มิลินทปญหา
นมัสการ พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนพระอรหันต สัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น.
อารัมภคาถา
พระเจาแผนดินในสาคลราชธานี อันทรงพระนามวามิลินท ไดเสด็จไป
หาพระนาคเสน, เหมือนน้ําในคงคาไหลไปสูมหาสมุทร ฉะนัน้ . ครั้นพระองค
เสด็จถึงแลวไดตรัสถามปญหาอันละเอียด ในเหตุที่ควรและไมควรเปนอัน
มาก กะพระนาคเสน ซึ่งเปนผูกลาวแกไพเราะ มีปญญาสามารถที่จะบรรเทา
ความหลง ดุจสองคบเพลิงบรรเทามืดเสียฉะนัน้ ทั้งคําปุจฉาและวิสัชนาลวน
อาศัยอรรถอันลึกซึ้ง นาเปนที่พึงใจและใหเกิดสุขแกโสตประสาท เปน
อัศจรรยใหชูชันโลมชาติของผูสดับ. ถอยคําของพระนาคเสนเถรเจาไพเราะ
โดยอุปมาและนัย หยั่งลงในพระอภิธรรมและพระวินัย ประกอบดวยพระสูตร.
ขอทานทั้งหลายจงสงญาณไปทําอัธยาศัยใหราเริงยินดี ในกถามรรค
นั้นแลว, จงสดับปญหาซึ่งเปนเครื่องทําลายเหตุที่ตั้งแหงความสงสัย อยาง
ละเอียดนี้เทอญ.
พาหิรกถา
คําทีไ่ ดกลาวนัน้ เปนฉันใด ? ดังไดสดับสืบ ๆ กันมาวา ยังมีราชธานี
หนึ่งชื่อวาสาคลนคร เปนที่ประชุมแหงการคาขาย, เปนที่เปดหอหีบสินคา
ตาง ๆ ออกจําหนายของชนชาวโยนก, เปนภูมิประเทศที่นา สนุกยินดี, มีแมน้ํา
และภูเขาประดับใหงดงาม, สมบูรณดวยสวนไมมีผล ไมมีดอก, ปาละเมาะ
คลองน้ําและสระโบกขรณี, เปนที่นา สนุกดวยแมนา้ํ ภูเขาและปาไม อัน
พระเจาสุตวันตบรมราชทรงสรางไวเปนทีป่ องกันหมูปจ จามิตรไมใหเขาไป
เบียดเบียนได; มีปอมปราการมั่นวิจิตรอยางตาง ๆ, มีหอรบและประตูอนั มั่น
คง, มีคูลึก, มีกําแพงโบกปูนขาวลอมรอบพระราชวัง, มีถนนหลวงและสนาม,
ทางสี่แยก สามแยก, จําแนกปนเปนระยะพอเหมาะดี; มีตลาดเต็มดวยสิ่งของ
เครื่องใชอยางดีหลายอยางตาง ๆ ที่ตั้งขาย, มีโรงทานตาง ๆ อยางหลายรอย

หลังประดับใหงดงาม; อรามดวยยอดเรือนหลายแสนหลังดังยอดแหงเขา
หิมาลัยประดับแลว, เกลื่อนกลนดวยพลชางมารถและทหารเดินเทา, มีหมู
ชายหญิงที่มีรปู งามเที่ยวเดินสลอน, เกลื่อนกลนดวยหมูค น, มีชนที่เปน
ชาติกษัตริย ชาติพราหมณ ชาติแพศย ชาติศูทร เปนอันมากหลายชนิด, มีหมู
สมณพราหมณตาง ๆ เพศตาง ๆ วงศเบียดเสียดกัน, เปนที่อนั คนมีวชิ ชา
ความรูแ ละผูกลาหาญ อยูอาศัยแลวเปนอันมาก; สมบูรณดวยรานขายผา
อยางตาง ๆ : มีผาทีท่ อในเมืองกาสีและผาที่ทอในเมืองกุฏมพรเปนตน, หอม
ตลบดวยกลิ่นหอม ที่ฟุงไปจากรานขายดอกไมหอมและเครื่องหอมหลาย
อยางที่งดงาม และออกเปนระยะอันดี; บริบูรณดวยรัตนะที่คนปรารถนาเปน
อันมาก, มีหมูพ อคาที่มั่งคั่งซึ่งตั้งหางขายของในประเทศใหญในทิศนัน้ ๆ
เที่ยวอยูสลอน, บริบูรณดวยกหาปณะเงินทองโลหะและเพชรพลอย, เปนที่อยู
แหงแรซึ่งเปนขุมทรัพยอันสุกใส มีธัญญาหารและเครื่องมือสําหรับที่เปน
อุปการใหเกิดทรัพยสมบัติ เปนอันมาก, มีคลังและฉางเต็มบริบูรณ, มีขาวน้าํ
และขัชชะโภชชาหารของควรดื่มของควรจิบควรลิ้มมากอยาง, สมบูรณดวย
ธัญญาหารดุจกุรุทวีป, (ประกอบดวยสมบัติเห็นปานนี)้ เหมือนเมืองสวรรค
อันมีนามวา อาฬกมันทาเทพนคร.
ควรหยุดไวเพียงเทานี้ แลวกลาวบุรพกรรมของพระเจามิลินทและพระ
นาคเสนกอน, ก็เมื่อกลาวควรแบงกลาวเปนหกภาค: คือ บุรพกรรมหนึ่ง, มิลิ
นทปญหาหนึง่ , ลักขณปญหาหนึ่ง, เมณฑกปญหาหนึง่ , อนุมานปญหาหนึ่ง,
โอปมมกถาปญหาหนึ่ง.
ในปญหาเหลานัน้ : มิลินทปญหามีสองอยาง: คือ ลักขณปญหาหนึ่ง,
วิมติจเฉทนปญหาหนึ่ง แมเมณฑกปญหาก็มีสองอยาง: คือ มหาวรรคหนึ่ง,
โยคิกถาปญหาหนึ่ง
บุรพกรรมของพระเจามิลินทและพระนาคเสนนัน้ ดังนี้: ดังไดสดับมา
ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระศาสนาแหงพระกัสสปผูมีพระภาคเจายังเปนไปอยู,
ภิกษุสงฆหมูใหญไดอาศัยอยูในอาวาสใกลแมน้ําคงคาแหงหนึ่ง. ในภิกษุสงฆ

หมูนนั้ ภิกษุทถี่ ึงพรอมดวยวัตรและศีลลุกขึ้นแตเชาแลว, ถือไมกราดไปกวาด
ลานอาวาสพลาง ระลึกถึงพุทธคุณพลาง กวาดหยากเยื่อรวมไวเปนกองแลว;
ภิกษุรูปหนึ่งใชสามเณรรูปหนึ่งวา "ทานจงมานําหยากเยื่อนีไ้ ปทิ้งเสีย."
สามเณรรูปนั้นแกลงทําไมไดยินเดินเฉยไปเสีย, แมภิกษุนนั้ รองเรียกถึงสอง
ครั้งสามครั้ง ก็แกลงทําไมไดยินเดินเฉยไปเสีย เหมือนอยางนั้น. ภิกษุนนั้ ขัด
ใจวา "สามเณรผูนี้วายาก." จึงเอาคันกราดตีสามเณรนั้น. สามเณรนัน้
มีความกลัว, รองไหพลางขนหยากเยื่อไปทิง้ พลาง, ไดตั้งความปรารถนาเปน
ประถมวา "ดวยบุญกรรมที่เราไดกระทําเพราะทิ้งหยากเยื่อนี้ ขอเรามีศักดา
เดชานุภาพใหญ เหมือนดวงอาทิตยในเวลาตะวันเที่ยง ในสถานที่เราเกิด
แลว ๆ กวาจะบรรลุพระนิพพานเถิด." ครั้นทิ้งหยากเยื่อเสร็จแลว ไปอาบน้าํ ที่
ทาน้ํา, เห็นกระแสคลื่นในแมน้ําคงคาไหลเชี่ยวเสียงดังดุจสูบ, จึงตั้งความ
ปรารถนาเปนครั้งที่สองวา "ขอเรามีปญญาวองไวไมสิ้นสุดดุจกระแสคลื่นแหง
แมน้ําคงคานี้ ในสถานที่เราเกิดแลว ๆ กวาจะบรรลุพระนิพพานเถิด."
ฝายพระภิกษุนั้น เก็บกราดไวในศาลาสําหรับเก็บกราดแลว, เมื่อไป
อาบน้าํ ทีท่ าน้าํ , ไดฟงความปรารถนาของสามเณรแลว, คิดวา "สามเณรนั่น
เราใชแลวยังปรารถนาถึงเพียงนี้กอน, ถาเราตั้งความปรารถนาบาง เหตุไฉน
ความปรารถนานัน้ จักไมสําเร็จแกเรา;" จึงตั้งความปรารถนาบางวา "ขอเรามี
ปญญาไมสนิ้ สุดดุจกระแสคลื่นแหงแมนา้ํ คงคานี,้ ขอเราสามารถจะแกไข
ปญหาที่สามเณรผูนี้ถามแลว ๆ ทุกอยาง, ในสถานที่เราเกิดแลว ๆ กวาจะ
บรรลุถึงพระนิพพานเถิด."
ภิกษุและสามเณรสองรูปนั้น ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยสนิ้
พุทธันดรหนึ่งแลว. แมพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ไดทอดพระเนตร
เห็นดวยพระญาณ, เหมือนไดทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ,
ไดทรงพยากรณไววา "เมื่อเราปรินิพพานลวงไปไดหารอยป ภิกษุสามเณรสอง
รูปนั้นจักเกิดขึน้ แลว, จักจําแนกธรรมวินัยทีเ่ ราไดแสดงใหสุขุมละเอียดแลว,
กระทําใหเปนศาสนธรรมอันตนสะสางไมใหฟนเฝอแลว ดวยอํานาจถาม
ปญหาและประกอบอุปมา."

