กุญชร วรรคที่สี่
พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงปลวกเปนไฉน?”
พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ปลวกทําเครื่องปดบังขางบนปกปดตนเที่ยวหากินอยู ฉัน
ใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองทําเครื่องปดบัง กลาวคือ ศีลสังวร ปกปดใจเที่ยวอยูเพื่อบิณ
ฑาหารฉันนัน้ . ขอถวายพระพร โยคาวจรผูประกอบความเพียร ยอมเปนผูกาวลวงภัยทั้งปวงไดดวย
เครื่องปดบัง คือ ศีลสังวรแล. นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหงปลวก.
แมคํานี้ พระอุปเสนเถระผูบุตรวังคันตพราหมณกไ็ ดกลาวไววา :“ผูประกอบความเพียร ทําใจใหมีศีลสังวรเปนเครื่องปดบังเปนผูอันโลกทาไลไมไดแลว ก็ยอม
พนรอบจากภัย ดังนี้”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงแมวเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร แมวไปสูถ้ํา ไปสูโ พรงไม หรือไปสูภายในเรือน ยอมแสวงหาหนูเทานั้น ฉัน
ใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรไปสูบาน ไปสูปา ไปสูโคนไม หรือไปสูสุญญาคาร ก็ตองเปนผูไม
ประมาทแลวเนือง ๆ แสวงหาโภชนะ กลาวคือ กายคตาสติอยางเดียวฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่
หนึ่งแหงแมว.
อนึ่ง แมยอมหากินในที่ใกลเทานัน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูเห็น
ความเกิดและความเสื่อมในอุปาทานขันธหาเหลานี้อยูท กุ อริยาบถวา ‘รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณอยางนี้ ๆ , ความเกิดขึน้ พรอมแหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยางนี้ ๆ, ความดับไป
แหง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยางนี้ ๆ’ ดังนี้. นีแ้ ลตองถือเอาองคที่สองแหงแมว.
แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมพี ระภาคเจา ก็ไดทรงภาสิตไววา:“ขันธบัญจกไมพึงมีไมพึงเปน ในทีไ่ กลแตที่น,ี้ ที่สุดของความมีความเปนแหงขันธบัญจก จัก
ทําอะรได, ทานทั้งหลายประสพอยูในกายเปนของตน อันเกิดขนเฉพาะหนา อันนําไปวิเศษ
ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงหนูเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร หนูวิ่งไปขางโนนขางนี้ หวังตออาหารเทานั้น วิง่ ไปอยู ฉันใด,โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเที่ยวไปขางโนนขางนี้ เปนผูหวังตอโยนิโสมนสิการเทานัน้ ฉันนัน้ . นี้แลตอง
ถือเอาองคประการหนึ่งแหงหนู.
แมพระอุปเสนเถระวังคันตบุตร ก็ไดกลาวไววา:-

“ผูมีปญญาเห็นแจงกระทําความมุงหวังธรรมอยู มิไดยอ หยอนเปนผูข าระงับแลว มีสติอยูทุก
เมื่อ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงแมลงปองเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร แมลงปองมีหางเปนอาวุธ ชูหางเที่ยวไปอยู ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองเปนผูมีญาณเปนอาวุธ ยกญาณขึ้นอยูทุกอิริยาบถ ฉันนัน้ . นีแ้ ลตองถือเอาองคหนึ่ง
ประการแหงแมลงปอง.
แมพระอุปเสนเถระคันตบุตร ก็ไดกลาวไววา :“ผูมีปญญาเห็นแจง ถือเอาพระขรรคกลาว คือ ญาณเที่ยวอยูยอมพนจากสรรพภัยอันตราย,
และผูมีปญญาเห็นแจงนัน้ ยากที่ใคร ๆ จะผจญไดในภพ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงพังพอนเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร พังพอนเมื่อเขาใกลงู เกลือกกายดวยยาแลว จึงเขาใกลเพื่อจะจับงู ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียรเมื่อเขาใกลโลกผูมีความโกรธความอาฆาตมาก
ผูอันความทะเลาะ
ถือเอาตาง กลาวแกงแยง ความยินยายครอบงําแลว ก็ตองลูบทาน้าํ ใจดวยยากลาวคือเมตตาพรหม
วิหาร ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงพังพอน.
