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ธรรมของพระราชา∗
เมื่อตอนเย็นวันนี้ ที่โบสถ์วัดญาณเวศกวัน มีพิธีบําเพ็ญกุศล
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพิธีนั้น มีการสวดพระพุทธมนต์
และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ศาสนกิ จ ของคณะสงฆ์ อํ า เภอสามพราน โดย
ประสานกับผู้นําท้องถิ่น ท่านจัดการสวดมนต์อย่างนี้เวียนไป ไป
สวดวัดโน้น แล้วก็ย้ายไปวัดนั้น วันนี้มาถึงวัดญาณเวศกวัน เป็น
งานบุญที่ควรอนุโมทนาน้ําใจดีงามของผู้มาจัดมาร่วม เป็นการอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล อย่างที่ว่านั้น คือเป็นการแสดงน้ําใจ แล้วก็
แสดงความสามั ค คี พร้ อ มกั น นั้ น ก็ เ ป็ น การบํ า รุ ง น้ํ า ใจของ
ประชาชนด้วย เพราะว่าประชาชนมีความระลึกถึงและอาลัยใน
องค์สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร การที่ทางคณะสงฆ์จัดพิธี
อย่างนี้ ให้มีการสวดมนต์กัน นอกจากได้ผลทางอื่นแล้ว ที่สําคัญก็
คือด้านจิตใจ ทําให้ประชาชนที่อยู่ในยามเศร้าโศกอาลัย ได้มีจิตใจ
ชุ่มชื่นขึ้น อิ่มใจว่าเราได้ทําบุญถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักที่เคารพ
ที่เราระลึกถึง ก็มีกําลังใจฟื้นขึ้น เพิ่มขึ้น จึงว่าควรจะอนุโมทนา
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นึกถึงพระองค์เมือ่ ใด ก็คดิ ว่า “เราจะต้องทําอะไร?”
ทีนี้ วาตามหลักทางธรรม เมื่อเกิดมีเหตุการณสําคัญๆ
อยางนี้ขึ้น จะเปนเรื่องดีหรือเรื่องรายก็ตาม ทานมีการปฏิบัติที่
เหมือนกับเปนประเพณี โดยพระพุทธเจาทรงนําไว คือจะทรง
ปรารภเหตุการณนั้น เพื่อแสดงธรรม หรือทรงยกเรื่องราวนั้นขึ้น
เปนขอปรารภที่จะแสดงธรรม จนกระทั่งเปนธรรมดาวา พอมี
อะไรเกิดขึ้นมา มีการพูดถึงขาวเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ทรงแสดงธรรม
เพื่อใหประชาชนไดมีความรูเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณนั้น โดย
เขาใจลึกลงไปถึงความหมายทางธรรม แลวก็ไดคติ ใหเห็นวา
ตนเองควรจะประพฤติตวั ปฏิบัติตนและทําอะไรตอไป
นอกจากนี้ การที่มีกิจกรรมใหคนมาแสดงออก เชนมาสวด
มนต กั นนี้ นอกจากเป นบุ ญ กิ ริ ย าอยู ใ นตั ว ชั้ น หนึ่ ง แล ว ก็ เ ป น
วิธีการที่จะใหประชาชนมาประชุมพรอมกัน คือเปนการรวมคน
ใหมาพรอมกัน แลวก็จะไดแสดงธรรมใหคนจํานวนมากๆ ได
ประโยชน เกิดความรูความเขาใจ ไดคติธรรม ไดปญญา
เหมื อ นอย า งในกรณี นี้ ประชาชนหรื อ ประชาราษฎร ม า
ระลึ ก ถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ของในหลวงรั ช กาลที่ ๙ ก็ มี ค วาม
กตัญูกตเวที เมื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ก็มีความอาลัย
พูดอยางภาษาชาวบานวา พระองคไดทรงจากไป เรียกวาเปน
วิปโยคทุกข คือเกิดความทุกขเนื่องจากการพลัดพรากจากกัน
โดยเฉพาะยิ่งเปนทานที่เรารักมาก ก็จะยิ่งมีความเศราโศกอาลัย
มาก จึงพากันจัดใหมีกิจกรรมตางๆ อยางที่วาเปนการแสดงน้ําใจ
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ทีนี้ ทางธรรมนั้น ก็อยางที่วาแลว พระพุทธเจาไดทรงนําไว
เหตุการณสําคัญนี้ก็เปนขอปรารภใหพระแสดงธรรม เพื่อใหคน
ทั่วไปเกิดความรูความเขาใจ และมองถึงสิ่งที่ตนควรปฏิบัติตอไป
อยางงายๆ เชนวา เมื่อปรารภการสวรรคตของในหลวง
รั ช กาลที่ ๙ และผู ค นพากั น พู ด ถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ต า งๆ
มากมายที่ไดทรงบําเพ็ญไว ผูแสดงธรรมก็จะนําประชาชนใหคิด
พิจารณาลึกลงไปใหคนรูเขาใจมองเห็นพระราชประสงคในการที่
ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเหลานั้นวา การที่ทรงงานหนัก
หลากหลายมากมาย ทรงเพียรพยายามเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก
อยางนั้นๆ เพื่ออะไร ก็เพื่อใหประชาราษฎรมีกินมีใชหายทุกขอยู
ดีมีความสุข ใหประเทศชาติบานเมืองเจริญมั่นคงอยางนั้นๆ
แลวพรอมกัน ซอนอยูในนั้น ก็ทรงมีพระราชประสงคตอตัว
ประชาชนชาวบานเองดวย เชน ทรงปรารถนาใหราษฎรมีความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต มีความรูความคิดที่จะ
แก ไ ขป ญ หาและทํ า การต า งๆ ช ว ยกั น ร วมมื อ กั น ทํ า ท อ งถิ่ น
ชุมชนของตนใหดี ฯลฯ เยอะแยะไปหมด ดังพระบรมราโชวาท
มากมายที่ไดตรัสมาเรื่อยๆ
ในโอกาสอยางนี้ ขอสําคัญก็คือพระจะไดแสดงธรรมให
ประชาชนเกิดความสํานึก ไดคิดวา เออ...นี่ เราควรจะตองทํา
อะไร เพื่อแสดงความกตัญูตอพระองค หรือเพื่อจะไดสนอง
พระราชประสงคบาง ไมใชอยูกันไปเรื่อยๆ เหมือนกับจะปลอย
ให พ ระองค ท รงยากลํ า บากเหน็ ด เหนื่ อ ยไปเปล า ๆ พวกเรา
เหมือนทอดทิ้งพระองค ไมไดมีน้ําใจ ไมไดเอาใจใสกันเลย
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ในการที่พระองคไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย
นั้น แนนอนวาทรงมีพระราชประสงคตางๆ และที่จริงก็ตรัสไว แต
บางทีประชาชนก็อาจจะไมไดใสใจบาง หรือไดรูบาง ไมไดรูบาง
ที่จริง ตรงนี้แหละเปนจุดสําคัญที่วา พวกเราควรจะระลึก
ถึงพระราชประสงค ที่เปนพระราชปรารถนาของพระองค เพื่อ
ประโยชนสุขของบานเมือง ของประชาชน ซึ่งโยงมาที่ตัวเราถึงเรื่อง
ที่จะตองทํา คือชาวบานตองนึกตองคิดวาเราจะตองทําอะไรบาง
ควรจะนึกถึงตรงนี้เปนขอสําคัญที่สุด ไมใชวาไดแคเศราโศกแลว
ก็เศราโศกไป ผานไปเลยหาย แลวก็จบ จุดสําคัญที่จะได ก็คือ
เมื่อระลึกนึกถึงพระองค ก็มาคิดวา แลวเราจะตองทําอะไร
เหมือนอยางลูกที่กตัญูรูจักกตเวทีตอพอแม ก็จะระลึก
ถึงวาพอแมทําอะไรตางๆ มา ทานมีความประสงคตอเรา มีความ
ปรารถนาต า งๆ อยู ใ นใจ ที่ เป น เรื่ อ งดี ง าม เราควรรู เ ข าใจ แล ว
พยายามสนอง อะไรทําได ก็พยายามทํา ในเรื่องนี้ก็เชนเดียวกัน
จุดสําคัญก็อยูตรงนี้แหละ คือ ตองชวยกันทําใหประชาชน ตั้งแต
ในเมืองไปจนถึงชนบทหางไกลปลายแดน ใหมาตั้งใจระลึกถึง
พระราชกรณียกิจ พระราชประสงค และพระราชดําริตางๆ ยกขึ้น
มาเปนเครื่องเตือนสํานึกวา ถาเราจะกตัญูจริง ตัวเรานี้จะตอง
ทําอะไร ไมใชอยูแคระลึกถึง แลวก็รองไหอาลัย แตพอน้ําตาแหง
ทุกอยางก็ลับหาย ไมใชแคนั้น แตตองทําการที่จะสนองพระราช
ประสงค จึงจะเปนความกตัญูที่แทจริง เหมือนกับลูกที่กตัญู
ตอพอแม ก็ตองระลึกถึงวาทานมีความปรารถนาดีอะไรไวตอลูก
หลาน มีความหวังอะไรตั้งไวตอเรา ทานอยากใหอะไรเปนอยางไร
ที่ดีๆ พวกเราลูกหลานจะพยายามทําใหได นั่นจึงจะเปนความ
กตัญูที่จริงใจ ไมใชอาลัยแลวรองไหจนตาแหง แลวก็จบกันไป

