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อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสติ า

อาราธยนฺติ สทฺธมฺมํ

โยคกฺเขมํ อนุตตฺ รนฺติ

ณ บัดนี้ อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพหุปการกถา ว่าด้วยความรู้รักสามัคคี
มีอุปการะมาก เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมี อนุโมทนากุศลบุญราศี
ส่วนธัมมัสสวนมัยคือบุญที่ได้จากการฟังธรรมซึ่งท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันบาเพ็ญให้
เป็นไปในวันนี้
การฟังพระธรรมเทศนาตามกาลเวลาอันเหมาะสมจัดว่าเป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญในชีวิต
ดังพุทธภาษิตที่ว่า “กาเลน ธมฺมสฺสวน เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” แปลความว่า “การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคล
อันสูงสุด” ทั้งนี้เพราะการฟังธรรมช่วยให้ผู้ฟั งได้อ านิสงส์ ๕ ประการ ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรง
พรรณนาไว้ว่า “อสฺสุต สุณาติ” เป็นต้น แปลความว่า “๑. ได้ฟังเรื่องใหม่ ๒. ได้วิจัยเรื่องเก่า ๓.ได้บรรเทา
ข้อกังขา ๔. ได้พัฒนาความคิด ๕. ได้ทาจิตให้ผ่องใส” อานิสงส์การฟังธรรมเหล่านี้บังเกิดมีขึ้นเพราะเหตุที่
การแสดงพระธรรมเทศนาประกอบด้วยวาจาสุภาษิตที่นับว่าเป็นมงคลอันสูงสุด สมดังพุทธพจน์ที่ว่า “สุภา
สิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม” แปลความว่า “วาจาสุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุด”

โอกาสนี้เป็นเวลาอันควรที่สาธุชนชาวไทยทั้งหลายจะได้ใส่ใจระลึกถึงวาจาสุภาษิตในพระบรม
ราโชวาทเรื่องความรู้รักสามัคคีทพี่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ ว่า “ประเทศของเรารักษาเอกราชอธิปไตย
และอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่ารู้รักความสามัคคี และรู้จักทา
หน้าที่ของแต่ละฝ่ ายให้ประสานส่งเสริมกัน” พระบรมราโชวาทนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้รักสามัคคีเป็น
คุณธรรมสาคัญที่มีอุปการะมากเพราะช่วยให้ประเทศไทยรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพมาได้จนถึง
ปัจจุบัน
ความรู้รักสามัคคีนี้จาแนกออกเป็น คุณ ธรรมย่อ ยสามประการคือ ความรู้ ความรัก และความ
สามัคคี คุณธรรมประการแรก คือ ความรู้ หมายถึงความกตัญญูรู้อุปการคุณที่คนไทยทุกหมู่เหล่าได้รับจาก
ประเทศไทย คุณธรรมประการที่สอง คือ ความรัก หมายถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
แสดงออกซึ่งความกตเวทีคือประกาศความรักให้ปรากฏด้วยการทาปฏิการะตอบแทนคุณของสถาบันทั้ง
สามด้วยวิธีการต่างๆ คุณธรรมประการที่สาม คือ ความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกอย่างพร้อมเพรียง
กันในการปฏิบัติหน้าที่ถนอมรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คาว่า สถาบันชาติ หมายรวมทั้งคนไทยและแผ่นดินไทย สถาบันศาสนาหมายถึงพระพุทธศาสนา
และศาสนธรรมอื่นใดที่สร้ างลัก ษณะนิสัยที่ ดีงามให้กั บคนไทย สถาบันพระมหากษัต ริย์ ห มายถึ งพระ
ประมุขของประเทศไทย ตามนัยแห่งพระบาลีที่ว่า “ราชา มุข มนุสฺสาน พระราชาเป็นประมุขของปวงชน”
การนิยามความหมายของสถาบันทั้งสามนี้สอดคล้อ งกับการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงออกแบบธงชาติไทยที่เรียกว่า ธงไตรรงค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐ ได้ทรงพระราชนิพนธ์
อธิบายความหมายแห่งธงไตรรงค์ที่ประกอบด้วยสามสี คือ แดง ขาว น้าเงิน ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้
“ขอพร่าราพรรณบรรยาย ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีทั้งสามงามถนัด
ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์

