กุมภ วรรคที่เจ็ด
พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงหมอ เปนไฉน?”
พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร หมอเต็มเปยมแลวดวยน้าํ ยอมไมดัง ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ถึงแลวซึ่งบารมีในนิกายเปนที่มา ในธรรมอันบุคคลพึงบรรลุ ในปริยัติ ในสามัญ
คุณ ก็ไมทําเสียง และเพราะความถึงบารมีในคุณนั้น ก็ไมทํามานะ ไมแสดงความเยอหยิ่ง เปนผูมี
มานะอันละแลว มีความเยอหยิ่งอันละแลว เปนผูตรง ไมปากกลา ไมอวดตัว ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอา
องคประการหนึ่งแหงหมอ.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา :‘ของใดพรอง ของนั้นดัง, ของใดเต็ม ของนั้นเงียบ, คนพาลเปรียบดวยหมอเปลา บัณฑิตดุจ
หวงน้าํ อันเปยม’ ดังนี้.”
ร. ”พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงกาลักน้ํา เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร กาลักน้ําบุคคลดูดดีแลว ยอมดูดน้ําออกฉันใด, ใจของโยคาวจรผู
ประกอบความเพียร แอบแนบแลวในโยนิโสนมสิการ ก็ยอมนําโยคาวจรไป ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอา
องคที่ตนแหงกาลักน้ํา.
อนึ่ง กาลักน้าํ อันบุคคลดูดครั้งเดียว ยอมไมดูดน้ําออก ฉันใด, ความเลื่อมใสอันใด ไดเกิดขึ้น
ครั้งเดียว โดยนยวา ‘พระผูมีพระภาคเจานัน้ เปนผูตรัสรูเองโดยชอบยิ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
เจานั้นตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว’ ฉะนี้ โยคาวจรผูประกอบความเพียร. ไมควรยังความเลื่อมใส
นั้นใหออกไปเสียจากจิตสันดานอีก; และปรีชาญาณอันใด เกิดขึ้นแลวครั้งเดียวโดยนัยวา ‘รูปไมเที่ยง
เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเทีย่ ง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง’ ฉะนี้ โยคาวจรผูประกอบความเพียร
อยาใหปรีชาญาณนัน้ ออกไปเสียจากจิตสันดาน ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงกาลักน้าํ .
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา :‘นรชนผูชาํ ระสะอาดแลวในญาณเครื่องเห็น เปนผูเที่ยงแลวในอริยธรรม เปนผูถือธรรมอัน
วิเศษ ยอมไมหวัน่ ไหวโดยสวนมิใชอนั เดียว และนรชนนัน้ ยอมเปนอยางนั้นแหละเพราะความ
เปนหัวหนาโดยประการทั้งปวง’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงรมเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร รมกั้นอยูบนศีรษะ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูไป
อยูบนกระหมอมแหงกิเลสทั้งหลายฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่แรกแหงรม.

อนึ่ง รมเปนของบํารุงศีรษะ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูบํารุงโยนิโส
มนสิการ ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงรม.
อนึ่ง รมยอมบําบัดเสียซึ่งลมและแดดและฝน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตอง
บําบัดเสียซึ่งลม คือ ความสําคัญ แดด คือ ไฟสามอยาง และฝน คือ กิเลส ของสมณพราหมณเปนอัน
มาก ผูมีความเห็นตาง ๆ กัน ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สามแหงรม.
แมพระธรรมเสนาบดีสารีบตุ รเถระ ก็ไดกลาวไววา:‘รมดีไมทะลุประกอบมั่นคง ยอมหามเสียซึ่งลมและแดดและหาฝน ฉันใด, แมพุทธบุตรก็ทรง
รม คือ ศีล เปนผูสะอาด หามเสียซึ่งฝน คือ กิเลส และแดด คือ ไฟสามอยาง ฉันนัน้ ’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงนาเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร นายอมถืงพรอมดวยเหมือง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตอง
เปนผูถึงพรอมดวยเหมือง คือ สุจริตและขอปฏิบัตินอยใหญ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่แรกแหงนา.
อนึ่ง นาเปนของถึงพรอมแลวดวยคัน และรักษาน้ําไวดวยคันนั้นยังธัญชาติใหสาํ เร็จ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูถึงพรอมดวยคันนา คือ ศีลและความละอายบาป ถือเอา
สามัญผลทั้งสี่ ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงนา.
