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บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาในพระมงคลวิเสสกถา ฉลองพระเดชพระคุณ
ประดับพระปญญาบารมี เปนปสาทนียกถามังคลานุโมทนา ในพระมหามงคลสมยาภิลักขิ
ตกาลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงพระราชปรารภมหาสิริมงคลวารนี้ ที่ตรงกับมงคลสุริยคติทินกาลแหงพระบรมราชสมภพ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกําหนดพระราชพิธกี ารทรงบําเพ็ญพระพระราชกุศลลวนเปน
มงคลวิเสส เหตุแหงสรรพสุภมนุญอดุลยผล อาทิทานมัยสีลมัยภาวนามัยบุญกิริยา เปนไปใน
พระพุทธาทิรัตนตรัย อดิศัยอนุตตรบุญเขต ประกอบดวยสมณเพศบริษัทเปนตน ทรงแผพระ
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ราชกัลยาณจิตถวายสวนพระราชกุศล อุทิศสวนพระราชกุศล พระราชทานสวนพระราชกุศลใน
อดีตจอมคนมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค ในเทวนิกรทุกสถาน ในทุกพระองคทุกทานผู
อภิบาลปองกันรักษาพระบรมราชาและสถาบันทัง้ ปวง ทรงแผพระราชกุศลดวยพระกรุณาธิคุณ
ใหญหลวง เพื่อความเจริญความเกษมสุขสวัสดี ไปในพระราชวงศมุขมหาอมาตยมนตรีสภา
เสวกามาตย สมณชีพราหมณอาณาประชาราษฎรทั่วทั้งนั้น พระราชกุศลยอมประมวลกันเปน
มงคลวิเสสเหตุใหทรงไดรับไมตรีหิโตปเทศกัลยาณจิตนอมถวายพระพรชัย จากสรรพเทพนอย
ใหญและมนุษยใหทรงบริสุทธิส์ ถาพรในพระสิริราชัยมไหศวรรยาธิปตย เจริญพระชนมายุพระ
ราชสิริสวัสดิเ์ กษมจากสรรพโรคสรรพอุปทวันตราย
อนึ่ง พระราชกุศลทั้งหลายที่ทรงบําเพ็ญแลวดวยดี ยอมเปนบุญราศีบุญนิธิสุขบุ าย
มงคลวิเสสปโยคสมบัติวิวัฒนใหสัมฤทธิ์อิฎฐกันตมนาปผล คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค สม
ดวยนิคมคาถาประพันธแหงพระสูตรพุทธภาษิตตรัสประทานโอวาทแกอนาถปณฑิกคฤหบดีวา

อายุ วณฺณํ ยสํ กิตตฺ ึ
รติโย ปตฺถยาเนน

สคฺคํ อุจฺจากุลีนตํ
อุฬารา อปราปรา

เปนตน มีความวา เมื่อนรชนปรารถนาอยู วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค ความเกิดใน
ตระกูลสูง และความยินดีเกษมสุขยิง่ ๆ ขึ้นไป พึงบําเพ็ญความไมประมาทใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปใน
สันดานเถิด สามารถเปนบอเกิดแหงกุศลและคุณที่ประสงค บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ
ความไมประมาทในบุญกิริยา การทําบุญทั้งหลายอันเปนไปในกายวาจาจิต และกุศลสุจริตซึ่ง
เปนไป ณ ภูมิ ๔ คือ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตรทุกประการ บัณฑิตชนผูไมประมาท
แลว ยอมยึดประโยชนทงั้ สองไวได คือ ประโยชนในทิฏฐิธรรมภพนี้ และประโยชนเปนไปใน
สัมปรายภพหนา เพราะอาศัยความบรรลุประโยชนที่ประสงคทั้งภพนี้และภพหนา ทานจึง
สรรเสริญผูทรงปญญาวาเปนบัณฑิต ดําเนินไปในประโยชนกจิ ดวยปญญา ความไมประมาท
เปนเหตุใหบณ
ั ฑิตชาติยึดประโยชนทงั้ สองไวไดดวยประการฉะนี้
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พระราชกุศลบุญราศี ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญโดยกําลังพระ
ปญญาบารมีและอัปมาทธรรม เปนปฏิปทาใหอิฏฐวิบุลผล มีอายุเปนตน เปนไปโดยชอบตอง
ตามสุคโตวาทสัมมาปฏิบตั ิ ดวยประการฉะนี้

อิโต ปรํ ปวกฺขามิ
มหาราชาธิราขสฺส
วุจฺจมานํ หิ สุตฺวาน
อุปฺปชฺเชยฺย นรินฺทสฺส
ภิรฺโย สมฺปาทเน จิตฺตํ
เตนาปจ ชนินฺทสฺส

ตํ ตํ วิเสสมงฺคลํ
คุณาลงฺการสมฺมตํ
โยนิโส ปจฺจเวกฺขโต
โสมนสฺสมนปฺปกํ
