคเจาทรงกระทาํพระเทวทัตผูจะตองเสวยทุกขมากใหไดเสวยแตนอย  
จะตองอกุศลอะไร ๆ บางหรือ ขอถวายพระพร." 
 ร. "ไมตองเลย แมโดยที่สุดสกัวาจะติเตียนดวยวาจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคจงทรงรับรองเหตุทีพ่ระผูมีพระภาคเจาโปรด
พระเทวทัตใหบวชนี ้โดยขอความเหลานี้แล. 
 ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตอ่ืุนอีกยิง่กวานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจา
โปรดพระเทวทัตใหบวช. เหมือนหนึง่วา ราชบุรุษจับโจรผูกระทําความผิดไดแลว จะพึง
กราบทูลแดพระเจาแผนดนิวา 'โจรผูนีก้ระทําความผิดอยางนี้ ๆ พระองคจงลงพระราช
อาญาแกโจรนัน้ตามพระราชประสงค' ดังนี,้ พระเจาแผนดินจะพงึรับส่ังใหลงโทษโจรผู
นั้นวา 'ถาอยางนัน้ ออเจาทัง้หลายจงนําโจรนี้ออกไปนอกเมือง จงตัดศีรษะมันเสยีในที่
ฆาโจร;' ราชบุรุษเหลานัน้จะพึงรับ ๆ ส่ังอยางนั้นแลวนาํโจรนั้นออกนอกเมืองไปสูที่ฆา
โจร, ยังมีบุรุษขาราชการผูหนึ่ง อันไดรับพระราชทานพระไวแตราชสํานักแลว ไดรับ
พระราชทานฐานนัดรยศ เงนิประจําตาํแหนงและเครื่องอุปโภค เปนผูมีวาจาควรเชือ่ถือ 
มีอํานาจทําไดตามปรารถนา, เขาจะพงึทาํความกรุณาแกโจรนัน้ แลวกลาวกะราชบรุุษ
เหลานั้นวา 'อยาเลยนาย, ประโยชนอะไรของทานทั้งหลายดวยการตัดศีรษะเขา, อยา
กระนัน้เลย ทานจงตัดแตมือหรือเทาของเขา รักษาชีวิตไวเถิด, เราจักไปเฝาทูลทัดทาน
ดวยเหตุโจรผูนี้เอง' เขาจะพงึตัดแตมือหรือเทาของโจรและรักษาชวีิตไว ตามถอยคํา
ของราชบุรุษผูมีอํานาจนั้น; บุรุษผูกระทาํอยางนีน้ั้น จะพึงชื่อวากระทาํกิจการโดยเห็น
แกโจรนั้นบางหรือ ขอถวายพระ." 



 ร. "บุรุษผูนัน้ ชื่อวาใหชีวิตแกเขานะซี เมื่อใหชีวิตแกเขาแลว มีกิจการอะไรเลา
ไดชื่อวาบุรุษนัน้ไมไดกระทําแลวโดยเหน็แกเขา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ดวยทุกขเวทนาในเพราะใหตัดมือและเทาเขานัน้ ผูบังคับ
นั้นจะพงึตองอกุศลอะไรดวยหรือ ?" 
 ร. "โจรนั้นยอมเสวยทุกขเวทนา ดวยกรรมอันตนกระทาํแลว, สวนบุรุษผูใหชีวิต
ไมควรตองอกศุลอะไรเลย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณาโปรดเกลา
พระเทวทัตใหบวชแลวดวยทรงเห็นวา 'เมื่อพระเทวทัตบวชในศาสนาของเราแลว ทุกข
จักเปนผลอนัเจาตัวกระทําใหมีที่สุดลงได' ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร ทกุขของพระเทวทัตอันเจาตัวกระทําใหมีที่สุดลงไดแลว, พระ
เทวทัต ในเวลาเมื่อจะตาย ไดเปลงวาจาถงึพระผูมพีระภาคเจาเปนสรณะตราบเทา
ส้ินชีวิต ดังนีว้า 'ขาพเจาทัง้กระดูกทัง้ชีวิตทั้งหลายนี ้ขอถึงพระพทุธเจาผูเปนยอดบุรุษ 
เปนเทวดาเลศิลวงเทวดา เปนผูฝกบุคคลควรฝก ทรงพระญาณจักษุรอบคอบ มีพระ
ลักษณะกาํหนดดวยบุญรอยหนึ่ง พระองคนั้น เปนสรณะ." 
 ขอถวายพระพร พระเทวทตั เมื่อภัททกัปปแบงแลวเปนหกสวนสวนทีล่วงไป
แลว ไดทําลายสงฆแลว จักไหมอยูในนรกสิ้นกาลประมาณหาสวน แลวจักพนจากนรก
นั้นมาเปนพระปจเจกพุทธเจาทรงพระนามวาอัฏฐิสสระ. ก็พระผูมพีระภาคเจาทรง
กระทําอยางนี ้พงึชื่อวากระทํากจิการโดยเห็นแกพระเทวทัตบางหรือ ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระตถาคตเจาไดชื่อวาประทานคุณอันเปนที่ปรารถนาของเทวตามนุษยทัง้
ปวงแกพระเทวทัต, เพราะพระองคทรงกระทําพระเทวทตัใหสําเร็จความเปนเปนพระ
ปจเจกพทุธเจาได, มีอะไรไดชื่อวาพระองคไมไดกระทําโดยเห็นแกพระเทวทัตเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ดวยการที่พระเทวทัตทาํลายสงฆ แลวเสวยทุกขเวทนาใน
นรกนัน้ พระตถาคตเจาจะตองอกุศลอะไรบางหรือ ?" 
 ร. "ไมตองเลย พระเทวทัตไหมอยูในนรกกปัปเดียว เพราะกรรมอันตนเอง
กระทําแลว, พระศาสดาผูกระทําใหถงึที่สุดทุกข จะพงึตองอกุศลอะไรหามิได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงรับรองเหตทุี่พระผูมพีระภาคเจาโปรดพระ
เทวทัตใหบวชแลวแมนี้ ดวยขอความนี้เถิด. 
 ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตแุมอ่ืนอีกยิง่กวานี้ ที่พระผูมพีระภาค
เจาโปรดใหพระเทวทัตบวชแลว. เหมือนหนึ่งหมอบาดแผล เมื่อจะรักษาแผลอันเกดิ
เพราะ ลม ดี เสมหะ แตละอยางก็ดี เจือกนัก็ดี ฤดูแปรก็ดี รักษาอิริยาบถไมเสมอก็ดี 
เกิดเพราะพยายามแหงผูอ่ืน (มีตองประหารเปนตน) กดี็ อากูลดวยกลิ่นเหม็น ดุจกลิ่น



แหงศพกําลงัเนา ใหปวดดุจแผลอันตองลกูศร เขาไปติดอยูขาใน อันน้าํเหลืองนัน้ชอน
ไปใหเปนโพลง เต็มไปดวยบุพโพและโลหติ เขายอมพอกปากแผลดวยยากัดอนัแรงกลา
แสบรอน เพื่อจะบมแผลกอน, พอแผลนวม เขากเ็ชือดดวยศัสตราแลว นาบดวยซีเ่หล็ก, 
พอเนื้อสุกแลว ก็ลางดวยน้าํดางแลวพอกยา เพื่อใหแผลงอกเนื้อ ใหคนไขไดความสุข
โดยลําดับ ดังนี;้ จะวาหมอนั้นคิดราย พอกยา เชือดดวยศัสตรา นาบดวยซี่เหล็ก ลาง
ดวยน้าํดาง ไดบางหรือ ?" 
 ร. "หามิได หมอเขามีจิตคิดเกื้อกูลหวังใหหาย จงึทําเชนนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร หมอนัน้จะตองอกุศลอะไร เพราะทกุขเวทนาอนัเกิดขึ้นแก
คนไข ดวยเหตุทําการรักษาของเขาดวยหรือ ?" 
 ร. "หมอเขามจีิตเกื้อกูลหวังจะใหหาย จึงทําเชนนั้น, ไฉนจะตองอกุศลเพราะขอ
นั้นเปนเหตุเลา, เขากลับจะไปสวรรคอีก." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทวทัตใหบวช
แลว เพื่อปลดเปลื้องทกุขดวยกําลงัพระกรุณา ก็ฉันนัน้แล. 
 ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตอ่ืุนอีกอันยิ่งกวานี้ ที่พระผูมพีระภาค
เจาโปรดพระเทวทัตใหบวชแลว. เหมือนหนึ่งบุรุษผูตองหนามเขาแลว, ทีนัน้ บุรุษอ่ืนมี
จิตคิดเกื้อกูลจะใหหาย จึงเอาหนามแหลมหรือปลายมีดกรีดตัดแผลโดยรอบแลว นาํ
หนามนั้นออกดวยทัง้โลหิตไหล; ขอถวายพระพร บุรุษผูนั้นชื่อวาคิดรายจึงนําหนามนั้น
ออกบางหรือ ?" 
 ร. "หามิได เขามีจิตคิดเกื้อกลูหวงัจะใหหาย จึงนาํหนามนั้นออก, ถาเขาไมชวย
นําหนามนั้นออก บางทีผูตองหนามนัน้ก็จะถึงความตายหรือไดทุกขปางตาย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใด, พระตถาคตเจาโปรดพระเทวทัตใหบวชแลว 
เพื่อปลดเปลื้องทุกขดวยกาํลงัพระกรุณา, ถาวาพระผูมพีระภาคเจามไิดโปรดพระ
เทวทัตใหบวช เธอก็จกัไหมอยูในนรกโดยลาํดับ ๆ ขุม แมตลอดแสนโกฏิแหงกัปป ฉัน
นั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระตถาคตเจาไดชื่อวาใหพระเทวทัตผูตกไปตามกระแสขึ้นสู
ที่ทวนกระแสไดแลว, ใหพระเทวทัตผูเดินผดิทางขึน้ในทางไดแลว, ไดประทานวัตถุเปน
ที่ยึดเหนี่ยวแกพระเทวทัตผูตกลงในเหวแลว, ใหพระเทวทัตผูเดินในทางไมสม่ําเสมอขึ้น
สูทางที่สม่ําเสมอไดแลว. พระผูเปนเจา เหตุการณอันนี ้ผูอ่ืนนอกจากผูมีปญญาเชน
ทาน ไมอาจแสดงได." 
 
๔. มหาภูมจิาลนปาตุภาวปญหา ๔ 



 
 พระเจามิลินท ตรัสวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระภาค
เจาแมตรัสแลววา 'ภิกษุทั้งหลาย เหตุเพือ่ความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญ
เหลานี้แปดอยาง ปจจยัเพือ่ความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญแปดอยาง' 
ดังนี.้ พระพทุธพจนนี ้กลาวเหตุปจจัยหาสวนเหลือมิได พระพุทธพจนนี้ กลาวเหตุ
ปจจัยไมมีสวนเหลือ, พระพทุธพจนนี้ กลาวเหตุปจจยัโดยตรง ไมมีปริยาย, เหตุเพื่อ
ความปรากฏของความไหวแหงแผนดนิใหญเปนที่เกาอันอื่นไมม;ี พระผูเปนเจา นาค
เสน ถาเหตุเพือ่ความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญที่เกา อันอืน่ยังมีไซร, พระผู
มีพระภาคเจาพึงตรัสเหตุแมนั้น, ก็เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดนิใหญ
ที่เกา อันอื่นยอมไมมี เพราะเหตุใดแล, เพราะเหตนุั้น พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสเหตุ
นั้นแลว. ก็แตวา เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวของแผนดินใหญทีเ่กานี้ ยงัปรากฏ
อยู, พระเวสสนัดรมหากษัตริยทรงบริจาคมหาทาน แผนดินใหญนี้ไหวแลวเจ็ดครั้งดวย
เหตุไรเลา พระผูเปนเจา นาคเสน. ถาเหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหง
แผนดินใหญแปดอยางเทานัน้ ปจจยัเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินใหญ
แปดอยางเทานั้นไซร, ถาอยางนั้น คําอนัใดที่วา 'เมื่อพระเวสสนัดรมหากษัตริยทรง
บริจาคมหาทาน แผนดินใหญนี้ ไหวเจ็ดครั้ง' คําแมนั้นผดิ. ถาเมื่อพระเวสสันดรมหา
กษัตริยทรงบริจาคมหาทาน แผนดินใหญนีไ้หวเจ็ดครั้งแลวไซร, ถาอยางนั้น คําที่วา 
'เหตุเพื่อความปรากฏของความไหวแหงแผนดินแปดอยางเทานัน้ ปจจยัเพื่อความ
ปรากฏของความไหวแหงแผนดินแปดอยางเทานัน้'แมคํานัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สอง
เงื่อน เปนปญหาละเอยีด ใคร ๆ แกยาก ทาํบุคคลใหมืดมนธดังบุคคลตาบอดดวย ลึก
ดวย, ปญหานัน้มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหานั้น ผูอ่ืนที่มีปญญานอย นอกจาก
บุคคลผูมีความรูเชนพระผูเปนเจา ไมอาจเพื่อจะวิสัชนาได." 
 พระเถรเจาถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนีพ้ระผูมพีระภาค
เจาแมไดตรัสแลววา 'ภิกษุทั้งหลาย เหตปุจจัยทัง้หลายเพื่อความปรากฏของความไหว
แหงแผนดนิใหญเหลานี ้แปดอยาง ๆ' ดังนี.้ แมเมื่อพระเวสสนัดรมหากษัตริยทรง
บริจาคมหาทานอยู แผนในใหญนี้ ไหวแลวเจ็ดครั้ง. ก็แลการที่แผนดินใหญไหวนัน้ไม
เปนไปดินกาลทุกเมื่อ มีความเกิดขึ้นในกาลบางคราว, พนแลวจากเหตุทั้งหลายแปด
อยาง, เพราะเหตุนัน้ ทานจึงไมนับแลวโดยเหตุทัง้หลายแปด. 
 ขอถวายพระพร เมฆทั้งหลายสามอยาง คือ: เมฆชื่อวัสสิกะหนึ่ง เมฆชื่อเหมนั
ติกะหนึ่ง เมฆชื่อปาวุสสกะหนึง่ เทานัน้ ทานยอมนับวาเมฆ, ถาเมฆอืน่พนจากเมฆ
ทั้งหลายที่สมมติแลว, เมฆนั้น ยอมถงซึง่ความนับวาอกาลเมฆเทานัน้ ฉันใด; สมัยเมื่อ



พระเวสสนัดรมหากษัตริยทรงบริจาคมหาทานอยู แผนดนิใหญนี้ไหวแลวเจ็ดครั้ง ดวย
เหตุอันใดเหตุนั้น ไมมีในกาลทุกเมื่อ มีความเกิดขึ้นในกาลบางคราว, พนจากเหตุ
ทั้งหลายแปดอยาง, เหตุนัน้ ทานจงึไมนับโดยเหตทุั้งหลายแปดอยาง ฉันนัน้นัน่เทียว. 
 ขอถวายพระพร อีกนัยหนึง่ เหมือนแมน้ําหารอย ไหลมาแตภูเขาชื่อหมิวันต, 
แมน้ําหารอยเหลานั้น แมน้าํทั้งสิบเทานัน้ ทานยอมนับโดยอันนับวาแมน้ํา, แมน้ําทัง้
สิบนี้อยางไร แมน้ําทั้งสิบนี้ คือ แมน้ําคงคาหนึ่ง แมน้าํยมุนาหนึ่ง แมน้าํอจิรวดีหนึ่ง 
แมน้ําสรภูหนึง่ แมน้ํามหหีนึง่ แมน้ําสนิธหุนึ่ง แมน้าํสรัสสดีหนึง่ แมน้ําเวตรวดีหนึ่ง 
แมน้ําวีตังสาหนึง่ แมน้ําจนัทภาคาหนึง่ แมน้ําทัง้สิบเหลานี ้ทานนับวาแมน้าํแท, แมน้ํา
ทั้งหลายเศษนอกนัน้ ทานไมนับโดยอนันบัในแมน้าํ, ความนับนั้นมีอะไรเปนเหต?ุ 
แมน้ําทั้งหลายเทานัน้ ไมเปนแดนเกิดแหงน้ํา เพราะเหตนุั้น ทานจึงนับโดยอันนับรวม
ลงในแมน้ําใหญ แมฉันใด สมัยเมื่อพระเวสสันดรมหากษัตริยทรงบาํเพ็ญมหาทานอยู 
แผนดินใหญนีไ้หวแลวเจ็ดครั้ง ดวยเหตุใด เหตนุั้น ทานไมนับโดยเหตทุั้งหลายแปด
อยาง ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอมาตยทัง้หลายของมหากษัตริยมีอยู 
รอยหนึง่บาง สองรอยบาง, อมาตยทัง้หลายเหลานั้นชนทั้งหลายหกคน ทานยอมนบั
โดยอันนับวาอมาตย, ชนทัง้หลายหกคนนี้ อยางไร ชนทั้งหลายหกคนนี ้คือ เสนาบดี
หนึง่ ปุโรหิตหนึ่ง อักขทัสสะ ผูพพิากษาหนึ่ง ภัณฑาคาริกะชาวพระคลังหนึ่ง ฉัตตคาห
กะผูเชิญพระกลดหนึง่ ขัคคคาหกะผูเชิญพระแสงหนึง่ ชนหกคนเหลานี้เทานัน้ทานนับ
โดยอันนับวาอมาตยแท, ขอซึ่งนับมีอะไรเปนเหตุเลา ? ขอซึ่งนับนั้น เพราะความที่ชน
ทั้งหกนั้นเปนผูประกอบดวยคุณตอพระมหากษัตริย, ชนทัง้หลายเหลอืนั้น ทานมิไดนับ
แลว, ชนทั้งหลายเหลานั้นยอมถึงซึง่ความกลาวรวมลงวาอมาตยทั้งสิน้นัน่เทียว ฉันใด, 
เมื่อพระเวสสนัดรมหากษัตริยทรงบาํเพ็ญมหาทานอยู แผนดินใหญนี้ ไหวแลวเจ็ดครั้ง 
ดวยเหตุใด เหตุนั้น ไมมีมีในกาลทกุเมื่อ มคีวามเกิดขึ้นในกาลบางคราว, พนจากเหตุ
ทั้งหลายแปดอยาง, เหตุนัน้ ทานจงึไมนับโดยเหตุแปดอยาง ฉันนัน้นัน่แหละ. 
 ขอถวายพระพร กรรมเปนที่ต้ังแหงความเสวยสุขในทิฏฐธรรมเปนเหตุยิ่งอัน
บุคคลกระทําแลวในศาสนา แหงพระพทุธเจาผูชนะมารทั้งปวงแลว ณ กาลนี,้ อนึ่ง 
เกียรติศัพทความสรรเสริญคุณของบุคคลทั้งหลายเหลาไร ฟุงทัว่ไปในเทพดาและ
มนุษยทัง้หลาย, บรมบพิตรไดทรงฟงบางหรือไม ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาไดยินอยู กรรมเปนที่ต้ังแหงความเสวยสุขในทิฏฐ
ธรรม เปนเหตยุิ่งอันบุคคลกระทําแลวในชนิศาสนา ณ กาลนี,้ ทั้งเกียรติศัพทความ



สรรเสริญคุณของบุคคลทั้งหลายเหลาไรฟุงทั่วไปในเทพดาและมนุษยทั้งหลาย, บุคคล
ทั้งหลายเหลานั้นเจ็ดคนขาพเจาเคยไดยินมา." 
 ถ. "ใครบาง ใครบาง ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา บุคคลทัง้เจ็ด คือ นายมาลาการชื่อสุมนะหนึง่ พราหมณชื่อ
เอกสาฎก หนึง่ ลูกจางชื่อปุณณะ หนึ่ง เทวีชื่อ มัลลิกา หนึง่ เทวโีคปาลมารดา หนึง่ 
อุบาสิกาชื่อ สุปปยา หนึ่ง นางทาสีชื่อ ปุณณา หนึ่ง ชนเหลานีเ้ปนผูที่มีกุศลเปนทีต้ั่ง
แหงความเสวยสุขในทิฏฐธรรม, อนึ่ง เกียรติความสรรเสริญคุณของชนทั้งหลายเหลานี้ 
ฟุงทั่วไปในเทพดาและมนุษยทั้งหลาย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายแมอ่ืนอกี บรมบพิตรไดทรงฟงหรือไมวา ใน
กาลลวงแลว ชนทัง้หลายไปสูพิภพชื่อตรีทศทัง้สรีรกายเปนของแหงมนุษยนัน่เทยีว." 
 ร. "ขาพเจาไดยินอยู." 
 ถ. "ใครบาง ใครบาง ไปสูพภิพชื่อตรีทศทัง้สรีรกายเปนของแหงมนุษย ขอ
ถวายพระพร." 
 ร. "ชนทั้งหลายสี่ คือ คนธรรพราชนามวาคตุติลาหนึง่ พระมหากษัตริยทรงพระ
นามวา สาธีนราช หนึง่ พระมหากษัตริยทรงพระนามวานิมิราชหนึง่ พระมหากษัตริย
ทรงพระนามวามันธาตุราชหนึ่ง เหลานี้ขาพเจาไดยนิมาวา 'ไปสูพิภพชื่อตรีทศแลว ทั้ง
สรีรกายเปนของแหงมนษุยนั้นนั่นเทยีว,' พระผูเปนเจา กรรมอันบุคคลนั้นกระทาํแลว 
ขาพเจาไดฟงมาแมส้ินกาลนมนานวา 'เปนกรรมดี ไมใชกรรมชั่ว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรเคยไดทรงฟงแลวหรือวา 'ในกาลยืดยาวที่ลวง
แลว หรือในกาลซึ่งเปนไปอยู ณ บัดนี้ คร้ันเมื่อทานของบุคคลผูมีชื่ออยางนี้ อันบุคคล
นั้นใหอยู แผนดินใหญไหวแลวคราวหนึง่บาง สองคราวบาง สามคราวบาง." 
 ร. "ขาพเจาไมเคยไดฟงเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร นกิายเปนที่มา และมรรคผล ปริยัตติ และการฟง และ
กําลังแหงความศึกษา และความปรารถนาจะฟง และปรปุิจฉา และความเขาไปนัง่ใกล
อาจารยของอาตมภาพมีอยู, แมอาตมภาพไมเคยไดฟงวา 'คร้ันเมื่อทานของบุคีคลผูมี
ชื่ออยางนี้ อันบุคคลนั้นใหอยู แผนดนิใหญไหวแลว คราวหนึง่บาง สองคราวบาง สาม
คราวบาง' ดังนี,้ ยกเวนทานอันประเสริฐของพระเวสสันดรบรมกษัตริยเสีย. 
 ขอถวายพระพร โกฏิแหงปทั้งหลายเปนไปลวงแลวซึง่คลองแหงการนบั ลวงไป
แลวในระหวางแหงพระพุทธเจาสองพระองค คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม
วากัสสปหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาสักยมุนีหนึง่. การไดฟงของอาตม
ภาพในโกฏิแหงปทั้งหลายนั้นไมมวีา 'คร้ันเมื่อทานของบุคคลผูมีชื่ออยางนี้ อันบุคคล



นั้นใหอยู แผนดินใหญไหวแลว คราวหนึ่งบาง สองคราวบาง สามคราวบาง.' 
แผนดินใหญซึง่จะหวัน่ไหว ดวยความเพยีรประมาณเทานั้น ดวยความบากบัน่
ประมาณเทานั้น หามิได. 
 ขอถวายพระพร แผนดนิใหญเต็มแลวดวยภาระ คือ คุณแหงความกระทําซึง่
ความเปนผูสะอาดโดยอาการทั้งปวง ไมอาจเพื่อจะทรงคณุนั้นไวได ยอมเขยื้อน
สะเทือนหวั่นไหว. อุปมาเหมอืนเกวยีนที่เตม็ดวยภาระหนักเกนิ ดุมและกงทั้งหลายของ
เกวียนนั้นยอมแยกเพลาของเกวยีนนัน้ยอมแตก ฉันใด, แผนดินใหญเต็มแลวดวย 
ภาระ คือ คุณแหงความกระทําซึง่ความเปนผูสะอาดโดยทั้งปวง เมื่อไมอาจเพื่อจะทรง
ภาระ คือ คุณนั้นไวได ยอมเขยื้อนสะเทือนหวัน่ไหวมีอุปไมยฉันนั้นนัน่เทียวแล.  
 ขอถวายพระพร อีกนัยหนึง่ อากาศดาดไปดวยเรี่ยวแรงแหงลมและน้ํา เต็ม
แลวดวยภาระ คือ น้าํหนาขึน้แลว ยอมบันลือล่ันกระทาํเสียงครนืครัน เพราะความที่
อากาศนั้นเปนของอันลมกลาถูกตองแลวฉันใด, แผนดินใหญเต็มไปแลวดวยภาระอัน
หนาขึ้น ไพบูลยคือกําลังแหงทานของพระมหากษัตริยทรงพระนามวาเวสสันดร ไมอาจ
เพื่อจะทรงภาระนั้นไวได ยอมเขยื้อนสะเทอืนหวั่นไหว ฉันนัน้นัน่เทียวแล. ก็จิตของ
พระมหากษัตริยทรงพระนามวา เวสสนัดร ยอมไมเปนไปดวยอํานาจแหง ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทฏิฐิ กิเลส และวิตกยอมไมเปนไปดวยอํานาจแหง อรติ, จิตนั้นยอม
เปนไปโดยอํานาจแหงทานโดยแทแล; จิตนั้นเปนไปโดยอํานาจแหงทานวากะไร ? 
พระมหากษัตริยทรงพระนามวาเวสสันดรนั้น ทรงตั้งพระหฤทัยไวใหเปนเจาแหงทาน
เนือง ๆ เปนไปในกาลทุกเมือ่วา 'ยาจกทัง้หลายที่ยงัไมมาแลว พงึมาในสํานักของเรา 
สวนยากจกทัง้หลายที่มาแลว พงึไดตามความปรารถนา แลวมีใจยินดีเต็มไปดวยปติ, 
ดังนี้ พระมหากษัตริยทรงพระนามวาเวสสนัดร ทรงตั้งพระหฤทัยไวเนอืง ๆ เปนไปใน
กาลทกุเมื่อในที่ทัง้หลายสิบ คือ: ในความทรมานหนึ่ง ในความระงับหนึ่ง ในความทน
หนึง่ ในความระวังหนึง่ ในความสาํรวมหนึง่ ในความสํารวมโดยไมเหลอืหนึง่ ในความ
ไมโกรธหนึ่ง ในความไมเบียดเบียนหนึง่ ในสัจจะหนึง่ ในโสเจยยะความเปนผูสะอาด
หนึง่. ความแสวงหากามอนัพระเวสสันดรมหากษัตริยละแลว, ความแสวงหาภพของ
พระองคสงบรามแลว, พระองคถึงแลวซึ่งความขวนขวายในการแสวงหาพรหมจรรย
ถายเดียว. พระองคละความรักษาตน ถงึแลวซึ่งความขวนขวายเพื่อความรักษาผูอ่ืน; 
พระองคถงึซึ่งความขวนขวาย เพื่อความรกัษาผูอ่ืน วากระไร? ความขวนขวายในพระ
หฤทัยของพระองควา 'สัตวทั้งหลายเหลานี้ พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน เปนผูไมมีโรค เปน
ผูเปนไปดวยทรัพย เปนผูมีอายุยนืเถิด' ดังนี้ ยอมเปนไปมากถายเดยีว. พระเวสสนัดร
มหากษัตริย กเ็มื่อทรงบริจาคทานนัน้ บริจาคเพราะปรารถนาภวสมบัติก็หาไม, จะ



บริจาคเพราะเหตุปรารถนาจะใหเขาใหตนบาง และปรารถนาจะใหตอบแกเขา และ
ปรารถนาจะเกลี้ยกลอมเขาก็หาไม, จะบรจิาคเพราะเหตุปรารถนาอายุ พรรณ สุข 
กําลัง ยศ และบุตรและธิดาละอยาง ๆ ก็หาไม, พระองคไดใหแลวซึ่งทานนาเลือกสรร
ทั้งหลายไมมทีานอื่นเสมอ และเปนทานไพบูลย ไมมีทานอื่นยิง่กวาเหน็ปานฉะนี้ 
เพราะเหตุแหงสัพพัญุตญาณ คือ เพราะเหตุแหงรัตนะ คือ สัพพัญตุญาณ. คร้ัน
พระองคบรรลุความเปนพระสัพพัญูแลว ไดทรงภาสิตพระคาถานี ้มเีนื้อความวา "เรา
เมื่อสละบุตรชื่อชาลี และธิดา ชื่อ กัณหาชนิา และเทวีชือ่ มัทรี มีความประพฤติดีใน
ภัสดา มิไดเสียดายแลว, เราคิดแตเหตุแหงปญญาเครื่องตรัสรูถายเดยีว" ดังนี.้ พระ
เวสสันดร มหากษัตริยทรงชนะบุคคลผูโกรธ ดวยความไมโกรธ, ชนะบคุคลผูไมยัง
ประโยชนใหสําเร็จ ดวยการกระทําประโยชนใหสําเร็จ, ชนะบุคคลผูตระหนี ่ดวยทาน
การบริจาค, ชนะบุคคลกลาวคําเหลาะแหละ ดวยคาํจริง, ชนะอกุศลทั้งปวง ดวยกศุล, 
เมื่อพระเวสสนัดร นัน้บริจาคอยูอยางนัน้ไปตามธรรมแลว มีธรรมเปนประธานดวยนสิ
สันทผลแหงทาน และความเพียรมีกาํลัง และวิหารธรรมเครื่องอยูไพบูลยของพระองค, 
ลมใหญทัง้หลายในภายใตแผนดิน ยอมเขยื้อนกระจาย ๆ พัดไปนอย ๆ คราวหนึ่ง ๆ 
นอมลงฟูข้ึน นอมไปตาง ๆ, ตนไมทัง้หลายมีใบสลดแลวลมไป, วลาหกทั้งหลายเปน
กลุม ๆ  แลนไปในอากาศ, ลมทั้งหลายเจือดวยธุลีเปนของหยาบ, อากาศอันลม
ทั้งหลายเบียดเสียดแลว, ลมทั้งหลายยอมพัดเปาไป ๆ, เสียงนากลวัใหญเปลงออก, 
คร้ันเมื่อลมทัง้หลายเหลานัน้กําเริบแลว น้าํกระเพื่อมนอย ๆ, คร้ันเมื่อน้าํกระเพื่อมแลว 
ปลาและเตาทัง้หลายยอมกาํเริบ, คลื่นทัง้หลายเปนคู ๆ กันเกิดขึน้, สัตวทั้งหลายที่
สัญจรในน้ํายอมสะดุง, ละลอกแหงน้ําเนือ่งเปนคูกนัไป, เสียงบนัลือแหงละลอกยอม
เปนไป, ตอมน้ําทัง้หลายอนัหยาบตัง้ขึ้น, ระเบียบแหงฟองทัง้หลายยอมแลนไป, 
มหาสมุทรยอมข้ึน, น้ํายอมไหลไปสูทิศและทิศเฉียง, ธารแหงน้าํทัง้หลายมหีนาเฉพาะ
ทวนกระแสไหลไป, อสูร ครุฑ นาค ยักษทัง้หลายสะดุงหวาดดวยคิดวา 'สาครพลิกหรอื
อยางไรหนอแล' มีจิตกลัวแลวแสวงหาทางไป, คร้ันเมื่อธารแหงน้ํากําเริบขุนมัวแลว 
แผนดินทัง้ภูเขาทัง้สาครหวั่นไหว, ภูเขาสิเนรุมียอดและชะงอนเปนวกิารแหงศิลาเปน
ของนอมไปตาง ๆ, คร้ันเมื่อแผนดินใหญหวัน่ไหวอยู งูและพังพอนและแมวและสุนัข
จิ้งจอก สุกร มฤค และนกทัง้หลายยอมตกใจ, เหลายักษที่มีศักดานอยรองไห, ยักษ
ทั้งหลายที่มีศักดาใหญ ยอมหัวเราะ. มีอุปมาวา เมื่อกะทะใหญต้ังอยูบนเตาแลว เต็ม
แลวดวยน้าํ มขีาวสารอันบุคคลรวบรวมลงแลว ไฟโพลงอยูขางใต คราวแรกกระทาํ
กะทะใหรอนกอน, กะทะรอนแลวกระทําน้าํใหรอน, น้ํารอนแลวกระทําขาวสารใหรอน, 
ขาวสารรอนแลวผุดขึ้นและจมลง, มีตอมเกิดขึ้นแลว, ระเบียบแหงฟองผุดขึ้น ฉันใด; 



พระมหากษัตริยทรงพระนามวาเวสสันดร ส่ิงใดที่บุคคลสละโดยยากในโลก ทรงสละสิ่ง
นั้น, คร้ันเมื่อพระองคทรงสละของพระองคนั้น ลมใหญทั้งหลายในภายใต ไมอาจเพือ่
จะทรงคุณ คือ ความสละนัน้ไวได กําเริบแลว, คร้ันเมื่อลมใหญทัง้หลายกําเริบแลว น้าํ
ก็ไหว, คร้ันเมือ่น้ําไหวแลว แผนดินใหญกไ็หว ฉันนัน้ นัน่เทยีวแล. ของสามอยาง คือ 
ลมใหญดวย น้ําดวย แผนดินดวยเหลานี ้เปนของดุจมีใจเปนอนัเดียวกัน แมในกาลนั้น 
ดวยประการ ฉะนี,้ อานุภาพแหงทานของบุคคลอื่นซึ่งจะเหมือนอานภุาพแหงมหาทาน
ของพระเวสสนัดรมหากษัตริย โดยนิสสันทผลแหงมหาทาน โดยความเพียรมกีําลงั
ไพบูลยเชนนี ้ไมมี. 
 อนึ่ง แกวทั้งหลายมากอยางซึ่งมีในแผนดนิ, แกวมากอยางนี้อยางไร แกวมาก
อยางนี้ คือ แกวอินทนิล แลวมหานิล แกวโชติรส แกวไพฑูรย แกวดอกผักตบ แกวสี
ดอกไมซึก แกวมโนหร แกวสุริยกานต แกวจันทรกานต แกววิเชยีร แกวกโชปกกมกะ แก
วปุสราค แกวทับทมิ แกวลาย, แกวจักรวัตติ อันโลกยอมกลาววาเปนยอด กาวลวงเสยี
ซึ่งแกวทั้งปวงเหลานี,้ แกวจักรวัตติ ยงัที่ใหสวางลงตลอดโยชนหนึง่โดยรอบ ฉันใด; 
ทานอันใดอันหนึง่ แมอสทิสทานเปนอยางยิ่ง มีอยูในแผนดิน, มหาทานของพระ
เวสสันดรมหากษัตริย บัณฑติยอมกลาววาเปนยอดทาน กาวลวงทานทัง้ปวงนัน้เสีย 
ฉันนัน้นัน่เทียวแล. คร้ันเมื่อมหาทานของพระเวสสนัดรมหากษัตริย อันพระองคบริจาค
อยู แผนดนิใหญไหวแลวเจดครั้ง." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระตถาคตเมื่อยังเปนพระโพธิสัตว เปนผูมีขันติความอดทน
อยางนี้ มีจิตอยางนี้ มีความนอมไปเพื่อคุณอันยิ่งอยางนี้ มีความประสงคอยางนี ้ไมมี
ใครเสมอทั้งโลกดวยเหตุใด, เหตุนัน้ ของพระพุทธเจาทั้งหลายนาอัศจรรย เหตุนัน้ ของ
พระพทุธเจาทัง้หลายนาพิศวง ไมเคยเปนมาเปนแลว. พระผูเปนเจา ความพยายาม
กาวไปสูคุณยิง่ของพระโพธสัิตวทั้งหลาย พระผูเปนเจาใหขาพเจาเห็นแลว, อนึ่ง พระ
บารมีของพระพุทธเจาผูชนะแลว พระผูเปนเจาใหสวางลงโดยยิง่แลว, ความทีพ่ระ
ตถาคต แมเมือ่ประพฤติจริยาเทานั้น ยงัเปนผูประเสริฐสุดในโลกกับทั้งเทพดา พระผู
เปนเจามาแสดง โดยลาํดับแลว; ดีละ พระผูเปนเจา ศาสนาของพระพุทธเจาผูชนะแลว 
พระผูเปนเจาชมแลว, พระบารมีของพระพุทธเจาผูชนะแลว พระผูเปนเจาใหรุงเรือง
แลว, ขอดแหงวาทะของเดียรถียทัง้หลาย พระผูเปนเจาตัดเสียแลว, หมอแหงปรัปปวา
ทความติเตียนทัง้หลาย พระผูเปนเจาตอยเสียแลว, ปญหาลึก พระผูเปนเจามากระทํา
ใหต้ืนไดแลว, ชัฏรกพระผูเปนเจามากระทาํไมใหเปนชัฏไดแลว, คําเครื่องขยายออกอัน
พระชินบุตรทัง้หลายไดแลวโดยชอบ, พระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาคณาจารยที่ประเสริฐ 
ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับอยางนัน้." 



 
๕. สิวิราชจักขทุานปญหาที ่๕ 
 
 ร. "พระผูเปนเจา ทานทัง้หลายกลาวแลวอยางนี้วา 'จักษทุั้งหลายอันพระเจาสิ
วิราชไดพระราชทานแลวแกยาจก, ทิพยจกัษุทัง้หลายเกดิขึ้นแลวใหมแกพระเจาสวิริาช
นั้น เมื่อเปนบคุคลบอด.' คําแมนั้นกับทัง้กากเปนไปดวยนิคคหะ เปนไปกับดวยโทษ. 
คําทานกลาวไวแลวในสูตรวา 'ความเกิดขึ้นแหงทพิยจักษุ ไมมีในสิ่งทีม่ิใชวัตถุมีเหตอัุน
ถอนขึ้น มิไดมเีหต.ุ' ถาจักษทุั้งหลายอันพระเจาสิวิราชไดพระราชทานแลวแกยาจก, ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'ทพิยจักษทุั้งหลายเกิดขึน้แลวใหม' นัน้ผิด. ถาทิพยจักษุทัง้หลาย
เกิดขึ้นแลวไซร, ถาอยางนัน้ แมคําทีว่า 'จักษุทัง้หลายอนัพระเจาสิวิราชพระราชทาน
แลวแกยาจก' นั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้ มเีงื่อนสอง มีขอดยิง่แมกวาขอดโดยปกติ, มีความ
ฟนเฝอยิ่งแมกวาฟนเฝอโดยปกติ, เปนชัฏยิ่งแมวาชัฏโดยปกต,ิ ปญหานัน้มาถึงพระผู
เปนเจาแลว, พระผูเปนเจาจงยงัฉันทะใหเกิดยิ่งในปญหานั้น เพื่อความขยาย เพื่อ
ความขมปรัปปวาททัง้หลายเสีย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร จักษุทัง้หลายอนัพระเจาสิวิราชพระราชทานแลวแกยาจก, 
พระองคอยายงัความสงสัยใหเกิดขึ้นในขอนั้นเลย; อนึ่ง จักษุทัง้หลายเปนทพิยเกิดขึ้น
แลวใหม, พระองคอยายงัความสงสยัใหเกดิในขอแมนั้น." 
 ร. "เออก็ ความเกิดขึ้นแหงทพิยจักษุ ในสิ่งที่มีเหตุอันถอนขึ้นแลว ในสิง่ที่ไมมี
เหตุ ไมมวีัตถหุรือ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "หามิได ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา ส่ิงไรเปนเหตุในเรื่องนี้เลา ทิพยจักษุจะเกิดขึ้นในสิง่มเีหตุอัน
ถอนขึ้นแลว ไมมีเหต ุไมมีวตัถุ ดวยเหตุไรเลา ? พระผูเปนเจาจงใหขาพเจาทราบชัดใน
เร่ืองนี้โดยเหตกุอน." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูกลาวคาํจริงทัง้หลาย ยอมกระทําสัจจกิริยาดวย
คําสัตยใด คําสัตยนั้นมีอยูในโลกหรือไม ขอถวายพระพร." 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา ธรรมดาคําสัตยยอมมีในโลก, ผูกลาวคําสัตยทัง้หลาย ทํา
สัจจกิริยาดวยคําสัตยใหฝนตก ใหไฟดับ กําจัดยาพิษ ยอมกระทาํกิจที่จะพึงกระทาํตาง 
ๆ แมอยางอื่นบาง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ทพิยจักษุทัง้หลายเกิดขึ้นแลวแดพระ
เจาสิวิราชดวยกําลงัสัจจะ' นี้ ยอมชอบ ยอมสม, ทพิยจกัษุยอมเกิดขึ้นในสิง่ไมมีวัตถุ



นั้น ดวยกําลงัแหงสัจจะ, สัจจะนัน่เทยีว เปนวัตถุเพื่อความเกิดทพิยจกัษุ ในสิง่ที่ไมมี
วัตถุนัน้. 
 ขอถวายพระพร ผูสําเร็จสัจจเหลาใดเหลาหนึ่ง พรํ่าขับคําสัตววา 'เมฆใหญจง
ใหฝนตก' ดังนี,้ เมฆใหญใหฝนตกพรอมดวยความพร่ําขับคําสัตยของผูสําเร็จสัจจะ
เหลานั้น; เออก็ มหาเมฆใหฝนตกดวยเหตุใด เหตุนัน้ เปนเหตุแหงฝนสะสมอยูแลว มี
ในอากาศหรือ ขอถวายพระพร." 
 ร. "หามิได สัจจะนัน่เทยีวเปนเหต ุณ อากาศนั้น เพื่อความทีม่หาเมฆจะกระทาํ
ฝนใหตก พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, เหตุโดยปกติของความที่ทพิยจักษุจะเกิดขึ้น
นั้นไมม,ี สัจจะนั่นเทยีว เปนวัตถุเพื่อความที่ทพิยจักษุเกิดขึ้นในสิง่ที่ไมมีวัตถ ุก็ฉันนั้น
นั่นเทียวแล. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง ผูสําเร็จสัจจะพวกใดพวกหนึ่งพร่ําขับคําสัตย
ดวยตั้งใจวา 'กองไฟใหญที่โพลงชัชวาลอยูแลว จงกลับคืนดับไป' ดังนี,้ กองไฟใหญที่
โพลงชชัวาลแลว กลับคืนดบัไปโดยขณะหนึง่ พรอมดวยความพร่ําขบัคําสัตยของ
ผูสําเร็จสัจจะเหลานั้น, เออก ็กองไฟใหญทีโ่พลงชชัวาลแลวกลับคืนดับไปโดย
ขณะหนึง่โดยเหตุใด  เหตุนัน้ เปนเหตุสะสมอยูในกองไฟใหญที่โพลงชชัวาลแลวนัน้ มี
อยูหรือ ขอถวายพระ." 
 ร. "หามิได สัจจะนัน่เทยีว เปนวัตถุในสิ่งที่ไมมีวัตถ ุเพื่อความที่กองไฟใหญ
โพลงชชัวาลแลวนัน้จะกลบัคืนดับไป." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, เหตุโดยปกติของความที่ทพิยจักษุจะเกิดขึ้น
นั้นไมม,ี สัจจะนั่นเทีย่วเปนวัตถุในที่ไมมีวตัถุ เพื่อความที่ทพิยจกัษุจะเกิดขึ้น ฉันนัน้นั่น
เที่ยวแล. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง ผูสําเร็จสัจจะเหลาใดเหลาหนึ่ง พรํ่าขบัคําสัตย
ดวยตั้งใจวา 'พิษแรงกลา จงกลายเปนยาไป,' พิษแรงกลากลายเปนยาไปโดยขณะหนึง่ 
พรอมดวยความพร่ําขับคําสัตยของผูสําเร็จสัจจะเหลานั้น, เออก็ พิษอันแรงกลา
กลายเปนยาไปโดยขณะหนึง่ดวยเหตุอันใด เหตุนัน้ เปนเหตุสะสมในพษิอันแรงกลานั้น
มีอยูหรือ ขอถวายพระพร." 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา สัจจะนัน่เทยีว เปนเหตุในสิ่งที่ไมมีเหตนุั้น เพือ่ความ
กําจัดคืนพิษแรงกลาโดยขณะ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใดล สัจจะนัน่เทียว เวนเหตุโดยปกติ เปนวตัถุใน
ขอนี้ เพื่อความที่ทพิยจักษุจะเกิดขึ้น ฉันนัน้โดยแท.  



 ขอถวายพระพร วัตถุอ่ืนเพือ่ความแทงตลอดอริยสัจจะทั้งหลาย แมส่ีไมมี, 
การกบุคคลทัง้หลาย กระทาํสัจจะใหเปนวัตถุ แทงตลอดตรัสรูอริยสัจจะทัง้หลายสี่
ประการ. 
 ขอถวายพระพร มพีระเจาจนีราชอยูในจีนวิสัย พระองคใครจะทรงกระทําพลี
กรรมในทะเลใหญ ทรงกระทาํสัจจะกิริยาแลวเสด็จเขาไปในภายในมหาสมุทรโยชน
หนึง่ โดยรถเทยีมแลวดวยราชสีหส่ีเดือนเสด็จคร้ังหนึง่ ๆ, หวงแหงน้ําใหญขางหนาแหง
ศีรษะรถของพระเจาจนีราชนั้นเทอกลับ, เมื่อพระองคเสด็จออกแลว หวงแหงมหาวารี
ทวมเตม็ที่ดังเกา, เออก็ มหาสมุทรนั้น อันโลกแมกับทั้งเทพดาและมนษุยอาจใหเทอ
กลับไดหรือ ขอถวายพระ." 
 ร. "น้ําในสระนอย ๆ อันโลกแมทั้งเทพดาและมนุษยไมอาจเพื่อจะใหเทอกลับ
ได ดวยกําลงัแหงกายปกติเลย, จะปวยกลาวอะไรถึงความกระทาํน้าํในมหาสมทุรให
เทอกลับเลา พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เพราะเหตุแมนี ้พระองคพึงทรงทราบกําลังของสัจจะ, 
สถานใด ที่ใคร ๆ จะพงึถงึดวยสัจจะไมได สถานนัน้ยอมไมมี ขอถวายพระพร. 
 อนึ่ง พระเจาอโศกราชในเมืองปาฏลิบุตร อันชาวนิคมและชาวชนบท และ
อมาตยนอยและราชภัฏหมูพลและมหาอมาตยทั้งหลาย แวดลอมเปนราชบริวาร 
ทอดพระเนตรเห็นแมน้ําคงคาสมบูรณดวยน้ําใหมเต็มเสมอขอบ เต็มเปยมไหลไปอยู 
จึงตรัสกะอมาตยทั้งหลายอยางนี้วา 'พนาย ผูใดใคร ๆ ซึง่สามารถจะยงัคงคาใหญนี้ให
ไหลกลับทวนกระแสได มีหรือไม.' 
 อมาตยทัง้หลายกราบทูลวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม ขอซึ่งจะกระทําคง
คาใหญนี้ใหไหลกลับทวนกระแสนั้น ยากที่ใคร ๆ จะกระทําได. 
 นางคณิกาชื่อวาพนิทุมดี ยนือยูริมฝงแมน้ําคงคานัน้นัน่เทีย่ว ไดฟงแลววา 'ได
ยินวา พระมหากษัตริยตรัสแลวอยางนีว้า 'ใคร ๆ อาจเพื่อจะยงัแมน้าํคงคาใหญนีใ้ห
ไหลกลับทวนกระแสไดหรือไม.' นางพนิทมุดีนั้นกลาวอยางนี้วา 'ขาพเจานัน่เทียว เปน
นางคณิกา อาศัยซึ่งรูปเปนอยู มีการเลี้ยงชพีดวยกรรมอนัเลว ในเมืองปาฏลิบุตรนี้, 
พระมหากษัตริยจงทอดพระเนตรสัจจกิริยาของขาพเจากอน.' พระมหากษัตริยจง
ทอดพระเนตรสัจจกิริยาของขาพเจากอน.' ลําดับนัน้ นางพนิทมุดีนัน้ไดกระทําสัจ
จกิริยาแลว. เมื่อประชุมแหงชนหมูใหญเห็นอยู คงคาใหญนัน้ปวนไหลกลับทวนกระแส
โดยขณะพรอมดวยสัจจกิริยาของนางพนิทุมดีนัน้. 



 ลําดับนัน้ พระเจาอโศกราชไดทรงฟงเสียงพิลึกกกึกอง อันกําลงัแหงคลืน่ในวัง
วนใหเกิดแลวในคงคาใหญ จึงมีความพิศวง เกิดอัศจรรยข้ึนในพระหฤทัย ตรัสถาม
อมาตยทัง้หลายวา 'พนาย คงคาใหญนี้ไหลทวนกระแสไดเพราะเหตไุร?' 
 อมาตยทัง้หลายกราบทูลวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม นางคณิกาชื่อ 
พินทุมดี ไดฟงพระราชโองการของพระองคแลว ไดกระทําสัจจกิริยา, คงคาใหญไหลขึ้น
ไปในเบื้องบน ดวยสัจจกิริยาของนางพนิทมุดีนั้น.' 
 ลําดับนัน้ พระเจาอโศกราชสลดพระหฤทัย รีบเสด็จไปเอง แลวจึงตรัสถามนาง
คณิกานัน้วา 'นางสาวใช ไดยินวา แมน้ําคงคานีเ้จาใหไหลทวนกระแสแลวดวยสัจ
จกิริยาของเจา จริงหรือ? 
 นางพนิทมุดีทลูวา 'พระพุทธเจาขา คงคาใหญนี้ไหลทวนกระแสดวยสัจจกิริยา
ของหมอมฉัน' 
 พระเจาอโศกราชตรัสถามวา 'อะไรเปนกําลังของเจาในสัจจกิริยานั้น, หรือใคร
ที่ไมใชบาจะเชื่อถือคําของเจา, เจากระทาํแมน้าํคงคาใหญนี้ใหไหลทวนกระแสดวย
กําลังอะไร?' 
 นางพนิทมุดีทลูวา 'หมอมฉันกระทําคงคาใหญนี้ใหไหลทวนกระแสแลวดวย
กําลังแหงสัจจะ พระพุทธเจาขา.' 
 พระเจาอโศกราชตรัสวา 'กําลังแหงสจัจะอะไร จะมีแกเจาผูเปนโจร เปนหญงิ
นักเลง ไมมีสติ มีหิริอันขาดแลว เปนหญงิลามกทําลายแดนเสียแลว ลวงเกนิปลนชนตา
บอด.' 
 นางพนิทมุดีกราบทูลวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม หมอมฉันเปนหญิง
เชนนัน้จริง, หมอมฉันจะปรารถนา พึงเปลีย่นโลกแมกับทั้งเทพดา ดวยสัจจกิริยาอันใด, 
สัจจกิริยานั้นของหมอมฉันแมเชนนั้นมีอยู.' 
 พระเจาอโศกราชตรัสถามวา 'สัจจกิริยานัน้เปนอยางไรเลา ? เชิญเจาเลาให
เราฟง.' 
 นางพนิทมุดีทลูวา 'ขอเดชะปกเกลาปกกระหมอม บุรุษใด เปนกษัตริย หรือ
เปนพราหมณ หรือเปนเวศย หรือเปนศูทร หรือเปนบุรุษอ่ืนใคร ๆ ใหทรัพยแกหมอมฉัน 
หมอมฉันบํารุงบุรุษทัง้หลายเหลานัน้เสมอกันเปนอยางเดียว, ความแปลกวา กษัตริย
ไมมี ความดูหมิ่นวาศูทรไมม,ี หมอมฉันพนจากความเอน็ดูและปฏิฆะ บําเรอบุรุษผูเปน
เจาของแหงทรัพย, หมอมฉันทาํคงคาใหญนี้ใหไหลทวนกระแส แลวดวยสัจจกิริยาใด, 
สัจจกิริยานี้เปนสัจจะของหมอมฉัน' ดังนี.้ 



 ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายผูต้ังอยูในสจัจะแลว ซึง่จะไมไดประโยชนหนอย
หนึง่ หามิได ดวยประการฉะนี.้ พระเจาสวิิราชไดพระราชทานจักษุทัง้หลายแกยาจก
ดวย ทิพยจักษุทั้งหลายเกิดขึ้นดวย, ก็แหละ ความทีท่พิยจักษุเกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นเพราะ
สัจจกิริยา. ก็คําอันใดทีท่านกลาวไวในพระสูตรวา 'คร้ันเมื่อมังสจกัษฉิุบหายแลว ความ
ที่ทพิยจกัษุจะเกิดขึ้นในสถานไมมีเหตุ ไมมีวัตถ'ุ ดังนี ้คํานัน้ทานหมายเอาจักษุสําเร็จ
แลวดวยภาวนากลาวแลว ขอถวายพระพร. บรมบพิตรจงทรงจาํไวซึง่ความขอนี้ ดวย
ประการอยางนี"้ ดังนี.้ 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจา ปญหาพระผูเปนเจาแกดีแลว, นิคคหธรรมพระผูเปนเจา
แสดงออกดีแลว, ปรับปวาททัง้หลาย พระผูเปนเจาย่าํยีแลว, ขอวิสชนาปญหาของพระ
ผูเปนเจานี ้สมอยางนัน้, ขาพเจารับรองอยางนัน้." 
 
๖ คัพภาวัคกนัติปญหา ๖ 
 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธพจนนีอั้นพระผูมพีระภาคเจาแมตรัสแลววา 
'ภิกษุทัง้หลาย ความหยัง่ลงสูครรภยอมมี ก็เพราะความที่ปจจัยทั้งสามประชุมพรอม
กันแล : ในโลกนี้ มารดาบิดาเปนผูประชุมกันแลวดวย มารดาเปนหญงิมีระดูดวย 
คนธรรพเปนสตัวเขาไปตั้งอยูเฉพาะหนาดวย; ภิกษุทั้งหลาย ความหยัง่ลงสูครรภยอมมี 
เพราะความทีป่จจัยทัง้สามเหลานี้ประชุมพรอมกันแล.' พุทธพจนนี้ตรัสปจจัยหาสวน
เหลือมิได ฯลฯ ตรัสปจจัยไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ตรัสปจจยัไมมีสวนเหลอื ฯลฯ ตรัสปจจัย
ไมมีปริยาย พระพุทธพจนนีต้รัสปจจัยไมมีขอล้ีลับ พระพุทธพจนนี้อันพระผูมีพระภาค
เจา เสด็จนั่ง ณ ทามกลางแหงบริษทักับทั้งเทพดาและมนุษยทัง้หลาย ตรัสแลว. ก็แต
วา ความหยัง่ลงสูครรภเพราะความที่ปจจัยทัง้สองประชุมพรอมกนั ยงัปรากฏอยูวา 
'พระดาบสชื่อ ทุกุละลูบคลํานาภีแหงนางตาปสีชื่อ ปาริกา ดวยนิ้วแมมือเบื้องขวา ใน
กาลแหงนางตาปสีเปนหญิงมีระดู, กุมารขือ่ สามะ เกิดแลว เพราะความที่พระดาบส
นั้นลูบคลาํนาภีนั้น. แมพระฤษีชื่อ มาตังคะ ลูบคลํานาภแีหงนางพราหมณีกันยาดวย
นิ้วแมมือเบื้องขวา ในกาลทีน่างเปนหญิงมีระดู, มาณพ ชื่อ มัณฑัพยะ เกิดขึ้น เพราะ
ความที่ฤษีชื่อ มาตังคะ นัน้ลบูคลํานาภนีั้น.' พระผูเปนเจา ถาพระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสแลววา 'ภิกษุทัง้หลายความหยัง่ลงสูครรภ ยอมมีก็เพราะความทีป่จจัยทัง้สาม
ประชุมพรอมกันโดยแท' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'สามกุมารดวยมณัฑัพยมาณพดวย 
แมทั้งสองอยางนัน้ เกิดแลวเพราะความลบูคลํานาภ'ี ดังนีน้ั้น ผิด. ถาพระตถาคตตรัส
แลววา 'สามกมุารดวยมัณฑพัยมาณพดวย เกิดแลวเพราะความลูบคลํานาภี.' ถาอยาง



นั้นแมคําทีว่า 'ภิกษุทัง้หลาย ความหยัง่ลงสูครรภยอมมี ก็เพราะความที่ปจจัยทั้งสาม
ประชุมพรอมกันโดยแท' ดังนี้ นั้นผิด. ปญหาแมนี้สองเงือ่น ลึกดวยดี ละเอียดดวยด ี
เปนวิสัยของบคุคลผูมีปญญาเครื่องรูทัง้หลาย, ปญหานัน้มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระ
ผูเปนเจาจงตดัทางแหงความสงสัย จงชปูระทีปอันโพลงทั่วแลวคือญาณอันประเสริฐ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้อันพระผูมพีระภาคเจาทรงภาสิตแลว
วา 'ภิกษุทัง้หลาย ความหยัง่ลงสูครรภยอมมีก็เพราะความที่ปจจัยทั้งสามประชุมพรอม
กันแล : ในโลกนี้ มารดาและบิดาเปนผูประชุมกนัแลวดวย มารดาเปนหญงิมีระดูดวย 
คนธรรพเปนสตัวเขาไปตั้งอยูเฉพาะหนาดวย, ความหยั่งลงสูครรภยอมมีเพราะความที่
ปจจัยทัง้สามประชุมกันอยางนั้น.' อนึ่ง พระตถาคตเจาไดตรัสแลววา 'สามะกมุารดวย 
มัณฑัพยมาณพดวย เกิดแลวเพราะความลูบคลํานาภ.ี" 
 ร. "ถาอยางนัน้ ปญหาจะเปนของอันพระผูเปนเจาตัดสินดวยดีแลว ดวยเหตุใด 
ขอพระผูเปนเจาจงยังขาพเจาใหหมายรูดวยเหตุอันนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรไดเคยทรงสดับหรือวา 'กุมารชื่อ สังกจิจะ ดวย 
ดาบสชื่อ อิสิสิงคะ ดวย พระเถระชื่อ กมุารกัสสป ดวย เหลานัน้ เกิดแลวดวยเหตุชื่อนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาไดยินอยู, ความเกิดของชนเหลานัน้เลื่องลือไปวา แม
เนื้อสองตัวมาสูที่ถายปสสาวะของดาบสสองรูปแลว จงึดื่มปสสาวะกบัทั้งสัมภวะใน
กาลแหงแมเนือ้นั้นมีระด,ู สังกิจจกมุารดวย อิสิสิงคดาบสดวย เกิดแลวดวยสัมภวะเจือ
ดวยปสสาวะนั้นกอน เมื่อพระเถระชื่อ อุทายี เขาไปสูสํานักของนางภิกษุณี มีจิต
กําหนัดแลวเพงดูองคกําเนิดของนางภิกษณีุอยู สัมภวะเคลื่อนแลวในผากาสาวะ; คร้ัง
นั้นแล พระอทุายีผูมีอายุกลาวคํานี้กะนางภิกษุณีนั้นวา "นองหญงิทานจงไปนําน้ํามา 
เราจักซักผาอนัตรวาสก." 
 นางภิกษุณีกลาววา "อะไรพระผูเปนเจา ดิฉันจะซกัเอง." ลําดับนัน้ นางภิกษุณี
นั้น ไดถือเอาสัมภวะนัน้สวนหนึ่งดวยปาก, ใหสัมภวะสวนหนึง่เขาไปในองคกาํเนดิของ
ตน, พระเถระชื่อ กุมารกัสสปเกิดแลวดวยเหตุนัน้ ชนกลาวเหตุนัน้แลวอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เออก ็บรมบพิตรทรงเชื่อคํานัน้หรือไม ?" 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจายอมเช่ือวา 'ชนเหลานั้นเกิดแลว ดวยเหตนุี'้ ดังนี ้
ดวยเหตุใด, ขาพเจาไดเหตมุีกําลงันัน้ในขอนั้น." 
 ถ. "อะไรเปนเหตุในขอนี้เลา ขอถวายพระพร?" 
 ร. "พืชตกลงแลว ในเทือกอนับุคคลกระทาํใหมีบริกรรมดีแลว ยอมงอกงามเร็ว
พลันหรือไม พระผูเปนเจา?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร พืชนัน้ยอมงอกงามเรว็พลนั." 
 ร. "นางภิกษณีุนั้นเปนหญิงมีระดู คร้ันเมือ่กลละตั้งแลว เมื่อระดูขาดสายแลว 
เมื่อธาตุต้ังแลว ถือเอาสัมภวะนัน้เติมเขาในกลละนั้นแลว, ครรภของนางภิกษุณีนั้นตั้ง
แลวดวยเหตุนัน้ ฉันนัน้นั่นเทยีวแล; ขาพเจาเชื่อเหตุเพื่อความเกิดของชนเหลานั้น ใน
ขอนั้น อยางนี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอซึ่งบรมบพิตรตรัสนัน้ สมดังตรัสแลวอยางนัน้ อาตม
ภาพรับรองอยางนั้นวา 'ครรภยอมเกิดพรอมดวยอันยังสัมภวะใหเขาไปในปสสาวะ
มรรค.' บรมบพิตรทรงรับรองความหยั่งลงสูครรภของพระกุมารกัสสปหรือเลา ขอถวาย
พระ." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาเชือ่อยางนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ดีละ บรมบพิตรทรงกลับมาสูวิสัยของอาตมภาพแลว, บรม
บพิตรตรัสความหยั่งลงสูครรภ จักเปนกําลังของอาตภาพแมโดยสวนอันหนึ่ง; ก็อีก
อยางหนึ่ง แมเนื้อทัง้สองนั้นดื่มปสสาวะแลวจึงมีครรภแลว บรมบพิตรทรงเชื่อความ
หยั่งลงสูครรภของแมเนื้อเหลานัน้หรือ ?" 
 ร. เชื่อสิ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งอนับุคคลบริโภคแลว ด่ืมแลว เคีย้วแลว ล้ิมแลว ส่ิงทัง้
ปวงนั้นยอมประชุมลงสูกลละ ถงึที่แลว ยอมถึงความเจรญิ, เหมือนแมน้ําเหลาใดเหลา
หนึง่ แมน้ําทั้งปวงเหลานัน้ยอมประชุมลงสูมหาสมุทร, ถึงที่แลว ยอมถึงความเจริญ ฉัน
ใด, ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลบริโภคและดื่ม เคี้ยว ล้ิมแลว ส่ิงทัง้ปวงนัน้ยอมประชุมลงสู
กลละ, ถึงที่แลว ยอมถึงความเจริญ ฉันนัน้นัน่แล. เพราะเหตุนัน้ขาพเจาเชื่อวา 'ความ
หยั่งลงสูครรภ แมดวยสัมภวะเขาไปแลวทางปาก." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ดีละ บรมบพิตรยิ่งเขาไปสูวิสัยของอาตมภาพหนกัเขา, 
สันนิบาตของชนทัง้สองยอมมี แมดวยอนัดื่มดวยปาก, บรมบพิตรทรงเชื่อความหยัง่ลง
สูครรภของ สังกิจจกมุาร และอิสิสิงคดาบส และพระเถระชื่อ กมุารกัสสป หรือ ?" 
 ร. "ขาพเจาเชือ่ สันนิบาตยอมประชุมลง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมสามกุมาร แมมัณฑัพยมาณพ กเ็ปนผูหยั่งลงในภายใน
สันนิบาตทัง้สามนัน้ มีรสเปนอันเดียวกนั โดยนัยมีในกอนทีเดียว; อาตมภาพจักกลาว
เหตุในขอนัน้ถวาย. ทุกุลดาบสและนางปาริกาตาปส ีแมทั้งสองนั้นเปนผูอยูในปา นอม
ไปเฉพาะในวิเวก แสวงหาประโยชนอันสูงสุด, ทําโลกเทาถึงพรหมโลกใหเรารอนดวย
เดชแหงตปธรรม. ในกาลนั้น ทาวสักกะผูเปนจอมของเทพดาทัง้หลาย ยอมมาสูที่บํารุง
ของทุกุลดาบสและนางปารกิาตาปสีเหลานั้นทั้งเชาทั้งเย็น. เปนผูมีเมตตามาก ไดเห็ฯ
ความเสื่อมแหงจักษทุัง้หลายของชนทั้งสองแมเหลานัน้ในอนาคต, คร้ันเหน็ จึงกลาวกะ



ชนทัง้สองนัน้วา "ผูเจริญทั้งหลาย ทานทัง้หลายจงกระทาํตามคําอนัหนึ่งของขาพเจา, 
ขอใหสําเร็จประโยชนเถิด, ทานทัง้หลายพึงยงับุตรคนหนึง่ใหเกิด, บุตรนั้นจักเปนผู
บํารุงและเปนที่ยึดหนวงของทานทั้งหลาย." 
 ชนทัง้หลายนัน้หามเสียวา "อยาเลยทาวโกสีย, ทานอยาไดวาอยางนี้เลย" ดังนี ้
ไมรับคําของทาวสักกะนั้น. ทาวเธอเปนผูเอ็นดูผูใครประโยชน กลาวอยางนัน้กะชนทั้ง
สองนัน้อีกสองครั้งสามครั้ง.แมในครั้งที่สาม ชนทัง้สองนัน้กลาววา "อยาเลยทายโกสยี, 
ทานอยายังเราทัง้หลายใหประกอบในความฉิบหายไมเปนประโยชนเลย, เมื่อไรกายนี้ 
จักไมสลาย กายนีม้ีความสลายเปนธรรมดา จงสลายไปเถิด, แมเมื่อธรณีจะแตก แม
เมื่อยอดเขาจะตก แมเมื่ออากาศจะแยก แมเมื่อพระจนัทรและพระอาทิตยจะตกลงมา 
เราทั้ง 
หลายจักไมเจอืดวยโลกธรรมทั้งหลายเลยทีเดียว, ทานอยามาพบปะกบัเราอีกเลย, เมื่อ
ทานมาพบปะกันเขา ความพบปะกนันั้นกจ็ะเปนความคุนเคย; ชะรอยทานจะเปนผู
ประพฤติความฉิบหายไมเปนประโยชนแกเราทั้งหลาย." 
 ลําดับนัน้ ทาวสักกะเมื่อไมไดความนบัถือแตชนทั้งสองนั้น ถงึความเปนผู
หนกัใจ ประคองอัญชลีวิงวอนอีกวา "ถาทานทัง้หลายไมอาจกระทําตามคําขอของ
ขาพเจาไซร, เมื่อใด นางตาปสีมีระดู มีตอมเลือด เมื่อนัน้ ทานพงึลูกคลํานาภีของนาง
ตาปสีนัน้ ดวยนิ้วแมมือเบื้องขวา, นางตาปสีนั้นจกัไดครรภดวยความลบูคลํานาภนีั้น, 
ความลูบคลํานาภีนัน้เปนสนันิบาตของความหยัง่ลงสูครรภ." 
 ชนทัง้สองนัน้รับวา "ดูกรทาวโกสีย เราอาจเพื่อจะกระทําตามคํานัน้ได, ตป
ธรรมของเราทัง้หลายยอมไมแตกดวยความลูบคลํานาภีเทานั้น ชางเถดิ" ดังนี.้ 
 ก็แหละ ในเวลานัน้ เทพบุตรผูมีกุศาลมูลอันแรงกลาสิน้อายุแลว มีอยูในพิภพ
ของเทพดา, เทพบุตรนัน้ถงึความสิน้อายแุลว อาจเพื่อจะหยัง่ลงตามความปรารถนา, 
และอาจเพื่อจะหยัง่ลงแมในตระกูลของพระเจาจกัรพรรดิ. 
 คร้ังนั้น ทาวสกักะไปหาเทพบุตรนั้นวงิวอนวา "แนะทานผูนิรทุกข ทานมาเถิด, 
วันของทานสวางชัดแลว, ความสําเร็จประโยชนมาถงึแลว เรามาสูที่บํารุงของทาน เพือ่
ประโยชนอะไรเลา, การอยูในโอกาสนาร่ืนรมย จักมีแกทาน, ปฏิสนธิในตระกูลสมควร 
จักมีแกทาน ทานจกัเปนผูอันมารดาและบิดาทัง้หลายที่ดี พงึใหเจริญ, ทานจงมา ทาน
จงกระทําตามคําของเรา." ทาวสักกะวงิวอนแลว ดังนี ้ประคองอัญชลีเหนือเศียร 
วิงวอนถงึสองครั้งสามครั้งแลว. 
 ลําดับนัน้ เทพบุตรนั้นตอบวา "แนะทานผูนิรทุกข ทานสรรเสริญความไปสู
ตระกูลใดบอย ๆ ตระกูลนัน้คือตระกูลไหน." 



 ทายสกักะกลาววา "ตระกูลนั้น คือ ทุกุลดาบสและนางปาริกาตาปส.ี" 
 เทพบุตรนั้น ฟงคําของทาวสกักะนั้นแลว ยนิดีรับวา "แนะทานผูนิรทุกข ความ
พอใจใดของทาน ความพอใจนั้นจงสาํเร็จประโยชนเถิด; เราพงึจาํนงเกิดในตระกูลที่
ทานปรารถนาแลว, เราจะเกดิในตระกูลไหน คือเปนอัณฑชะเกิดในฟองฝกหรือ หรือ
เปนชลาพุชะเกิดในครรภมารดา หรือเปนสังเสทชะเกิดในเถาไคล หรือเปนโอปปาติกะ
เกิดผลุดขึ้นเลา." 
 ทาวสักกะกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข ทานจงเกิดในกาํเนิดเปนชลาพชุะ." 
 ลําดับนัน้ ทาวสักกะกาํหนดวันเกิดแลว จงึบอกแก ทุกลดาบสวา "นางตาป
สีจักมีระดู มีตอมเลือด ในวนัชื่อโนน, ทานผูเจริญ ทานพึงลูบคลํานาภีของนางตาปสี
ดวยนิน้แมมือเบื้องขวา ในกาลนัน้." นางตาปสีเปนหญิงมีระดู มีตอมเลือดดวย 
เทพบุตรผูจะเขาไปในทีน่ั้น ไดไปปรากฏเฉพาะหนาแลวดวย ดาบสลบูคลํานาภีของ
นางตาปสีดวยนิ้วแมมือเบือ้งขวาดวย ในวันนั้น ประชุมนั้นไดเปนสันนิบาตสามอยาง
ดวยประการฉะนี.้ ความกาํหนัดของนางตาปสีเกิดขึ้นแลวดวยความลูบคลํานาภ;ี ก็แล
ความกาํหนัดของนางตาปสนีั้นอาศัยความลูบคลํานาภีเกิดขึ้นแลว, บรมบพิตรอยา
สําคัญวาอัธยาจารอยางเดยีวเปนสันนิบาต, แมความเขาไปเพงก็ชื่อวาสนันิบาต, 
สันนิบาตความประชุมพรอมยอมเกิดดวยความจับตอง เพื่อความเกดิราคะโดยความ
เปนบุรพภาค, ความหยัง่ลงสูครรภยอมมีเพราะสนันิบาต, เพราะฉะนัน้ ความหยัง่ลงสู
ครรภยอมมีแมในที่ไมมีอัธยาจาร ดวยการลูบคลํา เหมือนไฟที่โพลงอยู ถงึใคร ๆ จะไม
ลูบคลํา กก็ําจดัความหนาวของบุคคลผูเขาไปใกลแลวไดฉันใด, ความหยัง่ลงสูครรภ
ยอมมีในที่แมไมมีอัธยาจาร เพราะความลบูคลํา ฉันนัน้โดยแท. 
 ขอถวายพระพร  ความหยัง่ลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมมีดวยอาํนาจแหง
เหตุส่ีประการ คือ กรรมหนึ่ง กําเนิดหนึ่ง ตระกูลหนึ่ง ความออนวอนหนึ่ง; เออก็สัตว
ทั้งหลายแมทัง้ปวง ลวนมกีรรมเปนแดนเกิด มีกรรมเปนสมุฏฐานดวยกันทั้งสิน้. 
 ความหยัง่ลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมมีดวยอํานาจแหงกรรมอยางไร?  
สัตวทั้งหลายที่มีกุศลมูลแกกลา ยอมเกิดไดตามความปรารถนา, ปรารถนาจะเกิดใน
ตระกูลกษัตริยมหาศาล หรือในตระกูลพราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาลก็ดี หรือใน
เทพดาทัง้หลายปรารถนาจะเกิดในกาํเนิดเปนอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาตกิะ
ละอยาง ๆ ก็ดี ยอมเกิดไดตามความปรารถนา. เหมือนบุรุษมั่งคั่ง มทีรัพยโภคะเงนิและ
ทองมาก มีวัตถเครื่องทาํความอุดหนุนแกทรัพยเครื่องปลื้มมาก มทีรัพยและขาวเปลอืก
มาก มีฝายญาติมาก จะใหทรัพยสองเทาแมสามเทา ชวยทาสีและทาส หรือซื้อนาและ
สวน หรือบานนิคมชนบท ละอยาง ๆ ก็ดี ส่ิงใดสิ่งหนึง่ทีต่นปรารถนายิง่แลวดวยใจ ได



ตามปรารถนา ฉันใด, สัตวทัง้หลายที่มีกุศลมูลแรงกลาปรารถนาจะเกดิในตระกูล
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาลกดี็ หรือปรารถนาจะเกิดในเทพ
ดาทั้งหลาย หรือปรารถนาจะเกิดในกาํเนดิเปนอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ 
โอปปาติกะ ละอยาง ๆ ก็ดี ยอมเกิดไดตามความปรารถนา ฉันนั้น. ความหยั่งลงสูครรภ
ของสัตวทัง้หลายยอมเปนไปดวยอํานาจแหงกรรมอยางนี.้ 
 ความหยัง่ลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอาํนาจแหงกาํเนดิ
อยางไร? ความหยัง่ลงสูครรภของไกทั้งหลาย ยอมมีดวยลม, ความหยัง่ลงสูครรภของ
นกยางทั้งหลาย ยอมมีดวยเสียงเมฆ, เทพดาทั้งหลายแมทั้งปวง ไมใชสัตวนอนใน
ครรภนั่นเทียว, ความหยั่งลงสูครรภของเทพดาทัง้หลายเหลานั้น ยอมเปนไปโดยเพศ
ตาง ๆ ดังมนษุยทัง้หลายเทีย่วไปในแผนดนิโดยเพศตาง ๆ, มนุษยทั้งหลายพวกหนึง่ปด
ขางหนา พวกหนึง่ปดขางหลัง พวกหนึ่งเปลือยกาย พวกหนึ่งศีรษะโลน พวกหนึ่งนุงผา
ขาว พวกหนึ่งเกลาผมมวย พวกหนึง่ศีรษะ โลนนุงผายอมน้ําฝาด พวกหนึ่งนุงผายอม
น้ําฝาดเกลาผมมวย พวกหนึ่งมชีฎาทรงกาบไมกรอง พวกหนึง่นุงหนัง พวกหนึง่นุง
เชือก, มนษุยทั้งหลายแมทัง้ปวง เที่ยวอยูในแผนดินโดยเพศตาง ๆ ฉันใด; เทพดา
เหลานั้นเปนสตัวเหมือนกนั, ความหยัง่ลงสูครรภของเทพดาเหลานั้น ยอมเปนไปโดย
เพศตาง ๆ ฉันนั้น. ความหยัง่ลงสูครรภของสัตวทัง้หลายยอมเปนไปโดยอํานาจแหง
กําเนิด ดวยประการฉะนี.้ 
 ความหยัง่ลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอาํนาจแหงตระกลู
อยางไร? ชื่อตระกูลมีส่ีตระกลู คือ เปน อัณฑชะ ชลาพชุะ สังเสทชะ โอปปาติกะ; ใน
ตระกูลทั้งสีน่ัน้ ถาคนธรรพมาแตตระกูลใดตระกูลหนึง่ เกิดในตระกูลเปนอัณฑชะ 
คนธรรพนัน้เปนสัตวเกิดในฟองในตระกูลนัน้, ถาเกิดในตระกูลเปนชลาพุชะ สังเสทชะ 
โอปปาติกะคนธรรพเปน ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาตกิะ ละอยาง ๆ ในตระกูลนั้น ๆ. 
สัตวทั้งหลายยอมเกิดเปนสตัวเชนนั้นอยางเดียวกันในตระกูลนัน้ ๆ.  อนึ่ง เนื้อและนก
ทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ เขาไปถึงภูเขาสิเนรุในปาหิมพานต เนื้อและนกทั้งปวง
เหลานั้น ยอมละพรรณของตนเปนสัตวมพีรรณตางๆ  ดังพรรณแหงทอง ฉันใด, 
คนธรรพผูใดผูหนึง่ ซึง่มาแลวแตตระกูลใดตระกูลหนึง่ เขาไปถึงกาํเนิดเปนอัณฑชะ 
แลวละเพศโดยสภาวะเสยี เปนสัตวเกิดในฟอง เขาไปถึงกําเนิดเปนชลาพุชะ สังเสทชะ 
โอปปาติกะ แลวละเพศโดยสภาวะเสีย เปนชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ ละอยาง ๆ 
ฉันนัน้. ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทัง้หลาย ยอมเปนไปโดยอํานาจแหงตระกูลดวย
ประการ ฉะนี.้ 



 ความหยัง่ลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอาํนาจแหงความออน
วอนอยางไร? ในโลกนี้ตระกลูไมมีบุตร มีทรัพยสมบัติมาก มีศรัทธาเลือ่มใสแลว มีศีลมี
ธรรมอันงาม อาศัยตปคุณ, ก็เทพบุตรมีกศุลมูลแรงกลา มีความจุติเปนธรรมดา, คร้ัง
นั้น ทาวสกักะออนวอนเทพบุตรนั้น เพื่อความเอน็ดูแกตระกูลนัน้วา "ทานจงปรารถนา
พระครรภของพระมเหสีแหงตระกูลโนน," เทพบุตรนัน้ปรารถนาตระกูลนั้น เหตุความ
ออนวอนของทาวสักกะนัน้. อุปมาเหมือนมนุษยทัง้หลายใครบุญ ออนวอนพระสมณะผู
ยังใจใหเจริญ แลวนําเขาไปสูเรือน ดวยคิดวา "พระสมณะนี้เขาไปสูเรือนแลว จักเปน
ผูนําความสุขมาแกตระกูลทั้งปวง" ฉันใด, ทาวสักกะออนวอนเทพบตุรนั้นแลว นาํเขา
ไปสูตระกูลนัน้ ฉันนัน้นั่นเทยีวแล. ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทัง้หลาย ยอมเปนไป
ดวยอํานาจแหงความออนวอน ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร สามกุมาร ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพดาทัง้หลาย ออนวอน
แลว หยั่งลงสูครรภของนางตาปสีชื่อ ปาริกา แลว. สามกุมารไดกอสรางบุญไวแลว, 
มารดาและบดิาทั้งหลายเปนคนมีศีลมธีรรมอันงาม, ผูออนวอนเปนคนสามารถแลว, 
สามกุมารเกิดแลวตามความปรารถนาแหงใจของชนทัง้หลายสาม, เหมือนในโลกนี ้มี
บุรุษผูฉลาดในอุบายเครื่องนําไป ปลูกพืชลงไวในไรนาใกลที่ไถดีแลว, นั้นเวนอนัตราย 
อันตรายอะไรจะพึงมีแกความเจริญของพชื เมื่อพชืนัน้บางหรือ? ขอถวายพระพร." 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา พืชไมมีอันตรายเขาไปกระทบกีดกั้นพงึงอกงามเร็ว
พลัน พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สามกุมารพนแลวจากอันตรายเกิดขึน้แลวทัง้หลาย เกิด
แลวตามความปรารถนาแหงจิตของชนทัง้สาม ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. 
 ขอถวายพระพร บรมบพิตรเคยไดทรงฟงแลวบางหรือ ชนบทใหญเจริญ
แพรหลายแลว กับทัง้ประชมุชน ขาดสูญแลว ดวยความประทุษรายแหงใจแหงฤษี
ทั้งหลาย." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาไดฟงอยู ปาชื่อทณัฑกะ ปาชื่อเมชฌะ ปาชื่อกาลิง
คะ ปาชื่อมาตังคะ ปาทัง้ปวงนัน้เปนปาแลว, ชนบททัง้หลายแมทัง้ปวงเหลานี้ ถึงความ
ส้ินไปดวยความประทุษรายแหงใจของฤษทีั้งหลาย" 
 ถ. ขอถวายพระพร ถาชนบททั้งหลายที่เจริญแลวดวยดี มาขาดสูญไปดวย
ความประทุษรายแหงใจฤษทีั้งหลายเหลานั้น, อะไร ๆ พงึเกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสแหง
จิตของฤษีทัง้หลายเหลานัน้บางหรือไม." 
 ร. "พึงเกิดขึ้นไดซิ พระผูเปนเจา." 



 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น สามกุมาร เปนอิสินิรมิตเปนเทพนิมิต เปนบุญ
นิรมิต เกิดแลวโดยความเลือ่มใสแหงจิตของชนผูมีกําลงัทั้งหลายสาม, เพราะเหตนุั้น 
บรมบพิตรจงทรงความขอนีไ้วดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร เทพบุตรทัง้หลายสามเหลานี ้เขาถงึแลวซึ่งตระกูลทีท่าวสักกะ
ผูเปนจอมของเทพดาทัง้หลายไดออนวอนแลว, เทพบุตรทั้งสาม คือ เทพบุตรองคไรบาง 
เทพบุตรทั้งสามคือ สามกุมารหนึ่ง มหาปนาทะ หนึง่ กุสราชา หนึ่ง เทพบุตรแมทั้งสาม
เหลานี้เปนพระโพธิสัตว." 
 ร. "พระผูเปนเจา ความหยัง่ลงสูครรภ พระผูเปนเจานาํมาแสดงดวยดีแลว, 
เหตุพระผูเปนเจากลาวดวยดีแลว, มืดทําใหมีแสงสวางแลวล ชัฏพระผูเปนเจาสางแลว, 
ปรับปวาทพระผูเปนเจาหามกันเสยีไดแลว, เหตนุั้นสมดังพระผูเปนเจากลาวอยางนั้น, 
ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๗. สัทธัมมอันตรธานปญหา ๗ 
 
 พระเจามิลินทตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา ไดทรง
ภาสิตพุทธพจนแมนี้ไวแกพระอานนทเถระวา 'ดูกอนอานนท สัทธรรมจักตั้งอยูไดใน
กาลตอไป เพยีงหารอยปเทานัน้' ดังนี.้ สวนในสมยัเปนที่ปรินพิพาน สุภัททปริพพาชก
ทูลถามปริศนา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทัง้หลาย
เหลานี้พงึปฏบัิติอยูโดยชอบในกาลทัง้ปวง, โลกพงึเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันต
ทั้งหลาย' ดังนีอี้ก; พระพทุธพจนนี้กลาวกาลหาสวนเหลอืมิได ฯลฯ กลาวกาลไมมีสวน
เหลือ ฯลฯ กลาวกาลไมมีปริยาย. ถาพระตถาคตเจาไดตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท ใน
กาลตอไป พระสัทธรรมจักตัง้อยูได เพียงหารอยปเทานัน้' ดังนี้, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 
'โลกพงึเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี้ นั้นผิด. ถาพระตถาคตเจา
ไดตรัสแลววา 'โลกพงึเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ 
คําที่วา 'ดูกอนอานนท ในกาลตอไป พระสัทธรรมจักตั้งอยูไดเพียงหารอยปเทานัน้' 
ดังนีน้ั้นเปนผดิ. ปญหาแมนี้มีเงื่อนสอง 
เปนชัฏยิง่แมกวาชัฏโดยปกติ, มีกําลังยิ่งแมกวาปญหาทีม่ีกําลงัโดยปกติ, มีขอดยิ่งแม
กวาขอดโดยปกติ, ปญหานัน้มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาจงเปนผูดังมงักรไป
แลวในภายในแหงสาคร แสดงความแผไพศาลแหงกําลงัญาณของพระผูเปนเจาใน
ปญหานั้น." 



 พระนาคเสนเถระถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา ไดทรง
ภาสิตพระพทุธพจนแมนี้แกพระอานนทเถระแลววา 'ดูกอนอานนท ในกาลตอไป พระ
สัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้'ดังนี.้ สวนในสมัยเปนที่ปรินพิพาน ไดตรัส
แลวแกสุภัททปริพพาชกวา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทัง้หลายเหลานี้พงึปฏิบัติอยูโดย
ชอบ ในกาลทัง้ปวงไซร. โลกพึงเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี.้ ก็
แหละ พระพทุธพจนของพระผูมีพระภาคเจานัน้ เปนพระพุทธพจนมีเนื้อความตางกัน
ดวย มพียัญชนะตางกนัดวยแท. สวนทัง้สอง คือ สวนพระพทุธพจนนี้กําหนดศาสนา 
พระวาจานี้แสดงความปฏิบัติเหลานั้น เวนไกลกันและกนั. 
 ขอถวายพระพร มีอุปมาเหมือนฟาเวนไกลแตแผนดิน นรกเวนไกลแตสวรรค 
กุศลเวนไกลแตอกุศล สุขเวนหางไกลแตทกุข ฉันใด สวนพระพุทธภาสิตทั้งหลายสอง
เหลานั้น เวนหางไกลจากกนัและกัน มีอุปไมยฉันนั้นนัน่เทียวแล. เออก็ ปุจฉาของบรม
บพิตรอยาเปนของเปลาเลย, อาตมภาพจักเปรียบเทียบโดยรสแสดงแกบรมบพิตร, 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพทุธพจนใดวา 'ดูกอนอานนท ในกาลตอไป พระสัทธรรมจัก
ต้ังอยูได เพยีงหารอยปเทานัน้' ดังนี.้ เมื่อพระองคตรัสพุทธพจนนัน้ ทรงแสดงกาลที่ส้ิน
ไป ทรงกาํหนดกาลที่เหลือวา 'ดูกอนอานนท ถานางภิกษุณีทั้งหลายไมพึงบรรพชาไซร 
พระสัทธรรมจกัพึงตัง้อยูไดหนึ่งพันป, ดูกอนอานนท กาลตอไปนี้ พระสทัธรรมจักตั้งอยู
ได เพียงหารอยปเทานัน้.' เออก็ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี ้จะตรัสตาม
อันตรธานแหงพระสัทธรรมหรือ หรือทรงคดัคานอภิสมัยความตรัสรู เปนไฉน ? ขอ
ถวายพระพร." 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาทรงระบุกาลที่ฉิบหายไปแลว ทรง
แสดงกาลที่เหลืออยู ทรงกําหนดแลว. เหมอืนบุรุษมีของหาย         หยบิภัณฑะที่
เหลืออยูทั้งสิน้ แสดงแกประชุมชนวา  
'ภัณฑะเทานีข้องขาพเจาหายไปแลว ภัณฑะนีเ้หลืออยู' ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงกาลที่ฉิบหายไปแลว ตรัสกาลที่เหลอือยูแกเทวดาและมนุษยทัง้หลายวา 'ดูกอน
อานนท กาลตอไปนี้ พระสทัธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้' ดังนี.้ ก็พระพทุธ
พจนอันใด ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท กาลตอไปนี้ พระ
สัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้' ดังนี,้ พระพทุธพจนนีก้ําหนดศาสนกาล; 
สวนพระองคทรงระบุสมณะทั้งหลายตรัสพุทธพจนใด แกสุภัททปรพิพาชกวา 'ดูกอน
สุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี ้พงึปฏิบัติอยูโดยชอบ ในกาลทัง้ปวง, โลกพงึเปนของ
ไมวางเปลาจากพระอรหนัตทั้งหลาย'ดังนี,้ พระวาจานัน้แสดงความปฏิบัติ. สวนบรม



พิตรมาทรงกระทําความกําหนดนั้นดวยพระวาจาเครื่องแสดงนั้นดวย ใหเปฯของมีรส
เปนอันเดยีวกนั. ก็ถาวาเปนความพอพระหฤทัยของบรมบพิตรอาตมภาพจักกลาว
กระทําใหมีรสเปนอันเดยีวกนั, บรมบพิตรจงเปนผูมีพระหฤทัยไมวิปริต ทรงสดับกระทํา
ไวในพระหฤทยัใหสําเร็จประโยชน. 
 ขอถวายพระพร ถาในที่นี ้มีสระเต็มแลวดวยน้าํใหมใสสะอาด น้ําขึ้นเสมอ
กําหนดเพียงขอบ, เมื่อสระนัน้ยังไมทนัแหง เมฆใหญเนื่องประพนัธกนัใหฝนตกเติมซ้าํ 
ๆ ลงบนน้าํในสระนั้น, น้ําในสระนั้นพึงถึงความสิน้ไปและแหงไปหรือเปนไฉน?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระ?" 
 ร. "เพราะความที่เมฆเปนของเนื่องประพนัธกันเปนเหตุ น้ําในสระนัน้จงึไมถึง
ความสิน้ไปแหงไปซ ิพระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สระ คือ พระสทัธรรมในศาสนาอนัประเสริฐ ของ
พระพทุธเจาผูชนะมารทัง้ปวง เต็มแลวดวยดีดวยน้าํใหมปราศจากมลทิน คือ อาจาระ
และศีลคุณและวัตรปฏิบัติ น้าํปราศจากมลทินนั้นขึน้ไปทวมที่สุดแหงภพตั้งอยูแลว ฉัน
นั้นนั่นเทยีวแล. ถาพระพุทธโอรสทั้งหลาย ยงัฝนแหงเมฆ คือ อาจาระและศีลคุณและ
วัตรปฏิบัติ ใหเนื่องประพันธกัน ใหตกเติมรํ่าไปในสระ คือ พระสทัธรรมนั้นไซร, สระ คือ 
พระสัทธรรมในศาสนาอนัประเสริฐ ของพระชินพทุธเจานี้ พึงตัง้อยูส้ินกาลนานยืดยาว
ได,  อนึ่ง โลกพึงเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย ฉันนัน้, พระผูมีพระภาค
เจาทรงหมายเนื้อความนี ้ภาสิตแลววา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทัง้หลายเหลานี้ พึง
ปฏิบัติอยูโดยชอบในกาลทัง้ปวง, โลกพงึเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทัง้หลาย 
ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร อนึง่ ในทีน่ีม้ีกองแหงไฟใหญ ๆ โพลงอยู, ชนทั้งหลายพึงนาํ
หญา และไม และโคมัยแหงแลวทั้งหลายเขาไปเติมซ้ํา ๆ ลงในกองไฟใหญนัน้, กองไฟ
นั้นพึงดับไปหรือไฉน?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา กองไฟนั้นพงึโพลงยิ่ง ๆ ข้ึนไป พงึสวางยิง่ ๆ ข้ึนไป. 
 ขอถวายพระพร พระศาสนาอันประเสริฐของพระพทุธเจาผูชนะแลว ยอม
ชัชวาลอยูในโลกธาตประมาณหมื่นหนึ่ง ทาํโลกธาตุใหสวางทัว่ดวยอาจาระ และศีล
คุณ และวัตรปฏิบัติ. ก็ถาวาพระพุทธโอรสทั้งหลาย มาตามพรอมแลวดวยองคของ
บุคคลผูต้ังความเพยีร หาประการ พึงเปนผูไมประมาทแลวพากเพียรเนือง ๆ, พึงเปนผู
มีฉันทะเกิดแลวศึกษาอยูในสิกขาสาม, พึงบาํเพ็ญจารีตศีลและวารีตศีลใหบริบูรณ ไม
บกพรองยิ่งกวานัน้ไซร, พระชินศาสนาอนัประเสริฐนี้พงึตั้งอยูส้ินกาลนานยืดยาวไดยิ่ง 



ๆ ข้ึนไป, โลกพึงเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย, พระผูมีพระภาคเจาทรง
หมายเนื้อความนี้ภาสิตแลววา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษทุั้งหลายเหลานี้ พึงปฏิบัติอยู
โดยชอบ, โลกพึงเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี.้ อนึ่ง ในโลกนี ้ชน
ทั้งหลาย พึงขดัแวนปราศจากมลทนิสนทิเสมอ และขัดดีแลว กระจางดวยดีดวยจุรณ
แหงหรดาลอันละเอียดสุขุมเนือง ๆ, มลทนิและเปอกตมละอองธุลีพงึเกิดขึ้นในแวนนัน้
ไดหรือไม ขอถวายพระพร ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา แวนนั้นพึงปราศจากมลทิน ผองใสวิเศษหนักขึน้โดย
แท." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แวนนัน้พึงปราศจากมลทินผองใสวิเศษหนักขึน้ ฉันใด, 
ศาสนาอนัประเสริฐของพระพุทธเจา ไมมีมลทนิโดยปกติปราศจากมลทินละอองธุลี คือ 
กิเลสแลว; ถาพระพทุธบุตรทั้งหลายพงึขูดเกลาพระศาสนาอนัประเสริฐของ
พระพทุธเจานัน้ ดวยอาจาระและศีลคุณ และวัตรปฏิบัติ และสัลเลขธรรม และธุดงค
คุณ, ศาสนาอนัประเสริฐของพระชนิพทุธเจานี ้พงึตั้งอยูไดส้ินกาลนานยืดยาว, อนึง่ 
โลกพงึเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นเทยีว. พระผูมีพระภาค
เจาทรงมุงหมายเนื้อความนี ้ทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนสภัุททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี ้
พึงอยู คือ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู, โลกพงึเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทัง้หลาย' 
ดังนี.้ พระศาสนาของพระบรมศาสดามีความปฏิบัติเปนมูลราก มีความปฏิบัติเปนแกน
สาร เมื่อความปฏิบัติยังไมอันตรธานแลว พระพทุธศาสนายอมต้ังอยูได." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระผูเปนเจากลาว 'สัทธรรมอันตรธาน' วา ดังนี้ สัทธรรม
อันตรธานนัน้อยางไร ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความเสือ่มแหงพระพทุธศาสนาเหลานี้มีสามประการ, 
ความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาสามประการนี้อยางไร ? ความเสื่อมแหง
พระพทุธศาสนาสามประการนี้ คือ: อธิคมอันตรธานความเสื่อมมรรคและผลที่บุคคล
จะพึงไดพึงถงึหนึง่ ปฏิปตติอันตรธานความเสื่อมปฏิบัติหนึง่ ลิงคอันตรธาน ความเสือ่ม
เพศนุงผากาสาวพัสตรหนึง่. เมื่ออธิคม คือ มรรคและผลที่บุคคลจะพึงไดพึงถงึ
อันตรธานเสื่อมสูญแลว แมเมื่อบุคคลปฏิบัติดีแลว ไมมธีรรมาภิสมัยความถึงพรอม
เฉพาะ คือ ความตรัสรูธรรม, เมื่อความปฏบัิติอันตรธานเสื่อมสูญแลว สิกขาบทบัญญัติ
ก็อันตรธาน ยงัเหลืออยูแตเพศนุงเหลืองอยางเดยีวเทานัน้, เมื่อเพศนุงเหลืออันตรธาน
แลว ก็ขาดประเพณ.ี อันตรธานสามประการดังพรรณานามานี้แลว ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาลึกพระผูเปนเจามากระทําใหต้ืน ใหขาพเจารู
แจงดวยดีแลว, ขอดพระผูเปนเจาทําลายเสียแลวปรัปปวาททัง้หบายพระผูเปนเจาหัก



รานใหฉิบหายแลว กระทําใหเสื่อมรัศมีแลว, ปรัปปวาททั้งหลายมากระทํา พระผูเปน
เจาผูประเสริฐกวาคณาจารยผูประเสริฐ,         พระผูเปนเจาหักราน 
ปรัปปวาททัง้หลายเหลานัน้ใหหายเสื่อมสูญไปไดแลว." 
 
๘. สัพพัญุตปตตปญหา ๘ 
 
 พระเจามิลินทตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตทรงละอกุศล
ธรรมทั้งปวงแลว จงึบรรลุความเปฯพระสพัพัญูหรือวาละอกุศลธรรมเปนสาวะเศษมี
สวนเหลือ บรรลุความเปนพระสัพพัญ?ู" 
 พระนาคเสนเถระถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาทรงละ
อกุศลทั้งปวงแลว จึงบรรลคุวามเปนพระสัพพัญูอกุศลเปนสวนเหลอืของพระผูมพีระ
ภาคเจามิไดม.ี" 
 ร. "พระผูเปนเจา ทุกขเวทนาเคยเกิดขึ้นแลวในพระกายของพระตถาคตหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เคยเกิดขึ้น พระบาทของพระผูมพีระภาคเจาอันสะเก็ด
ศิลากระทบแลวที่เมืองราชคฤห ประชวรลงพระโลหิตเกิดขึ้นแลว เมือ่พระกายหนาขึ้น
หนกัแลว หมอชีวกเชิญใหเสวยพระโอสถรนุ เมื่อประชวรลมเกิดขึ้นแลว พระเถระผู
อุปฐากแสวงหาน้ํารอนถวาย." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาพระตถาคตทรงละอกศุลทั้งปวงแลว จึงบรรลุความเปน
พระสัพพัญู, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระบาทของพระผูมพีระภาคเจาอนัสะเก็ดศิลา
กระทบแลว ประชวรลงพระโลหิตเกิดขึ้นแลว' นั้นผิด. ถาพระบาทของพระตถาตอนั
สะเก็ดศิลากระทบแลวประชวรลงพระโลหิตเกิดขึ้นแลว ถาอยางนัน้ คําที่วา 'พระ
ตถาคตทรงละอกุศลทั้งปวงแลว จึงบรรลคุวามเปนพระสัพพัญญ' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. 
ความเสวยเวทนาซึ่งจะเวนแลวจากกรรมมิไดมี, ความเสวยเวทนาทั้งปวงนั้น มีกรรม
เปนมูลที่ต้ัง, บุคคลยอมเสวยเวทนาเพราะกรรมนัน่เทยีว, ปญหาแมนีม้ีเงื่อนสอง มาถึง
พระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพึงขยายปญหานั้นใหแจมแจง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เวทนา ความเสวยอารมณทั้งปวงนัน้ จะมีกรรมเปนมูล
เปนที่ต้ังกห็าไม. เวทนาความเสวยอารมณทั้งหลายยอมเกิดขึ้นดวยเหตุแปดประการ 
สัตวเปนอนัมากยอมเสวยเวทนาทั้งหลายดวยเหตุไรเลา. เวทนาทัง้หลายเกิดขึ้นดวย
เหตุทัง้หลายแปดเปนไฉน? ในกายนี ้เวทนาทัง้หลายบางเหลามลีมเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น
บาง, เวทนาทัง้หลายบางเหลามีดีเปนสมฏุฐานเกิดขึน้บาง, เวทนาทัง้หลายบางเหลามี
เสมหะเปนสมฏุฐานเกิดขึน้บาง, เวทนาทัง้หลายบางเหลามีสันนิบาตเปนเหตุเกิดขึ้น



บาง, เวทนาทัง้หลายบางเหลาเกิดแตความเปลี่ยนฤดูเกดิขึ้นบาง, เวทนาทั้งหลายบาง
เหลาเกิดแตการบริหารอิริยาบถไมเสมอเกิดขึ้นบาง, เวทนาทัง้หลายบางเหลามีความ
เพียรเปนเหตุเกิดขึ้นบาง, เวทนาทัง้หลายบางเหลาเปนกรรมวิปากชาเกิดขึ้นบาง. สัตว
เปนอันมากยอมเสวยเวทนาทัง้หลาย ดวยเหตุทัง้หลายแปดประการเหลานี้แล. ในสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น สัตวทั้งหลายเหลาใดนัน้อางกรรม สัตวทัง้หลายเหลานีน้ั้นยอมคาน
เหตุเสีย, คํานัน้ของสัตวทั้งหลายเหลานัน้ผิด." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เวทนาทีม่ีลมเปนสมุฏฐานอันใดก็ดี ที่มีเสมหะเปน
สมุฏฐานอนัใดก็ดี ที่มีสันนบิาตเปนเหตุอันใดก็ดี ที่มีสันนิบาตเปนเหตุอันใดก็ดี ทีเ่กดิ
แตความเปลี่ยนฤดูอันใดก็ดี ที่เกิดแตการบริหารไมเสมออันใดก็ดี ทีม่ีความเพียรเปน
เหตุเหตุอันใดก็ดี, เวทนาทัง้ปวงเหลานัน้ลวนมกีรรมเปนสมุฏฐานทั้งสิน้ เวทนาทัง้ปวง
เหลานั้นยอมเกิดเพราะกรรมอยางเดียว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอาพาธทัง้หลายเหลานัน้แมทัง้ปวง พงึเปนอาพาธมี
กรรมเปนสมุฏฐานอยางเดียว, ลักษณะทั้งหลายของอาพาธเหลานัน้ไมพึงมีโดยสวน. 
 ขอถวายพระพร ลมเมื่อกําเริบ ยอมกาํเรบิดวยเหตุสิบอยาง คือ ดวยหนาวหนกั
หนึง่ ดวยรอนหนกัหนึ่ง ดวยความอยากขาวหนึ่ง ดวยความระหายน้ําหนึ่ง ดวยความ
บริโภคมากหนึ่ง ดวยความยืนนานนกัหนึง่ ดวยความเพียรเหลือเกินหนึง่ ดวยความวิ่ง
มากหนึง่ ดวยอุปกกมะความเพียรของตนบางของผูอ่ืนบางหนึง่ ดวยกรรมวิบากหนึง่; 
ในอาพาธทั้งหลายเหลานั้น อาพาธเกาอยางเหลาใดนั้น อาพาธเหลานัน้เกิดขึ้นแลวใน
อดีตก็หาไม จะเกิดขึ้นในอนาคนกห็าไม ยอมเกิดขึ้นในภพปจจุบัน, เพราะเหตนุั้น 
อาพาธทัง้หลายเหลานัน้ บัณฑิตไมพึงกลาววา "เวทยาทั้งหลายทัง้ปวงมกีรรมเปนแดน
เกิดพรอม." น้าํดีเมื่อจะกาํเรบิยอมกําเริบดวยเหตุสามอยาง คือ: ดวยหนาวหนักหนึง่ 
ดวยรอนหนักหนึง่ดวยบริโภคไมเสมอหนึง่. เสมหะเมื่อจะกําเริบ ยอมกําเริบดวยเหตุ
สามอยาง คือ: ดวยหนาหนักหนึง่ รอนหนักหนึง่ ดวยขาวและน้ําหนึง่. ลมอันใดก็ดี 
น้ําดีอันใดก็ดี เสมหะอนัใดกดี็ สามอยางนี ้กําเริบแลวดวยปจจัยเครื่องกําเริบทัง้หลาย
เหลานั้น ๆ เปนของเจือกนั พาเวทนาของตน ๆ มา. เวทนาที่เกิดแตความเปลี่ยนฤด ู
ยอมเกิดขึ้นดวยความเปลี่ยนฤดู, เวทนาที่เกิดแตความบริหารไมเสมอ ยอมเกิดขึ้นดวย
ความบริหารอริิยาบถไมเสมอ, เวทนาที่มีความเพียรเปนปจจัย เปนกิริยาก็ม ีเปน
กรรมวิบากก็ม,ี เวทนาที่เกิดแตกรรมวิบากยอมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ตนกระทําแลวใน
กาลกอน. เวทนาที่เกิดแตกรรมวิบากนอย เวทนานอกนั้นมากกวาดวยประการฉะนี.้ ชน
พาลทั้งหลายยอมแลนลวงไปในเวทนานัน้วา 'เวทนาทัง้ปวงเกิดแตกรรมวิบากอยาง
เดียว,' กรรมนั้นอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําความกําหนดเวนจากพุทธญาณ. ก็พระ



บาทของพระผูมีพระภาคเจาอันสะเก็ดศิลากระทบแลวดวยเหตุใด ดวยเหตุนัน้ เวทนา
นั้นจะเปนเวทนามีลมเปนสมุฏฐานก็ไมใช มีดีเปนสมุฏฐานก็ไมใช มีเสมหะเปน
สมุฏฐานก็ไมใช มีสันนิบาตคือ ประชุมธาตุส่ีเปนปจจัยก็ไมใช จะเปนเวทนาเกิดแต
ความเปลีย่นฤดูก็ไมใช จะเปนเวทนาเกิดแตการบริหารอริิยาบถไมเสมอก็ไมใช จะเปน
เวทนาเกิดแตกรรมวิบากก็ไมใช เวทนานัน้ เปนเวทนามีอุปกกมะความเพยีรของผูอ่ืน
เปนปจจยันัน่เทียว. จริงอยู เทวทัต ผูกอาฆาตในพระตถาคตหลายแสนชาติแลว. 
เทวทัตนัน้ หยบิศิลาหนักใหญปลอยแลวดวยคิดวา 'เราจักยิงศิลานี้ใหตกเหนือ
กระหมอม' ดวยอาฆาตนัน้. คร้ังนัน้ ศิลาสองกอนอืน่มารับศิลานัน้เสียแตยังไมทนัถึง
พระตถาคตเลย, กะเทาะศิลาแตกเพราะกระทบที่ศิลานัน้แลว จงึตกลงทีพ่ระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจา จึงกระทําพระโลหิตใหหอข้ึนแลว. เวทนาของพระผูมีพระภาคเจา
เกิดแลว แตกรรมวิบากบาง แตกิริยาบาง, เวทนาอืน่ยิง่ขึ้นไปกวาเวทนานัน้ ยอมไมม.ี 
เหมือนพืชยอมไมเกิดพรอมเพราะความทีน่าเปนของอนัโทษประทุษรายแลวบาง 
เพราะความทีพ่ืชเปนของซึ่งอันตรายประทษุรายแลวบาง ฉันใด, เวทนานั้นของพระผูมี
พระภาคเจา จะเปนเวทนาเกดิแลว แตกรรมวิบากบาง แตกิริยาบางฉันนั้น, เวทนาอืน่
ยิ่งไปกวาเวทนานั้น ยอมไมมีแดพระตถาคตเลย. 
 อีกนัยหนึง่ โภชนะแปรไมเสมอ เพราะความที่ลําไสเปนของอันโทษประทุษราย
แลวบาง เพราะความที่อาหารเปนของอนัโทษประทุษรายแลวบาง ฉันใด, เวทนานั้น
ของพระผูมพีระภาคเจา เปนเวทนาเกิดแลวแตกรรมวิบากบาง แตกิริยาบาง ฉันนัน้, 
เวทนาอืน่ยิง่ขึ้นไปกวาเวทนานัน้ ยอมไมมแีดพระผูมีพระภาคเจาเลยทีเดียว. 
 ขอถวายพระพร "เออก็ เวทนาที่เกิดแตกรรมวิบาก ยอมไมมีแดพระผูมีพระภาค
เจา, เวทนาที่เกิดแตการบริหารไมเสมอ ยอมไมมีแดพระผูมีพระภาคเจา, เวทนายอม
เกิดขึ้นแดพระผูมีพระภารเจาดวยสมุฏฐานทัง้หลายนอกนัน้. ก็แหละ เวทนานัน้ไมอาจ
เพื่อจะปลงพระผูมีพระภาคเจาจากพระชนมชีพได. เวทนาทัง้หลายเปนที่พงึใจและไม
เปนทีพ่งึใจ งามและไมงาม ยอมตกลงในกายสาํเร็จแลวดวยมหาภูตทั้งสีน่ี.้ ณ ที่นีม้ี
กอนดินอนัใคร ๆ โยนขึ้นไปในอากาศ ยอมตกลงในแผนดินใหญ. กอนดินนั้นยอมตกลง
ในแผนดินใหญ เพราะกระทํากรรมอนัใดอันหนึ่งไวแลวในกาลกอนบางหรือ ขอถวาย
พระพร." 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา มหาปฐวีพงึเสวยวบิากเปนกุศลและอกุศลดวยเหตุใด 
เหตุนัน้ ยอมไมมีแกแผนดินใหญ, พระผูเปนเจา กอนคนนัน้ยอมตกลงในแผนดนิใหญ 
ดวยเหตุเปนปจจุบันไมใชกรรม." 



 ถ. "ขอถวายพระพร แผนดนิใหญ อันใด พระตถาคตเจา บรมบพิตรพึงทรงเห็น
วาเหมือนแผนดินใหญ ฉะนัน้, กอนดินตกลงในแผนดนิใหญ โดยไมไดกระทํากรรมไว
แลวในกาลกอน ฉันใด สะเกด็นั้นตกลงแลวทีพ่ระบาทของพระตถาคตเจา โดยไมได
กระทํากรรมอันใดอันหนึง่ไวแลวในกาลกอน ฉันนัน้นั่นเทยีวแล. 
 อนึ่ง ในโลกนี ้มนุษยทัง้หลายยอมทาํลายแผนดินใหญดวย ยอมขุด
แผนดินใหญดวย; มนุษยทั้งหลายเหลานัน้ ยอมทําลายแผนดินใหญดวย ยอมขุด
แผนดินใหญดวย เพราะกรรมอันแผนดนิกระทําไวแลวในกาลกอนบางหรือเปนไฉน?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ."ขอถวายพระพร สะเก็ดใดนั้น ที่ตกลงแลวทีพ่ระบาทของพระผูมพีระภาค
เจา สะเก็ดนัน้จะไดตกลงแลวทีพ่ระบาทของพระผูมพีระภาคเจา เพราะกรรมที่ไดทรง
กระทําไวแลวในกาลกอนหามิไดฉันนัน้นัน่เทยีวแล. อาพาธมีความอาเจียนโลหิตเปน
ปจจัยแมใด ทีเ่กิดขึ้นแลวแดพระผูมีพระภาคเจา อาพาธแมนั้น จะไดเกิดขึ้นแลว เพราะ
กรรมที่ไดทรงกระทําไวแลวในกาลกอน หามิได, อาพาธนั้นเกิดขึ้นแลวโดยอาพาธมี
สันนิบาตเปนปจจัยอยางเดยีว. อาพาธทัง้หลายเหลาใดเหลาหนึง่ ที่มใีนพระกายของ
พระผูมีพระภาคเจา เกิดขึ้นแลวอาพาธทั้งหลายเหลานัน้ จะเกิดขึน้แลวเพราะกรรมหา
มิได, สมุฏฐานทัง้หลายหกเหลานี้ อาพาธทั้งหลายเหลานั้นเกิดขึ้นแตสมุฏฐานอนัใด
อันหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาเปนเทพดาลวงเทพดา แมไดทรงภาสิตพทุธพจนนี้ ในเวย
ยากรณชื่อโมลิยสิวกา ดังดวงตราประทับไวในสังยุตตนกิายอนัประเสริฐวา ดูกอนสวิก 
ในกายนี ้เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมมดีีเปนสมุฏฐาน ยอมเกิดขึ้นแล; ดูเกิดขึ้นดวย
ประการใด เวทนานัน้ ทานพึงรูแจงแมเองดวยประการนั้น, ดูกอนสิวก ในกายนี้เวทนา
ทั้งหลายบางเหลา แมี้ดีเปนสมุฏฐาน ยอมเกิดขึ้นอยางใดความรูแจงอยางนัน้นัน่เปน
สัจจะสมมติแมของโลกแล. ดูกอนสิวก ในเวทนาทั้งหลายเหลานัน้ สมณะและ
พราหมณทัง้หลายเหลาใดนัน้ มวีาทะอยางนี ้มีความเหน็อยางนี้วา 'บุรุษบุคคลนี้ ยอม
เสวยเวทนาอนัใดอันหนึง่ เปนสุขหรือเปนทกุข หรือไมใชทุกขไมใชสุขเปนแตกลาง ๆ 
เวทนาทั้งปวงนั้น มีกรรมที่กระทําไวแลวในกาลกอนเปนเหต'ุ ดังนี,้ สมณะและ
พราหมณทัง้หลายเหลานั้น ก็ส่ิงใดที่ตนรูแลวเอง ยอมแลนลวงสิ่งนั้นดวย, เพราะเหตุ
นั้น เราผูตถาคตยอมกลาววา 'ความเหน็ของสมณะและพราหมณทัง้หลายเหลานัน้
ผิด.'ดูกอนสวิก ในกายนี ้เวทนาทัง้หลายบางเหลา แมมีเสมหะเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น 
ฯลฯ แมมีลมเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น ฯลฯ แมมีสันนิบาตเปนปจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ แมเปนอุตุ
ปริณามชาเกดิขึ้น ฯลฯ แมเปนวิสมปริหารชาเกิดขึ้น ฯลฯ แมเปนโอปกกมิกาเกิดขึ้น 
ฯลฯ เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมเปนกัมมวิปากชาเกิดขึน้แล; ดูกอนสวิกในกายนี ้



เวทนาทั้งหลายบางเหลา แมเปนกมัมวปิากชาเกิดขึ้นดวยประการใด เวทนานัน้ ทาน
พึงรูแจงแมเองดวยประการนั้น, ดูกอนสิวกในกายนี้ เวทนาทัง้หลายบางเหลา แมเปน
กัมมวิปากชา ยอมเกิดขึ้นอยางใด ความรูอยางนัน้นัน่บณัฑิตสมมติแลววา เปนของ
จริงแมของโลกแล. ดูกอนสวิก ในเวทนาทัง้หลายเหลานัน้ สมณะและพราหมณ
ทั้งหลายเหลาใดนั้น มีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา 'บุรุษบุคคลยอมเสวยเวทนา
อันใดอันหนึง่ เปนสุขหรือ หรือเปนทุกข หรือไมใชทุกข ไมใชสุข เปนแตกลาง ๆ เวทนา
ทั้งปวงเหลานัน้ มกีรรมที่กระทําไวแลวในกาลกอนเปนเหตุ' ดังนี,้ ก็ส่ิงใดที่ตนรูแลวเอง 
สมณะและพราหมณทั้งหลายเหลานัน้ ยอมแลนลวงสิ่งนั้นเสยีดวย, กแ็หละ ส่ิงใดที่เขา
สมมติแลววาเปนของจริงในโลก สมณะและพราหมณทัง้หลายเหลานัน้ ยอมแลนลวง
ส่ิงนัน้เสียดวย, เพราะเหตุนัน้ เราผูตถาคตยอมกลาววา 'ความเหน็ของสมณะและ
พราหมณทัง้หลายเหลานั้นผดิ' ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร เวทนาทั้งหลายทัง้ปวง จะเปนของเกดิแตกรรมวิบากทั้งสิน้ หา
มิได ดวยประการฉะนี.้ บรมบพิตรจงทรงปญหาขอนี้ไวอยางนี้วา 'พระผูมีพระภาคเจา
ทรงละอกุศลทั้งปวงแลว จงึบรรลุความเปนพระสพัพญัู' ขอถวายพระร." 
 ร. ดีละ พระผูเปนเจา ขอวิสัชนาปญหานี้สมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรอง
อยางนัน้." 
  
๙. ตถาคตอุตตริกรณียาภาวปญหา ๙ 
 
 พระเจามิลินทตรัสวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'กิจที่
จําตองกระทําอันใดอันหนึง่ กิจทัง้ปวงเหลานัน้ ของพระตถาคตเจา สําเร็จแลวที่ควง
แหงไมโพธินัน่เทียว, กิจที่จําตองกระทาํยิง่ขึ้นไป หรือความตองกอสรางเพิ่มเติมกิจที่
พระองคทรงกระทําแลวไมมแีดพระตถาคต' ดังนี.้ ก็ความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียว
ตลอดสามเดือนนี ้ยงัปรากฏอยู. พระผูเปนเจานาคเสน ถาวากิจที่จําตองกระทาํอนัใด
อันหนึ่ง กิจทั้งปวงนั้นของพระตถาคตสําเรจ็แลวที่ควงแหงไมโพธนิัน่เทยีว, กิจที่จําตอง
กระทํายิ่งขึน้ไป หรือความตองกอสรางเพิม่เติมกิจที่พระองคทรงกระทาํแลว ไมมีแด
พระตถาคตไซร; ถาอยางนัน้คําที่วา 'พระตถาคตเสด็จหลกีออกเรนอยูแตพระองคเดียว
ตลอดสามเดือน' นั้นผิด. ถาวาพระตถาคตเสด็จหลีกออกเรนอยูแตพระองคเดียวตลอด
สามเดือนไซร, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'กิจทีจ่าํตองกระทําอนัใดอันหนึง่ กจิทั้งปวงเหลานั้น
ของพระตถาคตเจาสําเร็จแลวที่ควงแหงไมโพธนิั่นเทียว, แมนั้น ก็เปนผดิ. ความหลกี
ออกเรนอยูแตผูเดียว ยอมไมมีแกบุคคลผูที่กระทํากจิเสร็จแลว, ความเปนผูหลกีออก



เรนอยูแตผูเดียว ยอมมีแกบุคคลยังมีกิจจาํตองกระทําถายเดียว. เหมอืนธรรมดาบคุคล
ที่มีพยาธิความเจ็บไขนั่นเทยีว มีกิจจาํตองกระทาํดวยเภสัชคือตองรักษาดวยยา, 
บุคคลไมมีพยาธิ จะมีประโยชนอะไรดวยยา คือ ไมตองเยียวยาดวยเภสัช, บุคคลผูหิว
นั่นเทียว มีกิจจําจะตองกระทําดวยโภชนะ คือ จะตองบรโิภคอาหาร บุคคลผูไมหิว จะ
ตองการอะไรดวยโภชนะ ขอนี้ฉันใด; ความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียว ไมมีแก บุคคลที่
ไดกระทํากิจเสร็จแลว, ความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียว ยอมมีแกบุคคลที่ยังมีกิจจาํตอง
กระทําถายเดยีว ฉันนั้นนั่นเทียวแล. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจาแลว, 
ปญหานั้น พระผูเปนเจาพงึขยายคลายออกใหขาพเจาสิ้นสงสยัเถิด." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรรดากจิที่จําตองกระทําอนัใดอันหนึ่งกจิทัง้ปวงนัน้ ของ
พระตถาคตเจาสําเร็จแลวทีค่วงแหงไมโพธินั่นเทยีว, กิจที่จําจะตองกระทํายิ่งขึน้ไป 
หรือความกอสรางเพิม่เติมกิจทีพ่ระองคไดทรงกระทําแลว ยอมไมมีแดพระตถาคต  
อนึ่ง พระผูมพีระภาคเจาหลกีออกเรนอยูแตพระองคเดียวแลวตลอดสามเดือน. ความ
หลีกออกเรนอยูแตผูเดียวแล เปนกิจมีคุณมาก, พระตถาคตเจาทัง้หลายแมทัง้ปวง 
เสด็จหลีกออกเรนอยูแตพระองคเดียวแลว จึงบรรลุความเปนพระสพัพญัู, พระ
ตถาคตเจาทั้งหลายนัน่มาระลึกถึงความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้วา มีคุณได
กระทําแลวดี ยอมเสพความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้. อุปมาเหมอืนบุรุษไดพรแต
สํานักของพระมหากษัตริยแลว รวยทรัพยและโภคะขึ้นแลว มาระลึกถงึ
พระมหากษัตริยนั่นวา เปนผูมีคุณไดทรงกระทําไวแกตนดวยดีแลว หมั่นไปสูที่เปนที่
บํารุงของพระมหากษัตริยเนอืง ๆ ฉันใด, พระตถาคตเจาทั้งหลายแมทัง้ปวง เสด็จหลีก
ออกเรนอยูแตพระองคเดียวแลว จึงบรรลคุวามเปนพระสัพพัญ,ู พระองคมาทรง
ระลึกถึงความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้วา มีคุณไดกระทําดีแลว ยอมเสพความ
หลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้ ฉันนั้นนัน่เทยีวแล. 
 อีกอยางหนึ่ง บุรุษที่กระสับกระสาย เสวยทุกขเวทนาเปนไขหนกัเขาไปเสพ
หมอแลว จึงถงึความสวัสดี หายโรคหายไขแลว มาระลกึถึงหมอนั้นวา เปนผูมีคุณ ได
กระทําดีแลวแกตน หมัน่เขาไปเสพหมอนัน้เนือง ๆ ฉันใด, พระตถาคตเจาทัง้หลายแม
ทั้งปวง เสด็จหลีกออกเรนอยูแตพระองคเดียวแลว จงึถงึความเปนพระสัพพัญ,ู 
พระองคมาระลึกถึงความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้วา มีคุณ ไดกระทําดีแลวแก
พระองค จงึทรงเสพความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้ ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 ขอถวายพระพร คุณแหงความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวทัง้หลายเหลานี ้ยี่สิบ
แปดประการ พระตถาคตเจาทัง้หลายมาทรงเลง็เหน็คณุทั้งหลายเหลาไรเลา จงึทรง
เสพความหลกีออกเรนอยูแตผูเดียว, คุณยี่สิบแปดประการ เปนไฉน? ในโลกนี ้ความ



หลีกออกเรนอยูแตผูเดียว ยอมรักษาบุคคลผูหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวไวหนึง่, ยอมทาํ
อายุของบุคคลผูหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนั้นใหเจริญขึ้นหนึ่ง, ยอมใหกําลงัหนึง่, ยอม
ปดโทษเสยีหนึ่ง, ยอมนาํความเสื่อมยศออกเสียหนึง่, ยอมนํายศเขาไปใหหนึ่ง, ยอม
บรรเทาอรติความไมยินดีเสยีหนึ่ง, เขาไปตั้งความยินดีไวหนึ่ง, ยอมนาํความกลัวออก
เสียหนึ่ง, ยอมกระทําความเปนคนกลาหาญไมคร่ันครามหนึง่, ยอมนาํความเปนคน
เกียจครานออกเสียหนึง่, ยอมยังความเพียรใหเกิดยิ่งขึน้หนึง่, ยอมนําราคะให
ปราศจากสนัดานหนึง่, ยอมนําโทสะใหปราศจากสนัดานหนึ่ง, ยอมนาํโมหะให
ปราศจากสนัดานหนึง่, ยอมกําจัดมานะออกเสียจากสนัดานหนึ่ง, ยอมละวิตกเสยีหนึง่
, ยอมกระทาํจติใหมีอารมณเปนอันเดยีวหนึ่ง, ยอมกระทาํใจใหสนิทหนึง่, ยอมยงั
ความราเรงิใหเกิดหนึง่, ยอมกระทําความเปนครูหนึง่, ยอมยังลาภใหเกิดขึ้นหนึ่ง, ยอม
กระทําผูหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวนัน้ใหเปนผูควรกราบไหวหนึง่, ยอมใหถงึปติความ
อ่ิมกายอิม่ใจหนึง่, ยอมกระทําความปราโมทยหนึง่, ยอมใหเหน็ความเปนเองของ
สังขารทัง้หลายหนึ่ง, ยอมเลกิถอนปฏิสนธใินภพเสียหนึง่, ยอมใหผลเปนของสมณะทัง้
ปวงหนึง่,  คุณของปฏิสัลลานะ ความหลกีออกเรนอยูแตผูเดียวทัง้หลายเหลานี้แล พระ
ตถาคตเจาทั้งหลายทรงพิจารณาเนือง ๆ ดวยดี เห็นคุณทั้งหลายเหลาไรเลา จึงทรง
เสพปฏิสัลลานะความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียว. เออก็พระตถาคตเจาทัง้หลาย 
พระองคสุดสิน้ความดําริแลว พระองคใครเพื่อจะเสวยความยินดีในสมาบัติเปนสุขอัน
ละเอียด ยอมทรงเสพความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียวแล. 
 ขอถวายพระพร พระตถาคตเจาทัง้หลายทรงเสพความหลีกออกเรนอยูแตผู
เดียว โดยเหตส่ีุประการ, พระตถาคตเจาทัง้หลายทรงเสพความหลกีออกเรนอยูแตผู
เดียว โดยเหตส่ีุประการ เปนไฉน? พระตถาคตเจาทัง้หลายทรงเสพความหลกีออกเรน
อยูแตผูเดียว โดยความที่พระองคเปนผูมีวหิารธรรม เครือ่งอยูเปนสุขสําราญบาง, โดย
ความที่พระองคเปนผูมีคุณปราศจากโทษมากบาง, โดยความที่ปฏิสัลลานะนัน้ เปนวถิี
ของพระอริยเจาไมมีสวนเหลือบาง, โดยความที่ปฏิสัลลานะนัน้ เปนคณุที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายทัง้ปวงชมแลว ยกยองแลว พรรณนาแลว และสรรเสริญแลวบาง, พระตถาคต
เจาทัง้หลายทรงเสพปฏิสัลลานะ ความหลกีออกเรนอยูแตผูเดียว โดยเหตุส่ีประการ
เหลานี้แล. พระตถาคตเจาทัง้หลายทรงเสพปฏิสัลลานะ ดวยเหตุดังพรรณนามา ฉะนี,้ 
จะทรงเสพโดยความทีพ่ระองคยังเปนผูมกีิจจําตองกระทํา หามิได, หรือจะทรงเสพเพื่อ
ความกอสรางเพิ่มเติมกิจทีพ่ระองคไดทรงกระทําแลว กห็าไม, พระตถาคตเจาทัง้หลาย
ทรงเสพความหลีกออกเรนอยูแตผูเดียว โดยความทีพ่ระองคเปนผูทรงพิจารณาเหน็คุณ
พิเศษโดยสวนเดียวแล." 



 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจาสมอยางนัน้, 
ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๑๐. อิทธิปาทพลทัสสนปญหา ๑๐ 
 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธพจนนี ้อันพระผูมพีระภาคเจาแมภาสิตแลว
วา 'ดูกอนอานนท อิทธิบาทสี่ประการ อันพระตถาคตไดใหเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว กระทําใหเปนประหนึ่งยานเครื่องไปแลว กระทําใหเปนวัตถทุี่ต้ังแลว ต้ังขึ้นเนอืง ๆ 
แลวสั่งสมแลวปรารภพรอมดวยดีแลวแล; ดูกอนอานนท พระตถาคตเมื่อหวงั พงึดํารง
พระชนมอยูไดตลอดกัปปหนึ่งบาง เลยกปัปหนึง่บาง' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน ถา
พระผูมีพระภาคตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท อิทธิบาททั้งหลายสี ่อันพระตถาคตไดเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนประหนึง่ยานเครื่องไปแลว กระทําใหเปนวัตถุ
ที่ต้ังแลว ต้ังขึน้เนือง ๆ แลว ส่ังสมแลว ปรารภพรอมดวยดีแลวแล; ดูกอนอานนท พระ
ตถาคตเมื่อหวงั พึงดํารงพระชนมอยูไดตลอดกัปปหนึง่บาง เลยกัปปหนึ่งขึ้นไปบาง' 
ดังนี้ ถาอยางนั้นความกําหนดไตรมาสสามเดือนเปนผิด ถาพระตถาคตไดตรัสแลววา 
'พระตถาคตจกัปรินิพพาน โดยกาลที่เดือนทัง้หลายสามแตวันนี้ลวงไปแลว' ดังนี.้ ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'ดูกอนอานนท อิทธิบาทสี่ประการอันพระตถาคตไดเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว กระทําใหเปนประหนึง่ยานเครื่องไปแลว กระทําใหเปนวัตถุที่ต้ังแลว ต้ังขึ้น
เนือง ๆ แลว ส่ังสมแลว ปรารภพรอมดวยดีแลวแล; ดูกอนอานนท พระตถาคตเมื่อหวัง
พึงดํารงพระชนมอยูไดตลอดกัปปหนึ่งบาง เลยกัปปหนึง่ขึ้นไปบาง' ดังนี ้แมนัน้ก็เปน
ผิดไป. ความบันลือในที่มิใชเหตุ ยอมไมมีแกพระตถาคตเจาทัง้หลาย, พระผูมพีระภาค
เจาผูตรัสรูแลวทัง้หลาย มีพระพุทธพจนไมเปลา มีพระพุทธพจนเทีย่งแท มีพระพุทธ
พจนไมเปนไปโดยสวนสอง. ปญหาแมนี้สองเงื่อน เปนของลึกละเอยีดนัก พึงยังบุคคล
ใหเหน็โดยยากเกิดขึ้นแลว, ปญหานั้นมาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาจงทําลาย
รางขาย คือ ทฏิฐินั้น, ยังขาพเจาใหต้ังอยูในสวนอันเดียว, จงทําลายปรัปปวาทเสีย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้อันพระผูมีพระภาคแมภาสิตแลววา 
'ดูกอนอานนท อิทธิบาทสีป่ระการ อันพระตถาคตไดใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
กระทําใหเปนประหนึง่ยานเครื่องไปแลวกระทําใหเปนวตัถุที่ต้ังแลว ต้ังขึ้นเนือง ๆ แลว 
ส่ังสมแลว ปรารภพรอมดวยดีแลวแล; ดูกอนอานนท พระตถาคตเมือ่หวงั พึงตั้งอยูได
ตลอดกัปปหนึง่บาง เลยกัปปหนึง่ขึ้นไปบาง' ดังนี.้ และความกาํหนดไตรมาสพระองคก็
ตรัสแลว. ก็แหละกัปปนัน้ คือ อายุกปัป กาลเปนที่กาํหนดอาย ุพระผูมีพระภาคยอม



ตรัสวากัปป. พระผูมีพระภาคจะทรงสรรเสริญกําลังของพระองคตรัสอยางนี้ หามิได, ก็
แตวา พระองคทรงสรรเสริญกําลับแหงฤทธิ์ ตรัสอยางนี้วา 'ดูกอนอานนท อิทธิบาทสี่
ประการ อันพระตถาคตไดใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนประหนึง่ยาน
เครื่องไปแลว กระทําใหเปนวัตถุที่ต้ังแลว ต้ังขึ้นเนือง ๆ แลว ส่ังสมแลว ปรารภพรอม
ดวยดีแลวแล; ดูกอนอานนทพระตถาคตเมื่อหวงั พึงตัง้อยูไดตลอดกัปปหนึง่บาง เลย
กัปปหนึ่งขึน้ไปบาง' ดังนี.้ 
 ถาจะพึงมีมาอาชาไนยของพระมหากษัตริย มีฝเทาเร็ว เชาวไวดงัลม. 
พระมหากษัตริยจะทรงอวดกําลังเชาวของมาอาชาไนยนัน้ พึงตรัสในทานกลางแหงชน 
กับทัง้ชาวนิคมและชาวชนบท และราชภัฏหมูพล และพราหมณคฤหบดี และอมาตย 
อยางนี้วา 'แนะพอเฮย มาประเสริฐนี้ของเรา เมื่อจาํนง จะพึงเทีย่วไปตลอดแผนดินมี
น้ําในสาครเปนที่สุดแลว จึงกลับมาในทีน่ีโ้ดยขณะหนึง่ได,' พระมหากษัตริยนั้นจะพงึ
แสดงความไปวองไวนั้นในบริษัทนัน้ ก็หาไม, ก็แตวา ความวองไวของมานัน้มีอยู, ดวย
มาอาชาไนยนัน้อาจเพื่อจะเที่ยวไปตลอดแผนดินมนี้ําในสาครเปนที่สุดดวย ฉันใด; 
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงสรรเสริญกําลังแหงฤทธิ์ของพระองค จงึตรัสแลวอยางนี ้ฉัน
นั้น, แมพระพทุธพจนนั้น พระองคเสด็จนัง่ ณ ทามกลางแหงบุคคลมวีิชชาสาม
ทั้งหลายดวย แหงบุคคลมีอภิญญาหกทัง้หลายดวย แหงพระอรหนัตทัง้หลายดวย แหง
พระขีณาสพผูปราศจากมลทินทั้งหลายแลวดวย แหงเทพดาและมนษุยทัง้หลายดวย 
ตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท อิทธิบาทส่ีประการ อันพระตถาคตไดใหเจริญแลว กระทาํ
ใหมากแลว กระทําใหเปนประหนึง่ยานเครื่องไปแลว กระทําใหเปนวัตถุที่ต้ังแลว ต้ังขึ้น
เนือง ๆ แลว ส่ังสมแลว ปรารภพรอมดวยดีแลวแล; ดูกอนอานนท พระตถาคตเมื่อหวัง 
พึงตั้งอยูไดตลอดกัปปหนึง่บาง เลยกัปปหนึ่งขึ้นไปบาง' ดังนี;้ ก็แหละ กําลังแหงฤทธิ์
ของพระผูมพีระภาคเจานั้นมอียูดวย, พระผูมีพระภาคเจาก็เปนผูอาจเพื่อจะดํารงพระ
ชนมายุไดตลอดกัปปหนึง่บาง หรือตลอดกาลเลยกัปปหนึง่ขึ้นไปบาง, ดวยพระองคจะ
ทรงแสดงกาํลงัแหงฤทธิ์นัน้ในบริษัทนัน้ กห็าไม. พระผูมพีระภาคเจาไมมีความตองการ
ดวยภพทัง้ปวง, อนึง่ พระตถาคตเจาทรงติเตียนภพทั้งปวงแลว. แมพระพทุธพจนนี้ อัน
พระผูมีพระภาคไดทรงภาสติแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลายธรรมดาคูถแมมีประมาณ
นอย ก็มีกลิน่ชั่วเหม็นราย แมฉันใด, ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราตถาคตไมพรรณนา
สรรเสริญภพแมมีประมาณนอย, โดยสวนสดุแมเพียงหยบิมือเดียว เราตถาคตก็ไม
สรรเสริญ ฉันนั้นโดยแท.' พระผูมีพระภาคเจาทรงเหน็ภพและคติและกําเนิดทัง้ปวง 
เสมอดวยคูถแลว จะพึงอาศยักําลงัแหงฤทธิ์กระทาํความยินดีดวยอาํนาจความพอใจ
ในภพทัง้หลายบางเทยีวหรือ ขอถวายพระพร." 



 ร. "ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ พระผูมพีระภาคเจาไดทรงเหน็ภพและคติและ
กําเนิดทัง้ปวง เสมอดวยคูถแลว ซึง่จะทรงอาศัยกําลงัแหงฤทธิก์ระทาํฉนัทราคในภพหา
ไมเลย." 
 ถ. "ขอถวายพระ ถาอยางนัน้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงสรรเสรญิกําลัง
แหงฤทธิ ์ทรงบันลือสีหนาทของพระพทุธเจาเหน็ปานนัน้ยิ่งแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ ขอวิสัชนาปญหานี้ สมอยางนัน้, ขาพเจายอม
รับรองอยางนัน้." 
   
 
 
วรรคที่สอง 
๑. ขุททานุขุททกปญหา ๑๑ 
 
 พระเจามิลินทตรัสวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี ้พระผูมีพระภาค
แมตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เราตถาคตแสดงธรรมเพื่อความตรัสรูยิ่ง มิไดแสดง
ธรรมเพื่อความไมตรัสรูยิ่ง ดังนี.้ สวนวาในวนิัยบัญญัติ พระองคตรัสแลวอยางนี้อีกวา 
'ดูกอนอานนท พระสงฆเมื่อจํานง จงเลิกถอนสิกขาบททัง้หลายนอยและนอยโดยลําดับ 
โดยกาลที่เราตถาคตลวงไปแลว' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน สิกขาบททัง้หลายนอย
และนอยโดยลาํดับ โดยกาลที่พระองคลวงไปแลว. พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราตถาคตแสดงธรรมเพือ่ความตรัสรูยิง่ 
มิไดแสดงธรรมเพื่อความไมตรัสรูยิ่ง' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอนอานนทโดยกาล
ที่เราผูตถาคตลวงไปแลว พระสงฆเมื่อจาํนงจะเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายนอยและนอย
โดยลําดับเสีย ก็เลิกถอนเถิด' ดังนี้ นั้นผิด. ถาพระตถาคตตรัสแลวในวนิัยบัญญัติอยาง
นี้วา 'ดูกอนอานนท โดยกาลที่เราผูตถาคตลวงไปแลว พระสงฆเมื่อจาํนง จะเลกิถอน
สิกขาบททั้งหลายนอยและนอยโดยลาํดบัเสีย กจ็งเลกิถอนเถิด' ดังนี,้ ถาอยางนั้นคํา
ที่วา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เราตถาคตแสดงธรรมเพื่อความตรัสรูยิ่ง มิไดแสดงธรรมเพื่อ
ความไมตรัสรูยิ่งแลว' ดังนี้ แมนั้นเปนผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน ละเอยีดสุขุม ละเอยีด
ดวยดีแลว ลึก ๆ ดวยดีแลว อันบัณฑิตพงึใหเหน็โดยยาก มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระ
ผูเปนเจาจงแสดงความแผไพศาลแหงกาํลังญาณของพระผูเปนเจา ในปญหานัน้เถดิ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้อันพระผูมีพระภาคแมภาสิตแลววา 
'ดูกอนภิกษทุัง้หลาย เราตถาคตแสดงธรรมเพื่อความตรัสรูยิ่ง มิไดแสดงธรรมเพื่อความ



ไมตรัสรูยิ่ง' ดังนี.้ แมในวนิัยบัญญัติ พระองคตรัสแลวอยางนี้วา 'ดูกอนอานนท โดย
กาลทีเ่ราผูตถาคตลวงไปแลว พระสงฆเมือ่จํานง จะเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายนอย
และนอยโดยลาํดับเสีย ก็จงเลิกถอนเถิด' ดังนี.้ ก็แตพระตถาคตเจาทรงลองใจภิกษุ
ทั้งหลายวา 'สาวกทั้งหลายของเราผูตถาคต เราผูตถาคตใหสละละวางสิกขาบท โดย
กาลทีเ่ราผูตถาคตลวงไปแลว จักละวางสกิขาบททั้งหลาย นอยและนอยโดยลําดับหรือ
วาจักถือเอาสกิขาบททั้งหลาย นอยและนอยโดยลําดับ' จึงตรัสพุทธพจนนัน้. อุปมา
เหมือนพระเจาจักรพรรดิ มพีระราชโองการตรัสกะพระราชโอรสทั้งหลายอยางนี้วา 'พอ
ทั้งหลาย มหาชนบทนี้แลมีสาครเปนที่สุดรอบในทิศทั้งปวง' พอทั้งหลาย เจาทัง้หลาย
ยากที่จะกระทาํเพื่อจะทรงไวดวยกําลงัมีประมาณเทานั้น, เจาทั้งหลายมาเถิด โดยกาล
ที่เราลวงไปแลว เจาทัง้หลายละตําบลทัง้หลายที่ต้ังอยูในที่สุดแหงแดน ๆ เสียเถิด, ดังนี้
; พระราชกุมารทั้งหลายเหลานัน้ โดยกาลที่พระชนกลวงไปแลว จะพงึละวางตําบล
ทั้งหลายที่ต้ังอยูในที่สุดแหงแดน ๆ เหลานั้นทั้งปวง ในชนบทที่ถงึพระหัตถแลวบางหรือ
แล ขอถวายพระพร." 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา ธรรมดาพระมหากษัตริยทัง้หลายมีความปรารถนายิง่
นัก, พระราชกมุารทัง้หลายพึงรวบรวมชนบทสองเทาสามเทายิ่งขึน้ไปกวาชนบททีถ่งึ
พระหัตถแลวนั้น ดวยความโลภในราชสมบัติ, พระราชกมุารทัง้หลายเหลานั้นจะพงึละ
วางชนบทที่ถึงพระหัตถแลวอะไรเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเจาเมื่อลองใจภิกษุทัง้หลาย ตรัสแลวอยางนี้
วา 'ดูกอนอานนท โดยกาลทีเ่ราผูตถาคตลวงไปแลว พระสงฆเมื่อจาํนงจะเลิกถอน
สิกขาบททั้งหลายนอยและนอยโดยลาํดบัเสีย ก็เลิกถอนเถิด' ดังนี.้ พระพุทธโอรส
ทั้งหลาย พึงคุมครองรักษาสกิขาบทสองรอยหาสิบที่ยิง่แมอ่ืนดวยความโลภในธรรม 
เพื่อความพนจากทุกข, พระพุทธโอรสทั้งหลาย พึงละวางสิกขาบททีพ่ระตถาคตทรง
บัญญัติไวแลวโดยปกติอะไรเลา ฉันนัน้นั่นเทียวแล." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพทุธพจนใดวา 
'สิกขาบททั้งหลายนอยและนอยโดยลาํดบั' ดังนี,้ ชนนีห้ลงแลว เกิดความสงสัยแลน
ไปสูความสงสยัโดยยิง่ ในพระพุทธพจนนี้วา 'สิกขาบทเหลานัน้ สิกขาบทเหลาไหน ชือ่
วาสิกขาบทนอย สิขาบทเหลาไหน ชื่อวาสิกขาบทนอยโดยลําดับ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สิกขาบททกุกฏ ชื่อวาสิกขาบทนอย สิกขาบททุพภาสิต ชื่อ
วาสิกขาบทนอยตามลําดับ, สองสิกขาบทเหลานี้ ชื่อวาสิกขาบททั้งหลายนอยและนอย
โดยลําดับ. แมพระเถระผูใหญทัง้หลายมแีลวในกอน ใหเกิดความสงสัยในปญหาขอนี,้ 
ปญหานั้นอนัพระผูมีพระภาคมิไดทรงกระทําในที่อันเดยีวกนั แมโดยพระเถระทั้งหลาย



เหลานั้น ปญหานี้พระผูมีพระภาคแสดงแลว เพราะปริยายเพื่อความตัง้มั่นแหงพระ
ธรรม." 
 ร. "พระผูเปนเจา ขอล้ีลับของพระพุทธเจาผูชนะแลว พระผูเปนเจาเก็บไวนาน
แลว พระผูเปนเจามาเปดแลว กระทําใหปรากฏแลวในโลก ในกาลนี้ ในวนันี.้" 
 
๒. ฐปนียาพยากรณปญหา ๑๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพทุธพจนนี้ อันพระผูมีพระภาคแมได
ทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนอานนท กาํมือของอาจารยในธรรมทั้งหลาย ไมมีแดพระ
ตถาคต'ดังนี.้ ก็แตพระผูมีพระภาคเจาอันพระเถระผูบุตรแหงนางพราหมณีชื่อ มาลงุก
ยะ มาทูลถามปญหาอีกไมทรงพยากรณแลว. ปญหานี้มสีวนสอง จกัเปนปญหาอาศัย
สวนหนึง่แลว โดยความไมรูบาง โดยความกระทาํความซอนบาง. ถาวาพระผูมพีระ
ภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท กาํมือของอาจารยในธรรมทั้งหลาย ไมมีแดพระ
ตถาคต' ดังนี.้ ถาอยางนัน้ พระองคเมื่อไมรู จึงไมพยากรณแกพระเถระผูบุตรแหงนาง
พราหมณีชื่อ มาลุงกยะ. ถาวาพระองครูอยู ไมพยากรณ, ถาอยางนั้น กํามือของ
อาจารยในธรรมทั้งหลาย ยอมมีแดพระตถาคต. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปน
เจาแลว, ปญหานั้นพระผูเปนเจาพึงขยายใหแจมแจงเถดิ." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา แมไดทรงภาสิตพระ
พุทธพจนนีว้า 'ดูกอนอานนท กํามือของอาจารยในธรรมทั้งหลาย ยอมไมมีแดพระ
ตถาคต' ดังนี.้ สวนพระเถระมาลุงกยบุตรมาทูลถามปริศนาแลว พระองคไมทรง
พยากรณแลว, ก็แหละความไมทรงพยากรณนั้น พระองคจะไดทรงกระทําดวยความไม
รู ก็หาไม จะไดทรงกระทําโดยความกระทําความซอน ก็หาไม. ความพยากรณปญหา
ทั้งหลายเหลานี้ มีส่ีประการ, ความพยากรณปญหาสี่ประการเปนไฉน ? ปญหาที่
จําตองพยากรณโดยสวนเดยีวหนึง่, ปญหาที่ตองแจกพยากรณหนึง่, ปญหาที่ตองยอน
ถามแลวจงึพยากรณหนึง่, ปญหาที่จําตองยกไวหนึ่ง, ปญหาที่ตองยอนถามแลวจงึ
พยากรณหนึ่ง, ปญหาที่จําตองยกไวหนึ่ง, ก็ปญหาที่จาํตองพยากรณโดยสวนเดยีวเปน
ไฉน? ปญหาที่จําตองพยากรณโดยสวนเดียววา "รูป อนิจจ"ํ รูปไมเที่ยง "เวทนา 
อนิจจา" เวทนาไมเทีย่ง "สญญา อนจิจา" ความจาํหมายไมเที่ยง "สังขารา อนจิจา" 
สังขารทัง้หลายไมเที่ยง "วิญญาณํ อนิจจ"ํ วิญญาณไมเที่ยง; นี้ปญหาที่จําตอง
พยากรณโดยสวนเดียว. 



