๗. กุสลากุสลพลวาพลวปญหา ๗๔
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน กรรมไหนมีกําลังยิ่งกวา กุศลหรืออกุศล?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร กุศาลมีกําลังยิ่งกวา อกุศลหาอยางนั้นไม."
ร. "ขาพเจายังไมยอมรับตามคําวา 'กุศลมีกําลังยิ่งกวา อกุศลหาอยางนั้นไม' นัน้ ดอก. ชน
ทั้งหลายในโลกนี้ เปนผูยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป เปนผูถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจาของเขาไมให เปนผู
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เปนผูมักกลาวปด เปนผูฆา ซึ่งชาวบาน เปนผูประทุษรายในหนทาง เปนผู
หลอกลวงเขา มีปรากฏอยู, เพราะกรรมอันเปนบาปมีประมาณเทานั้น ชนทั้งหลายเหลานัน้ ทั้งปวง
ยอมไดซึ่งกรรมกรณ คือ อันตัดมือ ตัดเทา ตัดทั้งมือทั้งเทา ตัดหู ตัดจมูก ตัดทั้งหูทั้งจมูก และพิลังคถา
ลิกะกรรมกรณ (คือ ผากบาลศีรษะแลว เอาคีมคีบกอนเหล็กแดงใสลงในกบาลศีรษะนัน้ มันสมองที่
เปนอยูในกบาลศีรษะก็ลอยขึ้นบางบน) สังขมุณฑิกะกรรมกรณ (คือ เชือดดริมฝปากขางบน และหนัง
ที่หุมหมวกหูทงั้ สองขาง และหลุมคอ แลวขมวดผมทั้งหมดใหเปนขอดในที่เดียวกันแลวกระชากออก
หนังก็หลุดออกพรอมกับผม แลวขัดกบาลศีระษะดวยกรวดอันหยาบแลวลาง กระทํากบาลศีรษะให
เหมือนสีสังข) ราหุมขุ ะกรรมกรณ (คือ เอาขอเกี่ยวปากไวใหอาแลวจุดไฟไวในปาก แลวเอาเหล็กหมาด
สักตั้งแตหมวดหูกระทั้งปาก โลหิตก็ไหลออกเต็มปาก) โชติมาลิกะกรรมกรณ (คือ พันตัวทั้งหมดดวย
ผาชุบน้าํ มันแลวจุดไฟเผา) หัตถะปโชติกะกรรมกรณ (คือ พันมือทั้งสองดวยผาชุบน้ํามันแลวเอาไฟ
เผา) เอรกวัติกะกรรมกรณ (คือ เฉือนแผนหนังตั้งแตคอลงไปถึงขอเทา แลวผูกนักโทษนั้นไวดวยเชือก
แลวกระชากมา นักโทษนั้นก็เหยียบแผนหนังของตนลมลง) จีรกวาสิกะกรรมกรณ (คือ เฉือนแผนหนัง
ตั้งแตคอลงไปถึงสะเอว แลวเฉือนแผนหนังตั้งแตสะเอวลงไปถึงขอเทา สรีระมีในเบื้องต่ําของนักโทษ
นั้น ก็เปนเหมือนผานุงที่ทาํ ดวยเปลือกไม เพราะแผนหนังมีในเบื้องบนมีอยู) เอเณยยกะกรรมกรณ (คือ
สอดซี่เหล็กคาบไวทขี่ อศอกทั้งสองและเขาทั้งสอง แลวค้ําไวดวยหลาวเหล็ก นักโทษนัน้ ตั้งอยูบนพื้น
ดวยหลาวเหล็กสี่อันทีหลังเขาลอมนักโทษนั้นนําไฟเขาเผา ดวยเห็นกันเหมือนวา เผาเนื้อทราย)
พลิสมังสิกะกรรมกรณ (คือ เอาเบ็ดเกี่ยวปากไวทั้งสองขางแลวดึงใหหนังเนื้และเอ็นหลุดออก)
กหาปณะกรรมกรณ (คือเอาพราอันคมเถือสรีระทั้งสิ้นของนักโทษนัน้ ใหตกลงทีละเทาแผนกหาปณะ)
ขาราปฏิจฉกะกรรมกรณ (คือ ฟนสรีระของนักโทษนัน้ ดวยอาวุธใหทวั่ แลวถูดวยน้ําแสบ ใหหนังและ
เนื้อเอ็นไหลออกเหลืออยูแตรางกระดูก) ปลิฆปริวัตติกะกรรมกรณ (คือ ใหนักโทษนั้นนอนตะแคง แลว