ปณิเธ ตทนนฺตรํ
โสตฺถิ จ มงฺคลํ สิยา

ลําดับนี้ จะรับพระราชทานพรรณนาพระราชจริยาสาธุปฏิบัติ ที่ตั้งแหงสวัสดิมงคลอัน
พิเศษยิ่ง ซึง่ ไดชื่อวามงคลวิเสสเปนพระคุณอลังการ มีพรอมบริบูรณในสมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจา เมื่อไดทรงสดับแลว ทรงปจจเวกขณถึงโดยกลังพระปรีชา ก็จักเกิดพระปติ
ปราโมทยมีกําลัง แตนนั้ ก็จักตั้งพระราชหฤทัย ทรงบําเพ็ญเพิ่มพูนใหบริบูรณยิ่ง สรรพสิ่งสิริ
สวัสดิ์พิพัฒนมงคล ก็จกั เกิดเปนมหาผลแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ขอนี้สมดวย
ประพันธคาถาที่บัณฑิตรับพระราชทานกลาวถวายพระมหากษัตริยครั้งโบราณกาล กราบทูลให
ทรงวิจารณทศพิธราชธรรมที่ทรงบําเพ็ญอยู วา

ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ
อกฺโกธํ อวิหึสฺจ
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม
ตโต เต ชายเต ปติ
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อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป
ขนฺติฺจ อวิโรธนํ
ฐิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
โสมนสฺสญจนปฺปกํ
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ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาผูทรงคุณอันประเสริฐ ทรงพิจารณาพระธรรม
สวนชอบอันตั้งอยูในพระองค คือ ทาน ศีล บริจาค ความตรง ความออนโยน ตบะคือความเพียร
เมตตาคือความไมโกรธ กรุณาคือความไมเบียดเบียน ความอดทน ความไมทําใหผิด ดังนั้น ๆ
เถิด แตนั้นพระปติโสมนัส จักมีขนึ้ พระองคมิใชนอย
ก็แลพระราชจริยาซึ่งเปนคุณาภรณอลงกต สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงมี
โดยอเนกนัยพนวิสัยทีจ่ ะรับพระราชทานพรรณนาในกถามรรคเพียงกัณฑเดี๋ยวนี้
จะรับ
พระราชทานบรรยายแตโดยเอกเทศ
ในศกนี้ (๒๕๒๘) จะขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระคุณพิเศษ สวนอัตตสมบัติดวย
เนกขัมมะและปญญา สวนปรหิตปฏิบัติ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาดวยรัฏฐาภิปาลโนบาย
พอเปนนิทัศนนัย
เนกขัมมะ แปลวา การออก ความออก หมายความวา ออกจากหวงที่เปนเครื่องผูกตาง
ๆ ออกจากเครื่องกั้นที่เปนอุปสรรคขัดขวาง ขอนี้พึงนอมไปปฏิบัติไดโดยทั่วไป โดยอธิบายวา
เมื่อควรจะออกไปปฏิบัติกรณียะ คือ กิจที่พึงทําก็ควรออกไปปฏิบัติ ถามีหวงผูกพันอยูก ็ออกไป
มิได เปนอันอาจทําอะไรใหสําเร็จ ฉะนั้นเมื่อถึงคราวออกไปก็ตองทําการออกไป นี้คือ
ความหมายทั่วไปของเนกขัมมะ ซึ่งทุกคนจะตองมี สุดแตภาระหนาที่ของแตละบุคคล แตก็มี
ความหมายจํากัดวาออกไปปฏิบัติหนาที่หรือกิจการที่สมควร ถาออกไปปฏิบัติการที่ไมสมควร
ก็ไมเปนเนกขัมมะ เชนออกไปประพฤติผิดหรือไปแหลงอบายมุขตาง ๆ ที่เปนอโคจร คือที่เปน
มุมมืดที่มืด ถาออกไปในมุมสวางที่สวางที่ควรโคจร จึงถูกชอบ ฉะนั้น จึงอาจยอความของคําวา
การออกไปในภาษาไทยไดเปน ๒ คือ การออกไปที่สมควร และ การออกไปที่ไมสมควร สวนคํา
วาเนกขัมมะ หมายถึง การออกไปที่สมควรอยางเดียว อะไรทําใหบุคคลมีการออกไปที่ไม
สมควร สวนที่สมควรจะออกไปก็ไมออกไป ตอบไดวากิเลสในจิตเองเปนเหตุ กลาวยกเปนนิ
ทัศนะคือกิเลสกาม กิเลสที่ทําใหใครใหปรารถนา จึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไวแปลความวา “จิต
ขมยาก เบา ไว มันตกไปตามกามคือความใคร” เนกขัมมะจึงมีความหมายโดยตรงวา ออกจาก
