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เนื้อความย่อ
พระโพธิสัตว์ของเรา (ต่อมาคือพระพุทธเจ้าองค์ป๎จจุบันนี้) เคยเกิดเป๐นพระเจ้ามหาสมมติ
เทวราชปกครองชมพูทวีป ทรงเป๐นต้นพระราชวงศ์ “มหาสมมติหรือสมมติเทวราช” มีเหล่ากษัตริย์จาก
ราชวงศ์นี้ต่อเนื่องมา ๘๔,๐๐๐ พระองค์
ต่อมา เจ้าในราชวงศ์นี้ได้ตงั้ ราชวงศ์ใหม่ คือ “โอกกากราชวงศ์” มีกษัตริย์ต่อเนื่อง ๓ พระองค์
โดยพระเจ้าโอกกากราชพระองค์ที่๓ ทรงมีพระโอรสพระธิดากับพระอัครมเหสีพระองค์ใหญ่ รวม ๙
พระองค์ เป๐นพระธิดา ๕ พระโอรส ๔
หลังพระราชมารดาสิ้นพระชนม์ ทั้ง ๙ พระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนคร เพราะพระราชบิดาได้
ยกราชสมบัติให้แก่พระโอรสที่ประสูติจากพระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ ซึ่งทั้ง ๙ พระองค์ อํามาตย์ผู้ใหญ่ ๘
คน และหมู่ประชาชนพร้อมด้วยหมู่สัตว์พากันมุ่งหน้าไปทางปุาหิมพานต์ ได้พบกับกบิลพราหมณ์
ผู้เชี่ยวชาญการดูพื้นที่ (ท่านว่าพราหมณ์นี้คือพระโพธิสัตว์ของเรา) ท่านแนะให้สร้างเมืองใหม่ตรงบริเวณที่
ท่านอาศัยอยู่ในปุาสากะ แลให้ตั้งชื่อเมืองว่ากบิลพัสดุ์
พระนครใหม่สร้างเสร็จแล้ว กษัตริย์เหล่านั้นยกพี่สาวคนโตให้เป๐นดุจพระมารดา ทรงเกรงว่า ชาติ
ตระกูลจะไม่บริสุทธิ์หากอภิเษกสมรสกับคนในราชวงศ์อื่น จึงอภิเษกสมรสกันเอง ๔ คู่ แล้วเจริญด้วยราช
บุตรราชธิดาจํานวนมาก กษัตริย์เมืองใหม่นี้ได้ชื่อว่าศักยราชตระกูลหรือศากยวงศ์ สืบทอดราชวงศ์เรื่อยมา
ซึ่งพระโพธิสัตว์ของเราในพระชาติหนึ่งก็เคยอุบัติในราชวงศ์นี้ คือสมัยที่ทรงเป๐นพระเจ้าเวสสันดรหลังจุติ
แล้วทรงอุบัติในดุสติ ภพ
จนถึงสมัยพระเจ้าสีหหนุศากยะ ทรงส่งพราหมณ์ ๘ คน ออกเสาะแสวงหาสตรีที่คคู่ วรแก่พระราช
โอรสสุทโธทนะ
ได้พบพระราชกุมารีสิริมหามายาผู้ทรงถึงพร้อมด้วยลักษณะของสตรีต ามที่พราหมณ์
ทํานาย ทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้อย่างยิ่งใหญ่ ณ พระนครเทวทหะ
กลับถึงพระนครกบิลพัสดุ์แล้ว พระเจ้าสีหหนุทรงสละราชสมบัติมอบให้พระราชโอรสสุทโธทนะ
เป๐นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบิลพัสดุ์

ปริจเฉทที่ ๑
วิวาหมงคลปริวรรต
พระเจ้าสุทโธทนะอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา
จะได้รับพระราชทานอรรถาธิบาย โดยพระบาลีในพระคัมภีร์ปฐมสมโพธิ มีคาถาประฌามพระ
รัตนตรัยอยู่เบื้องต้นแล้ว แสดงเรื่องความตามลําดับไปว่า

ปฐมกษัตริย์ “มหาสมมติวงศ์”
ดังได้รู้มาในต้นปฐมกัป สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ของเราทั้งหลาย เกิดเป๐นพระเจ้ามหาสมมติ
เทวราชปฐมกษัตริย์ เสวยราชสมบัติเป๐นมหิสราธิปไตยในสกลชมพูทวีปนี้ มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า
โรชราช พระเจ้าโรชราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า วรโรชราช พระเจ้าวรโรชราชนั้น มีพระราช
โอรสทรงพระนามว่า กัลยาณราช พระเจ้ากัลยาณราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่าวรกัลยาณราช
พระเจ้าวรกัลยาราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่ามันธาตุราช พระเจ้ามันธาตุราชนั้น มีพระราชโอรส
ทรงพระนามว่า สกมันธาตุราช๑ พระเจ้าสกมันธาตุราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า อุโบสถ พระเจ้า
อุโบสถราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า วรราช พระเจ้าวรราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่า
อุปวรราช พระเจ้าอุปวรราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า มฆเทวราช ได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์
เป๐นลําดับมาถึง ๑๑ พระองค์ด้วยกัน

เกิดโอกกากราชวงศ์
ลําดับแต่นั้นมา พระราชวงศานุวงศ์ได้เสวยราชสมบัติสืบกษัตริย์มาถึง ๘๔,๐๐๐ พระองค์ จึงถึง
โอกกากวงศ์ทั้ง ๓ และพระเจ้าปฐมโอกกากราชได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์มาหลายชั่วกษัตริย์ จึงถึงพระ
เจ้าทุติยโอกกากราช พระเจ้าทุติยโอกกากราชเป๐นบรมกษัตริย์ สืบพระวงศ์ต่อๆ กันมาจนถึงพระเจ้าตติย
โอกกากราช
พระเจ้าตติยโอกกากราชมีพระมเหสี ๕ พระองค์ คือ พระนางหัฏฐา ๑ พระนางจิตตา ๑ พระนาง
ชันตุ ๑ พระนางชาลินี ๑ พระนางวิสาขา ๑ พระมเหสีองค์หนึ่งๆ มีนางสนมเป๐นบริวาร ๕๐๐ๆ ก็แลพระ
นางหัฏฐาซึ่งเป๐นพระเชษฐอัครมเหสีใหญ่นั้นมีพระราชบุตร ๔ พระองค์ คือ โอกกากมุขราชกุมาร ๑
๑

บาลีเป๐น วรมนฺธาตุ

๕

กรัณฑราชกุมาร ๑ หัตถินิเกสิราชกุมาร ๑ นิปุรราชกุมาร ๑ แลมีพระราชบุตรีอีก ๕ พระองค์ คือ นางปิยา
ราชกุมารี ๑ นางสุปิยาราชกุมารี ๑ นางอานันทาราชกุมารี ๑ นางวิชติ าราชกุมารี ๑ นางวิชติ าเสนาราช
กุมารี ๑ รวมพระบุตรแลพระบุตรีเป๐น ๙ พระองค์ด้วยกัน

พระเจ้าโอกกากราชที่ ๓ ยกราชสมบัติให้พระโอรสองค์เล็ก
ครั้นสืบมา ณ กาลภายหน้า พระมเหสีผู้ใหญ่นั้นสิ้นพระชนม์ลง สมเด็จบรมกษัตริย์จึงไปนํามาซึ่ง
นางราชธิดาองค์อื่นอันทรงอุดมรูป ตั้งไว้ ณ ที่เป๐นอัครมเหสีผู้ใหญ่ แลนางนั้นมีพระราชโอรสองค์หนึ่ง ทรง
นามชันตุราชกุมาร ครั้นพระราชกุมารนั้นพระชนม์ได้ ๕ เดือน พระมารดาจึงประดับด้วยเครื่องราชกุมารปิ
ลันธนาภรณ์นําขึ้นเฝูาพระราชบิดา พระราชบิดาได้ทอดพระเนตรพระราชโอรสอันทรงสรีรรูปอันงาม ก็
ทรงพระสิเนหปราโมทย์ จึงดํารัสพระราชทานพรแก่พระนางผู้เป๐นมารดาว่า เจ้าจะปรารถนาพรอันใดก็จะ
ให้สําเร็จมโนรถ
แลนางนั้นได้โอกาสจึงคบคิดกับหมู่ญาติทงั้ ปวงทูลขอราชสมบัติให้แก่บุตรของตน
สมเด็จบรม
กษัตริย์ตรัสคุกคามว่า หญิงร้าย ไฉนเจ้ามากล่าวความพินาศฉิบหายปรารถนาจะกระทําอัน ตรายแก่โอรส
ผู้ใหญ่ของเราดังนี้ แลนางนั้นก็คอยท่วงที เมื่อเสด็จเข้าสู่ที่สิริครรภไสยาสน์ กระทําประโลมด้วยอิตถีมายา
ยังพระภัสดาให้ยินดีดว้ ยวิธีกามเสวนกิจ แล้วพิดทูลวิงวอนว่า พระองค์เป๐นบรมกษัตริย์ ได้ออกพระโอษฐ์
พระราชทานพรอนุญาตแก่ข้าพระบาทแล้ว ซึง่ จะมิได้โปรดพระราชทานให้สมซึ่งประสงค์แห่งข้าพระองค์
นั้นมิสมควร

พระโอรสพระธิดา ๙ พระองค์ต้องออกจากเมือง
สมเด็จพระเจ้าโอกกากราชทรงคิดละอายพระทัยด้วยได้ลั่นพระโอษฐ์ออกแล้วเกรงจะเสียสัตย์ จึง
ดํารัสให้หาพระราชโอรสทั้ง ๔ มาเฝูา แล้วตรัสเล่าความตามนัยหนหลัง แล้วตรัสสั่งว่าเจ้าจะปรารถนาช้าง
ม้าแลรถรี้พลสักเท่าใด ก็จงนําไปเท่านั้น เหลือไว้แต่คชาชาติราชอัสสดุรงครถซึง่ สําหรับพระนคร จงพาจตุ
รงคนิกรทั้งปวงไปจากราชพารา ช่วยรักษาสัตย์ของบิดาไว้ ต่อเมื่อบิดาสวรรคาลัยแล้ว จึงกลับมาคืนเอา
ราชสมบัติ แล้วตรัสสั่งอมาตย์ ๘ นาย ให้ไปกับพระราชโอรสช่วยทํานุบํารุงรักษาอย่าให้มีภัยอันตรายได้
พระราชกุมารทั้ง ๔ รับพระราชปริหารแล้ว กราบถวายบังคมลา ต่างองค์ทรงพระโสกาดูรพิลาป
ด้วยปิยวิปโยคทุกข์ซึ่งจะจําจากกัน แล้วทูลขอขมาโทษพระราชบิดา แลอําลาพระราชวงศานุวงศ์กับทั้งหมู่
อนงค์นางสนมทัง้ ปวง แล้วพาพระเชษฐภคินีแลพระกนิษฐภคินีทั้ง ๕ พระองค์ออกจากพระนคร กับด้วยจตุ
รงคนิกรและอมาตย์ทงั้ ๘ เป๐นบริวาร

๖

ส่วนประชาชนหญิงชายทั้งหลายได้แจ้งเหตุว่า พระราชกุมารจะเสด็จคืนมาครอบครองราชสมบัติ
ในกาลเมื่อพระบรมกษัตริย์ราชบิดาทิวงคตแล้ว ก็ชวนกันดําริว่า เราจะติดตามไปอุป๎ฏฐากพระราชกุมาร ก็
พากันตามเสด็จไปจากพระนครเป๐นอันมาก แล้วเดินทางไปล่วง ๓ วันแล้ว สิ้นหนทางถึง ๓ โยชน์ ก็ยังไม่
สิน้ รีพ้ ลประชาชนอันตามเสด็จ
จึงพระราชกุมารทั้ง ๔ มี พระโอกกากมุขเชษฐาธิราชเป๐นประธาน ก็ตรัสปรึกษากันว่า พลนิกาย
ของเรามากกว่ามาก แม้จะยกไปย่ํายีตีพระยาสามนตราชเมืองหนึ่งเมืองใด ชิงเอาบ้านเมืองแลชนบทแว่น
แคว้น ก็จะได้สมความปรารถนาแลท้าวพระยาทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะสู้รบเราไม่ได้ คงจะปราชัยพ่ายแพ้
แต่ทว่าจะประโยชน์อันใดด้วยจะเบียดเบียนเอาสมบัติบ้านเมืองของผู้อื่น และแผ่นพื้นชมพูทวีปก็ใหญ่กว้าง
ควรจะไปสร้างนครในอรัญประเทศ ให้พ้นเขตแดนท้าวพระยาสามนตราชทั้งปวง ก็ดําเนินพลบ่ายหน้า
เฉพาะปุาหิมพานต์ เที่ยวแสวงหาที่ภูมิสถานอันจะสร้างพระนครใหม่

