








มิลินทปัญหา
ที่ระลึกเถลิงศกใหม่

ปีระกา พุทธศักราช ๒๕๖๐



คำานำา

เมื่อแรกเปิดโรงเรียนรุ ่งอรุณในปี 

๒๕๔๐ นัน้ มีผูส้งสยัว่าการจดัการเรยีนการ

สอนที่รุ่งอรุณเป็นแบบไหน ค�าอธิบายหรือ

ตอบค�าถามนี้บ่อยๆ ต่างกรรมต่างวาระนั้น 

มมีากมายหลากหลายส�านวน เข้าใจมากบ้าง

น้อยบ้าง แต่ในทีส่ดุกต้็องเหน็กบัตานัน่แหละ

จงึเข้าใจ แต่กย็งัไม่วายทีจ่ะต้องหาค�าเฉพาะ

ที่เป็นบัญญัติอย่างเป็นทางการ เพราะใน

ระยะนั้นเป็นกระแสการปฏิรูปการศกึษา 



อยู่พอดี นวตักรรมใหม่ๆ ถกูกล่าวขานถงึ 

นักการศึกษาส่วนใหญ่ รวมทั้งพ่อแม่ 

ผู้ปกครองกใ็ห้ความสนใจมาก โรงเรียนรุง่อรณุ

ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ได้รับความรู้และ 

ค�าแนะน�าจากหลกัการเรียนรูพ้ระพทุธศานา 

ได้แก่หลักไตรสิกขา เมื่อมาประยุกต์ใช้ใน

บริบทของโรงเรียนยุคปัจจุบัน จึงต้องหา 

วิธีการสะท้อนถึงความทันสมัยตลอดกาล

ของค�าสอน หรือการเรียนรู้ตามพุทธวิธี  

ในที่สุด รุ่งอรุณก็เลือกที่จะสะท้อนบุคลิก

ตนเองด้วยการคดัเลอืกบางบทจากหนงัสอื



มลิินทปัญหา มาจดัพมิพ์เป็นหนงัสอืเล่มเลก็ 

เป็นของขวัญแก่ผู ้ที่มีความใกล้ชิดและ 

รู้จักคุ้นเคยกัน และเผยแพร่ทั่วไปในวาระ 

วันขึ้นปีใหม่

ดงันัน้ เมือ่วาระส�าคญัทีรุ่ง่อรณุอายุ

ครบ ๒๐ ปีในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ จึงมีผู้ที่ยัง

ระลึกถึงหนังสือเล่มแรก และได้ปรารภว่า 

น่าจะพิมพ์แจกเป็นทีร่ะลกึถงึเวลาทีล่่วงไป

หากแต่อดุมการณ์ของรุง่อรณุยังคงสบืทอด

มาอย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของหนังสือ 

เล่มเล็ก ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ 



เพ่ือมอบให้แก่ทกุท่านได้อ่าน เพือ่รบัความ

บันเทิงและสันติสุขในธรรมโดยทั่วกัน

ขอขอบคุณคณะผูจ้ดัท�าและคดัเลอืก

บางบทจากฉบับของมหาปุ้ย แสงฉาย  

อนงคาราม และขอบคุณ คุณอมรวัชร  

กอหรั่งกูล ที่เป็นผู้เขียนภาพประกอบเรื่อง

ตั้งแต่เล่มแรก และเล่มปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม
ธันวาคม ๒๕๕๙



พุทธท�านายพระเจ้ามิลินทราชา

ถามเรื่องมนสิการ

ถามลักษณะมนสิการ

ถามลักษณะศีล

ถามลักษณะศรัทธา

ถามลักษณะวิริยะ

ถามลักษณะสติ

ถามลักษณะสมาธิ

ถามลักษณะปัญญา

ถามหน้าที่แห่งธรรมต่างๆ กัน
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ถามที่ดับปัญญา

ถามที่ตั้งแห่งปัญญา

ถามลักษณะที่มีภาวะเดียวกัน

ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบท�าเสียก่อน

ถามอาการแห่งสติ

ถามเรื่องการดับทุกข์ใน ๓ กาล

ถามถึงการท�าบาปแห่งผู้รู้ กับผู้ไม่รู้

เหตุให้เจริญความรู้ ๘

คุณของอาจารย์ ๒๕ ประการ

ถามถึงที่ตั้งนิพพาน



๑. พุทธทำานายพระเจ้ามิลินทราชา



ครั้งสมเด็จพระผู ้มีพระภาคเจ ้า 

กับเหล่าภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก เสด็จไปที่

เมืองกุสินาราในเวลาที่เสด็จดับขันธ์เข้าสู่

นิพพานนั้น ได้ทรงบรรทมบนบัลลังก์  

หันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างต้นรัง 

ท้ังคู ่ แล้วจงึตรสัแก่ภกิษทุัง้หลายว่า ภกิษุ 

ทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้รู้ว่า 

สังขารทั้งปวงมีความสิ้นความเสื่อมไป 

เป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงท�ากิจทั้งปวง

ด้วยความไม่ประมาทเถิด ธรรมวิจยัอนัใดท่ี

เราบัญญตัไิว้แล้ว เมือ่เราล่วงลบัไป ธรรมวนิยั
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อนัน้ันแหละจะเป็นครูของพวกเธอ ฯ เม่ือเรา

ปรินิพพานแล้ว พระอริยกัสสปจะระลึกถึง

ถ้อยค�าทีไ่ม่ดีของสภุทัทภกิษ ุผู้บวชเมือ่ภาย

แก่แล้วจะกระท�าสงัคายนา ท�าให้พระพทุธ

วจนะท่ีผู้อืน่จ�าคลาดเคลือ่นไปนัน้ให้ถกูต้อง ฯ 

ต่อจากเรานพิพานล่วงไปได้ ๕๐๐ ปี จกัมี

พระราชาองค์หน่ึงชือ่ว่ามลินิท์ ผูไ้ด้กระท�า

อภินิหารไว้ แล้วจะท�าให้เกิดปัญหาอัน

ละเอียดลึกซึ้งขึ้นด้วยอานุภาพปัญญา 

ของตน จะย�่ายีเสียซึ่งสมณะพราหมณ์ 

ท้ังหลายด้วยปัญหาอนัละเอยีด ฯ จะมภีกิษุ

องค์หนึง่ชือ่ว่านาคเสน ไปท�าลายถ้อยค�าของ
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มิลินทราชา ท�าให้มิลินทราชาเกิดความ

ร่าเริงยนิดด้ีวยอปุมาเป็นอเนก

มิลินทราชานั้น จักได้ถามปัญหา 

ต่อพระนาคเสน มีอุปมาเหมือนกับน�้าใน

แม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทรสาคร ฉะนั้น ฯ  

มิลนิทราชา คอื พระเจ้ามลินิท์นัน้เป็นผูม้ี

ถ้อยค�าอนัวจิติร ได้เสดจ็ไปหาพระนาคเสน

ในเวลาราตรี มคีบเพลงิจดุสว่างไสว แล้วถาม

ปัญหาล้วนแต่ละเอยีดลกึซึง้ ฯ การปจุฉา

วิสัชนาล้วนประกอบด้วยอรรถอันลึกซึ้ง  

ล้วนแต่หยัง่ลงถงึใจ ล้วนแต่เพราะห ูล้วนแต่

ไม่เคยม ีฯ
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การปุจฉาของพระนาคเสนล้วนแต่

หยัง่ลงในนยัแห่งธรรมอนัลกึซ้ึง มีเนือ้ความ

สว่างไสว ประกอบไปด้วยอปุมานานาประการ 

ฯ ขอท่านทัง้หลายจงตัง้ไว้ซึง่ญาณ ท�าใจให้

เบิกบานยินด ีฟังปัญหาอนัละเอยีดในคมัภีร์

มลินิท์นัน้เถดิ จะเกดิประโยชน์สขุแก่ท่านท้ัง

หลายตลอดกาลนานดงันี้

ฯ  เป็นเครือ่งหมายวรรคตอนหรอืจบความ
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๒. ถามเรื่องมนสิการ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน ผู้ใดไม่มีปฏิสนธิ ผู้นั้นย่อม

ไม่มีปฏิสนธิ ด้วยโยนิโสมนสกิารไม่ใช่หรือ? 

