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พระธรรมเทศนา เร่ือง ปยกรณธรรมกถา  
ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง  
วันศุกรที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

พระเทพศากยวงศบัณฑิต  
รับพระราชทานถวาย  

   
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส. 

สีลทสฺสนสมฺปนฺน ํ  ธมฺมํ สจฺจวาทิน ํ
อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ  ตฺชโน กุรุเต ปยนฺตตีิ. 

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปยกรณธรรมกถา ฉลองพระเดช
พระคุณ ประดับพระปญญาบารมี อนุรูปพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
ปจโจปการกิจ ที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงบำเพ็ญอุทิศ
ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวัน 
“ปยมหาราช” ซึ่งเปนอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลง 
กรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตามวิธีทักษิณานุปทานกระทำสักการบูชาผูมีพระคุณอันเปนอุดม
มงคลอนุวัตตามพระบรมพุทโธวาท และตามหลักธรรมสาธุปฏิบัติ ดังพระพุทธภาษิตทีต่รัสไววา 
ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตฺกูตเวทิตา ความกตัญูกตเวที เปนภูมิแหงสาธุชน ดังนี้ 

ตุลาคมมาสไดกลายเปนเดือนแหงการสูญเสีย บุคคลผูเปนที่รักสูงสุดของพสกนิกรชาวไทย
หลายพระองค นับเปนการสูญเสียและนำมาซึ่งความเศราโศกอันย่ิงใหญ การสูญเสียที่มีผลถึงแมใน
ปจจุบันนี้ ก็คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
มงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระมหากษัตริยไทย
พระองคที่ ๔ แหงราชวงศจักรี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลง 
กรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยไทยพระองคที่ ๕ แหงราชวงศจักรี อันเปนที่มา
แหง “วันปยมหาราช” การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยไทยพระองคที่ ๙ แหงราชวงศจักรี  

โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับ วันปยมหาราช ซึ่งเปนวันสำคัญวันหนึ่งของชาติไทย ทีก่ำหนดขึ้นไว
เพื่อถวายความเคารพแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจา 
อยูหัว ทรงเปนที่รักใครอยางลนเหลือของพสกนิกร ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ พระองคจึง
ไดรับการถวายพระราชสมัญญานามวา สมเด็จพระปยมหาราช ซึ่งมีความหมายวา พระมหา 
กษัตริยที่ทรงเปนที่รักยิ่งของปวงชน ทั้งนี้เพราะไดทรงบำเพ็ญประโยชนแกประเทศชาติ ศาสนา 
และประชาราษฎรทั้งปวง อยางเดนชัดเปนอันมากในอดีต อันยังผลดีใหมีตอเนื่องมาอยางเดนชัด
จนถึงปจจุบัน  
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเดจ็พระปยมหาราช ทรงเปนพระบรมราช
โอรส ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระสยามเทวมหามกุฏวทิยมหาราช ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระราชสันตติวงศ เมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ ขณะมีพระชนมายุ ๑๕ พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓ รวมเวลาทรงครองสิริราชสมบัติได ๔๒ ป สิริพระชนมายุ ๕๘ พรรษา 
และนับเวลาแตวาระเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบตอพระราชสันตติวงศถึงปจจุบันได ๑๕๒ ป นับ
แตวาระเสด็จสวรรคตถึงปปจจุบันบัดนี้ ๑๑๐ ปถวน มวลพสกนิกรชาวไทย ทั้งฝายคณะรัฐบาลและ
องคการตาง ๆ ตลอดถึงประราษฎรทั่วไป จึงไดจัดบำเพ็ญกุศลนอมเกลาฯ ถวาย และจัดงาน
มหกรรมการกุศลถวายเปนอนุสรณถึงสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจาพระองคนั้น  

ในสวนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค ทรงมีพระราชหฤทัยคำนึงถึง พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยกำลังพระกตัญุตา ทรง
พระราชดำริแสดงพระกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย เพื่อขอ
พระราชทานพระบรมเดชานุภาพและอำนาจพระราชบารมีธรรม นำใหทรงดำรงรัฐสีมาอาณาจักร 
พิทักษรักษาปวงประชาราษฎรไทย ตลอดถึงบรรดาผูที่ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งหลาย ให
ดำรงคงดีมีความผาสุกตลอดมา  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเดจ็พระปยมหาราช ไดทรงเปนที่เคารพ
รักอยางย่ิงของประชาชนชาวไทยทั้งปวง แมไดเสดจ็สวรรคตลวงมาถึง ๑๑๐ ปแลว บุคคลใน
ปจจุบันแมเกิดในภายหลัง ก็ยังระลึกนึกถึงพระองคดวยความเคารพรักอยูอยางไมจืดจาง กลาวได
วา พระองคปรากฏอยูในจิตใจของคนทั้งปวง เสมือนอยางเปนบุคคลปจจุบัน ไมเกา ไมลวงสมัย ไม
เงียบหายไป พระองคทรงเปนที่ตั้งเดนชัดแหงอนุสสตขิองคนทุกรุนที่สืบตอกันมา นำพาใหระลึกถึง
คุณคาและคุณประโยชนแหงพระราชกรณียกิจทั้งหลาย ที่พระองคไดทรงพระราชดำริริเร่ิมไว เปน
เหตุใหทุก ๆ  คนไดพบกับปจจุบันที่เจริญ และความเจริญผาสุกแหงปวงชน เชน ความเจริญทางการ
ศึกษาที่ทุก ๆ คนไดรับ นับแตการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ พระองคก็ทรงเปนผูสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหงของประเทศไทย คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเปนรากฐานใหไดมีการพัฒนามหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาอยางเต็มรูปแบบในปจจุบัน  

แมการพุทธศาสตรนานาชาติ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงมีพระ
วิสัยทัศนกวางไกล ทรงใหการสนับสนุนใหชาวตะวันตกศึกษาและแปลพระไตรปฎกบาลี ทรงมีพระ
มหากรุณารับสมาคมบาลีปกรณ ณ สหราชอาณาจักร ไวในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมบาลีปกรณ 
เปนสมาคมที่มุงพิมพพระไตรปฎกบาลีเปนอักษรโรมัน และแปลเปนภาษาอังกฤษคร้ังแรกของโลก 
ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๔ ณ สหราชอาณาจักร ไดเสด็จไปเย่ียมสมาคมบาลีปกรณดวยพระองค
เอง คราวเสดจ็ประพาสยุโรป และไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจำนวนหนึ่ง สมทบ
ทุนการพิมพพระไตรปฎกของสมาคมบาลีปกรณ ดังมีจารึกพระปรมาภิไธย ไวในพระไตร ปฎกบาลี
ที่ทางสมาคมจัดพิมพเปนคร้ังแรกเปนหลักฐาน นอกจากนี้ยังทรงมีพระดำริใหชำระจัดพิมพ
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พระไตรปฎกบาลี อักษรสยามขึ้น เปนคร้ังแรกในประเทศไทย โดยพระบรมราชูปถัมภ พรอมทั้งได
พระราชทานพระไตรปฎก ฉบับจุลจอมเกลาบรมธรรมิกมหาราชนี้  ไปยังสถาบันสำคัญ ๆ ในนานา
อารยประเทศกวา ๒๖๐ แหงทั่วโลก สงผลใหประเทศสยามไมเพียงรอดพนจากการถูกยึดครองโดย
จักรวรรดินิยม แตยังทำใหประเทศสยามเปนที่รูจักและไดรับการยกยองในฐานะ “ธรรมนคร” และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงไดรับการยกยองจากชนทั่วโลกในฐานะ “พระ
มหา กษัตริยบรมธรรมิกมหาราช” ดวย 

ความเปนพระมหากษัตริยบรมธรรมิกมหาราชนั้น เปนที่รับรองของนานาอารยประเทศ
อยางกวางขวาง ดังที่รัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร ซึ่งปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น ไดขุด
คนพบพระบรมสารีริกธาตุของพระศากยมุนีพุทธเจา ในปพุทธศักราช ๒๔๔๑ และทางรัฐบาลสห 
ราชอาณาจักรไดนอมเกลาฯ ถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดคนพบนั้น แดพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในฐานะทรงเปนพระมหากษัตริยบรมธรรมิกมหาราช เพื่อใหทรง
พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแกนานาอารยประเทศ ที่ประสงคจะไดรับไปประดิษฐานบูชาใน
ประเทศของตน เปนเหตุใหประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาตาง ๆ ทั่วเมทนีดล ตางก็ไดมาขอ
พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระองค ไปไวสักการะบูชาในประเทศของตนสืบมาจนบัดนี้ 
สมนามที่วา สยามประเทศ เปนดั่ง “พุทธนคร” อีกนัยหนึ่งดวย  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระปยมหาราช ทรงเปน “พระมหา 
กษัตริยบรมธรรมิกมหาราช” ที่พระราชทานทั้งพระบรมสารีริกธาตุ แทนพระศากยมุนีโคดม และ
พระไตรปฎก แทนพระธรรม ไปยังนานาอารยประเทศ นับวาทรงมีบทบาทสำคัญในการจรรโลง
พระพุทธศาสนามิใชเฉพาะในสยามประเทศแตในไพรัชประเทศดวย  

