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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

๑. อิตถิวิมานวัตถุ

ปฐวรรคที่ ๑
๑. ปฐมปฐวิมาน
วาดวยวิมานตั่งทอง
[๑] พระโมคคัลลานะ ถามวา
ดูกอนเทพธิดาผูประดับองค ทรงมาลัย ทรง
พัสตราภรณสวยงาม วิมานตั่งทองของทานโอฬาร
ทานสองแสงประกายดังสายฟาอันแลบลอดหลืบเมฆ
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน อนึ่ง โภคะทุกอยางที่
นารักจึงเกิดแกทาน ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก
อาตภาพขอถามทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญ
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อะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยาง
นี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก ดีฉันไดถวาย
อาสนะแกหมูภิกษุผมู าถึงเรือน ไดอภิวาท ไดทํา
อัญชลี และถวายทานตามกําลัง เพราะบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จ
แกดีฉัน อนึ่ง โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอกแกทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว เพราะบุญนั้น
ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของ
ดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมปฐวิมาน
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ปรมัตถทีปนี

อรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
คันถารัมภกถา
ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจา ผูมีพระมหากรุณา
เปนนาถะ ทรงขามสังสารสาครดวยไญยธรรม ทรง
แสดงธรรมอันละเอียดลุมลึกมีนยั มีวิจิตร.
ขาพเจาขอไหวพรธรรมสูงสุด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบูชาแลว ซึ่งเปนเครื่องนําผูสมบูรณ
ดวยวิชชาและจรณะออกไปจากโลก.
ขาพเจาขอไหวพระอริยสงฆ ผูสมบูรณดวยคุณ
มีศีลเปนตน ตั้งอยูในมรรคผล เปนบุญเขตอัน
ยอดเยี่ยม.
บุญใด เกิดจากการไหวพระรัตนตรัย ดังกลาว
มานี้ ขอขาพเจาเปนผูอันอํานาจบุญนั้นกําจัดอันตราย
ในที่ทั้งปวง.
บุญใด ๆ อันเทวดาทั้งหลายทําไวในชาติกอน ๆ
เทศนาอันใด ที่ทําผลแหงกรรมใหประจักษ ดําเนิน
ไปโดยการถามและตอบของเทวดาเหลานั้น โดย
แยกสมบัติ คือผลมีวิมานเปนตน ของบุญนั้น ๆ
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พระอรหันตทั้งหลายผูเชี่ยวชาญแตกอน สังคายนา
เรื่องใดไวในคันภีรขทุ ทกนิกาย โดยชื่อวาวิมานวัตถุ
เพราะฉะนั้น จักยึดนัยที่มาในอรรถกถารุนเกานั้น
เมื่อจะประกาศนิทานทั้งหลายในเทศนานั้น ๆ โดย
พิเศษ จักแตงกถาพรรณนาอรรถอันงาม ซึ่งหมดจด
ดี ไมสับสน มีวนิ ิจฉัยอรรถอยางละเอียด ไม
ผิดลัทธิสมัยของพระเถระทั้งหลายผูอยูในมหาวิหาร
ตามกําลัง ขอสาธุชนทั้งหลาย จงตั้งใจฟงวิมานวัตถุนั้นของขาพเจา ซึ่งกําลังกลาวอยู โดยเคารพ
เทอญ.
อธิบายคําวา วิมานวัตถุ
ในวิมานวัตถุนั้น สถานที่เลนและอยูอาศัยของเทวดาทั้งหลาย มี
จํานวนนับอันประเสริฐ ชื่อวา วิมาน. จริงอยู วิมานเหลานั้น บังเกิด
ดวยอานุภาพของกรรมสวนสุจริตของเทวดาเหลานั้น รุงเรืองดวยรัตนะ
ตาง ๆ มีสีและทรวดทรงอันวิจิตร เพราะประกอบดวยขนาดพิเศษมี ๑
โยชน และ ๒ โยชนเปนตน เรียกกันวา วิมาน เพราะพรั่งพรอมดวย
ความงาม และเพราะตองนับโดยวิธีพิเศษ. วัตถุที่ตั้งแหงวิมานทั้งหลาย
เปนเหตุแหงเทศนานั้น เหตุนั้น เทศนานั้น จึงชื่อวา วิมานวัตถุ ไดแก
เทศนาที่ดําเนินไปโดยนัยวา ปนฺเต โสวณฺณมย ปฐวิมานตั่งทองของ
ทาน ดังนี้เปนตน. ก็คาํ นี้เปนเพียงตัวอยาง เพราะเทศนานี้ดําเนินไป
อาศัยสมบัติมีรูปโภคะและบริวารเปนตน และกรรมที่เปนเหตุทําใหบังเกิด
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สมบัตินั้น ของเทวดาเหลานั้น อีกนัยหนึ่ง กลาวโดยมุข คือ วิบาก
พึงทราบวา ชื่อวา วิมานวัตถุ เพราะเปนเหตุแหงการนับในระหวาง
[ชวง] กรรม.
ถามวา วิมานวัตถุนี้ ใครกลาว กลาวที่ไหน กลาวเมื่อไร และ
กลาวเพราะเหตุไร. ตอบวา วิมานวัตถุนี้ ดําเนินไป โดยกิจ ๒ อยาง
คือ ถามและตอบ. ในกิจ ๒ อยางนั้น คาถาคําตอบ เทวดาทั้งหลาย
นั้น ๆ กลาว. สวนคาถาคําถาม บางคาถาพระผูมีพระภาคเจาตรัส บาง
คาถา ทาวสักกะเปนตนตรัส บางคาถา พระสาวกเถระทั้งหลายกลาว.
แมในคาถาคําถามนั้น คาถาสวนมาก ทานพระมหาโมคคัลลานะ ผู
สรางสมภารคือบุญและญาณ เพื่อเปนพระอัครสาวกของพระผูมีพระภาค
พุทธเจา บําเพ็ญสาวกบารมีมาโดยลําดับถึง ๑ อสงไขย กําไรแสนกัป
ถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณหมดสิ้น ซึ่งมีคุณพิเศษมีอภิญญา ๖ และ
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนตนเปนบริวาร ดํารงอยูในตําแหนงอัครสาวกรูปที่ ๒
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะ ในเหลาภิกษุ
สาวกผูมีฤทธิ์ กลาวไวแลว.
กอนอื่น พระเถระเมื่อจะกลาว ก็เที่ยวเทวจาริกไปเพื่อเกื้อกูลโลก
ไถถามเทวดาทั้งหลายในเทวโลก กลับมามนุษยโลกอีก ทําคําถามและ
คําตอบไวรวมกัน เพื่อทําผลบุญ ใหประจักษแกมนุษยทั้งหลาย กราบทูล
เรื่องถวายพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงกลาวแกภิกษุทั้งหลาย. ทาวสักกะ
ตรัสก็โดยถามปญหา เทวดาทั้งหลายตอบทาวสักกะนั้นก็ดี ตอบทาน
พระมหาโมคคัลลานเถระก็ดี ก็โดยตอบปญหาเหมือนกัน. โดยนัยดังกลาว
มานี้ คาถาวิมานวัตถุ พระผูมีพระภาคเจา พระเถระทั้งหลาย และเทวดา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 6

ทั้งหลายกลาว ก็โดยถามปญหา และเทวดาทั้งหลายกลาวไวในที่นั้น ๆ ก็
โดยตอบปญหานั้น ภายหลัง พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายผูสังคายนา
ธรรมวินัย รวบรวมยกขึ้นสูสังคีติวาวิมานวัตถุอยางเดียว ก็การตอบบท
วา ใครกลาว เปนตน โดยสังเขปทั่ว ๆ ไปในวิมานวัตถุนี้ เทานี้กอน.
สวนบทวา ใครกลาว เมื่อกลาวโดยพิสดาร ก็พึงกลาวอาคมนียปฏิปทา ขอปฏิบัติที่พึงดําเนินมาของพระเถระ ตัง้ แตมหาเถระทําปณิธาน
ความปรารถนาไวแทบเบื้องบาทพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี.
ก็ปฏิปทานั้น ทานกลาวไวพิสดารแลวในที่นั้น ๆ ในอรรถกถาทั้งหลาย
อันเปนที่มา เพราะฉะนั้น พึงทราบตามนัยที่มาแลวในที่นั้น. เมื่อกลาว
โดยไมทั่วไป [โดยเฉพาะ] การตอบบทวา กลาวที่ไหน ก็จักมาถึง
ตอนพรรณนาความแหงวิมานนั้น ๆ.
สวนอาจารยพวกอื่นๆ กลาววา วันหนึ่ง ทานพระมหาโมคัลลานะ
ไปในที่ลับหลีกเรนอยู เกิดใจปริวิตกอยางนี้วา ปจจุบันนี้ มนุษย
ทั้งหลาย เมื่อความถึงพรอมแหงวัตถุ [ไทยธรรม] ความถึงพรอมแหง
เขต [ทักขิไณยบุคคล] และความถึงพรอมแหงจิตเลื่อมใสของตน
[เจตนา] แมไมมี ก็ยังพากันทําบุญนั้น บังเกิดในเทวโลกเสวยสมบัติ
อันโอฬาร ถากระไร เราจาริกไปในเทวโลก ทําเทวดาเหลานั้นเปน
ประจักษพยานใหกลาวบุญ ตามที่พวกเขาสรางสมไว และผลบุญตามที่
ไดประสบ แลวกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา เมื่อเปนดังนั้น
พระศาสดาของเรา เมื่อทรงแสดงผลกรรมใหประจักษชัดแกมนุษยทั้งหลาย
เหมือนดังทรงทําพระจันทรเพ็ญอุทัยขึ้น ณ พื้นนภากาศ ทรงชี้ความที่บุญ
ทั้งหลาย แมประมาณเล็กนอย ก็ยังมีผลโอฬาร โดยศรัทธาความเชื่อตอ
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เนื่องกันได ทรงทําวิมานวัตถุนั้น ๆ ใหเปนวัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว
จักทรงประกาศพระธรรมเทศนาไดยิงใหญ. พระธรรมเทศนานั้น ก็จะเปน
ประโยชนเกือ้ กูลความสุขแกชนเปนอันมาก แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ทานลุกขึ้นจากอาสนะ นุงผา ๒ ชัน้ ยอมดีแลวผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่ง
หมเฉวียงบา เปรียบดังฟาแลบ มีลําสายคลายหิงคุตามธรรมชาติ [หยาด
มหาหิงคุ ] และเปรียบดังยอดเขาอัญชันคิรี เดินได ซึ่งฉาบดวยแสงสนธยา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง
กราบทูลความประสงคของตน พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว ก็
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณเวียนขวา
เขาจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา ออกจากจตุตถฌานนั้นแลว ก็
ถึงดาวดึงสภพในทันทีนั้น โดยกําลังฤทธิ์ จึงไถถามถึงบุญกรรม ตามที่
เทวดาทั้งหลายนั้น ๆ สรางสมไว. เทวดาเหลานั้น ก็บอกกลาวแกทาน.
ทานกลับจากดาวดึงสนั้นมายังมนุษยโลกแลว กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมด
ถวายพระผูมีพระภาคเจา โดยทํานองที่เปนไปในดาวดึงสภพนั้น.
พระศาสดา ก็ไดทรงรับทราบเรื่องนั้นแลว ทรงทําวิมานวัตถุนั้นใหเปน
วัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลวทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร โปรดบริษัทที่มา
ประชุมกัน.
ก็วิมานวัตถุนี้นั้น นับเขาในสุตตันตปฎก ในปฎกทั้ง ๓ คือ
วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก. นับเขาในขุททกนิกาย ใน
นิกายทั้ง ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย. สงเคราะหเขาในคาถา ในสัตถุศาสนมีองค ๙ คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทานะ อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ
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เวทัลละ. สงเคราะหเขาในธรรมขันธเล็กนอย ในพระธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐
ซึ่งทานพระอานนท คลังพระธรรมปฏิญญาไวดังนี้ วา
ทฺวาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ
เทฺว สหสฺสานิ ภิกขฺ ุโต
จตุราสีติ สหสฺสานิ
เย เม ธมฺมา ปวตฺติโน
ธรรมเหลาใดอันขาพเจาใหเปนไป ขาพเจา
เรียนธรรมเหลานั้น จากพระพุทธองค ๘๒,๐๐๐
จากภิกษุ [พระสารีบุตรเถระ] อีก ๒,๐๐๐ รวม
เปน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
กลาวโดยวรรค มี ๗ วรรค คือ ปฐวรรค จิตตลตาวรรค
ปาริฉัตตกวรรค มัญชิฏฐกวรรค มหารถวรรค ปายาสิวรรค สุนิกขิตตวรรค. กลาวโดยเรือ่ ง วรรคที่ ๑ มี ๑๗ เรื่อง วรรคที่ ๒ มี ๑๑
เรื่อง วรรคที่ ๓ มี ๑๐ เรื่อง วรรคที่ ๔ มี ๑๒ เรื่อง วรรคที่ ๕
มี ๑๔ เรื่อง วรรคที่ ๖ มี ๑๐ เรื่อง วรรคที่ ๗ มี ๑๐ เรื่อง รวม
๘๕ เรื่อง ไมนับอันตรวิมาน แตนับดวย ก็มี ๑๒๓ เรื่อง กลาวโดย
คาถา มี ๑,๕๐๐ คาถา. บรรดาวรรคของวิมานวัตถุนั้น ปฐวรรคเปน
วรรคตน . บรรดาเรื่อง เรื่องปฐวิมาน วิมานตั่งทองเปนเรื่องตน. แม
วิมานวัตถุนั้นมีคาถาวา ปนฺเต โสวณฺณมย เปนคาถาตน.
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๑. อิตถิวิมานวัตถุ

ปฐวรรควรรณนาที่ ๑
๑. อรรถกถาปฐมปฐวิมาน
แมปฐวิมานเรื่องที่ ๑ ในปฐวรรคที่ ๑ นั้น มีวัตถุปตติเหตุ
เกิดเรื่อง ดังตอไปนี้ :เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับ ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถี พระเจาปเสนทิโกศล ทรงถวายอสทิสทาน
๗ วัน แดพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ทานอนาถบิณฑิกะ
มหาเศรษฐี ก็ถวาย ๓ วัน พอสมควรแกอสทิสทานนั้น นางวิสาขา
มหาอุบาสิกา ก็ถวายมหาทานเหมือนอยางนั้น. ประวัติความเปนไปแหง
อสทิสทาน ไดปรากฏทั่วชมพูทวีป. ครั้งนั้น มหาชนยกเรื่องขึ้นพูดกัน
ในที่นั้น ๆ วา ทานจักมีผลมาก ดวยการบริจาคสมบัติอันโอฬารอยางนี้
หรือ ๆ จักมีผลมาก แมดวยการบริจาคพอสมควรแกทรัพยสมบัติของตน.
ภิกษุทั้งหลายฟงคํานั้นแลว ก็กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ทานมิใชจักมีผลมาก ดวยการ
ถึงพรอมแหงไทยธรรมอยางเดียว ที่แท ทานจักมีผลมาก ก็ดวยความ
ถึงพรอมแหงจิตที่เลื่อมใส และดวยความถึงพรอมแหงเขต [ทักขิไณยบุคคล ] เพราะฉะนั้น ทานวัตถุเพียงสักขาวกํามือหนึ่งก็ดี เพียงผาเกา
ผืนหนึ่งก็ดี เพียงเครื่องลาดทําดวยหญาก็ดี เพียงเครื่องลาดทําดวยใบไมก็ดี
เพียงสมอดองน้ํามูตรเนาก็ดี บุคคลมีจิตเลื่อมใสแลว ตั้งไวในทักขิไณยบุคคล ทานแมนั้น ก็จักมีผลมาก รุงเรืองมาก แผไพศาลมาก ดังนี้.
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จริงอยางนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพ ก็ตรัสคําเปนคาถา ดังนี้วา
นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปก า นาม ทกฺขิณา
ตถาคเต วา สมฺพุทฺเธ
อถวา ตสฺส สาวเก
เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจา หรือ
พระสาวกของพระสัมพุทธเจานั้น ทักษิณาไมชื่อวา
นอยเลย.
ถอยคํานั้น ไดแพรไปทั่วชมพูทวีป. มนุษยทั้งหลาย พากันใหทาน
ตามสมควรแกทรัพยสมบัติ แกสมณพราหมณคนยากไร คนเดินทางไกล
วณิพกและยาจกทั้งหลาย ตั้งน้ําดื่มไวที่ลานเคหะ ปูอาสนะไวที่ซุมประตู.
สมัยนั้น พระเถระผูถือปณฑปาติกธุดงคเปนวัตรรูปหนึ่ง มีอากัปกิริยา
กาวไป ถอยกลับ เหลียว แล คูแขน เหยียดแขน นาเลือ่ มใส ทอด
จักษุลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ เที่ยวบิณฑบาต ก็มาถึงเรือนหลังหนึ่ง
ในเวลาจวนแจ. ในเรือนหลังนั้น กุลธิดาผูหนึ่ง ถึงพรอมดวยศรัทธา
เห็นพระเถระ ก็เกิดความเคารพความนับถือมาก เกิดปติโสมนัสอยาง
โอฬาร จึงนิมนตใหทานเขาไปยังเรือน ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ จัด
ตั่งของตน ปูผาเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองบนตั่งนั้นถวาย. เมื่อพระเถระนั่งเหนือ
ตั่งนั้นแลว นางคิดวา บุญเขตสูงสุดนี้ ปรากฏแกเราแลว ก็มีจิตเลื่อมใส
เลี้ยงดูดวยอาหาร ตามสมควรแกทรัพยสมบัติ ทั้งนางก็ถือพัดพัดถวาย.
พระเถระฉันเสร็จแลว กลาวธรรมีกถาประกอบดวยทานมีถวายอาสนะ
ถวายอาหารเปนตนแลวก็ไป. สตรีผูนั้นพิจารณาถึงทานของตนและ
ธรรมกถานั้น อันปติถูกตองกําซาบไปทั่วเรือนราง จึงไดถวายตั่งแมนั้น
แกพระเถระ.
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สมัยตอมาจากนั้น สตรีผูนั้นเกิดโรคอยางหนึ่งตาย ไปบังเกิดใน
วิมานทองขนาด ๑๒ โยชน ภพดาวดึงส นางมีเทพอัปสร ๑,๐๐๐
เปนบริวาร. ก็ดวยอํานาจที่นางถวายตั่งเปนทาน จึงบังเกิดบัลลังก
[เตียง, ตั่ง แทน ] ทอง ลอยไปในอากาศแลนเร็ว ชั้นบนมีราชรถทรวด
ทรงดังเรือนยอด. ดวยเหตุนั้น วิมานนี้จึงเรียกวา ปฐวิมาน. แทจริง
วิมานตั่งนั้น เปนทองสองใหเห็นความเหมาะสมกับกรรม เพราะนางลาด
ผาสีทองถวาย ชื่อวา แลนไปเร็ว เพราะกําลังปติแรง ชื่อวา ไปได
ตามชอบใจ เพราะนางถวายแกทักขิไณยบุคคลโดยจิตชอบ ไดชื่อวา
ประกอบดวยความงดงาม นาเลื่อมใสพรอมสรรพ เพราะสมบัติคือความ
เลื่อมใสโอฬาร.
ตอมาวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อเทวดาทั้งหลาย พากันไปสวน
นันทนวัน เพื่อเลนกรีฑาในอุทยาน ดวยอานุภาพอันเปนทิพยของตน ๆ
เทวดาองคนั้น ทรงนุงผาทิพยประดับดวยทิพยาภรณ มีเทพอัปสร ๑,๐๐๐
เปนบริวาร ก็ออกจากภพของตน ขึ้นสูวิมานตั่งนั้น สองแสงสวางดั่งดวง
จันทร ดวงอาทิตยโดยรอบ ดวยเทวฤทธิ์ยิ่งใหญดวยสิริโสภาคยตระการ
ไปยังอุทยาน. ก็สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวเทวจาริกไป
โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง เขาไปยังภพดาวดึงส แสดงองคไมไกล
จากเทวดาองคนั้น. เทวดาองคนั้น เห็นทานก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพ
มีกําลังพรั่งพรอม จึงรีบลงจากบัลลังกเขาไปหาพระเถระ. กราบดวย
เบญจางคประดิษฐแลวยืนนมัสการประคองอัญชลีอันรุงเรืองดวยทศนัข
สโมธาน [ชุมนุม ๑๐ นิว้ ]. พระเถระเห็นประจักษถึงกุศลและอกุศล
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ตามที่เทวดาองคนั้นและสัตวเหลาอื่นสั่งสมไว ดวยความแตกฉานแหง
กําลังปญญา โดยอานุภาพแหงยถากัมมูปคญาณ [ญาณที่รูถึงสัตวทั้งหลาย
เขาถึงภพนั้น ๆ ตามกรรม] ของทาน เหมือนผลมะขามปอม ที่วางไว
บนฝามือ ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น เพราะเหตุที่ปญญาทบทวนเฉพาะภพ
ในอดีต และกรรมตามที่สั่งสมไว สวนมากสําเร็จโดยธรรมดาแกเทวดา
ทั้งหลายในลําดับอุปปตติภพเทานั้นวา เราจุติจากไหนหนอ จึงอุบัติใน
ภพนี้ เราทํากุศลกรรมอะไรหนอ จึงไดสมบัตินี้ และญาณยอมเกิดแก
เทวดานั้น ตามเปนจริงฉะนั้น พระเถระประสงคจะใหเทวดาองคนั้นกลาว
กรรมที่ทําไวแลว กระทําผลกรรมใหประจักษแกโลกพรอมทั้งเทวโลก
จึงถามวา
ดูกอ นเทพธิดา ผูประดับองค ทรงมาลัยดอกไม
ทรงพัสตราภรณสวยงาม วิมานตั่งทองของทานโอฬาร
เร็วดังใจ ไปไดตามปรารถนา ทานสองแสงประกาย
ดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ
เพราะบุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกทาน
ดูกอนเทพี ผูม ีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของ
ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
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ครั้นแลวจึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครัง้ เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ดีฉันไดถวาย
อาสนะแกเหลาภิกษุที่มาถึง [ เรือน ] ไดกราบไหว
ไคทําอัญชลี [ประนมมือ] และไดถวายทานตาม
กําลัง
เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉนั จึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกดีฉัน
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอกแก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญอันใดไว
เพราะบุญอันนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
อธิบายคําวา ปฐะ
ทอนไมก็ดี อาสนะก็ดี ตั่งที่ทําดวยเถาวัลยก็ดี อาสนะที่ทําดวย
หวายก็ดี อาสนะที่ทําดวยไมเปนตนซึ่งมีชื่อแปลกออกไปมีมสารกะเตียง
ที่มีแครสอดเขากับขาเปนตนก็ดี ทุกสิง่ ทุกอยางนั้น ชื่อวาปฐะ ตั่ง ใน
คาถานั้น. จริงอยางนั้น ทอนไมมีปฐะเปนตน พอวางเทาได เรียกวา
ปฐะ ไดในบาลีนี้วา ปาทป เขียงเทา ปาทกสิกา กระเบื้องรองเทา
ทอนไมที่พอมือจับได. เรียกวา ปฐะ ไดในบาลีนี้วา ปสปฺป คนเปลี้ย.
สวนอาสนะ โดยโวหารทองถิ่นในชนบทบางแหงเรียกวา ปิกา ที่สําหรับ
ทําพลีกรรมเทวดาทั้งหลาย เรียกวา ปฐะ ไดในบาลีนี้วา ภูตปิกา
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ตั่งเซนภูตผี เทวกุลปิกา ตั่งสังเวยเทวดา. อาสนะที่เขาสรางขึ้นดวย
หวายและเถาวัลยเปนตน เรียกวา ปฐะ ไดในบาลีนี้วา ภทฺทป ภัทรบิฐ
เกาอี้ [หวาย] ทานหมายถึงจึงกลาวไววา ภทฺทป อุปาทยิ ทํา
ภัทรบิฐใหเกิดขึ้น. อาสนะที่ทําดวยไมเปนตน ตางโดยเปนเตียงสอดแคร
เขากับขาเปนตน เรียกวา ปฐะ ไดในบาลีเปนอาทิวา สุปฺตฺต
มฺจป เตียงตั่งที่จัดไวดีแลว และวา มฺจ วา ป วา การยมาเนน
ใชใหเขาทําเตียงหรือตั่ง. สวนในที่นี้ พึงทราบวา วิมานทอง ขนาด
๑ โยชน บังเกิดดวยบุญญานุภาพของเทวดา ตั้งอยูโดยอาการคลายบัลลังก
[เตียง, ตั่ง, แทน].
ในบทวา เต เตศัพท มาในอรรถปฐมาวิภัตติพหุวจนะ โดย
เปนตศัพท ไดในบาลีเปนตนวา น เต สุข ปชานนฺติ เย น
ปสฺสนฺติ นนฺทน ชนเหลาใดไมเห็นสวนนันทนวัน ชนเหลานั้น ชื่อวา
ไมรูจักสุข. มาในอรรถจตุตถีวิภัตติ โดยเปนตุมฺหศัพท อธิบายวา แด
ทาน ไดในบาลีเปนตนวา
นโม เต ปุรสิ าชฺ
นโม เต ปุริสุตฺตม
นโม เต พุทฺธาวีรตฺถุ
ทานบุรุษอาชาไนย ขอความนอบนอมจงมีแด
พระองค ทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขอความนอบนอม
จงมีแดพระองค ทานพุทธะผูแกลวกลา ขอความ
นอบนอมจงมีแดพระองค.
มาในอรรถตติยาวิภัตติ ไดในบาลีเปนตนวา กินฺเต ทิฏ กินฺติ เต
สุต ทานเห็นอะไร ทานฟงมาวาอะไร และวา อุปธี เต สมติกฺกนฺตา
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อาสวา เต ปทาลิตา อุปธิกิเลสทั้งหลาย ทานก็กาวลวงเสียแลว อาสวะ
ทั้งหลาย ทานก็ทําลายไดแลว. มาในอรรถฉัฏฐีวภิ ัตติ ไดในบาลีเปนตน
วา กินฺเต วตฺต กึ ปน พฺรหฺมจริย อะไรเปนวัตรของทาน ก็อะไร
เปนพรหมจรรย. สวนในที่นี้ เตศัพทพึงเห็นวาใชในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ.
อธิบายวา ของทาน.
ในบทวา โสวณฺณมย นี้ สุวณ
ั ณศัพทมาในอรรถวา ความถึง
พรอมแหงผิว ไดในบาลีเปนตนอยางนี้วา สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต
ทุคฺคเต ผิวสวย ผิวทราม มั่งมี ยากจน และวา สุวณฺณตา สุสรตา
ความมีผิวสวย ความมีเสียงไพเราะ. มาในอรรถวา ครุฑ ไดในบาลี
เปนตนวา กาก สุวณฺณา ปริวารยนฺติ ครุฑทั้งหลายหอมลอม กา.
มาในอรรถวา ทอง ไดในบาลีเปนตนวา สุวณฺณวณฺโณ กาฺจนสนฺนิภตโจ มีผิวดังทอง มีหนังเปลงปลั่งดังทอง. แมในที่นี้ สุวัณณ
ศัพทพึงเห็นวาใชในอรรถวา ทองอยางเดียว. จริงอยู วิมานตั่งนั้น
ทานเรียกวา ทอง เพราะมีสีงาม เหตุมีสีเสมอพระพุทธะทั้งหลาย.
ทองนั่นแล ชื่อวา โสวัณณะ เหมือนคําวา เวกตะ และ เวสมะ [ วิกตสฺส
ภาโว เวกต วิสมสฺส ภาโว เวสม]. สวนมยศัพทมาในอรรถวา
อสฺม มี เปน ไดในบาลีเปนตนวา อนฺุาตปฏิฺาตา เตวิชฺชา
มยมสฺมุโภ [มย อสฺม อุโภ] เราทั้งสองมีวิชชา ๓ เปนผูปฏิญญา
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรับรอง. มาในอรรถวา บัญญัติรับรูกัน
ไดในบาลีนี้วา มย นิสสฺ าย เหมาย ชาตมณฺโฑ ทรี สุภา ซอกเขา
เกิดสดใสเปนทอง งดงาม เพราะอาศัยหิน [ ศิลา ]. มาในอรรถวา
บังเกิด ไดในบาลีนี้วา มโนมยา ปติภกฺขา สยมฺปภา เกิดโดยใจ
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มีปติเปนอาหาร มีรัศมีในตัวเอง พรหมเวนปจจัยภายนอกเสีย ก็บังเกิด
ทางใจอยางเดียว เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สําเร็จดวยใจ. มาใน
อรรถวา วิการ ทําใหแปลก ไดในบาลีเปนตนวา ยนฺนูนาห สาม
จิกฺขลฺล มทฺทิตฺวา สพฺพมตฺติกามย กุฏกิ  กเรยฺย ถากระไร เรา
พึงขยําโคลน สรางกุฎี ทําดวยดินลวนเสียเอง. มาในอรรถวา บท
บูรณ ทําบทใหเต็ม ไดในบาลีเปนตนวา ทานมย สําเร็จดวยทาน
สีลมย สําเร็จดวยศีล. แมในที่นี้ มยศัพท ก็พึงเห็นวา ใชในอรรถวา
ทําใหแปลก หรือในอรรถวา ทําบทใหเต็ม. ก็เมื่อใด มยศัพทมีความ
ดังนี้วา ปฐวิมาน บังเกิดดวยทอง ชื่อวา โสวัณณมัย เกิดดวยทอง
เมื่อนั้น ก็พึงเห็นวา มยศัพทใชในอรรถวา ทําใหแปลกวา วิการ ทํา
ใหแปลก [ทํารูปพรรณตาง ๆ] ดวยทอง ชื่อวา โสวัณณมัย. จะ
กลาววา ใชในอรรถบังเกิดดังนี้บาง ก็ควรทั้งนัน้ . ก็เมื่อใด มีอรรถ
ดังนี้วา บังเกิดดวยทอง ชื่อวา โสวัณณะ เมือ่ นั้น ก็พึงเห็นวา
มยศัพท ใชในอรรถวา ทําบทใหเต็มดังนี้วา ทองนั่นแหละ ชื่อวา
โสวัณณมัย.
บทวา อุฬาร แปลวา ประณีตก็ได ประเสริฐก็ได ใหญก็ได.
จริงอยู อุฬารศัพท มาในอรรถวา ประณีต ไดในบาลีเปนตนวา ยอม
บรรลุ คุณพิเศษอันประณีต อื่นจากคุณพิเศษกอน. มาในอรรถวา
ประเสริฐ ไดในบาลีเปนตนวา เขาวาทานกัจจายนพราหมณสรรเสริญ
พระสมณโคดม ดวยการสรรเสริญอยางประเสริฐ. มาในอรรถวา ใหญ
๑

๒

๑. ปุพฺเพนาปร อุฬาร วิเสส อธิคจฺฉติ.
๒. อุฬาราย ภว กจฺจายโน สมณโคตม ปสสาย ปสสติ.
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ไดในบาลีเปนตนวา อุฬารโภคา โภคะใหญ อุฬารยสา ยศใหญและวา
โอฬาริก อันใหญ. ก็วมิ านแมนั้น ชื่อวาประณีต เพราะอรรถวา
กระทําความไมอิ่มสําหรับผูใชสอย โดยความฟูปลื้มใจ ชื่อวาประเสริฐ
เพราะถูกสรรเสริญโดยภาวะมีความเปนวิมานที่นาเลื่อมใสโดยรอบเปนตน
ชื่อวาใหญ เพราะใหญโดยขนาด และเพราะมีคามาก. วิมานอันโอฬาร
กลาวกันวา โอฬารกยางเดียว ดวยอรรถแม ๓ อยางแล.
จิต ชื่อวา มโน ใจ ในบทวา มโนชว นี.้ ก็หากวา มโนศัพท
กลาวทั่ว ๆ ไป ก็สําหรับจิตที่เปนกุศล อกุศล และอัพยากฤต แม
ทุกดวง. แตก็พึงทราบโดยเปนจิตสําเร็จมาแตกิริยา ที่เปนไปในอารมณ
อยางใดอยางหนึ่ง เพราะทานกลาววา มโนชว เพราะฉะนั้น วิมานทอง
ชื่อวามโนชวะ เพราะเร็วดังใจ เหมือนคําวา โอฏมุโข ปากมีผีปาก
[พูดไดคลอง] อธิบายวา ไปเร็วเหลือเกิน. จริงอยู ใจยอมตกไปใน
อารมณแมไกลนักหนาไดฉับพลันทีเดียว เพราะเปนไปรวดเร็ว. ดวยเหตุ
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรามองไมเห็น
ธรรมแมแตอยางหนึ่งอันอื่น ซึ่งเปนไปรวดเร็วเหมือนอยางจิตนี้เลยนะ
ภิกษุทั้งหลาย และวาจิตไปไดไกล ไปดวงเดียว ดังนี้. บทวา คจฺฉติ
ไดแก ไปทางอากาศจากวิมานที่อยูของเทวดาองคนั้น ตรงไปยังอุทยาน.
ในบทวา เยน กาม นี้ กามศัพท มาในอรรถวา อารมณมีรูป
เปนตน ที่นา พอใจ ไดในบาลีเปนตนวา กามา หิ วิจิตฺรา มธุรา
มโนรมา วิรปู รูเปน มเถนฺติ จิตฺต แทจริง กามทั้งหลาย งดงาม หวานชืน่
ระรื่นใจ ยอมย่ํายีจิต ดวยรูปแปลก ๆ. มาในอรรถวา ฉันทราคะ
ไดในบาลีเปนตนวา ฉนฺโท กาโม ฉันทะ เปนกาม ราโค กาโม
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ราคะ เปนกาม ไดแก กิเลสกาม. มาในอรรถวา โลภะความอยากได
ทุกอยาง ไดในบาลีเปนตนวา กามุปาทาน ยึดกามความอยากได. มา
ในอรรถวา คามธรรม ธรรมของชาวบาน ไดในบาลีเปนตนวา
อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาเสยฺย สรรเสริญการบําเรอกามดวย
ตนเอง. มาในอรรถวา หิตฉันทะ ความพอใจในประโยชนเกื้อกูล
ไดในบาลีเปนตนวา สนฺเตตฺถ ตโย กุลปุตฺตา อตฺตกามรูปา วิหรนฺติ
มีกุลบุตร ๓ คน ในที่นนั้ มีความพอใจในประโยชนตนอยู. มาใน
อรรถวา เสรีภาพอยูโดยอําเภอใจ ไดในบาลีเปนตนวา อตฺตาธีโน
อปราธีโน ภุชิสฺโส เยน กามงฺคโม มีตนเปนใหญ [ คือพึ่งตนเอง]
ไมมีคนอื่นเปนใหญ [คือไมพึ่งคนอื่น] เปนไท ไปไดตามปรารถนา
แมในที่นี้กามศัพทพึงเห็นวา ใชในอรรถวา เสรีภาพเทานั้น. เพราะฉะนั้น
บทวา เยน กาม จึงแปลวา ตามความปรารถนา. อธิบายวา ความ
สมควรแกความปรารถนาของเทวดา.
บทวา อลงฺกเต แปลวา แตงองคแลว อธิบายวา มีเรือนราง
ประดับดวยอาภรณทิพย มีภาระประมาณ ๖๐ เลมเกวียน ตางโดยเปน
เครื่องประดับมือประดับเทาเปนตน รุงเรืองดวยขายรัศมีตาง ๆ อยางและ
รุงโรจนดวยรัตนะหลายชนิด. คํานี้เปนเอกวจนะใชในอรรถสัมโพธนะ
[สสกฤต ใช มคธใชอาลปนะเปนวิเสสนะของเทวธีเต ในคาถา].
บทวา มาลฺยธเร ไดแกสวมมาลัยดอกไม เพราะมีเกศและหัตถเปนตน
ตกแตงดีแลว ดวยดอกไมทิพย อันงดงามดวยกลุมชอคลีข่ ยายรุงโรจน
โดยรอบ มีกลีบชอและเกสรทําดวยทองบริสุทธิ์ดี และรัตนะตาง ๆ เกิด
แตตนกัลปพฤกษตนปาริฉัตตกะ และเถาสันดานกลดาเปนตน. บทวา
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สุวตฺเถ ไดแก มีพัสตราภรณอันงาม โดยเปนผาทิพย มีเครื่องปกปดคือ
ผานุงและผาหมเปนตน มีรัศมีของผูมีแสงสวางอันบริสุทธิ์ดี มีหลากสี
ดวยเครื่องยอมตาง ๆ เกิดแตกัลปพฤกษและลดา. บทวา โอภาสสิ
แปลวา สองสวาง. บทวา วิชฺชุริว แปลวา คลายฟาแลบ. บทวา
อพฺภกูฏ ไดแก ยอดเมฆ. ก็คํานี้เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ
อีกนัยหนึ่ง คําวา โอภาสสิ เปนคํากลาวอรรถ เพราะเหตุที่อยูภายใน.
อธิบายวา สองสวาง. คําวา อพฺภกูฏ ในฝายนี้ พึงเห็นวา เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถทุติยาวิภัตติเทานั้น.
ก็ในขอนี้ มีความดังนี้วา ยอดเขาแดงฉาบดวยแสงสนธยา แม
ตามปกติก็สองสวางอยู สายฟาที่รุงโรจนอยูโดยรอบ ก็แลบสองสวาง
โดยพิเศษ ฉันใด วิมานนี้รุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ อันสําเร็จมาแตทอง
อันบริสุทธิ์ดี มีรัศมีซานออกอยูโดยปกติ ตัวทานประดับดวยอลังการ
ทุกอยาง ก็สองแสงสวางโดยพิเศษ ดวยรัศมีเรือนรางของทาน และแสง
ประกายแหงพัสตราภรณ อันโชติชว งโดยประการทั้งปวง ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน.
ก็ในปฐมปฐวิมานนี้ คําวา ป นี้ เปนคํากลาวถึงขอที่พึงชี้แจง.
คําวา อพฺภกูฏ เปนคํากลาวถึงตัวอยาง. คําวา เต ก็อยางนั้น เปน
คํากลาวถึงขอที่พึงชี้แจง. แทจริง คํานั้น ทานเพง คําวา ป นี้ แม
กลาวเปนฉัฏฐีวิภัตติ ครัน้ เพงบทเหลานี้คือ อลงฺกเต มาลฺยธเร
สุวตฺเถ โอภาสสิ ก็เปลี่ยนไปเปนปฐมาวิภัตติ เพราะฉะนั้น ทานจึง
อธิบายวา ตฺว ทาน. คําวา วิชฺชุรวิ เปนคํากลาวยกตัวอยาง. คําวา
โอภาสสิ นี้ เปนคําแสดงถึงความเกี่ยวกันของขออุปไมย และอุปมาแม
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ทั้งสอง. จริงอยู คําวา โอภาสสิ นี้ ทานเพงบทวา ตฺว จึงกลาวไว
เปนมัธยมบุรุษ ครั้นเพงบทวา ป จึงเปลี่ยนไปเปนประถมบุรุษ. สวน
จ ศัพทในคํานี้ พึงเห็นวา ทานลบแลวแสดงไว. คําวา คจฺฉติ เยน
กาม โอภาสสิ และ วิชชฺ ุลโตภาสิต อพฺภกูฏ วิย นี้เปนทุติยาวิภัตติ เปลี่ยนไปเปนปฐมาวิภัตติ. คําวา ป นี้ ก็อยางนั้น เปน
คํากลาวถึงขอที่พึงขยายคําวา เต โสวณฺณมย อุฬาร เปนตน เปน
วิเสสนะคําขยายของคําวา ป นั้น.
ถามวา ก็ทานกลาววา โสวณฺณมย ไวแลว ไมนากลาววา อุฬาร
เพราะทองเปนของประเสริฐสุดอยูแลว เหตุเปนโลหะอันเลิศ และเพราะเปน
ทิพย ทานก็ประสงคเอาแลวในที่นี้ มิใชหรือ. ตอบวาไมใช เพราะสิ่งไร ๆ
ก็มีสภาพวิเศษ. เหมือนอยางวา ทองมีรส [น้ํา] รุง รวงเปนประเสริฐ
สุด บริสุทธิด์ ีโดยเปนทองรูปพรรณหลายชนิด อันเปนเครื่องใชสอยของ
มนุษย แตนั้น ก็เกิดเปนอากร [บอเกิด] จากนั้น ทองทุกชนิดก็เปนของ
ทิพยของประเสริฐสุดฉันใด ก็ฉันนัน้ แมเพราะเปนทองทิพย ก็เปนทอง
จามีกร ทองคําจากทองจามีกรก็เปนทองสาตกุมภะจากทองสาตกุมภะก็เปน
ทองชมพูนท จากทองชมพูนท ก็เปนทองสิงคี. ทองสิงดีนั้นแลประเสริฐ
สุดแหงทองทุกชนิด. ดวยเหตุนั้น ทาวสักกะ จอมทวยเทพจึงกลาววา
มุตฺโต มุตฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ
วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคีนิกขฺ สวณฺโณ
ราชคห ปาวิสิ ภควา
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พระผูมีพระภาคเจา ผูพนแลวกับเหลาปุราณชฎิลผูพนแลว พระผูหลุดพนแลวกับเหลาปุราณชฎิล
ผูหลุดพนแลวทรงมีพระฉวีวรรณเสมอดวยแทงทอง
สิงคี เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห.
เพราะฉะนั้น ทานพระโมคคัลลานะแมกลาววา โสวณฺณมย ก็ยงั
กลาววา อุฬาร อนึ่งเลา คําวา อุฬาร นี้ ก็มิใชทานกลาวหมายถึง
ความที่วิมานนั้นประเสริฐสุดและประณีตเทานั้น ที่แท ยังมีความที่ทาน
กลาวไวดังนี้วา ทั้งใหญดวย. ก็ในปฐวิมานนี้ คําวา ป เปนตน
เปนคําแสดงความที่ผลพึงเห็นสมกับกรรม. แมอยางนั้น พระเถระก็
แสดงวาวิมานนั้นถึงพรอมแหงวัตถุ ดวยบทวา โสวณฺณมย นี้ แสดงวา
วิมานนั้นถึงพรอมดวยความงามอยางยิ่ง ดวยบทวา อุฬาร นี้ แสดงวา
วิมานนั้นถึงพรอมดวยการไป ดวยบทวา มโนชว นี้ แสดงวา วิมาน
นั้นถึงพรอมดวยสมบัติแหงตั่ง เหตุที่แลนไปรวดเร็ว ดวยบทวา คจฺฉติ
เยน กาม นี.้
อีกนัยหนึ่ง พระเถระแสดงวา วิมานนั้นประณีต ดวยบทวา
โสวณฺณมย นี้ แสดงวา วิมานนั้นใหญโดยกวาง ดวยบทวา อุฬาร
นี้ แสดงวา วิมานนั้นใหญโดยอานุภาพ ดวยบทวา มโนชว นี้ แสดงวา
วิมานนั้นอยูสบาย ดวยบทวา คจฺฉติ เยน กาม นี.้ อีกอยางหนึ่ง
พระเถระแสดงวาวิมานนั้นสะสวยและมีสีงาม ดวยบทวา โสวณฺณมย นี้
แสดงวา วิมานนั้น นาดู นาเลื่อมใส ดวยบทวา อุฬาร นี้ แสดงวา
วิมานนั้น ถึงพรอมดวยความเร็ว ดวยบทวา มโนชว นี้ แสดงวา
วิมานนั้นไปไดไมขัดของในที่ไหน ๆ ดวยบทวา คจฺฉติ เยน กาม นี้.
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อีกนัยหนึ่ง วิมานนั้น เปนผลหลั่งออกแหงบุญกรรมอันใด เพราะ
บุญกรรมนั้นเปนผลของอโลภะ จึงชื่อวาสําเร็จดวยทอง เพราะเปนผลแหง
อโทสะ จึงชื่อวาโอฬาร เพราะเปนผลแหงอโมหะ จึงชื่อวาเร็วดังใจ
ไปไดตามปรารถนา. โดยทํานองอยางนั้น วิมานนั้น ชื่อวา สําเร็จดวย
ทอง ก็เพราะกรรมนั้นเปนผลแหงศรัทธา. ชื่อวา โอฬาร เพราะเปน
ผลแหงปญญา. ชื่อวา เร็วดังใจ เพราะเปนผลแหงวิริยะ.. ชือ่ วา ไปได
ตามปรารถนา เพราะเปนผลแหงสมาธิ. หรือพึงทราบวา ชื่อวา สําเร็จ
ดวยทอง เพราะเปนผลแหงศรัทธากับสมาธิ ชื่อวา โอฬาร เพราะเปน
ผลแหงสมาธิกับปญญา ชื่อวา มโนชวะ เร็วดังใจ เพราะเปนผลแหง
สมาธิกับวิริยะ ชื่อวา ไปไดตามปรารถนา เพราะเปนผลแหงสมาธิกับสติ.
ในปฐวิมานนั้น คําวา ป เปนตน เปนคําระบุถึงความถึง
พรอมแหงสมบัติอันเปนผลแหงบุญของเทวดานั้น โดยแสดงถึงสมบัติคือ
วิมาน ฉันใด คําวา อลงฺกเต เปนตน ก็ระบุถึงความถึงพรอมแหง
สมบัติอันเปนผลแหงบุญ โดยแสดงสมบัติคืออัตภาพ ก็ฉันนัน้ . เหมือน
อยางวา อัตภาพมีทองสีแดงเปนเครื่องประดับ แมศิลปาจารยผูชํานาญ
ประดิษฐแลว ขจิตดวยมณีรัตนะ อันรุงเรืองดวยขายมีรัศมีตาง ๆ ยอม
งดงาม มิใชงดงามอยางเดียว ฉันใด อัตภาพที่พรั่งพรอมทั่วสรรพางค
แมงามโดย ๔ แง อันเขาประดับดีสดใสแลวเทียว ยอมงดงาม มิใช
งดงามอยางเดียว ก็ฉันนัน้ ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงแสดงความงดงาม
อยางวิเศษอันนํามา ของเทวดานั้น ดวยบทวา อลงฺกเต นี้ แสดงความ
งดงามวิเศษอันไมนํามา ดวยบทวา โอภาสสิ นี.้ โดยทํานองอยางนั้น
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พระเถระแสดงความงดงามอยางยิ่งที่มีปจจัยอันเปนไปอยู [ ปจจุบัน ] เปน
เครื่องหมาย ดวยบทตน ที่มีปจจัยลวงแลว [ อดีต ] เปนเครื่องหมาย
ดวยบทหลัง หรือวา พระเถระแสดงวา เทวดานั้นถึงพรอมดวยวัตถุ
เครื่องใชสอย ดวยบทตน แสดงวา เทวดานั้นถึงพรอมดวยวัตถุของผู
ใชสอย ดวยบทหลัง.
ในเรื่องนี้ ถามวา ก็วิมานนั้นเปนพาหะที่เทียมสัตว หรือเปน
พาหะที่ไมเทียมสัตว. ตอบวา แมหากวา ในเทวโลก รถวิมานทั้งหลาย
แมก็เปนพาหะเทียมสัตว เพราะบาลีเปนตนวา สหสฺสยุตฺต อาชฺรถ
รถมาเทียมมา ๑,๐๐๐ ตัว. แตเหลานั้นเปนเทพบุตรทั้งนั้น แสดงตัวโดย
รูปเปนพาหะในเวลาทํากิจ [ หนาที่ ] เหมือนเอราวัณเทพบุตรแสดงตัว
โดยรูปเปนชาง ในเวลาเลนกีฬา. ก็วิมานนี้ และวิมานเชนนี้อันอื่น
พึงเห็นไดวา เปนพาหะที่ไมเทียมสัตว.
ถามวา หากวา เมื่อเปนเชนนี้ ปจจัยพิเศษในอันเคลื่อนไหวดวย
วาโยธาตุ มีในภายในวิมานนั้นเองหรือภายนอก. ตอบวา พึงถือวา ภายใน
เหมือนอยางวา วงลมพายุใหญเร็วจัด อันบังเกิดเพราะกรรมทั่ว ๆ ไป
ของสัตวทั้งหลายที่อาศัยดวงจันทรและดวงอาทิตยเปนตนเปนอยู พัด
เบียดเบียนดวงจันทรดวงอาทิตยเปนตน เหลานั้น ใหเคลื่อนไปในที่อื่น
เสีย ฉันใด วาโยธาตุภายนอก ที่พัดเบียดเบียนวิมานนั้น ฉันนั้น ก็หา
ไม อนึ่ง เปรียบเหมือนจักรรัตนะ หมุนไปโดยอํานาจวาโยธาตุที่ตั้งขึ้น
ภายใน แตวาโยธาตุภายนอก แหงจักรรัตนะนั้น เหมือนดวงจันทร
เปนตน เบียดเบียนแลวพัดไป ก็หาไม เพราะจักรรัตนะหมุนไป โดย
อํานาจจิตของพระเจาจักรพรรดิ ในลําดับพระดํารัสเปนตนวา ทานจักร-
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รัตนะจงหมุนไปดังนี้ ฉันใด พึงเห็นวา วิมานไปได ดวยวาโยธาตุ
ที่อาศัยตน โดยอํานาจจิตของเทวดานั้นเทานั้น ก็ฉันนั้น. ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา เร็วดังใจ ไปไดตามปรารถนา ดังนี้.
พระเถระครั้นระบุสมบัติอันเปนผลบุญของเทวดานั้น ในคาถาที่ ๑
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะประกาศบุญสัมปทา อันเปนเหตุแหงสมบัติ
นั้น จึงกลาว ๒ คาถาวา เกน เต ตาทิโส วณฺโณ เปนตน ใน
คาถานั้น กึศัพทในบทวา เกน มาในอรรถวา ติเตียน ไดในบาลี
เปนตนวา กึ ราชา ดย โลก น รกฺขติ ผูใดไมรกั ษาโลก ผูน ั้น
เปนพระราชาไดอยางไร กึ นุ โข นาม ตุมฺเห ม วตฺตพฺพ มฺถ
เธอทั้งหลายจะสําคัญเราวาควรกลาวคําชื่อไรเลาหนอ. มาในอรรถไม
แนนอน ไดในบาลีเปนตนวา ยงฺกิจฺ ิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งอดีต อนาคตและปจจุบัน. มาในอรรถคําถาม
ไดในบาลีเปนตนวา กึสูธ วิตฺต ปุรสิ สฺส เสฏ ทรัพยเครื่องปลื้มใจ
อะไรเลา ชือ่ วา ประเสริฐสุดสําหรับบุรุษ. แมในที่นี้ กึศัพทก็พึงเห็น
วาใชในอรรถคําถาม. บทวา เกน เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถวาเหตุ
อธิบายวา เพราะบุญอะไร. บทวา เต แปลวา ของทาน. บทวา
เอตาทิโส แปลวา เชนนี้ อธิบายวา ตามที่เห็นอยูในบัดนี้. วัณณศัพท
ในบทวา วณฺโณ มาในอรรถวาคุณ ไดในบาลีเปนตนวา กทา สฺุฬฺหา
ปน เต คหปติ อิเม สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณา ดูกอนคฤหบดี
คุณเหลานี้ ของพระสมณโคดม ทานรวบรวมไวเมื่อไร. มาในอรรถวา
สรรเสริญ ไดในบาลีเปนตนวา อเนกปริยาเยน พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ
ธมฺมสฺส วณฺณ ภาสติ สงฺฆสฺส วณฺณ ภาสติ สรรเสริญพระพุทธเจา
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สรรเสริญพระธรรม สรรเสริญพระสงฆมากปริยาย. มาในอรรถวา เหตุ
ไดในบาลีเปนตนวา อถ เกน นุ วณฺเณน คนฺธเถโนติ วุจฺจติ
เพราะเหตุไรเลา จึงเรียกวา คนขโมยกลิ่น. มาในอรรถวาประมาณ
[ จํานวน ] ไดในบาลีเปนตนวา ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา บาตร
ประมาณ [ จํานวน ] ๓ บาตร. มาในอรรถวาชาติ ไดในบาลีเปนตน
วา จตฺตาโร เม โภ โคตม วณฺณา ทานพระโคดม ชาติของเรา
มี ๔. มาในอรรถวา ทรวดทรง ไดในบาลีเปนตนวา มหนฺต
หตฺถิราชวณฺณ อภินมิ ฺมติ ฺวา เนรมิตทรวดทรงเปนพญาชางใหญ.
มาในอรรถวา ผิวพรรณ ไดในบาลีเปนตนวา สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา
สุสุกฺกทาโสิ วิริยวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคมีผิวพรรณ
ดังทอง ขาแตทานผูบําเพ็ญเพียร พระองคมีพระเขี้ยวขาวดี. แมในที่นี้
วัณณศัพท ก็พึงเห็นวา ใชในอรรถวา ผิวพรรณ อยางเดียว. ความ
ในขอนี้มีดังนี้ ดูกอนเทวดา เพราะบุญวิเศษอะไร คือเชนไร เปนเหตุ
ผิวพรรณแหงเรือนรางของทานจึงมีรัศมีแมไปถึง ๑๒ โยชนเชนนี้ คือ
อยางนี้.
บทวา เกน เต อิทฺธมิชฺฌติ ความวา ผลสุจริตอันโอฬารที่
ทานไดมาในบัดนี้ ยอมสําเร็จเสร็จสรรพแกทานในสถานที่นี้ ดวยบุญ
อันดียิ่งอะไร. บทวา อุปฺปชฺชนฺติ แปลวา บังเกิด. อธิบายวา เปน
ไปสูงเปนชั้น ๆ [ ซอนกัน ] โดยไมขาดสาย. บทวา โภคา ไดแก
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจอันวิเศษมีพัสตราภรณ [ เครื่องประดับ
คือผา ] เปนตน ที่ไดชอื่ วา โภคะ เพราะอรรถวา เปนของพึงใชสอย.
ศัพทวา เย แสดงความไมแนนอน โดยสามัญ. ศัพทวา เกจิ แสดง
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ความไมแนนอน ถือเอาความตางเปนอยาง ๆ ไป ดวยศัพทแมทั้งสอง
ยอมรวบรวมโภคะเชนนั้น ที่ไดในที่นั้น อันตางโดยประณีตและประณีต
กวาเปนตน ครอบคลุมโดยไมเหลือเลย จริงอยู นิเทศนี้ครอบคลุมความ
ไวไมเหลือ เหมือนที่วา เยเกจิ สงฺขารา สังขารทั้งหลาย เหลาใดเหลาหนึ่ง
[ ทุกอยาง ] . บทวา มนโส ปยา ไดแก ที่ใจพึงรัก อธิบายวา นาพอใจ.
ก็ในขอนี้ ดวยบทวา เอตาทิโส วณฺโณ นี้ พระเถระแสดง
วัณณสัมปทา ความถึงพรอมแหงวรรณะ อันนับเนื่องในอัตภาพของเทวดา
นั้น ซึ่งมีความวิเศษที่กลาวไวแลวในหนหลัง. ดวยบทวา โภคา นี้
พระเถระแสดงความถึงพรอมแหงกามคุณ อันตางโดยรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ซึ่งเปนวัตถุเครื่องอุปโภคและบริโภค. ดวย
บทวา มนโส ปยา นี้ พระเถระแสดงความที่อารมณมีรูปเปนตน
เหลานั้น เปนของนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ. แตดวยบทวา อิธมิชฺฌติ
นี้ พระเถระแสดงความถึงพรอมแหงอายุ วรรณะ ยศ สุข และอธิปไตย
อันเปนทิพย ดวย บทวา เยเกจิ มนโส ปยา นี้ ฐานะอันใด ๑๐ ประการ
ที่มาในพระสูตรวา ผูน ั้น ยอมยึดไวไดซึ่งเทพเหลาอื่นดวยฐานะ ๑๐
คือ อายุทิพย วรรณทิพย ยศทิพย สุขทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย พึงทราบวา พระเถระ
แสดงการรวบรวมฐานะอันนั้นไวในที่นี้ โดยไมเหลือเลย.
บทวา ปุจฺฉามิ ไดแก ทําปญหา อธิบายวา ประสงคจะรู.
รูกันวา พระเถระกลาว ๓ คาถาวา เกน เต ตาทิโส วณฺโณ เกน เต
อิทฺธมิชฺฌติ กิมกาสิ ปฺุ เกนาสิ เอวฺชลิตานุภาวา โดยถือเอากึศัพท