กบิลพราหมณ์โพธิสัตว์แนะให้สร้างเมืองใหม่
ในกาลนั้น พระบรมโพธิ์สัตว์แห่งเรา บังเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลมีนามกบิลพราหมณ์
พิจารณาเห็นโทษในเบญจกามคุณจึงเสียสละสมบัติออกบรรพชาเป๐นดาบส ไปสร้างบรรณศาลาสถิตอยู่ใน
สากพนสณฑ์ แทบใกล้ฝ๎๑งสระโบกขรณี อันมีอยู่ ณ ชายปุาหิมวันตประเทศ แลพระผู้เป๐นเจ้ารู้ในภูมิดล
มงคลวิทยา พิจารณาเห็นคุณแลโทษในโอกาสสูงขึ้นไปได้ ๘๐ ศอก ในภายใต้ปฐพีลึกลงไปได้ ๘๐ ศอกดุจ
กัน และในภูมิประเทศที่แห่งนั้นมีกอหญ้าแลกอลดาวัลย์เวียนเป๐นทักษิณาวรรตผันไปฝุายปราจีนทิศทั้งสิ้น
ฝูงสัตว์ทงั้ หลายเป๐นต้นว่าสีหพยัคฆ์ไล่ซึ่งมฤคสุกรมาแลวิฬาร์ไล่ซึ่งหนู งูไล่ซึ่งมณฑกชาติมาถึงที่นั่น แล้วก็มิ
อาจติดตามต่อไปได้ สัตว์ที่แพ้นั้นกลับไล่คุกคามเอาสัตว์ที่มีอํานาจให้ปลาตนาการกลับไป เป๐นที่ชัยมงคล
ภูมิประเทศพระดาบสแจ้งเหตุฉะนี้จึงจัดแจงสร้างบรรณศาลาอาศัยอยู่ในที่นั้น
ครั้นพระผู้เป๐นเจ้าเห็นพระราชกุมารทั้งหลายยาตราพลาพลนิกายมาเป๐นอันมาก จึงได้ถามทราบ
ความว่าสืบแสวงหาที่จะสร้างพระนคร ก็มีความกรุณาปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้เป๐นประโยชน์แก่พระราช
กุมารทั้งปวง จึงบอกเหตุว่า บพิตรจงสร้างพระนครลงในที่บริเวณบรรณศาลาของอาตมานี้เถิด แลเมืองอัน
นี้นานไปภายหน้าจะเป๐นอัครนครปรากฏในชมพูทวีป ผิวบุรุษบังเกิดในพระนครนี้จะมีอานุภาพมาก คน
เดียวก็อาจสามารถจะข่มขี่ผจญเสียได้ซึ่งบุรุษอื่นร้อยคนพันคนให้พ่ายแพ้อํานาจ จงสร้างปราสาทราชคฤห
สถานลงตรงที่บรรณศาลานี้ ผิวผู้ใดสถิตในที่นี้ถึงแม้นมาตรว่าเป๐นบุตรคนจัณฑาลก็จะมีพลานุภาพมาก
อาจข่มขี่เสียได้ซึ่งป๎จจามิตร ดุจพลานุภาพแห่งบรมจักรพรรดิเป๐นแท้ พระราชกุมารจึงเผดียงถามว่า พระผู้
เป๐นเจ้าจะไปอยู่ ณ ที่ใด ดูก่อนบพิตร อย่าได้ทรงพระปริวิตกเลยด้วยที่อยู่ของอาตมา แลอาตมาก็จะไป
สร้างบรรณศาลาอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่งนอกพระนคร บพิตรจงตั้งนามกรเมืองนี้ชื่อกรุงกบิลพัสดุ์เถิด

๗

เกิดพระนครกบิลพัสดุ์
แลพระราชกุมารทัง้ ๔ มีพระโอกกากมุขเชษฐาธิราชเป๐นประธาน ก็ให้ฐาปนาการพระนครแล
ปราสาทราชนิเวศนฐานลงในที่นั้นๆ ตามคําพระดาบสเสร็จแล้ว ก็ตั้งนามบัญญัติชื่อกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี
เหตุเป๐นที่พระกบิลดาบสประสาทประสิทธิ์ให้ ก็เสด็จเข้าอาศัยสถิตสําเร็จนิวาสกิจกับด้วยหมู่อมาตย์และ
ราษฎรประชาจตุรงคโยธาทั้งหลายในพระนครนั้น อันนี้เป๐นเรื่องอุบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์มหานคร โดยนัย
พรรณนามานี้

เกิดศักยราชตระกูลจากการอภิเษกสมรสกันเอง
ลําดับนั้น อมาตย์ทงั้ ๘ จึงปรึกษากันว่า พระราชกุมารทั้งหลายนี้ก็ทรงเจริญวัยวัฒนาถ้าอยู่ใน
สํานักพระราชบิดา ก็จะกระทําอาวาหวิวาหมงคลการ ก็กาลบัดนี้ เราทั้งหลายเป๐นผู้ใหญ่ ทรงพระกรุณา
โปรดให้มาทํานุบํารุงบริรักษ์พระราชกุมาร แลการอันนี้ก็เป๐นภารธุระของเราควรจะจัดแจงจึงจะชอบ ก็
ชวนกันเข้าไปกราบบังคมทูลปรึกษาว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะไปขอพระราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองอื่นมาอภิเษก
กับด้วยพระองค์
เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายทรงสดับดังนั้น จึงตรัสตอบว่า เรามิได้เห็นนางขัตติยราชธิดาแห่ง
กษัตริย์ทั้งหลายอื่น ซึ่งจะเป๐นบรมขัตติยาสัมภินชาติชาตรีอันประเสริฐเสมอเหมือนด้วยเรา อนึ่ง ขัตติยราช
กุมารทั้งหลายอื่นนั้นเล่าก็มิได้อสัมภินพงศ์กษัตริย์ชาติชาตรี
เสมอเหมือนด้วยเชษฐกนิษฐภคินีโดยแท้
เบื้องว่าจะอภิเษกสังวาสกับด้วยขัตติยราชสกูลทั้งหลายอื่น เกรงว่าราชบุตรธิดาของเราซึ่งจะบังเกิดนั้น จะ
ไม่เป๐นขัตติยชาติอันบริสุทธิ์ฝุายข้างบิดาบ้าง ฝุายข้างมารดาบ้าง ก็จะถึงซึ่งชาติสัมเภทเสื่อมเสียขัตติยวงศ์
ไป เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายชอบใจจะอภิเษกสังวาส กับด้วยพระกนิษฐราชภคินีแห่งเรา ขัตติยวงศ์ของ
เราจึงจะบริสุทธิ์ขัตติยาสัมภินชาติโดยแท้
และพระราชกุมารทัง้ หลายจึงตั้งไว้ซงึ่ เชษฐภคินี องค์เดียวนั้นในที่เป๐นราชมารดาแล้ว ก็กระทําสก
สกสังวาสกับด้วยพระกนิษฐภคินีทั้ง ๔ นางนั้นเป๐นคู่ๆ กันด้วยกลัวชาติสัมเภท จนเจริญด้วยพระราชบุตร
พระราชธิดาเป๐นอันมาก เหตุดังนั้น กษัตริย์ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์นั้นจึงได้นามกรปรากฏว่าศักยราช
ตระกูล เพราะทําสกสกสังวาสในราชวงศ์แห่งตนๆ อันนี้เป๐นเรื่องต้นอุบัติเหตุแห่งศักยราชตระกูล

พระโพธิสัตว์เคยอุบัติในราชวงศ์นี้เป็นพระเวสสันดร
จับเดิมแต่นั้นมา กษัตริย์ศักยราชทั้งหลายได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์ต่อๆ กันมาเป๐นหลายชั่ว
กษัตริย์เป๐นอันมากตราบเท่าถึงพระเจ้าสีวิราช พระเจ้าสญชัยราช แลพระเจ้าเวสสันตรราช ครั้งนั้นเปลี่ยน
นามพระนครชื่อกรุงเชตุดร แลสมเด็จพระเวสสันตรราชได้เสวยราชสมบัตดิ ํารงในทศพิธราชธรรม ทรง

๘

บริจาคพระยาเศวตป๎จจัยนาคกับทั้งเครื่องคชาภรณ์อันมีราคาได้ ๒๔ แสนกหาปณะ ดํารงพระชนม์ตราบ
เท่าทิวงคต จุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก
จึงพระชาลีราชโอรสได้ราชาภิเษกกับด้วยนางกัณหาชินากนิษฐภคินี ได้เสวยราชสมบัติสืบกันมา มี
พระราชโอรสทรงพระนามพระสีวีวาหนราช พระสีวีวาหนราชมีพระราชโอรสทรงพระนามพระสีหัสสรราช
พระสีหสั สรราชได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์เป๐นลําดับมาเป๐นอันมาก นับเป๐นกษัตริย์ ๑๖๑,๐๐๐
พระองค์ จึงถึงพระเจ้าไชยเสนราช พระเจ้าไชยเสนราชมีพระราชบุตรทรงพระนามพระเจ้าสีหหนุราช ได้
เสวยราชสมบัติสืบกันมา

พระเจ้าสีหหนุศักยะให้เหล่าอามาตย์เสาะหาหญิงงาม
เพื่อพระราชโอรสสุทโธทนะ
ครัง้ นั้น นามพระนครกลับเรียกกรุงกบิลพัสดุ์ดุจนามเดิม แลพระเจ้าสีหหนุราชนั้นมีพระราชโอรส
๓ พระองค์ ทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ๑ พระสุกโกทนราชกุมาร ๑ อมิตโตทนราชกุมาร ๑ มี
พระราชธิดา ๒ พระองค์ ทรงพระนามนางอมิตา ๑ นางปมิตา๑
ในกาลนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราช มีพระหฤทัยปรารถนาจะราชาภิเษกพระสิริสุทโธทนเชษฐ
ราชโอรสผู้ใหญ่ ซึ่งทรงพระวัยวัฒนาการประดิษฐานไว้ในเศวตราชาฉัตร เสวยมไหศวริยสมบัติแทน
พระองค์ ทรงพระดําริว่า ควรจะให้สืบแสวงหาซึ่งนางขัตติยราชธิดาอันอุดมวงศ์ ทรงซึ่งบวรรูปสิริโสภาคย์
แลบริบูรณ์ด้วยป๎ญจกัลยาณีอิตถีลักษณะ ๖๔ ประการ แลมีสันดานกอปรด้วยปริสุทธิศีลาจารวัตรมา
อภิเษกในที่พระอัครมเหสี
จึงมีพระราชบัญชาดํารัสให้หามาซึ่งพราหมณาจารย์ทั้ง ๘ คน อันถึงซึ่งฝ๎๑งแห่งจตุเพทางคศาสตร์
เฉลียวฉลาดรอบรู้ทั่วไปในอิตถีลักษณะแล บุรุษลักษณะแลภูมิลักษณะทั้งสิ้น แล้วดํารัสสั่งโดยพระคาถาว่า
จตุนฺน อิริยาปถาน เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็เหมือนกระแสพระราชดําริ แปลกออกไปแต่ดํารัสสั่งว่า
ท่านทัง้ ๘ จงเที่ยวสืบเสาะแสวงหา ซึ่งนางรัตนกัญญาเราจะอภิเษกกับด้วยเจ้าสิริสุทโธทนราชโอรสของเรา
บนกองแก้ว แล้วจะประดิษฐานในที่เป๐นอธิบดีกว่ากษัตริย์ศักยราชวงศ์ทั้ง ๖ แสน เป๐นเอกอัครราชาธิราช
อันประเสริฐกว่าพระยาทั้ง ๑๐๑ พระองค์ เพราะเหตุนั้น ท่านจงเทีย่ วสืบแสวงหาไปในทิศทั้งปวงแล้ว
พระราชทานทรัพย์ ๘,๐๐๐ กหาปณะแก่พราหมณ์ทั้ง ๘ กับมณีปิลันธนคิวาลังการาภรณ์เป๐นบรรณาการ
ข่าวสาส์นว่า ถ้าพบนางแก้วเห็นปานดังนั้นแล้ว ก็ให้ถวายแก้วอันเป๐นเครื่องประดับพระศอนี้เป๐นสําคัญไว้
แล้วก็ส่งพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นไปโดยพระราชประสงค์นั้น