 ปญหาที่ตองแจกพยากรณเปนไฉน? ปญหาวา "รูปเปนของไมเที่ยงหรือเลา," 
"เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ, เปนของไมเที่ยงหรือเลา ดังนี"้ ละอยาง ๆ เปน
ปญหาตองแจกพยากรณละอยาง ๆ; นี ้เปนปญหาตองแจกพยากรณ. 
 ปญหาตองยอนถามแลวจงึพยากรณเปนไฉน? ปญหาวา "บุคคลยอมรูแจงสิ่ง
ทั้งปวงดวยจักษุหรือหนอแล" ดังนี,้ เปนปญหาตองยอนถามแลวจงึพยากรณ. 
 ปญหาที่ควรงดไวเปนไฉน? ปญหาวา "โลกเที่ยงหรือ" ดังนี ้เปนปญหาควรงด
ไว, ปญหาวา "โลกไมเที่ยงหรือ," "โลกมีที่สุด," "โลกไมมีทีสุ่ด," "โลกมีทีสุ่ดดวยไมมีทีสุ่ด
ดวย," "โลกมีทีสุ่ดก็ไมใชไมมีที่สุดก็ไมใช," "ชีวิตก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้," "ชีวิตตางหาก 
สรีระตางหาก,' "สัตวมีในเบือ้งหนาแตความตาย," "สัตวไมมีในเบื้องหนาแตความตาย," 
"สัตวมีดวย ไมมีดวย ในเบื้องหนาแตความตาย," "สัตวมีก็ไมใช ไมมกี็ไมใชในเบื้องหนา
แตความตาย," เปนปญหาควรงดคือไมควรแกละอยาง ๆ;นี้เปนปญหาควรงดไว. พระผู
มีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาควรงดนั้น แกพระเถระมาลุงกยุบตร. และปญหานั้น
ควรงดเพราะเหตุอะไร? เหตหุรือการณเพือ่จะแสดงปญหานั้นไมม,ี เพราะเหตนุั้น 
ปญหานี้จึงควรงดไว, ควรเปลงวาจาไมมกีารณไมมีเหตุยอมไมมีแตพระผูมีพระภาคเจา
ผูตรัสรูแลวทั้งหลาย ขอถวายพระพร." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานี้ สมอยางนั้น, ขาพเจายอม
รับรองอยางนัน้." 
 
๓. มัจจุภายนปญหา ๑๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระพทุธพจนนี้ อันพระผูมีพระภาคเจา
แมทรงภาสิตแลววา 'สัตวทั้งหลายทัง้ปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทัง้ปวง 
ยอมกลัวตอความตาย' ดังนี.้ และพระองคตรัสแลววา 'พระอรหันตกาวลวงภัยทั้งปวง
แลว' ดังนี้อีก. พระอรหันตยอมสะดุงแตอาชญาและภัยหรือ สัตวทั้งหลายในนรกที่เสวย
ทุกขอยูในนรกมีไฟโพลงแลว รอนพรอมแลว เมื่อจะเคลื่อนจากนรกใหญมีเปลวแหงไฟ
โพลงแลวนัน้ ยอมกลัวแตมจัจุดวยหรือ? ถาวาพระผูมพีระภาคเจาตรัสแลววา 'สัตว
ทั้งหลายทัง้ปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทัง้ปวง ยอมกลวัตอความตาย' 
ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 'สัตวทั้งหลายทัง้ปวงยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทัว้
ปวงยอมกลัวตอความตาย' ดังนี ้แมนั้นกผิ็ด. ปญหาแมนี้มีเงื่อนสอง มาถงึพระผูเปน
เจาแลว, ปญหานั้นพระผูเปนเจาจงขยายออกใหแจงชัดเถิด." 



 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจามไิดทรงมุงหมายพระ
อรหันตทัง้หลายตรัสพระพทุธพจนนี้วา 'สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมสะดุงตออาชญา สัตว
ทั้งหลายทัง้ปวงยอมกลัวตอความตาย'ดังนี,้ พระอรหนัตอันพระผูมพีระภาคเจายกแลว
ในวัตถนุั้น, เหตุแหงภัยอันพระอรหันตเลิกถอนพรอมแลว, สัตวทัง้หลายเหลาใดนั้น 
เปนไปกับดวยกิเลส อนึ่ง สัตวทัง้หลายใด มีทิฏฐิไปตามซึ่งตน คือ เห็นวาเปนตัวเปนตน
มีประมาณยิง่ อนึ่ง สัตวทัง้หลายเหลาใด ฟูข้ึนและยอมลงแลวเพราะสุขและทุกข
ทั้งหลาย, พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงหมายสัตวทั้งหลายเหลานั้น ตรัสแลววา 'สัตว
ทั้งหลายทัง้ปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทัง้ปวงยอมกลัวตอความตาย' 
ดังนี.้ คติทั้งปวงอนัพระอรหนัตเขาไปตัดเสียแลว, กําเนดิอันพระอรหนัตยื้อแยงเสยีแลว
ปฏิสนธิอันพระอรหันตกาํจดัเสียแลว, กิเลสดังซี่โครงทัง้หลาย อันพระอรหันตหักราน
เสียแลว, อาลัยในภพทั้งหลายทัง้ปวง อันพระอรหันตถอนข้ึนพรอมแลว, กุศลและ
อกุศล อันพระอรหันตกาํจัดเสียแลว, อวิชชาอันพระอรหนัตกําจัดใหพนิาศแลว, 
วิญญาณ อันพระอรหันตกระทําไมใหเปนพืชไดแลว, กิเลสทั้งหลายทัง้ปวง อันพระ
อรหันตเผาเสยีแลว, โลกธรรมทั้งหลาย อันพระอรหนัตเปนไปลวงไดแลว, เพราะเหตนุั้น 
พระอรหันตยอมไมสะดุงแตภัยทั้งหลายทัว้ปวง. 
 ขอถวายพระพร ในนครนี้ พึงมมีหาอมาตยทั้งสี่ของพระมหากษัตริย ลวนเปนผู
อันพระราชาโปรด ไดยศแลว มีความคุนเคยในพระมหากษัตริย พระองคทรงตัง้ไวใน
ตําแหนงมีความเปนอิสระใหญ. ลําดับนัน้ คร้ันเมื่อราชกิจอันหนึง่เกิดขึ้นแลว 
พระมหากษัตริยทรงมพีระราชบัญชา ชนทั้งปวงในแวนแควนของพระองคโดยประมาณ
เทาไรวา "ชนทัง้หลายทั้งปวงเทียว จงกระทาํพลีแกเรา, ทานทั้งหลายผูมหาอมาตยส่ีจง
ยังกิจนัน้ใหสําเร็จ;" ความสะดุงเพราะกลัวแตพลี จะพึงเกิดขึ้นแกมหาอมาตยทัง้สี่
เหลานั้นบางหรือเปนไฉน ขอถวายพระ." 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความสะดุงกลัวแตพลี ไมพึงเกิดขึน้แกมหาอมาตยทั้งสี่
เหลานั้น เพราะเหตุอะไร?" 
 ร. "มหาอมาตยส่ีเหลานัน้ อันพระมหากษตัริยทรงตั้งไวแลวในตําแหนงอัน
สูงสุด, พลียอมไมมีแกมหาอมาตยทัง้สี่เหลานัน้." 
 ถ. "มหาอมาตยทั้งสีเ่หลานัน้ มีพลีอันกาวลวงดวยประการทั้งปวงแลว, 
พระมหากษัตริยทรงมุงหมายชนทั้งหลายอันเศษนอกจากมหาอมาตยเหลานัน้ ทรงพระ
ราชบัญชาแลววา 'ชนทัง้หลายทัง้ปวงเทียว จงกระทําพลีแกเรา' ดังนี้ ฉันใด; พระพทุธ
พจนนี้อันพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงมุงหมายพระอรหนัตทัง้หลายตรัสแลว, พระ



อรหันตพระองคยกเสียแลวในวัตถนุั้น, เหตุแหงความ กลัวของพระอรหันต ทานเลกิ
ถอนพรอมแลว; สัตวทัง้หลายเหลาใดนั้นทีย่ังมีกเิลส อนึง่ ทิฏฐิไปตามตนของสัตว
ทั้งหลายเหลาใด มีประมาณยิ่ง คือ หนาหนักในสนัดาน อนึ่ง สัตวทัง้หลายเทาใด ฟข้ึูน
และยอบลงแลว เพราะสุขและทุกขทั้งหลายพระผูมีพระภาคทรงมุงหมายสัตวทัง้หลาย
เหลานั้น ตรัสแลววา 'สัตวทัง้หลายทั้งปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทัง้ปวง 
ยอมกลัวตอความตาย' ดังนี ้ฉันนั้นโดยแท. เพราะเหตุนัน้ พระอรหนัตยอมไมสะดุงแต
ภัยทั้งหลายทัง้ปวง ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา คําวา "สัพเพ" ทัง้ปวงนี ้แสดงสัตวมีสวนเหลือหามิได, คําวา 
"สัพเพ" ทั้งปวงนี ้กลาวสัตวไมมีสวนเหลือ, พระผูเปนเจาจงกลาวเหตยุิ่งในขอนั้นแก
ขาพเจา เพื่อใหคํานัน้มหีลักฐาน" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ในที่นี ้พงึมีเจาของบานนายบานบงัคับ บุรุษผูรับใชวา 
'ผูรับใชผูเจริญ ทานจงมา บรรดาชาวบานทัง้หลายในบาน มีประมาณเทาใด ทานจงยงั
ชาวบานทั้งหลายทัง้ปวงเหลานัน้ใหประชมุกันในสํานักของเราโดยเรว็' ดังนี;้ ผูรับใชนั้น
รับวา 'ดีละเจาขา' แลวยืนอยู ณ ทามกลางแหงบาน ยงัชนทัง้หลายใหไดยินเสยีงเนือง 
ๆ สามครั้งวา 'บรรดาชาวบานทัง้หลายในบานมีประมาณเทาใด ชาวบานทั้งหลายทั้ง
ปวงเหลานัน้ จงประชุมกันในสํานักของเจาบานโดยเร็ว ๆ;' ลําดับนั้น ลูกบานทัง้หลาย
เหลานั้น รีบประชุมกันตามคําของบุรุษผูบังคับแลว จงึบอกแกเจาของบานวา 'ขาแต
เจา ลูกบานทัง้หลายทั้งปวงประชุมกันแลว, กิจที่จําตองกระทําอนัใด ของทานมีอยู 
ทานจงกระทาํกิจนัน้' ดังนี.้ เจาของบานนัน้ เมื่อใหพอเรือนทัง้หลายใหประชุมกนับงัคับ
ลูกบานทัง้หลายทัง้ปวง, สวนลูกบานทั้งหลายเหลานั้น อันเจาบานบังคับแลวจะประชุม
กันทั้งหมดหามิได ประชุมแตพอเรือนทัง้หลายพวกเดียว, สวนเจาของบานกย็อมรับวา 
'ลูกบานทัง้หลายของเราเทานี้นัน่เทียว' คนทัง้หลายเหลาอื่นที่ไมมาแลวมากกวา, สตรี
และบุรุษทั้งหลาย ทาสีและทาสทั้งหลาย ลูกจางทัง้หลาย กรรมกรทั้งหลาย ชาวบาน
ทั้งหลาย ชนใชทั้งหลาย โคและกระบือทัง้หลาย แพะและแกะทัง้หลายที่เปนสัตวดี ชน
ทั้งหลายเหลาใด ที่ไมมาแลว ชนทัง้หลายเหลานั้นทัง้ปวง เจาของบานมิไดรับแลว, 
เพราะความทีลู่กบานอนัเจาของบานมุงหมายพอเรือนทัง้หลายพวกเดยีว บังคับแลววา 
'ชนทัง้หลายเหลานั้นทั้งปวง เจาของบานมิไดรับแลว, เพราะความทีลู่กบานอนัเจาของ
บานมุงหมายพอเรือนทั้งหลายพวกเดียว บังคับแลววา 'ชนทัง้หลายทัง้ปวงจงประชมุ
กัน' ดังนี ้ฉันใด. คํานั้นอนัพระผูมีพระภาคเจามิไดมุงหมายพระอรหันตทั้งหลายตรสั
แลว, พระอรหนัต พระองคทรงยกแลวในวตัถุนั้น, เหตุแหงความกลัวของพระอรหนัต
ทานเลิกถอนแลว สัตวทั้งหลายเหลาใดนัน้ที่ยังมีกิเลส อนึ่ง ทิฏฐิไปตามตนของสัตว



ทั้งหลายเหลาใด มีประมาณยิ่ง อนึ่ง สัตวทัง้หลายเหลาใด ฟูข้ึนและยอบลงแลว เพราะ
สุขและทุกขทัง้หลาย, พระผูมีพระภาคทรงมุงหมายสัตวทั้งหลายเหลานั้น ตรัสแลววา 
'สัตวทัง้หลายทั้งปวง ยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งหลายทั้งปวงยอมกลัวตอความตาย'  
ดังนี้ ฉันนั้นโดยแท. เพราะเหตุนัน้ พระอรหันตยอมไมสะดุงแตภัยทั้งหลายทัง้ปวง. 
 ขอถวายพระพร คําแสดงสตัวมีสวนเหลือ อรรถแสดงสัตวมีสวนเหลือก็ม,ี คํา
แสดงสัตวมีสวนเหลือ อรรถแสดงสัตวไมมสีวนเหลือก็ม,ี คําแสดงสัตวไมมีสวนเหลือ 
อรรถแสดงสัตวมีสวนเหลือกม็ี, คําแสดงสตัวไมมีสวนเหลือ อรรถก็แสดงสัตวไมมีสวน
เหลือก็ม:ี เนื้อความบัณฑิตพึงรับรองดวยเหตุนัน้ ๆ. เนือ้ความอนับัณฑิตพึงรับรองโดย
เหตุหาอยาง คือ โดยอาหัจจบทหนึง่ โดยรสหนึ่ง โดยอาจริยวงัสตาหนึ่ง โดยอธิบาย
หนึง่ โดยการณุตตริยตาหนึง่ ก็ในเหตุหาอยางนี้ สูตรทานอธิบายวา อาหัจจบท, สุตตา
นุโลม ทานอธบิายวารส, อาจริยวาท ทานอธิบายวา อาจริยวังสะ, อัตตโนมัติ ทาน
อธิบายวา อธบิาย, เหตุถึงพรอมดวยเหตทุัง้หลายสี่เหลานี้ ทานอธิบายวา การณุตตริย
ตา. เนื้อความ บัณฑิตพงึรับรองโดยเหตทุัง้หลายหาประการเหลานี้แล :  ปญหานี ้จึง
เปนปญหาอันอาตมภาพวินจิฉัยดีแลวดวยประการอยางนี ้ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหานี้เปนปญหาอนัพระผูเปนเจาวนิิจฉัยดีแลว
เถิด, ขาพเจารับรองปญหานัน้อยางนั้น, พระอรหันตจงเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจายก
แลวในวัตถนุัน้, สัตวทั้งหลายเหลือนัน้สะดุงเถิด. ก็แตวา สัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก 
เสวยทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนอยูในนรก มอีงคอวัยวะใหญนอยทัง้ปวงโพลงชชัวาทแลว 
เปนผูรองไหนาสงสาร ครํ่าครวญร่ําไรบนเพอดวยปาก อันทกุขกลาเหลอืทนครอบงาํ
แลว ไมมีผูเปนทีพ่ึ่ง ไมมีผูเปนที่ระลกึ เปนสัตวหาผูเปนทีพ่ึ่งมิได อาดูรดวยความโศกไม
นอย เวียนวายอยู เปนสัตวมีความโศกเปนทีถ่ึงในเบื้องหนาโดยสวนเดียว, เมื่อจุติจาก
นรกใหญ มีเสยีงใหญนฤนาท ยงัภัยนากลวัใหเกิด อากูลดวยระเบียบแหงเปลวหก
อยางเดีย่วประสานกันแลว มีเร่ียวแรงแหงเปลวแผไปไดเนือง ๆ ตลอดรอยโยชน
โดยรอบ กระดาง เปนที่ยงัสัตวใหรอน จะกลัวตอความตายดวยหรอืเลา? พระผูเปน
เจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สัตวเหลานัน้ยอมกลัวตอความตาย." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน นรกยังทุกขเวทนาใหเกิดโดยสวนเดียวไมใชหรือ, 
สัตวทั้งหลายที่เกิดในนรกเหลานั้น เสวยแตทุกขเวทนาโดยสวนเดียว เมื่อจะเคลื่อนจาก
นรกยอมกลัวแตความตายเพื่อเหตุอะไรเลา, ยอมยนิดีในนรกเพื่อเหตุอะไรเลา พระผู
เปนเจา?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายที่เกิดอยูในนรกเหลานัน้ ซึง่จะยินดีอยูในนรก
หามิได, สัตวทั้งหลายที่เกิดอยูในนรกเหลานัน้ อยากจะพนจากนรกโดยแท; ความ
สะดุงเกิดขึ้นแกสัตวเกิดในนรกทั้งหลายเหลานัน้ ดวยอานุภาพใด อานภุาพนี ้เปน
อานุภาพของความตาย ขอถวายพระพร." 
 ร. "ความสะดุงเพราะจุติเกิดขึ้นแกสัตวทัง้หลาย ที่อยากจะพนอันใด ขาพเจา
จักไมเชื่อความเกิดความสะดุงนี;้สัตวทัง้หลายเหลานั้นไดส่ิงที่ตนปรารถนาแลว ดวย
เหตุที่เปนที่ต้ังใด เหตุที่เปนที่ต้ังนั้น ควรราเริงพระผูเปนเจา. ใหขาพเจาทราบดวยดีโดย
เหตุเถิด พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหตุเปนที่ต้ังนี้วา 'ความตาย' ดังนี้แล เปนเหตุที่ต้ังแหง
ความสะดุงของสัตวทัง้หลาย ที่ยงัไมไดเหน็อริยสัจจ, ชนนี้ยอมสะดุงดวย ยอม
หวาดเสียวดวย เพราะความตายนี.้ ก็บุคคลใดกลัวตองูเหา ผูนัน้ เมื่อกลัวตอความตาย
จึงกลัวตองูเหา, ก็ผูใด กลวัตอชาง, ราชสีห เสือโครง, เสือเหลือง, หม,ี เสือดาว, ควาย, 
วัวลาน, ไฟ, น้าํ, หลักตอ, หนาม, ละอยาง ๆ ผูนัน้ เมื่อกลัวตอความตาย จงึกลวัตอชาง
, ราชสีห เสือโครง, เสือเหลือง หม,ี เสือดาว, ควาย, วัวลาน, ไฟ, น้ํา, หลักตอ, หนาม, 
ละอยาง ๆ, ก็ผูใด กลัวตอหอก ผูนัน้ เมื่อกลัวตอความตาย จงึกลวัตอหอกนัน้. นั่นเปน
เดชโดยภาวะกับทัง้รสแหงความตาย, สัตวทั้งหลายที่มกีิเลส ยอมสะดุงยอมกลัวแต
ความตาย ดวยเดชโดยภาวะกับทัง้รสนัน้, บรมบพิตร สัตวทั้งหลายทีเ่กิดในนรก แม
อยากจะพนนรก ยอมสะดุงยอมกลัวแตความตาย. ในทีน่ี้ ถามหีนอเกดิขึ้นในกายของ
บุรุษ ๆ นัน้เสวยทุกขเพราะโรคนั้น อยากจะพนจากอุปทวะจึงเรียกหมอทางผาตัดมา, 
หมอทางผาตดันั้นรับแกบุรุษนัน้แลว พึงยงัเครื่องมือใหเขาไปตั้งอยู เพือ่จะบงโรคนัน้ 
คือ พึงกระทาํศัสตราใหคม พึงเอาเหลก็นาบสุมในไฟ พงึบดเกลือแสบดวยหนิบด; 
ความสะดุงพงึเกิดแกบุรุษผูอาดูรนั้น ดวยอนัเชือดดวยคมศัสตราอันคม และนาบดวยคู
ซี่เหล็ก และอนัยังน้าํเกลือแสบใหเขาไปบางหรือไม?" 
 ร. "ความสะดุงพงึบังเกิดขึ้นแกบุรุษนั้นซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพติร เมื่อบุรุษนัน้กระสับกระสายอยู แมใครจะพน
จากโรค ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ เพราะความกลัวตอเวทนา ดวยประการ
ดังนี้ ฉันใด, เมื่อสัตวทัง้หลายทีเ่กิดอยูในนรก แมใครจะพนจากนรก ความสะดุงยอม
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายเหลานั้น เพราะอันกลัวแตความตาย ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. 
 อีกอยางหนึ่ง ในทีน่ี้ มบุีรุษกระทําความผิดในทานผูเปนอสิระตองจําดวยตรวน
เครื่องจํา ตองขังอยูในหอง เปนผูใครเพื่อจะพนไป, ชนผูเปนอิสระนัน้ใครจะปลอยบุรุษ
นั้นนั่น พงึเรียกบุรุษนัน้มา;เมื่อบุรุษผูกระทําโทษผิดในทานผูเปนอิสระนั้นรูอยูวา 'ตัวมี



โทษไดกระทําแลว' ความสะดุงพึงเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ เพราะไดเหน็ทานที่เปนอิสระบาง
หรือไม?" 
 ร. "ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ซ?ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพติร เมื่อบุรุษผูมีโทษผิดในทานผูเปนอิสระ ถึง
ปรารถนาจะพนจากเรือนจาํ ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ เพราะกลัวแตทานผู
เปนอิสระ ดวยประการนี้ ฉันใด, เมื่อสัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก ถงึอยากจะพนจากนรก 
ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายเหลานัน้ เพราะกลัวแตความตาย ฉันนัน้โดย
แท." 
 ร. "พระผูเปนเจา พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุที่ยิ่งขึน้ไปแมอ่ืนอีก ขาพเจาจะพึง
เชื่อดวยเหตุไรเลา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพติร ในทีน่ี้ พึงมีบุรุษอันอสรพิษมพีิษรายกดัแลว 
บุรุษนั้นพึงลมลงเกลือกกลิ้งดวยพิษวิการนั้น, คร้ังนั้น มบุีรุษผูใดผูหนึง่ พึงเรียกอสรพิษ
มีพิษรายนัน้มา ดวยบทแหงมนตอันขลงั ใหอสรพิษมพีษิรายนั้นดูดพษิคืน เมื่ออสรพิษ
มีพิษรายนัน้เขาไปใกล เหตคุวามสวัสดี ความสะดุงพงึเกิดขึ้นแกบุรุษผูมีพิษซาบแลว
นั้นบางหรือไม?" 
 ร. "ความสะดุงยอมเกิดขึ้นแกบุรุษนัน้ซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เมื่ออสรพิษเห็นปานนัน้ เขาไปใกล แมเพราะเหตคุวาม
สวัสดี ความสะดุงยังเกิดขึ้นแกบุรุษนั้น ดวยประการฉะนี ้ฉันใด, ความสะดุงยอม
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายที่เกิดในนรก แมใครจะพนจากนรกเพราะกลัวแตความตาย ฉัน
นั้นโดยแทแล, ความตายเปนของไมพงึปรารถนาของสัตวทัง้หลายทั้งปวง. เพราะเหตุ
นั้นสัตวทัง้หลายทีเ่กิดในนรก ถงึอยากจะพนจากนรก กย็อมกลัวตอความตาย." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจา สมอยางนัน้
, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๔. มัจจุปาสามุตติกปญหา ๑๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี้อันพระผูมพีระ
ภาคเจาแมทรงภาสิตแลววา 'บุคคลตั้งอยูในอากาศ ไมพงึพนจากบวงแหงมจัจุ คือ
ความตาย, บุคคลตั้งอยูในสมุทร ไมพึงพนจากบวงแหงมัจจ,ุ บุคคลเขาไปสูชองแหง
ภูเขาทั้งหลายแลว ไมพงึพนจากบวงแหงมจัจุ, บุคคลตั้งอยูในประเทศแผนดินใด พงึ
พนจากบวงแหงมจัจุได ประเทศแผนดนินั้นไมม'ี ดังนี.้ 



 สวนปริตรทัง้หลาย อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขึ้นแลวอีก; ปริตรทั้งหลาย
อยางไรนี?้ ปริตรทั้งหลาย คือ รตนสูตรหนึง่ ขันธปริตรหนึ่ง โมรปริตรหนึ่ง ธชัคคปริตร
หนึง่ อาฏานาฏิยปริตรหนึ่ง อังคุลามาลปริตรหนึ่ง. ถาวาบุคคล แมไปในอากาศแลว แม
ไปในทามกลางแหงสมุทรแลว แมไปในปราสาท และกุฎี และที่เปนที่เรน และถ้าํ และ
เงื้อมเขา และซอกเขา และปลอง และชองเขา และระหวางภูเขายอมไมพนจากบวงแหง
มัจจุได, ถาอยางนั้น ความกระทําปริตรเปนผิด. ถาวาความพนจากบวงแหงมัจจุได 
ดวยความกระทําปริตรยอมมีไซร, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'บุคคลตั้งอยูแลวในอากาศ 
ต้ังอยูแลวในทามกลางแหงสมุทร เขาไปสูชองแหงภูเขาทัง้หลายแลว ไมพึงพนจากบวง
แหงมัจจ,ุ บุคคลตั้งอยูแลวในประเทศแผนดินใด พงึพนจากบวงแหงมัจจุได ประเทศ
แหงแผนดนินัน้ ยอมไมม'ี ดังนี ้แมนัน้ก็เปนผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มีขอดยิ่งกวาขอด
โดยปกติ มาถงึพระผูเปนเจาแลว, ปญหานั้น พระผูเปนเจาพงึแกไขใหจะแจงเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมไดทรงภาสิตพระ
พุทธพจนนีว้า 'บุคคลตั้งอยูแลวในอากาศ พึงพนจากบวงแหงมัจจุไมได, บุคคลตั้งอยู
แลวในทามกลางแหงสมทุร พงึพนจากบวงแหงมัจจุไมได, บุคคลเขาไปแลวสูชองแหง
ภูเขาทั้งหลาย พงึพนจากบวงแหงมัจจุไมได, บุคคลตั้งอยูในประเทศแผนดินใด พึงพน
จากบวงแหงมจัจุได ประเทศแผนดินนัน้ยอมไมมี' ดังนี.้ อนึ่งปริตรทัง้หลาย พระผูมพีระ
ภาคเจาไดทรงยกขึน้แสดงแลว. ก็แหละความยกปริตรขึ้นแสดงนัน้ พระองคทรงกระทํา
เพื่อบุคคลมีอายุยงัเหลืออยู เปนผูถึงพรอมแลวดวยวัย มีกรรมเครื่องหามกันไป
ปราศจากสนัดานแลว, ความกระทาํหรือ หรือความพากเพียรเพื่อความตั้งมัน่ของ
บุคคลผูส้ินอายุแลวยอมไมมี, เหมือนตนไมตายแลว แหงแลวผุไมมียาง มีความเปน
อันตรายกัน้แลว มีอายุสังขารไปแลว เมื่อบุคคลพรมน้ําแมสักพนัหมอ ความเปนของชุม
หรือ หรือความเปนไมมีใบออน และเปนของเขียวของตนไมนัน้ ไมพึงมี ฉันใด, ความ
กระทําหรือความเพยีรดวยเภสัช และความกระทาํปริตรเพื่อความตั้งมัน่แหงบุคคลผูส้ิน
อายุแลว ไมม.ี โอสถและยาทั้งหลายในแผนดินเหลาใดนัน้ แมยาทั้งหลายเหลานั้น เปน
ของไมกระทาํกิจของบุคคลผูส้ินอายุแลวปริตรยอมรักษาคุมครองไดแตบุคคลผูมีอายุ
ยังเหลืออยู ถึงพรอมแลวดวยวัยปราศจากกรรมเครื่องหามแลว, พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงปริตรทั้งหลายขึน้แลว เพื่อประโยชนแกบุคคลมอีายุยงัเหลืออยู. เปรียบ
เหมือนชาวนา เมื่อขาวเปลือกสุกแลว เมื่อซังขาวตายแลว พงึกัน้น้ําไมใหเขาไปในนา, 
แตขาวกลาใด ที่ยงัออนอาศยัเมฆ ถึงพรอมแลวดวยวัย ขาวกลานัน้ ยอมเจริญโดย
ความเจริญดวยน้ํา ฉันใด, เภสัชและความกระทาํปริตร เพื่อบุคคลผูส้ินอายุแลว 
พระองคยกหามแลว, ก็แตวา มนษุยทั้งหลายเหลาใดนัน้ เปนผูมีอายยุงัเหลืออยู ยงัถงึ



พรอมดวยวัยอยู พระองคตรัสปริตรและยาทัง้หลาย เพือ่ประโยชนแกมนุษยทัง้หลาย
เหลานั้น, มนษุยทัง้หลายเหลานัน้ เจริญอยูดวยปริตรและเภสัชทั้งหลาย ขอถวายพระ
พร." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาบุคคลสิน้อายุแลว ยอมตาย บุคคลที่ยังมีอายุเหลอือยู 
ยอมเปนอยู, ถาอยางนั้น ปริตรและเภสัชทั้งหลายเปนของไมมีประโยชนนะซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรเคยทอดพระเนตรเห็นโรคอะไร ๆ ที่คืนคลาย
ไป เพราะเภสัชทั้งหลายบางหรือไม?" 
 ร. "เคยเหน็ซิ พระผูเปนเจา ขาพเจาไดเหน็มาหลายรอยแลว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความทําปริตรและเภสัชหาประโยชน
มิได' ดังนีน้ั้น ยอมเปนคาํผดิ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ความดื่มและชะโลมยาทัง้หลายเพราะความเพียร
ของหมอทั้งหลายปรากฏอยู, โรคคืนคลายเพราะความเพียรนัน้ของหมอทั้งหลาย
เหลานั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมเสียงของบุคคลทั้งหลาย เมื่อยังปริตรทั้งหลายให
เปนไปอยู คือ สวดปริตรอยู ชนทัง้หลายอืน่ยอมไดยนิอยู, ชิวหาของบคุคลผูสวดปริตร
เหลานั้นยอมแหง ใจยอมวงิเวียน คอยอมแหบ; พยาธทิั้งปวงยอมระงับไป ความจญัไร
ทั้งหลายทัง้ปวงยอมปราศจากไป ดวยความเปนไปแหงปริตรทั้งหลายเหลานั้น ๆ. บรม
บพิตรเคยทอดพระเนตรเหน็แลวหรือ  ใคร ๆ ที่อสรพษิกัดแลว ผูมวีิชชาปริตรขับพิษ
ขจัดปดเปาพษิใหเสื่อมคลาย มีชวีิตรอดอยูได." 
 ร. "อยางนัน้ซิ พระผูเปนเจา ขอนั้นยอมเปนไปในโลก แมในทกุวนันี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความกระทาํปริตรและเภสัชหา
ประโยชนมิได' ดังนีน้ัน้ผิด. เพราะอสรพษิใครจะกัด ก็กัดบุรุษผูกระทาํปริตรแลวไมได, 
ปากของอสรพิษที่อาขึ้นแลวยอมหุบลง, แมตะบองที่โจรทั้งหลายเงื้อข้ึนแลว ยอมตีไม
ลง, โจรทัง้หลายเหลานั้นปลอยตะบองเสยี กระทําความรักใคร, คชสารประเสริฐ แม
โกรธแลวเขามาใกลแลว กลบัยินด,ี กองไฟใหญโพลงชชัวาลแลวเขามาใกลแลวดบัไป, 
ยาพษิแรงกลาอันบุรุษผูกระทําปริตรนัน้เคีย้วแลวกลับกลายเปนยาบําบัดโรคไปบาง 
แผไปเพื่ออาหารกิจบาง, ขาศึกทั้งหลายใครจะฆา คร้ันเขาไปใกลแลว กลับยอมตัวเปน
ทาส, บวงแมบุรุษผูกระทาํปริตรนั้นเหยียบแลว ยอมไมรูด. อนึง่ บรมบพิตรเคยทรงสดับ
แลวหรือ เมื่อนกยงูกระทําปริตรอยู พรานนกไมอาจเพื่อจะนําบวงเขาไปใกลนกยูงนัน้
ถึงเจ็ดรอยป, มาวนัหนึง่ นกยูงนัน้ประมาทไปหาไดกระทําปริตรไม พรานนกจึงไดนาํ
บวงเขาไปใกลนกยงูนัน้ไดในวันนั้น." 



 ร. "ขาพเจาเคยไดฟงซ ิกิตติศัพทนั้นฟุงทั้งไปในโลกทัง้เทวดา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําที่วา 'ความกระทาํปริตรและเภสัชหา
ประโยชนมิได' ดังนีน้ัน้เปนผดิ. อนึ่ง บรมบพิตรเคยทรงสดับแลวหรือ ทานพ (อสูรบุตร
ของอสูรมารดาชื่อ ทน)ุ เมื่อจะรักษาภริยา เก็บภริยาไวในผอบแลวกลนืผอบเขาไวใน
ทอง บริหารรกัษาดวยทอง, คร้ังนัน้ วิทยาธรเขาไปทางปากของทานพนั้น อภิรมยกบั
ดวยภริยาของทานพนั้น, ในกาลทีท่านพนัน้ไดรูแลว ไดคายผอบนัน้ออกเปดดู, ขณะ
เปดผอบนั้น วทิยาธรหลีกหนีไปไดตามความปรารถนา." 
 ร. "ขาพเจาเคยไดฟงซ ิพระผูเปนเจา แมกติติศัพทนัน้ฟุงทั่วไปในโลกกบัทั้ง
เทวดา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร วทิยาธรนั้นพนแลวจากการจับไป ดวยกาํลังแหงปริตร
ไมใชหรือ?" 
 ร. "อยางนัน้ซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น กาํลังแหงปริตรมีอยู." 
 ร. "พระผูเปนเจา ปริตรรักษาชนทั้งหลายปวงทั่วไปหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ปริตรรักษาชนทัง้หลายบางจําพวก ไมรักษาคนทั้งหลาย
บางจาํพวก." 
 ร. "ถาอยางนัน้ ปริตรไมเปนประโยชนแกชนทัง้หลายทัง้ปวงทัว่ไปนัน่ซิ พระผู
เปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร โภชนะยอมรักษาชีวติของสัตวทั้งหลายทัง้ปวงหรือหนอ
แล?" 
 ร. "โภชนะยอมรักษาชนทั้งหลายบางพวก ไมรักษาชนทั้งหลายบางพวก." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจา ณ กาลใด ชนทัง้หลายบางพวกบริโภคโภชนาหารนั้นมากเกิน
ประมาณ ยอมจุกตาย ในกาลนัน้. เพราะเหตุนัน้ จงึวา 'โภชนะรักษาชนทัง้หลายบาง
พวก ไมรักษาชนทัง้หลายบางพวก." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น โภชนะไมรักษาชวีิตของสัตวทั้งหลายทั้งปวง
ทั่วไป." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน โภชนะยอมนาํ คือ ทอนชีวิตสัตวทัง้หลายดวยเหตุ
สองอยาง คือ ความบริโภคมากเกนิอยางหนึ่ง, คือ ความที่สัตวผูบริโภคนั้นมธีาตุไฟ
หยอนหนึ่ง; โภชนะเปนของใหอายุแกสัตวทั้งหลาย มานาํไป คือ ทอนชีวิตสัตวทัง้หลาย 
เพราะความบาํรุงไมดี." 



 ถ. "ขอถวายพระพร ปริตรยอมรักษาชนทัง้หลายบางพวกยอมไมรักษาชน
ทั้งหลายบางพวก ฉันนัน้นัน่เทยีว. 
 ขอถวายพระพร ปริตรรักษาไวไมได ดวยเหตุสามอยาง คือ กัมมวรณ กรรม
เปนเครื่องกัน้หนึง่, กิเลสาวรณ กิเลสเปนเครื่องกั้นหนึง่, อสัททหนตา ความไมเชื่อถอื
ปริตรนั้นใหมัน่คงหนึง่. ปรตรเปนเครื่องตามรักษาสัตว ละการรักษาเสีย เพราะเหตุ
เครื่องกั้นซึง่สตัวทั้งหลายกระทําแลวดวยตน. อุปมาเหมือนมารดาเลีย้งบุตรที่เกิดใน
ครรภอุมทรงครรภมาจนคลอด ดวยเครื่องบํารุงเปนประโยชนเกื้อกูล, คร้ันคลอดแลว 
นําของไมสะอาด และมลทิน และน้าํมูก เสยีจากอวัยวะชาํระใหหมดจด ฉาบทาสุคนธ
อันอุดมประเสริฐ, เมื่อบุคคลอื่นดาอยูหรือตีอยู มารดามหีฤทัยหวัน่ไหว ฉุดจูงไปหาเจา
บาน; ถาบุตรของมารดานั้นเปนผูมีโทษผดิลวงเขตแดน, เมื่อเปนเชนนั้น มารดานัน้ยอ
มติยอมโบยบตุรนั้นดวยทอนไม และตะบอง และเขา และกํามือทั้งหลาย; มารดาของ
บุตรนั้นไดเพื่อจะกระทาํความฉุดมาฉุดไป และความจับและจูงไปหาเจาบานหรือเปน
ไฉน?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร." 
 ร. "เพราะโทษผิดของบุตรนั้นกระทําแลวเองนะซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร มารดามิอาจรักษาปองกันบุตรนั้นไวได เพราะโทษที่บุตร
นั้นกระทาํผิดเอง ฉันใด, ปริตรเปนเครื่องรักษาสัตวทัง้หลาย กระทาํความรักษาสัตว
ทั้งหลายไวไมได เพราะโทษผิดที่สัตวทัง้หลายกระทําดวยตน ฉันนัน้นัน่เทยีวแล." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ ปญหาพระผูเปนเจาวนิจิฉัยดีแลว, ชฏัพระผู
เปนเจากระทาํไมใหเปนชัฏแลว, มืดพระผูเปนเจากระทําใหเปนแสงสวางแลว, รางขาย
คือทิฐิมากระทบพระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาเจาคณะผูประเสริฐแลว คลี่คลายไปแลว." 
 
๕. ภควโต ลาภันตรายปญหา ๑๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'พระ
ตถาคตรวย จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และยาเปนปจจยัแกคนไขเปนบริกขารทั้งหลาย' 
ดังนี.้ อนึ่ง พระผูเปนเจากลาวอีกวา พระตถาคตเสด็จเขาไปสูบานแหงพราหมณชือ่ 
ปญจสาลคามเพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอันใดอันหนึง่เลย มีบาตรลางแลวอยางไร คือ 
ทรงแตบาตรเปลา เสด็จออกแลว.' ถาวาพระตถาคตรวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
ยาเปนปจจัยแกคนไขเปนบริกขารทั้งหลาย, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระองคไดเสด็จเขา



ไปสูบานแหงพราหมณชื่อปญจสาลคาม เพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอันใดอันหนึง่เลย
ทีเดียว มีบาตรลางแลวอยางไร คือ ทรงแตบาตรเปลาเสด็จออกแลว' ดังนีน้ัน้ผิด. ถาวา
พระตถาคตเสด็จเขาไปสูบานแหงพราหมณชื่อ ปญจสาลคาม เพื่อบิณฑาหาร ไมได
วัตถุอันใดอันหนึง่เลยทีเดียว ทรงบาตรลางแลวอยางไร เสด็จออกแลว, ถาอยางนั้น คํา
ที่วา 'พระตถาคตรวย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยาเปนปจจัยแกคนไขเปนบริขาร
ทั้งหลาย' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อนใหญดวยดี บัณฑิตพงึแทงตลอดโดย
ยาก มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหานัน้พระผูเปนเจาพึงขยายออกใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตรวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และยาเปนปจจัยแกคนไขเปนบริขารทัง้หลาย. อนึ่ง พระองคเสด็จเขาไปสูบานแหง
พราหมณชื่อ ปญจสาลคาม เพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอันใดอันหนึง่เลยทีเดียวแลว ทรง
บาตรลางแลวอยางไร เสด็จออกแลว. ก็แหละ ความทีพ่ระองคไมไดวัตถุอันใดอันหนึ่ง 
ทรงแตบาตรเปลาเสด็จออกแลวนั้น เปนไปเพราะเหตุแหงมารผูมีบาป." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาอยางนัน้ กุศลที่พระองคทรงกอสรางไวแลวสิน้กัปป
ทั้งหลาย ลวงคลองแหงการนับแลว จะสําเร็จผลอะไร, มารผูมีบาป ต้ังขึ้นแลวในกาลนี้ 
จะพึงปดกุศลนั้น เปนธรรมเครื่องอยูมีกําลงัและเรี่ยวแรงแลววากระไร. ถาอยางนั้น อุป
วาทจะมาในสองสถานเพราะวัตถนุั้นวา 'อกุศลเปนของกาํลังวเิศษแมกวากุศล, กําลัง
ของมายอมมกีําลังวิเศษแมกวากําลงัของพระพทุธเจา.' ถาอยางนั้นยอดไมเปนของ
หนกัวิเศษแมกวาโคนแหงตนไม, บาปที่สุดจะเปนของมกีําลังวิเศษแมกวาบุคคลที่
สะพร่ังแลวดวยคุณ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อกุศลซึง่จะเปนของมกีําลังวิเศษแมกวากุศล และกําลัง
ของมารซึ่งจะเปนของมกีําลงัวิเศษแมกวากําลังของพระพุทธเจา. เพราะเหตมุีประมาณ
เทานั้น หามิได. เออก็ บรมบพิตรพึงปรารถนาเหตุในขอนี.้ 
 ขอถวายพระพร เหมือนมีบุรุษนําน้ําผึง้หรอื หรือรวงแหงน้ําผึง้ หรือเครื่อง
บรรณาการอื่นทูลเกลา ฯ ถวายแดพระเจาจักรพรรด,ิ บุรุษผูรักษาพระทวารของพระเจา
จักรพรรดิ พงึวากะบุรุษนัน้นั่นอยางนีว้า 'สมัยนี ้ไมใชกาลเพื่อจะเฝาพระมหากษัตริย, 
เหตุนัน้แล ทานจงถือเครื่องบรรณาการของทานกลับไปเสียเร็ว ๆ เถิด อยาทนัให
พระมหากษัตริยลงพระราชอาชญาแกทานเสียกอนเลย, ลําดับนัน้ บุรุษนัน้สะดุง
หวาดเสียวแลว เพราะกลวัแตพระราชอาชญา พงึถือเครือ่งบรรณาการนั้นกลับไปเร็ว ๆ 
ฉันใด; พระเจาจักรพรรดินัน้ ชื่อวาเปนผูเสือ่มโดยวิเศษ เพราะบุรุษผูรักษาซึ่งพระทวาร 
ก็หรือไมพงึไดเครื่องบรรณาการหนอยหนึง่อันอืน่ ดวยเหตุสักวาขาดแคลนเครื่อง
บรรณาการ มปีระมาณเทานั้นบางหรือแล ขอถวายพระพร." 



 ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษผูรักษาพระทวารนั้น เปนผูอันความริษยาครอบงํา
แลว หามเครื่องบรรณาการเสียแลว, ก็แตวา เครื่องบรรณาการแมแสนเทา ยอมเขาถึง
แดพระเจาจักรพรรดิโดยพระทวารอื่น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษผูรักษาพระทวารนั้น อันความรษิยาครอบงาํแลว หาม
เครื่องบรรณาการของพระเจาจักรพรรดิเสยีแลวถึงกระนัน้ เครื่องบรรณาการแมแสน
เทา ยอมเขาถงึแดพระเจาจกัรพรรดิโดยพระทวารอื่น ฉันใด, มารผูมบีาปอันความ
ริษยาครอบงําแลว สิงพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคามแลว, ถึง
กระนัน้ แสนแหงเทพดาทัง้หลายเหลาอืน่มใิชแสนเดียว ถอืโอชาทพิยอมฤตเขาไปใกล
แลว เปนผูประคองอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคเจายืนอยู ดวยคิดวา 'เราทัง้หลาย
จักแทรกทิพยโอชาลงในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา' ฉันนั้นนัน่เทยีว ขอถวายพระ
พร." 
 ร. "ขอนั้นจงยกไวเถิด พระผูเปนเจา ปจจยัทั้งหลายสี่ เปนลาภดีของพระผูมี
พระภาคเจาผูบุรุษสูงสุดในโลก หรือพระองคอันเทพดาและมนุษยทัง้หลายวงิวอนเชญิ
บริโภคปจจัยทั้งหลายสี่ เออก็แหละความประสงคอันใดของมาร ความประสงคนัน้ 
สําเร็จแลวดวยเหตุมีประมาณเทานั้น มารนั้นไดกระทําอนัตรายแกความเสวยของพระ
ผูมีพระภาคเจาดวยเหตุไรเลา. ความสงสัยในขอนี้ของขาพเจายังไมขาด, ขาพเจามี
ความสงสัยในขอนั้นเกิดแลว แลนไปสูความสงสัยแลว, ใจของขาพเจายอมไมแลนไป
ในเหตนุั้น มารไดกระทําอันตรายแกลาภเลวทรามเล็กนอย เปนบาป ไมใชของพระอริย
เจา แดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอัครบุคคลประเสริฐ มีบุญเปนกศุล
ประเสริฐเปนแดนเถิด ไมมีใครเสมอ ไมมบุีคคลเปรียบ ไมมีใครเปรียบเสมอในโลกกับ
ทั้งเทวดา เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อันตรายมีอยูส่ีประการ คือ อทิฏฐนัตราย อันตรายดวย
ความไมเห็นหนึ่ง อุททิสสกตนัตราย อันตรายกะโภชนะอนับุคคลเฉพาะกระทาํแลวหนึ่ง 
อุปกขตันตราย อันตรายกะของอันบุคคลเตรียมไวแลวหนึ่ง ปริโภคันตราย อันตรายใน
ของเครื่องใชสอยหนึง่. ในอันตรายทั้งสีน่ัน้ ชื่อ อทิฏฐนัตราย คือใคร ๆ กระทาํอันตราย
กะของทีบุ่คคลปรุงไวแลวไมเฉพาะ ดวยอันไมเหน็ ดวยคิดวา 'ประโยชนอะไรดวยอันให
แลวแกบุคคลอื่น.' นี้ชื่อ อทฏิฐันตราย. อุททิสสกตันตรายเปนไฉน? ในโลกนี้ โภชนะ
เปนของอนัใคร ๆ อางบุคคลบางคนแลว ตกแตงเฉพาะแลว ใคร ๆ กระทําอนัตรายกะ
โภชนะ นัน้, นี้ชื่อ อุททิสสกตนัตราย. อุปกขตันตรายเปนไฉน? ในโลกนี ้วัตถ ุอันใด
อันหนึ่งเปนของอันบุคคลเตรียมไวแลว แตยังไมไดประเคนแลว ใคร ๆ กระทาํอันตราย
ในวัตถทุี่เขาเตรียมไวแลวนัน้, นี้ชื่อ อุปกขตันตราย. ปริโภคันตราย เปนไฉน? ในโลกนี้ 



วัตถุอันใดอันหนึง่เปนเครื่องใชสอยใคร ๆ กระทาํอันตรายในวัตถุเครือ่งใชสอยนัน้, นี้ชื่อ
เปน ปริโภคันตราย. อันตรายทั้งหลายสี่เหลานี้แล. 
 ขอถวายพระพร ก็มารผูมีบาปสิงพราหมณและคฤหบดีชาวบานปญจสาลคาม
ทั้งหลายแลว เพราะเหตุใด, ที่นัน้จะเปนทีบ่ริโภคของพระผูมีพระภาคเจาไมใชเลย จะ
เปนวัตถุอันบคุคลตระเตรียมแลว ก็ไมใช จะเปนโภชนะอันบุคคลกระทําเฉพาะแลว ก็
ไมใช, วัตถุยังไมมาแลว ยังไมถึงพรอมแลว มารกระทาํอันตรายดวยความเห็น; ก็ความ
กระทําอนัตรายนัน้ เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาองคเดียวเทานั้นหามิได, ชนทั้งหลาย
เหลาใดออกแลว มาเฉพาะแลวโดยสมัยนั้น ชนทัง้หลายเหลานัน้แมทั้งปวงไมไดโภชนะ
แลวในวนันัน้. บุคคลใด พึงกระทําอนัตรายกะเครื่องบริโภคอันบุคคลกระทําเฉพาะแลว 
เตรียมไวแลวเพื่อพระผูมพีระภาคเจานั้น อาตมภาพไมเห็นบุคคลนั้นในโลกทั้งเทพดา
ทั้งมารทัง้พรหม ในหมูสัตวกบัทั้งสมณะและพราหมณ ทัง้เทพดาและมนุษย; ถาใคร ๆ 
พึงกระทาํอันตรายกะเครื่องบริโภคอันบคุคลกระทําเฉพาะแลว เตรียมไวแลว เพื่อพระผู
มีพระภาคเจานั้น ดวยความริษยา, ศีรษะของบุคคลนั้น พึงแตกโดยรอยภาค หรือพัน
ภาค ขอถวายพระพร. 
 ขอถวายพระพร คุณทัง้หลายของพระตถาคตสี่ประการเหลานี้อันใคร ๆ หาม
กันไมได, คุณทั้งหลายสี่ประการที่ใคร ๆ หามกนัไมไดเปนไฉน? ลาภอันบุคคลกระทาํ
แลวเฉพาะ เตรียมไวแลว เพือ่พระผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจเพือ่จะกระทาํ
อันตรายหนึง่, แสงสวางมวีาหนึง่เปนประมาณ ไปตามพระสรีระของพระผูมีพระภาค
เจาอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําอนัตรายหนึง่, รัตนะ คือ พระสพัพัญุตญาณของ
พระผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทาํอันตรายหนึ่ง, พระชนมชพีของพระ
ผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําอนัตรายหนึง่, คุณทั้งหลายของพระ
ตถาคตเจาสี่ประการเหลานีแ้ล อันใคร ๆ พึงหามกันไมได. คุณทั้งหลายแมทัง้ปวง
เหลานี้ มีรสเปนอันเดียว ไมมีโรค ไมกําเรบิ ไมมีความเพียรแหงผูอ่ืน กิริยาทัง้หลายเปน
ของไมหยาบ. มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสา
ลคาม ดวยความไมเหน็, โจรทั้งหลายซุมอยูในชัฏในประเทศที่สุดแหงแดนของ
พระมหากษัตริย ประทษุรายชนเดนิทาง ก็ถาวา พระมหากษัตริยพงึทอดพระเนตรเห็น
โจรทั้งหลายเหลานั้นไซร, โจรทั้งหลายเหลานัน้พงึไดความสวัสดี หรือเปนไฉนเลา? ขอ
ถวายพระพร" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา ถาพระมหากษัตริยทอดพระเนตรเห็นโจรทั้งหลาย
เหลานั้นไซร, พระองคพงึทรงบัญชาใหราชบุรุษผาโจรทัง้หลายเหลานัน้รอยภาคบาง 
พันภาคบาง." 



 ถ. "ขอถวายพระพร โจรทัง้หลายซุมอยูในชัฏในประเทศเปนที่สุดแหงแดนของ
พระมหากษัตริย ประทษุรายชนเดนิทางได ดวยความทีพ่ระมหากษัตริยไม
ทอดพระเนตรเห็น ฉันใด, มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทัง้หลายชาวบาน
ปญจสาลคามได ดวยความที่ใคร ๆ ไมเหน็ ฉันนัน้นั่นเทยีวแล. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนสตรียังพรอมดวยสาม ีลอบเสพบุรุษอ่ืนดวยความ
ที่สามีไมเหน็ ฉันใด, มารผูมบีาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทัง้หลายชาวบานปญจ
สาลคามได ดวยความที่ใคร ๆ ไมเหน็ฉนันัน้โดยแท; ถาสตรีเสพบุรุษอ่ืนในที่เฉพาะหนา
ของสามีไซร, สตรีนั้นพงึไดความสวัสดีบางหรือเปนไฉน? ขอถวายพระพร"  
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนสตรียังพรอมดวยสาม ีลอบเสพบุรุษอ่ืนดวยความ
ที่สามีไมเหน็ ฉันใด, มารผูมบีาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทัง้หลายชาวบานปญจ
สาลคามได ดวยความที่ใคร ๆ ไมเหน็ฉนันัน้โดยแท;ถาสตรีเสพบุรุษอ่ืนในที่เฉพาะหนา
ของสามีไซร, สตรีนั้นพงึไดความสวัสดีบางหรือเปนไฉน? ขอถวายพระพร" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา ถาสตรีนั้นเสพบุรุษอ่ืนตอหนาสามีไซร, สามพีงึทุบสตรี
นั้นบาง พงึฆาสตรีนั้นบาง พงึจําสตรีนัน้ไวบาง พงึนาํสตรีนั้นเขาไปสูความเปนทาสีบาง
ซิ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร มารผูมบีาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทัง้หลาย
ชาวบานปญจสาลคามไดแลว ดวยความทีใ่คร ๆ ไมเห็นฉันนัน้นัน่เทียวแล. ถาวามารผู
มีบาป พึงกระทําอนัตรายกะเครื่องเสวยทีบุ่คคลอุทิศเฉพาะกระทาํแลว เตรียมไวแลว 
เพื่อพระผูมพีระภาคเจาไซร, ศีรษะของมารนั้น พงึแตกโดยรอยภาคบาง โดยพนัภาค
บาง ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ความแอบสงิอยางนัน้นัน่ มารผูมีบาปกระทําแลว
ดวยความเปนโจร, มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทัง้หลายชาวบานปญจสา
ลคามไดแลว. ถาวามารผูมีบาปนัน้พงึกระทําอนัตรายกะเครื่องเสวยทีบุ่คคลเฉพาะ
กระทําแลว เตรียมไวแลว เพือ่พระผูมีพระภาคเจาไซร, ศีรษะของมารนั้นพึงแตกรอย
ภาคบางพันภาคบาง, กายของมารนั้น พงึเรี่ยรายไปเหมอืนดังกาํแหงเถาบาง. ดีละ 
พระผูเปนเจานาคเสน ขอวสัิชนาของพระผูเปนเจาสมอยางนัน้ ขาพเจายอมรับรอง
อยางนัน้." 
 
๖. สัพพสัตตหติจรณปญหา ๑๖ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'พระ
ตถาคตนําสิง่ที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลออกเสีย เขาไปตั้งประโยชนเกือ้กูลไวแกสัตว
ทั้งหลายทัง้ปวง, ดังนี.้  อนึง่ พระผูเปนเจากลาวอยูอีกวา 'เมื่อธรรมปริยายเปรียบดวย
กองแหงไฟ อันพระผูมพีระภาคเจาตรัสเทศนาอยู โลหติรอนพลุงขึน้แลวจากปากภิกษุ
ทั้งหลายประมาณหกสิบ' ดังนี.้ พระผูเปนเจา พระตถาคต เมื่อทรงแสดงธรรมปริยายมี
กองแหงไฟเปนเครื่องเปรียบ นาํประโยชนเกื้อกูลของภิกษุทัง้หลายประมาณหกสิบออก
เสียแลว เขาไปตั้งสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกือ้กูลไวแกภิกษุทั้งหลายเหลานัน้. ถาวาพระ
ตถาคตนําสิง่ที่ไมใชประโยชนเกื้อกูลออกเสีย เขาไปตั้งสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลไวแก
สัตวทั้งหลายทั้งปวง, ถาอยางนั้น คําที่วา 'ธรรมปริยายมีกองไฟเปนเครื่องเปรียบ อัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาอยู โลหิตรอนพลุงออกแลวจากปากของภิกษุทัง้หลาย
ประมาณหกสบิ นัน้ผิด. ถาเมื่อธรรมปริยายมีกองไฟเปนเครื่องเปรียบ อันพระผูมพีระ
ภาคเจาตรัสเทศนาอยู โลหติรอนพลุงออกจากปากของภิกษุทัง้หลายประมาณหกสบิ
จริง, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระตถาคตนําสิ่งที่ไมใชประโยชนเกื้อกูลออกเสีย เขาไปตั้ง
ส่ิงที่เปนประโยชนเกื้อกูลไวแกสัตวทัง้หลายทัง้ปวง' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. แมปญหานี้สอง
เงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตนําสิง่ที่ไมใชประโยชนออกเสีย 
เขาไปตั้งสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลไว แกสัตวทั้งหลายทัง้ปวง, เมื่อธรรมปริยายมีกองไฟ
เปนเครื่องเปรยีบ พระองคตรัสเทศนาอยู โลหิตรอนพลุงออกแลวจากปากของภิกษุ
ทั้งหลายประมาณหกสิบดวยจริง, ก็และโลหิตนัน้จะไดพลุงออกจากปากของภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้น เพราะกิริยาของพระตถาคต ก็หาไม โลหิตนัน้พลุงออกจากปากของ
ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น เพราะกิริยาของตนของภิกษุทัง้หลายนัน่เอง." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระตถาคตไมทรงภาสิตธรรมปริยายมกีองไฟเปน
เครื่องเปรียบ โลหิตรอนจะพงึพลุงออกจากปากของภิกษทุั้งหลายเหลานั้นหรือ?" 
 ถ. "หาไม ขอถวายพระพร ความเรารอนเกดิขึ้นแลวในกายของภิกษทุั้งหลาย
เหลานั้น ผูปฏิบัติผิดแลว เพราะไดฟงธรรมปริยายของพระผูมีพระภาคเจา, โลหิตรอน
พลุงออกจากปากของภิกษทุั้งหลายเหลานั้น เพราะความเรารอนนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาอยางนัน้ โลหิตรอนพลุงออกแลวจากปากของ
ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น เพราะกิริยาของพระตถาคตนัน้เอง พระตถาคตทีเดียวเปฯ
อธิการในความที่โลหิตรอนพลุงออกจากปากนัน้เพื่อความฉิบหายของภิกษุทัง้หลาย
เหลานั้น. อุปมาเหมือนกะวา งเูขาไปสูจอมปลวก, มีบุรุษผูตองการฝุนคนใดคนหนึง่ 
ทําลายจอมปลวกนาํฝุนไป, พึงปดโพรงแหงจอมปลวกนัน้เสียดวยความนําฝุนไป, ทีนั้น



งูในจอมปลวกนั้นนั่นเทยีว ไมไดความหายใจ คือ หายใจไมได ตาย; งนูัน้ถึงความตาย
เพราะกิริยาของบุรุษนัน้ไมใชหรือ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร งนูัน้ถึงความตายเพราะกิริยาของบรุุษนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตเปนอธิการในความที่โลหิตเปนของรอน
พลุงออกจากปากของภิกษทุั้งหลายนัน้ เพื่อความฉิบหายแหงภิกษทุัง้หลายเหลานัน้ 
ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเมื่อทรงแสดงธรรม ไมทรงกระทาํความเอ็นดู
และปฏิฆะ, พระองคพนจากความเอน็ดูและปฏิฆะทรงแสดงธรรม, เมือ่พระองคทรง
แสดงธรรมอยางนี้ บุคคลทัง้หลายเหลาใด เปนผูปฏิบัติชอบในธรรมนัน้ บุคคลเหลานี้
ยอมตรัสรู; สวนบุคคลทั้งหลายเหลาใด เปนผูปฏิบัติผิดแลว บุคคลทัง้หลายเหลานั้น
ยอมตกไป. เปรียบเหมือนเมือ่บุรุษส่ันตนมะมวง หรือตนชมพู หรือตนมะทราง(นาจะ
เปนมะปรางมากกวา-ความเห็นสวนตวั) ผลทั้งหลายในตนไมอันใด ทีเ่ปนสาระมีข้ัวมั่น 
ผลเหลานั้นไมเคลื่อนไมหลุด คงอยูในตนไมนั้นนัน่เทยีว, สวนผลทัง้หลายอันใด มีโคน
แหงกานเนา มีข้ัวทรพล ผลทั้งหลายเหลานั้น ยอมหลนไป ฉันใด, พระตถาคต เมื่อทรง
แสดงธรรม ไมกระทําความเอ็นดูและปฏิฆะ, พระองคพนแลวจากความเอ็นดูและ
ปฏิฆะทรงแสดงธรรม, เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยูอยางนี้ บุคคลทัง้หลายเหลาใด 
เปนผูปฏิบัติชอบแลวในธรรมนั้น บุคคลทัง้หลายเหลานัน้ยอมตรัสรู; สวนบุคคล
ทั้งหลายเหลาใดที่ปฏิบัติผิดแลว บุคคลทัง้หลายเหลานัน้ยอมตกไป ฉันนั้นนั่นเทยีวแล. 
 อีกนัยหนึง่ ชนชาวปรารถนาจะปลูกขาวกลา ยอมไถซึ่งนา, เมื่อชาวนานัน้ไถ
นาอยู หญาทัง้หลายไมใชแสนเดียวยอมตายไป ฉันใด;พระตถาคตจะยังสัตวทัง้หลายที่
มีวิปสสนาญาณ ซึ่งแกกลาแลวใหตรัสรูพระองคพนแลวจากความเอน็ดูและปฏิฆะทรง
แสดงธรรม, เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยูอยางนี ้บุคคลทั้งหลายเหลาใด เปนผูปฏิบัติ
ชอบแลวในธรรมนั้น บุคคลทั้งหลายเหลานั้นยอมตรัสรู; สวนวาบุคคลทั้งหลายเหลาใด 
ที่เปนผูปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานั้น เหมือนกะหญาทั้งหลายที่ตายไปแลว 
ฉันนัน้. 
 อีกนัยหนึง่ มนุษยทั้งหลายหีบออยในยนต เหตุจะตองการรส, เมื่อมนุษย
ทั้งหลายเหลานั้นหีบออยอยู กิมิชาติทัง้หลายเหลาใด ในยนตนัน้ ที่ไปแลวในปากแหง
ยนต กิมิชาตทิัง้หลายเหลานัน้ ยอมถูกยนตบีบ ฉันใด; พระตถาคตมพีระประสงคจะให
สัตวทั้งหลายที่มีวิปสสนาญาณในใจอันแกกลาแลวตรสัรู ทรงบีบเฉพาะซึง่ยนตคือ
ธรรม, สัตวทั้งหลายเหลาใด ที่ปฏิบัติผิดแลวในธรรมนั้น สัตวทัง้หลายเหลานั้น ยอม
ตายเหมือนกมิิชาติ ฉันนัน้นั่นเทียวแล ขอถวายพระพร." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ภิกษุทัง้หลายเหลานัน้ ตกแลวดวยธรรมเทศนานั้น 
ไมใชหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ชางถากเสียดายตนไมอยู กระทําใหตรงใหบริสุทธิไ์ด
หรือไม? 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา ชางถากนําไมที่ควรเวนออกเสยี กระทําไมนี้ใหตรงให
บริสุทธิ์อยางเดียว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเมื่อเสียดายบริษทั ไมอาจเพื่อจะยงัสตัว
ทั้งหลายที่ควรจะตรัสรูใหตรัสรูได, ตองนาํสัตวทั้งหลายที่ปฏิบัติผิดออกเสียแลว จึงให
สัตวทั้งหลายที่ควรตรัสรูเหลานี้เทานัน้ ตรัสรูได ฉันนั้นนั่นเทียว. ก็ภิกษุทัง้หลาย
เหลานั้นเปนผูปฏิบัติผิดแลวยอมตกไป เพราะกรรมที่ตนกระทําแลว. เปรียบเหมือนตน
กลวย ไมไผ และนางมาอัสดร อันผลเกิดแตตนยอมฆาเสีย ฉันใด, บุคคลทั้งหลายเหลา
ใดนั้นเปนผูปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานัน้อันกรรมที่ตนกระทําแลว ยอมฆาเสีย
ตกไป ฉันนั้น. อนึ่ง โจรทัง้หลาย ยอมถงึความควักจักษุเสยี และเสียบดวยหลาว ตัด
ศีรษะเสีย เพราะโทษผิดที่ตนกระทําแลว ฉันใด, บุคคลทั้งหลายเหลาใด ปฏิบัติผิดแลว  
บุคคลทั้งหลายเหลานัน้ อันโทษผิดที่ตนกระทําแลว ยอมฆาเสีย ยอมตกลงจากพระชิน
ศาสนา ฉันนัน้. โลหิตรอนพลุงขึ้นแลวจากปากของภิกษทุั้งหลายประมาณหกสิบเหลา
ใด โลหิตนัน้ของภิกษุทัง้หลายเหลานั้นจะไดพลุงออกเพราะกิริยาของพระผูมีพระภาค
เจา ก็หาไม จะไดพลุงออกเพราะกิริยาของบุคคลทั้งหลายอื่น กห็าไมเลย, โลหิตนั้น
พลุงออกเพราะโทษผิดที่ตนกระทําแลวของตนเองโดยแทแล. เปรียบเหมือนบุรุษ พงึให
อมฤตแกชนทัง้ปวง, ชนทั้งหลายเหลานั้นกนิอมฤตนั้นแลวเปนผูไมมีโรค มีอายยุืน พงึ
พนจากจัญไรทั้งปวงได, ลําดับนั้น บุรุษคนใดคนหนึ่งกนิตอมฤตนัน้ ดวยประพฤติผิด
อยาง จึงถึงความตาย; บุรุษผูใหอมฤตนัน้ พึงถืออกุศลไมใชบุญหนอยหนึง่ มีความให
อมฤตนัน้เปนเหตุหรือไม ขอถวายพระพร" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษผูใหอมฤตนั้นไมตองอกุศล ไมใชบุญ เพราะความให
อมฤตนัน้เปนเหตุ ฉันใด, พระตถาคตทรงใหอมฤตเปนธรรมทานแกเทพดาและมนษุย
ทั้งหลายในโลกธาตุ มีหมื่นหนึง่เปนประมาณ, สัตวทัง้หลายเหลาใดนัน้ เปนภัพพ
บุคคลควรตรัสรู สัตวทัง้หลายเหลานั้น ยอมตรัสรูดวยอมฤต คือ ธรรม, สวนสัตว
ทั้งหลายเหลาใดนั้น เปนอภพัพะไมควรจะตรัสรู สัตวทั้งหลายเหลานัน้อันกิริยาของตน 
ยอมฆาเสยีจากอมฤต ยอมตกไป ฉันนั้นนัน่เทยีวแล." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาของพระผูเปน
เจา สมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น." 
  
๗. เสฏฐธัมมปญหา ๑๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี ้พระผูมีพระภาค
เจาแมตรัสแลววา 'ดูกอนวาสิฏฐโคตร ธรรมนั่นเทยีวเปนของประเสริฐสุดในชนนั้น 
ในทิฏฐธรรม คือ ภพเหน็ประจักษนี้นัน่เทยีวดวย ในภพอันสัตวพงึถงึในเบื้องหนาพรอม
เฉพาะดวย' ดังนี,้ สวนคฤหสัถเปนอุบาสก เปนโสดาบนั ปดอบายไดแลว มทีิฏฐิบรรลุ
แลว ทราบแจงศาสนาแลวดวยใจ ยอมไหว ยอมลุกรับภิกษุบาง สามเณรบาง ที่ยงัเปน
ปุถุชน ถาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนวาสิฏฐโคตร ธรรมนั่นเทียว เปนของ
ประเสริฐสุดในชนนัน้ ในทฏิฐธรรมคือภพเหน็ประจักษนีน้ั่นเทียวดวย ในภาพอนัสัตว
พึงถงึในเบื้องหนาพรอมเฉพาะดวย' ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 'คฤหสัถเปนอุบาสกเปน
โสดาบัน ปดอบายไดแลว มทีิฏฐิบรรลุแลว รูแจงศาสนาแลวดวยใจ ยอมไหว ยอมลุก
รับภิกษุบาง สามเณรบาง ทีย่ังเปนปุถุชน' ดังนี้ นัน้เปนผดิ. ถาคฤหัสถเปนอุบาสก เปน
โสดบัน ปดอบายไดแลว มทีฏิฐิบรรลุแลว รูแจงศาสนาดวยใจ ยอมไหว ยอมลุกรับ 
ภิกษุบาง สามเณรบาง ที่เปนปุถุชน, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอนวาสฏิฐโคตรธรรมนั่น
เทียว เปนของประเสริฐสุดในชนนัน้ ทั้งในทิฏฐิธรรมและอภิสัมปรายะ' ดังนี ้แมนั้นก็
เปนผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัด
เถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา แมทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้ แกมาณพผูเหลากอวาสิฏฐโคตรวา 'ดูกอนวาสฏิฐโคตร ธรรมนั่นเทียว เปนของ
ประเสริฐสุดในชนนัน้ ทั้งในทิฏฐิธรรมดวย ในอภิสัมปรายะดวย' ดังนี,้ อนึ่ง คฤหัสถเปน
อุบาสกเปนโสดาบัน ปดอบายไดแลว มทีฏิฐิบรรลุแลว รูแจงศาสนาดวยใจยอมไหว 
ยอมลุกรับ ภิกษุและสามเณรที่เปนปถุุชน ก็แตวา เหตุในปญหานั้นมีอยู, เหตุนัน้
อยางไร? ธรรมทั้งหลายทีก่ระทําใหเปนสมณะของสมณะยี่สิบ เพศทั้งหลายสองดวย 
เหลานี้ซึง่เปนเหตุใหพระสมณะเปนผูควรไหวและลุกรับและความนับถือและบูชา, 
ธรรมทั้งหลายที่กระทําใหเปนสมณะของสมณะยี่สิบ และเพศทัง้หลายสองอยางไร? คือ 
นิยมประเสริฐที่สุด ไดแกความมุงตอพระนฤพานหนึ่ง นิยมเลิศ คือ นิยมในพระอรหัต
หนึง่ ความประพฤตหินึง่ ธรรมเครื่องอยูหนึ่ง ความสํารวมหนึง่ ความระวังหนึง่ ความ
อดทนหนึง่ ความเปนผูยนิดีในธรรมอันงาม คือ ความเปนผูเรียบรอยหนึง่ ความ



ประพฤติในความเปนผูเดียวหนึ่ง ความยนิดียิ่งในความเปนผูเดียวหนึง่ ความหลีกออก
เรนอยูหนึง่ หิริโอตตัปปะหนึง่ ความเพียรหนึ่ง ความไมประมาทหนึ่ง ความสมาทาน
สิกขาหนึ่ง อุทเทสความเรียนพระบาลีหนึง่ ปริปุจฉา ความเรียนอัฏฐกถาและฎีกาหนึ่ง 
ความยนิดียิง่ในศีลคุณเปนตนหนึ่ง ความเปนผูไมมีอาลยัหนึ่ง ความเปนผูกระทํา
สิกขาบทใหบริบูรณหนึ่ง, ความทรงผากาสาวะไวหนึ่ง ความเปนผูมีศีรษะโลนหนึ่ง; 
ธรรมทั้งหลายกระทําใหเปนสมณะของสมณะยี่สิบ และเพศทั้งหลายสองเหลานี้แล. 
อุบาสกโสดาบันคิดวา 'ภิกษุมาสมาทานคุณทั้งหลายเหลานี้ ประพฤติอยู, ภิกษุนัน้ 
เพราะความทีธ่รรมทั้งหลายเหลานั้น เปนของไมบกพรอง เพราะความที่ธรรมทัง้หลาย
เหลานั้น เปนของเต็มบริบูรณแลว เพราะความที่ธรรมทัง้หลายเหลานัน้ เปนของถงึ
พรอมแลว เพราะความที่ธรรมมาตามพรอมแลว ดวยธรรมทั้งหลายเหลานั้น เธอหยั่ง
ลงสูอเสขภูมิ อรหันตภูม,ิ เธอหยั่งลงสูภูมอ่ืินที่ประเสริฐ, เธอมาตามพรอมแลวดวยพระ
อรหัต' จึงควรไหว ควรลุกรับ, อุบาสกโสดาบัน คิดวา "ภิกษุนัน้เขาถงึความเปนผูเสมอ
ดวยพระขีณาสพทัง้หลาย, ความถงึพรอมนั้นของเราไมม'ี จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษุที่
เปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบนั คิดวา 'ภิกษนุั้นเขาถึงบริษทัเลิศ เรามิไดเขาถึงที่นัน้แลว' 
จึงควรไหว ลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบนั คิดวา 'ภิกษุนัน้ยอมไดเพื่อจะฟง
ปาฏิโมกขุทเทส เรายอมไมไดเพื่อจะฟงปาฏิโมกขุทเทสนัน้' จึงควรไหว ลุกรับ ภิกษทุี่
เปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบนั คิดวา 'ภิกษนุั้นยังกุลบุตรทั้งหลายอื่นใหบวชใหอุปสมบท 
ยังศาสนาของพระพทุธเจาผูชนะแลวใหเจริญ เรายอมไมไดเพื่อจะกระทํากิจทัง้สามนั้น' 
จึงควรไหวควรลุกรับ ภิกษุทีเ่ปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบนั คิดวา 'ภิกษนุั้นเปนผูกระทาํ
ใหบริบูรณในสิกขาบททั้งหลายไมมีประมาณ เราไมไดประพฤติในสกิขาบททั้งหลาย
เหลานั้น' ดังนี ้จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษทุี่เปนปถุุชน, อุบาสก โสดาบัน คิดวา 'ภิกษุ
นั้นเขาถึงแลวซึ่งเพศแหงสมณะ ต้ังอยูในความประสงคของพระพุทธเจา เราหลีกไป
แลวสูที่ไกลจากเพศนัน้' ดังนี ้จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษทุี่เปนปถุุชน, อุบาสกโสดาบัน 
คิดวา 'ภิกษุนัน้มีขนในรักแรรุงรังแลว มิไดหยอดประดับมีกลิ่นแหงศีลฉาบทาแลว สวน
เราเปนผูยินดยีิ่งในการประเทืองผวิและประดับ' ดังนี้ จงึควรไหว ควรลุกรับ ภิกษทุี่เปน
ปุถุชน, ก็อุบาสกโสดาบนั คิดวา 'ธรรมทั้งหลายที่กระทาํใหเปนสมณะยี่สิบ และเพศ
เหลานั้นใด ธรรมทั้งหลายแมทั้งปวงเหลานี้ ยอมมีพรอมแกภิกษุ ภิกษุนัน้นัน่เทียว ยอม
ทรงธรรมทั้งหลายเหลานั้นไว ยงักุลบุตรทัง้หลายแมอ่ืนใหศึกษาอยูในธรรมทั้งหลาย
เหลานั้น นิกายเปนที่มา และความยังกุลบุตรใหศึกษานั้นของเราไมมี' ดังนี้ จงึควรไหว 
ควรลุกรับภิกษุที่เปนปุถุชน. 



 ขอถวายพระพร เออก ็ราชกุมารเรียนวทิยาศึกษาธรรมเนียมของกษตัริยใน
สํานักแหงปโุรหิต, โดยสมัยอื่น ราชกุมารนั้นไดอภิเษกแลว จงึควรไหว ควรลุกรับ
อาจารย ดวยความดําริวา 'ปุโรหิต นี้เปนอาจารยใหศึกษาของเรา" ดังนี ้ฉันใด; อุบาสก
โสดาบัน คิดวา 'ทานผูดํารงวงศ เปนผูยงักุลบุตรใหศึกษา ดังนี'้ จึงควรไหว ควรลุกรับ 
ภิกษุที่เปนปุถชุน ฉันนัน้นั่นเทียวแล. เออก็ บรมบพิตรจงทรงทราบความที่ภูมิของภิกษุ
เปนของใหญ ความที่ภูมิของภิกษุเปนของไพบูลย ไมมีภูมิอ่ืนเสมอนั้นโดยปริยายนี:้ ถา
อุบาสกโสดาบันกระทําใหแจงซึ่งพระอรหตั, คติทั้งหลายสองเทานั้น ไมมีคติอ่ืน ยอมมี
แกอุบาสกผูกระทําใหแจงพระอรหัตนั้น คือ: อุบาสกผูอรหันตนัน้ พงึปรินิพพานบาง พึง
เขาไปถึงความเปนภิกษบุาง ในวนันัน้ทเีดียว; เพราะวาภูมิของภิกษนุี้ใด ภูมิของภิกษุ
นั้น เปนบรรพชาไมเขยื้อน เปนของใหญบริสุทธิ์สูงยิ่ง." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาไปแลวโดยญาณ พระผูเปนเจาผูมีความรูยิง่ 
มีกําลงัคลี่คลายออกดวยดีแลว, บุคคลอื่นนอกจากทานผูมีความรูเชนพระผูเปนเจา ไม
อาจเพื่อจะคลี่คลายปญหานีอ้อกใหแจงชัดอยางนี้ไดแล." 
 
๘. ตถาคตอเภชชปริสปญหา ๑๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'พระตถาคตมีบริษัทอนัใคร ๆ 
ใหแตกไมได ดังนี.้ ก็แหละ พระผูเปนเจากลาวอยูอีกวา 'ภิกษุหารอย พระเทวทัต
ทําลายแลว ประหารอันเดียว' ดังนี.้ ถาพระตถาคตเปนผูมีบริษัทอนัใคร ๆ ทําลายไมได
แลวไซร, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ภิกษุทัง้หลายประมาณหารอย พระเทวทัตทําลายแลว 
ประหารอันเดียว' ดังนี ้นัน้เปนผิด. ถาภิกษุทั้งหลายประมาณหารอย อันพระเทวทัต
ทําลายแลว ประหารอันเดียวไซร, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'พระตถาคตเปนผูมีบริษทัอันใคร 
ๆ ทําลายไมไดดังนี้ แมนั้นเปนผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน ลึก ใคร ๆ ตัดสินโดยยากเปน
ขอดวิเศษกวาขอดโดยปกติ มาถงึพระผูเปนเจาแลว, ชนหมูนี้อันอวชิชากางกัน้ ปกคลุม
แลว ปดแลว หุมหอแลว ในปญหานี,้ พระผูเปนเจาจงแสดงกําลงัแหงปรีชาญาณ 
ในปรัปปวาททั้งหลาย ในปญหานี้เถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตเปนผูมีบริษัทอันใคร ๆ ทําลาย
ไมได, ก็แหละ ภิกษุทัง้หลายประมาณหารอย อันพระเทวทัตทาํลายแลว ประหารอนั
เดียว. ก็แตวา ความทําลายนั้นดวยกาํลังแหงเหตุเครื่องทําลาย, คร้ันเมื่อเหตุเครื่อง
ทําลายมีอยู ชือ่วาของอนัใคร ๆ ทาํลายไมไดไมมี. เมื่อเหตุเครื่องทําลายมีอยู แม
มารดายอมแตกจากบุตร แมบุตรยอมแตกจากมารดา แมบิดายอมแตกจากบุตร แม



บุตรยอมแตกจากบิดา แมพีน่องชายยอมแตกจากพีน่องหญงิ แมพี่นองหญงิยอมแตก
จากพีน่องชาย แมสหายยอมแตกจากสหาย, แมเรือทั้งลายที่ขนานดวยตนไมตาง ๆ 
ยอมแตกดวยกําลังแหงคลืน่ประหาร แมตนไมที่มีผลถึงพรอมแลวดวยรส อันบุคคลพึง
กําหนดดวยน้าํผึ้งอนัเรี่ยวแรงมีกาํลังแหงลมกระทบเฉพาะแลวยอมแตก แมทองคํามี
ชาติยอมแตกดวยโลหะ เออก็ คําที่วา 'พระตถาคตเปนผูมีบริษัทอนัใคร ๆ ทําลายได 
ดังนี้ ไมใชความประสงคของวิญูชนทั้งหลาย ไมใชความนึกนอมของพระพทุธเจา
ทั้งหลาย ไมใชฉันทะของบณัฑิตทั้งหลาย. เออก็พระตถาคตอันบัณฑิตทัง้หลายยอม
กลาวสรรเสรญิวา 'พระองคมีบริษัทอันใครทําลายไมได' ดังนี ้ดวยเหตุใด เหตนุั้น ใน
ความกลาวสรรเสริญนั้นมีอยู, เหตุในความกลาวสรรเสริญนั้นอยางไร? คือใครไมเคยได
ยินไดฟงมาวา 'เมื่อพระตถาคตยังเปนพระโพธิสัตว ทรงประพฤติจริยาในภพใดภพหนึ่ง 
ดวยการหยิบฉวยทรพัยของใคร ๆ อันพระองคไดกระทําแลวหรือ หรือดวยการเจรจา
วาจาที่ไมนารัก หรือดวยความประพฤติส่ิงที่ไมเปนประโยชนแกตนและผูอ่ืน หรือดวย
ความเปนผูไมมีตนเสมอ บริษัทของพระองคแตกแลว' ดังนี้เลย, เพราะเหตุนัน้บัณฑิต
ทั้งหลายจึงกลาวสรรเสริญวา 'พระตถาคตเปนผูมีบริษทัอันใคร ๆ ทาํลายไมได. 'เหตนุี้ 
แมบรมบพิตรพึงทรงทราบวา 'เหตุอันหนึง่มาแลวโดยสูตรมีอยูในพทุธพจน มีองคเกา
ประการวา 'บริษัทของพระตถาคตแตกแลว เพราะเหตุชือ่นี้ อันพระองคยังเปนโพธิสัตว
กระทําแลว." 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา กเ็หตุนั้น มิไดปรากฏในโลก แมอันขาพเจาก็ไมไดยิน, 
ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจาสมอยางนัน้, ขาพเจายอม
รับรองอยางนัน้." 
 
๙. อซานโตปาปกรณอปุญญปญหา ๑๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'ผูใดไม
รูกระทําปาณาติบาต ผูนั้นยงัอกุศลมีกาํลังกลาใหเกิด' ดังนี.้ สวนพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวในวินยับัญญัติอีกวา 'ความไมมีอาบัติแกภิกษุผูไมรู' ดังนี.้ ถาวาบุคคลไมรูแลว 
กระทําปาณาติบาต ยงัอกุศลมีกําลงักลาใหเกิด, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'ความไมมีอาบัติ
แกภิกษุผูไมรู, ดังนี ้นั้นเปนผิด. ถาวาความไมมีอาบัติแกภิกษุผูไมรู, ถาอยางนั้น คํา
ที่วา 'บุคคลไมรูแลว กระทาํปาณาติบาตยงัอกุศลมีกาํลังกลาใหเกิด' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. 
ปญหาแมนี้สองเงื่อนอันบุคคลขามยาก กาวลวงยาก มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหา
นั้นพระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 



 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมไดทรงภาสิตพระ
พุทธพจนนีว้า 'บุคคลใดไมรู กระทําปาณาติบาต บุคคลนั้นยอมยงัอกศุลมีกําลังกลาให
เกิด,' ก็แมในวนิัยบัญญัติ พระองคตรัสแลววา 'ความไมมีอาบัติแกภิกษุผูไมรู' ดังนี้อีก, 
เนื้อความพิเศษในพระพทุธพจนนัน้มีอยู, เนื้อความพิเศษเปนไฉน? เนือ้ความพิเศษ คือ 
อาบัติที่เปน สัญญาวิโมกข พนดวยสัญญาก็ม;ีที่เปนโนสัญญาวิโมกขไมพนดวย
สัญญาก็มี อาบัตินี้ใด ที่เปนสัญญาวิโมกข พระผูมพีระภาค ทรงปรารภอาบัตินัน้ ตรัส
แลวา 'ความไมมีอาบัติแกภิกษุผูไมรู' ดังนี ้ขอถวายพระพร." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจานี ้สมอยางนั้น, 
ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๑๐. ภิกขุคณอเปกขภาวปญหา ๒๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาไดทรงภาสิตแลววา 'ความดําริอยางนี้วา 'เราจะบริหารภิกษุสงฆหรือ หรือวา
ภิกษุสงฆมีตัวเราเปนที่พาํนกั' ดังนี้ มิไดมีแดพระตถาคตเลย' ดังนี.้ ก็เมื่อพระผูมพีระ
ภาคเจาทรงแสดงคุณตามทีเ่ปนจริง ของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา เมตไตรย ได
ตรัสแลวอยางนี้วา 'พระผูมพีระภาคทรงพระนามวา เมตไตรย นั้น จักบริหารภิกษุสงฆ
มิใชพันเดียว เหมือนเราผูตถาคตบริหารภิกษุสงฆมิใชรอยเดียวอยูในกาลนี ้แมฉันนัน้' 
ดังนี.้ ถาวาพระผูมีภาคไดตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท ความดําริอยางนีว้า 'เราจะบริหาร
ภิกษุสงฆหรือ หรือวาภิกษุสงฆมีตัวเราเปนทีพ่ํานัก' ดังนี้ มิไดมีแดพระตถาคตเลย' 
ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 'เราบริหารภิกษสุงฆมิใชรอยเดียว' ดังนี ้นัน้เปนผิด. ถาวา
พระตถาคตตรัสแลวา 'เหมอืนเราผูตถาคตบริหารภิกษสุงฆมิใชรอยเดียวอยูในกาลนี้ 
แมฉันนัน้,' ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'ดูกอนอานนท ความดําริวา 'เราจะบรหิารภิกษุสงฆ
หรือ หรือวาภกิษุสงฆมีตัวเราเปนที่พาํนัก' ดังนี้ มิไดมีแดพระตถาคตเลย' ดังนี้ แมนัน้ก็
ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว ปญหานัน้พระผูเปนเจา พึงแกไขให
แจมแจงเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาค แมไดทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้วา 'ดูกอนอานนท ความดําริวา 'เราจะบริหารภิกษุสงฆดังนีห้รือ หรือวาภิกษุ
สงฆมีตัวเราเปนทีพ่ํานัก'ดังนี้ อยางนี้มิไดมีแดพระตถาคตเลย' ดังนี.้ เมื่อพระองคทรง
แสดงคุณตามที่เปนจริงของพระผูมีพระภาคเจาแมทรงพระนามวา เมตไตรย ไดตรัส
แลววา 'พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา เมตไตรยนัน้ จักบริหารภิกษุสงฆมิใชพัน



เดียว เหมือนเราบริหารภิกษสุงฆมิใชรอยเดียวอยูในกาลนี้ แมฉันนัน้' ดังนี.้ ก็ในปญหา
นี้ เนื้อความหนึ่งเปนสาวเสส มีสวนเหลือเนื้อความหนึ่งเปนนิรวเสสไมมีสวนเหลือ. พระ
ตถาคตเจามิไดทรงดําเนินตามบริษทั. สวนบริษัทดาํเนนิโดยเสด็จพระตถาคตเจา. แม
วาจาวาเรา วาของเรา นี้เปนแตสมมติ พระโองการตินีม้ิใชปรมัตถ. ความรักของพระ
ตถาคตเจาปราศจากไปแลว ความเยื่อใยปราศจากไปแลว และความถือวาของเรา 
ยอมไมมีแดพระตถาคต, ก็แตวาความอาศยัยึดเหนี่ยวยอมม.ี อุปมาเหมือนแผนดนิเปน
ที่อาศัยตัง้อยูของสัตวทัง้หลายที่ต้ังอยูในพื้น สัตวทั้งหลายเหลานี้ เปนผูต้ังอยูใน
แผนดินโดยแท, แตวา ความเพงวา 'สัตวทั้งหลายเหลานี้ ของเรา' ดังนี้ ยอมไมมีแก
แผนดินใหญ ฉันใด; พระตถาคตเจาเปนทีพ่ึ่งอาศยัของสตัวทั้งหลายทัง้ปวง สัตว
ทั้งหลายเหลานี้ พึ่งพระตถาคตโดยแท, กแ็ตวา ความเพงวา 'สัตวทั้งหลายเหลานี ้ของ
เรา' ยอมไมมแีดพระตถาคตเลย ฉันนัน้. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนมหาเมฆใหญ เมื่อยังฝนใหตกเฉพาะกาล ยอมให
ความเจริญแกหญา และตนไม และสัตวของเลี้ยง และมนษุยทัง้หลาย ยอมตามเลี้ยงไว
ซึ่งสันตต,ิ ก็สัตวทั้งหลายทัง้ปวงเหลานัน้ เปนผูอาศัยฝนเปนอยู, ก็แตวา ความเพงวา 
'สัตวทัง้หลายเหลานั้น ของเรา' ดังนี้ ยอมไมมีแกมหาเมฆ ฉันใด; พระตถาคตยังกุศล
ธรรมใหเกิดแกสัตวทัง้ปวง ยอมตามรักษาสัตวทัง้ปวงไว, ก็สัตวทั้งหลายทัง้ปวง
เหลานั้น เปนผูอาศัยพระศาสดาเปนอยู, แตวา ความเพงวา 'สัตวทั้งปวงเหลานี้ ของ
เรา' ยอมไมมแีดพระตถาคต ฉันนัน้; ซึ่งเปนดังนั้นเพราะเหตุไร? ซึ่งเปนดังนั้นเพราะ
ความที่ทิฏฐิไปตามซึ่งตนพระตถาคตละเสียไดแลว." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาคลี่คลายออกไดแลวดวย
เหตุทัง้หลายตาง ๆ, ปญหาลกึพระผูเปนเจามากระทาํใหต้ืนไดแลว, ขอดพระผูเปนเจา
ทําลายไดแลว, ชัฏพระผูเปนเจากระทําไมใหเปนชัฏแลว, มืดกระทาํใหเปนแสงสวาง
แลว, ปรัปปวาททัง้หลายพระผูเปนเจาหกัเสียแลว, จักษุของชินบุตรทัง้หลายอนัพระผู
เปนเจาใหเกิดขึ้นไดแลว." 
   
วรรคที่สาม 
๑. วัตถคุยหทสัสนปญหา ๒๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตแมทรงภาสิตพระ
พุทธพจนนีว้า 'ความสาํรวมระวังดวยกาย ความระวังดวยวาจา ความระวังดวยใจ เปน
ของดีละอยาง ๆ ความระวงัในทีท่ั้งปวง เปนของดีกระทําประโยชนใหสําเร็จได' ดังนี้. 



และพระตถาคตเจาเสด็จนัง่ในทามกลางบริษัทสี่ ทรงแสดงอวัยวะทีจ่ะพึงซอนในผาตั้ง
ลงแลวในฝกแกพราหมณชื่อ เสละ ตอหนาแหงเทพดามนุษยทั้งหลาย. ถาวาพระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลววา 'ความระวงัดวยกายเปนของด'ี ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 
'พระองคแสดงอวัยวะที่จะพงึซอนในผาตัง้ลงแลวในฝกแกเสลพราหมณนั้นเปนผิด. ถา
วาพระตถาคตทรงแสดงอวยัวะที่จะพงึซอนในผาตั้งลงแลวในฝกแกเสลพราหมณ, ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'ความระวงัดวยกายเปนของดี' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน 
มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมตรัสพระพทุธพจนนี้
แลว 'ความระวังดวยกายเปนของด'ี ดังนี.้ และทรงแสดงอวัยวะที่จะพงึซอนในผาตั้งลง
แลวในฝกแกเสล พราหมณ. 
 ขอถวายพระพร ความสงสยัในพระตถาคตเกิดขึ้นแลวแกบุคคลใด พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงพระกายมีสวนเปรียบดวยอวยัวะนัน้ ดวยฤทธิ์ เพื่อจะยังบุคคลนัน้ให
รู, บุคคลนั้นเทานั้น ยอมเหน็ปาฏิหาริยนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ใครเลาจักเชื่อปาฏิหาริยนัน้ บุคคลไปในบริษัท ยอม
เห็นอวัยวะทีจ่ะพึงซอนนั้นแตผูเดียว ดวยปาฏิหารยไรเลา, คนทัง้หลายนอกนัน้มีในที่
นั่นเทียว ไมไดเห็น. เชิญพระผูเปนเจาอางเหตุในขอนัน้ ยงัขาพเจาใหหมายรูดวยเหตุ
เถิด." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพติรเคยทอดพระเนตรบางแลวหรือบุรุษมพียาธิบาง
คน พรักพรอมดวยญาติและมิตรมาแวดลอมอยูรอบขาง?" 
 ร. "เคยเหน็ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษเสวยทุกข รูสึกเจบ็โดยเวทนาใด บริษัทหรือญาติและ
มิตรเห็นเวทนานัน้บางหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษนั้น ยอมเสวยทุกข รูสึกเจ็บปวดแตตนผูเดียว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความสงสัยเกิดขึน้แลวแกบุคคลใด พระตถาคตทรงแสดง
พระกายมีสวนเปรียบดวยอวัยวะ ที่จะพึงวอนใหลับในผา ดวยฤทธิ์ของพระองค เพือ่ยัง
บุคคลนั้นใหรูแตผูเดียว. บุคคลนั้นผูเดียวเห็นปาฏิหาริยนั้น ฉันนัน้ ขอถวายพระพร. 
 อีกนัยหนึง่ ภูตสิงบุรุษคนใดคนหนึ่ง, บริษัทนอกนัน้ ยอมเหน็ความมาของภูต
นั้นบางหรือ?" 
 ร. "หามิได บุรุษที่กระสับกระสายอยูเทานัน้ ยอมเหน็ความมาของภูตนั้น." 



 ถ. "ขอถวายพระพร บริษทันอกนั้น ยอมไมเห็นความมาของภูตนั้น บุรุษที่
กระสับกระสายอยูเทานัน้ ยอมเหน็ความมาของภูตนัน้ฉันใด, ความสงสัยในพระ
ตถาคตเกิดขึ้นแลวแกบุคคลใด บุคคลนั้นผูเดียว ยอมเห็นปาฏิหาริยแตผูเดียว ฉันนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจา นาคเสน กจิที่บุคคลจะพงึกระทาํโดยยาก พระผูมพีระภาค
เจา เมื่อทรงแสดงปาฏิหาริยที่ใคร ๆ จะพงึแสดงแมแกบุคคลผูเดียวในทามกลางบริษัท 
ใหเหน็แตผูเดียวไมไดนั้น ทรงกระทาํไดแลว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาซึง่จะไดทรงแสดงอวัยวะทีจ่ะพึงซอน
แลวนั้นหามิไดล ก็แตวา พระองคทรงแสดงพระฉายดวยฤทธิ.์" 
 ร. "เสล พราหมณไดเห็นอวยัวะที่จะพึงซอนอันใดแลว จงึสันนิษฐานเขาใจแน
ได เมื่อบุคคลไดเห็นพระฉาย ก็ไดชื่อวาเหน็อวัยวะที่จะพงึซอนนัน้ทีเดียวนะ พระผูเปน
เจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตทรงกระทาํแมซึ่งกรรมอันบุคคลกระทาํไดโดย
ยาก เพื่อจะยงัสัตวทัง้หลายที่ควรจะตรัสรูใหตรัสรู ถาวาพระตถาคตพงึกระทาํกิจที่จะ
พึงกระทาํใหเสื่อมไปเสีย, สัตวทั้งหลายทีค่วรตรัสรูได จะไมพึงตรัสรู พระตถาคตผูรูซึ่ง
อุบายอันบุคคลพึงประกอบเพื่อจะยงัสัตวทั้งหลายที่ควรตรัสรูใหตรัสรู เพราะเหตุใด, 
เพราะเหตุนัน้ สัตวทั้งหลายที่ควรจะตรัสรู ยอมตรัสรูไดดวยอุบายอนัจะพึงประกอบใด 
ๆ พระตถาคตยังสัตวที่ควรตรัสรูทั้งหลายใหตรัสรูดวยอุบายทีจ่ะพงึประกอบนัน้ ๆ. 
 ขอถวายพระพร เหมือนหมอผูฉลาด เมื่อจะเยียวยารักษาคนไขคร้ันไปดูคนไข
เห็นแจงประจกัษแลวกว็างยา โรคควรจะสาํรอกออกเสีย ก็ใหสํารอกเสยี โรคควรถาย
ยา ก็ใหถายเสยี โรคควรจะชโลมยา ทายา ก็ใหชโลมยา ทายาเสีย โดยที่ควรจะรมก็รม
เสีย รักษาดวยยานั้น ๆ เอาความหายโรคเปนประมาณ ฉันใด; สัตวทัง้หลายที่ควรตรสัรู 
จะตรัสรูไดดวยอุบายที่จะพงึประกอบใด ๆ พระตถาคตก็ใหตรัสรูดวยอุบายทีจ่ะพงึ
ประกอบนัน้ ๆ ฉันนั้นนัน่เทยีวแล ขอถวายพระพร. 
 อีกนัยหนึง่ สตรีที่มีครรภหลงแลวยอมแสดงอวัยวะที่ควรซอนไมควรแสดงให
ใครเห็น แกหมอผดุงครรภ ฉันใด, พระตถาคตทรงแสดงพระฉายที่ไมควรแสดงใหใคร
เห็น ควรจะซอนไว ดวยฤทธิ์เพื่อจะยงัสัตวทั้งหลายที่ควรจะตรัสรูใหตรัสรู ฉันนัน้นั่น
เทียวแล. อาศัยยึดบุคคล โอกาสชื่อเปนของไมควรแสดง ยอมไมม.ี ถาวาใคร ๆ พงึเหน็
พระหฤทัยของพระผูมพีระภาคเจาแลวจงึตรัสรูได, พระผูมีพระภาคเจาพงึทรงแสดง
พระหฤทัยแมแกบุคคลนั้น ดวยอุบายที่จะพึงประกอบ. พระตถาคตเปนผูรูอุบายทีจ่ะพึง
ประกอบ และฉลาดในเทศนาพระตถาคตทรงทราบอัธยาศัยของพระเถรชื่อ   



นันทะ นาํพระนันทเถระนัน้ไปสูพิภพของเทพดา แลวทรงแสดงนางเทพกัญญา ดวย
ทรงพระดาํริวา 'กุลบุตรนี้จกัตรัสรูไดดวยอุบายเครื่องประกอบนี'้ ดังนี้, กุลบุตรนั้นกต็รัส
รูแลวดวยอุบายเครื่องประกอบนั้นไมใชหรือ? 
 ขอถวายพระพร พระตถาคตดูหมิ่นติเตียนสุภนิมิตโดยปริยายมิใชอันเดียว 
เกลียดสุภนิมติ ทรงแสดงนางเทพอัปสรทัง้หลายมีสีเทาดังสีเทานกพิลาบ เพราะความ
ตรัสรูของทานเปนเหตุ, พระ นันทเถระตรัสรูดวยอุบายนัน้ ดังนี้แล, พระตถาคตเปนผูรู
อุบายเครื่องประกอบเปนผูฉลาดในเทศนา ดวยอุบายอยางนี้บาง ขอถวายพระพร. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก พระตถาคต เมื่อพระเถระจฬูปนถกอนั พระเถระผู
พี่ชายฉุดออกเสียจากวิหาร เกิดทุกขโทมนสั พระองคเสด็จเขาไปใกลแลว ประทานทอน
ผาอันละเอยีดใหแลว ดวยหวังพระหฤทัยวา "กุลบุตรนี้จกัตรัสรูดวยทอนผานี'้ดังนี,้ 
กุลบุตรนั้นก็ถงึความเปนผูชาํนาญในพระชินศาสนา ดวยเหตุนัน้. พระตถาคตเปนผูรู
อุบายเครื่องประกอบ เปนผูฉลาดในเทศนาดวยอุบายอยางนี้บาง. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก พระตถาคต เมื่อพราหมณโมฆราชมาทูลถามปญหา
ถึงสามครั้ง พระองคมิไดทรงพยากรณดวยความดาํริวา 'มานะของกุลบุตรนี้จักระงับไป
ดวยอุบายอยางนี,้ ความตรัสรูจักมีเพราะความที่มานะระงับไป' ดังนี,้ มานะของ
กุลบุตรนั้นก็ระงับไปแลว ดวยเหตุนัน้, เพราะความที่มานะระงบัไป พราหมณนั้นถึงแลว
ซึ่งความเปนผูชํานาญในอภญิญา หกประการ. พระตถาคตเปนผูรูอุบายเครื่องประกอบ 
เปนผูฉลาดในเทศนาดวยอุบายอยางนี้บาง ดังนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาแกไขดวยดีแลวดวยเหตุ
ทั้งหลายมากหลายประการ, ชัฏพระผูเปนเจากระทําไมใหเปนชัฏแลว, มืดกระทาํให
เปนแสงสวางแลว, ขอดทําลายแลวปรัปปวาททัง้หลายพระผูเปนเจาหักรานเสยีแลว, 
จักษุพระผูเปนเจาไดใหเกิดขึ้นแลวแกชินบุตรทั้งหลาย, เดียรถียทั้งหลาย มากระทบ
พระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาเจาคณะผูประเสริฐแลว หาปฏิภาณมิได." 
 
๒. ตถาคตผรุสวาจนัตถีติปญหา ๒๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระเถระสารีบุตร ผูธรรมเสนาบดี 
แมภาสิตคํานีว้า 'พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์แลว, พระตถาคตจะตองรักษาวจี
ทุจริตอันใดดวยคิดวา 'บุคคลอื่นอยาไดรูวจีทุจริตนี้ของเราเลย' ดังนี,้ วจีทุจริตนั้น ไมมี
แดพระตถาคต, ดังนี.้ สวนพระตถาคตทรงบัญญัติปาราชิก เพราะความผิดของพระ
เถระสุทนิ ผูบุตรแหงกลันทเศรษฐี รองเรียกดวยวาทะวาโมฆบุรุษ เปนวาจาหยาบ, พระ



เถระนัน้ สะดุงแลวดวยความสะดุงอันหนกั มีความเดือดรอนดวยวาทะวา โมฆบุรุษ ไม
อาจแลวเพื่อจะแทงตลอดอริยมรรค, ถาวาพระตถาคตมวีจีสมาจารบรสุิทธิ์แลว, วจี
ทุจริตยอมไมมีแดพระตถาคต, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'พระตถาคตรองเรียกพระเถระ สุทิน 
ดวยวาทะวา โมฆบุรุษ เพราะโทษผิดของพระเถระสทุินกลันทบุตร' นั้นผิด. ถาวาพระผู
มีพระภาคเจาทรงรองเรียกดวยวาทะวา โมฆบุรุษ เพราะความผิดของพระเถระสทุิน
กลันทบุตร, ถาอยางนัน้ คําที่วา พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์แลว วจทีุจริตยอมไมมี
แดพระตถาคตแลว' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อนมาถงึพระผูเปนเจาแลว, 
ปญหานั้นพระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระเถระสามีบุตรผูธรรมเสนาบด ีแมไดภา
สิตคํานี้วา 'ดูกอนทานผูมีอายุ พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตจะตอง
รักษาวจีทุจริตใด ดวยทรงดําริวา 'บุคคลผูอ่ืนอยารูทุจริตนี้ของเราเลย' ดังนี,้ วจีทุจริต
นั้น ยอมไมมีแดพระตถาคต' ดังนี.้ และพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงบญัญัติปราราชิก
เพราะโทษผิดของทานผูมีอายุ สุทนิกลันทบุตร ทรงรองเรียนแลวดวยวาทะวา โมฆ
บุรุษ. ก็แลความรองเรียกนัน้ จะไดรองเรยีกดวยจิต อันโทษประทุษรายแลว กห็าไม, จะ
รองเรียกดวยเหตุคิดจะขมกระทําอาํนาจอวดอาง กห็าไม, รองเรียกแลวดวยลักษณะ
ตามที่เปนจริงอยางไร. ก็ลักษณะตามที่เปนจริงอยางไร ในการรองเรียกนัน้อยางไร? 
 ขอถวายพระพร ความตรัสรูอริยสัจส่ี ในอัตภาพนี ้ของบุคคลใดไมมี, ความ
เปนบุรุษของบคุคลนั้น เปนของเปลา, กิจอ่ืนที่ตนกระทําอยูยอมเปนพรอม คือ สําเรจ็
โดยกิจอ่ืน, เพราะเหตนุั้น ทานจงึกลาววา 'โมฆบุรุษ บุรุษเปลา' ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาทรงรองเรียกทานผูมีอายุสุทิน กลนัทบุตร 
ดวยคําตามเปนจริง จะไดทรงรองเรียกดวยวาทะที่ไมจริงก็หาไม แมดวยประการดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน บุคคลใดดาอยู ยอมกลาวความเปนจริงก็ดี, ขาพเจา
ปรับสินไหมแกบุคคลนั้นตามโทษ, ความดานั้นเปนผิดทีเดียว, บุคคลนั้น อาศัยวัตถุ
ประพฤติโวหารตางดาอยู." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็การไหว หรือการตอนรับ หรือสักการะ หรือความเพิ่มให
บรรณาการแกบุคคลแลว บรมบพิตรเคยไดทรงสดับแลวมีหรือ?" 
 ร. "ไมเคยสดับเลย บุคคลผูผิดแลวในทานผูใดผูหนึ่ง เพราะเหตุใดเหตหุนึง่ 
เปนผูควรจะขูและคุกคาม, ราชบุรุษทัง้หลาย ยอมตัดศีรษะของบุรุษนัน้เสียบาง ยอมตี
บุรุษนั้นบาง ยอมจําไวบาง ยอมฆาเสยีบาง ยอมปรับบาง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น กิริยาทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงกระทาํแลวไม
เปนกิริยาเสียหายเลย" 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงกระทําแมกิริยา พงึ
กระทําดวยอาการเหมาะเจาะสมควร, โลกกับทัง้เทพดายอมกระดาก ยอมละอายตอ
พระตถาคตโดยยิ่ง แมดวยการฟง, ยอมกระดาก ยอมละอายตอพระตถาคตโดยยิง่ 
ดวยการไดเหน็, ยอมกระดาก ยอมละอายตอพระตถาคต ดวยการเขาไปหาและการนั่ง
ใกลยิ่งขึ้นไปกวาการไดเห็นนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร หมอเยยีวยา เมื่อโทษในกายหนาหนกักําเริบแลว ใหยาคุม
หรือเปนไฉน?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา หมอนั้น ใครจะกระทําใหเปนคนไมมีโรค ใหยาประจุที่
ไซทั้งหลาย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตยอมใหความพร่ําสอน เพื่อความระงบัพยาธิ 
คือ กิเลสทัง้ปวง ฉันนั้นนัน่เทียว. พระวาจาของพระตถาคตแมหยาบ ก็คุมสัตวทัง้หลาย
ไว, กระทาํสัตวทัง้หลายใหเปนผูออน. เปรียบเหมือนน้ําแมรอน ยอมคุมส่ิงที่ควรจะคมุ
ไวอันใดอันหนึง่ กระทําใหเปนของออนได ฉันใด, พระวาจาของพระตถาคตแมหยาบก็
มีประโยชนไปพรอมแลวดวยพระกรุณา.  อนึ่ง คําของบดิามีประโยชนแกบุตรทั้งหลาย
ไปพรอมแลวดวยกรุณา ฉันใด, พระวาจาของพระตถาคตถึงหยาบ ก็มปีระโยชนไป
พรอมแลวดวยพระกรุณา ฉันนัน้. พระวาจาของพระตถาคตถึงหยาบ ก็เปนเครื่องละ
กิเลส. มูตรโคแมมีกลิ่นเหมน็ที่ด่ืมแลว ยาแมมีรสเฝอนขมที่กนิแลว ยอมกําจัดพยาธิ
ของสัตวทัง้หลายได ฉันใด, พระวาจาของพระตถาคตถงึหยาบ กม็ีประโยชนไปพรอม
แลวดวยพระกรุณา ฉันนั้น, อนึ่ง ปุยนุนแมใหญ ตกลงแลวในกายของบคุคลอื่น ยอมไม
กระทําความเสียดแทงแกบุคคลนนฉันใด, พระวาจาของพระตถาคตถงึหยาบ ก็ไมให
เกิดทุกขแกใคร ๆ ฉันนั้นนั่นเทียวแล ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาวินจิฉัยดแีลว ดวยเหตทุั้งหลาย
มาก, ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนัน้, 
ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๓. รุกขเจตนาเจตนปญหา ๒๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตแมทรงภาสิตพระ
พุทธพจนนีว้า 'ดูกอนพราหมณ ทานเปนผูมีความเพียรปรารภแลว เปนผูไมประมาท
แลว รูอยู ถามความนอนเปนสุขกะตนไมนี้ที่ไมเจตนา ไมฟง มิรู เพราะเหตุอะไร' ดังนี.้ 
และตรัสแลวอีกวา 'แมตนสะครอ, ไดภาสิตแลวในขณะนั่นเทียว อยางนีว้า 'ดูกอน



พราหมณภารทวาชโคตร คําแมของเรายอมมี ทานจงฟงคําเรา' ดังนี.้ พระผูเปนเจา
นาคเสน ถาวาตนไมไมมีเจตนา, ถาอยางนั้น คําที่วา 'ตนสะครอเจรจากับดวย
พราหมณภารทวาชโคตร' นั้นผิด, ถาวาตนสะครอเจรจากับพราหมณภารทวาชโคตร, 
ถาอยางนั้น คําทีว่า 'ตนไมไมมีเจตนา' แมนั้นก็ผิด, ปญหานี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปน
เจาแลว พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้แลววา 'ตนไมไมมีเจตนา' ดังนี,้ และตนสะครอเจรจากับดวยพราหมณภารทวาช
โคตร, ก็แหละ คํานัน้ทานกลาวแลว โดยสมมุติของโลก, ความเจรจาของตนไมที่ไมมี
เจตนาไมม,ี เออก็คําทีว่า "รุกโข ตนไม" นี้เปนชื่อของเทพดาที่สิงอยูในตนไมนัน้,  อนึ่ง 
คําที่วา 'ตนไมเจรจา' นั้นเปนโลกบัญญัติ. เหมือนเกวียนเต็มแลวดวยขาวเปลือก ชน
ยอมกลาววา 'เกวียนขาวเปลือก' ดังนี,้ ก็แตวาเกวียนนัน้ มิไดกระทาํแลวดวย
ขาวเปลือก, เกวียนนัน้ สําเร็จแลวดวยไม, ชนยอมกลาววา "ธญญสกฏํ เกวียน
ขาวเปลือก" ดังนี ้ก็เพราะความที่ขาวเปลือกเปนของอนับคุคลบรรทุกแลวในเกวียนนัน้ 
ฉันใด: ตนไมจะเจรจากห็าไม, ตนไมเปนของไมมีเจตนา, ก็แตวา เทพดาใดสิงอยูใน
ตนไมนัน้ คําทีว่า "รุกโข ตนไม" นี้เปนชื่อของเทพดานั้น, อนึ่ง คําทีว่า 'ตนไมเจรจา' ดังนี้
นั้น เปนโลกบญัญัติ ฉันนัน้นั่นเทียว. 
 อีกนัยหนึง่ บุคคลคนนมสมอยู ยอมกลาววา 'เราคนเปรยีง' ดังนี,้ บุคคลนั้นคน
วัตถุอันใดอยู วัตถุนัน้ไมใชเปรียง, บุคคลนั้นคนนมสมนัน่เทยีว ยอมกลาววา 'เราคน
เปรียง' ดังนี ้ฉันใด: ตนไมเจรจาไมได, ตนไมเปนของไมมีเจตนา, ก็แตวา เทพดาใดที่สิง
อยูในตนไมนัน้ คําที่วา 'ตนไม' นี้เปนชื่อของเทพดานั้น, อนึ่ง คําทีว่า 'ตนไมเจรจา' 
ดังนัน้ เปนบญัญัติของโลก ฉันนั้นนัน่เทยีว. 
 อีกนัยหนึง่ ชนผูใครจะกระทาํของที่ไมมีใหสําเร็จ ยอมกลาววา 'เราจะกระทํา
ของที่ไมมีใหสําเร็จ,' ยอมกลาวของที่ไมสําเร็จแลววา 'เปนของสําเร็จแลว,' วาจาอยาง
นี้นัน้ เปนสมมติของโลก ฉันใด; ตนไมเจรจาไมได, ตนไมเปนของไมมเีจตนา, ก็แตวา 
เทพดาใดสิงอยูที่ตนไมนัน้ คําทีว่า 'ตนไม' นี้เปนชื่อของเทพดานัน้, อนึ่งคําทีว่า 'ตนไม
เจรจา' ดังนีน้ัน้ เปนบัญญัติของโลก ฉันนัน้เทยีวแล. 
 ขอถวายพระพร ชนยอมกลาวโดยสมมติของโลก ฉันใด, แมพระตถาคตทรง
แสดงธรรมแกสัตวทั้งหลาย ตามสมมติของโลก ฉันนั้นนัน่เทยีว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 



๔. เทวปณฑปาตมหัปผลภาวปญหา ๒๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา"พระผูเปนเจานาคเสน คํานี้ พระเถระทั้งหลายผูกระทํา
ธรรมสังคายนา แมภาสิตแมวา 'เราไดฟงแลววา พระพทุธเจาเสวยภัตรของนาง
ชางทองชื่อจนุทะ แลวจึงประชวรหนัก มีมรณะเปนสวนสุด' ดังนี.้ สวนพระผูมพีระภาค
เจาตรัสแลวอีกวา 'ดูกอนอานนทบิณฑบาตทั้งหลายสองนี้เสมอกัน มผีลเสมอกัน มี
วิบากเสมอกนั, มีผลใหญโดยพิเศษดวย มอีานิสงสใหญโดยพิเศษดวย เกนิกวา
บิณฑบาตทั้งหลายอืน่นั่นเทียว' ดังนี.้ ถาวาเมื่อพระผูมพีระภาคเจาเสวยภัตรของนาง
ชางทองชื่อ จนุทะ อาพาธกลาเกิดขึ้นแลว เวทนาหนักมมีรณะเปนสวนสุดเปนไปแลว, 
ถาอยางนั้น คําทีว่า 'ดูกอนอานนทบิณฑบาตทั้งหลายสองเหลานี้เสมอกัน มีผลเสมอ
กัน มีวิบากเสมอกัน, มีผลใหญพิเศษดวย มีอานิสงสใหญพิเศษดวย เกินกวาบิณฑบาต
ทั้งหลายอื่นนัน่เทยีว' ดังนี้ นั้นเปนผด. ถาวาบิณฑบาตทั้งหลายแมสองเหลานี้เสมอกัน 
มีผลเสมอกนั มีวิบากเสมอกนั, มีผลใหญพเิศษดวย มีอานิสงสใหญพิเศษดวย เกินกวา
บิณฑบาตทั้งหลายอืน่นั่นเทียว, ถาอยางนั้น คําที่วา 'เมื่อพระผูมพีระภาคเจาเสวยภัตร
ของนายจุนทะแลวอาพาธกลาเกิดขึ้นแลว เวทนาหนักมมีรณะเปนที่สุดเปนไปแลว' แม
นั้นก็ผิด. พระผูเปนเจานาคเสน บิณฑบาตนั้นมีผลใหญโดยความเปนของเปนไปแลว
ดวยยาพิษ มผีลใหญโดยความเปนของยงัโรคใหเกิดขึ้นมีผลใหญโดยความเปนของ
กระทําอายุใหพินาศไป มีผลใหญโดยความเปนของนําชวีิตของพระผูมพีระภาคเจาไป
หรือหนอ? พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุในขอนั้นแกขาพเจา เพื่อจะขมปรัปปวาททัง้หลาย
เสีย. ชนนี้เปนผูหลงพรอมในขอนี้วา "โรคลงแดงเกิดขึ้นแลว เพราะอาหารทีเ่สวยแลว
มากเกิน ดวยอํานาจแหงความโลภ." ปญหาแมนี้สองเงือ่นมาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระ
ผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด. 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร คํานี้ พระเถระทัง้หลายผูกระทาํธรรม
สังคายนาแมภาติไวแลววา 'เราไดฟงแลววา พระพุทธเจาเสวยภัตรของนายชางทองชื่อ
จุนทะแลว ประชวรหนักมมีรณะเปนที่สุด' ดังนี.้ สวนพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลวอีก
วา 'ดูกอนพระอานนทบิณฑบาตทัง้หลายสองเหลานี้เสมอกัน มีผลเสมอกัน มีวิบาก
เสมอกัน, มีผลใหญพิเศษดวย มีอานิสงสใหญพิเศษดวย เกนิกวาบิณฑบาตทั้งหลาย
อ่ืนนัน่เทียว: บิณฑบาตทั้งหลายสองเหลาไหน? บิณฑบาตทัง้หลายสอง คือ: พระ
ตถาคตเสวยบณิฑบาตใดแลวจึงตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ ไมมีปญญาอืน่ยิ่งกวา 
บิณฑบาตนั้นหนึง่, พระตถาคตเสวยบิณฑบาตใดแลวจึงเสด็จปรินิพพานดวยนพิพาน
ธาตุ เปนอนุปาทิเสสไมมีขันธปญจกทีก่รรมกิเลสยึดมัน่เปนสวนเหลือ บิณฑบาตนั้น



หนึง่, บิณฑบาตทั้งหลายสองเหลานี้เสมอกัน มีผลเสมอกัน มีวิบากเสมอกัน, มีผลใหญ
พิเศษดวย มีอานิสงสใหญพเิศษดวย เกินกวาบิณฑบาตทั้งหลายอืน่นั่นเทียว.' ก็แหละ
บิณฑบาตนั้นมีคุณมาก มีอานิสงสมิใชอยางเดียว. เทพดาทั้งหลายชืน่ชมแลว มีใจ
เลื่อมใสแลววา 'บิณฑบาตนี้ เปนบิณฑบาตครั้งสุดทายของพระผูมพีระภาคเจา ดังนี'้ 
แลวจึงแทรกโอชาทพิยลงในมังสะสุกรออน. ก็แหละโอชาทพิยนั่นเปนของแปรโดยชอบ 
แปรเร็ว เปนทีย่ังใจใหยินด ีมีรสมาก เกื้อกูลแกเพลงิธาตุในพระอุทร, โรคอะไร ๆ ทีย่ังไม
เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา จะเกิดขึ้นแลวเพราะแทรกโอชาทิพยนัน้เปนเหตุกห็าไม, 
เออก็ เมื่อพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาทพุลภาคอยูโดยปกติแลว พระชนมายุ
สังขารสิ้นแลว คร้ันโรคเกิดขึ้นแลว จงึกาํเรบิยิ่งขึ้นไป. เหมือนไฟโพลงอยูโดยปกติ เมือ่
ใคร หยิบเชื้ออ่ืนเติมเขาไปในไฟนั้น ไฟนั้นยิง่โพลงชัชวาลหนกัขึ้น ฉันใด, เมื่อพระสรีระ
ของพระผูมพีระภารเจาทุพลภาพอยูโดยปกติ พระชนมายุสังขารสิ้นแลว พระโรค
เกิดขึ้นแลว จงึยิ่งกาํเริบหนักขึ้น ฉันนัน้. 
 อีกนัยหนึง่ กระแสน้ําไหลอยูโดยปกติ คร้ันมหาเมฆตกเตมิแลวเปนหวงใหญ 
พาน้ําเชีย่วหนกัขึ้น ฉันใด, เมื่อพระสรีระของพระผูมพีระภาคเจาทพุลภาพอยูโดยปกติ 
พระชนมายุสังขารสิ้นแลว พระโรคเกิดขึ้นแลว จงึยิง่กําเรบิหนกัขึ้น ฉันนั้น. 
 อีกอยางหนึ่ง ทองมวีาโยธาตุกําเริบข้ึนอยูโดยปกติ เมื่อบริโภคอาหารอื่นที่ดิบ
ซ้ําเขาไปยิง่อดืหนักขึน้ ฉันใด, พระสรีระของพระผูมพีระภาคเจาทพุลภาพอยูโดยปกติ 
พระชนมายุสังขารสิ้นแลว พระโรคเกิดขึ้นแลว จงึยิง่กําเรบิหนกัขึ้น ฉันนั้นนั่นเทยีวแล. 
โทษในบิณฑบาตนัน้มิไดม,ี อนึง่บัณฑิตไมอาจเพื่อจะยกโทษแกบิณฑบาตนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน บิณฑบาตทัง้หลายสองเหลานั้นเสมอกนั มผีลเสมอ
กัน มีวิบากเสมอกัน, มีผลใหญพิเศษดวย มีอานิสงสใหญพิเศษดวย เหลือเกนิกวา
บิณฑบาตทั้งหลายอืน่ เพราะเหตุไร?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บิณฑบาตทั้งหลายสองเหลานัน้เสมอกัน ฯลฯ มผีลใหญ
พิเศษดวย มีอานิสงสใหญพเิศษดวย เหลอืเกินกวาบิณฑบาตทั้งหลายอื่น ดวยอํานาจ
ความถงึพรอมธรรม." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน บิณฑบาตทัง้หลายสองเหลานั้นเสมอกนั ฯลฯ มี
อานิสงสใหญพิเศษดวย เหลือเกินกวาบณิฑบาตทัง้หลายอื่นนัน่เทยีว ดวยอํานาจ
ความถงึพรอมธรรมทั้งหลายเหลาไหน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บิณฑบาตทั้งหลายสองเหลานัน้เสมอกัน ฯลฯ มผีลใหญ
พิเศษดวย มีอานิสงสใหญพเิศษดวย เหลอืเกินกวาบิณฑบาตทั้งหลายอื่น ดวยอํานาจ
แหงการเขาอนุบุพพวหิารสมาบัติทัง้หลายเกา ทัง้อนโุลมและปฏิโลม." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ในสองวันเทานัน้ เร็วนัก พระตถาคตเจาอนบุุพพ
วิหารสมาบัติทั้งหลายเกา เปนอนุโลมและปฏิโลมทนัหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เพยีงในสองวนัเทานัน้ พระตถาคตเขาอนุบุพพวหิาร
สมาบัติทัง้หลายเกา เปนอนโุลมและปฏิโลมทัน." 
 ร. "นาอัศจรรย นาพิศวง ทานใดที่เปนอสทิสทาน ไมมทีานอืน่เหมือน และเปฯ
บรมทานทานอยางยิ่งในพทุธเขตนี้ แมทานนัน้ทานไมนบัแลว โดยบณิฑบาตทัง้หลาย
สองเหลานี.้ นาอัศจรรย พระผูเปนเจา นาพิศวง พระผูเปนเจา, อนุบุพพวิหารสมาบัติ
ทั้งหลายเกาใหญเพียงไรเลา. ทานยอมมผีลใหญพิเศษ และมีอานิสงสใหญพิเศษดวย
อํานาจอนุบุพพวหิารสมาบติัเกาประการ. ดีละ พระผูเปนเจา ขอวิสัชนาปญหาของพระ
ผูเปนเจานัน้ สมอยางนัน้, ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๕. พุทธปูชานญุญาตปญหา ๒๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี ้พระผูมีพระภาค
เจา แมไดทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนอานนท ทานทั้งหลายจงเปนผูไมมีความขวนขวาย 
เพื่อจะบูชาพระสรีระของพระตถาคต' ดังนี้ และตรัสแลวอีกวา 'ทานทัง้หลายจงบูชา
ธาตุแหงบุคคลควรบูชานัน้ ทานทัง้หลายจักไปสูสวรรคแตโลกนี้ ดวยการกระทําบูชา
อยางนี'้ ดังนี ้ถาพระตถาคตตรัสแลววา 'ทานทัง้หลายจงเปนผูไมมีความขวนขวายเพื่อ
จะบูชาพระสรีระของพระตถาคต' ดังนี้ ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'ทานทั้งหลายจงบูชาธาตุ
ของบุคคลควรบูชานัน้, ทานทั้งหลายจักไปสูสวรรค แตโลกนี้ ดวยการกระทําบูชาอยาง
นี'้ นั้นผิด. ถาพระตถาคตตรัสแลววา 'ทานทัง้หลายจงบูชาธาตุของบคุคลควรบูชานั้น, 
ทานทัง้หลายจักไปสูสวรรคแตโลกนี้ ดวยการกระทําบูชาอยางนี,้' ถาอยางนัน้คําทีว่า 
'ดูกอนอานนท ทานทั้งหลายจงเปนผูไมมีความขวนขวาย เพื่อจะบูชาพระสรีระของพระ
ตถาคต' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจา
จงขยายความใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจา แม
ทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนอานนท ทานทัง้หลายจงเปนผูไมมีความขวนขวายเพื่อจะบชูา
พระสรีระของพระตถาคต' ดังนี.้ และตรัสแลวอีกวา 'ทานทัง้หลายจงบูชาธาตุของ
บุคคลควรบูชานัน้, ทานทั้งหลายจักไปสูสวรรคแตโลกนี้ ดวยการกระทําบชูาอยางนี'้ 
ดังนี.้ ก็แหละพุทธพจนนี ้พระองคหาไดตรัสเพื่อชนทั้งหลายทัง้ปวงทั่วไปไม, พระองค
ทรงปรารภชินโอรสทั้งหลาย ตรัสพุทธพจนนี้วา 'ดูกอนอานนท ทานทั้งหลายจงเปนผูไม



มีความขวนขวาย เพื่อจะบชูาพระสรีระของพระตถาคต' ดังนี้. เพราะการบูชานี้นัน่ไม
เปนการงานของชินโอรสทั้งหลาย ความพจิารณาสังขารทั่งหลาย ความทําในใจโดย
แยบคายโดยอุบายทีช่อบ ความพิจารณาสติปฏฐานเนอืง ๆ การยึดอารมณที่เปนสาระ 
ความรบกิเลส ความประกอบประโยชนของตนเนือง ๆ นี ้เปนกิจของชนิโอรสทัง้หลาย. 
การบูชาเปนกจิของเทพดาและมนุษยทัง้หลายทีเ่หลือ. 
 เหมือนอยางวา การศึกษาศลิปะฝาย ชาง มา รถ ธนู และกระบี่ และการเรียน
มนตสําหรับกษัตริย การฟงเสียง ความรูกระทําการรบเอง และใชผูอ่ืนใหรบ เปนกิจของ
ราชโอรสทั้งหลายของพระเจาแผนดิน, การไถนา การคาขาย การเลีย้งโค เปนกิจของ
เวศยศูทร เปนอันมากที่เหลอือยู ฉันใด. การบูชานี้นัน้ กม็ิใชการงานของชินโอรส
ทั้งหลาย, ความพิจารณาสังขารทั้งหลาย ความทําในใจโดยแยบคายความพิจารณาสติ
ปฏฐานเนือง ๆ ความยึดอารมณที่เปนสาระ ความรบกิเลส ความประกอบประโยชน
ของตนเนือง ๆ นี ้เปนกิจของชินโอรสทัง้หลาย, การบูชาเปนกิจของเทพดาและมนษุย
ทั้งหลายที่เหลอื ฉันนั้นนั่นแล. 
 อีกนัยหนึง่ ความศึกษา อิรูเพท ยชุเพท สามเพท อาถพัพณเพท และลักษณ
ศาสตร รูลักษณะชายหญิงตาง ๆ และรูมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการ เปนตน 
เปนกิจของพราหมณมาณพตองศึกษาใหรู, การไถนา การคาขาย การเลี้ยงโค เปนกิจ
ของเวศย ศูทรทั้งหลายมากอันเศษ ฉันใด: บูชานี้นัน้ก็ไมใชการงานของชินโอรส
ทั้งหลาย, ความพิจารณาสังขารทั้งหลาย ความทําในใจโดยแยบคาย ความพิจารณา
สติปฏฐานเนอืง ๆ ความยึดอารมณที่เปนสาระ ความรบกิเลส ความประกอบประโยชน
ของตนเนือง ๆ นี้เปนกิจของชินโอรสทัง้หลาย, การบูชาเปนกิจของเทพดาและมนษุย
ทั้งหลายอันเหลือนั้น ฉันนั้นนั่นเทียวแล เพราะเหตุนัน้ พระตถาคตทรงดําริในพระ
หฤทัยวา 'ภิกษุทั้งหลายเหลานี ้จงอยาประกอบในกจิมิใชการงาน, ภิกษุทั้งหลาย
เหลานี้จงประกอบในกิจเปนการงาน' แลวจึงตรัสวา 'ดูกอนอานนท ทานทัง้หลายจง
เปนผูไมมีความขวนขวาย เพื่อจะบูชาพระสรีระของพระตถาคตเถิด' ดังนี.้ ถาพระ
ตถาคตไมพึงตรัสพระพุทธพจนนี้ไซร, ภิกษุทัง้หลายจะพึงรวบรวมแมบาตรและจีวรของ
ตน กระทําพุทธบูชาอยางเดยีวเทานั้น.. 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๖. ภควโต ปาทปปปฏิกปตติปญหา ๒๖ 
 



 พระราชาตรัสวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จดําเนนิอยู แผนดินใหญไมมีเจตนานี ้พืน้ที่ลุมฟูข้ึน พืน้ที่ดอนยอมยบุ
ลงเปนประเทศเรียบราบเสมอกัน.' และกลาวอยูอีกวา 'พระบาทของพระผูมีพระภาค
เจาอันสะเก็ดศิลากระทบแลว' ดังนี.้ สะเก็ดศิลาที่ตกลงแลวทีพ่ระบาทของพระผูมพีระ
ภาคเจา ไมกลบัแลวจากพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา เพื่อเหตุไร? พระผูเปนเจา
นาคเสน ถาวาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาดําเนินอยู แผนดนิใหญไมมีเจตนานี ้ที่ลุมยอมฟู
ข้ึน ที่ดอนยอมยุบลง ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา อันสะเก็ด
ศิลากระทบแลว, นัน้ผิด. ถาวาพระบาทของพระผูมพีระภาคเจา อันสะเก็ดศิลากระทบ
แลว. ถาอยางนั้น คําที่วา 'เมื่อพระผูมพีระภาคเจาเสดจ็ดําเนนิอยูแผนดินใหญที่ไมมี
เจตนานี้ พื้นทีลุ่มยอมฟูข้ึน พื้นที่ดอนยอมยุบลง' ดังนี ้แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สอง
เงื่อน มาถึงพระผูเจาแลวเปนพระผูเปนเจาพงึขยายออกใหแจงเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร เหตุนี้มจีริง: เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ดําเนนิอยู แผนดินใหญที่ไมมีเจตนานี ้พืน้ที่ลุมฟูข้ึน พื้นที่ดอนยุบลง. และพระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจา อันสะเก็ดศิลากระทบแลว. ก็แหละสะเก็ดศิลานัน้มิไดตกลงแลว
โดยธรรมดาของตน, สะเก็ดศิลานัน้ตกลงแลวดวยความเพียรของพระเทวทัต. 
 ขอถวายพระพร พระเทวทตัผูกอาฆาตในพระผูมพีระภาคเจาสิ้นแสนชาติ
ทั้งหลายมาก, พระเทวทัตนัน้คิดจะใหศิลาใหญมีขนาดเทาเรือนยอดตกลงในเบื้องบน
แหงพระผูมีพระภาคเจา ดวยอาฆาตนั้น, จึงปลอยศิลานั้น, คร้ังนั้น ภูเขาทั้งหลายสอง
ผุดขึ้นจากแผนดินแลวรับศิลานัน้ไว, คร้ังนั้น กะเทาะแตกจากศิลาดวยเขาทั้งหลายสอง
นั้นประหารกระทบกนั เมื่อจะตกลงโดยสถานใด หรือโดยสถานนัน้ ไมมนีิยม จึงตกลง
แลวที่พระบาทของพระผูมพีระภาคเจา." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน กภู็เขาทั้งหลายสองรับศิลาแลวอยางไร แมกะเทาะ
ศิลาอันภูเขาทัง้หลายสอง พงึรับรองอยางนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมของที่รับแลวในโลกนี้บางสิง่ ยอมร้ัวออกไหลออก 
เขาถึงความสิน้ไป. เหมือนน้าํอันบุคคลเอาฝามือรองไว ยอมร่ัวออกไหลออกไดตาม
ระวางแหงนิ้วมือทั้งหลาย ยอมถึงความสิน้ไปหมดไป, น้ํานมสด เปรียง น้ําผึง้ เนยใส 
น้ํามนั รสปลา รสเนื้อ ละอยาง ๆ บุคคลเอาฝามือรองไว ยอมร่ัวยอมไหลซึมซาบออกได 
ตามระวางนิ้วมือทั้งหลาย ฉันใด, ภูเขาทั้งสองที่เขาไปเพือ่จะรับรองประหารกระทบ
ศิลาที่กลิง้ลงมา สะเก็ดแตกจากศิลาทีก่ลิ้งลงมานัน้ กระเด็นไปตกทีห่ลังพระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจา ฉันนั้น. 



 อีกอยางหนึ่ง ทรายที่ละเอียดสุขุมเสมอดวยละอองธุลี บุคคลกําไวแลวดวยกํา
มือ ยอมร่ัวไหลหมดสิ้นไป ฉันใด, ภูเขาทั้งหลายมารวมแลวเพื่อจะรับศิลานัน้ กระทบ
กันกับศิลาทีก่ลิ้งมานัน้ สะเก็ดแตกแลวแตศิลานั้น ตกไปไมนิยมสถาน ตกลงแลวทีพ่ระ
บาทของพระผูมีพระภาคเจา ฉันนั้น. 
 อีกประการหนึง่ คําขาวที่บุคคลในโลกนีบ้างคนเปบแลว เมล็ดขาวที่รวงออก
จากปากแลว ยอมกระจัดกระจายเรี่ยรายสูญไป ฉันใด. เมื่อภูเขาทัง้หลายสองมา
รวมกัน เพื่อจะรับศิลาที่กลิง้ลงมานัน้ ประหารกระทบศิลาที่กลิง้ลงมา สะเก็ดแตกแต
ศิลานัน้ กระเด็นไปตกที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา ฉันนัน้." 
 ร. "ยกไวเถิด พระผูเปนเจา ขอซึ่งภูเขาทัง้หลายรับศิลาที่กลิ้งลงมายกไวเถิด, 
คร้ันเมื่อเปนเชนนัน้ แมสะเกด็ก็ควรกระทาํความเคารพในพระผูมพีระภาคเจา เหมือน
แผนดินใหญกระทําความเคารพฉะนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สภาพสบิสองอยางเหลานี ้ยอมไมกระทําความเคารพ, 
สภาพสิบสองอยางเปนไฉน? สภาพสิบสองอยาง คือบุคคลที่กําหนัดแลวไมกระทาํ
ความเคารพดวยอํานาจราคะ, บุคคลที่แคนเคืองแลว ไมกระทําความเคารพดวย
อํานาจโทสะ. บุคคลที่หลงแลวไมกระทาํความเคารพดวยอํานาจโมหะ, บุคคลที่ผูอ่ืนยก
ยองแลวฟุงไปไมกระทําความเคารพดวยอาํนาจมานะ, บุคคลไมมีคุณพระรัตนตรัยใน
สันดาน คือ ไมพิจารณาเหน็คุณพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ยอมไมกระทําความ
เคารพ ดวยไมมีคุณพิเศษ, บุคคลที่กระดางดื้อขันขึงยอมไมกระทาํความเคารพ ดวย
ความไมมธีรรมเครื่องหามจะใหโอนออน, บุคคลที่เลวยอมไมกระทาํความเคารพ ดวย
ความเปนคนมีสภาพอนัเลวทราม, บุคคลกระทําคาํบังคับของทานทีเ่ปนอิสสระ ยอมไม
กระทําความเคารพ ดวยความที่ตนไมเปนอิสสระ, บุคคลที่ไมมีจาคะจิต ยอมไมกระทํา
ความเคารพ ดวยความเปนคนตระหนี,่ บุคคลอันใคร ๆ ใหถึงทุกขแลว ยอมไมกระทาํ
ความเคารพ ดวยความเปนผูมุงจะตอบแทน ใหผูใหทกุขแกตนนั้นถึงทุกขบาง, บุคคล
โลภแลว ยอมไมกระทําความเคารพ ดวยความเปนคนอันโลภครอบงาํแลว, บุคคลมัว
ขวนขวายประโยชนของตนอยู ยอมไมกระทําความเคารพ ดวยมุงจะกระทําประโยชน
ใหสําเร็จ. สภาพสิบสองอยางเหลานี้แล ยอมไมกระทาํความเคารพ. ก็แหละสะเก็ดศลิา
นั้นแตกแลว เพราะศิลาสามกอนนัน้กระทบกัน ไมไดกระทําความกําหนดทิศ กระเด็น
ไปตกที่พระบาทของพระผูมพีระภาคเจา. 
 อีกประการหนึง่ ละอองธุลีอันละเอียดสุขุม อันกาํลังแหงลมพัดหอบไปแลว ไม
กระทําความกาํหนดทิศ กระจัดกระจายเรีย่รายไปฉันใด, สะเก็ดศิลานัน้แตกแลวเพราะ
ศิลาสามกอนกระทบกนัมิไดกระทํานิมิตในทิศ กระเด็นลอยไปตกที่พระบาทของพระผู



มีพระภาคเจาฉันนัน้. ก็ถาวาสะเก็ดศิลานัน้ ไมกระเด็นออกไปตางแตศิลานัน้, ภูเขา
ทั้งหลายพงึผดุขึ้นรับสะเก็ดศิลาแมนัน้. กส็ะเก็ดศิลานัน้มิไดต้ังอยูทีพ่ืน้ดิน มิไดต้ังอยู
ในอากาศ แตกแลวดวยเรี่ยวแรงศิลาตอศิลากระทบกันกระเด็นลอยไปตกที่พระบาท
ของพระผูมพีระภาคเจา. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนใบไมเกา ๆ อันลมบาหมูหอบขึ้นไมมีความกําหนด
ทิศ ยอมตกลงโดยสถานใดสถานหนึ่ง ฉันใด, สะเก็ดศิลานั้นไมมีความกําหนดทิศ ดวย
กําลังศิลาตอศิลากระทบกนั เมื่อจะตกสะเก็ดไปตกทีพ่ระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ฉันนัน้นัน่เทียวแล. เออก็ สะเก็ดศิลานัน้ตกลงทีพ่ระบาทของพระผูมพีระภาคเจา เพื่อ
ความที่พระเทวทัตผูอกตัญู เปนคนกระดางจะเสวยทกุข." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๗. คาถาภีคีตโภชนทานกถากถนปญหา ๒๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสแลววา 'โภชนะที่เราขับแลวดวยพระคาถาไมควรจะบริโภค, แนะพราหมณ 
ความบริโภคโภชนะที่ตนขับดวยพระคาถานั้น ไมเปนธรรม คือ ไมเปนจารีตของ
พระพทุธเจาทัง้หลาย ผูพิจารณาเห็นรอบคอบอยู, พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบรรเทา 
คือ หามเสีย ไมเสวยโภชนะที่พระองคขับแลวดวยพระคาถา, ดูกอนพราหมณเมื่อธรรม
มีอยู คือ อาชวีปาริสุทธิธรรม หรือสุจริตธรรมสิบอยางหรือจารีตธรรมของพระพทุธเจา
ทั้งหลายมีอยู คือ วาเปนไปอยู ความแสวงหาเสมอดวยเหยียดมือในโอกาสขอโดยสวน
เดียว เปนเครือ่งเลี้ยงพระชนมชพีของพระพุทธเจาทัง้หลาย ดังนี.้" 
 อนึ่ง พระผูมพีระภาคเจา เมือ่ทรงแสดงธรรมแกบริษัทจะตรัสอนุปุพพกิถา ตรัส
ทานกถาทีแรกกอน ตรัสสีลกถาในภายหลัง, เทพดาและมนุษยทัง้หลายฟงภาสิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนอสิสระในโลกทัง้ปวง แลวจงึตกแตง แลวจงึใหทาน, พระ
สาวกทั้งหลายของพระผูมพีระภาคเจานั้น ยอมบริโภคทานที่พระผูมีพระภาคเจาสงไป
แลวนั้นอกี. 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'โภชนะที่เราขับ
แลวดวยพระคาถา ไมควรเราจะบริโภค' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสทานกถากอน' ดังนี ้นัน้ผิด. ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสทานกถากอน, ถาอยาง
นั้น คําที่วา 'โภชนะที่เราขับแลวดวยพระคาถา ไมควรเราจะบริโภค' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. 



