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บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสารธรรมกถา ฉลองพระเดช
พระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแก่พระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัดการบําเพ็ญขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุถวาย
พระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยที่ทรง
พระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอพระองค์นั้น
ว่าทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นสมเด็จพระปิตุลาธิราช
และเป็นพระบรมวงศ์

๑

ผู้ใหญ่ ผู้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระ
ราชวงศ์ อีกทั้งทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุชิตประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
นานัปการ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามโบราณราชประเพณีทุกประการ อันนับว่าเป็นพระราชกุศล
กัลยาณวัตร ที่ได้ทรงบําเพ็ญปฏิบัติมาโดยลําดับ นับแต่วาระที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอพระองค์
นั้น สิ้นพระชนม์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดา
พระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ พระที่นั่งเทพ
สถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ขณะที่ทรงพระประสูติกาลพระราช
ธิดานั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว มีพระอาการประชวรอย่างหนัก และได้เสด็จ
สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ ขณะที่พระราชธิดามีพระชนมายุเพียง
๒ วัน
จากนั้นไม่นาน พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และพระราชธิดา ได้ทรงย้ายที่ประทับ
จากพระที่นั่งเทพสถานพิลาสไปประทับ ณ ตําหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวิลัย
ลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี ภายในพระบรมมหาราชวัง ต่อมา เมื่อทรงเจริญพระวัยขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงในเรื่องที่ประทับ จึงได้เชิญเสด็จออกไป
ประทับที่พระตําหนักสวนหงษ์ ในพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระชนนี ได้ทรงย้าย
จากพระตําหนักสวนหงษ์ไปประทับ ณ พระตําหนักของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวี ในสวนสุนันทา เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองคลี่คลาย พระนางเจ้าสุวัทนา พระวร
ราชเทวี ทรงดําริสร้างตําหนักที่ประทับ บนที่ดินบริเวณมุมถนนราชสีมา ตัดกับถนนสุโขทัย เมื่อ
ก่อสร้างเสร็จสิ้น ทั้ง ๒ พระองค์ ได้เสด็จมาประทับ ณ ตําหนักใหม่ ในราวปลายปีพุทธศักราช
๒๔๗๗ พร้อมพระราชทานนามตําหนักแห่งนี้ว่า “สวนรื่นฤดี” เมื่อสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๒ พรรษา ได้เสด็จไปศึกษาต่อ
ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยพระมารดา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จัดที่ประทับ
พระราชทาน ณ โรงแรมเคนซิงตัน ต่อมาทรงย้ายมาประทับที่พระตําหนักแฟร์ฮิลล์ ในประเทศ
๒

อังกฤษ และได้เสด็จกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ พระชนนี จึงทรงซื้อ
ที่ดินในซอยสันติสุข สุขุมวิท ๓๘ เพื่อจัดสร้างตําหนักที่ประทับ และได้ดําเนินการก่อสร้าง โดย