สมเด็จพระปยมหาราชเจาพระองคนั้น จึงปรากฏเปนอัจฉริยมนุษยบุรุษรัตนหาผูที่จะเสมอ
เหมือนมิได ทรงเปนที่รักเคารพของประชาชน เพราะทรงประกอบดวยธรรม อันทำใหเปนที่รัก
เคารพ ตามพระพุทธภาษิตที่รับพระราชทานยกเปนบทอุเทศวา “สีลทสฺสนสมฺปนฺนํฯ” เปนอาทิ 
แปลความวา “ทานผูถึงพรอมดวยศีล คือความประพฤติดี มีความเห็นชอบ ตั้งอยูในธรรม มีสัจจ
วาจา ทำการงานโดยสุจริต ประชาชนยอมเคารพรัก” ดังนี้ มีอรรถาธิบาย ดังจะขอพระราชทาน
ถวายวิสัชนาโดยสังเขปวา 

ศีล หมายถึงปกติ ผูจะมีความเปนปกติไดตองไมมีความบกพรอง หมายถึงปกติกาย วาจา 
ใจ เพราะมีใจคิดงดเวนจากโทษทางกาย ทางวาจาที่ควรงดเวน ดังเชนที่ระบุไวในศีล ๕ ศีลจึงสำเร็จ
ดวยวิรัติเจตนา แปลวา เจตนา คิดงดเวน คำวา วิรัติ  กับคำวา เวรมณี แปลวางดเวนเหมือนกัน วิรัติ
นั้นโดยทั่วไปมี ๓ คือ 

๑. สัมปตตวิรัติ ความเวนจากวัตถุที่จะพึงลวงอันไดมาถึงเฉพาะหนา คือไมไดรับถือศีลมา
กอน แตเมื่อไดพบกับเหตุการณที่จะฆาสัตวมีชีวิตได ไปพบทรัพยที่จะลักได เห็นชองทางที่ละลวง
ละเมิดสิทธ์ิได แตก็เวนไดโดยไมลงมือไมฆา ไมลัก ไมลวงเกินสิทธ์ิ เปนตน ดวยเหตุผลของความ
ตระหนักรู เขาใจถึงเหตุและผล ความคิดงดเวนไดอยางนี้ เปนศีลที่แทจริง  
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๒. สมาทานวิรัติ ความงดเวนดวยอำนาจการถือเปนกิจวัตร การรับถือศีลที่เรียกวา 
สมาทานศีล เพราะคำวา สมาทาน แปลวา การรับถือ จะสมาทานดวยตนเอง คือ ตั้งจิตวาจะงดเวน
จากโทษขอนั้น ๆ เองก็ได จะสมาทานดวยรับจากผูอื่นซึ่งเปนผูมีศีล เชนจากพระภิกษุสามเณรก็ได 
ถึงแมจะรับจากผูอื่น ก็มิใชจะรับแตปาก ตองตั้งใจรับ จึงจะไดศีล  

๓. สมุจเฉทวิรัติ ความเวนดวยตัดขาด มีอันไมทำอยางนั้นเปนปกติตามภูมิของคนผูปฏิบัติ 
เรียกวาเปนวิรัติของพระอริยเจา แตเมื่อจะอธิบายใหเปนเร่ืองทั่ว ๆ  ไปก็อาจอธิบายไดวา คือเวนจน
เปนปกติของตนจริง ๆ 

ฉะนั้น การรับศีลตามพิธีกรรมทางศาสนานั้น เปนสวนของสมาทานวิรัติ คือการรับถือวาจะ
ไปศึกษาสิกขาบทตาง ๆ  ทั้งขอดีและขอเสียของการงดเวนส่ิงตาง ๆ  ทั้ง ๕ ขอ จนเกิดความตระหนัก
รู และไมไปลวงดวยความเขาใจและตั้งใจ (Cognition) จนเกิดเปนนิสัยหลีกเล่ียงเปนปกต ิ (สัมปต
วิรัติ) และเวนเปนปกติ (สมุจเฉทวิรัติ) 

