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	 มีชีวิต	 	 มีให้ดี 	 	 ต้องมีชาติ

ชาติวิลาส	 	 น้ันต้องมี 	 ศรีศาสนา

สองน้ันจะดี	 	 ต้องมี 	 	 ธรรม – ราชา

เป็นหัวหน้า	 	 และตัวอย่าง 	 ทุกอย่างไป.

	 ประเทศชาติ 	 เหมือนร่างกาย 	 ให้คิดดู

ไม่มีกาย 	 	 ใจจะอยู่ 	 อย่างไรได้

ศาสนาน้ัน 	 	 เหมือนใจ 	 ฝ่ายนามกาย

ไม่มีใจ 		 	 ก็เหมือนตาย 	 ซากก่ายนอน.

	 มหากษัตริย์ 	 เหมือนสติ 	 และปัญญา

ท่ีบัญชา 	 	 กายและใจ 	 ให้เป็นสมร

ร่วมกันไป 	 	 คล้ายกับงาน 	 สหกรณ์

ไม่ม้วยมรณ์ 	 	 ไทยเจริญ 	 เกินเปรียบเอยฯ

ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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 - เรามาประชุมกัน เพ่ือประกอบพิธีถวายพระพร สมเด็จ 

บรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งประเทศ 

ไทย.

 - เรามีความพอใจ ยินดีท่ีจะกระทำ เพราะเราเป็นหน้ีบุญคุณ 

ของพระองค์ ท่ีได้ทรงกระทำอะไรมากมาย เพ่ือความอยู่รอดของ 

ประเทศชาติ.

 - เหตุการณ์ท่ีล่วงมาทำให้เช่ือได้ว่า คนไทยรอดมาได้ เพราะมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข.

 - พระราชาต้องเป็นผู้ท่ีทำความพอใจให้แก่ประชาชน  ถ้า 

ไม่อย่างน้ัน ก็ไม่ใช่พระราชา.

 - ประเทศไทยยังคงมีพระราชา ท่ีมีความหมายเต็มเป่ียมของ 

คำว่าพระราชา.

 - รัฐบาลเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนได้ ควรเปล่ียนหรือต้องเปล่ียน.

 - แต่พระราชาท่ีเป็นจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจอันสูงสุด ไม่ควร 

เปล่ียนหรือต้องเปล่ียน.

 - สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารทรงเป็นพระราชาสมบูรณ์- 

แบบ ท่ีใคร  ๆยอมรับว่าเป็นท่ีพอใจของประชาชนส่วนใหญ่.

 - เผด็จการ คืออำนาจท่ีจะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าท่ีท่ีจะ 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
ผู้เป็นเอกอัครศาสนานูปถัมภก

แห่งประเทศไทย
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ต้องทำ.

 - พระพุทธเจ้าเป็นเผด็จการ คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ 

ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง โดยความ 

เมตตากรุณา.

 - ขณะน้ีโลกกำลังมีกิเลสเป็นผู้เผด็จการ แต่วันหน่ึงข้างหน้า 

โลกจะต้องกลับไปหาระบบการปกครองแบบธรรมิกราชา คือ เผด็จการ 

โดยธรรม.

 - เรามีบุคคลท่ีชนะน้ำใจประชาชน ถึงขนาดท่ีเรียกว่าเผด็จการ 

โดยธรรม คือ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัคร- 

ศาสนูปถัมภก.

 - อัตภาพไทย รวมอยู่ด้วยองค์ประกอบ ๓ คือ ประเทศชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงไพศาล จึงม่ันคง จึงใหญ่หลวง จึง 

ปลอดภัย.
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ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และท่านสาธุชนทั้งหลาย 

	 เดี๋ยวนี้เรากำลังประชุมกัน  เพื่อประกอบพิธีถวายพระพร 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่ง 

ประเทศไทย. ท่านทั้งหลายจะต้องทำในใจให้สำเร็จประโยชน์จึงจะ 

เป็นการกระทำที่ได้ผล เต็มตามความมุ่งหมาย.

	 ข้าพเจ้าอยากจะปรารภกับท่านทั้งหลายตามสมควรแก่เวลา 

เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนั้น; เราจะทำอะไรอุทิศผู้ใด ก็จะต้อง 

รู้จักผู้นั้นหรือกิจการของผู้นั้นพอสมควร.

	 เดี๋ยวนี้จะประกอบกิจกรรมอันหนึ่ง เป็นการถวายพระพรแด่ 

บุคคลที่เราเรียกว่า “ในหลวง”, ในด้านพระศาสนานั้น เราเรียกท่าน 

ว่า สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก. 

เพราะว่าเราพุทธบริษัทนี่ อยู่ด้วยพุทธศาสนา ฉะนั้นเราจึงมีความ 

พอใจยินดี ที่จะประกอบกิจกรรมอันนี้ ในวันนี้.	

	 เมื่อมองดูในแง่ส่วนตัว เราก็ถือว่าเราเป็นหนี้บุญคุณหรือ 

อย่างน้อยก็ขอบพระคุณผู้ที่ช่วยทะนุบำรุงพระศาสนาอันเป็นที่รัก 

ของเรา ถ้าเราอยากจะให้พระศาสนาอยู่ได้ และเราได้อาศัยพระ- 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก 

แห่งประเทศไทย๑

 ๑ คำบรรยายก่อนพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐
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ศาสนานั้นเป็นที่พึ่งตลอดไป.

	 ทีนี้ก็จะมองกันในแง่ที่ เป็นประชาชนคนไทยธรรมดา  ไม่ 

เกี่ยวกับศาสนา, สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัคร- 

ศาสนูปถัมภก ซึ่งเราเรียกกันสั้น  ๆ  ว่าในหลวงนั้น ท่านได้ทรงทำ 

อะไรมากมายเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ หรือจะเรียกว่า 

พวกเราชาวไทย. ด้วยเหตุผลเพียง ๒ อย่างนี้ก็พอแล้ว ที่เราจะ 

ต้องกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สุดความสามารถของเรา.

	 เดี๋ยวนี้ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ทั้งที่เป็นบรรพชิตและเป็น 

ฆราวาสมาปรารภกัน ถึงข้อที่ในหลวงท่านมีพระชนมายุครบ ๕๐  

พรรษา หรือว่าเสวยราชย์มาแล้วเกินหมื่นวัน เป็นต้น ถือเป็น 

อภิลักขิตสมัยพิเศษ ควรจะทำอะไรให้เป็นพิเศษ. การจัดพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ก็จัดกันเป็นพิเศษ, และพิเศษเอามาก  

อย่างที่จะอ่านได้จากหนังสือพิมพ์หรือฟังจากวิทยุเครื่องสื่อสารอื่น ๆ; 

ในทางวัดนี้ก็ได้รับคำสั่งให้ทำเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน ดังที่เรามา 

ประชุมกัน เพื่อจะทำตามกำลังสติปัญญาของเรา. 

