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บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตตสัมมาปณิธิกถา ฉลองพระเดช
พระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุโมทนาในพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บําเพ็ญพระ
ราชกุศลปัญญาสมวาร พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี ด้วยกําลังแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันมีบริบูรณ์ในพระราชหฤทัย ตามวิสัยแห่งสัปปุ
ริสบัณฑิต ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บําเพ็ญพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวารดิถีปัญญาสมวารครบ ๕๐ วัน ในวาระนี้ นับว่าเป็นพระ
ราชกรณียกิจประการหนึ่ง ที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงคุณงามความดี และทรงยกย่องเชิดชูคนดีที่ได้
บําเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สมกับศักดิ์ศรี ให้มีชื่อปรากฏ มีเกียรติยศลือชา
หากว่าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ ได้ทรงหยั่งทราบถึงพระราชกุศลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
บําเพ็ญพระราชทานตั้งแต่แต่ต้นจนวาระนี้ ด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่ง ย่อมจะทรงมีปีติซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะทรงอนุโมทนาในพระราชกุศล เพื่อบันดาลดลให้สําเร็จ
ประโยชน์ตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพ สมดังพระราชปรารภทุกประการ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีพระปุพเพกตปุญญ
ตา ความเป็นผู้มีบุญญาธิการได้สั่งสมอบรมมาแต่ปุเรชาติ จึงได้เสด็จอุบัติในขัตติยชาติราชตระกูล
ทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติวุฒิ พระวัยวุฒิ พระคุณวุฒิ โภคสมบัติ และพระศุภจริยาวัตรทุกประการ
ถึงกระนั้น พระองค์ก็หาได้ทรงพอพระทัยในประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

น้อยใหญ่ ทั้งโดยตรงทั้งที่ทรงได้รับมอบหมายเป็นอเนกปริยาย ดังเช่นพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรณียกิจอันเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา พระกรณียกิจด้านการศึกษา พระกรณียกิจด้าน
สาธารณสุข พระกรณียกิจด้านการลูกเสือเนตรนารี และกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดน รวมถึง
พระกรณียกิจด้านการสาธารณกุศลอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังได้ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองยิ่งใหญ่ไพศาล ทรงมีน้ําพระทัยเบิกบานในการเสียสละสูงส่งต่อปวงพสกนิกร ทรงเกื้อกูล
อุปถัมภ์งานในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง ทรงงานสืบสานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมชนกนาถ และงานที่ทรงดําริริเริ่มด้วยพระองค์เอง กับทั้งทรงมีพระหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตากรุณา ทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนทุกชนชั้นมีวิชาความรู้ มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น และมี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงถ้วนหน้า จึงทรงพระเมตตารับเป็นองค์ประธานกองทุน มูลนิธิ และ
สมาคมต่างๆ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อให้กิจการมั่นคงและดําเนินก้าวหน้าไปโดยสะดวกและเกิด
คุณประโยชน์โดยแท้
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้มีพระดํารัส
พระราชทานเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ณ วชิราวุธ
วิทยาลัยว่า “ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง ด้วย
ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษา
เกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต”
ตามความในพระดํารัสนี้ชี้ชัดว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้ทรงบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่
บ้านเมืองโดยอเนกปริยาย ไม่สามารถที่จะนํามาขยายบรรยายให้ถ้วนทั่วได้ ในส่วนที่สําคัญคือพระ
ปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่จะดํารงรักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารี
ในข้อนี้ จะเห็นได้ในพระจริยาวัตรอันอ่อนน้อม อ่อนหวาน อ่อนโยน ละมุนละไม พอพระทัย
ที่จะเสด็จอยู่อย่างเรียบง่าย ด้วยมีพระวรกายแข็งแรง มีพระทัยเข้มแข็งแฝงไว้ด้วยความอ่อนน้อม
ความอ่อนหวาน และความอ่อนโยน เป็นพระบรมวงศ์ที่ทรงมีพระบุญญาบารมี สมกับที่เกิดมาในขัต
ติยสกุล มีเกียรติคุณความดีปรากฏ มีพระอิสริยยศลือชา เหล่าพสกนิกรต่างก็อนุโมทนา เหล่าเทวดา