สวนที่วา ศีล เปนขอหาม ที่ผิดปกติวิสัยนั้น เปนการวาที่ผิด เพราะศีลเปนขอศึกษาเวน เพื่อ
รักษาปกติภาพของคนดังกลาว จึงจะเปนการถูกตองกับปกติวิสัยอยางที่สุด ถาจะแยงวาคนสามัญ
ทุกคนลวนมีโลภ โกรธ หลง อยู ดวยกันทั้งส้ิน จึงไมอาจปฏิบัติได ขอแยงนี้ถาคิดสักหนอยก็จะเห็น
วาแยงไมถูก พระพุทธเจาทรงบัญญัติศีลก็เพื่อใหคนสามัญนี้แหละรักษา ถาไมมีคนสามัญดังกลาว
แลว พระพุทธเจาก็ไมตองทรงบัญญัติศีลใด ๆ ทั้งส้ิน และเมื่อใครอยากไดอะไรขึ้นมา โกรธขึ้นมาก็
ทำรายเขา เปนตน เมื่อเปนเชนนี้ สังคมจะอยูกันไดอยางไร ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติศีลขึ้น 
เพื่อระมัดระวังความประพฤติของคนใหอยูในขอบเขตที่ดี มิใหเบียดเบียนกันใหเดือดรอน เปนการ
คุมครองปกติภาพของทุก ๆ คน เพื่อไดอยูดวยกันเปนปกติสุข เมื่อคนรักษาศีลตลอดไปถึงสัตว
ดิรัจฉาน คือเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตตลอดถึงในสัตวดิรัจฉาน ก็ชื่อวาไดแผความปกติสุขใหกวาง
ออกไปถึงในสัตวดิรัจฉานทั่วไปดวย เรียกวาเปนการใหอภัยทานแกสัตวทั่วไป 

บทบาลีที่มักสวดกันเปนศีลนั้น มีความหมายก็คือ จะรับถือ (สมาทาน) ศึกษาบทเรียนที่เปน
คุณและโทษ (สิกขาบท) ของการเวน (เวรมณี) ทั้ง ๕ ขอ มีปาณาติปาตเปนขอศึกษาตนและสุรา
เมรัยเปนขอศึกษาทาย บทบาลีแตละขอมีความหมายดังนี้  

ศีลขอที่ ๑ ปาณาติปาต มีความหมายวา “การทำชีวิตของผูที่มีลมหายใจใหตกไป” (ปาณ 
แปลวา ลมหายใจ อติ แปลวาลวง ปาต แปลวา การทำใหตกไป) 

ศีลขอที่ ๒ อทินฺนาทาน มีความหมายวา “การถือเอาส่ิงของที่เจาของมิไดยกให” คำพูด
สามัญวา ลักทรัพย (อทินฺน แปลวา ส่ิงที่ไมมีผูยกให อาทาน แปลวา เอา คือ รับเอา ถือเอา) 

ศีลขอที่ ๓ กาเมสุมจิฺฉาจาร มีความหมายวา “ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย” หมายถึง
การลวงละเมิดทางกามคุณทั้ง ๕ คือ คือรูป (ส่ิงที่ตามองเห็น) เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ (ส่ิงที่กาย
สัมผัส) หรือคำพูดสามัญวา “ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน” นั่นเอง 
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ศีลขอที่ ๔ มุสาวาท มีความวา “พูดโดยเท็จ” คำวา วาท ที่แปลตามศัพทวา “คำพูด” นั้น 
ในกรณีนี้หมายรวมไปถึงการเขียน การทำหรือใชเคร่ืองหมาย การแสดงกิริยาทาทาง ตลอดจน
วิธีการส่ือสารอื่น ๆ ดวย 

