สีห วรรคที่หา
พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคเจ็ดประการแหงราชสีห เปน
ไฉน?”
พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร ธรรมดาราชสีหเปนสัตวขาวไมหมนหมอง หมดจดสะอาด
ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมีจิตขาว ไมหมนหมอง บริสุทธิ์ผุดผอง ฉันนัน้ . นีแ้ ล
ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงราชสีห.
อนึ่ง ราชสีหมเี ทาสี่เปนเครื่องเที่ยวไป มักเที่ยวไปดวยลีลาศ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูมีอิทธิบาทสี่เปนเครื่องเที่ยวไป ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงราชสีห.
อนึ่ง ราชสีหเปนสัตวมีผมงอกงามมีรูปอันยิ่ง ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปน
ผูมีผม กลาวคือศีลงาม มีรูปอันยิ่งฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงราชสีห.
อนึ่ง ราชสีหยอมไมนอบนอมแกสัตวไร ๆ แมเพราะตองเสียชีวิต ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองเปนผูไมนอบนอมแกใคร ๆ แมเพราะจะตองเสีย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยา
เปนปจจัยแหงคนไขเปนบริขาร ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สี่แหงราชสีห.
อนึ่ง ราชสีหเปนสัตวมีภักษามิไดขาด ยอมบริโภคเนื้อสัตวในโอกาสทีส่ ัตวนนั้ ลมนัน่ แหละจน
พอตองการ มิไดเลือกบริโภคเนื้อล่ําของสัตว ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมี
ภักษามิไดขาด มิไดเลือกตระกูลทั้งหลาย มิไดละเรือนตนเขาไปใกลตระกูลทั้งหลาย บริโภคพอยังสรีระ
ใหเปนไป ในโอกาสเปนที่รับโภชนะนั่นเอง มิไดเลือกโภชนะอันเลิศ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่หา
แหงราชสีห.
อนึ่ง ราชสีหมิไดมีภักษาหารสะสมไว ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูม ี
ความบริโภคมิไดกระทําความสะสมไว ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หกแหงราชสีห.
อนึ่ง ราชสีหมิไดอาหารก็ไมไดดิ้นรน ถึงไดอาหารก็ไมโลภ ไมหมกมุน ไมทะยานกินฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ไมไดโภชนะก็ตองไมดนิ้ รน ถึงไดโภชนะก็ตองไมโลภ ไมหมกมุน ไม
ทะยาน เห็นอาทีนพอยูเปนปกติ มีปญญาเปนเหตุออกไปจากภพ บริโภคอยู ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอา
องคที่เจ็ดแหงราสีห.
แมพระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงสรรเสริญพระมหากัสสปเถระก็ไดตรัสไวในสังยุตตนิกายอัน
ประเสริฐวา:“แนะภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และมีปกติกลาวคุณ
ของการสันโดา ดวยบิณฑบาตตามมีตามได ยอมไมถึงความแสวงหาไมควร และกรรมไมสมควร

เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตก็ไมดนิ้ รนถึงไดบิณฑบาตก็ไมโลภ ไมหมกมุน ไมทะยาน
เห็นอาทีนพอยูเปนปกติ มีปญญาเปนเหตุออกไปจากภาพ บริโภคอยู’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงนกจากพราก เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร นกจากพรากยอมไมละทิ้งนางนกตัวที่เปนภริยาจนตลอดชีวติ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็มิไดละทิง้ ความกระทําในใจโดยอุบายที่ชอบ จนตลอดชีวิต ฉันนั้น. นี้
แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงนกจากพราก.
อนึ่ง นกจากพรากมีสาหรายและแหนเปนภักษา ยอมถึงความเต็มใจดวยสาหรายและแหนนัน้
และไมเสื่อมจากกําลังและพรรณเพราะความเต็มใจนั้น ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตอง
ทําความเต็มใจตามลาภที่ได ฉันนั้น. ก็โยคาวจรผูประกอบความเพียรเปนผูเต็มใจตามลาภทีไ่ ด ก็ไม
เสื่อมจากศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และมิไดเสื่อมจากสรรพกุศลธรรมทั้งหลาย. นี้
แลตองถือเอาองคที่สองแหงนกจากพราก.