ในภิกษุสามเณรสองรูปนั้น สามเณรไดมาเกิดเปนพระเจามิลินทใน
สาคลราชธานี ในชมพูทวีป, เปนปราชญเฉียบแหลม มีพระปญญาสามารถ,
ทราบเหตุผลทัง้ ที่ลวงไปแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งที่เปนอยูในบัดนัน้ ; ในกาล
เปนที่จะทรงทําราชกิจนอยใหญ ไดทรงใครครวญโดยรอบคอบ, แลวจึงไดทรง
ประกอบราชกิจ ที่จะตองประกอบ จะตองจัด จะตองกระทํา; และไดทรง
ศึกษาตําหรับวิทยาเปนอันมาก ถึงสิบเกาอยาง: คือไตรเพทคัมภีรพราหมณ
วิทยาในกายตัว วิทยานับ วิทยาทําใจใหเปนสมาธิ พระราชกําหนดกฎหมาย
วิทยาที่รูธรรมดาทีแ่ ปลกกันแหงสภาพนัน้ ๆ วิทยาทํานายรายและดี วิทยา
ดนตรีขับรอง วิทยาแพทย วิทยาศาสนา ตําหรับพงศาวดาร โหราศาสตร
วิทยาทําเลหกล วิทยารูจกั กําหนดเหตุผล วิทยาคิด ตําหรับพิชัยสงคราม
ตํารากาพย วิทยาทายลักษณะในกาย และภาษาตาง ๆ, พอพระหฤทัยในการ
ตรัสไลเลียงในลัทธิตาง ๆ ใคร ๆ จะโตเถียงไดโดยยาก ใคร ๆ จะขมใหแพได
โดยยาก ปรากฏเปนยอดของเหลาเดียรถียเปนอันมาก. ในชมพูทวีปไมมีใคร
เสมอดวยพระเจามิลินท ดวยเรี่ยวแรงกาย ดวยกําลังความคิด ดวยความกลา
หาญ ดวยปญญา. พระเจามิลินทนั้น ทรงมั่งคั่งบริบูรณดวยราชสมบูรณ, มี
พระราชทรัพยและเครื่องราชูปโภคเปนอันมากพนที่จะนับคณนา, มีพล
พาหนะหาที่สดุ มิได.
วันหนึ่ง พระเจามิลินทเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระนครดวยพระ
ราชประสงคจะทอดพระเนครขบวนจตุรงคินีเสนา อันมีพลพาหนะหาทีส่ ุด
มิได ในสนามที่ฝกซอม, โปรดเกลา ฯ ใหจัดการฝกซอมหมูเสนาที่ภายนอก
พระนครเสร็จแลว, พระองคพอพระหฤทัยในการตรัสสังสนทนาดวยลัทธิ
นั้น ๆ , ทรงนิยมในถอยคําของมหาชนที่เจรจากัน ซึ่งอางคัมภีรโลกายต
ศาสตรและวิตณ
ั ฑศาสตร, ทอดพระเนตรดวงอาทิตยแลว, ตรัสแกหมูอมาตย
วา "วันยังเหลืออยูมาก, เดี๋ยวนี้ ถาเรากลับเขาเมืองจะไปทําอะไร; มีใครที่เปน
บัณฑิตจะเปนสมณะก็ตาม พราหมณก็ตาม ที่เปนเจาหมูเจาคณะเปน
คณาจารย แมปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันตผูรูชอบเอง ที่อาจสังสนทนากับ
เราบรรเทาความสงสัยเสียไดบางหรือ ?" เมื่อพระเจามิลินทตรัสถามอยางนี้

แลว, โยนกอมาตยหา รอยไดกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเปนมหาราชเจา, มี
ศาสดาอยูหกทาน: คือ ปูรณกัสสป, มักขลิโคศาล, นิครนถนาฏบุตร, สัญชัย
เวลัฏฐบุตร, อชิตเกสกัมพล, ปกุธกัจจายนะ, ไดเปนเจาหมูเจาคณะ เปน
คณาจารย เปนคนมีชื่อเสียงปรากฏ มีเกียรติยศวาเปนดิตถกร คือ ผูสอนลัทธิ
แกประชุมชน; คนเปนอันมากนับถือวามีลทั ธิอันดี. ขอพระองคเสด็จพระราช
ดําเนินไปสูสาํ นักของทานทัง้ หกนัน้ แลวตรัสถามปญหาบรรเทากังขาเ
สียเถิด."
ครั้นพระองคไดทรงสดับอยางนี้แลว จึงพรอมดวยโยนกอมาตยหา รอย
หอมลอมเปนราชบริวาร ทรงรถพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังสํานัก
ปูรณกัสสป, ทรงปฏิสันถารปราศรัยกับปูรณกัสสปพอใหเกิดความยินดีแลว,
ประทับ ณ สถานที่สวนขางหนึ่งแลว ตรัสถามวา "ทานกัสสป, อะไรรักษาโลก
อยู ?"
ปูรณกัสสปทูลตอบวา "แผนดินแล, มหาราชเจา, รักษาโลกอยู. "
พระเจามิลินทจึงทรงยอนถามวา "ถาแผนดินรักษาโลกอยู, เหตุไฉน สัตวทไี่ ป
สูอเวจีนรกจึงลวงแผนดินไปเลา ?" เมื่อพระเจามิลินทตรัสถามอยางนี้แลว;
ปูรณกัสสปไมอาจฝนคํานั้นและไมอาจคืนคํานัน้ , นั่งกมหนานิ่งหงอยเหงา
อยู.
ลําดับนัน้ จึงเสด็จพระราชดําเนินไปยังสํานักมักขลิโคศาลแลว, ตรัส
ถามวา "ทานโคศาล, กุศลกรรมและอกุศาลกรรมมีหรือ, ผลวิบากแหงกรรมที่
สัตวทําดีแลวและทําชัว่ แลวมีหรือ ?"
มักขลิโคศาลทูลตอบวา "ไมมี, มหาราชเจา. ชนเหลาใดเคยเปน
กษัตริยอยูในโลกนี,้ ชนเหลานั้นแมไปสูปรโลกแลวก็จักเปนกษัตริยอีกเทียว;
ชนเหลาใดเคยเปนพราหมณ, เปนแพศย, เปนศูทร, เปนจัณฑาล, เปนปุกกุ
สะ, อยูในโลกนี,้ ชนเหลานัน้ แมไปสูปรโลกแลวก็จักเปนเหมือนเชนนัน้ อีก: จะ
ตองการอะไรดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรม."

