
๑. พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถอยคํา จึงไมผิดพลาด 
 อัคคิเวสนะ ! เราน้ันหรือ, จําเดิมแตเริ่มแสดง  กระท่ังคําสุดทายแหงการกลาวเรื่องน้ันๆ  
ยอมตั้งไวซ่ึงจิตในสมาธินิมิตอันเปนภายในโดยแท  ใหจิตดํารงอยู  ใหจิตตั้งมั่นอยู  กระทําใหมีจิต
เปนเอก ดังเชนท่ีคนท้ังหลายเคยไดยินวาเรากระทําอยูเปนประจํา  ดังน้ี.  

 มหาสัจจกสูตร มู.ม. ๑๒ / ๔๖๐ / ๔๓๐  
พุทธประวัติจากพระโอษฐ   น. ๒๔๗  

 
๒. แตละคําพูดเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจํากดักาลเวลา 
 ภิกษุท้ังหลาย! พวกเธอท้ังหลายเปนผูท่ีเรานําไปแลวดวยธรรมนี้ อันเปนธรรมที่บุคคลจะพึง
เห็นไดดวยตนเอง (สนฺทิฏ ิโก), เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล (อกาลิโก), เปนธรรมที่ควรเรียกกันมา
ดู (เอหิปสฺสิโก), ควรนอมเขามาใสตัว (โอปนยิโก), อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ 
เวทตพฺโพ วิฺูหิ).  

มหาตัณหาสังขยสูตร ม. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๐. 
ปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ   น.๔๓๑ 

 
๓. คําพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรบัไมขัดแยงกัน 
 ภิกษุท้ังหลาย ! นับตั้งแตราตรี ท่ีตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระท่ังถึง
ราตรีท่ีตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหวางน้ัน ตถาคตไดกลาวสอน 
พร่ําสอน แสดงออก ซ่ึงถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นทั้งหมด  ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทั้งส้ิน 
ไมแยงกันเปนประการอ่ืนเลย.  

  อิติวุ. ขุ. ๒๕ / ๓๒๑ / ๒๙๓  
 พุทธประวัติจากพระโอษฐ   น. ๒๘๕  



๔. ทรงบอกเหตุแหงความอัตรธานของคําสอนเปรยีบดวยกลองศกึ 
 ภิกษุท้ังหลาย ! เรื่องน้ีเคยมีมาแลว : กลองศึกของกษัตริยพวกทสารหะ เรียกวา อานกะ มีอยู.      
เม่ือกลองอานกะน้ี มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริยทสารหะไดหาเนื้อไมอื่นทําเปนล่ิม เสริมลงใน
รอยแตกของกลองน้ัน (ทุกคราวไป) ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเช่ือมปะเขาหลายครั้งหลายคราวเชนน้ัน
นานเขาก็ถึงสมัยหน่ึง ซ่ึงเน้ือไมเดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยูแตเน้ือไมท่ีทําเสริมเขาใหม
เทาน้ัน ; 
 ภิกษุท้ังหลย ! ฉันใดก็ฉันน้ัน : ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุท้ังหลาย, สุตตันตะ   
เหลาใด ท่ีเปนคําของตถาคต เปนขอความลึกมีความหมายซึ่ง เปนช้ันโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่อง
สุญญตา, เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู. เธอจักไมฟงดวยดี จักไมเงี่ยหูฟง จักไมตั้งจิตเพื่อ
จะรูทั่วถึง และจักไมสําคัญวาเปนสิ่งท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะเหลาใด ท่ีนักกวีแตงข้ึน
ใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสรวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอก
แนว เปนคํากลาวของสาวก, เมื่อมีผูนําสูตรท่ีนักกวีแตงข้ึนใหมเหลานั้นมากลาวอยู,เธอจักฟงดวยดี 
จักเงี่ยหูฟง จักตั้งจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง และจักสําคัญวาเปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียนไป. 
 ภิกษุท้ังหลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหลาน้ัน ท่ีเปนคําของตถาคตเปนขอความลึก           
มีความหมายซ้ึง เปนช้ันโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา จักมีไดดวยอาการอยางน้ี แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓, 
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ   น. ๑๐๗ 

