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พระกับปา
∗

มีปญหาอะไร?

ขอเจริญพร วันนี้อาตมภาพคณะพระสงฆ ขออนุโมทนา
คุณโยมเลียบ คุณโยมเจริญศรี พรอมทั้งญาติมิตรเชนเคยที่
ไดทําบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร
รายการนี้เปนของเดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือนสุดทาย
ของพรรษา อีกไมชาก็จะออกพรรษาอยูแลว และเมื่อออก
พรรษาแลวก็จะสิ้นป จะเห็นวาวันเวลานี้รวดเร็วเหลือเกิน
ในวั น เวลาที่ ผ า นไปเราก็ จ ะได ยิ น ข า วคราวอะไร
ตางๆ มากมาย ระยะนี้รูสึกวามีขาวสําคัญอยูหลายเรื่องทั้ง
ขาวทางบานเมือง และขาวพระศาสนา ทางดานขาวพระ
ศาสนาจะเห็นวามีขาวที่ไมคอยดีตอเนื่องมาเรื่อย ไมใช
เฉพาะชวงนี้เทานั้น แตเปนแรมปมาแลว เทาที่นึกไดก็คง ๓
∗

ธรรมกถาของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) แสดงแกคณะโยมญาติมิตร ณ บาน
คุณเลียบ – เจริญศรี รักตะกนิษฐ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ พรอมทั้งขอ
ความจากธรรมกถาเรื่องอื่นของทานบางเรื่อง เชน ที่กลาวตอบปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เปนตน ซึ่งไดคัดลอกมารวมไวดวย

๒

ป จะมีขาวเสียหายเกี่ยวกับพระ และเรื่องการพระศาสนา
ตลอดมา ขาวสวนมากจะไปในแนวเดียวกัน
ในชวงที่ผานมานี้มีขาวที่เปลี่ยนแนวไปอีกขาวหนึ่ง
ซึ่งโยมก็สนใจกันมากเหมือนกัน หนังสือพิมพก็ลงบอย ก็คือ
เรื่องพระประจักษกับปา วาพระประจักษอนุรักษปาจริงหรือ
ไม ทําผิดหรือทําถูก และการที่ราชการทําอะไรลงไปนั้น ราช
การทําผิดหรือทําถูก ก็เปนปญหา ญาติโยมก็วิจารณกันไป
ตางๆ นานา อาตมภาพเองก็ไมคอยไดสนใจติดตามเรื่องนี้
ก็เลยมีความรูความเขาใจเฉพาะกรณีนอย แตถึงอยางนั้นก็
ตาม ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประโยชนของสวนรวม
ทั้งดานพระศาสนา และสังคมไทย อยางนอยขาวเรื่องพระ
ประจักษนี้ก็คงจะตองแยกออกเปนสวนๆ คือ
ดานที่หนึ่งเปนเรื่องกรณีเฉพาะตัวพระประจักษวา
ทานทําผิดทําถูก ละเมิดกฎหมายหรือไมอะไรตางๆ เปน
เฉพาะตัวของทาน
ด า นที่ ส องก็ คื อ เรื่ อ งพระประจั ก ษ ที่ โ ยงไปหา
ประโยชนของสวนรวม คือ ที่เปนกรณีกระทบกระเทือนตอ
สังคมไทย และพระศาสนา สําหรับทางดานสังคมไทยนั้นก็
มีปญหาโยงไปถึงการบานการเมืองดวย

๓

สําหรั บ ด า นที่ อาตมภาพจะเกี่ยวของใกลชิดก็คือ
เรื่องพระศาสนา วาถาเราไมพิจารณาดําเนินการกับเรื่องนี้
ใหดีแลว อาจจะเสียประโยชนแกพระศาสนาได คือ คนที่
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น ถาไมเขาใจเรื่องราวในดาน
พระศาสนา ก็อาจจะปฏิบัติไมถูกตอง เชน มีการดําริกันที่
จะออกกฎหมาย มีเสียงลือกันออกไปวาทางราชการจะออก
กฎหมายหามพระเขาปา ซึ่งอาตมภาพก็ยังไมทราบวาเปน
ความจริงหรือไม ถึงกับมีผูไปหาเพื่อจะใหชวยกันคัดคาน
กฎหมายนี้ อาตมภาพก็บอกวา เอ ! ยังไมรูรายละเอียดนี่
พูดไมได ตองขอดูกอน ถาจะใหคิดก็ชวยไปเอาราง
กฎหมายที่ราชการจะออกมา เราจะไดรูวาเขาวาอยางไร มี
เงื่อนไข มีอะไรหรือเปลา
แตถาวาโดยหลักการแลว การหามพระเขาปา จะ
อยางไรอยู เปนเรื่องที่ตองคิด แตรวมแลวก็คือจะตองมี
ความเขาใจใหถูกตองเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนา โดยเฉพาะก็
คือวา ความสัมพันธระหวางปากับพระศาสนา หรือปากับ
พระสงฆ ถาเรารูหลักแลวเราจะไดปฏิบัติตอเรื่องนี้ถูกตอง
ซึ่งจะไมใชเปนปญหาเฉพาะกรณีพระประจักษ เรื่องพระ
ประจักษก็เปนเรื่องเฉพาะไป แตปญหาสําคัญอยูที่เรื่อง
สวนรวมระยะยาวที่วาเราจะเอาอยางไร เพราะถามีการ

