๗. สัทธัมมอันตรธานปญหา ๗
พระเจามิลินทตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงภาสิตพุทธพจน
แมนี้ไวแกพระอานนทเถระวา 'ดูกอนอานนท สัทธรรมจักตั้งอยูไดในกาลตอไป เพียงหารอยปเทานัน้ '
ดังนี้. สวนในสมัยเปนที่ปรินพิ พาน สุภัททปริพพาชกทูลถามปริศนา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา
'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้พึงปฏิบัติอยูโดยชอบในกาลทั้งปวง, โลกพึงเปนของไมวา งเปลา
จากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี้อีก; พระพุทธพจนนี้กลาวกาลหาสวนเหลือมิได ฯลฯ กลาวกาลไมมีสวน
เหลือ ฯลฯ กลาวกาลไมมีปริยาย. ถาพระตถาคตเจาไดตรัสแลววา 'ดูกอนอานนท ในกาลตอไป พระ
สัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้ ' ดังนี้, ถาอยางนั้น คําที่วา 'โลกพึงเปนของไมวา งเปลาจาก
พระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี้ นั้นผิด. ถาพระตถาคตเจาไดตรัสแลววา 'โลกพึงเปนของไมวา งเปลาจาก
พระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี้, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'ดูกอนอานนท ในกาลตอไป พระสัทธรรมจักตั้งอยูได
เพียงหารอยปเทานัน้ ' ดังนี้นนั้ เปนผิด. ปญหาแมนี้มีเงื่อนสอง
เปนชัฏยิ่งแมกวาชัฏโดยปกติ, มีกําลังยิ่งแมกวาปญหาทีม่ ีกําลังโดยปกติ, มีขอดยิ่งแมกวาขอดโดย
ปกติ, ปญหานั้นมาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาจงเปนผูดังมังกรไปแลวในภายในแหงสาคร
แสดงความแผไพศาลแหงกําลังญาณของพระผูเปนเจาในปญหานั้น."
พระนาคเสนเถระถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงภาสิตพระพุทธ
พจนแมนแี้ กพระอานนทเถระแลววา 'ดูกอนอานนท ในกาลตอไป พระสัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหา
รอยปเทานัน้ 'ดังนี้. สวนในสมัยเปนที่ปรินพิ พาน ไดตรัสแลวแกสุภทั ทปริพพาชกวา 'ดูกอนสุภัททะ ถา
ภิกษุทั้งหลายเหลานี้พึงปฏิบัติอยูโดยชอบ ในกาลทั้งปวงไซร. โลกพึงเปนของไมวา งเปลาจากพระ
อรหันตทั้งหลาย' ดังนี้. ก็แหละ พระพุทธพจนของพระผูม ีพระภาคเจานั้น เปนพระพุทธพจนมี
เนื้อความตางกันดวย มีพยัญชนะตางกันดวยแท. สวนทั้งสอง คือ สวนพระพุทธพจนนกี้ ําหนดศาสนา
พระวาจานีแ้ สดงความปฏิบัติเหลานั้น เวนไกลกันและกัน.
ขอถวายพระพร มีอุปมาเหมือนฟาเวนไกลแตแผนดิน นรกเวนไกลแตสวรรค กุศลเวนไกลแต
อกุศล สุขเวนหางไกลแตทุกข ฉันใด สวนพระพุทธภาสิตทั้งหลายสองเหลานั้น เวนหางไกลจากกันและ
กัน มีอุปไมยฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. เออก็ ปุจฉาของบรมบพิตรอยาเปนของเปลาเลย, อาตมภาพจัก
เปรียบเทียบโดยรสแสดงแกบรมบพิตร, พระผูมีพระภาคเจาตรัสพุทธพจนใดวา 'ดูกอนอานนท ในกาล
ตอไป พระสัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้ ' ดังนี.้ เมื่อพระองคตรัสพุทธพจนนั้น ทรงแสดง
กาลที่สนิ้ ไป ทรงกําหนดกาลที่เหลือวา 'ดูกอนอานนท ถานางภิกษุณที ั้งหลายไมพึงบรรพชาไซร พระ
สัทธรรมจักพึงตั้งอยูไดหนึ่งพันป, ดูกอนอานนท กาลตอไปนี้ พระสัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยป

เทานัน้ .' เออก็ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ จะตรัสตามอันตรธานแหงพระสัทธรรมหรือ หรือ
ทรงคัดคานอภิสมัยความตรัสรู เปนไฉน ? ขอถวายพระพร."