๑

บาลีเป๐นปาตลี

๙

ความงดงามของเจ้าหญิงสิริมหามายาแห่งเทวทหะ

ความอัศจรรย์ ๑๒ ประการของพระนางสิริมหามายา

ในกาลนั้น พระสิริมหามายาราชเทวี มีมูลปณิธีกุศลได้ทรงบําเพ็ญมาแต่ศาสนา พระพุทธวิป๎สสี
ศาสดาจารย์แลในที่นี้แสดงเรื่องความพิสดารดุจในมหาเวสสันดรชาดก ครั้นจุติจากชาติเป๐นพระผุสดีก็ขึ้น
ไปอุบัติบังเกิดในดุสิตเทวพิภพ แล้วกลับจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ แห่งอัครมเหสีพระเจ้าชนาธิปราช
ผู้เสวยสมบัติในเมืองเทวทหนคร ครั้นถ้วนกําหนดทศมาส ก็ประสูติจากพระครรภ์บริบูรณ์ไปด้วยรูปสิริ
โสภาคย์แลจตุสัฏฐีอิตถีลักษณะพร้อมทุกประการ
และพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญซึ่งบุญสิริสมบัติว่า ตสฺสา ลกฺขณา วิสุทฺธา
เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความเป๐นสัมภาวนากถา พรรณนาพระรูปสิริวิลาสโดยพิสดาร มีทรงเบญจกัลยาณี
เป๐นอาทิ ยังพระราชธิดาให้สถิตในปราสาทแก้วแล้วให้หาพราหมณ์ทั้งหลายมาทํานายลักษณะ แลพ
ราหมณาจารย์ผู้ถึงซึ่งฝ๎๑งแห่งไตรเพทได้เห็นซึ่งพระราชทหรกุมารี จึงกล่าวสรรเสริญด้วยพระคาถาว่า อโห
สุรูปา เวสานลา ชลนฺตา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความเป๐นสัมภาวนกถาโดยอเนกบรรยาย แล้วกราบทูล
ทํานายว่า พระราชธิดานีท้ รงพระอุดมรูปสิริวิลาสจะปูนเปรียบเสมอสองนั้นมิได้มี ทรงซึ่งนารีลักษณะทั้ง
๖๔ พร้อมบริบูรณ์เป๐นเอกอัครรัตนกัญญาตั้งแต่อโธทิศาภาคอเวจี ตราบเท่าถึงอุทธังคทิศภวัครพรหมเป๐น
ที่สุด มิได้มีเทพยดามนุษย์นารีใดจะเปรียบปานอาจจะให้ซึ่งสุขทั้ง ๓ ประการ กล่าวคือ มนุษยสุข ทิพยสุข
นิพพานสุข ด้วยพระอานุภาพแห่งพระราชธิดานี้เป๐นแท้

อยู่มากาลวันหนึ่ง พระสิริมหามายาทรงซึ่งถาดทองอันเต็มด้วยภัตตาหารกับสุพรรณทัพพีทอง ตัก
โภชนะแจกมหาชนทั้งหลาย ผิจะยังมนุษย์ทวั่ ทั้งสกลชมพูทวีปให้บริโภคโภชนาอาหารก็พออิ่มถ้วนทุกคน
ด้วยกัน ชนทั้งหลายนั้นได้บริโภคแล้วก็มีอายุยืนยาวทั้งสิ้น แลภัตตาหารในถาดทองนั้นจะได้รู้หมดสิ้นหา
มิได้ เต็มบริบูรณ์อยู่ดังนั้น อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมเป๐นปฐม
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าทรงปรามาสซึ่งกายแห่งบุทคลอันมีโรคพยาธิแต่ยังไม่ถึงซึ่งสิ้นอายุ อันว่า
ฉันนวุติโรคทั้งหลายก็อันตรธานหาย มีอายุยืนสืบไป อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๒
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าทรงจับซึ่งใบรุกชชาติทั้งหลายใด แลใบไม้นั้นก็กลับกลายเป๐นทองทั้งสิ้น
อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๓
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าทรงจับซึ่งพืชผลแห่งพฤกษชาติทั้งหลายต่างๆ ทรงเพาะลงในพื้นภูมิภาค
แลทรงรดอุทกวารีด้วยพระหัตถ์ ก็บังเกิดงอกขึ้นเป๐นลําต้นในขณะนั้น บริบูรณ์พร้อมด้วยสาขาแลใบผลิ
ดอกออกผลเห็นปรากฏแก่ตาโลก อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๔
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าเสด็จขึ้นไปสถิตอยู่บนยอดบรรพตอันปราศจากที่อุทกธารา แม้ว่ามีพระ
เสาวนีย์ออกพระโอษฐ์ว่า อาตมะกระหายน้ํา อันว่าท่ออุทกก็ทําลายคิรีออกเป๐น ๒ ภาค ผุดพลุ่งขึ้นมามี
ประมาณเท่าลําตาลในที่เฉพาะพระพักตร์ ให้ได้เสวยรสวารีสมพระหฤทัยปรารถนา อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรม
คํารบ ๕
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าเสด็จไปประพาสในภูมิสถานที่ใดๆ อันว่าภุมเทพยดาแลรุกขเทพยดา
อากาศเทพยดาทั้งหลาย ก็นฤมิตซึ่งสุพรรณภาชน์เต็มไปด้วยทิพยโภชาหาร นํามาถวายให้เสวยกับทั้ง
บริวารทั้งปวงอันโดยเสด็จแลกิริยาที่จะอยากอาหารนั้นมิได้มี อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๖
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิวา่ เสด็จไปประพาสอุทยาน แลวนสถานศิขรทีใ่ ดๆ อันว่าอุทยานเทพดา
อรัญเทพยดาแลบรรพตเทพยดาทั้งหลายก็มาโสรจสรง พระสรีรอินทรีย์ด้วยทิพยสุคันโธทก แล้วนํามาซึ่ง
ทิพย์อลังการาภรณ์ ตกแต่งประดับพระบวรกาย อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๗
อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าเสด็จไปสู่สิริครรภไสยาสน์นั้น บรรทมหลับกับอนังคปริวาร อันว่ายักษ
ราชาทั้ง ๘ ก็ถือพระขรรค์วชิราวุธมายืนแวดล้อมอภิบาล เพื่อจะให้บําราศจากภยันตรายทัง้ ปวง อันนี้เป๐น
อัจฉริยธรรมคํารบ ๘
อนึ่ง พระสิริมหามายา ผิว่าเสด็จนิสัชนาการสถิต แลทรงพระดําเนินไปสู่ที่เล่น ณ ตําบลใดๆ ใน
เวลาทิวากาล อันว่าอสุรราชทัง้ หลายก็ทรงเพศดุจเล่นการมหรสพมากระทํากิจบริรักษ์อยู่โดยรอบ อันนี้
เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๙
อนึ่ง ถึงกาลเมื่ออุณหมาสสมัย เทพยดาอันสถิตในปุาหิมพานต์ ก็นํามาซึ่งอุทกธาราในสัตตมหา
สระใส่ในหม้อทองมาโสรจสรงองค์พระสิริมหามายาราชบุตร อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๑๐

พวกพราหมณ์ทานายว่าจะทรงเป็นพระพุทธมารดา
สมเด็จบรมกษัตริย์จึงตรัสถามว่า ธิดาของเราจะได้เป๐นเอกอัครมเหสีแห่งบรมจักรพัตราธิราชใน
โลกนี้หรือ หรือว่าจะมีบุตรอันประสูติจากพระครรภ์ เป๐นองค์สัพพัญํูตรัสรู้พระปรมาภิเษกสัมโพธิให้ซึ่ง
นิพพานสุขแก่สัตวโลกประการใด พราหมณ์ทั้งหลายจึงกราบทูลทํานายว่าพระราชธิดาแห่งพระองค์จักเป๐น
พระพุทธมารดาโดยแท้
พระเจ้าชนาธิปราชได้ทรงสดับก็กอปรด้วยพระปีติโสมนัสโดยยิ่ง จึงให้กระทําพระอู่แก้วขจิตด้วย
แก้ว ๗ ประการ กระทํามหาอุสสวอูฬารมงคล ในวันสุนทรนักษัตฤกษ์อันเชิญพระราชธิดาขึ้นพระอู่แก้ว
แล้วถวายพระนามบัญญัติวา่ พระสิริมหามายาราชกุมารี เหตุมีพระสิริรังสีอันรุ่งเรืองยิ่งนัก
ครั้นจําเนียรภาคพระราชกุมารี ทรงพระวัยวัฒนากับด้วยมหันตบริวารยศกําหนดพระชนมายุได้
๑๖ พระพรรษา มีพระสรีรรูปประภาปรากฏแผ่ออกจากพระบวรกายรุ่งเรือง ครุวนาดุจมหาอัคคีขันธ์ อัน
ปรากฏเหนือยอดบรรพตอันสูงในเวลามัชฌันติกราตรีแลทรงพระอุดมรูปกายินทรีย์อันงามโดยยิง่ หาหญิง
อื่นในพื้นสกลโลกธาตุจะมีสิริวิลาสเสมอหามิได้

๑๐

๑๑

อนึ่ง กาลเมื่อสีตสมัย เทพยดาทั้งหลายก็นํามาซึ่งทิพยวัตถา โดยยาวได้ ๘๐ ศอก กว้างได้ ๔๐
ศอก แต่ไม้กัลปพฤกษาอันบังเกิดบนหิมวันตบรรพต มาถวายพระสิริมหามายาราชเทวี อันนี้เป๐นอัจฉริย
ธรรมคํารบ ๑๑
อนึ่ง เบื้องว่าพระสิริมหามายาได้ทอดพระเนตรประชาชนชาวพระนครเข็ญใจ แลพราหมณ์
ทั้งหลายซึ่งสมมติว่าเป๐นนักบวชก็ดี มีพระหฤทัยประสงค์จะทรงจําแนกทาน ขณะนั้นวัสสิกธาราล้วนหิรัญ
สุวรรณสัตตรัตนธนสารสมบัติ ก็ตกเรี่ยรายลงมาจากอากาศ พระราชธิดาก็เก็บเอาแก้ว ๗ ประการนั้น ทรง
แจกจ่ายให้เป๐นทาน อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๑๒
แลพระสิริมหามายาราชบุตรีประกอบด้วยอัจฉริยธรรมทั้ง ๑๒ ประการเห็นปานดังนี้
เบื้องว่าชนทัง้ หลายปรารถนาซึ่งวัตถุใดๆ ก็พระราชทานซึ่งวัตถุนั้นๆ โดยอันควรแก่ความปรารถนา
แห่งนรานิกรทั้งปวงทุกประการ แลพระราชธิดาได้ทรงบําเพ็ญทานมาแต่ในกาลบุเรภพ ทรงพระปรารภ
ปณิธานความปรารถนาเป๐นพระพุทธมารดาจึงได้สําเร็จซึ่งผลด้วยประการฉะนี้

บุรุษและมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระนางแล้วต่างหลงใหล
เบื้องว่า พระราชบุตรีทรงวัยวัฒนา อันว่าบุรุษทัง้ หลายได้เห็นซึ่งพระสรีรรูปก็ถึงซึ่งเคลิ้มสติสมปฤดี
ใหลหลง หาสติสัมปชัญญะมิได้ แม้บริโภคโภชนาหารอยู่ก็เปิบคําข้าวใส่ในนาสิกแลกรรณแลบนศีรษะ ให้
สําคัญว่ามุขทวาร ถึงซึ่งวิปการต่างๆ แลมนุษย์ทั้งหลายได้ทศั นาการเห็นพระบวรรูปสิริวิลาส ล้วนมีจิต
ปฏิพัทธ์สิเนหายิ่งนัก ปิ๒มปานประหนึ่งว่าจะเป๐นอุมมัตกชาติ ถึงซึ่งสติวิปลาสด้วยพระรูปพระโฉมถ้วนทุกๆ
คน

พระสิริมหามายาราชธิดาเสด็จสรงน้า
และทรงพักผ่อนในพระราชอุทยาน
อยู่มากาลครั้งหนึ่ง ถึง สมัยจิต รมาสบุร ณมีทิวากาลเบื้ องต้นแห่งคิมหฤดู พระราชพธู มีพระทั ย
ปรารถนาจะเสด็จไปประพาสพระราโชทยาน จึงรับสั่งให้ตกแต่งสูปพยัญชนวิกัติภัตตาหาร พร้อมเสด็จแต่
เวลาเช้า แล้วเสด็จขึ้นเฝูากราบทูลถวายบังคมพระราชบิดามารดร ราชกญฺ ญ าหิ ปริ วาเรตฺวา ก็เสด็ จ
แวดล้อมด้วยอเนกอนงคนิกรเป๐นบริวารแสนนางให้นําเครื่องโภชนาหารไปโดยเสด็จ แลทรงซึ่งอลังกตราช
รถออกจากพระนคร ประดับด้วยอเนกนิกรมหันตยศไปสู่พระอุทยาน แลภายในอุทยานนั้น มีอุทกละหาน
ตําบลหนึ่งกระแสน้ําหลั่งไหลออกจากช่องท้องบรรพต อันมีนามว่าสิตาคิรี เป๐ นที่รมณียฐาน ร่มรื่นไปด้วย
พฤกษสาขาแลเวฬุคุมพฉายาสําราญระงับร้อนเย็นสบาย พระพายรําเพยพัดฉ่ําเฉื่อย อุทกธารํ นฺหายิตฺวา
พระขัตติยราชธิดาก็เสด็จลงสรงสินธุธาราในห้วงละหานธารอันนั้น ครั้งสรงเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นจากกันทร
วารีเสด็จประทับสถิตที่ริมฝ๎๑งทรงนิสีทนาการเหนือขจิตรรัตนบัลลังก์ อันว่าชาวพนักงานก็นําเครื่องมาตั้ง
ถวายในที่นั้น พระนางก็ทรงเสวยพระบวรกระยาหารพร้อมด้วยอนงค์อเนกปริวารทั้งปวงเสร็จแล้วก็ทรง

๑๒

เลือกสรรพนานาบุปผชาติ อันนิกรนารีราชปริวารเก็บมาถวาย ทรงร้อยกรองเป๐นพู่พ่วงดวงกุสุมเสาวรสรุจิ
เรข เป๐นอเนกนานาพรรคสรรพมาลาวิกัติวิจิตรพิพิธพึงชม ณ ภายใต้รุกขฉายาแทบกันทรธารา สําราญ
พระทัยในอุทยานภูมิสถาน

พวกพราหมณ์ไม่พบสตรีงามตามต้องการ
จึงกลับมาค้นหาสตรีในเมืองเทวทหะ
ในกาลนั้น ส่วนพราหมณ์ทั้ง ๘ ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราชดํารัสใช้ไปนั้น ก็เที่ยวจาริกไปใน
คามนิคมชนบทประเทศธานีต่างๆ สืบเสาะแสวงหาพิจารณาซึ่งลักษณะสตรีในขัตติยราชวงศ์ แลวงศ์
เสนาบดีอมาตย์เศรษฐีคฤหบดีทงั้ หลาย ทั่วทัง้ แปดหมื่นสี่พันพระนคร ก็มิได้พานพบซึ่งสตรีอันบริบูรณ์ด้วย
อิตถีลักขณะพร้อมทั้ง ๖๔ ประการ ได้เห็นแต่สตรีอันกอปรด้วยอิตถีลักขณะแต่ ๑๘ ประการมีอยู่บ้าง จึงนิ
วัฒนาการมาพิจารณาในศักยราชวงศ์ทั้งปวงจนมาถึงเมืองเทวทหนครโดยอนุกรมลําดับ ก็บรรลุถึงพระ
ราโชทยานซึ่งพระสิริมหามายาเสด็จไปประพาสอยู่นั้น จึงเจรจาปรึกษากันว่า ในภายในพระอุทยานนี้
ชะรอยจะมีกษัตริย์พระองค์ใดเสด็จมาประพาสกับทั้งราชบริวาร จึงได้ยินเสียงมหาชนเล่นอื้ออึงอยู่ฉะนี้
ควรเราทั้งหลายจะเข้าดูให้รู้เหตุ ก็พากันเข้าไป
ภายในพระอุทยานได้ทศั นาการเห็นสนามเล่น อันนางตรุณนารีทั้งหลายแสนนางบ้างฟูอนรํา ขับ
ร้อง แลบันลือศัพทดุริยางคดนตรีนี่สนั่นมีประการต่างๆ แลได้เห็นซึ่งพระราชกุมารีอันทรงสถิตบนรัตนขจิต
บัลลังก์ ในท่ามกลางสภังคมณฑลสนามเล่น มีพระสิริวิลาสเลิศเล่ห์ประหนึ่งว่าเทวราชธิดาอันแวดล้อมด้วย
อเนกนิกรเทพอัปสรกัญญาในดุสิตเทวพิภพ มิฉะนั้นดุจดวงแก้วมณีโชติรสอันประดิษฐานในท่ามกลางอเนก
มณีทั้งปวง ถ้ามิดงั นั้นดุจดวงดอกโกกนุทมาลาอันโสภาปรากฏในท่ามกลางแห่งอเนกบุปผชาติทั้งหลายใน
คิมหฤดูกาล มิฉะนั้นก็ปานประหนึ่งว่าองค์บรมจักรพัตราธิราชอันทรงสถิตในระหว่างแห่งขัตติยสามนต์ทั้ง
๑๐๑ พระองค์ มิฉะนั้นก็เหมือนด้วยพระยาสุวรรณราชวิหคหงส์อันปรากฏในท่ามกลางแห่งหงส์อเนกคณา
แลบินร่อนร่าบนอนิลบถประเทศฐาน มิฉะนั้น สุวณฺณนาวา วิย ก็ดุจกาญจนนาวาอันลอยอยู่ยังท่ามกลาง
มหรรณพสาครสมุทร มิฉะนั้น เทวินโฺ ท วิย ประดุจท้าวเทพย์วชรินทร์อันเสด็จนิสีทนาการเบื้องบน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ตรุราชปาริกฉัตรพฤกษ์ในดาวดึงสเทวโลก แลแวดล้อมด้วยทวยเทพคณา
นิกรบรรษัทเป๐นบริวาร
มิฉะนั้น ปุ ณฺโ ณ ยถา ก็เ ปรี ยบปานบุ รณจัน ทร์ อันอเนกนั กขั ตตดาราแวดล้ อม เป๐น บริ วารใน
ระหว่างคัคนาดลวิถีทิศทิฆัมพร มิฉะนั้น สุริยปฺป ภา ก็ดุจดวงประภากรอันมีรัศมีไ ด้เก้าแสนส่องไพโรจน์
จํารัส มิฉะนั้น มิคราชา วิย ก็เทียบทัดพญาไกรสรมฤคินทรราชอันลีลาศออกจากสุวรรณคูหาสถาน กอปร
ด้วยพระสิริลักขณโสภณประภาประภัสรชัชวาล แลประดุจคบเพลิงอันจุดไว้บนยอดบรรพตคีรี ทรงซึ่งกนก
รัตนมณีอนัคฆปิลันธนอลังการกาญจนมาลาพิภูสิตพิพิธพรรณราย พระรั ศมีก็โอภาสออกจากพระกายทั่ว

๑๓

ทุกขุมพระโลมา ปรากฏเหมือนดุจรดไปด้วยสุวัณโณทกธาราไพโรจน์จํารัส แลบริบูรณ์ด้วยอิริยาบถอัน
สํารวมเป๐นอันดี แลรุ่งเรืองด้วยพระสิริขันธ์พรรณโสภาคย์

พวกพราหมณ์พบพระราชธิดาแล้วถึงกลับลืมตัว
พราหมณ์ทั้ง ๘ บมิอาจดํารงสถิตอยู่ได้ ด้วยได้เห็นพระสิริลักขณวิลาสล้ําเลิศอเนกนิกรนารีก็ถึงซึ่ง
มุฬหสัญญีวิปลาสปราศจากสติสมปฤดี บมิรู้สึกตนว่านุ่งห่มประดับกายาประการใด เจรจาพึมเพ้อหลงใหล
มีนานัปการดุจอาการอุมมัตตกเพศ ส่วนพระสิริมหามายาเมื่อได้ทอดพระเนตรวิกลกิริยาแห่งพราหมณา
จารย์ทั้ง ๘ ดังนั้น จึงตรัสว่า พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีอากัปวิการดังฤา? จึงดํารัสสั่งให้นางปริจาริกผู้หนึ่ง
ไปถามดูให้รู้เหตุ
ขณะนั้น โกณฑัญญพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งนับในพวกพราหมณ์ทั้ง ๘ ถึงซึ่งฝ๎๑งแห่งศิลปศาสตร์ ๑๘
ประการ มีบุญสมภารได้บําเพ็ญมาแต่ในบุเรภพ กลับมีสมาธิจิตตั้งขึ้นได้ ได้สติสัมปชัญญะ เมื่อได้สดับคํา
นางปริจาริกมาถาม
จึงแจ้งความตามสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชกรุงกบิลพัสดุ์ดํารัสใช้มานั้นให้ทราบทุก
ประการ แลนางผู้รับสั่งก็กลับไปกราบทูลให้ทราบตามประพฤติเหตุ

โกณฑัญญพราหมณ์เกิดมัวเมาจนสลบ
พระสิริมหามายาจึงรับสั่งให้หาโกณฑัญญพราหมณ์นั้นมาเฝูา ให้นั่ง ณ ที่ควรในภายในระหว่าง
คณานิกรอนงค์ปริวารทั้งแสนนาง จึงมีพระเสาวนียต์ รัสประภาษถามโดยสารพระคาถาว่า กิ สฺมึ นุ รฏฺเฐ
ตว ชาติภูมิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ดังเราถาม ดูกรพราหมณาจารย์ชาติภูมิแห่งท่านอยู่ ณ แว่น
แคว้นประเทศธานีอันใด แลมาสูท่ ี่นี้ด้วยเหตุไฉนจงแจ้งแก่อาตมา แม้จะปรารถนาสิ่งอันใด ก็จะให้สําเร็จ
มโนรถประสงค์แห่งท่าน เมื่อโกณฑัญญพราหมณ์ได้ทัศนาการพระบวรโอษฐ์แห่งพระสิริมหามายาราชบุตรี
มีพรรณอันแดงดุจสีผลมะพลับทองอันสุกสด
แลพระทนต์ก็งามปรากฏกลระเบียบวิเชียรรัตน์ประภัสร
โอภาส ทั้งได้สดับพระสุรศัพท์สํานวนมธุรสารเสนาะ ดุจสําเนียงแห่งท้าวมหาพรหมอันเพราะพร้อมไปด้วย
องค์ ๘ ประการ มิดังนั้น กรวิโก วิย เปรียบปานประดุจเสียงสกุณการเวก แลเสียงขับแห่งสกุณกินรี อัน
ไพเราะเป๐นปิยกถาบริบูรณ์ไปด้วยลักษณะอันนํามาซึ่งมโนภิรมย์แห่งมหาชนทั้งปวง ครุวนาดุจทําลายอุระ
ล้วงเข้าไปจับเอาดวงหฤทัย แลลําไส้ใหญ่น้อย แลพราหมณ์นั้นก็มัวเมาไปด้วยราคฤดีมีกายแลจิตอันลําบาก
ก็ล้มลงวิสัญญีภาพในที่นั้น