ตําหนักแห่งนี้มีนามตามตําหนักที่ประทับเดิมว่า “วังรื่นฤดี” ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อ วันพุธที่
๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ รวมพระชันษา ๘๕ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระอุตสาหะ
วิริยะในการปฏิบัติพระกรณียกิจเจริญรอยพระยุคลบาท และเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ อย่างเต็มพระกําลัง อีกทั้งทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่เป็นเนืองนิตย์ โดยเฉพาะในยามที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอในรัชกาลปัจจุบันยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ ได้เสด็จออกทรงเยี่ยมราษฎร
ตามหัวเมืองใกล้ไกลในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ
องค์อุปถัมภิกาและองค์อุปการะสถาบันและองค์กรสาธารณกุศลทุกแขนงมากกว่า ๕๐ องค์กร
เช่น มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลนิธิเพชรรัตน –
สุวัทนา คณะลูกเสือแห่งชาติ คณะเนตรนารี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วชิราวุธวิทยาลัย ธนาคารออมสิน สํานักงานอาสากาชาด วชิรพยาบาล
โครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นต้น ทรงมุ่งมั่นบําเพ็ญ
พระกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนจนตลอดพระชนมชีพ
ต้องตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจ
ดังพระดํารัสตอนหนึ่ง ที่
พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๖๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๒๙ ณ วชิราวุธวิทยาลัย ความว่า “ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบําเพ็ญ
ตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง
ด้วยความจงรักภักดีตอ่ บ้านเกิดและต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์แห่ง
ความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต”
เมื่อสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ไป
เช่นนี้ ย่อมเป็นที่น่าเสียดายและอาลัยอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นการสุดวิสัย เพราะสังขารอันสังขตปัจจัย
ปรุงแต่งย่อมเป็นไปตามกระแสธรรมดา คือ เกิดแล้วก็ดับ หาฝืนกระแสธรรมดาไปได้ไม่ การที่

๓

ดับเร็วและช้าอย่างไรไม่เป็นข้อสําคัญ สําหรับท่านผู้เป็นบัณฑิต ท่านย่อมยึดเอากิจที่ทําไว้เป็น
ใหญ่ ผู้ใดทําชีวิตให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ชีวิตของผู้นั้นย่อมประเสริฐ ส่วนผู้ใดไม่
ทําชีวิตให้เป็นประโยชน์นและประโยชน์ท่าน ชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ สมด้วยเทศนานัยพุทธ
ภาษิตว่า
โย จ วสฺสสตํ ชีเว
อปสฺสํ ธมฺมมุตฺตมํ
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมํ
ความว่า “ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันอุดม พึงมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ผู้ที่เห็นธรรมอันอุดม แม้มีชีวิตอยู่
เพียงวันเดียว ก็ยังประเสริฐกว่าผู้นั้น” ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อยังทรงพระชนม์
อยู่ได้ทรงทําพระชนมชีพให้เป็นประโยชน์พระองค์เองและแก่บุคคลอื่นเป็นอเนกประการ ทรงตัง้
พระองค์ไว้ชอบประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตาทิคุณ เป็นเครื่องอุดหนุนพระจรรยาให้งดงาม ดําเนิน