แมพระธรรมเสนาบดีสารีบตุ รเถระ ก็ไดกลาวไววา:“ดวยเหตุนนั้ กุลบุตรควรกระทําเมตตาภาวนาแกตนและคนอืน่ , กุลบุตรควรแผไปดวยจิต
ประกอบดวยเมตตา ขอนี้เปนคําสั่งสอนแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย” ดังนี.้
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงสุนขั จิ้งจอกแกเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพระ สุนัขจิ้งจอกแกไดโภชนะแลว ไมเกลียดกินจนพอตองการ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ไดโภชนะแลวก็มไิ ดเกลียด บริโภคสักวายังสรีระใหเปนไปนัน่ เทียว, ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงสุนขั จิ้งจอกแก.
แมพระมหากัสสปเถระ ก็ไดกลาวไววา:“ขาพเจาลงจากเสนาสนะเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต; ขาพเจาบํารุงบุรุษผูมโี รคเรื้อนผูบริโภค
อยูนนั้ โดยเคารพ. บุรุษนัน้ นอมคําขาวไปดวยมือของขาพเจา, เมื่อขาพเจาปอนคําขาวอยู บุรษุ นัน้ งับ
เอานิ้วมือของขาพเจาไวในปากนั้น. ขาพเจาอาศัยประเทศเปนที่ตั้งแหงฝาเรือน จักบริโภคคําขาว; ใน
เมื่อคําขาวทีข่ า พเจาบริโภคอยูหรือบริโภคแลว ความเกลียดยอมไมมแี กขาพเจา ดังนี.้ ”
อนึ่ง สุนัขจิ้งจอกแกไดโภชนะแลว มิไดเลือกกวาเศราหมองหรือประณีต ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ไดโภชนะแลวก็ไมตองเลือกวาเศราหมองหรือประณีต บริบูรณหรือไมบริบูรณ
ยินดีตามมีตามทีไ่ ดมาอยางไร ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคสองแหงสุนัขจิ้งจอกแก.

แมพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ ก็ไดกลาวไววา:“เรายินดีตามมีแมดว ยของเศราหมอง ไมปรารถนารสอืน่ มาก, เมื่อเราไมละโมบในรสทั้งหลาย
ใจของเราก็ยอมยินดีในฌาน, ในเมื่อเรายินดีดวยปจจัยตามมีตามได คุณเครื่องเปนสมณะ
ของเรายอมเต็มรอบ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงเนื้อเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร เวลากลางวันเนือ้ ยอมเที่ยวไปในปา เวลากลางคืนยอมเที่ยวไปใน
กลางแจง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เวลากลางวันพึงอยูใ นปา เวลากลางคืนอยูในที่แจง
ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงเนื้อ.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในโลมหังสนะปริยายวา:“ดูกอนสารีบุตร ราตรีทั้งหลายนัน้ ใด เย็นเปนไปในเหมันตฤดู ในราตรีทั้งหลายเห็นปานนั้น ณ
สมัยเปนที่ตกแหงน้ําคาง เรานั้นแลสําเร็จอิริยาบถอยูในอัพโภกาสในราตรี สําเร็จอิริยาบถอยู
ในราวปาในกาลวัน, ในเดือนมีในภายหลังแหงคิมหฤดูเราสําเร็จอิริยาบถอยูในอัพโภกาสในก
ลางวัน, เราสําเร็จอิริยาบถอยูในราวปาในราตรี ดังนี้.”
