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ธรรมของพระราชา∗ 

เมื่อตอนเย็นวันนี้ ที่โบสถ์วัดญาณเวศกวัน มีพิธีบําเพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพิธีนั้น มีการสวดพระพุทธมนต์ 
และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล  

เร่ืองนี้เป็นศาสนกิจของคณะสงฆ์อําเภอสามพราน โดย
ประสานกับผู้นําท้องถ่ิน ท่านจัดการสวดมนต์อย่างนี้เวียนไป ไป
สวดวัดโน้น แล้วก็ย้ายไปวัดนั้น วันนี้มาถึงวัดญาณเวศกวัน เป็น
งานบุญที่ควรอนุโมทนาน้ําใจดีงามของผู้มาจัดมาร่วม เป็นการอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล อย่างที่ว่านั้น คือเป็นการแสดงน้ําใจ แล้วก็
แสดงความสามัคคี  พร้อมกันนั้นก็ เป็นการบํารุงน้ํ า ใจของ
ประชาชนด้วย เพราะว่าประชาชนมีความระลึกถึงและอาลัยใน
องค์สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร การที่ทางคณะสงฆ์จัดพิธี
อย่างนี้ ให้มีการสวดมนต์กัน นอกจากได้ผลทางอื่นแล้ว ที่สําคัญก็
คือด้านจิตใจ ทําให้ประชาชนที่อยู่ในยามเศร้าโศกอาลัย ได้มีจิตใจ
ชุ่มชื่นขึ้น อิ่มใจว่าเราได้ทําบุญถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักที่เคารพ
ที่เราระลึกถึง ก็มีกําลังใจฟื้นข้ึน เพิ่มข้ึน จึงว่าควรจะอนุโมทนา  
                                                            
∗  ธรรมกถา หลังสวดปาติโมกข ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

(ตรงกับวันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ วันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙) 



 
 
 
 
 
 
 
 

๒  ธรรมของพระราชา 

นึกถึงพระองค์เมือ่ใด กค็ดิว่า “เราจะตอ้งทําอะไร?” 

ทีน้ี วาตามหลักทางธรรม เมื่อเกิดมีเหตุการณสําคัญๆ 
อยางน้ีขึ้น จะเปนเรื่องดีหรือเรื่องรายก็ตาม ทานมีการปฏิบัติท่ี
เหมือนกับเปนประเพณี โดยพระพุทธเจาทรงนําไว คือจะทรง
ปรารภเหตุการณน้ัน เพ่ือแสดงธรรม หรือทรงยกเร่ืองราวน้ันขึ้น
เปนขอปรารภท่ีจะแสดงธรรม จนกระท่ังเปนธรรมดาวา พอมี
อะไรเกิดขึ้นมา มีการพูดถึงขาวเรื่องน้ันเรื่องน้ี ก็ทรงแสดงธรรม 
เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณน้ัน โดย
เขาใจลึกลงไปถึงความหมายทางธรรม แลวก็ไดคติ ใหเห็นวา
ตนเองควรจะประพฤติตวัปฏิบัติตนและทําอะไรตอไป  

นอกจากน้ี การท่ีมีกิจกรรมใหคนมาแสดงออก เชนมาสวด
มนตกันน้ี นอกจากเปนบุญกิริยาอยูในตัวชั้นหน่ึงแลว ก็เปน
วิธีการท่ีจะใหประชาชนมาประชุมพรอมกัน คือเปนการรวมคน
ใหมาพรอมกัน แลวก็จะไดแสดงธรรมใหคนจํานวนมากๆ ได
ประโยชน เกิดความรูความเขาใจ ไดคติธรรม ไดปญญา 

เหมือนอยางในกรณีน้ี ประชาชนหรือประชาราษฎรมา
ระลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ก็มีความ
กตัญูกตเวที เมื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ก็มีความอาลัย 
พูดอยางภาษาชาวบานวา พระองคไดทรงจากไป เรียกวาเปน
วิปโยคทุกข คือเกิดความทุกขเน่ืองจากการพลัดพรากจากกัน 
โดยเฉพาะยิ่งเปนทานท่ีเรารักมาก ก็จะยิ่งมีความเศราโศกอาลัย
มาก จึงพากันจัดใหมีกิจกรรมตางๆ อยางท่ีวาเปนการแสดงนํ้าใจ  
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ทีน้ี ทางธรรมน้ัน ก็อยางท่ีวาแลว พระพุทธเจาไดทรงนําไว 
เหตุการณสําคัญน้ีก็เปนขอปรารภใหพระแสดงธรรม เพ่ือใหคน
ท่ัวไปเกิดความรูความเขาใจ และมองถึงส่ิงท่ีตนควรปฏิบัติตอไป  

อยางงายๆ เชนวา เมื่อปรารภการสวรรคตของในหลวง
รัชกาลท่ี  ๙  และผูคนพากันพูดถึงพระราชกรณียกิจตางๆ 
มากมายท่ีไดทรงบําเพ็ญไว ผูแสดงธรรมก็จะนําประชาชนใหคิด
พิจารณาลึกลงไปใหคนรูเขาใจมองเห็นพระราชประสงคในการท่ี
ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเหลาน้ันวา การท่ีทรงงานหนัก
หลากหลายมากมาย ทรงเพียรพยายามเหน็ดเหน่ือยยากลําบาก
อยางน้ันๆ เพ่ืออะไร ก็เพ่ือใหประชาราษฎรมีกินมีใชหายทุกขอยู
ดีมีความสุข ใหประเทศชาติบานเมืองเจริญมั่นคงอยางน้ันๆ  

แลวพรอมกัน ซอนอยูในน้ัน ก็ทรงมีพระราชประสงคตอตัว
ประชาชนชาวบานเองดวย เชน ทรงปรารถนาใหราษฎรมีความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต มีความรูความคิดท่ีจะ
แกไขปญหาและทําการตางๆ ชวยกัน รวมมือกัน ทําทองถิ่น
ชุมชนของตนใหดี ฯลฯ เยอะแยะไปหมด ดังพระบรมราโชวาท
มากมายท่ีไดตรัสมาเรื่อยๆ  

ในโอกาสอยางน้ี ขอสําคัญก็คือพระจะไดแสดงธรรมให
ประชาชนเกิดความสํานึก ไดคิดวา เออ...น่ี เราควรจะตองทํา
อะไร เพ่ือแสดงความกตัญูตอพระองค หรือเพ่ือจะไดสนอง
พระราชประสงคบาง ไมใชอยูกันไปเรื่อยๆ เหมือนกับจะปลอย
ใหพระองคทรงยากลําบากเหน็ดเหน่ือยไปเปลาๆ พวกเรา
เหมือนทอดท้ิงพระองค ไมไดมีนํ้าใจ ไมไดเอาใจใสกันเลย 



 
 
 
 
 
 
 
 

๔  ธรรมของพระราชา 

ในการท่ีพระองคไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย
น้ัน แนนอนวาทรงมีพระราชประสงคตางๆ และท่ีจริงก็ตรัสไว แต
บางทีประชาชนก็อาจจะไมไดใสใจบาง หรือไดรูบาง ไมไดรูบาง 

ท่ีจริง ตรงน้ีแหละเปนจุดสําคัญท่ีวา พวกเราควรจะระลึก
ถึงพระราชประสงค ท่ีเปนพระราชปรารถนาของพระองค เพ่ือ
ประโยชนสุขของบานเมือง ของประชาชน ซ่ึงโยงมาท่ีตัวเราถึงเร่ือง
ท่ีจะตองทํา คือชาวบานตองนึกตองคิดวาเราจะตองทําอะไรบาง 
ควรจะนึกถึงตรงน้ีเปนขอสําคัญท่ีสุด ไมใชวาไดแคเศราโศกแลว
ก็เศราโศกไป ผานไปเลยหาย แลวก็จบ จุดสําคัญท่ีจะได ก็คือ 
เมื่อระลึกนึกถึงพระองค ก็มาคิดวา แลวเราจะตองทําอะไร  