ขอถวายพระพร บคุคลย่อมไม่ปฏสินธด้ิวย

โยนิโสมนสิการ คือ ด้วยปัญญาและด้วย

กุศลธรรมอื่นๆ ฯ ข้าแต่พระผู ้เป็นเจ้า 

โยนิโสมนสิการกับปัญญาเป็นอันเดียวกัน

หรืออย่างไร? ขอถวายพระพร ไม่ใช่อย่าง

เดียวกัน คือ โยนิโสมนสิการก็อย่างหนึ่ง 

ปัญญาก็อย่างหนึ่ง แพะ แกะ สัตว์เลี้ยง 
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กระบือ อูฐ โค ลา เหล่าใดมีมนสิการ  

แต ่ป ัญญาย ่อมไม ่มีแก ่สัตว ์ เหล ่า น้ัน  

ขอถวายพระพร
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๓. ถามลักษณะมนสิการ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน มนสิการมีลักษณะอย่างไร 

ปัญญามีลักษณะอย่างไร? พระเถรเจ้า 

ตอบว่า มหาราช มนสิการมีความอุตสาหะ

เป็นลักษณะ มีการถือไว ้เป ็นลักษณะ  

ส่วนปัญญามีการตัดเป็นลักษณะ ฯ ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้า มนสิการมีการถือไว้เป็น

ลักษณะอย่างไร ปัญญามีการตัดเป็น

ลักษณะอย่างไร ขอจงอุปมา ฯ มหาราช 

มหาบพิตรทรงรู้จักวิธีเกี่ยวข้าวบ้างไหม? 
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รูจ้กั ผูเ้ป็นเจ้า ฯ วธีิเก่ียวข้าวนัน้คอือย่างไร? 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คือ คนจับกอข้าวด้วย

มือข้างซ้าย จับเคียวด้วยมือข้างขวาแล้ว

ตัดให้ขาดด้วยเคียวที่ถือไว้ด้วยมือข้างขวา 

ฯ มหาราช ข้อนี้ฉันใด ปัญญาก็ฉันนั้น คือ 

พระโยคาวจรถอืไว้ซึง่มานสั คอื กเิลสอนัมี

ในใจของตนแล้ว ก็ตัดด้วยปัญญาฉันนั้น 

มนสกิารมลัีกษณะถอืเอา ปัญญามลีกัษณะตดั

อย่างนีแ้หละมหาราช ฯ ถกูดีแล้ว พระนาคเสน
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๔. ถามลักษณะศีล

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ใน 

ข้อก่อนว่า กุศลธรรมเหล่าอื่น ดังนี้ จึงขอ

ถามว่า ธรรมเหล่าไหนเป็นกศุลธรรมเหล่าน้ัน 

ฯ พระเถรเจ้าตอบว่า มหาราช ศีล ศรัทธา 

วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เหล่านี้แหละเป็น

กุศลธรรมเหล่านั้น ฯ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า 

ศีลมีลักษณะเป็นอย่างไร? มหาราช ศีลมี

การเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะ คือ ศีลเป็นที่ตั้ง

แห่งกุศลธรรมทั้งปวง อันได้แก่ อินทรีย์ 

พละ โพชฌงค์ สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน 
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อทิธบิาท ฌาน วโิมกข์ สมาธ ิสมาบตั ิกศุล

ธรรมทัง้ปวงของผูต้ัง้อยู่ในศลีแล้วไม่เสือ่ม 

ฯ ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอุปมา ฯ มหาราช 

พืชคาม ภูตคามท้ังสิ้นได้อาศัยแผ่นดิน  

ตั้งอยู่ในแผ่นดินแล้ว จึงเจริญงอกงามขึ้น

ฉันใด พระโยคาวจรได้อาศัยศีล ตั้งอยู่ใน

ศีลแล้ว จงึท�าให้เกดิอนิทรย์ี ๕ คอื สทัธินทรย์ี 

วริยิินทรย์ี สตินทรีย์ สมาธนิทรย์ี ปัญญนิทรย์ี 

ขึ้นได้ฉันนั้น ฯ ขอพระผู้เป็นเจ้า จงโปรด

อุปมาให้ยิ่งขึ้นไป ฯ 

มหาราช การงานทั้งสิ้นที่ควรท�า 

บนบก ต้องอาศยัแผ่นดิน ตัง้อยูบ่นแผ่นดนิ  

จึงท�าได้ฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล  
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ตั้งอยู่ในศีล จึงท�าให้เกิดอินทรีย์ ๕ ขึ้นได้

ฉันนั้น ฯ โปรดอุปมาให้ย่ิงขึ้นไปอีก ฯ 

มหาราช บุรุษที่เป็นนักกระโดดโลดเต้น 

ประสงค์จะแสดงศิลปะ ก็ให้คนถากพื้นดิน

ให้ปราศจากก้อนหนิก้อนกรวด ท�าให้สม�า่เสมอ

ดีแล้ว จึงแสดงศิลปะบนพื้นดินนั้น ฉันใด 

พระโยคาวจรกอ็าศยัศลี ตัง้อยู่ในศีล แล้วจงึ

ท�าให้เกดิอนิทรย์ี ๕ ขึน้ได้ ฉนันัน้ ฯ นมินต์

อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก ฯ มหาราช นายช่าง

ประสงค์จะสร้างเมอืง ให้ปราบพืน้ทีจ่นหมด

เสีย้นหนามหลกัตอ ท�าพืน้ที่ให้สม�า่เสมอดี 

แล้วจงึกะถนนต่างๆ มถีนน ๔ แพร่ง ๓ แพร่ง

เป็นต้น ไว้ภายในก�าแพง แล้วจงึสร้างเมือง
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ลงฉันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีล ตั้งอยู่ 

ในศีล แล้วจึงท�าให้เกิดอินทรีย์ ๕ ข้ึนได้ 

ฉันนั้น ฯ ขอจงนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก 

ฯ มหาราช พลรบผู้เข้าสู่สงคราม ตั้งมั่น 

อยู่ในพื้นที่อันดี กระท�าพื้นที่ให้เสมอดีแล้ว 

จึงกระท�าสงคราม ก็จักได้ชัยชนะใหญ่ใน 

ไม่ช้า ฉนัใด พระโยคาวจรกอ็าศยัศลี ตัง้อยู่

ในศีล แล้วจึงท�าอินทรีย์ ๕ ให้เกิดข้ึนได้ 

ฉนันัน้ ฯ ข้อนี ้สมกบัท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสไว้ว่า ภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัว 

มปัีญญา ต้ังอยู่ในศีลแล้ว ท�าจติและปัญญา

ให้เกิดขึน้ ย่อมสะสางซึง่ความรงุรงัอนันี้ได้ 

ดังน้ี ฯ ศลีนีเ้ป็นทีต่ัง้แห่งกศุลธรรมทัง้หลาย 
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เหมือนกับพ้ืนธรณีอันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์

ทั้งหลาย ศีลนี้เป็นรากเหง้าในการท�ากุศล

ให้เจริญขึ้น ศีลนี้เป็นหัวหน้าในศาสนา 

ของพระชินศรีทั้งปวง กองศีลอันดี ได้แก่ 

พระปาฏโิมกข์ ขอถวายพระพร ฯ ชอบแล้ว

พระนาคเสน
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๕. ถามลักษณะศรัทธา



พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน ศรัทธามีลักษณะอย่างไร  

พระเถรเจ้าตอบว่า มหาราช ศรทัธามคีวาม

ผ่องใสเป็นลักษณะ มีการแล่นไปเป็น

ลกัษณะ ฯ ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า ทีว่่าศรัทธา

มีความผ่องใสเป็นลักษณะ คืออย่างไร? 

มหาราช ศรัทธาเมื่อเกิดข้ึนก็ข่มนิวรณ์ไว้ 

ท�าจติให้ปราศจากนวิรณ์ ท�าจติให้ผ่องใสไม่

ขุ่นมัว อย่างนี้แหละ เรียกว่ามีความผ่องใส

เป็นลักษณะ ขอถวายพระพร ฯ ขอนิมนต์

อุปมา พระผู้เป็นเจ้า ฯ มหาราช พระเจ้า

จักรพรรดิ ทรงด�าเนินทางไกลพร้อมด้วย 
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จตุรงคเสนา ต้องข้ามแม่น�้าน้อยไป น�้าใน

แม่น�้าน้อยน้ันย่อมขุ่นไปด้วย ช้าง ม้า  

รถ พลบทจร ฯ เมือ่พระเจ้าจกัรพรรดเิสดจ็

ข้ามไปแล้ว ได้ตรสัสัง่พวกอ�ามาตย์ว่า จงน�า

น�้าดื่มมา เราจักดื่มน�้า ฯ แก้วมณีส�าหรับ

ท�าน�้าให้ใสของพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีอยู่ 

พวกอ�ามาตย์รับพระราชโองการแล้วก็น�า

แก้วมณีนั้นไปกดลงในน�้า พอวางแก้วมณี

น้ันลงไปในน�า้ สาหร่าย จอก แหนทัง้หลาย

ก็หายไป โคลนตมก็จมลงไป น�้าก็ใสไม ่

ขุ่นมัว พวกอ�ามาตย์ก็ตักน�้านั้นไปถวาย

พระเจ้าจกัรพรรดิ กราบทูลว่า เชญิเสวยเถดิ 
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พระเจ้าข้า ฯ น�า้ที่ไม่ขุน่มัวฉนัใด กค็วรเห็น

จิตฉันนั้น พวกอ�ามาตย์นัน้ฉันใด กค็วรเหน็

พระโยคาวจรฉันนั้น สาหร่าย จอก แหน 

โคลนตมนั้นฉันใด ก็ควรเห็นกิเลสฉันนั้น 

แก้วมณีอันท�าน�้าให้ใสฉันใด ก็ควรเห็น

ศรทัธาฉนันัน้ พอวางแก้วมณอีนัท�าน�า้ให้ใส

ลงไปในน�้า สาหร่าย จอก แหน ก็หายไป 

โคลนตมก็จมลงไป น�้าก็ใสไม่ขุ่นมัวฉันใด 

เมื่อศรัทธาเกิดขึ้น ก็ข่มนิวรณ์ไว้ จิตอัน

ปราศจากนวิรณ์ กผ่็องใสไม่ขุน่มวั อย่างนี้

แหละ เรียกว่าศรัทธามีความผ่องใสเป็น

ลักษณะ ขอถวายพระพร
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ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้อว่า ศรัทธามี

การแล่นไปเป็นลักษณะนั้นคืออย่างไร? 

