ปฐมสมโพธิราชาภิเษก ปริเฉทที่ ๕
แมในกาลครั้งนั้น เมื่อพราหมณทั้งหลายพยากรณทํานาย พระมหาปุริสลักษระแลว ทาวศิ
ริสุทโธทนะจึงตรัสถามวา พระราชบุตรของเราไดเห็นซึง่ อะไรจึงจะออกบรรพชา พราหมณทูลวา
พระราชโอรส ไดเห็นซึง่ นิมิตรทัง้ ๔ คือ เห็นคนแกชรา ๑ เห็นคนเจ็บไข ๑ เห็นคนตาย ๑ เห็นเพศ
บรรพชา ๑ เมื่อไดเห็นนิมิตรทัง้ ๔ อยางนี้เมื่อใด ก็จะละเพศฆราวาสออกบรรพชาบวชเมือ่ นั้น
(ตํสุตวา) พระมหากษัตริยไดฟงดังนั้น จึงตรัสวาเราไมอยากใหพระราชบุตรออกบรรพชา
เราปรารถนาจะใหเปนบรมจักรพรรตรามีอาณาเขตไปในทิศนอยและทิศใหญ จึงตรัสหามไมใหคน
แกคนเจ็บคนตาย และเพศบรรพชาไปมาในที่ใกลแหงพระลูกเรา ใหคนพิทักษรักษา ไกลออกมาถึง
๑๐๐ เสนทั้ง ๔ ทิศ เพื่อจะไมใหเห็นซึ่งนิมิตรทั้ง ๔ ประการ
(เตพราหมณา) พราหมณทั้งหลายก็ถวายพระนามเปนสอง ชื่ออังคีรสกุมาร เหตุมีพระกาย
ประกอบไปดวยรัศมี ๑ ชื่อวาสิทธัตถะ ดวยเหตุวาพระองคจะปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จทุกประการ ๑
ครัง้ นัน้ ฝายบิดา ๘๐ ญาติฝา ยพระมารดา ๘๐ มาประะชุมกัน ถวายพระราชบุตรคนละองคๆ
วาพระราชกุมารจะไดตรัสเปนพระ ก็จะไดมีขัตติยสมณ เปนบริวารถาเปนฆราวาสครองสมบัติ ก็
จะไดมกี ษัตริยเ ปนบริวาร พรอมกันมาปฎิญาณไวฉะนี้ ฯ
ครัง้ นัน้ นางศิรมิ หามายาราชเทวีเมือ่ ประสูตพระราชโอรสไดเจ็ดวัน พระนางก็ทําลายขันธ
ไปบังเกิดในชั้นดุสิต ตามประเพณีแหงพุทธมารดา ดวยพระครรภไมควรเปนที่อาศัยของสัตวอื่น
เมือ่ พระนางศิริ มหามายาทิวงคตแลว ทาวศิริสุทโธทนะก็ตั้งนางกิสาโคตมี เปนพระนอง
นางศิริ มหามายาขึ้นเปนอัครมเหสี แลวทรงตรัสใหจดั หานารีทม่ี ีรปู อันงาม คือไมสูงนักไมต่ํานัก
ไมขาวนัก มีนาํ้ นมอันหวาน ไมเปรี้ยวไมเค็มและจืดขมใหเปนพระนม ของพระโพธิส์ ตั วเปนอัน
มากแลวใหจดั หานารีทร่ี ปู รางดีๆ ๖๐ นางใหเปนพระพี่เลี้ยงเคียงประคองขาง คอยปฎิบัติ ใหจัดบุรษุ
ที่สันทัดในทางราชการ สําหรับทําการงานอีก ๖๐ คนแลว ใหจัดลูกอํามาตยราชตระกูลอีก ๖๐ คน
เปนพี่เลี้ยงฝายหนาใหบํารุงบําเรอพระลูกยาเปนนิจการ
ในกาลครั้งนั้นนางกิสาโคตมีเปนพระแมนาพระโพธิสัตวเปนอัตรา ใหเสวยพระถันธาราใน
พระอุทร ใหเจริญสุขสโมสรทุกวันไป โดยในทีพ่ รรณนามาฉะนี้
(อเถกทิวสํ) ครัน้ มาวันหนึง่ เปนวันแรกนาขวัญพระมหากษัตริยต รัสใหประดับพระนคร
งามบวรวิจิตรราวกับวาวิมานแหงเทวดา ใหจัดแอกและไถเชือกชักกะ ตักไล หัวหมูใหมงอนไถงาม
