๖. สัพพสัตตหิตจรณปญหา ๑๖
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูว า 'พระตถาคตนําสิ่งที่ไม
เปนประโยชนเกื้อกูลออกเสีย เขาไปตั้งประโยชนเกื้อกูลไวแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง, ดังนี้. อนึ่ง พระผู
เปนเจากลาวอยูอีกวา 'เมื่อธรรมปริยายเปรียบดวยกองแหงไฟ อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาอยู
โลหิตรอนพลุงขึ้นแลวจากปากภิกษุทั้งหลายประมาณหกสิบ' ดังนี้. พระผูเปนเจา พระตถาคต เมื่อทรง
แสดงธรรมปริยายมีกองแหงไฟเปนเครื่องเปรียบ นําประโยชนเกื้อกูลของภิกษุทั้งหลายประมาณหกสิบ
ออกเสียแลว เขาไปตั้งสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลไวแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น. ถาวาพระตถาคตนําสิ่ง
ที่ไมใชประโยชนเกื้อกูลออกเสีย เขาไปตั้งสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลไวแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง, ถาอยาง
นั้น คําที่วา 'ธรรมปริยายมีกองไฟเปนเครื่องเปรียบ อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาอยู โลหิตรอน
พลุงออกแลวจากปากของภิกษุทั้งหลายประมาณหกสิบ นั้นผิด. ถาเมื่อธรรมปริยายมีกองไฟเปนเครื่อง
เปรียบ อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาอยู โลหิตรอนพลุงออกจากปากของภิกษุทั้งหลายประมาณ
หกสิบจริง, ถาอยางนัน้ คําทีว่ า 'พระตถาคตนําสิ่งที่ไมใชประโยชนเกื้อกูลออกเสีย เขาไปตั้งสิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลไวแกสัตวทงั้ หลายทั้งปวง' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. แมปญหานี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจา
แลว พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตนําสิ่งทีไ่ มใชประโยชนออกเสีย เขาไปตั้งสิ่งที่
เปนประโยชนเกื้อกูลไว แกสตั วทั้งหลายทั้งปวง, เมื่อธรรมปริยายมีกองไฟเปนเครื่องเปรียบ พระองค
ตรัสเทศนาอยู โลหิตรอนพลุงออกแลวจากปากของภิกษุทั้งหลายประมาณหกสิบดวยจริง, ก็และโลหิต
นั้นจะไดพลุงออกจากปากของภิกษุทั้งหลายเหลานั้น เพราะกิริยาของพระตถาคต ก็หาไม โลหิตนั้น
พลุงออกจากปากของภิกษุทั้งหลายเหลานั้น เพราะกิริยาของตนของภิกษุทั้งหลายนัน่ เอง."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาพระตถาคตไมทรงภาสิตธรรมปริยายมีกองไฟเปนเครื่องเปรียบ
โลหิตรอนจะพึงพลุงออกจากปากของภิกษุทั้งหลายเหลานั้นหรือ?"
ถ. "หาไม ขอถวายพระพร ความเรารอนเกิดขึ้นแลวในกายของภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ ผูปฏิบัติ
ผิดแลว เพราะไดฟงธรรมปริยายของพระผูมีพระภาคเจา, โลหิตรอนพลุงออกจากปากของภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้น เพราะความเรารอนนั้น."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาอยางนัน้ โลหิตรอนพลุงออกแลวจากปากของภิกษุทงั้ หลาย
เหลานั้น เพราะกิริยาของพระตถาคตนัน้ เอง พระตถาคตทีเดียวเปฯอธิการในความทีโ่ ลหิตรอนพลุง
ออกจากปากนั้นเพื่อความฉิบหายของภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ . อุปมาเหมือนกะวา งูเขาไปสูจอมปลวก,
มีบุรุษผูตองการฝุนคนใดคนหนึ่ง ทําลายจอมปลวกนําฝุนไป, พึงปดโพรงแหงจอมปลวกนั้นเสียดวย

ความนําฝุน ไป, ทีนนั้ งูในจอมปลวกนั้นนัน่ เทียว ไมไดความหายใจ คือ หายใจไมได ตาย; งูนั้นถึงความ
ตายเพราะกิริยาของบุรุษนัน้ ไมใชหรือ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร งูนั้นถึงความตายเพราะกิริยาของบุรุษนั้น."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระตถาคตเปนอธิการในความที่โลหิตเปนของรอนพลุงออกจาก
ปากของภิกษุทั้งหลายนัน้ เพื่อความฉิบหายแหงภิกษุทงั้ หลายเหลานัน้ ฉันนัน้ นั่นเทียวแล."
ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเมื่อทรงแสดงธรรม ไมทรงกระทําความเอ็นดูและปฏิฆะ,
พระองคพนจากความเอ็นดูและปฏิฆะทรงแสดงธรรม, เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยางนี้ บุคคล
ทั้งหลายเหลาใด เปนผูปฏิบัติชอบในธรรมนั้น บุคคลเหลานี้ยอมตรัสรู; สวนบุคคลทั้งหลายเหลาใด
เปนผูปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานั้นยอมตกไป. เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษสัน่ ตนมะมวง หรือตน
ชมพู หรือตนมะทราง(นาจะเปนมะปรางมากกวา-ความเห็นสวนตัว) ผลทั้งหลายในตนไมอันใด ที่เปน
สาระมีขั้วมัน่ ผลเหลานั้นไมเคลื่อนไมหลุด คงอยูในตนไมนั้นนัน่ เทียว, สวนผลทั้งหลายอันใด มีโคน
แหงกานเนา มีขั้วทรพล ผลทั้งหลายเหลานั้น ยอมหลนไป ฉันใด, พระตถาคต เมื่อทรงแสดงธรรม ไม
กระทําความเอ็นดูและปฏิฆะ, พระองคพนแลวจากความเอ็นดูและปฏิฆะทรงแสดงธรรม, เมื่อพระองค
ทรงแสดงธรรมอยูอยางนี้ บุคคลทั้งหลายเหลาใด เปนผูปฏิบัติชอบแลวในธรรมนั้น บุคคลทั้งหลาย
เหลานั้นยอมตรัสรู; สวนบุคคลทั้งหลายเหลาใดที่ปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานั้นยอมตกไป ฉัน
นั้นนั่นเทียวแล.
อีกนัยหนึ่ง ชนชาวปรารถนาจะปลูกขาวกลา ยอมไถซึ่งนา, เมื่อชาวนานัน้ ไถนาอยู หญา
ทั้งหลายไมใชแสนเดียวยอมตายไป ฉันใด;พระตถาคตจะยังสัตวทั้งหลายทีม่ ีวิปสสนาญาณ ซึ่งแกกลา
แลวใหตรัสรูพระองคพนแลวจากความเอ็นดูและปฏิฆะทรงแสดงธรรม, เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู
อยางนี้ บุคคลทั้งหลายเหลาใด เปนผูปฏิบัติชอบแลวในธรรมนั้น บุคคลทั้งหลายเหลานั้นยอมตรัสรู;
สวนวาบุคคลทั้งหลายเหลาใด ที่เปนผูปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานั้น เหมือนกะหญาทั้งหลาย
ที่ตายไปแลว ฉันนัน้ .
อีกนัยหนึ่ง มนุษยทั้งหลายหีบออยในยนต เหตุจะตองการรส, เมื่อมนุษยทั้งหลายเหลานั้นหีบ
ออยอยู กิมิชาติทั้งหลายเหลาใด ในยนตนนั้ ที่ไปแลวในปากแหงยนต กิมิชาติทั้งหลายเหลานั้น ยอม
ถูกยนตบีบ ฉันใด; พระตถาคตมีพระประสงคจะใหสัตวทั้งหลายที่มวี ปิ สสนาญาณในใจอันแกกลาแลว
ตรัสรู ทรงบีบเฉพาะซึ่งยนตคือธรรม, สัตวทั้งหลายเหลาใด ที่ปฏิบัติผิดแลวในธรรมนั้น สัตวทั้งหลาย
เหลานั้น ยอมตายเหมือนกิมิชาติ ฉันนั้นนั่นเทียวแล ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ ตกแลวดวยธรรมเทศนานั้น ไมใชหรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ชางถากเสียดายตนไมอยู กระทําใหตรงใหบริสุทธิ์ไดหรือไม?

