ปรารภเมณฑกปญหา
พระเจามิลินทผูชางตรัส ทรงสันทัดในการเถียงปญหา ทรงพระ
ปญญาลวงสามัญชน มีพระปรีชาญาณลบลน เห็นแจงในเหตุผลเสด็จเขาไป
หาพระนาคเสนเถรเจา เพื่อความแตกฉานแหงพระปรีชาเสด็จอยูในฉายาที่
เปนรมเงาของพระเถรเจา เฝาตรัสถามปญหา ไดพระปญญาแตกฉาน ทรง
พระไตรปฎกธรรมแลว ในสวนแหงราตรีวันหนึ่ง เสด็จอยู ณ ที่สงัด ทรง
พิจารณาถึงนวังคสัตถุศาสนา คือ พระพุทธวจนะมีองคเกาประการ ทรงพระ
ญาณเล็งเห็นเมณฑกปญหา คือ ปริศนาสองเงื่อนดุจเขาแกะ ซึ่งวิสัชนาแกได
เปนอันยาก และประกอบไปดวยอุบายเครื่องจะยกโทษขึน้ กลาวได อันมีใน
พระศาสนาของสมเด็จพระธรรมราชา ที่ทรงภาสิตไวโดยบรรยายก็มี ทรง
หมายภาสิตไวก็มีทรงภาสิตไวตามสภาพก็ดี. เพราะไมรูแจงอรรถาธิบายแหง
ภาสิตทั้งหลายในเมณฑกปญหาที่สมเด็จพระชินพุทธเจาทรงภาสิตไวนั้น ใน
อนาคตกาลไกล จักมีความเขาใจผิดในเมณฑกปญหานัน้ แลวเถียงกันขึ้น.
เอาเถิดเราจักใหพระธรรมกถึกเลื่อมใสเห็นชอบดวยแลว จักอาราธนาใหตัด
สินเมณฑกปญหาทั้งหลายเสีย, ในอนาคตกาล ชนทั้งหลายจักไดแสดงตาม
ทางทีท่ านไดแกไวแลวนัน้ .
ครั้นราตรีสวาง อรุณขึ้นแลว ทรงสนานพระเศียรเกลาแลวทรงประณม
พระหัตถเหนือพระเศียร ทรงพระอนุสรถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง
อดีต อนาคต ปจจุบันแลว ทรงสมาทานพรตบทแปดประการ โดยทรงพระราช
ปณิธานตั้งพระราชหฤทัยวา "เราจักสมาทาน องคคุณแปดประการ บําเพ็ญ
ตบะธรรม คือ จําศีลใหถว นเจ็ดวัน ขางหนาแตวันนี้ไป, ครั้นบําเพ็ญตบะธรรม
ครบกําหนดนัน้ แลว จักอาราธนาพระอาจารยใหเต็มใจแลว จักถามเมณฑก
ปญหาทาน."
ขณะนั้น ทายเธอทรงผลัดคูพระภูษากาสาวพัสตร ทรงสวมลองพระ
สกอันโลนไวบนพระเศียร ถือเพศมุนีแลว ทรงสมาทานองคคุณแปดประการ
ดังตอไปนี้ ถวนเจ็ดวันนี.้
๑. เราจะหยุดวาราชการ
๒. เราจะไมยงั จิตอันประกอบดวยราคะใหเกิดขึ้น

๓. เราจะไมยงั จิตยังประกอบดวยโทสะใหเกิดขึ้น
๔. เราจะไมยงั จิตอันประกอบดวยโมหะใหเกิดขึ้น
๕. เราจะเปนผูประพฤติสุภาพ แมแกพวกบุรุษชนซึ่งเปนทาสกรรมกร
๖. เราจักรักษากายกรรมและวจีกรรม ใหบริสุทธิ์ปราศจากโทษ
๗. เราจะรักษาอายตนะทั้งหกไมใหมีสวนเหลือ
๘. เราจะตั้งจิตไวในเมตตาภาวนา
ครั้นทรงสมาทานองคคุณแปดประการเหลานีแ้ ลว ทรงตั้งพระหฤทัยอยูใน
องคคุณแปดประการนัน้ อยางเดียว ไมเสด็จออกขางนอกถวนเจ็ดวันแลว ใน
วันที่แปด พอเวลาราตรีสวางแลว รีบเสวยพระกระยาหารแตเชาแลว เสด็จเขา