๔

ปรารภเรื่องพระประจักษ แลวออกกฎหมายหรืออะไรตางๆ
ขึ้นมา มันก็จะมีผลกระทบตอพระศาสนาสวนรวม
วันนี้อาตมภาพก็เลยอยากจะพูดเรื่องปากับพระนิด
หนอย ใหเห็นวาตามหลักพระศาสนา ปามีความสําคัญ
อยางไร พระควรจะปฏิบัติอยางไรกับปา พระพุทธศาสนามี
ทัศนะอยางไรตอเรื่องการอยูปา
ถามองแบบงายๆ เทาที่เห็นภาพ จะเห็นวา พระ
พุทธศาสนานี้คูกับปามาตลอด เริ่มตั้งแตพระพุทธเจาเอง
เมื่อเสด็จออกจากวัง ไปคนหาสัจธรรมออกจากพระราชวัง
แลวก็ไปอยูในปา พระองคอยูในปาเปนเวลานาน โดย
เฉพาะตอนบําเพ็ญทุกรกิริยา รวมแลวระยะเวลาที่แสวงหา
สัจธรรมถึง ๖ ป จนกระทั่งแมจะตรัสรูก็ตรัสรูในปาใตรมไม
คือ ตนโพธิ์
แมมองหวนหลังกลับยอนไปตั้งแตตนพระชนมชีพ
แมพระองคจะเปนเจาชาย เปนพระราชโอรส แตพระองคก็
ประสูติในปา คือไปประสูติที่สวนลุมพินีวัน ใตรมไมสาละ
เสร็จแลวก็มาตรัสรูที่ปาใตตนโพธิ์ และตอนปรินิพพานก็มา
ปรินิพพานในปา แมจะไมใชปาใหญแท คือเปนปาหลวง
หรือเปนสวนหลวง เปนพระราชอุทยานที่ชื่อ สาลวโนทยาน
และ ณ ที่นั่นก็ปรินิพพานใตตนไม คือไมสาละ
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เปนอันวาประสูติก็ใตตนสาละ
นิพพานก็ใตตน
สาละ และตรัสรูที่ตนโพธิ์ ลวนแตที่ใตรมไมทั้งหมด พระ
พุทธศาสนาก็เลยคูกับปามาตั้งแตพระประวัติของพระบรม
ศาสดาผูตั้งพระศาสนาเลยทีเดียว
หลังจากตรัสรูแลว พระพุทธเจาไดประกาศพระ
ศาสนา เสด็จจาริกไปในที่ตางๆ ก็มีการสรางวัดขึ้น มีผู
ศรัทธาเริ่มตั้งแตพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแหงแควนมคธ
ครองราชยอยูที่เมืองราชคฤห ทรงมีพระราชศรัทธาถวายวัด
เปนครั้งแรก
อันนั้นเปนจุดเริ่มที่ทําใหมีวัดในพระพุทธ
ศาสนา ถือกันวาเปนวัดแรก
ในประวัติการสรางวัดแรกนั้น พระเจาพิมพิสารทรง
พิจารณาวาพระองคจะสรางวัดถวายพระพุทธเจาควรจะ
เอาสถานที่ไหน
ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยเลือกไดสถานที่
ถวาย คือ เวฬุวัน (ปาไผ) ก็เปนปาอีกแหละ
วัดตอๆ มาในพุทธกาลนั้นเราจะเห็นวาลงชื่อวันๆ
ทั้งนั้น วันก็คือ วน ที่แปลวา ปา อยางเวฬุวัน วัดแรกนี่แปล
วาปาไผ ตอมาวัดสําคัญที่มีชื่อเสียงมากคือเชตวัน เชตวันก็
สวนปาเจาเชต ตอมามีอัมพวันของหมอชีวกก็เรียกวา ชีว
กัมพวัน แลวก็มีปาลิกัมพวัน และอื่นๆ ตลอดจนกระทั่งปา
มหาวัน ซึ่งเปนปาที่พระพุทธเจาประทับในเวลาที่เสด็จไป
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แควนศากยะ เพื่อโปรดพระญาติที่เมืองกบิลพัสดุ แมแต
ตอนสุดทายใกลปรินิพพาน เมื่อเสด็จเดินทางมายังเมืองกุสิ
นาราก็เสด็จผานที่อัมพปาลีวัน ซึ่งเปนสวนมะมวงของนาง
อัมพปาลี
รวมแลว
ประวัติของพระพุทธเจาในแงสถานที่
ประทับเปนเรื่องเกี่ยวกับปาแทบทั้งนั้น
วัดในพระพุทธ
ศาสนาในสมัยพุทธกาลก็เปนวัดที่มีชื่อวาปา ไดแกคําวา
วน หรือ วนาราม แทบทั้งสิ้น
ชีวิตของพระสงฆ หรือบรรพชิตในพระพุทธศาสนา
นั้น พูดอยางรวบรัดก็มี ๒ ดาน คือ
๑. ในฐานะที่เปนพระภิกษุ ผูรับผิดชอบตอชีวิต
ของตนเอง พระภิกษุวาโดยหลักการแลวก็มี
ชีวิตที่เรียบงาย คลองตัว มุงความเปนอิสรเสรี
และไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกใครๆ
อุทิศชีวิตของตนใหแกสิกขา คือการศึกษาหรือ
การฝกฝนพัฒนาตน ตามหลักแหง ศีล สมาธิ
ปญญา ที่เรียกวาไตรสิกขา ตราบใดที่ยังไม
บรรลุธรรมสูงสุด หมดกิเลสเปนพระอรหันต ก็
จะตองปฏิบัติในสิกขา คือ ศึกษาหรือฝกฝนตน
เรื่อยไป
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๒. ในฐานะที่เปนสมาชิกของสงฆ ก็ตองมีความ
เคารพสงฆ และกิจธุระของสงฆ ถือสงฆคือ
สวนรวมเปนใหญ เอาใจใสรับผิดชอบในกิจการ
ของสวนรวม ที่เรียกวา สังฆกรรม เมื่อมีเรื่อง
ราวหรืองานการของสวนรวมก็ตองมาเขารวม
ประชุม
มีสวนรวมในสงฆคือชุมชนหรือหมู
คณะ ถือประโยชนของสงฆหรือสวนรวมนั้น
เปนสําคัญ
และขยายกวางออกไปสูการ
บําเพ็ญกิจ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน หรือ
สังคมทั้งหมด เพราะวาสงฆที่เปนสวนรวมนั้น
ตลอดถึ ง พระศาสนาทั้ง หมดก็มีอ ยูคงอยูเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนนั่นเอง
ชีวิตทั้งสองดาน คือ ทั้งดานสวนตัวในฐานะพระ
ภิกษุ และในฐานะที่เปนสมาชิกของสงฆ ยอมประสาน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นไดงายๆ วา การมีชีวิตที่
เรียบงาย คลองตัว และฝกฝนพัฒนาตน ยอมจะชวยให
สามารถทํากิจของสวนรวม และบําเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน
สุขแกประชาชน ไดผลดีและเต็มที่ยิ่งขึ้น
พระภิกษุอาศัยปจจัย ๔ ซึ่งมีหลักการที่เตือนไวเปน
พื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่เรียบงายอยูเสมอปจจัย ๔
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สําหรับพระภิกษุจึงมีชื่อเรียกพิเศษวา นิสัย ๔ เชนในดานที่
อยูอาศัยก็ใหอยูไดอยางงายที่สุด ตั้งแตอยูโคนไม ที่เรียกวา
รุกขมูล เปนการอยูไดงายๆ ตามธรรมชาติ และชีวิตของ
พระจึงผูกพันอยูกับธรรมชาติเริ่มแตตนไมนี้ไปโดยตลอด
ในพระวินัย มีพุทธบัญญัติกําหนดไวมิใหภิกษุตัด
ตนไม ถาพระภิกษุทําลายตนไม หรือพืชพันธุ ก็จะมีความ
ผิด เปนการละเมิดพระวินัย ถาหากวาตนไมนั้นมีเจาของ
กรรมสิทธิ์ จะเปนของหลวงก็ดี ของเอกชนก็ดี ถาพระไปตัด
หรือทําลายโดยเจตนา ก็จะมีโทษทางพระวินัยที่รุนแรง อาจ
จะตองถึงกับขาดจากความเปนพระภิกษุเลยทีเดียว
การที่พระภิกษุจะอยูในปานั้น แมจะไมถึงกับมีพุทธ
บัญญัติกําหนดไวเปนพระวินัย แตก็เปนสิ่งที่พระพุทธเจา
ทรงสนับสนุน
ถือวาเปนขอปฏิบัติที่ดีงามเกื้อกูลเปน
ประโยชนในการศึกษา จัดเปนวัตรประเภทหนึ่ง เรียกวา
ธุดงควัตร คือขอปฏิบัติที่เปนคุณสมบัติของผูขัดเกลาตน
เอง ซึ่งพระภิกษุจะถือปฏิบัติไดตามความสมัครใจ จะถืออยู
ตลอดชีวิต หรือจะอยูชั่วคราวเปนระยะเวลาสั้นยาวเทาใดก็
ได ซึ่งมีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา อารัญญิกังคะ (องคแหงภิกษุ
ผูถืออยูปาเปนวัตร) เปนธุดงควัตรขอ ๑ ใน ๑๓ ขอ

๙

ในแงคําสอน พระพุทธเจาไดทรงสนับสนุนและ
สรรเสริญการอยูปาไวมากทีเดียว อยางในโอวาทปาฏิโมกข
ที่เราเรียกวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรง
แสดงในวันเพ็ญเดือนสาม ที่เรียกวา วันมาฆบูชา หรือ วัน
จาตุรงคสันนิบาต ในโอวาทปาฏิโมกขนั้น พระพุทธเจาตรัส
วา ไมทําชั่ว ทําดี ทําใจใหผองใส แลวก็มีขอความอื่นตอไป
อีก ซึ่งมีตอนหนึ่งบอกวาอยูในเสนาสนะอันสงัด การที่อยูใน
เสนาสนะอันสงัดนี้มุงหมายสําหรับพระสงฆ ก็คือ มุงใหอยู
ปา หรือรูจักเขาไปใชปาใหเปนประโยชนในการบําเพ็ญ
สมณธรรม
ในพระสูตรหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสแนะนําแกพระ
อานนทวา “อานนท เมื่อมีภิกษุเขามาบวชใหมเธอควรจะ
ชักชวนผูบวชใหมเหลานั้นใหตั้งอยูในธรรมเหลานี้” แลว
พระองคก็ทรงบรรยายไป เชน ใหตั้งอยูในศีล เรียกวา
สํารวมในพระปาฏิโมกข
แลวก็พูดจาถอยคําที่เปน
ประโยชน จํากัดการพูดคุยสนทนาใหมีขอบเขต ไมใชเห็น
แกการคุยสนุกสนานอะไรเปนตน พระองคตรัสอะไรตางๆ
แลวก็มีขอหนึ่งที่ตรัสวาควรชักชวนใหพระภิกษุบวชใหมอยู
ในที่สงบสงัด โดยเฉพาะถาเปนไปไดก็มุงเอาปา

๑๐

ธรรมอื่นๆ ก็มีอีกเยอะเลย อยางเชนพระองค
สรรเสริญการเจริญอานาปานสติ คือ การใชสติกําหนดลม
หายใจ เพื่อใหเกิดสมาธิ จนกระทั่งเจริญวิปสสนา แลวพระ
องคก็ตรัสบอกวาการที่จะเจริญใหไดผลดีนี่องคประกอบ
ประการหนึ่งก็คือ การอยูปา หมายความวา ถาอยูปาก็จะ
ชวยใหการเจริญอานาปานสตินั้นไดผลดียิ่งขึ้น
ตกลงวาเรื่องการอยูปานี่ในทางพุทธศาสนา พระ
พุทธเจาทรงสรรเสริญไวมากชีวิตของพระนี้จึงมีสวนที่ควร
จะเกี่ยวของกับปาอยูมาก เพราะเปนเรื่องที่พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญ อยางไรก็ตาม แมวาการอยูปาจะเปนเรื่อง
สําคัญเปนกิจที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ แตเราก็ตองรู
ขอบเขตเหมือนกันวา มีหลักเกณฑอยางไรในการอยูปา มิ
ฉะนั้นอาจจะเขาใจผิดพลาดไปวาพระพุทธเจาสรรเสริญ
การอยูปาทุกแงทุกมุมซึ่งมิใชเปนอยางนั้น
ถาจะใหเห็นขอบเขตที่วานี้ ก็ตองดูตั้งแตหลักการ
สรางวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อมีผูศรัทธาจะสรางวัดใน
สมัยพุทธกาล จะเปนวัดเวฬุวันก็ดี วัดเชตวันก็ดี วัดเหลานี้
ก็ไดผานการพิจารณา โดยที่วาสรางขึ้นโดยสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ใหรูวาวัดที่ดีควรอยูที่
ไหน กลาวคือ ลักษณะที่สําคัญๆ นั้น พระพุทธเจาไดตรัสไว

