๙. กุสลากุสลมหันตามหันถภาวปญหา ๗๖
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน หากวาทานที่ทายกเหลานีใ้ หแลว ยอมถึงแก
ญาติทั้งหลายผูตายแลวในกาลกอน, และญาติผูบุรพเปรตชนทั้งหลาย ยอมเสวยผลของทานนั้น, ถา
อยางนัน้ บุคคลผูกระทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ผูโลภ ผูใจราย ผูมีความดําริในใจอันโทษประทุษราย
แลว ฆามนุษยทั้งหลาย กระทํากรรมชั่วรายแลว อุทิศถึงญาติผูบุรพเปรตทั้งหลาย, ดังนี้ ผลของกรรม
อันนัน้ จะถึงแกบุรพเปรตชนทั้งหลายบางหรือ?"
ถ. "หาไมเลย ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เหตุอะไรในขอนัน้ กุศลยอมถึงอกุศลยอมไมถึง ดวยเหตุอันใด เหตุ
อันนัน้ เปนไฉน?"
ถ. "ขอถวายพระพร ปญหานั้นอันใคร ๆ ไมควรถามล และบรมบพิตรอยาตรัสถามซึง่ ปญหาที่
ไมควรถาม ดวยเขาพระทัยวา 'บุคคลผูวิสัชนามีอยู' ดังนี้เลย; บรมบพิตรจักตรัสถามซึ่งปญหาไมควร
ถามนั้นกะอาตมภาพบางหรือวา 'เพราะเหตุไร อากาศจึงไมมีทหี่ นวงเหนี่ยว เพราะเหตุไร แมนา้ํ คงคา
จึงไมไหลขึ้นขางบน เพราะเหตุไรมนุษยและนกทั้งหลายเหลานี้มีเทาสอง เนื้อทั้งหลายมีสี่เทา? ดังนี้."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ขาพเจาไมไดเพงความเบียดเบียนถามพระผูเปนเจา, ก็แตขาพเจา
ถามเพื่อประโยชนแกอนั กําจัดเสียซึ่งความสนเทห ขาพเจาถามพระผูเปนเจาดวยคิดอยางนี้วา 'มนุษย
ทั้งหลายในโลกมาก มักถือเอาโดยเบื้องซาย มีดวงตาคือปญญาไปปราศแลว; มนุษยเหลานั้น จะไมพึง
ไดซึ่งความสันนิษฐานเปนทีต่ กลงวากระไร."
ถ. "ขอถวายพระพร กรรมเปนบาป อันใคร ๆ ไมอาจแบงปนกับดวยบุคคลผูไมไดกระทํากรรม
เปนบาปแลว ผูไมมกี รรมเปนบาป มีอณูเปนประมาณ. เปรียบเหมือนมนุษยทั้งหลาย นําน้ําไปดวย
เครื่องนําน้ําแมสูทไี่ กล, ภูเขาหินใหญทึบ อันบุคคลอาจนําไปตามปรารถนาดวยเครื่องนําไปบางหรือ
ขอถวายพระ?"
ร. "ไมอาจเลย."
ถ. "ขออุปไมย ก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบุคคลไมอาจแบงปนได.
อีกประการหนึง่ เหมือนอยางประทีป อันบุคคลอาจใหโพลงดวยน้ํามัน, ประทีปอันบุคคลอาจ
ใหโพลงดวยน้าํ ทาไดหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมไดซ.ิ "
ถ. "ขออุปไมย ก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบุคคลไมอาจแบงปนได.

อีกประการหนึง่ เหมือนอยางวา ชาวนาน้าํ น้ําออกแตเหมืองแลวยังขาวเปลือกใหสุกรอบได,
ชาวนานําน้ําออกแตมหาสมุทร แลวยังขาวเปลือกใหสุกรอบไดหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมไดซ.ิ "
ถ. "ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบุคคลไมอาจแบงปนได."
ร. "เพราะเหตุไร? กุศลอันบุคคลอาจแบงปนได อกุศลอันบุคคลไมอาจแบงปนได; พระผูเปน
เจาจงยังขาพเจาใหหมายรูโดยเหตุ, ขาพเจาไมใชคนบอด ไมใชคนมืด ฟงแลวจักรูแจง."
ถ. "ขอถวายพระพร อกุศลเปนของนอย กุศลเปนของมาก; เพราะความที่อกุศลเปนของนอย
อกุศลจึงครอบงําผูกระทําผูเ ดียว, เพราะความที่กุศลเปนของมาก กุศลจึงกลบโลกทัง้ เทวโลก."
