๕. ภควโต ลาภันตรายปญหา ๑๕
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวอยูว า 'พระตถาคตรวย จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และยาเปนปจจัยแกคนไขเปนบริกขารทั้งหลาย' ดังนี้. อนึ่ง พระผูเปนเจากลาว
อีกวา พระตถาคตเสด็จเขาไปสูบานแหงพราหมณชื่อ ปญจสาลคามเพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอนั ใด
อันหนึ่งเลย มีบาตรลางแลวอยางไร คือ ทรงแตบาตรเปลา เสด็จออกแลว.' ถาวาพระตถาคตรวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และยาเปนปจจัยแกคนไขเปนบริกขารทั้งหลาย, ถาอยางนั้น คําทีว่ า 'พระองคได
เสด็จเขาไปสูบ านแหงพราหมณชื่อปญจสาลคาม เพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอนั ใดอันหนึ่งเลยทีเดียว มี
บาตรลางแลวอยางไร คือ ทรงแตบาตรเปลาเสด็จออกแลว' ดังนี้นั้นผิด. ถาวาพระตถาคตเสด็จเขาไปสู
บานแหงพราหมณชื่อ ปญจสาลคาม เพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอนั ใดอันหนึ่งเลยทีเดียว ทรงบาตรลาง
แลวอยางไร เสด็จออกแลว, ถาอยางนัน้ คําที่วา 'พระตถาคตรวย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยา
เปนปจจัยแกคนไขเปนบริขารทั้งหลาย' ดังนี้ แมนนั้ ก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อนใหญดวยดี บัณฑิตพึง
แทงตลอดโดยยาก มาถึงพระผูเปนเจาแลว, ปญหานัน้ พระผูเปนเจาพึงขยายออกใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระตถาคตรวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยาเปน
ปจจัยแกคนไขเปนบริขารทัง้ หลาย. อนึ่ง พระองคเสด็จเขาไปสูบา นแหงพราหมณชอื่ ปญจสาลคาม
เพื่อบิณฑาหาร ไมไดวัตถุอนั ใดอันหนึ่งเลยทีเดียวแลว ทรงบาตรลางแลวอยางไร เสด็จออกแลว. ก็
แหละ ความทีพ่ ระองคไมไดวัตถุอันใดอันหนึ่ง ทรงแตบาตรเปลาเสด็จออกแลวนัน้ เปนไปเพราะเหตุ
แหงมารผูมีบาป."
ร. "พระผูเปนเจา ถาอยางนัน้ กุศลที่พระองคทรงกอสรางไวแลวสิน้ กัปปทั้งหลาย ลวงคลอง
แหงการนับแลว จะสําเร็จผลอะไร, มารผูมบี าป ตั้งขึ้นแลวในกาลนี้ จะพึงปดกุศลนั้น เปนธรรมเครื่อง
อยูมีกําลังและเรี่ยวแรงแลววากระไร. ถาอยางนัน้ อุปวาทจะมาในสองสถานเพราะวัตถุนั้นวา 'อกุศล
เปนของกําลังวิเศษแมกวากุศล, กําลังของมายอมมีกําลังวิเศษแมกวากําลังของพระพุทธเจา.' ถาอยาง
นั้นยอดไมเปนของหนักวิเศษแมกวาโคนแหงตนไม, บาปที่สุดจะเปนของมีกําลังวิเศษแมกวาบุคคลที่
สะพรั่งแลวดวยคุณ."
