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ลําดับนัน้ พระเจามิลินท เสด็จเขาไปใกลพระนาคเสนเถรเจาแลว ทรง
ทําพระราชปฏิสันถารกับพระเถรเจา ดวยพระวาจาปราศรัยควรเปนที่ตั้งแหง
ความยินดี และควรเปนที่ใหระลึก
อยูในใจเสร็จแลว เสด็จประทับสวนขางหนึ่ง. แมพระเถรเจาก็ทําปฏิสนั ถาร
ดวยวาจาปราศรัย อันเปนเครื่องทําพระหฤทัยของพระเจามิลินท ใหยนิ ดีเหมือนกัน.
ครั้นแลว พระเจามิลินท ตรัสถามพระเถรเจาวา "ชนทั้งหลายเขารูจัก
พระผูเปนเจาวาอยางไร, พระผูเปนเจามีนามวาอยางไร."
พระเถรเจาทูลตอบวา "ชนทัง้ หลายเขารูจกั อาตมภาพวา 'นาคเสน,'
ถึงเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ก็เรียกอาตมภาพวา 'นาคเสน,'
แตโยมตั้งชื่อวา 'นาคเสน' บาง
วา 'สูรเสน' บาง วา 'วีรเสน' บาง วา 'สีหเสน' บาง, ก็แตคําวา 'นาคเสน' นี้ เปนแตเพียงชื่อที่นับกัน
ที่รูกัน ที่ตั้งกัน ที่เรียกกัน เทานัน้ , ไมมีตัวบุคคลที่จะคนหาไดในชื่อนั้น."
ขณะนั้น พระเจามิลินทตรัสประกาศวา "ขอพวกโยนกอมาตย
หารอย และภิกษุสงฆแปดหมื่น จงฟงคําขาพเจา, พระนาคเสนองคนี้ กลาววา "ไมมีตัวบุคคลทีจ่ ะ
คนหาไดในชื่อนั้น," ควรจะชอบใจคํานั้นไดละหรือ." แลวจึงตรัสถามพระนาคเสนวา "ถาวาไมมีตัว
บุคคลที่จะคนหาได, ใครเลาถวายจตุปจจัย คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช แกพระผู
เปนเจา, ใครฉัน
จตุปจจัยนัน้ , ใครรักษาศีล, ใครเจริญภาวนา, ใครทํามรรคผลนิพพานใหแจง.
ใครฆาสัตวมีชวี ิต, ใครถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหแลว, ใครประพฤติผิดในกามทั้งหลาย, ใครพูด
เท็จ, ใครดื่มน้ําเมา, ใครทําอนันตริยกรรมหาอยาง; เหตุนั้น ไมมีกุศล, ไมมีอกุศล, ไมมีผูทําเองก็ดี ผูใช
ใหทาํ ก็ดี ซึ่งกรรมที่เปนกุศลและอกุศล, ไมมีผลวิบากของกรรมที่ทําดีทาํ ชั่วแลวนะซิ, ถาผูใดฆาพระผู
เปนเจาตาย ไมเปนปาณาติบาตแกผนู นั้ นะซิ, อนึ่ง อาจารยก็ดี อุปชฌายก็ดี อุปสมบทก็ดี ของพระผู
เปน
เจาก็ไมมนี ะซิ; พระผูเปนเจากลาววา "เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายเรียกอาตม

ภาพวา 'นาคเสน' ดังนี้, อะไรชื่อวา นาคเสนในคํานัน้ , ผมหรือ พระผูเปนเจา ชื่อวานาคเสน."
เมื่อพระเถรเจาทูลวา "มิใช." จึงตรัสไลตอ ๆ ไปจนตลอดอาการ
สามสิบสองโดยลําดับวา "ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ไส สายรัดไส อาหารใหม อาหารเกา ดี มวก หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย
น้ํามูก ไขขอ มูตร มันในสมอง แตละอยาง ๆ วาเปนนาคเสนหรือ ?"
พระเถรเจาก็ทลู ตอบวา "มิใช."จึงตรัสไลวา "เบญจขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต
ละอยาง ๆ วาเปนนาคเสนหรือ ?"
พระเถรเจาก็ทลู ตอบวา "มิใช."
จึงตรัสไลวา "รวมทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณหรือชื่อวา
นาคเสน, หรือนาคเสน จะมีนอกจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ."
พระเถรเจาก็ทลู ตอบวา "มิใช ๆ ทุกขอ." เมื่อเปนทีฉะนีแ้ ลว จึงตรัสเยย
วา "ขาพเจาถามพระผูเปนเจาไป ก็ไมพบวาอะไรเปนนาคเสน, หรือเสียงเทานั้นแหละเปนนาคเสน,
หรืออะไรเปนนาคเสนในคํานั้น, พระผูเปนเจาพูดมุสาวาทเหลวไหล, ไมมีนาคเสนสักหนอย."
