ธรรมะบรรยายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๖
วันนี้เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ซึ่งถือว่า เป็ นวันต้นแบบที่พวกเรา
ทั้งประเทศ จะทาบุญให้แก่พ่อเป็ นกรณี พิเศษ ด้วยการกาหนดเอาวันนี้ เป็ นวันราลึกถึงพระคุณของคุณ
พ่อ พ่อเป็ นบุคคลที่พวกเราถือว่าเป็ นบุ พการี บุคคล เป็ นผูท้ ี่ ให้กาเนิดคู่ก ันก ับแม่ แม่ไม่มีพ่อก็ไม่รู้ว่าจะมีลูก
มาได้อย่างไร แต่พวกเราบางคนเท่าที่ดูในสังคมปั จจุบนั นี้ บางคนก็ไม่ค่อยจะถูกก ับพ่อ
พ่อนี่มีคุณธรรม ใครที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นพ่อ คุณธรรมที่สาคัญสามารถมองเห็นก็คือ จะเป็ นผูท้ ี่ปกป้ อง
ดูแลทั้งแม่และลูก ไม่ว่าจะเป็ นพ่อผูใ้ ห้กาเนิด มา พ่อผูเ้ ลี้ยงดูมา พ่อเมือง หรื อเจ้าพ่อ หรื ออื่นๆ ก็ตาม ผูท้ า
หน้าที่ในฐานะเป็ นพ่อจะมีคุณธรรมอย่างหนึ่ง พ่อท่า นเรี ยกว่าเป็ นพรหม ไม่ว่าจะอยูใ่ นหน่วยงานใดๆ ก็
ตาม ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าหน่วยงาน เป็ นประธาน เป็ นใหญ่ สูงสุดในหน่วยงานนั้นๆ เช่น ที่บา้ นเขาก็
เรี ยกว่าพ่อบ้าน ที่โรงเรี ยนก็อาจจะเรี ยกว่าเป็ นอาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ หรื อผูอ้ านวยการ หรื อจะเรี ยกว่า
อธิการบดี หรื อในหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานการปกครอง เราจะเริ่ มตั้งแต่พ่อบ้าน และพ่อใหญ่บา้ น
ความจริ งผูใ้ หญ่บา้ นสมัยก่อนเขาเรี ยกว่าพ่อใหญ่บา้ น หมายความว่าพ่อที่ เป็ นผูใ้ หญ่ที่สุด ในหมู่บา้ น เดี๋ยวนี้
คุณธรรมอาจหายไปแล้วก็เลยเรี ยกว่าผูใ้ หญ่บา้ น โตกว่านั้นหน่ อยพ่อใหญ่ในตาบลเขาก็เรี ยกว่ากานัน พ่อ
ใหญ่ในอาเภอเขาก็เรี ยกว่านายอาเภอ เลยกลายเป็ นนายใหญ่ในอาเภอไป ไม่ใช่ พ่อใหญ่แ ล้ว ถ้าเป็ นพ่อใหญ่
ในจังหวัดเขาก็เรี ยกว่าพ่อเมือง พ่อใหญ่ในประเทศเราเขาก็เรี ยกว่าพระประมุขของชาติ ก็คือพ่อเหมือนกนั
มาจากพ่อเมืองในสมัยดั้งเดิมนัน่ แหละ เพราะฉะนั้นพ่อใหญ่ในกระทรวงทบวงกรม ถ้า เป็ นฝ่ ายบริ หารเขาก็
เรี ยกว่าปลัดกระทรวง หรื อถ้าฝ่ ายการเมืองเขาก็เรี ยกว่ารัฐมนตรี ไปจนกระทัง่ ถึงนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นพ่อทุกคนในหน่วยงานใดๆ ก็ตาม สูงสุดสมัยโบราณเขาก็เรี ยกว่าพ่อทั้งนั้น เพราะอะไร
เพราะผูท้ ี่ เป็ นพ่อจะต้องมีคุณธรรม ถ้าไม่อย่างนั้นดูแลลูกไม่ได้ อย่างน้อยพ่อก็มีเมตตา มีความกรุ ณา มี มุทิตา
