ลาวุลตา วรรคที่สอง
พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการ แหงเถาน้ําเตาเปน
ไฉน?”
พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร เถาน้ําเตาเลื้อยเหนี่ยวไปบนหญา หรือไม หรือเครือเขา
ดวยมือทั้งหลาย ยอมเจริญเบื้องบนแหงหญาเปนตนนัน้ ฉันใด, โดยคาวจรผูประกอบความเพียร ใคร
เพื่อจะเจริญยิ่งในพระอรหัต ก็ตองหนวงดวยอารมณแลวเจริญยิ่งในพระอรหัต ฉะนัน้ . นี้แลตองถือเอา
องคหนึ่งประการ แหงเถาน้ําเตา.
แมพระสารีบตุ รเถระผูธรรมเสนาบดี ก็ไดกลาวไววา:“พุทธโอรสใครตอพระอรหันตตผล ก็พึงหนวงอารมณดวยใจแลวเจริญในอเสขผล, เหมือน
อยางเถาน้ําเตายึดเหนี่ยวไปบนหญา หรือไม หรือเครือเขาดวยมือทั้งหลาย ภายหลังก็เจริญ
ขางบน ฉะนั้น ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงบัวเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร บัวเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ก็แตหาติดดวยน้ําไม ฉันใด, โดยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมิไดติดอยูในตระกูล หมู ลาภ ยศ สักการะ ความนับถือ และปจจัย
เครื่องบริโภคทั้งปวง ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่ตนแหงบัว.
อนึ่ง บัวยอมตั้งขึ้นพนจากน้าํ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองครอบงําเสียซึ่งโลก
ทั้งปวง ขึ้นตั้งอยูในโลกุตตรธรรมฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงบัว.
อนึ่ง บัวตองลมเล็กนอยยอมไหว ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบความเพียร ก็ตองกระทําความ
สํารวมในกิเลสทั้งหลาย แมมีประมาณนอย มีอันเห็นภัยเปนปกติอยู ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สาม
แหงบัว.
แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมพี ระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา:“ภิกษุมีอันเห็นภัยเปนปกติในโทษทั้งหลาย มีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบท
ทั้งหลาย” ดังนี.้
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย” ดังนี้.
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการ แหงพืชเปนไฉน?”
ถ. ขอถวายพระพร พืชแมมีประมาณนอยอันชาวนาหวานแลวในนาอันเจริญ ครั้นเมื่อฝนตก
สมควร ก็ยอมเพิ่มใหซึ่งผลมากหลายฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองปฏิบัติชอบโดย

ประการที่ศีลซึง่ ตนใหถึงเฉพาะแลว เพิ่มใหซึ่งสามัญผลทั้งนั้น ฉันนัน้ , นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่ตนแหง
พืช.
อนึ่ง พืชอันชาวนาหวานแลวในนาที่แผวถางดีแลว ยอมงอกงามพลันนั่นเทียว ฉันใด, จิตอัน
โยคาวจรผูประกอบความเพียรประคับประคองดีแลวใหบริสุทธิ์ในสุญญาคาร
หวานลงในนาอัน
ประเสริฐ กลวคือสติปฏฐาน ก็งอกงามพลัน ฉะนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงพืช.
แมพระอนุรุทธเถระ ก็ไดภาสิตไววา :“พืชอันชาวนานั้นหวานแลวในนาอันบริสทุ ธิ์, ผลของพืชนั้นก็เปนของไพบูล, อนึ่ง ผลแหงพืช
นั้นยอมยังชาวนาใหยนิ ดีฉนั ใด, จิตที่โยคาวจรชําระดีแลวในสุญญาคาร ก็ยอมงอกงามในนา
กลาวคือสติปฏ ฐานโดยเร็วที่เดียว ฉันนัน้ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงไมขานางเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ไมขานางเจริญยิ่งอยูภายในแผนดินรอยศอกบาง ยิ่งกวาบาง ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองยังสามัญผลสี่ ปฏิสัมภิทาสี่ อภิญญาหก และสมณธรรมทั้งสิ้นให
เต็มรอบในสุญญาคาร ฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคหนึ่งประการ แหงไมขานาง.
