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พระพจนารถ ปภาโส
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม


“ คุณโต เครียดอีกแล้ วนะ ทาไมเครียดบ่ อยจัง?” เสี ยงหลวงพ่อพุทธอังคีรส ดังแว่วมาในสมาธิ จิต
ของพระอาจารย์โต ภายหลังการทาวัตรค่าประจาวัน
“ ก็กงั วลใจ เป็ นห่วงสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า นะขอรับ ”
“ ท่านก็ทรงสุ ขสาราญดีมิใช่หรื อ ”
“ พระองค์ยงั ประทับรักษาพระอาการประชวรอยูท่ ี่โรงพยาบาลศิริราช ขอรับ ”
“ เป็ นธรรมดาของสังขาร จะห่วงใยจนเครี ยดทาไม ”
“ เกล้ากระผมราลึกถึงพระราชดารัสเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศกก่อน ความตอนหนึ่งว่า “
ความสุ ขความสวัสดีของข้ าพเจ้ า จะเกิดมีขนึ้ ได้ ก็ด้วยบ้ านเมืองของเรามีความเจริ ญมั่นคงเป็ นปรกติสุข.
ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสาเร็จผลเป็ นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ ายในชาติ มุ่งทีจ่ ะปฏิบัติหน้ าทีข่ องตนให้
เต็มกาลัง ด้ วยสติร้ ู ตัว ด้ วยปั ญญารู้ คิด และด้ วยความสุ จริ ตจริงใจ โดยเห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวมยิง่ กว่าส่ วน
อืน่ . จึงขอให้ ท่านทั้งหลายในทีน่ ี้ ซึ่งมีตาแหน่ งหน้ าทีส่ าคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุก
หมู่เหล่ าทาความเข้ าใจในหน้ าทีข่ องตนให้ กระจ่ าง แล้ วตั้งจิตตั้งใจให้ เทีย่ งตรงหนักแน่ น ทีจ่ ะปฏิบัติหน้ าที่
ของตนให้ ดีทสี่ ุ ด เพือ่ ให้ สาเร็จประโยชน์ ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมืองอันเป็ นถิ่นทีอ่ ยู่ที่ทากินของ
เรา มีความเจริญมั่นคงยัง่ ยืนไป ” ตลอดปี ๒๕๕๓ การณ์ในประเทศไทยไม่เป็ นไปตามพระราชประสงค์เลย
นะขอรับ เลยมานัง่ คิดจนเครี ยดนี่ละขอรับ ”
“ มันเป็ นธรรมดาของโลก เป็ นตามอานาจของวิบากกรรมของแต่ละคน มิใช่หรื อ จะมากังวล
เครี ยดอยูอ่ ย่างนี้ จะมิสมฐานะพุทธศากยบุตรดอกหรื อ ”
“ เกล้า ฯ พยายามวางใจเป็ นอุเบกขาแล้วขอรับ คิดว่าเป็ นธรรมชาติแลวิบากกรรมอย่างที่พระเดช
พระคุณกล่าว แต่วสิ ัยปุถุชนยังมีอยูใ่ นจิตใจ เลยอดเป็ นห่ วงใยในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ตาม
แรงกตัญญูกตเวทีในใจนะขอรับ ”
“ แน่ะ รู ้อยูแ่ ล้ว ยังทาจิตใจให้เป็ นไปตามกระแสโลกอีก ทาไมไม่เร่ งเจริ ญอุเบกขาธรรมให้เกิด
มากขึ้น จะได้เข้าใกล้อริ ยสัจธรรมตามพุทโธวาท แล้วจะได้นาสุ ขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ มาเจริ ญเป็ น
เมตตาพรหมวิหารถวายเป็ นพระราชกุศล แด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าละ ”