ศีลขอที่ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฐาน สุรา มีความวา (๑) “เคร่ืองดื่มที่ไหลไป” (๒) 
“เคร่ืองดื่มที่ยังผูคนใหดื่ม” (คือทำใหติดแลวตองดื่มเร่ือยไป) สุรา แปลตามศัพทวา “เคร่ืองดื่มที่ทำ
ใหผูดื่มเปนคนกลา” เมรย แปลตามศัพทวา “ของเปนเหตุใหมึนเมา” มชฺช แปลตามศัพทวา “ส่ิง
เปนเหตุบาคล่ังแหงผูคน” ปมาท แปลตามศัพทวา “ความเมาทั่ว” ไขความวา คือ “ภาวะเปนเหตุ
ใหบุคคลแมจะมีความสามารถก็ไมทำกิจที่พึงทำดวยตัวเอง” ฐาน แปลตามศัพทวา “ที่เปนที่ตั้ง
แหงผล” รวมแลว สุรา + เมรย + มชฺช + ปมาท + ฐาน = สุราเมรยมชฺชปมาทฐาน อาจแบงคำ
ออกเปน ๒ กลุม คือ (๑) สุราเมรยมชฺช แปลวา ของเมา (มชฺช) คือ สุรา (สุรา) และ เมรัย (เมรย) 
หรือแปลอีกแบบวา สุรา (สุรา) เมรัย (เมรย) และของเมาอื่น ๆ (มชฺช) กับ (๒) ปมาทฐาน แปลวา 
“ที่ตั้งแหงความประมาท” 

อันที่จริง ศีล คือปกติภาพ  ความเปนปกติของคน คือโดยปกติคนเราก็ไมไดฆาใคร ไมลัก
ของใคร ไมไปลวงละเมิดสิทธ์ิของใคร ไมโกหกใคร และไมเสพส่ิงเสพติดใด ๆ จะเสียปกติก็ตอเมื่อ
เกิดโลภอยากไดขึ้นมา บันดาลโทสะขึ้นมา มัวเมาหลงใหลขึ้นมาจนถึงย้ังใจไวไมอยูจึงทำลงไป 
บางอยางก็ตองหัด เหมือนอยางดื่มน้ำเมา ติดการพนัน ติดเกมสตาง ๆ  เมื่อจิตใจยังเปนปกติดีอยู ยัง
ไมโลภโกรธ หลง หรือเมื่อโลภ โกรธ หลง สงบลงแลวก็ไมมีใครทำลงไปได ฉะนัน้ ศีลจึงเปนตัวปกติ
ภาพของคนโดยแท แตคนโดยมากมักควบคุมตนเองไวไมได ย้ังใจไวไมอยู จึงรักษาปกติภาพของตน
ไว ไมได พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติศีลเปนขอบเขตของความประพฤติไว เพื่อชวยใหคนรักษาปกติ
ภาพของตนไว สวนที่ตองรับจากพระนั้นก็เปนเพียงวิธีชักนำอยางหนึ่ง เพราะโดยตรงศีลนั้นตองรับ
จากใจของตนเอง คือใจของตนเองตองเกิดวิรัติทั้ง ๓ ขอใดขอหนึ่งขึ้นจึงจะเกิดเปนศีล 

เมื่อใจมีวิรัติขึ้น ก็มีศีลขึ้นทันที คำวา ใจมีวิรัติ มิไดหมายความวาตองคิดวาเราจะเวน ๆ อยู
ทุกวินาที แตหมายความวาคิดตั้งใจไว จะรับจากพระมาตั้งใจไวก็ได จะตั้งใจดวยตนเองก็ได ในเวลา
ไหนก็ได เมื่อคิดตั้งใจไวแลว จะทำ พูด คิด อะไรที่ไมผิด จะตื่นอยูหรือหลับไป ศีลก็มีอยูทุกเวลา 

เพราะฉะนั้น การมีศีล ก็คือการเปนผูศึกษาสิกขาบทตาง ๆ จนตะหนักรูที่จะหลีกเล่ียง การ
เบียดเบียนชีวิตสัตว เคารพในสมบัติของผูอื่น ไมลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมผิดดวยการพูดเท็จ ไม
ผิดดวยการดำรงชีวิตดวยความเสพติด คือมีปกติไมผิดในขอศึกษาทั้งหา โดยความเขาใจ มิใชเพราะ
ขอหาม อันผูมีความปกติ ไมมีความผิด จึงหมายถึงผูมีความประพฤติดี ไมมีโทษ ไมเปนโทษทั้งแก
ตนเองและแกผูอื่น ทั้งแกสวนตนและสวนรวม สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจาจอมสยาม ผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ ไมทรงมีโทษ ไมทรงเปนโทษทั้งตอพระองคเองและทัง้ตอผูใดอื่นทั้งส้ิน จึง
กลาวไดวาทรงถึงพรอมดวยศีล ความประพฤติปฏิบัติพระองคชอบ จึงทรงเปนผูมีคุณมีประโยชน
อเนกอนันตพนจะพรรณนา เปนการทรงดำเนินตามรอยพระพุทธบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา 
สัมพุทธเจา ผูประทานศีลไวใหปรากฏสืบมาจนทุกวันนี้ เปนเคร่ืองคุมครองรักษาชีวิตใหรมเย็นเปน
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สุขสวัสดี ดวยการที่ทรงดำรงอยูในศีล คือความปกติ จึงเปนเหตุใหทรงเปน “ปยมหาราช” ตลอด
มา 

