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บัดนี้ จั กรั บพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาในอัตตนาถกถา ฉลองพระเดช
พระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแก่พระราชกุศลบุญราศีทักขิณานุปทานกิจ ที่สมเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ทรงบําเพ็ญให้เป็นไปเพื่อ
ทรงพระราชอุ ทิ ศ ถวายแด่ สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ
โสภาพัณณวดี ในการพระราชพิธีบํา เพ็ญพระราชกุศลสตมวารในวันนี้ ด้ วยทรงมีพระ
อนุสรณ์ถึงว่าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอพระองค์นั้น ทรงสถิตอยู่ในในฐานะพระกุลเชษฐ์แห่ง
พระบรมราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ อ อกคํ า นํ า พระนามว่ า พระขนิ ษ ฐภคิ นี ซึ่ ง หมายถึ ง ลู ก ผู้ น้ อ ง
แม้สมเด็จบรมบพิตรรั ชกาลปัจจุบัน ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้คงคํานํา พระนามว่ า
พระเชษฐภคินี ซึ่งหมายถึง ลูกผู้พี่ สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นหลังจากเสด็จกลับจากประทับ
ที่ประเทศอังกฤษมาประทับประจําที่ประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว ได้ทรงพระอุตสาหวิริยะ
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจริญรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกอย่างเต็มพระกําลัง อีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่เป็น
เนื อ งนิ จ จึ ง เมื่ อ สิ้ น พระชนม์ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๗ กรกฎาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๔

ด้วยพระชันษา ๘๕ ปีและกาลเวลาได้มาบรรจบครบสตมวาร ๑๐๐ วันในวันนี้นั้น ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระเกียรติยศ
อย่างสูงสุดตามประเพณีทุกประการ
เป็นที่รู้กันดีว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีนั้น
ทรงเป็นราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับ
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๔๖๘ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในพระบรมมหาราชวัง อันเป็นเวลาก่อนที่สมเด็จ
พระบรมราชชนกจะเสด็จสวรรคตเพียง ๒ วัน จึงทรงอยูใ่ นฐานะกําพร้ามาตั้งแต่ยังทรงพระ
เยาว์ ถึงกระนั้นก็ทรงได้รับพระอภิบาลเลี้ยงดูอย่างสมเด็จเจ้าฟ้าทุกประการ ภายใต้พระ
บารมี ข องสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว กั บ ทั้ ง สมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทราบรมราชเทวี
พระพั นวัสสาอัยยิ กาเจ้า และพระนางเจ้ าสุวัท นา พระวรราชเทวร พระชนนี จึ งทรง
เพียบพร้อมเสงี่ยมงามด้วยพระจริยาวัตร ทรงบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งพระกาย พระวาจา และ
พระหฤทัย ทรงรักษาความเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าไว้ได้สมบูรณ์ ไม่ประพฤติพระองค์ให้เสื่อมเสีย
พระเกี ย รติ ย ศและพระราชวงศ์ ทรงมี พ ระอั ธ ยาศั ย นิย มในความเป็ นไทย ทรงภาคภู มิ
พระทัยในความเป็นไทยอย่างยิ่ง ทรงเป็นผู้ตรงต่อเวลา ประหยัด อดออม และโปรดความ