ถ. "ขอถวายพระพร อกุศลซึ่งจะเปนของมีกําลังวิเศษแมกวากุศล และกําลังของมารซึ่งจะเปน
ของมีกําลังวิเศษแมกวากําลังของพระพุทธเจา. เพราะเหตุมีประมาณเทานัน้ หามิได. เออก็ บรมบพิตร
พึงปรารถนาเหตุในขอนี.้
ขอถวายพระพร เหมือนมีบรุ ุษนําน้ําผึ้งหรือ หรือรวงแหงน้ําผึ้ง หรือเครื่องบรรณาการอื่นทูล
เกลา ฯ ถวายแดพระเจาจักรพรรดิ, บุรษุ ผูร ักษาพระทวารของพระเจาจักรพรรดิ พึงวากะบุรษุ นัน้ นั่น

อยางนี้วา 'สมัยนี้ ไมใชกาลเพื่อจะเฝาพระมหากษัตริย, เหตุนนั้ แล ทานจงถือเครื่องบรรณาการของ
ทานกลับไปเสียเร็ว ๆ เถิด อยาทันใหพระมหากษัตริยลงพระราชอาชญาแกทา นเสียกอนเลย, ลําดับนั้น
บุรุษนั้นสะดุงหวาดเสียวแลว เพราะกลัวแตพระราชอาชญา พึงถือเครื่องบรรณาการนั้นกลับไปเร็ว ๆ
ฉันใด; พระเจาจักรพรรดินั้น ชื่อวาเปนผูเสื่อมโดยวิเศษ เพราะบุรุษผูรักษาซึ่งพระทวาร ก็หรือไมพึงได
เครื่องบรรณาการหนอยหนึง่ อันอื่น ดวยเหตุสักวาขาดแคลนเครื่องบรรณาการ มีประมาณเทานัน้ บาง
หรือแล ขอถวายพระพร."
ร. "หาไม พระผูเปนเจา บุรุษผูรักษาพระทวารนั้น เปนผูอนั ความริษยาครอบงําแลว หามเครื่อง
บรรณาการเสียแลว, ก็แตวา เครื่องบรรณาการแมแสนเทา ยอมเขาถึงแดพระเจาจักรพรรดิโดยพระ
ทวารอื่น."
ถ. "ขอถวายพระพร บุรุษผูรักษาพระทวารนั้น อันความริษยาครอบงําแลว หามเครื่อง
บรรณาการของพระเจาจักรพรรดิเสียแลวถึงกระนัน้ เครื่องบรรณาการแมแสนเทา ยอมเขาถึงแดพระ
เจาจักรพรรดิโดยพระทวารอืน่ ฉันใด, มารผูมีบาปอันความริษยาครอบงําแลว สิงพราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคามแลว, ถึงกระนั้น แสนแหงเทพดาทั้งหลายเหลาอื่นมิใชแสน
เดียว ถือโอชาทิพยอมฤตเขาไปใกลแลว เปนผูประคองอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคเจายืนอยู ดวย
คิดวา 'เราทั้งหลายจักแทรกทิพยโอชาลงในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา' ฉันนัน้ นั่นเทียว ขอถวาย
พระพร."
ร. "ขอนัน้ จงยกไวเถิด พระผูเปนเจา ปจจัยทั้งหลายสี่ เปนลาภดีของพระผูมีพระภาคเจาผูบุรุษ
สูงสุดในโลก หรือพระองคอันเทพดาและมนุษยทั้งหลายวิงวอนเชิญบริโภคปจจัยทั้งหลายสี่ เออก็
แหละความประสงคอันใดของมาร ความประสงคนั้น สําเร็จแลวดวยเหตุมีประมาณเทานัน้ มารนัน้ ได
กระทําอันตรายแกความเสวยของพระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุไรเลา. ความสงสัยในขอนีข้ องขาพเจา
ยังไมขาด, ขาพเจามีความสงสัยในขอนั้นเกิดแลว แลนไปสูความสงสัยแลว, ใจของขาพเจายอมไม