 ขอนั้นมีอะไรเปนเหต?ุ พระผูเปนเจา ทักขเิณยยบุคคลกลาววิบากของ
บิณฑบาตแกคฤหัสถทั้งหลาย คฤหัสถเหลานัน้ฟงธรรมกถาแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใส
แลว ใหทานเนือง ๆ, ทักขิเณยยบุคคลเหลาใด บริโภคทานนัน้ ทักขิเณยยบุคคคล
เหลานั้นทัง้ปวง ยอมบริโภคทานทีท่ักขิเณยยบุคคลขับแลวดวยพระคาถา. ปญหาแมนี้
สองเงื่อน ละเอียดลึก มาถงึพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพึงจะแกไขขยายใหแจงชัด
เถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลววา 'โภชนะที่เราขับแลวดวยพระคาถา ไมควรเราจะบริโภค, แนะพราหมณ ความ
บริโภคโภชนะที่ตนขับดวยพระคาถานั้น ไมเปนธรรม คือ ไมเปนจารีตของพระพทุธเจา
ทั้งหลาย ผูพิจารณาเหน็รอบคอบอยู, พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบรรเทา คือ หามเสีย
ไมเสวยโภคชนะทีพ่ระองคขับแลวดวยพระคาถา, ดูกอนพราหมณ เมือ่ธรรมมีอยู คือ 
อาชีวปาริสุทธธิรรม หรือสุจริตธรรมสิบอยางหรือจารีตธรรมของพระพทุธเจาทั้งหลายมี
อยู คือ วาเปนไปอยู ความแสวงหาเสมอดวยเหยียดมือในอากาศขอโดยสวนเดียว เปน
เครื่องเลี้ยงชพีพระชนมชีพของพระพุทธเจาทัง้หลาย' ดังนี.้ 
 อนึ่ง พระผูมพีระภาคเจาตรัสทานกถากอน. ก็และความตรัสทานกถากอนนัน้ 
เปนกิริยาของพระตถาคตทัง้ปวง: พระตถาคตทั้งปวงยังจิตของทายกทั้งหลายใหยนิดี
ยิ่งแลวในทานนั้น ดวยตรัสทานกอนยอมประกอบในศีลตอภายหลัง. เปรียบเหมือน
มนุษยทัง้หลายใหภัณฑะเครื่องเลนทั้งหลายแกทารกรุนทั้งหลาย คือ ไถนอย ๆ หมอ
นอย ๆ กังหนันอยๆ ทะนานนอย ๆ รถนอยๆ ธนนูอย ๆ, ทารกทัง้หลายเหลานัน้ ยอม
ประกอบในการงานของตน ๆ ตอภายหลงั ฉันใด: พระตถาคตยังจิตของทายกทั้งหลาย
ใหยินดยีิ่ง ดวยทานกถาทีแรกกอนแลว จงึประกอบในศลีตอภายหลัง ฉันนัน้นัน่เทียว. 
 อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนหมอ ธรรมดาวาหมอเมื่อเยียวยารักษาไข ยังคน
เปนไขกระสับกระสายอยูทัง้หลาย ใหด่ืมน้าํมันเพื่อจะสมาน กระทําใหมีกาํลังสีว่ันหา
วันกอนแลว จงึรุนยาตอภายหลังฉนัใด: พระตถาคตคราวแรกทรงยงัจิตของทายก
ทั้งหลาย ใหยนิดียิ่งดวยทานกถาแลว จึงประกอบในศลีตอภายหลัง ฉันนัน้นัน่เทียว. 
จิตของทายกทานบดีทัง้หลายเปนจิตออน มีความเปนของออนสนทิแลว, ทายกทานบดี
ทั้งหลายเหลานั้น จักตามถงึฝงแหงสาคร คือ สงสาร ดวยสะพานคือทาน ดวยเรือคือ
ทานนัน้ ดวยประการดังนี,้ เพราะเหตุนัน้ พระตถาคตทรงสั่งสอนภูมิแหงกรรมแกทายก
ทั้งหลายเหลานั้น, ก็แตวาจะตองทรงวิญญัติ เพราะสัง่สอนนัน้กห็าไม." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาววิบัญญัติอันใดวา 'วิญญัติ' ก็
วิญญัติทั้งหลายเหลานั้นมีเทาไร?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร วิญญัติมีสองคือ: กายวิญญัติ ใหเขารูแจงดวยกายหนึง่ วจี
บัญญัติ ใหเขารูแจงดวยวาจาหนึ่ง. ในวญิญัติสองเหลานัน้ กายวิญญัติที่มีโทษกม็ี ที่ไม
มีโทษก็ม;ี วจวีิญญัติที่มีโทษก็มี ที่ไมมีโทษก็ม.ี กายวิญญัติที่มีโทษอยางไร? ในศาสนา
นี้ภิกษุบางองคเขาไปใกลตระกูลทัง้หลายแลวจึงยนือยูในโอกาสไมควรยืนเสพการยนื
นั้น, กายวิญญัตินี้มีโทษ; ก็พระอริยะทัง้หลาย ยอมไมบริโภคโภชนะทีภิ่กษุนัน้ขอแลว
ดวยกายวิญญัตินั้น, สวนบุคคลนั้นเปนผูอันบัณฑิตดหูมิ่นดูแคลนตเิตียน ไมเคารพแลว
, ในสมัย คือ ลัทธิของพระอริยะทั้งหลาย ถึงซึง่ความนับวา 'ผูมีอาชวีะอันทาํลายแลว' 
ทีเดียว. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: ในศาสนานี้ ภิกษุบางองคเขาไปใกลตระกูลทั้งหลาย
แลวจึงยนือยูในโอกาสไมควรยืน นอมคอไปเพงแลวดังเพงแหงนกยงู ดวยคิดวา 'ชน
ทั้งหลายเหลานี้จักเห็น ดวยการยืนอยางนี,้' ชนเหลานั้นเห็นภิกษุนัน้ ดวยการยืนนัน้, 
กายวิญญัติแมนี้มีโทษ; พระอริยเจาทั้งหลายไมบริโภคโภชนะที่ภิกษนุั้นขอแลวดวย
กายวิญญัตินัน้, สวนบุคคลนั้นเปนผูอันบณัฑิตดูหมิน่ดูแคลนติเตียน ไมเคารพแลว ใน
สมัยคือลัทธิของพระอริยเจาทัง้หลาย ยอมถึงซึง่ความนบัวา 'ผูมีอาชีวะทําลายแลว' 
ทีเดียว. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก; ในศาสนานี้ ภิกษุบางองคใหเขารูแจงดวยคางบาง 
ดวยคิ้วบาง ดวยแมมือบาง, วิญญัติแมนี้มโีทษ; พระอริยะทั้งหลาย ยอมไมบริโภค
โภชนะที่ภิกษนุั้นขอแลวดวยกายวิญญัตินั้น, สวนบุคคลนั้นเปนผูอันบัณฑิตดูหมิน่ดู
แคลนติเตียน ถึงซึง่ความนับวา 'เปนผูมีอาชีวะทาํลายแลว' ทีเดียว. 
 ขอถวายพระพร แมพระเถระชื่อสารีบุตร เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว เปนไข
ในสวนราตรี อันพระเถระชื่อมหาโคคัลลานะ ถามถึงเภสัชจึงเปลงวาจา, เภสัชเกิดขึ้น
ดวยวจีเภทนัน้; คร้ังนั้น พระเถระชื่อ สารีบุตร ละเภสัชนัน้ ไมอาศยัเลีย้งชพี เพราะกลัว
แตความทาํลายแหงอาชวีะวา "เภสัชนี้เกดิขึ้นแลวดวยวจีเภทของเรา, อาชีวะของเรา
อยาแตกเลย" ดังนี้ มิใชหรือ? วจีวิญญัติแมอยางนี ้เปนไปกับดวยโทษ; ก็พระอริยเจา
ทั้งหลายยอมไมบริโภคโภชนะที่ภิกษนุั้นขอแลวดวยวจวีญิญัตินั้น, สวนบุคคลนัน้เปนผู
อันบัณฑิตดูหมิ่นดูแคลนติเตียนไมเคารพแลว ในสมยั คือ ลัทธิของพระอริยเจา
ทั้งหลาย บุคคลนั้นยอมถงึซึง่ความนับวา 'มีอาชีวะทาํลายแลว' ทีเดียว. 
 วจีวิญญัติอยางไรไมมีโทษ? ขอถวายพระพร ในศาสนานี้ ภิกษเุมื่อปจจัยมี ขอ
เภสัชในตระกลูทั้งหลายที่เปนญาติและผูปวารณา, วจีวญิญัตินี้ไมมีโทษ; พระอริยเจา
ทั้งหลายยอมบริโภคปจจัยที่ภิกษนุั้นขอแลวดวยวจีบัญญัตินั้น, สวนบุคคลนั้นเปนผูอัน
บัณฑิตยกยองชมเชยสรรเสริญแลว ในสมยั คือ ลัทธิของพระอริยเจาทั้งหลาย, เธอนั้น



ยอมถึงซึ่งความนับวา 'เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์แลว' นั่นเทยีว อันพระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาทัง้หลายทรงอนุมัติแลว. 
 ขอถวายพระพร พระตถาคตทรงละโภชนะของกสิภารทวาชพราหมณอันใด
เสีย โภชนะนัน้เกิดแลวดวยความแคนไดและผูกพนัและฉุดครา และขม และโตตอบ, 
เพราะเหตุนัน้ พระตถาคตจึงทรงหามบิณฑบาตนัน้เสีย ไมอาศัยเปนอยู." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เมือ่พระตถาคตเสวยอยู เทพดาทัง้หลายแทรกโอชะ
ทิพยลงในบาตรสิ้นกาลทั้งปวงหรือ หรือวาเทพดาทัง้หลายแทรกโอชะทิพยลงใน
บิณฑบาตทั้งหลายสอง คือ มังสะสุกรออนหนึ่ง มธุปายาสหนึ่ง สองอยางเทานัน้?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เมื่อพระตถาคตเสวยอยู เทพดาทัง้หลายถือโอชะทพิย 
บํารุงแทรกโอชะทพิยลงในคําขาวที่ทรงยกขึ้นแลว และยกขึ้นแลวสิน้กาลทัง้ปวง. 
เปรียบเหมือนคนครัว (คนเครื่อง) ของพระมหากษัตริย เมื่อพระมหากษัตริยเสวยอยู 
คนเครื่องมือนัน้ถือแกงบํารุงแทรกแกงลงในคําขาวทกุองค ฉันใด, เมื่อพระตถาคตเสวย
อยูเทพดาทัง้หลายถือโอชะทพิย บํารุงแทรกโอชะทิพยลงในคําขาวทีพ่ระองคทรงยกขึน้
แลวและทรงยกขึ้นแลวทุก ๆ เวลา ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. แมเมื่อพระตถาคตเสวยขาวยว
ปูลกะแหง ที่ในเมืองเวรัญชา เทพดาทัง้หลายใหชุมแลวใหชุมแลวดวยโอชะทพิยนอม
เขาไปแลว, เพราะเหตนุั้น พระกายของพระตถาคตจึงไดเปนอวยัวะเจริญแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เทพดาทัง้หลายเหลาใด ถึงซึง่ความขวนขวายในการ
ประคับประคองพระสรีรกายของพระตถาคตแลวเนือง ๆ ลาภทัง้หลายของเทพดา
ทั้งหลายเหลานั้นหนอ. 
 ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน่สมอยางนัน้, 
ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๘. ภควโตธัมมเทสนายอัปโปสุกตภาวปญหา ๒๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาววา 'พระ
ตถาคตทรงอบรมพระสัพพญัุตญาณมาในระหวางสีอ่สงไขยแสนกปัป จึงกระทาํพระ
สัพพัญุตญาณใหแกกลาไดแลว เพื่อจะยกประชุมชนหมูใหญข้ึน.' และกลาวอกีวา 
'ภายหลงัพระองคบรรลุความเปนสพัพัญูแลว จิตของพระองคนอมไปเพื่อความเปนผู
มีความขวนขวายนอย หานอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมไม' ดังนี.้ 
 พระผูเปนเจานาคเสน นายขมังธน ูหรืออันเตวาสิกของนายขมงัธนู ศึกษา
ความลอบยงิเพื่อประโยชนแกสงครามสิน้วนัทัง้หลายมาก เมื่อการรบใหญถึงพรอม



แลวกลับทอถอยเสีย ฉันใด; พระตถาคตทรงอบรมพระสพัพัญุตญาณมา ในระหวาง
ส่ีอสงไขยแสนกัปปใหแกกลาแลว เพื่อจะยกประชุมชนหมูใหญข้ึน, คร้ันพระองคบรรลุ
ความเปนสัพพัญูแลว ทรงทอถอยในการแสดงธรรมก็ฉันนัน้. 
 อีกนัยหนึง่ คนปล้ํา หรืออันเตวาสิกของคนปล้ํา ต้ังใจศกึษาการปล้ําไวแลวสิ้น
วันทั้งหลายมาก คร้ันเมื่อการตอสูของคนปล้ําถึงพรอมแลวพึงทอใจ ฉันใด, พระตถาคต
ทรงอบรมพระสัพพัญุตญาณมาในระหวางสื่อสงไขกบัแสนกัปปกระทําใหแกกลา 
เพื่อจะยกประชุมชนหมูใหญข้ึน, คร้ันเมื่อพระองคถึงความเปนพระสัพพัญูแลว ทรง
ทอถอยในการแสดงธรรมก็ฉันนัน้. 
 พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตทรงทอแลว เพราะความกลัวหรือหนอ, หรือ
วาทรงทอแลว เพราะความทีธ่รรมไมปรากฏ,หรือวาพระองคทรงทอแลว เพราะความที่
แหงพระองคเปนผูทพุพล, หรือวาพระองคทรงทอแลว เพราะความทีพ่ระองคไมใช
สัพพัญ?ู อะไรเปนเหตุในความทอนัน้? เชิญพระผูเปนเจากลาวเหตุแกขาพเจาเพื่อ
ขามความสงสยัเสีย. 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระตถาคตทรงอบรมพระสัพพัญุตญาณมาใน
ระหวางสื่อสงไขยกับแสนกปัปใหแกกลาแลว เพื่อจะยกประชุมชนหมูใหญข้ึน, ถาอยาง
นั้น คําที่วา 'พระตถาคตทรงบรรลุความเปนสัพพัญูแลว จิตของพระองคนอมไปเพือ่
ความเปนผูมคีวามขวนขวายนอย หานอมไปเพื่อจะแสดงธรรมไม' ดังนี้ คํานัน้ผิด. ถา
วาเมื่อพระองคบรรลุความเปนพระสพัพญัูแลว จิตของพระองคนอมไปเพื่อความเปน
ผูมีความขวนขวายนอย หานอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมไม, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระ
ตถาคตอบรมพระสัพพัญุตญาณมาในระหวางสี่อสงไขกับแสนกัปปใหแกกลาแลว 
เพื่อจะยกประชุมชนหมูใหญข้ึน' ดังนี้ แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อนลึกอันบุคคล
เปลื้องยาก มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพงึแกไขขยายออกใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตทรงอบรมพระสัพพัญุตญาณ
มาในระวางสีอ่สงไขยกับแสนกัปปใหแกกลาแลวเพื่อจะยกชนหมูใหญข้ึน; และครั้น
พระองคบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวจิตของพระองคนอมไปแลว เพื่อความเปนผูมี
ความขวนขวายนอยหานอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมไม, ก็ความนอมไปนั้น เหตุเหน็
ความที่ธรรมเปนของลึก และละเอียด และอันบุคคลเหน็ยาก และอนับุคคลตรัสรูตาม
ดวยยาก และสุขุม และแทงตลอดดวยยาก และความทีสั่ตวทั้งหลายมีอาลัยเปนทีม่า
ยินดี และสกักายทิฏฐิอันสัตวทัง้หลายยกขึ้นแลวมั่น; ทรงดําริวา "อะไรหนอแล อยางไร
หนอแล" ดังนี้ จิตของพระองคนอมไปแลว เพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย หา



นอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมไม; จิตนั้นมคีวามคิดถงึความแทงตลอดของสัตวทั้งหลาย
ในพระหฤทัยอยางเดยีว. 
 ขอถวายพระพร อุปมาเหมอืนหมอผูตัดผา เขาไปใกลนวชนผูอันพยาธิมิใช
อยางเดยีวเบยีดเบียนแลว จึงคิดอยางนีว้า "พยาธิของชนนี ้จะพึงระงบัไดดวยความ
เพียรอะไรหนอ หรือดวยเภสัชขนานไหน" ดังนี ้ฉันใด; จิตของพระตถาคตเห็นชนอัน
พยาธิ คือ กิเลสทั้งปวงเบยีดเบียนแลว และเหน็ความทีธ่รรมเปนของลกึ และละเอยีด 
และอันบุคคลเห็นโดยยาก และอันบุคคลตรัสรูตามโดยยาก สุขุม มีความแทงตลอด
โดยยากวา "อะไรหนอแล อยางไรหนอแล" ดังนี ้จิตของพระองคนอมไปแลว เพื่อความ
เปนผูมีความขวนขวายนอย หานอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมไม; ความนอมไปนัน้ มี
ความคิดถงึความแทงตลอดของสัตวทั้งหลายในพระหฤทัยอยางเดยีว ฉันนั้นเทียว. 
 อุปมาเหมือนพระราชผูกษตัริยมุรธาภิเษกแลว ทอดพระเนตรเหน็นายประตู 
และหมูทหาร และหมูสัตว และชาวนิคม และราชภัฏ และอมาตย และราชกัญญา ผู
อาศัยพระองคเปนอยูทั้งหลาย มีความดําริในพระหฤทัยเกิดขึ้นอยางนีว้า "เราจัก
สงเคราะหชนทั้งหลายเหลานี้อยางไรหนอแล" ฉันใด;พระตถาคตทอดพระเนตรเห็น
ความที่ธรรมเปนของลึก และละเอียด และบุคคลเห็นโดยยาก และอนับุคคลตรัสรูตาม
โดยยาก สุขุม มีความแทงตลอดโดยยาก และความที่สัตวทั้งหลายมอีาลัยเปนที่มา
ยินดี และความที่สักกายทิฏฐิเปนของสัตวทั้งหลายเหลานั้นถือมั่น, จึงทรงดําริวา "จะ
กระทําอะไรหนอแล เราจกักระทําอยางไรหนอแล" ดังนี้ จิตของพระองคนอมไปแลว 
เพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย หานอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมไม ฉันนัน้; 
ความนอมพระหฤทัยไปนั้น มีความคิดถงึความแทงตลอดของสัตวทั้งหลาย ในพระ
หฤทัยอยางเดยีว. เออก็ พระตถาคตทั้งหลายอันพรหมวงิวอนแลวยอมทรงแสดงธรรม
อันใด ความทีพ่ระตถาคตทัง้หลายอนัพรหมวงิวอนแลวทรงแสดงธรรมนั้น เปนธรรม
ของพระตถาคตทั้งหลายทัง้ปวง. ก็อะไรเปนเหตุในขอนัน้? โดยสมัยนั้น มนษุยทั้งหลาย
ดาบสและปริพาชกทัง้หลาย สมณะและพราหมณทัง้หลายเหลาใดชนทัง้หลายเหลานัน้
ทั้งปวง เปนผูมีพรหมเปนเทพดาผูหนักในพรหมเปนผูมพีรหมเปนที่ถงึในเบื้องหนา;โลก
กับทัง้เทพดาจกันอบนอม จกัเชื่อถือ จกันอมใจตามพระตถาคตเจา เพราะความนอบ
นอมของพรหมนั้น ผูมกีําลงั มียศ มีชื่อเสียงโดงดัง ผูเยีย่ม ผูเลิศลอย เพราะเหตุนัน้ 
พระตถาคตทัง้หลาย ตอพรหมวงิวอนแลวจึงทรงแสดงธรรม. 
 เปรียบเหมือนพระมหากษัตริย หรือราชมหาอมาตยผูหนึ่ง ยอมนอบนอมทาํ
ความเคารพแกบุคคลใด, ประชุมชนนอกนั้น ยอมนอบนอมกระทําความเคารพแก
บุคคลนั้น เพราะความนอบนอมของพระมหากษัตริยหรือราชมหาอมาตยนัน้ ผูมีกําลัง



กวา ฉันใด;โลกกับทัง้เทวดาจักนอบนอมแดพระตถาคตทั้งหลายผูอันพรหมนอบนอม
แลว ฉันนัน้แล. พรหมอนัชาวโลกบูชาแลว ๆ, เพราะฉะนัน้ มหาพรหมนั้นจงึทูลวงิวอน
พระตถาคตเจาทัง้ปวงเพื่อแสดงธรรม, และพระตถาคตทั้งหลายอันพรหมทูลวิงวอน
แลว จึงทรงแสดงธรรมเพราะเหตุนัน้ ขอถวายพระพร." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาคลี่คลายขยายดีแลว เวย
ยากรณมีความเจริญนัก ขอวิสัชนาปญหานั้นสมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยาง
นั้น." 
 
๙. พุทธอาจรยิานาจริยปญหา ๒๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคทรงภาสติวา 'อาจารยของเราตถาคตไมมี บุคคลเชนกับดวยเราตถาคตไมมี ในโลก
กับทัง้เทพดา ไมมีบุคคลเปรียบดวยเราตถาคต' ดังนี้แลว. ภายหลงัพระองคตรัสแลววา 
'ดูกอนภิกษทุัง้หลาย อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเราตถาคต ต้ังเราผู
อันเตวาสกิใหเปนผูเสมอดวยตน และบูชาเราดวยบูชายิง่ ดวยประการดังนี้แล' ดังนี.้ 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระตถาคตตรัสวา 'อาจารยของเราตถาคตไมมี 
บุคคลเชนกับดวยเราตถาคตไมมี' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย 
อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเราตั้งเราผูอันเตวาสิกไวใหเปนผูเสมอดวย
ตน และบูชาเราดวยบูชายิ่งดวยประการดังนี้แล' ดังนี ้นัน้เปนผิด. ถาพระตถาคตตรัส
แลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา ต้ังเราไวให
เปนผูเสมอดวยตน และบูชาเราดวยบูชายิง่ ดวยประการดังนี้แล' ดังนี,้ ถาอยางนั้น คํา
ที่วา 'อาจารยของเราตถาคตไมมี บุคคลเชนกับดวยเราตถาคตไมมี'ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. 
ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงแกไขขยายออกใหแจง
ชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาได
ทรงภาสิตวา 'อาจารยของเราตถาคตไมมี บุคคลเชนกับดวยเราตถาคตไมมี ในโลกกับ
ทั้งเทพดา ไมมีบุคคลเปรียบดวยเราตถาคต' ดังนี้แลว. ภายหลงัตรัสวา 'ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา ต้ังเราไวใหเปนผูเสมอดวยตน 
และพจนนัน้ พระองคทรงหมายเอาความที่อาฬารดาบสกาลามโคตร เปนอาจารยของ
พระองค เมื่อพระองคยงัเปนพระโพธิสัตวอยู ยงัไมไดตรัสรูแลว ในกาลกอนแตความ
ตรัสรูเทียวตรัสแลว. 



 ขอถวายพระพร อาจารยทัง้หลายของพระโพธิสัตว เมื่อยังเปนโพธิสัตวอยู ยัง
มิไดตรัสรูยิ่ง ในกาลกอนแตความตรัสรูเทยีว หาคนเหลานี,้ พระโพธิสัตวอันอาจารย
ทั้งหลายเหลาไรเลา ส่ังสอนแลวยังวันใหนอมลวงไปแลวในสํานักของอาจารยนั้น ๆ, 
อาจารยทั้งหลายหา คือบุคคลไหนบาง? 
 ขอถวายพระพร พราหมณทั้งหลายแปดเหลาใดนัน้ เมือ่พระโพธิสัตวพอเกิด
แลวมารับลักษณะทัง้หลาย พราหมณทั้งหลายแปดคือใครบาง? พราหมณทัง้หลาย
แปด คือรามพราหมณหนึง่ ธชพราหมณหนึง่ ลักษณพราหมณหนึง่ มนัตีพราหมณหนึ่ง 
ยัญญพราหมณหนึง่ สุยามพราหมณหนึ่ง สุโภชพราหมณหนึง่ สุทัตตพราหมณหนึ่ง 
รวมเปนแปดคน, พราหมณทัง้หลายเหลานัน้ใหพระชนกทรงทราบความสวัสดีของพระ
โพธิสัตวนัน้แลว ไดกระทาํกรรมคือการรักษาแลว, ก็พราหมณทั้งหลายเหลานั้นเปน
อาจารยทีแรก. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: พระเจาสทุโธทนะผูพระชนกของพระโพธิสัตว ทรงนาํ
พราหมณชื่อ สรรพมิตร เปนอภิชาติ เปนผูสูง มีชาติเปนผูกลาวบท มเีวยยากรณ มอีงค
หก เชามาแลว ทรงจับพระเตาน้ําหลอมอบถวายใหศึกษาวา 'ทานจงยังกุมารนี้ให
ศึกษา,' สรรพมิตรพราหมณนี้ เปนอาจารยที่สอง. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: เทพดาใดนัน้ยงัพระโพธิสัตวใหสังเวช, พระโพธิสัตว
ทรงสดับคําของเทพดาใดแลว จงึสังเวชแลว หวาดแลวเสด็จออกแลว บรรพชาแลว 
ในขณะนัน้นัน่เทียว, เทพดานี้เปนอาจารยที่สาม. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: อาฬารดาบสกาลามโคตรนี้ เปนอาจารยที่ส่ี. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: อุททกดาบสรามบุตรนี้ เปนอาจารยคํารบหา. 
 อาจารยทั้งหลายของพระโพธิสัตว เมื่อยังเปนพระโพธิสัตวอยูยังมิไดตรัสรู ใน
กาลกอนแตความตรัสรูทีเดยีว หาพวกเหลานี้แล. 
 ก็แตวา อาจารยทั้งหลายเหลานัน้ เปนอาจารยในธรรมเปนโลกยิะ. ก็แหละ
อาจารยผูส่ังสอน เพื่อจะแทงตลอดพระสพัพัญุตญาณ ในธรรมเปนโลกุตตระนี ้ไมมี
ใครยิ่งกวา ของพระตถาคตไมม.ี 
 ขอถวายพระพร พระตถาคตเปนสยัมภูไมมีอาจารย, เพราะเหตุนัน้ พระ
ตถาคตตรัสแลววา 'อาจารยของเราตถาคตไมมี บุคคลเชนกับดวยเราไมมี ในโลกกบัทั้ง
เทพดา ไมมีบุคคลเปรียบดวยเรา ดังนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 



๑๐. อัคคานัคคสมณปญหา ๓๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจาแมทรงภาสิต 
พระพทุธพจนนี้วา 'บรรพชิตชื่อเปนสมณะ เพราะความทีอ่าสวะทั้งหลายสิ้นไป' ดังนี.้ 
แลวตรัสอีกวา 'บัณฑิตทั้งหลายกลาวนระผูมีความพรอมเพรียงดวยธรรมทั้งหลายสีน่ั้น
วา เปนสมณะแทในโลก' ดังนี้ ในคํานัน้ ธรรมทั้งหลายสี่เหลานี้ คือ ขันติ ความอดทน 
อัปปาหารตา ความเปนผูมอีาหารนอย คือ มักนอย รติวิปปหาน ความละความยนิดี
เสีย อากิญจญัญะ ความเปนผูไมมีความกังวล. คุณธรรมทั้งหลายทัง้ปวงเหลานี ้ยอมมี
แกบุคคลผูยังไมส้ินอาสวะแลว ยงัมีกเิลสนั่นเทียว. ถาบรรพชิตชื่อวาเปนสมณะ เพราะ
ความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไป, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'บัณฑิตทั้งหลายกลาวนระผูมคีวาม
พรอมเพรียงดวยธรรมทัง้หลายสี่นัน้ วาเปนสมณะแทในโลก' ดังนี ้นัน้เปนผิด. ถาวา
บรรพชิตผูมีความพรอมเพรยีง ดวยธรรมทั้งหลายสี่ ชื่อวาเปนสมณะ, ถาอยางนัน้ คํา
ที่วา 'บรรพชิตชื่อเปนสมณะ เพราะความทีอ่าสวะทั้งหลายสิ้นไป' ดังนี ้แมนั้นก็เปนผดิ. 
ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้แลววา 'บรรพชิตชื่อวาเปนสมณะ เพราะความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไป' ดังนี.้ 
และตรัสแลววา 'บัณฑิตทัง้หลายกลาวนระผูมีความพรอมเพรียงดวยธรรมทั้งหลายสี่
นั้น วาเปนสมณะแทในโลก.' พระพุทธพจนวา 'บัณฑิตทั้งหลายกลาวนระผูมีความ
พรอมเพรียงดวยธรรมทัง้หลายสี่นัน้ วาเปนสมณะ' นี้นัน้ พระองคตรัสแลวดวยอํานาจ
แหงคุณของบคุคลทั้งหลายเหลานั้น  ๆ. สวนคําที่วา 'บรรพชิตชื่อเปนสมณะ เพราะ
ความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดังนี ้ๆ เปนคํากลาวไมมีสวนเหลือ กลาวสวนสุด. เออก็ 
บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูปฏิบัติแลวเพื่อความเขาไประงับกิเลส พระองค
ทรงคัดสรรบุคคลผูปฏิบัติทั้งหลายทัว้ปวงเหลานั้น ตรัสสมณะผูส้ินอาสวะแลววาเปน
ยอด. อุปมาเหมือนดอกไมทีเ่กิดในน้าํและเกิดบนบกทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ 
มหาชนยอมกลาวดอกมะลวิาเปนยอดแหงดอกไมทัง้หลายเหลานั้น, บุบผชาติทัง้หลาย
ตาง ๆ เหลาใดเหลาหนึง่เหลือนั้น ทานคดัสรรดอกไมทั้งหลายเหลานัน้ ดอกมะลิอยาง
เดียวเปนที่ปรารถนาเปนที่รักของมหาชน ฉันใด; บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ เปน
ผูปฏิบัติแลวเพื่อความเขาไประงับกิเลส ยอมกลาวสมณะผูส้ินอาสวะแลววาเปนยอด 
ฉันนัน้นัน่เทียว. 
 อีกนัยหนึง่ โลกยอมกลาววาขาวสาลีเปนยอดแหงขาวเปลือกทั้งหลายทั้งปวง, 
ธัญญชาติทัง้หลายตาง ๆ เหลาใดเหลาหนึ่ง อาศัยธัญญชาติทั้งหลายเหลานัน้เปน



โภชนะเพื่อยังสรีระใหเปนไป โลกยอมกลาวขาวสาลีอยางเดียว วาเปนยอดแหงธัญญ
ชาติทัง้หลายเหลานั้นฉนัใด; บุคคลทั้งหลายผูปฏิบัติแลว เพื่อความเขาไประงับกิเลส 
บัณฑิตทัง้หลายคัดสรรบุคคลผูปฏิบัติทั้งหลายทัง้ปวงเหลานั้น กลาวสมณะผูส้ินอา
สวะแลววาเปนยอด ฉันนัน้นั่นเทียวแล." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
   
 
วรรคที่ส่ี 
๑. วัณณภณนปญหา ๓๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา แมทรงภาสิต
พระพทุธพจนนี้วา 'ภิกษุทัง้หลาย ถาบุคคลทั้งหลายอื่น พึงกลาวสรรเสริญคุณของเราผู
ตถาคต หรือกลาวสรรเสริญคุณแหงพระธรรมแหงพระสงฆก็ดี, ทานทัง้หลายไมควรจะ
กระทําความเพลิดเพลนิ ไมควรจะกระทาํโสมนัสดีใจ ไมควรจะกระทาํความเหมิจิต ใน
การที่บุคคลทัง้หลายกลาวสรรเสริญคุณนั้น'ดังนี.้ อนึ่ง พระตถาคตเมือ่พราหมณชื่อเส
ละ กลาวสรรเสริญคุณตามเปนจริงแลวอยางไร พระองคมีความเพลิดเพลินและดพีระ
หฤทัย เหิมพระหฤทัยยิ่ง ตรัสระบุคุณของพระองคยิง่ขึ้นไปแกเสละ 
พราหมณนัน้วา 'ดูกอนเสละ เราผูตถาคตเปนพระราชา เปนพระราชาโดยธรรม ไมมี
ใครจะยิ่งกวา เราผูตถาคตยงัจักรโดยธรรมใหเปนไป จกัรอันใคร ๆ พงึใหเปนไปเทยีม
ไมได' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ภิกษุทั้งหลาย 
ถาบุคคลทัง้หลายอื่น กลาวสรรเสริญคุณของเราผูตถาคต หรือกลาวสรรเสริญคุณของ
พระธรรม ของพระสงฆก็ดี, ทานทัง้หลายไมควรจะกระทาํความเพลิดเพลิน ไมควร 'จะ
กระทําความโสมนัสดีใจ ไมควรจะกระทาํความเหิมจิต ในการที่บุคคลทั้งหลายกลาว
สรรเสริญคุณนั้น' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'เมื่อเสละพราหมณกลาวสรรเสริญพระคุณ
ตามเปนจริงอยางไร พระองคมีความเพลดิเพลินแลว ดีพระหฤทัย เหมิพระหฤทยั ตรัส
ระบุคุณของพระองคแกเสละพราหมณนัน้' ดังนี้ นั้นเปนผิด. ถาวา เมือ่เสละพราหมณ
กลาวสรรเสรญิพระคุณตามเปนจริงอยางไร พระองคมคีวามเพลิดเพลินแลว ดีพระ
หฤทัย เหิมพระหฤทัย ตรัสระบุคุณของพระองคแกเสละพราหมณนัน้ยิ่งขึ้นไป,' ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'ภิกษุทัง้หลายถาบุคคลทั้งหลายอื่น กลาวสรรเสริญคุณของเราผู
ตถาคต หรือกลาวสรรเสริญคุณของพระธรรมพระสงฆกดี็, ทานทัง้หลายไมควรจะ



กระทําความเพลิดเพลนิ ไมควรจะกระทาํความโสมนัส ไมควรจะกระทําความเหิมจติ 
ในการที่บุคคลทั้งหลายกลาวสรรเสริญคุณนั้น' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน 
มาถงึพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพงึแกไขขยายออกใหแจงชัดเถดิ." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา แมทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้แลววา 'ภิกษุทัง้หลาย บุคคลทั้งหลายอื่น กลาวสรรเสริญของเราผูตถาคต หรือ
กลาวสรรเสรญิคุณของพระธรรมพระสงฆก็ดี, ทานทั้งหลายไมควรจะกระทาํความ
เพลิดเพลนิ ไมควรจะกระทาํความโสมนัส ไมควรจะกระทําความเหิมจติ ในการที่
บุคคลทั้งหลายกลาวสรรเสริญคุณนั้น' ดังนี.้ อนึ่ง เมื่อเสละพราหมณกลาวสรรเสริญ
พระคุณตามเปนจริงอยางไร พระองคมีความเพลิดเพลนิแลว ดีพระหฤทัย เหิมพระ
หฤทัย ตรัสระบุคุณของพระองคแกเสละพราหมณนั้นยิ่งขึ้นไปวา 'ดูกอนเสละ เราเปน
พระราชา เปนพระราชาโดยธรรม ไมมีใครยิ่งกวา เรายงัจักรโดยธรรมใหเปนไป จักรอัน
ใคร ๆ พึงใหเปนไปเทยีมไมได' ดังนี้ จริง. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงลักษณะ
แหงความเปนเองทัง้รสแหงธรรม ความเปนเองเปนของไมผิด เปนของจริงของแท 
ความเปนอยางนัน้ของพระธรรมกอน จงึตรัสวา 'ภิกษุทัง้หลาย บุคคลทั้งหลายอื่น 
กลาวสรรเสรญิคุณของเราผูตถาคต หรือกลาวสรรเสรญิคุณของพระธรรมพระสงฆก็ดี, 
ทานทัง้หลายไมควรจะกระทาํความเพลิดเพลิน ไมควรจะกระทาํความโสมนัส ไมควร
จะกระทาํความเหิมจิต ในการที่บุคคลทัง้หลายกลาวสรรเสริญคุณนั้น ดังนี.้ ก็แตวา 
พระพทุธพจนใด เมื่อเสละพราหมณกลาวสรรเสริญพระคุณตามความเปนจริงแลว พระ
ผูมีพระภาคเจาซ้ําตรัสระบุพระคุณพระองค แกเสละพราหมณนั้นยิ่งขึน้ไปวา 'ดูกอนเส
ละ เราเปนพระราชา เปนพระราชาโดยธรรม ไมมีใครจะยิ่งกวา' ดังนี,้ พระพทุธพจนนั้น 
พระองคจะไดตรัสแลวเพราะเหตุแหงลาภก็หาไม จะไดตรัสแลวเพราะเหตุแหงยศกห็า
ไม จะไดตรัสแลวเพราะเหตแุหงฝกฝายกห็าไม จะไดตรัสแลวโดยความเปนผูใครอันเต
วาสิกก็หาไมพระพุทธพจนนัน้ พระองคตรัสแลวดวยความไหวตาม ดวยความกรุณา 
ดวยอํานาจแหงประโยชนเกื้อกูลวา 'ความตรัสรูธรรมจักมีแกเสละพราหมณนี้ดวย แก
มาณพทั้งหลายสามรอยดวย โดยอุบายอยางนี'้ ดังนี้ โดยแทแล, เพราะเหตุนัน้ 
พระองคจงึตรัสสรรเสริญคุณของพระองคยิ่งขึ้นไปอยางนีว้า 'ดูกอนเสละ เราเปน
พระราชา เปนพระราชาโดยธรรม ไมมีใครจะยิ่งกวา ดังนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๒. อหึสานิคคหปญหา ๓๒ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา แมทรงภาสิต
พระพทุธพจนนี้แลววา 'ทานผูนับถือพระรัตนตรัยวาของเรา เมื่อไมเบยีดเบียนสัตวอ่ืน 
จักเปนที่รักในโลก' ดังนี.้ และตรัสอีกวา 'เราตถาคตพงึขมสภาพที่ควรขม พงึยกยอง
สภาพที่ควรยกยอง' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน การตดัมือเสีย ตัดเทาเสยี ฆาเสีย ขัง
เสียใหกระทํากรรมกรณเสีย ใหตายเสีย กระทําสนัตติใหกําเริบ ชื่อความขม. คํานัน้ไม
ควรแดพระผูมีพระภาคเจา, พระผูมีพระภาคเจาก็ไมควรเพื่อจะตรัสคํานัน้. พระผูเปน
เจานาคเสน ถาพระผูมพีระภาคเจาตรัสแลววา 'ทานผูนบัถือพระรัตนตรัย เมื่อไม
เบียดเบียนสัตวอ่ืน จักเปนทีรั่กในโลก' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'เราผูตถาคตพึงขม
สภาพที่ควรขม พงึยกยองสภาพควรยกยอง' ดังนี้ นัน้เปนผิด. ถาวาพระตถาคตตรัส
แลววา 'เราผูตถาคตพงึขมสภาพซึ่งควรขม พงึยกยองสภาพซึง่ควรยกยอง' ดังนี,้ ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'ทานผูนับถือพระรัตนตรยั เมื่อไมเบยีดเบียนสัตวอ่ืน จักเปนที่รักใน
โลก' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'เราผูตถาคตพึงขมสภาพที่ควรขม พงึยกยองสภาพควร
ยกยอง' ดังนี้ นั้นเปนผิด. ถาวาพระตถาคตตรัสแลววา 'เราผูตถาคตพงึขมสภาพซึง่ควร
ขม พงึยกยองสภาพซึ่งควรยกยอง' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ทานผูนบัถือพระ
รัตนตรัย เมื่อไมเบียดเบียนสตัวอ่ืน จกัเปนที่รักในโลก' แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สอง
เงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมทรงภาสตพระพุทธ
พจนนี้แลววา 'ทานผูนับถือพระรัตนตรัย เมื่อไมเบียดเบยีนสัตวอ่ืน จกัเปนที่รักใครใน
โลก' ดังนี,้ ตรัสแลววา 'เราผูตถาคตพึงขมสภาพซึ่งควรขม พงึยกยองสภาพซึ่งควรยก
ยอง' ดังนี้ดวย. พระพทุธพจนนีว้า 'ทานผูนับถือพระรัตนตรัย เมื่อไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน
จักเปนที่รักในโลก' ดังนี ้นัน่เปนอนมุัติของพระตถาคตทัง้หลายทั้งปวง: พระวาจานั้น
เปนเครื่องพรํ่าสอน พระวาจานัน้เปนเครื่องแสดงธรรมของพระตถาคตทั้งหลายทัง้ปวง, 
เพราะวาธรรมมีความไมเบยีดเบียนเปนลักษณะ, พระพุทธพจนนัน้เปนเครื่องกลาว
ความเปนเอง ก็เพราะพระตถาคตตรัสพระวาจาใดแลววา 'เราผูตถาคตพึงขมสภาพซึ่ง
ควรขมพึงยกยองสภาพซึ่งควรยกยอง' ดังนี ้พระวาจานั้นเปนเครื่องตรัส. 
 ขอถวายพระพร จิตทีฟุ่งซานแลวควรขม, จิตที่หดหูควรประคองไว; จติเปน
อกุศลควรขม, จิตเปนกุศลควรยกยอง: ความกระทําในใจโดยไมแยบคายควรขม, 
ความกระทําในใจโดยแยบคายควรยกยอง: บุคคลผูปฏิบัติผิดแลวควรขม, บุคคลผู
ปฏิบัติชอบแลวควรยกยอง; บุคคลไมใชอริยะควรขม, บุคคลที่เปนอริยะควรยกยอง; 
โจรควรขม, บุคคลที่ไมเปนโจรควรยกยอง." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขอนั้นจงยกไว, บัดนี้พระผูเปนเจากลับมาสูวิสัยของ
ขาพเจาแลว, ขาพเจาถามเนื้อความใด เนื้อความนัน้เขาถึงแกขาพเจาแลว; พระผูเปน
เจานาคเสน กโ็จรอันใคร ๆ เมื่อจะขมควรขมอยางไร?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร โจรใคร ๆ เมื่อจะขมพงึขมอยางนี;้โจรที่ควรจะขู อันบุคคล
ผูขมพึงขู, โจรควรจะปรับสินไหมพงึปรับไหม, โจรควรจะขับไล พึงขับไลเสีย, โจรซึ่งควร
จะจําไวพึงจาํไว, โจรซึ่งควรจะฆาพึงฆาเสยี." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน กค็วามฆาโจรทัง้หลายอนัใด ความฆานัน้เปนอนมุัติ
ของพระตถาคตทั้งหลายดวยหรือ?" 
 ถ. "หาไม ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน โจรซึ่งควรจะบังคับควรจะสั่งเปนอนมุัติของพระ
ตถาคตทั้งหลายดวย เพื่อเหตุไรเลา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร โจรใดนัน้อันราชบุรุษทั้งหลายฆาอยูโจรนัน้อันราชบุรุษ
ทั้งหลายจะฆา โดยอนุมัติของพระตถาคตทั้งหลายกห็าไม, โจรนัน้ราชบุรุษทั้งหลายฆา
เสีย เพราะโทษผิดที่โจรกระทําแลวเอง, เออก็ พระตถาคตพร่ําสอน ๆ โดยธรรม, ก็ราช
บุรุษทั้งหลายอาจเพื่อจะจับบุรุษมิไดกระทาํความผิด ไมมีความผิด เทีย่วอยูที่ถนนฆา
เสียใหตายโดยอนุมัติหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา. 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่บุรุษนั้น มิไดกระทําความผิดนะซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร โจรอันราชบุรุษทัง้หลายฆาเสีย ตามอนุมัติของพระ
ตถาคตทั้งหลาย หามิได, โจรนั้นอนัราชบุรุษทั้งหลายฆาเสียเพราะโทษผิดที่โจรกระทาํ
เอง อยางนีน้ั่นเทียว, ก็ผูบังคบัจะตองโทษอันหนึ่งเพราะความบงัคับนัน้หรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น ความพร่ําสอนของพระตถาคตทั้งหลาย ยอม
เปนความพร่าํสอนโดยชอบ." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจา ขอวิสัชนาปญหานัน้สมอยางนั้น, ขาพเจายอมรับรอง
อยางนัน้." 
 
๓. ภิกขุปณามปญหา ๓๓ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจาไดทรงภาสิต
แลว แมซึ่งพระพุทธพจนนี้วา 'เราตถาคตไมมีความโกรธ เปนผูปราศจากโทสะดังตะปู
ตรึงจิตแลว,' ภายหลงัพระตถาคตทรงประณามพระเถระสารีบุตร และพระเถระโมคคัล
ลานะทัง้หลายกับทัง้บริษทั. พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตโกรธแลวจึงประณาม
บริษัทหรือ หรือวาพระตถาคตทรงยนิดีแลว 
ประณามบริษทั; พระผูเปนเจาจงรูเหตุนัน้กอนวา 'เหตนุีช้ื่อนี.้' ถาพระตถาคตโกรธแลว
ประณามบริษทั, ถาอยางนัน้ ความโกรธของพระตถาคตยังไมเปนไปลวงไดแลว. ถาวา
พระตถาคตทรงยินดีแลวประณาม, ถาอยางนั้นพระตถาคตเจาไมรูประณามแลว 
เพราะเหตุไมใชวัตถ.ุ ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึ
ขยายใหแจงเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา แมไดภาสิตแลวซึ่งพระ
พุทธพจนนีว้า 'เราตถาคตไมมีความโกรธ เปนผูปราศจากโทสะดงัตะปตูรึงจิตแลว.' 
อนึ่งพระองคทรงประณามพระเถระสารีบุตรและพระเถระโมคคัลลานะทั้งหลายกับทัง้
บริษัท. ก็แหละการประณามนั้นจะทรงประณามดวยความโกรธก็หาไม. 
 ขอถวายพระพร บุรุษในโลกนี้ บางคนพลาดลมลงที่รากไมหรือที่ตอ หรือที่ศิลา 
หรือที่กระเบื้อง หรือที่ภาคพืน้อันไมเรียบ หรือที่เปอกตมในแผนดนิใหญ, เออก็ 
แผนดินใหญโกรธแลวจึงใหบุรุษนั้นลมลงหรือ?" 
 ร. "หามิได ความโกรธหรือความเลื่อมใสของแผนดินใหญไมมี, แผนดินใหญ
พนแลวจากความเอน็ดูและขึ้งเคียด, บุรุษนั้นพลาดลมแลวเองนั่นเทียว." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความโกรธหรือความเลื่อมใส ยอมไมมีแดพระตถาคต
ทั้งหลาย, พระตถาคตองคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายพนแลวจากความเอ็นดู
และขึ้งเคียด, พระเถระทั้งหลายเหลานั้น พระองคทรงประณามขับไลแลว เพราะ
ความผิดของตนที่ตนกระทาํแลวเองทีเดียวโดยแทแลฉนันั้น. อุปมาเหมือนบุคคลที่
พลาดจากแผนดินลมลง ฉันใด, บุคคลทีพ่ลาดแลวในพระศาสนาอนัประเสริฐของ
พระพทุธเจาผูชนะแลว พระองคทรงประณามเสีย ฉันนั้น; อนึ่ง ซากศพที่ตายแลวใน
มหาสมุทร ๆ ยอมซัดขึ้น ฉันใด, บุคคลพลาดแลวในพระศาสนาอันประเสริฐของ
พระพทุธเจาผูชนะแลว พระองคทรงประณามเสีย ฉันนั้น. 
 ขอถวายพระพร พระตถาคตทรงประณามพระเถระทั้งหลายเหลานัน้เพราะเหตุ
ไร พระองคใครประโยชน ใครความเกื้อกูล ใครความสุขใครความหมดจดพิเศษแกพระ
เถระทัง้หลายเหลานั้นวา 'ภิกษุทัง้หลายเหลานี ้จักพนจากความเกิด ความแก ความ
เจ็บ และความตาย ดวยอุบายอยางนี'้ จึงทรงประณามขับไลเสีย." 



 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๔. สัพพัญูสยปณามปญหา ๓๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'พระ
ตถาคตเปนสพัพัญ'ู ดังนี.้ และกลาวอีกวา 'เมื่อภิกษุสงฆมีพระเถระชื่อ สารีบุตร และ
โมคคัลลานะเปนประธาน อันพระตถาคตประณามแลว ศากยราชผูอยูในเมืองชื่อจาตุ
มนครดวย สหมับดีพรหมดวย แสดงพชีูปมาเปรียบดวยพชืออน และวัจฉตรณูปมา 
เปรียบดวยลูกโครุน ใหพระผูมีพระภาคเลื่อมใสแลว ใหยกโทษแลวใหสงบแลว' ดังนี.้ 
พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตงดโทษแลว อดโทษแลว เขาไประงับแลว สงบแลว 
ดวยอุปมาทัง้หลายเหลาใดอุปมาทัง้หลายเหลานัน้ อันพระตถาคตทรงทราบแลวหรือ
หนอแล? พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาอุปมาทัง้หลายเหลานัน้ อันพระตถาคตไมทรง
ทราบแลว, ถาอยางนัน้ พระพุทธเจาไมใชสัพพัญ.ู ถาวาอุปมาเหลานั้น อันพระ
ตถาคตทรงทราบแลว, ถาอยางนั้น พระตถาคตขมเหงเพงความทดลอง ทรงประมาณ
แลว, ถาอยางนั้น ความไมมคีวามกรุณา ยอมเกิดพรอมแดพระตถาคตแลว. ปญหาแม
นี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหานั้นพระผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตเปนสัพพญัู, และพระผูมีพระ
ภาคเลื่อมใสแลว งดโทษแลว อดโทษแลว เขาไประงับแลว สงบแลว ดวยอุปมา
ทั้งหลายเหลานั้น. พระตถาคตเปนธรรมสาม,ี ศากยราชทั้งหลายชาวจาตุมนคร และ
สหัมบดีพรหมอาราธนาพระตถาคต ใหพระตถาคตทรงยนิดีแลว ใหเลือ่มใสแลวดวยขอ
อุปมาทัง้หลายที่พระตถาคตทรงทราบแจงชัดแลวทีเดยีว' อนึ่ง พระตถาคตทรงเลื่อมใส
แลว อนุโมทนายิ่งแลววา สาธุ แกศากยราชชาวจาตุมนคร และสหัมบดีพรหมเหลานั้น. 
 เหมือนสตรีเชิญสามี ใหสามียินดีเลื่อมใสดวยทรพัยเปนของ ๆ สามีนัน่เทยีว, 
และสามีก็บันเทิงตามยิง่แลวซึ่งทรพัยนั้นฉนัใด; ศากยราชชาว จาตุมนครและสหัมบดี
พรหม อาราธนาพระตถาคต เชิญพระตถาคตใหทรงยินดีแลว ใหเลื่อมใสแลว ดวยขอ
อุปมาทัง้หลายที่พระตถาคตทรงทราบแลวทีเดียว, และพระตถาคตเลือ่มใสแลว ทรง
อนุโมทนาแกศากยราชชาวจาตุมานครและสหัมบดีพรหมยิง่แลว ดวยพระพทุธพจนวา 
สาธุ ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. 
 อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางกัลบกประดบัพระเศียรของพระมหากษตัริย ดวย
สุพรรณอลงกรณของพระมหากษัตริยนัน่เอง อัญเชิญพระมหากษัตริยใหทรงยนิดี



เลื่อมใส, และพระมหากษัตริยเลื่อมใสแลว ทรงบนัเทงิวา สาธุ แลวจึงพระราชทาน
รางวัลแกชางกัลบกนัน้ตามความปรารถนา ฉันใด; ศากยราชชาวจาตมุนครและ
สหัมบดีพรหมอาราธนาพระตถาคต เชิญพระตถาคตใหยนิดียิ่งแลว ใหเลื่อมใสแลว
ดวยขออุปมาทั้งหลายทีพ่ระตถาคตทรงทราบแลวทีเดียว, และพระตถาคตเลื่อมใสแลว 
ทรงอนโุมทนาแกศากยราช 
ชาวจาตุมนคร และสหัมบดีพรหมยิง่แลว ดวยพระพุทธพจนวา สาธ ุฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนสทัธิวหิารกิ ถือเอาบิณฑบาตที่อุปธยายนํามาแลว 
นอมเขาไปถวายอุปธยาย อาราธนาอุปธยาย ยังอุปธยายใหยนิดีใหเลือ่มใส อุปธยาย
เลื่อมใสแลว อนุโมทนากะสทัธิวหิารกินัน้วา สาธุ ดังนี ้ฉันใด; ศากยราชชาวจาตุมนคร
และสหัมบดีพรหม อาราธนาพระตถาคต เชิญพระตถาคตใหทรงยนิดแีลว ใหเลื่อมใส
แลว ดวยขออุปมาทัง้หลายที่พระตถาคตทรงทราบแลวทีเดียว, และพระตถาคต
เลื่อมใสแลว อนุโมทนาแลววา สาธุ ดังนี ้ทรงแสดงธรรมแกศากยราชชาวเมืองจาตุ
มนคร และสหมับดีพรหมทั้งหลายเหลานัน้ เพื่อความพนจากทุกขทัง้ปวง ฉันนั้นนัน่
เทียวแล." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
  
๕. อนิเกตานาลยกรณปญหา ๓๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน  แมพระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงภาสิตแลววา 'ธรรมชาตินี้แล คือ ความไมติดที่อยู ความไมมีอาลัย เปน
ความเห็นชอบของพระมนุ'ี ดังนี.้ และตรัสอีกวา 'บัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน
ของตน พึงสรางวหิารอันนาร่ืนรมยใจ ยังภิกษุผูเปนพหสูุตทั้งหลายใหอยูในวิหารนัน้' 
ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระตถาคตตรัสแลววา 'ธรรมชาตินี้แล คือ ความไมติด
ที่อยู ความไมมีอาลัย เปนความเหน็ชอบของพระมนุ'ี ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 
'บัณฑิตเมื่อพจิารณาเหน็ประโยชนของตน พงึสรางวิหารอันนาร่ืนรมยใจ ยังภกิษุผูเปน
พหุสูตทั้งหลายใหอยูในวหิารนั้น' ดังนี ้เปนผิด. ถาวาพระตถาคตตรัสแลววา 'บัณฑิต
เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนของตน พึงสรางวหิารอันนาร่ืนรมยใจ ยังภกิษุผูเปนพหุสูต
ทั้งหลายใหอยูในวหิารนัน้' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ธรรมชาตินี้แล คือ ความไมติดที่
อยู ความไมมอีาลัย เปนความเหน็ชอบของพระมนุ"ี แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงือ่น 
มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึแกไขขยายใหแจงชัดเถิด." 



 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาทรงภาสิตพระพทุธ
พจนแมนี้แลววา 'ธรรมชาตนิี้แล คือความไมติดที่อยู ความไมมีอาลยั เปนความ
เห็นชอบของพระมุน'ี ดังนี.้ และตรัสแลววา 'บัณฑิตเมื่อพจิารณาเหน็ประโยชนของตน 
พึงสรางวหิารอันนาร่ืนรมยใจ ยังภกิษุผูเปนพหุสูตทัง้หลายใหอยูในวิหารนั้น' ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร พระพุทธพจนใด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ธรรมชาติ
นี้แล คือ ความไมติดที่อยู ความไมมีอาลัย เปนความเหน็ชอบของพระมุน'ี ดังนี,้ พระ
พุทธพจนนัน้ เปนคําแสดงสภาวะเปนคํากลาวเหตุไมหลงเหลือ เปนคํากลาวเหตุไมมี
สวนเหลือ เปนคํากลาวตรงไมออมคอม เปนคําเหมาะแกสมณะ เปนคําสมรูปของ
สมณะ เปนคําสมสวนแกสมณะ เปนคาํสมควรแกสมณะ เปนโคจรของสมณะ เปนทีต้ั่ง
มั่นของสมณะ. เปรียบเหมือนเนื้อที่อยูในปา เมื่อเที่ยวไปในไพรในปา ไมมีอาลัยในทีอ่ยู 
ไมติดที่อยู ยอมไปไดตามความปรารถนาฉนัใด, ภิกษุพงึเปนผูไมติดที่อยู ไมมีอาลยั 
คิดเห็นวา 'ขอนั้นแหละเปนความเห็นชอบของพระมนุ'ี ฉันนัน้นัน่แล. 
 ขอถวายพระพร สวนพระพทุธพจนใด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวา 'บัณฑิต
เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนของตน พึงสรางวหิารอันนาร่ืนรมยใจ ยังภกิษุผูเปนพหุสูต
ทั้งหลายใหอยูในวหิารนัน้' ดังนี,้ พระพทุธพจนนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเล็งเห็น
อํานาจประโยชนสองประการจึงตรัสแลว, อํานาจประโยชนสองประการนั้น คือ 
อะไรบาง? คือ: ธรรมดาวาวหิาร อันพระพทุธเจาทัง้ปวงทรงสรรเสริญ ชมเชย อนุมัติ ยก
ยองแลว, ทายกทั้งหลายเหลานัน้ ถวายวหิารทานแลว จกัพนจากความเกิด ความแก 
ความเจ็บ ความตาย; นี้เปนอานิสงสในวิหารทานขอทีห่นึ่ง. คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก: 
เมื่อวิหารมีอยู ภิกษุเปนอันมากจักเปนผูปรากฏ จักเปนผูอันชนทั้งหลายผูประสงคจะ
พบเหน็หาไดงาย, ภิกษุทั้งหลายผูไมมทีี่อยู จักเปนผูอันชนทัง้หลายพบเห็นไดยาก; นี้
เปนอานิสงสในวหิารทานขอที่สอง. 
 พระผูมีพระภาคเจา ทรงเลง็เหน็อํานาจประโยชนสองประการนี ้จึงตรสัแลววา 
'บัณฑิตเมื่อพจิารณาเหน็ประโยชนของตน พงึสรางวิหารอันนาร่ืนรมยใจ ยังภกิษุผูเปน
พหุสูตใหอยูในวหิารนั้น' ดังนี,้ พระพุทธโอรสไมพึงกระทาํความอาลัยในที่อยูนัน้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๖. อุทรสํยมปญหา ๓๖ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาไดทรงภาสิตแลววา 'ภิกษุอยาพงึประมาทในบณิฑาหารอันตนพงึลุกขึ้นยืนอยู
ที่ประตูเรือนรับ, ภิกษุพึงเปนผูสํารวมแลวในทอง' ดังนี.้ และตรัสอีกแลววา 'ดูกอนอุทา
ยี ก็เราแล ในกาลบางที บริโภคเสมอขอบบาง บริโภคยิ่งบาง ดวยบาตรใบนี้' ดังนี้ พระ
ผูเปนเจานาคเสน ถาวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ภิกษุอยาพึงประมาทในบิณฑา
หารอันตนพงึลุกขึ้นยนือยูทีป่ระตูเรือนรับ, ภิกษุพงึเปนผูสํารวมแลวในทอง' ดังนี,้ ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'แนะอทุาย ีก็เราแล ในกาลบางท ีบริโภคเสมอขอบบาง บริโภคยิ่งบาง 
ดวยบาตรใบนี'้ ดังนี้ นั้นผิด. ถาวา พระตถาคตเจาตรัสแลววา 'แนอุทายี ก็เราแลในกาล
บางที บริโภคเสมอขอบบาง บริโภคยิ่งบาง ดวยบาตรใบนี'้ ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 
'ภิกษุอยาพึงประมาทในบิณฑาหาร อันตนพึงลุกขึน้ยนือยูที่ประตูเรือนรับ, ภิกษุพึงเปน
ผูสํารวมแลวในทอง' ดังนี ้แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาพงึพระผูเปนเจาแลว 
ปญหานั้นพระผูเปนเจาพงึแกไขขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาทรงภาสิตแลว แมซึ่ง
พระพทุธพจนนี้วา 'ภิกษุอยาพงึประมาทในบิณฑาหารอันตนพึงลุกขึน้ยืนอยูที่ประตู
เรือนรับ, ภิกษพุึงเปนผูสํารวมแลวในทอง' ดังนี.้ และตรัสแลววา 'แนะอุทาย ีก็เรา
ตถาคตแล ในกาลบางที บริโภคเสมอขอบาง บริโภคยิ่งบาง ดวยบาตรใบนี้' ดังนี.้ พระ
พุทธพจนใด พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา "ภิกษุอยาพงึประมาทในบิณฑาหารอันตน
พึงลุกขึน้ยนือยูที่ประตูเรือนรับ, ภิกษุพึงเปนผูสํารวมแลวในทอง" ดังนี.้ พระพุทธพจน
นั้นเปนเครื่องกลาวโดยสภาวะเปนเครื่องกลาวเหตุไมเหลือ เปนเครื่องกลาวเหตุไมมี
สวนเหลือ เปนเครื่องกลาวโดยนิปริยายโดยตรง เปนเครื่องกลาวเหตุทีแ่ท เปนเครื่อง
กลาวเหตุตามเปนจริง ไมวิปริต เปนคําของฤษีและมนุี เปนพระพุทธพจนของพระผูมี
พระภาค เปนคําของพระอรหันต เปนคาํของพระปจเจกพุทธเจา เปนพระพทุธพจนของ
พระชินพุทธเจา เปนพระพุทธพจนของพระสัพพัญ ูเปนพระพุทธพจนของพระตถาคต 
พระอรหันตสมัมาสัมพุทธเจา. 
 ขอถวายพระพร บุคลไมสํารวมแลวในทอง ยอมฆาสัตวบาง ยอมถือเอาของที่
เจาของเขาไมใหแลวบาง ยอมถึงภริยาของผูอ่ืนบาง ยอมกลาวคําเท็จบาง ยอมด่ืมน้าํ
กระทําผูด่ืมแลวใหเมาบาง ยอมฆามารดาบาง ยอมฆาบิดาบาง ยอมฆาพระอรหนัต
บาง ยอมทําลายสงฆบาง ยอมกระทาํพระโลหิตของพระตถาคตใหหอข้ึน ดวยจิตอัน
ประทุษรายแลวบาง. 
 ขอถวายพระพร พระเทวทตัไมสํารวมทองแลว ทําลายสงฆแลวสรางกรรมเปน
ที่ต้ังอยูตลอดกัปปไมใชหรือ? พระผูมีพระภาคเจาทรงเหน็เหตทุั้งหลายมีอยางมาก แม



เหลาอืน่เปนปานฉะนี้แลว จงึตรัสแลววา "ภิกษุอยาพึงประมาทในบิณฑาหารที่ตนพงึ
ลุกขึ้นยนือยูทีป่ระตูเรือนรับ, ภิกษุพงึเปนผูสํารวมทอง" ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร บุคคลผูสํารวมทองแลว ยอมถึงพรอมเฉพาะคือตรัสรูอภิสมัย 
คือ สัจจะสี่ กระทําสามัญญผลทั้งหลายสี่ใหแจงยอมถึงความเปนผูชํานาญใน
ปฏิสัมภิทาทัง้หลายสี่ดวย ในสมาบัติทั้งหลายแปดดวย ในอภิญญาทัง้หลายหกดวย 
บําเพ็ญสมณธรรมสิ้นเชิงดวย. 
 ขอถวายพระพร ลูกนกแขกเตาเปนผูสํารวมทองแลว กระทําโลกใหไหวแลว 
เพียงไรแตพิภพชื่อดาวดงึส นําทาวสักกะผูเปนจอมของเทวดาทัง้หลาย เขาไปยงัที่
บํารุงแลวมิใชหรือ? พระผูมพีระภาคเจาทรงเหน็เหตทุั้งหลายมากอยางแมเหลาอืน่เห็น
ปานฉะนี ้จึงตรัสแลววา "ภิกษุอยาพึงประมาทในบิณฑาหารที่ตนพงึลกุขึ้นยนือยูที่
ประตูเรือนรับ, ภิกษุพงึสํารวมแลวในทอง" ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร กพ็ระพทุธพจนใด ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา "แนะ อุ
ทาย ีก็เราผูตถาคตแล ในกาลบางคราว บริโภคเสมอขอบบาตรบาง บริโภคยิ่งบาง ดวย
บาตรใบนี"้ ดังนี,้ พระพุทธพจนนัน้อนัพระตถาคตมีกิจกระทําแลว มีกริิยาสําเร็จแลว 
สําเร็จประโยชนแลว มีกาลเปนที่สุดอยูแลว หามกิเลสไดแลว เปนพระสัพพัญูผูเปน
เอง ตรัสหมายเอาพระองคเอง. 
 ขอถวายพระพร ความกระทําความสบายแกบุคคลเปนไข กระสับกระสายอยู 
สํารอกแลว รุนแลว รมแลว เปนกิริยาอันหมอพึงปรารถนาฉันใด, ความสํารวมในทอง 
อันบุคคลยังมกีิเลส ยงัไมเหน็สัจจะ พงึกระทําฉนันั้นเทยีวแล. กิจที่จะตองกระทําดวย
ความขัดและครูสี และชําระใหหมดจด ยอมไมมีแกแกวมณีอันมีความสวาง มีชาติ
บริสุทธิ์โดยชาติยิ่ง ฉันใด, ความหามในความกระทํากิริยาทัง้หลาย ยอมไมมีแดพระ
ตถาคตเจา ผูบรรลุบารมีในวิสัยของพระพทุธเจาแลว ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๗. ธัมมวนิยปฏิจฉันนปญหา ๓๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาไดทรงภาสิตไวแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมและวินัยทีพ่ระตถาคตใหรู
แจงทัว่ไปแลว ถาบุคคลเปดแลว คือ บอกกลาวเลาเรียนอยูแลว ก็จะไพโรจนรุงเรือง ถา
ปดบังไว มิไดบอกกลาวมิไดแสดง ก็จะลีลั้บไปไมรุงเรือง' ดังนี.้ คร้ันมาภายหลังอีกเลา 



ปาฏิโมกขุทเทส พระวนิัยปฎกสิ้นเชงิดวย พระผูมีพระภาคเจาทรงปดกําบังไวแลว. ถา
วาพงึไดความประกอบหรือความสมควร หรือสมัยในศาสนาของพระพุทธเจาผูชนะแลว 
พระวนิัยบัญญัติอันบุคคลเปดเผยแลว พงึงดงาม, ความศึกษา ความสํารวม ความ
นิยม สีลคุณ และอาจารบัญญัติ อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส มีในวนิัยนั้นสิน้เชงิเพราะ
เหตุไร เพราะเหตุนัน้ วินยับญัญัติอันบุคคลเปดเผยแลว พึงงดงาม. ถาวาพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย ธรรมและวินัยที่พระตถาคตใหรูแจงทัว่ไปแลว 
บุคคลเปดเผยแลว ยอมไพโรจนแจมแจงรุงเรือง ถาบุคคลไมเปดเผยแลว ก็จะลี้ลับ
กําบังอยูไมไพโรจนรุงเรือง' ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 'ปาฏิโมกขุทเทสและวินัยปฏก
ทั้งสิน้ พระองคทรงปกปดกาํบังไว' ดังนี้ นัน้ผิด. ถาปาฏิโมกขุทเทสและวินัยปฎกสิ้นเชิง 
พระองคปดกาํบังไวแลว, ถาอยางนัน้ คําที่วา "ดูกอนภกิษุทัง้หลาย ธรรมและวินัยทีพ่ระ
ตถาคตใหรูแจงทัว่ไปแลว อันบุคคลเปดเผยแลว ยอมไพโรจนรุงเรือง' ดังนี้ แมนัน้ก็ผิด. 
ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงขยายออกใหแจงชัด
เถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคไดทรง
ภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย ธรรมและวินยัทีพ่ระตถาคตใหรูแจงทัว่ไปแลว ถา
บุคคลเปดเผยแลว ยอมไพโรจนถาบุคคลปกปดกําบงัไว ยอมไมไพโรจน.' และภายหลัง
พระองคทรงปดกําบัง พระปาฏิโมกขุทเทสและวินัยปฎกทั้งสิน้ไว. ก็แหละ ความปด
กําบังนัน้ มิไดทั่วไปแกชนทัง้หลายทัง้ปวง พระองคทรงกระทําใหเปนเขตแดนปดไว
แลว. 
 ขอถวายพระพร ปาฏิโมกขทุเทส พระผูมพีระภาคเจากระทําใหเปนเขตแดนปด
ไวแลว ดวยเหตุสามประการ คือ: ทรงปดไวแลวดวยอาํนาจแหงวงศของพระตถาคต
ทั้งหลายที่มีแลวในกาลกอน, ทรงปดไวแลว เพราะความที่ธรรมเปนของหนัก, ทรงปดไว
แลว เพราะความที่ภูมิของภิกษุเปนของหนัก. พระปาฏิโมกขุทเทส พระผูมีพระภาคเจา
กระทําใหเปนเขตแดนปดไวแลว ดวยอาํนาจแหงวงศของพระตถาคตทั้งหลายที่มีแลว
ในกาลกอนอยางไร? ปาฏิโมกขุทเทสในทามกลางของภกิษุ ปดแกชนทั้งหลายนอกนั้น
นี้อันใด การปดบังพระปาฏิโมกขุทเทสนัน้ เปนวงศของพระตถาคตทั้งหลายทีม่ีแลว ใน
กาลกอนทัง้ปวง. เปรียบเหมือนขัตติยมายาของกษัตริยทั้งหลาย กษัตริยจะแสดงไดก็
แตในกษัตริยทั้งหลายอยางเดียว, กิริยานี้เปนประเพณีของโลก ของกษัตริยทั้งหลาย 
ปดแลวแกชนทั้งหลายอันเหลือนอกนัน้ ฉันใด; ปาฏิโมกขุทเทสควรแสดงไดใน
ทามกลางแหงภิกษุ ปดไวแกชนทัง้หลายอนัเหลือนอกนัน้ อันใดนี้ นี้เปนวงศของพระ
ตถาคตทั้งหลายทีม่ีแลวในกาลกอนทัง้ปวง ฉันนั้นนัน่เทียว. 



 อีกนัยหนึง่ หมูชนทั้งหลายยอมเปนไปในแผนดิน, หมูชนทัง้หลาย ยอมเปนไป
ในแผนดินอยางไรนี ้คือ คนปล้ําทัง้หลาย ชางทอง ชางทาํกระสวย คนกลาวถอยคําเปน
ธรรม และชนทั้งหลายที่รูวทิยาตาง ๆ ก็กําบังวทิยาซอนวทิยาของตนไวตามพวกตาม
เหลา แสดงไดแตพวกเดียวกนั ปดไวแกชนทั้งหลายเหลือนอกนัน้ ฉันใด; ปาฏิโมกขุท
เทสควรแสดงในทามกลางภกิษุ พระองคปดไวแกชนทัง้หลายอันเหลือนัน้ ฉันนัน้, นี้
เปนวงศของพระตถาคตทั้งหลายทีม่ีแลวในกาลกอน. ปาฏิโมกขุทเทส พระองคกระทํา
แดนปดไวดวยอํานาจความเปนวงศของพระตถาคตทัง้หลายที่มีแลวในกาลกอนอยาง
นี.้ ปาฏิโมกขุทเทสพระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไว เพราะความทีธ่รรมเปนของ
หนกัอยางไร? ธรรมเปนของหนกัดังภาระ บุคคลผูกระทาํกิจที่จะพึงกระทําในพระปาฏิ
โมกขุทเทสนั้นใหบริบูรณ ยอมกระทาํพระอรหัตตผลวิมุตติใหบริบูรณ ยอมบรรลุ
อรหัตตผลวิมตุตินั้น ดวยความเปนผูกระทาํกิจที่จะพึงกระทํา ในพระปาฏิโมกขุทเทส
นั้นใหบริบูรณโดยลําดับ, จะไดบรรลุอรหัตตผลวิมุตตินั้น ดวยความเปนผูไมกระทํากจิ
ในปาฏิโมกขุทเทสนัน้ใหบริบูรณก็หาไม, พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคปดไวดวยพทุธ
ประสงควา 'ธรรมเปนแกนสาร ธรรมประเสริฐนี้ จงอยาเปนของไปแลวในมือของบุคคล
ทั้งหลาย ผูไมกระทํากิจในปาฏิโมกขุทเทสนั้นใหบริบูรณ อันบุคคลไมกระทํากจิในปาฏิ
โมกขุทเทสนั้นใหบริบูรณทั้งหลาย อยาไดดูหมิ่นดูแคลนติเตียนเลย, อนึ่ง ธรรมเปน
สาระ ธรรมประเสริฐนี้ จงอยาไปในคนชัว่ อันคนชัว่อยาไดดูหมิ่นดูแคลนติเตียนเลย?' 
พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคกระทําใหเปนแดนปดไวแลวเพราะความที่ธรรมเปนของ
หนกัอยางนี.้ พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคทรงปดไวดวยทรงพระดําริวา 'ธรรมดาวา 
จันทนแดงอนัเปนสาระประเสริฐบวร มีชาติเปนอติชาติ กระจายเรีย่รายไปแลว อัน
บุคคลยอมดูหมิ่นติเตียน ฉันใด, ธรรมเปนสาระธรรมอันประเสริฐนี้ จงอยาเปนของไป
แลวในมือของบุคคลทั้งหลายผูไมกระทาํกจิในปาฏิโมกขุทเทสใหบริบูรณโดยลําดับ 
อยาไดเปนของอันบุคคลดูหมิ่นดูแคลนติเตียนเลย, อนึ่ง ธรรมเปนสารธรรมอันประเสริฐ
นี้ จงอยาเปนของไปในทุรชน อันทุรชนอยาไดดูหมิ่นดูแคลนนนิทาติเตียนเลยฉนันัน้' 
ดังนี.้ พระปาฏิโมกขุทเทส พระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไวแลว เพราะความที่ธรรม
เปนของหนกัอยางนี.้ พระปาฏิโมกขุทเทสพระองคทรงกระทําใหเปนแดนปดไวแลว 
เพราะความทีภู่มิของภิกษุเปนของหนักอยางไร? ความเปนภิกษุอันใคร ๆ ชั่งไมได ไมมี
ประมาณหาราคามิได อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะตีราคา เพื่อจะชัง่ เพื่อจะกําหนด, พระ
ปาฏิโมกขุทเทส พระองคทรงปดไวดวยพระพุทธประสงควา 'บุคคลตั้งอยูแลวในความ
เปนภิกษ ุมีคุณอยางนี้เปนรูปนี้ จงอยาเปนผูเปรียบเสมอดวยโลก' ดังนี,้ พระปาฏิ
โมกขุทเทส ยอมเที่ยวอยูคือวา ยอมควรในระหวางของภิกษุทัง้หลายเทานั้น เปรียบ



เหมือนผาหรือเครื่องลาด หรือชาง มา รถ ทอง เงนิ แกวมณี แกวมกุดา และนางแกว 
เปนตน ที่เปนบวรประเสริฐในโลก ของทัง้ปวงเหลานัน้ยอมเขาถึงพระมหากษัตริย คือ 
ยอมควรแกพระมหากษัตริย ฉันใด; สิกขาและนิกายเปนที่มาและปรยิตัติ และคุณ คือ 
ความสาํรวมในอาจาระและศีลสังวรทัง้หลายในโลกประมาณเทาใด คุณทั้งปวง
เหลานั้น ยอมเปนของเขาถึงภิกษุสงฆ ฉันนั้นแท. พระปาฏิโมกขุทเทสพระองคทรง
กระทําใหเปนแดนปดไวแลว เพราะความทีภู่มิของภิกษุเปนของหนักอยางนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๘. มุสาวาทครุลหุภาวปญหา ๓๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจาทรงภาสิต
แลวแมซึ่งพระพุทธพจนนีว้า 'บุคคลเปนปาราชิกเพราะสมัปชานมุสาวาท ความเปนผูรู
ทั่วพรอมกลาวเท็จ' ดังนี.้ คร้ันมาภายหลงัพระองคตรัสแลววา 'ภิกษุตองอาบัติเบา มี
วัตถุควรแสดงในสํานักแหงบุคคลผูเดียวได เพราะสมัปชานมสุาวาท' ดังนี.้ พระผูเปน
เจานาคเสน เหตุใหแปลกกนัในสัมปชานมุสาวาทนัน้เปนอยางไร? อะไรเปนเหตุกระทํา
ใหตางกันในสมัปชานมุสาวาทนั้น? บุคคลขาดมูลดวยสมัปชานมุสาวาทอนัหนึ่ง และ
เปนสเตกิจโฉพอเยียวยาได ดวยสัมปชานมุสาวาทอนัหนึ่ง สองอยางนี้จะตองกัน
อยางไร? ถาวาพระผูมพีระภาคเจาตรัสแลววา 'บุคคลเปนปาราชิก เพราะสัมปชาน
มุสาวาท' ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 'ภิกษตุองอาบัติเบา มีวัตถุควรแสดงในสํานักแหง
บุคคลผูเดียวได เพราะสมัปชานมสุาวาท' ดังนี้ นัน้เปนผดิ. ถาวาพระตถาคตตรัสแลว
วา 'ภิกษุตองอาบัติเบา มีวตัถุควรแสดงในสํานักแหงบคุคลผูเดียวได เพราะสัมปชาน
มุสาวาท,' ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'บุคคลเปนปาราชิกเพราะสัมปชานมุสาวาท,' ถาอยาง
นั้น คําที่วา 'บุคคลเปนปาราชิกเพราะสัมปชานมนุสาวาท' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแม
นี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาแมทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้วา 'บุคคลเปนปาราชกิเพราะสัมปชานมุสาวาท.' และตรัสแลววา 'ภิกษุตอง
อาบัติเบา มีวตัถุควรแสดงในสํานักแหงบคุคลผูเดียวได เพราะสัมปชานมุสาวาท' ดังนี้
จริง. ก็แหละ พระพทุธพจนทั้งสองนัน้ เปนคําแสดงโทษหนักและเบาตามอํานาจวตัถุ
บรมบพิตรจะสําคัญเนื้อความนัน้เปนไฉน: บุรุษในโลกนีบ้างคน พึงใหประหารแกบุรุษ
อ่ืนดวยฝามือ, บรมบพิตรพงึปรับสินไหมอะไรแกบุรุษผูนัน้?" 



 ร. "ถาวาบุรุษนั้นกลาวแลววา ขาพเจาไมขมาโทษไซร, ขาพเจาใหราชบุรุษปรับ
กหาปณะหนึ่งแกบุรุษนั้น เพราะมิไดขมา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็ในโลกนี้ บุรุษนั้นนัน่เทียว พงึใหประหารแกบรมบพิตร
ดวยฝามือ, กสิ็นไหมอะไร พึงปรับแกบุรุษนัน้?" 
 ร. "ขาพเจาพงึใหราชบุรุษตัดมือของบุรุษผูประหารนั้นเสยีบางใหตัดเทาของ
บุรุษนั้นเสียบาง จนถึงใหตัดศีรษะดังตัดหนอไม ใหริบเรือนของบุรุษนั้นแมทั้งปวงบาง 
ใหเลิกตระกูลสองฝายถึงเจด็ชั่วตระกูล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุอะไร เปนเครื่องใหแปลกกนัในพระราชอาชญานัน้ 
ดวยเหตุไร จงึปรับสินไหมกหาปณะเดยีวนอยนกั เพราะประหารบุรุษผูหนึง่ดวยฝามือ 
ดวยเหตุไรจึงลงอาชญาตัดมือ ตัดเทา จนถึงตัดศีรษะ และริบเรือนทัง้ปวง จนถึงเลกิ
ถอนตระกูลทัง้สองฝาย ถึงเจ็ดชั่วตระกูล เพราะประหารบรมบพิตรดวยฝามือ ขอถวาย
พระพร?" 
 ร. "เพราะเนื่องดวยวัตถุซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สัมปชานมุสาวาท เปนโทษหนักและเบาตามอํานาจวัตถ ุ
ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๙. ยาจโยคปญหา ๓๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราเปนพราหมณผูควรที่ยาจกจะพึงขอ 
เปนผูลางมือเตรียมไวทุกเมือ่ เปนผูทรงสรรีะกายมีในที่สุด เปนผูไมมีใครยิ่งกวา' ดังนี.้ 
และตรัสอีกวา 'ขันธปญจก คือ พากุลภิกษุนี้ เลิศกวาภิกษุทัง้หลายผูเปนสาวกของเรา 
บรรดาที่มีอาพาธนอย' ดังนี.้ ก็อาพาธที่เกิดแลวในพระสรีรกายของพระผูมีพระภาคเจา 
ยอมปรากฏมากครั้ง. ถาวา พระตถาคตไมมีใครยิ่งกวา, ถาอยางนั้น คําทีว่า 'ขันธ
ปญจก คือ พากุลภิกษุนี้เลิศกวาภิกษุทัง้หลายผูเปนสาวกของเรา บรรดาที่มีอาพาธ
นอย' ดังนีเ้ปนผิด. ถาวา พระพากุลเถระเปนผูเลิศกวาภกิษุทัง้หลาย บรรดาที่มีอาพาธ
นอย, ถาอยางนั้น คําที่วา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราเปนพราหมณผูควรที่ยาจกจะพึงขอ 
เปนผูลางมือเตรียมไวทุกเมือ่ เปนผูทรงสรรีกายมีในที่สุด เปนผูไมมีใครยิ่งกวา' ดังนี้ แม



นั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงือ่น มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงแกไขขยายให
แจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร จริงอยู พระพทุธพจนนี้พระผูมพีระภาคเจา
ทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเปนพราหมณผูควรที่ยาจกจะพึงขอ เปนผู
ลางมือเตรียมไวทุกเมื่อ เปนผูทรงสรีระกายมีในที่สุด เปนผูไมมีใครยิ่งกวา' ดังนี.้ และ
ตรัสแลววา 'ขันธปญจก คือ พากุลภิกษุนี ้เลิศกวาภิกษทุัง้หลายผูเปนสาวกของเรา 
บรรดาที่มีอาพาธนอย' ดังนี.้ ก็แหละ พระพุทธพจนนั้น พระผูมพีระภาคเจาตรัสหมาย
เอานิกายเปนที่มา และมรรคที่บุคคลจะพงึเรียนซึ่งมีในภายนอก. 
 ขอถวายพระพร พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา ที่เปน
ผูประกอบการยืนและจงกรมก็มีอยู, พระสาวกเหลานัน้ ยอมยังวนัใหนอมลวงไป ดวย
การยืนและจงกรม, ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงยังวันและคืนใหนอมลวงไป ดวยการ
ยืน จงกรม นั่ง บรรทม; ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นใด เปนผูประกอบการยนืและจงกรม 
ภิกษุเหลานัน้เปนผูเอกยิง่ ดวยคุณพิเศษนัน้. พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาค
เจาที่เปนเอกาสนิกะ คือ ฉันหนเดียวกม็ีอยู, พระสาวกเหลานี้ ไมยอมฉันโภชนะเปนครั้ง
ที่สอง แมเพราะเหน็แกชวีิต, ฝายพระผูมพีระภาคเจายอมเสวยพระกระยาหารครั้งที่
สอง เพราะทรงหวิ; ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ใด ที่เปนเอกาสนิกะ ฉันหนเดียว ภิกษุ
เหลานั้นเปนผูเอกยิ่ง ดวยคณุพิเศษนัน้. เหตุทัง้หลายเชนนัน้มากมายอยาง พระผูมพีระ
ภาคเจาทรงหมายเอาความขอนั้นตรัสแลว. ฝายพระผูมพีระภาคเจา ไมมีใครยิ่งกวา 
โดยศีล สมาธิ ปญญา วมิุตติ วิมุตตญาณทสัสนะ และโดยพระกาํลัง และเวสารัชช
ญาณ และโดยพระพทุธธรรมสิบแปดประการ. ก็แหละพระองคทรงหมายเอาพระ
คุณธรรมนั้น ในพทุธวิสัยทัง้มวลตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราเปนพราหมณ 
ฯลฯ เปนผูไมมีใครยิ่งกวา' ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนในหมูมนุษย บุคคลผูหนึง่เปนผูมีชาต ิผูหนึง่เปน
ผูมีทรัพย ผูหนึ่งเปนผูมวีิชชา ผูหนึง่เปนผูมีศิลปะ ผูหนึง่เปนคนกลาหาญ ผูหนึง่เปนคน
ฉลาดเฉียบแหลม, ชนเหลานัน้แมทกุชนิด พึงมีในโลก, พระราชานัน่แล ยอมเปนผู
สูงสุดกวาชนทั้งหลายเหลานั้น โดยแท ขอนี้ฉันใด; พระผูมีพระภาคเจายอมเปนยอด
เปนใหญเปนผูประเสริฐที่สุดของสัตวทั้งปวง ฉันนั้นนัน่แล. สวนทานผูมีอายพุากุละนี้ ที่
เปนผูมีอาพาธนอยนัน้ เนื่องดวยอภินิหาร คือ บุญกุศลทีไ่ดกอสรางไวโดยเฉพาะ. ทาน
เปนผูมีอาพาธนอย อันพระผูมีพระภาคเจายกยองวาเปนผูเลิศ ก็เพราะชวยบําบัด
พยาธินัน้ ๆ เสยี." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 



อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
   
 
วรรคที่หา 
๑. อิทธยิากมัมวิปากปญหา ๔๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจาทรงภาสิต
แลวแมซึ่งพระพุทธพจน นี้วา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย ขันธบญัจกนี้ใด คือ มหาโมคคัลลา
นะ ขันธบัญจกนัน้เลิศกวาภิกษุทัง้หลายผูเปนสาวกของเราผูตถาคต บรรดาที่มีฤทธิ'์ 
ดังนี.้ ภายหลงัไดยินวาพระเถระนัน้อันโจรทั้งหลายทุบแลว ดวยตะบองทัง้หลาย มี
ศีรษะแตกแลว มกีระดูกอันโจรใหละเอียดแลว แลเนื้อและแถวแหงเอน็และเยื่อใน
กระดูกแลว ปรินิพพานแลว. พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระมหาโมคคัลลานเถระ ถงึ
ที่สุดแหงฤทธิแ์ลว, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระเถระอันโจรทั้งหลายทุบแลวดวยตะบอง
ทั้งหลาย ปรินพิพานแลว' นัน้เปนผิด ถาพระเถระอันโจรทั้งหลายทุบแลวดวยตะบอง
ทั้งหลาย ปรินพิพานแลวจริง, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระเถระถึงที่สุดแหงฤทธิ์แลว' ดังนี้ 
แมนั้นก็ผิด. พระ 
โมคัลลานเถระนั้น ไมอาจแลวเพื่อจะนาํความเขาไปทํารานตนออกเสียดวยฤทธิ,์ พระ
เถระนัน้ควรเพื่อจะเปนทีพ่ึง่อาศัยของโลก แมทัง้เทพดาอยางไรได? ปญหาแมนี้สอง
เงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาไดทรงภาสิตแลวแมซึ่ง
พระพทุธพจน นี้วา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย ขันธบัญจก นี้ใด คือ ภิกษุชื่อมหาโมคคัลลา
นะ ขันธบัญจกนัน้เลิศกวาภิกษุทัง้หลายที่เปนสาวกของเราผูตถาคตบรรดาที่มีฤทธิ'์ 
ดังนี.้ แตทานผูมีอายุมหาโมคคัลลานะ อันโจรทัง้หลายทุบแลวดวยตะบอง ปรินิพพาน
แลว, ก็แลความปรินิพพาน เพราะโจรตีดวยตะบองนั้น เพราะกรรมครอบงําถือเอา." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน แมวิสัยแหงฤทธิ์ของบุคคลผูมีฤทธิ ์แมวบิากแหง
กรรมสองสิ่งนีเ้ปนอจนิไตยไมควรคิดไมใชหรือ? บัณฑิตพึงนําสิง่ที่ไมควรคิดออกเสีย
ดวยสิ่งที่ไมควรคิด. อุปมาเหมือนวาชนทัง้หลายใคร ๆ ใครจะบริโภคผลไม ยอมทุบผล
มะขวิดดวยผลมะขวิดยอมทุบผลมะมวงดวยผลมะมวง ฉันใด, บัณฑิตพึงทุบส่ิงทีไ่ม
ควรคิดดวยสิ่งที่ไมควรคิดนําออกเสีย ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมส่ิงที่ไมควรคิดทั้งหลาย ส่ิงหนึง่ มีมาตรายิง่ มกีําลัง
กวา. เหมือนพระมหากษัตริยในแผนดนิ มชีาติอันเสมอกนั, แมพระมหากษัตริยมีชาติ



อันเสมอกนัเหลานัน้ พระมหากษัตริยองคหนึง่ ยังพระราชอาชญาใหเปนไป ขม
พระมหากษัตริยทั้งหลายทัง้ปวงเสยีได ฉันใด, อจินไตยทัง้หลายเหลานัน้ กรรมวิบาก
อยางเดยีว มมีาตรายิง่ มกีาํลังกวา, กรรมวิบากอยางเดียวยังอาชญาใหเปนไป ขม
อจินไตยทัง้หลายทัง้ปวงเสยีได, กิริยาทัง้หลายนอกนัน้ยอมไมไดโอกาสแหงบุคคลอัน
กรรมครอบงําแลว." 
 ขอถวายพระพร เหมือนบุรุษคนหนึง่ในโลกนี้ ยอมผิดในประการสิ่งหนึ่งนั่น
เทียว, มารดาหรือบิดาก็ดี พีห่ญิงพี่ชายก็ดี สขีและสหายก็ดี ยอมเปนทีพ่ึ่งตานทานแก
บุรุษนั้นไมได, พระมหากษัตริยพระองคเดยีว ยังพระราชอาชญาใหเปนไปขมใน
ความผิดนัน้เสยีไดโดยแท, อะไรเปนเหตุในความขมนั้น คือ ความเปนบคุคลมีความผดิ
เปนเหตุ; อจินไตยของไมควรคิดทั้งหลายนั้น กรรมวิบากอยางเดียว มมีาตราหนัก มี
กําลังกวา, กรรมวิบากอยางเดียว ยังอาชญาใหเปนไปขมอจินไตยอื่น ๆ ทั้งปวงเสียได 
ฉันนัน้นัน่เทียว, เมื่อบุคคลอันกรรมครอบงาํแลว กิริยาอนัเหลือนอกนัน้ ยอมไมได
โอกาส. 
 อีกนัยหนึง่ คร้ันเมื่อไฟปาตั้งขึ้นพรอมแลวในแผนดิน น้าํแมสักพนัหมอ ยอมไม
อาจเพื่อจะใหไฟนั้นดับได, ไฟอยางเดียวยงัอาชญาใหเปนไปขมน้ํานัน้เสียไดโดยแท, 
อะไรเปนเหตุในขอนัน้ คือ ความที่ไฟมกีําลังเปนเหตุ ฉันใด;ส่ิงที่เปนอจินไตยทัง้หลาย
เหลานั้น วิบากแหงกรรมสิ่งเดียวมีมาตราหนกั มกีําลงักวา, วิบากแหงกรรมอยางเดียว
ยังอาชญาใหเปนไปขมอจินไตยทั้งหลายอืน่ทัง้ปวงเสียได, เมื่อบุคคลอันกรรมครอบงํา
แลว กิริยาอันเหลือนอกนัน้ ยอมไมไดโอกาส ฉันนัน้นัน่เทียวแล. เพราะเหตุนัน้ เมื่อทาน
ผูมีอายุมหาโมคคัลลานะอนักรรมครอบงาํแลว อันโจรทบุอยูดวยตะบองทัง้หลาย 
ความประมวลฤทธิ์มาจงึมิไดมีแลว." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๒. โพธิสัตตธมัมตาปญหา ๔๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูมีพระภาคเจา แมไดทรงภาสิตพระพทุธพจนนี้ไว
ในธรรมปริยายของธรรมดาวา 'มารดาและบิดาของพระโพธิสัตวทั้งหลายเที่ยงแลว อัน
ธรรมดานิยมแลว ความตรัสรูเปนของอันธรรมดานิยมแลว พระอัครสาวกทั้งหลาย อัน
ธรรมดานิยมแลว พระอัครสาวกทั้งหลาย อันธรรมดานยิมแลวพระโอรสอันธรรมดา
นิยมแลว อุปฐากอันธรรมดานิยมแลวในกาลกอนเทียว' ดังนี.้ ก็พระผูเปนเจามากลาว



อีกวา 'พระโพธิสัตวสถิตอยูในดุสิตพิภพทพิยกาย เลือกมหาวิโลกนะทัง้หลายแปดคือ : 
เลือกกาลหนึง่ เลือกทวีปหนึง่ เลือกประเทศหนึง่ เลือกตระกูลหนึ่ง เลือกพระชนนหีนึง่ 
เลือกอายหุนึง่ เลือกเดือนหนึ่ง เลือกเนกขมัมะหนึง่. พระผูเปนเจานาคเสน เมื่อญาณยัง
ไมแกกลา ความตรัสรูยังไมมี, คร้ันเมื่อญาณแกกลาแลว อันพระโพธสัิตวไมอาจเพือ่จะ
รอ แมตลอดระหวางพริบตาหนึง่, ญาณมีในใจแกกลาแลว อันใคร ๆ กาวเกนิไมได; 
เพราะเหตุไร พระโพธิสัตวจงึเลือกกาลดวยความดาํริวา 'เราจะเกิดในกาลไร?' เมื่อ
ญาณยังไมแกกลา ความตรสัรูยอมไมม,ี คร้ันเมื่อญาณแกกลาแลว อันพระโพธิสัตวนั้น 
ไมอาจเพื่อจะรออยู แมตลอดระหวางพริบตาหนึง่: เพราะเหตุไร พระโพธิสัตวจงึเลือก
ตระกูลดวยทรงดําริวา 'เราจะเกิดในตระกลูไร?' พระผูเปนเจานาคเสน ถาวามารดาบริ
ดาทั้งหลายของพระโพธิสัตวเทีย่งแลว อันธรรมดานิยมแลวในกาลกอนทีเดียว คือมีเกดิ
กับสําหรับกัน, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'พระโพธิสัตวเลือกตระกูล' ดังนี้ นัน้ผิด. ถาวาพระ
โพธิสัตวเลือกตระกูล ถาอยางนั้น คําวา 'มารดาและบดิาทั้งหลายของพระโพธิสัตว
เที่ยงแลว ในกาลกอนเทียว' ดังนี้ แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจา
แลว, พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจมแจงเถดิ." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร มารดาและบิดาทัง้หลายของพระโพธิสัตว
เที่ยงแลว อันธรรมดานิยมแลว ในกาลกอนทีเดียว, อนึ่ง พระโพธิสัตวยอมเลือกตระกูล
จริง. ก็พระโพธิสัตวทรงดาํริวากระไรแลวจงึเลือกตระกูล? พระโพธิสัตวดําริวา 'มารดา
บิดาทัง้หลายเหลาใดนี ้มารดาบิดาทัง้หลายเหลานั้น เปนกษัตริยหรือ หรือวาเปน
พราหมณ ทรงดําริอยางนี้แลวจึงเลือกตระกูล. 
 ขอถวายพระพร "ของแปดอยางที่ยงัไมเคยไปเคยมา บุคคลตองแลดูกอน
ทีเดียว, ของแปดอยางทั้งหลายอยางไร: พอคาเมื่อจะคาขายของตองแลดูภัณฑะทีต่น
จะขายนั้นกอนหนึ่ง, คชสารเมื่อเดินไปถงึทางที่ตนยงัไมเคยมา ตองเอางวงสอบสวน
เสียกอนหนึ่ง, พอคาเกวียนตองแลดูทาเกวยีนที่ตนยงัไมเคยไปเคยมาเสียกอนหนึง่, ตน
หนตองแลดูฝงที่ตนยังไมเคยไปเคยมาเสยีกอน แลวจงึแลนเรือไปหนึง่, หมอตองแลดู
พิจารณาอายขุองคนไข แลวจึงเขาไปใกลคนไขรับเยียวยารักษาหนึ่ง, ตะพานที่จะขาม
อันบุคคลเมื่อจะขึ้นตองแลดูพิจารณาใหรูวาตะพานนัน้มั่นหรือไมมัน่เสียกอนจงึขึ้นขาม
หนึง่, ภิกษุเมื่อจะบริโภคโภชนาหารตองปจจเวกขณพจิารณาอนาคตกอนแลวจงึ
บริโภคโภชนะไดหนึ่ง, พระโพธิสัตวทั้งหลายเมื่อจะหยั่งลงสูตระกูลตองแลดูเลือก
ตระกูลกอน วาตระกูลนัน้จะเปนตระกูลกษตัริยหรือ หรือเปนตระกูลพราหมณหนึง่. ส่ิง
ทั้งหลายแปดอยางนี้ ส่ิงที่ยงัไมเคยไปเคยมา บุคคลตองแลดูพิจารณากอนแล." 



 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๓. อตัตนิปาตนปญหา ๔๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา แมไดทรงภา
สิตพระพทุธพจนนีห้ามไววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลายอนัภิกษุอยาพึงทําตนใหตกลง, ถา
ภิกษุรูปใดทําตนใหตกลง ภิกษุนัน้อันพระวินัยธรพงึใหทาํตามธรรม' ดังนี.้ คร้ันมา
ภายหลงั พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่ง ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความขาดขึ้นพรอมแหง ชาติ ชรา พยาธ ิ
มรณะ โดยปรยิายมิใชอยางเดียว, ก็สัตวผูใดผูหนึ่งกาวลวง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เสีย
ดวยประการทัง้ปวง ทรงสรรเสริญผูนั้นดวยความสรรเสริญอยางยิง่ ดังนี.้ พระผูเปนเจา
นาคเสน ถาวาพระผูมพีระภาคเจา ตรัสพระพทุธบัญญัติหามวา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
อันภิกษุอยาพงึกระทาํตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุรูปนัน้อันพระ
วินัยธรพงึใหกระทําตามธรรม,' ถาอยางนัน้ คําที่วา 'พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดง
ธรรมเพื่อความขาดขึ้นพรอมแหง ชาต ิชรา พยาธิ มรณะ' นั้นผิด. ถาวาพระองคทรง
แสดงธรรมเพือ่ขาดขึ้นพรอมแหง ชาต ิชรา พยาธิ มรณะ, ถาอยางนัน้คําที่วา 'ดูกอน
ภิกษุทัง้หลาย อันภิกษุอยากระทําตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุ
รูปนั้นอนัพระวินัยธรพงึใหกระทําตามธรรม' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด, ปญหาแมนี้สองเงื่อน 
มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา แมทรงภาสิตซึง่พระ
พุทธพจนนีห้ามไววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย อันภิกษุอยางกระทําตนใหตกลง, ถาภิกษุ
รูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุรูปนั้นอนัพระวินยัธรพงึใหกระทําตามธรรม' ดังนี้จริง. 
และธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงแกสาวกทั้งหลาย ณ ที่ใดทีห่นึง่ ทรง
แสดงแลวเพื่อความขาดขึ้นพรอมแหง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โดยปรยิายมิใชอยาง
เดียว. ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงหามแลวดวย ทรงชักชวนแลวดวย ดวยเหตุใด เหตนุั้น
ในการแสดงธรรมนั้นมีอยู. 
 ขอถวายพระพร ภิกษุผูมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล บริบูรณดวยศีล เปนผูเสมอ
ดวยยาในการที่จะกระทําพษิ คือ กเิลสของสัตวทัง้หลายใหพนิาศฉิบหายไป, เปนผู
เสมอดวยโอสถ ในการเขาไประงับพยาธ ิคือ กิเลสของสัตวทั้งหลาย, เปนผูเสมอดวย
น้ําในการลางละอองธุลี คือ กิเลสของสัตวทั้งหลาย, เปนผูเสมอดวยแกวมณี ในการให



สมบัติทั้งปวงแกสัตวทัง้หลาย, เปนผูเสมอดวยเรือในการไปสูฝง คือ นิพพานจากหวง
ทั้งสี ่ของสัตวทั้งหลาย, เปนผูเสมอดวยหมูชนพวกขนสนิคาเปนไปกับดวยทรพัย ใน
การที่ไดขามทางกนัดาร คือ ชาติของสัตวทัง้หลาย, เปนผูเสมอดวยลมในการที่จะยัง
ความรอนพรอมดวยไฟสามกอง คือราคะ โทสะ โมหะ ของสัตวทัง้หลายใหดับ, เปนผู
เสมอดวยมหาเมฆ ในการทีจ่ะกระทาํใจของสัตวทัง้หลายใหบริบูรณ, เปนผูเสมอดวย
อาจารยใหศึกษาสิ่งเปนกุศลของสัตวทัง้หลาย, เปนผูเสมอดวยบุคคลชี้ทางดีในการ
บอกทางเกษมแกสัตวทัง้หลาย. พระผูมพีระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทวา 'ดูกอน
ภิกษุทัง้หลาย อันภิกษุอยากระทําตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุ
รูปนั้นอนัพระวินัยธรพงึใหกระทําตามธรรม' ดังนี้ ดวยความไหวตามแกสัตวทัง้หลายวา 
'ภิกษุผูมีศีล มรูีปอยางนี้ มีคุณมาก มีคุณมิใชอันเดียว มีคุณไมมีประมาณ เปนคุณราสี
กองคุณ เปนผูกระทําความเจริญแกสัตวทัง้หลายอยาฉบิหายเสียเลย' ดังนี.้ พระผูมี
พระภาคเจาทรงหามแลว ดวยเหตุใด เหตนุี้เปนเหตุในเทศนานี.้ 
 ขอถวายพระพร แมคํานี้ พระเถระกุมารกสัสปผูกลาวธรรมวิจิตร เมื่อแสดง
ปรโลกแกปายาสิราชัญญะ ภาสิตแลววา 'ราชัญญะ สมณะ และพราหมณทั้งหลาย ผูมี
ศีล มีธรรมอันงาม ต้ังอยูตลอดกาลยืดยาวนาน ดวยประการใด ๆ สมณะและพราหมณ
ทั้งหลายเหลานั้น ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อสุขแกชนมาก เพื่อ
ความไหวตามโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูลและความสุขแกเทพดา และมนุษย
ทั้งหลาย ดวยประการนัน้ ๆ, ดังนี.้ ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวนสาวกทัง้หลายดวย
เหตุไร? พระองคทรงชกัชวนสาวกทั้งหลาย เพราะวา แมชาติความเกิดเปนทกุข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทกุข ความตายก็เปนทุกข ความโศกก็เปนทกุข ความร่าํไร
รําพันเพอดวยวาจาก็เปนทกุข ความลาํบากกายก็เปนทกุข ความลําบากใจก็เปนทุกข 
ความคับแคนก็เปนทุกข ความประกอบพรอมคือประจวบเขาดวยสัตวและสังขาร
ทั้งหลาย ไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความประกอบปราศ คือ ความพลัดพรากจากสัตวและ
สังขารทัง้หลายที่เปนที่รักเปนทกุข มารดาตายก็เปนทกุข บิดาตายก็เปนทกุข พีช่าย
และนองชายตายก็เปนทุกข พี่หญงิและนองหญงิตายก็เปนทกุข บุตรตายก็เปนทกุข 
ภริยาตายก็เปนทกุข ญาติตายก็เปนทุกข ญาติฉิบหายกเ็ปนทกุข ภัยเกิดแตโรคก็เปน
ทุกข ความฉิบฉายแหงโภคะก็เปนทุกข ศีลฉิบหายเสียก็เปนทกุข ทฐิิฉิบหายก็เปนทกุข 
ภัยเกิดแตพระมหากษัตริยก็เปนทกุข ภัยเกดิแตโจรก็เปนทุกข ภัยเกิดแตบุคคลมีเวรก็
เปนทกุข ภัยเกิดแตขาวแพงก็เปนทุกข ภัยเกิดแตไฟก็เปนทกุข ภัยเกิดแตน้ําก็เปนทกุข 
ภัยเกิดแตคลื่นก็เปนทกุข ภัยเกิดแตวังวนก็เปนทุกข ภัยเกิดแตจรเขก็เปนทกุข ภัยเกดิ
แตปลายรายก็เปนทุกข ภัยเกิดแตติเตียนตนเองกเ็ปนทกุข ภัยเกิดแตบุคคลอื่นเขาติ



เตียนก็เปนทุกข ภัยเกิดแตอาชญาก็เปนทกุข ภัยเกิดแตความครั่นครามแตบริษัทก็เปน
ทุกข ภัยเกิดแตการเลี้ยงชีพก็เปนทุกข ภัยเกิดแตมรณะก็เปนทุกข ความตีดวยหวายก็
เปนทกุข ความตีดวยแสก็เปนทกุข ความตีดวยทอนไมกิ่งไมก็เปนทุกข ความตองตัดมือ
ก็เปนทุกข ความตองตัดเทาก็เปนทุกข ความตองตัดมือและเทาก็เปนทุกข ความตัดหูก็
เปนทกุข พิลังคถาลิกะอธบิายวา เมื่อเขาจะกระทาํกรรมกรณนั้น เลิกกระบาลศีรษะขึ้น 
แลวจึงเอาคมีคีบกอนเหล็กแดงวางที่ศีรษะนั่น เยื่อในสมองเดือดขึ้น เพราะเหล็กแดง
นั้น กรรมกรณชื่อพิลังคถาลกิะนีก้็เปนทุกข กรรมกรณชื่อสังขมุณฑิกะ อธิบายวา เมือ่
เขาจะทาํกรรมกรณนั้นถลกหนงัดวยอนัเชอืดหมวกแหงหูทัง้สองขางและกานแหงคอ 
กระทําผมทัง้หลายทัง้ปวงใหเปนขอดแหงเดียวกนั พันดวยทอนไม หนงักับผมเลกิขั้น
ดวยกนั แตนัน้เขาครูสีกะโหลกศีรษะดวยกรวดหยาบทัง้หลายลางกระทําใหมีสีเหมือน
สีแหงสังข กรรมกรณชื่อสังขมุณฑิกะนี้ก็เปนทกุข กรรมกรณชื่อราหุมุขะอธิบายวา เมือ่
เขาจะทาํกรรมกรณนั้น เปดปากดวยขอเหล็ก ใหประทปีโพลงในภายในปาก หรือเอา
ส่ิวเจาะปากตัง้แตหมวกแหงหูทัง้หลาย โลหิตไหลเต็มปาก กรรมกรณชือ่ราหุมุขะนี้ก็
เปนทกุข กรรมกรณชื่อโชติมาลิกะ อธิบายวา คนผูทํากรรมกรณทั้งหลาย เขาพนัสรีระ
ทั้งสิน้ดวยผาชุบน้ํามันแลวจุดไฟ กรรมกรณชื่อโชติมาลิกะนีก้็เปนทกุข กรรมกรณชื่อ
หัตถปชโชติกะ อธิบายวา ชนผูกระทํากรรมกรณทั้งหลายเขาพนัมือทั้งหลายดวยผาชุบ
น้ํามนัแลว ตามไฟใหโพลง ราวกะประทีป กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทกุข กรรมกรณชื่อเอ
รกวัฏฏิกะ อธบิายวา เมื่อเขาจะกระทํากรรมกรณนั้นเชอืดอวัยวะใหเนื่องดวยหนัง 
ต้ังแตภายใตคอจนถงึขอเทาทั้งหลาย เอาเชือกทัง้หลายผูกโจรนัน้ฉุดไป โจรนัน้เหยยีบ
เชือกทัง้หลายที่เนื่องดวยหนงัของตนลมลง กรรมกรณเชนนีก้็เปนทุกข กรรมกรณชื่อจี
รกวาสิกะ อธบิายวา เมื่อเขาจะทาํกรรมกรณนั้น เชือดอวัยวะใหเนื่องดวยหนังอยางนั้น 
หยุดอยูเพียงเอว เชือดตั้งแตเพียงเอวหยดุอยูเพียงขอเทาทั้งหลาย สรีระภายใตแตสรีระ
เบื้องบนเหมือนนุงผากรอง กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทกุข กรรมกรณชื่อเอเณยยกะ อธิบาย
วา เมื่อเขาจะกระทํากรรมกรณนั้น วางหวงเหลก็ทัง้หลายที่ขอศอกและเขาทัง้สองแลว
ตอกเหลาเหลก็ทั้งหลายลง โจรนั้นอาศัยตัง้อยูทีพ่ืน้โดยเหลาเหล็กทั้งหลายสี่ บุรุษ
ทั้งหลายผูทาํกรรมกรณจุดไฟลอมรอบโจรนั้น กรรมกรณเชนนีก้็เปนทกุข กรรมกรณชื่อ
พลิสมังสกิะ อธิบายวา ผูทาํกรรมกรณทั้งหลาย ประหารปากดวยเบ็ดทั้งหลายมีปาก
สองขาง ถลกหนงัและเนื้อและเอ็นขึ้นเสยี กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทกุข กรรมกรณชื่อก
หาปณกะ อธบิายวา ผูทํากรรมกรณทั้งหลาย ทําสรีระทั้งสิน้ใหตกไปประมาณเทา
กหาปณะหนึ่ง ๆ ดวยพราทั้งหลายอนัคม ต้ังแตเอว กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทกุข 
กรรมกรณชื่อขาราปฏิจฉกะ อธิบายวา ผูกระทํากรรมกรณทั้งหลาย ประการสรีระในที่



นั้น ๆ ดวยอาวุธทัง้หลาย และครูสีน้ําแสบ ดวยหญาทัง้หลาย หนังและเนื้อและเอน็
ทั้งหลายลอนไป แลวยงัเหลอือยูแตรางกระดูกเทานัน้ กรรมกรณเชนนีก้็เปนทุกข 
กรรมกรณชื่อวาปลิฆปริวัตติกะอธิบายวา ผูกระทาํกรรมกรณทั้งหลายนัน้ ใหโจรนัน้
นอนลงโดยขาง ๆ หนึง่ แลวตอกเหลาเหลก็ลงทีช่องแหงหู ทําโจรนั้นใหเนื่องเปนอัน
เดียวกนัดวยแผนดิน ภายหลังจับโจรนัน้ทีเ่ทาชกัหมุนไป กรรมกรณเชนนีก้็เปนทุกข 
กรรมกรณชื่อปลาลปฐกะ อธิบายวา ผูกระทํากรรมกรณผูฉลาดไมลอกผิวหนงัแลว 
ทําลายกระดูกทั้งหลายดวยลูกหนิบดทัง้หลาย จบัที่ผมทั้งหลายยกขึน้ยังมีแตกองเนื้อ
เทานั้น ภายหลังจึงรึงรัดกองเนื้อนั้นดวยผมทั้งหลายนัน่เดียว จับพันผกูทําใหเหมือน
เกลียวแหงฟาง กรรมกรณเชนนีก้็เปนทุกข ความรดดวยน้ํามนัอนัรอนก็เปนทุกข ความ
ใหสุนัขทัง้หลายกัดก็เปนทกุข ความตองยกขึ้นสูเหลาทัง้เปนก็เปนทุกข ตองตัดศีรษะก็
เปนทกุข สัตวผูไปแลวในสงสารยอมเสวยทุกขทัง้หลายมากอยางมิใชอยางเดยีว เหน็
ปานฉะนี ้ๆ. น้าํเชี่ยวที่ภูเขาชื่อหิมวนัต ยอมทวมทับหนิและกรวดและทรายและแรและ
รากไมกิ่งไมทัง้หลายในแมน้ําชื่อคงคา ฉันใด, สัตวไปแลวในสงสาร ยอมเสวยทุกข
ทั้งหลายมากอยางมิใชอยางเดียว ฉันนัน้เทียวแล. ขันธปญจกเปนไปแลวเปนทุกข, 
ความไมมีขันธปญจกเปนไปแลวเปนสุข, พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงคุณแหง
ความไมมีขันธปญจกเปนไปดวยภัยในขันธปญจกเปนไปแลวดวย จึงทรงชักชวนสาวก
ทั้งหลาย เพื่อกระทําใหแจงชื่อพระนพิพานเพื่อความกาวลวง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ
เสียดวยประการทั้งปวง. พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวนสาวกทั้งหลายเพื่อกระทําให
แจงซึ่งพระนพิพานดวยเหตุใด ทุกขตาง ๆ นี้เปนเหตนุั้นในการชกัชวนนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาคลี่คลายขยายดีแลว เหตุ
พระผูเปนเจากลาวดีแลว ขอวิสัชนาปญหานัน้สมอยางนั้น, ขาพเจายอมรับรองอยาง
นั้น." 
 
๔. เมตตานิสังสปญหา ๔๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา แมทรงภาสิต
พระพทุธพจนนี้วา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เมตตาที่เปนเจโตวิมุตติ บรรลุไดถึงฌาน อัน
บุคคลเสพยิ่งแลว ใหเจริญแลว ใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน
แลว กระทําใหเปนวัตถุแลว ต้ังขึ้นเนือง ๆ แลว ส่ังสมแลว ปรารภพรอมดีแลว อานิสงส
ทั้งหลายสิบเอด็ประการ ใหบุคคลผูนั้นหวงัเถิด คือ ถึงจะไมปรารถนาก็พึงมีเปนแน
อานิสงสสิบเอด็ประการเปนไฉน: บุคคลบรรลุเมตตาเจโตวิมุตตินั้นยอมหลับเปนสุข



หนึง่ ยอมกลับต่ืนเปนสุขหนึง่ ยอมไมเหน็สุบินอันลามกหนึง่ ยอมเปนที่รักของมนุษย
ทั้งหลายหนึ่ง ยอมเปนที่รักของอมนษุยทั้งหลายหนึ่ง เทพดายอมรักษาบุคคลผูเจริญ
เมตตานัน้ไวหนึ่งเพลิง หรือพิษ หรือศัสตรายอมไมกาวลง คือ ไมตกลงในกายของ
บุคคลผูเจริญเมตตานัน้ไดหนึ่ง จิตของบุคคลผูเจริญเมตตานั้น ยอมต้ังมั่นเร็วหนึง่ 
พรรณสีแหงหนาของบุคคลผูเจริญเมตตานั้น ยอมผองใสหนึง่ บุคคลผูเจริญเมตตานั้น
เมื่อจะกระทํากาลกิริยาตาย ยอมเปนคนไมหลงกระทาํกาลกิริยาหนึ่ง เมื่อไมแทงตลอด 
คือ ไมตรัสรูธรรมยิ่งขึ้นไปกวาฌานที่ประกอบดวยเมตตานั้น ยอมจะเปนผูเขาถงึพรหม
โลกหนึ่ง' ดังนี.้ ภายหลงัพระผูเปนเจากลาวอยูวา 'สามะกุมารเปนผูมีเมตตาเปนธรรม
เครื่องอยู อันหมูแหงเนื้อแวดวงเปนบริวารเที่ยวอยูในปา อันพระมหากษัตริยทรงพระ
นามวา กปลยกัษ ยงิแลวดวยลูกศรดื่มยาพิษ สลบแลวลมลมในที่นัน้นั่นเทียว' ดังนี.้ 
พระผูเปนเจานาคเสนถาวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย 
เมตตาเปนเจโตวิมุตติ ฯลฯ บุคคลผูเจริญเมตตานัน้ เมื่อไมตรัสรูธรรมยิ่งกวาเมตตา
ฌานนั้น จะเปนผูเขาถงึพรหมโลก' ดังนี.้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'สามะกมุารเปนผูมี
เมตตาเปนธรรมเครื่องอยู อันหมูแหงเนื้อแวดวงเปนบริวารเที่ยวอยูในปา อันพระเจา
กปลยักษยิงแลวดวยลูกศรดื่มยาพษิสลบแลวลมลงในทีน่ั้นนั่นเทยีว' ดังนี้ นัน้เปนผดิ. 
ถาวา สามะกมุารมีเมตตาเปนธรรมเครื่องอยู อันหมูแหงเนื้อแวดวงเปนบริวารเที่ยวอยู
ในปา อันพระเจากปลยกัษยงิแลวดวยลกูศรดื่มยาพษิ สลบลมลงแลวในที่นัน้นัน่เทียว, 
ถาอยางนั้นคาํที่วา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เมตตาที่เปนเจโตวิมุตติ อันบคุคลเสพยิ่งแลว 
ฯลฯ อานิสงสทั้งหลายสิบเอด็ประการ อันบุคคลพึงหวังเถิด, อานิสงสสิบเอ็ดประการ
เปนไฉน: บุคลผูเจริญเมตตาแลว ยอมหลับเปนสุขหนึ่ง ยอมกลับต่ืนเปนสุขหนึ่ง ยอม
ไมเห็นสุบินอนัลามกหนึ่ง ยอมเปนที่รักของมนษุยทั้งหลายหนึง่ ยอมเปนที่รักของ
อมนุษยทัง้หลายหนึง่ เทพดายอมรักษาบคุคลผูเจริญ เมตตานัน้ไวหนึ่ง เพลงิ หรือพิษ 
หรือศัสตรายอมไมกาวลง คือ ไมตกลงในกายของบุคคลผูเจริญเมตตานัน้ไดหนึง่' ฯลฯ 
ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน ละเอียด สุขุม ลึกซึ้ง จะพงึปลอยเหงื่อในตัวของ
มนุษยทัง้หลายผูฉลาดดีใหออกบาง, ปญหานั้นมาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจา
จงสางปญหานั้น อันยุงเหยงิดวยชัฏใหญ จงใหจกัษุเพื่อจะขยายแกชนิโอรสทัง้หลาย." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจา แมไดทรงภาสิตพระ
พุทธพจนนีว้า 'ดูกอนภิกษทุัง้หลาย เมตตาที่เปนเจโตวมิุตติอันบุคคลเสพยิง่แลว ให
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ฯลฯ ปรารภพรอมดีแลว อานิสงสทัง้หลายสิบเอ็ดประการ 
อันบุคคลนั้นหวังเถิด คือ ถงึไมปรารถนาก็จะพึงมีเปนแน, อานิสงสสิบเอด็ประการนัน้
เปนไฉน: บุคคลเจริญเมตตาแลว ยอมหลับเปนสุขหนึ่ง ยอมกลับต่ืนเปนสุขหนึ่ง ยอม



ไมเห็นสุบินอนัลามกหนึ่ง ยอมเปนที่รักของมนษุยทั้งหลายหนึง่ ยอมเปนที่รักของ
อมนุษยทัง้หลายหนึง่ เทพดายอมรักษาบคุคลผูเจริญเมตตานั้นไวหนึ่ง เพลงิ หรือพิษ 
หรือศัสตรา ยอมไมกาวลง คือ ไมตกในกายของบุคคลผูเจริญเมตตานั้นไดหนึ่ง' ดังนี.้ 
อนึ่ง สามะกุมารเปนผูมีเมตตาเปนธรรมเครื่องอยู อันหมูแหงเนื้อแวดวงเปนบริวาร
เที่ยวอยูในปา อันพระเจา 
กปลยักษ ยงิแลวดวยลูกศรดื่มยาพษิ สลบแลวลมลงแลวในที่นัน้นัน่เทียว. ก็เหตุในขอ
นั้นมีอยู, เหตุในขอนัน้อยางไร? เหตุในขอนัน้ คือ คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคล 
คุณทั้งหลายนัน้เปนคุณของเมตตาภาวนา ความใหเมตตาเจริญ. สามะกุมารแบกหมอ
น้ําไปในขณะนั้น เปนผูประมาทแลวในเมตตาภาวนา. บุคคลเปนผูเขาถึงพรอมเมตตา
แลวในขณะใด เพลิง หรือพษิ หรือศัสตรายอมไมกาวลง คือ ไมตกลงในกายของบุคคล
นั้นได ในขณะนั้น. บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่เปนผูใครความฉิบหาย ไมใช
ประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลผูเจริญเมตตานัน้ คร้ันเขาไปใกลแลว ยอมไมเหน็บุคคลผู
เจริญเมตตานัน้ ยอมไมไดโอกาสในบุคคลผูเจริญเมตตานัน้. คุณทั้งหลายเหลานั้น 
ไมใชคุณของบุคคลทั้งหลายนัน้ เปนคุณของเมตตาภาวนา. 
 ขอถวายพระพร ในโลกนี ้บุรุษเปนผูกลาตอสงคราม สอดสวมเกราะและราง
ขายอันขาศึกทําลายไมได แลวลงสูสงคราม, ลูกศรทั้งหลายอนัขาศกึยิงไปแลวแกบุรุษ
นั้น คร้ันเขาไปใกลแลวตกเรี่ยรายไป, ยอมไมไดโอกาสในบุรุษนัน้; คุณนั้นไมใชคุณของ
บุรุษผูกลาตอสงคราม คุณนั้นเปนคุณของเกราะและรางขาย อันลูกศรพึงทาํลายไมได 
ฉันใด; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลายนัน้เปนคุณของเมตตาภาวนา; 
บุคคลเปนผูถงึพรอมเมตตาภาวนาแลว ในขณะใด ไฟหรือยาพิษ หรือศัสตรา ยอมไม
กาวลง คือ ไมตกตองในกายของบุคคลนั้น ในขณะนัน้, บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลา
หนึง่ใครความฉิบหายไมใชประโยชนเกื้อกลูแกบุคคลนั้น คร้ันเขาไปใกลแลวไมเหน็
บุคคลนั้น ไมไดโอกาสในบุคคลนั้น; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลาย
นั้น เปนคุณของเมตตาภาวนา ฉันนั้นแทแล. 
 อีกประการหนึง่ ในโลกนี้บุรุษพึงทาํรากไมเครื่องหายตัวดังทิพยไวในมอื, ราก
ไมนั้นเปนของตั้งอยูในมือของบุรุษนัน้เพียงใด มนุษยโดยปกติใคร ๆ คนอื่น ยอมไมเห็น
บุรุษนั้นเพียงนั้น, ขณะที่ไมเห็นนัน้ ไมใชคุณของบุรุษ เปนคุณของรากไมเครื่องหายตัว, 
บุรุษที่มีรากไมในมือนัน้ ยอมไมปรากฏในคลองแหงจักษขุองมนุษยโดยปกติทัง้หลาย 
ดวยรากไมไรเลา ฉันใด; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของบุคคลคุณทั้งหลายนัน้ เปนคุณ
ของเมตตาภาวนา ความใหเมตตาเจริญ; บุคคลเปนผูเขาถึงพรอมเมตตาฌานในขณะ
ใด เพลิง หรือยาพษิ หรือศัสตราวุธ ยอมไมตกลงดวยกายของบุคคลนั้นไดในขณะนั้น, 



บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูใครซึ่งความฉิบหายแกบุคคลนั้น เขาไปใกลแลว 
ยอมไมเหน็บคุคลนั้น ยอมไมไดโอกาสในบุคคลนั้น; คุณทั้งหลายเหลานัน้ ไมใชคุณ
ของบุคคล คุณทั้งหลายเหลานัน้ เปนคณุของเมตตาภาวนา ฉันนัน้นั่นเทียวแล ขอ
ถวายพระพร. 
 อีกนัยหนึง่ มหาเมฆใหญยงัฝนใหตกพราํ ยอมไมอาจเพื่อจะยงับุรุษผูเขาไปสูที่
เปนทีเ่รนใหญ อันบุคคลกระทําดีแลว ใหชุมได, ความไมชุมนัน้ ไมใชคุณของบุรุษ, 
มหาเมฆใหญกระทําฝนใหตกพรํากระทาํบรุุษนั้นใหชุมไมได ดวยทีเ่ปนที่เรนใหญใด 
ความไมชุมนัน้เปนคุณของที่เปนที่เรนใหญนั้น ฉันใด; คุณทั้งหลายนัน้ ไมใชคุณของ
บุคคล คุณทั้งหลายนัน้ เปนคุณของเมตตาภาวนา, บุคคลเปนผูเขาถงึพรอมเมตตา
ฌาน ในขณะใด เพลิงหรือยาพิษ หรือศัสตราวุธยอมไมตกตองกายของบุคคลนั้นได 
ในขณะนัน้, บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ใครความฉิบหายแกบุคคลนั้น คร้ันเขา
ไปใกลแลว ยอมไมเหน็บุคคลนั้น ยอมไมอาจเพื่อจะกระทําสิง่ที่ไมเกือ้กูลแกบุคคลนั้น. 
คุณทั้งหลายเหลานี้ ไมใชคุณของบุคคล คุณทั้งหลายเหลานี้ เปนคณุของเมตตาภาวนา 
ความใหเมตตาเจริญ ฉันนัน้นั่นเทียวแล." 
 ร. "นาอัศจรรย พระผูเปนเจานาคเสน นาพศิวง พระผูเปนเจานาคเสน, เมตตา
ภาวนาเปนเครื่องหามบาปทั้งปวงเสยีได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เมตตาภาวนานาํกุศลและคุณทั้งปวงมาแกบุคคลทั้งหลาย
ผูเกื้อกูลบาง แกบุคคลทั้งหลายผูไมเกื้อกลูบาง. สัตวทั้งหลายเหลาใดนั้น ที่เนื่องดวย
วิญญาณ เมตตาภาวนามีอานิสงสใหญแกสัตวทัง้หลายเหลานัน้ทัง้ปวง จึงควรจะสอง
เสพไวในใจ ส้ินกาลเปนนิรันดรแล." 
 
๕. กุสลากุสลสมสมปญหา ๔๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "วิบากของบุคคลกระทํากุศลบาง ของบุคคลกระทํา
อกุศลบาง เสมอ ๆ กนั หรือวาบางสิง่เปนของแปลกกัน". 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร วิบากของกุศลก็ดี ของอกุศลก็ดี มีแปลกกัน
, กุศลมีวิบากเปนสุข ยงัความเกิดในสวรรคใหเปนไปพรอม อกุศลมวีบิากเปนทกุข ยัง
ความเกิดในนรกใหเปนไปพรอม." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'พระเทวทัตดําโดยสวน
เดียว มาตามพรอมแลวดวยธรรมทัง้หลายดําโดยสวนเดียว, พระโพธสัิตวขาวโดยสวน
เดียว มาตามพรอมแลวดวยธรรมทัง้หลายขาวโดยสวนเดียว, ก็พระเทวทัตเสมอกนั



ดวยพระโพธิสัตว โดยยศดวย โดยฝกฝายดวย ในภพ ๆ บางทีก็เปนผูยิง่กวาบาง. ใน
กาลใด พระเทวทัตเปนบุตรของปุโรหิต ของพระเจาพรหมทัตในเมืองพาราณสี, ในกาล
นั้น พระโพธิสัตวเปนคนจัณฑาล ทรงวทิยา รายวทิยายังผลมะมวงใหเกิดขึ้นแลวใน
สมัยมิใชกาล; พระโพธิสัตวเลวกวาพระเทวทัต โดยชาตแิละยศกอนในภพนี.้ 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: พระเทวทัตเปนพระราชาเจาแหงปฐพีใหญ เปนผู
พรอมเพรียงดวยกามทั้งหลาย ในกาลใด, ในกาลนัน้พระโพธิสัตวเปนคชสาร เครื่อง
อุปโภคของพระมหากษัตริยนั้น เปนผูถึงพรอมดวยลักษณะทั้งปวง เมือ่ไมอดทนความ
เยื้องกรายโดยคติของพระเทวทัตนัน้ พระราชาปรารถนาจะฆา ไดตรัสแลวกะนาย
หัตถาจารยอยางนี้วา 'ดูกอนอาจารย คชสารของทานไมชํานาญ ทานจงกระทําเหตชุื่อ
อากาสคมนะแกคชสารนั้น;' แมในชาตินัน้ พระโพธิสัตวยังเลวกวาพระเทวทัต โดยชาติ
เปนดิรัจฉานเลวกอน. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: พระเทวทัตเปนมนุษยเที่ยวไปในปาในกาลใด, ในกาล
นั้น พระโพธิสัตวเปนวานรชือ่มหากะบี;่ แมในภพนี้ ยงัมวีิเศษแหงมนษุยและดิรัจฉาน
ปรากฏอยู, พระโพธิสัตวเลวกวาพระเทวทัตโดยชาต.ิ 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: พระเทวทัตเปนมนุษย เปนเนสาทชื่อโสณุตตระ มี
กําลังกวา มีกาํลังเทาชาง ณ กาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนพญาชางชื่อฉัททันต, 
พรานนัน้ฆาคชสารนัน้; แมในภพนัน้ พระเทวทัตยังเปนผูยิ่งกวา. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย เปนพรานเที่ยวไปในปาไมอยูเปนตําแหนง 
ณ กาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนนกกระทาผูเพงซึ่งมนต, พรานเทีย่วไปในไพรนั้น 
ฆานกกระทานั้นเสยี ในกาลแมนั้น; แมในภพนัน้ พระเทวทัตดีกวาโดยชาติบาง. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระเจากรุงกาสี ทรงพระนามวา กลาปุ ในกาลใด, 
ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเนดาบสชื่อขันติวาท,ี พระมหากษัตริยนัน้กริว้แลวแกดาบสนั้น 
ยังราชบุรุษใหตัดมือและเทาทั้งหลายของดาบสนัน้เสียดงัหลอแหงไมไผ; แมในชาตินัน้ 
พระเทวทัตผูเดียวยังภูมยิิ่งกวา โดยชาตดิวย โดยยศดวย. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยเทีย่วไปในปา ณ กาลใด, ในกาลนั้น พระโพ
ติสัตวเปนวานรใหญชื่อ นนัทิยะ, แมในกาลนั้น พรานเทีย่วไปในปานัน้ ฆาวานรินทรนั้น
เสีย กบทัง้มารดาและนองชาย; แมในภพนั้น พระเทวทตัผูเดียวเปนผูยิ่งกวาโดยชาติ. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย เปนอเจลก ชื่อ การัมพิยะในกาลใด, ใน
กาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนนาคราชาชื่อปณฑรกะ; แมในภพนัน้ พระเทวทัตผูเดียวเปนผู
ยิ่งกวาโดยชาติ. 



 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยชฏิลกะในปาใหญ ณ กาลใด, ในกาลนั้น 
พระโพธิสัตวเปนสุกรใหญชือ่ตัจฉกะ; แมในภพนัน้พระเทวทัตผูเดียวยิง่กวาโดยชาต.ิ 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตไดเปนพระราชาชื่อสุรปริจโร ในชนบทชื่อเจดีย
ทั้งหลาย เปนผูไปในอากาศไดประมาณชั่วบุรุษหนึ่งในเบื้องบน ในกาลใด, ในกาลนัน้ 
พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อกปละ; แมในภพนัน้ พระเทวทัตทีเดียวเปนผูยิง่กวาทัง้
ชาติทัง้ยศ. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยชื่อสามะ ในกาลใด, ในกาลนัน้ พระ
โพธิสัตวเปนพญาเนื้อชื่อรุรุ; แมในภพนัน้ พระเทวทัตทีเดียวยิ่งกวาโดยชาต.ิ 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย เปนพรานเที่ยวไปในปาในกาลใด, ในกาล
นั้น พระโพธิสัตวเปนชางใหญ พรานนัน้ตดังาทัง้หลายของชางใหญนัน้เสียเจ็ดครั้ง 
นําไป; แมในภพนัน้ พระเทวทัตทีเดียวเปนผูยิ่งกวาโดยกาํเนิด. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนสิคาลขัตติยธรรม, ประเทศราชทัง้หลายในชมพู
ทวีปโดยที่มีประมาณเทาใด พระยาสิคาละนั้น ไดกระทาํแลวซึ่งพระราชาทั้งหลาย
เหลานั้นทัง้ปวง ใหเปนผูอันตนใชสอยเนือง ๆ แลว ณ กาลใด, ในกาลนั้น พระโพธิสัตว
เปนบัณฑิตชื่อ วิธูระ; แมในภพนั้น พระเทวทัตทเีดียวเปนผูยิ่งกวาโดยยศ 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนชาง ฆาเสยีซึ่งลูกนกทั้งหลายแหงแมนกชือ่ ละตุกิ
กา (นกไสร) ในกาลใด, ในกาลนัน้ แมพระโพธิสัตวไดเปนชาง เปนเจาแหงฝูง; แมในภพ
นั้น ชนทัง้สองเหลานั้นไดเปนผูเสมอ ๆ กนั. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนยักษชื่ออธรรม ในกาลใด, ในกาลนัน้ แมพระ
โพธิสัตวเปนยกัษชื่อสุธรรม; แมในภพนัน้ ชนทัง้สองนัน้เสมอกัน. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนนายเรือ เปนใหญกวาตระกลูหารอย ในกาลใด, ใน
กาลนัน้ แมพระโพธิสัตวเปนนายเรือ เปนใหญกวาตระกลูหารอย; แมในภพนัน้ ชนแม
ทั้งสองเปนผูเสมอ ๆ กนับาง. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพอคาเกวียน เปนใหญแหงเกวียนทัง้หลายหารอย 
ในกาลใด, ในกาลนัน้ แมพระโพธิสัตวก็เปนพอคาเกวยีน เปนใหญแหงเกวียนหารอย; 
แมในภพนัน้ ชนทัง้สองเปนผูเสมอ ๆ กนั. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพญาเนื้อชื่อ สาขะ ณ กาลใด, ในกาลนั้น แมพระ
โพธิสัตวเปนพญาเนื้อชื่อนิโครธ; แมในภพนัน้ ชนทั้งสองนัน้ เปนผูเสมอ ๆ กนั. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนเสนาบดีชื่อ สาขะ ณ กาลใด; พระโพธิสัตวเปน
พระราชาชื่อนโิครธ ในกาลนัน้; แมในภพนัน้ ชนแมทัง้สองเหลานัน้เปนผูเสมอ ๆ กนั. 



 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพราหมณชื่อกณัฑหาละ ณ กาลใด, ในกาลนั้น 
พระโพธิสัตวเปนราชกมุารทรงพระนามวาจันทะ; พราหมณชื่อ กัณฑหาละนีน้ั่นเทยีว 
เปนผูยิง่กวาในภพนัน้. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระราชาชื่อพรหมทัต ณ กาลใด, ณ กาลนัน้ พระ
โพธิสัตวเปนบตุรของพระเทวทัตนัน้ เปนราชกุมารชื่อมหาปทุมะ พระราชานัน้ ใหราช
บุรุษทิ้งซึง่บุตรของตนในเหว ณ กาลนั้น; บิดาแหละเปนผูยิ่งกวา เปนผูวเิศษกวาโดย
ชาติใดชาติหนึ่ง; แมในชาตนิั้น พระเทวทตัทีเดียวเปนผูยิ่งกวา. 
 อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระราชาชื่อมหาปตาปะ ในกาลใด, ในกาลนั้น 
พระโพธิสัตวเปนกุมารชื่อธรรมปาละ เปนบุตรของพระราชาชื่อมหาปตาปะนัน้ 
พระราชานัน้ ใหราชบุรุษตัดมือและเทาทัง้หลายและศีรษะของบุตรของตนเสีย ในกาล
นั้น; แมในภพนั้น พระเทวทตัทีเดียวเปนผูยิ่งกวา. 
 แมชนทัง้สองเกิดในศากยตระกูล แมในกาลนี้ในวันนี,้ พระโพธิสัตวจะไดเปน
พระสัพพัญูพุทธเจาโลกนายก, พระเทวทัตจะไดบวชแลวในศาสนาของพระพุทธเจา 
ผูเปนเทพดาลวงเทพดานัน้ กระทําฤทธิ์ใหเกิดแลว ไดกระทําแลว ซึง่อาลัยของ
พระพทุธเจา. พระผูเปนเจานาคเสน คําใดที่ขาพเจากลาวแลว คํานั้นทั้งปวง จะถกูหรือ 
ๆ จะผิด" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพติรตรัสเหตุมีอยางมากใดนั้น เหตนุั้นทั้งปวงถูก ไม
ผิด." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวากรรมดําบาง กรรมขาวบาง มีคติเสมอกัน, ถา
อยางนัน้ กุศลบาง อกุศลบาง มวีิบากเสมอกัน." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กุศลบาง อกุศลบาง จะมีวิบากเสมอกันหามิได, กุศลบาง 
อกุศลบาง ซึ่งจะมีวิบากเสมอกัน หามิได, พระเทวทัตผิดแลวกวาชนทั้งปวง, พระ
โพธิสัตวไมผิดแลวกวาชนทั้งปวงทีเดียว, ความผิดในพระโพธิสัตวของพระเทวทัตนัน้ 
อันใด ความผดินั้น ยอมสุก ยอมใหผลในภพนั้น ๆ. แมพระเทวทัตนั้น ต้ังอยูในความ
อิสระแลว ใหความรักษาทัว่ในชนบททัง้หลาย, ใหคนทําสะพานโรงสภาบุญศาลา, ให
ทานเพื่อสมณะและพราหมณทั้งหลาย เพือ่คนกําพรา คนเดินทางไกล คนวณิพก
ทั้งหลาย และคนนาถะอนาถะ ทั้งหลายตามความปรารถนา; พระเทวทัตนัน้ ไดสมบัติ
ทั้งหลายในภพดวยวิบากของกรรมเปนกศุล คือ สรางสะพานและโรงสภา และศาลา
เปนที่บําเพ็ญบุญ และการบริจาคทั้งหลายนัน้. ใคร ๆ จะอาจเพื่อจะกลาวคํานี้วา 
'บุคคลเสวยสมบัตินอกจากทานและการทรมานอนิทรียและความสาํรวมกายวาจาใจ 
และอุโบสถกรรม' ก็บรมบพติรตรัสคําใด อยางนี้วา 'พระเทวทัตดวย พระโพธิสัตวดวย 



เวียนตามกนัฝายเดียว,' สมาคมนั้นไมไดมแีลว โดยกาลลวงไปรอยชาติ สมาคมนั้น 
ไมไดมีแลว โดยกาลลวงไปพนัชาต ิสมาคมนั้น ไมไดมีแลว โดยกาลลวงไปแสนชาต,ิ ณ 
กาลบางทีบางคราว สมาคมนั้น ไดมีแลวโดยวันคนืลวงไปมากมาย. อุปมาดวยเตาตา
บอด อันพระผูมีพระภาคเจานํามาแสดงแลวเพื่อความกลับไดความเปนมนษุย, บรม
บพิตร จงทรงจําสมาคมของชนทั้งหลายเหลานี้ อันเปรยีบดวยเตาตาบอด. จะไดมี
สมาคมกับพระเทวทัตฝายเดียว แกพระโพธิสัตว หามิได, แมพระเถระชื่อ สารีบุตร ได
เปนบิดาของพระโพธิสัตว ไดเปนมหาบิดา ไดเปนจุฬบิดา ไดเปนพีน่องชาย ไดเปนบตุร 
ไดเปนหลาน ไดเปนมิตร ของพระโพธิสัตว ในแสนแหงชาติมิใชแสนเดยีว, แมพระ
โพธิสัตว ไดเปนบิดาของพระสารีบุตร เปนมหาบิดา เปนจูฬบิดา เปนพีน่องชาย เปน
บุตร เปนหลาน เปนมิตรของพระสารีบุตร ในแสนแหงชาติมิใชแสนเดียว. สัตวทัง้หลาย
ที่นับเนื่องแลวในหมูสัตวแมทั้งปวง ไปตามกระแสแหงสงสารแลว อันกระแสแหงสงสาร
พัดไปมาอยู ยอมสมาคมดวยสัตวและสังขารทั้งหลายไมเปนที่รักบาง เปนที่รักบาง. 
เปรียบเหมือนน้ํากระแสพัดไปอยู ยอมสมาคมดวยสิ่งสะอาดและไมสะอาด และสิ่งที่
งามและสิง่ที่ลามก ฉันใด; สัตวทั้งหลายทีน่ับเนื่องในหมูของสัตวแมทัง้ปวง ไปตาม
กระแสแหงสงสาร กระแสแหงสงสารพัดไปอยู ยอมสมาคมดวยสัตวและสังขาร
ทั้งหลายเปนทีรั่กบาง ไมเปนที่รักบางฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 ขอถวายพระพร พระเทวทตัเปนยักษ ต้ังอยูในอธรรมดวยตน ยงัมนษุยบุคคล
ทั้งหลายอื่นใหประกอบแลวในอธรรม ไหมอยูในนรกใหญส้ินปทัง้หลายหาสิบเจ็ดโกฏิ
กับหกลานป. แมพระโพธิสัตวเปนยักษ ต้ังอยูในธรรมดวยพระองค ชักนําบุคคล
ทั้งหลายอื่นใหประกอบในธรรม เปนผูพรอมเพรียงดวยกามสมบัติทั้งปวง บันเทงิแลว
ในสวรรคส้ินปหาสิบเจ็ดโกฏิกับหกลานป. เออก็ พระเทวทัตมากระทาํพระพทุธเจา ผูไม
ควรบุคคลจะใหซูบซีด ใหซูบซีดแลว ทาํลายพระสงฆผูพรอมเพรียงกันแลวดวย ในภพนี ้
เขาไปสูแผนดินแลว, พระตถาคตตรัสรูสรรพธรรม เปนที่ส้ินอุปธิพรอมแลว ดับขันธปริ
นิพพานแลว." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๖. อมราเทวีปญหา ๔๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี ้พระผูมีพระภาค
เจาแมทรงภาสิตแลววา 'ถาหญิงพึงไดขณะ หรือโอกาสอันลับ หรือพึงไดแมชายผู



ประโลมเชนนัน้ หญิงทั้งหลายแมทัง้ปวง อันไดเหตุสามอยางแลว ไมไดชายอื่นแลว พึง
กระทํากรรมลามกกับดวยบรุุษเปลี้ย' ดังนี.้ และตรัสอยูอีกวา 'หญิงชื่ออมรา เปนภริยา
ของพระมโหสถ อันพระมโหสถฝากไวในบาน อยูปราศจากสามีมานาน นั่งในที่ลับสงัด
แลว กระทําสามีใหเปนผูเสมอเปรียบดวยพระราชา อันบุรุษอ่ืนประโลมแลว ดวย
กหาปณะพนัหนึง่ ไมกระทาํกรรมลามก' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาพระผูมพีระ
ภาคเจาตรัสแลววา 'ถาหญงิพงึไดขณะ หรือโอกาสอันลบั หรือพงึไดแมชายประโลม
เชนนัน้ หญงิทัง้หลายแมทั้งหวงอันไดเหตสุามอยางแลว ไมไดชายอื่นแลว พงึกระทาํ
กรรมลามกกบัดวยบุรุษเปลี้ย' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'หญิงชื่ออมรา เปนภริยาของ
พระมโหสถ อันพระมโหสถฝากไวในบาน อยูปราศจากสามีนาน นั่งในที่ลับสงัดแลว 
กระทําสามีใหเปนผูเสมอเปรียบดวยพระราชา อันบุรุษอ่ืนประโลมแลวดวยกหาปณะ
พันหนึง่ ไมกระทํากรรมลามก' ดังนี้ นัน้เปนผิด. ถาหญิงชื่ออมรา เปนภริยาของ
พระมโหสถ' ดังนี ้นัน้เปนผิด. ถาหญงิชื่ออมรา เปนภริยาของพระมโหสถ อัน
พระมโหสถฝากไวในบาง อยูปราศจากสามนีาน นั่งในที่ลับสงัดแลว กระทําสามีใหเปน
ผูเสมอดวยพระราชา อันบุรุษอ่ืนประโลมแลวดวยกหปณะพันหนึ่งไมกระทํากรรม
ลามก' ดังนี,้ คําที่วา 'ถาหญิงพึงไดขณะ หรือโอกาสอนัลับ หรือพงึไดแมชายประโลม
เชนนัน้ หญงิทัง้หลายแมทั้งปวง อันไดเหตสุามอยางแลว ไมไดชายอื่นแลว พงึกระทาํ
กรรมลามกกบับุรุษเปลี้ย' ดังนี้ แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจา
แลว พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาแมตรัส
แลววา 'ถาหญิงพึงไดขณะ หรือพงึไดโอกาสอันลับ หรือพึงไดแมชายประโลมเชนนัน้ 
หญิงทั้งหลายแมทั้งปวง อันใดเหตุสามอยางแลว ไมไดชายอื่นแลว พึงกระทํากรรม
ลามกกบัดวยบุรุษเปลี้ย' ดังนี.้ และตรัสอยูอีกวา 'หญิงชื่ออมรา เปนภริยาของ
พระมโหสถ อันพระมโหสถฝากไวในบาน อยูปราศจากสามีนาน นั่งในที่ลับสงัดแลว 
กระทําสามีใหเปนผูเปรียบเสมอดวยพระราชา อันบุรุษอ่ืนประโลมแลวดวยกหาปณะ
พันหนึง่ ไมกระทํากรรมลามก' ดังนี้ จริง. นางอมรานั้น จะไดกหาปณะพันหนึ่ง จะตอง
กระทํากรรมลามกกับบุรุษเชนนัน้, นางอมรานั้น ไมพงึกระทํากรรมลามกนัน้, ถานางจะ
ไมพึงไดขณะหรือโอกาสอนัลับ หรือชายผูประโลมเชนนัน้. นางอมรานัน้ จะคิดคนไม
เห็นขณะ หรือโอกาสอนัลับ หรือแมชายผูประโลมเชนนัน้. นางอมรานัน้ เพราะกลัวแต
ความครหาในโลกนี ้ชื่อวาไมเห็นขณะ, เพราะกลวัแตนรกในโลกหนา ชือ่วาไมเห็นขณะ
, เพราะคิดวา 'กรรมลามกมวีิบากเผ็ดรอน' ชื่อวาไมเหน็ขณะ, นางอมรานัน้ ไมละทิง้
สามีเปนที่รัก ชื่อวาไมเห็นขณะ, เพราะกระทําสามีใหเปนผูหนักเมื่อประพฤติตกต่ํา



เคารพธรรม ชือ่วาไมเห็นขณะ, เมื่อติดเตียนบุคคลไมไดเปนอริยะ ชื่อวาไมเหน็ขณะ, 
นางอมรานั้น ไมอยากจะละเมิดเสียกิริยา ชื่อวาไมเห็นขณะ. นางอมรานัน้ ไมเห็นขณะ 
ดวยเหตทุั้งหลายมากเห็นปานนี,้ นางอมรานั้น คิดคนแลว, ไมเหน็แมโอกาสอันลับ 
ไมไดกระทํากรรมลามกแลว ถาวานางอมรานั้น พงึไดโอกาสลับแตมนษุยทัง้หลาย, ไม
พึงไดโอกาสลบัแตอมนุษยทัง้หลายโดยแท, ถานางอมรานั้น พงึไดโอกาสลับแต
อมนุษยทัง้หลาย, ไมพึงไดโอกาสลับแตบัณฑิตทั้งหลายผูรูจิตของบุคคลอื่นโดยแท; ถา
นางอมรานั้น พึงไดโอกาสลบั แตบัณฑิตทัง้หลายผูรูจิตของบุคคลอื่น ไมพึงไดโอกาส
อันลับแตบาปทั้งหลายดวยตนเองโดยแท; ไมพึงไดโอกาสอันลับแตอธรรม. นางอมรา
นั้น ไมไดโอกาสอันลับดวยเหตุทัง้หลาย มอียางมากเหน็ปานนี้แลว จึงไมไดกระทํา
กรรมลามกแลว. นางอมรานัน้ คิดคนแลวในโลก เมื่อไมไดชายผูประโลมเชนนั้น ไมได
กระทํากรรมลามกแลว. 
 ขอถวายพระพร พระมโหสถเปนบัณฑิต มาตามพรอมแลวดวยองคทั้งหลาย
ยี่สิบแปดประการ, มาตามพรอมแลวดวยองคทัง้หลายยี่สิบแปดประการเปนไฉน: มา
ตามพรอมแลวดวยองคทัง้หลายยี่สิบแปดประการ คือ พระมโหสถเปนผูกลาหนึง่ เปนผู
มีหิริละอายตอบาปหนึ่ง เปนผูมีโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปหนึ่ง เปนผูมีฝกฝาย
หนึง่ เปนผูถงึพรอมแลวดวยมิตรหนึง่ เปนผูทนหนึง่ เปนผูมีศีลหนึ่ง เปนผูกลาววาจา
จริงหนึ่ง เปนผูถึงพรอมแลวดวยความเปนผูสะอาดหนึ่ง เปนผูไมมีความโกรธหนึง่ เปน
ผูไมมีมานะลวงเกนิหนึง่ เปนผูไมมีความรษิยาหนึง่ เปนผูมีความเพียรหนึง่ เปนผู
กอสรางบารมหีนึง่ เปนผูสงเคราะหหนึง่ เปนผูจําแนกทานหนึง่ เปนผูมีถอยคําละเอยีด
หนึง่ เปนผูมีความประพฤตติกต่ําหนึ่ง เปนผูออนโยนหนึ่ง เปนผูไมโออวดหนึง่ เปนผูไม
มีมายาหนึง่ เปนผูถงึพรอมแลวดวยความรูเกินหนึง่ เปนผูมีเกียรติหนึ่ง เปนผูถึงพรอม
แลวดวยวทิยาหนึง่ เปนผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลผูเขาไปอาศัยทัง้หลายหนึง่ 
เปนผูอันชนทัง้ปวงปรารถนาแลวหนึ่ง เปนผูมีทรัพยหนึง่ เปนผูมียศหนึ่ง. พระมโหสถ
เปนบัณฑิตมาตามพรอมแลวดวยองคทัง้หลายยี่สิบแปดประการเหลานี.้ นางอมรานัน้ 
ไมไดบุรุษอ่ืนเปนผูประโลมเชนนัน้แลว จึงมิไดกระทํากรรมลามกแลว." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๗. ขีณาสวอภายนปญหา ๔๖ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจาไดทรงภาสิต
แมพระพทุธพจนนีว้า 'พระอรหันตทัง้หลาย ปราศจากความกลัวและความสะดุง
หวาดหวัน่แลว, ภายหลังมา พระขีณาสพหารอยเห็นชางชื่อธนปาลกะ ในเมืองราชคฤห 
มาใกลพระผูมพีระภาคเจาแลว ละทิ้งพระชินะผูประเสรฐิเสีย หลีกไปแลวยังทิศใหญ
ทิศนอย เวนไวแตพระอานนทเถระองคเดียว. พระผูเปนเจานาคเสน พระอรหันต
ทั้งหลายเหลานั้น หลกีไปแลว เพราะความกลัว หรือใครจะยังพระทศพลใหลมดวยคดิ
วา 'พระทศพลจะปรากฏดวยกรรมของตน' ดังนี้แลว จงึหลีกไปแลว หรือวาเปนผูใคร
เพื่อจะเห็นปาฏิหาริย ไมมีอะไรจะเปรียบ และไพบูลย ไมมีอะไรจะเสมอ ของพระ
ตถาคต จึงหลกีไปแลว? พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 
'พระอรหนัตทัง้หลาย ปราศจากความกลวัและความสะดุงหวาดหวั่นแลว' ดังนี,้ ถา
อยางนัน้ คําทีว่า 'พระขีณาสพหารอยเหน็ชางชื่อธนปาลกะ ในเมืองราชคฤห มาใกล
พระผูมีพระภาคเจาแลว ละทิ้งพระชินะผูประเสริฐแลว หลีกไปยงัทิศใหญทิศนอย เวน
ไวแตพระอานนทองคเดียว' ดังนี้ นัน้เปนผดิ. ถาวาพระขณีาสพหารอยเห็นชางชื่อธน
ปาลกะ ในเมอืงราชคฤหมา ใกลพระผูมีพระภาคเจาแลว ละทิ้งพระชนิะประเสริฐแลว 
หลีกไปยงัทิศใหญทิศนอย เวนไวแตพระอานนทองคเดียว, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระ
อรหันตทัง้หลายปราศจากความกลัวและความสะดุงหวาดหวั่นแลว' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. 
ปญหาแมนี้สองเงื่อนมาถึงพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาจงขยายใหแจงชัดเถิด" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมพีระภาคเจาไดทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนี้แลววา 'พระอรหนัตทัง้หลาย ปราศจากความกลวัและความสะดุงหวาดหวั่น
แลว' ดังนี.้ พระขีณาสพทั้งหลายหารอยเหน็ชางชื่อธนปาลกะ ในเมืองราชคฤห มาใกล
พระผูมีพระภาคเจาแลวละทิ้งพระชินะผูประเสริฐแลว หลีกไปยงัทิศใหญทิศนอย เวนไว
แตพระอานนทองคเดียว. ก็และความหลกีไปนั้น จะไดหลีกไปเพราะความกลวักห็าไม 
จะไดหลีกไปแมเพราะความเปนผูใครเพื่อจะยังพระผูมพีระภาคเจาใหลมลงก็หาไม. ก็
พระอรหันตทั้งหลายพงึกลัว หรือพึงสะดุงดวยเหตุใด เหตนุั้น อันพระอรหันตทั้งหลาย
เลิกถอนเสียแลว, เพราะเหตนุั้น พระอรหันตทั้งหลายจึงชือ่วา เปนผูปราศจากความ
กลัวและความสะดุงหวาดหวัน่แลว. ขอถวายพระพร แผนดินใหญ เมื่อสมุทรและยอด
แหงภูเขา เมื่อชนแมขุดอยู แมทําลายอยู แมทรงอยู ยอมกลัวหรือ?  
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา?" 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระ?" 
 ร. "มหาปฐวีแผนดินใหญ พงึกลัวหรือพงึสะดุงดวยเหตุใด เหตุนัน้ ไมมแีก
แผนดินใหญ พระผูเปนเจา." 



