๖. ปรโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา ๗๕
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา ขาพเจาจักถามถึงเหตุทนั ดวน:
สัตวผูจะไปสูป รโลก ไปดวยสีไหน คือ ดวยสีเขียว หรือสีแดง หรือสีเหลือง
หรือสีขาว หรือสีแสด หรือสีปภัสสร, ก็หรือวา ไปดวยเพศชาง เพศมา หรือ
ดวยรูปรถ ?"
พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "มหาบพิตร ขอนั้น พระผูมีพระภาคหาได
ทรงบัญญัติไวไม, ขอนัน้ มิไดมีในพระพุทธวจนะ คือ พระไตรปฎก."
ร. "พระผูเปนเจา ถาวา พระสมณโคดมมิไดทรงบัญญัติไว, ใครจะรูได
อยางวา 'สัตวจะไปสูปรโลกนั้นหรือมิไดไป,' อาชีวกใดจักกลาววา 'โลกนีไ้ มมี
โลกอื่นไมมี สัตวมิไดไปปรโลก' ดังนี้ คําของอาชีวกนัน้ เปนจริงอยางนัน้ หรือ,
อาชีวกนัน้ เปนอาจารยผูฉลาดหรือ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร มหาบพิตร ทรงสดับคําของอาตมภาพหรือ ?"
ร. "ฟงซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร คําของอาตมภาพหลุดออกจากปากแลวไปเขา
พระกรรณของมหาบพิตรนัน้ เมื่อในระหวางทาง ก็มิไดทาํ การอะไรหรือ
มหาบพิตรทรงเห็นเปนสีเขียว สีเหลือง ฯลฯ ที่ยอดไมบา ง ?"
ร. "ไมเห็น พระผูเปนเจา."
ถ. "ถาไมทรงเห็น, คําของอาตมภาพคงไมไดเขาพระกรรณ
มหาบพิตร,มหาบพิตรรับสั่งเหลวไหล."
ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาหาไดพูดเหลวไหลไม, คําพูดของพระผูเปน
เจา แมจะไมปรากฏวาเขียวหรือเหลืองในระหวางทางก็จริง แตก็ไดมาเขาหู
ขาพเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนั้นฉันใด, สัตวเมื่อไปสูปรโลก แมจะไมปรากฏ
วา เขียวหรือเหลืองในระหวางทางก็จริง ถึงกระนั้น สัตวก็ไดไปปรโลกจริง
เหมือนคําพูดที่ไปเขาหู ฉะนั้น."
ร. "อัศจรรยแปลกประหลาดจริงพระผูเปนเจา, ขอพระผูเปนเจาจง
เสวยราชสมบัติอันใหญหลวง ในสกลชมพูทวีปเถิด. พระผูเปนเจา ขันธหานี้
ไมไปสูปรโลกดวย และมิไดทํากรรม ก็เกิดขึ้นไดดวย, เมื่อเปนเชนนี้ สงสาร ก็

ตองไมมี."
ถ. "ขอถวายพระพร มหาบพิตร จะใหทํานาหรือ ?"
ร. "ทําซิ พระผูเปนเจา ขาพเจาจักทํานา จะใหหวานขาวสาลี."
ถ. "ขาวสาลีของมหาบพิตรที่ขนึ้ ในแผนดินแลวออกรวงที่ยอด, ขาว
สาลีนนั้ คนไมไดปลูก จักออกรวงที่ยอดไดหรือ ?"
ร. "จริงอยู ขาวสาลีนั้น ตองปลูกลงที่แผนดิน จึงจะออกรวงที่ยอดได,
หรือคนไมไดทาํ จักออกรวงที่ยอดก็ไมได."
ถ. "ถาเชนนัน้ ขาวสาลีก็ไมมี ขอถวายพระพร."
