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พระธรรมเทศนา เรื่อง ป1ยกรณธรรมกถา  

ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันป1ยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง  

วันศุกรIที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

พระเทพศากยวงศIบัณฑิต  

รับพระราชทานถวาย  

   
 

 ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด@

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองคE สมเด็จพระปรเมนทธรรมิกมหาราชธิราชเจHา ผูHทรง

พระคุณอันประเสริฐ บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปPยกรณธรรมกถา 

ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปRญญาบารมี ถHารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิไดHตHองตาม

โวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระ

ขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแด@อาตมะ ผูHมีสติปRญญานHอย. 

 ขอถวายพระพร 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

สีลทสฺสนสมฺปนฺน ํ  ธมมฺVW� ํ สจฺจวาทิน ํ

อตฺตโน กมฺมกุพฺพาน ํ  ต�ฺชโน กุรุเต ป1ยนฺตตี.ิ 

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปPยกรณธรรมกถา ฉลองพระเดช

พระคุณ ประดับพระปRญญาบารมี อนุรูปพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

ปRจโจปการกิจ ที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจHา ผูHทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงบำเพ็ญอุทิศ

ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณI พระจุลจอมเกลZาเจZาอยู\หัว เนื่องในวัน 

“ปPยมหาราช” ซึ่งเป^นอภิลักขิตสมัยคลHายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลง 

กรณE พระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว ตามวิธีทักษิณานุปทานกระทำสักการบูชาผูHมีพระคุณอันเป^นอุดม

มงคลอนุวัตตามพระบรมพุทโธวาท และตามหลักธรรมสาธุปฏิบัติ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไวHว@า 

ภูมิ เว สาธุรูปานํ กต]ฺ]ูกตเวทิตา ความกตัญ)ูกตเวที เป0นภูมิแห6งสาธุชน ดังนี ้

ตุลาคมมาสไดHกลายเป^นเดือนแห@งการสูญเสีย บุคคลผูHเป^นที่รักสูงสุดของพสกนิกรชาวไทย

หลายพระองคE นับเป^นการสูญเสียและนำมาซึ่งความเศรHาโศกอันยิ่งใหญ@ การสูญเสียที่มีผลถึงแมHใน

ปRจจุบันนี้ ก็คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
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มงกุฎ พระจอมเกลZาเจZาอยู\หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระมหากษัตริยEไทย

พระองคEที่ ๔ แห@งราชวงศEจักร ี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลง 

กรณI พระจุลจอมเกลZาเจZาอยู\หัว พระมหากษัตริยEไทยพระองคEที่ ๕ แห@งราชวงศEจักร ีอันเป^นที่มา

แห@ง “วันป1ยมหาราช” การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยEไทยพระองคEที่ ๙ แห@งราชวงศEจักร ี 

โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับ วันป1ยมหาราช ซึ่งเป^นวันสำคัญวันหนึ่งของชาตไิทย ที่กำหนดขึ้นไวH

เพื่อถวายความเคารพแด@ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณI พระจุลจอมเกลZาเจZา 

อยู\หัว ทรงเป^นที่รักใคร@อย@างลHนเหลอืของพสกนิกร ทั้งชาวไทยและชาวต@างประเทศ พระองคEจึง

ไดHรับการถวายพระราชสมัญญานามว@า สมเด็จพระป1ยมหาราช ซึ่งมีความหมายว@า พระมหา 

กษัตริยIที่ทรงเปcนที่รักยิ่งของปวงชน ทั้งนีเ้พราะไดHทรงบำเพ็ญประโยชนEแก@ประเทศชาติ ศาสนา 

และประชาราษฎรทั้งปวง อย@างเด@นชัดเป^นอันมากในอดีต อันยังผลดีใหHมีต@อเนื่องมาอย@างเด@นชัด

จนถึงปRจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลZาเจZาอยู\หัว สมเด็จพระป1ยมหาราช ทรงเป^นพระบรมราช