 ถ. "ขอถวายพระพร แผนดนิใหญ  พึงกลัวหรือสะดุงดวยเหตุใด เหตนุั้น ไมมีแก
แผนดินใหญ ฉันใด, พระอรหันตทั้งหลาย พึงกลวัหรือพึงสะดุงดวยเหตใุด เหตุนัน้ ไมมี
แกพระอรหนัตทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นเทยีว. ขอถวายพระพร ยอดแหงภูเขา เมื่อชนตัดอยูก็
ดี เมื่อทาํลายอยูก็ดี เมื่อยอดเขานั้นตกลงเองก็ดี เมื่อชนเอาไฟเผาก็ดี ยอมกลัวหรือ?" 
 ร. "ไมกลัวเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ยอดแหงภูเขา พงึกลวัหรอืพึงสะดุงดวยเหตุใด เหตนุั้นยอมไมมีแกยอดแหง
ภูเขา พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ยอดแหงภูเขา พึงกลวัหรือพึงสะดุงดวยเหตุใด เหตนุั้น 
ยอมไมมีแกยอดแหงภูเขา ฉันใด, พระอรหันตทั้งหลายพึงกลวัหรือพึงสะดุงเพราะเหตุ
ใด เหตุนัน้ ไมมีแกพระอรหนัตทัง้หลายฉนันัน้นัน่เทียว; แมถาวา ชนทั้งหลายทีน่ับเนื่อง
แลวในหมูสัตวเหลาใดเหลาหนึง่ ในแสนโลกธาตทุั้งหลาย ชนทั้งหลายเหลานัน้แมทั้ง
ปวง พงึเปนผูมีหอกในมือ ลอมพระอรหนัตองคหนึง่ จะกระทําพระอรหันตนั้นใหสะดุง 
ก็ไมสามารถจะกระทาํได, ความแปรปรวนเปนอยางอืน่ แมนอยหนึง่ของจิต ของพระ
อรหันตทัง้หลาย ไมพึงมี มอีะไรเปนเหต?ุ ความแปรปรวนเปนอยางอืน่แมนอยหนึ่งของ
จิต ของพระอรหันตทัง้หลาย ไมพงึม ีเพราะพระอรหันตทั้งหลาย เปนผูปราศจากเหตุ
แหงความกลวัและความสะดุงแลว. เออก็ ความปริวิตกแหงจิตไดมีแลวแกพระขีณาสพ
ทั้งปวงเหลานัน้อยางนี้วา 'วันนี ้เมื่อพระพทุธเจาผูบวรประเสริฐ ผูเปนพฤษภ คือพระชิ
นะอันประเสริฐ ไดเขาไปสูเมืองอันประเสริฐ ชางชื่อธนปาลกะจกัแทงที่ถนน ภิกษผูุ
อุปฏฐากจักไมละทิง้พระพทุธเจา ผูเปนเทพดาลวงเสียซึ่งเทพดา โดยไมสงสัย� ถาวา
เราทั้งหลายแมทั้งปวง จักไมละทิง้พระผูมีพระภาคเจา คุณของพระอานนทจกัไม
ปรากฏ, ความเกิดขึ้นพรอมแหงกถาในเพราะเหตุนัน้จกัไมม,ี อนึง่ คชสารจักไมเขาไป
ใกลพระตถาคตนั่นเทียว, เอาเถิด เราทัง้หลายจักหลีกไปเสีย ความหลีกไปอยางนีน้ี ่จะ
เปนอุบายเครื่องพนจากเครื่องผูก คือ กิเลสของหมูชนอนัใหญ, อนึ่ง คุณของพระ
อานนทจกัเปนคุณปรากฏแลว;' พระอรหนัตทัง้หลายเหลานัน้ เหน็อานิสงสอยางนี้แลว 
จึงหลกีไปยังทศิใหญทิศนอย." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาจาํแนกดีแลว ขอจําแนกปญหา
นั้นสมอยางนัน้, ความกลัวหรือความสะดุง ยอมไมมีแกพระอรหนัตทั้งหลาย พระ
อรหันตทัง้หลายเหลานั้น เหน็อานิสงสแลว จงึหลกีไปยงัทิศใหญและทิศนอยแล." 
 
๘. สันถวปญหา ๔๗ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงภาสิตแลววา 'ภัยเกิดแลวแตสันถวะละอองธลีุ คือ ราคะ โทสะ โมหะ เกดิ
แตอารมณเปนทีก่ําหนด, ธรรมชาติไมมีอารมณเปนที่กาํหนด ธรรมชาติไมมีสันถวะ ทัง้
สองอยางนัน้ เปนธรรมชาติอันมุน ีคือ พระพุทธเจาเหน็แลวแท' ดังนี.้ และตรัสอีกวา 
'ชายผูบัณฑิต เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนของตน พึงสรางวหิารทัง้หลายใหเปนที่
ร่ืนรมยแหงใจ ยังภิกษพุหุสุตทั้งหลาย ใหอยูในวหิารนั้น' ดังนี.้ 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระตถาคตตรัสแลววา 'ภัยเกิดแลวแตสันถวะ 
ละอองธุลี คือ ราคะ โทสะ โมหะ เกิดแตอารมณเปนที่กาํหนด, ธรรมชาติไมมีอารมณ
เปนทีก่ําหนด ธรรมชาติไมมสัีนถวะ ทั้งสองอยางนัน้ เปนธรรมชาติอันมุนี คือ 
พระพทุธเจาเห็นแลวแท' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ชายผูบัณฑิต เมือ่พิจารณาเหน็
ประโยชนของตน พงึสรางวหิารทัง้หลายใหเปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ยังภิกษุพหุสุตทั้งหลาย
ใหอยูในวิหารนั้น' ดังนี้ คํานัน้ผิด. ถาพระตถาคตตรัสแลววา 'ชายผูบัณฑิต เมื่อ
พิจารณาเหน็ประโยชนของตน พงึสรางวหิารทัง้หลายใหเปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ยังภิกษุ
พหุสุทั้งหลายใหอยูในวิหารนั้น' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'ภัยเกิดแลวแตสันถวะ 
ละอองธุลี คือ ราคะ โทสะ โมหะ เกิดแตอารมณเปนที่กาํหนด, ธรรมชาติไมมีอารมณ
เปนทีก่ําหนด ธรรมชาติไมมสัีนถวะ ทั้งสองอยางนัน้ เปนธรรมชาติอันมุนี คือ 
พระพทุธเจาเห็นแลวแท' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจา
แลว พระผูเปนเจาพึงขยายแกไขใหแจงชดัเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพระผูมีภาคเจาทรงภาสิตแลว แมพระ
พุทธพจนนีว้า 'ภัยเกิดแตสันถวะ ละอองธลีุ คือ ราคะ โทสะ โมหะ เกดิแตอารมณเปนที่
กําหนด, ธรรมชาติไมมีอารมณเปนทีก่ําหนด ธรรมชาติไมมีสันถวะ ทัง้สองอยางนัน้ 
เปนธรรมชาตอัินมุน ีคือ พระพุทธเจาเหน็แลวแท' ดังนี.้ และตรัสแลววา 'ชายผูบัณฑติ 
เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนของตน พึงสรางวหิารทัง้หลายใหเปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ยงั
ภิกษุพหุสุตทั้งหลายใหอยูในวิหารนัน้' ดังนี.้  
 ขอถวายพระพร พระพุทธพจนใด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ภัยเกิดแต
สันถวะ ละอองธุลี คือ ราคะ โทสะ โมหะ เกิดแตอารมณเปนทีก่ําหนด, ธรรมชาติไมมี
อารมณเปนทีก่ําหนด ธรรมชาติไมมีสันถวะ ทั้งสองอยางนั้น เปนธรรมชาติอันมุน ีคือ 
พระพทุธเจาเห็นแลวแท' ดังนี,้ พระพทุธพจนนัน้ เปนเครื่องแสดงโดยสภาวะ เปนเครื่อง
กลาวเหตุไมเหลือ เปนเครื่องกลาวเหตุไมมีสวนเหลือ เปนเครื่องกลาวโดยนปิริยาย



โดยตรง เปนคาํสมควรแกสมณะ เปนคําสมรูปแกสมณะ เปนคาํเหมาะแกสมณะ ควร
แกสมณะ เปนโคจรของสมณะ เปนปฏิปทาของสมณะ เปนปฏิบัติของสมณะ. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนมฤคพญาสีหราชอยูในปา เมื่อเที่ยวในไพรในปา 
ไมมีอาลัยในทีอ่ยู มทีี่เปนที่อยูอันบุคคลสังเกตไมได ยอมนอนตามความปรารถนา ฉัน
ใด, อันภิกษุพงึคิดวา 'ภัยเกิดแตสันถวะ ละอองธุลี คือ ราคะ โทสะ โมหะ เกิดแต
อารมณเปนทีก่ําหนด, ธรรมชาติไมมีอารมณเปนทีก่ําหนด ธรรมชาติไมมีสันถวะทั้งสอง
อยางนัน้ เปนธรรมชาติอันมนุี คือ พระพทุธเจาเห็นแลวแท' ดังนี.้ สวนพระพทุธพจนใด 
ที่พระผูมพีระภาคเจาตรัสแลววา 'ชายผูบัณฑิต เมื่อพิจารณาเหน็ประโยชนของตน พึง
สรางวหิารใหเปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ยงัภิกษพุหุสุตทั้งหลายใหอยูในวหิารนั้น' ดังนี,้ พระ
พุทธพจนนัน้ อันพระผูมพีระภาคเจาทรงพิจารณาเหน็อํานาจประโยชนสองประการ จึง
ตรัสแลว, อํานาจประโยชนสองประการ เปนไฉน? ธรรมดาวา วหิารทานอนั
พระพทุธเจาทัง้หลายทั้งปวง พรรณนาแลว อนุมัติแลว ชมแลว สรรเสริญแลว, ทายก
ทั้งหลายใหวิหารทานนั้นแลว จักพนจากความเกิด ความแก ความตาย นีเ้ปนอานิสงส
ในวหิารทานทีแ่รกกอน. 
 คําที่จะพึงกลาวยงัมีอีก: คร้ันเมื่อวหิารมีอยู นางภิกษุมณีทั้งหลาย จกัเปนผูอัน
บุคคลสังเกตไดงาย จักเปนผูอันบุคคลทั้งหลายผูใครจะพบเหน็ จะเหน็พบเหน็ได
โดยงาย, นางภิกษุณีทั้งหลาย จกัเปนผูมกีารพบเหน็ไดโดยยาก ในทีอ่ยูไมเปนที่กําหนด 
นี้เปนอานิสงสในวหิารทานทีส่อง. พระผูมพีระภาคเจาทรงพิจารณาเหน็อํานาจ
ประโยชนสองประการเหลานี้ จงึตรัสแลววา 'ชายผูบัณฑิต เมื่อพิจารณาเหน็ประโยชน
ของตน พึงสรางวหิารทั้งหลายใหเปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ยงัภิกษุพหุสุตทั้งหลายใหอยูใน
วิหารนัน้' ดังนี,้ แตพระพุทธโอรสไมทําความอาลัยในที่อยูนัน้." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
  
๙. ภควโต อัปปาพาธปญหา ๔๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราผูตถาคตเปนพราหมณผูควรอัน
ยาจกพึงขอ เปนผูมีมืออันชาํระแลวในกาลทั้งปวง เปนผูทรงสรีระกายมีในที่สุดไว เปนผู
ไมมีใครยิ่งกวา เปนหมอรักษา เปนแพทยผูเชือดลูกศร' ดังนี.้ และตรัสอีกวา ขันธ
บัญจกนี้ใด คือ พักกุลภิกษุ ขันธบัญจกนัน้ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่เปนสาวกของเรา 



บรรดาที่มีอาพาธนอย' ดังนี.้ ก็อาพาธเกดิขึ้นแลวปรากฏอยูในพระสรีรกาย ของพระผูมี
พระภาคเจามากครั้ง. ถาวาพระผูมีพระภาคเจาไมมีใครจะยิ่งกวา, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 
'ขันธบัญจกนีใ้ด คือ พักกุลภิกษุ ขันธบัญจกนัน้ เลิศกวาภิกษุทัง้หลายที่เปนสาวกของ
เรา บรรดาทีม่อีาพาธนอย' ดังนี้ นัน้ผิด. ถาวาพระพักกุลเถระเปนผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายบรรดาที่มีอาพาธนอย, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราผูตถาคต
เปนพราหมณ เปนผูควรเพื่ออันยาจกจะพงึขอ มีมืออันชาํระแลวในกาลทั้งปวง เปนผู
ทรงสรีรกายมใีนที่สุด ไมมีใครยิ่งกวา เปนหมอรักษา เปนแพทยเชือดลูกศร'ดังนี้ แมนั้น
ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพงึแกไขขยายใหแจง
ชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
ภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราผูตถาคต เปนผูพราหมณควรที่ยาจกจะพึงขอ มี
มืออันชําระแลวในกาลทัง้ปวง เปนผูทรงสรีระกายอนัมีในที่สุด ไมมีใครยิ่งกวา เปน
หมอรักษา เปนแพทยผูเชือดลูกศร' ดังนี.้ และตรัสแลววา 'ขันธบัญจกนี้ใด คือ พักกลุ
ภิกษุ ขันธบัญจกนัน้ เลิศกวาภิกษุทัง้หลายที่เปนสาวกของเราบรรดาทีม่ีอาพาธนอย' 
ดังนี.้ ก็แหละ คํานั้น พระผูมพีระภาคเจาทรงหมายเอาขอที่นิกายเปนที่มา และคุณ
พิเศษทีบุ่คคลเรียนแลว มีในภายนอก มีอยูในพระองค ตรัสแลว. 
 ขอถวายพระพร พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูถอืการยืน
และจงกรมเปนวัตรก็มีอยู พระสาวกทั้งหลายเหลานั้นทําวันและคนืใหนอมลวงไป ดวย
อันยืนและจงกรม, สวนพระผูมีพระภาคเจา ทําวันและคนืใหนอมลวงไป ดวยอนัยนื
และจงกรมและนั่งและนอน; ภิกษุทัง้หลายเหลาใดนั้น เปนผูถือการยืนและจงกรมเปน
วัตรภิกษุทัง้หลายเหลานั้น เปนผูเอกยิง่ดวยองคนัน้. พระสาวกทัง้หลายของพระผูมี
พระภาคเจา เปนเอกาสนกิะ คือ ฉันหนเดียวก็มีอยู พระสาวกทั้งหลายเหลานั้น ไม
บริโภคโภชนะครั้งที่สอง แมเพราะเหตุชีวิต, สวนพระผูมพีระภาคเจา เสวยพระกระยา
หารครั้งที่สองบางที่สามบาง เพียงไร; ภิกษทุั้งหลายเหลาใดนั้นที่เปนเอกาสนกิะ ภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้น เปนผูเอกยิ่งดวยองคนัน้. เหตุทั้งหลายเหลานัน้ มิใชอยางเดียว เหตุ
ทั้งหลายเหลานั้น ๆ พระองคหมายเอาองคนั้น ๆ ตรัสแลว. ฝายพระผูมีพระภาคเจา ไม
มีใครยิ่งกวา โดยศีล โดยสมาธิ โดยปญญา โดยวิมุตติ โดยวิมุตติญาณทัสสนะญาณ
เครื่องรูเครื่องเห็นในวิมุตต ิโดยญาณเปนกําลังทัง้หลายสิบ โดยเวสารชัขะสี่ดวยโดย
พุทธธรรมสิบแปด โดยอาสารณญาณทั้งหลายหกประการดวยก็พระองคอาศัยญาณ
นั้น ในพุทธวิสัยสิ้นเชงิ ตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เราเปนพราหมณควรเพื่ออัน
ยาจกจะพงึขอ มีมืออันชําระแลวในกาลทัง้ปวง เปนผูทรงสรีระกายมีในที่สุด ไมมีใคร



จะยิ่งกวาเปนหมอรักษา เปนแพทยผูเชือดลูกศร' ดังนี.้ บรรดามนุษยทั้งหลายในโลกนี้ 
มนุษยพวกหนึง่เปนผูมีชาต ิมนุษยพวกหนึง่เปนผูมีทรัพย มนษุยพวกหนึ่งเปนผูมวีิทยา 
มนุษยพวกหนึง่เปนผูมีศิลป มนุษยพวกหนึง่เปนผูกลา มนุษยพวกหนึ่งเปนผูเฉลียว
ฉลาด พระมหากษัตริยองคเดียวนัน่เทียว ขมมนุษยทัง้ปวงเหลานั้น เปนผูสูงสุดแหง
มนุษยทัง้หลายเหลานัน้ ฉันใด; พระผูมีพระภาคเจาเปนผูเลิศ เปนผูเจริญที่สุด เปนผู
ประเสริฐสุดแหงสัตวทัง้หลายทั้งปวง ฉันนัน้นัน่เทียวแล. ก็ทานผูมีอายพุักกุละ ไดเปนผู
มีอาพาธนอยใด ความเปนผูมีอาพาธนอยนัน้ ดวยอํานาจแหงอภินิหาร. แทจริง เมือ่
อาพาธเพราะอุทรวาตเกิดขึ้นแลวแดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา 
อโนมทัสสี และโรคชื่อติณบุปผกะ เกิดขึ้นแลวแดพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
วิปสสีดวย แกภิกษุทัง้หลายหกลานแปดแสนดวย สวนพระพักกุละเปนดาบส บําบัด
พยาธินัน้เสียใหหายดวยเภสัชทั้งหลายตาง ๆ แลว จึงถงึความเปนผูมอีาพาธนอย พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ขันธบัญจกนี้ใด คือ พักกุลภิกษุ ขันธบัญจกนัน้ เลิศกวา
ภิกษุทัง้หลายที่เปนสาวกของเราบรรดาทีม่อีาพาธนอย' ดังนี.้ คร้ันเมื่อพยาธิเกิดขึ้นแด
พระผูมีพระภาคเจาบาง ยังไมบังเกิดขึ้นแลวบาง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงถือธุดงค
บาง ไมทรงถือบางก็ดี สัตวไร ๆ เปนผูเชนดวยพระผูมีพระภาคเจาไมม.ี แมพระพทุธ
พจนนี้ พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนเทพดาลวงเสียซึ่งเทพดา ไดทรงภาสิตไวแลว ใน
คัมภีรสังยุตติกาย อันประเสริฐดังพระราชลัญจกรอันประเสริฐวา "ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายที่หาเทามิไดกดี็ สัตวสองเทาก็ดี และสี่เทาก็ดี มเีทามากก็ดี ที่มีรูปหรือไม
มีรูปก็ดี ทีม่ีสัญญาหรือไมมสัีญญาก็ดี ทีจ่ะวามีสัญญาก็ไมใช จะวาไมมีสัญญาก็ไมใช
ก็ดี ประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา อันบัณฑติยอมกลาววา เปนยอดของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ดังนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สมอยางนัน้, ขาพเจายอม
รับรองอยางนัน้." 
 
๑๐. อนุปปนนมัคคอุปปาทปญหา ๔๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยัง
มรรคที่ยังไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี.้ และตรัสอีกวา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย พระ
ตถาคตไดเห็นมรรคของเกาทางของเกา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทัง้หลาย มีแลวใน
ปางกอนเสด็จดําเนนิแลวเนอืง ๆ.' พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระตถาคตเปนผูยัง



มรรคที่ยังไมไดเกิดขึ้นใหเกดิขึ้น, ถาอยางนั้น พระพุทธพจนที่วา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
เราไดเห็นมรรคของเกา ทางของเกา ทีพ่ระสัมมาสัมพุทธเจาทัง้หลาย มีแลวในกาลกอน 
เสด็จดําเนนิแลวเนือง ๆ' ดังนี้ นั้นผิด. ถาวาพระตถาคตตรัสแลววา 'พระตถาคตไดเห็น
มรรคของเกา ทางของเกา ทีพ่ระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย มีแลวในกอนเสด็จดําเนนิ
แลวเนือง ๆ,' ถาอยางนั้น พระพุทธพจนวา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา เปนผูกระทํามรรคทีย่ังไมเกิดใหเกิดขึ้น' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. ปญหาแม
นี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพงึแกไขขยายใหแจงชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยงั
ไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี.้ และตรัสอีกวา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เราไดเห็นมรรคของ
เกา ทางของเกา อันพระสมัมา 
สัมพุทธเจาทัง้หลาย มีแลวในปางกอน เสด็จดําเนนิแลวเนือง ๆ' ดังนี.้ แมคําทั้งสองนั้น 
กลาวโดยสภาวะทีเดยีว. พระตถาคตทัง้หลายแตปางกอน อันตรธาน ไมมีใครจะสั่ง
สอน มรรคชื่อวาอันตรธานแลว, พระตถาคตนั้น เมื่อพจิารณาดวยพระจักษุ คือ ปญหา
ไดทรงเหน็มรรคนั้น ซึ่งชาํรุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมือปดแลว กําบังแลว ไม
เปนที่สัญจร อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทัง้หลาย แตปางกอนไดเสด็จดําเนินเนือง ๆ แลว, 
เพราะเหตุนัน้ พระองคจงึตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราไดเหน็มรรคของเกา ทาง
ของเกาอนัพระสัมมาสมัพทุธเจาทั้งหลายมีแลวในปางกอน เสด็จดําเนนิเนือง ๆ แลว' 
ดังนี.้ พระตถาคตทั้งหลายแตปางกอน อันตรธาน ไมมีใครจะสั่งสอน พระตถาคตได
ทรงกระทําแลวซึ่งทางอันชาํรุดทรุดโทรมแลว อันมือปดแลว กาํบังแลว ใหเปนที่สัญจร
ในกาลนี้ เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนัน้ พระองคจึงตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลายพระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร ในโลกนี ้แกวมณี ซอนอยูในระวางยอดภูเขาเพราะพระเจา
จักรพรรดิอันตรธานเสยี, มณีรัตนะนัน้ ยอมเขาถึงดวยความปฏิบัติชอบ ของพระเจา
จักรพรรดิองคอ่ืนอีก; มณีรัตนะนัน้ จะวาพระเจาจักรพรรดินั้นสรางขึ้นแลว คือ ให
เกิดขึ้นแลวบางหรือเปนไฉน?" 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา มณีรัตนะนัน้ตั้งอยูโดยปกต,ิ ก็แตวามณีรัตนะนัน้ 
เกิดขึ้นแลว เพราะพระเจาจกัรพรรดินั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร มณีรัตนะนั้น เกิดขึน้แลว เพราะพระเจาจักรพรรดินั้น ฉัน
ใด, พระผูมีพระภาคเจา เมื่อพิจารณาดวยจักษุ คือ ปญญา ยงัมรรคเปนที่ไปยงัพระ
นิพพานมีองคแปด ต้ังอยูโดยปกติอันพระตถาคตทั้งหลาย มีแลวแตปางกอน ทรง



ประพฤติสืบมาแลวเมื่อไมมใีครจะสั่งสอน ชํารุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปด
แลว กาํบังแลว ไมเปนที่สัญจร ใหเกิดขึ้นแลว ไดกระทาํมรรคนั้นใหเปนที่สัญจร ฉันนั้น
นั่นแล; เพราะเหตุนัน้ พระองคจึงตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหนัต
สัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยงัมรรคที่ยังไมเกดิขึ้นแลวใหเกดิขึ้น' ดังนี.้ 
 อีกนัยหนึง่ มารดายังบุตรมีอยูนัน่เทยีว ใหเกิดแตกําเนิดแลวอันโลกยอมกลาว
วา ชนกิา ฉันใด, พระตถาคต ทรงพิจารณาดวยจกัษุคือปญญา ยงัมรรคมีอยูนั่นเทียว 
ชํารุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปดแลว กําบงัแลว ไมเปนที่สัญจร ใหเกิดขึน้
แลว ไดกระทาํมรรคนั้นใหเปนที่สัญจรแลว ฉันนั้นนัน่เทยีว; เพราะเหตนุั้น พระองคจงึ
ตรัสวา 'ดูกอนภิกษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูยังมรรคที่ยงัไม
เกิดขึ้น' ดังนี.้ 
 อีกประการหนึง่ บุรุษไร ๆ เหน็ภัณฑะอยางใดอยางหนึง่ทีห่ายไป, ชนยอม
กลาววา  
'ภัณฑะนัน้ อันบุรุษนัน้ใหเกดิขึ้นแลว' ฉันใด, พระตถาคต เมื่อทรงพิจารณาดวยจกัษุคือ
ปญญา ยงัมรรคมีอยูนั่นเทียว ชาํรุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปดแลว กําบงั
แลว ไมเปนทีสั่ญจร ใหเกิดขึ้นแลว ไดกระทํามรรคนั้นใหเปนที่สัญจรแลว ฉันนัน้นัน้แล; 
เพราะเหตุนัน้ พระองคจงึตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยงัไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี.้ 
 อีกประการหนึง่ บุรุษไร ๆ ชาํระปาแลว เปดเผยพืน้ที,่ ชนยอมกลาวา 'พื้นนั้น
ของบุรุษนัน้' ก็แตวาพืน้นั่นอันบุรุษนัน้มิไดใหเปนไปแลว บุรุษนั้นชื่อวา ภูมิสามิโก 
เจาของแหงพืน้ เพราะกระทาํพืน้นัน้ใหเปนเหต ุฉันใด, พระตถาคตทรงพิจารณาดวย
จักษุคือปญญา กระทํามรรคมีอยูนัน่เทียว ชํารุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปด
แลว กาํบังแลว ไมเปนที่สัญจร ใหเกิดขึ้นแลว ไดกระทาํมรรคนั้นใหเปนที่สัญจรแลว ฉัน
นั้นนั่นเทยีวแล; เพราะเหตนุั้น พระองคจงึตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยงัมรรคที่ยังไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
วรรคที่หก 
๑. ปฏิปทาโทสปญหา ๕๐ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ในกาลใด พระโพธิสัตวไดทรง
กระทําทุกรกิริยา, ความเพยีรเปนเหตุริเร่ิม ความเพยีรเปนเหตุกาวหนาเชนนัน้ ความ
ผจญกิเลสเชนนั้น ความกาํจดัเสนาแหงมฤตยูเชนนั้น ความอดอาหารเชนนัน้ ความ
กระทํากิจที่กระทําไดยากเชนนัน้ ไมไดมีแลวในที่อ่ืน, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวไมไดแลว 
ซึ่งอัสสาทะความยนิดีนอยหนึ่ง ในเพราะความบากบัน่อนัใหญเห็นปานนัน้ จงึยงัจิต
ดวงนัน้นั่นแลใหหวนกลับแลว ไดตรัสอยางนี้วา 'ก็ดวยทุกรกิริยาอันเผ็ดรอนนี้ เรากห็า
ไดบรรลุญาณทัสสนะพิเศษ อันประเสริฐเพียงพอยิง่กวาธรรมของสามัญมนุษยไมแล, 
ชะรอยมรรคาเพื่อความตรัสรู จะพงึเปนทางอื่นแนแล.' คร้ันทรงดาํริตกลงพระทัยฉะนี้
แลว จึงทรงเบือ่หนายจากทกุรกิริยานั้น ไดบรรลุสัพพัญุตญาณดวยมรรคาอื่น แตก็
ทรงพร่าํสอนชกัชวนสาวกทัง้หลายดวยปฏปิทานั้นอกีวา 'ทานทัง้หลาย จงปรารภความ
เพียร จงพากเพียร จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกาํจดัเสนาแหงมฤตยู
เสีย เหมือนกญุชรทําลายเรอืนไมออเสียฉะนั้น' พระผูเปนเจานาคเสน เพราะเหตุไรเลา 
พระตถาคตจึงทรงพร่าํสอน ชักชวนสาวกทั้งหลาย ในปฏิปทาทีพ่ระองคเองทรงเบื่อ
หนาย คืนคลาย ดูหมิน่แลว?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ปฏิปทานั้นนั่นแล เปนปฏิปทาทั้งในกาลนัน้ 
ทั้งในกาลบัดนี,้ พระโพธิสัตวทรงดาํเนนิปฏิปทานัน้นั่นแล บรรลุสัพพญัุตญาณแลว. 
ก็แตวา พระโพธิสัตวกระทาํความเพียรเกนิไป อดอาหารเสียโดยไมมสีวนเหลือ, ขอที่จิต
เปนธรรมชาตทิราม กําลงัเกดิขึ้นแลวแกทาน เพราะความอดอาหารเสีย, ทานไมไดอาจ
แลวเพื่อบรรลุสัพพัญุตญาณ เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติทรามกาํลังนั้น, ทานเมื่อ
เสพกวฬงิการาหาร อาหารคือคําขาวพอประมาณ จงึไดบรรลุสัพพัญุตญาณ ตอกาล
ไมนานเลยดวยปฏิปทานนัน้เอง. ปฏิปทานัน้แหละ เปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งสัพพัญตุ
ญาณ ของพระตถาคตทัง้ปวง. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนอาหารเปนเครื่องอุปถัมภสัตวทั้งปวง, สัตวทั้ง
ปวงไดอาศัยอาหารจึงไดเสวยความสุข ฉันใด; ปฏิปทานัน้แหละ เปนไปเพื่อไดเฉพาะ
ซึ่งสัพพัญุตญาณ ของพระตถาคตทัง้ปวง ฉันนั้นนัน่แล. การทีพ่ระตถาคตไมไดบรรลุ
สัพพัญุตญาณในขณะนัน้ มิใชโทษของความเพยีรเปนเหตุริเร่ิม มใิชโทษของความ
เพียรเปนเหตกุาวหนา มิใชโทษของความผจญกิเลส, โดยที่แท เปนโทษของความอด
อาหารเทานัน้, ปฏิปทานัน้ อันธรรมดาเตรยีมไวแลว ทุกเมื่อ. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนบุรุษเดินทางไกล ดวยความเร็วเกินไป, เพราะ
ความเร็วเกินไปนั้น เขาพึงเปนผูชาไปแถบหนึง่ หรือเปนคนปลกเปลี้ย เดินไมไดบนพืน้
แผนดิน, เออก็ เหตทุี่เขาเดนิไมไดนั้น เปนโทษของมหาปฐพีหรือ มหาบพิตร?" 



 ร. "หามิได พระผูเปนเจา, มหาปฐพีเตรียมอยูแลวทุกเมื่อ, โทษของมหาปฐพี
นั้น จะมมีาแตไหน, เหตุที่บุรุษนัน้เปนผูชาไปแถบหนึง่นั้น เปนโทษของความพยายาม
ตางหาก." 
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, การทีพ่ระตถาคตไมไดบรรลุสัพพัญุตญาณใน
ขณะนั้น มิใชโทษของความเพียรเปนเหตุริเร่ิม มิใชโทษของความเพยีรเปนเหตกุาวหนา 
มิใชโทษของความผจญกิเลส, โดยที่แท เปนโทษของความอดอาหารตางหาก, ฉันนั้น
นั่นแล, ปฏิปทานัน้ อันธรรมดาเตรียมไวแลวทุกเมื่อ. 

อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนบุรุษพึงนุงผาสาฎกอันเศราหมอง, เขาไมพงึซักผานั้น
ในน้าํ, ขอที่ผาเศราหมองนัน้ ไมใชโทษของน้ํา, น้ําเตรียมอยูทุกเมื่อ, นั่นเปนโทษของ
บุรุษตางหาก ขอนี้ฉันใด; การที่พระตถาคตไมไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณในสมัยนั้น 
มิใชโทษของความเพียรเปนเหตุริเร่ิม มิใชโทษของความเพียรเปนเหตุกาวหนา มิใชโทษ
ของความผจญกิเลส, โดยที่แท เปนโทษของความอดอาหารตางหาก, ปฏิปทานัน้ อัน
ธรรมดาเตรียมไวแลวทกุเมือ่ ฉันนั้นนั่นแล. เพราะเหตนุั้น พระตถาคตจึงทรงพร่ําสอน 
ชักชวนสาวกทั้งหลายในปฏิปทานัน้. ปฏิปทานั้นหาโทษมิได อันธรรมดานัน้เตรียมไว
แลวทุกเมื่อ ดวยประการฉะนี้แล ขอถวายพระ." 
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยางนัน้, 
ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
 
๒. นิปปปญจปญหา ๕๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสสอนไววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย ทานทั้งหลายจงเปนผูมนีิปปปญจะเปน
ที่มายินด ีมีความยนิดีในนิปปปญจธรรมไมมีเครื่องเนิน่ชา' ดังนี.้ นิปปปญจะนัน้เปน
ไฉน คือ ธรรมพวกไร?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร โสดาปตติผลก็ชื่อนิปปปญจะสกทาคามิผล
ก็ชื่อ 
นิปปปญจะ อนาคามิผลก็ชือ่นิปปปญจะ อรหัตตผลก็ชื่อนิปปปญจะ ธรรมไมมีเครื่อง
เนิ่นชา." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาโสดาปตตผิลก็ชื่อนิปปปญจะสกทาคามิผลก็
ชื่อ 



นิปปปญจะ อนาคามิผลก็ชือ่นิปปปญจะ อรหัตตผลก็ชื่อนิปปปญจะไซร, ภิกษุ
ทั้งหลายเหลานี้ ยอมแสดงขึ้น ยอมไตถาม พระสูตร เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิ
ติวุตตก ชาตก อัพภูตธรรม  
เวทัลละ ยงักงัวลอยูดวยนวกรรม คือ การใหดวย การบชูาดวย เพื่อประโยชนอะไร? 
ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น ไดชือ่วากระทําอยูซึ่งกรรม ที่พระชินหามไวแลว ไมใชหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ภิกษทุั้งหลายเหลาใดนั้น ยอมแสดงขึ้น ยอมไตถามพระ
สูตร เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวตุตก ชาตก อัพภูตธรรม เวทัลละ ยังกังวลอยู
ดวยนวกรรม คือ การใหดวย การบูชาดวย, ภิกษุทัง้หลายเหลานั้นทั้งปวง ชื่อวากระทํา
ความเพียรเพือ่จะถึงซึง่นิปปปญจธรรม ภิกษุทัง้หลายเหลาใดนั้น เปนผูบริสุทธิ์แลวโดย
สภาพ มวีาสนาเคยอบรมมาแลว, ภิกษุทัง้หลายเหลานัน้ มีนิปปปญจธรรมโดยขณะ
แหงจิตอันเดียว. ฝายวาภิกษุทั้งหลายเหลาใดนั้น เปนผูมีธุลี คือ กิเสลในนัยนตา คือ 
ปญญามาก, ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น ยอมเปนผูมนีิปปปญจธรรม ดวยประโยคทัง้หลาย
เหลานี.้ เปรียบเหมือนบุรุษปลูกพืชลงในนาแลวเก็บขาวเปลือก ดวยความเพียรตาม
กําลังของตน เวนแลวจากรั้วเปนเครื่องปองกัน, บุรุษอีกคนหนึ่งปลกูพชืลงในนาแลวเขา
ไปสูปา ตัดไมแหงดวย กิง่ไมดวย เรียวหนามดวย กระทําร้ัวแลวจึงเก็บขาวเปลือก, 
ความแสวงหาของบุรุษนัน้ ดวยกัน้ร้ัวในนานั้น เพื่อประโยชนแกขาวเปลือก ฉันใด; 
 ขอถวายพระพร ภิกษทุั้งหลายเหลาใดนัน้ เปนผูบริสุทธิแ์ลวโดยสภาวะ มี
วาสนาเคย 
อบรมแลว, ภิกษุทัง้หลายเหลานัน้ เปนผูมเีครื่องเนิน่ชาออกแลวโดยขณะแหงจิต
อันหนึ่ง เหมือนบุรุษเวนความกั้นดวยรั้วเสยี เก็บขาวเปลอืก; ฝายภิกษทุั้งหลายเหลาใด
นั้น เปนผูมีธุลี คือ กิเสลในนยันตา คือ ปญญาใหญหลวง, ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้เปนผู
มีเครื่องเนิน่ชาออกแลว ดวยประโยคทัง้หลายเหลานี้ เหมือนบุรุษกระทําความกัน้ดวย
ร้ัวแลว เก็บขาวเปลือก ฉันนัน้นัน้เทียวแล. 
 อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนชอแหงผลไม พงึมีทีย่อมแหงตนมะมวงใหญ, 
ถาวา ในทีน่ัน้ผูใดผูหนึ่งเปนผูมีฤทธิม์าแลว พงึนําผลแหงตนมะมวงนัน้ไปได, ในที่นัน้ 
ฝายบุคคลผูไมมีฤทธิ์ ตัดไมแหงและเถาวลัย ผูกใหเปนพะองแลวขึ้นสูตนมะมวงนัน้โดย
พะองนัน้นาํผลไปได, จึงควรแสวงหานัน้เพื่อเอาแตผล ฉันใด;บุคคลทั้งหลายเหลาใด
นั้น บริสุทธิ์แลวโดยสภาวะ มีวาสนาอบรมแลวในปางกอน, บุคคลทั้งหลายเหลานัน้ 
เปนผูมีธรรมเครื่องเนิ่นชาออกแลวโดยขณะแหงจิตอนัหนึง่ เหมือนบคุคลมีฤทธิท์ี่นาํผล
มะมวงไปไดนัน้; ฝายวา ภิกษุทั้งหลายใดนั้น เปนผูมีธุลี คือ กิเสลในนยันตา คือ 



ปญญาใหญหลวง, ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ ยอมตรัสรูสัจจะทัง้หลายดวยประโยคนี ้
เหมือนบุรุษนาํผลแหงมะมวงไปโดยพะอง ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. 
 อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนบุรุษผูกระทาํความตองการ คือแสวงหาทรัพย
คนหนึ่งคนเดยีวทเีดียว เขาไปใกลเจานายแลวยังทรัพยนั้นใหสําเร็จได, คนหนึง่เปนผูมี
ทรัพย ยงับริษทัใหเจริญแลวดวยอํานาจแหงทรัพย ยงัทรัพยนัน้ใหสําเร็จดวยบริษัท, 
ความแสวงหาดวยบริษัทในทรัพยนั้นของบุรุษนั้น อันใด ความแสวงหาบริษัทนั้น เพือ่
ประโยชนแกทรัพย ฉันใด;บุคคลทั้งหลายเหลาใดนัน้ บริสุทธิ์แลวโดยสภาวะ มีวาสนา
อบรมมาแลวในปางกอน, บุคคลทั้งหลายเหลานั้นยอมถงึความเปนผูชาํนาญใน
อภิญญาทั้งหลายหก โดยขณะแหงจิตอนัหนึง่ เปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งกระทาํซึ่งอนั
ยังทรพัยใหสําเร็จ; ฝายภิกษทุั้งหลายเหลานั้นใด มีธุลี คือ กิเลสในนัยนตา คือ ปญญา
ใหญหลวง, ภิกษุทัง้หลายเหลานัน้ ยอมยงัทรัพย คือ สามัญญคุณใหสําเร็จเฉพาะดวย
ประโยคทัง้หลายเหลานี้ เปรียบเหมือนบุรุษกระทาํซึ่งอนัยังทรพัยใหสําเร็จดวยบริษัท. 
 ขอถวายพระพร แมอุทเทสเปนของมีอุปการมาก แมปริปุจฉาเปนของมีอุปการ
มาก แม 
นวกรรมเปนของมีอุปการมาก แมการใหเปนของมีอุปการมาก แมการบชูาเปนของมีอุป
การมาก ในกจิที่ควรกระทําทั้งหลายเหลานั้น ๆ. 
 ขอถวายพระพร บุรุษผูจะเปนขาราชการกระทําแลวซึ่งราชกิจดวยชนผูเปนราช
บริษัททัง้หลาย คือ อมาตยราชภัฏกรมวังผูรักษาพระทวารและราชองครักษ, คร้ันเมือ่
กิจควรกระทาํยังไมเกิดขึ้นแลว ราชบุรุษทัง้หลายเหลานัน้แมทัง้หมด เปนผูมีอุปการแก
บุรุษขาราชการนั้นฉนัใด; แมอุทเทส ปริปุจฉา นวกรรม การใหและการบูชาลวนเปน
ของมีอุปการมาก ในกจิควรกระทําทั้งหลายเหลานั้น ฉันนัน้. ถาวา ชนทัง้หลวงทัง้ปวง 
พึงเปนผูบริสุทธิ์แลวโดยอภชิาติไซร, กิจอันผูพรํ่าสอนจะพึงกระทาํไมพึงม;ี ก็เพราะเหตุ
ใดแล กิจอันผูพรํ่าสอนจะพงึกระทาํดวยการฟงมีอยู. พระเถระสารีบุตรผูมีกุศลมูลส่ัง
สมแลว ส้ินอสงไขยและกัปปอันนับไมไดแลว ถงึแลวซึง่ที่สุดแหงปญญา, แมพระเถระ
สารีบุตรนั้นเวนจากการฟง ไมอาจแลวเพื่อจะพึงอาสวกัขัย. 
 ขอถวายพระพร เพราะเหตุนั้น การฟงชื่อมีอุปการมาก, แมอุทเทสแมปริปุจฉา
มีอุปการมาก ก็เหมือนกนั, เพราะเหตุนัน้ อุทเทสปริปุจฉาจึงเปนนิปปปญจธรรม มี
เครื่องเนิน่ชาออกแลวเปนอสงัขตะ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาเพงดีแลวขอวิสัชนาปญหาของ
พระผูเปนเจานั้นสมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น." 
 



๓. คิหิอรหัตตปญหา ๕๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'บุคคล
เปนคฤหัสถบรรลุพระอรหัตแลว มีคติสอง คือ: พระอรหนัตนัน้บวชบาง ปรินพิพานบาง 
ในวนันัน้ทเีดียว, วันนัน้ อันพระอรหันตนัน้ไมอาจเพื่อจะกาวเกนิได." 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระอรหันตนั้นไมพึงไดอาจารยหรืออุปชฌาย 
หรือบาตรและจีวรในวนันั้น, พระอรหันตนัน้ พึงบวชเองหรือพึงลวงวัน หรือพระอรหนัต
อ่ืนบางรูป เปนผูมีฤทธิ ์พงึมาแลวยงัพระอรหันตนัน้ใหบวชบางหรือหนอ หรือพระ
อรหันตนัน้ พึงปรินิพพาน. 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระอรหันตนั้นไมพึงบวชเอง เมื่อบวชเอง 
ยอมตองเถยยสังวาส; อนึง่ ทานไมลวงวนั ความทีพ่ระอรหันตองคอ่ืนจะมาจะมีหรือไม
มี พระอรหันตนั้นยอมดับเสยีในวนันั้นทีเดยีว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาอยางนัน้ ความทีพ่ระอรหตัมีอยู เปนกิจอันพระ
อรหันตนัน้ไมละแลว ความนําชวีิตไป ยอมมีแกพระอรหันตผูมธีรรมอันถึงทับแลวดวย
เหตุไรเลา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เพศแหงคฤหัสถบรรลพุระอรหัตในเพศอันไมเสมอ ยอม
บวชบาง ยอมปรินิพพานบาง ในวนันัน้ทเีดียว เพราะความที่เพศเปนของทุรพล; สวน
นั้นไมใชโทษของพระอรหัต โทษนั้นเปนโทษของเพศแหงคฤหัสถ เพราะความที่เพศเปน
ของทุรพล. เปรียบเหมือนโภชนะเปนของเลี้ยงอายุของสตัวทั้งหลายทัง้ปวง เปนของ
รักษาชวีิตของสัตวทั้งหลายทั้งปวงไว ยอมผลาญชีวิตแหงบุคคล ผูมกีระเพาะอาหารไม
ปกติ เพราะไมชวยยอยแหงไฟเผาอาหารซึง่ออนและทรามกําลงั, โทษนั้นไมใชโทษของ
โภชนะ โทษนัน้เปนโทษของกระเพาะ เพราะมีไฟธาตุออนกําลงัฉนัใด; คฤหัสถที่บรรลุ
พระอรหัตในเพศอันไมเสมอ ยอมบวชบาง ยอมปรินพิพานบาง ในวันนั้นทีเดียว เพราะ
ความทุรพลดวยเพศ, โทษนัน้ไมใชโทษของพระอรหัต โทษนัน้เปนโทษของเพศแหง
คฤหัสถ เพราะความเปนเพศทุรพล ฉันนัน้นัน่เทียว. 
 อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนเสนหญาอันนอย คร้ันเมื่อหนิเปนของหนักอนับุคคล
วางไวขางบนแลว หญานัน้ยอมแหลกตกไป เพราะความที่แหงหญาเปนของทุรพล ฉัน
ใด, คฤหัสถทีบ่รรลุพระอรหัตแลว ไมอาจเพื่อจะทรงพระอรหัตไวดวยเพศนัน้ ยอมบวช
บาง ยอมปรินพิพานบาง ในวันนั้นทีเดียว ฉันนัน้. 
 อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนบุรุษไมมีกําลงัเปนผูทุรพล มีชาติอันเลย มีบุญนอย 
ไดราชสมบัติใหญ ยอมตกต่ําเสื่อมถอยโดยขณะไมอาจเพื่อจะทรงความเปนอิสระไวได 



ฉันใด; คฤหัสถที่บรรลุพระอรหัตแลว ไมอาจเพื่อจะทรงพระอรหัตไวดวยเพศนัน้ได ฉัน
นั้นนั่นเทยีวแล, เพราะเหตนุั้น คฤหัสถทีบ่รรลุพระอรหัตแลว ยอมบวชบาง ยอม
ปรินิพพานบาง ในวนันัน้ทเีดียว." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๔. โลมกัสสปปญหา ๕๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา 'เราไดเกิดเปนมนุษยในกาลกอนทีเดียวไดเปนผูมีชาตแิหงบุคคลไม
เบียดเบียนสัตวทัง้หลาย' ดังนี.้ และพระโพธิสัตวเปนฤษชีื่อ โลมกัสสป ไดเห็นนาง
จันทวดีกัญญา ฆาสัตวทัง้หลายมิใชรอยเดียว บูชามหายัญชื่อวาวาชเปยยะ. พระผูเปน
เจานาคเสน ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'เราเปนมนุษยในกาลกอนทีเดียว 
เปนผูมีชาติแหงบุคคลไมเบยีดเบียนสัตวทั้งหลาย ดังนี,้ ถากระนั้น คําวา 'ฤษีชื่อ
โลมกัสสป ฆาสัตวทั้งหลายมิใชรอยเดียวบูชามหายัญชือ่วาชเปยยะ' ดังนี้ นัน้ผิด. ถา
วาฤษีชื่อโลมกสัสป ฆาสัตวทั้งหลายมิใชรอยเดียว บูชามหายัญชื่อ วาชเปยยะ, ถา
อยางนัน้ คําทวีา 'เราเกิดเปนมนษุยในกาลกอนเทียว ไดเปนผูมีชาติแหงบุคคลไม
เบียดเบียนสัตวทัง้หลาย' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถงึพระผูเปนเจา
แลว พระผูเปนเจาพึงแกไขขยายใหแจงชดัเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้อันพระผูมพีระภาคเจา
ไดทรงภาสิตแลววา 'เราเกิดเปนมนุษยในกาลกอนเทยีว ไดเปนผูมีชาติแหงบุคคลไม
เบียดเบียนสัตวทัง้หลาย' ดังนี,้ และฤษีชื่อโลมกัสสปฆาสตัวทั้งหลายมิใชรอยเดียว 
บูชามหายัญชือ่วาชเปยยะ; ก็แหละมหายญันั้นอนัฤษีชือ่โลมกัสสปนัน้มีสัญญาวิปลาศ
แลว บูชาแลวดวยอํานาจแหงราคะ จะเปนผูมีเจนาเปนปกติอยูบูชาแลวหามิได." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน บุคคลทั้งหลายแปดเหลานี ้ยอมฆาสัตว, บุคคล
ทั้งหลายแปด เปนไฉน: บุคคลทั้งหลายแปด คือ บุคคลกาํหนัดแลว ยอมฆาสัตวดวย
อํานาจแหงราคะ บุคคลอันโทสะประทุษรานแลว ยอมฆาสัตวดวยอาํนาจแหงราคะ 
บุคคลอันโทสะประทุษรายแลว ยอมฆาสัตวดวยอาํนาจแหงโทสะ บุคคลหลงแลว ยอม
ฆาสัตว ดวยอาํนาจแหงโมหะ บุคคลมีมานะ ยอมฆาสตัวดวยอํานาจแหงมานะ บุคคล
โลภแลว ยอมฆาสัตวดวยอํานาจแหงความโลภบุคคลไมมีทรัพยนอยหนึง่ ยอมฆาสตัว
เพื่อประโยชนแกการเลี้ยงชวีิตบุคคลพาลยอมฆาสัตวดวยอํานาจแหงความไมรู เพราะ



เหตุมีสหายเปนพาล พระมหากษัตริยยอมฆาสัตวดวยอํานาจแหงกฎหมาย บุคคล
ทั้งหลายแปดเหลานี้ ยอมฆาสัตว. มหายญัเปนปกตทิีเดียว อันพระโพธิสัตวทําแลว. 
 ถ. "ขอถวายพระพร มหายัญโดยปกติทีเดียว อันพระโพธสัิตวทําแลว หามิได. 
ถาวาพระโพธสัิตวพึงนอมลงไปโดยความเปนปกติเพื่อจะบูชามหายัญไซร, พระ
โพธิสัตวไมพึงกลาวคาถาวา 'เราไมพึงปรารถนาแผนดินซึ่งมีสมทุรเปนเครื่องลอม คือ มี
ทะเลลอมอยูรอบ ดุจกุณฑลซึ่งพนัไวดวยเถาวัลยดํา พรอมดวยนนิทา, แนะสัยหะ ทาน
จงรูอยางนี.้' 
 ขอถวายพระพร พระโพธิสัตวมีวาทะอยางนี ้พอเห็นนางราชกัญญาชือ่จันทวดี 
เปนผูมีสัญญาผิด มีจิตฟุงซาน กําหนัดแลว, คร้ันมีสัญญาผิดแลว เปนผูอากูลและ
อากูล ดวนและดวน บูชามหายัญชื่อวา วาชเปยยะ เปนที่ฆาสัตวของเลี้ยงและสั่งสม
เลือดในคอใหญดวยจิตฟุงซานแลว และวงิเวียนแลว และมัวเมาแลวนัน้. เปรียบเหมอืน
คนบา มีจิตฟุงซานแลว เหยยีบไฟรุงเรืองแลวบาง จับอสรพิษอันกําเริบแลวบาง เขาไป
ใกลชางซับมันแลวบาง ไมเหน็ฝงแลนไปสูสมุทรบาง ยอมขยําคูถบาง ยอมลงบอคูถ
บาง ยอมข้ึนไปสูที่มหีนามบาง ยอมโดดในเหวบาง ยอมกินอสุจิบาง เปนคนเปลือย
เที่ยวไปกลางถนนบาง ยอมทํากิริยาไมควรทํามากอยาง แมอ่ืนบางฉนัใด; พระโพธิสัตว
พอเหน็นางราชกัญญาชื่อ จนัทวดี เปนผูมสัีญญาผิด มีจติฟุงซาน, คร้ันมีสัญญาผิด
แลวเปนผูอากลูและอากูล ดวนและดวน, บูชามหายัญชือ่ วาชเปยยะ เปนทีฆ่าสัตวของ
เลี้ยงและสัง่สมเลือดในคอใหญ ๆ ดวยจิตฟุงซานแลว และวิงเวียนแลว และมวัเมาแลว 
ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 ขอถวายพระพร บาปอนับคุคลมีจิตฟุงซานแลว ทาํแลว ซึง่จะเปนมหาสาวัชชะ
เปนไปกับดวยโทษใหญ แมในทิฏฐธรรมหามิไดจะเปนมหาสาวัชชะ แมโดยวิบากใน
สัมปรายะก็หาไม. ในโลกนีใ้คร ๆ เปนบา พึงตองอาชญาประหารชีวิต บรมบพิตรจะ
ทรงวางอาชญาอะไรแกเขา?" 
 ร. "อาชญาอะไร จักพึงมีแกคนบาเลา, พระผูเปนเจา ขาพเจายังราชบรุุษ
ทั้งหลายใหโบยแลวจึงนําคนบานั้นออกเสีย, ความใหราชบุรุษโบยนําออกเสียนัน่แหละ 
เปนอาชญาของคนบานัน้." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมพระราชอาชญา เพราะความผิดของคนบาไมมี, เพราะ
เหตุนัน้ เมื่อความผิดอนัคนบาแมทาํแลว ยอมไมมีโทษ คนบาเปนสเตกิจโฉ. ฤษีชื่อ
โลมกัสสปมีสัญญาผิด มีจิตฟุงซานแลว กาํหนัดแลว พรอมดวยการเหน็นางราชกัญญา
ชื่อ จันทวด,ี คร้ันเปนผูมีสัญญาผิดแลว มคีวามกระสับกระสายฟุงซานแลว อากูลและ
อากูล ดวนและดวน บูชามหายัญชื่อ วาชเปยยะ เปนที่ฆาสัตวของเลี้ยงและสั่งสมเลอืด



ในคอใหญ ๆ ดวยจิตฟุงซาน และวิงเวียนแลว และมัวเมาแลวนั้น. ก็และพระโพธิสัตว
นั้นมจีิตเปนปกติกลับไดสติในกาลใด, บวชแลวอีก ยงัอภิญญาทั้งหลายหาใหเกิดแลว
เปนผูเขาไปสูพรหมโลกนัน่เทียว ในกาลนัน้." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๕. ฉันททนัตโชติปาลอารัพภปญหา ๕๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสแลววา 'พญาฉทัทนัตคชสารจับนายพรานไดดวยคิดวาเราจักฆามันเสีย ได
เห็นผากาสาวะเปนธงของฤษีทั้งหลายแลว สัญญาไดเกดิขึ้นแลวแกพญาคชสารอัน
ทุกขถูกตองแลววา ธงพระอรหันตมีรูปแหงบุคคลอันสัตบุรุษทั้งหลายไมพึงฆา' ดังนี้. 
และตรัสแลววา 'มาณพชื่อโชติปาละ ดาบริภาษพระผูมพีระภาคอรหนัตสัมมาสมัพทุธ
เจาทรงพระนามวา กัสสป ดวยวาจาทั้งหลายอันหยาบเปนของแหงอสัตบุรุษโดยวาทะ
วา คนโลน โดยวาทะวา สมณะ' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระโพธิสัตวเปน
ดิรัจฉานยงับูชาผากาสาวะยิง่, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'โชติปาละมาณพ ดาบริภาษ พระผุ
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป ดวยวาจาทัง้หลายอนัหยาบ 
เปนของแหงอสัตบุรุษโดยวาทะวา คนโลน โดยวาทะวา สมณะ' ดังนี้ นัน้เ ปนผิด. ถาวา 
โชติปาละมาณพ ดาบริภาษ พระผูมีพระภาคเจาอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนาม
วากัสสป ดวยวาจาทัง้หลายอันหยาบ เปนของแหงอสัตบุรุษ โดยวาทะวา คนโลน โดย
วาทะวา สมณะ, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'ผากาสาวะอันพญาฉัททันตคชสารบูชาแลว' ดังนี ้
แมนั้นก็ผิด. ถาวา พระโพธิสัตวเปนสัตวดิรัจฉานเสวยเวทนาอันหยาบคายเผ็ดรอนอยู 
ยังบูชาผากาสาวะที่นายพรานนุงแลว, พระโพธิสัตวเปนมนุษยมีญาณแกกลามปีญญา
เครื่องตรัสรูแกกลาแลว เหน็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา 
กัสสป ผูทรงทศพลญาณเปนอัครอาจารยในโลก มีแสงสวางมีวาหนึ่งเปนประมาณ 
รุงเรืองแลว ผูบวรสูงสุด ทรงคลุมแลวซึง่ผากาสาวะอันงามประเสริฐแลว ทําไมจงึไม
บูชาเลา? ปญหาแมนี้สองเงือ่น มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาจงแกไขขยาย
ออกใหแจงชัดเถิด." 
 ถ. "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 
'พญาฉทัทนัต 



คชสารจับนายพรานได คิดวา เราจักฆามนัเสีย ไดเห็นผากาสาวะเปนธงของฤษี
ทั้งหลายแลว สัญญาไดเกิดขึ้นแลวแกพญาฉัททันตคชสาร อันทุกขถกูตองแลววา ธง
ของพระอรหนัต มีรูปแหงบุคคลอันสัตบุรุษทั้งหลายไมพงึฆา" ดังนี.้ 
 อนึ่ง มาณพชือ่โชติปาละ ดาบริภาษพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงพระนามวา กัสสป ดวยวาจาทัง้หลายอันหยาบเปนของแหงอสัตบุรุษ โดยวาทะวา 
คนโลน โดยวาทะวา สมณะ. ความดาและบริภาษนัน้เปนไปแลวดวยอาํนาจแหงชาติ
และตระกูล. โชติปาละมาณพ เกิดแลวในตระกูกลไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสแลว, มารดา
และบิดาทัง้หลาย พี่นองหญิงและพีน่องชายทั้งหลาย ทาสีและทาสและเด็กและมนุษย
บริวารทัง้หลาย แหงโชติปาละมาณพนัน้ มีพรหมเปนเทวดา เปนผูหนกัในพรหมเปนผู
เคารพตอพรหม, ชนทั้งหลายมีมารดาและบิดาเปนตนเหลานัน้ คิดวา 'พราหมณ
ทั้งหลายอยางเดียว เปนผูสูงสุด ประเสริฐ' ดังนี้ ติเตยีนเกลียดบรรพชิตทั้งหลาย 
นอกจากพราหมณ. โชติปาละมาณพ ฟงคํานั้นของชนทั้งหลายมีมารดาและบิดาเปน
ตนเหลานัน้ อันนายชางหมอชื่อฆฎีการเรียกมาแลว เพือ่จะเผาพระศาสดา จงึกลาว
แลวอยางนีว้า 'ประโยชนอะไรของทานดวยสมณะโลนอนทานเหน็แลวเลา?' 
 พระถวายพระพร อมฤตรสมากระทบพิษแลวกลายเปนของขมฉันใด, อนึ่ง น้าํ
เย็นมากระทบไฟกลายเปนน้าํรอน ฉันใด, โชติปาละมาณพเกิดในตระกลูไมมีศรัทธา 
ไมเลื่อมใสแลว, โชติปาละมาณพนัน้เปนผูมืดแลวดวยอาํนาจตระกูลและชาติ จงึดา
แลว บริภาษแลว ซึง่พระตถาคต ฉันนั้นนัน่แล. กองแหงไฟใหญรุงเรืองแลว ชชัวาลแลว
เปนไปกับดวยแสงสวาง มากระทบน้ําแลวมีแสงสวางและเตโชธาตุอันน้าํนัน้เขาไปขจัด
แลว เปนของเย็น เปนของดาํ ยอมเปนของเชนกับดวยผลยางทรายอันสุกงอมแลว ฉัน
ใด, โชติปาละมาณพเปนผูมบุีญ มีศรัทธา มีแสงสวาง อันไพบูลยดวยญาณ เกิดแลวใน
ตระกูลไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสแลว, โชติปาละมาณพนัน้ เปนคนบอดดวยอํานาจแหง
ตระกูล ดาบริภาษพระตถาคตแลว, คร้ันเขาไปใกลพระตถาคตแลว รูทั่วถงึซึง่คุณแหง
พระพทุธเจา เปนผูราวกะเดก็บวชแลวในพระศาสนาของพระชนิพทุธเจา ยงัอภิญญา
ทั้งหลายดวย สมาบัติทัง้หลายดวย ใหเกิดขึ้นแลว ไดเปนผูเขาไปสูพรหมโลกแลว." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๖. ฆฏีการปญหาที่ ๕๕ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาไดทรงภาสิตแลววา 'โรงของนายชางหมอชื่อฆฏีการ ไดเปนโรงมีอากาศเปน
หลังคา ต้ังอยูแลวตลอดไตรมาสทัง้ปวง และฝนไมร่ัวได' ดังนี.้ และทรงภาสิตแลวอกีวา 
'กุฎีของพระตถาคตทรงพระนามวากัสสป ฝนร่ัวได.' พระผูเปนเจานาคเสนกุฎีของพระ
ตถาคตผูมีกุศลมูลอันหนาขึ้นแลวอยางนี้ ร่ัวได เพื่อเหตุอะไร? ธรรมดาอานุภาพของ
พระตถาคตอนับัณฑิตพึงปรารถนา. พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาโรงของนางชางหมอ
ชื่อฆฏีการอันฝนร่ัวไมไดไดเปนโรงมีอากาศเปนหลงัคา ต้ังอยูแลว, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 
'กุฎีของพระตถาคตอันฝนรั่วได' ดังนี ้นั้นผิด. ถาวากุฎีของพระ 
ตถาคตอันฝนรั่วได, ถาอยางนัน้ คําทีว่า 'โรงของนายชางหมอชื่อฆฏีการอันฝนร่ัวไมได 
มีอากาศเปนหลังคา' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว 
พระผูเปนเจาพึงแกไขขยายออกใหแจงชัดเถิด." 
 ถ. ขอถวายพระพร แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'โรงของ
นายชางหมอชื่อฆฏีการ ไดเปนโรงมีอากาศเปนหลงัคา ต้ังอยูแลวตลอดไตรมาสทั้งหวง 
และฝนไดร่ัวได' ดังนี.้ และทรงภาสิตแลวอีกวา 'กุฎีของพระตถาคตทรงพระนามวา 
กัสสปฝนร่ัวได' ดังนี้. 
 ขอถวายพระพร นายชางหมอชื่อฆฏีการเปนคนมีศีล มธีรรมอันงาม มีกุศลมูล
อันหนาหนกัแลว เลี้ยงมารดาและบิดาทัง้หลายแกแลว เปนผูบอดอยู, ชนทั้งหลายไม
บอกกลาวแลวเทยีว นาํหญาในเรือนของนายชางหมอนั้น ลับหลงัของนายชางหมอไป
มุงกุฎีของพระผูมีพระภาคเจานัน้, นายชางหมอชื่อฆฏีการนั้น กลับไดปติอันไมหวัน่ไหว
แลว ไมเขยื้อนแลว ต้ังมัน่ดวยดีแลว ไพบูลยแลว ไมมวีัตถุอันใดเสมอ เพราะอนันาํ
หญานั้นไป และยังโสมนัสยิง่อันใคร ๆ ชัง่ไมไดใหเกิดขึ้นแลววา 'โอหนอ พระผูมพีระ
ภาคเจาของเรา เปนผูสูงสุดในโลก เปนผูคุนเคยดวยดีแลว' ดังนี้ เพราะเหตุนัน้ วิบาก
เปนไปในทิฏฐธรรมเกิดขึ้นแลว แกนายชางหมอชื่อฆฏีการนั้น. พระตถาคตยอมไม
หวัน่ไหว เพราะวิการเทานัน้เลย. พญาเขาชื่อสิเนรุ ยอมไมหวัน่ไหวไมกระเทือน เพราะ
ลมมีแสนมิใชแสนเดียวประหารบาง, สาครอันบวรประเสริฐทรงน้าํใหญไว ยอมไมเต็ม 
ยอมไมวิการ แมดวยแสนแหงคงคาใหญ มีรอนแหงนหตุมิใชรอยเดียว ฉันใด; พระ
ตถาคตยอมไมเขยื้อนเพราะวิการมีประมาณเทานัน้ ฉันนั้นนั่นเทยีว. กุฎีของพระ
ตถาคตอันฝนรั่วได ดวยเหตุใด เหตุนัน้เปนไปแลว ดวยความไหวตามแกหมูแหงชน
ใหญ. พระตถาคตทั้งหลาย เมื่อพิจารณาเห็นอาํนาจแหงประโยชนทั้งหลายสองเหลานี ้
ไมสองเสพปจจัยทีพ่ระองคนิรมิตแลวเอง ดวยทรงดําริวา 'พระศาสดานี้เปนทักขิเณยย
บุคคลอันเลิศ' ดังนี ้เทพดาและมนุษยทัง้หลายถวายแลวซึ่งปจจัยแกพระผูมีพระภาค



เจาจะพนจากทุคติทั้งปวง; บุคคลทั้งหลายอื่นอยาพงึติเตียนวา 'พระตถาคตทัง้หลาย
แสดงปาฏิหารยิ แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพ' ดังนี.้ พระตถาคตทั้งหลายทรงพิจารณาเหน็
อํานาจแหงประโยชนสองประการเหลานี้ ยอมไมสองเสพปจจัยทีพ่ระองคนิรมิตแลว
เอง. ถาวา ทาวสักกะหรือพรหมหรือพระองคเอง พงึกระทาํกุฎีนัน้ใหฝนร่ัวไมได เหตุนัน้
เปนสาวัชชะเปนไปกับโทษอันบุคคลพึงเวน เหตุนัน้นัน่แล เปนไปกับดวยโทษ เปนไป
กับดวยนิคคหะวา 'พระตถาคตทั้งหลาย กระทํากรรมอนัหยาบยังโลกใหหลงพรอม 
ยอมกระทํากรรมอันบุคคลกระทํายิง่แลว.' เพราะเหตุนัน้ เหตุนัน้อันพระตถาคต
ทั้งหลายพงึเวน. พระตถาคตทั้งหลายยอมไมขอพัสดุ. พระตถาคตทัง้หลายยอมเปน
บุคคลไมควรบริภาษเพราะไมขอพัสดุนั้น." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๗. ภควโต ราชปญหา ๕๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราเปนพราหมณควรเพื่อยาจกจะพึงขอ' ดังนี.้ 
และตรัสอีกวา 'ดูกอน เสละ เราเปนพระราชา' ดังนี.้ พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระผู
มีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราเปนพราหมณ ควรเพื่ออันยาจกจะ
พึงขอ' ดังนี,้ ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอน เสละ เราเปนพระราชา' ดังนี ้นั้นผิด. ถาวา 
พระตถาคตตรัสแลววา 'ดูกอน เสละ เราเปนพระราชา' ดังนี,้ ถาอยางนั้น คําที่วา 
'ดูกอนภิกษทุัง้หลาย เราเปนพราหมณควรเพื่ออันยาจกจะพึงขอ' ดังนี ้แมนัน้ก็ผิด. ก็
พระตถาคตพงึเปนกษัตริยบาง พงึเปนพราหมณบาง, ในชาติเดียวเปนไดสองวรรณะ 
ยอมไมม.ี ปญหาแมนี้สองเงือ่น มาถงึพระผูเปนเจาแลว พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจง
ชัดเถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาทรง
ภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราเปนพราหมณควรเพื่ออันยาจกจะพึงขอ' ดังนี.้ 
และตรัสอีกวา 'ดูกอน เสละ เราเปนพระราชา' ดังนี.้ พระตถาคตเปนพราหมณดวย เปน
พระมหากษัตริยดวย เพราะเหตุไร เหตุในขอนั้นมีอยู." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตเปนพราหมณดวย เปนพระมหากษัตริย
ดวย เพราะเหตุไร? เหตุนัน้เปนอยางไรเลา?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร ธรรมทัง้หลายที่เปนบาป เปนอกุศลทั้งปวง อันพระตถาคต
ลอยเสียแลว ละเสียแลว ไปปราศแลว ถงึความฉิบหายแลว อันพระตถาคตเลิกถอน
แลว ส้ินไปแลว ถงึความสิ้นไปแลว ดับไปแลว เขาไประงับแลว, เพราะฉะนัน้ พระ
ตถาคตอันบณัฑิตยอมกลาววา เปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณ ลวงแลวซึง่ทาง
แหงความสงสยั เปนความสงสัยมีสวนมิใชอันเดียว, แมพระผูมีพระภาคเจาลวงแลวซึง่
ความสงสัย ทางแหงความสงสัยมีสวนมิใชอันเดียว, เพราะเหตนุัน้ พระตถาคตอัน
บัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณ ออกแลวจากภพและคติและ
กําเนิดทัง้ปวง พนวิเศษแลวจากมลทินและละออง เปนผูไมมีสหาย, แมพระผูมีพระ
ภาคเจา ออกไปแลวจากภพและคติและกําเนิดทั้งปวงพนวิเศษแลวจากมลทนิและ
ละออง คือ กิเลส เปนผูไมมสีหาย, เพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอันบัณฑติยอมกลาววา
เปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณเปนผูเลิศประเสริฐสุด นาเลือกสรร บวร มธีรรมเปน
เครื่องอยูดังทพิยมาก, แมพระมีพระภาคเจาเปนผูเลิศประเสริฐสุด นาเลือกสรร บวร มี
ธรรมเปนเครื่องอยูดังทิพยมาก, แมเพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอันบัณฑติยอมกลาววา
เปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณเปนผูทรงไวซึง่ความเรียน และใหผูอ่ืนเรียน และ
การให และการรับ และความทรมาน และความสาํรวม และความนิยม และความสัง่
สอนมีแตปางกอน และประเวณีในวงศ, แมพระผูมพีระภาคเจาผูทรงไวซึ่งความเรียน 
และใหผูอ่ืนเรยีน และการให และการรับ และความทรมาน และความสํารวม และ
ความนิยม และความสัง่สอน และประเวณีในวงศ เปนอาจิณของพระพุทธเจาแตปาง
กอน, แมเพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอันบณัฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ ธรรมดาวา
พราหมณเปนผูเพงดวยสุขวหิารอันประเสริฐและฌาน, แมพระผูมีพระภาคเจาเปนผู
เพงดวยสุขวหิารอันประเสรฐิและฌาน, แมเพราะเหตนุัน้ พระตถาคตอันบัณฑิตยอม
กลาววาเปนพราหมณ. ธรรมดาวาพราหมณยอมรูความเปนไปแหงอภิชาติและความ
เที่ยวไปเนือง ๆ ในภพนอยและภพใหญ และคติทั้งปวง, แมพระผูมีพระภาคเจา ยอมรู
ความเปนไปแหงอภิชาต ิและความทองไปเนือง ๆ ในภพนอยและภพใหญ และคติทัง้
ปวง. แมเพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอันบณัฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ. 
 ขอถวายพระพร ชื่อวาพราหมณ ดังนี ้ของพระผูมพีระภาคเจานั่น ไมใชพระ
นามอนัมารดากระทาํ ไมใชพระนามอันบดิากระทาํ ไมใชพระนามอนัพี่นองชายกระทํา 
มิใชพระนามอนัพีน่องหญิงกระทํา มิใชพระนามอนัมิตรและอมาตยทั้งหลายกระทาํ 
มิใชพระนามอนัญาติสาโลหติกระทํา มิใชพระนามอันสมณะและ 
พราหมณทัง้หลายกระทํา ไมใชพระนามอนัเทวดาทั้งหลายกระทําแลว. พระนามนัน้มี
ในที่สุดแหงวิโมกข เปนพระนามของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูตรัสรูแลว, พระนาม



วา พราหมณ ดังนี้ นัน้เปนสจัฉิกาบัญญัติเพราะเหตุมาตรวาไดเฉพาะแลว ปรากฏแลว 
เกิดขึ้นพรอมแลว พรอมดวยอันขจัดมารและเสนาแหงมาร ลอยแลวซึง่ธรรมทัง้หลาย
เปนบาปเปนอกุศล เปนอดีตอนาคตปจจุบัน ไดเฉพาะสพัพัญุตญาณที่โคนแหง
ไมโพธทิีเดียว. เพราะเหตนุั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพราหมณ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคต อันบัณฑิตยอมกลาววาเปนพระราชา 
เพราะเหตุไรเลา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งใหทําความเปนพระราชาสั่งสอนโลก 
บุคคลผูนั้นชื่อพระราชา, แมพระผูมีพระภาคเจาใหทาํความเปนพระราชาโดยธรรมใน
หมื่นแหงโลกธาตุ ส่ังสอนโลกกับทัง้เทวดากับทัง้มารกับทั้งพรหม หมูสัตวกับทัง้สมณะ
และพราหมณ, เพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. ธรรมเนยีม
พระราชา ยอมครอบงําหมูชนและมนุษยทั้งหลายทัง้ปวง ยังหมูแหงญาติใหเพลิดเพลิน 
ยังหมูแหงบุคคลมิใชมิตรใหโศกเศรายกขึน้ซึ่งเศวตฉัตรอันขาวปราศจากมลทิน มีคัน
เปนสาระมั่น ประดับแลวดวยรอยแหงซี่ไมพรอง นาํไปซึ่งยศและสิริใหญ ๆ, แมพระผูมี
พระภาคเจายงัมารและเสนาแหงมาร ผูปฏิบัติผิดแลวใหโศกเศรา ยังเทพดาและมนุษย
ทั้งหลายผูปฏิบัติชอบแลวใหเพลิดเพลิน ยกเศวตฉัตรอันขาวและปราศจากมลทิน คือ 
วิมุตติเลิศประเสริฐ มีคันเปนสาระมั่น คือ ขันตี ประดับแลวดวยซี่รอยหนึ่ง คือ ญาณอัน
ประเสริฐ นาํยศและสิริใหญๆ ในหมื่นแหงโลกธาต,ุ แมเพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอนั
บัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. ธรรมเนียมพระราชาตองเปนที่ควรถวายบังคมของชนผู
เขาไปใกลแลว และถงึพรอมแลวทัง้หลายมาก, แมพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรไหว
ยิ่งของเทพดาและมนุษยผูเขาไปใกลแลว และถึงพรอมแลวทัง้หลายมาก, แมเพราะเหตุ
นั้น พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาวาพระราชา. ธรรมเนยีมพระราชาเลื่อมใสแกบุคคล
ผูใดผูหนึ่งซึ่งทาํใหพอพระหฤทัย จึงพระราชทานพร อันบุคคลนั้นปรารถนาแลว ใหเอิบ
อ่ิมตามประสงค, แมพระผูมีพระภาคเจาเลื่อมใสแลวแกบุคคลผูใดผูหนึง่ ซึง่ใหทรงยินดี
ดวยกายดวยวาจาดวยใจ ประทานความพนจากทกุขทั้งปวง เปนพระไมมีพรอื่นจะยิง่
กวาอนับุคคลนั้นปรารถนาแลว ใหเอิบอ่ิมตามความใครอันประเสริฐไมเหลือ, แมเพราะ
เหตุนัน้ พระตถาคตอันบัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. ธรรมเนียมพระราชายอมติเตียน
บุคคลลวงพระอาณาใหเสื่อม ยอมกําจัดผูลวงซึง่อาญานั้น, ผูลวงอาณาในศาสนาอัน
ประเสริฐ แมของพระผูมพีระภาคเจา เปนผูอันบัณฑิตดูหมิ่นดูแคลนแลว ติเตียนแลว
โดยความเปนอลัชชี และเปนผูเกอ เวนไปจากศาสนาอนัประเสริฐของพระพุทธเจาผู
ชนะแลว, แมเพราะเหตุนัน้ พระตถาคตอนับัณฑิตยอมกลาววาพระราชา.  อนึ่ง ธรรม
เนียมพระราชา แสดงธรรมและอธรรมดวยความสัง่สอน ประเวณีของพระมหากษัตริย



ทั้งหลาย ผูสถติในธรรมแตปางกอนแลว จงึใหกระทําความเปนพระราชาโดยธรรม อัน
ชนและมนุษยทั้งหลายทะเยอทะยานรักใคร ปรารถนาแลวยอมสถาปนาวงศแหง
ตระกูลของพระราชาไวยืนนาน ดวยกําลงัแหงคุณแหงธรรม, แมพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมและอธรรมดวยพร่าํสั่งสอน ประเวณีของสยัมภูพุทธเจาทัง้หลายแตปาง
กอนเมื่อส่ังสอนโลกโดยธรรม อันเทพดาและมนุษยทัง้หลายทะเยอทะยานรักใคร
ปรารถนาแลว ยังศาสนาใหเปนไปสิ้นกาลนาน ดวยกาํลงัแหงคุณแหงธรรม แมเพราะ
เหตุนัน้ พระตถาคตอัน 
บัณฑิตยอมกลาววาพระราชา. พระตถาคตพึงเปนพราหมณบาง พงึเปนพระราชาบาง 
ดวยเหตุใด เหตุนั้น มีประการมิใชอยางเดยีว ดวยประการฉะนี.้ ภิกษุผูฉลาดดวยดี แม
จะพรรณนาไปตลอดกัลปหนึ่ง พงึยงัเหตนุั้นใหถงึพรอม คือใหจบไมได, ประโยชนอะไร
ดวยกลาวเหตุมากเกินบรมบพิตรพึงรับเหตุที่อาตมภาพยอพอสมควร." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๘. ทวนินงั พทุธานงั โลเก นุปปชชนปญหา ๕๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพทุธพจนนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
สองพระองค พึงเกิดขึ้นไมกอนไมหลงั พรอมกันในโลกธาตุอันเดียว ดวยเหตุใด เหตนุั้น
ไมใชเปนที่ต้ังไมใชโอกาส เหตุนัน้อันบุคคลยอมไมได." 
 พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตทั้งหลายแมทัง้ปวง แมเมื่อทรงแสดง ยอม
ทรงแสดงธรรมทั้งหลาย มีในฝกฝายแหงปญญาเครื่องตรัสรูสามสิบเจ็ด ก็เมื่อตรัส ยอม
ตรัสอริยสัจทั้งหลายสี ่ก็เมื่อใหศึกษายอมใหศึกษาในสกิขาทัง้หลายสาม ก็เมื่อพรํ่า
สอน ยอมพรํ่าสอนเพื่อความปฏิบัติในความไมประมาท. 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเทศนาของพระตถาคตทั้งหลายแมทัง้ปวงอยาง
เดียวกนั กถาก็อยางเดียวกนั สิกขาก็อยางเดียวกัน ความพร่ําสอนก็อยางเดยีวกนั พระ
ตถาคตทั้งหลายสองพระองค ยอมไมเกิดขึ้นในขณะเดยีวกนั, เพราะเหตุไร พระตถาคต
สององคจึงไมเกิดในคราวเดยีวกนัเลา? โลกนี้มีแสงสวางเกิดแลว ดวยความเกิดขึ้นแหง
พระพทุธเจาแมองคเดียวกอน, ถาวาพระพทุธเจาที่สองพงึมี โลกนีพ้งึมแีสงสวางเกิด
แลวเกินประมาณ ดวยแสงสวางแหงพระพทุธเจาทัง้หลายสอง, และพระตถาคต



ทั้งหลายสอง เมื่อจะกลาวสอน พึงกลาวสอนงาย. เมื่อจะพร่ําสอน พึงพร่ําสอนงาย. 
พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุในขอนัน้แกขาพเจา ๆ พึงสิน้ความสงสัยอยางไรเลา?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร หมื่นโลกธาตนุี้ ทรงพระพุทธเจาไวไดแต
พระองคเดียว ยอมทรงคุณของพระตถาคตไวไดแตพระองคเดียว; ถาวาพระพุทธเจาที่
สอง พงึเกิดขึ้น หมืน่โลกธาตุนี้ พงึทรงไวมิได พึงเขยื้อน พึงหวัน่ไหว พึงเอนไป พึงทรุด
ลง พึงกวัดแกวง พึง่เรี่ยราย พึงกระจัดกระจาย พงึเขาถงึความตั้งอยูไมได. 
 เปรียบเหมือนเรือที่ขามไดแตคนเดียว คร้ันเมื่อบุรุษคนเดียวขึ้นแลวพอดี, ถาวา
บุรุษที่สองพึงมาไซร เปนผูเชนนัน้โดยอายุ และวรรณ และวัยและประมาณ โดยอวัยวะ
ใหญนอยผอมและอวน, บุรุษนัน้พงึขึ้นสูเรือนั้น, เรือนั้นจะพึงทรงกายของบุรุษทัง้สองไว
ไดหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา เรือนั้นพึงเขยื้อน พึงหวัน่ไหว พงึเอียง พึงเพียบลง พึง
กวัดแกวง พึงเรี่ยราย พึงกระจัดกระจาย เขาถึงความคงอยูไมได พึงจมลงในน้ํา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เรือนัน้พงึทรงบุรุษสองคนไวไมได จมลงในน้ํา ฉันใด, หมื่น
โลกธาตนุี้ ทรงไวไดแตพระพุทธเจาพระองคเดียว ทรงคณุของพระตถาคตไวไดแต
พระองคเดียว ถาพระพทุธเจาที่สอง พึงเกดิขึ้น หมื่นโลกธาตุนี ้พงึทรงไวไมได พึง
เขยื้อนและหวัน่ไหวและเอนและทรุดลงและกวัดแกวง และเรี่ยราย และกระจัดกระจาย
ไป พึงเขาถงึความตัง้อยูไมได ฉันนัน้. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ พงึบริโภคโภชนะตามตองการเพียงไร บุรุษ
นั้นยังโภชนะที่ชอบใจใหเตม็ยิ่งเพียงคอ อ่ิมแลวชุมแลวบริบูรณแลวไมมีระหวาง เปนผู
แข็งดังไมเทากมไมลง พงึบริโภคโภชนะเทานั้นอกีนัน่เทียว, บุรุษนัน้พึงมีสุขบางหรอื
หนอ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษนั้นพึงบริโภคคราวเดียวเทียวตาย" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี ้ฉันใด, หมื่นโลกธาตุนี้ ทรงพระพุทธเจาไวไดแต
พระองคเดียว ทรงคุณของพระตถาคตไวไดแตพระองคเดียว, ถาพระพุทธเจาที่สอง พงึ
เกิดขึ้น หมืน่โลกธาตนุี้ พึงทรงไวไมได พึงเขยื้อนหวั่นไหว เอนทรุดลง และกวัดแกวง
เร่ียรายกระจัดกระจาย เขาถงึความตั้งอยูไมได ฉันนัน้เทยีว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน แผนดินยอมเขยื้อนดวยหนักธรรมเกินหรือหนอแล?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เกวียนทัง้หลายสอง เตม็แลวดวยรัตนะเสมอขอบ, บุคคล
ทั้งหลายขนรตันะแตเกวยีนเลมหนึ่ง บรรทุกในเกวยีนเลมหนึง่, เกวียนนัน้พงึทรงรัตนะ
แหงเกวียนทัง้หลาย แมสองไดหรือไม?" 



 ร. "หาไม พระผูเปนเจา แมดุมของเกวยีนนัน้พงึแยก แมกาํทัง้หลายของเกวียน
นั่นพึงทําลาย แมกงของเวียนนัน้พงึตกลง แมเพลาของเกวียนนัน้พึงทาํลาย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เกวียนยอมทําลายดวยหนักรัตนะเกนิหรือหนอแล?" 
 ร. "อยางนัน้ซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เกวียนยอมทําลายดวยหนักรัตนะเกนิฉันใด, แผนดินยอม
เขยื้อนดวยหนกัธรรมเกิน ฉันนัน้นัน่เทียว. เออก็เหตุนี้อันอาตมภาพสวดแลว เพื่อจะ
แสดงกําลังของพระพุทธเจา. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสองพระองค ยอมไม
เกิดขึ้นในขณะอันเดียวกนั ดวยเหตุใด บรมบพิตรจงฟงเหตุนัน้อยางอืน่ซึ่งมีรูปยิ่งยิ่งใน
ขอนั้น. 
 ขอถวายพระพร ถาพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายสององค พงึเกิดขึน้ใน
ขณะเดียวกนั, ความวิวาทพงึเกิดขึ้นแกบริษัทของพระสมัมาสัมพุทธเจาทัง้หลาย
เหลานั้นวา 'พระพุทธเจาของทานทั้งหลาย พระพทุธเจาของเราทั้งหลาย' ดังนี ้บริษัท
ทั้งหลายพงึเกดิเปนสองฝาย. เปรียบเหมือนความววิาท พึงเกิดขึ้นแกบริษัทของมหา
อมาตยสองคนผูมีกาํลังวา 'อมาตยของทานทั้งหลาย อมาตยของเราทั้งหลาย' ดังนี ้
บริษัทยอมเกดิเปนสองฝาย ฉันใด; ถาวาพระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค พงึเกิดขึ้น
ในขณะอันเดยีวกนั ความววิาทพงึเกิดขึ้นแกบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
นั้นวา 'พระพทุธเจาของทานทัง้หลาย พระพุทธเจาของเราทั้งหลาย' ดังนี ้บริษัท
ทั้งหลายพงึเปนสองฝายเกิดขึ้น. พระสัมมาสัมพทุธเจาทัง้หลายสองพระองค ยอมไม
เกิดขึ้นในขณะเดียวกนัดวยเหตุใด ความเกิดวิวาทนี้เปนเหตุนัน้ อันหนึง่กอน. พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทัง้หลายสองพระองค ยอมไมเกิดขึ้นในขณะเดียวกนัดวยเหตุใด บรม
บพิตรจงทรงฟงเหตนุั้น แมอ่ืนอีกยิง่ขึ้นไป: ถาวาพระสมัมาสัมพทุธเจาทัง้หลายสอง
พระองคพงึเกดิขึ้นในขณะเดียวกนั, คําที่วา 'พระพุทธเจาผูเลิศ' ดังนี ้นั้นพึงเปนคําผิด 
คําที่วา พระพทุธเจาเปนผูประเสริฐสุด' นัน้พงึเปนคําผดิ คําทีว่า พระพุทธเจาเปนผู
ประเสริฐสุด' นั้นพึงเปนคําผิด. คําที่วา 'พระพทุธเจาผูวิเศษ' นัน้พงึเปนคําผิด. คําที่วา 
'พระพทุธเจาเปนสูงสุด' นั้น' พงึเปนคาํผิด. คําทีว่า 'พระพุทธเจาผูบวรนั้น' พึงเปน
คําผิด. คําที่วา 'พระพุทธเจาไมมีใครเสมอ' ดังนี ้นั้นพึงเปนคําผิด. คําทีว่า 'พระพุทธเจา
เปนผูเสมอดวยพระพทุธเจาไมมีใครเสมอ' ดังนี ้นั้นพึงเปนคําผิด. คําทีว่า 'พระพุทธเจา
ไมมีใครเปรียบ' นั้นพงึเปนคําผิด. คําที่วา 'พระพุทธเจาไมมีสวนเปรียบ' นั้นพงึเปน
คําผิด. คําที่วา 'พระพุทธเจาไมมีสวนเปรียบ' นั้นพงึเปนคําผิด. คําที่วา พระพุทธเจาไม
มีบุคคลเปรียบ' นั้นพงึเปนคําผิด. พระสมัมาสัมพุทธเจาทัง้หลายสองพระองค ไม
เกิดขึ้นในขณะอันเดียวกนัดวยเหตุใด บรมบพิตรจงรับเหตุนี้และวาเปนเหตนุั้นโดย



เนื้อความกอน. ก็แหละพระพุทธเจาองคเดียวเทานัน้ ยอมเกิดขึ้นในโลกอันใด ความที่
พระพทุธเจาเกิดขึ้นในโลกแลวองคเดียวนัน้ เปนปกติโดยสภาวะของพระผูมีพระภาค
เจาทัง้หลาย ผูตรัสรูแลว, เพราะเหตุไร? ความที่พระพทุธเจาเกิดขึ้นในโลกแลวองค
เดียวนัน้ เปนปกติของพระผูมีพระภาคเจาทัง้หลายผูตรัสรูแลว เพราะความที่คุณ
ทั้งหลายของพระพทุธเจาผูสัพพัญูเปนของใหญ. 
 ขอถวายพระพร ส่ิงใดแมอ่ืนเปนของใหญในโลก ส่ิงนัน้เปนของอสันเดียว
เทานั้น: แผนดนิเปนของใหญ แผนดินนั่นแผนเดียวเทานั้น;สาครเปนของใหญ สาครนั้น
ยอมเปนสาครเดียวเทานั้น; พญาเขาสิเนารุเปนของใหญ พญาเขาสิเนรุนั้นลูกเดยีว
เทานั้น; อากาศเปนของใหญ อากาศนัน้อากาศเดียวเทานั้น; ทาวสกักะผูเปนใหญ ทาว
สักกะนั้นผูเดยีวเทานั้น; มารผูเปนใหญ มารนั้นผูเดียวเทานั้น;มหาพรหมผูเปนใหญ 
มหาพรหมนัน้ผูเดียวเทานั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูใหญ พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้นองคเดียวเทานัน้ในโลก แผนดนิเปนตนยอมเกดิขึ้น
ในโลกใด โอกาสของแผนดนิเปนตนอื่น ในโลกนั้นยอมไมม.ี เพราะเหตุนั้น พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคเดียวนัน่เทียว ยอมเกิดขึ้นในโลก." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาแกดีแลว ดวยเหตุทัง้หลาย
เครื่องอุปมา, แมบุคลไมฉลาดไดฟงขอแกปญหานั้น พงึชอบใจ, จะปวยกลาวอะไรเลา 
บุคคลผูมีปญญาใหญหลวง เชนขาพเจาจกัไมชอบใจ; ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอ
วิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้สมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น." 
 
๙. คิหิปพพชติสัมมาปฏิปตติปญหา ๕๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธพจนนี้อันพระผูมพีระ
ภาค แมทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราผูตถาคตยอมสรรเสริญสัมมาปฏิบัติ 
ของคฤหัสถบาง ของบรรพชติบาง, ภิกษุทัง้หลาย คฤหัสถก็ดี บรรพชิตก็ดี เปนผูปฏิบัติ
ชอบแลวเปนผูยังญายธรรมเปนกุศลใหบริบูรณ มีสัมมาปฏิบัติเปนเหตุ' ดังนี.้ 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาคฤหัสถนุงขาวบริโภคกามครอบครองที่เปนที่นอน มี
ความคับแคบดวยลูกและเมยี เสวยอยูซึง่จนัทนในเมืองกาสี ทรงระเบียบและของหอม
และเครื่องลูบไลอยู ยินดีเงินและทองอยู ผูกเกลาอนัวิจิตรดวยแกวมณแีละทองคํา 
ปฏิบัติชอบแลว ยงัญายธรรมเปนกุศลใหบริบูรณ, แมบรรพชิตเปนผูโลน นุงผาอัน
บุคคลยอมแลวดวยน้ําฝาด เขาอาศัยบิณฑาหารแหงบคุคลอื่น ผูทาํใหบริบูรณในศีล
ขันธทัง้หลายสี่โดยชอบ สมาทานประพฤติอยูในสิกขาบททัง้หลายรอยหาสิบ ประพฤติ



อยูในธุดงคคณุทั้งหลายสบิสามไมเหลือปฏิบัติชอบแลว เปนผูยงัญายธรรมเปนกุศลให
บริบูรณ. 
 พระผูเปนเจา ในขอนั้นใครจะวิเศษกวากัน คฤหัสถหรือบรรพชิตกรรม คือ 
ความเพียร ยอมเปนของไมมีผล บรรพชาไมมีผล ความรักษาสิกขาบทเปนหมนั ความ
สมาทานคุณธรรมกําจัดกิเลสเปนของเปลา;ประโยชนอะไรดวยความประพฤติตามเปน
ทุกขในบรรพชานัน้สุขอันบุคคลพึงไดโดยงายทเีดียวไมใชหรือ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี ้พระผูมีพระภาคเจาแมภา
สิตแลววา 'ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราผูตถาคตยอมสรรเสริญสัมมาปฏิบัติ ของคฤหัสถ
บาง ของบรรพชิตบาง, คฤหัสถก็ดี บรรพชิตก็ดี เปนผูปฏิบัติชอบแลว เปนผูยงัญาย
ธรรมเปนกุศลใหบริบูรณ มีสัมมาปฏิบัติเปนเหต.ุ' ขอนั้นสมอยางนัน้ บุคคลผูปฏิบัติ
ชอบแลวทีเดียว เปนผูประเสริฐสุด. แมบรรพชิตมาคิดเสยีวา 'เราเปนบรรพชิต' ดังนี้
แลว ไมพงึปฏิบัติโดยชอบ, บรรพชิตนั้นเปนผูหางเหนิจากความเปนสมณะเทยีว เปนผู
หางเหนิจากความเปนพราหมณเทียว;จะปวยกลาวอะไรถึงคฤหัสถที่นุงผาขาว. แม
คฤหัสถเปนผูปฏิบัติชอบแลว เปนผูยงัญายธรรมเปนกุศลใหบริบูรณได แมบรรพชิตเปน
ผูปฏิบัติชอบแลว ยอมเปนผูยังญายธรรมเปนกุศลใหบริบูรณได. เออก็ บรรพชิตเทยีว 
เปนอิสระ เปนอธิบดีของสามัญ, บรรพชามีคุณมาก มีคุณเปนอเนก มคุีณไมมี
ประมาณ คุณของบรรพชาอนัใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทาํปริมาณได. 
 เปรียบเหมือนราคาของแกวมณี ซึ่งใหความสมประสงคอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อ
จะกระทาํปริมาณดวยทรัพยไดวา 'มูลคาของแกวมณีมปีระมาณเทานี ้ๆ' ดังนี ้ฉันใด; 
บรรพชามีคุณมาก มีคุณเปนอเนก มีคุณไมมีประมาณ คุณของบรรพชาอันใคร ๆ ไม
อาจเพื่อจะกระทําปริมาณได ฉันนัน้. 
 อีกประการหนึง่ เปรียบดวยคลื่นในมหาสมุทร อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทํา
ปริมาณวา 'คลื่นทัง้หลายในมหาสมทุรเทานี'้ ดังนี ้ฉันใด; บรรพชามคุีณมาก มีคุณเปน
อเนก มีคุณไมมีประมาณ คุณทั้งหลายของบรรพชาอนัใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทํา
ปริมาณได ฉันนั้น. กิจอันใดอันหนึ่งของบรรพชิต ที่บรรพชิตจําตองกระทํา กิจทั้งปวง
นั้นยอมสําเร็จฉับพลันไมชา; ขอนั้นมีอะไรเปนเหต?ุ บรรพชิตมีความปรารถนานอย 
เปนผูสันโดษ เปนผูวิเวกแลว เปนผูไมคลุกคลีแลว เปนผูปรารภความเพียรแลว เปนผู
ไมมีอาลัย เปนผูไมมีเรือนเปนทีก่ําหนด มีศีลบริบูรณแลว มีอาจาระเปนไปเพื่อสัลเลข 
เปนผูฉลาดในความปฏิบัติกาํจัดกิเลส; เพราะเหตนุั้น กจิอันใดอันหนึง่ของบรรพชิต ที่
บรรพชิตจะตองกระทาํ กิจทั้งปวงนั้น ยอมสําเร็จฉับพลนัไมชา. เปรียบเหมือนลูกศรที่



ไมมีปมเรียบขดัดีแลว ตรง ปราศมลทนิ อันบุคคลยิงถนัดดีแลว ยอมแลนสะดวก 
ฉะนั้น." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
   
 
วรรคที่เจ็ด 
๑. หนีายวัตตนปญหา ๕๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระศาสนาของพระตถาคตนี้ 
เปนของใหญ เปนสาระนาเลือกสรร ประเสริฐสุดบวรไมมีเครื่องเปรียบ บริสุทธิ์แลว 
ปราศจากมลทิน เปนของขาวไมมีโทษ, ไมควรแลวเพื่อจะยังคฤหัสถมีประมาณเทานัน้
ใหบรรพชา, ควรจะแนะนําคฤหัสถไปในผลอันเดียวนัน่เทียว คฤหัสถนัน้ไมหวนกลับใน
กาลใด พึงใหบวชในกาลนัน้; ขอนั้นมีอะไรเปนเหต?ุ ชนชั่วเหลานี้บวชแลว ในพระ
ศาสนานัน้ซึ่งหมดจดวิเศษแลวกอน ยอมเวียนมาเพื่อความกลับคืนเปนคนเลว, เพราะ
ความกลับของชนทั้งหลายเหลานั้นมหาชนนี ้ยอมคิดผดิอยางนี้วา 'ชนทัง้หลายเหลานี ้
ยอมกลับคืนจากศาสนาใด ศาสนานัน้ของพระสมณโคดมจักเปนของเปลาหนอ.' เหตุนี้
เปนเหตุในบรรพชานัน้." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร อุปมาเหมือนสระมีน้าํเต็มเปยม น้าํสะอาด
ปราศจากมลทิน เยน็, ถาวาผูใดผูหนึง่เศราหมองแลว มีตัวเปอนดวยมลทินและเปอก
ตม ไปสูสระน้าํแลวไมอาบ เปนผูเศราหมองอยูนัน่เองกลบัมา, ในสองอยางนัน้ มหาชน
พึงติเตียนอยางไหน จะพึงติเตียนบุคคลมีตนเศราหมองแลว หรือวาควรจะติเตียน
สระ?" 
 ร. "มหาชนควรจะติเตียนบุคคลผูเศราหมองซิ พระผูเปนเจาบุคคลนี้ไปถึงสระ
แลวหาอาบไม กลับเปนคนเศราหมองกลบัมาแลวทําไมสระจึงจักใหบุคคลไมอยากจะ
อาบนี้อาบไดเลา, สระจะมีโทษอะไร." 
 ถ. "สระไมมีโทษ ฉันใด; พระตถาคตทรงสรางสระ คือ พระสัทธรรมอัน
ประเสริฐ เต็มเปยมแลวดวยน้ํา คือ วมิุตติอันประเสริฐดวยทรงดําริวา "บุคคลทั้งหลาย
เหลาใดเหลาหนึง่ เปนผูเศราหมองแลวดวยมลทนิ คือ กเิลส มีเจตนา มีปญญาเครื่องรู 
บุคคลทั้งหลายเหลานัน้ จกัอาบลอยกิเลสทั้งปวงในสระ คือ พระสัทธรรมอันประเสรฐินี้
;" ถาวาบุคคลไร ๆ ไปถึงสระ คือ พระสทัธรรมอันประเสรฐินั้นแลวไมอาบแลว ทัง้กิเลส



เทียวคืนกลับมา เวียนมาเพือ่ความเปนคนเลว, มหาชนจักติเตียนบุคคลนั้นนั่นเทียววา 
'บุคคลนี้บรรพชาแลวในพระชินศาสนา ไมไดที่ต้ังอาศัยในศาสนานั้น เวียนมาแลวเพือ่
ความเปนคนเลว, พระชนิศาสนาจกัยังบุคคลผูไมปฏิบัตินี้ใหหมดจดเองอยางไรได พระ
ชินศาสนาจะมีโทษอะไร พระชินศาสนาไมมีโทษอะไร ฉันนัน้แล.' 
 อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนบุรุษมพียาธอิยางยิ่งเปนไขหนักเหน็หมอผูเชือด
ลูกศร ผูฉลาดในโรคนิทาน มีเวชกรรมสาํเร็จแลวเปนนิตย ไมเปลาแลว ไมยังหมอนั้นให
เยียวยารักษา พึงเปนคนทั้งพยาธิกลับคืนมา, ในบุคคลสองนัน้ ควรมหาชนจะติเตียน
คนไหน ควรจะติเตียนคนไข หรือควรจะติเตียนหมอ ประการไร?" 
 ร. "ควรจะติเตียนคนไขซิ พระผูเปนเจา บุคคลไขนี้เห็นหมอผูเชือดลูกศร ผู
ฉลาดในโลกนทิาน ผูมเีวชกรรมสําเร็จแลว เปนนิตยไมเปลาแลว มิไดใหหมอนัน้
เยียวยารักษาใหหายพยาธิ เปนคนทั้งพยาธิกลับมาแลว หมอจักเยียวยาคนไขนี้ผูไม
ปรารถนาจะใหเยียวยารักษาเองอะไรได โทษอะไรของหมอเลา พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร โทษของหมอไมม ีฉันใด, พระตถาคตทรงเก็บโอสถ คือ 
อมฤตอันสามารถแลว ในอนัจะใหพยาธ ิคือ กิเลสทัง้สิน้เขาไประงับส้ินเชิง ไวในผอบ 
คือ ภายในพระศาสนา ดวยทรงดําริวา 'บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง อันพยาธิ คือ 
กิเลสเบียดเบยีนแลว ยงัมีเจตนาอยู มีปญญาเครื่องรู บุคคลทั้งหลายเหลานัน้จักดื่ม
โอสถ คือ อมฤตนี้แลว ใหพยาธ ิคือ กิเลสทั้งปวงเขาไประงับสูญหายไป' ดังนี;้ ถาวา
ใคร ๆ ไมด่ืมโอสถ คือ อมฤตนั้นแลว เปนผูทั้งกเิลสทีเดยีว กลับคืนมาแลว เวยีนมาแลว 
เพื่อความเปนคนเลว, มหาชนควรจักติเตียนบุคคลนัน้ทีเดียววา 'บุคคลนี้บรรพชาแลว
ในพระชนิศาสนา ไมไดที่ต้ังอาศัยในพระศาสนานัน้แลว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, 
พระชินศาสนาจักใหบุคคลผูไมปฏิบัตินั้น หมดจดบริสุทธิ์ไปเอง อะไรได, พระชิน
ศาสนาจะมีโทษอะไรเลา พระศาสนาไมมีโทษฉนันัน้.' 
 อีกประการหนึง่ อุปมาเหมือนบุรุษทีห่ิวไหถึงทีเ่ลี้ยงดวยภัตรของบุคคลผูมีบุญ
ใหญแลว ไมบริโภคภัตรนั้น เปนคนหิวกลับมา, ในสองอยางนั้น. ควรมหาชนจะติเตียน
อยางไหน จะติเตียนบุรุษผูหิวมาหรือควรจะติเตียนบุญภัตรประการไร?" 
 ร. "ควรมหาชนจะติเตียนบุรุษผูหิววา 'บุรุษนี้อันความหวิเบียดเบียนแลว ได
บุญภัตรแลวไมบริโภค หิวกลับมาแลว โภชนะจกัเขาปากของบุรุษนี ้ผูไมบริโภคอะไรได
, โทษแหงโภชนะอะไรเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร โภชนะไมมีโทษ ฉันใด, พระตถาคตทรงเก็บโภชนะ คือ 
กายคตาสต ิอรอยอยางยิ่ง ประเสริฐละเอียดบวรอยางยิง่ เปนอมฤตประณีตไวใน
ภายในผอบ คือ พระศาสนา ดวยทรงดําริวา 'บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ เปนผูมี



ภายในลําบากแลวดวยกิเลส มีใจอันตัณหาครอบงาํแลว เปนไปกับดวยเจตนา มี
ปญญาเครื่องรู บุคคลทั้งหลายเหลานั้น จกับริโภคโภชนะนี้แลว จักนําตัณหาทัง้ปวงใน
กาม และรูปภพ และอรูปภพ ทัง้หลายออกเสียได' ดังนี;้ ถาวาใคร ๆ ไมบริโภคโภชนะ
นั้น เปนผูอาศยัตัณหาเทียว คืนกลับมาแลว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ควรมหาชน
จะติเตียนบุคคลนั้นนั่นเทียวไดวา 'บุคคลนี้บวชแลวในพระชินศาสนา ไมไดที่ต้ังอาศัย
ในพระศาสนานั้น เวยีนมาเพื่อความเปนคนเลว พระชนิศาสนาจักยงับุคคลผูไมปฏิบัติ
นี้ ใหบริสุทธิห์มดจดเองอะไรได โทษของพระชินศาสนาอะไรเลา? พระชินศาสนาไมมี
โทษ ฉันนั้นนัน่เทยีวแล. 
 ถาวา พระตถาคตพึงยังบุคคลอันอาจารย แนะนําแลวในผลสวนหนึ่ง แตยัง
เปนคฤหัสถทีเดียวใหบรรพชา, บรรพชานี้ไมชื่อวาเปนไปเพื่อละกิเลส หรือไมชื่อวา
เปนไปเพื่ออบรมวิสุทธิความหมดจดวิเศษ, กิจที่จะตองกระทําในบรรพชาไมม.ี 
 เปรียบเหมือนบุรุษใหคนขุดสระ ดวยการงานหลายรอยแลวจึงประกาศใน
บริษัทใหไดยนิเนือง ๆ อยางนีว้า 'ทานผูเจริญทั้งหลายทานทัง้หลายใคร ๆ เปนผูเศรา
หมองแลว อยาลงสระนี,้ ทานทัง้หลายจงลอยธุลีและเหงื่อไคลแลว เปนผูบริสุทธิ์แลว 
เกลี้ยงปราศจากมลทินแลว จงลงสระนี;้ เออก็ กิจที่จะพงึกระทาํดวยสระนั้นพึงมีแก
บุรุษทั้งหลายผูมีธุลีและเงื่อไคลอันลอยแลว เปนผูบริสุทธิ์แลว ขัดเกลี้ยงแลว ไมมี
มลทินเหลานัน้บางหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษทั้งหลายเหลานั้น จะพึงเขาไปใกลสระนัน้ เพื่อ
ประโยชนแกกจิใด กิจนัน้อนับุรุษทั้งหลายเหลานั้นกระทาํเสร็จแลวในที่อ่ืนนั่นเทียว, 
ประโยชนอะไรดวยสระนัน้แกบุรุษทัง้หลายเหลานัน้." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาวา พระตถาคตยังบคุคลอันอาจารยแนะนําแลวในผล
สวนหนึง่ แตยงัเปนคฤหัสถทีเดียวใหบวชแลว, กิจที่จะตองกระทาํในบรรพชานัน้ อันชน
ทั้งหลายเหลานั้นกระทาํเสรจ็แลวนัน่เทยีว ประโยชนอะไรดวยบรรพชาแกชนทัง้หลาย
เหลานั้น ขอนีก้็ฉันนั้นนั่นแล. 
 อีกประการหนึง่เหมือนหมอผูเชือดลูกศร บริโภคคัตรดังฤดีโดยสภาวะ ผูทรงไว
ซึ่งบทแหงมนตอันตฟงแลว ไมตองตรึก เปนผูฉลาดในโรคนิทาน เปนผูมีกรรมอันสําเร็จ
แลวเปนนิตย ไมเปลารวบรวมเภสัชเปนเครื่องระงับโรคทัง้ปวง แลวจงึประกาศในบรษิัท
ใหไดยินเนือง ๆ อยางนีว้า 'ผูเจริญทั้งหลาย ทานทัง้หลายใคร ๆ จงอยาเขามาในสาํนัก
ของเราทัง้พยาธิ และทานทัง้หลายจงเปนผูไมมีพยาธิ ผูไมมีโรค เขามาในสํานักของเรา
,' เออก็ กิจที่จะตองกระทําดวยหมอนัน้ พึงมีแกบุคคลทั้งหลาย ผูไมมพียาธิผูไมมโีรค 
บริบูรณแลว สบายใจอยู เหลานัน้บางหรอื?" 



 ร. "หาไม พระผูเปนเจา ชนทัง้หลายเหลานัน้จะพึงเขาไปใกลหมอผูเชือดลูกศร
นั้น เพื่อประโยชนแกกิจอันใด กิจอันชนทัง้หลายเหลานัน้กระทําเสร็จแลวในที่อ่ืนนัน่
เทียว, ประโยชนอะไรดวยหมอนั้นแกชนทัง้หลายเหลานัน้เลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตถาพงึยงับุคลอันอาจารยแนะนาํแลวในผลสวน
หนึง่ แตยงัเปนคฤหัสถทีเดยีวใหบวชแลว, กิจที่จะตองกระทําในบรรพชานั้น อันชน
ทั้งหลายเหลานั้นกระทาํเสรจ็แลวนัน่เทยีว ประโยชนอะไรดวยบรรพชาแกชนทัง้หลาย
เหลานั้นเลาฉนันัน้นัน่เทียวแล. 
 อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนบุรุษไร ๆ ใหตกแตงแลวซึ่งโภชนะมีรอยแหง
หมอมิใชรอยเดียว ประกาศใหไดยินเนือง ๆ ในบริษัทอยางนี้วา 'ผูเจริญทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายใคร ๆ ผูหิวแลว จงอยาเขามาสูทีเ่ปนทีเ่ลี้ยงนี้ของเราเลย ทานทัง้หลาย
ผูบริโภคดีแลว เบื่อแลว อ่ิมแลว ชุมแลว บริบูรณแลว จงเขาไปสูที่เปนทีเ่ลี้ยงนี้ของเรา' 
เออก็ กิจที่จะตองกระทาํดวยโภชนะนั้น จะพึงมีแกชนทัง้หลายผูบริโภคแลว เบื่อแลว 
อ่ิมแลว ชุมแลว บริบูรณแลว บางหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา ชนทัง้หลายเหลานัน้ 'พึงเขาไปใกลที่เปนทีเ่ลี้ยงนัน้ 
เพื่อประโยชนแกกิจใด กิจนัน้อันชนทั้งหลายเหลานั้น กระทําเสร็จแลวในที่อ่ืนนั่นเทยีว, 
ประโยชนอะไรดวยที่เปนทีเ่ลี้ยงนัน้แกชนทั้งหลายเหลานั้นเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายเหลานั้นไมตองการที่เปนที่เลีย้งนั้น ฉันใด, ถา
พระตถาคตยงับุคคลอันอาจารยแนะนําแลวในผลสวนหนึ่ง แตยังเปนคฤหัสถใหบวช
แลว, กิจที่จะตองกระทาํในบรรพชานัน้ อันชนทัง้หลายเหลานั้นกระทาํเสร็จแลวนัน่
เทียว ประโยชนอะไรเลาดวยบรรพชา แกชนทัง้หลายเหลานัน้ ฉันนัน้นั่นเทียว. 
 ขอถวายพระพร เออก ็ชนทัง้หลายเหลาใด เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ชน
ทั้งหลายเหลานั้น ไดชื่อวาแสดงคุณทั้งหลายอันใคร ๆ ชัง่ไมไดหาประการ ของพระ
ศาสนา ของพระชินพระพุทธเจา; แสดงคุณหาเปนไฉน: คือแสดงความที่ศาสนาเปน
ของใหญโดยภูมิหนึง่ คือ แสดงความที่ศาสนาเปนของบริสุทธิ์แลวปราศจากมลทนิหนึง่ 
คือ แสดงความที่ศาสนาเปนที่ไมอยูรวมดวยชนบาปทัง้หลายหนึง่ คือแสดงความที่
ศาสนาเปนของอันบุคคลแทงตลอดโดยากหนึง่ คือ แสดงความที่ศาสนาเปนของอนั
บุคคลพึงระวงัและรักษามากหนึ่ง. 
 ไดชื่อวาแสดงความที่ศาสนาเปนของใหญโดยภูมิอยางไร? ขอถวายพระพร 
บุรุษไมมีทรัพย มีชาติเลว ไมมีคุณวิเศษ เสื่อมแลวจากความรู ไดเฉพาะแลวซึง่ราช
สมบัติใหญ เมือ่กาลไมนาน 



ยอมตกต่ํา ยอมกระจัดกระจาย ยอมเสื่อมจากยศ ยอมไมอาจเพื่อจะทรงความเปนอสิ
สระไวได, ซึ่งเปนอยางนั้น มอีะไรเปนเหตุ ซึ่งเปนอยางนัน้ มีอะไรเปนเหตุ ซึง่เปนอยาง
นั้น เพราะความเปนอิสสระเปนของใหญ ฉันใด; บุคคลทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ ไมมี
คุณวิเศษ มีบุญไมไดกระทําไวแลว เสื่อมแลวจากความรู ยอมบรรพชาในพระศาสนา
ของพระพทุธเจา ผูชาํนะแลว บุคคลทัง้หลายเหลานั้น ไมอาจเพื่อจะทรงไวซึ่งบรรพชา
นั้น อันบวรสูงสุด เมื่อกาลไมนานนั่นเทียว ตกขจัดเสื่อมจากพระชนิศาสนาเวียนมาเพื่อ
ความเปนคนเลว ไมอาจเพื่อจะทรงพระชนิศาสนา, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหต?ุ ซึ่ง
เปนอยางนี้ เพราะความที่ภูมิของพระชนิศาสนาเปนของใหญ ฉันนั้นนั่นแล. ชน
ทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวาแสดงความที่ศาสนาเปนของใหญโดยภูมิอยางนี.้ 
 ไดชื่อวาแสดงความที่ศาสนาเปนของบริสุทธิ์แลว ปราศจากมลทินอยางไร? 
อุปมาเหมือนน้ําเรี่ยรายอยูบนใบบัว ยอมกล้ิง ยอมขจัดไป ยอมเขาถงึความตั้งอยูไมได 
ยอมไมเขาไปทาใบบวันัน้ได, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะ
ความที่ใบบัวเปนของบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ฉันใด: ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่เปน
ผูโออวด เปนผูโกง เปนผูลวง เปนผูคด เปนผูมีทิฏฐิไมเสมอ บวชในพระชินศาสนา ชน
ทั้งหลายเหลานั้นเมื่อกาลไมนาน ยอมเร่ียรายคลาดไป กระจัดกระจายไปจากศาสนา
อันบริสุทธิ์แลว และปราศจากมลทินและไมมีเสี้ยนหนาม และขาวประเสริฐบวร ไม
ต้ังอยูได ไมเขาไปทาอยูได ยอมเวยีนไปเพื่อความเปนคนเลว' ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปน
เหต?ุ ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะพระชินศาสนาเปนของบริสุทธิ์แลว และเปนของปราศจาก
มลทิน ฉันนัน้นั่นแล. ชนทัง้หลายเหลานัน้ ยอมแสดงความที่ศาสนาเปนของบริสุทธิ์
และปราศจากมลทิน ดวยประการอยางนี.้ 
 ไดชื่อวาแสดงความที่พระศาสนา เปนของไมอยูรวมดวยชนบาปทัง้หลาย
อยางไร? ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนมหาสมทุร ยอมไมอยูรมดวยทรากศพที่ตาย
แลว ทรากศพใดที่ตายแลวในมหาสมทุร มหาสมทุรนัน้ ยอมนําทรากศพนัน้เขาไปสูฝง
ฉับพลันนั่นเทยีว หรือซัดขึ้นบนบก, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปนเหต?ุ ซึ่งเปนอยางนี ้
เพราะความทีม่หาสมุทรเปนพิภพของมหาภูตทั้งหลาย ฉันใด: ชนทั้งหลายเหลาใด
เหลาหนึง่เปนบาป ไมมกีิริยา มีความเพียรยอหยอนทอถอยแลว เศราหมองแลว เปน
มนุษยทุรชนบวชนในพระชนิศาสนา ชนทัง้หลายเหลานัน้เมื่อกาลไมนานทีเดียว ออก
แลวจากพระชนิศาสนาเปนพิภพของมหาภูต คือ พระชณีาสพอรหนัต ผูปราศจาก
มลทินแลวอยูรวมไมได ยอมเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ซึ่งเปนอยางนี้ มีอะไรเปน
เหต?ุ ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะพระชินศาสนาไมเปนที่อยูรวมดวยชนบาปทัง้หลาย ฉันนั้น



นั่นแล. ชนทัง้หลายเหลานัน้ยอมแสดงความทีพ่ระชนิศาสนาไมเปนทีอ่ยูรวมดวยชน
บาปทัง้หลาย ดวยประการอยางนี.้ 
 ไดชื่อวาแสดงความที่พระศาสนา มีความแทงตลอดโดย 
ยากอยางไร? ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนคนยงิลูกศร ผูใดผูหนึง่ไมฉลาดไมศึกษา 
ไมมีศิลปศาสตร เสื่อมแลวจากความรู ไมอาจเพื่อจะยงิปลายแหงขนทราย ยอมคลาด 
ยอมหลีกไป, ซึ่งเปนอยางนี ้มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะความที่แหงปลาย
แหงขนทรายละเอียดสุขุม มคีวามยงิไดโดยยาก ฉันใด; ชนทัง้หลายเหลาใดเหลาหนึง่ 
ปญญาทรามเซอและมึนตึง หลงแลว มีคตเิงื่อง บวชนในพระชินศาสนา ชนทัง้หลาย
เหลานั้น ไมอาจเพื่อจะแทงตลอด สัจจะทัง้สี่อันละเอียดสุขุมอยางยิ่งนัน้ เคลื่อนแลว 
หลีกไปแลว จากพระชินศาสนาเมื่อกาลไมนานทีเดียว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ซึ่ง
เปนอยางนี้มีอะไรเปนเหต?ุ ซึ่งเปนอยางนี ้เพราะความทีสั่จจะทัง้หลายเปนของ
ละเอียดสุขุมอยางยิ่ง และมคีวามแทงตลอดโดยยาก ฉันนัน้นัน่แล. ชนทัง้หลาย
เหลานั้น ยอมแสดงความทีพ่ระศาสนามคีวามแทงตลอดโดยยาก ดวยประการอยางนี.้ 
 ไดชื่อวาแสดงความที่พระศาสนา เปนของตองระวงัและรักษามากอยางไร? ขอ
ถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรุษบางคนนัน่เทยีวเขาไปแลวสูภูมิเปนที่รบใหญ อันเสนา
แหงพระราชาองคอ่ืนแวดลอมแลวโดยรอบ โดยทิศใหญนอยทัง้หลาย เห็นชนมหีอกใน
มือเขาไปใกลแลวถอยหลงักลับหนีไป, ซึ่งเปนอยางนี ้มีอะไรเปนเหตุ? ซึ่งเปนอยางนี้
เพราะความกลัวแตการรักษาหนาแหงการรบ มีอยางมาก ฉันใด; พาลชนทัง้หลายเหลา
ใดเหลาหนึง่ ผูกระทําบาป เปนผูไมสํารวมแลว เปนผูไมมีหิริ เปนผูไมมีกิริยา เปนผูไมมี
ขันติ เปนผูโยกโคลงคลอนแคลนแลว บวชในพระชนิศาสนา พาลชนทั้งหลายเหลานัน้ 
ไมอาจเพื่อจะรักษาสิกขาบทมีอยางมาก ถอยหลับหนีไปเมื่อกาลไมนานทีเดียวยอม
เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว, ซึ่งเปนอยางนี ้มีอะไรเปนเหต?ุ ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะ
ความที่พระชนิศาสนาเปนของมีความสํารวมมีอยางมาก เปนของตองรักษา ฉันนัน้นั่น
แล. ชนทัง้หลายเหลานั้นยอมแสดงความที่พระชนิศาสนาเปนของมีความสาํรวมมี
อยางมาก และเปนของตองรักษา ดวยประการอยางนี.้ 
 ขอถวายพระพร ดอกไมทัง้หลายในพุมดอกมะลิ แมเปน 
ของอดม เกิดบนบก เปนดอกไมอันกิมชิาติเจาะแลว หนอทัง้หลายเหลานัน้เหีย่วแลว 
รวงไปในระหวางนั้นเทียว, แตพุมแหงมะลกิ็ไมชื่อวาเปนของอันบุคคลดูหมิ่นแลว 
เพราะดอกไมทั้งหลายเหลานั้นรวงไปแลว, ดอกไมทัง้หลายเหลาใด ทีค่งเหลืออยูในพุม
แหงมะลนิัน้ ดอกไมทั้งหลายเหลานั้น ยอมฟุงทั่วไปยงัทิศใหญนอย ดวยกลิ่นโดยชอบ 
ฉันใด; ชนทั้งหลายเหลาใดนั้น บรรพชาแลวในพระชินศาสนา เวียนมาเพื่อความเปน



คนเลว, เวนแลวจากวรรณและกลิ่น มีอาการเหนื่อยหนายแลวเปนปกติ ไมพอเพื่อ
ความไพบูลยในพระชนิศาสนา, แตพระชินศาสนาก็ไมชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิ่น
แลว เพราะความที่ชนทั้งหลายเหลานั้นเวยีนมาเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทัง้หลาย
เหลาใดที่คงเหลืออยูในพระชินศาสนานัน้ ภิกษทุัง้หลายเหลานั้น ยอมฟุงไปยงัโลกกับ
ทั้งเทพดาดวยกลิ่นศีลอันประเสริฐ ฉันนัน้นั่นเทียวแล. 
 อีกประการหนึง่ สาลชีาติชื่อกรุมพกะเกิดขึน้แลวในระหวางแมแหงขาวสาลีไม
มีโรคมีสีแดง ยอมฉิบหายไปในระหวางนัน้เทยีว, แตสาลีแดงก็ไมมีชื่อวาเปนของอนั
บุคคลดูหมิ่นแลว เพราะความที่สาลชีาติชือ่กรุมพกะนัน้ฉิบหายไปแลว, ขาวสาลี
ทั้งหลายเหลาใด ที่คงเหลืออยูในขาวสาลแีดงนั้น ขาวสาลีทัง้หลายเหลานัน้ ยอมเปน
ราชูปโภค ฉันใด; ชนทัง้หลายเหลาใดนั้น บวชในพระชินศาสนาแลวเวยีนมาเพื่อความ
เปนคนเลว ชนทัง้หลายเหลานัน้ เหมือนสาลีชาติชื่อกรุมพกะในระหวางแหงขาวสาลี
แดง ไมเจริญแลว ไมถงึแลวซึ่งความไพบลูยในพระชินศาสนา ยอมเวียนมาเพื่อความ
เปนคนเลวในระหวางนั้นเทยีว, แตพระชินศาสนาก็ไมเชือ่วาเปนของอนับัณฑิตดูหมิน่
แลว เพราะความที่ชนทั้งหลายเหลานั้น เวยีนมาเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทัง้หลาย
เหลาใด คงเหลืออยูในพระชนิศาสนานั้น ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น ยอมเปนผูสมควรแก
พระอรหัตฉันนั้นนั่นแล. เหมือนเอกเทศแหงแกวมณีแมเปนของใหซึ่งความสมประสงค 
เปนของหยาบเกิดขึ้น, แตแกวมณีก็ไมชื่อวาเปนของอันบคุคลดูหมิ่นแลว เพราะความที่
เอกเทศอนัหยาบเกิดขึ้นแลวในแกวมณนีั้น, สวนใดที่เปนของบริสุทธิ์แหงแกวมณนีั้น 
สวนนั้นเปนของกระทาํความราเริงแกมหาชน ฉันใด; ชนทัง้หลายเหลาใดนั้น บรรพชา
แลวในพระชนิศาสนา เวยีนมาเพื่อความเปนคนเลว ชนทั้งหลายเหลานั้น เปนผูหยาบ
ดังกะเทาะไมในพระชนิศาสนา, แตพระชินศาสนาก็ไมชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิ่น
แลว เพราะความที่ชนทั้งหลายเหลานั้น เวยีนมาแลวเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุ
ทั้งหลายเหลาใด คงเหลืออยูในพระชนิศาสนานั้น ภิกษทุัง้หลายเหลานัน้ เปนผูยงั
ความราเรงิใหเกิดขึ้นแกเทพดาและมนษุยทั้งหลายฉันนัน้นัน่แล. 
 อนึ่ง เอกเทศแหงจนัทนแดง แมถึงพรอมแลวดวยชาติเปนของผุมีกลิน่นอย, แต
จันทนแดงไมชื่อวาเปนของอันบุคคลดูหมิน่แลว เพราะเอกเทศที่ผุนัน้, สวนใดที่เปนของ
ไมผุ เปนของมีกลิ่นด ีสวนนั้นยอมอบหอมฟุงออกไปโดยรอบ ฉันใด; ชนทัง้หลายเหลา
ใด บรรพชาในพระชินศาสนาแลว เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ชนทั้งหลายเหลานัน้ 
เปนเหมือนสวนที่ผุในระหวางแหงแกนแหงจันทนแดง อันบุคคลพึงทิง้เสยี ในพระชนิ
ศาสนา, แตพระชินศาสนากไ็มชื่อวาเปนของอันบัณฑิตดูหมิ่นแลว เพราะความที่บุคคล
ทั้งหลายเหลานั้น เวยีนมาเพื่อความเปนคนเลว, ภิกษุทั้งหลายเหลาใด ที่คงเหลืออยูใน



พระชินศาสนานัน้ ภิกษุทัง้หลายเหลานัน้ ยอมชโลทาโลกกับทัง้เทพดา ดวยกลิ่นจนัทน
แดง คือ ศีล อันประเสริฐ." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน พระชินศาสนาไมมโีทษดวยเหตุอันสมควรนั้น ๆ 
ดวยเหตุสมอางนัน้ ๆ พระผูเปนเจาใหถงึแลว พระชินศาสนาพระผูเปนเจาแสดงแลว 
ดวยความเปนของประเสริฐสุด, แมชนทัง้หลายที่เวียนมาเพื่อความเปนคนเลวอยางนั้น 
ยอมสองความที่พระชินศาสนาเปนของประเสริฐสุดทีเดียว." 
 
๒. อรหโตกายกิเจตสิกเวทนาปญหา ๖๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจายอมกลาววา 'พระ
อรหันตเสวยเวทนาเปนไปในกายสวนเดียว ไมเสวยเวทนาเปนไปในจติ' ดังนี.้ จิตของ
พระอรหันตอาศัยกายใดเปนไป พระอรหนัตไมเปนอิสสระ ไมเปนเจาของ ไมยงัอํานาจ
ใหเปนไปในกายนัน้ไดหรือหนอแล?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขอที่พระอรหนัตนั้นไมเปน 
อิสสระไมเปนเจาของ  ไมเปนผูยังอาํนาจใหเปนไปในกายซึ่งเปนไปตามจิตของตน ไม
สมควรแลวแล, แมนกอาศัยในรังใดกอน นกนั้นยอมอยูเปนอิสสระ เปนเจาของ เปนผู
ยังอํานาจใหเปนไปในรังนั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ธรรมทัง้หลายสบิเหลานี้ประจํากาย ยอมแลนไปตาม ยอม
ครอบงํากายทกุ ๆ ภพ, ธรรมสิบประการเหลาไหน: คือเยน็ รอน ความอยากขาว ความ
ระหายน้าํ อุจจาระ ปสสาวะ ความงวงเหงาหาวนอน ความแก ความเจ็บ ความตาย. 
 ขอถวายพระพร ธรรมสิบประการเหลานีแ้ลประจํากาย ยอมแลนไปตาม ยอม
ครอบงํากายทกุ ๆ ภพ พระอรหันตไมเปนอิสสระไมเปนเจาของ ไมเปนผูยังอํานาจให
เปนไปในธรรมทั้งหลายสิบประการเหลานี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน อํานาจหรือความเปนใหญไมเปนไปในกายของพระ
อรหันตดวยเหตุไร? พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุในขอนัน้แกขาพเจาเถิด." 
 ถ. "สัตวทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งซึง่อาศยัแผนดิน สัตวทั้งหลายเหลานั้นทั้ง
ปวง อาศัยแผนดินเที่ยวไปอยู สําเร็จความเปนอยู, ขอถวายพระพร อาณาหรือความ
เปนอิสสระ ของสัตวทัง้หลายเหลานัน้ เปนไปในแผนดนิบางหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 



 ถ. "ขอถวายพระพร จิตของพระอรหันตอาศัยกายเปนไป, ก็แตวาอาณาหรือ
ความเปนอิสสระไมเปนไปในกาย ฉันนัน้นั่นเทียวแล." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปุถุชนเสวยเวทนาทั้งในกายทัง้ในจิต เพราะเหตุไร?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ปุถุชนเสวยเวทนาทั้งในกายทัง้ในจติเพราะความที่จิต
ไมไดอบรมแลว. มหาบพิตร โคหิวแลว อันความอยากรบกวนแลว อันเจาของพงึลามไว 
ดวยหญานอย ๆ หรือดวยเครือเขาทุรพลไมมีกําลงั, เมื่อใด โคนั้นกําเรบิแลว เมื่อนั้น โค
นั้นยอมหลีกไปกับดวยหญาและเครือเขาที่ลามไวแลวนัน้ ฉันใด; บรมบพิตรเวทนา
เกิดขึ้นแลว ทาํจิตของบุคคลผูมีจิตไมไดอบรมแลวใหกาํเริบได, จิตกําเริบแลว ยอมคู
เขาซึ่งกาย เหยียดออกซึ่งกายยอมทําซึ่งความกลิง้กลบั ฉันนั้นนัน่เทยีวแล, ปุถุชนนั้นมี
จิตไมไดอบรมแลว ยอมสะดุงยอมรอง ยอมรองยิ่ง นาํมาซึ่งความเปนผูขลาดโดยแท. 
เหตุนี้เปนเหตใุนขอที่ปุถุชนตองเสวยเวทนาทั้งในกายทัง้ในจิตนี.้" 
 ร. "พระอรหนัตยอมเสวยเวทนาสวนเดียว แตในกาย ไมเสวยเวทนาเปนไปใน
จิต ดวยเหตุใด เหตุนัน้เปนอยางไร." 
 ถ. "บรมบพิตร จิตของพระอรหันต อันพระอรหันตไดอบรมแลว ไดอบรมดีแลว 
ทรมานแลว ไดทรมานดีแลว เชื่อฟงแลว ทําตามคํา, พระอรหันตนัน้เปนผูอันเวทนาเปน
ทุกขถูกตองแลว ยอมถือมัน่วา เปนอนิจจงั ยอมลามไวซึ่งจิตในเสาคอืสมาธ,ิ จิตนั้น
ของพระอรหนัตนั้น อันพระอรหันตนัน้ลามไวแลวที่เสาคือสมาธิแลว ยอมไมหวัน่ไหว 
ยอมไมกระสับกระสาย เปนจิตตั้งมั่นแลว ไมฟุงซานแลว, แตวากายของทานยอมคูเขา 
เหยียดออก กลิ้งเกลือก เพราะความแผซานแหงเวทนาวกิาร. นี้เปนเหตุในขอที่พระ
อรหันตเสวยเวทนาที่เปนไปในกายอยางเดียว ไมเสวยเวทนาที่เปนไปในจิตนี.้" 
 ร. "พระนาคเสน ผูเจริญ เมื่อกายกระสับกระสายอยู จิตยอมไมกระสับกระสาย
ดวยเหตุใด เหตุชื่อนั้นเปนของอัศจรรยในโลก, พระผูเปนเจาจงกลาวเหตุในขอนัน้แก
ขาพเจาเถิด." 
 ถ. "บรมบพิตร เมื่อตนไมใหญ ๆ ถึงพรอมแลวดวยลําตนกิ่งและใบ เมือ่ประชุม
พรอมแหงกําลังลม กิ่งยอมไหว, แมลําตนของตนไมใหญนั้นยอมไหวดวยหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "บรมบพิตร พระอรหนัตอันเวทนาเปนทกุขถูกตองแลวยอมถือเอาใหเปน
อารมณวา เปนอนิจจงัมัน่ เขาไปผูกลามจติไวในหลักคือสมาธ,ิ จิตนั้นของพระอรหนัต
นั้น อันพระอรหันตผูกลามไวแลวในหลักคอืสมาธิแลว ยอมไมหวัน่ไหว ยอมไม
กระสับกระสายยอมเปนจิตตั้งมั่นแลว เปนจิตไมฟุงซานแลว. กายของพระอรหนัตนัน้คู



เขา เหยียดออก กลิง้เกลือกไปมา เพราะความแผซานแหงเวทนาวิการ, สวนจิตของพระ
อรหันตนัน้ไมหวัน่ไหว ไมกระสับกระสายเหมือนลาํตนไมใหญ ฉะนัน้." 
 ร. "นาอัศจรรยละ พระผูเปนเจานาคเสน นาพิศวงละ พระผูเปนเจานาคเสน 
ความแสดงธรรมเปนไปในกาลทัง้ปวง เหน็ปานฉะนี้อันขาพเจาไมเคยเห็นแลว." 
 
๓. อภิสมยันตรายกรปญหา ๖๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ในศาสนานีค้ฤหัสถผูใดผูหนึง่พงึ
เปนผูตองปาราชิกแลว, คฤหัสถนั้นพึงบวชโดยสมัยอืน่, บุคคลนั้นไมรูแมดวยตนวา 'เรา
เปนคฤหัสถ เปนผูตองปาราชิกแลว,' ทั้งบุคคลอื่นไร ๆ ไมบอก แมแกบุคคลนั้นวา  
'ทานเปนคฤหสัถตองปาราชกิแลว,' ก็ถาบคุคลนั้นปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น,
ธรรมาภิสมัยความตรัสรูธรรม พงึมีแกบุคคลนั้นบางหรือ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ธรรมาภิสมัยไมมีแกบุคคลนั้น." 
 ร. "เพราะเหตุไร พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ส่ิงใดเปนเหตุแหงธรรมาภิสมัย ของบุคคลนั้น ส่ิงนั้นอนั
บุคคลนั้นเลิกถอนเสียแลว, เพราะเหตุนัน้ ธรรมาภิสมัยจงึไมม.ี" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'ความรําคาญยอมมีแก
บุคคลที่รู เมื่อความรําคาญมีอยู, ความหามธรรมาภิสมยัยอมม,ี เมื่อจติอันธรรมดา
หามแลว ธรรมาภิสมัยยอมไมมี.' พระผูเปนเจานาคเสน ก็เมื่อบุคคลนัน้ไมรูอยูไมมี
ความรําคาญเกิดแลวมีจิตสงบแลวอยู ธรรมาภิสมัยยอมไมมีแกบุคคลนั้น เพราะเหตุ
ไร? ปญหานัน้เปนไปโดยอาการไมเสมอ ๆ พระผูเปนเจาจงคิดแลวจึงวสัิชนา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พืชอันใหผลเปนสาระ อันบุคคลหมกัแลวดี ยอมข้ึนในนา
อันเตียน อันบคุคลไถดีแลว มีเทือกดหีรือไม?" 
 ร. "ข้ึนซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พืชนัน้นัน่เทยีว พงึขึ้นในพืน้ศิลาบนเขาเปนแทงทบึหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กพ็ืชนัน้นั่นเทียว ยอมข้ึนในเทือกเพือ่เหตุอะไร, ยอมไมข้ึน
เหนือหลังศิลาบนภูเขาเปนแทงทึบ เพื่อเหตุอะไร?" 
 ร. "เหตุในศิลาเปนแทงทึบ เพื่อจะงอกของพืชนัน้ ยอมไมมี, พืชยอมไมข้ึน โดย
ไมมีแหงเหตุ พระผูเปนเจา." 



 ถ. "ขอถวายพระพร พืชนัน้ยอมข้ึนในเทือก ยอมไมข้ึนในพื้นศิลาบนภูเขาเปน
แทงทบึ ฉันใด, ธรรมาภิสมัย พงึมีแกบุคลนั้นดวยเหตุใด เหตนุั้นอนับุคคลนั้นเลกิถอน
เสียแลว, ธรรมาภิสมัยยอมไมมีโดยไมมีแหงเหตุ ฉันนัน้นั่นเทียวแล. 
 อีกประการหนึง่ ทอนไม กอนดิน ไมคอนและตะบองทั้งหลาย ยอมเขาถึงซึง่อนั
ต้ังอยูไดในแผนดิน, ทอนไมกอนดินไมคอนและตะบองทั้งหลายเหลานั้นนั่นเทยีว ยอม
เขาถึงซึง่อันตัง้อยูในอากาศไดหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ทอนไมกอนดิน และไมคอน และตะบองทัง้หลาย ยอม
เขาถึงซึง่อันตัง้อยูได ในแผนดินอยางเดยีวดวยเหตุใด อะไรเปนเหตนุัน้ ในความตั้งอยู
ไดนั้น, ต้ังอยูในอากาศไมไดเพราะเหตุไร?" 
 ร. "เหตุในอากาศ เพื่อความอาศัยตั้งอยูแหงทอนไม กอนดิน ไมคอน และ
ตะบองทัง้หลายเหลานั้นไมมี, ทอนไม กอนดิน ไมคอนและตะบองทั้งหลายนัน้ ต้ังอยู
ในอากาศไมไดโดยไมมีแหงเหต.ุ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ฉนัใด, เหตุแหงอภิสมัยความตรัสรูของบุคคลนั้น อัน
โทษนั้นเลิกถอนเสียแลว, คร้ันเมื่อเลิกถอนเหตุเสียอภิสมยัยอมไมม ีโดยอันไมมีแหง
เหตุ ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 อีกนัยหนึง่ ไฟยอมชัชวาลโพลงไดแตบนบก, เพลงินัน้ยอมชัชวาลโพลงไดในน้ํา
ดวยหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา เหตใุนน้าํเพื่อความที่ไฟจะโพลงขึ้นไมม,ี ไฟยอมไม
โพลงขึน้โดยไมมีแหงเหต.ุ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหตุในน้าํเพื่อความที่ไฟจะโพลงขึน้ไมมี ไฟยอมไมโพลง
ข้ึนโดยไมมีแหงเหต ุฉันใด, เหตุแหงอภิสมยัของบุคคลนัน้ อันโทษนัน้เลิกถอนเสยีแลว, 
เมื่อเลิกถอนเหตุเสีย ธรรมาธิสมัยความตรัสรูธรรมยอมไมมี โดยอนัไมมีแหงเหตุ ฉันนัน้
นั่นเทียว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ทานจงคิดเนื้อความนั่นแมอีก, จิตตสัญญัตติ ความ
เขาใจในปญหานัน้ ยอมไมมแีกขาพเจาวา 'เมื่อความราํคาญไมมี ความหามมรรคและ
ผลและสวรรค ยอมมีแกบุคคลเมื่อไมรู' ดังนี;้ เพราะฉะนั้น พระผูเปนเจาจงใหขาพเจา
หมายรูดวยเหตุเถิด?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เออก ็ยาพิษกลาเกิน อันบุคคลแมไมรูเคี้ยวกนิแลว ยอม
ผลาญชีวิตเสยีหรือไม?" 
 ร. "ยอมผลาญซิ." 