ธรรมของพระราชา ๓๑ ขอนี้
รูเขาใจใหชัดใหดี
เมื่อไดปรารภแลว ก็ควรนําหลักธรรมมาบอกเลากัน พูด
สั้ น ๆ ที่ ว า ในหลวง ร.๙ ได ท รงบํ า เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ
นานั ป การนั้ น ก็ เ ป น การทรงดํ า เนิ น พระราชจริ ย าวั ต รตาม
หลักธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสสอนไว ดังที่ในหลวง ร.๙ ไดตรัส
แสดงและทรงสั่งสอนธรรมบอยๆ
ธรรมสําหรับพระเจาแผนดินนั้น เมืองไทยเรานี้นับถือและ
เอยอางกันมาจนเปนประเพณี เวลามีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ก็ จ ะมี ก ารอ า งอิ ง ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส ไว เ กี่ ย วกั บ องค
พระมหากษัตริย หลักธรรมที่ยกขึ้นมากลาวเปนหัวขอใหญ มี ๔
หมวด บางหมวดก็มักอธิบายมากเปนพิเศษ
ธรรมสํ า หรั บ องค พ ระมหากษั ต ริ ย ๔ หมวดสํ า คั ญ ที่
อางอิงหรือยกขึ้นบรรยาย โดยถือเปนหลักใหญของการปกครอง
แผนดิน คือ

๑. จักรวรรดิวัตร ๑๒
๒. ราชสังคหวัตถุ ๔
๓. ขัตติยพละ ๕
๔. ราชธรรม ๑๐ (ทศพิธราชธรรม)

