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บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนา พระธรรมเทศนา ในขันติธรรมกถา ฉลองพระเดช
พระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระราชกุศลบุญราศี ทักษิณานุปทานปัจโจปการกิจ ที่
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อทรงพระราชอุทิศถวาย แด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งสิ้นพระชนม์บรรจบครบปัญญาสมวาร ในวันนี้ ด้วยสมเด็จพระ
เจ้าภคินีเธอ พระองค์นั้น ทรงมีพระฐานะเป็นผู้ใหญ่ในพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงสถิต ในที่พระกุล
เชษฐ์ ที่สมควรได้รับความเคารพนอบนบนับถือเป็นอันดียิ่งในพระราชวงศ์ ทรงเป็นพระประยูร
ญาติที่พระเชษฐภคินี ร่วมสุขร่วมทุกข์มาตั้งแต่เบื้องต้น ด้วยพระหฤทัยมั่นในพระกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมและอปจายนธรรม ซึ่งทรงมีบริบูรณ์ในพระหฤทัยตามภูมิธรรมแห่งสาธุชน ต้องตามในพุทธ
นิพนธ์ภาษิต ว่า ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมแห่งสาธุชน
ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นพระราชกุมารี
พระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๔๖๘ เป็นเวลาก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จสวรรคตเพียง ๑ วัน แม้

สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์น้อย พระองค์นั้น จักดํารงฐานะ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ” ในระยะเวลาอัน
สั้น ทั้งยังทรงมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ยังพระปีติสุดท้ายให้บังเกิดแด่สมเด็จพระบรม
ชนกนาถ เพียงครั้งเดียว ครั้นเมื่อทรงเจริญพระวัยขึ้น พระจริยาวัตรอัธยาศัย ก็กลับละม้ายคล้าย
กับสมเด็จพระบรมชนกนาถ อย่างน่าอัศจรรย์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพรั่งพร้อมด้วย
พระจริยาวัตร ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาด ทั้งพระกาย พระหฤทัย และพระวาจา ไม่มีใครเคยได้ยิน
พระวาจาอันก้าวร้าวหยาบคายออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เลยสักครั้งเดียว ถ้าเมื่อใดทรงพระ
พิโรธมาก และมีพระประสงค์จะทรงบริภาษผู้ใด ก็จะรับสั่งได้เพียงคําว่า ซีด เท่านั้นเอง เพราะ
พระองค์ได้รับการถวายพระอภิบาล มาเพื่อเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าแท้ๆ ทําให้ไม่ทรงรู้จักคําที่ไม่สุภาพ
ทุกประเภท กล่าวโดยย่อก็คือ พระองค์ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมะประจําตัว ของผู้เป็นใหญ่ โดย
มิได้ทรงเสแสร้ง หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง โดยมิได้ทรงรู้สึกพระองค์เลยว่า พระจริยาวัตรที่ทรง
ปฏิบัติอยู่นั้น ทรงปฏิบัติตามหลักแห่งทศพิธราชธรรม งดงามบริสุทธิ์ ทรงศรัทธาในบวร
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้เคยเสด็จไปทรงศึกษาธรรมะกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากนี้ ยังมีพระอุปนิสัยทรงเคร่งครัด ในการตรงต่อเวลา
ทรงปฏิบัติพระกิจวัตรประจําวันเป็นเวลา และไม่ทรงปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ทรง
ประหยัดอดออม โปรดความเรียบง่าย ทั้งยังทรงนิยมและภาคภูมิพระทัยในความเป็นไทย โปรด
เครื่องใช้รวมถึงฉลองพระองค์ที่ผลิตในประเทศ ส่วนการใช้ภาษาไทยนั้น เป็นที่ทราบกันในหมู่ข้า
ราชบริพารว่า ไม่โปรดให้ผู้ใด กราบทูลภาษาไทย ปนภาษาต่างประเทศ และโดยส่วนพระองค์เอง
ก็มีรับสั่งภาษาไทยถูกต้องชัดเจนเสมอ จะมีรับสั่งภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสกับชาว
ต่างประเทศเท่านั้น
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีจริยาวัตร เป็นไป
ด้วยความเรียบง่าย งดงามสง่าผ่าเผย สมเป็นพระราชธิดา แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นเสมือน