 ถ. "ขอถวายพระพร บาปอนับุคคลแมเมื่อไมรูกระทําแลว ยอมกระทําอนัตาย
แกอภิสมัย ฉันนัน้นัน่เทียว. เออก็ ไฟยอมเผาบุคคลไมรูแลวเหยยีบไปหรือไม?" 
 ร. "ยอมเผาซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ไฟยอมเผาบุคคลไมรูแลวเหยียบไป ฉันใด, บาปอนับุคคล
แมเมื่อไมรูกระทําแลว เปนกรรมกระทาํอันตรายแกอภิสมัย ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. เออก็ 
อสรพิษกัดบุคคลไมรูแลว ยอมผลาญชีวิตเสียหรือไม?" 
 ร. "ยอมผลาญซิ." 
 ถ. "อสรพิษกัดบุคคลไมรูแลว ยอมผลาญชวีิตเสีย ฉันใด, บาปอนับุคลแมเมื่อ
ไมรูกระทําแลว ยอมเปนกรรมกระทาํอันตรายแหอภิสมัย ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ขอถวายพระพร พระเจากาลิงคราชสมณะโกลัญญะ เกลื่อนกลนแลวดวย
รัตนะเจ็ด ทรงรัตนะคชาธารเสด็จไปเพื่อจะทอดพระเนตรตระกูล แมเมือ่ไมรู ไมอาจ
แลวเพื่อจะเสด็จโดยเบื้องบนแหงโพธิมัณฑะประเทศเปนที่ผองใสแหงญาณชื่อโพธ.ิ 
บาปอันบุคคลแมเมื่อไมรูกระทําแลว ยอมเปนกรรมกระทําอนัตรายแกอภิสมัย ดวยเหตุ
ใด เร่ืองพระเจากาลงิคราชนี ้ เปนเหตุนัน้ในความที่บาปอันผูไมรูกระทาํแลว เปนกรรม
กระทําอนัตายแกอภิสมัยนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เหตุเปนชินภาสติอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะคัดคาน, 
เนื้อความนัน่แหละ เปนเนื้อความของชนิภาสิตนั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๔. สมณทุสสีลคีหิทุสสีลปญหา ๖๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสนอ คฤหัสถทศีุลอยางหนึง่ สมณะ
ทุศีลอยางหนึง่ ใครจะวิเศษกวากัน อะไรเปนเครื่องทาํใหตางกัน; คฤหัสถทุศีล และ
สมณะทุศีลทัง้สองแมเหลานัน้ มีคติเสมอ ๆ กัน, วิบากแมของชนทั้งหลายสองเปนผล
เสมอ ๆ กนัหรือวาเหตุหนอยหนึง่เปนเครื่องกระทาํตางกนัมีอยู?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร คุณทัง้หลายสิบประการเหลานี ้ของสมณะ
ทุศีลเหลือเกินโดยวิเศษกวาคฤหัสถทุศีล, สมณะทุศีลนัน้ ยอมยงัทักขณิาใหหมดจด
วิเศษยิง่กวา ดวยเหตทุั้งหลายสิบประการดวย. คุณทั้งหลายสิบของสมณะทุศีลเกนิโดย
วิเศษกวาคฤหสัถทุศีลเปนไฉน: 
 ขอถวายพระพร ในโลกนี ้สมณะทุศีลเปนไปกับดวยความเคารพใน
พระพทุธเจาหนึ่ง, เปนไปกับดวยความเคารพในพระธรรมหนึง่, เปนไปกับดวยความ
เคารพในพระสงฆหนึ่ง, เปนไปกับดวยความเคารพในสพรหมจารทีั้งหลายหนึง่, ยอม



พยายามพากเพียรในอทุเทส และปริปุจฉาหนึง่, ยอมเปนผูมีการฟงมากหนึง่, สมณะ
ทุศีลแมมีศีลทาํลายแลว ไปแลวในบริษัทยอมเขาไปตั้งไวซึ่งอากัปปกริิยาเรียบรอยหนึง่, 
ยอมรักษากายิกะและเจตสกิะไว เพราะกลับแตความติเตียนหนึง่, จิตของสมณะทุศีล
นั้น เปนจิตมีหนาเฉพาะตอความเพียรหนึง่, ยอมเขาไปถงึความเปนผูเสวยดวยภิกษุ
หนึง่. สมณะทศีุลแมเมื่อกระทําบาปยอมซอนประพฤติ. เหมือนสตรีเปนไปดวยสามี 
ซอนประพฤติกรรมอันลามก โดยอัธยาจารอันบุคคลพงึกระทาํในที่ลับ ฉันใด, สมณะ
ทุศีล แมเมื่อกระทําบาปยอมซอนประพฤติ ฉันนัน้นั่นเทยีวแล. คุณทั้งหลายสบิประการ 
ของสมณะทุศีลเหลานี้แล เหลือเกินโดยวิเศษกวาคฤหัสถทุศีล. 
 สมณะทุศีลยอมยังทักขิณาใหหมดจดวิเศษยิ่ง ดวยเหตทุั้งหลายสิบประการ 
เปนไฉน: คือ สมณะทุศีลยงัทักขิณาใหหมดจดพิเศษ แมเพราะความเปนผูทรงเกราะ
อันบุคคลพึงฆาไมไดบาง, เพราะทรงเพศของบุคคลโลน มีความเปนผูเสมอดวยฤษีบาง
, เพราะความเปนผูเพิม่เติมประชุมสงฆบาง, เพราะเปนผูถึงพระพทุธเจา และพระธรรม
และพระสงฆเปนสมณะบาง, เพราะความเปนผูอยูในเรือนเปนที่กาํหนดมีปธานเปนที่
อาศัยบาง, เพราะความแสวงหาทรพัย ในพระชินศาสานาบาง, เพราะแสดงพระธรรม
ประเสริฐบาง, เพราะความเปนผูมีประทีป คือ ธรรมและคติในธรรม เปนทีถ่ึงในเบื้อง
หนาบาง เพราะความเปนผูมทีิฐิตรงโดยสวนเดียววา พระพุทธเจาเปนผูเลิศ ดังนี้บาง, 
เพราะสมาทานอุโบสถบาง. สมณะผูทุศีลยอมยังทักขิณาใหหมดจดวิเศษยิ่งดวยเหตุ
ทั้งหลายสิบประการเหลานีแ้ล. 
 ขอถวายพระพร สมณะทุศีลแมเปนผูวิบัติแลว ยอมยงัทักขิณาของทายก
ทั้งหลายใหหมดจดพิเศษได. เหมือนน้ําแมขุน ยอมนาํเลนและตม และละออง และไคล
ใหปราศจากกายได ฉันใด, สมณะทุศีลแมวิบัติแลว ยอมยังทักขิณาของทายกทั้งหลาย
ใหหมดจดพิเศษได ฉันนัน้นั่นเทียวแล. 
 อีกนัยหนึง่ น้าํรอน แมอันบุคคลตมเดือดแลว ยอมยังกองแหงไฟใหญอันโพลง
อยูใหดับได ฉันใด, สมณะทศีุลแมวิบัติแลว ยอมยังทักขณิาของทายกทั้งหลายใหหมด
จดวิเศษได ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 อีกนัยหนึง่ โภชนะแมปราศจากรส ยอมนาํความเปนผูทรุพลเพราะความหวิให
ปราศได ฉันใด, สมณะทุศีลแมเปนผูวิบัติแลวยอมยงัทกัขิณาของทายกทัง้หลายให
หมดจดวิเศษได ฉันนัน้นั่นเทยีวแล. พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนเทพดาลวงเทพดา ได
ทรงภาสิตแมพระพทุธพจนนี้ไวในเวยยากรณ ชื่อทักขณิาวิภังค ในมชัฌิมนิกายอนั
ประเสริฐ ดังพระราชลัญจกรวา 'คฤหัสถใดเปนผูมีศีลไดโภคะโดยธรรม เปนผูมีจิต



เลื่อมใสดวยดแีลว เมื่อเชื่อผลแหงกรรมอนัยิ่ง ยอมใหทานในบุคคลทุศีลทั้งหลาย, 
ทักขิณานั้น ของคฤหัสถนัน้ ยอมหมดจดโดยวิเศษเพราะทายก ดังนี.้" 
 ร. "เหตุนาอัศจรรย พระผูเปนเจานาคเสน เหตุนาพิศวงพระผูเปนเจานาคเสน, 
ขาพเจาไดถามปญหาประมาณเทานัน้, พระผูเปนเจาเมือ่แสดงดวยเหตุทั้งหลายเปน
เครื่องอุปมา ไดกระทําปญหานัน้ ดังมีอมฤตเปนรสหวาน เปนของควรฟง. เหมือนคน
เครื่องหรือศิษยของคนเครื่องไดมังสะประมาณเทานัน้ ใหถึงพรอมดวยสัมภาระ
ทั้งหลายมีอยางตาง ๆ กระทําใหเปนราชปูโภค ฉันใด, พระผูเปนเจานาคเสน ขาพเจา
ไดถามปญหาประมาณเทานั้น, พระผูเปนเจาแสดงแลวดวยเหตทุั้งหลายเปนเครื่อง
อุปมา ไดกระทําปญหานั้นใหเปนธรรมมีอมฤตเปนดงัรสหวาน เปนของควรฟงแลว ฉัน
นั้นนั่นเทยีวแล." 
  
๕. อุทกสัตตชวีปญหา ๖๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน น้ํานี้อันบุคคลใหรอนอยูในไฟ 
ยอมประพฤติซึ่งเสียงดังปป ยอมรองเสียงดังฉี่ฉ่ี ยอมรองมีอยางมาก; พระผูเปนเจา
นาคเสน น้ํามชีีวิต น้ําเลนอะไร จึงรองหรือหนอ หรือวาน้ําอนัวัตถุอ่ืนเบียดเบียนแลว
ยอมรอง?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร น้าํยอมไมมีชีวิตเลย สภาพผูเปนอยูหรือ
สัตวยอมไมมีในน้าํ; ก็แตวาน้ํายอมประพฤติเสียงดงัปป ประพฤติเสยีงดังฉี่ฉ่ี ยอมรองมี
อยางมาก เพราะความทีก่ําลงัแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เดยีรถียทัง้หลายบางพวก ในโลกนี้คิดแลววาน้าํมี
ชีวิต หามแลวซึ่งน้าํเยน็ ยังน้าํใหรอนแลว บริโภคน้ําซึ่งทาํใหเปนของหลากไปเพราะ
ความดัดแปลง เดียรถยีทัง้หลายเหลานั้นยอมติเตียน ยอมดูหมิน่พระผูเปนเจาทัง้หลาย
วา 'สมณะศากยบุตรทั้งหลาย ยอมเบียดเบียนของเปนอยู มีอินทรียเปนอันเดียว' ดังนี;้ 
พระผูเปนเจา จงบรรเทาความติเตียน ความดูหมิน่ ของเดียรถียทัง้หลายเหลานั้น จง
กําจัดสระสางใหความติเตียน ความดหูมิน่นัน้ของเดียรถียเหลานั้นใหส้ินไป." 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํยอมไมมีชีวิต สภาพผูเปนหรือสัตวในน้าํยอมไมม;ี เออ
ก็ น้าํประพฤตเิสียงดังปป ประพฤติเสียงดงัฉี่ฉ่ีรองหลายอยาง เพราะความที่เร่ียวแรง
แหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ. 
 ขอถวายพระพร น้าํขังอยูในบึง และสระใหญ และสระนอย และเหมอืง และลํา
ธาร และซอก และบอ และทีลุ่ม และสระบวั ยอมหมดไป ยอมถงึความสิ้นไป เพราะ



ความที่เร่ียวแรงแหงลมและแดดเปนของใหญ, น้าํในบงึเปนตนเหลานัน้ ประพฤติเสยีง
ดังปป ประพฤติเสียงดังฉี่ฉ่ี ยอมรองหลายอยางดวยหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาน้าํพงึมีชีวิตไซร น้ําในทีท่ั้งหลายมีบึงเปนตนแมเหลานัน้
พึงรอง. 
 ขอถวายพระพร ดวยเหตุแมนี้ บรมบพิตรจงทรงทรงวา 'สภาพผูเปนหรือสัตว
ในน้าํยอมไมมี, น้ําประพฤติเสียงดังปป ประพฤติเสียงฉี่ฉ่ียอมรองหลายอยาง เพราะ
ความที่เร่ียวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ' ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร บรมบพิตรจงทรงฟงเหตยุิ่งแมอ่ืนอกี: สภาพผูเปนหรือสัตวใน
น้ํายอมไมม,ี น้ํายอมรองเพราะความที่เร่ียวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของ
ใหญ. ก็น้าํเจือพรอมแลวดวยขาวสารทั้งหลาย ต้ังอยูในภาชนะเปนของอันบุคคลปดไว
แลว อันบุคคลยังไมต้ังไวแลวเหนือเตา, น้าํในภาชนะนัน้ยอมรองดวยหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา น้ํานกัเปนของไมกระเพื่อม สงบเรียบรอยอยู." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กน็้ํานั้นนั่นแหละ ต้ังอยูในภาชนะอนับุคคลยังไฟใหโพลง
ข้ึนแลว ต้ังไวเหนือเตาแลว, น้ําในภาชนะนั้นเปนของไมกระเพื่อม สงบเรียบรอยอยู
หรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา น้ํานัน้ยอมกระเพื่อม ยอมกําเริบขุนมัว เปนน้ํามีคลื่น
เกิดแลว ยอมไปในเบื้องบนและเบื้องต่ํา ยงัทิศและทิศตาง ๆ ยอมข้ึน ยอมสายไปขาง ๆ 
เปนของมีระเบียบแหงฟอง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กน็้ําตัง้อยูโดยปกตินัน้ ยอมไมกระเพื่อมสงบเรียบรอยอยู 
เพราะเหตุไร, ก็แหละน้ํานั้นไปในไฟแลว ยอมกระเพื่อม ยอมกาํเริบ ยอมขุนมัว ยอม
เปนน้าํมีคลืน่เกิดแลว ยอมไปในเบื้องบนและเบื้องต่ํา ยงัทิศและทิศตาง ๆ มีระเบียบ
แหงฟองเพราะเหตุไร?" 
 ร. "น้ําตัง้อยูโดยปกติ ยอมไมกระเพื่อมซ ิพระผูเปนเจาล สวนน้ําไปแลวในไฟ 
ยอมประพฤติเสียปป ยอมประพฤติเสียดงัฉี่ฉ่ี ยอมรองหลายอยาง เพราะความที่
เร่ียวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของใหญ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ดวยเหตแุมนี้ บรมบพติรจงทรงทรงวา 'สภาพผูเปนอยูหรือ
สัตวในน้าํยอมไมมี, น้าํรองเพราะความทีเ่ร่ียวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของ
ใหญ." 



 ขอถวายพระพร บรมบพิตร จงทรงสดับเหตุยิ่งแมอ่ืนอกี: สภาพผูเปนอยูหรือ
สัตวในน้าํยอมไมมี น้ํารองเพราะความที่เร่ียวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปนของ
ใหญ น้าํนั้นเปนของขังอยูในหมอแหงน้าํอนับุคคลปดไวเสียแลว มีอยูทกุ ๆ เรือนหรือ?" 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํนัน้กระเพื่อมกาํเรบิขุนมัว เปนน้าํมีคลื่นเกิดแลว ยอม
ไปในเบื้องบนและเบื้องต่ํา ยังทิศและทิศตาง ยอมกระฉอกขั้น ยอมสายไปขางซายขาง
ขวามีระเบยีบแหงฟองดวยหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา น้ํานัน้เปนของไมกระเพื่อม และตั้งอยูโดยปกติ เปน
ของขังอยูในหมอแหงน้ํา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตร เคยทรงสดับแลวหรือวา 'น้ําในมหาสมุทร 
ยอมกระเพื่อม ยอมกาํเริบ ยอมขุนมัว เปนน้ํามีคลืน่เกิดแลว ยอมไปในเบื้องบนและ
เบื้องต่ํา ยังทศิและทิศตาง ๆยอมกระฉอกขึ้น ยอมกระฉอกไปขางซายขางขวา มี
ระเบียบแหงฟองน้าํเทอข้ึนแลว ยอมพระหารที่ฝงน้ํา ยอมรองหลายอยาง." 
 ร. "คํานัน้ขาพเจาเคยฟงดวย เคยเห็นดวย, น้ําในมหาสมุทรพลุงขึ้นแลวใน
อากาศ รอยศอกบาง สองรอยศอกบาง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํอยูในหมอแหงน้ํา ยอมไมกระเพือ่มยอมไมรองเพราะ
เหตุไร, สวนน้าํในมหาสมุทรยอมกระเพื่อม ยอมรองเพราะเหตุไร?" 
 ร. "น้ําในมหาสมุทร ยอมกระเพื่อม ยอมรองเพราะความที่เร่ียวแรงแหลงลม
เปนของใหญ พระผูเปนเจา, น้าํอยูในหมอแหงน้าํ อันตรายทัง้หลายบางเหลาไมกระทบ
แลว ยอมไมกระเพื่อม ยอมไมรอง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํในมหาสมทุร ยอมกระเพื่อม ยอมรองเพราะความที่
เร่ียวแรงแหงลมเปนของใหญ ฉันใด, น้ํายอมรองเพราะความที่เร่ียวแรงแหงความรอน
พรอมแตไฟเปนของใหญ ฉันนัน้แล. หุนแหงกลองแหงแลว ชนทัง้หลายยอมขึงดวยหนงั
แหงโคแหงแลวไมใชหรือ?" 
 ร. "อยางนัน้ซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สภาพผูเปนอยูหรือสัตวในกลองมีอยูหรือ?" 
 ร. "ไมมีเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กลองยอมรองเพราะเหตุอะไร?" 
 ร. "กลองยอมรองเพราะความเพียรของสตรีบาง ของบุรุษบาง สมควรแกกลอง
นั้นซ ิพระผูเปนเจา." 



 ถ. "ขอถวายพระพร กลองยอมรองเพราะความเพียรสมควรแกกลองนัน้ ของ
สตรีบาง ของบุรุษบาง ฉันใด, น้ํายอมรองเพราะความทีเ่ร่ียวแรงแหงความรอนพรอม
แตไฟเปนของใหญ ฉันนัน้แล. ดวยเหตุแมนี้ บรมบพิตรจงทรงทราบวา 'สภาพผูเปน
หรือสัตว ในน้าํไมม,ี น้ํายอมรองเพราะความที่เร่ียวแรงแหงความรอนพรอมแตไฟเปน
ของใหญ.' เหตุอันบรมบพิตรพึงตรัสถามแมแกอาตมภาพกอนปญหานั้นอาตมภาพ
วินิจฉัยดีแลวอยางนี.้ 
 ขอถวายพระพร น้าํอันบุคคลตมอยูดวยภาชนะทัง้หลายแมทัง้ปวงยอมรอง 
หรือวาน้ําอนับุคคลตมอยูดวยภาชนะทั้งหลายบางชนดินั่นเทียวยอมรอง?" 
 ร. "น้ําอนับุคคลตมอยูดวยภาชนะทัง้หลายแมทัง้ปวง ยอมรองหามิได, น้ําอนั
บุคคลตมอยูดวยภาชนะทั้งหลายบางชนดินั่นเทียวยอมรอง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น บรมบพิตรละสมัยลัทธขิองพระองคเสีย เปนผู
กลับมาสูวิสัยของอาตมภาพ, สภาพผูเปนอยูหรือสัตวในน้าํไมม;ี ถาวาน้าํอันบุคคลตม
อยูดวยภาชนะทั้งหลายแมทั้งปวงพึงรอง น้ํานี้ควรแลวเพื่อจะกลาววามีชีวิต. 
 ขอถวายพระพร น้าํไมเปนสองแผนกคือ น้ําใดที่รองได น้ํานั้นมีชีวิต น้าํใดที่รอง
ไมได น้ํานั้นไมมีชีวิต. ถาวาน้ําพึงเปนอูยูไซร เมื่อคชสารใหญทัง้หลายมีกายสงูขึ้นแลว 
ซับมันแลว เอางวงสูบข้ึนแลวใสในปากใหเขาไปยังทอง น้ํานั้นแมที่แทรกอยูในระหวาง
แหงฟนแหงคชสารใหญทัง้หลายนัน้ พึงรอง. เรือใหญทัง้หลายแมมีรอยแหงศอกเปน
ประมาณ เปนของหนกั บรรทุกของหนกั บริบูรณดวยภาระมิใชแสนเดยีว ยอมเที่ยวไป
ในมหาสมทุร, น้าํแมอันเรือใหญทัง้หลายเหลานั้นแทรกอยู พงึรอง. ปลาทัง้หลายมกีาย
ประมาณรอยโยชน มิใชปลาเดียว ใหญ ๆ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลา 
ติมิรปงคละ จมลงแลวในภายใน อาศัยอยูในมหาสมทุร เพราะความทีม่หาสมุทรนั้น
เปนที่อาศัยอยู ทอแหงน้ําใหญ ยอมชําระ ยอมเปาดวย, น้าํแทรกอยูในระหวางแหงฟน
บาง ในระหวางแหงทองบาง แมแหงปลาทัง้หลายเหลานัน้ พึงรอง. ก็น้าํอันเครื่อง
เบียดเบียนทัง้หลายใหญ ๆ มีอยางนี้เปนรูป ๆ เบียดเบยีนแลว ยอมไมรอง เพราะเหตุ
ใด, แมเพราะเหตุนัน้ บรมบพิตรจงทรงไวซึ่งปญหานัน้อยางนี้วา 'สภาพผูเปนหรือสัตว
ในน้าํ ยอมไมมี' ดังนี.้" 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาควรแกไข พระผูเปนเจาจาํแนกแลว ดวย
วาจาเครื่องจําแนกอันเหมาะเจาะ. 
 พระผูเปนเจานาคเสน แกวมณีใหญมีคามากมาถงึชางแกวมณีผูเปนอาจารย
ฉลาดเฉียบแหลมไดศึกษาแลว พงึไดเกียรติคุณสรรเสริญชมเชย, หรือแกวมุกดามาถึง
ชางแกวมุกดา, หรือผาอยางดีมาถึงชางทาํผา, หรือแกนจนัทนแดงมาถงึชางปรุงเครื่อง



หอม พึงไดเกยีรติคุณสรรเสริญชมเชย ฉันใด; ปญหาควรแกไข พระผูเปนเจาจําแนก
แลวดวยวาจาเครื่องจําแนกอันเหมาะเจาะ ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. ขอวิสัชนาปญหาของ
พระผูเปนเจานั้นสมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น." 
 
๖. โลกนัตถิภาวปญหา ๖๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพทุธเจาทัง้หลายยอมปรากฏ
ในโลก, พระปจเจกพทุธเจาทั้งหลายยอมปรากฏ, พระสาวกของพระตถาคตทัง้หลาย
ยอมปรากฏ, พระเจาจกัรพรรดิทั้งหลายยอมปรากฏ, พระเจาประเทศราชทัง้หลายยอม
ปรากฏ, เทวดาและมนษุยทัง้หลายยอมปรากฏ, ชนที่มทีรัพยทั้งหลายยอมปรากฏ, ชน
ที่ไมมีทรัพยทัง้หลายยอมปรากฏ, ชนที่ไปดีทั้งหลายยอมปรากฏ, ชนที่ไปชั่วทั้งหลาย
ยอมปรากฏ, อิตถีลิงคเปนชดัแกบุรุษปรากฏมี, ปุริสลิงคเปนชัดแกสตรีก็ปรากฏ, กรรม
อันบุคคลกระทําดีและกระทาํชั่วแลวยอมปรากฏ, สัตวทั้งหลายผูเสวยวิบากแหงกรรมที่
เปนบุญและเปนบาปทั้งหลายปรากฏอยู, สัตวทัง้หลายที่เปนอัณฑชะเกิดแตฟองเปน 
ชลาพุชะ เปนสังเสทชะ เปนอุปปติกะก็มีอยูในโลก, สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทา สองเทา ส่ี
เทา เทามากมอียู, ยักษทั้งหลาย ผีเสื้อทัง้หลาย กมุภัณฑทัง้หลาย อสูรทั้งหลาย ทานพ
ทั้งหลายคนธรรพทั้งหลาย เปรตทั้งหลาย ปศาจทัง้หลาย มีอยูในโลก, กินนรทัง้หลาย งู
ใหญทัง้หลาย นาคทัง้หลาย สุบรรณทั้งหลาย ผูสําเร็จทัง้หลาย วทิยาธรทั้งหลาย ยอม
มีอยู, ชางทัง้หลาย มาทั้งหลาย วัวทั้งหลาย ควายทั้งหลาย อูฐทัง้หลาย ลาทั้งหลาย 
แพะทัง้หลาย เจียมทัง้หลาย เนื้อทั้งหลาย สุกรทั้งหลาย สีหะทัง้หลาย เสือโครง
ทั้งหลาย เสือเหลืองทั้งหลาย หมีทัง้หลาย สุนัขปาทัง้หลาย เสือแผวทัง้หลาย สุนัข
ทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกทั้งหลาย ลวนมีอยู, นกทั้งหลายมีอยางมากมีอยู, ทองคํา เงิน 
แกวมุกดา แกว มณี สังข แกวศิลา แกวประพาฬ แกวทบัทิม แกวลาย แกวไพฑูรย 
เพชร แกวผลกึ กาลโลหะ ตามพะโลหะ วฏัฏโลหะ กงัสะโลหะ มีอยู, ผาโขมะ ผาโกไสย 
ผากัปปาสกิะ ผาสาณะ ผาภังคะ ผากัมพล มีอยู ขาวสาลี ขาวเปลือก ขาวแดง ขาว
ฟาง ขาวกับแก ลูกเดือย ขาวละมาน ถั่วเขียว ถั่วราชมาส งา ถัว่ดํา ลวนมีอยู, กลิ่นแหง
ราก กลิน่แหงแกน กลิ่นแหงกะพี ้กลิน่แหงเปลือก กลิน่แหงใบ กลิน่แหงดอก กลิน่แหง
ผล กลิ่นแหงขอ ลวนมีอยู, หญา และเครือเขา และกอไม และตนไม และไมตายทราก 
และไมเปนเจาแหงปา และแมน้ํา และภูเขา และสมทุร และปลา และเตาทัง้หลาย ลวน
มีอยู, ส่ิงทั้งปวง มีอยูในโลก. ส่ิงใดไมมีในโลก พระผูเปนเจาจงกลาวสิง่นัน้แกขาพเจา
เถิด พระผูเปนเจา." 



 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ส่ิงสามอยางเหลานี ้ยอมไมมีในโลก, ส่ิง
สามอยาง คือ: สัตวทีม่ีเจตนาก็ดี ที่ไมมีเจตนาก็ดี เปนสตัวไมแกและไมตาย ยอมไมมี
ในโลก, ความที่สังขารทั้งหลายเปนของเทีย่ง ยอมไมมีในโลก, ความเขาไปคนไดวาสัตว
โดยปรมัตถยอมไมมีในโลก. ขอถวายพระพร ของสามอยางเหลานี ้ยอมไมมีในโลก." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้นสม 
อยางนัน้ ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๗. สติสัมโมสปญหา ๖๕ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ความหลงลมืสติของพระอรหันต
มีหรือ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระอรหันตทั้งหลายปราศจากความ
หลงลืมสติแล ความหลงลืมสติของพระอรหันตทั้งหลายยอมไมม.ี" 
 ร. "พระผูเปนเจา กพ็ระอรหนัตตองอาบัติหรือไม?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ตองซ.ิ" 
 ร. "ตองเพราะวัตถุอะไร?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ตองเพราะทาํกุฎี, ตองเพราะสัญจริต, ตองเพราะ
ความสาํคัญในวิกาลวาเปนกาล, ตองเพราะความสําคญัในภิกษุผูหามขาวแลววาเปน
ผูยังไมไดหามขาวแลว, ตองเพราะสาํคัญในภัตรเปนอนติริตตะวาเปนอติริตตะ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูวา 'ภิกษุทั้งหลายเหลาใด 
ยอมตองอาบติั ภิกษุทัง้หลายนัน้ ยอมตองดวยอาการทัง้หลายสอง คือ ตองดวยความ
ไมเอื้อเฟอบาง คือ ตองดวยความไมรูบาง.' อนาทริยะ ความไมเอื้อเฟอมีแกพระอรหันต
บางหรือ พระผูเปนเจา พระอรหันตตองอาบัติเพราะความไมเอื้อเฟอไรเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร หามีไม?" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระอรหนัตตองอาบัติ, แต 
อนาทริยะของพระอรหันตไมมี, ถาอยางนัน้ ความหลงลมืสติของพระอรหันตยอมมี ละ
ซิ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความหลงลืมสติของพระอรหันต ยอมไมมี, ก็แตวาพระ
อรหันตยอมตองอาบัติ." 
 ร. "พระผูเปนเจา ถาอยางนัน้ พระผูเปนเจาจงยงัขาพเจาใหทราบดวยเหตุ 
อะไรเปนเหตุในความตองนัน้?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร กิเลสทั้งหลายสองประการเหลานี ้คือ:โลกวชัชะหนึ่ง 
ปณณัตติวัชชะหนึง่. โลกวัชชะเปนไฉน: กรรมบถทั้งหลายที่เปนอกุศลสิบประการ 
ประชุมแหงกรรมบถเปนอกศุลนี้ บัณฑิตยอมกลาววาโลกวัชชะ. ปณณัตติวัชชะเปน
ไฉน: กรรมอันใดไมเหมาะ ไมควรแกสมณะทั้งหลาย แตเปนอนวัชชะไมมีโทษของ
คฤหัสถทั้งหลายมีอยูในโลก, พระผูมีพระภาคเจาทรงบญัญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลาย ใหเปนเขตแดนอันสาวกทั้งหลายพงึลวงไมได ตราบเทาสิน้ชีพเพราะกรรมนั้น. 
 ขอถวายพระพร วกิาลโภชนเปนอนวชัชะไมมีโทษของโลก, วิกาลโภชนนัน้เปน
สาวัชชะมีโทษในพระชนิศาสนา; ความกระทําภูตคามใหกําเริบเปนอนวัชชะของโลก, 
ความกระทําภตูคามใหกาํเรบินั้นเปนสาวชัชะในพระชินศาสนา, การรืน่เริงเลนน้าํเปน
อนวัชชะของโลก, การรื่นเรงิเลนน้าํนัน้เปนสาวัชชะในชนิศาสนา; กรรมทั้งหลายเหน็
ปานฉะนี ้เปนสาวัชชะในพระชินศาสนา; วชัชะนี้อันบัณฑิตยอมกลาววาเปนปณณตัติ
วัชชะ. กิเลสใดเปนโลกวัชชะ พระขีณาสพไมพอเพื่อจะประพฤติลวงกิเลสนัน้, กิเลสใด
ที่เปฯปณณัตติวัชชะ พระขณีาสพตองกิเลสนั้นเพราะเไมรู. 
 ขอถวายพระพร การที่จะรูกิเลสทัง้ปวงมใิชวิสัยของพระอรหันตบางองค, กําลงั
ที่จะรูกิเลสทั้งปวงยอมไมมีแกพระอรหนัตโดยแท แมชื่อแมโคตรแหงสตรีบุรุษทั้งหลาย
อันพระอรหนัตไมรูแลว, แมทางเดินในแผนดินอนัพระอรหันตนัน้ยงัไมรูส้ินแลว; พระ
อรหันตบางองคพึงรูไดแตวิมุตติอยางเดียว, พระอรหนัตทีไ่ดอภิญญาหกประการ พงึรู
ไดเฉพาะวิสัยของตน. พระตถาคตผูสัพพญัูเทานั้น ยอมรูกิเลสทัง้ปวง." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม 
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๘. นิพพานอัตถิภาวปญหา ๖๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน สัตวทัง้หลายเกิดแตแกรรม ยอม
ปรากฏในโลก, สัตวทั้งหลายเกิดแตเหตุ ยอมปรากฏ, สัตวทั้งหลายเกิดแตอุตุ ยอม
ปรากฏ, ส่ิงใดที่ไมเกิดแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไมเกิดแตอุตุ จงกลาวสิง่นัน้แกขาพเจา
เถิด." 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ของทั้งหลายสองเหลานี้ไมเกิดแตกรรม ไม
เกิดแตเหตุ ไมเกิดแตอุตุในโลก, ของทัง้หลายสองเปนไฉน: ของทั้งหลายสอง คือ 
อากาศไมเกิดแตกรรม ไมเกดิแตเหตุ ไมเกดิแตอุตุ, พระนิพพานไมเกดิแตกรรม ไมเกิด
แตเหตุ ไมเกิดแตอุตุ. 



 ขอถวายพระพร ของสองประการเหลานี ้ไมเกิดแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไมเกิด
แตอุตุแล." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจาจงอยาหลูซึ่งพระพุทธพจนของ
พระพทุธเจาผูชนะแลว, ไมรูแลวจงอยาพยากรณปญหาเลย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพกลาวปญหาอะไร, พระองคจึงรับส่ังกะอาตม
ภาพอยางนี้วา 'พระผูเปนเจาจงอยาหลูซึ่งพระพทุธพจนของพระพทุธเจาผูชนะแลว ไม
รูแลวจงอยาพยากรณปญหาเลย." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน การที่กลาววา 'อากาศไมเกิดแตกรรม ไมเกดิแตเหตุ 
ไมเกิดแตฤดู' ดังนี้ นี้ควรแลวกอน. พระผูเปนเจานาคเสน กม็รรคเพื่อทําใหแจงซึง่พระ
นิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแกสาวกทั้งหลาย ดวยเหตทุั้งหลายมิใชรอยเดยีว, 
คร้ันเมื่อเปนเชนนัน้ พระผูเปนเจา กลาวอยางนี้วา 'พระนพิพานไมเกิดแตเหตุ ดังนี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร มรรคเพือ่กระทํานพิพานใหแจง พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลวแกสาวกทัง้หลาย ดวยเหตุทัง้หลายมใิชรอยเดียวจรงิ, ก็แตเหตุเพือ่ความถือมั่น
นิพพานอันพระองคไมตรัสแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ในทีน่ี้ เราทัง้หลายจากทีม่ืดเขาไปสูที่มืดกวา, จาก
ไพรเขาไปสูไพรที่ทึบกวา, จากชัฏเขาไปสูชัฏที่รกกวา, ชอบกล เหตุเพื่อทํานิพพานให
แจง มีอยู แตเหตุเพื่อความถือมั่นธรรม คือ นพิพานนั้นยอมไมมี พระผูเปนเจานาคเสน 
ถาวา เหตุเพื่อกระทํานพิพานใหแจงมีอยูไซร, ถาอยางนัน้ เหตุเพื่อถือมั่นพระนพิพาน
อันบัณฑิตพงึปรารถนา. 
 พระผูเปนเจานาคเสน เหมอืนบิดาของบตุรมีอยู, เพราะเหตุนัน้ บิดาแมของ
บิดาอันบัณฑติพึงปรารถนา ฉันใด; อนึ่ง อาจารยของอันเตวาสิกมีอยู, เพราะเหตุนัน้ 
อาจารยแมของอาจารย อันบัณฑิตพึงปรารถนา ฉันใด; อนึง่ พืชของหนอมีอยู, เพราะ
เหตุนัน้ พืชแมของพืชอันบัณฑิตพึงปรารถนา ฉันใด; 
 พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเหตุเพื่อทาํนพิพานใหแจงมีอยูไซร, ถาอยางนัน้ 
เหตุแมเพื่อความถือมัน่พระนิพพานอันบณัฑิตพึงปรารถนาฉนันั้นนั่นแล. เหมือนกบัวา 
คร้ันเมื่อยอดแหงตนไม หรือเครือเขามีอยู เพราะเหตุนัน้ แมทามกลางก็มีอยู โคนกม็อียู 
ฉันใด, ถาเหตเุพื่อความกระทํานิพพานใหแจงมีอยู, ถาอยางนัน้ เหตุเพือ่ความถือมั่น
นิพพานอันบณัฑิตพึงปรารถนา ฉันนัน้นัน่เทยีวแล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระนิพพานอันใคร ๆ ไมพึงถือมั่น, เพราะฉะนัน้ เหตุเพื่อ
ความถือมั่นพระนิพพาน อันพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสแลว." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เชญิพระผูเปนเจาแสดงเหต ุยังขาพเจาใหทราบดวย
เหต,ุ ขาพเจาพึงทราบอยางไรวา 'เหตุเพื่อกระทํานพิพานใหแจงมีอยู เหตุเพื่อความยึด
มั่นพระนพิพานไมม.ี" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น บรมบพิตรจงตั้งพระกรรณทรงสดับโดยเคารพ 
จงสดับใหสําเร็จประโยชนเถิด, อาตมภาพจักกลาวเหตใุนขอนั้น. 
 ขอถวายพระพร บุรุษพงึอาจเพื่อจะเขาไปใกลราชบรรพตชื่อหิมวนัต แตที่นี้ 
ดวยกําลงัอนัมีอยูโดยปกตหิรือ?" 
 ร. "อาจซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็บุรุษนัน้อาจเพื่อจะนาํราชบรรพตชือ่หิมวนัต มาในทีน่ี้ 
ดวยกําลงัโดยปกติหรือ?" 
 ร. "ไมพึงอาจเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. ขอถวายพระพร มรรคเพื่อทํานิพพานใหแจง อันพระผูมีพระภาคเจาอาจ
เพื่อจะตรัส เหตุเพื่อความถือมั่นพระนพิพานนัน้ อันพระผูมีพระภาคเจาไมอาจเพื่อจะ
ทรงแสดง ฉันนั้นนั่นแล. 
 ขอถวายพระพร บุรุษพงึอาจเพื่อจะขามมหาสมทุรดวยเรือถึงฝงโนน ดวยกาํลัง
อันมีอยูโดยปกติหรือ?" 
 ร. "อาจซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษนั้นอาจเพื่อจะนาํฝงโนนของมหาสมุทรมาในทีน่ี้ ดวย
กําลังอนัมีอยูโดยปกติหรือ?" 
 ร. "หาไม พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร มรรคเพือ่กระทํานพิพานใหแจง อันพระผูมีพระภาคเจา
อาจเพื่อจะตรัส เหตุเพื่อความยึดมั่นพระนพิพาน อันพระผูมีพระภาคเจาไมอาจเพื่อจะ
ทรงแสดง ฉันนั้นนั่นเทยีวแล; ซึ่งเปนอยางนี ้มีอะไรเปนเหต?ุ ซึ่งเปนอยางนี้ เพราะ
ความที่ธรรมเปนอสังขตะ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระนิพพานเปนอสังขตะหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระนิพพานเปนอสงัขตะ พระนิพพานอันปจจัยเหลาไร ๆ 
กระทําไมไดแลว พระนพิพานเปนธรรมชาติ อันใคร ๆ ไมพึงกลาววา พระนพิพาน
เกิดขึ้นแลว หรือวาพระนิพพานนัน้ไมเกิดขึ้นแลว หรือวาพระนิพพานนั้นเปนของควรให
เกิดขึ้น หรือวาพระนพิพานนัน้ เปนอดีต หรือวาพระนพิพานนั้น เปนอนาคต หรือวาพระ
นิพพานนัน้ เปนปจจุบัน หรือวาพระนพิพานนัน้ อันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ หรือวา
นิพพานนัน้ อันบุคคลพึงรูแจงดวยโสด หรือวานพิพานนัน้ อันบุคคลพงึรูแจงดวยฆานะ 



หรือวานิพพานนัน้ อันบุคคลพึงรูแจงดวยชิวหา หรือวานิพพานนัน้อนับุคคลพึงรูแจง
ดวยกาย." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาพระนิพพานนั้น ไมเปนธรรมเกิดขึ้นแลว ไมเปน
ธรรมยังไมเกิดขึ้นแลว ไมเปนธรรมควรจะใหเกิดขึ้น ไมเปนอดีต ไมเปนอนาคต ไมเปน
ปจจุบัน ไมเปนธรรม อันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษ ุไมเปนธรรมอันบุคคลพึงรูแจงดวยโสต
ไมเปนธรรมอนับุคคลพึงรูแจวดวยฆานะ ไมเปนธรรมอนับุคคลพึงรูแจงดวยชวิหา ไม
เปนธรรมอันบคุคลพึงรูแจงดวยกาย, พระผูเปนเจานาคเสน ถาอยางนั้น พระผูเปนเจา
อางพระนพิพานไมมีเปนธรรมดา, นิพพานยอมไมม.ี" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระนิพพานมีอยู, พระนิพพานอนับณัฑิตพึงรูแจงดวยใจ, 
พระอริยสาวกปฏิบัติแลวชอบ ยอมเห็นพระนิพพานดวยใจ อันหมดจดวิเศษแลว 
ประณีตตรง ไมมีกิเลสเครื่องกั้น ไมมีอามสิ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน กพ็ระนพิพานนัน้เชนไร พระนพิพานไรเลา อัน
บัณฑิตทัง้หลายพงึแสดง ดวยเหตุเครื่องอุปมาทัง้หลาย, พระนิพพานมีอยูเปนธรรมดา 
อันบัณฑิตพงึแสดงดวยเหตเุครื่องอุปมาทัง้หลาย ดวยประการใด ๆ ขอพระผูเปนเจายัง
ขาพเจาใหทราบ ดวยเหตทุัง้หลาย ดวยประการนัน้ ๆ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ชื่อวาลมมีหรือ?" 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เชิญบรมบพิตรทรงแสดงลมโดยวรรณหรือโดยสัณฐาน 
หรือละเอียดหรือหยาบ หรือยาวหรือส้ัน." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ลมใคร ๆ ไมอาจแสดงได, ลมนั้นยอมไมเขาถึงซึง่
ความถือเอาดวยมือหรือ หรือความขยาํ, เออก็ แตลมมีอยู." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาวาลมอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะช้ีได, ถาอยางนัน้ลมไมม.ี" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขาพเจาทราบอยู ซึมทราบ ณ หฤทัยของขาพเจาวา 
'ลมมีอยู,' ก็แตวา ขาพเจายอมไมอาจเพื่อจะชี้ลมได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร นพิพานมีอยู, ก็แตวา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อชี้โดยวรรณ หรือ
โดยสัณฐาน ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขออุปมา พระผูเปนเจาแสดงดีแลว, เหตุพระผู
เปนเจาแสดงออกดีแลว, ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยางนัน้, ขาพเจา
ยอมรับรองอยางนั้น." 
 
๙. กัมมชากัมมชปญหา ๖๗ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ในสัตวทัง้หลายเหลานี้ สัตวเหลา
ไหน เปนผูเกิดแตกรรม สัตวเหลาไหน เปนผูเกิดแตเหตุ สัตวเหลาไหน เปนผูเกิดแตฤดู, 
สัตวเหลาไหน ไมเกิดแตกรรม สัตวเหลาไหน ไมเกิดแตเหตุ สัตวเหลาไหน ไมเกิดแต
ฤดู?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึง่ เปนไปกับ
ดวยเจตนา สัตวทั้งหลายทัง้ปวงเหลานัน้ เกิดแตกรรม, ไฟดวย พืชทั้งหลายทัง้ปวงดวย 
เปนของเกิดแตเหตุ, แผนดินดวยภูเขาดวย น้าํดวย ลมดวย ของทั้งปวงเหลานั้น เปน
ของเกิดแตฤดู, อากาศดวย นิพพานดวย สองส่ิงนี้ ไมเกดิแตกรรม ไมเกิดแตเหตุ ไมเกิด
แตฤดู. 
 ขอถวายพระพร กน็ิพพานอันใคร ๆ ไมพงึกลาววา เกิดแตกรรมหรือวาเกิดแต
เหตุ หรือวาเกดิแตฤดู หรือวาของเกิดขึ้นแลว หรือเปนของยังไมเกิดขึ้นแลว หรือวาเปน
ของควรใหเกดิขึ้น หรือวาเปนอดีต หรือวาเปนอนาคต หรือวาเปนปจจุบัน หรือวาเปน
ธรรมอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ หรือวาเปนธรรมชาติอันบุคคลพึงรูแจงดวยโสต หรือ
วาเปนธรรมชาติอันบุคคลพงึรูแจงดวยฆานะ หรือวาเปนธรรมชาติอันบุคคลพึงรู
ดวยฆานะ หรือวาเปนธรรมชาติอันบุคคลพึงรูแจงดวยชวิหา หรือวาเปนธรรมชาติอัน
บุคคลพึงรูแจงดวยกาย. 
 ขอถวายพระพร พระอริยสาวกผูปฏิบัติแลวโดยชอบนัน้ ยอมเหน็พระนิพพาน
ใด ดวยญาณเปนของหมดจดพิเศษแลว พระนิพพานนัน้อันบัณฑิตพงึรูแจงดวยใจ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหานาร่ืนรมย พระผูเปนเจาวนิิจฉัยดีแลว ส้ิน
สงสัยเปนไปแลวสวนเดียว วมิัติพระผูเปนเจาตัดเสียแลว เพราะมากระทบพระผูเปน
เจา อันบวรกวาเจาคณะอนัประเสริฐ." 
   
 
วรรคที่แปด 
๑. ยักขมรณภาวปญหา ๖๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ชื่อยกัษทั้งหลายมีในโลกหรือ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ชื่อยกัษทั้งหลายมีอยูในโลก." 
 ร. "ก็ยักษทัง้หลายเหลานั้น ยอมเคลื่อนจากกําเนิดนัน้หรือพระผูเปนเจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ยักษทัง้หลายเหลานัน้ ก็เคลื่อนจากกําเนิดนัน้." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน กส็รีระแหงยักษทั้งหลาย ที่ตายแลวเหลานัน้ ยอมไม
ปรากฏ, แมกลิ่นแหงทรากศพ ยอมไมฟุงไปหรือ?" 
 ถ. "สรีระยักษทั้งหลายที่ตายแลว อันใคร ๆ ยอมเห็น, แมกลิ่นแหงทรากศพแหง
ยักษทั้งหลายเหลานั้น ยอมฟุงไป. สรีระแหงยกัษทั้งหลายที่ตายแลว ยอมปรากฏโดย
เพศแหงตัก๊แตนบาง ยอมปรากฏโดยเพศแหงหนอนบาง ยอมปรากฏโดยเพศแหงมด
แดงบาง ยอมปรากฏโดยเพศแหงบุงบาง ยอมปรากฏโดยเพศงูบาง  ยอมปรากฏโดย
เพศแหงแมลงปองบาง ยอมปรากฏโดยเพศแหงตะขาบบาง ยอมปรากฏโดยเพศแหง
นกบาง ยอมปรากฏโดยเพศแหงเนื้อบาง." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ก็ใครอ่ืนนอกจากบัณฑิต ผูมีความรูเชนพระผูเปน
เจา อันขาพเจาถามแลว ซึง่ปญหาอนันี ้จะพึงวิสัชนาได." 
 
๒. สกขาบทอปญญาปนปญหา ๖๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน อาจารยทั้งหลายแตปางกอน 
ของหมอผูเยียวยาทั้งหลายเหลาใดนัน้ไดมีแลว; อาจารยทั้งหลาย คือ: อาจารยชื่อ นา
รท หนึง่ อาจารยชื่อ ธรรมมนัตรี หนึ่ง อาจารยชื่อ อังคีรส หนึ่ง อาจารยชื่อ กปละ หนึง่ 
อาจารยชื่อ กณัฑรัคคิกามะ หนึ่ง อาจารยชื่อ อตุละ หนึง่ อาจารยชื่อ ปุพพกจัจายนะ 
หนึง่ อาจารยทั้งหลายเหลานั้นแมทั้งปวง รูแลวซึ่งความเกิดขึ้นแหงโรคดวย โรคนทิาน
ดวย สภาวะดวย สมุฏฐานดวย ความเยียวยาดวยกิริยาดวย ความรักษาสําเร็จและไม
สําเร็จแลวดวย ทัง้ปวงนั้นไมมีสวนเหลือ คราวเดียวทีเดยีววา 'โรคทั้งหลายประมาณ
เทานี้ จกัเกิดขึน้ในกายนี'้ จึงกระทําแลวซึ่งความถือเอาเปนหมวดโดยคราวอันเดียวผูก
แลวซึ่งดาย. อาจารยทั้งหลายแมทัง้ปวงเหลานัน้ ไมใชสัพพัญ.ู แตพระตถาคตเปน
สัพพัญู ทราบทราบกิริยาอนาคตดวยพุทธญาณวา 'สิกขาบทมีประมาณเทานี ้จก
เปนสิกขาบทอันพระพุทธเจาพงึทรงบัญญัติ เพราะวัตถุชือ่มีประมาณเทานี'้ พระ
ตถาคตทรงกาํหนดไดแลวไมบัญญัติสิกขาบทโดยสวนไมเหลือเพื่อเหตุอะไร? คร้ันเมื่อ
วัตถุเกิดขึ้นแลวและเกิดขึ้นแลว คร้ันเมื่อความถอยยศปรากฏแลว คร้ันเมื่อโทษเปนไป
พิสดารแลว เปนไปกวางขวางแลว คร้ันเมือ่มนุษยโพนทนาอยู จงึทรงบัญญัติสิกขาบท
แกสาวกทัง้หลายแลว ในกาลนัน้ ๆ. 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ความบญัญัติสิกขาบทนัน้ อันพระตถาคต
ทรงทราบแลววา 'ในสมยันี ้สิกขาบทรอยหาสิบถวน จกัเปนสิกขาบทอันพระพุทธเจาพงึ
บัญญัติ ในมนษุยทัง้หลายเหลานี,้' เออก็ ความปรวิิตกอยางนี้ไดมีแลวแดพระตถาคต



วา 'ถาวา เราพระตถาคตจกับัญญัติสิกขาบทรอยหาสบิถวน โดยคราวเดียวไซร, 
มหาชนจกัถึงความสะดุงวา 'ในศาสนานี้ ตองรักษามาก, การที่จะบวชในศาสนาของ
พระสมณโคดมกระทาํไดยากหนอแล' ชนทั้งหลายแมผูใครเพื่อจะบวช จักไมบวช, ชน
ทั้งหลายจักไมเชื่อคําของพระตถาคตดวย, มนษุยทั้งหลายเหลานั้น เมือ่ไมเชื่อจักเปนผู
ไปสูอบาย; คร้ันเมื่อวัตถุเกิดขึ้นแลวและเกดิแลว เราจักขอแลวเพื่อจะแสดงธรรมครั้น
เมื่อโทษปรากฏแลว จึงจกับญัญัติสิกขาบท." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขอปริวิตกอยางนี้ ของพระพทุธเจาทั้งหลาย นา
อัศจรรย พระผูเปนเจานาคเสน ความปริวติกของพระพทุธเจาทัง้หลาย นาพิศวง, พระ
สัพพัญุตญาณของพระตถาคตใหญเพยีงไรเลา; พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนา
ปญหานั้น สมอยางนัน้, ประโยชนนัน้อันพระตถาคตแสดงออกดีแลว, ความสะดุง
พรอม พงึเกิดขึ้นแกสัตวทัง้หลาย เพราะฟงวา 'ในศาสนานี้ตองรักษามาก,' แมบุคคลผู
หนึง่ ไมพึงบวชในพระชนิศาสนา, ขอวิสัชนาปญหานั้น สมอยางนัน้, ขาพเจายอม
รับรองอยางนัน้." 
 
๓. สุริยโรคภาวปญหา ๗๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระอาทิตยนี้ยอมรอนกลาสิ้น
กาลทัง้ปวงหรือวารอนออนสิน้กาลบางครั้ง?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระอาทิตยยอมรอนกลาสิ้นกาลทัง้ปวง." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระอาทติยรอนกลาสิน้กาลทัง้ปวง, ก็พระ
อาทิตยยอมรอนกลาในกาลบางที ยอมรอนนอยในกาลบางที เพราะเหตุอะไร?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร โรคทัง้หลายเหลานี้ของพระอาทิตยมีส่ี, พระอาทติยอันโรค
อันใดอันหนึง่เบียดเบียนแลว ยอมรอนนอย โรคสี่อยางคอื: หมอกเปนโรคของพระ
อาทิตย พระอาทิตยอันหมอกนัน้เบียดเบียนแลว ยอมรอนนอย; น้าํคางเปนโรคของพระ
อาทิตย พระอาทิตยอันน้าํคางนั้นเบยีดเบยีนแลว ยอมรอนนอย; เมฆเปนโรคของพระ
อาทิตย พระอาทิตยอันเฆมนั้นเบยีดเบียนแลว ยอมรอนนอย; ราหูเปนโรคของพระ
อาทิตย พระอาทิตยอันราหนูั้นเบยีดเบียนแลว ยอมรอนนอย." 
 ขอถวายพระพร โรคทัง้หลายของพระอาทติยส่ีประการเหลานี้แล, บรรดาโรค
ทั้งหลายสี่ประการเหลานัน้ พระอาทิตยอันโรคอันใดอันหนึง่เบียดเบยีนแลวยอมรอน
นอย." 



 ร. "นาอัศจรรยนัก พระผูเปนเจานาคเสน นาพิศวง พระผูเปนเจานาคเสน, โรค
จักเกิดขึ้น แมแกพระอาทิตยถึงพรอมแลวดวยไฟ, จะปวยกลาวอะไร โรคชาตินั้นจกัไม
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายเหลาอื่น; พระผูเปนเจา ความจาํแนกนั้นของบุคคลอ่ืน เวนจาก
บัณฑิตผูมีปญญาเครื่องรูเชนพระผูเปนเจาไมม.ี" 
  
๔. สุริยตัปปภาวปญหา ๗๑ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระอาทิตยยอมรอนกลาในเห
มันตฤดู ในคิมหฤดูไมรอนกลาเหมือนอยางนัน้ เพื่อประโยชนอะไร?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร ธุลีและหมอกไมเขากระทบแลวในคมิหฤด,ู 
ละอองทัง้หลายกําเริบแลวเพราะลม, ฟุงไปในอากาศหมอกทัง้หลายเปนของหนาใน
อากาศ และลมใหญพัดเหลอืประมาณ; อากูลตาง ๆ ทั้งปวงเหลานัน้ประมวลมาแลว
เสมอ ยอมปดรัศมีพระอาทติยเสีย; เพราะเหตุนัน้ ในคมิหฤดพูระอาทิตยยอมรอนนอย. 
 ขอถวายพระพร แผนดนิในเบื้องใตเปนของเยน็ ในเหมนัตฤด,ู มหาเมฆใน
เบื้องบนเปนของปรากฏแลว ธุลีและหมอกเปนของสงบแลว, และละอองละเอียด ๆ 
ยอมเทีย่วไปในอากาศ อากาศปราศจากมลทินแลวดวย ลมในอากาศยอมพัดไปออน ๆ 
ดวย; รัศมีของพระอาทิตยทัง้หลายเปนของสะอาด เพราะความเวนโทษเหลานัน้, 
ความรอนของพระอาทิตยพนพิเศษแลวจากเครื่องกระทบ ยอมรอนเกินเปรียบ, พระ
อาทิตยยอมรอนกลาในเหมนัตฤดู ในคิมหฤดูยอมไมรอนอยางนั้น เพราะเหตุอันใด ขอ
นี้เปนเหตุอันนัน้ในความรอนกลาและรอนออนนัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระอาทิตยพนแลวจากความจัญไรทั้งปวงยอมรอน
กลา, พระอาทติยประกอบดวยเครื่องเศราหมองมีเมฆเปนตนยอมไมรอนกลา." 
 
๕. เวสสันตรปญหา ๗๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระโพธิสัตวทัง้หมดยอมใหบุตร
และภริยา หรือวาพระโอรสและพระเทวี อันพระราชาเวสสันดรเทานัน้ทรงบริจาคแลว?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระโพธสัิตวทั้งปวง ยอมใหบุตรและภริยา 
ไมแตพระราชาเวสสนัดรองคเดียวเทานัน้." 
 ร. "พระผูเปนเจา เออก ็พระโพธิสัตวเหลานั้น ยอมใหโดยความอาํนวยตาม
แหงบุตรและภริยานั้นหรือ?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร ภริยาอํานวยตาม ก็แตทารกทั้งหลายคร่ําครวญแลว 
เพราะความเปนผูยงัเล็ก; ถาทารกเหลานัน้ พึงรูโดยความเปนประโยชนก็จะอนุโมทนา 
จะไมรําพนัเพอ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน กจิที่ยากอันพระโพธิสัตวกระทําแลวคือ พระโพธิสัตว
นั้น ไดใหบุตรทั้งหลาย อันเกิดแตอกเปนที่รักของตนแกพราหมณ เพื่อประโยชนแก
ความเปนทาส. กิจที่กระทํายากกวานั้นที่สองแมนี ้อันพระโพธิสัตวกระทําแลว คือ พระ
โพธิสัตวเหน็บตุรทั้งหลาย อันเกิดแตอกเปนที่รักของตนยังเล็กอยู อันพราหมณนัน้ผูก
ดวยเถาวัลยแลวหวดดวยเถาวัลยก็เพกิเฉยได กิจทีก่ระทํายากกวานัน้ที่สามแมนี้ อัน
พระโพธิสัตวกระทําแลว คือ พระโพธิสัตวนัน้ ผูกทารกทัง้หลายซึ่งหลุดจากเครื่องผูก
ดวยกําลงัของตน ถงึความครั่นครามแลวดวยเถาวัลยไดใหแลวอีกทีเดียว. กิจที่กระทาํ
ยากกวานัน้ทีส่ี่แมนี้ อันพระโพธิสัตวกระทาํแลว คือ คร้ันเมื่อทารกทัง้หลายรําพันเพอ
วา 'พระบิดา พราหมณนี้เปนยักษ นําหมอมฉันไปเพื่อจะเคี้ยวกนิ' พระโพธิสัตวนัน้ ก็
ไมไดตรัสปลอบวา 'พออยากลัวเลย.' กิจที่กระทํายากกวานั้นที่หาแมนี้ อันพระโพธสัิตว
กระทําแลว คือ ชาลีกมุารกนัแสงฟบุอยูทีพ่ระบาท ทูลวงิวอนวา 'อยาเลย พระบิดา ขอ
พระองคใหนางกัณหาชนิา อยูเถิด หมอมฉันผูเดียวจะไปดวยยักษ, ยักษจงเคี้ยวกนิ
หมอมฉัน' แมอยางนัน้ พระโพธิสัตวก็ไมทรงยอมรับ. กิจที่กระทํายากกวานั้นที่หกแมนี้ 
อันพระโพธิสัตวกระทาํแลว คือ เมื่อชาลีกมุารบนรําพนัวา 'พระบิดา พระหฤทัยของ
พระองคแข็งเสมอหินแท ๆ , เพราะวาพระองคทอดพระเนตรเหน็หมอมฉันทัง้สองถึง
แลวซึ่งทุกข ยกัษนาํหมอมฉันทัง้สองไปในปาใหญอันไมมีมนุษย ก็ไมตรัสหาม' พระ
โพธิสัตวนัน้ กไ็มไดกระทําความการุญ. กิจที่กระทํายากกวานัน้ที่เจ็ดแมนี้ อันพระ
โพธิสัตวกระทาํแลว คือ คร้ันเมื่อทารกทัง้หลายอันพราหมณนําไปลับแลว หทยัแหงพระ
โพธิสัตวผูกรอบเกรียมพร่ันพรึงนัน้ ไมแตกโดยรอยภาค หรือพนัภาค; ประโยชนอะไร
ดวยมนุษยผูอยากไดบุญ ยงับุคคลอื่นใหถงึทุกข, มนุษยผูอยากไดบุญ ควรจะใหตนเอง
เปนทานมิใชหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เพราะความที่กิจซึง่กระทํายากเปนของอันพระโพธสัิตว
กระทําแลว กติติศัพทของพระโพธิสัตวฟุงไปแลวในโลก ทั้งเทวดาและมนุษยตลอด
หมื่นโลกธาต,ุ เทวดายอมสรรเสริญตลอดเทวพิภพ อสูรทั้งหลายยอมสรรเสริญตลอด
อสูรพิภพ ครุฑทัง้หลายยอมสรรเสริญตลอดครุฑพิภพ นาคทัง้หลายยอมสรรเสริญ
ตลอดนาคพิภพ ยกัษทั้งหลายยอมสรรเสริญตลอดยักษพิภพ; สืบ ๆ มาโดยลําดับ 
กิตติศัพทของพระโพธิสัตวนัน้ มาถงึสมัยลทัธิของเราทัง้หลาย ณ กาลบัดนี้, เรา



ทั้งหลายนัง่สรรเสริญคอนไดถึงทานนัน้วา 'การบริจาคบุตรและภริยาเปนอันพระ
โพธิสัตวใหดีแลวหรือใหชัว่แลว.' 
 อีกประการหนึง่ กิตติศัพทนัน้แล ของพระโพธิสัตวทั้งหลายผูมีปญญาละเอียด
รูวิเศษรูแจง ยอมใหเนือง ๆ ซึ่งคุณสิบประการ, คุณสิบประการเปนไฉน? คือ ความเปน
ผูไมโลภหนึง่ ความเปนผูไมมีอาลัยหนึง่ ความบริจาคหนึ่ง ความละหนึ่ง ความเปนผูไม
เวียนมาหนึ่ง ความเปนผูสุขุมหนึง่ ความเปนผูใหญหนึง่ ความเปนผูอันบุคคลรูตามโดย
ยากหนึง่ ความเปนผูอันบุคคลไดโดยยากหนึง่ ความเปนผูมีธรรมรูแลวหาผูอ่ืน
เชนเดียวกนัไมไดหนึง่; กิตติศัพทนี้ของพระโพธิสัตวทั้งหลายผูมีปญญาละเอียดรูวเิศษรู
แจง ยอมใหเนอืง ๆ ซึง่คุณสบิประการเหลานี้แล." 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ บุคคลใดยังผูอ่ืนใหลําบากแลวใหทาน, ทานนัน้ของ
บุคคลนั้น มีสุขเปนวิบาก ใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรคบางหรือหนอ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหตุอะไรอันบรมบพิตรจะพึงตรัส" 
 ร. "เชิญเถิด ขอพระผูเปนเจาอางเหต.ุ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร สมณะหรือพราหมณไร ๆ ในโลกนี้ เปนผูมีศีลมีธรรมอัน
งาม, หรือถึงพยาธิอันใดอันหนึง่; ผูใดผูหนึ่งใครตอบุญ จึงใหสมณพราหมณนั้นขึน้สู
ยาน แลวสงใหถึงประเทศทีป่รารถนา; สุขหนอยหนึ่ง มกีรรมนั้นเปนเหตุ พงึเกิดแกบุรุษ
นั้น กรรมนัน้ใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรคไดบางหรือหนอ?" 
 ร. "ไดซิ อะไรที่พระผูเปนเจาจะพึงกลาวเลา, บุรุษนัน้พงึไดยาน คือ ชาง ยาน 
คือ มา ยาน คือ รถ ยานสาํหรับไปในทางบก ยานสาํหรับไปในทางน้าํ ยานสาํหรับกนั
ฝน หรือยาน คือ มนุษย, ยานอนัสมควรแกบุรุษนั้น ยานอันเหมาะแกบุรุษนั้น พงึเกดิ
ทุกภพ ๆ, อนึ่ง ความสุขทั้งหลายอันสมควรแกบุรุษนั้น พงึเกิดแกเขา ๆ พึงไปสูสุคติแต
สุคติ, เพราะผลอันหลัง่ไหลมาแตกรรมนัน้นัน่เทียว บุรุษนัน้พงึขึ้นสูยานสาํเร็จดวยฤทธิ ์
ใหถึงนคร คือ นิพพานอันตนปรารถนาแลว." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ ทานที่บุรุษนั้นใหแลวดวยอันยงับุคคลอื่นใหลําบาก เปนของมี
สุขเปนวิบาก ใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสวรรค. 
 ขอถวายพระพร บุรุษนั้นยงัชนทัง้หลายผูเนื่องดวยกาํลังใหลําบากแลว เสวย
สุขเห็นปานนี้ ดวยทานไรเลา. 
 ขอถวายพระพร บรมบพิตรจงทรงฟงเหตอัุนยิ่งแมอ่ืนอกี: พระราชาองคใดองค
หนึง่ในโลกนี ้ทรงบริจาคทานดวยการใหเก็บซึ่งธรรมิกพลีจากชนบท แลวยังพระราช
อาชญาใหเปนไป, พระราชานัน้ พึงเสวยสุขหนอยหนึง่ดวยเหตนุั้น ทานนั้นใหเปนไป
พรอมเพื่อเกิดในสวรรคบางหรือหนอแล?" 



 ร. "ไดซิ ใครจะพึงกลาวคาน, พระราชานัน้ พึงไดสุขตั้งแสนเปนอเนกดวยเหตุ
นั้น คือ เปนพระราชายิง่กวาพระราชาทัง้หลาย เปนเทพดายิง่กวาเทพดาทัง้หลาย เปน
พรหมยิง่กวาพรหมทั้งหลาย เปนสมณะยิ่งกวาสมณะทั้งหลาย เปนพราหมณยิ่งกวา
พราหมณทัง้หลายเปนพระอรหันตยิง่กวาพระอรหันตทั้งหลาย." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ ทานทีพ่ระราชานั้นทรงบรจิาคแลว ดวยการใหผูอ่ืนลําบาก 
เปนของมีสุขเปนวิบาก ใหเปนไปพรอมเพือ่เกิดในสวรรคซิ. ขอถวายพระพร พระราชา
นั้นเสวยสุขเพราะยศอันยิ่งเห็นปานนี้ดวยวิบากแหงทานทีพ่ระองคบีบค้ันชนบทดวยพลี
แลว ทรงบริจาคแลวไรเลา." 
 ร. "ทานยิง่อันพระเวสสนัดรราชฤษทีรงบรจิาคแลว คือ เธอไดพระราชทานพระ
เทวีของพระองค เพื่อประโยชนแกความเปนภริยาแหงชนอื่น. ไดพระราชทานพระโอรส
ทั้งหลายของพระองค เพื่อประโยชนแกความเปนทาสแหงพราหมณ. ข้ึนชื่อวา ทานยิ่ง 
อันนักปราชญ ทัง้หลายนินทาแลว ติเตียนแลวในโลก. เปรียบเหมือนเพลาแหงเกวียน
ยอมหักดวยภาระยิ่ง เรือยอมจบดวยภาระยิ่ง โภชนะยอมนอมไปสูความไมเสมอดวย
บริโภคยิ่ง ขาวเปลือกยอมฉิบหายดวยฝนยิ่ง บุคคลยอมถึงความสิน้ไปแหงโภคทรัพย
ดวยการใหยิง่ วัตถุทัง้ปวงยอมไหมดวยความรอนยิ่ง บุคคลเปนบาดวยความกาํหนัดยิ่ง 
บุคคลถูกฆาดวยความประทษุรายยิง่ บุคคลยอมถึงความพินาศดวยความหลงยิ่ง 
บุคคลยอมเขาถึงความถกูจบัวาเปนโจรดวยความโลภยิง่ บุคคลยอมผิดดวยพูดพลาม
นัก แมน้าํยอมทวมดวยอนัเต็มยิ่ง อสนีบาตยอมตกดวยลมยิ่ง ขาวสกุยอมลนดวยไฟยิ่ง 
บุคคลยอมไมเปนอยูนาน ดวยความกลาหาญเกินนัก; ข้ึนชื่อวา ทานยิง่ อันนกัปราชญ
ทั้งหลายนนิทาแลว ติเตียนแลวในโลก ฉันนัน้นัน่แล. ทานยิง่อนัพระราชาเวสสันดรทรง
บริจาคแลว ผลหนอยหนึ่งอนับุคคลไมพึงปรารถนาในทานยิง่นั้น." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ทานยิ่งอันนักปราชญทั้งหลายพรรณนาชมเชยสรรเสริญ
แลวในโลก, ชนทัง้หลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ใหทานเชนใดเชนหนึง่, ชนผูใหทานยิ่ง ยอม
ถึงความสรรเสริญในโลก. รากไมในปาเปนราวกะทิพยที่บุคคลถือเอาแลว ดวยความ
เปนของนาเลอืกสรรยิ่ง อันบุคคลนั้นจะไมใหแกชนทัง้หลายอืน่ผูยนือยูแลวในหัตถบา
สบางหรือ? ยาเปนของกําจดัความเบียดเบียน กระทาํทีสุ่ดแหงโรคทัง้หลาย ดวยความ
ที่แหงยาเปนของเกิดยิง่ ไฟยอมไหมดวยความโพลงยิ่ง น้ํายอมยงัไฟใหดับดวยความ
เปนของเย็นยิง่ ดอกบวัยอมไมติดเปอนดวยน้ําและเปอกตม ดวยความที่แหงดอกบัว
เปนของหมดจดยิ่ง แกวมณีใหผลอันบุคคลพึงปรารถนา ดวยความที่แหงแกวมณีมีคุณ
ยิ่ง เพชรยอมตัดแกวมณี แกวมุกดาและแกวผลึก ดวยความเปนของคมยิ่ง แผนดินยอม
ทรงไว ซึ่งคนและนาคเนื้อนกทั้งหลาย ซึง่น้าํและศิลาภูเขาตนไมทัง้หลาย ดวยความ



เปนของใหญยิ่ง สมุทรมิไดเต็มลน ดวยความเปนของใหญยิ่ง เขาสิเนรเุปนของไม
หวัน่ไหวดวยความเปนของหนักยิง่ อากาศไมมีที่สุด ดวยความเปนของกวางยิง่ พระ
อาทิตยกําจัดเสียซึ่งหมอก ดวยความเปนของสวางยิง่ ราชสีหเปนสัตวมีความกลัวไป
ปราศแลว ดวยความเปนสตัวมีชาติยิง่ คนปล้ํายอมยกขึ้นซึ่งคนปล้ําคูตอสูไดโดยพลัน 
ดวยความเปนผูมีกําลงัยิง่พระราชาเปนอธบิดี ดวยความเปนผูมีบุญยิง่ ภิกษุเปนผูอัน
นาคและยกัษมนุษยเทพดาทั้งหลายพงึนมัสการ ดวยความเปนผูมีศีลยิ่ง พระพทุธเจา
เปนผูไมมีใคร ๆ เปรียบ ดวยความที่พระองคเปนผูเลิศยิ่งฉันใด; ชื่อทานยิ่ง อัน
นักปราชญทั้งหลายพรรณนา ชมเชยสรรเสริญแลวในโลก, ชนทั้งหลายเหลาใดเหลา
หนึง่ ใหทานเชนใดเชนหนึ่ง, ชนผูใหทานยิ่ง ยอมถงึความสรรเสริญในโลก ฉันนั้นนัน่
เทียวแล. พระราชาเวสสนัดรเปนผูอันบัณฑิตทัง้หลายพรรณนา ชมเชยสรรเสริญบูชา
ยกยองแลว ดวยทานยิ่งในหมื่นโลกธาตุ ดวยทานยิ่งนัน้นั่นแล พระราชาเวสสนัดรจงึ
เปนผูตรัสรูแลวเลิศในโลกทัง้เทวโลก ณ กาลนี.้ คร้ันเมื่อทักขิเณายยบคุคลมาถึงเขา
แลว ทานที่ควรตั้งไวไมควรให มีอยูในโลกหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ทานทัง้หลายสิบเหลานี้ มิใชของสมมติวาทานในโลกมีอยู, บุคคลใดใหทาน
ทั้งหลายเหลานั้น บุคคลนัน้เปนผูมักไปอบาย; ทานทัง้หลายสิบเปนไฉน? ทาน คือ 
น้ําเมา บุคคลใดใหทานนัน้ บุคคลนั้นเปนผูมักไปอบาย;ทาน คือ มหรสพ ทาน คือ สตรี
ทาน คือ โคผู ทาน คือ จิตรกรรม ทาน คือ ศัสตรา ทาน คือ ยาพิษ ทาน คือ เครื่องจาํ 
ทาน คือ ไกและสุกร ทาน คือ การโกงดวยอันชั่งและโกงดวยอันนับ มิใชของสมมติวา
ทานในโลก บุคคลใดใหทานนัน้ บุคคลนัน้มักไปอบาย. ทานทั้งหลายสิบเหลานี้แล มิใช
ของสมมติวาทานในโลก, บุคคลใดยอมใหทานทั้งหลายเหลานัน้ บุคคลนั้นเปนผูมกัไป
อบาย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพไมไดทูลถามทานซึง่มิใชของสมมติวาทานนั้น. 
อาตภาพทูลถามถงึทานนี้ตางหากวา คร้ันเมื่อทักขิเณยยบุคคลมาถงึเขาแลว ทานซึ่ง
ควรตั้งไวไมควรให มีอยุในโลกหรือ?" 
 ร. "คร้ันเมื่อทกัขิเณยยบุคคลมาถงึเขาแลว ทานซึ่งควรตั้งไวไมควรให ไมมีใน
โลก; คร้ันเมื่อความเลื่อมใสแหงจิตเกิดขึ้นแลว ชนทัง้หลายบางพวก ยอมใหโภชนะแก
ทักขิเณยยบุคคล บางพวกใหวัตถุเครื่องปกปด บางพวกใหทีน่อน บางพวกใหทีพ่ัก
อาศัย บางพวกใหเครื่องลาดและผาสําหรบัหม บางพวกใหทาสและทาสี บางพวกใหนา
และที่ดิน บางพวกใหสัตวสองเทาและสัตวส่ีเทา บางพวกให รอย พนั แสน กหาปณะ 
บางพวกใหราชสมบัติใหญ บางพวกแมชวีิตก็ยอมให." 



 ถ. "ขอถวายพระพร ถาวาบคุคลทั้งหลายบางพวก แมชวีิตก็ยอมให, เพราะเหตุ
ไร คร้ันพระโอรสและพระเทวี อันพระเวสสนัดรก็ทรงบริจาคดีแลว บรมบพิตรจึงยงัพระ
เวสสันดรผูทานบดีหนักยิง่ ใหไปรอบแลวเลา?" 
 ขอถวายพระพร ปกติของโลก ความสั่งสมของโลก มีอยูบางหรือวา 'บิดาเปน
หนี้เขา หรือทาํการอาศยัเลีย้งชพี ยอมไดเพื่อเพาะปลูกหรือซื้อขายซึง่บุตร?" 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา บิดาเปนหนี้เขา หรือทําการอาศัยเลี้ยงชพี ยอมไดเพื่อจะ
เพาะปลกูหรือซื้อขายซึ่งบุตร." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาวาบดิาเปนหนี้เขา หรือทําการอาศัยเลี้ยงชพี ยอมได
เพื่อจะเพาะปลูกหรือซื้อขายซึ่งบุตร, พระเวสสันดรเมื่อยงัไมไดสัพพัญุตญาณ เปนผู
วุนวายแลว ถงึทุกขแลว จงึไดเพาะปลกูและซื้อขายซึง่พระโอรสและพระเทว ีเพื่ออันได
เฉพาะซึ่งทรัพย คือ ธรรมนั้น. เพราะเหตุนัน้ ทานทีพ่ระเวสสันดรทรงบริจาคแลวนัน่แล 
เปนอันทรงบรจิาคแลว, กิจที่พระเวสสันดรทรงทาํแลวนัน่แล เปนอันทรงทําแลว. 
 ขอถวายพระพร ก็บรมบพติรไมทรงเลื่อมใสตอพระเวสสันดรผูทานบดีดวยทาน
นั้นเพื่ออะไร?" 
 ร. "ขาพเจาไมติเตียนทานของพระเวสสันดรผูทานบดีดอก, ก็แตพระเวสสันดร
ควรจะทรงบรจิาคพระองคแทนพระโอรสและพระเทวีแกผูขอทั้งหลาย." 
 ถ. "ขอซึ่งพระเวสสันดร พึงทรงบริจาคพระองคทานแทนพระโอรสและพระเทวี
แกผูขอทั้งหลาย เปนกจิอันสัตบุรุษไมควรทําเลย; อันที่จริง ขอซึ่งพระเวสสันดรทรง
บริจาคพระโอรสและพระเทวีนัน้ แกผูขอทัง้หลาย เปนกจิของสัตบุรุษทั้งหลาย. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนบุรุษผูหนึ่ง พึงใหนาํน้าํควรดื่มมา บุคคลใดให
โภชนะแกบุรุษนัน้ บุคคลนัน้นาจะเปนผูกระทํากจิของบรุุษนั้นบางหรอื ขอถวายพระ
พร?" 
 ร. "ไมเปนอยางนัน้เลย บุคคลนั้นใหส่ิงที่เขาใหนํามา จงึจะเปนผูมีชื่อวากระทาํ
กิจของเขา." 
 ถ. "คร้ันเมื่อพราหมณทูลขอพระโอรสและพระเทวี พระเวสสันดรจึง
พระราชทานพระโอรสและพระเทว ีฉันนัน้นั่นเทียวแล. 
 ขอถวายพระพร หากวาพราหมณพึงทูลขอพระสรีระแหงพระเวสสันดร, เธอก็
คงไมทรงรักษาพระองคทานไว และคงไมทรงหวาดหวั่น ไมทรงยนิด,ี พระสรีระที่
พระราชทานแลวแกพราหมณนั้นคงเปนอนัทรงบริจาคแลวแท. 
 ขอถวายพระพร หากวาใคร ๆ เขาไปเฝาพระเวสสันดรผูทานบดีทูลขอดวยคํา
วา 'ขอพระองคทาน พึงเขาถึงซึง่ความเปนทาสแหงขาพระองค,' พระสรีระที่



พระราชทานแลวแกผูขอนั้น พึงเปนของที่ทรงบริจาคแลวแท, เธอพระราชทานแลวไม
ทรงเดือดรอน. เพราะกายของพระเวสสันดรเปนของทัว่ไปแกสัตวเปนอันมาก เปรียบ
เหมือนชิ้นเนื้อสุก เปนของทัว่ไปแกสัตวเปนอันมาก. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนตนไมเผล็ดดอกออกผลแลว เปนของทั่วไปแกนก
ตาง ๆ ฉันใด, พระกายของพระเวสสันดรเปนของทัว่ไปแกสัตวเปนอนัมาก ฉันนั้นแล. 
เพราะเหตุไร? เพราะวาพระเวสสันดรทรงปริวิตกวา "เมื่อเราปฏิบัติอยางนี ้จักถงึสัมมา
สัมโพธิญาณ." 
 ขอถวายพระพร บุรุษไมมทีรัพย ตองการดวยทรพัย เทีย่วแสวงหาทรพัย ยอม
ไปสูทางที่ถงึทรัพย ทางที่เปนหลกัฐานแหงทรัพย ทางทีจ่ะไดบําเหน็จเครื่องยินด,ี ยอม
กระทําการคาขายในทางน้าํทางบก ยอมยนิดีทรัพยดวยกายวาจาใจ ยอมพยายามเพื่อ
ไดเฉพาะซึง่ทรัพยฉันใด; พระเวสสนัดรผูทานบดี ผูไมมีทรัพย ทรงบริจาคของควรสงวน 
ทาสทีาส ยานพาหนะ สมบัติทั้งสิน้ พระโอรส พระเทวี และพระองคเอง แกผูขอ
ทั้งหลาย เพื่ออันไดเฉพาะซึง่รัตนะ คือ สัพพัญุตญาณโดยความเปนทรพัยแหง
พระพทุธเจา แลวทรงแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอยางเดียว ฉันนัน้นั่นแล. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง อมาตยอยากไดตรา ทรัพยควรสงวนเงนิทอง
อันใดอันหนึง่ เปนเหตุใหไดตรามีอยูในเรอืน ใหของนัน้ทั้งหมดแลว พยายามเพื่ออันได
เฉพาะซึ่งตรา ฉันใด; พระเวสสันดรผูทานบดี ทรงบริจาคทรัพยเปนภายนอกภายในนัน้
ทั้งสิน้ และทรงบริจาคแมพระชนมชพี ก็ยอมแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอยางเดียวฉนั
นั้นนั่นเทยีวแล. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง ความปริวิตกอยางนี้ไดมีแลวแดพระเวสสนัดร
ผูทานบดีวา 'พราหมณนัน่ยอมขอสิ่งใด เราเมื่อใหส่ิงนัน้นัน่แหละแกพราหมณนัน้ จึง
เปนผูชื่อวากระทํากิจแหงผูขอ,' พระเวสสนัดรนั้น จงึไดพระราชทานพระโอรสและพระ
เทวีแกพราหมณนั้น ดวยประการอยางนี.้ 
 ขอถวายพระพร พระเวสสนัดรผูทานบดี ไมไดพระราชทานพระโอรสและพระ
เทวีแกพราหมณ ดวยความที่พระโอรสและพระเทวีเปนที่เกลียดชงัเลย ไมได
พระราชทานพระโอรสและพระเทว ีดวยความเปนผูไมอยากทรงเหน็ ไมไดพระราชทาน
พระโอรสและพระเทวี ดวยทรงพงึวา 'บุตรและภริยาของเรามากเกนิ เราไมสามารถจะ
เลี้ยงดูเขา' และจะทรงระอา จึงพระราชทานพระโอรสและพระเทว ีดวยความเปนผูทรง
ปรารถนาจะนาํออกเสีย ดวยทรงรําพงึวา 'บุตรและภริยาไมเปนที่รักแหงเรา' ก็หาไม; 
เมื่อเปนเชนนีแ้ล พระเวสสนัดรไดทรงสละบุตรทานอันบวร เปนของอนับุคคลไมพึงชั่ง 
เปนของไพบูล ไมมีทานอืน่จะยิ่งกวา มีราคาสูง เปนของที่ยังใจใหเจริญเปนที่รักเสมอ



ดวยชีวิตเห็นปานนี้แกพราหมณ เพราะเหตุแหงพระสพัพัญุตญาณ เพราะความที่
แหงรัตนะ คือ สัพพัญุตญาณอยางเดียวเปนที่รัก. 
 ขอถวายพระพร แมคํานี้ อันพระผูมพีระภาคเจาผูเทพดาลวงเทพดาทรงภาสิต
แลว ในจริยาปฎกวา:- 
 "บุตรทั้งสอง ไมเปนที่เกลยีดชังแหงเรา, นางมัทรีเทว ีก็ไม 
 พึงเปนที่เกลียดชังแหงเรา, สัพพัญุตญาณ เปนที่รักของเรา, 
 เพราะเหตุนัน้ เราจึงไดใหบุตรและภริยาเปนที่รักของเรา." 
 ขอถวายพระพร บรรดาพระโอรสและพระเทวนีัน้ พระเวสสันดรทรงสละบุตร
ทานแลวเสด็จเขาสูบรรณศาลาบรรทม, ความโศกมกีําลงัเกิดขึ้นแลวแดเธอ ผูถงึแลวซึง่
ความทุกข เพราะความรักยิง่, หทัยวัตถุของเธอเปนของเรารอน, ในเมื่อพระนาสิกของ
เธอไมพอ เธอจึงทรงระบายลมอัสสาสะปสสาสะซึ่งเรารอนดวยพระโอฐ, พระอัสสุของ
เธอกลายเปนธารพระโลหิต ไหลออกแลวแตพระเนตรทัง้สอง. พระเวสสันดรไดทรงสละ
บุตรทานแกพราหมณโดยยาก ดวยทรงดาํริวา 'หนทางทานของเรา อยาฉิบหาย
เสียเลย.' 
 อีกประการหนึง่ พระเวสสนัดรไดทรงสละพระโอรสทั้งสองแกพราหมณ อาศัย
อํานาจแหงประโยชนทัง้สอง, ประโยชนทั้งสองเปนไฉน? คือ เธอทรงดาํริวา 'หนทาง
ทานของเรา จกัไมเปนของเสื่อมรอบประการหนึ่ง, ในเมื่อลูกนอยทัง้สองของเราถงึแลว
ซึ่งความลําบากดวยรากไมผลไมในปา พระอัยกาจักทรงเปลื้องเหต ุแตความลาํบากนี้
เสีย ประการหนึ่ง.' แทจริง พระเวสสันดรยอมทรงทราบวา 'ทารกทั้งสองของเรา อันใคร 
ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส, และพระอัยกาจักทรงไถทารกทั้งสองนี,้ เมื่อ
เปนเชนนี ้ความกลับไปพระนคร จักมีแมแกเราทัง้หลาย.' พระเวสสันดรไดพระราชทาน
พระโอรสทัง้สองแกพราหมณ อาศัยอํานาจแหงประโยชนทัง้สองนี้แล. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง พระเวสสันดรทรงทราบอยูวา 'พราหมณนี้แล 
เปนคนแกเจริญวัย เปนผูใหญทุรพล เปนคนหลงัโกง มีไมเทาจองไปขางหนา มีอายส้ิุน
แลว มีบุญนอย, พราหมณนี ้จะไมสามารถเพื่อจะใชสอยทารกทัง้สองนี้ ดวยความใช
สอยอยางทาส.' ก็บุรุษพงึอาจหรือ? เพื่อจะถือเอาซึง่พระจันทรและพระอาทิตยนี้ ผูมี
ฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ โดยกําลงัเปนปกติ แลวเก็บไวในกระบุงหรือใน
หีบกระทําไมใหมีรัศมี แลวใชสอยดวยการใชสอยอยางภาชนะ." 
 ร. "ไมอาจเลย." 



 ถ. "ขอถวายพระพร พระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร ผูมีสวนเปรียบดวย
พระจันทรและพระอาทิตยในโลกนี ้อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส 
ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอ่ืนอกี: อันใคร ๆ ไมอาจพนัแกวมณีของพระ
เจาจักรพรรดิ ซึ่งเปนของงาม มีชาติเปนแกวแปดเหลีย่ม อันกระทาํบริกรรมดีแลว ยาว
ไดส่ีศอก กวางเทาดุมเกวียนดวยผาเกาแลว เก็บไวในตะกราแลว ใชสอยดวยความใช
สอยอยางเครื่องลับศัสตรา ฉันใด; พระโอรสทั้งสองของพระเวสสนัดร ผูมีสวนเปรียบ
ดวยแกวมณีแหงพระเจาจักรพรรดิในโลก อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยาง
ทาส ฉันนั้นนัน่เทยีวแล. 
 บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอ่ืนอกี: พญาชางผูประเสริฐตระกูลอุโบสถ มี
มันแตกทัว่โดยสวนสาม มีอวัยวะทัง้ปวงขาว มีอวัยวะตัง้ลงเฉพาะเจ็ด สูงแปดศอก 
สวนยาวใหญเกาศอก นํามาซึ่งความเลื่อมใสนาดู อันใคร ๆ ไมอาจปดดวยกระดงหรอื
ขัน เชนลูกโคอันใคร ๆ ไมอาจขังรักษาไวในศอกฉะนั้น ฉันใด; พระโอรสทั้งสองของพระ
เวสสันดร ผูมสีวนเปรียบดวยพญาชาง ตระกูลอุโบสถในโลก อันใคร ๆ ไมอาจใชสอย
ดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 บรมบพิตรจงทรงฟงเหตุอันยิ่งแมอ่ืนอกี: พญาเขาหิมพานตซึง่สูงหารอยโยชน 
ยาวและกวางสามพนัโยชนในอากาศ ประดับดวยยอดแปดหมื่นสีพ่นั เปนแดนเกิดกอน
แหงแมน้ําใหญหารอย เปนที่อยูแหงหมูภูตใหญ ทรงไวซึ่งของหอมมอียางตาง ๆ 
ประดับพรอมดวยรอยแหงโอสถทิพย สูงปรากฏราวกะวลาหกในอากาศ ฉันใด; 
พระโอรสทัง้สองของพระเวสสันดร ผูมีสวนเปรียบดวยพญาเขาหิมพานตในโลก อันใคร 
ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 บรมบพิตรจงทรงสดับเหตุอันยิ่งแมอ่ืนอีก: กองไฟใหญโพลิงอยูเบื้องบนยอด
เขา ยอมปรากฏในที่ไกล ฉันใด, พระเวสสนัดรผูราวกะกองไฟใหญโพลงอยูบนยอดเขา 
ปรากฏในที่ไกล ฉันนั้นนัน่แล, พระโอรสทัง้สองของเธออันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการ
ใชสอยอยางทาส. 
 บรมบพิตรจงทรงสดับเหตุอันยิ่งแมอ่ืนอีก: ในเมื่อลมพัดตรงพัดไปอยูในสมัย
ดอกนาคบานในหิมวันตบรรพต กลิน่ดอกไมยอมฟุงไปสิน้สิบโยชนสิบสองโยชน ฉันใด, 
เออก็ กิตติศัพทของพระเวสสันดรระบือไปแลว และกลิน่คือศีลอันประเสริฐของเธอฟุง
ไปแลว ในพิภพแหงเทวดา อสูร ครุฑ คนธรรพ ยักษ รากษส มโหรคะ กินนร และพระ
อินทรอันเปนระหวางนัน้ โดยพันโยชน จนถึงอกนิฏฐพิภพ, ดวยเหตุนัน้ พระโอรสทัง้
สองของเธอ อันใคร ๆ ไมอาจใชสอยดวยการใชสอยอยางทาส ฉันนัน้นัน่เทยีวแล. 



 ขอถวายพระพร พระชาลีกมุารอันพระเวสสันดรผูพระบิดาทรงพร่ําสอนแลววา 
"แนะพอ พระอัยยกาของเจาเมื่อจะพระราชทานทรัพยแกพราหมณไถเจาทั้งสองไว จง
พระราชทานทองคําพนัตําลงึแลวไถเจาไว, เมื่อไถนางกณัหาชนิา จงพระราชทาน
สวิญญาณกทรัพยอยางละรอย คือทาสรอยหนึ่ง ทาสีรอยหนึ่ง ชางรอยหนึ่ง มารอย
หนึง่ โคนมรอยหนึ่ง โคผูรอยหนึ่ง ทองคํารอยหนึง่ แลวไถไว; หากวาพระอัยยกาของเจา 
ทรงรับเจาทัง้สองไวเปลาแตมือพราหมณดวยพระราชอาชญาหรือพระกําลงั, เจาทัง้
สองอยาทําตามพระกระแสแหงพระอัยยกาเลย, แตจงไปกับพราหมณ" ทรงพร่าํสอน
อยางนี้แลวสงไป. แตนั้นพระชาลีกมุารเสด็จไปแลวเปนผูอันพระอัยยกาตรัสถามแลวได
กราบทูลวา "พระบิดาไดพระราชทานกระหมอมฉัน ผูมรีาคาพนัตําลึงทองคําแก
พราหมณ, อนึง่ พระราชทานนางกัณหาชนิาแกพราหมณ ดวยรอยแหงชางฉะนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาวิสัชนาดแีลวขายคือความเหน็ 
พระผูเปนเจาทําลายดีแลว, ปรัปปวาททัง้หลาย พระผูเปนเจาย่ํายีดีแลว, สมัยลทัธขิอง
ตนพระผูเปนเจาสําแดงดีแลว, พยัญชนะพระผูเปนเจาชําระดีแลว, เนื้อความพระผูเปน
เจาจําแนกดีแลวขอวิสัชนานั้นสมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับองอยางนัน้." 
 
๖. ทุกกรการิกปญหา ๗๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระโพธิสัตวทัง้สิ้น ยอมกระทํา
กิจที่กระทาํยาก หรือวากจิทีก่ระทํายากอันพระโพธิสัตวพระนาคโคดมเทานั้นทรงกระ
แลว?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร กิจที่กระทํายากยอมไมมีแกพระโพธสัิตวทั้ง
ปวง, พระโคดมโพธิสัตวเทานั้น ไดทรงกระทํากจิทีก่ระยาก." 
 ร. "ถาเมื่อเปนเชนนี ้ความมปีระมาณตางกันระหวางพระโพธิสัตวทัง้หลาย กับ
พระโพธิสัตวทัง้หลาย ยอมมลีะซิ." 
 ถ. "ขอถวายพระ ความมีประมาณตางกนัดวยพระโพธิสัตวทั้งหลาย กบัพระ
โพธิสัตวทั้งหลาย ยอมมีโดยเหตุที่ต้ังสี่ประการ, เหตทุี่ต้ังสี่ประการเปนไฉน? คือ ความ
มีประมาณตาง คือ ตระกูลหนึ่ง ความมีประมาณตางคือกาลยืดยาวหนึ่ง ความมี
ประมาณตางคืออายุหนึ่ง ความมปีระมาณตาง คือประมาณหนึ่ง. ความมีประมาณ
ตางกนัระหวางพระโพธิสัตวทั้งหลาย กับพระโพธิสัตวทั้งหลาย ยอมมีโดยเหตุที่ต้ังสี่
ประการเหลานี้แล. 



 ขอถวายพระพร ก็แตความมีประมาณตางกัน เพราะรูปศีล สมาธ ิปญญา 
วิมุตติ วมิุตติญาณทัสสนะ ความเปนผูไมคร่ันคราม ส่ีอยาง กาํลังแหงพระตถาคตสบิ
ประการ ญาณที่ไมทัว่ไปหกประการพุทธญาณสิบส่ีอยาง พทุธธรรมดาสิบแปดประการ 
และพุทธธรรมดาทั้งสิน้ ยอมไมมีแกพระพทุธเจาทัง้ปวง, พระพุทธเจาแมทั้งปวงเปนผู
เสมอเหมือนกนั โดยพทุธธรรมดาทั้งหลาย." 
 ร. "ถาพระพทุธเจาทั้งปวง เปนผูเสมอเหมอืนกัน โดยพุทธธรรมดาทัง้หลาย, 
เพราะเหตุไร กิจที่กระทาํยากอันพระโคดมโพธิสัตวตองทรงกระทําแลว?" 
 ถ. "ในเมื่อโพธญิาณยังไมแกกลา พระโคดมโพธิสัตวจึงออกแลวเพื่อคุณอัน
ยิ่งใหญ, เมื่อพระโคดมโพธสัิตวจะอบรมญาณซึ่งยงัไมแกกลาใหแกกลา จงึตองทรง
กระทํากิจที่กระทํายาก." 
 ร. "พระผูเปนเจา เพราะเหตไุร ในเมื่อพระโพธิญาณยังไมแกกลา พระโพธิสัตว
จึงตองออกเพือ่คุณอันยิ่งใหญ? ควรจะรอใหญาณแกกลาเสียกอน คร้ันญาณแกกลา
แลวจึงออกเพือ่คุณอันยิ่งใหญไมใชหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระ พระโพธิสัตวเหน็เรือน คือ สตรีเปนของวิปริต เปนผูมีความ
เดือดรอน, เมื่อเธอมีความเดือดรอน ความไมสบายจิตยอมเกิดขึ้น เทวบุตรผูเปนไปใน
หมูมารองคใดองคหนึ่งเห็นจติไมสบายของเธอเกิดขึ้น จึงคิดวา 'กาลนี้เปนกาลเพื่อจะ
บรรเทาจิตไมสบายของเธอ' แลวจึงสถิตในอากาศไดกลาวคําอยางนีว้า 'แนะทานผูนิร
ทุกข ๆ ทานอยาเปนผูกระสนัขึ้นเลย ในวนัที่เจ็ดแตวนันี้ จกัรรัตนะเปนทพิยมกีําพนั
หนึง่ พรอมดวยกงพรอมดวยดุม บริบูรณดวยอาการทัง้ปวง จักปรากฏแกทาน, อนึง่ 
รัตนะทัง้หลายที่ไปแลวในปฐพีหรือต้ังอยูในอากาศ จักตั้งขึ้นเองแกทาน, ราชอาณาจกัร
จักเปนไปโดยมุขเดียว ในทวีปใหญทั้งสี่มทีวีปนอยสองพันเปนบริวาร, และบุตร
ทั้งหลายของทานพันกวา เปนผูแกลวกลา จักเปนผูย่ํายเีสียซึ่งเสนาแหงผูอ่ืน, ทานผู
เกลื่อนกลนดวยบุตรเหลานั้น เปนผูสมบูรณดวยรัตนะเจ็ด จักพร่าํสอนประชุมชนทัง้สี่
ทวีป. 
 ขอถวายพระพร หลาวเหลก็รอนพรอมตลอดวันซึง่รอนในทีท่ั้งปวง พงึเขาไปสู
ชองห ูฉันใด, คํานั้นเขาไปแลวสูชองโสตแหงพระโพธิสัตว ฉันนัน้นัน่เทยีว, ดวยเหตนุัน้ 
เธอกระสันขึน้แลวโดยปกตกิลัวแลว วุนวายแลว ถึงความสลดแลวยิง่กวาประมาณ 
เพราะคําแหงเทพดานัน้. เปรียบเหมือนกองไฟใหญที่สุด กําลังโพลงอยู อันบุคคลเผา
เขาดวยไมแหงอยางอื่น พงึโพลงยิง่กวาประมาณ. 



 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนมหาปฐพ ีซึ่งชุมอยูแลวโดยปกติ มหีญาเขียวเกิด
แลว มนี้ําอนับคุคลรดแลว เกิดเปนโคลน คร้ันเมื่อมหาเมฆเปนไปแลว พงึเปนโคลนยิ่ง
กวาประมาณอีกนั่นเทยีว." 
 ร. "พระนาคเสน เออก ็ถาวาจักรรัตนะเปนทิพย พงึเกิดแกพระโพธิสัตวในวนัที่
เจ็ด พระโพธิสัตวพึงกลับเพราะจักรรัตนะเปนทพิยเกิดแลวหรือหนอ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร จักรรัตนะเปนทิพย ไมพึงเกิดแกพระโพธิสัตวในวนัที่เจ็ด
เลย, ก็แตคํานัน้ อันเทวดานัน้กลาวแลวเทจ็ เพื่อประโยชนแกอันเลาโลม. แมถาวาจักร
รัตนะเปนทิพย พงึเกิดในวนัที่เจ็ดจริง พระโพธิสัตวกห็ากลับไม. เพราะเหตุอะไร? 
เพราะวาพระโพธิสัตวไดถือไวมั่น วาเปนของไมเทีย่ง ไดถือไวมั่น วาเปนทกุข วาเปน
อนัตตา ถงึแลวซึ่งความสิน้ไปแหงอุปาทาน. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนน้าํ ยอมเขาไปสูแมน้ําคงคา แตสระอโนดาต 
ยอมเขาไปสูมหาสมทุรแตแมน้ําคงคา ยอมเขาไปสูชองบาดาลแตมหาสมุทร, เออก็ น้าํ
นั้นซึง่ไปแลวในชองบาดาล พึงเขาสูมหาสมุทร พึงเขาไปสูแมน้ําคงคาแตมหาสมทุร พึง
เขาไปสูสระอโนดาต แตแมน้าํคงคาอีกหรือหนอ?" 
 ร. "ไมพึงเขาไปเลย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กุศลอันพระโพธิสัตวอบรมใหแกกลาแลวสิ้นสื่อสงไขยกับ
แสนกัปป เพราะเหตุแหงภพนี,้ พระโพธิสัตวนีน้ั้นมีภพมีในที่สุดถงึแลว โพธิญาณของ
เธอแกกลาแลว เธอจกัเปนพระพุทธเจา ผูตรัสรูเญยยธรรมทั้งปวง เปนบุคคลเลิศในโลก
โดยหกป ฉันนัน้นัน่เทียวแล, เออก็ พระโพธสัิตวจะพงึกลบั เพราะเหตุแหงจกัรรัตนะ
หรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมถึงกลับละซิ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง แผนดินใหญทัง้ปาทั้งเขาพงึกลับกลายได, 
ก็แตพระโพธิสัตว ไมถงึสัมมาสัมโพธิญาณแลวไมพึงกลบัเลย. มหาสมุทรทรงไวซึ่งน้ํา
อันบุคคลนับไมไดยังตองแหงเหมือนน้ําในรอยเทาโค ฉะนั้น, ก็แตพระโพธิสัตวไมถงึ
สัมมาสัมโพธญิาณแลว ไมพึงกลับเลย. ภูเขาสิเนรุอันเปนพญาเขา พึงแตกรอยเสี่ยง
หรือพันเสี่ยง. ก็แตพระโพธิสัตวไมถึงสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไมพงึกลบัเลย. พระจนัทร
และพระอาทติยทั้งดาว พงึตากราวกะกอนดินในแผนดนิฉะนัน้, ก็แตพระโพธิสัตวไมถึง
สัมมาสัมโพธญิาณแลว ไมพึงกลับเลย, อากาศคงฉบิหายเชนเสื่อลําแพน ฉะนัน้, ก็แต
พระโพธิสัตวไมพึงสมัมาสมัโพธิญาณแลว ไมพึงกลับเลย. เพราะเหตุไร? เพราะความที่
แหงเครื่องผูกทั้งปวง เปนอันพระโพธิสัตวนั้นทําลายเสยีแลว." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เครื่องผูกทัง้หลายในโลกมีเทาไร?" 



 ถ. "เครื่องผูกทัง้หลายสิบอยางเหลานี้มีอยูในโลก ขอถวายพระพร, สัตว
ทั้งหลายอันเครื่องผูกเหลาไรเลาผูกไวแลว ยอมไมออกผนวช, ถึงออกกก็ลับลาผนวช. 
เครื่องผูกสิบเหลาไหน? คือ มารดาเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, บิดาเปนเครื่องผูก
ในโลกประการหนึ่ง, ภริยาเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึง่, บุตรทั้งหลายเปนเครือ่งผูก
ในโลกประการหนึ่ง, ญาติทัง้หลายเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, มิตรทั้งหลายเปน
เครื่องผูกในโลกประการหนึง่, ทรัพยเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, ลาภสักการเปน
เครื่องผูกในโลกประการหนึง่, อิสริยยศเปนเครื่องผูกในโลกประการหนึง่, กามคุณหา
เปนเครื่องผูกในโลกประการหนึง่. เครื่องผูกสิบเหลานี้แลมีอยูในโลก, เปนเครื่องผูกสัตว
ไวมิใหออกผนวช ถงึออกแลวก็กลับลาผนวช. เครื่องผูกทั้งสิบประการเหลานี้ ไดตัดแลว 
กําจัดแลว ทาํลายแลว. เพราะเหตนุัน้พระโพธิสัตวจงึไมกลับ." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเมื่อจิตไมยินดีเกิดขึ้นแลว เพราะคําแหงเทพดา 
เมื่อโพธิญาณยังไมแกกลา พระโพธิสัตวออกแลวเพื่อคุณอันยิ่งใหญ, ประโยชนอะไรจะ
พึงมีแกพระโพธิสัตวนัน้ดวยกิจที่กระทาํยากอันทานกระทําแลว, พระโพธิสัตวควรจะรอ
ความแกกลาแหงญาณ ดวยสิ่งทีเ่ปนเครือ่งเลี้ยงทัง้ปวงไมใชหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็บุคคลสิบเหลานี้แล เปนผูอันเขาดูหมิ่นดถููกตองอับอาย
ขายหนา ถูกเสียดแทง ถูกตเิตียน ถูกสบประมาณ ไมมีใครยําเกรง มีอยูในโลก, บุคคล
สิบเหลาไหน? คือ หญงิหมายหนึ่ง, บุคคลผูออนแอไมมีกําลังหนึ่ง, บุคคลไมมีมิตรและ
ญาติหนึง่, บุคคลกิจจุหนึ่ง, บุคคลผูไมอยูในสกุลทีเ่คารพหนึ่ง, บุคคลมีมิตรเลวทราม
หนึง่, บุคคลผูเสื่อมจากทรัพยหนึ่ง, บุคคลผูมีมรรยาทเลวหนึ่ง, บุคคลผูเสื่อมจากการ
งานหนึ่ง, บุคคลผูคลายความเพยีรหนึ่ง; บุคคลสืบจําพวกเหลานี้แล เปนผูอันเขาดูหมิ่น
ดูถูก ตองอับอายขายหนา ถกูเสียดแทง ถกูติเตียน ถูกสบประมาทไมมีใครยําเกรง มีอยู
ในโลก. เมื่อพระโพธิสัตวระลึกถึงฐานะสบิเหลานี้แล จงึไดเกิดความสําคัญอยางนีว้า 
'เราอยาพึงเปนผูเสื่อมจากการงาน อยาพึงเปนผูคลายความเพยีร อยาพึงเปนผูอันเทพ
ดาและมนษุยทั้งหลายติเตียน, ไฉนหนอเราพงึเปนเจาจองแหงการงาน พึงเปนผูแข็งขัน
ในการงาน พึงเปนผูปรารภการงานเปนใหญ พึงเปนผูมกีารงานเปนปกติ พงึเปนผูควร
แกธุระ คือ การงาน พงึเปนผูมีการงานเปนที่อยู พึงเปนผูไมประมาทอยู.' ขอถวายพระ
พร พระโพธิสัตวจะทรงยังญาณใหแกกลาจึงไดทรงกระทํากจิทีก่ระทําไดดวยยาก ดวย
ประการฉะนี้แล." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เมือ่พระโพธิสัตวกระทํากิจที่กระทําดวยยาก ได
กลาวอยางนีว้า 'เราไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนะวิเศษดวยกิจที่



กระทําไดยากเผ็ดรอนนี้เลย, หนทางอืน่เพือ่ปญญาเครื่องตรัสรูจะพึงมหีรือหนอแล.' ก็
ความลืมสติเพราะปรารภหนทาง ไดมีแลวแกพระโพธิสัตวในสมัยนัน้บางหรือหนอ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็ธรรมยีสิ่บหาประการเหลานี้แล เปนเครื่องกระทาํจิตให
ออนแอ จิตอันธรรมยี่สิบหาประการกระทาํใหออนแอแลว ยอมไมต้ังมัน่โดยชอบ เพือ่
ความสิน้ไปแหงอาสวะทั้งหลาย, ธรรมยี่สิบหาประการเปนไฉน? คือ ความโกรธหนึง่ 
ความผูกโกรธหนึง่ ความลบหลูคุณทานหนึ่ง ความตีเสมอทานหนึง่ ความริษยาหนึง่ 
ความตระหนีห่นึง่ ความปดบังโทษตนไวหนึ่ง ความอวดตัวหนึง่ ความกระดางดื้อดึง
หนึง่ ความแขงดีหนึ่ง ความถือตัวหนึ่ง ความดูหมิน่ทานหนึง่ ความมัวเมาหนึง่ ความ
เลินเลอหนึง่ ความงวงเหงาหาวนอนหนึง่ ความเพลนิหนึ่ง ความเกียจครานหนึง่ ความ
เปนผูมีชนบาปเปนมิตรหนึง่ รูปหนึง่ เสยีงหนึ่ง กลิน่หนึง่ รสหนึง่ โผฏฐัพพะหนึ่ง ความ
อยากขาวอยากน้ําหนึ่ง ความไมสบายใจหนึ่ง เปนธรรมกระทําจิตใหออนแอ จิตอัน
ธรรมยี่สิบหาประการเหลานี้ อยางใดอยางหนึง่กระทําใหออนแอแลว ยอมไมต้ังมั่นโดย
ชอบ เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทัง้หลาย. 
 ความอยากขาวและอยากน้าํ ครอบงําแลวซึ่งกายแหงพระโพธิสัตว, เมื่อกาย
อันความอยากขาวอยากน้ําครอบงําแลว จิตยอมไมต้ังมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย. 
 พระโพธิสัตว ไดแสวงหาความตรัสรูอริยสัจทั้งสี่ในชาตนิัน้ ๆ ส้ินสี่อสงไขยกับ
แสนกัปป. ความลืมสติเพราะปรารภหนทาง จักมีแกพระโพธิสัตวนัน้ ในชาติเปนที่ตรัสรู 
ในภพนี้ในภายหลังทาํไม? 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง คุณชาตสักวาความสาํคัญเกิดขึ้นแกพระ
โพธิสัตววา 'มรรคาอื่นเพื่อปญญาเครื่องตรัสรู จะพึงมีหรือหนอแล.' ในกาลกอนพระ
โพธิสัตวเมื่อประทับอยูองคเดียวไดทรงนั่งขัดสมาธิบนทีบ่รรทมอันมีสิริ ภายใตรมไม
หวา เพราะการพระราชพิธจีรดพระนังคัลแหงศักยราชผูพระชนก สงัดแลวจากกาม
ทั้งหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ทรงเขาปฐมฌานมีปติและสุขเกิดแตวิเวก 
พรอมทัง้วิตกวิจารอยู. ฯลฯ เพราะดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทัง้หลายในกาลกอน 
เพราะละเสียซึง่สุข เพราะละเสียซึ่งทุกขเขาจตุตถฌานซึง่ไมมีสุขไมมีทกุข มีความที่
แหงสติเปนของบริสุทธิ์เพราะความเพิกเฉยอยู." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาสมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรอง
อยางนัน้วา พระโพธิสัตวจะทรงยงัญาณใหแกกลาจึงไดกระทํากิจที่กระทําโดยยาก." 
 
๗. กุสลากุสลพลวาพลวปญหา ๗๔ 



 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน กรรมไหนมกีําลังยิ่งกวา กุศลหรือ
อกุศล?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร กุศาลมกีําลังยิ่งกวา อกุศลหาอยางนัน้ไม." 
 ร. "ขาพเจายงัไมยอมรับตามคําวา 'กุศลมีกําลงัยิง่กวา อกุศลหาอยางนัน้ไม' 
นั้นดอก. ชนทัง้หลายในโลกนี้ เปนผูยงัสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป เปนผูถอืเอาซึ่งสิง่ของที่
เจาของเขาไมให เปนผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เปนผูมักกลาวปด เปนผูฆาซึ่ง
ชาวบาน เปนผูประทุษรายในหนทาง เปนผูหลอกลวงเขา มีปรากฏอยู, เพราะกรรมอัน
เปนบาปมีประมาณเทานั้น ชนทัง้หลายเหลานัน้ทัง้ปวง ยอมไดซึ่งกรรมกรณ คือ อันตัด
มือ ตัดเทา ตัดทั้งมือทัง้เทา ตัดหู ตัดจมูก ตัดทั้งหทูัง้จมกู และพิลังคถาลิกะกรรมกรณ 
(คือ ผากบาลศีรษะแลว เอาคีมคีบกอนเหล็กแดงใสลงในกบาลศีรษะนั้น มนัสมองที่
เปนอยูในกบาลศีรษะก็ลอยขึ้นบางบน) สังขมุณฑิกะกรรมกรณ (คือ เชือดดริมฝปาก
ขางบน และหนังที่หุมหมวกหูทัง้สองขาง และหลุมคอ แลวขมวดผมทัง้หมดใหเปนขอด
ในที่เดียวกนัแลวกระชากออก หนงักห็ลุดออกพรอมกับผม แลวขัดกบาลศีระษะดวย
กรวดอันหยาบแลวลาง กระทํากบาลศีรษะใหเหมือนสสัีงข) ราหุมุขะกรรมกรณ (คือ 
เอาขอเกี่ยวปากไวใหอาแลวจุดไฟไวในปาก แลวเอาเหล็กหมาดสักตัง้แตหมวดหูกระ
ทั้งปาก โลหิตก็ไหลออกเต็มปาก) โชติมาลกิะกรรมกรณ (คือ พันตวัทัง้หมดดวยผาชบุ
น้ํามนัแลวจุดไฟเผา) หัตถะปโชติกะกรรมกรณ (คือ พนัมือทั้งสองดวยผาชุบน้ํามนัแลว
เอาไฟเผา) เอรกวัติกะกรรมกรณ (คือ เฉือนแผนหนงัตั้งแตคอลงไปถึงขอเทา แลวผกู
นักโทษนั้นไวดวยเชือกแลวกระชากมา นกัโทษนัน้ก็เหยยีบแผนหนงัของตนลมลง) จีรก
วาสิกะกรรมกรณ (คือ เฉือนแผนหนังตั้งแตคอลงไปถึงสะเอว แลวเฉือนแผนหนงัตั้งแต
สะเอวลงไปถงึขอเทา สรีระมีในเบื้องต่าํของนักโทษนัน้ ก็เปนเหมือนผานุงทีท่ําดวย
เปลือกไม เพราะแผนหนงัมีในเบื้องบนมีอยู) เอเณยยกะกรรมกรณ (คือ สอดซี่เหล็ก
คาบไวที่ขอศอกทั้งสองและเขาทั้งสอง แลวค้ําไวดวยหลาวเหล็ก นักโทษนัน้ตั้งอยูบน
พื้นดวยหลาวเหล็กสี่อันทหีลงัเขาลอมนักโทษนั้นนําไฟเขาเผา ดวยเหน็กนัเหมือนวา 
เผาเนื้อทราย) พลิสมงัสิกะกรรมกรณ (คือ เอาเบ็ดเกี่ยวปากไวทั้งสองขางแลวดงึให
หนงัเนื้และเอน็หลุดออก) กหาปณะกรรมกรณ (คือเอาพราอันคมเถือสรีระทั้งสิน้ของ
นักโทษนั้นใหตกลงทีละเทาแผนกหาปณะ) ขาราปฏิจฉกะกรรมกรณ (คือ ฟนสรีระของ
นักโทษนั้นดวยอาวุธใหทั่วแลวถูดวยน้าํแสบ ใหหนงัและเนื้อเอน็ไหลออกเหลืออยูแต
รางกระดูก) ปลิฆปริวัตติกะกรรมกรณ (คือ ใหนกัโทษนัน้นอนตะแคง แลวเอาหลาว
เหล็กแทลงลงที่ชองหูใหทะลุออกชองลางติดเนื่องกับแผนดิน ทหีลังเขาจับเทาทั้งสอง



ของนักโทษนัน้เวยีนไป) ปลาสปฐกะกรรมกรณ (คือ ไมเชือดผิวหนัง ทบุกระดูก
ทั้งหลายดวยลูกหนิบดแลวจิกผมทัง้หลายยกขึ้น กองเนื้อเทานัน้มีอยู ทหีลงัเขารวบผม
ทั้งหลายเขาพนักองเนื้อนั้นไวดุจมัดฟาง) รดดวยน้าํมันอนัรอนบาง ยังสุนัขทัง้หลายให
เคี้ยวกนิบาง เสียบบนหลาวบาง ตัดศีรษะดวยดาบบาง; ชนทั้งหลายบางพวกทําบาป
ในราตรี ยอมเสวยผลของบาปนั้นในราตรีนัน้เอง บางพวกกระทําบาปในราตรี ยอม
เสวยผลในกลางวนั, บางพวกกระทาํในกลางวนั ยอมเสวยผลในราตร,ี บางพวกตอสอง
วันสามวนัลวงไปจึงเสยผล;ชนทัง้หลายเหลานัน้ แมทั้งปวง ยอมเสวยผลในทิฏฐธรรม
ทีเดียว. มีหรือ พระผูเปนเจาใคร ๆ ใหทานทั้งบริวารแกบุคคลคนหนึง่ หรือสองคน สาม
คน ส่ีคน หาคน สิบคน รอยคน พนัคน แสนคน แลวไดเสวยโภคทรัพย ยศ หรือความสุข
ซึ่งเปนไปในทฏิฐธรรม หรือไดเสวยโภคทรพัยเปนตนนั้น ดวยศีลหรืออุโบสถกรรม?" 
 ถ. "มีอยู ขอถวายพระพร บุรุษส่ีคนใหทาน สมาทานศีล ทาํอุโบสถธรรม ถงึซึ่ง
ยศในเทวโลกชื่อไตรทศ (ชั้นดาวดึงส) โดยอัตภาพนัน้นัน่เอง ในทิฏฐธรรมทีเดียว." 
 ร. "ใครบาง?" 
 ถ. "พระเจามนัธาตุราชหนึ่ง พระเจานมิิราชหนึง่ พระเจาสาธีนราชหนึ่ง คุตติล
คนธรรพหนึ่ง." 
 ร. "ขอที่พระผูเปนเจากลาวนัน้เปนขอล้ีลับ โดยพันแหงพภิพมิใชอันเดยีว, และ
ขอนั้นปรากฏแกจักษุของเราทัง้สองไมได; ถาพระผูเปนเจาสามารถ กจ็งกลาวในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจายงัมีพระชนมอยู ณ ภพเปนปจจุบัน." 
 ถ. "ในภพเปนปจจุบัน ทาสชือ่ปุณณกะถวายโภชนะแกงพระสารีบุตรเถระ 
ไดรับที่เศรษฐีในวนันัน้ ปรากฏนามวาปุณณกเศรษฐีในกาลนัน้. นางโคปาลมาตาเทวี
ถวายบิณฑบาตแกพระมหากัจจายนเถระผูมีตนเปนทีแ่ปด ดวยกหาปณะทั้งแปดทีข่าย
ผมทั้งหลายของตนไดมา ไดถึงที่อัครมเหสีแหงพระเจาอุเทนในวนันัน้. นางสุปปยา
อุบาสิกา ถวายเนื้อลํ่าดวยเนื้อที่ขาของตนแกภิกษุไขรูปใดรูปหนึ่งในวันที่สองเปนผูมี
แผลหาย มีผิวหาโรคมิได. นางมัลลิกาเทวถีวายกอนขนมกุมาสคางคนืแดพระผูมพีระ
ภาคเจา ไดเปนอัครมเหสีแหงพระราชาโกศลในวันนัน้เอง. นายสุมนมาลาการบูชาพระ
ผูมีพระภาคเจาดวยดอกมะลิแปดกํามือ ไดถึงสมบัติใหญในวันนัน้เอง. เอกสาฎก
พราหมณบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยผาหม ไดหมวดแปดแหงวัตถทุัง้ปวงวนันัน้เอง. 
ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายเหลานัน้ แมทั้งปวงไดเสวยโภคทรัพยและยศซึ่งเปนไป
ในทิฏฐธรรม." 
 ร. "พระผูเปนเจาคนหา ไดพบชนหกคนเทานัน้หรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร." 



 ร. "ถาอยางนัน้ อกุศลมกีําลงัยิ่งกวา กุศาลหาอยางนัน้ไม. ก็วนัเดียวเทานั้น 
ขาพเจาเหน็บรุุษทั้งหลายสบิคนบาง ยี่สิบคนบาง สามสิบคนบาง ส่ีสิบคนบาง หาสิบ
คนบาง รอยคนบาง พันคนบางรับอาชญาขึ้นอยูบนหลาวทั้งหลาย เพราะผลแหงกรรม
เปนบาป... ดวยเหตุนี ้ขาพเจาจึงกลาววา 'อกุศลมีกําลงัยิ่งกวาแนแท กุศลหาอยางนั้น
ไม' ฉะนี.้ อสทสิทานอันพระเจาโกศลทรงบริจาคในพระพทุธศาสนานี้ พระผูเปนเจาได
ยินหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ไดยิน." 
 ร. "เออก็ พระเจาโกศลทรงบริจาคอสทิสทานนั้นแลว ยอมไดทรัพยสมบัติยศ
และความสุขอะไร ๆ ซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรมอันเปนผลของการบริจาคนั้นหรือ?" 
 ถ. "หามิได ขอถวายพระพร." 
 ร. "ถาวาพระเจาโกศลทรงบริจาคทาน ไมมีทานอืน่จะยิง่กวาเห็นปานนี้ ก็ไมได
แลวซึ่งทรัพยสมบัติยศและความสุข ซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรม อันเปนผลของการบริจาค
นั้น, ถาอยางนั้น อกุศลก็เปนของมีกาํลังกวาแท กุศลหาอยางนัน้ไม." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เพราะความที่อกุศลเปนของเล็กนอยอกุศลจึงแปรไปเร็ว 
เพราะความทีกุ่ศลเปนของมาก กุศลจึงแปรไปโดยกาลยดืยาว. คําที่อาตมภาพวานี ้
บรมบพิตรตองทรงพิจารณาโดยอุปมา. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนธัญชาติชื่อกุมุทภัณฑกิาในชนบทมีในที่สุด
ชนบทอืน่อีก เกี่ยวมาไวในฉางไดเดือนหนึง่จึงแปรไป, ขาวสาลทีัง้หลาย แปรไปโดยหา
หกเดือน; ในของสองอยางนี ้ธัญชาติชื่อกมุุทภัณฑิกาและขาวสาลทีัง้หลาย จะผิดกนั
อยางไร แปลกกันอยางไร?" 
 ร. "ผิดกัน แปลกกัน เพราะความที่แหงธญัชาติชื่อกุมทุภัณฑิกาเปนของที่เนื้อ
นอย, และเพราะความทีแหงขาวสาลทีั้งหลายเปนของมีเนื้อแนน. ขาวสาลีทัง้หลายเปน
ของควรแดพระราชา เปนพระกระยาหารของพระราชา, ธัญชาติชื่อกุมทุภัณฑิกา เปน
โภชนะของทาสและกรรมกรทั้งหลาย." 
 ถ. "เพราะความที่แหงอกุศลเปนของนอย อกุศลจึงแปรไปเร็ว เพราะความที่
แหงกุศลเปนของมาก กุศลจงึแปรไปโดยกาลยาวฉันนัน้แล." 
 ร. "ในกรรมทัง้สองนัน้ กรรมใด แปรไปเร็ว กรรมนั้น เปนของมีกําลงัยิง่กวาใน
โลก, เพราะเหตุนั้น อกุศลกรรมเปนของมกีาํลังยิง่กวา กศุลกรรมหาอยางนั้นไม. ทหาร
คนใดคนหนึ่ง เขาไปสูการรบใหญ จับศัตรูคูตอสูที่รักแรได ฉุดมานาํเขาไปสงนายโดย
พลัน ทหารนัน้ชื่อวา เปนผูอาจ เปนผูกลาในโลก, อนึง่ แพทยคนใด ถอนลูกศรออกให
โรคหายโดยพลัน แพทยคนนั้นชื่อวาเปนผูฉลาด, คนผูนบัคํานวณใด นับคํานวณเรว็ ๆ 



แลวแสดงทนัที คนผูนับคํานวณนั้น ชื่อวาเปนคนฉลาด, คนปล้ําใด ยกคนปล้าํคูตอสู
พลันใหลมหงาย คนปล้ํานั้นชื่อวาเปนผูสามารถ เปนผูกลา ฉันใดก็ดี: ส่ิงใดแปรไปเร็ว 
กุศลหรืออกุศลก็ตาม ส่ิงนั้นเปนของมกีําลงัยิ่งกวา ฉันนัน้." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กรรมแมทั้งสองนั้น เปนของที่สัตวจะตองเสวยใน
สัมปรายภพ, อีกประการหนึง่ อกุศลกรรมเปนของที่สัตวจะตองเสวยผลในทิฏฐธรรม
โดยขณะ เพราะความเปนของเปนไปกับดวยโทษที่ควรเวน. 
 ขอถวายพระพร พระราชกาํหนดนี ้อันพระมหากษัตริยทั้งหลายในกาลกอน
ทรงตั้งไวแลววา 'ผูใดฆามนษุยหรือสัตวดิรัจฉาน ผูใดลกัฉอส่ิงของที่เจาของเขาไมให 
ผูใดถึงภริยาของบุคคลอื่น ผูใดกลาวปด ผูใดฆาชาวบาน ผูใดประทุษรายตามหนทาง 
ผูใดทําซึ่งอนัลอลวงเขา ผูนัน้ ๆ ควรปรับไหม ควรเฆี่ยน ควรตัดอวัยวะ ทําลายอวยัวะ 
ควรฆา ตามโทษานุโทษ' ฉะนี.้ พระมหากษัตริยทัง้หลายเหลานั้น อาศัยพระราช
กําหนดนัน้ ทรงพิจารณาแลวทรงพิจารราแลว ใหปรับไหมบาง ใหเฆีย่นบาง ใหตัด
อวัยวะบาง ใหทาํลายอวัยวะบาง ใหฆาบาง ตามโทษานุโทษ. ความกําหนดนี ้อันชน
บางพวกตัง้ไวแลววา 'ผูใดใหทานรักษาศลีหรือทําอโุบสถกรรม ควรใหทรัพยหรือยศแก
ผูนั้น' ฉะนี้ มีอยูหรือ? 
 ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายพิจารณาแลว พจิารณาแลว ซึง่ความกําหนดไว
นั้น ยอมใหทรัพยบาง ยศบาง แกผูนั้น ราวกะใหการเฆี่ยนและจําจองแกโจรผูทาํ
โจรกรรมหรือ?" 
 ร. "หามิไดเลย" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาวา ชนทัง้หลาย พงึพิจารณาแลวพิจารณาแลว ใหทรัพย
หรือยศแกทายกทัง้หลายไซร, ถึงกุศลกพ็ึงเปนของอนัสัตวพงึเสวยผลในทิฏฐธรรม. ก็
เพราะเหตุใด ชนทัง้หลายไมพิจารณาแลววา 'เราทัง้หลาย จักใหทรัพยหรือยศแกทายก
ทั้งหลาย' ดังนี,้ เพราะเหตุนัน้ กุศลจงึหาเปนของอันสัตวพงึเสวยผลในทิฏฐธรรมไม. 
 ขอถวายพระพร ดวยเหตนุีแ้ล อกุศลจึงเปนของอันสัตวพงึเสวยผลในทิฏฐ
ธรรม, และผูทาํอกุศลกรรมนัน้ ยอมเสวยเวทนาทีม่ีกําลงัยิ่งกวาในสัมปรายภพ." 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ปญหานี้ อันใคร ๆ เวนเสียแตผูรูเชนดวยพระ
ผูเปนเจา พึงแกไขไมได; ของที่เปนไปในโลก อันพระผูเปนเจาใหรูแจง โดยความเปน
ของขามขึ้นจากโลก." 
  
๘. เปตอุททิสสผลปญหา ๗๕ 
 



 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ทายกทัง้หลายเหลานี้ ใหทาน
อุทิศถึงญาติผูวายชนมแลวในกาลกอน ดวยตั้งจิตวา 'ทานนี ้จงถึงแกญาติทั้งหลายผู
วายชนมแลวในกาลกอน' ฉะนี.้ ญาติทั้งหลายเหลานั้น ยอมไดรับผลของทานอะไร ๆ 
บางหรือ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "บางพวกไดรับ บางพวกหาไดรับไม ขอถวายพระพร." 
 ร. "พวกไหนไดรับ พวกไหนไมไดรับ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายผูเกิดในนรก ยอมไมไดรับและสัตวทั้งหลายผู
ต้ังอยูในครรภ สัตวทัง้หลายผูไปในกําเนิดดิรัจฉานยอมไมไดรับ;ในเปรตทั้งหลายสีพ่วก 
เปรตทั้งหลายสามพวก คือ วันตาสกิเปรต ขุปปปาสิกเปรต นิชฌามตณัหิกเปรต ยอม
ไมไดรับ; ปรทตัตูปชีวีเปรตทัง้หลาย ยอมไดรับ, แมเปรตเหลานั้น ระลกึถึงอยูนัน่เทยีว 
จึงไดรับ." 
 ร. "ถาอยางนัน้ ทานของทายกทัง้หลาย เปนของไปปราศจากกระแส หาผลมิได
, ทานทีท่ายกทั้งหลายกระทาํอุทิศถงึญาตทิั้งหลายผูตายแลวเหลาใด ถาวาญาติ
ทั้งหลายเหลานั้น ยอมไมไดรับผล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ทานนัน้เปนของไมมีผล ไมมีวิบากกห็าไม, ทายกทั้งหลาย 
ยอมเสวยผลแหงทานนัน้แท." 
 ร. "กระนัน้ ก็ขอพระผูเปนเจาใหขาพเจาหมายรูไดโดยเหตุ." 
 ถ. "มนุษยทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ ตกแตงปลาเนื้อสุราภัตตาหารและของ
ควรเคี้ยวทัง้หลายแลว ไปสูตระกูลญาติ, ถาวาญาตทิั้งหลายเหลานัน้ ไมรับพรอมซึง่
ของฝากนั้นไซร, ของฝากนัน้ พงึถึงความไปปราศจากกระแสและพึงเสยีหายบางหรือ?" 
 ร. "หาไม ของฝากก็คงเปนของเจาของทัง้หลายนัน่เอง." 
 ถ. "ขออุปไมยนั้น ก็ฉันนัน้นัน่แล, ทายกทัง้หลาย ยอมเสวยผลของทานนัน้. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษเขาไปสูหอง ในเมือ่ชอง
เปนที่ออกขางหนาไมมี จะพงึออกขางไหน? 
 ร. "ตองออกโดยชองที่เขาไปแลวนั่นเองซ.ิ" 
 ถ. "ขออุปไมยนั้น ก็ฉันนัน้นัน่แล, ทายกทัง้หลายนั่นเอง ยอมเสวยผลของทาน
นั้น." 
 ร. "ยกไวเถิด พระผูเปนเจานาคเสน ขอวสัิชนาของพระผูเปนเจานัน้ สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้วา 'ทายกทั้งหลายนัน่เอง ยอมเสวยผลของทานนั้น', 
เราทั้งหลาย จะไมกระทาํเหตุนั้นใหเสียระเบียบ." 
 



๙. กุสลากุสลมหันตามหันถภาวปญหา ๗๖ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน หากวาทานที่ทายกเหลานีใ้หแลว 
ยอมถึงแกญาติทั้งหลายผูตายแลวในกาลกอน, และญาติผูบุรพเปรตชนทัง้หลาย ยอม
เสวยผลของทานนั้น, ถาอยางนั้น บุคคลผูกระทําสัตวมีชวีิตใหตกลวงไป ผูโลภ ผูใจราย 
ผูมีความดาํริในใจอันโทษประทุษรายแลว ฆามนษุยทั้งหลาย กระทาํกรรมชั่วรายแลว 
อุทิศถึงญาติผูบุรพเปรตทั้งหลาย, ดังนี้ ผลของกรรมอันนัน้จะถงึแกบุรพเปรตชน
ทั้งหลายบางหรือ?" 
 ถ. "หาไมเลย ขอถวายพระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เหตุอะไรในขอนั้น กุศลยอมถงึอกุศลยอมไมถึง ดวย
เหตุอันใด เหตอัุนนัน้เปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ปญหานั้นอนัใคร ๆ ไมควรถามล และบรมบพิตรอยาตรัส
ถามซึง่ปญหาที่ไมควรถาม ดวยเขาพระทยัวา 'บุคคลผูวิสัชนามีอยู' ดังนี้เลย; บรม
บพิตรจักตรัสถามซึง่ปญหาไมควรถามนั้นกะอาตมภาพบางหรือวา 'เพราะเหตุไร 
อากาศจงึไมมทีี่หนวงเหนีย่ว เพราะเหตุไร แมน้ําคงคาจึงไมไหลขึ้นขางบน เพราะเหตไุร
มนุษยและนกทั้งหลายเหลานี้มีเทาสอง เนือ้ทั้งหลายมีส่ีเทา? ดังนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขาพเจาไมไดเพงความเบียดเบียนถามพระผูเปนเจา, 
ก็แตขาพเจาถามเพื่อประโยชนแกอันกําจดัเสียซึ่งความสนเทห ขาพเจาถามพระผูเปน
เจาดวยคิดอยางนี้วา 'มนุษยทั้งหลายในโลกมาก มกัถือเอาโดยเบื้องซาย มีดวงตาคือ
ปญญาไปปราศแลว; มนุษยเหลานั้น จะไมพึงไดซึง่ความสันนษิฐานเปนที่ตกลงวา
กระไร." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กรรมเปนบาป อันใคร ๆ ไมอาจแบงปนกับดวยบุคคลผู
ไมไดกระทํากรรมเปนบาปแลว ผูไมมกีรรมเปนบาป มีอณูเปนประมาณ. เปรียบเหมอืน
มนุษยทัง้หลาย นาํน้ําไปดวยเครื่องนาํน้าํแมสูที่ไกล, ภูเขาหินใหญทึบ อันบุคคลอาจ
นําไปตามปรารถนาดวยเครื่องนาํไปบางหรือ ขอถวายพระ?" 
 ร. "ไมอาจเลย." 
 ถ. "ขออุปไมย ก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบคุคลไม
อาจแบงปนได. 
 อีกประการหนึง่ เหมือนอยางประทีป อันบคุคลอาจใหโพลงดวยน้ํามัน, 
ประทีปอันบุคคลอาจใหโพลงดวยน้ําทาไดหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมไดซิ." 



 ถ. "ขออุปไมย ก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบคุคลไม
อาจแบงปนได. 
 อีกประการหนึง่ เหมือนอยางวา ชาวนาน้าํน้ําออกแตเหมอืงแลวยงัขาวเปลือก
ใหสุกรอบได, ชาวนานําน้ําออกแตมหาสมทุร แลวยงัขาวเปลือกใหสุกรอบไดหรือ ขอ
ถวายพระพร?" 
 ร. "ไมไดซิ." 
 ถ. "ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบคุคลไม
อาจแบงปนได." 
 ร. "เพราะเหตุไร? กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบุคคลไมอาจแบงปน
ได; พระผูเปนเจาจงยังขาพเจาใหหมายรูโดยเหต,ุ ขาพเจาไมใชคนบอด ไมใชคนมืด 
ฟงแลวจกัรูแจง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อกุศลเปนของนอย กศุลเปนของมาก; เพราะความที่อกุศล
เปนของนอย อกุศลจึงครอบงําผูกระทาํผูเดียว, เพราะความที่กุศลเปนของมาก กุศลจึง
กลบโลกทั้งเทวโลก." 
 ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมา." 
 ถ. "เปรียบเหมอืนหยาดน้าํหยาดเดียว เปนของนอย พงึตกลงบนแผนดนิ, 
หยาดน้ํามัน ยอมทวมทับที่สิบโยชนบาง สิบสองโยชนบางไดหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมไดซิ หยาดน้ํานัน้ตกลงแลวในที่ใด ก็พึงติดอยูในที่นัน้เทานั้น." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่หยาดน้ําหยาดเดียวเปนของนอยซ.ิ" 
 ถ. "ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล อกุศลเปนของนอย เพราะความที่อกุศลเปนของ
นอย อกุศลจึงครอบงําบุคคลผูกระทําผูเดียว อันผูกระทาํไมอาจแบงปน. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนมหาเมฆ ยังฝนใหตกลงกระทําพื้นแผนดินใหชุม
ชื้น, มหาเมฆนั้น พงึทวมโดยรอบบางหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ทวมไดซิ มหาเมฆนัน้ ยังบึงและสระใหญนอย คลอง ซอก ธาร หนอง 
เหมือง สระบัว ทัง้หลาย ใหเต็มทวมที่สิบโยชนบางสิบสองโยชนบาง." 
 ถ. "เพราะเหตุอะไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่แหงเมฆเปนของใหญนะซิ." 
 ถ. "ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลเปนของมาก เพราะความที่แหงกุศลเปนของ
มาก กุศลจึงเปนของแมอันเทพดาและมนษุยทัง้หลายอาจแบงปนได." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เพราะเหตุไร อกศุลเปนของนอย กุศลเปนของมาก?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งในโลกนี้ใหทานสมาทานศีล กระทํา
อุโบสถกรรม, บุคคลนั้น เปนผูราเริงแลว ราเริงทั่วแลว ยินดีแลว ยินดทีั่วแลว บันเทงิทัว่
แลว มีใจเลื่อมใสแลว มีความรูแจงเกิดแลว: ปติของบคุคลนั้นยอมเกิดสืบ ๆ, กุศลยอม
เจริญยิ่ง ๆ แกบุคคลผูมีใจปติแลว; น้ําพึงเขาไปในบอที่สมบูรณดวยน้าํมากโดยทาง
หนึง่ พึงออกโดยทางหนึง่, แมเมื่อน้าํออกอยู น้าํกย็อมเกดิขึ้นสืบ ๆ, น้ํานั้นเปนของอนั
ใคร ๆ ไมอาจใหถึงซึ่งความสิน้ไป ฉันใด: กุศลยอมเจริญยิ่งขึ้น ๆ ฉันนัน้นัน่เทียวแล. 
 ขอถวายพระพร บุรุษพงึนึกถึงกุศลที่กระทําแลว แมส้ินรอยป, เมื่อบุรุษนัน้นกึ
ถึงอยู กุศลยอมเจริญยิ่ง ๆ, กุศลนั้น เปนของอันบุรุษนั้นอาจเพื่อจะแบงปนกับดวยชน
ทั้งหลาย ผูมีความปรารถนาอยางไร. 
 ขอถวายพระพร กุศลเปนของมากกวาดวยเหตุใด เหตุนัน้อันนี.้ ฝายบคุคล
ผูกระทําอกุศล เปนผูมีความเดือดรอนในภายหลงั, จิตของบุคคลผูมีความเดือดรอน 
ยอมทอถอยหดหูหนักลับ ยอมไมคลี่คลาย ยอมเศราโศกเรารอน เสื่อมส้ินไป ยอมไม
เจริญรอบ ยอมครอบงําในจตินั้นเทานั้น. 
 ขอถวายพระพร ในเมื่อหาดทรายในแมน้ําอนัแหง สูงขึ้นและยุบลงขยับเขยื้อน
อยู น้าํนอยมาอยูขางบน ยอมเสื่อมหายไป ยอมไมเจริญรอบ ยอมติดอยูในทีน่ัน้เทานัน้ 
ฉันใด; จิตของบุคคลผูกระทาํอกุศล ยอมทอถอยหดหูหนักลับ ยอมไมคลี่คลาย ยอม
เศราโศกเรารอน เสื่อมส้ินไป ยอมไมเจริญรอบ ยอมครอบงําในจิตนัน้เทานัน้ ฉันนัน้นัน่
เทียวแล. ขอถวายพระพร อกุศลเปนของนอยดวยเหตุใด เหตนุั้นอนันี.้" 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ สม
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๑๐. สุปนปญหา ๗๗ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน บุรุษและสตรีทั้งหลายในโลกนี้ 
เห็นสุบินดีบางชั่วบาง เคยเห็นบาง ยงัไมเคยเห็นบาง เคยทําแลวบาง ยังไมเคยทําแลว
บาง เปนของเกษมบาง เปนไปกับดวยภัยบาง มีในที่ไกลาง มีในที่ใกลบาง ยอมเหน็
สุบินทัง้หลายที่ควรพรรณนา มิใชพันเดียว มีอยางเปนอันมาก. อะไรชื่อสุบินนัน้และคน
ชนิดไร ยอมเหน็สุบินนัน้?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร นมิิตใด ยอมเขาใกลคลองแหงจิต นมิิตนั้น 
ชื่อวาสุบิน. ชนทัง้หลายเหลานีห้กพวก ยอมเหน็สุบิน คือ ชนผูประกอบดวยลมกาํเริบ 
ยอมเหน็สุบินหนึง่ ชนผูประกอบดวยดีกาํเริบ ยอมเห็นสบิุนหนึ่ง ชนผูประกอบดวย



เสมหะกําเริบ ยอมเหน็สุบินหนึง่ ชนเห็นสบิุนเพราะเทวดาอุปสังหรณหนึง่ ชนเห็นสบิุน
เพราะตนเคยประพฤติมาหนึ่ง ชนเหน็สุบินเพราะนมิิตในกอนหนึ่ง. บุคคลยอมเหน็สุบิน
อันใดเพราะบรุพนิมิต สุบินอันนัน้แหละแน สุบินเหลือจากนัน้ไมแน." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน บุคคลใด ยอมเห็นสุบินเพราะบุรพนิมิต จิตของ
บุคคลนั้น ไปเลือกเอานมิิตเองหรือ, หรือวานิมิตนั้น เขาใกลคลองแหงจิตของบุคคลนั้น 
หรือวาธรรมารมณอ่ืนมาบอกแกจิตนัน้?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร จิตของบุคคลนั้น หาไปเลือกนิมิตนัน้ไม และธรรมารมณไร 
ๆ อ่ืน ก็หาไดมาบอกแกจิตนั้นไม, อันที่แทนิมิตนัน้นัน่แล เขาใกลคลองแหงจิตของ
บุคคลนั้น. กระจกหาไดไมเลือกเอาเงาในที่ไหน ๆ เองไม, อะไร ๆ อ่ืน ก็หาไดนําเงามา
ใหข้ึนสูกระจกไม, อันที่แทเงามาแตที่ใดทีห่นึง่ เขาใกลคลองแหงกระจกฉันใดก็ดี; จิต
ของบุคคลนั้น หาไดไปเลือกเอานิมิตนั้นเองไม ธรรมารมณไร ๆ อ่ืน กห็าไดมาบอกไม, 
อันที่แท นิมิตมาแตที่ใดทีห่นึ่งเขาใกลคลองแหงจิตของบุคคลนั้น ฉันนั้นนั่นเทยีวแล." 
 ร. "จิตนั้นใด ยอมเหน็สุบิน จตินั้น ยอมรูวา 'ผล คือ สุขเกษม หรือทุกขภัยจักมี
อยางนี'้ ดังนี้บางหรือ?" 
 ถ. "จิตนั้น ยอมไมรูเลยวา 'ผล คือสุขเกษมหรือทกุขภัยจักม'ีดังนี:้ ก็ในเมือง
นิมิตเกิดขึ้นแลว บุคคลผูเหน็สุบิน ยอมกลาวแกชนทัง้หลายอืน่ ชนทัง้หลายเหลานัน้ จงึ
บอกเนื้อความให." 
 ร. "เชิญพระผูเปนเจาแสดงเหตุ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนกระหรอืไฝหรือตอมต้ังขึ้นในสรีระเพื่อลาภ 
เพื่อเสื่อมลาภ เพื่อยศ เพื่อเสื่อมยศ เพื่อนนิทา เพื่อสรรเสริญ หรือเพื่อสุข เพื่อทกุข. 
ตอมเหลานี้ รูแลวจึงเกิดขึน้บาง หรือวา 'เราทั้งหลาย จกัยังประโยชนชื่อนี้ใหสําเร็จ
ฉะนี?้" 
 ร. "หาไม ตอมเหลานั้น ยอมเกิดพรอมในโอกาสเชนใด บุคคลผูรูนิมิตทั้งหลาย 
เห็นตอมเหลานั้นในโอกาสนัน้แลว ยอมทาํนายวา 'ผลจักมีอยางนี'้ ฉะนี.้" 
 ถ. "จิตนั้นใด ยอมเหน็สุบิน จิตนั้น ยอมไมรูวา' ผล คือ สุขเกษม หรือทกุขภัย
จักมีอยางนี'้ ดังนี:้ ก็คร้ันนมิิตเกิดขึ้นแลวบุคคลผูเห็นสบิุนนัน้ กลาวแกชนทั้งหลายอื่น 
ชนทัง้หลายเหลานัน้ จงึบอกเนื้อความให ฉันนัน้นัน่เทียวแล." 
 ร. "บุคคลใด เห็นสุบิน บุคคลนั้น หลับอยูเห็นหรือวาตืน่อยูเหน็?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลนัน้ใด เหน็สุบิน บุคคลนั้น หลบัอยูยอมไมเหน็ แม
ต่ืนอยูก็ยอมไมเหน็, ก็แตในเมื่อความหลบัหยัง่ลงแลว ในเมื่อภวงัคยงัไมถึงพรอมแลว 
บุคคลยอมเหน็สุบินในระหวางนัน้. จิตของบุคคลผูข้ึนสูความหลับ เปนของถงึภวังค



แลว, จิตที่เปนของถึงภวงัคแลว ยอมไมเปนไป, จิตที่ไมเปนไปแลว ยอมไมรูแจงซึ่งสขุ
และทุกข, สุบินยอมไมมีแกบุคคลผูไมรูแจง, ในเมื่อจิตเปนไปอยูบุคคลจึงเหน็สุบิน. 
 ขอถวายพระพร เงาในกระจกแมใสดี ยอมไมปรากฏในเวลามวัมืดไมสวาง ฉัน
ใด, ในเมื่อจิตขึ้นสูความหลบัถึงภวงัคแลว ในเมื่อสรีระแมต้ังอยู จิตเปนของไมเปนไป, 
คร้ันจิตไมเปนไปแลว บุคคลยอมไมเหน็สุบิน ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร สรีระ บรมบพิตรควรทรงเห็นประดุจกระจก, ความหลับ บรม
บพิตรควรทรงเห็นราวกะความมืด, จิต บรมบพิตรควรทรงเหน็ประหนึง่ความสวาง. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง แสงแหงพระอาทิตยที่มีหมอกบงัเสีย ยอมไม
ปรากฏ, รัศมีพระอาทิตยมอียู ก็ยอมไมเปนไป, คร้ันรัศมีพระอาทิตยไมเปนไปแลว 
ความสวางก็ยอมไมมี ฉันใด; จิตของบุคคลผูข้ึนพรอมสูความหลับ เปนของถงึภวังค 
จิตที่ถึงภวังค ยอมไมเปนไป, คร้ันจิตไมเปนไปแลว บุคคลก็ยอมไมเห็นสุบิน ฉันนัน้นัน่
เทียวแล. 
 ขอถวายพระพร สรีระ บรมบพิตรควรทรงเห็นอยางพระอาทิตย, ความหลับ 
บรมบพิตรควรทรงเหน็ดังความที่หมอกบงัเสียฉะนัน้, จติบรมบพิตรควรทรงเห็นเชน
รัศมีพระอาทติย. 
 ขอถวายพระพร คร้ันเมื่อสรีระของบุคคลทั้งหลายสองแมมีอยูจิตเปนของไม
เปนไปแลว คือ เมื่อสรีระของบุคคลผูข้ึนพรอมสูความหลับแลว ถงึภวงัคแลว แมมีอยู 
จิตเปนของไมเปนไปแลวหนึง่, คร้ันเมื่อสรีระของบุคคลผูเขานิโรธ แมมอียู จิตเปนของ
ไมเปนไปแลวหนึง่, จิตของบุคคลผูต่ืนอยู เปนของวุนวายเปดเผยปรากฏไมเสมอ, นมิิต
ยอมไมเขาถงึคลองแหงจิตของบุคคลเหน็ปานนั้น. 
 ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายผูปรารถนาความลับ ยอมเวนบุรุษผูเปดเผย ผู
ปรากฏ ผูไมกระทํา ผูไมควรความลับ ฉันใด, เนื้อความดจุทิพย ยอมไมเขาถึงคลองจติ
แหงบุคคลผูต่ืนอยู ก็ฉันนัน้แล, เพราะเหตุนั้น บุคคลผูต่ืนอยู ยอมไมเห็นสุบิน. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เนื้อความดุจทิพย ยอมไมเขาถงึคลองจิตแหง
บุคคลผูต่ืนอยูนั้น เปรียบเหมือนกุศลธรรมทั้งหลายทีเ่ปนฝายปญญาเครื่องตรัสรู ยอม
ไมยังภิกษุผูมอีาชีวะทําลายแลว ผูประพฤติไมควร ผูเปนบาปมิตร ผูทศีุล ผูเกียจคราน 
ผูมีความเพียรต่ําชา ใหเขาถงึคลองจิตฉะนัน้, เพราะเหตนุั้น บุคคลผูต่ืนอยู ยอมไมเห็น
สุบิน." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เบือ้งตน ทามกลาง และที่สุดของความหลับมีหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร เบื้องตนของความหลบัก็ดี ทามกลางของความหลบัก็มี 
ที่สุดของความหลับกม็.ี" 



 ร. "อะไรเปนเบื้องตน อะไรเปนทามกลาง อะไรเปนที่สุด?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความทีก่ายเกียจคราน ความที่กายยอหยอน ความที่กาย
มีกําลงัชั่ว ความทีก่ายออนเพลีย ความที่กายไมควรแกการงาน อันใด อันนี ้เปน
เบื้องตนแหงความหลับ: ผูใดอันความหลบัดุจวานรครอบงําแลว จิตทีเ่กลื่อนกลนยงัตื่น
อยู อันนี้ เปนทามกลางแหงความหลับ; ความถึงภวงัค เปนที่สุดของความหลับ; บุคคล
ผูเขาถึงทามกลางของความหลับ อันความหลับดุจวานรครอบงําแลวยอมเหน็สุบิน. 
 ขอถวายพระพร ผูบําเพ็ญเพียรบางคน มจีิตตั้งมั่น มีธรรมตั้งอยูแลว มีปญญา
เครื่องรูไมหวัน่ไหว หยัง่ลงสูปามีเสียงอื้ออึงละแลว คิดอยูซึ่งเนื้อความอันสุขุม, ผูนั้นไม
หยั่งลงสูความหลับในปานัน้, ผูนัน้มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณอันเดียว ยอมแทงตลอดซึ่ง
เนื้อความอันสขุุม ฉันใด, บุคคลผูต่ืน ไมถงึพรอมความหลับ เขาถงึเฉพาะ ซึง่ความหลับ
ดุจวานร อันความหลับดุจวานรครอบงําแลว ยอมเหน็สบิุน ฉันนัน้นั่นเทียวแล. 
 ขอถวายพระพร ความตื่นอยู บรมบพิตรควรทรงเห็นเหมอืนเสียงอื้ออึง, บุคคล
ผูอันความหลบัดุจวานรครอบงํา บรมบพิตรควรทรงเหน็ดุจปาอันสงัด, บุคคลผูต่ืนอยู
ไมถึงพรอมความหลับ อันความหลับดุจวานรครอบงําแลว ยอมเหน็สุบิน ราวกะบุคคล
ผูบําเพ็ญเพียรนั้นละเสียซึง่เสียงอื้ออึง เวนเสียซึ่งความหลับ เปนผูมีตนเปนทามกลาง
ยอมแทงตลอดซึ่งเนื้อความอันสุขุม ฉะนัน้." 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้ 
สมอยางนัน้, ขาพเจายอมรบัรองอยางนัน้." 
   
