อธิบายทายเรื่อง
มิลินปญหา เปนปกรณมีมาเกาแกและสําคัญปกรณหนึ่งในพระพุทธศาสนา ไมปรากฏวาทาน
ผูใดเปนผูรจนา เชื่อกันวารจนาขึ้นในราวพุทธศักราช 500 ปรากฏตาม มธุรัตถปกาสินี ฎีกาแหงมิลนิ ท
ปญหา ซึ่งรจนาโดยพระมหติปฎกจุฬาภัย วาพระพุทธโฆษาจารย เปนผูแตงนิทานกถาและนิคมกถา
ประกอบเขา สวนตัวปญหา ทานหาไดกลาววาผูใดแตไม
มิลินทปญหาแบงออกเปน หกสวน คือ บุพพโยค วาดวยบุพพกรรมและประวัติของพระนาค
เสนและพระเจามิลินท มิลนิ ปญหาวาดวยปญหาเงื่อนเดียว เมณฑกปญหา วาดวยปญหาสองเงื่อน
อนุมานปญหา วาดวยเรื่องที่รูโดยอนุมาน ลักขณปญหา วาดวยลักษณะแหงธรรมตาง ๆ อุปมากถา
ปญหา วาดวยเรื่องที่จะพึงทราบดวยอุปมาในหกสวนนี้ บางสวนยกเปนมาติกา บางสวนไมยกเปน
มาติกา จัดรวมไวในมาติกาอื่น คือ ลักขณปญหารวมอยูในมิลนิ ทปญหา อนุมานปญหา รวมอยูใน
เมณฑกปญหา เพราะฉะนัน้ เมื่อจะจัดระเบียบใหเปนหมวดหมูสะดวกแกการคนดู ตองแบงเปนสี่สวน
เรียงลําดับดังนี้ บุพพโยค ซึ่งเรียกวา พาหิรกถา หนึ่ง มิลินปญหา หนึง่ เมณฑกปญหา หนึ่ง และอุปมา
กถาปญหา หนึ่ง
เกี่ยวกับระยะเวลาแหงการรจนามิลินปญหาปกรณนี้ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถร)
ทรงสันนิษฐานไววา ในพุทธโฆสัปปวัตติกถา ทายคัมภีรวิสุทธิมัคค กลาววา พระพุทธโฆษาจารยเกิด
เมื่อพระพุทธศาสนากาลลวงแลว ๙๕๖ พรรษา ในพาหิรกถาแหงมิลินปญหากลาววา พระเจามิลินทท
รงสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๕๐๐ ป แตไมปรากฏวา พระเจามิลินททรงครองราชสมบัติในสาคลนคร เมื่อ
พระพุทธศักราชลวงแลวเทาไร ปรากฏแตเพียงวา พระเจามิลินททรงชอบรุกรานถามปญหาธรรม จน
ไมมีใครสามารถจะวิสัชนาได สมณพราหมณจึงตางพากันหนีออกไปหมด สาคลนครวางเปลาจาก
สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตอยูถึง ๑๒ ป พระนาคเสนจึงไดอุบัติขึ้น และบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ
ได ๗ ขวบ อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปเต็ม บรรลุโสดาปตติผลแลว จึงไปเรียนพระพุทธวจนะในสํานักของ
พระพุทธรักขิตเถระ ที่อโสการาม เมื่องปาฏลีบุตร เรียนพระไตรปฎกใชเวลาในการเรียน ๓ เดือน และ
พิจารณาอรรถแหงพระพุทธวจนะที่เรียนแลวอีก ๓ เดือนจึงจบ พรอมทั้งไดบรรลุพระอรหัต แลวจึงกลับ
สูสังเขยยบริเวณ จนถึงไดพบกับพระเจามิลินทกระทําปุจฉาวิสัชนากะกันและกัน ระยะกาลตั้งแตพระ
นาคเสนอุปสมบทแลว ถึงวิสัชนาปญหากับพระเจามิลินทนี้ อนุมานดูไมแนวากี่ป แตก็คงไดความวา
พระนาคเสนเกิดภายหลังพระเจามิลินทหลายสิบป คงในราวพระพุทธศักราช ๕๓๐ ป จะออนแกไป
บางก็คงไมมากนัก มิลนิ ปญหานี้คงคิดขึ้นในราวพุทธศักราช ๕๕๐ ปขนึ้ ไป เพราะฉะนัน้ เมื่อประมวล
หลักฐานที่มาทั้งสามสถานประกอบกันเขาแลวคงไดความวา ตัวมิลินทปญหาเกิดขึ้นราวพุทธศักราช

๕๕๐ ป และพระพุทธโฆษาจารยไดแตงนิทานกถากับนิคมกถาประกอบเขาใหบริบูรณ ไดลักษณะแหง
ปกรณในระหวางพุทธศักราช ๙๕๖ ถึง ๑๐๐๐ ป
ศาสตราจารยริส เดวิดส (Prof. Rhys Davids) ผูแปลมิลินทปญหาเปนภาษาอังกฤษเปนคน
แรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓) ไมไดระบุผูรจนา กลาวแตเพียงวา มิลินทปญหา เปนหนังสือที่แตงขึน้ ทาง
อินเดียภาคเหนือ ราวแรกตั้งคริสตศักราช (คริสตศักราชเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๕๔๓) ในเวลาที่พระพุทธศาสนา
ยังไมเกิดแตกแยกกันเปนนิกายมหายาน ขางฝายเหนือ และนิกายเถรวาท ขางฝายใต และวามิลิน
ปญหานี้ เดิมคงแตงขึ้นในภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤตเชนเดียวกับคัมภีรอื่น ๆ ที่รจนาขึน้ ในทาง
อินเดียภาคเหนือ แตฉบับเดิมสาบสูญไปเสียแลว ฉบับที่ปรากฏสืบมาจนบัดนี้นนั้ เปนฉบับทีช่ าวลังกา
ไดแปลเปนภาษาบาลีไว
วี. เทรงกเนอร (V. Trenckner) ซึ่งเปนผูถายทอดมิลนิ ทปญหาออกเปนอักษรโรมันเปนคนแรก
(เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓) กลาววา มิลนิ ทปญหานี้ รจนาขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ ๑ และลงความเห็นวา
ตนฉบับเดิมเปนภาษาสันสกฤต และใชคําเริ่มตนวา “ตม ยถานุสูยต” แทนทีจ่ ะใชคําเริ่มตนที่นยิ มใช
กันในคัมภียบาลีทวั่ ๆ ไปวา “เอวมเม สุตํ” และวา เปนปกรณที่รจนาขึน้ ทางอินเดียเหนือ อันเปน
ดินแดนที่อยูในความปกครองของพระเจาเมนันเดอร (มิลินท) ซึ่งดูก็ไมนาจะมีอะไรเกี่ยวของกับลังกา
ทวีป
สวนทานอานันท เกาศัลยายนะเถระ (Anand Kausalyayana) ชาวอินเดีย กลาววา มิลินท
ปญหานั้น รวบรวมขึน้ โดยพระนาคเสนมหาเถระ และเปนคัมภีรที่มหี ลักฐานดีเลมหนึ่ง มิลินทปยหาคง
รจนาขึ้นในสมัยพระเจาเมนันเดอร (มิลินท) หรือหลังจากนั้น แตจะตองรจนาขึน้ กอนสมัยพระพุทธ
โฆษาจารย เพราะพระพุทธโฆษาจารยมกั จะอางถึงมิลนิ ทปญหาเสมอ เมื่อประมาณดูแลว มิลินท
ปญหาคงจะรจนาขึน้ ๑๕๐ ป กอนคริสตศักราช ๔๐๐ ป เมื่อถือวา มิลินทปญหามีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร สิ่งที่ควรพิจารณาตอไปก็คอื ใครเปนผูรวบรวมขึน้ รวบรวมขึน้ เมื่อไร มีการเพิ่มเติมลงไป
บางหรือไม และถามีการเพิ่ม เพิ่มเติมไปเมื่อไร มีผูเสนอควาคิดวามิลินทปยหาไมใชเปนคัมภีรที่รจนา
ขึ้นโดยบุคคลคนเดียว เพราะแตละตอนมีลีลาการแตงแตกตางกัน บางทีจะมีการเพิ่มเขาในภายหลัง
เปนบางตอนก็ได ขอพิสูจนคําที่กลาวนี้มอี ยูวา ฉบับทีแ่ ปลเปนภาษาจีนระหวางคริสตศักราช ๓๑๗–
๔๒๐ (พุทธศักราช ๘๖๐–๙๖๓) ซึ่งเรียกวา นาคเสนสูตรนั้น มีเพียง ๓ ตอนแรก เมื่อพิจารณาตาม
หลักนี้ จะเห็นไดวา ๔ ตอนที่เหลือเพิ่มเขามาในภายหลัง ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนคํา
กลาวขางตน คือ เมื่อจบตอนที่ ๓ แลว ก็แสดงวาพระเจามิลินททรงถามปญหาจบลง แตถึงตอนที่ ๔
กลับเหมือนทรงเริ่มตนถามใหมอีก จึงมีทางสันนิษฐานไดเปน ๓ ทางคือ (๑) อาจจะมีการเพิ่มเติมเขา

มาภายหลังอีกหลายตอน (๒) อาจจะแตงขึน้ ครบบริบูรณอยางที่ปรากฏอยูในปจจุบนั นี้มาเดิมแลว
และ (๓) ชาวจีนอาจจะเลือกแปลไวเพียง ๓ ตอนแรกก็ได
นาง ไอ. บี. ฮอนเนอร (I.B.Horner) กลาววา มิลนิ ทปญหาอาจจะไมไดแตงขึ้นในสมัยของพระ
เจามิลินท นาย เอส.ดุตต (S.butt) ประมาณวา อาจจะรอยกรองขึ้นในยุคตอ ๆ มาอีกชานาน และนาย
เอ.แอล.บาชัม (A.L. Basham) ก็วา บางทีก็อาจจะรจนาขึ้นในคริสตศตวรรษที่ ๑ หรือมิฉะนัน้ ก็ราว
แรกตั้ง คริสตศักราช แตอยางนอยก็ตองกอนพระพุทธโฆษาจารยไปลังกา แมจะไมทั้งหมดก็ตอง
บางสวนหรือไมก็ภายหลังทีพ่ ระไตรปฎกไดจัดเปนชาดก เปนทีฆนิกาย มัชฌิม-สังยุตต-อังคุตตร-ขุ
ททกนิกายแลว สวนภาณกาจารยผูทาํ หนาที่ในการรวบรวมนัน้ ก็คงจะรวมอยูในจํานวนผูท ี่พระนาค
เสน กลาววาเปนผูที่อยูในธรรมนครของพระพุทธเจา เอ.ดี.แอดิการัม (A.D.Adikaram) ไดใหขอสังเกต
ไวตามที่เขาสอบสวนไดวา นาประหลาดที่ชื่อบุคคลตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในขุททกภาณกะนั้นไมมี
กลาวถึงในอรรถกถาอืน่ เลย ขาพเจาเอง (นางฮอนเนอร) ก็ไมพบเหมือนกัน แตเกี่ยวกับพื้นฐานของ
ขอความตาง ๆ ในมิลนิ ทปญหานี้ เขา (นายแอดิการัม) ไดสรุปไววา เกิดขึ้นในอินเดีย มิใชเกิดขึ้นใน
ลังกา
นางฮอนเนอร ไดใหขอสังเกตตอไปอีกวา เปนที่นาสังเกตวาในอัตถสาลินี อางขอความบาง
ตอนจากมิลินปญหา ตอนที่ ๑-๓ และธัมมปทัฏฐกถา ก็อางขอความจากมิลนิ ปญหา ตอนที่ ๔-๖ ดวย
…. หลักฐานตาง ๆ เหลานี้แสดงวาพระพุทธโฆษาจารยมีความชํานิชํานาญในมิลนิ ทปญหาเปนอยาง
ดี ดังนั้น มิลินทปญหาอาจจะไดรจนาขึ้นในอินเดีย หรือแคชเมียร เมื่อประมาณ ๓๐๐–๔๐๐ ปกอนที่
จะตกเขามาในประเทศลังกา เมื่อเทียบใหเห็นขอตางกันแลว จะเห็นวา วิสทุ ธิมรรคของพระพุทธโฆษา
จารยนนั้ ใหความรูในทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมการทําตนใหบริสุทธิ์อยางละเอียดละออ สวนพื้นฐาน การ
อธิบาย และการแนะนําตาง ๆ ในมิลินทปญหานั้น เปนไปในทางพัฒนาปญญามากกวามิใชเปนแบบ
แผนในการเจริญสมาธิภาวนา จุดมุงหมายตามที่แสดงไวก็คือ ตองการจะขจัดสาเหตุแหงความเคลือบ
แคลงสงสัยตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากการมีความเห็นขัดแยงกันเกี่ยวกับพระคัมภีร หรืออรรถ
แหงคําสอนใหหมดสิ้นไป และเพื่อจะขจัดปญหายุงยากตาง ๆ เพื่ออนุชนในอนาคตจะไดรับคําตอบที่
ถูกตองเกี่ยวกับปญหาสองแง อันอาจทําใหเกิดความฉงนสนเทห และเพื่อจะทําใหการโตเถียงกันอันจะ
พึงมีไดในอนาคตเกี่ยวกับปญหาเหลานีห้ มดสิ้นไป ผูแ ตงจะตองไดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้นจริง ๆ
หรือวาเชื่อวาเกิดขึน้ จริงระหวางกษัตริยผทู ที่ รงพระปรีชาสามารถเปนอยางยิ่ง (ซึ่งอาจจะเปนกษัตริย
กรีกบากเตรียน แตนาจะเปนบากเตรียมกรีกมากกวา) กับพระนาคเสนซึ่งมีความสามารถพอ ๆ กัน
หรือไมเชนนั้น ก็จะตองคิดแตงขึ้นมาเอง โดยมีการรวบรวมและเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ นับเวลาเปนป ๆ
และอาจจะมีคณะหรือศิษยชวยเพิ่มเติมตอ ๆ มาดวย และดวยวิธดี ังกลาวนี้เอง จึงทําใหกลายเปน