มีเมตตา คือ มีความรักใคร่ ในลูกๆ หลานๆ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของตนเอง ผูอ้ ยูใ่ นใต้ปกครองของตนเอง
เพราะฉะนั้นพ่อเมืองสมัยโบราณ จึงทุ่มเทจึงมีเมตตากรุ ณามุทิตาและอุเบกขาคือความมัน่ คงต่อผูท้ ี่เป็ นกอง
กาลังของตนเอง เพื่อป้ องก ันประชาชน ป้ องก ันสมบัติของประชาชน และของประเทศชาติบา้ นเมือง
ป้ องกนั หน่วยทหารหรื อผูท้ ี่จงรักภักดี ไม่ให้ผูอ้ ื่นเข้ามาทาอันตรายได้ นี้เป็ นลักษณะของคนที่เป็ นพ่อ
เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานตั้งแต่รองจากพระประมุขลงมา ไม่ว่าจะเป็ นเสนาบดี หรื อ
ปั จจุบนั นี้เราเรี ยกว่ารัฐมนตรี หรื อชั้นรองๆ ลงมา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของรัฐมนตรี สมัยโบราณเขาจะเรี ยกว่า
เป็ นผูท้ าหน้าที่แทน สาเร็จราชการแทนพระองค์ เป็ นต้น ก็จะต้องมีคุณธรรมของพ่อหมดทุกคน แล้วพ่อหรื อ
พรหมของบ้า นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
พ่อหรื อพรหมจะต้องมีห น้า ๔ หน้า หน้าที่ ๑ คื อ หน้าเมตตา เอาไว้ทาอะไร พรหมมีหน้าที่เป็ น
ผูส้ ร้าง นอกจากหน้าของตัวเองจะเป็ นเมตตาแล้ว ก็ต้องสร้างผูท้ ี่ อยู่ใต้บงั คับบัญชาให้เป็ นผูท้ ี่มีเมตตา มี
ความรักใคร่ ก ันด้วยดี ไม่ใช่ รักใคร่ เพราะหวังประโยชน์อะไรสักอย่าง เมตตานี่ทุกคนคงจะทราบดี ปรารถนา
จะให้เขามีความสุข ต้องสร้างลูกพรหม เพราะพรหมเป็ นผูส้ ร้าง ต้องสร้างคนในหน่วยงาน สร้างลูกศิษย์ลูก

หา สร้างคนในครอบครัวให้เป็ นคนมีเมตตา เพราะอะไร เพราะว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คนในครอบครัว หรื อว่า
ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย เป็ นเหมือนแท่นของพรหม พรหมต้องสร้างแท่นของพรหม
พรหมหน้าที่ ๒ ก็คือหน้ากรุ ณา คือ หน้าสงสาร ดังนั้นพรหมเองก็ต ้องมีคุณธรรมตรงนี้ด ้วย แล้วก็
ต้องสร้างแท่นพรหม คื อ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ลูกหลาน หรื อลูกศิษย์ลูกหาให้เป็ นผูท้ ี่มีความกรุ ณา มีความ
สงสารก ัน เห็นคนหนึ่งมีงานมีการต้องช่วยเหลือกนั สงสารก็คือต้องการให้เขาพ้นทุกข์ พอมีทุกข์กช็ ่วยเหลือ
ก ัน น้ าท่วม ไฟไหม้ สึนามิมา อะไรต่างๆ เราก็ช่วยกนั อะไรก็ตามที่ทาให้เกิดความทุกข์แก่อีกฝ่ ายหนึ่งเราจะ
ไม่ทา พรหมต้องสร้างบุคคลต่างๆ ผูท้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพรหมให้เป็ นผูท้ ี่มีความกรุ ณา แล้วบ้านของ