 
วรรคที่เกา 
๑. กาลากาลมรณปญหา ๗๘ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน สัตวทัง้หลายทั้งปวงที่ตาย ยอม
ตายในกาล หรือยอมตายในสมัยไมใชกาลบาง?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ความตายในกาลก็มี ความตายในสมยัไมใชกาลกม็ ีขอ
ถวายพระพร." 
 ร. "สัตวทัง้หลายเหลานั้น พวกไหนตายในกาล พวกไหนตายในสมยัไมใช
กาล?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็ผลมะมวงผลหวาหรอืผลไมชนิดอื่นดิบและสุก ซึง่หลน
แลวจากตน บรมบพิตรเคยทอดพระเนตรหรือ?" 



 ร. "เคยเหน็ซิ พระผูเปนเจา. 
 ถ. "ผลไมทั้งปวงซึง่หลนจากตน ยอมหลนในกาลอยางเดยีวหรือวาหลนในสมัย
ไมใชกาลบาง?" 
 ร. "ผลไมทั้งปวงที่งอมหลุดหลน ยอมหลนในกาล; บรรดาผลไมทั้งปวงที่เหลือ
จากนั้น ผลไมบางอยางหนอนไชหลน บางอยางนกตหีลน บางอยางลมตีหลน 
บางอยางเนาขางในหลน, ผลไมทั้งปวงเหลานัน้ ยอมหลนในสมยัไมใชกาล." 
 ถ. "ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายที่กาํหนดความชรากําจัดแลวตาย ชือ่วายอม
ตายในกาล; สัตวทั้งหลายอนัเหลือจากนัน้ บางพวกตายดวยกรรมชกันํา บางพวกตาย
ดวยคติชักนาํ บางพวกตายดวยกิริยาชักนาํ ฉันนัน้นัน่เทยีวแล." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน สัตวทั้งหลายทัง้ปวงที่ตายดวยกรรมชักนํา คติชักนํา 
กิริยาชักนํา กาํลังความชราชักนาํ กช็ื่อวาตายในกาลเหมือนกนั; ถึงสตัวที่ตายในครรภ
มารดา ก็ชื่อวาตายในกาลเหมือน, ถึงสัตวที่ตายในเรือนอยูไฟ, ที่อายุไดเดือนหนึ่งจึง
ตาย... ที่อายุไดรองปจึงตาย ก็ชื่อวาตายในกาลเหมือนกัน. ดวยเหตนุี ้ธรรมดาวาความ
ตายในสมยัไมใชกาล ไมมีเลย; เหตุวาสัตวเหลาใดเหลาหนึง่ยอมตาย สัตวเหลานัน้ทั้ง
ปวง ชื่อวาตายในกาลเหมือนกนั." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคลทัง้หลายเจ็ดเหลานี ้แมมีอายุมากก็ชื่อวาตายในสมัย
ไมใชกาล คือ:- 
 (๑) บุคคลผูหิวอาหาร เมื่อไมไดโภชนะ มภีายในอนัโรค คือ ความหวิเขา
เบียดเบียนแลว แมอายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล, 
 (๒) บุคคลผูอยากน้ํา เมื่อไมไดน้ําควรดื่ม มีหทยัเหือดแหง แมมีอายุมาก ก็ชื่อ
วาตายในสมยัไมใชกาล, 
 (๓) บุคคลที่งกูัดอันกาํลังพษิเบียดเบียนเฉพาะแลว เมือ่ไมไดผูแกไข แมมีอายุ
มาก ก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล, 
 (๔) บุคคลผูกินยาพิษ คร้ันองัคาพยพนอยใหญเรารอนอยู ไมไดยากแก แมมี
อายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมยัไมใชกาล, 
 (๕) บุคคลถูกไฟไหม เมื่อไมไดของที่ดับพษิไฟ แมมีอายมุาก ก็ชื่อวาตายใน
สมัยไมใชกาล, 
 (๖) บุคคลตกน้ํา เมื่อไมไดทีอ่าศัย แมมีอายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมยัไมใชกาล, 
 (๗) บุคคลผูอันหอกประหารเอาเจ็บ เมื่อไมไดหมอรักษา แมมีอายุมาก ก็ชื่อวา
ตายในสมยัไมใชกาล. 



 ขอถวายพระพร บุคคลทัง้หลายเจ็ดเหลานี้แล แมมีอายมุากกช็ื่อวาตายในสมัย
ไมใชกาล. อาตมภาพกลาวโดยสวนหนึ่งในบุคคลเจ็ดแมเหลานัน้. 
 ขอถวายพระพร กาลกิริยายอมมีแกสัตวทั้งหลาย โดยแปดอยางคือ:- 
 (๑) โดยโรคมีลมเปนสมุฏฐาน, 
 (๒) โดยโรคมดีีเปนสมุฏฐาน, 
 (๓) โดยโรคมีเสมหะเปนสมฏุฐาน, 
 (๔) โดยโรคมสัีนนิบาตเปนสมุฏฐาน, 
 (๕) โดยความแปรเปลี่ยนฤด,ู 
 (๖) โดยความบริหารอริยาบถไมเสมอ, 
 (๗) โดยความเพียรแหงผูอ่ืน, 
 (๘) โดยวิบากแหงกรรม, 
 ในแปดอยางนัน้ กาลกิริยาโดยวิบากแหงกรรมนั่นแล เปนกาลกิริยาที่ควรได
โดยสมัย, กาลกิริยาทีเ่หลือจากนัน้เปนกาลกิริยาที่ควรไดโดยกาลไมใชสมัย ก็คาถา
ประพันธนี้มีอยูวา:- 
 "สัตวตายดวยความหิวอาหาร ดวยความอยากน้ําและอนังูกัดตายดวยยาพิษ 
ดวยไฟ น้ํา หอกทั้งหลาย ชือ่วาตายในสมยัไมใชกาลนั้น. สัตวตายดวยลมและดี ดวย
เสมหะ ดวยสนันิบาต และดวยฤดทูั้งหลาย และดวยความบริหารอริยาบถไมเสมอ และ
ความเพียรแหงผูอ่ืนทั้งหลาย ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาลนั้น" ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายบางพวกตายดวยวบิากแหงอกุศลกรรมนั้น ๆ ที่
ไดทําไวในกาลกอน. สัตวในโลกนี้ที่ใหเขาตายดวยความหิวอาหารในชาติกอน เปนผู
อันความหวิอาหารเบียดเบยีนแลวซบเซาแลวดวยความหิวอาหาร ลําบากอยู มหีัวใจ
แหงเหี่ยว ถงึความเหือดแหงแลว เกรียมอยูไหมอยู ภายใน ยอมตายเมื่อเด็กบาง 
กลางคนบาง แกบาง ดวยความหิวอาหารนั่นแล ส้ินแสนปเปนอนัมาก; ความตายนี้
ของสัตวนัน้ควรไดโดยสมัย. 
 สัตวที่ใหเขาตายโดยความอยากน้ําในชาตกิอน เปนนิชฌามตัณหิกเปรตเศรา
หมองผอมมีหวัใจแหง ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยความอยากนั้น
นั่นแล ส้ินแสนปเปนอนัมาก; ความตายนี้ของสัตวนี้ควรไดโดยสมัย. 
 สัตวที่ใหงูกัดเขาตายในชาตกิอน วนเวียนอยูในปากงูเหลือม แตปากงเูหลือม 
ในปากงูเหาแตปากงูเหา อันงทูั้งหลายเหลานัน้เกนิแลวและกินแลว อันงทูั้งหลายนัน้
แหละกัดแลว ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ส้ินแสนปเปนอันมาก; ความ
ตายนี้ของสัตวนัน้ควรไดโดยสมัย. 



 สัตวที่ใหยาพษิเขากนิตายในชาติกอน มีอังคาพยพนอยใหญไหมอยู มีสรีระ
แตกอยู ยงักลิน่ศพใหฟุงไปอยู ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยยาพิษ
นั่นแล ส้ินแสนปเปนอนัมาก; ความตายนี้ของสัตวนั้นควรไดโดยสมัย. 
 สัตวที่ใหเขาตายดวยไฟในชาติกอน วนเวยีนในภูเขาไฟแตภูเขาไฟ ในยมวิสัย
แตยมวิสัย มีตัวไหมแลวและไหมแลว ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวย
ไฟนั่นแล ส้ินแสนปเปนอันมาก; ความตายนี้ของสัตวนั้นควรไดโดยสมัย. 
 สัตวที่ใหเขาตายดวยน้าํในชาติกอน มีตัวอนัน้าํเบียดเบยีนแลว กําจัดแลว 
ทําลายแลว และทุรพล มีจิตกําเริบ ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยน้ํา
นั่นแล ส้ินแสนปเปนอนัมาก ความตายนีข้องสัตวนัน้ควรไดโดยสมัย. 
 สัตวที่ใหเขาตายดวยหอกในชาติกอน เปนผูถูกเขาตัดทาํลายทุบตี ถูกเขา
เบียดเบียนดวยปลายหอก ยอมตายเมื่อเดก็บาง กลางคนบาง แกบาง ดวยหอกนัน่แล 
ส้ินแสนปเปนอันมาก; ความตายนี้ของสตัวนั้นควรไดโดยสมัย." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวคําใดวา 'ความตายในสมัยไมใช
กาลมีอยู' ดังนี้ เชิญพระผูเปนเจาแสดงเหตุในคํานั้นแกขาพเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร กองเพลงิใหญไหมหญาและไมกิ่งไมใบไม มีเชื้อติดแลว 
ยอมดับเพราะความสิน้เชื้อ, เพลิงนั้นโลกกลาววา ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ชื่อวา
ยอมดับในสมยั' ฉะนี้ ฉันใด, บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูส้ินพันวันเปนอนัมาก แกแลวดวย
อํานาจความชรา ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ยอมตายเพราะสิน้อายุ บุคคลนั้นอันโลก
กลาววา 'เปนผูเขาถึงความตายในสมยั' ฉะนี้ ฉันนั้นนัน่เทยีวแล." 
 อีกนัยหนึง่ คร้ันหญาและไมกิ่งไมใบไมไหมแลว มหาเมฆตกลงดับเพลิงใหญ
นั้นเสยี กองเพลิงใหญนั้นชื่อวาดับในสมัยหรือหนอแล?" 
 ร. "หาไมเลย." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร กองเพลิงมีในภายหลังไมเปนของมีคติเสมอ
กันกับกองเพลิงกอน?" 
 ร. "กองเพลิงนัน้อันเมฆจรมาเบียดเบียน จึงดับแลวในกาลไมใชสมัยซ.ิ" 
 ถ. "บุคคลผูใดผูหนึง่ตายในสมัยไมใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคจรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตดี อันโรคตั้งขึ้น
พรอมแตเสมหะ อันโรคเกิดแตความประชมุพรอมแหงลมและดีเสมหะ อันโรคเกิดแต
ความแปรเปลีย่นแหงฤดู อันโรคเกิดแตบริหารอิริยาบถไมเสมอ อันโรคเกิดแตความ
เพียรแหงผูอ่ืนหรืออันความหิวอาหาร อันความอยากน้าํ อันงูกัด อันความกนิยาพษิ อัน



ไฟ อันน้ํา อันหอกเบียดเบยีนแลว ชื่อวายอมตายในสมยัไมใชกาลฉนันั้นนั่นเทยีวแล. 
อันนี้เปนเหตุในขอที่สัตวตายในสมัยไมใชกาลนี.้ 
 ขอถวายพระพร อนึง่ มหาวลาหกตัง้ขึ้นแลวในอากาศตกลงยงัที่ลุมและที่ดอน
ใหเต็ม มหาวลาหกนัน้โลกกลาววา 'เมฆไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได' ดังนี้ ฉันใด, 
บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูนาน ครํ่าคราแลวดวยอํานาจความชรา เปนผูไมมีเหตุรายหา
อันตรายมิได ยอมตายเพราะสิ้นอายุ บุคคลนั้นโลกกลาววา 'เขาถงึความตายในสมัย' 
ฉะนี้ ฉันนั้นนัน่เทยีวแล. 
 อนึ่ง เหมือนอยางวา มหาวลาหกตัง้ขึ้นแลวในอากาศพงึถึงความอนัตรธานไป
ดวยลมมากในระหวางนัน่เทียว, วลาหกนั้นเปนของชื่อวาหายแลวในสมัยบางหรือ ขอ
ถวายพระพร?" 
 ร. "หาไม." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็เพราะเหตุไรวลาหกมีในภายหลังไมเปนของมีคติเสมอ
กันกับดวยวลาหกกอนเลา?" 
 ร. "วลาหกนั้นอันลมทีจ่รมาเบียดเบียนแลว ถงึซึง่กาลไมใชสมัยหายแลวซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยไมใชกาล บุคคลผูนั้นอันโรคที่
จรมาเบียดเบยีนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม... และอันกาํลังแหงหอกเบยีดเบียน
แลว ยอมตายในสมัยมิใชกาล ฉันนั้นนัน่เทยีวแล. ความตายในสมยัมิใชกาลมีอยูดวย
เหตุใด เหตนุั้นอันนี.้ 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง อสรพิษมกีาํลังโกรธแลวกัดบุรุษคนหนึง่, พิษ
ของอสรพิษไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ยงับุรุษนัน้ใหถึงความตาย, พิษนัน้โลกกลาว
วา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ถึงที่สุด' ฉะนี้ ฉันใด;บุคคลผูใดผูหนึง่เปนอยูนาย แก
แลวดวยอํานาจความชรา ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ยอมตายเพราะสิ้นอาย ุบุคคล
นั้น โลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ถึงที่สุดแหงชวีิต เขาถึงความตายที่ควร
ไดในสมัย' ฉะนี้ ฉันนัน้นั่นเทยีวแล. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมอืนหมองู ใหยาแกบุคคลที่อสรพิษมี
กําลังกัดแลว พึงกระทาํใหไมมีพิษในระหวางนัน่เทยีว พิษนัน้เปนของชื่อวาหายแลวใน
สมัยบางหรือหนอแล?" 
 ร. "หาไมเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร พิษมีในภายหลังนัน้ ไมไดเปนของมีคติเสมอกันกบัดวยพิษ
กอนเลา ขอถวายพระพร?" 



 ร. "พิษอันยาทีจ่รมาเบียดเบยีนแลว ยงัไมถึงที่สุดนัน่เทยีวหายแลวซิ พระผูเปน
เจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอัน
โรคที่จรมาเบยีดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม....และอันกาํลังแหงหอก
เบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัยมิใชกาลฉันนัน้นัน่เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาล
มีอยูดวยเหตุใด เหตุนัน้อนันี.้ 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง นายขมงัธนูแผลงศรไป. ถาศรนัน้ไปสูที่ไป
อยางไรและทางที่ไปและที่สุด, ศรนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ชื่อวา
ไปแลวสูที่ไปอยางไร และทางที่ไปและที่สุด' ฉะนี ้ฉันใด; บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูนาน 
แกแลวดวยอํานาจความชราไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ยอมตายเพราะสิ้นอาย ุ
บุคคลนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได เขาถึงความตายในสมัย' ฉะนี้ ฉัน
นั้นนั่นเทยีวแล. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมอืนนายขมงัธนูแผงศรไป, ใคร ๆ 
ถือเอาศรของนายขมงัธนูนัน้เสียในขณะนั้นนั่นเทยีว, ศรนั้นเชื่อวาไปแลวสูที่ไปอยางไร
และทางที่ไปและที่สุดบางหรือหนอแล?" 
 ร. "หาไมเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ศรมีในภายหลังนั้นไมไดเปนของมีคติเสมอกันกบัดวยศรกอน
เลา ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความถือเอาซึง่จรมา ความไปของศรนั้นจงึขาดแลวซิ." 
 ถ. "บุคคลผูใดผูหนึง่ตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคซึ่งจรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกาํลังแหงหอกเบียดเบียนแลว 
ยอมตายในสมัยมิใชกาล ฉันนัน้นัน่เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด 
เหตุนัน้อันนี.้ 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูใดผูหนึง่เคาะภาชนะที่แลวดวยโลหะ, 
เสียงแหงภาชนะนัน้เกิดแลวแตความเคาะ ยอมไปสูที่ไปอยางไร และทางที่ไปและที่สุด, 
เสียงนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ชื่อวาไปแลวสูที่ไปอยางไร และทาง
ที่ไปและที่สุด' ฉะนี ้ฉันใด; บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูส้ินพันวันเปนอนัมาก ครํ่าคราแลว
ดวยสามารถความชรา ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได ยอมตายดวยเหตส้ิุนอาย ุบุคคล
นั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได เขาถึงความตายในสมยั' ฉะนี้ ฉันนัน้นั่น
เทียวแล. 



 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูใดผูหนึง่เคาะภาชนะที่แลวดวยโลหะ 
เสียงแหงภาชนะนัน้พึงเกิดแตความเคาะ, คร้ันเสียงเกิดแลวไปยังไมไกล ใคร ๆ มาจับ
ตอง เสียงก็ตองเงยีบพรอมกนักับความจับตอง, เสียงนั้นเปนของชื่อวาไปแลวสูที่ไป
อยางไร และทางที่ไปและที่สุดบางหรือหนอแล?" 
 ร. "หาไมเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุอะไร เสียงมีในภายหลังไมไดเปนของมีคติเสมอ ๆ กนักบัดวย
เสียงกอนเลา ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เสียงนั้นหยุดหายแลวดวยความที่ใคร ๆ จับตองซึง่จรมาซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาลบุคคลนั้นเปนผูอัน
โรคซึ่งจรมาเบยีดเบียนแลว คือ โรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกําลงัหอกเบียดเบยีน
แลว ยอมตายในสมัยมิใชกาล ฉันนั้นนัน่แล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด 
เหตุนัน้อันนี.้ 
 ขอถวายพระพร อนึง่ เหมือนอยางวาพชืแหงขาวเปลือกงอกงามแลวในนา เปน
ของมีรวงคลุมแผเกลื่อนกลนมาก เพราะฝนตกมากยอมถึงสมยัเปนที่เก็บเกี่ยวแหงขาว
กลา, ขาวเปลอืกนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได เปนของชื่อวาถึงพรอม
ดวยสมัยแลว' ฉะนี ้ฉันใด;บุคคลผูใดผูหนึง่เปนอยูส้ินพนัวนัเปนอันมาก ครํ่าคราแลว
ดวยความชรา ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ยอมตายเพราะเหตุส้ินอาย ุบุคคลนั้นโลก
กลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอนัตรายมิได เขาถึงความตายในสมัย' ฉะนี้ ฉันนัน้นัน่เทียว
แล. อนึ่งเปรียบเหมือนพืชขาวเปลือกงอกงามแลวในนา วิกลดวยน้ําพงึตายเสยี, 
ขาวเปลือกนั้นเปนของชื่อวาถึงพรอมดวยสมัยแลวบางหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "หาไมเลย." 
 ถ. "เพราะเหตุไรเลา ขอถวายพระพร ขาวเปลือกมีในภายหลังไมไดเปนของมี
คติเสมอกันกบัดวยขาวเปลอืกกอน?" 
 ร. "ขาวเปลือกนั้นอนัความรอนซึ่งจรมาเบยีดเบียนแลว จึงตายแลวซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาลบุคคลนั้นเปนผูอัน
โรคจรมาเบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึน้พรอมแตลม...และอันกําลงัแหงหอก
เบียดเบียนแลว จงึตายในสมัยมิใชกาลฉนันัน้นัน่เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมี
อยูดวยเหตุใด เหตนุั้นอนันี.้ 
 ขอถวายพระพร บรมบพิตรเคยทรงสดับวา 'หนอนทัง้หลายตั้งขึน้แลวกระทํา
ขาวกลารุนอันสมูบรณแลวใหฉิบหายไปทัง้ราก ฉะนีห้รือ?" 
 ร. "เร่ืองนัน้ขาพเจาเคยไดยินและเคยเห็น." 



 ถ. "ขาวกลานัน้ฉิบหายในกาล หรือวาฉิบหายในสมยัมิใชกาล?" 
 ร. "ในสมัยมิใชกาลซ;ิ ถาวา หนอนทั้งหลายไมเคี้ยวกนิขาวกลานัน้ไซร, ขาว
กลานัน้พึงถงึสมัยเปนที่เกี่ยว." 
 ถ. "ขาวกลาพงึฉิบหายดวยเหตุเขาเบียดเบียนซึง่จรมาแลว, ขาวกลาทีไ่มมีเหตุ
เขาเบียดเบียน ยอมถงึสมัยที่เกี่ยวหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "อยางนัน้ซ.ิ" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอัน
โรคซึ่งจรมาเบยีดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นมาพรอมแตลม...และอันกําลังแหงหอก
เบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัยมิใชกาลฉันนัน้นัน่เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาล
มีอยูดวยเหตุใด เหตุนัน้อนันี.้ 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง บรมบพติรเคยทรงสดบัวา 'ในเมื่อขาวกลาถงึ
พรอมแลว ทรงรวงนอมไปแลว ถงึความเปนกอแลว หาฝนตกลงกระทําขาวกลาใหฉิบ
หาย กระทําใหไมมีผล' ฉะนี้ บางหรือ?" 
 ร. "เร่ืองนัน้ขาพเจาเคยไดยินดวย เคยไดเห็นดวย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ขาวกลานั้นฉิบหายในกาล หรือวาในสมัยมิใชกาลเลา?" 
 ร. "ในสมัยมิใชกาล; ถาวาหาฝนไมพึงตกลงไซร, ขาวกลานัน้พงึถงึสมัยเปนที่
เกี่ยว." 
 ถ. "ขาวกลายอมฉิบหายดวยเหตุเขาเบยีดเบียนซึง่จรมา, ขาวกลาอนัเหตุนัน้ไม
เขาเบียดเบียนแลว ยอมถงึสมัยเปนที่เกี่ยวหรือ ขอถวายพระ?" 
 ร. "อยางนัน้ซ.ิ" 
 ถ."ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึง่ตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอัน
โรคซึ่งจรมาเบยีดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกําลังแหงหอก
เบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัยมิใชกาลฉันนัน้นัน่เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาล
มีอยูดวยเหตุใด เหตุนัน้อนันี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน นาอัศจรรย พระผูเปนเจานาคเสนของไมเคยมี ๆ 
แลว, เหตุพระผูเปนเจาสําแดงดีแลว, ขออุปมาเพื่อแสดงความตายในสมัยมิใชกาลวา 
'ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยู' ฉะนี้ พระผูเปนเจาสําแดงดีแลว กระทําใหต้ืนแลว 
กระทําใหปรากฏแลว กระทาํใหเปนชัดแลว. แมบุคคลผูฟุงซานดวยหาความคิดมิได ก็
พึงเขาใจวา 'ความตายในสมยัมิใชกาลมีอยู' ฉะนี้ ดวยขออุปมาอันหนึง่ ๆ กอน; จะ
กลาวไปไย บุคคลผูมีความคิดจะไมพึงเขาใจฉะนัน้. ขาพเจาทราบแลวดวยขออุปมา



เปนประถมทีเดียววา 'ความตายในสมยัมิใชกาลมีอยู' ฉะนี,้ ก็แตขาพเจาอยากฟง
เนื้อความเครื่องนาํออกอื่น ๆ จึงยงัไมยอมรับรองเสียแตชั้นตน." 
  
๒. ปรินิพพุตเจติยปาฏิหาริยปญหา ๗๙ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ปาฏิหาริยมใีนจิตกาธารแหงพระ
อรหันตทัง้หลายผูปรินพิพานแลวทกุพวก, หรือวาบางพวกจึงม?ี" 
 พระเถรเจาทูลวา "บางพวกม ีบางพวกไมม ีขอถวายพระพร." 
 ร. "พวกไหนมี พวกไหนไมม ีพระผูเปนเจา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ปาฏหิาริยมีในจิตกาธารแหงพระอรหันตผูปรินพิพานแลว 
เพราะความอธิษฐานแหงบคุคลสามพวก ๆ ใดพวกหนึง่, บรรดาบุคคลสามพวกนั้น 
พวกไหนบาง? 
 ขอถวายพระพร พระอรหันตในโลกนี ้เมื่อยังดํารงชีพอยูอธิษฐานไวเพือ่ความ
เอ็นดูเทพดาและมนุษยทัง้หลายวา 'ขอปาฏิหาริยในจิตกาธารจงมีอยางนี'้ ดังนี,้ 
ปาฏิหาริยก็ยอมมีในจิตกาธารแหงพระอรหันตนัน้ ดวยสามารถแหงความอธษิฐาน; 
ปาฏิหาริยมีในจิตกาธารแหงพระอรหนัตผูปรินิพพานแลว ดวยสามารถแหงความ
อธิษฐานของทานเองอยางนี้หนึ่ง. 
 เทวดาทัง้หลายสําแดงปาฏหิาริยในจิตกาธาร แหงพระอรหันตผูปรินพิพาน
แลว เพื่อความเอ็นดูแกมนษุยทัง้หลายวา 'พระสัทธรรมจักเปนของอนัสัตวทั้งหลาย 
ประคับประคองไวเปนนิตยดวยปาฏิหารยินี,้ และมนุษยทั้งหลายเลื่อมใสแลว จักเจริญ
ดวยกุศล' ดังนี;้ ปาฏิหาริยก็มีในจิตกาธารแหงพระอรหนัตผูปรินิพพานแลว ดวยความ
อธิษฐานแหงเทพดาทัง้หลายอยางนีห้นึง่. 
 สตรีหรือบุรุษมีศรัทธาเลื่อมใสแลว เปนบณัฑิตฉลาดมปีญญาถึงพรอมดวย
ปญญา คิดโดยแยบคายแลว จงึอธิษฐานของหอมดอกไม ผาหรือวัตถส่ิุงใดสิ่งหนึง่ 
แลวยกขึ้นไวในจิตกาธารวา 'ปาฏิหาริยนีจ้งมีเถิด' ดังนี,้ ปาฏิหาริยก็มใีนจิตรกาธาร
แหงพระอรหันตผูปรินิพพานแลว ดวยสามารถแหงความอธิษฐานแหงสตรีหรือบุรุษนั้น; 
ปาฏิหาริยมีในจิตกาธารแหงพระอรหนัตผูปรินิพพานแลว ดวยอํานาจแหงความ
อธิษฐานของมนุษยทัง้หลายอยางนีห้นึง่. ปาฏิหาริยมีในจิตกาธารแหงพระอรหนัตผู
ปรินิพพานแลว ดวยอํานาจแหงความอธษิฐานของบุคคลผูใดผูหนึ่ง แหงบุคคลสาม
พวกเหลานี้แล. 



 ขอถวายพระพร ถาวาความอธิษฐานของชนทั้งหลายเหลานั้นไมมีไซร, 
ปาฏิหาริยในจติกาธารแมแหงพระขีณาสพผูมีอภิญญาหกประการ ผูถงึแลวซึ่งความ
เปนผูมีอํานาจในจิต กย็อมไมม.ี แตถึงปาฏิหาริยไมม ีเทวดามนษุยทัง้หลายเพงความ
ประพฤติของทานบริสุทธิดีแลว พงึหยั่งลง พึงเขาใจ พงึเชื่อถือวา 'พระพุทธโอรสนี้
ปรินิพพานดีแลว' ฉะนี.้" 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจาสมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๓. เอกัจจาเนกัจจานํ ธมัมาภิสมยปญหา ๘๐ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ธรรมาภิสมยัความตรัสรูธรรมเกิด
มีแกบุคคลทั้งหลายทัง้ปวง ผูปฏิบัติโดยชอบหรือ, หรือวาไมเกิดมีแกบุคคลบาง
จําพวก." 
 พระเถรเจาทูลวา "เกิดมีแกบุคคลบางจําพวก, ไมเกิดมีแกบุคคลบางจาํพวก, 
ขอถวายพระพร." 
 ร. "เกิดมีแกบุคคลพวกไร, ไมเกิดมีแกบุคคลพวกไร พระผูเปนเจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแกบุคคลผูเกิดในดิรัจฉานแมปฏิบัติ
ดีแลว, และธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแกบุคคลผูเกิดในเปตวสัิย แกบุคคลผูมิจฉาทิฏฐิ แก
บุคคลโกง แกบุคคลผูฆามารดา แกบุคคลผูฆาบิดา แกบุคคลผูฆาพระอรหันต แก
บุคคลผูทําลายสงฆ แกบุคคลผูทําโลหิตใหหอข้ึนในพระกายแหงพระพุทธเจา แกบุคคล
ผูลักสังวาส แกบุคคลผูหลีกไปสูลัทธิแหงเดียรถีย แกบุคคลผูประทุษรายนางภิกษุณี แก
บุคคลผูตองครุกาบัติสิบสามอันใดอันหนึง่แลวไมอยูกรรม แกบัณเฑาะก แกอุภโตพยัญ
ชนก แมปฏิบัติดีแลว, อนึ่ง ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแมแกมนุษยยังเด็กผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ด
ป. ธรรมาภสมัยไมเกิดมีแกบุคคลสิบหกจําพวกเหลานี้แมปฏิบัติดีแลว." 
 ร. "ธรรมาภิสมัยเกิดมหีรือไมเกิดมีแกบุคคลสิบหาจาํพวก ซึง่เปนผูปดทางดี
แลวก็ยกไวเถดิ, พระผูเปนเจา ก็แตเพราะเหตุไรธรรมาภิสมัยจึงไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมี
อายุตํ่ากวาเจด็ป แมเปนผูปฏิบัติดีแลว? ปญหาในขอนี้ยงัมีอยูกอน. ราคะไมมีแกทารก
, โทสะก็ไมม,ี โมหะก็ไมม,ี มานะก็ไมม,ี ความเหน็ผิดก็ไมมี, ความชงิชงัก็ไมมี กามวิตก
ก็ไมมี ไมใชหรือ? ธรรมดาเด็กนอยนั้นไมเจอืแลวดวยกิเลสทั้งหลายประกอบถึงที่แลว
ยอมควรจะตรสัรูของจริงสี่ดวยความตรัสรูอยางเอก." 



 ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพกลาววา 'ธรรมาภิสมัยไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมี
อายุตํ่ากวาเจด็ป แมปฏิบัติดีแลว' ฉะนี้ ดวยเหตุไร. เหตุนั้นนั่นแลในปญหานี.้ 
 ขอถวายพระพร ถาวาเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป พงึกําหนัดในอารมณเปน
ที่ต้ังแหงความกําหนัด พึงประทุษรายในอารมณเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย พึงหลง
ในอารมณเปนที่ต้ังแหงความหลง พงึมวัเมาในอารมณเปนที่ต้ังแหงความมวัเมา พงึรู
แจงซึ่งความเห็น พงึรูแจงซึง่ความยนิดีและความไมยินดี พึงตรึกถึงอกุศลไซร, 
ธรรมาภิสมัยพึงเกิดมีแกเดก็นอยนั้น. เออก็จิตของเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดปเปนของ
ไมมีกําลงั มกีาํลังชัว่ เลก็นอย ออนแอไมมแีจง, สวนนพิพานธาตุซึง่ไมมีปจจัยปรุงแตง 
เปนของหนกัมากใหญโต; เด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป ไมอาจตรัสรูนิพพานธาตุซึ่งไม
มีปจจัยปรุงแตงเปนของหนกัมากใหญโต ดวยจิตซึ่งมีกาํลังชัว่เล็กนอยออนแอไมมแีจง
นั้น. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนพญาเขาสิเนรุเปนของหนกัใหญโต บุรุษจะพึง
อาจเพื่อจะยกพญาเขาสิเนารุนั้นดวยเรี่ยวแรงกําลัง และความเพียรอันมีอยูตามปกติ
ของตนไดหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมอาจเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่บุรุษมกีําลงัทราม และเพราะความทีพ่ญาเขาสิเนรุเปนของ
ใหญซิ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร จิตเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป เปนของไมมีกาํลงั มกีําลงั
ชั่ว เลก็นอยออนแอไมมีแจง, สวนนิพพานธาตุซึ่งไมมปีจจัยปรุงแตง เปนของหนักมาก
ใหญโต, เด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป ไมอาจตรัสรูนิพพานธาตุซึ่งไมมปีจจัยปรุงแตง 
เปนของหนกัมากใหญโต ดวยจิตซึ่งมีกาํลงัชั่วเลก็นอย ซึง่ออนแอไมมีแจงฉันนัน้นัน่
เทียวแล, ดวยเหตุนัน้ ธรรมาภิสมัยยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดปแม
ปฏิบัติดีแลว. 
 ขอถวายพระพร อนึง่ ราวกะวาแผนดินใหญนี้ เปนของยาวรีหนากวางขวาง
มากมายใหญโต, โคร ๆ จะอาจใหแผนดนิใหญนั้นชุมดวยหยาดน้ํา หยาดนิดเดียวทาํ
ใหล่ืนไดหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมอาจเลย." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่น้าํหยาดหนึ่งเปนของนิดเดียว, และเพราะความที่
แผนดินใหญเปนของโตซ.ิ" 



 ถ. "ขอถวายพระพร จิตของเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป เปนของไมมกีําลัง มี
กําลังชัว่ เล็กนอย ออนแอ ไมมีแจง, สวนนิพพานธาตุซึ่งไมมีปจจัยปรุงแตง เปนของ
ยาวรหีนากวางขวางมากมายใหญโต, เด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป ไมอาจตรัสรู
นิพพานธาตุ ซึง่ไมมีปจจัยปรุงแตง เปนของใหญ ดวยจิตซึ่งมีกาํลังชัว่เล็กนอยออนแอ
ไมมีแจงนัน้ ฉันนัน้นัน่แลเทยีว, ดวยเหตนุัน้ ธรรมาภิสมยั ยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมี
อายุตํ่ากวาเจด็ป แมปฏิบัติดีแลว. 
 ขอถวายพระพร อนึง่ ราวกะไฟอันเปนของไมมีกาํลัง มกีําลังชัว่เล็กนอยนิด
เดียว, ใคร ๆ จะอาจกาํจัดความมืดในโลกกับทัง้เทวดาสองใหสวางดวยไฟนอยเพียง
เทานั้นไดหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมอาจเลย." 
 ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่ไฟเปนของนอย, และเพราะความทีโ่ลกเปนของใหญซิ." 
 ถ. "ของถวายพระพร จิตของเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป เปนของไมมีกําลงั มี
กําลังชัว่ เล็กนอย ออนแอ ไมมีแจง, และจิตนั้นเปนของอนัความมือ คือ ความไมรูเทา
อยางใหญปดแลว, เพราะเหตุนั้น ยากที่เดก็นอยจะสองแสงสวาง คือ ความรูเทาได ฉัน
นั้นนั่นเทยีวแล, ดวยเหตนุัน้ ธรรมาภิสัย ยอมไมเกิดมีแกเด็กนอยผูมอีายุตํ่ากวาเจด็ป 
แมปฏิบัติดีแลว ขอถวายพระพร. 
 อีกประการหนึง่ ราวกะหนอนกนิหนอไม เปนสัตวกระสบักระสายผอม และมี
กายมีอณูเปนประมาณ เหน็ชางประเสริฐผูมีน้ํามันแตกทั่วโดยสวนสาม มีอวยัวะยาว
เกาศอก กวางสามศอก โอบออมสิบศอก สูงแปดศอก ยนือยู พึงครามาเพื่อจะกลืนกนิ 
หนอนกนิหนอไมนั้น จะพึงอาจกลนืกนิชางประเสริฐนั้นไดหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมอาจเลย." 
 ถ. "เพราะเหตุอะไร ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เพราะความที่หนอนกนิหนอไมเปนสัตวเล็ก และเพราะความที่ชางประเสริฐ
เปนสัตวใหญซิ." 
 ถ. "จิตของเด็กนอยผูมีอายตํุ่ากวาเจ็ดป เปนของไมมีกาํลัง มกีําลงัชั่ว เล็กนอย 
ออนแอ ไมมีแจง, สวนนพิพานธาตุ ซึง่หาปจจัยปรุงแตมิได เปนของใหญ, เด็กนอยนั้น
ไมสามารถจะตรัสรูนิพพานธาตุซึ่งหาปจจยัปรุงแตมิได เปนของใหญ ดวยจิตมีกาํลงัชั่ว
เล็กนอย ออนแอ ไมมีแจงนัน้ ฉันนัน้นั่นเทยีวแล, ดวยเหตุนั้น ธรรมาภิสัยยอมไมเกิดมี
แกเด็กนอยผูมีอายุตํ่ากวาเจ็ดป แมปฏิบัติดีแลว." 



 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจา สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๔. นิพพานอทกุขมิสสภาวปญหา ๘๑ 
  
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน นิพพานเปนสุขสวนเดียวหรือ 
หรือวาเจือดวยทุกข?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร นพิพานเปนสุขสวนเดยีวหาเจือดวยทุกข
ไม." 
 ร. "ขาพเจาไมเชื่อ คําวา 'นพิพานเปนสุขสวนเดียว' นัน้. ขาพเจาเหน็ในปญหา
ขอนี้อยางนีว้า 'นิพพานเปนของเจือดวยทกุข'ฉะนี;้ และขาพเจาจับเหตุในปญหาขอนี้
วา 'นพิพานเปนของเจือดวยทุกข' ฉะนี้ได, เหตุในปญหาขอนี้ เปนไฉน? คือ ชนเหลาใด
แสวงหานพิพาน ความเพยีรยังกิเลสใหเรารอน ยอมปรากฏแกกายและจิตแหงชน
เหลานั้น, และความระวัง การยืน การเดิน การนัง่ การนอน และอาหาร, การ
ปราบปรามความงวงเหงา ความลาํบากแหงอายตนะทัง้หลาย ความละทรัพยที่ควร
สงวนและญาติมิตรเปนที่รัก ยอมปรากฏแกกายและจิตแหงชนเหลานัน้; ชนเหลาใด
เหลาหนึง่ในโลกเปนผูถึงความสุขอิ่มไปดวยความสุข ชนเหลานัน้ทั้งหมด เขายอมยัง
อายตนะทัง้หลายใหยินด ีใหเจริญจิตดวยกามคุณทั้งหา คือ เขายังจกัษุใหยนิดีใหเจริญ
ดวยรูปที่เปนสภุนิมิตมีอยางมาก ยังใจใหเอิบอาบ, ยังโสตใหยินดีใหเจริญจิตดวยเสียที่
เปนสุภนิมิตมอียางมาก คือ ขับรองและประโคมเครื่องดนตรีที่ยงัใจใหเอิบอาบ, ยังฆา
นะใหยินดีใหเจริญจิตดวยกลิ่นที่เปนสุภนมิิตมีอยางมาก คือ ดอกไม ผลไม ใบไม 
เปลือกไม รากไม แกนไม ที่ยงัใจใหเอิบอาบ, ยังชวิหาใหยินดี ใหเจริญจิตดวยรสที่เปน
สุภนิมิตมีอยางมาก  คือ ของควรเคี้ยว ของควรบริโภค ของควรลิ้ม ของควรดื่ม ของควร
ชิม ทีย่ังใจใหเอิบอาบ, ยังกายใหยินด ีใหเจริญจิต ดวยผัสสะที่เปนสภุนิมิตมีอยางมาก 
คือ ละเอียดนุมออนละมนุ ที่ยังใจใหเอิบอาบ, ยังใจใหยินดี ใหเจริญ ดวยความตรึก
ความทําในใจมีอยางมาก คือ อารมณดีและชั่ว อารมณงามและไมงาม ทีย่ังใจใหเอบิ
อาบ. ทานทั้งหลายกําจัดเสยี ฆาเสีย ดับเสีย ทอนเสีย ปดเสีย กัน้เสยีซึ่งความเจรญิ
แหงจักษุ โสต ฆานะ ชวิหา กาย ใจนัน้, ดวยเหตุนัน้ แมกายของผูแสวงหานพิพาน ก็
เรารอน แมจิตของผูแสวงหานิพพาน ก็เรารอน, คร้ันกายเรารอน ผูแสวงหานพิพาน ก็
ยอมเสวยทุกขเวทนาที่เปนไปในกาย, คร้ันจิตเรารอน ผูแสวงหานิพพาน กย็อมเสวย
ทุกขเวทนาที่เปนไปในจิต, แมปริพพาชกชือ่ มาคนัทยิะ เมื่อติเตียนพระผูมีพระภาคเจา 



ก็ไดกลาวอยางนีว้า "พระสมณโคดมฆาความเจริญเสีย" ฉะนี.้ เหตุนี้เปนเหตทุี่ขาพเจา
กลาวในปญหาขอนี้วา "นิพพานเปนของเจือดวยทกุข" ฉะนี.้ 
 ถ. "ขอถวายพระพร นพิพานไมเจือดวยทกุขเลย นพิพานเปนสุขสวนเดยีว. ก็
แตบรมบพิตรรับส่ังขอใดวา 'นิพพานเปนทกุข.' ขอนั้น จะชื่อวานิพพานเปนทกุขก็หาไม
, ก็แตขอนั้น เปนสวนเบื้องตนแหงการทําใหแจงซึง่นพิพาน, ขอนั้น เปนการแสวงหา
นิพพาน. นิพพานเปนสุขสวนเดียวแท หาเจือดวยทุกขไม. อาตมภาพจะกลาวเหตใุน
ปญหานั้นถวาย. ข้ึนชื่อวาสุขในราชสมบัติมีแดพระราชาทั้งหลายหรือขอถวายพระพร?" 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา สุขในราชสมบัติมีแดพระราชาทัง้หลาย" 
 ถ. "ราชสมบัตินั้นเจือทุกขบางหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "หามิได พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ก็เพื่อเหตุไร ขอถวายพระพร พระราชาเหลานั้น คร้ันปจจันตชนบทกําเริบ
แลว จึงตองพรอมดวยอมาตยราชภัฏขุนพลทวยหาญทั้งหลาย เสดจ็ไปประทับแรมเปน
ผูอันเหลือม และยุง ลม และแดดเบียดเบียนแลว ตองทรงวิง่ไปในทีเ่สมอและไมเสมอ 
ทรงกระทําการรบกันใหญดวย ถึงซึง่ความไมแนพระหฤทัยในพระชนมชพีดวย เพือ่อัน
ทรงเกยีดกันเสียซึ่งขาศึกทัง้หลายที่อาศยัปจจันตชนบทอยูเหลานัน้แล?" 
 ร. "ขอนั้น หาชือ่วาเปนสุขในราชสมบัติไม, ขอนั้น เปนสวนเบื้องตนแหงความ
แสวงหาสุขในราชสมบัติ. พระราชาทัง้หลายแสวงหาราชสมบัติ ดวยความทุกขแลว 
ยอมเสวยสุขในราชสมบัติ. เมื่อเปนเชนนี้ สุขในราชสมบติัไมเจือดวยทกุข, สุขในราช
สมบัตินั้นก็ตางหากทุกขตางหาก." 
 ถ. "ขอถวายพระพร นพิพานเปนสุขสวนเดยีว ไมเจือดวยทุกข, ก็แตชนเหลาใด 
แสวงหานพิพานนั้น ชนเหลานัน้ ตองยังกายและจิตใหระส่ําระสาย ตองระวงัการยนื 
การเดิน การนัง่ การนอน และอาหารตองปราบปรามความงวงเหงา ตองใหอายตนะ
ลําบาก ตองสละกายและชีวติ ตองแสวงหานพิพานดวยความทุกข แลวยอมเสวย
นิพพานอันเปนสุขสวนเดียว ดุจพระราชาทั้งหลาย กาํจดัปจจามิตรเสยีไดแลว เสวยสุข
ในราชสมบัติ ฉะนั้น. เมื่อเปนเชนนี ้นพิพานเปนสุขสวนเดียวไมเจือดวยทุกข, นิพพาน
ตางหาก ทกุขตางหาก ฉันนัน้แล. 
 ขอถวายพระพร บรมบพิตรจงทรงสดับเหตุในปญหาวา 'นิพพานเปนสขุสวน
เดียว ไมเจือดวยทกุข ทุกขตางหาก นิพพานตางหาก' ฉะนี้อ่ืนอีกใหยิง่ขึ้นไป. ชื่อวาสขุ
เกิดแตศิลปศาสตร มีแกอาจารยทัง้หลายผูมีศิลปศาสตรหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "มีซิ พระผูเปนเจา สุขเกิดแตศิลปศาสตร มีแกอาจารยทั้งหลายผูมศิีลป
ศาตร." 



 ถ. "เออก็ สุขเกิดแตศิลปศาสตรนั้น เจือดวยทกุขหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "ไมเจือเลย." 
 ถ. "ก็เพื่อเหตอุะไร ขอถวายพระพร อาจารยเหลานัน้ เมือ่ยังเปนศิษยทานอยู 
ยังกายใหรอนรน เพราะไมเปนอันนอนไมเปนอันกินดวยตองวางจิตของตนเสีย
ประพฤติตามจิตของผูอ่ืน คือ ตองกราบไหวและบาํรุงอาจารยทั้งหลาย และตองตักน้ํา
มาให กวาดทีอ่ยู ใหไมชาํระฟน น้าํบวนปาก รับของเปนเดนไปทิ้ง กลบกลิ่นไมสะอาด 
ใหอาบน้ํา นวดเฟนเทา?" 
 ร. "ขอนั้น ไมชือ่วาสุขเกิดแตศิลปศาสตร ขอนั้น เปนสวนเบื้องตนแหงการ
แสวงหาศิลปศาสตร. อาจารยทั้งหลาย แสวงหาศิลปศาสตรดวยความทุกข แลวได
เสวยสุขเกิดแตศิลปศาสตร. เมื่อเปนเชนนี ้สุขเกิดแตศิลปศาสตร ไมเจอืดวยทกุข, สุข
เกิดแตศิลปศาสตรนั้นตางหากทกุขตางหาก." 
 ถ. "นิพพานเปนสุขสวนเดียว ไมเจือดวยทกุข, ก็แตชนเหลาใดแสวงหานิพพาน
นั้น ชนเหลานัน้ ยงักายและจิตใหเดือดรอน ตองระวังรักษาอิริยาบถทัง้สี่และอาหาร 
ปราบปรามความงวงเหงา ยงัอายตนะทั้งหลายใหลําบาก แลวไดเสวยนพิพานอนัเปน
สุขสวนเดียว ประดุจอาจารยไดเสวยสุขเกดิแตศิลปศาสตร ฉะนัน้. เมือ่เปนเชนนี ้
นิพพานเปนสขุสวนเดียว ไมเจือทุกข, ทุกขตางหาก นพิพานตางหาก ฉันนัน้แล." 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจา สมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 
 
๕. นิพพานปญหา ๘๒ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสนผูเจริญ พระผูเปนเจากลาวคําวา 
"นพิพาน นพิพาน" ดังนี้ อันใด ก็พระผูเปนเจาอาจแสดงรูปสัณฐาน วยัหรือประมาณ
แหงนพิพานนัน้ โดยอุปมา โดยเหตุ โดยปจจัย หรือโดยนัยไดหรือ?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร นพิพานเปนธรรมชาตไิมมีสวนเปรียบ 
เพราะฉะนัน้ อาตมภาพไมอาจแสดงรูปเปนตนแหงนิพพานโดยอุปมาเปนตนถวายได." 
 ร. "ขาพเจาไมเคารพรับขอซึ่งรูปเปนตนแหงนพิพาน อันมีอยูเปนธรรมดาแตหา
ปรากฏโดยอุปมาเปนตน หาไดไม, ขอพระผูเปนเจาอุปมาใหขาพเจาทราบโดยเหต?ุ" 
 ถ. "ขอซึ่งทรงพระปรารภนั้น จงยกไว อาตมภาพจะใหบรมบพิตรทรงทราบโดย
เหตุการณบัดนี.้ มหาสมทุรมีอยูหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "มหาสมุทรนั้นมีอยู." 



 ถ. "ถาวาใคร ๆ ทูลถามบรมบพิตรอยางนีว้า 'น้าํในมหาสมุทรเทาไร, และสัตว
ทั้งหลายที่อาศัยมหาสมุทรเทาไร' ฉะนี;้ บรมบพิตรเปนผูอันเขาทูลถามอยางนี ้จะทรง
พยากรณแกเขาวากะไร?" 
 ร. "ถาวาใคร ๆ ถามขาพเจาอยางนี้ไซร, ขาพเจาจะตองตอบเขาวา 'ทานมา
ถามเราผูไมควรถามล การถามนั้นอนัใคร ๆ ไมพึงถาม, เหตุวาปญหานัน้ตองยกเวน, 
มหาสมุทรอนันักปราชญผูปรากฏในโลกไมแกไขแลว, เพราะฉะนัน้ เราก็ไมสามารถจะ
กําหนดนบัน้าํในมหาสมทุรและสัตวทั้งหลายที่อาศัยอยูในนัน้ได' ขาพเจาตองตอบเขา
อยางนี.้" 
 ถ. "เพราะเหตุไรเลา ขอถวายพระพร บรมบพิตรตองตรัสตอบเขาอยางนี ้ใน
เร่ืองมหาสมทุรอันมีอยูเปนธรรมดา? บรมบพิตรควรทรงคํานวณนับแลวรับส่ังกะเขาวา 
'น้ําในมหาสมทุรเทานี ้และสัตวทั้งหลายเทานี้ อาศัยอยูในมหาสมทุร' ฉะนี้ ไมใชหรือ?" 
 ร. "ไมอาจบอกไดซิ, เพราะวาปญหานั้นไมใชวิสัย." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ใคร ๆ ไมอาจกาํหนดนับน้าํในมหาสมุทรซึ่งมีอยูเปน
ธรรมดา และสัตวทั้งหลายที่อาศัยอยูในนั้นได ฉันใด, ใคร ๆ ไมอาจแสดงรูปเปนตนแหง
นิพพานอันมีอยูเปนธรรมดา โดยอุปมาเปนตนได ฉันนั้นแล. ขอถวายพระพร ทานผูมี
ฤทธิถ์ึงซึง่ความเปนผูมีอํานาจในจิต พงึคํานวณนับน้ําในมหาสมทุร และสัตวทัง้หลาย
อันอาศัยอยูในนัน้ได, ก็แตทานไมอาจแสดงรูปเปนตนแหงนิพพานโดยอุปมาเปนตนได
เลย. 
 ขอบรมบพิตรทรงสดับเหตุซึ่งวา 'ใคร ๆ ไมอาจแสดงรูปเปนตนแหงนิพพาน
อันมีอยูเปนธรรมดา โดยอุปมาเปนตน'แมอ่ืนอีกใหยิ่งขึน้ไป. เทวดาทัง้หลายชื่ออรูป
กายิกา มีอยูหรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "เทพดาทัง้หลายชื่ออรูปกายิกา มีอยูซ.ิ" 
 ถ. "ก็บรมบพติรอาจทรงแสดงรูปเปนตน แหงอรูปกายิกาเทพดาทั้งหลาย
เหลานั้น โดยอุปมาเปนตนไดหรือ ขอถวายพระพา?" 
 ร. "ไมอาจเลย พระผูเปนเจา." 
 ถ. "ถาอยางนัน้ อรูปกายิกาเทพดาทัง้หลาย ไมมหีรือ ขอถวายพระพร?" 
 ร. "อรูปกายิกาเทพดาทั้งหลายมีอยู พระผูเปนเจา, ก็แตใคร ๆ ไมอาจแสดงรูป
เปนตน แหงอรูปกายิกาเทพดาเหลานัน้ โดยอุปมาเปนตนได." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ใคร  ๆ ไมอาจแสดงรูปเปนตนแหงอรูปกายกิาเทพดา
ทั้งหลายอันเปนสัตวมีอยูโดยอุปมาเปนตนได ฉันใด, ใคร ๆ ก็ไมอาจแสดงรูปเปนตน
แหงนพิพานอนัมีอยูเปนธรรมดา โดยอุปมาเปนตนได ฉันนัน้แล." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ผูเจริญ นิพพาเปนเอกนัตสุขจริง ก็แตใคร ๆ ไมอาจ
แสดงรูปเปนตนแหงนพิพานโดยอุปมาเปนตนได. ถึงกระนั้น การแสดงคุณแหงนพิพาน
เทียบเขาดวยเหตุทัง้หลายอืน่คงมีอยูหรือแสดงเหตุอะไร ๆ สักวาชี้อุปมาก็คงมีอยู." 
 ถ. "ขอถวายพระพร การแสดงคุณแหงนิพพานเทยีบเขาดวยเหตทุั้งหลายอื่น
โดยธรรมดาของตน ยอมไมมี, ก็แตอาจแสดงเหตุอะไร ๆ สักวาชี้อุปมาโดยคุณได." 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ผูเจริญ ขาพเจาจะไดเหตุสักวาความชี้แจง
แมแตโดยเอกเทศ ดวยประการใด ขอพระผูเปนเจาแสดงโดยพลนั ดวยประการนั้น, 
และขอพระผูเปนเจาดับความกระวนกระวายหวัใจของขาพเจา, และขอไดแนะนํา
ขาพเจาดวยลมกลาว คือ ถอยคําอันเยือกเย็นและไพเราะ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร คุณหนึ่งประการ แหงดอกบัว, 
 คุณสองประการ แหงน้าํ, 
 คุณสามประการ แหงยา, 
 คุณสี่ประการ แหงมหาสมุทร, 
 คุณหาประการ แหงโภชนะ, 
 คุณสิบประการ แหงอากาศ, 
 คุณสามประการ แหงแกวมณี, 
 คุณสามประการ แหงจันทนแดง, 
 คุณสามประการ แหงสัปปอยางใส, 
 คุณหาประการแหงยอดภูเขา แตลวนเปนคุณควรเทียบกับนพิพาน." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ผูเจริญ คุณประการหนึ่งแหงดอกบัวควรเทียบกับ
นิพพานเปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ดอกบัวอันน้าํไมซึมติดอยูได ฉันใด พระนพิพานอนักิเลส
ทั้งปวงก็ไมซึมติดอยูได ฉันนัน้แล. คุณประการหนึ่งแหงดอกบัว ควรเทยีบกับนพิพาน." 
 ร. "คุณสองประการแหงน้าํ ควรเทียบกับนพิพานเปนไฉนเลาพระผูเปนเจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํเปนของเยน็เปนของดับความกระวนกระวายเสยี ฉันใด
, นิพพานก็เปนของเยน็ เปนของดับความกระวนกระจาย คือ กเิลสเสยี ฉันนัน้, นี้เปน
คุณที่หนึ่ง. 
 น้ําเปนของบาํบัดเสียซึ่งความอยากน้ํา ของหมูมนษุยและสัตวทัง้หลาย ผู
เหน็ดเหนื่อย สะดุงกลัว อยากน้าํ และเรารอนเพราะฤดรูอนฉันใด, นิพพานกเ็ปนของ
บําบัดเสียซึง่ความกระหาย กลาวคือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ฉันนัน้, นี้เปน
คุณที่สอง. เหลานี้แลคุณสองประการแหงน้ํา ควรเทยีบกับนพิพาน." 



 ร. "คุณสามประการแหงยา ควรเทียบกับนพิพานเปนไฉนเลา พระผูเปนเจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ยาเปนที่พึง่แหงสัตวทั้งหลาย ผูอันพิษแหงงูเปนตน
เบียดเบียนแลว ฉันใด, นิพพานกเ็ปนที่พึง่แหงสัตวทัง้หลาย ผูอันพิษกลาวคือ กิเลส
เบียดเบียนแลว ฉันนัน้, นี่เปนคุณทีห่นึง่. 
 ยาเปนของกระทําที่สุดแหงโรค ฉันใด, นิพพานก็เปนของกระทําที่สุดแหงทุกข
ทั้งปวง ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่สอง. 
 ยาเปนของไมตาย ฉันใด, นพิพานกเ็ปนของไมตาย ฉันนั้น นี้เปนคุณที่สาม. 
เหลานี้แล เปนคุณสามประการแหงยาควรเทียบกับนิพพาน." 
 ร. "คุณสี่ประการแหงมหาสมทุร ควรเทียบกับนพิพานเปนไฉนเลา พระผูเปน
เจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร มหาสมทุรเปนของสญูวางจากทรากศพทัง้ปวง ฉันใด, 
นิพพานก็เปนของสูญวางจากทรากศพ กลาวคือ กิเลสทัง้ปวง ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่หนึง่. 
 มหาสมุทรเปนของใหญแลไมเห็นฝงนี้และฝงโนน, ยอมไมเต็มดวยน้าํที่ไหลมา
ทั้งปวง ฉันใด, นพิพานก็เปนของใหญ ไมมฝีงนี้และฝงโนน, ยอมไมเต็มดวยสัตวทั้งปวง 
ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่สอง. 
 มหาสมุทรเปนที่อยูแหงภูตใหญทัง้หลาย ฉันใด, นิพพานก็เปนที่อยูแหงภูต
ใหญทัง้หลายขีณาสพ ไมมมีลทิน ถงึซึง่กาํลังและเปนผูมีความเปนผูสามารถ คือ พระ
อรหันตทัง้หลายมาก ฉันนั่น, นี่เปนคุณที่สาม. 
 มหาสมุทรเบกิบานแลวดวยดอกไม กลาวคือ คลื่นละลอกไพบูลมีอยางตาง ๆ 
อันนับไมได ฉันใด, นิพพานก็เบิกบานแลวดวยดอกไมกลาว คือ วิชชาและวิมุตติ อัน
บริสุทธิ์ไพบูลมีประการตาง ๆ อันนับไมได ฉันนั้น, นี่เปนคุณที่ส่ี. เหลานี้แล เปนคุณสี่
ประการแหงมหาสมทุรควรเทียบกับนพิพาน." 
 ร. "คุณหาประการแหงโภชนะ ควรเทียบกบันิพพานเปนไฉนเลา พระผูเปน
เจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร โภชนะเปนของทรงอายุแหงสัตวทัง้ปวงไว ฉันใด, นิพพาน
อันบุคลกระทาํใหแจงแลว กเ็ปนของทรงอายุไว เพราะความที่ชราและมรณะหายไป 
ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่หนึ่ง. 
 โภชนะเปนของยังกําลงัแหงสัตวทั้งปวงใหเจริญ ฉันใด, นิพพานอันบุคคล
กระทําใหแจงแลว ก็เปนของยังกําลงัฤทธิแ์หงสัตวทั้งปวงใหเจริญ ฉันนั้น, นี่เปนคุณที่
สอง. 



 โภชนะเปนเครื่องเกิดพรรณแหงสัตวทั้งปวง ฉันใด, นิพพานอนับุคคลกระทําให
แจงแลว กเ็ปนเครื่องเกิดพรรณ คือ คุณความดีแหงสัตวทั้งปวง ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่
สาม. 
 โภชนะเปนของระงับความกระวนกระวายแหงสัตวทั้งปวงเสีย ฉันใด, นิพพาน
อันบุคคลกระทําใหแจงแลว ก็เปนของระงบัความกระวนกระวาย คือ กเิลสแหงสัตวทัง้
ปวงเสยีฉันนั้น, นี่เปนคุณที่ส่ี. 
 โภชนะเปนของบรรเทาความเปนผูมกีําลงัชั่วดวยสามารถความหิวแหงสัตวทัง้
ปวงเสยี ฉันใด, นิพพานอันบคุคลกระทําใหแจงแลวก็เปนของบรรเทาความเปนผูมี
กําลังชัว่ดวยสามารถความหวิ กลาวคือ ความทกุขทัง้ปวง ฉันนั้น, นี่เปนคุณที่หา. 
เหลานี้แล คุณหาประการแหงโภชนะ ควรเทียบกับนพิพาน." 
 ร. "คุณสิบประการแหงอากาศ ควรเทียบกบันิพพานเปนไฉนเลา พระผูเปน
เจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร อากาศยอมไมรูเกิดหนึ่ง ยอมไมรูแกหนึ่ง ยอมไมรูตาย
หนึง่ ยอมไมจติุหนึง่ ยอมไมเกิดอีกหนึ่ง, ยากที่อะไร ๆ จะขมเหงไดและอันโจรลักนําไป
ไมไดหนึ่ง ไมอาศัยอะไร ๆ หนึ่ง เปนที่ไปแหงนกหนึง่ ไมมีเครื่องกางกัน้หนึ่ง หาที่สุด
มิไดหนึง่ฉันใด, นิพพานก็ยอมไมรูเกิดหนึง่ ยอมไมรูแกหนึ่ง ยอมไมรูตายหนึง่ ยอมไม
จุติหนึง่ ยอมไมเกิดอีกหนึง่, ยากที่อะไร ๆ จะขมเหงได และโจรลักนาํไปไมไดหนึ่ง ไม
อาศัยอะไร ๆ หนึง่ เปนที่ไปแหงพระอริยเจาหนึ่ง ไมมีเครื่องกางกัน้หนึง่ หาที่สุดมิได
หนึง่ ฉันนัน้. เหลานี้แล คุณสิบประการแหงอากาศ ควรเทียบกับนพิพาน." 
 ร. "ก็คุณสามประการแหงแกวมณี ควรเทยีบกับนพิพานเปนไฉนเลา พระผูเปน
เจา?" 
 ถ."ขอถวายพระพร แกวมณีเปนของใหผลที่ใคร ๆ อยากไดฉันใด, นิพพานก็
เปนของใหผลที่ใคร ๆ อยากได ฉันนัน้, นี่เปนคุณทีห่นึง่. 
 แกวมณีกระทาํความราเริง ฉันใด, นิพพานก็กระทําความราเริงฉนันัน้, นี่เปน
คุณที่สอง. 
 แกวมณีกระทาํประโยชนใหรุงเรืองขึ้น ฉันใด, นิพพานกก็ระทําประโยชนให
รุงเรืองขึ้น ฉันนั้น, นี่เปนคุณที่สาม. เหลานีแ้ล คุณสามประการแหงแกวมณี ควรเทียบ
ดวยนพิพาน." 
 ร. "คุณสามประการแหงแกนจันทนแดง ควรเทียบกับนิพพานเปนไฉนเลา พระ
ผูเปนเจา?" 



 ถ. "ขอถวายพระพร แกนจันทนแดงเปนของทีห่าไดดวยยากฉันใด, นิพพานก็
เปนของที่หาไดดวยยาก ฉันนั้น, นี่เปนคุณที่หนึ่ง. 
 แกนจันทนแดงเปนสิง่ที่ไมมขีองหอมอืน่จะเสมอ ฉันใด, นพิพานก็เปน
ธรรมชาติไมมขีองหอมอืน่เสมอ ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่สอง. 
 แกนจันทนแดงเปนของอันบคุคลผูดีสรรเสริญ ฉันใด, นพิพานกเ็ปนธรรมชาติ
อันพระอริยบคุคลสรรเสริญ ฉันนั้น นีเ่ปนคุณที่สาม. นี้แล คุณสามประการแหงแกน
จันทนแดง ควรเทียบกับนิพพาน." 
 ร."ก็คุณสามประการแหงสปัปอยางใด ควรเทียบกับนิพพานเปนไฉนเลา พระผู
เปนเจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร สัปปอยางใส เปนของถึงพรอมดวยสีฉันใด, นิพพานกเ็ปน
ของถึงพรอมดวยสีกลาว คือ คุณความดี ฉันนัน้, นี่เปนคณุที่หนึ่ง. 
 สัปปอยางใส เปนของถงึพรอมดวยกลิน่ ฉันใด, นิพพานก็เปนของถึงพรอม
ดวยกลิน่กลาวคือศีล ฉันนัน้, เปนคุณที่สอง. 
 สัปปอยางใส เปนของถงึพรอมดวยรส ฉันใด, นิพพานก็เปนของถงึพรอมดวย
รส ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่สาม. เหลานี้แล เปนคุณสามประการแหงสปัปอยางใส ควร
เทียบกบันพิพาน." 
 ร. "ก็คุณหาประการแหงยอดภูเขา ควรเทยีบกับนพิพานเปนไฉนเลา พระผูเปน
เจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ยอดภูเขาเปนของสูง ฉันใด, นิพพานก็เปนของสงู ฉันนัน้, 
นี่เปนคุณที่หนึง่. 
 ยอดภูเขาเปนของไมหวัน่ไหว ฉันใด, นิพพานกเ็ปนของหวั่นไหว ฉันนั้น, นี่เปน
คุณที่สอง. 
 ยอดภูเขาเปนของยากที่จะขึน้ไปได ฉันใด, นพิพานก็เปนของยากที่กิเลสทั้ง
ปวงจะขึน้ไปได ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่สาม. 
 ยอดภูเขาเปนที่ไมงอกขึน้แหงพืชทัง้ปวง ฉันใด, นิพพานก็เปนที่ไมงอกขึ้นแหง
กิเลสทัง้ปวง ฉันนัน้, นี่เปนคุณที่ส่ี. 
 ยอดภูเขา เปนของพนพิเศษแลวจากความเปนทีย่ินดยีินรายฉันใด, นิพพานก็
เปนของพนวิเศษแลวจากความยินดีและความยนิรายฉนันัน้, นี่เปนคณุที่หา. เหลานี้แล
คุณหาประการแหงยอดเขาควรเทียบกับนพิพาน" 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน้สม
อยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้." 



 
๖. นพิพานสัจฉิกรณปญหา ๘๓ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ผูเจริญ พระผูเปนเจากลาวอยูวา 
"นพิพานไมใชเปนธรรมชาตลวงไปแลว ไมใชเปนธรรมชาต ยงัไมมาถงึ ไมใชเปนธรรม
ชาตเกิดขึ้นเฉพาะหนา, ไมใชเปนธรรมชาตเกิดขึ้นแลว ไมใชเปนธรรมชาตไมเกิดขึ้น
แลว ไมใชเปนธรรมชาตอันกเิลสทั้งหลายยดึมั่น" ฉะนี.้ กบุ็คคลผูใดผูหนึ่งในโลกนี้
ปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทาํใหแจงซึง่นพิพาน บุคคลผูนัน้ยอมกระทาํใหแจงซึง่นพิพาน
ที่เกิดขึ้นแลว หรือวายังนิพพานใหเกิดขึ้นแลวจึงกระทําใหแจง?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งปฏิบัติชอบแลว ยอม
กระทําใหแจงซึ่งนพิพาน บุคคลผูนั้นไมกระทําใหแจง ซึง่นพิพานที่เกดิขึ้นแลว ไมไดยัง
นิพพานใหเกดิแลวจึงกระทาํใหแจง. ก็แตวานิพพานธาตุที่บุคคลผูปฏิบัติชอบแลว
กระทําใหแจงมีอยู." 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ พระผูเปนเจาอยาแสดงปญหานีก้ระทําใหปกปด, จง
แสดงกระทาํใหเปดเผยใหปรากฏ, พระผูเปนเจาจงเกิดฉันทะ เกิดอุตสาหะกระจาย
ขอความทัง้ปวงที่พระผูเปนเจาศึกษาแลวในปญหานี,้ มหาชนนีห้ลงพรอมแลว เกิด
ความสงสัย แลนไปสูความสงสัยในปญหานี,้ พระผูเปนเจาจงทาํลายลูกศรกลาวคือ
โทษภายในเสยี." 
 ถ. "ขอถวายพระพร นพิพานธาตุนัน้เปนธรรมชาตระงับแลวเปนสุขประณีต, 
บุคคลผูปฏิบัติชอบแลว พิจารณาสังขารทัง้หลายตามคําพร่ําสอนของพระพทุธเจาผู
ชํานะแลว ยอมกระทาํใหแจงซึ่งนิพพานนัน้ดวยปญญา. 
 ขอถวายพระพร อันเตวาสกิยอมกระทําใหแจงซึง่วทิยาดวยปญญา ตามคํา
พรํ่าสอนแหงอาจารย ฉันใด, บุคคลผูปฏิบัติชอบแลวยอมกระทาํใหแจงซึ่งนพิพานดวย
ปญญา ตามคาํพร่ําสอนแหงพระพทุธเจาผูชนะแลว ฉันนัน้. ก็นิพพานอนับัณฑิตพึง
เห็นอยางไร? พึงเห็นโดยความเปนของไมมีเหตุราย โดยความเปนของไมมีอันตราย 
โดยความเปนของไมมีภัย โดยความเปนของเกษม โดยความเปนของระงับแลว โดย
ความเปนสุข โดยความเปนของสําราญ โดยความเปนของประณีต โดยความเปนของ
สะอาด โดยความเปนของเยือกเยน็. 
 ขอถวายพระพร บุรุษรอนอยูดวยไฟอนัโพลงรอน มีกองไมมากพนจากไฟนั้น
ดวยความพยายามแลว เขาไปสูโอกาสไมมีไฟ พงึไดสุขอยางยิ่งในทีน่ัน้ ฉันใด, บุคคล



ใดปฏิบัติชอบ บุคคลนั้นยอมกระทาํใหแจงซึ่งนิพพานอนัเปนสุขอยางยิ่ง อันมีความ
รอนพรอม คือ ไฟสามอยางไปปราศแลว ดวยความกระทาํในใจโดยแยบคาย ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร ไฟไดแกไฟสามอยาง บุรุษผูไปแลวในไฟไดแกบุคคลปฏิบัติ
ชอบแลว โอกาสอันหาไฟมิไดนั้น ไดแกนิพพาน. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา บุรุษผูไปแลวสูกองสวนแหง
ทรากศพงูสุนขัและมนุษยและคูถ เขาไปแลวสูระหวางปะปนดวยหมูทรากศพ พนจาก
ทรากศพนัน้ดวยความพยายามแลวเขาไปสูโอกาสหาทรากศพมิได พึงไดสุขอยางยิ่งใน
ที่นัน้ ฉันใด, บุคคลใดปฏิบัติชอบแลว บุคคลนั้นยอมกระทําใหแจงซึง่นพิพานอนัเปนสุข
อยางยิ่ง อันปราศจากทรากศพ กลาวคือ กิเลสดวยความกระทาํในใจโดยแยบคาย ฉัน
นั้น. 
 ขอถวายพระพร ทรากศพไดแกกามคุณหาประการ บุรุษผูไปสูทรากศพไดแก
บุคคลผูปฏิบัติขชอบ โอกาสหาทรากศพมิไดนั้นไดแกนิพพาน. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวาบุรุษผูสะดุงหวาดกลวัแลว มีจิต
แปรปรวนหมนุไปแลว พนจากจิตเชนนัน้ดวยความเพียรแลว เขาไปสูทีห่าภัยมิได และ
มั่นคงไมหวัน่ไหว พงึไดบรมสุขในที่นัน้ ฉันใด, บุคคลใดปฏิบัติชอบแลว บุคคลนัน้ยอม
กระทําใหแจงซึ่งนพิพานอนัเปนบรมสุข มคีวามกลวัและความสะดุงไปปราศแลว ดวย
โยนิโสมนสกิาร ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร ภัยไดแกภัยที่อาศยั ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เปนไปเนือง ๆ 
บุรุษผูกลัวไดแกบุคคลผูปฏิบัติชอบ สถานซึง่หาภัยมิไดนัน้ ไดแกนพิพาน. 
 ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวาบุรุษลมลงที่ประเทศเตม็ไปดวย
เลนตมอันหมนหมอง ชําระลางเลนตมนัน้เสียดวยความเพียรแลว เขาไปสูประเทศหมด
จดไมมีมลทนิ พึงไดบรมสุขในทีน่ั้น ฉันใด, บุคคลใด ปฏิบัติชอบแลว บุคคลนั้น ยอม
กระทําใหแจงซึ่งนพิพาน อันเปนบรมสุข อันมีเปอกตมหมนหมอง คือ กิเลสไปปราศ
แลวดวยโยนิโสมนสิการ ฉันนั้น. 
 ขอถวายพระพร เปอกตม ไดแกลาภสักการะและความสรรเสริญบุรุษผูไปสู
เปอกตม ไดแกบุคคลผูปฏิบัติชอบ ประเทศอันบริสุทธิห์ามลทนิมิไดนัน้ ไดแกนพิพาน. 
 ก็แหละ บุคคลผูปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทาํใหแจงซึ่งนิพพานนัน้เปนไฉน? ขอ
ถวายพระพร คือ บุคคลใด ปฏิบัติชอบแลว บุคคลนัน้ยอมพิจารณาความเปนไปแหง
สังขารทัง้หลาย, เมื่อพิจารณาความเปนไปแหงสงัขารทัง้หลาย ยอมเห็นความเกิด 
ความแก ความเจ็บไข และความตาย ในสังขารทัง้หลายเหลานัน้, บุคคลนั้น ยอมไม



เห็นซึง่อะไร ๆ ในเบื้องตนหรอืทามกลางหรอืที่สุด ในสงัขารทั้งหลายเหลานัน้ ซึง่เขาถงึ
ความเปนของควรถือเอา. 
 ขอถวายพระพร บุรุษยอมไมเหน็ซึ่งประเทศแหงหนึ่ง ขางตนหรือทามกลางหรือ
ที่สุด ในกอนเหล็กแดงรอนอยูตลอดวัน ซึง่เขาถงึความเปนของควรถือเอา ฉันใด, 
บุคคลใด พิจารณาความเปนไปแหงสงัขารทั้งหลาย บุคคลนั้น เมื่อพจิารณาความ
เปนไปแหงสงัขารทั้งหลายอยู ยอมเหน็ความเกิด ความแก ความเจ็บไข และความตาย
ในสังขารทั้งหลายเหลานั้น, ยอมไมเหน็ความสุขความสาํราญหนอยหนึ่งในสังขาร
ทั้งหลายเหลานั้น, ยอมไมเหน็อะไร ๆ ในเบือ้งตนหรือทามกลางหรือทีสุ่ด ในสังขาร
ทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งเขาถงึความเปนของควรถือเอา ฉันนัน้. เมื่อบุคคลนั้นไดเหน็อะไร 
ๆ ซึ่งเขาถึงความเปนของควรถือเอา ความไมสบายในจิตก็ยอมต้ังอยูพรอม, ความเรา
รอนในกายกย็อมหยัง่ลง, บุคคลนั้น เปนผูไมมีที่ปองกัน ไมมีที่พึง่ยอมเบื่อหนายในภพ
ทั้งหลาย. 
 ขอถวายพระพร บุรุษพงึเขาไปสูกองไฟใหญ มีเปลวรุงเรือง, บุรุษนัน้ เปนผูไมมี
ที่ปองกนั ไมมทีี่พึง่ของตนในกองไฟนัน้ พงึเบื่อหนายในไฟ ฉันใด, เมื่อบุคคลนั้นไมเห็น
อะไร ๆ ซึ่งเขาถึงความเปนของควรถือเอา ความไมสบายในจิตยอมต้ังอยูพรอม, ความ
เรารอนในกายยอมหยัง่ลง, บุคคลนั้น เปนผูไมมีที่ปองกนั ไมมทีี่พึง่ พงึเบื่อหนายในภพ
ทั้งหลาย ฉันนัน้. เมื่อบุคคลนั้นเหน็ภัยในความเปนไปแหงสงัขารทัง้หลายเปนปกติ จิต
ยอมเกิดขึ้นอยางนี้วา 'ก็ความเปนไปแหงสังขารทัง้หลายนี้ เปนของรอนพรอม รอนแต
ตน รอนโดยรอบมีทุกขมาก มีความคับแคนมาก;ถาใคร ๆ มาไดความไมเปนไปแหง
สังขารทัง้หลายไซร, คือ ธรรมชาตนี้ใด ธรรมเปนที่ระงับแหงสังขารทัง้ปวง ธรรมเปนที่
สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่ส้ินแหงตัณหา ธรรมเปนที่คลายยอม ธรรมเปนที่
เงียบหาย ธรรมเปนที่ดับ ธรรมชาตนัน้เปนของระงับแลว ธรรมชาตนัน้เปนของประณตี 
ดังนี.้ จิตนี้ของบุคคลนั้น ยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมราเริง ในความไมเปนไปแหง
สังขารทัง้หลายวา 'ความออกไปจากภพทัง้สาม อันเราไดเฉพาะแลว' ดวยประการ
ฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร บุรุษผูเสียหายแลว หลีกไปสูตางประเทศแลว เห็นหนทางที่นาํ
ออกแลว ยอมแลนไป ยอมพอใจ ยอมราเรงิในหนทางนัน้วา 'หนทางเปนทีน่ําออกจาก
ความพินาศ อันเราไดเฉพาะแลว' ฉะนี้ ฉันใด, จิตของบุคคลผูเห็นภัยในความเปนไป
แหงสังขารทัง้หลายเปนปกติ ยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมราเริง ในความไมเปนไป
แหงสังขารทัง้หลายวา 'ความออกไปจากภพทั้งสามอนัเราไดเฉพาะแลว'ฉะนี้ ฉะนัน้. 
บุคคลนั้น ประมวลมา แสวงหาใหเจริญกระทําใหมาก ซึง่หนทางเพื่อความไมเปนไป



แหงสังขารทัง้หลายอยู, สติวิริยะและปติของบุคคลนั้นยอมต้ังมั่น เพื่อความไมเปนไป
แหงสังขารทัง้หลายนัน้. เมื่อบุคคลนั้นกระทําในใจซึ่งจิตนั้นเนือง ๆ จิตก็กาวลวงความ
เปนไปแหงสงัขารทั้งหลายเสีย หยั่งลงยงัความไมเปนไปแหงสงัขารทัง้หลาย;ขอถวาย
พระพร บุคคลผูถึงความไมเปนไปแหงสงัขารทั้งหลายแลว บัณฑิตยอมกลาววา 'เปนผู
ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซึ่งนิพพาน' ฉะนี.้" 
 ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจาสมอยาง
นั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนัน้. 
 
๗. นิพพานปฏฐานปญหา ๘๔ 
 
 พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน ประเทศทีน่พิพานตัง้อยู มีอยูใน
ทิศบูรพา หรือทิศทักษิณ ทิศปศจิม ทิศอุดร หรือขางบน ขางลาง ดานขวาง?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ประเทศทีน่ิพพานตั้งอยู ในทิศบูรพาเปนตนไมม ีขอถวาย
พระพร." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน หากวาโอกาสทีต้ั่งแหงนิพพานไมมีไซร ถาอยางนัน้ 
นิพพานก็ไมม,ี และนิพพานที่ผูใดกระทาํใหแจงความกระทําใหแจงของผูนัน้ก็เปลาซ.ิ 
ขาพเจาจะกลาวเหตุในขอนัน้; นาเปนที่ต้ังขึ้นแหงธัญชาติมีอยู ดอกไมเปนที่ต้ังขึ้นแหง
กลิ่นมีอยู กอไมเปนที่ต้ังขึ้นแหงดอกไมมอียู ตนไมเปนที่ต้ังขึ้นแหงผลไมมีอยู บอเกิด
รัตนะเปนที่ต้ังขึ้นแหงรัตนะมีอยู บุคคลผูใดผูหนึง่ ปรารถนาของใด ๆ ในทีท่ั้งหลายนั้น 
บุคคลนั้น ไปในทีท่ั้งหลายนัน้ นําของนัน้ ๆ มาฉนัใด; ถาวานพิพานมอียู แมโอกาสเปน
ที่ต้ังขึ้นแหงนพิพานนั้นใคร ๆ ตองปรารถนา ฉันนั้น. เพราะเหตุซึง่โอกาสเปนที่ต้ังขึน้
แหงนพิพานไมมี ขาพเจาจงึกลาววา 'นิพพานไมม'ีดังนี,้ และนิพพานอันผูใดกระทาํให
แจง ความกระทําใหแจงแมของผูนั้นก็เปลา" 
 ถ. "ขอถวายพระพร โอกาสเปนที่ต้ังแหงนพิพานไมม,ี แตนิพพานนัน้มีอยู, 
บุคคลผูปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทาํใหแจงซึ่งพระนพิพานโดยโยนิโสมนสิการ. ขอถวาย
พระพร ธรรมดาไฟ ยอมมีอยูโอกาสที่ต้ังของไฟนัน้ ยอมไมมี. บุคคลสีไมสองอันเขาแลว 
ยอมไดไฟฉันใด, นิพพานมีอยู โอกาสที่ต้ังของนิพพาน ยอมไมมี บุคคลผูปฏิบัติชอบ
แลว ยอมกระทําใหแจงซึง่นพิพาน โดยโยนิโสมนสิการฉันนัน้ ขอถวายพระพร. 
 อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา แกวทั้งเจ็ดมอียู แกวทั้งเจด็นั้นคือ จกัรแกว ชาง
แกว มาแกว แกวมณี นางแกว ขุนคลงัแกว ขุนพลแกว โอกาสที่ต้ังแหงแกวเจ็ดประการ



นั้น ไมมี แตเมือ่บรมกษัตริยปฏิบัติชอบแลว แกวเจ็ดประการนัน้ ก็ยอมเกิดขึ้นดวย
กําลังแหงการปฏิบัติ ฉันใด; นิพพานมีอยู โอกาสที่ต้ังแหงนิพพาน ไมม ี 
บุคคลผูปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทาํใหแจงซึ่งนิพพาน ดวยโยนิโสมนสกิารฉันนั้น." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน โอกาสที่ต้ังแหงนิพพานไมมีกช็างเถิด ก็แตฐานะที่
บุคคลตั้งอยูแลว ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซึง่นพิพาน มีอยูหรือ?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ฐานะทีบุ่คคลตั้งอยูแลว ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซึง่
นิพพาน มีอยู." 
 ร. "ก็ฐานะนั้นเปนไฉน พระผูเปนเจา?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ฐานะ คือ ศีล บุคคลตั้งมั่นในศีลแลวเมื่อกระทาํในใจโดย
อุบายทีช่อบ ต้ังอยูในสกลนครและยวนนครก็ดี ในจีนนครและวิลาตนครก็ดี ในอลสนั
ทนครก็ดี ในนกิุมพนครก็ดี ในกาสนีครและโกสลนครก็ดี ในกัสมีรนครก็ดี ในคนัธาร
นครก็ดี บนยอดภูเขาก็ดี บนพรหมโลกก็ดี ในที่ใดทีห่นึ่งกดี็ ปฏิบัติชอบแลว ยอมกระทํา
ใหแจงซึง่พระนิพพาน. 
 ขอถวายพระพร บุรุษผูใดผูหนึง่มีจกัษุ คือ ปญญา ต้ังอยูแลวในที่ทัง้หลาย มี
สกนครและยวนนครเปนตน ยอมเหน็อากาศ ฉันใดบุคคลผูต้ังมั่นในศีลแลว เมื่อกระทํา
ในใจโดยอุบายที่ชอบ ต้ังอยูแลวในทีท่ั้งหลายมีสกนครและยวนนครเปนตน ปฏิบัติชอบ
แลว ยอมกระทําใหแจงซึง่นพิพาน ฉันนั้น. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง เหมือนอยางวา บุรพทิศยอมมีปรากฏแกบุรุษ
ผูต้ังอยูในที่ทัง้หลาย มีสกนครและยวนนครเปนตน ฉันใด, เมื่อบุคคลตั้งมั้นในศีล 
กระทําในใจโดยแยบคาย ต้ังอยูในทีท่ั้งหลาย มีสกนครและยวนนครเปนตน ปฏิบัติชอบ
แลว ความกระทําใหแจงซึง่นิพพาน ก็ยอมมีปรากฏ ฉันนั้น." 
 ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน นิพพาน พระผูเปนเจาแสดงแลว, ความกระทํา
ใหแจงซึง่นพิพาน พระผูเปนเจาแสดงแลว, คุณทั้งหลายแหงศีล พระผูเปนเจากระทาํ
รอบคอบแลว, สัมมาปฏิบัติ พระผูเปนเจาแสดงแลว, ธงคือพระธรรม พระผูเปนเจา
ยกขึ้นแลว, แบบอยางแหงธรรม พระผูเปนเจาใหต้ังอยูพรอมแลว, สัมมาปโยคของ
บุคคลผูประกอบทั่วดีแลว ไมเปนหมนั, พระผูเปนเจาผูประเสริฐเลิศแหงหมูชน ขอ
วิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจาสมอยางนัน้, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น." 
 
๘. อนุมานปญหา ๘๕ 
 



 ลําดับนัน้ พระราชามิลินท เสด็จเขาไปหาพระนาคเสน ผูมีอายุโดยสถานทีท่าน
อยู คร้ันเสด็จเขาไปหาแลว นมัสการพระนาคเสนผูมีอายุแลว ประทับอยู ณ ที่ควรแหง
หนึง่. ประทับเปนปกติแลว เปนผูใครทรงทราบ ใครทรงสดับ ใครทรงจดจํา ใครทรงเห็น
อาโลกกลาว คือ พระญาณปรีชา ใครทรงทําลายอัญญาณความไมรูเสีย ใครทรง
กระทําญาณาโลกใหเกิดขึ้น ใครทรงกระมดื คือ อวิชชาใหพนิาศ เขาไปตั้งไวซึ่งความรู
ยิ่งซึง่ปญญา ซึ่งพระอุตสาหะ และซึ่งพระสติสัมปชัญญะแลว จงึไดตรัสพระวาจาอนันี้
กะพระนาคเสน ผูมีอายวุา "พระนาคเสนผูเจริญ, พระพทุธเจา พระผูเปนเจาไดเห็น
หรือ?" 
 พระเถรเจาถวายพระพรวา "อาตมภาพไมไดเห็น ขอถวายพระพร." 
 ร. "ก็อาจารยทั้งหลายของพระผูเปนเจาไดเห็นหรือ?" 
 ถ. "อาจารยทัง้หลายของอาตมภาพกห็าไดเห็นไม." 
 ร. "พระพทุธเจา พระผูเปนเจาก็มิไดเหน็, อาจารยของพระผูเปนเจาก็มไิดเห็น, 
ถาเชนนัน้ พระพุทธเจาก็ไมมี, เพราะวา พระพุทธเจายอมไมปรากฏในปญหาขอนี.้" 
 ถ. "ขอถวายพระพร บรมกษตัริยผูเปนประถมขัตติยราชวงศของบรมบพิตร มี
หรือไม?" 
 ร. "มีซิ สงสัยอะไร." 
 ถ. "ก็บรมบพติรไดเคยทรงเห็นหรือ?" 
 ร. "ไมเคยเหน็." 
 ถ. "ก็ชนทัง้หลายผูสําหรับกราบทูลเตือนบรมบพิตร คือ ปุโรหิตเสนาบดี 
อมาตยผูวนิิจฉัย ไดเคยเหน็หรือ?" 
 ร. "ไมเคยเหน็เหมือนกัน." 
 ถ. "ถาวาบรมบพิตรไมไดเคยทรงเหน็บรมกษัตริยผูเปนประถมขัตติยราชวงศ 
และชนทัง้หลายผูสําหรับกราบทูลเตือน กไ็มไดเห็นบรมกษัตริยผูเปนประถมขัตติย
ราชวงศจะมีทีไ่หน, เพราะวา ไมปรากฏในปญหาขอนี.้" 
 ร. "เครื่องราชปูโภคทั้งหลายที่บรมกษัตริย ผูเปนประถม 
ขัตติยราชวงศ ไดใชสอยยังปรากฏอยู คือ เศวตฉัตร มหามกุฏ ฉลองพระบาท วาลวชินี 
พระขรรคแกว และที่บรรทมทั้งหลายมีราคามาก ขาพเจาจึงทราบและเชื่อแนวา 'บรม
กษัตริยผูเปนประถม 
ขัตติยราชวงศมีจริง." 
 ถ. "ขอถวายพระพร อาตมภาพทราบและเชื่อซึ่งพระผูทรงพระภาคเจาวา 'มี
จริง' เหมือนฉะนั้น, เหตุเปนเครื่องใหอาตมภาพทราบและเชื่อแนวา 'พระผูมีพระภาค



เจานัน้มีอยูจริง' ฉะนี้ มีอยู คือ เครื่องพทุธบริโภคทั้งหลายทีพ่ระผูมพีระภาคเจา ผูรูผู
เห็น ผูอรหนัตสัมมาสัมพุทธนั้นไดทรงใชสอยมีอยู, คือ สติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี ่อิทธิ
บาทสี ่อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด อริยาษฏางคิกมรรคแปด, โลกทั้งเทวโลก ยอมรู
ยอมเชื่อแนวา 'พระผูมีพระภาคเจานัน้มีอยู' ฉะนี.้ ขอถวายพระพร บรมบพิตรพงึทราบ
โดยเหตุ โดยปจจัย โดยนัย โดยทางอนมุานนีว้า 'พระผูมีพระภาคเจานั้น มีอยู' ฉะนี.้ 
พระผูมีพระภาคเจา 'ทรงยังประชุมชนใหขามจากสงสารกันดารเสด็จปรินิพพานแลว 
เพราะสิน้ไปแหงอุปธกิลาวคือเบญจขันธ กิเสลกรรม, บรมบพิตรธรรมิกมหาราช ควร
ทรงทราบโดยทรงอนมุานวา 'พระพุทธเจาผูสูงสุดกวาสตัวสองเทา มอียูจริง' ดวย
ประการฉะนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขอพระผูเปนเจากระทาํอุปมา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวานายชางผูตกแตงพระนครอยากสรางพระ
นคร ก็เลือกหาพืน้ที่อันเสมอ ไมสูงไมตํ่า ไมมีกรวด และหิน ไมมีอุปทวะ ไมมโีทษ นา
ร่ืนรมยกอนแลว ใหกระทาํพื้นที่ซึ่งไมเสมอใหเสมอ แลวใหชาํระตอไมและหนามแลว จงึ
สรางพระนครลงในพื้นที่นัน้ พระนครนัน้แบงกําหนดโดยสวนอยางงาม มีคูและกาํแพง
ขุดกอแลว มีประตูหอรบและยุงฉางมัน่คง มีทองสนามและถนนสี่แยก ถนนติดตอกัน
สายเดียว ถนนสามแยกเปนอันมาก มทีั้งถนนหลวง มีพืน้เสมอสะอาด มีรานตลาด
แบงปนตั้งไวดีแลว มีสวนเปนทีย่ินดีและสระใหญสระบัว บริบูรณดวยน้ําควรดื่ม 
ประดับแลวดวยสถานอนัประเสริฐมีอยางมาก เวนจากโทษที่จะพึงติวาไมงามทัง้ปวง, 
นายชางผูตกแตงพระนครนัน้ คร้ันพระนครนั้นถงึแลวซึง่ความเปนของไพบูลยโดย
ประการทัง้ปวง ก็ไปเสยียังประเทศอื่น, คร้ันตอมา พระนครนั้นแข็งแรงเจริญสุข มี
อาหารบริบูรณเกษมสําราญมั่งคั่ง ไมมีเหตุราย หาอันตรายมิได ขนเปนอันมาก คับค่ัง
ดวยชนตางชาติตางภาษา คือ กษัตริย พราหมณ เวสสะ สุททะ นายชาง นายมา นาย
รถ คนเดนิเทา คนถือธน ูคนถืออาวุธ ราชบุตรเขมแข็ง ทหารผูกเกราะไลขาศึกกลาหาญ 
บุตรทาส บุตรอมาตย หมูคนปล้ํา คนทําครัว ชางตัดผม ชางจาระไน ชางดอกไม ชาง
ทอด ชางเงิน ชางตะกั่ว ชางดีบุก ชางโลหะ ชางลูกปน ชางเหล็ก ชางแกวมณี ชางทอ
ผา ชางหมอ ชางเกลือ ชางหนัง ชางรถ ชางงา ชางเชือก ชางหว ีชางดาย ชางสาน ชาง
ธนู ชางสายธนู ชางศร ชางเขียน ชางทําทีอ่าศัย ชางยอม คนทํางานตาง ๆ คนทําเครื่อง
หอม คนเกีย่วหญา คนตัดฟน คนทาํการจาง คนหาผัก คนหาผลไม คนหารากไม คนหงุ
ขาว คนทาํขนม คนหาปลา คนหาเนื้อ คนทําของเมา คนฟอนรํา คนโลดเตน คนเลนกล 
คนขับรอง คนเผาศพ คนเทดอกไม พราน หญิงแพศยา ทาสีผูนําไปซึง่หมอ ชาวสกนคร
และชาวยวนนคร จีนนคร วิลาตนคร ชาวอชุเชนนีคร ชาวภารุนครและกัจฉกนคร ชาว



กาสีนครและโกสลนคร อปรันตกนคร ชาวมคธนคร ชาวสาเกตนคร ชาวโสรัฏฐกนคร 
ชาวปาเฐยยกนคร ชาวโกตมุพนครและมธุรกนคร ชาวอลสันทนคร กสัมีรนคร คันธาร
นคร ไดเขาไปอาศัยอยูในพระนครนัน้, ชนชาวตางประเทศเหน็พระนครใหม ซึ่งจําแนก
ภูมิสถานเปนตนดีหาที่ติมิได เปนที่นาร่ืนรมยนัน้แลว ยอมรูโดยอนุมานวา 'นายชาง
ผูสรางพระนครนี้ เปนผูฉลาดทีเดียว' ดังนี ้ฉันใดก็ดี, พระผูมีพระภาคเจานัน้เปนผูไมมี
ผูใดเสมอ เปนผูเสมอดวยบคุคลผูหาใครเสมอมิได เปนผูไมมีบุคคลผูเสมอเปรียบ เปน
ผูหาใคร ๆ เชนดวยพระองคมิได เปนผูอันบุคคลไมพึงชั่ง ไมพึงนับ ไมพึงประมาณ เปน
ผูมีพระคุณอันนับไมได เปนผูถึงซึง่ความเปยมแหงพระคุณ เปนผูมีปญญาเครื่องเหน็
หาที่สุดมิได เปนผูมีพระเดชานุภาพหาที่สุดมิได เปนผูมพีระวิริยะหาทีสุ่ดมิได เปนผูมี
พระกําลงัหาทีสุ่ดมิได เปนผูถึงแลวซึง่ความเปยมแหงพระพุทธพล พระองคยังมาร
พรอมดวยเสนาใหปราชัยแลวทรงทําลายซึง่ขายคือทิฏฐแิลว ยงัอวิชชาใหส้ินไปแลว ให
วิทยาเกิดขึน้แลวทรงไวซึ่งคบเพลิงกลาวคือพระธรรม ถงึแลวซึ่งความเปนผูตรัสรู
เญยยธรรมทัง้ปวง มีสงครามอันผจญชนะแลว ไดทรงสรางพระนคร กลาวคือ พระธรรม
ไว ฉันนั้นนัน่เทียวแล. 
 ขอถวายพระพร ธรรมนครของพระผูมพีระภาคเจา มีศีลเปนกาํแพง มีหิริเปนค ู
มีญาณเปนซุมประตู มีวิริยะเปนหอรบ มศีรัทธาเปนเสาระเนยีด มีสติเปนนายประตู มี
ปญญาเปนปราสาท มีสุตันตปฎกเปนทองสนาม มีอภิธรรมปฎกเปนถนนสามแพรง มี
วินัยปฎกเปนวินิจฉัยสภาคารสถาน มีสติปฏฐานเปนถนน. 
 อนึ่ง รานทัง้หลายเห็นปานนี้ เปนของอนัพระผูมีพระภาคเจาเปดไวแลว ใน
ถนนกลาวคือ สติปฏฐาน, คือ รานขายดอกไม รานขายของหอม รานขายผลไม ราน
ขายยาถอนพษิ รานขายยาแกโรคตาง ๆ รานขายน้ําอมฤต รานขายแกว รานขายของ
ทั้งปวง." 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน รานขายดอกไมของพระผูมพีระภาคเจาเปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความจาํแนกอารมณทั้งหลายเปนของอันพระผูมพีระภาค
เจาผูรูผูเหน็ ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้น ไดตรัสไว คือ สัญญาวาไมเทีย่ง สัญญาวา
มิใชตัวตน สัญญาวาไมงาม สัญญาวามอีาทนีพ สัญญาในอันละ สัญญาในวิราคธรรม 
สัญญาในนโิรธธรรม สัญญาในความไมนาเพลิดเพลินยิง่ในโลกทัง้ปวง สัญญาใน
ความไมนาปรารถนาในสงัขารทั้งปวง สติระลึกลมหายใจออกเขา สัญยาในซากศพอัน
เนาพองขึน้ สัญยาในซากศพที่มีสีเขียว สัญญาในซากศพที่มนี้าํเหลืองไหลออกอยู 
สัญญาในซากศพที่ขาดกลางตัว สัญญาในซากศพที่สัตวกัดกนิ สัญญาในซากศพทีม่ี
มือเทาและศีรษะขาด สัญญาในซากศพที่เขาสับฟนบั่นเปนทอน ๆ สัญญาในซากศพที่



มีโลหิตไหลออกอยู สัญญาในซากศพที่ขาดกลางตัว สัญญาในซากศพที่สัตวกัดกนิ 
สัญยาในซากศพที่มมีือเทาและศีรษะขาด สัญญาในซากศพที่เหลือแตรางกระดูก 
สัญญาในเมตตา สัญญาในกรุณา สัญญาในมุทิตา สัญยาในอุเบกขา ระลึกถึงความ
ตาย สติไปในกายความจาํแนกอารมณเหลานี้แล เปนของอันพระผูมพีระภาคเจา ได
ตรัสไว บุคคลผูอยากจะพนจากชาติชราและมรณะ ยอมถือเอาซึง่อารมณอันใดอันหนึง่
, ก็ยอมพนจากราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทฏิฐิ และขามสงสาร หามเสียซึ่งกระแสแหง
ตัณหา ชาํระมลทินสามอยาง ดวยอารมณนั้น, ฆาเสียซึง่กิเลสทัง้ปวง เขาไปแลวสูพระ
นคร คือ พระนิพพาน อันไมมีมลทนิ ไมมธีลีุ หมดจดขาวผอง ไมมีความเกิด ไมมีชรา 
ไมมีมรณะ เปนสุข เปนของเย็น หาภัยมิได สูงสุดกวาเมอืงตามธรรมดา ยงัจิตใหพน
พิเศษ เพราะความเปนพระอรหันต. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'รานขาย
ดอกไมของพระผูมีพระภาคเจา'. 
ทานทัง้หลาย ถือเอาราคาคอืกระทําความเพียรเปนตนเขาไปสูราน ซือ้เอาอารมณแลว
จะพนจากทุกขทั้งปวงดวยธรรมชาติเปนทีพ่นนั้น ดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายของหอมแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปน
ไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ความจาํแนกศีลทั้งหลายเปนของอนัพระผูมพีระภาคเจา
ผูรูผูเห็นผูอรหนัตสัมมาสมัพทุธะนั้นไดตรัสไว, พุทธโอรสแหงพระผูมีพระภาคเจา ไดลูบ
ไลของหอมกลาวคือศีล ยงัโลกทั้งเทวโลกใหตลบไปดวยกลิ่นคือศีล, ยอมฟุงไปในทิศ
ใหญทิศนอยตามลมทวนลม. ความจาํแนกศีลทั้งหลายเหลานั้นเปนไฉน? คือ ศีลกับทั้ง
สรณะ ศีลหา ศีลมีองคแปด ศีลมีองคสิบ ปาฏิโมกขสังวรศีลอันนับเขาในอุทเทสหา. นี้
แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'รานขายของหอมแหงพระผูมีพระภาคเจา.' แม
พุทธพจนนี ้อันพระผูมพีระภาคเจาผูเทพดาลวงเสยีซึ่งเทพดา ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 
'กลิ่นแหงบุปผชาติยอมไปทวนลมไมได, กลิ่นแหงแกนจนัทนหรือกลิน่แหงกฤษณาและ
ดอกมะลิ กย็อมไปทวนลมไมได สวนกลิ่นของทานผูเปนสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไปทวน
ลมได, เหตุวาทานผูเปนสัตบุรุษ ยอมฟุงไปในทิศทั้งปวง, บรรดาคันธชาตทัง้หลาย
เหลานี้ คือ แกนจันทน กฤษณา ดอกบัว และดอกมะลิ คันธชาตคือศีล เปนของไมมี
คันธชาตอืน่จะยิ่งไปกวา. กลิ่นกฤษณา กลิ่นแกนจนัทนเปนของมกีลิ่นนอย, ฝายกลิน่
ของทานผูมีศีลทั้งหลาย เปนของอุดม ยอมฟุงไปในเทพดาและมนษุยทั้งหลาย' ดังนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายผลไมของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ผลทัง้หลาย อันพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว คือ โสดา
ปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล สุญญตผลสมาบัติ อนิมิตตผลสมาบัติ 



อัปปณิหิตผลสมาบัติ. บรรดาผลเหลานัน้ บุคคลผูใดผูหนึ่งยอมปรารถนาผลใด บุคคล
ผูนั้นใหราคา คือ ทําความเพียรเปนตนแลว ซื้อเอาผลที่ตนปรารถนานัน้ คือถาวา
ปรารถนาโสดาปตติผลเปนตน ก็ซื้อโสดาปตติผลเปนตน. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนไมมะมวงของบุรุษบางคน เปนไมมีผลเปนนิตย, 
คนซื้อทัง้หลายยังไมมาเพียงใด บุรุษนัน้กไ็มยังผลทัง้หลายใหหลนจากตนเพยีงนัน้, 
คร้ันรับราคาจากคนซื้อทั้งหลายผูมาซื้อแลวจึงกลาววา 'บุรุษผูเจริญ ไมมะมวงนั้นเปน
ไมมีผลเปนนติย ทานปรารถนาผลชนิดใด จงถือเอาผลชนิดนัน้ ดิบก็มี สุกก็ม'ี ดังนี้ คน
ซื้อนั้นถาปรารถนาผลดิบ ก็ถอืเอาผลดิบตามราคาที่ตนใหนั้น ถาปรารถนาผลสุก ก็
ถือเอาผลสุกตามราคาที่ตนใหนัน้ ฉันใด, บุคคลผูใดปรารถนาผลอนัใด บุคคลนั้นให
ราคาคือทําความเพยีรเปนตนแลว ซื้อเอาผลที่ตนปรารถนานัน้ คือ ถาวาปรารถนา
โสดาปตติผลเปนตน ก็ซื้อโสดาปตติผลเปนตน ฉันนั้น. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑติ
กลาววา 'รานขายผลไมของพระผูมีพระภาคเจา.' 
ชนทัง้หลายใหราคากลาวคอื ทําความเพยีรเปนตน แลวก็ถือเอาผลไมกลาว คือ อมฤต
ธรรม, เพราะเหตุนัน้ ชนเหลาใดไดซื้อผลไมกลาวคือ อมฤตธรรม, ชนเหลานั้นเปนผูถึง
แลวซึ่งความสขุ ดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายยาถอนพษิของพระผูมพีระภาคเจาเปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ยาถอนพิษทัง้หลายทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงเปลือ้งโลก
ทั้งเทวโลกจากพิษ คือกิเลส อันพระองคไดตรัสไว, ก็ยาถอนพษิเหลานั้นไฉน? คืออิรย
สัจส่ี อันพระองคไดตรัสไว. คือ ทุกขอริยสจัหนึง่ ทุกขสมทุัยอริยสัจหนึง่ ทุกขนโิรธ
อริยสัจหนึง่ ทกุขนิโรธคามนิปีฏิปทาอริยสจัหนึง่. บรรดาอริยสัจจส่ีนัน้ บุคคลเหลาใด
เหลาหนึง่ เปนผูเพงเพื่อความรูทั่วถงึ ฟงอยูซึ่งอริยสัจธรรมส่ี บุคคลเหลานัน้ ยอมพน
จากชาติชรามรณะและโสกปริปริเทวทกุขโทมนัสอุปายาสทัง้หลาย. นี้แล ขอถวายพระ
พร บัณฑิตกลาวา 'รานขายยาถอนพษิแหงพระผูมพีระภาคเจา.' 
ยาถอนพษิเหลาใดเหลาหนึง่ใน โลกอนับาํบัดเสียซึง่พษิทั้งหลายซึง่จะเสมอดวยยาถอน
พิษ คือธรรม มิไดมี ภิกษุทัง้หลายเพราะฉะนั้น ทานทัง้หลาย จงดื่มยาถอนพษิคือธรรม
นั้น ดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายยาแกโรคตาง ๆ ของพระผูมีพระภาคเจาเปน
ไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร ยาแกโรคตาง ๆ ทั้งหลาย ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแกไข
เทพดาและมนุษยทั้งหลาย อันพระองคไดตรัสไวคือ สติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิ
บาทสี ่อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด มจิฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มจิฉากัมมันตะ 



มิจฉาอาชวีะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสต ิมิจฉาสมาธิ ดวยยาแกโรคตาง ๆ เหลานี,้ และให
ทําซึง่อันยังของเสีย คือโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วจิิกิจฉา อุทธจัจะ ถนีมทิธะ อหิริ
กะและอโนตตปัปะ สรรพกิเลสใหอาเจยีนออกเสียดวยยาแกโรคตาง ๆ เหลานี.้ นี้แล 
ขอถวายพระพรบัณฑิตกลาววา 'รานขายยาแกโรคตาง ๆ ของพระผูมีพระภาคเจา.' 
ยาเหลาใดเหลาหนึ่งแกโรคตาง ๆ มีอยูในโลกมาก ซึง่จะเสมอดวยยาแกโรคตาง ๆ 
กลาวคือ ธรรมยอมไมม.ี ภิกษุทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ ทานทั้งหลายจงดื่มยาแกโรคตาง 
ๆ กลาวคือธรรมนั้น. ชนเหลาใด ด่ืมยาแกโรคตาง ๆ กลาวคือ ธรรมแลว ชนเหลานัน้ พึง
เปนผูหาแกและตายไม, และชนเหลาใด เจริญแลว เหน็แลว ชนเหลานัน้เปนผูดับแลว 
เหตุส้ินไปแหงอุปธิ ดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ  รานขายน้าํอมฤตของพระผูมพีระภาคเจาเปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร น้าํอมฤตอันพระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไว พระผูมีพระภาค
เจาไดอาบโลกทั้งเทวโลกดวยน้าํอมฤตไรเลา, เทพดามนุษยทั้งหลาย ที่พระผูมพีระภาค
เจาอาบดวยน้าํอมฤตไรเลา ยอมพนจากชาติชราพยาธมิรณะ และโสกปริเทวทุกข
โทมนัสอุปายาสทัง้หลาย น้าํอมฤตนัน้เปนไฉน? น้ําอมฤตนั้นไดแกกายคตาสต.ิ แม
พุทธพจนนี ้อันพระผูมพีระภาคเจาผูเทพดาลวงเสยีซึ่งเทพดา ไดทรงภาสิตไววา 'ภิกษุ
ทั้งหลาย ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสต ิชนเหลานัน้ชื่อวา บริโภคอมฤตธรรม' ฉะนี.้ นี้
แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'รานขายน้าํอมฤตของพระผูมพีระภาคเจา.' 
พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรเหน็หมูคนผูเจ็บแลวไดเปดไวซึ่งรานขายน้าํอมฤต, 
ภิกษุทัง้หลาย ทานทัง้หลายจงซื้อน้าํอมฤตนั้นดวยราคาคือ ความเพยีรเปนตนแลว 
ถือเอาน้าํอมฤตนั้นดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ รานขายแกวของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร แกวทั้งหลายอนัพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว พุทธโอรส
ทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา ประดับแลวดวยแกวเหลาใดเลา ยอมยังโลกทั้งเท
วโลกใหรุงเรืองโพลงแจมกระจางสองสวางขางบนลางลางดานขวาง. แกวเหลานัน้เปน
ไฉน? แกวคือศีล แกวคือสมาธิ แกวคือปญญา แกวคือวิมุตติ แกวคือวิมุตติญาณทสั
สนะ แกวคือปฏิสัมภิทา แกวคือโพชฌงค. 
 ขอถวายพระพร แกวคือศีลของพระผูมพีระภาคเจาเปนไฉน? คือปาฏิโมกข
สังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปจจยสนันิสสิตศีล จุลลศีล มัชฌิมศีล มหา
ศีล มัคคศีล ผลศีล, โลกทั้งเทวดาทัง้มารทัง้พรหม หมูสัตวทัง้สมณะพราหมณ ยอมรัก
ใครปรารถนา บุคคลผูประดับดวยแกว คือ ศีล. ภิกษุผูประดับดวยแกว คือ ศีล ยอม
ไพโรจนรุงเรืองทัว่ทิศใหญทศินอยขางบนขางลางดานขวาง, ลวงยิ่งครอบงําแกวทั้งปวง



ต้ังอยูในระหวางนี้ คือขางลางตั้งแตอเวจอัีนพระผูมพีระภาคเจา ไดเปดไวในรานขาย
แกว. นี้แล ขอถวายพระพรบณัฑิตกลาววา 'แกวคือศีลของพระผูมพีระภาคเจา.'แกว 
คือ ศีลทั้งหลายเหน็ปานนี ้มอียูในรานของพระผูมีพระภาคเจา, ทานทัง้หลายจงซื้อแกว 
คือศีลนั้น ดวยราคาคือทําความเพยีรเปนตนแลว ประดับแกวคือศีลนั้นดวยประการ
ฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร แกว คือ สมาธิของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน คือ สมาธิมี
วิตกวิจาร, สมาธิไมมีวิตกมีแตสักวาวิจาร, สมาธิไมมวีิตกไมมีวิจาร, สุญญตสมาธ,ิ 
อนิมิตตสมาธ,ิ อัปปณิหิตสมาธ,ิ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหงิสาวิตก วตัถุเครื่องเศรา
หมอง คือ มานะ อุทธัจจะ ทิฏฐิ วจิิกิจฉา และความตรึกชั่วทั้งหลายมีอยางตาง ๆ ทั้ง
ปวง มากระทบสมาธิแหงภกิษุผูประดับดวยแกวคือสมาธิ ยอมเร่ียรายกระจัดกระจาย
ไป ยอมต้ังอยูไมได เขาไปติดอยูไมได. ความที่สมาธเิปนของอันกามวติกเปนตนมา
กระทบแลวไมต้ังอยูได เพราะเหตุแหงอะไร? เพราะความที่สมาธิเปนของบริสุทธิ,์ 
เปรียบเหมือนน้ําในใบบัว ยอมเร่ียรายกระจัดกระจายไป ยอมต้ังอยูไมได เขาไปติดอยู
ไมได, ความทีน่้ําไมติดในใบบัวไดนั้น เพราะเหตุแหงอะไร? เพราะความที่ใบบัวเปนขอ
งบริสุทธ ิฉะนัน้. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'แกว คือ สมาธิของพระผูมพีระ
ภาคเจา.' 
แกว คือ สมาธิทั้งหลายเห็นปานนี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาไดเปดไวแลวในรานขาย
แกว. ความตรึกชั่วทั้งหลาย ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูมีระเบียบแหงแกว คือ สมาธ ิและ
จิตของบุคคลนั้น ยอมไมฟุงซาน, เพราะฉะนั้น ทานทัง้หลายจงประดับ แกวคือสมาธิ
นั้น ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร แกวคือ ปญญาของพระผูมีพระภาคเจา เปนไฉน? คือพระอริย
สาวกยอมรูแจงตามเปนอยางไร ดวยปญญาไรเลาวา 'นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล นี้มีโทษ 
นี้ไมมีโทษ, นีค้วรเสพ, นี้ไมควรเสพ, นี้ตํ่าชา นี้ประณีต, นี้เปนของดํา นี้เปนของขาว, นี้
เปนสวนเปรียบดวยของดําและของขาว, นีเ้ปนตัวทุกข, นี้เปนเหตุใหทกุขเกิดขึ้นพรอม, 
นี้เปนธรรมที่ดับทุกข นี้เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมที่ดับทุกข' ฉะนี.้ นี้แล ขอถวายพระพร 
บัณฑิตกลาววา 'แกวคือปญญาของพระผูมีพระภาคเจา' 
 ภพยอมไมเปนไปนายแกบุคคลผูมีระเบียบแหงแกว คือ ปญญา, บุคคลนั้น 
ยอมถูกตองอมฤตธรรมพลนั, และบุคคลนั้นยอมไมชอบใจในภพ ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร แกวคือวิมตุติของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? คือ พระอรหัต 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แกวคือวิมุตต,ิ ภิกษุผูถงึพระอรหัตแลว พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เธอประดับแกว คือ วิมุตติแลว. เปรียบเหมือนบุรุษประดับพวงแกวมุกดา และ



เครื่องประดับเปนวิการแหงแกวมณี ทองคํา แกวประพาฬ มีตัวอันลูบไลดวยกฤษณา
และแกนจันทนแดง ตกแตงดวยดอกกากะทิง ดอกบนุนาค ดอกรัง ดอกจําปา ดอกแค 
ดอกบัว ดอกมะลิ ยอมไพโรจนสองสวางลวงชนอนัเหลือทัง้หลาย ดวยอาภรณแลวดวย
ดอกไมของหอมและแกวฉันใด, พระขีณาสพผูถึงพระอรหตัแลวประดับวิมุตติรัตนแลว 
ยอมไพโรจนสองสวางลวงภกิษุทัง้หลายผูพนพิเศษแลว เพราะเปรียบเทียบดวยวิมุตติ 
ฉันนัน้, ความที่พระขีณาสพผูประดับวิมุตติรัตนเปนผูไพโรจนลวงภิกษผูุพนพิเศษ
ทั้งหลายดวยวมิุตตินั้น เพราะเหตุแหงอะไรเพราะเครื่องประดับ คือ วมิุตติรัตนเปนยอด
แหงสรรพเครือ่งประดับทัง้หลาย. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑิตกลาววา 'แกวคือ วมิุตติ
ของพระผูมพีระภาคเจา.' 
ชนในเรือนยอมแลดูทานผูเจาของเรือน ทรงระเบียบแหงแกวมณ,ี ฝายโลกทัง้เทวโลก
ทั้งหลาย ยอมแลดูทานผูทรงระเบียบแหงวิมุตติรัตน ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร แกวคือ วมิุตติญาณทัสสนะของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? 
คือพระอริยสาวกยอมพิจารณาซึ่งมรรคผลนิพพานทัง้หลาย และซึง่กิเลสที่ละแลวและ
กิเลสที่ยงัเหลอือยูทั้งหลายดวยญาณใด, ปจจเวกขณญาณอันพระผูมพีระภาคเจาตรัส
วา แกวคือ วิมตุติญาณทัสสนะ. 
พระอริยเจาทัง้หลายยอมตรัสรู ซึ่งความเปนผูกระทํากจิเสร็จแลวดวยญาณใด, พระ
ชิโนรสทัง้หลาย ยอมพยายามเพื่ออันไดญาณรัตนนัน้ ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร แกวคือปฏิสัมภิทา ของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? 
ปฏิสัมภิทามีส่ีประการ คือ อัตถปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉานในอรรถ) ธัมม
ปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉานในธรรม) นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉาน
ในถอยคําหรือภาษา) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปญญาเครื่องแตกฉานในความเขาใจ). 
ภิกษุตกแตงดวยแกว คือ ปฏิสัมภิทาเหลานี ้ยอมเขาบริษัทใด ๆ ขัตติยบริษัทหรือพ
ราหมณบริษทั หรือคฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เปนผูไมคร่ันคราม ไมขวยเขิน ไม
ตกใจ ไมสะดุงกลัว ไมสยองขน เหมือนกบัทหารเปนผูกลาในสงคราม มีอาวุธหาอยาง
ผูกสอดแลว มไิดกลัวเขาสูสงครามดวยราํพึงคิดวา 'ถาวาขาศึกอยูไกล เราจักยิงดวยศร 
ถาอยูใกลแตนั้น เราจกัพุงดวยหอก, ถาอยูใกลแตนั้น เราจักฟนดวยดาบ, ถาอยูชดิเขา
มาอีก เราจักตดัดวยกระบี่ใหเปนสองทอน, ถาอยูชิดกนัทีเดียว เราจักแทงดวยกริช' 
ฉะนี้ ฉันใด, ภิกษุผูประดับดวยรัตนะ คือ ปฏิสัมภิทาสี่ เปนผูกลา ไปหาบริษัทรําถึงคดิ
วา 'ผูใดผูหนึง่จักถามปญหาในอัตถปฏิสัมภิทากะเรา เราจักตอบอรรถโดยอรรถแกเขา, 
คือ จักตอบปจจัยโดยปจจยัแกเขา จักตอบเหตุโดยเหตแุกเขา จักตอบนัยโดยนัยแกเขา, 
จักกระทาํไมใหเขาสงสัย จกัใหเขายินดีดวยปญหาเวยยากรณ. ผูใดผูหนึง่จักถาม



ปญหาในธัมมปฏิสัมภิทากะเรา เราจกัตอบธรรมโดยธรรมแกเขา, คือจักตอบอมตธรรม
โดยอมตธรรมแกเขา จักตอบอสังขตธรรมโดยอสังขตธรรมแกเขา จักตอบนิพพานธรรม
โดยนิพพานธรรมแกเขา จักตอบสุญญตธรรมโดยสุญญตธรรมแกเขา จักตอบอนิมิตต
ธรรมโดยอนิมติตธรรมแกเขา จักตอบอัปปณิหิตธรรมโดยอัปปณิปตธรรมแกเขา จกัตอ
บอเนญชธรรม (ธรรม คือ ความเปนผูไมมตัีณหา) โดยอเนญชธรรมแกเขา, ผูใดผูหนึง่
จักถามปญหาในนิรุตติปฏิสัมภิทากะเรา เราจักตอบนิรุตติโดยนิรุตติแกเขา, คือจักตอบ
บทโดยบทแกเขา จักตอบอนบุทโดยอนุบทแกเขา จักตอบอักษรโดยอกัษรแกเขา จกั
ตอบสนธิโดยสนธิแกเขา จกัตอบพยัญชนะโดยพยัญชนะแกเขา จักตอบอนุพยัญชนะ
โดยอนุพยัญชนะแกเขา จักตอบวรรณยุตติโดยวรรณยุตติแกเขา จักตอบสระโดยสระ
แกเขา จักตอบบัญญัติโดยบัญญัติแกเขา จักตอบโวหารโดยโวหารแกเขา, จักกระทาํ
ไมใหเขาสงสยั จักใหเขายนิดีดวยปญหาเวยยากรณ, ผูใดผูหนึ่งจักถามปญหาใน
ปฏิภาณปฏิสัมภิทากะเรา เราจักตอบปฏิภาณโดยปฏิภาณแกเขา คือ จักตอบอุปมา
โดยอุปมาแกเขา จักตอบลักษณะโดยลักษณะแกเขา จกัตอบรสโดยรสแกเขา, จัก
กระทําไมใหเขาสงสัย จักใหเขายินดีดวยปญหาเวยยากรณ ฉันนั้นทีเดยีว. นี้แล ขอ
ถวายพระพรบณัฑิตกลาววา 'แกวคือ ปฏิสัมภิทาของพระผูมีพระภาคเจา.' 
บุคคลใดซื้อปฏิสัมภิทาทัง้หลายแลว พงึถกูตองดวยญาณ, บุคคลนั้นเปนผูไมกลัวไม
สะดุง ยอมรุงเรืองลวงโลกทัง้เทวโลกทั้งหลายดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร แกวคือโพชฌงคของพระผูมีพระภาคเจาเปนไฉน? คือ สติ
สัมโพชฌงคหนึ่ง ธัมมวิจยสมัโพชฌงคหนึง่ วิริยสัมโพชฌางคหนึ่ง ปติสัมโพชฌงคหนึง่ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคหนึ่ง สมาธิสัมโพชฌงคหนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคหนึง่. ภิกษุ
ประดับดวยโพชฌงครัตนะเจ็ดเหลานี้ ยอมครอบงําเสียซึ่งมืดทัง้ปวงยงัโลกทั้งเทวโลก
ใหสวางไสว. นี้แล ขอถวายพระพร บัณฑติกลาววา 'แกวคือโพชฌงคของพระผูมพีระ
ภาคเจา.' 
โลกทัว้เทวโลกทั้งหลายยอมลุกขึ้น เพื่อทานผูมีระเบียบแหงโพชฌงครตัน. เพราะฉะนั้น 
ทานทัง้หลายจงซื้อโพชฌงครัตนนั้นดวยราคา คือกระทําความเพียรเปนตนแลว ประดับ
โพชฌงครัตนนั้น ดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน รานขายของทัง้ปวงแหงพระผูมพีระภาคเจาเปน
ไฉน?" 
 ถ. "ขอถวายพระพร พระพุทธวจนะมีองคเกา พระเจดียอันบรรจุพระบรมสารี
ริกธาต พระเจดียอันบรรจุบริขารซึ่งเปนพทุธบริโภคและสังฆรัตนะ ชื่อวารานขายของ
ทั้งปวงแหงพระผุมีพระภาคเจา. สมบัติคือชาติ สมบัติคือทรัพย สมบัติคืออายุ สมบัติ



คือความไมมีโรค สมบัติคือวรรณ สมบัติคือปญญา สมบัติเปนของมนุษย สมบัติเปน
ทิพย สมบัติคือนิพพาน แตลวนเปนของอนัพระผูมพีระภาคเจาเปดไวในรานขายของทัง้
ปวง. ชนเหลาใดปรารถนาสมบัติเหลานัน้ ๆ ชนเหลานั้นใหราคาคือ กระทําความเพียร
เปนตนแลว ซือ้เอาสมบัติทีป่รารถนาและปรารถนาแลว, บางพวกซื้อดวยสมาทานศีล 
บางพวกซื้อดวยอุโบสถกรรม, ยอมไดสมบัติทั้งหลายอาศัยราคาแมมปีระมาณนอย. 
เหมือนอยางวา ชนทัง้หลายถือเอางาถัว่เขยีนและถัว่ขาวในราน อาศัยแลกดวยขาวสาร
ถั่วเขียวถั่วขาวเล็กนอยบาง ซื้อดวยราคานอยบางฉนัใด, ชนทัง้หลายยอมไดสมบัติ
ทั้งหลายในรานขายของทัง้ปวง แหงพระผูมีพระภาคเจา อาศัยราคาแมเล็กนอย ฉันนั้น; 
นี้แล ขอถวายพระพรบัณฑติกลาววา 'รานขายของทัง้ปวงแหงพระผูมพีระภาคเจา.' 
อายุ ความเปนคนไมมีโรค วรรณ สวรรค ความเปนผูเกดิในตระกูลสูง และนพิพานเปน
ธรรมชาติไมตาย หาปจจัยปรุงแตงมิได มอียูในรานขายของทั้งปวง เปนของพระชิน
พุทธเจา. ชนทัง้หลายยอมถอืเอาดวยราคา คือกระทําความเพียรเปนตน นอยหรือมาก, 
ภิกษุทัง้หลาย เพราะฉะนี ้ทานทัง้หลายจงซือ้ดวยราคา คือความเชื่อแลว จงเปน
ผูสําเร็จพรอมดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร ชนทัง้หลายเหน็ปานนี ้ยอมอาศัยอยูในธรรมนครของพระผูมี
พระภาคเจาคอื ผูทรงพระสตูร ผูทรงพระวนิัย ผูทรงพระอภิธรรม ผูกลาวธรรม ผูกลาว
ชาดก ผูกลาวทีฆนกิาย ผูกลาวมัชฌิมนิกาย ผูกลาวสังยุตตนิกาย ผูกลาวอังคุตตร
นิกาย ผูกลาวขุททกนิกาย ผูถึงพรอมแลวดวยศีล ผูถงึพรอมแลวดวยสมาธิ ผูถึงพรอม
แลวดวยปญญา ผูยนิดีในการเจริญโพชฌงค ผูมีปญหาเหน็แจง ผูประกอบประโยชน
ของตนเนือง ๆ ผูมีอันอยูในปาเปนวัตร ผูมอัีนอยูโคนไมเปนวัตร ผูมีอันอยูในที่แจงเปน
วัตร ผูมีอันอยูใกลกองไมเปนวัตร ผูมีอันอยูในปาชาเปนวัตร ผูมีอันนั่งเปนวัตร ผูมีอัน
เดินเปนวัตร ผูต้ังอยูในผล ผูเสขะ ผูพรอมเพรียงแหงผล ผูโสดาบัน ผูสกทาคามี ผูเอนา
คามี ผูอรหนัต ผูไดไตรวิชชา ผูไดอภิญญาหก ผูมีฤทธิ์ ผูถึงบารมีในปญญา ผูฉลาดใน
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค มรรคอันประเสริฐ ฌาน
วิโมกข สมาบัติประกอบดวยสุขอันละเอียด คือ รูปสมาบัติ อรูปสมาบติั, ธรรมนครได
เปนสถานเกลือ่นกลาดไปดวยชนเหลานัน้ ดุจปาไมออและปาไมสาละ ฉะนัน้ นพินธ
คาถาในศาสนานี้กม็ีอยูวา:- 
ทานผูมีราคะ โทสะ โมหะไปปราศ หาอาสวะมิได มิไดเปนทาสแหงตัณหา ไมมี
อุปาทานเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร ทานผูมีปญญามัง่คง ทรงธุดงคปฏิบัติ ถือเปน
วัตรอยูในปามผีาครอบเศราหมอง จิตปองนักในที่สงัดเหลานัน้ ยอมอยูในธรรมนคร. 



ทานผูถือนั่ง ถอือยูในที่ลาดปู อนึง่ ทานผูยืนและจงกรมไปมา ทรงผาบังสุกุลทั้งปวง
เหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร. ทานผูรูพิเศษ สันดานดีตรง ทรงผาไตรจวีร มทีอนหนงั
เปนที่ส่ี ยนิดีในอาสนะเดียวเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร. ทานผูมีปญญารักษาไวซึ่ง
ตน เปนบุคคลมักนอยสันโดษตามประโยชนที่ไดและไมไดทุกประการ มีอาหารนอย 
มิไดละโมภเหลานัน้ ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูมีปญญามักเพงยินดีในฌาณ มีจิตสันดานสงบตั้งมั่นปรารถนาอา
กิญจัญญายตนสมาบัติเหลานัน้ ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูปฏิบัติต้ังอยูในผล พรอมเพียงแหงผล เปนเสขบุคคลหวังประโยชนสูงสุดเหลานั้น 
ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูวิมลาริยบุคคล คือต้ังตนแตพระโสดาบัน ถัดนัน้ พระสกทาคามี พระอนาคาม ี
และพระ 
ขีณาสวอรหันตเหลานั้นยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูฉลาดในสติปฏฐานยนิดีในการเจริญโพชฌงค มปีญญาปลงเหน็แจมใส ทรงจํา
ไวซึ่งพระธรรม เหลานัน้ ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูฉลาดในอิทธิบาททัง้สี่ ยินดีในสมาธิภาวนากิจ ประกองเนืองนติยซึ่งสัมมัปปธาน
เหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูถงึอภิญญาบารมี ยินดีในโคจรเปนของพระพทุธบิดาสัญจรในนภากาศเหลานั้น 
ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูมีจักษุทอดลงพอเหมาะ พูดไพเราะพอประมาณ มทีวารอันไดรักษาระวงัทัว่ 
ทรมานตัวดีในธรรมอันอุดมเหลานั้น ยอมอยูในธรรมนคร. 
ทานผูมีไตรวิชชาฉฬภิญญา และถึงอิทธิบารมี ปญญาบารมีเหลานั้น ยอมอยูในธรรม
นคร. 
 ขอถวายพระพร ภิกษุเหลาใด ทรงไวซึง่ญาณอันประเสรฐิ อันประมาณไมได 
ไมมีกิเลสเครื่องของ มีคุณไมพึงชัง่ มียศไมพึงชัง่ มีกาํลงัไมพงึชั่ง มีเดชไมพึงชัง่ ยัง
ธรรมจักรใหเปนไปเนือง ๆ ไดถึงปญญาบารมี, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ธรรม
เสนาบดีในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด มีฤทธิ ์มีปฏิสัมภิทาบรรลุแลว มีเวสารัชชธรรมถึงแลว เที่ยวไปใน
อากาศ หาผูเสมอยาก ยากที่ใคร ๆ จะผจญไดยังสมุทรสาครอันรองรบัแผนดินและ
แผนดินใหหวัน่ไหว จับตองพระจันทรและพระอาทิตยได ฉลาดในฤทธิแ์ละอธิษฐาน
อภินิหารไดถึงอิทธิบารม,ี ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ปุโรหิตในธรรมนครแหงพระผู
มีพระภาคเจา. 



 ภิกษุเหลาใด ถือธุดงค เปนผูมีความปรารถนานอย ยนิดตีามมีเกลยีดวญิญัติ
และอเนสนะ เที่ยวบิณฑบาตไมขาด เขาไปสูปาอันสงวดัราวกะผึง้เคลาเกสรดอกไม
แลว เขาไปสูปาอันสงัดฉะนัน้ มิไดใยดีในกายและชวีิต ถึงพระอรหัต วางอารมณใน
ธุดงคคุณ, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ผูพพิากษาในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาค
เจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนผูบริสุทธิ์ไมมีมลทนิ ไมมีเครื่องเศราหมองฉลาดใน
จุตูปปาตญาณ ไดถึงทพิยจักษุบารม,ี ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ผูใหพระนคร
รุงเรืองดวยประทีปในธรรมนครแหงพระผูมพีระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนพหุสุตมนีกิายเปนที่มา ๆ ถึงแลว ทรงธรรม ทรงวินยั ทรง
มาติกา ฉลาดในการกาํหนดอักษร ทีเ่ปนสถิิล ธนิต ทีฆะ รัสสะ ครุ ลห ุทรงนวงัคศาสน, 
ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ผูรักษาธรรมในธรรมนคร แหงพระผูมพีระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด รูวินัย ฉลาดในวนิัย ฉลาดในนทิานและการกลาว ฉลาดในอาบัติ 
อนาบัติ ครุกาบัติ ลหุกาบัติ อาบัติเยียวยาได อาบัติเยียวยาไมได วุฏฐาน เทสนา 
นิคคหะ ปฏิกรรม โอสารณกรรม นิสสารณกรรม ปฏิสารณกรรม ไดถึงวินัยบารม,ี ภิกษุ
เหลานั้น บัณฑิตกลาววา ผูฉลาดในรูปในธรรมนคร แหงพระผูมพีระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนผูเนื่องดวยระเบียบดอกไม คือ วมิุตติรัตนะอันประเสริฐ ถึง
ซึ่งความเปนผูนาเลือกสรรเลิศ มีคามาก บัณฑิตกลาววา ผูขายดอกไมในธรรมนคร 
แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนผูตรัสรูสัจจะสี่ มีสัจจะส่ีแทงตลอดแลว เห็นแลว มีศาสน
ธรรมรูวิเศษแลว มีความเคลือบแคลงในสามัญญผลสีข่ามไดแลว มคีวามสุขเกิดแต
ผลไดเฉพาะแลว ยอมจําแนกซึ่งผลเหลานัน้แกผูปฏิบัติแมเหลาอืน่, ภิกษุเหลานั้น 
บัณฑิตกลาววา ผูขายผลไมในธรรมนคร แหงพระผูมพีระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนผูลูบไลของหอมเลิศ คือ ศีล ทรงคุณมากอยางเปนอเนก ขจัด
เสียซึ่งของเหม็น กลาวคือ กิเลส, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ผูขายของหอมในธรรม
นคร แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด ใครธรรม กลาวแตถอยคําอนัไพเราะ บันเทิงยิง่ในอภิธรรม อภิ
วินัย ไปสูปากดี็ ไปสูรุกขมูลก็ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมด่ืมรสเลิศแหงธรรม, หยัง่ลง
รสเลิศแหงธรรมดวยกายวาจาใจ มีปฏิภาณยิ่ง มปีฏิภาณในการแสวงหาธรรม การพูด
ถึงความมกันอย การพูดถงึความสนัโดษ การพูดถงึความสงัดทัว่ การพูดถึงความไม
คลุกคลี การพดูถึงความปรารภความเพียร การพูดถงึศีล การพูดถงึสมาธิ การพูดถงึ
ปญญา การพดูถึงวิมุตต ิการพูดถึงวมิุตติญาณทัศสนะ มีในทีท่ัง้หลายใด ๆ แตที่นีห้รือ



แตที่นั้น เธอกไ็ปในที่ทัง้หลายนัน้ ๆ ยอมด่ืมรสแหงการพดูนั้น, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิต
กลาววา นกัเลงดื่มในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด ประกอบตามชาคริยานุโยคตลอดเบื้องตนแหงราตรี และเบื้อง
ปลายแหงราตรี ใหคืนและวนัลวงไปดวยการนั่ง การยืน และการเดิน ประกอบตาม
ภาวนานโุยค ขวนขวายประโยชนตนเพื่อหามเสียซึง่กิเลส, ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาว
วา นคราภิบาลในธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนผูมีโภคทรพัย โดยโภคะ กลาวคือธรรมรัตนโภคะ กลาวคือ
นิกายเปนที่มา และปริยัติธรรมและสุตะ แทงตลอด ลักษณะแหงสระและพยัญชนะที่
แสดงออกแลว เปนผูรูแจงแผไป, ภิกษุเหลานั้น บัณฑิตกลาววา ธรรมเศรษฐีในธรรม
นคร แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ภิกษุเหลาใด เปนผูแทงตลอดซึ่งการแสดงอยางยิ่ง แสดงออกซึ่งความจําแนก
ดวยอารมณทีส่ั่งสมแลว ไดถึงสิกขาคุณบารมี, ภิกษุเหลานัน้ บัณฑิตกลาววา ราช
บัณฑิตในธรรมนคร แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
 ขอถวายพระพร ธรรมนครแหงพระผูมีพระภาคเจา, จําแนกดีแลว สรางไวดี
แลว จัดแจงดแีลว บริบูรณดีแลว กะแปลนดีแลว รักษาดแีลว ปกครองดีแลว ยากที่
ปจจามิตรจะขมเหงได ดวยประการอยางนี้ ๆ . 
 ขอถวายพระพร บรมบพิตรพึงทรงทราบ โดยปจจัย โดยเหตุ โดยนัย โดยทรง
อนุมานนี้วา 'พระผูมีพระภาคเจามีจริง' ฉะนี.้ 
เห็นพระนครอันจําแนกดีแลวเปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ก็รูการที่นายชางผูสรางเปนผูมวีิทยา
มากไดโดยอนมุาน ฉันใด, เห็นธรรมนครอันประเสริฐของพระโลกนาถ ก็รูไดโดยอนมุาน
วา 'พระผูมพีระภาคเจามีจริง' ฉะนี้ ฉะนัน้. 
เห็นคลืน่ทัง้หลายในทะเล กรู็ไดโดยอนุมานวา 'คลื่นทัง้หลายปรากฏอยู เพราะฉะนั้น 
ทะเลนั้นคงใหญ จักมีจริง' ฉันใด, คงรูจักพระพุทธเจาผูบรรเทาเสียซึง่ความโศก ผูไม
ปราชัยในที่ทัง้ปวง ผูถึงธรรมที่ส้ินไปแหงตณัหา ผูพนจากสาครคือภพได โดยอนุมาน 
ฉันนัน้. 
เห็นคลืน่ กลาวคือ ธรรมทัง้หลายในโลกทัง้เทวโลกก็รูไดโดยอนุมานวา 'พระพุทธเจา
เปนอัครบุคคล จักมีจริงดุจความที่คลื่น กลาวคือธรรมแผไปทั่ว' ฉะนัน้. 
เห็นภูเขาสงู กรู็ไดโดยอนุมานวา 'ภูเขานั้นสูงจักเปนภูเขาหิมวันต' ฉันใด, เห็นภูเขา
กลาวคือธรรมของพระผูมพีระภาคเจา เปนของเย็นไมมีอุปธิ เปนของสงู เปนของไม
หวัน่ไหว ประดิษฐานอยูดวยดีแลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'พระผูมีพระภาคเจามีจริง' ฉะนี้ 
ฉันนัน้. 



เห็นภูเขา กลาวคือธรรม ก็รูไดโดยอนุมานวา 'พระพุทธเจานัน้ จกัเปนผูเลิศเปนผูแกลว
กลามากแทจริง.' 
มนุษยทัง้หลายเหน็รอยเทาแหงคชสาร กรู็ไดโดยอนุมานวา 'คชสารนัน้ใหญจริง' ฉะนี้ 
ฉันใด, เหน็รอยพระบาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐผูใหมีแจง กรูไดโดยอนุมานวา 
'พระองคจักเปนยิ่งจริง' ฉะนี ้ฉันนั้น. 
เห็นมฤคนอยทั้งหลายตกใจกลัว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'มฤคนอยเหลานี้ตกใจนอย 
เพราะสาํเนยีงแหงมฤคราช' ฉะนี้ ฉันใด, เห็นเดียรถียทั้งหลายมีใจกลัวมากแลว ก็รูได
โดยอนุมานวา 'อันพระพทุธเจาผูธรรมราชาคุกคามแลว' ฉะนี้ ฉันนั้น. 
เห็นแผนดินเยน็สนทิแลว หรือใบไมสดเขียวมีน้าํมาก ก็รูไดโดยอนุมานวา 'เยน็เพราะ
มหาเมฆ' ฉะนี้ ฉันใด, เหน็ชนนี้ราเริงบนัเทิงแลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'อันเมฆ คือ ธรรม
ใหเอิบอ่ิมแลว' ฉะนี้ ฉันนัน้. 
เห็นแกลบและตมแผนดินเปนโคลนติดอยูแลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'ลําน้ําเปนของใหญ' 
ฉะนี้ ฉันใด, เห็นชนนี้ ผูเปอนเปรอะแลวดวยธุลีและเปอกตม คือ กเิลส ลางแลวใน
แมน้ํา คือ ธรรม ทิง้เสียแลวในทะเล กลาวคือธรรม, เห็นโลกนีท้ั้งเทวโลกถึงอมฤตธรรม
แลว ก็รูไดโดยอนุมานวา 'ธรรมขันธเปนของใหญ' ฉะนี ้ฉันนัน้. 
ดมของหอมอยางสงูสุด ก็รูไดโดยอนุมานวา 'กลิ่นหอมนี้ยอมฟุงไป เพราะฉะนัน้ 
ดอกไมจักบานแลว' ฉะนี ้ฉันใด, กลิ่นหอมคือศีลนี้ ยอมฟุงไปในโลกทั้งเทวโลก, ก็ควรรู
ไดโดยอนุมานวา 'พระพุทธเจาผูไมมีบุคคลอ่ืนยิ่งกวา มจีริง' ฉะนี้ ฉันนั้น. 
 ขอถวายพระพร ผูมีปญญาอาจแสดงพระกําลังแหงพระพุทธเจาโดยรอยโดย
พันแหงปจจยั โดยรอยโดยพนัแหงเหต ุโดยรอนโดยพนัแหงนัย โดยรอยโดยพนัแหง
อุปมาเห็นปานนี้แล. นายมาลาการผูมีฝมอื พึงกระทาํกองแหงชั้นดอกไมแตกองดอกไม
ตาง ๆ ใหวจิิตรดวย พยายามแหงบุรุษเฉพาะตน ตามคาํพร่ําสอนของอาจารย ฉันใด, 
พระผูมีพระภาคเจานั้น มพีระคุณไมมีที่ส้ินสุด มพีระคณุอันบุคคลไมพึงนับดุจกอง
ดอกไมอันวิจติร ฉันนัน้แล. บัดนี้อาตมภาพเปนดุจนายมาลาการผูรองกรองบุปผชาติใน
พระชินศาสน จักสําแดงพระกําลังแหงพระพุทธเจา โดยหนทางแหงบุรพาจารยบาง 
โดยกําลงัแหงความรูของอาตมภาพบาง โดยเหตุและอนมุานที่ไมพงึนบัไดบาง, ขอบรม
บพิตรยังความพอพระหฤทยั เพื่อทรงสดบัใหเกิดในปญหานี้ ดวยประการฉะนี.้" 
 ร. "พระนาคเสนผูเจริญ การสําแดงพระพทุธพละโดยเหตุและอนุมานเห็นปาน
นี้ ยากที่ชนเหลาอื่นจะกระทาํได, เพระาปญหาเวยยากรณอันวิจิตรอยางยิง่ของพระผู
เปนเจา ขาพเจาเปนผูดับความสงสยัไดแลว." 
 



๙. ธุตังคปญหา ๘๖ 
 
 พระเจามิลินท ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆรักษาธุดงค คือ ถืออยูในปาเปนวัตร 
และทอดพระเนตรเหน็คฤหสัถ ต้ังอยูในพระอนาคามิผล. เพราะทอดพระเนตรเหน็ชน
แมทั้งสองเหลานัน้เปนตนัน้เคาใหเกิดความสงสัยใหญวา "ถาฆราวาสคิหิชนตรัสรูธรรม
ทั้งหลายไดเหมือนกนั ธุดงคคุณนั้นนาจะไมมีผลใหญไพศาล, การย่าํยคํีาคนพาลพูด
อยางอืน่ในพระไตรปฎก เปนการละเอียดนัก จําเราจะซกัไซไตถาม ทานผูมถีอยคํา
อยางประเสริฐ, ทานจะไดเปดเผยแสดงนาํความสงสัยของเราเสีย" ดังนี.้ 
 ลําดับนัน้ พระเจามิลินทเสดจ็ไปหาพระนาคเสนผูมีอายุ ทรงนมัสการและ
ประทับในที่ควรเปนปกติแลว ไดตรัสกะพระนาคเสนผูมอีายุวา "มีอยูหรือพระนาคเสนผู
เจริญ คฤหัสถผูมีกรรมเกื้อกลูแกเรือนเปนกามโภคี อยูครอบครองเรือนอันเปนที่นอน
คับแคบดวยบุตรและภริยา ใชสอยแกนจนัทนเปนของชาวกาส ีทัดทรงดอกไมของหอม
และเครื่องลูบไล ยินดทีองและเงนิ เกลามวยผมอนัวิจิตรดวยแกวมณแีกว มกุดาและ
ทองคํา เปนผูกระทําใหแจงซึ่งนพิพานอนัมีประโยชนอยางยิง่เปนของละเอียด?" 
 พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร คฤหัสถชนกระทําใหแจงซึ่งนพิพานไมใชแต
รอยคน สองรอยคน สามรอยคน ส่ีรอยคน หารอนคน พนัคน แสนคน รอยโกฏิคน พนั
โกฏิคน แสนโกฏิคน; การตรัสรูของคฤหัสถชนสิบคน ยีสิ่บคน รอยคน พนัคน ยกไวกอน
, อาตมภาพจะถวายคําตอบที่ซักถามแดบรมบพิตร โดยปริยายไหน?" 
 ร. "นิมนตพระผูเปนเจากลาวปริยายนัน้เถดิ." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ถาเชนนัน้ อาตมภาพจกัทูลแดบรมบพิตร, คฤหัสถชน
กระทําใหแจงซึ่งนพิพานนัน้รอยคนบาง พนัคนบาง แสนคนบาง โกฏิคนบาง รอยโกฏิ
คนบาง พันโกฏิคนบาง แสนโกฏิคนบาง. ในเมื่อมีบุคคลผูถึงพรอมซึ่งนพิพาน การพูด
ถึงขอปฏิบัติทัง้หลายของผูกระทําใหแจงนพิพานซึง่อาศยัธุดงคคุณอันประเสริฐ อัน
เปนสัลเลขปฏิบัติอาจารย ปฏิบัติในพระพทุธพจน มีองคเกาทั้งปวง ยอมประชุมลงใน
ธุดงคคุณนี,้ เปรียบเหมือนน้ําที่ตกลงในที่ลุมที่ดอนทีเ่สมอและที่ไมเสมอ น้าํนัน้
ทั้งหลาย ยอมไหลแตที่ทัง้หลายนัน้ไปประชุมลงในทะเล  ฉะนัน้. แมการแสดงเหตุตาม
ความฉลาดรูของอาตมภาพ ก็ประชุมลงในธุดงคคุณนี,้ เพราะเหตุนี ้ธดุงคคุณนี้จักเปน
ของมีประโยชนที่จาํแนกไวดีแลว จักเปนของวิจิตรบริบูรณที่นาํมาพรอมแลว, เปรียบ
เหมือนครูเลขผูฉลาดสอนศษิย ต้ังจํานวนเลขรายยอยไวแลวผสมรวมใหครบ ดวยการ
แสดงเหตุตามความฉลาดรูของตน, จํานวนเลขนัน้จักเปนของครบบริบูรณไมบกพรอง
ฉะนั้น. 