มหาราช พระโยคาวจรพิจารณาดูจิตอัน

หลุดพ้นของพระอริยบุคคลเหล่าอื่นแล้ว  

จิตของพระโยคาวจรเหล่านั้น ก็แล่นไปใน

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล  

อรหัตตผล เป็นล�าดับไปฉันน้ัน แล้วพระ 

โยคาวจรนั้นก็กระท�าความเพียร เพื่อให้ถึง

ธรรมท่ียังไม่ถึง เพื่อให้บรรลุธรรมที่ยัง 

ไม่ได้บรรลุ เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยัง

ไม่ได้กระท�าให้แจ้ง อย่างนี้แหละ มหาราช 

เมฆใหญ่ตกลงบนภูเขาแล้ว ก็มีน�้าไหล 
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ลงไปสู ่ที่ต�่า ท�าซอกเขาระแหงห้วยให้ 

เต็มแล้ว ก็ล้นไหลไปสู่แม่น�า้ เซาะฝ่ังทัง้ ๒ ไป 

เมื่อฝูงคนมาถึง ไม่รู้ท่ีตื้นที่ลึกแห่งแม่น�้า

นัน้กก็ลวั จงึยนือยูร่มิฝ่ังอนักว้าง ล�าดับน้ัน

ก็มีบุรุษคนหน่ึงมาถึง เขาเป็นผู ้มีก�าลัง

เรี่ยวแรงมาก ได้เหน็บชายผ้านุ่งให้แน่น 

แล้วกระโดดลงไปในน�้าว ่ายข้ามน�้าไป 

มหาชนได้เห็นบรุุษน้ันข้ามน�า้ไปได้ กพ็ากนั

ว่ายข้ามตามไปฉันใด พระโยคาวจรได้เห็น

จิตของพระอริยะเหล่าอื่นแล้ว ก็มีจิตแล่น

ไปในโสดาป ัตติผลหรือสกทาคามิผล  

อนาคามิผล อรหัตตผล แล้วก็กระท�าความ
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เพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุ

ธรรมทีย่งัไม่บรรล ุเพือ่ท�าให้แจ้งซ่ึงธรรมท่ี

ยังไม่ได้ท�าให้แจ้งฉันนั้น อย่างนี้แหละ

มหาราช เรียกว่าศรัทธามีการแล่นไปเป็น

ลกัษณะ ฯ ข้อนีส้มกบัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้า

ตรัสไว้ว่าบุคคลย่อมข้ามห้วงน�้าได้ด้วย

ศรทัธา ย่อมข้ามมหาสมทุรได้ด้วยความไม่

ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 

ย่อมบริสุทธ์ิได้ด้วยปัญญาดังนี้ ขอถวาย

พระพร ฯ ชอบแล้วพระนาคเสน
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๖. ถามลักษณะวิริยะ



พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต ่

พระนาคเสน วิรยิะคอืความเพยีร มลีกัษณะ

อย่างไร? ฯ พระเถรเจ้าตอบว่า มหาราช 

ความเพียรมีความอุปถัมภ์เป็นลักษณะ 

กุศลธรรมเหล่าน้ันท้ังส้ิน อันความเพียร

อุปถัมภ์แล้วย่อมไม่เสื่อม ฯ นิมนต์อุปมา 

ฯ มหาราช เม่ือเรอืนจะล้ม บคุคลค�า้ไว้ด้วย

ไม้อื่น เรือนท่ีถูกค�้าไว้นั้นก็ไม่ล้มฉันใด 

ความเพียรก็มีความอุปถัมภ์เป็นลักษณะ 

กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ไม่เสื่อมฉันนั้น 

ฯ ขอนมินต์อปุมาให้ย่ิงข้ึนไปอกี ฯ มหาราช 

พวกเสนาจ�านวนน้อย ต้องพ่ายแพ้เสนา 

หมู่มาก หากพระราชาทรงก�าชับไปให้ดี  
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ทั้งเพิ่มกองหนุนส่งไปให้ เสนาจ�านวนน้อย

กับกองหนุนนั้นต้องชนะเสนาหมู่มากได้ 

ฉันใด ความเพียรก็มีความอุดหนุนเป็น

ลกัษณะ กุศลธรรมเหล่านัน้ทัง้สิน้ อนัความ

เพียรอุดหนุนแล้วก็ไม่เสื่อม ฉันนั้น ฯ  

ข้อน้ีสมกับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสว่า อริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นก�าลัง 

ย่อมละอกุศล เจริญกุศลได้ ฯ ละสิ่งที่ 

มีโทษ เจริญสิ่งที่ไม่มีโทษได้ ย่อมไม่เสื่อม

จากพระสัทธรรมดังนี้ ขอถวายพระพร ฯ 

พระผู ้เป ็นเจ้า กล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว  

พระนาคเสน
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๗. ถามลักษณะสติ



พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน สติมีลักษณะอย ่างไร?  

พระเถรเจ้าตอบว่า มหาราช สติมีการ 

ตักเตือนเป็นลักษณะ อีกอย่างหนึ่งว่า  

มีการเข้าไปถือไว้เป็นลักษณะ ขอถวาย

พระพร ฯ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้อว่าสติมี

การเตือนเป็นลักษณะนั้น คืออย่างไร?  

คือสติเมื่อเกิดขึ้น ก็เตือนให้รู้จักสิ่งที่เป็น

กศุล อกุศล มโีทษ ไม่มโีทษ เลว ดี ด�า ขาว 

ว่าเหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้เป็น

สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้เป็นอิทธิบาท ๔ 

เหล่านี้เป็นอินทรีย์ ๕ เหล่านี้เป็นพละ ๕ 
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เหล ่านี้ เป ็นโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ เป ็น

อริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ อันนี้เป็น

สมถะ อันนี้เป็นวิปัสสนา อันนี้เป็นวิชชา  

อันน้ีเป็นวิมุตติ เหล่านี้เป็นเจตสิกธรรม 

ดังนี้ ล�าดับนั้น พระโยคาวจร ก็เกี่ยวข้อง

ธรรมท่ีควรเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องธรรมท่ี

ไม่ควรเกี่ยวข้อง คบหาธรรมที่ควรคบหา 

ไม่คบหาธรรมที่ไม่ควรคบหา อย่างนีแ้หละ

มหาราช เรยีกว่าสตมิกีารเตอืนเป็นลักษณะ 

ฯ ขอนมินต์อุปมา ฯ มหาราช นายคลงัของ

พระราชา ย่อมทูลเตือนพระเจ้าจักรพรรดิ

ให้ทรงระลึกถึงราชสมบัติในเวลาเช้า-เย็น 
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ว่า ข้าแต่เทพเจ้า ช้างของพระองค์มีเท่านี้  

ม้ามีเท่านี้ รถมีเท่านี้ พลบทจรมีเท่านี้  

เงินมีเท่านี้ ทองมีเท่านี้ สิ่งที่เป็นประโยชน์

เกื้อกูลแก่เจ้าของมีเท่านี้ ขอพระองค์จง

ทรงระลึกเถิดพระเจ้าข้า ดังนี้ ฉันใด สติ

เมื่อเกิดข้ึน ก็เตือนให้ระลึกถึงธรรมที่เป็น

กุศล อกศุล มโีทษ ไม่มีโทษ เลว ด ีด�า ขาว ว่า 

เหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้เป็น

สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้เป็นอิทธิบาท ๔ 

เหล่านี้เป็นอินทรีย์ ๕ เหล่านี้เป็นพละ ๕ 

เหล่าน้ีเป็นโพชฌงค์ ๗ อนันีเ้ป็นอรยิมรรค

ประกอบด้วยองค์ ๘ อันนี้เป็นสมถะ อันนี้
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เป็นวิปัสสนา อันนี้เป็นวิชชา เหล่าน้ีเป็น

วมิตุต ิเหล่านีเ้ป็นเจตสกิธรรม ดังน้ี ล�าดับน้ัน 

พระโยคาวจร ก็เกี่ยวข้องกับธรรมท่ีควร

เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมท่ีไม่ควร

เกี่ยวข้อง คบกับธรรมที่ควรคบ ไม่คบกับ

ธรรมที่ไม่ควรคบ อย่างนี้แหละมหาราช  

ชื่อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะ ขอถวาย

พระพร ฯ ชอบแล้ว พระนาคเสน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามต่อไปว่า  

ข้าแต่พระนาคเสน ข้อว่าสติ มีการเข้าไป

ถือเอาเป ็นลักษณะนั้น คืออย ่างไร?  

