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ตามที่ผูที่จะทํ าหนาที่ผูพิพากษาศาลฎีกาไดปฏิญาณตนอยางเขมแข็งนี้เปนสิ่งที่สํ าคัญ
เพราะวาบานเมืองตองมีผูพิพากษา   บานเมืองตองมีผูที่รักษาความยุติธรรม   ตองมีศาลเพื่อที่จะรักษา
ความยตุธิรรมนี้   ซึง่เปนสิง่ทีส่ ําคญั.    เพราะวาในบานเมอืงถาไมมคีวามยตุธิรรม   บานเมอืงกจ็ะลมจม.
และส ําคญัทีท่านทัง้หลายไดตั้งใจทีจ่ะท ําหนาทีน่ี ้  ทีท่านจะท ําหนาที่   ทานไดเตรยีมตวัไวแลวอยางดี
คือทานไดเรียนรูและเตรียมตัวที่จะทํ าหนาที่.    หนาที่นี้เปนการทํ าสิ่งที่เปนความยุติธรรม.

คํ าวายุติธรรมนี้   หมายความวาเปนคนที่จะวางตัวที่ดี   วางตัวที่ตรง   วางตัวที่จะทํ า
อะไรที่ตรงไปตรงมา.    ในโรงศาลเองก็จะตองทํ า   แตนอกโรงศาลก็จะตองทํ า.    ทุกแหงทานจะตอง
ทํ าตัวใหดี   ใหยุติธรรม   เพราะวาผูทีเ่ปนผูพิพากษาเปนตวัอยางของความดี.    ความดขีองผูที่จะวางตวั
ใหดคืีอ   วางตวัใหตรง   วางตวัใหยตุธิรรม   คือวางตวัใหดี.    ดนีีล้ ําบาก   เพราะวาถาทํ าอะไรที่ตรงไป
ตรงมา   ก็ไมแปลก  ไมมอีะไร   ไมมปีญหา.    แตปญหาอยูทีว่าความตรงไปตรงมานี่นะอยูทีไ่หน.
ความตรงไปตรงมาคอื   ทกุสิง่ทกุอยางที่ทานจะท ําในเวลาท ําหนาที่   และนอกหนาที่   จะตองวางตัว
ใหดี.    ก็หมายความวาแตละทานจะตองพยายามทีจ่ะท ําเปนตวัอยางแกประชาชน   ท ําเปนตวัอยางทีด่ี.
คือ   ถาท ําอะไรกต็าม  ทานตองแสดงใหเหน็วา   ไมมอีะไรเหนอืความยตุธิรรม.

บางทคีนทีเ่ปนผูพิพากษาเขาใจวาจะท ําความยตุธิรรมนัน้เวลาขึน้ศาล   ในโรงศาล
แตไมใชอยางนั้น.    จะตองทํ าตัวอยางในเวลาทุกเมื่อ.    ถาทํ าตัวอยางในเวลาทุกเมื่อ   นั่นถือวา
เปนผูพิพากษาที่ดี.    ก็อันนี้พูดยากวาจะทํ าอยางไร.    การทีเ่ปนตวัอยางทีด่ี   ส ําหรบัคนไดเหน็วา
มผูีพิพากษาในโรงศาลแลวกน็อกโรงศาลดวย   อันนีเ้ปนสิง่ทีล่ ําบาก.    เพราะวาถาทานวางตวัใหดี
นอกโรงศาลดวย   อันนัน้นะจะเปนความเปนผูพิพากษาที่ครบถวน.    ถาทานทํ าอยางนั้นไดคนก็เชื่อถือ.
ถาเกิดคนเชื่อถือไดก็หมายความวาประเทศชาติมข่ืีอมแีปไดทกุเมือ่   อันนีส้ ําคญั.    ฉะนัน้   กข็อใหทาน
ไดวางตวัใหดี.    สิง่ทีไ่ดเรยีนรูไว   สิง่ทีไ่ดฝกฝนไวใหปฏบิตัดิทีกุเมือ่   อันนีส้ ําคญั.    ถาปฏบิตัตินใหดี
ทุกเมื่อ   ก็จะทํ าใหมีหลักมีเกณฑในบานเมือง   อันนี้ที่ส ําคญั.    ถาทานท ําอยางนีท้กุคน   ประชาชน
ทกุคนกจ็ะรูวาในบานเมอืงมคีวามยตุธิรรม   แลวกท็านกเ็ปนตวัอยางของความยตุธิรรม.    เปนสิง่ที่
ท ํายาก   เพราะวาจะตองมคีวามรู   จะตองมคีวามสามารถในตวั.    ฉะนัน้   ทีพู่ดซํ ้าซากอยางนี้กเ็พราะวา
เปนสิง่ทีย่าก   ทีจ่ะวางตวัใหยตุธิรรม.   ถาท ําตัวใหยตุธิรรม   ประชาชนจะเหน็วาในบานเมอืงมคีนทีด่ี
เปนคนทีเ่ปนประกนัของความยุตธิรรม.    และถาทํ าได   ก็เชื่อวาบานเมืองจะอยูเย็นเปนสุขได.