หางยามกลมใหสมกัน ใหจัดโคอุศุภราชที่ล่ําสันมีกําลังมาก ประดับดวยเครือ่ งประดับอันหลากๆ
งามบรรจง ทั้งราชวัติแลฉัตรธงบรรจงจัด ทั้งขาวเปลือกแลถั่วงาสารพัดตามบูราณ พรอมดวย
อํามาตยราชบริพารประโรหิตสมเด็จบรมบพิตรมหาราช ใหเชิญพระราชบุตรสุดสวาทออกไปแรก
นาขวัญ พรอมดวยแสนสุรางคนางกํานัลเปนบริวาร คมนาการไปสูภูมิเขตประเทศที่แรกนานะ
กาลครั้งนั้น
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(ตํปเทสํ) ในประเทศที่นั้นมีหวาใหญตนหนึ่งงามนักหนา พระราชบิดาใหจัดที่ไสยาอาสน
เชิญพระมหาบุรุษราชเขาไปอาศัย
มีมานกั้นไวโดยรอบใหพี่เลี้ยงนางนมรักษาสวนพระองคก็
ออกไปทรงแรกนา ดวยอํามาตยเสนาและพราหมณตามประเพณี
(ชาติโย) พวกพี่เลี้ยงนามนมทั้งหลายเห็นพระลูกเจาบรรทมหลับสนิทแลว ก็พากันออกมา
ดูการแรกนา พระโพธิสัตวบรรทมตื่นขึ้นมาไมเห็นผูใด ก็ตง้ั พระทัยเจริญอานาปานุสติกรรมฐาน
ไดสําเร็จสมาธิฌาณมิไดชา พระสุริยาก็บาย เงาไมทั้งหลายคลอยไปตามพระอาทิตยบาย แตเงาไม
หวานั้นตรงไมเอนชายไปตามตะวัน ชนทัง้ หลายนัน้ เขามาดูเห็นอัศจรรย จึงออกไปทูลพระราชบิดา
พระองคเสด็จเขามาก็เห็นเปนอัศจรรย ยกพระหัตถทั้งสองถวายวันทนาการ สรรเสริญพระปฎิ
หาริยของพระราชโอรสวาไดเห็นปรากฎถึงสองครัง้
ครั้นสําเร็จการแรกนาก็พาพระลูกยากับบริวาร นิวัตนาการเขาไปสูพระนิเวศนสถาน ใน
กาลครัง้ นัน้ เมื่อพระโพธิสตั วมอี ายุได ๗ ป พระมหากษัตริยตรัสถามอํามาตยวา เด็กมีอายุได ๗ ขวบ
จะชอบเลนอะไร กราบทูลวาชอบเลนน้ํา พระองคจงึ รับสัง่ ใหขดุ สระโบกขรณี ครัง้ นัน้ พระอินทร
ไดรเู หตุจงึ ใชใหเวศสุกรรมเทเวศ ลงมานิมิตสระโบกขรณีกวางใหญ มีน้ําอันใสจืดสนิทมีดอกปทุม
ชาติ ระดาษดาหอมฟุงขจร มีทาอันเรียบรายไปดวยทรายทองและทรายแกวอันแลวไปดวยเทวฤทธิ์
งามวิจิตรรจนาเปนอเนกานับไมได ถาจะเปรียบไปราวกับวาสระโบกขรณี ในเทวะนันทะอุทยานอยู
ในชั้นดาวดึงส เวศสุกรรมเทวบุตรนิรมิตรแลวก็กลับไปสูว ิมานของตนฯ
(ปุนทิวเส) ครั้นเวลารุงเชาชนทั้งหลายเห็นสระโบกขรณีที่เทพยกานิรมิตรงามวิจิตรรจนา ก็
พากันขึ้นไปทูลแกพระราชาใหทรงทราบ พระองคเสด็จมาทอดพระเนตร เห็นสระโบกขรณีงาม
วิจติ รก็ทรงทราบวา เทพยดามานิรมิตรถวายดวยอานุภาพบุญของพระราชโอรส
(ตโตปฎฐ าย) จําเดิมแตนั้นมาพระราชกุมารก็ลงเลนสรงสนาน กับดวยบริวารในสระ