พระเถรเจ้าตอบว่า มหาราช สตเิม่ือเกดิขึน้ 
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ก็ชักชวนให้ถือซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายว่า 

ธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้ไม่มี

ประโยชน์ ธรรมเหล่านี้มีอุปการะ ธรรม

เหล่าน้ันไม่มอีปุการะ ล�าดบันัน้ พระโยคาวจร

กล็ะธรรมอนัไม่มปีระโยชน์เสีย ถอืเอาธรรม

ที่มีประโยชน์ ละธรรมที่ไม่มีอุปการะเสีย 

ถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะ อย่างนี้แหละ

มหาราช ชื่อว่า สติมีการเข้าไปถือเอาเป็น

ลักษณะ ฯ ขอจงนิมนต์อุปมา ฯ มหาราช 

นายประตขูองพระราชา ย่อมต้องรูจ้กัผูท้ีม่ี

ประโยชน์ และไม่มปีระโยชน์แก่พระราชาว่า 

พวกนี้มีประโยชน์แก่พระราชา พวกนี้ไม่มี
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ประโยชน์แก่พระราชา พวกนี้มีอุปการะแก่

พระราชา พวกนี้ไม่มีอุปการะแก่พระราชา 

ล�าดับนั้น นายประตูก็ก�าจัดพวกไม่มี

ประโยชน์เสีย รับให้เข้าไปเฉพาะพวกท่ีมี

ประโยชน์ ก�าจัดพวกไม่มีประโยชน์เสีย  

รับให้เข้าไปเฉพาะพวกท่ีมีอุปการะ ก�าจัด

พวกไม่มีอุปการะเสีย ให้เข้าไปแต่พวกมี

อุปการะ ฉันใด สติเมื่อเกิดขึ้น ก็ชักชวนให้

ถือเอาคติแห่งธรรมทั้งหลายฉันนั้นว ่า 

ธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ ธรรมเหล่านี้ไม่มี

ประโยชน์ ธรรมเหล่านีม้อีปุการะ ธรรมเหล่านี้

ไม่มีอปุการะ ล�าดบันัน้ พระโยคาวจรกก็�าจดั
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ธรรมอนัไม่มปีระโยชน์เสีย ถอืเอาแต่ธรรม

ที่มีประโยชน์ ละธรรมอันไม่มีอุปการะเสีย 

ถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะ อย่างนี้แหละ

มหาราช ชือ่ว่าสต ิมกีารถอืเอาเป็นลกัษณะ 

ข้อนี้สมกับท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า 

สะติ จะ โข อะหัง ภกิขะเว สพัพตัถกิงั  

วะทามิ อันแปลว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  

เรากล่าวว่า สติประกอบด้วยประโยชน์ 

ทั้งปวง ดังนี้ ขอถวายพระพร ฯ ข้าแต ่

พระนาคเสน พระผูเ้ป็นเจ้าแก้ถกูต้องดแีล้ว
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๘. ถามลักษณะสมาธิ

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน สมาธิมีลักษณะอย่างไร?  

พระเถรเจ้า ถวายพระพรตอบว่า มหาราช 

สมาธมิกีารเป็นหวัหน้าเป็นลกัษณะ กศุลธรรม

ทั้งสิ้นมีสมาธิเป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ 

โน้มไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิ ขอถวาย

พระพร ฯ ขอนมินต์อปุมา พระผูเ้ป็นเจ้า ฯ 

ขอถวายพระพร กลอนแห่งเรอืนยอดทัง้สิน้ 

ย่อมไปรวมอยู่ท่ียอด น้อมไปทีย่อด โน้มไป

ที่ยอด ไปรวมอยู่ที่ยอด เงื้อมไปท่ียอด 
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ฉันใด กุศลธรรมท้ังสิ้น ก็มีสมาธิเป็น

หัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปในสมาธิ 

เง้ือมไปในสมาธิ ฉนันัน้ ฯ ขอนมินต์อปุมา

ให้ยิ่งข้ึนไปอีก ฯ ขอถวายพระพร เวลา 

พระราชาเสด็จออกสงคราม พร้อมด้วย 

จตรุงคเสนาน้ัน เสนาท้ังสิน้ เสนาบดทีัง้สิน้ 

ช้าง ม้า รถ พลบทจรทั้งสิ้น ก็มีพระราชา

เป็นหัวหน้า น้อมไปในพระราชา โน้มไปใน

พระราชา เงื้อมไปในพระราชา ห้อมล้อม

พระราชา ฉนัใด กศุลธรรมทัง้สิน้ กมี็สมาธิ

เป็นหัวหน้า น้อมไปในสมาธิ โน้มไปใน

สมาธ ิเงือ้มไปในสมาธฉินันัน้ อย่างนีแ้หละ
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มหาราช ชื่อว่าสมาธิมีความเป็นหัวหน้า

เป็นลักษณะ ฯ ข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสไว้ว่า สมาธิ ภิกขะเว ภาเวถะ 

สะมาธิโก ภิกขุ ยะถาภูตัง ปะชานาติ  

อนัแปลว่า ดูก่อนภกิษุท้ังหลาย เธอทัง้หลาย

จงอบรมสมาธิ ภิกษุผู้ได้สมาธิย่อมรู้ตาม

ความเป็นจรงิ ดังน้ี ขอถวายพระพร ฯ ถกูต้อง

ดีแล้ว พระนาคเสน
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พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน ปัญญามีลักษณะอย่างไร? 

พระเถรเจ้าตอบว่า มหาราช ปัญญามีการ

ตัดเป็นลักษณะ ตามที่อาตมาภาพได้ถวาย

วิสัชนาไว้แล้ว อีกอย่างหนึ่ง ปัญญามีการ

ท�าให้สว่างเป็นลักษณะ ขอถวายพระพร ฯ 

ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า ปัญญามกีารท�าให้สว่าง

เป็นลกัษณะอย่างไร? มหาราช ปัญญาเม่ือ

เกิดขึ้น ก็ก�าจัดเครื่องท�าให้มืด คือ อวิชชา 

ท�าให้เกิดแสงสว่าง คือ วิชชา ท�าให้เกิด

๙. ถามลักษณะปัญญา
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แสงสว่าง คือ ญาณ ท�าให้อริยสัจปรากฏ 

ล�าดับนั้น พระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญา

อนัชอบว่า อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ขอถวาย

พระพร ฯ ขอนิมนต์อปุมา ฯ มหาราช บรุษุ

ส่องประทีปเข้าไปในเรอืนทีม่ดื แสงประทปี

ย่อมก�าจัดความมืด ท�าให้เกิดแสงสว่าง 

ท�าให้รปูทัง้หลายปรากฏ ฉนัใด ปัญญาเมือ่

เกิดขึ้นก็ก�าจัดความมืด คือ อวิชชา ท�าให้

เกดิแสงสว่าง คอื วชิชา ท�าให้เกดิแสงสว่าง 

คือ ญาณ ท�าให้อริยสัจทั้งหลายปรากฏ 

ล�าดับนั้น พระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญา

อันชอบว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฉันนั้น 
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อย่างนี้แหละ มหาราช ชื่อว่าปัญญามีการ

ท�าให้สว่างเป็นลักษณะ ขอถวายพระพร ฯ 

ถูกแล้ว พระนาคเสน
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๑๐. ถามหน้าท่ีแห่งธรรมต่างๆ กัน



พระเจ้ามลิินท์ตรัสถามพระนาคเสนว่า 

ข้าแต่พระนาคเสน ธรรมเหล่าน้ีมีอยู่ต่างๆ กนั 

แต่ให้ส�าเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือ? 

พระเถระเจ้าถวายพระพรตอบว่า อย่างน้ัน 

มหาราช ธรรมเหล่านีม้อียูต่่างๆ กนั แต่ให้

ส�าเร็จประโยชน์อย่างเดียวกนั คอื ฆ่ากิเลส

เหมอืนกนั มหาราช เสนามอียูต่่างๆ เสนาช้าง 

เสนาม้า เสนาบทจร เสนาเหล่านัน้ย่อมให้

ส�าเร็จสงครามอย่างเดยีวกนั ย่อมชนะเสนา

ฝ่ายอืน่ในสงครามอย่างเดียวกนั ฉันใด ฯ 

ธรรมเหล่านี้ถึงมีอยู่ต่างๆ กันก็ให้ส�าเร็จ

ประโยชน์อย่างเดยีวกนั คอื ฆ่ากเิลสอย่าง

เดยีวกัน ขอถวายพระพร ฯ ถกูแล้วนาคเสน
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๑๑. ถามที่ดับปัญญา



พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน ญาณเกิดแก่ผู้ใด ปัญญาเกิด

แก่ผู้นั้นหรือ? พระเถรเจ้าถวายพระพรว่า 

เกิด มหาราช คือญาณเกิดแก่ผู้ใด ปัญญา

ก็เกิดแก่ผู้นั้น ฯ ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งใด

เป็นญาณ สิง่นัน้หรอืเป็นปัญญา ฯ ถูกแล้ว

มหาราช คือ สิ่งใดเป็นญาณ ก็สิ่งนั้นแหละ

เป็นปัญญา ฯ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ญาณใด

เกิดแก่ผู้ใด ปัญญานั้นได้เกิดแก่ผู้นั้น ผู้นั้น

หลงหรือไม่หลง? มหาราช ผู้มีปัญญา  

หลงในบางสิ่งบางอย่าง ไม่หลงในบางสิ่ง

บางอย่าง ฯ ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า หลงในสิง่ไหน 
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ไม่หลงในสิง่ไหน? ฯ ขอถวายพระพร หลงใน

ศิลปะที่ไม่ช�านาญก็มี ในทิศที่ไม่เคยไปก็มี 

ในนามบัญญัติที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มี ฯ  

ไม่หลงในอะไร ผู้เป็นเจ้า? ไม่หลงในสิ่งที่

ตนรู้แล้วว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯ 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ก็โมหะคือความหลง

ของผู้นั้นไปอยู่ที่ไหน? มหาราช พอญาณ

เกิดขึ้นแล้ว โมหะคือความหลงก็ดับไปใน

ญาณน้ันเอง ฯ ขอนมินต์อปุมา ฯ มหาราช ฯ 

เหมอืนอย่างว่าบรุษุคนใดคนหนึง่ จดุประทปี

เข้าไปในเรือนท่ีมืด ล�าดับนั้นความมืดก็

หายไป แสงสว่างกป็รากฏขึน้ฉนัใด เมือ่ญาณ
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เกิดขึ้นแล้ว โมหะก็ดับไปในท่ีน้ัน ฉันน้ัน