“เพชร” น้ํางามที่ประดับอยู่บนเรือนแหวนแห่งราชจักรีวงศ์ พระองค์หนึ่ง “เพชร” นั้น ไม่ว่าจะ
อยู่แห่งหนตําบลใด คุณค่าแห่งความเป็นเพชร ก็ยังคงเจิดจรัสล้ําเลิศ ส่งแสงแวววาวไปทั่วทุก
ทิศานุทิศ พระจริยวัตรและพระกรณียกิจในสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น นับตั้งแต่วันแรกแห่งพระ
ชนม์ชีพ จวบกาลสมัยถึงวันนี้ แสงงามแห่งเพชรนั้นยังคงงดงามพิสุทธิ์ งามจํารัสในใจของพสกนิกร
ทั้งหลาย ผู้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่งตลอดระยะเวลา ๘ ทศวรรษ ที่ผ่านมา มิมีคลาย สมดังความ
ตอนหนึ่ง ในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงพระราชนิพนธ์ เตรียม
ไว้สําหรับขับกล่อมบรรทม พระหน่อพระองค์นี้ ความว่า “พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย มาเพื่อให้
ฝูงชนกมลปรีด”ิ์ ในทุกสถาน
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ มีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจ ดัง
ปรากฏในพระดํารัส ที่พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๖๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ณ วชิราวุธวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า “ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะ
พยายามบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง ด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิด และต่อองค์
๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์ แห่งความ
เป็นราชนารี ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต”
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ พระองค์นั้น เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระ
โลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษา
อย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ จวบกาลสมัยสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๗ นาที วันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รวมพระชันษา ๘๕ ปี
ณ โอกาสนี้ จักขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระพุทธศาสนสุภาษิต ที่อัญเชิญเป็นบท
อุเทศเบื้องต้นแปลความว่า “ขุนเขาศิลาแท่งทึบ ไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใด บัณฑิตก็ไม่พึง
หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้น” ขันติธรรม คือหลักธรรมะที่ว่าด้วยความอดกลั้น
อดทน ข้อนี้ ท่านทรงเปรียบบัณฑิตผู้มีขันติธรรม เสมือนดังภูเขาหินแท่งทึบ และทรงเปรียบนินทา
สรรเสริญ ดังแรงลม ขอถวายวิสัชนา พอเป็นนิทัสสนัย ดังนี้
ทุกชีวิตมนุษย์ ต่างก็ถูกโลกธรรม โยกคลอนจิตใจ ไม่มียกเว้นใคร แม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะมี
จนหรือร่ํารวย มีอํานาจวาสนา หรือไร้อํานาจวาสนา โลกธรรม คือ สภาพความเป็นจริง ที่ครอง
โลก ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี ๘ ประการ คือ ได้ลาภ-เสื่อมลาภ ได้ยศ-เสื่อมยศ ได้สุข มีทุกข์ มี
นินทา มีสรรเสริญ ขันติธรรม คือ ความอดกลั้นอดทน เป็นตปะธรรม เสมือนเสาเข็มของชีวิต ถ้า
ไม่อดทน ชีวิตก็โยกคลอน เหมือนบ้านเรือนที่ไม่มีเสาเข็ม
อุปสรรคและปัญหา เป็นเสมือนคลื่นลมในทะเล คลื่นลมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อนัก
แข่งเรือใบ เพราะต้องการลมส่งเรือใบให้ถึงเส้นชัย แต่บุคคลที่ไม่หวังความก้าวหน้า จะมองเห็น
เป็นอุปสรรค อุปสรรคปัญหาทุกอย่าง จึงมีอุปการะอย่างยิ่งต่อนักสร้างบารมี ความอดทนอดกลั้น
ต่ออุปสรรคปัญหา และแรงนินทา กล่าวร้ายว่าร้าย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ชีวิตแข็งแกร่ง
ทนทาน และประสบชัยชนะในที่สุด