๖
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ใน ๔ หมวด หรือ ๔ ชุดนี้ มีอยูชุดหนึ่งที่คนไทยไดยินกัน
อยูเรื่อย คือ “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเราพูดกันจนติดปาก แตบางทีก็
ไมรูเรื่องเลย คือพูดไปอยางนั้นแหละ เหมือนกับรูวา ถาเปนพระ
ราชาที่ดี ก็ตองทรงมีทศพิธราชธรรม แตเสร็จแลว ทศพิธราชธรรม
มีอะไรบาง ไมรูหรอก พูดไปเรื่อยๆ เฉื่อยๆ อยางนั้นเอง
เพราะฉะนั้น จึงควรศึกษากัน และไมใชแคทศพิธราชธรรม
เทานั้น ที่จริง ทศพิธราชธรรมนั้นเปนคุณสมบัติสวนพระองค แต
มี ธ รรมข อ อื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ มาก เป น หลั ก ใหญ ข องการปกครอง
บานเมืองเลยทีเดียว ขอใหดูกันตอไป
หลักธรรมเหลานี้มาจากพระไตรปฎก ก็จะวาไปตามหลัก
และอรรถาธิบายที่ทานวาไวในคัมภีรตนแหลงนั้นเลยทีเดียว
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ไมวาระบบไหน จะดีได ตัวคนตองเปนธรรมาธิปไตย
เริ่มดวยชุดที่ ๑ “จักรวรรดิวัตร ๑๒” พอไดยินหัวขอวามี
๑๒ ก็แทบอึ้ง รูสึกวาจะหนัก ทศพิธราชธรรมมี ๑๐ ขอ ก็วามาก
แลว นี่จักรวรรดิวัตรมีตั้ง ๑๒ ขอ ก็เลยจะยิ่งยากกันใหญ
ที่วามี ๑๒ ขอนั้น ไทยเราถือกันมาตามที่อรรถกถาทานนับ
ไว และอรรถกถาก็บอกไวไมเด็ดขาดดวย ทานวานับ ๑๐ ก็ได
นับ ๑๒ ก็ได ในที่นี้จะไมไปยุงกับวิธีนับของทาน วันนี้ไมเอาตาม
อรรถกถา ซึ่งก็นับตามพระไตรปฎกนี่แหละ แตเราตรงเขาไปที่
พระไตรปฎกเลย แลวเดี๋ยวก็จะไปถึงอรรถกถาเอง
วาตามพระไตรปฎก คือตามพุทธพจน เราสามารถจับที่
หลักใหญ และจัดแยกเปนคุณสมบัติ กับการปฏิบัติ
เริ่มที่คุณสมบัติ พระจักรพรรดิ (ภาษาบาลีเรียกวา “จกฺกวตฺติ”)
ทรงเคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรม
เปนสูงสุด เปนธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเปนใหญ)
จุ ด สํ า คั ญ อยู ที่ คํ า สุ ด ท า ย คื อ ธรรมาธิ ป ไตย พระเจ า
จักรพรรดิ คือพระเจาแผนดินผูยิ่งใหญนี้ เปนธรรมาธิปไตย
“ธรรมาธิ ป ไตย” เป น ข อ หลั ก การใหญ เป น ข อ แกน
พระพุทธเจาก็ทรงเปนธรรมาธิปไตย นี่คือบอกวา บุคคลที่เปน
ตนแบบของมนุษยชาติ เปนหลักของสังคม เปนผูนําของหมูชน
ตองเปนธรรมาธิปไตย
ขอแทรกนิดหนึ่งวา “อธิปไตย” ในที่นี้ วาตามความหมายเดิม
เปนคุณสมบัติของบุคคล ไมใชเปนระบบการปกครอง แตเดี๋ยวนี้
เราเอาคําวาอธิปไตยมาใชเรียกระบบการปกครอง ก็เลยสับสน
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ที่ว่าอธิปไตยเป็นคุณสมบัติของตัวบุคคลนั้น ก็เช่นว่า เมื่อ
บุคคลใดเป็นธรรมาธิปไตย บุคคลนั้นก็ยึดถือธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรม
เป็นเกณฑ์ตัดสิน ไม่ว่าจะคิด จะตัดสินใจ จะพิจารณาเรื่องอะไร ก็
เอาธรรมเป็นใหญ่ เป็นมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนั้น
ไมวาในระบบการปกครองอะไร ถาจะเปนผูปกครองที่ดี
ตัวผูปกครองก็ตองเปนธรรมาธิปไตยทั้งนั้น แลวทีนี้ ถาระบบนั้น
ดีที่สุด เชนเดี๋ยวนี้เราถือวาระบบประชาธิปไตยดีที่สุด ถาตัวผูนํา
ในระบบนี้ เชนนายกรัฐมนตรีเปนธรรมาธิปไตย ยึดถือธรรมคือ
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ถือเอาประโยชนที่เปนธรรม
ชอบธรรม เปนเกณฑตัดสินใจ เราก็ไดผูนําที่ดี ซึ่งทําใหหวังไดวา
จะมีประชาธิปไตยที่ดี อยางนี้เปนตน
เป น อั น ว า ตั ว บุ ค คลที่ เ ป น ผู นํ า นี่ แ หละ โดยคุ ณ สมบั ติ
ส ว นตั ว ของเขา ต อ งเป น ธรรมาธิ ป ไตย พระพุ ท ธเจ า ก็ เ ป น
ธรรมาธิ ป ไตย ถื อ ธรรมเป น ใหญ จั ก รพรรดิ ที่ ว า นี้ ก็ เ ป น
ธรรมาธิปไตย ยึดเอาธรรมเปนเกณฑตัดสินใจ
พูดมาถึงตรงนี้ ก็ทําให้ขอย้อนไปพูดถึงหลักการที่ได้พูดใน
คราวที่แล้ว คือเรื่อง “ยถากรรม-ยถาธรรม” ซึ่งมีใจความบอกว่า ให้
เตือนกันเองหรือเตือนตัวเองว่า ไหนๆ ในที่สุดเราก็จะต้องไปกันตาม
ยถากรรม เมื่อยังมีชีวิตอยู่ จะทําอะไร ก็ขอให้ทํากันตามยถาธรรม
ไดบอกไวในคราวนั้นวา “ยถาธรรม” แปลวาตามธรรม คือ
ตามความจริง ตามความถูกตอง ตามความดีงาม ตามที่จะเปน
คุณประโยชน นี่คือ ผูนําจะตัดสินใจอะไร ก็ตองถือตามยถาธรรม
ตรงนี้เมื่อเอาไปโยงกับที่พูดคราวกอนนั้น ก็ไดความวา ถาผูนํา
คนไหนทําอะไรตามยถาธรรม ก็แสดงวาเขาเปนธรรมาธิปไตย
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จักรพรรดิทรงธรรม ล้ําเหนือ emperor
เอาละ จักรวรรดิวัตรนี้ เริ่มดวยธรรมาธิปไตยเปนขอแรก
ตัวผูปกครองเองตองตั้งหลักใหได ใหตัวอยูในหลักนี้กอน
ทีนี้ขอโยงนิดหนึ่ง เมื่อกี้บอกวาธรรมชุดนี้เรียกวาจักรวรรดิ
วัตร ๑๒ แลวจักรวรรดิวัตร แปลวาอะไร?
วั ต ร แปลว า ข อ ปฏิ บั ติ ป ระจํ า ตั ว หน า ที่ ห รื อ กิ จ ประจํ า
“จักรวรรดิวัตร” จึงแปลวา ขอปฏิบัติหรือหนาที่ประจําพระองค
ของพระเจาจักรพรรดิ กิจที่จะตองทรงปฏิบัติตอเนื่องเปนนิตย
แล ว จั ก รพรรดิ คื อ ใคร? ในภาษาไทยเวลานี้ เขาเอา
จักรพรรดิเปนคําแปลของคําภาษาอังกฤษวา emperor นั่นเปน
เรื่องของภาษาไทย แตที่จริงไมตรงกัน ตองบอกไวกอนวาในที่นี้
ไมใช เพราะ emperor เปนเจา empire แตอันนี้ไมเกี่ยว
ฝรั่งบางคนคงมาอานจักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) ซึ่งวา
ดวยเรื่องพระเจาจักรพรรดิ แลวก็ไปแปล จักรพรรดิ วา world
monarch นี่เลาไวเปนที่สังเกตเทานั้น เขาจะแปลผิดหรือแปลถูก
ก็ขอใหเราเขาใจความหมายเดิมของทานใหถูกก็แลวกัน
จักรพรรดินี้ คําเดิมในภาษาบาลีวา “จกฺกวตฺติ” ในภาษา
สันสกฤตวา “จกฺรวรฺตินฺ” ทีนี้ก็แปลกันงายๆ จักก/จักร แปลวา ลอ
วงลอ กงลอ วัตติ ก็แปลวา ผูหมุน ดังนั้น จักกวัตติ/จักรพรรดิ ก็
แปลว า ผู ห มุ น วงล อ อ า ว แค นี้ เ อง ทํ า ไมเอามาเป น คํ า เรี ย ก
ผูปกครองที่ยิ่งใหญ
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เรื่องลอหมุน และหมุนลอนี่ สําคัญนัก การเกิดขึ้นของจักร
คือวงลอนี้ เปนกาวใหญของอารยธรรม เมื่อมีลอขึ้นมาแลว ก็
เกิ ด มี ร ถ ล อ ก็ ทํ า ให ม นุ ษ ย เ ดิ น ทางได ร วดเร็ ว และกว า งไกล
โดยเฉพาะพระราชา จะแผอํานาจไปถึงไหน ก็ไปไดรวดเร็วและ
กวางไกล เพราะฉะนั้น จักรจึงเปนเครื่องหมายของอํานาจดวย
อย า งที่ เ ราใช คํ า ว า “อาณาจั ก ร” นี่ แ ปลว า อะไร อาณา
แปลวาอํานาจ จักร ก็แปลวาวงลอ อาณาจักร ก็แปลวา ดินแดนที่
วงล อ แห ง อํ า นาจหมุ น ไปถึ ง วงล อ แห ง อํ า นาจหมุ น ไปถึ ง ไหน
อาณาจักรก็แคนั้น นี่คือ “อาณาจักร”
ทีนี้ พระเจาจักรพรรดิ/จักกวัตติ ที่แปลวาผูหมุนวงลอนั้น
หมุ นวงล ออย างไร ก็หมุ นวงล อแห งอํ านาจนี่ แหละ เพราะแผ
อํ า นาจไปด ว ยวงล อ อย า งที่ ว า แล ว การมี ว งล อ หมายถึ ง การ
เกิดขึ้นของรถ แมวาในสมัยนั้นจะมีแครถเทียมสัตวโดยใชมาใช
โค ก็ทําใหการทหาร การคาขาย การขนสง การสื่อสารคมนาคม
ไดเจริญกาวหนาขึ้นยุคใหม ไปไดกวางไกล สะดวกขึ้นมากมาย
การศึกสงคราม การพาณิชยขามทวีป ก็ขยายออกไป
คําวา “จักรพรรดิ/จักกวัตติ” นี้ ทานวิเคราะหศัพทใหดวย
และก็ วิ เ คราะห ไ ว ห ลายอย า ง เริ่ ม ด ว ยให ค วามหมายว า
จักรพรรดิ คือผูหมุนจักรรัตน ที่แปลกันวาจักรแกว ซึ่งหมุนไป
ตามคําบอกสั่งและพาไปทางอากาศไดถึงที่หมายเร็วไวทุกหน
แหง ขอสําคัญอยูที่วา ไมใชไปพิชิตถิ่นดินแดนปราบปรามเขา
ดวยการใชอํานาจ แตไปเขาถึงเขาพาเขารวมใหอยูดวยกันใน
โลกที่ไมเบียดเบียนทําราย พูดงายๆ วาใหทั้งโลกอยูในสันติสุข
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ความหมายที่ว่านั้นอาจเข้าใจยากหน่อย เอาเป็นเรื่องอุดมคติ
ถ้าพูดให้เป็นเรื่องที่ง่ายหน่อย ก็บอกว่า จักรพรรดิที่ท่านกล่าวไว้นี้
ก็คือราชายิ่งใหญ่ ผู้ครองโลก ครองแผ่นดิน โดยไม่ต้องใช้อํานาจ
ปราบปรามเบี ย ดเบีย นใคร แต่ สามารถปกครองโดยธรรม เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง เต็มตามความหมายของ
การปกครอง ที่จะให้มวลประชามีสันติสุข อยู่อย่างเกษมศานต์มั่นคง
ที นี้ จะพู ด เรื่ อ งที่ เ ข า ใจได ไ ว ขอบอกความหมายตาม
วิเ คราะหอี ก บทหนึ่ งซึ่ งชั ด ดี คือ จั ก รพรรดิ ก็ คื อ ผู หมุ นจั ก รนั่ น
แหละ แตจักรคือวงลอหรือตัวขับเคลื่อนพาไปนั้น มีหลายชนิด ที่
ตั ว เรานี้ ทุ ก คนก็ มี จั ก รอยู ชุ ด หนึ่ ง ทางพระท า นจั ด ไว เ ป น จั ก ร
ประจําชีวิต แตเราไมคอยรูตัวหรือไมคอยใสใจ ถาจักรชุดนี้เสีย
หาย จักรอื่นอะไรๆ ก็แทบหมดความหมาย มาดูจักรชุดนี้หนอย
ทานสอนวาเราดําเนินชีวิตอยูไดดวยจักร คือลอของรถแหง
ชีวิต ซึ่งทานเรียกวาอิริยาบถจักร แปลวา จักรคืออิริยาบถ ๔ ไดแก
ยืน เดิน นั่ง นอน นี่เอง ถาชีวิตของเราไมมีจักร ๔ ลอนี้ ก็ติดขัด
คนจะมีชีวิตที่ดี ตองตระหนักถึงความสําคัญของสี่ลออิริยาบถนี้
และเอาใจใสรักษาสุขภาพ โดยบริหารอิริยาบถทั้ง ๔ นี้ ใหสม่ํา
เสมอสมดุล จะไดคลองแคลวสะดวกแกการดําเนินไปของชีวิต
ทีนี้ จักกวัตติ คือพระเจาจักรพรรดิ ผูหมุนจักรในความหมายนี้

ก็ไดแก พระราชา หรือพระเจาแผนดิน ผูทรงหมุนจักรวงลอของชีวิต
คือ อิริยาบถ ๔ ทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน “ปรหิตายะ” เพื่อประโยชนแก
ผูอื่น หมายความวา จักรพรรดิ คือพระราชาผูทรงดําเนินพระชนมชีพ
โดยทรงดําเนินอิริยาบถทั้งสี่ ไมวาจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ก็คิด
ก็พูด ก็ทําการทํางาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนตลอดเวลา สี่ลอ
อิริยาบถที่ขับเคลื่อนชีวิต ก็คือขับเคลื่อนประโยชนสุขของปวงประชา