พระเจามิลินททรงยอนถามวา "ถาใครเคยเปนอะไรในโลกนี้ แมไป
สูปรโลกแลวก็จักเปนเหมือนเชนนั้นอีก, ไมมีกิจที่จะตองทําดวยกุศลกรรม
และอกุศลกรรม; ถาอยางนัน้ ชนเหลาใดเปนคนมีมือขาดก็ดี มีเทาขาดก็ดี มี
หูและจมูกขาดก็ดี ในโลกนี,้ ชนเหลานัน้ แมไปปรโลกแลวก็จักตองเปนเหมือน
เชนนั้นอีกนะซิ ?" เมื่อพระเจามิลินทตรัสถามอยางนี้แลว มักขลิโคศาลก็นิ่ง
อั้น.
ครั้งนั้น พระเจามิลินททรงพระราชดําริวา "ชมพูทวีปนี้วา งเปลาทีเดียว
หนอ, ไมมีสมณะพราหมณผูใดผูหนึ่ง ซึ่งสามารถจะเจรจากับเรา บรรเทา
ความสงสัยเสียได" คืนวันหนึ่ง ตรัสถามอมาตยทั้งหลายวา "คืนวันนี้เดือน
หงายนาสบายนัก, เราจะไปหาสมณะหรือพราหมณผูไรดีหนอ เพื่อจะไดถาม
ปญหา ? ใครหนอสามารถจะเจรจากับเรา บรรเทาความสงสัยเสียได ?" เมื่อ
พระเจามิลินทตรัสอยางนี้แลวอมาตยทั้งหลายไดยืนนิ่งแลดูพระพักตรอยู.
สมัยนัน้ สาคลราชธานีไดวา งเปลาจากสมณะพราหมณ และคฤหบดี
ที่เปนปราชญถึงสิบสองป เพราะพระเจามิลินทไดทรงสดับวาในที่ใดมีสมณะ
พราหมณหรือคฤบดีที่เปนปราชญ, ก็เสด็จพระราชดําเนินไป, ตรัสถามปญหา
กับหมูปราชญในทีน่ ั้น; หมูปราชญทั้งปวงนั้นไมสามารถจะวิสัชนาปญหา
ถวายใหทรงยินดีได, ตางคนก็หลีกหนีไปในที่ใดที่หนึ่ง, ผูที่ไมหลีกไปสูทิศอื่น
ตางคนก็อยูน งิ่ ๆ. สวนภิกษุทั้งหลายไปสูป ระเทศหิมพานตเสียโดยมาก.
สมัยนัน้ พระอรหันตเจารอยโกฏิ (?) อาศัยอยูที่พื้นถ้าํ รักขิตคุหา ณ
เขาหิมพานต. ในกาลนัน้ พระอัสสคุตตเถรเจาไดสดับพระวาจาแหงพระเจา
มิลินทดว ยทิพยโสต (คือ หูที่ไดยินเสียงไกลไดดุจหูเทวดา) แลว, จึงนัดให
ภิกษุสงฆประชุมกัน ณ ยอดเขายุคันธรแลว, ถามภิกษุทงั้ หลายวา "อาวุโส, มี
ภิกษุองคไดสามารถจะสังสนทนากับพระเจามิลินท นําความสงสัยของเธอ
เสียไดบางหรือไม ?" เมื่อพระเถรเจากลาวถามอยางนีแ้ ลว พระอรหันตเจา
รอยโกฏินนั้ ก็พากันนิ่งอยู. พระเถรเจาถามอยางนัน้ ถึงสองครั้ง สามครั้ง ตาง
องคก็นิ่งเสียเหมือนอยางนัน้ .

พระเถรเจาจึงกลาววา "อาวุโส, ในดาวดึงสพิภพพิมานชือ่ เกตุมดีมีอยู
ขางปราจีนทิศ (ตะวันออก) แหงไพชยันตปราสาท, เทพบุตรชื่อมหาเสนได
อาศัยอยูในทิพยพิมานนัน้ , เธอสามารถจะสังสนทนากับพระเจามิลินทนาํ
ความสงสัยของเธอเสียได."
ลําดับนัน้ พระอรหันตเจารอยโกฏินนั้ จึงหายพระองคจากเขายุคนั ธร
ไปปรากฏขึ้นในดาวดึงสพิภพ.
ทาวศักรินทรเทวราช ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุทั้งหลายนั้นมาอยูแต
ไกล, จึงเสด็จเขาไปใกล, ทรงถวายอภิวาทพระอัสสคุตตเถรเจาแลว, ประทับ
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เปนการแสดงความเคารพแลว, ตรัสถามวา "พระ
ภิกษุสงฆพากันมาถึงที่นี่เปนหมูใหญ. ขาพเจาไดถวายตัวเปนอารามิกบุรุษ
(คนกระทํากิจธุระในพระอาราม) ของพระภิกษุสงฆไวแลว. ทานจะประสงค
ใหขา พเจากระทํากิจอะไรหรือ ?"
พระเถรเจาจึงถวายพระพรวา "ดูกอนมหาราช, ในชมพูทวีปมีพระเจา
แผนดินในสาคลราชธานีพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาพระเจามิลินท, เปนคน
ชางตรัสซักถามดวยขอความในลัทธินนั้ ๆ, อันใคร ๆ จะโตตอบครอบงําให
ชํานะไดโดยยาก; เขากลาวยกวาเปนยอดของเดียรถียเจาลัทธิเปนอันมาก.
เธอเสด็จเขาไปหาภิกษุสงฆแลว, ตรัสถามปญหาดวยวาทะปรารภทิฏฐิ
นั้น ๆ, เบียดเบียนภิกษุสงฆใหลําบาก."
ทาวศักรินทรเทวราช ตรัสบอกพระเถรเจาวา "ขาแตพระผูเปนเจา,
พระเจามิลินทนั้นจุตไิ ปเกิดในมนุษยโลกจากทีน่ ี้เอง. เทพบุตรชื่อมหาเสนซึ่ง
อยูในพิมานชือ่ เกตุมดีนั่นแน สามารถจะสังสนทนากับพระเจามิลินทนั้น นํา
ความสงสัยของเธอเสียได. เราจงมาพากันไปออนวอนขอใหเธอไปเกิดใน
มนุษยโลกเถิด." ครั้นตรัสอยางนี้แลว, เสด็จตามพระภิกษุสงฆไปถึงเกตุมดี
พิมานแลว, ทรงสวมกอดมหาเสนเทพบุตรแลว, ตรัสวา "แนะเจาผูนิรทุกข,
พระภิกษุสงฆทานออนวอนขอใหเจาลงไปเกิดในมนุษยโลก."

มหาเสนเทพบุตรทูลวา "ขาพระองคไมพอใจมนุษยโลกทีม่ ีการงาน
มากนัก, มนุษยโลกนั้นเขมงวดนัก. ขาพระองคจะเกิดสืบ ๆ ไปในเทวโลกนี้
เทานัน้ กวาจะปรินิพพาน."
ทาวศักรินทรเทวราชตรัสออนวอนถึงสองครั้ง สามครั้ง; เธอก็มิไดทูล
รับเหมือนดังนั้น.
พระอัสสคุตตเถรเจาจึงกลาวกะมหาเสนเทพบุตรวา "ดูกอนทานผู
นิรทุกข, เราทั้งหลายไดเลือกตรวจดูตลอดทั่วมนุษยโลก ทั้งเทวโลก; นอกจาก
ทานแลวไมเห็นใครอื่น ที่สามารถจะทําลายลางทิฏฐิของพระเจามิลินทแลว
ยกยองพระศาสนาไวได. ภิกษุสงฆจึงไดออ นวอนทาน. ขอทานผูสัตบุรุษ จง
ยอมไปเกิดในมนุษยโลกแลว, ยกยองพระศาสนาของพระทศพลเจาไวเถิด."
เมื่อพระเถรเจากลาวออนวอนอยางนี้แลว; มหาเสนเทพบุตรทราบวาเธอผู
เดียวเทานั้น จักสามารถทําลายลางทิฏฐิของพระเจามิลินทแลว, ยกยอง

พระศาสนาไวได; จึงมีใจยินดีชื่นบาน, ไดถวายปฏิญาณรับวาจะลงไปเกิดใน
มนุษยโลก.
ครั้นภิกษุทั้งหลายนัน้ จัดกิจที่จะตองทํานัน้ ในเทวโลกเสร็จแลว, จึง
อันตรธานจากดาวดึงสพิภพ มาปรากฏ ณ พื้นถ้ํารักขิตคูหาที่เขาหิมพานต
แลว; พระอัสสคุตตเถรเจาจึงถามพระภิกษุสงฆวา "อาวุโส, ในภิกษุสงฆหมูน ี้
มีภิกษุองคใดไมไดมาประชุมบาง."
ภิกษุองคหนึ่งเรียนพระเถรเจาวา "ภิกษุทไี่ มไดมาประชุมมีอยู คือ พระ
โรหณะผูมีอายุไปสูเขาหิมพานต เขานิโรธสมาบัติไดเจ็ดวันเขาวันนีแ้ ลว. ขอ
พระเถรเจาจงใชทูตไปเรียกเธอมาเถิด."

