๗. จักขุวิญญาณ มโนวิญญาปญหา ๓๑
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา จักขุวญ
ิ ญาณ, โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, วิญญาณทั้งหาอยางนี้อยาง
ใดอยางหนึ่ง เกิดขึน้ ในที่ใด; มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้นในนั้นหรือ ?
พระเถรเจาก็ทลู ตอบวา "ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจา ก็วิญญาณทั้งหานั้น อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึน้ กอน
มโนวิญญาณเกิดขึน้ ภายหลัง, หรือวามโนวิญญาณเกิดขึ้นกอน, วิญญาณทั้ง
หานั้นเกิดขึน้ ภายหลังเลา ?"
ถ. "ขอถวายพระพร วิญญาณทั้งหานั้นเกิดขึ้นกอน มโนวิญญาณเกิด
ขึ้นภายหลัง."
ร. "ก็วิญญาณทั้งหานั้น ไดสั่งมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในที่ใด ทาน
จงเกิดขึ้นในทีน่ ั้น' ดังนี้, หรือวามโนวิญญาณบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทานจัก
เกิดขึ้นในที่ใด เราจักเกิดขึ้นในทีน่ ั้น' ดังนี้."
ถ. "ขอถวายพระพร ไมอยางนั้น, ความเจรจาดวยกันและกันแหง
วิญญาณทั้งหลายเหลานั้นมิไดม.ี "
ร. "ก็อยางไร วิญญาณทั้งหานั้นเกิดขึน้ ในทีใ่ ด มโนวิญญาณจึงเกิด
ขึ้นในทีน่ นั่ เลา พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะมโนวิญญาณเปนดุจที่ลุม เพราะเปนทวาร เพราะเปนที่เคย
และเพราะเปนที่ชาํ นาญ"
ร. "วิญญาณทัง้ หาเกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณเกิดขึ้นในทีน่ ั้น, เพราะ
มโนวิญญาณเปนดุจที่ลุมนัน้ อยางไร, ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขาพเจา
ฟง."
ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงสําคัญความขอนัน้ ปนไฉน:
เหมือนอยางวา เมื่อฝนตกอยู น้ําจะพึงไหลไปโดยที่ไหนเลา ?"
ร. "ที่ลุมอยูท างไหน น้าํ ก็จะไหลไปโดยทางนั้นแหละ พระผูเปนเจา."
ถ. "ก็เมื่อเปนอยางนัน้ ฝนตกในสมัยอืน่ อีก, น้ําจะพึงไหลไปทางไหน
อีกเลา ?"
ร. "น้ําคราวกอนไหลไปทางใด, น้ําคราวหลังก็ไหลไปทางนั้น."

ถ. "ขอถวายพระพร น้ําคราวกอนไดสั่งน้ําคราวหลังหรือวา 'ถาเราไหล
ไปทางใด, ทานจงไหลไปทางนั้น' ดังนี้, หรือวาน้ําคราวหลังบอกน้ําคราวหนา
กอนวา 'ทานจักไหลไปทางใด, เราจักไหลไปทางนัน้ ' ดังนี.้ "
ร. "หามิได ความเจรจาดวยกันและกัน ของน้ําทั้งสองคราวนั้นมิไดม,ี
น้ําทั้งสองคราวนัน้ ไหลไป ก็เพราะที่นนั้ ลุม."
ถ. "ขอนัน้ ฉันใด, วิญญาณทัง้ หาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในที่ใด มโน
วิญญาณก็เกิดขึ้นในทีน่ ั้น เพราะเปนดุจที่ลุม, วิญญาณทั้งหานั้น มิไดสั่งมโน
วิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ ด ทานจงเกิดขึ้นในทีน่ นั้ ' ดังนี้, มโนวิญญาณก็
มิไดบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทานเกิดขึน้ ในที่ใด เราจักเกิดขึน้ ในที่นนั้ ' ดังนี้.
ความเจรจาดวยกันและกันของวิญญาณทั้งหลายนัน้ มิไดมี, มโนวิญญาณ
เกิดขึ้น ก็เพราะมโนวิญญาณเปนดุจที่ลุม ขอนี้ก็เหมือนฉะนัน้ ."
ร. "วิญญาณทัง้ หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณ
ยอมเกิดขึ้นในที่นนั้ เพราะมโนวิญญาณเปนทวารนั้นอยางไร ? ขอพระพระผู
เปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง."
ถ. "เหมือนอยางวา เมืองซึ่งตั้งอยูในที่สุดแดนของพระราชา มีกาํ แพง
และเสาระเนียดแข็งแรงหนา มีประตู ๆ เดียว, บุรุษปรารถนาจะออกไปจาก
เมืองนั้น บุรุษนั้นจะพึงออกไปทางไหน."
ร. "ออกไปทางประตูนะซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษคนอื่นอีก ปรารถนาจะออกไปจากเมืองนั้น
จะพึงออกไปทางไหน ?"
ร. "บุรุษคนกอนออกไปทางใด บุรุษคนทีหลังก็ออกไปทางนั้นแหละ."
ถ. บุรุษคนกอนไดสั่งคนทีหลังวา 'เราออกไปทางใด ทานจงออกไป
ทางนัน้ ' ดังนี้, หรือวาบุรษุ คนทีหลังบอกบุรุษคนกอนวา 'ทานจักไปทางใด เรา
จักไปทางนัน้ ' ดังนี้เลา ?"
ร. "หามิได, ความเจรจาดวยกันและกัน ของบุรุษทั้งสองนั้นมิไดม.ี "
ถ. "ขอนัน้ ฉันใด, วิญญาณทัง้ หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึ้นในที่ใด
มโนวิญญาณก็เกิดขึ้นในทีน่ นั้ เพราะมโนวิญญาณเปนทวาร, วิญญาทัง้ หา
นั้นมิไดสั่งมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ ด ทานจงเกิดขึ้นในทีน่ นั้ ' ดังนี้,

