๒. สัพพัญูภาวปญหา ๒
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธเจาเปนสัพพัญูหรือ ?"
ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาเปนสัพพัญู, ก็แตพระ
ญาณที่เปนเหตุรูเห็น หาปรากฏแกพระผูมพี ระภาคเจาฉับไวทันทีไม, พระสัพ
พัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจาเนื่องดวยการนึก พระองคทรงนึกแลว
ยอมรูไดตามพระพุทธประสงค."
ร. "ถาอยางนัน้ พระพุทธเจาก็ไมใชสัพพัญูซิ, ถาพระสัพพัญุต
ญาณของพระองคยอมมีไดดวยการคนหา."
ถ. "ขอถวายพระพร ขาวเปลือกรอยวาหะ กับกึ่งจุฬา เจ็ดอัมมณะ
สองตุมพะ ขาวเปลือกมีประมาณถึงเพียงนี้ คนมีจิตเปนไปในขณะเพียงแต
อัจฉระ คือชั่วดีดนิ้วมือครั้งเดียว ยังสามารถตั้งเปนคะแนนนับใหถึงความสิน้
ไปหมดไปได. นี้จิตเจ็ดอยางเปนไปอยูในขณะชั่วอัจฉระเดียวนัน้ : ขอถวาย
พระพร คนจําพวกใด มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ มีกิเลส มีกายไมไดอบรมแลว มี
ศีลไมไดอบรมแลว มีจิตไมไดอบรมแลว มีปญญาไมไดอบรมแลว จิตของเขา
นั้นเกิดขึน้ ชา เปนไปเนือย, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะจิตเปนสภาพไมไดอบ
รมแลว. ขอถวายพระพร มีอุปมาวา ลําไมไผอันสูงดวดลําอวบแข็งแรง เกี่ยว
พันกันเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง คนฉุดลากมา ก็คอยมาชา ๆ ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ
? เพราะกิ่งเปนของเกี่ยวพันกัน ฉันใด, คนจําพวกใด มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ
มีกิเลส มีกายไมไดอบรมแลว มีศีลไมไดอบรมแลว มีจิตไมไดอบรมแลว มี
ปญญาไมไดอบรมแลว จิตของเขานั้นเกิดขึ้นชา เปนไปเนือย, ขอนี้มีอะไรเปน
เหตุ ? เพราะจิตเปนสภาพอันกิเลสทั้งหลายเกี่ยวพันแลว ฉันนั้น. นี้จิตที่หนึ่ง."
ในจิตเจ็ดอยางนั้น จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่สอง. คนจําพวกใด
เปนพระโสดาบันผูแรกถึงกระแสพระนิพพาน มีอบายอันละเสียไดแลว พรอม
มูลแลวดวยความเห็นชอบ มีคําสอนของพระศาสดาอันรูแจงแลว จิตของทาน
นั้นเกิดขึน้ ไว เปนไปไว ในสามสถาน เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิเบื้องบน
ขอนีม้ ีอะไรเปนเหตุ ? เพราะจิตเปนสภาพบริสุทธิ์ในสามสถาน และเพราะ
กิเลสทั้งหลายในเบื้องบนเปนสภาพอันทานยังละไมไดแลว. มีอุปมาเหมือน
ลําไมไผโลงหมดจากการเกี่ยวพันกันเพียงสามปลอง แตขางบนยังเปนสุมทุม

ดวยเซิงกิ่งคนฉุดลากมา ยอมคลองเพียงสามปลอง สูงขึ้นไปจากนัน้ ยอมขัด
ขอนีม้ ีอะไรเปนเหตุ ? เพราะขางลางโลงหมด และเพราะขางบนยังเปนสุมทุม
ดวยเซิงกิ่ง ฉะนั้น. นี้จิตที่สอง
จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่สาม. คนจําพวกใด เปนพระสกทาคามี
มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จิตของทานนัน้ เกิดขึ้นไว เปนไปไว ในทีห่ าสถาน
เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิเบื้องบน, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะจิตเปน
สภาพบริสุทธิ์ในทีห่ าสถาน และเพราะกิเลสเบื้องบนเปนสภาพอันทานยังละ
ไมไดแลว. มีอปุ มาเหมือนลําไมไผโลงหมดจากการเกี่ยวพันกันเพียงหาปลอง
แตขา งบนยังเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง คนฉุดลากมา ยอมมาคลองเพียงหาปลอง
สูงขึ้นไปจากนัน้ ยอมขัด, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะขางลางโลงหมด และ
เพราะขางบนยังเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง ฉะนั้น. นี้จิตที่สาม.
จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่ส.ี่ คนจําพวกใด เปนพระอนาคามีมี
สังโยชนเบื้องต่ําหาประการละไดแลว จิตของทานนั้น เกิดขึน้ ไว เปนไปไว ใน
ที่สิบสถาน เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิเบื้องบน, ขอนีม้ ีอะไรเปนเหตุ ?
เพราะจิตเปนสภาพบริสุทธิ์ในที่สิบสถาน และเพราะกิเลสเบื้องบนเปนสภาพ
อันทานยังละไมไดแลว. มีอุปมาเหมือนลําไมไผโลงหมดจากการเกี่ยวพันกัน
เพียงสิบปลอง แตขางบนยังเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง คนฉุดลากมา ยอมมา
คลองเพียงสิบปลอง สูงขึ้นไปจากนั้น ยอมขัด, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะ
ขางลางโลงหมด และเพราะขางบนยังเปนสุมทุมดวยเซิงกิ่ง ฉะนั้น. นี้จิตที่ส.ี่
จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่ครบหา. คนจําพวกใด เปฯพระอรหันต
สิ้นอาสวะแลว ชําระมลทินหมดแลว ฟอกกิเลสแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มี
กิจที่จะตองทําอันไดทาํ เสร็จแลว ปลงภาระเสียไดแลว มีประโยชนตนไดบรรลุ
ถึงแลว มีธรรมอันจะประกอบไวในภพสิ้นรอบแลว มีพระปฏิสัมภิทาไดบรรลุ
แลว บริสุทธิแ์ ลวในภูมแิ หงพระสาวก, จิตของทานนั้น เกิดขึน้ ไว เปนไปไว ใน
ธรรมเปนวิสัยของพระสาวก เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิแหงพระปจเจก
พุทธะ และในภูมิแหงพระสัพพัญูพุทธะ, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะทาน
บริสุทธิ์แลวเพียงในภูมิแหงพระสาวก และเพราะไมบริสุทธิแ์ ลวในปจเจกพุทธ
ภูมิและสัพพัญูพุทธภูมิ. มีอุปมาเหมือนลําไมไผมีปลองโลงหมดจากการ
เกี่ยวพันกันทุกปลอง คนฉุดลากมา ก็มาไดคลอง ไมชา, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ?

เพราะไมไผนนั้ โลงหมดจากการเกี่ยวพันกันทุกปลอง และเพราะไมเปนสุมทุม
ฉะนัน้ . นี้จิตทีค่ รบหา.
จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่ครบหก. คนจําพวกใด เปนพระปจเจก
พุทธะ คือตรัสรูจําเพาะตัว เปนพระสยัมภู คือ ผูเปนเองในทางตรัสรู ไมมีใคร
เปนอาจารย ประพฤติอยูแตผูเดียว มีอาการควรกําหนดเปรียบดวยนอแรด มี
จิตบริสุทธิ์ปราศจากมลทินในธรรมเปนวิสยั ของทาน, จิตของทานนัน้ เกิดขึ้น
ไว เปนไปไว ในธรรมเปนวิสยั ของทาน เกิดขึ้นชา เปนไปเนือย ในภูมิของพระ
สัพพพัญูพุทธะ, ขอนีม้ ีอะไรเปนเหตุ ? เพราะทานบริสุทธิแ์ ตในวิสยั ของ
ทาน และเพราะพระสัพพัญูพุทธวิสัย เปนคุณอันใหญยิ่ง, มีอุมาเหมือน
บุรุษผูเคยไมพงึ คราม จะลงลําน้าํ นอยอันเปนวิสยั ของตัว ในคืนก็ได ในวันก็
ได ตามปรารถนา, ครั้นเห็นมหาสมุทรทั้งลึกหยั่งไมถึง ทั้งกวางไมมีฝง ในที่
ตําบลอื่นแลว จะกลัวยอทอไมอาจลง, ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ ? เพราะวิสัยของ
เขา ๆ ไดเคยประพฤติแลว และเพราะมหาสมุทรเปนชลาลัยอันใหญ ฉะนัน้ .