๑๒

ธรรมของพระราชา

จักรวรรดิวัตร จากคุณสมบัติ สูปฏิบตั ิ
เอาละ ความหมายของจั ก รพรรดิ ตามวิ เ คราะห์ ศั พ ท์ ที่
ยกตัวอย่างมาให้ดูกัน ๒ อย่าง น่าจะพอก่อน ยังมีเรื่องพูดอีกมาก
ได้บอกแล้วว่า มี “วัตร” คือหน้าที่ หรือข้อปฏิบัติประจําองค์
ของพระราชาทรงธรรมที่ยิ่งใหญ่ ๑๒ ประการ ซึ่งจะต้องทรงจัด
ดําเนินการต่อเนื่องเป็นนิตย์ เรียกว่า จักรวรรดิวัตร ๑๒ แต่บอก
แล้วว่าอันนั้นนับตามอรรถกถา แต่ถ้าว่าตามพระไตรปิฎก ท่าน
ไม่ได้บอกจํานวนไว้ และที่นี่เราจัดเป็นหลักใหญ่ๆ ให้น้อยข้อได้
ดังนี้ (สวนวาอรรถกถานับอยางไรจึงได ๑๒ จะคอยชี้แจงตอขางทาย)
ก) คุณสมบัติ เปนธรรมาธิปไตย ดังที่วาแลว ขอนี้เปนฐาน เปน
แกนเลยที เ ดี ย ว ต อ งตั้ ง ข อ นี้ เ ป น หลั ก ไว ใ นตั ว ก อ น เพราะถ า
ตัวเองไมอยูในธรรมเสียแลว ทุกอยางก็คลาดเคลื่อนหมด เปน
อันวา พระเจาแผนดิน จักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ ไมวาจะทําอะไร ก็
ถือธรรมเปนใหญ ใชธรรมเปนมาตรฐาน เปนเกณฑตัดสิน
ข) ปฏิบัติจัดการ เมื่อตนเองเป็นธรรมาธิปไตย ได้หลักใหญ่หลัก
ยืนแล้ว ก็เริ่มงานปกครอง โดยจัดดําเนินการในข้อสําคัญต่อไปนี้
ขอที่ ๑ ธรรมิการักขา จัดอารักขาที่เปนธรรมชอบธรรม
ใหแกประชาชนทุกหมูเหลา ซึ่งในที่นี้ทานจัดแยกเปน ๘ เหลา
ขอใหลองดูที่ทานจําแนกไว แตตองเขาใจวาเปนการแยกในสมัย
โนน ซึ่งมีสภาพสังคมไมเหมือนสมัยนี้ เราก็เทียบเอาพอใหเห็น
เคาเห็นแนว เอานะ ธรรมิการักขา จัดอารักขาคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรม แกประชาชนทุกหมูเหลา คือ
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๑๓

๑. อันโตชน แปลงายๆ วา ชนภายใน หรือคนใน คือ พระ
ราชวงศ และขาราชการในพระองค
๒. พลกาย คือ กองทัพ หรือปวงทหาร ขอแปลสั้นๆ พอรู
จะไดไมยืดยาวนัก
๓. ขั ต ติ ย ะ คื อ บรรดากษั ต ริ ย ที่ ร องๆ ลงมา ไม ใ ช อ งค
จักรพรรดิราชา เทียบในสมัยนี้ก็คือผูบริหาร ผูปกครองประเทศ
ในระดับที่กระจายออกไป ดังเชนเปนคณะรัฐมนตรี เจาเมือง
ผูวาราชการจังหวัด อะไรอยางนี∗้
๔. อนุยนต์ ไดแก เหลาราชบริพารที่ขับเคลื่อนงานสนอง
พระบรมราโชบาย
๕. พราหมณคฤหบดี ได แ ก เหล า ชนผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
อิสระ พวกพอคา ผูประกอบการ คนมั่งมี ครูอาจารย นักวิชาการ
ทั้งหลาย ซึ่งสวนมากอยูในกรุง ในเมือง หรือในถิ่นที่เจริญ (ใน
สมัยนั้น เหลาพวกปญญาชน นักวิชาการ ก็คือพวกพราหมณ
เขาไมใชศัพทอื่น)
๖. เนคมชานปท คํานี้เปนศัพทบาลี คือ ชาวนิคมชนบท
ไดแกค นพื้นถิ่ นนอกเมืองหลวงออกไป จนกระทั่ งถึงชายแดน
หมดทั้งประเทศ นาสังเกตวา เรื่องชาวบานชาวถิ่นในชนบทและ
แดนหางไกลนี่ ในหลวง ร.๙ ทรงเอาพระทัยใสถือเปนสําคัญมาก
๗. สมณพราหมณ์ ไดแก พระสงฆและนักบวช เหลาผูทรง
ศีลทรงธรรม เปนผูสอนธรรม เปนหลักใจของประชาชน
∗

นี่เปนขัตติยะ ในความหมายที่มีจักรพรรดิราชา แตถาเปนกรณีของพระราชาทั่วไป ขัตติยะก็
อาจใหหมายถึงกษัตริยที่อื่น ซึ่งแทนที่จะจัดธรรมิการักขา ก็เปลี่ยนเปนเจริญสัมพันธไมตรี

๑๔
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๘. มิคปักษี แปลงายๆ วา บรรดาสัตวบกสัตวบิน พระราชา
ผูทรงธรรม เปนจักรพรรดิ มีหนาที่ตองคุมครองดูแลมิคปกษีดวย
ขอนี้นาสังเกต ในสมัยโบราณ ทั้งที่สัตวยังมีเยอะแยะ นก
นอยใหญมากมาย รองกันเพรียก ทานยังใหเปนหนาที่ของพระ
เจาแผนดินที่ดี เปนจักรพรรดิ จะตองคุมครองรักษา แลวมามอง
สมัยนี้วาเราดูแลกันดีไหม สมัยนี้กลับแย มิคปกษีเหลือนอยเต็ม
ที เหลาเนื้อประดานกหลายพวกสูญพันธุไปแลว
เอาละนะ ถึ งมิค ปัก ษี ก็ครบแล้ว ๘ เหล่ า ๘ กลุ่ม นี้ พระ
จักรพรรดิธรรมราชาต้องทรงดูแลให้การอารักขาที่เป็นธรรม ต่อไปก็
ขอที่ ๒ อธรรมการนิเสธนา (อรรถกถาเรียกวา อธรรมการปฏิกเขโป) แปลวา หามกั้นการอธรรม หรือมิใหมีอธรรมการคือการ
กระทําที่ไมชอบธรรมไมเปนธรรม ทั้งหามปราม ปองกัน จนกระทั่ง
ปราบปรามไมใหมีอธรรมการนั้น ไมวาจะเปนโจรผูราย หรือคนทํา
การทุจริตอะไรทั้งหลาย ไมใหเกิดมีขึ้นมาได
ขอที่ ๓ ธนานุประทาน คือ จัดสรรปนเฉลี่ยแผกระจายเพิ่ม
เสริมทรัพยใหทั่วถึง ไมใหมีคนไรทรัพย ขอนี้ก็สําคัญมาก หนาที่
ของผูปกครองที่ยิ่งใหญ คําเต็มของทานวา “อธนานํ ธนานุปฺปทานํ”
อธนานํ แปลวา แกผูไมมีทรัพย ผูไรทรัพย ธนานุปทาน ก็แปลวา
คอยตามเพิ่มเติมเฉลี่ยเผื่อแผจัดสรรใหทั่วถึง
ขอที่ ๔ ปริปุจฉา แปลวาซักรอบสอบถาม คือไมประมาทใน
การแสวงธรรมแสวงปญญา โดยไปพบปะสนทนากับสมณพราหมณ
ทานผูทรงศีลทรงธรรมทรงปญญา หมั่นปรึกษาสอบถามวา เรื่อง
อยางนี้ ทําอยางนี้ เปนการดีไหม ถูกตองไหม อะไรเปนธรรมไมเปน
ธรรม อะไรเปนกุศลเปนอกุศล ไปสนทนาปรึกษาไตถามอยูเรื่อยๆ
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๑๕

ความไมประมาทในการแสวงธรรมแสวงปญญานี้สําคัญมาก
จะไดรูทันวาในเรื่องราวนี้ เรื่องอยางนี้ พวกผูรูผูเปนปราชญรูกัน
อยางไร มองกันอยางไร คิดกันอยางไร
ทานใชคําวาสมณพราหมณ คือวาไปตามยุคสมัย สมณะ ก็
อยางพระนี้ และเหลานักบวช พราหมณ์ ก็คือพวกศาสนาจารย ซึ่ง
ในสมัยกอนของอินเดีย ก็เปนพวกคนในวรรณะพราหมณ
ทานใหพระเจาจักรพรรดิ ราชไมประมาท โดยหมั่นพบหา
สนทนาไตถามปรึกษาเหลาพวกปญญาชน เพื่อจะไดรูวาเดี๋ยวนี้
พวกผูนําทางป ญญาของยุคสมั ยเขาคิดอะไรกันอย างไร เรื่องนี้
ตามหลักธรรม หรือตามหลักในวิชาการตางๆ เขาวาอยางไร เขารู
เขาคิดอะไรกันอยางไร จะไดรูทันความเปนไป นี่ก็คือการที่ผูนําปวงชน
ผูปกครองสูงสุด จะตองไมประมาทในการที่จะเจริญปญญาอยูเสมอ
ถึงตรงนี้ก็เปนอันจบเรื่องจักรวรรดิวัตร ที่จัดโดยหลักใหญ
เปน คุณสมบัติ ๑ กับปฏิบัติ ๔ ขอ ซึ่งแยกยอยเปน ๑๐ หรือ ๑๒∗
ก็พอแคนี้กอน ขอผานตอไปสูธรรมของพระราชา ชุดหรือหมวดที่ ๒
∗