โอรส ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลZาเจZาอยู\หัว 

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ไดHเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระราชสันตติวงศE เมื่อ

วันที่ ๑ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๔๑๑ ขณะมีพระชนมายุ ๑๕ พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ 

ตุลาคม พทุธศักราช ๒๔๕๓ รวมเวลาทรงครองสิริราชสมบัตไิดH ๔๒ ปh สิริพระชนมายุ ๕๘ พรรษา 

และนับเวลาแต@วาระเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบต@อพระราชสันตติวงศEถึงปRจจุบันไดH ๑๕๒ ปh นับ

แต@วาระเสด็จสวรรคตถึงปhปRจจุบันบัดนี้ ๑๑๐ ปhถHวน มวลพสกนิกรชาวไทย ทั้งฝlายคณะรัฐบาลและ

องคEการต@าง ๆ ตลอดถึงประราษฎรทั่วไป จึงไดHจัดบำเพ็ญกุศลนHอมเกลHาฯ ถวาย และจัดงาน

มหกรรมการกุศลถวายเป^นอนุสรณEถึงสมเด็จพระมหากษัตริยEเจHาพระองคEนั้น  

ในส@วนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองคE ทรงมีพระราชหฤทัยคำนึงถึง พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณI พระจุลจอมเกลZาเจZาอยู\หัว ดHวยกำลังพระกตัญpุตา ทรง

พระราชดำริแสดงพระกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย เพื่อขอ

พระราชทานพระบรมเดชานุภาพและอำนาจพระราชบารมีธรรม นำใหHทรงดำรงรัฐสีมาอาณาจักร 

พิทักษEรักษาปวงประชาราษฎรไทย ตลอดถึงบรรดาผูHที่ไดHเขHามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งหลาย ใหH

ดำรงคงดีมีความผาสุกตลอดมา  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว สมเด็จพระปPยมหาราช ไดHทรงเป^นที่เคารพรัก

อย@างยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งปวง แมHไดHเสด็จสวรรคตล@วงมาถึง ๑๑๐ ปhแลHว บุคคลในปRจจุบัน

แมHเกิดในภายหลัง ก็ยังระลึกนึกถึงพระองคEดHวยความเคารพรักอยู@อย@างไม@จืดจาง กล@าวไดHว@า 
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พระองคEปรากฏอยู@ในจิตใจของคนทั้งปวง เสมือนอย@างเป^นบุคคลปRจจุบัน ไม@เก@า ไม@ล@วงสมัย ไม@

เงียบหายไป พระองคEทรงเป^นที่ตั้งเด@นชัดแห@งอนุสสติของคนทุกรุ@นที่สืบต@อกันมา นำพาใหHระลึกถึง

คุณค@าและคุณประโยชนEแห@งพระราชกรณียกิจทั้งหลาย ทีพ่ระองคEไดHทรงพระราชดำรริิเริ่มไวH เป^น

เหตุใหHทุก ๆ  คนไดHพบกับปRจจุบันที่เจริญ และความเจริญผาสุกแห@งปวงชน เช@น ความเจริญทางการ

ศึกษาที่ทุก ๆ คนไดHรับ นับแต@การศึกษาชั้นสูงของพระสงฆE พระองคEก็ทรงเป^นผูHสถาปนา

มหาวิทยาลัยสงฆEทั้งสองแห@งของประเทศไทย คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป^นรากฐานใหHไดHมีการพัฒนามหาวิทยาลัยพุทธ

ศาสนาอย@างเต็มรูปแบบในปRจจุบัน  

แมHการพุทธศาสตรEนานาชาติ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว ก็ทรงมีพระ

วิสัยทัศนEกวHางไกล ทรงใหHการสนับสนุนใหHชาวตะวันตกศึกษาและแปลพระไตรปPฎกบาลี ทรงมีพระ

