๕. กุสลากุสลสมสมปญหา ๔๔
พระราชาตรัสถามวา "วิบากของบุคคลกระทํากุศลบาง ของบุคคลกระทําอกุศลบาง เสมอ ๆ
กัน หรือวาบางสิ่งเปนของแปลกกัน".
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร วิบากของกุศลก็ดี ของอกุศลก็ดี มีแปลกกัน, กุศลมีวิบาก
เปนสุข ยังความเกิดในสวรรคใหเปนไปพรอม อกุศลมีวิบากเปนทุกข ยังความเกิดในนรกใหเปนไป
พรอม."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูว า 'พระเทวทัตดําโดยสวนเดียว มาตามพรอม
แลวดวยธรรมทั้งหลายดําโดยสวนเดียว, พระโพธิสัตวขาวโดยสวนเดียว มาตามพรอมแลวดวยธรรม
ทั้งหลายขาวโดยสวนเดียว, ก็พระเทวทัตเสมอกันดวยพระโพธิสัตว โดยยศดวย โดยฝกฝายดวย ในภพ
ๆ บางทีก็เปนผูยิ่งกวาบาง. ในกาลใด พระเทวทัตเปนบุตรของปุโรหิต ของพระเจาพรหมทัตในเมือง
พาราณสี, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนคนจัณฑาล ทรงวิทยา รายวิทยายังผลมะมวงใหเกิดขึ้นแลวใน
สมัยมิใชกาล; พระโพธิสัตวเลวกวาพระเทวทัต โดยชาติและยศกอนในภพนี้.
คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก: พระเทวทัตเปนพระราชาเจาแหงปฐพีใหญ เปนผูพรอมเพรียงดวย
กามทั้งหลาย ในกาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนคชสาร เครื่องอุปโภคของพระมหากษัตริยน นั้ เปน
ผูถึงพรอมดวยลักษณะทั้งปวง เมื่อไมอดทนความเยื้องกรายโดยคติของพระเทวทัตนัน้ พระราชา
ปรารถนาจะฆา ไดตรัสแลวกะนายหัตถาจารยอยางนี้วา 'ดูกอนอาจารย คชสารของทานไมชํานาญ
ทานจงกระทําเหตุชื่ออากาสคมนะแกคชสารนั้น;' แมในชาตินนั้ พระโพธิสัตวยังเลวกวาพระเทวทัต
โดยชาติเปนดิรัจฉานเลวกอน.
คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก: พระเทวทัตเปนมนุษยเที่ยวไปในปาในกาลใด, ในกาลนั้น พระ
โพธิสัตวเปนวานรชื่อมหากะบี่; แมในภพนี้ ยังมีวิเศษแหงมนุษยและดิรัจฉานปรากฏอยู, พระโพธิสัตว
เลวกวาพระเทวทัตโดยชาติ.
คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก: พระเทวทัตเปนมนุษย เปนเนสาทชื่อโสณุตตระ มีกําลังกวา มีกาํ ลัง
เทาชาง ณ กาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนพญาชางชื่อฉัททันต, พรานนัน้ ฆาคชสารนัน้ ; แมในภพ
นั้น พระเทวทัตยังเปนผูยิ่งกวา.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย เปนพรานเที่ยวไปในปาไมอยูเปนตําแหนง ณ กาลใด, ใน
กาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนนกกระทาผูเพงซึ่งมนต, พรานเที่ยวไปในไพรนั้น ฆานกกระทานัน้ เสีย ในกาล
แมนั้น; แมในภพนั้น พระเทวทัตดีกวาโดยชาติบาง.

อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระเจากรุงกาสี ทรงพระนามวา กลาปุ ในกาลใด, ในกาลนั้น พระ
โพธิสัตวเนดาบสชื่อขันติวาที, พระมหากษัตริยน ั้นกริ้วแลวแกดาบสนั้น ยังราชบุรษุ ใหตัดมือและเทา
ทั้งหลายของดาบสนัน้ เสียดังหลอแหงไมไผ; แมในชาตินนั้ พระเทวทัตผูเดียวยังภูมิยิ่งกวา โดยชาติ
ดวย โดยยศดวย.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยเที่ยวไปในปา ณ กาลใด, ในกาลนัน้ พระโพติสัตวเปนวานร
ใหญชื่อ นันทิยะ, แมในกาลนั้น พรานเที่ยวไปในปานั้น ฆาวานรินทรนั้นเสีย กบทั้งมารดาและนองชาย
; แมในภพนัน้ พระเทวทัตผูเดียวเปนผูยิ่งกวาโดยชาติ.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย เปนอเจลก ชื่อ การัมพิยะในกาลใด, ในกาลนั้น พระ
โพธิสัตวเปนนาคราชาชื่อปณฑรกะ; แมในภพนั้น พระเทวทัตผูเดียวเปนผูยิ่งกวาโดยชาติ.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยชฏิลกะในปาใหญ ณ กาลใด, ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปน
สุกรใหญชื่อตัจฉกะ; แมในภพนั้นพระเทวทัตผูเดียวยิ่งกวาโดยชาติ.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตไดเปนพระราชาชื่อสุรปริจโร ในชนบทชื่อเจดียท ั้งหลาย เปนผูไปใน
อากาศไดประมาณชั่วบุรษุ หนึ่งในเบื้องบน ในกาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อกปละ;
แมในภพนัน้ พระเทวทัตทีเดียวเปนผูยิ่งกวาทั้งชาติทั้งยศ.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษยชื่อสามะ ในกาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนพญาเนื้อ
ชื่อรุรุ; แมในภพนั้น พระเทวทัตทีเดียวยิ่งกวาโดยชาติ.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนมนุษย เปนพรานเที่ยวไปในปาในกาลใด, ในกาลนัน้ พระโพธิสัตว
เปนชางใหญ พรานนัน้ ตัดงาทั้งหลายของชางใหญนนั้ เสียเจ็ดครั้ง นําไป; แมในภพนัน้ พระเทวทัต
ทีเดียวเปนผูยงิ่ กวาโดยกําเนิด.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนสิคาลขัตติยธรรม, ประเทศราชทั้งหลายในชมพูทวีปโดยที่มี
ประมาณเทาใด พระยาสิคาละนัน้ ไดกระทําแลวซึ่งพระราชาทั้งหลายเหลานั้นทั้งปวง ใหเปนผูอันตน
ใชสอยเนือง ๆ แลว ณ กาลใด, ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปนบัณฑิตชื่อ วิธูระ; แมในภพนั้น พระเทวทัต
ทีเดียวเปนผูยงิ่ กวาโดยยศ
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนชาง ฆาเสียซึ่งลูกนกทั้งหลายแหงแมนกชือ่ ละตุกิกา (นกไสร) ใน
กาลใด, ในกาลนั้น แมพระโพธิสัตวไดเปนชาง เปนเจาแหงฝูง; แมในภพนั้น ชนทั้งสองเหลานั้นไดเปนผู
เสมอ ๆ กัน.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนยักษชื่ออธรรม ในกาลใด, ในกาลนัน้ แมพระโพธิสัตวเปนยักษชื่อ
สุธรรม; แมในภพนั้น ชนทั้งสองนั้นเสมอกัน.

อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนนายเรือ เปนใหญกวาตระกูลหารอย ในกาลใด, ในกาลนั้น แมพระ
โพธิสัตวเปนนายเรือ เปนใหญกวาตระกูลหารอย; แมในภพนั้น ชนแมทั้งสองเปนผูเสมอ ๆ กันบาง.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพอคาเกวียน เปนใหญแหงเกวียนทั้งหลายหารอย ในกาลใด, ใน
กาลนัน้ แมพระโพธิสัตวก็เปนพอคาเกวียน เปนใหญแหงเกวียนหารอย; แมในภพนั้น ชนทั้งสองเปนผู
เสมอ ๆ กัน.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพญาเนื้อชื่อ สาขะ ณ กาลใด, ในกาลนั้น แมพระโพธิสัตวเปน
พญาเนื้อชื่อนิโครธ; แมในภพนั้น ชนทั้งสองนั้น เปนผูเสมอ ๆ กัน.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนเสนาบดีชื่อ สาขะ ณ กาลใด; พระโพธิสัตวเปนพระราชาชือ่ นิโครธ
ในกาลนัน้ ; แมในภพนั้น ชนแมทั้งสองเหลานัน้ เปนผูเสมอ ๆ กัน.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพราหมณชื่อกัณฑหาละ ณ กาลใด, ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปน
ราชกุมารทรงพระนามวาจันทะ; พราหมณชื่อ กัณฑหาละนีน้ ั่นเทียว เปนผูยิ่งกวาในภพนั้น.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระราชาชื่อพรหมทัต ณ กาลใด, ณ กาลนั้น พระโพธิสัตวเปน
บุตรของพระเทวทัตนัน้ เปนราชกุมารชื่อมหาปทุมะ พระราชานัน้ ใหราชบุรุษทิ้งซึ่งบุตรของตนในเหว
ณ กาลนั้น; บิดาแหละเปนผูย ิ่งกวา เปนผูวเิ ศษกวาโดยชาติใดชาติหนึ่ง; แมในชาตินนั้ พระเทวทัต
ทีเดียวเปนผูยงิ่ กวา.
อีกชาติหนึ่ง พระเทวทัตเปนพระราชาชื่อมหาปตาปะ ในกาลใด, ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปน
กุมารชื่อธรรมปาละ เปนบุตรของพระราชาชื่อมหาปตาปะนัน้ พระราชานัน้ ใหราชบุรุษตัดมือและเทา
ทั้งหลายและศีรษะของบุตรของตนเสีย ในกาลนัน้ ; แมในภพนั้น พระเทวทัตทีเดียวเปนผูยิ่งกวา.
แมชนทั้งสองเกิดในศากยตระกูล แมในกาลนี้ในวันนี,้ พระโพธิสัตวจะไดเปนพระสัพพัญู
พุทธเจาโลกนายก, พระเทวทัตจะไดบวชแลวในศาสนาของพระพุทธเจา ผูเปนเทพดาลวงเทพดานัน้
กระทําฤทธิ์ใหเกิดแลว ไดกระทําแลว ซึ่งอาลัยของพระพุทธเจา. พระผูเปนเจานาคเสน คําใดที่ขา พเจา
กลาวแลว คํานั้นทั้งปวง จะถูกหรือ ๆ จะผิด"
ถ. "ขอถวายพระพร บรมบพิตรตรัสเหตุมีอยางมากใดนั้น เหตุนั้นทั้งปวงถูก ไมผิด."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวากรรมดําบาง กรรมขาวบาง มีคติเสมอกัน, ถาอยางนัน้ กุศล
บาง อกุศลบาง มีวิบากเสมอกัน."
ถ. "ขอถวายพระพร กุศลบาง อกุศลบาง จะมีวิบากเสมอกันหามิได, กุศลบาง อกุศลบาง ซึ่ง
จะมีวิบากเสมอกัน หามิได, พระเทวทัตผิดแลวกวาชนทั้งปวง, พระโพธิสัตวไมผิดแลวกวาชนทั้งปวง
ทีเดียว, ความผิดในพระโพธิสัตวของพระเทวทัตนัน้ อันใด ความผิดนั้น ยอมสุก ยอมใหผลในภพนัน้ ๆ.