	 เมื่อพิจารณาถึงคำว่า เฉลิมพระชนมพรรษา ก็มีความหมาย 

เป็นการกระทำที่เป็นการอวยพร, เป็นการถวายพระพร แล้วแต่จะ 

อยู่ในฐานะเช่นไร ให้ท่านผู้ที่ทรงคุณธรรมอันสูงสุด. ด้วยความรู้สึก 

หลายแง่หลายมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็มักจะยกข้อที่ว่าเป็นความ 

สำนึกในพระคุณหรือกตัญญูกตเวที, แล้วก็มีความปลาบปลื้มยินดี 

ทีท่า่นไดล้ว่งกาลผา่นวยัมานัน้ ในลกัษณะเชน่นีเ้ปน็ป ี  ๆไป จนกระทัง่ 

มาถึงปีที่สมมติกันว่าเป็นพิเศษ.

	 สรุปความว่า ท่านได้ทรงทำหน้าที่สูงสุด ในฐานะเป็นประมุข 

ของประเทศชาต ิ เพื่อทุกคนจะได้รับผลดี.
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พระราชาแปลว่าพอใจ
	 ทีนี้เราจะมาพิจารณากันต่อไป ถึงข้อที่ว่า การที่พระมหา- 

กษตัรยิเ์ปน็ประมขุนัน้ มันมีความหมายอยา่งไร? โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

สำหรับคนไทย ซึ่งมีความเป็นไทยมาในลักษณะอย่างนี้, แล้วก็เชื่อ 

กันว่าเป็นพันปีหรือพัน  ๆ  ปีมาแล้ว. คนไทยเกี่ยวข้องกันกับระบบ 

การมปีระมขุเปน็พระมหากษตัรยิ ์ ในรปูแบบใดกต็าม แตเ่ราเรยีกกนั 

ว่า พระราชา หรือพระมหากษัตริย์ แล้วแต่จะใช้คำไหน. เหตุการณ์ 

ทีล่ว่งมาแลว้ ทำใหเ้รามคีวามเชือ่วา่ ระบบนีเ้ปน็ระบบทีเ่หมาะสำหรบั 

คนไทย หรือจะเรียกว่า คนไทยรอดมาได้ก็เพราะระบบนี้ คือระบบ 

ที่มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์.

	 ทีนี้ถ้าลองนึกดู ศึกษาดู ใคร่ครวญดู ก็จะพบว่า ระบบมี 

พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองนี้ มันเก่าแก่ที่สุดกว่าระบบไหนหมด, 

ระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองนี้ มันเก่าแก่กว่า 

ระบบไหนหมด. ถ้าถือตามพระบาลีก็จะพบอย่างนั้น หรือเอาตาม 

เหตุผล ที่จะใคร่ครวญเอาด้วยเหตุผล มันก็เป็นอย่างนั้น.

	 ถ้าถือตามบาลี ก็นึกถึง  ระบบสมมติราช  คือเมื่อมนุษย์มี 

ขึ้นมาในโลกแล้วพบปัญหาที่ไม่มีการปกครอง แล้วอยู่กันไม่เป็น 

ผาสุกยิ่งขึ้น  ๆ  ตามจำนวนมนุษย์ที่มีมากขึ้น. ถึงสมัยหนึ่ง ยุคหนึ่ง 

มันก็ทนอยู่ไม่ได้ ก็เลือกบุคคลให้เป็นหัวหน้าสำหรับบังคับบัญชาและ 

ปกครอง (นี้เล่าโดยย่อที่สุด โดยสั้น ๆ ที่สุด) เพื่อจะขจัดสิ่งเลวร้าย 

ทั้งหลาย ที่ค่อยเพิ่มมากขึ้นในสังคมของมนุษย์ซึ่งเพิ่มมากขึ้น. แล้ว 

โดยความสมมติของประชาชนเหล่านั้นเอง คือความสมัครใจ ความ 

พอใจของประชาชนเหล่านั้นเอง ไม่มีใครบังคับ ถ้าจะเรียก ก็เรียก 

ความจำเป็นมันบังคับ ไม่ใช่มนุษย์บังคับ. ทำให้เกิดมีบุคคลที่เรียก 

กันว่า  พระเจ้าสมมติราช  ขึ้นมาเป็นครั้งแรกหรือเป็นคนแรกในประวัติ 
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ของมนุษย์.

	 นี่สมมติราชองค์นี้ถือเป็นพระราชาพระองค์แรก แล้วก็มี 

พระราชาสบืตอ่ ๆ กนัมา; กเ็กดิระบบทีม่พีระราชาปกครอง เขาสมมต ิ

ให้ปกครอง ก็ทำดีที่สุดไม่ให้ผิดหวัง จนกระทั่งมีผลปรากฏออกมา 

เป็นความสงบสุข เป็นที่พอใจ. ก่อนนี้ไม่ได้รับความพอใจ มีการ 

เบียดเบียน มีการอะไรเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น เดี๋ยวนี้มันหายไป; มนุษย์ 

เหลา่นัน้กอ็อกปากขึน้มาดว้ยความรูส้กึผลกัดนัภายในวา่ พอใจ พอใจ  

พอใจ คำว่าพอใจนี้ คือคำว่า ราชา ราชา ราชา. นี่การเกิดขึ้นแห่ง 

พระราชาตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ในพระบาลีเป็นอย่างนี้ หาอ่าน 

ดูได้ ดูเหมือนจะเป็นอัคคัญญสูตร ไปดูเถอะ หาดูเอง.

ความมีประมุขเป็นเจตนารมณ์
ของธรรมชาติ
	 ทีนี้ เราก็จะมาดูกันทีเดียวตลอดสาย ว่าสำหรับมนุษย์นั้น 

ความมีประมุขเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำนี้มันจำเป็นหรือไม่? ถ้าจำเป็น  

จำเป็นกี่มากน้อย? มันดีหรือไม่ มันดีกี่มากน้อย, ความมีประมุขนั้น 

มันเป็นสิ่งที่ดีมากหรือดีน้อย?

	 ถา้ตัง้ปญัหาอยา่งนี้ มนักจ็ะตอ้งพจิารณากนักอ่น วา่ความเปน็ 

ประมุขนั้นมันเป็นอะไร? 

	 เดี๋ยวนี้เราจะเรียกกันว่าผู้นำ ประมุขก็แปลว่าผู้นำ นี้มันจะนำ 

ไปได้อย่างไร, ถ้าไม่เป็นที่รวมแห่งจิตใจ ไม่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ  

มันจะนำไปได้อย่างไร. ฉะนั้น  คนที่เป็นประมุขก็ต้องเป็นศูนย์รวม 

แห่งจิตใจ  ถ้าไม่มีศูนย์รวมแห่งจิตใจมันก็พร่า ก็ทำอะไรไม่ได้. 