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 27

อยางเดียว ดวยอํานาจปุจฉาเพราะไมมีขอความอื่น ก็จริง ถึงกระนั้น
ทานก็กลาววา ปุจฺฉามิ ขอถาม ก็เพื่อใหรูวาเปนปุจฉาพิเศษ. จริงอยู
ปุจฉานี้ มิใชอทิฏฐโชตนาปุจฉา เพราะเนื้อความเชนนี้ ไมมีสิ่งที่พระมหาเถระไมเห็น ทั้งมิใชวิมติเฉทนาปุจฉา เพราะพระเถระเพิกความสงสัย
ไดโดยประการทั้งปวงแลว ทั้งมิใชอนุมัตติปุจฉา เพราะคําถามนั้นมิได
เปนไปโดยอาการถือเอาดวยอนุมัติคลอยตามเหมือนในบาลีเปนตนวา ต
กึ มฺสิ ราชฺ ดูกอ นทานพระยา ทานจะสําคัญความขอนั้น
อยางไร ทัง้ มิใชกเถตุกามยตาปุจฉา เพราะพระเถระมิไดถาม โดยที่
เทวดานั้นตองการจะตอบเอง. แตโดยเฉพาะอยางยิ่ง ปุจฉานั้น พึง
ทราบวาเปนทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ถามเทียบเคียงสิ่งที่เห็น ๆ กันแลว.
เนื้อความนี้นั้น กลาวไวชัดแจงแลวในอัตถุปปตติกถา เหตุเกิดเรื่องใน
หนหลัง โดยนัยเปนตนวา เถโร กิจฺ าป. บทวา ต แปลวา ทาน.
คํานี้นั้น เพงคําตนและคําหลัง. เปนทุติยาวิภัตติเอกวจนะ เพราะเพง
คําตน แตพึงเห็นวาเปนปฐมาวิภัตติเอกวจนะ เพราะเพงคําหลัง.
เทวศัพท ในคําวา เทวี นี้ มาโดยอํานาจสมมติเทพ ไดใน
บาลีทั้งหลาย เปนตนวา อิมานิ เต เทว จตุราสีตินครสหสฺสานิ
กุสาวตีราชธานิปมุขานิ ขาแตสมมติเทพ ๘๔,๐๐๐ พระนครของพระองค
เหลานี้ มีกรุงกุสาวดีราชธานีเปนประมุข และวา เอตฺถ เทว ฉนฺท
กโรหิ ชีวิเต อเปกฺข ขาแตสมมติเทพ ในเรื่องนี้ ขอพระองคโปรด
ทรงทําความพอพระทัย ความเยื่อใย ในพระชนมชีพเถิด ดังนี้. มา
โดยอํานาจวิสุทธิเทพ ไดในบาลีเปนตนวา ตสฺส เทวาติเทวสฺส สาสน
สพฺพทสฺสิโน พระผูเปนเทพยิ่งกวาเทพพระองคนั้น ทรงเห็นทุกอยาง
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ซึ่งคําสอน. จริงอยู บรรดาวิสุทธิเทพทั้งหลาย เมือ่ กลาวกันถึงความที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนอติเทพ ก็เปนอันกลาวถึงความที่ทรงเปนเทพ
ยิ่งกวาวิสุทธิเทพนอกนี้ดวย. มาโดยอํานาจอุปตติเทพ ไดในบาลีเปนตน
วา จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา เหลา
เทพชั้นจาตุมหาราช มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยสุข ดังนี้. แมในที่นี้
เทวศัพทพึงทราบวา มาโดยอํานาจอุปตติเทพอยางเดียว. แตเมื่อกลาว
โดยอรรถแหงบท เทวดา ยอมเลน ยอมระเริง ยอมรักดวยบุญฤทธิ์ของตน
ยอมยินดีดวยกามคุณ ๕. อีกนัยหนึ่ง เทวดาองคใด ยอมสองสวาง โดย
นัยที่กลาวแลวในหนหลัง และไปไดดวยวิมานทางอากาศ เหตุนั้น เทวดา
องคนั้น จึงชื่อวา เทวี. ก็คําวา ตฺว เทวิ นี้ เปนเอกวจนะ ใชใน
อรรถวา สัมโพธนะ [ อาลปนะ ]. บทวา มหานุภาเว ไดแก ผูมี
ประภาพ [อํานาจ, รัศมี ] อันโอฬาร. ก็อานุภาพของเทวดานั้น
พระเถระแสดงไวดวย ๒ คาถาหลังแลว.
ในบทวา มนุสฺสภูตา นี้ ชื่อวา มนุษย เพราะใจสูง คือมีใจ
อันสรางสมโดยคุณคือสติ ความกลา ความประพฤติอยางประเสริฐ [พรหม
จรรย] ความเพียร ความมั่นคง มีจิตประกอบดวยคุณอันอุกฤษฏ ก็
มนุษยเหลานั้น คือใครเลา. คือเหลาสัตววิเศษ ชาวชมพูทวีป. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาว
ชมพูทวีป ยอมชนะมนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป และเทพชั้นดาวดึงส
ดวยฐานะ ๓ อยาง ฐานะ ๓ อยางคืออะไร คือ เปนผูกลา เปนผูมี
สติ การอยูประพฤติพรหมจรรยในพระธรรมวินัยนี้.
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จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระอัครสาวก พระมหาสาวก พระเจาจักรพรรดิ และสัตวผูมีอานุภาพ
เหลาอื่น ยอมเกิดในชมพูทวีปนั้นแหงเดียว. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา
แมชาวทวีปใหญพวกนี้ กับชาวทวีปนอย ก็รูกันแลววาเปนมนุษยเหมือน
กัน เพราะมีรูปเปนตนเสนอกับชาวชมพูทวีปเหลานั้น. สวนอาจารยอีก
พวกหนึ่งกลาววา ชื่อวามนุษย ก็เพราะใจที่ประกอบดวยโลภะเปนตน
และอโลภะเปนตนหนาแนน. จริงอยู สัตวเหลาใด เกิดเปนมนุษย ใน
สัตวเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหลาสัตวที่มีโลภะเปนตนและอโลภะ
เปนตนหนาแนน ยอมทําทางอบายใหเต็ม เพราะเปนผูมีโลภะเปนตนหนา
แนน และทําทางสุคติและทางไปพระนิพพานใหเต็ม เพราะเปนผูมีอโลภะ
เปนตนแนนหนา เพราะฉะนั้น สัตววิเศษชาวทวีปใหญทั้ง ๔ กับชาวทวีป
นอยทั้งหลาย เรียกกันวา มนุษย เพราะใจที่ประกอบดวยโลภะเปนตน
และอโลภะเปนตนหนาแนนแล.
ฝายชาวโลกกลาววา ชื่อวามนุษย เพราะเปนเหลากอของพระมนู
มนุษยกัปแรกที่เปนตนแหงการยึดครองโลก จัดประโยชนและมิใชประโยชนอยูในฐานะเปนบิดาของสัตวทั้งหลาย ที่ในพระศาสนาเรียกวาพระเจามหาสมมต ชื่อวาพระมนู. และเหลาสัตวที่ตั้งอยูในโอวาทานุสาสนีของ
พระมนูนั้น สืบ ๆ ตอกันมาโดยประจักษ ก็เลยเรียกกันวามนุษย เพราะ
เปนเสมือนบุตร. ก็เพราะเหตุนั้นนั่นเอง สัตวเหลานั้น เขาจึงเรียกวา
มาณพ และมนุษย ผูเปนแลว เกิดแลว หรือถึงความเปนมนุษยในหมู
มนุษย เหตุนั้น จึงชื่อวา มนุสฺสภูตา ผูเกิดเปนมนุษย.
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บทวา กิมกาสิ ปุ
ฺ  ความวา ทานใดทําสั่งสมกอสรางสุจริต
กุศลกรรมอะไร คือเชนไร ในกุศลกรรมทั้งหลาย ที่ตางโดยทานศีลเปน
ตน ซึ่งไดชอื่ วาบุญ เพราะทําใหบังเกิดผลคือควานที่นาบูชา และเพราะ
ชําระชะลางสันดานที่ตนเองเกิดใหหมดจด. บทวา ชลิตานุภาวา ไดแก
โชติชวงไปทั่ว คือมีบุญฤทธิ์.
ถามวา ในเรื่องนี้ เหตุไร พระเถระจึงกลาววา ครั้งเกิดเปนมนุษย
ทานไดทําบุญอะไร ในคติอื่น ๆไมมีการทําบุญกันหรือ. ตอบวา ไมมี
การทําบุญหามิได. เพราะเหตุที่ความเกิดแหงกุศลจิตฝายกามาวจรยังได
[มี] ในบางคราว แมแตในคตินรก ก็จะปวยกลาวไปไยในคติอื่น ๆ
ขาพเจาไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา เปนทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ถามเทียบ
ถึงสิ่งที่เห็น ๆ กันอยูแลว ฉะนั้น พระมหาเถระเห็นเทวดาองคนั้น ซึ่ง
ครั้งดํารงอยูในอัตภาพเปนมนุษยกระทําบุญกรรมเกิดขึ้นแลว เมื่อจะถาม
โดยเนื้อความที่เปนอยูแลว จึงกลาววา ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญ
อะไร.
อีกอยางหนึ่ง ในคติอื่น ๆ เพราะเปนผูมีสุขโดยสวนเดียว เพราะ
เปนผูมีทุกขโดยสวนเดียว และเพราะเปนผูมากไปดวยทุกข โอกาสที่จะ
ทําบุญ ไมใชหาไดงาย ๆ เพราะความพรั่งพรอมแหงปจจัยมีการพึ่งพาอาศัย
สัตบุรุษเปนตน หาไดแสนยาก บางคราวแมเกิดขึ้นมาก็มิใชโอฬารไพบูลย
เพราะเหตุตามที่กลาวมาแลว. สวนในคติแหงมนุษย เพราะเปนผูมากไป
ดวยสุข โอกาสทําบุญ จึงหาไดงาย เพราะความพรั่งพรอมแหงปจจัยมีการ
พึ่งพาอาศัยสัตบุรุษเปนตนโดยมาก หาไดงาย. อนึ่งเลา ทุกขอันใดเกิด
ขึ้นในคติแหงมนุษยนั้น ทุกขแมอันนั้น ก็เปนอุปนิสัยเหตุแหงการทํา
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ทําบุญ โดยพิเศษ. จริงอยู มนุษยทั้งหลายมีทุกขเปนเหตุ จึงมีศรัทธาแล
เปรียบเหมือนเมื่อมีด ชางทําสําเร็จจากกอนเหล็ก การเผาไฟก็ดี การเอา
น้ํารดก็ดี มิใชปจจัยพิเศษโดยสวนเดียวของมีดนั้น เพราะสามารถทําการ
เชือดเฉือนได แตการเฝาแลวเอาน้ํารด โดยความพยายามพอประมาณ
ตางหาก เปนปจจัยพิเศษของการทําการเชือดเฉือนนั้น ฉันใด ความที่
สันดานสัตวเพรียบพรอมไปดวยทุกขโดยสวนเดียว ความเปนผูมากไปดวย
ทุกข และความเปนผูพรั่งพรอมไปดวยสุข มิใชปจจัยพิเศษของการทําบุญ
แตเมื่อมีความเรารอนดวยทุกข และความพอกพูนดวยสุข โดยความ
พยายามพอประมาณ การทําบุญที่ไดเหตุแลวจึงเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้น
ก็รุงเรือง แผไพศาล ทัง้ สามารถเชือดเฉือนปฏิปกษคือบาปไดดวย ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ความเปนมนุษยจึงเปนปจจัยพิเศษของ
การทําบุญ. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา ครั้งเกิดเปนมนุษย ทาน
ไดทําบุญอะไร. คําที่เหลือ รูไดงายทั้งนั้น.
ก็พระเถระถามอยางนี้แลว เทวดาองคนั้น ก็ตอบปญหา. เพื่อ
แสดงความนั้น ทานจึงกลาวคาถาวา สา เทวตา อตฺตมนา เทวดา
องคนั้นดีใจ ดังนี้เปนตน. ก็คาถานี้ใครกลาว. พระธรรมสังคาหกเถระผูรวมทําสังคายนากลาว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สา ไดแก
เทวดาองคที่พระเถระกลาววา ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทานกอน. เทพบุตรก็ดี พรหมก็ดี เทพธิดาก็ดี ทานเรียกวา เทวดา.
จริงอยู เทพบุตรทานเรียกวา เทวดา เทวะก็เหมือนกัน เรียก
วาเทวดา ไดในบาลีเปนตนวา อถโข อฺตรา เทวตา อภิกกฺ นฺตาย
รตฺติยา อภิกกฺ นฺตวณฺณา ครั้งนั้น เทวดาองคหนึ่งเมื่อราตรีปฐมยามลวงไป
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แลว มีวรรณะงาม. พรหมทานก็เรียกวาเทวดาเหมือนกัน ไดในบาลี
เปนตนวา ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา พฺรหฺมวิมานา อภินกิ ฺขมิตฺวา
เทวดา ๗๐๐ องค เหลานั้นโอฬารออกจากวิมานพรหม. เทพธิดาก็
เรียกวาเทวดา ไดในบาลีเปนตนวา
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา โอสธิ วิย ตารกา
ดูกอ นเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองสวางไป
ทุกทิศ ดังดาวประกายพรึก.
แมในที่นี้ ก็พึงเห็นวาเปนเทพธิดาอยางเดียว.
บทวา อตฺตมนา ไดแก มีใจยินดีแลว มีใจถูกปติและโสมนัสจับ
แลว. จริงอยู จิตอันไปกับปติและโสมนัส ก็เปนเหมือนถูกปติและโสมนัสนั้นจับไวเปนของตน เพราะโทมนัสไมมีโอกาส. อีกอยางหนึ่ง บทวา
อตฺตมนา ไดแก มีใจเปนของตน. จริงอยู จิตอันประกอบดวยปติและ
โสมนัสอันไมมีโทษ ไดรับการที่กลาววา เปนของตนในบัดนี้คือปจจุบัน
และยังจะไดรับการที่จะกลาววา เปนของตน เพราะนําประโยชนเกื้อกูล
และสุขมาใหแกผูพรอมดวยปติและโสมนัสนั้น ในเวลาตอไป คืออนาคต.
จิตนอกนี้หาไดไม.
บทวา โมคฺคลฺลาเนน ความวา พระมหาเถระองคนั้น รูจักกันวา
โมคคัลลานะ โดยโคตร เพราะทานเปนบุตรของพราหมณมหาศาล
โมคคัลลานโคตร. อันทานโมคคัลลานะรูปนั้น [ ถามแลว ]. บทวา
ปุจฺฉิตา ไดแก ถามโดยทิฏฐสังสันทนาปุจฉา คือถามเทียบถึงสิ่งที่เห็น ๆ
กันอยูแลว. ประกอบความวา เทวดาองคนั้นดีใจตอบปญหา. ก็เทวดา
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องคนั้นดีใจวา กรรมแมประมาณเล็กนอยชื่อนั้น ยังเปนเหตุแหงทิพยสมบัติ
ใหญโดยถึงเพียงนี้. แมแตกอน เทวดาองคนั้น อาศัยบุญของตน ก็เสวย
โสมนัสในระหวาง ๆ. แตบัดนี้ การทําความนอบนอม ซึ่งเทวดาองคนั้น
แมการทําแกพระเถระรูปหนึ่ง ยังมีผลอันโอฬารอยางนี้. ก็ทา นพระโมคคัลลานะรูปนี้ เปนอัครสาวกของพระพุทธเจามีคุณอันโอฬาร มีอานุภาพ
มาก. ปติจึงเกิดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เราไดพบทานพระโมคคัลลานะ
รูปนี้และทําความเคารพนบนอบ และทานจะทําการถามปญหาที่เกี่ยวดวย
ผลบุญของเราเทานั้น เทวดาองคนั้น มีปติและโสมนัสอยางแรงเกิดขึ้น
อยางนี้ รับคําของพระเถระดวยเศียรเกลา จึงพยากรณ คือตอบปญหา
โดยอาการที่ทานถามแลว.
บทวา ปฺห ไดแกพยากรณกลาวตอบความนั้น ที่ทานตองการรู.
ก็พยากรณอยางไรเลา. บทวา ปุฏา ไดแก โดยอาการที่ทานถาม อธิบาย
วา โดยอาการแหงปญหาที่ทานถามแลวนั่นแล. แทจริง ในคํานี้ ทาน
กลาววา ปุจฉฺ ิตา ถามแลวกลาวย้ําวา ปุฏา โดยอาการที่ทานถามแลว
พึงเห็นวา เปนการกลาวแนนอนถึงขอความโดยเฉพาะ ก็ความเฉพาะนั้น
คืออะไร. คือความที่คําพยากรณ [ คําตอบ ] พอเหมาะแกคําถาม.
จริงอยู ทานแสดงผลกรรมอันใด ก็ถามถึงกรรมอันเปนตัวเหตุแหงผลกรรมนั้น เปนการประกาศความที่คําถามและคําตอบทั้งสองนั้น พอ
เหมาะแกกันและกัน. คําถามดําเนินไปโดยอาการใด ไมวาจะโดยอรรถ
และโดยพยัญชนะ ความที่คําพยากรณที่มีอาการนั้น พอเหมาะแกคําถาม
และคําตอบก็ดําเนินไปโดยอาการนั้น คําที่ทานกลาววา ปุจฺฉิตา แลว
กลาววา ปุฏา อีก ก็เพื่อใหรูความเฉพาะอันนี้ ดวยประการฉะนี้.
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อีกอยางหนึ่ง คําวา ปุจฺฉิตา เปนคําระบุถึงเหตุที่เทวดานั้น
ถูกถาม โดยมุข คือความวิเสส [ ขยายความ ] และคําพยากรณตอบ
ปญหา ทานอธิบายไวดังนี้วา ถามวา พระเถระถามโดยนัยเปนตนวา
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้. เทวดาถูกพระเถระใหตอบปญหา
นั้น จึงบอกกรรมที่เทวดานั้นกระทํามาแลว เหตุนั้น คําถามนั้น ทาน
จึงกลาววา เทวตา ปุจฺฉิตา เทวดาถูกถาม. เพราะเหตุที่เทวดาถูกถาม
ถูกใหตอบถึงกรรมที่ถูกพระเถระถาม ฉะนั้น จึงชื่อวาถูกถามปญหา
และเพราะเหตุที่เทวดาถูกถามอีก มีสภาพที่จะตองบอกถึงกรรมที่ถูกถาม
ฉะนั้น จึงชื่อวาพยากรณปญหา. คําวานี้เปนผลของกรรมใด นี้ เปนคํา
แสดงสรูปความที่พระเถระกลาววาปญหา. ก็ในคํานี้มีความดังนี้วานี้เปน
ผลบุญของกรรมใด ที่ประจักษแกพระเถระผูถาม และเทวดาที่ถูกถาม
มีในลําดับชาติ [ มนุษย ] มีประการดังกลาวแลว เทวดาก็พยากรณบุญ
กรรมที่พระเถระกลาววาปญหา เพราะทานตองการรูกรรมนั้น.
คําวา อห มนุสฺเสสุ เปนตน เปนอาการพยากรณ [ ตอบ ]
ปญหา. ในคํานั้น เทวดาแสดงองคดวยคําวา อห. เทวดากลาววา
มนุสฺเสสุ ในหมูมนุษยแลวกลาวย้ําวา มนุสฺสภูตา ครั้งเกิดเปนมนุษย
ก็เพื่อแสดงวา ในครั้งนั้น คุณของมนุษยทั้งหลาย มีอยูในตน. จริงอยู
ผูใดเกิดเปนมนุษย กระทํากรรมที่ไมควรมีฆาสัตวเปนตน ก็สมควร
รับโทษ เมื่อตองโทษมีการตัดมือเปนตน จากพระราชาเปนอาทิในที่
นั้น ๆ ยอมเสวยทุกขเปนอันมาก ผูนี้ชื่อวามนุษยนรก. อีกคนหนึ่ง เกิด
เปนมนุษยไมไดอาหารและเครื่องนุงหม เพราะกรรมที่คนทําไวแตกอน
ตองกระหายหิวโหย มากไปดวยทุกข เมื่อไมไดหลักแหลง ก็เรรอนไป
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ผูนี้ ชื่อวามนุษยเปรต. อีกคนหนึ่ง เกิดเปนมนุษย อาลัยผูอื่นเลี้ยงชีพ
ตองทํางานหนักใหเขา หรือเปนคนขาดมรรยาท ประพฤติแตอนาจาร
ถูกเขาขมขู กลัวตายก็ไปอาศัยปารก มากไปดวยทุกข ตองซอกซอนไป
ไมรูประโยชนและมิใชประโยชน ไดแตบรรเทาทุกข คือความหิวโหย
ดวยการนอนเปนตนเปนเบื้องหนา ผูนี้ ชื่อวามนุษยดิรัจฉาน. สวนผูใด
รูจักประโยชนมิใชประโยชนของตน เธอผลแหงกรรม มีหิริ ละอายบาป
โอตตัปปะ เกรงกลัวบาป สมบูรณ พรั่งพรอมดวยความเอ็นดูในสัตว
ทั้งปวง มากไปดวยความสลดใจ งดเวนอกุศลกรรมบถ ประพฤติเอื้อเฟอ
ในกุศลกรรมบถ บําเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุทั้งหลาย ผูนี้ตั้งอยูในมนุษยธรรม
ชื่อวามนุษยโดยปรมัตถ. แมเทวดาองคนี้ ก็เปนเชนนั้น ดวยเหตุนั้น
เทวดาจึงกลาววา มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมู
มนุษย. อธิบายวา ดีฉันถึงความเปนมนุษยในหมูสัตวที่เปนมนุษย และ
ไมละมนุษยธรรมดํารงอยู.
บทวา อพฺภาคตาน แปลวา ผูมาถึงเขาแลว. อธิบายวา อาคันตุกะ
ที่มาถึงแลว. จริงอยู อาคันตุกะมี ๒ คือ อติถิ แขก และอัพภาคตะ
ผูมาถึง. บรรดาอาคันตุกะ ๒ อยางนั้น อาคันตุกะผูคุนเคยกันอยูแลว ชื่อวา
อติถิ แขก. อาคันตุกะผูไมคุนเคยกัน ชื่อวา อัพภาคตะ ผูมาถึง.
ผูมาถึงกอน ทั้งผูที่คุนเคยกันอยูแลว หรือผูไมคุนเคยกัน ชื่อวา อติถิ
แขก. ผูที่มาปรากฏตัวเวลากินอาหารมาถึงเดี๋ยวนี้เอง ชื่อวา อัพภาคตะ.
อีกนัยหนึ่ง ผูที่เขาเชิญมากินอาหาร ชื่อวาอติถิ ผูที่เขาไมไดเชิญมา
ชื่อวาอัพภาคตะ. ก็ภิกษุรปู นี้ เปนผูมิไดคุนเคยกันมากอน เปนผูที่เขา
ไมไดนิมนต และมาถึงบัดนี้. เทวดาหมายถึงภิกษุรูปนั้น จึงกลาววา
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อพฺภาคตาน ผูมาถึงแลว. แตในคาถานั้น เทวดากลาวคําเปนพหุวจนะ
ก็ดวยความเคารพ. บุคคลยอมนั่งจอมลงในสิ่งใด เหตุนั้น สิ่งนั้น ชื่อวา
อาสนะ สิ่งที่นั่ง ไดแกสิ่งที่ประกอบเปนที่นั่ง หรือควรนั่งได อยางใด
อยางหนึ่ง แตในที่นี้ประสงคเอา ปฐะ ตั่ง. เทวดากลาววา อาสนก
ที่นั่ง เพราะตั่งนั้นเปนของเล็ก และเปนของไมโอฬาร [ ไมใหญ ]. บทวา
อทาสึ ความวา เทวดาเกิดโสมนัสวา ทานที่ถวายแกพระเถระรูปนั้นนี้
จักมีผลมาก อานิสงสมากแกเรา ดังนี้แลว เชื่อกรรมและผลแหงกรรม
ไดถวายเพื่อพระเถระรูปนั้นจะไดใชสอย อธิบายวา บริจาคโดยบริจาค
ไมมุงผล.
บทวา อภิวาทยึ ไดแก ไดกระทําการอภิวาทกราบไหว อธิบายวา
ไหวพระทักขิไณยบุคคลดวยเบญจางคประดิษฐ. จริงอยู เทวดาเมื่อไหว
โดยใจความ ชื่อวากลาวอวยพรกะผูไหวนั้นนั่นแหละ โดยนัยเปนตนวา
ขอทานจงมีสุข จงไมมีโรค. บทวา อฺชลิก อกาสึ ความวา ดีฉัน
ประคองเหนือเศียรเกลา ซึ่งอัญชลี ที่รุงเรืองดวยทศนัขสโมธาน [ ชุม
นุม ๑๐ นิ้ว ] ไดกระทําความย้ําเกรงตอทานผูมีคุณอันประเสริฐทั้งหลาย.
บทวา ยถามุภาว ไดแก ตามกําลัง อธิบายวา ตามสมควรแกทรัพย
สมบัติของดีฉัน ซึ่งมีอยูใ นเวลานั้น. บทวา อทาสิ ทาน ไดแก ดีฉัน
นิมนตพระทักขิไณยบุคคลใหฉัน ดวยการบริจาคไทยธรรมมีขาวน้ําเปน
ตน ก็ประสบบุญที่สําเร็จดวยทาน.
ก็ในคาถานั้น คําวา อห ดีฉันนี้ เปนคําแสดงความสัมพันธ
ดวยการเห็นกรรมและผลวาตกสืบตอเปนสายเดียวกัน. คําวา มนุสฺเสสุ
มนุสฺสภูตา ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย นี้ เปนคําแสดงความวิเศษ
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แหงการสืบตออันเปนที่ตั้งการบุญกิริยานั้น. คําวา อพฺภาคตาน ( แก
ภิกษุผูมาถึงเรือนแลว ) นี้ เปนคําแสดงเจตนาสมบัติ และแสดงเขตสมบัติ
เพราะแสดงวา การรับ [ ของพระทักขิไณยบุคคล ] ก็เหมือนการให
[ ของทายกทายิกา] เปนไปไมมุงผลาอะไรเลย. คําวา อาสนก อทาสึ
ยถามุภาวฺจ อทาสิ ทาน ดีฉันไดถวายอาสนะและไดถวายทานตาม
กําลัง นี้ เปนคําแสดงการถวายสาระ ทางโภคะ [ โภคสาระ ]. คําวา
อภิวาทยึ อฺชลิก อกาสึ ดีฉันกราบไหว ไดกระทําอัญชลี ประนมมือ
นี้ เปนคําแสดงการถวายสาระ ทางกาย [ กายสาระ ].
บทวา เตน ไดแก เพราะบุญตามที่กลาวแลวนั้นเปนเหตุ. เม
ศัพทในบทวา เม นี้ มาในอรรถตติยาวิภัตติ อธิบายวา มยา แปลวา อัน
เรา ไดในบาลีเปนตนวา กิจฺเฉน เม อธิคต หลนฺทานิ ปกาสิตุ พระนิพพาน อันเราบรรลุแลวดวยความยาก ไมควรประกาศในบัดนี้ . มาใน
อรรถจตุตถีวิภัตติ อธิบายวา มยฺห แปลวา แกเรา ไดในบาลีเปนตนวา
สาธุ เม ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ สาธุ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมโดยสังเขปแกขาพระองคเถิด. มาในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ ไดในบาลีเปนตนวา ปุพฺเพว เม
ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กอนแตการตรัสรูของเราผูเปนพระโพธิสัตวยังไมไดตรัสรู.
แมในที่นี้ เมศัพท มาในอรรถฉัฏฐีวิภัตติอยางเดียว อธิบายวา มม
แปลวา ของเรา. เมศัพทนี้นั้น พึงสัมพันธความ ในขอความทั้งสองวา
เพราะบุญของเรานั้น และวา วรรณะของเราจึงเปนเชนนี้. คําที่เหลือ
มีนัยกลาวไวแลวทั้งนั้น.
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ครั้นเทวดาองคนั้นพยากรณปญหาอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ ก็แสดงธรรมโดยพิสดาร เทศนานั้น เปนประโยชนแกเทวดา
องคนั้นพรอมกับบริวาร. พระเถระจากเทวโลกนัน้ กลับมาสูม นุษยโลก
กราบทูลเรื่องนั้นถวายแดพระผูมีพระภาคเจาทุกประการ. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว ทรงแสดง
ธรรมโปรดบริษัทที่มาประชุมกัน. แตคาถาอยางเดียว ทานพระธรรมสังคาหกาจารยยกขึ้นสูสังคายนาแล.
จบอรรถกถาปฐมปฐวิมาน
๒. ทุติยปฐวิมาน
วาดวยวิมานตั่งแกวไพฑูรย
[๒] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทพธิดาผูมีกายอันประดับแลว ทรงมาลัย
ทรงพัสตราภรณอันสวยงาม วิมานตั่งแกวไพฑูรย
ของทานโอฬาร เร็วดังใจ ไปไดตามปรารถนา ทาน
สองแสงประกายดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ ทาน
มีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง เพราะบุญอะไร
โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
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อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะตามแลว ดีใจ
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก ดีฉันไดถวาย
อาสนะแกหมูภ ิกษุผูมาสูเรือน ไดอภิวาท กระทํา
อัญชลี และถวายทานตามกําลัง เพราะบุญนั้น ดีฉนั
จึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแก
ดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแตดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอกแก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยปฐวิมาน
อรรถกถาทุติยปฐวิมาน
ทุติยปฐวิมาน มีคาถาวา ปนฺเต เวฬุริยมย เปนตน. เหตุเกิด
เรื่อง [ อัตถุปปตติ ] และการพรรณนาควานของทุติยปฐวิมานนั้นพึงทราบ
ตามนัยที่กลาวมาแลวในปฐมปฐวิมานนั่นแล สวนความตางกันมีดังนี้
ดังไดสดับมา สตรีผูหนึ่งเปนชาวกรุงสาวัตถี เห็นพระเถระรูปหนึ่ง
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เขามาบิณฑบาตยังเรือนของตน มีจิตเลื่อมใส เมื่อจะถวายอาสนะแก
พระเถระรูปนั้น ก็เอาผาสีเขียวลาดบนตั่งของตนถวาย. ดวยปฐทานนั้น
วิมานบัลลังกสําเร็จดวยแกวไพฑูรยก็บังเกิดแกนาง ซึ่งบังเกิดในเทวโลก.
ดวยเหตุนั้น ทานพระโมคคัลลานะจึงถามวา
ดูกอ นเทพธิดาผูประดับองค ทรงพวงมาลัย ทรง
พัสตราภรณอันสวยงาม วิมานตั่งแกวไพฑูรยของ
ทานโอฬาร เร็วดังใจ ไปไดตามปรารถนา ทาน
สองแสงประกายคลายสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ
เพราะบุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนั้น เพราะ
บุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของ
ทานจึงสองสวางไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกทานพระโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณตอบปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครัง้ เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ดีฉันไดถวาย
อาสนะแกภิกษุที่มาถึงเรือน ไดกราบไหว ไดกระทํา
อัญชลีประนมมือ และไดถวายทานตามกําลัง. เพราะ
บุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น
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ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึง
เกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอกแก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดกระทําบุญอันใด
เพราะบุญอันนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬุริยมย แปลวา สําเร็จดวย
แกวไพฑูรย. แกวมณีที่เกิดขึ้นไมไกลหมูบานวิฬูร แหงภูเขาวิฬูระ
ชื่อวา แกวไพฑูรย. เขาวาแกวไพฑูรยนั้น มีบอเกิดอยูที่หมูบานวิฬูระ.
แตเพราะเกิดไมไกลหมูบานวิฬูระ จึงปรากฏชื่อวา เวฬุริยะ แกวไพฑูรย.
แมในเทวโลก แกวไพฑูรยนั้น ก็มชี ื่ออยางนั้น เพราะมีประกายแหง
สีเชนเดียวกับแกวไพฑูรยนั้น
เหมือนอยางชื่อของเหลาเทพบุตรใน
เทวโลก ก็โดยไดชื่อมาในมนุษยโลก. ก็แกวไพฑูรยนั้น มีสีคลายขนคอ
นกยูงก็มี มีสีคลายใบมะคําดีควายก็มี มีสีคลายใบไผอันสนิทก็มี. สวนใน
ที่นี้ พึงทราบวามีสีคลายขนคอนกยูง. คําที่เหลือทั้งหมด ก็เชนคําที่
กลาวมาแลวในปฐมปฐวิมานแล.
จบอรรถกถาทุติยปฐวิมาน
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๓. ตติยปฐวิมาน
วาดวยวิมานตั่งทอง
[๓] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทพธิดาผูมีกายอันประดับแลว ทรงมาลัย
ทรงพัสตราภรณสวยงาม วิมานตั่งทองของทานโอฬาร
เร็วดังใจไปไดตามปรารถนา ทานจึงสองแสงประกาย
ดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ เพราะบุญอะไร ทานจึง
มีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแก
ทาน อนึ่ง โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว ดีใจ
ไดพยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
นี้เปนผลกรรมอันนอยของดีฉันที่เปนเหตุใหดีฉัน
มีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ ดีฉันครั้งเกิดเปนมนุษยใน
หมูม นุษย ในมนุษยโลกในชาติกอน ไดเห็นภิกษุผู
ปราศจากกิเลสดุจธุลี ผูผองใส ไมขุนมัว ก็เลื่อมใส
ไดถวายตั่งแกทานดวยมือทั้งสองของตน เพราะบุญ
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นั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึง
สําเร็จแกดฉี ัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบตติยปฐวิมาน
อรรถกถาตติยปฐวิมาน
ตติยปฐวิมาน มีคาถาวา ปนฺเต โสวณฺณมย เปนตน. เรื่อง
ของตติยปฐวิมานนั้น เกิดขึ้นในกรุงราชคฤห.
ดังไดสดับมา พระเถระขีณาสพรูปหนึ่ง เที่ยวบิณฑบาตใน
กรุงราชคฤห ไดอาหารแลวประสงคจะฉันในเวลาจวนแจ จึงเขาไปยัง
เรือนหลังหนึ่งซึ่งเปดประตูไว. ในเรือนหลังนั้น สตรีเจาของเรือน มี
ศรัทธาปสาทะ สังเกตรูอาการของพระเถระ จึงกลาววา มาเถิดเจาขา
ขอทานโปรดนั่งตรงนี้ฉันอาหารเถิดคะ แลวจัดตั่งอยางดี ปูผาสีเหลือง
ขางบน ไดบริจาคโดยมิไดมุงอะไร และตั้งความปรารถนาวา ขอบุญ
ของเรานี้ จงเปนปจจัยใหไดตั่งทองในอนาคตกาลเถิด. เมื่อพระเถระ
นั่งฉันอาหาร ณ ที่นั้น ลางบาตรแลวก็ลุกไป. นางจึงกลาววา ทานเจาขา
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อาสนะนี้ ดีฉันบริจาคแกทานแลว ขอไดโปรดใชสอยเพื่ออนุเคราะห
ฉันดวยเถิดเจาคะ. พระเถระรับตั่งนั้น เพื่ออนุเคราะหนาง แลวให
ถวายแกสงฆ. สมัยตอมา นางเปนโรคอยางหนึ่งตายไปบังเกิดในภพ
ดาวดึงส. คําดังกลาวมาเปนตนทั้งหมด พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลว
ในกถาพรรณนาปฐมวิมานนั้นแล. ดวยเหตุนั้น ทานพระโมคคัลลานะ
จึงถามวา
ดูกอนเทพธิดาผูประดับองค ทรงมาลัย ทรง
พัสตราภรณอันสวยงาม วิมานตั่งทองของทานโอฬาร
เร็วดังใจ ไปไดตามปรารถนา ทานสองแสงประกาย
คลายสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ เพราะบุญอะไร
วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้จึง
สําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอ นเทพี ผูมอี านุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้น ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ดีใจ ครัน้ แลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผล
อยางนี้วา
นีเ้ ปนผลของกรรมเล็กนอยของดิฉันอันเปนเหตุ
ใหดีฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ ครัง้ เกิดเปนมนุษย
ในหมูมนุษยในชาติกอน ในมนุษยโลก ดีฉันไดพบ
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ภิกษุผูปราศจากกิเลสดุจธุลี ผูผองใส ไมหมนหมอง
ก็เลื่อมใสจึงไดถวายตั่งแกทานดวยมือตนเอง เพราะ
บุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น
ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึง
เกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครัง้ เกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใด
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
ก็ในคําคาถาที่ ๕ เปนตนวา ปุริมาย ชาติยา มนุสฺสโลเก
ในชาติกอนในมนุษยโลก นี้ ชาติศัพทใชในอรรถวา สังขตลักษณะ ได
ในบาลีเปนตนวา ชาติ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิตา ชาติจัดเขากับขันธ
๒. ใชในอรรถวา นิกาย ไดในบาลีเปนตนวา นิคณฺา นาม สมณชาติ
นิกาย [ หมู ] สมณะ ชือ่ นิครนถ. ใชในอรรถวา ปฏิสนธิ ไดในบาลี
เปนตนวา ย มาตุกุจฺฉิย ปม จิตฺต อุปฺปนฺน ปม วิฺาณ
ปาตุภูต ตทุปาทาย สาวสฺส ชาติ ปฐมจิต ปฐมวิญญาณ อันใด
เกิดปรากฏในทองมารดา ความอาศัยปฐมจิตปฐมวิญญาณอันนั้นเกิดชื่อวา
ชาติ. ใชในอรรถวา ตระกูล ไดในบาลีเปนตนวา อกฺขิตฺโต อนุปกฏโ
ชาติวาเทน เปนผูอันเขาไมคัดคาน ไมรังเกียจ โดยกลาวถึงชาติคือ
ตระกูล. ใชในอรรถวา ประสูติ ไดในบาลีเปนตนวา สมฺปติชาโต
อานนฺท โพธิสตฺโต ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวเกิดแลว ณ เดี๋ยวนี้.
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ใชในอรรวา ภพ ไดในบาลีเปนตนวา เอกป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ชาติ [ ภพ ] ๑ บาง ๒ ชาติ [ ภพ ] บาง. แมในที่นี้ ชาติศัพท
พึงเห็นวา ใชในอรรถวา ภพอยางเดียว. เพราะฉะนั้น จึงมีความวา
ในชาติกอน คือในภพกอน อธิบายวา ในอัตภาพกอนที่ลวงมาติดตอ
กัน ก็คํานี้เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ. บทวา มนุสฺสโลเก
ไดแก ภพ คือมนุษยโลก ทานกลาวหมายถึงกรุงราชคฤห. ในที่นี้ทาน
ประสงคเอาโอกาสโลก สวนสัตวโลกทานกลาวดวยบทวา มนุสฺเสสุ
นี้แลว.
บทวา อทฺทส แปลวา เห็นแลว [ พบแลว ]. บทวา วิรช
ไดแก ชื่อวา วิรชะ เพราะทานปราศจากกิเลสดุจธุลีมีราคะเปนตนแลว.
บทวา ภิกฺขุ ไดแก ชื่อวา ภิกษุ เพราะทานทําลายกิเลสเสียแลว.
ชื่อวา วิปปสันนะ เพราะทานมีจิตผองใส เหตุไมมีความขุนมัวดวยกิเลส
ชื่อวา อนาวิละ เพราะทานมีความดําริไมหมนหมอง. บทตน ๆ ในคํา
นี้ เปนคํากลาวเหตุของบทหลัง ๆ วา เพราะเหตุที่ทานปราศจากกิเลส
ดุจธุลีมีราคะเปนตน จึงชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลสเสียแลว เพราะเหตุ
ที่ทําลายกิเลสเสียแลว จึงชื่อวา วิปปสันนะ เพราะไมมีความขุนมัวดวย
กิเลส ชื่อวา อนาวิละ เพราะทานเปนผูมีใจผองใสแลว. หรือวา บท
หลัง ๆ เปนคํากลาวเหตุของบทตน ๆ. ชื่อวา วิรชะ เพราะประกอบ
ดวยความไมอาลัยในคุณเครื่องเปนภิกษุ. จริงอยู ภิกษุเปนผูทําลายกิเลส
เสียแลว ชื่อวา ภิกษุ เพราะเปนผูผองใสแลว. จริงอยู ภิกษุชื่อวา
เปนผูมีใจผองใสแลว เพราะไมมีความขุนมัวดวยกิเลส ชื่อวา วิปปสันนะ
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เพราะเปนผูมีความดําริไมหมนหมอง อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา วิรชะ
เพราะไมมีกิเลสดุจธุลี คือ ราคะ. กลาววา วิปปสันนะ เพราะไมมี
ความขุนมัวดวยโทสะ. กลาววา อนาวิละ เพราะไมมีความเกลือกกลั้ว
ดวยโมหะ. กลาววา ภิกษุ เพราะทานผูเปนอยางนี้ ชื่อวา ภิกษุ โดย
ปรมัตถ. คําวา อทาสห ตัดบทวา อทาสึ อห เราไดถวายแลว.
บทวา ป ไดแก ตั่งอยางดี [ ภัทรบิฐ ] ที่มีอยูใ นสํานักของดีฉัน
ในครั้งนั้น. บทวา ปสนฺนา ไดแก มีจิตเลื่อมใส เพราะเชื่อในผลกรรม
และเชื่อในพระรัตนตรัย. บทวา เสหิ ปาณิภิ ความวา ดีฉันไมใช
คนอื่น จัดตั้งที่ควรนอมเขาไปดวยมือของตนถวาย.
ในคาถานั้น เทวดาแสดงเขตสมบัติ ดวยบทวา วิรช ภิกขฺ ุ
วิปฺปสนฺนมนาวิล นี้. แสดงเจตนาสมบัติ ดวยบทวา ปสนฺนา นี้. แสดง
ประโยคสมบัติ ดวยบทวา เสหิ ปาณิภิ นี.้ อนึ่ง เทวดาแสดงคุณ
แหงทาน ๒ นี้ คือ ถวายโดยเคารพ และถวายใกลชิด ดวยบทวา
ปสนฺนา นี้. แสดงคุณแหงทาน ๒ นี้ คือ ถวายดวยมือตนเอง และ
ตามเขาไปถวาย ดวยบทวา เสหิ ปาณิภิ นี.้ พึงทราบวา เทวดา
แสดงคุณแหงทาน ๒ นี้ คือ ทําความยําเกรงถวาย ถวายตามกาล เพราะ
เปนผูรูจักเวลานั่ง ดวยการลาดผาสีเหลือง. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลว
ในหนหลังทั้งนั้น.
จบอรรถกถาตติยปฐวิมาน
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๔. จตุตถปฐวิมาน
วาดวยวิมานตั่งแกวไฟฑูรย
[๔] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทพธิดาผูมีกายอันประดับแลว ทรงมาลัย
ทรงพัสตราภรณอันสวยงามวิมานตั่งแกวไพฑูรยของ
ทานโอฬาร เร็วดังใจไปไดตามปรารถนาทานสองแสง
ประกายดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จ
แกทาน อนึ่ง โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ ครัน้ แลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผล
อยางนี้วา
นี้เปนผลกรรมอันนอยของดีฉันที่เปนเหตุใหดีฉนั
มีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ ครั้งเกิดเปนมนุษยใน
มนุษยโลกในชาติกอน ดีฉนั ไดเห็นภิกษุผูปราศจาก
กิเลสดุจธุลี ผองใส ไมขนุ มัว ก็เลื่อมใส ไดถวาย
ตั่งแกทานดวยมือทั้งสองของตน เพราะบุญนั้น ดีฉัน
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จึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแก
ดีฉันและโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบจตุตถปฐวิมาน
อรรถกถาจตุตถปฐวิมาน
จตุตถปฐวิมาน มีคาถาวา ปนฺเต เวฬุริยมย เปนตน. เรื่อง
จตุตถปฐวิมานแมนั้น ก็เกิดขึ้นในกรุงราชคฤห เรื่องนั้นพึงทราบตาม
นัยที่กลาวมาแลวในทุติยวิมานนั่นแล. แทจริง วิมานแกวไพฑูรย บังเกิด
แกเทวดาแมองคนี้ก็เพราะตั่งที่นางปูลาดดวยผาสีเขียวถวายแลว. คําที่เหลือ
ก็เหมือนเรื่องที่กลาวมาแลวในปฐมวิมาน. ดวยเหตุนั้น ทานพระโมคคัลลานะ จึงถามวา
ดูกอ นเทพธิดาผูประดับกาย สวมพวงมาลัย
ทรงพัสตราภรณอันสวยงาม วิมานตั่งแกวไพฑูรย
ของทานโอฬาร เร็วดังใจ ไปไดตามปรารถนา
ทานสองแสงประกายคลายสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ.
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เพราะบุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนั้น
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้น ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
ดีใจ ครัน้ แลวก็พยากรณ [ ตอบ ] ปญหาของกรรม
ที่มีผลอยางนี้วา
นี้เปนผลของกรรมเล็กนอยของดีฉัน อันเปน
เหตุใหดีฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ ดีฉนั ครั้งเกิด
เปนมนุษยในหมูมนุษยในชาติกอนในมนุษยโลก ได
พบพระภิกษุผูปราศจากกิเลสดุจธุลี ผูผองใส ไม
หมนหมอง ก็เลื่อมใส จึงไดถวายตั่งแกทาน ดวย
มือของตนเอง. เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉันจึง
เปนเชนนั้น เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน
และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอกแก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใด เพราะ
บุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดิฉันจึงสองสวางไปทุกทิศ.
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ก็แมในเรื่องนี้ วิมานแกวไพฑูรย บังเกิดแกเทวดาแมองคนี้ ก็
เพราะตั่งที่นางปูลาดดวยผาสีเขียวถวายแลว. ดวยเหตุนั้น ในเรื่องนี้
จตุตถปฐวิมานจึงมาโดยบาลีวา ปนฺเต เวฬุริยมย วิมานตั่งแกวไพฑูรย
ของทาน ดังนี้เปนตน. คําที่เหลือ ก็เชนเดียวกับตติยปฐวิมานนั่นแหละ
พึงทราบความตามนัยที่กลาวแลวในตติยปฐวิมานนั้นเหมือนกัน.
จบอรรถกถาจตุตถปฐวิมาน
๕. กุญชรวิมาน
วาดวยกุญชรวิมาน
[๕ ] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูราเทพธิดาผูมีวรรณะดังปทุม มีตากลมดังกลีบ
ปทุม กุญชรพาหะอันประเสริฐของทาน ประดับ
ประดาดวยแกวหลายชนิด นารักมีกําลังวองไว เที่ยว
ไปในอากาศได ชางรุงเรืองดวยพวงดอกปทุมและ
อุบล มีกายเกลื่อนไปดวยเกสรปทุม มีปทุมทองเปน
มาลัย เดินทางที่เรียงรายดวยปทุม ประดับดวย
กลีบอุบล เดินไปพอดี ๆ วิมานทอง ไมกระเทือน
เมื่อชางยางกาว กระดิ่งก็สงเสียงไพเราะ นารื่นรมย
เสียงกังวานของกระดิ่งเหลานั้น ไดยินดังดนตรี ๕
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เครื่องฉะนั้น ทานมีพัสตราภรณสะอาดประดับกาย
แลวอยูเหนือคชาธาร รุงเรืองราวอัปสรหมูใ หญ ดวย
วรรณะ นี้เปนผลของทาน ผลของศีล หรือผล
ของการกราบไหวของทาน อาตมาถามทานแลว ขอ
ไดโปรดตอบคําถามนั้นแกอาตมาดวย.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลคัลลานะถามแลว
ดีใจ ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผล
อยางนี้วา
ดีฉันไดเห็นพระเถรเจาผูสมบูรณดวยคุณ ผูเพง
ฌาน ยินดีในฌาน เปนผูสงบ ไดถวายอาสวะที่ลาด
ดวยผา โปรยดอกไมลงรอบ ๆ อาสนะ ดีฉันเลื่อมใส
ไดประดับพวงมาลัยปทุมมีใบติดครึ่งหนึ่ง และโรย
เกสรปทุมลงครึ่งหนึ่ง ดวยมือทั้งสองของตน ผล
เชนนี้เปนผลแหงกุศลกรรมนั้นของดีฉัน ดีฉันอัน
ทวยเทพสักการะเคารพนบนอมแลว ผูใดเลื่อมใส
แลวถวายอาสนะแกพรหมจารีผหู ลุดพนโดยชอบ
สงบระงับแลว เพราะเหตุนั้นแหละ ทานผูรักตน
ประสงคความเปนใหญ จึงควรถวายทานแกทานผู
ทรงเรือนรางครั้งสุดทาย [พระอรหันต].
จบกุญชรวิมาน
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อรรถกถากุญชรวิมาน
กุญชรวิมาน มีคาถาวา กฺุชโร เต วราโรโห ดังนี้เปนตน.
กุญชรวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ มหาเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
กรุงราชคฤห ครั้งนั้น วันหนึ่ง งานนักขัตฤกษกึกกองไปในกรุงราชคฤห
ชาวกรุงชวยกันทําความสะอาดถนน เกลี่ยทราย โรยดอกไมครบ ๕ อยาง
ทั้งขาวตอก ตั้งตนกลวย และหมอน้ําไวทุก ๆ ประตูเรือน ยกธง
แผนผาเปนตน ซึ่งงดงามดวยสีตาง ๆ ตามควรแกสมบัติ ทุกคนตกแตง
ประดับกายพอสมควรแกสมบัติของตน ๆ เลนการเลนงานนักขัตฤกษทั่ว
ทั้งกรุงไดประดับประดาตกแตงดังเทพนคร ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสาร
มหาราช เสด็จออกจากพระราชนิเวศนของพระองค ทรงเลียบพระนคร
ดวยราชบริพารอยางใหญ ดวยสิรโิ สภาคยมโหฬารคามพระราชประเพณี
และเพื่อรักษาน้ําใจของมหาชน
สมัยนัน้ กุลสตรีผูหนึ่งเปนชาวกรุงราชคฤห เห็นวิภวสมบัติ
สิริโสภาคยและราชานุภาพนั้นของพระราชา เกิดอัศจรรยจิตไมเคยมี จึง
ถามเหลาทานที่สมมติกันวาบัณฑิตวา วิภวสมบัติเสมือนเทวฤทธิ์นี้
พระราชาทรงไดมา ดวยกรรมอะไรหนอ บัณฑิตสมมติเหลานั้นจึงกลาว
แกนางวา ดูราแมมหาจําเริญ ธรรมดาบุญกรรมก็เปนเสมือนจินดามณี
เปนเสมือนตนกัลปพฤกษ เมื่อเขตสมบัติ [ พระทักขิไณยบุคคล ] และ
เจตนาสมบัติ [ฝายทายกทายิกา] มีอยู คนทัง้ หลายปรารถนาแลว
ทําบุญกรรมใด ๆ บุญกรรมนั้น ๆ ก็ใหสําเร็จผลไดทั้งนั้น อนึ่งเลา ความ
เปนผูมีตระกูลสงมีไดก็ดวยอาสนทาน ถวายอาสนะ การไดสมบัติคือ
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กําลังมีไดก็ดวยอันนทาน ถวายขาว การไดสมบัติคือวรรณะก็มีไดดวย
วัตถุทาน ถวายผา การไดสุขวิเศษก็มีไดดวยยานทาน ถวายยานพาหนะ
การไดสมบัติคือจักษุก็มีไดดวยทีปทาน ถวายประทีปโคมไฟ การได
สมบัติทุกอยาง ก็มีไดดว ยอาวาสทาน ถวายที่อยู. นางฟงคํานั้นแลว
ก็ตั้งจิตในเทวสมบัตินั้นวา เทวสมบัติที่ทาจะโอฬารกวานี้ แลวเกิด
อุตสาหะยิ่งยวดในอันจะทําบุญ.
บิดามารดาสงผาคูใหม ตั่งใหม ดอกปทุมกํา ๑ และเนยใส
น้ําผึ้ง น้ําตาลกรวด ขาวสารและนมสด เพื่อใหนางบริโภคใชสอย.
นางเห็นสิ่งเหลานั้นก็ดีใจวา เราประสงคจะถวายทาน และเราก็ไดไทยธรรมนี้แลว ในวันที่สอง ก็จัดทานปรุงมธุปายาสน้ํานอย ตกแตงของ
เคี้ยวของกินแมอยางอื่นเปนอันมาก ใหเปนบริวารของมธุปายาสน้ํานอย
นั้น แลวประพรมของหอมที่โรงทาน จัดอาสนะไวเหนือดอกปทุม
ทั้งหลาย ซึง่ งดงามดวยกลีบ ชอ และเกสรของดอกปทุมที่แยมบานแลว
ปูลาดดวยผาขาวใหม ๆ วางดอกปทุม ๔ ดอก และพุมดอกไมเหนือเทา
ทั้ง ๔ ของอาสนะ. ดาดเพดานไวขางบนอาสนะ หอยพวงดอกไมและ
พวงระยา รอบ ๆ อาสนะก็ลาดพื้นหมดสิ้น ดวยกลีบปทุมที่มีเกสร
คิดวา เราจักบูชาพระทักขิไณยบุคคลที่มาถึงแลว จึงตั้งพานเต็มดวยดอกไม
สด ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.
คราวนั้น นางจัดเครื่องอุปกรณทานเสร็จแลว ก็อาบน้ําดําเกลา
นุงผาสะอาด กําหนดคอยเวลา จึงสั่งหญิงรับใชคนหนึ่งวา แมเอย เจา
จงไปหาพระทักขิไณยเชนนั้นมาใหขานะ. สมัยนั้น ทานพระสารีบุตร
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหเดินไประหวางถนน ดังจะเก็บถุงทรัพย
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พันหนึ่ง. ขณะนั้น หญิงรับใชนั้นก็ไหวพระเถระแลวกลาววา ทาน
ผูเจริญ ขอทานโปรดใหบาตรของทานแกดีฉันเถิดเจาขา. แตพระเถระ
กลาววา เรามาที่นี้ ก็เพื่ออนุเคราะหอุบาสิกาผูหนึ่งนะ. พระเถระก็สง
บาตรใหแกหญิงรับใชนนั้ . นางก็นิมนตพระเถระใหเขาไปยังเรือน.
ครั้งนั้น สตรีผูนั้น ก็ออกไปตอนรับพระเถระ. ชี้อาสนะแลวกลาววา
โปรดนั่งเถิดเจาขา นี้อาสนะจัดไวแลว เมื่อพระเถระนั่งเหนืออาสนะนั้น
แลว ก็บชู าพระเถระดวยกลีบปทุมทีม่ ีเกสร โรยรอบ ๆ อาสนะ. ไหว
ดวยเบญจางคประดิษฐ เลี้ยงดูดวยมธุปายาสน้ํานอย ผสมดวยเนยใส
น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวด และกําลังเลี้ยงดู ก็ทําความปรารถนาวา ดวย
อานุภาพบุญของดิฉันนี้ ขอจงมีสมบัติทิพย ทีง่ ดงามดวยบัลลังกเรือน
ยอดเหนือกุญชรอันเปนทิพย ในความเปนไปทุกอยาง ขอจงอยาขาด
ดอกปทุมเลย. ครั้นพระเถระฉันเสร็จแลว นางจึงลางบาตร บรรจุ
เนยใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดไวเต็มอีก จัดผาที่ปูลาดบนตั่งที่เปน
ผารอง [ บาตร ] แลววางไวในมือพระเถระ ครั้นพระเถระทําอนุโมทนา
กลับไปแลว จึงสั่งบุรุษ ๒ คนวา เจาจงนําบาตรในมือพระเถระและ
บัลลังกนี้ไปวิหารมอบถวายพระเถระแลวจงกลับมา. บุรุษทั้ง ๒ นั้น
ก็กระทําอยางนั้น.
ตอมา สตรีผูนั้น [ ตาย ] ก็ไปบังเกิดในวิมานทองสูงรอยโยชน
ณ ภพดาวดึงส มีอัปสรพันหนึ่งเปนบริวาร. และชางตัวประเสริฐสูง
หาโยชน ประดับดวยมาลัยดอกปทุม งดงามดวยกลีบ ชอ และเกสร
แหงดอกปทุมโดยรอบ พิศดูปลื้มใจ มีสัมผัสอันสบาย ประดับดวย
อาภรณทองรุงเรืองดวยรัศมีขายประกอบรัตนะหลาก ๆ กัน ก็บังเกิดดวย
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อํานาจความปรารถนาของนาง. บัลลังกทองโยชนหนึ่ง ประกอบดวย
ความงามดียิ่ง ตามที่กลาวแลว ก็บงั เกิดเหนือชางนั้น. นางกําลังเสวย
ทิพยสมบัติ ก็ขึ้นบัลลังกที่วิจิตรดวยรัตนะเบื้องบนกุญชรวิมานนั้น ใน
ระหวาง ๆ ไปยังสวนนันทนวัน ดวยอานุภาพเทวดาอันยิ่งใหญ ครั้งนั้น
เปนวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อเทวดาทั้งหลายพากันไปสวนนันทนวัน เพื่อ
เลนการเลนในสวน ตามอานุภาพทิพยของตน คําดังกลาวมาเปนตน
ทั้งหมด ก็เหมือนคําที่มาในอรรถกถาปฐมปฐวิมาน. เพราะฉะนั้น
พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวในอรรถกถานั้นนั่นแล. สวนในกุญชรวิมานนี้ พระเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ผูมีดวงตากลมดังกลีบปทุม
มีผิวพรรณะดังปทุม กุญชร พาหะเครื่องขับขี่อยางดี
ของทาน สําเร็จดวยรัตนะตาง ๆ นารัก มีกําลัง
พรั่งพรอมดวยความเร็ว [ วองไว ] ทองไปในอากาศ
ชางทรงความรุงเรืองดวยดอกปทุม และอุบล มีเนื้อ
ตัวเกลื่อนกลนดวยเกสรปทุม สวมพวงมาลัยดอก
ปทุมทอง ก็เดินทางที่เรียงรายดวยดอกปทุม ประดับ
ดวยกลีบปทุมอยู ไมกระเทือนวิมาน ยางกาวไป
พอดี ๆ [ไมเร็วนัก ไมชา นัก] เมื่อชางกําลังยาง
กาว กระดิ่งทองก็มีเสียงไพเราะนารื่นรมย เสียง
กังวานของกระดิ่งเหลานั้น ไดยินดังดนตรีเครื่องหา.
ทานมีพัสตราภรณสะอาด ประดับองคแลวอยูเหนือ
คชาธาร รุงโรจนล้ําอัปสรหมูใหญดวยวรรณะ. นี้
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เปนผลของทาน หรือของศีล หรือของอัญชลีกรรม
ประนมมือ ทานถูกถามแลว โปรดบอกกรรมนั้นแก
อาตมาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กฺุชโร เต วราโรโห ความวา
พาหะ ชื่อวา กุญชร เพราะอภิรมยยินดีในที่เขาชันปกคลุมดวยเถาวัลย
หรือเพราะรองสงเสียงโกญจนาท [แปรนแปรน] เที่ยวอยูในที่นั้น
หรือเพราะ กุ คือดินทําใหคร่ําครา เพราะครูดสีกับดินนั้น. ชางใน
มนุษยโลก ตางโดยเปนชางภูเขาเปนตน. สวนชางนี้ ทานกลาวอยางนั้น
ก็เพราะเสมือนชางในการเลนกีฬา. พาหะใด อันเขาขับขี่ เหตุนั้นพาหะ
นั้น ชื่อวา อาโรหะ อธิบายวา พาหะที่เขาพึงขับขี่. พาหะขับขี่อยางดี
อยางเลิศ อยางประเสริฐ เหตุนั้น จึงวา วราโรหะ ทานอธิบายวา
ยานอยางยอดเยี่ยม. บทวา นานารตนกปฺปโน ความวา รัตนะชนิด
ตาง ๆ ของชางเหลานั้นมีอยู เหตุนั้น ชางเหลานั้น ชื่อวามีรัตนะตางๆ
ไดแกเครื่องประดับชางมีเครื่องประดับตระพองเปนตน. เครื่องสําเร็จ
เครื่องผูกสอดของชางเชือกใด เขาติดตั้งดวยรัตนะเหลานั้น ชางเชือกนั้น
ชื่อวา มีเครื่องสําเร็จดวยรัตนะตาง ๆ. ชื่อวา รุจริ ะ งดงาม เพราะ
ใหความชอบใจ ความอภิรมย อธิบายวา นาปลื้มใจ. บทวา ถามวา
ไดแก มั่นคง อธิบายวา มีกําลัง. บทวา ชวสมฺปนฺโน ไดแก มีความ
เร็วพรอมแลว. ทานอธิบายวา รวดเร็ว [วองไว]. บทวา อากาสมฺหิ สมีหติ ไดแก ทองไปโดยชอบในอากาศ ที่ชื่อวา อนัตลิกขา
อธิบายวา เดินไปไมกระเทือนพวกที่ขับขี่.
บทวา ปทุมี ไดแก ชื่อวาปทุมี เพราะประกอบดวยสีผิวเหมือน
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หมอ ซึ่งไดชื่อวา ปทุม เพราะมีสีผิวเสมอกับปทุม. บทวา ปทุมปตฺตกฺขิ แปลวา ดูกอนเทพธิดา ผูมีดวงตากลมเสมือนกลีบปทุม. บทวา
ปทุมุปฺปลชุตินฺธโร ไดแก ชื่อวา ปทุมุปปลชุตินธร เพราะทรงไว
ซึ่งความรุงเรืองแหงดอกปทุมและอุบล ซึ่งโชติชว งแผซานไปในที่นั้น ๆ
เพราะเปนชางที่มีเรือนรางประดับมาลัย ดอกปทุมและดอกอุบลอันเปน
ทิพย. บทวา ปทุมจุณณ
ฺ าภิกิณฺณงฺโค ไดแก มีเนื้อตัวที่ดารดาษไป
โดยรอบดวยกลีบชอและเกสรปทุม. บทวา โสวณฺณโปกฺขรมาลวา
ไดแก มีภาระคือมาลัยดอกปทุมทอง.
บทวา ปทุมานุสฏ มคฺค ปทุมปตฺตวิภูสิต ประกอบความวา
ชางเดินไปยังทางที่เรียงรายเกลื่อนกลนดวยเหลาดอกปทุมขนาดใหญ ซึ่ง
รองรับเทาชางนั้นทุก ๆ ยางกาว และประดับดวยเหลากลีบปทุมเหลานั้น
ซึ่งมีสีสันตาง ๆ อันหมุนไปไดทั้งขางโนนขางนี้ เพราะตกแตงไวเปน
พิเศษ. บทวา ีต นี้ เปนวิเสสนะของบทวา มคฺค. อธิบายวา ทาง
ซึ่งประดับดวยกลีบปทุมตั้งอยูแลว. บทวา วคฺคุ แปลวา ทอง. คํานี้
เปนกิริยาวิเสสนะ. มอักษรทําหนาที่บทสนธิตอบท. บทวา อนุคฺฆาติ
แปลวา ไมกระเทือน. อธิบายวา ไมทําความกระเทือนแมนิดหนึ่งแก
ผูนั่งอยูบน [หลัง] ของตน. บทวา มิต แปลวา เนรมิตแลว.
อธิบายวา เลยกาวยางไป. ในคํานี้ มีความดังนี้วา ทองนี้ชื่อวาวัคคุไป
กับเทาที่ยาง. อีกนัยหนึง่ บทวา มิต แปลวา นับรอบแลว คือ
ประกอบดวยความพอเหมาะ. ทานอธิบายวา ไมเร็วนัก ไมชานัก.
บทวา วารโณ แปลวา ชาง. จริงอยู ชางนั้นทานเรียกวา วารณะ
เพราะหามกันขาศึก และหามกันสิ่งกีดขวางทางเดิน.
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บทวา ตสฺส ปกฺกมานสฺ ส โสวณฺณกสา รติสฺสรา อธิบายวา
โสวรรณกังสะ คือกระดิ่งทําดวยทอง ของชางตัวตามที่กลาวแลวนั้น
ซึ่งกําลังเดิน มีเสียงนายินดี สงเสียงนาอภิรมย มีเสียงกังวานนาปลื้มใจ
หอยยอยอยู. จริงอยู กระดิ่งใหญ ๆ หลายรอย ทําดวยทอง ขจิตดวย
แกวมณีและมุกดา นาคเทากระถางใหญ สองขางของชางตัวนั้น ก็
หอยแกวงไกวไป ณ ที่นนั้ ๆ สงเสียงนาจับใจแลนไปยิ่งกวาที่นักดนตรี
ผูฉลาดจัดประโคมเสียอีก ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา เสียงกังวาน
ของกระดิ่งเหลานั้นไดยินเหมือนดนตรีเครื่องหา.
ความของคํานั้น มีดังนี้วา เมื่อนักดนตรีผูฉลาดบรรเลงดนตรีมี
องค ๕ อยางนี้คือ อาตตะ [โทน ] วิตตะ [ ตะโพน ] อาตตะวิตตะ
[บัณเฑาะว] ฆนะ [กังสดาล] สุสิระ [ป, สังข] เสียงบรรเลง
คลอเสียงนักรอง ซึ่งขับแสดงจําแนกเสียงต่ําและสูง ตามฐานที่เกิด
กังวานไพเราะนารัก ไดยินกันฉันใด เสียงกังวานของโสวรรณกังสะ คือ
กระดิ่งทองเหลานั้น ก็ไดยินกันฉันนั้น.
บทวา นาคสฺส ไดแก ชางสําคัญ. บทวา มหนฺต ไดแก ชื่อวา
ใหญ เพราะใหญโดยสมบัติก็มี เพราะใหญโดยนับขนาดก็มี. บทวา
อจฺฉราสงฺฆ ไดแก หมูเทพกัญญา. บทวา วณฺเณน ไดแก มีรูป.
บทวา ทานสฺส ไดแก บุญสําเร็จดวยทาน. บทวา สีลสฺส
ไดแก ศีล คือความสํารวมมีความสํารวมทางกายเปนตน. วาศัพทเปน
วิกัปปตถะ กําหนดขอที่ไมไดกลาวไว. ทานสงเคราะหจารีตศีล ศีลคือ
จารีต [ธรรมเนียม] ทีม่ ิไดกลาวได มีการกราบไหวเปนตน ดวย
วาศัพทนั้น.
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เทวดาองคนั้น ถูกพระเถระถามอยางนี้แลว จึงตอบปญหา. เพื่อ
แสดงความขอนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย [ผูรวมทําสังคายนา]
ทั้งหลายจึงกลาวคาถาไวดังนี้วา
เทวดาองคนั้น ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลวดีใจ จึงพยากรณปญหาดวยอาการที่ทานถามถึง
กรรมทีม่ ีผลอยางนี้.
ความของคาถานั้น กลาวมาแลวในหนหลังนั้นแล. คาถาเทวดา
กลาวไวดังนี้วา
ดิฉันเห็นพระเถระ ผูพรอมดวยคุณ เขาฌาน
ยินดีในฌานสงบ ไดถวายอาสนะที่ปูลาดดวยผาโรย
ดวยดอกไม. ดิฉันเลื่อมใสแลวโปรยดอกปทุมรอบ ๆ
อาสนะครึ่งหนึ่ง. อีกครั้งหนึ่งเอาโปรยลง [ดังฝน]
ดวยมือตนเอง. ผลเชนนี้เปนผลแหงกุศลกรรมนั้น
ของดิฉัน ดิฉันอันทวยเทพสักการะเคารพนบนอบ
แลว. ผูใดแล เลื่อมใสแลว ถวายอาสนะแกทาน
ผูเ ปนพรหมจารี ผูหลุดพนโดยชอบ ผูสงบ ผูนนั้
ก็บันเทิงเหมือนอยางดิฉัน. เพราะฉะนั้นแล ผูรักตน
หวังความเปนใหญ ก็ควรถวายอาสนะแดทานผูทรง
เรือนรางครั้งสุดทาย [พระอรหันต].
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คุณสมฺปนฺน ไดแก ผูประกอบดวย
คุณของพระสาวกทุกอยาง หรือบริบรู ณดวยคุณเหลานั้น. เทวดาแสดง
สมบัติชั้นยอดของสาวกบารมีญาณ ดวยบทนี้. บทวา ฌายึ ไดแก ผูมี
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ปกติเพงดวยฌานแมทั้งสองคือ อารัมมณูปนิชฌาน [เพงอารมณ]
ลักขณูปนิชฌาน [เพงลักษณะ]. อีกนัยหนึ่ง ผูเผากิเลสที่ควรเผา และ
ธรรมอันเปนฝายของสังกิเลสทุกอยางมั่นอยู. จากฌานนั้นนั่นเอง ชื่อวา
ฌานรตะ เพราะยินดีแลวในฌาน. บทวา สต แปลวา มีอยู หรือ
สงบแลว. อธิบายวา สัตบุรุษคนดี. บทวา ปุปฺผาภิกิณฺณ แปลวา
เกลื่อนกลนดวยดอกไมทั้งหลาย. อธิบายวา ดารดาษดวยใบปทุมทั้งหลาย.
บทวา ทุสฺสสนฺถต ไดแก เอาผาปูลาดไวบนอาสนะ.
บทวา อุปฑฺฒ ปทุมมาลาห ไดแก เรา [โปรย] ดอกปทุม
ครึ่งหนึ่ง. บทวา อาสนสฺส สมนฺตโต ไดแก ทีพ่ ื้นรอบอาสนะที่
พระเถระนั่ง. บทวา อพฺโภกิริสฺส ไดแก โปรย โรย. อยางไร. เอา
กลีบโปรย. อธิบายวา เอากลีบปทุม ที่แยกเปนสองสวน ๆ ละครึ่ง
โปรยลงทํานองฝนดอกไมตกลงมา.
ดวยบทวา อิท เม อีทิส ผล นี้ เทวดารวมแสดงทิพยสมบัติของตน อันตางโดยอายุ ยศ สุข และรูปเปนตน ที่พระเถระ
ระบุและไมระบุดวยคําวา กฺุชโร เต วราโรโห เปนตน แลวจึงกลาว
คําเปนตนวา สกฺกาโร ครุถาโร เพื่อแสดงอานุภาพของตนที่พระเถระ
มิไดระบุไวอีก. ดวยคํานั้น เทวดาแสดงวา มิใชผลบุญของดิฉันในที่นี้
ตามที่ทานกลาวมาแลวอยางเดียวเทานั้น ที่แท ก็ยังมีแมอธิปไตยทิพย
นี้ดวย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกาโร ไดแก กิริยาโดยเอื้อเฟอ.
อธิบายวา ความที่ตนอันทวยเทพพึงสักการะ. บทวา ครุกาโร ก็
เหมือนกัน ไดแก ความที่คนอันทวยเทพพึงเคารพ. บทวา เทวาน
แปลวา อันทวยเทพ. บทวา อปจิตา ไดแก บูชาแลว.
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บทวา สมฺมาวิมุตฺตาน ไดแก ผูหลุดพนดวยดี ละสังกิเลสได
หมด. บทวา สนฺตาน ไดแก ผูมีกรรมทางกายวาจาใจอันสงบ เปน
คนดี. ชื่อวาพรหมจารี เพราะพระพฤติมรรคพรหมจรรยและศาสนพรหมจรรยแลว. บทวา ปสนฺนา อาสน ทชฺชา ไดแก เปนผูมีใจ
เลื่อมใสแลว เพราะเชื่อในผลกรรม และเชื่อในพระรัตนตรัย. ผิวาพึง
ถวายแมเพียงอาสนะ. บทวา เอว นนฺเท ยถา อห ความวา แม
คนอื่นก็พึงบันเทิงยินดีเหมือนอยางดิฉันบันเทิงยินดีดวยอาสนทานนั้น ใน
บัดนี้ฉะนั้น.
บทวา ตสฺมา แปลวา เพราะเหตุนั้น. หิศัพท เปนเพียงนิบาต.
บทวา อตฺตกาเมน ไดแก ผูรกั ประโยชนเกื้อกูลแกตน. จริงอยู ผูใด
ทํากรรมอันนําประโยชนเกื้อกูลมาใหตน ไมทํากรรมอันนําสิ่งที่มิใช
ประโยชนเกือ้ กูล ผูนั้น ชื่อวารักตน. บทวา มหตฺต ไดแก ความ
เปนใหญโดยวิบาก. บทวา สรีรนฺติมธาริน ไดแก ผูทรงเรือนรางอัน
สุดทาย. อธิบายวา พระขีณาสพ. ในขอนี้ ความมีดังนี้วา เทวดาแสดง
วา เพราะเหตุที่ดิฉันยินดีดวยทิพยสมบัติอยางนี้ เพราะถวายอาสนะแก
พระอรหันต ฉะนั้น แมคนอื่นผูปรารถนาความเจริญยิ่งแกตนก็พึงถวาย
อาสนะแกพระอรหันตผูตั้งอยูในเรือนรางอันสุดทาย บุญเชนนี้ [ของ
คนอื่น จึงไมมี. คําที่เหลือก็เชนเดียวกับคําที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถากุญชรวิมาน
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๖. ปฐมนาวาวิมาน
วาดวยนาวาวิมาน ๑
[๖] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทพนารี ทานขึ้นนั่งนาวาวิมาน อันมุง
บังดวยทอง ลงเลนสระโบกขรณี หักดอกปทุมดวยมือ
กูฏาคารนิเวศของทาน จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่ง
เนรมิตเปนสวนสัด เมื่อสองแสงก็สวางไปโดยรอบ
ทั้งสี่ทิศ เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน อนึ่ง โภคะ
ทุกอยาง ที่นา รักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครัง้ เกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว ดีใจ
ไดพยากรณปญหา โดยอาการที่ทานถามถึงกรรมทีม่ ี
ผลอยางนี้วา
ในชาติกอน ครั้งเห็นมนุษยอยูในหมูมนุษย
ในมนุษยโลก ไดเห็นภิกษุทั้งหลายผูลําบากกายกระหายน้ํา จึงขวนขวายถวายน้ําฉัน อันวาผูใดแล
ไดขวนขวายถวายน้ําฉันแกภิกษุทั้งหลาย ผูลําบากกาย
กระหายน้ํามา แมน้ําหลายสายมีน้ําเยือกเย็น มีสวน
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ไมมาก มีบณ
ุ ฑริกบัวขาวมาก ยอมเกิดมีแกผูนั้น
น้ําหลายสายยอมเรียงรายไหลลอมรอบวิมานนั้นเปน
ประจํา มีแมน้ําทั้งหลายที่ลาดดวยทราย น้ําเย็นสนิท
มีตนมะมวง ตนสาละ ตนหมากหอม ตนชมพู ตน
ราชพฤกษ และตนแคฝอยที่ออกดอกสะพรั่ง ผูทําบุญ
ไวแลวยอมไดวิมานชั้นดีเยี่ยม ประกอบดวยภูมิภาค
เชนนั้น สงางามนักหนา นี้เปนวิบากแหงกรรมนัน้
ทั้งนั้น ผูที่ทําบุญไวแลวตองยอมไดผลเชนนี้ กูฏาคารนิเวศของดีฉัน จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิต
เปนสวนสัด เมื่อสองแสงก็สวางไปโดยรอบทั้งสี่ทิศ
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น
ผลนี้จึงสําเร็จแกดิฉัน อนึ่ง โภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดขึ้นแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเปนมนุษย ดีฉันไดกระทําบุญอันใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดิฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมนาวาวิมาน
อรรถกถาปฐมนาวาวิมาน
นาวาวิมาน มีคาถาวา สุวณฺณจฺฉทน นาว เปนตน. วิมานเรือนั้น
เกิดขึ้นอยางไร.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงสาวัตถี ภิกษุจํานวน ๑๖ รูป
จําพรรษาในอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง ออกพรรษาแลว ตั้งใจวาจักเฝา
พระผูมีพระภาคเจา และจักฟงธรรม ก็พากันเดินทางไกล ในฤดูรอน
มุงกรุงสาวัตถี ระหวางทางกันดารไมมีน้ํา. ในทางกันดารนั้น ภิกษุ
เหลานั้น ถูกความรอนแผดเผา ลําบากกาย กระหายน้ํา ไมไดน้ําดื่ม
พากันเดินไปไมไกลหมูบานแหงหนึ่ง. ในหมูบานนั้น หญิงผูหนึ่ง ถือ
ภาชนะสําหรับใสน้ํา เดินบายหนาไปยังบอน้ํา เพื่อตักน้ํา. ขณะนั้น
ภิกษุเหลานั้นแลเห็นนาง ก็คิดวา เมื่อไปในที่หญิงผูนี้ไป อาจไดน้ําดื่ม
ถูกความกระหายน้ําบังคับ ก็พากันเดินบายหนาไปทิศนั้น เห็นบอน้ํา ก็ยนื
ไมไกลหญิงนั้น. หญิงนัน้ ไดน้ําจากบอนั้นแลว ประสงคจะกลับ แลเห็น
ภิกษุเหลานั้น รูวา พระผูเปนเจาเหลานี้กระหายน้ําตองการน้ํา จึงเขาไป
แสดงความเคารพยําเกรง นิมนตใหฉันน้ํา. ภิกษุเหลานั้น ก็นําผากรองน้ํา
ออกจากถุงบาตร กรองน้ําแลวก็ดื่มน้ําจนพอแกความตองการ เอาน้ํา
ลูบมือเทาใหเย็น กลาวคําอนุโมทนาในปานียทาน (ถวายน้ําดื่ม) แกหญิง
นั้นแลว ก็พากันไป.
หญิงนั้นตั้งบุญนั้นไวในใจ รําลึกถึงในระหวาง ๆ ตอมา ก็ตาย
ไปบังเกิดในภพดาวดึงส. ดวยบุญญานุภาพของนาง วิมานใหญงดงาม
ดวยตนกัลปพฤกษก็เกิดขึ้น. แมน้ํากลาดเกลื่อนดวยกองทรายและหาดทราย
ขาว ประหนึ่งประดับดวยเงิน ประกอบดวยขายมุกดา ไหลมาเฉพาะน้ํา
ที่ใสไรมลทิน ดังกอนแกวมณี ลอมรอบวิมานนั้น. ณ สองฝงของแมน้ํา
นั้น และใกลประตูอุทยานและวิมาน สระโบกขรณีขนาดใหญ ประดับ
ดวยดงปทุม ๕ สี ก็บังเกิดพรอมดวยเรือทอง. เทวดาองคนั้นเมื่อเสวย
ทิพยสมบัติในวิมานนั้น ก็เที่ยวระเริงเลนอยูในเรือ. ตอมาวันหนึ่ง ทาน
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พระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไป เห็นเทพธิดาองคนั้นกําลังเลนอยู
ในเรือ เมื่อจะถามถึงบุญกรรมที่นางทําไว จึงถามวา
ดูกอนเทพนารี ทานขึ้นเรือปดทอง ยืนอยู
ทานลงเลนสระโบกขรณี หักดอกปทุมดวยมือ. กูฏาคารนิเวศของทาน จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่ง
เนรมิตเปนสัดสวน เมื่อสองแสงก็สวางไปรอบสี่ทิศ.
เพราะบุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนั้น
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
ตอนั้น เพื่อแสดงอาการที่เทวดาซึ่งถูกพระเถระถามแลวกลาวตอบ
พระธรรมสังคาหกาจารย พระเถระผูร วมทําสังคายนา จึงกลาวคาถานี้วา
เทวดาองคนั้น ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
ดีใจ ครั้นแลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ล
อยางนี้.
อาการที่เทวดากลาวตอบดังนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ในชาติกอน
ในมนุษยโลก ดีฉันพบภิกษุทั้งหลาย ลําบากกาย
กระหายน้ํา จึงขวนขวายถวายน้ําใหทานดื่ม. ผูใ ดแล
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ขวนขวายถวายน้ําดื่มแกภิกษุทั้งหลาย ผูลําบากกาย
กระหายน้ํา แมน้ําหลายสายที่มีน้ําเย็น มีสวนไมมาก
มีบุณฑริกบัวขาวมาก ยอมเกิดมีแกผูนั้น. ลําน้าํ
หลายสายเรียงรายไหลลอมรอบวิมานนั้นเปนประจํา
มีแมน้ําที่มีนา้ํ เย็น ลาดดวยทราย มีมะมวง สาละ
หมากหอม หวา ราชพฤกษ และแคฝอยมีดอก
บานสะพรั่ง. ผูทําบุญไวแลว ยอมไดวิมานอันประเสริฐสุด ประกอบดวยภูมิภาคเชนนั้น ที่สงางาม
หนักหนา นี้เปนวิบากของกรรมนัน้ ทั้งนั้น ผูท ําบุญ
ไวแลว ยอมไดผลเชนนี้. กูฏาคารนิเวศของดีฉัน
จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตเปนสัดสวน เมื่อ
สองแสงก็สวางไปรอบสี่ทิศ เพราะบุญนั้น วรรณะ
ของดีฉันจึงเปนเชนนั้น เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จ
แกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ด ฉัน อบอก
แกทาน ดีฉนั ครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด เพราะ
บุญนั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสองสวางไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุวณฺณจฺฉทน ไดแก ชื่อวา ปดทอง
เพราะขางในกําบังดวยฝาทั้งสองขาง อันทําดวยทองสีแดงจําหลักฝาอยาง
วิจิตร และเพราะปดขางบนดวยเครื่องประดับทําดวยทอง โชติชวงดวย
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รัตนะตาง ๆ. บทวา นาว แปลวา เรือ. จริงอยู เรือนั้น ชื่อวา โปตะ
เพราะขามไปจากฝงนี้สูฝงโนน อนึ่ง ทานเรียกวานาวา เพราะนําสัตวไป.
บทวา นาริ เปนคําอาลปนะ เรียก เทพธิดาองคนั้น. ผูใด ยอมพา
ยอมนําไป เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา นระ ผูนําไป ไดแกบุรุษผูชาย. เหมือน
อยางวา สัตวแรกเกิดโดยปกติ ยอมนอนกอน เหตุนั้น จึงเรียกกันวา
บุรุษ เพราะอรรถวา เปนผูประเสริฐโดยปกตินอกจากนี้ ฉันใด ที่เรียก
วานระ ก็เพราะอรรถวา นําไป ฉันนั้น. จริงอยู บุคคลแมเปนบุตร
ผูพี่ ก็ตั้งอยูในฐานะบิดา ฐานะมารดา ของพวกพี่สาวได. จะปวยกลาว
ไปไยถึงบุคคลผูเปนสามี. หญิงนั้นเปนของนระ เหตุนั้น หญิงนั้น
จึงชื่อวา นารี. ก็ชื่อนี้เขาเรียกกันอยางนั้น แมในผูหญิงนอกนี้ โดยที่
ขยายความกันออกไปในพวกมนุษยผูหญิง. บทวา โอคาหสิ โปกฺขรณึ
ความวา ดวยความยินดีในการอยูในน้ํา จึงเขาไปยังสระทิพย ที่ไดชื่อวา
โบกขรณี เพราะโดยมาก ในนั้น มีปทุมทิพย ที่เรียกกันวาโปกขระ
ในดอกไมน้ํา ซึ่งทําดวยรัตนะมากชนิดมีบัวแดง และบัวเขียวเปนตนอยู.
บทวา ปทุม ฉินฺทสิ ปาณินา ความวา ทานหักดวยมือของทาน ก็เพราะ
ประสงคจะทําดอกบัวที่มีลีลาดังบัวทิพย ที่มชี นั้ ชอและเกสรแหงกลีบที่ทํา
ดวยทอง ใหมีกานทําดวยเงิน คูกับใบที่ทําดวยรัตนะ คือบุษราคัม.
บทวา ตสิเต แปลวา กระหายน้ํา. บทวา กิลนฺเต ไดแก มีกาย
ลําบาก เพราะกระหายน้ํานั้น และเพราะเมื่อยลาในการเดินทาง. บทวา
อุฏาย ไดแก ทําความขยันหมั่นเพียร. อธิบายวา ไมเกียจคราน.
ดวยบทวา โย เว เปนตน เทวดาเมื่อจะแสดงวิธีอนุมานสิ่งที่
ไมเห็นกับสิ่งที่เห็นวา แมชนเหลาอื่น ก็ยอมไดผลเชนนี้ เพราะบุญที่เกิด
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แตอุทกทาน ถวายน้ํา ที่เปนตนเหตุ เหมือนอยางดีฉัน จึงกลาวตอบ
ความที่พระเถระถามโดยทั่วไป. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺส และ ต
ยอมกินความถึงผูไมการทําบุญตามที่กลาวมาแลวดวย.
บทวา อนุปริยนฺติ ไดแกลอมรอบตามความเหมาะสม ดวยการ
ลอมรอบสถานที่อยูของผูนั้น แมผูนั้นก็ชื่อวาถูกลอมไวดวย. บทวา ติลกา
ไดแก ตนไมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีดอกคลายดอกชบา. บทวา อุททฺ าลกา
ไดแก ตนไมที่ใชกําจัดโรคลม ที่เราเรียกกันวา ราชพฤกษ ก็มี.
บทวา ต ภูมิภาเคหิ แปลวา ดวยภูมิภาคเชนนั้น. อธิบายวา
ดวยภูมิประเทศที่มีสระโบกขรณี แมน้ําและสวน ดังกลาวแลว. บทวา
อุเปตรูป ไดแก ประกอบดวยความเปนวิมานที่ควรสรรเสริญ. ทาน
อธิบายวา เปนที่รวมรมณีสถานที่นารื่นรมย มีสระโบกขรณีเปนตน
เหลานั้น. บทวา ภุสโสภมาน ประกอบความวา ไดวิมานอันประเสริฐสุด ซึง่ รุงเรืองหนักหนานัก. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมนาวาวิมาน
๗. ทุติยนาวาวิมาน
วาดวยนาวาวิมาน ๘
[๗] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทพนารี ทานขึ้นนั่งนาวาวิมาน อันมุง
บังดวยทอง ลงแลนสระโบกขรณี หักดอกปทุมดวยมือ
กูฏาคารนิเวศของทาน จัดไวพมิ พเดียวกัน ประหนึ่ง
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เนรมิตเปนสวนสัด เมื่อสองแสงก็สวางโดยรอบ
ทั้งสี่ทิศ เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน อนึง่ โภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาถูกพระโมคคัลลานะถามแลว ดีใจ
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ในชาติกอน ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยใน
มนุษยโลก ดีฉันไดเห็นภิกษุผูลาํ บากกายกระหายน้ํา
จึงขวนขวายถวายน้ําฉัน ทานผูใดและขวนขวายไดถวาย
น้ําฉันแกภิกษุผูลําบากกาย กระหายน้ํามา แมน้ํา
หลายสาย มีน้ําเยือกเย็น มีสวนไมมาก มีบณ
ุ ฑริก
บัวขาวมาก ยอมเกิดมีแกผูนั้น แมน้ําหลายสาย
ยอมเรียงรายไหลลอมรอบวิมานนั้นเปนประจํา แมน้ํา
ทั้งหลายลาดดวยทราย มีน้ําเย็นสนิท มีตน มะมวง
ตนสาละ ตนหมากหอม ตนชมพู ตนราชพฤกษ
และตนแคฝอยที่ออกดอกสะพรั่ง ผูทําบุญไวยอมได
วิมานชั้นดีเยี่ยม ที่ประกอบดวยภูมิภาคเชนนั้น
สงางามหนักหนา นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้นทั้งนั้น
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คนทั้งหลายที่ทําบุญไวแลว ยอมไดผลเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึง
สําเร็จแกดิฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเปนมนุษยอยู ดีฉันไดทําบุญอันใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยนาวาวิมาน
อรรถกถาทุติยนาวาวิมาน
ทุติยนาวาวิมาน มีคาถาวา สุวณฺณจฺฉทน นาว เปนตน. ทุติยนาวาวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี พระเถระขีณาสพ
รูปหนึ่ง เมื่อจวนวันจะเขาพรรษา ประสงคจะจําพรรษา ณ วัดใกล
หมูบาน จึงออกจากกรุงสาวัตถี เดินทางไกล ภายหลังฉันอาหารแลว
มุงเฉพาะหมูบานนั้น ลําบากกาย กระหายน้ํา เพราะเดินทางเหนื่อย
ระหวางทาง ถึงหมูบานแหงหนึ่ง ไมเห็นสถานที่ที่มีรมเงาและน้ําพรอม
เชนนั้น นอกหมูบาน ถูกความเหน็ดเหนื่อยครอบงํา จึงหมจีวรเขาไป
ยังหมูบาน ยืนที่ประตูเรือนหลังใกล ๆ นั่นแล. ณ เรือนหลังนั้น หญิง
ผูหนึ่งเห็นพระเถระ จึงถามวา ทานมาแตไหนเจาคะ รูวาทานเดินทาง
เหนื่อย และกระหายน้ํา จึงกลาววา มาเถิดเจาขา แลวนิมนตใหเขาไปยัง
เรือน กลาววา นิมนตนงั่ ตรงนี้เจาคะ แลวปูลาดอาสนะถวาย เมื่อพระ-
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เถระนั่งเหนืออาสนะนั้นแลว นางก็ถวายน้ําลางเทาและน้ํามันชโลมเทา
ถือพัดใบตาลพัดถวาย. เมื่อความเรารอนสงบแลว นางก็ปรุงน้ําปานะ
หวานเย็นหอมถวาย. พระเถระดื่มน้ําปานะนั้นแลว ก็สงบความลําบาก
กายลง ทําอนุโมทนาแลวก็หลีกไป. ตอมาภายหลัง นางก็ตายไปบังเกิด
ในภพดาวดึงส. เรื่องทั้งหมดพึงทราบวา ก็เชนเดียวกับวิมานในลําดับกอน
แมในคาถาทั้งหลาย ก็เคยกลาวไวทั้งนั้น.
ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จงกลาววา ทานพระโมคคัลลานะ ถามวา
ดูกอนเทพนารี ทานขึ้นเรือปดทอง ทาน
ลงเลนสระโบกขรณี หักปทุมดวยมือ. กูฏาคารนิเวศ
ของทาน จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตเปน
สวนสัด เมือ่ สองแสงก็สองสวางรอบสี่ทิศ. เพราะ
บุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลนี้จิตสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกทานพระโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหา โดยอาการที่ทานถึงกรรม
ที่มีผลดังนี้วา
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ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ในชาติกอน
ในมนุษยโลก ดีฉนั พบพระภิกษุที่ลําบากกาย กระหาย
น้ํา จึงขวนขวายถวายน้ําใหทานดื่ม. ผูใดแล ขวนขวายถวายน้ําแกพระภิกษุผูลําบากกาย กระหายน้าํ
ใหทานดื่ม แมน้ําหลายสาย ที่มีน้ําเย็น มีสวนไม
มากมีบัวขาวมากยอมเกิดมีแกผูนั้น แมน้ําที่มีหลายสาย
ยอมรายลอมวิมานนั้นเปนประจํา มีแมน้ําที่มีน้ําเย็น
ลาดดวยทราย มีมะมวง สาละ หมากหอม หวา
ราชพฤกษ และแคฝอยที่มีดอกบานสะพรั่ง. คนทํา
บุญแลว ยอมไดวิมานอันประเสริฐสุด ที่ประกอบ
ดวยภูมิภาคเชนนั้น อันสงางามหนักหนา นี้เปนผล
ของกรรมนัน้ เทานั้น ผูทําบุญแลวยอมไดรับผลเชนนี้.
เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดกระทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
แมบรรดาอรรถกถาทั้งหลาย ในอรรถกถานี้ ก็ตองกลาววา เอโกว
เถโร พระเถระรูปหนึ่งเหมือนกัน.
จบอรรถกถาทุติยนาวาวิมาน
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๘. ตตินาวาวิมาน
วาดวยนาวาวิมาน ๓
[๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนเทพนารี ทานขึ้นนั่งนาวาวิมาน อันมุง
บังดวยทอง ลงเลนสระโบกขรณี หักดอกปทุมดวย
มือ กูฏาคารนิเวศของทาน จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตเปนสวนสัด เมื่อสองแสงก็สวางไปโดย
รอบทั้งสี่ทิศ เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ตถาคตขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถาม
แลวดีใจ ครั้นแลวก็ทูลตอปญหาของกรรมทีม่ ผี ล
อยางนี้วา
ในชาติกอน ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย
ในมนุษยโลก ขาพระองคไดเห็นภิกษุหลายรูป ลําบากกาย กระหายน้ํา จงขึ้นขวายถวายน้ําฉัน
ผูใดแล ขวนขวายไดถวายน้ําฉัน แกภิกษุทั้งหลาย
ผูลําบากกาย กระหายน้ํามา แมน้ําหลายสาย มีนา้ํ
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เยือกเย็น มีสวนไมมาก มีบุณฑริกบัวขาวมาก ยอม
เกิดแกผูนั้น แมนา้ํ หลายสาย ยอมเรียงรายไหล
ลอมรอบวิมานนั้นประจํา มีแมนา้ํ ทั้งหลาย ลาดดวย
ทราย น้ําเย็นสนิท มีตนมะมวง ตนสาละ ตน
หมากหอม ตนชมพู ตนราชพฤกษ และตน
แคฝอย ที่ออกดอกสะพรั่ง คนทําบุญก็ยอมไดวิมาน
ดีเยี่ยมงาม ที่ประกอบดวยภูมิภาคเชนนั้น สงางาม
นักหนา นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้นทั้งนั้น คนทั้งหลาย
ที่ทําบุญไวแลว ยอมไดผลเชนนี้ กูฏาคารนิเวศของ
ขาพระองค จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึง่ เนรมิต
เปนสัดสวน เมื่อสองแสงก็สวางโดยรอบทั้งสี่ทิศ
เพราะบุญนั้น ขาพระองคจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุูนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพระองค และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกขาพระองค เพราะบุญนั้น
ขาพระองคจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของขาพระองคจึงสวางไสวไปทุกทิศ นี้เปนผลแหง
กรรมนั้น ของขาพระองค เพราะพระพุทธเจาเสวย
น้ําดื่ม เพื่อประโยชนแกขาพระองคโดยแท.
จบตติยนาวาวิมาน
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อรรถกถาตติยนาวาวิมาน
ตติยนาวาวิมาน มีคาถาวา สุวณฺณจฺฉทฺน นาว เปนตน. ตติยนาวาวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปในชนบท พรอมดวยภิกษุหมูใหญ
เสด็จถึงตําบลบานพราหมณ ชื่อ ถูณะ แควนโกศล. พวกพราหมณ
คหบดีชาว ถูณะ ไดยินมาวา เขาวาพระสมณโคดมเสด็จถึงเขตบานของ
พวกเราแลว. ครั้งนั้น พราหมณคหบดีชาว ถูณะ. ที่ไมเลื่อมใส เห็นผิด
ตระหนี่เปนปกติ คิดกันวา ถาพระสมณโคดมเขาบานนี้ประทับอยู ๒-๓
วัน ก็จะพึงทําชนนี้ทั้งหมดใหอยูในถอยคําของพระองค แตนั้น พราหมณธรรม [ลัทธิ ธรรมเนียม ประเพณี] ก็จะไมไดที่พึ่งพาอาศัย จึงพา
กันขวนขวาย จะไมใหพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในบานตําบลนั้น
ชวยกันนําเรือที่เขาพักไวที่ทาน้ํา ออกไปเสีย [ไมใหขาม] ชวยกันสราง
สะพานทางเดินและแพไว ทั้งสรางโรงประปาเปนตนไวดวย ในหมูบาน
ตําบลนั้น เวนบอน้ําไวบอเดียว บอน้ํานอกนี้ ก็ชวยกันเอาหญาเปนตน
ถมใหเต็มแลวปดเสีย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอุทานวา
ครั้งนั้นแล พราหมณคหบดีชาว ถูณะ พากันเอาหญาและฟางถมบอน้ํา
จนถึงปากบอ ดวยประสงควา ขอสมณะโลนเหลานั้น อยาไดดื่มน้ําเลย.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบอาการวิปริตของคนเหลานั้น ทรง
เอ็นดูพวกเขา จึงพรอมดวยภิกษุหมูใหญ ขามแมน้ําไปทางอากาศ เสด็จ
ไปถึง ถูณะ พราหมณคาม ตามลําดับ ทรงแวะออกจากทางประทับนั่ง
เหนืออาสนะที่จัดไว ณ โคนไมตนหนึ่ง. สมัยนั้น หญิงทาสีเทินหมอน้ํา
จํานวนมาก เดินผานไปไมไกลพระผูมีพระภาคเจา. ในหมูบานตําบลนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 77

เขาทํากติกานัดหมายกันไววา ถาพระสมณโคดมจักเสด็จมา ณ ที่นี้ ไมพงึ
ทําการตอนรับพระองคเปนตน. พระสมณโคดมและเหลาสาวกมาถึงเรือน
ก็ไมพึงถวายแมแตอาหาร.
หญิงทาสีภริยาของพราหมณคนหนึ่ง ในหมูบ านตําบลนั้น เดินถือ
หมอน้ํา พบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง แวดลอมดวยหมูภิกษุ รูวา
หมูภิกษุลําบากกาย กระหายน้ํา เพราะเดินเหนื่อยมา มีจิตเลื่อมใส
ประสงคจะถวายน้ําดื่ม จึงตกลงใจวา ถึงหากวา ชาวบานของเราจะตั้ง
กติกากันไววา ไมพึงถวายสิ่งไร ๆ ไมพึงทําสามีจิกรรมแกพระสมณโคดม
ดังนี้ แมเมือ่ เปนดังนั้น ผิวาเราไดพระทักขิไณยบุคคล ซึ่งเปนบุญเขต
เชนนี้แลว ไมทําที่พึ่งแกตน แมดว ยเพียงถวายน้ําดื่มไซร ครั้งไรเลา
เราจึงจักหลุดพนจากชีวิตลําเค็ญนี้ได นายของเรา ทั้งชาวบานเราทั้งหมด
จะฆา จะจองจําเราก็ตามทีเถิด เราจักถวายปานียทาน น้ําดื่ม ในบุญเขต
เชนนี้ละ แมจะถูกเหลาทาสีที่เทินหมอน้ํา คนอื่น ๆ จะหามปราม ก็ไม
อาลัยในชีวิต ลดหมอน้ําลงจากศีรษะ ประคองดวยมือทั้ง ๒ แลววาง
ลง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เกิดปติโสมนัส เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ นิมนตใหเสวยน้ําดื่ม. พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นจิตเลื่อมใสของนาง เมื่อจะทรงอนุเคราะหนาง จึงทรง
กรองน้ําลางพระหัตถและพระบาทแลวจึงเสวยน้ําดื่ม. น้ําในหมอมิได
หมดสิ้นไปเลย. นางเห็นแลวก็มีจิตเลื่อมใส ไดถวายแกภิกษุรูปหนึ่งอีก
ไดถวายแกภิกษุอื่น ๆ จนครบทุกรูป. น้ําก็มิไดสิ้นเปลืองหมดไป. นาง
ราเริงยินดี ยกหมอที่เต็มน้ําอยางเดิม เดินมุงหนาไปยังเรือน. พราหมณ
สามีของนางรูวา นางถวายน้ําดื่ม เขาใจวาหญิงคนนี้ทําลายธรรมเนียมบาน
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เสียแลว เราก็ตองถูกครหาแนละ ก็โกรธเปนฟนเปนไฟ จึงตบตีทั้ง
ตอยทั้งเตะนางลนกลิ้งไปที่พื้น เพราะความพยายามนั้น นางก็สิ้นชีวิต
ไปบังเกิดในภพดาวดึงส. วิมานอยางเดียวกับที่กลาวไวในปฐมนาวาวิมาน
ก็เกิดแกนาง.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงเรียกทานพระอานนทมาตรัส
สั่งวา อานนท เธอจงนําน้ําจากบอมาใหเราทีเถิด. พระเถระทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ชาวถูณะถมบอน้ําเสียแลว ไมอาจนําน้ํามา
ถวายได พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงใชทั้งครั้งที่สอง ทั้งครั้ง
ที่สาม. ในครั้งที่สาม พระเถระถือบาตรของพระผูมีพระภาคเจา เดิน
บายหนาไปยังบอน้ํา เมื่อพระเถระกําลังเดินไป น้ําในบอก็เต็มลนไหล
ไปโดยรอบ. หญาฟางทั้งหมดก็ลอยไหลออกไปเอง. น้ําที่ไหลนั้นก็เพิ่ม
สูงขึ้น ๆ เต็มแหลงน้ําแหงอื่น ๆ ลอมหมูบานตําบลนั้น ทวมพื้นที่หมูบาน
ไว. พวกพราหมณเห็นปาฏิหาริยนั้น ก็เกิดอัศจรรยจิตไมเคยมี จึงขอ
ขมาพระผูมีพระภาคเจา. น้ําหลากหลายก็หายวับไปทันที. พราหมณ
เหลานั้นจัดแจงสถานที่อยูสําหรับพระผูมีพระภาคเจา และหมูภิกษุ นิมนต
เพื่อเสวยในวันพรุง พอรุงขึ้น ก็จัดมหาทาน เลี้ยงดูหมูภิกษุมีพระพุทธเจา
เปนประธาน ดวยของเคี้ยวของกินอันประณีต. พราหมณคหบดีชาวถูณะ
ทุกคน เขาไปนั่งเฝาใกล ๆ พระผูมีพระภาคเจา ซึ่งเสวยเสร็จชักพระหัตถ
ออกจากบาตรแลว. สมัยนั้น เทวดาองคนั้น พิจารณาสมบัติของตน
ทบทวนถึงเหตุแหงสมบัตินั้น ก็รูเหตุนั้นวา ปานียทาน ถวายน้ําดื่ม
เกิดปติโสมนัสวา เอาเถิด เราจักถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาเดี๋ยวนี้
แหละ เกิดความอุตสาหะวา จําเราจักการทําความที่สักการะแมเล็กนอย
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ที่ทําใหทานผูปฏิบัติชอบ มีผลอันโอฬาร และปรากฏตัวในมนุษยโลก
จึงมีอัปสรพันหนึ่งเปนบริวารมาพรอมกับวิมาน ที่ประกอบดวยอุทยาน
เปนตน ดวยเทวฤทธิ์ ดวยเทวานุภาพอันใหญยิ่ง ทั้งที่หมูมหาชนเห็น ๆ
อยูนั้นแหละ ลงจากวิมานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว
ยืนประคองอัญชลีอยู. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา มีพระพุทธประสงค
จะประกาศผลกรรมใหประจักษแกบริษัทนั้น จึงตรัสถามเทวดาองคนั้น
ดวย ๔ คาถาวา
ดูกอนเทพนารี เจาขั้นนาวาวิมานปดทอง เจาลงเลนสระโบกขรณี หักดอกปทุมดวยมือ ถูฏาคาร
นิเวศของเจา จัดไวพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตเปน
สัดสวน เมื่อสองแสงก็สองแสงสวางโดยรอบสี่ทิศ.
เพราะบุญอะไร วรรณะของเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จแกเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกเจา.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ตถาคตขอถามเจา
ครั้งเกิดเปนมนุษยเจาไดทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร
เจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของเจา
จึงสวางไสวไปทุกทิศ. พระสังคีติกาจารยกลาววา
เทวดาองคนั้นดีใจ ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสถาม ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผล
อยางนี้. คาถาที่เทวดากลาวตอบมีวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ในชาติกอน
ในมนุษยโลก ขาพระองค พบภิกษุทั้งหลาย ลําบาก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 80

กาย ระหายน้ํา จึงไดขวนขวายถวายน้ําใหทานดื่ม
ผูใดแลขวนขวายถวายน้ํา แกภกิ ษุทั้งหลาย ผูลําบาก
กาย กระหายน้ํา ใหทานดื่ม. แมน้ําหลายสาย
ที่มีน้ําเย็น มีสวนไมมาก มีบุณฑริกบัวขาวมาก
ยอมเกิดมีแกผูนั้น. แมน้ําหลายสาย ยอมเรียงราย
ไหลลอมวิมานนั้นเปนประจํา มีแมน้ํา ทีม่ ีน้ําเย็น
ลาดดวยทราย มีมะมวง สาละ หมากหอม
หวา ราชพฤกษ และแคฝอยที่ออกดอกสะพรั่ง
ผูคําบุญแลวยอมไดวิมานอันประเสริฐสุด ที่ประกอบ
ดวยภูมภิ าคเชนนั้น ซึ่งงดงามนักหนา นี้เปนผล
ของกรรมนั้น ทั้งนัน้ คนที่ทําบุญแลว ยอมไดผล
เชนนี้.
กูฏาคารนิเวศ ของขาพระองค จัดไวพิมพ
เดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตเปนสัดสวน เมื่อสองแสง
จึงสวางไปรอบทั้งสี่ทิศ. เพราะบุญนั้น วรรณะของ
ขาพระองคจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จ
แกขาพระองค และโภคะทุกอยางที่นารัก จึงเกิด
แกขาพระองค. เพราะบุญนั้น ขาพระองคจึงมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ วรรณะของขาพระองค จึง
สวางใสไปทุกทิศ. นี้เปนผลแหงกรรมนั้น ของ
ขาพระองค เพราะพระพุทธองค เสวยน้ําดืม่ เพื่อ
ประโยชนแตขาพระองคโดยแท.
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ในคาถานั้น ในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม เทวดาองคนั้น
ยังมิไดขึ้นเรือนั้น ยังมิไดลงเลนสระโบกขรณี ทั้งยังมิไดหักดอกปทุม
ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น เทวดาองคนั้น ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือน
ถึงอานุภาพของกรรม ก็ยงั ขวนขวายจะอยูในน้ําเสมอ ๆ จึงกระทําอยางนั้น
เพราะฉะนั้น ทานกลาวไวก็โดยจะแสดงการตัดกิริยา [การการทํา] นั้น
ออกไปเสีย ก็ความขอนี้ มิใชจะพึงเห็นในคติยนาวาวิมานนี้แหงเดียว
เทานั้น ที่แท แมในวิมานหนหลัง ๆ ก็พึงเห็นอยางนี้เหมือนกัน.
บทวา กูฏาคารา ไดแก มีคฤหาสนติดชอฟาอันทําดวยทอง. บทวา
นิเวสา แปลวา นิเวศน. อธิบายวา กูฏาคาร [สวนตัว] ทัง้ หลาย.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วิภตฺตา ภาคโส มิตา.
จริงอยู กูฏาคารเหลานั้น เปนศาลาสี่หลัง มีรูปจัดจําแนก ประหนึ่ง
แบบพิมพของกันและกัน ประหนึ่งกําหนดไวเปนสวนสัด เพราะมีขนาด
เทากัน. บทวา ททฺทลฺลมานา แปลวา เมื่อสองแสง. บทวา อาภนฺติ
ไดแก สองแสงสวาง ดวยขายรัศมีทองแกมแกวมณี. ดวยบทวา ภิกฺขู
เทวดากลาวหมายถึงหมูภิกษุ ที่มีพระพุทธเจาเปนประธาน.
คําวา มม นี้ เพงคําตนและคําหลัง ประกอบความในคํานี้ อยางนี้วา
แหงกรรมของขาพระองค เพื่อประโยชนแกขาพระองค. คําวา อุทก
อปายิ เทวดากลาวถึงอุทกทานถวายน้ํานี้ใด ทิพยสมบัติก็เปนผลแหงบุญ
กรรมนั้น เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงเปนทักขิไณยบุคคลเลิศ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก ไดเสวยน้ําที่ขาพระองคถวายแลว ก็เพื่อ
ประโยชนแกขาพระองค. คําที่เหลือก็มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงการทําพระธรรมเทศนาเปน สามุก-ฺ
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กสิกา [ยกขึ้นแสดงเอง] ก็ทรงประกาศสัจจะ ๔ แกเทวดา ผูมีใจ
เลื่อมใสแลว ดวยประการฉะนี้ จบเทศนา เทวดาองคนั้นก็ตั้งอยูใน
โสดาปตติผล. พระธรรมเทศนาไดเปนประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุม
กันดวย.
จบอรรถกถาตติยนาวาวิมาน
๙. ปทีปวิมาน
วาดวยปทีปวิมาน
[๙] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม สองแสง
สวางไปทุกทิศ เหมือนกับดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร
ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดแกทาน เพราะบุญอะไร ทานจึงมีรัศมีสกุ ใส
รุงโรจนล้ําเทวดาทั้งหลาย เพราะบุญอะไร ทุกทิศ
จึงสวางไสวจากทุกสวนรางกายของทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเปนมนุษยอยูทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะซักถามแลว
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ดีใจ ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผล
อยางนี้วา
ในชาติกอน ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย
ในมนุษยโลก ดีฉันไดจุดประทีปถวาย คราวที่ควร
จุดประทีปในเวลาค่ําคืนมืดมิด อันวาผูใด จุดประทีป
ถวายคราวที่ควรจุดประทีปในเวลาค่ําคืนมืดมิด วิมาน
อันมีรัศมีโชติชวง มีสวนไมมาก มีบุณฑริกบัวขาว
มาก ยอมเกิดแกผูนั้น เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉนั
จึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน
และโภคะทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกดีฉัน เพราะ
บุญนั้น ดีฉันจึงมีรัศมีสุกใสรุงโรจนล้ําเทวดาทั้งหลาย
ทุกทิศจึงสวางไสวจากทุกสวนของรางกายดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปทีปวิมาน
อรรถกถาปทีปวิมาน
ปทีปวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน. ปทีปวิมาน
นั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูกรุงสาวัตถี วันอุโบสถ พวก
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อุบาสกเปนจํานวนมาก รักษาอุโบสถกอนอาหาร ถวายทานตามสมควร
แกทรัพยสมบัติ กินอาหารแตเชา นุง ผาสะอาด หมผาสะอาด ถือของ
หอมและดอกไมเปนตน หลังอาหารแลวก็ไปวิหาร เขาไปนั่งใกลพวก
ภิกษุที่นาสรรเสริญ เวลาเย็นก็ฟงธรรม. เมื่ออุบาสกเหลานั้น ซึ่งประสงค
จะอยูในวิหาร กําลังฟงธรรมอยูนั่นแล ดวงอาทิตยตก ก็เกิดมืด ณ วิหาร
นั้น หญิงผูห นึ่งคิดวา สมควรทําแสงประทีปในบัดนี้ ก็ไปนําเครื่องประทีป
มาจากเรือนของตน จุดประทีปขึ้น ตั้งไวหนาธรรมาสน แลวก็ฟงธรรม.
ดวยปทีปทานนั้น นางดีใจ เกิดปติโสมนัส ไหวแลวก็กลับบาน ตอมา
นางตาย ไปบังเกิดในวิมานโชติชวง ณ ภพดาวดึงส. ความงามแหงเรือน
รางของนาง มีรัศมีซานออกไปอยางยิ่ง สองสวางไปทั้งสิบทิศขมเทวดา
องคอื่น ๆ. ตอมาวันหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไป คํา
ทั้งหมดดังวามานี้ พึงทราบนัยที่มาแลวในหนหลังนั่นแล. แตในปทีปวิมานนี้ พระเถระถามดวย ๔ คาถาวา
ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง
ไปทุกทิศ ดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร
วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน. เพราะบุญอะไร ทานจึงมีรัศมีสุกใส รุงโรจนล้ําเทวดาทั้งหลาย เพราะบุญอะไร ทุกทิศจึง
สวางไสวจากสรรพางคกายของทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ทานครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร
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ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสรางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
ถาม ครั้นแลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผล
อยางนี้.
เทวดากลาวตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ในชาติกอน
ในมนุษยโลก ดีฉนั ไดจุดประทีปถวายคราวที่ควรจุด
ประทีปในเวลาค่ําคืนมืดมิด ผูใดจุดประทีปถวายคราว
ที่ควรจุดประทีปในเวลาค่ําคืนมืดมิด วิมานที่โชติชวง มีสวนไมมาก มีบุณฑริกบัวขาวมาก ยอมเกิด
แกผูนั้น.
เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกดีฉัน เพราะบุญนั้น ดีฉัน
จึงมีรศั มีสุกใส รุง โรจนล้ําเทวดาทั้งหลาย. เพราะ
บุญนั้น ทุกทิศจึงสวางไสวจากสรรพางคกายของ
ดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันครั้งเกิด
เปนมนุษย ไดทําบุญใดไว เพราะบุญนั้น ดีฉันจึง
มีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของดีฉันจึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
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บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน นี้ อภิกกันตศัพท มาในอรรถวาสิ้นไป ไดในบาลีเปนตนวา อภิกฺกนฺตา ภนฺเต
รตฺติ นิกฺขนฺโต ปโม ยาโม ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีสิ้นไปแลว
ปฐมยามลวงไปแลว. มาในอรรถวาดี ไดในบาลีเปนตนวา อย อิเมส
จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ บุคคลผูนี้ดีกวา ประณีต
กวา บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้. มาในอรรถวา ยินดีนักหนา ไดในบาลี
เปนตนวา อภิกฺกนต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต ไพเราะจริง พระเจาขา
ไพเราะจริง พระเจาขา. มาในอรรถวางามไดในบาลีเปนตนวา อภิกฺกนฺเตน
วณฺเณน สพฺพา โอภาสย ทิสา มีวรรณะงาม สองสวางไปทุกทิศ.
แมในที่นี้พึงเห็นวา มาในอรรถวา งามอยางเดียว. บทวา วณฺเณน
แปลวา มีผิวพรรณ. บทวา โอภาเสนฺติ ทิสา สพฺพา ไดแก สองแสง
สิบทิศทั้งหมด ทําใหสวางเปนอันเดียวกัน. ถามวา ทานกลาววาเหมือน
อะไร. ตอบวา เหมือนดาวประกายพรึก. ดวงดาวที่ไดชื่อวา โอสธี
ประกายพรึก เพราะมีรัศมีหนา อันรัศมีนั้นตั้งไว หรือเพราะรัศมีเพิ่ม
พลังแกดาวประกายพรึกทั้งหลาย กระทําแสงสวางโดยรอบตั้งอยู ฉันใด
ทานก็สองสวางไปทุกทิศตั้งอยู ฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา สพฺพคตฺเตหิ ไดแก จากอวัยวะของเรือนรางทุกอวัยวะ.
อธิบายวา สองสวาง เพราะทั่วอวัยวะนอยใหญ. คํานี้เปนตติยาวิภัตติ
ใชในเหตุ. บทวา สพฺพา โอภาสเต ทิสา ไดแก สิบทิศสวางไปทั้งหมด.
อาจารยบางพวกกลาววา โอภาสเร ดังนี้ก็มี. คําวา เตส สพฺพา ทิสา นี้
พึงเห็นวาเปนพหุวจนะ.
บทวา ปทีปกาลมฺหิ แปลวา ในเวลาทําประทีป คือเวลาควรจุด
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ประทีป. อธิบายวา เวลามืดค่ํา. ดวยเหตุนั้น เทวดาจึงกลาววา โย
อนฺธการมฺหิ ติมีสิกาย อธิบายวา ในเวลามืดมิดมาก. บทวา ททาติ
ทีป ไดแก ตามหรือไมตามประทีป ถวายเปนปทีปทาน. บริจาคเครื่อง
อุปกรณประทีปอุทิศพระทักขิไณยบุคคล. บทวา อุปฺปชฺชติ โชติรส
วิมาน ไดแก วิมานอันโชติชวง ยอมเกิดขึ้นโดยการถือปฏิสนธิ. คําที่
เหลือ มีนัยดังกลาวมาแลวทั้งนั้น.
ครั้งนั้น เมื่อเทวดากลาวตอบขอความ ตามที่พระเถระถามแลว
พระเถระนําถอยคํานั้นนั่นแล ใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง รูวานางมี
จิตเหมาะควรเปนตน เพราะกถาวาดวยทานเปนอาทิ จึงประกาศสัจจะ ๔
จบสัจจะ เทวดาองคนั้นกับบริวารก็ตั้งอยูในพระโสดาปตติผล. พระเถระ
กลับจากเทวโลกแลว ก็กราบทูลเรื่องนั้น ถวายพระผูมีพระภาคเจา. และ
เพราะเรื่องนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ก็ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร แก
บริษัทที่ประชุมกัน. เทศนานั้น ก็เกิดประโยชนแกมหาชน. โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง มหาชนก็ไดเคารพในปทีปทานแล.
จบอรรถกถาปทีปวิมาน
๑๐. ติลทักขิณวิมาน
วาดวยติลทักขิณวิมาน
[๑๐] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง
ไปทุกทิศ เหมือนกับดาวประกายพรึกฉะนั้น เพราะ
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บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้น
แกทาน เพราะบุญอะไร ทานมีรัศมีสุกรสรุงโรจนล้ํา
เทวดาทั้งหลาย เพราะบุญอะไร ทุกทิศจึงสวางไสว
จากทุกสวนรางกายของทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาของถามทาน
ครั้งเปนมนุษยอยู ทานไดทําบุญอะไร จึงมีอานุภาพ
รุงเรืองถึงเชนนี้ และวรรณะของทานจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะซักถามแลว
ดีใจ ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทั้งมีผลอยาง
นี้วา
ในชาติกอน ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย
ในมนุษยโลก ดีฉนั ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสดุจธุลี ผองใสไมมัวหมอง ก็เลื่อมใสทั้งที่มิได
ตั้งใจจะถวาย ก็ไดถวายเมล็ดงาเปนทาน อยาง
กะทันหัน แดพระพุทธเจาผูเปนพระทักขิไณยบุคคล
ดวยมือตนเอง เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุก
อยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเปนมนุษยอยู ดีฉันไดทําบุญใดไว
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เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบติลทักขิณวิมาน
อรรถกถาติลทักขิณวิมาน
ติลทักขิณวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน. ติลทักขิณวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถี. สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห หญิงผูหนึ่งมีครรภ อยาก
จะดื่มน้ํามันงา จึงลางเมล็ดงาแลวใหตากแดดไว แตหญิงผูนั้น หมดอายุ
แลว ธรรมดาจะตองจุติในวันนั้น เพราะกรรมของนาง ที่จะใหไปนรก
คอยโอกาสอยูแลว. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลกเวลา
ใกลรุง ทรงเห็นนางดวยทิพยจักษุ ทรงพระดําริวา วันนี้ หญิงผูนี้จักตาย
ไปบังเกิดในนรก ถากระไร เราพึงทานางใหไปสวรรคดวยการรับอาหาร
คืองา. พระองคก็เสด็จจากกรุงสาวัตถี ถึงกรุงราชคฤห ขณะนั้นนั่นเอง
เวลาเชาทรงนุงแลว ก็ทรงถือบาตรและจีวรเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห
เสด็จถึงประตูเรือนของนางโดยลําดับ. หญิงผูนั้น เห็นพระผูมีพระภาคเจา
เกิดปติโสมนัส รีบลุกขึน้ ประคองอัญชลีประนม ไมเห็นสิ่งอื่นที่ควรถวาย
ลางมือเทาแลว ตะลอมงาเปนกอง กอบดวยมือทั้ง ๒ เกลี่ยงาเต็มอัญชลี
ลงในบาตรของพระผูมีพระภาคเจา แลวถวายบังคม. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงอนุเคราะหนางจึงตรัสวา จงเปนสุขเถิด แลวเสด็จกลับไป.
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เวลาใกลรุงของคืนนั้น นางก็ตายไปบังเกิดในวิมานทอง สิบสองโยชน
ภพดาวดึงสเหมือนหลับแลวตื่นขึ้น. ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานเถระเที่ยวเทวจาริกเขาไปหาโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง ถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม สองแสง
สวางไปทุกทิศ ประหนึง่ ดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลนีจ้ ึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่
นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอ นเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้. จึง
กลาวตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ในชาติกอ น
ในมนุษยโลก ดีฉันไดเห็นพระพุทธเจา ผูปราศจาก
กิเลสดุจธุลีผองใสไมมัวหมอง เลื่อมรสแลว ไมตอง
การงาอีกละ จึงรวบรวมทักษิณาไทยธรรม คืองา
ถวายเห็นทาน แดพระพุทธเจาผูเปนทักขิไณยบุคคล
ดวยมือตนเอง.
เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนั้น
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดิฉัน และโภคะ
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ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ดีฉันครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
อาสัชช ศัพทนี้วา อาสชฺช ในคาถากลาวตอบนั้นมาในอรรถวา
กระทบ, เสียดสี ไดในบาลีเปนตนวา อาสชฺช น ตถาคต เสียดสี
พระตถาคตนั้น. มาในอรรถวาประชุม. รวบรวม ไดในบาลีเปนตนวา
อาสชฺช ทาน เทติ รวบรวมถวายทาน. แมในที่นี้ พึงเห็นวามาใน
อรรถวารวบรวมเทานั้น. เพราะฉะนั้น จึงมีความวา รวบรวมแลว มาถึง
แลวโดยความพรอมเพรียง. ดวยเหตุนั้น เทวดาจึงกลาววา อกามา.
จริงอยู เทวดาองคนั้นไมไดคิดจะถวายทานมากอน กอนที่จะจัดหาไทยธรรมหมายเอาติลทาน ไทยธรรมคืองาที่เปนไปอยางฉุกละหุก ในพระผูมีพระภาคเจาซึ่งเสด็จมาถึงอยางกะทันหัน จึงกลาววา อาสชฺช ทาน
อทาสึ อกามา ติลทกฺขณ
ิ  ไมตองการงาอีกละ จึงรวบรวมทักขิณา
[คือไทยธรรม] ถวายเปนทาน. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาติลทักขิณวิมาน
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๑๑. ปฐมปติพพตาวิมาน
วาดวยปติพพตาวิมาน ๑
[๑๑] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก นกกระเรียน นก
ยูงทอง หงส นกดุเหวา ซึ่งลวนเปนทิพย สงเสียง
อยางไพเราะ ชุมนุมกันอยู วิมานนี้ดาดาษดวยดอกไม
สด งดงามมาก เทพบุตรและเทพธิดามาคบหากับทาน
นั่งอยูในวิมานนั้น เหลาเทพผูมีฤทธิ์ สําแดงฤทธิ์
มีรูปแปลก ๆ กันเปนอันมาก อัปสรเหลานี้ฟอนรํา
ขับรองอยูรอบขาง ใหทานบันเทิงอยู.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานก็ไดเทพฤทธิ์
ครั้งเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพมากรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของ
ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคัลลานะซักถามแลว
ดีใจ ก็ไดพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเปนมนุษยอยูใ นหมูม นุษย ดีฉันไดเปนผู
ปฏิบัติซื่อตรงตอสามี ไมประพฤตินอกใจ ถนอมใจ
สามี เหมือนกันมารดาถนอมบุตร แมดีฉันจะโกรธ
ไมกลาวคําหยาบ ละการพูดเท็จ ดํารงมั่นอยูใน
ความสัตยยินดีในการใหทาน ชอบอุทิศตนสงเคราะห
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ผูอื่น มีใจเลือ่ มใส เมื่อบริจาคขาวและน้ํา ไดถวาย
ทานอันไพบูลยโดยความเคารพ เพราะบุญนั้น ดีฉัน
จึงมีวรรณะอยางนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแก
ดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไหวไปทุกทิศ.
จบปฐมปติพพตาวิมาน
อรรถปฐมปติพพตาวิมาน
ปฐมปติพพตาวิมาน มีคาถาวา โกฺจา มยุรา ทิวิยา หสา
เปนตน. ปฐมปติพพตาวิมาน เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี. ในกรุง
สาวัตถีนั้น สตรีผูหนึ่งไดเปนผูปฏิบัติสามี นางคลอยตามสามี อดทน
ถือโอวาทสามีโดยเคารพ แมโกรธก็ไมหุนหันพลันแลน ไมพูดคําหยาบ
พูดแตเรื่องจริง มีความเชื่อและเลื่อมใส และใหทานตามควรแกทรัพย
สมบัติ นางเกิดเปนโรคบางอยาง ก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส. ตอมา
ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไป โดยนัยกอน ๆ นั่นแล พบเทวธิดาองคนั้น ซึ่งกําลังเสวยสมบัติอยางใหญ จึงเขาไปใกล ๆ. เทวธิดา
องคนั้น มีอัปสรพันหนึ่งแวดลอม มีอัตภาพประดับดวยเครื่องอลังการ
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มีภาระประมาณ ๖๐ เลมเกวียน ไหวดวยเศียรเกลา [คอมศีรษะ] ใกล ๆ
เทาพระเถระแลวยืน ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง. แมพระเถระ เมือ่ จะถามบุญ
กรรมที่นางทําไว จึงกลาววา
นกกระเรียน นกยูง หงส และดุเหวา ลวน
เปนทิพย สงเสียงไพเราะ. ชุมนุมกันอยู. วิมานนี้
ดาดาษดวยปุปผชาติ. นารื่นรมย วิจิตรเปนอันมาก
ทั้งเทพบุตรทั้งเทพธิดาก็มาคบหาสมาคมกัน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานนั่งอยูในวิมาน
นี้ เหลาเทพผูมีฤทธิ์ ก็สําแดงฤทธิ์ มีรูปเปนอันมาก
และเทพอัปสรเหลานี้ ก็ฟอนรําขับรองและรื่นเริงกัน
รอบ ๆ ทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานก็บรรลุเทวฤทธิ์แลว ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
ถามแลว ก็พยากรณปญหาโดยอาการที่ทานถาม ถึง
กรรมทีม่ ีผลดังนี้.
เทวดาองคนั้น กลาวตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ดีฉันซื่อตรงตอ
สามี ไมนอกใจ ถนอมใจสามีเหมือนมารดาถนอม
บุตร ดีฉันแมโกรธ ก็ไมกลาวคําหยาบ ดีฉันตั้งอยู
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ในสัจจะ ละคําเท็จ ยินดีในทาน ชอบอุทิศตน
สงเคราะหคนอื่น มีจิตเลื่อมใส [ ในพระรัตนตรัย ]
เมื่อบริจาคขาวน้ํา ก็ไดถวายเปนทานอยางไพบูล
โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมอี านุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ดีฉนั ครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองเชนนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกฺจา แปลวา นกกระเรียน ที่อาจารย
บางพวกเรียกวา นกกระไน ก็ม.ี บทวา มยุรา แปลวา นกยูง. บทวา
ทิวิยา แปลวา ที่เปนทิพย. จริงอยู บทนี้ ควรประกอบเขา ๔ บทโดยนัย
วา ทิวิยา โกฺจา นกกระเรียนทิพย ทิวิยา มยุรา นกยูงทิพย เปนตน.
บทวา หสา ไดแก หงส มีหงสทอง เปนตน. บทวา วคฺคุสฺสรา แปลวา
มีเสียงเพราะ. บทวา โกกิลา ไดแก นกดุเหวา [กายขาวดํา]. บทวา
สมฺปตนฺติ ไดแก เลนระเริงบินรอนไปรอบๆ เพื่อความอภิรมยแหงเทวดา.
จริงอยู เหลาเทวดาที่เปนบริวารเลนระเริงโดยรูปของนกกระเรียนเปนตน
เพื่อใหเกิดความยินดีแกเทวดา ทานจึงกลาวโดยคําวา โกฺจา เปนตน.
บทวา ปุปฺผาภิกิณฺณ ไดแก เกลื่อนกลาดดวยดอกไมรัตนะชนิดตาง ๆ
ที่รอยแลวและยังไมไดรอย [ เปนพวง ]. บทวา รม ไดแก นารื่นรมย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 96