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ฉะนั้น   ที่ขอรองใหทานเปนตัวอยาง   เปนสัญลักษณของความยุติธรรม   ก็จะเปน
สิง่ทีช่วยบานเมอืงใหปลอดภยัได.    แตเปนสิง่ทีไ่มใชงาย   เพราะวาตองเสยีสละมาก ๆ .    ความเสยีสละ
ของผูเปนผูพิพากษาเปนสิง่ทีท่ ํายาก   แตถาท ําไดทานกเ็ปนตวัอยางของความดี.    ทานจะเปนผูที่เปนประกนั
ของความยตุธิรรมของศาล   และจะเปนผูทีส่ามารถทีจ่ะรกัษาความยตุธิรรมในบานเมอืง.    ถาท ําไดแลว
ทานกเ็ปนผูทีไ่ดเปนคนทีด่ี   เปนคนทีช่วยบานเมอืงใหอยูได   ใหปลอดโปรงได.    กข็อใหทานไดพยายาม
ทํ าเพื่อที่จะใหบานเมืองมีข่ือมีแป.    ใครวามีข่ือมีแปก็หมายความวา   มีความสุข   มีความยุติธรรม.
ถาทานรกัษาความยตุธิรรมไดแท ๆ   ทานกเ็ปนผูทีเ่รยีกวา   ทานเปนผูทีไ่ดท ํา   ไดชวยบานเมอืง
ใหอยูได.    ถาไมมคีวามยตุธิรรมในบานเมอืง   อยูไมได    เพราะวาคนเขาสงสยัอยูเสมอ.    จะตองให
ไมมคีวามสงสยัในบานเมอืง   ในบานเมอืงนีต่องมแีตความยตุธิรรม.    ฉะนัน้   กข็อรองใหทานพยายาม
กระท ํา   ใหทานรกัษาความยตุธิรรมแท ๆ   แลวกร็กัษา   ซึง่เปนสิง่ทีย่ากมาก   แตเชือ่วาทานตัง้ใจ
จะท ํา.    ฉะนัน้   กข็อใหทานตัง้ใจรกัษาความยตุธิรรมในบานเมอืง.

การรกัษาความยุติธรรมในบานเมืองนี้เหมือนวางาย ๆ   เพราะวาทานเปนผูพิพากษา
แตวาถาเวนจากความเปนผูพิพากษาสกันดิเดยีวกจ็ะท ําใหเสยีหาย.    ฉะนัน้   ก็ขอใหทานรักษา
ความยุติธรรมในบานเมือง.    ทานไดเรยีนรู   ทานไดฝกฝนมา   ดวยการเรยีน   แลวก็ดวยการปฏบิตัิ
ทานกค็งจะตองท ําได.    ไมใชงาย   แตวาถาทานทํ าไดแลว   ทานจะเปน   เรียกวาเปนวีรบุรุษ
ของบานเมือง   เปนผูที่รักษาความยุติธรรม.    ฉะนัน้   กข็อใหทานวางตวัเปนวรีบรุษุ.    ไมใชวา
วางตวัเปน   แตวาถอืตวัวาเปนวรีบรุษุของบานเมอืง   จะตองรกัษาความยตุธิรรม   ความสะอาด
ความเรยีบรอยของบานเมอืง.    พูดอยางนีเ้หมอืนวาใหทานรับหนาที่อยูบนหัวของตัว.    ก็เปนอยางนี้
ที่ขอรองใหทานรับความดีอยูบนตวัเองทกุเมือ่   ทัง้ในโรงศาลทัง้นอกโรงศาล.    กข็อใหทานสามารถ
ทีจ่ะท ําดงันี ้  เพือ่ทีจ่ะใหบานเมอืงอยูเย็น   อยูรอด.    ทานก็อาจจะนึก ๆ  ในใจวา   ทํ าไมทาน
จะตองรับเปนภาระ.    ตองรับ   เพราะวาทานไดเลือกหนาที่นี้   แลวก็เมื่อเลือกหนาที่นี้ตองท ําใหดี.