อนึ่ง นกจากพรากยอมไมเบียดเบียนสัตวมีชีวิตทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูมที ัณฑะอันละทิ้งแลว มีศัสตราอันละทิ้งแลว มีความละอาย ถึงพรอมดวยความ
เอ็นดู มีปกติอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ในสัตวมีชีวิตทั้งปวง ฉันนัน้ . นีแ้ ลตองถือเอาองคที่สาม
แหงนกจากพราก.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไว ในจักกะวากชาดกวา:“ผูใดไมเบียดเบียน ไมฆา ไมผจญ ไมวากลาว, เวรของผูนั้น
ยอมไมมีกับใคร ๆ เพราะอันไมเบียดเบียนในสัตวทั้งปวง’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงนางนกเงือก เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร นางนกเงือกยอมไมเลี้ยงลูกทั้งหลายเพราะริษยาในผัวของตน ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองหวงหามกิเลสทัง้ หลายอันเกิดขึ้นในใจตนเสีย ใสเขาซึ่งกิเลส
ทั้งหลายในโพรงไม กลาวคือ ความสํารวมโดยชอบดวยสติปฏฐานแลวยังกายคตาสติใหเจริญในมโน
ทวาร ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงนางนกเงือก.
อนึ่ง นางนกเงือกเที่ยวหาอาหารที่ปาใหญตลอดทั้งวัน เวลาเย็นก็กลับมายังฝูงนกเพื่อความ
รักษาซึ่งตน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูใหญผูเดียว เสพที่อันสงัดทั้งเพื่อความ
พนรอบจากสังโยชนธรรม, เมื่อไมไดความยินดีในที่สงัดทั่วนัน้ พึงกลับสูสังฆมณฑล เปนผูอันสงฆ
รักษาแลวอยู เพื่ออันปองกันซึ่งภัย คือ ความถูกวาได ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงนางนก
เงือก.
แมคํานีท้ าวสหัมบดีพรหม ก็ไดกราบทูลในสํานักพระผูม ีพระภาคเจาวา:-

“เสพที่นอนทีน่ ั่งอันสงัดทั้งหลาย, ประพฤติเพื่อความพนวิเศษจากสังโยชนธรรม; ถาไมถึงทับ
ความยินดีในเสนาสนะเหลานั้น, จงเปนผูมีตนอันรักษาแลว มีสติอยูในสังฆมณฑล ดังนี้”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงนกพิราบเรือนเปนไฉน?”
ถ. ขอถวายพระพร นกพิราบเรือนเมื่ออยูที่เรือนของชนอื่นยอมไมถือเอานิมิตหนอยหนึ่งแหง
เขาของ แหงชนทั้งหลายเหลานัน้ เปนสัตวมัธยัสถหมายรูมากอยู ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบความเพียร
เขาไปสูตระกูลอื่น ก็ตองไมถือเอานิมิตในเตียง ตั่ง ผา เครื่องประดับ เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค หรือ
โภชนะวิกัติทั้งหลายของสตรีหรือบุรุณ เปนผูมัธยัสถ เขาไปตั้งไวเฉพาะซึ่งความสําคัญวาเราเปน
สมณะฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงนกพิราบเรือน.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงภาสิตไว ในจูฬนารทชาดก:- วา
‘เขาไปสูตระกูลแลว พึงเคี้ยวกิตแตพอประมาณ บรรดาน้ําควรดื่มทั้งหลาย หรือโภชนะ
ทั้งหลายพึงเคี้ยวกินแตพอประมาณ พึงบริโภคแตพอประมาณ, และอยากระทําซึ่งใจในรูป’
ดังนี้”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงนกเคา เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร นกเคาโกรธกาทั้งหลาย พอเวลากลางคืนก็ไปยังฝูงกาแลวฆากาเสียเปน
อันมาก ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบความเพียร ก็ตองกระทําความยินรายตออญาณความไมรูเทาเสีย
เปนผู ๆ เดียวนั่ง ณ ที่ลับย่ํายีอญาณ ตัดเสียตั้งแตรากเงา ฉันนั้น.นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงนก
เคา.