 
๕. ทรงกําชบัใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคําของพระองคเทานั้น อยาฟงคนอื่น 
 ภิกษุท้ังหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีน้ี, สุตตันตะเหลาใด ท่ีกวีแตงข้ึนใหม เปนคํารอย
กรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาว
ของสาวก เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลาน้ันมากลาวอยู เธอจักไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรู
ท่ัวถึง และจักไมสําคัญวาเปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. 
 ภิกษุท้ังหลาย ! สวน สุตตันตะเหลาใด ท่ีเปนคําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซ้ึง 
เปนช้ันโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลาน้ันมากลาวอยู; เธอยอมฟง
ดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมต้ังจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง และยอมสําคัญวาเปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียน จึงพา



กันเลาเรียน ไตถาม ทวนถามแกกันและกันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร ? มีความหมายก่ีนัย ? ” ดังน้ี. 
ดวยการทําดังนี้ เธอยอมเปดธรรมท่ีถูกปดไวได. ธรรมท่ียังไมปรากฏ เธอก็ทําใหปรากฏได, ความ
สงสัยในธรรมหลายประการท่ีนาสงสัยเธอก็บรรเทาลงได 

ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒ 
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ   น.๓๕๒ 

 ภิกษุท้ังหลาย!  บริษัทชื่อ อุกกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินีตา เปนอยางไรเลา?  
 ภิกษุท้ังหลาย ! ในกรณ  ีน้ีคือ ภิกษ  ุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะท้ังหลาย ตถาคตภาสิ
ตา-อันเปนตถาคตภาษิต คมฺภีรา-อันลึกซึ้ง คมฺภีรตฺถา-มีอรรถอันลึกซ้ึง โลกุตฺตรา-เปนโลกุตตระ 
สฺุตปฏิสํยุตฺตา-ประกอบดวยเรื่องสุญญตา อันบุคคลนํามากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟงไม
เขาไปต้ังจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง และไมสําคัญวา เปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. 
 สวนสุตตันตะเหลาใด ท่ีกวีแตงข้ึนใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํา กลาวของสาวก, เม่ือมีผูนําสุตตันตะ
เหลาน้ีมากลาวอยู พวกเธอยอมฟงดวยดี เง่ียหูฟง ตั้งจิตเพื่อจะรูท่ัวถึง และสําคัญไปวาเปนส่ิงที่ตน
ควรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมอันกวีแตงใหมน้ันแลว ก็ไมสอบถามซึ่งกันและกัน ไมทํา
ใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอน้ีพยัญชนะเปนอยางไร อรรถะเปนอยางไร ดังน้ี. เธอเหลาน้ัน 
เปดเผยส่ิงท่ียังไมเปดเผยไมได ไมหงายของท่ีควํ่าอยูใหหงายข้ึนได ไมบรรเทาความสงสัยในธรรม
ท้ังหลายอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย มีอยางตาง ๆ ได. ภิกษุทั้งหลาย ! น้ีเราเรียกวา อุกกาจิตวินีตา 
ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินีตา. 
 ภิกษุท้ังหลาย ! บริษัทช่ือ ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา เปนอยางไรเลา ?          
ภิกษุท้ังหลาย ! ในกรณีน้ีคือ ภิกษุท้ังหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะท้ังหลาย ท่ีกวีแตงข้ึนใหม  
เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว 
เปนคํา กลาวของสาวก อันบุคคลนํามากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปต้ังจิตเพื่อจะรู
ท่ัวถึง และไมสํา คัญวาเปนส่ิงที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวน สุตตันตะเหลาใด อันเปนตถาคตภาษิต 
อันลึกซ้ึง มีอรรถอันลึกซ้ึง เปนโลกุตตระประกอบดวยเร่ืองสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลาน้ีมา
กลาวอยู พวกเธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมเขาไปต้ังจิตเพ่ือจะรูทั่วถึง และยอมสําคัญวาเปน
สิ่งที่ควรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมที่เปนตถาคตภาษิตน้ันแลว ก็สอบถามซ่ึงกันและกัน 



ทําใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอน้ีพยัญชนะเปนอยางไร อรรถะเปนอยางไร ดังน้ี. เธอเหลาน้ัน 
เปดเผยส่ิงท่ียังไมเปดเผยได หงายของท่ีควํ่าอยูใหหงายข้ึนได บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย
อันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัย มีอยางตาง ๆ ได.  ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเราเรียกวาปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน 
อุกกาจิตวินีตา. 
 ภิกษุท้ังหลาย ! เหลาน้ีแลบริษัท ๒ จาํพวกนั้ ภิกษท้ัุงหลาย! บริษทัที่เลิศในบรรดาบรษิทัทัง้
สองพวกน้ัน คือบริษัทปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา (บริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวน
กนัเอาเองเปนเคร่ืองนําไป :ไมอาศัยความเช่ือจากบุคคลภายนอกเปนเครื่องนําไป) แล. 