ตามประเพณีในเมืองไทย เรียกกันมาวา “จักรวรรดิวัตร ๑๒” เปนการนับตามอรรถกถา
ที่ทานไมนับหลักใหญขอแรก คือขอธรรมาธิปไตย โดยทานไปเริ่มนับในขั้นปฏิบัติการ ตั้งแต
ขอ ๒ คือ ธรรมิการักขา ที่แยกคนเปน ๘ เหลา แตทานนับเปน ๗ เหลา (เอาเหลาที่ ๑ คือ
อันโตชน ไปรวมกับเหลาที่ ๒ คือพลกาย เปนขอเดียว) ได ๗ ขอแลว ก็ไปนับ ๓ ขอใหญ
สุดทาย คือ อธมฺมการปฏิกฺเขโป, ธนานุปฺปทานํ และ ปญฺหาปุจฺฉนํ (=ปริปุจฺฉา) แลวบอกวานับ
ตามนี้มี ๑๐ ขอ; เสร็จแลวทานก็บอกยืดหยุนไววา ถาแยกขอ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เปน
พฺราหฺมณ กับ คหปติก และแยก มิคปกฺขีสุ เปน มิค กับ ปกฺขี ก็เปน ๑๒ ขอ; หรือไมก็เพิ่ม
ขอ ๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ กับ ๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ ใสเขามา (๒ ขอนี้ไมมีใน
จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) นี่คืออรรถกถาบอกวานับ ๑๐ ก็ได ๑๒ ก็ได (ที.อ.๓/
๔๖; ฉบับมหาจุฬาฯ ๓/๓๖) ในประเพณีไทย นับแบบสุดทายเปน “จักรวรรดิวัตร ๑๒”; แต
ในคัมภีรทั้งหลาย นิยมนับเปน “จักรวรรดิวัตร ๑๐” มากกวา (เชน ขุทฺทก.อ.๑๕๑; สุตฺต.อ.
๒/๑๕; องฺ.ฏี.๒/๑๐๓); ที่ชี้แจงไวนี้ เผื่อทานที่สนใจจะไดคนควาสืบสาว จะผานเลยไปก็ได

๑๖
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หัวหนาหมูชนดี รวมหัวใจคนได
คราวนี้ มาถึ ง ราชสั งคหวั ตถุ ๔ ซึ่ งก็ เป นหลั กธรรมชุ ดที่
สําคัญมาก เทียบกับพิธีบูชายัญที่ยิ่งใหญที่สุดของพราหมณ
ตามปกติ สําหรับคนทั่วไป ก็มีหลักธรรมชุดที่พึงปฏิบัติเปน
ประจําอยูแลว เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ นับวาเปนคูกับชุดที่เรียกวา
พรหมวิหาร ๔ โดยที่วาชุดพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา) เปนคุณสมบัติในใจ และสังคหวัตถุ ๔ เปนปฏิบัติการทาง
สังคม ที่แสดงออกของพรหมวิหาร ๔ นั้น
โดยเฉพาะบุ คคลที่ เป นหั วหน าของหมู ชน ตั้ งแต หั วหน า
ครอบครัวคือพอแม จะตองปฏิบัติหรือตองใชสังคหวัตถุ ๔ เปน
ประจํา ยิ่งเปนหัวหนาของมวลชนทั้งรัฐ ทั้งประเทศ ทานถือการ
ปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ นั้นเปนคําจํากัดความ หรือเปนความหมายของ
ความเปนราชาเลยทีเดียว ดังคําวิเคราะหศัพทเปนภาษาบาลีวา
“จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา ‘ราชา’ เพราะทํา
ใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗)
พระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงสั ง คหวั ต ถุ ๔ นี้ ไ ว คุ ม ท า ยป ด
รายการหลักธรรมสําหรับชาวโลก โดยตรัสวา (ที.ปา.๑๑/๒๐๕/๑๗๒)
การให้ (ทาน) ๑ คําพูดด้วยใจรัก (ปิยวาจา) ๑ การ
ประพฤติประโยชน์แก่กัน (อัตถจริยา) ๑ ความเสมอสมาน
กันในธรรมทั้งหลายให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา)
๑ ธรรมสี่อย่างนี้ เป็นเครื่องสงเคราะห์รวมคน (สังคหะ)
ในโลก เป็นเหมือนลิ่มสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป
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ถ้าสังคหะ (การสงเคราะห์รวมใจคนไว้) เหล่านี้ไม่มี
ถึงเป็นมารดาบิดาก็จะไม่ได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเขา
เป็นบุตร แต่เพราะเหล่าบัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรม
เหล่านี้ จึงถึงความเป็นผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่
ชนทั้งหลายจะพึงสรรเสริญ
พระพุทธเจาทรงย้ําเนนความสําคัญของการยึดเหนี่ยวใจ
รวมคนใหอยูในสามัคคีดวยสังคหวัตถุ ๔ นี้มาก ดังที่ทรงยกยอง
ให มี พ ระสาวกที่ เ ป น เอตทั ค คะในด า นสงเคราะห ชุ ม ชนด ว ย
สังคหวัตถุ ๔ ไดแก เจาชายหัตถกะอาฬวกะ (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓)
นาสั ง เกตว า เดี๋ ยวนี้ ค นไทยแทบไม มีใ ครรู จั ก หลั ก ธรรม
ภาคปฏิบัติการในสังคม คือ สังคหวัตถุ ๔ นี้ จํากันแตหลักธรรม
ภาคในใจ คื อ พรหมวิ ห าร ๔ อยู แ ค เ มตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า
อุเบกขา ที่จํากันมาพราๆ มัวๆ พอออกมาเปนสังคหวัตถุ ๔ ทาน
ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ก็กะพรองกะแพรง ขอนี้ขาด ขอ
นั้นหาย จัดเปนชุดไมได
คงเปนเพราะพวกเราคนไทยพูดถึงแตพรหมวิหารวา ใหมี
เมตตากรุณา ไมบอกใหทําปฏิบัติการทางสังคมอยางนั้นอยางนี้ให
เดนชัดออกมา จึงทําใหฝรั่งที่ศึกษาพระพุทธศาสนาไมชัด เอาไป
พูดติเ ตียน อยางเชน อัลเบอร์ต ชไวเซอร์ (Albert Schweitzer)
ปราชญตะวันตกที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง (ได Nobel Peace Prize ป
1952/๒๔๙๕) ไปเขียนวา “ทําดี” ในพุทธศาสนา ก็คือ เวนชั่ว แลว
ก็ใหมีเมตตากรุณา ไมออกมาเปนการปฏิบัติ เพราะฉะนั้น การ
ทําความดีของชาวพุทธไมมีผลอะไร เพราะไมมีการปฏิบัติออก
มาในสังคม เหมือนกับวานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็ทําดีเสร็จแลว
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ดร.อัลเบิร์ต ชไวเซอร์ นั่นคอนศตวรรษแลว ทีนี้ ตอมา Prof.
Sutton เมื่ อ มาทํ า งานช ว ยตั้ ง คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร (ที่ พั ฒ นาต อ มาเป น NIDA) ก็ เ ขี ย น
หนังสือเลมหนึ่งขึ้นมาชื่อ Problems of Politics and Administration in
Thailand ทานผูนี้ก็เขียนติเตียนพระพุทธศาสนา โดยอางอัลเบิร์ต
ชไวเซอร์ นั่นแหละ หนังสือเลมที่วานี้บอกวา พุทธศาสนาเปน
ตัวการหนึ่งที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศไทย ผูที่เรียนคณะรัฐ
ประศาสนศาสตรเวลานั้น คงไดอานหนังสือเลมนี้∗
นี่คงเปนเพราะพวกเราปฏิบัติธรรมกันกะพรองกะแพรง จึง
ทําใหฝรั่งมาวาได ฉะนั้นตองสํารวจตัวเอง
เปนอันวา ธรรมภาคจิตใจในพรหมวิหาร เชนเมตตา กรุณา
ต อ งมี ธ รรมภาคปฏิ บั ติ ใ นสั ง คหวั ต ถุ มารั บ ช ว งต อ ธรรม
ภาคปฏิบัตินี้ควรฟนกันใหจริงจังเสียที ไมใชอยูกันแคมีเมตตา
กรุณาในใจ แตตองออกสูสังคม สังคหวัตถุ ๔ นี้ตองเอามาเนน
มาย้ํากันจริงๆ จังๆ ทั้งทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา
๔ ใหครบทั้งชุด
ใหพรหมวิหาร ๔ ที่เปนฐานในใจ รับกันกับสังคหวัตถุ ๔ ที่
เปนปฏิบัติการในสังคม ใหคุณธรรมในใจออกมาเปนปฏิบัติการ
ในสังคม และใหมีปฏิบัติการทางสังคมที่ออกมาจากใจจริง คน
ไทยควรมาศึกษาทบทวนทําใหชัดเจนจริงจัง จนมั่นใจตัวเองได
∗

Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington:
Institute of Training for Public Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3
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นักปกครองยิ่งใหญ รวมใจคนทั้งชาติ
ดังที่วาแลว ทุกคน แมจนถึงพระราชา ตองมีสังคหวัตถุ ๔
เพราะตองรวมคนใหเปนสังคมที่คนทั้งหลายอยูกันไดดวยดี แต
สําหรับพระราชาซึ่งเปนผูนําที่รวมสังคมใหญของประชาชนทั้ง
ชาติ ยังมีสังคหวัตถุ ๔ ที่พึงปฏิบัติประจําพระองคอีกชุดหนึ่ ง
เรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔
ราชสังคหวัตถุ ๔ นี้ ในยุคของพราหมณ เปนเรื่องของการ
บูชายัญในระดับที่ยิ่งใหญที่สุด ซึ่งมี ๕ อยาง ขอบอกสั้นๆ วา คือ
๑. อัสสเมธ ฆามาบูชายัญ (สันสกฤตเปน อัศวเมธ)
๒. ปุริสเมธะ ฆาคนบูชายัญ
๓. สัมมาปาสะ ยัญแทนบูชาลอดบวง
๔. วาชเปยะ ยัญดื่มเพิ่มพลังชัย
๕. นิรัคคฬะ ยัญฆาทุกอยางไมเวน
โดยเฉพาะอัสสเมธัง ฆามาบูชายัญ (คืออัสสเมธ ที่เปน
สันสกฤตวา อัศวเมธ) เปนการบูชายัญที่นิยมของราชาเพื่อแสดง
อํานาจยิ่งใหญ ซึ่งปรากฏเปนเรื่องราวในประวัติศาสตรมาก เขา
ทํ า พิ ธี โ ดยเริ่ ม ด ว ยคั ด เลื อ กม า ตั ว หนึ่ ง ที่ พั น ธุ ดี เ ก ง ยอดเยี่ ย ม
เรียกวามาอุปการ แลวก็ใหเจาชาย ๑๐๐ องคตามมานี้ไป มาไป
ทางไหน ผานแดนไหน ที่นั่นตองยอมใหผาน คือยอมรับอํานาจ
ถาอาณาจักรไหนไมยอมใหผาน ก็รบกัน ปราบไปเรื่อย กวาดจน
เรียบหมดใน ๑ ป พอครบป กลับมาถึงแดนของตน ก็ทําพิธีฆา
มานั้นบูชายัญ นี่คืออัศวเมธ พูดพอใหเห็นตัวอยาง
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ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเลาวา ที่จริงมหายัญ ๕ นี้ เดิมเปน
หลักการปกครองบานเมืองที่ดีงาม แตพวกพราหมณจัดไปจัดมา
ใหเปนทางหาผลประโยชนจนกลายเปนพิธีบูชายัญอยางวาขางตน
พระพุทธเจาทรงใหยกเลิกการบูชายัญทุกอยาง แลวมหายัญทั้ง ๕
นั้น ก็เปลี่ยนความหมายไปหมดสิ้น โดยกลายมาเปนหลักการ
สงเคราะหรวมใจประชาชน เรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. สั ส สเมธั ง ปรี ช าสามารถในการบํ า รุ ง พื ช พั น ธุ
ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร
ขอ ๑ คือ สัสสเมธัง หรือ สัสสเมธ นี้ ของพราหมณเปน อัสสเมธ
(สันสกฤต: อัศวเมธ) พระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากตัว อ-อัสสะ/
อัศว (มา) มาเปนตัว ส-สัสสะ (ขาวกลาหรือพืชพันธุ) สวน “เมธ”
ของเขาแปลวา “ฆา” แตในความหมายของพุทธ แปลวา “ปรีชา
ฉลาด” เหมื อนในคํ าว า “เมธี ” ซึ่ งแปลว าผู มีเ มธา (เมธาก็ คื อ
ปญญา) พระราชาแทนที่จะเกงดวยการทําพิธีฆามาบูชายัญ ก็
เปลี่ยนมาเปนผูมีปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร
๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถในการบํารุงขาราชการ ทั้ ง
ทหาร และพลเรือน เชน สงเสริมคนดีมีความสามารถ ผู
ฉลาด ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถผูกใจประชาชนเหมือนเอา
บวงคลองไว ดวยการสงเสริมสัมมาชีพ เชน ใหกูยืมเงิน
ทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม และในการประกอบการ
ตางๆ ชวยใหคนจนตั้งตัว ใหคนลมฟนตัวได
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๔ วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่มใจ ทรงปรีชาสามารถในการ
เจรจาปราศรัยเขาถึงประชาชน แสดงใหเห็นความเอา
พระทัยใสหวงใย รับรูปญหารับฟงปญญา มีวาทะที่ฟง
แลวชวนใจใหอยากทําอยากปฏิบัติ อยากรวมมือรวม
การรวมงานทุกอยาง ตลอดจนแนะนําสั่งสอนประชาชน
วาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวชวยเหลือกันอยางไร ใหมี
การสื่อสารอวยธรรมอํานวยปญญา เราเตือนคนทุกหมู
เหลาใหใสใจปฏิบัติหนาที่ของตนอยางจริงจังสุจริต ให
สัมฤทธิ์ผลดี ที่จะใหสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนาสุข
สันตมั่นคง และใหทุกตัวบุคคลพัฒนาชีวิตของตน
จะเห็นวา ในหลวง ร.๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทมากมาย
ซึ่งแสดงวาทรงปฏิบัติในขอ “วาชไปยัง” นี้อยางมากทีเดียว
จบขอ ๔ “วาชไปยัง” แลว ของพราหมณยังมีมหายัญอยาง
ที่ ๕ เปนขอสุดทาย คือ “นิรัคคฬัง” แปลตามตัวอักษรวา “ไมมีลิ่ม
กลอน” หมายความว า ไม มี ขี ด ขั้ น จํ า กั ด คื อ เอาทุ ก อย า ง ทั่ ว
ทั้งหมด ไมเวนเลย เปนการบูชายัญที่ฆาทุกอยาง ตั้งแตมนุษย
เปนตนไป รวมเปนมหายัญ ๕ อยางของพราหมณ
ชื่อมหายัญที่ ๕ วา “นิรัคคฬัง” นี้ ทางพระพุทธศาสนาเอา
มาใชเปนคําบอกอานิสงส ที่วา “ไมมีลิ่มกลอน” นั้น แทนที่จะเปน
การฆาทุกอยางไมเวน ก็กลายเปนผลดีของราชสังคหวัตถุ ๔ นั้น
ว า เมื่ อ พระราชาปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สี่ ข อ นี้ แ ล ว ประเทศชาติ
บานเมืองก็จะมั่นคงมั่งคั่ง ประชาชนอยูกันสงบสุขปลอดภัยถึง
ขั้นที่วาบานเรือนไมตองลงลิ่มกลอน คือจะนอนหรือจะไปไหนก็
ไมตองปดประตูบาน จะเปดประตูทิ้งไวก็ได
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แลวแถมทาย ตอจาก “ประตูเรือนไมตองลงลิ่มกลอน” ก็
บอกวา “ใหบุตรฟอนบนอก” หมายความวา กระทั่งในครอบครัว
ที่เปนสังคมหนวยยอยที่สุด ก็ราเริงสดใสสุขสันต สรวลเสกัน มี
ลูกนอย ก็ใหเขาสนุกสนานมาโลดเตนเลนบนอก รวมความวา
ประชาชนมีความสุข บานเมืองรมเย็นเกษมศานต
เปนอันวา พระพุทธศาสนามาเปลี่ยนมหายัญ ๕ เปนราช
สังคหวัตถุ ๔ กับ ๑ อานิสงสที่พึงทําใหได พระราชาผูยิ่งใหญเลิศ
ล้ําทรงทําเรื่องดีๆ ใหคนมีความสุขกันอยางนี้ ไมตองไปวุนวายกับ
มหายัญ เชนอัศวเมธ ที่มีแตเรื่องเดือดรอนเบียดเบียนทั้งนั้น
ขอใหญาติโยมไปอานดูในพระไตรปฎก บางพระสูตรเปน
เรื่องการบูชายัญโดยตรง จะไดเห็นวาพระพุทธเจาเสด็จไปสอน
คนใหเลิกบูชายัญ หันมาทําการที่สรางสรรคและใสใจเหลียวแล
ชวยเหลือกัน บางครั้งเสด็จไปในงานใหญที่เขาผูกโค ผูกแพะ
แกะเตรียมไวฆาบูชายัญอยางละ ๕๐๐ ตัวบาง ๗๐๐ ตัวบาง
พระพุทธเจาเสด็จเขาไปพบกับเจาของงาน ไปสนทนาพูดจากับ
เขา จนเขายอมปลอยวัวปลอยแกะปลอยแพะเลิกพิธีหมดเลย
เอาละ เดี๋ยวจะไปกันใหญ เอาเปนวา พวกพราหมณเขาทํากัน
มา มี ม หายั ญ ๕ แต พ ระพุ ท ธเจ า มาตรั ส แนะนํ า ให พ ระราชา
บําเพ็ญราชสังคหวัตถุ ๔ ใหไดอานิสงส์ ๑
นี่คือราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ ที่องคราชา นักปกครองผู
ยิ่งใหญ ทรงบําเพ็ญพิเศษเพิ่มจากสังคหวัตถุ ๔ ที่เปนหลักธรรม
ปกติอยางสามัญ เห็นกันชัดๆ วา พระราชาทรงหลักธรรมใหญ
แค ๒ ชุดที่วามา คือ จักรวรรดิวัตร กับ ราชสังคหวัตถุ ๔ พระ
ราชอาณาจักรก็สุขเกษมศานตมั่งคั่งมั่นคงอยางมั่นใจแลว แตก็
ยังมีหลักธรรมที่ควรใสพระทัยอีกหลายประการ
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กําลังของพระมหากษัตริย
หลักธรรมหมวดตอไป คือ ขัตติยพละ ๕ แปลวา กําลัง
ของกษัตริย ๕ อยาง หรือพลังของบุคคลผูยิ่งใหญที่สามารถเปน
กษัตริยปกครองแผนดินได ชุดนี้เปนคุณสมบัติประเภททุนหรือ
ตนทุนขององคพระราชา เพียงบอกหัวขอก็เขาใจไดงาย ไมตอง
อธิบายอะไรมาก กําลัง ๕ นั้นมีดังนี้
๑. พาหาพลัง หรือ กายพลัง กําลังแขน หรือกําลังกาย
คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี ทรงพลัง สามารถและชํานาญใน
การใชแขนใชมือใชอาวุธ ตลอดจนกําลังยุทโธปกรณที่พรั่งพรอม
๒. โภคพลัง กําลังโภคสมบัติ คือ มีทุนทรัพยบริบูรณ มี
ท อ งพระคลั งใหญ โ ต พร อ มที่ จ ะใช บํ ารุ ง เลี้ ย งคน และดํ า เนิ น
กิจการไดไมติดขัด
๓. อมัจจพลัง กําลังอํามาตย หรือกําลังขาราชการ คือ มี
ที่ปรึกษา มนตรี และขาราชการชั้นปกครอง และระดับบริหารที่
ทรงคุณวุฒิเกงกลาสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตยตอแผนดิน
๔. อภิชัจจพลัง กําลังความมีชาติสูง คือ กําเนิดในตระกูล