ร. "มีซิ พระผูเปนเจา, ถาวา ขาวสาลีที่ปลูกลงที่แผนดินจะพึงออกรวง
ที่ยอด, ขาวสาลีก็ตองสําเร็จผลที่ยอด; ถาขาวสาลีจะพึงออกรวงไดเองโดยไม
ตองเพาะปลูก, ทรัพย คือ ขาวสาลีจะตองเกิดขึ้นไดเอง จะตองทําขวัญตนเอง
ละซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนัน้ ฉันใด, ถาวา ขันธหานี้จะพึงไปสูปรโลก
ดวยไซร, คนตาบอด จะตองเปนคนตาบอดอยูร่ําไป, คนใบ จะตองเปนคนใบ
อยูร่ําไป, จะตองทําบุญเอาประโยชนอะไร; ถาวา ขันธหานี้ไมตองมีกรรมที่ได
ทําไว ก็เกิดขึน้ ได, สัตวจะตองไปนรก เพราะอกุศลกรรม ขอนี้ ก็ฉนั นัน้ ."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟง."
ถ. "เหมือนอยางวา ดวงไฟทีบ่ ุคคลจุดตอกันไป จะพึงเลื่อนไปติดดวง
อื่น หรือเลื่อนไปยังเปลวไฟอื่น จะวาดวงไฟนั้นเกิดขึ้นเอง โดยมิไดอาศัยจุด
ตอกันหรือ ?"
ร. "หามิได พระผูเปนเจา, เปลวไฟเลื่อนไปได หรือดวงไฟก็ตอกับดวง
ไฟอื่นใหเกิดแสงสวางหรือเปลวได, จะวาไมไดอาศัยจุดตอกันแลว เกิดขึ้นเอง
ไมไดเลย."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนั้นฉันใด, ขันธหา นี้ ก็ไปสูปรโลกหาไดไม, จะ
เกิดขึ้นเองโดยไมไดอาศัยกรรมที่ทาํ ไว ก็หาไดไม ขอนี้กฉ็ ันนัน้ ."
ร. "พระผูเปนเจา เวทนาขันธไปสูปรโลกหรือ ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ถาเวทนาขันธไปสูปรโลกไซร, สัตวทงั้ หลายผู
เสวยเวทนาในเบญจขันธนี้เอง เปนตัวเวทนาขันธที่ไปสูป รโลกหรือ ?"
ร. "หามิได."

ถ. "เพราะเหตุนั้น มหาบพิตรจงทรงทราบวา "เวทนาขันธมิไดไปสูปร
โลก."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหขา พเจาฟง."
ถ. "ขอถวายพระพร กระจกเงาของมหาบพิตรมีหรือ."
ร. "มี พระผูเปนเจา."
ถ. "มหาบพิตร โปรดหยิบตั้งไวเบื้องพระพักตร."
ร. "ตั้งเสร็จแลว."
ถ. "ขอถวายพระพร พระเนตร พระกรรณ พระนาสิก พระทนตของ
มหาบพิตร ปรากฏในกระจกเงานี้, หรือวา มหาบพิตรทรงจัดสรรขึ้นใหม ?"
ร. "ที่ปรากฏในกระจกเปนตา หู จมูก ฟน ของขาพเจาทัง้ นั้น."
ถ. "ถาอยางนัน้ พระเนตร พระกรรณ พระนาสิก พระทนตของ
มหาบพิตรหลุดถอนออกไป มหาบพิตรกลายเปนคนบอดเปนคนหนวกไปหรือ
?"
ร. "หามิได พระผูเปนเจา, เงาอาศัยตัวขาพเจาไปปรากฏในกระจก,
ขาพเจาไมไดทํา ก็หามิได."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนั้นฉันใด, ขันธหา นี้ไปสูปรโลกหาไดไม, ทั้งจะ
เกิดขึ้นเองโดยมิไดทาํ กรรม ก็หาไดไม, สัตวอาศัยเบญจขันธนี้เอง ปฏิสนธิใน
ครรภมารดา ดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ตนไดทาํ ไว ขอนี้ก็ฉนั นัน้ ."
ร. "พระผูเปนเจาชางฉลาดจริง ๆ."

