มักกฎ วรรคที่หก
พระราชาตรัสถามวา “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงแมลงมุมชักใย
ใกลทาง เปนไฉน?”
พระเถรเจาทูลวา “ขอถวายพระพร แมลงมุมชักใยใกลทางนัน้ ชักใยดุจเพดานไวใกลทางแลว,
ถาวาหนอนหรือแหลงหรือบุง มาติดที่ใยนัน้ , ก็จับเอาสัตวมีหนอนเปนตนนั้นกิน ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองทําใย คือ สติปฏฐานใหเปนดุจเพดาน ที่ทวารทั้งหก ถาวาแมลงกลาวคือ
กิเลสมาติดที่ใยนัน้ , ก็ฆาเสียที่ใยนั้น ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหงแมลงมุมชักใยใกล
ทาง.
แมพระอนุรุทธเถระ ก็ไดกลาวไววา:‘สติปฏฐานอันประเสริฐสูงสุด เปนดุจเพดานในทวารทั้งหก กิเลสทั้งหลายมาติดในเพดาน คือ
สติปฏฐานนัน้ ผูมีปญญาเห็นแจง พึงฆากิเลสนั้นเสีย’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงทารกกินนม เปนไฉน?”
ถ. ขอถวายพระพร ทารกกินนมยอมของอยูในประโยชนของตน อยากนมก็รองไห ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองของอยูในประโยชนของตน เปนผูมีธรรมเปนเครื่องรู ในอุทเทส
ปริปุจฉา สัมมาประโยค ทีส่ งัดทั่ว ความอยูรวมดวยบุคคลผูควรเคารพ ความคบกับกัลยาณมิตร ฉัน
นั้น. นี้แล ตองถือเอาองคประการหนึ่งแหงทารกกินนม.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในปรินพิ พานสูตร ในทีฆนิกายอันประเสริฐวา:‘ดูกอนอานนท ทานทั้งหลายจงสืบตอไปในประโยชนของตน, จงประกอบเนือง ๆ ในประโยชน
ของตน, จงเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีจิตสงไปแลว อยูทุกอิริยาบถ ในประโยชนของตน’
ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหนึ่งประการแหงเตาเหลือง เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร เตาเหลืองเวนเสียซึ่งน้ํา เพราะกลัวแตน้ําเที่ยวอยูบนบก ก็แตหาเสื่อมจาก
อายุ เพราะการเวนเสียซึ่งน้ํานัน้ ไมฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูเห็นภัยในความ
ประมาทอยูเปนนิตย เห็นคุณวิเศษในความไมประมาทอยูเปนปกติ ก็แหละความเสื่อมจากสามัญคุณ
ไม ยอมเขาไปในที่ใกลพระนิพพาน เพราะความเปนผูมอี ันเห็นภัยเปนปกตินั้น ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอา
องคประการหนึ่งแหงเตาเหลือ.”
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวในธรรมบทวา:-

“ภิกษุผยู ินดีในอัปปมาทธรรม หรือมีปกติเห็นภัยในความประมาท, เปนผูไมควรจะเสื่อมในที่
ใกลพระนิพพาน ดังนี.้ ”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงปาชัฏ เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ธรรมดาปาชัฏยอมปกปดไวซึ่งชนผูไ มสะอาด ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบ
ความเพียร ก็ตองปกปดซึ่งความผิดความพลั้งพลาดแหงชนเหลาอืน่ ไมเปดเผย ฉันนัน้ . นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่ตนแหงปาชัฏ.”
อนึ่ง ปาชัฏเปนทีว่ างจากชนเปนอันมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผู
วางจากขาย คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และกิเลสทั้งปวง ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สอง
แหงปาชัฏ.
อนึ่ง ปาชัฏเปนสถานที่เงียบ เปนที่ปราศจากความคับแคบดวยชน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองเปนผูสงบสงัดจากอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย ซึ่งมิใชของประเสริฐ ฉันนั้น. นี้แล
ตองถือเอาองคที่สามแหงปาชัฏ.
อนึ่ง ปาชัฏเปนที่อนั สงบหมดจด ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผูสงบแลว
หมดจดแลว ดับแลว มีมานะอันละแลว มีความลบหลูค ุณทานอันละแลว ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองค
ที่สี่แหงปาชัฏ.”
