๒. แตละคำพูดเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจำกัดกาลเวลา

คำนำ

ผานมา ๒,๕๐๐ กวาป ก็เกิดมีหลายสำนัก
หลายครูบาอาจารย ทำใหมาตรฐานเริ่มมากในสังคม
เริ่มหามาตรฐานกลางไมได ตางคนตางใชความเห็นของหมูคณะ
หรือความเห็นของผูนำหมูคณะของตน
เราตองกลับมาถามวาหมูคณะนั้นใชคำของพระตถาคต
เปนมาตรฐานรึเปลา พระพุทธเจาทานทรงเห็นถึงปญหานี้
และทานไดตรัสกำชับในหลายๆครั้ง
ซึ่งรวบรวมขอความสำคัญไดถึง ๑๐ พระสูตร

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทั้งหลายเปนผูที่เรานำไปแลวดวยธรรมนี้ อันเปนธรรม
ที่บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก), เปนธรรมใหผลไมจำกัดกาล
(อกาลิโก), เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก), ควรนอมเขามาใสตัว
(โอปนยิโก), อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทตพฺโพ วิฺูหิ).
มหาตัณหาสังขยสูตร ม. ม. ๑๒ / ๔๘๕ / ๔๕๐.
ปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ น. ๔๓๑

๓. คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรับไมขัดแยงกัน
ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแตราตรี ที่ตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลา
ระหวางนั้น ตถาคตไดกลาวสอน พร่ำสอน แสดงออก ซึ่งถอยคำใด ถอยคำ
เหลานั้นทั้งหมด ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทั้งสิ้น ไมแยงกันเปน
ประการอื่นเลย.
อิติวุ. ขุ. ๒๕ / ๓๒๑ / ๒๙๓
พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. ๒๘๕

๔. ทรงบอกเหตุแหงความอันตรธานของคำสอนเปรียบดวยกลองศึก

๑๐
พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธตองศึกษา
แตคำสอนจากพระพุทธเจาเทานั้น

๑. พระองคทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถอยคำ จึงไมผิดพลาด

ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ เรียกวา
อานกะ มีอยู. เมื่อกลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ, พวกกษัตริยทสารหะไดหา
เนื้อไมอื่นทำเปนลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป) ภิกษุทั้งหลาย!
เมื่อเชื่อมปะเขาหลายครั้งหลายคราวเชนนั้น นานเขาก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไมเดิม
ของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยูแตเนื้อไมที่ทำเสริมเขาใหมเทานั้น ;
ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย,
สุตตันตะเหลาใด ที่เปนคำของตถาคต เปนขอความลึกมีความหมายซึ่ง เปนชั้น
โลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู.
เธอจักไมฟงดวยดี จักไมเงี่ยหูฟง จักไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสำคัญวา
เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะเหลาใด ที่นักกวีแตงขึ้นใหม เปนคำ

รอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่อง
นอกแนว เปนคำกลาวของสาวก, เมื่อมีผูนำสูตรที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลานั้นมา
กลาวอยู, เธอจักฟงดวยดี จักเงี่ยหูฟง จักตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักสำคัญวา
เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียนไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น ที่เปนคำของ
ตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวย
เรื่องสุญญตา จักมีไดดวยอาการอยางนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖ / ๓๑๑ / ๖๗๒-๓
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ น. ๑๐๗

๕. ทรงกำชับใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองคเทานั้น อยาฟงคนอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม
เปนคำรอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร
เปนเรื่องนอกแนว เปนคำกลาวของสาวก เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู
เธอจักไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสำคัญวาเปนสิ่งที่
ตนควรศึกษาเลาเรียน.
ภิกษุทั้งหลาย ! สวนสุตตันตะเหลาใด ที่เปนคำของตถาคต เปนขอความลึก
มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนำ
สุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู; เธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมตั้งจิตเพื่อจะ
รูทั่วถึง และยอมสำคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน จึงพากันเลาเรียน
ไตถาม ทวนถามแกกันและกันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้.
ดวยการ ทำดังนี้ เธอยอมเปดธรรมที่ถูกปดไวได. ธรรมที่ยังไมปรากฏ เธอก็ทำให
ปรากฏได, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่นาสงสัยเธอก็บรรเทา ลงได
ทุก. อํ. ๒๐ / ๙๒ / ๒๙๒
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ น. ๓๕๒

ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินีตา
เปนอยางไรเลา?

อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จำเดิมแตเริ่มแสดง กระทั่งคำสุดทายแหงการ
กลาวเรื่องนั้นๆ ยอมตั้งไว ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเปนภายในโดยแท ใหจิต
ดำรงอยู ใหจิตตั้งมั่นอยู กระทำใหมีจิตเปนเอก ดังเชนที่คนทั้งหลายเคย
ไดยินวาเรากระทำอยูเปนประจำ ดังนี้.
มหาสัจจกสูตร มู.ม. ๑๒ / ๔๖๐ / ๔๓๐
พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. ๒๔๗

แหงความสงสัย มีอยางตางๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกวา ปฏิปุจฉาวินีตา
ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.
ภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้แลบริษัท ๒ จำพวกนั้น ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัท
ที่เลิศ ในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้นคือ บริษัทปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกา
จิตวินีตา (บริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเปนเครื่องนำไป:ไมอาศัย
ความเชื่อจากบุคคลภายนอกเปนเครื่องนำไป) แล.
ทุก. อํ. ๒๐ / ๙๑ / ๒๙๒
อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน น. ๕๐๕

นัยอันถูกตองเชนนั้น ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เปนมูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำให พระสัทธรรม
ตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป..
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลว ในหลักพระพุทธ
วจน ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวกภิกษุเหลานั้น เอาใจใส
บอกสอน เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่นๆ, เมื่อทานเหลานั้นลวงลับไป สูตร
ทั้งหลาย ก็ไมขาดผูเปนมูลราก (อาจารย) มีที่อาศัยสืบกันไป. ภิกษุทั้งหลาย !
นี่เปนมูลกรณีที่สาม ซึ่งทำใหพระสัทธรรม ตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป...
(ในที่นี้ยกมาเพียง 2 ขอ จาก 4 ขอ ของเหตุเจริญแหงพระศาสนา)
จตุกฺก. อํ. ๒๑ /๑๙๘ / ๑๖๐
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ น. ๓๕๕

๖. ทรงหามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลายจักไมบัญญัติสิ่งที่ไมเคยบัญญัติ จักไมเพิก
ถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไวแลว อยาง
เครงครัด อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความ
เสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐ / ๘๙ / ๖๙
พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. ๔๖๕

๗. สำนึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองคเทานั้นถึงแม
จะเปนอรหันตผูเลิศทางปญญาก็ตาม
ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดทำมรรคที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ไดทำมรรคที่ยังไมมีใครรูใหมีคนรู ไดทำมรรคที่ยังไมมีใครกลาวใหเปน
มรรคที่กลาวกันแลว ตถาคตเปนมัคคัญู (รูมรรค) เปนมัคควิทู (รูแจงมรรค)
เปนมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค). ภิกษุทั้งหลาย! สวนสาวกทั้งหลายในกาลนี้
เปนมัคคานุคา (ผูเดินตามมรรค) เปนผูตามมาในภายหลัง.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล เปนความผิดแผกแตกตางกัน เปนความมุงหมาย
ที่แตกตางกัน เปนเครื่องกระทำใหแตกตางกัน ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผูปญญาวิมุตติ
ขนฺธ. สํ. ๑๗ /๘๑ / ๑๒๕
อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน น. ๗๒๑

๘. ตรัสไววาใหทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอยางถูกตอง

พรอมขยันถายทอดบอกสอนกันตอไป
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก
ดวยบทพยัญชนะที่ใชกันถูก ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกันก็ถูก ยอมมี