ฟื้นแล้วกราบทูลเหตุผลที่มา
ครั้นพระราชธิดาได้ทอดทัศนาการ ก็ตรัสสั่งนางกํานัลให้นําเอาน้ําสีโตทกวารีมารดกายโกณฑัญญ
พราหมณ์ โกณฑัญญพราหมณ์ก็ได้อัสสาสป๎สสาสะฟื๒นตื่นสมปฤดีมีสติ จึงกราบทูลแถลงเหตุอันสมเด็จพระ

๑๔

เจ้ากรุงสีหหนุราชดํารัสใช้มา แล้วทูลพรรณนาพระสิริลักษณะแห่งพระสิริสุทโธทนราชกุมาร โดยสาระพระ
คาถาว่า อยฺเย เทวิ สีหหนุ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า อันว่าสมเด็จท้าวสีหหนุราช
ชนาธิบดี มีพระสิริขันธ์อันรุ่งเรืองเจริญด้วยดิเรกมไหศวริยสมบัติ เป๐นบรมกษัตริย์อันประเสริฐหาท้าวพระ
ยาจะเสมอมิได้ อนึ่ง พระราชดนัยทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ทรงพระบวรรูปสิริสัณฐาน งาม
บริบูรณ์ด้วยพระสิริลักษณะเลิศบุรุษมนุษย์นิกร ทรงพระกายพละ ๑๐ กําลังกุญชรคชาชาติ ทัง้ พระอาการ
ก็องอาจงามสง่าดุจพระยาไกรสรสีหราชจตุบท สมเด็จพระราชบิดาทรงพระปรารภเริ่มการจะราชาภิเษก
พระเอกอัตรโชรสในเศวตฉัตร เสวยมไหศวริยสมบัติเป๐นมกุฎเกศขัตติยสามนตราช ๑๐๑ พระองค์
วยปฺ ปตฺตกาเล บัดนี้ก็ทรงพระเจริญรุ่นดรุณวัยได้ ๑๖ พรรษา พระพักตร์ผ่องโสภาพรรณพิลาส
เล่ห์ประดุจแว่นแก้ว
แล้วสําเร็จรอบรู้ในศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น
สมเด็จบรมนรินทร์ราชชนกดํารัสใช้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ มาสืบแสวงหานางอันทรงเบญจกัลยาณีแลอิตถีลักษณะ ๖๔ ประการ จะอภิเษก
เป๐นพระอัครมเหสีพระราชกุมารดนัยปิโยรส
ข้าพระบาททั้ง ๘ เที่ยวบทจรแสวงหาพิจารณาในอุตตมวงศ์แลหินพงศ์ทั้งหลาย ทัว่ ทั้งแปดหมื่นสี่
พันพระนครก็บมิพบพาน จนมาถึงนครสถานที่นี้ ได้เห็นพระแม่เจ้าผู้ทรงศรีสุนทรลักษณ์ล่วงเสียซึ่งสตรีใน
มนุษย์โลกหามิเสมอได้ ดุจเทพอัปสรกัญญาทั้งรุ่งเรืองด้วยพระบวรวงศาประเสริฐกว่า สรรพอเนกนารี ข้า
พระองค์ก็จะกลับคืนราชธานีกบิลพัสดุ์ กราบทูลบรมกษัตริย์ให้มาอัญเชิญไปอภิเษกเป๐นพระมเหสีกับองค์
เอกอัครโอรสสองกษัตริย์สมเสมอด้วยพระยศแลวัยวัฒนาการ ทั้งทรงศีลศรัทธา แลปรีชาญาณก็อย่างกัน
สมควรที่จะเสด็จเถลิงถวัลยราชาฉัตร งามดังองค์สมเด็จวชิรหัตถ์กับองค์สุชาดาเทพยอสุรินทร์ธิดา ข้าพระ
บาทก็ลุสมเจตนา มาประสบพระแม่เจ้าสําเร็จประโยชน์ในวันนี้

เพียงสดับคุณพระราชกุมาร เจ้าหญิงก็ทรงหลงรัก
เมื่อพระสิริมหามายาราชบุตรีได้ทรงสดับข่าวสาส์นพระสิริสุทโธทนราชกุมาร แต่ยังไม่ได้ทัศนาการ
ก็เกิดพระกมลดําริเสน่หา เหตุบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่อดีตกาล
พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่า ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า
ความเสน่หาบังเกิดอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือบุพเพสันนิวาสกับทั้งป๎จจุบันประโยชน์ มีครุวนาดุจดวงดอก
อุบลชาติอันอาศัยซึ่งอุทกวารีเป๐นที่ตั้ง จึงบังเกิดขึ้นในชลธีฉะนั้น
เบื้องว่าพระสิริมหามายาได้ทรงสวนาการกถิตกถาแห่งโกณฑัญญพราหมณาจารย์ ก็บังเกิดมโน
ภิรมย์โดยยิ่ง แต่หากกระทํากําบังไว้ด้วยมายาสตรี แสร้งมีพระเสาวนีย์ดุจไม่เจริญพระหฤทัยว่า ดูกร
พราหมณ์ อันความประการนี้ ตัวข้าเป๐นตรุณกุมารียังมีราชบิดามารดาเป๐นอิสราธิบดีอยู่ ท่านจงไปสู่สํานัก
พระชนกชนนี กราบทูลคดีโดยอัธยาศัยของท่าน ใช่การที่เราจะเจรจา

๑๕

ทรงรับมณีปิลันธนคีวะ (เครื่องประดับสวมพระศอ)
เมื่อพราหมณ์ได้สดับจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า สมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราช เมื่อดํารัสใช้ให้
ข้าพระบาทมานั้น พระราชทานมณีปิลันธนคีวาลังการาภรณ์เป๐นราชบรรณาการมาตรัสสั่งว่า ถ้าท่านไปสืบ
แสวงหาพบนางแก้วสมประสงค์ จงให้ซึ่งเครื่องประดับนี้แก่นางนั้นให้ทรงเป๐นคีวาลังการ ขอจงทรงพระ
กรุณาโปรดรับซึ่งอาภรณ์อันเป๐นของพระราชทานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ไว้ ทรงเป๐นอลงกตคีวา
ประสาธน์ในกาลบัดนี้ จึงมีพระเสาวนีย์ตรัสว่า ท่านจงส่งมาเถิด แล้วให้นางปริจาริกผู้หนึ่งรับเอามณีปิลันธ
นะนั้นจากหัตถ์แห่งพราหมณ์ให้ล้างด้วยสุคนโธทกประพรมด้วยเครื่องเสาวคนธวิเลปนะแล้ว ให้ ใส่ไว้ใน
กล่องแก้วพลางให้หาสุบัตตมหาอมาตย์อันตามเสด็จออกไปนั้นมาเฝูา
ตรัสเล่าความตามถ้อยคําของพราหมณ์ให้ฟ๎งแล้ว ให้พาพราหมณ์ทั้ง ๘ กับกล่องแก้วนั้นนําเข้าไปสู่
สํานักพระราชบิดาในเมืองเทวทหนคร แลโกณฑัญญพราหมณ์ก็เรียกพราหมณ์ทั้ง ๗ นั้นเข้าไปในเมืองกับ
สุบัตตมหาอมาตย์ สุบัตตมหาอํามาตย์ก็นําพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นเข้าไปเฝูาพระเจ้าชนาธิปราช ต ปวุตตฺ ึ อาโร
เจตฺวา กราบบังคมทูลตามมูลคดีเหตุทงั้ ปวงนั้นให้ทรงทราบ

พวกพราหมณ์ทูลรายงานคุณสมบัติพระราชกุมาร
ราชา สมเด็จพระบรมกษัตริย์จึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง ๘ ว่าเหตุนี้จริงหรือประการใด เต พฺ
ราหฺมณา พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าจริงทุกประการ จึงตรัสถามว่า พระสิริสุทโธทนราชกุมารนั้น มีชน
มายุเท่าดังฤา? เทวราช ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นสมมติเทวราช พระราชกุมารนั้นพระชนมายุได้คํารบ ๑๖
พรรษา ดูกรทวิชาจารย์ ราชกุมารนั้นรักษาซึ่งเบญจศีลแลทศพิธราชธรรมอยู่ฤา ข้าแต่นราธิบดี พระราช
กุมารนั้นจําเดิมแต่ทรงพระเยาว์มาก็รักษาเบญจางคิกศีลแลทศพิธราชธรรมเป๐นนิตยกาลมิได้ขาด ดูกรทวิ
ชาชาติ อันว่าทศพิธราชธรรมนั้นคือสิ่งดังฤา?
โกณฑัญญพราหมณ์ ก็กราบทูลบรรยายโดยพระคาถาว่า ทาน สีล ปริจฺจาค เป๐นอาทิ แปล
เนื้อความว่า ราชธรรม ๑๐ นั้น คือ ทานศีลแลปริจาคกับพระทัยชื่อแลอ่อน อีกอุโบสถ แลเมตตากรุณา
ขันติกับทั้งทรงประพฤติมิได้ผดิ จากขัตติยราชประเพณีมาแต่ก่อน ทรงรักษาในทศพิธราชธรรมดังพรรณนา
มาดังนี้ เป๐นนิตยกาล

ทรงพิจารณาเห็นทั้งสองพระองค์เหมาะสมกันยิ่ง
เมื่อได้ทรงสดับก็เบิกบานพระกมลปราโมทย์ จึงตรัสสรรเสริญโดยสาระพระคาถาว่า ธมฺมญฺ จเร
สุจริตต เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า เบื้องว่าบุทคลใดประพฤติซึ่งสุจริตธรรม มิได้ประพฤติการทุจริต แล
บุทคลผู้นั้นก็จะนอนเป๐นสุขทั้งอิธโลกแลปรโลก แล้วทรงพระจิตนาว่า ธิดา ของอาตมะก็มีชนมพรรษาได้
๑๖ ปีบริบูรณ์ อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็เป๐นขัตติยสกูลอันใหญ่ ทั้งมีมหันตเดชานุภาพแผ่ไปทั่วสกล

๑๖

ชมพูทวีป แล้วบริบูรณ์ไปด้วยพลสารสินธพแลทาสทาสี อีกสรรพโภคสมบัติก็มีเป๐นอันมาก ทั้งกอปรด้วย
บุญญาธิการมหันตปริวารอิสริยยศ ปรากฏเป๐นเอกอัครราชาธิบดี มิได้มีกษัตริย์พระองค์ใดเสมอสอง
ครองราชธานีกบิลพัสดุ์ เป๐นใหญ่ในสักยรัฐชนบท ทั้งพระราชโอรสสิริสุทโธทนมหาราชกุมาร ก็
ประกอบด้วยบุญญาภิสมภารเป๐นมหัศจรรย์ แม้ได้อภิเษกสองครองกัน กับแม่สิริมหามายาธิดาของอาตมะ
นี้ก็จะเป๐นอัครนราธิบดีในแผ่นพื้นสกลชมพูทวีป อันนางอื่นสักหมื่นแสนก็บมิเทียมเทียบเสมอด้วยธิดาของ
อาตมา สมควรที่จะเป๐นอัครกัญญามิ่งมเหสี แห่งองค์บรมขัตติยาธิบดีอดุลยราชวงศ์

