๗. คาถาภีคีตโภชนทานกถากถนปญหา ๒๗
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
วา 'โภชนะที่เราขับแลวดวยพระคาถาไมควรจะบริโภค, แนะพราหมณ ความบริโภคโภชนะที่ตนขับ
ดวยพระคาถานั้น ไมเปนธรรม คือ ไมเปนจารีตของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูพิจารณาเห็นรอบคอบอยู,
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบรรเทา คือ หามเสีย ไมเสวยโภชนะที่พระองคขับแลวดวยพระคาถา, ดูกอน
พราหมณเมื่อธรรมมีอยู คือ อาชีวปาริสุทธิธรรม หรือสุจริตธรรมสิบอยางหรือจารีตธรรมของ
พระพุทธเจาทั้งหลายมีอยู คือ วาเปนไปอยู ความแสวงหาเสมอดวยเหยียดมือในโอกาสขอโดยสวน
เดียว เปนเครื่องเลี้ยงพระชนมชีพของพระพุทธเจาทั้งหลาย ดังนี้."
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงธรรมแกบริษทั จะตรัสอนุปุพพิกถา ตรัสทานกถาทีแรก
กอน ตรัสสีลกถาในภายหลัง, เทพดาและมนุษยทั้งหลายฟงภาสิตของพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนอิส
สระในโลกทั้งปวง แลวจึงตกแตง แลวจึงใหทาน, พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจานั้น ยอม
บริโภคทานทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาสงไปแลวนัน้ อีก.
พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'โภชนะที่เราขับแลวดวยพระ
คาถา ไมควรเราจะบริโภค' ดังนี้, ถาอยางนั้น คําที่วา 'พระผูมีพระภาคเจาตรัสทานกถากอน' ดังนี้ นั้น
ผิด. ถาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสทานกถากอน, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'โภชนะที่เราขับแลวดวยพระ
คาถา ไมควรเราจะบริโภค' ดังนี้ แมนนั้ ก็ผดิ .
ขอนัน้ มีอะไรเปนเหตุ? พระผูเปนเจา ทักขิเณยยบุคคลกลาววิบากของบิณฑบาตแกคฤหัสถ
ทั้งหลาย คฤหัสถเหลานัน้ ฟงธรรมกถาแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว ใหทานเนือง ๆ, ทักขิเณยยบุคคล
เหลาใด บริโภคทานนัน้ ทักขิเณยยบุคคคลเหลานั้นทั้งปวง ยอมบริโภคทานทีท่ ักขิเณยยบุคคลขับแลว
ดวยพระคาถา. ปญหาแมนี้สองเงื่อน ละเอียดลึก มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพึงจะแกไข
ขยายใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'โภชนะที่
เราขับแลวดวยพระคาถา ไมควรเราจะบริโภค, แนะพราหมณ ความบริโภคโภชนะทีต่ นขับดวยพระ
คาถานั้น ไมเปนธรรม คือ ไมเปนจารีตของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูพิจารณาเห็นรอบคอบอยู,
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบรรเทา คือ หามเสียไมเสวยโภคชนะที่พระองคขับแลวดวยพระคาถา,
ดูกอนพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู คือ อาชีวปาริสุทธิธรรม หรือสุจริตธรรมสิบอยางหรือจารีตธรรมของ
พระพุทธเจาทั้งหลายมีอยู คือ วาเปนไปอยู ความแสวงหาเสมอดวยเหยียดมือในอากาศขอโดยสวน
เดียว เปนเครื่องเลี้ยงชีพพระชนมชีพของพระพุทธเจาทั้งหลาย' ดังนี้.

อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสทานกถากอน. ก็และความตรัสทานกถากอนนัน้ เปนกิรยิ าของ
พระตถาคตทั้งปวง: พระตถาคตทั้งปวงยังจิตของทายกทั้งหลายใหยนิ ดียิ่งแลวในทานนั้น ดวยตรัส
ทานกอนยอมประกอบในศีลตอภายหลัง. เปรียบเหมือนมนุษยทั้งหลายใหภัณฑะเครื่องเลนทั้งหลาย
แกทารกรุน ทั้งหลาย คือ ไถนอย ๆ หมอนอย ๆ กังหันนอยๆ ทะนานนอย ๆ รถนอยๆ ธนูนอย ๆ, ทารก
ทั้งหลายเหลานั้น ยอมประกอบในการงานของตน ๆ ตอภายหลัง ฉันใด: พระตถาคตยังจิตของทายก
ทั้งหลายใหยนิ ดียิ่ง ดวยทานกถาทีแรกกอนแลว จึงประกอบในศีลตอภายหลัง ฉันนั้นนั่นเทียว.
อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือนหมอ ธรรมดาวาหมอเมื่อเยียวยารักษาไข ยังคนเปนไข
กระสับกระสายอยูทั้งหลาย ใหดื่มน้าํ มันเพื่อจะสมาน กระทําใหมีกาํ ลังสี่วันหาวันกอนแลว จึงรุนยาตอ
ภายหลังฉันใด: พระตถาคตคราวแรกทรงยังจิตของทายกทั้งหลาย ใหยนิ ดียิ่งดวยทานกถาแลว จึง
ประกอบในศีลตอภายหลัง ฉันนัน้ นัน่ เทียว. จิตของทายกทานบดีทั้งหลายเปนจิตออน มีความเปนของ
ออนสนิทแลว, ทายกทานบดีทั้งหลายเหลานั้น จักตามถึงฝงแหงสาคร คือ สงสาร ดวยสะพานคือทาน
ดวยเรือคือทานนัน้ ดวยประการดังนี,้ เพราะเหตุนนั้ พระตถาคตทรงสั่งสอนภูมิแหงกรรมแกทายก
ทั้งหลายเหลานั้น, ก็แตวาจะตองทรงวิญญัติ เพราะสั่งสอนนัน้ ก็หาไม."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาววิบัญญัติอันใดวา 'วิญญัติ' ก็วิญญัตทิ ั้งหลาย
เหลานั้นมีเทาไร?"
ถ. "ขอถวายพระพร วิญญัติมีสองคือ: กายวิญญัติ ใหเขารูแ จงดวยกายหนึ่ง วจีบญ
ั ญัติ ใหเขา
รูแจงดวยวาจาหนึ่ง. ในวิญญัติสองเหลานั้น กายวิญญัติที่มีโทษก็มี ที่ไมมีโทษก็ม;ี วจีวิญญัติที่มโี ทษก็
มี ที่ไมมโี ทษก็มี. กายวิญญัติที่มีโทษอยางไร? ในศาสนานี้ภิกษุบางองคเขาไปใกลตระกูลทั้งหลายแลว
จึงยืนอยูในโอกาสไมควรยืนเสพการยืนนัน้ , กายวิญญัตินี้มีโทษ; ก็พระอริยะทั้งหลาย ยอมไมบริโภค
โภชนะที่ภิกษุนั้นขอแลวดวยกายวิญญัตนิ ั้น, สวนบุคคลนั้นเปนผูอนั บัณฑิตดูหมิน่ ดูแคลนติเตียน ไม
เคารพแลว, ในสมัย คือ ลัทธิของพระอริยะทั้งหลาย ถึงซึ่งความนับวา 'ผูมีอาชีวะอันทําลายแลว'
ทีเดียว.
คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก: ในศาสนานี้ ภิกษุบางองคเขาไปใกลตระกูลทั้งหลายแลวจึงยืนอยูใน
โอกาสไมควรยืน นอมคอไปเพงแลวดังเพงแหงนกยูง ดวยคิดวา 'ชนทั้งหลายเหลานี้จกั เห็น ดวยการ
ยืนอยางนี,้ ' ชนเหลานัน้ เห็นภิกษุนนั้ ดวยการยืนนัน้ , กายวิญญัตแิ มนี้มีโทษ; พระอริยเจาทั้งหลายไม
บริโภคโภชนะที่ภิกษุนั้นขอแลวดวยกายวิญญัตินั้น, สวนบุคคลนัน้ เปนผูอันบัณฑิตดูหมิ่นดูแคลนติ
เตียน ไมเคารพแลว ในสมัยคือลัทธิของพระอริยเจาทั้งหลาย ยอมถึงซึ่งความนับวา 'ผูมีอาชีวะทําลาย
แลว' ทีเดียว.

คําที่จะพึงกลาวยังมีอีก; ในศาสนานี้ ภิกษุบางองคใหเขารูแ จงดวยคางบาง ดวยคิ้วบาง ดวย
แมมือบาง, วิญญัติแมนี้มโี ทษ; พระอริยะทั้งหลาย ยอมไมบริโภคโภชนะที่ภิกษุนั้นขอแลวดวยกาย
วิญญัตินั้น, สวนบุคคลนัน้ เปนผูอันบัณฑิตดูหมิ่นดูแคลนติเตียน ถึงซึ่งความนับวา 'เปนผูมีอาชีวะ
ทําลายแลว' ทีเดียว.