อนึ่ง นกเคาเปนสัตวหลีกเรนอยู ณ ที่ลับ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมี
ที่สงัดเปนที่มารื่นรมย ยินดีแลวในการหลีกเรนอยู ฉันนัน้ , นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงนกเคา.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไว ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา:‘แนะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีที่สงัดเปนที่มารื่นรมย ยินดีในความหลีกเรนอยู
ยอมรูชัดตามเปนจริงวา ‘อันนี้เปนทุกข อันนี้เปนสมุทยั อันนี้เปนนิโรธ อันนี้เปนมรรค’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงนกสตปตตะ เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร นกสตปตตะรองขึ้นและยอมบอกสุขเกษมหรือทุกขภัยใหเปนนิมิตแกชน
ทั้งหลายอื่น ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร เมื่อสําแดงธรรมแกชนทั้งหลายอื่น ก็ตองสําแดง
วินิบาตโดยความเปนทุกขภยั แสดงนิพพานโดยความเปนสุขเกษม ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอา
องคประกอบหนึ่งแหงนกสตปตตะ.
แมพระปโณโฑลภารทวาชเถระ ก็ไดกลาวไววา:-

‘ผูประกอบความเพียร ควรจะแสดงซึ่งเนื้อความสองอยางนี้ คือ ความนากลัว นาสะดุงในนรก
ความสุขอันไพบูลในนิพพาน’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงคางคาว เปนไฉน?”
ถ. ขอถวายพระพร คางคาวเขาไปสูเรือน เที่ยวไปแลวก็ออกไป ไมกงั วลอยูในเรือนนัน้ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร เขาไปบิณฑบาตในบาน เที่ยวไปตามลําดับตรอก ไดบิณฑบาตแลวก็
กลับทันที มิไดกังวลอยูในบานนัน้ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงคางคาว.
อนึ่ง คางคาวเมื่ออยูที่เรือนของชนอื่น ไมไดทําความเสื่อมแกชนเหลานั้น ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร เขาไปสูตระกูลแลวก็ตองไมทําความเดือดรอนหนอยหนึ่งแกชนเหลานัน้ ดวยการ
รบกวนเขาเหลือเกิน ดวยความเปนผูข อเขามาก ดวยความเปนผูมโี ทษเกิดแตกายมาก ดวยความเปน
ผูชางพูดเหลือเกิน หรือดวยความเปนผูม ีสุขและทุกขรวมดวยเขา, และไมยังการงานอันเปนที่ตั้งแหง
ทรัพญสมบัติของชนเหลานัน้ ใหเสื่อมเสียไป ปรารถนาความเจริญอยางเดียวโดยประการทั้งปวง ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงคางคาว.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในลักขณสูตร ในทีฆนิกายอันประเสริฐวา:‘บุคคลปรารถนาอยูว า ‘ไฉนชนเหลาอืน่ ไมพึงเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ ปญญา จาคะ กรรมที่
ยังประโยชนใหสําเร็จเปนอันมาก ทรัพย ขาวเปลือก นาและที่ดนิ บุตรทั้งหลาย ภริยาทั้งหลาย
เหลาสัตวสี่เทา เหลาญาติ เหลามิตร เหลาพวกพอง กําลัง พรรณ สุข, ฉะนี,้ และจํานงหวัง
ความมัน่ คั่ง ความสําเร็จแหงประโยชน’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงปลิง เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ปลิงเกาะที่อวัยวะใด ก็เกาะแนนในอวัยวะนัน้ ดื่มโลหิตอยู ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร หนวงจิตไวในอารมณใด ก็ตองตั้งอารมณนนั้ ไวใหมั่น โดย วรรณ
สัณฐาน ทิศ โอกาส ปริจเฉท ลิงค และนิมิต ดื่มรส คือ วิมุตติอันไมเจือกิเลส ดวยอารมณนนั้ ฉันนั้น. นี้
แล ตองถือเอาองคประกอบหนึ่งแหงปลิง.