แหละ ฯ 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า กปั็ญญานัน้เล่า

ไปอยู่ท่ีไหน? มหาราช ปัญญาท�าหน้าที่

ของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นเอง แต่สิ่งใด 

ท�าด้วยปัญญานัน้ว่าเป็นอนจิจงั หรอืทกุขัง 

อนัตตา สิ่งนั้นไม่ดับ ฯ ข้าแต่พระนาคเสน 

พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่า ปัญญาท�า

หน้าที่ของตนแล้วก็ดับไป แต่สิ่งใดท�าด้วย

ปัญญาน้ันว่าคืออนิจจงั หรอืทกุขงั อนตัตา 

สิง่น้ันไม่ดบั ดงันี ้ขอพระผูเ้ป็นเจ้าจงอปุมา 

ฯ มหาราช เหมอืนอย่างว่า บุรษุผูใ้ดผู้หน่ึง
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อยากดูตัวเลขในกลางคืน จัดแจงให้จุด

ประทีปขึ้นเขียนเลข เม่ือเขียนเลขแล้ว 

ก็ให้ดับประทีป เมื่อประทีปดับแล้ว ตัวเลข 

ก็ยังไม่หายไปฉันใด ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ 

มหาราช คือ ปัญญาท�าหน้าที่ของตนแล้ว

ดับไป แต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจัง 

หรือทุกขัง อนัตตานั้นไม่ดับ ฯ ขอพระผู้

เป็นเจ้าจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นไป ฯ มหาราช 

เหมือนอย่างว่าพวกมนุษย์ในชนบทตะวัน

ออก จัดตั้งโอ่งน�้าไว้ ๕ โอ่งข้างประตู เพื่อ

ดับไฟที่จะไหม้เรือน เมื่อไฟไหม้เรือนแล้ว 

โอ่งน�้า ๕ โอ่งนั้น เขาก็น�าไปเก็บไว้ใน
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ละแวกบ้าน ไฟก็ดับไป ชาวบ้านคดิหรอืไม่ว่า 

เราจักต้องท�าสิ่งท่ีจ�าเป็นด้วยโอ่งน�้าเหล่า

น้ันอีก ฯ ไม่คดิ ผูเ้ป็นเจ้า เพราะไม่มคีวาม

จ�าเป็นกบัโอ่งน�า้เหล่านัน้อกีแล้ว ด้วยว่าไฟ

ก็ดับแล้ว เขาจึงน�าไปเก็บไว้อย่างนั้น ฯ 

มหาราช ควรเห็นอินทรีย์ ๕ มีสัทธินทรีย์

เป็นต้น ว่าเปรียบเหมือนกับโอ่งน�้าท้ัง ๕ 

พระโยคาวจรเปรียบเหมือนชาวบ้าน กิเลส

เปรียบเหมอืนไฟ กเิลสดบัไปด้วยอนิทรีย์ ๕ 

เปรียบเหมือนกับไฟ ที่ดับไปด้วยน�้าทั้ง ๕ 

โอ่งน้ัน กเิลสทีดั่บไปแล้ว ย่อมไม่เกดิขึน้อกี

ฉันใด ข้อนีก็้ฉนันัน้แหละ มหาราช คือปัญญา
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ท�าหน้าท่ีของตนแล้วก็ดับไป แต่สิง่ทีรู่้ว่าเป็น

อนิจจงั หรือทุกขงั อนัตตานัน้ไม่ดบั ฯ 

ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก ฯ 

มหาราช แพทย์ถือเอารากยา ๕ ราก ไปหา

คนไข้ บดรากทั้ง ๕ นั้น แล้วละลายน�้าให้

คนไข้ดืม่ โรคนัน้กห็ายไปด้วยยาทัง้ ๕ รากนัน้ 

แพทย์นั้นคิดหรือไม่ว่า เราจักต้องท�ากิจที่

ควรท�าด้วยรากยาเหล่านั้นอีก ฯ ไม่คิด  

พระผู้เป็นเจ้า ฯ มหาราช รากยาทั้ง ๕ นั้น 

เหมือนอินทรีย์ ๕ มีสัทธินทรีย์ เป็นต้น 

แพทย์นัน้เหมือนพระโยคาวจร ความเจบ็ไข้

เหมือนกิเลส บุรุษผู้เจ็บไข้เหมือนปุถุชน  
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ไข้หายไปด้วยยาทั้ง ๕ รากนั้นแล้ว ผู้เจ็บ

ไข้นั้นก็หายโรค ฉันใด เม่ือกิเลสออกไป

ด้วยอินทรีย์ ๕ แล้ว กิเลสก็ไม่เกิดอีก  

ฉนัน้ัน อย่างนีแ้หละ มหาราช ชือ่ว่าปัญญา

ท�าหน้าที่ของตนแล้วดับไป แต่สิ่งที่รู้ด้วย

ปัญญาว่าเป็นอนิจจัง หรือทุกขัง อนัตตา

นั้นไม่ดับ ฯ นิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก ฯ 

มหาราช เหมือนกับบุรุษผู้จะเข้าสู่สงคราม 

ถอืเอาธนู ๕ ลกู แล้วเข้าสูส่งครามเพือ่ต่อสู้

ข้าศึก เขาเข้าสู่สงครามแล้วก็ย่ิงลูกธนูไป 

ข้าศึกก็แตกพ่ายไป บุรุษนั้นคิดหรือไม่ว่า 

เราจักต้องท�ากิจด้วยลูกธนูเหล่านั้นอีก?  
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ไม่คิด พระผู้เป็นเจ้า ฯ มหาราช ควรเห็น

อินทรีย์ ๕ เหมือนกับลูกธนูทั้ง ๕ พระ 

โยคาวจรเหมือนกับผู้เข้าสู่สงคราม กิเลส

เหมือนกับข้าศึก กิเลสแตกหักไป เหมือน

กบัข้าศึกพ่ายแพ้ไป กเิลสแตกหกัไปแล้วไม่

เกิดข้ึนอีกอย่างนี้แหละ มหาราช ชื่อว่า

ปัญญาท�าหน้าที่ของตนแล้วดับไป แต่สิ่งที่

รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

นั้นไม่ดับ ฯ แก้ดี พระนาคเสน
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๑๒. ถามที่ตั้งแห่งปัญญา

ข้าแต ่พระนาคเสน ป ัญญาอยู ่

ที่ไหน? ขอถวายพระพร ปัญญาไม่ได้อยู่

ที่ไหน ฯ ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอย่างนั้น 

ปัญญาก็ไม่มี ฯ ขอถวายพระพร ลมอยู่

ที่ไหน? ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ที่อยู่แห่งลม

ไม่มี ฯ ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นลมก็

ไม่มี ฯ ฉลาดแก้ พระผู้เป็นเจ้า
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๑๓. ถามลักษณะที่มีภาวะเดียวกัน



พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าอาจแยกธรรมที่

รวมกันอยู่ให้รู้ต่างกันว่า อันนี้เป็นผัสสะ  

อันนี้เป็นเวทนา อันนี้เป็นสัญญา อันนี้เป็น

เจตนา อนัน้ีเป็นวญิญาณ อนันีเ้ป็นวติก อนันี้

เป็นวิจาร ได้หรือไม่ 

พระเถรเจ้าตอบว่า ไม่อาจ ขอถวาย

พระพร ขอจงอุปมา ฯ ขอถวายพระพร 

เหมือนอย่างว่า พ่อครัวของพระราชาเม่ือ

จะตกแต่งเครื่องเสวย ก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆ 

คือ นมส้ม เกลือ ขิง ผักชี พริก และสิ่ง

อื่นๆ ลงไป ถ้าพระราชาตรัสสั่งว่า เจ้าจง
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แยกเอารสนมส้มมาให้เรา จงแยกเอา 

รสเกลือ รสขิง รสผักชี รสพริก รสหวาน 

รสเปรี้ยวมาให้เราทีละอย่างๆ พ่อครัวน้ัน

อาจแยกเอารสที่รวมกันอยู ่เหล่านั้นมา

ถวายพระราชาว่า น้ีเป็นรสเปรี้ยว นี้เป็น 

รสเค็ม นี้เป็นรสขม นี้เป็นรสเผ็ด นี้เป็น 

รสฝาดได้หรือไม่? ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า  

ก็แต่ว่าเขาอาจรู้ได้ตามลักษณะแห่งรส

อย่างหนึ่งๆ ฯ 

ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร  

เมื่อผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ 

วิตก วิจาร รวมกันเข้าแล้ว อาตมภาพก็ 
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ไม่อาจแยกออกให้รู ้เป็นอย่างๆ ฉันนั้น  

ก็แต่ว่าอาจให้เข้าใจได้ตามลักษณะแห่ง

ธรรมะอย่างหนี่งๆ ฯ ขอถวายพระพร 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างน้ัน 

เกลือเป็นของรู้ด้วยชิวหาอย่างนั้นหรือ ฯ 

อย่างน้ัน มหาบพติร ฯ ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า  

ถ้าบุคคลรูจ้กัเกลอืทัง้หมดด้วยชิวหา เหตุไร

จึงบรรทุกเกลือมาด้วยเกวียน ควรบรรทุก

มาด้วยความเค็มเท่านั้น ไม่ใช่หรือ ? 