กาม คือ ความใครดังกลาว กามนี้เองเปนบวงที่คลองใจเอาไวดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
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Page 4

(สิ่งที่ถูกตอง) ที่นารักใครปรารถนาพอใจทั้งหลายที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวามารเธยยะ แปลวา
บวงของมาร มาคลองใจสัตวโลกดวยบวงคือความใคร และสิง่ ที่ใครปรารถนาพอใจเหลานี้ เมื่อ
พรากจิตออกมิได ก็ทําใหออกไปปฏิบัติกรณียะคือกิจที่ควรทํา เชนหนาทีข่ องตนมิได เมื่อพราก
จิตออกไดก็ออกไปปฏิบัติได ยกอุทาหรณมารดาบิดาและบุตรธิดาที่จะตองจากกัน เชนไป
ศึกษาในที่ไกล จะตองพรากจิตออกจากกันได จึงจะแยกกันไปได ทหารผูจะออกไปปฏิบัติ
หนาที่ในสนามรบ จะตองพรากจิตออกจากครอบครัวและจากความสุขของตนเอง จึงจะออกไป
ได ทั้งนี้ดวยมีจิตใจมุงมั่นตอหนาที่หรือเพื่อศึกษาไวหรือ ไดมาซึ่งสิ่งทีส่ ําคัญยิ่งกวาทรัพยสมบัติ
ครอบครัว ความสุขสวนตนหรือแมชีวิตของตนอาจสละได ความทุกขโศกทั้งปวงยอมเกิดจาก
ความที่ไมอาจพรากจิตจากกามอันเปนบวงของมารได ดังกลาวทั้งสิ้น ฉะนั้น เนกขัมมะจึงเปน
ธรรมจําเปนสําหรับทุกคนผูมุงผลดีทจี่ ะพึงได คือสามารถพรากจิตออกไดจากบวงใจทั้งหลาย
ใหญหรือเล็ก ชั่วระยะสัน้ ก็ตาม ยากก็ตาม ตลอดไปก็ตาม ตามควรแกกิจหนาทีแ่ ละผลเลิศที่
มุงหวัง
ผลดีเลิศที่พงึ มุงหวัง คือ ความดับทุกขโทษ บรรลุสุขประโยชน ที่เปนปจจุบันบาง ภาย
หนาบาง อยางยิ่งบาง พระพุทธเจาเมื่อยังมิไดตรัสรูทรงเปนพระโพธิสัตว ไดทรงปฏิบัติเนกขัม
มะออกจากการกิเลสมาโดยลําดับ ตั้งแตอยางหยาบอยางกลางจนถึงอยางละเอียด วิธีปฏิบัติ
ออกนั้น ออกทางกายดวยตองอยูในศีล เชน ศีลหา หรือทําความสงบสงัดทางกายเปนกายวิเวก
ความสงัดกาย เชน ปลีกกายออกไปอยูในที่สงบสงัด ไมถึงกับออกบวชหรือออกบวช อันเปน
ความหมายของเนกขัมมะของผูมุงปฏิบัติออกอยางยิ่ง ออกทางจิตดวยตั้งจิตอยูในสมาธิ หรือ
ทําดวยความสงบสงัดกิเลสเปนอุปธิวิเวก ความสงัดกิเลสซึ่งจะตองมีศีลและสมาธิเปนที่ตั้งดวย
และดวยตั้งอยูในปญญา ฉะนั้น แมออกบวชครองเพศเปนบรรพชิตทางกาย จึงตองออกบวช
ทางจิตดวย คือจะตองปฏิบัติในวิเวกทั้งสามไปดวยกัน จึงจะถูกตองดวยวัตถุประสงคของการ
บวช และแมไมออกบวชก็ปฏิบัติในเนกขัมมะไดดวยตั้งอยูในศีลหา ศีลแปด ปลีกตนอยูในที่
สงบสงัดแมบางคราวทําสมาธิ อบรมปญญาในธรรมหรือวิปสสนา ปญญาใหเห็นธรรมดา คือ
เกิดดับของสังขารทั้งหลาย
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เนกขัมมะเปนบารมีขอที่ ๓ ที่พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญมาเปนอันมาก บางพระชาติก็ออก
บวช บางพระชาติก็มิไดออกบวช แตก็ทรงปฏิบัติตามนัยพระพุทธภาษิตวา อุยฺยฺุชนฺติ สตึมนฺ
โต ผูมสี ติยอมสงตนออก พระชาติที่ออกบวช เชน พระชาติทที่ รงเปนพระเตมิยะ พระชาติที่ทรง
ออกบวชชั่วคราวแลวทรงลาผนวช เชน พระชาติที่ทรงเปนพระเวสสันดร พระชาติที่ทรงออก
บวชเมื่อชราปรากฏก็มีแสดงไว
เนกขัมมบารมีแบงออกเปน ๓ ชัน้ คือ
เนกขัมมบารมี ไดแก การออกดวยความรักพระโพธิญาณยิ่งกวาคนที่รัก และทรัพยสิน
จึงตัดหวงใย ปลีกตนออกบําเพ็ญกายวิเวก ความสงบสงัดทางกาย จากกาม และอกุศลกรรม
ทั้งหลาย
เนกขัมมอุปบารมี ไดแก การออกดวยความรักในพระโพธิญาณยิ่งกวาอวัยวะรางกาย
จึงตัดหวงใย ปลีกตนออกบําเพ็ญจิตตวิเวก ความสงบสงัดทางจิต จากกาม และ อกุศลธรรม
ทั้งหลายดวยญาณสมาธิ
เนกขัมมปรมัตถบารมี ไดแก การออกดวยความรักในพระโพธิญาณยิ่งกวาชีวิต จังตัด