ขณะนั้นพระโรหณะผูมีอายุออกจากนิโรธสมาบัติแลว, ทราบวาพระ
สงฆใหหาทาน, จึงอันตรธานจากเขาหิมพานต, มาปรากฏขางหนาแหงพระ
อรหันตเจารอยโกฏิ ณ พื้นถ้ํารักขิตคูหา.
พระอัสสคุตตเถรเจาจึงมีวาจาถามวา "ดูกอนโรหณะผูม ีอายุ, เหตุไฉน
เมื่อพระพุทธศาสนาทรุดโทรมลงถึงเพียงนี้, ทานจึงไมชว ยดูแลกิจที่สงฆจะ
ตองทํา ?"
ทานเรียนตอบวา "ขาแตพระเถรเจา, ขอนัน้ เปนเพราะขาพเจาไมได
มนสิการทําในใจ."
จึงพระเถรเจาปรับโทษวา "ถาอยางนัน้ ทานจงทําทัณฑกรรมรับปรับ
โทษเสียเถิด."
ทานเรียนถามวา "ขาแตพระเถรเจา ขาพเจาจะตองทําทัณฑกรรม
อะไร ?"
พระเถรเจาจึงบังคับวา "มีบา นพราหมณอยูขา งเขาหิมพานตแหงหนึ่ง
ชื่อกชังคลคาม. มีพราหมณผูหนึ่ง ชื่อโสณุตตระอาศัยอยูในบานนั้น. บุตรของ
โสณุตตรพราหมณนนั้ จักเกิดขึน้ คนหนึ่ง คือ ทารกชื่อนาคเสน. ทานจงไป
บิณฑบาตที่ตระกูลนัน้ ใหครบเจ็ดปกับสิบเดือนแลว, จงนําเอาทารกชื่อ
นาคเสนนัน้ มาบวช. เมื่อนาคเสนนั้นบวชแลว ทานจงพนจากทัณฑกรรม."
พระโรหณะผูมีอายุก็รับคําของพระเถรเจาแลว.
ฝายมหาเสนเทพบุตร ไดจุติจากเทวโลก, ถือปฏิสนธิในครรภ
แหงภริยาของโสณุตตรพราหมณ. ขณะถือปฏิสนธินั้นไดมีอัศจรรยปรากฏ
สามประการ: คือเครื่องอาวุธทั้งหลายสองแสงโพลงขึ้นประการหนึ่ง, ขาวกลา
ที่ยังไมออกรวงก็ออกรวงสุกประการหนึ่ง, มหาเมฆบันดาลเมฆใหฝนหาใหญ
ตกลงมาประการหนึ่ง.

ฝายพระโรหณะผูมีอายุ จําเดิมแตมหาเสนเทพบุตรถือปฏิสนธิมาได
เขาไปบิณฑบาตที่ตระกูลนัน้ มิไดขาด ถึงเจ็ดปกับสิบเดือน, ก็ไมไดขาวสวย
แมสักทรพีหนึง่ , ไมไดขาวตมแมสกั กระบวยหนึ่ง, ไมไดรับใครไหวใครประณม
มือหรือแสดงอาการเคารพอยางอื่น แมสกั วันเดียว; กลับไดแตคําดาวาเสียดสี
ไมมีใครที่จะกลาวโดยดี แมแตเพียงวาโปรดสัตวขางหนาเถิดเจาขา ดังนี้ ใน
วันหนึ่ง. วันนัน้ โสณุตตรพราหมณกลับมาจากทีท่ ํางานภายนอกบาน, พบ
พระเถรเจาเดินสวนทางมาจึงถามวา "บรรพชิต, วันนี้ทา นไดไปเรือนของเรา
แลวหรือ ?"
ทานตอบวา "เออ พราหมณ, วันนี้เราไดไปเรือนของทานแลว."
พราหมณถามวา "ทานไดอะไร ๆ บางหรือเปลา ?"ทานตอบวา "เออ พราหมณ, วันนี้เราได."
พราหมณไดยนิ ทานบอกวาได ดังนั้น, สําคัญวาทานไดอะไรไปจาก
เรือนของตน, มีความเสียใจ, กลับไปถึงเรือนถามวา "วันนี้เจาไดใหอะไร ๆ แก
บรรพชิตนั้นหรือ ?"
คนในเรือนตอบวา "ขาพเจาไมไดใหอะไรเลย." ครั้นวันรุง ขึ้นพราหมณ
นั่งคอยอยูที่ประตูเรือน ดวยหวังจะยกโทษพระเถรเจาดวยมุสาวาท, พอเห็น
พระเถรเจาไปถึง, จึงกลาวทวงวา "เมื่อวานนีท้ านไมไดอะไรในเรือนของเรา
สักหนอย พูดไดวาตัวได. การพูดมุสาควรแกทานหรือ ?"
พระเถรเจาตอบวา "ดูกอนพราหมณ เราไมไดแมแตเพียงคําวา 'โปรด
สัตวขา งหนาเถิดเจาขา' ดังนี้ ในเรือนของทานถึงเจ็ดปกับสิบเดือนแลว พึ่งได
คําเชนนั้นเมื่อวานนี้เอง; เชนนี้ เราจึงไดบอกแกทา นวาเราได ดวยหมายเอา
การกลาวปราศรัยดวยวาจานั้น."
พราหมณนกึ วา "บรรพชิตพวกนีไ้ ดรับแตเพียงการกลาวปราศรัยดวย
วาจา ยังพูดสรรเสริญในทามกลางประชาชนวาตนไดรับ, ถาไดของเคี้ยวของ

กินอะไร ๆ อยางอื่นอีกแลว, เหตุไฉนจะไมพูดสรรเสริญ?" จึงมีความเลื่อมใส
สั่งคนใหแบงขาวที่จัดไวเพื่อตัว ถวายพระเถรเจาทรพีหนึง่ ทั้งกับขาวพอสม
ควรกันแลว, ไดพูดวา "ทานจักไดอาหารนีเ้ สมอเปนนิตย จําเดิมแตวันรุง ขึ้น."
เมื่อพระเถรเจาไปถึง; พราหมณไดเห็นอาการสงบเสงี่ยมเรียบรอยของทาน
เขา, ก็ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้น, จึงอาราธนาพระเถรเจาใหทาํ ภัตกิจในเรือนของตน
เปนนิตย. พระเถรเจารับอาราธนาดวยดุษณีภาพ (นิ่งอยู) แลว; ตั้งแตนั้นมา
ทําภัตตกิจเสร็จแลว, เมื่อจะไป, ไดกลาวพระพุทธวจนะนอยหนึ่ง ๆ แลว
จึงไปเสมอทุกวัน ๆ.
ฝายนางพราหมณี ครั้นลวงสิบเดือนคลอดบุตรชายคนหนึ่ง ชื่อนาค
เสน. นาคเสนนั้นเติบใหญขนึ้ โดยลําดับกาล จนมีอายุไดเจ็ดขวบ; บิดาจึง
กลาวกะเขาวา "พอนาคเสน, บัดนี้เจาควรจะเรียนวิทยาในตระกูลพราหมณนี้
แลว."
นาคเสนถามวา "วิทยาอะไรพอ ชื่อวาวิทยาในตระกูลพราหมณนี้ ?"
บิดาบอกวา "ไตรเพทแล, พอนาคเสน, ชื่อวาวิทยา; ศิลปศาสตรที่
เหลือจากนัน้ ชื่อวาศิลปศาสตร." นาคเสนก็รับวาจะเรียน. โสณุตตรพราหมณ
จึงใหทรัพยพันกษาปณแกพราหมณผูจะเปนครู เปนสวนสําหรับบูชาครูแลว,
ใหตั้งเตียงสองตัวใหชิดกัน ในหองภายในปราสาทแหงหนึ่งแลว กําชับสั่ง
พราหมณผูเปนครูวา "ขอทานจงใหเด็กผูนที้ องมนตเถิด"
พราหมณผูเปนครูพูดวา "ถาอยางนัน้ พอหนูเรียนมนตเถิด;" ดังนี้แลว,
ก็สาธยายขึน้ . นาคเสนวาตามครั้งเดียว, ไตรเพทก็ขนึ้ ใจขึ้นปากกําหนดจําได
แมนยํา, ทําในใจตรึกตรองไดดีโดยคลองแคลว, เกิดปญญาดุจดวงตาเห็นใน
ไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิคัณฑุศาสตรและ' คัมภีรเกฏภศาสตร พรอมทั้ง
อักษรประเภท พรอมทั้งคัมภีรอิติหาสศาสตรครบทั้งหาอยาง, วาขึน้ อยางหนึ่ง
แลวก็เขาใจความแหงพากยนนั้ ๆ พรอมทั้งไวยากรณ. ชํานิชาํ นาญในคัมภีร
โลกายตศาสตร และมหาปุริสลักษณพยากรณศาสตร ครบทุกอยางแลว, จึง
ถามบิดาวา "พอ, ในตระกูลพราหมณนี้ ยังมีขอที่จะตองศึกษายิ่งกวานี้อีก