พรหมหรื อว่าแท่นพรหมทั้งหลาย พรหมก็จะนัง่ อยูไ่ ด้อย่างเป็ นสุข ไม่เดือดร้อน
อีกหน้าหนึ่งของพรหมก็คือ พรหมต้องมีความมุทิตา มุทิตาก็คือความยินดีดว้ ย มุทิตานี่จะไปแก ้
อิจฉาริ ษยา คนที่มีความอิจฉาริ ษยาเป็ นคนไม่มีมุทิตา เห็นคนอื่นเขาได้ดีทนไม่ได้ตอ้ งหาเรื่ อง พรหมเอง
ต้องมีตา ตามีหน้าที่จะคอยตรวจตราดูว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของเรา หรื อลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนคนใน
ครอบครัว ในหน่วยงานต่างๆ เป็ นผูท้ ี่มีมุทิตาไหม ถ้าไม่มี พรหมในฐานะที่เป็ นผูส้ ร้างต้องสร้างขึ้น อะไรที่
จะเป็ นอันตรายต่อมุทิตาต้องขจัด ต้องหาวิธีการแก ้ไข เราจะมีปัญหากนั เรื่ องนี้ ในประเทศชาติบา้ นเมืองหรื อ
ในครอบครัว เรา เพราะว่าพรหมบางทีไม่ค่อยมีตา มีแค่หน้าอย่างเดียวบ้าง หน้าเดียวบ้าง สองหน้าบ้าง บาง
ทีกส็ วมหน้าผิด คือ แทนที่จะมีหน้าเมตตา เอาหน้ายักษ์ใส่ไป แทนที่จะมีหน้ากรุ ณา คือ หน้าสงสาร คอย
ช่วยเหลือก ัน ก็เอาหน้าซ้ าเติ ม หน้าโทสะ หน้าโลภะใส่ เข้าไป แทนที่จะมีหน้า มุทิตา เราก็เอาหน้าอิจฉาริ ษยา
ใส่ เข้าไป เพราะฉะนั้นหน้า พรหมเลยดูแปลกๆ ไม่เหมือนเป็ นพรหม พรหมนี่ เหมือนร่ มโพธิ์ร่มไทร ผูท้ ี่อยู่
ข้างล่าง ผูท้ ี่อยู่ในใบบุญก็เลยไม่มีความสุข มีแต่ทุกข์ เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน ไม่รู้จะเอาอย่า งไรกนั ดี
เพราะฉะนั้นยิง่ หน่วยงานใหญ่ๆ ขึ้น ก็ยงิ่ เดือดร้อนกนั เยอะ หลายคน
อีกหน้าหนึ่งของพรหม คือ หน้าอุเบกขา พรหมจะต้องเป็ นคนที่ นิ่งเฉย นิ่งเฉยอย่างไร เป็ นคน
ยุติธรรม เป็ นคนทรงธรรม เป็ นคนตรง ไม่ลาเอียงเพราะรักใคร่ ไม่ลาเอียงเพราะไม่ชอบ ลาเอียงเพราะรัก
ใคร่ กใ็ ห้เขา ลาเอียงเพราะไม่ชอบก็ทาลายเขา ไม่ลาเอียงเพราะกลัว กลัวเขาจะไม่รัก กลัวเขาจะไม่ดี
ด้วย กลัวเขาจะไม่เป็ นกองกาลังให้ดว้ ย กลัว เขาจะไม่ถูกก ับเรา กลัวอานาจอะไรต่างๆ กลัวอิทธิ พล สิ่งนี้ ก ็
เป็ นเหตุ ให้ไม่เป็ นอุเบกขาเหมือนกนั เพราะฉะนั้นพรหมต้องไม่มีความกลัว แล้วพรหมต้องมีปัญญา ไม่
หลงผิด เจออะไรได้ยินข่าวอะไรต้องตรวจสอบให้ดีกอ่ น ถ้าตรวจสอบไม่ดีกอ็ าจจะเข้าใจผิดได้ ก็จะเสีย
ความยุติธรรม เพราะฉะนั้นพรหมจะต้องประกอบด้วยหน้า ๔ หน้า โดยเฉพาะหน้าที่ ๔ อุเบกขา เมื่อเรา
ตรวจดู ตาเราไว้ตรวจดูตวั เองหรื อเปล่า นอกจากตรวจดูตวั เองแล้ว ก็ตอ้ งตรวจดูคนอื่น ตรวจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตรวจดูลูกหลานเรา เป็ นคนมียตุ ิธรรมไหม ตรวจดูผทู ้ ี่อยู่ใต้บงั คับบัญชา ตรวจดูลูกศิษย์ลูก