เหมือนอยางลูกท่ีกตัญูรูจักกตเวทีตอพอแม ก็จะระลึก
ถึงวาพอแมทําอะไรตางๆ มา ทานมีความประสงคตอเรา มีความ
ปรารถนาตางๆ อยูในใจ ท่ีเปนเร่ืองดีงาม เราควรรูเขาใจ แลว
พยายามสนอง อะไรทําได ก็พยายามทํา ในเร่ืองน้ีก็เชนเดียวกัน 
จุดสําคัญก็อยูตรงนี้แหละ คือ ตองชวยกันทําใหประชาชน ตั้งแต
ในเมืองไปจนถึงชนบทหางไกลปลายแดน ใหมาตั้งใจระลึกถึง
พระราชกรณียกิจ พระราชประสงค และพระราชดําริตางๆ ยกขึ้น
มาเปนเคร่ืองเตือนสํานึกวา ถาเราจะกตัญูจริง ตัวเราน้ีจะตอง
ทําอะไร ไมใชอยูแคระลึกถึง แลวก็รองไหอาลัย แตพอนํ้าตาแหง 
ทุกอยางก็ลับหาย ไมใชแคน้ัน แตตองทําการท่ีจะสนองพระราช
ประสงค จึงจะเปนความกตัญูท่ีแทจริง เหมือนกับลูกท่ีกตัญู
ตอพอแม ก็ตองระลึกถึงวาทานมีความปรารถนาดีอะไรไวตอลูก 
หลาน มีความหวังอะไรตั้งไวตอเรา ทานอยากใหอะไรเปนอยางไร
ท่ีดีๆ พวกเราลูกหลานจะพยายามทําใหได น่ันจึงจะเปนความ
กตัญูท่ีจริงใจ ไมใชอาลัยแลวรองไหจนตาแหง แลวก็จบกันไป  



ธรรมของพระราชา ๓๑ ขอน้ี  
รูเขาใจใหชัดใหดี 

เมื่อไดปรารภแลว ก็ควรนําหลักธรรมมาบอกเลากัน พูด
ส้ันๆ  ท่ีวา  ในหลวง  ร .๙  ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการนั้น ก็เปนการทรงดําเนินพระราชจริยาวัตรตาม
หลักธรรมท่ีพระพุทธเจาไดตรัสสอนไว ดังท่ีในหลวง ร.๙ ไดตรัส
แสดงและทรงส่ังสอนธรรมบอยๆ   

ธรรมสําหรับพระเจาแผนดินน้ัน เมืองไทยเราน้ีนับถือและ
เอยอางกันมาจนเปนประเพณี เวลามีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ก็จะมีการอางอิงธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสไว เกี่ยวกับองค
พระมหากษัตริย หลักธรรมท่ียกขึ้นมากลาวเปนหัวขอใหญ มี ๔ 
หมวด บางหมวดก็มักอธิบายมากเปนพิเศษ   

ธรรมสําหรับองคพระมหากษัตริย ๔ หมวดสําคัญ ท่ี
อางอิงหรือยกข้ึนบรรยาย โดยถือเปนหลักใหญของการปกครอง
แผนดิน คือ  

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



 
 
 
 
 
 
 
 

๖  ธรรมของพระราชา 

ใน ๔ หมวด หรือ ๔ ชุดน้ี มีอยูชุดหน่ึงท่ีคนไทยไดยินกัน
อยูเรื่อย คือ “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเราพูดกันจนติดปาก แตบางทีก็
ไมรูเรื่องเลย คือพูดไปอยางน้ันแหละ เหมือนกับรูวา ถาเปนพระ  
ราชาท่ีดี ก็ตองทรงมีทศพิธราชธรรม แตเสร็จแลว ทศพิธราชธรรม
มีอะไรบาง ไมรูหรอก พูดไปเรื่อยๆ เฉ่ือยๆ อยางน้ันเอง   

เพราะฉะน้ัน จึงควรศึกษากัน และไมใชแคทศพิธราชธรรม
เทาน้ัน ท่ีจริง ทศพิธราชธรรมน้ันเปนคุณสมบัติสวนพระองค แต
มีธรรมขออ่ืนๆ ท่ีสําคัญมาก เปนหลักใหญของการปกครอง
บานเมืองเลยทีเดียว ขอใหดูกันตอไป 

หลักธรรมเหลาน้ีมาจากพระไตรปฎก ก็จะวาไปตามหลัก
และอรรถาธิบายท่ีทานวาไวในคัมภีรตนแหลงน้ันเลยทีเดียว 

 
  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ 

   

ไมวาระบบไหน จะดีได ตัวคนตองเปนธรรมาธิปไตย   

เริ่มดวยชุดท่ี ๑ “จักรวรรดิวัตร ๑๒” พอไดยินหัวขอวามี 
๑๒ ก็แทบอึ้ง รูสึกวาจะหนัก ทศพิธราชธรรมมี ๑๐ ขอ ก็วามาก
แลว น่ีจักรวรรดิวัตรมีตั้ง ๑๒ ขอ ก็เลยจะยิ่งยากกันใหญ  

ท่ีวามี ๑๒ ขอน้ัน ไทยเราถือกันมาตามท่ีอรรถกถาทานนับ
ไว และอรรถกถาก็บอกไวไมเด็ดขาดดวย ทานวานับ ๑๐ ก็ได 
นับ ๑๒ ก็ได ในท่ีน้ีจะไมไปยุงกับวิธีนับของทาน วันน้ีไมเอาตาม
อรรถกถา ซึ่งก็นับตามพระไตรปฎกน่ีแหละ แตเราตรงเขาไปท่ี
พระไตรปฎกเลย แลวเดี๋ยวก็จะไปถึงอรรถกถาเอง 

วาตามพระไตรปฎก คือตามพุทธพจน เราสามารถจับท่ี
หลักใหญ และจัดแยกเปนคุณสมบัติ กับการปฏิบัติ 

เริ่มท่ีคุณสมบัติ พระจักรพรรดิ (ภาษาบาลีเรียกวา “จกฺกวตฺติ”) 
ทรงเคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรม
เปนสูงสุด เปนธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเปนใหญ)  

จุดสําคัญอยู ท่ีคําสุดทาย  คือธรรมาธิปไตย พระเจา
จักรพรรดิ คือพระเจาแผนดินผูยิ่งใหญน้ี เปนธรรมาธิปไตย  

“ธรรมาธิปไตย” เปนขอหลักการใหญ  เปนขอแกน 
พระพุทธเจาก็ทรงเปนธรรมาธิปไตย น่ีคือบอกวา บุคคลท่ีเปน
ตนแบบของมนุษยชาติ เปนหลักของสังคม เปนผูนําของหมูชน 
ตองเปนธรรมาธิปไตย  

ขอแทรกนิดหน่ึงวา “อธิปไตย” ในท่ีน้ี วาตามความหมายเดิม 
เปนคุณสมบัติของบุคคล ไมใชเปนระบบการปกครอง แตเดี๋ยวน้ี
เราเอาคําวาอธิปไตยมาใชเรียกระบบการปกครอง ก็เลยสับสน  



 
 
 
 
 
 
 
 

๘  ธรรมของพระราชา 

ที่ว่าอธิปไตยเป็นคุณสมบัติของตัวบุคคลนั้น ก็เช่นว่า เมื่อ
บุคคลใดเป็นธรรมาธิปไตย บุคคลนั้นก็ยึดถือธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรม
เป็นเกณฑ์ตัดสิน ไม่ว่าจะคิด จะตัดสินใจ จะพิจารณาเรื่องอะไร ก็
เอาธรรมเป็นใหญ่ เป็นมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนั้น  

ไมวาในระบบการปกครองอะไร ถาจะเปนผูปกครองท่ีดี 
ตัวผูปกครองก็ตองเปนธรรมาธิปไตยท้ังน้ัน แลวทีน้ี ถาระบบนั้น
ดีท่ีสุด เชนเดี๋ยวน้ีเราถือวาระบบประชาธิปไตยดีท่ีสุด ถาตัวผูนํา
ในระบบน้ี เชนนายกรัฐมนตรีเปนธรรมาธิปไตย ยึดถือธรรมคือ
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ถือเอาประโยชนท่ีเปนธรรม
ชอบธรรม เปนเกณฑตัดสินใจ เราก็ไดผูนําท่ีดี ซึ่งทําใหหวังไดวา
จะมีประชาธิปไตยท่ีดี อยางน้ีเปนตน  

เปนอันวา ตัวบุคคลที่เปนผูนําน่ีแหละ โดยคุณสมบัติ
สวนตัวของเขา ตองเปนธรรมาธิปไตย พระพุทธเจาก็เปน
ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเปนใหญ  จักรพรรดิ ท่ีว า น้ีก็ เปน
ธรรมาธิปไตย ยึดเอาธรรมเปนเกณฑตัดสินใจ 

พูดมาถึงตรงนี้ ก็ทําให้ขอย้อนไปพูดถึงหลักการที่ได้พูดใน
คราวที่แล้ว คือเร่ือง “ยถากรรม-ยถาธรรม” ซึ่งมีใจความบอกว่า ให้
เตือนกันเองหรือเตือนตัวเองว่า ไหนๆ ในที่สุดเราก็จะต้องไปกันตาม
ยถากรรม เมื่อยังมีชีวิตอยู่ จะทําอะไร ก็ขอให้ทํากันตามยถาธรรม  

ไดบอกไวในคราวนั้นวา “ยถาธรรม” แปลวาตามธรรม คือ
ตามความจริง ตามความถูกตอง ตามความดีงาม ตามท่ีจะเปน
คุณประโยชน น่ีคือ ผูนําจะตัดสินใจอะไร ก็ตองถือตามยถาธรรม 
ตรงนี้เมื่อเอาไปโยงกับท่ีพูดคราวกอนน้ัน ก็ไดความวา ถาผูนํา
คนไหนทําอะไรตามยถาธรรม ก็แสดงวาเขาเปนธรรมาธิปไตย  
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จักรพรรดิทรงธรรม ล้ําเหนือ emperor 

เอาละ จักรวรรดิวัตรน้ี เริ่มดวยธรรมาธิปไตยเปนขอแรก 
ตัวผูปกครองเองตองตั้งหลักใหได ใหตัวอยูในหลักน้ีกอน  

ทีน้ีขอโยงนิดหน่ึง เมื่อกี้บอกวาธรรมชุดน้ีเรียกวาจักรวรรดิ
วัตร ๑๒ แลวจักรวรรดิวัตร แปลวาอะไร?  