๑๑

วา วัดไมควรอยูหางชุมชนเกินไปหรือใกลชุมชนเกินไป ให
เปนสถานที่ที่สงบสงัดเหมาะแกการหลีกเรน ไมพลุกพลาน
จอแจ
ลักษณะอยางหนึ่งที่สําคัญคือ ไมใกลเกินไป ไมไกล
เกินไป ถาใกลชาวบานเกินไปก็พลุกพลานจอแจ ถาไกลเกิน
ไปก็หางชุมชนจนกระทั่งวาอาจจะเสียศาสนกิจ
เปนอันวาหลักการสรางวัดนี้ เราจะเห็นไดจากการที่
พระพุทธเจาทรงแนะไวแลว
และมีการสรางวัดในสมัย
พุทธกาลเปนตัวอยางไวแลว
สําหรับคําที่วา ไมใหใกลเกินไป ไมใหไกลเกินไปนี้
ก็ยังมีขอพิจารณาคือวา ลักษณะที่วามานี้เปนไปตามหลัก
การของพระพุทธศาสนา ที่วาพระสงฆในพระพุทธศาสนา
ไมสามารถจะอยูแบบโดดเดี่ยวอยางพวกฤษีชีไพร
ในพระพุทธศาสนานั้น การอยูปาของพระไมเหมือน
การอยูของฤษีชีไพร พระจะอยูลําพังโดดเดี่ยว กินเผือกมัน
เก็บผลไมหลนกินอยางพวกฤษีดาบสไมได พระพุทธเจา
บัญญัติวินัยปองกันไวเลยทีเดียว เพื่อไมใหภิกษุไปมีชีวิต
เชนนั้น

๑๒

มีหลักเกณฑอยู ๒ อยางที่ทําใหพระสงฆในพระ
พุทธศาสนา แมจะปลีกตัวอยูสงัดไมคลุกคลีอยูในสังคม แต
ก็ปลีกตัวเด็ดขาดจากสังคมไมได คือ
ขอบัญญัติประการที่หนึ่ง ไดแก ในสังคมของพระ
เอง คือในสงฆ พระจะตองมาประชุมกับสงฆอยางนอย
เวลามีสังฆกรรม มีกิจของที่ประชุมของสวนรวมตองมารวม
พิจารณาดวย ถึงจะไมมีสังฆกรรมอื่น อยางนอยกึ่งเดือนก็
ตองมาครั้งหนึ่ง เพื่อรวมประชุมกันในสังฆกรรมที่เรียกวา
อุโบสถ ซึ่งเปนเรื่องวินัยสงฆที่ทําใหพระ แมแตที่อยูองค
เดียวในปาก็ตองมาประชุม ตองมาพบกับพระอื่นๆ อยาง
นอยเดือนละ ๒ ครั้ง อันนี้เปนขอบัญญัติทางวินัยอันที่หนึ่ง
ที่ทําใหพระปลีกตัวไปอยูโดดเดี่ยวโดยเด็ดขาดไมได
ประการที่สอง คือ การบัญญัติไมใหพระทํามาหา
เลี้ยงชีพเอง แมแตจะไปเก็บผลไมฉันเองก็ยังไมให ทั้งนี้เพื่อ
ผูกชีวิตพระไวกับประชาชน หมายความวา พระจะหางจาก
ประชาชนไมได ทานใหฝากทองไวกับประชาชน
ขอที่หนึ่งนั้นผูกพระไวกับสังคมสงฆ พระดวยกัน
เองก็ตองพบกัน ขอที่สองในดานญาติโยมประชาชน พระก็
ตัดขาดไมไดเพราะตองอาศัยบิณฑบาต

๑๓

ตามหลักบิณฑบาต พระจะตองออกมาหาประชา
ชนเรียกไดวาทุกวัน พอเชาก็ตองถือบาตรออกมา ถึงแมจะ
ไปอยูเดี่ยวเดียวดาย อยางไรก็ตาม ก็ตองพบญาติโยมทุก
วัน พอเชาถือบาตรออกมา โยมก็ตักบาตรให และเปน
โอกาสที่ พ ระจะได แ สดงธรรมแก ญ าติ โ ยมที่ ตั ก บาตรนั้ น
พระจึงไดทั้งอาหารเลี้ยงชีวิตตัวเอง และไดทําหนาที่สั่งสอน
ประชาชน
การที่มีวัดอยู ในแงหนึ่งก็เหมือนกับการไดมีปาเปน
ที่หลีกเรนอยูสงบสงัด แตในแงหนึ่งก็ไมใหไกลประชาชน
เทากับวาเปนการทําใหประโยชนของปา ทั้งความสงบสงัด
ของปา และธรรมที่ไดจากการปฏิบัติในที่สงบสงัดนั้นมาถึง
ประชาชนในบานในเมืองดวย เปนการเตือนประชาชนให
ระลึกถึงธรรมชาติ นําธรรมชาติเขามาเกี่ยวกับประชาชน ให
ธรรมชาติเปนประโยชนแกประชาชนดวย ใหสองอยางนั้นมี
ความสัมพันธในทางที่ถูกตอง
เพราะฉะนั้น
คติในทางพุทธศาสนานี้แมจะ
สรรเสริญการอยูปา ก็ไมใชวาใหไปอยูอยางฤษีชีไพร
นอกจากนี้ ในเวลาเดียวกันพระพุทธเจาก็ยังทรง
แสดงขอใหพิจารณาอีกหลายอยาง บอกวาแมแตพระที่ไป
อยูปานั้นก็ไมใชเปนเครื่องหมายที่แสดงวา จะตองเปนพระ

๑๔

ที่มีคุณสมบัติดีพิเศษ หรือจะยกเอามาถือเปนขอดีเดนที่จะ
ใหเห็นวาตนเองดีเลิศประเสริฐกวาใคร พระพุทธเจาทรง
เตือนอยูเสมอวาตองระวังใหมาก เชนที่พระองคตรัสวาพระ
ที่ไปอยูปามี ๕ ประเภท
๑. ไปอยูปาเพราะโง เซอะซะ คือ ไมรูเรื่องรูราว เห็น
เขาอยูก็อยูตามไป
๒. อยูปาเพราะมีความปรารถนาอันเปนบาป คือ
อยากจะไดชื่อเสียง อยากจะไดคําสรรเสริญ
เปนตน
๓. พระภิกษุที่อยูปา เพราะจิตฟุงซาน เสียสติ อยูใน
ที่ชุมนุมกับเขาไมไดแลวตองไปอยูปา
๔. พระภิกษุที่อยูปา เพราะเห็นวาการอยูปานั้นเปน
สิ่งที่พระพุทธเจา
และทานผูเปนบัณฑิตทั้ง
หลายสรรเสริญ
๕. ภิ ก ษุ ผู อ ยู ป า เพราะมุ ง ความมั ก น อ ยสั น โดษ
ปรารถนาความวิเวก สงัดฝกหัดขัดเกลาตน
พระองคตรัสไววา
ในบรรดาภิกษุที่อยูปาหา
ประเภทนี้ ประเภทที่หาเปนประเภทที่ดีเลิศประเสริฐ ควร
ยกยอง

๑๕

นี่เปนการเตือนพระที่อยูปาใหสํารวจดูตนเองวาอยู
ปาเพราะอะไร แลวก็ไมใหถือเปนเหตุตัดสินความดีความ
ประเสริฐ เพียงเพราะอยูปา
เคยมีคนไปยกยองสรรเสริญพระพุทธเจา สรรเสริญ
องคพระพุทธเจาเองเลยทีเดียว บอกวา “โอ พระองคนี่เปน
ผูที่ประเสริฐ เลิศ สาวกทั้งหลายพากันยกยองสรรเสริญ
เพราะวาพระองคเปนผูมักนอยสันโดษ
ชอบความสงัด
วิเวก” พระองคก็ตรัสบอกวาไมถูกตองที่จะมาสรรเสริญเรา
อยางนั้น การที่ถือวาเรานี่ เปนผูที่สาวกทั้งหลายเคารพบูชา
เปนบุคคลผูเลิศอะไรนี่ไมใชเปนเพราะเหตุเหลานั้น ถาหาก
วา จะถือวาเปนผูมักนอยสันโดษ สาวกของเราที่มักนอย
สันโดษกวาตัวเราก็มีมากมาย อยางเรานี่ ในเรื่องฉันอาหาร
บิณฑบาตก็ไป พระราชานิมนตก็ไป เศรษฐีนิมนตก็ไป
แตวาสาวกของเราหลายองค ทานถือเปนธุดงคเลย คือวา
ฉันอาหารบิณฑบาตอยางเดียว ไมรับนิมนตของญาติโยม
หรือในเรื่องผาจีวร พระองคเองก็ยังรับจีวรที่คฤหบดีเขา
ถวาย ใชจีวรดีๆ ก็มี แตสาวกของพระองค บางทานถือใช
แตผาบังสุกุลอยางเดียว คือตองไปเก็บเอาผาที่เขาทิ้งแลว
เอามาตม มาตัด มาเย็บ มายอมทําเอง แลวตลอดจน

