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บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในฉัตโตปมกถา สนองพระเดช
พระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุประทานกิจ อันสมเด็จบรม
บพิตร พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่ อ มบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลพระอั ฐิ สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด า
สิริ โสภาพั ณณวดี ด้ว ยพระราชหฤทั ยมั่ นในพระกตั ญญู กตเวทิ ตาธรรมและอปจายนธรรมต่ อ
สมเด็จพระเชษฐภคินี ผู้มีพระคุณานุคุณแก่พระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นอเนกปริยาย
สมเด็จพระราชภคินีบพิตร พระราชกุมารีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่พระชาติ
ได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งามพร้อม สมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูล ด้วยความ
เอาพระทัยใส่ของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระชนนี แม้บางช่วงแห่งพระชนมายุต้อง
ทรงประสบความผันผวนทางการเมือง ทรงนิราศจากประเทศไทยไปประทับ ณ สหราชอาณาจักร
เพื่อทรงศึกษาและรักษาพระวรกาย ก็ยังทรงเผชิญความทุกข์ทั้งหลายตามโลกธรรม เช่น จากยุทธ
ภัยมหาสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ก็ทรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรม ยังให้ทรงผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้
โดยสวัสดี นอกจากนี้ ยังทรงเป็นอัตถจารีบุคคล มุ่งมนุญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้น
ด้วยการรับเป็นอุปถัมภิกาและอุปการินีแก่องค์กรต่าง ๆ กว่า ๕๐ องค์กร นับว่าได้ทรงเป็น
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ขัตติยานีผู้มีพระคุณูปการ ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
ได้เป็นอันมาก หากกล่าวจําเพาะพระอัธยาศัย ก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรม มีถ้อยกระแส
รับสั่งเบิกบานกังวานชัด สีพระพักตร์แช่มชื่นสดใส และแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างาม ยังดื่มด่ํา
เป็นที่จดจําอยู่มิรู้หาย ไม่มีผู้ใดเคยเห็นว่าทรงวางพระองค์ถือมานะปั้นปึ่งให้น่าหวาดเกรง แม้แต่
กับผู้อ่อนเยาว์ด้วยวัยวุฒิและชาติวุฒิ ก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนหวาน ลงท้ายว่า “จ๊ะ”
ว่า “จ๋า” ผู้น้อยที่เคยตกประหม่า เกรงพระบารมีจึงรู้สึกผ่อนคลายกังวล ไม่มีใครคนใดเคยได้ยิน
ผรุสวาทออกจากพระโอษฐ์แม้สักหน ผู้ได้ใกล้ชิดสนองพระกรณียกิจในคราใด ย่อมเต็มตื้นกมล
ประดุจได้อาศัยใต้ร่มเงาไม้ แผ่กิ่งก้านตระการใบ เป็นที่พึ่งพิงอันรื่นรมย์ร่มเย็นฉะนั้น
สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เมื่ อ ใกล้ จ ะเสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน มี พ ระดํ า รั ส แก่
พระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและ
วินัยนั้นจักเป็นศาสดาครูสั่งสอนเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเราดังนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
ในพระฐานะพุทธมามกา ทรงตระหนักเป็นอย่างดี จึงทรงอบรมพระหฤทัยให้งานด้วยกัลยาณ
ธรรม ทรงน้อมพุทธธรรมนํามาเป็นเครื่องกํากับพระหฤทัยมิให้คลาดไปจากกุศลวิถี การที่ทรง
ดํารงพระชนมชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาได้ถึง ๘๕ ปี ย่อมเป็นเพราะทรงมีธรรมเป็นเครื่อง
ปกป้อง ธรรมนั้นกลับมาคุ้มครองรักษาพระองค์ให้ทรงประสบสันติสุขรื่นฤดี ทั้งในภพนี้และ
