๖.

ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ ง่ิ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอน
สิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วอย่างเคร่งครัด
อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

๗. สำ�นึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรค
ที่กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผู้รู้มรรค (มคฺคญฺญู) เป็นผู้รู้แจ้งมรรค (มคฺควิทู) เป็น
ผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสาวกทั้งหลายในกาลนี้ เป็น
ผู้เดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
ภิกษุทั้งหลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน
เป็นเครื่องกระทำ�ให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุ
ผู้ปัญญาวิมุตติ.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลราก (อาจารย์) มีที่อาศัยสืบกันไป. ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณี
ที่สาม ซึ่งทำ�ให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ทำ�ให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำ�สอน
๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมีสงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วย
พระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า “นี้เป็นธรรม
นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”...
๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมีภกิ ษุผเู้ ป็นเถระอยู่
จำ�นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมา
เฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นคำ�สอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมีภกิ ษุผเู้ ป็นเถระอยู่
รูปหนึ่ง เป็นพหุสูต เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมา
เฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”...

๘. ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำ�บทพยัญชนะและคำ�อธิบายอย่างถูกต้อง

เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำ�กล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและ
พยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย

ภิกษุทง้ั หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูก ด้วยบท
พยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้อง
เช่นนั้น. ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำ�ให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป...
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสูต คล่องแคล่ว ในหลักพระพุทธวจน
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านั้น เอาใจใส่ บอกสอน
เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ, เมือ่ ท่านเหล่านัน้ ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินยั ก็ไม่ได้
พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระดำ�รัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และ
ภิกษุนี้รับมาผิด” เธอทั้งหลาย พึงทิ้งคำ�นั้นเสีย

พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั ก็ได้ พึงลง
สันนิษฐานว่า “นี้เป็นพระดำ�รัส ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และ
ภิกษุนน้ั รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจำ�มหาปเทส... นีไ้ ว้.
มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนีว้ า่ ‘ธรรมวินยั ของพวกเรามีพระศาสดา
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.... เราขอกล่าวย้ำ�กะเธอว่า... เธอทั้งหลายอย่า
เป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.
มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.
ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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พระพุทธเจ้า

คํานํา

๒. แตละคําพูดเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจํากัดกาลเวลา

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 อันวิญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต ามไดเฉพาะตน ดังนี.้

๑๐

พระสูตรของความสําคัญที่ชาวพุทธตองศึกษา
แตคําสอนจากพระพุทธเจาเทานั้น

๑.

พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถอยคําจึงไมผิดพลาด

อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จําเดิมแตเริ่มแสดง กระทั่งคําสุดทายแหงการกลาว
เรื่องนั้นๆ ยอมตั้งไวซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเปนภายในโดยแท ใหจิตดํารงอยู
ใหจิตตั้งมั่นอยู กระทําใหมีจิตเปนเอก ดังเชนที่คนทั้งหลายเคยไดยินวาเรากระทํา
อยูเปนประจํา ดังนี้.
มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเปนผูท เ่ี รานําไปแลวดวยธรรมนี้ อันเปนธรรมที่
บุคคลจะพึงเห็นไดดว ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก), เปนธรรมใหผลไมจาํ กัดกาล (อกาลิโก),
เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก), ควรนอมเขามาใสตัว (โอปนยิโก), อัน
วิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ).
มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

๓. คําพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรับไมขัดแยงกัน
ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแตราตรี ที่ตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จนกระทัง่ ถึงราตรีทต่ี ถาคตปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหวางนัน้
ตถาคตไดกลาวสอน พร่ําสอน แสดงออก ซึ่งถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นทั้งหมด
ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทัง้ สิน้ ไมแยงกันเปนประการอืน่ เลย.
อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