ไม ่อาจบรรทุกมาแต ่ความเค็ม

เท่านัน้ได้ เพราะว่าของเหล่านีเ้ป็นของรวมกัน 

ส่วนความเค็มบุคคลอาจชั่งได้ด้วยตาชั่ง
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หรือไม่ ? บุคคลไม่อาจชั่งความเค็มได้ด้วย

ตาช่ัง ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า พระผูเ้ป็นเจ้าว่า 

บุคคลไม่อาจชั่งความเค็มได้ด้วยตาชั่ง 

อย่างนั้นหรือ ? อย่างน้ัน มหาบพิตร ฯ  

ถูกต้องดีแล้วพระนาคเสน
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๑๔. ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทำา
เสียก่อน

พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ข้าแต่

พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า  

ท�าอย่างไรทุกข์น้ีจึงจะดับไป และทุกข์อื่น

จึงจะไม่เกิดขึ้น ก็ควรรีบท�าอย ่างนั้น  

แต่โยมเห็นว่า ประโยชน์อะไรกับการรีบ

พยายามท�าอย่างนัน้ ต่อเมือ่ถงึเวลา จงึควร

ท�าไม่ใช่หรอื? พระเถรเจ้าตอบว่า ขอถวาย

พระพร เมื่อถึงเวลาแล้ว ความพยายามก็

จะไม่ท�าสิ่งนั้นให้ส�าเร็จ ความรีบพยายาม
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นั้นแหละ จะท�าสิ่งนั้นให ้ส�าเร็จไป ฯ  

ขอนมินต์อปุมา ฯ ขอถวายพระพร มหาบพติร

จะเข้าใจความข้อนีอ้ย่างไร คอื เม่ือใดมหาบพติร

อยากเสวยน�้า เมื่อนั้นมหาบพิตรจึงจะให้

ขุดที่มีน�้า ให้ขุดสระโบกขรณี ให้ขุดเหมือง

น�า้ ว่าเราจกัดืม่น�า้อย่างนัน้หรอื? ไม่ใช่อย่างนัน้ 

พระผู้เป็นเจ้า ฯ ข้อนีก้ฉ็นันัน้แหละ มหาบพติร 

เมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่ส�าเร็จ

ประโยชน์ ความรบีพยายามไว้ก่อนนัน้แหละ

จึงจะส�าเร็จประโยชน์

ขอนิมนต ์อุปมาให ้ยิ่ งขึ้นไป ฯ  

ขอถวายพระพร เมื่อใดมหาบพิตรหิว  
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เม่ือน้ันมหาบพิตรจงึจกัให้ไถนา ปลูกข้าวสาลี 

หว่านพืช ขนข้าวมา หรือปลูกข้าวเหนียว 

ด้วยรับสั่งว่าเราจักกินข้าว ฯ ท�าอย่างนั้น

ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า ฯ ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละ 

มหาบพติร เม่ือถงึเวลาแล้ว ความพยายาม

ไม่ส�าเร็จประโยชน์ ความรีบพยายามไว้

ก่อนนั้นแหละส�าเร็จประโยชน์

 ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก ฯ 

ขอถวายพระพร เมือ่ใดสงครามมาตดิบ้านเมอืง 

เม่ือน้ันหรือมหาบพิตรจึงจะให้ขุดคู สร้าง

ก�าแพง สร้างเขื่อน สร้างป้อม ขนเสบียง

อาหารมาไว้ ให้ฝึกหัดช้าง ม้า รถ ธนู ดาบ 
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ฯ ท�าอย่างนั้นไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า ฯ ข้อนี้

ก็ฉันน้ันแหละ มหาบพติร เมือ่ถงึเวลาแล้ว 

ความพยายามไม่ส�าเรจ็ประโยชน์ ความรบี

พยายามไว้ก่อนนัน้แหละส�าเรจ็ประโยชน์ ฯ 

ข้อนีส้มกบัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าทรงตรสัไว้ว่า 

บคุคลรูว่้าสิง่ใดเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบ

ท�าสิ่งนั้น ผู้มีความคิด มีความรู้ มีความ

บากบั่น ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างพ่อค้าเกวียน 

คือ พ่อค้าเกวียนทิ้งทางเก่าอันเป็นทาง

เสมอกว้างใหญ่ด ีแล้วขบัเกวยีนไปในทางใหม่ 

ซ่ึงเป็นทางที่ไม่เสมอดี เวลาเพลาเกวียน

หักแล้วก็ซบเซาฉันใด บุคคลผู้โง่เขลา  

66



หลกีออกจากธรรมะ ไม่ประพฤตติามธรรมะ 

จวนจะใกล้ตายก็จะต้องซบเซาเหมือน

พ่อค้าเกวียนท่ีมีเพลาเกวียนหักไปแล้ว 

ฉะน้ัน ดงัน้ี ขอถวายพระพร ฯ พระผูเ้ป็นเจ้า

กล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว
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๑๕. ถามอาการแห่งสติ



ข้าแต่พระนาคเสน สติ เกิดขึ้นด้วย

อาการเท่าใด? ขอถวายพระพร สต ิเกดิขึน้

ด้วยอาการ ๑๗ คือ เกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่ง ๑ 

ด้วยทรัพย์ ๑ ด้วยวิญญาณอันยิ่ง ๑  

ด้วยวิญญาณเกื้อกูล ๑ ด้วยวิญญาณไม่

เกื้อกูล ๑ ด้วยสภาคนิมิตที่เหมือนกัน ๑ 

ด้วยวิสภาคนิมิตที่แปลกกัน ๑ ด้วยการรู้ 

ย่ิงกถา ๑ ด้วยการก�าหนด ๑ ด้วยการระลกึ ๑ 

ด้วยการนับด้วยหัดคิด ๑ ด้วยการนับตาม

ล�าดับ ๑ ด้วยการจ�า ๑ ด้วยการอบรม ๑ 

ด้วยการจดไว้ ๑ ด้วยการเกบ็ไว้ ๑ ด้วยการ

เคยได้พบเห็น ๑
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ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า ข้อว่าสติเกดิขึน้

ด้วยการรูย่ิ้งนัน้คอือย่างไร? ขอถวายพระพร 

สติเกิดขึ้นด้วยการรู้ย่ิงนั้น เหมือนกับสติ

ของพระอานนท์ และนางขชุชตุตรา อบุาสกิา 

กับบุคคลเหล่าอื่นที่ระลึกชาติหนหลังได้ ฯ 

กข้็อว่า สติเกิดขึน้ด้วยทรัพย์นัน้ คอือย่างไร ? 

ขอถวายพระพร คือ คนขี้หลงขี้ลืม ย่อมมี

อยู่ เวลาเห็นคนเหล่าอืน่เก็บทรพัย์ของเขา

ไว้ก็นึกถึงทรัพย์ของตนได้ จึงเรียกว่า สติ

เกิดขึ้นด้วยทรัพย์ ฯ ก็ข้อว่า สติเกิดด้วย

วิญญาณอันยิ่งนั้นคืออย่างไร? ขอถวาย

พระพร เหมือนอย่างพระราชาผู ้ได้รับ
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อภิเษกใหม่ หรือผู้ได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล 

ย่อมมีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ความดีใจนั้น

ท�าให้เกิดสติ นึกถึงสิ่งต่างๆ ได้ ก็ข้อว่า  

สติเกิดขึ้นด้วยวิญญาณอันไม่เกื้อกูลนั้น  

คืออย่างไร? ขอถวายพระพร คือ บุคคลได้

รับทุกข์ในที่ใด ก็ระลึกได้ว่า เราได้รับทุกข์

ในที่นั้น ฯ ก็ข้อว่า สติเกิดด้วยสภาคนิมิตที่

เหมือนกนันัน้ คอือย่างไร? ขอถวายพระพร 

คือบุคคลได้เหน็ผูเ้หมอืนกนักบัมารดาบิดา 

พี่ชาย พี่หญิง หรืออูฐ โค ลา ของตนแล้ว 

ก็ระลึกถึงมารดาบิดา พี่ชาย พี่หญิง อูฐ  

โค ลา ของตนได้ ฯ ก็ข้อว่า สติเกิดด้วย 
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วิสภาคนิมิตที่แปลกกันนั้น คืออย่างไร?  

