นำ้ หนักของควำมจงรักภักดี
ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์
มีเรื่ องเล่าว่า....
นานมาแล้ว คณะสตรี ผเู ้ ปี่ ยมด้วยความจงรักภักดี เข้าทูลเกล้าถวายพระพานพุม่ ขนาดใหญ่
ผูเ้ ป็ นหัวหน้าคณะได้กราบทูลตอนหนึ่งว่า
“พานนี้หนัก แต่ ความจงรักภักดีของ ผูเ้ ข้าเฝ้ า หนักกว่าพานนี้เป็ นทวีคุณ!”
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงรับพานพุม่ ที่ถวายนั้นแล้ว ก็ส่งต่อจากพระหัตถ์ให้กบั
มหาดเล็ก พร้อมทั้งรับสั่งเชิงสัพยอกว่า
“อย่าลืมชัง่ ดูนะว่าหนักแค่ไหน จะได้รู้น้ าหนักของความจงรักภักดี!”
(จากหนังสื อ เอกกษัตริ ยอ์ จั ฉริ ยะ, พีระพงศ์ สุ ขแก้ว)
ผมอ่านเรื่ องราวข้างต้นไปก็นงั่ ขาไป!
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ของเรา เป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเปี่ ยมด้วยพระอารมณ์ขนั
ควบคู่ไปกับพระปรี ชาสามารถและไหวพริ บชนิดหาผูใ้ ดมาเทียบเคียงได้ยาก!
แต่สาระหนึ่งที่สะกิดใจผมในตอนนี้ก็คือ เรื่ อง “ความจงรักภักดี”!
ในภาษาไทยคานี้ หมายความว่า “ผูกใจรักด้วยความเคารพและรู้คุณ!”
ในพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่ อง “ความจงรักภักดี” ไว้หลายตอน อาทิ กษัตริ ยด์ าวิด ผูท้ รงจงรักภักดี
ต่อกษัตริ ยซ์ าอูล ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรงรัก เคารพและ
รู้คุณของกษัตริ ยซ์ าอูลอยูเ่ สมอมา แม้แต่ในยามที่ซาอูลทรงประสงค์ร้ายหมายเอาชี วติ ของพระองค์ก็ตาม
ยิง่ กว่านั้นกษัตริ ยด์ าวิดยังทรงพอพระทัยอย่างยิง่ ที่ได้เห็นประชากรของพระองค์จงรักภักดีต่อกษัตริ ยซ์ า
อูลเช่นดังพระองค์
พูดง่าย ๆ ก็คือ “ดาวิด” เป็ นสุ ดยอดตัวอย่างของ “ความจงรักภักดี”
ดังเช่นในครั้งที่กษัตริ ยซ์ าอูลและพระราชโอรสโยนาธานสิ้ นพระชนม์ ในการศึก และชาวยาเบ
ชกิเลอาดช่วยฝังพระศพของซาอูล กษัตริ ยด์ าวิดรับสั่งให้ผสู ้ ื่ อสารไปหาพวกเขาและตรัสว่า...
“ขอพระเจ้าทรงอานวยพระพรแด่ท่านทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้สาแดงความจงรักภักดี
อย่างนี้ต่อซาอูล เจ้านายของท่าน และได้ฝังพระศพพระองค์ไว้
บัดนี้ขอพระเจ้าทรงสาแดงความรักมัน่ คงและความเที่ยงธรรมแก่ท่านและข้าพเจ้าจะกระทาดี
ต่อท่านทั้งหลายเพราะท่านได้กระทาการนี้....”(2 ซามูเอล 2:5-6)
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...และพระคัมภีร์ยงั เล่าให้ฟังถึงเรื่ อง คนเผ่าเบนยามิน 3000 คน ผูจ้ งรักภักดีต่อราชวงศ์ของ
กษัตริ ยซ์ าอูล ซึ่ งหันมาแสดงความจงรักภักดีต่อดาวิดผูเ้ ป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ที่ข้ ึนครองราชบัลลังก์ต่อ
จากกษัตริ ยซ์ าอูล(1 พงค์ศาวดาร 12:29)
สาหรับในประเทศไทย พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเผ่าพันธุ์และศาสนิกในทุกศาสนาต่างก็
แซ่ซอ้ งสรรเสริ ญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ผูท้ รงเป็ นอัครศาสนูปถัมภก และต่าง
พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในหลากหลายวาระและโอกาส แต่
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดก็คือในวาระการ “เฉลิมฉลองการครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ” ของพระองค์ในวันที่ 9
มิถุนายน 2006 ที่ลานหน้าพระที่นงั่ อนันตสมาคม!