อนึ่ง ปาชัฏเปนสถานที่อันอริยชนตองเสพ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองเปนผู
สองเสพดวยอริยชน ฉันนัน้ . นี้แลตองถือเอาองคที่หาแหงปาชัฏ.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไว ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐวา:‘ผูมีปญญาพึงเสพกับดวยบัณฑิตทั้งหลาย ผูไกลจากกิเลส ผูมีจิตสงวัดแลว มีตนสงไปแลว มี
ปกติเพงพินิจ ผูมีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิตย’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงตนไม เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ขึ้นชื่อวาตนไม ยอมทรงดอกและผลฉันใด. โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองเปนผูทรงดอก กลาวคือ วิมุตติ และผล กลาวคือ สามัญคุณ ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่
หนึ่งแหงตนไม.
อนึ่ง ตนไมยอมใหซึ่งรมเงาแกชนทั้งหลายผูเขาใกล ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองเปนผูตอนรับ ดวยอามิสปฏิสันถารหรือธรรมปฏิสันถารแกบุคคลผูเขาไปหา ฉันนัน้ . นีแ้ ล ตอง
ถือเอาองคที่สองแหงตนไม.

อนึ่ง ตนไมยอมไมทาํ ซึ่งความที่รมเงาใหเปนของมีประมาณตางกัน ฉันใด, โยคาวจรผู
ประกอบความเพียร ก็ตองไมทาํ ความเปนของมีประมาณตางกันในสัตวทั้งปวง ฉันนั้น. นี้แล ตอง
ถือเอาองคที่สามแหงตนไม.
แมพระธรรมเสนาบดีสารีบตุ รเถระ ก็ไดกลาวไววา:“พระมุนีนาถเจา เปนผูมีพระหฤทัยเสมอในชนทั้งปวง คือ ในเทวทัตผูฆา ในอังคุลิมาลกโจร
ในธนปาลกคชสาร และในพระราหุล ดังนี”้
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคหาประการแหงฝนเปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ฝนยอมระงับเสียซึ่งธุลีเหงื่อไคลซึ่งเกิดขึ้น ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองระงับเสียซึ่งธุลีเหงื่อไคล คือ กิเลสซึ่งเกิดขึ้น ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหง
ฝน.
อนึ่ง ฝนยอมยังความรอนทีแ่ ผนดินใหดับเสีย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยัง
โลกทั้งเทวโลกดวยเมตตาภาวนาฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงฝน.
อนึ่ง ฝนยอมยังพืชทั้งปวงใหงอกขึน้ ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยังศรัทธา
ของสัตวทั้งปวงใหเกิดขึ้น แลวหวานลงซึ่งพืช กลาวคือ ศรัทธานั้น ในสมบัติสามประการ คือ ทิพย
สมบัติ และมนุษยสมบัติ จนถึงสุขสมบัติ คือ นิพพานอันมีประโยชนอยางยิ่งฉันนัน้ . นีแ้ ล ตองถือเอา
องคที่สามแหงฝน.
อนึ่ง ฝนตั้งขึ้นแลวแตฤดู ยอมรักษาไวซึ่งหญา ตนไม เครือเขา พุมไม ผัก และไมเปนเจาแหง
ไพรทั้งหลาย ซึ่งงอกขึ้นบนแผนดินฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองยังความทําในใจโดย
อุบายทีช่ อบใหเกิดขึ้น แลวรักษาไวซึงสมณธรรมดวยความทําในใจโดยอุบายที่ชอบนั้น เพราะวากุศล
ธรรมทั้งปวงมีโยนิโสมนสิการเปนมูลราก ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สี่แหงฝน.