วัตร แปลวา ขอปฏิบัติประจําตัว หนาท่ีหรือกิจประจํา 
“จักรวรรดิวัตร” จึงแปลวา ขอปฏิบัติหรือหนาท่ีประจําพระองค
ของพระเจาจักรพรรดิ กิจท่ีจะตองทรงปฏิบัติตอเน่ืองเปนนิตย 

แลวจักรพรรดิ คือใคร? ในภาษาไทยเวลาน้ี เขาเอา
จักรพรรดิเปนคําแปลของคําภาษาอังกฤษวา emperor น่ันเปน
เรื่องของภาษาไทย แตท่ีจริงไมตรงกัน ตองบอกไวกอนวาในท่ีน้ี
ไมใช เพราะ emperor เปนเจา empire แตอันน้ีไมเกี่ยว  

ฝรั่งบางคนคงมาอานจักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) ซึ่งวา
ดวยเร่ืองพระเจาจักรพรรดิ แลวก็ไปแปล จักรพรรดิ วา world 
monarch น่ีเลาไวเปนท่ีสังเกตเทาน้ัน เขาจะแปลผิดหรือแปลถูก 
ก็ขอใหเราเขาใจความหมายเดิมของทานใหถูกก็แลวกัน  

จักรพรรดิน้ี คําเดิมในภาษาบาลีวา “จกฺกวตฺติ” ในภาษา
สันสกฤตวา “จกฺรวรฺตินฺ” ทีน้ีก็แปลกันงายๆ จักก/จักร แปลวา ลอ 
วงลอ กงลอ วัตติ ก็แปลวา ผูหมุน ดังน้ัน จักกวัตติ/จักรพรรดิ ก็
แปลวา ผูหมุนวงลอ อาว แคน้ีเอง ทําไมเอามาเปนคําเรียก
ผูปกครองท่ียิ่งใหญ  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐  ธรรมของพระราชา 

เรื่องลอหมุน และหมุนลอน่ี สําคัญนัก การเกิดขึ้นของจักร 
คือวงลอน้ี เปนกาวใหญของอารยธรรม เมื่อมีลอขึ้นมาแลว ก็
เกิดมีรถ ลอก็ทําใหมนุษยเดินทางไดรวดเร็วและกวางไกล 
โดยเฉพาะพระราชา จะแผอํานาจไปถึงไหน ก็ไปไดรวดเร็วและ
กวางไกล เพราะฉะน้ัน จักรจึงเปนเคร่ืองหมายของอํานาจดวย  

อยางท่ีเราใชคําวา “อาณาจักร” น่ีแปลวาอะไร อาณา 
แปลวาอํานาจ จักร ก็แปลวาวงลอ อาณาจักร ก็แปลวา ดินแดนท่ี
วงลอแหงอํานาจหมุนไปถึง วงลอแหงอํานาจหมุนไปถึงไหน 
อาณาจักรก็แคน้ัน น่ีคือ “อาณาจักร”  

ทีน้ี พระเจาจักรพรรดิ/จักกวัตติ ท่ีแปลวาผูหมุนวงลอน้ัน 
หมุนวงลออยางไร ก็หมุนวงลอแหงอํานาจน่ีแหละ เพราะแผ
อํานาจไปดวยวงลอ อยางท่ีวาแลว การมีวงลอหมายถึงการ
เกิดขึ้นของรถ แมวาในสมัยน้ันจะมีแครถเทียมสัตวโดยใชมาใช
โค ก็ทําใหการทหาร การคาขาย การขนสง การส่ือสารคมนาคม
ไดเจริญกาวหนาขึ้นยุคใหม ไปไดกวางไกล สะดวกข้ึนมากมาย 
การศึกสงคราม การพาณิชยขามทวีป ก็ขยายออกไป  

คําวา “จักรพรรดิ/จักกวัตติ” น้ี ทานวิเคราะหศัพทใหดวย 
และก็ วิ เคราะหไวหลายอยาง  เริ่มดวยใหความหมายวา 
จักรพรรดิ คือผูหมุนจักรรัตน ท่ีแปลกันวาจักรแกว ซึ่งหมุนไป
ตามคําบอกส่ังและพาไปทางอากาศไดถึงท่ีหมายเร็วไวทุกหน
แหง ขอสําคัญอยูท่ีวา ไมใชไปพิชิตถิ่นดินแดนปราบปรามเขา
ดวยการใชอํานาจ แตไปเขาถึงเขาพาเขารวมใหอยูดวยกันใน
โลกท่ีไมเบียดเบียนทําราย พูดงายๆ วาใหท้ังโลกอยูในสันติสุข  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

   

ความหมายที่ว่านั้นอาจเข้าใจยากหน่อย เอาเป็นเร่ืองอุดมคติ 
ถ้าพูดให้เป็นเร่ืองที่ง่ายหน่อย ก็บอกว่า จักรพรรดิที่ท่านกล่าวไว้นี้ 
ก็คือราชายิ่งใหญ่ ผู้ครองโลก ครองแผ่นดิน โดยไม่ต้องใช้อํานาจ
ปราบปรามเบียดเบียนใคร แต่สามารถปกครองโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง เต็มตามความหมายของ
การปกครอง ที่จะให้มวลประชามีสันติสุข อยู่อย่างเกษมศานต์ม่ันคง 

ทีน้ี จะพูดเรื่องท่ีเขาใจไดไว ขอบอกความหมายตาม
วิเคราะหอีกบทหน่ึงซึ่งชัดดี คือ จักรพรรดิก็คือผูหมุนจักรน่ัน
แหละ แตจักรคือวงลอหรือตัวขับเคล่ือนพาไปน้ัน มีหลายชนิด ท่ี
ตัวเราน้ีทุกคนก็มีจักรอยูชุดหน่ึง ทางพระทานจัดไวเปนจักร
ประจําชีวิต แตเราไมคอยรูตัวหรือไมคอยใสใจ ถาจักรชุดน้ีเสีย  
หาย จักรอ่ืนอะไรๆ ก็แทบหมดความหมาย มาดูจักรชุดน้ีหนอย 

ทานสอนวาเราดําเนินชีวิตอยูไดดวยจักร คือลอของรถแหง
ชีวิต ซึ่งทานเรียกวาอิริยาบถจักร แปลวา จักรคืออิริยาบถ ๔ ไดแก 
ยืน เดิน น่ัง นอน น่ีเอง ถาชีวิตของเราไมมีจักร ๔ ลอน้ี ก็ติดขัด 
คนจะมีชีวิตท่ีดี ตองตระหนักถึงความสําคัญของส่ีลออิริยาบถน้ี 
และเอาใจใสรักษาสุขภาพ โดยบริหารอิริยาบถท้ัง ๔ น้ี ใหสม่ํา  
เสมอสมดุล จะไดคลองแคลวสะดวกแกการดําเนินไปของชีวิต  

ทีน้ี จักกวัตติ คือพระเจาจักรพรรดิ ผูหมุนจักรในความหมายน้ี 
ก็ไดแก พระราชา หรือพระเจาแผนดิน ผูทรงหมุนจักรวงลอของชีวิต 
คือ อิริยาบถ ๔ ท้ัง ยืน เดิน น่ัง นอน “ปรหิตายะ” เพ่ือประโยชนแก
ผูอื่น หมายความวา จักรพรรดิ คือพระราชาผูทรงดําเนินพระชนมชีพ 
โดยทรงดําเนินอิริยาบถท้ังสี่ ไมวาจะยืน จะเดิน จะน่ัง จะนอน ก็คิด 
ก็พูด ก็ทําการทํางาน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตลอดเวลา ส่ีลอ
อิริยาบถท่ีขับเคลื่อนชีวิต ก็คือขับเคลื่อนประโยชนสุขของปวงประชา 