หาที่เรารับผิดชอบในการสัง่ สอนเขา ในฐานะที่ เราเป็ นพรหม เป็ นผูส้ ร้าง เรามีตาที่จะตรวจดูเขา เรี ยบร้อย
ไหม

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพรหมก็คือผูส้ ร้าง สร้างผูท้ ี่อยูข่ า้ งใต้เรา ให้มีคุณสมบัติของการเป็ นแท่น
พรหมที่ดี ๔ ประการ หนึ่งก็คือหน้า เมตตา ตรวจดูเมตตาว่าเขามีไหม ไม่มีกส็ ร้างเมตตาให้เกิดขึ้นใน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อในลูกในหลาน ในลูกศิษย์ลูกหา
หน้าที่ ๒ หน้ากรุ ณา ต้องตรวจดูความกรุ ณาในลูกศิษย์ลูกหาหรื อว่าลูกหลานหรื อผูใ้ ต้บัง คับบัญชา
ในหน่วยในกองของตนเอง ว่ามีความกรุ ณาไหม มีความสงสารกนั ไหม ถ้ามีความสงสารเขาจะช่วยเหลือ
เจือจานกนั ดี ผูเ้ ป็ นพ่อแม่กส็ บาย ผูท้ ี่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาก็รู้สึกดี อารมณ์ดีกนั ทุกคน
ตาที่ ๓ ตรวจดูมุทิตามีไหม ถ้ามุทิตามีดีแล้ว มีความยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดี มีความสุขก็ยนิ ดีก ับ
เขา ความอิจฉาริ ษยาจะสูญสลายไปจากประเทศนี้แน่ นอน
และสาคัญที่สุดคือหน้าอุเบกขา เป็ นผูท้ ี่มีความหวัน่ ไหวด้วยเหตุ ๔ ประการหรื อเปล่า นั่นก็คือ
หวัน่ ไหวเพราะว่ารักหรื อชัง ซึ่งจะทาให้เสี ยความยุติธรรม หวัน่ ไหวเพราะว่ากลัวไหม หวัน่ ไหวเพราะว่าไม่
ชอบหรื อเปล่า หรื อว่าหวัน่ ไหวเพราะว่าใช้ปัญญาเพียงพอไหมในการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นทั้ง ๔ ข้อนี้ที่
เป็ นคุณธรรมของแท่ นพรหม พรหมต้องเป็ นคนสร้าง เมื่อเราสร้างแท่นพรหมเหล่า นี้ให้ดีเพียงพอ เราผูเ้ ป็ น
พรหมอยูเ่ ป็ นสุขไหม พ่อแม่กเ็ ป็ นสุข ครู บาอาจารย์กเ็ ป็ นสุข ผูบ้ งั คับบัญชาก็เป็ นสุข พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวก็เป็ นสุข เพราะฉะนั้นเท่า ก ับว่าถ้าทาตรงนี้ได้สาเร็จ ทุ กหน่วยงาน ทุกครอบครัว บ้านนี้เมืองนี้กส็ ม
ก ับที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็ นเมืองธรรมเมืองทอง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เพราะได้ชื่อว่าเป็ นแผ่นดินที่ถูก
ปกครองดูแลก ันโดยธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในวันที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติได้ตรัสไว้ว่า เราจะปกครองแผ่นดิน
โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม
พระองค์ผูเ้ ดียวจะทาอะไรได้...
