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ณ บัดน้ี อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพหุปการกถา ว่าด้วยความรู้รักสามัคคี

มีอุปการะมาก เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมี อนุโมทนากุศลบุญราศี

ส่วนธัมมัสสวนมัยคือบุญท่ีได้จากการฟังธรรมซึ่งท่านพุทธศาสนิกชนท้ังหลายได้พร้อมใจกันบ าเพ็ญให้

เป็นไปในวันน้ี  

การฟังพระธรรมเทศนาตามกาลเวลาอันเหมาะสมจัดว่าเป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญในชีวิต 

ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “กาเลน ธมฺมสฺสวน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” แปลความว่า “การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคล

อันสูงสุด” ท้ังน้ีเพราะการฟังธรรมช่วยให้ผู้ฟังได้อานิสงส์ ๕ ประการ ดังท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรง

พรรณนาไว้ว่า “อสฺสุต    สุณาติ” เป็นต้น แปลความว่า “๑. ได้ฟังเร่ืองใหม่  ๒. ได้วิจัยเรื่องเก่า  ๓.ได้บรรเทา

ข้อกังขา ๔. ได้พัฒนาความคิด ๕. ได้ท าจิตให้ผ่องใส” อานิสงส์การฟังธรรมเหล่าน้ีบังเกิดมีขึ้นเพราะเหตุท่ี

การแสดงพระธรรมเทศนาประกอบด้วยวาจาสุภาษิตท่ีนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุด สมดังพุทธพจน์ท่ีว่า “สุภา

สิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” แปลความว่า “วาจาสุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุด” 



โอกาสน้ีเป็นเวลาอันควรท่ีสาธุชนชาวไทยท้ังหลายจะได้ใส่ใจระลึกถึงวาจาสุภาษิตในพระบรม

ราโชวาทเร่ืองความรู้รักสามัคคีท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ พระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ ว่า “ประเทศของเรารักษาเอกราชอธิปไตย

และอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันน้ี เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่ารู้รักความสามัคคี และรู้จักท า

หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกัน” พระบรมราโชวาทน้ีแสดงให้เห็นว่าความรู้รักสามัคคีเป็น

คุณธรรมส าคัญท่ีมีอุปการะมากเพราะช่วยให้ประเทศไทยรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพมาได้จนถึง

ปัจจุบัน  

ความรู้รักสามัคคีน้ีจ าแนกออกเป็นคุณธรรมย่อยสามประการคือ ความรู้ ความรัก และความ

สามัคคี คุณธรรมประการแรก คือ ความรู้ หมายถึงความกตัญญูรู้อุปการคุณท่ีคนไทยทุกหมู่เหล่าได้รับจาก

ประเทศไทย  คุณธรรมประการท่ีสอง คือ ความรัก หมายถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ

แสดงออกซึ่งความกตเวทีคือประกาศความรักให้ปรากฏด้วยการท าปฏิการะตอบแทนคุณของสถาบันท้ัง

สามด้วยวิธีการต่างๆ คุณธรรมประการท่ีสาม คือ ความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกอย่างพร้อมเพรียง

กันในการปฏิบัติหน้าที่ถนอมรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ค าว่า สถาบันชาติ หมายรวมท้ังคนไทยและแผ่นดินไทย สถาบันศาสนาหมายถึงพระพุทธศาสนา

และศาสนธรรมอื่นใดท่ีสร้างลักษณะนิสัยท่ีดีงามให้กับคนไทย สถาบันพระมหากษัตริย์หมายถึงพระ

ประมุขของประเทศไทย ตามนัยแห่งพระบาลีท่ีว่า “ราชา มุข   มนุสฺสาน  พระราชาเป็นประมุขของปวงชน” 

การนิยามความหมายของสถาบันท้ังสามน้ีสอดคล้องกับการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี ๖  ผู้ทรงออกแบบธงชาติไทยท่ีเรียกว่าธงไตรรงค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐ ได้ทรงพระราชนิพนธ์

อธิบายความหมายแห่งธงไตรรงค์ท่ีประกอบด้วยสามสี คือ แดง ขาว  น้ าเงิน ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังต่อไปน้ี  

“ขอพร่ าร าพรรณบรรยาย  ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีท้ังสามงามถนัด  

ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสด์ิ  หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย  