เอาหลาวเหล็กแทลงลงที่ชอ งหูใหทะลุออกชองลางติดเนื่องกับแผนดิน ทีหลังเขาจับเทาทั้งสองของ
นักโทษนั้นเวียนไป) ปลาสปฐกะกรรมกรณ (คือ ไมเชือดผิวหนัง ทุบกระดูกทั้งหลายดวยลูกหินบดแลว
จิกผมทั้งหลายยกขึ้น กองเนื้อเทานัน้ มีอยู ทีหลังเขารวบผมทั้งหลายเขาพันกองเนื้อนั้นไวดุจมัดฟาง)

รดดวยน้ํามันอันรอนบาง ยังสุนัขทั้งหลายใหเคี้ยวกินบาง เสียบบนหลาวบาง ตัดศีรษะดวยดาบบาง;
ชนทั้งหลายบางพวกทําบาปในราตรี ยอมเสวยผลของบาปนัน้ ในราตรีนั้นเอง บางพวกกระทําบาปใน
ราตรี ยอมเสวยผลในกลางวัน, บางพวกกระทําในกลางวัน ยอมเสวยผลในราตรี, บางพวกตอสองวัน
สามวันลวงไปจึงเสยผล;ชนทั้งหลายเหลานั้น แมทั้งปวง ยอมเสวยผลในทิฏฐธรรมทีเดียว. มีหรือ พระผู
เปนเจาใคร ๆ ใหทานทั้งบริวารแกบุคคลคนหนึ่ง หรือสองคน สามคน สี่คน หาคน สิบคน รอยคน พัน
คน แสนคน แลวไดเสวยโภคทรัพย ยศ หรือความสุขซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรม หรือไดเสวยโภคทรัพยเปน
ตนนัน้ ดวยศีลหรืออุโบสถกรรม?"
ถ. "มีอยู ขอถวายพระพร บุรุษสี่คนใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถธรรม ถึงซึ่งยศในเทวโลกชื่อ
ไตรทศ (ชั้นดาวดึงส) โดยอัตภาพนั้นนั่นเอง ในทิฏฐธรรมทีเดียว."
ร. "ใครบาง?"
ถ. "พระเจามันธาตุราชหนึ่ง พระเจานิมิราชหนึ่ง พระเจาสาธีนราชหนึ่ง คุตติลคนธรรพหนึ่ง."
ร. "ขอที่พระผูเปนเจากลาวนัน้ เปนขอลี้ลับ โดยพันแหงพิภพมิใชอันเดียว, และขอนัน้ ปรากฏ
แกจกั ษุของเราทั้งสองไมได; ถาพระผูเปนเจาสามารถ ก็จงกลาวในกาลแหงพระผูมพี ระภาคเจายังมี
พระชนมอยู ณ ภพเปนปจจุบัน."
ถ. "ในภพเปนปจจุบัน ทาสชือ่ ปุณณกะถวายโภชนะแกงพระสารีบุตรเถระ ไดรับที่เศรษฐีในวัน
นั้น ปรากฏนามวาปุณณกเศรษฐีในกาลนัน้ . นางโคปาลมาตาเทวีถวายบิณฑบาตแกพระมหากัจจายน
เถระผูมีตนเปนทีแ่ ปด ดวยกหาปณะทั้งแปดที่ขายผมทัง้ หลายของตนไดมา ไดถึงทีอ่ ัครมเหสีแหงพระ
เจาอุเทนในวันนัน้ . นางสุปปยาอุบาสิกา ถวายเนื้อล่ําดวยเนื้อทีข่ าของตนแกภิกษุไขรูปใดรูปหนึ่งใน
วันที่สองเปนผูมีแผลหาย มีผวิ หาโรคมิได. นางมัลลิกาเทวีถวายกอนขนมกุมาสคางคืนแดพระผูมพี ระ
ภาคเจา ไดเปนอัครมเหสีแหงพระราชาโกศลในวันนัน้ เอง. นายสุมนมาลาการบูชาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยดอกมะลิแปดกํามือ ไดถึงสมบัติใหญในวันนัน้ เอง. เอกสาฎกพราหมณบูชาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยผาหม ไดหมวดแปดแหงวัตถุทั้งปวงวันนัน้ เอง. ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายเหลานัน้ แมทั้งปวงได
เสวยโภคทรัพยและยศซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรม."