แลนไปในเหตุนั้น มารไดกระทําอันตรายแกลาภเลวทรามเล็กนอย เปนบาป ไมใชของพระอริยเจา แด
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอัครบุคคลประเสริฐ มีบุญเปนกุศลประเสริฐเปนแดนเถิด ไม
มีใครเสมอ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเปรียบเสมอในโลกกับทั้งเทวดา เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร อันตรายมีอยูสี่ประการ คือ อทิฏฐันตราย อันตรายดวยความไมเห็นหนึ่ง
อุททิสสกตันตราย อันตรายกะโภชนะอันบุคคลเฉพาะกระทําแลวหนึง่ อุปกขตันตราย อันตรายกะของ
อันบุคคลเตรียมไวแลวหนึ่ง ปริโภคันตราย อันตรายในของเครื่องใชสอยหนึ่ง. ในอันตรายทั้งสี่นนั้ ชื่อ
อทิฏฐันตราย คือใคร ๆ กระทําอันตรายกะของที่บุคคลปรุงไวแลวไมเฉพาะ ดวยอันไมเห็น ดวยคิดวา
'ประโยชนอะไรดวยอันใหแลวแกบุคคลอื่น.' นี้ชื่อ อทิฏฐันตราย. อุททิสสกตันตรายเปนไฉน? ในโลกนี้

โภชนะเปนของอันใคร ๆ อางบุคคลบางคนแลว ตกแตงเฉพาะแลว ใคร ๆ กระทําอันตรายกะโภชนะ
นั้น, นี้ชื่อ อุททิสสกตันตราย. อุปกขตันตรายเปนไฉน? ในโลกนี้ วัตถุ อันใดอันหนึ่งเปนของอันบุคคล
เตรียมไวแลว แตยังไมไดประเคนแลว ใคร ๆ กระทําอันตรายในวัตถุที่เขาเตรียมไวแลวนัน้ , นี้ชื่อ อุปกข
ตันตราย. ปริโภคันตราย เปนไฉน? ในโลกนี้ วัตถุอันใดอันหนึ่งเปนเครื่องใชสอยใคร ๆ กระทําอันตราย
ในวัตถุเครื่องใชสอยนัน้ , นี้ชื่อเปน ปริโภคันตราย. อันตรายทั้งหลายสี่เหลานี้แล.
ขอถวายพระพร ก็มารผูมีบาปสิงพราหมณและคฤหบดีชาวบานปญจสาลคามทั้งหลายแลว
เพราะเหตุใด, ที่นนั้ จะเปนทีบ่ ริโภคของพระผูมีพระภาคเจาไมใชเลย จะเปนวัตถุอันบุคคลตระเตรียม
แลว ก็ไมใช จะเปนโภชนะอันบุคคลกระทําเฉพาะแลว ก็ไมใช, วัตถุยังไมมาแลว ยังไมถึงพรอมแลว
มารกระทําอันตรายดวยความเห็น; ก็ความกระทําอันตรายนัน้ เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาองคเดียว
เทานัน้ หามิได, ชนทั้งหลายเหลาใดออกแลว มาเฉพาะแลวโดยสมัยนั้น ชนทั้งหลายเหลานัน้ แมทั้งปวง
ไมไดโภชนะแลวในวันนั้น. บุคคลใด พึงกระทําอันตรายกะเครื่องบริโภคอันบุคคลกระทําเฉพาะแลว
เตรียมไวแลวเพื่อพระผูมีพระภาคเจานั้น อาตมภาพไมเห็นบุคคลนั้นในโลกทั้งเทพดาทั้งมารทั้งพรหม
ในหมูสัตวกับทั้งสมณะและพราหมณ ทั้งเทพดาและมนุษย; ถาใคร ๆ พึงกระทําอันตรายกะเครื่อง
บริโภคอันบุคคลกระทําเฉพาะแลว เตรียมไวแลว เพื่อพระผูมีพระภาคเจานัน้ ดวยความริษยา, ศีรษะ
ของบุคคลนั้น พึงแตกโดยรอยภาค หรือพันภาค ขอถวายพระพร.
