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ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๒๔/๒๕๖๓ วนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ มหาเถรสมาคม 
ได้มีมติมอบพระพรหมบัณฑิตแต่งบทเทศนาเก่ียวกับความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ เพื่อให้วัดทั่วประเทศใช้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ 
หรือในโอกาสอันสมควร

เพื่อดำาเนินการตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว พระพรหมบัณฑิต
ในฐานะประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำาบทเทศนาเร่ืองรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายหลังจาก 
คณะกรรมการชดุนีไ้ด้ประชมุปรึกษาหารอืกันแล้ว พระพรหมบัณฑิตรับหนา้ที่
เป็นผู้แต่งบทเทศนานี้ด้วยตนเองโดยใช้ชื่อกัณฑ์ว่าพหุปการกถา ว่าด้วย 
ความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก

พระพรหมบัณฑิตได้นำาเสนอบทเทศนากัณฑ์นี้ให้ที่ประชุมมหาเถร 
สมาคมพจิารณาเม่ือวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ มหาเถรสมาคมพจิารณาแลว้ 
ได้ให้ความเห็นชอบบทเทศนาเร่ืองพหุปการกถาและมีมติให้วัดทั่วประเทศ 
ใช้บทเทศนากัณฑ์นี้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะหรือในโอกาส
อันสมควร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้อาราธนาพระพรหมบัณฑิตผู้แต่งบทเทศนา 
ให้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นคร้ังแรก ณ อาคารสิริภักดีธรรม ในวัน 
ธรรมสวนะที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และคุณฐาปน คุณปภัชญา  
สิริวัฒนภักดี ทราบข่าวการกุศลนี้แล้วได้ขออนุญาตนำาบทเทศนากัณฑ์นี้ 
ไปจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานเน่ืองในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จึงขออนุโมทนาในกุศลจริยาของ
ครอบครัวสิริวัฒนภักดี มา ณ โอกาสนี้ี้

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

สาคารา  อนาคารา จ อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา

อาราธยนฺติ สทฺธมฺมํ          โยคกฺเขมํ อนุตฺตรนฺติ

ณ บัดนี้  อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา 

ในพหปุการกถา ว่าด้วยความรูร้กัสามัคคมีอีุปการะมาก เพือ่เป็นเครือ่ง

ประคับประคองฉลองศรทัธา ประดับปัญญาบารมี อนโุมทนากุศลบุญราศี

ส่วนธัมมัสสวนมัยคือบุญท่ีได้จากการฟังธรรมซึ่งท่านพุทธศาสนิกชน 

ทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำาเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้



๒

การฟังพระธรรมเทศนาตามกาลเวลาอนัเหมาะสมจดัว่าเป็นมงคล

คือเหตุแห่งความเจริญในชีวิต ดังพุทธภาษิตที่ว่า “กาเลน ธมฺมสฺสวนํ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” แปลความว่า “การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคล 

อันสูงสุด” ทั้งนี้เพราะการฟังธรรมช่วยให้ผู้ฟังได้อานิสงส์ ๕ ประการ  

ดังทีส่มเด็จพระบรมศาสดาทรงพรรณนาไว้ว่า “อสฺสุตํ สุณาติ” เป็นต้น 

แปลความว่า “๑. ได้ฟังเร่ืองใหม่ ๒. ได้วิจัยเร่ืองเก่า ๓.ได้บรรเทาข้อ

กังขา ๔. ได้พฒันาความคิด ๕. ได้ทำาจติให้ผ่องใส” อานิสงส์การฟังธรรม

เหล่านี้บังเกิดมีข้ึนเพราะเหตุที่การแสดงพระธรรมเทศนาประกอบด้วย

วาจาสุภาษติท่ีนบัว่าเป็นมงคลอนัสงูสดุ สมดังพทุธพจน์ท่ีว่า “สุภาสิตา  

จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” แปลความว่า “วาจาสุภาษิตเป็น 

มงคลอันสูงสุด”

โอกาสนี้เป็นเวลาอันควรที่สาธุชนชาวไทยท้ังหลายจะได้ใส่ใจ

ระลึกถึงวาจาสุภาษิตในพระบรมราโชวาทเร่ืองความรู ้รักสามัคคีที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ ว่า  