อนึ่ง นาเปนของถึงพรอมดวยความเจริญงาม ยังความยินดีใหเกิดแกชาวนา, พืชที่เขาหวาน
แมนอย ก็มีผลมาก ที่เขาหวานมาก ก็ยังมีผลมากกวานั้น ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตอง
เปนผูถึงพรอมดวยความหมัน่
ใหผลอันไพบูลยแกทายกทั้งหลาย ยังความยินดีใหเกิดแกทายก
ทั้งหลาย, ทานที่เขาใหนอยก็มีผลมาก ที่เขาใหมากก็ยิ่งมีผลมากกวานั้น ฉันนัน้ . นีแ้ ลตองถือเอาองคที่
สามแหงนา.
แมพระอุบาลีเถระผูวินัยธร ก็ไดกลาวไววา:‘ภิกษุพึงเปนผูเปรียบดวยนา มีความหมัน่ และใหผลไพบูลย; ผูใดใหผลอันไพบูลย ผูนั้นชื่อวา
เปนดุจนาอันเลิศ’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงยาเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร กิมิชาติทั้งหลาย ยอมไมตั้งอยูพ รอมในยาฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองไมใหกิเลสตั้งอยูพรอมในใจ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงยา.
อนึ่ง ยายอมกําจัดเสียซึ่งพิษ ที่สัตวกัด ที่ถูกตอง ที่กนิ ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ชมิ ทั้งปวง ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองกําจัดเสียซึ่งพิษ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิทั้งปวง ฉันนัน้ .
นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงยา.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสพุทธพจนนี้ไววา :-

‘ผูประกอบความเพียร ใครเพื่อจะเห็นซึ่งเนื้อความตามเปนจริงแหงสังขารทั้งหลาย พึงเปน
ประหนึ่งวายา เพราะยังพิษคือกิเลสใหพินาศ. ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงโภชนะ เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร โภชนะเปนเครื่องอุปถัมภแหงสัตวทั้งปวงฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองเปนผูอุปถัมภมรรคาแหงสัตวทั้งปวง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงโภชนะ.
อนึ่ง โภชนะยังกําลังของสัตวใหเจริญ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเจริญดวย
กําไร คือ บุญ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงโภชนะ.
อนึ่ง โภชนะเปนของที่สัตวทงั้ ปวงปรารถนา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผู
อันโลกทั้งปวงปรารถนา ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงโภชนะ.
แมพระโมฆราชเถระ ก็ไดภาสิตคํานี้ไดวา:‘ผูประกอบความเพียร พึงเปนผูอันโลกทัง้ ปวงปรารถนาดวยความสํารวม ความกําหนด ศีล
ขอปฏิบัติ’ ดังนี.้ ”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสี่ประการแหงคนแผลงศร เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร คนแผลงศรเมื่อจะแผลงศร ตั้งไวซึ่งเทาทั้งสองใหมั่นทีแ่ ผนดิน, กระทําเขา
ทั้งสองไมใหมคี วามเปนของวิกล, ตั้งไวซึ่งสายแหงศร ณ ที่ตอ คือ สะเอว, กระทําการใหแข็งขึง ยกมือ
ทั้งสองขึ้นยังทีแ่ หงที่ตอ, บีบเขาซึ่งกํามือ, กระทํานิว้ ทั้งหลายมิใหมีระหวาง, ประคองคอไว หลิ่วตาทั้ง
สองและหุบปาก, เล็งใหตรงที่หมาย, ยังความยินดีใหเกิดขึน้ วา ‘เราจักยิง’ ฉะนี้ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองตั้งไวซึ่งเทาทั้งสอง คือ วิริยะ ณ แผนดิน คือ ศีล,กระทําความอดกลั้นและ
ความเสงี่ยม ใหเปนของไมวิกล, ตั้งจิตไวในความสํารวม, นําตนเขาไปในความระวังและความกําหนด
บีบซึ่งความสยบดวยความอิจฉาเขา, กระทําจิตในโยนิโสมนสิการมิใหมีระหวาง, ประคองไวซึ่งความ
เพียร, ปดทวารทั้งหกเสีย, เขาไปตั้งไวซึ่งสติ, ยังความยินดีใหเกิดขึน้ วา ‘เราจักยิงกิเลสทั้งหลายดวยศร
คือ ปรีชาญาณ’ ฉะนี้ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคเปนประถมแหงคนแผลงศร.”
อนึ่ง คนแผลงศรยอมรักษาซึ่งไมตะเกียบ เพื่ออันดัดลูกศรซึ่งคดโกงไมตรงใหตรง ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองรักษาไวซึ่งตะเกียบ คือ สติเปนที่ตั้งไวทั่วกายนี้ เมื่ออันดัดจิตอัน
คดโกงไมตรงใหตรง ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงคนแผลงศร.
อนึ่ง คนแผลงศร ยอมยิงไปเปา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยิงเขาไปในกายนี้
คือ ยิงเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา โดยความเปนโรค
โดยความเปนดังหัวฝ โดยความเปนดังลูกศร โดยความเปนเครื่องลําบาก โดยความเปนความปวยเจ็บ
โดยความเปนสิ่งอื่น โดยความเปนของทรุดโทรม โดยความเปนเหตุราย โดยความเปนอุปททวะ โดย

ความเปนภัย โดยความเปนของขัดของ โดยความเปนของหวัน่ ไหว โดยความเปนของเปอยพัง โดย
ความเปนของไมยั่งยืน โดยความเปนของหาที่ปองกันไมได โดยความเปนของไมมที ี่หลีกเรน โดยความ
เปนของไมมวี ตั ถุเปนที่พึ่ง โดยความเปนของไมมีบุคคลเปนที่พึ่ง โดยความเปนของวาง โดยความเปน
ของสูญ โดยความเปนโทษเปนไป ดังมนุษยอันบุคคลพึงกรุณา โดยความเปนของไมมีแกนสาร โดย
ความเปนรากเงาแหงเครื่องลําบาก โดยความเปนดังคนฆา โดยความเปนของเปนไปกับดวยอาสวะ
โดยความเปนของที่ปจจัยปรุงแตง โดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา โดยความเปนของมี
ความแกเปนธรรมดา โดยความเปนของมีเจ็บไขเปนธรรมดา โดยความเปนของมีความตายเปน
ธรรมดา โดยความเปนของมีความแหงใจเปนธรรมดา โดยความเปนของมีความรําพันเพอดวยวาจา
เปนธรรมดา โดยความเปนของมีความคับใจเปนธรรมดา โดยความเปนของมีเครื่องเศราหมองพรอม
เปนธรรมดา, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ตองยิงเขาไปในกายนี้ อยางนี้ ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอา
องคที่สามแหงคนแผลงศร.
อนึ่ง คนแผลงศร ยอมหัดยิงทุกเวลาเย็นเชา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองหัด
ยิงเจาไปในอารมณทุกเวลาเย็นเชา ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สี่แหงคนแผลงศร.
แมพระสารีบตุ รเถระผูธรรมเสนาบดี ก็ไดกลาวคํานีไ้ ววา :‘ธรรมดาคนแผลงศร ยอมหัดยิงทุกเวลาเย็นเชา เมื่อไมทอดทิ้งซึ่งการหัดยิง ยอมไดรางวัลและ
บําเหน็จเครื่องยินดี ฉันใด;พุทธบุตรก็กระทําซึ่งอันยิงเขาไปในกาย เมื่อไมทอดทิ้งซึ่งอันเขาไปยิงในกาย
ยอมบรรลุพระอรหัต ฉันนั้น’ ดังนี้.”
(หมดฉบับนิทเทสแหงบทมาติกาเพียงนี้ ไมมีนทิ เทสจนหมดบทมาติกาที่ตั้งไวนนั้ , ตอนี้
ดําเนินความตามเรื่องเปนลําดับไปจนจบ)
มิลินทปญหา ซึ่งมาในคัมภีรนี้สองรอยหกสิบสองปญหา เปนไปในกัณฑหกกัณฑ ประดับดวย
วรรคยี่สิบวรรค. ก็แตมิลนิ ทปญหาที่ยังไมมาในคัมภีรน ี้อีกสี่สิบสองปญหา รวมทั้งที่มาทั้งที่ไมมา
ดวยกันทั้งหมดเปนสามรอยกับสี่ปญหา ถึงซึ่งอันนับวา มิลินทปญหาทั้งสิ้นดวยประการฉะนี.้