ขอถวายพระพร คือ เมื่อได้รู้เห็น สี กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ของผู้ที่แปลกกัน หรือสิ่งที่

แปลกกัน ก็ระลึกได้ถึงสิ่งนั้นๆ บุคคลนั้นๆ 

เช ่น เห็นคนขาว ก็ นึกได ้ถึ งคนด�า 

เป็นตัวอย่าง ฯ ก็ข้อว่า สติเกิดขึ้นด้วยการ

รู ้ ย่ิงซ่ึงกถานั้น คืออย่างไร? ขอถวาย

พระพร คือ ผู้ขี้หลงขี้ลืม เวลามีผู้อื่นตัก

เตือนก็นึกได้ ฯ 

ก็ข ้อว่า สติเกิดด้วยลักษณะน้ัน  

คอือย่างไร? คอืเกดิขึน้ด้วยได้รูเ้หน็ลักษณะ

แห่งคนหรือสัตว์น้ันๆ เช่น ได้เห็นโคของ 
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ผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนโคของตัว ก็นึกถึง

โคของตัวได้ ฯ ก็ข้อว่า สติเกิดด้วยการ

ระลึกนั้น คืออย่างไร? คือคนขี้หลงขี้ลืมมี

ผู้เตือนให้ระลึกแล้วๆ เล่าๆ ก็ระลึกได้ ฯ  

ก็สติเกิดด้วยหัดคิดน้ัน คืออย่างไร? คือ  

ผูไ้ด้เรยีนหนังสอืแล้ว ย่อมรูไ้ด้ว่า อกัษรตวันี้ 

ควรไว้ในระหว่างอักษรตัวนี ้ ส่วนอกัษรตวันี้ 

ควรไว้ติดกับอักษรตัวน้ี ฯ ข้อว่า สติเกิด

ด้วยการนับนั้น คืออย่างไร? คือธรรมดา 

ผู้นับย่อมระลึกถึงสิ่งต่างๆ ได้มาก เพราะ

เม่ือนับดูก็ย่อมนึกได้ถึงสิ่งนั้นๆ ฯ ข้อว่า  

สติเกิดด้วยความจ�านั้น คืออย่างไร? คือ  
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ผู้จ�าดีก็นึกถึงสิ่งต่างๆ ได้ ฯ ข้อว่า สติเกิด

ด้วยการอบรมนั้น คืออย่างไร? คือ ผู้ได้

อบรมบุพเพนิวาสญาณ ย่อมระลึกชาต ิ

หนหลงัได้ ฯ ข้อว่า สตเิกดิด้วยการจดไว้นัน้ 

คืออย่างไร? คือ เมื่อได้อ่านดูสิ่งที่ตนจดไว้ 

ก็นึกได้ ฯ ข้อว่า เกิดด้วยการเก็บไว้นั้น  

คอือย่างไร? คือ ได้เหน็ของทีต่นเกบ็ไว้แล้ว

จึงนึกได้ ฯ ข้อว่า ด้วยการเคยพบเห็นนั้น 

คอือย่างไร? คือ ระลกึได้ด้วยได้เคยพบเหน็

มาก่อน อย่างนี้แหละมหาบพิตร ชื่อว่าสติ

เกิดด้วยอาการ ๑๗ อย่าง ฯ ถูกต้องดีแล้ว 

พระนาคเสน
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๑๖. ถามเร่ืองการดับทุกข์ใน ๓ กาล



ข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้า

พยายามละทุกข์ท่ีเป็นอดีตหรืออย่างไร? 

ไม่ใช่ ขอถวายพระพร ฯ ถ้าอย่างนัน้ พระผู้

เป็นเจ้าพยายามละทกุข์อนาคตอย่างน้ันหรอื? 

ไม่ใช่ ขอถวายพระพร ฯ ถ้าอย่างนั้น  

พระผู้เป็นเจ้าพยายามละทกุข์ปัจจบุนัอย่าง

น้ันหรอื? ไม่ใช่ ขอถวายพระพร ฯ ถ้าไม่ใช่

พยายามละทกุข์ อดีต อนาคต ปัจจบัุนแล้ว 

พยายามเพ่ืออะไร? ขอถวายพระพร 

พยายามเพื่อให้ทุกข์ที่มีอยู่ดับไป และเพื่อ

ไม่ให้ทุกข์ใหม่เกดิขึน้ ฯ ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า 

ทุกข์อนาคต มีอยู่หรือ? มีอยู่ มหาบพิตร 
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ฯ ข้าแต่พระผู ้เป็นเจ้า บุคคลเหล่าใด

พยายามเพือ่ละสิง่ท่ียงัไม่มี บุคคลเหล่าน้ัน

เป็นอติบณัฑติเสยีแล้ว คอื เป็นบัณฑิตเกนิ

ไปเสียแล้ว ฯ ขอถวายพระพร มหาบพิตร

เคยมีราชศัตรูหรือไม่? เคยมี ผู้เป็นเจ้า ฯ 

ขอถวายพระพร เมือ่มรีาชศตัรทูีจ่ะมาจูโ่จม

บ้านเมอืงเกิดขึน้ มหาบพติรจงึโปรดให้ขดุคู 

สร้างก�าแพง สร้างประตูเมือง สร้างป้อม 

ขนเสบยีงอาหารเข้ามาไว้ในพระนคร ให้ฝึก 

หัดช้าง ม้า รถ ธน ูดาบ หอก อย่างนัน้หรอื? 

ไม่ใช่อย่างน้ัน พระผู้เป็นเจ้า สิ่งเหล่านั้น 

ต้องรีบท�าไว้ก่อนทั้งนั้น ฯ ขอถวายพระพร 
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ท�าไว้เพ่ืออะไร? ท�าไว้เพื่อป้องกันภัย

อนาคตน่ะสิ ฯ ขอถวายพระพร ภัยอนาคต

มีอยู่หรือ? มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า ฯ ขอถวาย

พระพร พวกใดตกแต่งบ้านเมืองไว้เพือ่ละภยั

อนาคต พวกนัน้กเ็ป็นบณัฑิตเกนิไปน่ะส ิฯ 

ขอนิมนต์อุปมา ฯ 

ขอถวายพระพร เม่ือใดมหาบพิตร

อยากเสวยน�้า เมื่อน้ันมหาบพิตรจึงโปรด 

ให้ขุดบ่อน�้า ขุดสระโบกขรณี ขุดเหมือง  

ขุดบ่อ อย่างน้ันหรือ? ไม่ใช่อย่างนั้น  

พระผูเ้ป็นเจ้า สิง่เหล่าน้ันต้องท�าไว้ก่อนทัง้

นั้น ฯ ขอถวายพระพร ท�าไว้เพื่ออะไร?  
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ท�าไว้เพื่อความกระหายน�้าน่ะสิ ฯ ขอถวาย

พระพร ความกระหายน�า้อนาคตมีอยู่หรอื? 

มอียู่ พระผู้เป็นเจ้า ฯ ขอถวายพระพร พวกที่

ตระเตรยีมการณ์ไว้เพือ่ละความกระหายน�า้

อันยังไม่มีอยู ่นั้น ก็เป็นบัณฑิตเกินไป 

น่ะสิ? ขอนิมนต์อุปมา ฯ ขอถวายพระพร  

เมื่อมหาบพิตรทรงหิวพระกระยาหาร 

จงึโปรดให้ไถนา หว่านข้าว ปลกูข้าวอย่างนัน้

หรือ? ไม่ใช่อย่างนัน้ พระผู้เป็นเจ้า ต้องให้

ท�าไว้ก่อนทั้งนั้น ฯ ขอถวายพระพร ท�าไว้

เพ่ืออะไร? ท�าไว้เพื่อป้องกันความหิว

อนาคตน่ะสิ ฯ ขอถวายพระพร ความหิว
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อนาคตมีอยู่หรือ? มีอยู่ พระผู้เป็นเจ้า ฯ 

ขอถวายพระพร มหาบพิตรท่ีโปรดให้ท�าสิง่

น้ันๆ ไว้ เพือ่ป้องกนัความหวิอนัยงัไม่มอียู่ 

ก็เป็นบัณฑิตเกินไปน่ะสิ
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๑๗. ถามถึงการทำาบาปแห่งผู้รู้
กับผู้ไม่รู้

ข้าแต่พระนาคเสน สมมติว่ามีคน  

๒ คน คนหน่ึงรู้จักบาป คนหนึ่งไม่รู้จัก  

แต่กระท�าบาปด้วยกันทั้ง ๒ คน ข้างไหน

จะได้บาปมากกว่ากัน ฯ ขอถวายพระพร 

ข้างไม่รู้จักได้บาปมากกว่า ฯ ข้าแต่พระ

นาคเสน ราชบตุรของโยม หรือราชอ�ามาตย์

คนใดรู้แต่ท�าผิดลงไป โยมลงโทษแก่ผู้นั้น

เป็นทวีคูณ ฯ ขอถวายพระพร มหาบพิตร

จะเข้าพระทัยความข้อน้ีอย่างไร คอืสมมตว่ิา 
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มีคน ๒ คนจับก้อนเหล็กแดงเหมือนกัน  

คนหนึ่งรู้ว่าเป็นก้อนเหล็กแดง อีกคนหนึ่ง

ไม่รู้ คนไหนจะจับแรงกว่ากัน ฯ ข้าแต ่

พระผู้เป็นเจ้า คนที่ไม่รู้จับแรงกว่า ฯ ข้อนี้

ก็ฉันนั้นแหละ มหาบพิตร คือ ผู้ไม่รู้บาป

ได้บาปมากกว่า ฯ ชอบแล้ว พระนาคเสน
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๑๘. เหตุให้เจริญความรู้ ๘

ข้าแต่พระนาคเสน เหตจุะให้ความรู้

ดีขึ้นมีอยู่ ๘ อย่าง คือ 

วะยะวุฑฒิ เจริญด้วยวัยอายุ

ยะสะลาโภ ความได้ยศศักดิ์

ปะริปุจฉา  การชอบการซักไซ้

 ไต่ถาม

ติฏฐาวาสัง ไม่คบพวกเดียรถีย์

โยนิโสมะนะสกิาโร การนึกถูกทาง

สากัจฉา การสนทนาเรื่องต่างๆ

สะเนหุปะวาสัง มากด้วยความรัก

 ในเหตุผล
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ปะฏิรูปะเทสวาโส อยู่ในประเทศอนั

