๓. ปญญานิรชุ ฌนปญหา ๑๘
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ญาณเกิดขึ้นแลวแกผูใด
ปญญาก็เกิดขึน้ แกผูนนั้ หรือ ?"
พระเถรเจาทูลตอบวา "ขอถวายพระพร ญาณเกิดขึ้นแลวแกผูใด
ปญญาก็เกิดขึน้ แกผูนนั้ ."
ร. "ญาณอันใด ปญญาก็อันนั้นนั่นเองหรือ ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ญาณอันใด ปญญาก็อันนัน่ นัน่ แหละ."
ร. "ก็ญาณเกิดขึ้นแลวแกผูใด ปญญาก็เกิดขึ้นแกผนู นั้ , ผูนั้นจะหลง
หรือไมหลง ?"
ถ. "หลงในที่บางแหง, ไมหลงในที่บางแหง."
ร. "หลงในทีไ่ หน, ไมหลงในทีไ่ หน ?"
ถ. "หลงในสิปปะที่ตนยังไมไดเคยเรียน ในทิศที่ตนยังไมเคยไป และ
ในการตั้งชื่อ (คือภาษา) ที่ตนยังไมไดเคยฟง."
ร. "เขาไมหลงในทีไ่ หนเลา ?"
ถ. "ก็สิ่งใด คือ อนิจจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทาํ ไว,
เขาไมหลงในสิ่งนั้น."
ร. "ก็โมหะของผูนั้นไปในทีไ่ หนเลา ?"
ถ. "เมื่อญาณเกิดขึน้ แลว โมหะก็ดับไปในที่นนั้ เอง."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟง."
ถ. "เหมือนอยางวา บุรษุ คนหนึ่งสองแสงไฟเขาไปในเรือนที่มือ, แตนนั้
มืดก็หายไป แสงสวางก็ปรากฏขึ้น, เมื่อญาณเกิดขึ้นแลว โมหะก็ดับไปในที่
นั้น ฉะนั้น."
ร. "ก็ปญญาไปในทีไ่ หนเลา ?"
ถ. "ถึงปญญาเมื่อทํากจของตนแลว ก็ดับไปในทีน่ ั้นเอง, ก็แตวา สิ่งใด
คือ อนิจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนันตตาก็ดี ที่ปญ
 ญาไดทาํ ไว, สิ่งนั้นมิไดดับไป."
ร. "ขอที่พระผูเปนเจากลาวา 'ปญญาทํากิจของตนแลว ดับไปในที่นั้น
เอง, ก็แตวาสิง่ ใด คือ อนิจจังก็ดี ทุกขังก็กด็ ี อนันตาก็ดี ที่ปญญาไดทาํ ไว สิ่ง
นั้นมิไดดับไป,' ฉะนัน้ ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาสิ่งนั้นใหขา พเจาฟง."

ถ. "เหมือนอยางวา บุรษุ คนหนึ่ง อยากจะสงจดหมายไปในกลางคืน
ใหเรียกเสมียนมาแลว จึงใหจุดไฟแลวใหเขียนจดหมาย ครั้นใหเขียนจด
หมายเสร็จแลว ก็ใหดับไฟเสีย, เมื่อไฟดับไปแลว จดหมายก็มไิ ดหายไป ฉัน
ใด; ปญญาทํากิจของตนแลว ก็ดับไปในที่นนั้ เอง ฉะนั้น; ก็แตวาสิ่งใด คือ
อนิจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญานั้นไดทาํ ไว, สิ่งนั้นมิไดดับไป."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาสิ่งนั้นใหขาพเจาฟง ใหยิ่งขึ้นอีกสัก
หนอย."
ถ. "เหมือนอยางวา มนุษยทงั้ หลายในปุรัตถิมชนบท ตั้งหมอน้าํ ไว
เรือนละหาหมอ ๆ สําหรับดับไฟ, ครั้นเมื่อไฟไหมเรือนแลว เขาก็โยนหมอน้ํา
หาหมอนั้นขึ้นไปบนหลังคาเรือน, ไฟนัน้ ก็ดับไป, มนุษยทั้งหลายนัน้ จะตอง
คิดวา 'ตนจักทํากิจดวยหมอแหงน้าํ น้ําอีกหรือ ?"
ร. "ไมตองคิดอีกเลย พระผูเปนเจา, พอแลวดวยหมอเหลานัน้ ,
ประโยชนอะไรดวยหมอน้ําเหลานั้นอีก."