ขอถวายพระพร คุณทั้งหลายของพระตถาคตสี่ประการเหลานี้อันใคร ๆ หามกันไมได, คุณ
ทั้งหลายสี่ประการที่ใคร ๆ หามกันไมไดเปนไฉน? ลาภอันบุคคลกระทําแลวเฉพาะ เตรียมไวแลว เพื่อ
พระผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําอันตรายหนึ่ง, แสงสวางมีวาหนึ่งเปนประมาณ ไป
ตามพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําอันตรายหนึ่ง, รัตนะ คือ พระ
สัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําอันตรายหนึ่ง, พระชนมชีพ
ของพระผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะกระทําอันตรายหนึ่ง, คุณทั้งหลายของพระตถาคตเจา
สี่ประการเหลานีแ้ ล อันใคร ๆ พึงหามกันไมได. คุณทั้งหลายแมทั้งปวงเหลานี้ มีรสเปนอันเดียว ไมมี
โรค ไมกําเริบ ไมมีความเพียรแหงผูอื่น กิรยิ าทั้งหลายเปนของไมหยาบ. มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณ
และคฤหบดีทงั้ หลายชาวบานปญจสาลคาม ดวยความไมเห็น, โจรทั้งหลายซุมอยูในชัฏในประเทศ
ที่สุดแหงแดนของพระมหากษัตริย ประทุษรายชนเดินทาง ก็ถาวา พระมหากษัตริยพึงทอดพระเนตร
เห็นโจรทั้งหลายเหลานั้นไซร, โจรทั้งหลายเหลานัน้ พึงไดความสวัสดี หรือเปนไฉนเลา? ขอถวายพระ
พร"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา ถาพระมหากษัตริยทอดพระเนตรเห็นโจรทั้งหลายเหลานั้นไซร,
พระองคพึงทรงบัญชาใหราชบุรุษผาโจรทั้งหลายเหลานัน้ รอยภาคบาง พันภาคบาง."

ถ. "ขอถวายพระพร โจรทั้งหลายซุมอยูในชัฏในประเทศเปนที่สุดแหงแดนของพระมหากษัตริย
ประทุษรายชนเดินทางได ดวยความที่พระมหากษัตริยไมทอดพระเนตรเห็น ฉันใด, มารผูมีบาปแอบสิง
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคามได ดวยความทีใ่ คร ๆ ไมเห็น ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนสตรียังพรอมดวยสามี ลอบเสพบุรุษอื่นดวยความที่สามีไมเห็น ฉัน
ใด, มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคามได ดวยความที่ใคร ๆ ไม
เห็นฉันนั้นโดยแท; ถาสตรีเสพบุรุษอื่นในทีเ่ ฉพาะหนาของสามีไซร, สตรีนั้นพึงไดความสวัสดีบางหรือ
เปนไฉน? ขอถวายพระพร"
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนสตรียังพรอมดวยสามี ลอบเสพบุรุษอื่นดวยความที่สามีไมเห็น ฉัน
ใด, มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคามได ดวยความที่ใคร ๆ ไม
เห็นฉันนั้นโดยแท;ถาสตรีเสพบุรุษอื่นในทีเ่ ฉพาะหนาของสามีไซร, สตรีนั้นพึงไดความสวัสดีบางหรือ
เปนไฉน? ขอถวายพระพร"
ร. "หาไม พระผูเปนเจา ถาสตรีนั้นเสพบุรุษอืน่ ตอหนาสามีไซร, สามีพึงทุบสตรีนั้นบาง พึงฆา
สตรีนั้นบาง พึงจําสตรีนั้นไวบาง พึงนําสตรีนั้นเขาไปสูความเปนทาสีบา งซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคาม
ไดแลว ดวยความที่ใคร ๆ ไมเห็นฉันนั้นนัน่ เทียวแล. ถาวามารผูมีบาป พึงกระทําอันตรายกะเครื่อง
เสวยที่บุคคลอุทิศเฉพาะกระทําแลว เตรียมไวแลว เพื่อพระผูมีพระภาคเจาไซร, ศีรษะของมารนัน้ พึง
แตกโดยรอยภาคบาง โดยพันภาคบาง ขอถวายพระพร."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ความแอบสิงอยางนัน้ นัน่ มารผูมีบาปกระทําแลวดวยความเปนโจร,
มารผูมีบาปแอบสิงพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวบานปญจสาลคามไดแลว. ถาวามารผูมีบาปนั้น
พึงกระทําอันตรายกะเครื่องเสวยที่บุคคลเฉพาะกระทําแลว เตรียมไวแลว เพื่อพระผูมีพระภาคเจาไซร,
ศีรษะของมารนั้นพึงแตกรอยภาคบางพันภาคบาง, กายของมารนัน้ พึงเรี่ยรายไปเหมือนดังกําแหงเถา
บาง. ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาของพระผูเปนเจาสมอยางนั้น ขาพเจายอมรับรองอยาง
นั้น."