งานทีม่ ีหลักฐาน มีสาระและมีความสําคัญขึ้น จึงกลาวไดในที่สุดวา มิลินทปญหานี้ เปนผลงานของ
รจนาจารยมากกวาหนึ่งทาน ลีลาอันกระทัดรัดในตอนตน ๆ ของคัมภีรนี้ ซึ่งเราจะเห็นวาแตกตางกัน
กับตอนทาย ๆ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความชํานิชาํ นาญในทางสํานวนวรรณคดี ยอมจะเปนเครื่องสนับสนุน
สมมติฐานดังกลาวนีไ้ ดเปนอยางดี
สวนศาสตราจารยริส เดวิดส ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับผูรจนามิลนิ ทปญหานี้ไววา เมื่อประมวล
หลักฐานตางๆ จากชื่อสถานที่สาํ คัญและแมน้ําสําคัญ ที่กลาวถึงในภัมภีรนี้แลว ก็พอสรุปไดวา ผูรจนา
คัมภีรนี้ อยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย หรือในแควนปญจาบของอินเดีย (ปจจุบัน)
และเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความเห็นดังกลาวนี้ใหหนักแนนยิ่งขึ้น ก็คอื วา ในที่อนื่ ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในประเทศลังกา ซึ่งอาจจะพิจารณาวาเปนที่อยูของผูแตงคัมภีรนี้ หากทานไมไดอยูในที่ทกี่ ลาว
มาแลวขางตนก็ไดนนั้ ไมปรากฏวามีอนุสรณอะไรเกี่ยวกับพระเจาเมนันเดอรอยูเลย
และศาสคราจารยริส เดวิดส ยังไดกลาวอีกวา มิลนิ ทปญหานี้รจนาขึน้ ภายหลังคัมภีรกถาวัตถุ
ซึ่งเปนคัมภีรในพระอภิธรรมปฎกที่แตงโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ในคราวทําสังคายนาครั้งที่ ๓
หลังพุทธปรินพิ พานแลว ๒๓๕ ป เพราะเมื่อเปรียบเทียบคัมภีรทั้งสองนี้ดูแลว จะเห็นวา ขอความในมิ
ลินปญหาหลายตอนมาจากคัมภีรกถาวัตถุ เชน ปญหาเรื่องทิพจักษุเปนไดจริงหรือไม เรื่องคฤหัสถที่
บรรลุพระอรหัตแลวจะบวชดวยวิธีอยางไร เปนตน ตรงกับความในกถาวัตถุทุกอยาง และในกถาวัตถุ
ยังละเอียดพิศดารกวาอีกดวย และเปนธรรมดาวา ขอความในคัมภีรที่เกากวานั้น มักจะถูกนํามาอาง
ในคัมภีรที่แตงทีหลัง และความมุงหมายก็อยางเดียวกัน คือเพื่อปราบพวกมิจฉาทิฏฐิและปองกันพระ
ศาสนาจากพวกพาหิรลัทธิ
พระเจามิลินท คือใคร ? ภรัต สิงห อุปธยายะ (Bharat Singh Upadhyaya) ไดใหคําตอบใน
ปญหานี้ไวาวา พระเจามิลินทนั้น เปนองคเดียวกับพระเจาเมนันเดอร กษัตริยชาติอินโดกรีก ซึ่งเปนผู
ทรงอุปถัมภและสนับสนุนพระพุทธศาสนา ที่สําคัญพระองคหนึ่งระหวางศตวรรษที่ ๒ คําวา มิลินท มา
จากคําภาษากรีกวา
เมนันดรอส (Menandros) นักเขียนในสมัยนัน้ เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนี้หลายอยางดวยกัน
เชน ในหนังสือ อวทานกัลปลดา ของทานเกษเมนทร (Ksemendra’s Avadanakalpalata) เรียกพระ
นามของกษัตริยพระองคนี้วา มิลินทร (Milindra) ซึ่งเปนนามเดียวกันกับที่พบในหนังสือหมวด ตันเชอร
(the Bstan-hygur) แหงพระไตรปฎกธิเบต คําจารึกหีบศพภาษาชินกอต (Shinkot) เปนตัวอักษร ขา
โรษฐิ (Kharosthi) เรียกพระนามของกษัตริยพระองคนี้วา เมนัทระ (Menadra) หลักฐานสําคัญที่
พอจะประมวลเรื่องราวของกษัตริยชาติอนิ โดกรีกพระองคนี้ ก็คือมิลินทปญหานัน่ เอง เรื่องราวของนัก
ประวัติศาสตรกรีก เชน สตราโบ (Strabo) พลูตารก (Plutarch) และจัสติน (Justin) และเหรียญของ

พระเจาเมนันเดอรเอง ซึ่งจารึกตัวอักษรวา “Basileus Soteros Menandros” ที่คนพบในที่ตาง ๆ ๒๒
แหง ในลุม น้าํ กาบุล (Kabul) และสินธ (Sindh) และในบริเวณภาคตะวันตก ของมณฑลอุตตรประเทศ
(Uttar PradesH) นักปราชญหลายทานมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องสมัยอันแนนอนของพระเจา
เมนันเดอร สมิธ (Smith) มีความเห็นวา พระเจาเมนันเดอรรุงเรืองอยูในกาลศตวรรษที่ ๒ กอน ค.ศ.
เอช.ซี.เรยเชาธุรี (H.C. Raychaudhuri) กลาววา พระองคทรงพระชนมอยูในศตวรรษที่ ๑ กอน ค.ศ.
ใน
มิลินทปญหากลาววา พระเจามิลินททรงพระชนมอยู หลังพุทธปรินพิ พาน ๕๐๐ ป ฉะนั้น จึงมีเหตุผล
เพียงพอที่จะกลาววา กษัตริยกรีกพระองคนี้ ทรงครองราชยในศตวรรษที่ ๑ กอน ค.ศ. หรือราว ๆ นั้น
ซึ่งมีขอเท็จจริงอื่น ๆ ยืนยันอีกเปนอันมาก ในมิลินทปญหากลาววา พระเจาเมนันเดอร เปนพระราชา
แหงพวกโยนก “โยนกานํ ราชา มิลินโท” คําบาลี โยนก หรือโยน (สันสกฤตวา ยวน) เปนคําเดียวกับ
ภาษาเปอรเซียนโบราณวา “เยาวนะ” ซึ่งแตเดิมหมายถึงพวกไอโอเนียนกรีก (Ionian Greeks) แต
ตอมาเลือนไป หมายถึงพวกกรีกทั้งหมด อาณาจักรของพวกโยนะ Yonas) และพวกกัมโพชะ
(Kambojas) เปนที่รูจักแกชาวอินเดียในศตวรรษที่ ๖ กอน ค.ศ. ดังมีหลักฐานอยูในอัสสลายนสูตร
มัชฌิมนิกาย ซึ่งแสดงวา ประชาชนของอาณาจักรเหลานี้ มีเพียง ๒ วรรณคือ พวกนาย (Arya) และ
พวกทาส (Dasa) แทนที่จะมี ๔ วรรณเหมือนในสังคมอินเดีย เปนขอเท็จจริงที่ทราบกันทัว่ ไปแลววา
หลังสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งทําที่กรุงปาฏลีบุตร ไดมีการสงนักเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังประเทศโย
นะอันหางไกล อันประกอบไปดวยอาณาจักรพระเจาอันติโอคอสที่ ๒ แหงซีเรีย (Antiochos II of
Syria) อาณาจักรของพระเจาอันตีโกนอส โนาตอส แหงเมซิโดเนีย (Antigonos Gonatos of
Macedonia) เปนตน ขอความนีไ้ ดกลาวไวในศิลาจารึกนั้น มีคาํ กลาวตอไปอีกวา พระภิกษุชาวกรีกชื่อ
ธรรมรักขิต (Yona Dhammrakkhita) ถูกสงไปประกาศพระศาสนาในอปรานตกประเทศ ฉะนั้น จึงเห็น
ไดชัดเจนวา
คําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจาไดเขาถึงจิตใจของชาวกรีกกอนสมัยของพระเจา
เมนันเดอร แตสวนมากเราไดทราบกันวา กษัตริยพระองคนี้เปนพระองคแรกทีท่ รงสนพระทัยในคําสอน
ของพระพุทธเจาโดยทรงตั้งขอสงสัยขึน้ หลายประการ เมื่อพระองคทรงไดสดับคําวิสัชนาของพระนาค
เสนอจนหมดความสงสัยแลว พระองคก็ทรงสนับสนุนในการเผยแพรพระพุทธศาสนา ในมิลนิ ปญหา
กลาววา พระเจามิลินทประสูติที่ตําบลกลสิคาม ในเกาะอลสันทะ คือ เมืองอเล็กซานเดรีย
(Alexandria) หรือกันทหาร (Kandahar) ในปจจุบนั นครหลวงของพระองค คือ เมืองสาคละ ซึ่งเปน
เมืองเดียวกันกับเมืองสังคาล (Sangal) ของนักประวัตศิ าสตรกรีกชื่อ แอรเรียน (Arrian) และเมืองสา
คาล (Sagal) หรือยูธูเมเดีย (Euthumedeia) ของปโตเลมี (Ptolemy) เมืองนี้อยูในบริเวณเมือง ไสอัล
กอต (Sialkot) ในมลฑลปญจาบ อาณาจักรของพระเจาเมนันเดอรประกอบดวยมณฑลเปษวาร

(Peshawar) ลุมน้ํากาบุลตอนบน มณฑลปญจาบ (Panjab) มณฑลสินธ (Sindh) มณฑลกาเธียวาร
(Kathiawar) และมณฑลอุตตรประเทศตะวันตก เมื่อพระเจามิลินททรงนับถือพระพุทธศาสนาแลว
พระองคก็ทรงสรางวิหารชื่อ มิลินทวิหาร ถวายพระนาคเสน นอกจากนี้ พระองคยังไดทรงขยาย
อาณาจักรแหงพระพุทธศาสนาออกไปอีกเปนอันมาก ตามหนังสือมิลินทปญหา พระเจามิลินทสวรรคต
เมื่อทรงผนวชเปนภิกษุ หลังจากทรงสละราชสมบัติและราชอาณาจักรใหแกราชโอรส กลาวกันวา
พระองคไดบรรลุพระอรหัต ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทดวยอีกประการ
หนึ่ง ที่เหรียญของพระเจาเมนันเดอร มีตราพระธรรมจักร จึงเปนเหตุผลที่ไมผิดพลาดวา พระองคทรง
เปนพุทธศาสนิกที่เครงครัด อนึ่ง ศิลาจารึกภาษาชินกอต ก็ไดพิสูจนใหเห็นวา กษัตริยกรีกพระองคนี้
ไดทรงเผยแพรพระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปในอาณาบริเวณตั้งแต ภูเขาฮินดูกูษ จนถึงแมน้ําสินธุ
พลูตารกกลาวตอไปวา ในฐานะที่พระองคทรงเปนกษัตริย พระองคทรงมีความยุติธรรมอยางยอด
เยี่ยม และทรงเปนที่รักใครของปวงชนทุกชั้น แมวา อํานาจที่พระองคทรงสถาปนาขึ้นจะเสื่อมสูญไป
จากอินเดียพรอมกับการสิน้ พระชนมของพระองคก็ตาม แตอนุสาวรียอันแสดงถึงความที่พระองคทรงมี
ความยุตธิ รรม มีพระปรีชาสามารถ และเปนพุทธศาสนิกผูเครงครัด จะยืนยงคงอยูคูกับหนังสือมิลินท
ปญหา และเหรียญตราธรรมจักรของพระองคชั่วกัลปาวสาน
ศาสตราจารยรส เดวิดส ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา พระเจามิลินทนั้น เขาใจกันวา คือ พระ
เจาเมนันเดอร ซึ่งมีพระนามปรากฏอยูในบัญชีกษัตริยกรีกที่ปกครองบากเตรีย (คือกาฟฆานิสตาน) ใน
ตํานานนั้นกลาววาพระองคทรงเปนกษัตริยแหงโยนกะ (กรีก) ครองราชยในเมืองสาคละ (the
Euthydemia of the Greeks) และก็ปรากฏวาไมมีพระนามอืน่ ในบัญชีดังกลาวที่ใกลเคียงกับคําวา มิ
ลินท จึงมั่นใจไดวา นามทัง้ สองดังกลาวแลว เปนบุคคลคนเดียวกัน รจนาจารยคงจะไดเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษากรีกเสียใหม เพื่อใหเหมาะสมกับภาษาทองถิ่นของอินเดียที่นาํ มาใชในการรจนา (มิลินท
ปญหานี)้ หรือไมก็เปนเพราะความเปลี่ยนแปลงไปเองตามธรรมชาติ ในทางการออกเสียง (phonetic
decay) หรืออาจจะเปนไปเพราะสาเหตุทั้งสองประการดังกลาวแลวก็ได คําวา “อินทร” หรือ “อินท”
นั้น ไมใชสําหรับใชลงทายคําทัว่ ไปที่ใชเปนชื่อของชาวอินเดีย เพราะความหมายวากษัตริย (meaning
king) ก็ควรจะเหมาะสมกับกษัตริยเทานัน้ เพราะฉะนั้น พระนามของกษัตริยตางดาวที่ลงทายคําวา
“แอนเดอ” (Ander) ก็นาจะตองใชคําลงทาย (ในภาษาอินเดีย) วา “อินท” อยางไมตองสงสัย แตกฎใน
การเปลี่ยนอักษร ม-น-น ในภาษาทองถิน่ ของอินเดียนัน้ อาจจะมีวิธเี ปลี่ยนไมเหมือนกันบาง ในบาง
โอกาส นาย วี. เทรงคเนอร (V. Trenckner) ไดใหตัวอยางเกี่ยวกับการใช ล แทน น หรือใช น แทน ล
ไดในความหมายที่เหมือนกันในภาษาบาลีไวถึง ๗ ตัวอยาง