 ขอถวายพระพร ในพระนครสาวัตถี มีอุบาสกอุบาสกิาผูเปนอริยสาวกแหงพระ
ผูมีพระภาคเจาประมาณหาโกฏิ ไดต้ังอยูในพระอนาคามิผลประมาณสามแสนหาหมื่น
เจ็ดพันคน, ชนเหลานัน้ทั้งหลายลวนเปนคฤหัสถ ไมใชบรรพชิต, ยังอีก สัตวทั้งหลาย
ยี่สิบโกฏิไดตรัสรู เพราะยมกปาฏิหาริยที่โคนไมคัณฑามพพฤกษ ณ พระนครสาวัตถี
นั้น. เทพดาทัง้หลายเหลือที่จะนับไดตรัสรู เพราะมหาราหโุลวาทสูตร มงัคลสูตร สม
จิตตปริยายสตูร ปราภวสูตร ปุราเภทสูตร กลหวิวาทสูตร จูฬพยูหสูตร มหาพยูหสูตร 
ตุวฏกสูตร และสารีปุตตสูตร. อุบาสก อุบาสิกาผูเปนอริยสาวกแหงพระผูมีพระภาคเจา 
ประมาณสามแสนหาหมืน่อยูในพระนครราชคฤห, มนษุยทั้งหลายเกาสิบโกฏิ ไดสําเร็จ
มรรคผลในสมัยเปนที่ทรมานชางประเสรฐิชื่อ ธนบาล ณ พระนครราชคฤหนั้น, มนษุย
ทั้งหลายสิบส่ีโกฏิ ไดสําเร็จมรรคผลในปารายนสมาคม ณ ปาสาณกเจดีย, เทวดา
ทั้งหลายแปดสิบโกฎิ ไดสําเร็จมรรคผล ณ ถ้ําชื่ออินทสาลคูหา, พรหมทั้งหลายสิบแปด
โกฏิและเทพดาทัง้หลายไมมปีระมาณ ไดบรรลุมรรคผล เพราะประถมเทศนา ณ ปา
อิสิปตนะมฤคทายวนั ใกลกรุงพาราณสี, เทพดาทัง้หลายแปดสิบโกฏิไดบรรลุมรรคผล 
เพราะอภิธรรมเทศนา ณ บัณฑุกัมพลศิลาในดาวดึงสพภิพ, มนุษยและเทพดาทัง้หลาย
ผูเลื่อมใสสามสิบโกฏิ ไดบรรลุธรรมวิเศษ เพราะโลกววิรณปาฏิหาริย ณ ประตูสังกัส
สนครในสมัยเปนที่ลงจากเทวโลก. เทพดาทั้งหลายเหลือประมาณ ไดบรรลุธรรมวิเศษ 
เพราะพุทธวงัสเทสนา และมหาสมัยสุตตเทสนา ณ นิโครธาราม ใกลกรุงกบิลพัสดุแดน
สักกชนบท. มนุษยแปดหมื่นสี่พัน ไดบรรลุอริยมรรคอริยผล ในที่สมาคมแหงนายสุมน
มาลาการ ในที่สมาคมแหงครหทินน ในทีส่มาคมแหงอานนัทเศรษฐ ีในที่สมาคม
แหงชัมพุกาชวีก ในที่สมาคมแหงมัณฑูกเทพบุตร ในที่สมาคมแหงมัฏฐกุณฑลีเทวบตุร
ในที่สมาคมแหงนางสุลสานครโสภิณี ในทีส่มาคมแหงนางสิริมานครโสภิณี ในที่
สมาคมแหงธดิาชางหูก ในที่สมาคมแหงนางจูฬสุภัททา ในที่สมาคมเปนที่แสดงสุสานะ
แกสาเกตพราหมณ ในที่สมาคมแหงสนุาปรันตกะ ในทีส่มาคมแหงสกักปญหา ในที่
สมาคมแหงติโรกุฑฑกัณฑ ในที่สมาคมแหงรัตนสูตร. 
 ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจายงัดาํรงพระชนมอยูในโลกตราบใด พระผู
มีพระภาคเจาเสด็จสําราญพระอริยาบถอยูในสถานที่ใด ๆ ณ มหาชนบททัง้หลายสบิ
หก ณ มณฑลทั้งหลายสาม เทพดามนษุยทั้งหลายสองคนบาง สามคนบาง ส่ีคนบาง 
หาคนบาง รอยคนบาง พันคนบาง แสนคนบาง ไดกระทําใหแจงนิพพานโดยชุกชมุใน
สถานนัน้ ตราบนั้น. เทพดาเหลานั้นลวนเปนคฤหัสถทัง้นั้น หาใชบรรพชิตไม. เทพดา
ประมาณแสนโกฏิเปนอเนกเหลานี้ดวย เหลาอื่นดวย ลวนเปนกามโภคีอยูครอบครอง
เคหสถาน ไดกระทําใหแจงพระนพิพานอนัสงบ เปนประโยชนสูงสุด." 



 ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาคฤหัสถทัง้หลายกระทาํใหแจงนิพพานได, 
ธุดงคคุณทั้งหลายจะใหประโยชนอะไรสําเร็จ; ดวยเหตนุัน้ธุดงคคุณทัง้หลายเปนของ
หาไดกระทํากจิไม. พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาเวนมนตและโอสถ โรคยอมระงับได, จะ
ตองการอะไรดวยการกระทาํรางกายใหทพุพลภาพ มีอันสํารอกและถายเปนตน, ถาวา
ขมศัตรูตอบดวยกาํมือได, จะตองการอะไรดวยดาบหอกศรธนูเกาทณัฑและไมคอน
ทั้งหลาย; ถาวาเถาวัลยและกิ่งไมเปนตาคตโพรงหนาม เปนเครื่องเหนีย่วขึ้นตนไมได, 
จะตองการอะไรดวยการแสวงหาพะองที่ยาวมัน่คง; ถาวาการนอนบนแผนดินเปนของ
เสมอทีน่อนตามปกติเดิมได, จะตองการอะไรดวยการแสวงหาที่นอนประกอบดวยสิริ
ใหญ ๆ เปนทีสั่มผัสเปนสุข; ถาวาคนเดียวเปนผูสามารถเดินขามที่กนัดารประกอบดวย
ความรังเกียจมีภัย เปนที่ไมเสมอได, จะตองการอะไรดวยการเตรียมผกูสอดศัสตราวุธ
และแสวงหาเพื่อนมาก ๆ; ถาวาสามารถจะขามแมน้าํและทะเลสาบดวยกาํลังแขนได, 
จะตองการอะไรดวยสะพานมั่นคงและเรือ; ถาวากระทาํอาหารและเครื่องนุงหมดวย
ของมีแหงตนเองเพียงพอ, จะตองการอะไรดวยการคบหาคนอื่นและเจรจาเปนที่รัก 
และวิ่งไปขางหลังขางหนา; ถาวาไดน้ําในบอสระแลว, จะตองการอะไรดวยการขุดบอ
อีก ฉันใด, ถาวาคฤหัสถกามโภคีบุคคล กระทําใหแจงนพิพานได, จะตองการอะไรดวย
การสมาทานธดุงคคุณอันประเสริฐฉันนั้นเลา." 
 ถ. "ขอถวายพระพร ก็คุณแหงธุดงคทั้งหลายยี่สิบแปดเหลานี้เปนคุณมคีวาม
เปนของเปนจริงอยางไร ซึ่งพระพทุธเจาทัง้ปวงรักใครปรารถนา; คุณแหงธุดงคทั้งหลาย
ยี่สิบแปดเปนไฉน? คือ ธุดงคในศาสนานี ้
 (๑) เปนของมอีาชีวะบริสุทธิ.์ 
 (๒) เปนของมคีวามสุขเปนผล. 
 (๓) เปนของไมมีโทษ. 
 (๔) เปนของไมยังผูอ่ืนใหลําบาก. 
 (๕) เปนของไมมีภัย. 
(๖) เปนของไมเบียดเบียนพรอม. 
(๗) เปนของมคีวามเจริญสวนเดียว. 
(๘) เปนของหาความเสียมิได. 
(๙) เปนเครื่องรักษาทั่ว. 
(๑๐)เปนเครื่องรักษาทัว่. 
(๑๑)เปนของใหผลที่ปรารถนา. 
(๑๒)เปนเครื่องทรมานของสตัวทั้งปวง. 



(๑๓)เปนของเกื้อกูลแกความระวัง. 
(๑๔)เปนของสมควร. 
(๑๕)เปนของไมอาศัยตัณหามานะทิฏฐ.ิ 
(๑๖)เปนเครื่องพนพิเศษ. 
(๑๗)เปนเครื่องสิ้นไปแหงราคะ. 
(๑๘)เปนเครื่องสิ้นไปแหงโทสะ. 
(๑๙)เปนเครื่องสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๒๐)เปนเครื่องละมานะ. 
(๒๑)เปนเครื่องตัดความตรึกชั่วเสีย. 
(๒๒)เปนเครื่องขามความสงสัย. 
(๒๓)เปนเครื่องกําจัดความเกียจครานเสีย. 
(๒๔)เปนเครื่องละความไมยนิดี. 
(๒๕)เปนเครื่องทนทานตอกิเลส. 
(๒๖)เปนของชั่งไมได. 
(๒๗)เปนของไมมีประมาณ. 
(๒๘)เปนเครื่องถึงธรรมที่ส้ินไปแหงสรรพทกุข. 
คุณแหงธุดงคทั้งหลายยี่สิบแปดเหลานี้แล เปนคุณมีความเปนของเปนจริงอยางไร ซึง่
พระพทุธเจาทัง้ปวงรักใครปรารถนา. 
ขอถวายพระพร บุคคลเหลาใด สองเสพธดุงคคุณทั้งหลายโดยชอบ บุคคลเหลานัน้ 
เปนผูบริบูรณดวยคุณทั้งหลายสิบแปดประการ; คุณสิบแปดประการเปนไฉน? คือ:- 
(๑) อาจาระของบุคคลเหลานั้นเปนของบรสุิทธิ์ดี. 
(๒) ปฏิปทาของบุคคลเหลานั้นเปนของเตม็ดวยด.ี 
(๓) ส่ิงที่เปนไปทางกายและสิ่งที่เปนไปทางวาจา เปนของอนบุคคลเหลานัน้รักษาดี
แลว. 
(๔) มโนสมาจารของบุคคลเหลานั้นบริสุทธิ์ดี. 
(๕) ความเพียรเปนของอันบคุคลเหลานัน้ประคองไวดวยดี. 
(๖) ความเพยีรเปนของอันบคุคลเหลานัน้ประคองไวดวยดี. 
(๖) ภัยของบุคคลเหลานัน้ยอมเขาไประงบั. 
(๗) อัตตานทุฏิฐิของบุคคลเหลานั้นไปปราศแลว. 
(๘) ความอาฆาตเปนของอนับุคคลเหลานั้นงดเวนได. 
(๙) เมตตาเปนของอันบุคคลเหลานั้นเขาไปตั้งไวแลว. 



(๑๐)อาหารเปนของอันบุคคลเหลานั้นกําหนดรูแลว. 
(๑๑)บุคคลนั้นเปนผูอันสัตวทัง้ปวงกระทาํความเคารพ. 
(๑๒)บุคคลนัน้เปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
(๑๓)บุคคลนัน้เปนผูประกอบตามความเปนผูต่ืน. 
(๑๔)บุคคลนัน้เปนผูหาที่อยูไมได. 
(๑๕)บุคคลนัน้เปนผูมีอันอยูในที่สําราญเปนปกต.ิ 
(๑๖)บุคคลนั้นเปนผูเกลียดบาป. 
(๑๗)บุคคลนัน้เปนผูมีความเงียบเปนที่มายินด.ี 
(๑๘)บุคคลนัน้เปนผูไมประมาทเนืองนิตย. 
บุคคลเหลาใด สองเสพธุดงคคุณทั้งหลายโดยชอบ บุคคลเหลานั้นเปนผูบริบูรณดวย
คุณทั้งหลายสบิแปดประการเหลานี้แล. 
ขอถวายพระพร บุคคลสิบเหลานี้เปนผูควรสมาทานธุดงคคุณ; คือ:- 
(๑) เปนผูมีศรัทธา. 
(๒) เปนผูมหีิริ. 
(๓) เปนผูมปีญญา. 
(๔) เปนผูไมลอลวง. 
(๕) เปนผูมีอํานาจในประโยชน 
(๖) เปนผูไมมคีวามโลภ. 
(๗) เปนผูรักความศึกษา. 
(๘) เปนผูสมาทานมัน่. 
(๙) เปนผูมปีกติไมโพนทะนามาก. 
(๑๐)เปนผูมีเมตตาเปนธรรมอยู. 
บุคคลสิบเหลานี้แล เปนผูควรสมาทานธุดงคคุณ. 
 ขอถวายพระพร คฤหัสถกามโภคีบุคคลเหลาใด กระทาํใหแจงซึ่งนิพพาน 
คฤหัสถเหลานั้น ลวนเปนผูมีการปฏิบัติในธุดงคสิบสาม อันกระทาํแลว เปนผูมีกรรม
เปนภูมิในธุดงคสิบสามอันกระทําแลวในชาติกอน ๆ; คฤหัสถเหลานั้น ยังอาจาระและ
ปฏิบัติในธุดงคคุณสิบสามนั้นใหหมดจดแลว จึงกระทาํใหแจงซึ่งนิพพานในกาลนี้ได. 
 ขอถวายพระพร เปรียบเหมอืนคนแผลงศรผูฉลาด หัดศษิยทัง้หลายในชนิด
ของแลงศร การขึ้นคันศร การถือคันศร การบีบไวในกํามอื การใชนิ้วมอื การตั้งเทา การ
จับลูกศร การพาดลูกศร การเหนี่ยวมา การตรวจ การเลง็ทีห่มด การแผลงไป ในการยิง
หุนหญาเครื่องกําบงั กองหญา กองฟาก กองดิน โล เปา ในศาลาที่ยงิแลว แสดงการยิง



ใหเปนที่โปรดปรานในสกัของพระราชาแลว ยอมไดรถเทยีมอาชาไนย ชาง มา ทรัพย
ควรสงวน เงินและทอง ทาสและทาส ีภริยาบานสวย ฉะนั้น. คฤหัสถเวนการสองเสพ
ธุดงคทัง้หลายในชาติกอน ๆ ไมกระทําใหแจงพระอรหัตในชาตหินึง่แท, คฤหัสถกระทาํ
ใหแจงซงึพระอรหัตก็เพราะความเพียรสูงสุด เพราะการปฏิบัติสูงสุด เพราะอาจาระ 
และกัลยาณมติรเห็นปานนัน้. 
 อนึ่ง เปรียบเหมือนหมอบาดแผล ยังอาจารยใหยนิดีดวยทรัพยหรือดวยวัตร
ปฏิบัติแลว ศึกษาเนือง ๆ ซึง่การจับศัสตรา เชือด กรีด พัน ผูก ถอนลกูศรออก ลางแผล
ใหแผลแหง ทายาบอย ๆ ใหอาเจียน ใหถายและอบเนือง ๆ เปนผูมีการศึกษาอนักระทํา
แลวมีมืออันกระทําชาํนาญแลวในวทิยาแพทยทัง้หลาย จึงเขาไปใกลคนไขผู
กระสับกระสายทั้งหลายเพื่อแกไข ฉันใด; คฤหัสถผูกระทําใหแจงซึง่นพิพาน ลวนได
ปฏิบัติในธุดงคคุณสิบสามในชาติกอน ๆ ยังอาจาระและจอปฏิบัติในธุดงคคุณสิบสาม
นั้นใหหมดจด จึงเปนผูกระทาํใหแจงซึ่งนิพพานในกาลนี้ได ฉันนัน้แล. ธรรมาภิสมัย
ยอมไมมีแกบุคคลทั้งหลาย ผูไมบริสุทธิ์ดวยธุดงคคุณทัง้หลาย. เปรียบเหมือนความไม
งอกงามขึ้นแหงพืชทั้งหลาย เพราะไมรดน้าํ ฉะนั้น. 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนความไปสุคติ ยอมไมมีแกชนทัง้หลาย ผูไมกระทาํ
กุศล ผูไมปกระทํากรรมงาม ฉะนัน้. 
 ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยแผนดนิ ดวยใจความวา เปนที่ต้ัง
อาศัยแหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยน้ํา ดวยใจความวา เปนเครือ่งลางมลทนิ คือ กิเลส
ทั้งปวง แหงบคุคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยยา ดวยใจความวา เปนเครือ่งระงับพยาธ ิคือ กิ
เสลทั้งปวง แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยน้ําอมฤต ดวยใจความวา เปนเครื่องใหพิษคือ
กิเลสหาย แหงบุคคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยนา ดวยใจความวา เปนที่งอกขึ้นแหงขาวกลาคือ 
สามัญคุณทั้งปวง แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยของที่กระทําใหยนิดี ดวยใจความวา เปนผูให
สมบัติอันประเสริฐทั้งปวง ทีป่รารถนาและอยากได แหงบุคคลผูใครความหมดจด
พิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยเรือ ดวยใจความวา เปนเครือ่งไปสูฝงแหงหวง
ทะเลใหญคือสงสาร แหงบคุคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 



 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยเครื่องปองกนัความขลาด ดวยใจความวา เปน
เครื่องกระทาํความหายใจคลอง แหงบุคคลผูขลาดตอความชราและมรณะ ผูใครความ
หมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยมารดา ดวยใจความวา เปนผูใหสรรพสามัญคุณ
เกิด แหงบุคคลผูใครความเจริญแหงกุศล ผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยมิตร ดวยใจความวา เปนผูไมหลอกลวง ในการ
แสวงหาสรรพสามัญคุณ แหงบุคคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยดอกบัว ดวยใจความวา เปนของอันมลทนิ คือ
สรรพกิเลสไมติดอยูได แหงบุคคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยของหอมอนัประเสริฐมีชาตส่ีิ ดวยใจความวา เปน
เครื่องบรรเทาเสียซึ่งของเหม็นคือกิเลส แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยภูเขาใหญอันประเสริฐ ดวยใจความวาเปนของไม
หวัน่ไหวดวยลม คือ โลกธรรมทั้งแปด แหงบุคคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยอากาศ ดวยใจความวา เปนของไมมทีี่ยดึถือในที่
ทั้งปวง และเปนของสูงกวางใหญ แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยแมน้ํา ดวยใจความวา เปนที่ลอยมลทินคอืกิเลส 
แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยคนบอกหนทาง ดวยใจความวา เปนเครื่องนาํออก
จากกนัดารคือชาติ และชัฏปาคือกิเลส แหงบุคคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยพอคาเกวียนใหญ ดวยใจความวา เปนผูใหถึงเมือง 
คือ นิพพาน ซึง่เปนของสูญจากภัยทั้งปวง และเปนของเกษมไมมีภัย เปนของประเสริฐ
บวร แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยกระจกเช็ดดีไมไดมัว ดวยใจความวา เปนเครื่อง
สองความเปนเองของสังขารทั้งหลาย แหงบุคคลผูใครความหมดจดพเิศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยโล ดวยใจความวา เปนเครื่องปองกนัไมคอนและ
ศรหอกคือกิเลสแหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยรม ดวยใจความวา เปนเครือ่งกั้นฝนคือกิเลส และ
แดดอันรอนคือไฟสามอยาง แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยพระจันทร ดวยใจความวา เปนของอันบุคคลผูใคร
ความหมดจดพิเศษอยากไดและปรารถนา. 



 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยพระอาทิตย ดวยใจความวา เปนของใหมืดหมอก
คือโมหะหายไป แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยสาคร ดวยใจความวา เปนที่ต้ังขึ้นแหงรัตนะอัน
ประเสริฐคือสามัญคุณไมใชอยางเดยีว และดวยใจความวา เปนของจะกําหนดจะนับ
จะประมาณไมได แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ. 
 ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปนของมีอุปการมาก และเปนของบรรเทาความ
กระวนกระวายความเรารอนทัง้ปวง เปนของบรรเทาความไมยินดี เปนของบรรเทาภัย 
เปนของบรรเทาภพ เปนของบรรเทากิเลส เปนของบรรเทามลทนิ เปนของบรรเทาความ
โศก เปนของบรรเทาทกุข เปนของบรรเทาราคะ เปนของบรรเทาโทสะ เปนของบรรเทา
โมหะ เปนของบรรเทามานะ เปนของบรรเทาทิฏฐิ เปนของบรรเทาสรรพอกุศล. ธรรม 
เปนของนํามาซึ่งยศ เปนของนาํมาซึ่งความเกื้อกูล เปนของนํามาซึง่ความสุข เปนของ
กระทําความสาํราญ เปนของกระทาํปติ เปนของกระทําความเกษมจากโยคะ เปนของ
ไมมีโทษ เปนของมีสุขที่ปรารถนาเปนวบิาก เปนกองแหงคุณ เปนตะลอมแหงคุณ เปน
ของมีคุณจะประมาณจะนับไมได เปนของประเสริฐ เปนของเลิศแหงบคุคล ผูใครความ
หมดจดพิเศษ ดวยประการฉะนี้แล. 
 ขอถวายพระพร มนุษยทั้งหลาย เสพโภชนะดวยสามารถแหงความอุปถัมภ. 
เสพยาดวยสามารถแหงความเกื้อกูล, เสพมิตรดวยสามารถแหงความอุปการ, เสพเรือ
ดวยสามารถแหงอนัขาม, เสพดอกไมของหอมดวยสามารถแหงกลิ่นด,ี เสพคนผู
ปองกันความขลาดดวย สามารถแหงความไมมีภัย, เสพแผนดินดวยสามารถแหงอนั
เปนที่ต้ังอาศัย, เสพอาจารยดวยสามารถแหงศิลปศาสตร, เสพพระเจาแผนดินดวย
สามารถแหงยศ, เสพแกวมณีดวยสามารถแหงอนัใหผลที่อยากไดฉันใด; พระอริยเจา
ทั้งหลาย เสพธุดงคคุณ ดวยสามารถแหงอันใหสรรพสามัญคุณ ฉันนัน้. 
 ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง น้าํเพื่ออันงอกขึ้นแหงพชื ไฟเพื่ออันเผา
ส่ิงของ อาหารเพื่ออันนํากําลงัมา เถาวัลยเพื่ออันพันผกูศัสตราเพื่ออันตดัฟน น้ําควรดื่ม
เพื่ออันบรรเทาความอยากน้ํา ขุมทรัพยเพื่ออันกระทําความหายใจคลอง เรือเพื่ออันให
ถึงฝง ยาเพือ่อันระงับพยาธ ิ ยานเพื่ออันไปสบาย เครื่องปองกนัความขลาดเพือ่อัน
บรรเทาความกลัว พระเจาแผนดินเพื่อประโยชนแกอันรักษาทัว่ โลเพื่ออันบงัทอนไม
กอนดิน ไมคอน ศรและหอก อาจารยเพือ่อันพร่ําสอน มารดาเพื่ออันเลี้ยง กระจกเพื่อ
อันสองดู เครือ่งประดับเพื่ออันงาม ผาเพือ่อันปกปด บันไดเพื่ออันขึน้ไป คันชั่งเพื่ออัน
ชั่งของ มนตเพื่ออันราย อาวุธ เพื่ออันหามความคุกคาม ประทีปเพื่ออันบรรเทาความ
มืด ลมเพื่ออันยังความรอนกระวนกระวายใหดับหาย ศิลปศาสตรเพื่ออันสําเร็จการ



เลี้ยงชพี ยาดับพิษเพื่ออันรักษาชวีิต บอเกิดเพื่ออันเกิดแหงรัตนะ รัตนะเพื่ออันประดับ 
อาชญาเพื่ออันไมกาวลวง อิสริยะเพื่ออันใหเปนไปในอํานาจ ฉันใด; ธุดงคคุณก็เพือ่อัน
งอกขึ้นแหงพชื คือ สามัญคุณเพื่ออันเผาเครื่องหมนหมองคือกิเลส เพื่ออันนํากําลงัคือ
ฤทธิ์มา เพื่ออันผูกสติสังวรไว เพื่ออันถอนความสงสัยสนเทห เพื่ออันนําความอยากน้ํา
คือตัณหาเสีย เพื่ออันกระทาํความยินดีในอภิสมัย เพือ่อันออกไปจากโอฆะสี ่ เพือ่อัน
ระงับพยาธ ิคือ กิเลส เพื่ออันไดสุข คือ นพิพาน เพื่ออันบรรเทาภัย คือ ชาต ิชรา พยาธิ 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาสเสีย เพื่ออันรักษาสามัญคุณไว เพื่ออันหาม
ความตรึกชัว่ดวยอํานาจความไมยินด ี เพือ่อันตามสอนสามัญประโยชนทัง้สิน้ เพือ่อัน
เลี้ยงสามัญคุณทั้งปวงไว เพื่ออันแสดงสมถะวิปสสนา มรรคผลนิพพาน เพื่ออันโลก
สรรเสริญชมเชย และกระทาํใหงามมาก ๆ เพื่ออันปดอบายทัง้ปวงเสยี เพื่ออันขึ้นสูยอด
ภูเขาแลวดวยหิน คือ สามัญประโยชน เพื่ออันวางจิตที่คดโกงไมเสมอเสีย เพือ่อัน
กระทําการสาธยายธรรมที่ควรเสพและไมควรเสพใหสําเร็จประโยชน เพื่ออันคุกคาม
ศัตรูตอบคือกิเลสทั้งปวง เพื่ออันกาํจัดมดืคืออวิชชา เพื่ออันใหความกระวนกระวาย
รอนพรอมคือไฟสามอยางดับ เพื่ออันใหสมาบัติอันละเอียดสุขุมสําเร็จ เพื่ออันตาม
รักษาสรรพสามัญคุณทั้งสิน้ไว เพื่ออันเกดิขึ้นแหงรัตนะอันประเสริฐคือโพชฌงค เพื่อ
อันประดับชนผูโยคาวจร เพื่ออันไมกาวลวงสนัติสุขอันเปนอนวชัชสุขอันละเอียดสุขุม
เพื่ออันเปนไปในอํานาจแหงอริยธรรม คือ สามัญคณุทั้งสิน้ ฉันนั้นแล. ธุดงคคุณ
อันหนึ่ง ๆ เพื่อความบรรลุคุณเหลานี้ ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปนทีพ่งึชั่งไมได ที่นับไมได ไมมีส่ิงไรเสมอ หาสิ่ง
เปรียบไมได ไมมีส่ิงไรจะประเสริฐกวา เปนของยิง่ เปนของกวาง เปนของหนกั เปนของ
ใหญ ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร บุคคลใด เปนผูมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนา
ลามกครอบงาํแลว เปนคนโกง เปนคนโลภเห็นแกทอง อยากไดลาภยศสรรเสริญ เปนผู
ไมควรไมเหมาะ สมาทานธดุงคคุณ, บุคคลนั้น ยอมถงึอาชญาทวีคูณ ยอมถงึความฆา
คุณเสีย คือยอมไดความละอาย ความครหา ความเยาะเยย ความทอดทิ้ง ความไมอยู
รวม ความขับไล เปนไปในทิฏฐธรรมชาตนิี,้ แมในสัมปรายภพยอมไหม ดุจฟองน้าํ น้าํ
กลับข่ึนลงขวาง ในที่ลอมดวยเปลวไฟอันเรารอนในมหาอเวจ ี ซึง่ประกอบดวยรอย
โยชน ส้ินแสนโฏิปมิใชอันเดยีว, คร้ันพนจากนัน้แลว เปนผูมีอังคาพยาพนอยใหญผอม
หยาบดาํ มีศีรษะเปนโพลงดุจสุนับศีรษะพอง หิวอยากน้ํา มีวรรณแหงรูปไมเปนปกติ
นากลวั มีชองหูอันทําลาย มีดวงตาเหลือกขึ้นเหลือกลง มีตัวเปนแผลไหมเกรียม มกีาย
ทั้งสิน้เกลื่อนกลนไปดวยหนอน กองไฟลุกโพลงขางในดุจลุกโพลงในชองลม หาผู



ปองกันมิได หาที่พึง่มิได ครํ่าครวญรองไห รองเพื่อใหการญุ เปนสมณมหา
นิชฌามตัณหกิเปรต เที่ยวรองแสดงความลําบากอยูทีแ่ผนดิน. เปรียบเหมือนบคุคล
ผูใดผูหนึ่งไมควรไมเหมาะ เปนคนมชีาติตํ่าชา ยอมอภิเษกดวยขัตติยาภิเษก, บุคคล
นั้นยอมไดกรรมกรณมีตัดมือตัดเทาเปนตน, เพราะเหตุอะไร? เพราะเปนผูไมควรไม
เหมาะ มีชาตตํ่ิาชา ต้ังตนไวในความเปนอิสระอันใหญ ฉะนั้น. 
 ขอถวายพระพร ก็บุคคลใด เปนผูควร เหมาะ เปนผูมักนอย สันโดษ มีจิตสงัด 
ไมคลุกคลีดวยหมู มีความเพียรปรารภแลว ยอบตน ไมโออวด ไมหลอกลวง ไมเหน็แก
ทอง ไมมุงลาภยศความสรรเสริญเปนผูมศีรัทธาบวชดวยศรัทธา อยากพนจากชราและ
มรณะ สมาทาน ธุดงคคุณ ดวยรําถงึวา ‘เราจักยกยองพระศาสนา’ ดังนี.้ บุคคลนั้น
ยอมควรซึ่งอนับูชาทวีคูณ คือ เปนผูเปนทีรั่ก เปนที่ยงัใจใหเจริญแหงเทพดาและมนษุย
ทั้งหลาย และเปนผูอันเทพดาและมนษุยทั้งหลายปรารถนา, เปนราวกะดอกมะลซิอน
และมะลิวนั เปนที่ปรารถนาของผูอาบแลว ชโลมทาแลว เปนราวกะวาโภชนะอัน
ประณีตของผูหิว, เปนราวกะน้ําควรดื่มที่เย็นใส มีกลิน่หอมของผูอยากดื่ม เปนราวกะ
โอสถอันประเสริฐของผูอันพิษแลนไปแลว เปนราวกะรถอันอุดมซึง่เทียมมาอาชาไนย
ของผูอยากไปเร็ว เปนราวกะแกวมณีซึง่ใหยินดีของผูอยากไดประโยชน เปนราวกะ
เศวตฉัตรอันขาวไมหมองมัวของผูอยากอภิเษก เปนราวกะความบรรลุพระอรหัตผล
ของผูใครตอธรรม. สติปฏฐานสี ่สัมมัปปธานสี ่อิทธิบาทส่ี อินทรียหา พละหา โพชฌงค
เจ็ด อริยาษฎางคิกมรรคแปด ของบุคคลนั้น ยอมถึงความเปนของเจริญบริบูรณ, 
บุคคลนั้น ยอมบรรลุสมถะและวิปสสนา, การปฏิบัติเพือ่อธิคมของบคุคลนั้น ยอมนอม
ไปรอบ, คุณธรรมทั้งปวงคือสามัญผลสี่ปฏิสัมภิทาสี่ วิชชาสาม อภิญญาหก สมณธรรม
ทั้งสิน้ ยอมเปนเครื่องประกาศแหงบุคคลนั้น, บุคคลนั้น ยอมอภิเษกดวยเศวตฉัตร คือ 
วิมุตติ. เปรียบเหมือนราชภัฏทวยหาญพรอมทัง้ชาวแวนแควน ชาวนิคมชาวชนบท 
ยอมบํารุงบาํเรอพระมหากษัตริญืผูไดมุรธาภิเษกแลว, และราชบุรุษสามสิบแปด คือ 
คนฟอนรํา คนรูมงคลที่หนา คนกลาว ความสวัสดี สมณพราหมณหมูคนเจาลทัธิทัง้
ปวง ยอมถงึยิ่งซงึพระมหากษัตริยนัน้, พระมหากษัตริยนั้น เปนเจาของในการทรงวา
กลาวเนือง ๆ ซึ่งทาเรือ บอเกิดรัตนะ พระนคร สถานทีต้ั่งสวย ราชสมบัติตาง ๆ ชนผู
แตกราวกนัทัง้ปวง ฉะนัน้. 
 ขอถวายพระพร ทานผูทาํใหบริสุทธิ์ดวยธุดงคเหลาใด เขาไปสูมหาสมุทร คือ 
นิพพานแลว ยอมเลนธรรมมีอยางมาก, ยอมใชสมาบัติทั้งแปด คือ รูปสมาบัติส่ี อรูป
สมาบัติส่ี ยอมถึงซงึฤทธิ์มอียางตาง ๆ ทิพยโสตธาตุ ปรจิตตวิชชา บุพเพนิวาสานุสสติ 
ทิพยจักษ ุและความสิน้ไปแหงอาสวะทั้งปวง ธุดงคเหลานี้นัน้ มีสิบสามประการ คือ 



 (๑) องคของผูมีอันทรงผาบงัสุกุลเปนปกติ. 
 (๒) องคของผูมีอันทรงผาสามผืนเปนปกต.ิ 
 (๓) องคของผูมีอันเที่ยวบิณฑบาตเปนปกติ. 
 (๔) องคของผูมีอันเที่ยวบิณฑบาตเปนไปดวยความไมขาดเปนปกติ. 
 (๕) องคของผูมีอันบริโภคในอาสนะเดยีวเปนปกต.ิ 
 (๖) องคของผูมีอันบริโภคในบาตรเปนปกติ. 
 (๗) องคของผูหามภัตรทีน่ํามาถวายเพื่อภายหลงัเปนปกติ. 
 (๘) องคของผูมีอันอยูในปาเปนปกต.ิ 
 (๙) องคของผูมีอันอยูโคนไมเปนปกต.ิ 
 (๑๐) องคของผูมีอันอยูในทีแ่จงเปนปกติ. 
 (๑๑) องคของผูมีอันอยูในปาชาเปนปกต.ิ 
 (๑๒) องคของผูมีอันอยูในทีล่าดไวอยางไรเปนปกต.ิ 
 (๑๓) องคของผูมีอันนัง่เปนปกติ. 
 ทานผูมีปญญา ยอมไดสามัญคุณทั้งสิน้ดวยธุดงคคุณสิบสามเหลานี้ ซึ่งทาน
ไดเสพมากแลว เสพเนือง ๆ แลว ส่ังสมแลว ประพฤติแลว ใหบริบูรณแลวในปางกอน
แล, สมาบัติเปนของนําความสุขมาเปนของประณีตทั้งสิ้น เปนเครื่องประกาศแหงทาน
นั้น. เปรียบเหมือนนายเรือผูมีทรัพย เสยีภาษีทีท่าเรือดวยดีแลว เขาไปสูมหาสมุทร ถึง
วังคนคร ตักโกลนคร จนีนคร โสวีรนคร สุรัฏฐนคร อลสันทนคร โกลปฏฏนนคร และ
สุวัณณภูมินคร แลวไปสูประเทศที่เที่ยวไปดวยเรือ ประเทศใดประเทศหนึ่งแมอ่ืน 
ฉะนั้น. และเปรียบเหมือนชาวนานําหญาและไมและหนิ เปนโทษในนาออกเสียกอน
แลว ไถหวานแลว ยงัน้ําใหเขาไปแลวเฝารักษาไว เปนผูมีขาวเปลือกมากดวยอันเกีย่ว
และนวด, ชนยากจนไมมทีรัพย เปนผูประกาศแหงชาวนานั้น ฉะนั้น. อนึ่ง เปรียบ
เหมือนพระมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลว เปนผูมีชาติยิ่ง ยอมเปนผูมีอิสระมอัีนให
เปนไปในอํานาจ เปนเจาของกระทาํตามความปรารถนา ในการทรงพร่าํสอนชนผู
แตกราวกนั, แผนดินใหญทัง้สิ้น เปนที่ประกาศแหงพระมหากษัตริยนัน้ ฉันใด ทานผูมี
ปญญา เปนผูมีอิสระมีอันใหเปนไปในอํานาจ เปนเจาของกระทาํตามปรารถนา ในพระ
ชินศาสนาอนัประเสริฐ ดวยธุดงคคุณสิบสามเหลานี้ที่เสพมากแลว เสพเนือง ๆ แลว ส่ัง
สมใหเต็มรอบแลวในปางกอน, อนึ่ง สามญัคุณทั้งหลายทั้งสิน้ เปนเครื่องประกาศแหง
ทานนัน้ ฉันนัน้แล. 
 ขอถวายพระพร พระอุปเสนเถระผูบุตรวงัคันตพราหมณมิใชหรือ มไิดเอื้อเฟอ
กติกาแหงสงฆในกรุงสาวัตถี ดวยความเปนผูกระทําใหเต็มในธุดงคคณุเปนเครื่องเกลา



กิเลส พรอมดวยบริษทัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูควรทรมานนรชน ผูประทับอยูใน
ที่เรน ถวายนมัสการ พระผูมีพระภาคเจาที่พระบาทดวยเศียรเกลา แลวนัง่ในที่ควรสวน
หนึง่. พระผูมพีระภาคเจา ทอดพระเนตรบริษัทอันพระเถระแนะนําดีแลวนัน้ ทรงราเริง
บันเทงิ มีพระหฤทัยเบกิบาน ตรัสปราศรัยกับดวยบริษัทแลวไดตรัสพุทธพจนนี ้ ดวย
พระสุรเสียงดจุเสียงพรหม อันไมขัดขวางวา 
 ‘ดูกอนอุปเสนะ บริษทัของทานนีน้ํามาซึง่ความเลื่อมใส, ทานแนะนําบริษทั
อยางไร?’ 
 ฝายพระอุปเสนเถระนั้นเปนผูอันพระสพัพญัูทศพลเทพาดิเทพตรัสถามแลว 
ไดกลาวคํานี้กะพระผูมพีระภาคเจา ดวยสามารถแหงคุณตามทีเ่ปนที่มวีา ‘ขาแต
พระองคผูเจริญ บุคคลผูใดผูหนึง่ เขามาหาขาพระองค ขอบรรพชาหรือนิสสัย, ขา
พระองคกลาวอยางนี้กะบุคคลนั้นวา ‘แนะผูมีอาย ุ เราเปนผูมีอันอยูในปาเปนปกต ิ มี
อันเทยีวบิณฑบาตเปนปกติ มีอันทรงผาบงัสุกุลเปนปกติ มีอันทรงไตรจีวรเปนปกต;ิ ถา
วาแมทานจักเปนผูมีอันอยูในปาเปนปกต ิ มีอันเที่ยวบณิฑบาตเปนปกติ มีอันทรงผา
บังสุกุลเปนปกติ มีอันทรงไตรจีวรเปนปกติเหมือนกันไซร, เราจักใหทานบวช เราจกัให
นิสสัยแกทาน’ ฉะนี;้ ถาวาบุคคลนั้นรับขาพระองคแลว ยินดีร่ืนรมย. ขาพระองคจงึให
บุคคลนั้นบวช ใหนิสสัยแกบุคคลนั้น ถาวาบุคคลนั้น ไมยนิดีไมร่ืนรมยขาพระองคก็
ไมใหบุคคลนัน้บวชไมใหนสิสัยแกบุคคลนั้น; ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคแนะนํา
บริษัทอยางนี’้ ดังนี.้ 
 ขอถวายพระพร ทานผูมีปญญา สมาทานธุดงคคุณอันประเสริฐ ยอมเปนผูมี
อิสระ มีอันใหเปนไปในอํานาจ เปนเจาของ กระทําตามปรารถนาในพระชินศาสนาอัน
ประเสริฐ, สมาบัติทัง้หลาย เปนของละเอียด เปนของนาํความสุขมาทัง้สิน้ ยอมเปน
เครื่องประกาศแหงทานผูนัน้ ดวยประการฉะนี.้ 
 ขอถวายพระพร ดอกบวัมชีาติอันสงูแตเดิมเกิดมา เพราะเปนของเจริญยิ่งและ
บริสุทธิ์ เปนของสนทิ เปนของออน เปนของนาอยากได เปนของมีกลิน่หอม เปนทีรั่ก 
อันบุคคลปรารถนา มิไดเปอนดวยน้ําตม ประดับดวยกลีบและเกสรและฝกอันละเอียด 
อันหมูภมรสองเสพ เนื่องดวยน้ําอนัเยน็ ฉันใด, พระอริยสาวกเขาถงึพรอมแลวดวยคณุ
อันประเสริฐสามสิบประการ เพราะธุดงคคุณสามสิบเหลานี้ ที่ทานเสพมากแลว เสพ
เนือง ๆ แลว ส่ังสมใหเต็มรอบแลวในกาลกอนฉันนัน้แล. คุณอันประเสริฐสามสิบ
ประการเปนไฉน? คือ:- 
 (๑) เปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตาอันสนิทออนละมนุ. 
 (๒) เปนผูมกีิเลสอันฆากําจดัแลว. 



 (๓) เปนผูมีความเยอหยิง่ดวยอํานาจความถือตัว อ้ันกาํจัดใหพนิาศแลว. 
 (๔) เปนผูมีความเชื่อไมหวัน่ไหว ต้ังมั่น หาความเคลือบแคลงมิได. 
 (๕) เปนผูมีอันไดสมาบัติ อันบริบูรณเยอืกเย็น นาร่ืนรมย นาอยากได อัน
ละเอียดเปนสขุ. 
 (๖) เปนผูอบรมดวยของหอมอันสะอาด หาของหอมอื่นเสมอไมได อัน
ประเสริฐ คือ ศีล. 
 (๗) เปนผูเปนที่รักเปนที่ใหใจเอิบอาบ แหงเทพดาและมนุษยทั้งหลาย. 
 (๘) เปนผูอันพระอริยบุคคลผูประเสริฐ มอีาสวะสิน้แลวปรารถนาแลว. 
 (๙) เปนผูอันเทพดามนษุยทัง้หลายกราบไหวและบูชา. 
 (๑๐) เปนผูอันชนผูบัณฑิตรูวิเศษชื่นชมสรรเสริญแลว. 
 (๑๑) เปนผูอันโลกไมฉาบทาไวในโลกนี้และโลกหนา. 
 (๑๒) เปนผูมปีกติเหน็ภัยแมในโทษเล็กนอย. 
 (๑๓) เปนผูยังประโยชนอันประเสริฐคือมรรคและผลใหสําเร็จแกชนผูตองการ
สมบัติ. 
 (๑๔) เปนผูมสีวนแหงปจจยัลาภอันไพบลูยประณีต ทีสั่ตวโลกบูชาแลว. 
 (๑๕) เปนผูอยูในทีม่ิใชที่อยูเปนหลักแหลง. 
 (๑๖) เปนผูมฌีานอยางประเสริฐเปนธรรมที่อยู. 
 (๑๗) เปนผูมทีี่ต้ังแหงขาย คือ กิเลสอันร้ือแกแลว. 
 (๑๘) เปนผูมคีติผูกั้นไวอันทําลายแลวหกัแลวตัดเสียแลว. 
 (๑๙) เปนผูมธีรรมไมกําเริบ. 
 (๒๐) เปนผูมทีี่อยูอันจัดไวโดยเฉพาะ. 
 (๒๑) เปนผูมอัีนบริโภคสิ่งหาโทษมิได. 
 (๒๒) เปนผูพนพิเศษแลวจากคติ. 
 (๒๓) เปนผูมคีวามสงสัยอนัขามสิน้แลว. 
 (๒๔) เปนผูมตีนอันอาบแลวดวยวิมุตติ. 
 (๒๕) เปนผูมธีรรมอันเหน็แลว. 
 (๒๖) เปนผูเขาถึงแลวซึ่งเครือ่งตอตานความขลาด อันไมหวัน่ไหวมั่นคง. 
 (๒๗) เปนผูมอีนุสัยอันถอนขึ้นแลว. 
 (๒๘) เปนผูถึงแลวซึ่งธรรมเปนที่ส้ินไปแหงสรรพอาสวะ. 
 (๒๙) เปนผูมสีมาบัติเปนสขุละเอียดเปนธรรมที่อยูมาก. 
 (๓๐) เปนผูเขาถึงพรอมสมณคุณทั้งปวงแลว. 



 พระอริยสาวก เปนผูเขาถึงพรอมแลวดวยคุณอันประเสริฐสามสิบประการ
เหลานี.้ 
 ขอถวายพระพร พระสารีบุตรเถระมิใชหรือ เปนอัครบุรุษในหมื่นโลกธาตุ ยก
เสนแตพระทศพลผูบรมโลกาจารย. แมพระสารีบุตรเถระนัน้ เปนผูเกิดในตระกูล
พราหมณ มีกศุลมูลสรางสมพรอมแลว ส้ินอสงไขยและกัปปนับไมไดแลว ละความยินดี
ในกามและทรพัยอันประเสริฐ นับดวยรอยมิใชอันเดียว เปนของยงัใจใหเจริญ บรรพชา
ในพระชนิศาสนาแลว ทรมานกายวจจีิตดวยธุดงคคุณสบิสามเหลานีม้าตามพรอมแลว
ดวยคุณหาที่สุดมิได ไดยังธรรมจักรใหเปนไปตามในพระศาสนาอนัประเสริฐ แหงพระผู
มีพระภาคเจาผูโคดมในกาลนี.้ 
 ขอถวายพระพร แมพระพทุธพจนนี้อันพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ไดทรง
ภาสิตไวในพระลัญจกรอันประเสริฐ คือเอกังคุตรนิกายวา 
 ‘ดูกอนภิกษทุัง้หลาย เรายอมไมเล็งเห็นบุคคลอื่นผูหนึง่ ผูยงัธรรมจกัรอันยิง่ที่
พระตถาคตใหเปนไป ใหเปนไปตามโดยชอบ เหมือนสารีบุตร; เพราะวา สารีบุตรยัง
ธรรมจักรอันยิง่ทีพ่ระตถาคตใหเปนไปใหเปนไปตามโดยชอบ’ ดังนี.้ 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสนดีแลว, นวังคพทุธวจนะอันใดอนัหนึ่ง ความกระทําโล
กุตตระอันใดอันหนึ่ง สมาบัติอันไพบูลยประเสริฐ คือ ความตรัสรูอันใดอันหนึ่ง, คุณ
ชาติมีนวังคพทุธวจนะเปนตนนัน้ทัง้หมดเปนของถงึแลวซึ่งอันประชมุลงในธุดงคคุณสิบ
สามประการ.” 
 

เมณฑกปญหา จบ. 
   

 
 

อนุมานปญหา 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ภิกษมุาตามพรอมแลวดวยองค
ทั้งหลายเทาไร จึงกระทําใหแจงพระอรหัต?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ภิกษใุนศาสนานี ้ ผูใครจะกระทาํใหแจง
พระอรหัต 
  ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงลามีเสยีงอันพิลึก. 
 ตองถือเอาองคหาประการ แหงไก. 



 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงกระแต. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงนางเสือเหลือง. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงเสือเหลือง. 
 ตองถือเอาองคหาประการ แหงเตา. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงป. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงรางปน. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงกา. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงลงิ. 
  ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงเถาน้ําเตา. 
 ตองถือเอาองคสามประการ แหงบวั. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงพืช. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงไมขานาง. 
 ตองถือเอาองคสามประการ แหงเรือ. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงสมอเรือ. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงเสากระโดง. 
 ตองถือเอาองคองคสามประการ แหงตนหน. 

ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงคนกระทาํการงาน. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงมหาสมุทร. 
 ตองถือเอาองคหาประการ แหงแผนดนิ. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงน้าํ. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงเพลิง. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงลม. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงภูเขา. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงอากาศ. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงพระจันทร. 
ตองถือเอาองคเจ็ดประการ แหงพระอาทิตย. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงพระอินทร. 
ตองถือเอาองคส่ีประการ แหงพระเจาจักรพรรดิ. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงปลวก. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงแมว. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงหน.ู 



ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงแมลงปอง. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงพังพอน. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงสนุัขจิ้งจอกแก. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงเนื้อ. 
ตองถือเอาองคส่ีประการ แหงโค. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงสกุร. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงชาง. 
 ตองถือเอาองคเจ็ดประการ แหงราชสหี. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงนกจากพราก. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนางนกเงอืก. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงนกพิราบเรือน. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนกเคา. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงนกสตปตต (นกมีขนปกรอยหนึง่) 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงคางคาว. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงปลงิ. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงง.ู 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงงูเหลือม. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงแมลงมุมชักใยใกลทาง. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงทารกกินนม. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงเตาเหลือง. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงปาชัฏ. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงตนไม. 
ตองถือเอาองคหาประการ แหงฝน. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงแกวมณ.ี 
ตองถือเอาองคส่ีประการ แหงพรานเนื้อ. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงพรานเบด็. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงชางไม. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงหมอ. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงกาลกัน้าํ. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงรม. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงนา. 



ตองถือเอาองคสองประการ แหงยา. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงโภชนะ. 
ตองถือเอาองคส่ีประการ แหงคนแผลงศร. 
ตองถือเอาองคส่ีประการ แหงพระราชา. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนายประตู. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงหนิบด. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงประทีป. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนกยูง. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงมา. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนักเลง. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงธรณีประตู. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงคนัชั่ง. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงพระขรรค. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงปลา. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงลกูหนี.้ 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงคนเจ็บ. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงคนตาย. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงแมน้ํา. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงโคผู. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงหนทาง. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงคนเรียกสวย. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงโจร. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงเหยีย่ว. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงสนุัข. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงหมอ. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงหญิงมีครรภ. 
 ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงนางจามรี. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนกกระแตติวิด. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงนางนกพริาบ. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงคนมีตาขางเดียว. 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงชาวนา. 



ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงนางสนุัขปา. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงผอบนอย. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงทพัพ.ี 
ตองถือเอาองคสามประการ แหงคนใชหนี.้ 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงคนตรวจเนือง ๆ. 
 ตองถือเอาองคสองประการ แหงนายสารถี. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงนายอําเภอ. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงชางหูก. 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงคนเดินเรอื. 
ตองถือเอาองคสองประการ แหงแมลงภู.” 

   
 

โฆรสร วรรคทีห่นึง่ 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหง
ลามีเสียงอันพลึิกนัน้ เปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ธรรมดาลามีเสยีงอนัพิลึกที่ประตูบานบาง 
ที่กองแกลบบาง ที่ใดทีห่นึ่ง, ไมเปนสัตวนอนมากฉันใด; โยคาวจรผูประกอบความเพยีร 
ลาดปูทอนหนึง่ ณ เครื่องลาด หญาบาง ณ เครื่องลาดใบไมบาง ณ เตียงไมบาง ณ 
แผนดินบาง ที่ใดทีห่นึง่แลว นอนในที่ใดที่หนึ่ง, ตองไมเปนผูนอนมาก ฉันนัน้แล. นี้แล 
ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงลามีเสียงอันพิลึก. 
 แมพระพระพทุธพจนนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไว
วา:- 

‘ดูกอนภิกษทุัง้หลาย บัดนี ้สาวกทั้งหลายของเรา ต้ังไวซึ่งความสําคญัในรูปดุจ
ทอนฟน เปนผูไมประมาทแลว มีความเพยีร ยงักิเลสใหรอนทั่วในความเพยีร
อยู’ดังนี.้ 

 แมคํานี้ อันพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบดี ก็ไดภาสิตไววา:-  
‘เมื่อภิกษุนัง่อยูแลวดวยบัลลังก เธอชื่อวาอาศยัอยูดวยเขา; ควรที่ภิกษุมีจิต
สงไปแลว จะมีธรรมเปนที่อยูสําราญ ฉะนี.้” 
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงไกนัน้ เปนไฉน?” 



ถ. “ขอถวายพระพร ไกยอมหลีกเรนอยูโดยกาลโดยสมัย ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตอง 

กวาดลานเจดยี ต้ังน้าํฉันน้ําใชไวแลว ชาํระสรีระอาบน้าํแลว ไหวเจดยีแลว ไปหาภกิษุ
ผูเฒาทัง้หลายโดยกาลโดยสมัย เขาไปสูเรือนวางโดยกาลโดยสมยั ฉันนัน้แล. นี้แล 
ตองถือเอาองคที่แรกแหงไก. 
 อนึ่ง ไกยอมออกจากที่หลกีเรนโดยกาลโดยสมัย ฉันใด, โยคาวจรผูประกบอ
ความเพียร กต็องออกกวาดลานเจดยี ต้ังน้ําฉนัน้าํใชไว ชําระสรีระแลว ไหวเจดียโดย
กาลโดยสมยัแลว เขาไปสูเรือนวางเปลาอกี ฉันนั้นแล. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหง
ไก. 
 อนึ่ง ไกคุย ๆ ดิน กินของที่ควรกิน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
พิจารณาแลว ๆ บริโภคของที่ควรบริโภค ดวยปจจเวกขณวา ‘เราไมบริโภคเพื่อจะเลน 
ไมบริโภคเพื่อจะมัวเมา ไมบริโภคเพื่อประดับ ไมบริโภคเพื่อจะตกแตงประเทืองผิวเลย
ทีเดียว, เราบริโภคเพียงเพื่อต้ังอยูแหงกายนี้ เพื่อจะใหกายนีเ้ปนไป เพื่อจะกาํจัดความ
เบียดเบียนลําบาก คือ ความหวิอยากอาหารเสีย เพือ่จะอนุเคราะหพรหมจรรย;ดวย
คิดเห็นวา ‘ดวยอันบริโภคนี ้เราจักกาํจัดเวทนาเกาเสีย จกัไมใหเวทนาใหมเกิดขึน้, และ
ความที่กายจกัไปไดนาน จกัมีแกเรา ความเปนผูไมมโีทษจักมีแกเรา ความอยูสบายจัก
มีแกเรา’ ดังนี ้ฉันนัน้แล. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงไก. 
 แมพระผูมีพระภาคาเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 
 ‘ภิกษุผูไมซบเซาในประโยชนอันใหอัตภาพเปนไป บริโภคอาหารดุจบุคคล
บริโภคเนื้อบุตรในทางกนัดาร  

และเหมือนน้าํมันสําหรับยอดเพลารถ ฉะนั้น’ ดังนี.้ 
อนึ่ง ไกแมเปนไปดวยจักษุในกลางวนั เปนผูมีตาฟางดงัตาบอดในกลางคือ ฉัน

ใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร เปนผูไมบอดเลย กต็องเปนผูราวกะบอด อยูในปาก็
ดี เที่ยวเพื่อบิณฑบาตในโคจรคามก็ดี ตองเปนผูราวกะคนบอดคนหนวกคนใบ ในรูป 
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณทั้งหลาย อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ไมพึง
ถือเอาซึง่นิมิต ไมพึงถือเอาซึ่งอนพุยัญชนะในรูปเปนตน อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด
นั้น ฉันนัน้. นีแ้ล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงไก. 

 แมพระกัจจายนเถระ ก็ไดภาสิตคํานี้ไววา:- 
‘ภิกษุมีจักษุเหน็ ก็กระทําเหมือนตาบอด มีโสตไดยิน กก็ระทําเหมือนหูหนวก มี
ชิวหาพูดได กก็ระทําเหมือนคนใบ มกีําลงัก็กระทาํเหมือนคนไมมกีําลงั ในเมื่อ
ความตองการเกิดขึ้นพรอมพึงนอนเสยีดุจคนนอนตาย’ ดังนี.้ 



อนึ่ง ไกแมอันบุคคลจะทิ้งขวางดวยกอนดนิทอนไม ไมคอน ไมตะบอง เพื่อให
มันทิง้ลืมรัง มนัก็ยอมไม 

ละเวนรังของตน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กระทําจวีรกรรม นวกรรม วตัร
ปฏิวัตรก็ดี เรียนบาลีอัฏฐกถา บอกบาลีอัฏฐกถาก็ดี ก็ไมไดละทิ้งความกระทาํในใจโดย
แยบคาย ฉันนั้น; ความกระทําในใจโดยแยบคายนัน้แล เปนเรือนของพระโยคาวจรผู
ประกอบความเพียร. นี้แล ตองถือเอาองคที่หาแหงไก. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 
 ‘ดูกอนภิกษทุัง้หลาย อะไรเลาเปนโคจรของตน เปนของบิดา เปนวิสัยของภิกษุ
, คือ สติปฏฐานสี’่ฉะนี.้ 
 แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็ไดภาสิตไววา:- 

‘ไกที่รูดี ยอมไมละทิ้งรังของตน, เพราะวา ยอมรูแจงสิง่ที่เปนภักษาและไมใช
ยอมเขาใจการเลี้ยงชีพของตน ฉันใด, พุทธโอรส กพ็งึเปนผูไมประมาทในพระ
ศาสนา ไมละเลย มนสิการอันประเสริฐอุดมในการไหน ๆ ฉันนัน้., ดังนี.้” 
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงกระแตนั้น เปน
ไฉน?” 
ถ. “ขอถวายพระพร กระแตเมื่อศัตรูมารบกวน ก็พองหางของตนใหใหญเขา
ตอสูกับศัตรู ฉันใด; 

โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองตอสูกิเลสทัง้ปวงดวยสติปฏฐาน ฉันนั้น. นี้แล 
ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงกระแต. 
 แมพระจูฬปนถกเถระ ก็ไดภาสิตไววา:- 

‘เมื่อใด กิเลสทั้งหลายมารบกวนเพื่อกาํจดัสามัญคุณเสีย พึงฆากิลสเหลานั้น
เสีย ดวยสติปฏฐานเนือง ๆ’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงนางเสือเหลือง เปน
ไฉน?” 
 ถ.”ขอถวายพระพร นางเสือเหลืองยอมมีครรภคร้ังเดียว มิไดมีเนือง ๆ เหมือน
สัตวอ่ืน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เหน็ปฏิสนธิความเกิดขึน้ ความนอนใน
ครรภตอไป และจุติ ความทําลาย ความสิ้นไป ความฉิบหาย ภัยในสงสารวัฏ ทุคติ 
ความเสมอปราศ ความเบียดเบียนแลว กต็องกระทาํในใจโดยอุบายทีช่อบวา ‘เราจกัไม
ปฏิสนธิในภพอีก’ ฉะนี้ ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคหนึง่ประการแหงนางเสือเหลือง. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในธนยีโคปาลกสูตร ในสุตต
นิบาตวา :- 



‘เราจักไมเขาถงึซึ่งอนันอนในครรภอีก ดุจโคหลุดจากเครือ่งผูกแลว, และชาง
ทําลายเถาวัลยเครื่องพนัผูกออกไดแลว ไมกลับมาสูเครื่องผูกนัน้ไดอีก ฉะนัน้. 
เมื่อเปนเชนนี ้ เทพดาและมนุษยทัง้หลายปรารถนาความถึงที่สุดแหงทกุข 
ฉะนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงเสือเหลือง เปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร เสือเหลืองอาศัยชัฏหญา ชัฏปา หรือชัฏภูเขา  ซอนตัวจับ
เนื้อทัง้หลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองเสพที่วิเวก, คือปา รุกขมูล 
ภูเขา ซอกภูเขา ถ้าํ ปาชา ปาอันวงัเวง ที่แจง กองฟาง ทีเ่งียบ ทีไมกึกกอง ที่สมควรเปน
ที่เรน; จริงอยู โยคาวจรผูประกอบความเพยีร เมื่อเสพที่วเิวก ยอมถงึซึ่งเปนความเปนผู
มีอํานาจในอภิญญาหก ไมนานนั่นเทียว ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคทีห่นึง่แหงเสือ
เหลือง. 
 ถึงพระธรรมสังคาหกเถระทัง้หลาย ก็ไดภาสิตไววา:- 
 ‘ธรรมดาเสือเหลือง ยอมซอนตัวจับเนื้อทั้งหลาย ฉันใด, พุทธโอรส ผูมีความ
เพียรอันประกอบแลว ม ี

ปญญาเหน็แจงเขาสูปาถือเอาซึ่งผลอนัอุดม ฉันนัน้’ ดังนี.้ 
 อนึ่ง เสือเหลอืงฆาสัตวตัวใดตัวหนึง่แลว ไมกินสัตวนั้นที่ลมลงขางซาย ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ไมบริโภคโภชนะที่สําเร็จดวยการใหไมไผ การใหใบไม 
การใหดอกไม การใหผลไม การใหน้าํอาบ การใหดิน การใหจุรณ การใหไมชําระฟน 
การใหน้ําบวนปาก ดวยอนักระทําการงานเพื่อปจจัยสี ่ดวยความเปนลกูจาง ดวยกรรม
เปนที่สงไปดวยแขง ดวยการเปนหมอ ดวยการเปนทูต ดวยการใหและใหตอบ ดวยวัตถุ
วิชชา นกัขัตตวิชชา อังควิชชา และกรรมเครื่องอาศัยเปนอยูผิดอนัใดอันหนึง่ ที่
พระพทุธเจาทรงติ ดุจเสือเหลือไมกินสัตวที่ลมลงขางซาย ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองค
ที่สองแหงเสือเหลือง. 
 ถึงพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบดี ก็ไดภาสิตไววา:- 

‘ถาวา เราบริโภคมธุปายาสที่เกิดขึ้นแลว แตอันเปลงวจวีิญญัติออกไซร, ชีวิตุ
บายเครื่องอาศัยเปนอยูแลว ของเราอันนกัปราชญติเตียนแลว. ถึงวาสายรัดไส
ของเราจักไหลออกมาขางนอกไซร เราจกัไมพึงทําลายชีวิตุบายเครื่องอาศัย
เปนอยูเลย สูสละชีวิต’ ดังนี.้” 

 ร. พระผูเปนผูเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงเตาเปนไฉน?” 



 ถ. ขอถวายพระพร เตามีปกติเที่ยวอยูในน้ํา อาศัยอยูในน้าํฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีจิตเกื้อกูลและไหวตามสัตวทัง้หลายทั้งปวง เปนผูมี
จิตประกอบดวยเมตตาอนัไพบูลย ถึงซึง่ความเปนจิตใหญ เปนจิตไมมีประมาณ ไมมี
เวร ไมมีความเบียดเบียน แผไมตรีจิตไปตลอดโลกอันมสัีตวทั้งปวงอยูฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่หนึ่งแหงเตา. 
 อนึ่ง เตาผุดขึน้จากน้าํชูศีรษะ ถาเห็นอะไร ๆ เขา ก็ดําจมดิ่งลงไปทันทีในที่นัน้ 
ดวยคิดเหน็วา ‘อะไร ๆ ที่เปนศัตรูเหลานั้น คร้ันเมื่อกิเลสเขามาใกล ก็ดําจมไปพลนัใน
สระ คือ อารมณ ดวยคิดเหน็วา ‘กิเลสทัง้หลายอยาไดเห็นเราอีกเลย’ ดังนี้ ฉันนัน้. นี้แล 
ตองถือเอาองคที่สองแหงเตา. 
 อนึ่ง เตาขึ้นมาจากน้าํ ผิงกายอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
นําออกซึง่จิตจาก การนัง่ การยืน การนอน การเดินแลว ผ่ึงจิตในสัมมัปปธาน ฉันนั้น. นี้
แล ตองถือเอาองคที่สามแหงเตา. 
 อนึ่ง เตาขุดแผนดินสาํเร็จการอยูในที่สงัด ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองละลาภสักการและความสรรเสริญ เขาไปอยูที่วางเปลา ที่เงยีบ ปาอนัวังเวง 
ภูเขา ซอกภูเขา ถ้าํ อันไมมีเสียง อันไมกกึกอง ฉันนั้น. นีแ้ล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงเตา. 
 แมพระอุปเสนเถระวังคนัตบตุร ก็ไดภาสิตไววา:- 
 ‘ภิกษุพงึสองเสพเสนาสนะอนัสงัด ไมมสํีาเนยีงกกึกอง อันเปนทีพ่าลมฤค
อาศัยอยู เพราะเหตุแหงเสนาสนะเชนนัน้ เปนที่หลีกออกเรนอยู’ ดังนี.้ 
 อนึ่ง เตาเมือ่เที่ยวไป ถาเหน็อะไรเขา หรือไดยินเสียงอะไรเขากห็ดเขาซึ่ง
อวัยวะทัง้หลายมีศีรษะเปนที่หา ในกระดองของตน มีขวนขวายนอย หยุดนิง่ ตาม
รักษากายอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร คร้ันรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ 
ธรรมารมณทัง้หลายมาใกลอยูก็ตองปดเสยีซึ่งบานประตู คือ ความสํารวมในทวารทั้ง
หกมีจกัษุเปนตน หดใจกระทําซึง่ความสาํรวมอยูดวยสติสัมปชัญญะ ตามรักษาสมณ
ธรรมอยู ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคทีห่าแหงเตา. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไวในกุมมูปมสูตร ในสัง
ยุติตนิกายอันประเสริฐวา:- 

‘ภิกษุไมอาศัยแลวซึ่งความตรึกแหงใจทั้งหลาย ดับรอบแลวไมเบียดเบียนคน
อ่ืน ไมวากลาวใครดุจเตาหดอวยัวะทัง้หลายเขาในกระดองของตน ฉะนั้น’
ดังนี.้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงปเปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร ปอันบุคคลเปาในที่ใด ก็ยอมไปตามในทีน่ั้นยอมไมแลนไป
ในที่อ่ืน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองตัง้อยูในธรรมวนิัยที่ควรที่ไมมโีทษ 
เปนไปตามซึง่นวงัคสัตถุศาสนา อันพระผูมีพระภาคพทุธเจาทรงภาสิตไวแลว แสวงหา
สมณธรรมฉันนั้น, นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึง่แหงป. 
 แมพระราหุลเถระ ก็ไดภาสติไววา:- 

‘โยคาวจร ต้ังอยูในธรรมวนิยัที่ควรที่หาโทษมิได อนุโลมตามนวังคพุทธพจนทกุ
เมื่อ พยายามเพื่อคุณอันยิง่’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงรางปน เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร รางปนอันนายชางถากดีแลว ยอมนอมไปตามรางปน
ตลอดปลายตลอดตนแนบเนียน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองนอมไป
ตามสมณะผูเถระ ผูใหม ผูปานกลาง ไมขัดขวาง ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคหนึง่
ประการแหงรางปน. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในวิธุรปุณณกชาดกวา:- 
 ‘นักปราชญ ยอมอนุโลมตามกระแสพระราชโองการ มิไดประพฤตตัิดกระแส
พระราชโองการ ดุจรางปน 

อนุโลมตามตัวปน และปอนุโลมตามผูเปา ฉะนัน้. นักปราชญนัน้ จงึอยูในราช
สํานักได’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงกาเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร กาเปนสัตวรังเกียจทั่วและรงัเกยีจรอบแลวตออันตราย 
ประกอบดวยความกลวัภัย เที่ยวอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผู
รังเกียจตออันตราย ประกอบดวยความกลัวภัย มีสติต้ังมั่น มีอินทรยีทั้งหลายสํารวม
แลว เทีย่วอยู ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคที่แรกแหงกา. 
 อนึ่ง กาเหน็โภชนะอันใดอนัหนึ่ง ยอมแบงบริโภคดวยญาติทั้งหลาย ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร มิไดหวงลาภทั้งหลายที่เกิดโดยธรรม ไดมาโดยธรรม 
โดยที่สุด ของที่มีในบาตรบริโภคแตผูเดียว เปนผูบริโภคทั่วไปดวยเพื่อนพรหมจรรยผูมี
ศีลทั้งหลายฉนันัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงกา. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบด ีก็ไดกลาวไววา:- 

‘ถาวา ทายกทั้งหลายนอมใหของที่ไดแลวโดยธรรม แกเราผูมีตบะ เราก็
แบงปนแกเพือ่นพรหมจรรยทั้งหลายแลว ภายหลงัจึงบริโภค’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงลงิ เปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร ลิงเมือ่อยู ยอมอยูที่โอกาสอันควร ตองไมใหญ ๆ ที่สงัด 
กิ่งไมคลุมในทีท่ั้งปวง ที่ปองกันความกลวั ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็อง
อยูอาศัยกัลยาณมิตร อาจารย ผูมีความละอาย ผูมีศีลเปนที่รัก มีธรรมงาม เปนพหสุุต 
ทรงธรรมเปนที่รัก เปนผูที่ต้ังแหงความเปนผูเคารพ ผูทนตอถอยคํา ผูโอวาท ผูใหรูแจง 
ผูแสดง ผูชักชวน ผูใหกลาหาญ ผูใหราเริง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงลิง. 
 อนึ่ง ลิงเทีย่วอยู ยืนอยู นัง่อยู บนตนไม, ถาหยั่งลงสูความหลับ ก็อยูตลอดคืน
บนตนไมนั้น ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็องเปนผูมหีนาเฉพาะสูราวปา 
ยืน เดิน นั่ง นอน หยั่งลงสูความหลับในราวปานัน่แล, เจริญเนือง ๆ ซึ่งสติปฏฐานใน
ราวปานั้น ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงลงิ. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบด ีก็ไดกลาวไววา:- 

‘ภิกษุจงกรมยนืนัง่นอนในราวปา ยอมงาม เพราะวาราวปานักปราชญทัง้หลาย
มีพระพทุธเจาเปนตนสรรเสรญิแลว’ ดังนี.้” 
 

หัวขอประจําโฆรสร วรรคนั้น 
 ลามีเพยีงพิลึกหนึง่ ไกหนึ่ง กระแตหนึ่ง นางเสือเหลืองหนึ่ง เสือเหลืองหนึง่ เตา
หนึง่ ปหนึ่ง รางปนหนึง่ กาหนึ่ง ลิงหนึง่ ดังนี.้ 

   
 

ลาวุลตา วรรคที่สอง 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหง
เถาน้ําเตาเปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร เถาน้าํเตาเลื้อยเหนีย่วไปบนหญา หรือไม 
หรือเครือเขาดวยมือทั้งหลาย ยอมเจริญเบื้องบนแหงหญาเปนตนนัน้ ฉันใด, โดยคาว
จรผูประกอบความเพียร ใครเพื่อจะเจรญิยิ่งในพระอรหัต ก็ตองหนวงดวยอารมณแลว
เจริญยิ่งในพระอรหัต ฉะนั้น. นี้แลตองถือเอาองคหนึ่งประการ แหงเถาน้ําเตา. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบด ีก็ไดกลาวไววา:- 

“พุทธโอรสใครตอพระอรหันตตผล ก็พึงหนวงอารมณดวยใจแลวเจรญิในอเสข
ผล, เหมือนอยางเถาน้ําเตายึดเหนีย่วไปบนหญา หรือไม หรือเครือเขาดวยมือ
ทั้งหลาย ภายหลังกเ็จริญขางบน ฉะนั้น ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงบวัเปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร บัวเกิดในน้าํ เจริญในน้ํา ก็แตหาติดดวยน้าํไม ฉันใด, โดย
คาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมิไดติดอยูในตระกูล หมู ลาภ ยศ สักการะ 
ความนับถือ และปจจัยเครื่องบริโภคทั้งปวง ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่ตนแหงบัว. 
 อนึ่ง บัวยอมต้ังขึ้นพนจากน้ํา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
ครอบงําเสียซึง่โลกทั้งปวง ข้ึนตั้งอยูในโลกุตตรธรรมฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่สอง
แหงบัว. 
 อนึ่ง บัวตองลมเล็กนอยยอมไหว ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
กระทําความสาํรวมในกิเลสทั้งหลาย แมมีประมาณนอย มีอันเห็นภยัเปนปกติอยู ฉัน
นั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่สามแหงบัว. 
 แมพระพทุธพจนนี ้พระผูมพีระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 

“ภิกษุมีอันเหน็ภัยเปนปกตใินโทษทัง้หลาย มีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททัง้หลาย” ดังนี.้ 

 สมาทานศกึษาอยูในสกิขาบททัง้หลาย” ดังนี.้ 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการ แหงพืชเปนไฉน?” 
 ถ. ขอถวายพระพร พืชแมมีประมาณนอยอันชาวนาหวานแลวในนาอันเจริญ 
คร้ันเมื่อฝนตกสมควร กย็อมเพิ่มใหซึ่งผลมากหลายฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองปฏิบัติชอบโดยประการที่ศีลซึ่งตนใหถึงเฉพาะแลว เพิม่ใหซึ่งสามัญผล
ทั้งนั้น ฉันนัน้, นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงพืช. 
 อนึ่ง พืชอันชาวนาหวานแลวในนาที่แผวถางดีแลว ยอมงอกงามพลันนั่นเทียว 
ฉันใด, จิตอันโยคาวจรผูประกอบความเพยีรประคับประคองดีแลวใหบริสุทธิ์ในสุญญา
คาร หวานลงในนาอันประเสริฐ กลวคือสติปฏฐาน กง็อกงามพลัน ฉะนัน้. นี้แลตอง
ถือเอาองคที่สองแหงพืช. 
 แมพระอนุรุทธเถระ ก็ไดภาสิตไววา:- 

“พืชอันชาวนานั้นหวานแลวในนาอันบริสุทธิ์, ผลของพืชนัน้ก็เปนของไพบูล, 
อนึ่ง ผลแหงพืชนัน้ยอมยังชาวนาใหยนิดีฉันใด, จิตที่โยคาวจรชาํระดีแลวใน
สุญญาคาร ก็ยอมงอกงามในนา กลาวคือสติปฏฐานโดยเร็วที่เดยีว ฉันนัน้ 
ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงไมขานางเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ไมขานางเจริญยิ่งอยูภายในแผนดินรอยศอกบาง ยิง่กวา
บาง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองยงัสามัญผลสี่ ปฏิสัมภิทาสี่ อภิญญา



หก และสมณธรรมทั้งสิน้ใหเต็มรอบในสุญญาคาร ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคหนึ่ง
ประการ แหงไมขานาง. 
 แมพระราคหุลเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 

“ธรรมดาไมขานางงอกอยูในแผนดิน เจริญอยูในแผนดนิรอยศอก. คร้ันถึงกาล
แกแลว ไมขานางนัน้ ก็เจริญสุขขึ้นวันเดยีวรอยศอก ฉันใด, ขาแตพระองคผู
กลาใหญ ขาพระองคก็เจริญยิ่งแลว โดยธรรมในสุญญาคารอันเปนภายใน ดุจ
ไมขานาง ฉันนั้น ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงเรือเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร เรือยอมยังชนใหขามไปสูที่ประสงคดวยไมและเครื่องไม 
เครื่องเหล็กอนัเปนโครงเปนเครื่องยึดติดกัน เปนอนัมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องยังโลกทัง้เทวโลกใหขามไปสูที่ประสงค คือ อมตมหานิพพาน ดวยสิ่ง
ที่เปนโครงเครื่องยึดเหนี่ยว กลาวคือ อาจารศีลคุณวัตรปฏิวัตร และธรรมมีอยางตาง ๆ 
ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่แรกแหงเรือ. 
 อนึ่ง เรือยอมทนทานตอกําลังคลื่นที่กระทบกระแทกซดั และกําลังแหงวนปวน
มีอยางมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองทนทานตอกําลังคลืน่ คือ 
กิเลสเปนอนัมาก และลาภสกัการ ยศ ชื่อเสียง การบูชากราบไหว และคลื่น คือ ความ
นินทา ความสรรเสริญ สุขทุกข ความยกยอง ความดหูมิน่ และโทษมีอยูเปนอนัมากใน
ตระกูลอ่ืนทัง้หลาย ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่สอง แหงเรือ. 
 อนึ่ง เรือยอมแลนไปในมหาสมุทรอันลกึกาํหนดไมได ไมมีที่สุดไมเหน็ฝง มีโทษ
มากเกลื่อนกลนไปดวยหมู ติมิติมิงคล ภูตมังกรและปลา ฉันใด. โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองยงัจติใหแลนไปในความตรัสรูจตุราริยสัจจาภิสมัยซึ่งมีปริวัฏฏสาม 
อาการสิบสองฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่สาม แหงเรือ. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไวในสัจจสังยุตต ในสังยุตต
นิกายอันประเสริฐวา:- 

“ภิกษุทัง้หลาย เมื่อทานทัง้หลายจะคิดพงึคิดวา ‘นี้เปนทุกขนี้เปนทุกขสมุทัย นี้
เปนทกุขนิโรธ นี้เปนทุกขนิโรธคามินปีฏิปทา ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการ แหงสมอเรือเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ธรรมดาสมอยอมยงัเรือใหต้ังอยูในมหาสมทุรอนัมีพืน้น้ํา
อากูลปนปวนดวยหมูคลื่นเปนอันมาก ยอมไมใหเรือแลนไปสูทิศตาง ๆ ได ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองยงัจิตใหติดอยูในอันประหารพรอมซึ่งวิตกใหญ 
ในหมูคลืน่ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่แรกแหงสมอเรือ. 



 อนึ่ง สมอเรือยอมไมเลื่อนลอย มีแตจะจม ยอมยังเรือใหติดอยู ใหเขาถึงความ
ต้ังอยูในน้ํา แมมีรอยศอกเปนประมาณ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองไม
เลื่อนลอยไปในลาภ ยศ สักการ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา การยําเกรง และ
ลาภอันเลิศ ยศอันเลิศ ยังจติใหต้ังอยูในปจจัยสักวายงัสรีระใหเปนไปเทานั้นฉนันั้น. นี้
แลตองถือเอาองคที่สองแหงสมอเรือ. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบดีก็ไดภาสิตไววา:- 

“สมอเรือ ยอมไมเลื่อนลอย มีแตจะจมลงในทะเล ฉันใด, ทานทั้งหลาย ก็อยา
เลื่อนลอยไปในลาภสักการ จงจมอยูแตในปจจัยอันยังอตัภาพใหเปนไปเทานัน้ 
ฉันนัน้ ดังนี.้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการ แหงเสากระโดงเปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร เสากระโดงยอมทรงไวซึ่งเชือกสายระยาง รอกใบ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูมาตามพรอมแลวดวยสตสัิมปชัญญะ คือ รู
ทั่วพรอมในอนักาวไปกาวกลับ แลไปขางหนา แลไปขาง ๆ คูเขา เหยียดออก ทรงผา
สังฆาฏิบาตรจีวร กิน ด่ืม ล้ิม อุจจาระปสสาวกรรม เดนิ ยืน นั่ง หลับ ต่ืน พูด นิง่อยู ฉัน
นั้น. นี้แลตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงเสากระโดง. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไววา:- 

“ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุพงึเปนผูระลึกทั่วพรอมอยูดวยอริยาิบถทัง้ปวง, วาจานี้เรา
พรํ่าสอนทานทั้งหลาย ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการ แหงตนหนเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ตนหนเปนผูไมประมาทแลวเนืองนติยตลอดคืนและวัน ให
เรือแลนไปอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็องเปนผูไมประมาทเนืองนติย
ตลอดคืนและวัน กาํหนดจติโดยโยนโิสมนสิการ ฉะนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่แรกแหง
ตนหน. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในธรรมบทวา:- 

“ทานทัง้หลาย จงเปนผูยินดใีนความไมประมาท, จงรักษาจิตไวเนือง ๆ, จงยก
ตนขึ้นจากสงสารอันเปนหนทางเดินยากดจุชางจมอยูในเปอกตมยกตนขึ้นจาก
เปอกตม ฉะนัน้ ดังนี.้” 

 อนึ่ง ตนหนยอมรูแจงซึ่งการดีการชั่วทัง้ปวง มทีางสวัสดีและทางมีโสโครกเปน
ตนในมหาสมทุร ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองรูแจงกุศลอกุศล กรรมมี



โทษและไมมโีทษ ตํ่าชาประณีต มีสวนเปรยีบดวยของดาํและของขาว ฉะนั้น. นี้แลตอง
ถือเอาองคที่สองแหงตนหน. 
 อนึ่ง ตนหนยอมล่ันกุญแจที่เข็มทิศ ดวยคิดวา ‘ใคร ๆ อยาไดแตะตองเข็มทิศ’ 
ฉะนี้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองลั่นกญุแจ คือ ความสํารวมจิตดวยคิด
วา ‘ทานอยาไดตรึกอกุศลวิตกอันลามากอะไร ๆ‘ ฉะนี ้ ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่
สามแหงตนหน. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในสังยตุตนิกายอนัประเสริฐวา
:- 

“ภิกษุทัง้หลาย ทานทัง้หลายอยาตรึกถึงอกุศลวิตกทัง้หลาย อันลามก คือ 
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหงิสาวิตก ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการ แหงคนกระทาํการงาน
เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร คนกระทําการงานยอมคิดอยางนี้วา ‘เราเปนลูกจาง 
กระทําการงานดวยเรือนี้ เราจะไดคาจางและเบี้ยเลี้ยงดวยการนําเรอืนี้ไป เราไมควรจะ
กระทําความประมาท เราตองนาํเรือนี้ไปดวยความไมประมาท’ฉะนี้ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองคิดอยางนี้วา ‘เราเมื่อพิจารณากายอันประกอบดวยมหาภูต
ทั้งสีน่ี้ จักเปนผูไมประมาทเนือง ๆ มีสติเขาไปตั้งอยูแลว ระลึกรูทัว่พรอมมีจิตตั้งมัน่ มี
จิตมีอารมณอันเดียว ก็จักพนจากชาติ ชรา พยาธ ิ มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุ
ปายาสทัง้หลาย เพราะฉะนั้น เราควรจะกระทาํความไมประมาท’ ฉะนี้ ฉันนัน้. นี้แล
ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงคนกระทาํการงาน. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบีด ก็ภาสิตไววา:- 

“ทานทัง้หลายจงพิจารณากายนี ้ จงกาํหนดรูบอย ๆ; เพราะวา ทานทัง้หลาย
เห็นความเปนเองในกายแลว จักกระทาํทีสุ่ดแหงทกุข ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการ แหงมหาสมุทรเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร มหาสมุทรไมปะปนดวยทรากศพอันตายฉนัใด, โยคาวจร
ผูประกอบความเพยีร ก็ตองไมปะปนดวยเครื่องเศราหมองทัง้หลาย คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความลบหลูคุณทาน ความยกตนขมทาน ความรษิยา ความตระหนี ่
มายา ความโออวด ความโกง ความไมสม่ําเสมอ ความประพฤติชัว่ดวยไตรทวารฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่ง แหงมหาสมุทร. 
 อนึ่ง มหาสมทุรทรงไวซึ่งขมุแกวมีอยางตาง ๆ คือ  แกวมุกดา แกวมณี แกว
ไพฑูรย ศิลามีสีดุจสังข แกวประพาฬ แกวผลึก ยอมปกปดไว มิไดเร่ียรายในภายนอก 



ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรไดรัตนะ คือ คุณมีอยางตาง ๆ คือ มรรค ผล 
ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ วิปสสนา อภิญญา ก็ตองปกปดไว มิไดนําออกภายนอก 
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงมหาสมทุร. 
 อนึ่ง มหาสมทุรยอมอยูรวมดวยภูตใหญ ๆ ทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองอยูอาศัยพรหมจารีบุคคล ผูกัลยาณมิตร ผูมีความปรารถนา
นอย ผูสันโดษ ผูกลาวคุณอันขจัดกิเลส ผูประพฤติขูดเกลากิเลส ผูสมบูรณดวย
มรรยาท ผูมีความละอายตอบาป ผูมีศีลเปนที่รัก ผูควรเคารพ ผูควรสรรเสริญ ฉันนั้น. 
นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงมหาสมุทร. 
 อนึ่ง มหาสมทุรแมเต็มรอบแลวดวยแสนแหงแมน้ําทั้งหลาย มีคงคา ยมุนา 
อจิรวดี สรภู มหี เนตนอนัเตม็แลวดวยน้ําใหม และไมเต็มดวยธารน้ําทัง้หลายในอากาศ 
ไมเปนไปลวงแดนของตน ฉันใดโยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองไมแกลงกาวลวง
สิกขาบท เพราะเหตุแหงลาภสักการะ ความสรรเสริญ การกราบไหว การนับถือ การ
บูชาแมเพราะเหตุแหงชีวิต ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงมหาสมุทร. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไววา:- 

“มหาสมุทรมธีรรมดาตั้งอยูแลว ยอมไมเปนไปลวงแดนฉนัใด, สิกขาบทใด อัน
เราบัญญัติแลวแกสาวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราก็มิไดกาวลวงสิกขาบท
นั้น แมเพราะเหตุแหงชวีิต ฉันนัน้ ดังนี.้” 

 อนึ่ง มหาสมทุรยอมไมเต็มรอบดวยแมน้าํคงคา ยมนุา อจิรวด ี สรภู มหี 
ทั้งหลายซึ่งมนี้ําไหลมาแตที่ทัง้ปวง และไมเต็มดวยธารน้ําในอากาศ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร แมฟงอยูซึ่งอทุเทส ปริปุจฉา การฟง การทรงจาํ วินิจฉัย อภิธรรม 
วินัย สุตันตะวเิคราะห ยอบท ตอบท วิภาคบท ชนิศาสนอันประเสริฐมีองคเกาก็มิไดอ่ิม
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่หาแหงมหาสมุทร. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไวในมหาสุตโสมชาดกวา:- 

“บัณฑิตทัง้หลายเหลานี้ ฟงคําที่เปนสุภาสิตก็มิไดอ่ิม คําที่เปนสุภาสิตเปรียบ
เหมือนไฟไหมหญาและไม ยอมไมอ่ิม หรือเปรียบเหมือนสาครกไ็มอ่ิมดวย
แมน้ําทั้งหลาย ดังนี.้” 

 
หัวขอประจําลาวุลตาวรรคนัน้ 

 



 เถาน้ําเตาหนึง่ บัวหนึ่ง พืชหนึ่ง ไมขานางหนึง่ เรือหนึง่ สมอเรือหนึง่ 
เสากระโดงหนึ่ง ตนหนหนึง่ คนทําการงานหนึง่ มหาสมุทรหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ทานจึง
กลาววาวรรค. 

   
 

จักกวัตติ วรรคที่สาม 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการ แหง
แผนดินเปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ในเมือ่บุคคลเรี่ยรายของทีพ่ึงใจและของไม
พึงใจ มีการบรู กฤษณา แกนจนัทน หญาฝร่ัน เปนตนก็ดี มีดี เสมหะ บุพโพ โลหิต 
เหงื่อ มนัขัน เขฬะ น้าํมูก น้าํไขขอ น้ํามูตร อุจจาระ เปนตนก็ดี ลงทีแ่ผนดิน ๆ ก็เปน
ของเฉยอยูเชนนัน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองเปนผูมีจิตเพิกเฉย
เชนนัน้ ในลาภและมิใชลาภ ยศและมิใชยศ ความนนิทาและความสรรเสริญ สุขและ
ทุกข อันเปนของพงึใจและมใิชของพึงใจทัง้ปวง ฉันนัน่. นี้แล ตองถือเอาองคทีห่นึ่งแหง
แผนดิน. 
 อนึ่ง แผนดนิปราศจากเครื่องตกแตง ก็อบอวนดวยกลิ่นของตนเอง ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีรปราศจากเครื่องตกแตงกต็องเปนผูอบอวนแลวดวยกลิ่น 
คือ ศีลของตนเอง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงแผนดิน. 
 อนึ่ง แผนดินเปนของไมมรีะหวาง ไมมีชอง ไมมโีพรง เปนของหนาทึบ 
กวางขวาง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองเปนผูมีศีลอันไมเปนระหวาง ไม
เปนทอน ไมทะลุ ไมเปนโพรง เปนของหนาทึบ กวางขวาง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองค
ที่สาม แหงแผนดิน. 
 อนึ่งแผนดนิแมทรงไวซึง่บาน นิคม เมือง ชนบท และหมูแหงตนไม ภูเขา แมน้ํา 
สระบัว เนื้อ หก มนุษยชายหญิง กเ็ปนของไมยอทอ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียรกลาวสอนก็ดี พรํ่าสอนก็ดี ใหรูแจงกดี็ ใหเหน็พรอมก็ดี ใหถือเอาพรอมก็ดี ใหกลา
หาญก็ดี ใหราเริงก็ดี ก็ตองไมเปนผูยอทอ ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่นี่แหงแผนดนิ. 
 อนึ่ง แผนดนิเปนของพนพิเศษแลวจากความยินด ี และความยินราย ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูพนพิเศษแลวจากความยนิดี และความยิน
ราย มีจิตเสมอดวยแผนดนิอยูทกุอิริยาบถ ฉันนั้น. นี้แลตองถอืเอาองคทีห่าแหง
แผนดิน. 



 แมนางจุฬสุภัททาอุบาสกิาผูยกยองสมณะทั้งหลายของตน ก็ไดกลาวไววา:- 
“ขาพเจามีใจโกรธแลว พงึทาสมณะองคหนึ่งดวยของหอม. ความยนิรายยอม
ไมมีในสมณะองคโนน, ความยนิดียอมไมมีในสมณะองคนัน้, สมณะทั้งหลาย
นั้น เปนผูมีจติเสมอดวยแผนดิน, สมณะทั้งหลายของขาพเจาเปนผูมใีจเฉยอยู
เชนนัน้ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการ แหงน้ําเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร น้าํเปนของบริสุทธิ์โดยความเปนเอง ดวยความเปนของ
ต้ังอยูพรอมดี และไมหวั่นไหว ไมขุนมวั ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็อง
เปนผูมีอาจาระบริสุทธิ์โดยความเปนเอง ดวยความเปนผูมีจิตตั้งอยูพรอมดี และไม
หวัน่ไหว ไมขุนมัว เพราะนาํเสียซึง่ความเปนคนมชีื่อเสยีงชั่ว เหตุพูดโกง และเปนคนขี้
ฉอฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคทีห่นึง่แหงน้าํ. 
 อนึ่ง น้าํตั้งอยูพรอมโดยความเปนของมีอันเยน็เปนสภาพ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร กต็องเปนผูถงึพรอมแลวดวยความอดทนและเมตตาและความ
เอ็นดู มีปกติแสวงหาประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งปวง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สอง
แมน้ํา. 
 อนึ่ง น้าํยอมทําของที่ไมสะอาดใหสะอาด ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูไมมีอธิกรณ มักทาํสิ่งทีม่ิใชโอกาสที่ต้ังแหงอธิกรณ ในที่และบุคคลทั้ง
ปวง คือในบานหรือปา ในอปุชฌายอาจารย หรือชนทั้งหลายผูปูนอาจารย ฉันนั้น. นี้แล 
ตองถือเอาองคที่สามแหงน้าํ. 
 อนึ่ง น้าํเปนของอันชนมากปรารถนา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร 
เปนผูมีความปรารถนานอย ยินดีตามมี มจีิตสงัด มีจิตวงัเวง ก็ตองเปนผูอันโลกทัง้ปวง
ปรารถนาเฉพาะเนือง ๆ ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่ส่ีแหงน้าํ. 
 อนึ่ง น้ํายอมไมเขาไปตั้งไวซึ่งสิง่มิใชประโยชนเกื้อกูลแกใคร ๆ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองไมกระทําซึง่บาปดวยกาย วาจา ใจ อันยงัความ
บาดหมาง ทะเลาะ แกงแยง ววิาท เพงความเสีย ความริษยาใหเกิด ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่หาแหงน้ํา. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไวในกัณหชาดกวา:- 

“ขาแตทาวสกักะ ผูเปนอิสระแหงภูตทัง้ปวง ถาพระองคจะประทานสิ่งที่ให
เลือกแกขาพระองค, ใจหรือสรีระของขาพระองคกระทําแลวไมพงึเขา
เบียดเบียนใคร ๆ ในกาลไร ๆ ขาพระองคขอเลือกสิ่งที่ใหเลือกนี้ ดังนี.้” 

 ร. “พระนาคเสนผูเจริญ, ตองถือเอาองคหาประการ แหงไหเปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร ไฟยอมเผา หญา ไม กิ่งไมและใบไม ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเผากิเลสทั้งหลายซึ่งไปตามอารมณทีพ่ึงใจและไมพึงใจ มีใน
ภายในและภายนอกทั้งหวง ดวยไฟ คือ ญาณปรีชา ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่ง
แหงไฟ. 
 อนึ่ง ไฟเปนของไมมีความเอ็นดูไมมีความกรุณา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องไมทําความเอ็นดูความกรุณาในกิเลสทัง้ปวง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอา
องคที่สองแหงไฟ. 
 อนึ่ง ไฟยอมบําบัดเสียซึง่ความหนาว ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองยังไฟอนัรอนพรอมกลาว คือ ความเพียรใหเกิดเฉพาะแลว บําบัดเสียซึง่กเิลส
ทั้งหลาย ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคที่สามแหงไฟ. 
 อนึ่ง ไฟพนัพิเศษแลวจากความยินดีและความยนิราย ยอมยังความรอนใหเกิด
เฉพาะ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูพนพิเศษแลวจากความยนิดี
และความยนิราย มีจิตเสมอดวยไฟอยูทุกอิริยาบถ ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคที่ส่ีแหง
ไฟ. 
 อนึ่ง ไฟยอมกําจัดเสียซึง่ความมืด สองแสงสวาง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องกําจัดเสยีซึ่งความมืด คือ อวิชชา สองแสงสวาง คือ ญาณ ฉันนัน้. นี้
แล ตองถือเอาองคทีห่าแหงไฟ. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ทรงสัง่สอนพระราหลุพระโอรสของ
พระองค ก็ไดตรัสไววา:- 
 “ราหุล ทานจงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟ, เพราะวาเมื่อทานเจริญภาวนาเสมอ
ดวยไฟอยู อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยงัไมเกิดก็จะไมเกิดขึ้นได อกุศลธรรมทั้งหลายที่
เกิดขึ้นแลว กจ็ะไมครอบงําจิตตั้งอยู ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการ แหงลมเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ลมยอมหอมเอากลิน่ดอกไมอันบานในภายในปา ฉันใด 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองไปในราวปา คือ อารมณ ซึง่มดีอกไม คือ วมิุตติ
อันประเสริฐบานแลว ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่แรกแหงลม. 
 อนึ่ง ลมยอมย่าํยีเสียซึง่หมูตนไมอันขึ้น ณ แผนดิน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องไปภายในปา พิจารณาสังขารทัง้หลายย่ํายเีสียซึง่กเิลสทั้งหลาย ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงลม. 
 อนึ่ง ลมยอมพัดไปในอากาศ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยงั
จิตใหสัญจรไปในโลกุตตรธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงลม. 



 อนึ่ง ลมยอมเสวยซึ่งกลิ่นแหงคนัธชาต ิ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร 
ก็ตองเสวยกลิน่เปนที่ยนิดีดวยดี กลาวคอื ศีลของตนฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่ส่ี
แหงลม. 
 อนึ่ง ลมของเปนไมมีอาลยัไมมีที่อยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองเปนผูไมมอีาลัย ไมมทีี่อยู ไมมีความชมเชยเปนผูพนพิเศษแลวในทีท่ั้งปวง ฉันนัน้. 
นี้แลตองถือเอาองคทีห่าแหงลม. 
 แมพุทธภาสิตนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไวในสุตตนบิาตวา:- 

“ภัยเกิดแลวแตความชมเชย ธุลียอมเกิดแตที่อยู, ความไมมีที่อยู ความไมมี
ความชมเชยนัน้ เปนเครื่องสอใหรูความเปนนกัปราชญ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการ แหงภูเขาเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ภูเขาเปนของไผหวัน่ไหวไมสะเทอืน ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองไมยินด ี ไมขัดเคือง ไมหลงในความยกยอง ความดูหมิ่น 
ความกระทําด ี ความไมกระทําด ี ความเคารพ ความไมเคารพ ยศ เสื่อมยศ นนิทา 
สรรเสริญ สุข ทุกข หรืออารมณที่พงึใจและไมพึงใจทั้งปวง ไมกําหนัดในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ไมประทุษรายในรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย ไมหลงในรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอันเปนทีต้ั่งแหงความหลง ไมหวัน่ไหว ไมสะเทือนใน
เหตุทัง้หลายมยีกยองเปนตนนั้น ฉันนัน้. นีแ้ล ตองถือเอาองคทีห่นึง่แหงภูเขา. 
 แมพระพทุธภาสิตนี้ พระผูมพีระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา:- 

“ภูเขาแลวดวยศิลาทึบเปนแทงเดียว ยอมไมหวัน่ไหวดวยลมฉนัใด, บัณฑิต
ทั้งหลายก็ยอมไมหวัน่ไหวในเพราะนนิทาและสรรเสริญทั้งหลาย ฉันนัน้ ดังนี.้” 
อนึ่ง ภูเขาเปนของแข็งแรง ไมระคนแลวดวยอะไร ๆ ฉันใด, โยคาวจรผู

ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูแข็งแรงไมระคนแลวดวยอะไร ๆ ฉันนั้น. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่สองแหงภูเขา. 

แมพุทธภาสิตนี้ พระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา:- 
“เรากลาวบุคคลผูไมคลุกคลีแลวดวยคฤหัสถ และบรรพชิตทัง้สอง ผูไมมีอาลัย 
เที่ยวไป ผูมีความปรารถนานอย นัน้วา เปนพราหมณ ดังนี.้” 

 อนึ่ง พืชยอมไมงอกขึ้นบนภูเขา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
ไมยังกิเลสทั้งหลายใหงอกงามขึ้นในใจตน ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหง
ภูเขา. 
 แมคํานี้ พระสภูุติเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 



“เมื่อใดจิตประกอบดวยราคะเกิดขึ้นแกเรา, เมื่อนั้นเราผูเดียวพิจารณาเห็นแลว 
ก็ทรมานจิตนัน้เสียเองวา ทานกําหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด
ทั้งหลาย ทานประทุษรานในอารมณเปนที่ต้ังแหงความประทุษรายทั้งหลาย 
ทานหลงในอารมณเปนที่ต้ังแหงความหลงทั้งหลาย ทานจงออกไปจากปา. 
เพราะวาอรัญประเทศนี้ เปนที่อยูแหงบคุคลทั้งหลายผูหมดจดวิเศษ ผูไมมี
มลทิน ผูมีตปะ; ทานอยาประทุษรายบุคคลผูหมดจดพเิศษเลย ทานจงออกไป
จากปา ดังนี.้” 

 อนึ่ง ภูเขาเปนของสูง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองเปนผูสูงดวย
สามารถแหงฌาณ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงภูเขา. 
 แมพุทธพจนนี ้พระผูมพีระภาคเจา ก็ไดทรงภาติไววา:- 

“เมื่อใดบัณฑติบรรเทาเสียซึง่ความประมาท ดวยความไมประมาท, เมื่อนัน้
บัณฑิตนัน้ขึ้นสู 
ปราสาท คือ ปญญา เปนผูไมมีโศก พิจารณาซึ่งหมูสัตวผูมีโศก, ผูมีปญญา 
พิจารณาซึง่คนพาลทัง้หลายราวกะบุคคลผูยืนอยูบนภเูขา แลดูซึ่งชนทัง้หลาย
ผูยืนอยูบนพืน้ ฉะนัน้ ดังนี.้” 

 อนึ่ง ภูเขาเปนของไมสูงขึน้ ไมจมลง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็
ตองไมกระทาํซึ่งอันฟูข้ึนและเสื่อมลง ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่หาแหงภูเขา. 
 แมนางจูฬสุภัททาอุบาสกิา ผูยกยองสมณะทั้งหลายของตน ก็ไดภาสิตไววา:- 

“สัตวโลกสูงขึน้ดวยลาภ, และทรุดลงดวยเสื่อมลาภ; สมณะทัง้หลายของเรา 
เปนผูมีจิตดํารงอยูเปนดวงเดียว ในลาภและเลื่อมลาภ, เปนผูมีจิตคงที่ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงอากาศเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร อากาศอันอะไร ๆ ไมพึงถือเอาโดยประการทัง้ปวง ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูอันกเิลสทัง้หลายไมพึงถอืเอาโดยประการ
ทั้งปวง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่แรกแหงอากาศ. 
 อนึ่ง อากาศเปนประเทศอันหมูฤษีดาบสภูตและนกสัญจรไป ฉันใด,โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองยังใจใหสัญจรไปในสังขารทัง้หลาย โดยมนสิการวา ‘อนจิจัง 
ทุกขัง อนัตตา’ ฉะนี้ ฉันนัน้ นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงอากาศ. 
 อนึ่ง อากาศเปนที่ต้ังแหงความสะดุงพรอม ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองยังใจใหสะดุงในปฏิสนธิในภพทั้งปวง หาควรกระทําความยินดีไม ฉันนัน้. นี้
แล ตองถือเอาองคที่สามแหงอากาศ. 



 อนึ่ง อากาศไมมีที่สุดไมมปีระมาณอันบคุคลไมพึงนับ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีศีลไมมทีี่สุด มีญาณไมมีประมาณ ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่ส่ีแหงอากาศ. 
 อนึ่ง อากาศเปนประเทศไมติดไมของไมต้ังอยู ไมกังวล ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูไมติด ไมของ ไมต้ังอยู ไมวังวล ในตระกูล ในคณะ ใน
ลาภ ในที่อยู ในเครื่องกงัวล ในปจจัยและกิเลสทัง้ปวง ในทีท่ั้งปวง ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่หาแหงอากาศ. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ เมื่อตรัสสอนพระราหุลผูพระโอรสของ
พระองค ก็ไดตรัสไววา :- 

“ดูกอนราหุล อากาศไมไดต้ังอยูเฉพาะในที่ไร ๆ ฉันใด, ทานจงเจรญิภาวนา
เสมอดวยอากาศ ฉันนัน้;เพราะวาเมือ่ทานเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศ 
ผัสสะทั้งหลาย ที่ยงัใจใหเอิบอาบและไมยังใจใหเอิบอาบซึ่งเกิดขึ้นแลว ยอม
ไมครอบงําจิตตั้งอยู ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงพระจนัทรเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร พระจนัทรอุทัยในสุกกปกษ ยอมเจริญดวยแสงสวางยิ่งขึน้
ทุกที ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเจริญในอาจาระ ศีล คุณ วัตรปฏิบัติ
ในนิกายเปนทีม่า และธรรมอันบุคคลพึงบรรลุ ในอารมณเปนทีว่ังเวง ในสติปฏฐาน ใน
ความเปนผูมทีวารอันปดในอินทรียทั้งหลาย ในความเปนผูรูประมาทในโภชนะในความ
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรแหงผูต่ืนยิ่งขึ้นทุกท ี ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่ตน
แหงพระจันทร. 
 อนึ่ง พระจันทรเปนนักษัตรอันใหญยิง่ชนดิหนึง่ ฉันใด โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองเปนผูมฉัีนทะเปนใหญยิ่ง ฉันนั้น. นี้แล ตองถอืเอาองคที่สองแหง
พระจันทร. 
 อนึ่ง พระจนัทรยอมจรไปในราตรี ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
เปนผูสงัดทั่ว ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่สามแหงพระจันทร. 
 อนึ่ง พระจันทรมีวิมานเปนธง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็องเปน
ผูมีศีลเปนธง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงพระจันทร. 
 อนึ่ง พระจันทรอันโลกบวงสวงและปรารถนา ยอมอุทยั ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ผูอันมหาชนบูชาและปรารถนา กต็องเขาไปสูตระกูลทัง้หลาย ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หาแหงพระจนัทร. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไวในสังยตุตนิกายอนัประเสริฐวา:-  



“แนะภิกษทุั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนผูเรียบรอยเหมอืนดวยพระจนัทร จง
สํารวมกาย สํารวมจิต แลวเขาไปสูตระกูลทั้งหลาย เปนผูใหมเปนนติย อยา
คะนองในตระกูลทั้งหลาย ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคเจ็ดประการแหงพระอาทิตยเปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร พระอาทิตยยอมยังน้าํทัง้ปวงใหเหอืดแหงฉันใด, โยคาวจร
ผูประกอบความเพยีร ก็ตองยังกิเลสทั้งหลายใหเหือดแหง ไมใหเหลอือยู ฉันนัน้. นี้แล 
ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงพระอาทิตย. 
 อนึ่ง พระอาทติยยอมกาํจัดเสียซึงความมดื ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองกาํจัดเสียซึง่ความมืด คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และทุจริต
ทั้งปวง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงพระอาทิตย. 
 อนึ่ง พระอาทติยยอมจรไปเนือง ๆ ฉันใด. โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองกระทาํโยนิโสมนสิการเนือง ๆ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงพระอาทิตย. 
 อนึ่ง พระอาทิตยมีระเบยีบแหงรัศม ี ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็
ตองเปนผูมีระเบียบแหงอารมณ ฉันนั้น. นีแ้ล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงพระอาทิตย. 
 อนึ่ง พระอาทิตยยงัหมูมหาชนใหรอนพรอม เดินไปอยู ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองยังโลกทัง้ปวงใหรอนพรอมดวยอาจาระ ศีล คุณ วัตรปฏิบัติ 
และฌาน วโิมกข สมาธ ิสมาบัติ อินทรยี พละ โพชฌงค สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฉันนัน้. 
นี้แล ตองถือเอาองคทีห่าแหงพระอาทิตย. 
 อนึ่ง พระอาทติยกลัวแตภัย คือ พระราห ูเดินไปอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร เหน็สัตวทั้งหลายผูติดอยูในขายคือ ทุจริตทคุติกันดารปราศจากความเสมอ 
วิบาก วนิิบาต กิเลส ผูอันประชุมแหงทฏิฐิสวมไวแลว ผูแลนไปสูทางผิด ผูดําเนนิไปสู
มรรคาผิด ยังใจใหสลด เพราะภัยเกิดแตความสลดอันใหญ ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอา
องคทีห่กแหงพระอาทิตย. 
 อนึ่ง พระอาทิตย ยอมสองใหเห็นสิง่ดแีละชั่วทัง้หลาย ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองแสดงอินทรีย พละ โพชฌางค สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิ
บาท โลกยิธรรม โลกุตตรธรรม ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่เจ็ดแหงพระอาทิตย. 
 แมพระวงัคีสเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 
 “ภิกษุผูทรงธรรม ยอมยงัชนผูอันอวิชชาปดบังไวแลว ใหเหน็หนทางมีประการ
ตาง ๆ เปรียบเหมือนพระอาทิตยอุทยั สําแดง รูปอันสะอาดและไมสะอาด ดีและชั่ว แก
สัตวทั้งหลาย ฉันนัน้ดังนี.้” 



 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงทาัวสักกะเปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ทาวสักกะอิ่มดวยความสุขสวนเดียวฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูยนิดียิ่งในสุขเกิดแตความสงัดทั่วแหงกายใจสวนเดยีว 
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงทาวสักกะ. 
 อนึ่ง ทาวสักกะทอดพระเนตรเห็นเทพดาทั้งหลายแลว ทรงประคองความเห็น
นั้นไว ยงัความราเริงใหเกิดยิ่ง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองประคองใจ
ซึ่งไมหดหู ไมเกียจคราน ในกุศลธรรมทัง้หลาย ยังความราเริงใหเกิดยิ่งในกุศลธรรม
ทั้งหลาย หมัน่สืบตอพยายามในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคทีส่อง
แหงทาวสกักะ. 
 อนึ่ง ความไมยินดียิง่ ยอมไมเกิดขึ้นแกทาวสักกะ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องไมใหความไมยินดียิง่ในสุญญาคารเกดิขึ้น ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอา
องคที่สามแหงทาวสักกะ. 
 แมพระสุภูติเถระ ก็ไดภาสิตไววา:- 
 “ขาแตพระองคผูกลาใหญ เมื่อใด ขาพระองคบวชแลวในศาสนาของพระองค, 
เมื่อนัน้ ขาพระองคยอมทรงสงเคราะหมหาชน ดวยวตัถุเครื่องสงเคราะหทั้งสี่ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองยึดเหนีย่วน้ําใจ ตองอนุเคราะหน้ําใจของบริษทัสี่ 
ตองชวนใจของบริษัทสี่ใหร่ืนเริง ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงพระเจา
จักรพรรดิ. 
 อนึ่ง โจรทัง้หลายยอมไมต้ังซองสุมข้ึนในแวนแควน แหงพระเจาจกัรพรรดิ ฉัน
ใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองไมใหกามราค พยาบาท วหิิงสา วิตก เกดิขึ้น
ได ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงพระเจาจกัรพรรดิ. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 

“ผูใดยินดีแลวในธรรมเปนที่เขาไประงับวิตก เปนผูมสีติเจริญอสุภารมณใน
กาลทัง้ปวง, ผูนั้นแลกระทําซึง่ที่สุดแหงกองทุกข ผูนั้นตัดเครื่องผูกแหงมาร 
ดังนี.้” 

 อนึ่ง พระเจาจักรพรรดิทรงเลียบมหาปฐพี มมีหาสมทุรเปนที่สุดรอบ ทรง
วิจารณการดีการชั่วทั้งหลาย ทกุวนั ๆ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็อง
พิจารณากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทกุวัน ๆ วา ‘เมื่อเราอันบัณฑิตไมพึงติเตยีนได
ดวยเหตทุี่ต้ังสามเหลานี้วนัยอมเปนไปลวงหรือหนอแล’ ดังนี ้ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอา
องคที่สามแหงพระเจาจักรพรรดิ. 



 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงภาสิตไวในเอกงัคุตตรนิกายอนัประเสริฐวา:- 
 “บรรพชิตพึงพจิารณาเนือง ๆ วา เมื่อเราเปนอยูอยางไร วันและคืนทั้งหลาย
เปนไปลวงอยู” ดังนี.้ 
 อนึ่ง ความรักษาทัว่ในภายในและภายนอก เปนของอนัพระเจาจักรพรรดิทรง
จัดดีแลว ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองตั้งไวซึ่งนายประตู กลาวคือ สติ 
เพื่ออันรักษาทัว่ซึ่งกเิลสทัง้หลายทีเ่ปนไปในภายในและภายนอก ฉันนั้น. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่ส่ีแหงพระเจาจกัรพรรดิ. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 

“แนะภิกษทุั้งหลาย อริยสาวกเปนผูมีสติดุจนายประต ูละเสียซึ่งอกุศล ยังกุศล
ใหเจริญ, ละเสียซึ่งกรรมมีโทษอันบัณฑิตพึงเวน ยังกรรมไมมีโทษอนับัณฑิต
ไมพึงเวนใหเจริญ, ยอมรักษาตนกระทําใหบริสุทธิ”์ ดังนี.้ 

 
หัวขอประจําจกักวัตติวรรคนัน้ 

 
 แผนดินหนึง่ น้ําหนึง่ ไฟหนึ่ง ลมหนึ่ง ภูเขาหนึง่ อากาศหนึ่ง พระจันทรหนึง่ 
พระอาทิตยหนึ่ง ทาวสกักะหนึง่ พระเจาจกัรพรรดิหนึง่. 
 

กุญชร วรรคทีส่ี่ 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหง
ปลวกเปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ปลวกทาํเครื่องปดบังขางบนปกปดตน
เที่ยวหากนิอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองทาํเครื่องปดบัง กลาวคือ 
ศีลสังวร ปกปดใจเที่ยวอยูเพื่อบิณฑาหารฉันนัน้. ขอถวายพระพร โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ยอมเปนผูกาวลวงภัยทั้งปวงไดดวยเครื่องปดบัง คือ ศีลสังวรแล. นี้แล ตอง
ถือเอาองคประการหนึง่แหงปลวก. 
 แมคํานี้ พระอปุเสนเถระผูบุตรวังคันตพราหมณก็ไดกลาวไววา:- 
 “ผูประกอบความเพยีร ทําใจใหมีศีลสังวรเปนเครื่องปดบังเปนผูอันโลกทาไล
ไมไดแลว ก็ยอมพนรอบจากภัย ดังนี”้ 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงแมวเปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร แมวไปสูถ้ํา ไปสูโพรงไม หรือไปสูภายในเรือน ยอม
แสวงหาหนูเทานัน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีรไปสูบาน ไปสูปา ไปสูโคนไม 
หรือไปสูสุญญาคาร ก็ตองเปนผูไมประมาทแลวเนือง ๆ แสวงหาโภชนะ กลาวคือ 
กายคตาสติอยางเดยีวฉนันัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคทีห่นึง่แหงแมว. 
 อนึ่ง แมยอมหากนิในที่ใกลเทานั้น ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองเปนผูเห็นความเกิดและความเสื่อมในอุปาทานขนัธหาเหลานี้อยูทกุอริยาบถวา ‘รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยางนี ้ๆ , ความเกิดขึ้นพรอมแหงรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณอยางนี ้ๆ, ความดับไปแหง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยาง
นี้ ๆ’ ดังนี.้ นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงแมว. 
 แมพระพทุธพจนนี ้พระผูมพีระภาคเจา ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 

“ขันธบัญจกไมพึงมีไมพงึเปน ในที่ไกลแตที่นี,้ ที่สุดของความมีความเปนแหง
ขันธบัญจก จกัทําอะรได, ทานทัง้หลายประสพอยูในกายเปนของตน อันเกิด
ขนเฉพาะหนา อันนําไปวิเศษ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงหนเูปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร หนูวิง่ไปขางโนนขางนี้ หวงัตออาหารเทานัน้ วิง่ไปอยู ฉัน
ใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเทีย่วไปขางโนนขางนี้ เปนผูหวังตอโยนโิส
มนสิการเทานัน้ ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคประการหนึง่แหงหน.ู 
 แมพระอุปเสนเถระวังคนัตบตุร ก็ไดกลาวไววา:- 
 “ผูมีปญญาเหน็แจงกระทําความมุงหวงัธรรมอยู มิไดยอหยอนเปนผูขาระงับ
แลว มีสติอยูทกุเมื่อ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงแมลงปองเปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร แมลงปองมหีางเปนอาวธุ ชูหางเทีย่วไปอยู ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูมีญาณเปนอาวุธ ยกญาณขึ้นอยูทุก
อิริยาบถ ฉันนัน้. นี้แลตองถอืเอาองคหนึง่ประการแหงแมลงปอง. 
 แมพระอุปเสนเถระคันตบุตร ก็ไดกลาวไววา:- 

“ผูมีปญญาเหน็แจง ถือเอาพระขรรคกลาว คือ ญาณเที่ยวอยูยอมพนจาก
สรรพภัยอันตราย, และผูมีปญญาเหน็แจงนัน้ ยากที่ใคร ๆ จะผจญไดในภพ 
ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงพังพอนเปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร พังพอนเมื่อเขาใกลงู เกลือกกายดวยยาแลว จึงเขาใกล
เพื่อจะจับงู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรเมือ่เขาใกลโลกผูมีความโกรธความ
อาฆาตมาก ผูอันความทะเลาะถือเอาตาง กลาวแกงแยง ความยินยายครอบงําแลว ก็
ตองลูบทาน้าํใจดวยยากลาวคือเมตตาพรหมวิหาร ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคหนึง่
ประการแหงพงัพอน. 
 แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 

“ดวยเหตนุั้น กุลบุตรควรกระทําเมตตาภาวนาแกตนและคนอื่น, กุลบุตรควร
แผไปดวยจิตประกอบดวยเมตตา ขอนีเ้ปนคําสัง่สอนแหงพระพทุธเจา
ทั้งหลาย” ดังนี.้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงสนุัขจิ้งจอกแกเปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพระ สุนัขจิง้จอกแกไดโภชนะแลว ไมเกลียดกินจนพอตองการ 
ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ไดโภชนะแลวกม็ไิดเกลียด บริโภคสักวายงัสรีระ
ใหเปนไปนั่นเทียว, ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงสนุัขจิ้งจอกแก. 
 แมพระมหากสัสปเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 
 “ขาพเจาลงจากเสนาสนะเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต; ขาพเจาบาํรุงบุรุษผูมีโรค
เร้ือนผูบริโภคอยูนั้นโดยเคารพ. บุรุษนัน้นอมคําขาวไปดวยมือของขาพเจา, เมื่อ
ขาพเจาปอนคาํขาวอยู บุรุษนัน้งับเอานิว้มือของขาพเจาไวในปากนั้น. ขาพเจาอาศัย
ประเทศเปนทีต้ั่งแหงฝาเรือน จักบริโภคคําขาว; ในเมือ่คําขาวที่ขาพเจาบริโภคอยูหรือ
บริโภคแลว ความเกลียดยอมไมมีแกขาพเจา ดังนี.้” 
 อนึ่ง สุนัขจิ้งจอกแกไดโภชนะแลว มิไดเลือกกวาเศราหมองหรือประณตี ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ไดโภชนะแลวก็ไมตองเลือกวาเศราหมองหรือประณีต 
บริบูรณหรือไมบริบูรณ ยินดีตามมีตามทีไ่ดมาอยางไร ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคสอง
แหงสนุัขจิ้งจอกแก. 
 แมพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 

“เรายินดีตามมีแมดวยของเศราหมอง ไมปรารถนารสอื่นมาก, เมื่อเราไม
ละโมบในรสทัง้หลาย ใจของเรากย็อมยนิดีในฌาน, ในเมื่อเรายนิดีดวยปจจยั
ตามมีตามได คุณเครื่องเปนสมณะของเรายอมเต็มรอบ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงเนื้อเปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร เวลากลางวันเนื้อยอมเที่ยวไปในปา เวลากลางคืนยอม
เที่ยวไปในกลางแจง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เวลากลางวนัพึงอยูในปา 
เวลากลางคนือยูในที่แจง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงเนื้อ.  
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในโลมหังสนะปริยายวา:- 

“ดูกอนสารีบุตร ราตรีทั้งหลายนัน้ใด เยน็เปนไปในเหมนัตฤดู ในราตรทีั้งหลาย
เห็นปานนัน้ ณ สมัยเปนทีต่กแหงน้ําคาง เรานัน้แลสําเร็จอิริยาบถอยูในอัพโภ
กาสในราตรี สําเร็จอิริยาบถอยูในราวปาในกาลวัน, ในเดือนมีในภายหลังแหง
คิมหฤดูเราสาํเร็จอิริยาบถอยูในอัพโภกาสในกลางวนั, เราสําเร็จอิริยาบถอยูใน
ราวปาในราตรี ดังนี.้” 

 อนึ่ง เนื้อในเมือ่หอกหรือศรตกลงอยู ยอมหลบ ยอมหนีไป ยอมไมนาํกายเขา
ไปใกล ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ในเมื่อกิเลสทั้งหลายตกลงอยู ก็ตองหลบ 
ตองหนีไป ตองไมนอมจิตเขาไปใกล ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคที่สองแหงเนื้อ. 
 อนึ่ง เนื้อเหน็มนุษยทัง้หลายยอมหนีไปเสยีทางใดทางหนึ่งดวยคิดวา ‘มนษุย
เหลานั้นอยาไดเห็นเราเลย’ ฉะนี ้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร เหน็ชน
ทั้งหลายผูมีปกติบาดหมางกัน ทะเลาะกนั แกงแยงกนั วิวาทกนั ผูทศีุล ผูเกียจคราน ผู
มีความยินดีในความคลุกคลี ก็ตองหนีไปเสียทางใดทางหนึง่ ดวยคิดวา ‘ชนเหลานัน้
อยาไดพบเราเลย, และเราก็อยาไดพบชนเหลานั้นเลย’ ฉะนี ้ ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอา
องคที่สามแหงเนื้อ.” 
 แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็ไดภาสิตไววา:- 

“บางทีบุคคลมีความปรารถนาลามกเกียจคราน มีความเพียรอันละแลว มพีุทธ
วจนะสดับนอย ผูประพฤติไมควร อยาไดพบเราในที่ไร ๆ เลย” ดังนี.้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคส่ีประการแหงโคเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร โคยอมไมละที่อยูของตน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองไมละกายของตนโดยโยนิโสมนสิการวา “กายนี้ไมเทีย่ง ตองอบกลิน่ นวด
ฟน มีความสลาย เร่ียรายกระจัดกระจายเปนธรรมดา’ ดังนี้ ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอา
องคเปนปฐมแหงโค.” 
 อนึ่ง โคเปนสัตวมีแอกอันรับไวแลวยอมนําแอกไปโดยงายและยาก ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูมีพรหมจรรยอันถือไวแลว ประพฤติ
พรหมจรรยมชีวีิตเปนที่สุดจนถึงสิน้ชวีิต โดยงายและโดยยาก ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอา
องคที่สองแหงโค. 



 อนึ่ง โคเมื่อสูดดมตามความพอใจ จงึดืม่กินซึง่น้ําควรดื่ม ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองสูดดมตามความพอใจ ตามความรัก ตามความเลื่อมใส รับ
เอาคําพร่าํสอนของอาจารยและอุปชฌาย ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่สามแหงโค. 
 อนึ่ง โคอนับุคคลผูใดผูหนึ่งขับไปอยู ก็ยอมทําตามถอยคํา ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองรับโอวาทานุสาสนีของภิกษผูุเถระผูใหม ผูปานกลาง และ
ของคฤหัสถผูอุบาสก ดวยเศียรเกลาฉันนัน้. นี้แลตองถอืเอาองคที่ส่ีแหงโค. 
 แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็ไดภาสิตไววา:- 

“กุลบุตรบวชในวนันัน้ มีปเจ็ดโดยกําเนิด, แมผูนั้นพร่าํสอนเรา เรากต็องรับไว
เหนือกระหมอม. เราเหน็แลว พงึตั้งไวซึง่ความพอใจและความรักอนัแรงกลา
ในบุคคลนั้น, พึงนอบนอมบุคคลนั้นเนือง ๆ โดยเอื้อเฟอในตําแหนงอาจารย 
ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงสุกรเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร สุกรเมื่อถึงคิมหฤดูเปนคราวเรารอน ยอมเขาไปหาน้าํ ฉัน
ใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร คร้ันเมื่อจิตขุนมัว พลั้งพลาด เหหวน เรารอนดวย
โทสะ ก็ตองเขาไปใกลซึ่งเมตตาภาวนา ซึง่เปนของเยอืกเย็น เปนของไมตาย เปนของ
ประณีตฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคทีห่นึ่งแหงสุกร. 
 อนึ่ง สุกรเขาไปใกลน้ําตมแลว คุยขุดดินดวยจมูกกระทําใหเปนปลกันอนใน
ปลักนัน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองวางกายไวในใจ ไปในระหวาง
อารมณนอนอยู ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงสกุร. 
 แมพระปณโทลภารทวาชเถระ ก็ไดกลาไววา:- 

“ผูมีปญญาเหน็แจง เหน็ความเปนเองในกายแลว พิจารณาแลว เปนผูเดียวไม
มีเพื่อนที่สองนอนในระหวางอารมณ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงชางเปนไฉน?” 
 ถ.”ขอถวายพระพร ธรรมดาชาง เมื่อเที่ยวไป ยอมทําลายแผนดนิ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีรก็ตองพิจารณากายทาํลายกิเลสทัง้ปวงเสีย ฉันนัน้. นีแ้ล 
ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงชาง. 
 อนึ่ง ชางไมเหลียวดวยกายทั้งปวง ยอมเพงดูตรงนั่นเทยีว มิไดเลือกทิศนอยทิศ
ใหญ ฉันใด,โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองไมเหลียวดวยกายทั้งปวง ไมเลือกทิศ
นอยทิศใหญ ไมแหงนขึ้นขางบน ไมกมลงขางลาง เปนผูเพงแลไกลชั่วแอก ฉันนัน้. นีแ้ล 
ตองถือเอาองคที่สองแหงชาง. 



 อนึ่ง ชางไมไดนอนเปนนิตย ไปหาอาหารเนือง ๆ ยอมไมเขาถึงซึ่งประเทศนัน้
เพื่อจะอยู มิไดมีอาลัยในทีอ่าศัยแนนอน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็อง
เปนผูมิไดนอนเปนนิตย มิไดมีที่อยู ไปเพือ่บิณฑบาต ถาวาเปนผูมีปญญาเหน็แจง เหน็
มณฑปมีในประเทศอันงดงาม หรือโคนไม ถ้าํ เงื้อม เปนทีฟู่ใจสมควร ก็เขาอาศัยอยูใน
ที่นัน้ แตหากระทําความอาลยัในที่อาศัยแนนอนไม ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคทีส่าม
แหงชาง. 
 อนึ่ง ชางลงสูน้ําก็ลงสูสระบัวใหญ ๆ ซึ่งบริบูรณดวยน้าํอันสะอาดไมขุนและ
เย็น ดาดาษแลวดวยกุมาท อุบล ปทมุ ปุณฑริก เลนอยางชางอนัประเสริฐ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองลงสูสระโบกขรณีอันประเสริฐ กลาวคือ มหาสติ
ปฏฐาน ซึ่งเตม็แลวดวยน้ํา กลาวคือ ธรรมอันประเสริฐ อันสะอาด ไมหมนหมอง ผอง
ใส มิไดขุนมัว ดาดาษดวยดอกไม กลาวคือ วิมุตติ ลางขัดสังขารทัง้หลายดวยญาณ
ปรีชา เลนอยางโยคาวจร ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงชาง. 
 อนึ่ง ชางยกเทาขึ้นก็มีสติ จดเทาลงก็มีสติ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองยกเทาขึ้นดวยสติสัมปชัญญะ จดเทาลงดวยสติสัมปชญัญะ เปนผูมี
สติสัมปชัญญะในเวลากาวไปและกาวกลบัคูอวัยวะเขาและออกในทีท่ั้งปวง ฉันนัน้. นี้
แล ตองถือเอาองคทีห่าแหงชาง. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในสังยตุตนิกายอนัประเสริฐวา
:- 

‘ความสาํรวมดวยกายเปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความสาํรวมดวยวาจา
เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความสํารวมดวยใจเปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ, ความสํารวมในทีท่ั้งปวงเปนคุณยงัประโยชนใหสําเร็จ, บุคคลผูสํารวม
ในทีท่ั้งปวง นกัปราชญกลาววา ‘ผูมีความละอาย มีไตรทวารรักษาแลว’ ดังนี.้” 

  
หัวขอประจํากญุชรวรรคนั้น 

ปลวกหนึง่ แมวหนึ่ง หนหูนึง่ แมลงปองหนึง่ พังพอนหนึ่ง สุนัขจิง้จอกหนึ่ง เนื้อ
หนึง่ โคหนึง่ สุกรหนึง่ ชางหนึ่ง เปนสบิ ฉะนี.้ 

   
 

สีห วรรคที่หา 
 



 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคเจ็ดประการแหง
ราชสีห เปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ธรรมดาราชสีหเปนสัตวขาวไมหมนหมอง 
หมดจดสะอาด ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูมีจิตขาว ไม
หมนหมอง บริสุทธิ์ผุดผอง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงราชสีห. 
 อนึ่ง ราชสหีมเีทาสี่เปนเครื่องเทีย่วไป มักเที่ยวไปดวยลลีาศ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีอิทธบิาทสี่เปนเครือ่งเทีย่วไป ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่สองแหงราชสีห. 
 อนึ่ง ราชสีหเปนสัตวมีผมงอกงามมีรูปอันยิ่ง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูมีผม กลาวคือศีลงาม มีรูปอันยิง่ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคทีส่าม
แหงราชสหี. 
 อนึ่ง ราชสหียอมไมนอบนอมแกสัตวไร ๆ แมเพราะตองเสยีชีวติ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูไมนอบนอมแกใคร ๆ แมเพราะจะตองเสีย 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยาเปนปจจัยแหงคนไขเปนบริขาร ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่ส่ีแหงราชสหี. 
 อนึ่ง ราชสหีเปนสัตวมีภักษามิไดขาด ยอมบริโภคเนื้อสัตวในโอกาสทีสั่ตวนัน้
ลมนั่นแหละจนพอตองการ มิไดเลือกบริโภคเนื้อลํ่าของสัตว ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีภักษามิไดขาด มไิดเลือกตระกูลทั้งหลาย มไิดละ
เรือนตนเขาไปใกลตระกูลทัง้หลาย บริโภคพอยังสรีระใหเปนไป ในโอกาสเปนทีรั่บ
โภชนะนั่นเอง มิไดเลือกโภชนะอันเลิศ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หาแหงราชสีห. 
 อนึ่ง ราชสีหมไิดมีภักษาหารสะสมไว ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็
ตองเปนผูมีความบริโภคมิไดกระทําความสะสมไว ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคทีห่ก
แหงราชสหี. 
 อนึ่ง ราชสหีมิไดอาหารก็ไมไดด้ินรน ถงึไดอาหารก็ไมโลภ ไมหมกมุน ไม
ทะยานกินฉนัใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร ไมไดโภชนะก็ตองไมด้ินรน ถงึได
โภชนะก็ตองไมโลภ ไมหมกมุน ไมทะยาน เหน็อาทนีพอยูเปนปกต ิ มีปญญาเปนเหตุ
ออกไปจากภพ บริโภคอยู ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่เจ็ดแหงราสีห. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา เมือ่ทรงสรรเสริญพระมหากัสสปเถระก็ไดตรัสไวในสัง
ยุตตนิกายอันประเสริฐวา:- 
 “แนะภิกษทุั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และมี
ปกติกลาวคุณของการสันโดา ดวยบิณฑบาตตามมีตามได ยอมไมถงึความแสวงหาไม



ควร และกรรมไมสมควร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตก็ไมด้ินรนถงึได
บิณฑบาตก็ไมโลภ ไมหมกมุน ไมทะยาน เหน็อาทนีพอยูเปนปกติ มีปญญาเปนเหตุ
ออกไปจากภาพ บริโภคอยู’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงนกจากพราก เปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร นกจากพรากยอมไมละทิ้งนางนกตัวที่เปนภริยาจนตลอด
ชีวิต ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็มิไดละทิง้ความกระทําในใจโดยอุบายที่
ชอบ จนตลอดชีวิต ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคทีห่นึ่งแหงนกจากพราก. 
 อนึ่ง นกจากพรากมีสาหรายและแหนเปนภักษา ยอมถึงความเตม็ใจดวย
สาหรายและแหนนั้น และไมเสื่อมจากกําลังและพรรณเพราะความเตม็ใจนัน้ ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองทําความเต็มใจตามลาภที่ได ฉันนั้น. ก็โยคาวจรผู
ประกอบความเพียรเปนผูเต็มใจตามลาภที่ได ก็ไมเสือ่มจากศีล สมาธ ิ ปญญา วิมุตติ 
วิมุตติญาณทสัสนะ และมิไดเสื่อมจากสรรพกุศลธรรมทัง้หลาย. นี้แลตองถือเอาองคที่
สองแหงนกจากพราก. 
 อนึ่ง นกจากพรากยอมไมเบียดเบียนสัตวมีชีวิตทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมทีัณฑะอันละทิง้แลว มีศัสตราอันละทิ้งแลว มีความ
ละอาย ถึงพรอมดวยความเอ็นดู มีปกติอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ในสัตวมีชวีิต
ทั้งปวง ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่สามแหงนกจากพราก. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไว ในจักกะวากชาดกวา:- 
 “ผูใดไมเบียดเบียน ไมฆา ไมผจญ ไมวากลาว, เวรของผูนั้น 
 ยอมไมมีกับใคร ๆ เพราะอนัไมเบียดเบียนในสัตวทัง้ปวง’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงนางนกเงือก เปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร นางนกเงือกยอมไมเลีย้งลูกทั้งหลายเพราะรษิยาในผัวของ
ตน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองหวงหามกิเลสทัง้หลายอันเกิดขึน้ในใจ
ตนเสีย ใสเขาซึ่งกเิลสทัง้หลายในโพรงไม กลาวคือ ความสาํรวมโดยชอบดวยสติปฏ
ฐานแลวยังกายคตาสติใหเจริญในมโนทวาร ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคทีห่นึ่งแหง
นางนกเงือก. 
 อนึ่ง นางนกเงอืกเที่ยวหาอาหารทีป่าใหญตลอดทั้งวนั เวลาเยน็กก็ลับมายงัฝูง
นกเพื่อความรักษาซึง่ตน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูใหญผู
เดียว เสพที่อันสงัดทั้งเพื่อความพนรอบจากสังโยชนธรรม, เมื่อไมไดความยนิดีในที่สงัด



ทั่วนั้น พึงกลับสูสังฆมณฑล เปนผูอันสงฆรักษาแลวอยู เพื่ออันปองกนัซึง่ภัย คือ 
ความถกูวาได ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงนางนกเงือก. 
 แมคํานีท้าวสหัมบดีพรหม ก็ไดกราบทูลในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา:- 

“เสพทีน่อนทีน่ั่งอนัสงัดทั้งหลาย, ประพฤติเพื่อความพนวเิศษจากสังโยชน
ธรรม; ถาไมถงึทับความยินดีในเสนาสนะเหลานั้น, จงเปนผูมีตนอนัรักษาแลว 
มีสติอยูในสังฆมณฑล ดังนี”้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงนกพิราบเรือนเปน
ไฉน?” 
 ถ. ขอถวายพระพร นกพิราบเรือนเมื่ออยูที่เรือนของชนอื่นยอมไมถอืเอานิมิต
หนอยหนึ่งแหงเขาของ แหงชนทัง้หลายเหลานัน้เปนสัตวมัธยัสถหมายรูมากอยู ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีรเขาไปสูตระกูลอ่ืน ก็ตองไมถือเอานมิิตในเตียง ต่ัง ผา 
เครื่องประดับ เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค หรือโภชนะวกิัติทัง้หลายของสตรีหรือบุรุณ 
เปนผูมัธยัสถ เขาไปตั้งไวเฉพาะซึ่งความสําคัญวาเราเปนสมณะฉนันั้น. นี้แล ตอง
ถือเอาองคหนึง่ประการแหงนกพิราบเรือน. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงภาสิตไว ในจูฬนารทชาดก:- วา  

‘เขาไปสูตระกูลแลว พงึเคีย้วกิตแตพอประมาณ บรรดาน้ําควรดื่มทั้งหลาย 
หรือโภชนะทั้งหลายพงึเคี้ยวกินแตพอประมาณ พึงบริโภคแตพอประมาณ, 
และอยากระทาํซึ่งใจในรูป’ ดังนี”้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงนกเคา เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร นกเคาโกรธกาทั้งหลาย พอเวลากลางคืนก็ไปยังฝงูกาแลว
ฆากาเสียเปนอันมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองกระทําความยินราย
ตออญาณความไมรูเทาเสีย เปนผู ๆ เดียวนัง่ ณ ที่ลับย่ํายีอญาณ ตัดเสียตั้งแตรากเงา 
ฉันนัน้.นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงนกเคา. 
 อนึ่ง นกเคาเปนสัตวหลีกเรนอยู ณ ที่ลับ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูมีที่สงัดเปนที่มาร่ืนรมย ยินดีแลวในการหลีกเรนอยู ฉันนัน้, นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่สองแหงนกเคา. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไว ในสังยตุตนิกายอนัประเสริฐวา:- 
 ‘แนะภิกษทุั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมทีี่สงัดเปนทีม่าร่ืนรมย ยนิดีใน
ความหลีกเรนอยู ยอมรูชัดตามเปนจริงวา ‘อันนี้เปนทุกข อันนี้เปนสมุทยั อันนี้เปนนโิรธ 
อันนี้เปนมรรค’ ดังนี้.” 



 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงนกสตปตตะ เปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร นกสตปตตะรองขึ้นและยอมบอกสุขเกษมหรือทุกขภัยให
เปนนมิิตแกชนทัง้หลายอืน่ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เมื่อสําแดงธรรมแก
ชนทัง้หลายอืน่ ก็ตองสาํแดงวนิิบาตโดยความเปนทุกขภัย แสดงนิพพานโดยความเปน
สุขเกษม ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคประกอบหนึ่งแหงนกสตปตตะ. 
 แมพระปโณโฑลภารทวาชเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 
 ‘ผูประกอบความเพยีร ควรจะแสดงซึ่งเนือ้ความสองอยางนี้ คือ ความนากลวั 
นาสะดุงในนรก ความสุขอันไพบูลในนพิพาน’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงคางคาว เปนไฉน?” 
 ถ. ขอถวายพระพร คางคาวเขาไปสูเรือน เที่ยวไปแลวก็ออกไป ไมกงัวลอยูใน
เรือนนัน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร เขาไปบิณฑบาตในบาน เที่ยวไป
ตามลําดับตรอก ไดบิณฑบาตแลวก็กลบัทันท ี มิไดกงัวลอยูในบานนั้น ฉันนัน้. นี้แล 
ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงคางคาว. 
 อนึ่ง คางคาวเมื่ออยูที่เรือนของชนอืน่ ไมไดทําความเสื่อมแกชนเหลานัน้ ฉันใด
, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เขาไปสูตระกูลแลวก็ตองไมทําความเดือดรอนหนอย
หนึง่แกชนเหลานัน้ ดวยการรบกวนเขาเหลือเกิน ดวยความเปนผูขอเขามาก ดวยความ
เปนผูมีโทษเกดิแตกายมาก ดวยความเปนผูชางพูดเหลอืเกิน หรือดวยความเปนผูมีสุข
และทุกขรวมดวยเขา, และไมยังการงานอันเปนที่ต้ังแหงทรพัญสมบัติของชนเหลานั้น
ใหเสื่อมเสียไป ปรารถนาความเจริญอยางเดียวโดยประการทัง้ปวง ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่สองแหงคางคาว. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในลักขณสูตร ในทีฆนิกายอันประเสริฐวา:- 

‘บุคคลปรารถนาอยูวา ‘ไฉนชนเหลาอืน่ไมพงึเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ 
ปญญา จาคะ กรรมที่ยงัประโยชนใหสําเร็จเปนอนัมาก ทรัพย ขาวเปลือก นา
และที่ดิน บุตรทั้งหลาย ภริยาทัง้หลาย เหลาสัตวส่ีเทา เหลาญาต ิ เหลามิตร 
เหลาพวกพอง กําลงั พรรณ สุข, ฉะนี,้ และจํานงหวงัความมัน่คั่ง ความสําเร็จ
แหงประโยชน’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงปลงิ เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ปลิงเกาะที่อวยัวะใด ก็เกาะแนนในอวัยวะนัน้ ด่ืมโลหิตอยู 
ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร หนวงจิตไวในอารมณใด ก็ตองตั้งอารมณนั้นไว



ใหมั่น โดย วรรณ สัณฐาน ทิศ โอกาส ปริจเฉท ลิงค และนิมิต ด่ืมรส คือ วิมุตติอันไม
เจือกิเลส ดวยอารมณนัน้ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคประกอบหนึ่งแหงปลงิ. 
 แมพระอนุรุทธเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 
 ‘บุคคลมีจิตบริสุทธิ์ ต้ังอยูเฉพาะในอารมณ พึงดื่มรส คือ วิมุตติอันไมเจือกิเลส 
ดวยจิตนัน้’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงงูเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร งยูอมเล้ือยไปดวยอก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเที่ยวอยูดวยปญญา; เมื่อโยคาวจรเที่ยวอยูดวยปญญา จิตก็เที่ยวอยูใน
มรรคาอันนาํออกไปจากภพ เวนสิง่ที่ไมมีเครื่องหมายเสยี ยงัสิ่งที่มีเครือ่งหมายใหเจริญ 
ฉันนัน้. นี้แลตองถือเอาองคที่ตนแหงง.ู 
 อนึ่ง งูเมื่อเที่ยวไป เวนยาเสยีเที่ยวไปอยู ฉันใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร 
ก็ตองเวนทจุริตเสียเที่ยวอยู ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงง.ู 
 อนึ่ง งูเห็นมนษุยทัง้หลาย ยอมเดือดรอน เศราโศก เสยีใจ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ตรึกถึงความตรึกอันชั่วแลวยังความไมยินดีใหเกิดขึ้นแลวก็ตอง
เดือดรอน เศราโศกเสียใจวา วันแหงเราเปนไปลวงแลวดวยความประมาท วนัที่เปนไป
ลวงแลวนั้น เราไมอาจไดอีก, ฉะนี ้ฉันนัน้. 
 แมกินนรทั้งสอง ก็ไดกลาวไว ในภัลลาฏิยชาดกวา:- 

‘แนะนายพราน เราทัง้สองอยูปราศจากกนัสิ้นราตรหีนึง่ อันใด เราทัง้สองไม
อยากจะพลัดพรากกนั ระลึกถึงกันอยู เดือดรอนเนือง ๆ เศราโศกถึงกันสิ้น
ราตรีหนึง่ อันนั้น. ราตรีนั้นจกัมีอีกไมได’ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหงงูเหลือม เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร งูเหลือมเปนสัตวมีกายใหญ มีทองพรองขัดสนอาหาร 
ยอมไมไดอาหารสักวาพอเตม็ทอง ส้ินวันเปนอันมากเปนสัตวไมบริบูรณดวยอาหาร 
ยอมประทงัไปเพียงแตอาหารสักวายงัสรีระใหเปนไป ฉันใด, เมื่อโยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ขวนขวายเพื่อภิกขาจารวัตร เขาไปใกลบิณฑะของบุคคลอ่ืน มีความมุง
หมายบิณฑะอันบุคคลอื่นใหแลว เวนเสยีจากความถอืเอาเอง กย็ากทีจ่ะไดอาหารให
เพียงพอ, ถึงกระนัน้ กุลบุตรผูเปนไปในอํานาจประโยชนก็ไมบริโภคคําขาวสีห่าคํา ยัง
กระเพาะใหเตม็ดวยน้ําแทนคําขาวที่เหลือนั้น ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึง่
แหงงเูหลือม. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบด ีก็ไดกลาวไววา:- 



‘ภิกษุเมื่อบริโภคของสดหรือของแหงกม็ิใหอ่ิมนกั เปนผูมีอุทรพรอง มีอาหาร
พอประมาณ มีสติเวนเสยี ไมบริโภค คําขาวสีห่าคํา ด่ืมน้ําแทน การประพฤติ
นั้นเปนของควรเพื่อวิหารธรรมอันสําราญ แหงภิกษุผูมีจิตสงไปแลว’ ดังนี.้” 
 

หัวขอประจําสหีวรรคนึง่ 
 

ราชสีหหนึง่ นกจากพรากหนึ่ง นางนกเงือกหนึ่ง นกพิราบเรือนหนึ่ง นกเคาหนึง่ 
นกสตปตตะหนึ่ง คางคาวหนึ่ง ปลิงหนึ่ง งหูนึง่ งูเหลือมหนึง่ เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาววาวรรค. 

   
 

มักกฎ วรรคที่หก 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหง
แมลงมุมชกัใยใกลทาง เปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร แมลงมุมชักใยใกลทางนัน้ ชกัใยดุจเพดาน
ไวใกลทางแลว, ถาวาหนอนหรือแหลงหรอืบุงมาติดที่ใยนัน้, ก็จับเอาสัตวมหีนอนเปน
ตนนัน้กนิ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองทาํใย คือ สติปฏฐานใหเปนดุจ
เพดาน ทีท่วารทั้งหก ถาวาแมลงกลาวคือกิเลสมาติดที่ใยนัน้, ก็ฆาเสยีที่ใยนั้น ฉันนั้น. 
นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหงแมลงมุมชกัใยใกลทาง. 
 แมพระอนุรุทธเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 

‘สติปฏฐานอันประเสริฐสูงสดุ เปนดุจเพดานในทวารทัง้หก กิเลสทั้งหลายมา
ติดในเพดาน คือ สติปฏฐานนัน้ ผูมีปญญาเหน็แจง พงึฆากเิลสนัน้เสีย’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงทารกกนินม เปน
ไฉน?” 
 ถ. ขอถวายพระพร ทารกกินนมยอมของอยูในประโยชนของตน อยากนมก็
รองไห ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองของอยูในประโยชนของตน เปนผูมี
ธรรมเปนเครื่องรู ในอทุเทส ปริปุจฉา สัมมาประโยค ทีส่งัดทั่ว ความอยูรวมดวยบคุคล
ผูควรเคารพ ความคบกับกลัยาณมิตร  ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหง
ทารกกนินม. 