ร. "พระผูเปนเจาคนหา ไดพบชนหกคนเทานัน้ หรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร."
ร. "ถาอยางนัน้ อกุศลมีกําลังยิ่งกวา กุศาลหาอยางนัน้ ไม. ก็วนั เดียวเทานั้น ขาพเจาเห็นบุรษุ
ทั้งหลายสิบคนบาง ยี่สิบคนบาง สามสิบคนบาง สี่สิบคนบาง หาสิบคนบาง รอยคนบาง พันคนบางรับ
อาชญาขึ้นอยูบ นหลาวทั้งหลาย เพราะผลแหงกรรมเปนบาป... ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงกลาววา 'อกุศลมี

กําลังยิ่งกวาแนแท กุศลหาอยางนัน้ ไม' ฉะนี.้ อสทิสทานอันพระเจาโกศลทรงบริจาคใน
พระพุทธศาสนานี้ พระผูเปนเจาไดยนิ หรือ?"
ถ. "ขอถวายพระพร ไดยิน."
ร. "เออก็ พระเจาโกศลทรงบริจาคอสทิสทานนั้นแลว ยอมไดทรัพยสมบัติยศและความสุขอะไร
ๆ ซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรมอันเปนผลของการบริจาคนั้นหรือ?"
ถ. "หามิได ขอถวายพระพร."
ร. "ถาวาพระเจาโกศลทรงบริจาคทาน ไมมีทานอืน่ จะยิ่งกวาเห็นปานนี้ ก็ไมไดแลวซึ่งทรัพย
สมบัติยศและความสุข ซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรม อันเปนผลของการบริจาคนัน้ , ถาอยางนัน้ อกุศลก็เปน
ของมีกําลังกวาแท กุศลหาอยางนัน้ ไม."
ถ. "ขอถวายพระพร เพราะความที่อกุศลเปนของเล็กนอยอกุศลจึงแปรไปเร็ว เพราะความที่
กุศลเปนของมาก กุศลจึงแปรไปโดยกาลยืดยาว. คําที่อาตมภาพวานี้ บรมบพิตรตองทรงพิจารณาโดย
อุปมา.
ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนธัญชาติชื่อกุมุทภัณฑิกาในชนบทมีในที่สุดชนบทอื่นอีก เกี่ยว
มาไวในฉางไดเดือนหนึ่งจึงแปรไป, ขาวสาลีทั้งหลาย แปรไปโดยหาหกเดือน; ในของสองอยางนี้ ธัญ
ชาติชื่อกุมทุ ภัณฑิกาและขาวสาลีทั้งหลาย จะผิดกันอยางไร แปลกกันอยางไร?"
ร. "ผิดกัน แปลกกัน เพราะความที่แหงธัญชาติชื่อกุมทุ ภัณฑิกาเปนของที่เนื้อนอย, และเพราะ
ความทีแหงขาวสาลีทั้งหลายเปนของมีเนื้อแนน. ขาวสาลีทั้งหลายเปนของควรแดพระราชา เปนพระ
กระยาหารของพระราชา, ธัญชาติชื่อกุมทุ ภัณฑิกา เปนโภชนะของทาสและกรรมกรทั้งหลาย."
ถ. "เพราะความทีแ่ หงอกุศลเปนของนอย อกุศลจึงแปรไปเร็ว เพราะความทีแ่ หงกุศลเปนของ
มาก กุศลจึงแปรไปโดยกาลยาวฉันนั้นแล."