เรียบง่าย ซึ่งข้าราชบริพารรับใช้ใกล้ชิดย่อมสัมผัสได้ถึงพระอัธยาศัยต่าง ๆ นี้ จึงอาจกล่าว
ได้ว่าทรงปฏิบัติพระองค์เป็น “เพชรรัตน” คือทรงเป็นเพชรอันเป็นดวงแก้วที่สําคัญเลิศค่า
กว่ารัตนะใด ๆ ในพิภพ ที่ส่องสกาวอยู่ในพระบรมราชวงศ์ ให้พระบรมราชวงศ์สว่างไสว
งดงามพระองค์หนึ่งมาหลายทศวรรษ แม้ว่าบัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ภาพพระ
อิริยาบถและพระจริยาวัตรต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์และในส่วนพระราชภาระที่
พระราชทานแบ่งเบาให้ทรงปฏิบัติยังอยู่ในความทรงจําของพระราชวงศ์และพสกนิกรชาว
ไทยอย่างชัดเจน และจะคงอยู่เช่นนี้ไปตราบนานเท่านาน
ลํา ดั บต่ อ จากนี้ไ ป จั กรั บพระราชทานถวายวิ สั ชนาพระพุ ท ธวจนประพันธคาถา
ในขุททกนิกาย ธรรมบทที่อัญเชิญมาเป็นนิกเขปบทเทศนาว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
เป็นอาทิ ซึ่งแปลความได้ว่า
“ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึงได้ ก็บุคคลผู้มีตนฝึกหัดดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก” ดังนี้
พระพุทธพจน์นี้ทรงมีวัตถุประสงค์ให้คนเราพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือตัวเองมากกว่ารอ
คอยให้คนอื่นมาช่วยเหลือ ให้ยืนอยู่บนลําแข้งของตนเองให้ได้เพื่อจะได้เข้มแข็ง ด้วยการ
ฝึกตัวเองให้มีความพร้อมในหลาย ๆด้านไว้ล่วงหน้า เพื่อมีปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่
คับขันมาถึงเข้า ก็จะสามารถรับมือได้ไม่เดือดร้อนมากนัก ฝึกทําอะไรให้เป็นด้วยตัวเอง ฝึก
ตัวเองให้เข้มแข็งเข้าไว้ก่อน ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และทรงแสดงว่าผู้ที่ฝึกตัวเองและมี
ความพร้อมดีแล้วย่อมจะได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก คือสามารถพึ่งพาตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้
๒

จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองและมีภูมิต้านทานภัยอันตรายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยทรงมีพระพุทธ
ประสงค์ดังนี้ จึงได้ตรัสพระพุทธวัจนะนี้ไว้ เพื่อเตือนสติเตือนใจบุคคลทั่วไปมิให้ประมาท
หลงลืมไม่คิดที่จะฝึกตัวเองได้พึ่งพายามคับขัน หรือมั่นใจอยู่ว่าจะพึ่งพาคนอื่นได้
แท้ที่จริง คนเรานั้นใช่ว่าจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่ต้นก็หาไม่ เมื่อเกิดมาใหม่ ๆ
ก็ต้องพึ่งพาพ่ อแม่ หรื อพี่ เลี้ ย งคอยเลี้ย งดู ป้อ งกันรักษาก่ อน เมื่อ เกิ ดเดื อดร้อ นเจ็ บป่ ว ย
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จําต้องอาศัยหมออาศัยพยาบาลคอยช่วยเหลือเยียวยา เมื่อแก่ชรา
ร่วงโรยลงไป ก็จําต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยดูแลปรนนิบัติ คราวจําเป็นเช่นนี้เป็นที่เข้าใจกันว่า
จําต้องพึ่งพาคนอื่น แต่ที่ท่านแสดงว่าคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นั้น มิใช่หมายความว่าไม่
จําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นเสียเลย หากแต่หมายถึงว่าเมื่อต้องพึ่งคนอื่นในคราวจําเป็นก็พึ่งได้