ทรงประกอบดวยทัสสนะ คือความเห็นชอบ เปนสัมมาทิฐิ อันสัมมาทิฐิ หรือทัสสนะ ความ
เห็นชอบ เปนตนสายของความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งปวง ผูไมมีความเห็นชอบจะประพฤติ
ปฏิบัติชอบไดยาก อาจจะประพฤติดีปฏิบัติชอบไดบาง แตก็จะเปนโดยบังเอิญ มิไดเปนการรูตัว
ยินดีทำ มิไดเปนการมีสติปญญาประพฤติเหตุอันควรแกผล อันการทำดีทำชั่ว หรือไดรับผลดีผลเสีย 
โดยบังเอิญนั้น ผูมีปญญาไมนิยมยินดีถือเปนความถูกตอง ผูมีปญญามีทัสสนะความเห็นชอบ จักรู
วาทำเหตุเชนใด จักไดรับผลเชนใด และจักทำเหตุดี เพื่อไดรับผลดีเทานั้น จักไมหวังผลดีจากเหตุไม
ดี จักไมยินดีในผลดีที่บังเอิญเกิดพรอมกับการทำเหตุไมดี สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงยกสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เปนยอดของการปฏิบัติดำเนินไปสูความพนทุกข มรรคมีองคแปดมี
ความเห็นชอบ เปนองคตนองคสำคัญ การอบรมความเห็นชอบใหเกิดขึ้น จึงเปนส่ิงสำคัญ ควรทำ
กอนอื่นทั้งหมด คำวาสัมมาในมรรคมีองคแปดนั้น ก็คือความถูกหรือชอบ แตเปนความถูกหรือชอบ 
เพราะเปนปจจัยที่กอใหเกิดความสงบจากกิเลส นำไปสูการพนทุกข  นำใหเกิดสวัสดิผล ดวยทรง
มีทัสสนะ เปนสัมมาทิฐิ  จึงเปนเหตุใหทรงเปน “ปยมหาราช” ตลอดมา 

เมื่อความเห็นชอบเกิดขึ้น ความตั้งอยูในธรรมยอมเกิดขึ้นดวย เพราะความเห็นชอบ คือ
ความเห็นวาความตั้งอยูในธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกตองตามธรรม เปนไปในธรรม เปนการประกอบ
กระทำกรรมดีที่จะใหผลด ี ทั้งแกสวนตนและสวนรวม ความตั้งอยูในทศพิธราชธรรมของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือความตั้งอยูในธรรมที่บริสุทธ์ิบริบูรณอยางแทจริง 

อนึ่ง คำวา ธรรม มีความหมายตามภาษาวา สภาพที่ทรงไว มีรากภาษาเดียวกันกับคำวา 
sustainability ในภาษาอังกฤษ ความจริงเปาหมายที่องคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหโลก
บรรลุการพัฒนาภายในปพุทธศักราช ๒๕๗๓ ก็คือ การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่เปนไปในธรรม 
เพราะตามหลักนิรุกติศาสตรและเปาหมายที่แทจริงขององคการสหประชาชาติ ที่ใหประเทศตาง ๆ 
ตางบรรลุ Sustainable Development Goals นั้น พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ใหทุกประเทศปฏิบัติตาม
หลักแหงพระธัมมจักกปวัตตนสูตรนั่นเอง  sustainable แปลวามีธรรมเปนฐาน หรือ ทรงไวบน
ฐานที่มั่นคง development แปลวา จักร ในความหมายที่วา เจริญกาวหนา สวนปวัตตนมี
ความหมายวาปฏิบัติหรือใหเปนไป ดังนั้น ธัมมจักกปวัตตน แปลไดอีกนัยหนึ่งวา Sustainable 
Development in Practice หรือ การปฏิบัติที่กอใหเกิดการพัฒนาในธรรม ซึ่งจะไมกอใหเกิด
ผลเสียใด ๆ ทั้งตอมวลมนุษย โลก และการพัฒนา ความตั้งอยูในธรรมหรือตั้งอยูบนหลักการแหง 
sustainability ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงเปนเหตุใหทรงเปน “ปยมหา 
ราช” ตลอดมา 