ก็ยังเหลือแตปญ
 หาในการเปลี่ยนสระตัวแรก คือ “เอ” (E) ในคําวา เมนันเดอร เปน “อิ” (I) ใน
คําวา
มิลิน เทานั้น ในบางตอนของศิลาจารึกของอินเดีย และในเหรียญที่เชื่อกันวาเปนของพระเจาเมนัน
เดอร นั้น เคยอานพระนามของกษัตริยพ ระองคนี้ วา “มินันทะ” (Minanda) แมวาปจจุบันนีเ้ ราจะไม
เชื่อการอานออกเสียงดังกลาวแลว เพราะมีหลักฐานใหมที่ดีกวาก็ตาม แตก็ไมตองสงสัยวา คําวา มิลิ
นท นัน้ พูดไดคลองปากกวาคําวา เมลินท และคําวา “มิล” (MIL) ดูจะเปนคําเริ่มตนที่เหมาะเจาะกับ
ชื่อของ “มิลักขะ” ดีกวา และเพราะคําวา “อินทร” นั้น ใชเฉพาะกับพระนามของพระเจาแผนดิน ฉะนัน้
คําวา เมนันเดอร จึงกลายเปน มิลินท ไป
นอกจากนี้ รจนาจารยกย็ ังไดกลาวถึงชื่อทีเ่ ปนภาษากรีกอื่น ๆ อีก หลายชื่อ เชน เทวมันติยะ
อนันตกายะ มังกุระ และสัพพทินนะ และยังมีชื่อกรีกในรูปภาษาบาลีที่พยายามทําใหมีความหมายเขา
กันไดกับภาษาทองถิน่ ของอินเดีย แตวารูปคําใหมของแตละชื่อดังกลาวแลวนั้นไมเปนภาษาอินเดีย
อยางแทจริงเหมือนกับคําวา
มิลินท ดังนั้น คําวา เทวมันติยะ ซึ่งเขาใจวากลายรูปมาจากคําวา เดเมตริโอส (Demetrios) นัน้ พอ
เห็นก็รูวาเปนคําภาษาอินเดียจริง แตเมื่อมาตีความหมายกันแลว ก็มีความหมายแตเพียงวา “มนตรี
ของเทพดา” เทานั้น และอีก ๒ คําคือ อนันตะ และกายะ ก็เปนภาษาอินเดียเชนกัน แตเมื่อผสมกันเขา
เปน อนันตกาย ก็มีความหมายวา “มีกายไมมที ี่สุด” กลายเปนของขบขันไปไมสมกับเปนชื่อของนาย
ทหารขาราชสํานัก ชื่อนี้อาจจะคิดขึน้ เพื่อใชแทนคําวา แอนติโอโกส (Antiochos) ก็ได สําหรับคําวา
มังกุระ และสัพพทินนะ นัน้ ยากที่จะบอกไดวา หมายถึงใคร แตที่วา มิลินท เปนคําเดียวกับคําวา
เมนันเดอร นั้น เปนการถูกตองแนนอน เชนเดียวกับคําวา จันทคุตตะ เปนคําเดียวกับคําวา แสนโดร
โกตโตส (Sandrokottos)
ขอเขียนของพวกกรีกหรือโรมันเองนั้น
ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริยก รีกที่ครองบาก
เตรียมนอยมาก แตถึงกระนัน้ พวกเขาก็ยงั บอกใหเรารูไดมากที่สุดกวาที่อนื่ ๆ วา เมนันเดอร กับ มิลิ
นท นัน้ เปนคน ๆ เดียวกันแนนอน
สเตราโบ (Strabo) กลาวไวในหนังสือภูมิศาสตรของเขาวาพระเจาเมนันเดอรนั้นเปนกษัตริยท ี่
สําคัญองคหนึง่ ในจํานวน ๒ องคของบากเตรีย ที่ทําใหอํานาจของกรีกแผไปไกลที่สุดทางตะวันออก
จนเลยเขาไปถึงอินเดีย พระองคไดขามไฮปานิส (Hypanis) (คือ Sutlej) และรุกเขาไปไกลถึง ไอสา
โมส (Isamos) (บางทีอาจจะไดแก Jumna) แตในบทความเกี่ยวกับงานนิพนธของ Justin กลาววา
พระเจาเมนันเดอร กับ พระเจาอพอลโลโดตุส (Apollodotus) นั้นเปนกษัตริยชาวอินเดีย

พลูตารก (Plutarch) นักประวัติศาสตรชาวกรีก ไดใหความรูเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระเจาเมนัน
เดอรวา พระองคทรงเปนนักปกครองที่เที่ยงธรรม ทรงปกครองใหประชาชนไดรับความสุขสบาย และ
วา พระองคสิ้นพระชนมในคายทหาร ในการสูรบกับพวกอินเดียที่ลุมน้ําคงคา และเมื่อพระองค
สิ้นพระชนมแลว ประเทศตาง ๆ ก็แสดงความประสงคที่จะไดพระอัฐิของพระองคไปไว แตในที่สุดก็ตก
ลงกันไดวา จะแบงพระอัฐิใหทวั่ กัน และทุกประเทศจะตองสรางอนุสาวรีย (สถูป) เพื่อเปนอนุสรณถึง
พระองคดวย หลักฐานอันสําคัญอยางหนึง่ เกี่ยวกับพระเจาเมนันเดอร หรือมิลินท ทีม่ ีอยูในปจจุบนั นีก้ ็
คือ เหรียญที่ขดุ ไดในประเทศอินเดีย
เมื่อประมวลความเห็นตาง ๆ ดังกลาวลงแลว ศาสตราจารย ริส เดวิดส จึงสรุปเรื่องราวของ
พระเจาเมนันเดอร หรือมิลินท วา เปนกษัตริยก รีกองคหนึ่งในบรรดากษัตริยกรีกหลายองคที่ปกครอง
จักรวรรดิกรีก ซึ่งสถาปนาขึ้นโดยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชสืบตอกันมา แตเปนการแนนอนวา
พระเจามิลินททรงเปนบุคคลสําคัญองคหนึง่ หรือบางทีอาจจะสําคัญที่สุดในบรรดากษัตริยเหลานัน้ ก็
ได พระองคทรงนํากองทัพกรีกบุกเขาไปในอินเดียไดไกลมากกวาที่บรรพบุรุษของพระองคบางองคได
เคยกระทํามา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนเครื่องสนับสนุนทัศนะของผูรจนาที่กลาวไวในหนา ๕ (มิลินท
ปญหาฉบับนี)้ วา ทรงเปนผูทรงความยุติธรรม มีอํานาจ มีพระปรีชาสามารถ และทรงร่ํารวยมหาศาล
พระเจามิลินททรงครองราชยในระยะกาลที่เชื่อไดแนนอนวา หลังจากศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศก หรือ
บางทีก็อาจจะในราว ๑๑๕ หรือ ๑๑๐ ปกอนคริสตศก กิตติศัพทของพระองคไดแพรไปถึงตะวันตก ซึ่ง
ไมเคยมีกษัตริยบากเตรีพระองคใดเคยมีมากอน ทรงเปนกษัตริยก รีกที่ปกครองบากเตรียเพียงพระองค
เดียวเทานั้น ที่ยังจดจํากันไดในประเทศอินเดีย ผูรจนากลาววา พระองคประสูติที่เมืองกลสิ ในอล
สันทะ (คือ อเล็กซานเดรีย) ซึ่งเปนชื่อเกาะ ๆ หนึ่ง ที่สันนิษฐานไดวาอยูในแถบ อินดัส (Indus) แต กล
สิคาม นั้น ไมพบวาไดกลาวถึงในที่อนื่ อีก และในเหรียญจํานวนมากมายของกษัตริยบ ากเตรียนั้น ก็มี
เพียงเหรียญเดียวเทานั้น ที่ใหชื่อทางประวัติศาสตรไวชื่อหนึ่งเปนชื่อของเมือง คือ การิสิ (Krisia)
เหรียญดังกลาวนี้สรางขึ้นในราว ๑๘๐ ปกอนคริสตศก โดยพระเจา ยูกราติเดส (Eukratides) ซึ่ง
อาจจะเปนกษัตริยองคแรกในบรรดากษัตริยที่เขาครองดินแดนแถบฝงแมน้ําอินดัส (Indus) อาจจะ
เปนไปไดวา พระนามสองพระนาม (ที่แตกตางกัน) นัน้ หมายถึงบุคคลคนเดียวกัน คือ พระนามหนึ่ง
เปนแบบภาษาบาลี (หรือบางทีก็อาจจะเปนพระนามภาษาทองถิ่นทีผ่ ูแตง (มิลินทปญหา) นํามาใช)
และอีกพระนามหนึ่งเปนภาษาพื้นเมือง (ของพระองคเอง) และก็อาจเปนไดวา เหรียญ (ของพระเจา
เมนันเดอร) นั้น สรางขึน้ เพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณที่พวกกรีกเขายึดครอง อินดัส ได ถาเปนจริง
ดังกลาวมานัน้ การที่เขาตัง้ ชื่อเกาะอันเปนที่สรางเมืองนั้นวา “อลสันทะ” (คือ อเล็กซานเดรีย) นั้น คง

ไมไดมุงถึงตัวเกาะเปนสําคัญ แตดูจะเพื่อเปนการแสดงใหรูวา เกาะนี้พวกเขาไมไดเปนผูคนพบก็จริง
แตวา มันกลายเปนที่สําคัญขึ้นมา ก็เพราะพวกเขาไดมายึดครองไวนนั่ เอง
นางฮอนเนอร ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจามิลินทไววา พระเจามิลินท
หรือเมนันเดอรนั้น เปนบุคคลในประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงและเปนชาวกรีก และเปนผูที่มีตวั ตนอยูจริง
ๆ ดวย แมวาจะกําหนดสมัยของพระองคไมไดอยางแนนอนก็ตาม แตนักประวัติศาสตรปจจุบันก็
กําหนดวา พระองคมีพระชนมอยูในราวศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศก วินเซนติ สมิธ (Vincente Smith)
กําหนดปรัชกาลของพระองควา 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. และเมนันเดอรกับยูกราติดส นัน้ อาจจะกลาวไดวา
เปนบุคคลสมัยเดียวกัน
ชื่อของพระเจามิลินทนั้น ในคัมภีรบาลีอนื่ ๆ นอกจากมิลินทปญหาแลวไมคอยจะมีกลาวถึง
ในชินกาลมาลีปกรณที่แตงเปนภาษาบาลีในประเทศไทย โดยพระเถระไทย (ชาวเชียงราย ชื่อรัตน
ปญญาเถระ) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ กลาววา พระเจามิลินทประสูตทิ ี่เมือง สาคละ ในประเทศอินเดีย
ในขณะที่พระเจากูฏกัณณติสสะกําลังเสวยราชยอยูท ี่เหมืองอนุราธบุรี ระหวาง พ.ศ. ๕๖๐–๕๖๑ ถึง
๕๘๒–๕๘๓ นายริจแิ นล เลอ เมย (Reginald le May) ซึ่งอางถึงชินกาลมาลีในหนังสือ “พุทธศิลปใน
สยาม” ของเขาก็กลาววา ชินกาลมาลีนนั้ เปนหนังสือที่มีชื่อเสียงและเรื่องราวเชื่อถือได แตมันเปนไป
ไมไดที่จะกําหนดใหพระเจามนันเดอรมีพระชนมยืนยาวมาถึงสมัยของพระเจากูฏกัณณติสสะ (แหง
ลังกา) ตามหลักฐานทีก่ ลาวแลว เพราะกษัตริยองคนี้ ปรากฏวา ไดเสวยราชยเมื่อ ๕๐๐ ปหลังพุทธ
ปรินิพพานแลว (ราว ๔๘๓ ปกอน ค.ศ.) ชินกาลมาลีคงจะถือปรัชกาลของพระเจามิลินทตามขอความ
ที่พบในมิลนิ ทปญหา หนา ๓ ซึ่งเปนการถือเอาความหมายตามตัวอักษรในขอความตอนนี้
พระพุทธเจาไดทรงพยากรณวา หลังจากพุทธปรินิพพานแลว ๕๐๐ ป บุคคลทั้งสอง (มิลินท – นาค
เสน) จะมาเกิด ถาเราเชื่อขอความตอนนี้ตามตัวอักษรแลว เราก็อาจจะเชื่อเอางาย ๆ วา สมัยของพระ
เจามิลินท ตรงกับสมัยทีพ่ ระเจากูฏกัณณติสสะขึ้นครองราชยที่เหมืองอนุราธปุระ หรือวาพระเจา
กูฏกัณณติสสะกําลังครองราชยอยู ในขณะที่พระเจามิลินทกําลังเริ่มครอบครองดินแดนทางจังหวัด
ภาคเหนือของอินเดีย ที่พระองคไดรับมรดกตกทอดมา หรือทีท่ รงตีไดมา กษัตริยแ หงอนุราธระองคนี้ก็
คือ พระเจากูฏกัณณติสสะผูใจบุญซึ่งประสูติราว ๔๔ ปกอน ค.ศ. (ตามคําของนายธนิต อยูโพธิ ที่
ใหแกนางฮอนเนอร) ก็คือ พ.ศ. ๕๐๐ นั่นเอง ซึ่งก็ไมขัดกับปขนึ้ ครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๕๖๐ - ๑ และป
สวรรคคตเมื่อ พ.ศ. ๕๘๒-๓ เมื่อพระชนมายุได ๘๒ ป แตก็ไมนา จะเปนไปได เพราะไมมหี ลักฐาน