นี้เปนจิตที่ครบหก.
จิตนี้ถึงความจําแนกเปนจิตที่เจ็ด. คนจําพวกใด เปนพระสัมมาสัม
พุทธคือตรัสรูชอบเอง เปนสัพพัญูคือรูธรรมทั้งปวง ทรงญาณอันเปนกําลัง
สิบประการ กลาหาญปราศจากครั่นคราม เพราะเวสารัชชธรรมสี่ประการ
พรอมมูลดวยธรรมของพระพุทธบุคคลสิบแปดประการมีชัยชนะหาที่สดุ มิได
มีญาณหาเครื่องขัดขวางมิได, จิตของทานนัน้ เกิดขึน้ ไว เปนไปไว ในที่ทกุ
สถาน, ขอนี้มอี ะไรเปนเหตุ ? เพราะทานบริสุทธิ์แลวในทีท่ ุกสถาน.
ขอถวายพระพร พระแสงศรที่ชําระดีแลว ปราศจากมลทินหาสนิมมิได
คมกริบ ตรงแนว ไมคด ไมงอ ไมโกง ขึ้นบนแลง อันมัน่ แข็งแรง แผลงใหตกลง
เต็มแรง ที่ผาโขมพัสตรอันละเอียดก็ดี ที่ผากัปปาสิกพัสตรอันละเอียดก็ดี ที่
ผากัมพลอันละเอียดก็ดี จะไปชาไมสะดวกหรือติดขัดมีบา งหรือ ?"
ร. "หาเปนเชนนั้นไม, ขอนีม้ อี ะไรเปนเหตุ ? เพราะผาเปนของละเอียด
ศรก็ชําระดีแลว และการแผลงใหตกก็เต็มแรง."
ถ. "ขอถวายพระพร ขออุปไมยก็ฉนั นัน้ คนจําพวกใด เปนพระสัมมา
สัมพุทธะ ฯลฯ จิตของทานนัน้ เกิดขึ้นไว เปนไปไว ในทีท่ ุกสถาน. นี้จติ ที่เจ็ด.
ขอถวายพระพร ในจิตเจ็ดอยางนัน้ จิตของพระสัพพัญูพุทธะทั้ง

หลายบริสุทธิแ์ ละไวโดยคุณที่นับไมได ลวงคณนาแหงจิตแมทั้งหกอยาง. ขอ
ถวายพระพร เหตุใด จิตของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิแ์ ละไว เหตุนั้น พระ
องคจึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริยได, ในยมกปาฏิหาริยนนั้ พระองคพึงทรง
ทราบเถิดวา 'จิตของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเปนไปไวถึงอยางนัน้ ,' อา
ตมภาพไมสามารถกลาวเหตุในขอนั้นใหยิ่งขึ้นไปได. แมปาฏิหาริยเหลานัน้
เขาไปเปรียบจิตของพระสัพพัญูพุทธะทัง้ หลายแลว ยอมไมถึงการคณานา
นับสักเสี้ยวก็ดี สักสวนของเสี้ยวก็ดี พระสัพพัญุตญาณของพระผูมีพระ
ภาคเจาเนื่องดวยการนึก, พระองคทรงนึกแลวก็รูไดตามพระพุทธประสงค.
ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา บุรษุ จะวางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งวางอยูในมือ
ขางหนึ่ง ไวในมืออีกขางหนึ่งก็ดี, จะอาปากขึ้นเปลงวาจาก็ด,ี จะกลืนโภชนะ
ซึ่งเขาไปแลวในปากก็ด,ี ลืมอยูแลวและจะหลับจักษุลง หรือหลับอยูแ ลวจะ
ลืมจักษุขึ้นก็ด,ี จะเหยียดแขนที่คแู ลวออกหรือจะคูแขนที่เหยียดแลวเชาก็ด,ี
กาลนัน้ ชากวา, พระสัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจาไวกวา, ความ
นึกของพระองคไวกวา, พระองคทรงนึกแลวยอมรูไดตามพระพุทธประสงค,
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายไดชื่อวาไมใชสัพพัญู ดวยสักวาความบก
พรอง เพราะตองนึกเพียงเทานัน้ ก็หามิได."