อนึ่ง ฝนเมื่อตก ยอมยังแมน้ํา หนอง สระบัว ซอก หัวย ธาร เขา บึง บอ ใหเต็มดวยธารน้ํา
ทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผูป ระกอบความเพียร ก็ตองยังฝนคือธรรมใหตก ดวยปริยัติเปนที่มา ยังใจ
แหงชนทั้งหลาย ผูใครซึ่งธรรมอันบุคคลพึงตรัสรู ใหเต็มรอบ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หาแหงฝน:แมพระสารีบตุ รเถระผูธรรมเสนาบดี ก็ไดกลาวไววา:‘พระมหามุนีผทู รงพระภาคเจา ทอดพระเนตรเห็นชนผูอนั พระองคควรแนะนําใหตรัสรู ในที่แม
มีแสนโยชนเปนประมาณ ก็เสด็จพุทธดําเนินไปหาชนนัน้ โดยขณะเดียว ยังชนนัน้ ใหตรัสรู
ธรรม’ ดังนี้.
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสามประการแหงแกวมณี เปนไฉน?”

ถ. “ขอถวายพระพร แกวมณีเปนของหมดจดสวนเดียว ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร
ก็ตองเปนผูมีอาชีพหมดจดสวนเดียวฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหงแกวมณี.
อนึ่ง แกวมณียอมไมเจือปนกับอะไร ๆ ฉันใด,โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองไมระคน
ดวยคนชัว่ ทั้งหลาย ดวยสหายชั่วทั้งหลาย ฉันนั้น. นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงแกวมณี.
อนึ่ง แกวมณีอันนายชางยอมประกอบกับชาติแลวทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองอยูรวมกับบุคคลทั้งหลายผูมชี าติอุดมเลิศ ตองอยูรวมดวยบุคคลผูปฏิบัติ ผูตั้งอยูในผล ผู
พรอมเพรียงดวยเสขผล ดวยมณีรัตนะ คือ สมณะผูโสดาบัน สหทาคามี อนาคารมี อรหันต เตวิชชา
ฉฬภิญญา ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงแกวมณี.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสพุทธพจนนี้ไวในสุตตนิบาตวา :‘ทานทั้งหลายผูบริสุทธิ์มีสติตั้งมั่น พึงสําเร็จการอยูรวมดวย ผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย, แตนั้น ทาน
ทั้งหลายผูพรอมเพียงกัน มีปญญารักษาตนโดยไมเหลือ จักทําซึ่งที่สดุ แหงทุกข’ ดังนี.้ ”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสีประการแหงพรานเนื้อ เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร พรานเนื้อเปนผูมีความหลับนอย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็
ตองเปนผูมีความหลับนอย ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่ตนแหงพรานเนื้อ.
อนึ่ง พรานเนื้อยอมผูกใจอยูแตในเนื้อทั้งหลาย ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตอง
ผูกใจอยูแตในอารมณทั้งหลาย ฉันนั้น นีแ้ ล ตองถือเอาองคที่สองแหงพรานเนื้อ.
อนึ่ง พรานเนื้อยอมรูกาลของกิจที่จะพึงทํา ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองรูจัก
กาลของความหลีกเรนอยูวา ‘กาลนี้เปนกาลของความหลีกเรนอยู, กาลนี้เปนกาลของความออกจาก
ความหลีกเรนอยู’ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สามแหงพรานเนื้อ.
อนึ่ง พรานเนื้อเห็นเนื้อแลว ยอมยังความยินดีใหเกิดเฉพาะวา ‘เราจักไดเนื้อนี’้ ดังนี้ ฉันใด,
โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองรื่นรมยในอารมณ ยังความยินดีใหเกิดเฉพาะในอารมณวา ‘เรา
จักบรรลุคุณพิเศษอันยิ่ง’ ดังนี้ ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สี่แหงพรานเนื้อ.
แมพระโมฆราชเถระ ก็ไดกลาวไววา:‘ภิกษุไดอารมณแลว มีจิตสงไปในอารมณแลว ยังความยินดีใหเกิดยิ่งวา ‘เราจักบรรลุคุณอัน
ยิ่ง’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงพรานเบ็ด เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร พรานเบ็ดยอมวัดปลาทั้งหลายขึ้นดวยเบ็ด ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบ
ความเพียร ก็ตองยกขึ้นซึ่งสามัญผลทั้งหลายอันยิ่งดวยญาณ ฉันนั้น. นี้แล ตองถือเอาองคที่หนึ่งแหง
พรานเบ็ด.