ร. "หามิได พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาทรงระบุกาลที่ฉบิ หายไปแลว ทรงแสดงกาลที่เหลืออยู
ทรงกําหนดแลว. เหมือนบุรษุ มีของหาย
หยิบภัณฑะที่เหลืออยูท ั้งสิ้น แสดงแกประชุมชนวา
'ภัณฑะเทานีข้ องขาพเจาหายไปแลว ภัณฑะนี้เหลืออยู' ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกาลที่ฉิบ
หายไปแลว ตรัสกาลที่เหลืออยูแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายวา 'ดูกอนอานนท กาลตอไปนี้ พระ
สัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้ ' ดังนี้. ก็พระพุทธพจนอันใด ที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
แลววา 'ดูกอนอานนท กาลตอไปนี้ พระสัทธรรมจักตั้งอยูได เพียงหารอยปเทานัน้ ' ดังนี,้ พระพุทธพจน
นี้กําหนดศาสนกาล; สวนพระองคทรงระบุสมณะทั้งหลายตรัสพุทธพจนใด แกสุภัททปริพพาชกวา
'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้ พึงปฏิบัติอยูโดยชอบ ในกาลทั้งปวง, โลกพึงเปนของไมวา ง
เปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย'ดังนี้, พระวาจานัน้ แสดงความปฏิบัต.ิ สวนบรมพิตรมาทรงกระทําความ
กําหนดนั้นดวยพระวาจาเครื่องแสดงนั้นดวย ใหเปฯของมีรสเปนอันเดียวกัน. ก็ถาวาเปนความพอพระ
หฤทัยของบรมบพิตรอาตมภาพจักกลาวกระทําใหมีรสเปนอันเดียวกัน, บรมบพิตรจงเปนผูมีพระ
หฤทัยไมวิปริต ทรงสดับกระทําไวในพระหฤทัยใหสําเร็จประโยชน.
ขอถวายพระพร ถาในที่นี้ มีสระเต็มแลวดวยน้าํ ใหมใสสะอาด น้ําขึ้นเสมอกําหนดเพียงขอบ,
เมื่อสระนั้นยังไมทันแหง เมฆใหญเนื่องประพันธกันใหฝนตกเติมซ้ํา ๆ ลงบนน้ําในสระนั้น, น้ําในสระ
นั้นพึงถึงความสิ้นไปและแหงไปหรือเปนไฉน?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระ?"
ร. "เพราะความที่เมฆเปนของเนื่องประพันธกันเปนเหตุ น้ําในสระนัน้ จึงไมถึงความสิน้ ไปแหง
ไปซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร สระ คือ พระสัทธรรมในศาสนาอันประเสริฐ ของพระพุทธเจาผูชนะมารทั้ง
ปวง เต็มแลวดวยดีดวยน้ําใหมปราศจากมลทิน คือ อาจาระและศีลคุณและวัตรปฏิบัติ น้ําปราศจาก
มลทินนัน้ ขึน้ ไปทวมที่สุดแหงภพตั้งอยูแลว ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ถาพระพุทธโอรสทั้งหลาย ยังฝนแหง
เมฆ คือ อาจาระและศีลคุณและวัตรปฏิบัติ ใหเนื่องประพันธกัน ใหตกเติมร่ําไปในสระ คือ พระ
สัทธรรมนัน้ ไซร, สระ คือ พระสัทธรรมในศาสนาอันประเสริฐ ของพระชินพุทธเจานี้ พึงตั้งอยูสิ้นกาล
นานยืดยาวได, อนึ่ง โลกพึงเปนของไมวา งเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย ฉันนั้น, พระผูมีพระภาคเจา

ทรงหมายเนื้อความนี้ ภาสิตแลววา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้ พึงปฏิบัติอยูโดยชอบใน
กาลทั้งปวง, โลกพึงเปนของไมวา งเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้.