ขึ้นสู่ความเจริญโดยลําดับมา ควรแก่ปสังสนากถาของสาธุชนผู้ที่หยั่งทราบทั่วกันไป ชื่อว่าทรง
ถือไว้ได้ซึ่งแก่นสารแห่งพระวรกายจนสุดสมัย ควรสาธกด้วยเทศนานัยพุทธภาษิตที่สมเด็จพระ
ธรรมสามิศรสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญอริยสาวิกานารี ที่เจริญด้วยคุณสมบัติเห็นปานนั้น
ด้วยวจนะประพันธคาถา ซึ่งได้ตั้งไว้เป็นอุเทศบท ณ เบื้องต้นนั้นว่า สทฺธาย สีเลน จ ยา
ปวฑฺฒติ เป็นอาทิ ความว่า “สตรีผู้เจริญด้วย ศรัทธา ๑ ศีล ๑ ปัญญา ๑ จาคะ ๑ สุตะ
๑ ประกอบด้วยศีลาจารวัตร มีจริยาสมบัติคงที่ไม่แปรผัน เป็นอุบาสิกา เชื่อมัน่ ในคุณ
พระรัตนตรัย ย่อมยึดไว้ได้ ซึ่งสาระแห่งตนในโลกนี”้ ฯ
พระพุทธภาษิตนี้ทรงแสดงว่า บุคคลจะทําตนให้เป็นแก่นสารได้ ก็ด้วยสามารถที่มาตั้งตน
ไว้ ในคุณธรรม ๕ ประการ มีศรัทธาเป็นต้น ความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลในสิ่งที่ควรเชื่อ ชื่อว่า
ศรัทธา มีวิภาคตามวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเป็น ๔ ประการ คือ กัมมสัทธา เชื่อกรรม วิ
ปากสัทธา เชื่อผลแห่งกรรม กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน
ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า
สิ่งที่สัตว์ทําสําเร็จด้วยเจตนาเป็นประธาน ชื่อว่ากรรม ต่างโดยอาการที่ทําเป็นสาม คือ
ทําด้วยกาย เรียกว่ากายกรรม ทําด้วยวาจา เรียกว่าวจีกรรม ทําด้วยใจ เรียกว่ามโนกรรม ส่วน
ที่มีมูลมาแต่อโลภะ อโทสะ อโมหะ จัดเป็นกุศลกรรม เป็นฝ่ายดี ส่วนที่มีมูลมาแต่โลภะ โทสะ
โมหะ จัดเป็นอกุศลกรรม เป็นฝ่ายชั่ว กุศลกรรมและอกุศลกรรม ๒ ประการนี้ เป็นเหตุแห่ง
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ความสุขและความทุกข์ บุคคลจะมีความสุขและความทุกข์อย่างไร ย่อมเป็นไปด้วยอํานาจ
กรรม ๒ ประการนี้เท่านั้น สมด้วยวจนะประพันธพุทธภาษิตว่า
อตฺตนาว กตํ ปาปํ
อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกตํ ปาปํ
อตฺตนาว วิสุชฺฌติ
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
ความว่า ทําชั่วด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทําชั่วด้วยตนเอง ย่อมบริสุทธิ์ด้วย
ตนเอง ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนอื่นจะพึงทําคนอื่นให้บริสุทธิ์
ไม่ได้ ดังนี้ การหยั่งรูด้ ้วยปรีชาว่าทําอย่างไรดี ทําอย่างไรไม่ดี ตลอดจนรู้ว่าเมื่อทําอย่างนี้ ๆ
แล้วย่อมจะได้รับผลอย่างนั้น ๆ อนุวัตรตามมูลเหตุแล้วเชื่อลง เหมือนแพทย์ผู้หยั่งรู้สมุฏฐาน
ข้างหน้าว่า จะให้เกิดความสําราญหรือเกิดแก่ร่างกาย แล้วประกอบอุบายชักนําหรือบําบัดเสีย นี้
ชื่อว่ากัมมสัทธา เชื่อกรรม
ผลของกรรม ชื่อว่าวิบาก วิบากนั้นย่อมมีดีมีชั่วอย่างเดียวกับกรรม กรรมดีวิบากก็ย่อมดี
กรรมชั่ววิบากก็ย่อมชั่ว ความหยั่งรู้วิบากสาวเข้าไปหาต้นเหตุว่า มีมูลมาแต่กรรมอย่างนั้น ๆ
เหมือนแพทย์เห็นโรคแล้ว ค้นสมุฏฐานของโรค นี้ชื่อว่าวิปากสัทธา เชื่อผลแห่งกรรม
เหล่าสัตว์ผู้เกิดมาในโลกทั้งมวล ล้วนตกอยู่ในอํานาจของกรรมทั้งสิ้น กรรมย่อมจําแนก
ให้เป็นผู้ประณีตและเลวทรามต่าง ๆ กัน เมื่อทํากรรมอันใดลงไปด้วยกายวาจาใจ ก็จําต้องเสวย
ผลของกรรมนั้น ทําดีก็ได้เสวยผลดี ทําชั่วก็ได้เสวยผลชั่ว ความหยั่งทราบดังนี้แล้วเชื่อลง ชื่อ
ว่ากัมมัสสกตาสัทธา