 สมควร

ข ้าแต ่พระนาคเสน ภูมิภาคนี้ 

ประกอบด้วยองค์ ๘ ฯ อีกอย่างหนึ่ง  

โยมก็เป็นเพ่ือนร่วมคิดอย่างเยี่ยมในโลก 

โลกนีย้งัเป็นไปอยูต่ราบใด โยมยังมีชวีติอยู่

ตราบใด กจ็ะรกัษาความลบัไว้ให้ได้ตราบนัน้ 

ฯ ความรู้ย่อมเจริญขึ้นด้วยเหตุ ๘ อย่างนี้ 

ศิษย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เหมือนอย่าง 

ทุกวันนี้หาได้ยาก ฯ ล่วงอาจารย์ก็ควร

ปฏบัิติชอบให้ประกอบด้วยคณุของอาจารย์ 

๒๕ ประการ
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๑๙. คุณของอาจารย์ ๒๕ ประการ

สะตะตัง สะมิทธัง ดูแลศิษย์เนืองๆ

เสวะนาเสวะนัง รู้จักคนที่ควรคบและ

 ไม่ควรคบ

ปะมัตตาปะมัตตัง รู้ว่าศิษย์ประมาท

 หรือไม่ประมาท

เสยโยวะกาโส รู้เวลาที่ศิษย์นอน

คิลาโน รู้เวลาที่ศิษย์เจ็บไข้

โภชะนียัง รู้ว่าศิษย์ได้อาหาร

 หรือยังไม่ได้

วิเสสะชานะนัง รู้คุณวิเศษต่างๆ
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สังวิภัชชะนัง รู้จักแจกแบ่งอาหาร

 ให้ศิษย์

อัสสาเสตัพพัง รู้จักปลอบศิษย์

 ไม่ให้กลัว

ปะฏิจาโร สอนให้ศิษย์ประพฤติ

 ตามเยี่ยงอย่างคนดี

คามะมูปะจาโร ต้องรู้จักอุปจาร

 แห่งบ้าน

วิหารูปะจาโร  ต้องรู้จักอุปจาร

 แห่งวิหาร

นะหาโสทะโว  ไม่ควรเล่นหัวตลก

 คะนองกับศิษย์
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อะธิวาสะนัง ควรรู้จักอดโทษศิษย์

สักกัจจะการี ควรตั้งใจท�าดีต่อศิษย์

อะวะขัณฑะการี ควรประพฤติให้เป็น

 ระเบียบต่อศิษย์

อะระหัสสะการี  ไม่ควรปิดๆ บงัๆ ศษิย์

มิระวะเสสะการี  สอนความรู้ให้ศิษย์

 สิ้นเชิง

สปิปะชะนะกะจติตงั ควรคิดอยากให้ศิษย์

 รู้ศิลปะ

วุฑฒะจิตตัง ควรคิดแต่ทางที่จะให้

 ศิษย์เจริญ

สิกขาจิตตัง ควรคิดอยากให้ศิษย์

 ชอบเล่าเรียน
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เมตตะจติตัง  ควรมีจติเมตตาต่อศิษย์

นะ วิชะหิตัพพัง  ไม่ควรทิ้งศิษย์เวลามี

 อันตราย

กิริยา นะปะมัชชิตัพพา ไม่ควรประมาท

 กิริยาต่อศิษย์

ปัคคะเหตัพพัง ควรประคองศิษย์

 ผู้พลั้งพลาด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า คณุของอาจารย์

มอียู่ ๒๕ อย่าง ดังท่ีว่ามานี ้ขอพระผูเ้ป็นเจ้า 

จงประพฤติชอบต่อโยม ด้วยคุณธรรม 

เหล่านี้ ศิษย์ผู้เป็นเช่นโยมน้ีหาได้ยาก ฯ 

ความสงสัยใหญ่ ได้มีอยู ่แก่โยมเพราะ
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เมณฑกปัญหา คือปัญหาอันเปรียบด้วย

แพะชนกัน พระชินศรีได้ทรงแสดงไว้แล้ว 

ต่อไปข้างหน้าจักมีการถือผิดกัน ทะเลาะ

กันในเมณฑกปัญหานั้น อาจารย์ผู ้ถูก

ปรวาทีไต่ถาม เมื่อรู้ก็จะแก้ได้ จะจ�าแนก

แจกเน้ือความได้ จักท�าลายคัณฐิปัญหาที่

เป็นข้อเป็นปมออกได้ ต่อไปข้างหน้า  

พระภิกษุผู้เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้า จักหา

ได้ยาก ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้จกัษใุนปัญหา

แก่โยมไว้ เพื่อจะข่มเสียซ่ึงค�าปรัปวาท  

พระเถรเจ้ารับว่า ดีแล้ว มหาบพิตร 
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๒๐. ถามถึงที่ตั้งนิพพาน



ข้าแต่พระนาคเสน ทีท่างบรูพา หรอื

ทางทกัษณิ ทางปัจฉมิ ทางอุดร ทางเบ้ืองบน 

ทางเบื้องต�่า ทางขวาง ที่นิพพานตั้งอยู่  

มีอยู่หรือ? ไม่มี มหาบพิตร ฯ ข้าแต ่

พระนาคเสน ถ้าท่ีนิพพานตั้งอยู ่ไม ่มี 

นิพพานก็ไม่มี ข้อที่ว่า การกระท�าให้แจ้ง

นิพพานกผิ็ด ฯ ในเรือ่งนี้โยมขออ้างเหตวุ่า 

นาเป็นท่ีต้ังแห่งข้าว ดอกไม้เป็นที่ตั้งแห่ง

กลิน่ กอไม้เป็นทีต่ัง้แห่งดอกไม้ ต้นไม้เป็น

ท่ีตั้งแห่งผลไม้ บ่อแก้วเป็นที่ตั้งแห่งแก้ว  

ผู้ต้องการสิ่งใดๆ ในที่นั้น ไปที่นั้นแล้วก็ได้

สิง่นัน้ๆ ฉนัใด ถ้านิพพานมี ทีแ่ห่งนพิพาน
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ก็ควรมี ฉันนั้น ฯ เพราะที่ตั้งแห่งนิพพาน

ไม่มี โยมจงึว่านพิพานไม่ม ีค�าทีว่่า กระท�า

ให้แจ้งนิพพานนั้น ก็ผิดไป ฯ ขอถวาย

พระพร ท่ีตัง้แห่งนพิพานไม่ม ีแต่นพิพานมี 

ผูป้ฏบัิติชอบ เม่ือเห็นความตัง้ขึน้และเสือ่มไป

แห่งสงัขารทัง้หลายด้วยโยนโิสมนสกิารแล้ว 

ก็กระท�าให้แจ้งนิพพาน ฯ ไฟมีอยู่ แต่ที่ตั้ง

แห่งไฟไม่มี เมื่อบุคคลเอาไม้ ๒ อันมาสี 

กันเข้า ก็ได้ไฟ ฉันใด นิพพานกม็อียู ่แต่ว่า 

ที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มี เมื่อผู้ปฏิบัติชอบ 

เลง็เห็นความตัง้ขึน้และเสือ่มไปแห่งสงัขาร

ท้ังหลาย ด้วยโยนโิสมนสิการแล้ว กก็ระท�า
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ให้แจ้งนิพพานฉันนั้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง  

แก้ว ๗ ประการ คอื จกัรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว 

แก้วมณี นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว

มีอยู่ แต่ที่ตั้งแห่งแก้ว ๗ ประการนั้นไม่มี 

กษตัรย์ิผูป้ฏบิติัชอบย่อมได้แก้ว ๗ ประการนี้ 

ด้วยผลแห่งการปฏิบัติฉันใด นิพพานมีอยู่ 

แต่ท่ีต้ังนิพพานไม่มี เมื่อมีผู้ปฏิบัติชอบ 

เล็งเห็นความสิ้นความเสื่อมแห่งสังขารทั้ง

หลาย ด้วยโยนิโสมนสิการแล้ว ก็กระท�าให้

แจ้งนิพพานฉันนั้น

 ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าที่ตั้งแห่ง

นิพพานไม่มี ผู ้ปฏิบัติชอบต้ังอยู่ในท่ีใด  
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จึงกระท�าให้แจ้งนิพพาน ที่นั้นมีอยู่หรือ? 

ขอถวายพระพร มีอยู่ ฯ มีอยู่อย่างไร?  

โยมขอฟัง ฯ ขอถวายพระพร มีอยู่อย่างนี้ 

คือ ที่ตั้งนั้นได้แก่ศีล ผู้ต้ังอยู่ในศีล ผู้มี

โยนิโสมนสิการ ผู้ปฏิบัติชอบ ไม่ว่าอยู่ในที่

ใดๆ จะเป็นป่าสกักายวนั หรอืจนีวลิาตะวนั 

อลสันทนคร นิกุมพนคร กาสีโกสลนคร 

กสัสรนคร คนธารนคร ยอดภเูขา พรหมโลก 

ก็ตาม ก็กระท�าให้แจ้งนิพพานได้ทั้งนั้น  

ขอถวายพระพร ฯ เป็นอันถูกต้องดีแท้  

พระนาคเสน พระผูเ้ป็นเจ้าได้แสดงนพิพาน

ไว้แล้ว ได้แสดงการกระท�าให้แจ้งนิพพาน
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ไว้แล้ว ได้ยกธงชยั คอื พระธรรมขึน้ไว้แล้ว 

ได้ตั้งธัมมเนตติ คือ เครื่องน�าพระธรรม 

ไว้แล้ว โยมขอรับว่าถูกต้องดี
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