เป็นครั้งคราว เพราะใครเล่าจะให้พึ่งพาได้ตลอดไป เหมือนการอาศัยจมูกคนอื่นหายใจ
จะอาศัยได้นานสักเท่าใด ท้ายที่สุดก็จําต้องพึ่งตัวเอง ต้องอาศัยจมูกตัวหายใจอยู่ดี และ
คนที่สามารถพึ่งคนอื่นได้นั้นเล่าอันดับแรกก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนทั้งสิ้น เช่นเด็กอ่อนเมื่อถูก
แมลงกัดต่อย หรือหิวขึ้นมาย่อมร้องไห้ขึ้นเพื่อเรียกให้คนอื่นช่วย นั่นแสดงว่าได้ช่วยตัวเอง
ก่อนแล้วคนอื่นจึงมาช่วย ดังนั้น การพึ่งพาตัวเองได้จึงเป็นคุณอันสําคัญ ซึ่งทําให้ถึงความ
เจริญและเป็นเครื่องช่วยเหลือแก้ไขความขัดข้องความลําบากในการงานทั้งหลาย สําหรับ
คนที่ไม่เคยทําอะไรหรือทําอะไรไม่เป็น เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ทั้งที่ไม่ร้ายนักก็จักไม่เห็น
ทางที่จะแก้ไข จะป่วยกล่าวไปยังถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายเล่า
ความคิดพึ่งพาตัวเองทําให้คนเราเตรียมพร้อมและทําให้เข้มแข็ง เอาตัวรอดได้ในทุก
สถานการณ์ แม้จะเลวร้ายอย่างไรก็สามารถหลุดพ้นได้ ดั่งเช่นพระมหาชนกโพธิสัตว์ผู้ยิ่ง
ด้วยวิ ริยบารมีเ ดินทางไปค้ าขายทางทะเลกับพรรคพวก เมื่อ เรือสํ าเภาแตกกลางทะเล
ก่อนที่เรือจะจมก็มิได้ตกใจจนไม่ได้สติ หากแต่ได้เตรียมตัวโดยใช้ผ้าชุบน้ํามันแล้วมาพัน
ร่างกายให้มั่น ทิ้งเครื่องประดับและสัมภาระทั้งหมดเพื่อมิให้หนัก กระโดลงทะเลแล้ว
แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางคลื่น บําเพ็ญวิริยะคือความเพียรอันเป็นปุริสการ คือ หน้าที่ของบุรุษ
อย่างเต็มที่เพื่อมิให้ถูกตําหนิได้ว่าเกิดเป็นชายแต่มิได้พากเพียรพยายาม เป็นความคิดพึ่งพา
ตัวเองเป็นเบื้องต้น จนในที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจากนางมณีเมขลาเทพธิดาประจํา
สมุ ท รอุ้ ม ไปส่ งจนถึ งถิ่ นมนุ ษย์ แล้ วได้ รั บ อั ญ เชิ ญ ให้ ค รองปถพี มิ ถิล านครในที่ สุ ด ข้ อ นี้
ชี้ให้เห็นว่าการเตรียมตัวพร้อมนั้นทําให้พึ่งพาตัวเองได้
อันบุคคลที่จะพึ่งพาตัวเองได้นั้นจําต้องฝึกหัดจัดการตัวเอง ให้มีความพร้อมเข้าไว้แต่
เนิ่น ๆ และการที่จะให้มีความพร้อมนั้นจําต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ยิ่งฝึกหัดจัดการล่วงหน้า
ได้นานเท่าไรก็ยิ่งเป็นคุณมากเท่านั้น อันการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จําเป็นนั้น
อาจแยกได้เป็นสองประการคือ เตรียมเพื่ออยู่ อย่างหนึ่งกับ เตรียมเพื่อไป อย่างหนึ่ง
ประการแรก เตรียมเพื่ออยู่ นั้น หมายความว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะดําเนินชีวิต
อยู่อย่างราบรื่นปลอดภัย มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพ กล่าวคือเตรียมตัว
๓

ด้วยการป้องกันปัญหาอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นมาบั่นทอนชีวิตหรือกิจการของตน คิดการณ์
ล่วงหน้าหาทีหนีทีไล่ไว้ก่อนที่เหตุจะเกิดเพื่อจะได้แก้ไขทัน เตรียมตัวด้วยการคิดหาวิธีการ
กําจัดปัดเป่าหรือบรรเทาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นเบาบางลงไป เตรียมตัว
ด้วยการหาทางเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รายได้ และปัจจัยอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
และนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่ตน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง ที่อยู่อาศัย เครื่อง
อุ ปโภคบริ โ ภค ตลอดถึ ง ตํ า แหน่ งหน้ า ที่ การงานและสุ ด ท้ า ยก็ เ ตรี ย มตั ว ด้ ว ยการรั กษา
บริหารจัดการทรัพย์สินเป็นต้นเหล่านั้นไว้ มิให้สูญเสียแตกหัก เสียหาย หรือร่อยหรอเป็น
อันตรายโดยไม่จําเป็น การเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเช่นนี้เป็นการเตรียมตัวในเรื่องใหญ่ ๆ แต่
แม้ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่ควรมองข้ามว่าไม่สําคัญ ควรเตรียมหามาเก็บสํารองไว้ในยาม
คับขันไม่เสียหายนัก ในยามผ้าขาดหรือในยามถูกเสี้ยนตําเท้า แม้เข็มเล่มเดียวก็มีคุณค่า
ช่วยเหลือได้ หรือในยามเป็นไข้ แม้ยาแก้ไข้เพียงเม็ดสองเม็ดก็แก้ไขให้หายเจ็บไข้ไม่ลุกลาม
ได้ โดยที่สุดแม้การฝึกทําอะไรให้เป็นและให้รู้เรื่องไว้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ประจําในบ้านเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น ก็เป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้น
การเตรียมตัวเพื่ออยู่เหล่านั้นจึงจําเป็นยิ่งนัก
บุคคลผู้ฝึกหัดจัดตนด้วยการเตรียมตัว เตรียมการหาทีหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าเช่นนี้ ชื่อว่า
เป็นผู้ไม่ประมาท ย่อมพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อประสบกับสถานการณ์อันเลวร้าย
หรือเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงเข้า หากไม่เหลือบ่ากว่าแรงแล้วก็ย่อมจะเอาตัวรอดได้ไม่ยาก
แม้จะทุกข์ยากหรือลําเค็ญบ้างก็ไม่หนักหนานัก ทั้งไม่ลําบากใจเมื่อจําต้องรอคอยความ
ช่วยเหลือจากคนอื่นในกรณีที่เกินกําลังของตน
ตรงกันข้าม ผู้ที่มิได้เตรียมตัวเพื่อการไว้ล่วงหน้า คิดแต่ง่าย ๆ ว่าไปเป็นไร ๆ จึงทํา
ให้ทําอะไรไม่เป็น ไม่เข้มแข็ง และขาดแคลนแม้แต่สิ่งที่จําเป็น เมื่อมีปัญหาอุปสรรคหรือมี
เหตุเภทภัยที่ไม่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ก็จะทุกข์ยากขาดแคลนมากกว่าคนที่เขาเตรียมพร้อมไว้
ล่วงหน้า เพราะตัวเองทําอะไรไม่เป็น จับต้นชนปลายแก้ไขไม่ถูก หาทางช่วยเหลือตัวเองก็
ไม่ได้ ได้แต่ร้องขอและรอคอยให้คนอื่นมาช่วย ซึ่งอาจไม่ได้ตามที่ต้องการ ข้อนี้ย่อมเห็นได้
ชัดเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในที่ต่าง ๆ ที่ผู้คนจํานวนไม่น้อยเฝ้ารอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่น
ซึ่งอาจไม่ ทั่ว ถึ งหรือ เป็นไปอย่า งล่ า ช้า หากได้เ ตรี ย มตั วไว้ ล่ว งหน้ าก็ พอจะประทั งทุ กข์
เบื้องต้นก่อนได้
ส่วนการ เตรียมเพื่อไป นั้นหมายถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะละจากโลกนี้ไป กล่าวคือ
เตรียมตัวก่อนตายนั่นเอง เพราะย่อมเป็นที่รู้และยอมรับกันแล้วว่าเมื่อเกิดมาแล้ว ก็ต้องละ
จากโลกนี้ไป ต้องทิ้งทรัพย์สินทุกอย่างและบุคคลอันเป็นที่รักทุกคน แม้แต่ร่างกายของตน
ไป ไม่อาจนําอะไรติดตัวไปได้แม้แต่อย่างเดียว ทุกอย่างถูกทิ้งไว้เบื้องหลังให้เป็นสมบัติของ