ไปหาพระนาคเสนเถรเจา มีดวงพระเนตรอันทอดลง ตรัสแตพอประมาณ มี
พระอิริยาบถสงบเสงี่ยม มีพระหฤทัยแนวไมสายไปสายมา ทรงพระปราโมทย
เบิกบานพระราชหฤทัย สดใสชุมชื่นแลวเปนอยางยิ่ง ทรงถวายนมัสการแทบ
บาทของพระเถรเจา ดวยพระเศียรเกลาแลว เสด็จยืน ณ ที่สมควรสวนขาง
หนึ่งแลว ตรัสดังนี้:"พระผูเปนเจา ขอความบางเรื่องที่ขาพเจาจะตองหารือกับพระผูเปน
เจามีอยู. ใคร ๆ อื่นไมควรปรารถนาใหมาเปนที่สามในขอความเรื่องนั้นเขา
ดวย, ปญหานัน้ จะตองถามไดแตในปาอันเปนโอกาสวางสงัดประกอบดวย
องคแปดประการ เปนสมณสารูป, ในทีน่ นั้ ขาพเจาไมตองกระทําใหเปนขอที่
จะตองปกปด ไมตองกระทําใหเปนขอลี้ลับซึ่งจะตองซอนเรน, เมื่อความหารือ
กันดวยความประสงคอันดีมีอยู ขาพเจาก็คงจะฟงความลับได. ความขอนั้น
ควรพิจารณาเห็นโดยขออุปมา. เหมือนอะไรเลา ? เหมือนอยางมหาปฐพี เมื่อ
การจะตองฝงมีอยู ก็ควรเปนที่ฝง ฉันใด, ขอนีก้ ็ฉันนั้น."
เสด็จเขาไปสูป าอันสงัดกับพระอาจารยแลว ตรัสวา "พระผูเปนเจา
บุรุษในโลกผูจะใครหารือการณ ควรเวนสถานแปดตําบลเสีย บุรุษผูเปนวิญู
ชน ไมหารือขอความในสถานเหลานัน้ , สถานแปดตําบลนั้นเปนไฉน สถาน
แปดตําบลนั้น คือ :
๑. สถานที่ไมสม่ําเสมอ ควรเวนเสีย
๒. สถานที่มีภยั ควรเวนเสีย
๓. สถานที่ลมพัดจัด ควรเวนเสีย

๔. สถานที่มขี องกําบัง ควรเวนเสีย
๕. เทวสถาน ควรเวนเสีย
๖. ทางเปลี่ยว ควรเวนเสีย
๗. ตะพานที่เดินขาม ควรเวนเสีย
๘. ทาน้ํา ควรเวนเสีย
สถานแปดตําบลนี้ควรเวนเสีย."
พระเถรเจาทูลถามวา "มีโทษอะไร ในสถานแปดตําบลนั้น ขอถวาย
พระพร.
ร. "ขอความทีห่ ารือกันในสถานที่ไมสม่ําเสมอ ยอมแพรงพรายเซ็งแซ
อื้อฉาวไมมีด;ี ในสถานที่มีภัย ใจยอมหวาด คนหวาด พิจารณาเห็นความได
ถูกตองหามิได: ในสถานที่ลมพัดจัดนัก เสียงฟงไมถนัด: ในสถานที่มขี อง
กําบัง คนทั้งหลายไปแอบฟงความได: ขอความที่หารือกันในเทวสถาน กาย
เปนหนักไป: ขอความที่หารือกันในทางเปลี่ยวเปนของเสียเปลา: ที่ตะพาน
เขยาอยูเพราะฝเทา; ที่ทา น้าํ ขาวยอมปรากฏทั่วไป."
พระราชาตรัสตอไปวา "บุคคลแปดจําพวกเหลานี้ ใครหารือดวยยอม
กระทําขอความที่หารือดวยใหเสีย, บุคคลแปดจําพวกนัน้ เปนไฉน ?
๑. คนราคจริต
๒. คนโทสจริต
๓. คนโมหจริต
๔. คนมานจริต
๕. คนโลภ
๖. คนเกียจคราน
๗. คนมีความคิดแตอยางเดียว
๘. คนพาล
บุคคลแปดจําพวกเหลานี้ ยอมกระทําขอความที่หารือดวยใหเสีย."