๙. ทรงบอกวิธีแกไขความผิดเพี้ยนในคำสอน

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะ
ทั้งหลาย ตถาคตภาสิตา-อันเปนตถาคตภาษิต คมฺภีรา-อันลึกซึ้ง คมฺภีรตฺถามีอรรถอันลึกซึ้ง โลกุตฺตรา-เปนโลกุตตระ สฺุญตปฏิสํยุตฺตา-ประกอบดวย
เรื่องสุญญตา อันบุคคลนำมากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไป
ตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และไมสำคัญวา เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
สวนสุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคำรอยกรองประเภทกาพย
กลอนมีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคำกลาว
ของสาวก, เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู พวกเธอยอมฟงดวยดี
เงี่ยหูฟง ตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และสำคัญไปวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
พวกเธอเลาเรียนธรรมอันกวีแตงใหมนั้นแลว ก็ไมสอบถามซึ่งกันและกัน ไมทำให
เปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปนอยางไร อรรถะเปนอยางไร
ดังนี้. เธอเหลานั้นเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผยไมได ไมหงายของที่คว่ำอยูให
หงายขึ้นได ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย
มีอยางตางๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน
ปฏิปุจฉาวินีตา.
ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา
เปนอยางไรเลา? ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อ
สุตตันตะทั้งหลาย ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคำรอยกรองประเภทกาพยกลอนมีอักษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคำกลาวของสาวก
อันบุคคลนำมากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรู
ทั่วถึง และไมสำคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะ เหลาใด
อันเปน ตถาคตภาษิตอันลึกซึ้ง มีอรรถอันลึกซึ้ง เปนโลกุตตระ ประกอบ
ดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู พวกเธอยอมฟง
ดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสำคัญวาเปนสิ่ง
ที่ควรศึกษา เลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมที่เปนตถาคตภาษิตนั้นแลว
ก็สอบถาม ซึ่งกันและกัน ทำใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปน
อยางไร อรรถะเปนอยางไร ดังนี้. เธอเหลานั้นเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผยได
หงายของที่คว่ำอยูใหหงายขึ้นได บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้ง

๑๐. ทรงตรัสแกพระอานนท ใหใชธรรมวินัยที่ตรัสไวเปนศาสดาแทนตอไป
อานนท ! ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา “ธรรมวินัยของพวกเรามี
พระศาสดา ลวงลับไปเสียแลว พวกเราไมมีพระศาสดา” ดังนี้. อานนท ! พวกเธอ
อยาคิดอยางนั้น. อานนท ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว
แกพวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาล
ลวงไปแหงเรา
อานนท ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี ใครก็ตามจักตองมีตน
เปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ; มีธรรมเปนประทีป
มีธรรม เปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่น เปนสรณะ เปนอยู อานนท! ภิกษุพวกใด
เปนผูใคร ในสิกขา, ภิกษุพวกนั้นจักเปนผูอยูใน สถานะอันเลิศที่สุดแล.
มหาปรินิพพานสูตร มหา.ที. ๑๐ / ๑๕๙ / ๑๒๘

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ผูมีอายุขาพเจาไดสดับรับ
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคำสอนของ
พระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ในอาวาสชื่อโนนมีสงฆอยู
พรอมดวยพระเถระ พรอมดวยปาโมกข ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา
“นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคำสอนของพระศาสดา”...
๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ในอาวาสชื่อโนน มีภิกษุ
ผูเปนเถระอยูจำนวนมากเปนพหูสูตร เรียนคำภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปน
คำสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ในอาวาสชื่อโนนมีภิกษุ
ผูเปนเถระ อยูรูปหนึ่งเปนพหูสูตร เรียนคำภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ขาพเจาไดสดับเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคำสอน
ของพระศาสดา”...
เธอทั้งหลายยังไมพึงชื่นชม ยังไมพึงคัดคานคำกลาวของผูนั้น พึงเรียนบท
และพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย
ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ไมได เทียบเขาในวินัยก็ไมได พึงลง
สันนิษฐานวา “นี้มิใชพระดำรัสของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแนนอน และภิกษุ
นี้รับมาผิด” เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลง
ในสูตรก็ได เทียบเขาในวินัยก็ได พึงลงสันนิษฐานวา “นี้เปนพระดำรัสของพระ
ผูมีพระภาคพระองคนั้นแนนอน และภิกษุนั้นรับมาดวยดี”เธอทั้งหลายพึงจำ
มหาปเทส.. นี้ไว
อุปริ. ม. ๑๔ / ๕๓ / ๔๑
อริยวินัย น. ๓๙๙

อานนท ! ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อวา
เปนบุรุษ คนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย.... เราขอกลาวย้ำกะเธอวา... เธอทั้งหลาย
อยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย
ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.
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ร�กษาศาสนาพุทธ ดวยการชวยก�น
ศึกษา ปฏิบ�ติ และเผยแผแตคำสอนของ

