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๖. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

 ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุท้ังหลาย จักไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอน
ส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทท่ีบัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด 
อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย อยู่เพียงน้ัน.

มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

๗. สำานึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น 
 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

 ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทำามรรคที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น ได้ทำามรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ ได้ทำามรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรค
ที่กล่าวกันแล้ว  ตถาคตเป็นผู้รู้มรรค (มคฺคญฺญู)   เป็นผู้รู้แจ้งมรรค (มคฺควิทู)  เป็น
ผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท).  ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนสาวกทั้งหลายในกาลนี้  เป็น 
ผู้เดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
 ภิกษุทั้งหลาย ! น้ีแล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน 
เป็นเครื่องกระทำาให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุ
ผู้ปัญญาวิมุตติ.  

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖. 

   
๘. ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำาบทพยัญชนะและคำาอธิบายอย่างถูกต้อง 
 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

 ภิกษุท้ังหลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูก ด้วยบท
พยัญชนะท่ีใช้กันถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะท่ีใช้กันก็ถูก ย่อมมีนัยอันถูกต้อง 
เช่นนั้น.  ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่หนึ่ง  ซึ่งทำาให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป... 
 ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสูต คล่องแคล่ว ในหลักพระพุทธวจน 
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านั้น เอาใจใส่ บอกสอน 
เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอ่ืนๆ,  เม่ือท่านเหล่าน้ันล่วงลับไป  สูตรท้ังหลาย   

ก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลราก (อาจารย์) มีที่อาศัยสืบกันไป.  ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณี
ที่สาม ซึ่งทำาให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป... 
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ทำาให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

 

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำาสอน 

 ๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำาสอนของพระศาสดา”...
 ๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ในอาวาสช่ือโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วย
พระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า “นี้เป็นธรรม  
นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำาสอนของพระศาสดา”...
 ๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ในอาวาสช่ือโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่
จำานวนมาก เป็นพหุสูต เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมา 
เฉพาะหน้าพระเถระเหล่าน้ันว่า “น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นคำาสอนของพระศาสดา”...
 ๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ในอาวาสช่ือโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่
รูปหนึ่ง เป็นพหุสูต เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมา
เฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำาสอนของพระศาสดา”...

 เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำากล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและ
พยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย 

 ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ 
พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระดำารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และ
ภิกษุนี้รับมาผิด” เธอทั้งหลาย พึงทิ้งคำานั้นเสีย 

 ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลง
สันนิษฐานว่า “นี้เป็นพระดำารัส ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และ
ภิกษุน้ันรับมาด้วยดี” เธอท้ังหลาย พึงจำามหาปเทส... น้ีไว้.

มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

 อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดา
ล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. 
อานนท์ !  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย 
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

 อานนท์ ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็น
ประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ; มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่
เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.  อานนท์ ! ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา, ภิกษุพวก
นั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.

 อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อว่า 
เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย.... เราขอกล่าวย้ำากะเธอว่า... เธอทั้งหลายอย่า
เป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.

มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

รักษาศาสนาพุทธ ด้วยการช่วยกัน 

ศึกษา ปฏิบัติ และ เผยแผ่แต่คำาสอนของ

พระพุทธเจ้า



คํานํา
ผานมา ๒,๕๐๐ กวาป 

คําสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึ้น 
มีสํานักตางๆ มากมาย ซึ่งแตละหมูคณะก็มีความเห็นของตน 

หามาตรฐานไมได แมจะกลาวในเรื่องเดียวกัน
ทั้งนี้ไมใชเพราะคําสอนของพระพุทธเจาไมสมบูรณ 

แลวเราควรเชื่อและปฏิบัติตามใคร ?
ลองพิจารณาหาคําตอบงายๆ ไดจาก ๑๐ พระสูตร 

ซึ่งพระตถาคตทรงเตือนเอาไว  
แลวตรัสบอกวิธีปองกันและแกไขเหตุเสื่อมแหงธรรมเหลานี้.

ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะวา  ถึงเวลาแลวหรือยัง ? 
ที่พุทธบริษัทจะมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินัย

จากองคพระสังฆบิดา อันวิญูชนพึงปฏิบัติและรูตามไดเฉพาะตน  ดังน้ี.

๑๐ 
พระสูตรของความสําคัญที่ชาวพุทธตองศึกษา

แตคําสอนจากพระพุทธเจาเทานั้น

มากลาวอยู; ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และไมสําคัญวา 
เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
 สวนสุตตันตะเหลาใด  ที่กวีแตงขึ้นใหม  เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน 
มีอักษรสละสลวย  มีพยัญชนะอันวิจิตร  เปนเรื่องนอกแนว  เปนคํากลาวของสาวก, 
เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลาน้ีมากลาวอยู; พวกเธอยอมฟงดวยดี เง่ียหูฟง ต้ังจิตเพ่ือจะรูท่ัวถึง 
และสําคัญไปวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมอันกวีแตงใหมน้ันแลว 
ก็ไมสอบถามซ่ึงกันและกัน ไมทําใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอน้ีพยัญชนะเปนอยางไร 
อรรถเปนอยางไร ดังนี้.  เธอเหลาน้ัน เปดเผยส่ิงท่ียังไมเปดเผยไมได ไมหงายของท่ีควํ่าอยู
ใหหงายข้ึนได ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีต้ังแหงความสงสัยมีอยาง
ตางๆ ได.  ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกวา อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินีตา.
 ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ  ปฏิปุจฉาวินีตา  ปริสา  โน  อุกกาจิตวินีตา  
เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะทั้งหลาย  
ท่ีกวีแตงข้ึนใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอัน
วิจิตร เปนเร่ืองนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก อันบุคคลนํามากลาวอยู; ก็ไมฟงดวยดี 
ไมเง่ียหูฟง ไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือจะรูท่ัวถึง และไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน. 
สวน สุตตันตะเหลาใด อันเปนตถาคตภาษิต อันลึกซึ้ง มีอรรถอันลึกซึ้ง เปน
โลกุตตระ ประกอบดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู 
พวกเธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอม
สําคัญวาเปนส่ิงท่ีควรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมท่ีเปนตถาคตภาษิตน้ันแลว 
ก็สอบถามซึ่งกันและกัน ทําใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปนอยางไร 
อรรถะเปนอยางไร ดังน้ี.  เธอเหลาน้ัน เปดเผยส่ิงท่ียังไมเปดเผยได หงายของท่ีควํ่าอยู
ใหหงายข้ึนได บรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีต้ังแหงความสงสัยมีอยาง
ตางๆ ได.  ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.
 ภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้แลบริษัท ๒ จําพวกนั้น.  ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทที่เลิศ
ในบรรดาบริษัทท้ังสองพวกน้ัน คือ บริษัทปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา 
(บริษัทท่ีอาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเปนเคร่ืองนําไป : ไมอาศัยความเช่ือจากบุคคลภายนอก