๑๖

กระทั่งบางองคก็อยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต อยางพระมหา
กัสสปะเปนตน
เปนอันวาจะถือวาพระองคเลิศประเสริฐ เพราะคุณ
สมบัติที่วามาขางตนไมถูกตอง บรรดาสาวกของพระองค
หลายทานฉันอาหารนอย เชน ฉันมื้อเดียว ฉันอาหาร อัน
จํากัด ภาชนะเดียว แมแตกําหนดวาเปนปริมาณเทานั้นเทา
นี้ทุกวันก็มี เพราะฉะนั้น จะเอาเหตุนี้มาสรรเสริญพระองค
ไมได
การที่จะสรรเสริญพระองควาเปนผูประเสริฐเลิศที่
สาวกจะเคารพบูชา ก็เพราะวาพระองคเปนผูคนพบธรรม
แลวนํามาสั่งสอนแนะนํา
นี่ก็เปนเรื่องที่พระพุทธเจาจะเตือนสติผูฟงใหรูจัก
ความพอเหมาะ พอดีพรอมทั้งชี้ใหเห็นเหตุผลในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติเชนนั้น ไมใชถือลําพังวาการปฏิบัติอยางนั้น
แลวจะเปนสิ่งที่ดีโดยตัวของมันเอง บางทีการปฏิบัติเชนนั้น
ไมใชเปนสิ่งที่ดีดวยซ้ําไป ทั้งหมดนั้นก็อยูที่เหตุผลที่รองรับ
คือ ตัวเหตุปจจัย หรือวาแรงจูงใจที่กระทําสิ่งเหลานั้นเปน
ตัวตัดสิน เพราะวาพระองคก็สรรเสริญพระที่อยูปา อยาง
พระมหากัสสปะที่เปนประธานสงฆในการสังคายนาครั้งที่
๑ นั้น ทานอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิตเลย อันนี้ก็เปนธุดงค
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ชนิดหนึ่งซึ่งพระองคก็ตรัสวา การถืออยูปาหรือไมนั้นใหเปน
เรื่องของความสมัครใจ พระภิกษุจะถืออยูปาหรือไมอยูปาก็
ได จะถือบางตอนก็ได ถือตลอดไปก็ได ทานเรียกวาเปน
ธุดงค
ธุดงค คือ ขอปฏิบัติในการขัดเกลาตนเอง ขัดเกลา
กิเลส ทรงสรรเสริญ แตวาตองสมัครใจถือ นี่ถาไมสมัครใจ
ถือก็อาจจะเกิดโทษ นอกจากนั้นบางองคที่ยังไมเหมาะพระ
องคก็ไมใหถือ อยางเชนเคยมีพระภิกษุบางองคไปลาพระ
พุทธเจาจะไปอยูปา พระองคพิจารณาดูอินทรียของทานยัง
ไมเหมาะ พระองคบอกวาใหอยูในสงฆใหอยูในชุมชนใหอยู
ในหมูไปกอน จะออกไปอยูปาพระองคยังไมเห็นสมควร
ฉะนั้น
เรื่องเหลานี้เปนเรื่องของความแตกตาง
หลากหลาย เปนความแตกตางระหวางบุคคลบาง เปนเหตุ
เปนผลในสภาพความเปนอยูแวดลอมหลายอยาง พระองค
จึงไมใหเอาสิ่งเหลานี้มาเปนเครื่องตัดสินวาพระจะดี พระ
จะไมดีอะไรตางๆ เหลานี้ เพียงเพราะสิ่งเหลานี้ ตองให
พิจารณาหลายอยางหลายดาน
เปนอันวาเรื่องการอยูปานั้น เปนสิ่งที่โดยหลักการ
แลวพระพุทธศาสนาสรรเสริญจนกระทั่งถึงขนาดที่วา การ
อยูป า เปนสิง่ ทีค่ เู คียงกันมากับประวัตพิ ทุ ธศาสนา แตอยางไร
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ก็ตาม ก็มีขอบเขต ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะตองทราบ เพื่อให
เขาใจความแตกตางหลากหลายเหลานี้ เชนที่พูดมาแลววา
พระบางองคทานก็อยูปาเฉพาะบางเวลา เหมือนอยางพระ
พุทธเจาบางพรรษาก็จะเขาไปอยูปาเลย ๓ เดือน พระองค
จะตรัสบอกวา ระหวาง ๓ เดือนนี้ไมใหใครเขาไป นอกจาก
พระภิกษุทนี่ าํ อาหารไปถวายองคเดียว แตวา นอกเวลานัน้ แลว
พอออกพรรษาพระองคก็จาริกไปไมไดหยุดเลย ไปเที่ยวสั่ง
สอนประชาชน ทั้งนี้ก็เปนไปตางๆ กัน แลวแตการดําเนิน
ชีวิตของแตละทาน แมแตพระรูปเดียวกันบางทีก็มีการสลับ
อยูในปาบาง อยูในเมืองบาง พระสงฆไมวาจะอยูแบบไหน
ก็ชวยกัน โดยที่วามีทั้งพระอยูปาและพระอยูบาน ตอง
ประกอบกัน จึงทําใหพระพุทธศาสนาเจริญงอกงามมาได
หลายครั้งทีเดียว พระที่อยูในปาชวยเปนฐานให
เวลาพระพุทธศาสนาในเมืองเสื่อม ในเวลานั้นเราเหลือพระ
ในปาเปนหลักให ทีนี้เวลาพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองเต็ม
ที่ ก็คือ เวลาที่เจริญเขามาในเมือง ถาอยูในปาอยางเดียวก็
ไมสอแสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาเจริญเต็มที่รุงเรืองเต็ม
ที่ ตอเมื่อเขามาถึงในเมือง ชวยประชาชนในเมืองใหมีศีล
ธรรมมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี นี่คือระยะเวลาที่พระพุทธ
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ศาสนาเจริญเต็มที่ พอเสื่อมก็หดเขาไปอยูในปา เจริญก็
ออกมารุงเรืองเฟองฟูทั่วเมือง อะไรทํานองนี้
ทีนี้ ถาเราจะดูวาพระพุทธศาสนากําลังอยูระยะ
เสื่อมหรือเจริญ ตอนเสื่อมก็ดูเสื่อมไปจากในเมือง แตวา
เวลาที่เจริญก็ตองดูที่เมืองอีกเหมือนกัน พอตอนที่เจริญสูง
สุดก็มาเจริญในเมือง
แตวาพระปาก็ตองระวัง พระพุทธเจาก็ไดตรัสเตือน
ไวแลววาที่ตนเองคิดจะอยูปานั้นควรจะมีความมุงหมายมี
ความเปนอยูและปฏิบัติตัวอยางไร พระที่มีคุณสมบัติอยาง
ที่พระพุทธเจาตรัสไว จึงควรจะอยูปา และจึงจะเปนพระปา
ที่ดี
ปา โดยสรุปแลวก็เปนสถานที่เหมาะสมที่ดีเปน
บรรยากาศเกื้อกูลสําหรับใหพระสงฆไปฝกปฏิบัติขัดเกลา
ตน คือ จุดสําคัญ สาระสําคัญของการที่วาปานี้ดี เปน
ประโยชนก็เพราะวาเปนที่สงัด เปนบรรยากาศที่เกื้อกูล
เหมาะแกการที่พระภิกษุจะไปเจริญภาวนา ฝกหัดอบรมจิต
ของตนเอง เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญขึ้น ตอ
มาก็มีวัดประเภทที่เรียกวาวัดปาเพิ่มมากขึ้น
อยางที่โยมไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศ
อินเดีย เมื่อถึงรายการที่ไปชมถ้ําอชันตา โยมก็คงไดเห็น
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แลววา นี่แหละ เปนตัวอยางชัดๆ ที่วาแมแตปา ถ้ํา ภูเขา ก็
เจริญขึ้นมาเปนวัดวาอาราม
ถ้ําอชันตา คือ วัดที่เจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ เปนวัด
ทีเ่ จริญเต็มทีไ่ ดสรางอยางดีแตสรางในภูเขา ขนาดแกะภูเขา
ออก เจาะภูเขาออกทําเปนวัดไปเลย ในตัวถ้ําในตัวภูเขา
เองนั้นแหละ เปนวัดมีสิ่งกอสรางที่เกิดจากการแกะสลักที่
เปนศิลปวัตถุที่แสนจะสวยงาม แลวก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังอะไรตางๆ เต็มไปดวยศิลปะ อันนี้ก็คือความเจริญรุง
เรืองของพระพุทธศาสนาซึ่งแมแตปา ถ้ํา และภูเขา ก็กลาย
เปนวัดที่มีพระอยูทามกลางธรรมชาติเปนจํานวนมากมาย
หลังจากนี้ พระพุทธศาสนาก็เจริญตอมาอีก ใน
ระยะหลังๆ นี่ถึงกับวามีการแบงเปนวัดปา วัดบาน พระอยู
ปา พระอยูบาน จะเห็นวาตอนตนพุทธกาลนั้น พระองค
เดียวกันนั่นแหละ บางเวลาตองการจะไปอยูปาก็ไปอยูปา
เมื่อออกจากปาก็มาอยูวัดในบานในเมือง และสถานที่ที่
พระพุทธเจาทรงวางหลักไววาควรจะสรางเปนวัดนั้น ก็เปน
ที่ซึ่งอยูระหวางปาระหวางบาน อยางที่บอกวา ไมใหใกล
เกินไป ไมไกลเกินไป พระองคใหหลักไวอยางนั้น นี่แสดงวา
มันกึ่งปากึ่งบานใหเชื่อมปากับบานเขาดวยกัน ใหบานได
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รับประโยชนจากปา แลวปาก็จะใหประโยชนแกคนในบาน
ได โดยที่ยังคงสภาพเปนปาอยู
ต อ มาก็ถึงกับมีการแยกกัน ชัดเจนดัง ที่ปรากฏใน
ลังกา พอถึงลังกามีการแบงเปนพระ ๒ ฝาย เปนพระอยูบ า น
เรียกวา พระคามวาสี และพระอยูปาเรียกวา พระอรัญวาสี
ในสมัยพุทธกาลไมมีการแบงชัดเจนอยางนี้ มาสมัยลังกา
แบงเปน ๒ พวก พระอรัญวาสีก็ถนัดในเรื่องการเจริญ
ภาวนาทํากรรมฐาน เรียกวาวิปสสนาธุระ พระอยูบานก็
หนักไปในทางเรื่องของการศึกษาเลาเรียนเรียกวา คันถธุระ
พระคามวาสีก็ ชํานาญในเรื่องคันถธุระ เลาเรียนพระคัมภีร