นารื่นใจ. บทวา อเนกจิตฺต ไดแก วิจิตรดวยอุทยาน ตนกัลปพฤกษ
และสระโบกขรณีเปนตน เปนอันมาก และดวยผนังวิเศษเปนตนเปนอัน
มาก ในวิมานทั้งหลาย. บทวา นรนาริ เสวิต ไดแก ที่เหลาเทพบุตร
และเหลาเทพธิดา ซึ่งเปนบริวารคบหากัน.
บทวา อิทฺธิ วิกพฺพนฺติ อเนรูปา ประกอบความวา ผูมีฤทธิ์
ทั้งหลาย ทีส่ ําเร็จดวยอานุภาพแหงกรรม มีรูปเปนอันมาก เพราะสําแดง
รูปไดตาง ๆ ยอมสําแสดงฤทธิ์ ใชฤทธิ์แปลก ๆ ทานก็นั่งอยู [ ในวิมาน
นั้น.
บทวา อนฺมนา ไดแก ซื่อตรงตอสามี. ใจของสตรีนั้น ตกไป
ในบุรุษอื่น เหตุนั้น สตรีนั้นชื่อวา อัญญมานา มีใจตกไปในบุรุษอื่น.
สตรีนั้นไมมีใจตกไปในบุรุษอื่น เหตุนั้น จึงชื่อวา อนัญญมนา ไมมีใจ
ตกไปในบุรุษอื่น. อธิบายวา ดีฉันไมเกิดจิตคิดชั่วในบุรุษอื่น นอกจาก
สามีของดีฉันอยางนี้. บทวา มาตาว ปุตฺต อนุรกฺขมานา ความวา
กรุณาเอ็นดูสามีของดีฉัน หรือแมทกุ ตัวสัตว เพราะนําเขามาแตประโยชน
และเพราะประสงคจะนําสิ่งที่มิใชประโยชนออกไปเสีย เหมือนมารดาเอ็นดู
บุตรฉะนั้น. บทวา กุทฺธาปห นปฺผรุส อโวจ ความวา ดีฉันแมโกรธ
อยู เพราะผูอื่นทําความไมผาสุกให ก็ไมกลาวคําหยาบคาย อธิบายวา
ที่แท ก็กลาวแตคําที่นารักเทานั้น.
บทวา สจฺเจ ิตา ไดแก ดํารงอยูในสัจจะ. เพราะเหตุที่เปนผู
ชื่อวา ตั้งมั่นในสัจจะ เพราะเจตนางดเวนกลาวคําเท็จ มิใชตั้งมั่นโดย
เพียงกลาวคําจริงในบางครั้งเทานั้น ฉะนั้น เทวดาจึงกลาววา โมสวชฺช
ปหาย ไดแก ละมุสาวาทแลว. บทวา ทาเน รตา ไดแก ยินดียิ่ง อธิบายวา
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ขวนขวายในทาน. บทวา สงฺคหิตตฺตภาวา ประกอบความวา ดีฉันชอบ
อุทิศตนสงเคราะหคนอื่น ๆ ดวยสังคหวัตถุ และมีจิตเลื่อมใสเพราะเชื่อ
กรรมและผลกรรม จึงไดถวายขาว น้ํา โดยเคารพ โดยอาการยําเกรง
และไดถวายทานอยางอื่นมีผาเปนตน อยางไพบูลย อยางโอฬาร. คําที่
เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปฐมปติพพตาวิมาน
๑๒. ทุติยปติพพตาวิมาน
วาดวยปติพนตาวิมาน ๒
[๑๒] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานขึ้นวิมานมีเสา
อันแลวดวยแกวไพฑูรยงดงาม มีรัศมีประกายงดงาม
มาก ทานก็นั่งอยูในวิมานนั้น สําแดงฤทธิ์ไดตาง ๆ
ทั้งสูงทั้งต่ํา เทพอัปสรเหลานี้ก็ฟอนรําขับรองใหทา น
ราเริงอยูรอบขาง ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานก็
บรรลุเทวฤทธิ์แลว ครั้งเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้น ถูกพระโมคคัลลานะซักถาม
แลวดีใจ ก็ไดพยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้
วา
ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ดีฉันไดเปน
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อุบาสิกาของพระผูมีจักษุ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว
งดเวนจากการลักทรัพย ยินดีเฉพาะสามีของตน
ไมกลาวคําเท็จ และไมดื่มน้ําเมา อนึง่ ดีฉันมีใจ
เลื่อมใส เมื่อบริจาคขาวและน้ํา ไดถวายทานอยาง
ไพบูลโดยเคารพ เพราะบุญนั้น ดีฉนั จึงมีวรรณะ
อยางนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และ
โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉนั ขอบอก
แกทาน ครัง้ เห็นมนุษยอยู ดีฉันไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยปติพพตาวิมาน
อรรถกถาทุติยปติพพตาวิมาน
ทุติยปติพพตาวิมาน มีคาถาวา เวฬุริยถมฺภ เปนตน. ทุติยปติพพตาวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
ดังไดสดับมา อุบาสิกาผูหนึ่งในกรุงสาวัตถี เปนผูชื่อตรงตอสามี
มีความเชื่อเลื่อมใส [ ในพระรัตนตรัย ] รักษาศีล ๕ ทําใหบริสุทธิ์ และ
ไดใหทานตามสมควรแกทรัพยสมบัติ ตายแลวก็ไปบังเกิดในภพดาวดึงส.
คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลังทั้งนั้น. ทานพระโมคคัลลานะ
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ถามวา
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานขึ้นวิมานมีเสา
เปนแกวไพฑูรย นารื่นใจ มีรัศมีผองใส งดงาม
มาก ทานก็นั่งอยูในวิมานนั้น สําแดงฤทธิ์ไดแปลก ๆ
ทั้งสูงและต่ํา เทพอัปสรเหลานี้ ก็ฟอนรําขับรองและ
รืน่ เริงรอบ ๆ ทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานก็บรรลุเทวฤทธิ์แลว ทานครั้งเกิดเปนมนุษย ไดทําบุญอะไร
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
ถาม ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยาง
นี้ เทวดาองคนั้น ไดกลาวตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ดีฉนั เปน
อุบาสิกาของพระผูมีจักษุ [พระพุทธเจา] ไดงดเวน
การฆาสัตว งดเวนการลักทรัพย ไมดมื่ น้ําเมา ไมพูด
เท็จ ยินดีกบั สามีของตน มีจิตเลื่อมใสแลว เมื่อ
บริจาคขาวน้าํ ไดถวายเปนทานอยางไพบูล โดยเคารพ.
เพราะเหตุนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอก
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แกทาน ดิฉันครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางนี้ และวรรณะ
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬุริยถมฺภ แปลวา มีเสาเปนแกว
ไพฑูรย. บทวา รุจิร ไดแก นารื่นรมย. บทวา ปภสฺสร ไดแก
สองสวางอยางยิ่ง. บทวา อุจฺจาวจา แปลวา สูงและต่ํา อธิบายวา มี
อยางตาง ๆ.
บทวา อุปาสิกา ไดแก สตรีผูตั้งอยูในคุณลักษณะของอุบาสิกา
ดวยการถึงสรณะ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนเจามหานาม
โดยเหตุเทาใดแล อริยสาวกยอมถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรม
เปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ ดูกอนเจามหานาม ดวยเหตุเทานั้นแล
อริยสาวก ชือ่ วาเปนอุบาสก.
ดวยบทวา จกฺขมุ โต เทวดาองคนั้นครั้นแสดงอาสยสุทธิ [สรณะ
ที่พึ่ง ] ดวยการระบุความที่ตนเปนอุบาสิกาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
ผูมีจักษุ โดยจักษุทั้ง ๕ อยางนี้แลว เพื่อจะแสดงประโยคสุทธิ [ ขอปฏิบัติ ]
จึงกลาววา งดเวนการฆาสัตวเปนตน. นางกลาวถึงเจตนางดเวนการ
ประพฤติผิด [ ในกาม ] ดวยคําวา สเกน สามินา อโหสึ ตุฏา ยินดี
กับสามีของตน ในคาถาคําตอบนั้น คําที่เหลือ ก็เชนเดียวกับคําที่กลาว
มาแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถาทุติยปติพพตาวิมาน
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๑๓. ปฐมสุณิสาวิมาน
วาดวยสุณิสาวิมาน ๑
[๑๓] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองแสง
สวางไปทุกทิศ เหมือนกับดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะอยางนี้ เพราะบุญอะไร
ผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครัง้ เปนมนุษยอยู ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรื่องถึงอยางนี้ อนึ่ง วรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น อันพระโมคคัลลานะซักถาม
แลวดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ดีฉันไดเปน
บุตรสะใภอยูในตระกูลแหงพอผัว ไดเห็นภิกษุผู
ปราศจากกิเลสดุจธุลี ผองใส ไมขุนมัว ก็เลื่อมใส
ไดถวายขนมครึ่งหนึ่งแกภิกษุรูปนั้นดวยมือทั้งสองของ
ตน ครั้นถวายขนมครึ่งหนึ่งแลว ดีฉันจึงมาบันเทิง
อยูในสวนนันทนวัน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะ
อยางนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน อนึง่
โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน เพราะบุญนั้น
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ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของดีฉัน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมสุณิสาวิมาน
อรรถกถาปฐมสุณิสาวิมาน
ปฐมสุณิสาวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน.
ปฐมสุณิสาวิมานั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
สะใภของครอบครัวผูหนึ่ง ในเรือนหลังหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เห็น
พระเถระขีณาสพเขามาบิณฑบาตยังเรือน ก็เกิดปติโสมนัสวา นี้บุญเขต
อันยอดเยี่ยมมาปรากฏแกเราแลว จึงแบงขนมสวนหนึ่งซึ่งตนไดมาแลว
นอมเขาไปถวายพระเถระดวยอาการเอื้อเฟอ. พระเถระรับขนมนั้นอนุโมทนาแลวก็ไป. ตอมา สะใภผูนั้นก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส. คําที่
เหลือทั้งหมด ก็เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในหนหลังนั่นแล. ดวยเหตุนั้น
พระธรรมสังคาหกาจารยจงกลาววา ทานพระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองสวางไป
ทุกทิศ ประหนึ่งดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร
วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน.
ดูกอ นเพพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครัน้ เกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะบุญ
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อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดาองคนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
ถามแลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้
จึงกลาวตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ดีฉันเปน
สะใภในเรือนพอผัว. ดีฉนั เห็นพระภิกษุผูปราศจาก
กิเลสดุจธุลี ผองใสไมหมนหมองก็เลื่อมใส จึงได
ถวายขนมแกทานดวยมือตนเอง ครัน้ ถวายขนมครึ่ง
หนึ่งแลว ก็บันเทิงอยูในสวนนันทนวัน.
เพราะบุญนั้น วรรณะของดิฉันจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน. เพราะบุญนั้น ดีฉัน
จึงมีอานุภาพมากอยางนี้ และวรรณะของดีฉันจึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุณิสา ไดแก ภริยาของบุตร. จริงอยู
บิดาของสามีแหงหญิง เรียกกันวาสัสสุระ พอผัว. สวนหญิง [ ภริยาของ
บุตร] ของบิดาสามีนั้น เรียกกันวา สุณิสา สะใภ เพราะเหตุนั้น เทวดา
หมายถึงบิดาของสามีนั้น จึงกลาววา ไดเปนสะใภ ในเรือนของพอผัว.
บทวา ภาคฑฺฒภาค ความวา ไดถวายขนมครั้งหนึ่ง จากสวนที่
ตนไดมา. ดวยบทวา โมทามิ นนฺทเน วเน เทวดากลาว เพราะพระเถระ
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พบตนในสวนนันทนวัน. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมสุณิสาวิมาน
๑๔. ทุติยสุณิสาวิมาน
วาดวยสุณสิ าวิมาร ๒
[๑๔] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง
ไปทุกทิศ เหมือนกับดาวประกายพรึก เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครัง้ เกิดเห็นมนุษยอยู ทานไดทําบุญอะไรไว ทานจึง
มีอานุภาพอันรุงเรืองถึงอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ไดพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ดีฉนั ไดเปน
บุตรสะใภอยูใ นตระกูลแหงพอผัว ไดเห็นภิกษุผู
ปราศจากกิเลสดุจ ผองใส ไมขุนมัว ก็เลื่อมใส
ไดถวายชิ้นขนมแกภิกษุรปู นั้นดวยมือตนเอง ครัน้
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ถวายแลว จึงมาบันเทิงใจอยูในสวนนันทนวัน เพราะ
บุญนั้น ดีฉนั จึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้
จึงสําเร็จแกดีฉัน อนึ่ง โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกดีฉัน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยสุณิสาวิมาน
อรรถกถาทุติยสุณิสาวิมาน
ทุติยสุณิสาวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน. ก็ใน
ทุติยสุณิสาวิมานนั้น เคยกลาวมาแลวทั้งนั้น. ในวัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง
ตางกันเฉพาะถวายขนมสดเทานั้น. ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย
จึงกลาววา ทานพระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองสวางไป
ทุกทิศ ประหนึ่งดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร
วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน.
ดูกอ นเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทวดาองคนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
ถามแลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้
กลาวตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ดีฉันเปนบุตร
สะใภในเรือนพอผัว ดิฉันไดเห็นพระภิกษุผูปราศจาก
กิเลสดุจธุลี ผองใสไมหมนหมอง ก็เลื่อมใสแลว
จึงไดถวายขนมสดครั้งหนึ่งแกทานดวยมือตนเอง
ครั้นถวายชิ้นขนมสดแลว ก็บันเทิงอยูในสวน
นันทนวัน.
เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมา ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาค ไดแก สวนของขนมสด ดวย
เหตุนั้น เทวดาจึงกลาววา ครั้นถวายชิ้นขนมสดแลว. ขนมที่ทําดวย
ขาวเหนียว ทานเรียกวากุมมาส ขนมสด. คําที่เหลือ มีนัยทีก่ ลาวไวแลว
ทั้งนั้น.
จบอรรถกถาทุติยสุณิสาวิมาน
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๑๕. อุตตราวิมาน
วาดวยอุตตราวิมาน
[๑๕] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง
ไปทุกทิศ เหมือนกับดาวประกายพรึก เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีวรรณะอยางนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน.
ดูกอ นเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ อนึ่ง วรรณะของ
ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ไดพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
เมื่อดีฉันยังครองเรือนอยู ดีฉันไมมีความริษยา
ไมมีความตระหนี่ ไมตีเสมอ ไมโกรธ อยูใ นโอวาท
ของสามี ไมประมาทเปนนิจในวันอุโบสถ เขาจํา
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน
๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ําแหงปกษ และ
ตลอดปาฏิหาริยปกษ [ วันรับวันสง ] สํารวมในศีล
ระมัดระวังจําแนกทาน เขาอยูประจําวิมาน เวนจาก
ปาณาติบาต ๑ งดเวนจากความเปนขโมย ๑ ไมประ-
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พฤติลวงประเวณี ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จ ๑ หาง
ไกลจากการดื่มน้ําเมา ๑ ยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ ดีฉัน
เปนผูฉลาดในอริยสัจธรรม เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุทรงพระยศ ดีฉันนัน้ เปนผูมียศโดย
ยศก็เพราะศีลของตนเอง ดิฉันไดเสวยผลแหงบุญ
ของตนอยู จึงสุขใจสุขกายไรโรค เพราะบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผูนี้จึงสําเร็จ
แกดีฉัน โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมอี านุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเปนมนุษยอยู ดีฉันไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ อนึ่ง
วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
ก็แลเทพธิดาสั่งความวา ทานเจาขา ขอทานไดกรุณานําความไป
กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาตามคําของดีฉันดวยเถิดวา นางอุตตราอุบาสิกา ขอถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระเจาดวยเศียรเกลา
ขาแตทานผูเจริญ ขอที่พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงพยากรณดีฉัน ใน
สามัญผลอยางใดอยางหนึ่งนั้น ไมนาอัศจรรยเลย เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณดีฉันไวในสกทาคามิผลนั้นแลว.
จบอุตตราวิมาน
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อรรถกถาอุตตราวิมาน
อุตตราวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน. อุตตราวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
กรุงราชคฤห. สมัยนั้น บุรุษเข็ญใจ ชื่อปุณณะ อาศัยราชคฤหเศรษฐี
เลี้ยงชีพอยู. ภริยาของเขาชื่อวาอุตตรา. หญิงที่เปนคนในเรือน ชื่อวา
อุตตรา มี ๒ คน รวมทั้งธิดา [ ของเขาดวย ] ตอมาวันหนึ่ง เขาโฆษณา
วา มหาชนในกรุงราชคฤหควรเลนนักษัตร ๗ วัน. เศรษฐีฟงเรื่องนั้น
แลว พูดกะปุณณะซึ่งมาแตเชาวา พอเอย คนใกลบานเรือนเคียงของเรา
ประสงคจะเลนนักษัตรกัน เจาเลาจักเลนนักษัตรหรือจักทํางานรับจาง.
ปุณณะตอบวา นายทาน ธรรมดางานนักษัตร ก็สําหรับคนมีทรัพยดอก
ขอรับ. สวนในเรือนของกระผม ไมมีแมแตทรัพยและขาวสารที่จะกิน
ในวันพรุงนี้ กระผมไมตองการงานนักษัตร ไดโคก็จักไปไถนา. เศรษฐี
กลาววา ถาอยางนั้น ก็จงรับเอาโคไป. เขารับเอาโคงานและไถจางงาน
ไป กลาวกะภริยาวา แมนาง ชาวเมืองเลนงานนักษัตรกัน เพราะเปน
คนจน ฉันก็ตองไปทํางานรับจาง เจาหุงตมอาหารเปน ๒ เทาในวันนี้
กอนแลวคอยนําไปใหฉันนะ แลวก็ไปนา.
แมทานพระสารีบุตรเถระ เขานิโรธสมาบัติ ๗ วันแลว ออกจาก
นิโรธสมาบัตินั้น สํารวจดูวา วันนี้ เราควรจะสงเคราะหใครเลาหนอ
ก็เห็นปุณณะเขาอยูในขาย คือญาณของตน ใครครวญดูวา ปุณณะผูนี้
มีศรัทธาอาจสงเคราะหเราไหมหนอ ก็รูวา เขามีศรัทธาสามารถสงเคราะห
ได และเขาจะไดมหาสมบัติ เพราะขอนั้นเปนปจจัย จึงถือบาตรจีวร
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ไปยังที่ เขาไถนา เห็นกอไมกอหนึ่งใกลริมบอ จึงยืนอยู. ปุณณะเห็น
พระเถระแลวหยุดไถนา ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐ คิดวา
พระเถระคงตองการไมชําระฟน จึงทํากัปปยะไมชําระฟนแลวถวาย. พระเถระจึงนําบาตรและผากรองน้ําใหเขาไป. เขาคิดวา พระเถระคงตองการ
น้ํา จึงรับบาตรและผากรองน้ํานั้น กรองน้ําแลวถวาย.
พระเถระคิดวา ปุณณะนี้ อยูห ลังเรือนของคนอื่น ๆ ถาเราจักไป
ยังประตูเรือนของเขา ภริยาของปุณณะนี้คงจักไมอาจเห็นเราได จําเรา
จักอยูในที่ตรงนี้แหละ จนกวาภริยาของเขานําอาหารเดินทางมา. พระเถระรออยูหนอยหนึ่งในที่ตรงนั้นนั่นแหละ รูวา ภริยาของเขตเดินทางมา
แลว ก็ออกเดินบายหนาไปภายในกรุง. ระหวางทาง นางเห็นพระเถระ
ก็คิดวา บางคราวเมื่อมีไทยธรรม เราก็ไมพบพระผูเปนเจา บางคราว
เมื่อเราพบพระผูเปนเจา ก็ไมมีไทยธรรม แตวนั นี้ เราพบพระผูเปนเจา
ดวย ไทยธรรมนี้ก็มีอยูดวย พระผูเปนเจาจักสงเคราะหเราไดไหมหนอ.
นางลดภาชนะอาหารลงแลว ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐกลาววา
ทานเจาขา ขออยาคิดเลยวา ของนี้ปอนหรือประณีต โปรดสงเคราะห
ดีฉันผูเปนทาสเถิด. ขณะนั้น พระเถระก็นอมบาตรเขาไป เมื่อนาง
เอามือขางหนึ่งถือภาชนะ เอามืออีกขางหนึ่งถวายอาหารจากภาชนะนั้น
เมื่อถวายไดครึ่งหนึ่ง ทานก็เอามือปดบาตรบอกวา พอละ. นางจึงกลาววา
ทานเจาขา อาหารนี้มีสวนเดียว ไมอาจแบงเปนสองสวนได ขอทาน
โปรดอยาสงเคราะหเฉพาะโลกนี้แกทาสของทานเลย สงเคราะหถึงโลก
หนาดวย ดีฉันปรารถนาจะถวายหมดไมเหลือเลยเจาขา แลวเอาอาหาร
ทั้งหมด วางลงในบาตรของทาน ทั้งความปรารถนา ขอดีฉันวาจงมีสวน
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แหงธรรมที่ทานเห็นแลวดวยนะเจาขา. พระเถระกลาววา จงสมปรารถนา
เถิด แลวยืนทําอนุโมทนา นั่งฉัน ณ ที่สะดวกดวยน้ําแหงหนึ่ง. แม
นางก็กลับไปหาขาวสารหุงเปนขาวสวย.
สวนปุณณะไถที่ประมาณ ๘ กรีส ไมอาจทนความหิวได ก็ปลดโค
เขาไปยังรมไมแหงหนึ่ง นั่งมองนางอยู. ขณะนั้น ภริยาของเขาถืออาหาร
เดินไป เห็นเขาแลวก็คิดวา เขาหิวนั่งมองเรา ถาจักตะคอกเราวา ชางชา
เหลือเกิน แลวตีดวยดามปฏักไซร กรรมที่เราทําก็จักไรประโยชน
จําเราจักบอกกลาวเขาเสียกอน จึงพูดอยางนี้วา นายจา วันนี้ดีฉันทําจิต
ผองใสทั้งวัน โปรดอยูท ํากรรมที่ดฉี ันทําไวแลวใหไรประโยชนเลย ดีฉัน
นําอาหารสําหรับนายมาแตเชา ระหวางทาง พบทานพระธรรมเสนาบดี
จึงถวายอาหารสําหรับนายแกทาน แลวกลับบานหุงอาหารแลวจึงมา นายจา
โปรดทําจิตใหผองใสเถิด. ปุณณะนั้นถามวา แมนางพูดอะไร ฟงเรื่องนั้น
สักครั้ง แลวกลาววา แมนาง เจาถวายอาหารสําหรับฉันแกพระผูเปนเจา
ชางทําดีแท แมฉันก็ถวายไมชําระฟนและน้ําบวนปากแกทานเมื่อเชาตรู
วันนี้ เขามีใจผองใส ยินดีถอยคํานั้น ลําบากกายเพราะไดอาหารตอนสาย
จึงวางศีรษะหนุนตักของนางแลวก็หลับไป.
ลําดับนั้น เนื้อที่ ๆ เขาไถตอนเชา ละเอียดเปนฝุน กลายเปนทอง
สีแดงไปหมด ปรากฏงดงามเหมือนกองดอกกรรณิการ. เขาตื่นแลวมองดู
กลาวกะภริยาวา แมนาง เนื้อที่ ๆ ฉันไถไวแหงหนึ่ง ปรากฏชัดแกฉัน
เปนทองไปหมด หรือลูกตาของฉันฝาดไป เพราะไดอาหารสายเกินไปหนอ
ภริยากลาววา นายจา มันปรากฏแกสายตาของดีฉันก็อยางนั้นเหมือนกัน
จะ. เขาลุกขึ้นเดินไปที่นั้นหยิบขึ้นมากอนหนึ่ง ทุบที่หัวไถ ก็รูวาเปนทอง
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จริง ๆ คิดวา โอ ! ผลในทานที่เราถวายพระผูเปนเจาพระธรรมเสนาบดี
แสดงในวันนี้แลวสิหนอ เราไมอาจปกปดทรัพยเทานี้ไวบริโภคไดแลว
บรรจุทองเต็มภาชนะอาหาร ที่ภริยานํามา ไปยังราชสกุล พระราชาพระราชทานโอกาสแลวเขาไปถวายบังคม เมื่อตรัสถามวา อะไรกัน พอเอย
จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ วันนี้เนื้อที่ ๆ ขาพระบาทไถนา กลายเปน
กองทองไปหมด จะโปรดใหนําทองที่เกิดนาไวก็ควรดวยเกลา พระเจาขา.
พระราชาตรัสถามวา เจาเปนใคร. กราบทูลวา ขาพระบาท ชื่อปุณณะ
พระเจาขา. ตรัสถามวา วันนี้เจาทําบุญอะไร. กราบทูลวา ขาพระบาท
ถวายไมชําระฟนและน้ําบวนปากแตเชาตรูแกทานพระธรรมเสนาบดี สวน
ภริยาของขาพระบาท ถวายอาหารที่เขานํามาสําหรับขาพระบาทแกพระผูเปนเจาเหมือนกัน พระเจาขา.
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา ทานทั้งหลาย เขาวา
ผลทานที่ถวายทานพระธรรมเสนาบดีแสดงออกแลวในวันนี้นี่เอง ตรัส
ถามวา พอเอย เจาจะทําอยางไร. กราบทูลวา โปรดสงเกวียนหลาย
พันเลมใหขนทองเขามาเถิด พระเจาขา. พระราชาก็ทรงสงเกวียนไปขน
เมื่อพวกราชบุรุษถือเอาทอง ดวยพูดวา สมบัติของพระราชา ทองที่
ถือเอาก็กลายเปนดินไป จึงไปกราบทูลพระราชา. ตรัสถานวา พวกเจา
พูดวา กระไร จึงถือเอา. กราบทูลวา สมบัติของพระองค พระเจาขา.
จึงทรงสั่งวา พอเอย พวกเจาจงไปใหม กลาววา สมบัติของปุณณะ. แลว
ถือเอามา. พวกราชบุรุษก็ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งไว. ทองที่ถือเอา ๆ ก็เปน
ทองดังเดิม. พวกเขาขนทองมาหมดแลว ทําเปนกองไวที่พระลานหลวง
กองสูงถึง ๘๐ ศอก. พระราชาจึงทรงสั่งใหชาวกรุงประชุมกัน ตรัสถามวา
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ในพระนครนี้ ทองของใครมีเทานี้บาง กราบทูลวา ไมมี พระเจาขา.
ตรัสถามวา ควรใหอะไรแกเขาเลา. กราบทูลวา ฉัตรตําแหนงเศรษฐี พระเจาขา พระราชาตรัสวา ปุณณะจงเปนเศรษฐีมีทรัพยมาก แลวพระราชทานฉัตรตําแหนงเศรษฐีแกเขาพรอมดวยโภคสมบัติยิ่งใหญ.
ครั้งนั้น ปุณณะนั้นกราบทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ ขา
พระบาทอยูในสกุลอื่นตลอดเวลาเทานี้ ขอโปรดพระราชทานที่อยูแกขา
พระบาทดวย. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น จงดู นั่นกองไมปรากฏอยู
จงใหนํากองไมนั้นมาปลูกเรือนเสีย ตรัสบอกสถานที่เปนเรือนของเศรษฐี
เกา. ปุณณเศรษฐีนั้นใหปลูกเรือน ๒-๓ วันเทานั้นตรงที่นั้น รวมงาน
มงคลขึ้นบานและงานมงคลฉลองฉัตรตําแหนงเปนงานเดียวกัน ไดถวาย
ทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ๗ วัน ครั้งนั้น พระศาสดา
เมื่อทรงอนุโมทนาทาน ตรัสอนุปุพพีกถาแกเขา จบธรรมกถา ปุณณเศรษฐีภริยาและธิดาของเขา ชื่ออุตตรารวม ๓ คนไดเปนโสดาบัน.
ตอมา ราชคหเศรษฐีขอธิดาของปุณณเศรษฐีใหบุตรของตน ถูก
ปุณณเศรษฐีปฏิเสธ จึงกลาววา อยาทําอยางนี้เลย ทานอาศัยเราอยูตลอด
เวลาเทานี้จึงไดสมบัติ จงใหธิดาของทานแกบุตรเราเถิด ปุณณเศรษฐี
นั้นกลาววาพวกทานเปนมิจฉาทิฏฐิ ธิดาของเราเวนพระรัตนตรัยเสีย ก็อยู
ดวยไมได เราจึงไมใหธิดาแกบุตรของทานนั้น. ครั้งนั้น กุลบุตรเศรษฐี
คฤหบดีเปนตนเปนอันมาก พากันออนวอนปุณณเศรษฐีนั้นวา ทานอยา
ทําลายความคุนเคยกับราชคหเศรษฐีนั้นเลย โปรดใหธิดาแกเขาเถิด ปุณณเศรษฐีนั้นรับคําของคนเหลานั้น แลวไดใหธิดาในดิถีเพ็ญเดือน ๘ ครั้ง
นั้นตั้งแตมีสามี อุตตราธิดานั้น ไมไดเขาไปหาภิกษุหรือภิกษุณี ถวายทาน
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หรือฟงธรรมเลย เมื่อเวลาลวงไป ๒ เดือนครึ่ง จึงถามหญิงรับใชที่ยนื
อยูใกล ๆ ตนวา บัดนี้ในพรรษายังเหลืออยูเทาไร. หญิงรับใชจึงตอบวา
ครั้งเดือน เจาคะแมเจา. อุตตราธิดานั้นจึงสงขาวบอกบิดามารดาวา เหตุไร
บิดามารดาจึงจับลูกขังไวในเรือนจําอยางใน บิดามารดาเฆี่ยนดีฉันประกาศ
ใหเปนทาสของคนอื่นเสียยังจะดีกวา ไมควรใหแกสกุลมิจฉาทิฏฐิเชนนี้
ตั้งแตดีฉันมาแลว ก็ไมไดทําบุญแมสักอยางหนึ่ง เปนตนวาเห็นภิกษุ.
คราวนั้น บิดาของนาง จึงประกาศความเสียใจวา ธิดาของเราตกทุกขจึง
สงทรัพยไป ๑๕,๐๐๐ กหาปณะ และสงขาวไปวาในนครนี้มีโสเภณีชื่อ
สิริมา รับทรัพยวันละพันทุกวัน จงเอาทรัพยนี้นํานางมามอบแกสามี
แลว จงทําบุญตามชอบใจของตนเถิด. นางอุตตราธิดาก็กระทําอยางนั้น
เมื่อสามีเห็นนางสิริมาจึงถามวา นี้อะไรกัน จึงกลาววา นายทาน สหาย
ของฉันจะปรนนิบัติทานตลอดครึ่งเดือนนี้ สวนดีฉันประสงคจะใหทาน
ฟงธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้. สามีนั้นเห็นหญิงนั้นสวยก็เกิดความสิเนหาจึง
รับคําวา ดีซิจะ.
ฝายนางอุตตราธิดานิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคโปรดอยาไปที่อื่น รับอาหารในที่นี้
นี่แหละตลอดครึ่งเดือนนี้ ถือเอาปฏิญญาของพระศาสดาดีใจวา ตั้งแต
บัดนี้ไป เราจักไดบํารุงพระศาสดาและฟงธรรมจนถึงวันมหาปวารณา
สั่งวา พวกเจาจงตมขาวตมอยางนี้ จงหุงขาวสวยอยางนี้ จงทอดขนมอยางนี้
เที่ยวจัดแจงกิจทุกอยางในโรงครัวใหญ. ลําดับนัน้ สามีของนางมุงหนาไป
ยังโรงครัวใหญดวยคิดวา พรุงนี้เปนวันมหาปวารณา ยืนใกลหนาตาง
ตรวจดูวา หญิงโงงั่งคนนั้นกําลังเที่ยวทําอะไรหนอ เห็นนางนั้นมอมแมม
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ดวยเหงื่อเปรอะเปอนดวยเขมาเที่ยวจัดแจงอยูอยางนั้น คิดวา โอ หญิง
โงเงาไมไดเสวยสิริสมบัตินี้ในฐานะเชนนี้ เที่ยวปลื้มใจวา จักบํารุงเหลา
สมณะโลน ดังนี้หัวเราะแลวลับไป.
เมื่อสามีนั้นลับไปแลว นางสิริมาซึ่งยืนอยูใกล ๆ สามีของนางนั้น
คิดวา ผูนี้เห็นอะไรหนอจึงหัวเราะ จึงมองไปทางหนาตางนั้นนั่นแหละ
เห็นนางอุตตราธิดาก็คิดวา ผูนี้เห็นหญิงนี้เองจึงหัวเราะ และผูนี้คงสนิท
ชิดชมกับหญิงผูนี้แน. ไดยินวา นางสิริมานั้นเปนหญิงภายนอก อยูเสวย
สมบัตินั้นในเรือนนั้นครึ่งเดือน ไมรูความที่ตนเปนหญิงภายนอก สําคัญวา
ตนเปนแมเรือน นางจึงผูกอาฆาตในนางอุตตราธิดา คิดวา เราจะกอทุกข
แกหญิงคนนี้ ลงจากปราสาทเขาโรงครัวใหญ ควากระบวยตักเนยใสที่
เดือดในที่ทอดขนมไปตรงขางหนานางอุตตราธิดา นางอุตตราธิดาเห็น
นางสิริมากําลังเดินมา จึงแผเมตตาไปยังนางวา สหายของเราไดทําอุปการะ
แกเรา จักรวาลก็ยังแคบเกินไป พรหมโลกก็ยังต่ําเกินไป สหายของเรา
มีคุณยิ่งใหญ ถึงเราก็อาศัยนางจึงไดใหทานฟงธรรม ถาเรามีความโกรธ
ในสหายผูนี้ เนยใสนี้จงลวกเรา ถาเราไมมีความโกรธ เนยใสก็จงอยาลวกเรา
ถึงเนยใสที่เดือดแมนางสิริมาราดลงบนศีรษะของนางอุตตราธิดานั้น ก็
เปนประหนึ่งน้ําเย็น. ขณะนั้นนางสิริมาคิดวาเนยใสนี้คงจักเย็น จึงเอา
กระบวยตักใหมถือเดินมา พวกทาสีของนางอุตตราเห็นก็ตะคอกวา เฮยอี
หญิงดื้อ เจาไมควรจะราดเนยที่เดือดบนศีรษะเจานายของขา ลุกขึ้นรุม
ตบถีบจนนางสิริมาลมลง นางอุตตราธิดาแมจะหามก็หามไมได. ครั้งนั้น
นางยืนอยูขางบนหามทาสีทุกคนแลวสอบสวนนางสิริมาวา เหตุไร เจาจึง
ทํากรรมหนักเชนนี้ ใหอาบดวยน้ําอุน ชโลมดวยน้ํามันยาที่เคี่ยวถึง
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รอยครั้ง.
ขณะนั้นนางสิริมารูสึกวาตนเปนหญิงภายนอกจึงคิดวา เราราดเนยใส
ที่เดือดบนศรีษะหญิงผูนี้ เพราะเหตุเพียงสามีหัวเราะ กระทํากรรมหนักแลว
หญิงผูนี้ไมสั่งทาสีจับเรา แมเวลาที่พวกทาสีทํารายเราก็ยังหามปรามทาสี
ทุกคน ไดกระทําสิ่งที่ควรทาแกเราทีเดียว ถาเราไมขอมานาง ศีรษะ
ของเราก็คงจะแตก ๗ เสี่ยง จึงหมอบลงใกลเทาอุตตราธิดานั้นกลาววา
แมนาย โปรดอดโทษแกดีฉันเถิด. อุตตราธิดากลาววา เราเปนธิดามีบิดา
เมื่อบิดาของเราอดโทษ เราก็จะอดโทษให นางสิริมากลาววา สุดแตแม
นายเถิด ดีฉันจะใหปุณณเศรษฐีบิดาของทานอดโทษให อุตตราธิดา
กลาววา ทานปุณณเศรษฐีเปนชนกบิดาในวัฏฏะของดีฉัน แตเมื่อชนกบิดาในวิวัฏฏะอดโทษแลว ดีฉันจึงจะอดโทษให. นางสิริมาถามวา ก็ใคร
เลาเปนชนกบิดาในวิวัฏฏะของทาน. นางตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจา.
นางสิริมากลาววา ดีฉันไมคุนกับพระองคนี้ ดีฉันจะทําอยางไรเลา ?
นางอุตตราธิดากลาววา พรุงนี้ พระศาสดาจักทรงพาภิกษุสงฆมาในที่นี้
เธอก็จงถือสักการะตามแตจะไดมาในที่นี้นี่แหละ จงใหพระองคงดโทษ
ให. นางสิรมิ ากลาววา ดีละแมเจา แลวก็ลุกขึ้นไปเรือนตนสั่งหญิงรับใช
๕๐๐ คน จัดแจงของเคี้ยวของกินและกับขาวตาง ๆ รุงขึ้นก็ถือสักการะ
นั้นมายังเรือนของนางสิริมา ไมอาจจะวางของลงในบาตรของภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุขได จึงยืนอยู นางอุตตราธิดาก็รับของนั้นมา
ทั้งหมดแลวจัดการให.
ครั้นพระศาสดาเสวยเสร็จ ฝายนางสิริมาพรอมกับบริวารก็หมอบลง
แทบเบื้องบาทพระศาสดา. ขณะนั้น พระศาสดาตรัสถามนางวา เจามีความ
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ผิดอะไร นางสิริมากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อวันวาน
ขาพระองคกรทํากรรมชื่อนี้ ขณะนั้นสหายของขาพระองคจึงหามเหลาทาสี
ที่จะทํารายขาพระองคไดกระทําอุปการะแกขาพระองคโดยแท ขาพระองค
นั้นสํานึกรูคุณของนางจึงขอขมานาง แตนางกลาวกะขาพระองควา เมื่อ
พระองคงดโทษ นางจึงจะงดโทษ พระศาสดาตรัสถามวา อุตตรา เขาวา
อยางนี้จริงหรือ นางอุตตราธิดาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ จริงเจาขา
สหายราดเนยใสเดือดบนศรีษะของขาพระองคเจาขา พระศาสดาตรัสถาม
วา เมื่อเปนดังนั้น เจาคิดอะไร นางอุตตราธิดาทูลวา ขาพระองคคิด
อยางนี้วา จักรวาลก็แคบเกินไป พรหมโลกก็ต่ําเกินไป สหายของ
ขาพระองคมีคุณยิ่งใหญ ดวยวาขาพระองคอาศัยนางจึงไดใหทานและฟง
ธรรม ถาวาขาพระองคมีความโกรธในนาง ขอเนยใสนี้จงลวกขาพระองค
ถาไมโกรธขอเนยใสอยาลวก แลวก็แผเมตตาไปยังนางพระเจาคะ พระศาสดาตรัสวา ดีละ ดีละอุตตรา ชนะความโกรธอยางนี้ก็สมควร ดวยวาขึ้น
ชื่อวาผูโกรธ ผูไมโกรธพึงชนะ ผูดา ผูไมดาก็พึงชนะ ผูบริภาษ ผูไม
บริภาษก็พึงชนะ ผูตระหนี่ถี่เหนียว อันเขาพึงชนะไดดวยการใหทรัพย
สิ่งของของตน ผูพูดเท็จ อันเขาพึงชนะดวยการพูดจริง เมื่อทรงแสดง
ความขอนี้ จึงตรัสพระคาถานี้วา
อกฺโกเธน ชิเน โกธ อาสธุ สาธุนา ชิเน
ชิเน กทริย ทาเนน
สจฺเจนาลิกวาทิน
พึงชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ พึงชนะ
ความไมดี ดวยความดี พึงชนะความตระหนี่ ดวย
การให พึงชนะผูพูดเท็จ ดวยคําจริง.
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จบคาถาก็ไดตรัสกถาวาดวยสัจจะ ๔ จบสัจจะ นางอุตตราธิดาก็ตั้ง
อยูในสกทาคามิผล สามี บิดาของสามี และมารดาของสามี กระทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผล แมนางสิริมากับบริวาร ๕๐๐ ก็ไดเปนโสดาบัน. ตอมา
นางอุตตราธิดาตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส ครั้งนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวเทวจาริกตามนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง พบนางอุตตราเทวธิดา จึงถามดวยคาถาวา
ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง
ไปทุกทิศ ประหนึ่งดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร
วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้
จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน.
ดูกอนเทพี ผูมอี านุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ทานครั้งเกิดเปนมนุษย ไดทําบุญอะไร เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้น ดีใจถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว จึงพยากรณปญหาโดยอาการที่ทานถามถึงกรรม
ที่มีผลอยางนี้ กลาวตอบวา
ดีฉันอยูครองเรือน ไมมีความริษยา ความ
ตระหนี่และการตีเสมอ ดีฉันไมเปนคนมักโกรธ อยู
ในโอวาทของสามี เปนผูไมประมาทเปนนิจ ในวัน
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อุโบสถ ดีฉันถืออุโบสถประกอบไปดวยองค ๘ ตลอด
วัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอด
ปาฏิหาริยปกษ วันรับ-วันสง ดีฉันสํารวมในศีลทุก
เมื่อ มีความระมัดระวัง ชอบใหทาน จึงครองวิมาน
อยู ดีฉันเวนขาดจากปาณาติบาต มุสาวาท อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร และเวนไกลจากการดื่ม
น้ําเมา ยินดีในสิกขาบท ๕ รอบรูอ ริยสัจ เปน
อุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระยศ ผูมีพระจักษุ ดีฉัน
นั้นมียศดวยยศเสวยบุญของตน มีความสุข มีอนามัย
ก็ดวยศีลของตนเอง เพราะบุญนั้น วรรณะของดีฉัน
จึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน
และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
กลาวแกทาน ดีฉันครั้งเกิดเปนมนุษย ไดทําบุญใด
ไว เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
นางอุตตราเทพธิดา สั่งความทานพระโมคคัลลานะวา ทานผูเจริญ
ขอทานพึงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา ดวยเศียรเกลา ตาม
คําของดีฉันวาขาแตพระองคเจริญ อุบาสิกาชื่อวาอุตตรา ถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรย
เลย ที่พระผูมีพระภาคเจา พึงพยากรณดีฉันไวในสามัญญผลอันใดอันหนึ่ง
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เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณดีฉันไวในสกทาคามิผลแลว.
ในคาถานั้น บทวา อิสฺสา จ มจฺฉริยมาโน ปลาโส นาโหสิ
มยฺห ฆรมาวสนฺติยา ความวา ความริษยามีสมบัติของหญิงเหลาอื่นผูอยู
ครองเรือนเปนตนเปนอารมณ มีการริษยาสมบัติของผูอื่นเปนลักษณะ ๑
ความตระหนี่ มีลักษณะปกปดสมบัติของตน เพราะไมประสงคจะใหแกผู
มาขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แมจะเปนการขอยืมเปนตนก็ดี ๑ ความตีเสมอ ซึ่ง
มีการถือเปนคูแขงกับผูอื่น โดยตระกูลและประเทศเปนตน ๑ บาปธรรม
แมทั้ง ๓ ดังกลาวไมมี ไมเกิดขึ้นแกดีฉันผูครองเรือน ในเมือ่ มีปจจัย
พรอมแลว. บทวา อกฺโกธนา ไดแก มีสภาพไมโกรธเพราะพรั่งพรอม
ดวยขันติ เมตตา และกรุณา. บทวา ภตฺตุ วสานุวตฺตินี ไดแก มีปกติ
อยูในอํานาจของสามี โดยความคลอยตามสามีมีตื่นกอนนอนหลัง เปนตน
อธิบายวา มีปกติประพฤตินาพอใจ. บทวา อุโปสเถ นิจฺจหมปฺปมตฺตา
ไดแก ดีฉันไมประมาท คืออยูดวยความไมประมาทเปนนิจในอันรักษา
อุโบสถศีล.
อุตตราเทพธิดา เมื่อแสดงความไมประมาทในอุโบสถนั้นนั่นแล
เพื่อจะแสดงวันรักษาอุโบสถ วิธีรักษาอุโบสถ จึงกลาววา จาตุทฺหสึ
เปนตน. ในคํานั้น คําวา จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ สัมพันธกับคําวา ปกฺขสฺส
แปลวา ตลอดจาตุททสีแหงปกษ ปญจทสีแหงปกษ คํานี้เปนทุติยาวิภัตติ
ใชในอรรถอัจจันตสังโยคแปลวา ตลอด, สิ้น. ในคําวา ยา จ ปกฺขสฺส
อฏมี นี้ จ ศัพทเปนเศษคํา. บทวา ปาฏิหาริยปกฺขฺจ ความวา
ไดแก ตลอดปกษของผูรักษา และปกษที่พึงรักษาอุโบสถศีลดวยการรับ
การสง คือวันตนและวันทายตามลําดับแหงวันจาตุททสี วันปณณรสี
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และวันอัฏฐมี อธิบายวา วัน ๑๓ ค่ํา วันแรมคําหนึ่ง วัน ๗ ค่าํ และ
วัน ๙ ค่ํา. บทวา อฏงฺคสุสมาคต ไดแก มาพรอมดวยดี ประกอบ
พรอมดวยองค ๘ มี ปาณาติปาตา เวรมณี เปนตน.
บทวา อุปวสิสฺส แปลวาเขาอยู จริงอยูคํานี้เปนคําแสดงอนาคต
ลงในอรรถแหงอดีต. แตเกจิอาจารยสวดวา อุปวสึ อยางเดียว. บทวา
สทา ไดแก ในวันอุโบสถทั้งหมด พรอมทั้งวันปาฏิหาริยปกษ. บทวา
สีเลสุ ไดแก ในวันอุโบสถศีลที่พึงทําใหสําเร็จ. จริงอยูคํานี้เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถที่ทําใหสําเร็จผล. บทวา สวุตา ไดแก สํารวมทาง
กายวาจาจิต. อีกอยางหนึ่ง บทวา สทา แปลวา ทุกเวลา. บทวา
สีเลสุ ไดแก นิจศีล. บทวา สวุตา ไดแก สํารวมทางกายวาจา.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงนิจศีลนั้น อุตตราเทพธิดาจึงกลาววา เวนขาด
จากปาณาติบาตเปนตน. ในคํานั้น ปาณะโดยโวหารสมมติ ไดแกสัตว โดย
ปรมัตถ ไดแก ชีวิตินทรีย. การทําสัตวใหตกลวงไป การฆาสัตว การ
ทําลายสัตว ชื่อวา ปาณาติบาต. โดยอรรถ ไดแก เจตนาฆาของผูมีความ
สําคัญในสัตวมีชีวิตวามีชีวิต ซึ่งเปนสมุฏฐานของความพยายามเด็ดชีวิตินทรีย เปนไปทางกายทวารวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง. เวน อธิบายวา
งดหันกลับจากปาณาติบาตนั้น.
ในบทวา มุสาวาทา วจีประโยคหรือกายประโยคที่หักรานประโยชน
ของผูมุงจะใหคลาดเคลื่อน ชื่อวามุสา. เจตนาที่เปนสมุฏฐานของกายประโยคและวจีประโยคที่ทําใหคลาดเคลื่อนตอผูอื่น ดวยประสงคจะให
คลาดเคลื่อน ซึ่งวามุสาวาท. อีกนัยหนึ่ง บทวา มุสา ไดแก เรือ่ งที่ไม
จริง ไมแท. บทวา วาโท ไดแก เจตนาของผูประสงคจะใหเขารูเรื่องที่
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ไมจริงไมแทนั้น เปนเรื่องจริงเรื่องแท เปนสมุฏฐานของวิญญัติอยางนั้น
สํารวม อธิบายวา งดเวนจากมุสาวาทนั้น. จ ศัพทเปนสัมปณฑนัตถะ
รวมไว.
ในบทวา เถยฺยา ความเปนขโมย เรียกเถยยะ อธิบายวา ขโมย
ของเขาดวยเจตนาเปนขโมย. โดยความเถยยเจตนาของผูที่สําคัญในของที่
เจาของหวงแหนวาเจาของหวงแหน เปนสมุฏฐานของความพยายามที่จะ
ขโมยของเขาชื่อวาเถยยะ. หรือสัมพันธความวา เจตนาที่สํารวมหางไกล
จากเถยยะ เจตนาเปนขโมยนั้น.
ในบทวา อติจารา ความประพฤติลวง ชื่อวาอติจารา อธิบายวา
ความประพฤติลวงขอบเขตของโลก ดวยอํานาจความในฐานะที่ไมควร
ละเมิด ชื่อวามิจฉาจาร. หญิง ๒๐ จําพวก คือ ๑๐ จําพวกไดแกหญิง
ที่มารดารักษา หญิงที่บิดารักษา หญิงที่บิดามารดารักษา หญิงที่พี่ชาย
รักษา หญิงที่พี่สาวรักษา หญิงที่ญาติรักษา หญิงที่โคตรสกุลรักษา
หญิงที่ธรรมเนียมรักษา หญิงที่มีอารักขา หญิงที่มีสินไหมแกผูละเมิด
๑๐ จําพวก ไดแก หญิงที่เขาซื้อมาเปนภริยา หญิงที่ยอมเปนภริยาโดย
สมัครใจ หญิงที่ยอมเปนภริยาโดยโภคสมบัติ หญิงที่หอบผาหนีตามผูชาย
หญิงที่แตงงาน หญิงที่ชายสวมเทริด หญิงที่เปนทาสีและภริยา หญิงที่เปน
คนงานและภริยา หญิงเชลย หญิงที่ชายอยูรวมชั่วขณะ ชือ่ วาอคมนียฐาน ๆ ที่ไมควรละเมิด สําหรับชายทั้งหลาย. สวนชายอื่น ๆ ก็ชื่อวา
อคมนียฐานในหญิงทั้งหลาย เฉพาะสําหรับหญิง ๑๒ จําพวก คือหญิง
มีอารักขาและหญิงมีสินไหมรวม ๒ และหญิง ๑๐ จําพวก มีหญิงที่ชายซื้อ
มาเปนตน อคมนียฐานนี้เทานั้น ทานประสงคเอาในบทวามิจฉาจารนี่.
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โดยลักษณะ เจตนากาวลวงอคมนียฐานที่เปนไปทางกายทวาร ดวยประสงค
อสัทธรรม ชื่อวาอติจาร. เจตนางดเวนจากอติจารนั้น.
ในบทวา มชฺชปานา สุราและเมรัย เรียกวามัชชะ เพราะอรรถวา
ทําใหมึนเมา. คนทั้งหลายยอมดื่มดวยมัชชะนั้น เหตุนั้น มัชชะนั้น จึง
ชื่อวาปานะ การดื่มมัชชะ ของมึนเมา ชื่อวามัชชปานะ. สุรา ๕ ประเภท
คือ สุราทําดวยแปง สุราทําดวยขนม สุราทําดวยขาว สุราใสเชื้อ สุรา
ประกอบดวยเครื่องปรุง หรือเมรัย ๕ ประเภท คือน้ําดอกไมดอง น้ํา
ผลไมดอง น้ําผึ้งหมัก น้ําออยงบหมัก เมรัยทีป่ ระกอบดวยเครื่องปรุง
คนเอาใบพืชหอสุราเมรัยดื่มแมดวยปลายหญาคา ดวยเจตนาทุศีลใด เจตนา
นั้น ชื่อวามัชชปานะ เจตนาเวนไกลจากมัชชปานะนั้น.
อุตตราเทพธิดา แสดงนิจศีลที่แยกแสดงโดยเปนธรรมที่ควรละ
ดวยบทวา ปาณาติปาตา วิรตา เปนตนอยางนี้แลว รวมกันแสดงโดยเปน
ธรรมที่ควรสมาทานอีกจึงกลาววา ปฺจสิกฺขาปเท รตา ดังนี้. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา สิกฺขาปท แปลวา บทที่ควรศึกษา. อธิบายวา สวน
แหงสิกขา. อีกนัยหนึ่ง กุศลธรรมแมทั้งหมดมีฌานเปนตน ชื่อวาสิกขา
เพราะเปนธรรมที่ควรศึกษา. ก็บรรดาองคศีลทั้ง ๕ องคใดองคหนึ่ง
ชื่อวา บท เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งแหงศีล เหลานัน้ เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา สิกขาบท เพราะเปนบทที่ตั้งแหงสิกขาทั้งหลาย ไดแกองคศีลทั้ง
๕ ดีฉันอภิรมยยินดีในสิกขาบท ๕ อยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
ยินดีแลวในสิกขาบททั้ง ๕. บทวา อริยสจฺจาน โกวิทา ไดแก กุศล
ละเอียดในอริยสัจ ๔ กลาวคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวยอํานาจ
ตรัสรู ดวยปริญญากําหนดรู ปหานละ สัจฉิกิริยาทําใหแจง ภาวนาทําให
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มี. อธิบายวา มีสัจจะอันแทงทะลุปรุโปรงแลว. อุตตราเทพธิดา ระบุ
ถึงพระผูมีพระภาคเจาโดยมหาโคตรดวยบทวา โคตมสฺส. ระบุโดย
พระเกียรติยศ หรือปริวารยศ ดวยบทวา ยสสฺสิโน.
บทวา สาห ไดแก ดีฉันผูมีคุณตามที่กลาวแลวนั้น. บทวา สเกน
สีเลน ไดแก ดวยศีลตามสภาพของตนมีความเปนผูไมริษยาเปนตน และ
ดวยศีลสมาทานมีอุโบสถศีลเปนตน เปนตัวเหตุ. จริงอยู ศีลนั้นเรียกวา
สก ของตน โดยเฉพาะ เพราะสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตนเอง และ
เพราะนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาให. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา
ต หิ ตสฺสส สก โหติ ตฺจ อาทาย คจฺฉติ
ตฺจสฺส อนุคฺค โหติ
ฉายาว อนุปายินี
บุญนั้นแล ยอมเปนของเขา เขาพาบุญนั้นไป
และบุญนั้น ยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาตามไป
ฉะนัน้ .
บทวา ยสสา ยสสฺสินี ไดแก เปนผูมียศมีเกียรติ ดวยกิตติศัพท
ที่แพรไปโดยรอบ ดุจน้ํามันที่แผไปเหนือพื้นน้ํา โดยคุณตามเปนจริงที่
ตนบรรลุแลว เปนตนวา อุตตราอุบาสิกาเปนผูพรั่งพรอมดวยศีลและ
จรรยา ไมรษิ ยา ไมตระหนี่ ไมมักโกรธ และเปนตนวา เปนผูบรรลุ
ผลแลว รูศาสนาแลว. อีกอยางหนึ่ง เปนผูมียศ มีบริวารพรัง่ พรอม
แลวโดยปริวารยศ ที่ตนไดแลวในที่นี้ดวยคุณคือศีลนั้น. บทวา อนุโภมิ
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สก ปฺุ ไดแก เสวยบุญของตน ตามที่สั่งสมไว. จริงอยู ผลบุญอัน
ผูใดยอมเสวย แมบุญนั้นของผูนั้น ก็เรียกวา อนุภูยติ อันเขายอมเสวย
เพราะเปนอุปจารใกลชิดกับผล. อีกนัยหนึ่ง แมผลสุจริต ทานก็เรียกวา
บุญ เพราะเปนของปุถุชน ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุญนี้ยอมเจริญอยางนี้ เพราะเหตุที่สมาทานธรรมฝายกุศล
ทั้งหลาย. บทวา สุขิตา จมฺหิ อนามยา ไดแก ดีฉัน เปนผูเจริญ มีสุข
ดวยสุขทิพย และสุขพละ มีอนามัยไรโรคเพราะไมมีทุกข ทางกาย
และทางใจ.
จ ศัพทในบทวา มม จ เปนสมุจจยัตถะ [ความประชุม]. ดวย
จ ศัพทนั้น อุตตราเทพธิดา ยอมประมวลการไหวสั่งความวา และขอ
ทานพึงถวายบังคม ตามคําของดีฉัน ไมใชตามสภาพของทาน. แสดง
ความปรากฏแหงความเปนอริยสาวิกาของตน ดวยคําวา อนจฺฉริย
เปนตน. คําวา ต ภควา เปนตนเปนคําของพระสังคีติกาจารย. คําที่
เหลือมีนัยกลาวมาแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอุตตราวิมาน
๑๖. สิรมิ าวิมาน
วาดวยสิริมาวิมาน
[๑๖] พระวังคีสเถระประสงคจะใหนางสิริมาเทพธิดา ไดประกาศ
บุญกรรม ทีน่ างทําไวในครั้งกอน จึงสอบถามนางดวยสองคาถาวา
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มาของทานเทียมรถ ประดับดวยอลังการอยาง
เยี่ยม กมหนาไปในอากาศ มีกําลังวองไว มาเหลานั้น
เทียมรถ ๕๐๐ อันบุญกรรมเนรมิตแลว นายสารถี
เตือนแลวก็พาตัวทานไป ทานนั้นประดับองคแลวยืน
อยูบนรถอันเพริศแพรว ก็สวางไสวคลายดวงไฟกําลัง
โชติชวงอยูนี้.
ดูกอนเทพธิดาผูอาองค นาดูไมจืด อาตมาขอ
ถามทาน ทานมาจากเทพหมูไร จึงเขาเฝาพระพุทธเจาผูที่ไมมีใครประเสริฐยิง่ กวา.
สิริมาเทพธิดาจึงตอบดวยคาถาวา
บัณฑิตทั้งหลาย กลาวถึงเทพซึ่งเปนผูเลิศดวย
กามหมูใ ดวา เปนทวยเทพที่เยี่ยมหาที่เปรียบมิได
ยินดีดวยกามสมบัติ ที่ทวยเทพพวกอื่นมาเนรมิตให
[ นิมมานรดี ดีฉันเปนอัปสรที่มีวรรณะงาม มาจาก
เทพหมูนั้น มาในมนุษยโลกนี้ก็เพื่อจะถวายบังคม
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูท ี่ไมมีใครประเสริฐยิ่งกวา.
พระเถระใครจะถามถึงบุญกรรมที่นางกอสรางไวในชาติกอน จึง
ไดถามดวยสองคาถาวา
ชาติกอนแตจะมาในที่นี้ ทานไดสั่งสมสุจริต
กรรมอะไรไว ทานจึงมียศนับประมาณไมได เปยม
ไปดวยความสุข เพราะบุญอะไร ตัวทานจึงมีฤทธิ์ ซึ่ง
ไมมฤี ทธิ์ไร ๆ ประเสริฐยิ่งกวา และเหาะได (เชนนี้)
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ทั้งวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ดูกอ น
เทวดา ทานมีทวยเทพหอมลอมสักการะ ทานจุติมา
จากที่ไหนจึงถึงสุคตินี้ อนึ่ง ทานไดทําตามโอวาทานุสาสนีของศาสดาองคไร หากทานเปนสาวิกาของ
พระพุทธเจาไซร ขอทานไดโปรดบอกอาตมาดวย.
สิริมาเทพธิดา เมื่อจะตอบเนื้อความตามที่พระเถระถาม จึงกลาว
ตอบดวยคาถาเหลานี้วา
ดีฉนั เปนปริจาริกานางบําเรอของพระเจาพิมพิสารผูทรงคุณอันประเสริฐ ทรงมีสิริ ในมหานคร ซึ่ง
สถาปนาไวในระหวางภูผา ดิฉันมีความชํานาญดวย
ศิลปะการฟอนรําขับรองอยางเยี่ยม คนทั้งหลายใน
กรุงราชคฤห เขารูจกั ดิฉันในนามวา " สิรมิ า "
เจาขา. พระพุทธเจาทรงเปนนิสภะยอดผูองอาจใน
จําพวกฤษีผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ ผูแนะนําสัตว
โลกพิเศษ ไดทรงแสดงทุกขสัจ สมุทัยสัจ ทุกขนิโรธสัจความดับทุกข อันไมมีปจจัยปรุงแตง และ
มรรคสัจที่ไมคดทางตรง เปนทางเกษมแกดีฉัน ดีฉนั
ครั้นฟงอมตบททางไมตาย ไมมีปจจัยปรุงแตง ซึ่ง
เปนคําสอนของพระตถาคตผูประเสริฐแลว จึงเปน
ผูส ํารวมอยางเครงครัดในศีลทั้งหลาย ดํารงมั่นอยู
ในธรรม ที่พระพุทธเจาผูเลิศกวานรชนทรงแสดงไว
แลว ครั้นดีฉนั รูจักบทอันปราศจากกิเลสดุจธุลี ซึง่
ปจจัยปรุงแตงมิได ที่พระตถาคตผูประเสริฐทรง
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แสดงไวนั้น ดีฉันจึงไดสัมผัสสมาธิอันเกิดจากความ
สงบในอัตภาพนั้นเอง อันนัน้ เปนความแนนอนใน
มรรคผลอันเยี่ยมสําหรับดีฉัน ครั้นไดอมตธรรมอัน
ประเสริฐ อันทําใหแยกจากปุถุชนแลว จึงเชื่อมั่น
โดยสวนเดียว ในพระรัตนตรัย บรรลุคุณพิเศษเพราะ
ตรัสรู หมดความสงสัย จึงเปนผูที่ชนเปนอันมาก
บูชาแลว จึงเสวยความยินดีระเริงเลนไมนอยเลย
โดยประการดังกลาวมานี้ ดีฉนั จึงเปนเทพธิดาผูเห็น
นิพพาน เปนสาวิกาของพระตถาคตผูประเสริฐ เปน
ผูไดเห็นธรรมตามความเปนจริง เปนผูตั้งอยูในผล
ขั้นแรก คือ เปนโสดาบัน ทุคติเปนอันไมมีอีกละ
ดีฉันนัน้ มาเพื่อถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจาผู
ประเสริฐ และนมัสการภิกษุทั้งหลายที่นาเลื่อมใส
ผูยินดีในธรรมฝายกุศล เละเพื่อจะนมัสการสมณะ
สมาคมอันเกษม ดีฉันเปนผูมีความเคารพในพระธรรมราชาผูทรงพระสิริ ครัน้ ไดเห็นพระสัมพุทธมุนี
แลว ก็ปลื้มใจอิม่ เอิบ ดีฉันขอถวายบังคมพระตถาคต ผูเห็นสารถีฝกคนดีที่ควรฝก ทรงตัดตัณหา
เสียได ทรงยินดีแลวกุศลธรรม ผูทรงแนะนํา
ประชุมชนใหพนทุกข ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลกดวย
ประโยชนเกื้อกูลอยางยิ่ง.
จบสิริมาวิมาน
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อรรถกถาสิริมาวิมาน
สิริมาวิมาน มีคาถาวา ยุตฺตา จ เต ปรมอลงฺกตา เปนตน.
สิริมาวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
กรุงราชคฤห. สมัยนั้น โสเภณีชื่อสิริมา ทีก่ ลาวไวในเรื่องติดตอมาใน
หนหลัง [อุตตราวิมาน] สละงานที่เศราหมอง [ การเปนโสเภณี ]
เพราะบรรลุโสดาปตติผล ไดตั้งสลากภัต ๘ กอง แกพระสงฆ. ตั้งแต
ตนมา ภิกษุ ๘ รูปก็มาเรือนนางเปนประจํา. นางสิริมานั้น กลาวคํา
เปนตนวา โปรดรับเนยใส โปรดรับนมสด แลวบรรจุบาตรของภิกษุ
เหลานั้นจนเต็ม. ของที่ภิกษุรูปหนึ่งไดไป ยอมพอแกภิกษุ ๓ รูปบาง
๔ รูปบาง นางถวายบิณฑบาต โดยคําใชสอย ๑๖ กหาปณะ ทุกวัน.
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่งฉันสลากภัตกองที่ครบ ๘ ในเรือนของ
นางแลวก็ไปยังวิหารแหงหนึ่งไกลออกไป ๓ โยชน. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
จึงถามภิกษุรูปนั้น ซึ่งนั่งในที่ปรนนิบัติพระเถระเวลาเย็นวา ผูมีอายุ
ทานรับภิกษาที่ไหนจึงมาที่นี่. ตอบวา ผมฉันสลากภัตกองที่ ๘ ของ
นางสิริมา. ถามวา ผูมอี ายุ นางสิริมา ถวายสลากภัตนั้นยังนาพอใจอยู
หรือ. ภิกษุนั้นจึงพรรณนาคุณของนางวา ผมไมอาจพรรณนาอาหารของ
นางได นางถวายแตของประณีตเหลือเกิน ของที่ภิกษุรูปหนึ่งไดไป ยัง
พอแกภิกษุ ๓ รูปบาง ๔ รูปบาง. แตการเห็นนางตางหากที่สําคัญกวา
ไทยธรรมของนาง. จริงอยู หญิงนั้นงามเห็นปานนี้ งามเห็นปานนั้น.
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งฟงคําพรรณนาคุณของนางสิริมานั้นแลว
แมไมไดเห็นตัวก็เกิดสิเนหาโดยไดยินเทานั้น คิดวา เราควรจะไปดูนางใน
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ที่นั้น จึงบอกพรรษาสุดทายของตนแลวถามภิกษุรูปนั้นซึ่งยังอยู ฟงคํา
ของภิกษุรูปนั้นวา ผูมีอายุ พรุงนี้ทานเปนสังฆเถระก็จักไดสลากภัตกอง
ที่ ๘ ในเรือนหลังนั้น แลวก็ถือบาตรจีวรกลับไปในทันใดนั่นเอง พอ
อรุณขึ้นตอนเชาตรู ก็เขาไปยืนยังโรงสลาก เปนสังฆเถระไดสลากภัต
กองที่ ๘ ในเรือนนาง ในเวลาที่ภิกษุซึ่งฉันเมื่อวันวานกลับไปแลว โรค
ก็เกิดขึ้นในเรือนรางของนาง เพราะฉะนั้น นางจึงนอนเปลื้องเครื่อง
ประดับทั้งหลาย. ขณะนั้นเหลาทาสี เห็นภิกษุทั้งหลายมาเพื่อรับสลากภัต
กองที่ ๘ จึงบอกนาง. นางไมอาจจะไปวางอาหารลงในบาตรดวยมือตน
เอง หรือนิมนตใหทานนั่งได ไดแตใชเหลาทาสี สั่งวา แมคุณเอย พวก
เจาจงรับบาตรนิมนตใหทานนั่ง ใหทา นดื่มขาวตม แลวถวายของเคี้ยว
เวลาอาหารจงบรรจุบาตรใหเต็มแลวถวาย ทาสีเหลานั้น รับคําวาดีแลวแม
นาย แลวนิมนตใหทานเขาไปใหดื่มขาวตมถวายของเคี้ยว เวลาอาหาร
บรรจุอาหารเต็มบาตรแลวก็บอกนาง. นางกลาววา พวกเจาจงชวยกัน
พยุงเราไป จักไหวพระผูเปนเจา แลวทาสีเหลานั้นชวยกันพยุงนางไปหา
ภิกษุทั้งหลาย ไหวภิกษุทั้งหลายดวยเรือนรางที่สั่นเทาอยู. ภิกษุนั้นดูนาง
แลวก็คิดวา นางกําลังปวย รูปยังงามถึงเพียงนี้ เวลานางไมปวยประดับ
ดวยอาภรณครบถวน จักงามสักเพียงไหน. ขณะนั้นกิเลสที่สะสมไวหลาย
โกฏิปของภิกษุนั้น ก็ฟุงขึ้น. ภิกษุนั้นไมมีญาณ ไมอาจฉันอาหารได
ถือบาตรกลับวิหารปดบาตรเก็บไว ณ ที่แหงหนึ่ง คลี่ชายจีวรลงปูนอน.
ขณะนั้น ภิกษุผูสหายรูปหนึ่ง แมออนวอนก็ไมอาจใหเธอฉันอาหารได
ภิกษุนั้น ก็อดอาหาร.
เวลาเย็นวันนั้นนั่นเอง นางสิรมิ าก็ตาย. พระราชาทรงสงขาวไป
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ทูลพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสิริมานองสาวของหมอชีวก
ตายเสียแลวพระเจาขา. พระศาสดาทรงทราบขาวนั้นแลว ทรงสงขาว
ถวายพระราชาวา อยาเพิ่งทําฌาปนกิจสิริมา ขอไดโปรดนําไปปาขาศพสด
ใหนอนใหรักษาไว โดยวิธีที่ฝูงกาเปนตนจะไมจิกกิน. พระราชาก็ทรง
ปฏิบัติตามพระพุทธประสงค. ลวงเวลาไป ๓ วัน ตามลําดับ. วันที่ ๔
รางของนางก็พองขึ้น. เหลาหนอนก็ไหลออกจากปากแผลทั้ง ๙. ทั่ว
เรือนรางก็เปนเหมือนถาดขาวสาลีแตก. พระราชาก็โปรดใหตีกลองปาว
ประกาศไปในพระนครวา ยกเวนเด็กเฝาบานเสีย คนที่ไมมาดูนางสิริมา
ตองเสียคาปรับไหม ๘ กหาปณะ ทรงสงขาวไปทูลพระศาสดาวา เขาวา
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จะเสด็จมาดูนางสิริมา. พระศาสดาจึง
ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา จักไปดูนางสิริมา.
ภิกษุหนุมแมรูปนั้น ไมเธอฟงคําของใคร ๆ นอนอดอาหารอยู ๔
วัน. อาหารในบาตรก็บูด บาตรก็ขึ้นสนิม. ภิกษุรปู นั้น ถูกเพื่อนภิกษุ
เขาไปหาพูดวาทาน พระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมานะ แมจะถูกความ
หิวครอบงํา แตพอไดยินเพื่อนภิกษุออกชื่อวาสิริมา ก็รีบลุกขึ้นถามวา
ทานพูดอะไร ถูกเพื่อนภิกษุกลาววา พระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมา
ตัวทานจักไปไหมเลา. ก็ตอบวา ไปสิขอรับ แลวเทอาหารทิ้งลางบาตร
เก็บใสถลก ก็ไปพรอมกับภิกษุสงฆ. พระศาสดามีหมูภิกษุแวดลอม
ประทับยืนอยูขางหนึ่ง ทั้งภิกษุสงฆ ทั้งราชบุรุษ ทั้งอุบาสกบริษัท ทั้ง
อุบาสิกาบริษัท ก็พากันยืนอยูแตละขาง ๆ พระศาสดาตรัสถามพระราชา
วา ถวายพระพรมหาบพิตร นั่นใคร พระราชาทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ นองสาวของหมอชีวก ชื่อสิริมา พระเจาขา. ตรัสถามวานั่น
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สิริมาหรือ. ทูลวา พระเจาขาขอรับ. ตรัสวาถาอยางนั้น โปรดใหตีกลอง
ปาวประกาศไปในพระนครวา คนทั้งหลายจงใหทรัพยพันหนึ่งแลวรับ
สิริมาไป. พระราชาตรัสสั่งใหปฏิบัติตามพระพุทธประสงค. บรรดาคน
เหลานั้น ไมมีแมแตคนเดียวที่จะพูดวาฉันรับ พระราชาจึงกราบทูลพระศาสดาวา ไมมีคนรับ พระเจาขา. ตรัสวา ถาอยางนั้น ก็จงลดราคาลง
มาสิ มหาบพิตร. พระราชาก็ใหตีกลองปาวประกาศวา ใครใหทรัพย
๕๐๐ ก็จงรับสิริมาไป ไมทรงเห็นใคร ๆ ที่จะรับ จึงใหตีกลองปาว
ประกาศลดราคาลง ๒๕๐, ๒๐๐, ๑๐๐, ๕๐, ๒๕, ๒๐, ๑๐, ๕, ๑
กหาปณะ ครึ่งบาท ๑ มาสก ๑ กากณึก, ใหเปลา ๆ [ไมคิดราคา]
บรรดาชนแมเหลานั้น ก็ไมมีใครพูดวา ฉันรับ ๆ. พระราชาจึงกราบทูล
วา ใหเปลา ๆ ก็ไมมีคนรับ พระเจาขา. พระศาสดาทรงแสดงวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูมาตุคาม ซึ่งเปนที่รักของมหาชน แตกอน
คนทั้งหลายในพระนครนี้ ใหทรัพยพันหนึ่ง ก็ไดนางไปตลอดวันหนึ่ง
บัดนี้ใหเปลา ๆ ก็ไมมีคนรับ นามรูปเห็นปานนี้ ถึงความสิ้นไปเสื่อม
ไปเปนธรรมดา ทําใหงดงามดวยเครื่องประดับภายนอกก็ยังมีแผล โดย
ปากแผลทั้ง ๙ อันกระดูก ๓๐๐ ทอน สรางเปนโครงขึ้น อาดูรเดือดรอน
อยูเปนประจํา ชื่อวา มีความดําริมาก เพราะมหาชนผูเขลา ดําริโดย
สวนมากอยางเดียว อัตภาพที่ไมยั่งยืน ดังนี้ จึงตรัสพระคาถาวา
ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ
อรุกาย สมุสฺสิต
อาตุร พหุสงฺกปฺป
ยสฺส นตฺถิ ธุว ิตี
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เธอจงดูรปู กาย ที่ปจจัยทําใหงดงาม มีแผล
กระดูกสรางเปนโครงขึ้น มีความเดือดรอน มีความ
ดําริมาก ซึ่งไมมีความยืนยงคงที่เลย.
จบเทศนา ภิกษุทมี่ ีจิตติดพันนางสิริมา ก็ปราศจากฉันทราคะ
เจริญวิปสสนาแลวก็บรรลุพระอรหัต. สัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ก็ได
ธรรมาภิสมัย ตรัสรูธรรม.
สมัยนัน้ สิริมาเทพกัญญาสํารวจความสําเร็จแหงสมบัติของตน
ตรวจดูที่มาก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา มีภิกษุสงฆแวดลอมประทับยืน และ
หมูมหาชนประชุมกัน ใกลเรือนรางของตนในอัตภาพกอน จึงมีเทพกัญญา ๕๐๐ หอมลอม มาปรากฏกายกับรถ ๕๐๐ ลงจากรถแลว มี
บริวารตามมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนทําอัญชลีประนมมือ
ไหว. สมัยนั้น ทานพระวังคีสะยืนอยูไมไกลพระผูมีพระภาคเจา จึง
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา การถามปญหาขอหนึ่ง แจมแจงกะ
ขาพระองค พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวังคีสะ การ
ถามปญหาจงแจมแจงกะเธอเถิด [ ทรงอนุญาตใหถามปญหากะเทพธิดา
ได ] ทานพระวังคีสะ จึงไดถามสิริมาเทพธิดาวา
มาทั้งหลายของทาน เทียมรถแลว ประดับ
อยางวิเศษ บายหนาลงไปในอากาศ [ เหาะได ] มี
กําลังวองไว มาทั้งหลายของทานเทียมรถ ๕๐๐ อัน
บุญกรรมเนรมิตแลว สารถีเตือนแลวก็พาทานไป.
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ทานประดับองคแลว สองแสงสวาง ราวกะ
ดวงไฟโชติชวง ยืนอยูเหนือรถอันเพริศแพรว.
ดูกอนเทพธิดาผูอาองค ดูไมจืดเลย อาตมาขอถาม
ทาน ทานมาจากเทพหมูไร จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูไมมีผูใดประเสริฐยิ่งกวา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยุตฺตา จ เต ปรมอลงฺกตา หยา
ความวา หยะคือมาทั้งหลายของทานคือที่เทียมรถของทาน ประดับดวย
อลังการอยางเยี่ยม อยางเหลือเกิน อยางวิเศษ หรือประดับดวยเครื่อง
อลังการของมา อันเปนทิพยอยางยิ่ง สูงสุด หรือมาอาชาไนยอยางยิ่ง
เลิศประเสริฐสุด ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง หรือวา มาที่เทียมรถ
เหมาะแกทานและรถของทาน หรือเทียมรถแลวประกบเขากัน เพราะ
สมกันและกัน. ก็บทวา ปรมอลงฺกตา ในคาถานั้น พึงเห็นวาทานไมทํา
สนธิในฝายแรก นิเทศไมแจกในฝายที่สอง. บทวา อโธมุขา แปลวา
มีหนาต่ํา, ก็หากมี หนาของมาในครั้งนั้นตั้งอยูโดยปกติ [ไมต่ํา ] โดย
เหตุที่ลงจากเทวโลก มาเหลานั้น ทานจึงกลาววา อโธมุขา มีหนาลง.
บทวา อฆสิคมา แปลวา ไปสูเวหาส [คือเหาะได ]. บทวา พลี
แปลวา มีกาํ ลัง. บทวา ชวา แปลวา เร็ว อธิบายวา มีกําลังและวิ่งเร็ว.
บทวา อภินมฺมิตา ไดแก อันบุญกรรมของทานเนรมิต ทําใหบังเกิด.
อีกอยางหนึ่ง สิริมาเทพธิดาหมายถึงที่ตนเองเนรมิตแลวเทานั้น จึงกลาววา
อภินิมฺมิตา เพราะนางเปนเทพธิดาชั้นนิมมานรดี. บทวา ปฺจรถาสตา
ทานกลาวทําทีฆะอักษร และลิงควิปลาส เพื่อสะดวกแกคาถา. หรือพึง
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เห็นวาไมลบวิภัตติ. อธิบายวา รถ ๕๐๐. บทวา อนฺเวนฺติ ต สารถิโจทิตา หยา ความวา ดูกอนทานเทวดาผูเจริญ มาเหลานี้เทียมรถ
อันสารถีเตือนแลวยอมพาทานไป. เกจิอาจารยกลาววา สารถิอโจทิตา
ความวา อันสารถีทั้งหลายไมตองเตือนเลย ก็พาทานไป. อีกนัยหนึ่ง
บทหนึ่งวา สารถิโจทิตา หยา ทานกลาวทําทีฆะ เพื่อสะดวกแกคาถา
ประกอบความวา มาเทียมรถ ๕๐๐ อันสารถีเตือนแลว.
บทวา สา ติฏสิ แปลวา ทานนั้นยืนอยู. บทวา รถวเร ไดแก
รถอันสูงสุด. บทวา อลงฺกตา ไดแก มีเรือนรางประดับดวยทิพยาลังการ
มีภาระ [ น้ําหนัก ] ๖๐ เลมเกวียน. บทวา โอภาสย ชลมิวโชติปาวโก
ไดแก สองแสงสวางโชติชวง อยูประดุจดวงไฟลุกโพลง. ทานอธิบายวา
สองแสงสวางรุงเรืองอยูโดยรอบ. คําวา โชติ เปนชื่อทั่วไปของดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย. บทวา วรตนุ ไดแก ผูทรงรูป
สูงสุด [ คือสวย ] ผูงามทุกสวน. ผูท ี่ดูไมจืดเลย นาดูไมทราม อธิบาย
วานาดู นาเลื่อมใส เพราะงามทุกสวนนั้นนั่นเอง. บทวา กสฺมา น
กายา อนธิวร อุปาคมิ ความวา ทานมาแตหมูเทพชั้นไรหนอ จึงมา
เขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูยอดเยี่ยม.
เทวดานั้นถูกพระเถระถามอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงองคจึงกลาว
คาถาวา
บัณฑิตกลาวเทพ [ ชั้นปรนิมมิตวสวัดดี ] ที่
เปนผูเลิศดวยกาม [กามวจร] หมูใดวาเปนเทวดา
ผูยอดเยี่ยมยินดีดวยกามสมบัติที่เหลาเทพชั้นนิมมานรดีเนรมิตให ดีฉันเปนเทพอัปสรมีวรรณะงาม
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จากเทพหมูนั้น มาในที่นกี้ ็เพื่อนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจาผูที่ไมมีใครประเสริฐยิ่งกวา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามคฺคปตฺตาน ยมาหุนุตฺตร ความวา
บัณฑิตทั้งหลายกลาวเทพหมูใด วายอดเยี่ยมโดยยศและโดยโภคะเปนตน
แหงเทพทั้งหลายชั้นปรนิมมิตวสวัดดี ผูถึงความเปนผูเลิศดวยเครื่องอุปโภคคือกามทั้งหลาย. จากเทพหมูนั้น. บทวา นิมมฺ าย นิมฺมาย รมนฺติ
เทวตา ความวาเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี เนรมิต ๆ ตามความที่ตน
ปรารถนาดวยตนเอง ยอมยินดีเลน ระเริง อภิรมย. บทวา ตสฺมา กายา
ไดแก จากหมูเทพชั้นนิมมานรดีนั้น. บทวา กามวณฺณินี ไดแก ผูทรง
กามรูป ผูทรงรูปตามที่ปรารถนา. บทวา อิธาคตา ไดแก มาในที่นี้
คือมนุษยโลกนี้ หรือสูมนุษยโลกนี้.
เมื่อเทวดากลาวบอกความที่ตนเปนเทวดาชั้นนิมมานรดีอยางนี้แลว
พระเถระประสงคจะใหนางกลาวถึงภพกอน บุญที่ทําในภพนั้นและลัทธิ
ของนาง จึงไดกลาวสองคาถาวา
ทานสรางสมสุจริตอะไร ในอัตภาพเทวดานี้
ไวในภพกอนเพราะบุญอะไรทานจึงนั่งมาเปนพาหนะ
มียศนับไมได จําเริญสุข และฤทธิ์ของทาน ไมมี
ฤทธิ์อื่นประเสริฐกวา ยังเหาะไดทั้งวรรณะของทาน
รุงโรจนรูปทั้งสิบทิศ.
ดูกอนเทวดา ทานอันทวยเทพแวดลอมและ
สักการะแลว ทานจุติจากที่ไหน จึงถึงสุคติ หรือ
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ทานเชื่อฟงคําสั่งสอนของศาสดาองคใด หากทาน
เปนพุทธสาวิกา ขอทานโปรดบอกอาตมาดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาจริ ทานกลาวทําทีฆะ [ เสียงยาว ] .
อธิบายวาสั่งสม. บทวา อิธ เปนเพียงนิบาต. หรือวา อิธ แปลวา
ในอัตภาพเทวดานี้. บทวา เกนจฺฉสิ ความวา เพราะบุญอะไร ทานจึง
นั่งมาเปนพาหะ. เกจิอาจารยกลาววา เกนาสิ ตฺว. บทวา อมิตยสา
ไดแก มียศนับไมได มีบริวารยศไมนอย. บทวา สุเขธิตา แปลวา จําเริญ
โดยสุข อธิบายวา มิทิพยสุขเพิ่มพูนดี. บทวา อิทฺธี ไดแก อานุภาพทิพย.
บทวา อนธิรา ไดแก ชือ่ วา อนธิวรา เพราะไมมีฤทธิ์อื่นที่ยิ่งที่วิเศษ.
อธิบายวา สูงสุดยิ่ง. บทวา วิหงฺคมา แปลวา ไปไดทางอากาศ. บทวา
ทส ทิสา แปลวา ทั้งสิบทิศ. บทวา วิโรจติ ไดแก สองสวาง.
บทวา ปริจาริตา สกฺกตา จสิ ไดแก เปนผูอันทวยเทพแวดลอม
แลวโดยรอบและยกยองแลว. บทวา กุโต จุตา สุคติคตาสิ ไดแก เปน
ผูจุติจากคติไหน ในคติทั้ง ๕ จึงเขาถึงสุคติ คือเทวคตินี้ โดยอํานาจ
ปฏิสนธิ. บทวา กสฺส วา ตฺว วจนกรานฺสาสนึ ไดแก ทานทําตามคติ
ดวยการรับโอวาทานุศาสนีในศาสนา คือธรรมวินัยของศาสดาองคไรหนอ.
หรือวาพึงทราบความในขอนี้วา ทานทําตามคําของศาสดาองคไรหนอ
ดวยการตั้งอยูในคําพร่ําสอน ของศาสดาผูสั่งสอน. พระเถระครั้นถาม
ลัทธิของนางโดยไมตองแสดงศาสดาอยางนี้แลว จึงถามโดยตองแสดง
ศาสดาอีกวา หากทานเปนพุทธสาวิกา ขอโปรดบอกแกอาตมาดวยเถิด.
ในคําถามนั้น บทวา พุทฺธสาวิกา ไดแก ชื่อวาพุทธสาวิกา เพราะเกิด
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เมื่อสุดการฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา ผูชื่อวาพุทธะ เพราะตรัสรู
ไญยธรรมแมทุกอยางดวยพระสยัมภูญาณ โดยประจักษ ประดุจผลมะขาม
ปอมบนฝามือ.
เทวดาเมื่อจะกลาวความที่พระเถระถามอยางนี้ จึงไดกลาวคาถา
เหลานี้วา
ดีฉันเปนปริจาริกาของพระราชาผูทรงคุณอัน
ประเสริฐ ทรงมีสิริ ณ มหานคร ซึง่ สถาปนาไวเปน
อันดี ณ กลางภูผา [ ๕ ลูก] เปนผูชาํ นาญเยี่ยม
ดวยศิลปะฟอนรําขับรอง. คนทั้งหลายในกรุงราชคฤห
ไดรูจักดีฉันในนามวา สิริมา เจาขา. พระพุทธเจา
ผูเปนฤษีประเสริฐสุด เปนผูแนะนํา ไดทรงแสดง
ทุกขสัจ สมุทัยสัจ ทุกขนิโรธสัจ ทีป่ จจัยปรุงแตง
ไมได และมรรคสัจนี้ ที่ไมคด เปนทางตรง
ทางเกษม.
ดีฉันสดับอมตบท ที่ปจจัยปรุงแตงไมได เปน
คําสอนของพระตถาคต ผูที่ไมมีผอู ื่นประเสริฐกวา
ดีฉันเปนผูสํารวมอยางยิ่งในศีลทั้งหลาย ตั้งอยูใ น
ธรรมอันพระพุทธเจา ผูเปนนระประเสริฐทรงแสดง
แลว.
ดีฉันรูบ ทที่ปราศจากกิเลสดุจธุลี ที่ปจจัยปรุง
แตงไมได ซึ่งพระตถาคต ผูที่ไมมผี ูอื่นประเสริฐกวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 139

ทรงแสดงแลว ดีฉันไดสัมผัสสมาธิจากสมถะ ใน
อัตภาพนั้นนั่นแล อันนั้น ไดเปนความแนนอน
อยางยิ่ง [ ที่จะบรรลุมรรคผล ] สําหรับดีฉนั .
ดีฉันไดอมตธรรมอันประเสริฐ ทําใหแปลก
จากปุถุชน มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยสวนเดียว
บรรลุคณ
ุ วิเศษเพราะตรัสรู ไมมีความสงสัยอันชน
เปนอันมากบูชาแลว ดีฉันเสวยความยินดีระเริงเลน
ไมนอยเลย.
ดีฉันเปนเทวดาเห็นอมตธรรมอยางนี้ เปน
สาวิกาของพระตถาคต ผูที่ไมมีผูอื่นประเสริฐกวา
เห็นธรรมก็ตั้งอยูในผลระดับแรก [ โสดาปตติผล]
เปนพระโสดาบัน ทุคติเปนอันไมมีอีกละ.
ดีฉันนั้นเขามาเพื่อถวายบังคมพระองค ผูที่ไมมี
ผูอื่นประเสริฐกวา และเหลาภิกษุผูยินดีในกุศล ที่นา
เลื่อมใส เพื่อนมัสการสมณสมาคมอันรุงเรื่อง ดีฉัน
มีความเคารพในพระธรรมราชาผูทรงสิริ.
ดีฉันพบพระมุนีแลว ก็มีใจบันเทิงเอิบอิ่ม ขอ
ถวายบังคมพระตถาคต ผูทรงเปนสารถีฝกคนดีที่
ควรฝก ทรงตัดตัณหา ยินดีในกุศล เปนผูนําสัตว
ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลอยางยิ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นคนฺตเร ไดแก ในระหวางกลางภูผา
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๕ ลูก คืออิสิคิลิ เวปุลละ เวภาระ ปณฑวะและคิชฌกูฏ. สมัยที่นครนั้น
เขาเรียกกันวา คิริพชนคร [ ปญจคิรนี คร ]. บทวา นครวเร ไดแก
ณ นครสูงสุด. สิริมาเทพธิดา กลาวหมายถึงกรุงราชคฤห. บทวา
สุมาปเต ไดแก ที่มหาโควินทบัณฑิตสถาปนาโดยชอบ ดวยวิธีใชวิชา
ดูพื้นที่. บทวา ปริจาริกา ไดแก เปนผูปรนนิบัติดวยการบําเรอดวย
สังคีตะ. บทวา ราชวรสฺส ไดแก พระเจาพิมพิสารมหาราชผูประเสริฐ.
อาจารยทั้งหลายกลาววา คําวา สิริ ในคําวา สิริมโต นี้ เปนชื่อของ
พุทธิความรูและบุญ. อีกนัยหนึ่ง สมบัติมีความสงางามแหงเรือนราง
เปนตน อันบังเกิดเพราะบุญ ทานเรียกวา สิริ เพราะอาศัยคนทําบุญ
หรือคนทําบุญอาศัย. สิรนิ ั้นมีอยูแกพระราชานั้น เหตุนั้น พระราชานั้น
จึงทรงชื่อวา สิริมา มีสริ ิ. พระราชาพระองคนั้น ผูทรงมีสิร.ิ บทวา
ปรมสุสิกฺขิตา ไดแก ศึกษาแลวอยางยิ่งและโดยชอบ. บทวา อหุ แปลวา
ไดเปนแลว. บทวา อเวทึสุ แปลวา รูก ันทั่วแลว.
บทวา อิสินิสโภ ไดแก จาฝูงโค ๑๐๐ ตัว ชื่อวาอุสภะ. จาฝูง
โค ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อวา วสภะ. อีกนัยหนึ่ง จาฝูงโค ๑๐๐ คอก ชื่อวา
อุสภะ จาฝูงโค ๑,๐๐๐ คอก ชื่อวา วสภะ โคที่ประเสริฐสุดกวาโค
ทุกตัว ทนตออันตรายทุกอยาง สีขาว นาเลื่อมใส บรรทุกภาระของ
หนักไดมาก แมเสียงฟาผา ๑๐๐ ครัง้ ก็ไมทําใหหวั่นไหว ชือ่ วา นิสภะ
โคนิสภะนั้นประกอบดวยกําลังโคนิสภะ ๔ เทาเหยียบแผนดิน อันตราย
ไร ๆ ก็ทําใหหวั่นไหวไมได ยืนมัน่ ดวยการยืนไมไหวติง ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ทรงประกอบดวยกําลังของพระตถาคตทรง
ใชพระบาท คือ เวสารัชชญาณทั้ง ๔ เหยียบแผนดินคือบริษัท ๘ อัน
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ปจจามิตร ผูขัดประโยชนไร ๆ ในโลกพรอมทัง้ เทวโลก ทําใหทรง
หวั่นไหวไมได ทรงยืนหยัดดวยการยืนอยางไมไหวติง. เพราะฉะนั้น จึง
ทรงเปนนิสภะ เพราะทรงเปนเหมือนโคนิสภะ. ชื่อวา ทรงเปนนิสภะ
ในเหลาผูแสวงคุณที่เปนเสกขะและอเสกขะ ซึง่ ไดชื่อวา อิสิ ฤษี
เพราะอรรถวาแสวงหาธรรมขันธ มีศีลเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ทรงเปนนิสภะของเหลาฤษีทั้งหลาย หรือเปนฤษีดวย เปนนิสภะนั้นดวย
เหตุนั้น จึงชื่อวา อิสินิสภะ เปนทั้งฤษีทั้งนิสภะ. ทรงชื่อวา วินายกะ
เพราะทรงแนะนําเวไนยสัตวทั้งหลาย. อีกนัยหนึ่ง ทรงเวนจากนายกผู
แนะนํา เหตุนั้น จึงทรงชื่อวา วินายก อธิบายวา ทรงเปนสยัมภู พระผูเปนเอง [ คือตรัสรูเอง ].
บทวา อเทสยิ สมุทยทุกฺขนิจฺจต ไดแก ไดตรัสวา สมุทัยสัจ
ทุกขสัจ ไมเที่ยง สิ้นไปเปนธรรมดา ดวยเหตุนั้น สิริมาเทพธิดา จึง
แสดงอาการเปนไปแหงญาณ คือ การตรัสรูของตนวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเปนธรรมดา อีก
นัยหนึ่ง บทวา สมุทยทุกฺขนิจฺจต ไดแก สมุทัยสัจ ทุกขสัจและ
อนิจจตา ความเปนของไมเที่ยง. ในบทนั้น เทพธิดาแสดงวิปสสนาภูมิ
ดวยการถือสมุทัยสัจและทุกขสัจ แสดงอาการเปนไปแหงวิปสสนาภูมินั้น
ดวยการถือเอาความเปนของไมเที่ยง. จริงอยู เมื่อเจริญอาการคือความ
ไมเที่ยงแหงสังขารทั้งหลาย อาการคือทุกข แมอาการคืออนัตตา ก็เปน
อันเจริญดวย เพราะอาการทั้งสามนั้นเกี่ยวเนื่องกับสังขารนั้น ดวยเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นก็เปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้นก็เปนอนัตตา. บทวา อสงฺขต ทุกฺขนิโรธสสฺสต ไดแก
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ชื่อวาอสังขตะ เพราะปจจัยไร ๆ ปรุงแตงไมได. ประกอบความวา ได
ทรงแสดงอริยสัจจธรรม ชื่อทุกขนิโรธ เพราะดับทุกขในวัฏฏะหมดสิ้น
ชื่อวา สัสสตะ เพราะเปนของจริงทุกสมัยแกดีฉัน. บทวา มคฺคฺจิม
อกุฏิลมฺชส สีว ความวา มรรคชือ่ วา อกุฏิละไมคด เพราะเวน
ขาดอันตะทางสุดทั้งสอง [ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลถานุโยค ]
และเพราะละกิเลสมีมายาเปนตนที่ทําใหคด และความคดทางกายเปนอาทิ
เสียได ชื่อวา อัญชสะทางตรง ก็เพราะไมคดเคี้ยวนั้นนั่นเอง. ชื่อวา
สิวะเกษม คือนิพพาน ก็เพราะตัดกิเลสมีกามราคะเปนตนที่ทําใหไมเจริญ
รุงเรืองไดเด็ดขาด. บทวา มคฺค ประกอบความวา ไดทรงแสดงแก
ดีฉัน ถึงอริยสัจกลาวคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่ประจักษแลวแกทาน
และดีฉันนี่ ซึ่งไดนามวา มรรค ก็เพราะผูตองการพระนิพพานแสวงหา
กัน หรือเพราะฆากิเลสทั้งหลายไป.
ในบทวา สุตฺวานห อมตปท อสงฺขต ตถาคตสฺส อนธิวรสฺส
สาสน นี้ มีความยอดังนี้วา ดีฉันไดฟงพระสัทธรรมคําสอนของพระผู
ชื่อวา ตถาคต เพราะอรรถมีการเสด็จมาอยางนั้นเปนตน ผูเ ปนพระสัมมาสัมพุทธะนี้ชื่อวา อนธิวระ เพราะเปนผูเลิศในโลก พรอมทั้ง
เทวโลก อันชื่อวา อมตบท อสังขตะ เพราะทรงแสดงเจาะจงถึงพระนิพพาน ที่เปนอมตบท อสังขตะ เพราะเปนอุบายใหดําเนินถึงอมตะ
หรือพระนิพพาน และเพราะพระนิพพาน แมปจจัยไร ๆ ก็พึงปรุงแตง
ไมได. บทวา สีเลสฺวาห ไดแก ดีฉัน ในศีลทั้งหลาย ที่พึงเผล็ดผล.
บทวา ปรมสุสวุตา ไดแก สํารวมดีอยางยิ่ง คือโดยชอบทีเดียว. บทวา
อหุ แปลวา ไดเปนแลว. บทวา ธมฺเม ิตา ไดแก ตั้งอยูในปฏิปตติธรรม.
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บทวา ตฺวาน ไดแก รูดวยการตรัสรูดวยการทําใหแจง. บทวา
ตตฺเถว แปลวา ในขณะนั้นนั่นเอง หรือในอัตภาพนั้นนั่นแล. บทวา
สมถสมาธิมาผุส ไดแก สัมผัส คือประสบ โลกุตรสมาธิ ที่เปน
สมถะฝายปรมัตถ เพราะสงบ เพราะระงับ โดยตัดธรรมฝายขาศึกได
เด็ดขาด ก็ผิวา ขณะใด ตรัสรูดวยการทําใหแจงซึ่งนิโรธ ขณะนั้นนั่น
แหละ ก็เปนอันตรัสรูดวยการเจริญมรรค แตเที่ยวแสดงการรูทะลุปรุโปรง
ซึ่งอารมณ ทําใหเปนเหมือนเหตุที่การรูทะลุปรุโปรงดวยการเจริญ สําเร็จ
เปนเบื้องตน เทวดาจึงกลาววา ดีฉนั รูบทที่ปราศจากกิเลสดุจธุลี ที่
ปจจัยปรุงแตงไมได ซึ่งพระตถาคตผูที่ไมมีผูอื่นประเสริฐกวาทรงแสดง
แลว ดีฉันจึงไดสัมผัสสมาธิทางสมถะ ในขณะนั้นนั่นเอง เหมือนดัง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อาศัยจักษุและรูป จักษุวิญญาณ จึงเกิด
ดังนี้. อีกนัยหนึ่ง บทวา ตฺวาน พึงทราบวา เทวดากลาวโดยที่การ
เสมอกัน [ พรอมกัน ] เหมือนดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดวงอาทิตยอุทัยสูทองฟา กําจัดมืดไดหมด. บทวา สาเยว แปลวา ความ
สัมผัสโลกุตรสมาธิ ที่ไดแลวนั่นแหละ. บทวา ปรมนิยามตา ไดแก
เปนความแนนอนแหงมรรค อยางยิ่งสูงสุด.
บทวา วิเสส ไดแก แปลก คือใหสําเร็จความผิดแผกจากปุถุชน
ทั้งหลาย. บทวา เอกสิกา ไดแก หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย ที่มี
การยึดมั่นสวนเดียววา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ
พระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดี
แลว. บทวา อภิสมเย วิเสสิย ไดแก บรรลุคุณวิเศษ โดยการรู
ทะลุปรุโปรงซึ่งสัจจะ เกจิอาจารยกลาววา วิเสสินี ก็มี อธิบายวา มี
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คุณวิเศษ เพราะเหตุตรัสรู. บทวา อสสยา ไดแก ชื่อวา ปราศจาก
ความสงสัย เพราะละความสงสัยที่มีวัตถุ ๑๖ และวัตถุ ๘ ไดแลว.
เกจิอาจารยกลาววา อสสิยา. บทวา พหุชนปูชิตา ความวา มีคุณที่ผู
ไปสุคติอื่นพึงปรารถนา. บทวา ขิฑฺฑา รตึ ไดแก ความยินดีเลน อีกอยาง
หนึ่ง เลนดวย ยินดีดวย คือ อยูดวยการเลน และสุขดวยความยินดี.
บทวา อมตทสมฺหิ ไดแก ดีฉนั เปนผูเห็นอมตะ เห็นพระนิพพาน. บทวา ธมฺมทสา ไดแก เห็นธรรมคือ สัจจะ ๔. บทวา
โสตาปนฺนา ไดแก ผูถึงกระแสอริยมรรคเบื้องตน. บทวา น จ ปนมตฺถิ
ความวา ก็แตดีฉันไมมีทุคติ เพราะไมมีการตกต่ําเปนธรรมดากันละ.
บทวา ปาสาทิเก ไดแก นํามาซึ่งความเลื่อมใส. บทวา กุสลรเต
ไดแก ผูยินดีในกุศล ธรรมที่ไมมีโทษ พระนิพพาน. บทวา ภิกฺขโว
แปลวา ซึ่งภิกษุทั้งหลาย. บทวา นมสฺสิตุ อุปาคมึ ประกอบกับบทวา
สมณสมาคม สิว เชื่อมความวา และดีฉันเขามา ก็เพื่อจะนั่งใกล
สมาคม สังคม ที่เจริญรุงเรือง ที่มธี รรมเกษม ของเหลาพระสมณะ
ผูสงบบาป พุทธสาวกของพระพุทธเจา. บทวา สิริมโต ธมฺมราชิโน
เปนฉัฏฐีวิภัตติ อธิบายวาในพระธรรมราชา ผูทรงสิริ ก็พวกเกจิอาจารย
ก็กลาวกันดังนี้ทั้งนั้น.
บทวา มุทิตมนมฺหิ แปลวา ดีฉนั มีใจบันเทิงแลว. บทวา ปณิตา
ไดแก ยินดีแลว อีกอยางหนึ่ง อิ่มแลว โดยรสแหงปติ. บทวา นรวรธมฺมสารถึ ไดแก พระผูชื่อวา นรวรทัมนสารถี เพราะทรงเปนผูชื่อวา
พระผูประเสริฐ เพราะเปนบุคคลผูเลิศดวย เปนผูชื่อวา ทัมมสารถี
เพราะทรงนําผูที่ควรฝก คือ เวไนยสัตวที่ควรฝกใหแลนมุงหนาไปสู
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พระนิพพานดวย . บทวา ปรมหิตานุกมฺปก ไดแก ทรงอนุเคราะหสัตว
ทั้งปวง ดวยประโยชนเกือ้ กูล อยางยิ่ง อยางสูงสุด.
สิริมาเทพธิดา ครั้นประกาศความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย โดยมุข
คือประกาศลัทธิของตนอยางนี้แลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาและ
ภิกษุสงฆ ทําประทักษิณเวียนขวาแลว ก็กลับเทวโลกแหงเดิม พระผูมี
พระภาคเจา ทรงทําเรื่องที่มาถึงแลวนั้นนั่นแหละ ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ
เกิดเรื่องแลวทรงแสดงธรรม. จบเทศนา ภิกษุผูกระสันก็บรรลุพระอรหัต
พระธรรมเทศนานั้น เกิดประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแล.
จบอรรถกถาสิริมาวิมาน
๑๗. เปสการิยวิมาน
วาดวยเปสการิยวิมาน
[๑๗] ทาวสักกเทวราชตรัสถามวา
วิมานนี้งดงามสองแสงรุงเรืองประจํา มีเสา
แกวไพฑูรย สดใสไรมลทิน ตนไมทองคําปกคลุม
โดยรอบ เปนสถานที่เกิดดวยผลกรรมของเรา เทพอัปสรที่มีอยูก อนตั้งแสนเหลานั้น ก็เกิดในวิมานนั้น
เพราะกรรมของตนเอง.
เจาเปนผูเพรียบพรอมดวยบริวารยศก็เขาอยู
สงรัศมีขม เทวดาที่เกิดกอน พระจันทรราชาแหง
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ดาวนักษัตรสงขมหมูดาวฉันใด เจาเมื่อสงแสงก็
รุง โรจนขมเทพอัปสรทั้งหมด โดยบริวารยศฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกอนเทพธิดาผูมีพักตรชวนพิศ เจามา
จากภพไหนจึงไดมาถึงภพของเรานี้ เราทั้งหมดไมอิ่ม
ดวยการพบเจาเหมือนเทพเจาชาวไตรทศรวมหมดทั้ง
พระอินทร ไมอิ่มดวยการพบองคพระพรหมฉะนัน้ .
เทพธิดา อันทาวสักกเทวราชตรัสถามอยางนั้นแลว เมื่อจะประกาศ
เนื้อความนั้น จึงกลาวสองคาถาวา
ขาแตทานทาวสักกะ พระองคตรัสถามขาพระบาทถึงปญหาอันใดวา จุติมาจากภพไหนจึงไดมา
ถึงภพของเรานี้ กรุงพาราณสี เปนราชธานีของแควน
กาสี เมื่อกอนขาพระบาทอยูในนครนั้น เปนธิดา
นายชางหูก เปนผูมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เชื่อมั่นโดยสวนเดียว ไมสงสัย
มีสิกขาบทอันไดสมาทานแลวไมขาดวิ่น ไดบรรลุ
อริยผลเปนผูแนนอนในธรรม คือความตรัสรู เปนผูมี
อนามัย.
ทาวสักกเทวราช เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติของเทพธิดานั้น
จึงตรัสกึ่งคาถาวา
ดูกอ นเทพธิดาผูรุงเรืองดวยยศโดยธรรม มีใจ
เลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
เชื่อมั่นโดยสวนเดียว ไมสงสัย ผูมีสิกขาบทไมขาด
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วิน่ บรรลุอริยผล ผูแนนอนในธรรมคือความตรัสรูผูมี
อนามัย เราขอแสดงความยินดีตอบุญสมบัตินั้นของ
ทาน และการมาดีของทาน.
จบเปสการิยวิมาน
อรรถกถาเปสการิยวิมาน
เปสการิยวิมาน มีคาถาวา อิท วิมาน รุจิร ปภสฺสร เปนตน.
เปสการิยวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน กรุงพาราณสี สมัยนั้น เวลาเชา ภิกษุเปนอันมากนุงแลว ถือบาตรจีวรเขา
ไปบิณฑบาตยังกรุงพาราณสี. ภิกษุเหลานั้นเดินเขาไปใกลประตูเรือนของ
พราหมณผูหนึ่ง ในเรือนหลังนั้นธิดาของพราหมณ ชื่อเปสการี กําลัง
เก็บเหาจากศรีษะของมารดา ใกลกับประตูเรือน เห็นภิกษุเหลานั้นกําลัง
เดินไป จึงพูดกะมารดาวา แมจา นักบวชเหลานี้ ยังหนุมแนนอยูใน
ปฐมวัย สะสวย นาดูนาชม ละเอียดออน ชะรอยจะสูญเสียอะไรบางอยาง
ไปกระมัง เหตุไรหนอจึงพากันบวชในวัยนี้นะแมนะ มารดาพูดกะธิดาวา
ลูกเอย มีโอรสเจาศากยะ ออกผนวชจากราชตระกูลศากยะเกิดเปนพระพุทธเจาขึ้นในโลก. พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทัง้ อรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง นักบวชเหลานี้ฟงธรรมของ
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พระองคแลว ก็พากันออกบวช จะลูก.
สมัยนัน้ อุบาสกผูหนึ่ง บรรลุผลรูแจมแจงคําสั่งสอน เดินไปตาม
ถนนนั้น ไดยินคํากลาวนั้นแลว ก็เขาไปหาสตรีทั้งสองนั้น. ขณะนั้น
พราหมณจึงกลาวกะอุบาสกผูนั้นวา ทานอุบาสก เดี๋ยวนี้ กุลบุตรจํานวน
มาก สละโภคสมบัติเปนอันมาก สละเครือญาติใหญ ๆ พากันบวชใน
ลัทธิสมัยของพระศากยเจา กุลบุตรเหลานั้นเห็นอํานาจประโยชนอะไร
หนอ จึงพากันบวช อุบาสกฟงคํานั้นแลวกลาววา เห็นโทษในกามทั้ง
หลาย เห็นอานิสงสในการออกบวช แลวจึงขยายความนั้นตามสมควร
แกกําลังความรูของตน โดยพิสดาร พรรณนาคุณของพระรัตนตรัย
ประกาศคุณานิสงสของศีล ๕ ทั้งปจจุบัน ทั้งภายหนา ลําดับนั้น ธิดา
ของพราหมณจึงถามอุบาสกนั้นวา แมเราก็สามารถตั้งอยูในสรณะและศีล
แลวบรรลุคุณานิสงสที่ทานกลาวไดหรือ อุบาสกนั้นกลาววา ธรรมเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสทั่วไปแกคนทุกคน
เหตุไรจะไมสามารถเลา
แลวไดใหสรณะและศีลแกนาง ธิดาพราหมณนั้น รับสรณะ สมาทาน
ศีลแลว ถามอีกวา กิจที่ควรทํายิ่งกวานี้มีอีกไหม. อุบาสกนั้นกําหนดวา
นางเขาใจ รูว านางคงจักพรักพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อจะประกาศสภาวะ
ของรางกาย จึงบอกกรรมฐานคืออาการ ๓๒ ใหนางเกิดคลายความรัก
ในกายสูงขึ้นไปก็ใหสลดใจดวยธรรมกถา ที่ประกอบดวยไตรลักษณ มี
ความไมเที่ยงเปนตน บอกทางวิปสสนาใหแลวก็ไป. ธิดาของพราหมณ
นั้น สนใจทุกคํา ที่อุบาสกนั้นกลาวนัยไวแลว มีจิตมั่นคงในการใสใจ
ปฏิกูลสัญญา เริ่มตั้งวิปสสนา เพราะความพรักพรอมแหงอุปนิสัยไม
นานนัก ก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล สมัยตอมา นางก็ตายไปบังเกิดเปน
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บริจาริกาของทาวสักกเทวราช มีบริวารถึงแสนหนึ่ง ทาวสักกเทวราช
เห็นนางแลว เกิดอัศจรรยจิตมีหฤทัยบันเทิง จึงตรัสถามถึงกรรมที่นาง
ทําดวย ๔ คาถาวา
วิมานนี้ นารัก มีรัศมีสวางเปนประจํา มีเสา
แกวไพฑูรย เนรมิตไวดีแลว ตนไมทองทั้งหลาย
ปกคลุมโดยรอบ เปนสถานที่เกิดดวยวิบากกรรมของ
เรา อัปสรทีม่ ีอยูกอนเหลานี้ เกิดอยูแลวในที่นนั้
จํานวนแสนหนึ่ง ดวยกรรมของตนเอง ตัวเจาผูมียศ
ก็เกิดในที่นั่น สองรัศมีขมเหลาเทวดาเกา ๆ ดวงจันทร
ราชาแหงดวงดาว รุงโรจนขมหมูดาว ฉันใด ตัวเจา
รุงเรืองอยูดวยยศก็รุงโรจน ขมอัปสรหมูนี่ ฉันนั้น
เหมือนกัน.
ดูกอนเทพธิดาผูมีพักตรชวนพิศ ตัวเจามาจาก
ไหน จึงมาถึงภพนี้ของเรา พวกเราทุกองคไมอิ่ม
ดวยการเห็นเจาเลย เหมือนทรงเทพชั้นไตรทศ พรอม
ดวยองคอินทร ไมอิ่มดวยกายเห็นองคพระพรหม
ฉะนั้น.
ทาวสักกเทวราชตรัสวา อิท อิมาน ในคาถานั้น ทรงหมายเอา
วิมานของพระองค ซึ่งเทวดานั้นเกิดแลว. บทวา สสต ประกอบ
ความวา นารัก มีรัศมีสวางทุกเวลา อีกนัยหนึ่ง บทวา สสต ไดแก
แผไปโดยชอบ อธิบายวา กวางขวางอยางยิ่ง. บทวา สมนฺตโมตฺถต
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ไดแก ปกคลุมโดยรอบ. ทาวสักกเทวราชตรัสวา าน ทรงหมายเอา
วิมานนั่นเอง. จริงอยูวิมานนั้น เรียกวา ฐานะ สถาน เพราะเปนที่คน
ทําบุญดํารงอยู. บทวา กมฺมวิปากสมฺภูต ไดแก เกิดโดยเปนวิบากของกรรม
หรือเกิดพรอมกับวิบากของกรรม. บทวา มม พึงประกอบเขากับสอง
บทวา อิท มม าน มม กมฺมวิปากสมฺภว สถานของเรานี้ เกิดดวย
วิบากกรรมของเรา.
ในคาถาวา ตตฺรูปปนฺนา มีความยออยางนี้วา เหลาบุพเทวดา
เพราะเกิดขึ้นกอน ชื่อวาอัปสรมีอยูกอนเหลานี้ จํานวนแสนหนึ่งเขาถึง
คือเกิดขึ้น ในวิมานนั้น คือในวิมานตามที่กลาวแลวนั้น. บทวา ตุวสิ
ไดแก ตัวเจาเปนผูเขาถึง เกิดขึ้นดวยกรรมของตนเอง. บทวา ยสสฺสินี
ไดแก ผูพรักพรอมดวยปริวารยศ อธิบายวา ตัวเจาสองรัศมีรุงโรจนตั้งอยู
ดวยกรรม คือ อานุภาพกรรมของตนนั้นนั่นแล.
บัดนี้ ทาวสักกเทวราช เมื่อจะทรงประกาศรัศมีนั้นดวยอุปมา จึง
ตรัสคาถาวา สสี เปนตน. ความของคาถานั้นวา ดวงจันทรไดชื่อวา
สสี เพราะประกอบดวยตรารูปกระตาย และชื่อวาราชาแหงดวงดาว
เพราะมีคุณยิ่งกวาดวงดาวทั้งหลาย ยอมรุงโรจนรุงรวง ขมงําดวงดาว
ทุกหมู ฉันใด ตัวเจาเมื่อรุงเรื่องดวยยศของตน ก็รุงโรจนโชติชวง
ล้ําอัปสรเทพกัญญาหมูกลุม นี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ก็คําวา อิมา และ อิม
เปนเพียงนิบาต. แตเกจิอาจารยกลาววา เจารุงโรจนเหมือนราชาแหง
ดวงดาว รุงโรจนล้ําหมูดาวฉะนั้น.
บัดนี้ ทาวสักกเทวราช เมื่อจะตรัสถามถึงภพกอนของเทวดานั้น
และบุญที่เทวดานั้นทําไวในภพนั้น จึงตรัสถามวา กุโต นุ อาคมฺม
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เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุโต นุ อาคมฺม ความวา ดูกอน
นวลนางผูดูไมจืดเลย คืองามทุกสวนสัด เพราะบุญกรรมอะไรหนอ เปน
ตัวเหตุ ตัวเจาจึงมาเขาถึง คือเขาถึงโดยการถือกําเนิด ยังภพของเรานี้.
ทาวสักกเทวราช เมื่อจะทรงประกาศความที่ตรัสวา อโนมทสฺสเน นี่แล
ดวยอุปมา จึงตรัสวา พฺรหฺมว เทวา ติทสา สหินฺทกา สพฺเพน
ตปฺปามเส ทสฺสเนน ต. ในคาถานั้น ความวา ทวยเทพชั้นดาวดึงส
ที่ชื่อวา สหินทกะ เพราะพรอมดวยองคอินทร เมื่อพบทาวสหัมบดีพรหม
หรือสนังกุมารพรหมที่เสด็จถึง ยอมไมอิ่มดวยการเห็น ฉันใด พวกเรา
ทวยเทพทุกองคยอมไมอิ่ม ดวยการเห็นเจา ฉันนั้น.
ก็เทวดาองคนั้น ถูกทาวสักกะ จอมทวยเทพตรัสถามอยางนี้แลว
เมื่อจะประกาศความนั้น จึงกลาว ๒ คาถาวา
ขาแตทานทาวสักกะ พระองคทรงพระกรุณา
ตรัสถามขาพระบาทถึงปญหาขอนี้ไดวา เจาจุติจาก
ที่ไหนจึงมา ณ ที่นี้ ขาพระบาทขอทูลตอบปญหาขอ
นั้นวา ราชธานีของแควนกาลีมีอยูชอื่ วา พาราณสี
ขาพระบาทเกิดในราชานี้นั้น มีชื่อวา เปสการี
เพคะ.
ขาพระบาทมีใจเลื่อมใส มีความเชื่อมั่นสวน
เดียว ไมสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ รักษาสิกขาบทไมขาดวิ่น บรรลุผลแลว
เปนผูแนนอนในธรรม คือการตรัสรู ไมมีโรคภัย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยเมต ความวา ปญหานั้นใด. บทวา
อนุปุจฺฉเส ไดแก พระองคตรัสถาม โดยอนุกูล. บทวา มม แปลวา
ขาพระบาท. ปุรตฺถิ ตัดบทวา ปุร อตฺถิ แปลวา บุรีมีอยู. บทวา กาสีน
ไดแก แควนกาสี. เทวดาระบุนามตนในอัตภาพกอน วา เปสการี
ประกาศบุญของตน ดวยบทวา พุทฺเธ จ ธมฺเม จ เปนตน.
ทาวสักกะ เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติและทิพยสมบัตินั้นของ
นาง จึงตรัสวา
ดูกอนเวลานาง ผูมีใจเลื่อมใส มีความเชือ่ มั่น
สวนเดียว ไมสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ รักษาสิกขาบทไมขาดวิ่น บรรลุผลแลว
เปนผูแนนอนในธรรมคือการตรัสรู ไมมีโรคภัยเราขอ
แสดงความยินดีสมบัติของเจา และการมาดีของเจา
เจารุงโรจนดวยธรรมและยศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตนฺตฺยาภินนฺทามเส ไดแก เรายินดี
อนุโมทนา สมบัติแมทั้งสองของเจานั้น. บทวา สฺวาคตฺจ เต ไดแก
และการมาในที่นี้ของเจา ทีช่ ื่อวา สวฺาคต มาดี เปนที่จําเริญสติและ
โสมนัสของเรา. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
ทาวสักกเทวราชตรัสบอกเรื่องนั้น ถวายทานพระมหาโมคคัลลานเถระ. พระเถระจึงกราบทูลถวายพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําความขอนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง จึงทรงแสดงธรรมแก
บริษัทที่ประชุมกัน. เทศนานั้น เกิดประโยชนแกโลกพรอมทั้งเทวโลกแล.
จบอรรถกถาเปสการิยวิมาน
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จบอรรถกถาปฐวรรคที่ ๑ ประดับดวย เรือ่ ง ๑๗ เรื่อง ใน
วิมานวัตถุ แหงปรมัตถทีปนี้ อรรถกถาขุททกนิกาย ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอิตถีวิมาน

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมปฐวิมาน ๒. ทุติยปฐวิมาน ๓. ตติยปฐวิมาน ๔. จตุตถปฐวิมาน ๕. กุญชรวิมาน ๖. ปฐมนาวาวิมาน ๗. ทุติยนาวาวิมาน
๘. ตติยนาวาวิมาน ๙. ปทีปวิมาน ๑๐. ติลทักขิณาวิมาน ๑๑. ปฐมปติพพตาวิมาน ๑๒. ทุตยิ ปติพพตาวิมาน ๑๓.ปฐมสุณิสาวิมาน ๑๔. ทุติยสุณิสาวิมาน ๑๕ อุตตราวิมาน ๑๖. สิริมาวิมาน ๗. เปสการิยวิมาน
และอรรถกถา.
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จิตตลดาวรรคที่ ๒
๑. ทาสีวิมาน
วาดวยทาสีวิมาน
[๑๘] ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา
ทานแวดลอมดวยหมูนางเทพนารี เที่ยวชมไป
โดยรอบในสวนจิตตดาวันอันนารื่นรมย ประดุจ
ทาวสักกเทวราชทําทิศทั้งปวงใหสวางไสว เหมือน
ดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะ
เชนนี้ เพราะบุญอะไร อิฐผลนีจ้ ึงยอมสําเร็จแกทาน
และโภคสมบัติทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอ
ถามทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองเชนนี้ และรัศมีของทานจึง
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นหมูม นุษย ดิฉันเปน
ทาสีหญิงรับใชในตระกูลอื่น ดิฉันนั้นเปนอุบาสิกา
ของพระโคดม ผูม พี ระจักษุและพระเกียรติยศ พากเพียรออกไปจากกิเลส ในศาสนาของพระโคดมผูทรง
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พระคุณคงที่ เพราะมีมนสิการมั่นอยูในจิตวา แมถึง
รางกายนี้จะแตกทําลายไปก็ตามที การทีจ่ ะหยุด
ความเพียรในการเจริญกรรมฐาน เปนอันไมมีเปน
อันขาด ทาง [ มรรค แหงสิกขาบท ๕ [ศีล ๕]
เปนทางสวัสดี มีความเจริู ไมมีหนาม ไมรก
เปนทางตรง อันสัตบุรุษทั้งหลาย ประกาศแลว
โปรดดูผลแหงความพากเพียรคือ ที่ดีฉันบรรลุอริยมรรคตามอุบายที่ตองการเกิด ดีฉันถูกทาวสักกเทว
ราชผูมอี ํานาจเชิญมา เหลาอริยเทพหกหมื่นชวยกัน
ปลุกดีฉนั คือ เทพบุตรอันมีนามวาอาลัมพะ คัคคมะ
ภีมะ สาธุวาทิ ปสังสยะ โปกขระ และสุผัสสะ และ
เหลาเทพธิดานอย ๆ อันมีนามวา วีณา โมกขา
นันทา สุนันทา โสณทินนา สุจมิ หิตา อาลัมพุสา
มิสสเกสี และบุณฑริกา และนางเทพกัญญาอีกพวก
หนึ่งเหลานี้ คือ นางเอนิปสสา นางสุปสสา นาง
สุภัททา นางมุทุกาวที ผูประเสริฐกวานางเทพอัปสร
ทั้งหลาย ก็ชวยปลุกเทพอัปสรนั้น ไดเขามา
หาดีฉันตามกาลอันควร พากันพูดดวยวาจาที่นายินดี
วา เอาเถิด พวกเราจักฟอนรํา ขับรอง จักนําทาน
ใหรื่นรมย ดังนี้ นันทนวัน มหาวัน เปนที่ไมเศราโศก
เปนที่นารื่นรมยของทวยเทพชั้นไตรทศนี้ มิใชสําหรับ
ผูที่มิไดทําบุญไว หากสําหรับผูที่ทําบุญไวเทานั้น
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ทั้งมิใชความสุขในโลกนี้และโลกหนาสําหรับผูที่มิได
ทําบุญไว หากเปนความสุขในโลกนี้และโลกหนา
สําหรับผูที่ทําบุญไวเทานั้น รวมกับทวยเทพชั้นไตรทศ
เหลานัน้ ควรจะบําเพ็ญกุศลไวใหมาก เพราะวาผู
ทําบุญไวแลว ยอมเพรียบพรอมดวยโภคสมบัติ
บันเทิงอยูในสวรรค.
จบทาสีวิมาน
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จิตตลดาวรรคที่ ๒
๑. อรรถกถาทาสีวิมาน
วรรคที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ทาสีวิมานมีคาถาวา อป สกฺโกว เทวินฺโท ดังนี้เปนตน. ทาสีวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อุบาสกคนหนึ่ง
ชาวกรุงสาวัตถี ไปพระวิหารในเวลาเย็น กับอุบาสกเปนอันมาก ฟง
ธรรมแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อบริษัทออกไปแลว กราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แตวันนี้ไป ขาพระองคจักถวายภัตตาหาร
ประจํา ๔ สํารับ แกสงฆลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสธรรมกถา
อันสมควรแกเขา ทรงปลอยเขากลับไป. อุบาสกนั้น เรียนพระภัตตุทเทสกวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาจัดภัตตาหารประจําไว ๔ สํารับ
ถวายสงฆ วันพรุงนี้ ขอพระเปนเจา โปรดมาเรือนของขาพเจาเถิดดังนี้แลว
กลับไปเรือนของตนบอกเรื่องนั้นแกทาสีแลว สั่งสําทับวาเจาไมพึงลืม
เรื่องนั้นตลอดเวลาเปนนิตยเชียวนะ ทาสีนั้นก็รับคํา. ตามปกติ นางมี
ศรัทธาสมบูรณ อยากไดทําบุญมีศีล เพราะฉะนั้น จึงตื่นเชาทุกวัน
ตระเตรียมขาวและน้ําอันประณีต กวาดที่นั่งของพวกภิกษุ จัดเครื่องเรือน
ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปูอาสนะ นิมนตภิกษุผูเขาไปกอนใหนั่งบน
อาสนะเหลานั้นแลว จึงไหวบูชาดวยของหอมดอกไมธูปและเทียน อังคาส
โดยเคารพ.
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ตอมาวันหนึ่ง นางเขาไปหาภิกษุผูฉันเสร็จไหวแลว จึงถามอยาง
นี้วา ทานเจาขา จะหลุดพนจากทุกขมีชาติเปนตนนี้ ไดอยางไรเจาคะ.
ภิกษุทั้งหลายใหสรณะและศีล ๕ แกนางแลว ประกาศใหรูสภาพของ
รางกาย ประกอบนางไวในปฏิกูลมนสิการใสใจวาปฏิกูล ภิกษุอีกพวกหนึ่ง
กลาวธรรมมีกถาที่เกี่ยวดวยความไมเที่ยง. นางรักษาศีลอยู ๑๖ ป ทํา
โยนิโสมนสิการติดตอกันมาตลอดวันหนึ่ง ไดความสบายในการฟงธรรม
และเจริญวิปสสนาเพราะญาณแกกลา
ก็ทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
สมัยตอมา นางทํากาละแลวไปเกิดเปนนางบําเรอสนิทเสนหาของทาว
สักกเทวราช. นางอันดุริยเทพหกหมื่นบําเรออยู มีอุปสรแสนหนึ่งแวดลอม
เสวยทิพยสมบัติใหญ ราเริงบันเทิงพรอมดวยบริวาร เที่ยวไปในอุทยาน
เปนตน. ทานพระมหาโมคคัลลานะ เห็นนางแลว ไดถามโดยนัยที่กลาว
ในหนหลังนั่นแหละวา
ทานแวดลอมดวยหมูเทพนารี เที่ยวชมไปโดย
รอบในสวนจิตตลดาวันอันนารื่นรมย ประดุจทาว
สักกเทวราช สองแสงสวางไสวไปทุกทิศ เหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะ.
เชนนี้ เพราะบุญอะไร อิฐผลนี้จึงสําเร็จแกทาน
และโภคทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว ทาน
จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของทานจึง
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
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นางเทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้ เทวดา
ตอบวา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นหมูม นุษย ดีฉันไดเปน
ทาสีหญิงรับรูในตระกูลอื่น ดิฉันนั้นเปนอุบาสิกา
ของพระโคดม ผูมพี ระจักษุและพระเกียรติยศ พากเพียงออกไปจากกิเลส ในศาสนาของพระโคดมผูทรง
พระคุณคงที่ เพราะมีมนสิการมั่นอยูในจิตวา แมถึง
รางกายนี้ จะแตกทําลายไปก็ตามที่ การจะหยุด
ความเพียรในการเจริญกัมมัฏฐานนี้ ไมมีเปนอันขาด
ทาง [ มรรค ] แหงสิกขาบท ๕ [ศีล ๕] เปนทาง
สวัสดี มีความเจริู ไมมหี นาม ไมรก เปนทางตรง
สัตบุรษุ ประกาศแลว ทานโปรดดูผลแหงความเพียร
คือที่ดีฉันบรรลุอริยมรรค ตามอุบายที่ตองการเกิด
ดีฉันถูกทาวสักกเทวราชผูมีอํานาจเชิญมา เหลา
ดุริยเทพหกหมื่น ชวยกันปลุกดีฉัน คือ เทพบุตร
นามวา อาลัมพะ คัคคมะ ภีมะ สาธุวาทิ ปสังสยะ
โปกขระ และสุผัสสะ และเหลาเทพธิดาวัยรุน นาม
วา วีณา โมกขา นันทา สุนนั ทา โสณทินนา
สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี บุณเฑริกา และ
เทพกัญญาอีกพวกหนึ่งเหลานี้คือ นางเอนิปสสา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 160

นางสุปสสา นางสุภัททา นางมุทุกาวที ผูประเสริฐ
กวาเทพอัปสรทั้งหลาย ก็ชวยกันปลุกเทพอัปสรเหลา
นั้น ไดเขามาหาดีฉันตามกาลอันควร พากันพูดดวย
วาจาที่นายินดีวา เอาเถิดพวกเราจักฟอนรํา ขับรอง
จักนําทานใหรนื่ รมยดังนี้ นันทนวัน มหาวัน เปน
ที่ไมเศราโศก เปนทีน่ ารื่นรมยของทวยเทพชั้น
ไตรทศนี้ มิใชสําหรับผูท ี่มิไดทําบุญไว หากเปนของ
สําหรับผูทําบุญไวเทานั้น มิใชสุขทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา หากเปนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา
สําหรับผูทําบุญไวเทานั้น อันบุคคลผูปรารถนารวมกับ
ทวยเทพชั้นไตรทศเหลานั้น ควรจะบําเพ็ญกุศลไว
ใหมาก เพราะวาผูทําบุญไวแลว ยอมเพรียบพรอม
ดวยโภคสมบัติบันเทิงอยูในสวรรค.
ในบทเหลานั้นอปศัพท ในบทวา อป สกฺโกว เทวินฺโท นี้ ใชใน
สัมภาวนะความยกยอง. อิวศัพท ทานลบสระอิออกกลาวความอุปมา.
เพราะฉะนั้น จึงมีความวาประดุจทาวสักกะจอมทวยเทพ ทานกลาวยกยอง
เทวดานั้นดุจทาวสักกะ ก็เพื่อแสดงบริวารสมบัติของเทวดานั้น. อาจารย
บางพวกกลาววา อป เปนเพียงนิบาต. บทวา จิตฺตลตาวเน ไดแก ที่
บังเกิดดวยอานุภาพแหงบุญของนางเทพธิดาชื่อจิตตา. อนึ่ง เทวอุทยาน
ไดนามวาจิตตลดาวัน เพราะโดยมากในสวนนั้นมีเถาไมอันเปนทิพยชื่อ
สันตานกะเปนตน อันวิจิตรคือประกอบดวยความวิเศษแหงดอกไมและ
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ผลไมเปนตนอันงดงาม.
บทวา ปรเปสฺสิยา ไดแก หญิงรับใชในกิจนั้น ๆ ในตระกูล
แหงชนเหลาอื่น. อธิบายวา ขวนขวายงานของคนเหลาอื่น.
บทคาถาวา ตสฺสา เม นิกฺกโม อาสิ สาสเน ตสฺส ตาทิโน
ความวา เมื่อดีฉันนั้นเปนทาสีอยู เปนอุบาสิกาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ผูมีพระจักษุ ๕ รักษาศีลทํามนสิการกัมมัฏฐานอยู ๑๖ ป ครั้น
กัมมัฏฐานกลาวคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ เมื่อเกิดขึ้นแกดีฉันดวยอานุภาพ
แหงมนสิการ ความเพียรชอบซึ่งนับเขาในสัตถุศาสนนั้นไดชื่อวา นิกกมะ
เพราะออกไปจากฝายสังกิเลสธรรม ไดมีไดเปน คือ ในสัตถุศาสนของ
พระโคดมผูชื่อวามีพระคุณคงที่ เพราะถึงพรอมดวยสมบัติคือลักษณะของ
ผูคงที่ในโลกธรรมมีอิฏฐารมณเปนตน.
ก็เพื่อแสดงอาการที่เปนไปสวนเบื้องตน ของความเพียรนั้น. เทวดา
จึงกลาววา กาม ภิชฺชตุย กาโย เนว อตฺเถตฺถ สนฺถน ดังนี้ คาถา
นั้นมีอธิบายวา ดีฉันปลุกความเพียรวา ถาวารางกายของเราจะแตก
ทําลายไปก็ตามที ดีฉันไมทําความเยื่อใย แมเพียงเล็กนอยในกายนี้เสียไป
เราจะไมหยุดความเพียร คือทําความเพียรใหหยอน ในการเจริญกัมมัฏฐาน
นี้เปนอันขาด แลวขวนขวายวิปสสนา.
บัดนี้ เทวดาเมื่อจะแสดงคุณที่ตนขวนขวายวิปสสนานั้น อยางนั้น
ไดมาแลว จึงกลาววา
ทาง [ มรรค] แหงสิกขาบท ๕ เปนทาง
สวัสดี มีความเจริญ ไมมีหนาม ไมรก เปนทาง
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ตรง สัตบุรุษประกาศแลว โปรดดูผลแหงความ
พากเพียรออกจากกิเลส คือที่ดีฉันบรรลุอริยมรรค
ตามอุบายที่ตองการ.
ในขอนั้น มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้ มรรคใด ชื่อวาตอเนื่อง
สิกขาบททั้ง ๕ เพราะไดมาโดยเปนอุปนิสัยแหงสิกขาบท คือสวนแหง
สิกขาทั้ง ๕ ที่สมาทานเปนนิจศีล และสิกขาบททั้ง ๕ นั้นบริบรู ณ เกิดขึ้น
ในสันดานใด มรรคนั้น ชื่อโสวัตถิกะคือสวัสดี เพราะทําสันดานนั้นให
สําเร็จผลเปนความสวัสดี และมีประโยชนดี โดยอาการทุกอยาง ชื่อวา
สิวะ เพราะไมถูกสังกิเลสธรรมเบียดเบียน และเพราะเหตุถึงความเกษม
ชื่อวาอกัณฏกะ เพราะไมมีหนามคือราคะเปนตน ชื่อวาอคหนะ เพราะ
ตัดรกชัฏ คือกิเลส ทิฏฐิ และทุจริตไดเด็ดขาด ชื่อวา อุชุ เพราะเปน
เหตุปราศจากคดงอโกงทุกอยาง อริยมรรค ชื่อสัมภิปเวทิตะ เพราะ
สัปบุรุษมีพระพุทธเจาเปนตน ประกาศไวแลว ดีฉัน แมมปี ญหาแค
สององคุลี ตองการดวยความพากเพียรออกจากกิเลสอันใดที่เปนอุบาย
บรรลุอริยมรรคนั้นโดยประการใด ขอโปรดดูผลนี้ของความพากเพียร
ออกจากกิเลส คือความเพียรตามที่กลาวแลวนั้นเถิด โดยประการนั้น.
ทานเรียกทาวสักกะ ดังกลาวมานี้.
เทวดากลาววา ดีฉันถูกทาวสักกเทวราช ผูมีอํานาจเชิญมา ก็
เพราะตนเองอยูในอํานาจทาวสักกะ. อีกนัยหนึ่ง ทาวสักกะ ชื่อวสวัตตี
เพราะใชอํานาจความเปนใหญของตนในเทวโลกทั้งสอง [คือชั้นจาตุมมหาราชและชั้นดาวดึงส]
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ดีฉันถูกทาวสักกเทวราชผูมีอํานาจนั้นเชิญมา หรือทาวเธอพึงเชื้อ
เชิญในเวลาเลนกีฬาพลางสนทนาปราศรัยไปพลาง. ประกอบความวา
ทานจงดูผลแหงความเพียรเปนเหตุกาวไปสูคุณเบื้องหนา. ดนตรีมีองค ๕
มีประเภทอาตตะกลองหนาเดียว และวิตตะกลองสองหนาเปนตนบรรเลง
พรอมกันกับ ๑๒ มือ [ ๑๒x๕ ] จึงรวมเปน ๖๐ ก็เทพธิดาหมายเอา
ดนตรีเครื่อง ๕ เหลานั้นประมาณพันหนึ่งปรากฏแลว ดวยนัง่ อยูใกล ๆ
จึงกลาววา สฏิ ตุริยสหสฺสานิ ปฏิโพธ กโรนฺติ เม ดังนี้. ในบท
นั้น บทวา ปฏิโพธ ไดแก ปลุกปติโสมนัส.
คําเปนตน วา อาลมฺโพ อาจารยบางพวกกลาววา ระบุชื่อของ
เทพบุตรผูขับรองประกอบเครื่องดนตรี โดยเอกเทศสวนหนึ่ง แตนั่นเปน
ชื่อของเครื่องดนตรี. นางเทพธิดามีวีณาและโมกขาเปนตน. บทวา
สุจิมฺหิตา คือ สุทธมิหิตา อนึ่ง นั่นเปนชื่อเหมือนกัน. บทวา มุทุกาวที
ไดแก การขับรองนุมนวลยิ่งนัก หรือเปนเพียงชื่อ. บทวา เสยฺยาเส
คือประเสริฐกวา. บทวา อจฺฉราน คือนาสรรเสริญกวาในการขับรอง
หมูในเหลาเทพอัปสร. บทวา ปโพธิกา คือทําการปลุกใหตื่น.
บทวา กาเลน คือตามกาลอันควร. บทวา อภิภาสนฺติ ไดแก
กลาวตอหนา หรือนายินดียิ่ง เทพอัปสรกลาวโดยประการใด เพื่อแสดง
ประการนั้น จึงกลาววา หนฺท นจฺจาม คายาม หนฺท ต รมยามเส
ดังนี้.
บทวา อิท ความวา สถานที่อันเราไดแลวนี้ หาความโศกมิได
เพราะเหตุนั้น ชื่อวาไมมีความโศก เพราะมีพรอมแหงรูปเปนตนอันนา
ใคร นาปรารถนา นารักและนาพอใจ ชื่อวานาเพลิดเพลินเพราะเพิ่มพูน
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ความยินดีตลอดกาลทุกเมื่อ นั่นแล. บทวา ติทสาน มหาวน ไดแก
อุทยานทั้งใหญ ทั้งนาบูชาของทวยเทพชั้นดาวดึงส.
นางกลาวโดยนัยเจาะจงวา ชื่อวาทิพยสมบัติเห็นปานนี้ ยอมได
ดวยอํานาจแหงบุญกรรมเทานั้น เมื่อแสดงโดยนัยไมเจาะจงอีก ไดกลาว
คาถาวา สุข อกตปฺุาน ดังนี้.
เมื่อกลาวธรรมโดยทิพยสถานอันตนไดแลว เปนที่นาใครทั่วไป
กับคนเหลาอื่นอีก จึงกลาวคาถาสุดทายวา เตส สหพฺยกามาน ดังนี้.
บทวา เตส คือ ทวยเทพชั้นดาวดึงส. บทวา สหพฺยกามาน คือ
ปรารถนาอยูรวมกัน. ก็คํานี้เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถกัตตุ [ผูนํา]. ชื่อวา
สหวะเพราะไปคือเปนไปรวมกัน . ภาวะแหงผูไปรวมกันนั้น ชื่อวา สหพฺย
เหมือนภาวะแหงผูกลาหาญ ชื่อวา วีริย. พระเถระแสดงธรรมแกเทวดา
นั้นพรอมกับบริวาร เมือ่ เทวดาทําบุญกรรมของตนใหแจมแจงแลว
อยางนี้ กลับมาจากเทวโลกแลวก็กราบทูลเรื่องนั้น ถวายพระผูมีพระภาค
เจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเนื้อความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง
ทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน พระธรรมเทศนานั้นไดเปน
ประโยชนแกโลกพรอมทั้งเทวโลกแล.
จบอรรถกถาทาสีวิมาน
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๒. ลขุมาวิมาน
วาดวยลขุมาวิมาน
[๑๙] พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพธิดาวา
ดูกอ นนางเทพธิดา ทานผูมรี ัศมีงามยิ่ง สอง
สวางไสวไปทุกทิศ ประดุจดาวประกายพรึก ฉะนั้น
เพราะบุญอะไรทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็ไดพยากรณปญหาแหงกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษย บานของดีฉันตั้งอยูใกล
ทางออกประตูบานชาวประมง ดีฉันมีใจเลื่อมใสใน
พระอริยะผูตรงไดถวายขาวสุก ขนมสด ผักดอง และ
น้ําเครื่องดื่ม เจือดวยรสตาง ๆ แกพระสาวกทั้งหลาย
ผูแสวงหาคุณอันใหญยิ่ง ซึ่งกําลังทองเที่ยวไปในบาน
นั้น ประการหนึ่ง ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่าํ
และตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรดวยดีในศีลทุก
เมือ่ เปนผูสํารวมและจําแนกทาน จึงไดครอบครอง
วิมานนี้ เปนผูเวนจากปาณาติบาต เวนขาดจากการ
เอาสิ่งของของผูอื่น ดวยไถยจิต จากการประพฤติ
ลวงละเมิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และจาก
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การดื่มน้ําเมา เปนผูยินดีในเบญจศีล ฉลาดใน
อริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ และ
พระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้
ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ อีก
ประการหนึ่ง ทานเจาขา ขอพระคุณเจาถวายบังคม
พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
แลวทูลตามคําของดีฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อุบาสิกาชื่อลขุมา ถวายบังคมพระบาททั้งคูของพระผู
มีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริู ก็ขอ
ที่พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงพยากรณดีฉันในสามัญ
ผลอยางใดอยางหนึ่ง นัน้ ไมนาอัศจรรยดอกเจาคะ
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณดีฉันไวใน
สกทาคามิผลแลวเจาคะ.
จบลขุมาวิมาน
อรรถกถาขุมาวิมาน
ลขุมาวิมานมีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ดังนี้เปนตน. ลขุมา
วิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ กรุงพาราณสี. พาราณสีนครมีประตูอยูแหงหนึ่งชื่อวาประตูบานชาวประมง แมหมูบานที่ตั้งอยูไม
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หางไกลประตูนั้น ก็รูจักกันวาประตูบานชาวประมง ที่ประตูบานนั้น มี
หญิงคนหนึ่งชื่อลขุมา สมบูรณดวยศรัทธาและความรู เห็นภิกษุทั้งหลาย
เขาไปทางประตูนั้น ไหวแลวนิมนตไปเรือนของตน ถวายภิกขาทัพพี
หนึ่ง เพราะความคุนเคยนั้นแล เมื่อศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นจึงใหสรางโรงฉัน
หลังหนึ่ง นําอาสนะเขาไปถวายภิกษุทั้งหลาย ที่เขาไปในโรงฉันนั้น
ตั้งน้ําฉัน น้าํ ใชไว ไดถวายขาวสุก ขนมกุมมาส ผักดองซึ่งมีอยูใน
เรือนแกภิกษุทั้งหลาย. นางฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย ตั้งอยู
ในสรณะและศีล เปนผูมั่นคง เรียนวิปสสนากัมมัฏฐาน เมื่อขวนขวาย
วิปสสนาอยู ไมนานนักก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล เพราะตนถึงพรอมดวย
อุปนิสัย. เวลายอมานางทํากาละตายไปบังเกิดในมหติวิมานภพดาวดึงส
มีนางเทพอัปสรพันหนึ่งเปนบริวาร เสวยทิพยสมบัติอยูในวิมานนั้น
บันเทิงอยู. ทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวเทวจาริกไปไดถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานผูมีรัศมีงามสวางไสวไป
ทุกทิศ ประดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไรทาน
จึงมีวรรณะเชนนี้ และรัศมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
บานของดีฉนั ตั้งอยูใกลทางออกประตูบานชาว
ประมง ดีฉนั มีใจเลื่อมใสในทานผูตรง ถวายขาวสุก
ขนมกุมมาส ผักดองและน้ําสม เจือรสเค็มแกพระสาวกทั้งหลาย ผูแสดงหาคุณอันใหญยิ่ง ซึ่งทองเทีย่ ว
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อยูท ี่ประตูบานชาวประมง ประการหนึ่ง ดีฉันไดเขา
รักษาอุโบสถศีล อันประกอบดวยองค ๘ ประการ
ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา แหงปกษ และ
ตลอดปาฏิหาริยปกข [ วันรับ- สง] เปนผูสังวร
ดวยดีในศีลทุกเมื่อ เปนผูสาํ รวมและจําแนกทาน
จึงไดครอบครองวิมานนี้ ดีฉันเวนจากปาณาติบาต
เวนจากถือเอาสิ่งของของผูอื่นดวยไถยจิต จากการ
ประพฤติลวงละเมิดในกาม สํารวมจากมุสาวาทและ
หางไกลจากการดื่มน้ําเมา เปนผูยินดีในเบญจศีล
ฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ และมีพระเกียรติยศ เพราะบุญนั้นดีฉันจึงมี
วรรณะเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น ฯ ล ฯ รัศมีของ
ดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
ประการหนึ่ง ขอทานผูเจริญ พึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา แลวทูลตามคําของดีฉันวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อุบาสิกาชื่อลขุมา ถวายบังคมพระบาททั้งคูของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริญ ก็การที่พระผูมีพระภาคเจาพึงทรง
พยากรณดีฉันในสามัญผลอยางใดอยางหนึ่ง นัน่ ไมนาอัศจรรย เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพยากรณดีฉันในสกทาคามิผลแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกวฏฏทฺวารา นิกฺขมฺม ความวา
ใกลที่ออกไปจากประตูบานชาวประมง.
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บทวา ฑาก ไดแก ผักดองและกับมีกะเพราเปนตน. บทวา
โลณโสวีรก ความวา น้ําปานะอยางหนึ่ง ที่เขาปรุงพรอมดวยเครื่อง
ปรุงมากอยางนั้นมีขาวเปลือกเปนตน. บางพวกเรียกน้ําขาวตังวา น้ํา
เกลือก็มี.
เวลาจบการถามและการตอบ นางบรรลุสกทาคามิผล ดวยธรรม
เทศนาของพระเถระ. คําที่เหลือ เหมือนนัยที่กลาวมาในอุตตราวิมาน
นั้นแล.
จบอรรถถถาขุมาวิมาน.
๓. อาจามทายิกาวิมาน
วาดวยอาจามทายิกาวิมาน
[๒๐] ทาวสักกเทวราชเมื่อจะตรัสถามถึงที่เกิดแหงหญิงนั้น กะ
พระมหากัสสปเถระ จึงตรัสคาถาสองคาถา ความวา
หญิงขัดสน ยากไร อาศัยชายคาเรือนของ
คนอื่นอยู มีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวตังแกพระคุณ
เจาผูเที่ยวไปบิณฑบาต ซึ่งมาหยุดยืนนั่งอยูเฉพาะ
หนา ดวยมือของตนเอง ครั้นละจากอัตภาพมนุษย
แลว ไดไปสวรรคชั้นไหนหนอเจาขา.
พระมหากัสสปเถระถวายพระพรวา
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หญิงขัดสน ยากไร อาศัยชายคาเรือนของคน
อื่นอยู มีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวตังแกอาตมภาพผู
กําลังเทีย่ วไปเพื่อบิณฑบาต ซึง่ มายืนหยุดนิ่งเฉพาะ
หนา ดวยมือของตนเองนั้น ครั้นละจากอัตภาพมนุษย
จุติจากมนุษยโลกนีพ้ นไปแลว เทวดาผูมีฤทธิ์มาก
ชื่อนิมมานรดีมีอยู นางผูถวายเพียงขาวตังเปนทานก็
ถึงความสุขอันเปนทิพย บันเทิงใจอยูในชั้นนิมมานรดีนั้น.
ทาวสักกเทวราชกลาวสรรเสริญทานนั้นวา
นาอัศจรรยจริงหนอ ทานอันหญิงยากไรตั้งไวดี
แลวในพระคุณเจามหากัสสป ไดทักษิณาสําเร็จผล
แลว ดวยไทยทานที่นํามาแกผูอื่นหนอ. นางผูงาม
ทั่วสรรพางค สามีมองไมจืด ไดรับอภิเษกเปนเอก
อัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่
๑๖ ของอาจามทานนี้ ทองคํารอยนิกขะ มาตั้งรอย
ตัว รถเทียมมาอัสดรรอยคัน หญิงสาวผูสวมกุณฑลมณีแสนนาง ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทาน
นี้ พระยาชางตระกูลเหมวตะ เปนชางรางใหญ มี
งางอน มีสายรัดทองคํา มีขายเครื่องประดับเปน
ทองรอยเชือก ก็ยงั ไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทาน
นี้ ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ จะครองความเปนเจา
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มหาทวีปทั้งสี่ ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้.
จบอาจามทายิกาวิมาน
อรรถกถาอาจามทายิกาวิมาน
อาจามทายิกาวิมานมีคาถาวา ปณฺฑาย เต จรนฺตสฺส ดังนี้เปนตน.
อาจามทายิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
กรุงราชคฤห. สมัยนั้น ในกรุงราชคฤหมีครอบครัวหนึ่งเปนอหิวาตกโรค
คนในครอบครัวนั้นตายกันหมด เหลือหญิงคนหนึ่ง. หญิงนั้น ทิ้งเรือน
และทรัพยและขาวเปลือกที่อยูในเรือนทั้งหมด กลัวมรณภัย หนีไปทาง
ชองฝาเรือน หมดที่พึ่ง ไปเรือนของคนอื่น อยูข างหลังเรือนของเขา.
พวกผูคนในเรือนนั้น คิดสงสาร ใหขาวตมขาวสวยและขาวตังเปนตน
ที่เหลือในหมอขาวเปนตนแกนาง. นางเลี้ยงชีวิตอยูดวยขาวตังของผูคน
เหลานั้น.
สมัยนัน้ ทานมหากัสสปะ เขานิโรธสมาบัติ ๗ วัน ออกจาก
นิโรธนั้นแลวคิดวา วันนี้เราจักอนุเคราะหใคร ดวยการรับอาหารหนอ
จักเปลื้องใคร จากทุคติและจากทุกข เห็นหญิงนั้นใกลตาย และกรรม
ของนางที่จะนําไปนรก และโอกาสแหงบุญที่นางไดทําแลว คิดวา เมื่อ
เราไป หญิงคนนี้จักถวายขาวตังที่ตนไดแลว เพราะบุญนั้นนั่นแหละ นาง
จักเกิดในเทวโลกชั้นนิมมานรดี เมื่อเปนดังนั้น เอาเถิดจําเราจักชวยนาง
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จากการตกนรก ใหนางสําเร็จสวรรคสมบัติ ดังนี้ ในเวลาเชา นุงแลว
ถือเอาบาตรและจีวรไป เดินมุงหนาไปยังที่อยูของนาง. ครัง้ นั้น ทาว
สักกะ จอมทวยเทพจําแลงเพศ [ปลอมตัว] นอมอาหารทิพยหลายรสมี
แกงและกับหลายอยางเขาไปถวาย. พระเถระรูขอนั้น ไดหามวา ทานทาว
โกสิยะ พระองคไดทรงทํากุศลไวแลว เหตุอะไร จึงทรงทําอยางนี้
ขอพระองคโปรดอยาไดแยงสมบัติของคนเข็ญใจยากไรเลย จึงยืนอยูขาง
หนาของหญิงนั้น.
นางเห็นพระเถระแลว คิดวา พระเถระนี้เปนผูมีอานุภาพใหญ
ในที่นี้ก็ไมมีของกิน หรือของเคี้ยว ซึ่งควรถวายแกพระเถระนี้ เพียง
น้ําขาวขาวดังอันจืดเย็นไมมีรสเกลื่อนไปดวยหญาและผงธุลี ซึ่งอยูใน
ภาชนะสกปรกนี้ เราไมอาจจะถวายแกพระเถระเชนนี้ได จึงกลาววาขอ
ทานจงโปรดสัตวขางหนาเถิด. พระเถระยืนนิ่งไมขยับเทาแมแตขางเดียว
ผูคนอยูในเรือนนําภิกขาเขาไปถวาย. พระเถระก็ไมรับ. หญิงเข็ญใจนั้น
รูวาพระเถระประสงคจะรับเฉพาะของเรา จึงมาในที่นี้ก็เพื่ออนุเคราะหเรา
เทานั้น มีใจเลื่อมใส เกิดความเอื้อเฟอ ก็เกลี่ยขาวตังนั้นลงในบาตรของ
พระเถระ พระเถระแสดงอาการวาจะฉันเพื่อใหความเลื่อมใสของนาง
เจริญเพิ่มขึ้น. ผูคนปูอาสนะแลว พระเถระก็นั่งบนอาสนะนั้นฉันขาวตัง
นั้น ดื่มน้ําแลวชักมือออกจากบาตร ทําอนุโมทนากลาวกะหญิงเข็ญใจ
นั้นวา ทานไดเปนมารดาของอาตมาในอัตภาพที่สามจากนี้ดังนี้แลวก็ไป.
นางยังความเลื่อมใสใหเกิดในพระเถระยิ่งนัก ทํากาละตายไปในยามตน
แหงราตรีนั้นแลว ก็เขาไปอยูรวมกับเหลาเทพนิมมานรดี. ครั้งนั้น
ทาวสักกเทวราชทรงทราบวานางทํากาละแลว ทรงรําพึงอยูวา นางเถิด
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ที่ไหนหนอดังนี้ ไมทรงเห็นในดาวดึงส จึงเขาไปหาทานมหากัสสปะใน
ยามกลาง [ เที่ยงคืน ] แหงราตรี เมื่อถามถึงสถานที่เกิดของหญิงนั้น
ไดตรัสคาถา ๒ คาถาวา
เมื่อพระคุณเจา เที่ยวไปบิณฑบาตยืนนิ่งอยู
หญิงผูใด เข็ญใจยากไร อาศัยชายคาเรือนคนอื่น
เลื่อมใสแลวถวายขาวตังดวยมือตนเองแกพระคุณเจา
หญิงผูนั้นละกายมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นไรหนอ
เจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฑ
ฺ าย คือเพื่อบิณฑบาต. คําวา
ตุณฺหีภูตสิส ติฏโต นี้แสดงอาการเที่ยวบิณฑบาต. อธิบายวา เจาะจง
ยืน. บทวา ทลิทฺทา แปลวา เข็ญใจ. บทวา กปณา แปลวา ยากไร.
ดวยบทวา ทลิทฺทา นี้ ทานแสดงความเสื่อมโภคทรัพยของหญิงนั้น.
ดวยบทวา กปณา นี้ แสดงความเสื่อมญาติ. บทวา ปราคาร อวิสฺสิตา
ความวา อาศัยเรือนคนอื่น คืออาศัยชายคาเรือนของคนเหลาอื่น.
บทคาถาวา ก นุ สาทิสต คตา ความวา ไดไปทิศอะไร โดย
เกิดในเทวโลกกามาวจร ๖ ชั้น ดังนั้น ทาวสักกะ ทรงดําริวาหญิงที่
พระเถระทําอนุเคราะหอยูอยางนั้น มีสวนแหงทิพยสมบัติอันโอฬาร แต
ก็มิไดเห็นเลย เมื่อไมทรงเห็นในเทวโลกชั้นต่ําสองชั้น ทรงนึกสงสัยจึง
ตรัสถาม. ลําดับนั้น พระเถระเมื่อทูลคําตอบโดยทํานองที่ทาวเธอทูลถาม
แลวนั่นแล ไดทูลบอกสถานที่บังเกิดของหญิงนั้นแกทาวสักกะนั้นวา
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เมื่ออาตมาเที่ยวไปบิณฑบาตยืนนิ่งอยู หญิงผู
ใดเข็ญใจยากไร อาศัยชายคาเรือนคนอื่น เลื่อมใส
แลวถวายขาวตังดวยมือตนเองแกอาตมา หญิงผูนั้น
ละกายมนุษยแลว เคลื่อนพนจากความลําเค็ญนี้แลว
ทวยเทพมีฤทธิ์มาก ชื่อชั้นนิมมานรดีมอยู หญิงผู
ถวายเพียงขาวตังนั้น ก็บันเทิงสุขอยูในสวรรคชั้น
นิมมานรดีนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปปฺ มุตฺตา ไดแก หลุดพนไปจาก
ความมีโชครายของมนุษย จากความเปนอยูที่นากรุณาเปนอยางยิ่งนั้น.
บทวา โมทิตา จามทายิกา ความวา ก็หญิงชื่อนั้นถวายทาน
เพียงขาวตัง ยังบันเทิงอยูดวยทิพยสมบัติในกามาวจรสวรรคชั้นที่ ๕
ทานแสดงวา ขอทานจงดูผลของทานซึ่งพรั่งพรอมดวยเขตสัมปทา [ คือ
พระทักษิไณยบุคคลผูเปนปฏิคาหก]
ทาวสักกะ สดับวาทานของหญิงนั้นมีผลใหญ และมีอานิสงสผล
ใหญแลว เมื่อทรงสรรเสริญทานนั้นอีก จึงตรัสวา
นาอัศจรรยจริงหนอ ทานที่หญิงผูยากไรตั้งไว
ดีแลว ในพระคุณเจากัสสปะ ดวยไทยทานที่นาง
นํามาแตผูอื่น ทักษิณายังสําเร็จผลไดจริงหนอ ขอที่
นารีผูงามทั่วสรรพางค สามีมองไมจืด ไดรับอภิเษก
เปนเอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ก็ยังไมเทา
เสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้ [ถวายขาวตัง]
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ทองคํารอยนิกขะ มารอยตัว รถเทียมมาอัสดรรอย
คัน หญิงสาวผูสวมกุณฑลมณีจํานวนแสนนางก็ยัง
ไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามหานนี้ พระยาชาง
ตระกูลเหมวตะ มีงางอน มีกาํ ลังและวองไว มี
สายรัดทองคํา มีตัวใหญ มีเครื่องประดับเปนทอง
รอยเชือก ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้
ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ ทรงครองความเปนเจา
ทวีปใหญทั้งสี่ ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโห เปนนิบาต ใชในอรรถวา
อัศจรรย. บทวา วรากิยา แปลวา หญิงยากไร. บทวา ปราภเตน
ไดแก ไทยทานที่เขานํานาแตคนอื่น. อธิบายวา ที่ไดมาดวยการเที่ยวขอ
จากเรือนของคนอื่น. บทวา ทาเนน ไดแก ดวยไทยธรรม เพียง
ขาวตังที่พึงถวาย. บทวา อิชฺฌิตฺถ วต ทกฺขิณา ความวา นา
อัศจรรยจริงหนอ ทักษิณาทานสําเร็จผลแลว คือไดมีผลมาก รุงเรือง
มาก กวางใหญมากจริงหนอ.
บัดนี้ ทาวสักกะตรัสคําเปนตนวา ยา มเหสิตฺต กาเรยฺย ดังนี้
ก็เพื่อแสดงวา ถึงนางแกวเปนตน ก็ไมถึงทั้งสวนรอย ทั้งสวนพันของ
ทานนั้น. ในบทเหลานั้น บทวา สพฺพงฺคกลฺยาณี ความวา สวยงาม
ดีดวยสวนคือเหตุทั้งหมด หรืออวัยวะทุกสวนที่ทานกลาวไวอยางนี้วา ไม
สูงนัก ไมตา่ํ นัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดําไมขาวนัก เกิน
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วรรณมนุษย แตไมถึงวรรณทิพย.
บาทคาถาวา ภตฺตุ จาโนมทสฺสิกา ไดแก สามีดูไมจืดจาง
คือ นาดู นาเลื่อมใสอยางดียิ่ง. บทวา เอตสฺสา จามทานสฺส กล
นาคฺฆติ โสฬสึ ความวา แมความเปนนางแกวของพระเจาจักรพรรดิ
ก็มีคาไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ กลาวคือสวนที่เขาแบงผลของอาจามทาน ที่นาง
ถวายแลวนั้นใหเปน ๑๖ สวน จาก ๑๖ สวนนั้น แบงสวนหนึ่งใหเปน
อีก ๑๖ สวน. อาจารยบางพวกกลาววา ทองคํา ๑๕ ธรณะ เปนนิกขะ
อีกพวกกลาววารอยธรณะ [ เปนนิกขะ ].
บทวา เหมวตา ไดแก พระยาชางเกิดในปาหิมพานต หรือมี
กําเนิดในตระกูลชางเหมวตะ. ก็พระยาชางเหลานั้นตัวใหญถงึ พรอมดวย
กําลังและความเร็ว. บทวา อีสา ทนฺตา ไดแก มีงาดุจงอนรถ. อธิบายวา
มีงาคดแตนอยหนึ่ง [งอน] เพราะงางอนนั้น จึงกันงาขยายกวางออก
ไปได. บทวา อุรฬู ฺหวา ไดแก เพิ่มพูนดวยกําลังความเร็ว และความ
บากบั่น อธิบายวา สามารถนํารบใหญได. บทวา สุวณฺณกจฺฉา ไดแก
สวมเครื่องประดับคอทองคํา. ก็ทานกลาวสวนประกอบชางทั้งหมดดวย
สายรัดกลางตัวชางเปนสําคัญ. บทวา เหมกปฺปนิวาสสา ไดแก พรั่ง
พรอมดวยเครื่องประดับชางมีเครื่องลาดและปลอกชางขลิบทองเปนตน.
หลายบทวา จตุนฺน มหาทีปาน อิสฺสริย ความวา เปนเจามหาทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปเปนตน ซึ่งมีทวีปนอยเปนบริวารทวีปละสองพัน.
ดวยบทนั้นทานกลาวเอาสิริของพระเจาจักรพรรดิทั้งสิ้น นีร้ ุงเรืองดวย
รัตนะ ๗ ประการ. ก็คําซึง่ ขาพเจาไมกลาวไวในที่นี้ ก็มีนัยอยางที่กลาวมา
แลวในหนหลัง. ทานมหากัสสปเถระ กราบทูลคําทั้งหมดที่ทาวสักกเทวราช
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กับตนกลาวแลวในที่นี้ ถวายพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงทําคํานั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว จึงทรงแสดงธรรมโดย
พิสดารโปรดบริษัทที่ประชุมกัน. พระธรรมเทศนานั้นไดมีประโยชนแก
มหาชนแล.
จบอรรถกถาอาจามทายิกาวิมาน
๔. จัณฑาลิวิมาน
วาดวยจัณฑาลิวิมาน
[๒๑] พระมหาโมคคัลลานเถระไดกลาวคาถาสองคาถาวา
ดูกอนนางจัณฑาลี ทานจงถวายอภิวาทพระบาทยุคลของพระโคดมผูมีพระเกียรติยศ พระผูเ ปน
พระพุทธเจาองคที่ ๗ ประทับยืนอยูเพื่อทรง
อนุเคราะหทานคนเดียว ทานจงทําใจใหเลื่อมใสยิง่
ในพระพุทธเจา ผูเปนพระอรหันต คงที่ แลวจง
ประคองอัญชลีถวายอภิวาทโดยเร็วเถิด ชีวิตของทาน
ยังนอยเต็มที.
เพื่อจะแสดงประวัติของนางจัณฑาลีนั้นโดยตลอด พระสังคีติกาจารย
จึงกลาวคาถาสองคาถานี้วา
หญิงจัณฑาลีผูนี้ อันพระมหาเถระผูมีตนอัน
อบรมแลว ดํารงไวซึ่งสรีระอันที่สุด ตักเตือนแลว
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จึงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระโคดม ผูมีพระเกียรติยศ แมโคไดขวิดนางในขณะที่กําลังยืนประคองอัญชลี นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสอง
แสงสวางในโลกมืด.
เพื่อประกาศเรื่องไปของตน เทพธิดาจึงกลาววา
ขาแตทานวีรบุรุษผูม อี านุภาพมาก ดีฉันถึงแลว
ซึ่งเทวฤทธิ์ เขามาหาทานผูสิ้นอาสวะปราศจาก
กิเลสธุลี เปนผูไมหวั่นไหว นั่งเรนอยูผูเดียวในปา
ขอไหวทานผูนั้นเจาคะ.
พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาวกะนางนั้นวา
ดูกอนเทพธิดาผูสวยงาม ทานเปนใคร มีรัศมี
ดังทองงามรุงโรจน มีเกียรติยศมาก งามตระการ
มิใชนอ ย แวดลอมดวยหมูอ ัปสรพากันลงมาจาก
วิมาน จึงไหวอาตมา.
เทพธิดานั้น ถูกพระมหาเถระถามอยางนี้ จึงกลาวคาถา ๔ คาถาวา
ทานเจาขา ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นมนุษยโลก
ดิฉันเปนหญิงจัณฑาล ถูกทานผูเปนวีรบุรุษสงไปเพื่อ
ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจา ดีฉันไดถวาย
บังคมพระบาทยุคล ของพระโคดมผูเปนพระอรหันต
มีพระเกียรติยศอันงาม ครั้นไดถวายบังคมพระบาท
ยุคลแลว จุติจากกําเนิดหญิงจัณฑาลก็เขาถึงวิมาน
อันจําเริญโดยประการทั้งปวง ในเทวอุทยานมีนามวา
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นันทนวัน เทพอัปสรประมาณพันหนึ่งพากันมายืนหอม
ลอมดีฉัน ดีฉันเห็นผูประเสริฐเลิศกวาเทพอัปสรนั้น
โดยรัศมี เกียรติยศ และอายุ ดีฉันไดกระทํา
กัลยาณธรรมไวมาก มีสติสัมปชัญญะ ทานเจาขา
ดีฉันมาในโลกครั้งนี้ ก็เพื่อถวายนมัสการทานปราชญ
ผูประกอบดวยความกรุณาเจาคะ เทพธิดานั้น ครั้น
กลาวถอยคํานี้แลว เปนผูประกอบดวยความกตัญู
กตเวที ไหวเทาทั้งสองของพระมหาโมคคัลลานเถระ
องคอรหันตแลวก็อันตรธานไป ณ ที่นั้นนั่นเอง.
จบจัณฑาลิวิมาน
อรรถกถาจัณฑาลิวิมาน
จัณฑาลิวิมานมีคาถาวา จณฺฑาลิ วนฺท ปาทานิ ดังนี้เปนตน.
จัณฑาลิวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงราชคฤห ในเวลาใกลรุง
ทรงเขามหากรุณาสมาบัติ ที่พระพุทธเจาปฏิบัติกันมาแลว เมื่อทรงออก
แลวตรวจดูโลกอยู ไดทรงเห็นหญิงจัณฑาลแกคนหนึ่ง ซึ่งอยูใน
จัณฑาลิคาม ในนครนัน้ นั่นเองสิ้นอายุ ก็กรรมของนางที่นําไปนรก
ปรากฏชัดแลว. พระองคทรงมีพระทัยอันพระมหากรุณาใหขะมักเขมนแลว
ทรงดําริวา เราใหนางทํากรรมอันนําไปสูสวรรค จักหามการเกิดใน
นรกของนางดวยกรรมนัน้
ใหดาํ รงอยูบนสวรรค จึงเสด็จเขาไป
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บิณฑบาตยังกรุงราชคฤหพรอมดวยภิกษุหมูใหญ ก็สมัยนั้น หญิงจัณฑาลี
นั้น ถือไมออกจากนคร พบพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาไดยืน
ประจันหนากันแลว. แมพระผูมีพระภาคเจา ประทับยืนตรงหนา
เหมือนหามมิใหนางไป. ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ รูพ ระทัยของ
พระศาสดา และความหมดอายุของหญิงนั้นแลว เมื่อจะใหนางถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ดูกอนแมจัณฑาล ทานจงถวายบังคมพระบาท
ยุคลของพระโคดม ผูมีพระเกียรติยศเถิด พระโคดม
ผูเปนพระพุทธเจาองคที่ ๗ ประทับยื่นเพื่ออนุเคราะห
ทานคนเดียว ทานจงทําจิตใหเลื่อมใสยิ่ง ในพระองค
ผูเปนพระอรหันต ผูคงที่ แลวจงรีบประคองอัญชลี
ถวายบังคมเถิด ชีวิตของทานนอยเต็มที่.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา จณฺฑาลิ พระเถระเรียกนางที่มี
ชื่อมาแตกําเนิด. บทวา วนฺท ไดแก จงถวายบังคม. บทวา ปาทานิ
ไดแก จรณะคือพระบาทอันเปนสรณะของโลก พรอมดวยเทวโลก. บาท
คาถาวา ตเมว อนุกมฺปาย ไดแก เพื่ออนุเคราะหทานเทานั้น. อธิบายวา
เพื่อปองกันการเกิดในอบายมาใหบังเกิดในสวรรค. บทวา อฏาสิ ไดแก
ประทับยืนไมเสด็จเขาไปสูพระนคร. บทวา อิสิสตฺตโม ความวา
พระองคเปนผูสูงสุด คือ อุกฤษฏ กวาฤษีชาวโลก พระเสขะ พระอเสขะ
พระปจเจกพุทธเจา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อิสิสตฺตโม เพราะบรรดา
พุทธฤษีทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน เปนฤษี [พระพุทธเจา] พระองค
ที่ ๗.
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บาทคาถาวา อภิปฺปสาเทหิ มน ความวา จงทําจิตของทานให
เลื่อมใสวา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ. บทวา
อรหนฺตมฺหิ ตาทิเน ความวา ชื่อวาพระอรหันต เพราะกิเลสทั้งหลาย
หางไกล เพราะกําจัดกิเลสเหลานั้น ซึ่งเปนขาศึก เพราะกําจัดกําแหง
สังสารจักร เพราะเปนผูควรแกปจจัยทั้งหลาย และเพราะไมมีความลับ
ในการทําบาป ชื่อวา ตาทิ เพราะถึงความคงที่ในโลกธรรมมีอิฏฐารมณ
เปนตน. บาทคาถาวา ขิปฺป ปฺชลิกา วนฺท ความวา ทานจงประคอง
อัญชลีแลวจงถวายบังคมเร็ว ๆ เถิด. หากถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา
เพราะชีวิตของทานนอยเต็มที่ เพราะชีวิตของทานจะตองแตกเปนสภาพ
ในที่นี้ จึงยังเหลือนอย คือนิดหนอย.
พระเถระ เมื่อระบุพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา ๒ คาถา
อยางนี้ อยูใ นอานุภาพของตน ทํานางใหสลดใจดวยการชี้ชดั วา นาง
หมดอายุ ประกอบนางไวในการถวายบังคมพระศาสดา. ก็นางไดฟงคํา
นั้นแลว เกิดสลดใจ มีใจเลื่อมใสในพระศาสดา ถวายบังคมดวย
เบญจางคประดิษฐ ประคองอัญชลีนมัสการอยู ไดยืนมีจิตเปนสมาธิ
ดวยปติอันซานไปในพระพุทธคุณ. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไป
พระนครพรอมดวยภิกษุสงฆดวยทรงดําริวา เทานี้ก็พอจะใหนางเกิดใน
สวรรคไดดังนี้. ตอมา แมโคลูกออนตัวหนึ่ง หันวิ่งตรงไปจากที่นั้น
เอาเขาขวิดนางจนเสียชีวิต. ทานพระสังคีติกาจารย เพื่อแสดงเรื่องนั้น
ทั้งหมด ไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
หญิงจัณฑาลผูนี้ อันพระมหาเถระผูมีตนอัน
อบรมแลว ธํารงไวซึ่งสรีระอันสุดทาย ตักเตือนแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 182

จึงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระโคดม ผูมีพระเกียรติยศ แมโคไดขวิดนางในขณะที่กําลังยืนประคองอัญชลี นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสอง
แสงสวางในโลกมืดดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺชลึ ิต นมสฺสมาน สมฺพุทฺธ
ความวา เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาแมเสด็จไปแลว นางก็ยังมีจิตเปนสมาธิ
ดวยปติมีพระพุทธคุณเปนอารมณ ยืนประคองอัญชลีเหมือนอยูเฉพาะพระพักตร.
บทวา อนฺธกาเร ไดแก ในโลกอันมืดดวยความมืดคืออวิชชา
และมืดดวยกิเลสทั้งสิ้น. บทวา ปภงฺกร คือ ผูทาํ แสงสวางคือญาณ.
ก็นางจุติจากนั้นไปบังเกิดในภพดาวดึงส. นางมีอัปสรแสนหนึ่ง
เปนบริวาร. ก็แลในทันใดนั่นเอง นางมาพรอมกับวิมาน ลงจากวิมาน
แลว ไดเขาไปหาทานพระมหาโมคัลลานะถวายนมัสการ. เพื่อแสดงความ
ขอนั้น นางเทพธิดา ไดกลาววา
ขาแตทานวีรบุรุษผูมีอานุภาพมาก ดีฉันบรรลุ
เทวฤทธิ์แลว เขามาหาทานผูสิ้นอาสวะปราศกิเลสธุลี
เห็นผูไมหวั่นไหว นั่งเรนอยูผูเดียวในปา ขอไหว
ทานเจาคะ.
พระเถระไดถามเทพธิดานั้นวา
ดูกอนเทพธิดาผูสงางาม ทานเปนใคร มีรัศมี
ดังทองงามรุงโรจน มีเกียรติยศมาก งานตระการ
* อรรถกถาวา นางมีอัปสรแสนหนึ่ง บาลีวา มีอัปสรพันหนึ่ง
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มิใชนอย แวดลอมดวยหมูเทพอัปสรพากันลงมาจาก
วิมาน จึงมาไหวอาตมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชลิตา ไดแก รุงโรจนโชติชวงดวย
รัศมีแหงสรีระผาและอาภรณเปนตนของตน. บทวา มหาสยา ไดแก
มีบริวารมาก. บทวา วิมานโมรุยฺห แปลวา ลงจากวิมาน. บทวา
อเนกจิตฺตา ไดแก ประกอบดวยความงามหลากหลาย. บทวา สุเภ แปลวา
ผูมีคุณอันงาม. บทวา มม แปลวา อาตมา.
เทพธิดานั้น ไดถูกพระเถระถามอยางนี้แลว จึงกลาวคาถา ๔ คาถา
อีกวา
ทานเจาขา ดิฉันเปนหญิงจัณฑาล ถูกทานผู
เปนวีรบุรุษสงไปถวายบังคมพระบาทยุคลของพระโคดม ผูเปนพระอรหันต มีพระเกียรติยศ ครั้นได
ถวายบังคมพระยุคลบาทแลว จุติจากกําเนิดหญิง
จัณฑาลไปเขาถึงวิมาน อันเพรียบพรอมดวยสมบัติ
ทั้งปวง ในอุทยานนันทนวัน เทพอัปสรพันหนึ่งพากัน
มายืนหอมลอม ดีฉันเปนผูประเสริฐเลิศกวาเทพอัปสรเหลานั้น โดยวรรณะ เกียรติยศ และอายุ ดีฉัน
ไดกระทํากรรมอันงามมากมาย มีสติสัมปชัญญะ
ทานเจาขา ดิฉันมามนุษยโลกครั้งนี้ ก็เพื่อถวาย
นมัสการพระมุนีผูมีกรุณา เจาคะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปสิตา ความวา หญิงจัณฑาลถูก
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ทานผูเปนวีรบุรุษสงไปเพื่อถวายนมัสการดวยคําเปนตนวา ดูกอนแมจัณฑาล ทานจงถวายพระยุคลบาทเถิด. บุญที่สําเร็จดวยการถวายบังคมนั้น
ถึงจะนอยโดยชั่วขณะประเดี๋ยวก็จริง ถึงกระนั้น ก็ชื่อวามากเกินที่จะ
เปรียบได เพราะมีเขต [เขตตสัมปทา] ใหญ และมีผลใหญ เพราะเหตุ
นั้น นางจึงไดกลาววา ปหูตกตกลฺยาณา ดังนี้ อนึ่ง นางหมายถึงความ
บริสุทธิ์ของปญญาและสติ ในขณะความเปนไปแหงปติมีพระพุทธคุณเปน
อารมณ จึงไดกลาววา สมฺปชานา ปติสฺสตา ดังนี้. ทานพระสังคีติกาจารย ตั้งคาถาไวอีกวา
เทพธิดาจัณฑาลี ผูกตัญูกตเวที ครัน้ กลาว
ถอยคํานี้แลว ไหวเทาทั้งสองของทานพระมหาโมคคัลลานเถระ องคพระอรหันตแลว ก็อันตรธานไป
ณ ที่นั้นนั่นเองแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จณฺฑาลี ทานกลาววา เคยเปนหญิง
จัณฑาล. คําใด เปนการกลาวเรียกกันติดปากในมนุษยโลก คํานี้ก็
ปฏิบัติติดมาในเทวโลกเชนกัน. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลว.
สวนทานพระมหาโมคคัลลานเถระ กราบทูลเรื่องถวายพระผูมีพระภาคเจาแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําขอความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุ
เกิดเรื่อง ทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน พระธรรมเทศนานั้นได
เปนประโยชนแกประชาชนแล.
จบอรรถกถาจัณฑาลิวิมาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 185

๕. ภัททิตถิกาวิมาน
วาดวยภัททิตถิกาวิมาน
[๒๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามถึงบุรพกรรมที่ ภัททาเทพธิดา
นั้นไดกระทําไววา
ดูกอนเทพธิดาผูมีปญญาดี ทานสวมไวเหนือ
ศีรษะ ซึ่งมาลัยดอกมณฑารพ ซึ่งมีสตี าง ๆ คือ
คํา แดงเขม และแดง แวดลอมดวยกลีบเกสรจาก
ตนไมเหลาใด ตนไมเหลานี้ไมมีในหมูเทพเหลาอื่น
เพราะบุญอะไร ทานผูม ียศจึงเขาถึงหมูเทวดาชั้น
ดาวดึงส ดูกอนเทพธิดา ทานถูกเราถามแลว
โปรดบอกสิวานี้เปนผิของบุญกรรมอะไร.
เทพธิดาถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว จึงทูลพยากรณ
ดวยคาถาเหลานี้วา
ชนทั้งหลายรูจักขาพระองควา ภัตทิตถิกา
ขาพระองคเปนอุบาสิกาอยูในกิมพิลนคร เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา และศีล ยินดีในการจําแนกทาน
ทุกเมื่อ มีจติ อันเลื่อมใสในพระอริยเจาผูปฏิบัติตรง
ไดถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะ และเครื่อง
ประทีป ขาพระองคไดเขารักษาอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการตลอดดิถีที่ ๑๔-๑๕ และดิถีที่ ๘
ของปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวม
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แลวดวยดีในศีลทุกเมื่อ งดเวนจากปาณาติบาต เปน
ผูเวนจากการถือเอาสิ่งของของผูอื่นดวยไถยจิต จาก
การประพฤติผิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และ
จากการดื่มน้ําเมา เปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ และ
เปนผูฉลาดในอริยสัจ มีปกติเปนอยูดวยความไม
ประมาท
เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระสมันตจักษุ ขาพระองคบําเพ็ญสุจริตกุศลธรรมสําเร็จ
แลว จุติจากมนุษยโลกนั้นแลว เปนนางเทพธิดาผูมี
รัศมีในกายตัวเอง เที่ยวชมอยูรอบ ๆ สวนนันทนวัน
อนึ่ง ขาพระองคไดเลี้ยงดูซึ่งทานภิกษุผูเปนอัครสาวก
ทั้งสอง ผูอนุเคราะหชาวโลกดวยประโยชนเกื้อกูล
อยางยิ่ง เปนมหาปราชญ และไดบําเพ็ญสุจริตกุศลธรรมไวมาก ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้นแลว ได
บังเกิดเปนเทพธิดา ผูมีรัศมีในกายของตนเอง เที่ยว
ชมอยูร อบ ๆ สวนนันทนวัน ขาพระองคไดเขารักษา
อุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ นํามา
ซึ่งความสุขอันกําหนดมิไดเนืองนิตย และไดสราง
สุจริตกุศลธรรมความชอบไวบริบูรณแลว ครั้นจุติจาก
มนุษยโลกนั้นแลว ไดบังเกิดเปนนางเทวดาผูมี
รัศมีในกายตัวเอง เที่ยวชมอยูรอบ ๆ นันทนวัน.
จบภัททิตถิกาวิมาน
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อรรถกถาภัททิตถิกาวิมาน
ภัททิตถิกาวิมานมีคาถาวา นีลา ปตา จ กาฬา จ ดังนีเ้ ปนตน.
ภัททิตถิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถี สมัยนั้น ในกิมิลนคร มีคหบดีบุตรผูหนึ่งชื่อ
โรหกะ มีศรัทธาปสาทะ ถึงพรอมดวยศีลและอาจาระ ในนครนั้นแล
มีทาริกาเด็กหญิงคนหนึ่ง ในตระกูลที่มีโภคทรัพยมาก ทัดเทียมกับนาย
โรหกะนั้น เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส มีนามวา ภัททา เพราะเจริญแม
ตามปกติ ครั้นตอมา มารดาบิดาของโรหกะ ไดเลือกกุมารีนนั้ นํานาง
มาในเวลานั้น ไดทําอาวาหวิวามงคลกัน. สองสามีภริยานั้น ก็อยูรวม
กันดวยสามัคคี ก็เพราะอาจารสมบัติของตน นางจึงไดเปนคนเดน รูจัก
กันไปทั่วพระนครนั้นวา ภัททิตถี แมหญิงภัทรา.
ก็สมัยนั้น พระอัครสาวกทั้ง ๒ มีภิกษุเปนบริวาร รูปละ ๕๐๐
จาริกเที่ยวไปในชนบท ถึงกิมิลนคร. นายโรหกะ รูวาพระอัครสาวกนั้น
ไปที่กิมิลนครนั้น เกิดโสมนัสเขาไปหาพระเถระทั้งสองรูป ไหวแลวนิมนต
ฉันในวันพรุงนี้ อังคาสทานพรอมดวยบริวารใหอิ่มหนําสําราญดวยของ
เคี้ยวของฉันอันประณีตในวันรุงขึ้น พรอมดวยบุตรและภรรยา ไดฟง
พระธรรมเทศนาที่ทาแสดงแลว ตั้งอยูในโอวาทของทาน รับสรณะ
สมาทานเบญจศีล. สวนภรรยาของเขา ก็เขารักษาอุโบสถศีลเปนวัน ๘ ค่ํา
๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวันปาฏิหาริยปกษ. เฉพาะอยางยิ่งนางไดเปนผูถึง
พรอมดวยศีลและอาจาระ และเทวดาทั้งหลาย อนุเคราะหแลว ก็ดวย
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ความอนุเคราะหของเทวดานั้นแล นางก็ปลดเปลื้องคําวารายผิด ๆ ที่
ตกมาเหนือตนหายไปได กลายเปนผูมีเกียรติยศแพรไปทั่วโลกอยางยิ่ง
เพราะนางมีศีลและอาจาระหมดจดดวยดีแล.
ก็ภรรยานั้น อยูในกิมิลนครนั้นเอง สวนสามีของนางอยูคาขายใน
ตักกศิลานคร ในวันมหรสพรื่นเริงกัน เมื่อถูกพวกเพื่อนรบเราก็เกิดคิด
อยากเลนงานมหรสพตามเทศกาล เทวดาผูประจําเรือนก็ชวยนํานางไปใน
ตักกศิลานครนั้นดวยอานุภาพทิพยของตนแลว สงไปรวมกับสามี เพราะ
อยูรวมกันนั่นแล ก็ตั้งครรภ เทวดาชวยนํากลับกิมิลนคร เมื่อครรภ
ปรากฏชัดขึน้ โดยลําดับ ถูกแมผัวเปนตน รังเกียจวานางประพฤตินอกใจ
สามี เมื่อกระแสน้ําในแมน้ําคงคาถูกเทวดานั้นแล บันดาลใหเปนเหมือน
หลงมาทวมกิมิลนคร ดวยอานุภาพของตน ประสบความยุงยาก ซึ่งตก
ลงมาเหนือตนดังกระแสน้ําในแมน้ําคงคาที่มีเกลียวคลื่นเกิดเพราะแรงลม
ดวยการสมถะมีสัจจาธิษฐานเปนเบื้องตน ซึ่งพิสูจนวาตนเปนหญิงจงรัก
สามี ถึงจะกลับมาอยูรวมกับสามี สามีนั้นก็รังเกียจ เหมือนแมผัวเปนตน
รังเกียจมากอน และตองอางสัญญาณเครื่องหมาย ซึ่งสามีนั้นประทับชื่อ
ใหไวในตักกศิลานคร จึงแกความรังเกียจนั้นได กลายเปนผูที่ญาติฝาย
สามีและมหาชนยกยอง ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา สุวิสทุ ฺธสีลาจารตาย อติวิย โลเก ปตฺถฏยสา อโหสิ ไดเปนผูมีเกียรติยศแพรไป
ในโลกอยางยิ่ง เพราะเปนผูมีศีลและอาจาระหมดจดดี.
สมัยตอมา นางทํากาละตาย ไปบังเกิดในภพดาวดึงส ครั้งเมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาจากกรุงสาวัตถีไปยังภพดาวดึงส ประทับนั่ง
บนบัณฑุกัมพลศิลา ณ โคนตนปาริฉัตร และเมื่อเทพบริษัทเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แม
ภัททิตถีเทพธิดาก็ไดเขาไปเฝาถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงถามบุญกรรมที่
เทพธิดานั้นทําไว ณ ทามกลางเทวดาบริษัทและพระพรหมบริษัทที่ประชุม
พรอมกันในหมื่นโลกธาตุ ไดตรัสวา
ดูกอนเทพธิดาผูมีปญญาดี ทานทัดทรงไว
เหนือศีรษะ ซึ่งพวงมาลัยดอกมณฑารพ อันมีสี
ตาง ๆ กัน คือ เขียว เหลือง ดํา แดงเขม และแดง
ที่หอมลอมดวยกลีบเกสร จากตนไมเหลาใด ตนไม
เหลานี้ ไมมใี นเทพหมูอนื่ เพราะบุญอะไร ทานผู
เลอยศจึงเขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส ดูกอนเทพธิดา
ทานถูกเราถามแลว จงบอกมาสิวานี้เปนผลของบุญ
อะไร.
ในคาถานั้น จ ศัพทในบาทคาถานี้วา นีลา ปตา จ กาฬา จ
มฺชิฏา อถ โลหิตา เปนการกลาวควบบท จ ศัพทนั้น พึงประกอบ
แตละบทโดยเปนตนวา นีลา จ ปตา จ. ศัพทวา อถ เปนนิบาตใช
ในอรรถอื่น. ดวย อถ ศัพทนั้น ทานรวมวรรณะที่ไมไดกลาวมีสีขาวเปนตน
ไวดวย. พึงทราบวาอิติศัพททานลบเสียแลวแสดงไว [ไมมอี ิติศัพท]
อีกอยางหนึ่ง จ ศัพท ควบขอความที่ไมไดกลาวไว อิติ ศัพท เปน
นิบาต. บทวา อุจฺจาวจาน. ในบาทคาถาวา อุจฺจารจาน วณฺณาน นี้
พึงเห็นวาไมลบวิภัตติ อธิบายวา มีสีสูงและตําคือมีสีตาง ๆ กัน. อนึ่ง
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บทวา วณฺณาน แปลวา ซึง่ มีรัศมีคือสี. บาทคาถาวา กิฺชกฺขปริวาริตา
ไดแก แวดลอมดวยกลีบเกสรดอกไม. ที่จริงบทนั้นเปนปฐมาวิภัตติแต
ใชในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ. มีคําอธิบายดังนี้วา ดูกอนเทพธิดา ทานทัดทรง
ประดับไวเหนือเศียร ซึ่งมาลัยดอกมณฑารพ คือพวงมาลัยที่ทําดวยดอก
มณฑารพเหลานั้น เพราะดอกมณฑารพเหลานั้น ซึ่งสีสรรตางๆ คือ เขียว
เหลือง ดํา แดงเขม แดงและสีอื่น ๆ มีสีขาวเปนตน อันหอมลอมดวยกลีบ
เกสรคือละออง ตามที่เปนอยูมีสัณฐานทรวดทรงงามเปนตน หรือเพราะ
สีแหงวรรณะตามที่กลาวแลวตาง ๆ กัน เกิดจากตนมณฑารพ.
เพื่อแสดงวาตนไมที่มีดอกเหลานั้นไมทั่วไปแกสวรรคชนั้ อื่น เพราะ
ดอกไมเหลานั้น มีสีพิเศษแปลกออกไป พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา
นยิเม อฺเสุ กาเยสุ รุกฺขา สนฺติ สุเมธเส ดังนี้. ในบทเหลานั้น
บทวา อิเม ประกอบความวา ตนไมมีดอกประกอบดวยสีและสัณฐาน
เปนตน ตามที่กลาวแลวไมมี. บทวา กาเยสุ แปลวา ในหมูเทพทั้งหลาย.
บทวา สุเมธเส แปลวา ดูกอนเทพธิดาผูมีปญญาดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นีลา ไดแก มีสีเขียว โดยมณีรัตนะ
มีอินทนิลและมหานิลเปนตน. บทวา ปตา ไดแก มีสีเหลือง โดย
มณีรัตนะ มีบุษราคัมกักเกตนะและปุลกะเปนตน และทองสิงคี. วา
กาฬา ไดแก มีสีดํา โดยมณีรัตนะมีแกวหินอัสมกะ แกวหินอุปลกะ
เปนตน. บทวา มฺชิฏา ไดแก มีสแี ดงเขม โดยมณีรัตนะมีแกวโชติรส
แกวโคปุตตาและแกวโคเมทกะเปนตน. บทวา โลหิตา ไดแก มีสีแดง
โดยมณีรัตนะมีแกวทับทิม แกวแดง แกวประพาฬเปนตน สวนอาจารย
บางพวก เอาบทมีนีละ เปนตนกับบทนี้วา รุกฺขา ประกอบกันกลาววา
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นีลารุกฺขา เปนตน. ทีจ่ ริง แมตนไมยอมไดโวหารวาเขียวเปนตน
เพราะประกอบดวยสีเขียวเปนตน เหตุปกคลุมดวยดอกไมมีสีเขียวเปนตน
เพราะเหตุนั้น ดวยบทเหลานั้นวา นีลา ปตา จ กาฬา จ ฯ ป ฯ
นยิเม อฺเสุ กาเยสุ รุกฺขา สนฺติ สุเมธเส ดังนี้ พึงประกอบ
ความวา ทานทัดทรงพวงดอกมณฑารพ ซึ่งมีสีสรรตาง ๆ ฯลฯ หอม
ลอมดวยกลีบเกสรจากตนไมใด การแสดงตนไมไวแผนกหนึ่ง ดวยการ
ระบุดอกไมอันประกอบดวยสีแปลกออกไปตามที่เห็นแลว ดวยการแสดง
ถึงภาวะที่ดอกไมเหลานั้นเปนของไมทั่วไป จัดเปนปฐมนัย. การแสดง
ดอกไมไวแผนกหนึ่ง ดวยการแสดงภาวะที่ตนไมเปนของไมทั่วไป จัด
เปนทุติยนัย. สีเปนตน ในปฐมนัยทานถือเอาโดยสภาพ. ในทุติยนัย
ทานถือเอาโดยมุข คือตนไมอันเปนที่อาศัย [ ของสี ] ในขอนั้นสีและ
ตนไมเหลานั้น แปลกกันดังกลาวมานี้.
บทวา เกน ประกอบความวา เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงเขา
ถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส. บทวา ปุจฺฉิตาจิกฺข ความวา ทานถูกเราถาม
แลว จงบอกจงกลาวมาเถิด.
เทพธิดานั้น ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว จึงไดทูล
พยากรณดวยคาถาเหลานี้วา
ชนทั้งหลายรูจักขาพระองควา ภัททิตถิกา แม
หญิงภัทรา ขาพระองคเปนอุบาสิกาอยูในกิมพิลนคร
เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ยินดีในการจําแนก
ของเปนทานทุกเมื่อ มีจิตผองใส ไดถวายผานุงหม
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อาหาร เสนาสนะ และเครื่องประทีป ในพระอริยเจาผูปฏิบัติตรง ขาพระองคไดเขารักษาอุโบสถ อัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถีที่ ๑๔-๑๕
และดิถที ี่ ๘ ของปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ
ขาพระองคเปนผูสํารวมแลวดวยดีในศีลทุกเมื่อ มี
สัญญมะ และแจกทาน จึงครอบครองวิมาน. ดีฉัน
งดเวนจากปาณาติบาต เปนผูเวนจากการถือเอาสิ่งของ
ของผูอื่นดวยไถยจิต จากการประพฤติผิดในกาม
สํารวมจากมุสาวาท และจากการดื่มนําเมา เปนผู
ยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ และเปนผูฉลาดในอริยสัจ
เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระสมันตจักษุ มี
ปกติเปนผูอยูดวยความไมประมาท.
ขาพระองคไดโอกาสบําเพ็ญกุศลธรรม จุติจาก
มนุษยโลกนั้นแลว เปนเทพธิดา มีรัศมีของตนเอง
เที่ยวชมสวนนันทนวันอยู อนึง่ ขาพระองคไดเลี้ยงดู
ทานภิกษุอัครสาวกทั้งสอง ผูอนุเคราะหชาวโลกดวย
ประโยชนเกื้อกูลอยางยิ่ง เปนมหาปราชญ และได
โอกาสบําเพ็ญกุศลธรรม ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้น
แลว ไดบังเกิดเปนเทพธิดาผูมีรัศมีในตนเอง เที่ยว
ชมสวนนันทนวันอยู ขาพระองคไดเขารักษาอุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘ ประการ อันนําความสุขมา
หาประมาณมิไดอยูเนืองนิตย และไดโอถาสราง
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กุศลธรรม ครั้นจุติจากมนุษยโลกนัน้ แลว ไดบงั เกิด
เปนนางเทพธิดา ผูมรี ัศมีในตนเอง เที่ยวชมสวน
นันทนวันอยู.
ในบทเหลานั้น บาทคาถาวา ภทฺทิตฺถิกาติ ม อฺึสุ กิมฺพิลาย
อุปาสิกา ความวา หญิงนี้เจริญดี เกิดการตัดสินใจไววา เปนผูมีศีล
ไมขาด เพราะกลับกระแสน้ําใหญที่กําลังเบียดเบียน ดวยอาจารสมบัติ
ดวยการการทําสัจ เพราะฉะนั้น ชาวกิมพิลนครจึงรูจักขาพระองควา
อุบาสิกาชื่อวา ภัททิตถิกา. บาทคาถาเปนตนวา สทฺธาสีเลน สมฺปนฺนา
มีเนื้อความงายทั้งนั้น เพราะมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง.
อีกอยางหนึ่ง เทพธิดาแสดงทรัพยคือศรัทธาดวยบทนี้วา สทฺธา.
ทรัพยคือจาคะดวยบทนี้วา ขาพระองคยินดีในการจําแนกของเปนทาน
มีจิตผองใส ไดถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะและเครื่องประทีปใน
พระอริยะ ผูปฏิบัติตรง. ทรัพยคือศีล ทรัพยคอื หิริ และทรัพยคือ
โอตตัปปะดวยบทนี้วา ขาพระองคสมบูรณดวยศีล ตลอดดิถี ๑๔-๑๕ ค่ํา
ฯ ล ฯ มีสิกขาบท ๕ ประการ แสดงทรัพยคือสุตะ และทรัพยคือปญญา
ดวยบทนี้วา อริยสจฺจาน โกวิทา. เทพธิดานั้นแสดงการไดอริยทรัพย
๗ ประการของตนดังกลาวมาฉะนี้. เทพธิดาชี้แจงอานิสงสของอริยทรัพย
๗ นั้น ทัง้ ที่เปนปจจุบัน ทั้งที่เปนภายหนา ดวยบาทคาถานี้วา
อุปาสิกา จกฺขุมโต ฯ เป ฯ อนุวิจรามิ นนฺทน. ในบทเหลานั้น
บทวา กตาวาสา ไดแก ไดบําเพ็ญสุจริตกรรมเครื่องอยูสําเร็จแลว.
จริงอยู สุจริตกรรมเรียกวาอาวาสที่อยูแหงสุขวิหารธรรม เพราะเหตุอยู
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เปนสุขในปจจุบันและอนาคต ดวยเหตุนั้น เทพธิดาจึงกลาววา กตกุสลา
ดังนี้.
เทพธิดากลาวบุญสําเร็จดวยทานของตนอันเปนเขตพิเศษที่มิไดแตะ
ตองมากอนแลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงความที่เขตพิเศษเปนบอเกิดแหงบุญ
นั้น จึงกลาวคําวา ภิกขฺ ู จ เปนตน. ในบทเหลานั้น วา ภิกฺขู
ชื่อวาภิกษุเพราะเปนผูทําลายกิเลสมิใหเหลือ. บทวา ปรมหิตานุกมฺปเก
ไดแก ผูอนุเคราะหประโยชนเกื้อกูลในปจจุบันเปนตน เปนอยางยิ่งคือ
เหลือเกิน. บทวา อโภชยึ ไดแก ขาพระองคไดใหทานฉันโภชนะอัน
ประณีต. บทวา ตปสฺสิยุค ความวาคู [สองอัครสาวก] ผูมีตบะ
เพราะเผาผลาญตัดกิเลสมลทินทั้งหมดไดเด็ดขาดดวยตบะอันสูงสุด. บทวา
มหามุนึ ความวา เปนผูแสวงคุณใหญเพราะตบธรรมนั้นนัน่ แล หรือ
ชื่อวามหาปราชญเพราะรูคือกําหนดวิสัยของตนไดดวยญาณอยางใหญนั่น
เที่ยว. คํานั้นทั้งหมด เทพธิดากลาวหมายเอาพระอัครสาวกทั้งสอง.
บทวา อปริมิต สุขาวห ทานกลาวมิไดลบนิคหิต ไดแกอัน
ใหเกิดหิตสุขมีปริมาณเกินพระดํารัสแมของพระผูมีพระภาคเจา เพราะ
พระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ผูบอกจะทําใหบรรลุ ตลอดถึง
สุขบนสวรรคไมงายนัก หรือนําสุขมาหาประมาณมิได คือนําสุขมาดวย
อานุภาพของตน. บทวา สตต แปลวา ทุกเวลา. ประกอบความวา
ไมลดวันรักษาอุโบสถนั้น ๆ หรือทําวันรักษาอุโบสถนั้นไมใหขาด ทํา
ใหบริบูรณนาํ ความสุขมาใหเนืองนิตย หรือทุกเวลา. คําที่เหลือเหมือนนัยที่
กลาวมาแลวในหนหลัง.
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ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ทรงแสดงอภิธรรมปฎกตลอดสาม
เดือนโปรดหมูเทวดาและพรหม ผูอยูในหมื่นโลกธาตุ มีพระมารดาเทพบุตรเปนประธาน เสด็จกลับมายังมนุษยโลกแลว ทรงแสดงภัททิตถิกาวิมานโปรดแกภิกษุทั้งหลาย. พระธรรมเทศนานั้น ไดเปนประโยชนแก
บริษัทผูประชุมกันแล.
จบอรรถกถาภัททิตถิกาวิมาน
๖. โสณทินนาวิมาน
วาดวยโสณทินนาวิมาน
[๒๓] พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดสอบถามนางเทพธิดาดวย
คาถาวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม สองสวาง
ไสวไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีผิวพรรณเชนนี้ เพราะบุญอะไร
อิฐผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคสมบัติทุกอยางที่
นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนเทพธิดา ผูม ีอานุภาพมาก อาตมาขอ
ถามทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดกระทําบุญอะไร
ไว และเพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาแหงกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ชนชาวนาลันทานครรูจักดิฉันวา โสณทินนา
ดีฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองนาลันทา เปนผูส มบูรณ
ดวยศรัทธาและศีล ยินดีแลวในทานบริจาคเสมอ มี
จิตผองใส ไดถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะ และ
เครื่องประทีป เครื่องอุปกรณ ในพระอริยะผูปฏิบัติ
ตรง ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค
๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา
แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวม
ดวยดีในศีลทุกเมื่อ คือเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต
เวนหางไกลจากอทินนาทาน จากการประพฤติผิดใน
กาม สํารวมจากมุสาวาท และจากการดื่มน้ําเมา ดีฉัน
เปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ มีปญญาเฉลียวฉลาด
ในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ
และพระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีรศั มีเชนนี้
ฯลฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบโสณทินนาวิมาน
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อรรถกถาโสณทินนาวิมาน
โสณทินนาวิมานมีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ดังนี้เปนตน.
โสณทินนาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี. ก็สมัย
นั้น อุบาสิกาคนหนึ่งชื่อโสณทินนาในเมืองนาลันทามีศรัทธาเลื่อมใส บํารุง
ภิกษุทั้งหลายดวยปจจัย ๔ โดยเคารพ มีนิจศีลอันบริสุทธิ์ดี เขารักษา
แมอุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ. นางโสณทินนานั้น ไดความ
สบายในการฟงธรรม เมื่อเพิ่มพูนกัมมัฏฐานในสัจจะ ก็ไดเปนโสดาบัน
เพราะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ตอมา นางเปนโรคชนิดหนึ่งแลวก็ตายไป
เกิดในชั้นดาวดึงส. ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดสอบถามเทพธิดานั้น
ดวยคาถาสามคาถาเหลานั้นวา
ดูกอ นเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม มีรศั มี
สองสวางไสวไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร อิฐผลนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคสมบัติ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนเทพธิดา ผูม ีอานุภาพมาก อาตมาขอ
ถามทาน ครัง้ เกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
และเพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ชนชาวเมืองนาลันทา รูจักดิฉันวาโสณทินนา
ดีฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองนาลันทา เปนผูสมบูรณ
ดวยศรัทธาและศีลยินดีแลว ในทานบริจาคเสมอ มีจิต
ผองใส ไดถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะและ
เครื่องประทีปเครื่องอุปกรณ ในพระอริยะผูปฏิบัติตรง
ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีล อันประกอบดวยองค ๘
ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา
แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวม
ดวยดีในศีลทุกเมื่อ. เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต
เวนหางไกลจากอทินนาทาน จากการประพฤติผิดใน
กาม สํารวมจากมุสาวาท และจากการดื่มน้ําเมา ดีฉัน
เปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ มีปญญาเฉลียวฉลาดใน
อริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ และ
พระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้
อิฐผลนีจ้ ึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคสมบัติทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดขึ้นแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยดีฉนั ไดกระทําบุญใดไว
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เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
คํานั้นทั้งหมด เหมือนนัยที่กลาวมาในหนหลัง.
จบอรรถกถาโสณทินนาวิมาน
๗. อุโบสถาวิมาน
วาดวยอุโบสถาวิมาน
[๒๔] ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามถึงบุรพกรรมของ
เทพธิดานั้นวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม มีรัศมีสอ ง
สวางไสวไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
นางเทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว ดีใจ ก็ไดพยากรณปญหาแหงกรรมทีม่ ผี ล
อยางนี้วา
ประชาชนรูจักดิฉันวาแมอุโบสถา ดีฉนั เปน
อุบาสิกาอยูในเมืองสาเกต เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา
และศีล... ไดเปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ
สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึง
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มีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉนั จึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
เมื่อจะแสดงโทษอยางหนึ่งของตน เทพธิดานั้นจึงไดกลาวคาถา ๒
คาถาอีกวา
ฉันทะความพอใจเกิดแกดีฉัน เพราะฟงเรื่อง
นันทนวันอยูเนื่อง ๆ เพราะเหตุที่ตั้งใจไปในนันทนวัน
นั้น ดีฉันจึงเขาถึงนันทนวันชั้นดาวดึงสพิภพ ดีฉัน
มิไดทําตามพระวาจาของพระศาสดาพุทธเจาเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย ตั้งจิตไวในภพอันเลว จึงมีความ
รอนใจในภายหลัง.
เพื่อจะปลุกใจนางเทพธิดานั้น พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาว
คาถานี้วา
ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา ทานจะอยูในวิมานนี้
นานเทาไร ทานถูกอาตมาถามแลว โปรดบอกเถิด
ถาทานรูอายุ.
เทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตทานมหาปราชญ ดีฉันจักดํารงอยูใน
วิมานนี้ สามโกฏิหกหมืน่ ป จุติจากที่นี้แลว จึงจักไป
บังเกิดเปนมนุษย.
พระมหาโมคคัลลานเถระ ปลุกเทพธิดานั้นใหอาจหาญดวยคาถา
นี้วา
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ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา ทานอยากลับไปเลย
ทานเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพยากรณไว
แลววา ทานจักถึงคุณวิเศษ เปนพระโสดาบัน
ทุคติทานก็ละไดแลวนี่.
จบอุโบสถาวิมาน
อรรถกถาอุโบสถาวิมาน
อุโบสถาวิมานมีคาถาวา อภิกกฺ นฺเตน วณฺเณน ดังนี้เปนตน.
อุโบสถาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
อัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องในขอนี้มีแปลกกันเทานี้วา อุบาสิกาคนหนึ่ง
ชื่ออุโบสถาในเมืองสาเกต. คําที่เหลือเชนเดียวกับวิมานติด ๆ กัน. ดวย
เหตุนั้น พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม ฯ ล ฯ รัศมี
ของทานจึงสองสวางไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ดีฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองสาเกต ประชาชน
รูจักดิฉันวา อุโบสถา เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและ
ศีล ยินดีแลวในจําแนกทานเสมอ มีจิตผองใส ได
ถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะ และเครื่องประทีป
ในพระอริยะผูปฏิบัติตรง ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีล
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อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา
๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษดว ย เปนผูสํารวมดวยดีในศีลเสมอ เปน
ผูงดเวนจากปาณาติบาต เวนหางไกลจากอทินนาทาน
จากการประพฤติผิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และ
จากการดื่มน้ําเมา ดีฉันเปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕
มีปญญาเฉลียวฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของ
พระโคดมผูมีพระจักษุ และพระเกียรติยศ เพราะ
บุญกรรมนัน้ ดีฉันจึงเปนผูมีรัศมีเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
รัศมีของดีฉนั จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น เมื่อจะแสดงโทษอยางหนึ่งของตน จึงไดกลาวคาถา
๗ คาถาอีกวา
ฉันทะความพอใจเกิดขึ้นแกดีฉัน เพราะไดฟง
เรื่องสวนนันทนวันอยูเนือง ๆ ดีฉันจึงตั้งจิตไปในสวน
นันทนวันนั้น ก็เขาถึงสวนนันทนวันไดจริง ๆ ดีฉัน
มิไดทําตามพระวาจาของพระศาสดาพุทธเจาเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย ดีฉันนั้นตั้งจิตใจไวในภพอันเลว
จึงรอนใจในภายหลัง.
ในบทเหลานั้น บาทคาถาวา อุโปสถาติ ม อฺึสุ ความวา
คนทั้งหลายรูจักดีฉันโดยชื่อนี้วา อุโบสถา. บทวา สาเกตาย แปลวา
ในเมืองสาเกต.
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บทวา อภิกฺขณ แปลวาเนือง ๆ. บทวา นนฺทน สุตฺวา ความวา
เพราะไดทราบทิพยสมบัติมีอยางตาง ๆ ในภพดาวดึงสนั้นวา ชื่อวา
นันทนวัน ในภพดาวดึงสเปนเชนนี้ และเปนเชนนี้. บทวา ฉนฺโท
ไดแก ความพอใจในกุศลเปนเหตุแหงบุญกรรมทีจ่ ะใหบังเกิดในภพดาวดึงสนั้น หรือความพอใจดวยอํานาจตัณหา อันเปนความปรารถนาที่จะ
เกิดในภพดาวดึงสนั้น. บทวา อุปปชฺชถ แปลวา เกิดขึ้นแลว. บทวา
ตตฺถ ไดแก ในภพดาวดึงส. จริงอยู เทพธิดากลาวถึงเทวโลกนัน้ แมดวย
การอางถึงสวนนันทนวัน. บทวา อุปปนฺนามฺหิ ความวา ดีฉันเกิดแลว
คือไดบังเกิดแลว.
บาทคาถาวา นากาสึ สตฺถุ วจน ความวา ดีฉันไมไดทําตาม
พระดํารัสที่พระศาสดาไดตรัสไวโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราสรรเสริญภพแมมีประมาณนอย ก็หามิได. อธิบายวา ไมละฉันทราคะ
ในภพทั้งหลาย. พระอาทิตยเปนโคดมโคตร แมพระผูมีพระภาคเจาก็เปน
โคดมโคตร เพราะเหตุนั้น เทพธิดาจึงกลาววา พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน
เพราะทรงมีพระโคตร. อีกอยางหนึ่ง เผาพันธุของพระอาทิตย ชื่อวา
อาทิจฺจพนฺธุ คือพระผูมีพระภาคเจา. อีกอยางหนึ่ง เผาพันธุชื่อวาพระอาทิตย เพราะทรงอาศัยพระอาทิตยนั้นแลวเกิดในอริยชาติ หรือชื่อวา
อาทิจจพันธุ เพราะทรงเปนบุตรเกิดแตอกของพระอาทิตยนั้น คือพระผูมีพระภาคเจา. สมจริงดังที่ทานกลาวไวแลววา
พระอาทิตยใดสองแสงสวาง กําจัดความมืด
ในยามมืด รุงโรจนเปนมณฑลดวงกลม มีอํานาจ
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ความรอนสูง ดูกอนราหุ ทานอยากลืนพระอาทิตยนั้น
ซึ่งกําลังโคจรอยูในอากาศเลย ดูกอนราหู ทานจง
ปลอยพระอาทิตยประชา [ บุตร ] ของเราเถิด.
บทวา หีเน คือต่ําทราม เทพธิดากลาวถึงความยินดีในภพของตน.
บทวา สามฺหิ ตัดบทเปน สา อมฺหิ แปลวาดีฉันนั้น.
เมื่อเทพธิดานั้นประกาศความเดือดรอนที่เกิดขึ้นอันความยินดีในภพ
สรางไวอยางนี้แลว พระเถระเพื่อจะปลอบใจดวยมุข คือชี้แจงอายุของ
ภพที่กําหนดไววา การตั้งอยูในอัตภาพมนุษยตอไปแลวกาวลวงทุกขใน
วัฏฏะเสีย จะทําก็ทําไดงาย และวาความเปนผูสิ้นอาสวะทุกประการ มี
อานิสงสมาก จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา ทานจะอยูในวิมานนี้
นานเทาไร ทานถูกอาตมาถามแลวโปรดบอกดวย ถา
ทานทราบอายุ.
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตทานมหาปราชญ ดีฉันดํารงอยูในวิมาน
นี้ ประมาณสามโกฏิหกหมื่นป จุตจิ ากที่นี้แลว จัก
ไปบังเกิดเปนมนุษย.
พระมหาโมคคัลลานเถระ ทานางเทพธิดานั้นใหอาจหาญดวยคาถา
นี้อีกวา
ดูกอ นอุโบสถาเทพธิดา ทานอยากลัวเลย พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงพยากรณไวแลววา ทาน
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บรรลุคุณพิเศษเปนโสดาบัน ทุคติ ทานก็ละได
แลวนี่.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กีวจิร แปลวานานเทาไร. บทวา
อิธ คือในเทวโลกนี้ หรือในวิมานนี้. บทวา อายุโน แปลวา อายุ.
บทวา โน เปนเพียงนิบาต. หรือรูวาอายุนานหรือไมนาน. อนึ่ง
อธิบายวา ถาทราบอายุ. ดวยบทวา มหามุนิ เทพธิดาเรียกพระเถระ.
บาทคาถาวา มา ตฺว อุโปสเถ ภายิ ความวา ดูกอนอุโบสถา
ผูเจริญ ทานอยากลัวเลย เพราะอะไร ? เพราะทานถูกพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงพยากรณไวแลว. พยากรณวาอยางไร. พยากรณวาบรรลุ
คุณวิเศษเปนโสดาบัน. ทานถึงคือบรรลุคุณวิเศษที่เขาใจวาเปนมรรคผล
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาวิเสสยิ เพราะถึงคุณวิเศษแมนี้วา ทุคติแมทั้งปวง
ทานละไดแลว. คําที่เหลือเหมือนนัยที่กลาวมาแลว.
จบอรรถกถาอุโบสถาวิมาน
๘. สุนิททาวิมาน
วาดวยสุนิททาวิมาน
[๒๕] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของ
เทพธิดานั้น จึงกลาวคาถานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงาม มีรัศมี
สองสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
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บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯลฯ และรัศมีของ
ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ประชาชนเรียกดีฉันวา สุนิททา ดีฉันเปน
อุบาสิกาอยูในกรุงราชคฤห เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา
และศีล. . . เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ
สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมี
วรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ รัศมีของดีฉนั จึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
จบสุทิทาวิมาน
อรรถกถาสุนิททาวิมาน
อัฏฐมวิมาน วิมานที่ ๘ ราชคหนิทาน เรื่องเกิดในกรุงราชคฤห
ในอัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่องที่พึงกลาวตามลําดับวา อุบาสิกา ชื่อสุนิททา
ฯลฯ ของพระโคดมผูมีพระเกียรติยศ. เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีผิวพรรณ
เชนนี้ ฯ ล ฯ อุบาสิกาชื่อสุนิททา. คําที่เหลือเหมือนนัยที่กลาวมาแลว
แมในคาถาก็เคยกลาวมาแลวทั้งนั้น จริงอยางนั้น ในบางคัมภีร ทานก็
ตั้งบาลีไว โดยใชเปยยาลแล. ดวยเหตุนั้น พระสังคีติกาจารยจึงกลาว
ไววา ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา
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ทานผูมีวรรณะงาม ฯ ล ฯ และรัศมีของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว ดีใจ ก็พยากรณ
ปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ชนทัง้ หลายในกรุงราชคฤห ไดรูจักดิฉนั วา
สุนทิ ทา ดีฉันเปนอุบาสิกาผูสมบูรณดวยศรัทธาและ
ศีล ยินดีแลวในการจําแนกทานเสมอ มีจิตผองใส
ในอริยเจาผูตรง ไดถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะ
และเครื่องประทีป ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีลอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา
และวัน ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ
ดวย เปนผูสํารวมดวยดีในศีลทุกเมื่อ เปนผูงดเวน
จากปาณาติบาต เวนหางไกลจากอทินนาทาน จาก
การประพฤติผิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และ
จากการดื่มน้ําเมา ดีฉันเปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕
มีปญ
 ญาเฉลียวฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของ
พระโคดมผูมีพระจักษุ และพระเกียรติยศ เพราะ
บุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ อิฐผลนี้ยอม
สําเร็จแกดีฉัน และโภคสมบัติทุกอยางที่นารัก จึง
เกิดขึ้นแกดีฉัน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงเปนผูมีอานุภาพ
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รุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของดิฉันจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
จบอรรถกถาสุนิททวิมาน
๙. สุทินนาวิมาน
วาดวยสุทินนาวิมาน
[๒๖] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของ
เทพธิดานั้น จึงกลาวคาถานี้วา
ดูกอ นเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงาม มีรัศมี
สองสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ประชาชนเรียกดีฉันวา แมสุทินนา ดีฉนั เปน
อุบาสิกาอยูในกรุงราชคฤห เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา
และศีล . . . เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ
สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมี
วรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
จบสุทินนาวิมาน
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อรรถกถาสุทินนาวิมาน
นวมวิมาน วิมานที่ ๙ ราชคหนิทาน เรื่องเกิดในกรุงราชคฤห ใน
อัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่องที่พึงกลาวตามลําดับวา อุบาสิกาชื่อสุทินนา ฯ ล ฯ
ของพระโคดม ผูมีพระเกียรติยศ. เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้
ฯ ล ฯ อุบาสิกาชื่อสุทินนา. คําที่เหลือเหมือนนัยที่กลาวมาแลว แมใน
คาถาก็ไดกลาวมาแลวทั้งนั้น จริงอยางนั้น บางคัมภีรทานก็ตั้งบาลีไว
โดยใชเปยยาลแล. ดวยเหตุนั้น พระสังคีติกาจารยจึงกลาวไววา ทาน
พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ทานผูมีวรรณะงาน ฯ ล ฯ และรัศมีของทานจึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว ดีใจ ก็พยากรณ
ปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ชนทั้งหลายในกรุงราชคฤห ไดรจู ักดีฉันวา
สุทินนา ดีฉนั เปนอุบาสิกา ฯ ล ฯ เปนอุบาสิกาของ
พระโคดมผูมีพระจักษุ ผูมีพระเกียรติยศ. เพราะบุญ
นัน้ ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น ฯ ล ฯ
และรัศมีของดิฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบอรรถกถาสุทินนาวิมาน
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๑๐. ปฐมภิกษาทายิกาวิมาน
วาดวยภิกษุทายิกาวิมาน
[๒๗] พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดานั้น ดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงาม มีรัศมี
สองสวางไสวไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ
และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ในชาติกอนครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันอยูในหมู
มนุษยในมนุษยโลก ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลีผองใสไมขุนมัว ก็เลื่อมใส ไดถวายภิกษาแด
พระองคดวยมือของดีฉนั เอง เพราะบุญอันนั้น ดิฉัน
จึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวาง
ไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมภิกษาทายิกาวิมาน
อรรถกถาปฐมภิกษาทายิกาวิมาน
ปฐมภิกษาทายิกาวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ดังนี้
เปนตน. ปฐมภิกษาทายิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี. สมัยนั้น
หญิงคนหนึ่ง อยูในอุตตรนธุรานคร จะสิ้นอายุ ควรเกิดในอบายภูมิ
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติเวลาใกลรุง ทรง
ตรวจดูโลก ทรงเห็นหญิงนั้นควรเกิดในอบายภูมิ มีพระทัยอันพระมหากรุณาเตือนแลว มีพุทธประสงคจะใหนางดํารงอยูในสุคติภูมิ จึง
เสด็จไปมธุรานครพระองคเดียวหามีเพื่อนไม ครัน้ เสด็จถึงแลว ในเวลา
เชาทรงนุงแลวถือบาตรและจีวรเสด็จไปบิณฑบาตนอกพระนคร. สมัยนัน้
หญิงนั้นจัดแจงอาหารไวในเรือนเสร็จแลว เก็บงําไวในที่สวนหนึ่ง ถือ
หมอน้ําไปทาน้ํา ก็เอาหมอน้ําตักน้ํา กําลังไปเรือนของตน ก็พบพระศาสดาระหวางทาง ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทรงไดบิณฑบาตแลว
หรือเจาคะ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็คงจักได ก็ทราบวาพระองค
ยังไมไดบิณฑบาต วางหมอน้ําเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม
แลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักถวายบิณฑบาต
โปรดทรงรับเถิดเจาคะ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ. หญิงนั้น
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว เดินลวงหนาไปกอน ปูลาด
อาสนะเหนือที่แหงและเกลี้ยงเกลา ยืนคอยดูพระผูมีพระภาคเจาอยู. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปยังเรือนประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวาย. ดังนั้น
นางไดอาราธนาใหพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว. พระผูมีพระภาคเจา
เสวยเสร็จแลว ทรงชักพระหัตถออกจากบาตร ทรงทําอนุโมทนาแกนาง
แลวก็เสด็จหลีกไป. นางฟงอนุโมทนา รูสึกปติและโสมนัสมิใชนอย ไม
ยอมละปติมีพระพุทธคุณเปนอารมณ ยืนนมัสการอยูจนพระพุทธเจาเสด็จ
ลับสายตาไป.
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ลวงไปได ๒-๓ วัน หางก็ทํากาละตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส มี
เทพอัปสรประมาณพันหนึ่งเปนบริวาร. ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ
ถามเทพธิดานั้น ดวยคาถาวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม ฯลฯ เหมือน
ดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะ
เชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางไรวา
ในชาติกอน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันอยูในหมู
มนุษยในมนุษยโลก ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลีผองใสไมขุนมัว ดีฉันเลื่อมใส ก็ถวาย
ภิกษาแดพระองคดวยมือของตนเอง เพราะบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉนั จึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
คําที่เหลือทั้งหมดมีเนื้อความงายทั้งนั้น เพราะมีนัยอันกลาวมาแลว
ในหนหลัง.
จบอรรถกถาปฐมภิกษาทายิกาวิมาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 213