ยืนยัน หากปครองราชยของพระเจากูฏกัณณติสสะ (ตามชินกาลมาลี) ถูกจริงในสมัยดังกลาวนั้น
จักรวรรดิอินโดกรีกหรือบากเตรียในอินเดีย ก็ไดเสื่อมลงไปแลวแตวาสมัยของพระเจาเมนันเดอร หรือมิ
ลินท (ตามทีก่ ลาวถึงในมิลนิ ทปญหา) นัน้ ไมมีอะไรทีส่ อแสดงวา กําลังเสื่อมอํานาจลงเลย แตกลับ
แสดงใหเห็นวา กําลังเจริญ
รุงเรืองอยางเต็มที่ดวยซ้ําไป อีกประการหนึ่ง เราควรจะระลึกไวดวยวา ๕๐๐ ป ตามทีก่ ลาวในมิลินท
ปญหานั้นอาจจะเปนเพียงวิธีการพูดที่หมายถึงระยะเวลาอันยาวนานมาก แตไมอาจจะกําหนดตายตัว
ลงไปไดเทานัน้
ลามอเต (Lamotte) ใหขอสังเกตไวอีกอยางหนึ่งวา ในมิลินทปญหานัน้ พระเจามิลินทไมได
ทรงถามปญหาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศิลปเลย
ฉะนั้น
พระองคจะตองประสูติกอนที่จะมีการสราง
พระพุทธรูปเปนแบบมนุษยธรรมดาทั่วไป มิฉะนั้นแลว ก็จะตองมีการสนทนากันถึงปญหาในเรื่องนี้
บาง และนักปราชญทางยุโรปบางทานยังใหรายละเอียดตอไปอีกวา มเหษีของพระเจามิลินทนั้นชื่อวา
พระนางอคาโธเคลีย (Agathocelia)
เกี่ยวกับดินแดนของพระเจามิลินทนนั้ นักปราชญทางตะวันตกเชื่อวา คืออาณาเขตในฆาซนี
(Ghazni)
ซึ่งติดตอกับลุมน้ํากาบุล (Kabur) ทางเหนือ หลักฐานทางตะวันตกวา พระเจามิลินทจะตอง
ครอบครองดินแดนไมนอยไปกวา ปาโรปามิซาเด (Paroparni sadae) และบางสวนทางภาคเหนือและ
ตะวันออกของ อราโคเซีย (Arachosia) เหรียญทีข่ ุดพบนั้น ทําใหไดรูวา พระเจามิลินทครองแควน
คันธาระ ซึ่งมีศูนยกลางสําคัญ ๒ แหง คือ ปุสกะลาวตี และตักศิลา (Puskalavati, taxila.) และ
ปจจุบันเชื่อกันวา พระเจามิลินทครองดินแดนเหนือ
กาบุล และบางทีจะเลยเขาไปถึงทางภาคเหนือของ ฮินดูกษู (Hindu kuch) ดวย
พระลักษณะของพระเจามิลินทนั้น ปรากฏตามมิลินทปญหาวา ทรงประกอบดวยพระพลังทาง
กาย พระพลังทางความคิด ดวยความกลาหาญ ดวยปญญา พระเจามิลินทนั้น ทรงมั่งคั่งบริบูรณดวย
ราชสมบัติ, มีพระราชทรัพยและเครื่องราชูปโภคเปนอันมากพนที่จะนับคณนา มีพลพาหนะหาที่สุด
มิได
สําหรับประวัตขิ องพระนาคเสนนัน้ มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน กลาววา มาตุภูมิของพระนาค
เสน คือ แควนแคชเมียร (Kashmir) ซึ่งเปนศูนยกลางนิกายสรวาสติวาท สวนฉบับบาลีกลาววา ทาน
เกิดที่เมือง คชังคละ ซึ่งเปนเมืองทางการคาขาย ทางชายแดนตอนเหนือของมัชฌิมประเทศ พระนาค
เสนนั้นปรากฏวา เปนผูฉลาดสามารถ เปนนักพูดและคงแกเรียน เปนคลังแหงขออุปมาที่สามารถ
นําเอามาใชไดตามตองการ และมีความสามารถอยางไมนา เชื่อก็คือ สามารถเรียนพระอภิธรรมได

อยางเชี่ยวชาญ โดยการฟงอธิบายของอาจารยเพียงครั้งเดียวเทานัน้ ในชินกาลมาลีปกรณ กลาวถึง
พระนาคเสนวา เปนผูดําริสรางพระพุทธปฏิมาขึน้ องคหนึ่ง และสําเร็จลงดวยอํานาจของเทพดา และ
อิทธิฤทธิข์ องพระแกวมรกต และกลาวถึงพระธัมมรักขิต อาจารยของพระนาคเสนวา อยูท ี่ปุปผวดี ใน
เมืองปาฏลีบุตร ในอรรถกถาทีฆนิกายและอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ก็ปรากฏชื่อของพระอัสสคุตตเถระ
ดวย และไดรับยกยองใหเปนตัวอยางของ กัลยาณมิตร ดวย
สวนนายเบอรนอฟ (Burnouf) ไดอางหลักฐานทางธิเบต กลาววา พระนาคเสนองคนี้ คือ องค
เดียวกับพระนาคเสนที่ทาํ ใหเกิดมีการแยกนิกายตาง ๆ ออกไปเมื่อ ๑๓๗ ป หลังพุทธปรินิพพาน โดย
อางวา พระนาคเสนไดแสดงความคิดเห็นในอภิธรรมโกสะ วยาขยาอันเปนคัมภีรสําคัญคัมภีรหนึ่งไว
อยางยืดยาว สวนศาสตราจารย เคิรน (Kern) แหงลีเด็ก (Lieden) นัน้ ไมเชื่อวา พระนาคเสนจะเปน
บุคคลที่มีตัวตนอยูจริง และไมเชื่อแมกระทั่งวา ในพระพุทธศาสนา จะมีพระภิกษุที่มีชื่ออยางนีอ้ ยูดวย
เขาเชื่อวา พระนาคเสนนั้นเปนเชนเดียวกับ ปตัญชลีฤาษี ผูรจนาคัมภีรปรัชญาฝายโยคะ ซึ่งไมมีตัวตน
อยูจริง ทั้งยังมีสมญานามอืน่ ๆ อีกดวย คือ นาเคศะ และ ผณิน แตศาสตราจารยริส เดวิดส ไมเห็น
ดวยกับความเห็นของทั้งสองทานดังกลาวมานี้
มิลินทปญหา ฉบับภาษาบาลีนนั้ เทาที่ปรากฏอยูในบัดนี้กม็ ีฉบับอักษรสิงหล อักษรโรมัน
อักษรไทย อักษรพมา และอักษรขอม หรือเขมร ฉบับหลัง ๆ นี้ก็เชื่อแนวาไดมาจากฉบับอักษรสิงหล
ทั้งนั้น แตปรากฏวา แตละฉบับก็มีวธิ ีจัดระเบียบเนื้อเรื่องไมเหมือนกัน และมีขอความบางตอนแปลก
กันออกไปบาง เชน ฉบับอักษรโรมันตางกันฉบับอักษรไทย ทั้งทางการจัดระเบียบ และขอความบาง
ตอน เปนตน การทีแ่ ปลกกันออกไปนัน้ บางทานไดใหขอสังเกตไววา อาจถูกเปลี่ยนโดยผูคัดลอกทาง
ยุโรป หรือผูคัดลอกทางพมา ลังกา ไทย ก็ได หรือไม ก็เปลี่ยนแปลงตั้งแตคราวแปลจากภาษา
สันสกฤตมาเปนภาษาบาลีแลว
ตอมาไดมีผูคน พบวา มีมลิ ินทปญหาฉบับแปลเปนภาษาจีนดวย โดยแปลออกจากภาษา
ทองถิ่นของอินเดีย และแปลถึง ๓ คราว คือ ในคริสตศตวรรษที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ บรรดาฉบับที่แปลเปน
ภาษาจีน เหลานี้ ๒ ฉบับทีแ่ ปลครั้งที่ ๒ (คือที่แปลในศตวรรษที่ ๔) เทานั้นที่ยังเหลือตกทอดมาถึงพวก
เรา โดยเรียกวา นาคเสนภิกษุสูตร (นาเสียนปคิว) ตอนที่ ๒-๓ และบางสวนของตอนที่ ๑ เทานัน้ ทีต่ รง
กับฉบับภาษาบาลี สําหรับตอนที่ ๔ ถึง ๗ นั้น เพิ่มเขามาใหมในลังกา โดยเฉพาะตอนที่ ๔ นัน้ ไดมีขึ้น
หลังจากพุทธศตวรรษที่ ๕ แลว และเนื่องจากความที่ไมเหมือนกันนี้เอง ก็เปนหลักฐานพอที่จะกลาวได
วา มิลินทปญหาอันยืดยาวและมีชื่อเสียงนั้น ไดถูกเพิ่มเติมเนื้อหาเขามาอีกในภายหลัง ซึ่งอยางนอยก็
สวนที่จัดระเบียบไวไมเหมือนกันในฉบับตาง ๆ

เกี่ยวกับฉบับแปลเปนภาษาจีนนั้น ศาสตราจารยปอล เดอมีวิลล ซึ่งเปนผูหนึ่งทีไ่ ดแปลมิลนิ ท
ปญหาเปนภาษาฝรั่งเศสกลาววา เปนที่เชื่อกันวา ทานคุณภัทร (พ.ศ.๓๙๔ - ๔๖๘) ชาวอินเดียได
นําเอามิลนิ ปญหาเขาไปในประเทศจีน โดยไดฉบับไปจากประเทศลังกา และปรากฏวามิลินทปญหา
พากยภาษาจีนนัน้ มีอยูถึง ๑๑ สํานวน ซึ่งคงจะไดแปลกันมาตั้งแตระหวาง คริสตศตวรรษที่ ๖–๑๓
(ราว พ.ศ. ๑๐๐๐–๑๘๐๐๐) และคงแปลจากตนฉบับที่เปนภาษาสันสกฤต เพราะจีนแปลพระไตรปฎก
เปนภาษาจีนจากตนฉบับทีเ่ ปนภาษาสันสกฤต อันเปนทีน่ ิยมใชกันในอินเดียเหนือและเอเซียกลางซึ่ง
เปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท และนิกายธรรมคุปต และความจริงก็ปรากฏวา
คัมภีรพระพุทธศาสนาพากยภาษาจีนที่แปลจากตนฉบับที่เปนภาษาบาลีนนั้ มีเพียง ๒ เรื่องเทานั้น คือ
สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย และวิมุตติามัคค เทานั้น อีกประการหนึ่ง เมื่อนําเอาคัมภีรตาง ๆ
ที่เปนภาษาสันสกฤต บาลี และจีน มาเปรียบเทียบกันแลว ก็จะเห็นวา ฉบับที่เปนภาษาบาลีกับ
ภาษาจีนนัน้ แตงตางกันมาก แตฉบับภาษาจีนกลับไปเหมือนกันมากทีส่ ุดกับฉบับภาษาสันสกฤต เมื่อ
นําฉบับภาษาจีนมาเทียบกับภาษาบาลีแลว ปรากฏวาแตกตางกันมากจนไมนา เชื่อไดวาจะเปนฉบับ
เดียวกัน แต ดร.ทิช มิน เชา พระภิกษุชาวเวียดนามซึ่งเปนผูทมี่ ีความรูในภาษาบาลีและภาษาจีนเปน
อยางดีไดทาํ การคนควาเทียบเคียงระหวางฉบับภาษาบาลีกับฉบับภาษาจีน ดวยการเทียบขอความ
บรรทัดตอบรรทัดแลว ยืนยันวาเปนเรื่องที่ไดมาจากตนฉบับอันเดียวกัน นักปราชญชาวญี่ปนุ และชาว
ยุโรปหลายทานก็มีความเห็นเชนเดียวกับ ดร. ทิช มิน เชา คือ มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน ซึ่งมีเพียง ๓
สวนแรกของฉบับภาษาบาลีนั้น ไดแปลจากตนฉบับเดิมโดยตรง สวนที่นอกเหนือไปจากนี้ (ซึ่งมี
ปรากฏอยูในฉบับภาษาบาลี) นั้น เปนของที่เพิ่มเติมเขามาในภายหลังตามลําดับกาลที่ผานมาหลาย
ศตวรรษ ซึ่งเปนสิ่งที่คันถรจนาจารยและอรรถกถาจารยชาวอินเดียในยุคตน ๆ ชอบกระทํากันและฉบับ
ภาษาจีนทีแ่ ปลจากฉบับภาษาสันสกฤตนัน้ ก็แปลอยางถูกตองตรงตามตนฉบับมากที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.ทิช มิน เชา ซึ่งไดศึกษาคนควาและเทียบเคียงอยางละเอียดถี่ถวนแลว
กลาววา มิลินทปญหาฉบับภาษาจีน กับฉบับภาษาบาลีนนั้ เปนฉบับเดียวกัน มีตนกําเนิดมาจาก
คัมภีรเดียวกัน แตฉบับภาษาจีนไดแปลโดยตรงจากตนฉบับดั้งเดิมที่เปนภาษาสันกฤต สวนฉบับภาษา
บาลีนนั้ ก็แปลจากฉบับภาษาสันสกฤตเชนเดียวกัน แตถกู แกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ตลอดเวลาที่ผานมา
หลายรอยป ฉะนัน้ ฉบับภาษาบาลีจึงมีขอ ความแตกตางไปจากฉบับภาษาจีนบาง และมีมากกวาฉบับ
ภาษาจีน คือ ฉบับภาษาจีนแบงออกเปน ๓ สวน แตเรียงติดตอกันไปโดยไมมีอารัมภกถาและอวสาน
กถา ไมแบงออกเปนหัวขอ หรือยอหนา สวนฉบับภาษาบาลี แบงออกเปน ๗ สวน มีการจัดเปนวรรค
เปนหัวขอ และยอหนาตาง ๆ ฉะนัน้ ๔ สวนสุดทายในฉบับภาษาบาลี จึงไมมีในฉบับภาษาจีน สําหรับ