ร. "หาไม พระผูเปนเจา ชางถากนําไมที่ควรเวนออกเสีย กระทําไมนี้ใหตรงใหบริสุทธิ์อยาง
เดียว."
ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเมื่อเสียดายบริษทั ไมอาจเพื่อจะยังสัตวทั้งหลายทีค่ วรจะตรัส
รูใหตรัสรูได, ตองนําสัตวทั้งหลายที่ปฏิบัตผิ ิดออกเสียแลว จึงใหสัตวทงั้ หลายที่ควรตรัสรูเหลานี้เทานั้น
ตรัสรูได ฉันนั้นนัน่ เทียว. ก็ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นเปนผูป ฏิบัติผิดแลวยอมตกไป เพราะกรรมที่ตน
กระทําแลว. เปรียบเหมือนตนกลวย ไมไผ และนางมาอัสดร อันผลเกิดแตตนยอมฆาเสีย ฉันใด, บุคคล
ทั้งหลายเหลาใดนั้นเปนผูปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานัน้ อันกรรมที่ตนกระทําแลว ยอมฆาเสีย
ตกไป ฉันนั้น. อนึ่ง โจรทั้งหลาย ยอมถึงความควักจักษุเสีย และเสียบดวยหลาว ตัดศีรษะเสีย เพราะ
โทษผิดที่ตนกระทําแลว ฉันใด, บุคคลทั้งหลายเหลาใด ปฏิบัติผิดแลว บุคคลทั้งหลายเหลานั้น อัน
โทษผิดที่ตนกระทําแลว ยอมฆาเสีย ยอมตกลงจากพระชินศาสนา ฉันนั้น. โลหิตรอนพลุงขึ้นแลวจาก
ปากของภิกษุทั้งหลายประมาณหกสิบเหลาใด โลหิตนัน้ ของภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ จะไดพลุงออก
เพราะกิริยาของพระผูมีพระภาคเจา ก็หาไม จะไดพลุงออกเพราะกิริยาของบุคคลทัง้ หลายอืน่ ก็หาไม
เลย, โลหิตนั้นพลุงออกเพราะโทษผิดที่ตนกระทําแลวของตนเองโดยแทแล. เปรียบเหมือนบุรษุ พึงให
อมฤตแกชนทัง้ ปวง, ชนทั้งหลายเหลานั้นกินอมฤตนั้นแลวเปนผูไมมโี รค มีอายุยืน พึงพนจากจัญไรทั้ง
ปวงได, ลําดับนั้น บุรษุ คนใดคนหนึ่งกินตอมฤตนัน้ ดวยประพฤติผิดอยาง จึงถึงความตาย; บุรุษผูใ ห
อมฤตนัน้ พึงถืออกุศลไมใชบุญหนอยหนึง่ มีความใหอมฤตนัน้ เปนเหตุหรือไม ขอถวายพระพร"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษผูใหอมฤตนั้นไมตองอกุศล ไมใชบุญ เพราะความใหอมฤตนั้นเปน
เหตุ ฉันใด, พระตถาคตทรงใหอมฤตเปนธรรมทานแกเทพดาและมนุษยทั้งหลายในโลกธาตุ มีหมื่น
หนึ่งเปนประมาณ, สัตวทั้งหลายเหลาใดนัน้ เปนภัพพบุคคลควรตรัสรู สัตวทั้งหลายเหลานั้น ยอมตรัส
รูดวยอมฤต คือ ธรรม, สวนสัตวทั้งหลายเหลาใดนัน้ เปนอภัพพะไมควรจะตรัสรู สัตวทั้งหลายเหลานัน้
อันกิริยาของตน ยอมฆาเสียจากอมฤต ยอมตกไป ฉันนั้นนั่นเทียวแล."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจา สมอยางนัน้
, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