และพระอยูปา อรัญวาสีก็ถนัดในเรื่อง วิปสสนาธุระ เรื่อง
การเจริญวิปสสนา
ขอทําความเขาใจไวในที่นี้สักหนอยวา คามวาสี ที่
วาพระอยูบาน หรือพระอยูในบานนั้น เปนสํานวนภาษา ไม
ใชหมายความวา พระมาอยูในบานในเรือนของชาวบาน
แตหมายความวาอยูวัดในเขตหมูบาน หรือในเมือง
ทีนี้ มาถึงเมืองไทยเราในสมัยสุโขทัย เรารับพระ
พุทธศาสนาจากลังกาเขามา เราก็เลยเอาคติแบงพระ ๒ ฝาย
เปนพระคามวาสี กับพระอรัญวาสีเขามา แตพระเถระผูใ หญ
เปนพระสังฆราชที่มาในตอนนั้น ที่มาจากสายลังกามาอยูที่
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นครศรีธรรมราช แลวพอขุนรามคําแหงนิมนตเขามาที่เมือง
สุโขทัยมาอยูวัดอรัญญิก วัดอรัญญิกชื่อก็บอกแลววาวัดปา
แสดงวาตอนนั้นนิยมพระอยูปามาก แลวในเมืองไทยเรา
พุทธศาสนานับจากสุโขทัยมาก็เจริญเรื่อยมา โดยเราแบง
เปน ๒ ฝายที่วา เปนพระอยูบานกับพระอยูปา จนกระทั่งใน
สมัยอยุธยาถึงกับวามีตําแหนงประมุขสงฆ ๒ ฝายแยกกัน
ประมุขสงฆฝาย คามวาสีฝายอยูบานก็เหมือนกับมี
สังฆราชฝายหนึ่ง แลวก็ฝายอรัญวาสีก็มีประมุขที่เหมือน
กับเปนสังฆราชอีกฝาย
ฝายบานหรือคามวาสีนั้น ประมุขสงฆไดแกพระ
พุทธโฆษาจารย สวนฝายปา อรัญวาสี ไดแก พระวันรัต
ทําไมทานเอาอยางนี้ คําวา วันรัต นั้นแปลวาผูยินดีในปา
บอกชัดอยูแลวเปนสังฆราชฝายพระวัดปา แลวก็ฝายบาน
ไดแกพระพุทธโฆษาจารย เพราะอะไร เพราะวาพระพุทธ
โฆษาจารยเปนชื่อของพระอรรถกถาจารยองคสําคัญ เปนผู
แตงคัมภีรอรรถกถาอธิบายพุทธพจนที่มีชื่อเสียงมาก เปนผู
คงแกเรียน เปนนักปราชญ ก็แสดงวาฝายคามวาสีนี่ถนัด
เรื่องทางปริยัติการเลาเรียนศึกษา ก็เอาชื่อมาตั้งเปนประมุข
ตอนนั้นคําวาสังฆราชมีแตสังฆราชา และสังฆราชา
นี้เปนตําแหนงพระแคชั้นเจาคณะจังหวัด ที่เลานี่เพื่อโยมจะ
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ไดทราบเรื่องนี้เปนเกร็ดความรูวาสมัยอยุธยานั้น สังฆราชา
เปนตําแหนงแคเจาคณะจังหวัดเทานั้นเอง ประมุขสงฆ
กลับเปนโนน พระพุทธโฆษาจารย และพระวันรัต
พระวันรัต หรือบางครั้งเรียกวาพระพนรัตนั้น บาง
องคมีชื่อเสียงมาก
อยางในประวัติศาสตรอยุธยาสมัย
สมเด็จพระนเรศวรโยมคงเคยไดยิน ทานชวยขาราชบริพาร
ทหารใหญ แมทัพนายกองไวเยอะแยะ ไมใหถูกประหาร
ชีวิต คือ ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ
เสด็จไปรบกับพมา แลวชางพาเตลิดเขาไปทามกลางกอง
ทัพพมา กองทัพไทยตามไปไมทัน พระองคก็อยูลําพัง ๒
พระองค ในทามกลางกองทัพขาศึก
ตอนนัน้ ฝุน ตลบไปหมด พอฝุน สงบลงไป มองเห็นกัน
ก็ปรากฏวามีแตทหารพมาลอมเต็มไปหมด แตวาบังเอิญ
สมเด็จพระนเรศวรทรงเหลือบไปเห็นพระมหาอุปราชา แม
ทัพฝายพมายืนชางอยูใตตนไม พระองคก็เลยไดโอกาสมี
ปฏิภาณตรัสเรียก สมเด็จพระมหาอุปราชาใหมาชนชางกัน
สมเด็จพระมหาอุปราชาดวยขัตติยมานะ ไมสามารถหลีก
เลี่ยงได ตองจําใจรับคําทา กองทัพพมาก็ทําอะไรไมได แม
ทัพตองมารบกันดวยวิธียุทธหัตถี สมเด็จพระเนศวรก็ทรง
รบชนะ ทําใหสมเด็จพระมหาอุปราชาขาดคอชาง แลว
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พรอมกันนั้นสมเด็จพระเอกาทศรถ ก็ทรงชนะเชนเดียวกัน
อันนั้นเปนชัยชนะครั้งยิ่งใหญ
แตเมื่อทัพพมาแตกไปแลว สมเด็จพระเนศวรกลับ
คืนสูพระราชวังทหารใหญกลับมาก็มีกฎมณเฑียรบาลบอก
ไววา ถาหากวาพวกทหารละทิ้งพระมหากษัตริยในการรบ
ก็จะตองถูกประหารชีวิต และตอนนั้นแมทัพนายกองทั้ง
หลายผูใหญจะตองถูกประหารชีวิตกันหมด เรื่องก็มาถึงขั้น
ที่พิจารณาความและจะตองลงโทษประหารชีวิต
ตอนนัน้ เองทีพ่ ระวันรัตไดเขามาชวยแกไขสถานการณ
พระวั น รั ต หรื อ สมเด็ จ พระวั น รั ต องค นี้ ใ นประวั ติ ศ าสตร
เรียกวา พระพนรัตน เพราะทานอยูวัดปาแกว อาตมภาพได
บอกแลววา พระวันรัต แปลวา ผูยินดีในปา ถาแผลง ว เปน
พ ก็เปนพระพนรัต แตพระวันรัตองคนี้ ทานอยูวัดปาแกว ก็
เลยเรียกเลียนเสียงใหเหมือนกัน แตเขียนเปน พนรัตน โดย
ใหแปลวาปาแกว
พระพนรัตนนี่ทานก็เดินทางมาเขาเฝาในหลวง คือ
สมเด็จพระเนศวร แลวก็มาแสดงธรรมเทศนาถวาย ชักจูง
พระทัย จนกระทั่งใหเห็นวา การที่ทรงรบครั้งนี้โดยที่วา
ทหารตามไมทันเหมือนกับละทิ้งพระองคนี้ เปนการที่ทําให
พระองคมีเกียรติคุณยิ่งใหญ พระพนรัตนเปรียบเทียบบอก
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วา เหมือนอยางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงชนะมารที่
ใตตนโพธิ์
ตอนนั้นพระพุทธเจาทรงผจญมาร กอนที่มารจะมา
นั้น พระพรหมเทวดาทั้งหลายมาเฝากันเต็มไปหมด แตพอ
มารมา ปรากฏวาเทวดาและพรหมทั้งหลายหนีกันไปหมด
เลย คือ มันเปนอยางนั้นมารนี่มีอํานาจมาก พระพรหมก็ยัง
กลัวมารเลย พอบอกวามารมาเทานั้นแหละ พระพรหมและ
เทวดาทั้งหลายหนีไปสุดขอบจักรวาลเลย
ตอนนั้นพระ
พรหมและเทวดาทั้งหลายก็กลัวมารมาก พากันหนีไปหมด
ทิ้งใหสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอยูลําพังพระองค
เดียวทามกลางกองทัพมาร จนกระทั่งพระองคพิชิตมารได
สําเร็จเปนพระพุทธเจาดังที่เราเรียกพระพุทธรูปปางนี้วา
ปางมารวิชัย
พระพนรัตนนําเรื่องนี้มาเทศนถวาย
วิสัชชนา
อธิบายแกสมเด็จพระนเรศวรวา ถาหากวาพระพุทธเจาชนะ
ตอมารโดยอานุภาพของพรหมหรือเทวดามาชวย ก็ไมใช
เรื่องอัศจรรย แตในการที่พระองคผูเดียวอยูในทามกลาง
กองทัพมารแลว ทรงชนะมารไดนี่ จึงเปนความยิ่งใหญที่เรา
นับถือพระพุทธเจาจนกระทั่งปจจุบัน ในการที่องคสมเด็จ
พระนเรศวรอยูในทามกลางขาศึก โดยที่ทหารทั้งหลายเขา
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ไปไมถึงนี่เหมือนกับวา เทพยดาจะดลบันดาลใหพระองคได
เกียรติยศยิ่งใหญ จึงใหทหารเหลานั้นไมสามารถตามทัน
โดยที่ ท หารเหล า นั้ น ไม ไ ด ตั้ ง ใจที่ จ ะทอดทิ้ ง พระองค แ ต
ประการใด แตเปนอานุภาพของเทพยเจาหากบันดาลให
เปนไปอยางนั้นเอง เปนเหมือนกับตองการประกาศเกียรติ
คุณ ของพระนเรศวรใหปรากฏ ทําใหเปนประวัติศาสตรสืบ
ตอไปในภายหนา
สมเด็จพระนเรศวรทรงสดับพระธรรมเทศนา ทรง
ฟงคําถวายวิสัชชนาแลวก็ทรงปลื้มพระทัย เกิดพระปติมาก
ก็เลยถือเปนเหตุในการทรงพระราชทานอภัยโทษแกแมทัพ
นายกองทัง้ หลาย เปนเหตุการณโดดเดนเกีย่ วกับพระพนรัตน
ที่เปนประมุขสงฆฝายอรัญวาสีเปนประวัติศาสตรสืบมา
อาตมภาพนําเรื่ อ งนี้ ม าเล า เพื่ อ ให โ ยมเห็ น ว า ใน
เมืองไทยเรานี้มีประเพณีวัด ๒ แบบ คือ วัดฝายคามวาสี
กับ อรัญวาสี ซึ่งเปนเรื่องของวิวัฒนาการของพระพุทธ
ศาสนา ฉะนั้น การที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องวัด เรื่องปา
อะไรตออะไรนี่คงจะตองเขาใจคติเหลานี้ใหดีวา คติเดิมใน
พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลเปนอยางไร คติในเมืองไทย
เราถือกันมาอยางไร เราแบงเปน คามวาสี กับ อรัญวาสี มี
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ประวัติศาสตรอยางไร เราเขาใจเรื่องอยางนี้แลวเราจะจัด
อะไรตออะไรไดถูกตอง
แมวาขณะนี้ การปกครองคณะสงฆในประเทศไทย
ปจจุบัน จะไมไดแยกเปนฝายคามวาสี กับอรัญวาสี เหมือน
อยางในสมัยโบราณ คือ กฎหมาย เกี่ยวกับการปกครอง
ของคณะสงฆ ฉบับที่ใชกันอยูในบัดนี้ ไมไดบัญญัติเอาไว