สูง เปนขัตติยชาติตองดวยความนิยมเชิดชูของมหาชน และไดรับ
การฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงชาติตระกูลนั้น
๕. ปญญาพลัง กําลังปญญา คือ ทรงพระปรีชาสามารถ
หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใชประโยชน สามารถวินิจฉัย
เหตุการณทั้งภายในภายนอก และดําริการ จัดการ ดําเนินการ
ทั้งหลาย ใหไดผลเปนอยางดี
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พาหาพลัง กําลังแขน กําลังกาย และกําลังยุทโธปกรณ แม
จะสําคัญ แตทานจัดวาต่ําสุด หากไมมีพลังอื่นควบคุมค้ําจุน
อาจกลายเปนกําลังภยันตรายที่แสนราย สวนกําลังปญญาเปน
กําลังอันประเสริฐ เปนยอดแหงพลังทั้งปวง เพราะเปนเครื่อง
กํากับ ควบคุม และนําทางกําลังอื่นทุกอยาง ใหสําเร็จการทั้งปวง
ถึงจะมีกําลังอยางอื่นทุกขอพรั่งพรอมอยางดี แตถาขาด
ปญญาพลัง ก็พั งเลย สลายหมดสิ้ น จึ งตองมีปญ ญาพลังคุ ม
ทาย และไมประมาทในการพัฒนาปญญานั้นเรื่อยไป
ขัตติยพละ หรือ ขัตติยพลัง ๕ อยางนี้ คิดวาบอกเลาเพียง
เทานี้ ก็คงชัดพอแลว แตเกือบจะเผลอไป ยังไมไดบอกที่มาที่
คนควาอางอิง จึงบอกกํากับไววามาทั้งในพระไตรปฎก และใน
อรรถกถา (ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๔/๕๓๒; ชา.อ.๗/๓๔๘)
หลักธรรมใหญ ๒ ชุดกอน ก็ยังไมไดบอกแหลงที่มาใหชัด
จึงถือโอกาสบอกไวที่นี่ดวย สําหรับชุดแรกคือ จักรวรรดิวัตร ได
บอกตนแหลงไวแลว คือ จักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) แตหลักธรรม
หมวดนี้มีกระจายอยูมากมายหลายแหง ทั้งในพระไตรปฎก และ
ในคัมภีรชั้นอรรถกถาเปนตนไป (ในพระไตรปฎก ดู องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/๑๓๘;
องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๓๓/๑๖๘; ในอรรถกถา-ฏีกา เชน ที.อ.๓/๓๔; สํ.อ.๑/๒๖๓; องฺ.ฏี.๒/๑๐๔)