เปนเคร่ืองนําไป) แล.
ทุก. อํ. ๒๐/๙๑/๒๙๒.

๑.  พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถอยคําจึงไมผิดพลาด

 อัคคิเวสนะ !  เรานั้นหรือ, จําเดิมแตเริ่มแสดง กระทั่งคําสุดทายแหงการกลาว
เรื่องนั้นๆ  ยอมตั้งไวซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเปนภายในโดยแท  ใหจิตดํารงอยู  
ใหจิตตั้งมั่นอยู  กระทําใหมีจิตเปนเอก  ดังเชนที่คนทั้งหลายเคยไดยินวาเรากระทํา
อยูเปนประจํา  ดังนี้. 

มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

๒.  แตละคําพูดเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจํากัดกาลเวลา

 ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอท้ังหลายเปนผูท่ีเรานําไปแลวดวยธรรมน้ี อันเปนธรรมท่ี
บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง (สนฺทิฏิโก), เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล (อกาลิโก), 
เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก), ควรนอมเขามาใสตัว (โอปนยิโก), อัน
วิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ). 

มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

๓. คําพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรับไมขัดแยงกัน

 ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแตราตรี ที่ตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จนกระท่ังถึงราตรีท่ีตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหวางน้ัน 
ตถาคตไดกลาวสอน พร่ําสอน แสดงออก ซึ่งถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นทั้งหมด  
ยอมเขากันไดโดยประการเดียวท้ังส้ิน ไมแยงกันเปนประการอ่ืนเลย. 

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

๔. ทรงบอกเหตุแหงความอันตรธานของคําสอนเปรียบดวยกลองศึก

 ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ เรียกวา 
อานกะ มีอยู.  เม่ือกลองอานกะน้ี มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริยทสารหะไดหาเน้ือไมอ่ืน
ทําเปนล่ิม เสริมลงในรอยแตกของกลองน้ัน (ทุกคราวไป).  ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือเช่ือมปะเขา
หลายคร้ังหลายคราวเชนน้ันนานเขาก็ถึงสมัยหน่ึง ซ่ึงเน้ือไมเดิมของตัวกลองหมดส้ินไป 
เหลืออยูแตเนื้อไมที่ทําเสริมเขาใหมเทานั้น;
 ภิกษุท้ังหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย, 
สุตตันตะเหลาใด ท่ีเปนคําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซ้ึง เปนช้ันโลกุตตระ 
วาเฉพาะดวยเร่ืองสุญญตา, เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลาน้ันมากลาวอยู; เธอจักไมฟงดวยดี 
จักไมเง่ียหูฟง จักไมต้ังจิตเพ่ือจะรูท่ัวถึง และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน. 
สวนสุตตันตะเหลาใด ท่ีนักกวีแตงข้ึนใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก, เมื่อมีผูนํา

สุตตันตะที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลานั้นมากลาวอยู; เธอจักฟงดวยดี จักเงี่ยหูฟง จักตั้งจิต 
เพื่อจะรูทั่วถึง และจักสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียนไป.
 ภิกษุทั้งหลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น ที่เปนคําของตถาคต เปน
ขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา จักมีไดดวย
อาการอยางนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

๕. ทรงกําชับใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคําของพระองคเทานั้น อยาฟงคนอื่น

 ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม 
เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเร่ือง
นอกแนว เปนคํากลาวของสาวก เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลาน้ันมากลาวอยู เธอจักไมฟง
ดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษา
เลาเรียน.
 ภิกษุทั้งหลาย ! สวนสุตตันตะเหลาใด ที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก 
มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะ
เหลาน้ันมากลาวอยู; เธอยอมฟงดวยดี ยอมเง่ียหูฟง ยอมต้ังจิตเพ่ือจะรูท่ัวถึง และยอม
สําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน จึงพากันเลาเรียน ไตถาม ทวนถามแกกันและกันอยู
วา “ขอน้ีเปนอยางไร มีความหมายก่ีนัย” ดังน้ี.  ดวยการทําดังน้ี เธอยอมเปดธรรม
ท่ีถูกปดไวได.  ธรรมท่ียังไมปรากฏ เธอก็ทําใหปรากฏได,  ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ที่นาสงสัย เธอก็บรรเทาลงได.

ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.

  ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ  อุกกาจิตวินีตา  ปริสา  โน  ปฏิปุจฉาวินีตา 
เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะทั้งหลาย 
อันเปนตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึ้ง (คมฺภีรา) มีอรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) 
เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบดวยเรื่องสุญญตา (สฺุตปฏิสํยุตฺตา) อันบุคคลนํา