๔. ทรงบอกเหตุแหงความอันตรธานของคําสอนเปรียบดวยกลองศึก
ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ เรียกวา
อานกะ มีอยู. เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริยท สารหะไดหาเนือ้ ไมอน่ื
ทําเปนลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุกคราวไป). ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ เชือ่ มปะเขา
หลายครัง้ หลายคราวเชนนัน้ นานเขาก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไมเดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป
เหลืออยูแตเนื้อไมที่ทําเสริมเขาใหมเทานั้น;
ภิกษุทง้ั หลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย,
สุตตันตะเหลาใด ทีเ่ ปนคําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึง้ เปนชัน้ โลกุตตระ
วาเฉพาะดวยเรือ่ งสุญญตา, เมือ่ มีผนู าํ สุตตันตะเหลานัน้ มากลาวอยู; เธอจักไมฟง ดวยดี
จักไมเงีย่ หูฟง จักไมตง้ั จิตเพือ่ จะรูท ว่ั ถึง และจักไมสาํ คัญวาเปนสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเลาเรียน.
สวนสุตตันตะเหลาใด ทีน่ กั กวีแตงขึน้ ใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอกั ษร
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 มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เปนเรือ่ ง
นอกแนว เปนคํากลาวของสาวก เมือ่ มีผนู าํ สุตตันตะเหลานัน้ มากลาวอยู เธอจักไมฟง
ดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษา
เลาเรียน.
ภิกษุทั้งหลาย ! สวนสุตตันตะเหลาใด ที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก
มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะ
เหลานัน้ มากลาวอยู; เธอยอมฟงดวยดี ยอมเงีย่ หูฟง ยอมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท ว่ั ถึง และยอม
สําคัญวาเปนสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเลาเรียน จึงพากันเลาเรียน ไตถาม ทวนถามแกกนั และกันอยู
วา “ขอนีเ้ ปนอยางไร มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี.้ ดวยการทําดังนี้ เธอยอมเปดธรรม
ทีถ่ กู ปดไวได. ธรรมทีย่ งั ไมปรากฏ เธอก็ทาํ ใหปรากฏได, 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

มากลาวอยู; ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และไมสําคัญวา
เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
สวนสุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน
มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก,
เมือ่ มีผนู าํ สุตตันตะเหลานีม้ ากลาวอยู; พวกเธอยอมฟงดวยดี เงีย่ หูฟง ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท ว่ั ถึง
และสําคัญไปวาเปนสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมอันกวีแตงใหมนน้ั แลว
ก็ไมสอบถามซึง่ กันและกัน ไมทาํ ใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนีพ้ ยัญชนะเปนอยางไร
อรรถเปนอยางไร ดังนี้. เธอเหลานัน้ เปดเผยสิง่ ทีย่ งั ไมเปดเผยไมได ไมหงายของทีค่ ว่าํ อยู
ใหหงายขึน้ ได ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเปนทีต่ ง้ั แหงความสงสัยมีอยาง
ตางๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินีตา.
ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะทั้งหลาย
ทีก่ วีแตงขึน้ ใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอัน
วิจติ ร เปนเรือ่ งนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก อันบุคคลนํามากลาวอยู; ก็ไมฟง ดวยดี
ไมเงีย่ หูฟง ไมเขาไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท ว่ั ถึง และไมสาํ คัญวาเปนสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเลาเรียน.
สวน สุตตันตะเหลาใด อันเปนตถาคตภาษิต อันลึกซึ้ง มีอรรถอันลึกซึ้ง เปน
โลกุตตระ ประกอบดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู
พวกเธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอม
สําคัญวาเปนสิง่ ทีค่ วรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมทีเ่ ปนตถาคตภาษิตนัน้ แลว
ก็สอบถามซึ่งกันและกัน ทําใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปนอยางไร
อรรถะเปนอยางไร ดังนี.้ เธอเหลานัน้ เปดเผยสิง่ ทีย่ งั ไมเปดเผยได หงายของทีค่ ว่าํ อยู
ใหหงายขึน้ ได บรรเทาความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเปนทีต่ ง้ั แหงความสงสัยมีอยาง
ตางๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.
ภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้แลบริษัท ๒ จําพวกนั้น. ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทที่เลิศ
ในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
(บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเปนเครือ่ งนําไป : ไมอาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอก
เปนเครือ่ งนําไป) แล.

ทุก. อํ. ๒๐/๙๑/๒๙๒.