อะไรที่จะเป็นไปได้ดีแก่สิ่งที่มันประกอบกันอยู่มากมาย เช่นว่ามีคน 
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ประกอบกนัอยูม่ากมาย มนักต็อ้งมจีดุศนูยร์วม ฉะนัน้จงึมพีระราชา  

หรือพระมหากษัตริย์ หรืออะไรแล้วแต่จะเรียกนี้ตามที่สมมติกันมา  

เป็นจุดศูนย์รวม.

	 ความมีประมุขหรือจุดศูนย์รวมนี้ อยากจะให้มองกันไปในแง่ 

ที่ว่า มันเป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติ, เราใช้คำว่าธรรมชาติ จะเป็น 

ธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มันก็มีลักษณะไปในทางที่ส่อให้เห็น 

ว่าต้องมีจุดศูนย์รวม; ถ้ามันมีจิตใจ มันก็เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ  

ถ้ามันไม่มีจิตใจ มันก็เป็นศูนย์รวมแห่งวัตถุ. 

	 เราจะพดูถงึทางวตัถกุนักอ่น เชน่ สิง่ทีเ่รยีกกนัวา่สรุยิจกัรวาล  

ระบบสุริยจักรวาลมีดาวเคราะห์มาก มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  

แล้วก็วนเวียนกันอยู่โดยมีดวงอาทิตย์ดวงนั้นเป็นศูนย์กลาง เป็น 

ระบบจักรวาลหนึ่ง  ๆ, แล้วก็มีมากจนนับไม่ไหว. ในระบบจักรวาล 

หนึง่ ๆ กม็ดีวงอาทติยเ์ปน็จดุรวม เปน็ศนูยก์ลาง เปน็อะไรทีว่า่มนัจะ 

คุมไว้ให้ได้; ไม่อย่างนั้นมันก็จะกระจัดกระจายและวินาศ มันวินาศ,  

มันไม่มีจุดศูนย์รวม.

	 ระบบสุริยจักรวาลนี้มันมีมากี่ล้าน ๆ ปีแล้วก็ไม่รู้ แล้วมันอยู่ได้ 

เพราะมันมีจุดศูนย์รวม  มีดวงอาทิตย์ เป็นจุดศูนย์รวม;  ทีนี้  

ดาวเคราะห์ทั้งหลายมันก็วนเวียนอยู่รอบจุดศูนย์รวมนั้น ทำหน้าที่ 

ต่าง  ๆ  กันและอยู่มาได้. นี่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจแท้  ๆ มันยังต้องการ 

จุดศูนย์รวม มันจึงจะอยู่ได้ แล้วก็เป็นธรรมชาติล้วน ๆ. 

	 ครั้นมาถึงสิ่งที่มีชีวิต มันก็ต้องมีจุดศูนย์รวม เราจะดูได้จาก 

สัตว์เดรัจฉานก่อน มันก็มีผู้นำของมัน แล้วที่ผู้นำมันมีลักษณะ 

มีบุคลิกภาพ มีอะไรก็ตาม เป็นที่พอใจให้ความมั่นใจแก่สมาชิก 

ในกลุ่มนั้น.

	 เราดูมด ดูปลวก มดชนิดที่มันเคลื่อนย้ายขบวน,  ดูมด 
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บางชนิดที่เคลื่อนย้ายขบวน จะมีหัวหน้าเป็นตัวนำ; นี่แม้แต่มด 

แมลงเล็ก ๆ มันก็ยังมีหัวหน้าเป็นตัวนำ มันจึงเป็นระเบียบและไปได้ 

เรียบร้อย ไปได้เร็ว ไปได้ดีกว่า.

	 สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกัน เมื่อมนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซง 

ไม่ไปทำลายมัน มันอยู่กันอย่างมีระบบ มีผู้นำ แล้วมันก็ปลอดภัย 

ดีกว่าที่ไม่มีระบบผู้นำ. การรวมกลุ่มกันนั้นมันก็ต้องมีผู้นำ ทำไม?  

ก็เพราะว่ามันไม่ฉลาดเท่ากัน ส่วนใหญ่มันไม่มีสติปัญญา ฉะนั้น 

ต้องมีผู้นำที่ฉลาดหรือมีสติปัญญา ก็นำโดยอัตโนมัติ; ก็ค่อย  ๆ  มี 

ความพอใจมากขึ้น  ๆ. ถ้ามันพูดได้ มันก็คงจะพูดว่า พอใจ พอใจ  

เหมือนกับในกรณีของพระราชาองค์แรกในโลก.

	 ทีนี้มาถึงคน ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาก็มีผู้นำ เพราะส่วนมาก 

ไม่ฉลาด แม้จะสมมติว่าฉลาดเท่า  ๆ  กัน ก็ถ้าไม่มีผู้นำที่ได้รับการ 

สมมติเป็นผู้นำสักคนหนึ่ง มันก็ทะเลาะวิวาทกัน, แล้วให้ผู้มีปัญญา 

ทั้งหลายเลือกผู้นำ มันก็ต้องเลือกขึ้นมาได้สักคนหนึ่ง สำหรับเป็น 

ผู้นำ ก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมด้วย แล้วก็นำไปได้ ถ้ามันไม่เป็น 

จุดศูนย์รวม มันนำไปไม่ได้.

	 นี่ความเป็นประมุขของผู้นำที่เป็นจุดศูนย์รวมนั้นมันมีความ 

จำเป็นโดยธรรมชาติ มาตามธรรมชาติ; ฉะนั้นเราอยากจะพูดว่าเป็น 

เจตนารมณ์ของธรรมชาติ จะมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ตามใจ มันมีเจตนาได้ 

ตามระดับของมัน อย่างว่าสุริยจักรวาลนี้ มันก็ต้องมีอะไรอันหนึ่ง 

ที่เป็นมูลเหตุให้มันรวมกลุ่มกันอยู่ได้ โดยมีดวงอาทิตย์เป็นผู้นำ.

	 จึงพูดเสียว่า ความมีประมุขนี้ มันเป็นเจตนารมณ์ของธรรม- 

ชาติ; นี้จะแบ่งแยกกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนย่อยกี่ส่วน ๆ ก็ตาม ทุกส่วน 

จะต้องมีประมุข, อย่างในบ้านในเมือง กระทั่งในครอบครัวมันก็ต้อง 

มีประมุข. ลองเป็นครอบครัวที่ไม่มีประมุขเถอะ มันจะเป็นอย่างไร,  
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มันจะฉลาดจะวิเศษจะอวดดีไปถึงไหน ที่จะไม่มีประมุขหรือไม่มี 

ผู้นำ.