แตคติการจัดพระสงฆเปนฝายคามวาสี กับฝายอรัญวาสี ก็
ยังปรากฏอยูอยางชัดเจน ในประเพณีที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งจะเห็นไดในพระราชทิน
นามของพระราชาคณะ ตัวอยางทางฝายคามวาสี เชน
“พระเทพปริยัติมุนี ศรีปริยัติวิธาน กิตติสารโสภิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
สวนทางฝายอรัญวาสี (ถาเขียนอยางสันสกฤตก็
เปน อรัณยวาสี) ก็มีตัวอยาง เชน
“พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปญญาวิศษิ ฏ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม อรัณยวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝาย
วิปสสนาธุระ”
แตเปนที่นาสังเกตวา ในระดับสูงทั้งฝายคามวาสี
และอรัญวาสี ไดถูกจัดรวมเขาอยูภายใตการบริหารเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน ดังจะเห็นไดในพระราชทินนามของสมเด็จ
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พระราชาคณะทุกองค มีทั้งคําวาคามวาสี และอรัญวาสี
รวมอยูดวยกัน แสดงวาสมเด็จพระราชาคณะทุกองคเปนผู
นําของคณะสงฆทั้งฝายคามวาสี และอรัญวาสี ไมวาทาน
จะอยูที่ไหนแมแตจะอยูแตในเมืองก็ตาม ดังเชน
“สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ วิสุทธิสังฆ
ปริณายก ตรีปฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุต
ติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี”
รวมความวา วัดยุคแรกในสมัยพุทธกาลนั้น เปนวัด
ปา ไมหางไกลบานเมืองอาจจะเรียกวา วัดกึ่งปากึ่งบาน
หรือเปนวัดปาคูเคียงกับบานเมือง ซึ่งก็เปนยุคแรกของการ
ประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาเสด็จมาโปรดคนในเมือง
และพระสงฆสาวกทั้งหลายในยุคแรกนั้นก็ลวนเปนผูบรรลุ
ธรรม จบการศึกษา หรือจบสิกขาแลวแทบทั้งสิ้น ไมมีการที่
จะตองฝกหัดขัดเกลาตน ไดแตมุงสั่งสอนประชาชน ชาว
บาน ชาวเมืองใหมีความรมเย็นเปนสุข
แตตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญขยายตัวมาก
ขึ้น มีผูเขามาบวชมากขึ้น พระภิกษุจํานวนมากเปนผูเริ่ม
ศึกษา อยูในสิกขาชั้นแรก ก็ตองมีการเนน ในเรื่องการ
ปฏิบัติขัดเกลาตนเองนี้มากขึ้น จึงตองการสถานที่วิเวกหรือ
สงบสงัด โดยเฉพาะปานั้น เพื่อเปนบรรยากาศอันเกื้อกูลแก
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การเจริญภาวนา การเนนเรื่องการอยูปา หรือเขาไปใชปา
จึงมีมากขึ้น และวัดปาประเภทหางไกลเมือง ก็มีเพิ่มมาก
ขึ้นดวย
พรอมกันนั้นวัดที่อยูไมหางไกลเมือง เมื่อบานเมือง
ขยายออกไปก็มีลักษณะใกลชิดบานเมือง
หรืออยู
ทามกลางบานเมืองมากขึ้นทุกที พระที่ไมไดปลีกตัวไปอยู
ปาหรือกลับมาจากปาแลว มาอยูในวัดเหลานี้ ก็จะอยูใกล
ชิดชาวบาน
บางองคมัวยุงกับกิจของสงฆ ยุงกับการเลาเรียนสั่ง
สอนพระเณรในวัดบาง ยุงกับงานอบรมสั่งสอนชาวบาน
บาง บางทีก็เลยไมไดปลีกตัวออกไปอยูในปา แมแตในบาง
ระยะเวลา สวนพระบางองคมีอัธยาศัยโนมเอียงชอบอยู
สงัด แมจะจบสิกขาบรรลุธรรมสูงสุดแลว ก็ยังถือธุดงค อยู
ปาตลอดชีวิตก็มี ไปๆ มาๆ ลักษณะที่แยกเปนพระอยูบาน
กับพระอยูปาก็ชัดยิ่งขึ้นๆ จนกระทั่งในสมัยตอมากลายเปน
มีพระสองฝาย ที่เรียกกันวา คามวาสี กับ อรัญวาสี อยางที่
กลาวแลวขางตน
แตจะอยางไรก็ตาม พระที่แยกเปน ๒ ฝายนั้นก็ตอง
ปฏิบัติอยูในทางสายกลางถึงจะอยูในบานในเมือง เปน
คามวาสีก็ตองไมใหถึงกับวุนวายกลายเปนคลุกคลีกับชาว
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บาน ถึงจะอยูในปาเปนอรัญวาสี ก็ตองไมใหถึงกับปลีกตัว
โดดเดี่ยว เปนฤษีชีไพร
สําหรับวัดปานั้น อยางนอยเราก็ตองเขาใจวาวัดปา
เปนอยางไร มีลักษณะอยางไร วัดปาควรจะอยูหางจาก
บานเทาไร (วัดปาควรอยูหางจากหมูบานอยางนอย ๕๐๐ คาวุต
คาวุต = ๑ วา เพราะฉะนั้น ๕๐๐ คาวุต เทากับ ๑ กม.) เพราะ
ถาทําไมดีมันกลายเปนวาไปสรางวัดบานในกลางปาอีก ก็
คนละอยางไมใชวัดปา จึงตองพิจารณาใหดีดวย
นี่ก็เปนเรื่องราวเกี่ยวกับดานประวัติศาสตร
แต
อยางที่อาตมภาพกลาวแลววา คติที่สําคัญในเรื่องนี้ ก็คือ
การที่พระพุทธเจาสรรเสริญการอยูปา ก็เพราะวาปาเปน
สถานที่มีบรรยากาศเปนวิเวก ชวนใหเกิดความสงบสงัด ซึ่ง
เริ่มดวยกายวิเวก ความสงัดทางกายกอน เมื่อเรามีความ
สงัดทางกาย กายหางจากเสียงอึงคะนึง เอิกเกริก สิ่งที่จะ
มาลอเราชักจูงตางๆ แลว ก็โนมนอมชักจูงจิตใจใหสงบไป
ดวย เมื่อจิตใจสงบแลวก็เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียรเพื่อกําจัด
กิเลสได เมื่อใจปราศจากกิเลสก็เรียกวาเปนความสงัดจาก
กิเลสซึ่งเปนวิเวก หรือความสงัดอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเปนขั้นสูงสุด
พระพุทธเจาจึงตรัสเรื่องวิเวกไว ๓ ขั้น คือ
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๑. กายวิเวก ความสงัดกาย กายปลีกออกจากสิ่ง
ที่รบกวน เอิกเกริก อึงคะนึง พลุกพลาน จอแจ
๒. จิตวิเวก ความสงัดของจิต คือ จิตใจที่สงบ
๓. อุปธิวิเวก ความสงัดกิเลส หมดกิเลสไปจากใจ
แมบางคนจะมีกายวิเวก แตจิตก็ไมวิเวกแมจะเขา
ไปอยูในปาแลว กายสงัดแตใจฟุงซาน คิดไมเปนเรื่อง มีแต
ความคิดที่สับสนวนเวียน ไมสบาย ไมมีความสุข ถูกกิเลส
กอกวนเรารุมใจก็ไมไดรับประโยชนจากปา กลับกลายเปน
วาปาเปนโทษแกบุคคลนั้น
ทีนี้แมมีจิตวิเวก จิตสงบสงัดแลว แตถายังมีกิเลส
เปนเชื้ออยูภายในก็สามารถฟุงขึ้นมาอีก
เมื่อกระทบ
อารมณภายนอกจิตนั้นก็จะหมดความสงัด ก็จะถูกความ
ทุกข ความเรารอน ความมีกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ รบกวน
ขึ้นมา ใหเดือดรอนใหกระวนกระวายไดจึงตองกําจัดกิเลส
ใหหมดสิ้นไป ใหถึงขั้นปราศจากกิเลส ที่ทานเรียกวา เปน
ความสงัดจากกิเลส (อุปธิวิเวก)
ทีนี้มองในมุมกลับวาถาผูใดสงัดกิเลสแลวเปนอุปธิ
วิเวก ปราศจากกิเลสแลว แมกายจะอยูทามกลางความสับ
สนอลเวง อึงคะนึง ก็ไมมีปญหา ทานผูนั้นก็มีจิตใจที่สงบ
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สามารถกลับเปนผูท จี่ ะมาชวยคนทีอ่ ยูใ นสังคมทีพ่ ลุกพลาน
จอแจ ใหมีความสงบไปดวยอีก
เพราะฉะนั้น วิเวกเหลานี้จึงสัมพันธซึ่งกันและกัน
ปาเปนกายวิเวก มีวัตถุประสงคเพื่อ ชวยใหเกิดจิตวิเวก
แลวจะไดบําเพ็ญอุปธิวิเวกใหเกิดขึ้น แตถาผูใดมีอุปธิวิเวก
สงัดกิเลสแลว จะไปอยูที่ไหนก็ตามก็จะพาใหวิเวกความ
สงบ สงัด เกิดขึ้นในที่นั้นไดครบถวนทุกประการ
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสพระคาถาไวบท
หนึ่งวา
คาเม วา ยทิ วารฺเญ
นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ
แปลวา ไมวาปา ไมวาบาน ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน
พระอรหันต คือ ผูที่ไกลกิเลสอยูที่ไหนที่นั่นไซรคือสถานอัน
รื่นรมย
เพราะฉะนั้นถึงที่สุดแลวจะเปนปา หรือเปนบานก็
ได ขอใหใจหางจากกิเลส ใจสงัดกิเลสแลวที่นั่นเปนสถานที่
รื่นรมยไดทั้งหมด
อันนี้ก็กลายเปนวาตองมองดู ๒ ชั้น ทางดานวัตถุ
สภาพภายนอกและดานจิตใจ ดังนั้นพระพุทธเจาแมจะอยู
ในปาบาง อยูในบานในเมืองบาง แตพระองคก็นําแตความ