๓ สวนที่มีเหมือนกันนัน้ มีขอความทัว่ ๆ ไปเหมือนกัน ตางเฉพาะเรื่องอดีตชาติของพระนาคเสนกับ
พระเจามิลินท และขอปลีกยอยตาง ๆ เทานั้น ฉะนั้น จึงกลาวไดกวา ทั้งสองฉบับนี้เปนฉบับเดียวกัน
ดร. ทิช มิน เชา ยังกลาวตอไปอีกวา ประจักษพยานทีแ่ สดงใหเห็นถึงความไมยุติแนนอนของมิ
ลินทปญหาฉบับภาษาบาลี
อันเปนเครื่องสอใหเห็นวามิลินทปญหาฉบับภาษาบาลีนนั้ ไดถูกแกไข
เพิ่มเติมกันมาหลายครั้งหลายคราว ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ก็คือความแตกตางกันระหวางฉบับ
ภาษาบาลีดวยกันเอง โดยการเทียบเคียงระหวางฉบับอักษรโรมัน (ซึ่งถายทอดไปจากฉบับอักษร
สิงหล) กับฉบับอักษรไทย ดังจะยกตัวอยางมาใหเห็น คือ :๑. ในระหวางปุจฉาวิสัชนาที่ ๓๔–๓๕ ในฉบับอักษรโรมันนัน้ ในฉบับอักษรไทยไดเพิ่ม
ขอความเขามาอีกไมนอยกวา ๒ บรรทัด ในมนสิการปญหา
๒. ในระหวางปุจฉาวิสัชนาที่ ๗๐–๗๑ ในฉบับอักษรโรมันปุจฉาวิสชั นา ๒ ตอนที่วา ดวยเรื่อง
สีที่บุคคลผูจะตายจากโลกหนึ่งไปเกิดใหมในอีกโลกหนึ่ง จะพึงไดเห็น และเรื่องทวารสําหรับปฏิสนธิ
วิญญาณเขาไปสูครรภ ขาดหายไป
๓. ในปุจฉาวิสัชนาที่ ๕๙ ในฉบับอักษรไทยนัน้ ไดเพิ่มเติมขอความออกไปอีก คือในฉบับ
อักษรโรมันมีเพียง ๘ บรรทัด ในฉบับภาษาจีนแปลไวเพียง ๕ บรรทัด แตในฉบับอักษรไทยขยาย
ออกไปถึง ๓ หนา
๔. ในวรรคที่ ๗ กอนจะถึงเมณฑกปญหา ฉบับอักษรไทยเพิ่มวิเสสปญหา เขามา
๕. ในฉบับอักษรโรมัน หนา ๘๐ เกี่ยวกับเรื่อง วัสสวาต นั้นในฉบับอักษรไทยเพิ่มคาถาพิเศษ
เขามา ๑ คาถา
๖. ในฉบับอักษรโรมัน หนา ๘๖ เกี่ยวกับเรื่องความแตกตางกันของ วิญญาณ ปญญา และ
ชีวะ นัน้ ในฉบับอักษรไทยเพิ่มเขามาอีก ๑ ยอหนา ซึ่งมี ๔ บรรทัด วาดวยเรื่อง “ปญญาอยูทไี่ หน”
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ก็กลาวไวในมิลนิ ทปญหาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษของเขาวา พระ
บาลีที่พระพุทธโฆษาจารยยกมาไวในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร และอรรถกถาอัมพัฏฐสูตร นั้น ก็
ไมเหมือนกับพระบาลี ในคัมภีรบาลี ฉบับของ เทรงคเนอร (V. Trecnkner) แมวาพระบาลีเหลานั้นจะ
เปนเรื่องราวอันเดียวกันระหวางพระบาลีทที่ านพระพุทธโฆษาจารยยกมาอาง กับคัมภีรบาลีฉบับของ
เทรงคเนอร กระนั้นก็ดี ก็ยังเปนเครื่องแสดงใหเราเห็นวา มิลินทปญหาฉบับภาษาบาลีนนั้ ไดผานการ
แกไขปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมบาง ตัดทอนบาง มาหลายครั้งหลายคราว กวาจะตกทอดมาถึงพวกเรา
ในรูปของฉบับอักษรสิงหลและฉบับอักษรไทย ในปจจุบนั นี้ แต ดร. ทิช มิน เชา มีความเห็นวา ความ
แตกตางกันในเรื่องปลีกยอยนั้น มิไดเปนเครื่องแสดงวาทั้งสองฉบับไมไดมาจากตนกําเนิดอันเดียวกัน

เพราะความแตกตางกันในสวนปลีกยอยนัน้ เปนแตเพียงเครื่องชี้ใหเห็นวา วิธีการในการคิดการเขียน
เกี่ยวกับพุทธศาสนธรรมของนักคิดนักเขียนชาวจีนกับชาวอินเดียนั้นแตกตางกัน เทานัน้
ดร. ทิง มิน เชา ไดบันทึกขอทีแ่ ตกตางกันและขอที่คลายคลึงของมิลินทปญหาฉบับบาลีกับ
ฉบับจีนไวอยางละเอียดละออเปนเรื่องที่นาศึกษา จึงนําเอาบันทึกโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้มารวมไว
ดวย เพื่อประโยชนในทางการศึกษา ทานกลาววาทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญทั่ว ๆ ไป เหมือนกัน ยกเวน
แตเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสนซึ่งแตกตางกันออกไปมาก และสาม
ตอนสุดทายของฉบับภาษาบาลีซึ่งไมมีในฉบับภาษาจีน สวนตอนอื่น ๆ ที่เหลือนั้น ถายกเวนการเติม
โนนนิดตัดนีห่ นอยเสียแลว ก็กลาวไดวาเหมือนกันลีลาแหงการสนทนาก็เหมือนกันมากที่สุด คือ การ
สนทนามีกลาวขอความที่ซ้ํา ๆ กันวนไปวนมา โดยมีความแตกตางกันในเรื่องที่ไมสลักสําคัญปรากฏ
อยูทั่วไปไมสม่าํ เสมอเทานั้น
แมในเรื่องทเกี่ยวกับอดีตชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสนที่
แตกตางกันอยางมากนัน้ ก็ยังมีสาระสําคัญที่เหมือนกันระหวางทั้งสองฉบับ (บาลี-จีน) ถึง ๗ ขอ ซึ่งทํา
ใหเรามั่นใจไดวาเปนแหลงทีม่ าอันเดียวกันอันพระคันถรจนาจารยเจาทั้งหลายไดพรรณนาความ
คิดเห็นตาง ๆ ของทานไว ดังไดทาํ บัญชีแสดงไว ดังตอไปนี:้ ๑. ในฉบับบาลี ทั้งสามเณรและพระภิกษุไดตั้งความปรารถนา และตอมาทั้งสองก็ไดมาเกิด
เปนพระเจามิลินทและพระนาคเสน ตามความปรารถนา ในฉบับภาษาจีน พราหมณผูเคยเปนชางใน
อดีตชาติ และพราหมณผเู คยเปนฤาษีและเปนเพื่อนของพราหมณคนแรกตางก็ไดตั้งความปรารถนา
และแลวทั้งสองก็ไดมาเกิดเปน นาเซียน (นาคเสน) และมีลัน (พระเจามิลินท) ตามความปรารถนาของ
เขาทั้งสอง
๒. ฉบับบาลีแสดงวา พระนาคเสนเกิดเปนบุตรของพราหมณในสกุลพราหมณ ไดศึกษาไตร
เทพและความรูเกี่ยวกับลัทธิพราหมณ และไมรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระธรรมและพระสงฆเลย ในฉบับ
ภาษาจีนชางไดเกิดเปนบุตรของสกุลพราหมณและเมื่อเติมใหญขนึ้ ก็ไมเคยไดยินไดฟง พระพุทธธรรม
และไมเคยเห็นพระสงฆ หลังจากนัน้ เขาก็สละโลกออกไปศึกษาพาหิรลัทธิ
๓. ฉบับบาลีกลาววา เมื่อหมูสงฆไดไปขอรองใหมหาเสนเทวบุตรมาเกิดในมนุษยโลกแลว
พระโรหนะก็ถกู พระอัสสคุตตะบังคับใหรับภาระหนัก เพื่อไมใหอยูจาํ พรรษารวมกับตน คือพระอัสสคุต
ตะกําหนดหนาที่ใหพระโรหนะเดินทางไปยังบานของบิดามารดาของนาคเสน เพื่อบิณฑบาตประจํา ณ
ที่นนั้ เปนเวลา ๗ ป ๑๐ เดือน เพื่อนําเอานาคเสนออกจากชีวิตฆราวาสและใหการอุปสมบทแกเขา ใน
ฉบับภาษาจีน นาเซียนมีลงุ คนหนึ่งชื่อวาโลหัน เปนพระอรหันตและบรรพชานาเซียนใหเปนสามเณร
โลหันในที่นกี้ ถ็ ือไดวา เทากับพระโรหนะ

๔. ฉบับบาลีกลาววา พระนาคเสนไดอยูจ ําพรรษาสามเดือนในความปกครองของพระอัสสคุต
ตะผูเปนพระอรหันต ซึ่งอาศัยอยูทวี่ ัตตนิยเสนาสน ในฉบับภาษาจีน กลาวถึงวัดในพระพุทธศาสนาชื่อ
วาโฮชัน ซึ่งมีพระอรหันตอาศัยอยู ๕๐๐ รูป โดยมีพระอาโปเยียว เปนผูนํา (เจาอาวาส) พระนาคเสน
อาศัยอยูในวัดดังกลาวนี้ วัตตนิยเสนาสนก็เทียบไดกับ วัดโฮชัน และพระอรหันตอัสสคุตตเถระ ก็เทียบ
ไดกับพระอรหันตอาโปเยียว
๕. ในฉบับบาลี พระนาคเสนสอนพระอภิธรรมแกศษิ ยอุบาสิกา และแลวทั้งผูสอนและผูฟงก็
บรรลุโสดาบัน เปนที่พอใจของพระอัสสคุตตะซึ่งไดกลาววา พระนาคเสนยิงศรอันเดียวไดนกสองตัว ใน
ฉบับภาษาจีน นาเซียนไดสอนธรรมแกศิษยอุบาสก และแลวทั้งสองก็ไดบรรลุโสดาบันและนาเซียน
ไดรับการสรรเสริญจากพระอาโปเยียววา ยิงศรอันเดียวไดนอกสองตัว
๖. ในฉบับบาลี พระธัมมรักขิตติเตียนพระนาคเสนเกี่ยวกับการทีไ่ มไดบรรลุพระอรหัต ใน
กลางดึกคืนนัน้
พระนาคเสนจึงไดใชความพยายามอยางหนักและก็ไดบรรลุพระอรหัต ในฉบับ
ภาษาจีนนาเซียนถูกขับไลออกไปจากหมูส งฆ เนื่องจากการไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของครูบาอาจารย รูสึก
นอยใจตนเอง จึงไดพยายามอยางหนักแลว ก็ไดบรรลุพระอรหัต
๗. ในฉบับบาลี หลังจากไดบรรลุพระอรหัตแลว พระนาคเสนก็เดินทางไปยังเมืองสาคละ และ
พํานักอยูท ี่สังเขยยบริเวณ เพื่อรอเผชิญหนากับพระเจามิลินท ในฉบับภาษาจีน นาเซียนไดเดินทาง
มายังเมืองซีเซีย และพํานักอยูที่วัดเหียชีไช หรือ เหียตีไช เพื่อรอเผชิญหนากับพระเจามีลัน
จากขอที่เหมือนกัน ๗ ขอดังกลาวแลวขางบนนี้ ก็พอจะสรุปไดวา แมจะมีรายละเอียดตาง ๆ
สวนมากแตกตางกัน แตทงั้ สองฉบับ (บาลี – จีน) ก็มาจากตนฉบับเดิมอันเดียวกัน มีภูมิหลัง
(brackground) เหมือนกัน อันเปนตนกําเนิดของฉบับแปลเปนภาษาจีนและภาษาบาลี
แตขอแตกตางกันนั้นก็นา สนใจ และก็เปนสิ่งที่สําคัญเหมือนกัน เพราะแสดงใหเห็นถึงแนวคิด
ของพระคันถรจนาจารย และแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคที่พระคันถรจนาจารยเหลานั้น มุงหมายในการ
แกไขเพิ่มเติมและตัดทอนถอนไป และเพราะการกระทําดังนี้ ชวยใหเราไดรูวา ทานเหลานั้นนับถือนิกาย
ไหน
และเปนเครื่องมือสําหรับพิจารณาปญหาเกี่ยวกับความกอนหลังและความใกลเคียงกันกับ
ตนฉบับเดิมของแตละฉบับดวย ขอแตกตางกันนั้น ดังตอไปนี:้ ชื่อคัมภีร
ฉบับจีน : นาเซียนปคิวคิน : นาเซียนภิกษุสูตร
ฉบับบาลี : มิลินทปญหา