	 ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าความมีประมุข ซึ่งในที่นี้เราเรียกกันว่า 

พระราชานี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตาม 

ธรรมชาติก็ดี, หรือโดยวิถีทางการเมืองดี มันก็ยังต้องการประมุข 

หรือผู้นำ. แม้ว่าวิธีปฏิบัติหรือว่าหลักการมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 

อย่างไรก็ตามใจ แต่ความเป็นประมุขหรือผู้นำมันก็ยังต้องมีอยู่นั่น;  

จะเป็นประมุขถาวร, ประมุขชั่วคราว, ประมุขไหน มันก็ยังจำเป็น 

อยู่นั่นแหละ.

	 ขอยุติไว้ทีหนึ่งก่อนว่า ความมีประมุขนี่เป็นเจตนารมณ์ของ 

ธรรมชาติ แล้วมนุษย์ก็รับเอามา เป็นเจตนารมณ์ของระบบการเมือง 

การเป็นอยู่ การปกครอง อะไรต่าง ๆ.  

ที่สุดแห่งความโชคด ี
เพราะเรามีธรรมิกราชา
	 ที่นี้ก็มาถึงคำว่าพระราชา ซึ่งเรียกว่าเป็นประมุข ราชา มุขํ  

มนุสฺสานํ ราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นคำบาลีเก่าแก่ 

ไม่รู้ว่าครั้งไหน. นี่เราก็มีคำว่าสมมติราช สมมติองค์แรกเป็นปฐม 

กษัตริย์ ได้รับการสมมติเป็นองค์แรก แล้วก็สืบต่อกันมาจนกระทั่ง 

วันนี้.

	 นี้ก็ขอให้มองดูความเป็นพิเศษสักหน่อยว่าจะยังเหลืออยู่  

แต่ประเทศไทยกระมัง ที่มีพระราชาในความหมายของพระราชาที่ 

เต็มเปี่ยมตามความหมายของคำคำนี้เมื่อพัน ๆ ปีมาแล้ว. ประเทศอื่น 

แม้จะมีพระราชา ก็สักว่ามีเป็นพิธีเสียมากกว่า ในประเทศไทยนี่ยังมี 
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พระราชาที่มีความหมายถูกต้องเต็มตามความหมายเดิม. นี้ควรจะ 

นึกถึงข้อนี้ แล้วก็จะพอใจ ก็จะได้ประกอบพิธีที่จะได้ถวายพระราช- 

กุศล ถวายความจงรักภักดีอนุโมทนากันให้เต็มความรู้สึกแห่งจิตใจ.

	 เมื่อพูดถึงคำว่าราชา มันก็ต้องมีความหมายเป็นระดับ  ๆ  ไป  

พระราชา  ก็มี มหาราช  ก็มี ธรรมิกราชา  ก็มี; ในอันดับสูงสุดก็เป็น 

ธรรมิกราชา พระราชาผู้ประกอบไปด้วยธรรม. แม้พระราชาองค์แรก 

ที่สุด เป็นสมมติราชองค์แรก ก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมจึงจะสร้าง 

ความพอใจให้แก่ประชาชนได้ คือคำว่า ราชา ราชา นั่นเอง.

	 เมื่อดูถึงพระเจ้าสมมติราช ก็พบว่าประชาชนสร้างขึ้น ไม่ใช่ 

พระราชามาใช้อำนาจอะไรมาบีบบังคับตั้งตัวเอง. พระบาลีมีอยู่ชัดว่า 

ประชาชนสร้างขึ้น สมมติขึ้น; แต่เขามีธรรมะกันทั้งพระราชาและ 

ทั้งประชาชน. เมื่อประชาชนมีความรู้สึกอันจริงใจอย่างไร สมมติ 

พระราชาขึ้นแล้ว ก็ประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างมีธรรมะ  มันก็มี 

ธรรมิกราชา แล้วก็มีธรรมิกประชาชน มันจึงอยู่กันได้ เพราะมัน 

ประกอบด้วยธรรม ทั้งพระราชาและทั้งประชาชน.

	 นี่คือหัวใจสำคัญ มัน ประกอบอยู่ด้วยธรรม; พอไม่ประกอบ 

อยู่ด้วยธรรมเท่านั้นแหละ มันก็เปลี่ยนทันทีแล้ว มันก็จะเป็นโจร 

หรือว่าเป็นการบีบบังคับ เป็นทรราชย์ เป็นอะไรขึ้นมาทันที แล้วก็ 

จะทำลายซึ่งกันและกัน วินาศไปในที่สุด. 

	 ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า พระเจ้าสมมติราชนั้น ประชาชนสร้างขึ้น 

เลือกขึ้น อุปโลกน์ขึ้น. หลักการอันนี้ก็ยังใช้กันมากระทั่งวันนี้ แม้ 

พระเจา้แผน่ดนิแหง่ประเทศไทยทกุ ๆ พระองค ์ กจ็ะเรยีกวา่สมมตริาช 

รวมอยูใ่นพระบรมนามาภไิธยทัง้นัน้แหละ กแ็ปลวา่ยงัยอมรบัหลกัการ 

ที่ว่าประชาชนสร้างท่านขึ้นมา.

	 ถ้าพูดให้ชัด  ๆ  ก็ว่า เรานี่สร้างท่านขึ้นมา ฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่ 
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โดยตรงที่จะต้องพิทักษ์รักษา, มีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของ 

ประชาชนผู้สร้างพระราชาสมมติราชขึ้นมา. นี่เราก็กำลังทำอย่างนี้ 

อยูแ่ลว้เดีย๋วนี ้ รบัผดิชอบ, รูส้กึสำนกึ หรอืทำหนา้ทีช่ว่ยกนัประคบ- 

ประหงม ประคับประคองทุกอย่าง เพื่อจะมีความพอใจ มีความ 

จงรักภักดี ถวายพระพรในโอกาสเช่นนี้.

	 ทีนี้จะขอโอกาสแทรกอะไรสักนิดหนึ่งว่า สิ่งที่สร้างขึ้นด้วย 

จติใจ ดว้ยความรูส้กึแหง่จติใจ โดยจติใจนีม้นัไมค่วรจะเปลีย่น มนั 

ไม่ควรจะเปลี่ยนทุก ๓ ปี ๔ ปี เช่นที่การปกครองบางประเทศใน 

โลกนี้ ในเวลานี้ เขาเปลี่ยนประมุขทุก ๓ ปี ๔ ปี. หรือแม้ว่าเรา 

จะเพ่งเล็งไปถึงรัฐบาล รัฐบาลก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ และควรเปลี่ยน 

หรือต้องเปลี่ยน; แต่พระราชานี้ ไม่อยู่ในฐานะที่ควรเปลี่ยนหรือ 

ต้องเปลี่ยน เพราะมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง จะเปลี่ยนกันมันก็ต้อง 

เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องประจำ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องเปลี่ยน 

เหมือนกับเลือกตั้ง. ฉะนั้นจึงต่างกันจากประมุขรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยน 

บ่อย ๆ. พระราชาดำรงอยู่ในฐานะที่สูงกว่า ดำรงอยู่ในฐานะที่ไม่ต้อง 

เปลี่ยน จนกว่าจะมีเหตุการณ์อย่างอื่น ซึ่งมันจะเกิดโกลาหลวุ่นวาย 

ขนาดที่ว่ามันล้มละลาย โดยไม่มีใครเปลี่ยนได้.