“ วิถีที่พระเดชพระคุณปรารภมานี้ ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่ายนะขอรับ ”
“ ในโลกนี้มีความง่ายด้วยหรื อ ? ”

๒
“ ดูตามโลก ก็พอมีอยูข่ อรับ อย่างคนที่ซ้ื อล๊อตเตอรี่ หวยเบอร์ แล้วถูกรางวัลนะขอรับ ดูไม่ยากเลย
ขอรับ แค่มีเงินไปซื้ อ แล้วรอให้ถูกเท่านั้น หรื ออย่างคนขายเครื่ องเซ่นหน้าศาลเจ้าพ่อเสื อ ก็ไม่เดือดร้อนใน
การขายของเลย เพราะมีคนมาซื้ อถึงแผง นี่ก็ดูง่ายๆ นะขอรับ”
“ คิดตื้นไปไหมคุณโต ลองตรองดูใหม่ซิ ว่าง่ายหรื อยากที่กล่าวมานะ ”
“ เกล้าฯ ว่าดูเหมือนง่ายนะขอรับ ความจริ งก็ไม่ง่ายดอกครับ คนซื้ อล๊อตเตอรรี่ ก็ตอ้ งทางานหาเงิน
มาซื้ อ คนขายเครื่ องเซ่นก็ตอ้ งไปหาซื้ อเครื่ องเซ่นมาขายเหมือนกัน มันเป็ นวิถีชีวติ ของแต่ละคน ชีวิตนี้มนั ก็
ยากอยูน่ ะขอรับ ในการดาเนิ นชีวติ ไปตามความตั้งใจของตน ”
“ เมื่อพิจารณาดูเป็ นบุคคล ก็เห็นเป็ นเรื่ องยากในการดาเนินชีวติ แล้วนี้จะทาพระราชประสงค์ให้
เป็ นจริ ง มิยากยิง่ กว่าหรื อ ”
“ จริ งขอรับ ยากจริ งๆ แค่เกล้ากระผมทาหน้าที่ของพระ ก็ยงั ดูบกพร่ องละลืมสติอยูบ่ ่อย แล้วโยมที่
มีภาระมากกว่า จะไม่ลืมสติได้อย่างไรละขอรับ ”
“ ก็อย่างนี้ซิ ถึงทาให้สามัคคีธรรมเกิดขึ้นได้ยาก ”
“ จริ งขอรับ แล้วนี่ประเทศไทยจะเจริ ญต่อไปได้อย่างไร ? ”
“ คุณจะไปคิดทาไมละ จะเจริ ญหรื อเสื่ อม ก็เป็ นธรรมดาของโลก คุณควบคุมได้หรื อ ? ”
“ ผมรู ้ครับว่าเป็ นธรรมดา แต่ใจมันเป็ นปุถุชนอยู่ ก็อดคิดมิได้นี่ขอรับ ”
“ แค่คุณมานัง่ คิดนี่ ก็จะเข้าข่ายอกตัญญูแล้วนะ ”
“ อ้าว ทาไมเป็ นเช่นนั้นละขอรับ ”
“ ก็คุณลืมพระราชดารัสตอนที่วา่ “ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ ายในชาติ มุ่งทีจ่ ะปฏิบัติหน้ าที่ของตนให้ เต็ม
กาลัง ด้ วยสติร้ ู ตัว ด้ วยปัญญารู้ คิด และด้ วยความสุ จริตจริงใจ โดยเห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวมยิง่ กว่ าส่ วนอืน่ ”
คุณทาหน้าที่เต็มกาลังแล้วหรื อ ? ”
“ จริ งครับ ผมก็ยงั ไม่ได้ทาหน้าที่ตามพระราชดารัสเลย ”
“ เป็ นพระก็มีหน้าที่ ถ้าพระทาหน้าที่ของตนให้เต็มกาลัง ด้วยสติ ด้วยปั ญญา อริ ยสัจธรรมคือพระ
นิพพานก็ยอ่ มปรากฏแก่ตนในที่สุด คุณว่าจริ งไหม ? ”
“ ไม่ทราบขอรับ เกินกาลังของเกล้ากระผมในการตอบยืนยันคากล่าวของพระเดชพระคุณขอรับ ”
“ คุณโต รู ้ไหมพระพุทธศาสนาต่างจากลัทธิ ศาสนาในโลกนี้อย่างไร ? ”
“ ผมเข้าใจว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนให้รู้จกั หน้าที่ ที่แต่ละคนควรปฏิบตั ิ ถ้าใครปฏิบตั ิ
ตามแล้วก็ยอ่ มบรรลุผลตามที่ทรงแสดงไว้ คือเป็ นความสุ ขตามกาลังความสามารถที่ตนได้กระทาแล้ว นะ