 ทุก. อํ. ๒๐ / ๙๑ / ๒๙๒ 
อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน   น. ๕๐๕ 

 
๖. ทรงหามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บญัญัติไว 
 ภิกษุท้ังหลาย !   ภิกษุท้ังหลาย จักไมบัญญัติสิ่งที่ไมเคยบัญญัติ จักไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไวแลว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไวแลวอยางเครงครัด อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปน
ส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได  ไมมีความเส่ือมเลย อยูเพียงน้ัน. 

 มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐ / ๘๙ / ๖๙  
พุทธประวัติจากพระโอษฐ   น. ๔๖๕ 

 
๗. สํานึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองคเทานั้น ถึงแมจะเปนอรหันตผูเลิศ
ทางปญญาก็ตาม 
 ภิกษุท้ังหลาย ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดทํามรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน ไดทํา
มรรคที่ยังไมมีใครรูใหมีคนรู ไดทํามรรคท่ียังไมมีใครกลาวใหเปนมรรคที่กลาวกันแลว ตถาคต
เปนมัคคัญู (รูมรรค)  เปนมัคควิทู (รูแจงมรรค) เปนมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค). ภิกษุท้ังหลาย !  
สวนสาวกทั้งหลายในกาลน้ี เปนมัคคานุคา (ผูเดินตามมรรค) ปนผูตามมาในภายหลัง. 
 ภิกษุท้ังหลาย! นี้แล เปนความผิดแผกแตกตางกัน เปนความมุงหมายท่ีแตกตางกัน เปน
เครื่องกระทําใหแตกตางกัน ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผูปญญาวิมุตต.   

 ขนฺธ. สํ. ๑๗ /๘๑ / ๑๒๕  
 อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคตน   น. ๗๒๑  



๘. ตรัสไววาใหทรงจําบทพยัญชนะและคําอธิบายอยางถูกตอง พรอมขยันถายทอดบอก
สอนกันตอไป 
  ภิกษุท้ังหลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก   ดวยบทพยัญชนะ
ที่ใชกันถูก ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกันก็ถูก ยอมมีนัยอันถูกตองเชนน้ัน ภิกษุท้ังหลาย !    
น่ีเปน มูลกรณีที่หน่ึง ซึ่งทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป..  
 ภิกษุท้ังหลาย ! พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลว ในหลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวกภิกษุเหลาน้ัน เอาใจใส บอกสอน เน้ือความแหงสูตรทั้งหลายแก
คนอื่นๆ,  เม่ือทานเหลาน้ันลวงลับไป  สูตรท้ังหลาย   ก็ไมขาดผูเปนมูลราก (อาจารย)     มีท่ีอาศัย
สืบกันไป. ภิกษุทั้งหลาย !    นี่เปน มูลกรณีที่สาม ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูไดไมเลอะเลือนจน
เส่ือมสูญไป..  
   

  จตุกฺก. อํ. ๒๑ /๑๙๘ / ๑๖๐  
 ขุมทรัพยจากพระโอษฐ   น. ๓๕๕ 

 
๙. ทรงบอกวิธีแกไขความผิดเพี้ยนในคําสอน  
 ๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกลาวอยางน้ีวา ผูมีอายุ ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระ
พักตรพระผูมีพระภาควา “น้ีเปนธรรม น้ีเปนวินัย น้ีเปนคําสอนของพระศาสดา”... 
 ๒ (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกลาวอยางน้ีวา ในอาวาสช่ือโนนมีสงฆอยูพรอมดวยพระ
เถระ พรอมดวยปาโมกข ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาสงฆน้ันวา “น้ีเปนธรรม น้ีเปนวินัย น้ีเปนคํา
สอนของพระศาสดา”... 
 ๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกลาวอยางน้ีวา ในอาวาสช่ือโนน มีภิกษุผูเปนเถระอยูจาํนวน
มากเปนพหูสูตร เรียนคําภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะหนาพระเถระ
เหลาน้ันวา “น้ีเปนธรรม น้ีเปนวินัย น้ีเปนคําสอนของพระศาสดา”... 
 ๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกลาวอยางน้ีวา ในอาวาสช่ือโนนมีภิกษุผูเปนเถระอยูรูปหน่ึง
เปนพหูสูตร เรียนคําภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับเฉพาะหนาพระเถระรูปน้ัน
วา “น้ีเปนธรรม น้ีเปนวินัย น้ีเปนคําสอนของพระศาสดา”... 