๑๑. ทุติยภิกษาทายิกาวิมาน
วาดวยภิกษุทายิกาวิมาน
[๒๘]
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดานั้น ดวยคาถานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงาม มีรศั มี
สองสวางไสวไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
รัศมีของทานสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ในชาติกอน ครั้งเกิดเห็นมนุษย ดีฉันอยูใน
หมูม นุษยในมนุษยโลก ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ผองใสไมขุนมัว ก็เลื่อมใส ไดถวาย
ภิกษาแดพระองคดวยมือของดีฉันเอง เพราะบุญอัน
นั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉัน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยภิกษาทายิกาวิมาน
อรรถกถาทุติยภิกษาทายิกาวิมาน
ทุติยภิกษาทายิกาวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ดังนี้เปน
ตน. ทุติยภิกษาทายิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
กรุงราชคฤห. ในกรุงราชคฤหนั้น มีหญิงคนหนึ่ง มีศรัทธาเลื่อมใส ได
เห็นพระขีณาสพรูปหนึ่งกําลังเที่ยวบิณฑบาต นิมนตใหทานเขาไปเรือน
ของตนแลว ไดถวายโภชนาหาร. สมัยตอมา นางทํากาละตายไปบังเกิด
ในภพดาวดึงส. คําที่เหลือก็เหมือนกับวิมานติด ๆ กันนั่นเอง.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดานั้น ดวยคาถานี้วา
ทานมีวรรณะงาม มีรัศมีสวางไสวไปทุกทิศ
เหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
วรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของทานจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ในชาติกอน ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก
ดีฉันไดพบพระพุทธเจา ผูปราศกามกิเลสธุลี ผองใส
ไมขุนมัว ดีฉันเลื่อมใสไดถวายภิกษาแดพระองค
ดวยมือตนเอง เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้
ฯ ลฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวางใสไปทุกทิศ.
จบอรรถกถาทุติยภิกษาทายิกาวิมาน
จบกถาพรรณนาความแหงจิตตลดาวรรคที่ ๒ ซึ่งประดับดวยเรื่อง
๑๑ เรื่องในวิมานวัตถุ ในอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถทีปนี ดวย
ประการฉะนี.้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 215

รวมวิมานที่มีในวรรคนี้คือ
๑. ทาสีวิมาน ๒. ลขุมาวิมาน ๓. อาจามทายิกาวิมาน ๔ จัณฑาลิวิมาน ๕. ภัททิตถิกาวิมาน ๖. โสณทินนาวิมาน ๗. อุโบสถาวิมาน
๘. สุนิททาวิมาน ๙. สุทินนาวิมาน ๑๐. ปฐมภิกษาทายิกาวิมาน
๑๑. ทุติยภิกษาทายิกาวิมาน และอรรถกถา.
จบวรรคที่ ๒ ในอิตถีวิมาน
จบปฐมภาณวาร
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ปาริฉัตตกวรรคที่ ๓
๑. อุฬารวิมาน
วาดวยอุฬารวิมาน
[๒๙] พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดา ดวยคาถาวา
ดูกอนนางเทพธิดา ยศและวรรณะของทาน
ยิ่งใหญ สวางไสวรูปทั่วทุกทิศ เหลาเทพนารีและ
เหลาเทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดีแลว ฟอนรํา
ขับรอง ทําใหทานราเริง หอมลอมเพื่อบําเรอทานอยู
วิมานของทานเหลานี้ลวนแตเปนวิมานทองคํา นาดู
นาชมมาก ทั้งทานเลาก็เปนใหญกวาเทพเจาเหลาที่
สมบูรณดวยความปรารถนาทุกอยาง มีความเปนอยู
อันยิ่งใหญ ราเริงใจอยูในหมูทวยเทพ. ดูกอนนาง
เทพธิดา ทานอันอาตมาถามแลว ขอจงบอกผลนี้
แหงกรรมอะไร.
นางเทพธิดาตอบวา
ในชาติกอน ดีฉันเปนมนุษยอยูใ นมนุษยโลก
เปนบุตรสะใภในตระกูลของคนทุศีล ซึ่งเปนตระกูล
ที่มีพอ ผัวแมผัวไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่ ดีฉัน
ถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ยินดีในการแจกทาน
ตลอดกาล ไดถวายขนมเบื้องแกสมณะซึ่งกําลังเที่ยว
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บิณฑบาตอยู แลวจึงไดบอกแกแมผัววา มีพระสมณะ
มาที่นี่ ดีฉันเลื่อมใส ไดถวายขนมเบื้องแกทา นดวย
มือของตน แมผัววาดีฉันวา นางสูรู ทําไมเธอจึงไม
ถามฉันเสียกอนวา จะถวายทานแกสมณะดังนี้เลา
เพราะการถวายขนมเบื้องนั้น แมผัวเกรี้ยวกราดเอา
ทุบตีดฉี ันดวยสาก ดีฉันไมอาจมีชีวิตอยูไดนานจึง
สิ้นชีพลง พนจากการทรมานอยางสาหัส จุติจาก
มนุษยนั้นแลวจึงไดมาเกิดบนสวรรค เปนพวกเดียว
กันกับเทพเจาชั้นดาวดึงส เพราะบุญกรรมนัน้ ดีฉัน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบอุฬารวิมาน
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ปาริฉัตตกวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาอุฬารวิมาน
ปาริฉัตตกวรรคที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ อุฬารวิมานมี
คาถาวา อุฬาโร เต ยโส วณฺโณ ดังนี้เปนตน. อุฬารวิมานนั้น
เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร อันเปนที่ให
เหยื่อแกกระแต ใกลกรุงราชคฤห. สมัยนั้น ในตระกูลอุปฏฐากของทาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดมีหญิงสาวคนหนึ่งชอบใหทาน ยินดีในการ
แจกจายทาน. นางใหของเคี้ยวของบริโภคกอนอาหารอันเกิดขึ้นในเรือน
นั้น ครึ่งหนึ่ง จากสวนแบงที่ตนได. ตนเองบริโภคครึ่งหนึ่ง หากยัง
ไมใหก็ไมบริโภค เมือ่ ยังไมเห็นผูที่ควรใหก็เก็บไวแลวใหในเวลาที่ตน
เห็น. นางใหแมแกยาจก. ครั้นตอมามารดาของนาง ชื่นชมยินดีวาลูก
สาวขอเราชอบใหทาน ยินดีในการแจกจายทาน จึงใหเพิ่มขึ้นเปน
สองสวนแกนาง. อนึ่ง มารดาเมื่อจะให ยอมใหเพิ่มขึ้นอีกในเมื่อลูกสาว
ไดแจกจายสวนหนึ่งไปแลว. นางทําการแจกจายจากสวนนั้นนั่นเอง.
เมื่อกาลเวลาผานไปอยางนี้ มารดาบิดาไดยกลูกสาวนั้น ซึ่งเจริญวัย
แลวแกกุมารในตระกูลหนึ่งในเมืองนั้นนั่นเอง. แตตระกูลนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ ไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส. ครั้งนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะ
ออกบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกรุงราชคฤห ไดไปยืนอยูที่ประตู
เรือนของพอผัวของนาง นางครั้นเห็นพระมหาโมคคัลลานะนั้นก็มีจิต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 219

เลื่อมใส นิมนตใหเขาไปในบาน ไหวแลว เมื่อไมเห็นแมผัว นางจึงถือ
วิสาสะเอาขนมที่แมผัววางไวดวยคิดวา เราจักบอกใหแมผัวอนุโมทนา
แลวไดถวายแกพระเถระ.
พระเถระการทําอนุโมทนาแลวกลับไป. นางจึงบอกแกแมผัววา
ฉันไดใหขนมที่แมวางไวแกพระมหาโมคคัลลานเถระไปแลว. แมผัวครั้น
ไดฟงดังนั้น จึงตะคอกตอวานางวา นี่มันเรื่องอะไรกันจะ ไมบอกกลาว
เจาของกอน เอาไปใหสมณะเสียแลว แมโกรธจัด ไมไดนึกถึงสิ่งควร
ไมควร ควาสากที่วางอยูขางหนาทุบเขาที่จะงอยบา เพราะนางเปน
สุขุมาลชาติ และเพราะจะสิ้นอายุ ดวยการถูกทุบนั้นเองไดรับทุกขสาหัส
ตอมา ๒-๓ วัน นางก็ถงึ แกกรรมไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส แม
เมื่อกรรมสุจริตอื่นก็มีอยู แตทานที่นางถวายแกพระเถระเปนทานนาพอใจ
ยิ่ง ไดปรากฏแกนาง. ทานพระมหาโมคคัลลานะไดไปโดยนัยที่กลาวแลว
ในหนหลัง จึงถามนางนั้นดวยคาถาวา
ดูกอนเทพธิดา ยศผิวพรรณของทานโอฬาร
ยิ่งนัก ยังทิศทั้งหมดใหสวางไสว เหลานารีฟอนรํา
ขับรอง เทพบุตรตกแตงงดงาม ตางบันเทิง แวดลอม
เพื่อบูชาทาน ดูกอนสุทัสสนา วิมานเหลานี้ของทาน
เปนสีทอง ทานเปนใหญกวาเทพเหลานั้น มีความ
สําเร็จในสิ่งที่ใครทั้งหมด ทานเกิดยิ่งใหญ บันเทิง
ในหมูเทพ ดูกอนเทพธิดา เราขอถามทาน ทานจง
บอกวา นี้เปนผลของกรรมอะไร.
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ในบทเหลานั้น บทวา ยโส ไดแกบริวาร. บทวา วณฺโณ ไดแก
รัศมีวรรณะ คือ แสงสรีระ. สวนบทวา อุฬาโร นี้เปนอันทานกลาวถึง
บริวารสมบัติและวรรณสมบัติของเทวดานั้น เพราะกลาวถึงความวิเศษ.
ในสมบัติเหลานั้น เพื่อแสดงถึงวรรณสมบัติที่ทานกลาวไวโดยสังเขปวา
อุฬาโร เต วณฺโณ โดยพิสดาร ดวยอํานาจแหงวิสัยจึงกลาววา สพฺพา
โอภาสเต ทิสา เพื่อแสดงถึงบริวารสมบัติที่ทานกลาวไววา อุฬาโร
เต ยโส ดวยสามารถแหงวัตถุโดยพิสดาร จึงกลาววา นาริโย นจฺจนฺติ
เปนอาทิ.
ในบทเหลานั้น บทวา สพฺพา โอภาสเต ทิสา ไดแก รุงเรือง
ในทิศทั้งหมด หรือยังทิศทั้งหมดใหสวางไสว. อธิบายวา ยอมรุงเรือง.
อาจารยบางพวก กลาวเนื้อความแหงบทวา โอภาสยเต เปนตน
เปนโอภาสนฺเต ดวยความคลาดเคลื่อนของคํา. อาจารยพวกนั้นพึงเปลี่ยน
วิภัตติเปน วณฺเณน.
อนึ่ง บทวา วณฺเณน เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถวาเหตุ. อธิบาย
วา เพราะเหตุ คือ เพราะความเปนเหตุ อนึ่ง บทวา สพฺพา ทิสา
เมื่อไมเพงถึงทิศธรรมดา โดยกําเนิด ก็ไมตองประกอบวจนะใหคลาด
เคลื่อน แมในบทวา นาริโย นี้ พึงนําบทวา อลงฺกตา มาเชื่อมดวย.
ในบทวา เทวปุตฺตา นี้แสดงวาไดลบ จ ออก. ควรใชวา นาริโย
เทวปุตฺตา จ ดังนี้.
บทวา โมเทนฺติ แปลวา ยอมบันเทิง. บทวา ปูชาย ไดแก
เพื่อบูชา หรือเปนเครื่องหมายแหงการบูชา. โยชนาวา ฟอนรําขับรอง.
บทวา ตวิมานิ ตัดบทเปน ตว อิมานิ.
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บทวา สพฺพกามสมิทฺธีนิ ไดแก สําเร็จดวยกามคุณ ๕ ทั้งหมด
หรือดวยวัตถุที่ทานใครแลวปรารถนาแลว ทั้งหมด. บทวา อภิชาตา
ไดแก เกิดดีแลว. บทวา มหนฺตาสิ ไดแก ทานเปนใหญคือมีอานุภาพ
มาก. บทวา เทวกาเย ปโมทสิ ไดแก ทานยอมบันเทิงดวยความ
บันเทิงอยางยิ่ง อันเปนเหตุใหไดสมบัติในหมูเทพ.
ดิฉัน ในชาติกอ นเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก
ในหมูมนุษยทั้งหลาย ไดเปนสะใภในตระกูล
คนกุศีล ในเมื่อเขาไมมศี รัทธา ตระหนี่ ดีฉันมี
ศรัทธาและศีล ยินดีในการแจกตลอดกาล ไดถวาย
ขนมเบื้องแกทานผูออกไปบิณฑบาต ดีฉันจึงบอก
แกแมผัววา สมณะมาถึงที่นี่แลว ดีฉันจึงไดถวาย
ขนมเบื้องแกสมณะนั้นดวยมือของตน.
ดวยเหตุนี้แหละ แมผัวนั้นจึงบริภาษวา เองเปน
สาวไมมีใครสงสอน ไมถามฉันเสียกอนจะถวาย
ทานแกสมณะ แมผัวก็โกรธดีฉัน จึงเอาสากทุบดีฉัน
ที่จะงอยบา ดีฉันไมสามารถจะมีชีวิตอยูไดนาน ครั้น
ดีฉันสิ้นชีพ จึงจุติจากที่นั้น มาเถิดเปนสหายกับ
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส.
เพราะบุญกรรมนั้น ผิวพรรณของดีฉนั จึงเปน
เชนนั้น และผิวพรรณของดีฉันยอมสวางไสวไปทุก
ทิศ ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา อสฺสทฺเธสุ โยชนาแกวา ดีฉันมีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล ในเมื่อแมผัวเปนตนไมมีศรัทธา เพราะไมมีความเชื่อ
ในพระรัตนตรัยและความเชื่อผลของกรรม ตระหนี่ เพราะเปนผูมีมัจฉริยะ
จัด.
บทวา อปูว คือขนมเบื้อง. บทวา เต เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา
ขาพเจาบอกแกแมผัวเพื่อใหรูวาเอาขนมมาแลว และเพื่อใหอนุโมทนา.
บทวา อสฺสา ในบทวา อิติสสฺ า นี้เปนเพียงนิบาต. บทวา
สมณสฺส ททามห ไดแก ขาพเจาถวายขนมเบื้องแกสมณะ โยชนาแกวา
แมผัวบริภาษวา เพราะเองไมเชื่อฟงขา ฉะนั้น เองเปนหญิงสาวที่ไมมี
ใครสั่งสอน.
บทวา ปหาสิ แปลวา ประหารแลว. บทวา กูฏ ในบทวา
กูฏงฺคจฺฉิ อวธิ ม นี้ ทานกลาววาจะงอยบา. ชือ่ วา กูฏังคะ เพราะ
เปนอวัยวะยอดนั่นเอง โดยลบบทตนเสีย ชื่อวา กูฏงฺคจฺฉิ เพราะทําลาย
จะงอยบานั้น. แมผัวโกรธจัดอยางนี้จึงทุบตีฉัน คือตีจะงอยบาของดีฉัน
อธิบายวา แมผัวฆาดีฉันจนตายดวยความพยายามนั้น. ดวยเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา นาสกฺขึ ชีวติ ุ จิร ไมอาจมีชีวิตอยูไดนานดังนี้.
บทวา วิปฺปมุตฺตา ไดแก พนดวยดีจากทุกขนั้น. บทที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอุฬารวิมาน
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๒. อุจฉุทายิกาวิมาน
วาดวยอุจฉุทายิกาวิมาน
[๓๐] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดานั้นดวยคาถา
ความวา
ดูกอนนางเทพธิดา ทานมีสิริ มีผิวพรรณ
เปลงปลั่ง มียศและเดช สวางไสวไพโรจนทั่วแผนดิน
รวมทั้งเทวโลกเหมือนกับพระจันทร เปนผูประเสริฐ
เหมือนทาวมหาพรหม รุง เรืองกวาเทพเจาเหลาไตรทศพรอมทั้งอินทร อาตมาขอถามทานผูทัดทรงดอก
อุบล ยินดีแตพวงมาลัยประดับเศียร มีผิวพรรณ
เปลงปลั่งดั่งทองคํา ประดับประดาอาภรณสวยงาม
นุงหมผาอยางดี ดูกอนเทพธิดาผูเลอโฉม ทานเปน
ใครมาไหวอาตมาอยู เมือ่ กอน ครัง้ เมื่อเกิดเปน
มนุษยในชาติกอน ทานไดทํากรรมอะไรไวดวยตน
ไดใหทานหรือรักษาศีลอยางไรไว ทานไดเขาถึงสุคติ
มีเกียรติยศ เพราะกรรมอะไร ดูกอนนางเทพธิดา
อาตมาถามแลวขอจงบอก ผลนี้แหงกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว กลาวตอบ
ดวยคาถาวา
ขาแตทานผูเจริญ พระเถระรูปหนึ่งเขามายัง
บานของดีฉนั เพื่อบิณฑบาต ในกรุงราชคฤหนี้ ทันใด
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นั้น ดีฉันมีจิตเลื่อมใสเพราะปติ สุดที่จะหาสิ่งใดมา
เทียบได จึงไดถวายทอนออยแกทาน ภายหลังแมผัว
ไดถามถึงทอนออยที่หายไปวา ทอนออยหายไปไหน
จึงตอบวา ทอนออยนั้นดีฉันไมไดทิ้ง ทัง้ ไมไดรับ
ประทาน แตดีฉันไดถวายแกภิกษุผูสงบระงับ ทันใด
นั้นแมผัวไดบริภาษดีฉันวา เธอหรือฉันเปนเจาของ
ทอนออยนั้น วาแลวก็ควาเอาตั่งฟาดดีฉันจนถึงตาย
เมื่อดีฉันจุติจากมนุษยโลกนั้นแลว จึงมาเกิดเปนนาง
เทพธิดา ดีฉันไดทํากุศลกรรมนัน้ ไวอยางเดียว เพราะ
กรรมนั้นเปนเหตุ ดีฉันจึงมาเสวยความสุขดวยตน
เอง เพรียบพรอมดวยเทพเจาผูรับใช ราเริงบันเทิงใจ
อยูดวยเบญจกามคุณ อนึ่ง ดีฉนั ไดทํากุศลกรรมนั้น
เทานั้น เพราะกรรมนั้นเปนเหตุ ดีฉันจึงมาเสวย
ความสุขดวยตนเอง เปนผูทที่ าวสักกะจอมเทพคุม
ครองแลว และเปนผูอันเทพเจาขาวไตรทศอารักขา
ดวย จึงเปนผูเพรียบพรอมไปดวยเบญจกามคุณ ผล
บุญเชนนี้มิใชนอย การถวายทอนออยของดีฉันมีผล
อันยิ่งใหญ ดีฉันเพรียบพรอมดวยเทพเจาผูรับใช
ราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณ ผลบุญเชนนี้
มิใชนอย การถวายทอนออยของดีฉันมีผลรุงเรืองมาก
ดีฉันเปนผูที่ทาวสักกะจอมเทพทรงคุมครองแลว ทั้ง
เทพเจาไตรทศก็ใหอารักขาดวย ดังทาวสหัสนัยน
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ในสวนนันทนวันฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ ก็ดีฉนั เขา
มานมัสการทานผูมีความกรุณา มีปญ
 ญารูแจงและ
ถามถึงความไมมีโรคภัยดวย เพราะฉะนั้น ดีฉันมี
ใจเลื่อมใสดวยปติสุดที่จะหาสิ่งใด ๆ มาเทียบเคียง
ได ไดถวายทอนออยแกพระคุณเจาในครั้งนั้น.
จบอุจฉุทายิกาวิมาน
อรรถกถาอุจฉุทายิกาวิมาน
อุจฉุทายิกาวิมาน มีคาถาวา โอภาสยิตฺวา ปวึ สเทวก ดังนี้
เปนตน. อุจฉุทายิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
บทมีอาทิวา ภควา ราชคเห วิหรติ ทั้งหมดเชนเดียวกับที่ได
กลาวมาแลว ในวิมานเปนลําดับไป แตในที่นี้ตางกันที่นางถวายออย. นาง
ถูกแมผัวประหารดวยตั่งตายในขณะนั้นทันทีแลว ไปบังเกิดในสวรรคชั้น
ดาวดึงส ในคืนนั้นเอง นางมาปรนนิบตั ิพระเถระมีรัศมีรุงเรือง ดุจ
พระจันทรและพระอาทิตย ยังภูเขาคิชฌกูฏ ใหสวางไสวไปทั่ว ยืน
ประคองอัญชลีไหวพระเถระอยู ณ สวนหนึ่ง. ลําดับนั้น พระเถระถาม
นางดวยคาถาเหลานี้วา
ทานยังปฐพีพรอมดวยเทวโลกใหสวางไสวรุงเรื่องยิ่ง ดวยสิริ ดวยวรรณะ ดวยยศ และดวยเดชดุจ
พระจันทร และพระอาทิตย ดุจพระพรหมในไตรทศ
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เทวโลกพรอมดวยพระอินทร เราขอถามทาน ดูกอน
เทวดาผูงาม มีหนังสีทอง ตกแตงงดงาม ทานคลอง
มาลัยดอกบัว สวมดอกไมทําดวยแกวบนศีรษะ นุงผา
ชัน้ ยอด ทานเปนใครจึงไหวเรา เมื่อกอนทานไดทํา
กรรมอะไรไวดวยตน ทานเปนมนุษยในชาติกอน
สะสมทานและสํารวมในศีล เขาถึงสุคติมียศ ดวย
กรรมอะไร.
ดูกอนเทพธิดา เราถามทาน ทานจงบอกวา
นี้เปนผลของกรรมอะไร.
ในบทเหลานั้น บทวา โอภาสยิตฺวา ปวึ สเทวก ความวา ยัง
ปฐพีนี้อันเปนภูมิภาคที่เขาไปถึงได พรอมกับอากาศเทวโลกใหรุงโรจน
เพราะรุงโรจนดวยรัศมีอันซานออกจากขางภูเขาสิเนรุปนกับรัศมีพระจันทร
และพระอาทิตย. อธิบายวา ทําใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน คือใหมีความ
รุงโรจนเปนอันเดียวกัน . โยชนาแกวา ยังปฐพีใหสวางไสว ดุจพระจันทรและพระอาทิตย. บทวา อติโรจสิ ไดแก รุงเรืองยิ่งนัก. ก็พระเถระกลาวความรุงเรืองยิ่งนักนั้นวา ดวยกรรมอะไร ดุจอะไร หรือเพราะ
อะไร มีคําตอบวา ดวยสิริเปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา สิรยิ า ไดแก
ดวยความวิเศษมีความงามเลิศเปนตน. บทวา เตชสา ไดแก ดวยอานุภาพ
ของตน. บทวา อาเวฬินิ ไดแก พวงบุปผาทําดวยแกว.
พระเถระถามอยางนี้แลว เทพธิดาจึงตอบดวยคาถาเหลานี้วา
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ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ. บัดนี้พระคุณเจาเขา
ไปยังเรือนของดีฉัน เพื่อบิณฑบาตในบานนี้ แตนั้น
ดีฉันมีจิตเลื่อมใส ไดถวายทอนออย. มีปต ิเปนลน
พน. ภายหลังแมผัวซักไซดีฉันวา นี่แนแมหญิงสาว
เจาทิ้งออยไวที่ไหน. ดีฉันตอบวา ฉันไมไดทิ้งและ
ไมไดกนิ ฉันไดถวายแกภิกษุผูสงบดวยตนเองจะ.
แมผัวไดบริภาษดีฉนั วา เอ็งเปนใหญหรือขาเปนพระ
แลวแมผัวก็ยกตั่งขั้นทุบดีฉันจนถึงตาย ดีฉันจุติจาก
มนุษยโลกแลวจึงมาเกิดเปนเทพธิดา ดีฉนั ทํากุศล
กรรมนัน้ จึงไดเสวยสุขดวยตน ดีฉันรื่นเริงบันเทิง
ดวยกามคุณ ๕ ดังเหลาเทพ. ดีฉันอันจอมเทพคุม
ครอง ทวยเทพในไตรทศรักษา เอิบอิ่มไปดวยกามคุณ
๕ จึงไดเสวยความสุขดวยตนเอง. ผลบุญเชนนี้ไม
ใชเล็กนอย การถวายออยของดีฉนั เปนผลบุญยิ่งใหญ
ดีฉันรืน่ เริงบันเทิงดวยกามคุณ ๕ กับหมูเทพทั้งหลาย.
ผลบุญเชนนี้ไมใชเล็กนอย การถวายออยของดีฉัน
มีผลรุง เรืองมาก จอมเทพคุมครอง ทวยเทพในไตรทศรักษา ดุจทาวสหัสนัยนในสวนนันทนวันฉะนั้น.
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ดีฉนั เขาไปหาทานผูอนุเคราะหผูมีปญญาแลวไหวและถามถึงกุศล แตนั้น
ดีฉันมีจิตใจเลื่อมใส มีปติอันลนพนไดถวายทอน
ออยแกพระคุณเจา ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา อิทานิ ไดแก เทพธิดากลาวเพราะเปน
วันที่ลวงไปแลวเปนลําดับ. อธิบายวา เดี๋ยวนี้. บทวา อิมเมว คาม
ไดแก ในบานนี้นั่นเอง. เทวดากลาวหมายถึงกรุงราชคฤห. ดังที่ทาน
กลาววา บานก็ดี นิคมก็ดี เมืองก็ดี ทานเรียกวา คาม ทั้งนั้น. อนึ่ง
บทวา อิมเมว คาม นี้เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.
บทวา อุปาคมิ ไดแก เขาไปแลว. บทวา อตุลาย ไดแก ไมมี
เปรียบ หรือไมมีประมาณ.
บทวา อวากิริ ไดแก นําออกไป คือทิ้ง หรือทําใหเสียหาย.
บทวา สนฺตสฺส ไดแกเปนผูสํารวมดี มีกิเลสสงบหรือไมถึงความดิ้นรน.
นุ ศัพทในบทวา ตุยฺห นุ เปนนิบาตลงในอรรถอันสองถึง
ความไมมีตัวตน. นุ ศัพทนั้นพึงนํามาประกอบแมในบทวา มม เปน
มม นุ ดังนี้. บทวา อิท อิสฺสริย แมผัวกลาวหมายถึงความเปน
ใหญในเรือน. บทวา ตโต จุตา ไดแก จุติจากมนุษยโลกนั้น. เพราะ
แมไปจากที่ที่ดํารงอยู ทานก็เรียกวา จุตา ฉะนั้น เพื่อใหตางกับจุติ
ทานจึงกลาววา กาลคตา. อนึ่ง แมถงึ แกกรรมแลว ก็ยังไมเกิดในที่ใด
ที่หนึ่ง. ก็แลเมื่อเทพธิดาแสดงวา ดีฉันถึงความเปนเทพธิดา จึงกลาววา
อมฺหิ เทวตา ดีฉันเปนเทพธิดา ดังนี้.
บทวา ตเทว กมฺม กุสล กต มยา ความวา ดีฉันทํากรรม
เปนกุศลเพียงถวายทอนออยนั้นเทานั้น. อธิบายวา ดีฉันไมรูอยางอื่น.
บทวา สุขฺจ กมฺม ไดแก ผลของกรรมอันเปนความสุข. จริงอยูในที่
นี้ทานกลาวผลของกรรมวา กมฺม ดวยลบบทหลังหรือใกลเคียงกับเหตุ
ดุจในประโยคมีอาทิวา
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กุสลาน ภิกฺขเว ธมฺมาน สมาทานเหตุ เอวมิท ปฺุ ปวฑฺฒติ
ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญนี้ยอ มเจริญอยางนี้ เพราะเหตุแหงการ
สมาทานธรรมเปนกุศล และในประโยคมีอาทิวา อนุโภมิ สก ปฺุ
ความวา ขาพเจาเสวยบุญของตนดังนี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา กมฺม เปน
ทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ ความวา กมฺเมน แปลวา
ดวยกรรม. อีกอยางหนึ่ง กรรมเกิดในกรรนชื่อยถากรรม. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวากรรมเพราะอันบุคคลพึงใคร เพราะวากรรมนั้นเขาไปประกอบดวย
กาม เพราะติดในความสุข จึงชื่อวา กมนียะ เพราะควรใคร. บทวา
อตฺตนา คือ ดวยตนเอง อธิบายวา ดวยตนเองโดยความเปนอิสระ
เพราะตนเองมีอํานาจ. บทวา ปริจารยามห อตฺตาน ในคาถากอน
กลาววา อตฺตนา ควรตั้งบทวา อตฺตาน เพราะเปลี่ยนวิภัตติ.
บทวา เทวินฺทคุตฺตา ไดแก ทาวสักกะจอมเทพคุมครอง หรือ
คุมครองดุจจอมเทพเพราะมีบริวารมาก. บทวา สมปฺปตา ไดแก เอิบอิ่ม
ดวยดี คือถึงพรอมดวยดี. บทวา มหาวิปากา คือ มีผลไพบูลย.
บทวา มหาชุติกา คือ มีเดชมาก มีอานุภาพมาก.
บทวา ตุว คือ ซึ่งทาน. บทวา อนุกมฺปก คือ มีความกรุณา.
บทวา วิทุ คือ มีปญญา. อธิบายวา ถึงที่สุดแหงสาวกบารมี. บทวา
อุเปจฺจ แปลวา เขาไปหา. บทวา วนฺทึ ไดแก กราบดวยเบญจางคประดิษฐ. ขาพเจาไดถามถึงกุศลคือความไมมีโรค. อธิบายวา ขาพเจา
ระลึกถึงกุศลนี้ดวยปติอันลนพน. บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาวแลวในหน
หลังนั่นแล.
จบอรรถกถาอุจฉุทายิกาวิมาน
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๓. ปลลังกวิมาน
วาดวยปลลังกวิมาน
[๓๑] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดานั้นดวยคาถา
ความวา
ดูกอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ทานอยู
บนที่นอนใหญเปนบัลลังกอันประเสริฐ อันบุญกรรม
ตกแตงใหวจิ ิตรดวยแกวมณีและทองคํา โรยดอกไม
ไวเกลื่อนกลน อนึ่ง รอบ ๆ ตัวทาน เหลานางเทพอัปสรมีรางสมทรง แผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ ฟอนรํา
ขับรอง ใหทานราเริงบันเทิงใจอยูเปนนิจ ทานเปน
นางเทพธิดาผูศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อานุภาพมาก ครั้งเมื่อ
ทานยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญอะไรไว ทานเปนผูมี
อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีกายสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ดีฉันเมื่อเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปน
บุตรสะใภในตระกูลอันมัง่ คั่งตระกูลหนึ่ง ดีฉันเปน
ผูไมโกรธ เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชาของสามี
ไมประมาทในวันอุโบสถ เมื่อดีฉันยังเปนสาวอยู
เปนผูภักดีดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม ดีฉัน
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เปนที่โปรดปรานของสามีเปนอยางยิ่ง ก็เพราะดีฉัน
มีน้ําใจผองใส ดีฉนั ไดประพฤติตนใหเปนที่ชื่นชอบ
ใจของสามีทั้งกลางวันและกลางคืน ชาติกอ นดีฉัน
เปนผูมศี ีล เปนผูบําเพ็ญในสิกขาบททั้งหลาย อยาง
ครบถวน คือ เวนขาดจากการฆาสัตว ไมลกั ทรัพย
มีการงานทางกายบริสุทธิ์ ประพฤติพรมจรรยอยาง
สะอาดไมกลาวคําเท็จ และเวนขาดจากดื่มน้ําเมา
ดีฉันมีใจเลื่อมใส ประพฤติตามธรรม ปลาบปลื้มใจ
เขารักษาอุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ ใน
วัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา แหงปกษ และ
ตลอดปาฏิหาริยปกษ ครั้นดีฉนั สมาทานกุศลธรรม
อันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางประเสริฐเปน
อริยะ มีความสุขเปนกําไร เชนนี้แลว ชาติกอน
ดีฉันไดเปนสาวิกาของพระสุคตเจา ไดเปนผูอยูใต
บังคับบัญชาของสามีเปนอันดี ครั้นดีฉันทํากุศลกรรม
เชนนี้ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูในมนุษยโลก เปนผูมี
สวนแหงภพอันวิเศษ พอสิ้นชีพลงแลว ดีฉันจึงถึง
ความเปนนางเทพธดาผูมีฤทธิ์ ในอภิสัมปรายภพ
มาสูสวรรค หอมลอมดวยหมูนางเทพอัปสรในวิมาน
มีปราสาทอยางประเสริฐ นารืน่ รมย คณะเทพเจา
และเหลานางเทพธิดาทั้งหลาย ซึ่งมีรัศมีซา นออก
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จากกายตน พากันมาชื่นชมยินดีกับดีฉนั ผูมีอายุยืน
มาสูเทพวิมาน.
จบปลลังกวิมาน
อรรถกถาปลลังกวิมาน
ปลลังกวิมาน มีคาถาวา ปลฺลงฺกเสฏเ มณิโสวณฺณจิตฺเต
ดังนี้ เปนตน. ปลลังกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เชตวันมหาวิหาร อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี. ก็สมัยนั้น ธิดาของอุบาสิกาคนหนึ่ง
ในกรุงสาวัตถี มารดาบิดายกใหกุลบุตรคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีนั้นเอง
เสมอกันทางตระกูลและประเทศเปนตน. ธิดานัน้ เปนหญิงไมโกรธ ถึง
พรอมดวยศีลและมารยาท นับถือสามีดุจเทวดา สมาทานศีล ๕ และ
ในวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถโดยเครงครัด. ตอมานางถึงแกกรรมเกิดใน
สวรรคชั้นดาวดึงส. ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไปเหมือนอยางที่กลาว
มาแลวในหนหลัง ถามเทพธิดานั้นวา
ดูกอนเทวีผูมีอานุภาพมาก ทานแผลงฤทธิ์ได
ตาง ๆ อยูบนที่นอนอันโอฬาร เปนบัลลังกประเสริฐ
วิจิตรดวยแกวมณีและทองคํา ลาดดวยดอกไม.
นางอัปสรเหลานี้ ฟอนรําขับรอง ใหความบันเทิง
แกทานโดยรอบ. เทวีผูมอี านุภาพมาก ทานเปนผู
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สําเร็จฤทธิ์ เมื่อเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ ผิวพรรณของทาน
สวางไปทั่วทิศดวยธรรมอะไร ดังนี้.
แมเทพธิดานั้นก็ไดตอบดวยคาถาทั้งหลายเหลานี้วา
ดีฉันเปนมนุษยในหมูม นุษย ไดเปนสะใภใน
ตระกูลมั่งคั่ง. ดีฉนั ไมโกรธ อยูในอํานาจของสามี
ในวันอุโบสถก็มิไดประมาท. ดีฉันเปนมนุษยวัยสาว
มิไดเหลวไหล มีฐติ เลื่อมรสใหสามีโปรดปรานเปน
ที่ยิ่ง เมื่อกอนดีฉันไดเปนหญิงมีศีล มีความประพฤติ
เปนที่พอใจ. ดีฉันเวนฆาสัตว เวนลักทรัพย มีกาย
บริสุทธิ์ เปนพรหมจารีนีที่สะอาด ไมดื่มน้ําเมา ไม
พูดเท็จ ทําใหบริบูรณในสิกขาบททั้งหลาย. ดีฉัน
มีใจเลือ่ มใส ประพฤติตามธรรม มีใจปลาบปลื้ม
เขารักษาอุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ ในวัน
๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอด
ปาฏิหาริยปกษ ครั้นดีฉันสมาทานกุศลอันประกอบ
ดวยองค ๘ เปนอริยะนี้ มีความสุขเปนกําไรแลว
ชาติกอนดีฉันไดเปนสาวิกาของพระสุคต ไดอยูใน
อํานาจของสามีเปนอยางดี ครัน้ ดีฉัน ทํากุศลกรรม
เชนนี้ในขณะที่ยังมีชาติอยู เปนผูมีสวนแหงภพอัน
วิเศษ เมื่อถึงแกกรรมลง ดีฉันไดเปนเทพธิดาผูมี
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ฤทธิ์ ในอภิสมั ปรายภพ มาสูสวรรค หมูเทพซึ่งมี
รัศมีซานออกจากกายตน หอมลอมดวยหมูนางอัปสร
ในวิมานมีปราสาทอันประเสริฐ นารืน่ รมย พากัน
ชืน่ ชมดีฉันผูมีอายุยืนมาสูเทพวิมาน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปลฺลงฺกเสฏเ ไดแก บัลลังกอันประเสริฐ
คือบัลลังกอันสูงสุด เพื่อแสดงความที่ที่นอนนั้นประเสริฐที่สุดจึงกลาววา
มณิโสวณฺณจิตฺเต วิจิตรดวยแกวมณีและทองคํา. บนที่นอนเปนบัลลังก
อันประเสริฐ ที่ทานกลาววา ตตฺถ ในที่นั้น และ สยเน บนที่
นอนอันวิจิตรดวยแกวมณีรุงเรืองดวยตาขายรัศมีแกวหลายอยาง. ชื่อวา
บัลลังกประเสริฐที่สุดเปนที่ที่ควรนอน. บทวา เต คือ โดยรอบตัวทาน.
ควรเปลี่ยนวิภัตติเปน ต เพราะเพงถึงบทวา ปโมทยนฺติ. อีกอยาง
หนึ่ง บทวา ปโมทยนฺติ ไดแก ทําความบันเทิง อธิบายวา ยังความ
บันเทิงใหเกิดแกทาน.
บทวา ทหรา อปาปกา ไดแก แมเปนสาวก็ไมเปนคนเหลวไหล
ปาฐะวา ทหรา สุปาปกา ดังนี้บาง. ความอยางเดียวกัน คือไมนอกใจ
ในสามีหนุม. อาจารยบางพวกกลาววา ทหรสฺสา ปาปกา ดังนี้บาง
ไดแก ไมนอกใจสามีหนุม. อธิบายวา เปนหญิงดีดวยการปรนนิบัติ
โดยเคารพและดวยการไมประพฤตินอกใจ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ปสนฺนจิตฺตา มีจิตเลื่อมใสแลว. บทวา อภิราธยึ คือ ใหยินดี. บทวา
รตฺโต คือ ในกลางคืน.
บทวา อโจริกา คือ เวนจากการลักทรัพย. อธิบายวา เวนจาก
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การถือเอาของที่เขาไมให. ปาฐะวา วิรตา จ โจริยา ดังนี้บาง
อธิบายวา เวนจากความเปนขโมย. บทวา สสุทฺธกายา ไดแก มีกาย
บริสุทธิ์ดวยดี เพราะทําการงานทางกายบริสุทธิ์. จากนั้นเปนผูประพฤติ
พรหมจรรยอยางสะอาด เพราะไมประพฤติพรหมจรรยในผูอื่นนอกจาก
สามี. สมดังที่ทานกลาวไววา
พวกเราไมนอกใจภรรยา แมภรรยาก็ไมนอก
ใจพวกเรา พวกเราประพฤติพรหมจรรย ยกเวน
ภรรยาเหลานั้น เพราะฉะนั้นแล พวกเราจึงไมตาย
ตอนยังเปนหนุมสาว ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สุพฺรหฺมจารินี ไดแก เปนผูประพฤติ
พรหมจรรยสะอาด ดวยสามารถแหงมรรคพรหมจรรย คือ อุโบสถศีล
อันสะอาดบริสุทธิ์ประเสริฐ ประเสริฐที่สุด หรือพรหมจรรยอันเปนสวน
เบื้องตนความสมควร.
บทวา อนุธมฺมจารินี ไดแก มีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธรรม
ของพระอริยะทั้งหลาย. โยชนาแกไววา ขาพเจาเขารักษาอุโบสถประกอบ
ดวยองค ๘ อันประเสริฐเปนอริยะ เพราะไมมีโทษดังที่ทานกลาวแลว
ตามลําดับนี้ หรือเพราะเปนอริยะดวยองค ๘ อันประเสริฐเปนอริยะดัง
ที่กลาวแลว ชื่อวาเปนกุศลธรรม เพราะอรรถวาไมเศราหมอง และเพราะ
อรรถวาไมมีโทษ ชื่อวามีสุขเปนกําไร เพราะมีสุขเปนวิบาก และเพราะ
มีสุขเปนอานิสงส.
บทวา วิเสสภาคินี ไดแก เปนผูมีสวนแหงสมบัติภพอันวิเศษ คือ
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เปนทิพย. บทวา สุคติมฺหิ อาคตา ไดแก มา คือเขาถึงสวรรค หรือ
มาในสุคติสวรรค คือทิพยสมบัติ. ปาฐะวา สุคตึ หิ อาคตา มาสู
สวรรคดังนี้บาง. บทวา หิ ในบทนั้นเปนเพียงนิบาต หรือมีความ
เปนเหตุ. โยชนาแกวา เพราะมาสูสุคติ ฉะนั้น จึงเปนผูมีสวนแหงภพ
วิเศษ.
บทวา วิมานปาสาทวเร ไดแก ในปราสาทอันสูงสุดในวิมาน
ทั้งหลาย หรือในปราสาทอันเลิศกลาวคือวิมาน หรือดีฉัน อันหมูนาง
อัปสรแวดลอมแลวในวิมาน อันเปนปราสาทประเสริฐใหญหาประมาณ
มิได คํานวณไมได มีรศั มีซานออกจากกายตนเองบันเทิงอยู. อีกอยาง
หนึ่ง ควรนําบทวา อมฺหิ มาประกอบดวย. บทวา ทีฆายุกึ โยชนาแก
วา หมูเทพพากันยินดีกับขาพเจาผูมีอายุยืน เพราะมีอายุยืนกวาพวกเทพ
ชั้นต่ํา และเพราะมีอายุไมนอยกวาพวกเทพที่เกิดในวิมานนั้น ผูมาคือ
เขาถึงเทพวิมานตามที่กลาวแลว. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาปลลังกวิมาน
๔. ลตาวิมาน
วาดวยลตาวิมาน
[๓๒]
นางเทพนารี ๕ องค มีความรุงเรือง มีปญญา
งดงามดวยคุณธรรม เปนธิดาของทาวเวสสวัณมหาราช คือ นางลดาเทพธิดา ๑ นางสัชชาเทพธิดา ๑
นางปวราเทพธิดา ๑ นางอัจฉิมุตีเทพธิดา ๑ นาง
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สุดาเทพธิดา ๑ ตางเปนนางบําเรอของทาวสักกเทวราชผูประเสริฐ มีสริ ิ ไดพากันไปยังแมน้ําอันไหล
มาจากสระอโนดาต มีน้ําเยือกเย็น มีดอกอุบลนา
รื่นรมย ในปาหิมพานต เพื่อสรงสนาน ครั้นสรง
สนาน ฟอนรําขับรอง รื่นเริงสําราญใจในแมน้ําแลว
จึงนางสุดาเทพธิดาไดถามนางลดาเทพธิดาผูพี่องคใหญวา เจาพี่จา ผูมีดวงตาเหลืองปนแดง มีราง
ประดับดวยพวงมาลัยอุบล มีพวงมาลัยประดับเศียร
ผิวพรรณก็งดงามเปลงปลั่งดังทองคํา มีอวัยวะทุก
สวนงดงามผองใส เหมือนทองฟาที่ปราศจากเมฆ
หมอก มีอายุยืน ดีฉันขอถามเจาพี่ เพราะทําบุญ
อะไรไว เจาพี่จึงไดมียศมาก ทั้งเปนที่รักและ
โปรดปรานของพระภัสดา มีรปู งานสะสวยยิ่งนัก
ทั้งฉลาดในการฟอนรําขับรอง และบรรเลงเปนเยี่ยม
จนพวกเทพบุตรและเทพธิดาไตถามถึงเสมอ ๆ ขอ
โปรดไดบอกแกหมอมฉันดวยเถิด.
นางเทพธิดาจึงตอบวา
ครั้งพี่ยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตร
สะใภในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่ง พีม่ ิไดเปนคนมัก
โกรธ เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชาของสามี ไม
ประมาทในวันอุโบสถ เมื่อพี่ยังเปนสาวอยู เปนผู
ภักดีดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม พี่เปนที่
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โปรดปรานของสามีเปนอยางยิ่ง ก็เพราะพี่มีน้ําใจ
ผองใส ไดทําตัวใหเปนที่โปรดปรานของสามีพรอม
ทั้งญาติชั้นผูใหญ และบิดามารดาของสามี ตลอดจน
คนใชชายหญิง พี่จึงไดมีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมา
ใหถึงอยางนี้ เพราะกุศลกรรมนั้น พี่จึงไดเปนผูพิเศษ
กวานางฟาพวกอื่น ในที่ ๔ สถาน คือ อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ไดเสวยความยินดีมิใชนอย.
เมื่อนางสุดาเทพธิดาไดฟงดังนี้แลว จึงไดพูดกับพี่สาวทั้งสามวา
ขาแตเจาพี่ทั้งสาม เจาพี่ลดาไดแถลงถอยคํา
นาฟงมากมิใชหรือจะ หมอมฉันทูลถามถึงเรื่องที่
พวกเราชอบสงสัยกันมาก ก็กลาวแกไดอยางไมผิด
พลาด เจาพี่ลดาควรเปนตัวอยางอันดีเยี่ยมสําหรับ
เราทั้งสี่และนารีทั้งหลาย มาเราทั้งปวงพึงประพฤติ
ธรรมในสามีทั้งหลาย เราทั้งปวงพึงประพฤติในสามี
เหมือนอยางสตรีที่ดี ประพฤติยําเกรงสามี ฉะนั้น
ครั้นเราทั้งหลายปฏิบัติธรรม คือ การอนุเคราะห
ตอสามีดวยสภาพทั้ง ๕ อยางนี้ ก็จะไดสมบัติอยาง
ที่เจาพี่ลดาพูดถึงอยูประเดี๋ยวนี้ พญาราชสีหตัว
สัญจรไปตามราวไพรใกลเชิงเขา อาศัยอยูบนบรรพ
เขาหลวง แลวก็เที่ยวตะครุบจับสัตว ๔ เทาใหญ
นอยทุก ๆ ชนิดกัดกินเปนอาหารได ฉันใด สตรี
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ที่มศี รัทธาเปนอริยสาวิกาในศาสนานี้ ก็ฉันนั้น เมื่อ
ยังอาศัยภัสดาอยู ควรประพฤติยําเกรงสามี ฆาความ
โกรธเสีย กําจัดความตระหนี่เสียไดแลว เขาผู
ประพฤติธรรมโดยชอบ จึงรื่นเริงบันเทิงใจอยูบน
สวรรค.
จบลตาวิมาน
อรรถกถาลตาวิมาน
ลตาวิมาน มีคาถาวา ลตา จ สชฺชา ปวรา จ เทวตา ดังนี้
เปนตน. ลตาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เชตวันมหาวิหาร อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี. ก็สมัยนั้น ธิดาของอุบาสกคนหนึ่ง
ชาวเมืองสาวัตถี ชื่อวา ลดา เปนบัณฑิตฉลาด มีปญญา ไปตระกูลสามี
ประพฤติตนเปนที่ชอบใจของสามีและแมผัวพอผัว พูดจานารัก ฉลาดใน
การสงเคราะหบริวารชน สามารถจัดทรัพยสมบัติในเรือนไดเรียบรอย
ไมมักโกรธ ถึงพรอมดวยศีลและมรรยาท ยินดีในการแจกจายทาน ถือ
ศีล ๕ ไมขาด ไดเปนหญิงไมประมาทในการรักษาอุโบสถ.
ครั้นตอมา นางถึงแกกรรม เกิดเปนธิดาของทาวเวสสวัณมหาราช
มีชื่อวานางลดาเทพธิดาเหมือนกัน. นางลดาเทพธิดาไดมีนองสาวอื่นอีก
๔ นาง คือ นางสัชชาเทพธิดา นางปวราเทพธิดา นางอัจฉิมุตีเทพธิดา
และนางสุดาเทพธิดา ทาวสักกเทวราชนํานางทั้ง ๕ นั้นมาตั้งไวในฐานะ
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เปนนางบําเรอโดยใหเปนหญิงฟอนรํา. แตนางลดาเทพธิดาไดเปนที่
โปรดปรานของทาวสักกะมากเพราะนางฉลาดในการฟอนรําขับรอง.
เมื่อนางเหลานั้นมานั่งประชุมรวมกันอยางมีความสุข จึงเกิดถก
เถียงกันเกี่ยวกับความสามารถในการสังคีต. นางทั้งหมดจึงไปเฝาทาว
เวสสวัณมหาราชถามวา พอจา บรรดาลูก ๆ คนไหนฉลาดในการฟอน
เปนตนจะพอ ทาวเวสสวัณมหาราชตรัสอยางนี้วา ลูก ๆ จงไปที่ฝงสระ
อโนดาต ลูก ๆ เลนสังคีต ในเทวสมาคมเถิด ณ ที่นั้น จักปรากฏ
ความวิเศษของพวกลูก. นางเหลานั้นไดทําตาม ณ เทวสมาคมนั้น เมื่อ
นางลดาฟอน พวกเทพบุตรไมสามารถจะดํารงอยูโดยสภาพของตนได. พวก
เทพบุตรพากันชื่นชมยินดี ไมเคยมีความอัศจรรยใจมากอนเลย ตางให
สาธุการไมขาดสาย โหรอ งดวยความยินดี ยกผืนผาโบกไปมา ไดเกิด
โกลาหลยกใหญดุจทําปาหิมพานตใหสะทานหวั่นไหว. ก็เมื่อนางนอกนั้น
ฟอน พวกเทพบุตรตางนั่งนิ่งดุจนกดุเหวาอยูในโพรง. ความวิเศษได
ปรากฏแกนางลดาเทพธิดา ในการขับกลอมนั้นดวยประการฉะนี้.
จึงบรรดาเทพธิดาเหลานั้น ความสงสัยไดเกิดแกนางสุดาเทพธิดา
วา พีล่ ดานี้ทํากรรมอะไรไวหนอจึงครอบงําพวกเราไวไดทั้งวรรณะและ
ยศ ถากระไรเราจะตองถามกรรมทีพ่ ี่ลดาทําไว. นางสุดาเทพธิดาจึงได
ถามนางลดาเทพธิดา. แมนางลดาเทพธิดาก็ไดตอบใหนางสุดาเทพธิดา
ทราบ.
ทาวเวสสวัณมหาราช ไดบอกความทั้งหมดนี้แกทานมหาโมคคัลลานเถระผูจาริกไปยังเทวโลก พระเถระเมื่อจะกราบทูลความนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจาตั้งแตมูลเหตุของคําถาม จึงกราบทูลวา
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คําถามของนางสุดาเทพธิดาวาเทพนารี ๕ องค
มีความรุงเรือง มีปญญางามดวยคุณธรรม เปนธิดา
ของทาวเวสสวัณมหาราช คือ นางลดาเทพธิดา ๑
นางสัชชาเทพธิดา ๑ นางปวราเทพธิดา ๑ นาง
อัจฉิมุตีเทพธิดา ๑ นางสุดาเทพธิดา ๑ ตางเปน
นางบําเรอของทาวสักกเทวราชผูประเสริฐ ผูมีสริ ิ
ไดพากันไปยังแมน้ําอันไหลมาจากสระอโนดาต มี
น้ําเย็น มีดอกบัวนารื่นรมย ในปาหิมพานต เพื่อ
สรงสนาน ครั้นสรงสนานฟอนรําขับรอง รื่นเริงใน
แมน้ํานั้นแลว นางสุดาเทพธิดาไดถามนางลดาเทพธิดาวา พี่จา ผูทรงพวงมาลัยดอกบัว มีพวงมาลัย
ประดับเศียร มีผิวงามเปลงปลั่งดังทองคํา มีดวงตา
เหลืองปนแดง มีอวัยวะทุกสวนงามผองใสดุจทองฟา
ปราศจากเมฆหมอก มีอายุยืน นองขอถามเจาพี่
เจาพี่ทําบุญอะไรไวจึงมียศ ทั้งเปนที่รักของพระสวามี
มีรูปงามสะสวยยิ่งนัก ทั้งฉลาดในการฟอนรําขับรอง
และบรรเลงเปนเยี่ยม จนเทพบุตรเทพธิดาไตถาม
ถึงเสมอ ๆ ขอเจาพี่โปรดบอกแกนองดวยเถิด.
นางลดาเทพธิดาตอบวา
พี่เปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ไดเปนสะใภใน
ตระกูลมีสมบัติมาก พี่เปนผูไมโกรธ พี่ประพฤติ
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ตามอํานาจของสามี ไมประมาทในวันอุโบสถ เมื่อ
พี่ยังเปนสาว พี่ไมนอกใจสามี มีจิตเลื่อมใส เปน
ที่โปรดปรานของสามี พรอมทั้งพี่นอง บิดามารดา
ของสามี ตลอดคนใชชายหญิง พี่จึงไดยศอันบุญ
กรรมจัดมาใหถึงอยางนี้ เพราะกุศลกรรมนั้น พี่จึง
ไดวิเศษกวานางฟาพวกอื่นในฐานะ ๔ คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ไดเสวยความดีมิใชนอย.
เมื่อนางสุดาเทพธิดาไดฟงดังนั้นแลว จึงไดพูดกับ
เจาพี่ทั้ง ๓ วา ขาแตเจาพี่ทั้ง ๓ เจาพี่ลดาไดบอก
ถอยคํานาฟงมากมิใชหรือ นองถามถึงเรื่องที่พวกเรา
สงสัยกันมาก ก็บอกไดอยางไมผิดพลาด เจาพี่ลดา
ควรเปนตัวอยางอันดี สําหรับพวกเราทั้ง ๔ และนารี
ทั้งหลาย พวกเราทั้งหมดพึงประพฤติในสามี เหมือน
อยางสตรีที่ดีประพฤติยําเกรงสามีฉะนั้น ครั้นเรา
ทั้งหลายปฏิบัติธรรม คือการอนุเคราะหตอสามีดวย
ฐานะทัง้ ๕ อยางแลว ก็จะไดสมบัติอยางที่เจาพี่
ลดาพูดถึงอยูเดี๋ยวนี้ พญาราชสีหตัวสัญจรไปตามราว
ปาใกลเชิงเขา อาศัยอยูบนภูเขา แลวก็เที่ยวตะครุบ
จับสัตว ๔ เทาใหญนอยทุก ๆ ชนิดกัดกินเปนอาหาร
ไดฉันใด สตรีทมี่ ีศรัทธาเปนอริยสาวิกาในศาสนานี้
ก็ฉันนั้น เมื่อยังอาศัยสามีอยู ควรประพฤติยําเกรง
สามี ฆาความโกรธเสีย กําจัดความตระหนี่เสียได
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แลว เขาผูประพฤติธรรมโดยชอบจึงรื่นเริงบันเทิง
ใจอยูบนสวรรค.
ในบทเหลานั้น บทวา ลตา จ สชฺชา ปวรา อจฺฉมิ ุตี สุตา
เปนชื่อของเทพธิดาเหลานั้น. บทวา ราชวรสฺส ไดแก ทาวเทวราช ผู
ประเสริฐ คือประเสริฐที่สุดกวามหาราช ๔. อธิบายวา เปนบริจาริกา
ของทาวสักกะ บทวา รฺโ ไดแก มหาราช. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา เวสฺสวณสฺส ธีตา ธิดาของทาวเวสสวัณ. บทนี้ประกอบเปน
เอกพจน เปนคําคลาดเคลื่อน ที่ถกู ควรเปน ธีตโร ธิดาทั้งหลาย.
ชื่อวา ราชี เพราะรุงเรืองคือรุงโรจน. บทวา ราชี ไดแก มีความรู
มีปญญา มีความรุงเรือง บทนี้เปนวิเสสนะของเทพนารีทั้งหมดเหลานั้น.
อาจารยบางพวกกลาววา บทนี้ เปนชื่อของเทพธิดานี้. ตามมติของ
อาจารยบางพวกเหลานั้น บทวา ปวรา เปนวิเสสนะของเทพนารีเหลานั้น.
บทวา ธมฺมคุเณหิ ไดแก ดวยคุณอันประกอบดวยธรรม คือ ไมปราศจากธรรม อธิบายวา ดวยคุณตามความเปนจริง. บทวา โสภิตา
ไดแก รุงเรือง.
บทวา ปฺเจตฺถ นาริโย ไดแก เทพธิดามีชื่อตามที่กลาวแลว
๕ องค ในหิมวันตประเทศนี้. บทวา สีโตทก อุปฺปลินึ สิว นทึ
ทานกลาวหมายถึงปากน้ําอันไหลนาจากสระอโนดาต. บทวา นจฺจิตฺวา
คายิตฺวา ทานกลาวดวยสามารถการฟอนรําขับรองที่เทพธิดาเหลานั้น
กระทําแลวในเทวสมาคมตามคําสั่งของทาวเวสสวัณผูเปนพระบิดา. บทวา
สุตา ลต พฺรวิ ไดแก นางสุดาเทพธิดาบอกกับนางลดาเทพธิดาพี่สาว
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ของตน. อาจารยบางพวกกลาววา สุตา ลต พฺรวุ ดังนี้ก็มี ความวา
นางสุดาเทพธิดา ธิดาของทาวเวสสวัณมหาราชบอกกับนางลดาเพพธิดา.
บทวา ติมิรตมฺพกฺขิ ไดแก มีดวงตาประกอบดวยสีแดงคลายเกสร
ดอกจิก. บทวา นเภว สโภเณ ไดแก งานเหมือนทองฟา อธิบายวา
สดใสเพราะอวัยวะนอยใหญบริสุทธิด์ ุจทองฟาพนจากสวนเล็กนอย ที่เกิด
ขึ้นมีหมอกเมฆเปนตนในสรทสมัยงดงามอยูฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา
นเภว ตัดบทเปน นเภ เอว บนทองฟานั่นเอง. เอวศัพทเปน
สมุจจยัตถะ ( ความรวม). อธิบายวา งามในทุกแหงคือในวิมานอันตั้ง
อยูบนอากาศ และในที่อนั เนื่องกับพื้นดินมีภูเขาหิมวันต และเขายุคนธร
เปนตน. บทวา เกน กโต ไดแกเกิดขึ้นดวยบุ อะไร คือเชนไร. บทวา
ยโส ไดแก บริวารสมบัติ และชื่อเสียง. อนึ่ง คุณทั้งหลายอันเปนเหตุให
มีชื่อเสียงทานใชดวยศัพทวา กิตฺติสทฺท.
บทวา ปติโน ปยตรา ไดแก เปนที่รักของสามี คือเปนที่โปรดปรานของสามี. ทานแสดงถึงความงามของนางลดาเทพธิดานั้นดวยบทวา
ปติโน ปยตรา นั้น. บทวา วิสฏิ กลฺยาณิตรสฺสุ รูปโต ไดแก
วิเศษสุด งามยิ่ง ดียิ่ง ดวยรูปสมบัติ. บทวา อสฺสุ เปนเพียงนิบาต.
อนึ่ง อาจารยบางพวกกลาววา วิสิฏกลฺยาณิตราสิ รูปโต มีรูปราง
สะสวยยิ่งนัก. บทวา ปทกฺขิณา ไดแก ฉลาดทุกอยางและวิเศษดวย.
บทวา นจฺจน ในบทวา นจฺจนคีตวาทิเต นี้ ไดลบวิภัตติทิ้ง. ควรเปน
นจฺเจ จ คีเต จ วาทิเต จ ในการฟอนรํา ในการขับรอง และใน
การบรรเลง. บทวา นรนาริปุจฺฉิตา ไดแก เทพบุตรเทพธิดาถามวา
นางลดาเทพธิดาไปไหน นางทําอะไร ดังนี้ เพื่อเห็นรูปและเพื่อดูศิลปะ.
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ชื่อเทวร เพราะยินดีดุจเทวดาเพราะไมคลุกคลีทางกายเปนนิจ หรือ
เพราะเปนญาติผูใหญ. ชือ่ วา สเทวร เพราะพี่นองของสามีพรอมดวย
ญาติผูใหญ. แมผัวพอผัวชื่อวา สสุระ พรอมดวยพอผัวแมผัวจึงชื่อวา
สัสสสุระ. พรอมดวยทาสชายและหญิงชื่อวา สทาสก เชื่อมดวยบทวา
ปติมาภิราธยึ เปนที่โปรดปรานของสามี. บทวา ตมฺหิ กโต คือใน
ตระกูลนั้น. อธิบายวา ไดมีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมาใหในขณะเปน
สะใภ ดวยการเกิดแหงบุญที่ไดทําไวในขณะที่เกิดนั้น. บทวา มม นี้
เปลี่ยนเปน มยา ไมเพงถึงบทวา กโต.
บทวา จตุพฺภิ าเนหิ ไดแก ดวยเหตุ ๔ อยาง หรือเปน
นิมิตในฐานะ ๔ อยาง. บทวา วิเสสมชฺฌคา ไดแก ถึงความเปนผู
วิเศษกวานางฟาพวกอื่น. แสดงโดยสรุปของคําที่กลาววา ดวยฐานะ
๔ อยางคือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ. อนึ่ง ทานกลาววา อายุเปนตน
ของนางลดาเทพธิดานั้นชื่อวา วิเศษ เพราะมีสภาพวิเศษที่สุดกวาเทพธิดา
เหลาอื่น อนึ่ง ชื่อวาเปนฐานะ เพราะความเปนเหตุ ที่นางลดาเทพธิดา
นั้นควรถือเปนแบบอยางดวยการยกยอง คือ ไดถึงความเปนผูวิเศษ.
โยชนาวา อายุ วรรณะ สุขะ และพละ เปนเชนไร.
บทวา สุต นุ ต ภาสติ ย อย ลตา ความวา นางสุดาเทพธิดา
ถามเจาพี่ทั้ง ๓ นอกนี้วา เจาพี่ลดานี้เปนพี่สาวของพวกเรากลาวคําใดไว
พวกพี่ก็ไดยินคํานั้นแลวมิใชหรือ หรือไมไดยิน. บทวา ย โน ไดแก คํา
ใดที่พวกเราสงสัย. บทวา โน เปนเพียงนิบาต. บทวา โน อีกคําหนึ่ง
คือ ของพวกเรา. หรือลงในอวธารณะดุจในประโยคมีอาทิวา น โน
สม อตฺถิ ความวา ไมเหมือนพวกเรา. ดวยเหตุนั้น เจาพี่พยากรณไม
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ผิดพลาด. อธิบายวา พยากรณไมวิปริต.
บทวา ปติโน กิรมฺหาก วิสฏิ า นารีน คติ จ ตาส ปวรา จ
เทวตา ความวา เจาพี่เปนตัวอยางอันดีเยี่ยมของพวกเราและของนารี
ทั้งหลาย และเปนที่พึ่งของนารีเหลานั้น ธรรมดาสามีชื่อวาเปนเจาของ
เพราะคุมครองจากความพินาศ และเปนเทวดาผูประเสริฐสงสุด เพราะ
เปนที่พึ่งของแมบานทั้งหลายเหลานั้น ทําใหเกิดความยินดีโดยชอบ เปน
ผูนําประโยชนสุขมาใหทั้งเดี๋ยวนี้และตอไป.
บทวา ปตีสุ ธมฺม ปริจราม สพฺพา ความวา พวกเราทั้งหมด
จงประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติมีการตื่นกอนเปนตน ในสามีของตน ๆ.
บทวา ยตฺถ ไดแก นิมิตใด. หรือเมื่อประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติในสามี
ทั้งหลาย ชือ่ วาเปนหญิงยําเกรงสามี. บทวา ลจฺฉามเส ภาสติ ย อย
ลตา ความวา พวกเราประพฤติธรรมในสามีทั้งหลาย จักไดสมบัติ
อยางที่เจาพี่ลดาพูดวาจะไดในบัดนี้.
บทวา ปพฺพตสานุโคจโร ไดแก พญาราชสีหต ัวเที่ยวไปตามราวปา
ใกลภูเขา. บทวา มหินฺธร ปพฺพตมาวสิตฺวา ความวา อาศัยอยูบนภูเขา
ชื่อวามหินธร เพราะทรงแผนดินไว ไมหวั่นไหว. ในบทนั้นความวา
อาศัยอยู. ก็บทวา มหินธฺ ร ปพฺพตมาวสิตฺวา นี้ เปนทุติยาวิภัตติลง
ในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติเพราะไมเพงถึงบทวา อาวสิตฺวา. บทวา ปสยฺห
แปลวา ขมขู. บทวา ขุทฺเท ความวา พญาราชสีหนั้นฆาสัตวมีชาง
เปนตน นอยใหญโดยประมาณดวยกําลัง.
บทวา ตเถว ความวา นี้เปนการอธิบายความพรอมดวยขอ
เปรียบเทียบเชิงอุปมาดวยคาถา เหมือนอยางวา สีหะอาศัยอยูบนภูเขาอัน
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เปนที่อยู และที่หาอาหารของตนยอมสําเร็จประโยชนตามที่ตนตองการ
ฉันใด สตรีที่มีศรัทธาเลื่อมใสเปนอริยสาวิกา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัย
อยูกับสามีผูเปนใหญเปนภัสดา เพราะหาเลี้ยงหาใชดวยของกินและเครื่อง
นุงหมเปนตน ประพฤติยําเกรงสามีดวยปฏิบัติเกื้อกูลสามีในทุก ๆ อยาง
ฆาคือละความโกรธ อันเกิดขึ้นในเพื่อนบานใกลเรือนเคียง กําจัดคือ
ครอบงําไมใหเกิดความตระหนี่อันเกิดขึ้น ในของที่ครอบครองไว ชื่อวา
เปนหญิงประพฤติธรรม เพราะพระพฤติธรรมคือความยําเกรงสามีและ
ธรรมของอุบาสิกาโดยชอบ สตรีนนั้ ยอมรื่นเริงคือยอมถึงความบันเทิงใน
สวรรค คือเทวโลก. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาลดาวิมาน
๕. คุตติลวิมาน
วาดวยคุตติลวิมาน
[๓๓] พระมหาสัตวนามวาคุตติลบัณฑิต อันสมเด็จอมรินทราธิราช
ทรงจําแลงองคเปนพราหมณโกสิยโคตร เสด็จเขาไปหาทรงซักถามแลว
ไดทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนใหทาวเธอทรงทราบดวยคาถา ความ
วา
ขาแตทาวโกสีย ขาพระองคไดสอนวิชาดีดพิณ
๗ สาย อันมีเสียงไพเราะมาก นารื่นรมย ใหแก
มุสิละผูเปนศิษย เขาตั้งใจจะดีดพิณประชันกับขา-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 248