หวงใยในชีวิต ปลีกตนออกบําเพ็ญอุปธิวิเวก ความสงบสงัดจากกิเลส รวมทั้งกาม และ อกุศล
ธรรมทั้งสิ้น ดวยอํานาจอริยมรรคญาณ
ปญญา ความรูทั่ว ความรูถึง ปญญาที่มีเปนพืน้ ใชเปนเครื่องพิจารณาไตรตรองก็เปน
เหตุใหเกิดปญญาที่ยิ่งขึ้นไป ก็รวมกับปญญาที่เปนพื้นเดิมยิง่ ขึ้น และก็ใชไตรตรองพิจารณาให
เกิดปญญายิ่งขึ้นไปอีก จึงเปนเหตุเปนผลกันเองยิ่งขึ้นไปดังนี้ แตปญญาที่แทตองเปนปญญาที่
รูจริงตามเหตุและผล หรือรูเหตุผลตามเปนจริง มีลักษณะทั่วไป ๓ คือ อายโกศล ความฉลาด
อปายโกศล ความฉลาดรูจักความเสือ่ ม อุปายโกศล ความฉลาดรูทางเขาสูความเจริญ รวมเขา
คําเดียวคือ รูจริง รูจริงในสิ่งใด ก็เปนปญญาในสิ่งนั้น และเมื่อรูจริงแลววานี่เปนความเจริญ นี่
เปนความเสือ่ ม นี่เปนทางเขาไปสูความเจริญ ผูรูจริงก็ยอมจะไมไปทางเสือ่ มแนนอน ยอมจะไป
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ทางเจริญโดยแท แตที่คนเปนอันมากดําเนินไปทางเสื่อม คือ เผลอปญญาเพราะขาดสติที่ให
เฉลียวคิด เพราะมัวเมาไปดวยอํานาจราคะ ตัณหา หรือ โลภโกรธหลง ปญญาที่มีอยูเปนพื้น
อาจเพียงพอ แตมิไดไตรตรองสอบพิจารณา ก็กลายเปนเหมือนไมมีปญญา คือ กลายเปนผู
หลงไป จึงมีคําไทยคูกันวา เฉลียวฉลาด ขาดเฉลียวที่เปนสตินําก็ทําใหขาดฉลาด พระพุทธเจา
จึงตรัสสอนไววา ปฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย ไมพึงประมาทปญญา จะเขาถึงสัจจะ คือ ความจริงทุก
อยางไดดวยปญญาเทานั้น ไมมีแสงสวางใด ๆ ในโลกจะสองใหเห็นความจริงไดนอกจากแสง
สวาง คือ ปญญา พระพุทธเจาจึงตรัสวา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” แตปญญานี้ก็คลาย
กับประทีปอยูอยางหนึ่งคือ ตองจุดจึงจะสวาง คือจะตองประกอบกระทํา จึงตรัสวา โยคา เว
ชายเต ภูริ ปญญาเกิดเพราะความประกอบ คือ กระทําอบรมดวย สุตะ การสดับตรับฟงหรือ
การเลาเรียน จินตา ความคิดพิจารณา ภาวนาความทําใหมีขึ้นใหเปนขึน้ คือ การปฏิบัติกระทํา
ทั้งสามนี้แตละขอเปนเหตุใหเกิดปญญา จึงเรียกปญญาที่เกิดจากแตละขอวา สุตมยปญญา
จินตามยปญญา ภาวนามยปญญา อธิบายวาเปนเหตุเริ่มตนแตละขอก็ได เหตุทงั้ สามขอนี้
อาศัยกันก็ได ประการหลังนี้คือ เมื่อมีการสดับฟงการอานการเรียนแลว ก็ตอ งมีการคิด
พิจารณาใหเขาใจแลวก็ตอ งปฏิบัติ จึงจะไดปญญาที่สมบูรณ ปญญาคือ ความรูทุกอยาง ดังที่
เรียกกันวา ทางโลกก็ตาม ทางธรรมก็ตาม เมื่อยังไมถึงอริยปญญา ก็เรียกวา โลกิยปญญา
ทั้งหมด เมื่อถึงอริยปญญา จึงเรียกวา โลกุตระปญญา ปญญาเหนือหรือพนโลก (โดยมีโคตรภู
ญาณ ญาณครอบโคตรเปนพรมแดน)
ปญญาเปนบารมีขอที่ ๔ ที่พระโพธิสตั วไดบําเพ็ญมาเปนอันมาก เชน พระมโหสถในทศ
ชาติ คือ ในเรื่องพระเจาสิบชาติ และแบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
ปญญาบารมี ไดแก ปญญาที่บําเพ็ญดวยมุงหวังพระโพธิญาณเปนเบื้องหนา รัก
ปญญาเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกวาคนที่รักและทรัพยสิน
ปญญาอุปบารมี ไดแก ปญญาที่บําเพ็ญดวยมุงหวังพระโพธิญาณเปนเบื้องหนา รัก
ปญญาเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกวาอวัยวะรางการของตน
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ปญญาปรมัตถบารมี ไดแก ปญญาที่บําเพ็ญดวยมุงหวังพระโพธิญาณเปนเบื้องหนา
รักปญญาเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกวาชีวิตของตน
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญเนกขัมมะ การออกไปปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในทุกภาคของประเทศ มิไดทรงคํานึงถึงความเหนื่อยยากพระวรกาย และอันตรายใด
ๆ ฝกพระราชหฤทัยใหตงั้ มั่นใหมุงมั่นในพระราชกรณียกิจและพระราชกุศลจริยาทั้งปวง ทั้งทรง
ทาน ทรงศีล ทรงธรรม ปฏิบัติเปนตน ฝกฟอกพระราชหฤทัยใหบริสุทธิส์ ะอาด และทรงบําเพ็ญ
พูนพระปญญาปรีชาฉลาดในฐานะทั้งปวง นับเปนพระราชปฏิบัติสวนอัตตสมบัติ คือ เนกขัม
มะจัดเปนมงคลวิเสสที่ ๑ ปญญาจัดเปนมงคลวิเสสที่ ๒
พระราชจริยรัฏฐาภิปาลโนบายนั้น คือ พระราชกรณียกิจทีท่ รงปฏิบัติกระทํา เพื่อ
ประโยชนคณ
ุ แกพระราชอาณาจักรและประชาชน
จะขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาดวย
ทศพิธราชธรรมขอ ๓ คือ ปริจจาคะ และขอ ๔ คือ อาชชวะ โดยปรหิตปฏิบตั ิปริยาย
ปริจจาคะ แปลวา สละบริจาค เมื่อยกขึ้นแสดงเพียงขอเดียว ก็หมายถึงทานรวมอยูดวย
เมื่อยกขึ้นแสดงคูกับทาน ก็หมายถึงการที่สละบริจาคสิ่งที่ไมเปนประโยชนหรือมีประโยชนนอย
กวาแคบกวา เพื่อสิ่งทีม่ ีประโยชนใหญกวากวางกวา เพื่อบรรเทาตระหนี่ ดังพระพุทธภาษิต
แปลความวา “ผูมีปญญาเมื่อเห็นสุขไพบูลย พึงสละสุขพอประมาณเสีย” และวา “พึงสละ
ทรัพยเพราะ (รักษา) อวัยวะอันประเสริฐ เมื่อรักษาชีวิตก็พึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรมก็พึง
สละอวัยวะ ทรัพยแมชวี ิตทั้งสิ้น” ขอนี้พระมหากษัตราธิราชเจาทรงสละบริจาคพระราชทรัพย
เปนตน ตลอดถึงความสุขสวนพระองค เพือ่ บําบัดทุกขบํารุงสุขแหงประชาราษฎรสวนรวม
จัดเปน ปริจจาคะ
ทศบารมีขอที่ ๓ คือ เนกขัมมะ การออก กับทศพิธราชธรรมขอ ๓ คือ ปริจจาคะ
พิจารณาดูอรรถคือความ ก็เนื่องเปนอันเดียวกัน เพราะจะออกไดก็ตองสละได เชนจะออกจาก
ที่ใดได ก็ตองสละความติดในที่นั้นได หรือจะสละไดก็ตองออกได เชนจะสละสิ่งใดไดก็ตองออก
จากความติดในสิ่งนั้นได แตการออกของพระพุทธเจาเมื่อทรงเปนพระโพธิสัตวนั้น หมายถึงการ
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สละออกบวชเพื่อพระโพธิญาณ ทิ้งสิง่ อื่นได แตไมทิ้งพระโพธิญาณ สวนพระมหากษัตราธิราช
เจา ทรงสละออกเพื่อประชาชน ไมทรงทิ้งประชาชน โบราณบัณฑิตจึงไมยกเนกขัมมะขึ้นแสดง
ในทศพิธราชธรรม ซึ่งอาจจะทําใหเขาใจไปในการออกอยางยิ่ง แตแสดงปริจจาคะแทน เพื่อให
มีความหมายกระชับเขามาวา ทรงสละเพื่อประชาชน เพราะทรงสละความติดในความสุขตาง
ๆ จึงทรงสละออกไปได และเสด็จออกไปเพื่อประชาชนไดในทีท่ ุกสถาน พระโพธิสัตวไมทรงทิ้ง
ปริจจาคะใน
พระโพธิญาณฉันใด พระมหากษัตราธิราชเจาก็ไมทรงทิ้งประชาชนฉันนัน้
ทศพิธราชธรรมจึงหมายถึง พระมหากษัตราธิราชเจาทรงบริจาคเพื่อประชาชน แตไมทรง
บริจาคประชาชน เชนเดียวกับทานที่พระพุทธเจาตรัสสอนใหทาํ ทานดวยการใหวัตถุแกผูอื่นโดย
สงเคราะห เปนตน แตไมตรัสสอนใหทาํ ทานดวยการใหตนเองแกใคร ปริจจาคะเปน
ทศพิธราชธรรมขอที่ ๓
อาชชวะ แปลวา ความเปนผูตรง คือความมีอัธยาศัยตรง ปฏิบัติซื่อตรง ปราศจากมายา
สาไถย ไมปฏิบัติลวงกัน หรือ หลีกเลี่ยงแอบแฝง ขอที่พระมหากษัตราธิราชเจาทรงมีพระราช
อัธยาศัยประกอบดวยความตรง ปราศจากมายาสาไถย ดํารงในสัตยสุจริต ซื่อตรงตอพระราช
สัมพันธมิตร พราราชวงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลีพระบาททัง้ ปวงและประชาชน ไมทรงคิดราย
โดยอุบายผิดยุติธรรม แมความที่ทรงปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจอันเปนสวนเหตุถกู ตรงตอความ