โบกขรณีเปนทีย่ นิ ดี ราวกับวาเทวราชกุมารในทิพวิมานสถานในกาลครั้งนั้น
(อปรภาเค) ครั้นลวงมากาลนานมา พระโพธิสัตวมีพระชนมได ๑๖ พรรษา พระราชบิดาให
สรางปราสาท ๓ ปราสาทสู.เทากัน ปราสาทหนึง่ เปนทีอ่ ยูฤดูรอ นมีพ้ืนได ๕ ชั้น ปราสาทหนึง่ เปน
ที่อยูฤดูฝนมีพื้นได ๗ ชั้น ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูฤดูหนาวมีพื้นได ๙ ชั้น ปราสาททั้ง ๓ นั้นมีอาการ
ราวกับวาวิมานแหงเทวดา พระราชกุมารก็เสวยซึ่งความสุขอยูในปราสาทละ ๔ เดือน คือ ฤดูหนาว
๔ เดือน ฤดูฝน ๔ เดือน ฤดูรอ น ๔ เดือน บํารุงบําเรอดวยสตรีไมมบี รุ ษุ พระโพธิสัตวไมไดลงจาก
ปราสาท พรอมไปดวยสาวสุรางคนางนาฎราชบริวาร ฟอนรําขับขานถวายเสียง ทัง้ เครือ่ งดนตรีสตี ี
เปาประโคมพระลูกเจาราวกับวาพระอินทรในวิมานพรอมไปดวยความผาสุกสถาน ณ กาลครั้งนั้น
(โสจินเตสิ) ทาวศิริสุทโธทนะนั้น เมื่อสรางปราสาทแลวจึงมาคิดวา พระราชบุตรของเราก็
เติบโตควรจะใหซึ่งสมบัติ คิดแลวก็ใหศักยราชทั้งปวงตกแตงซึ่งราชธิดาสงมาถวาย เพือ่ จะ
ราชาภิเษกแกพระราชโอรส (สากิยา) ฝายศักยราชทั้งหลายจึงตอบวา พระสีธาตุราชกุมารยังไมรู
ศิลปศาสตร เราทั้งหลายยังไมอาจถวายได พระบิดาจึงตรัสวาดูกรเจาสีธาตุ เจาจงเรียนศิลปศาสตร
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ใหฉลาดเปนอันดี เราจะใหเจาครองบุรีเมืองกบิลพัสดุ พระโพธิสัตวจึงทูลวา อีก ๗ วันใหหมูญ
 าติ
ประชุมกัน ขาพเจาจะแสดงศิลปศาสตร ครัน้ ถึง ๗ วันก็สันนิบาตประชุมกัน พระโพธิสัตวก็แสดง
ซึ่งกําลังยกซึ่งสหัสถามธนูอันใหญ ขึ้นแกวงไกวไปมาใหปรากฎกิริยาวาสหัถามธนูนั้นคนถึงพัน
หนึ่งจึงจะยกไหว พระองคยกขึ้นแกวงไกวเบาราวกับวาคันกระสุน ดวยอํานาจบุญบารมีแลวก็โกง
ยิงไปในทิศทั้ง ๔ ตามความปรารถนา ครั้นพระโพธิสัตวแสดงซึ่งศิลปศาสตรในทามกลางหมูญาติ
เสร็จแลว ศักยราชทั้งหลายก็พากันโสมนัสหรรษา พรอมกันแตงพระราชธิดามาถวาย สิรริ วมกัน
เปนนางกษัตริยสี่หมื่นพระองค
(ราชา) สมเด็จพระราชบิดาก็ราชาภิเษกพระสีธาตุราชกุมารกับนางพิมพาราชเทวี ใหเปนมิ่ง
อัครมเหสีครองสมบัติในเมืองกบิลพัสดุมหานคร มีนางกัลยาณีศรีสมร ๔ หมื่นเปนบริวารอยูใน
ปราสาททั้ง ๓ ตามฤดูกาลโดยนิยม เสวยสุขอันอุดมราวกับวาเทวดาในดาวดึงษ ครั้งลวงกาลนานมา
มีพระบารมีอันแกกลา มีพระชนมพรรษาได ๒๙ ป มีน้ําพระทัยยินดีจะไปประพาสพระราชอุทยาน
ณ กาลครั้งนั้น

จบ ราชาภิเษก ปริเฉทที่ ๕