หรือมีแตเพียงเทานี.้ " เมื่อบิดาบอกวา "ขอที่จะตองศึกษายิ่งกวานี้อกี ไมมี
แลว ขอที่ตองศึกษานั้นมีเพียงเทานี,้ " แลวจึงสอบความรูตออาจารยเสร็จ
แลว, กลับลงมาจากปราสาท, อันวาสนาคือกุศลที่ไดเคยอบรมมาแตปางกอน
เขาเตือนใจบันดาลใหหลีกเขาไปอยู ณ ทีส่ งัดแลว, พิจารณาดูเบื้องตน
ทามกลางที่สดุ แหงศิลปศาสตรของตน, ไมแลเห็นแกนสารในเบื้องตน
ในทามกลางหรือในที่สุดนัน้ แมสักหนอยหนึ่งแลว, จึงมีความเดือดรอนเสียใจ
วา "ไตรเพทเหลานี้เปลาจากประโยชนเทียวหนอ, ไตรเพทเหลานี้เปนแตของ
จะตองทองเพอเปลา ๆ เทียวหนอไมมแี กนสาร หาแกนสารมิไดเลย."
ในสมัยนั้น พระโรหณะผูมีอายุนั่งอยูท ี่วัตตนิยเสนาสน ทราบปริวิตก
แหงจิตของนาคเสนดวยวารจิตของตนแลว, ครองผาตามสมณวัตรแลว, ถือ
บาตรจีวรอันตรธานจากวัตตนิยเสนาสน, มาปรากฏที่หนาบานกชังคลคาม.
นาคเสนยืนอยูที่ซุมประตูแลเห็นพระเถรเจามาอยูแตไกล, ก็มีใจยินดี
ราเริงบันเทิงปติโสมนัส, ดํารงวา "บางทีบรรพชิตรูปนี้จะรูวิทยาที่เปนแกนสาร
บางกระมัง," จึงเขาไปใกลแลว, ถามวา "ทานผูน ิรทุกข, ทานเปนอะไร จึงโกน
ศีรษะและนุงหมผายอมดวยน้ําฝาดเชนนี้ ?"
ร. "เราเปนบรรพชิต."
น. "ทานเปนบรรพชิต. ดวยเหตุอยางไร ?"
น. "เราเวนจากกิจการบานเรือน เพื่อจะละมลทินที่ลามกเสียแลว, เรา
จึงชื่อวาเปนบรรพชิต."
น. "เหตุไฉน ผมของทานจึงไมเหมือนของเขาอืน่ เลา ?"
ร. "เราเห็นเหตุเครื่องกังวลสิบหกอยาง เราจึงโกนเสีย. เหตุเครื่องกังวล
สิบหกอยางนัน้ คือ กังวลดวยตองหาเครื่องประดับหนึ่ง กังวลดวยตองแตง
หนึ่ง, กังวลดวยตองทาน้าํ มันหนึ่ง, กังวลดวยตองสระหนึ่ง, กังวลดวยตอง
ประดับดอกไมหนึ่ง, กังวลดวยตองทาของหอมหนึ่ง, กังวลดวยตองอบกลิ่น
หนึ่ง, กังวลดวยตองหาสมอ (สําหรับสระ) หนึ่ง, กังวลดวยตองหามะขามปอม
(สําหรับสระ) หนึ่ง, กังวลดวยจับเขมาหนึ่ง, กังวลดวยตองเกลาหนึ่ง, กังวล
ดวยตองหวีหนึ่ง, กังวลดวยตองตัดหนึ่ง, กังวลดวยตองสางหนึ่ง, กังวลดวย

ตองหาเหาหนึง่ , และเมื่อผมรวงโกรน เจาของยอมเสียดายหนึ่ง: รวมเปนเหตุ
เครื่องกังวลสิบหกอยาง. คนทีก่ ังวลอยูในเหตุสิบหกอยางนี้ ยอมทําศิลปที่
สุขุมยิ่งนักใหฉิบหายเสียทั้งหมด."
น. "เหตุไฉน ผานุงผาหมของทาน จึงไมเหมือนของเขาอื่นเลา ?"
ร. "ผาที่กิเลสกามอิงอาศัย เปนที่ใครของคน เปนเครื่องหมายเพศ
คฤหัสถ; ภัยอันตรายอยางใดอยางหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะผา, ภัยนั้นมิไดมแี ก
ผูที่นุงหมผายอมดวยน้าํ ฝาด; เหตุนั้น ผานุงหมของเราจึงไมเหมือนของเขา
อื่น."
น. "ทานรูศิลปศาสตรอยูบางหรือ ?"ร. "เออ เรารู, แมมนตที่สูงสุดในโลกเราก็รู."
น. "ทานจะใหมนตนนั้ แกขาพเจาไดหรือ ?"
ร. "เออ เราจะใหได."
น. "ถาอยางนัน้ ทานใหเถิด."
ร. "เวลานี้ยังไมเปนกาล เพราะเรายังกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู."
ลําดับนัน้ นาคเสนรับบาตรจากหัตถพระเถรเจาแลว, นิมนตใหเขาไป
ในเรือนแลว, อังคาสดวยขัชชะโภชชาหารอันประณีต ดวยมือของตนจนอิ่ม
แลว, พูดเตือนวา "เวลานี้ทา นใหมนตนนั้ เถิด."
พระเถรเจาตอบวา "ทานจะขอใหมารดาบิดาอนุญาตแลว ถือเพศ
บรรพชิตที่เราถืออยูนี้ เปนคนไมมีกังวลไดเมื่อใด, เราจะใหแกทา นเมื่อนั้น."
นาคเสนจึงไปหามารดาบิดาบอกวา "บรรพชิตรูปนี้พูดอยูวา 'รูมนตที่
สูงสุดในโลก' ก็แตไมยอมใหแกผทู ี่ไมไดบวชในสํานักของตน ฉันจะขอบวช
เรียนมนตนนั้ ในสํานักของบรรพชิตผูนี้."
มารดาบิดาสําคัญใจวา ลูกของตนบวชเรียนมนตนนั้ แลว จักกลับมา
จึงอนุญาตวา "เรียนเถิดลูก." ครั้นมารดาบิดาอนุญาตใหนาคเสนบวชแลว
พระโรหณะผูมีอายุก็พานาคเสนไปสูวัตตนิยเสนาสนและวิชัมภวัตถุเสนาสน

แลว พักอยูท ี่วชิ ัมภวัตถุเสนาสนราตรีหนึ่งแลวไปสูพื้นถ้ํารักขิตคูหา
แลว บวชนาคเสนในทามกลางพระอรหันตเจารอยโกฏิ ณ ที่นั้น.
พอบวชแลวสามเณรนาคเสนก็เตือนพระเถรเจาวา "ขาพเจาไดถือเพศ
ของทานแลว, ขอทานใหมนตนั้นแกขาพเจาเถิด."
พระเถรเจาตรองวา "เราจะแนะนาคเสนในอะไรกอนดีหนอ จะแนะใน
พระสุตตันปฎกกอนดี หรือจะแนะในพระอภิธรรมปฏกกอนดี," ครั้นตรองอยู
อยางนี้ ไดสันนิษฐานลงวา "นาคเสนผูนี้ มีปญญาสามารถจะเรียนพระ
อภิธรรมปฎกไดโดยงาย," จึงไดแนะใหเรียนพระอภิธรรมปฏกกอน.
สามเณรนาคเสนสาธยายหนเดียว ก็จําพระอภิธรรมปฏกไดคลองทั้ง
หมดแลว จึงบอกพระเถรเจาวา "ขอทานหยุดอยาสวดตอไปเลย; ขาพเจาจัก
สาธยายแตเพียงเทานี้กอน." แลวเขาไปหาพระอรหันตเจารอยโกฏิแลว กลาว
วา "ขาพเจาจะสวดพระอภิธรรมปฎกทั้งหมดถวายโดยพิสดาร."
พระอรหันตเจารอยโกฏินนั้ ตอบวา "ดีละ นาคเสน ทานสวดเถิด."
สามเณรนาคเสนก็สวดพระธรรมเจ็ดคัมภีรนั้นโดยพิสดาร ถึงเจ็ด
เดือนจึงจบ มหาปฐพีบนั ลือเสียงลั่น, เทวดาถวายสาธุการ, มหาพรหมตบ
พระหัตถ, เทพเจาทั้งหลายบันดาลจุรณจันทนและดอกมัณฑทารพอันเปน
ของทิพยใหตกลง ดุจหาฝนแลว. ครั้นสามเณรนาคเสนมีอายุไดยี่สิบป
บริบูรณแลว. พระอรหันตเจารอยโกฏิ ก็ประชุมกันที่พื้นถ้ํารักขิตคูหา ให
สามเณรนาคเสนอุปสมบทเปนพระภิกษุ, ครั้นรุงเชาพระนาคเสนเขาไป
บิณฑบาตในบานกับพระอุปชฌายดําริแตในจิตวา "พระอุปชฌายของเรา
เปนคนไมรูจักอะไรหนอ, พระอุปชฌายของเราเปนคนเขลาหนอ, เพราะ
ทานสอนใหเราศึกษาพระอภิธรรมปฎกกอนกวาพระพุทธวจนะอืน่ ๆ.
พระโรหณะผูมีอายุผูเปนพระอุปชฌาย ไดทราบความดําริในจิตของ
พระนาคเสนแลว กลาววา "นาคเสน ทานดําริไมสมควร, ความดําริเชนนี้สม