ก็ชื่นชม แม้พระพรหมก็สรรเสริญ บุคคลผู้มีโอกาสได้ชมพระบารมีเฝ้าแหน ก็ถือว่ามีบุญตา ผู้ได้มี
โอกาสได้ฟังพระวาจาสนทนาปราศรัย ก็ถือได้ว่ามีบุญหู ผู้ได้อยู่ใกล้ชิดรับใช้สนองงาน ก็ถือว่ามีบุญ
ใจ จึงกล่าวได้ว่า “เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้อยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทย ที่จะเทิดทูนไว้
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไป”
ในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารนี้ ได้ทรงจัดให้มีพระ
ธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จึงได้นําบาทพระคาถาอันมีมาในมงคลสูตรว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ มารับ
พระราชทานถวายวิสัชนา เพื่อให้สอดคล้องต้องกับพระจริยาวัตรที่ทรงปฏิบัติพระองค์ ทั้งโดยตรง
ทั้งโดยได้รับมอบหมาย ขยายเป็นหลักธรรม สําหรับสาธุชนพุทธบริษัทนําไปประพฤติปฏิบัติโดยยึด
เป็นแบบแผน แบบอย่าง และเป็นแนวทางแห่งการศึกษาสืบไป
๒

คําว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ แปลว่า การตั้งตนไว้ชอบ หรือ การประกอบตนไว้ดี คุณข้อนี้สําคัญ
ที่จะพัฒนาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เพราะเหตุว่า บุคคลเมื่อเกิดมาจําต้องประพฤติตนให้
เหมาะสมกับภูมิเดิม ภูมิรู้และภูมิฐานของตน เพื่อจะได้หลีกพ้นอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งผอง มา
ประคองชีวิตให้ดําเนินไปได้สะดวกง่ายดายเหมือนคนพายเรือลําน้อยๆ ข้ามฟาก หากจําต้อง
ประคองตัวประคองเรือ
คอยคาดคัดจัดให้เรือแล่นผ่านร่องน้ําไปนําให้ถึงจุดหมายโดยสะดวกไม่
ติดขัดฉะนั้น
การตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีในที่นี้ หาได้หมายถึงการตั้งหลักปักฐานภายนอก เช่น การ
ก่อร่างสร้างตนให้เป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคง มีครอบครัวเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นล่ําเป็นสัน มีบ้านเรือน
เรือกสวนไร่นาเป็นของตนเป็นต้นเท่านั้นก็หาไม่ หากแต่หมายถึงการสร้างตัวภายใน คือสร้างในตัว
ของเราเอง เมื่อสร้างตัวได้ก็เสริมตัวได้ กล่าวคือ เสริมฐานให้กว้าง เสริมยอดให้สูง เพราะเมื่อตั้งตัว
ภายในได้แล้ว การตั้งตัวภายนอกก็จะพลอยมีตามมาด้วย กายกับจิตรวมกันเป็นตัวตน บุคคลจึงมี
การแยกตัวตนออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนกาย ส่วนวาจา และส่วนใจ การตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้ง
กายชอบ ตั้งวาจาชอบ ตั้งใจชอบ
การตั้งกายชอบ คือการประกอบกิริยาไว้ในระเบียบของกาย คือกายสุจริต มีจิต
ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ประพฤติล่วงเชื้อสายประเวณี มีเมตตากายกรรมทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง เป็นกิริยาดี กิริยางาม และกิริยาอ่อนโยน จัดว่าเป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญ
อย่างสูง เป็นเหตุชักจูงให้บุคคลวางตนเหมาะสม กล่าวคือ วางตนให้สมควรแก่กาลเทศะ เพศ วัย
ฐานะ บุคคล และสังคม เป็นต้น
การตั้งวาจาชอบ คือการประกอบวาจาให้อยู่ในระเบียบของวาจา คือวจีสุจริต ได้แก่
เมตตาวจีกรรม คือ พูดคําจริง พูดคําไพเราะ พูดคําสมัครสมานสามัคคี และพูดคํามีประโยชน์
เพราะวาจาเป็นสําคัญในการสื่อสาร การสังคม และเป็นของมีค่าสูง เป็นเครื่องวัดภูมิของผู้พูด ในตัว
ของบุคคล อวัยวะคือปากสําคัญ ดังที่กล่าวกันว่า “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดี
เป็นตรา” ผู้พูดจึงเป็นผู้เป่า ผู้ฟังจึงเป็นผู้เผา หรือ ความคิดเป็นผู้เป่า คําพูดเป็นผู้เผา คนเขียนเป็นผู้
หว่าน คนอ่านคนฟังเป็นผู้เก็บ กล่าวคือคอยเฝ้าเพ่งเล็งจดจําคําพูดทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย ขยายความ
ดีแผ่ให้กว้างไกล ในทํานองเหมือนตัวช้างทั้งตัวไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่างา ดังคําว่า “ฆ่าช้างเอางา
เจราเอาถ้อยคํา” ดังนั้น คําพูดที่เปล่งออกจากปากจะมากหรือน้อย สามารถทําให้ผู้พูดต้อง
โศกเศร้าหรือผ่องแผ้วได้
การตั้งใจชอบ คือการประกอบใจให้อยู่ในระเบียบของใจ คือมโนสุจริต เป็นเมตตามโนกรรม
ตามธรรมดา ใจมีลักษณะดิ้นรน ซุกซน กวัดแกว่ง ห้ามได้ยาก รักษาได้ยาก และมักตกไปใน
อารมณ์ฝ่ายต่ําเสมอ ใจย่อมเป็นใหญ่เป็นประธานของสังขารร่างกาย ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว การ
สวดมนต์เป็นยาทา การภาวนาเป็นยาใจ ใจร้ายเป็นผี ใจดีเป็นคน ใจวกวนเป็นบ้า ใจกล้าเป็นนักรบ
ใจสงบเป็นสมณะ ใจเลิกลดละเป็นพระอรหันต์ เรื่องของใจจึงมีความสําคัญ ทําหน้าที่คิด เช่นคิดโลภ
อยากได้ของคนอื่น คิดพยาบาทอาฆาตจองเวร เห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด ชนิดเห็นกงจักร