ตอนแรกพระองค์ไม่ได้เป็ นพระราชา พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็ นคนขอให้พระองค์เป็ นพระราชา เราเป็ น
ลูกหลาน มาถึงทุ กวันนี้ กค็ วรที่จะยอมรับว่า เงื่อนไขที่ พระองค์มีแ ก่ประชาชน ตั้งแต่ระดับรองๆ พระองค์ลง
มา เมื่อก่อนนั้นการบริ หารหรื อการปกครองอยูก่ ับพระราชา แล้วเราส่งตัวแทนเป็ นผูท้ ี่รับอาสาว่าจะเอางาน
นี้มาทาแทนพระองค์ต้ งั แต่ปี ๒๔๗๕ เป็ นต้นมาจนถึงทุ กวันนี้ พระราชาทุกพระองค์เป็ นเหมือนพ่อของ
พวกเรา เมื่อคนใดก็ตาม หรื อคณะใดก็ตาม เอางานนี้ไปทาแทนพระองค์ ก็จะต้องทาหน้าที่เหมือนพ่อ
เหมือนพรหมของประชาชนทั้งหมดแทนพระองค์ ประชาชนที่ไหนใครเขาจะมาประท้วง ใครจะมาไล่จริ ง
ไหม แต่มาถึงทุกวันนี้ คนที่มาทาหน้าที่พ่อเราเขาทาอะไรก ันอยู่ งานตรงนี้เป็ นอย่างไรบ้าง สาเร็จหรื อยัง
ทีน้ ีมาถึงพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ ัวองค์ปัจจุบนั ของเรา ในวันที่ พระองค์จะครองราชย์ พระองค์
ได้ยนื่ เงื่ อนไขข้อตกลงไว้ก ับประชาชน หรื อว่าผูท้ ี่ทางานด้วยอานาจของพระองค์แล้วว่า พระองค์ จะ
ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ก็คือจะปกครองมวลมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยโดยธรรม ดังนั้นใครก็ตาม ที่เอา
อานาจการบริ หารการปกครองของพระองค์ไปทา ซึ่งถือได้ว่าเป็ นผูท้ ี่ ใช้อานาจหน้าที่แทนพระองค์ ก็จะต้อง
สร้างสรรค์งานตรงนี้ออกมาให้พระองค์ให้สาเร็จ ถ้าไม่อย่างนั้นก็ถือว่าติดหนี้ ไม่ยตุ ิธรรมก ับพระองค์ ทุก
วันนี้คิดว่า พระองค์คงจะสอดส่ องดูแลอยูต่ ลอดเวลาว่า เมื่อไหร่ จะทาให้ดงั สัญญาเสียที

ดังนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่มาทาหน้าที่ตรงนี้ ก็จะต้องทางานตรงนี้ให้สาเร็จ
หน่วยงานทุกๆ หน่วยงานที่ ถือว่าเป็ นข้าราชการ หรื อประชาชนพสกนิกรจะต้องทาหน้า ที่ตรงนี้ให้
สาเร็จ เมื่อใดเห็นว่ามีแนวโน้มจะไม่สาเร็จด้วยเหตุใด เพื่อปลดเปลื้องหนี้น้ ี ต้องช่วยกนั ผลักดันให้สาเร็จ
ให้จงได้ ถ้าตราบใดเรายังทาไม่สาเร็จ รู ้สึกว่าเราน่าจะโกงพระองค์แล้ว พระองค์มาเป็ นพระราชาให้ตามขอ
แล้ว แต่เราทาหน้าที่ตรงนี้ตามคามัน่ สัญญาได้เพียงใด ดังนั้นตรงจุดนี้จึงเป็ นจุดสาคัญที่พวกเราทุกคนต้อง
ตระหนักต้องสานึก วิธีอื่นไม่มี ในการปกครองแผ่นดินโดยธรรม ธรรมที่จะใช้ปกครองแผ่นดิน ทุ กหมู่เหล่า
ตั้งแต่ผหู ้ ลักผูใ้ หญ่ลงมาจนกระทัง่ ถึงพวกเราประชาชนคนเล็กสุดที่เพิ่งจะคลอดมา ก็จะต้องทาอย่างนี้ ต้อง