แมพระเทวทัตนั้น ตั้งอยูในความอิสระแลว ใหความรักษาทัว่ ในชนบททั้งหลาย, ใหคนทําสะพานโรง

สภาบุญศาลา, ใหทานเพื่อสมณะและพราหมณทั้งหลาย เพื่อคนกําพรา คนเดินทางไกล คนวณิพก
ทั้งหลาย และคนนาถะอนาถะ ทั้งหลายตามความปรารถนา; พระเทวทัตนัน้ ไดสมบัติทั้งหลายในภพ
ดวยวิบากของกรรมเปนกุศล คือ สรางสะพานและโรงสภา และศาลาเปนที่บาํ เพ็ญบุญ และการบริจาค
ทั้งหลายนัน้ . ใคร ๆ จะอาจเพื่อจะกลาวคํานีว้ า 'บุคคลเสวยสมบัตนิ อกจากทานและการทรมาน
อินทรียแ ละความสํารวมกายวาจาใจ และอุโบสถกรรม' ก็บรมบพิตรตรัสคําใด อยางนี้วา 'พระเทวทัต
ดวย พระโพธิสัตวดวย เวียนตามกันฝายเดียว,' สมาคมนั้นไมไดมแี ลว โดยกาลลวงไปรอยชาติ สมาคม
นั้น ไมไดมแี ลว โดยกาลลวงไปพันชาติ สมาคมนัน้ ไมไดมีแลว โดยกาลลวงไปแสนชาติ, ณ กาลบางที
บางคราว สมาคมนัน้ ไดมแี ลวโดยวันคืนลวงไปมากมาย. อุปมาดวยเตาตาบอด อันพระผูมีพระภาค
เจานํามาแสดงแลวเพื่อความกลับไดความเปนมนุษย, บรมบพิตร จงทรงจําสมาคมของชนทั้งหลาย
เหลานี้ อันเปรียบดวยเตาตาบอด. จะไดมสี มาคมกับพระเทวทัตฝายเดียว แกพระโพธิสัตว หามิได, แม
พระเถระชื่อ สารีบุตร ไดเปนบิดาของพระโพธิสัตว ไดเปนมหาบิดา ไดเปนจุฬบิดา ไดเปนพี่นองชาย
ไดเปนบุตร ไดเปนหลาน ไดเปนมิตร ของพระโพธิสัตว ในแสนแหงชาติมิใชแสนเดียว, แมพระโพธิสตั ว
ไดเปนบิดาของพระสารีบุตร เปนมหาบิดา เปนจูฬบิดา เปนพี่นองชาย เปนบุตร เปนหลาน เปนมิตร
ของพระสารีบุตร ในแสนแหงชาติมิใชแสนเดียว. สัตวทั้งหลายทีน่ ับเนือ่ งแลวในหมูสตั วแมทั้งปวง ไป
ตามกระแสแหงสงสารแลว อันกระแสแหงสงสารพัดไปมาอยู ยอมสมาคมดวยสัตวและสังขารทั้งหลาย
ไมเปนที่รักบาง เปนที่รักบาง. เปรียบเหมือนน้าํ กระแสพัดไปอยู ยอมสมาคมดวยสิ่งสะอาดและไม
สะอาด และสิง่ ที่งามและสิ่งที่ลามก ฉันใด; สัตวทั้งหลายทีน่ ับเนื่องในหมูข องสัตวแมทั้งปวง ไปตาม
กระแสแหงสงสาร กระแสแหงสงสารพัดไปอยู ยอมสมาคมดวยสัตวและสังขารทั้งหลายเปนที่รักบาง
ไมเปนที่รักบางฉันนั้นนัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร พระเทวทัตเปนยักษ ตั้งอยูในอธรรมดวยตน ยังมนุษยบุคคลทั้งหลายอื่นให
ประกอบแลวในอธรรม ไหมอยูในนรกใหญสิ้นปทั้งหลายหาสิบเจ็ดโกฏิกับหกลานป. แมพระโพธิสตั ว
เปนยักษ ตั้งอยูในธรรมดวยพระองค ชักนําบุคคลทั้งหลายอื่นใหประกอบในธรรม เปนผูพรอมเพรียง
ดวยกามสมบัติทั้งปวง บันเทิงแลวในสวรรคสิ้นปหาสิบเจ็ดโกฏิกับหกลานป. เออก็ พระเทวทัตมา
กระทําพระพุทธเจา ผูไมควรบุคคลจะใหซูบซีด ใหซูบซีดแลว ทําลายพระสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว
ดวย ในภพนี้ เขาไปสูแ ผนดินแลว, พระตถาคตตรัสรูสรรพธรรม เปนที่สิ้นอุปธิพรอมแลว ดับขันธปริ
นิพพานแลว."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม
อยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