ภพหน้า สมด้วยนิพนธคาถาที่รับพระราชทานอัญเชิญมาเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่า
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ความว่า ธรรมมะคือความดีความชอบ ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริง
ประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้น ฯ
พายุฝนตกกระหน่ํา ละอองน้ําค้างหนาวเหน็บ หรือเปลวแดดแผดเผา หากตกต้องถู ก
ร่างกายผู้ใดโดยตรง ปราศจากร่มเงากําบัง ผู้นั้นอาจประสบโรคภัย จนทําลายชีพผู้อ่อนแอให้วิบัติ
ไปได้ ฉันใด บุคคลผู้ปราศจากธรรมะอันเสมือนร่มใหญ่ คุ้มครองให้ร่มเงาแก่จิตใจ ก็อาจพินาศ
ย่อ ยยั บไปเพราะทุก ข์โ ทษแห่ งโลกธรรมสารพั ด อย่ าง โถมกระหน่ํ าเข้า สู่ใ จอย่า งไม่มี สิ่ง ใดมา
ปกป้องกรองกั้น ฉันนั้น
ธรรมะนั้นอาจจําแนกแยกประเภทเพื่อแสดงอรรถาธิบายได้มาก ยากจะพรรณนาได้โดย
อเนกนัย จักขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาเฉพาะข้อธรรมสําคัญบางประการ กล่าวคือ ปัญญา
ความฉลาด ๑, สัจจะ ความจริง ๑. จาคะ ความเสียสละ ๑ และ อุปสมะ ความสุขสงบทางจิต ๑
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ข้อธรรมอันวิภาคได้ ๔ ประการนี้เรียกว่า “อธิษฐานธรรม คือ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ”
เป็นธรรมที่บุคคลจะใช้ยืนหยัดให้ยึดเอาผลสําเร็จสูงสูดอันเป็นที่หมายได้ โดยไม่สําคัญตนผิด
ไม่เปิด ช่องให้ ผิดพลาด ธรรมเหล่านี้ จึงเปรี ยบดังร่ มฉัตรอั นงดงาม ลดหลั่ นชั้นซ้อ นสูงขึ้ น
เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะในทิศานุทิศ ชี้ยอดไปสู่ที่สูงคือจุดหมายปลายสุดอันเด่นสง่า ห้อยอุบะ
จําปาทองเป็นความอ่อนโยนโน้มนําความงามสู่แผ่นดิน ขลิบขอบระบายแต่ละชั้นด้วยทองแผ่ลวด
ยืนสีมั่นคงไม่ปรวนแปรประหนึ่งกรอบแห่งคุณธรรมที่เรืองรองดั่งทองนพคุณ เป็นเครื่องประกอบ
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ ในขณะเดียวกันก็เมื่อกางออกกั้น ก็จะไม่มีธุลี
ละออง เปลวแดด หรือหยาดฝนตกลงมาต้องบุคคลหรือสิ่งของซึ่งอยู่ใต้ร่มฉัตรนั้นได้
ปัญญา นั้นคือการดําเนินชีวิตด้วยความคิดรอบรู้ที่ควรรู้ เมื่อประสบเหตุใด ๆ ก็ไม่
วู่วามตามอารมณ์ที่มาเย้ายวน ศึกษาเหตุผลต่าง ๆ ให้รู้ชัด เข้าใจสภาวะความจริง บุคคลแม้มี
ปัญญาติดมาบ้างแล้วแต่เกิด เรียกว่า สชาติปัญญา แต่ก็ไม่พอจะช่วยตนให้ดีขึ้นได้ ต้องอบรม
เพิ่มพูนให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น ดังพระบาลีที่ว่า ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย ไม่ควรประมาทปัญญา คืออย่าคิด
ว่า ปัญญาของตนเต็มเปี่ยมแล้ว และอย่าดูหมิ่นปัญญาของผู้อื่นว่าต่ํา ถ้าประมาทปัญญาดังนี้เสีย
แล้ว ตนจะมีปัญญาเสื่อมถอยลงจนกลายเป็น มิจฉาทิฐิ คือเห็นผิดจากความจริง ฉะนั้น จึงควร
อบรมปัญญาด้วยการคบบัณฑิต ฟังคําสอนของบัณฑิต เก็บมาคิดให้เข้าใจ หากสงสัยให้ไต่ถาม
แล้ วพยายามจดจําไว้ ก็ย่ อ มได้ ปัญ ญาเพิ่ มขึ้ น สมเด็ จพระเจ้ าภคิ นีเ ธอ ฯ พระองค์ นั้ น
ทรงรับการอบรมบ่มพระปัญญาทั้งคดีโลกและคดีธรรมอย่างแตกฉาน ทรงชํานาญในศาสตร์และ
ศิลป์หลากแขนง เช่น ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการคํานวณ โดยเฉพาะปฏิทินร้อยปี ภูมิศาสตร์
ทิศทาง เวลา และทรงปรีชาในงานหัตถศิลป์เย็บปักถักร้อย ตลอดจนศิลปะการดนตรีที่ทรง
เปียโนและทรงขับร้องได้อย่างชํานาญ ในทางธรรมนั้นเล่า ก็ทรงเอาพระทัยใส่ ศึกษาพระอภิธรรม
จนแตกฉาน ทรงอ่านและฟังธรรมะตลอดจนทรงสวดมนต์เป็นประจํามิได้ขาด จึงทรงเรืองรอง