๓๓

รมเย็นไปให ทั้งนี้เพราะวาพระหฤทัยนั้นปราศจากกิเลส
เปนอุปธิวิเวก ปลีกจากกิเลสไดทั้งหมดแลวนั่นเอง
เพราะฉะนั้นพุทธสาวกก็พึงปฏิบัติตามนี้ คือ อาศัย
ปาเปนบรรยากาศแวดลอมที่มีกายวิเวกเพื่อชักจูงใจใหสงบ
เปนจิตวิเวก บําเพ็ญเพียรเพื่อใหปราศจากกิเลสเปนอุปธิ
วิเวก
เมื่อมีอุปธิวิเวกแลวก็ไปชวยเหลือสั่งสอนแนะนํา
ประชาชนในสถานที่ตางๆ ใหความสงบใหความรมเย็นเปน
สุขนั้นมีในทุกสถานที่ ไมวาจะอยูปาอยูบานก็ตาม เปนสุข
โดยทั่วกัน

สรุปวา
๑. สําหรับมนุษยผูมีกิเลสนั้น ไมวาจะอยูในบาน
หรืออยูในปาก็ทําใหเดือดรอนทั่วไปหมด
๒. สําหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธ
เจ า ทรงสั่ ง สอนแนะนําให ใ ช ป า เป น ที่ บําเพ็ ญ
เพียร เพราะเปนที่เหมาะสม สภาพแวดลอม
เปนที่วิเวกเกื้อกูลแกการบําเพ็ญเพียรทางจิตจะ
ไดทําตนใหเปนผูหมดกิเลสตอไป
๓. เมื่อหมดกิเลสแลวจะไปอยูปาอยูบานก็ทําให
รื่นรมยไปหมด

๓๔

เพราะฉะนั้น จึงควรจะชวยกันรักษาปาไว และ
สนับสนุนใหพระสงฆไดไปอยูปา เพื่อจะไดอาศัยกายวิเวก
เปนเครื่องโนมนําจิตใจใหสงบ ใชปาเปนที่บําเพ็ญเพียรขัด
เกลากิเลสใหหมดสิ้นไป แลวทานจะไดนําความสงบรมเย็น
นั้นออกไปเผยแพรใหทั่วถึงในที่ทุกสถาน
ในการปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ มีขอที่ควร
ระลึกไว เพื่อเปนแนวทางของการปฏิบัติ คือ
๑. มีพุทธบัญญัติหามมิใหภิกษุตัดตนไม หรือแม
เด็ดดอกไม เก็บผลไม ถาพระภิกษุตัดตนไมก็
เปนการละเมิดพุทธบัญญัติผิดวินัย
๒. ถาภิกษุตัดตนไมของหลวง หรือที่มีเจาของโดย
เจตนาลักลอบตัดหรือทําลาย ก็จะเปนความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง อาจจะถึงกับขาดจาก
ความเปนพระภิกษุ
๓. ความเปนอยู และการประพฤติปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยของพระภิกษุ จะเปนการรักษาปา
โดยตัวของมันเอง โดยมิตองใหพระทําหนาที่
อนุรักษปา
๔. ถ า หากว า ความดํารงอยู ข องป า เป น ไปเพื่ อ
ความรมเย็นเปนสุขของประชาชนและสันติสุข