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒  ธรรมของพระราชา 

จักรวรรดวัิตร จากคุณสมบัติ สูปฏิบัติ  

เอาละ ความหมายของจักรพรรดิ ตามวิเคราะห์ศัพท์ที่
ยกตัวอย่างมาให้ดูกัน ๒ อย่าง น่าจะพอก่อน ยังมีเร่ืองพูดอีกมาก 

ได้บอกแล้วว่า มี “วัตร” คือหน้าที่ หรือข้อปฏิบัติประจําองค์
ของพระราชาทรงธรรมที่ยิ่งใหญ่ ๑๒ ประการ ซ่ึงจะต้องทรงจัด
ดําเนินการต่อเนื่องเป็นนิตย์ เรียกว่า จักรวรรดิวัตร ๑๒ แต่บอก
แล้วว่าอันนั้นนับตามอรรถกถา แต่ถ้าว่าตามพระไตรปิฎก ท่าน
ไม่ได้บอกจํานวนไว้ และที่นี่เราจัดเป็นหลักใหญ่ๆ ให้น้อยข้อได้
ดังนี้ (สวนวาอรรถกถานับอยางไรจึงได ๑๒ จะคอยชี้แจงตอขางทาย)  

ก) คุณสมบัติ เปนธรรมาธิปไตย ดังท่ีวาแลว ขอน้ีเปนฐาน เปน
แกนเลยทีเดียว ตองตั้งขอน้ีเปนหลักไวในตัวกอน เพราะถา
ตัวเองไมอยูในธรรมเสียแลว ทุกอยางก็คลาดเคล่ือนหมด เปน  
อันวา พระเจาแผนดิน จักรพรรดิราชท่ียิ่งใหญ ไมวาจะทําอะไร ก็
ถือธรรมเปนใหญ ใชธรรมเปนมาตรฐาน เปนเกณฑตัดสิน  
ข) ปฏิบัติจัดการ เมื่อตนเองเป็นธรรมาธิปไตย ได้หลักใหญ่หลัก
ยืนแล้ว ก็เร่ิมงานปกครอง โดยจัดดําเนินการในข้อสําคัญต่อไปนี้ 

ขอท่ี ๑ ธรรมิการักขา จัดอารักขาท่ีเปนธรรมชอบธรรม 
ใหแกประชาชนทุกหมูเหลา ซึ่งในท่ีน้ีทานจัดแยกเปน ๘ เหลา 
ขอใหลองดูท่ีทานจําแนกไว แตตองเขาใจวาเปนการแยกในสมัย
โนน ซึ่งมีสภาพสังคมไมเหมือนสมัยน้ี เราก็เทียบเอาพอใหเห็น
เคาเห็นแนว เอานะ ธรรมิการักขา จัดอารักขาคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรม แกประชาชนทุกหมูเหลา คือ 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

   

๑. อันโตชน แปลงายๆ วา ชนภายใน หรือคนใน คือ พระ
ราชวงศ และขาราชการในพระองค  

๒. พลกาย คือ กองทัพ หรือปวงทหาร ขอแปลส้ันๆ พอรู 
จะไดไมยืดยาวนัก  

๓. ขัตติยะ คือ บรรดากษัตริยท่ีรองๆ ลงมา ไมใชองค
จักรพรรดิราชา เทียบในสมัยน้ีก็คือผูบริหาร ผูปกครองประเทศ
ในระดับท่ีกระจายออกไป ดังเชนเปนคณะรัฐมนตรี เจาเมือง 
ผูวาราชการจังหวัด อะไรอยางน้ี∗  

๔. อนุยนต์ ไดแก เหลาราชบริพารท่ีขับเคล่ือนงานสนอง
พระบรมราโชบาย  

๕. พราหมณคฤหบดี ไดแก เหลาชนผูประกอบวิชาชีพ
อิสระ พวกพอคา ผูประกอบการ คนมั่งมี ครูอาจารย นักวิชาการ
ท้ังหลาย ซึ่งสวนมากอยูในกรุง ในเมือง หรือในถิ่นท่ีเจริญ (ใน
สมัยน้ัน เหลาพวกปญญาชน นักวิชาการ ก็คือพวกพราหมณ  
เขาไมใชศัพทอ่ืน)  

๖. เนคมชานปท คําน้ีเปนศัพทบาลี คือ ชาวนิคมชนบท 
ไดแกคนพ้ืนถิ่นนอกเมืองหลวงออกไป จนกระท่ังถึงชายแดน
หมดท้ังประเทศ นาสังเกตวา เรื่องชาวบานชาวถิ่นในชนบทและ
แดนหางไกลน่ี ในหลวง ร.๙ ทรงเอาพระทัยใสถือเปนสําคัญมาก 

๗. สมณพราหมณ์ ไดแก พระสงฆและนักบวช เหลาผูทรง
ศีลทรงธรรม เปนผูสอนธรรม เปนหลักใจของประชาชน  
                                                            
∗ นี่เปนขัตติยะ ในความหมายท่ีมีจักรพรรดิราชา แตถาเปนกรณีของพระราชาท่ัวไป ขัตติยะก็
อาจใหหมายถึงกษัตริยที่อ่ืน ซ่ึงแทนที่จะจัดธรรมิการักขา ก็เปลี่ยนเปนเจริญสัมพันธไมตรี  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔  ธรรมของพระราชา 

๘. มิคปักษี แปลงายๆ วา บรรดาสัตวบกสัตวบิน พระราชา
ผูทรงธรรม เปนจักรพรรดิ มีหนาท่ีตองคุมครองดูแลมิคปกษีดวย  

ขอน้ีนาสังเกต ในสมัยโบราณ ท้ังท่ีสัตวยังมีเยอะแยะ นก
นอยใหญมากมาย รองกันเพรียก ทานยังใหเปนหนาท่ีของพระ
เจาแผนดินท่ีดี เปนจักรพรรดิ จะตองคุมครองรักษา แลวมามอง
สมัยน้ีวาเราดูแลกันดีไหม สมัยน้ีกลับแย มิคปกษีเหลือนอยเต็ม
ที เหลาเน้ือประดานกหลายพวกสูญพันธุไปแลว  

เอาละนะ ถึงมิคปักษี ก็ครบแล้ว ๘ เหล่า ๘ กลุ่มนี้ พระ
จักรพรรดิธรรมราชาต้องทรงดูแลให้การอารักขาที่เป็นธรรม ต่อไปก็  

ขอที่ ๒ อธรรมการนิเสธนา (อรรถกถาเรียกวา อธรรมการ-
ปฏิกเขโป) แปลวา หามกั้นการอธรรม หรือมิใหมีอธรรมการคือการ
กระทําท่ีไมชอบธรรมไมเปนธรรม ท้ังหามปราม ปองกัน จนกระท่ัง
ปราบปรามไมใหมีอธรรมการน้ัน ไมวาจะเปนโจรผูราย หรือคนทํา
การทุจริตอะไรท้ังหลาย ไมใหเกิดมีขึ้นมาได 

ขอท่ี ๓ ธนานุประทาน คือ จัดสรรปนเฉล่ียแผกระจายเพ่ิม
เสริมทรัพยใหท่ัวถึง ไมใหมีคนไรทรัพย ขอน้ีก็สําคัญมาก หนาท่ี
ของผูปกครองท่ียิ่งใหญ คําเต็มของทานวา “อธนานํ ธนานุปฺปทานํ” 
อธนานํ แปลวา แกผูไมมีทรัพย ผูไรทรัพย ธนานุปทาน ก็แปลวา 
คอยตามเพ่ิมเติมเฉล่ียเผ่ือแผจัดสรรใหท่ัวถึง  

ขอที่ ๔ ปริปุจฉา แปลวาซักรอบสอบถาม คือไมประมาทใน
การแสวงธรรมแสวงปญญา โดยไปพบปะสนทนากับสมณพราหมณ 
ทานผูทรงศีลทรงธรรมทรงปญญา หมั่นปรึกษาสอบถามวา เรื่อง
อยางน้ี ทําอยางน้ี เปนการดีไหม ถูกตองไหม อะไรเปนธรรมไมเปน
ธรรม อะไรเปนกุศลเปนอกุศล ไปสนทนาปรึกษาไตถามอยูเร่ือยๆ 
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ความไมประมาทในการแสวงธรรมแสวงปญญาน้ีสําคัญมาก 
จะไดรูทันวาในเรื่องราวน้ี เรื่องอยางน้ี พวกผูรูผูเปนปราชญรูกัน
อยางไร มองกันอยางไร คิดกันอยางไร  