“ประเทศของเรารกัษาเอกราชอธปิไตยและอิสรภาพให้สมบูรณ์ม่ันคง 

มาได้จนถงึทกุวันนี ้เพราะคนไทยทกุหมู่เหล่ารูร้กัความสามัคคี และรูจ้กั 

ทาํหน้าทีข่องแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสรมิกนั” พระบรมราโชวาทนี้ 

แสดงให้เห็นว่าความรู้รักสามัคคีเป็นคุณธรรมสำาคัญท่ีมีอปุการะมากเพราะ 

ช่วยให้ประเทศไทยรักษาเอกราชอธปิไตยและอสิรภาพมาได้จนถงึปัจจบัุน 

ความรูร้กัสามคัคนีีจ้ำาแนกออกเป็นคณุธรรมย่อยสามประการคอื  

ความรู้ ความรัก และความสามัคคี คุณธรรมประการแรก คือ ความรู้  



๓

หมายถึงความกตัญญูรู้อุปการคุณท่ีคนไทยทุกหมู่เหล่าได้รับจาก

ประเทศไทย คณุธรรมประการทีส่อง คอื ความรัก หมายถงึความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งความกตเวทีคือประกาศ

ความรักให้ปรากฏด้วยการทำาปฏิการะตอบแทนคุณของสถาบันทัง้สาม

ด้วยวิธีการต่างๆ คุณธรรมประการที่สาม คือ ความสามัคคี หมายถึง 

การแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันในการปฏิบัติหน้าที่ถนอมรักษา

และเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์

คำาว่า สถาบันชาติ หมายรวมทั้งคนไทยและแผ่นดินไทย สถาบัน

ศาสนาหมายถึงพระพุทธศาสนาและศาสนธรรมอื่นใดท่ีสร้างลักษณะ

นิสัยที่ดีงามให้กับคนไทย สถาบันพระมหากษัตริย์หมายถึงพระประมุข 

ของประเทศไทย ตามนยัแห่งพระบาลีท่ีว่า “ราชา มุข ํมนสฺุสาน ํพระราชา 

เป็นประมุขของปวงชน” การนิยามความหมายของสถาบันท้ังสามนี้

สอดคล้องกับการทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๖ 

ผู้ทรงออกแบบธงชาติไทยที่เรียกว่าธงไตรรงค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

ได้ทรงพระราชนิพนธ์อธิบายความหมายแห่งธงไตรรงค์ที่ประกอบด้วย

สามสี คือ แดง ขาว นำ้าเงิน ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้ 

“ขอรำ่ารำาพันบรรยาย ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีทั้งสามงามถนัด 

ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์  หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย 

แดงคือโลหิตเราไซร้  ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษะชาติศาสนา 

นำา้เงนิคอืสีโสภา  อนัจอมประชา ธ โปรดเป็นของส่วนองค์ 
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จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์  จึ่งเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทย

ทหารอวตารนำาไป ยงยุทธวิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยามฯ”

สถาบันทั้งสามคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปรียบเหมือน

เสาหลักสามเส้าท่ีช่วยคำา้ยนัประเทศไทยให้ดำารงคงอยู่มาจนถงึปัจจบัุน  

ย่ิงไปกว่านั้น เสาหลักสามเส้านี้ยังทำาหน้าที่พยุงคำ้ายันซึ่งกันและกัน 

เพือ่ให้แต่ละสถาบันสามารถดำารงอยู่ได้อย่างม่ันคง เช่นเดียวกบัธงไตรรงค์ 

ซึง่ประกอบด้วยแผ่นผ้าสามสีเย็บตดิเป็นผืนเดียวกันอย่างชนดิท่ีไม่มีวนั 

แยกขาดจากกัน การประสานสามัคคขีองสถาบันท้ังสามนียั้งมีอยู่ตราบใด  

ความม่ันคงและพัฒนาสถาพรของประเทศไทยก็ดำารงอยู่ได้ตราบน้ัน  

ทัง้นีเ้พราะความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบันท้ังสามเป็น “อญโฺญญญฺนสฺิสิตา”  

คือต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่ีว่า 

สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดังพระบาลีนิกเขปบทท่ียกไว้  

ณ เบ้ืองต้นว่า “สาคารา อนาคารา จ อุโภ อญโฺญญญฺนสฺิสิตา” เป็นต้น  

แปลความว่า “คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน 

จึงทำาให้พระสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมสำาเร็จได้”