คนอื่นต่อไป ดังนั้น เมื่อจําต้องไปสู่ปรโลก แม้จะไม่อยากไปหรือจะกลัวอย่างไรก็จําต้องไป
ไม่อาจฝืนหรือยื้อยุดต่อรองอยู่ได้ด้วยประการทั้งปวง ในเรื่องนี้มิใช่อยู่ที่ว่าทุกคนต้องไป
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แต่หากอยู่ที่เมื่อไปแล้วจะไปที่ไหน จะมีอะไรติดตามตัวไปได้บ้าง ต่อข้อสงสัยนี้ สมเด็จ
พระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเฉลยไว้แล้ว ตามพระบาลีในธรรมบท ขุททกนิกายว่า
คพฺภเมเก อุปปชฺชนฺติ
นิรยํ ปาปกมฺมิโน
สคฺคํ สุคติโน
ยนฺติ
ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา ฯ
ความว่า “ คนพวกหนึ่งย่อมเข้าถึงครรถ์ (คือกลับมาเกิดอีก) คนที่ ทําบาปกรรมไว้
ย่อมเข้าถึงนรก คนที่มีคติดี (คือผู้ที่ทําดีไว้) ย่อมเข้าถึงสวรรค์ ผู้ที่ปราศจากอาสวกิเลสแล้ว
ย่อมปรินิพพาน ”
และตามพระบาลีในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค ว่า
อุโภ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ
ยํ มจฺโจ กุรุเต อิธ
ตํ หิ ตสฺส สกํ โหติ
ตญฺจ อาทาย คจฺฉติ
ตญฺจสฺส อนุคํ โหติ
ฉายาว อนุปายินี ฯ
ความว่า “ บุญและบาปสองประการ คนที่เกิดมาทําอย่างไหนไว้ในโลก บุญและ
บาปนั้นแลย่อมเป็นสมบัติของผู้นั้น จะนําพาเขาไป (ยังปรโลก) อนึ่ง บุญและบาปนั้นย่อม
เป็นสิ่งติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้น ” ดังนี้
พระบาลีนี้บ่งบอกชัดเจนว่าบุคคลผู้เตรียมตัวเพื่อไปนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไร
กล่าวคือทรงประทานนัยไว้ว่า เมื่อจําต้องไปสู่ปรโลกก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไป จะได้
ไปดีมีสุข ไม่ติดขัดเดือดร้อน เหมือนคนจะเดินทางไกลเตรียมเสบียงและสิ่งจําเป็นเพื่อดํารง
ชีพ และอํานวยความสะดวกในการเดินทางไว้พร้อมมูลและมากพอ ย่อมจะเดินทางไป
โดยสะดวกและถึงจุดหมายโดยไม่ขาดแคลนฉะนั้น สิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนไปสู่ปรโลกนั้น
ตรัสไว้ชัดเจนว่าคือบุญนั่นเอง และบุญนั้นทรงแสดงว่ามีวิธีทําบําเพ็ญหลายประการ เช่นให้
ทานบ้าง รักษาศีลบ้าง เจริญภาวนาบ้าง ดังที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป เมื่อได้บําเพ็ญบุญต่าง ๆ
เหล่านี้ก็เท่ากับว่าได้เตรียมตัวเดินทางไกลไว้ล่วงหน้า ยิ่งทํายิ่งสั่งสมไว้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็น
หลักประกันอนาคตมากเท่านั้น ดังนั้น การทําบุญต่าง ๆ ที่นิยมกันนั้น จึงเป็นการเตรียม
ตัวไปเป็นจุดหมายสําคัญ
บุคคลที่เตรียมตัวพร้อมทั้งเตรียมเพื่ออยู่และเตรียมเพื่อไปดังนี้ ชื่อว่าได้ทําสิ่งที่จะเป็น
ที่พึ่งให้แก่ตนไว้พร้อมมูล ย่อมจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ หากแม้ถึงคราวจําเป็นคับขันไม่
อาจพึ่งตัวเองได้ตลอดสายก็ย่อมจะได้คนอื่นมาเป็นที่พึ่ง เพราะคนทั่วไปย่อมยินดีช่วยเหลือ
ผู้ที่ช่วยตัวเองก่อน แต่จะรังเกียจคนที่ไม่ยอมพึ่งพาตัวเอง รอแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่น
ร่ําไป คนที่พึ่งพาตัวเองได้ย่อมจะไม่หนักใจตัวเองและไม่ห่วงกังวลตัวเองมากนัก มักไม่