ขอถวายพระพร อนึ่ง ในที่นมี้ ีกองแหงไฟใหญ ๆ โพลงอยู, ชนทั้งหลายพึงนําหญา และไม และ
โคมัยแหงแลวทั้งหลายเขาไปเติมซ้ํา ๆ ลงในกองไฟใหญนั้น, กองไฟนั้นพึงดับไปหรือไฉน?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา กองไฟนั้นพึงโพลงยิ่ง ๆ ขึ้นไป พึงสวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
ขอถวายพระพร พระศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธเจาผูชนะแลว ยอมชัชวาลอยูในโลกธาต
ประมาณหมื่นหนึ่ง ทําโลกธาตุใหสวางทั่วดวยอาจาระ และศีลคุณ และวัตรปฏิบัติ. ก็ถา วาพระพุทธ
โอรสทั้งหลาย มาตามพรอมแลวดวยองคของบุคคลผูตั้งความเพียร หาประการ พึงเปนผูไมประมาท
แลวพากเพียรเนือง ๆ, พึงเปนผูมีฉันทะเกิดแลวศึกษาอยูในสิกขาสาม, พึงบําเพ็ญจารีตศีลและวารีต
ศีลใหบริบูรณ ไมบกพรองยิ่งกวานัน้ ไซร, พระชินศาสนาอันประเสริฐนี้พึงตั้งอยูสิ้นกาลนานยืดยาวได
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป, โลกพึงเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย, พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เนื้อความนี้ภาสิตแลววา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้ พึงปฏิบัติอยูโดยชอบ, โลกพึงเปนของ
ไมวา งเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี้. อนึ่ง ในโลกนี้ ชนทั้งหลาย พึงขัดแวนปราศจากมลทินสนิท
เสมอ และขัดดีแลว กระจางดวยดีดวยจุรณแหงหรดาลอันละเอียดสุขมุ เนือง ๆ, มลทินและเปอกตม
ละอองธุลีพึงเกิดขึน้ ในแวนนั้นไดหรือไม ขอถวายพระพร ?"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา แวนนั้นพึงปราศจากมลทิน ผองใสวิเศษหนักขึน้ โดยแท."
ถ. "ขอถวายพระพร แวนนัน้ พึงปราศจากมลทินผองใสวิเศษหนักขึน้ ฉันใด, ศาสนาอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจา ไมมีมลทินโดยปกติปราศจากมลทินละอองธุลี คือ กิเลสแลว; ถาพระพุทธ
บุตรทั้งหลายพึงขูดเกลาพระศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธเจานัน้ ดวยอาจาระและศีลคุณ และวัตร
ปฏิบัติ และสัลเลขธรรม และธุดงคคุณ, ศาสนาอันประเสริฐของพระชินพุทธเจานี้ พึงตั้งอยูไดสิ้นกาล
นานยืดยาว, อนึ่ง โลกพึงเปนของไมวา งเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นเทียว. พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงมุงหมายเนื้อความนี้ ทรงภาสิตแลววา 'ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้ พึงอยู คือ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู, โลกพึงเปนของไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย' ดังนี้. พระศาสนาของ
พระบรมศาสดามีความปฏิบัติเปนมูลราก มีความปฏิบตั ิเปนแกนสาร เมื่อความปฏิบัติยังไมอันตรธาน
แลว พระพุทธศาสนายอมตัง้ อยูได."
ร. "พระผูเปนเจา พระผูเปนเจากลาว 'สัทธรรมอันตรธาน' วา ดังนี้ สัทธรรมอันตรธานนั้น
อยางไร ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาเหลานี้มีสามประการ, ความเสือ่ มแหง
พระพุทธศาสนาสามประการนี้อยางไร ? ความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาสามประการนี้ คือ: อธิคม

อันตรธานความเสื่อมมรรคและผลที่บุคคลจะพึงไดพึงถึงหนึ่ง ปฏิปตติอันตรธานความเสื่อมปฏิบัติหนึ่ง
ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมเพศนุงผากาสาวพัสตรหนึ่ง. เมื่ออธิคม คือ มรรคและผลทีบ่ ุคคลจะพึงไดพึง
ถึงอันตรธานเสื่อมสูญแลว แมเมื่อบุคคลปฏิบัติดีแลว ไมมีธรรมาภิสมัยความถึงพรอมเฉพาะ คือ
ความตรัสรูธรรม, เมื่อความปฏิบัติอันตรธานเสื่อมสูญแลว สิกขาบทบัญญัติก็อันตรธาน ยังเหลืออยูแต
เพศนุงเหลืองอยางเดียวเทานั้น, เมื่อเพศนุงเหลืออันตรธานแลว ก็ขาดประเพณี. อันตรธานสาม
ประการดังพรรณานามานี้แลว ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาลึกพระผูเ ปนเจามากระทําใหตื้น ใหขาพเจารูแจงดวยดีแลว,
ขอดพระผูเปนเจาทําลายเสียแลวปรัปปวาททั้งหบายพระผูเปนเจาหักรานใหฉิบหายแลว กระทําให
เสื่อมรัศมีแลว, ปรัปปวาททัง้ หลายมากระทํา พระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาคณาจารยผูประเสริฐ,
พระผูเปนเจาหักราน
ปรัปปวาททั้งหลายเหลานัน้ ใหหายเสื่อมสูญไปไดแลว."