 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในปรินิพพานสูตร ในทีฆนิกายอนัประเสริฐ
วา:- 
 ‘ดูกอนอานนท ทานทัง้หลายจงสืบตอไปในประโยชนของตน, จงประกอบเนือง 
ๆ ในประโยชนของตน, จงเปนผูไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลส มีจิตสงไปแลว อยู
ทุกอิริยาบถ ในประโยชนของตน’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงเตาเหลอืง เปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร เตาเหลอืงเวนเสียซึง่น้าํ เพราะกลวัแตน้ําเที่ยวอยูบนบก ก็
แตหาเสื่อมจากอายุ เพราะการเวนเสยีซึง่น้าํนัน้ไมฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูเหน็ภัยในความประมาทอยูเปนนิตย เห็นคุณวิเศษในความไม
ประมาทอยูเปนปกต ิ ก็แหละความเสื่อมจากสามัญคุณไม ยอมเขาไปในที่ใกลพระ
นิพพาน เพราะความเปนผูมีอันเห็นภัยเปนปกตินัน้ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองค
ประการหนึ่งแหงเตาเหลือ.” 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในธรรมบทวา:- 

“ภิกษุผูยินดีในอัปปมาทธรรม หรือมีปกติเห็นภัยในความประมาท, เปนผูไม
ควรจะเสื่อมในที่ใกลพระนพิพาน ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงปาชัฏ เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ธรรมดาปาชัฏยอมปกปดไวซึ่งชนผูไมสะอาด ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองปกปดซึ่งความผิดความพลัง้พลาดแหงชนเหลา
อ่ืน ไมเปดเผย ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงปาชัฏ.” 
 อนึ่ง ปาชัฏเปนทีว่างจากชนเปนอันมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร 
ก็ตองเปนผูวางจากขาย คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทฏิฐิ และกิเลสทั้งปวง ฉันนั้น. นี้
แล ตองถือเอาองคที่สองแหงปาชัฏ. 
 อนึ่ง ปาชัฏเปนสถานที่เงยีบ เปนที่ปราศจากความคบัแคบดวยชน ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูสงบสงัดจากอกุศลธรรมอันลามกทัง้หลาย 
ซึ่งมิใชของประเสริฐ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงปาชัฏ. 
 อนึ่ง ปาชัฏเปนที่อันสงบหมดจด ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
เปนผูสงบแลวหมดจดแลว ดับแลว มีมานะอันละแลว มีความลบหลูคุณทานอันละแลว 
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงปาชฏั.” 
 อนึ่ง ปาชัฏเปนสถานที่อันอริยชนตองเสพ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูสองเสพดวยอริยชน ฉันนัน้. นี้แลตองถอืเอาองคทีห่าแหงปาชัฏ. 



 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไว ในสังยตุตนิกายอนัประเสริฐวา:- 
 ‘ผูมีปญญาพงึเสพกับดวยบณัฑิตทั้งหลาย ผูไกลจากกเิลส ผูมีจิตสงวัดแลว มี
ตนสงไปแลว มีปกติเพงพนิจิ ผูมีความเพยีรอันปรารภแลวเปนนิตย’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงตนไม เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ข้ึนชือ่วาตนไม ยอมทรงดอกและผลฉันใด. โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูทรงดอก กลาวคือ วิมุตติ และผล กลาวคือ สามัญคุณ 
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงตนไม. 
 อนึ่ง ตนไมยอมใหซึ่งรมเงาแกชนทั้งหลายผูเขาใกล ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องเปนผูตอนรับ ดวยอามสิปฏิสันถารหรือธรรมปฏิสันถารแกบุคคลผูเขา
ไปหา ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงตนไม. 
 อนึ่ง ตนไมยอมไมทาํซึ่งความที่รมเงาใหเปนของมีประมาณตางกนั ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองไมทําความเปนของมีประมาณตางกนัในสัตวทั้ง
ปวง ฉันนั้น. นีแ้ล ตองถือเอาองคที่สามแหงตนไม. 
 แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 

“พระมุนนีาถเจา เปนผูมพีระหฤทัยเสมอในชนทัง้ปวง คือ ในเทวทัตผูฆา ในอัง
คุลิมาลกโจร ในธนปาลกคชสาร และในพระราหุล ดังนี”้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงฝนเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ฝนยอมระงับเสยีซึ่งธุลีเหงื่อไคลซึ่งเกิดขึ้น ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองระงบัเสียซึ่งธุลีเหงื่อไคล คือ กเิลสซึ่งเกิดขึ้น ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงฝน. 
 อนึ่ง ฝนยอมยงัความรอนที่แผนดินใหดับเสีย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองยงัโลกทั้งเทวโลกดวยเมตตาภาวนาฉนันัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหง
ฝน. 
 อนึ่ง ฝนยอมยังพชืทัง้ปวงใหงอกขึน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองยังศรัทธาของสัตวทัง้ปวงใหเกิดขึน้ แลวหวานลงซึง่พืช กลาวคือ ศรัทธานัน้ ใน
สมบัติสามประการ คือ ทพิยสมบัติ และมนุษยสมบัติ จนถงึสุขสมบติั คือ นิพพานอันมี
ประโยชนอยางยิ่งฉนันั้น. นีแ้ล ตองถือเอาองคที่สามแหงฝน. 
 อนึ่ง ฝนตัง้ขึ้นแลวแตฤดู ยอมรักษาไวซึง่หญา ตนไม เครือเขา พุมไม ผัก และ
ไมเปนเจาแหงไพรทั้งหลาย ซึ่งงอกขึน้บนแผนดินฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร 
ก็ตองยงัความทําในใจโดยอบุายทีช่อบใหเกิดขึ้น แลวรักษาไวซงึสมณธรรมดวยความ



ทําในใจโดยอบุายทีช่อบนัน้ เพราะวากุศลธรรมทั้งปวงมีโยนโิสมนสิการเปนมูลราก ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ส่ีแหงฝน. 
 อนึ่ง ฝนเมื่อตก ยอมยงัแมน้าํ หนอง สระบัว ซอก หวัย ธาร เขา บึง บอ ใหเต็ม
ดวยธารน้ําทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยังฝนคือธรรมใหตก 
ดวยปริยัติเปนที่มา ยงัใจแหงชนทั้งหลาย ผูใครซึ่งธรรมอันบุคคลพงึตรัสรู ใหเต็มรอบ 
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่หาแหงฝน:- 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบด ีก็ไดกลาวไววา:- 

‘พระมหามนุีผูทรงพระภาคเจา ทอดพระเนตรเหน็ชนผูอันพระองคควรแนะนํา
ใหตรัสรู ในทีแ่มมีแสนโยชนเปนประมาณ ก็เสด็จพุทธดําเนนิไปหาชนนัน้โดย
ขณะเดียว ยงัชนนัน้ใหตรัสรูธรรม’ ดังนี.้ 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงแกวมณี เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร แกวมณีเปนของหมดจดสวนเดยีว ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีอาชีพหมดจดสวนเดียวฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองค
ที่หนึ่งแหงแกวมณ.ี  
 อนึ่ง แกวมณยีอมไมเจือปนกับอะไร ๆ ฉันใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองไมระคนดวยคนชัว่ทัง้หลาย ดวยสหายชั่วทั้งหลาย ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่
สองแหงแกวมณี.  
 อนึ่ง แกวมณอัีนนายชางยอมประกอบกับชาติแลวทัง้หลาย ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองอยูรวมกับบุคคลทั้งหลายผูมีชาติอุดมเลศิ ตองอยูรวมดวย
บุคคลผูปฏิบัติ ผูต้ังอยูในผล ผูพรอมเพรียงดวยเสขผล ดวยมณีรัตนะ คือ สมณะผู
โสดาบัน สหทาคาม ีอนาคารมี อรหันต เตวชิชา ฉฬภิญญา ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอา
องคที่สามแหงแกวมณ.ี 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสพุทธพจนนี้ไวในสุตตนบิาตวา :- 

‘ทานทัง้หลายผูบริสุทธิ์มีสติต้ังมั่น พงึสําเร็จการอยูรวมดวย ผูบริสุทธิท์ั้งหลาย, 
แตนั้น ทานทัง้หลายผูพรอมเพียงกนั มปีญญารักษาตนโดยไมเหลอื จักทาํซึ่ง
ที่สุดแหงทุกข’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสีประการแหงพรานเนื้อ เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร พรานเนื้อเปนผูมีความหลับนอย ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีความหลับนอย ฉันนัน้. นี้แล ตองถอืเอาองคที่ตนแหง
พรานเนื้อ.  



 อนึ่ง พรานเนื้อยอมผูกใจอยูแตในเนื้อทัง้หลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องผูกใจอยูแตในอารมณทัง้หลาย ฉันนัน้ นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหง
พรานเนื้อ. 
 อนึ่ง พรานเนือ้ยอมรูกาลของกิจที่จะพึงทํา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองรูจกักาลของความหลีกเรนอยูวา ‘กาลนี้เปนกาลของความหลีกเรนอยู, กาล
นี้เปนกาลของความออกจากความหลีกเรนอยู’ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหง
พรานเนื้อ. 
 อนึ่ง พรานเนือ้เห็นเนื้อแลว ยอมยังความยินดีใหเกิดเฉพาะวา ‘เราจักไดเนื้อนี’้ 
ดังนี ้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองร่ืนรมยในอารมณ ยงัความยนิดีให
เกิดเฉพาะในอารมณวา ‘เราจักบรรลุคุณพิเศษอันยิ่ง’ ดังนี้ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองค
ที่ส่ีแหงพรานเนื้อ. 
 แมพระโมฆราชเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 
 ‘ภิกษุไดอารมณแลว มีจิตสงไปในอารมณแลว ยงัความยินดีใหเกิดยิ่งวา ‘เรา
จักบรรลุคุณอันยิ่ง’ ดังนี.้” 
 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงพรานเบ็ด เปน
ไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร พรานเบ็ดยอมวดัปลาทัง้หลายขึ้นดวยเบ็ด ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองยกขึ้นซึ่งสามัญผลทั้งหลายอันยิ่งดวยญาณ ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงพรานเบ็ด. 
 อนึ่ง พรานเบด็ฆาซึ่งปลาตัวเล็ก ๆ ยอมไดลาภเปนอันมาก ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองละซึ่งอามิสในโลกเล็กนอยเสีย; เพราะวาละเสียซึ่งอามสิใน
โลกแลว ยอมบรรลุสามัญผลเปนอันมาก ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงพราน
เบ็ด. 
 แมพระราหุลเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 

‘ละโลกามิสเสยีแลว พงึไดสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหติวิโมกข 
และผลสี่ อภิญญาหก’ ดังนี.้”  

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงชางไม เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร ชางไมยอมถากไมตามเสนดาํ คือ สายบรรทัดที่ขึงขีดไว 
ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็องยืนอยูที่แผนดิน กลาวคือ ศีล แลวถือซึ่ง
ขวาน กลาวคือ ปญญา ดวยมือ กลาวคอื ศรัทธา ถากซึ่งกิเลสทัง้หลาย อนโุลมตาม
พระชินพระศาสนา ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคทีห่นึ่งแหงชางไม. 



 อนึ่ง ชางไมถากกระพี้ออกเสยี ถือเอาแตแกน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองนาํเสียซึง่หนทางแหงความกลาวแกงแยงวา ‘เที่ยง ขาด ชวีติอันนัน้ สรีระอัน
นั้น, ชีวิตอื่น สรีระอื่น, ธรรมชาติสูงสุดอันนัน้, ธรรมชาติสูงสุดอันอื่น, ธรรมชาติอัน
ปจจัยไมทาํแลวไมควร, ไมใชความกระทําของบุรุษ, มิใชความอยูดวยสามารถแหง
ความประพฤติพรหมจรรย, ความฉิบหายแหงสัตว, ความปรากฏแหงสัตวใหม, ความที่
สังขารเทีย่ง, ผูใดกระทํา ผูนั้นรูแจงพรอมเฉพาะ, ผูอ่ืนกระทํา ผูอ่ืนรูแจงพรอมเฉพาะ, 
ความเห็นกรรมและผลของกรรม, ความเห็นผลของความกระทําฉะนีก้็ดี ซึ่งหนทางแหง
ความกลาวแกงแยงอยางอืน่ก็ดี แลวถือเอาซึ่งความเปนจริงแหงสังขารทั้งหลาย ซึ่ง
ความที่สังขารทั้งหลายสูญอยางยิ่ง ซึง่ความที่สังขารทัง้หลายเปนของไมมีเพียร ไมมี
ชีวิต ซึง่ความที่สังขารทั้งหลายเปนของลวงสวน ซึ่งความที่สังขารทัง้หลายเปนของวาง
เปลา ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงชางไม. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา:- 
 “ทานทัง้หลาย จงกําจัดเสียซึ่งกิเลสดุจหยากเยื่อ จงเสือกไปเสียซึ่งกิเลสอันดุจ
สวะ แตนั้น ทานทั้งหลาย จงลอยเสียซึง่บคุคลทั้งหลายผูเปนดุจฟาง ผูไมใชสมณะ แต
มีความถือตัววาเราเปนสมณะ คร้ันทานทั้งหลายกาํจัดบุคคลทั้งหลายผูมคีวาม
ปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจรอันลามก พงึเปนผูหมดจด มีสติต้ังมั่นสาํเร็จความ
อยูรวมดวยบคุคลผูหมดจดทั้งหลาย’ ดังนี.้” 
 

หัวขอประจํามกักฏวรรคนั้น 
 
 แมลงมุมหนึง่ ทารกหนึง่ เตาหนึง่ ปาหนึ่ง ตนไมหนึง่ ฝนหนึง่ แกวมณหีนึง่ 
พรานเนื้อหนึง่ พรานเบ็ดหนึง่ ชางไมหนึง่. 

   
 

กุมภ วรรคที่เจด็ 
 
 พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึง่ประการแหง
หมอ เปนไฉน?” 
 พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร หมอเต็มเปยมแลวดวยน้าํยอมไมดัง ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ถงึแลวซึง่บารมีในนิกายเปนทีม่า ในธรรมอันบุคคลพึง
บรรลุ ในปริยัติ ในสามัญคณุ ก็ไมทําเสียง และเพราะความถึงบารมีในคุณนัน้ ก็ไมทํา



มานะ ไมแสดงความเยอหยิง่ เปนผูมีมานะอันละแลว มคีวามเยอหยิง่อันละแลว เปนผู
ตรง ไมปากกลา ไมอวดตัว ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหงหมอ. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา:- 

‘ของใดพรอง ของนั้นดงั, ของใดเต็ม ของนัน้เงยีบ, คนพาลเปรียบดวยหมอ
เปลา บัณฑิตดุจหวงน้าํอันเปยม’ ดังนี.้” 

 ร. ”พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงกาลักน้ํา เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร กาลกัน้ําบุคคลดูดดีแลว ยอมดูดน้ําออกฉนัใด, ใจของ
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร แอบแนบแลวในโยนิโสนมสิการ ก็ยอมนําโยคาวจรไป 
ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงกาลักน้ํา. 
 อนึ่ง กาลักน้ําอันบุคคลดูดครั้งเดียว ยอมไมดูดน้ําออก ฉันใด,  ความเลื่อมใส
อันใด ไดเกิดขึ้นครั้งเดียว โดยนยวา ‘พระผูมีพระภาคเจานัน้เปนผูตรัสรูเองโดยชอบยิ่ง 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจานัน้ตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว’ ฉะนี ้ โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร. ไมควรยังความเลือ่มใสนั้นใหออกไปเสียจากจิตสันดานอกี; และ
ปรีชาญาณอนัใด เกิดขึ้นแลวครั้งเดียวโดยนัยวา ‘รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไม
เที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง’ ฉะนี ้ โยคาวจรผูประกอบความเพยีร อยาให
ปรีชาญาณนัน้ ออกไปเสยีจากจิตสนัดาน ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงกาลัก
น้ํา. 
 แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา:- 

‘นรชนผูชาํระสะอาดแลวในญาณเครื่องเหน็ เปนผูเที่ยงแลวในอริยธรรม เปนผู
ถือธรรมอันวิเศษ ยอมไมหวัน่ไหวโดยสวนมิใชอันเดียว และนรชนนั้น ยอมเปน
อยางนัน้แหละเพราะความเปนหวัหนาโดยประการทั้งปวง’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงรมเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร รมกั้นอยูบนศีรษะ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร 
ก็ตองเปนผูไปอยูบนกระหมอมแหงกเิลสทัง้หลายฉนันัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่แรก
แหงรม. 
 อนึ่ง รมเปนของบํารุงศีรษะ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็องเปนผู
บํารุงโยนิโสมนสิการ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงรม. 
 อนึ่ง รมยอมบําบัดเสียซึง่ลมและแดดและฝน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองบาํบัดเสียซึง่ลม คือ ความสาํคัญ แดด คือ ไฟสามอยาง และฝน คือ กเิลส 
ของสมณพราหมณเปนอันมาก ผูมีความเห็นตาง ๆ กนั ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่
สามแหงรม. 



 แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็ไดกลาวไววา:- 
‘รมดีไมทะลุประกอบมั่นคง ยอมหามเสียซึง่ลมและแดดและหาฝน ฉันใด, แม
พุทธบุตรกท็รงรม คือ ศีล เปนผูสะอาด หามเสยีซึง่ฝน คือ กิเลส และแดด คือ 
ไฟสามอยาง ฉันนัน้’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงนาเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร นายอมถืงพรอมดวยเหมือง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร กต็องเปนผูถงึพรอมดวยเหมือง คือ สุจริตและขอปฏิบัตินอยใหญ ฉันนั้น. นี้
แล ตองถือเอาองคที่แรกแหงนา. 
 อนึ่ง นาเปนของถึงพรอมแลวดวยคนั และรักษาน้ําไวดวยคันนั้นยังธญัชาติให
สําเร็จ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูถึงพรอมดวยคันนา คือ ศีล
และความละอายบาป ถือเอาสามัญผลทัง้สี่ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงนา. 
 อนึ่ง นาเปนของถึงพรอมดวยความเจริญงาม ยังความยินดีใหเกิดแกชาวนา, 
พืชที่เขาหวานแมนอย ก็มผีลมาก ที่เขาหวานมาก ก็ยังมีผลมากกวานั้น ฉันใด, 
โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูถึงพรอมดวยความหมัน่ ใหผลอันไพบูลยแก
ทายกทัง้หลาย ยงัความยนิดีใหเกิดแกทายกทั้งหลาย, ทานที่เขาใหนอยก็มผีลมาก ที่
เขาใหมากกย็ิง่มีผลมากกวานั้น ฉันนัน้. นีแ้ลตองถือเอาองคที่สามแหงนา. 
 แมพระอุบาลีเถระผูวินยัธร ก็ไดกลาวไววา:- 

‘ภิกษุพงึเปนผูเปรียบดวยนา มีความหมัน่และใหผลไพบูลย; ผูใดใหผลอัน
ไพบูลย ผูนั้นชือ่วาเปนดุจนาอันเลิศ’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงยาเปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร กิมชิาตทิั้งหลาย ยอมไมต้ังอยูพรอมในยาฉนัใด, โยคาวจร
ผูประกอบความเพยีร ก็ตองไมใหกิเลสตัง้อยูพรอมในใจ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่
หนึง่แหงยา. 
 อนึ่ง ยายอมกําจัดเสียซึง่พษิ ที่สัตวกัด ที่ถูกตอง ทีก่นิ ที่ด่ืม ทีเ่คี้ยว ที่ชมิทัง้
ปวง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตองกําจดัเสียซึ่งพิษ คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทฏิฐิทั้งปวง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงยา. 
 แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสพุทธพจนนี้ไววา:- 

‘ผูประกอบความเพยีร ใครเพื่อจะเหน็ซึ่งเนื้อความตามเปนจริงแหงสงัขาร
ทั้งหลาย พึงเปนประหนึง่วายา เพราะยงัพิษคือกิเลสใหพนิาศ. ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงโภชนะ เปนไฉน?” 



 ถ. “ขอถวายพระพร โภชนะเปนเครื่องอุปถมัภแหงสัตวทัง้ปวงฉันใด, โยคาวจร
ผูประกอบความเพยีร ก็ตองเปนผูอุปถมัภมรรคาแหงสัตวทั้งปวง ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่หนึ่งแหงโภชนะ. 
 อนึ่ง โภชนะยงักําลงัของสัตวใหเจริญ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็
ตองเจริญดวยกําไร คือ บุญ ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงโภชนะ. 
 อนึ่ง โภชนะเปนของที่สัตวทั้งปวงปรารถนา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูอันโลกทัง้ปวงปรารถนา ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหง
โภชนะ. 
 แมพระโมฆราชเถระ ก็ไดภาสิตคํานี้ไดวา:- 

‘ผูประกอบความเพยีร พึงเปนผูอันโลกทั้งปวงปรารถนาดวยความสาํรวม 
ความกาํหนด ศีล ขอปฏิบัติ’ ดังนี.้” 

 ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคส่ีประการแหงคนแผลงศร เปนไฉน?” 
 ถ. “ขอถวายพระพร คนแผลงศรเมื่อจะแผลงศร ต้ังไวซึ่งเทาทัง้สองใหมัน่ที่
แผนดิน, กระทําเขาทัง้สองไมใหมีความเปนของวกิล, ต้ังไวซึ่งสายแหงศร ณ ที่ตอ คือ 
สะเอว, กระทาํการใหแข็งขึง ยกมือทัง้สองขึ้นยงัที่แหงทีต่อ, บีบเขาซึ่งกํามือ, กระทํานิ้ว
ทั้งหลายมิใหมีระหวาง, ประคองคอไว หลิ่วตาทัง้สองและหุบปาก, เล็งใหตรงที่หมาย, 
ยังความยนิดีใหเกิดขึ้นวา ‘เราจักยงิ’ ฉะนี้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร กต็อง
ต้ังไวซึ่งเทาทัง้สอง คือ วิริยะ ณ แผนดิน คือ ศีล,กระทําความอดกลัน้และความเสงีย่ม 
ใหเปนของไมวิกล, ต้ังจติไวในความสาํรวม, นําตนเขาไปในความระวังและความ
กําหนด บีบซึ่งความสยบดวยความอจิฉาเขา, กระทําจิตในโยนิโสมนสิการมใิหมี
ระหวาง, ประคองไวซึ่งความเพียร, ปดทวารทั้งหกเสยี, เขาไปตั้งไวซึ่งสติ, ยังความยินดี
ใหเกิดขึ้นวา ‘เราจักยงิกิเลสทั้งหลายดวยศร คือ ปรีชาญาณ’ ฉะนี ้ ฉันนัน้. นี้แล ตอง
ถือเอาองคเปนประถมแหงคนแผลงศร.” 
 อนึ่ง คนแผลงศรยอมรักษาซึ่งไมตะเกยีบ เพื่ออันดัดลกูศรซึ่งคดโกงไมตรงให
ตรง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองรักษาไวซึ่งตะเกียบ คือ สติเปนที่ต้ังไว
ทั่วกายนี้ เมื่ออันดัดจิตอันคดโกงไมตรงใหตรง ฉันนัน้. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหง
คนแผลงศร. 
 อนึ่ง คนแผลงศร ยอมยิงไปเปา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ก็ตอง
ยิงเขาไปในกายนี ้คือ ยงิเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความ
เปนอนัตตา โดยความเปนโรค โดยความเปนดังหัวฝ โดยความเปนดงัลูกศร โดยความ
เปนเครื่องลําบาก โดยความเปนความปวยเจ็บ โดยความเปนสิง่อื่น โดยความเปนของ



ทรุดโทรม โดยความเปนเหตุราย โดยความเปนอุปททวะ โดยความเปนภัย โดยความ
เปนของขัดของ โดยความเปนของหวัน่ไหว โดยความเปนของเปอยพัง โดยความเปน
ของไมยั่งยนื โดยความเปนของหาที่ปองกนัไมได โดยความเปนของไมมีทีห่ลีกเรน โดย
ความเปนของไมมีวัตถุเปนทีพ่ึ่ง โดยความเปนของไมมบุีคคลเปนทีพ่ึง่ โดยความเปน
ของวาง โดยความเปนของสูญ โดยความเปนโทษเปนไป ดังมนุษยอันบุคคลพึงกรุณา 
โดยความเปนของไมมีแกนสาร โดยความเปนรากเงาแหงเครื่องลําบาก โดยความเปน
ดังคนฆา โดยความเปนของเปนไปกบัดวยอาสวะ โดยความเปนของที่ปจจัยปรุงแตง 
โดยความเปนของมีความเกดิเปนธรรมดา โดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา 
โดยความเปนของมีเจ็บไขเปนธรรมดา โดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา โดย
ความเปนของมีความแหงใจเปนธรรมดา โดยความเปนของมีความรําพนัเพอดวยวาจา
เปนธรรมดา โดยความเปนของมีความคับใจเปนธรรมดา โดยความเปนของมเีครื่อง
เศราหมองพรอมเปนธรรมดา, โยคาวจรผูประกอบความเพยีร ตองยิงเขาไปในกายนี้ 
อยางนี้ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงคนแผลงศร. 
 
 อนึ่ง คนแผลงศร ยอมหัดยงิทุกเวลาเย็นเชา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองหดัยิงเจาไปในอารมณทุกเวลาเยน็เชา ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคทีส่ี่แหง
คนแผลงศร. 
 แมพระสารีบุตรเถระผูธรรมเสนาบด ีก็ไดกลาวคาํนี้ไววา:- 
 ‘ธรรมดาคนแผลงศร ยอมหัดยิงทุกเวลาเย็นเชา เมื่อไมทอดทิ้งซึ่งการหัดยงิ 
ยอมไดรางวัลและบําเหน็จเครื่องยินด ี ฉันใด;พุทธบุตรก็กระทาํซึ่งอนัยิงเขาไปในกาย 
เมื่อไมทอดทิง้ซึ่งอันเขาไปยงิในกาย ยอมบรรลุพระอรหัต ฉันนัน้’ ดังนี.้” 
 (หมดฉบับนทิเทสแหงบทมาติกาเพยีงนี้ ไมมีนทิเทสจนหมดบทมาติกาที่ต้ังไว
นั้น, ตอนี้ ดําเนินความตามเรื่องเปนลาํดับไปจนจบ) 
 มิลินทปญหา ซึ่งมาในคัมภีรนี้สองรอยหกสิบสองปญหา เปนไปในกัณฑหก
กัณฑ ประดับดวยวรรคยี่สิบวรรค. ก็แตมิลินทปญหาที่ยังไมมาในคัมภีรนี้อีกสี่สิบสอง
ปญหา รวมทัง้ที่มาทั้งที่ไมมาดวยกนัทั้งหมดเปนสามรอยกับส่ีปญหา ถึงซึง่อันนับวา มิ
ลินทปญหาทั้งสิ้นดวยประการฉะนี.้ 

   
 

อปรภาคกถา 
 



 ในกาลเปนที่จบปุจฉาวิสัชนา แหงพระเจามิลินทและพระนาคเสนเถระ มหา
ปฐพีซึ่งหนาแปดลานสี่แสนโยชนนี้ ไดหวัน่ไหวหกสวนจนถงึที่สุดแหงน้าํ, สายฟาก็แลบ
ล่ัน, เทพดาทั้งหลายก็ยงัฝนคือทพิยบุปผชาติใหตกลง, ทาวมหาพรหมก็ใหสาธกุาร 
สําเนยีงกกึกองใหญเปนราวกะเสียงกึกกองแหงฟาคะนอง ก็ไดมีในทองมหาสมุทร. 
พระเจามิลินทและราชบริพารทั้งหลาย ทรงนอมอัญชลีดวยเศียรเกลาถวายนมัสการ 
ดวยประการฉะนี.้ 
 พระเจามิลินท มีพระหฤทัยบันเทงิเกนิเปรยีบ มีความถอืพระองคในพระหฤทัย
ทําลายเสียแลว ทรงทราบสิง่ที่เปนแกนสารในพระพทุธศาสนา ไมมีความสงสยัในพระ
รัตนตรัยเปนอนัดี เปนผูไมมคีวามขุนพระหฤทัย ไมมีพระหฤทัยกระดาง ทรงเลื่อมใสใน
คุณทั้งหลายและบรรพชา ปฏิปทาด ี อริยาบถทั้งหลายของพระเถระเกินเปรียบเปนผูมี
พระหฤทัยสละสลวย ไมทรงอาลัย มีความถือพระองคและเยอหยิง่อันกําจัดแลว ดุจ
พญานาคมีเขีย้วอันถอนเสยีแลว ไดรับส่ังอยางนี้วา “พระผูเปนเจานาคเสน ดีแลว ๆ 
ปญหาเปนพทุธวิสัย พระผูเปนเจาวิสัชนาแลว, ในพระพุทธศาสนานี้ ยกพระธรรม
เสนาบด ี สารีบุตรเถระเสีย ผูอ่ืนเชนกับพระผูเปนเจามิไดมี ในการที่จะวิสัชนาปญหา
ได. พระผูเปนเจานาคเสน ขอพระผูเปนเจาจงงดโทษลวงเกนิของขาพเจา. พระผูเปน
เจาจงทรงไวซึง่ขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถงึสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวนันี้ไป” ดังนี.้ 
 กาลนัน้ พระเจามิลินท พรอมดวยหมูพล เสด็จไปหาพระนาคเสนเถระแลว ให
สรางพระมหาวิหารซึ่ง 
มิลินทวหิารถวายพระเถระทรงบํารุงปฏิบัติพระนาคเสนเถระกับพระภกิษุขีณาสพ 
ประมาณรอยโกฏิ ดวยปจจยัทั้งสี.่ ทรงเลือ่มใสในปญญาแหงพระเถระอีก จึงทรงมอบ
ราชสมบัติแดพระโอรส เสด็จออกบรรพชา เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต ดวย
ประการฉะนี.้ 
 ดวยเหตนุั้น ทานจงึกลาวไววา:- 
 “ปญญาเปนธรรมชาติอันประเสริฐที่สุดในโลก, เพราะวาเปนไป เพื่อความ
ดํารงอยูแหงพระสัทธรรม, บัณฑิตทั้งหลาย ฆาเสยีซึ่งความสงสัยดวยปญญาแลว ยอม
ถึงธรรมชาติเปนที่ระงับ. ปญญาตั้งอยูในขันธใด, สติในขันธใด มิไดบกพรอง, ขันธนั้น
ทรงไวซึง่บูชาอันวิเศษ เปนยอดยิง่ไมมอีะไรเกินทีเดยีว. เพราะเหตุนั้นแล บุคคลผู
ดําเนนิดวยปญญา เมื่อเล็งเหน็ประโยชนของตน พึงบูชาทานผูมีปญญาดุจบูชาพระ
เจดีย ฉันนัน้,” ดวยประการฉะนี.้ 
 

ปญหาเวยยากรณปกรณ 



แหงพระเจามลิินทและพระนาคเสนเถระจบ 
   

 
อธิบายทายเรื่อง 

 
 มิลินปญหา เปนปกรณมีมาเกาแกและสําคัญปกรณหนึง่ในพระพุทธศาสนา 
ไมปรากฏวาทานผูใดเปนผูรจนา เชื่อกนัวารจนาขึน้ในราวพทุธศกัราช 500 ปรากฏตาม 
มธุรัตถปกาสนิี ฎีกาแหงมลิินทปญหา ซึ่งรจนาโดยพระมหติปฎกจฬุาภัย วาพระพุทธ
โฆษาจารย เปนผูแตงนทิานกถาและนิคมกถาประกอบเขา สวนตัวปญหา ทานหาได
กลาววาผูใดแตไม 
 มิลินทปญหาแบงออกเปน หกสวน คือ บุพพโยค วาดวยบุพพกรรมและประวัติ
ของพระนาคเสนและพระเจามิลินท มลิินปญหาวาดวยปญหาเงื่อนเดียว เมณฑก
ปญหา วาดวยปญหาสองเงื่อน อนุมานปญหา วาดวยเรื่องที่รูโดยอนุมาน ลักขณ
ปญหา วาดวยลักษณะแหงธรรมตาง ๆ อุปมากถาปญหา วาดวยเรื่องที่จะพงึทราบดวย
อุปมาในหกสวนนี้ บางสวนยกเปนมาตกิา บางสวนไมยกเปนมาตกิา จัดรวมไวใน
มาติกาอืน่ คือ ลักขณปญหารวมอยูในมิลินทปญหา อนมุานปญหา รวมอยูในเมณฑก
ปญหา เพราะฉะนั้น เมื่อจะจัดระเบยีบใหเปนหมวดหมูสะดวกแกการคนด ู ตอง
แบงเปนสี่สวน เรียงลาํดับดังนี้ บุพพโยค ซึง่เรียกวา พาหริกถา หนึ่ง มลิินปญหา หนึง่ 
เมณฑกปญหา หนึง่ และอปุมากถาปญหา หนึ่ง 
 เกี่ยวกับระยะเวลาแหงการรจนามลิินปญหาปกรณนี ้ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏ
ฐายีมหาเถร) ทรงสันนิษฐานไววา ในพทุธโฆสัปปวัตตกิถา ทายคัมภีรวิสุทธิมัคค กลาว
วา พระพทุธโฆษาจารยเกิดเมื่อพระพทุธศาสนากาลลวงแลว ๙๕๖ พรรษา ในพาหริ
กถาแหงมิลินปญหากลาววา พระเจามิลินททรงสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๕๐๐ ป แตไม
ปรากฏวา พระเจามิลินททรงครองราชสมบัติในสาคลนคร เมื่อพระพทุธศักราชลวงแลว
เทาไร ปรากฏแตเพียงวา พระเจามิลินททรงชอบรุกรานถามปญหาธรรม จนไมมีใคร
สามารถจะวิสัชนาได สมณพราหมณจึงตางพากนัหนีออกไปหมด สาคลนครวางเปลา
จากสมณพราหมณผูเปนบณัฑิตอยูถึง ๑๒ ป พระนาคเสนจึงไดอุบัติข้ึน และบรรพชา
เปนสามเณรเมื่ออายุได ๗ ขวบ อุปสมบทเมื่ออาย ุ๒๐ ปเต็ม บรรลุโสดาปตติผลแลว 
จึงไปเรียนพระพุทธวจนะในสํานักของพระพุทธรักขิตเถระ ที่อโสการาม เมื่องปาฏลีบุตร 
เรียนพระไตรปฎกใชเวลาในการเรียน ๓ เดือน และพจิารณาอรรถแหงพระพทุธวจนะที่
เรียนแลวอีก ๓ เดือนจงึจบ พรอมทั้งไดบรรลุพระอรหัต แลวจงึกลับสูสังเขยยบริเวณ 



จนถงึไดพบกบัพระเจามิลินทกระทําปุจฉาวิสัชนากะกนัและกนั ระยะกาลตั้งแตพระ
นาคเสนอุปสมบทแลว ถึงวสัิชนาปญหากบัพระเจามิลินทนี้ อนุมานดไูมแนวากี่ป แตก็
คงไดความวา พระนาคเสนเกิดภายหลังพระเจามิลินทหลายสิบป คงในราวพระ
พุทธศกัราช ๕๓๐ ป จะออนแกไปบางก็คงไมมากนกั มิลินปญหานี้คงคิดขึ้นในราว
พุทธศกัราช ๕๕๐ ปข้ึนไป เพราะฉะนั้น เมื่อประมวลหลกัฐานที่มาทัง้สามสถาน
ประกอบกันเขาแลวคงไดความวา ตัวมิลินทปญหาเกิดขึน้ราวพุทธศักราช ๕๕๐ ป และ
พระพทุธโฆษาจารยไดแตงนิทานกถากับนิคมกถาประกอบเขาใหบริบูรณ ไดลักษณะ
แหงปกรณในระหวางพุทธศักราช ๙๕๖ ถงึ ๑๐๐๐ ป 
 ศาสตราจารยริส เดวิดส (Prof. Rhys Davids) ผูแปลมิลินทปญหาเปน
ภาษาอังกฤษเปนคนแรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓) ไมไดระบุผูรจนา กลาวแตเพียงวา มิลินท
ปญหา เปนหนงัสือที่แตงขึ้นทางอนิเดียภาคเหนือ ราวแรกตั้งคริสตศักราช (คริสต
ศักราชเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๕๔๓) ในเวลาทีพ่ระพุทธศาสนายังไมเกิดแตกแยกกันเปนนกิาย
มหายาน ขางฝายเหนือ และนิกายเถรวาท ขางฝายใต และวามิลินปญหานี้ เดิมคงแตง
ข้ึนในภาษาสนัสกฤตหรือภาษาปรากฤตเชนเดียวกับคัมภีรอ่ืน ๆ ที่รจนาขึ้นในทาง
อินเดียภาคเหนือ แตฉบับเดมิสาบสูญไปเสียแลว ฉบับที่ปรากฏสืบมาจนบัดนี้นัน้ เปน
ฉบับที่ชาวลังกาไดแปลเปนภาษาบาลีไว 
 วี. เทรงกเนอร (V. Trenckner) ซึ่งเปนผูถายทอดมิลินทปญหาออกเปนอักษร
โรมันเปนคนแรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓) กลาววา มิลินทปญหานี้ รจนาขึน้ราว
คริสตศตวรรษที่ ๑ และลงความเหน็วาตนฉบับเดิมเปนภาษาสันสกฤต และใชคํา
เร่ิมตนวา “ตม ยถานุสูยต” แทนที่จะใชคําเริ่มตนที่นยิมใชกันในคมัภียบาลีทัว่ ๆ ไปวา 
“เอวมเม สุตํ” และวา เปนปกรณที่รจนาขึ้นทางอนิเดยีเหนือ อันเปนดินแดนที่อยูใน
ความปกครองของพระเจาเมนันเดอร (มิลินท) ซึ่งดูก็ไมนาจะมีอะไรเกี่ยวของกับลังกา
ทวีป 
 สวนทานอานนัท เกาศัลยายนะเถระ (Anand Kausalyayana) ชาวอนิเดีย 
กลาววา มิลินทปญหานั้น รวบรวมขึ้นโดยพระนาคเสนมหาเถระ และเปนคัมภีรที่มี
หลักฐานดีเลมหนึง่ มิลินทปยหาคงรจนาขึ้นในสมัยพระเจาเมนนัเดอร (มิลินท) หรือ
หลังจากนั้น แตจะตองรจนาขึน้กอนสมัยพระพุทธโฆษาจารย เพราะพระพทุธโฆษา
จารยมักจะอางถึงมิลินทปญหาเสมอ เมื่อประมาณดูแลว มิลินทปญหาคงจะรจนาขึ้น 
๑๕๐ ป กอนคริสตศักราช ๔๐๐ ป เมื่อถือวา มิลินทปญหามหีลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ส่ิงที่ควรพิจารณาตอไปก็คือใครเปนผูรวบรวมขึ้น รวบรวมขึ้นเมื่อไร  มี
การเพิม่เติมลงไปบางหรือไม และถามีการเพิ่ม เพิ่มเติมไปเมื่อไร มีผูเสนอควาคิดวามิลิ



นทปยหาไมใชเปนคัมภีรที่รจนาขึ้นโดยบุคคลคนเดียว เพราะแตละตอนมีลีลาการแตง
แตกตางกนั บางทีจะมกีารเพิ่มเขาในภายหลังเปนบางตอนก็ได ขอพิสูจนคําที่กลาวนี้มี
อยูวา ฉบับทีแ่ปลเปนภาษาจีนระหวางคริสตศักราช ๓๑๗–๔๒๐ (พทุธศักราช ๘๖๐–
๙๖๓) ซึ่งเรียกวา นาคเสนสูตรนั้น มีเพียง ๓ ตอนแรก เมื่อพิจารณาตามหลกันี้ จะเห็น
ไดวา ๔ ตอนที่เหลือเพิ่มเขามาในภายหลัง ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่สนับสนนุคํา
กลาวขางตน คือ เมื่อจบตอนที่ ๓ แลว ก็แสดงวาพระเจามิลินททรงถามปญหาจบลง 
แตถึงตอนที ่๔ กลับเหมือนทรงเริ่มตนถามใหมอีก จงึมทีางสันนิษฐานไดเปน ๓ ทางคือ 
(๑) อาจจะมกีารเพิม่เติมเขามาภายหลงัอีกหลายตอน (๒) อาจจะแตงขึ้นครบบริบูรณ
อยางที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้มาเดมิแลว และ (๓) ชาวจีนอาจจะเลือกแปลไวเพียง ๓ 
ตอนแรกก็ได 
 นาง ไอ. บี. ฮอนเนอร (I.B.Horner) กลาววา มิลินทปญหาอาจจะไมไดแตงขึ้น
ในสมัยของพระเจามิลินท นาย เอส.ดุตต (S.butt) ประมาณวา อาจจะรอยกรองขึน้ใน
ยุคตอ ๆ มาอกีชานาน และนาย เอ.แอล.บาชัม (A.L. Basham) ก็วา บางทีก็อาจจะ
รจนาขึ้นในคริสตศตวรรษที่ ๑ หรือมิฉะนั้นก็ราวแรกตัง้ คริสตศักราช แตอยางนอยก็
ตองกอนพระพุทธโฆษาจารยไปลังกา แมจะไมทัง้หมดก็ตองบางสวนหรือไมก็ภายหลัง
ที่พระไตรปฎกไดจัดเปนชาดก เปนทีฆนิกาย มัชฌิม-สังยตุต-อังคุตตร-ขุททกนิกายแลว 
สวนภาณกาจารยผูทาํหนาที่ในการรวบรวมนัน้ ก็คงจะรวมอยูในจาํนวนผูที่พระนาค
เสน กลาววาเปนผูที่อยูในธรรมนครของพระพุทธเจา เอ.ดี.แอดิการัม (A.D.Adikaram) 
ไดใหขอสังเกตไวตามที่เขาสอบสวนไดวา นาประหลาดที่ชื่อบุคคลตาง ๆ ที่ปรากฏอยู
ในขุททกภาณกะนัน้ไมมีกลาวถงึในอรรถกถาอืน่เลย ขาพเจาเอง (นางฮอนเนอร) ก็ไม
พบเหมือนกัน แตเกี่ยวกับพืน้ฐานของขอความตาง ๆ ในมิลินทปญหานี้ เขา (นายแอดิ
การัม) ไดสรุปไววาเกิดขึ้นในอินเดีย มิใชเกดิขึ้นในลังกา 
 นางฮอนเนอร ไดใหขอสังเกตตอไปอีกวา เปนทีน่าสังเกตวาในอัตถสาลิน ี อาง
ขอความบางตอนจากมิลินปญหา ตอนที ่๑-๓ และธมัมปทัฏฐกถา กอ็างขอความจาก
มิลินปญหา ตอนที่ ๔-๖ ดวย…. หลักฐานตาง ๆ เหลานี้แสดงวาพระพุทธโฆษาจารยมี
ความชาํนิชาํนาญในมิลินทปญหาเปนอยางดี ดังนั้น มิลินทปญหาอาจจะไดรจนาขึ้น
ในอินเดีย หรือแคชเมียร เมื่อประมาณ ๓๐๐–๔๐๐ ปกอนที่จะตกเขามาในประเทศ
ลังกา เมื่อเทยีบใหเหน็ขอตางกันแลว จะเห็นวา วิสุทธมิรรคของพระพทุธโฆษาจารยนั้น 
ใหความรูในทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมการทาํตนใหบริสุทธิ์อยางละเอียดละออ สวน
พื้นฐาน การอธิบาย และการแนะนําตาง ๆ ในมิลินทปญหานั้น เปนไปในทางพฒันา
ปญญามากกวามิใชเปนแบบแผนในการเจริญสมาธิภาวนา จุดมุงหมายตามที่แสดงไว



ก็คือ ตองการจะขจัดสาเหตุแหงความเคลือบแคลงสงสัยตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึน้ได
เนื่องจากการมีความเหน็ขัดแยงกนัเกี่ยวกบัพระคัมภีร หรืออรรถแหงคําสอนใหหมดสิ้น
ไป และเพื่อจะขจัดปญหายุงยากตาง ๆ เพื่ออนุชนในอนาคตจะไดรับคําตอบที่ถูกตอง
เกี่ยวกับปญหาสองแง อันอาจทาํใหเกิดความฉงนสนเทห และเพื่อจะทําใหการโตเถยีง
กันอันจะพงึมไีดในอนาคตเกี่ยวกบัปญหาเหลานี้หมดสิน้ไป ผูแตงจะตองไดบันทกึการ
สนทนาที่เกิดขึ้นจริง ๆ หรือวาเชือ่วาเกิดขึน้จริงระหวางกษัตริยผูที่ทรงพระปรีชา
สามารถเปนอยางยิ่ง (ซึ่งอาจจะเปนกษตัริยกรีกบากเตรียน แตนาจะเปนบากเตรียม
กรีกมากกวา) กับพระนาคเสนซึ่งมีความสามารถพอ ๆ กัน หรือไมเชนนัน้ ก็จะตองคิด
แตงขึ้นมาเอง โดยมีการรวบรวมและเพิม่เติมมาเรื่อย ๆ นับเวลาเปนป ๆ และอาจจะมี
คณะหรือศิษยชวยเพิ่มเติมตอ ๆ มาดวย  และดวยวิธีดังกลาวนี้เอง จงึทําใหกลายเปน
งานทีม่ีหลักฐาน มีสาระและมีความสําคัญขึ้น จึงกลาวไดในที่สุดวา มิลินทปญหานี้ 
เปนผลงานของรจนาจารยมากกวาหนึง่ทาน ลีลาอันกระทัดรัดในตอนตน ๆ ของคัมภีร
นี้ ซึ่งเราจะเหน็วาแตกตางกนักับตอนทาย ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความชาํนิชาํนาญในทาง
สํานวนวรรณคดี ยอมจะเปนเครื่องสนับสนุนสมมติฐานดังกลาวนี้ไดเปนอยางด ี
 สวนศาสตราจารยริส เดวิดส ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับผูรจนามิลินทปญหานี้ไววา 
เมื่อประมวลหลักฐานตางๆ จากชื่อสถานที่สําคัญและแมน้ําสาํคัญ ทีก่ลาวถึงในภัมภีร
นี้แลว กพ็อสรุปไดวา ผูรจนาคัมภีรนี ้ อยูทางภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของประเทศ
อินเดีย หรือในแควนปญจาบของอินเดยี (ปจจุบัน) และเหตุผลที่จะมาสนับสนุน
ความเห็นดงักลาวนี้ใหหนกัแนนยิง่ขึ้น ก็คือวา ในที่อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
ลังกา ซึง่อาจจะพิจารณาวาเปนที่อยูของผูแตงคัมภีรนี้ หากทานไมไดอยูในทีท่ีก่ลาว
มาแลวขางตนก็ไดนั้น ไมปรากฏวามีอนุสรณอะไรเกี่ยวกับพระเจาเมนันเดอรอยูเลย 
 และศาสคราจารยริส เดวดิส ยังไดกลาวอีกวา มิลินทปญหานี้รจนาขึ้น
ภายหลงัคัมภีรกถาวัตถุ ซึง่เปนคัมภีรในพระอภิธรรมปฎกที่แตงโดยพระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระ ในคราวทาํสังคายนาครัง้ที ่๓ หลังพุทธปรินพิพานแลว ๒๓๕ ป เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบคัมภีรทั้งสองนีดู้แลว จะเหน็วา ขอความในมิลินปญหาหลายตอนมาจาก
คัมภีรกถาวัตถุ เชน ปญหาเรื่องทพิจักษุเปนไดจริงหรือไม เร่ืองคฤหัสถที่บรรลุพระ
อรหัตแลวจะบวชดวยวิธีอยางไร เปนตน ตรงกับความในกถาวัตถทุกุอยาง และในกถา
วัตถุยังละเอียดพิศดารกวาอีกดวย และเปนธรรมดาวา ขอความในคัมภีรที่เกากวานัน้ 
มักจะถกูนาํมาอางในคัมภีรที่แตงทหีลัง และความมุงหมายก็อยางเดียวกนั คือเพื่อ
ปราบพวกมิจฉาทิฏฐิและปองกันพระศาสนาจากพวกพาหิรลัทธ ิ



 พระเจามิลินท คือใคร ? ภรัต สิงห อุปธยายะ (Bharat Singh Upadhyaya) ได
ใหคําตอบในปญหานี้ไวาวา พระเจามลิินทนั้น เปนองคเดียวกับพระเจาเมนนัเดอร 
กษัตริยชาติอินโดกรีก ซึง่เปนผูทรงอุปถมัภและสนับสนุนพระพทุธศาสนา ที่สําคัญ
พระองคหนึง่ระหวางศตวรรษที่ ๒ คําวา มลิินท มาจากคาํภาษากรีกวา  
เมนนัดรอส (Menandros) นักเขียนในสมยันัน้เรยีกพระนามของกษัตริยพระองคนี้
หลายอยางดวยกัน เชน ในหนังสอื อวทานกัลปลดา ของทานเกษเมนทร 
(Ksemendra’s Avadanakalpalata) เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนี้วา มิลินทร 
(Milindra) ซึ่งเปนนามเดียวกันกับทีพ่บในหนงัสือหมวด ตันเชอร (the Bstan-hygur) 
แหงพระไตรปฎกธิเบต คําจารึกหีบศพภาษาชนิกอต (Shinkot) เปนตัวอักษร ขาโรษฐิ 
(Kharosthi) เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนี้วา เมนัทระ (Menadra) หลักฐาน
สําคัญที่พอจะประมวลเรื่องราวของกษัตริยชาติอินโดกรีกพระองคนี ้ กคื็อมิลินทปญหา
นั่นเอง เร่ืองราวของนักประวัติศาสตรกรีก เชน สตราโบ (Strabo) พลตูารก (Plutarch) 
และจัสติน (Justin) และเหรียญของพระเจาเมนนัเดอรเอง ซึง่จารึกตัวอักษรวา 
“Basileus Soteros Menandros” ที่คนพบในที่ตาง ๆ ๒๒ แหง ในลุมน้ํากาบุล (Kabul) 
และสินธ (Sindh) และในบริเวณภาคตะวันตก ของมณฑลอุตตรประเทศ (Uttar 
PradesH) นักปราชญหลายทานมคีวามเห็นแตกตางกนัในเรื่องสมัยอันแนนอนของ
พระเจาเมนนัเดอร สมิธ (Smith) มีความเหน็วา พระเจาเมนันเดอรรุงเรืองอยูในกาล
ศตวรรษที่ ๒ กอน ค.ศ. เอช.ซี.เรยเชาธุรี (H.C. Raychaudhuri) กลาววา พระองคทรง
พระชนมอยูในศตวรรษที ่๑ กอน ค.ศ. ใน 
มิลินทปญหากลาววา พระเจามิลินททรงพระชนมอยู หลังพทุธปรนิิพพาน ๕๐๐ ป 
ฉะนั้น จงึมีเหตุผลเพียงพอที่จะกลาววา กษัตริยกรีกพระองคนี ้ ทรงครองราชยใน
ศตวรรษที่ ๑ กอน ค.ศ. หรือราว ๆ นัน้ ซึง่มีขอเท็จจริงอื่น ๆ ยนืยนัอกีเปนอนัมาก ในมิลิ
นทปญหากลาววา พระเจาเมนนัเดอร เปนพระราชาแหงพวกโยนก “โยนกาน ํ ราชา มิ
ลินโท” คําบาลี โยนก หรือโยน (สันสกฤตวา ยวน) เปนคําเดียวกบัภาษาเปอรเซียน
โบราณวา “เยาวนะ” ซึ่งแตเดิมหมายถงึพวกไอโอเนยีนกรีก (Ionian Greeks) แตตอมา
เลือนไป หมายถึงพวกกรีกทั้งหมด อาณาจักรของพวกโยนะ Yonas) และพวกกัมโพชะ 
(Kambojas) เปนที่รูจกัแกชาวอินเดียในศตวรรษที่ ๖ กอน ค.ศ. ดังมหีลักฐานอยูในอัส
สลายนสูตร มชัฌิมนิกาย ซึง่แสดงวา ประชาชนของอาณาจักรเหลานี ้มีเพยีง ๒ วรรณ
คือ พวกนาย (Arya) และพวกทาส (Dasa) แทนที่จะม ี๔ วรรณเหมอืนในสงัคมอนิเดีย 
เปนขอเท็จจริงทีท่ราบกนัทัว่ไปแลววา หลังสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งทําที่กรุงปาฏลีบุตร ได
มีการสงนักเผยแพรพระพทุธศาสนาไปยังประเทศโยนะอันหางไกล อันประกอบไปดวย



อาณาจักรพระเจาอนัติโอคอสที่ ๒ แหงซเีรีย (Antiochos II of Syria) อาณาจักรของ
พระเจาอนัตีโกนอส โนาตอส แหงเมซิโดเนีย (Antigonos Gonatos of Macedonia) 
เปนตน ขอความนี้ไดกลาวไวในศิลาจารึกนั้น มีคํากลาวตอไปอีกวา พระภิกษุชาวกรีก
ชื่อ ธรรมรักขิต (Yona Dhammrakkhita) ถูกสงไปประกาศพระศาสนาในอปรานตก
ประเทศ ฉะนัน้ จงึเหน็ไดชดัเจนวา คําสอนอันประเสรฐิของพระพทุธเจาไดเขาถงึจิตใจ
ของชาวกรีกกอนสมัยของพระเจาเมนันเดอร แตสวนมากเราไดทราบกันวา กษตัริย
พระองคนีเ้ปนพระองคแรกทีท่รงสนพระทัยในคําสอนของพระพทุธเจาโดยทรงตั้งขอ
สงสัยขึ้นหลายประการ เมื่อพระองคทรงไดสดับคําวิสัชนาของพระนาคเสนอจนหมด
ความสงสัยแลว พระองคกท็รงสนบัสนนุในการเผยแพรพระพุทธศาสนา ในมิลินปญหา
กลาววา พระเจามิลินทประสูติที่ตําบลกลสิคาม ในเกาะอลสันทะ คือ เมืองอเล็กซานเด
รีย (Alexandria) หรือกันทหาร (Kandahar) ในปจจบัุน นครหลวงของพระองค คือ 
เมืองสาคละ ซึ่งเปนเมืองเดียวกนักับเมืองสังคาล (Sangal) ของนกัประวัติศาสตรกรีก
ชื่อ แอรเรียน (Arrian) และเมืองสาคาล (Sagal) หรือยูธูเมเดีย (Euthumedeia) ของป
โตเลมี (Ptolemy) เมืองนี้อยูในบริเวณเมอืง ไสอัลกอต (Sialkot) ในมลฑลปญจาบ 
อาณาจักรของพระเจาเมนนัเดอรประกอบดวยมณฑลเปษวาร (Peshawar) ลุมน้าํกา
บุลตอนบน มณฑลปญจาบ (Panjab) มณฑลสนิธ (Sindh) มณฑลกาเธียวาร 
(Kathiawar) และมณฑลอุตตรประเทศตะวนัตก เมื่อพระเจามิลินททรงนับถือ
พระพทุธศาสนาแลว พระองคก็ทรงสรางวหิารชื่อ มลิินทวิหาร ถวายพระนาคเสน 
นอกจากนี ้ พระองคยงัไดทรงขยายอาณาจักรแหงพระพุทธศาสนาออกไปอกีเปนอนั
มาก ตามหนงัสือมิลินทปญหา พระเจามลิินทสวรรคต เมื่อทรงผนวชเปนภิกษุ หลงัจาก
ทรงสละราชสมบัติและราชอาณาจักรใหแกราชโอรส กลาวกันวาพระองคไดบรรลุพระ
อรหัต ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทดวยอีกประการหนึง่ 
ที่เหรียญของพระเจาเมนนัเดอร มีตราพระธรรมจักร จึงเปนเหตผุลที่ไมผิดพลาดวา 
พระองคทรงเปนพทุธศาสนกิที่เครงครัด  อนึง่ ศิลาจารึกภาษาชินกอต ก็ไดพิสูจนให
เห็นวา กษัตริยกรีกพระองคนี้ ไดทรงเผยแพรพระพทุธศาสนาใหแพรหลายไปในอาณา
บริเวณตั้งแต ภูเขาฮินดูกูษ จนถงึแมน้าํสนิธ ุพลูตารกกลาวตอไปวา ในฐานะที่พระองค
ทรงเปนกษัตริย พระองคทรงมีความยุติธรรมอยางยอดเยี่ยม และทรงเปนที่รักใครของ
ปวงชนทกุชัน้ แมวาอาํนาจที่พระองคทรงสถาปนาขึ้นจะเสื่อมสูญไปจากอนิเดียพรอม
กับการสิน้พระชนมของพระองคก็ตาม แตอนุสาวรียอันแสดงถงึความที่พระองคทรงมี
ความยุติธรรม มีพระปรีชาสามารถ และเปนพทุธศาสนิกผูเครงครัด จะยืนยงคงอยูคูกับ
หนงัสือมิลินทปญหา และเหรียญตราธรรมจักรของพระองคชั่วกัลปาวสาน 



 ศาสตราจารยรส เดวิดส ไดใหคําอธบิายในเรื่องนี้ไววา พระเจามิลินทนัน้ 
เขาใจกันวา คือ พระเจาเมนันเดอร ซึ่งมพีระนามปรากฏอยูในบัญชีกษัตริยกรีกที่
ปกครองบากเตรีย (คือกาฟฆานิสตาน) ในตํานานนัน้กลาววาพระองคทรงเปนกษัตริย
แหงโยนกะ (กรีก) ครองราชยในเมืองสาคละ (the Euthydemia of the Greeks) และก็
ปรากฏวาไมมพีระนามอื่นในบัญชีดังกลาวที่ใกลเคยีงกบัคําวา มิลินท จงึมัน่ใจไดวา 
นามทัง้สองดังกลาวแลว เปนบุคคลคนเดียวกนั รจนาจารยคงจะไดเปลี่ยนแปลงชื่อ
ภาษากรีกเสียใหม เพื่อใหเหมาะสมกับภาษาทองถิ่นของอินเดียทีน่ํามาใชในการรจนา 
(มิลินทปญหานี)้ หรือไมก็เปนเพราะความเปลี่ยนแปลงไปเองตามธรรมชาติ ในทางการ
ออกเสียง (phonetic decay) หรืออาจจะเปนไปเพราะสาเหตทุั้งสองประการดงักลาว
แลวก็ได คําวา “อินทร” หรือ “อินท” นั้น ไมใชสําหรับใชลงทายคําทั่วไปที่ใชเปนชื่อของ
ชาวอนิเดีย เพราะความหมายวากษัตริย (meaning king) ก็ควรจะเหมาะสมกับ
กษัตริยเทานัน้ เพราะฉะนัน้ พระนามของกษัตริยตางดาวที่ลงทายคําวา “แอนเดอ” 
(Ander) ก็นาจะตองใชคําลงทาย (ในภาษาอินเดยี) วา “อินท” อยางไมตองสงสยั แต
กฎในการเปลีย่นอักษร ม-น-น ในภาษาทองถิน่ของอนิเดียนัน้ อาจจะมีวธิีเปลี่ยนไม
เหมือนกนับาง ในบางโอกาส นาย ว.ี เทรงคเนอร (V. Trenckner) ไดใหตัวอยาง
เกี่ยวกับการใช ล แทน น หรือใช น แทน ล ไดในความหมายที่เหมือนกนัในภาษาบาลี
ไวถึง ๗ ตัวอยาง 
 ก็ยังเหลือแตปญหาในการเปลี่ยนสระตัวแรก คือ “เอ” (E) ในคําวา เมนันเดอร 
เปน “อิ” (I) ในคําวา  
มิลิน เทานัน้ ในบางตอนของศิลาจารึกของอินเดีย และในเหรยีญที่เชื่อกนัวาเปนของ
พระเจาเมนนัเดอร นั้น เคยอานพระนามของกษัตริยพระองคนี ้ วา “มินนัทะ” 
(Minanda) แมวาปจจุบันนีเ้ราจะไมเชื่อการอานออกเสียงดงักลาวแลว เพราะมี
หลักฐานใหมที่ดีกวาก็ตาม แตก็ไมตองสงสัยวา คําวา มิลินท นัน้ พดูไดคลองปากกวา
คําวา เมลินท และคําวา “มิล” (MIL) ดูจะเปนคําเริ่มตนทีเ่หมาะเจาะกับชือ่ของ 
“มิลักขะ” ดีกวา และเพราะคําวา  “อินทร” นั้น ใชเฉพาะกับพระนามของพระเจา
แผนดิน ฉะนัน้คําวา  เมนันเดอร จึงกลายเปน มิลินท ไป 
 นอกจากนี ้ รจนาจารยกย็ังไดกลาวถงึชื่อที่เปนภาษากรีกอื่น ๆ อีก หลายชื่อ 
เชน เทวมนัตยิะ อนนัตกายะ มังกุระ และสัพพทินนะ และยังมชีื่อกรีกในรูปภาษาบาลีที่
พยายามทาํใหมีความหมายเขากนัไดกับภาษาทองถิน่ของอินเดีย แตวารูปคําใหมของ
แตละชื่อดังกลาวแลวนั้นไมเปนภาษาอินเดียอยางแทจริงเหมือนกบัคําวา  



มิลินท ดังนัน้ คําวา เทวมนัติยะ ซึ่งเขาใจวากลายรูปมาจากคาํวา เดเมตริโอส 
(Demetrios) นั้น พอเหน็ก็รูวาเปนคําภาษาอินเดียจริง แตเมื่อมาตีความหมายกันแลว 
ก็มีความหมายแตเพียงวา “มนตรีของเทพดา” เทานัน้ และอีก ๒ คําคือ อนันตะ และกา
ยะ กเ็ปนภาษาอินเดียเชนกนั แตเมื่อผสมกันเขาเปน อนันตกาย ก็มคีวามหมายวา “มี
กายไมมทีี่สุด” กลายเปนของขบขันไปไมสมกับเปนชื่อของนายทหารขาราชสํานัก ชือ่นี้
อาจจะคิดขึ้นเพื่อใชแทนคาํวา แอนติโอโกส (Antiochos) ก็ได สําหรับคําวา มงักุระ 
และสัพพทินนะ นั้น ยากที่จะบอกไดวา หมายถงึใคร แตที่วา มิลินท เปนคําเดียวกบัคํา
วา เมนนัเดอร นั้น เปนการถูกตองแนนอน เชนเดียวกับคําวา จนัทคุตตะ เปนคํา
เดียวกับคําวา แสนโดรโกตโตส (Sandrokottos) 
 ขอเขียนของพวกกรีกหรือโรมันเองนัน้ ใหความรูเกีย่วกบัเร่ืองของกษตัริยกรีกที่
ครองบากเตรยีมนอยมาก แตถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังบอกใหเรารูไดมากที่สุดกวาที่อ่ืน ๆ 
วา เมนนัเดอร กับ มิลินท นัน้เปนคน ๆ เดียวกนัแนนอน 
 สเตราโบ (Strabo) กลาวไวในหนงัสือภูมิศาสตรของเขาวาพระเจาเมนันเดอร
นั้นเปนกษัตริยที่สําคัญองคหนึง่ ในจํานวน ๒ องคของบากเตรีย ทีท่ําใหอํานาจของ
กรีกแผไปไกลที่สุดทางตะวนัออก จนเลยเขาไปถึงอนิเดีย พระองคไดขามไฮปานิส 
(Hypanis) (คือ  Sutlej) และรุกเขาไปไกลถึง ไอสาโมส (Isamos) (บางทีอาจจะไดแก 
Jumna) แตในบทความเกีย่วกับงานนพินธของ Justin กลาววา พระเจาเมนันเดอร กับ 
พระเจาอพอลโลโดตุส (Apollodotus) นั้นเปนกษัตริยชาวอินเดีย 
 พลูตารก (Plutarch) นักประวัติศาสตรชาวกรีก ไดใหความรูเบ็ดเตลด็เกี่ยวกบั
พระเจาเมนนัเดอรวา พระองคทรงเปนนกัปกครองที่เทีย่งธรรม ทรงปกครองให
ประชาชนไดรับความสุขสบาย และวา พระองคส้ินพระชนมในคายทหาร ในการสูรบ
กับพวกอินเดยีที่ลุมน้ําคงคา และเมื่อพระองคส้ินพระชนมแลว ประเทศตาง ๆ ก็แสดง
ความประสงคที่จะไดพระอัฐขิองพระองคไปไว แตในที่สุดก็ตกลงกนัไดวา จะแบงพระ
อัฐิใหทัว่กนั และทุกประเทศจะตองสรางอนุสาวรีย (สถูป) เพื่อเปนอนุสรณถึงพระองค
ดวย หลักฐานอันสาํคัญอยางหนึง่เกีย่วกบัพระเจาเมนนัเดอร หรือมิลินท ที่มีอยูใน
ปจจุบันนี้ก็คือ เหรียญที่ขุดไดในประเทศอนิเดีย 
 เมื่อประมวลความเหน็ตาง ๆ ดังกลาวลงแลว ศาสตราจารย ริส เดวดิส จึงสรุป
เร่ืองราวของพระเจาเมนันเดอร หรือมิลินท วา เปนกษัตริยกรีกองคหนึ่งในบรรดา
กษัตริยกรีกหลายองคที่ปกครองจักรวรรดิกรีก ซึ่งสถาปนาขึ้นโดยพระเจาอเลก็ซานเด
อรมหาราชสืบตอกันมา แตเปนการแนนอนวา พระเจามิลินททรงเปนบุคคลสําคัญองค
หนึง่ หรือบางทีอาจจะสาํคัญที่สุดในบรรดากษัตริยเหลานั้นก็ได พระองคทรงนํา



กองทพักรีกบกุเขาไปในอินเดียไดไกลมากกวาที่บรรพบุรุษของพระองคบางองคไดเคย
กระทํามา ส่ิงตาง ๆ เหลานี ้ เปนเครื่องสนับสนนุทัศนะของผูรจนาทีก่ลาวไวในหนา ๕ 
(มิลินทปญหาฉบับนี)้ วา ทรงเปนผูทรงความยุติธรรม มีอํานาจ มพีระปรีชาสามารถ 
และทรงร่ํารวยมหาศาลพระเจามิลินททรงครองราชยในระยะกาลที่เชื่อไดแนนอนวา 
หลังจากศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศก หรือบางทีก็อาจจะในราว ๑๑๕ หรือ ๑๑๐ ป
กอนคริสตศก กิตติศัพทของพระองคไดแพรไปถึงตะวนัตก ซึง่ไมเคยมีกษัตริยบากเตรี
พระองคใดเคยมีมากอน ทรงเปนกษัตริยกรีกที่ปกครองบากเตรียเพียงพระองคเดียว
เทานั้น ทีย่ังจดจํากันไดในประเทศอินเดีย ผูรจนากลาววา พระองคประสูติที่เมืองกลสิ 
ในอลสันทะ (คือ อเล็กซานเดรีย) ซึ่งเปนชื่อเกาะ ๆ หนึ่ง ที่สันนษิฐานไดวาอยูในแถบ 
อินดัส (Indus) แต กลสิคาม นัน้ ไมพบวาไดกลาวถึงในที่อ่ืนอีก และในเหรยีญจํานวน
มากมายของกษัตริยบากเตรียนั้น ก็มีเพยีงเหรียญเดียวเทานัน้ ที่ใหชื่อทาง
ประวัติศาสตรไวชื่อหนึง่เปนชื่อของเมือง คือ การิสิ (Krisia) เหรียญดังกลาวนี้สรางขึ้น
ในราว ๑๘๐ ปกอนคริสตศก โดยพระเจา ยกูราติเดส (Eukratides) ซึ่งอาจจะเปน
กษัตริยองคแรกในบรรดากษตัริยที่เขาครองดินแดนแถบฝงแมน้าํอินดสั (Indus) 
อาจจะเปนไปไดวา พระนามสองพระนาม (ที่แตกตางกัน) นั้น หมายถงึบุคคลคน
เดียวกนั คือ พระนามหนึง่เปนแบบภาษาบาลี (หรือบางทีก็อาจจะเปนพระนามภาษา
ทองถิน่ที่ผูแตง (มิลินทปญหา) นํามาใช) และอีกพระนามหนึง่เปนภาษาพืน้เมือง (ของ
พระองคเอง) และก็อาจเปนไดวา เหรียญ (ของพระเจาเมนันเดอร) นัน้ สรางขึ้นเพือ่เปน
ที่ระลึกถงึเหตุการณทีพ่วกกรีกเขายึดครอง อินดัส ได ถาเปนจริงดังกลาวมานั้น การที่
เขาตั้งชื่อเกาะอันเปนที่สรางเมืองนัน้วา “อลสันทะ” (คือ อเล็กซานเดรีย) นั้น คงไมได
มุงถงึตัวเกาะเปนสําคัญ แตดูจะเพื่อเปนการแสดงใหรูวา เกาะนี้พวกเขาไมไดเปนผู
คนพบกจ็ริง แตวามนักลายเปนที่สําคัญขึ้นมา ก็เพราะพวกเขาไดมายึดครองไวนัน่เอง 
 นางฮอนเนอร ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเร่ืองราวของพระเจามลิินทไววา 
พระเจามิลินทหรือเมนนัเดอรนั้น เปนบคุคลในประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงและเปนชาว
กรีก และเปนผูที่มีตัวตนอยูจริง ๆ ดวย แมวาจะกําหนดสมยัของพระองคไมไดอยาง
แนนอนก็ตาม แตนักประวติัศาสตรปจจุบันก็กาํหนดวา พระองคมพีระชนมอยูในราว
ศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศก วนิเซนติ สมิธ (Vincente Smith) กําหนดปรัชกาลของ
พระองควา ราว ๑๖๐–๑๔๐ ปกอน ค.ศ. ลามอเต (Lamotte) วา ราว ๑๖๓–๑๕๐ กอน 
ค.ศ. นาเรน (Narain) วาราว ๑๕๕–๑๓๐ ปกอน ค.ศ. สวน อา. ฟอน กุตลมิด (A. von 
Cutschmid) วา ราว ๑๒๕–๙๕ ปกอน ค.ศ. เรฟสัน (Rapson) ซึงเห็นพองกับกุตชนีด 



วา ยูกราติเดส (Eukratides) ครองราชยราว ๑๗๕ ปกอน ค.ศ. และเมนันเดอรกับยูกรา
ติดส นั้น อาจจะกลาวไดวาเปนบุคคลสมัยเดียวกนั 
 ชื่อของพระเจามิลินทนั้น ในคัมภีรบาลีอ่ืน ๆ นอกจากมิลินทปญหาแลวไมคอย
จะมีกลาวถงึ ในชนิกาลมาลีปกรณที่แตงเปนภาษาบาลีในประเทศไทย โดยพระเถระ
ไทย (ชาวเชียงราย ชื่อรัตนปญญาเถระ) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ กลาววา พระเจามลิินท
ประสูติที่เมือง สาคละ ในประเทศอินเดยี ในขณะที่พระเจากูฏกัณณติสสะกําลังเสวย
ราชยอยูที่เหมอืงอนุราธบุรี ระหวาง พ.ศ. ๕๖๐–๕๖๑ ถงึ ๕๘๒–๕๘๓ นายริจิแนล เลอ 
เมย (Reginald le May) ซึ่งอางถงึชนิกาลมาลีในหนงัสอื “พทุธศิลปในสยาม” ของเขา
ก็กลาววา ชนิกาลมาลนีั้นเปนหนังสือที่มชีื่อเสียงและเรือ่งราวเชื่อถือได แตมันเปนไป
ไมไดที่จะกําหนดใหพระเจามนันเดอรมีพระชนมยืนยาวมาถงึสมัยของพระเจา
กูฏกัณณติสสะ (แหงลังกา) ตามหลักฐานทีก่ลาวแลว เพราะกษัตริยองคนี ้ ปรากฏวา 
ไดเสวยราชยเมื่อ ๕๐๐ ปหลังพทุธปรินพิพานแลว (ราว ๔๘๓ ปกอน ค.ศ.) ชินกาลมาลี
คงจะถือปรัชกาลของพระเจามิลินทตามขอความที่พบในมิลินทปญหา หนา ๓ ซึง่เปน
การถือเอาความหมายตามตัวอักษรในขอความตอนนี ้ พระพทุธเจาไดทรงพยากรณวา 
หลังจากพุทธปรินิพพานแลว ๕๐๐ ป บุคคลทั้งสอง (มิลินท – นาคเสน) จะมาเกดิ ถา
เราเชื่อขอความตอนนี้ตามตวัอักษรแลว เราก็อาจจะเชื่อเอางาย ๆ วา สมัยของพระเจา
มิลินท ตรงกบัสมัยทีพ่ระเจากูฏกัณณติสสะขึ้นครองราชยที่เหมืองอนรุาธปุระ หรือวา
พระเจากูฏกณัณติสสะกําลังครองราชยอยู ในขณะที่พระเจามิลินทกําลงัเริม่
ครอบครองดินแดนทางจังหวดัภาคเหนือของอินเดีย ทีพ่ระองคไดรับมรดกตกทอดมา 
หรือทีท่รงตีไดมา กษัตริยแหงอนุราธระองคนี้ก็คือ พระเจากูฏกัณณติสสะผูใจบุญซึ่ง
ประสูติราว ๔๔ ปกอน ค.ศ. (ตามคําของนายธนิต อยูโพธ ิที่ใหแกนางฮอนเนอร) กคื็อ 
พ.ศ. ๕๐๐ นัน่เอง ซึ่งก็ไมขัดกับปข้ึนครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๕๖๐ - ๑ และปสวรรคคต
เมื่อ พ.ศ. ๕๘๒-๓ เมื่อพระชนมายุได ๘๒ ป แตก็ไมนาจะเปนไปได เพราะไมมี
หลักฐานยืนยนั หากปครองราชยของพระเจากูฏกัณณตสิสะ (ตามชินกาลมาล)ี ถูกจริง
ในสมัยดังกลาวนัน้ จกัรวรรดิอินโดกรีกหรอืบากเตรียในอินเดีย ก็ไดเสื่อมลงไปแลวแต
วาสมยัของพระเจาเมนนัเดอร หรือมิลินท (ตามที่กลาวถึงในมิลินทปญหา) นั้น ไมมี
อะไรที่สอแสดงวา กาํลังเสื่อมอํานาจลงเลย แตกลับแสดงใหเห็นวา กาํลังเจริญ 
รุงเรืองอยางเต็มที่ดวยซ้าํไป อีกประการหนึง่ เราควรจะระลึกไวดวยวา ๕๐๐ ป ตามที่
กลาวในมิลินทปญหานัน้อาจจะเปนเพียงวิธกีารพูดที่หมายถงึระยะเวลาอันยาวนาน
มาก แตไมอาจจะกําหนดตายตัวลงไปไดเทานั้น 



 ลามอเต (Lamotte) ใหขอสังเกตไวอีกอยางหนึ่งวา ในมิลินทปญหานัน้ พระ
เจามิลินทไมไดทรงถามปญหาเกี่ยวกับเร่ืองพทุธศิลปเลย ฉะนัน้ พระองคจะตอง
ประสูติกอนทีจ่ะมีการสรางพระพทุธรูปเปนแบบมนษุยธรรมดาทั่วไป มิฉะนั้นแลว ก็
จะตองมีการสนทนากันถึงปญหาในเรื่องนีบ้าง และนักปราชญทางยุโรปบางทานยังให
รายละเอียดตอไปอีกวา มเหษีของพระเจามิลินทนัน้ชื่อวา พระนางอคาโธเคลีย 
(Agathocelia) 
 เกี่ยวกับดินแดนของพระเจามิลินทนัน้ นักปราชญทางตะวนัตกเชื่อวา คือ
อาณาเขตในฆาซน ี(Ghazni)  
ซึ่งติดตอกับลุมน้ํากาบุล (Kabur) ทางเหนือ หลกัฐานทางตะวนัตกวา พระเจามิลินท
จะตองครอบครองดินแดนไมนอยไปกวา ปาโรปามิซาเด (Paroparni sadae) และ
บางสวนทางภาคเหนือและตะวันออกของ อราโคเซีย (Arachosia) เหรียญที่ขุดพบนั้น 
ทําใหไดรูวา พระเจามิลินทครองแควนคันธาระ ซึง่มีศูนยกลางสาํคญั ๒ แหง คือ ปุส
กะลาวตี และตักศิลา (Puskalavati, taxila.) และปจจุบันเชื่อกันวา พระเจามิลินทครอง
ดินแดนเหนือ  
กาบุล และบางทีจะเลยเขาไปถึงทางภาคเหนือของ ฮนิดูกูษ (Hindu kuch) ดวย 
 พระลักษณะของพระเจามิลินทนั้น ปรากฏตามมิลินทปญหาวา ทรง
ประกอบดวยพระพลงัทางกาย พระพลังทางความคิด ดวยความกลาหาญ ดวยปญญา 
พระเจามิลินทนั้น ทรงมัง่คั่งบริบูรณดวยราชสมบัติ, มีพระราชทรัพยและเครื่อง
ราชูปโภคเปนอันมากพนทีจ่ะนับคณนา มพีลพาหนะหาที่สุดมิได 
 สําหรับประวัติของพระนาคเสนนัน้ มิลินทปญหาฉบบัภาษาจนี กลาววา 
มาตุภูมิของพระนาคเสน คือ แควนแคชเมียร (Kashmir) ซึ่งเปนศูนยกลางนกิายสรวา
สติวาท สวนฉบับบาลีกลาววา ทานเกิดที่เมือง คชงัคละ ซึง่เปนเมอืงทางการคาขาย 
ทางชายแดนตอนเหนือของมัชฌิมประเทศ พระนาคเสนนัน้ปรากฏวา เปนผูฉลาด
สามารถ เปนนักพูดและคงแกเรียน เปนคลังแหงขออุปมาที่สามารถนําเอามาใชไดตาม
ตองการ และมีความสามารถอยางไมนาเชื่อก็คือ สามารถเรยีนพระอภิธรรมไดอยาง
เชี่ยวชาญ โดยการฟงอธิบายของอาจารยเพียงครั้งเดียวเทานั้น ในชินกาลมาลีปกรณ 
กลาวถึงพระนาคเสนวา เปนผูดําริสรางพระพุทธปฏิมาขึ้นองคหนึ่ง และสําเร็จลงดวย
อํานาจของเทพดา และอิทธิฤทธิ์ของพระแกวมรกต และกลาวถึงพระธัมมรักขิต 
อาจารยของพระนาคเสนวา อยูที่ปุปผวดี ในเมืองปาฏลบุีตร ในอรรถกถาทีฆนิกายและ
อรรถกถาอังคตุตรนิกาย กป็รากฏชื่อของพระอัสสคุตตเถระดวย และไดรับยกยองให
เปนตัวอยางของ กัลยาณมติร ดวย 



 สวนนายเบอรนอฟ (Burnouf) ไดอางหลักฐานทางธิเบต กลาววา พระนาคเสน
องคนี ้ คือ องคเดียวกับพระนาคเสนทีท่าํใหเกิดมีการแยกนิกายตาง ๆ ออกไปเมื่อ 
๑๓๗ ป หลังพุทธปรนิิพพาน โดยอางวา พระนาคเสนไดแสดงความคิดเห็นในอภิธรรม
โกสะ วยาขยาอันเปนคัมภีรสําคัญคัมภีรหนึง่ไวอยางยดืยาว สวนศาสตราจารย เคิรน 
(Kern) แหงลเีด็ก (Lieden) นัน้ ไมเชื่อวา พระนาคเสนจะเปนบุคคลที่มีตัวตนอยูจริง 
และไมเชื่อแมกระทั่งวา ในพระพทุธศาสนา จะมีพระภกิษุทีม่ีชื่ออยางนี้อยูดวย เขาเชื่อ
วา พระนาคเสนนัน้เปนเชนเดียวกับ ปตัญชลีฤาษ ีผูรจนาคัมภีรปรัชญาฝายโยคะ ซึ่งไม
มีตัวตนอยูจริง ทัง้ยังมีสมญานามอื่น ๆ อีกดวย คือ นาเคศะ และ ผณิน แต
ศาสตราจารยริส เดวิดส ไมเห็นดวยกับความเหน็ของทั้งสองทานดงักลาวมานี ้
 มิลินทปญหา ฉบับภาษาบาลีนัน้ เทาทีป่รากฏอยูในบัดนี้ก็มีฉบับอักษรสิงหล 
อักษรโรมัน อักษรไทย อักษรพมา และอกัษรขอม หรือเขมร ฉบับหลงั ๆ นี้ก็เชื่อแนวา
ไดมาจากฉบบัอักษรสิงหลทั้งนั้น แตปรากฏวา แตละฉบับก็มีวธิีจัดระเบียบเนื้อเร่ืองไม
เหมือนกนั และมีขอความบางตอนแปลกกันออกไปบาง เชน ฉบับอักษรโรมันตางกนั
ฉบับอักษรไทย ทัง้ทางการจัดระเบียบ และขอความบางตอน เปนตน การที่แปลกกัน
ออกไปนั้น บางทานไดใหขอสังเกตไววา อาจถูกเปลี่ยนโดยผูคัดลอกทางยโุรป หรือผู
คัดลอกทางพมา ลังกา ไทย ก็ได หรือไม ก็เปลีย่นแปลงตั้งแตคราวแปลจากภาษา
สันสกฤตมาเปนภาษาบาลแีลว 
 ตอมาไดมีผูคนพบวา มมีิลินทปญหาฉบบัแปลเปนภาษาจนีดวย โดยแปลออก
จากภาษาทองถิ่นของอินเดยี และแปลถงึ ๓ คราว คือ ในคริสตศตวรรษที่ ๓ ที ่๔ และ
ที่ ๕ บรรดาฉบับที่แปลเปนภาษาจีน เหลานี้ ๒ ฉบับที่แปลครั้งที่ ๒ (คือที่แปลใน
ศตวรรษที่ ๔) เทานั้นที่ยงัเหลือตกทอดมาถงึพวกเรา โดยเรียกวา นาคเสนภิกษุสูตร 
(นาเสียนปคิว) ตอนที่ ๒-๓ และบางสวนของตอนที่ ๑ เทานั้นที่ตรงกบัฉบับภาษาบาล ี
สําหรับตอนที ่๔ ถึง ๗ นัน้ เพิ่มเขามาใหมในลงักา โดยเฉพาะตอนที่ ๔ นั้น ไดมีข้ึน
หลังจากพุทธศตวรรษที่ ๕ แลว และเนื่องจากความที่ไมเหมือนกนันี้เอง ก็เปนหลักฐาน
พอที่จะกลาวไดวา มิลินทปญหาอนัยืดยาวและมีชื่อเสียงนัน้ ไดถูกเพิม่เติมเนื้อหาเขา
มาอีกในภายหลัง ซึ่งอยางนอยก็สวนที่จดัระเบียบไวไมเหมือนกนัในฉบับตาง ๆ  
 เกี่ยวกับฉบับแปลเปนภาษาจีนนั้น ศาสตราจารยปอล เดอมีวิลล ซึ่งเปนผูหนึง่
ที่ไดแปลมิลินทปญหาเปนภาษาฝรัง่เศสกลาววา เปนทีเ่ชื่อกันวา ทานคุณภัทร (พ.ศ.
๓๙๔ - ๔๖๘) ชาวอนิเดียไดนําเอามิลินปญหาเขาไปในประเทศจนี โดยไดฉบับไปจาก
ประเทศลังกา และปรากฏวามิลินทปญหาพากยภาษาจีนนัน้ มีอยูถงึ ๑๑ สํานวน ซึ่ง
คงจะไดแปลกันมาตัง้แตระหวาง คริสตศตวรรษที่ ๖–๑๓ (ราว พ.ศ. ๑๐๐๐–๑๘๐๐๐) 



และคงแปลจากตนฉบับที่เปนภาษาสันสกฤต เพราะจีนแปลพระไตรปฎกเปนภาษาจีน
จากตนฉบบัทีเ่ปนภาษาสันสกฤต อันเปนทีน่ิยมใชกนัในอนิเดียเหนือและเอเซียกลาง
ซึ่งเปนศนูยกลางของพระพทุธศาสนานกิายสรวาสติวาท และนกิายธรรมคุปต และ
ความจริงก็ปรากฏวาคมัภีรพระพทุธศาสนาพากยภาษาจีนที่แปลจากตนฉบับที่เปน
ภาษาบาลีนัน้ มีเพียง ๒ เร่ืองเทานัน้ คือ สมันตปาสาทกิา อรรถกถาพระวนิัย และวิมุต
ติามัคค เทานัน้ อีกประการหนึง่ เมื่อนําเอาคัมภีรตาง ๆ ที่เปนภาษาสันสกฤต บาลี 
และจีน มาเปรียบเทียบกันแลว กจ็ะเห็นวา ฉบับที่เปนภาษาบาลีกับภาษาจนีนัน้แตง
ตางกนัมาก แตฉบับภาษาจีนกลับไปเหมอืนกันมากที่สุดกับฉบับภาษาสันสกฤต เมื่อ
นําฉบับภาษาจีนมาเทยีบกบัภาษาบาลีแลว ปรากฏวาแตกตางกันมากจนไมนาเชื่อได
วาจะเปนฉบับเดียวกนั แต ดร.ทิช มนิ เชา พระภิกษุชาวเวียดนามซึง่เปนผูที่มีความรูใน
ภาษาบาลีและภาษาจนีเปนอยางดีไดทําการคนควาเทยีบเคียงระหวางฉบับภาษาบาลี
กับฉบับภาษาจีน ดวยการเทียบขอความบรรทัดตอบรรทัดแลว ยืนยันวาเปนเรื่องที่
ไดมาจากตนฉบับอันเดียวกนั นักปราชญชาวญีปุ่นและชาวยุโรปหลายทานก็มี
ความเห็นเชนเดียวกับ ดร. ทิช มนิ เชา คือ มิลินทปญหาฉบับภาษาจนี ซึ่งมเีพยีง ๓ 
สวนแรกของฉบับภาษาบาลนีั้น ไดแปลจากตนฉบับเดิมโดยตรง สวนที่
นอกเหนือไปจากนี ้ (ซึ่งมีปรากฏอยูในฉบบัภาษาบาล)ี นั้น เปนของทีเ่พิ่มเติมเขามาใน
ภายหลงัตามลําดับกาลที่ผานมาหลายศตวรรษ ซึ่งเปนสิ่งที่คันถรจนาจารยและอรรถ
กถาจารยชาวอินเดียในยุคตน ๆ ชอบกระทาํกันและฉบับภาษาจีนที่แปลจากฉบับ
ภาษาสนัสกฤตนั้น ก็แปลอยางถูกตองตรงตามตนฉบับมากที่สุด 
 เกี่ยวกับเร่ืองนี ้ดร.ทิช มิน เชา ซึง่ไดศึกษาคนควาและเทยีบเคียงอยางละเอียด
ถี่ถวนแลว กลาววา มิลินทปญหาฉบับภาษาจนี กบัฉบับภาษาบาลีนัน้ เปนฉบับ
เดียวกนั มตีนกําเนิดมาจากคัมภีรเดียวกัน แตฉบับภาษาจนีไดแปลโดยตรงจาก
ตนฉบับด้ังเดมิที่เปนภาษาสันกฤต สวนฉบับภาษาบาลนีั้นก็แปลจากฉบับภาษา
สันสกฤตเชนเดียวกนั แตถูกแกไขเพิ่มเตมิหลายครั้ง ตลอดเวลาที่ผานมาหลายรอยป 
ฉะนั้น ฉบับภาษาบาลีจึงมีขอความแตกตางไปจากฉบับภาษาจนีบาง และมีมากกวา
ฉบับภาษาจนี คือ ฉบับภาษาจนีแบงออกเปน ๓ สวน แตเรียงติดตอกันไปโดยไมมี
อารัมภกถาและอวสานกถา ไมแบงออกเปนหวัขอ หรือยอหนา สวนฉบับภาษาบาลี 
แบงออกเปน ๗ สวน มีการจัดเปนวรรค เปนหวัขอ และยอหนาตาง ๆ ฉะนัน้ ๔ สวน
สุดทายในฉบบัภาษาบาลี จึงไมมีในฉบบัภาษาจนี สําหรับ ๓ สวนที่มีเหมือนกันนั้น มี
ขอความทัว่ ๆ ไปเหมือนกนั ตางเฉพาะเรื่องอดีตชาติของพระนาคเสนกบัพระเจามิลินท 
และขอปลีกยอยตาง ๆ เทานั้น ฉะนั้น จึงกลาวไดกวา ทั้งสองฉบับนีเ้ปนฉบับเดียวกัน 



 ดร. ทิช มิน เชา ยงักลาวตอไปอีกวา ประจักษพยานทีแ่สดงใหเหน็ถงึความไม
ยุติแนนอนของมิลินทปญหาฉบับภาษาบาลี อันเปนเครื่องสอใหเหน็วามิลินทปญหา
ฉบับภาษาบาลีนั้นไดถูกแกไขเพิ่มเติมกนัมาหลายครั้งหลายคราว ตลอดระยะเวลาที่
ผานมา ก็คือความแตกตางกันระหวางฉบบัภาษาบาลีดวยกนัเอง โดยการเทียบเคยีง
ระหวางฉบับอักษรโรมัน (ซึ่งถายทอดไปจากฉบับอักษรสิงหล) กับฉบับอักษรไทย ดัง
จะยกตัวอยางมาใหเหน็ คือ :- 
 ๑. ในระหวางปุจฉาวิสัชนาที ่ ๓๔–๓๕ ในฉบับอักษรโรมันนั้น ในฉบับ
อักษรไทยไดเพิ่มขอความเขามาอีกไมนอยกวา ๒ บรรทดั ในมนสิการปญหา 
 ๒. ในระหวางปุจฉาวิสัชนาที่ ๗๐–๗๑ ในฉบับอักษรโรมันปุจฉาวิสัชนา ๒ 
ตอนที่วาดวยเรื่อง สีที่บุคคลผูจะตายจากโลกหนึง่ไปเกิดใหมในอกีโลกหนึ่ง จะพงึได
เห็น และเรื่องทวารสําหรับปฏิสนธิวิญญาณเขาไปสูครรภ ขาดหายไป 
 ๓. ในปุจฉาวสัิชนาที ่๕๙ ในฉบับอักษรไทยนั้น ไดเพิม่เติมขอความออกไปอีก 
คือในฉบับอักษรโรมันมีเพียง ๘ บรรทัด ในฉบับภาษาจนีแปลไวเพยีง ๕ บรรทัด แตใน
ฉบับอักษรไทยขยายออกไปถึง ๓ หนา 
 ๔. ในวรรคที ่๗ กอนจะถงึเมณฑกปญหา ฉบับอักษรไทยเพิ่มวิเสสปญหา เขา
มา 
 ๕. ในฉบับอักษรโรมัน หนา ๘๐ เกี่ยวกับเร่ือง วัสสวาต นั้นในฉบับอักษรไทย
เพิ่มคาถาพิเศษเขามา ๑ คาถา 
 ๖. ในฉบับอักษรโรมัน หนา ๘๖ เกี่ยวกับเร่ืองความแตกตางกนัของ วิญญาณ 
ปญญา และชวีะ นัน้ ในฉบบัอักษรไทยเพิม่เขามาอกี ๑ ยอหนา ซึง่มี ๔ บรรทัด วาดวย
เร่ือง “ปญญาอยูที่ไหน” 
 ศาสตราจารย ริส เดวิดส กก็ลาวไวในมิลินทปญหาฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ
ของเขาวา พระบาลทีี่พระพุทธโฆษาจารยยกมาไวในอรรถกถามหาปรินพิพานสูตร 
และอรรถกถาอัมพัฏฐสูตร นั้น ก็ไมเหมือนกับพระบาล ี ในคัมภีรบาล ีฉบับของ เทรงค
เนอร (V. Trecnkner) แมวาพระบาลีเหลานัน้จะเปนเรื่องราวอันเดียวกนัระหวางพระ
บาลีทีท่านพระพุทธโฆษาจารยยกมาอาง กับคัมภีรบาลฉีบับของเทรงคเนอร กระนัน้ก็ดี 
ก็ยังเปนเครื่องแสดงใหเราเหน็วา มิลินทปญหาฉบับภาษาบาลีนัน้ ไดผานการแกไข
ปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมบาง ตัดทอนบาง มาหลายครั้งหลายคราว กวาจะตกทอด
มาถงึพวกเราในรูปของฉบับอักษรสิงหลและฉบับอักษรไทย ในปจจบัุนนี ้ แต ดร. ทิช 
มิน เชา มีความเหน็วา ความแตกตางกนัในเรื่องปลีกยอยนัน้ มิไดเปนเครื่องแสดงวาทั้ง
สองฉบับไมไดมาจากตนกาํเนิดอันเดียวกนั เพราะความแตกตางกนัในสวนปลกียอย



นั้นเปนแตเพยีงเครื่องชี้ใหเหน็วา วิธกีารในการคิดการเขียนเกี่ยวกบัพุทธศาสนธรรม
ของนักคิดนกัเขียนชาวจนีกบัชาวอนิเดียนัน้แตกตางกัน เทานั้น 
 ดร. ทิง มิน เชา ไดบันทึกขอที่แตกตางกันและขอที่คลายคลึงของมิลินทปญหา
ฉบับบาลีกับฉบับจีนไวอยางละเอียดละออเปนเรื่องที่นาศึกษา จึงนําเอาบันทึกโดยสรุป
เกี่ยวกับเร่ืองนีม้ารวมไวดวย เพื่อประโยชนในทางการศึกษา ทานกลาววาทั้งสองฉบบัมี
สาระสําคัญทัว่ ๆ ไป เหมือนกนั ยกเวนแตเร่ืองราวเกีย่วกับอดีตชาตขิองพระเจามลิินท
และพระนาคเสนซึ่งแตกตางกันออกไปมาก และสามตอนสุดทายของฉบับภาษาบาลี
ซึ่งไมมีในฉบบัภาษาจนี สวนตอนอื่น ๆ ที่เหลือนัน้ ถายกเวนการเติมโนนนิดตัดนี่หนอย
เสียแลว กก็ลาวไดวาเหมอืนกันลลีาแหงการสนทนากเ็หมือนกนัมากที่สุด คือ การ
สนทนามีกลาวขอความที่ซ้ํา ๆ กนัวนไปวนมา โดยมีความแตกตางกนัในเรื่องทีไ่ม
สลักสําคัญปรากฏอยูทัว่ไปไมสม่ําเสมอเทานัน้ แมในเรื่องทเกีย่วกบัอดีตชาติของพระ
เจามิลินทและพระนาคเสนทีแ่ตกตางกนัอยางมากนัน้ ก็ยังมีสาระสําคัญที่เหมอืนกัน
ระหวางทั้งสองฉบับ (บาล-ีจีน) ถึง ๗ ขอ ซึ่งทาํใหเรามั่นใจไดวาเปนแหลงที่มาอัน
เดียวกนัอันพระคันถรจนาจารยเจาทัง้หลายไดพรรณนาความคิดเหน็ตาง ๆ ของทานไว 
ดังไดทําบัญชแีสดงไว ดังตอไปนี้:- 
 ๑. ในฉบับบาลี ทัง้สามเณรและพระภิกษุไดต้ังความปรารถนา และตอมาทัง้
สองก็ไดมาเกดิเปนพระเจามิลินทและพระนาคเสน ตามความปรารถนา ในฉบับ
ภาษาจนี พราหมณผูเคยเปนชางในอดตีชาติ และพราหมณผูเคยเปนฤาษีและเปน
เพื่อนของพราหมณคนแรกตางก็ไดต้ังความปรารถนาและแลวทัง้สองกไ็ดมาเกิดเปน 
นาเซยีน (นาคเสน) และมีลัน (พระเจามิลินท) ตามความปรารถนาของเขาทัง้สอง 
 ๒. ฉบับบาลีแสดงวา พระนาคเสนเกิดเปนบุตรของพราหมณในสกุลพราหมณ 
ไดศึกษาไตรเทพและความรูเกี่ยวกับลัทธพิราหมณ และไมรูเร่ืองอะไรเกี่ยวกับพระธรรม
และพระสงฆเลย ในฉบับภาษาจนีชางไดเกิดเปนบุตรของสกุลพราหมณและเมื่อเติม
ใหญข้ึนก็ไมเคยไดยินไดฟงพระพุทธธรรม และไมเคยเหน็พระสงฆ หลังจากนัน้ เขาก็
สละโลกออกไปศึกษาพาหิรลัทธ ิ
 ๓. ฉบับบาลีกลาววา เมื่อหมูสงฆไดไปขอรองใหมหาเสนเทวบุตรมาเกิดใน
มนุษยโลกแลว พระโรหนะก็ถูกพระอัสสคุตตะบังคับใหรับภาระหนกั เพื่อไมใหอยูจํา
พรรษารวมกับตน คือพระอสัสคุตตะกําหนดหนาที่ใหพระโรหนะเดินทางไปยังบานของ
บิดามารดาของนาคเสน เพือ่บิณฑบาตประจํา ณ ทีน่ัน้ เปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดือน เพื่อ
นําเอานาคเสนออกจากชีวติฆราวาสและใหการอุปสมบทแกเขา ในฉบับภาษาจนี นา



เซียนมลุีงคนหนึง่ชื่อวาโลหนั เปนพระอรหันตและบรรพชานาเซียนใหเปนสามเณร โล
หันในทีน่ี้กถ็ือไดวาเทากับพระโรหนะ 
 ๔. ฉบับบาลกีลาววา พระนาคเสนไดอยูจําพรรษาสามเดือนในความปกครอง
ของพระอัสสคุตตะผูเปนพระอรหันต ซึ่งอาศัยอยูที่วัตตนิยเสนาสน ในฉบับภาษาจีน 
กลาวถึงวัดในพระพทุธศาสนาชื่อวาโฮชัน ซึง่มีพระอรหนัตอาศัยอยู ๕๐๐ รูป โดยมี
พระอาโปเยียว เปนผูนํา (เจาอาวาส) พระนาคเสนอาศัยอยูในวัดดังกลาวนี ้ วตัตนิย
เสนาสนก็เทียบไดกับ วัดโฮชัน และพระอรหันตอัสสคุตตเถระ กเ็ทียบไดกับพระอรหนัต
อาโปเยยีว 
 ๕. ในฉบับบาลี พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแกศิษยอุบาสิกา และแลวทั้ง
ผูสอนและผูฟงก็บรรลุโสดาบัน เปนทีพ่อใจของพระอัสสคุตตะซึ่งไดกลาววา พระนาค
เสนยงิศรอันเดียวไดนกสองตัว ในฉบับภาษาจนี นาเซยีนไดสอนธรรมแกศิษยอุบาสก 
และแลวทั้งสองก็ไดบรรลุโสดาบันและนาเซียนไดรับการสรรเสริญจากพระอาโปเยียว
วา ยิงศรอันเดียวไดนอกสองตัว 
 ๖. ในฉบับบาลี พระธัมมรักขิตติเตียนพระนาคเสนเกีย่วกับการที่ไมไดบรรลุ
พระอรหัต ในกลางดึกคนืนั้น พระนาคเสนจึงไดใชความพยายามอยางหนักและก็ได
บรรลุพระอรหัต ในฉบับภาษาจนีนาเซียนถูกขับไลออกไปจากหมูสงฆ เนื่องจากการไม
เชื่อฟงคาํสั่งสอนของครูบาอาจารย รูสึกนอยใจตนเอง จึงไดพยายามอยางหนักแลว ก็
ไดบรรลุพระอรหัต 
 ๗. ในฉบับบาลี หลังจากไดบรรลุพระอรหัตแลว พระนาคเสนก็เดนิทางไปยัง
เมืองสาคละ และพํานักอยูที่สังเขยยบรเิวณ เพื่อรอเผชิญหนากับพระเจามิลินท ใน
ฉบับภาษาจนี นาเซียนไดเดินทางมายงัเมอืงซีเซีย และพํานักอยูที่วัดเหียชีไช หรือ เหีย
ตีไช เพื่อรอเผชิญหนากับพระเจามีลัน 
 จากขอที่เหมือนกนั ๗ ขอดังกลาวแลวขางบนนี ้ กพ็อจะสรุปไดวา แมจะมี
รายละเอียดตาง ๆ สวนมากแตกตางกนั แตทั้งสองฉบบั (บาลี – จีน) ก็มาจากตนฉบับ
เดิมอันเดียวกนั มีภูมิหลงั (brackground) เหมือนกัน อันเปนตนกาํเนิดของฉบับแปล
เปนภาษาจนีและภาษาบาลี 
 แตขอแตกตางกันนั้นก็นาสนใจ และก็เปนสิ่งที่สําคัญเหมือนกนั เพราะแสดง
ใหเหน็ถงึแนวคิดของพระคันถรจนาจารย และแสดงใหเหน็ถงึจุดประสงคทีพ่ระคันถ
รจนาจารยเหลานัน้ มุงหมายในการแกไขเพิ่มเติมและตัดทอนถอนไป และเพราะการ
กระทําดงันี ้ ชวยใหเราไดรูวาทานเหลานัน้นับถือนกิายไหน และเปนเครื่องมือสําหรับ



พิจารณาปญหาเกี่ยวกับความกอนหลงัและความใกลเคียงกนักับตนฉบับเดิมของแต
ละฉบับดวย ขอแตกตางกนันั้น ดังตอไปนี:้- 
ชื่อคัมภีร 
 ฉบับจีน : นาเซียนปคิวคนิ : นาเซยีนภิกษสูุตร 
 ฉบับบาลี : มิลินทปญหา 
 ดังกลาวมานี ้ ฉบับจนี จัดคัมภีรนีเ้ปนสูตรหนึ่งในบรรดาพระสตูรทั้งหลาย 
แมวาจะไมเร่ิมตนพระสูตรดวยคําที่ใชกนัเปนแบบมาวา “เอวมเม สุตํ” ก็ตาม สําหรับ
สูตรนี้ จีนเลือกเอาชื่อของภกิษุมาเปนชื่อของคัมภีร สวนบาลีเลือกเอาพระนามของพระ
เจาแผนดนิมาเปนชื่อของคัมภีร 
โครงเรื่อง 

ฉบับจีนมี ๓ ตอน ตอนที ่๑ ต้ังแตหนา ๕๗–๕๗ ตอนที ่๒ ต้ังแตหนา ๕๗–๖๑ 
ตอนที่ ๓ ต้ังแตหนา  
                           ๖๑–๖๔ โดยไมมีหัวเรื่องและคําลงทาย ไมมีการแบงเปนแย
อหนาตาง ๆ ยกเวน 
                            เฉพาะตอนจบและตอนขึ้นตนของคัมภีรเทานั้น  
ฉบับบาลี แบงออกเปน ๗ สวน คือ :- 

   สวนที่ ๑ อารัมภกถา วาดวยเรื่องอดีตชาติของพระนาคเสน
และของพระเจามิลินท 
    ต้ังแตหนา ๑–๒๔ 
   สวนที่ ๒ ประกอบดวยลกัขณปญหา และนาคเสนมิลินท
ปญหา หนา ๒๕–๖๔ 
   สวนที่ ๓ วิเมตจเฉทนปญหา หนา ๖๕–๘๙ 
   สวนที่ ๔ เมณฑกปญหา หนา ๙๐–๓๒๘ 
   สวนที่ ๕ อนมุานปญหา หนา ๓๒๙–๓๖๒ 
   สวนที่ ๖ โอปมกถาปญหา หนา ๓๖๓–๔๑๙ 
   สวนที่ ๗ มิลินทอรหัตตภาวะ หนา ๔๑๙–๔๒๐ 
 ดังกลาวมานี้ ฉบับจีนไมมีสวนที่ ๔-๗ ของฉบับบาล ี
ปุจฉาวิสัชนา 
 ฉบับจีน มีเพยีง ๖๙ ปุจฉาวสัิชนา 
 ฉบับบาลี มเีพิม่เติมออกไปอีก ๑๒ ปุจฉาวสัิชนา (เปน ๘๑) 
ลําดับของปุจฉาวิสัชนา 



 ลําดับของปุจฉาวิสัชนา กลาวไดวาเหมือนกนั ยกเวนเฉพาะใน ๒ อุปมา คือ 
   ๑. ฉบับจีน จดั สัทธา ไวกอน สีล แตฉบับบาลีจัด สีล ไวกอน 
สัทธา 
   ๒. ปุจฉาวิสัชนาเกี่ยวกับความเปนสัพพัญูจองพระพุทธเจา
นั้น ในฉบับบาลีจัด 

     วางไวหางออกไปมาก  
อดีตชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสน 
 เร่ืองอดีตชาติของพระนาคเสนและพระเจามิลินทในสองฉบับนัน้ แตกตางกนั
อยางสิน้เชงิทีเดียว ดังที่จะไดแสดงใหเหน็หลักฐาน ดังตอไปนี้:- 
 ๑. ฉบับบาลีเร่ิมเร่ืองในสมยัของพระกัสสปพุทธเจา กลาวถงึสามเณรรูปหนึ่ง 
ซึ่งไมนาํพาตอคําสั่งทีพ่ระเถระสั่งถึงสามครั้งสามหน จึงถูกพระเถระนั้นตีดวยดามไม
กวาด สามเณรนั้น ขณะที่รองไหไปพลางทําธุระของตนไปพลางนัน้ ก็ไดต้ังวาม
ปรารถนาขอใหมีอํานาจและรุงโรจนเหมือนพระอาทิตยเที่ยงวนั อนึ่ง สามเณรเมื่อเห็น
คลื่นอันมหึหาของแมน้ําคงคาซึ่งสงเสียงดังสนั่นหวัน่ไหวและพัดเขากระทบฝงดวย
กําลังแรง ก็ต้ังความปรารถนาขอใหเปนผูสามารถปราบการโตวาทะทัง้หมดได เหมอืน
อยางคลืน่ของแมน้ําคงคาฉะนั้น สามเณรก็ไดกลับมาเกิดเปนพระเจามิลินทกษัตริย
แหงสาคละ ในประเทศอนิเดีย สมตามความปรารถนา สวนพระเถระ เมื่อลงไปใน
แมน้ําและไดยนิการตัง้ความปรารถนาของสามเณรดังนัน้ ก็ต้ังความปรารถนาขอให
เปนผูสามารถแกปญหาทั้งหลายที่สามเณรนั้นถามไดทกุปญหา เพราะความปรารถนา
นั้น ตอมาพระเถระนัน้ก็ไดเกดิเปนพระนาคเสน 
 ฉบับภาษาจนีแตกตางจากฉบับบาลีอยางสิ้นเชิง ฉบับจีนสืบสาวเรื่องอดีตขึ้น
ไปถึงเพยีงสมยัของพระพุทธเจาองคปจจนั ไมถึงสมียของพระกัสสปพุทธเจา กลาวถงึ
สมัยทีพ่ระพทุธเจาทรงอาเกยีรณดวยการหลั่งไหลเขามาของเหลาสาวกอยางไม
หยุดหยั้ง และแลวก็ทรงปลกีพระองคออกไปสูที่เรน คร้ังนัน้พระยาชางตัวหนึง่ใครจะ
ปลีกตัวออกไปจากความวุนวายของโขลงชาง จึงไดติดตามพระองคไป เมื่อทรงรูวาระ
จิตของชางนัน้ พระพทุธองคก็ทรงสัง่สอนธรรมแกชางนัน้ ชางนัน้ก็ไดรับใชพระพทุธ
องค ดวยการปดกวาด ตักน้ํา และปราบทางเปนที่สัญจรของพระพทุธองค กาลตอมา
ชางนั้นก็ตาย แลวไปเกิดเปนบุตรของสกลุพราหมณสกลุหนึง่ เมื่อเติบใหญข้ึนแลว ก็ได
สละครอบครัวออกไปศึกษาพาหิรลัทธ ิ พาํนักอยูในปาแหงหนึง่ ไดอาศัยอยูใกล ๆ กับ
ฤาษีตนหนึ่ง และแลวคนทัง้สองก็ไดกลายเปนสหายกัน ในสองคนนัน้คนหนึง่ไดต้ัง
ความปรารถนาขอใหเปนภิกษุและมานะพยายาม เพื่อความเปนพระอรหันต แลวเขาก็



ไดเกิดใหมเปนนาเซียน สวนอีกคนหนึง่ก็ไดต้ังความปรารถนาขอใหเปนกษัตริย และ
สามารถทําใหชนทัง้ปวงปฏบัิติตามคําสั่งสอนของตน แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนกษัตริยมี
ลัน 
 ๒. ฉบับบาล ี มีขอความยดืเยื้อคือกลาวถึงเรื่องพระอรหันตจาํนวนนบัไมถวน 
ไปออนวอนยอใหมหาเสนเทวบุตรลงมาเกิดในมนุษยโลกเพื่อปราบพระเจามิลทและ
เพื่อคุมครองรักษาพระธรรม เร่ืองมหาเสนเทวบุตรกลับมาเกิดใหมเปนพระนาคเสน ใน
ตระกูลโสณุตตรพราหมณเร่ืองพระนาคเสนศึกษาพระเวทและเรื่องราวตางๆ ของ
พราหมณ เร่ือง พระโรหนะกาํหนดวิธทีี่จะชักนาํพระนาคเสนใหมาบวช และศึกษาธรรม
เร่ืองพระโรหนะไปรับบาตร (ที่บานของพระนาคเสน) ประจํา เปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดอืน
กระทั่งพบพระนาคเสนและบวชพระนาคเสนใหเปนสามเณร และเรื่องพระโรหนะสอง
อภิธรรมแกพระนาคเสน 
 ในฉบับภาษาจีน กลาวอยางธรรมดา ๆ วานาเซียนนัน้ เมื่ออายุได ๑๔–๑๕ 
ขวบ มีลุงฝายบิดาอยูคนหนึ่งชื่อ โลหัน ซึ่งเปนพระอรหันตและมีอิทธิฤทธิ ์ นาเซียน
ไดมาเยี่ยมลงุและแจงใหลุงทราบวาตนมคีวามยนิดีในพุทธธรรม และขอบวชดวย 
ทานโลหันสงสารนาเซียน จึงบวชใหเปนสามเณร นาเซียนไดทองบนสวดมนตทกุวัน 
พิจารณาไตรตรองทั่วทั้งพระธรรมและพระวินยั จนไดบรรลุฌาน ๔ และมีความเขาใจ
ในอรรถธรรมเปนอยางดี ในฉบับภาษาจีนไมไดกลาวถึงการสอนอภธิรรมแกพระนาค
เสนเปนครั้งแรก 
 ๓. ในฉบับบาลี พระนาคเสนสอนอภิธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพและหลกัสุญญตา
แกอุบาสิกาคนหนึ่ง 
 ในฉบับภาษาจีน นาเซียนสอนทาน ศีล และสวรรค แกอุบาสกเมื่อรูเขายินดี
แลว จงึสอนธรรมอันลึกซึง้ยิ่งกวานั้นแกเขา เพราะสญุญตาธรรม อาจจะทาํใหเขามี
ความทุกขใจกไ็ด ในฉบับภาษาจนีไมไดกลาวถงึพระอภิธรรม 
ขอความที่ไมปรากฏในแตละฉบับ 
 ขอความที่ไมมีในฉบับภาษาจีน 
 ๑. ภิกษุสามเณรเกิดแลวเกดิอีก เปนเทวดาบาง เปนมนุษยบาง นับชาติไมถวน
ในระหวางกัสสปพุทธกาล และโคตมพุทธกาล และพระโคตมพทุธเขาไดทรงพยากรณ
ภิกษุและสามเณรทั้งสองนัน้ เหมือนกับทีไ่ดทรงพยากรณเกี่ยวกับพระโมคคัลลีบุตรติส
สะวา หลังจากพทุธปรนิิพพานแลวได ๕๐๐ ป ทานทั้งสอง จะปรากฏขึ้นในโลก 
ประกาศธรรม และชวยขจัดความยุงยากตาง ๆ เกีย่วกับศาสนธรรมเสยีได 



 ๒. ฉบับบาลี กลาวถึงครูทัง้หก และกลาวถึงการสนทนากันระหวางพระเจามิ
ลินทกับปูรณกัสสปและมักขลิโคสาล ซึ่งไมสามารถจะตอบใหพระเจามิลินทพอพระทัย
ได และเปนเหตุใหพระองคประกาศวา ทั่วชมพทูวีป วาเปลาจากสมณพราหมณผู
สามารถจะโตตอบกับพระองคเสียแลว 
 ๓. ฉบับภาษาจนี ไมไดพูดถึงตอนทีว่าดวยเรื่องชุมนุมพระอรหันตที่ไปออน
วอนขอใหมหาเสนเทวบุตร มาเกิดในมนุษยโลกเพื่อเผชิญหนากับพระเจามิลินท และ
เพื่อปกปกรักษาพระธรรมเลย ทั้งไมไดกลาวถึงตอนที่พระโรหนะถูกใชใหไปรับ
บิณฑบาต ทีบ่านของโณุตตรพราหมณเปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดือน และตอนทีพ่ระโรหนะ
ไดสอนพระอภิธรรมแกพระนาคเสน 
 ๔. ฉบับภาษาบาลี พูดถึงอภิธรรม ๕ คร้ัง คือ คร้ังที่ ๑ ในอารมัภกถา ที่
กลาวถึงพระนาคเสนวาเชีย่วชาญในอภิธรรม คร้ังที ่๒ เมื่อพระโรหนะสอนพระอภิธรรม 
๗ คัมภีรแกพระนาคเสน คร้ังที ่ ๓ เมื่อพระนาคเสนสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีรจบ
บริบูรณ ตอทีชุ่มนุมพระอรหันต ไดรับสรรเสริญสนั่นหวั่นไหวจากพรหม และไดรับการ
โปรยดอกมณฑารพ (ดอกไมสวรรค) คร้ังที ่ ๔ พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแก
อุบาสิกา แลวทั้งสองก็ไดบรรลุโสดาบัน และครั้งที่ ๕ พระนาคเสนไดแสดงพระอภิธรรม 
แกพอคาที่ใหการตอนรับตนในระหวางเดินทางไปเมืองปาฏลีบุตร 
 ขอความที่ไมมีในฉบับบาล ีแตมีในฉบับภาษาจนี 
 ๑. เร่ืองพระพุทธเจาองคปจจุบันและชางแสวงหาทีว่ิเวก (ซึ่งคลายกับเร่ือง
ภิกษุชาวโกสมัพ)ี เร่ืองชางไดมาสูพระอารามหลังจากพทุธปรนิิพพานเพื่อสดับเสียง
สวดพระพทุธมนต การที่ชางนั้นกลับมาเกิดใหมในสกลุพราหมณ และเมื่อเติบโตเปน
หนุมข้ึนแลว ไมเคยไดยินไดฟงเรื่องพระพุทธศาสนา ไมเคยไดเห็นพระสงฆ การเปน
เพื่อนกันกับฤาษีอีกตนหนึ่ง การตั้งความปรารถนาแลวกลับมาเกิดเปนนาเซียนและมี
ลัน เร่ืองเหลานี้ ไมปรากฏในฉบับบาล ี
 ๒. นาเซียนถูกขับออกจากหมูสงฆ เนื่องจากไมนําพาตอคําสัง่ของอาจารย 
รูสึกนอยใจตนเอง จึงพยายามจนไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวกลับปฏิบัติตามคําสั่ง
ของอาจารยอีก เร่ืองเหลานีไ้มมีในฉบับบาลี 
 ๓. หลังจากบรรลุพระอรหัตแลว นาเซยีนเที่ยวสัง่สอนไปตามหมูบานและเมือง
ตาง ๆ การไดธรรมาภิสมัยของผูที่ฟงสั่งสอนของนาเซียน นาเซียนไดรับการตอนรับทั้ง
มนุษยและเทวดา พรหม รายละเอียดเหลานี้ไมมีในฉบบับาล ี
 ดังกลาวมานี ้ จะเห็นวาเรื่องราวในอดีตชาติของพระนาคเสน และพระเจามิ
ลินทนั้นแตกตางกนัอยางมาก ในสองฉบบันี้ แมวาขอใหญใจความทัว่ ๆ ไปจะไมขาด



หายไปก็ตาม ฉบับภาษาจนีนัน้ พูดอยางรักษาตนฉบบั ฉะนั้น จงึมีเหตุผลอยางเพียง
พอที่จะเชื่อวา ตนฉบับเดมินั้น ไดถูกรจนาจารยฝายภาษาบาลีดัดแปลงแกไข เพือ่ให
เหมาะสมกับลัทธิหรือนิกายของตน 
 ดร. ทิช มิน เชา ไดกลาวสรปุวา ดวยขอเท็จจริงดงักลาวมาแลว ทาํใหสามารถ
กลาวหักลางไดอยางเต็มปากวา ฉบับแปลเปนภาษาจีนนัน้ ใกลเคียงตนฉบับเดิม
มากกวาฉบบัภาษาบาลี และวา ฉบับภาษาบาลีนัน้ ผูรจนาไดรจนาขึ้นใหมโดยอาศัย
ฉบับเดิมเปนหลัก เพิ่มเติมเร่ืองราวและหลักธรรมตาง ๆ เขามากมาย เพื่อใหเขากนักับ
หลักคําสอนฝายเถรวาท และขยายตนฉบบัเดิมออกไปอีก จนมีขนาดใหญโตดังปรากฏ
อยูในปจจุบันนี้ ทานทิช มิน เชา ไดอางผลของการคนควาและความเห็นของ
ศาสตราจารย เดอมวีิลล (Prot. Demieville) มาสนับสนนุความคิดเห็นของทานวา 
“ตนฉบับเดิมนั้น ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ (๑) อารัมภกาถาพรอมดวยรายละเอียด
ตาง ๆ คือ การพรรณานาสถานที่ พรรณนาประวัติของพระนาคเสนเกี่ยวกับชวีิตทาง
พรหมจรรยในระยะตาง ๆ (เชน บวชเปนสามเณร บรรลุพระโสดาบนั บรรลุพระอรหัต) 
พรอมดวยประเพณีบางอยางเกีย่วกับวัดและอาจารยของพระนาคเสน ใหความรู
เกี่ยวกับการโตวาทะอันไรผลกับพระภิกษรูุปหนึง่ และการพบกันระหวางพระเจามิลินท
กับพระนาคเสน (๒) บันทกึการโตวาทะ สวนที่ ๒ ของตอนนี้ ดูเหมือนจะไดเพิ่มเขามา
แตโบราณกาลแลว และตอนแรกนัน้ ไดตกมาถงึพวกเราในสภาพที่คงรูปสมบูรณที่สุด
โดยมี ๒ ภาค ในอารัมภกถานั้น ไดเพิม่เร่ืองอวตารของบคุคลสําคัญทั้งสองเขามา และ
ประวัติของพระนาคเสน ก็มกีารแกไขเพิ่มเติม เพราะการกระทําดงันี้เอง กอใหเกิดการ
แกไขที่แตกตางกันออกไปเปน ๒ อยาง คือ อยางแรก ไดแปลเปนภาษาจนีราว
คริสตศตวรรษที่ ๔ และอยางหลักแปลเปนภาษาบาลี ในคริสตศตวรรษที่ ๕ สวนฉบับ
แปลเปนภาษาจีนนั้น ไดรอยกรองขึ้นโดยมีการแกไขเปน ๒ แบบ คือ แบบแกไข
สมบูรณ และแบบแกไขไมสมบูรณ ซึ่งทั้งสองแบบก็ไมแตกตางอะไรกันมากนกั แต
ตรงกันขาม ฉบับที่แปลเปนภาษาบาลีนัน้ไดผานการปรบัปรุงมาหลายครั้ง สวนทีพ่อจะ
เชื่อถือไดนั้น ไดถูกเพิ่มเติมลงในสมยัตน ๆ ในประเทศลังกา หลังคริสตศตวรรษที่ ๕ 
แลว พระประวัติของพระเจามิลินทนั้น ชวนใหคิดวาเปนการเลยีนแบบพระประวัติของ
พระเจาอชาตศัิตรูและพระเจาอโศก และ ๔ ตอนที่เพิม่เขามา ก็อาจจะเปนไดวา เพิ่ม
เขามาในประเทศลังกา ซึง่ในประเทศลงักานี้เองไดพบวา สวนแรก (ของมิลินทปญหา) 
ยังบริบูรณดีอยูจนถงึศตวรรษที่ ๕“ แมกระนั้นก็ดี ก็ยงัเปนการยากอยูที่จะพิสูจนใหเหน็
วา สวนที่เพิ่มเติมเขามาทีหลงั ๔ ตอนนัน้ ไดเพิ่มเขาในประเทศลงักาตามที่
ศาสตราจารยเดอมีวิลลยนืยนั แตความเหน็ของเขาก็ยังสนับสนุนขอที่วา ฉบับ



ภาษาจนีมีมากอนกวาและถูกตองตามตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษาบาลี ไดเปน
อยางด ี
 ในเรื่องนี ้ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดคัดคานอยางรนุแรงวา “เปนไปไมไดที่วา 
ฉบับที่ส้ันกวา และเพียงแตส้ันกวาอยางเดียวเทานัน้ จะตองเปนฉบบัที่เกาแกกวาฉบับ
ที่ยาวกวา แตความจริงแลว นาจะเปนวา ฉบับที่ยาวกวานัน่เอง ที่ทาํใหเกิดมีฉบับทีส้ั่น
กวาขึน้มา …ถาวาฉบับที่ส้ันกวา (ซึ่งความจริงเรียกวา ฉบับถอดใจความนาจะเหมาะ
กวา เพราะในความรูสึกของคนสมยัปจจุบันแลว ไมนาจะเปนฉบบัสมบูรณเลย) ที่
ไดมาจากเกาหลี เปนตนฉบับที่แทจริงแลวก็มีปญหาวา หนงัสือจีนอืน่ ๆ ที่กลาวรวม ๆ 
วาไดแตงขึ้นในสองศตวรรษ ตอมา ซึง่ถือวาเปนฉบับตนเดิมนัน้ ดวยเหตุผลใดเลา จึง
เกิดมีเนื้อหาสาระผิดแผกแตกตางไปจากฉบับภาษาบาล?ี เชื่อแนวาสมมติฐานที่จะเอา
มาเปนเครื่องพิสูจนในเรื่องนี้ก็คงจะเปนวา หนังสือจนี ๒ ฉบับซึ่งแปลจากตนฉบบัอัน
เดียวกนันัน้ ฉบับหลัง ยอมจะตองถูกตองแนนอนกวาฉบับกอน และในเรื่องนี ้ ก็ทาํให
เราไดเห็นลกัษณพิเศษอนัหนึง่ของจนีวา ในการถายทอดคัมภีรของอินเดียไปเปน
ภาษาจนีนัน้ทางจนีถือวา ฉบับหลังยอมถกูตองกวาฉบบักอนเสมอ 
 มิลินทปญหานั้น เปนปกรณที่ไดรับความสนใจศกึษาคนควาจากนักปราชญ
ตางๆ ทัว่ไป ทัง้ทางตะวันออกและตะวนัตก ไดมีผูเขียนบทความวิจารณเร่ืองของมิลินท
ปญหากนัอยางกวางขวาง มกีารคนควาและติดตามเรื่องราวตาง ๆ ที่กลาวไวในมิลินท
ปญหากนัอยางจริงจงั ดังที่กลาวมาขางตน และจากผลของการคนควาของบรรดาทาน
เหลานั้น ก็ปรากฏวา สาระสวนใหญของมิลินทปญหานัน้ ดําเนนิตามหลกัธรรมของ
ฝายเถรวาท ซึ่งเรยีกวา สัตถุศาสน แตก็ไมไดจํากัดวงอยูเฉพาะในขอบเขตของ
พระไตรปฎกฝายเถรวาทอยางเดียวว เพราะพบวา บางครั้งผูรจนากน็าํเอาหลักธรรมใน
นิกายสรวาสตวิาท ซึง่เปนพุทธศาสนามหายานนิกายหนึง่ มาอภบิายอยางยืดยาว 
เบอรนอฟ (Burnouf) ไดคนพบวา พระนาคเสนไดบรรยายถงึหลกัธรรมในอภิธรรมโก
ศวยาขยา (บางแหงเรียกวา อภิธรรมโกศภาษยา ซึ่งเปนคมัภีรสําคัญอธิบายพทุธ
ปรัชญาตามหลักธรรมของนกิายสรวาสติวาท ในฝายมหายานแตงโดยพระวสพุันธุ ชาว
อินเดีย) อยางกวางขวาง ทั้งยังปรากฏวาบางแหงไดพูดถงึหลักธรรมของธิเบตดวย เชน 
เร่ืองสีที่บุคคลจะเหน็เมื่อเวลาจะตายเปนตน ซึง่ไมมีในพระไตรปฎกฝายเถรวาท 
บางครั้งก็นาํเอาตัวอยาง หรือขออุปมาจากวรรณคดีนอกพระคัมภีรมาประกองการ
อธิบายบาง ฉะนั้น จึงเหน็ไดวา ผูรจนามิลินทปญหานั้นเปนผูคงแกเรียนอยางแทจริง 
เชี่ยวชาญทัง้ในเรื่องพระพทุธศาสนาและวรรณคดีอ่ืน ๆ ที่รวมสมยักนั 



 ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดยกยองวามิลินทปญหา เปนปกรณทีแ่ตงดีเปน
อยางยอดคัมภีรหนึ่ง ในบรรดาคัมภีรทั้งหลายที่รจนาขึน้ภายหลังพระไตรปฎก และวา
หนงัสือที่แตงไดดีใกลเคียงมลิินทปญหา ก็มีแตวิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆษาจารย 
คัมภีรเดียว แตมิลินปญหามีมากอนกวาวิสุทธมิรรคชานานและพระพุทธโฆษาจารยยัง
ไดอางเอามิลินปญหามาเปนหลกัในการวนิิจฉัย ในหนังสืออรรถกถาทีท่านรจนาเปน
หลายแหง จงึเห็นไดวา มิลินทปญหานี ้เปนคัมภีรที่นกัปราชญถือกันวาเปนหลักฐานใน
ขอวินิจฉัย พระธรรมวินยั มาแตดึกดําบรรพแลว 
 ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดลองกําหนดขอความในพระไตรปฎกซึ่งยกอางไว
ในมิลินทปญหานี้ ก็ปรากฏวาผูรจนาคัมภีรนี ้ เปนผูชาํนิชาํนาญแตกฉานใน
พระไตรปฎก สามารถอางไดทุกคัมภีร สํานวนโวหารกไ็พเราะ แตขอวิเศษอันสาํคญันั้น
ก็คือ ผูรจนาเปนผูที่ฉลาดปราดเปรื่องทัง้ในกระบวนการวินิจฉัย และวิสัชนาพระธรรม
วินัยใหเขาใจไดดวยอุปมาเปนตน ผิดกบัคัมภีรอ่ืน ๆ โดยมาก จงึเปนเหตุใหผูศึกษา
พระธรรมวนิัยในพระพุทธศาสนานับถือคัมภีรมิลินปญหานี้ สืบตอกนัมามากวา ๒๐๐๐ 
ป เขาบัดนี ้
 ทานอานันท เกาศัลยายนะเถระ (Anand Kausalyayana) ก็กลาววา บรรดา
วรรณคดีบาลีทั้งหลาย นอกจากพระไตรปฎกแลว ไมมีคํากลาวใดจะสุขุมลุมลึกเทาคํา
ของพระนาคเสนในเรื่อง อนาตมวาท (Anatmavad) หรืออนัตตา ดังนัน้ มิลินทปญหา 
จึงเปนคมัภีรทีแ่สดงหลักเกณฑไดทั้งดานอภิปรัชญาของพระพุทธศาสนา ทัง้ในดานจ
ริยศาสตรและจิตวิทยา นักศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะไดศึกษาเพราะนอกจากจะ
เปนคัมภีรพระพุทธศาสนาทีสํ่าคัญแลว ยังมคุีณคาทางดานประวัติศาสตรและ
วรรณคดีอีกเปนอันมาก มิลินทปญหามีหลักฐานดีแนชดั ชนิดทีว่รรณคีดรอยแกวของ
อินเดียในศตวรรษที่ ๑ เปรียบเทียบมิได กลาวสัน้ มิลินปญหามีฐานะเดนในวรรณคดี
อินเดียไมวาจะมองแงปรัชญา วรรณคดี ประวัติศาสตร หรือความรูทางภูมิศาสตร เปน
ขอเท็จจริงที่โตแยงไมไดวา วรรณคดีหลังพระไตรปฏกไมมีคัมภีรพระพุทธศาสนาคัมภีร
ใดจะมีคุณคาเทา มลิินทปญหาพมาไดจดัมิลินทปญหา เขาในสุตตันตปฎก ขุททก
นิกายดวย 
 มิลินปญหาไดถูกถายทอดอกัษร และแปลเปนภาษาตาง ๆ ทัง้ภาษาทาง
ตะวันออกและตะวันตกหลายภาษา และในบางภาษาแปลกกันหลายสํานวน สําหรับ
การถายทอดออกเปนอักษรตาง ๆ ในพากยบาลนีั้น คือ ฉบับอักษรสิงหล ฉบับอักษร
ขอม ฉบับอักษรพมา ฉบับอักษรไทย และฉบับอักษรโรมัน โดย ว.ีเทรงคเนอร ชาว



เดนมารก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๓ สําหรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ กนั เทาที่ปรากฏใน
ขณะนี้ คือ 
 พุทธศกัราช (ราว) ๘๖๐–๙๖๒  - แปลเปนภาษาจนี มทีัง้หมดรวม ๑๑ 
สํานวน 
  “ ๒๒๙๐  - แปลเปนภาษาสิงหลโดยเถระ และมีแปล
ตอมาอีกหลายครั้ง 
  “ ๒๔๓๓  - แปลเปนภาษากฤษ โดยศาสตราจารย ริส 
เดวิดส 
  “  ๒๔๔๘  - แปลเปนภาษาเยอรมนั โดย เอ็ฟ.ออตโต 
ชราเดอร  

  (แปลบางสวน) 
  “  ๒๔๖๖  - แปลเปนภาษาฝรั่งเศส จากฉบับภาษาจีน 
โดย หลยุส ฟโนต 
  “ ๒๔๖๗  - แปลเปนภาษาฝรั่งเศส จากฉบับภาษาจีน 
โดย ปอล เดมิวีิลล 
  “ ๒๕๐๔  - แปลเปนภาษาอังกฤษ โดยนาง ไอ. บี. 
ฮอนเนอร 
 ไมทราบ พ.ศ. ที่แปล  - แปลเปนภาษารัสเซีย จากฉบับภาษาจนี 
โดยนายอีวานอฟสก ี
         (Ivanovsky) 
  “   - แปลเปนภาษาญี่ปุน จากฉบับภาษาจีน 
โดย โซเงน ยามากาม ิ

“   - แปลเปนภาษาญี่ปุน จากฉบับภาษาบาลี 
โดย เซอ ิสยา กานา            

                                             โมล ิ
 สําหรับการแปลเปนภาษาไทยนัน้ บางทีอาจจะไดแปลมาตั้งแตคร้ังกรงุสุโขทัย 
ดวยอางถึงหนงัสือมิลินทปญหาในบานแพนกหนังสือไตรภูมิพระรวง ซึ่งพระมหาธรรม
ราชาพญาลิไทย ทรงแตงขึ้นเมื่อคร้ังกรุงสุโขทัยยังเปนราชธาน ี แตที่แนนอนและมี
ตนฉบับอยูในบัดนี้ ๔ สํานวน คือ :- 
 ๑. ฉบับแปลแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธาน ีหอพระสมุดฯ ไดตนฉบับไว แต
ไมบริบูรณ 



 ๒. ฉบับแปลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งกรมศิลปากร ไดจัดพิมพเผยแพร เปน
ฉบับของหอสมุดแหงชาติ สํานวนนี้สันนิษฐานวา คงจะแปลในรัชกาลที่ ๓ ดวยปรากฏ
มาวา ต้ังแตรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก ไดโปรดฯ ใหแปล
คัมภีรที่แตงไวเปนภาษามคธ ออกเปนภาษาไทยหลายเรื่อง ที่เปนเรื่องใหญมฉีบับ
ปรากฏอยู คือ เร่ืองมหาวงศพงศาวดารลังกา วาดวยพุทธศาสนประวัติในลังกาทวีป ๑ 
ชินกาลมาล ีวาดวยพุทธศาสนาประวัติต้ังแตพุทธกาลถงึนครเชียงใหมในสยามประเทศ
นี้ ๑ ไตรโลกวนิิจฉัย ๑ เปนอาทิ หนังสือทีแ่ปลในรัชกาลที่ ๑ มกัมีบานแพนกและบอก
ชื่อผูแปลไวเปนสําคัญ แตมลิินทปญหานี ้ หามีไม จึงสนันษิฐานวาจะแปลในรัชกาลที่ 
๓ ดวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเปนนิตย 
ตามพระราชประเพณีโปรดฯ ใหอาราธนาพระผูถวายเทศนแปลพระไตรปฎก ทั้งพระ
วินัย พระสูตร และพระอภิธรรม และปกรณตาง ๆ ถวาย เมื่อเทศนแลว โปรดฯ ใหเขียน
เก็บรักษาไวในหอหลวง มิลินปญหาฉบับนี้ กเ็หน็จะแปลถวายเทศนในครั้งนัน้ 
 ๓. ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดวย สมเดจ็พระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งมหามกุฏราชวทิยาลัยขึน้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ 
และออกหนงัสือธรรมจักษุเปนรายเดือนสมนาคุณแกผูบริจารบํารุงมหามกุฏราช
วิทยาลัย ไดทรงแปลมิลินทปญหาลงพิมพในหนงัสือธรรมจักษุดังกลาว เปนตอน ๆ แต
มิไดทรงแปลดวยพระองคเองตลอด ทรงใหพระกรรมการมหามกฏุราชวิทยาลัยบาง 
พระภิกษุสามเณรนักเรียนในมหามกุฏราชวิทยาลัยบาง ชวยกันแปลเปนตอน ๆ แลว
ทะยอยลงพิมพในหนงัสือธรรมจักษุจนจบ สํานวนแปลในฉบับนี้เปนแบบ “สํานวน
สนาม” คือเหมือนอยางทีแ่ปลกันในการสอนพระปริยติัธรรมสนามหลวง เมื่อคร้ัง
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเลือกมิลินทปญหาสาํหรับจัดพิมพเปนฉบับ
ของหอสมุดแหงชาติ ทรงเห็นวา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวทิยาลัยนี้ สํานวนไม
สม่ําเสมอ เพราะแปลกันหลายคน จึงไมทรงเลือกเอาฉบับนี้ ทรงเลือกเอาฉบับแปลใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ ดังกลาวแลว ขางตน 
 ๔. ฉบับเรียบเรียงใหม เรียกวา “ปญหาพระยามิลินท” โดยนายยิ้ม ปณฑยาง
กูร เปรียญ เจาหนาที่หอสมดุแหงชาต ิ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ เปนการเรียบเรียงเอาเฉพาะ
ใจความของแตละปญหา โดยตัดขอความและสํานวนที่ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ออกเสยี เพื่อ
สะดวกในการอานและเขาใจงายขึน้ และฉบับนี ้ กรมศิลปากรไดจัดพิมพออกเผยแพร 
เปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ อีกฉบับหนึ่ง 
 สําหรับมิลินปญหา ทีท่รงพระกรุณาโปรดฯ ใหจัดพิมพข้ึน ในงานพระเมรุพระ
ศพ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถร) คราวนี้ไดฉบับพิมพที่โรงพิมพไท เมื่อ พ.ศ. 



๒๔๗๐ ซึง่สมเด็จพระสังฆราชพระองคนัน้ แตคร้ังยังทรงเปน พระมหาจวน เปรียญ ๘ 
ประโยค ไดทรงพระนพินธคํานาํสําหรับการพิมพคร้ังนั้น มาเปนตนฉบบัในการจัดพมิพ 
เมื่อไดสอบเทยีบดูกับสํานวนแปลที่สมเดจ็พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโร
รส และพระกรรมการ พระภิกษุสามเณร นักเรียน ในมหามกุฏราชวิทยาลัย ชวยกัน
แปลลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุแลว กป็รากฏวาเปนฉบับเดียวกนั ฉะนัน้ มลิินท
ปญหา ฉบับโรงพิมพไท พ.ศ. ๒๔๗๐ นี ้ จึงเปนการรวมพมิพมิลินทปญหาที่แปลลง
พิมพในหนงัสอืธรรมจักษุ เปนครั้งแรก ซึง่เรียกในทีน่ี้วา “มิลินทปญหา ฉบับแปลใน
มหามกุฏราชวิทยาลัย” และฉบับที่แปลนี ้ เมื่อสอบดูกบัฉบับภาษาบาลีแลว ก็ปรากฏ
วา แปลจากฉบับบาลีอักษรโรมันทีน่าย ว.ีเทรงคเนอร ไดถายทอดออกเปนอักษรโรมัน
และจัดพิมพข้ึนครั้งแรก ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๐ (พ.ศ. 
๒๔๒๓) ขณะนั้น ฉบับบาลีอักษรไทยยงัไมไดจัดพิมพข้ึนมหามกุฏราชวทิยาลัย พึ่งจะ
มาชําระและจดัพิมพข้ึนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ และปรากฏวา ทัง้สองฉบับนี้มี
ขอความแปลกกันอยูหลายแหง พระเถระและพระภกิษุสามเณรนกัเรียนในมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั ที่ชวยกนัแปลมิลินทปญหาในครัง้นัน้ มีรายพระนามและรายนาม
ดังตอไปนี้:- 
 คํานมัสการ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
 
มิลินทปญหา 
 วรรคที่ ๑  “   “ 
 วรรคที่ ๒    พระแตม เปรียญ วัดบวรนเิวศวิหาร 
 วรรคที่ ๓   พระคํา เปรียญ วัดบวรนิเวศวิหาร (คือ พระยาวิจิตรธรรมปริวัตร 
คํา พรหมกสกิร ป.๘) 
 วรรคที่ ๔   สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
 วรรคที่ ๕  “   “ 
 วรรคที่ ๖   สามเณรพฒุ (พระมหาพุฒ ผูเคยรัง้เจาอาวาสวัดบรมนิวาส
ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๘– 
                               ๒๔๕๙?)  
 วรรคที่ ๗   สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
วิเสสปญหา  “   “ 
 
เมณฑกปญหา 



 วรรคที่ ๑    (ปญหาที่ ๑-๒) 
 วรรคที่ ๒   (ปญหาที่ ๓) พระราชกว ีวัดบวรนิเวศวิหาร (คือ พระธรรมปาโมกข 
ถม วราสโย ป.๗  
                               วัดมกฏุกษัตริยาราม ภายหลังลาสิกขา) 
  

วรรคที่ ๑    (ต้ังแตปญหา ๔ ไป) พระธรรมปาโมกข วัดมกุฏกษติัริยา
ราม (คือ พระพรหมมนุ ีแฟง กิตติ   

                 สาโร ป.๗) 
วรรคที่ ๒    “ 
วรรคที่ ๓    “ 
วรรคที่ ๔    “ 
วรรคที่ ๕    “ 
วรรคที่ ๖    “ 
วรรคที่ ๗    พระพรหมมนุี (แฟง กิตตสาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม 
วรรคที่ ๘   “         (ถึงปญหาที่ ๔) 
วรรคที่ ๘    (ต้ังแตปญหาที่ ๕ - จบ) สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงชินวรฯ  
                  วดัราชบพิธ คร้ังทรงดาํรงพระอิสริยาเปนกรมหมืน่ชินวรสิริวัฒน 
วรรคที่ ๙   สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชนิวรสิริวฒัน 

อุปมาปญหา 
 มิลินทปญหาที่แปลลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุคร้ังนั้น ไมไดจัดเปนหมวด
ตามหมวดและวรรคของปญหา และไมไดใสชื่อปญหากาํกับไวที่หวัเรื่องของแตละ
ปญหาดวย สํานวนการแปลก็เปนไปตาง ๆ กนัตามความถนัดของผูแปลแตละทาน 
และปรากฏวา ทานตัดขอความบางตอนออกเสียบาง เชน อุปมาบางขอ ขอความบาง
ตอนที่ซ้าํกนัและความบางตอนก็สลับที่กนั เชน ยกเอาอปุมาขอ ๓ ไปไวลําดับ ๒ และ
เอาขอ ๒ ไปไวเปนลาํดับ ๓ เปนตน ฉะนัน้ จึงเขาใจวา เมื่อโรงพมิพไทประสงคจะพิมพ
มิลินทปญหาสํานวนนี้ออกเผยแพร คงจะไดถวายเรื่องนีแ้ดสมเด็จพระสังฆราช คร้ังยัง
ทรงเปนพระมหาจวน ชวยตรวจชําระเพือ่การพิมพ และขอประทานพระนิพนธคํานาํ
สําหรับการพมิพคร้ังนั้นดวย สมเด็จพระสังฆราชพระองคนัน้ คงจะไดทรงจัดระเบียบ
เกี่ยวกับหวัขอปญหาตาง ๆ เสียใหมและใสชื่อปญหานัน้ ๆ กํากับไวทุก ๆ ปญหาให
ถูกตองตามฉบับภาษาบาลดีวย เพื่อความเปนระเบยีบและสะดวกในการคนหา ฉะนั้น 



ฉบับโรงพิมพไท เมื่อนาํมาเทียบกับคําแปลที่ลงพิมพในธรรมจักษุแลว จึงปรากฏวามี
ขอแตกตางกนับางเล็กนอย คือ :- 
 ๑. ในธรรมจักษุ  ไมมีชื่อของปญหาตาง ๆ กํากบัไวทีห่วัเรื่องของปญหานั้น ๆ 
แตในฉบับโรงพิมพไท ใสชื่อปญหาของแตละปญหากํากบัไวดวย ตามที่มีปรากฏอยูใน
ฉบับภาษาบาลี 
 ๒. ในธรรมจักษุ บางปญหาไมไดแปลไว แตในฉบับโรงพมิพไท แปลเพิม่เขามา
ใหมใหครบตามฉบับภาษาบาลี และที่เพิ่มเขามาใหมนี้เขาใจวาสมเด็จพระสังฆราช
พระองคนัน้ คงจักไดทรงแปล 
 ๓. การใชสัพพนาม และสรอยคําบางคาํ แปลกกันออกไปบาง ทั้งนีเ้ขาใจวา 
คงจะเปนการเปลี่ยนคําที่เหน็วาไมเหมาะสม และตัดคําที่เหน็วารุงรังออกไปเสียบาง 
แตขอความอื่น ๆ ตรงกัน 
 โดยการตรวจชําระของสมเด็จพระสังฆราชพระองคนั้น จงึทาํใหมิลินทปญหา
สํานวนนี้ เรียบรอยขึ้น เหมาะแกการที่จะพิมพออกเผยแพรได อีกประการหนึง่ มิลินท
ปญหาสาํนวนนี้ กลาวไดวาเปนฉบับแปลเปนภาษาไทย สํานวนใหมที่สุดเทาทีม่ีอยูใน
ปจจุบันนี้ ดังนั้น จึงไดทรงเลือกและทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหพิมพในคราวนี ้
 อนึ่ง มิลินทปญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลยันี้ แปลจากตนฉบับ
ภาษาบาลีอักษรโรมัน ดังทีไ่ดอธิบายไวขางตนแลว จงึปรากฏวา ขอความบางตอน ไม
มีในฉบับภาษาบาลีอักษรไทย ฉบับทีม่หามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจชาํระพิมพดังกลาว
แลวเชนกนั และอสาธารณนามหลายแหงไมตรงกัน เชน ชื่อพระสตูรตาง ๆ แมน้ํา
สําคัญตาง ๆ เปนตน เพราะฉบับภาษาบาลีอักษรโรมันกับอักษรไทยนั้น มีขอความ
คลาดเคลื่อนกนัหลายแหง บางแหงที่สงสยัและตรวจพบวาตางกนักท็ําเชงิอรรถไว แต
ไมไดทําไวตลอด เพราะไมมเีวลาตรวจสอบเพียงพอ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