โอภาสด้วยพระคุณสมบัติแห่งความเป็นกัลยาณชนคนดีผู้มีสัมมาทิฐิเป็นพื้นภูมิ
เมื่อทรงมีปัญญาหยั่งรู้ความจริงแล้ว ก็ทรงพยายามรักษาความจริงนั้นไว้ ส่งผลไปสู่ สัจจะ
คือการสงวนรักษาดํารงตนมั่นในความจริงที่รู้ชัดเห็นแจ้งด้วยปัญญาวามจริงก็รวมอยู่ที่ตัวตนคือ
ที่กาย วาจา ใจ คนทําอะไรที่เป็นความดี ตั้งหน้ามุ่งมั่นกระทําจริง ๆ ไม่ทอดทิ้งละวางเสียกลางคัน
พยายามให้การที่ทํานั้น ๆ สําเร็จผลสมความมุ่งหมาย ปฏิบัติตามพระบาลีว่า กยิรา เจ กยิราเถนํ
ถ้า จะพึง ทํา การนั้ น พึง ทํา การนั้ นจริง ๆ ทฬฺห เมนํ ปรกฺก เม พึ งบากบั่น กระทํ าการนั้นให้ มั่ น
นี้เป็นจริงกาย จริงวาจานั้นคือ คําพูดจริง พูดไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้สมัครสมานสามัคคี
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พูดด้วยเมตตาจิตเป็นคําศักดิ์สิทธิ์ที่จับใจผู้ฟัง นี้เรียกว่าจริงวาจา จริงใจนั้นคือ ใจตรงกับกายวาจา
ไม่ใช่ภายนอกอย่างหนึ่งภายในอย่างหนึ่ง สมตามภาษิตว่า หทยสฺส สทิสี วาจา วาจาเช่นกับน้ําใจ
ดังนี้ รวมความก็คือ จริงวาจา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ ดังพระบาลีที่ว่า สจฺจมนุรกฺเขยฺย
พึงตามรักษาความจริง หมายความว่า ความจริงของสิ่งต่าง ๆ นั้นย่อมปรากฎแก่ผู้ประพฤติดีจริง
สมดั ง ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ ฯ ได้ ท รงรั ก ษาสั จ จะที่ ท รงตั้ ง พระปณิ ธ านไว้ ว่ า จะทรงรั ก ษา
พระเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีไว้ ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
ต่อแผ่นดินประสูติ เมื่อทรงมีหลักแห่งความจริงประจําพระอัธยาศัยเป็นนิตย์ ก็ไม่ทรงผิดจากพระ
สัจจะนั้นเลย พระกรณียกิจที่แผ่เผยมาสู่ประชาราษฎร์จึงเป็นไปอย่างองอาจงามสง่า ไม่ว่า
ความดี ที่ ท รงบํ า เพ็ ญ จะเป็ น ที่ ก ล่ า วขวั ญ สรรเสริ ญ ถึ ง มากน้ อ ยเพี ย งใด แต่ ก็ ท รงเยื อ กเย็ น
พระหฤทัยซื่อตรงต่อความดีเป็นที่หมาย ทรงทําดีเพื่อผลของความดีเป็นที่สุดเพียงเท่านั้น หาใช่
การยกยอปอปั้นสรรเสริญมาเคลือบแฝงเจือปน
เมื่อตั้งใจดีจริง มักจะมีสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจเกิดขึ้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัส
สอนไว้ว่า จาคมนุพฺรูเหยฺย ควรเจริญจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของความจริงใจ เสริมทวีความ
เสียสละให้เข้มแข็งขึ้นเสมอ เพื่อทานตนไว้มิให้ตกลงไปเป็นทาสของผลสําเร็จที่ตนได้สร้างขึ้น อัน
จะคอยล่อเย้ายวนให้ยึดติด หรือลําพอง สิ่งใดเคยชินเป็นนิสัย หรือเคยยึดถือไว้ แต่ผิดพลาดก็
สามารถลดละได้ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่สละอามิสสิ่งของไปจนถึงระดับขั้นสละกิเลส ข้าศึกตัวฉกาจ
แห่งจิตได้ ทั้งนี้ สมเด็จพรเจ้าภคินีเธอ ฯ ได้ทรงยึดมั่นในจาคธรรมประจําพระจริยวัตร ผู้ใดกราบ
ทูลขอพระราชทานพระอนุเคราะห์ประการใดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันชอบธรรม ก็ไม่ทรงเคยขัดข้อง
ทรงประคองพระหฤทั ย มิ ใ ห้ มั ว เมาในวั ต ถุ อั น ฟุ้ ง เฟ้ อ แม้ เ คยประทั บ ในยุ โ รปนานถึ ง ๒๐ ปี
แต่กลับโปรดทรงใช้ของไทย ไม่จําเป็นต้องหรูหรา เมื่อเพ่งพินิจจากพระอัชฌาสัยก็ประจักษ์ได้ว่า
การวางพระองค์ตลอดจนพระชมชีพนั้นเป็นไปอย่างสมถะและมัธยัสถ์ แต่หากการใดเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว กลับทรงพร้อมสละทั้งกําลังพระวรกายและกําลังทรัพย์ เพื่อการ