อนึ่ง พรานเบ็ดฆาซึ่งปลาตัวเล็ก ๆ ยอมไดลาภเปนอันมาก ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความ
เพียร ก็ตองละซึ่งอามิสในโลกเล็กนอยเสีย; เพราะวาละเสียซึ่งอามิสในโลกแลว ยอมบรรลุสามัญผล
เปนอันมาก ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหงพรานเบ็ด.
แมพระราหุลเถระ ก็ไดกลาวไววา:‘ละโลกามิสเสียแลว พึงไดสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข และผลสี่ อภิญญา
หก’ ดังนี้.”
ร. “พระผูเปนเจานาคเสน ตองถือเอาองคสองประการแหงชางไม เปนไฉน?”
ถ. “ขอถวายพระพร ชางไมยอ มถากไมตามเสนดํา คือ สายบรรทัดทีข่ ึงขีดไว ฉันใด, โยคาวจร
ผูประกอบความเพียร ก็ตองยืนอยูทแี่ ผนดิน กลาวคือ ศีล แลวถือซึ่งขวาน กลาวคือ ปญญา ดวยมือ
กลาวคือ ศรัทธา ถากซึ่งกิเลสทั้งหลาย อนุโลมตามพระชินพระศาสนา ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่
หนึ่งแหงชางไม.
อนึ่ง ชางไมถากกระพี้ออกเสีย ถือเอาแตแกน ฉันใด, โยคาวจรผูประกอบความเพียร ก็ตองนํา
เสียซึ่งหนทางแหงความกลาวแกงแยงวา ‘เที่ยง ขาด ชีวิตอันนั้น สรีระอันนัน้ , ชีวิตอื่น สรีระอื่น,
ธรรมชาติสูงสุดอันนัน้ , ธรรมชาติสูงสุดอันอื่น, ธรรมชาติอันปจจัยไมทําแลวไมควร, ไมใชความกระทํา
ของบุรุษ, มิใชความอยูดว ยสามารถแหงความประพฤติพรหมจรรย, ความฉิบหายแหงสัตว, ความ
ปรากฏแหงสัตวใหม, ความที่สังขารเที่ยง, ผูใดกระทํา ผูนั้นรูแจงพรอมเฉพาะ, ผูอื่นกระทํา ผูอนื่ รูแจง
พรอมเฉพาะ, ความเห็นกรรมและผลของกรรม, ความเห็นผลของความกระทําฉะนีก้ ็ดี ซึ่งหนทางแหง
ความกลาวแกงแยงอยางอื่นก็ดี แลวถือเอาซึ่งความเปนจริงแหงสังขารทั้งหลาย ซึ่งความทีส่ ังขาร
ทั้งหลายสูญอยางยิ่ง ซึ่งความที่สังขารทั้งหลายเปนของไมมีเพียร ไมมีชีวิต ซึ่งความที่สังขารทั้งหลาย
เปนของลวงสวน ซึ่งความทีส่ ังขารทั้งหลายเปนของวางเปลา ฉันนัน้ . นี้แล ตองถือเอาองคที่สองแหง
ชางไม.
แมพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ก็ไดทรงภาสิตไววา :“ทานทั้งหลาย จงกําจัดเสียซึ่งกิเลสดุจหยากเยื่อ จงเสือกไปเสียซึ่งกิเลสอันดุจสวะ แตนั้น ทาน
ทั้งหลาย จงลอยเสียซึ่งบุคคลทั้งหลายผูเปนดุจฟาง ผูไมใชสมณะ แตมีความถือตัววาเราเปนสมณะ
ครั้นทานทั้งหลายกําจัดบุคคลทั้งหลายผูม ีความปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจรอันลามก พึงเปนผู
หมดจด มีสติตั้งมั่นสําเร็จความอยูรวมดวยบุคคลผูหมดจดทั้งหลาย’ ดังนี้.”
หัวขอประจํามักกฏวรรคนั้น

แมลงมุมหนึ่ง ทารกหนึ่ง เตาหนึ่ง ปาหนึ่ง ตนไมหนึ่ง ฝนหนึ่ง แกวมณีหนึ่ง พรานเนื้อหนึ่ง
พรานเบ็ดหนึ่ง ชางไมหนึ่ง.