พระองคบนกลางเวที ขอพระองคทรงเปนที่พึ่งของ
ขาพระองคดวย.
สมเด็จอมรินทราธิราช ทรงสดับคําปรับทุกขนั้นแลว เมื่อจะทรง
ปลอบยาจารย จึงตรัสปลุกใจดวยคาถา ความวา
จะกลัวไปทําไมนะ ทานอาจารย ขาพเจาจะเปน
ที่พึ่งของทานอาจารย เพราะขาพเจาเปนผูบูชาทาน
อาจารย ขาพเจาผูเปนศิษยจะไมปลอยใหทาน
อาจารยปราชัย ทานอาจารยตองเปนผูชนะนายมุสิละ
ผูเปนศิษยแนนอน.
เมื่อสมเด็จอมรินทราธิราชตรัสปลอบใจเชนนี้ คุตติลบัณฑิตก็โลง
ใจคลายทุกข พอถึงวันนัดก็ไปประลองศิลปกันบนเวทีหนาพระโรง ใน
ที่สุด คุตติลบัณฑิตผูอาจารยเปนฝายชนะ นายมุสิละผูเปนศิษยเปนฝายแพ
ถึงแกความตายกลางเวที เพราะอาชญาของปวงชน สมเด็จอมรินทราธิราชทรงกลาววาจาแสดงความยินดีดวยคุตติลบัณฑิตแลว เสด็จกลับเทวสถาน ครัน้ กาลตอมา สมเด็จอมรินทราธิราชตรัสใชใหพระมาตลีเทพ
สารถี นําเวชยันตราชรถลงมารับคุตติลบัณฑิตไปยังเทวโลกเพื่อใหดีดพิณถวาย คุตติลบัณฑิตจึงกราบทูลทาวโกสียในทามกลางเทพบริษัท เพื่อ
ไตถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาทั้งหลาย ณ ที่นนั้ เปนรางวัลแหงการ
ดีดพิณเสียกอน เมื่อไดรับพระอนุญาตแลว จึงไดถามถึงบุรพกรรมของ
เทพธิดาเหลานั้นวา
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ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสอ งแสงสวางไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันคุตติลบัณฑิตถามเหมือน
ทานพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีใจยินดี ได
พยากรณปญหาแหงผลกรรมทีถ่ ูกถามนั้นวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระ และนารี
ทั้งหลาย ไดถวายผาอยางดีผืนหนึ่งแกภิกษุรูปหนึ่ง
ดีฉันไดถวายผาอันนารักอยางนี้ จึงมาไดทิพยวิมาน
อันนาปลิมใจถึงเชนนี้ เชิญดูวิมานของดีฉันนั้นเถิด
ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณ
นารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีก
ดวย เชิญดูผลแหงบุญ คือการถวายผาอยางดี
ทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมนัน้ .
วิมานทัง้ ๔ ที่จะกลาวตอไปนี้ มีความพิสดาร
เหมือนวัตถทายิกวิมาน.
(๑) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
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ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก
ฯ ลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายดอกมะลิอยางดีแกภิกษุหนึง่ ดีฉัน
ไดถวายดอกมะลิอนั นารักอยางนี้ จึงมาไดทิพยวิมาน
นาปลืม้ ใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของ
ดีฉันนัน้ เถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปราง
และผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้ง
พันอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ คือการ
ถวายดอกมะลิอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญ
กรรมนัน้ ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
(๒) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสอ งสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
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นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายจุรณของหอมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง
ดีฉันไดถวายอุรณของหอมอันนารักอยางนี้ จึงมาได
ทิพยวิมานอันนาปลื้มใจเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดู
วิมานของดีฉันนี้เถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟา
ที่มรี ูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวา
นางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผล
แหงบุญ คือ การถวายอุรณของหอมอยางดีทั้งหลาย
นั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสองสวางไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
(๓) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
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แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายผลไมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ดีฉัน
ไดถวายผลไมอันนารักอยางนี้ จึงมาไดทิพยวิมาน
อันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของ
ดีฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปราง
และผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้ง
พันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ คือ
การถวายผลไมอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญ
กรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนัน้ .
(๔) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
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ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายอาหารมีรสอยางดีแกภิกษุรปู หนึ่ง
ดีฉันไดถวายอาหารอันนารักอยางนี้ จึงมาไดทิพยวิมานอันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดู
วิมานของดีฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟา
ที่มีรปู รางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวา
นางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผล
แหงบุญ คือการถวายอาหารมีรสอยางดีทั้งหลายนั้น
เถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้
ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมนัน้ .
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหงผล
กรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันไดนําของหอม ๕ อยาง ไปประพรมที่
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องคพระสถูปทองคํา สําหรับบรรจุพระบรมธาตุของ
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นิมนตพระคุณเจาดู
วิมานของดีฉนั นี้เถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟาที่
มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานาง
อัปสรทั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหง
บุญคือการถวายของหอม ๕ อยางนั้นเถิด เพราะ
บุูกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
วิมานทั้ง ๔ จะกลาวตอไปนี้ มีเนื้อความพิสดารเหมือนกับคันธปญจังคลิกวิมาน
(๑) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรศั มีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันไดเห็นภิกษุและภิกษุณที ั้งหลาย พากัน
เดินทางไกล ไดฟงธรรมเทศนาของทานเหลานั้น
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ไดเขารักษาอุโบสถอยูวันหนึ่งคืนหนึ่ง นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดีฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยัง
เปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปน
ผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณ
เจาดูผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนัน้ .
(๒) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามวา
ดีฉันยืนอยูในน้ํา มีจิตเลื่อมใส ไดถวายน้ํา
ใชและน้ําฉันแกภิกษุรูปหนึ่ง นิมนตพระคุณเจาดู
วิมานของดีฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปน
นางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศ
กวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดู
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ผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนัน้ ดีฉัน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนัน้ .
(๓) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันไมคิดมุงราย ตัง้ ใจปฏิบัติเปนอยางดี ซึ่ง
ไมผัวและพอผัวผูดุราย ผูมักโกรธงายและหยาบคาย
เปนผูไมประมาทในการรักษาศีลของตน นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยัง
เปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทัง้ ยังเปน
ผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรศั มีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
(๔) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
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ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิง่ นัก มี
รัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว มีความปลาบปลื้มใจ ไดพยากรณปญหาแหง
ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดีฉันเปนหญิงรับใช รับจางทํากิจการงานของ
คนอื่น ไมเกียจคราน ไมเปนคนโกรธงาย ไมถือ
ตัว ชอบแบงปนสิ่งของอันเปนสวนของตนที่ไดมา
แกปวงชนที่ตองการ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของ
ดีฉันนัน้ เถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปราง
และผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้ง
พันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมนัน้ .
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสอ งสวางไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
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งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระ
ถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ จึงพยากรณปญหา
แหงผลกรรมทีถ่ ูกถามนั้นวา
ดีฉันไดถวายขาวสุกคลุกนมวัวสดแกภิกษุรปู หนึง่ ผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู นิมนตพระคุณเจาจงดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉันเปน
นางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศ
กวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรมนัน้
ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
ในวิมานเหลานั้น ๒๕ วิมานที่จะกลาวตอไปนี้ มีเนื้อความพิสดาร
เหมือนกับขีโรทนทายิกาวิมาน.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก
ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระ
ถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ จึงพยากรณปญหา
แหงผลกรรมทีถ่ ูกถามนั้นวา ดีฉันไดถวาย
๑. น้ําออยงบ ฯ ล ฯ
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๒. ผลมะพลับสุก ฯ ล ฯ
๓. ออยทอนหนึ่ง ฯ ล ฯ
๔. แตงโมผลหนึ่ง ฯ ล ฯ
๕. ฟกทองผลหนึ่ง ฯ ล ฯ
๖. ยอดผักตม ฯ ล ฯ
๗. ผลลิ้นจี่ ฯ ล ฯ
๘. เชิงกราน ฯ ล ฯ
๙. ผักดองกําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๑๐. ดอกไมกําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๑๑. มัน ฯ ล ฯ
๑๒. สะเดากําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๑๓. น้ําผักดอง ฯ ล ฯ
๑๔. แปงคลุกงาคั่ว ฯ ล ฯ
๑๕. ประคดเอว ฯ ล ฯ
๑๖. ผาอังสะ ฯ ล ฯ
๑๗. พัด ฯ ล ฯ
๑๘. พัดสี่เหลี่ยม ฯ ล ฯ
๑๙. พัดใบตาล ฯ ล ฯ
๒๐. หางนกยูงกําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๒๑. รม
๒๒. รองเทา ฯ ล ฯ
๒๓. ขนม ฯ ล ฯ
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๒๔. ขนมตม ฯ ล ฯ
๒๕. น้ําตาลกรวด
แกภิกษุรูปหนึง่ ผูกําลังบิณฑบาตอยู นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดีฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดีฉัน
ยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปน
ผูเ ลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรม
นั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรศั มี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
เมื่อนางเทพธิดาเหลานั้น เฉลยผลกรรมทีไ่ ดทํามาเปนอันดีอยางนี้
แลว คุตติลบัณฑิตราเริง บันเทิงใจ เมื่อจะแสดงความชื่นชมยินดีของตน
จึงกลาววา
ขาพเจามาถึงเมืองสวรรควันนี้ เปนการดีแท
เปนฤกษงามยามดีที่ขาพเจาไดเห็นนางเทพธิดาทั้งหลาย ที่เปนนางฟามีรูปรางและผิวพรรณนารักใคร
ทั้งยังไดฟงธรรมอันแนะนําทางบุญกุศลจากเธอเหลานั้นดวย แตนี้ไป ขาพเจาจักการทําบุญกุศลใหมาก
ดวยการใหทาน ดวยการประพฤติธรรมสม่ําเสมอ
ดวยการรักษาศีลสังวร และดวยการฝกอินทรีย
ขาพเจาจักไดไปสูสถานที่ ๆ ไปแลวไมเศราโศก.
จบคุตติลวิมาน
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อรรถกถาคุตติลวิมาน
คุตติลวิมาน มีคาถาวา สตฺตตนฺตึ สุมธุร ดังนี้เปนตน. คุตติลวิมาน
นั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงราชคฤห ทานพระมหาโมคคัลลานะ จาริกไปยังเทวโลก ตามนัยทีก่ ลาวแลวในหนหลังนั่นแล
ครั้นไปถึงภพดาวดึงส เห็นเทพธิดา ๓๖ นาง แตละนางมีนางอัปสร
เปนบริวาร เสวยทิพยสมบัติใหญใน ๓๖ วิมาน ซึ่งตั้งอยู ณ ภพดาวดึงส
นั้น จึงถามถึงกรรมที่เทพธิดาเหลานั้นไดกระทํามาในกาลกอนตามลําดับ
ดวยคาถาทั้งหลาย ๓ คาถา มีอาทิวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน มีวรรณงาม
ยิ่งนัก ดังนี้. แมเทพธิดาเหลานั้นก็ไดตอบตามลําดับคําถามของพระมหา
โมคคัลลานเถระ โดยนัยมีอาทิวา วตฺถุตฺตมทายิกา นารี ดีฉันเปนนารี
ไดถวาย ผาเนื้อดี ดังนี้.
ลําดับนั้น พระเถระจึงออกจากเทวโลกลงมาสูมนุษยโลก ไดกราบ
ทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นไดสดับดัง
นั้นแลว จึงตรัสวา โมคคัลลานะ เทพธิดาเหลานั้นมิไดตอบอยางที่เธอ
ถามในบัดนี้อยางเดียวเทานั้น เมื่อกอนก็ไดตอบอยางที่เราถามเหมือนกัน.
พระเถระกราบทูลขอรองใหตรัส พระองคจึงไดตรัสเลาเรื่องของพระองค
ครั้งเปนคุตติละอาจารยในอดีตใหฟงดังตอไปนี้
ในครั้งอดีต เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี
พระโพธิสัตวอุบัติอยูในตระกูลคนธรรพ ไดเปนอาจารยปรากฏชื่อเสียง
เปนที่รูจักกันทั่วไปในทุกทิศโดยชื่อวา คุตติละ เชนเดียวกับติมพรูนารทะ
เพราะเปนผูมีศิลปะบริสทุ ธิ์ในศิลปะของคนธรรพ. คุตติละนั้นเลี้ยงดูมารดา
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บิดาผูแกเฒาตาบอด. คนธรรพ ชื่อมุสิละ ชาวอุชเชนี ไดทราบถึงความ
สําเร็จทางศิลปะของอาจารยคุตติละนั้น จึงเขาไปหาทําความเคารพแลวยืน
ณ สวนขางหนึ่ง เมื่ออาจารยคุตติการละกามวา ทานมีธุระอะไรหรือ จึงบอกวา
ประสงคจะเรียนศิลปะในสํานักของอาจารย. อาจารยคุตติละมองดูมุสิละ
คนธรรพนั้น เพราะเปนผูฉลาดในการดูลักษณะ คิดวา เจานี้มีอัธยาศัย
ไมเรียบรอยหยาบคาย จักเปนคนไมรูจักคุณคน ไมควรสงเคราะห ดังนี้
จึงไมใหโอกาสที่จะเรียนศิลปะ มุสลิ ะจึงเขาไปหามารดาบิดาของอาจารย
คุตติละ ขอรองใหมารดาบิดาชวย. อาจารยคุตติละ เมื่อถูกมารดาบิดา
แคนได จึงคิดวา ถอยคําของครู ควรแกคา ดังนี้ จึงเริ่มบอกศิลปะแก
มุสิละ เพราะอาจารยคุตติละปราศจากความตระหนี่ และเพราะมีความ
กรุณาจึงไมทําอาจริยมุฏฐิ (หวงความรู) ใหมุสิละศึกษาศิลปะโดยสิ้นเชิง.
แมมุสิละนั้น เพราะเปนคนฉลาด เพราะสะสมบุญมากอนและ
เพราะไมเกียจคราน ไมชาก็เรียนจบศิลปะจึงคิดวา กรุงพาราณสีนี้ เปน
นครเลิศในชมพูทวีป ถากระไร เราควรแสดงศิลปะแกบริษัทหนาพระที่นั่ง
ในนครนี้ เมื่อเปนเชนนั้น เราก็จักปรากฏชื่อเสียงเปนที่รูจักยิ่งกวาอาจารย
ในชมพูทวีป ดังนี้. มุสลิ ะ จึงบอกแกอาจารยวา กระผมประสงคจะ
แสดงศิลปะหนาพระที่นั่ง ขอทานอาจารยไดโปรดนํากระผมเขาเฝาดวยเถิด.
พระมหาสัตว มีความกรุณาวา มุสิละนี้ เรียนศิลปะในสํานักของเราจงได
รับอุปถัมภ ดังนี้ จึงนําเขาเขาเฝาพระราชา แลวกราบทูลวา ขอเดชะ
ฝาละอองธุลีพระบาท ขอพระองคไดโปรดทอดพระเนตรดูความชํานิ
ชํานาญในการดีดพิณของลูกศิษย ของขาพระพุทธเจาผูนี้เถิด พระเจาขา
พระราชาตรัสสั่งวา ดีแลว ทรงสดับการดีดพิณของมุสิละนั้น พอพระทัย
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ยิ่งนัก ครั้นมุสิละกราบทูลลา ทรงหามแลวตรัสวา เจาจงอยูรับราชการ
กับเราเถิด เราจักใหครึ่งหนึ่งจากสวนที่ใหแกอาจารย. มุสิละกราบทูลวา
ขอเดชะ. ขาพระองคจะไมขอรับต่ํากวาอาจารย ขอพระองคไดโปรดพระราชทานเทากับอาจารยเถิด พระเจาขา เมื่อพระราชาตรัสวา เจาอยาพูด
อยางนั้นซิ ธรรมดาอาจารยเปนผูใหญ เราจักใหเจาครึ่งหนึ่งเทานั้น มุสิละ
กราบทูลวา ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา ฯ ขอพระองคไดโปรดทอด
พระเนตรศิลปะของขาพระองคและอาจารยเถิด พระเจาขา แลวก็ออกจาก
กรุงราชคฤห เที่ยวโฆษณาไปในที่นั้น ๆ วา จากนี้ไป ๗ วัน จักมีการ
แสดงศิลปะ ที่หนาพระลานหลวง ระหวางขาพเจาและอาจารยคุตติละ
ขอเชิญผูประสงคจะชมศิลปะนั้นจงพากันนาชมเถิด.
พระมหาสัตว สดับดังนั้นแลวคิดวา มุสิละนี้ ยังหนุมมีกําลัง สวน
เราแกแลวกําลังก็นอย ถาเราแพ เราตายเสียดีกวา เพราะฉะนั้น เราจะ
เขาไปปาผูกคอตายละ จึงไปปา เกิดกลัวตายก็กลับ อยากตายอีกไปปา
กลัวตายอีกก็กลับ เมื่อพระมหาสัตวไป ๆ มา ๆ อยูอยางนี้ ที่นั้นเตียนโลง
ไมมีหญาเลย. ลําดับนั้น เทวราชเขาไปหาพระมหาสัตวปรากฏรูปประดิษฐานอยูบนอากาศ กลาวอยางนี้วา ทานอาจารยทําอะไร. พระมหาสัตวไดทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนวา
ขาแตทาวโกสีย ขาพระองคไดสอนวิชาดีดพิณ
๗ สาย มีเสียงไพเราะมากนารื่นรมย แกมุสิละผู
เปนศิษย เขาตั้งใจจะดีดพิณประชันกับขาพระองค
กลางเวที ขอพระองคไดโปรดเห็นที่พึ่งแกขาพระองค
ดวยเกิด.
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อธิบายความวา ขาแตเทวราช ขาพระองคไดสอนศิลปะของคนธรรพ
มิใหเสียงขับรอง ๔ อยาง มีเสียงเหมือนนกยูงรองเปนตน เสื่อมไปจาก
การจําแนกเสียงเปนตน อันไดแกวิชาชื่อวา พิณ ๗ สาย เพราะแสดง
เสียง ๗ อยาง มีเสียงเหมือนนกยูงรองเปนตน เพราะมีสาย ๗ สาย ชื่อวา
มีเสียงไพเราะมาก เพราะทําเสียงนั้นไมใหเสื่อมไปจากชนิดของเสียง ๒๒
อยาง ตามสมควร ดังนี้จึงชื่อ สุมธุระ ชื่อวา นารืน่ รมย เพราะเสียง
และพิณนารื่นรมยอยางยิ่งแกผูฟงโดยการเทียบกันและกัน เพราะเปนผู
ฉลาดในการปรับเสียงครบ ๕๐ เสียง ตามที่เรียนมา เพราะเหตุนั้น
ขาพระองคไดสอนไดใหเรียนไดใหศึกษาแกลูกศิษย ชื่อวา มุสิละ. มุสิละ
นั้นเปนลูกศิษย จะดีดพิณประชันกับขาพระองคผูเปนอาจารยของตนบน
เวที คือ ทาทาย เพื่อแสดงความวิเศษของตนดวยการแขงดี เขาบอก
กะขาพระองควา อาจารยจงมาแสดงศิลปะกันเถิด ดังนี้ ขาแตทาวโกสียเทวราช ขอพระองคจงเปนที่พึ่งอาศัยแกขาพระองคดวยเถิด.
ทาวสักกเทวราชไดสดับดังนั้น เมื่อจะทรงปลอบวา อาจารยอยา
กลัวเลย ขาพเจาเปนที่พึ่ง ชวยบรรเทาทุกขของอาจารย จึงตรัสวา
ทานอาจารย ขาพเจาจะเปนที่พึงของอาจารย
ขาพเจาเปนผูบูชาทานอาจารย ขาพเจาผูเปนศิษยจะ
ไมปลอยใหทานอาจารยแพ ทานอาจารยจะตองชนะ
นายมุสิละผูเปนศิษยแนนอน.
นัยวา พระมหาสัตวไดเปนอาจารยของทาวสักกเทวราชในอัตภาพ
กอน. ดวยเหตุนั้น ทาวสักกเทวราชจึงกลาววา อหมาจริย ปูชโก
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ขาพเจาเปนผูบูชาทานอาจารย ดังนี้ ไมใชคูแขงขันเหมือนนายมุสิละ.
เมื่อลูกศิษยเชนขาพเจายิ่งมีอยู อาจารยเชนทานจะแพไดอยางไร. เพราะฉะนั้น ศิษยจักไมชนะทานอาจารยได. ทานอาจารยนั่นแหละจักชนะนาย
มุสิละผูเปนศิษยอยางแนนอน. อธิบายวา นายมุสิละนั้นเมื่อแพแลวจักถึง
ความพินาศ. ก็แลครั้นทาวสักกเทวราชตรัสอยางนี้ แลวจึงปลอบวา ใน
วันที่ ๗ ขาพเจาจักมายังโรงแข็งขันกัน ขอใหทา นอาจารยวางใจ เลน
ดนตรีไปเถิด แลวก็เสด็จไป.
ครั้นถึงวันที่ ๗ พระราชาพรอมดวยขาราชบริพารประทับนั่ง ณ
ทองพระโรง. อาจารยคุตติละและนายมุสิละ เตรียมตัวเพื่อแสดงศิลปะ
เขาไปถวายบังคมพระราชา นั่งบนอาสนะที่ตนได แลวดีดพิณ ทาวสักกะ
เสด็จยืนบนอากาศ. พระมหาสัตวเห็นทาวสักกะนั้น แตคนนอกนั้นไมเห็น.
พวกบริษัทไดตั้งใจฟงในการดีดพิณของทั้ง ๒ คณะ ทาวสักกะตรัสกับ
อาจารยคุตติละวา ทานอาจารยจงดีดสายที่ ๑. เมื่อดีดสายที่ ๑ แลว
พิณไดมีเสียงกังวานไพเราะ ทาวสักกะตรัสตอไปวา ทานอาจารยจงดีดสาย
ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗. เมื่อดีดพิณเหลานั้นแลว พิณก็ไดมี
เสียงกองกังวานไพเราะยิ่งขึ้น. นายมุสิละเห็นดังนั้น เห็นทีวาตนแพแน
ถึงกับคอตก. พวกบริษัทตางราเริงยินดี ยกผืนผาโบกไปมา ซองสาธุการ
แกอาจารยคุตติละ. พระราชาตรัสสั่งใหนํานายมุสิละออกจากทองพระโรง.
มหาชนเอากอนดินทอนไมเปนตนขวางปา จนนายมุสิละถึงแกความตายใน
ที่นั้นนั่นเอง.
ทาวสักกเทวราชแสดงความชื่นชมยินดีกับพระมหาบุรุษ แลวเสด็จ
กลับสูเทวโลกทันที. ทวยเทพทูลถามทาวสักกะวา ขาแตมหาราช พระองค
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เสด็จไปไหนมา ครั้นไดฟงเรื่องราวนั้นแลว จึงพากันกราบทูลวา ขาแต
มหาราช พวกขาพระองคอยากเห็นพระอาจารยคุตติละ ขอประทานโอกาส
ขอพระองคทรงนําอาจารยคุตติละมาแสดงแกพวกขาพระองค ณ ที่นี้เถิด
ทาวสักกะสดับคําของทวยเทพแลว มีเทวบัญชาใหมาตลี เอาเวชยันตรถไป
รับอาจารยคุตติละมาใหพวกเรา ทวยเทพอยากจะเห็นอาจารยนั้น. มาตลี
ไดทําตามเทวบัญชา. ทาวสักกะทรงทําความชื่นชมยินดีกับพระมหาสัตว
แลวตรัสวา ทานอาจารยโปรดดีดพิณ ทวยเทพอยากฟง. อาจารยคุตติละ
ทูลวา ขาพระองคเลี้ยงชีพดวยศิลปะ เมื่อไมมีคาจางก็จะไมแสดงศิลปะ.
ทาวสักกะตรัสถามวา ก็อาจารยตองการคาจางเชนไรเลา. อาจารยคุตติละ
ทูลวา ขาพระองคไมตองการคาจางอยางอื่น แตขอใหทวยเทพเหลานี้
บอกถึงกุศลกรรมที่ตนทํามาแลวในชาติกอนนั่นแล เปนคาจางของขาพระองคละ. ทวยเทพตางรับวาดีแลว.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว เมื่อจะถามถึงความประพฤติชอบที่ทวยเทพ
เหลานั้นกระทําแลวในอัตภาพกอน อันเปนเหตุแหงสมบัตินั้นโดยการประกาศถึงสมบัติที่ทวยเทพเหลานั้นไดในครั้งนั้นเฉพาะตน จึงถามดวยคาถามี
อาทิวา ภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ดังนี้ ดุจทานมหาโมคคัลลานะถามฉะนั้น.
แมทวยเทพเหลานั้นก็ตอบแกอาจารยคุตติละ เหมือนอยางที่ตอบแกพระเถระ ดวยบทมีอาทิวา วตฺถุตฺตมทายิกา นารี ดังนี้. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนโมคคัลลานะ เทวดาเหลานั้นมิได
ตอบอยางเดียวกับที่เธอถามเทานั้น เมื่อกอนก็ไดตอบเหมือนอยางที่เรา
ถามเหมือนกันดังนี้.
ไดยินวา หญิงเหลานั้น ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา เกิด
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เปนมนุษย ไดกระทําบุญอยางนั้น ๆ. บรรดาหญิงเหลานั้น คนหนึ่งได
ถวายผา คนหนึ่งไดถวายพวงดอกมะลิหนึ่งพวง ตนหนึ่งไดถวายของหอม
คนหนึ่งไดถวายผลไมอยางดี คนหนึ่งไดถวายออย คนหนึ่งไดถวายของ
หอม ๕ อยางประพรมในเจดียของพระผูมีพระภาคเจา คนหนึ่งรักษา
อุโบสถ คนหนึ่งไดถวายน้ําแกภิกษุผูฉันที่เรือในเวลาเขาไปใกล คนหนึ่ง
เมื่อแมผัวพอผัวโกรธก็ไมโกรธตอบ ไดทําการปรนนิบัติ คนหนึ่งเปน
ทาสี ไมเกียจครานมีมารยาทดี คนหนึ่งไดถวายขาวเจือดวยน้ํานมแกภิกษุ
ผูออกบิณฑบาต คนหนึ่งไดถวายน้ําออย คนหนึ่งไดถวายทอนออย คน
หนึ่งไดถวายมะพลับ คนหนึ่งไดถวายแตงกวา คนหนึ่งไดถวายฟกเหลือง
คนหนึ่งไดถวายยอดผัก คนหนึ่งไดถวายลิ้นจี่ คนหนึ่งไดถวายเชิงกราน
คนหนึ่งไดถวายผักดองกําหนึ่ง คนหนึ่งไดถวายดอกไมกําหนึ่ง คนหนึ่ง
ไดถวายหัวมัน คนหนึ่งไดถวายสะเดากําหนึ่ง คนหนึ่งไดถวายผักดอง
คนหนึ่งไดถวายแปงงา คนหนึ่งไดถวายผารัดเอว คนหนึ่งไดถวายผาอังสะ
คนหนึ่งไดถวายพัด คนหนึ่งไดถวายพัดสี่เหลี่ยม คนหนึ่งไดถวายพัด
ใบตาล คนหนึ่งไดถวายกําหางนกยูง คนหนึ่งไดถวายรม คนหนึ่งได
ถวายรองเทา คนหนึ่งไดถวายขนม คนหนึ่งไดถวายขนมกอน คนหนึ่ง
ไดถวายน้ําตาลกรวด. เทพธิดาเหลานั้น องคหนึ่ง ๆ มีนางอัปสรพันหนึ่ง
เปนบริวารรุงเรืองดวยเทวฤทธิ์ใหญ บังเกิดเปนบริจาริกาของทาวสักกเทวราช ในภพดาวดึงส ถูกอาจารยคุตติการละกาม จึงตอบถึงกุศลที่ตนทํา
ตามลําดับ โดยนัยมีอาทิวา วตฺถุตฺตมทายิกา นารี ดังนี้.
อาจารยคุตติละไดถามบุรพกรรมของเทพธิดาเหลานั้นวา
ดูกอนแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ยัง
ทิศทั้งปวงใหสวางไสว สถิตอยูเหมือนดาวประกายพรึก
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เพราะกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะงานเชนนั้น เพราะ
กรรมอะไร จึงสําเร็จแกทานในเทวโลกนี้ โภคะทั้งหลายไร ๆ เห็นที่รัก ยอมเกิดแกทาน เพราะกรรม
อะไร.
ดูกอนเทวี ผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอถาม
ทาน เมื่อครั้งทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว เพราะ
กรรมอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของทานรุงเรืองไปทั่วทิศ เพราะกรรมอะไร.
เทพธิดานั้น อันอาจารยคุตติละถามเหมือน
พระโมคคัลลานะถาม แลวมีใจยินดี จึงตอบถึง
ผลกรรมนั้นวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายผาเนื้อดีแกภิกษุหนึ่ง ดีฉันไดถวาย
ผาอันนารักอยางนี้ จึงไดเขาถึงฐานะอันเปนทิพย
อยางนี้ เชิญดูวิมานของดีฉันเถิด ดีฉันยังเปนนางฟา
ที่มีผิวพรรณนารัก ทั้งเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพัน
เชิญดูผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะผลแหงบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ความสําเร็จในทีน่ ี้ของดีฉัน
เพราะผลบุญนั้น โภคะทั้งหลายอันเปนที่รักยอมเกิด
แกดีฉัน เพราะผลบุญนั้น.
แกภกิ ษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอกทานวา
เมื่อครั้งดีฉันเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
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นั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนั้นและมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ.
วิมาน ๔ นอกนี้ มีความพิสดารเหมือนวัตถุตตมทายิกาวิมาน.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯ ล ฯ
และมีรัศมีสวางไปทั่วทุกทิศ เพราะกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแลว
มีความปลื้มใจ ไดตอบถึงผลแหงกรรมนั้นวา
ดีฉันเปนสตรีประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย
ไดถวายดอกไมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ดีฉันไดถวาย
ดอกไมนารักอยางนี้ จึงไดเขาถึงฐานะอันเปนทิพย
นาปลืม้ ใจอยางนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดีฉัน
เถิด ดีฉันเปนนางฟาที่มีผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผู
เลิศกวานางอัปสรตั้งพัน เพราะบุญกรรมนัน้ ดีฉันจึง
มีวรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกอ นเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯ ล ฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมอะไร.
นางเทพธิดาตอบวา
ดีฉนั เปนนารีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง-
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หลาย ไดถวายของหอมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ฯ ล ฯ
เพราะบุญกรรมนัน้ ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก และ
มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรม
อะไร ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายผลไมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ฯ ล ฯ
เพราะบุญกรรมนัน้ ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก และ
มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรม
อะไร ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย
ไดถวายอาหารมีรสอยางดีแกภิกษุหนึ่ง เพราะบุญ
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กรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรมอะไร.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันไดถวายของหอม ๕ อยางประพรมที่
พระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ ของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากัสสป เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
วิมาน ๔ นอกนี้ มีความพิสดารเหมือนคันธปญจังคุลิกวิมาน.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรมอะไร
ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันไดเห็นภิกษุและภิกษุณีพากันเดินทางไกล
ไดฟงธรรมของทานเหลานั้น ไดเขารักษาอุโบสถอยู
วันหนึ่งคืนหนึ่ง เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
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พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรศั มี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรมอะไร ทาน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมีรศั มีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันยืนอยูในน้ํามีจติ เลื่อมใส ไดถวายน้ําแก
ภิกษุรูปหนึ่ง เพราะบุญกรรมนัน้ ดีฉันจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรศั มี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรมอะไร
ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันไมคิดรายตั้งใจปฏิบัติเปนอยางดี ซึ่ง
แมผวั และพอผัวผูดุราย โกรธงายและหยาบคาย
ดีฉันไมประมาทในการรักษาศีลของตน ฯ ล ฯ เพราะ
บุญกรรมนั้น ดีฉนั จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ลฯ และ
มีรัศมี สวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรม
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อะไร ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันเปนหญิงรับใชรับจางทําการงานของคนอื่น
ไมเกียจคราน ไมโกรธงาย ไมถือตัว ชอบแบงปน
สิง่ ของอันเปนสวนของตนใหแกตนที่ตองการ ฯ ล ฯ
เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉนั จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
เทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรมอะไร ทาน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉนั ไดถวายขาวสุกคลุกน้ํามันสด แกภิกษุ
รูปหนึ่งกําลังออกบิณฑบาตอยู ฯ ล ฯ เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ดีฉันทํากรรมดีจึงเขาถึง
สุคติบันเทิงเริงรมยอยูอยางนี้.
ในวิมานเหลานั้น วิมาน ๒๕ นอกนี้ มีความพิสดารเหมือนกับ
ขีโรทนทายิกาวิมาน.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
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ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ฯลฯ เพราะบุญกรรม
อะไร.
เทพธิดาตอบวา
ดีฉันไดถวาย
๑. น้ําออย ฯ ล ฯ
๒. ทอนออย ฯ ล ฯ
๓. ผลมะพลับสุก ฯ ล ฯ
๔. แตงกวา ฯ ล ฯ
๕. ฟกทอง ฯ ล ฯ
๖. ยอดผักตม ฯ ล ฯ
๗. ผลลิ้นจี่ ฯ ล ฯ
๘. เชิงกราน ฯ ล ฯ
๙. ผักดองกําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๑๐. ดอกไมกําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๑๑. มัน ฯ ล ฯ
๑๒. สะเดากําหนึ่ง ฯ ล ฯ
๑๓. น้ําผักดอง ฯ ล ฯ
๑๔. แปงคลุกงา ฯ ล ฯ
๑๕. ประคดเอว ฯ ล ฯ
๑๖. ผาอังสะ ฯ ล ฯ
๑๗. พัด ฯ ล ฯ
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๑๘. พัดสี่เหลี่ยม ฯ ล ฯ
๑๙. พัดใบตาล ฯ ล ฯ
๒๐. พัดหางนกยูง ฯ ล ฯ
๒๐. รม ฯ ล ฯ
๒๒. รองเทา ฯ ล ฯ
๒๓. ขนม ฯ ล ฯ
๒๔. กอนขนม ฯ ล ฯ
๒๕. น้าํ ตาลกรวด ฯ ล ฯ
แกภิกษุรูปหนึง่ ผูกําลังบิณฑบาตอยู ฯ ล ฯ เพราะ
บุญกรรมนัน้ ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
พระมหาสัตว เมือ่ เทพธิดาเหลานั้นตอบผลกรรมที่ตนทํามาเปน
อันดีอยางนี้แลว ก็มใี จยินดี เมื่อจะแสดงความยินดีของตน และเมื่อจะ
ประกาศความที่ตนขวนขวายในการประพฤติสุจริต และความที่ตนมี
อัธยาศัยในนิพพาน จึงกลาววา
วันนี้ขาพเจามาดีแลว เปนฤกษงามยามดีที่
ขาพเจาไดเห็นเทพธิดาทั้งหลาย ที่เปนนางฟามีรูปรางผิวพรรณนารักใคร ทั้งไดฟงธรรมอันแนะนําทาง
บุญกุศล จากเทพธิดาเหลานั้นดวย ตอไปนี้ ขาพเจา
ทําบุญกุศลใหมากดวยการใหทาน ดวยการประพฤติธรรมสม่ําเสมอ ดวยการสํารวม ดวยการฝกฝน
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ขาพเจาจักไดไปสูสถานที่ที่ไปแลวไมเศราโศก.
ในบทเหลานั้น บทวา วตฺถุตฺตมทายิกา ไดแก ผาสูงสุด คือ
ประเสริฐสุดกวาผาทั้งหลาย หรือผาดีเลิศประเสริฐชั้นยอด ที่เก็บสะสม
ไวในจํานวนผาเปนอันมาก ชื่อวาผาชั้นเยี่ยม ถวายผาชั้นเยี่ยมนั้น. แม
ในบทมีอาทิวา ปุปฺผุตฺตมทายิกา ก็มีนัยนี่เหมือนกัน. บทวา ปยรูปทายิกา
ไดแก ใหวัตถุมีสภาพนารักและมีกําเนิดนารัก. บทวา มนาป แปลวา
เจริญใจ. บทวา ทิพฺพ ไดแก ชื่อวาเปนทิพย เพราะเปนสมบัติทิพย.
บทวา อุปจฺจ ไดแก เขาถึง คือตั้งใจ อธิบายวา ดําริแลววา เราพึงได
สิ่งนี้ดังนี้. บทวา าน ไดแก ฐานะมีวิมานเปนตน หรือความอิสระ.
ปาฐะวา มนาปา ดังนี้บาง. อธิบายวา เปนที่เจริญใจของผูอื่น.
บทวา ปสฺส ปฺุาน วิปาก ความวา เทพธิดาภูมิใจสมบัติที่
ตนได จึงกลาววา เชิญดูผลแหงการถวายผาอยางดีเชนนี้เถิด.
บทวา ปุปฺผุตฺตมทายิกา ไดแก ถวายดอกไมอยางดี เพื่อบูชา
พระรัตนตรัย. พึงเห็นบทวา คนฺธุตฺตมทายิกา ก็เหมือนอยางนั้น.
ดอกไมอยางดีในบทวา ปุปฺผุตฺตมทายิกา ไดแก ดอกมะลิเปนตน.
ของหอมอยางดี ไดแก จันทนหอมเปนตน. ผลไมอยางดี ไดแก ผลขนุน
เปนตน. พึงทราบวาอาหารมีรสอยางดี มีเนยใสคลุกดวยนมโคสดเปนตน.
บทวา คนฺธปฺจงฺคุลิก ไดแก ถวายของหอม ๕ อยาง สําหรับ
ประพรม. บทวา กสฺสปสฺส ภควโต ถูปมฺหิ ไดแก พระสถูปทองคํา
สูงโยชนหนึ่ง บรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา ปนฺถปฏิปนฺเน ไดแก เดินไปตามทาง. บทวา เอกูโปสถ
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ไดแก อยูรักษาอุโบสถตลอดวันหนึ่ง.
บทวา อุทกมทาสึ ไดแก ดีฉันไดถวายน้ําใช น้ําฉันสําหรับบวน
ปากและสาหรับดื่ม.
บทวา จณฺฑิเก ไดแก ดุราย. บทวา อนุสสฺ ุยฺยิกา ไดแก
เวนจากความริษยา. บทวา ปรกฺกมฺมการี ไดแก รับจางทําการงานแก
ผูอื่น. บทวา อตฺเถน ไดแก กิจที่เปนประโยชน. บทวา สวิภาคินี
สกสฺส ภาคสฺส ไดแก มีปกติแจกสวนที่ตนไดแกผูอื่น.
บทวา ขีโรทก ไดแก ขาวสุกเจือดวยนมสด. หรือขาวสุกกับนม
สด. บทวา ติมฺพรูสก ไดแก ผลมะพลับ. มะพลับเปนไมเถาชนิดหนึ่ง
คลายแตงโม. อาจารยบางพวกกลาววา ผลแตงโมนั้น คือ ติมพรุสกะ.
บทวา กกฺการิก ไดแก ฟกทอง อาจารยบางพวกกลาววา ไดแก
แตงกวา. บทวา หตฺถปฺปตาปก ไดแก เชิงกราน. บทวา อมฺพกฺชิก
ไดแก น้ําผักดอง. บทวา โทณินิมฺมชฺชนึ ไดแก แปงคลุกงาคั่ว. บทวา
วิธูปน ไดแก พัดสี่เหลี่ยม. บทวา ตาลปณฺณ ไดแก พัดกลมทําดวย
ใบตาล. บทวา โมรหตฺถ ไดแก พัดไลยุงทําดวยหางนกยูง. บทวา
สฺวาคต วต เม ความวา ขาพเจามาในที่นี้ ดีแท ดีเหลือเกิน. บทวา
อชฺช สุปภาต สุหุฏ ิต ไดแก วันนีฤ้ กษงามยานดีไดเกิดแกขาพเจาใน
กลางคืน แมลุกจากที่นอนก็มีฤกษดี คือลุกขึ้นดวยดี. ถามวา เพราะ
เหตุไร พระมหาสัตวจึงกลาวอยางนั้น. ตอบวา เพราะเหตุที่ไดเห็นเทพธิดาเหลานั้น.
บทวา ธมฺม สุตฺวา ความวา ไดฟงธรรมอันเปนกุศลที่พวกทาน
ทําไว โดยเห็นประจักษถึงผลกรรม. บทวา กาหามิ แปลวา จักกระทํา.
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บทวา สมจริยาย ไดแก ดวยการประพฤติสุจริตอันเปนความประพฤติ
ชอบทางกาย. บทวา สฺเมน ไดแก ศีลสังวร. บทวา ทเมน
ไดแก ดวยการฝกอินทรียมีใจเปนที่หก. บัดนี้ พระมหาสัตว เพื่อจะ
แสดงความที่กุศลนั้น และโลกของตนเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ (นิพพาน)
จึงกลาววา
สฺวาห ตตฺถ คมิสฺสามิ ยตฺถ คนฺตวา น โสจเร ความวา
ขาพเจาจักไปในที่ที่ไปแลว ไมเศราโศก ดังนี้.
ผิวา เทศนานี้จัดเขาในวิมาน ๓๖ มีวัตถุตตมทายิกาวิมานเปนตน
เปนไปแลว ดวยการชี้แจงของอาจารยคุตติละ ดุจของทานพระมหาโมคคัลลานะไซร ก็จัดเขาในคุตติลวิมานนั่นแล. แตวิมานที่เกี่ยวกับหญิง
จัดเขาใน อิตถิวิมาน ทัง้ นั้น.
อนึ่ง พึงทราบวา หญิงเหลานั้น เมื่อครั้งศาสนาของพระทศพล
พระนามวากัสสป ไดทองเที่ยวไปในเทวโลกตลอดพุทธันดรหนึ่ง ตั้งแต
อัตภาพที่สองดวยเจตนาอันเกิดสืบตอกันมาในการประพฤติธรรม ดังได
กลาวแลว ครั้นถึงศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย หญิง
เหลานั้น ไดเกิดในภพดาวดึงสนั้นเอง อันพระมหาโมคคัลลานะไดถาม
ปญหา หญิงเหลานั้นก็ไดตอบปญหา เหมือนอยางในเวลาที่อาจารยคตุ ติละ
ถาม เพื่อใหเห็นผลกรรมคลาย ๆ กัน.
จบอรรถกถาคุตติลวิมาน
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๖. ทัททัลลวิมาน
วาดวยทัททัลลวิมาน
[๓๔] นางภัททาเทพธิดาผูพี่สาว ไดถามนางสุภัททาเทพธิดาผู
นองสาววา
ทานรุงเรืองดวยรัศมี ทั้งเปนผูเรื่องยศ ยอม
รุงโรจนลวงเทพเจาชาวดาวดึงสทั้งหมด ดวยรัศมี
ดีฉันไมเคยเห็นทาน เพิ่งจะมาเห็นในวันนี้เปนครั้ง
แรก ทานมาจากเทวโลกชั้นไหน จงมาเรียกดีฉัน
โดยชื่อเดิมวา ภัททา ดังนี้เลา.
นางสุภัททาเทพธิดาผูนองสาวตอบวา
ขาแตพี่ภัททา ฉันชื่อวาสุภัททา ในภพกอน
ครั้งยังเปนมนุษยอยู ดีฉนั ไดเปนนองสาวของพี่ ทั้ง
ไดเคยเปนภริยารวมสามีเดียวกับพี่มาดวย ดีฉันตาย
จากมนุษยโลกนั้นมาแลว ไดมาเกิดเปนเทพธิดา
ประจําสวรรคชั้นนิมมานรดี.
นางภัททาเทพธิดาจึงถามตอไปอีกวา
ดูกอนแมสุภัททา ขอเธอไดบอกการอุบัตขิ อง
เธอในหมูเทพเจาเหลานิมมานรดี ซึง่ เปนที่ ๆ สัตว
ไดสั่งสมบุญกุศลไวมาก แลวจึงไดมาบังเกิด เธอ
ไดมาเกิดในที่นี้เพราะทําบุญกุศลสิ่งใดไว และใคร
เปนครูผูแนะนําสั่งสอนเธอ เธอเปนผูเรืองยศ และ
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ถึงความสุขพิเศษไพบูลยเชนนี้ เพราะไดใหทาน
และรักษาศีลเชนไรไว ดูกอนแมเทพธิดา ฉันถาม
เธอแลว นี่เปนผลแหงกรรมอะไร โปรดตอบฉันดวย.
นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ดีฉนั มีใจเลื่อมใส ไดถวาย
บิณฑบาต ๘ ที่ แกสงฆผูเปนทักขิไณยบุคคล ๘ รูป
ดวยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉนั จึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมนัน้ .
นางภัททาเทพธิดาไดถามตอไปอีกวา
พี่เลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย ผูสาํ รวมดี ผู
ประพฤติพรหมจรรย ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวและ
น้ํา ดวยมือของตนเอง มากกวาเธอ ครัน้ ใหทาน
มากกวาเธอแลว ก็ยังไดบังเกิดในเหลาเทพเจาต่ํา
กวาเธอ สวนเธอไดถวายทานเพียงเล็กนอย อยางไร
จึงมาไดผลอยางพิเศษไพบูลยถึงเชนนี้เลา แนะแม
เทพธิดา ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหงกรรมอะไร
โปรดตอบฉันดวย.
นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ดีฉันไดเห็นพระภิกษุผูอบรม
ทางจิตใจเพื่อคุณอันยิ่งใหญ จึงไดนิมนตทานรวม
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๘ รูปดวยกัน มีพระเรวตเถระเปนประธาน ดวย
ภัตตาหาร ทานพระเรวตเถระนั้นมุงจะใหเกิดประโยชน อนุเคราะหแกดีฉัน จึงบอกดีฉนั วา จงถวาย
สงฆเถิด ดีฉันไดทําตามคําของทาน ทักขิณาของ
ดีฉันนั้นจึงเปนสังฆทาน ดีฉันใหเขาไปตั้งไวในสงฆ
เปนทานที่ไมอาจปริมาณผลไดวา มีอยูเทาไร สวน
ทานที่คุณพี่ไดถวายแกภิกษุ ดวยความเลื่อมใสเปน
รายบุคคล จึงมีผลไมมาก.
นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะรับรองความขอนั้นจึงกลาววา
พี่เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา การถวายสังฆทานนี้ มี
ผลมาก ถาวาพี่ไดไปบังเกิดเปนมนุษยอีก จักเปนผู
รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่
ถวายสังฆทาน และไมประมาทเปนนิตย.
เมื่อสนทนากันแลว นางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสูทิพยวิมานของ
ตน บนสวรรคชั้นนิมมานรดี ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับการสนทนา
นั้น เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลับไปแลว จึงตรัสถามนางเทพธิดาวา
ดูกอนนางภัททา เทพธิดาผูนั้นเปนใคร มา
สนทนาอยูกับเธอ ยอมรุงโรจนกวาเทพเจาเหลา
ดาวดึงสทั้งหมดดวยรัศมี.
นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะบรรยายขอที่สังฆทานของเทพธิดาผู
นองสาว วามีผลมาก จึงทูลวา
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ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ เทพธิดาผูนั้น เมื่อชาติกอนยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก
เปนนองสาวของหมอมฉัน และยังไดเคยรวมสามี
เดียวกันกับหมอมฉันดวย เธอสั่งสมบุญกุศลคือถวาย
สังฆทาน จึงไดไพโรจนถึงอยางนี้เพคะ.
สมเด็จอมรินทราธิราช เมื่อจะทรงสรรเสริญสังฆทาน จึงตรัสวา
ดูกอนนางภัททา นองสาวของเธอไพโรจนกวา
เธอ ก็เพราะเหตุในปางกอน คือ การถวายสังฆทาน
ที่ไมอาจจะปริมาณแผลได อันที่จริง ฉันไดทูลถาม
พระพุทธเจา ครั้งประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ถึง
ผลแหงไทยธรรมที่ไดจัดแจงถวายในเขตที่มีผลมาก
ของมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญใหทานอยู หรือทําบุญ
ปรารภเหตุแหงการเวียนเกิดเวียนตาย จะถวายใน
บุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมาก พระพุทธเจาตรัส
ตอบขอความนั้น แกฉันอยางแจมแจงวา ทานผู
ปฏิบัติเพื่ออริยมรรค ๔ จําพวก และทานผูต ั้งอยูใน
อริยมรรค ๔ จําพวก พระอริยบุคคล ๘ จําพวกนี้
ชื่อวาสงฆ เปนผูปฏิบัติตรงดํารงมั่นอยูในปญญาและ
ศีล เมื่อมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญถวายทานในทาน
เหลานี้ หรือทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวียนตาย
ทานที่ถวายในสงฆยอมมีผลมาก พระสงฆนี้เปนผูมี
คุณความดีอันยิ่งใหญ ยังผลใหเกิดแกผูถวายทานใน
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ทานอยางไพบูลย ยากที่ใครจะปริมาณวาเทานี้ ๆ ได
เหมือนทะเลยากที่จะคาดคะเนไดวามีนําเทานี้ ๆ ได
ฉะนั้น พระสงฆเหลานี้แล เปนผูประเสริฐสุด
เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียรเปนเยี่ยมใน
หมูนรชน เปนแหลงสรางแสงสวาง คือ ญาณของ
ชาวโลก ไดแก นําเอาแสงสวาง คือ พระสัทธรรม
ที่พระพุทธเจาทรงประกาศไวแลวมาชี้แจง ปวงชนผู
ใครตอบุญเหลาใด ถวายทานมุงตรงตอสงฆ ทักขิณา
ของเขาเหลานั้น ชื่อวาเปนทักขิณาที่ถวายดีแลว
เปนยัญวิธีที่เซนสรวงถูกตอง จัดเปนบูชากรรมที่บูชา
แลวชอบ เพราะทักขิณานั้นจัดเปนสังฆทาน มีผล
มาก อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายผูรูแจงโลก
ทรงสรรเสริญ ชนเหลาใดยังทองเที่ยวอยูในโลก มา
หวนระลึกถึงบุญเชนนี้ได เกิดปติโสมนัส ก็จะกําจัด
มลทิน คือ ความตระหนี่พรอมทั้งความรูเทาไมถึง
การณ ความลังเลในใจ และความวิปลาส อันเปน
มูลฐานเสียได ทั้งจะไมเปนผูถูกผูรูติเตียน ชนเหลา
นั้นก็จะเขาถึงสถานที่ ๆ เปนแดนสวรรค.
จบทัททัลลวิมาน
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อรรถกถาทัททัลลวิมาน
ทัททัลลวิมาน มีคาถาวา ททฺทลฺลมานา วณฺเณน ดังนี้เปนตน.
ทัททัลลวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เชตวันมหาวิหาร อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี. ก็สมัยนัน้ กุฎมพีคนหนึ่งเปน
อุปฏฐากของทานพระเรวตเถระ จากนาลกคาม ไดมีธิดาสองคน คนหนึ่ง
ชื่อ ภัททา อีกคนหนึ่งชื่อ สุภัททา. ในธิดาสองคนนั้น นางภัททาไปสู
ตระกูลสามี นางมีศรัทธาเลื่อมใสฉลาด และเปนหมัน. นางภัททาพูดกะ
สามีวาฉันมีนองสาวอยูคนหนึ่ง ชื่อสุภัททา พี่ไปนําเขามาเถิด หากนอง
สุภัททานั้นพึงมีบุตร บุตรนั้นก็จะเปนบุตรของฉันดวย และวงศตระกูล
นี้ก็จะไมสูญ. สามีรับคําไดทําตามที่ภรรยาบอก.
จึงนางภัททาไดสอนนางสุภัททาวา นองสุภัททา นองตองยินดีใน
การแจกทาน ไมประมาทในการประพฤติธรรม ดวยอาการอยางนี้
ประโยชนในปจจุบันและสัมปรายภพ ก็จะอยูในเงื้อมมือของนองแนนอน.
นางสุภัททาตั้งอยูในโอวาทของพี่สาว ปฏิบัติตามที่พี่สาวสอน วันหนึ่ง
นางนินนททานพระเรวตเถระ เปนรูปที่ ๘ พระเถระหวังใหนางสุภัททา
สรางสมบุญจึงพาภิกษุ ๗ รูป โดยเปนองคสงฆ ไปเรือนของนาง. นาง
สุภัททามีจิตเลื่อมใส อังคาสทานพระเรวตเถระและภิกษุเหลานั้นดวยของ
เคี้ยว ของบริโภคดวยน้ํามือของตนเอง. พระเถระทําอนุโมทนาแลวกลับ
ครั้นตอมา นางสุภัททาถึงแกกรรมไปเกิดเปนสหายกับเทวดาชั้นนิมมานรดี.
สวนนางภัททาไดใหทานในบุคคลทั้งหลาย แลวก็ไปเกิดเปนบริจาริกา
ของทาวสักกะจอมเทพ .
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ครั้งนั้น นางสุภัททาพิจารณาถึงสมบัติของตนครุนคิดอยูวา เรามา
เกิดในสวรรคนี้ดวยบุญอะไรหนอ จึงเห็นวา เราตั้งอยูในโอวาทของพี่
ภัททา จึงประสบสมบัตินี้ดวยทักษิณาที่มุงไปในสงฆ พี่ภัททาไปเกิดที่
ไหนหนอ ไดเห็นนางภัททานั้นไปเกิดเปนบริจาริกาของทาวสักกะ จึง
หวังจะอนุเคราะห ไดเขาไปยังวิมานของนางภัททาเทพธิดา.
นางภัททาเทพธิดา จึงถามนางสุภัททาเทพธิดา ดวยคาถา ๒
คาถาวา
ทานรุงเรืองดวยรัศมี ทั้งเปนผูเรื่องยศ ยอม
รุงโรจนเกินทวยเทพชั้นดาวดึงสทั้งหมด ดวยรัศมี
ขาพเจาไมเคยเห็นทาน เพิ่งจะมาเห็นในวันนี้ เปน
ครั้งแรก ทานมาจากเทวโลกชั้นไหน จึงไดเรียก
ขาพเจาโดยชื่อเดิมวา ภัททา ดังนี้เลา.
นางสุภัททาเทพธิดาจึงบอกแกนางภัททาเทพธิดา ดวยคาถา ๒
คาถาวา
พี่ภทั ทา นองชือ่ สุภัททา ในภพครั้งยังเปน
มนุษยอยู นองไดเปนนองสาวของพี่ทั้งไดเปนภรรยา
รวมสามีกันกับพี่ดวย นองตายจากมนุษยโลกนัน้ มา
แลว ไดมาเถิดเปนเทพธิดา รวมกับเทวดาชั้นนิมมานรดี.
ในบทเหลานั้น บทวา วณฺเณน ไดแก สมบัติมีวรรณะเปนตน.
บทวา ทสฺสน นาภิชานามิ ไดแก ขาพเจาไมเคยเห็นทานมากอนเลย.
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อธิบายวา ทานอันเราไมเคยเห็น. ดวยเหตุนั้น นางภัตทาเทพธิดาจึง
กลาววา อิท ปมทสฺสน นี่เปนการเห็นครั้งแรก. บทวา กสฺมา
กายา นุ อาคมฺม นาเมน ภาสเส มม ความวา ทานมาจากเทวโลก
ชั้นไหน จึงเรียกชื่อเดิมขาพเจาวา ภัททา.
บทวา ภทฺเท ในบทวา อห ภทฺเท นี้ เปนอาลปนะ. บทวา
สุภทฺทาทาสี ความวา ขาพเจาเคยเปนนองสาวของทาน ชือ่ สุภัททา.
อธิบายวา ในภพครั้งยังเปนมนุษยอยู นองเปนภรรยารวมสามีเดียวกัน
กับพี่ คือเปนภรรยามีสามีคนเดียวกัน.
นางภัททาเทพธิดา จึงถามตอไปดวยคาถา ๓ คาถาวา
แมสภุ ัททา เธอจงบอกถึงการอุบัติของเธอใน
หมูเทพเจาเหลานิมมานรดี ซึ่งเปนที่ที่สัตวทั้งหลาย
ไดสั่งสมบุญไวอยางเพียงพอ จึงจะมาบังเกิดได เธอ
ไดมาบังเกิดในที่นี้ เพราะทําบุญสิ่งใดไว และใคร
เปนผูสั่งสอน เธอเปนผูรุงเรืองยศ และถึงความสุข
พิเศษไพบูลยถึงเชนนี้ เพราะไดใหทานและรักษาศีล
เชนไรไว แมเทพธิดา ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหง
กรรมอะไร โปรดบอกฉันดวย.
นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ฉันมีใจเลื่อมใส ไดถวายบิณฑบาต ๘ ที่ แกสงฆผูเปนทักขิไณยบุคคล ๘ รูป ดวย
มือของตนเอง เพราะบุญกรรมนั้น ดีฉนั จึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมีรศั มีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
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ในบทเหลานั้น บทวา ปหูตถตกลฺยาณา เต เทเว ยนฺติ ความวา
สัตวมีชีวิตทั้งหลายตองทําความดีไวมาก คือ มีบญ
ุ มาก จึงจะไป คือไปเกิด
ในสวรรคชนั้ นิมมานรดี. โยชนาแกวา เธอจงบอกกลาวการอุบัติของตน
ในระหวางเทพเจาเหลานิมมานรดีทั้งหลายใด.
บทวา เกน วณฺเณน ไดแก เหตุอะไร. เอวศัพทในบทวา
กีทิเสเนว เปนสมุจจยัตถะ (มีความรวม) ไดแก เชนไร. ปาฐะวา
อยเมว วา หรือวานี้แล. บทวา สุพพฺ เตน คือมีวัตรงาม. อธิบายวา
มีศีลบริสุทธิเ์ ปนอยางดี.
บทวา อฏเว ปณฑ
ฺ ปาตานิ นางสุภัททาเทพธิดากลาวหมายถึง
บิณฑบาตที่ถวายแกภิกษุ ๘ รูป. บทวา อทท แปลวา ไดถวายแลว.
เมื่อนางสุภัททาเทพธิดา บอกอยางนี้แลว นางภัททาเทพธิดา จึง
ถามตอไปวา
พี่ไดอังคาสภิกษุทั้งหลาย ผูส ํารวม ประพฤติ
พรหมจรรย ดวยขาวและน้ํา ดวยมือของตนเองมาก
กวาเธอ ครั้นถวายทานมากกวาเธอแลว ก็ยังเกิด
ในเหลาเทพเจาต่ํากวาเธอ สวนเธอไดถวายเพียง
เล็กนอย ทําไมจึงไดรับผลวิเศษไพบูลยเชนนี้เลา
ดูกอนเทพธิดา ฉันถามเธอแลว จงบอกวานี่เปนผล
กรรมอะไร.
ในบทเหลานั้น บทวา ตยา เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถปญจมีวิภัตติ.
นางสุภัททาไดบอกถึงกรรมที่ตนทําตอไปวา
เมื่อชาติกอน ฉันไดเห็นภิกษุผูอบรมจิตใจ
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จึงไดนิมนตทานรวม ๘ รูป มีพระเรวตเถระเปน
ประธานดวยภัตตาหาร พระเรวตเถระมุงจะใหเกิด
ประโยชน เพื่ออนุเคราะหแกฉัน จึงบอกฉันวา จง
ถวายสงฆเถิด ฉันไดทําตามคําของทาน ทักขิณา
นั้นจึงเปนสังฆทานอันตั้งไว ในสงฆซึ่งหาประมาณ
มิได สวนทานที่พี่ไดถวายแกภิกษุเปนรายบุคคล จึง
มีผลไมมาก.
ในบทเหลานั้น บทวา มโนภาวนีโย ไดแก ยังใจใหเจริญ คืออบรม
เพื่อคุณอันยิ่ง. บทวา สนฺทิฏ ไดแก บอกกลาวดวยนิมนต. ดวยเหตุ
นั้น นางสุภัททาเทพธิดาจึงกลาววา ตาห ภตฺเตน นิมนฺเตสึ เรวต
อตฺตนฏม ความวา ไดนิมนตภิกษุ ๘ รูป มีพระเรวตเถระเปนประธาน
ดวยภัตตาหาร ความวา ฉันนิมนตพระคุณเจาเรวตะผูอบรมใจนั้น รวม
๘ รูป กับทาน ดวยภัตร.
บทวา โส เม อตฺถปุเรกฺขาโร ความวา พระคุณเจาเรวตะนั้น มุง
จะใหเกิดประโยชน คือ แสวงหาประโยชนเพื่อฉัน โดยการทําทานที่มี
ผลมาก. บทวา สงฺเฆ เทหีติ ม อโวจ ความวา พระคุณเจาเรวตะ
ไดบอกฉันวา ดูกอนสุภัททา หากวาทานประสงคจะถวายทานแกภิกษุ
๘ รูปไซร เพราะการถวายทานที่เปนไปในสงฆมีผลมากกวาการถวายทาน
ที่เปนไปในบุคคล ฉะนั้น ทานจงถวายทานในสงฆเถิด จงถวายทาน
เฉพาะสงฆเถิด ดังนี้. บทวา ต คือ ทานนั้น.
เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลาวอยางนี้แลว นางภัททาเทพธิดา เมื่อ
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จะรับรองความขอนั้น และประสงคจะปฏิบัติอยางนั้นใหยิ่ง ๆ ขึ้น จึง
กลาวคาถาวา
พี่เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา การถวายสังฆทานมีผลมาก
หากพี่ไปเกิดเปนมนุษยอกี จักเปนผูรูความประสงค
ของผูขอ จักเปนผูปราศจากความตระหนี่ ถวาย
สังฆทานและไมประมาทเปนนิจ.
สวนนางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสูเทวโลกของตน. ลําดับนั้น
ทาวสักกะจอมเทพ ทอดพระเนตรเห็นนางสุภัททาเทพธิดา รุงเรือง
ครอบงําทวยเทพชั้นดาวดึงสทั้งหมดดวยรัศมีแหงสรีระ และไดสดับการ
สนทนาของเทพธิดาทั้งสอง เมื่อนางสุภัททาเทพธิดาหายไปในทันใดนั้น
เอง เมื่อไมรูจักชื่อ จึงตรัสถามนางภัททาเทพธิดาวา
ดูกอนนางภัททา เทพธิดาผูนั้นเปนใคร มา
สนทนาอยูกับเธอ มีรัศมีรุงโรจนกวาเทวดาชั้น
ดาวดึงสทั้งหมด.
นางภัททาเทพธิดาจึงทูลแดทาวสักกะวา
ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ เทพธิดา
ผูน ั้น เมื่อชาติกอนเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปน
นองสาวของหมอมฉัน และยังเคยรวมสามีเดียวกัน
กับหมอมฉันดวย เธอทําบุญถวายสังฆทานจึงรุงเรือง
ถึงเพียงนี้ เพคะ.
จึงทาวสักกะเมื่อจะสรรเสริญความที่สังฆทานมีผลมากจึงตรัสวา
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ดูกอนนางภัททา นองสาวของเธอรุงเรืองกวา
เธอ ก็เพราะในชาติกอนไดถวายสังฆทานซึ่งมีผลไม
มี่ที่เปรียบได ความจริง ฉันไดทูลถามพระพุทธเจา
ครั้งประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ถึงผลแหงไทยธรรม
ที่ใหแลวในเขตที่มีผลมากของมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญ
ใหทานอยู หรือทําบุญปรารภเหตุแหงการเวียนเกิด
เวียนตาย จะถวายในบุคคลประเภทใด จึงจะมีผล
มาก. พระพุทธเจาตรัสตอบขอความนั้นแกฉันอยาง
แจมแจง ถึงผลแหงการถวายทานในเขตที่มผี ลมาก
กวา ทานผูปฏิบัติอริยมรรค ๔ และทานผูตั้งอยูใน
อริยผล ๔ ชื่อวาสงฆเปนผูปฏิบัติตรง ตั้งมัน่ อยูใน
ปญญาและศีล เมื่อมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญถวายทาน
ในทานเหลานี้ หรือทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวียน
ตาย ทานที่ถวายในสงฆยอมมีผลมาก.
พระสงฆแลเปนผูมคี ุณยิ่งใหญไพบูลย ไมมที ี่
เปรียบได เหมือนทะเลยากที่จะคาดคะเนไดวามีน้ํา
เทานี้ ๆ ได. ฉะนัน้ พระสงฆเหลานี้แลเปนผูประเสริฐสุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร
เปนเยี่ยมในหมูนรชน เปนผูทําแสงสวาง ไดแกนําแสง
สวาง คือพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศแลว
มาชี้แจง เขาเหลาใดถวายทานมุงตรงตอสงฆ ทักขิณา
ของเขาเหลานั้น ชือ่ วาเปนทักขิณาที่ถวายดีแลว เชน
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สรวงดีแลว บูชาชอบแลว เพราะทักขิณานั้นจัดเปน
สังฆทาน มีผลมาก อันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูรูแจง
โลก ทรงสรรเสริญ ชนเหลาใดยังทองเที่ยวอยูในโลก
ระลึกถึงบุญเชนนี้ได กําจัดมลทิน คือความตระหนี่
พรอมดวยรากเหงา ไมมใี ครติเตียนได ชนเหลานั้น
ยอมเขาถึงฐานะอันเปนสวรรค.
ในบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน คือ โดยเหตุ หรือโดยความถูกตอง.
บทวา ตยา เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ.
บัดนี้ทา วสักกะเมื่อจะทรงแสดงถึงเหตุที่กลาววา ธมฺเมน ดังนี้นั้น
จึงตรัสวา ย สงฺฆสฺมึ อปฺปเมยฺเย ปติฏาเปสิ ทกฺขิณ การถวาย
สังฆทานไมมีอะไรเปรียบได. บทวา อปฺปเมยฺเย ไดแก ไมอาจคาด
คะเนดวยคุณภาพ และผลวิเศษของการกบุคคลที่ถวายในทานได.
ทาวสักกะเมื่อจะทรงแสดงวา พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับความนี้
เฉพาะพระพักตร และทรงกําหนดเฉพาะพระพักตร จึงตรัสคํามีอาทิวา
ปุจฺฉิโต ฉันไดทูลถามแลว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ยชมานาน คือ ใหอยู. แสดงถึงการ
ลบนิคหิต ในบทวา ปฺุเปกฺขาน ปาณิน ไดแก ของสัตวทั้งหลาย
ผูหวังผลแหงบุญ. บทวา โอปธิก คือ ขันธ ๕ ชื่ออุปธิ ชื่อวา โอปธิกะ
เพราะสรางขันธ ๕ เปนปกติ หรือขวนขวายใหเกิดขันธ ไดแก ใหเกิด
อัตภาพ คือใหวิบากอันเปนไปในปฏิสนธิ.
บทวา ชาน กมฺมผล สก ไดแก รูบญ
ุ และผลแหงบุญของสัตว
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ทั้งหลายดวยตนเอง ดุจมะขามปอมบนฝามือฉะนั้น หรือบทวา สก ทาน
แผลง ย เปน ก อธิบายวา สย อตฺตนา คือดวยตนเอง.
บทวา ปฏิปนฺนา ไดแก ปฏิบัตอิ ยู คือทั้งอยูในมรรค. บทวา
อุชุภูโต ไดแก ทักขิไณยบุคคลผูถึงความเปนผูตรงดวยการปฏิบัติตรง.
บทวา ปฺาสฺลสมาหิโต ไดแก ตั้งมัน่ แลวดวยปญญาและศีล เปน
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิและศีล คือประกอบแลวดวยทิฏฐิอันเปนอริยะ และ
ดวยศีลอันเปนอริยะ. ทานชี้ถึงความเปนสงฆชั้นเยี่ยมของผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิและศีลนั้น ดวยบทวา อุชุภูโต นั้น. ก็ชอื่ วา สงฆ เพราะสืบ
ตอกันมาดวยทิฏฐิและศีลเสมอกัน. อีกอยางหนึ่ง จิตตั้งมั่นแลว เปนสมาธิ.
ชื่อวา ปฺาสีลสมาหิโต เพราะมีปญญา ศีล และสมาธิ. ทานชี้ถึง
ความเปนทักขิไณยบุคคลของสงฆนั้นเพราะเปนผูถึงพรอมแลวดวยไตรสิกขา เปนตน ดวยบทวา ปฺาสีลสมาหิโต นัน้ .
บทวา วิปุโล มหคฺคโต ชื่อวา มหัคคตะ เพราะพระสงฆถึง
ความเปนผูยิ่งใหญดวยคุณทั้งหลาย. ชื่อวา วิปุละ เพราะเปนเหตุใหเกิด
ผลไพบูลยแกการกบุคคลผูถวายทานในทาน. บทวา อุทธีว สาคโร
ความวา พระสงฆนั้นวาโดยคุณหาอะไรเปรียบมิได เหมือนอยางสาครมีชื่อ
วา อุทธิ เพราะเปนที่ทรงน้ําไว ยากที่จะหาอะไรเปรียบไดวา มีน้ํา
เทานี้ ๆ ทะนาน. หิ ศัพทในบทวา เอเตหิ เปนนิบาตลงในอวธารณะ
มีความวา เอเต เจว เสฏา พระสงฆเหลานี้แลเปนผูประเสริฐที่สุด.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ยาวตา ภิกขฺ เว สงฺฆา วา คณา
วา ตถาคตสาวกสงฺโฆ เตส อคฺคมกฺขายติ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หมูกด็ ี คณะก็ดี เรากลาววา สงฆผูเปนสาวกของตถาคต เปนผู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 293

เลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น ดังนี้. บทวา นรวีรสาวกา ไดแก สาวก
ของพระพุทธเจาผูมีความเพียรในหมูนรชนทั้งหลาย. บทวา ปภงฺกรา
ไดแก ทําแสงสวาง คือญาณแกชาวโลก. บทวา ธมฺมมุทีรยนฺติ ไดแก
แสดงธรรม. ถามวา อยางไร. ตอบวา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
ประดิษฐานแสงสวางแหงพระธรรมไวในอริยสงฆ.
บทวา เย สงฺฆมุททฺ ิสฺส ททนฺติ ทาน ความวา สัตวเหลาใด
ถวายทานมุงตออริยสงฆ ในสมมติสงฆ แมโดยที่สุดโคตรภูสงฆ เปน
อันวาสัตวเหลานั้นถวายทานดีแลว แมการบูชาดวยการเคารพและตอนรับ
ก็เปนการบูชาดีแลว แมบูชาดวยเครื่องบูชาใหญก็เปนการบูชาดีแลว
เหมือนกัน. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะทักขิณานั้นจัดเปน
สังฆทานมีผลมาก อัน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว อธิบายวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรูแจงโลก ทรงสรรเสริญยกยองชมเชยถึงทานที่
มีผลมากโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนอานนท เราไมกลาววา ปาฏิบคุ ลิกภาพ
มีผลมากกวา สังฆทานดวยปริยายอะไร ๆ เลย สังฆทานเปนประมุข
ของผูหวังบุญ พระสงฆนั่นแลเปนประมุขของผูบูชา และพระสงฆ
เปนเนื้อนาบุญของชาวโลก ไมมีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้
บทวา เอตาทิส ปฺุมนุสฺสรนฺตา ความวา ระลึกถึงทานที่ตน
ทํามุงสงฆเชนนี้. บทวา เวทชาตา ไดแก เกิดโสมนัส.
บทวา วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล ความวา ความตระหนี่ชื่อวา
เปนมลทิน เพราะทําจิตใหเศราหมอง หรือวา ความตระหนี่ดวย มลทิน
มีริษยา โลภะและโทสะเปนตนดวย ชื่อวา มจฺเฉรมล ความตระหนี่
และมลทิน. โยชนาแกวา กําจัด คือ นําออก ขมมลทินคือความตระหนี่
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พรอมทั้งรากเหงามีความไมรูความสงสัย และความผันแปรเปนตนเสียได
ทั้งไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงฐานะ คือ สวรรค. บทที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.
ก็ทาวสักกะจอมเทพทรงบอกความเปนไปทั้งหมดนี้ แกทานมหา
โมคคัลลานะดวยคาถามีอาทิวา ททฺทลฺลมานา วณฺเณน ดังนี้. ทาน
มหาโมคัลลานะจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทําขอนั้นใหเปนเหตุเกิดเรื่องราวแลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุม
พรอมเพรียงกัน. เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชนดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทัททัลลวิมาน
๗. เสสวดีวมิ าน
วาดวยเสสวดีวิมาน
เมื่อพระวังคีสเถระจะไดถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น จึง
สรรเสริญวิมานของเธอเสียกอนเปนปฐม ดวยคาถา ๗ คาถา ความวา
[๓๕] ดูกอนแมเทพธิดา อาตมาไดเห็นวิมานของทาน
นี้ อันมุงและบังดวยขายแกวผลึก ขายเงินและขาย
ทองคํา มีพื้นที่เต็มไปดวยตนไมมีผลวิจิตรนานา
พรรณเปนระเบียบเรียบรอย นารื่นรมย เปนวิมานซึ่ง
เกิดสําหรับผูม ีบุญ มีซุมประตูแลวดวยแกว ๗ ประการ
ที่ลานวิมานเรี่ยรายไปดวยทรายทองงดงามมาก มี
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รัศมีสอ งสวางไปทั่วทุกทิศ เหมือนพระอาทิตย มีรัศมี
ตั้งพัน ซึ่งกําจัดความมืดมนไดเปนปกติในยาม
สรทกาล หรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซึ่งกําลังลุก
อยูบ นยอดเขาในเวลากลางคืน หรือคลายกับการลืม
ตาขึ้นขณะที่ฟาแลบในอากาศฉะนั้น วิมานนี้เปน
วิมานลอยอยูในอากาศ กองกังวานไปดวยเสียงดนตรี
คือ พิณเครื่องใหญ กลองและกังสดาล ประโคมอยู
มิไดขาดระยะ สุทัสนเทพนคร อันเปนเมืองพระอินทร ซึ่งมั่งคั่งไปดวยสมบัติทิพยฉันใด วิมานของ
ทานนี้กฉ็ ันนั้น วิมานของทานนี้ฟุงไปดวยกลิ่นหอม
อยางยอดเยี่ยมหลายอยางตาง ๆ กัน คือ กลิน่ ดอก
ปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี ดอกคัดเคา
ดอกพุดซอน ดอกกุหลาบ ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอก
อโศก แยมกลีบสงกลิ่นหอมระรื่น ทั้งตั้งอยูริมฝง
สระโบกขรณี นารืน่ รมย เรียงรายไปดวยไมหูกวาง
ขนุนสํามะลอ และตนไมกลิ่นหอม มีทั้งไมเลื้อยชู
ดอกออกชอหอมระรื่น หอยยอยเกาะกายลงมาจาก
ปลายใบตนตาล และมะพราว คลายกับขายแกวมณี
และแกวประพาฬ จัดเปนของทิพย มีขึ้นสําหรับทาน
ผูเรืองยศ อนึ่ง ตนไมและดอกไมผลทั้งหลายซึ่งเปน
ตนไมเกิดอยูในน้าํ และบนบก ทั้งเปนรุกขชาติมีอยู
ในเมืองมนุษย และไมมีในเมืองมนุษย ตลอดจน
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พรรณไมทิพยประจําเมืองสวรรค ก็ไดมีพรอมอยูใกล
วิมานของทาน ทานไดสมบัติทิพยทั้งนี้เปนผลแหง
การประพฤติทางกาย วาจา ใจ และการฝกฝนอินทรีย
อยางไร เพราะผลกรรมอะไร ทานจึงมาเกิดในวิมาน
นี.้
ดูกอนนางเทพธิดา ผูมีขนตางอนมาก ขอทาน
จงตอบถึงผลกรรมเปนเหตุไดวิมานที่ทานไดแลวนี้ ไป
ตามคําที่อาตมาถามทานแลวตามลําดับดวยเถิด.
ลําดับนั้น นางเทพธิดาตอบวา
ก็วิมานทีด่ ีฉันไดแลวนี้ มีฝูงหงส นกกระเรียน
ไกฟา นกกด และนกเขาไฟ เที่ยวรอนรองไปมา
ทั้งเต็มไปดวยหมูนกนางนวล นกกระทุง และพญา
หงสทอง ซึ่งเปนนกทิพยเที่ยวบินไปมาอยูตลอดลําน้ํา
และอึงคะนึงไปดวยฝูงนกประเภทอื่น ๆ อีก คือ นกเปดน้ํา นกคอนหอย นกดุเหวาลาย นกดุเหวาขาว
มีทั้งตนไมดอก ไมตน ไมผล อันเกิดเองหลายอยาง
ตางพรรณ คือ ตนแคฝอย ตนหวา ตนอโศก พระคุณเจาขา ดีฉันไดวิมานนี้ดวยเหตุผลอันใด ดีฉัน
จะเลาเหตุผลอันนั้นถวายพระคุณเจา นิมนตฟงเถิด
คือ มีหมูบานหมูหนึ่งชื่อนาฬกคาม ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของพระนครราชคฤห ดีฉันเปนบุตรสะใภ
ประจําตระกูลของบานนั้นตั้งอยูภายในบุรี ชุมชน
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ในหมูบานนั้นเรียกดิฉันวา เสสวดี ดีฉนั มีใจชื่นบาน
ไดกอสรางกุศลกรรมไวในชาตินั้น คือ ไดบูชาพระธาตุของพระธรรมเสนาบดี นามวา อุปติสสะ ซึ่ง
เปนที่บชู าของทวยเทพและมนุษยทั้งหลายผูมากไป
ดวยคุณความดีมีศีลเปนตนหาประมาณมิได ซึ่ง
นิพพานไปแลวดวยเครื่องสักการะหลายอยาง ลวน
แตรัตนะและดอกคํา ก็แหละครั้นบูชาพระธาตุของ
พระผูแสวงหาซึ่งคุณอยางยอดยิ่ง ผูถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแลว ซึ่งในที่สุดยังเหลืออยูแดพระธาตุ
เทานั้น ครั้นดิฉันละกายมนุษยนั้นแลว จึงไดมาเถิด
ในดาวดึงสชั้นไตรทศ อยูประจําวิมานในเทวโลก.
จบเสสวดีวิมาน
อรรถกถาเสสวดีวิมาน
เสสวดีวิมาน มีคาถาวา ผลิกรชตเหมชาลจฺฉนฺน ดังนี้เปนตน.
เสสวดีวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันพาวิหาร ใกลกรุง
สาวัตถี. สมัยนั้น ไดมีลกู สะใภของตระกูลชื่อ เสสวดี ในตระกูลคหบดี
มหาศาลตระกูลหนึ่ง ณ นาลกคาม ในแควนมคธ.
ไดยินวา นางเสสวดีนั้น เมื่อเขากําลังสรางสถูปทองประมาณ
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โยชนหนึ่ง ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป เปนเด็กหญิงไดไปยัง
ฐานเจดียกับมารดา ไดถามมารดาวา แมจา คนเหลานี้ทําอะไรกันจะ
มารดาตอบวา เขาทําอิฐทองคําเพื่อสรางเจดีย ลูก. เด็กหญิงไดฟงดังนั้น
มีใจเลื่อมใส บอกกะมารดาวา แมจา ที่คอของลูกมีเครื่องประดับเล็ก ๆ
ทําดวยทองคํา ลูกจะใหเครื่องประดับนี้เพื่อสรางเจดียนะแม มารดาพูดวา
ดีแลวลูก ใหไปเถิด แลวก็ปลดเครือ่ งประดับนั้นจากคอมอบใหแกชาง
ทอง กลาววา เด็กหญิงคนนี้บริจาคเครื่องประดับนี้ ทานจงใสเครื่อง
ประดับนี้ลงไปแลวทําอิฐเถิด. ชางทองไดทําตาม. ครั้นตอมาเด็กหญิงนั้น
ไดถึงแกกรรม ดวยบุญนั้นเองไดไปบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปมาใน
เทวโลก ครั้นถึงศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาของเรา ไดมาเกิดใน
นาลกคามจนอายุได ๑๒ ขวบตามลําดับ.
วันหนึ่ง เด็กหญิงนั้นไดรับเงินที่มารดาสงไปให จึงไปตลาดแหง
หนึ่งเพื่อซื้อน้ํามัน. ก็ที่ตลาดนั้นบุตรกุฎมพีคนหนึ่ง เปนพอคา กําลังขุด
เพื่อจะเอาเงินทองแกวมุกดาแกวมณีเปนอันมากที่บิดาฝงเก็บไว ดวยกําลัง
กรรมจึงเห็นสมบัติที่ขุดขึ้นมานั้นเปนกระเบื้อง หิน และกรวดไปหมด
แตนั้นจึงเอารวมเปนกองไวสวนหนึ่ง เพื่อทดสอบวาเงินและทองเปนตน
จักเปนของผูมีบุญบางกระมัง.
ลําดับนั้น เด็กหญิงเห็นพอคาบุตรกุฎมพีนั้นจึงถามวา ทําไมจึงเอา
แกวมากองไวที่ตลาดอยางนี้เลา ควรจะเอาไปไวเปนอยางดีมิใชหรือ.
พอคาไดฟงดังนั้นคิดวา เด็กหญิงผูนี้มีบุญมาก ของทั้งหมดนี้เปนเงิน
เปนตนขึ้นมาไดดวยอํานาจบุญของเด็กหญิงผูนี้ เราทั้งสองจักเปนผูครอบครองรวมกัน เราจักสงเคราะหเด็กหญิงนั้น จึงไปหามารดาของเด็กหญิง
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แลวขอวา ทานจงใหเด็กหญิงนี้แกขาพเจาเพื่อจะไดบุตรเถิด แลวให
ทรัพยเปนอันมาก ทําพิธีอาวาหวิวาหมงคล นําเด็กหญิงนั้นมาสูเรือนของ
ตน.
ตอมา พอคาผูสามีไดเห็นศีลาจารวัตรของเด็กหญิงผูเปนภรรยานั้น
จึงเปดหองคลังแลวถามวา นองเห็นอะไรในหองคลังนี้บาง เมื่อภรรยา
ตอบวา นองเห็นเงิน ทองคํา แกวมณีกองอยู จึงกลาวตอไปวา ของ
เหลานี้ไดหายไปดวยกําลังกรรมของพี่ ดวยบุญวิเศษของนองจึงเปนของ
วิเศษอยางเดิม. เพราะฉะนั้นตั้งแตนี้ไป นองคนเดียวจงดูแลสมบัติทั้งหมด
ในเรือนนี้ พีจ่ ักใชเฉพาะสวนที่นองใหเทานั้น ตั้งแตนั้นมา ชนทั้งหลาย
จึงทั้งชื่อเด็กหญิงนั้นวา เสสวดี.
ก็สมัยนั้น ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรรูวาคนจะสิ้นอายุ จึงคิด
วา เราจักใหคาเลี้ยงดู แกนางสารีพราหมณีผูเปนมารดาของเราแลวจึงจัก
ปรินิพพานแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขออนุญาตปรินิพพาน
ไดแสดงปาฏิหาริยครั้งใหญตามพระพุทธบูชา สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวยบทสรรเสริญพันบท แลวมุงหนาไปจนพนทัศนวิสัย แตยังไม
หลีกไปกลับมาถวายบังคมอีก หอมลอมดวยภิกษุสงฆออกจากวิหาร ให
โอวาทแกภิกษุสงฆ แลวปลอบทานพระอานนท ใหบริษัท ๔ กลับ
ไปถึงนาลกคามโดยลําดับ ใหมารดาตั้งอยูในโสดาปตติผล รุงเชาก็
ปรินิพพานที่หองที่ทานเกิดนั่นเอง. เมื่อพระสารีบุตรปรินิพพานแลว
ทวยเทพแตมนุษยทั้งหลายตางทําสักการะศพ ลวงไปถึง ๗ วัน พากัน
กอเจดียสูงรอยศอกดวยกฤษณาและไมจันทน.
นางเสสวดีไดทราบขาวการปรินิพพานของพระเถระจึงคิดวา เราจัก
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ไปบูชาศพ หมายใจวา จะใหคนรับใชถือผอบเต็มดวยดอกไมทองคํา
และของหอมไป จึงไปลาพอผัว แมพอผัวจะพูดวาเจามีขาวของหนัก ๆ
และจะถูกผูคนในที่นั้นเหยียบเอา สงดอกไมและของหอมไปก็พอแลว จง
อยูในบานนี้แหละ นางมีศรัทธากลาคิดวา ถึงแมเราจะตายลงไปในที่นั้น
เราก็จักไปทําบูชาสักการะใหได นางไมฟงคําพอผัว จึงพรอมดวยหญิง
รับใชพากันไป ณ ที่นั้น ยืนประณมมือบูชาดวยของหอมและดอกไม
เปนตน.
ขณะเมื่อขาราชบริพารมาเพื่อบูชาพระเถระ ชางตกมันเชือกหนึ่งได
เขาไปยังที่นั้น. เมื่อผูคนกลัวตายพากันหนี เพราะเห็นชางนั้น หมูชนได
เหยียบนางเสสวดี ซึ่งลมลงแลวถูกคนเหยียบจนตาย. นางเสสวดีนั้น
กระทําบูชาสักการะมีจิตถึงพรอมดวยความเลื่อมใสในพระเถระ ครั้นถึง
แกกรรมแลวก็ไปบังเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส. นางไดมีนางอัปสรหนึ่ง
พันเปนบริวาร.
ในทันทีนั่นเอง นางเทพธิดาแลดูทิพยสมบัติของตน ใครครวญถึง
เหตุแหงทิพยสมบัตินั้นวา เราไดสมบัตินี้ดวยบุญเชนไรหนอ ครั้นเห็น
การบูชาสักการะที่ตนทําเฉพาะพระเถระ จึงมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ยิ่งขึ้น นางประดับรางกายดวยเครื่องประดับบรรทุกเกวียนได ๖๐ เลม
เกวียน แวดลอมดวยนางอัปสรหนึ่งพันเพื่อถวายบังคมพระศาสดา ดวย
เทพฤทธิ์อันยิ่งใหญ ยังสิบทิศใหสวางไสวดุจพระจันทรและดุจพระอาทิตย
มาพรอมกับวิมาน ลงจากวิมานยืนประคองอัญชลี ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา. ขณะนั้นทานพระวังคีสะนั่งอยูใกลพระผูมีพระภาคเจา จึง
ทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ปญหายอมปรากฏ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 301