มหากรุณารับสมาคมบาลีปกรณE ณ สหราชอาณาจักร ไวHในพระบรมราชูปถัมภE สมาคมบาลีปกรณE 

เป^นสมาคมที่มุ@งพิมพEพระไตรปPฎกบาลีเป^นอักษรโรมัน และแปลเป^นภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก 

ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๔ ณ สหราชอาณาจักร ไดHเสด็จไปเยี่ยมสมาคมบาลีปกรณEดHวยพระองคE

เอง คราวเสด็จประพาสยุโรป และไดHพระราชทานพระราชทรัพยEส@วนพระองคEจำนวนหนึ่ง สมทบ

ทุนการพิมพEพระไตรปPฎกของสมาคมบาลีปกรณE ดังมจีารึกพระปรมาภิไธย ไวHในพระไตร ปPฎกบาลี

ที่ทางสมาคมจัดพิมพEเป^นครั้งแรกเป^นหลักฐาน นอกจากนี้ยังทรงมีพระดำริใหHชำระจัดพิมพE

พระไตรปPฎกบาลี อักษรสยามขึ้น เป^นครั้งแรกในประเทศไทย โดยพระบรมราชูปถัมภE พรHอมทั้งไดH

พระราชทานพระไตรปPฎก ฉบับจุลจอมเกลHาบรมธรรมิกมหาราชนี้  ไปยังสถาบันสำคัญ ๆ ในนานา

อารยประเทศกว@า ๒๖๐ แห@งทั่วโลก ส@งผลใหHประเทศสยามไม@เพียงรอดพHนจากการถูกยึดครองโดย

จักรวรรดินิยม แต@ยังทำใหHประเทศสยามเป^นที่รูHจักและไดHรับการยกย@องในฐานะ “ธรรมนคร” และ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว ก็ทรงไดHรับการยกย@องจากชนทั่วโลกในฐานะ 

“พระมหากษัตริยEบรมธรรมิกมหาราช” ดHวย 

ความเป^นพระมหากษัตริยEบรมธรรมิกมหาราชนั้น เป^นทีร่ับรองของนานาอารยประเทศ

อย@างกวHางขวาง ดังทีร่ัฐบาลแห@งสหราชอาณาจักร ซึ่งปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น ไดHขุด

คHนพบพระบรมสารีริกธาตุของพระศากยมุนีพุทธเจHา ในปhพุทธศักราช ๒๔๔๑ และทางรัฐบาลสห 

ราชอาณาจักรไดHนHอมเกลHาฯ ถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดคHนพบนั้น แด@พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว ในฐานะทรงเป^นพระมหากษัตริยEบรมธรรมิกมหาราช เพื่อใหHทรง

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก@นานาอารยประเทศ ที่ประสงคEจะไดHรับไปประดิษฐานบูชาใน

ประเทศของตน เป^นเหตุใหHประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต@าง ๆ ทั่วเมทนีดล ต@างก็ไดHมาขอ
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พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระองคE ไปไวHสักการะบูชาในประเทศของตนสืบมาจนบัดนี ้

สมนามที่ว@า สยามประเทศ เป^นดั่ง “พุทธนคร” อีกนัยหนึ่งดHวย  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว สมเด็จพระปPยมหาราช ทรงเป^น “พระมหา 

กษัตริยEบรมธรรมิกมหาราช” ที่พระราชทานทั้งพระบรมสารีริกธาตุ แทนพระศากยมุนีโคดม และ

พระไตรปPฎก แทนพระธรรม ไปยังนานาอารยประเทศ นับว@าทรงมีบทบาทสำคัญในการจรรโลง

พระพุทธศาสนามิใช@เฉพาะในสยามประเทศแต@ในไพรัชประเทศดHวย  

สมเด็จพระปPยมหาราชเจHาพระองคEนั้น จึงปรากฏเป^นอัจฉริยมนุษยEบุรุษรัตนEหาผูHที่จะเสมอ

เหมือนมิไดH ทรงเป^นที่รักเคารพของประชาชน เพราะทรงประกอบดHวยธรรม อันทำใหHเป^นที่รัก