ทานใชคําวาสมณพราหมณ คือวาไปตามยุคสมัย สมณะ ก็
อยางพระน้ี และเหลานักบวช พราหมณ์ ก็คือพวกศาสนาจารย  ซึ่ง
ในสมัยกอนของอินเดีย ก็เปนพวกคนในวรรณะพราหมณ  

ทานใหพระเจาจักรพรรดิราชไมประมาท โดยหมั่นพบหา
สนทนาไตถามปรึกษาเหลาพวกปญญาชน เพ่ือจะไดรูวาเดี๋ยวน้ี 
พวกผูนําทางปญญาของยุคสมัยเขาคิดอะไรกันอยางไร เรื่องน้ี 
ตามหลักธรรม หรือตามหลักในวิชาการตางๆ เขาวาอยางไร เขารู
เขาคิดอะไรกันอยางไร จะไดรูทันความเปนไป น่ีก็คือการท่ีผูนําปวงชน 
ผูปกครองสูงสุด จะตองไมประมาทในการท่ีจะเจริญปญญาอยูเสมอ  

ถึงตรงน้ีก็เปนอันจบเร่ืองจักรวรรดิวัตร ท่ีจัดโดยหลักใหญ 
เปน คุณสมบัติ ๑ กับปฏิบัติ ๔ ขอ  ซึ่งแยกยอยเปน ๑๐ หรือ ๑๒∗ 
ก็พอแคน้ีกอน ขอผานตอไปสูธรรมของพระราชา ชุดหรือหมวดท่ี ๒  
                                                            
∗ ตามประเพณีในเมืองไทย เรียกกันมาวา “จักรวรรดิวัตร ๑๒” เปนการนับตามอรรถกถา 
ท่ีทานไมนับหลักใหญขอแรก คือขอธรรมาธิปไตย โดยทานไปเร่ิมนับในข้ันปฏิบัติการ ต้ังแต
ขอ ๒ คือ ธรรมิการักขา ท่ีแยกคนเปน ๘ เหลา แตทานนับเปน ๗ เหลา (เอาเหลาท่ี ๑ คือ
อันโตชน ไปรวมกับเหลาท่ี ๒ คือพลกาย เปนขอเดียว) ได ๗ ขอแลว ก็ไปนับ ๓ ขอใหญ
สุดทาย คือ อธมฺมการปฏิกฺเขโป, ธนานุปฺปทานํ  และ ปญฺหาปุจฺฉนํ (=ปริปุจฺฉา) แลวบอกวานับ
ตามน้ีมี ๑๐ ขอ; เสร็จแลวทานก็บอกยืดหยุนไววา ถาแยกขอ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เปน      
พฺราหฺมณ กับ คหปติก และแยก มิคปกฺขีสุ เปน มิค กับ ปกฺขี ก็เปน ๑๒ ขอ; หรือไมก็เพ่ิม
ขอ ๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ กับ ๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ ใสเขามา (๒ ขอน้ีไมมีใน
จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) น่ีคืออรรถกถาบอกวานับ ๑๐ ก็ได ๑๒ ก็ได (ที.อ.๓/
๔๖; ฉบับมหาจุฬาฯ ๓/๓๖) ในประเพณีไทย นับแบบสุดทายเปน “จักรวรรดิวัตร ๑๒”; แต
ในคัมภีรท้ังหลาย นิยมนับเปน “จักรวรรดิวัตร ๑๐” มากกวา (เชน ขุทฺทก.อ.๑๕๑; สุตฺต.อ.
๒/๑๕; องฺ.ฏี.๒/๑๐๓); ที่ช้ีแจงไวนี้ เผ่ือทานที่สนใจจะไดคนควาสืบสาว จะผานเลยไปก็ได  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖  ธรรมของพระราชา 

หัวหนาหมูชนดี รวมหัวใจคนได 
คราวน้ีมาถึง ราชสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งก็เปนหลักธรรมชุดท่ี

สําคัญมาก เทียบกับพิธีบูชายัญท่ียิ่งใหญท่ีสุดของพราหมณ 
ตามปกติ สําหรับคนทั่วไป ก็มีหลักธรรมชุดท่ีพึงปฏิบัติเปน

ประจําอยูแลว เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ นับวาเปนคูกับชุดท่ีเรียกวา 
พรหมวิหาร ๔ โดยท่ีวาชุดพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา) เปนคุณสมบัติในใจ และสังคหวัตถุ ๔ เปนปฏิบัติการทาง
สังคม ท่ีแสดงออกของพรหมวิหาร ๔ น้ัน 

โดยเฉพาะบุคคลท่ีเปนหัวหนาของหมูชน ตั้งแตหัวหนา
ครอบครัวคือพอแม จะตองปฏิบัติหรือตองใชสังคหวัตถุ ๔ เปน
ประจํา ยิ่งเปนหัวหนาของมวลชนทั้งรัฐ ท้ังประเทศ ทานถือการ
ปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ น้ันเปนคําจํากัดความ หรือเปนความหมายของ
ความเปนราชาเลยทีเดียว ดังคําวิเคราะหศัพทเปนภาษาบาลีวา  

“จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญ ฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา ‘ราชา’ เพราะทํา
ใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗) 

พระพุทธเจาทรงแสดงสังคหวัตถุ  ๔  น้ีไวคุมทายปด
รายการหลักธรรมสําหรับชาวโลก โดยตรัสวา (ที.ปา.๑๑/๒๐๕/๑๗๒) 

การให้ (ทาน) ๑ คําพูดด้วยใจรัก (ปิยวาจา) ๑ การ
ประพฤติประโยชน์แก่กัน (อัตถจริยา) ๑ ความเสมอสมาน
กันในธรรมทั้งหลายให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) 
๑ ธรรมส่ีอย่างน้ี เป็นเคร่ืองสงเคราะห์รวมคน (สังคหะ) 
ในโลก เป็นเหมือนล่ิมสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗ 

   

ถ้าสังคหะ (การสงเคราะห์รวมใจคนไว้) เหล่าน้ีไม่มี 
ถึงเป็นมารดาบิดาก็จะไม่ได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเขา
เป็นบุตร แต่เพราะเหล่าบัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรม
เหล่าน้ี จึงถึงความเป็นผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่
ชนทั้งหลายจะพึงสรรเสริญ 
พระพุทธเจาทรงย้ําเนนความสําคัญของการยึดเหน่ียวใจ

รวมคนใหอยูในสามัคคีดวยสังคหวัตถุ ๔ น้ีมาก ดังท่ีทรงยกยอง
ใหมีพระสาวกท่ีเปนเอตทัคคะในดานสงเคราะหชุมชนดวย   
สังคหวัตถุ ๔ ไดแก เจาชายหัตถกะอาฬวกะ (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓)  

นาสังเกตวา เดี๋ยวน้ีคนไทยแทบไมมีใครรูจักหลักธรรม
ภาคปฏิบัติการในสังคม คือ สังคหวัตถุ ๔ น้ี จํากันแตหลักธรรม
ภาคในใจ  คือ  พรหมวิหาร  ๔  อยูแคเมตตา  กรุณา  มุทิตา 
อุเบกขา ท่ีจํากันมาพราๆ มัวๆ พอออกมาเปนสังคหวัตถุ ๔ ทาน 
ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ก็กะพรองกะแพรง ขอน้ีขาด ขอ
น้ันหาย จัดเปนชุดไมได 

คงเปนเพราะพวกเราคนไทยพูดถึงแตพรหมวิหารวา ใหมี
เมตตากรุณา ไมบอกใหทําปฏิบัติการทางสังคมอยางน้ันอยางน้ีให
เดนชัดออกมา จึงทําใหฝรั่งท่ีศึกษาพระพุทธศาสนาไมชัด เอาไป
พูดติเตียน อยางเชน อัลเบอร์ต ชไวเซอร์ (Albert Schweitzer) 
ปราชญตะวันตกท่ีมีชื่อเสียงมากคนหน่ึง (ได Nobel Peace Prize ป 
1952/๒๔๙๕) ไปเขียนวา “ทําดี” ในพุทธศาสนา ก็คือ เวนช่ัว แลว
ก็ใหมีเมตตากรุณา ไมออกมาเปนการปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน การ
ทําความดีของชาวพุทธไมมีผลอะไร เพราะไมมีการปฏิบัติออก  
มาในสังคม เหมือนกับวานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็ทําดีเสร็จแลว  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘  ธรรมของพระราชา 

ดร.อัลเบิร์ต ชไวเซอร์ น่ันคอนศตวรรษแลว ทีน้ี ตอมา Prof. 
Sutton เมื่ อมาทํางานช วย ต้ังคณะรัฐประศาสนศาสตร  ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ที่พัฒนาตอมาเปน NIDA) ก็เขียน
หนังสือเลมหน่ึงข้ึนมาชื่อ Problems of Politics and Administration in 