 เธอทั้งหลายยังไมพึงช่ืนชม ยังไมพึงคัดคานคํากลาวของผูน้ัน พึงเรียนบทและพยัญชนะ
เหลาน้ันใหดี แลวพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น 
สอบลงในสูตรก็ไมได เทียบเขาในวินัยก็ไมได พึงลงสันนิษฐานวา “น้ีมิใชพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคพระองคน้ันแนนอน และภิกษุน้ีรับมาผิด” เธอท้ังหลายพึงท้ิงคําน้ันเสีย ถาบทและ
พยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ได เทียบเขาในวินัยก็ได พึงลงสันนิษฐานวา “นี้เปนพระดํารัส 
ของพระผูมีระภาคพระองคน้ันแนนอน และภิกษุน้ันรับมาดวยดี” เธอท้ังหลาย พึงจํามหาปเทส.. น้ีไว 

อุปริ. ม. ๑๔/๕๓/๔๑ 
อริยวินัย  น. ๓๙๙ 

 
 

๑๐. ทรงตรสัแกพระอานนท ใหใชธรรมวินัยทีต่รัสไวเปนศาสดาแทนตอไป 
 อานนท ! ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา ‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาลวงลับไปเสีย
แลว พวกเราไมมีพระศาสดา’ ดังนี้. อานนท ! พวกเธออยาคิดอยางน้ัน. อานนท ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรา
แสดงแลว บัญญัติแลว แกพวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยน้ัน จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลลวง
ไปแหงเรา 
 อานนท ! ในกาลบัดน้ีก็ดี ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี ใครก็ตามจักตองมีตนเปนประทีป มีตน
เปนสรณะ ไมเอาส่ิงอื่นเปนสรณะ; มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมเอาส่ิงอ่ืนเปนสรณะ 
เปนอยู  อานนท ! ภิกษุพวกใด เปนผูใครในสิกขา, ภิกษุพวกน้ันจักเปนผูอยูในสถานะอันเลิศที่สุด
แล. 

มหาปรินิพพานสูตร มหา.ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘ 
 อานนท ! ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด บุรุษนั้นช่ือวา เปนบุรุรษคน
สุดทายแหงบุรุษทัง้หลาย.... เราขอกลาวยํ้ากะเธอวา... เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษพวกสดุทายของเรา
เลย 

ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.  
----๑๐พระสูตรจบแคน้ี ---- 



๑๑. ผูทําศาสนาเส่ือม 
 ภิกษุท้ังหลาย ! มูลเหตุ ๔ ประการเหลาน้ี ท่ีทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. ๔ 
อยางอะไรกันเลา ? ส่ีอยางคือ:- 
 ภิกษุท้ังหลาย ! พวกภิกษุเลาเรียนสูตร อันถือกันมาผิด ดวยบทพยัญชนะที่ใชกันผิด ; เมื่อ
บทและพยัญชนะใชกันผิดแลว แมความหมายก็มีนัยอันคลาดเคล่ือน. ภิกษุทั้งหลาย ! น้ี มูลกรณีที่
หน่ึง ซึ่งทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน จนเสื่อมสูญไป 
 ภิกษุท้ังหลาย ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเปนคนวายาก ประกอบดวยเหตุที่ทําใหเปนคนวา
ยาก ไมอดทน ไมยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแนน. ภิกษุทั้งหลาย ! น้ี มูลกรณีที่สอง ซ่ึง
ทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน จนเสื่อมสูญไป. 
 ภิกษุท้ังหลาย ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลวในหลักพระพุทธ
วจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท). ภิกษุเหลาน้ันไมไดเอาใจใสบอกสอนใจความแหง
สูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ ; เมื่อทานเหลาน้ันลวงลับดับไป สูตรทั้งหลาย ก็เลยขาดผูเปนมูลราก 
(อาจารย) ไมมีที่อาศัยสืบไป. ภิกษุท้ังหลาย ! น้ี มูลกรณีที่สาม ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือน จน
เส่ือมสูญไป.  
 ภิกษุท้ังหลาย ! อีกอยางหน่ึง พวกภิกษุชั้นเถระ ทําการสะสมบริกขารประพฤติยอหยอนใน
ไตรสิกขา มีจิตต่ําดวยอํานาจแหงนิวรณ ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม ไมปรารภความเพียร เพื่อ
ถึงส่ิงท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงในสิ่งท่ียังไมทําใหแจง. ผูบวชในภายหลัง
ไดเห็นพวกเถระเหลาน้ันทําแบบแผนเชนน้ันไว ก็ถือเอาไปเปนแบบอยาง จึงทําใหเปนผูทําการ
สะสมบริกขารบาง ประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา มีจิตตํ่าดวยอํานาจแหงนิวรณ ไมเหลียวแลในกิจ
แหงวิเวกธรรม ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ในส่ิงที่ยังไมทําใหแจง,ตามกันสืบไป. ภิกษุท้ังหลาย ! น้ี มูลกรณีที่สี่ ซ่ึงทําใหพระสัทธรรมเลอะ
เลือนจนเสื่อมสูญไป 
 ภิกษุท้ังหลาย ! มูลเหตุ ๔ ประการเหลาน้ีแล ท่ีทําใหพระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป 
 