แมพระราคหุลเถระ ก็ไดกลาวไววา :“ธรรมดาไมขานางงอกอยูในแผนดิน เจริญอยูในแผนดินรอยศอก. ครั้นถึงกาลแกแลว ไม
ขานางนัน้ ก็เจริญสุขขึน้ วันเดียวรอยศอก ฉันใด, ขาแตพระองคผูกลาใหญ ขาพระองคก็เจริญ
ยิ่งแลว โดยธรรมในสุญญาคารอันเปนภายใน ดุจไมขานาง ฉันนั้น ดังนี.้ ”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงเรือเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร เรือยอมยังชนใหขา มไปสูท ี่ประสงคดวยไมและเครื่องไม เครื่องเหล็กอัน
เปนโครงเปนเครื่องยึดติดกัน เปนอันมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยังโลกทั้งเท
วโลกใหขา มไปสูที่ประสงค คือ อมตมหานิพพาน ดวยสิ่งที่เปนโครงเครื่องยึดเหนี่ยว กลาวคือ อาจาร
ศีลคุณวัตรปฏิวัตร และธรรมมีอยางตาง ๆ ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่แรกแหงเรือ.
อนึ่ง เรือยอมทนทานตอกําลังคลื่นที่กระทบกระแทกซัด และกําลังแหงวนปวนมีอยางมาก ฉัน
ใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองทนทานตอกําลังคลื่น คือ กิเลสเปนอันมาก และลาภสักการ
ยศ ชื่อเสียง การบูชากราบไหว และคลื่น คือ ความนินทา ความสรรเสริญ สุขทุกข ความยกยอง ความ
ดูหมิ่น และโทษมีอยูเปนอันมากในตระกูลอื่นทั้งหลาย ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สอง แหงเรือ.
อนึ่ง เรือยอมแลนไปในมหาสมุทรอันลึกกําหนดไมได ไมมีที่สุดไมเห็นฝง มีโทษมากเกลื่อน
กลนไปดวยหมู ติมิติมิงคล ภูตมังกรและปลา ฉันใด. โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยังจิตให

แลนไปในความตรัสรูจตุราริยสัจจาภิสมัยซึ่งมีปริวัฏฏสาม อาการสิบสองฉันนั้น. นี้แลตองถือเอาองคที่
สาม แหงเรือ.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไวในสัจจสังยุตต ในสังยุตตนิกายอัน
ประเสริฐวา:“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทานทั้งหลายจะคิดพึงคิดวา ‘นี้เปนทุกขนี้เปนทุกขสมุทัย นี้เปนทุกขนิโรธ
นี้เปนทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการ แหงสมอเรือเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ธรรมดาสมอยอมยังเรือใหตั้งอยูในมหาสมุทรอันมีพื้นน้าํ อากูลปน ปวน
ดวยหมูคลื่นเปนอันมาก ยอมไมใหเรือแลนไปสูท ิศตาง ๆ ได ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองยังจิตใหติดอยูในอันประหารพรอมซึ่งวิตกใหญ ในหมูคลื่น คือ ราคะ โทสะ โมหะ ฉันนั้น. นี้แลตอง
ถือเอาองคที่แรกแหงสมอเรือ.
อนึ่ง สมอเรือยอมไมเลื่อนลอย มีแตจะจม ยอมยังเรือใหติดอยู ใหเขาถึงความตั้งอยูใ นน้าํ แม
มีรอยศอกเปนประมาณ ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบความเพียรก็ตองไมเลื่อนลอยไปในลาภ ยศ สักการ
ความนับถือ การกราบไหว การบูชา การยําเกรง และลาภอันเลิศ ยศอันเลิศ ยังจิตใหตั้งอยูในปจจัยสัก
วายังสรีระใหเปนไปเทานัน้ ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงสมอเรือ.