ความตั้งอยูในธรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนเหตุใหทรงตั้งอยูใน
กตัญูกตเวทิตาธรรม ทรงปกครองแผนดินโดยธรรม มีพระมหากรุณาเปนที่ไปในเบ้ืองหนา และ
เปนเหตุใหทรงปฏิบัติใหเปนไปไดตามพระบรมราชปณิธานที่ทรงเปลงเปนพระสุรเสียง และที่เปยม
อยูในพระราชหฤทัยวา “เราจะเปนเหมือนบิดาของเจาเสมอไป ยอมยินดีดวยในเวลามีสุข และชวย



๗ 
 

ปลดเปล้ืองอันตรายในเวลามีภัยไดทุกข” ทรงปฏิบัติเปนสัจจวาจาจริง เปนการทรงงานอยางสุจริต
จริง ปรากฏประจักษซาบซึ้งทั่วทุกจิตใจตลอดมา  ความตั้งอยูในสัจจวาจาของพระองค จึงเปนเหตุ
ใหทรงเปน “ปยมหาราช” ตลอดมา 

สัจจวาจากับการทำงานโดยสุจริตเปนความเกี่ยวเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การทำงาน
โดยสุจริต คือการทำงานที่ไมเปนบาป ที่ไมเปนโทษ ทั้งแกตนเองและแกผูอืน่ ทั้งแกสวนตนและ
สวนรวม สุจริตไมเลือกตอบุคคลใดตอหมูคณะใด ไมเลือกมิตรไมเลือกศัตรู สุจริตทั้งในที่ลับทั้งในที่
แจง คือไมมีทุจริตปกปดแอบแฝง ผูปดทองหลังพระ จึงไมหมายความวา จักไมไดรับผลดี ไมไดบุญ  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระปยมหาราช ไดทรงบริบูรณดวยพระ
ราชจริยาวัตรอันงดงามดวยศีล มีทัสสนะพระปญญาปรีชาฉลาดสุขุมคัมภีรภาพ ทรงดำรงอยูใน
ธรรมแหงพระมหากษัตราธิบดี มีพระราชดำรัสไพเราะดวยพระวาจาสัตย และทรงประกอบพระ
ราชกรณียะ โดยอนุรูปในฐานะองคพระประมุขแหงชาติ ทรงปฏิบัติพระราชภาระใหดำเนินไปโดย
ธรรม ดวยมีพระราชหฤทัยมุงมั่นใหเกิดความเจริญและความสุขแกประชาราษฎรทั่วไป ยังความ
สนิทใหเกิดในหมูประชาชน ชื่อวาไดทรงปฏิบัติกรณียะอันควรแกพระราชาธิบดี โดยทรงมีพระ
วิริยะอุตสาหะบำเพ็ญเปนเวลาอันยาวนาน ไดในขอที่วา อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ ทำการงานของตน 
ทรงประกอบดวยปยกรณธรรม โดยประการที่ถวายวิสัชชนามา ตฺชโน กุรุเต ปยํ ประชาชนจึงทำ
พระองคใหเปนที่รักเคารพดวยประการฉะนี้ 

อิมินา กตปฺุเญน ขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภารเจา ทรงบำเพ็ญอุทิศถวายทั้งนี้ จงเปนผลสัมฤทธ์ิ เปนพระราชกัลยาณเกียรติ และวิบากสุข
สมบัติ แดพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระ
ปยมหาราช พรอมดวย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปหลวง, สมเดจ็พระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา, สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระ
บรมราชเทว,ี สมเด็จพระปตุจฉาเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทว,ี และพระวิมาดาเธอ กรม
พระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา สมตามพระราชปณิธานทรงอุทิศถวายโดยฐานนิยมทุก
ประการ 

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปยกรณธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ 
ประดับพระปญญาบารมี ยุติลง เอวํ ก็ดวยประการฉะนี้  

ขอถวายพระพร. 