คนนับแสนนับล้านต่างอดทนเฝ้ ารอวินาทีที่พระองค์เสด็จออกสี หบัญชร พระราชทานพระ
บรมราโชวาทด้วยความจงรักภักดีภายใต้แสงแดดแผดเผาและความไม่สะดวกนานาประการ โดยไม่มี
ใครบ่นหรื อท้อแท้!
“ความจงรักภักดี” เช่นนี้แหละเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากบรรดามนุษย์ผเู ้ ป็ นประชากรที่
พระองค์ทรงสร้าง!
ดังที่พระธรรมสุ ภาษิตได้จารึ กไว้วา่ .....
“สิ่ งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือ “ความจงรักภักดี!” และคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา!”
(สุ ภาษิต 19:22)
แต่ในความเป็ นจริ งไม่ใช่ทุกคนที่ปากบอกว่า “จงรักภักดี” จะ “จงรักภักดี” อย่างแท้จริ ง!
ดุจดังคนเสื้ อเหลืองที่มีท้ งั คนดีและคนไม่ดีปะปนกัน!
ผมคิดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ของเราก็คงทรงปรารถนาที่จะทราบจริ ง ๆ ว่า ความ
จงรักภักดีที่พสกนิกรของพระองค์ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะรัฐบาลและข้าราชการทั้งหลาย) มีต่อ
พระองค์น้ นั หนักแค่ไหน!
เพราะสภาพการณ์และสถานการณ์ในปั จจุบนั มีหลายคนที่มีอานาจมีอิทธิ พลต่างออกมาแสดง
บทบาทที่ทาให้เกิดคาถามขึ้นในใจของคนไทยมากหลาย (รวมทั้งในพระทัยของในหลวงฯ ด้วย) ว่า....
“คนเป็ นอันมากป่ าวร้องความ จงรักภักดี ของเขาเองแต่ใครจะหาคนสัตย์ซื่อ พบเล่า?” (สุ ภาษิต
20:6)
ใช่ครับ!
พระเจ้าทรงประสงค์ความจงรักภักดีจากประชากรของพระองค์!
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ก็ทรงปรารถนาความจงรักภักดีจากพสกนิกรของพระองค์!
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ผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารในองค์กร สถาบันหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ก็ตอ้ งการความจงรักภักดีของ
คนในองค์กร!
แม้แต่ในครอบครัวหรื อในคริ สตจักรก็ตอ้ งการความจงรักภักดีของสมาชิกภายในทั้งสิ้ น!
หวังว่าในองค์กรหรื อคริ สตจักรที่คุณเป็ นสมาชิกอยู่ จะพบคนสัตย์ซื่อผูจ้ งรักภักดีอยูอ่ ย่างน้อย
1 คน
นัน่ คือ ตัวของคุณเอง!
ข้อคิด : “.....ผูท้ ี่คิดการดี ก็พบความจงรักภักดีและความซื่ อสัตย์”
(สุ ภาษิต 14: 22)
แล้ววันนี้คุณกาลังคิดจะทาอะไรอยู?่

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 312 กันยายน – ตุลาคม
2006, หน้า 4-6.
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