ขอรับ ”
“ ความต่างก็คือสิ่ งที่ทรงสอนนั้น ต้องทาด้วยตนเองจึงจะรู ้วา่ ผลที่ทรงแสดงไว้เป็ นอย่างไร อย่างที่
คุณว่าเป็ นหน้าที่ ก็จริ ง แต่การทาหน้าที่ให้ต่อเนื่องจนบรรลุผลนั้น เป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากหรื อง่ายก็ข้ ึนอยูก่ บั
บุคคล สิ่ งที่ต่างที่สุดคือความพอใจในการปฏิบตั ิตามคาสอน พระพุทธองค์ไม่ทรงบังคับให้พุทธบริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิ พุทธบริิษทั ปรารถนาผลที่ทรงแสดงไว้ ก็ตอ้ งทาด้วยตนเอง คุณคิดว่าจริ งไหมที่พดู มานี้ ? ”

๓
“ จริ งครับ พุทธบริ ษทั ในประเทศไทยจึงย่อหย่อนในการปฏิบตั ิศาสนธรรมมากขึ้น ”
“ พุทธบริ ษทั มีใครบ้างละ ? ”
“ ภิกษุ อุบาสก อุบาสิ กา ครับ ภิกษุณีขาดเชื้อสายไปนานแล้วครับ ”
“ แล้วที่เขามาเรี ยกร้องสิ ทธิ ภิกษุณีล่ะ จะว่าอย่างไร ? ”
“ คงอยากได้ฐานะภิกษุณีนะขอรับ เกล้าฯ ว่าแปลก เป็ นเถรวาท แต่ไปขอบวชภิกษุณีกบั มหายาน
มันไม่ถูกต้องตามธรรมนะขอรับ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มีการบวชเป็ นภิกษุณีได้ก็ต่อเมื่อบวชต่อสงฆ์
ทั้ง ๒ ฝ่ าย คือต้องบวชทั้งฝ่ ายพระภิกษุสงฆ์ และฝ่ ายภิกษุณีสงฆ์ เป็ นการลงญัตติจตุตถกรรมวาจาทั้งสอง
ฝ่ าย จึงจะสามารถเป็ นภิกษุณีได้ ดังนั้นในเมื่อภิกษุณีสงฆ์เถรวาทได้เสื่ อมสิ้ นลงไม่มีผสู ้ ื บต่อ จึงทาให้ใน
ปั จจุบนั ไม่สามารถทาการบวชผูห้ ญิงเป็ นภิกษุณีฝ่ายเถรวาทได้
การที่มาอ้างว่าสายมหายานสื บสายวงศ์
ภิกษุณีสงฆ์ไป ก็ไม่สามารถอ้างได้ เพราะการสื บสายทางมหายานมีขอ้ วินยั และการทาสังฆกรรมบวช
ภิกษุณีที่ไม่ถูกต้องกับพระไตรปิ ฎกฝ่ ายเถรวาท เกล้าฯ เคยเสวนากับพระลามะธิ เบต ท่านก็บอกว่าของธิ เบต
ไม่มีภิกษุณี มีแต่แม่ชี (nun) นะขอรับ”
“ แล้วนี่ไม่เรี ยกว่าจากัดสิ ทธิ สตรี หรื อ ? ”
“ ไม่หรอกครับ ตอนที่พระโสณมหาเถระพระอุตตรมหาเถรมาเผยแผ่พุทธธรรมที่สุวรรณภูมิน้ ี
ท่านก็คงพิจารณาแล้วว่าไม่มีภิกษุณีบริ ษทั
ท่านจึงสอนให้อุบาสิ กามานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลอุโบสถเป็ น
นิตยศีลแทน และสื บต่อมาเป็ นแม่ชีในบัดนี้ นะขอรับ แม่ชีปฏิบตั ิธรรมตรงตามธรรม ก็สามารถบรรลุธรรม
ได้เหมือนภิกษุนะขอรับ ประเทศไทยก็มีอยูห่ ลายท่าน เท่าที่ฟังต่อๆมา ฝ่ ายมหายานก็มีเหมือนกันขอรับ ”
“การกระทาอย่างนี้ เรี ยกว่าทาลายพระพุทธศาสนาได้ไหม ? ”
“ ได้ขอรับ เพราะทาให้ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเสื่ อมถอยลง แท้จริ งก็เป็ นกิลเสของบุคคล
ที่ไปยึดมัน่ ถือมัน่ ในความคิดของตนว่าถูกว่าควร ไม่คานึ งถึงความถูกต้องตามธรรมตามวินยั อ้างธรรมวินยั