และมโนวิญญาณก็มไิ ดบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทานจักเกิดขึน้ ในที่ใด เราจัก
เกิดขึ้นในที่นนั้ ' ดังนี้. ความเจรจาดวยกันและกัน ของวิญญาณทั้งหลายเหลา
นั้นมิไดม,ี วิญญาณทั้งหานัน้ เกิดเพราะมโนวิญญาณเปนทวาร ขอนี้ก็เหมือน
ฉะนัน้ ."
ร. "วิญญาณทัง้ หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณ
ยอมเกิดขึ้นในที่นนั้ เพราะมโนวิญญาณเปนที่เคยนัน้ อยางไร ? ขอพระผูเปน
เจาจงอุปมาใหขา พเจาฟง."
ถ. "ขอถวายพระพร พระองคจะทรงสําคัญความขอนัน้ เปนไฉน
เกวียนเลมหนึง่ ไปกอน, ในภายหลังเกวียนเลมที่สองจะพึงไปทางไหน ?"
ร. "เกวียนเลมกอนไปทางใด เกวียนเลมทีหลังก็ไปทางนัน้ นะซิ"
ถ."ขอถวายพระพร เกวียนเลมกอนไดสั่งเกวียนเลมทีหลังวา 'เราไป
ทางใด ทานจงไปทางนั้น' ดังนี้, หรือวาเกวียนเลมทีหลังบอกเวียนเลมกอนวา
'ทานจักไปทางใด เราจักไปทางนัน้ ' ดังนี้"
ร. "หามิได, ความเจรจาดวยกันและกัน ของเกวียนทั้งหลายนัน้ มิไดม,ี
เกวียนเลมกอนไปทางใด เกวียนเลมทีหลังก็ไปทางนัน้ เพราะเปนของเคย."
ถ. "ขอนัน้ ฉันใด, วิญญาณทัง้ หาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในที่ใด มโน
วิญญาณยอมเกิดขึ้นในที่นนั้ เพราะมโนวิญญาณเปนทีเ่ คย, วิญญาณทั้งหา
นั้นมิไดสั่งมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ ด ทานจงเกิดขึ้นในทีน่ นั้ ' ดังนี้,
และมโนวิญญาณก็มไิ ดบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทานจักเกิดขึน้ ในที่ใด เราจัก
เกิดขึ้นในที่นนั้ ' ดังนี้, ความเจรจาดวยกันและกัน ของวิญญาณทั้งหลายเหลา
นั้นมิได, วิญญาณทั้งหาเกิดขึ้นเพราะมโนวิญญาณเปนที่เคย ขอนีก้ เ็ หมือน
ฉะนัน้ .
ร. "วิญญาณทัง้ หาอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณ
ยอมเกิดขึ้นในที่นนั้ เพราะมโนวิญญาณเปนที่ชาํ นาญนัน้ อยางไร ? ขอพระผู
เปนเจาจงอุปมาใหขาพเจาฟง."
ถ. "คนแรกเรียนศิลป คือ วิธีนับ อันตางโดยชื่อวา มุทธา คณนา สังขา
เลขา ยอมมีความเงื่องชา, ภายหลังในสมัยอื่น เพราะไดตริตรองทําชํานาญ
ยอมไมมีความเชื่องชา เหมือนอยางกอนฉันใด; วิญญาณทั้งหาอยางใดอยาง
หนึ่งเกิดขึ้นในที่ใด มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้นในทีน่ นั้ เพราะมโนวิญญาณเปน

ที่ชํานาญ, วิญญาณทั้งหานั้นมิไดสั่งมโนวิญญาณวา 'เราเกิดขึ้นในทีใ่ ด ทาน
จงเกิดขึ้นในทีน่ ั้น' ดังนี้, และมโนวิญญาณก็มิไดบอกวิญญาณทั้งหาวา 'ทาน
จักเกิดขึ้นในทีใ่ ด เราจักเกิดขึ้นในทีน่ นั้ ' ดังนี้, ความเจรจาดวยกันและกันของ
วิญญาณทั้งหลายนัน้ มิไดม,ี วิญญาณทั้งหานั้นเกิดขึน้ เพราะมโนวิญญาณ
เปนที่ชํานาญ ขอนีก้ ็เหมือนฉะนัน้ ."
ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ."