สวน ราชสังคหวัตถุ ๔ ก็ดูไดในพระไตรปฎก (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/
๙๑/๑๕๒) แตมักกลาวถึงชุดมหายัญ ๕ ของพราหมณ (เช่น สํ.ส.๑๕/
๓๕๑/๑๑๐) สวนคําอธิบาย มีในอรรถกถาหลายแหง (เช่น สํ.อ.๑/๑๓๘;
องฺ.อ.๓/๒๑๓; อิติ.อ.๑๐๖) ไมตองพูดถึงในฏีกาอีกมาก อธิบายซ้ําๆ กัน
ก็เยอะ คนดูแคนี้ก็พอแลว
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ทศพิธราชธรรม
ธรรมของพระราชายังมีอีกชุดหนึ่ง เปนชุดที่คนไทยรูจักดี
ที่สุด (รูจักชื่อดี แตเนื้อธรรมไมคอยเขาใจ) และไดยินเอยอางกัน
บอยมาก คือ ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ ประการ
เปนคุณสมบัติประจําพระองค แมแตหัวขอก็มาก จึงจํายาก พูด
ยาก แตก็ มีบอกไวเ ปนคาถา ซึ่งช วยใหนาทองไว และจํ าก็ไ ม
ลําบาก จึงบอกคาถาไวใหดูงายทีหนึ่งกอน (ขุ.ชา.๒๘/๒๔๐/๘๖) ดังนี้
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ
อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ
ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
ไดเทานี้ก็พอ เมื่อเขาใจความหมายแลว ก็เอาคาถานี้ไว
ทวน วาคาถาทีหนึ่ง ก็รูหมด มองเห็นทั่วทั้ง ๑๐ ขอ
ทีนี้ ที่นี่มิใชโอกาสที่จะอธิบายทศพิธราชธรรม คือราชธรรม
(ธรรมของพระราชา) ๑๐ ประการนั้ น ได ม าก จึ ง จะแสดง
ความหมายพอเปนพื้นฐานความเขาใจ (สะกดคําอยางไทย) ดังนี้
๑. ทาน อวยทาน คื อ พระราชทานทรั พ ย สิ่ ง ของ บํ า รุ ง
เลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎร และบําเพ็ญสาธารณประโยชน
๒. ศีล รักษาศีล คือ สํารวมกายและวจี ประกอบการที่ดี
งามสุจริต รักษากิตติคุณใหควรเปนแบบอยาง และเปนที่เคารพ
นับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ใครจะดูแคลน
๓. ปริจาคะ เสียสละได้ คือ เสียสละความสุขสําราญ เปน
ตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และ
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง
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๔. อาชวะ มี ใ จซื่ อ ตรง คื อ ซื่ อ ตรงทรงสั ต ย ไ ร ม ารยา
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน
๕. มัททวะ ทรงความอ่อนโยน คือ มีอัชฌาสัย ไมเยอหยิ่ง
หยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยา
สุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดี แตมิขาดยําเกรง
๖. ตปะ ทรงเดชข่มกิเลสได้ คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให
เข า มาครอบงํ า ย่ํ า ยี จิ ต ระงั บ ยั บ ยั้ ง ข ม ใจได ไม ย อมหลงใหล
หมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยู
สม่ําเสมอ หรืองายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจให
บริบูรณ
๗. อักโกธะ ไม่เกรี้ยวโกรธ คือ ไมกริ้วกราดลุอํานาจความ
โกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความและกระทําการตางๆ ผิดพลาด
เสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความ
และกระทําการดวยจิตอันราบเรียบ ไมวูวามเผลอขาดสติ
๘. อวิหิงสา ไม่ก ดขี่ข่มเหง คื อ ไมบีบคั้นกดขี่ เช น เก็ บ
ภาษีขูดรีด หรือเกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงละเลิงอํานาจ
ขาดความกรุ ณ า หาเหตุ เ บี ย ดเบี ย นลงโทษอาชญาแก
ประชาราษฎรผูใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙. ขั น ติ อดได้ ท นได้ คื อ อดทนต อ งาน ต อ ความลํ า บาก
ตรากตรํา ตอถอยคํากระทบกระทั่ง ถึงจะเหนื่อยยากเพียงไร ก็
ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็
ไมหมดกําลังใจ ไมละทิ้งกิจกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม
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๑๐. อวิโรธนะ ไม่คลาดธรรม คือ วางองคเปนหลักหนัก
แนนในธรรม คงที่ ไมเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภ
สักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้ง
สวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป
ขอทบทวนวา ราชธรรม ๑๐ ประการ ที่นิยมเรียกกันว า
ทศพิธราชธรรมนี้ เปนคุณสมบัติประจําพระองคของพระราชา
ซึ่งคัมภีรทั้งหลายกลาวอางอิง พบไดมากมายหลายสิบแหง
พระราชาทรงทศพิธราชธรรมนี้แลว ทรงดํารงมั่นในความ
เปนธรรมาธิปไตย ดําเนินไปในพระราชกิจตามจักรวรรดิวัตรเปน
หลักยืน แผพูนขยายพระราชกรณียออกไปในราชสังคหวัตถุ ๔
โดยมีพลังแหงขัตติยพละ ๕ เปนทุนที่ค้ําจุนหนุนใหพรอม ก็เปน
อั น ครบ ๔ หมวดแห ง ธรรมของพระราชา สํ า หรั บ องค
พระมหากษัตริย ที่เปนประเพณีในประเทศไทย ซึ่งไดคัดมาจาก
พระไตรปฎกที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว อันชาวไทยทุกคนควรรู
และนํามาทบทวนบอกแกกัน ใหธรรมสําหรับการปกครองดํารง
คงมั่น เพื่อประโยชนสุขของชาติของชนอยางยั่งยืนมั่นคงสืบไป
ธรรมของพระราชายังมีในพระไตรปฎกอีกมาก แตนํามา
บรรยายในที่นี้เฉพาะธรรมหลักใหญที่เปนหมวดเปนชุด ซึ่งถือ
เปนสําคัญสืบมาในโบราณราชประเพณีของประเทศไทย สวน
ธรรมที่เปนโอวาท เปนอนุสาสนี ซึ่งกระจายอยูที่นี่ ๕ คาถา ที่นั่น
๑๐ - ๒๐ คาถา ฯลฯ ซึ่งมากทีเดียวเปนหลักการปกครองดีงามที่
สืบมาแตอดีตอันยาวนาน พระพุทธเจาก็ทรงนํามาตรัสบอกเลา
ไว ผูที่สนใจใฝรูพึงศึกษาตอไป
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การที่ เรามาระลึก ถึงในหลวง ก็ คือระลึก ถึงพระคุ ณของ
พระองค โดยรํ า ลึ ก ถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ไ ด ท รงบํ า เพ็ ญ ไว
มากมาย สุดจะบรรยาย และเมื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจ ก็จะ
ไดระลึกถึงพระราชประสงคอันเปนที่ตั้งตนและขับเคลื่อนบรรดา
พระราชกรณียกิจเหลานั้น แลวก็จะไดนํามาเปนเครื่องเตือนใจ
วา เราควรจะตองประพฤติปฏิบัติตัว และทําการอะไร เพื่อให
เปนการไดสนองพระราชประสงคเหลานั้น
พระราชกรณียกิจที่ทรงบําเพ็ญ ยอมมีพระราชประสงค ซึ่ง
โยงมาที่พวกเราเหลาชาวบานและบรรดาประชาชนวา ทรงมุง
หมายจะให ป ระเทศชาติ บ า นเมื อ งเป น อย า งไร จะให ร าษฎร
ทั้งหลายอยูกันอยางไร ประพฤติปฏิบัติตัวดําเนินชีวิตกันอยางไร
ควรทําอะไรกันบาง เพื่อจะไดอยูดีกินดี มีความพอเพียง มี
ความสุ ข อะไรต า งๆ เหล า นี้ เป น วั ต ถุ ป ระสงค ใ นพระราช
ประสงค ซึ่งเราจะตองคํานึงถึง และพยายามทําการสนอง
จากพระราชประสงค ก็ มี พ ระราชดํ า ริ ที่ อ อกมาเป น
ปฏิบัติการในโครงการอะไรตางๆ ตามพระราชดํารินั้น แลวก็มี
งานมีกิจการที่ทําไปดําเนินไป ซึ่งมวลประชาชาวบานไมควรอยู
แคดูๆ นิ่งๆ เฉยๆ แตควรเรียนรู แลวเอามาเตือนตัวเองใหไมเรื่อย
เฉื่อยมัวประมาท ตองคิดวาพระองคไมประมาทเปนแบบอยาง
ใหแลว เราก็ตองไมประมาท ตองทําตองปฏิบัติเอาจริงเอาจัง
ดวย เราจะนําเอาหลักธรรมคําสอนตางๆ ที่โยงกันไปโยงกันมา
นั้น มาเรียนรูศึกษา แลวหยิบมาใชหยิบมาปฏิบัติ และชวนกัน
แนะนําสงเสริมกันใหประพฤติปฏิบัติ เปนหมูเหลา เปนชุมชน
เปนถิ่นแดน ขยายออกไปๆ
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ถ า คนไทยทํ า ได อ ย า งที่ ว า มานี้ ประเทศไทยก็ จ ะ
เจริญรุงเรืองมั่งคั่งมั่นคง งอกงามไพบูลย มีความสุขเกษมศานต
สมดังพระราชประสงค ที่ไดทรงตั้งเปนพระราชปณิธาน
จากพระราชประสงค ก็ทรงมีพระราชดําริ แลวก็เกิดเปน
โครงการตางๆ ตามพระราชดําริ ตอจากนั้นก็มีงานมีปฏิบัติการ
อะไรตางๆ มากมาย ที่คนไทย ไมวาชาวบานหรือชาวเมือง ควร
จะตองปฏิบัติจัดทําเพื่อเปนการสืบตอสนองพระราชปณิธาน
นี่แหละ คือประโยชนที่จะพึงไดจากการจัดงานจัดพิธีตางๆ
เหลานี้ ดังที่วาพระพุทธเจาไมทรงปลอยใหทํากันแคผานๆ ไป
แตทรงปรารภขึ้นมาเพื่อจะทรงเทศนาสั่งสอนใหธรรม อยางนอย
จะไดบอกกันใหรูวา ที่มากันนี้มีเรื่องอะไรที่ควรรูเขาใจ ที่จะได
ศึกษากัน และมีอะไรที่เราจะตองทํา ตองชวยกันจัดดําเนินตอไป
เรื่องราวการงานที่เราจะต้องทํานี่แหละคือข้อสําคัญ ความ
กตัญญูกตเวทีที่แท้ จะมาแสดงออกที่นี่ ออกมาที่การปฏิบัติการ
กระทํา มิฉะนั้น พระราชประสงค์ พระราชดําริ พระราชปณิธาน
อะไรต่างๆ ก็จะเลือนรางหายสูญ เราก็ได้แต่ร้องไห้กันไป แสดง
อาการอาลัยกันไป แล้วไม่นานไม่ช้า ก็เลิกรา เงียบหาย
แต่ถ้าเราตื่นตัวสนใจศึกษาพระราชดําริ มองให้ถึงพระราช
ปณิ ธาน และเข้าใจในพระราชประสงค์ แล้วมาชวนกั นช่ ว ยกั น
จั ด ทํ า ดํ า เนิ น การทํ า งานสื บ สานต่ อ ไป พระราชประสงค์ และ
พระราชดําริทั้งหลาย ตลอดทั้งบรรดาพระราชปณิธาน ก็จะยัง
อํานวยผลได้ยาวนานต่อไป เพื่อให้คนไทยอยู่ดีได้อย่างยั่งยืน ใน
สังคมประเทศชาติที่มั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองไพบูลย์และร่มเย็นมีสันติสุข
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