ฉะนัน้   กข็อใหทานเมือ่เลอืกหนาที่   ทานตองท ําหนาที่   กท็ ําหนาทีใ่หสํ าเร็จเรียบรอย.    มีแตหนาที่
ทานคงนึกวามีแตหนาที่.    ใช   ทานมีหนาที่   แลวก็ถาทํ าไดแลว   ทานมีความพอใจ   ทานจะมี
ความพอใจ   แลวก็ทานจะเปนผูที่คนนับถือได.    ความที่คนนับถือนี่สํ าคัญมาก.    อาจจะนึกวา
ตัวเองเปนคนที่มีคนนับถือ   ไมใช   ไมใชของที่งาย.    แตถาทํ าใหคนนับถือไดแลว   ทานเอง
จะสามารถที่จะมีความพอใจ   แลวก็ตลอดตอไป.    ฉะนั้น   กข็อใหทานรักษาความศักดิ์สิทธิ์
ของศาล   ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม.    ก็ขอใหทานทํ าสํ าเร็จ.    แลวถาทํ าสํ าเร็จแลว
ทานจะมีความดีตลอดชีวิตตอไป   ตั้งแตตนจนปลาย.
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ทานไดท ําหนาทีผู่พิพากษา   ทานท ําหนาทีศ่กัดิส์ทิธิ์นี ้  แลวกถ็าท ําไดแลว   ทานกเ็ปน
คนทีเ่รยีกวาเปนคนดี.    คํ าวาคนดนีีด่เูหมอืนพดูงาย ๆ    แตวาไมใชงาย.    ความดแีละคนดี   ตองรกัษาไว.
ฉะนัน้  กข็อใหทานเปนคนดี   เปนคนทีส่ามารถเปนคนดี   แลวทานจะมีความภูมิใจ   เปนผูที่รักษา
ความดใีนประเทศชาติ.    กข็อใหทานสามารถทีจ่ะรกัษาความเปนผูพิพากษาตลอดรอดฝง   จนกระทัง่
แกเฒาก็เปนคนดี.    ทุกคนที่รักษาความดีได   ตั้งแตเขาทํ าหนาที่จนกระทั่งแกเฒาและจนกระทั่งตาย
ก็ถือวาเปนเกียรติและถือวาทานตายไดสบาย.    ฉะนั้น   ก็ขอใหทานไดมีความสามารถทีจ่ะเปนคนดี
ตัง้แตตนจนปลาย.    แลวเปนคนดตีัง้แตตนจนปลายไดอะไร   หมายความวาทานตายสบาย.    ถาหากวา
ทานเกิดสบาย   แลวก็มีชีวิตที่สบายและตายสบาย   ทานมีบุญมาก   เปนคนที่มีบุญ   ถงึบอกตั้งแตตน
วาเปนวีรบุรุษ.    แลวก็ขอใหทานสามารถที่จะเปนวีรบุรุษ   ท ําใหประชาชนนับถือ   แลวทํ าให
ประชาชนถอืวามคีนดีในชาตบิานเมอืง.    แลวกท็านก็ไดเกดิมาดแีลว    ท ํางานดี    และจะตายด.ี   
กห็มายความวาถาทานไดท ําประโยชนเตม็ทีต่ามทีท่านไดเปลงวาจา   เพื่อทํ าความดี   แลวทานก็
ไมมีอะไรที่จะอับอายได   มีแตความดีอยูในตัวตลอดชีวิต.

ก็ขอใหทานทํ าหนาที่สํ าเร็จและมีความสํ าเร็จในชีวิต.    จะทํ าอะไรก็ไมตองอาย
ที่จะทํ าดี.    ขอใหทานประสบความสํ าเร็จในหนาที่   ซึ่งเปนหนาที่ที่มีเกียรติอยางยิ่ง   แลวทานกจ็ะ
รูสกึวาไมมใีครต ําหนไิด.    กข็อใหทานรบัความส ําเรจ็ในการเปนผูพิพากษาทีค่รบถวนที่ดีที่งาม.