นั้นได้อย่างเต็มที่ ทรงละจากข้าศึกหมู่ใหญ่อันได้แก่ความเกียจคร้านในการประกอบคุณความดี
และความตระหนี่ในการให้ ออกจากพระจริยาการไปได้อย่างน่าสรรเสริญ
เมื่อข้าศึกถูกสละไป ก็อาจจะกลับมารังควานจิตให้ฟุ้งซ่านได้อีก จึงต้องมีธรรมในประการ
สุดท้าย คือ อุป สมะ รู้ จักหาความสุขสงบทางจิตใจห่า งไกลจากสิ่งอั นเป็นข้า ศึกแก่ค วามสงบ
สามารถระงับความมัวหมองอันเกิดจากกิเลศได้ ทําจิตใจให้สงบ รู้จักสันติรส ไม่หลงใหลมัวเมาใน
วัตถุ หรือลาภ ยศ สรรเสริญ และสุขโดยง่าย ดังพระบาลีที่ว่า นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ ความสุขที่ยิ่ง
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กว่าความสงบย่อมไม่มี ดังนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ ทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระหฤทัย
ด้วยธรรมะ แม้บางครั้งผลการกระทบทางพระอนามัยจะเป็นข้อจํากัดให้ทรงดําเนินวิถีพระชนมชีพ
ได้ ย ากลํ า บาก หากแต่ ไ ม่ ท รงท้ อ ถอยที่ จ ะทรงครองสติ และข่ ม พระทั ย เป็ น เครื่ อ งฉุ ด รั้ ง
ในการแสดงออกทางพระกายพระวาจา และยังทรงเผื่อแผ่พระอุปสมธรรมนั้นสู่ข้าราชบริพาร
ดังพระธัมโมวาทที่พระราชทานไว้แก่ข้าในพระองค์ผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มักโกรธาว่า “ … โทสะนั้น
เหมือนไฟ เช่นตะเกียงที่จุดไฟ ถ้าเกิดรุนแรงเมื่อใด ก็ให้ระงับเสีย เหมือนเราดับตะเกียง คือ
ค่อย ๆ หรี่ตะเกียงลง แล้วโทสะก็จะดับหายไปเอง ... ”
ข้อ ธรรมดัง รับ พระราชทานถวายวิ สัช นามา ย่ อมเล็ ง เห็ นได้ชั ดว่ ามี อ ยู่พ ร้อ มบริบู รณ์ ใ น
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จึงเป็นพลวเหตุเกื้อกูลให้ทรง
สามารถดํารงพระอัตหิตปฏิบัติ และปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสําเร็จ ประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่งามสง่า
โสภาพรรณ ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกางกั้นกันแดดฝน จึงทรงประสบความร่มเย็นได้ตลอด
มา สมดังบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ที่ว่า
“ อันผู้ใดใฝ่ธรรมเป็นเนืองนิตย์ และรู้จักข่มจิตไม่ย่อหย่อน
ปฏิบัติพร้อมพรั่งดั่งครูสอน
คงไม่ต้องอนาทรร้อนใจ
ปราชญ์สรรเสริญว่าธรรมเป็นล้ําเลิศ สุดประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งน้อยใหญ่
ธรรมคุ้มผู้ประพฤติเป็นธรรมไซร้
คงต้องได้ผลงามตามตํารา ”
ปรารภพระกุ ศ ลจริ ย าสั ม มาปฏิ บั ติ และพระคุ ณู ป การอั นไพศาลที่ พ ระราชทานไว้ แ ก่
บ้านเมืองฉะนี้ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระ
อนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเชษฐภคินีผู้ทรงพระคุณูปการ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเพิ่มเติมพระเกียรติยศ เลื่อนเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระโกศพระศพและพระอัฐิ จาก
เบญจปฎลเศวตฉัตร ตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้า ให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นเป็น “สัปตปฎลเศวตฉัตร” เสมอ
ด้วยเครื่ องประกอบพระราชอิ สริย ยศแห่ง สมเด็จ พระบรมราชชนกชนนี สมเด็ จพระอั ครมเหสี
สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี นับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ อันจักปรากฏจด
จารในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกัลปาวสาน
ย้อนรําลึกถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง ที่เพิ่งผ่าน