ใช้คุณธรรมอันนี้จึงจะถูกต้อง ถ้าไม่อย่างนั้นก็ได้แต่พูดเฉยๆ ไม่ได้ทาอะไร ประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ประเทศชาติบา้ นเมืองสมตามพระราชประสงค์ ที่พระองค์ได้ทรงให้เป็ นพระราชนโยบายไว้กอ่ นที่จะ
ครองราชย์ ก็ไม่มีทางที่จะสาเร็จได้
วันนี้เป็ นวันพระราชสมภพของพระองค์ เราก็ไม่ควรที่เพียงแค่จดั งานใหญ่ๆ สรรเสริ ญกนั ไป เสร็จ
แล้วก็เหมือนตกน้ า เหมือนเอาถ่านในเตาไปโยนใส่แม่น้ านครนายก แวบเดียวก็หายไป ประโยชน์ไม่มีอะไร
นอกจากไปโชว์กนั แล้วก็ทาให้ทุนทรัพย์ต่างๆ เสี ยไปโดยไม่ได้อะไรคืนมา ดังนั้นในฐานะที่เราเป็ นชาว
นครนายก หรื อชาวต่างจังหวัด ที่มาร่ วมก ันประชุ มในที่น้ ี ควรที่จะทาอะไรเป็ นชิ้นเป็ นอันบ้าง ชิ้นอันที่
สาคัญที่ให้ในวันนี้ กค็ ือ ให้เราดูแลผูท้ ี่ อยู่ใต้การปกครองของเรา ให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม คื อ มีเมตตา กรุ ณา
มุทิตา อุเบกขา ตัวเราเองก็ตอ้ งมีตา มีหน้า ๔ หน้า คือ หน้าเมตตา หน้ากรุ ณา หน้ามุทิตา หน้าอุเบกขา ทา
หน้าที่เป็ นพรหม ทาหน้าที่เป็ นพ่อ คือแม้ว่าท่านทั้งหลายจะเป็ นผูห้ ญิง แต่หน้าที่น้ ีเป็ นหน้าที่ของพ่อ เราก็
เป็ นพ่อได้
เมื่อเราทาดังนี้ได้สาเร็จ แผ่นดิ นนครนายกจะชื่อว่าเป็ นแผ่นดินที่ปกครองโดยธรรม ถวายพระราช
กุศลในหลวงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ได้ และถ้าหากกิตติศพั ท์น้ ีที่เราทาสาเร็จ ขจรขจายไป
ทัว่ จังหวัดอื่นเขาก็จะเอานครนายกเป็ นแม่แบบ Smart Province เพราะฉะนั้นตรงนี้กเ็ ท่าก ับว่า เราจะเป็ น
แม่แบบของทุกๆ จังหวัดที่จะเอาตัวอย่าง นครนายก ก็ไม่ใช่เป็ นเมืองเพียงแค่เขายกค่านาให้เพราะเขาสงสาร
แต่จะกลายเป็ นนครแห่ งผูน้ า ที่ผอู ้ ื่นจะพึงทาตามได้ เปลี่ยนได้แล้ว ตรงนี้นครนายกทาได้ หรื อแม้แต่
ประเทศไทยทั้งประเทศก็ทาได้ หรื อโลกทั้งโลกถ้าจะทาจริ ง ๆ ก็ทาได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การบริ หารการปกครอง เราจะใช้ระบบโลกาธิปไตย หรื อที่เรี ยกว่า
ประชาธิปไตยก็ตาม จะใช้ระบบอัตตาธิปไตยคือบุคคลคนเดียวเป็ นใหญ่กต็ าม ทั้งสองระบบนี้ ถ้าหากขาด
ระบบธรรมาธิปไตย คือ เอาธรรมเป็ นใหญ่ควบคุมดูแลทั้งสองระบบแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จ
ได้ กรี กก็เป็ นประชาธิปไตยแบบนี้แหละแต่กรี กก็เคยสิ้ นชาติมาแล้ว เพราะฉะนั้นสาคัญที่สุดก็คือ ถ้าหมู่