ตองการที่เปนผล ดวยกําลังพระปญญาปรีชาสามารถ จัดเปน อาชชวะ
ทศบารมีขอ ๔ คือ ปญญา กับทศพิธราชธรรมขอ ๔ คือ อาชชวะ ความเปนผูตรง ดู
ถอยคําเปนคําละความหมายกัน แตเมื่อเพงพินจิ เขาจริง จะเห็นวาเนื่องกันอยางใกลชิด เพราะ
ปญญาจะตองมีความตรงจึงเปนปญญาแท คือ จะตองรูตรงตอความเปนจริง ไมผิดไปจาก
ความเปนจริง เชนจะตองรูตรงตอเหตุผลทีเ่ ปนจริง ไมผิดไปจากความจริง ถาคดตอเหตุผลที่
เปนจริง หรือ คดตอความจริงก็มิใชปญญา แตเปนโมหะ ความหลง อวิชชา ความไมรู คือรูไม
ถูกไมตรง ปญญาจึงมีความตรง และความตรงที่จะตองประกอบดวยปญญา จึงจะเปนความ
ตรงแท คือ ตรงตอเหตุผล ตรงตอความถูกตอง ตรงตอธรรม ตรงตอวินัย ตรงตอคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา มีคําพูดวาซื่อโง ก็คือซื่อหรือตรงที่ขาดปญญา ดังเรื่องเถรตรงหรือเถรสองบาตร
เรื่องเถรตรงคือเรื่องของพระแกรูปหนึ่งที่มุงจะถือปฏิบัติตรงเปนอุชุปฏิปน โน จะเดินไปไหนก็
พระมงคลวิเสสกถา
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เดินตรง ไมยอมเหลียวหลีกอะไร พบตอไมกอไผขวางหนาก็ไมยอมหลีก เดินบุกตรงเขาไป ก็
ตองติดอยูกลางกอไผ เรือ่ งของเถรสองบาตร ก็คือ พระเถระผูเ ปนอุปชฌายอาจารย ฉันแลวลาง
บาตรแลว ก็สองดูบาตรที่มีรูรั่วทะลุวามากถึงกับขาดเปนบาตรครองตามวินัยแลวหรือยัง สองดู
หลังจากฉันแลวทุกวัน พระทั้งหลายผูเปนศิษยเห็นอาจารยสองดูบาตรหลังจากฉันเสร็จอยูทกุ
วัน ก็สองดูบาตรของตนตามอาจารยบางโดยไมรูเหตุผล คิดวาเปนขอวัตรหรือธรรมเนียมที่ฉัน
ลางบาตรแลวจะตองสองดูบาตร จะตองทําตามอาจารย ทั้งสองเรื่องนี้เปนเรื่องแสดงนิทัศนะ
ของความตรงหรือความซื่อที่ขาดปญญา ความเปนผูตรงดวยปญญาจึงถูกตอง ปญญากับ
อาชชวะ ความเปนผูตรงจึงตองประกอบไปดวยกันดังนี้ อาชชวะ เปนทศพิธราชธรรมขอที่ ๔
พรอมทั้งราช
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงพระเจริญดวยพระบารมี
ธรรมจริยา ยกโดยเฉพาะในกถามรรคนี้ คือ เนกขัมมะและปญญา เปนสวน อัตตสมบัติ กับทั้ง
ปริจจาคะและอาชชวะ ความเปนผูต รง เปนสวนปรหิตปฏิบตั ิ เปนรัฐฏาภิปาลโนบาย คือ เหตุ
สําคัญที่นําใหเขาถึงความเจริญในการปกครองรัฐใหวัฒนาสถาพร ดังจะพึงเห็นไดจากพระราช
กรณียกิจนานัปการที่ไดทรงปฏิบัติตลอดมา ซึ่งมีอยูเปนอันมาก ไมอาจยกขึ้นมาแสดงสาธก
ดวยกถามรรคเพียงครั้งเดียวได แตอาจยอแสดงสาธกไดเปน ๒ คือ พระราชกรณียกิจที่พึงทรง
ปฏิบัติตามกําหนดตามจารีตตามพระราชประเพณี กับพระราชกรณียกิจทีท่ รงขวยขวายปฏิบัติ
ดวยพระองคเองนอกจากที่มีกําหนดใหทรงปฏิบัติ หากจะทรงปฏิบัติแตเฉพาะพระราชกรณีย
กิจที่มีกําหนดใหทรงปฏิบัติเทานั้นก็ยอมทรงทําไดเหมือนอยางขาราชการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของตน แตสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจามิไดทรงหยุดอยูเพียงเทานั้น ไดทรงขวนขวาย
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกจากที่มกี ําหนดไวมากมาย เปนการทรงเพิม่ พระราชกรณียกิจแก
พระองคดวยพระองคเอง ทั้งนี้ดวยกําลังพระมหากรุณาที่แผไปในประชาชนทั้งปวง ไมทรง
หวงใยในความสุขสวนพระองค เสด็จออกไปประทับในทุกภาคของประเทศปละประมาณ ๗
เดือน เสด็จทอดพระเนตรความเปนอยู อาชีพ เปนตน ของประชาชน กับทัง้ ที่ดิน แหลงน้ํา และ
อื่น ๆ พระราชทานพระราชดําริทําการพัฒนาการเกษตรแหงน้ําเปนตน และทรงยังใหเกิดการ
พัฒนาขึ้นเปนการเปนงานจริงจัง โดยมีเคาโครงอันเหมาะสม มีวิธีปฏิบตั ิที่ถูกตอง และมีคณะ