	 เดี๋ยวนี้เรามีระบอบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือ 

เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ก็ไม่มีหลักการที่ว่าจะเปลี่ยนพระราชาได้ตาม 

ชอบใจ, ให้ถือว่าอยู่เหนือการเมือง เหนือกฎหมาย เหนืออะไรไป 

ตามเดิม เท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจอันสูงสุด  

แล้วทำความพอใจให้ตลอดเวลา.
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เพราะเหตุนี้จึงควรยินด ี ปรีดา 
ปราโมทย์
	 จะพูดกันถึงคำว่าราชา ราชา หรือพอใจ พอใจ พอใจนี้อีก 

สักครั้งหนึ่งว่า พระราชานั้น ตามตัวพยัญชนะแล้ว ก็ต้องเป็นผู้ที่ 

ทำความพอใจให้แก่ประชาชน ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องไม่ใช่พระราชา.

	 เดี๋ยวนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัคร- 

ศาสนูปถัมภกแห่งประเทศไทย เป็นพระราชาสมบูรณ์แบบ ที่ใคร ๆ 

ยอมรับ ไม่ต้องโฆษณาว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่. มี 

อะไรผิดแปลกไปจากพระราชาองค์อื่น  ๆ  มาก จะเพราะเหตุการณ์ 

เปลี่ยนแปลงหรืออะไรเปลี่ยนแปลง ก็อย่าไปพูดถึงดีกว่า; จะพูดถึง 

แต่เฉพาะส่วนที่ท่านได้ทรงกระทำให้เกิดความพอใจแก่ประชาชน 

ก็มีเรื่องมาก เอามาพูดกันไม่ไหวหรอก เอากันแต่หัวข้อ.

	 นบัตัง้ตน้แตว่า่ ทา่นเปน็ผูท้ีท่ำการคน้ควา้ การประดษิฐ์ การ 

อะไรต่าง ๆ อยู่อย่างไม่ทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย มีอะไรที่ค้นคว้าพบ 

กระทำได้ หรือกระทำได้ดีกว่าเก่า เรื่องฝนเทียม เรื่องอะไรก็ตามนี้ 

มันเป็นเรื่องการค้นพบเพื่อประโยชน์แก่การผลิต.

	 ทรงค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตมาแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการ 

ผลิต ในแง่ของเกษตรกรรม หรือกสิกรรม หรือการประมง ทรง 

กระทำอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย. แม้แต่ในแง่ของอุตสาหกรรม 

ก็ทรงค้นคว้า ทรงทดลอง ทรงทำตัวอย่าง เท่าท่ีท่านจะทำได้ เพราะว่า 

มันมีอะไรกำกับอยู่บ้าง ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแบบสมบูรณาญา- 

สิทธิราชย์ไปเสียทั้งหมด แต่ว่าโอกาสมีเท่าไร พระองค์ก็ทรงทำ 

อย่างยิ่ง แม้แต่ระบบสหกรณ์.

	 ระบบสหกรณ์นี้สำคัญมาก ขอบอกกล่าวเป็นพิเศษว่า โลก 

ต่อไปจะอยู่รอดได้ด้วยระบบสหกรณ์, ในหลวงท่านทรงค้นคว้ามาก 
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เรื่องระบบสหกรณ์ เป็นที่ประจักษ์อยู่แก่ทุกคนว่าสหกรณ์ชนิดไหน 

จะเหมาะแก่คนไทย ในส่วนไหน ในแขนงไหน ด้านไหน จนจะเป็น 

นักสหกรณ์ชั้นเอก.

	 ทรงค้นคว้าเรื่องเหล่านี้และกระทำให้เป็นตัวอย่าง กระทั่งใน 

สำนักของท่าน ท่านก็ยังทรงกระทำอะไรเป็นตัวอย่างอย่างที่ใคร  ๆ  

ก็เคยรู้ว่ามีโรงสี มีการผลิตนม ผลิตอะไรก็ตาม ก็เรื่องค้นคว้าเพื่อ 

ประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อได้แบบฉบับที่เหมาะสม เพราะว่าเรา 

เป็นประเทศเล็ก ทำเหมือนประเทศใหญ่ไม่ได้ อย่างนี้. นี่เรื่องผลิต,  

เรื่องค้นคว้า เรื่องที่ท่านทรงกระทำมาก.

	 ทีนี้อีกด้านหนึ่ง เรื่อง  สุขภาพอนามัยของประชาชน บางคน 

ไม่รู้ ถ้าไปรู้เข้าแล้วจะตกใจ คือ  ทรงเสียสละมาก ทั้งกำลังทรัพย์  

กำลังแรง เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในทุกอย่างเท่าที่ท่าน 

จะทำได ้ ด้วยความสนพระทัย, ด้วยความบริสุทธิ์ใจ.

	 ทนีีม้ามองกนัในแงข่องศาสนา ในดา้นศาสนา กท็รงทำอยา่งยิง่  

ที่เป็นที่ปรากฏอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องอธิบายกันนัก. ท่านทรงทำ 

ทุกอย่างที่จะเป็นผลดีแก่พระศาสนา เพื่อสืบอายุพระศาสนาก็ดี,  

เพื่อให้ศาสนาเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ประเทศชาติก็ดี.

	 ทีนี้ในแง่ของวัฒนธรรม ก็ทรงกระทำอย่างยิ่ง มีรายละเอียด 

มาก อย่าต้องพูดโดยรายละเอียดเลย.

	 แม้แต่พูดกันในแง่ของ  การเมือง ก็ทรงเสียสละมากมาตั้งแต่ 

แรก  ๆ, ทรงเหน็ดเหนื่อยมาก การเมืองในประเทศ การเมืองนอก 

ประเทศ เสดจ็ไปเรยีกไดว้า่จะทัว่ทัง้โลก เพือ่ประโยชนแ์กก่ารเมอืง; 

ได้ทรงทำสุดกำลังที่จะทำได้.

	 นี่เท่าที่ยกมาแต่หัวข้อมาเป็นตัวอย่างนี่มันเกินเสียแล้ว เกิน 

กว่าที่ประชาชนจะตะโกนออกมาว่า พอใจ พอใจ พอใจ เหมือน 
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สมัยพระเจ้าสมมติราชโน้น. ฉะนั้นเราก็มีเหตุผลที่จะยินดีปรีดา 

ปราโมทย์ในความมีพระราชาของประเทศไทย.