แมพระอนุรุทธเถระ ก็ไดกลาวไววา:‘บุคคลมีจิตบริสุทธิ์ ตั้งอยูเฉพาะในอารมณ พึงดื่มรส คือ วิมุตติอันไมเจือกิเลส ดวยจิตนัน้ ’
ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงงูเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร งูยอมเลื้อยไปดวยอก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเที่ยว
อยูดวยปญญา; เมื่อโยคาวจรเที่ยวอยูดวยปญญา จิตก็เที่ยวอยูในมรรคาอันนําออกไปจากภพ เวนสิ่ง
ที่ไมมีเครื่องหมายเสีย ยังสิ่งที่มีเครื่องหมายใหเจริญ ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่ตนแหงงู.

อนึ่ง งูเมื่อเที่ยวไป เวนยาเสียเที่ยวไปอยู ฉันใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเวนทุจริต
เสียเที่ยวอยู ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงงู.
อนึ่ง งูเห็นมนุษยทั้งหลาย ยอมเดือดรอน เศราโศก เสียใจ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ตรึกถึงความตรึกอันชั่วแลวยังความไมยินดีใหเกิดขึ้นแลวก็ตองเดือดรอน เศราโศกเสียใจวา วัน
แหงเราเปนไปลวงแลวดวยความประมาท วันที่เปนไปลวงแลวนัน้ เราไมอาจไดอกี , ฉะนี้ ฉันนั้น.
แมกนิ นรทั้งสอง ก็ไดกลาวไว ในภัลลาฏิยชาดกวา:‘แนะนายพราน เราทั้งสองอยูปราศจากกันสิ้นราตรีหนึ่ง อันใด เราทั้งสองไมอยากจะพลัด
พรากกัน ระลึกถึงกันอยู เดือดรอนเนือง ๆ เศราโศกถึงกันสิน้ ราตรีหนึ่ง อันนั้น. ราตรีนั้นจักมี
อีกไมได’ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงงูเหลือม เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร งูเหลือมเปนสัตวมีกายใหญ มีทองพรองขัดสนอาหาร ยอมไมไดอาหารสัก
วาพอเต็มทอง สิ้นวันเปนอันมากเปนสัตวไมบริบูรณดวยอาหาร ยอมประทังไปเพียงแตอาหารสักวายัง
สรีระใหเปนไป ฉันใด, เมื่อโยคาวจรผูประกอบความเพียร ขวนขวายเพื่อภิกขาจารวัตร เขาไปใกลบิณ
ฑะของบุคคลอื่น มีความมุง หมายบิณฑะอันบุคคลอื่นใหแลว เวนเสียจากความถือเอาเอง ก็ยากที่จะ
ไดอาหารใหเพียงพอ, ถึงกระนัน้ กุลบุตรผูเปนไปในอํานาจประโยชนกไ็ มบริโภคคําขาวสีห่ าคํา ยัง
กระเพาะใหเต็มดวยน้ําแทนคําขาวที่เหลือนั้น ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหงงูเหลือม.
แมพระสารีบตุ รเถระผูธรรมเสนาบดี ก็ไดกลาวไววา:‘ภิกษุเมื่อบริโภคของสดหรือของแหงก็มิใหอิ่มนัก เปนผูมีอุทรพรอง มีอาหารพอประมาณ มีสติ
เวนเสีย ไมบริโภค คําขาวสีห่ าคํา ดื่มน้ําแทน การประพฤตินั้นเปนของควรเพื่อวิหารธรรมอัน
สําราญ แหงภิกษุผูมีจิตสงไปแลว’ ดังนี้.”
หัวขอประจําสีหวรรคนึ่ง
ราชสีหห นึ่ง นกจากพรากหนึ่ง นางนกเงือกหนึ่ง นกพิราบเรือนหนึ่ง นกเคาหนึ่ง นกสตปตตะ
หนึ่ง คางคาวหนึ่ง ปลิงหนึ่ง งูหนึ่ง งูเหลือมหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ทานจึงกลาววาวรรค.