ตรัสให้เลี้ยงดูพวกพราหมณ์
แล้วทรงประชุมสโมสรสันนิบาตพิจารณาการสู่ขอ
เมื่อทรงพระจินตนาดังนี้ โสมนสฺสชาโต ก็มีพระปิติบังเกิดในพระกมลสันดาน จึงดํารัสสั่งสุบัตต
มหาอมาตย์ว่า ท่านจงไปสู่สํานักอัครเทวีแห่งเรา แล้วเล่าเหตุอันพราหมณ์ทั้งหลายมานี้ให้แจ้งแล้วให้
ตกแต่งโภชนาหารมาเลี้ยงทวิชาจารย์ อมาตย์รับพระโองการแล้วไปกราบทูลพระราชเทวี พระราชเทวีทรง
ทราบเหตุแล้ว นานคฺครสโภชน สมฺปาเทตฺวา ก็ให้ตกแต่งนานัคครสโภชนาหารมาพระราชทานพราหมณ์
ทั้ง ๘ ให้บริโภคตามรับสั่ง ส่วนพระสิริมหามายาพระราชธิดาเสด็จประพาสพระราชอุทยานอยู่จนเวลา
สายัณห์ก็เสด็จลงจากรัตนบัลลังก์ก็มาทรงมงคลราชรถยาน นารีคเณหิ ปริวาเรตฺวา แวดล้อมด้วยอเนก
นิกรปริวารคืนเข้าสู่พระนคร สมเด็จพระราชบิดรจึงรับสั่งให้หาพระราชธิดามาเฝูา ให้สถิตร่วมบวรมัญจา
อาสน์กับด้วยพระองค์ แล้วให้หาพระขัตติยราชวงศ์แลหมู่อมาตย์มีเสนาบดีเป๐นอาทิ กับทั้งเศรษฐีคฤหบดี
แลพระอัครมเหสีแห่งพระองค์มาสโมสรสันนิบาตพร้อมกันแล้ว ตรัสปรึกษาซึ่งเหตุอันนั้น ใครจะเห็นมิควร
ประการใด

ที่ประชุมเห็นชอบถวายพระราชธิดาสิริมหามายา
เต ชนา ชนทัง้ หลายได้สดับรับสาธุการพร้อมยินยอมชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น จึงตรัสสั่งอมาตย์
พนักงานให้จัดแจงนิวาสฐานให้พราหมณ์ทั้ง ๘ อยู่อาศัยสํานักในราตรีวันนั้น ครั้นเวลารุ่งเช้าจึงให้หา
พราหมณ์เข้ามาเฝูา พระราชทานภัตตาหารให้บริโภคเสร็จแล้ว ก็โปรดพระราชทานรางวัลโดยสมควร กับ
ทั้งราชบวรบรรณาการตอบแทนไปถวายพระเจ้าสีหหนุราช ตรัสอนุญาตยอมถวายพระราชธิดา แล้วก็ส่ง
พราหมณ์ทั้งปวงกลับคืนไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี

พระเจ้าสีหหนุทรงพระสุบิน ๒ ข้อ
๑๗

ในกาลวันนั้น ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชเสด็จโสรจสรงสุคันโธทกธารา แล้วเสวยพระกระยา
หารในเวลาเช้า
แล้วเสด็จออกยังพระโรงราชพินิจฉัย
พรั่งพร้อมไปด้วยหมู่เสวกามาตย์
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทโดยลําดับ ปาจีนทิส โอโลเกตฺวา ทอดพระเนตรไปฝุายปราจีนโลกธาตุ โดยช่อง
สีหบัญชรปราสาท ทรงสถิตเหนือราชอาสน์ราชบัลลังก์ ดํารัสสั่งบังคับในราชกิจแก่หมู่อมาตย์ตามราช
ประเพณี ครั้งเวลาสายัณหสมัย ก็เสด็จคืนเข้าในพระที่รัตนมนเทียรสถาน เสวยพระบวรกระยาหารเสร็จ
แล้ว ล่วงเข้าราตรีกาลก็เสด็จเข้าสู่สิริครรภไสยาสน์ ทรงบรรทมเหนือบวรมัญจอาสน์นิทรารมณ์ ครั้นล่วง
ถึงป๎จจุสสมัยราตรีกาล ก็เสวยซึ่งนิพพานสุบินนิมิตมหัศจรรย์ ประหลาด อันสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว
โลกธาตุบมิเคยฝ๎น ในพระสุบินนั้นปรากฏเป๐นความ ๒ ข้อ

พระสุบินข้อหนึ่ง ทรงเห็นวิมานรัตนะ ๗ ผุดขึ้นกลางชมพูทวีป
ข้อหนึ่งว่ามีสตั ตรัตนพิมานอันหนึ่ง ผุดขึ้นมาแต่พื้นภูมิภาคประดิษฐานในที่ท่ามกลางชมพูทวีป สูง
พ้นภวัครพรหมมีพื้นที่ถึง ๒๘ ชั้น แลพื้นชั้นต่ําใหญ่กว้างแผ่ไปปกปิดเสียทั่วทัง้ หมื่นจักรวาฬแลพื้นชั้น ๒
ปกปิดเสียซึ่งชั้นจาตุมหาราช พื้นชั้น ๓ ปกปิดเสียซึ่งชั้นดาวดึงส์ พื้นอันเศษถัดๆ ขึ้นไปนั้น ก็ปิดปิดเสียซึ่ง
กามาพจรเทวโลกพื้นละชั้นโดยลําดับ ตราบเท่าถึงรูปาพจรพรหมโลกทั้ง ๑๖ ชั้น รุ่งเรืองงามยิง่ นัก แลยอด
วิมานนั้นล้วนแล้วด้วยแก้วมณีโอภาสส่องสว่างไปทั่วทวิเขตทั้ง ๒ คือ หมื่นจักรวาฬอันเป๐นชาติเขต แลแสน
โกฏิจักรวาฬเป๐นอาณาเขต ภายในวิมานนั้น มีรัตนบัลลังก์อันหนึ่งสูงได้ ๓๔ แสนโยชน์ โดยกว้างได้ ๗ แสน
โยชน์ แลมีอัครบุรุษผู้หนึ่งอยู่บนบัลลังก์แก้วกับด้วยนางเทพอัปสรกัญญาบริวารเป๐นอันมากดําริที่จะเปิด
ประตูพระอมตมหานฤพาน ตสฺมึ ขเณมหาเมโฆ ขณะนั้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นหลัง่ ลงซึ่งหยาดเมล็ดฝนทั่วทั้ง
ห้องจักรวาฬ แลเมล็ดฝนนั้นปรากฏเป๐นรูปต่างๆ ตกลงมาแทบบาทมูลแห่งอัครบุรุษผู้นั้น แล้วก็กลับ
กลายเป๐นมนุษย์ทั้งสิ้น และอัครบุรุษนั้นก็สั่งสอนให้เล่าเรียนศิลปศาสตร์เป๐นอันมาก จะให้ชนทั้งหลาย
เหล่านั้นได้ซึ่งอดุลยสุข อย เอโก พระสุบินนิมิตนี้เป๐นประถม

พระสุบินข้อสอง ทรงเห็นหมู่สัตว์กลายเป็นมนุษย์
มีอัครบุรุษพาข้ามแม่น้าหลายเที่ยว
แลพระสุบินนิมิตอื่นข้อหนึ่งเป๐นคํารบ ๒ ว่ายังมีมหาคงคาอันหนึ่งกว้างลึกยิ่งนัก ดาษไปด้วย
ระเบียบคลื่นอันใหญ่ แลอัครบุรุษนั้นตกแต่งผูกซึ่งเรือขนานอันล้วนแล้วด้วยแก้ว ประทับอยู่ที่ฝ๎๑งมหาคงคา
แลมีฝูงสัตว์ทั้งหลายผุดขึ้นมาจากน้ําแล้วกลับกลายเป๐นมนุษย์ แล้วมีสัตว์เป๐นอันมากมีรูปต่างๆ ผุดขึ้นมา
จากภายใต้แผ่นดินแล้วก็กลายเป๐นมนุษย์มาสู่สํานักอัครบุรุษ
อัครบุรุษก็สั่งสอนให้เรียนซึ่งมนต์ทั้งสิ้น
ด้วยกัน แล้วก็พาชนบริษัทเหล่านั้นลงสู่รัตนมหานาวา แล่นข้ามมหาคงคานั้นไป แลโลโณทกวารี ในมหานที
นั้น จะได้เข้าไปในลํานาวาแก้วแต่มาตรว่าหยาดหนึ่งก็หามิได้ ส่วนองค์อัครบุรุษก็ทรงจังกูฏนั่งถือท้ายเรือ
แก้วนั้นไปจนถึงฝ๎๑งฟากโพ้น แล้วนํามหาชนขึ้นสู่ฝ๎๑ง พาเข้าไปในเมืองหนึ่งมีนามอนาลัยนคร ประกอบด้วย

๑๘

ปราการ ๗ ชั้น แลมีทั้งปรางคปราสาทอันรจนา แล้วพระองค์ก็กลับลงสู่รัตนนาวา ข้ามกลับมาบรรทุกชน
ทั้งหลายขนข้ามไปสู่พระนครนั้นเนืองๆ เป๐นหลายครั้ง สิ้นข้อความในสุบินเป๐น ๒ ข้อเท่านั้นก็พอบรรทม
ตื่นในเวลาป๎จจุสสมัยกาล

พราหมณ์ทานายว่า หาคู่ให้พระราชกุมารได้แล้ว
และพระนางจะเป็นพระพุทธมารดา
ครั้นเวลารุ่งเช้า ดํารัสให้หาพราหมณ์ผู้เป๐นบิดาโกณฑัญญพราหมณ์มาทํานายพระสุบิน แล
พราหมณ์นั้นพิจารณาในลักษณะพระสุบินด้วยศิลปศาสตร์แห่งตนๆ
แล้วกราบทูลทํานายดุจเห็นด้วย
ทิพยจักษุญาณว่า พระองค์มีพระทัยประสงค์จะอภิเษกพระสุทโธทนราชกุมาร บัดนี้พราหมณ์ทั้ง ๘ ไปได้
นางกุมารีอันทรงเบญจกัลยาณี แลอิตถีลักขณะบริบูรณ์พร้อม กปิลวตฺถปุ ุร นิวตฺเตตฺวา แลนิวัฒนาการมา
สู่เมืองกบิลพัสดุ์ จึงตรัสถามว่าเมื่อได้นางกุมารีอันบริบูรณ์ด้วยอิตถีลักขณะดังนี้ จะมีคุณแก่เราเป๐นประการ
ใด เทว นรินฺท ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ในสมบัติคุณอันใดจะมีแก่พระองค์ก็หามิได้ แลพราหมณ์ทั้งหลาย
ไปได้นางรัตนกัญญา นางนั้นจะเป๐นพระมารดาแห่งพระสัพพัญํูเจ้า อันจะให้ซึ่งนิพพานสุขแก่สัตว์โลก จึง
ตรัสถามว่าพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นจะมาถึงสํานักเราเมื่อใด ข้าแต่บรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
พระพุทธเจ้าข้า พราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นจะมาถึงสํานักของพระองค์ในกาลบัดนั้น เหตุดังนั้น จึงทรงพระสุบิน
นิมิตให้เห็นประจักษ์ในพระกมลสันดาน สมเด็จบรมกษัตริย์ได้ทรงสวนาการก็เบิกบานบันเทิงพระหฤทัย
ทรงพระโสมนัสยิ่งนัก