ร. "แมความนึกก็ตองทําดวยความเลือกหา, ขออาราธนาพระผูเปน
เจา อธิบายใหขาพเจาเขาใจในขอนั้นโดยเหตุเถิด."
ถ. "ขอถวายพระพร เหมือนอยางวา บุรษุ ผูมั่งมี มีทรัพยมาก มีสมบัติ
มาก มีทองเงินและเครื่องมืออันเปนอุปการแกทรัพยมาก มีขาวเปลือกไวเปน
ทรัพยมาก และขาวสาลี ขาวจาว ขาวเหนียว ขาวสาร งา ถั่วเขียว ถั่วขาว บุพ
พัณณชาติและอปรัณณชาติอื่น ๆ เนยใส เนยขน นมสด นมสม น้ํามัน น้ําผึ้ง
น้ําตาล น้าํ ออย ของเขาก็มพี รอมอยูในไห ในหมอ ในกระถาง ในยุง และใน
ภาชนะอืน่ ๆ, และจะมีแขกมาหาเขา ซึ่งควรจะเลี้ยงดู และตองการจะบริโภค
อาหารอยูดวยล ก็แตโภชนะที่ทาํ สุกแลวในเรือนของเขา หมดเสียแลว เขาจึง
นําเอาขาวสารออกจากหมอแลวและหุงใหเปนโภชนะ; บุรุษผูน ั้น จะไดชื่อวา
คนขัดสนไมมที รัพย ดวยสักวาความบกพรองแหงโภชนะเพียงเทานั้น ไดบาง
หรือ ?"
ร. "หาอยางนัน้ ไม แมในพระราชนิเวศนของพระเจาจักรพรรดิ์ความ

บกพรองแหงโภชนะ ในสมัยซึ่งมิใชเวลาก็ยังมี, เหตุอะไรในเรือนของคฤหบดี
จักไมมีบางเลา."
ถ. "ขอถวายพระพร ขออุปไมยก็ฉนั นัน้ พระสัพพัญุตญาณของพระ
ตถาคตเจา บกพรองเพราะตองนึก, แตครั้นทรงนึกแลว ก็รูไดตามพระพุทธ
ประสงค. ขอถวายพระพร อนึ่ง เหมือนอยางวา ตนไมจะเผล็ดผล เต็มดวย
พวงผลอันหนักถวงหอยยอย, แตในที่นนั้ ไมมีผลอันหลนแลวสักนอยหนึ่ง; ตน
ไมนั้น จะควรไดชื่อวาหาผลมิได ดวยความบกพรองเพราะผลทีย่ ังไมหลนแลว
เพียงเทานั้น ไดบางหรือ ?"
ร. "หาอยางนัน้ ไม เพราะผลไมเหลานั้นเนือ่ งดวยการหลน, เมื่อหลน
แลว คนก็ยอมไดตามปรารถนา."
ถ. "ขอถวายพระพร ขออุปไมยก็ฉนั นัน้ , พระสัพพัญุตญาณของพระ
ตถาคตเจา บกพรองเพราะตองนึก, แตครั้นทรงนึกแลว ก็รูไดตามพุทธ
ประสงค."
ร. "พระผูเปนเจา พระพุทธเจาทรงนึกแลว ๆ รูไดตามพระพุทธ
ประสงคหรือ ?"
ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา ทรงนึกแลว ๆ รูไดตามพระ
พุทธประสงค; เหมือนอยางวา พระเจาจักรพรรดิราชทรงระลึกถึงจักรรัตนขึน้
เมื่อใดวา 'จักรรัตนจงเขามาหาเรา' ดังนี้ พอทรงนึกขึ้นแลว จักรรัตนก็เขาไป
ถึง ขอนี้ฉันใด; พระตถาคตเจาทรงนึกแลว ๆ ก็รูไดตามพระพุทธประสงค ฉัน
นั้น."
ร. "เหตุมั่นพอแลว, พระพุทธเจาเปนสัพพัญูแท, ขาพเจายอมรับวา
'พระพุทธเจาเปนสัพพัญูจริง."