เมื่อพระเถรเจาจะถวายวิสัชนาแกปญหานัน้ จึงทูลบรรยายเปน
ปราศรัย เพื่อออมหาชองใหพระเจามิลินท ตรัสตอบใหไดที อยางนี้กอนวา "พระองคเปน
พระมหากษัตริยเจริญในความสุข ลวงสวนแหงสามัญชน, พระองคเสด็จมาถึงกําลังเที่ยง พื้นแผนดิน
กําลังรอนจัด ทรายตามทางก็กําลังรอนจัด ถาทรงเหยียบกอนกรวดกระเบื้องและทรายทีก่ ําลังรอนจัด
เสด็จพระราชดําเนินมา
ดวยพระบาทแลว พระบาทคงจะพอง, พระกายคงจะลําบาก, พระหฤทัยคง
จะเหนื่อยออน, พระกายวิญญาณที่กอปรดวยทุกขคงจะเกิดขึ้นเปนแน, พระองคเสด็จพระราชดําเนิน
มาดวยพระบาท หรือดวยราชพาหนะ ?"
พระเจามิลินทตรัสตอบวา "ขาพเจาไมไดเดินมา, ขาพเจามาดวยรถ."
พระเถรเจาไดทีจึงทูลวา "ถาพระองคเสด็จพระราชดําเนินมาดวยรถ,
ขอจงตรัสบอกแกอาตมภาพวา อะไรเปนรถ งอนหรือเปนรถ."
พระเจามิลินทตรัสตอบวา "มิใช."
พระเถรเจาจึงทูลถามตอไปอีกวา "เพลา ลอ เรือน คัน แอก สายขับ
แส แตละอยาง ๆ วาเปนรถหรือ ?"
พระเจามิลินทก็ตรัสตอบวา "มิใช."

พระเถรเจาทูลถามวา "หรือสัมภาระเหลานัน้ ทั้งหมดเปนรถ, หรือวารถ
นั้นสิ่งอื่นนอกจากสัมภาระเหลานั้น ?"
พระเจามิลินทก็ตรัสวา "มิใช."
พระเถรเจาจึงทูลเปนคําเยยวา "อาตมภาพทูลถามพระองคไปก็ไมพบ
วา อะไรเปนรถ, หรือเสียงเทานั้นแหละเปนรถ, หรืออะไรเปนรถในคํานั้น, พระองคตรัสมุสาวาท
เหลวไหล, ไมมีรถสักหนอย พระองคเปนถึงยอดพระเจาแผนดินทัว่ พื้นชมพูทวีป, พระองคทรงกลัวใคร
จึงตองตรัสมุสาเชนนี้ ขอโยนกามาตยหา รอย กับภิกษุสงฆแปดหมื่น จงฟงคําขาพเจา, พระเจามิลิ
นทพระองคนตี้ รัสวา 'พระองคเสด็จมาดวยรถ.' ขาพเจาทูลใหทรงแสดงวา อะไรเปนรถ ก็ทรงแสดงให
ปรากฏไมได, ควรจะชอบใจคําที่ตรัสนัน้ ไดละหรือ ?"เมื่อพระเถรเจากลาวฉะนี้แลว โยนกามาตยหารอย ไดถวายสาธุการ
แกพระเถรเจาแลว ทูลพระเจามิลินทวา "บัดนี้ถาพระองคสามารถ ก็ตรัสแกปญหานั้นเถิด."
พระเจามิลินท จึงตรัสกับพระเถรเจาวา "ขาพเจาไมไดพูดมุสา, อาศัย
ทั้งงอน ทั้งเพลา ทั้งลอ ทั้งเรือน ทั้งคัน เขาดวยกัน จึงไดชื่อวารถ."
พระเถรเจาจึงตอบวา "พระองคทรงรูจักรถถูกแลว ขอนี้ฉนั ใด; อาศัย
ทั้งผม ทั้งขน จนถึงมันในสมอง อาศัยทั้งรูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ จึงมีชื่อของอา
ตมภาพวา นาคเสนฉันนั้น. ก็แตวา โดยปรมัตถแลว ไมมตี ัวบุคคลที่จะคนไดในชื่อนัน้ . แมคาํ นี้ นางวชิ
ราภิกษุณี ได
ภาษิต ณ ที่เฉพาะพระพักตรแหงพระผูมีพระภาคเจาวา 'เหมือนอยางวา
เพราะอาศัยองคที่เปนสัมภาระ จึงมีศัพทกลาววา 'รถ' ดังนี้ ฉันใด, เมื่อขันธทั้งหลายมีอยู ก็มีคําสมมติ
วา 'สัตว' เหมือนกัน ฉันนัน้ ." เมื่อพระเถรเจาถวายวิสัชนาความกลาวแกปญหาฉะนีแ้ ลว, พระเจามิ
ลินท ทรงอนุโมทนาวา "ขอที่พระผูเปนเจาวิสัชนาปญหานัน้ เปนอัศจรรย นาประหลาดจริง, พระผูเปน
เจาวิสัชนาปญหาวิจิตรยิ่งนัก, ถาพระพุทธเจายังดํารงพระชนมอยู คงจะประทานสาธุการเปนแน, พระ
ผูเปนเจากลาวแกปญหาวิจติ รยิ่งนัก ดีแทชอบแท."