จตุกกฺ. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐. 
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ   น. ๑๐๘ 



๑๒. ผูไมทําศาสนาเสื่อม 
 ภิกษุท้ังหลาย ! มูลเหตุส่ีประการเหลาน้ี ยอมทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจน
เส่ือมสูญไป. สี่ประการอะไรบางเลา ? ส่ีประการ คือ:- 
 (๑) ภิกษุท้ังหลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี เลาเรียนสูตรอันถือกันมาถูก   ดวยบท
พยัญชนะที่ใชกันถูก ความหมายแหงบทพยัญชนะที่ใชกันก็ถูก ยอมมีนัยอันถูกตองเชนน้ัน. ภิกษุ
ท้ังหลาย ! น่ีเปน มูลกรณีที่หน่ึงซ่ึงทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูไดไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป. 
 (๒) ภิกษุทั้งหลาย ! อีกอยางหน่ึง, พวกภิกษุ เปนคนวางาย ประกอบดวยเหตุท่ีทําใหเปนคน
วางาย อดทน ยอมรับคําสั่งสอนโดยความเคารพหนักแนน. ภิกษุทั้งหลาย ! น่ีเปน มูลกรณีที่สอง ซ่ึง
ทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 
 (๓) ภิกษุท้ังหลาย ! อีกอยางหน่ึง, พวกภิกษุเหลาใด เปนพหุสูต คลองแคลวในหลักพระ
พุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวกภิกษุเหลาน้ัน เอาใจใส บอกสอน เน้ือความ
แหงสูตรทั้งหลายแกคนอื่น ๆ,เม่ือทานเหลาน้ันลวงลับไป สูตรท้ังหลาย ก็ไมขาดเปนมูลราก 
(อาจารย) มีท่ีอาศัยสืบกันไป. ภิกษุทั้งหลาย ! น่ีเปน มูลกรณีที่สาม ซึ่งทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูได
ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 
 (๔) ภิกษุท้ังหลาย ! อีกอยางหนึ่ง, พวกภิกษุผูเถระ ไมทําการสะสมบริกขาร ไมประพฤติยอ
หยอนในไตรสิกขา ไมมีจิตตกตํ่า ดวยอํานาจแหงนิวรณ มุงหนาไปในกิจแหงวิเวกธรรม ยอมปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งท่ียังไมทําใหแจง.พวก
ภิกษุท่ีบวชในภายหลัง ไดเห็นพระเถระเหลาน้ัน ทําแบบฉบับเชนน้ันไวก็ถือเอาเปนตัวอยาง, พวก
ภิกษุรุนหลัง จึงเปนพระท่ีไมทําการสะสมบริกขาร ไมประพฤติยอหยอนในไตรสิกขา ไมมีจิตตกตํ่า
ดวยอํานาจแหงนิวรณ มุงหนาไปในกิจแหงวิเวกธรรม ยอมปรารถความเพียร เพื่อถึงสิ่งท่ียังไมถึง 
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงท่ียังไมทําใหแจง. ภิกษุท้ังหลาย ! น่ีเปน มูลกรณีที่ส่ี ซ่ึง
ทําให   พระสัทธรรมตั้งอยูไดไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป. 
 ภิกษุท้ังหลาย ! มูลเหตุ๔ ประการเหลาน้ีแล ยอมทําใหรพะสัทธรรมต้ังอยูไดไมเลอะเลือน
จนเส่ือมสูญไปเลย. 

จตุกกฺ. อํ. ๒๑/๑๙๘/๑๖๐ 
ขุมทรัพยจากพระโอษฐ  น.๓๕๕ 