พระพุทธเจา

พิมพแผนพ�บแจกเปนธรรมทาน ติดตอ คุณกนกวล�ย ๐๘๑ ๖๕๙ ๘๐๒๔

๒. แตละคำพูดเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจำกัดกาลเวลา

คำนำ

ผานมา ๒,๕๐๐ กวาป ก็เกิดมีหลายสำนัก
หลายครูบาอาจารย ทำใหมาตรฐานเริ่มมากในสังคม
เริ่มหามาตรฐานกลางไมได ตางคนตางใชความเห็นของหมูคณะ
หรือความเห็นของผูนำหมูคณะของตน
เราตองกลับมาถามวาหมูคณะนั้นใชคำของพระตถาคต
เปนมาตรฐานรึเปลา พระพุทธเจาทานทรงเห็นถึงปญหานี้
และทานไดตรัสกำชับในหลายๆครั้ง
ซึ่งรวบรวมขอความสำคัญไดถึง ๑๐ พระสูตร

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทั้งหลายเปนผูที่เรานำไปแลวดวยธรรมนี้ อันเปนธรรม
ที่บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก), เปนธรรมใหผลไมจำกัดกาล
(อกาลิโก), เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก), ควรนอมเขามาใสตัว
(โอปนยิโก), อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทตพฺโพ วิฺูหิ).
มหาตัณหาสังขยสูตร ม. ม. ๑๒ / ๔๘๕ / ๔๕๐.
ปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ น. ๔๓๑

๓. คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรับไมขัดแยงกัน
ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแตราตรี ที่ตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลา
ระหวางนั้น ตถาคตไดกลาวสอน พร่ำสอน แสดงออก ซึ่งถอยคำใด ถอยคำ
เหลานั้นทั้งหมด ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทั้งสิ้น ไมแยงกันเปน
ประการอื่นเลย.
อิติวุ. ขุ. ๒๕ / ๓๒๑ / ๒๙๓
พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. ๒๘๕

๔. ทรงบอกเหตุแหงความอันตรธานของคำสอนเปรียบดวยกลองศึก

๑๐
พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธตองศึกษา
แตคำสอนจากพระพุทธเจาเทานั้น

๑. พระองคทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถอยคำ จึงไมผิดพลาด

ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องนี้เคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ เรียกวา
อานกะ มีอยู. เมื่อกลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ, พวกกษัตริยทสารหะไดหา
เนื้อไมอื่นทำเปนลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป) ภิกษุทั้งหลาย!
เมื่อเชื่อมปะเขาหลายครั้งหลายคราวเชนนั้น นานเขาก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไมเดิม
ของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยูแตเนื้อไมที่ทำเสริมเขาใหมเทานั้น ;
ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย,
สุตตันตะเหลาใด ที่เปนคำของตถาคต เปนขอความลึกมีความหมายซึ่ง เปนชั้น
โลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู.
เธอจักไมฟงดวยดี จักไมเงี่ยหูฟง จักไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสำคัญวา
เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะเหลาใด ที่นักกวีแตงขึ้นใหม เปนคำ

รอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่อง
นอกแนว เปนคำกลาวของสาวก, เมื่อมีผูนำสูตรที่นักกวีแตงขึ้นใหมเหลานั้นมา
กลาวอยู, เธอจักฟงดวยดี จักเงี่ยหูฟง จักตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักสำคัญวา
เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียนไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลานั้น ที่เปนคำของ
ตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวย
เรื่องสุญญตา จักมีไดดวยอาการอยางนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖ / ๓๑๑ / ๖๗๒-๓
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ น. ๑๐๗

๕. ทรงกำชับใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองคเทานั้น อยาฟงคนอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม
เปนคำรอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร
เปนเรื่องนอกแนว เปนคำกลาวของสาวก เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู
เธอจักไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสำคัญวาเปนสิ่งที่
ตนควรศึกษาเลาเรียน.
ภิกษุทั้งหลาย ! สวนสุตตันตะเหลาใด ที่เปนคำของตถาคต เปนขอความลึก
มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนำ
สุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู; เธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมตั้งจิตเพื่อจะ
รูทั่วถึง และยอมสำคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน จึงพากันเลาเรียน
ไตถาม ทวนถามแกกันและกันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้.
ดวยการ ทำดังนี้ เธอยอมเปดธรรมที่ถูกปดไวได. ธรรมที่ยังไมปรากฏ เธอก็ทำให
ปรากฏได, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่นาสงสัยเธอก็บรรเทา ลงได
ทุก. อํ. ๒๐ / ๙๒ / ๒๙๒
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ น. ๓๕๒

ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินีตา
เปนอยางไรเลา?

อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จำเดิมแตเริ่มแสดง กระทั่งคำสุดทายแหงการ
กลาวเรื่องนั้นๆ ยอมตั้งไว ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเปนภายในโดยแท ใหจิต
ดำรงอยู ใหจิตตั้งมั่นอยู กระทำใหมีจิตเปนเอก ดังเชนที่คนทั้งหลายเคย
ไดยินวาเรากระทำอยูเปนประจำ ดังนี้.
มหาสัจจกสูตร มู.ม. ๑๒ / ๔๖๐ / ๔๓๐
พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. ๒๔๗

แหงความสงสัย มีอยางตางๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกวา ปฏิปุจฉาวินีตา
ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.
ภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้แลบริษัท ๒ จำพวกนั้น ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัท
ที่เลิศ ในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้นคือ บริษัทปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกา
จิตวินีตา (บริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเปนเครื่องนำไป:ไมอาศัย
ความเชื่อจากบุคคลภายนอกเปนเครื่องนำไป) แล.
ทุก. อํ. ๒๐ / ๙๑ / ๒๙๒
อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน น. ๕๐๕

นัยอันถูกตองเชนนั้น ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เปนมูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำให พระสัทธรรม
ตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป..
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลว ในหลักพระพุทธ
วจน ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวกภิกษุเหลานั้น เอาใจใส
บอกสอน เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่นๆ, เมื่อทานเหลานั้นลวงลับไป สูตร
ทั้งหลาย ก็ไมขาดผูเปนมูลราก (อาจารย) มีที่อาศัยสืบกันไป. ภิกษุทั้งหลาย !
นี่เปนมูลกรณีที่สาม ซึ่งทำใหพระสัทธรรม ตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป...
(ในที่นี้ยกมาเพียง 2 ขอ จาก 4 ขอ ของเหตุเจริญแหงพระศาสนา)
จตุกฺก. อํ. ๒๑ /๑๙๘ / ๑๖๐
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ น. ๓๕๕

๖. ทรงหามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลายจักไมบัญญัติสิ่งที่ไมเคยบัญญัติ จักไมเพิก
ถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไวแลว อยาง
เครงครัด อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความ
เสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.
มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐ / ๘๙ / ๖๙
พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. ๔๖๕

๗. สำนึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองคเทานั้นถึงแม
จะเปนอรหันตผูเลิศทางปญญาก็ตาม
ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดทำมรรคที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ไดทำมรรคที่ยังไมมีใครรูใหมีคนรู ไดทำมรรคที่ยังไมมีใครกลาวใหเปน
มรรคที่กลาวกันแลว ตถาคตเปนมัคคัญู (รูมรรค) เปนมัคควิทู (รูแจงมรรค)
เปนมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค). ภิกษุทั้งหลาย! สวนสาวกทั้งหลายในกาลนี้
เปนมัคคานุคา (ผูเดินตามมรรค) เปนผูตามมาในภายหลัง.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล เปนความผิดแผกแตกตางกัน เปนความมุงหมาย
ที่แตกตางกัน เปนเครื่องกระทำใหแตกตางกัน ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผูปญญาวิมุตติ
ขนฺธ. สํ. ๑๗ /๘๑ / ๑๒๕
อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน น. ๗๒๑

๘. ตรัสไววาใหทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอยางถูกตอง

พรอมขยันถายทอดบอกสอนกันตอไป
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก
ดวยบทพยัญชนะที่ใชกันถูก ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกันก็ถูก ยอมมี