อนึ่ง เนื้อในเมื่อหอกหรือศรตกลงอยู ยอมหลบ ยอมหนีไป ยอมไมนํากายเขาไปใกล ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ในเมื่อกิเลสทั้งหลายตกลงอยู ก็ตองหลบ ตองหนีไป ตองไมนอมจิตเขา
ไปใกล ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงเนื้อ.
อนึ่ง เนื้อเห็นมนุษยทั้งหลายยอมหนีไปเสียทางใดทางหนึ่งดวยคิดวา ‘มนุษยเหลานั้นอยาได
เห็นเราเลย’ ฉะนี้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เห็นชนทั้งหลายผูมีปกติบาดหมางกัน ทะเลาะ
กัน แกงแยงกัน วิวาทกัน ผูทุศีล ผูเกียจคราน ผูมีความยินดีในความคลุกคลี ก็ตองหนีไปเสียทางใด
ทางหนึ่ง ดวยคิดวา ‘ชนเหลานัน้ อยาไดพบเราเลย, และเราก็อยาไดพบชนเหลานั้นเลย’ ฉะนี้ ฉันนัน้ . นี้
แลตองถือเอาองคที่สามแหงเนื้อ.”
แมพระธรรมเสนาบดีสารีบตุ รเถระ ก็ไดภาสิตไววา:“บางทีบุคคลมีความปรารถนาลามกเกียจคราน มีความเพียรอันละแลว มีพุทธวจนะสดับนอย
ผูประพฤติไมควร อยาไดพบเราในที่ไร ๆ เลย” ดังนี้.
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสี่ประการแหงโคเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร โคยอมไมละที่อยูข องตน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองไม
ละกายของตนโดยโยนิโสมนสิการวา “กายนีไ้ มเทีย่ ง ตองอบกลิ่น นวดฟน มีความสลาย เรี่ยราย
กระจัดกระจายเปนธรรมดา’ ดังนี้ ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคเปนปฐมแหงโค.”

อนึ่ง โคเปนสัตวมีแอกอันรับไวแลวยอมนําแอกไปโดยงายและยาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองเปนผูมีพรหมจรรยอันถือไวแลว ประพฤติพรหมจรรยมีชีวิตเปนที่สุดจนถึงสิน้ ชีวิต
โดยงายและโดยยาก ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงโค.
อนึ่ง โคเมื่อสูดดมตามความพอใจ จึงดื่มกินซึ่งน้ําควรดื่ม ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองสูดดมตามความพอใจ ตามความรัก ตามความเลื่อมใส รับเอาคําพร่ําสอนของอาจารย
และอุปชฌาย ฉันนั้น. นีแ้ ลตองถือเอาองคที่สามแหงโค.
อนึ่ง โคอันบุคคลผูใดผูหนึ่งขับไปอยู ก็ยอ มทําตามถอยคํา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองรับโอวาทานุสาสนีของภิกษุผเู ถระผูใหม ผูปานกลาง และของคฤหัสถผูอุบาสก ดวยเศียร
เกลาฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สี่แหงโค.
แมพระธรรมเสนาบดีสารีบตุ รเถระ ก็ไดภาสิตไววา:“กุลบุตรบวชในวันนัน้ มีปเจ็ดโดยกําเนิด, แมผนู ั้นพร่ําสอนเรา เราก็ตองรับไวเหนือกระหมอม.
เราเห็นแลว พึงตั้งไวซึ่งความพอใจและความรักอันแรงกลาในบุคคลนั้น, พึงนอบนอมบุคคล
นั้นเนือง ๆ โดยเอื้อเฟอในตําแหนงอาจารย ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงสุกรเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร สุกรเมื่อถึงคิมหฤดูเปนคราวเรารอน ยอมเขาไปหาน้ํา ฉันใด,โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ครั้นเมื่อจิตขุนมัว พลั้งพลาด เหหวน เรารอนดวยโทสะ ก็ตองเขาไปใกลซึ่งเมตตา
ภาวนา ซึ่งเปนของเยือกเย็น เปนของไมตาย เปนของประณีตฉันนัน้ . นีแ้ ลตองถือเอาองคที่หนึ่งแหง
สุกร.