เคารพ ตามพระพุทธภาษิตที่รับพระราชทานยกเป^นบทอุเทศว@า “สีลทสฺสนสมฺปนฺนฯํ” เป^นอาทิ 

แปลความว@า “ท6านผู>ถึงพร>อมด>วยศีล คือความประพฤติดี มีความเห็นชอบ ตั้งอยู6ในธรรม มีสัจจ

วาจา ทำการงานโดยสุจริต ประชาชนย6อมเคารพรัก” ดังนี ้ มีอรรถาธิบาย ดังจะขอพระราชทาน

ถวายวิสัชนาโดยสังเขปว@า 

ศีล หมายถึงปรกติ ผูHจะมีความเป^นปรกติไดHตHองไม@มีความบกพร@อง เป^นผูHศึกษาสิกขาบท

ต@าง ๆ จนตะหนักรูHที่จะหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนชีวิตสัตวE เคารพในสมบัติของผูHอื่น ไม@ล@วงละเมิด

สิทธิมนุษยชน ไม@ผิดดHวยการพูดเท็จ ไม@ผิดดHวยการดำรงชีวิตดHวยความเสพติด คือมีปรกติไม@ผิดใน

ขHอทั้งหHา อันผูHมีความปรกติ ไม@มีความผิด จึงหมายถึงผูHมีความประพฤติดี ไม@มีโทษ ไม@เป^นโทษทั้ง

แก@ตนเองและแก@ผูHอื่น ทั้งแก@ส@วนตนและส@วนรวม สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจHาจอมสยาม ผูH

ทรงพระคุณอันประเสริฐ ไม@ทรงมีโทษ ไม@ทรงเป^นโทษทั้งต@อพระองคEเองและทั้งต@อผูHใดอื่นทั้งสิ้น จึง

กล@าวไดHว@าทรงถึงพรHอมดHวยศีล ความประพฤติปฏิบัติพระองคEชอบ จึงทรงเป^นผูHมีคุณมีประโยชนE

อเนกอนันตEพHนจะพรรณนา เป^นการทรงดำเนินตามรอยพระพุทธบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา 

สัมพุทธเจHา ผูHประทานศีลไวHใหHปรากฏสืบมาจนทุกวันนี้ เป^นเครื่องคุHมครองรักษาชีวิตใหHร@มเย็นเป^น

สุขสวัสดี ดHวยการที่ทรงดำรงอยู@ในศีล คือความปรกติ จึงเป^นเหตุใหHทรงเป^น “ปPยมหาราช” ตลอด

มา 

ทรงประกอบดHวยทัสสนะ คือความเห็นชอบ เป^นสัมมาทิฐิ อันสัมมาทิฐิ หรือทัสสนะ ความ

เห็นชอบ เป^นตHนสายของความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งปวง ผูHไม@มีความเห็นชอบจะประพฤติ

ปฏิบัติชอบไดHยาก อาจจะประพฤติดีปฏิบัติชอบไดHบHาง แต@ก็จะเป^นโดยบังเอิญ มิไดHเป^นการรูHตัว

ยินดีทำ มิไดHเป^นการมีสติปRญญาประพฤติเหตุอันควรแก@ผล อันการทำดีทำชั่ว หรือไดHรับผลดีผลเสีย 

โดยบังเอิญนั้น ผูHมีปRญญาไม@นิยมยินดีถือเป^นความถูกตHอง ผูHมีปRญญามีทัสสนะความเห็นชอบ จักรูH

ว@าทำเหตุเช@นใด จักไดHรับผลเช@นใด และจักทำเหตุดี เพือ่ไดHรับผลดีเท@านั้น จักไม@หวังผลดีจากเหตุไม@

ดี จักไม@ยินดีในผลดีที่บังเอิญเกิดพรHอมกับการทำเหตุไม@ดี สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจHา 
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ทรงยกสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เปน̂ยอดของการปฏิบัติดำเนินไปสู@ความพHนทุกขE มรรคมีองคEแปดมี