แดงคือโลหิตเราไซร้  ซึ่งยอมสละได้   เพื่อรักษะชาติศาสนา  

น้ าเงินคือสีโสภา  อันจอมประชา   ธ โปรดเป็นของส่วนองค์  



จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์  จึ่งเป็นสีธง   ท่ีรักแห่งเราชาวไทย” 

สถาบันท้ังสามคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปรียบเหมือนเสาหลักสามเส้าท่ีช่วยค้ ายัน

ประเทศไทยให้ด ารงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ยิ่งไปกว่าน้ัน เสาหลักสามเส้าน้ียังท าหน้าท่ีพยุงค้ ายันซึ่งกัน

และกันเพื่อให้แต่ละสถาบันสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง เช่นเดียวกับธงไตรรงค์ซึ่งประกอบด้วยแผ่นผ้า

สามสีเย็บติดเป็นผืนเดียวกันอย่างชนิดท่ีไม่มีวันแยกขาดจากกัน การประสานสามัคคีของสถาบันท้ังสามน้ี

ยังมีอยู่ตราบใด ความมั่นคงและพัฒนาสถาพรของประเทศไทยก็ด ารงอยู่ได้ตราบน้ั น ท้ังน้ีเพราะ

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันท้ังสามเป็น “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” คือต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันตาม

หลักปฏิจจสมุปบาทท่ีว่าส่ิงท้ังหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดังพระบาลีนิกเขปบทท่ียกไว้ ณ เบื้องต้นว่า  

“สาคารา  อนาคารา จ  อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” เป็นต้น แปลความว่า “คฤหัสถ์และบรรพชิตท้ังสองฝ่าย

ต่างอาศัยกันและกันจึงท าให้พระสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส าเร็จได้” 

ตามนัยแห่งพระบาลีน้ี คฤหัสถ์และบรรพชิตต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ คฤหัสถ์อุปถัมภ์

บ ารุงบรรพชิตด้วยอามิสทานคือการบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรมบ ารุงพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน ฝ่าย

บรรพชิตก็ท าปฏิการะตอบแทนฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยธรรมทานคือเทศนาส่ังสอนธรรม คฤหัสถ์และบรรพชิตท้ัง

สองฝ่ายเมื่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างน้ีย่อมสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของชาวพุทธ ๔ ประการท่ี

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ได้แก่ ๑) พหูสูต คือศึกษาธรรมจนแตกฉาน ๒) อนุธัมมจารี 

ปฏิบัติธรรมตามท่ีได้ศึกษาน้ัน ๓) ธัมมเทศนา แสดงธรรมและเผยแผ่ธรรม ๔)  ปรัปปวาทนิคคหะ อุปถัมภ์

และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา  

โดยนัยน้ี พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์อันประกอบด้วยพระมหากษัตริย์และประชาชนท่ัวไปให้การ

อุปถัมภ์บ ารุงแก่ฝ่ายบรรพชิตเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท้ังส่ีประการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ฝ่ายบรรพชิตก็

ท าปฏิการะตอบแทนฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยการส่ังสอนธรรมแก่ประชาชนให้ต้ังอยู่ในศีลธรรมทางศาสนาและ

ถวายพระธรรมเทศนาแด่พระมหากษัตริย์เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการครองแผ่นดินโดยธรรมตามนัยแห่ง

พระบาลีในอัคคัญญสูตรท่ีว่า “ธมฺเมน ปเร รญฺเชตีติ ราชา” แปลความว่า “พระราชาคือผู้ท่ีท าให้ประชาชน

ยินดีพอใจโดยธรรม” ธรรมท่ีพระราชาทรงถือปฏิบัติเพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชนเรียกว่า

ทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ประกอบด้วยทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน เป็นต้น  



บทกลอนต่อไปน้ีสรุปความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพุทธบริษัทท้ังฝ่ายคฤหัสถ์และ

บรรพชิตได้เป็นอย่างดี ดังน้ี 

 “วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย    บ้านจะสวยเพราะมวีัดดัดนิสัย  
 บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย   ถ้าขัดกันก็บรรลัยท้ังสองทาง” 

ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตดังพรรณนามาน้ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ี

ส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคีท่ีท าให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพมาได้จนถึง

ปัจจุบัน ความส าคัญของความรู้รักสามัคคีเช่นว่าน้ีปรากฏชัดอยู่ในบทปาฐกถาเร่ือง “ลักษณะการปกครอง