เป็นดอกบัว เป็นความชั่วเป็นความดี เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคา
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บุคคลจึงควรตั้งใจไว้ชอบประกอบไว้ใจดี โดยมีสติเป็นพี่เลี้ยงคอยกํากับครองใจ ควบคุมให้
สงบหนักแน่นมั่นคง ด้วยการภาวนาอบรมให้มีเมตาต่อมนุษย์และสัตว์ ฝึกหัดให้ควรแก่การงาน อาจ
หาญร่าเริง ให้เย็นเป็นน้ําคือเป็นน้ําใจ ด้วยวิธีฝึกฝนอบรมให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีใจดีคือมีใจสันโดษ
ยินดีตามที่ได้ พอใจตามที่มี ไม่โลภโมห์โทสัน ใจทีไ่ ม่คิดทําร้ายทําลายกันด้วยความเหี้ยมโหด มี
ความเมตตาหวังความสงบสุขแก่กันและกัน และเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม นําตนให้คิดชอบ
ทําชอบ พูดชอบ มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน กล่าวสั้นก็คือควบคุมกาย วาจา และใจให้เว้นชั่ว
ประพฤติชอบ ประกอบตนไว้ดี โดยวิธีปรับบาปออกจากตัว ปรับความชั่วออกจากใจ จะได้ชื่อว่ามี
ทุนนําหนุนให้เจริญก้าวหน้า นําพาให้ประสบความเป็นอยู่ดี คืออยู่เย็นนอนสุข พ้นจากความอยู่ร้อน
นอนทุกข์ในชีวิตประจําวัน และจะเป็นทุนหนุนส่งให้ไปอุบัติในคติที่ดีมีสุคติ เป็นต้น มนุษย์ทุกคนที่
อุบัติมามีความต้องการความดีใส่ตัว ไม่ต้องการความชั่วใส่ใจ จึงควรตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้อง ให้ถูก
จุด ถูกทาง ถูกวิธี และถูกศูนย์ ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็จะเอียง เอียงมากเกินไปก็จะเสียการทรงตัว เมื่อเสีย
การทรงตัวก็จะตั้งตัวไม่ตรง ต้องหกล้มหรือล้มลุกคลุกคลาน ดังที่เรียกขานว่า “ชีวิตล้มเหลว”
ธรรมดา การครองชีวิตมักมีอุปสรรคมากมายหลายอย่าง แต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุ
พัดผันผ่านมาเป็นครั้งคราว ส่วนอุปสรรคที่ยืนยาวร้ายเหลือเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิด
การตั้งตัวผิดคิดจนตัวตาย ถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีจะมีชีวติ ล้มเหลว ตกอับ อาภัพ อนาถา หาความมั่นคง
ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ชอบ ประกอบกายวาจาให้ดี ให้ถูกตามหลักคําสอน
ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดี มีนัยดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาด้วย
ประการฉะนี้
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีพระจริยาวัตรอัน
งดงาม เพราะได้ทรงปฏิบัติตามพระดํารัสที่พระราชทานเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ณ วชิราวุธวิทยาลัยว่า “ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะ
พยายามบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง
ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรี
บรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต” พระจริยาวัตรในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ พระองค์นี้นั้น ย่อมเป็นที่ประทับใจของปวง
ชนชาวไทยไม่เลือนรางจางหาย ประชาชนชาวไทยทั้งหลายทุกหมู่เหล่าคอยเฝ้าและจดจํามิรู้ลืมว่า
“เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้อยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทย ที่จะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือ
กระหม่อมตลอดกาลยาวนาน”
เมื่อพระองค์มาสิ้นพระชนม์จากไป ประชาชนชาวไทยก็โศกเศร้าเสียใจอาลัยถึง จึงได้พร้อม
ใจกันบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และเดินทางมาสักการะพระศพ ด้วยความเคารพเทิดทูนบูชา ทุกวัน
เวลามิได้ว่างเว้น ตลอดจนรับเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายมิได้ขาดสายติดต่อกัน อันแสดงถึง
ความจงรักภักดี ความสามัคคี ความมีน้ําใจได้ในคําว่า “ยามป่วยเยี่ยมไข้ ยามจากไป กตัญญู บูชา
อาลัย” ดังนี้
อิมินา กตปุญฺเญน ขออํานายแห่งพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บําเพ็ญพระราชกุศล
๔

ปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ในวาระนี้ จงสําเร็จเป็นวิบากราศีมีผลสัมฤทธิ์ ผลิตวิบากสมบัติ แด่สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในสุคติสัมปรายภพ สมดังพระราชปรารภทุก
ประการ
ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์จตุวรรคจักรับพระราชทานสวดพระธรรมคาถา
เพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธา ปสาทะ อัปปมาทธรรม สัมมาปฏิบัติ ในมหาสมาคมนี้สืบไป
เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้
ขอถวายพระพร
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