ใส่ ตวั ก็ผดิ หมดละขอรับ ”
“ คุณคิดว่าคนไทยที่มีลกั ษณะอย่างนี้ มีมากหรื อน้อย ? ”
“ คงมากโขอยูข่ อรับ”
“ พฤติกรรมอย่างนี้ กตัญญูหรื ออกตัญญูละ ”
“ เกล้าฯ คิดว่าตอบยากขอรับ เพราะเจ้าตัวคงคิดว่าเป็ นกตัญญู จึงอยากเป็ นภิกษุณีบริ ษทั แต่คนที่
ทราบความจริ งตรงตามธรรม ก็วา่ อกตัญญู ”
“ คุณตอบแบบเลี่ยงบาลีแล้วนะ ในฐานะผูป้ กครอง ต้องยึดถือธรรมวินยั เป็ นหลักในการบริ หาร
ปกครอง กรณี อย่างนี้ ตอบได้นยั เดียวคืออกตัญญู โดยไม่เจตนา ซึ่ งก็เป็ นความผิด ”
“ แรงไปไหมขอรับ ”
“ ไม่หรอก กล่าวอย่างนี้จะได้สาเหนียกในตนมากขึ้น ลดความคิดเห็นผิดลง ปรับความเห็นของตน
ให้ถูกตามธรรมตามวินยั เมื่อเถรวาทบอกว่าไม่มีภิกษุณี ก็ไปบวชเป็ นภิกษุณีในมหายานเสี ยก็จบสวัสดี ไม่
ก่อเชื้อความเข้าใจผิดให้แพร่ กระจายไปเป็ นปั ญหาสังคมแก่ลูกหลานในอนาคต ลองตรองดู”

๔
“ เกล้าฯ คิดแล้วก็เห็นชอบตามพระเดชพระคุณขอรับ ประเทศไทยที่วนุ่ วายไม่รู้จบก็เพราะความคิด
เอาตนเป็ นใหญ่นี่ละขอรับ นี่ถา้ บรรพชนมีทิพยเนตรส่ องดูประเทศไทย ณ บัดนี้ คงสลดใจในพฤติกรรม
ของลูกหลานที่ทาลายวัฒนธรรมประเพณี ที่ตนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ และรักษาสื บต่อมาในชัว่ อายุตน น่า
เศร้าใจจริ งๆ ”
“ ก็เพราะความคิดที่ผดิ มีอยูม่ าก มาแต่ครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้สัมมาทิฏฐิเป็ นข้อ
แรกในการปฏิบตั ิตนตามอริ ยมรรคมี องค์ ๘ จนปรับทัศนะของท่านโกณฑัญญะ ให้ถูกต้องตรงตามความ
เป็ นจริ ง แล้วจึงทรงแสดงข้ออื่นอีก ๗ ข้อ จนที่สุดท่านโกณฑัญญะได้ความเข้าใจในธรรมชาติของโลกว่า
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีความเกิดขึ้นอยู่ สิ่ งนั้นก็มีความดับไปเป็ นธรรมดา บรรลุโสดาบันทันที และทูลขออุปสมบท
เป็ นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้ตู่กนั ว่าตนเป็ นสัมมาทิฏฐิ บ้านเมืองจึงวุน่ วายไงละ”
“ จริ งขอรับ แล้วทาอย่างไร บ้านเมืองจึงสงบปกติขอรับ ”
“ ถ้าคนไทยรักษาและปฏิบตั ิตนตามประเพณี วฒั นธรรมไทยอย่างเต็มความสามารถ จนเกิดความรู ้
ซึ้ งถึงความงดงามแห่งพุทธธรรมที่บรรพชนได้แฝงอยูใ่ นประเพณี วฒั นธรรมไทย
คนไทยก็ยอ่ มรู ้จกั
ภาระหน้าที่ของตนต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา และต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เมื่อ
รู ้จกั ก็ยอ่ มมีความสานึกในการปฏิบตั ิตนตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยสติ ด้วยปั ญญา ผลที่นามาคือ
ความสุ ขสงบวัฒนาสถาพรของประเทศไทย ”
“ ทาได้หรื อขอรับ ? ”
“ ได้ ถ้าตั้งใจทาจริ งๆ ”