และธรรมะคุ้มจิตไทย

แดงคือโลหิตเราไซร้

ซึ่งยอมสละได้

เพื่อรักษะชาติศาสนา

น้าเงินคือสีโสภา

อันจอมประชา

ธ โปรดเป็นของส่วนองค์

จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์

จึ่งเป็นสีธง

ที่รักแห่งเราชาวไทย”

สถาบั น ทั้ง สามคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ เปรี ย บเหมือ นเสาหลั กสามเส้า ที่ ช่ว ยค้ายั น
ประเทศไทยให้ดารงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น เสาหลักสามเส้านี้ยังทาหน้าที่ พยุงค้ายันซึ่งกัน
และกันเพื่อให้แต่ละสถาบันสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง เช่นเดียวกับธงไตรรงค์ซึ่งประกอบด้วยแผ่นผ้า
สามสีเย็บติดเป็นผืนเดียวกันอย่างชนิดทีไ่ ม่มีวันแยกขาดจากกัน การประสานสามัคคีของสถาบันทั้งสามนี้
ยั ง มี อ ยู่ ต ราบใด ความมั่ น คงและพั ฒ นาสถาพรของประเทศไทยก็ ด ารงอยู่ ไ ด้ ต ราบนั้ น ทั้ ง นี้ เ พราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งสามเป็น “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” คือต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันตาม
หลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดังพระบาลีนิกเขปบทที่ยกไว้ ณ เบื้องต้นว่า
“สาคารา อนาคารา จ อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” เป็นต้น แปลความว่า “คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองฝ่าย
ต่างอาศัยกันและกันจึงทาให้พระสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมสาเร็จได้”
ตามนัยแห่งพระบาลีนี้ คฤหัสถ์และบรรพชิตต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ คฤหัสถ์อุปถัมภ์
บารุงบรรพชิตด้วยอามิสทานคือการบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรมบารุงพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน ฝ่าย
บรรพชิตก็ทาปฏิการะตอบแทนฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยธรรมทานคือเทศนาสั่งสอนธรรม คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้ง
สองฝ่ายเมื่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุท ธ ๔ ประการที่
พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ได้แก่ ๑) พหูสูต คือ ศึกษาธรรมจนแตกฉาน ๒) อนุธัมมจารี
ปฏิบัติธรรมตามที่ได้ศึกษานั้น ๓) ธัมมเทศนา แสดงธรรมและเผยแผ่ธรรม ๔) ปรัปปวาทนิคคหะ อุปถัมภ์
และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
โดยนัยนี้ พุทธบริษั ทฝ่ายคฤหัสถ์อันประกอบด้ วยพระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่ว ไปให้การ
อุปถัมภ์บารุงแก่ฝ่ายบรรพชิตเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งสี่ประการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ฝ่ายบรรพชิตก็
ทาปฏิการะตอบแทนฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมทางศาสนาและ
ถวายพระธรรมเทศนาแด่พระมหากษัตริย์เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการครองแผ่นดินโดยธรรมตามนัยแห่ง
พระบาลีในอัคคัญญสูตรที่ว่า “ธมฺเมน ปเร รญฺเชตีติ ราชา” แปลความว่า “พระราชาคือผู้ที่ทาให้ประชาชน
ยิน ดี พ อใจโดยธรรม” ธรรมที่พ ระราชาทรงถื อ ปฏิบั ติ เ พื่ อ สร้า งความยิน ดี พ อใจแก่ ป ระชาชนเรี ย กว่ า
ทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ประกอบด้วยทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน เป็นต้น