แกขาพระองค เพื่อจะทูลถามถึงกรรมที่เทพธิดานี้กระทําไว. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา วังคีสะ ปญหาจงปรากฏแกเธอเถิด ดังนี้. จึงทาน
วังคีสะประสงคจะถามถึงกรรมที่เทพธิดานั้นทําไว เมื่อจะสรรเสริญวิมาน
ของเทพธิดานั้นเสียกอนเปนปฐม จึงกลาววา
ดูกอนเทพธิดา อาตมาไดเห็นวิมานของทานนี้มุง
ดวยแกวผลึก ขายเงินและขายทองคํา มีพื้นวิจิตร
หลายอยาง นารื่นรมย เปนภพที่นาอยู เนรมิตไว
เปนอยางดี มีซุมประตูแลวดวยแกว ๗ ประการ ที่
ลานวิมานเรี่ยรายไปดวยทรายทอง งดงามมาก สอง
แสงไปทั่วสิบทิศ เหมือนพระอาทิตยบนทองฟา มี
รัศมีตั้งพัน กําจัดความมืดไดในสรทกาล วิมานของ
ทานนี้ยอมสองแสงเหมือนกับแสงเปลวไฟ ซึ่งกําลัง
ลุกอยูบนยอดภูเขาในเวลากลางคืน หรือคลายกับการ
ลืมตาขึ้นขณะที่ฟาแลบในอากาศฉะนั้น วิมานนี้เปน
วิมานลอยอยูบนอากาศ กองกังวานไปดวยเสียงดนตรี
คือ พิณ กลอง และกังสดาล ประโคมอยูมิไดขาด
ระยะ สุทัสนเทพนครอันเปนเมืองพระอินทร ซึ่ง
มัง่ คั่งไปดวยสมบัติทิพยฉันใด วิมานของทานนี้ก็
ฉันนั้น วิมานของทานนี้ฟุงไปดวยกลิ่นหอมอยาง
เยี่ยมหลายอยางตาง ๆ กัน คือกลิ่นดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี ดอกคัดเคา ดอกพุดซอน ดอกกุหยาบ ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศก
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แยมกลีบสงกลิ่นหอม ทัง้ ตั้งอยูบนริมฝงสระโบกขรณี
นารื่นรมย เรียงรายไปดวยไมหูกวาง ขนุนสํามะลอ
และตนไมกลิ่นหอม มีทั้งไมเลื้อย ชูดอกออกชอ
หอมระรื่น หอยยอยเกาะกายลงมาจากใบตนตาล
และมะพราว คลายกับขายแกวมณี และแกวประพาฬ อันเปนของทิพย มีขึ้นสําหรับทานผูเรื่องยศ
อนึ่ง ตนไมและดอกไมผลไม ซึ่งเกิดอยูในน้ํา และ
บนบก ทั้งเปนรุกขชาติที่มีอยูในเมืองมนุษย และ
ไมมีในเมืองมนุษย ตลอดจนพรรณไมทิพยประจํา
เมืองสวรรค ก็ไดมีพรอมอยูใกลวิมานของทาน ทาน
ไดสมบัติทิพย ทั้งนี้เปนผลแหงการประพฤติชอบ
ทางกาย วาจา ใจ และการสํารวม การฝกฝน
อินทรียอยางไร เพราะผลกรรมอะไร ทานจึงมาเกิด
ในวิมานนี้.
ดูกอ นเทพธิดา ผูมีขนตางอนงาม. ขอทานจง
ตอบถึงผลกรรม เปนเหตุไดวิมานที่ทานไดแลวนี้
ตามคําที่อาตมาถามเถิด.
ในบทเหลานั้น บทวา ผลิกรชตเหมชาลจฺฉนฺน ไดแก เราได
เห็น คือเห็นวิมานมุงบังดวยแกวผลึก และดวยขายเงินและขายทองคํา
ทั้งขางลางขางบนมุงบังโดยรอบดวยฝาทําดวยแกวผลึก และดวยขายทํา
ดวยเงินและทองคํา มีพื้นวิจิตรหลายอยาง โดยพืน้ มีสีตาง ๆ และจัดไว
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อยางสวยงาม. บทวา สุรมฺม ไดแก นารื่นรมยดวยดี. วิมานชื่อวา
พยมฺห เพราะเปนที่ที่ผูมีบุญอยู ไดแก ภพ. บทวา โตรณูปปนฺน
ไดแก ประกอบซุมประตูแลวดวยแกว ๗ ประการ วิจิตรไปดวยดอกไม
ประดับหลายชนิด. อีกอยางหนึ่ง บทวา โตรณ เปนชื่อของซุมประตู
ปราสาท. วิมานนั้นประกอบดวยซุมประตูนั้น ซึง่ มีการตกแตงอยางวิจิตร
หลายชั้น. บทวา รุจกุปกิณฺณ ไดแก วิมานมีลานเรี่ยรายไปดวยทราย
ทอง. เพราะทรายมีสีเหมือนทอง เชนเดียวกับทราย ทรายนั้นแหละ
ทานเรียกวา รุจกะ. บทวา สุภ คือ งาม. หรือชือ่ วา สุภะ เพราะยอม
สองแสงไปดวยดี. บทวา วิมาน คือ เห็นสูงที่สุด ไดแก ใหญโดย
ประมาณ.
บทวา ภาติ ไดแก สองแสง คือรุงเรือง. บทวา นเภ ว สุริโย
คือดุจดวงอาทิตยในอากาศ. บทวา สรเท คือ ในสรทสมัย. บทวา
ตโมนุโท คือ กําจัดความมืด. บทวา ตถา ตปติมิท คือ เหมือนดวง
อาทิตยมีรัศมีตั้งพันในสรทกาล. อนึ่ง วิมานของทานนี้สองแสง คือ
สวางไสว. ม อักษรเปนบทสนธิ (ม อาคม). บทวา ชลมิว ธูมสิโข
คือ ดุจไฟโพลงอยู. จริงอยู ไฟทานเรียกวา ธูมสิขะและธูมเกตุ เพราะมี
ควันปรากฏบนยอดไฟนั้น. บทวา นิเส คือ โปรย ไดแก ในกลางคืน.
บทวา นภคฺเค คือ สวนของฟา. ทานอธิบายวา ทองที่บนอากาศ. ปาฐะ
วา นคคฺเค ไดแก ยอดภูเขา. โยชนาแกวา วิมานของทานนี้.
บทวา มุสตี ว นยน ความวา ดุจลืมตามองดู กระทบเขากับ
แสงสวางมากเกินไป ทําใหมองไมเห็น. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาว สเตรตา
วา อธิบายวา ดุจสายฟาแลบ. บทวา วีณามุรชสมฺมตาลฆุฏ  ไดแก
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กึกกองกังวานไปดวยเสียงพิณเครื่องใหญ กลอง ฉาบ และกังสดาล.
บทวา อิทฺธ ไดแก มากไปดวยเทพบุตร เทพธิดา และทิพยสมบัติ.
บทวา อินฺทปุร ยถา คือ ดุจสุทัสนนคร.
ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี ทานกลาวรวม
กันวา ปทุมกุมุทอุปฺปลกุวลย. พึงเพิ่มคําวา อตฺถิ แปลวา มีอยูลงไป.
ในบทนั้น แมบุณฑริกทานก็ใชศัพทวา ปทุม. ดอกโกมุททุกชนิดทั้ง
ประเภทสีขาวและแดงทานใชศัพทวา กุมุท. ดอกอุบลสีแดง หรือ
ดอกอุบลทุกชนิดทานใชศัพทวา อุปปละ พึงทราบวา นีลุปละ (บัวขาบ)
เทานั้น ทานใชศัพทวา กุวลยะ จ ศัพท ในบทวา โยธิกพนฺธุกโนชกา จ สนฺติ เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา มีดอกพุดซอน ดอกชบา
ดอกอังกาบ. อาจารยบางพวกกลาวปาฐะวา อโนชกาป สนฺติ มีดอกอังกาบ และกลาวเปนใจความวา เปนอันทานกลาววา อโนชกาป ดังนี้.
บทวา สาลกุสุมิตปุปฺผิตา อโสกา พึงประกอบวา ดอกรัง ดอกอโศก
แยมบานดังนี้. บทวา วิวิธทุมคฺคสุคนฺธเสวิตมิท ความวา วิมานของ
ทานนี้อบอวลไปดวยกลิน่ หอมระรื่นของรุกขชาติยอดเยี่ยมหลายอยาง.
บทวา สฬลลพุชภุชกสยุตฺตา ไดแก เรียงรายไปดวยตนหูกวาง
ขนุนสํามะลอ และตนไมมีกลิ่นหอมตั้งอยูริมฝง. ตนไมมีกลิ่นหอม
ตนหนึ่ง ชือ่ ภุชกะ มีอยูในเทวโลก และที่ภูเขาคันธมาทน. อาจารย
บางพวกกลาววา ไมมีในที่อื่น.
บทวา กุสกสุผุลฺลิตลตาวลมฺพินี โยชนาแกวา ประกอบดวยไม
เลื้อยหอยยอยลงมาจากใบตาลและใบและใบมะพราว และเถาดอกไมบานสะพรั่ง
มีเถาวัลยเปนสายตอกันลงมา. บทวา มณิชาลสทิสา ไดแก รุงเรือง
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เชนกับขายแกวมณี. บาลีวา มณิชลสทิสา บาง แปลวา คลายกับแสง
แกวมณี อธิบายวา รุงเรืองเชนกับแกวมณี. บทวา ยสสฺสินี เปนคํา
เรียกเทพธิดา. บทวา อุปฏิตา เต ความวา สระโบกขรณีนารื่นรมย
มีคุณคาตามทีกลาวแลวตั้งอยูใกลวิมานของทาน.
บทวา อุทกรุหา พระวังคีสเถระกลาวหมายถึงดอกปทุมเปนตน
ดังที่กลาวแลว. บทวา เยตฺถิ ตัดบทเปน เย อตฺถิ. บทวา ถลชา
ไดแก คัดเคา. บทวา เย จ สนฺติ ไดแก รุกขชาติเหลาอื่น ที่มีดอก
และมีผล มีอยูใกลวิมานของทาน.
บทวา กิสฺส สยมทมสฺสย วิปาโก ความวา นี้เปนผลของความ
สํารวมเชนไร ในการสํารวมทางกายเปนตน และของการฝกเชนไรใน
การฝกอินทรียเปนตน. บทวา เกนาสิ พระวังคีสเถระกลาววา เพราะ
ผลกรรมอะไร ทานจึงเกิดในที่นี้ คือผลกรรมอื่นทําใหเกิดขึ้นเอง ผลกรรม
อื่นทําใหเกิดอุปโภคสุข แลวกลาวตอไปวา ทานไดวิมานนี้มาไดอยางไร.
ในบทเหลานั้น บทวา กมฺมผเลน เปนบทเหลือมาจากคําวา กมฺมผเลน
วิปจฺจิตุ อารทฺเธน มีผลกรรมเริ่มจะใหผล. บทวา กมฺมผเลน นี้ เปน
ตติยาวิภัตติลงในลักษณะอิตถัมภูต (มี, ดวย, ทั้ง). บทวา ตทนุปท
อวจาสิ ความวา ขอทานจงตอบถึงกรรมนั้นตามลําดับ คือ ตามสมควร
แกเรื่องราวที่อาตมาถามเถิด. บทวา อุฬารปมุเข ไดแก มีขนตางอนงาม.
อธิบายวา มีดวงตาเหมือนดวงตาลูกโค.
ลําดับนั้น เทพธิดาตอบวา
ก็วมิ านที่ดีฉันไดแลวนี้ มีฝูงหงส นกกระเรียน
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ไกฟา นกกด และนกเขาไฟ เที่ยวรอนรองไปมา
ทั้งเต็มไปดวยหมูนกนางนวล นกกระทุง พญาหงส
ซึ่งเปนนกทิพย ซึ่งบินไปมาอยูตามลําน้ํา และอึง
คะนึงไปดวยฝูงนกประเภทอื่น ๆ อีก คือนกเปดน้ํา
นกคอนหอย นกดุเหวาลาย นกดุเหวาขาว มีทั้ง
ตนไมดอก ไมตนไมผล อันเกิดเองหลายอยาง
เชนตนแคฝอย ตนหวา ตนอโศก ขาแตทาน
ผูเจริญ ดีฉันไดวิมานนี้มาดวยเหตุอันใด ดีฉันจะเลา
เหตุอันนั้นถวาย นิมนตฟงเถิด คือมีหมูบ านหมูหนึ่ง
ชื่อวา นาลกคาม ตั้งอยูทางทิศเบื้องหนาของแควน
มคธ ดีฉันเปนบุตรสะใภประจําตระกูลของบานนั้น
อันตั้งอยูภายในบุรี ประชาชนในหมูบานนัน้ เรียก
ดีฉันวาเสสวดี ดีฉนั มีน้ําใจชื่นบาน ไดสรางกุศลกรรมไวในชาตินั้น คือไดบูชาพระธาตุของพระธรรมเสนาบดี นามวา อุปติสสะ ซึ่งเปนที่บูชาของ
ทวยเทพและมนุษยทั้งหลายผูมากไปดวยคุณความดี
มีศีลเปนตนหาประมาณมิได ซึ่งนิพพานไปแลว
ดวยเครื่องสักการะหลายอยาง ลวนแตรัตนะและ
ดอกดํา ครั้นบูชาพระธาตุของทานผูแสวงหาคุณ
อยางยอดยิ่ง ผูถึงอนุปาทิเสสนิพพานแลว ซึ่งใน
ที่สุดยังเหลือแตพระธาตุเทานั้น ครั้นดีฉันละกาย
มนุษยนั้นแลว จึงไดมาเกิดในดาวดึงสสวรรคชั้น
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ไตรทศอยูประจําวิมานในเทวโลกนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โกฺจมยุรจโกรสงฺฆจริต ไดแก หมูนกกระเรียน ไกฟา นกกด นกเขาไฟและไกฟา เที่ยวไปมาในที่นั้น ๆ.
บทวา ทิพยฺ ปลวหสราชจิณฺณ ไดแก พญาหงส ซึ่งเปนนกน้ํามี
ชื่อวา ปลวะ เพราะลองลอยไปในน้ํา เที่ยวไปในที่นั้น ๆ. บทวา
ทิชการณฺฑวโกกิลาภินาทิต ไดแก อึงคะนึงไปดวยนกเปดน้ํา นกกระทุง
นกดุเหวา และนกอื่น ๆ.
บทวา นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา ไดแก ไมดอกตาง ๆ คือ
ไมดอกเกิดเองหลายชนิด มีกิ่งใหญกิ่งเล็กหลายอยางตางพรรณ. จากไม
ดอกเหลานั้น มีสีหลายอยางลักษณะงดงาม ชื่อวาไมดอกเกิดเองหลาย
ชนิด. ควรจะกลาววา วิวิธ แตทานกลาววา วิวิธา. บทวา สนฺตานกา
ไดแก เถาวัลยที่เกิดเอง. อนึ่ง มีไมดอกหลายอยางอยูในเถาวัลยนั้น. อีก
อยางหนึ่ง ชื่อวา นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา เพราะมีไมดอกเหลานั้น
หลายอยาง ไดแก ไมดอกเกิดเองหลายชนิด. อาจารยบางพวกกลาววา
ปาฏลิชมฺพุอโสกรุกฺขวนฺต มีตนแคฝอย ตนหวาและตนอโศก. ควรนํา
บทวา ปุปฺผรุกฺขา สนฺติ มีไมดอกมาเชื่อมกับบทนั้น. อีกอยางหนึ่ง
บทวา ปุปฺผรุกฺข ยังไมไดแจกวิภัตติ. ทานจึงกลาววา ปุปฺผรุกฺข.
บทวา มคธวรปุรตฺถิเมน คือตั้งอยูทางทิศตะวันออกในแควนมคธ
เพราะทางทิศตะวันออกในแควนมคธนั้นเปนที่ที่ตรัสรู. บทวา ตตฺถ
อโหสิ ปุเร สุณิสา ความวา เมื่อกอนดีฉันไดเปนลูกสะใภในตระกูล
คหบดีตระกูลหนึ่งในนาลกคามนั้น.
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บทวา สา แปลวา นี้. ชื่อวา อัตถธัมมกุสล เพราะเปนผูฉลาด
ในอรรถและในธรรม คือ พระผูมีพระภาคเจา. ชื่อวา อปจิตตฺถธมฺมกุสโล เพราะมีความฉลาดในอรรถและธรรมสิ้นไปแลว คือ พระธรรมเสนาบดี. พระธรรมเสนาบดีนั้นในรูปแลว จึงชื่อวา อปจยะ
(สิ้นไป ) คือนิพพาน. ฉลาดในนิพพานนั้น และในอรรถและธรรม
ไมมีเหลือ. อีกอยางหนึ่ง ฉลาดในอรรถในธรรม คือ ในนิโรธและมรรค
อันนานับถือ คือนาบูชา. ชื่อวา มหนฺต (ใหญ ) เพราะประกอบดวย
ศีลขันธเปนตนอันยิ่งใหญ. บทวา กุสุเมหิ ไดแก ดวยดอกไมทําดวย
รัตนะและดวยอยางอื่น.
บทวา ปรมคติคต ไดแก บรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน. บทวา
สมุสฺสย คือรางกาย. บทวา ติทสคตา ไดแก ไปสวรรคชั้นไตรทศ
คือเขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส. บทวา อิธ ไดแก ในเทวโลกนี้. บทวา
อวสามิ าน คืออยูประจําวิมานนี้ . บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํากถามรรค ทีท่ านพระวังคีสะและเทพ
ธิดากลาวใหเปนเรื่องเกิดขึ้น แลวจึงทรงแสดงธรรมแกบริษทั ที่ประชุม
กันโดยพิสดาร. เทศนาไดมีประโยชนแกมหาชน ดวยประการฉะนี้
จบอรรถกถาเสสวดีวิมาน
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๘. มัลลิกาวิมาน
วาดวยมัลลิกาวิมาน
พระนารทเถระไดถามนางมัลลิกาเทพธิดาวา
[๓๖] ดูกอนนางเทพธิดา ผูมีผานุง หมและธง
ลวนแตสีเหลือง ประดับประดาดวยเครื่องก็ลวนเหลือง
เธอถึงจะไมประดับดวยเครื่องประดับอันงดงามเหลือง
อรามเชนนี้ ก็ยังงามโดยธรรมชาติ ดูกอนนางเทพธิดา ผูมีเครื่องประดับลวนแตทองคําธรรมชาติ
แกวไพฑูรย จินดา มีกายาปกคลุมไวดวยรางแห
ทองคําเหลืองอราม เปนระเบียบงดงามดวยสายแกว
สีตาง ๆ สายแกวเหลานั้น ลวนแตสําเร็จดวยทองคํา
ธรรมชาติ แกวทับทิม แกวมุกดา แกวไพฑูรย
บางสายก็ลวนแลวดวยแกวลายคลายตาแมว บางก็
สําเร็จดวยแกวแดงคลายสีเลือด บางก็สําเร็จดวย
แกวอันสดใสเหมือนสีตานกพิราบ เครื่องประดับ
ทั้งหมดที่ตัวของทานนี้ทุก ๆ สาย ยามตองลมพัด
มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกยูง พูาหงสทองหรือ
เสียงนกการเวก หรือมิฉะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริยดนตรี ที่พวกคนธรรพพากันบรรเลงเปนคู ๆ อยาง
ไพเราะนาฟงก็ปานกัน อนึ่ง รถของทานงดงามมาก
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หลากไปดวยเนาวรัตนนานาพรรณ อันบุญกรรมจัด
สรรมาใหจากธาตุนานาชนิด ดูมลู มองพิจิตรจรัส
จํารูญ ยามทานยืนอยูเหนือสุพรรณรถขับไปถึง
ประเทศใด ที่ตรงนั้นก็สวางไสวไปทั่วถึงกัน ดูกอ น
นางเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ทานจงตอบอาตมา
วา นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
นางมัลลิกาเทพธิดาตอบวา
พระคุณเจาขา ดีฉันมีรางกายซึ่งปกปดไวดวย
รางแหทองคําวิจิตรไปดวยแกวแดงออน ๆ และแกว
มุกดา นับวาดีฉันคลุมรางไวดวยตาขายทองเชนนี้
ก็เพราะดีฉันมีจิตผองใส ไดบูชาพระโคดมบรมครู
ผูทรงพระคุณหาประมาณมิได ซึ่งเสด็จเขาสูนิพพาน
ไปแลว ครัน้ ดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
สรรเสริญแลว จึงสรางโศก หมดโรคภัย ไดรบั
แตความสุขกาย สุขใจ รื่นเริงบันเทิงใจเปนนิตย.
จบมัลลิกาวิมาน
อรรถกถามัลลิกาวิมาน
มัลลิกาวิมาน มีคาถาวา ปตวตฺเถ ปตธเช ดังนี้เปนตน.
มัลลิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจ เริ่มตนทรงแสดงพระ-
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ธัมมจักกปปวัตตนสูตร จนถึงทรงโปรดสุภัททปริพาชกแลว ปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในเวลาใกลรุง ณ วันเพ็ญ เดือน ๖ ในระหวาง
ตนสาละทั้งคู ณ สาลวันแหงมัลลราช ใกลกรุงกุสินารา พวกเทวดาและ
มนุษยตางพากันทําการบูชาพระสรีระของพระองค ในครั้งนั้น ราชบุตรี
ของกษัตริยมัลละเปนภรรยาของพันธุลมัลละ ในกรุงกุสินารา ชื่อ
มัลลิกา เปนอุบาสิกามีศรัทธาเลื่อมใส เอาน้ําหอมลางเครื่องประดับ
มหาลดาของตน เชนเดียวกับของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ขัดดวยผาเนื้อดี
และถือเอาของหอมและดอกไมเปนตน เปนอันมากอยางอื่นบูชาพระสรีระ
ของพระผูมีพระภาคเจา. นี้เปนความยอในเรื่องนี้. สวนเรื่องนางมัลลิกา
โดยพิสดารมาแลวในอรรถกถาธรรมบท.
ครั้นตอมา นางมัลลิกานั้น สิ้นชีพิตักษัยไปบังเกิดในสวรรค
ชั้นดาวดึงส. ดวยอานุภาพแหงการบูชานั้น นางมัลลิกาไดมีทิพยสมบัติอันโอฬาร ไมสาธารณดวยผูอื่น. วิมานประดับดวยผา รุงเรืองดวย
แกว ๗ ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีรัศมีสีทอง ผองใสยิ่งนัก ปรากฏ
เหมือนสายน้ําสีทอง แดงเรื่อโปรยลงมาจากทุกทิศ.
ครั้งนั้น ทานพระนารทะ จาริกไปยังเทวโลกเห็นเทพธิดาจึงเขาไป
หา. เทพธิดาครั้นเห็นทานพระนารทะ จึงยืนประคองอัญชลีนมัสการ.
ทานพระนารทะจึงถามเทพธิดานั้นวา
ดูกอนเทพธิดา ผูม ีผานุงหมและธงลวนแต
สีเหลือง เครื่องประดับก็ลวนแตสีเหลือง ทานถึง
ไมประดับดวยเครื่องประดับอันงดงาม ก็ยังงาม
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ดูกอนเทพธิดา ผูมีเครื่องประดับลวนแตทองคํา แกวไพฑูรย จินดา มีกายปกคลุมดวยรางแหทองคํา
เหลืองอราม เปนระเบียบงดงามดวยสายแกวตาง ๆ
สายแกวเหลานั้น ลวนสําเร็จดวยทองคํา แกวทับทิม
แกวมุกดา แกวไพฑูรย แกวลายคลายตาแมว
แกวแดงคลายสีเลือด บางอยางก็สดใสเหมือนสีตา
นกพิราบ เครื่องประดับทั้งหมดที่ตัวของทานนี้
ทุก ๆ สาย ยามตองลมพัดมีเสียงไพเราะเหมือน
เสียงนกยูง เสียงพญาหงสทอง เสียงนกการเวก
มิฉะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริยดนตรี ทีพ่ วกคนธรรพ
พากันบรรเลงเปนคู ๆ อยางไพเราะนาฟง อนึ่ง รถ
ของทานก็งดงามมาก หลากไปดวยรัตนะสีตาง ๆ
อันบุญกรรมจัดสรรมาใหจากธาตุนานาชนิด ดูงดงาม
ยามทานยืนอยูบนรถ ขับไปถึงที่ใด ที่นั้นก็สวางไสว
ไปทั่ว.
ในบทเหลานั้น บทวา ปตวตฺเถ ไดแก มีผานุงหมสีเหลือง เพราะ
มีแสงเหมือนทองคําอันบริสุทธิ์. บทวา ปตธเช ไดแก มีธงสีเหลือง
เพราะเปนธงวิเศษสําเร็จดวยทองซึ่งยกขึ้น ณ ประตูวิมานและบนรถ.
บทวา ปตาลงฺการภูสิเต ไดแก ประดับดวยเครื่องอาภรณสีเหลือง
ก็เครื่องอาภรณของเทพธิดานั้นมีรัศมีสีเหลืองเปนพิเศษ เพราะรุงเรือง
ดวยขายมีรัศมีสีทองบริสุทธิ์
โดยเหตุที่เครื่องประดับเหลานั้นเกิดขึ้น
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เพราะความประพฤติดีเชนนั้นเปนพิเศษ ในความวิจิตรดวยรัตนะหลาย
อยางลวนรุงเรืองดวยขายรัศมีนานาชนิด. บทวา ปตนฺตราหิ ไดแก ผา
หมสีเหลือง อันตรศัพทใชในผานุงหมในบทมีอาทิวา สนฺตรุตฺตรปรม
เตน ภิกขฺ ุนา ตโต จีวร สาทิตพฺพ ภิกษุนั้นพึงยินดีผานุงหมเปน
อยางยิ่ง. แตในที่นี้พึงเห็นวาใชใน อุตตริยะ ดุจในบทมีอาทิวา อนฺตรสาฏกา ผานุง. ศัพทเหลานี้คือ อนฺตรา (ผานุง) อุตฺตริย อุตตฺ ราสงฺโค อุปสมพฺยาน (ผาหม) เปนปริยายศัพท (ศัพทสําหรับพูด).
บทวา วคฺคูหิ ไดแก ดวยเครื่องประดับอันงดงาม. บทวา อปลนฺธา ว
โสภสิ ความวา ทานแมถึงจะไมประดับดวยเครื่องประดับเหลานี้ ก็งดงาม
ดวยรูปสมบัติของตนอยูแลว แตพอเครื่องประดับเหลานั้นสวมสรีระของ
ทานก็งดงาม. อธิบายวา เพราะฉะนั้น แมถึงทานไมประดับก็คลายกับ
ประดับ.
บทวา กา กมฺพุกายุรธเร ไดแก ดูกอนเทพธิดา ผูประดับ
ดวยเครื่องประดับแลวไปดวยทองคํา หรือประดับดวยกําไรแขน แลวไป
ดวยทองคํา ทานเปนใครเกี่ยวของกับหมูเทพชั้นไหน. ทานกลาวบทวา
กมฺพุปริหารก ไดแก เครื่องประดับขอมือ. กลาวบทวา กายร ไดแก
เครื่องประดับแขน. อีกอยางหนึ่ง บทวา กมฺพุ ไดแก ทองคํา.
เพราะฉะนั้น จึงมีความวา ผูประดับดวยเครื่องอาภรณที่แขนแลวดวย
ทองคํา ชื่อวา กมฺพุกายูรธเร. บทวา กฺจนาเวฬภูสิเต ไดแก
ประดับพวงมาลัยแลวดวยทองคํา. บทวา เหมชาลกสฺฉนฺเน ไดแก
มีสรีระคลุมดวยขายทองคําแกมแกว. บทวา นานารตนมาลินี ไดแก
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พระนารทะถามวา ทานเปนใครมีพวงมาลัยแกวตาง ๆ ลวนเปนสาย
แกวสวมศีรษะในคืนขางแรม ดุจสวมมาลัยประดับมุกดในนักขัตฤกษ
( การเตนรํา ).
บทวา โสวณฺณมยา ความวา ทานกลาววา เทพธิดานั้นมีพวง
มาลัยแกวตาง ๆ ลวนเปนพวกแกวประดับ. ความเห็นเกี่ยวกับพวงมาลัย
แกวเหลานั้นมีดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา โสวณฺณมยา ไดแก
มาลัยสําเร็จดวยทองคํา. บทวา โลหิตงฺกมยา ไดแก มาลัยสําเร็จดวย
แกวมณีสีแดงคลายแกวสีทับทิมเปนตน. บทวา มสารคลฺลา ไดแก
มาลัยสําเร็จดวยแกวลายคลายตาแมว. บทวา สหโลหิตงฺกา ความวา
มาลัยสําเร็จดวยแกวมณีคลายเพชรตาแมว กับมาลัยแลวดวยแกวมณีสีแดง
และมาลัยสําเร็จดวยแกวแดงคลายสีเลือด. บทวา ปเรวตกฺขีหิ มณีหิ
จิตฺตตา อธิบายวา มาลัยแกวที่ศีรษะและมือของทานเหลานี้ มีสภาพ
สวยงามทําดวยแกวมณี เชนกับสีตานกพิราบ และแกวมณีตามที่กลาวแลว.
บทวา โกจิ โกจิ ไดแก เครื่องประดับทุก ๆ สาย. บทวา เอตฺถ
คือ ในพวงมาลัยเหลานี้. บทวา มยูรสุสฺสโร ไดแก มีเสียงไพเราะเหมือน
เสียงนกยูง. บทวา หสสฺสรฺโ ไดแก มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงพญาหงส คือ มีเสียงคลายกับเสียงพญาหงส. บทวา กรวิกสุสฺสโร ไดแก มี
เสียงไพเราะดุจเสียงนกการเวก คือเสียงพวงมาลัยเหลานั้น มีเสียงเหมือน
เสียงนกยูง เสียงพญาหงส เสียงนกการเวก ไดยินแตเสียงไพเราะ
ออนหวานอยางนี้. ถามวา เหมือนอะไร ตอบวา เหมือนเบญจางคิกดุริยดนตรี ประโคม. อธิบายวา เสียงของเครื่องประดับเหลานั้นฟง
ไพเราะ เหมือนคนฉลาดประโคมเบญจางคิกดุริยดนตรีฉะนั้น บทวา
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ปฺจงฺคิก ตุริยมิวปฺปวาทิต นี้ เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.
บทวา นานาวณฺณาหิ ธาตูหิ ไดแก จากธาตุอันมีสวนตาง ๆ
เปนตนวา เพลา ลอ และงอนไถเปนตน. บทวา สุวิภตฺโต ว โสภติ
ไดแก งามดุจจัดสรรมาอยางดี เพราะสวนตาง ๆ มีขนาดเหมาะเจาะกัน
และกัน ทั้งมีฝาพรอม. อีกอยางหนึ่ง บทวา สุวภิ ตฺโต ว ไดแก แม
เกิดดวยกรรมอยางเดียวก็ยังงาม ดุจอาจารยศิลปะผูเชี่ยวชาญบรรจงตกแตง
ไวฉะนั้น.
บทวา กฺจนพิมฺพวณฺเณ ไดแก บนรถนั้นเชนกับรูปทอง เพราะ
มีแสงเหลืองอรามงามยิ่งนัก. อีกอยางหนึ่ง บทวา กฺจนพิมฺพวณฺเณ
เปนคําเรียกเทพธิดานั้น. อธิบายวา เชนกับรูปเปรียบทองคําที่เขาเอา
น้ําหอมลางแลวขัดดวยสีแดงชาด แลวเอาผาเนื้อดีขัดอีก. บทวา ภาสสิม
ปเทส ไดแก ภูมิประเทศทั้งสิ้นนี้ยอมสวางไสวรุงโรจน.
ครั้นพระเถระถามอยางนี้แลว เทพธิดาก็ตอบดวยคาถาเหลานี้วา
ดีฉันมีรา งกายปกคลุมไวดวยขายทองคํา วิจิตร
ไปดวยแกวมณีทองคําและแกวมุกดา เพราะดีฉันมี
จิตผองใส ไดบูชาพระโคดมผูทรงคุณหาประมาณ
มิได ซึ่งเสด็จปรินิพพานไปแลว.
ดีฉันทํากุศลกรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงสรรเสริญ
ไว จึงสรางโศกถึงความสุขรื่นเริงบันเทิงใจอยูเปน
นิตย.
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ในบทเหลานั้น บทวา โสวณฺณชาล ไดแก ขายสําเร็จดวยทองคํา
ทําใหพอดีกับสรีระ. บทวา มณิโสณฺณจิตฺติต ไดแก วิจิตรดวยแกวมณี
และทองคําหลายอยาง โดยเปนเครื่องประดับมีสวมศีรษะและสวมคอเปน
ตน. บทวา มุตฺตาจิต ไดแกสวมสายแกวมุกดาที่เกี่ยวพันกันเปนลําดับ ๆ.
บทวา เหมชาเลน ฉนฺน ไดแก คลุมดวยขายรัศมีสีทอง. ก็ขา ยนั้น
วิจิตรดวยแกวนานาชนิด และดวยทองคํา ตกแตงดวยสายแกวมุกดาคลุม
ดวยขายรัศมีสีทอง สองแสงยิ่งนักในเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย มีแสงสวาง
เปนอันเดียว ตั้งอยูดุจกระจกทองคํา. บทวา ปรินิพฺพุเต ไดแก ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. บทวา โคตเม อางถึงพระผู
มีพระภาคเจาโดยพระโคตร. บทวา อปฺปเมยฺเย ไดแก ไมสามารถจะ
ประมาณไดโดยคุณานุภาพ. บทวา ปสนฺนจิตฺตา ไดแก มีจติ เลื่อมใส
ดวยศรัทธาอันเปนวิสัยแหงผลกรรมและพุทธารมณ. บทวา อภิโรปยึ
ไดแก ดิฉันสวมใสไวที่สรีระเพื่อบูชา.
บทวา ตาห ตัดบทเปน ต อห. บทวา กุสล ชื่อวา กุศล
เพราะอรรถวา ขจัดความนาเกลียดออกไปเปนตน. บทวา พุทฺธวณฺณิต
ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญแลวดวยบทมีอาทิวา ยาวตา
ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายไมมีเทาก็ดี มีสองเทาก็ดี ประมาณเทาใด ดังนี้. บทวา อเปตโสกา
ความวา ชื่อวาปราศจากความโศก เพราะไมมีความพินาศแหงโภคะเปน
ตน อันเปนเหตุของความโศก. ดวยบทนั้น เทพธิดากลาวถึง ความ
ไมมีทุกขใจ. บทวา สุขติ า ไดแก มีสุข เกิดแลว คือ ถึงความสุข.
ดวยบทนี้ เทพธิดากลาวถึงความไมมีทุกขกาย. ก็เทพธิดานั้นถึงความ
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บันเทิง เพราะไมมีทุกขใจ. ความไมมีโรค เพราะไมมีทุกขกาย. ดวย
เหตุนั้น เทพธิดาจึงกลาววา สมฺปโมทามนามยา ดิฉันบันเทิงเพราะ
ไมมีโรค. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
อนึ่ง เนื้อความนี้ ทานพระนารทะไดแจงแกพระธรรมสังคาหกาจารย ครั้งทําสังคายนาโดยทํานองเดียวกันกับที่คนและเทพธิดากลาว
แลวในครั้งนั้น. พระธรรมสังคาหกาจารยเหลานั้นจึงยกคําบอกเลานั้นขึ้น
สูการสังคายนา ดวยประการนั้นเอง.
จบอรรถกถามัลลิกาวิมาน
๙. วิสาลักขิวิมาน
วาดวยวิสาลักขิวิมาน
สมเด็จอมรินทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาวา
[๓๗] ดูกอนแมเทพธิดาผูมีในตางาม เธอชื่อไร ได
ทํากรรมอะไรไว จึงไดมีหมูนางฟาแวดลอมเปนบริวาร
เดินวนเวียนอยูรอบ ๆ ในสวนจิตรลดาอันนารื่นรมย
ในคราวที่พวกเทวดาชั้นดาวดึงสลวนแตขึ้นมา ขึ้นรถ
ตกแตงรางกายวิจิตรงดงาม เขาไปยังสวนนั้นแลว จึง
มาในที่นี้ แตเมื่อพอเธอมาถึงในที่นี้ กําลังเที่ยวชม
สวน รัศมีกส็ วางไสวไปทั่วจิตรลดาวัน โอภาสของ
สวนมิไดปรากฏ รัศมีของเธอมาขมเสีย ดูกอนแม
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เทพธิดา ฉันถามเธอแลว ขอเธอจงบอกวา นี้เปน
ผลแหงกรรมอะไร.
นางสุนันทาเทพธิดาผูเปนอัครชายาทูลตอบวา
ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ ผูทรง
บําเพ็ญทานมาแตเกากอน รูปอันสวยงาม คติ ฤทธิ์
และอานุภาพของหมอมฉัน ยอมมีไดดวยกรรมอันใด
ขอพระองคจงทรงสดับกรรมอันนั้น หมอมฉันเปน
อุบาสิกามีนามวาสุนันทา อยูในกรุงราชคฤหอัน
นารินรมย ถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ยินดีในการ
จําแนกทานทุกเมื่อ คือหมอมฉันมีจิตเลื่อมใสในทาน
ผูประพฤติตรง จึงไดถวายผานุงหม ภัตตาหาร
เสนาสนะและประทีป ทั้งไดรักษาอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ ตลอด ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ
๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผู
สํารวมอยูในศีล ๕ เปนนิตย คือเวนจากการฆาสัตว
ระวังจากการพูดเท็จ จากการเปนขโมย จากการ
ประพฤตินอกใจ ไกลจากการดื่นนําเมา เปนผูฉลาด
ในอริยสัจจธรรม เปนอุบาสกของพระโคดมผูมีจักษุ
ผูมียศ ทาสีจากตระกูลญาติของหมอมฉัน นําดอก
ไมมาใหทุกวัน หมอมฉันไดบูชาที่สถูปของพระผูมีพระภาคเจาทุกวัน.
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อนึ่ง ในวันอุโบสถ หมอมฉันมีใจเลื่อมรสได
ถือเอาดอกไมของหอม และเครื่องลูบไลไปบูชาพระสถูปดวยมือของตนเอง.
ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ รูป คติ ฤทธิ์
และอานุถาพ เชนนี้ มีขนึ้ แกหมอมฉันเพราะกรรม
นัน้ มิใชวาผลที่หมอมฉันบูชาพระสถูปดวยพวงมาลัย
และที่หมอมฉันไดรักษาศีลจะใหผลเทานั้นก็หามิได
ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ หมอมฉันยังไดเปน
พระสกทาคามี ตามความหวังของหมอมฉันอีกดวย.
จบวิสาลักขิวิมาน
อรรถกถาวิสาลักขิวิมาน
วิสาลักขิวิมาน มีคาถาวา กา นาม ตฺว วิสาลกฺขิ ดังนี้ เปนตน.
วิสาลักขิวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว พระเจาอชาตสัตตุทรง
รับพระบรมสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจา ที่พระองคไดรับมาสราง
พระสถูป และฉลองในกรุงราชคฤห ลูกสาวชางทําดอกไมคนหนึ่งอยูกรุง
ราชคฤห ชือ่ สุนันทา เปนอุบาสิกา เปนอริยสาวิกา บรรลุโสดาบัน ไดสั่ง
พวงมาลัยและของหอมเปนอันมากที่สงมาจากเรือนของบิดา ทําการบูชา
พระเจดียทุก ๆ วัน. ทุกวันอุโบสถนางไดไปทําการบูชาดวยตนเอง.
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ตอมานางมีโรคอยางหนึ่ง เบียดเบียนถึงแกกรรม ไดไปเกิดเปน
บริจาริกาของทาวสักกเทวราช. วันหนึ่ง นางไดเขาไปยังสวนจิตรลดา
กับทาวสักกะจอมเทพ. ณ ที่นั้น รัศมีของทวยเทพเหลาอื่นถูกรัศมีของ
ดอกไมเปนตนกําจัด มีสีวิจิตรตระการตายิ่งนัก. แตรัศมีของเทพธิดา
สุนันทามิไดถูกรัศมีดอกไมเหลานั้นครอบงํา คงอยูเหมือนเดิม. ทาวสักกเทวราชทรงเห็นดังนั้น มีพระประสงคจะรูสุจริตกรรมที่เทพธิดานั้นทํามา
จึงไดสอบถามดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนแมเทพธิดาผูมีตางาม เธอชื่อไร จึงได
มีหมูนางฟาแวดลอม เดินวนเวียนอยูรอบ ๆ ในสวน
จิตรลดาอันนารื่นรมย ในคราวที่พวกเทวดาชั้น
ดาวดึงส ลวนแตขึ้นน้ําขึ้นรถตกแตงรางกายงดงาม
เขาไปยังสวนนั้นแลวจึงมาในที่นี้.
แตเมื่อเธอมา พอมาถึงที่นี้กําลังเที่ยวในสวน
รัศมีก็สวางไสวไปทั้งสวนจิตรลดา แสงสวางของสวน
มิไดปรากฏ รัศมีของเธอมาขมเสีย ดูกอนแมเทพธิดา
ฉันถามเธอแลว ขอเธอจงบอกวา นี้เปนผลของกรรม
อะไร.
ในบทเหลานั้น บทวา กา นาม ตฺว คือ ในอัตภาพกอน เธอ
ชื่ออะไร. อธิบายวา สมบัติคืออานุภาพเชนนี้ของเธอไดมีขึ้นเพราะทํา
ความดีไว ณ ที่ใด. บทวา วิสาลกฺขิ คือ ผูมีตางาม.
บทวา ยทา คือ ในกาลใด. บทวา อิม วน ไดแก ใกลสวน
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นี้มีชื่อวา จิตรลดาวัน. บทวา จิตฺรา โหนฺติ ไดแก ชื่อวามีลักษณะ
สวยงาม เพราะถึงพรอมดวยความวิเศษแมจากแสงสวางตามปกติ ของ
เครื่องประดับสรีระและผาเปนตนของตนโดยเคลากับรัศมีอันวิจิตรในสวน
จิตรลดานี้. บทวา อิธาคตา ไดแก มา คือ ถึงพรอมกันในที่นี้ หรือวา
เปนเหตุแหงการมาถึงในที่นี้.
บทวา อิธ ปตฺตาย คือ เมื่อเทพธิดาเขามาถึงที่นี้. บทวา เกน
รูป ตเวทิส ความวา เพราะเหตุไร รูป คือ สรีระของเธอจึงเปนเชนนี้
คือมีรูปอยางนี้. อธิบายวา รูปของเธอขมรัศมีสวนจิตรลดาจนหมด.
ครั้นทาวสักกะตรัสถามอยางนี้แลว เทพธิดานั้นจึงไดตอบดวยคาถา
เหลานี้วา
ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพผูทรงบําเพ็ญทาน
มาแตกาลกอน รูป คติ ฤทธิ์ และอานุภาพของ
หมอมฉันมีขึ้นดวยกรรมใด ขอพระองคจงทรงสดับ
กรรมนั้นเถิด.
หมอมฉันชื่อสุนนั ทา เปนอุบาสิกาอยูใรนกรุง
ราชคฤหอันนารื่นรมย ถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล
ยินดีในการแจกจายทานทุกเมื่อ หมอมฉันมีใจเลือ่ ม
ใสในทานผูประพฤติตรง จึงไดถวายผานุงหม ภัตตาหาร เสนาสนะ และประทีป ทั้งไดรักษาอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอด ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา
และ ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ
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เปนผูสํารวมอยูในศีล ๕ เปนนิตย คือ เวนจากการ
ฆาสัตว เรนจากการพูดเท็จ จากการเปนขโมย จาก
การประพฤตินอกใจ ไกลจากการดื่มน้ําเมา เปนผู
ฉลาดในอริยสัจจธรรม เปนอุบาสิกาของพระโคดม
ผูมีจักษุ ผูมียศ ทาสีจากตระกูลญาติของหมอมฉัน
นําดอกไมมาใหทุกวัน หมอมฉันไดบูชาที่สถูปของ
พระผูมีพระภาคเจาทุกวัน อนึ่ง ในวันอุโบสถหมอม
ฉันมีใจเลื่อมใสไดถือเอาดอกไมของหอม และเครื่อง
ลูบไลไปบูชาพระสถูปดวยมือของตนเอง.
ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ รูป คติ ฤทธิ์
และอานุภาพเชนนี้ มีขนึ้ แกหมอมฉันเพราะกรรม
นัน้ มิใชวาผลที่หมอมฉันไดบูชาพระสถูปดวยพวง
มาลัย และทีห่ มอมฉันไดรักษาศีลจะใหผลเทานั้น
ก็หามิได ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ หมอมฉัน
ยังไดเปนสกทาคามี ตามความหวังของหมอมฉัน
อีกดวย.
ในบทเหลานั้น บทวา คติ ไดแก เทวคตินี้ หรือการเกิด. บทวา
อิทฺธิ ไดแก เทพฤทธิ์นี้ หรือความสําเร็จสิ่งที่ประสงค. บทวา อานุภาโว ไดแก อํานาจ. เทพธิดาเรียกทาวสักกะวา ปุรินททะ เพราะทาว
สักกะนั้นไดใหทานมาในกาลกอน จึงเรียกวา ปุรินททะ.
บทวา าติกุล เทพธิดากลาวหมายถึงเรือนของบิดา. บทวา
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สทา มาลาภิหารติ ความวา ทาสีจากตระกูลญาติไดนําดอกไมมาให
หมอมฉันทุก ๆ วันตลอดเวลา. บทวา สพฺพเมวาภิโรปยึ ความวา
หมอมฉัน มิไดใชดอกไมและของอื่น ๆ ทุกชนิดมีของหอมเปนตน ที่
ทาสีนํามาจากเรือนของบิดาเพื่อประดับหมอมฉันดวยตนเอง แตไดนําไป
บูชาพระสถูปของพระผูมีพระภาคเจา. บทวา อุโปสเถ จห คนฺตฺวา
ความวา ในวันอุโบสถหมอมฉันไปยังที่ตั้งพระสถูป. บทวา ย มาล
อภิโรปยึ ความวา ดวยกรรมที่หมอมฉันไดบูชาดอกไมและของหอมที่
พระสถูปของพระผูมีพระภาคเจาในครั้งนั้น. โยชนาแกเปน เตน กมฺเมน
คือ ดวยกรรมนั้น.
บทวา น ต ตาว วิปจฺจติ ความวา หมอมฉันเปนผูมีศีล. การ
รักษาศีลนั้น คือ ศีลที่หมอมฉันรักษานั้นยังไมใหโอกาสที่จะไดผลดวยกําลัง
ของบุญอันสําเร็จดวยการบูชากอน คือ ยังไมเริ่มใหผล. อธิบายวา ใน
อัตภาพตอไป กรรมนั้นจึงจะมีผล.
บทวา อาสา จ ปน เม เทวินทฺ สกทาคามินี สิย ความวา
ขาแตจอมเทพ ก็ความปรารถนาของหมอนฉันวา หมอมฉันจะพึงเปน
สกทาคานีไดอยางไรหนอ เปนความปรารถนาเพื่ออริยธรรม มิใช
ปรารถนาเพื่อภพอันวิเศษ. เทพธิดาแสดงวา ความปรารถนานั้นยังไม
สําเร็จเหมือนเนยใสที่หุงจากนมสมตามตองการ. บทที่เหลือมีนัยนี้เหมือน
กัน.
ทาวสักกะจอมเทพไดทรงบอกความนั้นแกทานพระวังคีสเถระ ตาม
นัยที่พระองคและเทพธิดานั้นกลาวแลว. ทานพระวังคีสะไดบอกแกพระ-
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มหาเถระทั้งหลายผูเปนพระธรรมสังคาหกาจารย ครั้งทําสังคายนา. พระมหาเถระเหลานั้นไดยกเรื่องนั้นขึ้นสูการสังคายนา ดวยประการนั้นเอง.
จบอรรถกถาวิสาลักขิวิมาน
๑๐. ปริฉัตตกวิมาน
วาดวยปาริฉัตตกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๓๘] ดูกอนเทพธิดา ทานมาเก็บดอกไมสวรรค
ปาริฉัตตกะ หอมหวนนารื่นรมยมารอยกรองเปนพวง
มาลัยทิพย ขันรองสําเริงอยู เมื่อทานกําลังฟอนรําอยู
เสียงทิพยนาฟงวังเวงใจ เปลงออกมาจากอวัยวะ
นอยใหญพรอม ๆ กัน ทัง้ กลิ่นทิพยหอมหวนยวนใจ
ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุก ๆ สวน เมื่อทาน
ไหวกายไปมา เสียงเครื่องประดับอันทานประดับไวที่
ชองผมทุก ๆ สวน ถูกลมพัดมาตองเขาก็เปลงเสียง
ไพเราะคลายดนตรีเครื่อง ๕.
อนึ่ง เสียงมาลัยประดับเศียรที่ถูกลมพัดตอง
เขาแลว ก็กังวานไพเราะคลายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕
แมกลิ่นดอกไมที่ทานสอดแซมไวบนผมก็มีกลิ่นหอม
หวน นาชื่นใจ ฟุงไปทั่วทุกทิศ ดุจไมสวรรคฉะนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 325

ทานสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนั้น ทั้งไดเห็นรูปทิพย
อันมิใชของมนุษย.
ดูกอ นเทพธิดา อาตมาถามแลว ขอทานจงบอก
นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ดีฉนั ไดนอมนําเอาดอกอโศกซึ่งมีเกสรงามเลื่อม
ประภัสสร มีกลิ่นหอมฟุงไปบูชาพระพุทธเจา ครั้น
ดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลวจึง
ปราศจากความโศกไมมีโรครื่นเริงบันเทิงอยูเปนนิตย.
จบปาริฉัตตกวิมาน

อรรถกถาปาริฉัตตกวิมาน
ปาริฉัตตกวิมาน มีคาถาวา ปาริจฺฉตฺตเก โกวิฬาเร ดังนี้เปนตน.
ปาริฉัตตกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ใกลกรุง
สาวัตถี. สมัยนั้น อุบาสิกาคนหนึ่งอยูในกรุงสาวัตถี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา นิมนตฉันภัตทาหารในวันรุงขึ้น จึงจัดปะรําใหญใกลประตูเรือน
ของตนวงมานโดยรอบ ผูกเพดานเบื้องบน ยกธงชัยและธงแผนผา
เปนตน แขวนผาสีสดสวยตาง ๆ และพวงของหอม พวงดอกไม พวง
มาลัย ปูลาดอาสนะ ณ สถานที่ราบเรียบแลวกราบทูลอาราธนาพระผูมี
พระภาคเจาตามกําหนดเวลา.
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ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ในตอนเชาทรงนุงสบงหมจีวร ถือ
บาตร เสด็จเขาไปยังปะรําที่ตกแตงประดับประดาดุจเทพวิมาน ยังหวง
อรรณพใหสวางไสวดุจมีรัศมีตั้งพันดวง ประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูไว.
อุบาสกไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอม ดอกไมธูปและประทีป.
สมัยนัน้ หญิงหาฟนคนหนึ่ง เห็นตนอโศกมีดอกบานสะพรั่งใน
นันทนวัน จึงถือเอาดอกอโศกเปนอันมากทําเปนชอพรอมดวยขั้วและกาน
เดินมาเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ ที่นั้น มีจิตเลื่อมใส จึงเอา
ดอกไมเหลานั้นปูลาดเปนเครื่องลาดดอกไมโดยรอบอาสนะ ทําการบูชา
พระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ ๓ รอบถวายนมัสการกลับไป. ครัน้
ตอมา นางไดถึงแกกรรมไปบังเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส มีนางอัปสร
หนึ่งพันเปนบริวาร โดยมากนางฟอนรําขับรองอยูที่สวนนันทนวัน รอย
กรองมาลัยดอกไมปาริฉัตตกะรื่นเริงบันเทิง เลนกีฬา เสวยแตความสุข.
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานเถระขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดึงส
ตามนัยที่กลาวมาแลว ครั้นเห็นเทพธิดานั้น จึงถามถึงกรรมที่เทพธิดานั้น
ไดทํามาดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานมาเก็บดอกไมสวรรค
ปาริฉัตตกะ หอมหวนนารื่นรมยมารอยกรองเปนมาลัย
ทิพย ขับรองสําเริงอยู เมื่อทานกําลังฟอนรําอยูเสียง
ทิพยนาฟงวังเวงใจ เปลงออกจากอวัยวะนอยใหญ
พรอม ๆ กัน ทัง้ กลิ่นทิพยหอมหวนยวนใจ ก็ฟุง
ออกจากอวัยวะนอยใหญทุก ๆ สวน เมื่อทานไหว
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กายไปมา เสียงเครื่องประดับอันทานประดับไวที่
ชองผมทุก ๆ สวน ถูกลมพัดมาตองเขา ก็เปลงเสียง
ไพเราะคลายดนตรีเครื่อง ๕.
อนึ่ง เสียงมาลัยประดับเศียร ที่ถกู ลมพัดตอง
เขาแลวก็กังวานไพเราะคลายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕
แมกลิ่นดอกไมที่ทานสอดแซมไวบนผม ก็มีกลิน่
หอมหวนนาชื่นใจ ฟุงไปทั่วทุกทิศ ดุจไมสวรรค
ฉะนั้น ทานสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนัน้ ทั้งไดเห็น
รูปทิพยอันมิใชของมนุษย.
ดูกอนเทพธิดา อาตมาถามแลว ขอทานจง
บอกวา นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
ในบทเหลานั้น บทวา ปาริจฺฉตฺตเก โกวิฬาเร โยชนาแกวา เทพธิดา
ถือเอาดอกไมสวรรคอันมีชื่อวาปาริฉัตตกะ ชาวโลกเรียกดอกไมสวรรควา
ปาริชาต แตในภาษามคธเรียกวา ปาริฉัตตกะ สวน โกวิฬาโร เปน
กําเนิดของดอกไมสวรรค ทั้งในมนุษยโลก ทั้งในเทวโลก เรียกวา
โกวิฬาร อาจารยบางพวกกลาววา เปนกําเนิดของดอกไมสวรรคนั้น.
ก็ในเวลาที่เทพธิคํานั้นฟอน เสียงไพเราะเพราะพริ้งเปลงออกจาก
สรีระอันเปนสวนของอวัยวะ และจากเครื่องประดับ. แมกลิ่นก็ซานออก
ไปทั่วทุกทิศ. ดวยเหตุนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาวคําเปนอาทิวา
ตสฺสา เต นจฺจมานาย เมื่อทานกําลังฟอนรําอยู.
ในบทเหลานั้น บทวา สวนียา ไดแก ควรฟง หรือเปนประโยชน
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แกการฟง. อธิบายวา สบายหู. บทวา วิวตฺตมานา กาเยน ไดแก
กาย คือ สรีระของทานไหวไปมา. บทวา วิวตฺตมานา กาเยน นี้เปน
ตติยาวิภัตติลงในอิตถัมภูต (มี). บทวา ยา เวณีสุ ปลนฺธนา ไดแก
เครื่องประดับที่ชองผมของทาน. พึงเห็นวา ในบทนี้ ลบวิภตั ติหรือเปน
ลิงควิปลาส.
บทวา วฏสกา ไดแก พวงมาลัยคลองเศียรเปนชอทําดวยแกว.
บทวา วาตธุตา ไดแก ถูกลมออนพัดมาตองเขา. บทวา วาเตน
สมฺปกมฺปตา ไดแก ถูกลมพัดไปโดยรอบ ๆ โดยเฉพาะ. อีกอยางหนึ่ง
บทวา วฏสกา วาตธุตา วาเตน สมฺปกมฺปตา ไดแก พวกมาลัย
คลองเศียร ทั้งที่ไมถูกลม ทั้งที่ถูกลม ก็ยังไหวได. ประกอบความวา
มาลัยประดับเศียรนั้น ฟงแลวมีเสียงกองกังวาน.
บทวา วาติ คนฺโธ ทิสา สพฺพา ไดแก กลิน่ ของมาลัยทิพย
บนเศียรของทานนั้นฟุงไปทั่วทิศ. ถามวา เหมือนอะไร. ตอบวา เหมือน
ไมสวรรค ความวา เหมือนไมสวรรคมีดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นแผซาน
ไปหลายโยชน ฟุงไปทั่วทิศฉันใด กลิ่นของมาลัยเครื่องประดับเศียรของ
ทานก็ฉันนั้น. นัยวา ตนไมนั้นขึ้นอยูทามกลางบริเวณที่ทําอุโบสถของ
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ที่เขาคันธมาทน มีดอกหอมทั้งในเทวโลก
และมนุษยโลก ดอกไมเหลานั้นเกิดที่ปลายกิ่งของตนไมนั้น. ดวยเหตุนั้น
ไมสวรรคจึงมีกลิ่นหอมยิง่ นัก เหมือนกลิ่นของมาลัยที่เทพธิดานั้นประดับ.
ฉะนั้น พระมหาโมคคัลลานะจึงกลาววา รุกฺโข มฺชุสโก ยถา เหมือน
ตนไมสวรรค.
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ก็เพราะอารมณทั้งหลายในที่นั้น แมทั้งหมดนั้นเปนปยรูปอยางเดียว
เพราะสวรรคนั้นมีผัสสายตนะ ๖ ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาววา
ฆายเส ต สุจิคนฺธ รูป ปสฺสสิ อมานุส ความวา ทานสูดดมกลิ่นอัน
หอมหวนนั้น ทั้งไดเห็นรูปทิพยอันมิใชของมนุษย เพราะคันธรูป (กลิ่น
หอม) อันเปนของวิเศษที่เทพธิดานั้นได.
เทพธิดาจึงตอบดวยคาถา ๒ คาถาวา
ดีฉันไดนอมนําเอาดอกอโศกซึ่งมีเกสรงามเลือ่ ม
ประภัสสรมีกลิ่นหอมฟุงไปบูชาพระพุทธเจา ครั้น
ดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว จึง
ปราศจากความโศก ไมมีโรค รื่นเริงบันเทิงอยูเปน
นิตย.
เทพธิดากลาววา ปภสฺสร อจฺจมิ นฺต เกสรงามเลื่อมประภัสสร
เปนตน หมายถึงดอกอโศกเปนดอกไมสูงสุดดุจขายรัศมีดวงอาทิตยปรากฏ
อยูในครั้งนั้น เพราะมีเกสรดอกไมเกิดขึ้น คลายกอนแกวประพาฬที่
ขัดสีดีแลว. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาปาริฉัตตกวิมาน
จบปาริฉัตตกวรรควรรณนาที่ ๓ มีอยู ๑๐ เรื่อง ในวิมานวัตถุ
แหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อวา ปรมัตถทีปนี ดวยประการฉะนี้.
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รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุฬารวิมาน ๒. อัจฉุวิมาน ๓. ปลลังกวิมาน ๔. ลตาวิมาน
๕. คุตติลวิมาน ๖. ทัททัลลวิมาน ๗. เสสวดีวิมาน ๘. มัลลิกาวิมาน
๙. วิสาลักขิวิมาน ๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน และอรรถกถา.
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มัญชิฏฐกวรรคที่ ๔
๑. มัญชิฏฐกวิมาน
วาดวยมัญชิฏฐกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๓๙] ดูกอนเทพธิดา ทานรื่นรมยอยูใ นวิมาน
แกวผลึก มีพื้นดาดาษไปดวยทรายทอง กึกกองไปดวย
ดนตรีเครื่อง ๕ เมือ่ ทานลงจากวิมานแกวผลึก อัน
บุญกรรมแตงไว เขาไปสูป าสาละอันมีดอกบาน
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง ยืนอยูที่โคนตนสาละตน
ใด ๆ ตนสาละนั้น ๆ ซึ่งเปนไมอุดมก็นอมกิง่ โปรย
ดอกลงมา ปาสาละนั้นตองลมแลวโบกสะบัดไปมา
เปนทีอ่ าศัยแหงฝูงสกุณชาติ โชยกลิ่นหอมพุงไปทั่ว
ทิศ ดุจตนอุโลกฉะนั้น ทานสูดดมกลิ่นอันหอมหวน
นั้น ทัง้ ไดชมรูปทิพย ซึ่งมิใชของมนุษย ดูกอน
เทพธิดา อาตมาถามแลว ขอทานโปรดบอก นี้เปน
ผลแหงกรรมอะไร.
เทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ดีฉันเกิดเปนมนุษย อยูใ น
มนุษยโลก เปนทาสอยูในตระกูลเจานาย ไดเห็น
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พระพุทธเจาประทับนั่งอยู มีจิตเลื่อมใส ไดโปรย
ดอกสาละรอบอาสนะ และไดนอ มนําพวงมาลัยดอก
สาละอันรอยกรองอยางดี ถวายพระพุทธเจาดวยมือ
ของตน ครั้นดีฉันไดทํากุศลกรรม ที่พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญแลว ก็สรางโศกหมดโรคภัย สุขกาย
สุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยูเปนนิจ.
จบมัญชิฏฐกวิมาน
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มัญชิฏฐกวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถามัญชิฏฐกวิมาน
มัญชิฏฐกวิมาน มีคาถาวา มฺชิฏเก วิมานสฺมึ โสวณฺณวาลุกสนฺถเต เปนตน. วิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงสาวัตถี. อุบาสกคนหนึ่งในกรุง
สาวัตถีนั้นนิมนตพระผูมีพระภาคเจา จัดสรางมณฑปแลวบูชาสักการะ
ถวายทานในมณฑปนั้น โดยนัยที่กลาวแลวในวิมานติด ๆ กัน. สมัยนั้น
หญิงรับใชประจําตระกูลคนหนึ่ง เห็นตนสาละในสวนอันธวันออกดอก
บานสะพรั่ง จึงเก็บดอกสาละในสวนนั้นมา เอาเถาไมรอยเปนมาลัยสวม
คอ ทั้งเก็บดอกที่ขาวอยางมุกดาและดอกงาม ๆ เปนอันมากเขาพระนคร
เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเปลงพระพุทธรังสีมีวรรณะ ๖ ประการ
ในมณฑปนั้น เหมือนดวงอาทิตยออนทอแสงสองเทือกภูเขายุคนธร ก็มี
จิตเลื่อมใส เอาดอกไมเหลานั้นบูชา วางพวงมาลัยไวรอบพระพุทธอาสน
โปรยดอกไมอีกจํานวนหนึ่ง ถวายบังคมโดยเคารพ ทําประทักษิณสาม
ครั้งแลวไป. ตอมานางไดตายไปเกิดในดาวดึงส. ที่ดาวดึงสนั้น นางมี
วิมานแกวผลึกแดง และขางหนาวิมานมีสวนสาละใหญ พื้นที่สวนลาด
ทรายทอง. ยามที่นางออกจากวิมานเขาสวนสาละ กิ่งสาละทั้งหลายโนม
ลงโปรยดอกในเบื้องบน ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหานางตามนัย
ที่กลาวแลวในหนหลัง ถามถึงกรรมที่นางทําไว ดวยคาถาเหลานี้วา
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ดูกอ นเทพธิดา ทานรื่นรมยอยูในวิมานแกวผลึก มีพื้นดาดาษไปดวยทรายทอง กึกกองไปดวย
ดนตรีเครื่อง ๕ เมือ่ ทานลงจากวิมานแกวผลึก อัน
บุญกรรมแตงไวเขาไปสูปาสาละ อันมีดอกบาน
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง ยืนอยูที่โคนตนสาละตน
ใด ๆ ตนสาละนั้น ๆ ซึ่งเปนไมอุดม ก็นอมกิ่ง
โปรยดอกลงมา ปาสาละนั้นตองลมแลว โบกสะบัด
ไปมา เปนที่อาศัยแหงฝูงสกุณชาติ โชยกลิ่นหอม
ฟุงไปทั่วทิศ ดุจตนอุโลกฉะนั้น ทานสูดดมกลิ่นอัน
หอมหวนนั้น ทั้งไดชมรูปทิพย ซึ่งมิใชของมนุษย
ดูกอนเทพธิดา อาตมาถามแลว ขอทานโปรดจงบอก
นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มฺชิฏเก วิมานสฺมึ ไดแก ใน
วิมานแกวผลึกแดง. วิมานที่มีสีเหมือนพวงดอกยางทรายและดอกยี่โถ
ทานเรียกวา มัญชิฏฐกะ. บทวา โสวณฺณวาลุกสนฺถเต ความวา มีพื้น
ลาดดวยทรายทองเกลื่อนอยูรอบ ๆ. บทวา รมสิ สุปฺปเวทิเต ความวา
ยอมรื่นรมยดวยดนตรีเครื่อง ๕ ที่บรรเลงอยางไพเราะ.
บทวา นิมฺมิตา รตนามยา ความวา จากวิมานรัตนที่ศิลปนผู
ชํานาญสรางไวสําหรับทาน. บทวา โอคาหสิ แปลวา เขาไป. บทวา
สพฺพกาลิก ไดแก เปนสุขทุกเวลา คือ สบายทุกฤดู หรือมีดอกบาน
ทุกกาล.
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บทวา วาเตริต ความวา ถูกลมพัดกระโชกโดยอาการที่ดอก
รวงพรู. บทวา อาธุต ความวา ถูกลมออน ๆ โชยเบา ๆ. บทวา
ทิชเสวิต ความวา มีฝูงนกยูงและนกดุเหวาเปนตนเขาอาศัย. พระเถระ
ถามอยางนี้แลว เทพธิดานั้นไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้วา
เมื่อชาติกอน ดีฉนั เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนทาสีอยูในตระกูลเจานาย ไดเห็นพระพุทธเจาประทับนั่งอยู มีจิตเลื่อมใส ไดโปรยดอก
สาละรอบอาสนะ. และไดนอมนําพวงมาลัยดอกสาละ
อันรอยกรองอยางดี ถวายพระพุทธเจาดวยมือของ
ตน ครั้นดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว ก็สรางโศกหมดโรคภัย สุขกายสุขใจ
รื่นเริงบันเทิงอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยฺยริ กุเล แปลวา ในตระกูลเจานาย
อธิบายวา ในเรือนสามี. บทวา อหุ แปลวา ไดเปนแลว. บทวา
โอกิรึ ไดแก โปรยดวยดอกไมสีมุกดา. บทวา อุปนาเมสึ ความวา
นําเขาไปบูชา. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถามัญชิฏฐกวิมาน
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๒. ปภัสสรวิมาน
วาดวยปภัสสรวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๐] ดูกอนเทพธิดาผูงาม มีรัศมีงามผุดผองยิ่งนัก
นุงผาสีแดงงาม มีฤทธิ์มาก มีรางกายงามลูบไลดวย
จุณจันทน ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู อนึ่ง ทาน
นั่งบนบัลลังกใด ยอมไพโรจนดังทาวสักกเทวราชใน
นันทนวโนทยาน บัลลังกของทานั้นมีคามาก งาม
วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ ดูกอนเทพธิดาผูเจริญ เมื่อ
ชาติกอน ทานไดสรางสมสุจริตอะไร ไดเสวย
วิบากแหงธรรมอะไร ในเทวโลก อาตมาถามแลว
ขอทานโปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
เทพธิดาตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดีฉันไดถวายพวงมาลัยและ
น้ําออยแดพระคุณเจาผูเที่ยวบิณฑบาตอยู ดีฉันจึง
ไดเสวยผลแหงกรรมนั้นในเทวโลก ขาแตทานผู
เจริญ แตดีฉันยังมีความเดือดรอนผิดพลาด เปนทุกข
เพราะดีฉันไมไดฟงธรรม อันพระพุทธเจาผูเปน
ธรรมราชาทรงแสดงแลว ขาแตทานผูเจริญ เพราะ
เหตุนั้น ดีฉันจึงกราบเรียนพระคุณเจา ซึ่งเปนผู
ควรอนุเคราะหดีฉัน โปรดชักชวนผูที่ควรอนุเคราะห
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นั้นดวยธรรม ที่พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา
ทรงแสดงดีแลว ทวยเทพที่มีศรัทธาความเชื่อใน
พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ
ก็รุงโรจนล้ําดีฉัน โดยอายุ ยศ สิริ ทวยเทพอื่น ๆ
ก็ยิ่งยวดกวา โดยอํานาจและวรรณะ มีฤทธิ์มาก
กวาดีฉัน.
จบปภัสสรวิมาน
อรรถกถาปภัสสรวิมาน
ปภัสสรวิมาน มีคาถาวา ปภสฺสรวรวณฺณนิเภ เปนตน. วิมาน
นั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงราชคฤห. สมัยนั้น อุบาสกคน
หนึ่งในกรุงราชคฤห ไดเลื่อมใสในพระมหาโมคคัลลานเถระเปนอยางยิ่ง
ธิดาของเขาคนหนึ่งมีศรัทธาปสาทะ นางมีความเคารพนับถือในพระเถระ
มาก. อยูม าวันหนึ่ง ทานพะระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤหเขาไปยังตระกูลนั้น. นางเห็นพระเถระแลวเกิดโสมนัส ปูลาด
อาสนะ เมื่อพระเถระนั่งบนอาสนะนั้นแลว นางบูชาดวยมาลัยดอกมะลิ
แลวเอาน้ําออยงบหวานอรอยเกลี่ยลงในบาตรของพระเถระ พระเถระประสงคจะอนุโมทนาจึงไดนั่ง. นางแจงใหทราบเรื่องที่ฆราวาสไมมีโอกาส
(จะฟง) เพราะมีกิจมาก กลาววาดีฉันจักฟงธรรมในวันอื่น ไหวพระเถระแลวสงไป. และในวันนั้นเอง นางตายไปบังเกิดในดาวดึงส. ทาน
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พระมหาโมคคัลลานะเขาไปพบนาง ไดถามดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนเทพธิดาผูงาม มีรัศมีงามผุดผองยิ่งนัก
นุงผาสีแดงงาม มีฤทธิม์ าก มีรางกายงามลูบไลดวย
จุณจันทน ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู อนึ่ง ทาน
นั่งบนบัลลังกใด ยอมไพโรจน ดังทาวสักกเทวราช
ในนันทนวโนทยานบัลลังกของทานนั้นมีคามาก งาม
วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ ดูกอนเทพธิดาผูเจริญ เมื่อ
ชาติกอน ทานไดสรางสมสุจริตอะไร ไดเสวยวิบาก
แหงกรรมอะไรในเทวโลก อาตมาถามแลว ขอทาน
โปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปภสฺสรวรวณฺณเนิเภ ความวา ชื่อวา
นิภา เพราะอรรถวา สวาง คือ สองแสง. แสงสวางคือ วัณณา
ชื่อวา วัณณนิภา. เทพธิดาชื่อวา มีรศั มีงามผุดผองยิ่งนัก เพราะเธอ
มีแสงสวางคือวัณณะประภัสสร เพราะสวางเหลือเกิน ประเสริฐคือสูงสุด
รองเรียก [ คําอาลปนะ ]. บทวา สุรตฺตวตฺถนิวาสเน แปลวา นุงผา
สีแดงงาม. บทวา จนฺทนรุจิรคตฺเต ไดแก มีองคงามเหมือนลูบไลดวย
จุณไมจันทน. อธิบายวา ทุกสวนแหงเรือนรางนารักนาพึงใจ ดุจลูบไล
ดวยจันทน เทศหนา ๆ หรือมีรางกายงดงาม เพราะลูบไลดวยจุณไมจันทน.
พระเถระถามอยางนี้แลว เทพธิดาไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้วา
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ขาแตทานผูเจริญ ดีฉันไดถวายพวงมาลัยและ
น้ําออยแดพระคุณเจาผูเที่ยวบิณฑบาตอยู ดีฉนั จึง
ไดเสวยผลแหงกรรมนั้นในเทวโลก ขาแตทานผู
เจริญ แตดฉี ันยังมีความเดือดรอน ผิดพลาด เปน
ทุกข เพราะดีฉันไมไดฟงธรรม อันพระพุทธเจาผู
เปนธรรมราชาทรงแสดงดีแลว ขาแตทานผูเจริญ
เพราะเหตุนั้น ดีฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจา ซึ่ง
เปนผูควรอนุเคราะหดีฉัน โปรดชักชวนผูที่ควร
อนุเคราะหนั้นดวยธรรม ที่พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาทรงแสดงดีแลว ทวยเทพที่มีศรัทธาความ
เชื่อในพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ก็รุงโรจนล้ําดีฉัน โดยอายุ ยศ สิริ
ทวยเทพอื่น ๆ ก็ยิ่งยวดกวา โดยอํานาจและวรรณะ
มีฤทธิ์มากกวาดีฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาล ไดแก ดอกมะลิ. บทวา
ผาณิต ไดแก น้ําออยที่เอารสคือนําของออยทํา.
บทวา อนุตาโป ไดแก ความรอนใจ. เทพธิดากลาวเหตุแหง
ความรอนใจวา ขาแตทานผูเจริญ แตดีฉันยังมีความเดือดรอน ผิดพลาด
เปนทุกข ดังนี้. บัดนี้เทพธิดาแสดงเหตุโดยสรุปวา ดีฉันนั้นไมได
ฟงธรรม. ในกาลนั้น ดีฉันนั้นไมไดฟงธรรมของทานผูประสงคจะแสดง.
เชนไร คือ ทีพ่ ระธรรมราชาทรงแสดงดีแลว. บทวา สุเทสิต ธมฺมราเชน
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ความวา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสดีแลว เพราะเปนธรรมงามใน
เบื้องตนเปนตน และเพราะเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกขโดยสวนเดียว.
บทวา ต ความวา เพราะเหตุนั้น คือเพราะเปนธรรมที่พระพุทธเจาผูเปนธรรมราชาทรงแสดงดีแลว และเพราะการไมไดฟงเปนเหตุ
แหงความเดือดรอนสําหรับคนเชนพวกเรา. บทวา ต ไดแก ตุว
แปลวา ทาน อธิบายวา แกทาน. บทวา ยสฺส ตัดบทเปน โย อสฺส.
บทวา อนุกมฺปโย แปลวา ควรอนุเคราะห. บทวา โกจิ ไดแก
คนใดคนหนึ่ง. บทวา ธมฺเมสุ ไดแก ในธรรมมีศลี เปนตน ปาฐะวา
ธมฺเมหิ ก็มี ความวา ในศาสนธรรม. บทวา หิ เปนเพียงนิบาต
หรือเปนวจนวิปลาส. บทวา ต ไดแก บุคคลทีพ่ ึงอนุเคราะห บทวา
สุเทสิต ไดแก ที่ทรงแสดงแลวดวยดี.
บทวา เต ม อติวิโรจนฺติ ความวา เทพบุตรผูเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยางยิ่งเหลานั้น ยอมรุงโรจนล้ําดีฉัน. บทวา ปตาเปน ไดแก
ดวยเดช คืออานุภาพ. บทวา อฺเ ไดแก เหลาใดอื่น. บทวา
มยา เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ. เทพธิดาแสดงวา
ทวยเทพ ผูม ีวรรณะยิ่งกวา และมีฤทธิ์มากกวา [ ดีฉัน ]. ทวยเทพ
เหลานั้น ลวนแตเลื่อมใสอยางยิ่งในพระรัตนตรัยทั้งนั้น คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวนั้นนั่นแล.
จบอรรถกถาปภัสสรวิมาน
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๓. นาควิมาน
วาดวยนาควิมาน
พระวังคีสเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๑] ทานประดับองคแลว ขึ้นนั่งคชสารตัวประเสริฐ ซึ้งมีขนาดใหญ งามไปดวยแกวและทองวิจิตร
ดวยขายทอง ผูกสายรัดประคนเรียบรอย เลื่อนลอย
ในอากาศเวหามาในที่นี้ ที่งาทั้งสองของคชสารมี
สระโบกขรณีที่เนรมิตไว มีน้ําใสสะอาดดาดาษไป
ดวยดอกปทุมบานสะพรั่ง ดอกปทุมทั้งหลาย มี
หมูเทพอัปสรนักดนตรีพากันมาขับรองประสานเสียง
และฟอนรํา ชวนใหเกิดความประทับ ดูกอน
เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลว
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทั่วทิศ.
เทพธิดานั้นตอบวา
ดีฉันไดเขาเฝาพระพุทธเจาที่กรุงพาราณสี ได
ถวายผาคูแดพระพุทธเจา ถวายบังคมพระยุคลบาท
แลวนั่งอยูที่พื้นดิน ดีฉันปลื้มใจไดกระทําอัญชลี
อนึ่ง พระพุทธเจามีพระฉวีวรรณผุดผองดุจทองคํา
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ธรรมชาติ ไดทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจ และ
ไดทรงแสดงทุกขนิโรธ อันปจจัยปรุงแตงไมได
และมรรคสัจแกดีฉัน โดยประการที่ดีฉันจักรูแจงได
ดีฉันเปนคนมีอายุนอย ทํากาละ (ตาย) จุติจาก
ชาตินั้นแลว ไปเกิดในชั้นไตรทศ ( ดาวดึงส) เปน
ผูเรืองยศ เปนปชาบดีองคหนึ่งของทาวสักกะ นามวา
ยสุตตรา ปรากฏไปทุกทิศ.
จบนาควิมาน
อรรถกถานาควิมาน
นาควิมาน มีคาถาวา อลงฺกตา มณิกฺจนาจิต เปนตน.
นาควิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี. สมัยนั้น อุบาสิกาชาวพาราณสีคนหนึ่งมีศรัทธาปสาทะ สมบูรณ
ดวยศีลและจรรยา นางใหทอผาคู อุทิศพระผูมีพระภาคเจา ใหซัก
ยอมดีแลว เขาเฝาวางผาไวแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลว
กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด
อนุเคราะหทรงรับผาคูนี้ ซึ่งจะพึงเปนประโยชน เปนสุขตลอดกาลนาน
แกขาพระองคดวยเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาคูนั้น ทรงเห็น
อุปนิสัยสมบัติของนาง จึงทรงแสดงธรรม. จบเทศนา นางดํารงอยูใน
โสดาปตติผล ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลวกลับบาน.
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ตอมาไมนานนัก นางตายไปเกิดในภพดาวดึงส ไดเปนที่สนิทเสนหาของ
ทาวสักกเทวราช มีนามวา ยสุตตรา. ดวยบุญญานุภาพของนาง ก็บังเกิด
กุญชรชาติตัวประเสริฐ คลุมดวยขายทอง ที่คอของกุญชรนั้นมีมณฑป
แกวมณี กลางมณฑปก็บังเกิดรัตนบัลลังกที่ตกแตงไวอยางดี และที่งา
ทั้งสองของกุญชรนั้น ปรากฏมีสระโบกขรณี ๒ สระ ดาดาษไปดวย
ดอกปทุมบานสะพรั่งนารื่นรมย ในดอกปทุมนั้น ๆ มีเทพธิดายืนอยูตาม
กลีบปทุม ประโคมดนตรีเครื่อง ๕ และขับรองกัน.
พระศาสดาประทับที่กรุงพาราณสี ตามพระพุทธอัธยาศัย แลว
เสด็จจาริกไปยังกรุงสาวัตถี. ครั้นเสด็จถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับแลว ได
ยินวา ในสมัยนั้น พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ เทพธิดานั้นตรวจดู
ทิพยสมบัติที่คนเสวยอยู ทบทวนถึงเหตุที่ไดเสวยทิพยสมบัติ ทราบวา
เหตุคือถวายผาคูแดพระศาสดา เกิดโสมนัส เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจามาก ประสงคจะถวายบังคม ครั้นลวงราตรีปฐมยาม นางนั่งเหนือคอ
ชางตัวประเสริฐ เหาะมาลงจากคอชางนั้นแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนประคองอัญชลีอยู ณ ที่ควรแหงหนึ่ง. ทานพระวังคีสะ
โดยพระพุทธานุญาติ ไดถามนางดวยคาถาเหลานี้วา
ทานประดับองคแลว ขึ้นนั่งคชสารตัวประเสริฐ
ซึ่งมีขนาดใหญ งามไปดวยแกวและทอง วิจติ ร
ดวยขายทอง ผูกสายรัดประคนเรียบรอย เลื่อนลอย
ในอากาศเวหามาในที่นี้ ที่งาทั้งสองของคชสาร มี
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สระโบกขรณีที่เนรมิตไว มีน้ําใสสะอาด ดาดาษไป
ดวยดอกปทุมบานสะพรั่ง ดอกปทุมทัง้ หลาย มีหมู
เทพอัปสรนักดนตรีพากันมาขับรองประสานเสียง
และฟอนรํา ชวนใหเกิดความประทับใจ.
ดูกอนเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลว ครัง้ เกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทั่วทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลงฺกตา ไดแก ประดับประดาดวย
อาภรณทุกอยาง. บทวา มณิกฺจนาจิต ความวา ประดับดวยแกวและ
ทองซึ่งนับวาเปนทิพยเหลานั้น. บทวา สุวณฺณชาลจิต ไดแก คลุมดวย
ขายทอง. บทวา มหนฺต ไดแกไพบูลย [สูงใหญ ]. บทวา สุกปฺปต
ความวา ผูกสอดอยางดีดวยเครื่องผูกสอดสําหรับเดิน. บทวา เวหาสย
ไดแก เหนือหลังชางกลางหาว. บทวา อนฺตลิกฺเข ไดแก ในอากาศ.
ปาฐะวา อลงฺกตมณิกฺจนาจิต ดังนี้ก็มี และในขอนี้มีความยอดัง
ตอไปนี้ ดูกอนเทพธิดา ทานประดับองคดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
ขึ้นชางตัวประเสริฐ คือชางสูงสุดเปนชางขนาดใหญ คือใหญเหลือเกิน
งามดวยแกวและทองที่ประดับแลว ระยับดวยแกวและทองซึ่งนับวาเปน
ทิพยอยางยิ่ง โดยทําใหเปนของที่ประดับอยูแลว คอบคลุมดวยขายทอง
คือเครื่องประดับชาง ตางโดยเครื่องประดับกระพองเปนตน นั่งบนหลัง
ชางเหาะลงในที่นี้เขามาหาเรา.
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บทวา นาคสฺส ทนฺเตสุ ทุเวสุ นิมฺมิตา ความวา ที่งาทั้งสอง
ของชางนี้ ศิลปนผูชํานาญสรางสระโบกขรณีไวอยางดีสองสระ เหมือน
ของพระยาชางเอราวัณ. บทวา ตุริยคณา ไดแก หมูเทพอัปสรนักดนตรี
เครื่อง ๕ คือกลุมเทพอัปสรนักดนตรีเครื่อง ๕. บทวา ปภิชฺชเร ความวา
แยกเสียงประสาน ๑๒ ประเภท เกจิอาจารยกลาววา ปวชฺชเร บาง
อธิบายวา บรรเลงหลายประการ. ถูกพระเถระถามอยางนี้แลว เทพธิดา
ก็กลาวตอบ ดวยคาถาเหลานี้วา
ดีฉันไดเขาเฝาพระพุทธเจาที่กรุงพาราณสี ได
ถวายผาคูหนึ่งแดพระพุทธเจา ถวายบังคมพระยุคลบาท แลวนั่งอยูที่พื้นดิน ดีฉันปลืม้ ใจไดกระทํา
อัญชลี อนึ่ง พระพุทธเจามีพระฉวีวรรณผุดผองดุจ
ทองคําธรรมชาติ ไดทรงแสดงทุกขสัจและสมุทยั สัจ
และไดทรงแสดงทุกขนิโรจสัจ อันปจจัยปรุงแตง
ไมได และมรรคสัจแกดีฉัน โดยประการที่ดีฉันจักรู
แจงได ดีฉนั เปนคนมีอายุนอย ทํากาละ [ ตาย ]
จุติ จากชาตินั้นแลว ไปเกิดในชั้นไตรทศ [ ดาวดึงส ] เปนผูเรืองยศ เปนปชาบดีองคหนึ่งของทาวสักกะ นามวา ยสุตตรา ปรากฏไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉมา แปลวา ที่พนื้ ดิน. จริงอยู บท
นี้เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. บทวา วิตฺตา แปลวา
ยินดีแลว. บทวา ยโต แปลวา โดยประการใด คือ โดยพระศาสดา
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ทรงแสดงสามุกังสิกธรรมเทศนายกขึ้นแสดงเอง ( ไมตองปรารภคําถาม
เปนตนของผูฟง ไดแกเทศนาเรื่องอริยสัจ ). บทวา วิชานิสฺส ความวา
จักแทงตลอดอริยสัจ ๔.
บทวา อปฺปายุกี ความวา เปนผูมีอายุนอย เพราะกรรมสิ้นสุด
ดุจที่เกิดตอเนื่องกันวา เพราะทําบุญอันโอฬารเชนนี้ ทานจึงไมตองดํารง
อยูอยางนี้ในอัตภาพมนุษยที่มากไปดวยความทุกขนี้. บทวา อฺตรา
ปชาปติ ความวา เปนปชาบดี องคหนึ่ง บรรดาปชาบดีหมื่นหกพันองค
[ของทาวสักกะ]. บทวา ทิสาสุ วิสฺสตุ า ความวา ปรากฏ คือ รูจัก
ทั่วไปในทิศทั้งปวง ในเทวโลกทั้งสอง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
จบอรรถกถานาควิมาน
๔. อโลมวิมาน
วาดวยอโลมวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๒] ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามเปลง
รัศมีสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร
ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดแกทา น.
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ดูกอนเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอ
ถามทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรม ทีม่ ีผลอยางนี้วา
ดีฉันอยูในกรุงพาราณสี มีจิตเลื่อมใส ไดถวาย
ขนมแหง แดพระพุทธเจาผูเผาพันธุพระอาทิตย ดวย
มือของตน ขอพระคุณเจาโปรดดูผลของชิ้นขนมแหง
อันหารสเค็มมิได ครั้นเห็นวาถวายขนมแหงไมเค็ม
แลวไดความสุข ใครเลาจักไมทําบุญ เพราะบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึง
สําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแก
ดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมอี านุภาพมาก ดีฉันขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดกระทําบุญใด
ไว เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบอโลมวิมาน
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อรรถกถาอโลมวิมาน
อโลมวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน. อโลมวิมาน
นั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี เวลาเชาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงพาราณสี. ในกรุงพาราณสีนั้น มีหญิงเข็ญใจคนหนึ่งชื่อ
อโลมา เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวเลื่อมใส ไมเห็นสิ่งอื่นที่ควรถวาย
นางคิดวา ของที่ถวายแดพระผูมีพระภาคเจาแมเชนนี้ ก็จักมีผลมากแก
เรา จึงนอมถวายขนมแหงไมเค็มมีผิวราน. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
ขนมนั้น. นางไดยึดทานนั้นเปนอารมณ เสวยโสมนัสความดีใจ กาล
ตอมา นางตายบังเกิดในภพดาวดึงส. ทานพระมหาโมคคัลลานะถามนางวา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลงรัศมี
สวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอัน
นี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารัก จึง
เกิดแกทาน.
ดูกอนเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาแมนั้นไดตอบปญหาแกพระเถระแลว. เพื่อจะแสดงขอนั้น
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา
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เทวดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ดีฉันอยูในกรุงพาราณสี มีจติ เลื่อมใส ได
ถวายขนมแหง แดพระพุทธเจาผูเผาพันธุพระอาทิตยดวยมือของตน ขอพระคุณเจาโปรดดูผลของ
ชิ้นขนมแหง อันหารสเค็มมิได ครัน้ เห็นวาขนม
แหงไมเค็มแลวไดความสุข ใครเลาจักไมทําบุญ.
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมอี านุภาพมาก ดีฉันขอบอก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ดีฉันไดกระทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโลม สุขิต ทิสวฺ า ความวา เห็น
วาถวายขนมแหงแมชื่อ อโลมะ แลวยังไดสุขโดยความสุขอันเปนทิพย
อยางนี้. บทวา โก ปฺุ น กริสสฺ ติ ความวา ใครเลาเมื่อหวัง
ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขสําหรับตน จักไมกระทําบุญ. คําที่เหลือมี
นัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอโลมวิมาน
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๕. กัญชิกทายิกาวิมาน
วาดวยกัญชิกทายิกาวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๓] ดูกอ นเทพธิดา ทานมีวรรณะงามเปลง
รัศมีสวางไปทุกทิศ ดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผล
อันนีจ้ ึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึง
เกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาแหงกรรม ทีม่ ีผลอยางนี้วา
เมื่อชาติกอน ดีฉันเกิดเปนมนุษย ดีฉันมีใจ
เลื่อมใสในพระพุทธเจาผูซื่อตรง ไดถวายน้ําขาวที่
ปรุงดวยพุทรา อบดวยน้ํามัน และผสมดวยดีปลี
กระเทียม และรากผักชี แดพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ณ อันธกวินทนคร นารีผูงาม
ทั่วสรรพางค สามีมองไมจืด ครองความเปนมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหง
การถวายน้ําขาวนั้น ทองคํารอยแทง มารอยตัว
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รถเทียมแมมา อัสดรรอยคัน สาวนอยประดับตุมหู
แกวมณีแสนนาง ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการ
ถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง ชางตัวประเสริฐตระกูลเหมวตะ
มีงาดุจงอนไถ มีสายรัดทองคํา มีทอี่ ยูอาศัยเปน
ทอง ( ถ้ําทอง ) รอยเชือก ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖
แหงการถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ ครองความเปนใหญแหงทวีปทั้ง ๔ ก็ยงั ไม
เทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง.
จบกัญชิกทายิกาวิมาน
อรรถกถากัญชิกทายิกาวิมาน
กัญชิกทายิกาวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน.
กัญชิกทายิกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาประชวรโรคลมในพระนาภี จึงตรัส
เรียกทานพระอานนทสั่งวา อานนท เธอจงไปเที่ยวบิณฑบาต นํา
น้ําขาวมาเพื่อทํายาแกเรา. ทานพระอานนททูลตอบรับพระพุทธดํารัสวา
พระพุทธเจาขา. ถือบาตรที่ทาวมหาราชถวาย ยืนอยูที่ประตูนิเวศน
ของหมอผูเปนอุปฏฐากของตน ภริยาของหมอเห็นทาน ก็ออกไปตอนรับไหวแลวรับบาตรพลางถามพระเถระวา ตองการยาอะไร เจาขา.
เลากันวา ภริยาของหมอนั้นเปนคนมีปญญา สังเกตรูวา เมื่อจะประกอบ
ยา พระเถระจึงมาที่นี้ มิใชมาเพื่อภิกษา. และเมื่อพระเถระบอกวา
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ตองการน้ําขาว นางคิดวา นี้มิใชยาสําหรับพระผูเปนเจาของเรา บาตร
นี้ก็เปนบาตรของพระผูมีพระภาคเจาโดยแท เอาละ เราจะจัดน้ําขาวอัน
เหมาะแกพระโลกนาถ นางดีใจเกิดความนับถือมาก จึงปรุงยาคู ขาวตม
ดวยพุทราและถั่วพูใสเต็มบาตร และจัดโภชนะอยางอื่นเปนบริวารของ
ยาคูนั้นสงไปถวาย. พอพระผูมีพระภาคเจาเสวยยาคูนั้นเทานั้น อาพาธ
นั้นก็สงบ ตอมา นางตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส เสวยทิพยสมบัติยิ่งใหญ
บันเทิงอยู. ทานพระมหาโมคคัลลานะถามเทพธิดานั้นดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลงรัศมี
สวางไปทุกทิศ ดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลนี้จึงสําเร็จ
แกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน.
เปนมนุษยทานทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
เทวดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้ เทพธิดา
แมนั้นพยากรณวา ดีฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ผูซ ื่อตรงไดถวายน้ําขาวที่ปรุงดวยพุทรา อบดวยน้ํามัน
และผสมดวย ดีปลี กระเทียม และรากผักชี แด
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ณ อันธกวินทนคร. นารีผูงามทั่วสรรพางค สามีมองไมจืด
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ครองความเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ก็ยงั ไม
เทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายน้ําขาวนั้น. ทองคํา
รอยแหง มารอยตัว รถเทียมดวยแมมาอัสดรรอยคัน
สาวนอยประดับตุมหูแกวมณีแสนนาง ก็ยังไมเทา
เสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายนําขาวครั้งหนึ่ง. ชางตัว
ประเสริฐตระกูลเหมวตะ มีงาดุจงอนไถ มีสายรัด
ทองคํา มีทอี่ ยูอาศัยเปนทอง [ ถ้ําทอง ] รอยเชือก
ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง.
ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ ครองความเปนใหญแหงทวีป
ทั้ง ๔ ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายน้ําขาว
ครั้งหนึ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทาสึ โกลสมฺปาก กฺชิก เตลธูปต
เทพธิดาแสดงวา ดีฉันเอาน้ําพุทราและมะซางเติมน้ําสี่สวน เคี่ยวยาคู
ขาวตมเหลือสวนที่สี่ ปรุงดวยของเผ็ดรอนทั้งหลายมีของเผ็ดรอน ๓ อยาง
ผักชีมหาหิงคุยี่หราและกระเทียมเปนตน อบอยางดีใหขาวยาคูนั้นจับกลิ่น
พริกไทย แลวเกลี่ยลงในบาตรของพระผูมีพระภาคเจา ไดถวายเฉพาะ
พระศาสดาดวยจิตเลื่อมใส. ดีฉันวางไวในมือของพระเถระ. เพราะเหตุ
นั้น เทพธิดาจึงกลาววา
ดีฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูซื่อตรงได
ถวายน้ําขาวที่ผสมดวยดีปลี กระเทียมและพริกไทย
ดังนี้.
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คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้น.
เมื่อเทวดานั้นชี้แจงถึงกรรมสุจริตที่ตนสั่งสมไวแลว ทานพระมหา
โมคคัลลานะก็แสดงธรรมแกเธอพรอมทั้งบริวารอยางนี้แลว กลับมายัง
มนุษยโลก กราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําเนื้อความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดขึ้นแหงเรื่องทรงแสดงธรรม
ในทามกลางบริษัท ๔. เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
จบอรรถกถากัญชิกทายิกาวิมาน
๖. วิหารวิมาน
วาดวยวิหารวิมาน
ทานพระอนุรุทธะถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๔] ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลงรัศมี
สวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เมื่อทาน
ฟอนรําอยู เสียงอันเปนทิพย นาฟง นารื่นรมยใจ
ก็เปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน กลิ่นทิพยที่
หอมหวนยวนใจ ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุก
สวน เมื่อทานเคลื่อนไหวกาย เครื่องประดับชองผม
ก็เปลงเสียงกังวานฟงไพเราะ ดุจดนตรีเครื่อง ๕
มาลัยประดับศีรษะที่ตองลม ถูกลมพัดไหว ก็สง เสียง
ดังกังวานไพเราะดุจดนตรีเครื่อง ๕ แมพวงมาลัย
บนศีรษะของทาน ก็มีกลิ่นขโมยหวนยวนใจ หอมฟุง
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ไปทุกทิศ ดุจตนอุโลกฉะนั้น ดูกอนเทพธิดา ทาน
สูดดมกลิ่นที่หอมหวน เห็นรูปทิพยซึ่งมิใชของมนุษย
ทานถูกอาตมาถามแลวโปรดบอกทีเถิด นี้เปนผลของ
กรรมอะไร.
เทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ นางวิสาขามหา
อุบาสิกาสหายของดีฉันอยูในกรุงสาวัตถี ไดสราง
มหาวิหารถวายสงฆ ดีฉันเห็นมหาวิหารและการ
บริจาคทรัพยอุทิศสงฆ ซึ่งเปนที่รักของดีฉัน เลื่อมใส
ในบุญนั้นจึงอนุโมทนา ดีฉันไดวิมานที่อัศจรรยนา
ทัศนา ดวยอนุโมทนาอันบริสทุ ธิ์นั้นเอง วิมานลอย
ไปในเวหาเปลงรัศมี ๑๒ โยชนโดยรอบ ดวยฤทธิ์
ของดีฉัน หองรโหฐานที่อยูอาศัยของดีฉัน อันบุญ
กรรมจัดไวเปนพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตไวเปน
สวน ๆ เมื่อสองแสง ก็สอ งสวางไปรอยโยชนโดย
รอบทิศ อนึ่ง ที่วมิ านของดีฉนั นั้น มีสระโบกขรณี
มีหมูม ัจฉาชาติอยูอาศัยประจํา มีน้ําใสสะอาดปูลาด
ดวยทรายทอง ดาดาษไปดวยปทุมบัวหลวงหลากชนิด
อันบุณฑริกบัวขาวรายลอมไวรอบ ยามลมรําเพยพัด ก็
โชยกลิน่ ระรื่นจรุงใจ มีรุกขชาตินานาชนิด คือ หวา
ขนุน ตาล มะพราว และวนะทั้งหลาย เกิดเอง
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ภายในนิเวศน มิไดมีใครปลูก วิมานนี้กึกกองไปดวย
นานาดนตรี เหลาอัปสรเทพนารีก็สงเสียงเจื้อยแจว
แมนรชนที่ฝน เห็นแลว ก็จะพึงปลื้มใจ วิมานมีรศั มี
สวางไสวไปทุกทิศ นาอัศจรรยจิตใจ นาทัศนาเชนนี้
บังเกิดเพราะกุศลกรรมของดีฉัน (ฉะนั้น) จึงควร
แทที่สาธุชนจะทําบุญกันไว.
พระอนุรุทธเถระประสงคจะใหนางบอกสถานที่ที่นางวิสาขาบังเกิด
จึงไดกลาวคาถานี้วา
ทานไดวิมานที่อัศจรรยนาทัศนา ดวยอนุโมทนา
อันบริสุทธิ์นนั้ เอง ขอทานจงบอกคติของนางวิสาขา
ผูที่ไดถวายทานนั้น นางวิสาขานั้นเกิดที่ไหน.
เทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ วิสาขาอุบาสิกานั้น
เปนสหายของดีฉัน ไดสรางมหาวิหารถวายสงฆ เธอ
รูแจงธรรมไดถวายทาน เกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดี
เปนปชาบดีของทาวสุนิมมิตนั้น วิบากแหงกรรมของ
นางวิสาขามหาอุบาสิกานั้น อันใคร ๆ ไมควรคิด
ดีฉันไดพยากรณที่เกิดของนางวิสาขา ที่พระคุณเจา
ถามวา นางวิสาขานั้นเกิดที่ไหน โดยถูกตอง ดังนี้.
ถาอยางนั้น ขอพระคุณเจาโปรดชักชวน แมคน
อืน่ ๆ วา พวกทานจงปลื้มใจถวายทานแดสงฆเถิด
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และจงมีใจเลื่อมใสฟงธรรม ลาภคือการไดความเปน
มนุษย เปนการไดแสนยาก พวกทานก็ไดแลว
พระพุทธเจามีพระสุรเสียงดั่งพรหม มีพระฉวีวรรณ
ดังทองคํา เปนอธิบดีแหงมรรคา ไดทรงแสดงมรรคา
ไรเลาไว ทานทั้งหลายจงปลื้มใจถวายทานแดสงฆ ซึ่ง
เปนเขตที่ทักษิณามีผลมาก บุคคลเหลาใด ๘ จําพวก
๔ คู ทีท่ านผูรูสรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้นเปนพระทักขิไณยบุคคลเปนสาวกของพระสุคต ทานที่ถวาย
ในบุคคลเหลานี้ มีผลมาก ทานทีป่ ฏิบัติอริยมรรค ๔
และทานที่ดํารงอยูในอริยผล ๔ นี้คือสงฆ เปนผู
ซื่อตรง มั่นคงอยูในปญญาและศีล เมื่อมนุษยทั้ง
หลายผูมุงบุญ บูชากระทําบุญอยางยิ่ง ทานที่ถวายใน
สงฆยอมมีผลมาก ดวยวา พระสงฆนี้เปนเขตที่
กวางใหญ คํานวณนับมิได เหมือนสาครมหาสมุทร
นับจํานวนน้ํามิได ก็พระสงฆเหลานี้ เปนผูป ระเสริฐ
สุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร เปนผู
สรางแสงสวาง กลาวสอนธรรม ชนเหลาใดถวาย
ทานอุทศิ พระสงฆ ทานของชนเหลานั้น เปนอันถวาย
ดีแลว เชนสรวงดีแลว บูชาดีแลว ทักษิณานั้นถึง
สงฆ ดํารงมั่น มีผลมาก พระผูรูโลกทรงสรรเสริญ
แลว ชนเหลาใดยังทองเที่ยวอยูในโลก หวนระลึก
ถึงบุญเชนนี้ได เกิดความรู พึงกําจัดมลทินคือความ
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ตระหนี่ พรอมทั้งมูลราก ไมถูกเขาติเตียน ยอมเขา
ถึงสัคคสถานแดนสวรรค ดังนี้.
จบวิหารวิมาน
จบภาณวารที่ ๒
อรรถกถาวิหารวิมาน
วิหารวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน. วิหาร
วิมานนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี. สมัย
นั้น มหาอุบาสิกาวิสาขาพรอมดวยเพื่อนหญิงและบริวารชน ตางขะมัก
เขมนอาบน้ําแตงตัว เพื่อจะเที่ยวอุทยานในวันรื่นเริงวันหนึ่ง นางบริโภค
โภชนะอยางดี ประดับมหาลดาประสาธนแวดลอมไปดวยเพื่อนหญิงประมาณ ๕๐๐ คน ออกจากเรือนดวยอิสริยะอันยิ่งใหญ ดวยการกําหนด
การที่ยิ่งใหญ กําลังเดินตรงไปยังอุทยาน คิดวา ประโยชนอะไรของเรา
ดวยการเลนที่เปลาประโยชน เหมือนเด็กหญิงโง ๆ เอาละ เราจักไป
วิหาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาและไหวพระคุณเจาทั้งหลายที่นา
เจริญใจ และจักฟงธรรม ถึงวิหารแลวหยุดในทีส่ มควรแหงหนึ่ง เปลื้อง
มหาลดาประสาธนมอบไวในมือของหญิงรับใช ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่สมควรแหงหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม
แกวิสาขามหาอุบาสิกานั้น.
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นางฟงธรรมถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ และ
ไหวภิกษุทั้งหลายที่นาเจริญใจ ออกจากวิหารไปไดหนอยหนึ่ง กลาวกะ
หญิงรับใชวา เอาละแมสาวใช ฉันจักประดับเครื่องประดับ. หญิงรับใช
นั้นหอเครื่องประดับวางไวในวิหารแลวเที่ยวไปในที่นั้น ๆ ลืมของไว เมื่อ
ประสงคจะกลับนึกขึ้นไดจึงพูดวา ดิฉันลืมของไวเจาคะ หยุดกอน
นายทาน ดีฉันจักไปนํามา. นางวิสาขากลาววา นี่เจา ถาเจาลืมเครื่อง
ประดับนั้นไวในวิหาร ฉันจักบริจาคเครื่องประดับเพื่อสรางวิหารนั้นนั่น
แหละ นางไปวิหารเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวแจงความ
ประสงคของตน กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักสรางวิหาร ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดอนุเคราะหรับไวเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ.
นางวิสาขาสละเครื่องประดับนั้น ซึ่งมีราคาถึงเกาโกฏิเจ็ดพันเหรียญ
สรางปราสาทหลังใหญสมควรเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา และ
เปนที่อยูของภิกษุสงฆ ประดับดวยหองหนึ่งพันหอง คือชัน้ ลางหารอย
หอง ชั้นบนหารอยหอง เชนเสมือนเทพวิมานมีภูมิพื้นดุจคลังแกวมณี
มีสวนของเรือนเปนตนวา ฝา เสา ขือ่ จันทัน ชอฟา บานประตู
หนาตางและบันได ที่ทานพระมหาโมคคัลลานเถระผูควบคุมการกอสราง
จัดไวอยางดี นาจับใจ งานไมที่นารื่นรมยก็ตกแตงสําเร็จเปนอยางดี
งานปูนก็พิถีพิถันทําอยางดีนาปลื้มใจ วิจิตรไปดวยจิตรกรรมมีมาลากรรม
ลายดอกไม และลดากรรมลายเถาไมเปนตนที่ประดับตกแตงไวอยางงดงาม
และสรางปราสาทหองรโหฐานหนึ่งพันปราสาทเปนบริวารของปราสาท
ใหญนั้น และสรางกุฎีมณฑป และที่จงกรมเปนตนเปนบริวารของปราสาท
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เหลานั้น ใชเวลา ๙ เดือนจึงสรางวิหารเสร็จ เมื่อวิหารสําเร็จเรียบรอย
แลว นางวิสาขาใชเงินฉลองวิหารถึงเกาโกฏิเหรียญ นางพรอมดวยหญิง
สหายประมาณ ๕๐๐ คนขึ้นปราสาท ไดเห็นสมบัติของปราสาทนั้น ดีใจ
กลาวกะพวกเพื่อนหญิงวา เมื่อฉันสรางปราสาทหลังนี้งามถึงเพียงนี้ ขอ
เธอทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญที่ฉันขวนขวายนั้น ฉันขอใหสวนบุญแกพวก
เธอ. เพื่อนหญิงทั้งหมดมีใจเลื่อมใสตางอนุโมทนาวา อโห สาธุ อโห
สาธุ ดีจริง ๆ ดีจริง ๆ.
บรรดาเพื่อนหญิงเหลานั้น เพื่อนอุบาสิกาคนหนึ่งไดใสใจถึงการ
แผสวนบุญใหนั้นเปนพิเศษ ตอมาไมนาน นางไดตายไปบังเกิดในภพ
ดาวดึงส ดวยบุญญานุภาพของนางไดปรากฏวิมานหลังใหญ ยาวกวาง
และสูงสิบหกโยชน ประดับประดาดวยหองรโหฐาน กําแพงอุทยาน
และสระโบกขรณีเปนตนมิใชนอย ลองลอยอยูในอากาศ แผรัศมีของตน
ไปไดรอยโยชน อัปสรนัน้ เมื่อจะเดินก็เดินไปพรอมกับวิมาน สําหรับ
มหาอุบาสิกาวิสาขา เพราะมีจาคะไพบูลและมีศรัทธาสมบูรณจึงบังเกิดใน
สวรรคชั้นนิมมานรดี ไดดํารงตําแหนงอัครมเหสีของทาวสุนิมมิตเทวราช
ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะเที่ยวจาริกไปเทวโลก เห็นเพื่อนหญิงของนาง
วิสาขานั้นเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส จึงถามดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลงรัศมี
สวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เมื่อทาน
ฟอนรําอยู เสียงอันเปนทิพย นาฟง นารื่นรมยใจ
ก็เปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน กลิ่นทิพยที่
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หอมหวนยวนใจ ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุก
สวน เมื่อทานเคลื่อนไหวกาย เครื่องประดับชองผม
ก็เปลงเสียงกังวานนาฟงไพเราะ ดุจดนตรีเครื่อง ๕
มาลัยประดับศีรษะที่ชองผมถูกลมพัดไหว ก็สงเสียง
กังวานไพเราะดุจดนตรีเครื่อง ๕ แมพวงมาลัยบน
ศีรษะของทาน ก็มกี ลิ่นหอมหวนยวนใจ หอมฟุงไป
ทุกทิศ ดุจตนอุโลกฉะนั้น ดูกอนเทพธิดา ทาน
สูดดมกลิ่นที่หอมหวน เห็นรูปทิพยซึ่งมิใชของมนุษย
ทานถูกอาตมาถามแลวโปรดบอกทีเถิด นี้เปนผลของ
กรรมอะไร.
แมเทพธิดานั้นก็ไดพยากรณแกพระอนุรุทธเถระอยางนี้วา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกาสหายของดีฉันอยูในกรุงสาวัตถี ไดสราง
มหาวิหารถวายสงฆ ดีฉันเห็นมหาวิหารและการ
บริจาคทรัพยอุทิศสงฆ ซึ่งเปนที่รักของดีฉัน เลื่อมใส
ในบุญนั้นจึงอนุโมทนา ดีฉนั ไดวิมานที่อัศจรรยนา
ทัศนา ดวยอนุโมทนาอันบริสุทธิ์นั้นเอง วิมานลอย
ไปในเวหาเปลงรัศมี ๒ โยชน โดยรอบดวยฤทธิ์
ของดีฉัน หองรโหฐานที่อยูอาศัยของดีฉัน อันบุญ
กรรมจัดไวเปนพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตไวเปน
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สวน ๆ เมือ่ สองแสงก็สองสวางไปรอยโยชนโดย
รอบทิศ อนึ่ง ที่วิมานของดีฉันนั้น มีสระโบกขรณี
ที่หมูมัจฉาชาติอยูอาศัยประจํา มีน้ําใสสะอาดปูลาด
ดวยทรายทอง ดาดาษไปดวยปทุมบัวหลวงหลากชนิด
อันบุณฑริกบัวขาวรายลอมไวรอบ ยามลมรําเพย
พัดก็โชยกลิ่นหอมระรื่น จรุงใจ มีรุกขชาตินานาชนิด คือ หวา ขนุน ตาล มะพราว และวนะ
ทั้งหลาย เกิดเองภายในนิเวศน มิไดมีใครปลูก
วิมานนี้กึกกองรูปดวยนานาดนตรี เหลาอัปสรเทพนารี ก็สงเสียงเจื้อยแจว แมนรชนที่ฝนเห็นแลว
ก็จะพึงปลื้มใจ วิมานมีรัศมีสวางไสวไปทุกทิศ นา
อัศจรรยจิต นาทัศนาเชนนี้ บังเกิดเพราะกุศลกรรม
ของดีฉัน ( ฉะนั้น ) จึงควรแทที่สาธุชนจะทําบุญ
กันไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาวตฺถิย มยฺห สขี ภทนฺเต
สงฺฆสฺส กาเรสิ มหาวิหาร ความวา ขาแตทานพระอนุรุทธะ มหาอุบาสิกาวิสาขา เพื่อนคือสหายของดีฉันผูนี้แหละ ไดสรางวิหารใหญ
นามวา บุพพาราม ดานทิศตะวันออก แหงกรุงสาวัตถี ดวยการบริจาค
ทรัพยเกาโกฏิเหรียญ อุทิศภิกษุสงฆทั้งสี่ทิศที่พากันมา.
บทวา ตตฺถ ปสนฺนา อหมานุโมทึ ความวา เมื่อสรางวิหาร
นั้นสําเร็จเรียบรอยแลว กําลังมอบถวายแดสงฆอยู และนางทําปตติทาน
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ใหสวนบุญ ดีฉันเลื่อมใสวา โอ ! เขาบริจาคสมฐานะจริง ๆ และเกิด
ปสาทะในพระรัตนตรัยและผลแหงกรรม จึงไดอนุโมทนา. เพื่อแสดง
วาการอนุโมทนาของนางโอฬารยิ่งใหญ เพราะอํานาจวัตถุ เทพธิดาจึง
กลาววา ทิสฺวา อคารฺจ ปยฺจ เมต ดังนี้ ประกอบความวา ดีฉัน
เห็นอาคารนั้นคือปราสาทใหญ มีหองหนึ่งพันหองนารื่นรมยเหลือเกิน
คลายเทพวิมาน และเห็นการบริจาคทรัพยมากเชนนั้น อุทิศภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ซึ่งเปนที่รักของดีฉัน จึงอนุโมทนา.
บทวา ตาเยว เม สุทฺธนุโมทนาย ความวา ดวยอนุโมทนา
อันบริสุทธิ์ สิ้นเชิง เพราะไมมีการบริจาคไทยธรรมดังกลาวแลว. บทวา
ลทฺธ วิมานพฺภูตทสฺสเนยฺย ความวา วิมานนี้ ชือ่ วา อัศจรรยเพราะ
ไมเคยมีวิมานเชนนี้มากอน และชื่อวา นาทัศนา เพราะนาเจริญใจรอบ
ดาน และเพราะนารักเหลือเกิน ดีฉันก็ไดแลว คือประสบแลว. ครั้น
แสดงวาวิมานนั้นสวยงามอยางนี้แลว บัดนี้ถึงจะแสดงวาวิมานนั้นใหญ
โดยขนาด ใหญโดยอํานาจ และใหญโดยเปนของใช เทพธิดาจึงกลาว
คําเปนตนวา สมนฺตโต โสฬสโยชนานิ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อิทฺธิยา มม ความวา ดวยบุญฤทธิ์ของดีฉัน.
บทวา โปกฺขรฺโ แปลวา สระโบกขรณี. บทวา ปุถุโลมนิเสวิตา แปลวา มัจฉาทิพยทั้งหลายเขาอยูอาศัย.
บทวา นานาปทุมสฺฉนฺนา ความวา ปกคลุมดวยปทุมแดงและ
บัวแดงหลากอยางตางโดยชนิดรอยกลีบและพันกลีบเปนตน.
บทวา
ปุณฺฑรีกสโมตตา ความวา มีบัวขาวชนิดตาง ๆ รายลอมโดยรอบ
ประกอบความวา รุกขชาตินานาชนิด ที่มิไดมใี ครปลูก โชยกลิ่นหอม
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ตลบอบอวล. บทวา โสป ไดแก ผูนนั้ คือคนแมที่ฝนเห็น. บทวา
วิตฺโต แปลวา ยินดีแลว.
บทวา สพฺพโส ปภ ความวา สองสวางอยูโดยรอบ. บทวา
กมฺเม แปลวา ในเพราะกรรม. บทวา หิ เปนเพียงนิบาต. อีกอยางหนึ่ง
ทานกลาววา กมฺเมหิ เพราะอปราปรเจตนาที่เกิดขึ้นดีมาก. บทวา อล
แปลวา ควร. บทวา กาตเว แปลวา เพื่อทํา.
บัดนี้ พระอนุรุทธเถระประสงคจะใหนางบอกสถานที่ ที่นางวิสาขา
บังเกิด จึงไดกลาวคาถานี้วา
ทานไดวิมานที่อัศจรรยนาทัศนา ดวยอนุโมทนาอันบริสุทธิ์นั้นเอง ขอทานจงบอกคติของนาง
วิสาขา ผูที่ไดถวายทานนั้น นางวิสาขานั้นเกิดที่ไหน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยา เจว สา ทานมทาสิ นารี
ความวา ทานไดเฉพาะสมบัติเชนนี้ ดวยอนุโมทนาทานใด พระเถระ
กลาวทานนั้นหมายถึงมหาอุบาสิกาวิสาขาวา ยา เจว สา นารี อทาสิ
ดังนี้. พระอนุรุทธเถระประสงคจะใหเทพธิดานั่นแหละบอกถึงสมบัติของ
นางวิสาขา จึงไดกลาววา ตสฺสา คตึ พฺรูหิ กุหึ อุปฺปนฺนา สา ดังนี้.
บทวา ตสฺสา คตึ ไดแก การบังเกิดของนางวิสาขานั้นคือเทวคติ.
บัดนี้ เมื่อเทพธิดาจะแสดงเนื้อความที่พระเถระนั้นถาม จึงได
กลาววา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ วิสาขามหาอุบาสิกา
นั้นเปนสหายของดีฉัน ไดสรางมหาวิหารถวายสงฆ
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เธอรูแจงธรรม ไดถวายทานเกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดี เปนปชาบดีของทาวสุนิมมิตนั้น วิบากแหง
กรรมของนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้น อันใคร ๆ ไม
ควรคิด ดีฉันไดพยากรณที่เกิดของนางวิสาขาที่
พระคุณเจาถามวา นางวิสาขานั้นเกิดที่ไหน โดย
ถูกตอง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิ
ฺ าตธมฺมา ไดแก รูแจงศาสนธรรม อธิบายวา เปนผูแทงตลอดธรรม คืออริยสัจ ๔.
บทวา สุนิมมฺ ิตสฺส ไดแก ของทาวสุนิมมิตเทวราช. บทวา
อจินฺติโย กมฺมวิปาก ตสฺสา เปนนิทเทสชี้แจงที่ลบวิภัตติ. ความวา
วิบากแหงกรรมของเพื่อนหญิงของดีฉันผูเกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดีนั้น
เปนวิบากแหงบุญกรรม คือเปนทิพยสมบัติอันใคร ๆ ไมพงึ คิด คือ
ประมาณไมได. บทวา อนฺถา ไดแก ไมผิด คือตามเปนจริง.
ถามวา ก็นางเทพธิดานี้รูถึงสมบัติของนางวิสาขาไดอยางไร. ตอบวา
แมวิสาขาเทพธิดาก็ไปหาเทพธิดาองคนั้น เหมือนเทพธิดานางสุภัททาไป
หานางภัททา. บัดนี้ เทพธิดาเมื่อจะแนะพระเถระใหชวยชักชวนคนอื่น ๆ
ถวายทาน จึงแสดงธรรมดวยคาถาเหลานี้วา
ถาอยางนั้น ขอพระคุณเจาโปรดชักชวน แม
คนอื่น ๆ วา พวกทานจงปลื้มใจถวายทานแดสงฆ
เถิด และจงมีใจเลื่อมใสฟงธรรม ลาภคือการได
ความเปนมนุษยเปนการไดแสนยาก พวกทานก็ได
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แลว พระพุทธเจามีพระสุรเสียงดังพรหม มีพระฉวีวรรณดังทองคํา เปนอธิบดีแหงบรรดา ไดทรง
แสดงมรรคาไรเลาไว ทานทั้งหลายจงปลื้มใจถวาย
ทานแดสงฆ ซึ่งเปนเขตที่ทักษิณามีผลมาก บุคคล
เหลาใด ๘ จําพวก ๔ คู ทีท่ านผูรูสรรเสริญแลว
บุคคลเหลานั้นเห็นพระทักขิไณยบุคคลเปนสาวกของ
พระสุคต ทานที่ถวายในบุคคลเหลานี้ มีผลมาก
ทานที่ปฏิบัติอริยมรรค ๔ และทานที่ดํารงอยูใน
อริยผล ๔ นั้น คือสงฆ เปนผูซ ื่อตรง มั่นคงอยูใน
ปญญาและศีล เมื่อมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญบูชา
กระทําบุญอยางยิ่ง ทานที่ถวายในสงฆยอมมีผลมาก
ดวยวา พระสงฆนี้เปนเขตที่กวางใหญ คํานวณนับ
มิไดเหมือนสาครมหาสมุทร นับจํานวนน้ํามิได ก็
พระสงฆเหลานี้เปนผูประเสริฐสุด เปนสาวกของ
พระพุทธเจาผูมีความเพียร เปนผูสรางแสงสวาง
กลาวสอนธรรม ชนเหลาใดถวายทานอุทิศพระสงฆ
ทานของชนเหลานั้นเปนอันถวายดีแลว เชนสรวง
ดีแลว บูชาดีแลว ทักษิณานั้น ถึงสงฆดํารงมั่น มี
ผลมาก พระผูรูโลกทรงสรรเสริญแลว ชนเหลาใด
ยังทองเที่ยวอยูในโลก หวนระลึกถึงบุญเชนนี้ได
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เกิดความรู พึงคําจัดมลทินคือความตระหนี่พรอมทั้ง
มูลราก ไมถูกเขาติเตียน ยอมเขาถึงสัคคสถานแดน
สวรรค ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตนหฺเป ตัดบทเปน เตนหิ
อฺเป และบทวา เตน ไดแก ดวยเหตุนั้น. บทวา หิ เปนเพียง
นิบาต. เทพธิดากลาววา สมาทเปถ แลวกลาวคําเปนตนวา สงฺฆสฺส
ทานานิ ททาถ ดังนี้ เพื่อแสดงอาการชักชวน. เทพธิดากลาววา
สุทุลฺลโภ ลทฺโธ มนุสฺสลาโภ ดังนี้ หมายเอาความเปนมนุษยซึ่งเวน
จากอขณะ ๘ อยาง. ในขอนั้น อขณะ ๘ ไดแก อบายสวนอรูป ๓
อสัญญีสัตว ๑ ปจจันตประเทศ ๑ อินทรียบกพรอง ๑ ความเปน
นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๑ ความไมปรากฏพระพุทธเจา ๑.
บทวา ย มคฺค ไดแก ทานใด ที่กระทําในเขตอันพิเศษ ทํา
ทานนั้นใหเปนทางไปสูสุคติ เพราะใหถึงสุคติโดยสวนเดียว ใหเปน
อธิบดีแหงทาง เพราะเปนทางประเสริฐเหลือเกิน กวาทางอบาย และ
กวาทางเดินเทาเปนตน ความจริง แมทาน ทานก็เรียกวา ทางไป
เทวโลก เหมือนศรัทธาและหิริ เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา
ศรัทธา หิริ และกุศลทาน ธรรมเหลานี้ไป
ตามสัตบุรุษ สัตบุรษุ กลาวธรรมนี้แหละวาเปนทาง
ทิพย เพราะสัตวยอมไปเทวโลกดวยทางทิพยนี้.
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ปาฐะวา มคฺคาธิปติ ดังนี้ก็มี. พึงเห็นเนื้อความของปาฐะนั้นวา
พระศาสดาทรงเปนอธิบดีของโลกพรอมทั้งเทวโลกดวยอริยมรรค. เทพธิดาเมื่อจะประกอบชนไวในการจําแนกทานในทักขิไณยบุคคลอีก จึง
กลาวดวยคําเปนตนวา สงฺฆสฺส ทานานิ ททาถ ดังนี้.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงอริยสงฆผูเปนทักขิไณยบุคคลนั้นโดยยอ เทพธิดา
จึงกลาวคาถาวา เย ปุคฺคลา อฏ สต ปสตฺถา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เปนนิทเทสชี้แจงโดยไมแนนอน.
บทวา ปุคฺคลา ไดแก สัตว. บทวา อฏ เปนการกําหนดจํานวนพระอริยบุคคลเหลานั้น ดวยวา พระอริยบุคคลเหลานั้นมี ๘ คือ ผูตั้งอยูใน
มรรค ๔ และผูตั้งอยูในผล ๔.
บทวา สต ปสตฺถา ความวา อันสัตบุรุษทั้งหลาย คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวก และเทวดาและมนุษยอื่น ๆ
สรรเสริญแลว เพราะเหตุไร ? เพราะประกอบดวยคุณมีศีลที่เปนสหชาต
เกิดพรอมกันเปนตน ความจริง คุณทั้งหลายมีศีลและสมาธิที่เกิดพรอมกัน
เปนตน ของพระอริยบุคคลเหลานั้น เหมือนสีและกลิ่นที่เกิดพรอมกัน
เปนตน ของดอกไมทั้งหลายมีดอกจําปาและดอกพิกุลเปนตน ดวย
เหตุนั้น คุณเหลานั้นจึงเปนคุณที่รักที่ชอบใจและเปนที่สรรเสริญของสัตบุรุษ
ทั้งหลาย เหมือนดอกไมที่สมบูรณดวยสีและกลิ่นเปนตน เปนที่รักที่ชอบ
ใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลายฉะนั้น ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เย
ปุคฺคลา อฏ สต ปสตฺถา ดังนี้.
อนึ่ง พระอริยบุคคลเหลานั้น โดยสังเขปมี ๔ คู คือ พระอริย-
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บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในผล รวมเปน
คู ๑ จนถึงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตมรรค พระอริยบุคคลผูตั้งอยู
ในผล รวมเปนคู ๑ ดวยประการฉะนี้ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ เต ทกฺขเิ ณยฺยา ดังนี้.
บทวา เต เปนบทแสดงกําหนดแนนอนถึงพระอริยบุคคลที่ยกขึ้น
แสดงไวไมแนนอนทีแรก จริงอยู พระอริยบุคคลเหลานั้นทั้งหมด ยอม
ควรทักษิณา กลาวคือไทยธรรมทีบ่ ุคคลเชื่อกรรมและผลแหงกรรมพึง
ถวาย ดังนั้น จึงชื่อวา ทักขิเณยยะ ผูควรทักษิณา เพราะทําทานใหสําเร็จ
เปนทานมีผลมาก เพราะประกอบดวยคุณวิเศษ [คุณาติเรกสัมปทา].
บทวา สุคตสฺส สาวกา ความวา ชื่อวา สาวก เพราะฟงธรรมนั้นของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะเกิดโดยอริยชาติ เมื่อฟงธรรมจบ.
บทวา เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ ความวา ทานทั้งหลายแม
นอย ที่ถวายสาวกของพระสุคตเหลานี้ ก็ชื่อวามีผลมาก เพราะทักษิณา
บริสุทธิ์โดยปฏิคาหก เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย หมูก็ตาม คณะก็ตาม มีประมาณเพียงใด หมูสาวกของตถาคต
เรากลาววาเปนยอดของหมูคณะเหลานั้น ดังนี้เปนตน.
บทวา จตฺตาโร ปฏิปนฺนา เปนตน มีเนื้อความดังกลาวมาแลว
ในหนหลัง. บทที่เหลือก็มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกันแล.
สวนในที่นี้ ทานพระอนุรุทธะกลับมนุษยโลกแลว ไดกราบทูล
เนื้อความที่ตนและเทพธิดาพูดกัน ถวายพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําเนื้อความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรงแสดง
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ธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน
มหาชน ดังนี้แล.