ความเห็นชอบ เป^นองคEตHนองคEสำคัญ การอบรมความเห็นชอบใหHเกิดขึ้น จึงเป^นสิ่งสำคัญ ควรทำ

ก@อนอื่นทั้งหมด คำว@าสัมมาในมรรคมีองคEแปดนั้น ก็คือความถูกหรือชอบ แต@เป^นความถูกหรือชอบ 

เพราะเป^นปRจจัยที่ก@อใหHเกดิความสงบจากกิเลส นำไปสู@การพHนทุกขE  นำใหHเกิดสวัสดิผล ดHวยทรง

มีทัสสนะ เป^นสัมมาทิฐิ  จึงเป^นเหตุใหHทรงเป^น “ปPยมหาราช” ตลอดมา 

เมื่อความเห็นชอบเกิดขึ้น ความตั้งอยู@ในธรรมย@อมเกิดขึ้นดHวย เพราะความเห็นชอบ คือ

ความเห็นว@าความตั้งอยู@ในธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกตHองตามธรรม เป^นไปในธรรม เป^นการประกอบ

กระทำกรรมดีที่จะใหHผลดี ทั้งแก@ส@วนตนและส@วนรวม ความตั้งอยู@ในทศพิธราชธรรมของพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว คือความตั้งอยู@ในธรรมที่บริสุทธิ์บริบูรณEอย@างแทHจริง 

อนึ่ง คำว@า ธรรม มีความหมายตามภาษาว@า สภาพที่ทรงไวH มีรากภาษาเดียวกันกับคำว@า 

sustainability ในภาษาอังกฤษ ความจริงเป|าหมายที่องคEการสหประชาชาต ิ ไดHประกาศใหHโลก

บรรลุการพัฒนาภายในปhพุทธศักราช ๒๕๗๓ ก็คือ การบรรลุเป|าหมายการพัฒนาที่เป^นไปในธรรม 

เพราะตามหลักนิรุกติศาสตรEและเป|าหมายที่แทHจริงขององคEการสหประชาชาต ิที่ใหHประเทศต@าง ๆ 

ต@างบรรลุ sustainable development goals นั้น พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ใหHทุกประเทศปฏิบัติตาม

หลักแห@งพระธัมมจักกปวัตตนสูตรนั่นเอง  sustainable แปลว@ามีธรรมเป^นฐาน หรือ ทรงไวHบน

ฐานที่มั่นคง development แปลว@า จักร ในความหมายที่ว@า เจริญกHาวหนHา ส@วนปวัตตนมี

ความหมายว@าปฏิบัตหิรือใหHเป^นไป ดังนั้น ธัมมจักกปวัตตน แปลไดHอีกนัยหนึ่งว@า sustainable 

development in practice หรือ การปฏิบัติที่ก@อใหHเกิดการพัฒนาในธรรม ซึ่งจะไม@ก@อใหHเกิด

ผลเสียใด ๆ ทั้งต@อมวลมนุษยE โลก และการพฒันา ความตั้งอยู@ในธรรมหรือตั้งอยู@บนหลักการแห@ง 

sustainability ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว จึงเป^นเหตุใหHทรงเป^น “ปPย

มหาราช” ตลอดมา 

ความตั้งอยู@ในธรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว เป^นเหตุใหHทรงตั้งอยู@ใน

กตัญpูกตเวทิตาธรรม ทรงปกครองแผ@นดินโดยธรรม มีพระมหากรุณาเป^นที่ไปในเบื้องหนHา และ

เป^นเหตุใหHทรงปฏิบัติใหHเป^นไปไดHตามพระบรมราชปณิธานที่ทรงเปล@งเป^นพระสุรเสียง และที่เปh�ยม

อยู@ในพระราชหฤทัยว@า “เราจะเป0นเหมือนบิดาของเจ>าเสมอไป ย6อมยนิดีด>วยในเวลามีสุข และช6วย

ปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได>ทุกขU” ทรงปฏิบัติเป^นสัจจวาจาจริง เป^นการทรงงานอย@างสุจริต

จริง ปรากฏประจักษEซาบซึ้งทั่วทุกจิตใจตลอดมา  ความตั้งอยู@ในสัจจวาจาของพระองคE จึงเป^นเหตุ

ใหHทรงเป^น “ปPยมหาราช” ตลอดมา 

สัจจวาจากับการทำงานโดยสุจริตเป^นความเกี่ยวเนื่องเป^นอันหนึ่งอันเดียวกัน การทำงาน

โดยสุจริต คือการทำงานที่ไม@เป^นบาป ที่ไม@เป^นโทษ ทั้งแก@ตนเองและแก@ผูHอื่น ทั้งแก@ส@วนตนและ
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ส@วนรวม สุจริตไม@เลือกต@อบุคคลใดต@อหมู@คณะใด ไม@เลือกมิตรไม@เลือกศัตรู สุจริตทั้งในที่ลับทั้งในที่

แจHง คือไม@มีทุจริตปกปPดแอบแฝง ผูHปPดทองหลังพระ จึงไม@หมายความว@า จักไม@ไดHรับผลดี ไม@ไดHบุญ  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลHาเจHาอยู@หัว สมเด็จพระปPยมหาราช ไดHทรงบริบูรณEดHวยพระ

ราชจริยาวัตรอันงดงามดHวยศีล มทีัสสนะพระปRญญาปรีชาฉลาดสุขุมคัมภีรภาพ ทรงดำรงอยู@ใน

ธรรมแห@งพระมหากษัตราธิบด ี มีพระราชดำรัสไพเราะดHวยพระวาจาสัตยE และทรงประกอบพระ

ราชกรณียะ โดยอนุรูปในฐานะองคEพระประมุขแห@งชาติ ทรงปฏิบัติพระราชภาระใหHดำเนินไปโดย

ธรรม ดHวยมีพระราชหฤทัยมุ@งมั่นใหHเกิดความเจริญและความสุขแก@ประชาราษฎรทั่วไป ยังความ

สนทิใหHเกิดในหมู@ประชาชน ชื่อว@าไดHทรงปฏิบัติกรณียะอันควรแก@พระราชาธิบดี โดยทรงมีพระ

วิริยะอุตสาหะบำเพ็ญเป^นเวลาอันยาวนาน ไดHในขHอที่ว@า อตฺตโน กมฺมกุพฺพาน ํทำการงานของตน 

ทรงประกอบดHวยปPยกรณธรรม โดยประการที่ถวายวิสัชชนามา ต]ฺชโน กุรุเต ป1ย ํประชาชนจึงทำ

พระองคEใหHเป^นที่รักเคารพดHวยประการฉะนี ้

อิมินา กตปุ]ฺเญน ขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารเจHา ทรงบำเพ็ญอุทิศถวายทั้งนี้ จงเป^นผลสัมฤทธิ ์เป^นพระราชกัลยาณเกียรต ิและวิบากสุข

สมบัติ แด@พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณI พระจุลจอมเกลZาเจZาอยู\หัว สมเด็จพระ

ป1ยมหาราช พรHอมดHวย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปfหลวง, สมเด็จพระ

ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจZา, สมเด็จพระนางเจZาสุนันทากุมารีรัตนI พระ

บรมราชเทว,ี สมเด็จพระป1ตุจฉาเจZาสุขมุาลมารศรี พระอัครราชเทว,ี และพระวิมาดาเธอ กรม

พระสุทธาสินีนาฏ ป1ยมหาราชปดิวรัดา สมตามพระราชปณิธานทรงอุทิศถวายโดยฐานนิยมทุก

ประการ 

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปPยกรณธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ 

ประดับพระปRญญาบารมี ยุตลิงดHวยเวลา เอว ํก็ดHวยประการฉะนี้  

ขอถวายพระพร. 