บุคคลรวมปฏิบัติ
ทัง้ ที่เปนขาราชการในสวนที่เกี่ยวของ
และอาสาสมัครประกอบดวย
นักวิชาการ และวัตถุอุปกรณตาง ๆ เปนการสอดคลองตามกําหนดลําดับความสําคัญใหแกการ
พระมงคลวิเสสกถา
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พัฒนาชนบทของรัฐบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสงู ขึน้
การ
พัฒนาทั้งปวงนี้เกิดขึ้นไดดวยกําลังพระปญญาปรีชาสามารถ ที่ทรงไดจากการที่ไดเสด็จไป
ทอดพระเนตรเห็น ทรงไดสดับฟง ทรงสัมผัสถึงสถานที่ และบุคคล กับทั้งสิ่งแวดลอมทั้งหลาย
ดวยพระองคเอง ทรงสอบถามไตถาม ทรงพระราชดําริจับเหตุผลตนปลายโดยถูกตอง จนถึงได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งศูนยวิจัยการเกษตรและการพัฒนาตาง ๆ ซึ่งบัดนี้มี ๖ แหง
กระจายทั่วไปทุกภาคของประเทศ ทัง้ หมดนี้แสดงถึงพระบารมีที่มีในพระองค สาธกเฉพาะใน
กถามรรคนี้ เพียง ๒ ขอ คือ พระเนกขัมมบารมี และพระปญญาบารมี เปนสวนอัตตสมบัติกับ
ทั้งพระราชธรรมจริยาสาธกในกถามรรคนี้เพียง ๒ ขอ คือ ปริจจาคะ สละ บริจาค และ อาชชวะ
ความเปนผูต รง ดังที่ไดทรงบริจาคพระราชทรัพยทุกสวน และกําลังพระวรกาย กําลังพระราช
หฤทัย กําลังพระปรีชาสามารถและอื่น ๆ ทรงงานตรากตรํา ลําบากตั้งแตเริ่มตนในปาเขา
ลําเนาไพร และทรงดําเนินงานติดตามใหกาวหนาไปตามโครงการ ทรงติดตามแกไขและ
สงเสริมไปตามลําดับ
ทรงสละบริจาคไดเพื่อใหการพัฒนาทั้งปวงบังเกิดความสําเร็จเปน
ประโยชนสุขแกประชาชนทุกประการ ดวยพระราชอัธยาศัยที่ตรง การทรงปฏิบัติที่ตรงตอ
เปาหมายทีป่ ระสงคดวยปญญาวิจารณญาณ รัฐบาลพรอมดวยประชาชนตางไดมองเห็นความ
ที่ทรงอุทิศพระองคทรงงานปรารภผลสงเสริมการประกอบอาชีพดํารงชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดถวายความจงรักภักดีสนับสนุนพระราชดําริและโครงการตาง ๆ ตาม
พระราชดําริ ทั้งนี้กเ็ พื่อบําบัดทุกขบาํ รุงสุขที่ตรงถึงประชาชนโดยตรง นับวาเปนปริจจาคะสละ
บริจาค และ อาชชวะ ความเปนผูตรงประกอบดวยเนกขัมมะ การออกไป และปญญา อัน
สําคัญยิ่ง นับวาเปนรัฏฐาภิปาลนโยบายสวนปรหิตปฏิบัติ จัดเปนมงคลวิเสสที่ ๓
แมสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ไดทรงอบรมใหพระองค ใหทรงสมบูรณดวย
ธรรม เปนมงคลวิเสสสวนอัตตสมบัติ ทรงดํารงราไชยศวรรย ทรงปกครองอภิบาลประชาชนโดย
ธรรม เปนมงคลวิเสสสวนรัฏฐาภิปาลโนบาย ใหวัฒนาสถาพรในทุกทาง ไดทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจทุกอยาง เพื่อใหประเทศชาติไทยนี้ เจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติทั้ง
ปวง เปนสวนปรหิตปฏิบัติ แมในทางศาสนจักร ก็ไดทรงปฏิบัติในฐานะเปนองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก โดยควรแกฐานะทุกประการ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ
พระมงคลวิเสสกถา
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พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ใหม และไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานสังคหวัตถุ
ในสงฆ ในบุคคล โดยนานัปการตลอดกาละทั่วเทศะทั้งปวง ประชาชนทั้งชาติกับคณะสงฆตาง
ระลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพนประมาณ ถึงวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึง
พรอมกันเฉลิมฉลองทั่วประเทศ จุดเทียนถวายพระราชสดุดี แสดงความจงรักภักดีดวยวิธีตาง ๆ