ระบบผู้นำที่ด ี คือมีธรรมิกราชา
	 ทีนี้ก็อยากจะพูดว่าโลกนี่มีอะไร  ๆ  ที่แสดงว่าได้ละทิ้งระบบ 

มีพระราชายิ่งขึ้นไปทุกที ยิ่งขึ้นไปทุกที ไปสู่ระบบบ้าบออะไรก็ไม่รู้  

ที่ไม่มีความเคารพผู้ที่ควรเคารพ ไปหาระบบที่ว่าจะอยู่กันอย่าง 

เสมอภาค; นี่ความบ้าบอมันจะอยู่ที่ตรงนี้.

	 ธรรมชาติไม่ได้ยอมให้คนเราอยู่กันอย่างเสมอภาค จะต้องมี 

ลดหลั่นกันตามกรรมที่ตนกระทำ, หรือว่าการที่ธรรมชาติมันสร้าง 

มนุษย์มาให้ไม่เหมือนกัน; ฉะนั้นการที่จะมาอยู่กันอย่างเสมอภาคนั้น 

มันเป็นเรื่องของกิเลส เรื่องของความโง่, มันต้องมีการเคารพกันตาม 

ลดหลั่น.

	 โลกปจัจบุนักำลงัไมม่ทีีเ่คารพยิง่ขึน้ กระทัง่บดิามารดากไ็มเ่ปน็ 

ที่เคารพ แล้วจะไปเคารพอะไรแก่คนอื่น. นี้ความอยู่กันอย่างไม่มีที่ 

เคารพนี่มันจะมืดหน้ามัวตา จะเป็นโอกาสของกิเลสมากขึ้น มากขึ้น, 

แล้วในที่สุดมันก็จะวินาศด้วยความที่ไม่มีธรรมะ เพราะธรรมะนี้มัน 

อยู่กันด้วยการเคารพ มีระบบเคารพ ถือเป็นความถูกต้องอยู่ในตัว 

มันเอง; ไม่เคารพก็ไม่เชื่อฟัง.

	 เดีย๋วนีก้ม็กีารพดูจาชนดิทีไ่มแ่สดงความเคารพ แมแ้ตผู่บ้งัคบั- 

บัญชา เรียกอ้ายเรียกอีก็มี. อย่างที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ พอ 

เหลอืบเหน็คำแรกนีไ้มรู่ว้า่ใคร ตาบา้อะไรทีไ่หน อา้ว พอไปอา่นรูเ้รือ่ง  

เอ้า! นี่เป็นถึงประธานาธิบดี อย่างนี้เป็นต้น; นั่นแหละคือความ 

เลวทรามของมนุษย์โดยไม่รู้สึกตัว คือนิยมลัทธิ ไม่มีที่เคารพตาม 
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ลดหลั่น.

	 นี่มันผิดหลักพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง  ใคร  ๆ  ก็รู้อยู่แล้ว;  

แต่เราไม่เอาพระพุทธศาสนาไปเที่ยวบังคับข่มเหงใคร เราเอาตาม 

กฎเกณฑ์ของธรรมชาต ิ ที่มันก็ต้องการให้มีลดหลั่น ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความเคารพ.

	 นี้การที่อยู่กันอย่างไม่มีธรรมะนี้มันก็จะนำไปสู่ความวินาศ;  

แล้วก็จะถึงสมัยหนึ่งซึ่งโลกนี้มันหมดท่าเข้าแล้ว มันไปไม่ไหวแล้ว,  

มนักจ็ะหนัมาสูร่ะบบทีอ่ยูก่นัอยา่งมคีวามเคารพอกีทหีนึง่กไ็ด.้ ถา้เปน็ 

อยา่งนัน้จรงิกค็อืถอยหลงัไปหาระบบทีเ่คยมมีาแลว้ และมาในรปูใหม ่

ที่เรียกว่าศาสนาของพระศรีอาริย์ ศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรย 

ที่สมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมทั้งหลาย.

	 นี่กลับมามีระบบที่มีความเคารพ มีธรรมิกราช ธรรมิกราชา  

มาเป็นผู้นำหมู่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งโลกกันอีกสักที 

หนึ่งก็ได้; แต่เราคงไม่ได้เห็นหรอก คงตายเสียก่อน, แต่เดี๋ยวนี้ 

เมื่อมองดูโดยเหตุผลแล้ว เมื่อมันหมดท่าลงแล้ว มันก็ต้องดิ้นไป  ๆ 

จนพบระบบที่ทำให้อยู่ได้อีก; ฉะนั้นระบบที่มีผู้นำที่ดี มีธรรมิกราชา 

นี้ ก็ต้องกลับมาอีกทีหนึ่ง.

เผด็จการโดยธรรม
	 นี่พูดเลยไปถึงว่า ศูนย์รวมแห่งจิตใจ เป็นที่เคารพเชื่อฟัง 

นับถือนี้ มันมีลักษณะวิเศษอยู่อันหนึ่ง คือการบังคับบัญชากันได้ 

ซึ่งมีความหมายกำกวมมาก; คำนี้ก็คือคำว่าเผด็จการ.

	 คนเขาเกลียดคำว่าเผด็จการ แต่อาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี. 

เผด็จการด้วยธรรมะ ด้วยความถูกต้อง, ด้วยความรัก, ด้วยความ 
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เมตตานี้ดี; ดีกว่าให้กิเลสมันขึ้นมาเผด็จการ แล้วก็ทำลายธรรมะ 

จนไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์. ไปสนใจคำว่าเผด็จการให้ถูกต้อง 

ให้ธรรมะเผด็จการ โดยบุคคลหรือผ่านทางบุคคลที่ประกอบอยู่ด้วย 

ธรรมะนั้น; นี่ก็เป็นระบบที่จะช่วยโลกได้.

	 เผดจ็การคอือำนาจอยา่งหนึง่ทีจ่ะทำใหส้ำเรจ็ประโยชนใ์นหนา้ที ่

ทีจ่ะตอ้งทำ แตม่นัมคีวามหมายทีว่า่ผดิกไ็ด ้ ถกูกไ็ด ้ เพราะคนในโลก 

มันก็ทำกันอยู่ ๒ อย่างนี้ ผิดหรือถูก. เมื่อเอาเผด็จการมาใช้ในทาง 

ทีถ่กูมนักไ็มเ่ดอืดรอ้น ไม่มีใครเดือดรอ้น ทกุคนสมคัรใจทีจ่ะกระทำ 

ตามความที่มันถูก คือธรรมะเผด็จการ, มันก็เลยมีความสงบสุข มี 

ความเป็นอยู่อย่างเป็นที่น่าพอใจ.

	 ถา้ถามวา่พระพทุธเจา้เปน็อะไร? กอ็ยากจะตอบวา่เปน็เผดจ็การ  

แต่เป็นเผด็จการโดยบริสุทธิ์ เผด็จการโดยธรรม, เผด็จการด้วย 

ความเมตตามหากรุณา มันก็เลยสำเร็จประโยชน์. คณะสงฆ์ของ 

พระพทุธองคป์กครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถกูตอ้ง  

โดยความเมตตากรุณา.