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงว่า ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร ความอดทนเป็น
เครื่องประดับของนักปราชญ์ ทนได้ก็เป็นได้ ทนไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ เครื่องใช้ทุกชนิด ทุกประเภท
ความดีอยู่ที่ใช้ได้ทน ฉะนั้นความดีของคนอยู่ที่ทนอด ทนทํา ทนหิว ทนร้อน ทนหนาว แปลว่า
ทนทานต่อความทุกข์ยากลําบาก ไม่หวั่นไหวต่อแรงเสียดทานใดๆ เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ ไม่
หวั่นไหวเพราะแรงลม หมายความว่า ในกิจกรรมทุกอย่าง ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย มี
ทั้งคนชื่นชมและคัดค้าน โดยเฉพาะในโลกแห่งยุคการสื่อสารเสรี ที่ผู้คนในโลกมีข้อมูลข่าวสารใน
มือเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเสรีภาพ ที่จะแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน คนที่เกิดในโลกยุคนี้ จึงต้อง
มีใจอดทน อดกลั้น และหนักแน่นยิ่งกว่าขุนเขา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสอนว่า นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คนไม่ถูกนินทา ไม่มใี น
โลก แปลว่า การนินทาเป็นธรรมชาติของคน เพราะคนที่ถูกสรรเสริญ หรือถูกนินทาโดยส่วนเดียว
ก็ไม่มีเช่นกัน ในคนเดียวกันจึงมีทั้งคนรัก และคนชัง มีทั้งคนนินทา และสรรเสริญสลับกันไป หาก
มองให้ดี นินทาและสรรเสริญ คือ สีสันของชีวิต เพราะชีวิตเหมือนละคร โลกใบนี้เปรียบเหมือน
โรงละคร
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การนินทาและสรรเสริญ เป็นกระแสธรรมประจําโลก เป็นกระแสอารมณ์ที่อยู่กับมนุษย์มา
ยาวนาน และจะดํารงคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป บัณฑิตผู้มีปัญญา ปรารถนาจะหลุดจากวงโคจรนี้ จึง
ต้องบําเพ็ญบารมีคือ ต้องฝึกจิต ดังพุทธภาษิตที่ว่า จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิตเป็นการดี
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ การฝึกคือการฝืน การฝืนไม่ทําให้สิ่งที่อยาก
ทํา คือ การสร้างความอดทน อดกลั้น คือไม่หวั่นไหว เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ ที่ยืนตระหง่านทน
แดดร้อนและแรงลม ไม่ล้มครืนลงมา ก็เพราะมีรากฐานที่มั่นคง ความอดทนอดกลั้น จึงเปรียบได้
กับเสาเข็มชีวิต
ความอดทนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคิดว่า อุปสรรคและปัญหา คําล่วงเกินต่างๆ คํานินทาว่า
ร้ายเหล่านั้นเป็นเครื่องสร้าง และทดสอบบุญบารมี ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัส
สอนว่า การสร้างบารมี ๑๐ ประการ จะทําให้ชีวิตสมบูรณ์ นั่นคือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขา
บารมี
หลักการสําคัญของการสร้างบารมี คือ มนุษย์ต้องมีวิธีคิด วิธีคิดที่ดี คือ การคิดบวก ทํา
บวก พูดบวก แปลว่า ให้ทุกคนฝึกคิดอยู่บนพื้นฐานของการอนุเคราะห์ สงเคราะห์ เอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ ต่อบุคคลอื่น คือฝึกให้รู้จักการให้ โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว แล้วขยายกว้างออกไป จนกระทั่งถึง
ประเทศชาติ ประชาชน และมวลมนุษยชาติ
การสร้างบารมี คือการตั้งความปรารถนาให้คนอื่นดีกว่าตน เห็นอกเห็นใจ เข้าใจชีวิตของ
คนอื่นที่ด้อยกว่าตนให้มาก การคิดเช่นนี้ อาจต้องฝืนคิดในระยะแรก แต่เมื่อฝึกคิดบ่อยๆ ก็จะทํา
ให้จิตใจอ่อนโยนต่อสรรพสัตว์ได้ไม่ยาก จนกระทั่งมองเห็นทุกคน เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
บนโลกใบเดียวกัน การสร้างบารมีคือการทุ่มเทเสียสละตนเพื่อคนอื่น โดยไม่คาดหวังว่า จะมีใคร
ให้อะไรตอบแทน แม้จะต้องทุกข์ยากลําบากเพียงใด รางวัลของนักสร้างบารมี มีสิ่งเดียวเท่านั้น
คือความสุขของคนอื่น รอยยิ้มของคนอื่น คือโล่เกียรติยศของนักสร้างบารมี นักสร้างบารมี จะต้อง
พบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่นั่นคือขอให้ถือว่า เป็นเครื่องทดสอบบารมี แบบฝึกหัดที่
ยาก ย่อมทดสอบความอดทน สติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ความรู้และความสามารถ ของ
นักเรียนฉันใด อุปสรรคปัญหาที่ยาก ย่อมทดสอบ “ขันติธรรม” ของนักสร้างบารมีฉันนั้น นัก
สร้างบารมี จึงควรภูมิใจว่า ได้มีโอกาสเผชิญปัญหา ภูมิใจที่โลกให้โอกาส ได้เป็นผู้คิดแก้ปัญหา จะ
ไม่บ่นน้อยใจ เสียใจ กลุ้มใจ ทุกข์ใจ หรือลําบากใจเพราะทุกครั้งที่ทนคิด ทนทํา และทนได้ ปัญหา
มักจะเปลี่ยนเป็นปัญญาเสมอ อุปสรรคจะเปลี่ยนเป็นโอกาสทันที
ฉะนั้น ผู้หนีปัญหา ปัญหาจะวิ่งไปนอนรออยู่ข้างหน้า ตรงกันข้าม ผู้กลัวอุปสรรค เขาจะ
พลาดจากโอกาสที่ดีไป แต่คนที่กล้าเผชิญกับปัญหา ปัญหาจะกลายเป็นเพื่อนแท้ทันที คนที่ต่อสู้
กับอุปสรรค อุปสรรคจะเปิดทางให้เป็นโอกาส ให้เขาได้ประสบความสําเร็จ ปัญหาทุกอย่าง
ต้องการทดสอบว่า เราเอาจริงหรือไม่ เรามีปณิธานแน่นแน่แค่ไหน เราทําเพื่อสร้างบารมี หรือทํา
เพื่ออะไร การสร้างบารมี คือการทําดี เพื่อให้ผู้อื่นได้พึ่งพาในสิ่งที่ตนได้ทําลงไป

๔

ด้วยเหตุนี้ อุปสรรคปัญหาจึงมิใช่ศัตรู แต่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ เป็นครูที่ไม่ต้องเสียค่าชั่วโมง
เรียน แต่อาสามาสอนถึงห้องนอน สอนทุกหนทุกแห่ง แม้จะเดินทางอยู่บนฟากฟ้ามหาสมุทร
ก็ตามไปสอนเราได้ คือสอนให้เราอดทน อดกลั้น สอนให้ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้ สอนให้มีสติ
มีปัญญา มีความรอบคอบตลอดเวลา
การสร้างพลังความคิด ทําให้เราได้เพิ่มบารมีธรรมแห่งความอดทน อดกลั้น ดังกล่าวนี้
คือการบ่มเพาะ “ขันติธรรม” อันเป็นรากแก้วที่มั่นคงแห่งชีวิต เสมือนขุนเขาที่แน่นหนา ไม่
สั่นสะเทือนเพราะแรงลมฉันใด ผู้มีบารมีจึงไม่หวั่นไหวในคํานินทา ไม่หลงระเริงเพลิดเพลินในคํา
สรรเสริญฉันนั้น
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ พระองค์นั้น ทรงมีพระมนัสเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทรงยึดมั่น
ในหลักธรรมข้อที่ว่าด้วย ขันติ คือความอดทน มีพระจริยาวัตรงดงาม เรียบง่าย จะมีเหตุแห่งโลก
ธรรมส่วนที่เป็นอิฏฐารมณ์ หรืออนิฏฐารมณ์ มากระทบพระหฤทัยก็ไม่ทรงหวั่นไหว หรือ
หวาดหวั่นพรั่นพรึง ทรงมีพระสติมั่นคง มีพระขันติธรรม คือความอดทนเป็นเลิศ มีพระศรัทธา
และพระปัญญาเป็นพลัง ให้ได้สร้างพระกุศลเพิ่มพูนบุญราศี บารมีธรรม ให้แก่กล้ายิ่ง ๆ ขึ้นโดย
ลําดับ ต้องตามนัยพระพุทธนิพนธ์คาถา ที่ได้รับพระราชทานถวายวิสัชนามาแต่ต้น ความว่า
“ขุนเขาศิลาแท่งทึบ ย่อมไม่สะเทือนเพราแรงลมฉันใด บัณฑิตก็ไม่พึงหวั่นไหวเพราะนินทา
หรือสรรเสริญ ฉันนั้น” ด้วยประการฉะนี้
อิมินา กตปุญเญน ขออํานาจพระราชกุศล ทักษิณานุปทานปัจโจปการกิจ ที่สมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา
นุปทาน อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใน
ปัญญาสมวาร จงเป็นบุญนิธิ อํานวยวิบากสมบัติ อิฏฐวิบุลมนุญผล แด่สมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์นั้น
ให้ได้ทรงเสวยทิพยสุขสมบัติ ในสัมปรายภพ สมเจตนาปรารถนา โดยฐานะนิยมที่ทรงบําเพ็ญพระ
ราชอุทิศถวาย จงทุกประการ
ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้
พระสงฆ์จตุวรรคจักรับพระราชทานสวดคาถาธรรม
บรรยายโดยสรภัญญะวิธี เพื่อเพิ่มพูนพระราชกุศลธัมมัสสวนะมัย ให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นสืบไป
รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในขันติธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ
ประดับพระปัญญาบารมี ยุติลงคงไว้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
ขอถวายพระพร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
www.brh.thaigov.net/

๕