ตามนัยแห่งพระบาลีนี้ คฤหัสถ์และบรรพชิตต่างฝ่ายต่างพึ่งพา

อาศัยกัน กล่าวคือ คฤหัสถ์อุปถัมภ์บำารุงบรรพชิตด้วยอามิสทานคือ 

การบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรมบำารุงพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน  

ฝ่ายบรรพชติก็ทำาปฏิการะตอบแทนฝ่ายคฤหสัถ์ด้วยธรรมทานคอืเทศนา 

สั่งสอนธรรม คฤหัสถ์และบรรพชิตท้ังสองฝ่ายเม่ือได้ช่วยเหลือเก้ือกูล

ซึง่กันและกันอย่างนีย่้อมสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีของชาวพทุธ ๔ ประการ 



๕

ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ได้แก่ ๑) พหูสูต คือ 

ศึกษาธรรมจนแตกฉาน ๒) อนุธัมมจารี ปฏิบัติธรรมตามที่ได้ศึกษานั้น  

๓) ธมัมเทศนา แสดงธรรมและเผยแผ่ธรรม ๔) ปรัปปวาทนิคคหะ อปุถมัภ์ 

และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

โดยนัยนี้ พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์อันประกอบด้วยพระมหา

กษตัรย์ิและประชาชนทัว่ไปให้การอปุถมัภ์บำารุงแก่ฝ่ายบรรพชติเพือ่ให้ 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท้ังสี่ประการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ฝ่ายบรรพชิต

ก็ทำาปฏิการะตอบแทนฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน 

ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมทางศาสนาและถวายพระธรรมเทศนาแด่พระมหา

กษัตริย์เพื่อกำาหนดเป็นแนวทางในการครองแผ่นดินโดยธรรม ตามนัย 

แห่งพระบาลีในอัคคัญญสูตรที่ว่า “ธมฺเมน ปเร รญฺเชตีติ ราชา”  

แปลความว่า “พระราชาคือผู้ที่ทำาให้ประชาชนยินดีพอใจโดยธรรม”  

ธรรมท่ีพระราชาทรงถือปฏิบัติเพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชน

เรียกว่าทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล บริจาค 

ความซื่อตรง ความอ่อนโยน เป็นต้น 

บทกลอนต่อไปนี้สรุปความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง

พุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตได้เป็นอย่างดี ดังนี้

“วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย

บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย 

บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย

ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง”
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ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิต

ดังพรรณนามานี้เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคีที่

ทำาให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพมาได้

จนถึงปัจจุบัน ความสำาคัญของความรู้รักสามัคคีเช่นว่านี้ปรากฏชัดอยู่

ในบทปาฐกถาเรื่อง “ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ” ที่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ พระบิดาแห่ง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ได้แสดงไว้เม่ือพุทธศักราช ๒๔๗๐ 

ความตอนหนึ่งว่า “ชนชาติไทยมีคุณธรรมสามอย่างเป็นสําคัญ จึง 

สามารถปกครองประเทศไทยมาได้ คือ ความจงรกัอสิระของชาติ 

อย่างหนึง่ ความปราศจากวิหิงสา อย่างหนึ่ง ความฉลาดในการ

ประสานประโยชน์ อย่างหนึ่ง”

ในบรรดาคุณธรรมทั้งสามประการนั้น คุณธรรมประการแรก คือ

ความจงรักอิสระของชาต ินับว่าสำาคัญท่ีสุดในการปกป้องรักษาเอกราช

อธิปไตยและอิสรภาพของชาติ ความรักอิสรภาพนี้เป็นไปตามนัยแห่ง 

พทุธภาษติทีว่่า “วโส อิสฺสรยํิ โลเก อาํนาจเป็นใหญ่ในโลก” บรรพบุรษุ 

ของไทยแต่โบราณปกป้องรักษาความเป็นไทคือการมีอำานาจเป็นใหญ่

ในการปกครองตนเองด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต  

ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนัยแห่งพระบาลีที่ว่า “จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ”  

เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลควรสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ควรสละ

อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ควรสละทั้งทรัพย์ อวัยวะและชีวิตเม่ือระลึกถึง

ธรรม” ตัวอย่างท่ีดีในเร่ืองนี้คือการท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ



๗

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำาประชาชนชาวไทยลุกข้ึนกอบกู้

อสิรภาพของแผ่นดิน อกีตวัอย่างหนึง่ท่ีสำาคญัเช่นกันคือการท่ีพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงนำาพาประเทศชาต ิ

ให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคม

คุณธรรมประการที่สอง คือ ความปราศจากวิหิงสา หมายถึง 

การอยู่ร ่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีการเบียดเบียนกัน คนต่างชาต ิ

ต่างศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารล้วนได้รับการต้อนรับ 

จากคนไทยด้วยอธัยาศยัไมตรีอนัดี สมดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ท่ีว่า “เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่

โบราณ ใครมาถงึเรือนชานต้องต้อนรบั” ความปราศจากการเบียดเบียนนี้ 

ถือเป็นการปฏิบัติตามนัยแห่งพุทธภาษิตท่ีว่า “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก  

การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก” ดังจะเห็นได้ว่า คนไทยนิยม 

กล่าวคำาว่า “ไม่เป็นไร” จนตดิปาก อนัแสดงถงึความมีนำา้ใจรูจ้กัให้อภัยกัน 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม สมด้วย 

บทกลอนท่ีว่า “ถ้าไม่มีการให้อภัยผิด และไม่คิดท่ีจะลืมซึ่งความหลัง  

จะหาสามัคคียากลำาบากจัง ความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน” 

คณุธรรมประการที่สาม คอื ความฉลาดในการประสานประโยชน์ 

หมายถึงการเปิดโอกาสให้คนทุกหมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชาติไทย โดยไม่มีการกีดกันเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษา เป็นต้น ความฉลาดในการประสานประโยชน์นี้ทำาให้เกิดการ 

ประนปีระนอมในบ้านเมือง ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั  
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รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “เพ่งดูประโยชน์หมู่มาก ตัวยอม

ลำาบากทุกสิ่งสรรพ์ ประนีประนอมพร้อมกัน ทุกวันมุ่งรักษ์สามัคคี” 

ด้วยเหตุนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรง 

พระคุณอันประเสริฐ จึงมีพระราชดำารัสตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า  

“ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนปีระนอม” การประนปีระนอม 

ช่วยสร้างความสามัคคีของคนในชาติและความสามัคคีนั้นย่อมนำา 

ความสุขและความเจริญมาให้ ดังพทุธภาษติท่ีว่า “สุขา สงฆสฺส สามคคีฺ  

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนําสุขมาให้”

คุณธรรมสำาคัญที่ เสริมสร้างความรู ้ รักสามัคคีของคนไทย 

ดังพรรณนามายังคงได้รับการรักษาสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ดังท่ี 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณ 

อันประเสริฐ มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ 

ครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  

พร้อมกับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุข 

ให้อาณาประชาราษฎรตามทีท่รงประกาศไว้ในพระปฐมบรมราชโองการ 

ดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริและแนวพระราชดำาริต่างๆ ในพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
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เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกธรรมทางพระพุทธศาสนา 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณ 

อันประเสริฐ มีพระราชดำารัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและ

ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้

เถลงิถวลัยราชสมบัตบิรมราชาภเิษกแล้ว จงึขอมอบตวัแด่พระพทุธเจ้า 

พระธรรมเจ้า และพระสงัฆเจ้า จะได้รับการจดัการให้ความคุ้มครองและ 

รักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ  

ขอพระสงฆ์จงจําไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนปูถมัภกเถดิ” ในฐานะ 

ที่ทรงเป็นพุทธมามกะ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาล

ปัจจบัุน ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐ ทรงประยุกต์ใช้หลกัพทุธธรรมในการ

ครองแผ่นดินโดยธรรม ดังกรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วย

ราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าทำากิจกรรมจิตอาสา

จนเกิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสานี้มีผลเป็นการ

ระดมสรรพกำาลังมาร่วมกันบำาเพญ็สาธารณประโยชน์ด้วยนำา้ใจเสยีสละ

โดยไม่หวังผลตอบแทน พระบรมราโชบายนี้เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 