พราหมณ์อามาตย์ ๘ คน กลับเข้าเฝ้าถวายรายงาน
เมื่อพระเจ้าสีหหนุราชตรัสอยู่กับมหาพราหมณ์ผู้ทํานายพระสุบิน พอพราหมณ์ทั้ง ๘ มาถึงกรุง
กบิลพัสดุ์ นําเอาเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายแล้วกราบทูลเหตุ ซึ่งไปแสวงหานางแก้วได้สมดังพระ
ราชหฤทัยปรารถนา นางนั้นเป๐นราชธิดาพระเจ้าชนาธิปราชเมืองเทวทหนคร เป๐นศักยราชวงศ์อันเดียวกัน
สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชทรงพระโสมนัส ตรัสถามถึงสมบัติแลรี้พลพาหนะราชบริวารแห่งพระยาเทวท
หนครนั้น มีมากน้อยสักเท่าใด พราหมณ์ก็กราบทูลสรรเสริญสมบัติและพลพาหนะแห่งพระเจ้าเทวทหนคร
นั้นมีเป๐นอันมาก ด้วยพระคาถาว่า สกฺยวสิสฺสโรราชา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความเป๐นสัมภาวนกถา
สรรเสริญสมบัติแห่งพระเจ้าชนาธิปราช แล้วสรรเสริญโฉมพระสิริมหามายาราชธิดาว่างามหากษัตรีในโลก
จะเปรียบเสมอสองมิได้โดยนัยพิสดาร แล้วกราบทูลตามยุบลคดี ซึ่งพระเจ้าชนาธิปราชดํารัสถาม แลเรื่อง
ความอันตนกราบทูลแต่หลังแล้วตรัสยอมอนุญาตให้พระราชธิดานั้น

นัดวันวิวาหมงคล
๑๙

สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชจึงรับสั่งให้ประชุมกษัตริย์ศักยราชทั้ง ๖๐๐,๐๐๐ พระองค์ ปรึกษาพร้อม
กันแล้วก็จัดให้กษัตริย์ ๓ พระองค์กับสุดิตมัตตเสนาบดีแลสุทธิยอมาตย์ คุมเครื่องราชบรรณาการไปกับ
พราหมณ์ทั้ง ๘ สู่เมืองเทวทหนคร กราบทูลนัดการวิวาหมังคลาภิเษก
พระเจ้าชนาธิปราชก็ทรงพระโสมนัส จึงตรัสส่งกษัตริย์ ๓ พระองค์ กับอุปาหนเสนาบดีแลสุปดิษฐ
อมาตย์ให้คุมเครื่องราชบรรณาการตอบไปถวายสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราช กําหนดการวิวาหมงคล

ขบวนเสด็จไปกรุงเทวทหะ
พระเจ้าสีหหนุราชจึงได้ตกแต่งมรรคาแต่กบิลพัสดุ์ไปตราบเท่าถึงเมืองเทวทหนคร ประดับด้วย
อลังการต่างๆ แล้วจัดกษัตริย์ศักยราชวงศ์ขึ้นทรงกุญชรชาติ ๒,๐๐๐ ประดับหัตถาภรณ์ แล้วให้พระสิริสุ
ทโธทนราชโอรสทรงช้างต้นพระยาเศวตไอยรารัตนป๎จจัย แวดล้อมไปด้วยกษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์เป๐น
บริวารแล้วจัดสินธพยาน ๓,๐๐๐ ให้ศักยราชกุมารขึ้นทรงถ้วนทุกตัวม้าแห่เสด็จโดยขบวนหน้าหลังแลมีพล
เดินเท้าล้วนถือธนู ๙๐๐,๐๐๐ แห่ไปเบื้องหน้าแห่งคชาพาหนยาตร แล้วให้จัดเกวียนบรรทุกข้าวสารสัญ
๑
ชาตสาลี ๓๐,๐๐๐ เล่ม แลเกวียนบรรทุกทรัพย์พัสดุสิ่งของต่างๆ ๔,๐๐๐ เล่มเกวียน บรรทุกมัจฉมังสา
ผลาผลสิ่งของบริโภคทั้งปวง ๖,๐๐๐ เล่ม ให้ล่วงหน้าไปก่อน สยํ ส่วนองค์พระเจ้าสีหหนุราชก็ทรงมงคล
หัตถีแลช้างพระประเทียบทั้งปวงตามเสด็จแวดล้อมด้วยหมู่มุขเสนามาตย์ คหบดี เศรษฐี ทวิชาจารย์ แล
จตุรงคโยธาหาญเป๐นอันมาก เสด็จยาตราพลาพลไปเบื้องหลัง

พระเจ้าชนาธิปราชารับเสด็จ ณ อโสกอุทยาน (อยู่ในป่าลุมพิน)ี
ชนาธิปราชา ส่วนสมเด็จพระเจ้าชนาธิปราชทรงทราบข่าวว่า พระเจ้าสีหหนุราชเสด็จยาตราพล
มา ก็เสด็จทรงพระราชยานน้อยแวดล้อมด้วยเสนามาตย์ราชพิริยโยธาหาญ ออกจากพระนครไปถึงอโสก
อุทยาน ยานา โอตาเรตฺวา จึงเสด็จลงจากพระราชยานเสด็จดําเนินด้วยพระบาทไปทําป๎จจุคมนาการรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ ถวายบังคมทูลเชิญเสด็จประเวสพระนคร สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราช
ทอดพระเนตรเห็นปุาลุมพินีอันใหญ่กว้าง เป๐นที่รัมณียสถาน จึงตรัสแก่พระเจ้าชนาธิปราช ขอพักพล
ประทับอยู่ในที่นั้น พระเจ้าชนาธิปราชให้รี้พลแผ้วถางภูมิประเทศที่นั้นถวาย

๑

ติสหสฺสสกฏานิ = ๓,๐๐๐ เล่มเกวียน

๒๐

พระเจ้าสีหหนุตรัสให้สร้างมหามณฑปและปราสาท ๑ องค์
ส่วนพระเจ้าชนาธิปทรงให้สร้างปราสาท ๒ องค์
พระเจ้าสีหหนุราชจึงตรัสสั่งสุรัตนวัฒกีอมาตย์ นายช่างผู้ใหญ่ให้กระทํามหามณฑปกว้างถึงกึ่ง
ประโยชน์ กอปรด้วยเสาถึง ๘๐๐ ต้น แล้วให้กระทําปราสาททององค์หนึ่งมีพื้น ๑๙ ชั้น ในอโสกอุทยานให้
นามโกกนุทปราสาท ส่วนพระเจ้าชนาธิปราชก็ให้สร้างปราสาท ๒ องค์ได้นามธัญมุตปราสาทองค์ ๑
เวฬุป๎ตปราสาทองค์ ๑ ณ พระอุทยานนั้น

สร้างเพื่อใช้เป็นสถานมหามงคลวิวาหะในเดือน ๔
แลการปราสาททั้ง ๓ สําเร็จในเดือนหนึ่งบริบูรณ์ ครั้งถึงผคุณมาส พระเจ้าชนาธิปราช จึงให้
ตกแต่งพระนครงามดุจดาวดึงส์เทวโลก แล้วให้ตกแต่งปราสาททั้ง ๓ และมหามณฑปในอโสกอุทยาน ใน
ท่ามกลางมหามณฑปนั้นตั้งไว้ซึ่งกองแก้ว ๗ ประการ สูงประมาณชั่วลําตาลหนึ่ง ลาดด้วยผ้ากัมพลอันหา
ราคามิได้ เป๐นบัลลังก์สําหรับจะราชาภิเษก ครั้นเวลารุ่งเช้าก็อัญเชิญพระสิริมหามายาราชธิดา ให้โสรจสรง
เสาวคนธ์จันทโนทกธารา แล้วทรงเครื่องสิริราชกัญญาวิภูสนาภรณ์พร้อมเสด็จแวดล้อมด้วยคณาเนกนาง
ขัตติยราชกุมารีแสนหนึ่งเป๐นบริวาร
ราชา ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็อันเชิญพระเจ้าสิริสุทโธทนราชโอรส ให้โสรจสรงสุคนโธทก
ธารา แล้วทรงราชาภิษิกพัสตร์รัตนราชปิลันธนาภรณ์พร้อมเสร็จ พออุตมฤกษ์ก็อัญเชิญเสด็จขึ้นทรงอลงกต
มหามงคลราชรถ อันห้อยย้อยไปด้วยแก้วมีประการต่างๆ เทียมด้วยสินธพชาติทั้ง ๔ มีสดี ังดอกกุมุทเสด็จ
ไปสู่มหามงคลมณฑปที่ราชาภิเษก

หมู่เทวดาและพรหมร่วมยินดี แสดงตัวให้พระราชาทอดพระเนตร
ตสฺมึ ขเณ ขณะนั้นก็ร้อนถึงบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ สมเด็จอมรินทราธิราชทรงพระอาวัชนาการ
ทราบเหตุ จึงเสด็จแวดล้อมด้วยเทพบริวารเป๐นอันมาก ดํารัสให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรถือเอาซึ่งทิพยภูษา
แล้วให้นางสุชาดาเทพอัปสรกัญญานําหน้าอมรบรรษัทลงสู่กรุงเทวทหนคร ในกาลนั้น หมู่ภุมเทพยดา และ
รุกขเทพยดา อากาศเทพยดาทั้งหลาย ก็ชวนกันอุโฆษณาสาธุการโกลาหลนี่สนั่น เทพยดาในชั้นฉกามาพจร
สวรรค์แลมหาพรหมตั้งแต่ชั้นพรหมปาริสัชตลอดถึงภวัครอกนิษฐภพ ได้สดับศัพท์สาธุการก็ชวนกันโสมนัส
ปรีดา แลท้าวสหัมบดีมหาพรหมพระหัตถ์เบื้องขวาทรงรัตนภิงคารพระเต้าแก้ว เต็มไปด้วยทิพยสุคนโธทก
พระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงรัตนจังโกฏก์ผอบแก้วเต็มไปด้วยสัตตรัตนมณี แลท้าวสุทธาวาสมหาพรหมพระกร
ทรงทิพย์เศวตฉัตรอันใหญ่ดุจบุรุณจันทรมณฑลลงสู่เทวทหนคร
สมเด็จพระเจ้าชนาธิปราชได้
ทอดพระเนตรเห็นเทพยคณะบรรษัททั้งหลาย ลงมาเป๐นอันมาก ก็ทรงพระโสมนัสตรัสสรรเสริญบุญบารมี
พระราชธิดาแห่งพระองค์อันเป๐นมหัศจรรย์

๒๑

สกฺโก วิสฺสุกมฺมํ อาณาเปตฺวา สมเด็จอมรินทราธิราชจึงตรัสสั่งวิสสุกรรมเทพบุตรให้กระทําพื้นลาน
รอบมหามณฑป แลมรรคากึ่งโยชน์อันจะมาแต่พระนคร ตราบเท่าถึงพระอุทยานนั้น ให้ราบรื่นพื้นเสมอ
เป๐นอันดี เทพยดาทั้งหลายก็มาประชุมเล่นมหรสพภิเษกสมโภชในที่นั้นๆ

ทิพยดุริยางค์แลมนุษย์ดุริยางค์ บันลือศัพท์โกลาหลนี่สนั่นพร้อมกันเป๐นอันหนึ่งอันเดียว แลท้าวสุทธาวาส
มหาพรหมก็หลั่งทิพย์อุทกธาราจากรัตนภิงคาร ถวายมุทธาภิสิญจนาการแล้วกล่าวมงคลสารประสิทธิ์พร
โดยอเนกบรรยาย

ขบวนพระราชธิดามายามีพระอินทร์

เกิดแผ่นดินไหวและพระราชมารดาบูชาหมู่เทพ
ขอให้พระธิดาประสูติพระโอรสแล้วได้เป็นพระสัพพัญญู

ส่วนพระสิริมหามายาทรงเครื่องแล้วแวดล้อมด้วยนางขัตติยกัญญาแสนหนึ่งเป๐นบริวาร เสด็จลง
จากปราสาทมาทรงราชรถ แลนางสุชาดาเทพอัปสรอสุรธิดา ก็ทรงทิพยรถยานออกจากพระนครไปสู่
อุทยาน แวดล้อมด้วยคณาเนกนางเทพอัปสรเป๐นบริวารนําหน้ารถพระสิริมหามายาราชบุตรี สมเด็จท้าว
โกสีย์แลพระเจ้าชนาธิปราช กับทั้งสุนันทาเทวีราชชนนีแลหมู่นางสนมนารีนิกรกัญญา กับกษัตริย์ขัตติ
ยวงศาทั้งหลายเป๐นอันมากก็ตามไปในเบื้องหลัง หมู่เทพบรรษัททั้งหลายก็ถือฉัตรแลธงชายธงปฏากแห่ไ ป
ทั้งสองฟากถนนวิถี เทพยดามนุษย์ทั้งปวงก็มาสโมสรสันนิบาต นั่งแวดล้อมมหามงคลวิวาหมณฑปอยู่
โดยรอบในขณะนั้น อันว่าทิพยมณฑาบุบผชาติ แลนานาทิพยกุสุมวัสสธารก็บันดาลตกเต็มทั่วพื้นภูมิสถาน
โดยยาวได้สองโยชน์กว้างได้โยชน์หนึ่งแต่ล้วนกองดอกไม้ทิพย์อันตกลงมาสูงเสมอหลังม้ า