ถ. "เขามีโทษอะไร."
ร. "คนราคจริต ยอมกระทําขอความทีห่ ารือดวยใหเสีย ดวยอํานาจ
ราคะ, คนโทสจริต ดวยอํานาจโทสะ, คนโมหจริต ดวยอํานาจโมหะ, คนมาน
จริต ดวยอํานาจมานะ, คนโลภ ดวยอํานาจความโลภ, คนเกียจคาน ดวย

อํานาจความเกียจคราน, คนมีความคิดแตอยางเดียวดวยอํานาจความเปน
คนมีความคิดแตอยางเดียว, คนพาล ดวยอํานาจความเปนพาล."
พระราชาตรัสตอไปวา "บุคคลเกาจําพวกเหลานี้ ยอมเปดความลับที่
หารือดวย หาปดไวไม, บุคคลเกาจําพวกนัน้ เปนไฉน?
๑. คนราคจริต
๒. คนโทสจริต
๓. คนโมหจริต
๔. คนขลาด
๕. คนหนักในอามิส
๖. สตรี
๗. คนขี้เมา
๘. บัณเฑาะก
๙. เด็กเล็ก ๆ."
ถ. "เขามีโทษอะไร."
ร. "คนราคจริต ยอมเปดความลับทีห่ ารือดวย ไมปดไว ดวยอํานาจ
ราคะ, คนโทสจริต ดวยอํานาจโทสะ, คนโมหจริต ดวยอํานาจโมหะ, คนขลาด
ดวยอํานาจความกลัว, คนหนักในอามิส ดวยเหตุแหงอามิส, สตรี ดวยความ
เปนคนออนความคิด, คนขี้เมา ดวยความเปนคนโลเลในสุรา, บัณเฑาะก
ดวยความเปนคนไมอยูในฝายอันเดียว, เด็กเล็ก ๆ ดวยความเปนผูมกั คลอน
แคลน."
พระราชาตรัสตอไปวา "ปญญายอมแปรถึงความแกรอบดวยเหตุแปด
ประการ, ดวยเหตุแปดประการนั้นเปนไฉน ?
๑. ดวยความแปรแหงวัย
๒. ดวยความแปรแหงยศ
๓. ดวยการไตถาม
๔. ดวยการอยูในสถานที่เปนทา คือ ทําเล
๕. ดวยโยนิโสมนสิการ คือ ความกระทําในใจโดยอุบายที่ชอบ
๖. ดวยความสังสนทนากัน
๗. ดวยอํานาจความเขาไปเสพ

๘. ดวยสามารถแหงความรัก
๙. ดวยความอยูในประเทศอันสมควร."
พระราชาตรัสตอไปวา "ภูมิภาคนี้ เวนแลวจากโทษแหงการหารือแปด
ประการ, และขาพเจาก็เปนยอดสหายคูปรึกษาในโลก, และขาพเจาเปนคน
รักษาความลับไวไดดวย ขาพเจาจักมีชีวิตอยูเพียงใด ขาพเจาจักรักษาความ
ลับไวเพียงนั้น, และปญญาของขาพเจาถึงความแปรมาดวยเหตุแปดประการ,
เดี๋ยวนี้อันเตวาสิกเชนขาพเจาหาไดเปนอันยาก.
อาจารยพึงปฏิบัติชอบในอันเตวาสิกผูปฏิบตั ิชอบ ดวยคุณของ
อาจารยยี่สบิ หาประการ, คุณยี่สิบหาประการเปนไฉน ?