ถ. "ผูมีปญญาควรเห็นอินทรียทั้งหา คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปญญา เหมือนหมอน้ําหาหมอ, ควรเห็นพระโยคาวจรเหมือนมนุษยทั้งหลาย
นั้น, ควรเห็นกิเลสทั้งหลายเหมือนไฟ, กิเลสทั้งหลายดับไปดวยอินทรียท ั้งหา
และกิเลสทั้งหลายเหมือนไฟ, กิเลสทั้งหลายดับไปดวยอินทรียท ั้งหา และ
กิเลสที่ดับไปแลวไมเกิดอีก เหมือนไฟดับไปดวยหมอน้าํ ทั้งหา ขอนัน้ ฉันใด;
ปญญาทํากิจของตนแลว ก็ดับไปในที่นนั้ ฉันนัน้ , ก็แตวา สิ่งใด คือ อนิจจังก็ดี
ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทาํ ไว, สิ่งนั้นมิไดดับไป."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟงใหยิ่งขึน้ อีก."
ถ. "เหมือนอยางวา แพทยถอื เอารากไมที่เปนยาหาอยาง เขาไปหาคน
ไขแลว บดรากไมที่เปนยาหาอยางนัน้ ใหคนไขดื่มกิน, โทษทั้งหลายก็ระงับไป
ดวยรากไมที่เปนยาหาอยางนั้น, แพทยนนั้ จะตองคิดวา 'ตนจักทํากิจดวยราก
ไมนั้นอีกหรือ ?"
ร. "ไมตองคิดอีกเลย พระผูเปนเจา, พอแลวดวยรากไมทเี่ ปนยาหา
อยางเหลานัน้ , จะประโยชนอะไรดวยรากไมเหลานัน้ ."
ถ. "ผูมีปญญา ควรเห็นอินทรียทั้งหามีอินทรีย คือ ศรัทธาเปนตน
เหมือนรากไมที่เปนยาหาอยาง, ควรเห็นพระโยคาวจรเหมือนแพทย, ควรเห็น

กิเลสทั้งหลายเหมือนพยาธิ, ควรเห็นปุถุชนทั้งหลายเหมือนบุรษุ ที่เจ็บ, กิเลส
ทั้งหลายระงับไปดวยอินทรียท ั้งหา และกิเลสที่ระงับไปแลวไมเกิดอีก เหมือน
โทษทั้งหลายของคนไขระงับไปดวยรากไมที่เปนยาหาอยาง ครั้นเมื่อโทษ
ระงับไป คนไขก็เปนผูหายโรค ฉะนั้น ขอนีฉ้ ันใด; ปญญาทํากิจของตนแลวก็
ดับไปในที่นนั้ ฉันนัน้ , ก็แตวา สิ่งใด คือ อนิจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่
ปญญาไดทาํ ไว, สิ่งนั้นมิไดดบั ไป."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟงใหยิ่งขึน้ อีก."
ถ. "เหมือนอยางวา ทหารที่เขาสูสงคราม ถือเอาลูกศรไปหาลูกแลว
เขาสูสงคราม เพื่อจะเอาชัยชํานะกองทัพแหงขาศึก, ทหารนัน้ เขาสูสงคราม
แลวยิงลูกศรทัง้ หานัน้ ไป, กองทัพแหงขาศึกก็แตกไปดวยลูกศรทั้งหานั้น,
ทหารที่เขาสูสงครามนั้น จะตองคิดวา 'ตนจักทํากิจดวยลูกศรอีกหรือ"
ร. "ไมตองคิดอีกเลย พระผูเปนเจา, พอแลวดวยลูกศรหาลูกนัน้ , จะ
ประโยชนอะไรดวยลูกศรเหลานัน้ ."
ถ. "ผูมีปญญา ควรเห็นอินทรียทั้งหามีศรัทธาเปนตน เหมือนลูกศรทั้ง
หา, ควรเห็นพระโยคาวจร เหมือนทหารผูเขาสูสงคราม, ควรเห็นกิเลสทั้ง
หลาย เหมือนกองทัพแหงขาศึก, กิเลสทั้งหลายทีแ่ ตกไปดวยอินทรียท ั้งหา
และกิเลสทีแ่ ตกไปแลวไมเกิดอีก เหมือนกองทัพแหงขาศึกทีแ่ ตกไปดวยลูกศร
ทั้งหา ขอนั้นฉันใด; ปญญาทํากิจของตนแลวก็ดับไปในที่นนั้ ฉันนั้น, ก็แตวา
สิ่งใด คือ อนิจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ที่ปญญาไดทาํ ไว, สิ่งนั้นมิไดดับ
ไป."
ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ."