เชื่อความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน ความหยั่งเห็นคุณ
พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วน้อมใจเชื่อลงในพระคุณนั้น ๆ ชื่อว่าตถาคต
โพธิสัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า
ศรัทธามีลักษณะและประเภทดังพรรณนามานี้ มีอยู่ในจิตของผู้ใด ย่อมทําให้ผู้นั้นมีใจคอ
หนักแน่นมั่นคงในกิจที่จะพึงทํา ไม่โลเลมักง่าย สามารถกําจัดเสียซึ่งอันตราย คือ ความไม่
เชื่อถือ แลความเคลือบแคลงสงสัย อันเป็นปัจจัยให้ท้อแท้ต่อกิจการ พยุงจิตให้อาจหาญมุ่ง
ความสําเร็จ แห่งการงานเป็นเบื้องหน้า เป็นปฏิปทาที่ต้องบําเพ็ญให้มีก่อน เพราะเป็นอาการ
บ่อเกิดแห่งคุณในเบื้องบน ดุจบันไดขั้นต้นย่อมเป็นปัจจัยแห่งบันไดขั้นสูง ฉะนั้น สมด้วยวจนะ
ประพันธ์พุทธภาษิตว่า “สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ ศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศล”
เมื่อจะกล่าวถึงผลที่ยิ่งกว่านั้น ศรัทธาย่อมให้สําเร็จประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ปลูกความ
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โสมนัสชื่นบาน ตลอดจนข้ามพ้นสังสารวัฏ บรรลุถึงสถานที่อันเกษมสุขสวัสดิ์นิราศภัย ไกลจาก
กิเลสานุสัยอันเป็นศัตรู ดังกระทู้พระพุทธภาษิตว่า “สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว
ย่อมยังประโยชน์ให้สําเร็จ” “สทฺธีธ วิตฺตํ ปุรสิ สฺส เสฏฺฐํ ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของ
หญิงชายในโลกนี้” “สทฺธาย ตรติ โอฆํ บุคคลย่อมข้ามโอฆกันดารได้ด้วยศรัทธา” ดังนี้
จัดเป็นอนุศาสนีประการต้น ฯ
การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ ปราศจากโทษอันบัณฑิตจะพึงครหา ชื่อว่าศีล
ศีลนี้เป็นเครื่องกั้นกิเลสอันผุดขึ้นทางกายและวาจา เป็นปฏิปทาของสัปปุริสชน ทําบุคคลให้มี
ความประพฤติประณีตสุขุมโดยลําดับ ปลูกความนิยมของบุคคลทุกชั้น เป็นมิ่งขวัญสําหรับ
ผู้รักษา ทําให้งามสง่าไม่เลือกกาลสมัย สมด้วยนัยแห่งพระพุทธภาษิตว่า “สีลํ ยาว ชรา
สาธุ ศีลยังประโยชน์ให้สําเร็จตราบเท่าชรา” และนับว่าเป็นยอดของเครื่องประดับทั้งปวง โดย
ที่ไม่เป็นของล่วงสมัย จะประดับเมื่อใดก็งามเมื่อนั้น ทั้งประดับได้ทุกชั้น ไม่นิยมบุคคล ผิดกับ
เครื่องประดับที่ประชุมชนนิยมใช้ ซึ่งจะประดับให้งามได้ ต้องเลือกสมัยแลวัย ถ้าผิดพลาดไปก็
ย่อมให้เกิดโทษ ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประดับ นับว่าสู้ศีลไม่ได้ บุคคลผู้มีศีลย่อมทําตนให้ไกล
จากอาฆาตพยาบาทวิหิงสา เป็นผู้แกล้วกล้าไม่ครั่นคร้ามในสมาคมใด ๆ มีเกียรติคุณขจรไปทั่ว
ทิศานุทิศ เป็นที่สรรเสริญแห่งบัณฑิตชน สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นยอดแห่งคันธชาติ
ทั้งหลาย โดยเทศนาบรรยายพุทธภาษิตว่า
จนฺทนํ ตครํ วาปิ
อุปฺปลํ อถ วสฺสิกี
เอเตสํ คนฺธชาตานํ
สีลคนฺโธ อนุตฺตโร
จันทน์ก็ดี กฤษณาก็ดี อุบลก็ดี มะลิก็ดี แม้จะมีกลิ่นหอมปานใด กลิ่นแห่งศีลก็ยังหอม
ประเสริฐกว่าคันธชาติเหล่านี้ ศีลนี้แม้เป็นธรรมจริยาเพียงกายแลวาจา ก็เป็นปฏิปทาอบรมใจ
ให้ดํารงอยู่ในคุณงามความดี จัดเป็นอนุศาสนีประการที่สอง ฯ
ปรีชาที่รอบรู้ ชื่อว่า ปัญญา คุณข้อนี้มีอยู่ในผูใ้ ด ย่อมเป็นปัจจัยให้ผู้นั้นรู้จักหลีกเลี่ยง
เหตุแห่งความเสื่อม และดําเนินตนขึ้นสู่ความเจริญ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สําเร็จ