พ้นไปได้สองวัน ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ ทรงเป็นราชนารีรัตน์มหัศจรรย์
ที่บรรดาพสกนิกรเคารพเทิดทูนด้วยน้ําใจใสพิสุทธิ์ ต่างเดินทางมาเฝ้าสําแดงความกตัญญู บูชา
และอาลัยในงานพระเมรุ ประกอบกิจกรรมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วประเทศอย่างล้น
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หลาม สมครรลองแห่งพระราชปรารภของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าที่ว่า “ ปิดทองไป
ข้างหลังพระเรื่อย ๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง ”
สมเด็จ พระราชภคิ นีบ พิต ร พระองค์นั้ น มีพ ระบารมี ถึง พร้อ ม ทรงวางพระองค์ ถูก ต้อ ง
เหมาะสมแก่พระฐานะที่ทรงดํารงอยู่ทุกสถาน กอปรทั้งทรงตั้งมั่นในธรรม เป็นหลักประพฤติจน
ตลอดพระชนมายุ ทรงพิสูจน์ให้มหาชนได้ประจักษ์แล้วว่า การบําเพ็ญคุณงามความดีอย่างปิดทอง
หลังพระนั้น คือความงามสง่าที่สุด และสักวันหนึ่งความดีนั้น ๆ ก็จะเพิ่มพูนออกมาให้มหาชน
ได้ประจักษ์และเทิดทูนเอง โดยมิจําเป็นต้องเรียกร้องความเด่นดังใด ๆ จนเกินการ ทรงใช้โอสถ
แห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม สมานพระหฤทัยให้สนิทแนบแน่นกับพระบรมราชบุพการี ทรงยก
พุทธธรรมแห่ง พระบรมศาสดา เป็ นร่มฉัต รกางกั้นพระหฤทัยมิ ให้แปดเปื้อนปะปนมลทินโทษ
และบั ด นี้ เ มื่ อ มองขึ้ น เหนื อ พระโกศพระอั ฐิ ที่ ป ระดิ ษ ฐานบนพระวิ ม านเบื้ อ งสู ง ก็ จั ก แลเห็ น
สัป ตปฎลเศวตฉัต ร เป็ นสั ญลั กษณ์แ ห่ง พระคุ ณ ธรรมสัม มาจารีที่ ยิ่ง ใหญ่ เชิ ดชู พระเกีย รติ ย ศ
มโหฬาร เมื่อสิ้นพระชนม์ไปแล้วย่อมเสวยทิพยารมณ์ในสัมปรายภพ สมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่า
โย ธมฺมจารี กาเยน
วาจาย อุท เจตสา
อิเธว นํ ปสํสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ ฯ
ความว่า ผู้ใดมีปรกติประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้น
ในโลกนี้นั่นเทียว ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ ดังนี้
อิมินา กตปุญฺเญน ด้วยอํานาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นลําดับนับแต่ต้น
จนกาลบัดนี้ จงพลันสัมฤทธิ์เป็นบุญนฤธี อํานวยอัฐวิบากวิบุลมนุญผลวิมลสุข แด่สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพ
สมพระราชปรารภอุทิศพระราชทาน จงทุกประการ
อนึ่ง ขออานุภาพแห่งพระราชกุศลนิพัทธกิจ อันสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงประดิษฐานไว้ดีแล้วในหมู่สงฆ์
กอปรกับพระกฤษฎาภินิหารแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ผู้เสด็จสถิตในที่พระราชบูรพนารีแห่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ อีกพระองค์หนึ่งแล้วในบัดนี้ จงอภิบาลสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
ทั้งสองพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงพระเกษมสําราญนิราพาธเสมอไปเป็น
นิตย์ ทรงพระเจริญจตุรพิธพรชัยในมไหสุรยสมบัติ พิทักษ์สยามรัฐสีมามณฑล และประชาชนทุก
หมู่เหล่า ให้ร่มเกล้าเบิกบานด้วยศานติ และสามัคคีธรรม พร้อมเพรียงกันบํารุงความสิริสวัสดิ์
วัฒนาให้บังเกิดแก่มหาชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร
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รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาใน ฉัตโตมปมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ
ประดับพระปัญญาบารมี ยุติลงด้วยประการฉะนี้.
ขอถวายพระพร
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