ประเทศไทยแต่โบราณ” ท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่ง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ได้แสดงไว้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐ ความตอนหน่ึงว่า “ชนชาติไทยมี

คุณธรรมสามอย่างเป็นส าคัญ จึงสามารถปกครองประเทศไทยมาได้ คือ ความจงรักอิสระของชาติ อย่าง

หน่ึง ความปราศจากวิหิงสา อย่างหน่ึง ความฉลาดในการประสานประโยชน์ อย่างหน่ึง” 

ในบรรดาคุณธรรมทั้งสามประการน้ัน คุณธรรมประการแรก คือความรักอิสรภาพของชาติ นับว่า

ส าคัญท่ีสุดในการปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพของชาติ ความรักอิสรภาพน้ีเป็นไปตามนัย

แห่งพุทธภาษิตท่ีว่า “วโส อิสฺสริย  โลเก อ านาจเป็นใหญ่ในโลก” บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องรักษา

ความเป็นไทคือการมีอ านาจเป็นใหญ่ในการปกครองตนเองด้วยความเสียสละทุกส่ิงทุกอย่างแม้กระท่ังชีวิต 

ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนัยแห่งพระบาลท่ีีว่า “จเช ธน   องฺควรสฺส เหตุ” เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลควรสละ

ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ควรสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ควรสละท้ังทรัพย์ อวัยวะและชีวิตเมื่อระลึกถึงธรรม” 

ตัวอย่างท่ีดีในเรื่องน้ีคือการท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงน า

ประชาชนชาวไทยลุกขึ้นกอบกู้ อิสรภาพของแผ่นดิน อีกตัวอย่างหน่ึงท่ีส าคัญเช่นกันคือการ ท่ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ทรงน าพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการเป็น

เมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคม 

คุณธรรมประการท่ีสอง คือความปราศจากวิหิงสา หมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีการ

เบียดเบียนกัน คนต่างชาติต่างศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารล้วนได้รับการต้อนรับจากคนไทยด้วย

อัธยาศัยไมตรีอันดี สมดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖  ท่ีว่า ”เป็น

ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” ความปราศจากการเบียดเบียนน้ีถือเป็นการ

ปฏิบัติตามนัยแห่งพุทธภาษิตท่ีว่า “อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก” ดังจะเห็นได้



ว่า คนไทยนิยมกล่าวค าว่า”ไม่เป็นไร”จนติดปาก อันแสดงถึงความมีน้ าใจรู้จักให้อภัยกันซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม สมด้วยบทกลอนท่ีว่า “ถ้าไม่มีการให้อภัยผิด และไม่คิดท่ีจะ

ลืมซึ่งความหลัง จะหาสามัคคียากล าบากจัง ความผิดพล้ังย่อมมีท่ัวทุกตัวคน”  

คุณธรรมประการท่ีสาม คือ ความฉลาดในการประสานประโยชน์ หมายถึงการเปิดโอกาสให้คนทุก

หมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทย โดยไม่มีการกีดกันเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 

เป็นต้น  ความฉลาดในการประสานประโยชน์น้ีท าให้เกิดการประนีประนอมในบ้านเมือง ดังท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “เพ่งดูประโยชน์หมู่มาก ตัว

ยอมล าบากทุกส่ิงสรรพ์ ประนีประนอมพร้อมกัน ทุกวันมุ่งรักษ์สามัคคี” ด้วยเหตุน้ี สมเด็จบรมบพิตรพระ

ราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงทรงมีพระราชด ารัสตอบผู้ส่ือข่าวต่างประเทศ

ว่า “ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”  การประนีประนอมช่วยสร้างความสามัคคีของคนใน

ชาติและความสามัคคีน้ันย่อมน าความสุขและความเจริญมาให้ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “สุขา สงฆสฺส สามคฺคี  

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้” 

คุณธรรมส าคัญท่ีเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนไทยดังพรรณนามายังคงได้รับการรักษาสืบ

ทอดต่อมาจนถึงทุกวันน้ี ดังท่ีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอัน

ประเสริฐ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า "เราจะ

สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พร้อม

กับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้อาณาประชาราษฎรตามท่ีทรงประกาศ

ไว้ในพระปฐมบรมราชโองการ ดังปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ว่าพระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวงเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  

เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกธรรมทางพระพุทธศาสนา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

เจ้า รัชกาลปัจจบุัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราชด ารัส ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสและถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธี

น้ันๆ อยู่แล้ว ฉะน้ัน บัดน้ี ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า 

พระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบ



ธรรมตลอดไป  ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจ าไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”   ใน

ฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รชักาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอัน

ประเสริฐ ทรงประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการครองแผ่นดินโดยธรรม ดังกรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าท ากิจกรรมจิตอาสาจนเกิดโครงการจิตอาสา

พระราชทาน กิจกรรมจิตอาสานี้มีผลเป็นการระดมสรรพก าลังมาร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย

น้ าใจเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน พระบรมราโชบายน้ีเป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ ๑. 

ทาน หมายถึง การให้ส่ิงของ รวมท้ังให้ธรรมทานและวิทยาทาน ๒. ปิยวาจา หมายถึง การกล่าววาจา

ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี รวมถึง กล่าวค าแนะน าและปลุกปลอบใจด้วยความปรารถนาดี ๓. อัตถ

จริยา หมายถึง การท าตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมท้ังการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยวธิีการต่างๆ 

๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลายในการติดต่อสมาคมกับผู้อื่นท้ังในยามได้ดีมี

สุขหรือในยามตกทุกข์ได้ยาก สังคหวัตถุท้ังส่ีประการน้ีเป็นเสมือนกาวใจท่ีประสานประชาชนชาวไทยให้มี

ความสมัครสมานสามัคคี 

ดังน้ัน โครงการจิตอาสาพระราชทานจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความรู้รักสามัคคีให้กับคนไทย

ท้ังปวง ท้ังน้ีเพราะกิจกรรมจิตอาสาช่วยให้คนไทยตระหนักรูอุ้ปการคุณของชาติ มีศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ น่ันคือเป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมคนไทย

ให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญูเกิดจากความตระหนักรูว้่า

สถาบันท้ังสามมีอุปการคุณอยา่งมากต่อการด ารงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ความกตเวที

หมายถึงการท าปฏิการะตอบแทนคุณสถาบันท้ังสามน้ัน ความกตัญญูกตเวทีจัดว่าเป็นภูมิธรรมคือพื้นฐาน

ของคนดี ดังพระบาลีท่ีว่า  “สปฺปุริสภูมิ ยทิท  กตญฺญุตา กตเวทิตา” แปลความว่า  “ความกตัญญูกตเวที

เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี” 

สถาบันชาติอันประกอบด้วยประชาชนคนไทยควรมีความกตัญญูคือตระหนักรู้อุปการคุณอัน

ยิ่งใหญ่ของสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันก็แสดงออกซึ่งความ

กตเวทีคือปฏิบัติหน้าท่ีในการถนอมรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ สมดังพระบรมพุทโธวาทท่ีว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริต  บุคคลควรปฏิบัติธรรมคือหน้าท่ีให้สุจริต” 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีเช่นน้ี คนไทยทุกคนควรต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถโดยไม่มีการละท้ิง

หน้าที่ ไม่บกพร่องในหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ และไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ตราบใดท่ีประชาชนยังรู้รักสามัคคีร่วม



แรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในการถนอมรักษาสถาบันชาติ สถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตราบน้ันความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยก็คงมีอยู่ต่อไป ท้ังน้ีเพราะความเส่ือมและความเจริญของ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนเสาหลักสามเส้าพยุงกัน

และกัน ฉะน้ัน ตามนัยแห่งพระบาลีนิกเขปบทท่ียกไว้ ณ เบื้องต้นว่า  “สาคารา  อนาคารา จ  อุโภ อญฺ

โญญฺญนิสฺสิตา” เป็นต้น แปลความว่า “คฤหัสถ์และบรรพชิตท้ังสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน” ดังพรรณนา

มา พอสมควรแก่เวลา 

เทสนาปริโยสาเน ในอวสานเป็นท่ีสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อานุภาพแห่งกุศลบุญราศีส่วนธัมมัสสวนมัย จงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย สัมฤทธิผลเป็นพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล
ทุกประการ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติ พระศาสนา และพระบรมราช
จักรีวงศ์ ให้ด ารงวัฒนาสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพหุปการกถา พอสมควรแก่เวลา ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้  
เอวัง ก็มีด้วยประการะฉะน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