บริบูรณ์ ด้วยกําลังความปรีชาสามารถ แม้จะประสบภัยที่น่าหวั่นหวาด ก็สามารถจะคิดหา
อุบายป้องกันไว้ได้ มิต้องให้ตนได้รับความเดือดร้อน พึงเห็นดังอุทาหรณ์ที่ปรากฏในตโยธรรม
ชาดกว่า เมื่อครั้งพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นวานร บิดาให้ใช้ไปเก็บดอกไม้ในสระแห่งหนึ่ง
สระนั้นมีผีเสื้อรักษา ใครล่วงเข้าไปในอาณาเขต ก็จับกินเป็นอาหาร วานรนั้นไม่ผลุนผลันพลัน
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ด่วนใคร่ครวญดูจนรอบ ตรวจดูตามขอบสระ เห็นแต่รอยลงมิได้เห็นรอยขึ้น ก็ทราบได้ด้วยปรีชา
ของตนว่า สระนี้มีผีเสื้อหวงแหน เราจักไม่ลงไป แต่จะเอาดอกไม้ให้ได้ เขายืนอยู่ในที่แห้งแล้วโดด
ไปฝั่งข้างโน้น เวลาที่โดดไปหักดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ําได้สองดอก โดดกลับมาหักได้อีกสองดอก
โดยนัยนี้หักดอกบัวได้เป็นกองทั้งสองฝั่ง ทั้งไม่ต้องล่วงล้ําอาณาเขตผีเสื้อด้วย ผีเสื้อเห็นวานรมี
ปัญญาน่าอัศจรรย์เช่นนั้น จึงแหวกน้ําขึ้นมากล่าวเป็นคาถาชมเชยวานรว่า
ยสฺเสเต จ ตโย ธมฺมา
วานรินฺท ยถา ตว
ทกฺขิยํ สูรยํ ปญฺญา
ทิฏฺฐํ โส อตวตฺตติ
ดูก่อนจอมวานร ผู้ใดมีธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ คือ ความขยัน ความกล้าหาญ และปัญญา
อย่างท่าน ผู้นั้นย่อมล่วงข้าศึกศัตรูได้ นี้แสดงว่า ผู้มีปัญญาย่อมรู้จักรักษาตนให้รอดพ้นจาก
อันตรายได้เป็นอย่างดี เหตุนั้น สมเด็จพระมหามุนีบรมสุคตเจ้า จึงตรัสว่า “ปญฺญา เจนํ
ปสาสติ ปัญญาย่อมปกครองบุรุษไว้ได้” ดังนี้ จัดเป็นอนุศาสนีประการที่สาม ฯ
การสละให้ปันสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ชื่อว่า จาคะ คุณข้อนี้เป็นสําคัญใน
อันบําบัดมัจฉริยธรรมและความโลภอันเป็นศัตรูภายในให้ห่างไกล ทําบุคคลให้เป็นผู้มีอัธยาศัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ปลูกความสามัคคีไมตรีจิตให้สนิทสนม เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป
สมด้วยเทศนานัยพุทธภาษิตว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้” ดังนี้ จาคะนี้
เป็นวิถีแห่งสัมมาปฏิบัติอันบัณฑิตพึงบําเพ็ญ โดยอนุวัตรแก่กําลังแลความสามารถของตน เป็น
อุบายโกศลแห่งการบริโภคโภคสมบัติ ทั้งเป็นบรรทัดแห่งความสุขอันยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังแสดงไว้ใน
พระคาถาว่า
มตฺตาสุขปริจฺจาคา
ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ
จเช มตฺตาสุขํ ธีโร
สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ
ถ้าแลปราชญ์พึงเห็นความสุขที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะการบริจาคความสุขพอประมาณไซร้ เมื่อ
ปราชญ์เห็นความสุขที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเช่นนั้น พึงสละความสุขพอประมาณเสีย ดังนี้ จัดเป็นอนุ
ศาสนีประการที่สี่ ฯ
การฟังรวมทั้งการศึกษาและการอ่าน ชื่อว่า สุตะ คุณข้อนี้ เป็นสําคัญในการเพาะ
ความคิดอ่านให้กว้างขวาง เป็นทางเจริญด้วยปัญญาความรู้และความฉลาด สามารถประกอบ
กิจที่เป็นสุจริตไม่มีโทษ เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ตนแก่ท่าน เพราะอาศัยความรู้นั้นเป็นเค้ามูล
เป็นการอนุกูลแก่สัมมาปฏิบัติ เมื่อจะอนุวัตรกล่าวโดยนัยสรุป ท่านแสดงผลไว้เป็น ๕ ประการ
๗

คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งทีย่ ังไม่เคยฟัง สิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด
บําบัดความเคลือบแคลงสงสัยเสียได้ ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส
อันสุตะนี้ย่อมเป็นปัจจัยอย่างดีที่ช่วยสนับสนุนอันแรงกล้า ซึ่งจะชักพากุลบุตรให้ก้าวขึ้น
สู่ที่สุดวาสนาของตน ตั้งแต่กาลเบื้องต้นตลอดจนที่สุดแห่งชีวิต เป็นดุจกัลยาณมิตรอันดียิ่ง
เพราะให้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญ รักษาตนให้รอดพ้นอุปัทวันตรายภัยพิบัติ สมด้วย
พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในนคโรปมสูตรว่า “สุตาวุโธ ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสลํ ปชหติ
กุสลํ ภาเวติ สาวชฺชํ ปชหติ อนวชฺชํ ภาเวติ สุทฺธมตฺตานํ ปริหรติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกมีสุตะเป็นอาวุธ ย่อมละอกุศล เจริญกุศล ละสิ่งที่เป็นโทษ เจริญสิ่งที่หาโทษมิได้
ย่อมบริหารรักษาตนให้บริสุทธิ์ได้” ดังนี้ สุตะเมื่อบุคคลประกอบให้ชอบที่ ย่อมอํานวยผลดี ให้
ผู้นั้นได้รับความสุขเกษมสําราญ ทั้งในคดีโลกทั้งในคดีธรรม ตามควรแก่ปฏิปทา นอกจากนี้ สุตะ
ยังเป็นคุณอันสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับบัณฑิตชน เพราะทําบุคคลให้เป็นผู้องอาจกล้าหาญ
ในการเข้าสู่สมาคมทั่วไป จัดเข้าในอนุศาสนีข้อที่ห้า ฯ
ธรรม ๕ ประการ มีอรรถาธิบายโดยสังเขปดังที่ได้ถวายวิสัชนามานี้ จัดเป็นสารธรรม
คือ ธรรมที่เป็นแก่นสาร ผู้ที่เจริญด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ชื่อว่าถือไว้ซึ่งแก่นแห่งตน กล่าวคือ
ทําตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก อย่างเดียวกับไม้มีแก่น ย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชุมชน ฉะนั้น
แม้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี ก็ทรงดํารง
พระองค์มั่นอยู่ในสารธรรม ๕ ประการเหล่านี้ จัดว่าทรงทําพระชนมชีพให้เป็นประโยชน์อัน
ไพศาล ควรถวายปสังสนาการเป็นอย่างยิ่ง สมด้วยพุทธภาษิตอุเทศบท ณ เบื้องต้นนั้นว่า
“สตรีผู้เจริญด้วยศรัทธา ๑ ศีล ๑ ปัญญา ๑ จาคะ ๑ สุตะ ๑ ประกอบด้วยศีลาจารวัตร
มีจริยาสมบัติคงที่ไม่แปรผันเป็นอุบาสิกา เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย ย่อมยึดไว้ได้ ซึ่ง
สาระแห่งตนในโลกนี้” ดังนี้ ดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามา ด้วยประการฉะนี้
อิมินา กตปุญฺเญน ด้วยอํานาจพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
บําเพ็ญนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ผลิตวิบากสุขสมบัติ แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สมดังพระราชปณิธานอุทิศโดยฐานนิยมทุกประการ
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ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์จตุรวรรคจักรับพระราชทานสวดคาถาธรรม
บรรยาย เพื่อเพิ่มพูนพระราชกุศลธัมมัสสวนมัยให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นสืบไป
รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในสารธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ
ประดับพระปัญญาบารมี สมควรด้วยเวลาเพียงเท่านี้ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้
ขอถวายพระพร
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