Thailand ทานผูน้ีก็เขียนติเตียนพระพุทธศาสนา โดยอางอัลเบิร์ต 
ชไวเซอร์ น่ันแหละ หนังสือเลมท่ีวาน้ีบอกวา พุทธศาสนาเปน
ตัวการหน่ึงท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศไทย ผูท่ีเรียนคณะรัฐ
ประศาสนศาสตรเวลาน้ัน คงไดอานหนังสือเลมน้ี∗  

น่ีคงเปนเพราะพวกเราปฏิบัติธรรมกันกะพรองกะแพรง จึง
ทําใหฝรั่งมาวาได ฉะน้ันตองสํารวจตัวเอง  

เปนอันวา ธรรมภาคจิตใจในพรหมวิหาร เชนเมตตา กรุณา 
ตองมีธรรมภาคปฏิ บัติ ใน สังคหวัตถุ  มารับชวงตอ  ธรรม
ภาคปฏิบัติน้ีควรฟนกันใหจริงจังเสียที ไมใชอยูกันแคมีเมตตา
กรุณาในใจ แตตองออกสูสังคม สังคหวัตถุ ๔ น้ีตองเอามาเนน
มาย้ํากันจริงๆ จังๆ ท้ังทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา 
๔ ใหครบท้ังชุด  

ใหพรหมวิหาร ๔ ท่ีเปนฐานในใจ รับกันกับสังคหวัตถุ ๔ ท่ี
เปนปฏิบัติการในสังคม ใหคุณธรรมในใจออกมาเปนปฏิบัติการ
ในสังคม และใหมีปฏิบัติการทางสังคมท่ีออกมาจากใจจริง 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 
ดังท่ีวาแลว ทุกคน แมจนถึงพระราชา ตองมีสังคหวัตถุ ๔ 

เพราะตองรวมคนใหเปนสังคมท่ีคนท้ังหลายอยูกันไดดวยดี แต
สําหรับพระราชาซึ่งเปนผูนําท่ีรวมสังคมใหญของประชาชนท้ัง
ชาติ ยังมีสังคหวัตถุ ๔ ท่ีพึงปฏิบัติประจําพระองคอีกชุดหน่ึง 
เรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔  

ราชสังคหวัตถุ ๔ น้ี ในยุคของพราหมณ เปนเรื่องของการ
บูชายัญในระดับท่ียิ่งใหญท่ีสุด ซึ่งมี ๕ อยาง ขอบอกสั้นๆ วา คือ 

๑. อัสสเมธ  ฆามาบูชายัญ (สันสกฤตเปน อัศวเมธ) 
๒. ปุริสเมธะ  ฆาคนบูชายัญ  
๓. สัมมาปาสะ ยัญแทนบูชาลอดบวง    
๔. วาชเปยะ  ยัญด่ืมเพิ่มพลังชัย  
๕. นิรัคคฬะ  ยัญฆาทุกอยางไมเวน 
โดยเฉพาะอัสสเมธัง ฆามาบูชายัญ (คืออัสสเมธ ท่ีเปน

สันสกฤตวา อัศวเมธ) เปนการบูชายัญท่ีนิยมของราชาเพ่ือแสดง
อํานาจยิ่งใหญ ซึ่งปรากฏเปนเรื่องราวในประวัติศาสตรมาก เขา
ทําพิธีโดยเริ่มดวยคัดเลือกมาตัวหน่ึง ท่ีพันธุดีเกงยอดเยี่ยม 
เรียกวามาอุปการ แลวก็ใหเจาชาย ๑๐๐ องคตามมาน้ีไป มาไป
ทางไหน ผานแดนไหน ท่ีน่ันตองยอมใหผาน คือยอมรับอํานาจ 
ถาอาณาจักรไหนไมยอมใหผาน ก็รบกัน ปราบไปเร่ือย กวาดจน
เรียบหมดใน ๑ ป พอครบป กลับมาถึงแดนของตน ก็ทําพิธีฆา
มาน้ันบูชายัญ น่ีคืออัศวเมธ พูดพอใหเห็นตัวอยาง 



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐  ธรรมของพระราชา 

ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเลาวา ท่ีจริงมหายัญ ๕ น้ี เดิมเปน
หลักการปกครองบานเมืองท่ีดีงาม แตพวกพราหมณจัดไปจัดมา
ใหเปนทางหาผลประโยชนจนกลายเปนพิธีบูชายัญอยางวาขางตน 
พระพุทธเจาทรงใหยกเลิกการบูชายัญทุกอยาง แลวมหายัญท้ัง ๕ 
น้ัน ก็เปล่ียนความหมายไปหมดส้ิน โดยกลายมาเปนหลักการ
สงเคราะหรวมใจประชาชน เรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ คือ 

๑. สัสสเมธั ง  ปรีชาสามารถในการ บํารุ ง พืช พันธุ
ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร 

ขอ ๑ คือ สัสสเมธัง หรือ สัสสเมธ นี้ ของพราหมณเปน อัสสเมธ 
(สันสกฤต: อัศวเมธ) พระพุทธศาสนาเปล่ียนจากตัว อ-อัสสะ/
อัศว (มา) มาเปนตัว ส-สัสสะ (ขาวกลาหรือพืชพันธุ) สวน “เมธ” 
ของเขาแปลวา “ฆา” แตในความหมายของพุทธ แปลวา “ปรีชา
ฉลาด” เหมือนในคําวา “เมธี” ซึ่งแปลวาผูมีเมธา (เมธาก็คือ
ปญญา) พระราชาแทนท่ีจะเกงดวยการทําพิธีฆามาบูชายัญ ก็
เปล่ียนมาเปนผูมีปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร  

๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถในการบํารุงขาราชการ ท้ัง
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 มีวาทะท่ีฟง
แลวชวนใจใหอยากทําอยากปฏิบัติ อยากรวมมือรวม
การรวมงานทุกอยาง ตลอดจนแนะนําสั่งสอนประชาชน
วาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวชวยเหลือกันอยางไร ใหมี
การส่ือสารอวยธรรมอํานวยปญญา เราเตือนคนทุกหมู
เหลาใหใสใจปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางจริงจังสุจริต ให
สัมฤทธิ์ผลดี ท่ีจะใหสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนาสุข
สันตมั่นคง และใหทุกตัวบุคคลพัฒนาชีวิตของตน 

จะเห็นวา ในหลวง ร.๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทมากมาย 
ซึ่งแสดงวาทรงปฏิบัติในขอ “วาชไปยัง” น้ีอยางมากทีเดียว 

จบขอ ๔ “วาชไปยัง” แลว ของพราหมณยังมีมหายัญอยาง
ท่ี ๕ เปนขอสุดทาย คือ “นิรัคคฬัง” แปลตามตัวอักษรวา “ไมมีลิ่ม
กลอน” หมายความวา ไมมีขีดขั้นจํากัด คือ เอาทุกอยาง ท่ัว
ท้ังหมด ไมเวนเลย เปนการบูชายัญท่ีฆาทุกอยาง ตั้งแตมนุษย
เปนตนไป รวมเปนมหายัญ ๕ อยางของพราหมณ  

ชื่อมหายัญท่ี ๕ วา “นิรัคคฬัง” น้ี ทางพระพุทธศาสนาเอา
มาใชเปนคําบอกอานิสงส ท่ีวา “ไมมีลิ่มกลอน” น้ัน แทนที่จะเปน
การฆาทุกอยางไมเวน ก็กลายเปนผลดีของราชสังคหวัตถุ ๔ น้ัน
วา เมื่อพระราชาปฏิบัติตามหลักส่ีขอน้ีแลว  ประเทศชาติ
บานเมืองก็จะมั่นคงม่ังคั่ง ประชาชนอยูกันสงบสุขปลอดภัยถึง
ขั้นท่ีวาบานเรือนไมตองลงล่ิมกลอน คือจะนอนหรือจะไปไหนก็
ไมตองปดประตูบาน จะเปดประตูท้ิงไวก็ได   



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒  ธรรมของพระราชา 

แลวแถมทาย ตอจาก “ประตูเรือนไมตองลงล่ิมกลอน” ก็
บอกวา “ใหบุตรฟอนบนอก” หมายความวา กระท่ังในครอบครัว
ท่ีเปนสังคมหนวยยอยท่ีสุด ก็ราเริงสดใสสุขสันต สรวลเสกัน มี
ลูกนอย ก็ใหเขาสนุกสนานมาโลดเตนเลนบนอก รวมความวา
ประชาชนมีความสุข บานเมืองรมเย็นเกษมศานต 

เปนอันวา พระพุทธศาสนามาเปล่ียนมหายัญ ๕ เปนราช
สังคหวัตถุ ๔ กับ ๑ อานิสงสท่ีพึงทําใหได พระราชาผูย่ิงใหญเลิศ
ล้ําทรงทําเร่ืองดีๆ ใหคนมีความสุขกันอยางน้ี ไมตองไปวุนวายกับ
มหายัญ เชนอัศวเมธ ท่ีมีแตเร่ืองเดือดรอนเบียดเบียนท้ังน้ัน 