	 เดี๋ยวนี้โลกนี้มันกำลังมีกิเลสบ้าเป็นเผด็จการ. ไปใคร่ครวญ 

ดูทั้งโลก รวมกันทั้งโลกนี้ กำลังมีกิเลสบ้าเป็นผู้เผด็จการ, มันเผลอ 

อยู่ใต้อำนาจกิเลสเกินไปแล้ว ก็ใช้ความรู้สึกอันนี้เป็นผู้เผด็จการ คือ 

จัดโลกไปตามความรู้สึกอันนี้.

	 อาตมาขอยนืยนัอยูเ่สมอวา่ โลกกำลงัมกีเิลสบา้เปน็ผูเ้ผดจ็การ,  

ลัทธิอุดมคติทางการเมืองบ้า  ๆ  บอ  ๆ  อะไรก็ไม่รู้กำลังจะมาเผด็จการ 

ในโลกนี้; แต่โดยที่แท้แล้ว มันก็คือกิเลสเผด็จการ มันออกมา 

ในรูประบบการเมืองอย่างนี้ การเศรษฐกิจอย่างนี้ อะไร ๆ ก็อย่างนี้.  

ยิ่งเผด็จการยิ่งแยกออกเป็นขวาเป็นซ้าย, เป็นนายทุน เป็นกรรมกร 

เป็นอะไรอย่างไม่มีธรรมะเลย; นี่มันกิเลสเผด็จการ.
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	 แต่ถ้าธรรมะเผด็จการจะไม่มีอย่างนี้ ไม่อาจจะเกิดนายทุน 

เกิดชนกรรมาชีพ เกิดอะไรที่มันเป็นคู่ปรปักษ์เพื่อจะทำลายล้างซึ่งกัน 

และกนั, มนัมอีะไรอนัหนึง่มาทำใหเ้ลกิความหมายมาด ความอาฆาต 

ความมุ่งร้าย ความเห็นแก่ตัว ความเอาเปรียบอะไรนี้ออกไปเสียได้. 

ฉะนั้นคำว่าเผด็จการโดยธรรมนั้นยังใช้ได้ดีที่สุดโดยพระราชา 

ผู้ประกอบด้วยธรรมะนั่นเอง, เพราะถ้าไม่มีบุคคลเผด็จการ มันก็ 

ไม่มีอะไรที่จะดำเนินการไปได้.

เพราะมีองค ์ ๓ นี ้ จึงไพศาล 
จึงมั่งคง จึงใหญ่หลวง จึงปลอดภัย
	 ความหมายของคำว่า ธรรมิกราชา มีอยู่ว่า เผด็จการโดยธรรม;  

แต่ไม่ต้องเลือดตกยางออก เพราะว่าอำนาจของธรรมมันไม่ต้องทำให ้

เลือดตกยางออก แล้วก็ทำไปได้อย่างรวดเร็วและเฉียบขาดที่สุด.

	 การอยู่กันอย่างเสมอภาค อย่างไม่มีสูงต่ำบังคับกันได้นั้น มัน 

เรื่องโง่ เรื่องบ้า เรื่องเมา เรื่องหลง เรื่องอะไรไปสารพัดอย่าง; แต่ 

ถ้ามีธรรมะเผด็จการแล้ว ก็จะมีลดหลั่นกันไปตามสมควรแก่ธรรมะ 

ที่บุคคลนั้น  ๆ  เขามี หรือที่ชนชั้นเขามี ตามหน้าที่การงานของตน  

เป็นพวก ๆ ไป.

	 แล้วทีนี้ ประเทศไทยเรา เป็นที่เชื่อถือได้ว่าจะหวังที่พึ่งระบบ 

ธรรมิกราชาเป็นผู้ปกครอง; แม้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป  

จำกัดสิทธิอำนาจของพระราชาลงไปเป็นอันมาก มันก็ยังเหลืออยู่มาก 

เพราะมันอยู่ในน้ำใจของประชาชน ที่มีความเป็นมาอย่างนี ้ อบรมกัน 

มาอย่างนี้ โดยอำนาจของพระพุทธศาสนานั้น. ฉะนั้นเราจึงมีบุคคล 

ที่ชนะน้ำใจประชาชนถึงขนาดที่เรียกว่าเผด็จการโดยธรรมอยู่บุคคล 
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หนึ่งเป็นอย่างน้อย คือผู้ที่เราจะเรียกกันอย่างภาษาพระว่าสมเด็จ 

บรมบพิตรพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยน้ำใจ  

ท่านสามารถที่จะเผด็จการได้ด้วยคุณธรรมหรือบารมีที่ได้สร้างสรรค์ 

มาเป็นอย่างดี; นี่ระบบของธรรมะ มันจำเป็นอย่างนี้.

	 เดี๋ยวนี้ขอให้มองต่อไปอีกสักนิดหนึ่งว่า เราจะต้องมีองค์- 

ประกอบท่ีเรียกว่า ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. ๓ อย่างน้ี 

จำเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับไม ้ ๓ ขา ถึงอิงกันอยู่ได้ก็ไม่ล้ม ปลดออก 

เสียขาหนึ่งก็จะต้องล้ม. ประเทศชาติหนึ่ง ศาสนาหนึ่ง พระมหา- 

กษตัรยิห์นึง่ จะอยูต่ามลำพงัไมไ่ด;้ ประเทศชาตกิจ็ะอยูโ่ดยปราศจาก 

ศาสนาไม่ได้ ปราศจากพระมหากษัตริย์คือผู้นำนี้ไม่ได้, ศาสนา 

ก็มีอยู่ไม่ได้โดยปราศจากประเทศชาติหรือปราศจากผู้อุปถัมภ์   

พระมหากษัตริย์ก็มีอยู่ไม่ได้ โดยที่ปราศจากประเทศชาติหรือศาสนา.

	 ฉะนัน้ขอใหถ้อืวา่องค์ ๓ นีจ้ำเปน็ทีจ่ะตอ้งมพีรอ้ม ๆ กนั เขยีน 

เป็นคำกลอนสั้น ๆ ว่า

 ประเทศชาต ิ ศาสนา มหากษัตริย์

	 รวมเป็น อัตภาพไทย อันไพศาล.

	 อัตภาพไทย รวมอยู่ด้วยองค์ประกอบ  ๓  คือประเทศชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงไพศาล จึงมั่นคง จึงใหญ่หลวง จึง 

ปลอดภัย.