ขบวนพระราชกุมารสุทโธทนะมีท้าวมหาพรหม
ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็ให้ตรวจเตรียมพลสารสินธพพยุหยาตร แลให้พระสิริสุทโธทนราช
กุมารลงจากราชรถ เสด็จขึ้นทรงมงคลเศวตหัตถี อันมีนามรัตนป๎จจัยกุญชร เบื้องบนหลังดาดด้วยข่ายเงิน
ทองแก้วทั้ง ๗ ประการ แลตั้งซึ่งสุวรรณรัตนปราสาทเป๐นราชาอาสน์ที่สถิต มีกษัตริย์ศักยราชวงศ์ ๑๐๑
พระองค์แวดล้อมเป๐นบริวาร แลท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทรงซึ่งทิพยเศวตฉัตรอันใหญ่นําเสด็จไปในเบื้อง
หน้า และราชกุมารทั้งสอง คือ พระสุกโกทนะแลอมิโตทนะผู้เป๐นพระอนุชาเสด็จทรงมงคลราชรถอัน
เดียวกัน พร้อมด้วยจตุรงคโยธาหาญแห่ตามท้าวมหาพรหมไปในเบื้องหน้าพระคชาธารพระสิริสุทโธทน
เชษฐา สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็เสด็จแวดล้อมด้วยขัตติยวงศ์ศักยราช ๖๐๐,๐๐๐ ไปในเบื้องหลัง ช้าง
พระที่นั่งพระราชโอรส แลหมู่เทพยดาทั้งหลายก็แวดล้อมไปเป๐นอันมาก กษัตริย์ทั้งสองฝุาย เสด็จมาถึงซุ้ม
ทวารพระอุทยานแล้วเสด็จเข้าสู่มหามณฑปกับด้วยเทพยเจ้าทั้งปวง

พรหมสุทธาวาสจูงพระสุทโธทนราชกุมาร นางสุชาดาธิดาอสูร
จูงพระราชธิดามายาให้ทรงจับพระหัตถ์อภิเษกสมรส
ฝุายท้าวสุทธาวาสมหาพรหมกําหนดซึ่งกาลอันได้อุดมมหุติฤกษ์แล้ว ก็จูงพระหัตถ์พระสิริสุทโธท
นราชกุมารขึ้นสถิต ณ เบื้องบนกองแก้ว นางสุชาดาอสุรินทรธาดาก็จูงพระหัตถ์พระสิริมหามายาขึ้นสถิต
บนรัตนราศีที่อภิเษกนั้น แลกษัตริย์ทั้งสองก็จับพระหัตถ์ซึ่งกันและกัน สมเด็จท้าวสหัสนัยน์ ก็เปุาทิพย์วิไช
ยุตมหาสังข์ทักขิณาวัฏ ป๎ญจสิขคันธรรพเทพบุตรก็ดีดซึ่งพิณสามสาย เทพยดา มนุษย์ทงั้ หลายก็ประโคม

๒๒

ขณะนั้น ก็บังเกิดมหัศจรรย์ต่างๆ มีพื้นพสุนธรากัมปนาทเป๐นต้น อันว่าห่าฝนแก้ว ๗ ประการก็
บันดาลตกลงจากอากาศเต็มตลอดปริเวณโยชน์หนึ่ง โดยรอบมหามณฑปนั้น เทพยดาทั้งหลายทัว่ จักรวาฬ
ก็โปรยปรายสัตตรัตนมณี นฤโฆษศัพท์สาธุการเอิกเกริกโกลาหลบันลือลั่นเป๐นอันเดียว ตั้งแต่พื้นภูมิภาค
ตลอดถึงภวัครพรหม แลกษัตริย์ทงั้ หลายมีสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชเป๐นอาทิ แลมหาชนบรรษัทเห็น
มหัศจรรย์ดังนั้น ก็มีโลมชาติสยดสยอง แซ่ซ้องสรรเสริญพระกฤษดาภินิหารแห่งกษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์
เสียงนฤโฆษ ครุวนาดุจเสียงมหาเมฆอันกึกก้องในท้องมหาสมุทร
ส่วนพระสุนันทาเทวีก็จุดธูปเทียนกับทัง้ สุคนธบุปผชาติบูชาเทพยดาทั้งหลาย แล้วตรัสประกาศ
ด้วยบาทพระคาถาว่า สพฺเพ เทวา จ นาคา จ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่เทพยดาทัง้ หลายอันมี
มหิทธิฤทธิ์ จงสดับคําแห่งข้าพเจ้า ขอให้ราชธิดาของข้าพเจ้าประสูติพระโอรส ให้ได้ตรัสรู้เป๐นพระสัพพัญํู
พุทธเจ้าในโลก เป๐นอาทิดังนี้ วนฺทิตฺวา แล้วถวายวันทนาบูชาแก่กษัตริยท์ ั้ง ๒ แลบรรดากษัตริย์ทั้งหลายมี
สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชเป๐นอาทิ ก็อภิวาทบูชาแก่กษัตริย์ทั้ง ๒ ดุจนั้น
ท้าวมหาพรหมแลเทพยดาก็กระทําสักการบูชาด้วยนานาทิพยสุคนธ์ กุสุมชาติเหล่าอสุรราชทั้ง ๘
คนก็บูชาด้วยผลมะตูมสุกอันนํามาแต่ปุาหิมพานต์ ท้าวเวสวัณมหาราชก็บูชาด้วยทิพยภูษาต่างๆ อันตกลง
แต่ไม้กัลปพฤกษ์ บนยอดหิมวันตบรรพตกับทั้งผลหว้าอันเกิดแต่ชมพูพฤกษ์ประจําทวีป แต่เครื่อง
สักการบูชาแห่งเทพยดาทั้งหลายกองสูงชั่วลําตาลหนึ่ง
แลหมู่อมรินทรพรหมต่างถวายมงคลพรมีอเนก
ประการ แลเล่นมหรสพสมโภชถึง ๗ วันเป๐นกําหนด แล้วท้าวเทพยดาทั้งหลายก็ถวายโอวาทนุศาสน์ให้
ตั้งอยู่ในเบญจางคิกศีล แล้วก็นิวตั นาการสู่เทวโลก

เฉลิมฉลองยาวนาน ๓ เดือน
ให้สร้างปราสาท ๓ องค์ในกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อคู่อภิเษก
ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชและกษัตริย์ทั้งปวงยับยั้งอยู่ในมณฑป เล่นการมหรสพสมโภชทุกทิวา
ราตรีถ้วนถึงไตรมาส แล้วดําริกาลที่จะกลับยังกรุงกบิลพัสดุ์ในเชษฐมาสกาฬป๎กษ์ จึงตรัสสั่งกษัตริยศ์ ักย
ราช ๓๐๐,๐๐๐ กับสุทธิย์อมาตย์ให้ไปสร้างปราสาทองค์หนึ่ง ณ กรุงกบิลพัสดุ์ มีพื้นได้ ๗ ชั้น มีเสา ๕๐๐
ต้น แล้วไปด้วยไม้จันทร์ถวายนามจันทนปราสาท แล้วให้พระสุกโกทนราชโอรสกับกษัตริย์ ๑๐๑ องค์ ไป

๒๓

สร้างปราสาทอีกองค์หนึ่ง มีพื้น ๙ ชั้น มีเสา ๕๐๐ ต้น แล้วไปด้วยไม้ราชพฤกษ์ ส่วนสมเด็จพระเจ้า
ชนาธิปราชก็ตรัสใช้พระขัตติยวงศ์ทงั้ หลายกับสุปดิษฐอมาตย์ไปสร้างปราสาท ณ กรุงกบิลพัสดุ์อีกองค์หนึ่ง
มีพื้น ๗ ชั้น มีเสา ๑,๐๐๐ ต้น แล้วไปด้วยไม้แก่นทั้งสิ้น
แลการสร้างปราสาททั้ง ๓ สําเร็จแล้วก็กลับสู่เมืองเทวทหนคร สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็ให้
ตกแต่งประดับมรรคาตั้งแต่เมืองเทวทหนครถึงกรุงกบิลพัสดุ์ แล้วให้ราชโอรสแลพระสุณิสาขึ้นทรงอลงกต
กาญจนราชอันเดียวกัน มีอเนกนิกรคณานางกํานัล ๑๐๐,๐๐๐ กับกษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์ แลขัตติวงศา
ศักยราช ๖๐๐,๐๐๐ ตามเสด็จแวดล้อมเป๐นบริวาร ส่วนพระองค์ก็ทรงคชาธารแวดล้อมด้วยจตุรงคโยธา
หาญ เสด็จยกพยุหะแสนยาพลากรไปในเบื้องหน้า

ใช้เวลา ๔ เดือนครึ่งขนสิ่งต่างๆ ไปกรุงกบิลพัสดุ์
ทรงมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ฝุายพระเจ้าชนาธิปราชก็เสด็จยาตราพลาพลไปในเบื้องหลัง ให้นําเอาสรรพสวิญญาณวัตถุแลอ
วิญญาณวัตถุซึ่งจะพระราชทานแก่พระราชธิดา เป๐นต้นว่าทาสีทาสาสิ่งละแสนโกฏิแลช้างพัง ๑,๐๐๐
ช้างพลาย ๑,๐๐๐ สินธพชาติ ๘๔,๐๐๐ อุสุภกาสรสิ่งละอักโขเภณีตามไปภายหลัง แลหนทางตั้งแต่เมือง
เทวทหนครจนถึงกรุงกบิลพัสดุ์นั้น โดยกว้างถึง ๓ โยชน์เต็มไปด้วยสัตว์แลมนุษย์ทั้งหลายหาระหว่างมิได้
แลหมู่มหาชนนําไปซึ่งพัสดุสิ่งของทั้งปวงสู่กรุงกบิลพัสดุ์ถึง ๔ เดือนกึ่ง จึงถึงพร้อมบริบูรณ์
สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชทรงทํามงคลราชาภิเษกกษัตริย์ทงั้ ๒ เหนือรัตนบัลลังก์ถึงสามครั้ง แล้ว
อัญเชิญเสด็จขึ้นสถิต ณ จันทนปราสาท แล้วมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสครองมไหศวริยสมบัติแทน
พระองค์ บรรดากษัตริย์ทั้งหลายมีสมเด็จพระเจ้าชนาธิปราชเป๐นอาทิ ก็ถวายบังคมลากลับไปสู่พระนคร
แห่งตนๆ สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชและพระสิริมหามายาเทวี ก็ทรงอุป๎ฏฐากพระราชชนกชนนี
โดยเคารพแลทรงปฏิบัติในเบญจางคิกศีล แลทศพิธราชธรรมโดยโบราณราชประเพณีทุกประการ
ราชา สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชทรงพระชราโรคาเบียดเบียนก็เสด็จทิวงคต สมเด็จพระราชโอรส
และพระราชสุณิสา กับพระขัตติยประยูรคณามัจจามาตย์ทั้งปวง ก็ประชุมกระทําการฌาปนกิจถวายเพลิง
พระบรมศพโดยอุฬาริกกราชสักการบูชา สิริสุทฺโธทโน สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชก็เสวยมไหศวริย
ราชถวัลยรัชสืบสันตติวงศ์ดาํ รงพิภพกรุงกบิลพัสดุ์ เสวยสิริสมบัติกับด้วยพระสิริมหามายาสุขุมาลชาติราช
เทวีเป๐นบรมสุข
วิวาหมงคลปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑ จบ
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ดุสิตปริวรรต
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