ขอใหญาติโยมไปอานดูในพระไตรปฎก บางพระสูตรเปน
เรื่องการบูชายัญโดยตรง จะไดเห็นวาพระพุทธเจาเสด็จไปสอน
คนใหเลิกบูชายัญ หันมาทําการท่ีสรางสรรคและใสใจเหลียวแล
ชวยเหลือกัน บางครั้งเสด็จไปในงานใหญท่ีเขาผูกโค ผูกแพะ
แกะเตรียมไวฆาบูชายัญอยางละ ๕๐๐ ตัวบาง ๗๐๐ ตัวบาง 
พระพุทธเจาเสด็จเขาไปพบกับเจาของงาน ไปสนทนาพูดจากับ
เขา จนเขายอมปลอยวัวปลอยแกะปลอยแพะเลิกพิธีหมดเลย 
เอาละ เดี๋ยวจะไปกันใหญ เอาเปนวา พวกพราหมณเขาทํากัน
มา มีมหายัญ ๕ แตพระพุทธเจามาตรัสแนะนําใหพระราชา
บําเพ็ญราชสังคหวัตถุ ๔ ใหไดอานิสงส์ ๑ 

น่ีคือราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ ท่ีองคราชา นักปกครองผู
ยิ่งใหญ ทรงบําเพ็ญพิเศษเพ่ิมจากสังคหวัตถุ ๔ ท่ีเปนหลักธรรม
ปกติอยางสามัญ เห็นกันชัดๆ วา พระราชาทรงหลักธรรมใหญ
แค ๒ ชุดที่วามา คือ จักรวรรดิวัตร กับ ราชสังคหวัตถุ ๔ พระ
ราชอาณาจักรก็สุขเกษมศานตมั่งคั่งมั่นคงอยางมั่นใจแลว แตก็
ยังมีหลักธรรมท่ีควรใสพระทัยอีกหลายประการ  



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

   

กําลังของพระมหากษัตริย 
หลักธรรมหมวดตอไป คือ ขัตติยพละ ๕ แปลวา กําลัง

ของกษัตริย ๕ อยาง หรือพลังของบุคคลผูยิ่งใหญท่ีสามารถเปน
กษัตริยปกครองแผนดินได ชุดน้ีเปนคุณสมบัติประเภททุนหรือ
ตนทุนขององคพระราชา เพียงบอกหัวขอก็เขาใจไดงาย ไมตอง
อธิบายอะไรมาก กําลัง ๕ น้ันมีดังน้ี 

๑. พาหาพลัง หรือ กายพลัง กําลังแขน หรือกําลังกาย 
คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี ทรงพลัง สามารถและชํานาญใน
การใชแขนใชมือใชอาวุธ ตลอดจนกําลังยุทโธปกรณท่ีพรั่งพรอม  

๒. โภคพลัง กําลังโภคสมบัติ คือ มีทุนทรัพยบริบูรณ มี
ทองพระคลังใหญโต พรอมท่ีจะใชบํารุงเล้ียงคน และดําเนิน
กิจการไดไมติดขัด  

๓. อมัจจพลัง กําลังอํามาตย หรือกําลังขาราชการ คือ มี
ท่ีปรึกษา มนตรี และขาราชการชั้นปกครอง และระดับบริหารท่ี
ทรงคุณวุฒิเกงกลาสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตยตอแผนดิน  

๔. อภิชัจจพลัง กําลังความมีชาติสูง คือ กําเนิดในตระกูล
สูง เปนขัตติยชาติตองดวยความนิยมเชิดชูของมหาชน และไดรับ
การฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงชาติตระกูลน้ัน 

๕. ปญญาพลัง กําลังปญญา คือ ทรงพระปรีชาสามารถ 
หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใชประโยชน สามารถวินิจฉัย
เหตุการณท้ังภายในภายนอก และดําริการ จัดการ ดําเนินการ
ท้ังหลาย ใหไดผลเปนอยางดี 



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔  ธรรมของพระราชา 

พาหาพลัง กําลังแขน กําลังกาย และกําลังยุทโธปกรณ แม
จะสําคัญ แตทานจัดวาต่ําสุด หากไมมีพลังอ่ืนควบคุมค้ําจุน 
อาจกลายเปนกําลังภยันตรายท่ีแสนราย สวนกําลังปญญาเปน
กําลังอันประเสริฐ เปนยอดแหงพลังท้ังปวง เพราะเปนเครื่อง
กํากับ ควบคุม และนําทางกําลังอ่ืนทุกอยาง ใหสําเร็จการท้ังปวง  

ถึงจะมีกําลังอยางอ่ืนทุกขอพรั่งพรอมอยางดี แตถาขาด
ปญญาพลัง ก็พังเลย สลายหมดส้ิน จึงตองมีปญญาพลังคุม
ทาย และไมประมาทในการพัฒนาปญญาน้ันเรื่อยไป 

ขัตติยพละ หรือ ขัตติยพลัง ๕ อยางน้ี คิดวาบอกเลาเพียง
เทาน้ี ก็คงชัดพอแลว แตเกือบจะเผลอไป ยังไมไดบอกท่ีมาท่ี
คนควาอางอิง จึงบอกกํากับไววามาท้ังในพระไตรปฎก และใน
อรรถกถา (ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๔/๕๓๒; ชา.อ.๗/๓๔๘) 

หลักธรรมใหญ ๒ ชุดกอน ก็ยังไมไดบอกแหลงท่ีมาใหชัด 
จึงถือโอกาสบอกไวท่ีน่ีดวย สําหรับชุดแรกคือ จักรวรรดิวัตร ได
บอกตนแหลงไวแลว คือ จักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) แตหลักธรรม
หมวดน้ีมีกระจายอยูมากมายหลายแหง ท้ังในพระไตรปฎก 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 คนดูแคน้ีก็พอแลว 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

   

ทศพิธราชธรรม 

ธรรมของพระราชายังมีอีกชุดหน่ึง เปนชุดท่ีคนไทยรูจักดี
ท่ีสุด (รูจักชื่อดี แตเน้ือธรรมไมคอยเขาใจ) และไดยินเอยอางกัน
บอยมาก คือ ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ ประการ 
เปนคุณสมบัติประจําพระองค แมแตหัวขอก็มาก จึงจํายาก พูด
ยาก แตก็มีบอกไวเปนคาถา ซึ่งชวยใหนาทองไว และจําก็ไม
ลําบาก จึงบอกคาถาไวใหดูงายทีหน่ึงกอน (ขุ.ชา.๒๘/๒๔๐/๘๖) ดังน้ี 

ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ       อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ 
อกฺโกธํ อวิหึสญ ฺจ      ขนฺติญ ฺจ  อวิโรธนํ 

ไดเทาน้ีก็พอ เมื่อเขาใจความหมายแลว ก็เอาคาถาน้ีไว
ทวน วาคาถาทีหน่ึง ก็รูหมด มองเห็นท่ัวท้ัง ๑๐ ขอ  

ทีน้ี ท่ีน่ีมิใชโอกาสท่ีจะอธิบายทศพิธราชธรรม คือราชธรรม 
(ธรรมของพระราชา)  ๑๐  ประการน้ันไดมาก  จึงจะแสดง
ความหมายพอเปนพ้ืนฐานความเขาใจ (สะกดคําอยางไทย) ดังน้ี 

๑. ทาน อวยทาน คือ พระราชทานทรัพยส่ิงของ บํารุง
เล้ียง ชวยเหลือประชาราษฎร และบําเพ็ญสาธารณประโยชน  

๒. ศีล รักษาศีล คือ สํารวมกายและวจี ประกอบการท่ีดี
งามสุจริต รักษากิตติคุณใหควรเปนแบบอยาง และเปนท่ีเคารพ
นับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอท่ีใครจะดูแคลน  

๓. ปริจาคะ เสียสละได้  คือ เสียสละความสุขสําราญ เปน
ตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และ
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖  ธรรมของพระราชา 

๔. อาชวะ มีใจซื่อตรง  คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา 
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน  

๕. มัททวะ ทรงความอ่อนโยน คือ มีอัชฌาสัย ไมเยอหยิ่ง
หยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยา
สุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดี แตมิขาดยําเกรง  

๖. ตปะ ทรงเดชข่มกิเลสได้  คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให
เขามาครอบงําย่ํายีจิต ระงับยับยั้งขมใจได ไมยอมหลงใหล
หมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยู
สม่ําเสมอ หรืองายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจให
บริบูรณ  