สร้างความหนักใจหรือเป็นภาระแก่ผู้อื่นโดยไม่จําเป็น ทั้งจะมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
เกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น จึงเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนับถือ วีระบุรุษวีรสตรีตลอด
ถึงบุคคลสําคัญที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือล้วนเป็นผู้ที่พึ่งพาตัวเองก่อนได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการ
พึ่งพาตัวเองได้จึงสําคัญและจําเป็นในกาลทุกเมื่อ
๕

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงตระหนักถึง
พระพุทธพจน์นี้อย่างลึกซึ้ง จึงทรงฝึกพระองค์ให้พึ่งพาพระองค์ได้ ทรงเตรียมพระองค์
พร้อมทั้งสองประการ จึงทรงทําพระองค์ให้พึ่งพาพระองค์ได้มากที่สุด ไม่ทรงรบกวนผู้อื่น
มากนัก แม้จะทรงมีข้าราชบริพารคอยช่วยเหลือก็จัดทําเท่าที่จําเป็น ตลอดถึงการที่ทรง
บําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา ด้วยการถวายทานบ้าง สดับพระธรรมเทศนาบ้าง สนทนา
ธรรมบ้าง ก็ด้วยทรงเห็นว่าเป็นทางบุญอันจะมีผลเป็นที่พึ่งพาได้เมื่อเสด็จสู่ปรโลก
ผู้มีปัญญาทราบชัดถึงข้อธรรมและพระปฏิปทาของสมเด็จ ฯเจ้าฟ้าพระองค์นั้น ดังนี้
แล้ว จึงควรพึ่งพาตัวเองให้ได้ตลอดสาย ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเตรียมเพื่ออยู่และ
เตรี ย มเพื่ อ ไป ด้ ว ยการฝึ กตั ว เองทํ า อะไรให้ เ ป็ นให้ พ ร้ อ มเข้ า ไว้ อ ยู่ เ สมอ ทั้ งไม่ ประมาท
พลั้งเผลอในเรื่องการสั่งสมความดี อันเป็นบุญเป็นกุศลอันจักติดตัวตามตนเมื่อละจากโลกนี้
ไป เมื่อทําได้ก็จักได้ที่พึ่งอันสําคัญคือสิ่งที่เตรียมไว้นั้นจะสนับสนุนส่งเสริมให้ตนอยู่ดีแลไปดี
หาไม่แล้ว จะอยู่ก็ลําบาก ไปก็ลําบาก มีแต่ความทุกข์ยากทั้งเวลาอยู่และเวลาไป โดยปฏิบัติ
ตามนัยพระบาลีข้างต้นว่า “ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลผู้มี
ตนฝึกหัดดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก ” ดังรับพระราชทานพรรณนามา ด้วยประการฉะนี้
อิมินา กตปุญเญน ด้วยอํานาจพระราชกุศลทักขิณานุปทานกิจ ที่สมเด็จพระบรม
บพิตรพระราชสมภารเจ้ า ผู้ ทรงพระคุณ อันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ ฯ เสด็ จ แทนพระองค์ ทรงบํ า เพ็ ญ อุ ทิ ศ ถวาย
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในสตมวารสมัยวันนี้
ขอจงเป็ น บุ ญ นิ ธี สั ม ฤทธิ์ เ ป็ น อิ ฏ ฐมนุ ญ ผลบั ง เกิ ด เป็ น ทิ พ ยสมบั ติ ยิ่ ง ใหญ่ ไ พศาล ใน
สัมปรายภพ แด่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ พระองค์นั้น โดยฐานะนิยมที่ทรงบําเพ็ญพระราชอุทิศ
ถวายทุกประการ
ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์จตุรวรรคจักรับพระราชทานสวดคาถา
ธรรมบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนพระราชกุศลธัมมัสสวนมัยให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นสืบไป
รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตตนาถกถา ฉลองพระเดชพระคุณ
ประดับพระปัญญาบารมี สมควรแก่เวลา เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ฯ
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