๑. อาจารยพึงเอาใจใสจัดความพิทกั ษรักษาอันเตวาสิกเปนนิตย
๒. พึงรูความภักดีหรือไมภกั ดีของอันเตวาสิก
๓. พึงรูความที่อันเตวาสิกเปนผูประมาทหรือไมประมาท
๔. พึงรูโอกาสเปนที่นอนของอันเตวาสิก
๕. พึงรูความที่อันเตวาสิกเปนผูเจ็บไข
๖. พึงรูโภชนาหารวาอันเตวาสิกไดแลว หรือยังไมไดแลว
๗. พึงรูวิเศษ
๘. พึงแบงของอยูในบาตรให
๙. พึงปลอบใหอุนใจวา อยาวิตกไปเลย ประโยชนของเจากําลังเดิน
ขึ้นอยู
๑๐. พึงรูความเที่ยวของอันเตวาสิกวา เทีย่ วอยูก ับบุคคลผูนี้ ๆ
๑๑. พึงรูความเที่ยวอยูในบาน
๑๒. พึงรูความเที่ยวอยูในวิหาร
๑๓. ไมพึงกระทําการเจรจากับอันเตวาสิกนั้นพร่ําเพรื่อ
๑๔. เห็นชอง คือ การกระทําผิดของอันเตวาสิกแลว พึงอดไว
๑๕. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ โดยเอื้อเฟอ
๑๖. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ ไมใหขาด
๑๗. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ ไมซอนเรน
๑๘. พึงเปนผูกระทําอะไร ๆ ใหหมดไมมีเหลือ
๑๙. พึงตั้งจิตวาเปนชนก โดยอธิบายวา ตนยังเขาใหเกิดในศิลปทั้ง

หลาย
๒๐. พึงตั้งจิตคิดหาความเจริญใหวา ไฉนอันเตวาสิกผูนจี้ ะไมพึงเสื่อม
เลย
๒๑. พึงตั้งจิตไววา เราจะกระทําอันเตวาสิกผูนี้ใหแข็งแรงดวยกําลัง
ศึกษา
๒๒. พึงตั้งเมตตาจิต
๒๓. ไมพึงละทิ้งเสียในเวลามีอันตราย
๒๔. ไมพึงประมาทในกิจทีจ่ ะตองกระทํา
๒๕. เมื่ออันเตวาสิกพลั้งพลาด พึงปลอบเอาใจโดยทางที่ถูกเหลานีแ้ ล
คุณของอาจารยยี่สิบหาประการ, ขอพระผูเ ปนเจาจงปฏิบัติชอบในขาพเจา
ดวยคุณเหลานี้เถิด. ความสงสัยเกิดขึ้นแกขาพเจา, เมณฑกะปญหาทีพ่ ระชิน
พุทธเจาทรงภาสิตไวมีอยู ในอนาคตกลางไกลจักเกิดความเขาใจผิดในเมฆฑ
กะปญหานัน้ แลวเถียงกันขึ้น, และในอนาคตกาลไกลโนน ทานผูมีปญญา
เหมือนพระผูเปนเจา จักหาไดเปนอันยาก, ขอพระผูเปนเจาจงใหดวงจักษุใน
ปญหาเหลานัน้ แกขา พเจา สําหรับขมถอยคําของผูอื่นเสีย."
พระเถรเจารับวาสาธุแลว ไดแสดงองคคุณของอุบาสกสิบประการวา
"ขอถวายพระพร นี้องคคุณของอุบาสกสิบประการ, องคคุณของอุบาสกสิบ
ประการนัน้ เปนไฉน: องคคุณของอุบาสกสิบประการนัน้ คือ
๑. อุบาสกในพระศาสนานี้ เปนผูรวมสุขรวมทุกขกับสงฆ
๒. เมื่อประพฤติอะไร ยอมถือธรรมเปนใหญ
๓. เปนผูยินดีในการแบงปนใหแกกนั ตามสมควรแกกําลัง
๔. เห็นความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาแลว ยอมพยายามเพื่อความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๕. เปนผูมีความเห็นชอบ
๖. ปราศจากการถือมงคลตื่นขาว แมถึงกับจะตองเสียชีวิตก็ไมถือ
ทานผูอื่นเปนศาสดา
๗. มีกายกรรมและวจีกรรมอันรักษาดีแลว
๘. เปนผูมีสามัคคีธรรมเปนที่มายินดี และยินดีแลวในสามัคคีธรรม
๙. เปนผูไมอิสสาตอผูอื่น และไมประพฤติในพระศาสนานี้ ดวย

สามารถความลอลวงไมซื่อตรง
๑๐. เปนผูถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ. ขอถวายพระ
พร นี้แลองคคุณของอุบาสกสิบประการ, คุณเหลานี้มีอยูใ นสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจาครบทุกประการ, การทีพ่ ระองคทอดพระเนตรเห็นความ
เสื่อมแหงพระพุทธศาสนาแลว มีพระประสงคจะใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น เปน
การควรแลว ชอบแลว เหมาะแลว สมแลวแกพระองค. อาตมภาพถวาย
โอกาส พระองคจงตรัสถามอาตมภาพตามพระราชอัธยาศัยเถิด."