๔ ประการ คือ ๑. ทาน หมายถึง การให้สิ่งของ รวมทั้งให้ธรรมทานและ

วทิยาทาน ๒. ปิยวาจา หมายถงึ การกล่าววาจาไพเราะอ่อนหวานสมาน

สามัคคี รวมถึง กล่าวคำาแนะนำาและปลุกปลอบใจด้วยความปรารถนาดี  

๓. อัตถจริยา หมายถึง การทำาตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมท้ัง 

การบำาเพญ็สาธารณประโยชน์ ด้วยวธิกีารต่างๆ ๔. สมานตัตตา หมายถงึ  
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การวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลายในการติดต่อสมาคมกับผู้อื่นทั้งใน

ยามได้ดีมีสุขหรือในยามตกทุกข์ได้ยาก สังคหวัตถุท้ังส่ีประการนี้เป็น

เสมือนกาวใจทีป่ระสานประชาชนชาวไทยให้มีความสมัครสมานสามัคคี

ดังนั้น โครงการจิตอาสาพระราชทานจึงมีบทบาทสำาคัญในการ

สร้างความรูร้กัสามัคคใีห้กับคนไทยทัง้ปวง ท้ังนีเ้พราะกิจกรรมจติอาสา

ช่วยให้คนไทยตระหนกัรู้อปุการคณุของชาต ิมีศรทัธาในพระพทุธศาสนา

และมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ นั่นคือเป็นกิจกรรม

ที่หล่อหลอมคนไทยให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษตัริย์ ความกตญัญูเกิดจากความตระหนกัรู้ว่าสถาบันทัง้สาม 

มีอุปการคุณอย่างมากต่อการดำารงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของ

ประเทศไทย ความกตเวทีหมายถงึการทำาปฏิการะตอบแทนคณุสถาบัน

ทั้งสามนั้น ความกตัญญูกตเวทีจัดว่าเป็นภูมิธรรมคือพื้นฐานของคนดี  

ดังพระบาลีทีว่่า “สปฺปุรสิภมิู ยททิ ํกตญญฺตุา กตเวทติา” แปลความว่า  

“ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี”

สถาบันชาตอินัประกอบด้วยประชาชนคนไทยควรมีความกตญัญู

คือตระหนักรู้อุปการคุณอันย่ิงใหญ่ของสถาบันพระพุทธศาสนาและ

สถาบันพระมหากษตัริย์ ในขณะเดียวกันก็แสดงออกซึง่ความกตเวทีคอื

ปฏิบัตหิน้าทีใ่นการถนอมรักษาสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริย์ 

อย่างเตม็กำาลังความสามารถ สมดังพระบรมพทุโธวาททีว่่า “ธมฺมญจฺเร  

สุจรตํิ บุคคลควรปฏบัิติธรรมคือหน้าทีใ่ห้สุจรติ” ในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

เช่นนี้ คนไทยทุกคนควรตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถโดย 

ไม่มีการละท้ิงหน้าที ่ไม่บกพร่องในหน้าที ่ไม่ก้าวก่ายหน้าที ่และไม่ทุจรติ 
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ต่อหน้าที่ ตราบใดท่ีประชาชนยังรู้รักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ

หน้าที่ในการถนอมรักษาสถาบันชาติ สถาบันพระศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ตราบนั้นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยก็คงมีอยู ่

ต่อไป ทั้งนี้เพราะความเสื่อมและความเจริญของสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนเสาหลัก 

สามเส้าพยุงกันและกัน ฉะนั้น ตามนัยแห่งพระบาลีนิกเขปบทที่ยกไว้  

ณ เบ้ืองต้นว่า “สาคารา อนาคารา จ อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา”   

แปลความว่า “คฤหัสถ์และบรรพชิตท้ังสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน”  

ดังพรรณนามา พอสมควรแก่เวลา

เทสนาปริโยสาเน ในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขอ

อำานาจแห่งคุณพระศรีรตันตรัยและอานภุาพแห่งกุศลบุญราศีส่วนธมัมัส

สวนมัย จงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย สัมฤทธิผลเป็นพระพร

ชยัมงคลแด่ สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจบัุน ผูท้รง 

พระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้ง 

พระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล 

ทกุประการ พระบรมเดชานภุาพแผ่ไพศาล ทรงอภบิาลรักษาประเทศชาติ  

พระศาสนา และพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้ดำารงวัฒนาสถาพร ตลอด 

จิรัฐิติกาล

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพหุปการกถา พอสมควร 

แก่เวลา ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ 

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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