บทกลอนต่อไปนี้สรุปความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และ
บรรพชิตได้เป็นอย่างดี ดังนี้
“วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย
ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง”
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตดังพรรณนามานี้เป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคีที่ทาให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพมาได้จนถึง
ปัจจุบัน ความสาคัญของความรู้รักสามัคคีเช่นว่านี้ปรากฏชัดอยู่ในบทปาฐกถาเรื่อง “ลักษณะการปกครอง
ประเทศไทยแต่ โ บราณ” ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ พระบิ ด าแห่ ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ได้แสดงไว้เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๗๐ ความตอนหนึ่งว่า “ชนชาติไทยมี
คุณธรรมสามอย่างเป็นสาคัญ จึงสามารถปกครองประเทศไทยมาได้ คือ ความจงรักอิสระของชาติ อย่าง
หนึ่ง ความปราศจากวิหิงสา อย่างหนึ่ง ความฉลาดในการประสานประโยชน์ อย่างหนึ่ง”
ในบรรดาคุณธรรมทั้งสามประการนั้น คุณธรรมประการแรก คือความรักอิสรภาพของชาติ นับว่า
สาคัญที่สุดในการปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพของชาติ ความรักอิสรภาพนี้ เป็นไปตามนัย
แห่งพุทธภาษิตที่ว่า “วโส อิสฺสริย โลเก อานาจเป็นใหญ่ในโลก” บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องรักษา
ความเป็นไทคือการมีอานาจเป็นใหญ่ในการปกครองตนเองด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนัยแห่งพระบาลีที่ว่า “จเช ธน องฺควรสฺส เหตุ” เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลควรสละ
ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ควรสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ควรสละทั้งทรัพย์ อวัยวะและชีวิตเมื่อระลึกถึงธรรม”
ตัว อย่ างที่ดี ใ นเรื่อ งนี้ คือ การที่ส มเด็จ พระนเรศวรมหาราชและสมเด็จ พระเจ้ าตากสิน มหาราชทรงน า
ประชาชนชาวไทยลุ ก ขึ้ น กอบกู้ อิ ส รภาพของแผ่ น ดิ น อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ เช่ น กั น คื อ การที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงนาพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการเป็ น
เมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคม
คุณธรรมประการที่สอง คือความปราศจากวิหิงสา หมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีการ
เบียดเบียนกัน คนต่างชาติต่างศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารล้วนได้รับการต้อนรับจากคนไทยด้วย
อัธยาศัยไมตรีอันดี สมดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ว่า ”เป็น
ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” ความปราศจากการเบียดเบียนนี้ถือเป็นการ
ปฏิบัติตามนัยแห่งพุทธภาษิตที่ว่า “อพฺยาปชฺฌ สุข โลเก การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก” ดังจะเห็นได้

ว่า คนไทยนิยมกล่ าวคาว่า ”ไม่เป็นไร”จนติดปาก อัน แสดงถึงความมีน้าใจรู้จักให้อ ภัยกันซึ่ง เป็นปัจจัย
สาคัญที่สร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม สมด้วยบทกลอนที่ว่า “ถ้าไม่มีการให้อภัยผิด และไม่คิดที่จะ
ลืมซึ่งความหลัง จะหาสามัคคียากลาบากจัง ความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน”
คุณธรรมประการที่สาม คือ ความฉลาดในการประสานประโยชน์ หมายถึงการเปิดโอกาสให้คนทุก
หมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทย โดยไม่มีการกีดกันเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
เป็ น ต้ น ความฉลาดในการประสานประโยชน์ นี้ ท าให้ เ กิ ด การประนี ป ระนอมในบ้ า นเมื อ ง ดั ง ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “เพ่งดูประโยชน์หมู่มาก ตัว
ยอมลาบากทุกสิ่งสรรพ์ ประนีประนอมพร้อมกัน ทุกวันมุ่งรักษ์สามัคคี” ด้วยเหตุนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงทรงมีพระราชดารัสตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ว่า “ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม” การประนีประนอมช่วยสร้างความสามัคคีของคนใน
ชาติและความสามัคคีนั้นย่อมนาความสุขและความเจริญมาให้ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สุขา สงฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาสุขมาให้”
คุณธรรมสาคัญที่เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนไทยดังพรรณนามายังคงได้รับการรักษาสืบ
ทอดต่อ มาจนถึง ทุกวั นนี้ ดั งที่ สมเด็จ บรมบพิต รพระราชสมภารเจ้า รัช กาลปั จจุ บัน ผู้ท รงพระคุ ณอั น
ประเสริฐ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า "เราจะ
สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พร้อม
กับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขให้อาณาประชาราษฎรตามที่ทรงประกาศ
ไว้ในพระปฐมบรมราชโองการ ดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและแนวพระราชดาริต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกธรรมทางพระพุทธศาสนา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราชดารัส ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
ว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธี
นั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้า

จะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบ

ธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจาไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด” ใน
ฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ ทรงประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการครองแผ่นดินโดยธรรม ดังกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าทากิจกรรมจิตอาสาจนเกิดโครงการจิตอาสา
พระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสานี้มีผลเป็นการระดมสรรพกาลังมาร่วมกันบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย

น้าใจเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน พระบรมราโชบายนี้เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ ๑.
ทาน หมายถึง การให้สิ่งของ รวมทั้งให้ธรรมทานและวิทยาทาน ๒. ปิยวาจา หมายถึง การกล่าววาจา
ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี รวมถึง กล่าวคาแนะนาและปลุกปลอบใจด้วยความปรารถนาดี ๓. อัตถ
จริยา หมายถึง การทาตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยวิธีการต่างๆ
๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลายในการติดต่อสมาคมกับผู้อื่นทั้งในยามได้ดีมี
สุขหรือในยามตกทุกข์ได้ยาก สังคหวัตถุทั้งสี่ประการนี้เป็นเสมือนกาวใจที่ประสานประชาชนชาวไทยให้มี
ความสมัครสมานสามัคคี
ดังนั้น โครงการจิตอาสาพระราชทานจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความรู้รักสามัคคีให้กับคนไทย
ทั้งปวง

ทั้งนีเ้ พราะกิจกรรมจิตอาสาช่วยให้คนไทยตระหนักรูอ้ ุปการคุณของชาติ

มีศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ นั่นคือเป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมคนไทย
ให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญูเกิดจากความตระหนักรูว้ ่า
สถาบันทั้งสามมีอุปการคุณอย่างมากต่อการดารงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ความกตเวที
หมายถึงการทาปฏิการะตอบแทนคุณสถาบันทั้งสามนั้น ความกตัญญูกตเวทีจัดว่าเป็นภูมิธรรมคือพื้นฐาน
ของคนดี ดังพระบาลีที่ว่า “สปฺปุริสภูมิ ยทิท กตญฺญุตา กตเวทิตา” แปลความว่า “ความกตัญญูกตเวที
เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี”
สถาบันชาติอัน ประกอบด้วยประชาชนคนไทยควรมีความกตัญญูคือ ตระหนั กรู้ อุปการคุณ อั น
ยิ่งใหญ่ของสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันก็แสดงออกซึ่งความ
กตเวที คื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการถนอมรั ก ษาสถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ สมดังพระบรมพุทโธวาทที่ว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริต บุคคลควรปฏิบัติธรรมคือหน้าที่ให้สุจริ ต”
ในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ คนไทยทุกคนควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถโดยไม่มีการละทิ้ง
หน้าที่ ไม่บกพร่องในหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ และไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ตราบใดที่ประชาชนยังรู้รักสามัคคีร่วม

แรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในการถนอมรักษาสถาบันชาติ สถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
ตราบนั้นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยก็คงมีอยู่ต่อ ไป ทั้งนี้เพราะความเสื่อ มและความเจริญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนเสาหลักสามเส้าพยุงกัน
และกัน ฉะนั้น ตามนัยแห่งพระบาลีนิกเขปบทที่ยกไว้ ณ เบื้อ งต้นว่า “สาคารา อนาคารา จ อุโภ อญฺ
โญญฺญนิสฺสิตา” เป็นต้น แปลความว่า “คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน” ดังพรรณนา
มา พอสมควรแก่เวลา
เทสนาปริโยสาเน ในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อานุภาพแห่งกุศลบุญราศีส่วนธัมมัสสวนมัย จงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย สัมฤทธิผลเป็นพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล
ทุกประการ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติ พระศาสนา และพระบรมราช
จักรีวงศ์ ให้ดารงวัฒนาสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล
รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพหุปการกถา พอสมควรแก่เวลา ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวัง ก็มีด้วยประการะฉะนี้