ควรแกทานก็หามิได."
พระนาคเสนนึกในใจวา "นาอัศจรรยหนอ ! พระอุปชฌายของเรา
ทานมาทราบความดําริในจิตของเรา ดวยวารจิตของทาน, พระอุปชฌายของ
เรา ทานมีปญญาแท ๆ, ถาอยางไร เราจะขอขมาใหทา นอดโทษเสีย." ครั้นคิด
อยางนีแ้ ลว จึงขอขมาโทษวา "ขอทานจงอดโทษใหแกขา พเจา ตอไปขาพเจา
จักไมคิดเชนนีอ้ ีก."
พระเถรเจาตอบวา "เราไมยอมอดโทษดวยเพียงแตสักวาขอขมาเทานี.้
ก็แตวา มีราชธานีหนึ่ง ชื่อวาสาคลนคร, พระเจาแผนดินผูครองราชสมบัติใน
ราชธานีนนั้ ทรงพระนามวาพระเจามิลินท, เธอโปรดตรัสถามปญหาปรารภ
ทิฏฐิลัทธิตา ง ๆ ทําพระภิกษุสงฆใหไดความลําบาก ในการที่จะกลาวแก
ปญหา ซึ่งเธอตรัสถาม, ถาวาทานจะไปทรมานเธอใหเลื่อมใสไดแลว เราจึง
จะยอมอดโทษให."
พระนาคเสนเรียนตอบวา "อยาวาแตพระเจามิลินทองคเดียวเลย, ให
พระเจาแผนดินในชมพูทวีปทั้งหมด มาถามปญหาขาพเจา ๆ จะแกปญ
 หานั้น
ทําลายลางเสียใหหมด, ขอทานอดโทษใหแกขา พเจาเถิด" เมื่อพระเถรเจายัง
ไมยอมอดให จึงเรียนถามวา "ถาอยางนัน้ ในไตรมาสนี้ ขาพเจาจะไปอยูใน
สํานักของใครเลา ?"
พระเถรเจาตอบวา "พระอัสสคุตตเถระผูมีอายุ ทานอยูท ี่วตั ตนิย
เสนาสน, ทานจงไปหาทานแลว กราบเรียนตามคําของเราวา "พระอุปชฌาย
ของขาพเจาใหมากราบเทาทาน และเรียนถามวา "ทานไมมีอาพาธเจ็บไข ยัง
มีกําลังลุกคลองแคลวอยูผาสุกหรือ, และสงขาพเจามาดวยปรารถนาจะใหอยู
ในสํานักของทาน สิ้นไตรมาสนี;้ และเมื่อทานจะถามวา "พระอุปชฌายของ
ทานชื่อไร" ดังนี้แลว, ก็เรียนทานวา "พระอุปชฌายของขาพเจาชื่อโรหณ
เถระ," และเมื่อทานจะถามวา "เราชื่อไรเลา" ก็เรียนทานวา "พระอุปชฌาย
ของขาพเจาทราบชื่อของทาน."

พระนาคเสนรับคําของพระเถรเจาแลวกราบลา ทําประทักษิณแลว ถือ
บาตรจีวรหลีกจาริกไปโดยลําดับ ถึงวัตตนิยเสนาสนแลวเขาไปหาพระอัสส
คุตตเถรเจา กราบทานแลวยืน ณ ที่สมควรแหงหนึ่งเรียนตามคําซึ่งพระ
อุปชฌายของตนสั่งมาทุกประการ.
พระอัสสคุตตเถรเจาถามวา "ทานชื่อไร ?"
น. "ขาพเจาชือ่ นาคเสน."
อ. "พระอุปชฌายของทานชื่อไร ?"
น. "พระอุปชฌายของขาพเจา ชื่อโรหณเถระ."
อ. "เราชื่อไรเลา ?"น. "พระอุปชฌายของขาพเจาทราบชื่อของทาน."
อ. "ดีละ นาคเสน ทานเก็บบาตรจีวรเถิด."
พระนาคเสนเก็บบาตรจีวรไวแลว ในวันรุงขึ้น ไดกวาดบริเวณตั้งน้ํา
บวนปากและไมสีฟนไวถวาย.
พระเถรเจากลับกวาดที่ซึ่งพระนาคเสนกวาดแลวเสียใหม, เทน้ํานั้นเสียแลว
ตักน้ําอืน่ มา, หยิบไมสีฟนนัน้ ออกเสียแลว หยิบไมสีฟน อันอื่นใช, ไมไดเจรจา
ปราศรัยแมสกั หนอยเลย. พระเถรเจาทําดังนี้ถึงเจ็ดวัน ตอถึงวันที่เจ็ดจึงถาม
อยางนัน้ อีก. พระนาคเสนก็เรียนตอบเหมือนนัน้ . ทานจึงอนุญาตใหอยูจํา
พรรษาในทีน่ นั้ .
ในสมัยนั้น มีมหาอุบาสิกาผูหนึ่ง ซึ่งไดอุปฐากพระเถรเจามาถึง
สามสิบพรรษาแลว เมื่อลวงไตรมาสนั้นแลว มาหาพระเถรเจาเรียนถามวา "มี
ภิกษุอนื่ มาจําพรรษาอยูในสํานักของทานบางหรือไม ?"
ทานตอบวา "มีพระนาคเสนองคหนึ่ง."
มหาอุบาสิกานั้นจึงนิมนตพระเถรเจากับพระนาคเสนไปฉันที่เรือนใน
วันรุงขึน้ . พระเถรเจารับนิมนตดวยดุษณีภาพแลว ครั้นลวงราตรีนั้นถึงเวลา
เชาแลว ทานครองผาตามสมณวัตรแลว ถือบาตรจีวรไปกับพระนาคเสนเปน

ปจฉาสมณะตามหลังถึงเรือนมหาอุบาสิกานัน้ แลว นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว
ถวาย. มหาอุบาสิกานัน้ จึงอังคาสพระเถรเจากับพระนาคเสนดวยของเคี้ยว
ของฉันอันประณีต ดวยมือของตน. ครั้นฉันเสร็จแลว พระเถรเจาสั่งพระนาค
เสนวา "ทานทําอนุโมทนาแกมหาอุบาสิกาเถิด." ครั้นสั่งดังนั้นแลว ลุกจาก
อาสนะหลีกไป.
สวนมหาอุบาสิกานัน้ กลาวขอกะพระนาคเสนวา "ตนเปนคนแกแลว
ขอใหพระนาคเสนทําอนุโมทนาแกตนดวยธรรมีกถาที่ลึกสุขุมเถิด" พระ
นาคเสนก็ทําอนุโมทนาแกมหาอุบาสิกานัน้ ดวยอภิธรรมกถาอันลึกละเอียด
แสดงโลกุตตรธรรมปฏิสังยุตดวยสุญญตานุปสสนา ขณะนัน้ มหาอุบาสิกา
นั้นไดธรรมจักษุคือปญญาทีเ่ ห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินคือกิเลส
ในทีน่ ั่งนั้นเองวา "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้นมี
ความดับเปนธรรมดา" ดังนี.้ แมพระนาคเสนเอง ทําอนุโมทนาแกอบุ าสิกา
นั้นแลว พิจารณาธรรมที่ตนแสดงอยู นั่งเจริญวิปสสนาอยูที่อาสนะนัน้ ก็ได
บรรลุโสดาปตติผล.
เวลานั้น พระอัสสคุตตเถรเจานั่งทีว่ ิหาร ทราบวาพระนาคเสนและ
มหาอุบาสิกา ไดธรรมจักษุบรรลุโสดาปตติผลทั้งสองคน จึงใหสาธุการวา "ดี
ละ ๆ นาคเสน ทานยิงศรเลมเดียว ทําลายกองสักกายทิฏฐิอันใหญไดถึงสอง
กอง." แมเทวดาทั้งหลายก็ไดถวายสาธุการหลายพันองค. พระนาคเสนลุก
จากอาสนะกลับมาหาพระอัสสคุตตเถรเจา อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง. พระเถรเจาจึงสั่งวา "ทานจงไปสูเมืองปาฏลิบุตร, เรียนพระพุทธวจนะ
ในสํานักแหงพระธรรมรักขิตเถระผูมีอายุ ซึ่งอยูในอโสการามเถิด."
น. "เมืองปาฏลิบุตร แตที่นี้ไปไกลกีม่ ากนอย ?"อ. "ไกลรอยโยชน."
น. "หนทางไกลนัก, ในกลางทางอาหารก็หาไดยาก, ขาพเจาจะไป
อยางไรได ?"
อ. "ไปเถิดนาคเสน, ในกลางทางทานจักไดบิณฑบาตขาวสาลีที่
บริสุทธิ์และแกงกับเปนอันมาก."