ขอถวายพระพร แมพระเถระชื่อสารีบุตร เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว เปนไขในสวนราตรี อัน
พระเถระชื่อมหาโคคัลลานะ ถามถึงเภสัชจึงเปลงวาจา, เภสัชเกิดขึ้นดวยวจีเภทนัน้ ; ครั้งนั้น พระเถระ
ชื่อ สารีบุตร ละเภสัชนั้น ไมอาศัยเลี้ยงชีพ เพราะกลัวแตความทําลายแหงอาชีวะวา "เภสัชนี้เกิดขึ้น
แลวดวยวจีเภทของเรา, อาชีวะของเราอยาแตกเลย" ดังนี้ มิใชหรือ? วจีวิญญัติแมอยางนี้ เปนไปกับ
ดวยโทษ; ก็พระอริยเจาทั้งหลายยอมไมบริโภคโภชนะที่ภิกษุนั้นขอแลวดวยวจีวิญญัตินั้น, สวนบุคคล
นั้นเปนผูอนั บัณฑิตดูหมิน่ ดูแคลนติเตียนไมเคารพแลว ในสมัย คือ ลัทธิของพระอริยเจาทั้งหลาย
บุคคลนั้นยอมถึงซึ่งความนับวา 'มีอาชีวะทําลายแลว' ทีเดียว.
วจีวิญญัติอยางไรไมมีโทษ? ขอถวายพระพร ในศาสนานี้ ภิกษุเมื่อปจจัยมี ขอเภสัชในตระกูล
ทั้งหลายที่เปนญาติและผูปวารณา, วจีวิญญัตินี้ไมมโี ทษ; พระอริยเจาทั้งหลายยอมบริโภคปจจัยที่
ภิกษุนนั้ ขอแลวดวยวจีบัญญัตินั้น, สวนบุคคลนั้นเปนผูอันบัณฑิตยกยองชมเชยสรรเสริญแลว ในสมัย
คือ ลัทธิของพระอริยเจาทั้งหลาย, เธอนั้นยอมถึงซึ่งความนับวา 'เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิแ์ ลว' นั่นเทียว
อันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทัง้ หลายทรงอนุมัติแลว.
ขอถวายพระพร พระตถาคตทรงละโภชนะของกสิภารทวาชพราหมณอันใดเสีย โภชนะนั้นเกิด
แลวดวยความแคนไดและผูกพันและฉุดครา และขม และโตตอบ, เพราะเหตุนนั้ พระตถาคตจึงทรง
หามบิณฑบาตนั้นเสีย ไมอาศัยเปนอยู. "
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เมื่อพระตถาคตเสวยอยู เทพดาทั้งหลายแทรกโอชะทิพยลงในบาตร
สิ้นกาลทั้งปวงหรือ หรือวาเทพดาทั้งหลายแทรกโอชะทิพยลงในบิณฑบาตทั้งหลายสอง คือ มังสะสุกร
ออนหนึ่ง มธุปายาสหนึ่ง สองอยางเทานั้น?"
ถ. "ขอถวายพระพร เมื่อพระตถาคตเสวยอยู เทพดาทั้งหลายถือโอชะทิพย บํารุงแทรกโอชะ
ทิพยลงในคําขาวทีท่ รงยกขึน้ แลว และยกขึ้นแลวสิ้นกาลทั้งปวง. เปรียบเหมือนคนครัว (คนเครื่อง) ของ
พระมหากษัตริย เมื่อพระมหากษัตริยเสวยอยู คนเครื่องมือนั้นถือแกงบํารุงแทรกแกงลงในคําขาวทุก
องค ฉันใด, เมื่อพระตถาคตเสวยอยูเทพดาทั้งหลายถือโอชะทิพย บํารุงแทรกโอชะทิพยลงในคําขาวที่
พระองคทรงยกขึน้ แลวและทรงยกขึน้ แลวทุก ๆ เวลา ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. แมเมื่อพระตถาคตเสวย
ขาวยวปูลกะแหง ที่ในเมืองเวรัญชา เทพดาทั้งหลายใหชมุ แลวใหชุมแลวดวยโอชะทิพยนอมเขาไปแลว
, เพราะเหตุนั้น พระกายของพระตถาคตจึงไดเปนอวัยวะเจริญแลว."

ร. "พระผูเปนเจานาคเสน เทพดาทั้งหลายเหลาใด ถึงซึ่งความขวนขวายในการ
ประคับประคองพระสรีรกายของพระตถาคตแลวเนือง ๆ ลาภทั้งหลายของเทพดาทัง้ หลายเหลานัน้
หนอ.
ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหาของพระผูเปนเจานัน่ สมอยางนัน้ , ขาพเจายอม
รับรองอยางนั้น."