ดังกลาวมานี้ ฉบับจีน จัดคัมภีรนี้เปนสูตรหนึ่งในบรรดาพระสูตรทั้งหลาย แมวา จะไมเริ่มตน
พระสูตรดวยคําที่ใชกนั เปนแบบมาวา “เอวมเม สุตํ” ก็ตาม สําหรับสูตรนี้ จีนเลือกเอาชื่อของภิกษุมา
เปนชื่อของคัมภีร สวนบาลีเลือกเอาพระนามของพระเจาแผนดินมาเปนชื่อของคัมภีร
โครงเรื่อง
ฉบับจีนมี ๓ ตอน ตอนที่ ๑ ตั้งแตหนา ๕๗–๕๗ ตอนที่ ๒ ตั้งแตหนา ๕๗–๖๑ ตอนที่ ๓ ตั้งแต
หนา
๖๑–๖๔ โดยไมมีหวั เรื่องและคําลงทาย ไมมีการแบงเปนแยอหนาตาง ๆ
ยกเวน
เฉพาะตอนจบและตอนขึน้ ตนของคัมภีรเทานั้น
ฉบับบาลี แบงออกเปน ๗ สวน คือ :สวนที่ ๑ อารัมภกถา วาดวยเรื่องอดีตชาติของพระนาคเสนและของพระเจา
มิลินท
ตั้งแตหนา ๑–๒๔
สวนที่ ๒ ประกอบดวยลักขณปญหา และนาคเสนมิลนิ ทปญหา หนา ๒๕–
๖๔
สวนที่ ๓ วิเมตจเฉทนปญหา หนา ๖๕–๘๙
สวนที่ ๔ เมณฑกปญหา หนา ๙๐–๓๒๘
สวนที่ ๕ อนุมานปญหา หนา ๓๒๙–๓๖๒
สวนที่ ๖ โอปมกถาปญหา หนา ๓๖๓–๔๑๙
สวนที่ ๗ มิลนิ ทอรหัตตภาวะ หนา ๔๑๙–๔๒๐
ดังกลาวมานี้ ฉบับจีนไมมีสว นที่ ๔-๗ ของฉบับบาลี
ปุจฉาวิสัชนา
ฉบับจีน มีเพียง ๖๙ ปุจฉาวิสัชนา
ฉบับบาลี มีเพิ่มเติมออกไปอีก ๑๒ ปุจฉาวิสัชนา (เปน ๘๑)
ลําดับของปุจฉาวิสัชนา
ลําดับของปุจฉาวิสัชนา กลาวไดวาเหมือนกัน ยกเวนเฉพาะใน ๒ อุปมา คือ
๑. ฉบับจีน จัด สัทธา ไวกอน สีล แตฉบับบาลีจัด สีล ไวกอน สัทธา
๒. ปุจฉาวิสชั นาเกี่ยวกับความเปนสัพพัญูจองพระพุทธเจานั้น ในฉบับ
บาลีจัด

วางไวหา งออกไปมาก
อดีตชาติของพระเจามิลินทและพระนาคเสน
เรื่องอดีตชาติของพระนาคเสนและพระเจามิลินทในสองฉบับนั้น
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
ทีเดียว ดังที่จะไดแสดงใหเห็นหลักฐาน ดังตอไปนี้:๑. ฉบับบาลีเริ่มเรื่องในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา กลาวถึงสามเณรรูปหนึ่ง ซึ่งไมนําพาตอ
คําสั่งที่พระเถระสั่งถึงสามครั้งสามหน จึงถูกพระเถระนั้นตีดวยดามไมกวาด สามเณรนั้น ขณะทีร่ องไห
ไปพลางทําธุระของตนไปพลางนั้น ก็ไดตั้งวามปรารถนาขอใหมีอาํ นาจและรุงโรจนเหมือนพระอาทิตย
เที่ยงวัน อนึง่ สามเณรเมื่อเห็นคลื่นอันมหึหาของแมน้ําคงคาซึ่งสงเสียงดังสนั่นหวัน่ ไหวและพัดเขา
กระทบฝงดวยกําลังแรง ก็ตั้งความปรารถนาขอใหเปนผูส ามารถปราบการโตวาทะทัง้ หมดได เหมือน
อยางคลื่นของแมน้ําคงคาฉะนัน้ สามเณรก็ไดกลับมาเกิดเปนพระเจามิลินทกษัตริยแหงสาคละ ใน
ประเทศอินเดีย สมตามความปรารถนา สวนพระเถระ เมื่อลงไปในแมนา้ํ และไดยนิ การตั้งความ
ปรารถนาของสามเณรดังนั้น ก็ตั้งความปรารถนาขอใหเปนผูสามารถแกปญหาทั้งหลายที่สามเณรนั้น
ถามไดทกุ ปญหา เพราะความปรารถนานัน้ ตอมาพระเถระนัน้ ก็ไดเกิดเปนพระนาคเสน
ฉบับภาษาจีนแตกตางจากฉบับบาลีอยางสิ้นเชิง ฉบับจีนสืบสาวเรื่องอดีตขึ้นไปถึงเพียงสมัย
ของพระพุทธเจาองคปจจัน ไมถึงสมียของพระกัสสปพุทธเจา กลาวถึงสมัยที่พระพุทธเจาทรง
อาเกียรณดวยการหลั่งไหลเขามาของเหลาสาวกอยางไมหยุดหยั้ง และแลวก็ทรงปลีกพระองคออกไปสู
ที่เรน ครั้งนั้นพระยาชางตัวหนึ่งใครจะปลีกตัวออกไปจากความวุน วายของโขลงชาง จึงไดติดตาม
พระองคไป เมื่อทรงรูวาระจิตของชางนัน้ พระพุทธองคก็ทรงสั่งสอนธรรมแกชา งนัน้ ชางนัน้ ก็ไดรับใช
พระพุทธองค ดวยการปดกวาด ตักน้ํา และปราบทางเปนที่สัญจรของพระพุทธองค กาลตอมาชางนั้นก็
ตาย แลวไปเกิดเปนบุตรของสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง เมื่อเติบใหญขึ้นแลว ก็ไดสละครอบครัวออกไป
ศึกษาพาหิรลัทธิ พํานักอยูใ นปาแหงหนึ่ง ไดอาศัยอยูใกล ๆ กับฤาษีตนหนึ่ง และแลวคนทั้งสองก็ได
กลายเปนสหายกัน ในสองคนนัน้ คนหนึ่งไดตั้งความปรารถนาขอใหเปนภิกษุและมานะพยายาม เพื่อ
ความเปนพระอรหันต แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนนาเซียน สวนอีกคนหนึ่งก็ไดตั้งความปรารถนาขอให
เปนกษัตริย และสามารถทําใหชนทั้งปวงปฏิบัติตามคําสั่งสอนของตน แลวเขาก็ไดเกิดใหมเปนกษัตริย
มีลัน
๒. ฉบับบาลี มีขอความยืดเยื้อคือกลาวถึงเรื่องพระอรหันตจาํ นวนนับไมถว น ไปออนวอน
ยอใหมหาเสนเทวบุตรลงมาเกิดในมนุษยโลกเพื่อปราบพระเจามิลทและเพื่อคุมครองรักษาพระธรรม
เรื่องมหาเสนเทวบุตรกลับมาเกิดใหมเปนพระนาคเสน ในตระกูลโสณุตตรพราหมณเรื่องพระนาคเสน
ศึกษาพระเวทและเรื่องราวตางๆ ของพราหมณ เรื่อง พระโรหนะกําหนดวิธีทจี่ ะชักนําพระนาคเสนให

มาบวช และศึกษาธรรมเรื่องพระโรหนะไปรับบาตร (ที่บานของพระนาคเสน) ประจํา เปนเวลา ๗ ป
๑๐ เดือนกระทั่งพบพระนาคเสนและบวชพระนาคเสนใหเปนสามเณร และเรื่องพระโรหนะสอง
อภิธรรมแกพระนาคเสน
ในฉบับภาษาจีน กลาวอยางธรรมดา ๆ วานาเซียนนัน้ เมื่ออายุได ๑๔–๑๕ ขวบ มีลุงฝายบิดา
อยูคนหนึ่งชื่อ โลหัน ซึ่งเปนพระอรหันตและมีอิทธิฤทธิ์ นาเซียนไดมาเยี่ยมลุงและแจงใหลุงทราบวาตน
มีความยินดีในพุทธธรรม และขอบวชดวย ทานโลหันสงสารนาเซียน จึงบวชใหเปนสามเณร นาเซียน
ไดทองบนสวดมนตทุกวัน พิจารณาไตรตรองทั่วทั้งพระธรรมและพระวินยั จนไดบรรลุฌาน ๔ และมี
ความเขาใจในอรรถธรรมเปนอยางดี ในฉบับภาษาจีนไมไดกลาวถึงการสอนอภิธรรมแกพระนาคเสน
เปนครั้งแรก
๓. ในฉบับบาลี พระนาคเสนสอนอภิธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพและหลักสุญญตาแกอุบาสิกาคน
หนึ่ง
ในฉบับภาษาจีน นาเซียนสอนทาน ศีล และสวรรค แกอุบาสกเมื่อรูเขายินดีแลว จึงสอนธรรม
อันลึกซึ้งยิ่งกวานัน้ แกเขา เพราะสุญญตาธรรม อาจจะทําใหเขามีความทุกขใจก็ได ในฉบับภาษาจีน
ไมไดกลาวถึงพระอภิธรรม
ขอความทีไ่ มปรากฏในแตละฉบับ
ขอความทีไ่ มมีในฉบับภาษาจีน
๑. ภิกษุสามเณรเกิดแลวเกิดอีก เปนเทวดาบาง เปนมนุษยบาง นับชาติไมถวนในระหวาง
กัสสปพุทธกาล และโคตมพุทธกาล และพระโคตมพุทธเขาไดทรงพยากรณภิกษุและสามเณรทั้งสอง
นั้น เหมือนกับทีไ่ ดทรงพยากรณเกี่ยวกับพระโมคคัลลีบุตรติสสะวา หลังจากพุทธปรินิพพานแลวได
๕๐๐ ป ทานทั้งสอง จะปรากฏขึน้ ในโลก ประกาศธรรม และชวยขจัดความยุงยากตาง ๆ เกี่ยวกับศา
สนธรรมเสียได
๒. ฉบับบาลี กลาวถึงครูทั้งหก และกลาวถึงการสนทนากันระหวางพระเจามิลินทกับปู
รณกัสสปและมักขลิโคสาล ซึ่งไมสามารถจะตอบใหพระเจามิลินทพอพระทัยได และเปนเหตุให
พระองคประกาศวา ทัว่ ชมพูทวีป วาเปลาจากสมณพราหมณผูสามารถจะโตตอบกับพระองคเสียแลว
๓. ฉบับภาษาจีน ไมไดพูดถึงตอนที่วา ดวยเรื่องชุมนุมพระอรหันตทไี่ ปออนวอนขอใหมหาเสน
เทวบุตร มาเกิดในมนุษยโลกเพื่อเผชิญหนากับพระเจามิลินท และเพื่อปกปกรักษาพระธรรมเลย ทั้ง
ไมไดกลาวถึงตอนที่พระโรหนะถูกใชใหไปรับบิณฑบาต ที่บานของโณุตตรพราหมณเปนเวลา ๗ ป ๑๐
เดือน และตอนที่พระโรหนะไดสอนพระอภิธรรมแกพระนาคเสน

๔. ฉบับภาษาบาลี พูดถึงอภิธรรม ๕ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในอารัมภกถา ที่กลาวถึงพระนาคเสน
วาเชี่ยวชาญในอภิธรรม ครั้งที่ ๒ เมื่อพระโรหนะสอนพระอภิธรรม ๗ คัมภีรแกพระนาคเสน ครั้งที่ ๓
เมื่อพระนาคเสนสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีรจบบริบูรณ ตอที่ชุมนุมพระอรหันต ไดรับสรรเสริญสนั่น
หวัน่ ไหวจากพรหม และไดรบั การโปรยดอกมณฑารพ (ดอกไมสวรรค) ครั้งที่ ๔ พระนาคเสนสอนพระ
อภิธรรมแกอบุ าสิกา แลวทัง้ สองก็ไดบรรลุโสดาบัน และครั้งที่ ๕ พระนาคเสนไดแสดงพระอภิธรรม แก
พอคาที่ใหการตอนรับตนในระหวางเดินทางไปเมืองปาฏลีบุตร
ขอความทีไ่ มมีในฉบับบาลี แตมีในฉบับภาษาจีน
๑. เรื่องพระพุทธเจาองคปจจุบันและชางแสวงหาทีว่ ิเวก (ซึ่งคลายกับเรื่องภิกษุชาวโกสัมพี)
เรื่องชางไดมาสูพระอารามหลังจากพุทธปรินิพพานเพื่อสดับเสียงสวดพระพุทธมนต
การที่ชา งนั้น
กลับมาเกิดใหมในสกุลพราหมณ
และเมื่อเติบโตเปนหนุมขึ้นแลว
ไมเคยไดยินไดฟงเรื่อง
พระพุทธศาสนา ไมเคยไดเห็นพระสงฆ การเปนเพื่อนกันกับฤาษีอีกตนหนึ่ง การตั้งความปรารถนาแลว
กลับมาเกิดเปนนาเซียนและมีลัน เรื่องเหลานี้ ไมปรากฏในฉบับบาลี
๒. นาเซียนถูกขับออกจากหมูสงฆ เนื่องจากไมนําพาตอคําสั่งของอาจารย รูสึกนอยใจตนเอง
จึงพยายามจนไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวกลับปฏิบัตติ ามคําสั่งของอาจารยอีก เรื่องเหลานี้ไมมีใน
ฉบับบาลี
๓. หลังจากบรรลุพระอรหัตแลว นาเซียนเที่ยวสั่งสอนไปตามหมูบ านและเมืองตาง ๆ การได
ธรรมาภิสมัยของผูที่ฟงสั่งสอนของนาเซียน นาเซียนไดรับการตอนรับทั้งมนุษยและเทวดา พรหม
รายละเอียดเหลานี้ไมมีในฉบับบาลี
ดังกลาวมานี้ จะเห็นวาเรื่องราวในอดีตชาติของพระนาคเสน และพระเจามิลินทนั้นแตกตาง
กันอยางมาก ในสองฉบับนี้ แมวา ขอใหญใจความทั่ว ๆ ไปจะไมขาดหายไปก็ตาม ฉบับภาษาจีนนัน้
พูดอยางรักษาตนฉบับ ฉะนั้น จึงมีเหตุผลอยางเพียงพอที่จะเชื่อวา ตนฉบับเดิมนั้น ไดถกู รจนาจารย
ฝายภาษาบาลีดัดแปลงแกไข เพื่อใหเหมาะสมกับลัทธิหรือนิกายของตน
ดร. ทิช มิน เชา ไดกลาวสรุปวา ดวยขอเท็จจริงดังกลาวมาแลว ทําใหสามารถกลาวหักลางได
อยางเต็มปากวา ฉบับแปลเปนภาษาจีนนัน้ ใกลเคียงตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษาบาลี และวา
ฉบับภาษาบาลีนั้น ผูรจนาไดรจนาขึ้นใหมโดยอาศัยฉบับเดิมเปนหลัก เพิ่มเติมเรื่องราวและหลักธรรม
ตาง ๆ เขามากมาย เพื่อใหเขากันกับหลักคําสอนฝายเถรวาท และขยายตนฉบับเดิมออกไปอีก จนมี
ขนาดใหญโตดังปรากฏอยูในปจจุบนั นี้ ทานทิช มิน เชา ไดอางผลของการคนควาและความเห็นของ
ศาสตราจารย เดอมีวิลล (Prot. Demieville) มาสนับสนุนความคิดเห็นของทานวา “ตนฉบับเดิมนั้น
ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ (๑) อารัมภกาถาพรอมดวยรายละเอียดตาง ๆ คือ การพรรณานาสถานที่