๙. ทรงบอกวิธีแกไขความผิดเพี้ยนในคำสอน

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะ
ทั้งหลาย ตถาคตภาสิตา-อันเปนตถาคตภาษิต คมฺภีรา-อันลึกซึ้ง คมฺภีรตฺถามีอรรถอันลึกซึ้ง โลกุตฺตรา-เปนโลกุตตระ สฺุญตปฏิสํยุตฺตา-ประกอบดวย
เรื่องสุญญตา อันบุคคลนำมากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไป
ตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และไมสำคัญวา เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
สวนสุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคำรอยกรองประเภทกาพย
กลอนมีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคำกลาว
ของสาวก, เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู พวกเธอยอมฟงดวยดี
เงี่ยหูฟง ตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และสำคัญไปวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.
พวกเธอเลาเรียนธรรมอันกวีแตงใหมนั้นแลว ก็ไมสอบถามซึ่งกันและกัน ไมทำให
เปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปนอยางไร อรรถะเปนอยางไร
ดังนี้. เธอเหลานั้นเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผยไมได ไมหงายของที่คว่ำอยูให
หงายขึ้นได ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย
มีอยางตางๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน
ปฏิปุจฉาวินีตา.
ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา
เปนอยางไรเลา? ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อ
สุตตันตะทั้งหลาย ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคำรอยกรองประเภทกาพยกลอนมีอักษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคำกลาวของสาวก
อันบุคคลนำมากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรู
ทั่วถึง และไมสำคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะ เหลาใด
อันเปน ตถาคตภาษิตอันลึกซึ้ง มีอรรถอันลึกซึ้ง เปนโลกุตตระ ประกอบ
ดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนำสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู พวกเธอยอมฟง
ดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสำคัญวาเปนสิ่ง
ที่ควรศึกษา เลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมที่เปนตถาคตภาษิตนั้นแลว
ก็สอบถาม ซึ่งกันและกัน ทำใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปน
อยางไร อรรถะเปนอยางไร ดังนี้. เธอเหลานั้นเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผยได
หงายของที่คว่ำอยูใหหงายขึ้นได บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้ง

๑๐. ทรงตรัสแกพระอานนท ใหใชธรรมวินัยที่ตรัสไวเปนศาสดาแทนตอไป
อานนท ! ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา “ธรรมวินัยของพวกเรามี
พระศาสดา ลวงลับไปเสียแลว พวกเราไมมีพระศาสดา” ดังนี้. อานนท ! พวกเธอ
อยาคิดอยางนั้น. อานนท ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว
แกพวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาล
ลวงไปแหงเรา
อานนท ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี ใครก็ตามจักตองมีตน
เปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ; มีธรรมเปนประทีป
มีธรรม เปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่น เปนสรณะ เปนอยู อานนท! ภิกษุพวกใด
เปนผูใคร ในสิกขา, ภิกษุพวกนั้นจักเปนผูอยูใน สถานะอันเลิศที่สุดแล.
มหาปรินิพพานสูตร มหา.ที. ๑๐ / ๑๕๙ / ๑๒๘

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ผูมีอายุขาพเจาไดสดับรับ
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคำสอนของ
พระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ในอาวาสชื่อโนนมีสงฆอยู
พรอมดวยพระเถระ พรอมดวยปาโมกข ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา
“นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคำสอนของพระศาสดา”...
๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ในอาวาสชื่อโนน มีภิกษุ
ผูเปนเถระอยูจำนวนมากเปนพหูสูตร เรียนคำภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปน
คำสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลาวอยางนี้วา ในอาวาสชื่อโนนมีภิกษุ
ผูเปนเถระ อยูรูปหนึ่งเปนพหูสูตร เรียนคำภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ขาพเจาไดสดับเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคำสอน
ของพระศาสดา”...
เธอทั้งหลายยังไมพึงชื่นชม ยังไมพึงคัดคานคำกลาวของผูนั้น พึงเรียนบท
และพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย
ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ไมได เทียบเขาในวินัยก็ไมได พึงลง
สันนิษฐานวา “นี้มิใชพระดำรัสของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแนนอน และภิกษุ
นี้รับมาผิด” เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลง
ในสูตรก็ได เทียบเขาในวินัยก็ได พึงลงสันนิษฐานวา “นี้เปนพระดำรัสของพระ
ผูมีพระภาคพระองคนั้นแนนอน และภิกษุนั้นรับมาดวยดี”เธอทั้งหลายพึงจำ
มหาปเทส.. นี้ไว
อุปริ. ม. ๑๔ / ๕๓ / ๔๑
อริยวินัย น. ๓๙๙

อานนท ! ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อวา
เปนบุรุษ คนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย.... เราขอกลาวย้ำกะเธอวา... เธอทั้งหลาย
อยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย
ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.
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