ร. "ขอพระผูเปนเจาจงอุปมา."
ถ. "เปรียบเหมือนหยาดน้าํ หยาดเดียว เปนของนอย พึงตกลงบนแผนดิน, หยาดน้าํ มัน ยอม
ทวมทับที่สิบโยชนบา ง สิบสองโยชนบางไดหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ไมไดซิ หยาดน้ํานัน้ ตกลงแลวในที่ใด ก็พึงติดอยูในที่นนั้ เทานั้น."
ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร?"
ร. "เพราะความที่หยาดน้ําหยาดเดียวเปนของนอยซิ."
ถ. "ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล อกุศลเปนของนอย เพราะความที่อกุศลเปนของนอย อกุศลจึง
ครอบงําบุคคลผูกระทําผูเดียว อันผูกระทําไมอาจแบงปน.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนมหาเมฆ ยังฝนใหตกลงกระทําพื้นแผนดินใหชุมชืน้ , มหาเมฆนั้น
พึงทวมโดยรอบบางหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "ทวมไดซิ มหาเมฆนัน้ ยังบึงและสระใหญนอย คลอง ซอก ธาร หนอง เหมือง สระบัว
ทั้งหลาย ใหเต็มทวมที่สิบโยชนบางสิบสองโยชนบาง."
ถ. "เพราะเหตุอะไร ขอถวายพระพร?"
ร. "เพราะความทีแ่ หงเมฆเปนของใหญนะซิ."
ถ. "ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล กุศลเปนของมาก เพราะความทีแ่ หงกุศลเปนของมาก กุศลจึง
เปนของแมอนั เทพดาและมนุษยทั้งหลายอาจแบงปนได."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เพราะเหตุไร อกุศลเปนของนอย กุศลเปนของมาก?"
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งในโลกนี้ใหทานสมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม, บุคคล
นั้น เปนผูราเริงแลว ราเริงทั่วแลว ยินดีแลว ยินดีทวั่ แลว บันเทิงทั่วแลว มีใจเลื่อมใสแลว มีความรูแ จง
เกิดแลว: ปติของบุคคลนั้นยอมเกิดสืบ ๆ, กุศลยอมเจริญยิ่ง ๆ แกบุคคลผูมีใจปติแลว; น้ําพึงเขาไปใน

บอที่สมบูรณดวยน้าํ มากโดยทางหนึ่ง พึงออกโดยทางหนึ่ง, แมเมื่อน้ําออกอยู น้ําก็ยอ มเกิดขึ้นสืบ ๆ,
น้ํานั้นเปนของอันใคร ๆ ไมอาจใหถึงซึ่งความสิ้นไป ฉันใด: กุศลยอมเจริญยิ่งขึ้น ๆ ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร บุรุษพึงนึกถึงกุศลที่กระทําแลว แมสิ้นรอยป, เมื่อบุรุษนัน้ นึกถึงอยู กุศลยอม
เจริญยิ่ง ๆ, กุศลนั้น เปนของอันบุรุษนั้นอาจเพื่อจะแบงปนกับดวยชนทั้งหลาย ผูมีความปรารถนา
อยางไร.
ขอถวายพระพร กุศลเปนของมากกวาดวยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้ ฝายบุคคลผูกระทําอกุศล เปน
ผูมีความเดือดรอนในภายหลัง, จิตของบุคคลผูมีความเดือดรอน ยอมทอถอยหดหูหนั กลับ ยอมไม
คลี่คลาย ยอมเศราโศกเรารอน เสื่อมสิ้นไป ยอมไมเจริญรอบ ยอมครอบงําในจิตนัน้ เทานั้น.
ขอถวายพระพร ในเมื่อหาดทรายในแมน้ําอันแหง สูงขึ้นและยุบลงขยับเขยื้อนอยู น้ํานอยมา
อยูขา งบน ยอมเสื่อมหายไป ยอมไมเจริญรอบ ยอมติดอยูในทีน่ นั้ เทานัน้ ฉันใด; จิตของบุคคลผูกระทํา
อกุศล ยอมทอถอยหดหูหนั กลับ ยอมไมคลี่คลาย ยอมเศราโศกเรารอน เสื่อมสิ้นไป ยอมไมเจริญรอบ
ยอมครอบงําในจิตนัน้ เทานัน้ ฉันนัน้ นั่นเทียวแล. ขอถวายพระพร อกุศลเปนของนอยดวยเหตุใด เหตุ
นั้นอันนี.้ "
ร. "ดีแลว พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานั้น สมอยางนัน้ , ขาพเจา
ยอมรับรองอยางนั้น."