แมพระสารีบตุ รเถระผูธรรมเสนาบดีก็ไดภาสิตไววา:“สมอเรือ ยอมไมเลื่อนลอย มีแตจะจมลงในทะเล ฉันใด, ทานทั้งหลาย ก็อยาเลื่อนลอยไปใน
ลาภสักการ จงจมอยูแตในปจจัยอันยังอัตภาพใหเปนไปเทานัน้ ฉันนัน้ ดังนี้.
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการ แหงเสากระโดงเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร เสากระโดงยอมทรงไวซึ่งเชือกสายระยาง รอกใบ ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูมาตามพรอมแลวดวยสติสัมปชัญญะ คือ รูทั่วพรอมในอันกาวไปกาว
กลับ แลไปขางหนา แลไปขาง ๆ คูเขา เหยียดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรจีวร กิน ดื่ม ลิ้ม อุจจาระปส
สาวกรรม เดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่งอยู ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงเสากระโดง.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไววา :“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูระลึกทั่วพรอมอยูดวยอริยิาบถทั้งปวง, วาจานี้เราพร่ําสอนทาน
ทั้งหลาย ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการ แหงตนหนเปนไฉน?”

ถ. “ขอถวายพระพร ตนหนเปนผูไมประมาทแลวเนืองนิตยตลอดคืนและวัน ใหเรือแลนไปอยู
ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูไมประมาทเนืองนิตยตลอดคืนและวัน กําหนดจิต
โดยโยนิโสมนสิการ ฉะนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่แรกแหงตนหน.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในธรรมบทวา:“ทานทั้งหลาย จงเปนผูยินดีในความไมประมาท, จงรักษาจิตไวเนือง ๆ, จงยกตนขึน้ จาก
สงสารอันเปนหนทางเดินยากดุจชางจมอยูในเปอกตมยกตนขึ้นจากเปอกตม ฉะนั้น ดังนี้.”
อนึ่ง
ตนหนยอมรูแจงซึ่งการดีการชัว่ ทั้งปวง
มีทางสวัสดีและทางมีโสโครกเปนตนใน
มหาสมุทร ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองรูแจงกุศลอกุศล กรรมมีโทษและไมมีโทษ ต่ําชา
ประณีต มีสวนเปรียบดวยของดําและของขาว ฉะนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่สองแหงตนหน.
อนึ่ง ตนหนยอมลั่นกุญแจที่เข็มทิศ ดวยคิดวา ‘ใคร ๆ อยาไดแตะตองเข็มทิศ’ ฉะนี้ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองลั่นกุญแจ คือ ความสํารวมจิตดวยคิดวา ‘ทานอยาไดตรึกอกุศล
วิตกอันลามากอะไร ๆ‘ ฉะนี้ ฉันนั้น. นีแ้ ลตองถือเอาองคที่สามแหงตนหน.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไวในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา:“ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาตรึกถึงอกุศลวิตกทั้งหลาย อันลามก คือ กามวิตก พยาบาท
วิตก วิหิงสาวิตก ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการ แหงคนกระทําการงานเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร คนกระทําการงานยอมคิดอยางนีว้ า ‘เราเปนลูกจาง กระทําการงานดวย
เรือนี้ เราจะไดคาจางและเบี้ยเลี้ยงดวยการนําเรือนี้ไป เราไมควรจะกระทําความประมาท เราตองนํา
เรือนี้ไปดวยความไมประมาท’ฉะนี้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองคิดอยางนี้วา ‘เราเมื่อ
พิจารณากายอันประกอบดวยมหาภูตทั้งสี่นี้ จักเปนผูไมประมาทเนือง ๆ มีสติเขาไปตั้งอยูแลว ระลึกรู
ทั่วพรอมมีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณอันเดียว ก็จักพนจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ เราควรจะกระทําความไมประมาท’ ฉะนี้ ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองค
หนึ่งประการแหงคนกระทําการงาน.