๗. อักโกธะ ไม่เกรี้ยวโกรธ คือ ไมกริ้วกราดลุอํานาจความ
โกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความและกระทําการตางๆ ผิดพลาด
เสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความ
และกระทําการดวยจิตอันราบเรียบ ไมวูวามเผลอขาดสติ  

๘. อวิหิงสา ไม่กดขี่ข่มเหง คือ ไมบีบคั้นกดขี่ เชน เก็บ
ภาษีขูดรีด หรือเกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงละเลิงอํานาจ 
ขาดความก รุณา  หาเหตุ เ บียดเ บียนลงโทษอาชญาแก
ประชาราษฎรผูใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง  

๙. ขันติ อดได้ทนได้ คือ อดทนตองาน ตอความลําบาก
ตรากตรํา ตอถอยคํากระทบกระทั่ง ถึงจะเหน่ือยยากเพียงไร ก็
ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็
ไมหมดกําลังใจ ไมละท้ิงกิจกรณียท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม 
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๑๐. อวิโรธนะ ไม่คลาดธรรม คือ วางองคเปนหลักหนัก
แนนในธรรม คงท่ี ไมเอนเอียงหว่ันไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภ
สักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ท้ัง
สวนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป 

ขอทบทวนวา ราชธรรม ๑๐ ประการ ท่ีนิยมเรียกกันวา
ทศพิธราชธรรมน้ี เปนคุณสมบัติประจําพระองคของพระราชา 
ซึ่งคัมภีรท้ังหลายกลาวอางอิง พบไดมากมายหลายสิบแหง   

พระราชาทรงทศพิธราชธรรมน้ีแลว ทรงดํารงมั่นในความ
เปนธรรมาธิปไตย ดําเนินไปในพระราชกิจตามจักรวรรดิวัตรเปน
หลักยืน แผพูนขยายพระราชกรณียออกไปในราชสังคหวัตถุ ๔ 
โดยมีพลังแหงขัตติยพละ ๕ เปนทุนท่ีค้ําจุนหนุนใหพรอม ก็เปน
อันครบ  ๔  หมวดแห งธรรมของพระราชา  สํ าหรับองค
พระมหากษัตริย ท่ีเปนประเพณีในประเทศไทย ซึ่งไดคัดมาจาก
พระไตรปฎกท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไว อันชาวไทยทุกคนควรรู 
และนํามาทบทวนบอกแกกัน ใหธรรมสําหรับการปกครองดํารง
คงมั่น เพ่ือประโยชนสุขของชาติของชนอยางยั่งยืนมั่นคงสืบไป 

ธรรมของพระราชายังมีในพระไตรปฎกอีกมาก แตนํามา
บรรยายในท่ีน้ีเฉพาะธรรมหลักใหญท่ีเปนหมวดเปนชุด ซึ่งถือ
เปนสําคัญสืบมาในโบราณราชประเพณีของประเทศไทย สวน
ธรรมท่ีเปนโอวาท เปนอนุสาสนี ซึ่งกระจายอยูท่ีน่ี ๕ คาถา ท่ีน่ัน 
๑๐ - ๒๐ คาถา ฯลฯ ซึ่งมากทีเดียวเปนหลักการปกครองดีงามท่ี
สืบมาแตอดีตอันยาวนาน พระพุทธเจาก็ทรงนํามาตรัสบอกเลา
ไว ผูท่ีสนใจใฝรูพึงศึกษาตอไป  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘  ธรรมของพระราชา 

การท่ีเรามาระลึกถึงในหลวง ก็คือระลึกถึงพระคุณของ
พระองค โดยรําลึกถึงพระราชกรณียกิจท่ีไดทรงบําเพ็ญไว
มากมาย สุดจะบรรยาย และเมื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจ ก็จะ
ไดระลึกถึงพระราชประสงคอันเปนท่ีตั้งตนและขับเคล่ือนบรรดา
พระราชกรณียกิจเหลาน้ัน แลวก็จะไดนํามาเปนเคร่ืองเตือนใจ
วา เราควรจะตองประพฤติปฏิบัติตัว และทําการอะไร เพ่ือให
เปนการไดสนองพระราชประสงคเหลาน้ัน 

พระราชกรณียกิจท่ีทรงบําเพ็ญ ยอมมีพระราชประสงค ซึ่ง
โยงมาที่พวกเราเหลาชาวบานและบรรดาประชาชนวา ทรงมุง
หมายจะใหประเทศชาติบานเมืองเปนอยางไร จะใหราษฎร
ท้ังหลายอยูกันอยางไร ประพฤติปฏิบัติตัวดําเนินชีวิตกันอยางไร 
ควรทําอะไรกันบาง เพ่ือจะไดอยูดีกินดี มีความพอเพียง มี
ความสุข  อะไรตางๆ  เหลาน้ี เปนวัตถุประสงคในพระราช
ประสงค ซึ่งเราจะตองคํานึงถึง และพยายามทําการสนอง  

จากพระราชประสงค  ก็มีพระราชดําริ ท่ีออกมาเปน
ปฏิบัติการในโครงการอะไรตางๆ ตามพระราชดําริน้ัน แลวก็มี
งานมีกิจการท่ีทําไปดําเนินไป ซึ่งมวลประชาชาวบานไมควรอยู
แคดูๆ น่ิงๆ เฉยๆ แตควรเรียนรู แลวเอามาเตือนตัวเองใหไมเรื่อย
เฉ่ือยมัวประมาท ตองคิดวาพระองคไมประมาทเปนแบบอยาง
ใหแลว เราก็ตองไมประมาท ตองทําตองปฏิบัติเอาจริงเอาจัง
ดวย เราจะนําเอาหลักธรรมคําสอนตางๆ ท่ีโยงกันไปโยงกันมา
น้ัน มาเรียนรูศึกษา แลวหยิบมาใชหยิบมาปฏิบัติ และชวนกัน
แนะนําสงเสริมกันใหประพฤติปฏิบัติ เปนหมูเหลา เปนชุมชน 
เปนถิ่นแดน ขยายออกไปๆ 



 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

   

ถ าคนไทยทําไดอย า ง ท่ี ว ามา น้ี  ประ เทศไทยก็ จะ
เจริญรุงเรืองมั่งคั่งมั่นคง งอกงามไพบูลย มีความสุขเกษมศานต 
สมดังพระราชประสงค ท่ีไดทรงตั้งเปนพระราชปณิธาน  

จากพระราชประสงค ก็ทรงมีพระราชดําริ แลวก็เกิดเปน
โครงการตางๆ ตามพระราชดําริ ตอจากน้ันก็มีงานมีปฏิบัติการ
อะไรตางๆ มากมาย ท่ีคนไทย ไมวาชาวบานหรือชาวเมือง ควร
จะตองปฏิบัติจัดทําเพ่ือเปนการสืบตอสนองพระราชปณิธาน 

น่ีแหละ คือประโยชนท่ีจะพึงไดจากการจัดงานจัดพิธีตางๆ 
เหลาน้ี ดังท่ีวาพระพุทธเจาไมทรงปลอยใหทํากันแคผานๆ ไป 
แตทรงปรารภขึ้นมาเพ่ือจะทรงเทศนาส่ังสอนใหธรรม อยางนอย
จะไดบอกกันใหรูวา ท่ีมากันน้ีมีเรื่องอะไรท่ีควรรูเขาใจ ท่ีจะได
ศึกษากัน และมีอะไรท่ีเราจะตองทํา ตองชวยกันจัดดําเนินตอไป  

เร่ืองราวการงานที่เราจะต้องทํานี่แหละคือข้อสําคัญ ความ
กตัญญูกตเวทีที่แท้ จะมาแสดงออกท่ีนี่ ออกมาที่การปฏิบัติการ
กระทํา มิฉะนั้น พระราชประสงค์ พระราชดําริ พระราชปณิธาน
อะไรต่างๆ ก็จะเลือนรางหายสูญ เราก็ได้แต่ร้องไห้กันไป แสดง
อาการอาลัยกันไป แล้วไม่นานไม่ช้า ก็เลิกรา เงียบหาย  

แต่ถ้าเราต่ืนตัวสนใจศึกษาพระราชดําริ มองให้ถึงพระราช
ปณิธาน และเข้าใจในพระราชประสงค์ แล้วมาชวนกันช่วยกัน
จัดทําดําเนินการทํางานสืบสานต่อไป พระราชประสงค์ และ
พระราชดําริทั้งหลาย ตลอดทั้งบรรดาพระราชปณิธาน ก็จะยัง
อํานวยผลได้ยาวนานต่อไป เพื่อให้คนไทยอยู่ดีได้อย่างยั่งยืน ใน
สังคมประเทศชาติที่มั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองไพบูลย์และร่มเย็นมีสันติสุข
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