๓๕

ของสังคม พระก็ควรแนะนําสั่งสอนประชาชน
ใหมองเห็นคุณคาของปา และรูจักรักษาปา
๕. ประชาชนหรือพุทธศาสนิกชน
ควรชวยกัน
รักษาปา และสนับสนุนใหพระภิกษุสงฆ ไดมี
โอกาสใชปาเปนที่แสวงวิเวก ในการบําเพ็ญ
สมณธรรม
๖. รัฐหรือทางการบานเมือง ถาเห็นแกความเจริญ
มัน่ คงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาจิตใจ
ของประชาชน พรอมทั้งปรารถนาจะอุปถัมภ
บํารุงพระภิกษุสงฆ สนับสนุนใหทานปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจา ก็ควรจะสนับสนุน
ใหพระสงฆไดมีโอกาสแสวงวิเวกในปา ใชปา
ใหเปนประโยชนในการบําเพ็ญสมณธรรม และ
รักษาปาไวเพื่อประโยชนนี้ประการหนึ่งดวย
๗. รัฐและประชาชนชาวไทย ถาเห็นแกประวัติ
ศาสตร
และตองการผดุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติไทย
ก็ควรจะดํารงรักษา
ประเพณีที่ใหมีวัด ทั้งวัดบานและวัดปา คือการ
มีวัดแบบคามวาสี และวัดอรัญวาสี ดังที่
ประเทศไทยเราไดเคยมีคณะสงฆทั้ง ๒ ฝาย

๓๖

อาตมภาพไดนําธรรมเกี่ยวกับเรื่อง ปา มาเลาให
โยมฟง ก็คิดวาใชเวลาโยมไปเยอะแลว จึงขออนุโมทนาคุณ
โยมอีกครั้งหนึ่งที่ไดถวายภัตตาหารในครั้งนี้ และก็ไดมาส
ดับธรรมกถาเปนสวนประดับปญญาบารมี ก็ขออาราธนา
คุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร
รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา
ดวยเดชานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณ
พระสงฆ พรอมทั้งกุศลเจตนามีศรัทธาเปนตน และเมตตา
ไมตรีธรรม ในจิตใจของโยมทุกทาน จงเปนปจจัยอภิบาล
รักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นงอก
งาม เปนสุขในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตลอดกาลนาน เทอญ

๓๗

ตอบปญหาเรื่อง

พระกับปา1

อาตมาไดทราบจากโยมที่มาที่นี่ ถามวา “เขาจะ
ออกกฎหมายใหพระออกจากปานี่ทานจะเอาอยางไร?”
อาตมาบอกวา เอ ! ก็ตองขอดูรางกฎหมายนั้นกอน
คือ เพื่อความรอบคอบโยมชวยไปเอารางกฎหมายนั้นมา
เพราะอาตมาจะพูดอะไรไปเดี๋ยวมันพลาด คือเราไมรูราย
ละเอียด
อาตมาก็บอกวาเฉพาะกรณีพระประจักษนี่
อาตมาไมรูขอมูลเพียงพอ แตวาปญหาจากพระประจักษ
โยงไปหาปญหาสวนรวมนี่อาตมาคิดวานาพูด เพราะฉะนั้น
เรื่องนี้เราตองแยกเปนสองสวนคือ ปญหาของตัวกรณีพระ
ประจักษเองอันหนึ่ง ปญหาที่สอง คือ ปญหาที่เกิดจาก
กรณีพระประจักษโยงไปหาประโยชนของสวนรวม ของ
สังคม และของพระศาสนาอันนี้ซิเราตองเอาใจใส
ทีนี้อาตมาก็สนใจสวนที่สอง สําหรับกรณีแรกจะให
พูดก็ยังไมแนใจ เพราะไมมีขอมูลเพียงพอ แตในแงของพระ
1

เปนการตอบคําถามของคณะการเคหะแหงชาติ เมือ่ วันเสารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔

๓๘

ศาสนา เราแทบจะพูดไดเลยวา พระพุทธศาสนากับปาคูกัน
มา พระพุทธศาสนานี่คูกันมากับปา พระพุทธเจาเสด็จออก
ไปผนวช แลวก็ไปบําเพ็ญเพียรในปา วัดทั้งหลายในสมัย
พุทธกาลก็ลงชื่อวา วันๆ เชน เชตวัน เวฬุวัน วัน คือ ปา
แสดงวาวัดในสมัยพุทธกาลนี่ลงชื่อ ปา หมดเลย เปนวัดปา
ทั้งนั้น
คําสอนในพระไตรปฎกที่สรรเสริญการอยูปาก็มีอีก
มากมาย
คามวาสี อรัญวาสีนเี่ กิดทีล่ งั กา พอพอขุนรามคําแหง
นําพระพุทธศาสนาแบบลังกา เขามาสุโขทัยก็นําเอาพระ
พุทธศาสนาที่แยกเปนคามวาสี อรัญวาสีเขามาดวย สมเด็จ
พระสังฆราชที่มาจากนครศรีธรรมราช มาจากลังกาอีกตอ
หนึ่ง เมื่อไปอยูที่สุโขทัยทานก็ไปอยูวัดอรัญญิก ซึ่งแปลตาม
ตัวอักษรก็เปนวัดปา อยูวัดปา แลวตอมาในเมืองไทยเองก็
มีประเพณีคูกันมาในสมัยอยุธยา แยกเปนวัดสายคามวาสี
อรัญวาสี มีประมุขแยกกันเหมือนกับมีสังฆราช ๒ ฝาย
สังฆราชฝายอรัญวาสี ไดแก พระวันรัต
สังฆราชฝายคามวาสี ไดแก พระพุทธโฆษาจารย

๓๙

ถาวาประเพณีในเมืองไทยก็ชัดแลว วัดในปาก็เปน
วัดจริงๆ มีสิ่งกอสรางตามแบบที่เรียกวา เสนาสนะปา เปน
ประเพณีของเมืองไทย ซึ่งสืบมาจากลังกา
เมื่อเรารูคติอยางนี้แลวก็มาปฏิบัติใหถูกตองวา คติ
ของเมืองไทยที่เราสืบกันมาแตสมัยสุโขทัยนี่เราจะเอาไว
ไหม? ก็เปนอันวาวัดนีม่ สี องแบบ วัดคามวาสี กับวัดอรัญวาสี
ทีนี้ก็มีคําถามซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้หลายขอ
๑. ประเพณี พุ ท ธศาสนาแบบไทยที่ แ ยกเป น
คามวาสี อรัญวาสี มีวัดอยูในปา และวัดอยูใน
บานนี่ เราจะเอาหรือเปลา เราจะสืบประเพณีนี้
หรือไม
๒. ถาเราไมเอาประเพณีนี้ เอาคติเดิมของพระพุทธ
ศาสนา พระพุทธเจาก็สนับสนุนพระใหอยูปา
ซึ่งเปนบรรยากาศที่ทานเรียกวา เสนาสนะอัน
สงัด เชนที่มาในโอวาทปาฏิโมกขวา ปนฺตฺจ
สยนาสนํ คือ เสพเสนาสนะอันสงัด
เฉพาะในกรณีนี้เราจะตองเอื้อเกื้อกูลตอพระ นาจะ
ใหโอกาสแกพระไดเขาไปอาศัยปา เพื่อจะไดปฏิบัติตาม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ใหไดผลดีตามที่พระ
พุทธองคไดทรงแนะนําไว คือ อยางนอยก็เพื่อเปดโอกาสให

๔๐

พระไดปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจา ฉะนัน้ ถาหากวา
ยังปรารถนาจะอนุเคราะหพระสงฆอยู ก็นา จะใหโอกาสพระ
ไดเขาไปอยูในปา หรือใชปาได นี่เปนการพูดตามหลักการ
ฉะนั้น อาตมาก็ไมอยากจะคิดวาจะมีการใหพระ
ออกจากปา เพราะวามันจะขัดทั้งประเพณีไทย และทั้งหลัก
การของพระพุทธศาสนา
แตทั้งนี้ จะตองดูรายละเอียดที่เขาจะออกกฎหมาย
วาจะมีการรางกฎหมายไวอยางไร
นาคิดวาตอไปนีเ้ สนาสนะอันสงัดจะหายากเขาทุกที
ดังนั้นเรื่องนี้เราชาวพุทธนาจะใหความสนใจเหมือนกัน จะ
ตองชวยกันดูวถิ ที างวาจะเอาอยางไรกัน ถาจะออกกฎหมาย
จริงอาตมาวาตองใหมีความรอบคอบ ตองระวัง ไมอยางนั้น
มันกลายเปนวาถาหามจริงๆ นะ ถาใหพระออกจากปาจริงนี่
มันจะเปนการเบียดเบียนหรือตัดรอนพระพุทธศาสนาหรือ
อย า งน อ ยเป น การไม เ อื้ อ เฟ อ ต อ พระพุ ทธศาสนาไปหรือ
เปลา
หมายเหตุ: เรือ่ ง”พระกับปา”ฉบับนี้ ใหถอื เปนฉบับใชไปพลางกอน ขอเรียกวา
ฉบับ หูกบั ปาก เพราะอยูใ นระยะทีอ่ าพาธใชตาทํางานไมได เมือ่ ใด
ใชสายตาทํางานไดตามปกติ ก็จะไดเรียบเรียงใหสมบูรณ เปนฉบับ
ตากับมือ ตอไป