พระนาคเสนรับคําของพระเถรเจาแลว กราบลาทําประทักษิณแลว ถือ
บาตรจีวรจาริกไปเมืองปรากฏลิบุตร.
ในสมัยนั้น เศรษฐีชาวเมืองปาฎลิบุตรพรอมดวยเกวียนหารอยกําลัง
เดินทางจะไปเมืองปาฎลิบุตรอยู. ไดเห็นพระนาคเสนเดินทางมาแตไกล, จึง
สั่งใหกลับเกวียนหารอยนั้นแลว ไปหาพระนาคเสนถามวา "พระผูเปนเจาจัก
ไปขางไหน ?"
พระนาคเสนตอบวา "จะไปเมืองปาฏลิบุตร."
เศรษฐีชวนวา "ดีละ ขาพเจาก็จะไปเมืองปาฏลิบุตร เหมือนกัน, พระผู
เปนเจาจงไปกับขาพเจาเถิด จะไดไปเปนสุข" ดังนี้, แลวเลื่อมใสในอิริยาบถ
ของพระนาคเสน แลวอังคาสทานดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือ
ของตนจนอิม่ เสร็จแลว นั่ง ณ ที่อาสนะต่าํ แหงหนึ่งแลวถามวา "พระผูเปนเจา
ชื่อไร ?"
น. "เราชื่อนาคเสน."
ศ. "พระผูเปนเจาทราบพระพุทธวจนะบางหรือ ?"
น. "เราทราบพระอภิธรรมอยูบาง.
ศ. "เปนลาภของขาพเจาที่ไดพบกับพระผูเปนเจา, เพราะขาพเจาก็
เปนผูศึกษาพระอภิธรรม พระผูเปนเจาก็เปนผูศึกษาพระอภิธรรม, ขอพระผู
เปนเจาจงแสดงพระอภิธรรมแกขา พเจา." พระนาคเสนก็แสดงพระอภิธรรมให
เศรษฐีฟง, เมื่อกําลังแสดงอยูนนั้ เศรษฐีไดธรรมจักษุบรรลุโสดาปตติผล, แลว
จึงสั่งใหเกวียนหารอยนัน้ ลวงหนาไปกอนแลว สวนตัวเองมากับพระนาคเสน
ขางหลัง ถึงทางสองแยกใกลเมืองปาฏลิบุตร ก็หยุดยืนชีบ้ อกหนทางทีจ่ ะไป
อโสการาม แลวถวายผารัตตกัมพลของตน ยาวสิบหกศอกกวางแปดศอกแก
พระนาคเสน แลวเดินแยกทางไป.
สวนพระนาคเสนอไปถึงอโสการามแลว เขาไปหาพระธรรมรักขิตเถร
เจาแลว กราบเรียนเหตุที่ตนมาแลว ขอเรียนพระพุทธวจนะไตรปฎกธรรมใน

สํานักแหงพระเถรเจา เปนแตเพียงสาธยายพยัญชนะคราวละหนเทานัน้ ถึง
สามเดือนจึงจบ ยังซ้ําพิจารณาอรรถแหงพระพุทธวจนะทีไ่ ดเรียนแลวอีกสาม
เดือนจึงตลอด. พระธรรมรักขิตเถรเจาเห็นพระนาคเสนแมนยําชํานาญในพระ
พุทธวจนะไตรปฎกธรรมแลว จึงกลาวเตือนใหสติวา "ดูกอนนาคเสน ถึงวา
ทานทรงพระพุทธวจนะไตรปฎกไดแลว ก็ยงั ไมไดผลแหงสมณปฏิบัติ, เหมือน
นายโคบาลถึงเลี้ยงโคก็มิไดบริโภคโครสเหมือนคนอื่นฉะนัน้ "
พระนาคเสนเรียนตอบพระเถรเจาวา "กลาวเตือนดวยวาจาเพียงเทานี้
พอแลว" ในวันนั้น บําเพ็ญเพียรก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลพรอมดวยพระจตุ
ปฏิสัมภิทาญาณ. ขณะนั้น เทวดาไดถวายสาธุการ, มหาปฐพีบันลือเสียงลั่น,
มหาพรหมตบพระหัตถ, เทพเจาทั้งหลายบันดาลจุรณจันทนและดอกมัณฑา
รพอันเปนของทิพยใหตกลง ดุลหาฝน เปนมหัศจรรย.
ครั้นพระนาคเสนไดบรรลุพระอาหัตตผลแลว พระอรหันตเจารอยโกฏิ
ก็ประชุมกันที่พื้นถ้ํารักขิตคูหา ณ เขาหิมพานต สงทูตใหนาํ ศาสนไปยังสํานัก
พระนาคเสนวา "ขอพระนาคเสนอจงมาหา เราทั้งหลายปรารถนาจะพบ" ดัง
นี.้ พระนาคเสนไดฟงทูตบอกดังนั้นแลวจึงอันตรธานจากอโสการาม มา
ปรากฏที่เฉพาะหนาแหงพระอรหันตเจาทั้งหลายนัน้ . พระอรหันตเจาทัง้ หลาย
จึงมีคําสั่งวา "นั่นแนะ นาคเสน พระเจามิลินทตรัสถามปญหาโตตอบถอยคํา
ทําภิกษุสงฆใหไดความลําบากยิ่งนัก, ขอทานไปทรมานพระเจามิลินทเถิด."
พระนาคเสน ตอบวา "ขาแตพระเถรเจาทั้งหลาย อยาวาแตเจามิลินท
พระองคเดียวเลย, ใหพระเจาแผนดินในชมพูทวีปทั้งหมดมาถามปญหา
ขาพเจา ๆ จะวิสัชนาแกทาํ ลายลางเสียใหหมด, ขอทานทั้งหลายอยาไดกลัว
เลย จงไปสูสาคลราชธานีเถิด." พระเถรเจาทั้งหลายก็พากันไปสูสาคลราช
ธานี ทําพระนครนั้นใหเหลืองอรามดวยผากาสาวพัสตร มีสมณบริษทั เดินไป
มาไมขาด.
ในสมัยนั้น พระอายุปาลเถรเจาผูมีอายุ อาศัยอยูที่สังเขยยบริเวณครั้ง

นั้น พระเจามิลินทตรัสปรึกษาราชอมาตยทั้งหลายวา "คืนวันนี้เดือนหงายนา
สบายนัก, เราจะไปสากัจฉาถามปญหากะสมณะหรือพราหมณผไู หนดีหนอ,
ใครจะสามารถเจรจากับเรา บรรเทาความสงสัยเสียได ?"
ราชอมาตยเหลานัน้ กราบทูลวา "มีพระเถระรูปหนึ่งชื่ออายุปาละได
เลาเรียนพระคัมภีรแตกฉาน เปนพหุสุตทรงพระไตรปฎก, ในเวลานีท้ านอยูที่
สังเขยยบริเวณ, ขอพระองคเสด็จไปถามปญหากะพระอายุปาลเถระนั้นเถิด"
พระเจามิลินทรรับสั่งวา "ถาอยางนัน้ ทานทั้งหลายจงไปแจงความแก
ทานใหทราบกอน"
เนมิตติกอมาตยรับสั่งแลวจึงใชทูตไปแจงแกพระ อายุปาลเถรเจาวา "
พระราชามีพระประสงคจะใครเสด็จพระราชดําเนินมาพบพระเถรเจา." พระ
เถรเจาก็ถวายโอกาสวา "เชิญเสด็จมาเถิด."
จึงพระเจามิลินทเสด็จขึน้ ทรงรถพระที่นั่ง พรอมดวยอมาตยชาติโยนก
หารอยหอมลอมเปนราชบริวาร เสด็จพระราชดําเนินมาถึงสังเขยยบริเวณ
วิหารแลว เสด็จไปยังสํานักพระอายุปาลเถรเจา ทรงพระราชปฏิสันถาร
ปราศรัยกับพระเถรเจาพอสมควรแลว เสด็จประทับ ณ สวนขางหนึ่ง จึง
ตรัสถามปญหากะพระเถรเจา ดังนี้:
มิ. "บรรพชาของพระผูเปนเจา มีประโยชนอยางไร, และอะไรเปน
ประโยชนที่พระผูเปนเจาประสงคเปนอยางยิ่ง ?"
อา. "บรรพชามีประโยชนที่จะไดประพฤติใหเปนธรรม ประพฤติให
เสมอ."
มิ. "ใคร ๆ แมเปนคฤหัสถที่ประพฤติเปนธรรม ประพฤติเสมอได มีอยู
บางหรือไม ?"
อา. "ขอถวายพระพร มีอยู, คือเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงพระ
ธรรมจักร ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลกรุงพาราณสี, ครั้งนั้น พรหมไดบรรลุ