พรรณนาประวัติของพระนาคเสนเกี่ยวกับชีวิตทางพรหมจรรยในระยะตาง ๆ (เชน บวชเปนสามเณร
บรรลุพระโสดาบัน บรรลุพระอรหัต) พรอมดวยประเพณีบางอยางเกี่ยวกับวัดและอาจารยของพระนาค
เสน ใหความรูเกี่ยวกับการโตวาทะอันไรผลกับพระภิกษุรูปหนึ่ง และการพบกันระหวางพระเจามิลินท
กับพระนาคเสน (๒) บันทึกการโตวาทะ สวนที่ ๒ ของตอนนี้ ดูเหมือนจะไดเพิ่มเขามาแตโบราณกาล
แลว และตอนแรกนัน้ ไดตกมาถึงพวกเราในสภาพที่คงรูปสมบูรณที่สดุ โดยมี ๒ ภาค ในอารัมภกถานัน้
ไดเพิ่มเรื่องอวตารของบุคคลสําคัญทั้งสองเขามา และประวัติของพระนาคเสน ก็มีการแกไขเพิ่มเติม
เพราะการกระทําดังนี้เอง กอใหเกิดการแกไขทีแ่ ตกตางกันออกไปเปน ๒ อยาง คือ อยางแรก ไดแปล
เปนภาษาจีนราวคริสตศตวรรษที่ ๔ และอยางหลักแปลเปนภาษาบาลี ในคริสตศตวรรษที่ ๕ สวนฉบับ
แปลเปนภาษาจีนนั้น ไดรอยกรองขึ้นโดยมีการแกไขเปน ๒ แบบ คือ แบบแกไขสมบูรณ และแบบแกไข
ไมสมบูรณ ซึ่งทั้งสองแบบก็ไมแตกตางอะไรกันมากนัก แตตรงกันขาม ฉบับที่แปลเปนภาษาบาลีนนั้ ได
ผานการปรับปรุงมาหลายครั้ง สวนที่พอจะเชื่อถือไดนนั้ ไดถูกเพิ่มเติมลงในสมัยตน ๆ ในประเทศลังกา
หลังคริสตศตวรรษที่ ๕ แลว พระประวัติของพระเจามิลินทนนั้ ชวนใหคิดวาเปนการเลียนแบบพระ
ประวัติของพระเจาอชาติศัตรูและพระเจาอโศก และ ๔ ตอนที่เพิ่มเขามา ก็อาจจะเปนไดวา เพิ่มเขามา
ในประเทศลังกา ซึ่งในประเทศลังกานี้เองไดพบวา สวนแรก (ของมิลินทปญหา) ยังบริบูรณดีอยูจนถึง
ศตวรรษที่ ๕“ แมกระนัน้ ก็ดี ก็ยังเปนการยากอยูท ี่จะพิสูจนใหเห็นวา สวนที่เพิ่มเติมเขามาทีหลัง ๔
ตอนนัน้ ไดเพิ่มเขาในประเทศลังกาตามที่ศาสตราจารยเดอมีวิลลยืนยัน แตความเห็นของเขาก็ยัง
สนับสนุนขอทีว่ า ฉบับภาษาจีนมีมากอนกวาและถูกตองตามตนฉบับเดิมมากกวาฉบับภาษาบาลี ได
เปนอยางดี
ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดคัดคานอยางรุนแรงวา “เปนไปไมไดที่วา ฉบับที่สั้นกวา
และเพียงแตสั้นกวาอยางเดียวเทานั้น จะตองเปนฉบับที่เกาแกกวาฉบับที่ยาวกวา แตความจริงแลว
นาจะเปนวา ฉบับที่ยาวกวานัน่ เอง ที่ทําใหเกิดมีฉบับที่สั้นกวาขึน้ มา …ถาวาฉบับที่สั้นกวา (ซึ่งความ
จริงเรียกวา ฉบับถอดใจความนาจะเหมาะกวา เพราะในความรูสึกของคนสมัยปจจุบันแลว ไมนาจะ
เปนฉบับสมบูรณเลย) ที่ไดมาจากเกาหลี เปนตนฉบับที่แทจริงแลวก็มีปญหาวา หนังสือจีนอื่น ๆ ที่
กลาวรวม ๆ วาไดแตงขึ้นในสองศตวรรษ ตอมา ซึ่งถือวาเปนฉบับตนเดิมนั้น ดวยเหตุผลใดเลา จึงเกิด
มีเนื้อหาสาระผิดแผกแตกตางไปจากฉบับภาษาบาลี? เชื่อแนวาสมมติฐานที่จะเอามาเปนเครื่องพิสูจน
ในเรื่องนี้ก็คงจะเปนวา หนังสือจีน ๒ ฉบับซึ่งแปลจากตนฉบับอันเดียวกันนัน้ ฉบับหลัง ยอมจะตอง
ถูกตองแนนอนกวาฉบับกอน และในเรื่องนี้ ก็ทําใหเราไดเห็นลักษณพิเศษอันหนึ่งของจีนวา ในการ
ถายทอดคัมภีรของอินเดียไปเปนภาษาจีนนัน้ ทางจีนถือวา ฉบับหลังยอมถูกตองกวาฉบับกอนเสมอ

มิลินทปญหานั้น เปนปกรณที่ไดรับความสนใจศึกษาคนควาจากนักปราชญตางๆ ทั่วไป ทั้ง
ทางตะวันออกและตะวันตก ไดมีผูเขียนบทความวิจารณเรื่องของมิลินทปญหากันอยางกวางขวาง มี
การคนควาและติดตามเรื่องราวตาง ๆ ที่กลาวไวในมิลนิ ทปญหากันอยางจริงจัง ดังที่กลาวมาขางตน
และจากผลของการคนควาของบรรดาทานเหลานัน้ ก็ปรากฏวา สาระสวนใหญของมิลินทปญหานั้น
ดําเนินตามหลักธรรมของฝายเถรวาท ซึ่งเรียกวา สัตถุศาสน แตกไ็ มไดจํากัดวงอยูเฉพาะในขอบเขต
ของพระไตรปฎกฝายเถรวาทอยางเดียวว เพราะพบวา บางครั้งผูรจนาก็นําเอาหลักธรรมในนิกายสรวา
สติวาท ซึ่งเปนพุทธศาสนามหายานนิกายหนึ่ง มาอภิบายอยางยืดยาว เบอรนอฟ (Burnouf) ไดคนพบ
วา พระนาคเสนไดบรรยายถึงหลักธรรมในอภิธรรมโกศวยาขยา (บางแหงเรียกวา อภิธรรมโกศภาษยา
ซึ่งเปนคัมภีรสําคัญอธิบายพุทธปรัชญาตามหลักธรรมของนิกายสรวาสติวาท ในฝายมหายานแตงโดย
พระวสุพันธุ ชาวอินเดีย) อยางกวางขวาง ทั้งยังปรากฏวาบางแหงไดพูดถึงหลักธรรมของธิเบตดวย
เชน เรื่องสีที่บุคคลจะเห็นเมื่อเวลาจะตายเปนตน ซึ่งไมมีในพระไตรปฎกฝายเถรวาท บางครั้งก็นําเอา
ตัวอยาง หรือขออุปมาจากวรรณคดีนอกพระคัมภีรมาประกองการอธิบายบาง ฉะนั้น จึงเห็นไดวา ผู
รจนามิลนิ ทปญหานั้นเปนผูค งแกเรียนอยางแทจริง เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องพระพุทธศาสนาและวรรณคดี
อื่น ๆ ที่รวมสมัยกัน
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดยกยองวามิลินทปญหา เปนปกรณทแี่ ตงดีเปนอยางยอดคัมภีร
หนึ่ง ในบรรดาคัมภีรทั้งหลายที่รจนาขึน้ ภายหลังพระไตรปฎก และวาหนังสือทีแ่ ตงไดดีใกลเคียงมิลินท
ปญหา ก็มแี ตวิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆษาจารย คัมภีรเดียว แตมิลินปญหามีมากอนกวาวิสุทธิมรรค
ชานานและพระพุทธโฆษาจารยยังไดอางเอามิลินปญหามาเปนหลักในการวินิจฉัย ในหนังสืออรรถ
กถาที่ทา นรจนาเปนหลายแหง จึงเห็นไดวา มิลนิ ทปญหานี้ เปนคัมภีรที่นกั ปราชญถือกันวาเปน
หลักฐานในขอวินิจฉัย พระธรรมวินัย มาแตดึกดําบรรพแลว
ศาสตราจารย ริส เดวิดส ไดลองกําหนดขอความในพระไตรปฎกซึ่งยกอางไวในมิลินทปญหานี้
ก็ปรากฏวาผูรจนาคัมภีรนี้ เปนผูชํานิชํานาญแตกฉานในพระไตรปฎก สามารถอางไดทกุ คัมภีร
สํานวนโวหารก็ไพเราะ
แตขอวิเศษอันสําคัญนั้นก็คือ
ผูรจนาเปนผูทฉี่ ลาดปราดเปรื่องทั้งใน
กระบวนการวินิจฉัย และวิสัชนาพระธรรมวินัยใหเขาใจไดดวยอุปมาเปนตน ผิดกับคัมภีรอื่น ๆ
โดยมาก จึงเปนเหตุใหผูศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานับถือคัมภีรมิลินปญหานี้ สืบตอกันมา
มากวา ๒๐๐๐ ป เขาบัดนี้
ทานอานันท เกาศัลยายนะเถระ (Anand Kausalyayana) ก็กลาววา บรรดาวรรณคดีบาลี
ทั้งหลาย นอกจากพระไตรปฎกแลว ไมมีคาํ กลาวใดจะสุขุมลุมลึกเทาคําของพระนาคเสนในเรื่อง อนา
ตมวาท (Anatmavad) หรืออนัตตา ดังนั้น มิลินทปญหา จึงเปนคัมภีรที่แสดงหลักเกณฑไดทั้งดาน

อภิปรัชญาของพระพุทธศาสนา ทั้งในดานจริยศาสตรและจิตวิทยา นักศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะ
ไดศึกษาเพราะนอกจากจะเปนคัมภีรพระพุทธศาสนาทีส่ ําคัญแลว ยังมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
และวรรณคดีอีกเปนอันมาก มิลินทปญหามีหลักฐานดีแนชัด ชนิดที่วรรณคีดรอยแกวของอินเดียใน
ศตวรรษที่ ๑ เปรียบเทียบมิได กลาวสัน้ มิลินปญหามีฐานะเดนในวรรณคดีอินเดียไมวาจะมองแง
ปรัชญา วรรณคดี ประวัติศาสตร หรือความรูท างภูมิศาสตร เปนขอเท็จจริงที่โตแยงไมไดวา วรรณคดี
หลังพระไตรปฏกไมมีคัมภีรพ ระพุทธศาสนาคัมภีรใดจะมีคุณคาเทา มิลินทปญหาพมาไดจดั มิลินท
ปญหา เขาในสุตตันตปฎก ขุททกนิกายดวย
มิลินปญหาไดถูกถายทอดอักษร และแปลเปนภาษาตาง ๆ ทั้งภาษาทางตะวันออกและ
ตะวันตกหลายภาษา และในบางภาษาแปลกกันหลายสํานวน สําหรับการถายทอดออกเปนอักษรตาง
ๆ ในพากยบาลีนั้น คือ ฉบับอักษรสิงหล ฉบับอักษรขอม ฉบับอักษรพมา ฉบับอักษรไทย และฉบับ
อักษรโรมัน โดย วี.เทรงคเนอร ชาวเดนมารก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ สําหรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ กัน
เทาที่ปรากฏในขณะนี้ คือ
พุทธศักราช (ราว) ๘๖๐–๙๖๒ - แปลเปนภาษาจีน มีทั้งหมดรวม ๑๑ สํานวน
“
๒๒๙๐
- แปลเปนภาษาสิงหลโดยเถระ และมีแปลตอมาอีกหลาย
ครั้ง
“
๒๔๓๓
- แปลเปนภาษากฤษ โดยศาสตราจารย ริส เดวิดส
“
๒๔๔๘
- แปลเปนภาษาเยอรมัน โดย เอ็ฟ.ออตโต ชราเดอร
(แปลบางสวน)
“
๒๔๖๖
- แปลเปนภาษาฝรั่งเศส จากฉบับภาษาจีน โดย หลุยส ฟ
โนต
“
๒๔๖๗
- แปลเปนภาษาฝรั่งเศส จากฉบับภาษาจีน โดย ปอล เดิมี
วิลล
“
๒๕๐๔
- แปลเปนภาษาอังกฤษ โดยนาง ไอ. บี. ฮอนเนอร
ไมทราบ พ.ศ. ที่แปล
- แปลเปนภาษารัสเซีย จากฉบับภาษาจีน โดยนายอีวา
นอฟสกี
(Ivanovsky)
“
- แปลเปนภาษาญี่ปุน จากฉบับภาษาจีน โดย โซเงน ยามา
กามิ