แมพระสารีบตุ รเถระผูธรรมเสนาบีด ก็ภาสิตไววา :“ทานทั้งหลายจงพิจารณากายนี้ จงกําหนดรูบอย ๆ; เพราะวา ทานทัง้ หลายเห็นความเปนเอง
ในกายแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกข ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการ แหงมหาสมุทรเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร มหาสมุทรไมปะปนดวยทรากศพอันตายฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองไมปะปนดวยเครื่องเศราหมองทั้งหลาย คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความลบหลู

คุณทาน ความยกตนขมทาน ความริษยา ความตระหนี่ มายา ความโออวด ความโกง ความไม
สม่ําเสมอ ความประพฤติชวั่ ดวยไตรทวารฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่หนึ่ง แหงมหาสมุทร.
อนึ่ง มหาสมุทรทรงไวซึ่งขุมแกวมีอยางตาง ๆ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย ศิลามีสีดุจ
สังข แกวประพาฬ แกวผลึก ยอมปกปดไว มิไดเรี่ยรายในภายนอก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียรไดรัตนะ คือ คุณมีอยางตาง ๆ คือ มรรค ผล ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ วิปสสนา อภิญญา ก็
ตองปกปดไว มิไดนาํ ออกภายนอก ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงมหาสมุทร.
อนึ่ง มหาสมุทรยอมอยูรวมดวยภูตใหญ ๆ ทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองอยูอาศัยพรหมจารีบุคคล ผูกัลยาณมิตร ผูมีความปรารถนานอย ผูสันโดษ ผูกลาวคุณอันขจัด
กิเลส ผูประพฤติขูดเกลากิเลส ผูสมบูรณดวยมรรยาท ผูมีความละอายตอบาป ผูม ีศีลเปนที่รัก ผูควร
เคารพ ผูควรสรรเสริญ ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สามแหงมหาสมุทร.
อนึ่ง มหาสมุทรแมเต็มรอบแลวดวยแสนแหงแมน้ําทั้งหลาย มีคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี เน
ตนอันเต็มแลวดวยน้ําใหม และไมเต็มดวยธารน้ําทั้งหลายในอากาศ ไมเปนไปลวงแดนของตน ฉันใด
โยคาวจรผูประกอบความเพียรก็ตองไมแกลงกาวลวงสิกขาบท เพราะเหตุแหงลาภสักการะ ความ
สรรเสริญ การกราบไหว การนับถือ การบูชาแมเพราะเหตุแหงชีวิต ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่สี่แหง
มหาสมุทร.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดตรัสไววา :“มหาสมุทรมีธรรมดาตั้งอยูแลว ยอมไมเปนไปลวงแดนฉันใด, สิกขาบทใด อันเราบัญญัติแลว
แกสาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราก็มิไดกา วลวงสิกขาบทนัน้ แมเพราะเหตุแหงชีวิต ฉัน
นั้น ดังนี.้ ”
อนึ่ง มหาสมุทรยอมไมเต็มรอบดวยแมนา้ํ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทั้งหลายซึ่งมีน้ําไหล
มาแตทที่ ั้งปวง และไมเต็มดวยธารน้ําในอากาศ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร แมฟงอยูซึ่งอุท
เทส ปริปุจฉา การฟง การทรงจํา วินิจฉัย อภิธรรม วินัย สุตันตะวิเคราะห ยอบท ตอบท วิภาคบท ชิน
ศาสนอันประเสริฐมีองคเกาก็มิไดอิ่มฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่หาแหงมหาสมุทร.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไวในมหาสุตโสมชาดกวา:“บัณฑิตทั้งหลายเหลานี้ ฟงคําที่เปนสุภาสิตก็มิไดอิ่ม คําที่เปนสุภาสิตเปรียบเหมือนไฟไหม
หญาและไม ยอมไมอิ่ม หรือเปรียบเหมือนสาครก็ไมอิ่มดวยแมนา้ํ ทั้งหลาย ดังนี้.”
หัวขอประจําลาวุลตาวรรคนัน้

เถาน้ําเตาหนึง่ บัวหนึ่ง พืชหนึ่ง ไมขานางหนึ่ง เรือหนึ่ง สมอเรือหนึ่ง เสากระโดงหนึ่ง ตนหน
หนึ่ง คนทําการงานหนึ่ง มหาสมุทรหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ทานจึงกลาววาวรรค.