ร. "ในกรรมทั้งสองนั้น กรรมใด แปรไปเร็ว กรรมนั้น เปนของมีกําลังยิ่งกวาในโลก, เพราะเหตุ
นั้น อกุศลกรรมเปนของมีกําลังยิ่งกวา กุศลกรรมหาอยางนั้นไม. ทหารคนใดคนหนึ่ง เขาไปสูการรบ
ใหญ จับศัตรูคูตอสูที่รักแรได ฉุดมานําเขาไปสงนายโดยพลัน ทหารนัน้ ชื่อวา เปนผูอาจ เปนผูกลาใน
โลก, อนึ่ง แพทยคนใด ถอนลูกศรออกใหโรคหายโดยพลัน แพทยคนนัน้ ชื่อวาเปนผูฉลาด, คนผูนับ
คํานวณใด นับคํานวณเร็ว ๆ แลวแสดงทันที คนผูน ับคํานวณนัน้ ชื่อวาเปนคนฉลาด, คนปล้ําใด ยกคน
ปล้ําคูตอสูพลันใหลมหงาย คนปล้ํานั้นชื่อวาเปนผูสามารถ เปนผูกลา ฉันใดก็ดี: สิ่งใดแปรไปเร็ว กุศล
หรืออกุศลก็ตาม สิ่งนั้นเปนของมีกําลังยิ่งกวา ฉันนัน้ ."

ถ. "ขอถวายพระพร กรรมแมทั้งสองนั้น เปนของที่สัตวจะตองเสวยในสัมปรายภพ, อีกประการ
หนึ่ง อกุศลกรรมเปนของที่สัตวจะตองเสวยผลในทิฏฐธรรมโดยขณะ เพราะความเปนของเปนไปกับ
ดวยโทษที่ควรเวน.
ขอถวายพระพร พระราชกําหนดนี้ อันพระมหากษัตริยท ั้งหลายในกาลกอนทรงตั้งไวแลววา
'ผูใดฆามนุษยหรือสัตวดิรัจฉาน ผูใดลักฉอสิ่งของที่เจาของเขาไมให ผูใ ดถึงภริยาของบุคคลอื่น ผูใด
กลาวปด ผูใดฆาชาวบาน ผูใดประทุษรายตามหนทาง ผูใดทําซึ่งอันลอลวงเขา ผูนั้น ๆ ควรปรับไหม
ควรเฆี่ยน ควรตัดอวัยวะ ทําลายอวัยวะ ควรฆา ตามโทษานุโทษ' ฉะนี.้ พระมหากษัตริยท ั้งหลาย
เหลานั้น อาศัยพระราชกําหนดนัน้ ทรงพิจารณาแลวทรงพิจารราแลว ใหปรับไหมบาง ใหเฆี่ยนบาง ให
ตัดอวัยวะบาง ใหทําลายอวัยวะบาง ใหฆา บาง ตามโทษานุโทษ. ความกําหนดนี้ อันชนบางพวกตั้งไว
แลววา 'ผูใดใหทานรักษาศีลหรือทําอุโบสถกรรม ควรใหทรัพยหรือยศแกผนู ั้น' ฉะนี้ มีอยูหรือ?
ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายพิจารณาแลว พิจารณาแลว ซึ่งความกําหนดไวนั้น ยอมใหทรัพย
บาง ยศบาง แกผูนนั้ ราวกะใหการเฆีย่ นและจําจองแกโจรผูทําโจรกรรมหรือ?"
ร. "หามิไดเลย"
ถ. "ขอถวายพระพร ถาวา ชนทั้งหลาย พึงพิจารณาแลวพิจารณาแลว ใหทรัพยหรือยศแก
ทายกทั้งหลายไซร, ถึงกุศลก็พึงเปนของอันสัตวพึงเสวยผลในทิฏฐธรรม. ก็เพราะเหตุใด ชนทั้งหลายไม
พิจารณาแลววา 'เราทั้งหลาย จักใหทรัพยหรือยศแกทายกทั้งหลาย' ดังนี้, เพราะเหตุนั้น กุศลจึงหา
เปนของอันสัตวพึงเสวยผลในทิฏฐธรรมไม.
ขอถวายพระพร ดวยเหตุนี้แล อกุศลจึงเปนของอันสัตวพึงเสวยผลในทิฏฐธรรม, และผูทํา
อกุศลกรรมนัน้ ยอมเสวยเวทนาทีม่ ีกําลังยิ่งกวาในสัมปรายภพ."
ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ปญหานี้ อันใคร ๆ เวนเสียแตผูรูเชนดวยพระผูเปนเจา พึง
แกไขไมได; ของที่เปนไปในโลก อันพระผูเปนเจาใหรูแจง โดยความเปนของขามขึน้ จากโลก."