อนึ่ง สุกรเขาไปใกลน้ําตมแลว คุยขุดดินดวยจมูกกระทําใหเปนปลักนอนในปลักนัน้ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองวางกายไวในใจ ไปในระหวางอารมณนอนอยู ฉันนั้น. นีแ้ ลตอง
ถือเอาองคที่สองแหงสุกร.
แมพระปณโทลภารทวาชเถระ ก็ไดกลาไววา:“ผูมีปญญาเห็นแจง เห็นความเปนเองในกายแลว พิจารณาแลว เปนผูเดียวไมมีเพื่อนที่สอง
นอนในระหวางอารมณ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงชางเปนไฉน?”
ถ.”ขอถวายพระพร ธรรมดาชาง เมื่อเที่ยวไป ยอมทําลายแผนดิน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียรก็ตองพิจารณากายทําลายกิเลสทั้งปวงเสีย ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงชาง.

อนึ่ง ชางไมเหลียวดวยกายทั้งปวง ยอมเพงดูตรงนั่นเทียว มิไดเลือกทิศนอยทิศใหญ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองไมเหลียวดวยกายทั้งปวง ไมเลือกทิศนอยทิศใหญ ไมแหงนขึน้
ขางบน ไมกมลงขางลาง เปนผูเพงแลไกลชั่วแอก ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงชาง.
อนึ่ง ชางไมไดนอนเปนนิตย ไปหาอาหารเนือง ๆ ยอมไมเขาถึงซึ่งประเทศนั้นเพื่อจะอยู มิไดมี
อาลัยในที่อาศัยแนนอน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมิไดนอนเปนนิตย มิไดมีที่
อยู ไปเพื่อบิณฑบาต ถาวาเปนผูมีปญญาเห็นแจง เห็นมณฑปมีในประเทศอันงดงาม หรือโคนไม ถ้ํา
เงื้อม เปนที่ฟูใจสมควร ก็เขาอาศัยอยูในทีน่ ั้น แตหากระทําความอาลัยในที่อาศัยแนนอนไม ฉันนั้น. นี้
แล ตองถือเอาองคที่สามแหงชาง.
อนึ่ง ชางลงสูน้ําก็ลงสูสระบัวใหญ ๆ ซึ่งบริบูรณดวยน้าํ อันสะอาดไมขุนและเย็น ดาดาษแลว
ดวยกุมาท อุบล ปทุม ปุณฑริก เลนอยางชางอันประเสริฐ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตอง
ลงสูสระโบกขรณีอันประเสริฐ กลาวคือ มหาสติปฏฐาน ซึ่งเต็มแลวดวยน้าํ กลาวคือ ธรรมอันประเสริฐ
อันสะอาด ไมหมนหมอง ผองใส มิไดขุนมัว ดาดาษดวยดอกไม กลาวคือ วิมุตติ ลางขัดสังขารทัง้ หลาย
ดวยญาณปรีชา เลนอยางโยคาวจร ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สี่แหงชาง.
อนึ่ง ชางยกเทาขึน้ ก็มีสติ จดเทาลงก็มีสติ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยกเทา
ขึ้นดวยสติสัมปชัญญะ จดเทาลงดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูมีสติสัมปชัญญะในเวลากาวไปและกาว
กลับคูอวัยวะเขาและออกในที่ทั้งปวง ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่หาแหงชาง.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา:‘ความสํารวมดวยกายเปนคุณยังประโยชนใหสาํ เร็จ,
ความสํารวมดวยวาจาเปนคุณยัง
ประโยชนใหสาํ เร็จ, ความสํารวมดวยใจเปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความสํารวมในที่ทั้ง
ปวงเปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, บุคคลผูสํารวมในทีท่ ั้งปวง นักปราชญกลาววา ‘ผูมีความ
ละอาย มีไตรทวารรักษาแลว’ ดังนี้.”
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