นอมเกลานอมกระหมอมถวาย ดวยจิตใจเคารพเทอดทูนศรัทธาในองคสมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจา พระมหากษัตริยผูทรงเปนองคพระประมุขแหงประเทศชาติ องคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก ตั้งสัจจาธิฐานเปนอันเดียวกันถวายพระพรชัยมงคล

เตหิ เตหิ วิเสเสหิ คุเณหิ ปฏิมณฺฑิโต
จิรฺชีวี มหาราชา
สุขปฺปตฺโต อนามโย
ยสสา เตชสา จาป
วฑฺฒยนฺโต นรุตฺตโม
สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺสํ จิรํ รชฺเช ปติฏฐตุ
ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผูทรงประดับดวยพระคุณสมุทัยอันพิเศษนัน้ ๆ
ทรงพระชนมายุยืนนาน ทรงพระสําราญสมบูรณพระอนามัย ทรงพระเจริญดวยพระราช
อิสริยยศเดชานุภาพ ทอดพระเนตรเห็นแตกจิ การอันเจริญเปนนิตยกาล เสด็จสถิตยืนนานใน
พระราชมไหศวรรย ปกครองรัชสีมามณฑลใหสมบูรณสมพระราชประสงค
ลําดับนี้พระสงฆผูไดมาในมหามงคลกาลนี้ มีสมานฉันทตั้งสัตยาธิษฐาน ขอพรพระศรี
รัตนตรัยที่ปรากฏเปนมงคลสูงสุดของทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย ประสิทธิถ์ วายแดสมเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา
มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ

พระมงคลวิเสสกถา
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พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงตรัสรูธรรมอันสูงสุด ยังพระสงฆหมูใหญใหเบิก
บานตื่นจากกิเลสนิทรานีจ้ ัดวา พระรัตนตรัย คือ วัตถุอันประเสริฐใหเกิดความดี ๓ ประการ
ยอมเปนไปเพอความบริสุทธิ์อยางยิ่งใหญไพศาลแกผูเลื่อมใส ดวยเดชานุภาพพระศรีรัตนตรัย
ดลบันดาล ขออุปทวันตรายและอุปสรรคศัตรูทั้งหลาย จงอยาบังเกิดถูกตองพองพานซึ่งไทย
สยามรัฐมหาชนบทนี้ ในกาลไหน ๆ จงบําราศไกลดวยประการทั้งปวง ความเปนผูไมมีโรค
ความสุขสําราญ ความเปนผูมีอายุยนื นาน และความบริบูรณแหงวัตถุทั้งหลาย อันเปนที่ตั้ง
แหงวิบุลผลนั้น ทัง้ สุขโสมนัสสวัสดีในที่ทุกสถาน จงเกิดมี จงเปนไป แดสมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจา
ผูท รงอภิบาลไทยสยามรัฐมหาชนบทนี้
กับทัง้ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชโอรสธิดา พระบรมราชวงศและคณะ
รัฐบาลมุขอํามาตยมนตรีสภาเสวกามาตย ทหาร พลเรือน ตํารวจ พสกนิกรประชาราษฎร สมณ
ชีพราหมณ ขอเทพเจาทั้งหลายทัว่ จักรราศี ผูสถิตอยูในไทยสยามรัฐมณฑล จงตั้งไมตรีจิต
อภิบาลรักษาสกลไทยสยามรัฐสีมาอาณาเขต ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงเปน
องคพระประมุข ดวยนําเขาไปใกลซึ่งอิฏฐวิบุลผลอันเปนหิตานุหิตประโยชน คอยปองกันซึ่ง
สรรพโทษอันไมเกื้อกูลแกความเจริญ อยาใหเกิดมี

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ
เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ

สิทฺธมตฺถุ อิทํ ผลํ
สมฺปสาทนเจตโส

ขอผลที่กลาวนี้ จงเปนผลสัมฤทธิ์ จงเปนผลสัมฤทธิ์ จงเปนผลสัมฤทธิ์ แดสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารเจา ผูมีพระราชมนัสเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้ สมพระบรมราชประสงค
ทุกประการ
รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพระมงคลวิเสสกถา เปนปสาทนียมัค
ลานุโมทนา เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

ขอถวายพระพร
พระมงคลวิเสสกถา
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