	 เดี๋ยวนี้เรากำลังกระทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อพระมหากษัตริย์ 

จะถวายพระพร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกซึ่งความ 

พอใจ ความจงรักภักดี ความอะไรตามหน้าที่ของตน. แม้บรรพชิต 

ก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำ เพราะเรายอมรับว่าพระศาสนาตั้งอยู่ได้ด้วย 

ความมีประมุขของประเทศชาติ คือพระมหากษัตริย์ จึงขอให้เรา 

ทำหน้าที่อันนี้ อย่าละเลยหน้าที่อันนี้.
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	 เดี๋ยวนี้ก็มีหมายกำหนดการมาแล้วว่า ๑๖.๓๐ น. ที่มาถึงเข้า 

แลว้นี ้ พระสงฆจ์ะประชมุกนัทำวตัรเยน็ แลว้กจ็ะเจรญิพระพทุธมนต ์

ตามแบบฉบบั, แลว้กจ็ะทำสมาธภิาวนา เพือ่วา่จติจะเปน็สมาธมิกีำลงั 

แรงมาก และอุทิศส่วนกุศลนั้น  ๆ  ถวายแด่องค์ศาสนูปถัมภก, แล้ว 

ก็จะแสดงออกด้วยการถวายพระพรชัยมงคล มีการย่ำฆ้อง ย่ำกลอง  

ย่ำระฆัง อะไรก็ตามตามสมควรในวันนี้ ตามหมายกำหนดการเป็น 

อย่างนี้.

	 นี้ผมก็ขอพูดแก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายว่า จงทำในใจครั้งหนึ่ง 

ถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงอะไรตามที่ได้บรรยายมาแล้วนี้ เข้าใจ 

วัตถุประสงค์อันนี้, มีความบริสุทธิ์ใจแท้จริงที่จะทำ ไม่ใช่ทำแต่สักว่า 

ท่าทาง; อย่างที่กล่าวแล้วว่า เราจะทำอะไร เราต้องเข้าใจสิ่งนั้น,  

เราจะทำอะไรแก่ใคร เราก็ต้องเข้าใจบุคคลนั้น. เดี๋ยวนี้ก็เป็นการ 

เพียงพอแล้วที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในประเทศชาติ ศาสนา พระ- 

มหากษัตริย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงผู้เป็นองค์อัครศาสนู- 

ปถัมภ์. 

 เวลาก็พอดีแล้ว ก็ขอให้ดำเนินการต่อไป.
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ปรารภ :	 ปีใหม่จะต้องทำให้ดีกว่าปีเก่า

	 ปีใหม่ต้องมีอะไรให้ดีกว่าปีเก่า อย่าให้ละอาย 

หัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดิน แต่ต้องระวังคำว่าดี ๆ  

ให้ดี  ๆ เป็นคำที่กำกวม ไม่เหมือนคำว่ากุศล 

ดีนั้นเมาได้ บ้าได้ คนบ้าทั้งหมดทั้งโลกมีมูล 

มาจากบ้าดีทั้งนั้น คำว่าบุญก็เหมือนกัน เมาได้  

บ้าได้ ถึงกับพินาศก็ได้ ดังนั้นปีใหม่นี้ทำอะไร  

ให้ถูกต้องกว่าปีเก่า เถิด อย่าใช้คำว่า ดีกว่าปีเก่า  

เลย 

ดีกว่าปีเก่า :	 มีโชคดีที่จะได้ตามรอยยุคลบาทโดยทศพิธราช- 

ธรรม เป็นการส่งเสริมการกลับมาแห่งศีลธรรม  

ตามความมุ่งหมายด้วย เป็นการส่งเสริมประชา- 

ธิปไตย มีมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย

คำว่าประมุข :	 อย่างไรเสียก็ต้องแปลว่าผู้นำ 

 ป — ทั้งหมด, มุข — หน้า : นำหน้าทั้งหมด 

 แม้รัฐธรรมนูญมิได้ถวายอำนาจในการเป็นผู้นำ 

โดยประการทัง้ปวง แตก่ส็ามารถเปน็ผูน้ำมากมาย 

หลายประการโดยไม่มีข้อขัดข้อง โดยเฉพาะ 

วิทยุไทย ชุดทศพิธราชธรรม พ.ศ. ๒๕๓๐

(๑) ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม

อาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.
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อย่างยิ่งการนำทางวิญญาณย่อมกระทำได้ถึงที่สุด  

เราชาวไทยสามารถถวายโอกาสให้ทรงนำได้เต็มที ่

โดยการสนับสนุนในพระราชประสงค์นั้น  ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือประพฤติตามพระองค์  

ในบำเพ็ญทศพิธราชธรรมเพื่อบ้านเมืองนี้เต็มไป 

ด้วยผลแห่งทศพิธราชธรรม 

 นี้คือการทำหน้าที่ให้ถูกต้องกว่าปีเก่า โดยไม่มี 

การบ้าดีหรือเมาดี

ทศพิธราชธรรม :	 ทาน ํ : การให ้ (วัตถุภายนอก) มีผู้รับโดยตรง

	 สีล ํ : ภาวะปกติ - วิธีให้เกิดภาวะนั้น

	 ปริจฺจาค ํ : การให้ภายใน (ไม่ต้องมีผู้รับ)

	 อาชชฺว ํ : ความซือ่ตรง เปดิเผย ตอ่ผูอ้ืน่ - ตนเอง 

โดยสรุปต่อหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์

	 มทฺทว ํ : อ่อนโยน ต่อบุคคล - การงานของจิต

	 ตป ํ : วิริยะ - บากบั่น - (อิทธิบาท)

	 อกฺโกธํ : ไม่กำเริบภายใน แก่ตนเอง, - ภายนอก 

ต่อผู้อื่น

	 อวิหิํสํ : ไม่เบียดเบียนตนเอง - ผู้อื่น

	 ขนฺต ิ : อดทน รอได้ คอยได้

	 อวิโรธนํ : ไม่มีอะไรพิรุธ ผิดจากแนวแห่งความ 

ถูกต้อง (ขยายความออกเป็นสัมมัตตะสิบ)

ไตรสิกขา : 	 มีพร้อมครบอยู่ในทศพิธราชธรรม มีปัญญาอยู่ 

เป็นข้อสุดท้าย คือ อวิโรธนํ อันเป็นข้อสุดท้าย 
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ตามแบบฉบับของปัญญา

	 สีล : ทาน - สีล - อวิหิํสา

	 สมาธิ :  ปริจาค  -  อาชชว  -  มททว  -  ตป  -  อโกธ  -  

ขนฺติ

	 ปัญญา : อวิโรธน (ขยายออกเป็นสัมมัตตะสิบ) 

จะดูเป็นปุญญกริยาวัตถุสิบ ก็มีครบ, กุศล- 

กรรมบทสิบ ก็มีครบ

ตามรอยพระยุคลบาท : ปีใหม่ดีกว่าปีเก่า, ปีนี้ดีถึงที่สุดเพราะการ 

กระทำอย่างนี้เป็นการส่งเสริมทศพิธราชธรรมกัน 

ทั่วประเทศ