ธรรมาภิสมัยถึงสิบแปดโกฏิ, สวนเทวดาซึ่งไดบรรลุธรรมาภิสมัยเปนอันมาก
พนที่จะนับได; พรหมและเทวดาเหลานั้นลวนเปนคฤหัสถ มิใชบรรพชิต อนึ่ง
เมื่อทรงแสดงมหาสมยสูตร มงคลสูตร สมจิตตปริยายสูตร ราหุโลวาทสูตร
และปราภวสูตรเทวดาไดบรรลุธรรมาภิสมัยเปนอันมากเหลือที่จะนับได;
เทวดาเหลานีล้ วนเปนคฤหัสถ มิใชบรรพชิต."
มิ. "ถาอยางนัน้ บรรพชาของพระผูเปนเจาก็ไมมีประโยชนอะไร, ตกลง
เปนพระสมณะเหลาศากยบุตร บวชและสมาทานธุดงค เพราะผลวิบากแหง
บาปกรรมที่ตนทําไวแตปางกอน คือ ภิกษุใด ถือเอกาสนิกธุดงค, ชะรอยใน
ปางกอนภิกษุนั้น จะเปนโจรลักโภคสมบัติของคนอื่นเปนแน; เพราะโทษทีแ่ ยง
ชิงโภคสมบัติของเขา เดี๋ยวนี้จึงตองนั่งฉันอาหารในที่อนั เดียว ไมไดฉันตาม
สบาย ดวยผลวิบากแหงกรรมอันนัน้ .
อนึ่ง ภิกษุใด ถืออัพโภกาสิกาธุดงค, ชะรอยในปางกอนภิกษุนนั้ จะ
เปนโจรปลนบานเขาเปนแน; เพราะโทษทีท่ ําเรือนเขาใหฉิบหาย เดี๋ยวนี้จึง
ตองอยูแตในที่แจง ไมไดอาศัยในเสนาสนะ ดวยผลวิบากแหงกรรมอันนั้น.
อนึ่ง ภิกษุใด ถือเนสัชชิกธุดงค, ชะรอยในปางกอนภิกษุนั้น จะเปนโจร
ปลนในหนทางเปลี่ยวเปนแน; เพราะโทษที่จับคนเดินทางมาผูกมัดใหนั่งแกรว
อยู เดี๋ยวนี้จึงตองนั่งแกรวไมไดนอน ดวยผลวิบากแหงกรรมอันนัน้ ; ศีลของ
เธอไมมี ความเพียร (ทรมานกิเลส) ของเธอไมมี พรหมจรรยของเธอไมมี."
เมื่อพระเจามิลินทตรัสเชนนี้ พระเถรเจาก็นิ่งอั้น ไมทูลถวายวิสัชนา
อยางไรอีกได. ราชอมาตยทงั้ หลายนั้นจึงกราบทูลวา "พระเถรเจาเปนคนมี
ปญญา, แตไมกลา จึงมิไดทูลถวายวิสัชนาอยางไรอีกได." ครั้นพระเจามิลินท
ทอดพระเนตรเห็นพระเถรเจานิ่งอั้น ก็ตบพระหัตถ ทรงพระสรวลแลว ตรัสกะ
อมาตยทั้งหลายวา "ชมพูทวีปนีว้ างเปลาทีเดียวหนอ, ไมมีสมณะพราหมณผู
ไหน สามารถจะเจรจากับเรา บรรเทาความสงสัยเสียได" ดังนี้แลว, เหลียว
ทอดพระเนตรเห็นหมูอมาตยมิไดหวาดหวัน่ ครั่นคราม มิไดเกอเขิน จึงทรง

พระราชดําริวา "ชะรอยจะมีภิกษุอะไรอืน่ ๆ ที่ฉลาดสามารถจะเจรจากับเรา
อีกเปนแมนมัน่ , ชาวโยนกเหลานี้จึงไมเกอเขิน" ดังนี้แลว, ตรัสถามอมาตย
ทั้งหลายนัน้ วา "ยังมีภิกษุอะไรอื่น ที่ฉลาดสามารถจะเจรจากับเรา บรรเทา
ความสงสัยเสียได อีกบางหรือ ?"
ในกาลนั้น พระนาคเสนเถรเจาอยูท ี่สังเขยยบริเวณนั้น กับภิกษุสงฆ
แปดหมืน่ รูป, เทวมันติยอมาตยจึงกราบทูลวา "ขอพระองคทรงรอกอน ยังมี
พระเถระอีกรูปหนึ่งชื่อวานาคเสน เปนบัณฑิต มีปญญาเฉียบแหลมวองไว
กลาหาญ เปนพหุสุต พูดไพเราะ มีความคิดดี บรรลุบารมีธรรม แตกฉานใน
พระจตุปฏิสัมภิทา สามารถทราบเหตุผล ฉลาดในโวหาร มีปฏิภาณคลองแค
ลว, บัดนี้ทา นอยูสังเขยยบริเวณ, พระองคเสด็จไปถามปญหากะทานเถิด,
ทานสามารถจะเจรจากับพระองคบรรเทาความสงสัยเสียได."
พอพระเจามิลินทไดทรงสดับเสียงออกชื่อวา นาคเสน ดังนั้น ใหทรง
กลัวครั่นครามสยดสยอง (แข็งพระหฤทัย) ตรัสถามเทวมันติยอมาตยวา "
ทานสามารถจะเจรจากับเราไดหรือไม ?"
เทวมันติยอมาตยกราบทูลวา "หากวาจะเจรจากับเทพเจาซึ่งมีฤทธิ
อํานาจ มีทาวโกสียเปนตนหรือกับทาวมหาพรหม ทานยังสามารถ, เหตุไฉน
จักไมอาจเจรจากับมนุษยไดเลา."
พระเจามิลินทจึงรับสั่งใหเทวมันติยอมาตยใชทูตไปแจงแกทาน, ครั้น
ทานถวายโอกาสแลว, ก็เสด็จไปสูสังเขยยบริเวณ.
เวลานั้น พระนาคเสนเถรเจาพรอมดวยภิกษุสงฆแปดหมื่นรูปนั่งอยูท ี่
มณฑลมาลก (วิหารกลม) พระเจามิลินทไดทอดพระเนตรเห็นบริษทั ของพระ
เถรเจาแตไกลแลว, ตรัสถามเทวมันติยอมาตยวา "นั่นบริษทั ของใคร จึงใหญ
ถึงเพียงนี้."

เทวมันติยอมาตยกราบทูลวา "บริษทั ของพระนาคเสนเถรเจา" ทาว
เธอก็ยิ่งทรงครั่นครามขามขยาด แตเกรงราชบริพารจะดูหมิ่นได จึงสะกดพระ
ทัยไวมนั่ ตรัสแกเทวมันติยอมาตยวา "ทานอยาเพอบอกตัวพระนาคเสนแก
เราเลย, เราจะหาพระนาคเสนใหรูจักเอง, ไมตองบอก."
เทวมันติยอมาตยกราบทูลวา "จะทรงทอดพระเนตรหาพระนาคเสนให
รูจักเองนั้นชอบแลว."
ในพระภิกษุสงฆนนั้ พระนาคเสนเถรเจา ออนกวาภิกษุสี่หมื่นรูป ซึ่ง
นั่งอยูหนา, แกกวาภิกษุสหี่ มื่นรูป ซึ่งนั่งอยูหลัง. พระเจามิลินททอดพระเนตร
ภิกษุสงฆทั้งขางหนาขางหลังและทามกลาง ไดทอดพระเนตรเห็นพระนาค
เสนเถรเจานั่งอยูในทามกลางแหงภิกษุสงฆ (มีทา ทางองอาจ) ปราศจาก
ความกลัวและครั่นคราม, ก็ทรงทราบโดยคาดอาการวา "องคนั้นแหละพระ
นาคเสน" ดังนี้แลว ตรัสถามเทวมันติยอมาตยวา "องคนั้นหรือพระนาคเสน."
เทวมันติยอมาตยกราบทูลรับวา "พระพุทธเจาขา องคนนั้ แหละ พระ
นาคเสน, พระองคทรงรูจักทานถูกแลว." พระเจามิลินททรงยินดีวา "พระองค
ทรงรูจักทานถูกแลว." พระเจามิลินททรงยินดีวา "พระองคทรงรูจักพระนาค
เสนเอง ไมตองทูล." พอทรงรูจักพระนาคเสนแลว ก็ทรงกลัวครั่นครามสยด
สยองยิ่งขึ้นกวาเกาเปนอันมาก.
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