“ แล้วจะทาให้พระราชประสงค์ในสมเด็จบรมบพิตรสัมฤทธิ ผลหรื อเปล่าขอรับ ”
“ทรงรับสั่งว่า “ขอให้ ท่านทั้งหลายในทีน่ ี้ ซึ่งมีตาแหน่ งหน้ าทีส่ าคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ
และชาวไทยทุกหมู่เหล่ าทาความเข้ าใจในหน้ าทีข่ องตนให้ กระจ่ าง แล้ วตั้งจิตตั้งใจให้ เทีย่ งตรงหนักแน่ น ที่
จะปฏิบัติหน้ าทีข่ องตนให้ ดีทสี่ ุ ด เพือ่ ให้ สาเร็จประโยชน์ ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมืองอันเป็ นถิ่นที่
อยู่ที่ทากินของเรา มีความเจริญมั่นคงยัง่ ยืนไป” คุณคิดว่าสัมฤทธิผลไหม ? ”
“ สัมฤทธิ ผลแน่นนอนขอรับ ”
“ คุณโต คุณเริ่ มทาหน้าที่ของตนหรื อยังละ ? ”
“ ทาแล้วขอรับ แต่ยงั ไม่เต็มความสามารถขอรับ กิเลสมันคอยกวนเสมอๆ เลยขอรับ”
“ อย่ามัวแต่ไปเรี ยกร้องคนอื่นให้ประพฤติเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพราะข้อเรี ยกร้องที่
ได้รับจากคนอื่น ย่อมยากที่สัมฤทธิ ผล ถ้าเราเริ่ มทาให้คนอื่นเห็น อาจจะสัมฤทธิ ผลได้เร็ วกว่า ด้วยเขาเห็น
ตัวอย่างแห่งการประพฤติที่ดี,ถูกต้อง ย่อมเกิดความเลื่อมใสใครประพฤติตามบ้าง นี่สาเร็ จตามพระราช
ประสงค์จริ งแท้ คิดดู”
“ จริ งขอรับ ”
“ ลองคิดตามเนื้อเพลงชาติดูสิ
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

๕
เป็ นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่ วน
อยูด่ ารงคงไว้ได้ท้ งั มวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็ นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชยั ชโย
สละเลือดทุกหยาดเป็ นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชยั ชโย”
ทาได้ตามเนื้ อเพลง ก็สวัสดีมีชยั แล้วจริ งๆ ”
“ เกล้าฯ ต้องเร่ งแล้วละขอรับ ทาหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ เพื่อจักได้เป็ นหนึ่งในกตัญญู
กตเวทีบุคคล ผูจ้ งรักภักดีต่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอรับ”
“ มาตั้งจิตอธิ ษฐานถวายพระพรกัน ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผูท้ รงพระคุณ อัน
ประเสริ ฐ จงเจริ ญพระราชสิ ริสวสัดิพิพฒั นมงคลพระชนมสุ ขทุกประการ ทุกทิวาราตรี กาลเทอญ.
“ ขอขอบพระเดชพระคุณขอรับ ที่กรุ ณาปลดเปลื้องทุกข์ในจิตใจของเกล้ากระผม”
“ ไม่เป็ นไร มาพบกันบ่อย ๆ จะได้ช่วยเหลือกัน ได้เวลาสมควรแล้ว เดี๋ยวมีอุปสมบทในพระ
อุโบสถ เอาลากันตรงนี้นะคุณโต”
“ ขอรับ กราบขอบพระเดชพระคุณ ขอรับ”
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๕.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
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