“

- แปลเปนภาษาญี่ปุน จากฉบับภาษาบาลี โดย เซอิ สยา
กานา

โมลิ
สําหรับการแปลเปนภาษาไทยนัน้ บางทีอาจจะไดแปลมาตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัย ดวยอางถึง
หนังสือมิลนิ ทปญหาในบานแพนกหนังสือไตรภูมิพระรวง ซึ่งพระมหาธรรมราชาพญาลิไทย ทรงแตง
ขึ้นเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยยังเปนราชธานี แตที่แนนอนและมีตนฉบับอยูในบัดนี้ ๔ สํานวน คือ :๑. ฉบับแปลแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี หอพระสมุดฯ ไดตนฉบับไว แตไมบริบูรณ
๒. ฉบับแปลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งกรมศิลปากร ไดจัดพิมพเผยแพร เปนฉบับของ
หอสมุดแหงชาติ สํานวนนีส้ ันนิษฐานวา คงจะแปลในรัชกาลที่ ๓ ดวยปรากฏมาวา ตั้งแตรัชกาลที่ ๑
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดฯ ใหแปลคัมภีรท ี่แตงไวเปนภาษามคธ ออกเปน
ภาษาไทยหลายเรื่อง ที่เปนเรื่องใหญมีฉบับปรากฏอยู คือ เรื่องมหาวงศพงศาวดารลังกา วาดวยพุทธ
ศาสนประวัติในลังกาทวีป ๑ ชินกาลมาลี วาดวยพุทธศาสนาประวัติตงั้ แตพุทธกาลถึงนครเชียงใหมใน
สยามประเทศนี้ ๑ ไตรโลกวินิจฉัย ๑ เปนอาทิ หนังสือทีแ่ ปลในรัชกาลที่ ๑ มักมีบานแพนกและบอกชื่อ
ผูแปลไวเปนสําคัญ แตมิลินทปญหานี้ หามีไม จึงสันนิษฐานวาจะแปลในรัชกาลที่ ๓ ดวย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว ทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเปนนิตย ตามพระราชประเพณี
โปรดฯ ใหอาราธนาพระผูถวายเทศนแปลพระไตรปฎก ทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม และ
ปกรณตาง ๆ ถวาย เมื่อเทศนแลว โปรดฯ ใหเขียนเก็บรักษาไวในหอหลวง มิลินปญหาฉบับนี้ ก็เห็นจะ
แปลถวายเทศนในครั้งนั้น
๓. ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดวย สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ และออกหนังสือธรรมจักษุ
เปนรายเดือนสมนาคุณแกผบู ริจารบํารุงมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดทรงแปลมิลนิ ทปญหาลงพิมพใน
หนังสือธรรมจักษุดังกลาว เปนตอน ๆ แตมิไดทรงแปลดวยพระองคเองตลอด ทรงใหพระกรรมการ
มหามกุฏราชวิทยาลัยบาง พระภิกษุสามเณรนักเรียนในมหามกุฏราชวิทยาลัยบาง ชวยกันแปลเปน
ตอน ๆ แลวทะยอยลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุจนจบ สํานวนแปลในฉบับนี้เปนแบบ “สํานวนสนาม”
คือเหมือนอยางที่แปลกันในการสอนพระปริยัติธรรมสนามหลวง เมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ทรงเลือกมิลินทปญหาสําหรับจัดพิมพเปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ ทรงเห็นวา ฉบับแปลใน
มหามกุฏราชวิทยาลัยนี้ สํานวนไมสม่าํ เสมอ เพราะแปลกันหลายคน จึงไมทรงเลือกเอาฉบับนี้ ทรง
เลือกเอาฉบับแปลในสมัยรัชกาลที่ ๓ ดังกลาวแลว ขางตน

๔. ฉบับเรียบเรียงใหม เรียกวา “ปญหาพระยามิลินท” โดยนายยิม้ ปณฑยางกูร เปรียญ
เจาหนาทีห่ อสมุดแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เปนการเรียบเรียงเอาเฉพาะใจความของแตละปญหา
โดยตัดขอความและสํานวนที่ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ออกเสีย เพื่อสะดวกในการอานและเขาใจงายขึน้ และฉบับนี้
กรมศิลปากรไดจัดพิมพออกเผยแพร เปนฉบับของหอสมุดแหงชาติ อีกฉบับหนึ่ง
สําหรับมิลนิ ปญหา ที่ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหจัดพิมพขึ้น ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จ
พระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถร) คราวนี้ไดฉบับพิมพที่โรงพิมพไท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ซึง่ สมเด็จ
พระสังฆราชพระองคนั้น แตครั้งยังทรงเปน พระมหาจวน เปรียญ ๘ ประโยค ไดทรงพระนิพนธคํานํา
สําหรับการพิมพครั้งนั้น มาเปนตนฉบับในการจัดพิมพ เมื่อไดสอบเทียบดูกับสํานวนแปลที่สมเด็จพระ
มหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระกรรมการ พระภิกษุสามเณร นักเรียน ในมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ชวยกันแปลลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุแลว ก็ปรากฏวาเปนฉบับเดียวกัน ฉะนัน้ มิลินท
ปญหา ฉบับโรงพิมพไท พ.ศ. ๒๔๗๐ นี้ จึงเปนการรวมพิมพมิลินทปญหาที่แปลลงพิมพในหนังสือ
ธรรมจักษุ เปนครั้งแรก ซึ่งเรียกในที่นวี้ า “มิลินทปญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย” และฉบับที่
แปลนี้ เมื่อสอบดูกับฉบับภาษาบาลีแลว ก็ปรากฏวา แปลจากฉบับบาลีอักษรโรมันทีน่ าย วี.เทรงค
เนอร ไดถายทอดออกเปนอักษรโรมันและจัดพิมพขึ้นครั้งแรก ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
เมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๐ (พ.ศ. ๒๔๒๓) ขณะนั้น ฉบับบาลีอักษรไทยยังไมไดจัดพิมพขึ้นมหามกุฏราช
วิทยาลัย พึ่งจะมาชําระและจัดพิมพขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ และปรากฏวา ทั้งสองฉบับนี้มี
ขอความแปลกกันอยูหลายแหง พระเถระและพระภิกษุสามเณรนักเรียนในมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่
ชวยกันแปลมิลินทปญหาในครั้งนั้น มีรายพระนามและรายนามดังตอไปนี:้ คํานมัสการ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
มิลินทปญหา
วรรคที่ ๑
“
“
วรรคที่ ๒
พระแตม เปรียญ วัดบวรนิเวศวิหาร
วรรคที่ ๓ พระคํา เปรียญ วัดบวรนิเวศวิหาร (คือ พระยาวิจิตรธรรมปริวัตร คํา พรหมกสิกร
ป.๘)
วรรคที่ ๔ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
วรรคที่ ๕
“
“
วรรคที่ ๖ สามเณรพุฒ (พระมหาพุฒ ผูเคยรั้งเจาอาวาสวัดบรมนิวาสระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๘–
๒๔๕๙?)

วรรคที่ ๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
วิเสสปญหา
“
“
เมณฑกปญหา
วรรคที่ ๑
(ปญหาที่ ๑-๒)
วรรคที่ ๒ (ปญหาที่ ๓) พระราชกวี วัดบวรนิเวศวิหาร (คือ พระธรรมปาโมกข ถม วราสโย ป.
๗
วัดมกุฏกษัตริยาราม ภายหลังลาสิกขา)
วรรคที่ ๑
(ตั้งแตปญหา ๔ ไป) พระธรรมปาโมกข วัดมกุฏกษัติริยาราม (คือ พระ
พรหมมุนี แฟง กิตติ
สาโร ป.๗)
วรรคที่ ๒
“
วรรคที่ ๓
“
วรรคที่ ๔
“
วรรคที่ ๕
“
วรรคที่ ๖
“
วรรคที่ ๗
พระพรหมมุนี (แฟง กิตตสาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม
วรรคที่ ๘
“
(ถึงปญหาที่ ๔)
วรรคที่ ๘ (ตั้งแตปญหาที่ ๕ - จบ) สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงชินวรฯ
วัดราชบพิธ ครั้งทรงดํารงพระอิสริยาเปนกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน
วรรคที่ ๙ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวฒ
ั น
อุปมาปญหา
มิลินทปญหาที่แปลลงพิมพในหนังสือธรรมจักษุครั้งนั้น ไมไดจัดเปนหมวดตามหมวดและ
วรรคของปญหา และไมไดใสชื่อปญหากํากับไวที่หวั เรื่องของแตละปญหาดวย สํานวนการแปลก็
เปนไปตาง ๆ กันตามความถนัดของผูแปลแตละทาน และปรากฏวา ทานตัดขอความบางตอนออกเสีย
บาง เชน อุปมาบางขอ ขอความบางตอนที่ซ้ํากันและความบางตอนก็สลับที่กนั เชน ยกเอาอุปมาขอ ๓
ไปไวลําดับ ๒ และเอาขอ ๒ ไปไวเปนลําดับ ๓ เปนตน ฉะนัน้ จึงเขาใจวา เมื่อโรงพิมพไทประสงคจะ
พิมพมิลินทปญหาสํานวนนีอ้ อกเผยแพร คงจะไดถวายเรื่องนี้แดสมเด็จพระสังฆราช ครั้งยังทรงเปน

พระมหาจวน ชวยตรวจชําระเพื่อการพิมพ และขอประทานพระนิพนธคํานําสําหรับการพิมพครั้งนั้น
ดวย สมเด็จพระสังฆราชพระองคนั้น คงจะไดทรงจัดระเบียบเกี่ยวกับหัวขอปญหาตาง ๆ เสียใหมและ
ใสชื่อปญหานัน้ ๆ กํากับไวทุก ๆ ปญหาใหถูกตองตามฉบับภาษาบาลีดวย เพื่อความเปนระเบียบและ
สะดวกในการคนหา ฉะนัน้ ฉบับโรงพิมพไท เมื่อนํามาเทียบกับคําแปลที่ลงพิมพในธรรมจักษุแลว จึง
ปรากฏวามีขอแตกตางกันบางเล็กนอย คือ :๑. ในธรรมจักษุ ไมมชี ื่อของปญหาตาง ๆ กํากับไวทหี่ วั เรื่องของปญหานั้น ๆ แตในฉบับโรง
พิมพไท ใสชื่อปญหาของแตละปญหากํากับไวดว ย ตามที่มีปรากฏอยูในฉบับภาษาบาลี
๒. ในธรรมจักษุ บางปญหาไมไดแปลไว แตในฉบับโรงพิมพไท แปลเพิ่มเขามาใหมใหครบ
ตามฉบับภาษาบาลี และที่เพิ่มเขามาใหมนี้เขาใจวาสมเด็จพระสังฆราชพระองคนั้น คงจักไดทรงแปล
๓. การใชสัพพนาม และสรอยคําบางคํา แปลกกันออกไปบาง ทั้งนี้เขาใจวา คงจะเปนการ
เปลี่ยนคําที่เห็นวาไมเหมาะสม และตัดคําที่เห็นวารุงรังออกไปเสียบาง แตขอความอืน่ ๆ ตรงกัน
โดยการตรวจชําระของสมเด็จพระสังฆราชพระองคนั้น
จึงทําใหมิลินทปญหาสํานวนนี้
เรียบรอยขึ้น เหมาะแกการทีจ่ ะพิมพออกเผยแพรได อีกประการหนึ่ง มิลินทปญหาสํานวนนี้ กลาวได
วาเปนฉบับแปลเปนภาษาไทย สํานวนใหมที่สุดเทาทีม่ ีอยูในปจจุบนั นี้ ดังนัน้ จึงไดทรงเลือกและทรง
พระกรุณาโปรดฯ ใหพิมพในคราวนี้
อนึ่ง มิลินทปญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัยนี้ แปลจากตนฉบับภาษาบาลีอักษร
โรมัน ดังที่ไดอธิบายไวขา งตนแลว จึงปรากฏวา ขอความบางตอน ไมมีในฉบับภาษาบาลีอกั ษรไทย
ฉบับที่มหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจชําระพิมพดังกลาวแลวเชนกัน และอสาธารณนามหลายแหงไม
ตรงกัน เชน ชื่อพระสูตรตาง ๆ แมนา้ํ สําคัญตาง ๆ เปนตน เพราะฉบับภาษาบาลีอักษรโรมันกับ
อักษรไทยนั้น มีขอความคลาดเคลื่อนกันหลายแหง บางแหงที่สงสัยและตรวจพบวาตางกันก็ทาํ
เชิงอรรถไว แตไมไดทําไวตลอด เพราะไมมีเวลาตรวจสอบเพียงพอ