คณะใดก็ตามมาปกครองประเทศชาติแล้วเป็ นคนดี ประเทศชาติกจ็ ะดีหน่อย ถ้าหมูคณะนั้นเป็ นคนเลว
ประเทศชาติกเ็ สียหายหน่ อย หรื อบุคคลใดก็ตามที่เป็ นคนเดียวปกครอง โดยอานาจสิทธิ ขาดสูงสุด ถ้าเป็ น
คนดีประเทศชาติกจ็ ะดีหน่อย ถ้าเป็ นคนเลวประเทศชาติ กเ็ สียหายหน่อย ก็พอๆ กนั

ตัวแปรที่จะทาให้ประเทศชาติบา้ นเมืองเรามีความสุขความเจริ ญ ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องนั้นคือ
ธรรมาธิปไตย อานาจอธิปไตยสูงสุด อยูท่ ี่ธรรม ถ้าเป็ นประชาธิปไตย ต้องเป็ นประชาธิปไตยมี
ธรรมาธิปไตยครอบคลุมคุม้ ครองดูแล ถ้าอัตตาธิปไตยก็ตอ้ งเป็ นอัตตาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยดูแล แล้ว
ทุกๆ ระบบจะมีความร่ มเย็นเป็ นสุขแน่ นอน เพราะฉะนั้นธรรมะควรที่จะปฏิบตั ิก ัน ควรที่จะเลือกเอาธรรม
ที่เหมาะสม ควรแก่การใช้บริ หารการปกครองให้ดีได้ มาศึกษาและปฏิบตั ิกนั ด้วย
ตั้งแต่น้ ีเป็ นต้นไป จะทาให้ประเทศชาติบา้ นเมืองเราสงบสุขหรื อไม่กอ็ ยูต่ รงที่ว่า เราสร้างระบบพ่อ
เมืองขึ้นมา พ่อของหน่วยงานต่างๆ ขึ้นมา หรื อพ่อผูร้ ับงานบริ หารการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวมาทาขึ้นมาให้สาเร็จ ถ้า เป็ นดังนี้แ ล้ว แผ่นดินนี้กจ็ ะเป็ นแผ่นดินที่ปกครองโดยธรรม สมดังพระราช
ประสงค์ จะเป็ นแผ่นดินที่ มีความสงบสุข สมก ับเป็ นแผ่นดินในโบราณที่กล่าวว่า เมืองเราถึงจะเป็ นเมือง
เล็กๆ ไม่ร่ ารวยอะไรนัก แต่เมืองเรานี้ อุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ แล้ว เราก็ใช้ก ันเพียงพอใช้ มี
ความเคารพในน้ า เราจะมีความกตัญญูต่อแผ่นดิน รู ้บุญคุณเขา ควรจะใช้เขาประมาณแค่ไหน แต่ปัจจุบนั นี้
คนเราบางกลุ่มบางคนก็จะฉวยโอกาสเอาประโยชน์จากแผ่นดิน จากน้ า จากสัตว์ต่างๆ ที่ มีบุญคุณเหล่านี้ มา
เพื่อตนเองหรื อกลุ่มของตนเองด้วยความเห็นแก่ตวั เพื่อสร้างฐานะความร่ ารวยให้แก่ตนเองหรื อกลุ่มของ
ตนเอง ประเทศชาติบา้ นเมืองก็เลยมีปัญหา เพราะฉะนั้นความสุขจึงหายไป บ้านเมืองเราเลยกลายเป็ น
สถานที่คล้ายๆ ก ับอยู่ในอบายภูมิไปกึง่ หนึ่งแล้ว ถ้าเมื่อใดเราปกครองโดยธรรม ทุกอย่างที่ดีงามจะกลับมา
เต็ม เมืองนี้บา้ นนี้กจ็ ะกลายเป็ นบ้านเมืองที่เป็ นสุคติภพ เป็ นภพของมนุ ษย์ เป็ นภพของเทวดา เป็ นภพของ
พรหม เราก็จะอยูร่ ่ มเย็นก ันเหมือนก ับเทวสถาน เพราะฉะนั้นตรงนี้ อาจารย์ขอฝากไว้สาหรับวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ ัวในวันนี้