พระธรรมเทศนานั้นไดเปนประโยชนแก

จบอรรถกถาวิหารวิมาน
๗. จตุริตถีวิมาน
วาดวยจตุริตถีวิมาน
เทพธิดาองคที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๕] ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม ฯ ล ฯ
เปลงรัศมีสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพธิดา ผูม ีอานุภาพมาก อาตมาขอ
ถาม ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และมีรัศมี
สวางไสวไปทุกทิศ.
เทวดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ดีฉันไดถวายดอกราชพฤกษกํามือหนึ่ง แด
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตในนครปณณกตะ ซึ่งตั้งอยูบน
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เนิน เปนนครชั้นดี นารื่นรมยของแควนเอสิกะ ดวย
บุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ดวยบุญนั้น ผลอัน
นี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกดีฉัน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาองคที่ ๒
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม ฯ ล ฯ เปลง
รัศมีสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ดีฉันไดถวายดอกบัวขาบกํามือหนึง่ แกภิกษุผู
เที่ยวบิณฑบาตในนครปณณกตะ ซึ่งตั้งอยูบนเนิน
เปนนครชั้นดี นารื่นรมยของแควนเอสิกะ ดวยบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ดวยบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกดีฉนั และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน
เพราะบุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาองคที่ ๓
ดูราเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม ฯ ล ฯ เปลง
รัศมีสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
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บุญอะไร.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ดีฉันไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึ่ง ซึ่งมีราก
ขาวกลีบเขียว เกิดในสระน้ําแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต
ในนครปณณกตะ ซึ่งตั้งอยูบนเนิน เปนนครชั้นดีนา
รื่นรมยของแควนเอสิกะ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมี
วรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน เพราะ
บุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาองคที่ ๔
ดูราเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม ฯ ล ฯ เปลง
รัศมีสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ดีฉันชื่อสุมนา เจาคะ มีจิตงาม ไดถวายดอก
มะลิตูม มีสีดังงาชางแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตในนคร
ปณณกตะ ซึ่งตั้งอยูบนเนิน เปนนครชั้นดีนารื่นรมย
ของแควนเอสิกะ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้
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ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบจตุริตถีวิมาน
อรรถกถาจตุริตถีวิมาน
จตุริตถีวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน จตุริตถี
วิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี ทานพระมหาโมคคัลลานะเมื่อจาริกไปเทวโลก ไดไปถึงสวรรคชั้นดาวดึงส ทานเห็น
เทพธิดา ๔ องค มีอัปสรเปนบริวารองคละหนึ่งพัน เสวยทิพยสมบัติอยู
ในวิมาณ ๔ หลัง ซึ่งตั้งเรียงกันอยูในดาวดึงสนั้น เมื่อจะถามถึงกรรมที่
เทพธิดาเหลานั้นทําไวในปางกอน จึงถามตามลําดับ [ เรียงตัว ] ดวย
คาถาเหลานี้วา
ดูราเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลงรัศมีสวาง
ไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสํา
เร็จแกทาน โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไร เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และมี
รัศมีสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพธิดาแมนั้นไดพยากรณ เรียงตัวตอจากคําถามของพระเถระนั้น
เพื่อจะแสดงความนั้น พระสังคีติกาจารยจึงกลาวคาถานี้วา
เทวดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้.
เลากันวา ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ เทพธิดาเหลา
นั้นเกิดในครอบครัวผูมีอันจะกินในนครปณณกตะ ในรัฐซึ่งมีชื่อวาเอสิกะ
ครั้นเจริญวัยแลว ไปมีสามีอยูรวมพรอมเพรียงกันในนครนั้นนั่นแหละ
บรรดานางเหลานั้น นางหนึ่งเห็นภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร [ถือปณฑปาติกธุดงค] รูปหนึ่ง มีจิตเลื่อมใส ไดถวายดอกราชพฤกษกําหนึ่ง
อีกนางหนึ่งไคถวายดอกบัวขาบกํามือหนึ่งแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง นางหนึ่ง
ไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึ่งแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง อีกนางหนึ่งไดถวาย
ดอกมะลิตูมแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง ตอมานางเหลานั้นตายไปบังเกิดในสวรรค
ชั้นดาวดึงส มีอัปสรเปนบริวารพันหนึ่ง เทพธิดาเหลานั้นเสวยทิพยสมบัติ
อยูจนตลอดอายุในดาวดึงสนั้น จุติจากดาวดึงสแลว ก็ยังเวียนวายไป ๆ
มา ๆ อยูในดาวดึงสนั้นแหละ ดวยเศษวิบากแหงกรรมนั้นเอง แมใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ก็ไดเกิดในดาวดึงสนั้นอีก ถูกทานพระมหาโมคคัลลานะ
ถามปญหาตามนัยที่กลาวแลว.
บรรดาเทพธิดาทั้งสี่นั้น เทพธิดาองคหนึ่งเมื่อจะบอกถึงบุญกรรม
ที่ตนทํา ตอบวา
ดีฉนั ไดถวายดอกราชพฤกษกํามือหนึ่ง แกภิกษุ
ผูเ ที่ยวบิณฑบาตในนครปณณกตะ ซึง่ ตั้งอยูบนเนิน
เปนนครชั้นดี นารื่นรมยของแควนเอสิกะ ดวยบุญนั้น
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ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนั้น ดวยบุญนั้น ผลอันนี้จึง
สําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ดีฉัน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาอีกองคหนึ่งตอบวา
ดีฉันไดถวายดอกบัวขาบกํามือหนึ่ง แกภิกษุ
ผูเที่ยวบิณฑบาตในนครปณณกตะ ซึ่งตั้งอยูบนเนิน
เปนนครชั้นดีนารื่นรมยของแควนเอสิกะ ดวยบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ดวยบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาอีกองคหนึ่งตอบวา
ดีฉันไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึ่ง ซึ่งมีราก
ขาวกลีบเขียว เกิดในสระน้ํา แกภกิ ษุผูเที่ยวบิณฑบาตในนครปณณกตะ ตั้งอยูบนเนิน เปนนครชั้นดี
นารืน่ รมยของแควนเอสิกะ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึง
มีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น. ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน
เพราะบุญนั้น ดีฉนั จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาอีกองคหนึ่งตอบวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 376

ดีฉันชื่อสุมนา เจาคะ มีจิตงาม ไดถวายดอก
มะลิตูม มีสดี ังงาชาง แกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตใน
นครปณณกตะ ซึ่งตั้งอยูบนเนิน เปนนครชั้นดี นา
รื่นรมยของแควนเอสิกะ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมี
วรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อินฺทีวราน หตฺถก ไดแก ดอกราชพฤกษ
กํามือหนึ่ง คือ กําดอกไมที่มีคุณสมบัติกําจัดโรคลม. บทวา เอสิกาน
ไดแก เอสิกรัฐ.
บทวา อุณฺณตสฺมึ นคเร วเร ไดแก ในนครอันอุดมซึ่งตั้งอยู
ในภูมิประเทศที่เปนเนิน โดดเดน ดวยปราสาทและเรือนยอดเปนตน
ซึ่งสูงขึ้นรูปเปนชั้น ๆ ดังกะเสียดกอนเมฆ.
บทวา ปณฺณกเต ไดแก ในนครซึ่งมีชื่ออยางนั้น.
บทวา นีลุปฺปหตฺถก ไดแก กําดอกบัวธรรมดา.
บทวา โอทาตมูลก ไดแก มีรากขาว. ทานกลาวหมายเอากําดอก
บัวหลวงที่กลาวแลว เพราะมีเหงาขาวสะอาด ดวยเหตุนั้น นางจึงกลาววา
หริตปตฺต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หริตปตฺต ไดแก มีกลีบเขียว อธิบายวา
ธรรมดากลีบนอกของดอกบัวหลวงที่กลีบตูมยังไมหลุด ยอมมีสีเขียวโดย
แท. บทวา อุทกสฺมึ สเร ชาต ความวา เกิดในน้ําในสระ อธิบายวา
ขึ้นในสระ.
บทวา สุมนา คือ เทพธิดามีชื่ออยางนั้น. บทวา สุมนสฺส
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ไดแก มีจิตงาม. บทวา สุมนมกุลานิ แปลวา มะลิดอกตูม. บทวา
ทนฺตวณฺณานิ ไดแก มีสเี สมือนงาชางที่ขัดใหมเอี่ยม.
เมื่อเทพธิดาทั้ง ๔ นั้น กลาวถึงกรรมที่ตนการทําแลวอยางนี้
พระเถระก็ไดกลาวอนุปุพพิกถา แลวประกาศอริยสัจแกเทพธิดาเหลานั้น
จบอริยสัจ เทพธิดาเหลานั้นทั้งหมดพรอมกับบริวาร ไดเปนพระโสดาบัน.
พระเถระกลับมามนุษยโลก กราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรง
แสดงธรรมโปรดบริษัททีป่ ระชุมกัน พระธรรมเทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชนแล.
จบอรรถกถาจตุริตถีวิมาน
๘. อัมพวิมาน
วาดวยอัมพวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๖] สวนมะมวงทิพยของทานนารื่นรมย ใน
สวนนี้มีปราสาทหลังใหญกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ
เจื้อยแจวไปดวยหมูเทพอัปสร อนึ่ง ในปราสาทนี้มี
ประทีปทองดวงใหญสวางไสวอยูเปนนิตย ปราสาท
ของทานแวดลอมดวยตนไมที่ออกผลเปนผา โดยรอบ
ดวยบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ดวยบุญอะไรจึง
สําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ทาน.
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ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพใหญ อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางนี้ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
เมื่อชาติกอน ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย
ในมนุษยโลก ดีฉนั มีจิตเลื่อมใสไดสรางวิหารถวาย
สงฆ แวดลอมไปดวยตนมะมวง เมื่อสรางวิหาร
สําเร็จเรียบรอยแลวไดทําการฉลอง เอาผาหุมตน
มะมวงทั้งหลาย ทําผลมะมวงดวยผา ตามประทีปไว
ที่ตนมะมวงนั้น ๆ นิมนตหมูสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งเปนหมูสงู สุดใหฉันแลว มอบถวายวิหาร
นั้นแกสงฆ ดวยมือของตน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมี
มะมวงที่นารื่นรมย มีปราสาทหลังใหญในสวนนี้
ซึ่งกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ เจื้อยแจวไปดวยหมู
เทพอัปสร อนึ่ง ปราสาทนี้ จึงมีประทีปทองดวงใหญ
สวางไสวอยูเปนนิตย ปราสาทของดีฉันจึงแวดลอม
ดวยตนไมที่ออกผลเปนผาโดยรอบ เพราะบุญนั้น
ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น. ผลอันนี้จึง
สําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ดีฉัน.
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ขาแตทา นภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันเปน
มนุษยไดกระทําบุญอันใดไว เพราะบุญอันนั้น ดีฉัน
จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของดีฉนั จึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
จบอัมพวิมาน
อรรถกถาอัมพวิมาน
อัมพวิมาน มีคาถาวา ทิพฺพ เต อมฺพวน รมฺม เปนตน.
อัมพวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี.
สมัยนั้น อุบาสิกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ไดฟงวา การถวายอาวาสมีผลมาก
และมีอานิสงสมาก เกิดฉันทะความพอใจ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความประสงค
จะสรางอาวาสแหงหนึ่ง ขอไดโปรดตรัสบอกโอกาสเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดแสดงที่ใหอุบาสิกานั้น นาง
ไดสรางอาวาสที่นารื่นรมยในที่นั้นแลวใหปลูกตนมะมวงรอบอาวาสนั้น.
อาวาสนั้นมีตนมะมวงเรียงรายลอมรอบ สมบูรณดวยรมเงาและน้ํา
มีภูมิภาคขาวสะอาดเกลื่อนกลาดดวยทราย คลายขายแกวมุกดานาจับใจ
เหลือเกิน.
นางตกแตงวิหารนั้นดวยผาสีตาง ๆ และดวยพวงดอกไมพวงของ
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หอมเปนตนจนดูคลายเทพวิมาน ติดตั้งตะเกียงน้ํามันและเอาผาใหมพันตน
มะมวงทั้งหลายแลวมอบถวายแดสงฆ.
ตอมา นางทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส วิมาน
หลังใหญแวดลอมไปดวยสวนมะมวงไดปรากฏแกนาง.
นางแวดลอมไปดวยหมูอัปสรเสวยทิพยสมบัติอยูในวิมานนั้น ทาน
พระมหาโมคคัลลานะเขาไปหานางแลว ถามดวยคาถาเหลานี้วา
สวนมะมวงทิพยของทานนารื่นรมย ในสวนนี้
มีปราสาทหลังใหญกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ เจื้อย
แจวไปดวยหมูเทพอัปสร อนึ่ง ในปราสาทนี้มีประทีปทองดวงใหญ สวางไสวอยูเปนนิตย ปราสาทของ
ทานแวดลอมดวยตนไมที่ออกผลเปนผาโดยรอบดวย
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ ดวยบุญอะไร ผลอัน
นี้จงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิด
แกทาน.
ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพใหญ อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
จึงพยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
เมื่อชาติกอน ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษยอยู
ในมนุษยโลก ดีฉันมีจิตเลื่อมใสไดสรางวิหารถวาย
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สงฆ แวดลอมไปดวยตนมะมวง เมือ่ สรางวิหาร
สําเร็จเรียบรอยแลวไดทําการฉลอง เอาผาหุมตน
มะมวงทั้งหลาย ทําผลมะมวงดวยผา ตามประทีปไว
ทีต่ นมะมวงนั้น ๆ นิมนตหมูสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งเปนหมูสูงสุดใหฉัน แลวมอบถวาย
วิหารนั้นแดสงฆดวยมือของตน เพราะบุญนั้น ดีฉัน
จึงมีสวนมะมวงที่นารื่นรมย มีปราสาทหลังใหญใน
สวนนี้ ซึ่งกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ เจื้อยแจวไป
ดวยหมูเทพอัปสร อนึ่ง ในปราสาทนี้จึงมีประทีป
ทองดวงใหญสวางไสวอยูเปนนิตย ปราสาทของ
ดีฉันจึงแวดลอมดวยตนไมที่ออกผลเปนผาโดยรอบ
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น
ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดแกดีฉัน ขาแตทา นภิกษุผูมีอานุภาพมาก
ดีฉันเปนมนุษยไดกระทําบุญอันใดไว เพราะบุญขอนั้น
ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของดีฉัน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดานั้นไดพยากรณ ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหลฺลโก แปลวา ใหญ อธิบายวา
ไพบูลย คือโอฬารที่สุด ทั้งโดยสวนยาวสวนกวางและสวนสูง. บทวา
อจฺฉราคณโฆสิโต ความวา สนุกสนานครื้นเครงไปดวยหมูเทพอัปสร
ขับรองบาง เจรจานารักบาง ทําเทพธิดานั้นใหบันเทิงใจ.
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บทวา ปทีโป เจตฺถ ชลติ ความวา ประทีปแกวมีรัศมีรุงเรือง
แผกระจายไปดุจรัศมีพระอาทิตย ยอมรุงเรืองยิ่งในที่นี้ คือในปราสาทนี้.
บทวา ทุสฺสผเลหิ ความวา ผลทั้งหลายของตนมะมวงเหลานั้นเปนผา
เหตุนั้น ตนมะมวงเหลานั้นจึงชื่อวาออกผลเปนผา อธิบายวา ดวยตน
มะมวงเหลานั้น คือ ที่คายผลออกมาเปนผาทิพย.
บทวา กาเรนฺเต นิฏิเต มเห ความวา เมื่อทําการบูชาใน
การฉลองวิหารที่สรางสําเร็จแลว. บทวา กตฺวา ทุสฺสมเย ผเล ความวา
ทําผาทั้งหลายนั่นแหละใหเปนผลของมะมวงเหลานั้น.
บทวา คณุตฺตม ไดแก หมูพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่ง
สูงสุดแหงหมูทั้งหลาย. บทวา นิยฺยาเทสึ ความวา ไดมอบ คือไดถวาย
แลว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอัมพวิมาน
๙. ปตวิมาน
วาดวยปตวิมาน
ทาวสักกเทวราชตรัสถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๗] ดูราเทพธิดาผูเจริญ ผูมผี าเหลือง มีธง
เหลือง ประดับดวยอลังการเหลือง มีกายลูบไลดวย
จันทนเหลือง ทัดทรงดอกอุบลเหลือง มีปราสาท
เหลือง มีที่นอนที่นั่งเหลือง มีภาชนะเหลือง มีฉัตร
เหลือง มีรถเหลือง มีผาเหลือง มีพัดเหลือง ครั้งเกิด
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เปนมนุษยในชาติกอน เจาไดทํากรรมอะไรไว เจาถูก
เราถามแลว ขอจงบอกทีเถิด นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
เทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระบาทไดนอมนํา
ดอกบวบขม ซึ่งมีรสขมไมมีใครปรารถนา จํานวน
๔ ดอก บูชาพระสถูป ขาพระบาทมีใจผองใส มุง
เฉพาะพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดา ไมทัน
พิจารณาหนทางที่มาแหงแมโค มิไดนึกไปที่แมโคนั้น
ทันใดนัน้ แมโคไดขวิดขาพระบาท ผูม ีความปรารถนา
แหงใจยังไมถึงพระสถูป ถาขาพระบาทพึงสั่งสมบุญ
นั้นยิ่งขึน้ ไซร ทิพยสมบัติพึงมียงิ่ กวานี้เปนแน ขา
แตทา วนฆวานเทพกุญชรจอมเทพ เพราะบุญกรรม
นั้น ขาพระบาทละกายมนุษยแลว จึงมาอยูรวมกับ
พระองค.
ทาวมฆวานเทพกุญชร ผูเปนอธิบดีในสวรรค
ชั้นไตรทศ ทรงสดับคํานี้แลว เมื่อจะยังเทวดาชั้น
ดาวดึงสใหเลื่อมใส จึงไดตรัสคํานี้กะมาตลีเทพสารภี
วา ดูกอ นมาตลี ทานจงดูผลแหงกรรมอันวิจิตรนา
อัศจรรยนี้ ไทยธรรมที่เทพธิดานี้กระทําแลว ถึงจะ
นอย บุญก็มีผลมาก เมือ่ จิตเลื่อมใสในพระตถาคต
สัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระองคก็ตาม ทักษิณา
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ไมชื่อวานอยเลย มาเถิด มาตลี แมชาวเราทั้งหลาย
ก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคตใหยิ่ง
ยวดขึ้นไป เพราะการสั่งสมบุญ นําสุขมาให เมือ่
พระตถาคตยังทรงพระชนมอยูก็ตาม เสด็จปรินิพพานแลวก็ตาม เมื่อจิตสม่ําเสมอ ผลบุญก็ยอม
สม่ําเสมอ เพราะเหตุที่ตั้งจิตไวชอบ สัตวทั้งหลาย
ยอมไปสูสุคติ ทายกทั้งหลายกระทําสักการะใน
พระตถาคตเหลาใดแลว ยอมไปสูสวรรค พระตถาคตเหลานั้น ยอมอุบัติขนึ้ เพื่อประโยชนแกชนเปน
อันมากหนอ.
จบปตวิมาน
อรรถกถาปตวิมาน
ปตวิมาน มีคาถาวา ปตวตฺเถ ปตธเช เปนตน. ปตวิมานนั้น
เกิดขึ้นไดอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระเจาอชาตศัตรู
นําพระบรมสารีริกธาตุที่พระองคไดรับสวนแบง มาสรางพระสถูปและ
ทําการฉลอง อุบาสิกาชาวราชคฤหคนหนึ่งปฏิบัติกิจของรางกายแตเชาตรู
คิดจักบูชาพระศาสดาถือดอกบวบขม ๔ ดอกตามที่ไดมา มีศรัทธาเกิด
ฉันทะอุตสาหะขึ้นในใจอยางฉับพลัน มิไดคํานึงถึงอันตราย ในหนทาง
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เดินมุงหนาไปสูยังพระสถูป.
ขณะนั้น โคแมลกู ออนวิ่งสวนทางมาอยางเร็ว ขวิดอุบาสิกานั้นให
สิ้นชีวิต. นางทํากาลกิริยาตายในขณะนั้นเอง บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
เมื่อทาวสักกเทวราชเสด็จทรงกรีฑาในอุทยาน นางไดปรากฏองคพรอม
กับรถ ขมเทพธิดาทั้งหมดดวยรัศมีแหงสรีระของตน ทามกลางเทพนาฏกะนักฟอนสองโกฏิครึ่งซึ่งเปนบริวาร ทาวสักกเทวราชทอดพระเนตร
เห็นดังนั้น มีพระทัยพิศวง เกิดอัศจรรยไมเคยเปน ทรงดําริวา ดวย
กรรมอันยิ่งใหญเชนไรหนอ เทพธิดาผูนี้จึงไดเทพฤทธิ์ที่ยิ่งใหญเชนนี้
แลว ตรัสถามเทพธิดานั้นดวยคาถาเหลานี้วา
ดูราเทพธิดาผูเจริญ ผูมีผาเหลือง มีธงเหลือง
ประดับดวยอลังการเหลือง มีกายลูบไลดวยจันทน
เหลือง ทัดทรงดอกอุบลเหลือง มีปราสาทเหลือง
มีท่นี อนที่นั่งเหลือง มีภาชนะเหลือง มีฉัตรเหลือง
มีรถเหลือง มีมาเหลือง มีพัดเหลือง ครั้งเกิดเปน
มนุษยในชาติกอน เจาไดทํากรรมอะไรไว เจาถูกเรา
ถามแลว ขอจึงบอกทีเถิด นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
เทพธิดาแมนั้น ก็ไดพยากรณแกทาวสักกะนั้นดวยคาถาเหลานี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระบาทไดนอมนํา
ดอกบวมขม ซึ่งมีรสขมไมมีใครปรารถนา จํานวน
๔ ดอก บูชาพระสถูป ขาพระบาทมีใจผองใส มุง
เฉพาะพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดา ไมทัน
พิจารณาหนทางที่มาแหงแมโคมิไดนึกไปที่แมโคนั้น
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ทันใดนั้นแมโคไดขวิดขาพระบาทผูมคี วามปรารถนา
แหงใจยังไมถึงพระสถูป ถาขาพระบาทพึงสั่งสมบุญ
นั้นยิ่งขึ้นไซร ทิพยสมบัติพึงมียิ่งกวานี้เปนแน ขา
แตทาวมฆวานเทพกุญชรจอมเทพ เพราะบุญกรรม
นั้น ขาพระบาทละกายมนุษยแลว จึงมาอยูรวมกับ
พระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตจฺทนลิตฺตงฺเค ไดแกมีสรีระลูบไล
ดวยจันทนมีสีดังทอง. บทวา ปตปาสาพสยเน ไดแก ประกอบดวย
ปราสาททองทั้งหมดและที่นอนขลิบทอง ดวยปตศัพทในที่ทุกแหงทั้งขาง
ลางขางบน พึงทราบวา ทานหมายความถึงทองทั้งนั้น ดวยประการฉะนี้.
บทวา ลตตฺถิ ตัดบทเปน ลตา อตฺถิ แปลวา มีเครือเถา.
เทพธิดาเรียกทาวสักกเทวราชดวยความเคารพ วา ภนฺเต. บทวา
อนภิจฺฉิตา แปลวา ไมมใี ครปรารถนา.
บทวา สรีร ไดแก พระธาตุที่เปนพระสรีระ. อนึ่ง นี้เปน
โวหารเรียกรวมสวนยอย เหมือนขอความวา ผาไฟไหมแลว ทะเลเขา
เห็นแลว. บทวา อสฺส ประกอบ โครูปสฺส แปลวา ของโคนั้น. บทวา
มคฺค ไดแก ทางที่มา. บทวา น อเวกฺขสิ ฺส ไดแก ไมทันตรวจดู.
เพราะเหตุไร ? เพราะใจไมนึกถึงโคนั้น. บทวา น ตคฺคมนสา สตี
ความวา มิไดมีใจไปจดจอที่แมโคนั้น ที่แทมีใจจดจอที่พระสถูปของ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น. ปาฐะวา ตทงฺคมานสาสตี ดังนี้ก็มี. ใจ
ของเทพธิดานั้นมีในองคนั้น คือในองคแหงพระธาตุของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เหตุนั้น เทพธิดานั้นจึงชื่อวา ตทงฺคมนสา มีใจใน
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องคนั้น. เทพธิดาชี้แจงวา คราวนั้น ขาพระบาทเปนอยางนี้ ไมทัน
พิจารณาหนทางของแมโคนั้น.
บทวา ถูป อปตฺตมานส ไดแก มีอัธยาศัยยังไมถึงพระสถูป คือ
พระเจดีย. จริงอยู ชื่อวา มานัส เพราะมีในใจ ไดแกอัธยาศัย คือ
มโนรถ. เทพธิดากลาวอยางนี้ เพราะมโนรถที่เกิดขึ้นวา เราจักเขาไป
ยังพระสถูปแลวบูชาดวยดอกไมทั้งหลาย ดังนี้ยังไมสมบูรณ. แตจิตที่คิด
บูชาพระสถูปเจดียดวยดอกไมทั้งหลายสําเร็จแลวโดยแท จึงเปนเหตุให
เทพธิดานั้นเกิดในเทวโลก.
บทวา ตฺจาห อภิสฺเจยฺย ความวา ถาขาพระบาทพึงสั่งสม
อธิบายวา ถาขาพระบาทพึงสั่งสม คือเขาไปสั่งสมโดยชอบทีเดียวซึ่งบุญ
นั้น ดวยการบูชาดวยดอกไม คือดวยการไปถึงพระสถูปแลวบูชาตาม
ความประสงค. บทวา ภิยฺโย นูน อิโต สิยา ความวา สมบัติเห็น
ที่จะพึงมีโดยยิ่ง คือยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวานี้ คือกวาสมบัติตามที่ไดอยูแลว.
บทวา มฆวา เทวกฺุชร เปนคําเรียกทาวสักกะ. ในสองบทนั้น
บทวา เทวกฺุชร ความวา เชนกับกุญชรในเทวโลก โดยคุณวิเศษมี
ความบากบั่นเพื่อผลทั้งปวงเปนตน. บทวา สหพฺย ไดแก ความเปน
รวมกัน.
ทาวมฆวานเทพกุญชร ผูเปนอธิบดีในสรรรค
ชั้นไตรทศทรงสดับคํานี้แลว เมื่อจะยังเทวดาชั้น
ดาวดึงสใหเลื่อมใสจึงไดตรัสคํานี้กะมาตลีเทพสารถี
นี้เปนคําของพระธรรมสังคาหกาจารย.
ตั้งแตนั้น ทาวสักกะทรงแสดงธรรมแกหมูเทวดา ซึ่งมีพระมาตลี
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เทพสารถีเปนประมุข ดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนมาตลี ทานจงดูผลแหงกรรมอันวิจิตรนา
อัศจรรยนี้ ไทยธรรมที่เทพธิดานี้กระทําแลว ถึงจะ
นอย บุญก็มผี ลมาก เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระองคก็ตาม ทักษิณา
ไมชื่อวานอยเลย มาเถิด มาตล แมชาวเราทั้งหลาย
ก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคตใหยิ่ง
ยวดขึ้นไป เพราะการสั่งสมบุญนําสุขมาให เมือ่
พระตถาคตยังทรงพระชนมอยูก็ตาม เสด็จปรินิพพานแลวก็ตาม เมื่อจิตสม่ําเสมอ ผลบุญก็ยอมสม่ํา
เสมอ เพราะเหตุที่ตั้งจิตไวชอบ สัตวทั้งหลายยอมไป
สูส ุคติ ทายกทั้งหลายกระทําสักการะในพระตถาคต
เหลาใดแลว ยอมไปสูสวรรค พระตถาคตเหลานั้น
ยอมอุบัติขึ้นเพื่ออประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสาเทนฺโต ไดแก กระทําใหเลื่อมใส.
อธิบายวา ใหเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย.
บทวา จิตฺต ไดแก วิจิตร คือไมควรคิด. บทวา กมฺมผล
ประกอบความวา ถึงไทยธรรมไมยงิ่ ใหญ ก็จงดูผลแหงบุญกรรมซึ่งยิ่ง
ใหญ เพราะถึงพรอมดวยเขต และถึงพรอมดวยเจตนา. ในประโยควา
อปฺปกมฺป กต เทยฺย ปฺุ โหติ มหปฺผล นี้ บทวา กต ไดแก
ประกอบไวในอายตนะ โดยเปนตัวเหตุ โดยเปนตัวสักการะ. บทวา
เทยฺย ไดแก วัตถุที่ควรถวาย. บทวา ปฺุ ไดแก บุญกรรมทีเ่ ปน
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ไปอยางนั้น.
บัดนี้ ทาวสักกเทวราชเมื่อจะแสดงขอที่ทําบุญถึงจะนอยแตก็มีผล
มากนั้น ใหปรากฏ จึงตรัสคาถาวา นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ เปนตน.
ขอนั้นเขาใจงาย.
บทวา อมฺเหป ไดแก แมชาวเราทั้งหลาย. บทวา มหามเส
ไดแก ควรบูชา. บทวา เจโตปณิธิเหตุ หิ ความวา เพราะตั้งจิตของ
คนไวชอบทีเดียว อธิบายวา เพราะตั้งตนไวชอบ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
มารดาบิดาก็ดี ญาติเหลาอื่นก็ดี พึงทําผูนั้น
ใหประเสริฐไมได สวนจิตที่ตั้งไวชอบ พึงทําผูนั้น
ใหประเสริฐไดกวานั้น.
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนี้แลว ทาวสักกะจอมทวยเทพไดสั่งระงับการ
เลนกรีฑาในอุทยาน เสด็จกลับจากอุทยานนั้นแลว ทรงทําการบูชา ๗ วัน
ที่พระจุฬามณีเจดีย ซึ่งเปนสถานที่พระองคทรงบูชาเนือง ๆ.
สมัยตอมา ทาวสักกเทวราชไดเลาเรื่องนั้นถวายทานพระนารทเถระผูจาริกไปยังเทวโลก พระเถระไดบอกกลาวแกพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ทานจงไดยกเรื่องนั้นขึ้นสูสังคายนาอยางนั้นแล.
จบอรรถกถาปตวิมาน
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๑๐. อุจฉุวิมาน
วาดวยอุจฉุวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๔๘] ทานสองสวางตลอดปฐพี เหมือน
ดวงจันทรและดวงอาทิตย รุง โรจนล้ําโลกพรอมทั้ง
เทวโลก ดวยสิริ วรรณะ ยศ และเดช เหมือน
ดังทาวมหาพรหมรุง โรจนล้ําทวยเทพชั้นไตรทศพรอม
ทั้งองคอินทร ดูราเทพธิดาผูเลอโฉม ทัดทรงมาลัย
ดอกอุบล มีดอกไมกรองบนศีรษะ มีผิวพรรณผุดผอง
ดังทองประดับองคทรงภูษาอันสูงสุด. อาตมาถามทาน
ทานเปนใครมาไหวอาตมา เมือ่ กอนทานไดทํากรรม
อะไรไวดวยตน ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทาน
สั่งสมทานหรือรักษาศีล เพราะบุญอะไร ทานจึง
เขาถึงสุคติ มียศ (อิสริยะ, เกียรติ, บริวาร).
ดูราเทพธิดา ทานถูกอาตมาถามแลว ขอ
ทานโปรดบอกทีเถิด นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
เทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ปจจุบันพระคุณเจาเขาไป
บิณฑบาตยังบานตําบลนี้นี่แหละ มาถึงเรือนของ
พวกดีฉัน ขณะนั้นดีฉันมีจิตเลื่อมใส เปยมดวยปติ
ไมมีอะไรเปรียบได ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา
แตภายหลัง แมผัวมาซักถามดีฉันวา อีใจราย เจา
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เอาออยไปไวที่ไหน ดีฉันตอบวา ฉันไมไดทิ้งและ
ไมไดรบั ประทาน ฉันเองไดถวายแดภิกษุผูสงบ แม
ผัวผูนนั้ ไดบริภาษดีฉันวา ออยนี้ของเจาหรือ ที่แท
ขาเปนเจาของดังนี้แลว นางควากอนดินทุมดีฉัน
ดีฉันก็ตาย จุติจากมนุษยโลกนั้นแลวมาเปนเทวดา
ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนั่นแหละ จึงไดเสวยความ
สุขดวยตน ไดรวมบํารุงบําเรออยูกับเทวดาทั้งหลาย
และบันเทิงใจอยูดวยกามคุณหา ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนัน่ แหละ จึงไดเสวยความสุขดวยตน มีทาว
สักกะจอมเทพคุมครอง มีทวยเทพชั้นไตรทศรักษา
เพรียบพรอมไปดวยกามคุณหา ผลบุญเชนนี้มิใชนอย
การถวายออยของดีฉันมีผลมาก ดีฉันไดรวมบํารุง
บําเรออยูกับเทวดาทั้งหลาย และบันเทิงใจอยูดวย
กามคุณหา ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายออย
ของดีฉันมีผลรุงเรืองมาก ดีฉนั มีทาวสักกะจอมเทพ
คุมครอง มีทวยเทพชั้นไตรทศรักษา เพียงดังวา
ทาวสหัสนัยนในสวนนันทนวัน ขาแตทานผูเจริญ
ดีฉันสํานึกถึงพระคุณเจาผูอนุเคราะห จึงเขามาถวาย
นมัสการและบอกกลาวถึงกรรมที่เปนกุศล ขณะนั้น
ดีฉันมีจิตเลื่อมใส เปยมดวยปติ ไมมีอะไรเปรียบได
ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา ดังนี้.
จบอุจฉุวิมาน
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อรรถกถาอุจฉุวิมาน
อุจฉุวิมาน มีคาถาวา โอภาสยิตฺวา ปวึ สเทวก เปนตน.
อุจฉุวิมาน นั้น เชนเดียวกับวิมานออยในหนหลัง ทั้งโดยพระบาลีและ
โดยเหตุเกิดเรื่องนั่นเอง.
ในเรื่องนั้น แมผัวใชตั่งอยางเดียวตีลูกสะใภตาย แตในเรื่องนี้
ใชกอนดิน ความตางกันดังนี้เทานั้น. แตเพราะวัตถุ (ที่ใชประหาร)
ตางกัน ทั้งสองเรื่องจึงขึ้นสูสังคายนาแยกกัน บัณฑิตพึงทราบดังนี้.
ทานพระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ทานสองสวางตลอดปฐพี เหมือนดวงจันทร
และดวงอาทิตยรุงโรจนล้ําโลกพรอมทั้งเทวโลกดวย
สิริ วรรณะ ยศและเดช เหมือนดังทาวมหาพรหม
รุง โรจนล้ําทวยเทพชั้นไตรทศพรอมทั้งองคอินทร ดูราเทพธิดาผูเลอโฉม ทัดทรงมาลัยดอกอุบล มีดอก
ไมกรองบนศีรษะ มีผิวพรรณผุดผองดังทอง ประดับองค ทรงภูษาอันสูงสุด อาตมาขอถามทาน
ทานเปนใคร มาไหวอาตมา เมื่อกอนทานไดทํากรรม
อะไรไวดวยตน ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทาน
สัง่ สมทานหรือรักษาศีล เพราะบุญอะไร ทานจึงเขา
ถึงสุคติ มียศ [อิสริยะ, เกียรติ, บริวาร] ดูรา
เทวดา ทานถูกอาตมาถามแลว ขอทานโปรดบอกที
เถิด นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.
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ลําดับนั้น เทวดาไดกลาวตอบดวยคาถาเหลานี้วา
ขาแตทานผูเจริญ ปจจุบันพระคุณเจาเขาไป
บิณฑบาตยังบานตําบลนี้นี่แหละ มาจนถึงเรือนของ
พวกดีฉนั ขณะนั้น ดีฉันมีจิตใจเลื่อมใส เปยม
ดวยปติไมมีอะไรเปรียบได ไดถวายทอนออยแด
พระคุณเจา แตภายหลัง แมผัวมาซักถามดีฉันวา
อีใจราย เจาเอาออยไปไวที่ไหน ดีฉันตอบวา ฉัน
ไมไดทงิ้ และมิไดรับประทาน ฉันเองไดถวายแด
ภิกษุผูสงบ แมผวั ผูนั้นไดบริภาษดีฉันวา ออยนีข้ อง
เจาหรือ ที่แทขาเปนเจาของ ดังนี้แลว นางควา
กอนดินทุมดีฉัน ดีฉันก็ตาย จุติจากมนุษยโลกนั้น
แลวมาเปนเทวดา ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนั้นแหละ
จึงไดเสวยความสุขดวยตน ไดรวมบํารุงบําเรออยูกับ
เทวดาทั้งหลาย และบันเทิงใจอยูดวยกามคุณหา
ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนั่นแหละ จึงไดเสวยความ
สุขดวยตน มีทา วสักกะจอมเทพคุมครอง มีทวย
เทพชั้นไตรทศรักษา เพรียบพรอมไปดวยกามคุณหา
ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายออยของดีฉันมีผล
มาก ดีฉนั ไดรวมบํารุงบําเรออยูกับเทพดาทั้งหลาย
และบันเทิงใจอยูดวยกามคุณหา ผลบุญเชนนี้มิใช
นอย การถวายออยของดีฉันมีผลรุงเรืองมาก ดีฉัน
มีทาวสักกะจอมเทพคุมครอง มีทวยเทพชั้นไตรทศ
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รักษา เพียงดังวาทาวสหัสนัยนในสวนนันทนวัน ขา
แตทานผูเจริญ ดีฉนั สํานึกถึงพระคุณเจาผูอนุเคราะห
จึงเขามาถวายนมัสการ และบอกกลาวถึงกรรมที่เปน
กุศล ขณะนั้น ดีฉันมีจิตเลื่อมใส เปยมดวยปติ
ไมมีอะไรเปรียบได ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา
ดังนี้. คําที่เหลือก็เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวนั่นเอง
แล.
จบอรรถกถาอุจฉุวิมาน
๑๑. วันทนวิมาน
วาดวยวันทนวิมาน
[๔๙] ดูราเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลง
รัศมีสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผล
อันนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึง
เกิดแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทวดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นมนุษยโลก ดีฉันเห็น
สมณะทั้งหลายผูมีศีล ไหวเทาทั้งหลายทําใจให
เลื่อมใส อนึง่ ดีฉันปลืม้ ใจ ไดกระทําอัญชลี
เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น
ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
พระคุณเจา ครั้งเกิดเปนมนุษยดีฉันไดกระทําบุญอัน
ใดไว เพราะบุญอันนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบวันทนวิมาน
อรรถกถาวันทนวิมาน
วันทนวิมาน มีคาถาวา อภิกกฺ นฺเตน วณฺเณน เปนตน.
วันทนวิมานนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู กรุงสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุมาก
รูปดวยกัน อยูจําพรรษาในอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง ครั้นออกพรรษา
ปวารณาแลว เก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดินมุงไปกรุงสาวัตถี เพื่อ
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เฝาพระผูมีพระภาคเจา ผานไปกลางหมูบานตําบลหนึ่ง. หญิงคนหนึ่งใน
หมูบานนั้น เห็นภิกษุทั้งหลาย มีจิตเลื่อมใสเกิดความเคารพอยางมาก
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ แลวประคองอัญชลีไวเหนือศีรษะ ยืนลืมตา
ที่แสดงความเลื่อมใส แลดูอยูจนภิกษุทั้งหลายลับตาไป.
สมัยตอมา หญิงนัน้ ทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดสอบถามเทพธิดานั้น ผูเสวยทิพยสมบัติอยูในดาวดึงสนั้น ดวยคาถาเหลานี้วา
ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม เปลงรัศมี
สวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผล
อันนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึง
เกิดขึ้นแกทาน.
ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของ
ทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพธิดานั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ดีฉันเห็น
สมณะทั้งหลายผูมีศีล ไหวเทาทั้งหลายทําใจให
เลื่อมใส อนึ่ง ดีฉนั ปลื้มใจ ไดกระทําอัญชลี
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เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญ
นั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดขึ้นแกดีฉัน.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดีฉันขอบอก
พระคุณเจา ครั้งเปนมนุษยดีฉันไดกระทําบุญอันใดไว
เพราะบุญอันนั้น ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพธิดาไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้ ดังกลาวมาฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมเณ ไดแก ผูส งบบาป. บทวา
สีลวนฺเต ไดแก ผูประกอบดวยคุณคือศีล. บทวา มน ปสาทยึ
ความวา ดีฉันทําจิตใหเลื่อมใสปรารภคุณของสมณะเหลานั้นวา พระคุณเจา
เหลานั้นดีหนอ เปนธรรมจารี เปนพรหมจารี ( เปนผูประพฤติธรรม
เปนผูประพฤติพรหมจรรย). บทวา วิตฺตา จห อฺชลิก อกาสึ
ความวา ดีฉันยินดี เกิดโสมนัส ไหวแลว. อธิบายวา แมเพียงลืมตาที่
แยมบานดวยความเลื่อมใส แลดูภิกษุทั้งหลายผูนารัก ยังมีอุปการะมาก
แกสัตวเหลานี้ จะปวยกลาวไปไยถึงการไหวเลา. ดวยเหตุนั้น เทพธิดา
จึงกลาววา เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ดังนี้เปนตน. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวมาแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาวันทนวิมาน
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๑๒. รัชชุมาลาวิมาน
วาดวยรัชชุมาลาวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหนึ่งวา
[๕๐] ดูกอนเทพธิดา
ทานมีวรรณะงาม
กรีดกรายมือและเทาฟอนรําไดเหมาะเจาะ ในเมื่อ
ดนตรีบรรเลงอยูอยางไพเราะ เมื่อทานนัน้ รายรําอยู
เสียงทิพยอันนาฟงนารื่นรมยใจ ก็เปลงออกจาก
อวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค เมื่อทานนั้นรายรําอยู
กลิ่นทิพยที่มีกลิ่นอันหอมหวนนารื่นรมยใจ ก็ฟุงขจร
ไปจากอวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค เครื่องประดับที่
มวยผมที่แกวงไกวไปมาตามกาย ก็เปลงเสียงกังวาน
ใหไดยิน ปานประหนึ่งวา ดนตรีเครื่อง ๕ เทริดที่
ถูกลมกระพือพัดออนไหวไปมาตามสายลม ก็เปลง
เสียงกังวานใหไดยิน ปานประหนึ่งวา ดนตรีเครื่อง ๕
เชนกัน พวงมาลัยประดับเศียรของทานมีกลิ่นหอม
นารื่นรมยใจ ก็สงกลิ่นหอมฟุงตลบไปทุกทิศ ดังหนึ่ง
ตนมัญชูสกะ (เห็นชื่อตนไมสวรรค วามีกลิ่นหอม
ยิ่งนัก) ทานไดสูดดมกลิ่นหอมนัน้ ทั้งไดเห็นรูป
อันมิใชของมีอยูในมนุษย ดูกอนเทวดา อาตมา
ถามทาน ขอทานไดโปรดบอกวา นี้เปนผลของ
กรรมอะไร.
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เทพธิดานั้นตอบวา
ในชาติกอ นดีฉันเกิดเปนทาสีในบาน ชือ่ คยา
ของพราหมณ มีบุญนอยไมมวี าสนา คนทั้งหลาย
เรียกชื่อดีฉันวา รัชชุมาลา ดีฉนั เศราเสียใจมาก
เพราะถูกขูเข็ญของผูที่ดาทอและตบตี จึงถือเอา
หมอน้ําออกไป ทําเปนเหมือนจะไปตักน้ํา ครั้นแลว
ไดวางหมอน้ําไวขางทาง เขารูปยังปาชัฏดวยคิดวา
เราจักตายในปานี้แหละ จะมีประโยชนอะไรเลา
ดวยการเปนอยูของเรา ดังนี้ แลวจึงผูกเชือกเปน
บวงใหแนน แลวเหวี่ยงไปยังตนไม ทีนั้น ก็มองดู
ไปรอบทิศวา จะมีใครไหมหนอ อาศัยอยูใ นปาบาง
ในที่นั้นดีฉันไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูเปนมุนีบําเพ็ญ
ประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ประทับนั่งที่โคนตนไม
ทรงเพงพินิจอยู มิไดทรงมีภยั แตที่ไหน ๆ ความ
สังเวชใจทําใหเกิดขนพองสยองเกลาอยางไมเคยมี
ไดมีแกดิฉันนั้นวา ใครหนอแลมาอยูในปานี้ เปน
เทวดาหรือมนุษยกันแน ใจของดีฉันเลื่อมใสแลว
เพราะไดเห็นพระองคผูนาเลื่อมใส ควรแกความ
เลื่อมใส เสด็จออกจากปา ( คือกิเลส ) บรรลุถึง
นิพพานอันปราศจากปาแลว ทานผูนี้มิใชคนธรรมดา
สามัญเลย ทานผูนี้มีอินทรียอนั คุมครองแลว ยินดี
ในฌาน มีใจไมวอกแวกไปตามอารมณภายนอก
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ทรงเกื้อกูลโลกทั้งมวล จักตองเปนพระพุทธเจาแน
ทานผูนเี้ ปนที่หวาดหวั่นของเหลาผูมิจฉาทิฏฐิ หาผู
เขาใกลไดยาก ดุจดังราชสีหอาศัยอยูในถ้ํา ทาน
ผูนี้ยากที่จะไดเห็น เหมือนดอกมะเดื่อ พระตถาคต
นั้น ตรัสเรียกดีฉันดวยพระดํารัสอันออนหวานวา
นี่แนะ รัชชุมาลา พระองคทานไดตรัสกะดีฉันวา
เธอจงถึงตถาคตเปนที่พึ่ง ดีฉันไดฟงพระดํารัสอัน
ปราศจากโทษ ประกอบดวยประโยชน เปนวาจา
สะอาด นิ่มนวล ออนโยน ไพเราะ ที่จะบรรเทา
ความโศกทั้งปวงไดนั้นแลว พระตถาคตผูทรงบําเพ็ญ
ประโยชนแกโลกทั้งปวง ทรงทราบวา ดีฉนั มีจิต
อาจหาญดีแลว จึงทรงสั่งสอนดีฉันผูเลื่อมใส มีใจ
ใสสะอาดแลว พระองคไดตรัสกะดีฉันวา นีท้ ุกข
นี้เหตุเกิดทุกข นีค้ วามดับทุกข นี้ทางตรงใหถึง
อมตะ ดีฉันตั้งตนอยูในพระโอวาทของพระองคผู
ทรงเอ็นดู เฉลียวฉลาด จึงไดบรรลุทางนิพพาน
อันเปนอมตะ สงบ ไมมีการจุติ ดีฉันนั้น มีความรัก
ตั้งอยูมั่นคงแลว ไมมีที่จะหวัน่ ไหวในเรื่องทัสสนะ
เปนธิดาผูบังเกิดในพระอุระของพระพุทธองค ดวย
ศรัทธาที่หยั่งรากลงแลว ดีฉันนั้นรื่นรมยเที่ยวเลน
บันเทิงใจอยู ไมมีสงิ่ นากลัวแตที่ไหน ๆ ทัดทรง
พวงมาลัยทิพย ไดดื่มน้ําหวานหอมที่ทําใหรางกาย
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กระปรีก้ ระเปรา นางฟานักดนตรีนับไดหกหมื่น
กระทําการขับกลอมดีฉันอยู เหลาเทพบุตรมีชื่อ
ตาง ๆ กัน คือ ชื่ออาฬัมพะ ชื่อคัคคระ ชื่อภีมะ
ชื่อสาชุวาที ชื่อสังสยะ ชื่อโปกขระ ชื่อสุผัสสะ
และเหลาอัปสรมีชอื่ วาวีณา ชือ่ โมกขา ชือ่ นันทา
ชื่อสุนนั ทา ชื่อโสณทินนา ชื่อสุจิมหิตา ชื่อลัมพุสา
ชื่อมิสสเกสี ชื่อปุณฑรีกา ชื่ออติทารุณี ชื่อเอณิปสสา
ชื่อสุปสสา ชือ่ สุภัททา ชื่อมุทุกาวที เหลานี้ลวน
แตเลิศกวาอัปสรทั้งหลายในการขับกลอม เทวดา
เหลานัน้ เขาไปหาดีฉันตามเวลา แลวกลาวเชิญชวน
วา มาเถิด พวกเราจะฟอนรํา จะขับรอง จะทํา
ใหทานราเริง ที่นี้มใิ ชที่ของผูมิไดทําบุญไว แตเปน
ที่ของผูทําบุญไว สวนมหาวันของเทพยเจาทั้งหลาย
เปนที่ไมเศราโศก เปนที่นาบันเทิง นารืน่ รมย
สําหรับผูที่มิไดทําบุญไว สุขไมมีในโลกนีแ้ ละโลก
หนา สุขในโลกนี้และโลกหนาจะมีแกคนทําบุญไว
ผูมีความประสงคอยูรวมกับเทพเหลานั้น ควรกระทํา
กุศลใหมากไว เพราะผูที่มีบุญอันทําไวแลว ยอม
พรั่งพรอมดวยโภคสมบัติ บันเทิงในสวรรค พระตถาคตทั้งหลายเปนผูควรรับทักษิณาทาน เปนบอเกิด
แหงบุญเขตของมนุษยทั้งหลาย ยอมอุบัติขึ้นมาเพื่อ
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ประโยชนแกชนหมูม ากจริงหนอ ที่ทายกกระทําบุญ
ในทานแลวยอมบันเทิงในสวรรค.
จบรัชชุมาลาวิมาน
อรรถกถารัชชุมาลาวิมาน
รัชชุมาลาวิมาน มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน เปนตน.
รัชชุมาลาวิมานนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี.
สมัยนั้น พราหมณคนหนึ่งในหมูบานคยาไดใหธิดา แกบุตรพราหมณ
คนหนึ่งในบานนั้นเอง นางไปมีสามีแลว ตั้งตนเปนใหญในเรือนนั้น
นางเห็นลูกสาวทาสีในเรือนนั้นแลวไมชอบหนา นับแตเห็นมา นางก็
แสดงอาการฮึดฮัดดาวาดวยความโกรธ และชูกาํ หมัดแกลูกสาวทาสีนั้น
เมื่อลูกสาวทาสีเติบโตขึ้นพอจะทําการงานได นางก็ใชเขา ศอก กําหมัด
ทุบตีเธอ เหมือนผูกอาฆาตกันมาในชาติกอน ๆ หลายชาติทีเดียว.
เลากันมาวา ทาสีนั้นไดเปนนายของนาง ครั้งพระทศพลพระนาม
วากัสสปะ สวนนางเปนทาสี เธอทุบตอยทาสีนั้นดวยกอนดินและกําหมัด
เปนตนเนือง ๆ ทาสีเหนื่อยหนายเพราะการกระทํานั้น ไดกระทําบุญ
ทั้งหลายมีใหทานเปนตนตามกําลัง ตั้งความปรารถนาวา ในอนาคตกาล
ขอเราพึงเปนนายมีความเปนใหเหนือหญิงนี้.
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ภายหลัง ทาสีนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว เวียนวายไป ๆ มา ๆ อยู
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในหมูบานคยา ไปมี
สามี ตามนัยดังกลาวแลว สวนหญิงอีกคนหนึ่งไดเปนทาสีของนาง นาง
จึงเบียดเบียนเธอเพราะผูกอาฆาตกันไวอยางนั้น.
เมื่อเบียดเบียนอยูอยางนี้ โดยไมมีเหตุที่สมควรเลย นางไดจิกผม
ใชทั้งมือทั้งเทาตบถีบอยางเต็มที่ ทาสีนั้นไปศาลาอาบน้ํา โกนผมเสีย
เกลี้ยง หญิงผูเปนนายกลาววา เฮย อีทาสีชั่ว เพียงโกนผมเกลี้ยง มึง
จะพนหรือ แลวเอาเชือกพันศีรษะ จับนางใหกมลงเฆี่ยนตรงนั้น และ
ไมใหนางเอาเชือกนั้นออก นางทาสีจึงไดชื่อวา รัชชมาลา ตัง้ แตนั้นมา.
ตอมาวันหนึ่ง ตอนใกลรุง พระศาสดาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของ
นางรัชชุมาลา และการดํารงอยูในสรณะและศีลของนางพราหมณีนั้น
จึงเสด็จเขาไปปาประทับนั่งที่โคนไมตนหนึ่ง ทรงเปลงพระพุทธรัศมี
มีพรรณะ ๖ ไป. ฝายนางรัชชุมาลาเลา ถูกเขาเบียดเบียนอยูเชนนั้น
ทุก ๆ วัน คิดวาจะมีประโยชนอะไรดวยชีวิตอันลําเค็ญเชนนี้ของเรา ดังนี้
เกิดความเบื่อหนายในชีวิต ประสงคจะตายเสีย จึงถือเอาหมอน้ําออก
จากเรือนไป ทําทีเดินไปทาน้ํา เขาไปตามลําดับ ผูกเชือกเขาที่กิ่งไม
ตนหนึ่ง ที่ไมไกลตนไมที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ประสงคจะทํา
เปนบวงผูกคอตาย มองดูไปขางโนนขางนี้ ก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งอยู ณ ที่นั้น ดูนาพอใจ นาเลื่อมใส ทรงบรรลุความฝกและ
ความสงบอยางสูงสุด กําลังเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ ๖ อยู. ครั้น
เห็นแลวมีใจถูกความเคารพในพระพุทธเจาเหนี่ยวรั้งไวจึงคิดวา ทําไฉน
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พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงธรรมแมแกคนเชนเรา ที่เราไดฟงแลว
พึงพนจากชีวิตที่ลําเค็ญนี้ไดหนอ.
ทีนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอาจาระความประพฤติทางจิต
ของนางแลว จึงตรัสเรียกวา รัชชุมาลา. นางไดยินพระดํารัสนั้นแลว
เปนประหนึ่งวา ถูกโสรจสรงดวยน้ําอมฤต ไดถูกปติสัมผัสไมขาดสาย
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่สมควรสวน
หนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกถาวาดวยสัจจะ ๔ อันเปนลําดับตอจาก
อนุบุพพีกถาแกนาง. นางก็ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล. พระศาสดาทรงดําริวา
การอนุเคราะหแกนางรัชชุมาลาเพียงเทานี้ก็พอแลว บัดนี้นางเกิดเปนคน
ที่ใคร ๆ จะกําจัดไมไดแลว ดังนี้ จึงเสด็จออกจากปา ประทับนั่งที่โคน
ตนไมแหงหนึ่งไมไกลบาน. ฝายนางรัชชุมาลา เพราะเหตุที่นางเปนผูไม
ควรที่จะฆาตัวตาย และเพราะเหตุที่นายเปนผูสมบูรณดวยขันติ เมตตา
และความเอ็นดูแลว จึงคิดวา นางพราหมณีจะฆาหรือจะเบียดเบียนเรา
หรือจะทําการอยางใดอยางหนึ่งก็ตามที ดังนี้ แลวเอาหมอตักน้ํากลับไป
เรือน. สามียืนอยูที่ประตูเรือนเห็นนางแลวจึงถามวา วันนี้เธอไปทาน้ํา
ตั้งนานแลวจึงมา และสีหนาของเธอก็ดูผองใสยิ่งนัก เธอปรากฏโดย
อาการเปลี่ยนไป (ไมเหมือนเดิม) นี่อะไรกัน. นางจึงเลาความเปนไป
นั้นแกสามี.
พราหมณฟงคําของนางแลวยินดีไปยังเรือน แลวกลาวแกลูกสะใภ
ตอหนานางรัชชุมาลาวา เธอไมตองทําอะไร ดังนี้ แลวมีใจยินดีรีบไป
ยังสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมแลว ทําปฏิสนั ถารดวยความเอื้อเฟอ
นิมนตพระศาสดาแลวนํามาสูเรือนของตน อังคาสเลี้ยงดูดวยของเคี้ยวของ
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ฉันอันประณีต พอพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ ชักพระหัตถออกจาก
บาตร จึงเขาไปเฝานั่ง ณ ที่ตรงสวนขางหนึ่ง. แมสะใภของพราหมณนั้น
ก็เขาไปเฝาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พวกพราหมณและคฤหบดี แมที่อยูในหมูบานคยาคามไดฟงเรื่อง
นั้นแลว เขาไปเผาพระผูมีพระภาคเจา บางพวกถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกก็เพียงแตกลาวทักทายปราศรัยแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาตรัสกรรมที่กระทําในชาติกอนของนางรัชชุมาลา และ
ของนางพราหมณีนั้น โดยพิสดารแลวทรงแสดงธรรมตามสมควรแก
บริษัทที่มาประชุมกัน. นางพราหมณีและมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้น
ฟงธรรมนั้นแลว ตางดํารงอยูในสรณะ และศีล. พระศาสดาเสด็จลุกขึ้น
จากอาสนะ ไดเสด็จไปกรุงสาวัตถีตามเดิม. พราหมณไดตั้งนางรัชชุมาลา
ไวในตําแหนงเปนลูกสาว. ลูกสะใภของพราหมณก็มองดูนางรัชชุมาลา
ดวยนัยนตาแสดงความรัก ปฏิบัติตอ กันดวยความสิเนหานาพอใจทีเดียว
ตราบเทาชีวิตหาไม.
ตอนานางรัชชุมาลาตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส นางมี
อัปสรพันหนึ่งเปนบริวาร. นางประดับองคดวยเครื่องอาภรณอันเปนทิพย
มีประมาณบรรทุกหกสิบเลมเกวียน มีอัปสรพันหนึ่งหอมลอม เสวยทิพย
สมบัติอยางใหญหลวง มีใจเบิกบานเที่ยวเตรไปในสวนนันทนวันเปนตน.
ครั้งนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะไปเที่ยวเทวจาริก เห็นนางรุงโรจนอยู
ดวยเทวานุภาพ ดวยเทวฤทธิ์อันยิ่งใหญ จึงถามถึงกรรมที่นางไดกระทํา
ไวดวยคาถาเหลานี้วา
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ดูกอนเทวดา ทานมีวรรณะงานยิ่ง กรีดกราย
มือและเทาฟอนรําไดเหมาะเจาะ ในเมื่อดนตรี
บรรเลงอยูอยางไพเราะ
เมื่อทานนัน้ รายรําอยู
เสียงทิพยอันนาฟง นารื่นรมยใจ ก็เปลงออกจาก
อวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค เมือ่ ทานนั้นรายรําอยู
กลิน่ ทิพยที่มีกลิ่นอันหอมหวนนารื่นรมยใจ ก็ฟุงขจร
ไปจากอวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค เครื่องประดับที่
มวยผมที่แกวงไกวไปมาตามกาย ก็เปลงเสียงกังวาน.
ใหไดยิน ปานประหนึ่งวา ดนตรีเครื่อง ๕ เทริดที่
ถูกลมกระพือพัดเคลื่อนไหวไปตามสายลม ก็เปลง
เสียงกังวานใหไดยิน ปานประหนึ่งวา เสียงดนตรี
เครื่อง ๕ เชนกัน พวงมาลัยประดับเศียรของทาน
มีกลิ่นหอมนารื่นรมยใจ ก็สงกลิ่นหอมฟุงตลบไป
ทุกทิศ ดังหนึ่งตนมัญชูสกะ (เปนชื่อตนไมใน
สวรรค วามีกลิ่นหอมยิ่งนัก) ทานไดสูดดมกลิ่น
หอมนัน้
ทั้งไดเห็นรูปอันมิใชของมีอยูใ นมนุษย
ดูกอนเทวดา อาตมาถามทาน ขอทานไดโปรดบอกวา
นี้เปนผลของกรรมอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺเถ ปาเท จ วิคฺคยฺห คือ ขยับมือ
และเทาดวยอาการหลายอยาง อธิบายวา ขยับมือดวยอาการหลายอยาง
แปลก ๆ กันออกไป ดวยอํานาจการแสดงทารายรําตาง ๆ อยาง เปนตน
วา รํากําดอกไม รําประนมดอกไม และเยื้องยางเทาดวยอาการหลายอยาง
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หลาก ๆ ทาดวยอํานาจการแสดงทาแปลก ๆ แหงการยืน มีการวางเทา
เสมอกันเปนตน. ดวย จ ศัพททานรวมเอาทารายรําไวดวยกัน. บทวา
นจฺจสิ แปลวา รายรํา. บทวา ยา ตฺว ความวา ทานใดกระทําการ
ฟอนรําตามที่กลาวมาแลว. บทวา สุปฺปวาทิเต ความวา เมื่อมีการ
บรรเลงที่เหมาะสม คือ เมื่อเครื่องดนตรีมีพิณ ซอ ตะโพน และฉิ่ง
เปนตนที่เขาบรรเลงอยูไดจังหวะกับการฟอนรําของทาน ไดแก เมื่อ
ดนตรีเครื่อง ๕ ที่เขาประโคมอยู. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในวิมาน
หนหลัง.
เทวดาถูกพระเถระไดถามอยางนี้แลว จึงไดพยากรณชี้แจงถึงชาติ
กอนเปนตน ของตนใหทานทราบดวยคาถาเหลานี้
ในชาติกอนดีฉันเกิดเปนทาสีในบานชื่อคยา
ของพราหมณ มีบุญนอย ไมมีวาสนา คนทั้งหลาย
เรียกชื่อดีฉันวา รัชชุมาลา ดีฉันเศราเสียใจมาก
เพราะถูกขูเข็ญของผูที่ดาทอและโดนตี จึงถือเอาหมอ
น้ําออกไปทําเปนเหมือนจะไปตักน้ํา ครั้นแลวไดวาง
หมอน้ําไวขางทางเขาไปยังปาชัฏ ดวยคิดวา เราจัก
ตายในปานี้แหละ จะมีประโยชนอะไรเลาดวยการ
เปนอยูของเราดังนี้ แลวจึงผูกเชือกเปนบวงใหแนน
แลวเหวี่ยงไปยังตนไม ทีนั้นก็มองดูไปรอบทิศวา
จะมีใครไหมหนอ อาศัยอยูในปาบาง ในที่นั้นดีฉนั ได
เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนมุนีบําเพ็ญประโยชน
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เกื้อกูลแกสรรพสัตว ประทับนัง่ ที่โคนตนไม ทรงเพง
พินิจอยู มิไดทรงมีภัยแตที่ไหน ๆ ความสังเวชใจ
ทําใหเกิดขนพองสยองเกลาอยางไมเคยมีไดมีแก
ดีฉันนัน้ วา ใครหนอแลมาอยูในปานี้ เปนเทวดาหรือ
มนุษยกันแน ใจของดีฉันเลื่อมใสแลว เพราะไดเห็น
พระองคผูนาเลื่อมใส ควรแกความเลื่อมใส เสด็จ
ออกจากปา (คือกิเลส) บรรลุถึงนิพพานอันปราศจาก
ปาแลว ทานผูนี้มิใชคนธรรมดาสามัญเลย ทานผูนี้
มีอินทรียอันคุมครองแลว ยินดีในฌาน มีใจไมวอก
แวกไปตามอารมณภายนอก ทรงเกื้อกูลโลกทั้งมวล
จักตองเปนพระพุทธเจาแน ทานผูนี้เปนที่หวาดหวั่น
ของเหลาผูมิจฉาทิฏฐิ หาผูเขาใกลไดยาก ดุจดัง
ราชสีหอ าศัยอยูในถ้ํา ทานผูน ี้ยากที่จะไดเห็น
เหมือนดอกมะเดื่อ พระตถาคตนั้นตรัสเรียกดีฉันดวย
พระดํารัสอันออนหวาน นี่แนะรัชชุมาลา พระองค
ทานไดตรัสกะดีกวา เธอจงถึงตถาคตเปนที่พึ่ง ดีฉัน
ไดฟงพระดํารัสอันปราศจากโทษ ประกอบดวย
ประโยชน เปนวาจาสะอาดนิ่มนวล ออนโยนไพเราะ
ที่จะบรรเทาความโศกทั้งปวงไดนั้นแลว พระตถาคต
ผูทรงบําเพ็ญประโยชนแกโลกทั้งปวง ทรงทราบวา
ดีฉันมีจิตอาจหาญดีแลว จึงทรงสั่งสอนดีฉันผูเลื่อมใส
มีใจใสสะอาดแลว พระองคไดตรัสกะดีฉันวา นี้ทุกข
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นี้เหตุเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทางตรงใหถึงอมตะ
ดีฉันตั้งตนอยูในพระโอวาทของพระองคผูทรงเอ็นดู
เฉลียวฉลาด จึงไดบรรลุทางนิพพานอันเปนอมตะ
สงบไมมีการจุติ ดีฉันนั้นมีความรักตั้งอยูมนั่ คงแลว
ไมมีทจี่ ะหวั่นไหวในเรื่องทัสสนะ เปนธิดาผูบังเกิดใน
พระอุระของพระพุทธองคดวยศรัทธาที่หยั่งรากลงแลว
ดีฉันนั้นรื่นรมยเทีย่ วเลนบันเทิงใจอยู ไมมีสิ่งนากลัว
แตที่ไหน ๆ ทัดทรงพวงมาลัยทิพย ไดดื่มน้าํ หวาน
หอมที่ทําใหรางกายกระปรี้กระเปรา นางฟานักดนตรี
นับไดหกหมื่นกระทําการขับกลอมดีฉันอยู เหลา
เทพบุตรมีชื่อตาง ๆ กันคือ ชื่ออาฬัมพะ ชือ่ คัคคระ ชื่อ
ภีมะ ชื่อสาธุวาที ชื่อสังสยะ ชือ่ โปกขระ ชือ่ สุผัสสะ
และเหลานางอัปสรมีชื่อวาวีณา ชื่อโมกขา ชือ่ นันทา
ชื่อสุนนั ทา ชื่อโสณทินนา ชื่อโมกขา ชื่อนันทา
ชื่อมิสสเกสี ชื่อปุณฑรีกา ชื่ออติทารุณี ชื่อเอณิปสสา
ชื่อสุปสสา ชือ่ สุภัททา ชื่อมุทุกาวที เหลานี้ลว นแต
เลิศกวานางอัปศรทั้งหลายในการขับกลอม เทวดา
เหลานั้นเขาไปหาดีฉันตามเวลาแลวกลาวเชิญชวนวา
มาเถิด พวกเราจะฟอนรํา จะขับรอง จะทําใหทาน
ราเริง ที่นี้มใิ ชที่ของผูมีไดทําบุญไว แตเปนที่ของ
ผูทําบุญไว สวนมหาวันของเทพยเจาทั้งหลาย เปน
ที่ไมเศราโศก เปนที่นาบันเทิง นารื่นรมย สําหรับ
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ผูท ี่มิไดทําบุญไว สุขไมมีในโลกนี้และโลกหนา สุข
ในโลกนี้และโลกหนาจะมีแกคนทําบุญไว ผูมีประสงคจะอยูรวมกับเทพเหลานั้น ควรกระทํากุศลให
มากไว เพราะผูมีบุญอันทําไวแลว ยอมพรั่งพรอม
ดวยโภคสมบัติ บันเทิงในสวรรค พระตถาคตทั้ง
หลาย เปนผูค วรรับทักษิณาทาน เปนบอเกิดแหงบุญเขตของมนุษยทั้งหลาย ยอมอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน
แกชนหมูม ากจริงหนอ ทีท่ ายกกระทําบุญในทานแลว
ยอมบันเทิงในสวรรค ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทาสี อห ปุเรอาสึ ไดแก ใน
ชาติกอนคือมีในปางกอน ดีฉันไดเปนนางทาสีในเรือนเบี้ย ในบทนั้น
นางกลาววา ของใคร ตอบวา ของพราหมณในบานคยา. ของพราหมณ
คนหนึ่งในบานอันมีชื่อวาคยา. บทวา ห เปนเพียงนิบาต. บทวา
อปฺปปฺุา คือ มีโชคนอยไมมีบุญ. บทวา อลกฺขิกา คือ ปราศจาก
สิริ เปนกาลกรรณี. บทวา รชฺชมุ าลาติ ม วิทู คือ พวกมนุษยเรียกชื่อ
ดีฉันวา รัชชุมาลา ก็เนื่องดวยมีเชือกวงแหวนที่เขาผูกไวแนนแลววางไว
บนศีรษะ ในเมื่อเขาโกนศีรษะลําบากดวยจับเสนผมดึงมาดึงไป เพื่อเหตุ
นี้นี่เอง.
บทวา วธาน แปลวา เฆี่ยน. บทวา ตชฺชนาย แปลวา
ดวยการขูใหกลัว. บทวา อุกฺคตา คือ เพราะการเกิดขึ้นแหงโทมนัส
อยางเหลือลน. บทวา อุทหาริยา คือ จะไปตักน้ํามา อธิบายวา ทํา
เปนเหมือนจะไปนําเอาน้ํามา.
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บทวา วิปเถ แปลวา ในที่มิใชทางเดิน. ความวา หลีกออกจาก
ทาง. บทวา กฺวตฺโถ ตัดบทเปน โก อตฺโถ (ประโยชนอะไร). อีก
นัยหนึ่ง บาลีก็เปนเชนเดียวกัน.
บทวา ทฬฺห ปาส กริตฺวาน คือ การทําบวงที่ผูกไวใหมั่น
ไมใหขาดได. บทวา อาสุมฺภิตฺวาน ปาทเป คือ โยนไปที่ตนไมดวย
ทําใหคลองไวที่คบไว. บทวา ตโต ทิสาวิโลเกสึ โก นุ โข วนมสฺสิโต
อธิบายวา จะมีใครบางไหมหนอที่อยูโดยเขาไปสูปานี้ เพราะเหตุจะเปน
อันตรายแกการตายของเรา.
บทวา สมฺพุทฺธ เปนตน ทานกลาวไวดวยอํานาจความเปนเอง
แมเมื่อนางจะไมมีความรูสึกตระหนักแนเชนนั้น ในกาลนั้นก็ตาม. บทนั้น
มีใจความวา พึงทราบวา ชื่อวาเปนสัมพุทธะ เพราะพระองคตรัสรู
ธรรมที่ควรตรัสรูแมทั้งสิ้นดวยพระองคเองโดยแทและโดยชอบดวย ชือ่ วา
เปนผูเกื้อกูลแกโลกทั้งมวล เพราะพระองคมีประโยชนเกื้อกูลโดยสวนเดียว
แกโลกแมทงั้ มวลที่แตกตางกันโดยประเภทเปนคนเลวเปนตน เพราะทรง
ประกอบดวยพระมหากรุณา ชื่อวาเปนมุนี เพราะทรงรูโลกทัง้ สอง ชื่อวา
ประทับนั่งแลวดวยอํานาจแหงการประทับนั่ง และดวยไมมีการเคลื่อนไป
จากที่ดวยอภิสังขารคือกิเลส ชื่อวาทรงเพงพินิจอยูดวยอารัมมณูปนิชฌาน
และลักขณูปนิชฌาน ชือ่ วาไมทรงมีภัยแตที่ไหน ๆ เพราะไมมีภัยแตที่
ไหน ๆ เพราะเหตุที่ภัยพระองคตัดขาดแลวที่โคนตนโพธิ์นั่นแล.
ญาณประกอบดวยโอตตัปปะ ชือ่ วาความสังเวช. ความสังเวชนั้น
เกิดขึ้นแกนางเพราะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ตสฺมา เม อหุ สเวโค ดังนี้.
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บทวา ปาสาทิก แปลวา นํามาซึ่งความเลื่อมใส. อธิบายวา
เปนผูทําความเลื่อมใสใหเจริญยิ่งขึ้น เพราะความถึงพรอมดวยความงาม
แหงพระสรีระของพระองคอันประดับประดาดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒
พระอนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีขางละวา และพระเกตุมาลาที่กอใหเกิด
ความเลื่อมใสทั่วไป เปนของใหสําเร็จประโยชนสําหรับชนผูขวนขวายจะ
ดูพระรูปกาย. บทวา ปาสาทนิย คือ ทรงประกอบดวยพระธรรมกาย
สมบัติอันพรั่งพรอมดวยพระคุณอันหาประมาณมิได คือทศพลญาณ จตุเวสารัชชญาณ อสาธารณญาณ ๖ และเปนแดนเกิดแหงพระพุทธธรรม
อันประเสริฐ ๑๘ ประการที่ชนผูเห็นสมจะพึงเลื่อมใส. อธิบายวา เปนที่
ตั้งแหงความเลื่อมใส. บทวา วนา คือ หลีกออกจากปาคือกิเลส. บทวา
นิพฺพนมาคต คือ เขาถึง ไดแกบรรลุธรรมที่ปราศจากตัณหา คือนิพพาน
นั่นเอง. บทวา ยาทิสกีทิโส คือ คนธรรมดาสามัญ อธิบายวา คนทั่ว ๆไป.
พระพุทธเจาทรงพระนามวา มีพระอินทรียอันทรงคุมครองแลว
เพราะพระอินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ พระองคทรงคุมครองไดแลวดวย
มรรคอันยอดเยี่ยม. ทรงพระนามวา ยินดีในฌาน เพราะทรงยินดียิ่งใน
ผลฌานอันเลิศ. ทรงพระนามวา มีพระทัยไมวอกแวกไปภายนอก
เพราะทรงมีพระทัยหลีกออกจากอารมณมีรูปเปนตน อันเปนภายนอก
แลวหยั่งลงในพระนิพพานอันเปนอารมณภายใน. ทรงพระนามวา เปนที่
หวาดหวั่นของมิจฉาทิฏฐิกบุคคลผูนากลัว เพราะอันมิจฉาทิฏฐิกบุคคลผู
มีความหลงผิดดวยกลัวจะถูกปลดเปลือ้ งจากการถือผิด และเพราะใหเกิด
ความกลัวแกเขาเหลานั้น. ทรงพระนามวา หาผูเขาใกลไดยาก เพราะอัน
บุคคลผูประโยควิบัติและอาสยวิบัติเขาถึงไมได และอันใคร ๆ จะพึงเขาใกล
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ไมได. บทวา ทุลฺลภาย ตัดบทเปน ทุลฺลโภ อย. บทวา ทสฺสนาย
คือ แมเพื่ออันเห็น. บทวา ปุปฺผ อุทมุ ฺพร ยถา ความวา ดอกที่มี
ในตนมะเดื่อเปนของเห็นไดยาก บางคราวก็มี บางคราวก็ไมมี ฉันใด
การเห็นบุคคลผูสูงสุดเชนนี้ ก็ฉันนัน้ .
พึงทราบโยชนาดังนี้ พระตถาคตนั้นทรงรองเรียกคือตรัสเรียกดีฉัน
วา รัชชุมาลา ดวยพระวาจาอันออนโยน คือดวยพระวาจาอันละเอียดออน
แลวไดตรัสคือไดทรงบอกดีฉันวา ทานจงถึงตถาคตที่กลาวโดยนัยเปนตน
วา ผูเสด็จมาแลวอยางนั้น คือพระสัมมาสัมพุทธเจาวาเปนสรณะ.
บทวา ตาห ตัดบทเปน ต อห. บทวา คิร แปลวา วาจา.
บทวา เนล คือ ไมมีโทษ. บทวา อตฺถวตึ แปลวา ประกอบดวย
ประโยชน คือ เปนไปกับดวยประโยชน หรือวามีประโยชนโดยสวนเดียว.
วาจาชื่อวา สะอาด เพราะเปนวาจาที่มีความสะอาด. วาจาชื่อวา ละเอียด
ออน เพราะเปนวาจาไมหยาบคาย. ชื่อวาออนโยน เพราะการทําเวไนยสัตวใหออนโยน. ชื่อวา ไพเราะ เพราะความเปนวาจานาฟง. บทวา
สพฺพโสกาปนูทน พึงทราบสัมพันธดังนี้ ดีฉันไดมีจิตเลื่อมใสแลว
เพราะไดฟงพระดํารัสอันบรรเทาความโศก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุมีความ
พินาศแหงญาติเปนตนไดหมดสิ้น. นางกลาวหมายเอาอนุบุพพีกถาของ
พระผูมีพระภาคเจาที่เริ่มตนแตทานกถานั้นทั้งหมด สืบตอเปนไปดวย
อํานาจแหงการทําใหแจงซึ่งอานิสงสในเนกขัมมะ. เพราะเหตุนั้น นางจึง
กลาวคําเปนตนวา กลฺลจิตฺตฺจ ม ตฺวา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลฺลจิตฺต คือ มีจิตอันควรแกการงาน.
อธิบายวา มีจิตเหมาะแกการงานโดยเขาถึงความเปนภาชนะของธรรม
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เบื้องหนาจากโทษแหงจิตมีความไมมีศรัทธาเปนตนดวยเทศนาที่เปนไปใน
หนหลัง คือมีจิตเหมาะสมแกภาวนากรรม. เพราะเหตุนั้น นางจึงกลาววา
ปสนฺน สุทธฺ มานส. บรรดาบทเหลานั้น นางกลาวถึงการปราศจาก
ความไมมีศรัทธาดวยบทนี้วา ปสนฺน. ดวยบทนี้วา สุทฺธมานส นางแสดง
ถึงความที่จิตออนและความที่จิตมีอารมณเลิศดวยการปราศจากนิวรณมีกาม
ฉันทเปนตน. บทวา อนุสาสิ แปลวา ตรัสสอนแลว อธิบายวา ทรง
ยกขึ้นแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแหงความเปนไปของธรรมเทศนาที่พระองคทรงยกขึ้นแสดงเองพรอมทั้งอุบาย เพราะเหตุนั้น นางจึงกลาววา
อิท ทุกขฺ  เปนตน. เพราะคํานี้เปนคําแสดงถึงอาการที่ทรงพร่ําสอน.
พึงทราบสัมพันธในบรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ทุกฺขนฺติ ม
อโวจ ความวา พระองคไดตรัสแกดีฉันวา ธรรมชาติอันเปนไปในภูมิ
๓ มีตัณหาเปนโทษนี้เปนของต่ําชา เพราะมีอันเบียดเบียนเปนสภาพ
เปนทุกขอริยสัจ เพราะเปนของวางเปลาเปนสภาพและเพราะเปนของแท.
บทวา อย ทุกฺขสฺสสมฺภโว ความวา ตัณหาตางชนิดมีกามตัณหาเปน
ตนนี้ เปนแดนเกิด คือ เปนแดนมีขึ้น เปนการอุบัติขึ้นเปนเหตุ ชื่อวา
สมุทัยอริยสัจ. บทวา ทุกฺขนิโรโธ มคฺโค ความวา ความสงบระงับ
แหงทุกข เปนสังขตธาตุ จัดเปนนิโรธอริยสัจ. ชื่อวา เปนหนทาง
เพราะเวนเสียไดซึ่งที่สุด ๒ อยาง ชื่อวา หยั่งลงสูอมตะ เพราะเปน
ปฏิปทามีปกติใหถึงพระนิพพาน ชือ่ วา มรรคอริยสัจ พระองคไดตรัส
กะดีฉันดังนี้.
บทวา กุสลสฺส คือ ทรงฉลาดในการประทานพระโอวาทในการ
ทรงฝกฝนเวไนยสัตว ผูไมมีโทษเพราะเปนขอปฏิบัติเพื่อความไมประมาท
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หรือเพราะเปนเครื่องถึงธรรมอันสุดยอด. บทวา โอวาทมฺหิ อห ิตา
ความวา ดีฉันตั้งมั่นแลวในพระโอวาท คือ ในคําพร่ําสอนตามที่กลาว
แลว โดยการะเทงตลอดซึ่งสัจจะดวยการบําเพ็ญใหบริบูรณในสิกขา ๓.
เพราะเหตุนั้น นางจึงกลาววา อชฺฌคา อมต สนฺตึ นิพฺพาน ปทมจฺจุต
คํานี้เปนคําแสดงเหตุแหงการตั้งอยูในพระโอวาท. นางไดบรรลุคือไดถึง
ทางพระนิพพาน ชื่อวา อมตะ เพราะไมมีความตาย. เหตุเปนของเที่ยง
ชื่อวา สงบระงับ เพราะเขาไปสงบระงับทุกขทั้งปวง. ชื่อวา อันไมมีจุติ
เพราะเปนเหตุใหผูไดบรรลุแลวไมจุติ. นางชื่อวาตั้งอยูในพระโอวาทของ
พระศาสดาโดยสวนเดียว.
บทวา อวฏิตา เปมา คือ มีความภักดีมั่นคง ไดแกมีความเยื่อใย
ดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย. นางเปนผูไมหวั่นไหว คือ
อันใครใหหวั่นไหวมิไดในความเห็นชอบนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา ธรรมอันพระองคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว
ดังนี้ เพราะเหตุที่นางชื่อวา ไมหวั่นไหวในทัสสนะ. ก็การไมหวั่นไหวนั้น
มีไดเพราะอะไร เพราะเหตุนั้น นางจึงกลาววา เพราะศรัทธาที่เกิดรากเหงา
ขึ้นแลว . นางแสดงวา ดีฉันมีปกติไมหวั่นไหวเพราะศรัทธาที่เกิดรากเหงา
ขึ้นแลวดวยรากเหงา กลาวคือการรูแจงสัจจะในพระสัมมาสัมพุทธเจาโดย
นัยเปนตนวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระอรหันต ใน
พระธรรมของพระองคโดยนัยเปนตนวา ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดีแลว ในพระสงฆของพระองคโดยนัยเปนตนวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว. เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ นางจึงชื่อวาเปนธิดา
ผูบังเกิดจากพระอุระของพระพุทธเจา คือเปนบุตรีผูเกิดจากพระอุระ
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เพราะเปนผูมีกําเนิดดีอันเกิดจากความพยายามที่พระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา สาห รมามิ ความวา ดีฉันนั้นมาเกิดเปนเทพเจาในบัดนี้
เพราะการเกิดเปนพระอริยเจาในครั้งนั้น จึงยินดีในมรรค และยินดี
ในผล ดีฉันเที่ยวเลนอยูดวยความยินดีในกามคุณ. ดีฉันบันเทิงอยูแมดวย
ความยินดีทั้งสอง. ชื่อวา ผูไมมีภัยแตที่ไหน เพราะเปนผูมีภัยคือการ
ติเตียนตนเปนตน ไปปราศแลว. บทวา มธุมทฺทว คือ น้ําที่กระทํา
ใหกระปรี้กระเปรา, กระชุมกระชวย กลาวคือน้ําผึ้ง นางกลาวหมายเอาน้ํา
ที่มีกลิ่นหอมที่นํามาซึ่งความกระปรี้กระเปราแหงเนื้อตัวและสุมเสียง ใน
เวลาฟอนรําและขับรอง. บางอาจารยกลาววา มธุมาทว ความวา ดีฉัน
ดื่มน้ําหวานที่ทําใหรื่นเริง เพียงเลนสนุกสนานมีแตเที่ยวสนุกไป.
บทวา ปฺุกฺเขตฺตานมากรา ความวา พระตถาคตเปนบอเกิด
คือเปนสถานที่เกิดขึ้นแหงพระอริยะผูตั้งมั่นอยูในมรรคและผล ผูเปนบุญเขตของโลกพรอมทั้งเทวโลก คือพระอริยสงฆ. บทวา ยตฺถ คือ ใน
บุญเขตใด. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ฟงประวัตินี้แลวกลับมามนุษยโลกกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนเหตุเกิดเรื่องแลว ทรงแสดงธรรม
แกบริษัทที่มาประชุมกัน. เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชนแลวดวย
ประการฉะนี้.
จบอรรถกถารัชชุมาลาวิมาน
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การพรรณนาเนื้อความแหงมัญชิฏฐกวรรคที่ ๔ ที่ประดับดวยเรื่อง
๑๒ เรื่อง ในวิมานวัตถุแหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถทีปนี
จบแลวดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอิตถีวิมาน
รวมวิมานที่มใี นวรรคนี้คือ
๑. มัญชิฏฐกวิมาน ๒. ปภัสสรวิมาน ๓. นาควิมาน ๔. อโลมวิมาน ๕. กัญชิกทายิกาวิมาน ๖. วิหารวิมาน ๗. จตุริตถีวิมาน
๘. อัมพวิมาน ๙. ปตวิมาน ๑๐. อุจฉุวิมาน ๑๑. วันทนวิมาน
๑๒. รัชชุมาลาวิมาน และอรรถกถา.
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๒. ปุริสวิมานวัตถุ

มหารถวรรคที่ ๕
๑. มัณฑูกเทวปุตตวิมาน
วาดวยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๑] ใครรุงเรืองดวยฤทธิ์ ดวยยศ มีวรรณะ
งาม ทําทิศทุกทิศใหสวางไสว กําลังไหวเทาของเรา.
เทพบุตรกราบทูลวา
เมื่อชาติกอน ขาพระองคเปนกบอยูในน้ํา
มีน้ําเปนถิ่นที่หากิน กําลังฟงธรรมของพระองคอยู
คนเลี้ยงโคก็ฆาเสีย ขอพระองคโปรดดูฤทธิ์และยศ
ดูอานุภาพ วรรณะ และความรุงเรืองของความ
เลื่อนใสแหงจิตเพียงครูเดียว ของขาพระองค ขาแตทานพระโคดม ชนเหลาใดไดฟงธรรมของพระองคตลอดกาลยาวนาน ชนเหลานั้นก็ถึงฐานะที่ไม
หวั่นไหว ซึ่งคนไปแลวไมเศราโศกเลย.
จบมัณฑูกเทวปุตตวิมาน
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ปุริสวิมานวัตถุ

มหารถวรรคที่ ๕
อรรถกถามัณฑูกเทวปุตตวิมาน
มัณฑูกเทวปุตตวิมาน มีคาถาวา โก เม วนฺทติ ปาทานิ เปนตน.
มัณฑกเทวปุตตวิมานเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูริมฝงสระโบกขรณี ชื่อ คัคครา
นครจัมปา เวลาใกลรุง พระองคทรงเขามหากรุณาสมาบัติอันเปนพุทธาจิณวัตร ทรงออกจากสมาบัตินั้น แลวทรงตรวจดูเหลาสัตวพวกที่เปน
เวไนยพอจะแนะนําได ทรงเห็นวา เวลาเย็นวันนี้ เมื่อเรากําลังแสดงธรรม
กบตัวหนึ่งถือนิมิตในเสียงของเรา จักตายดวยความพยายามของผูอื่นแลว
บังเกิดในเทวโลก มาใหมหาชนเห็นพรอมดวยเทพบริวารเปนอันมาก
คนเปนจํานวนมากจักไดตรัสรูธรรมในที่นั้น ครั้นทรงเห็นแลว เวลาเชา
ทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังจัมปานครพรอม
ดวยภิกษุหมูใหญ ทรงทําใหภิกษุทั้งหลายหาบิณฑบาตไดงาย เสวยภัตกิจ
เสร็จแลวเสด็จเขาพระวิหาร เมื่อภิกษุทั้งหลายทําวัตรปฏิบัติแลวไปที่พัก
กลางวันของตน ๆ ก็เสด็จเขาพระคันธกุฎี ทรงใชเวลาครั้งวันใหหมด
ไปดวยสุขในผลสมาบัติ เวลาเย็นเมื่อบริษัททั้ง ๔ ประชุมกัน เสด็จออก
จากพระคันธกุฎีอันหอมตลบ
เสด็จเขามณฑปศาลาประโยคชุมธรรม
ริมฝงสระโบกขรณี ดวยพระปาฏิหาริยซึ่งเหมาะแกขณะนั้น ประทับนั่ง
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เหนือพระบวรพุทธอาสนที่ประดับไว
ทรงเปลงพระสุรเสียงเพียงดัง
เสียงพรหม ซึ่งประกอบดวยองค ๘ (๑. วิสฺสฏ สละสลวย ๒ มฺชุ
ไพเราะ ๓. วิฺเยฺย ชัดเจน ๔. สวนีย เสนาะโสต ๕. อวิสารี ไม
เครือพรา ๖. พินฺทุ กลมกลอม ๗. คมฺภรี ลึก ๘. นินฺนาที มี
กังวาน ) ราวกะวาพญาไกรสรสีหราชมิหวาดหวั่น บันลือสีหนาทเหนือ
พื้นมโนศิลาฉะนั้น ทรงเริ่มแสดงธรรมดวยพระพุทธสีลาอันหาอุปมามิได
ดวยพระพุทธานุภาพอันเปนอจินไตย.
ในขณะนั้น กบตัวหนึ่งมาแตสระโบกขรณี จึงนอนถือนิมิตใน
พระสุรเสียงดวยธรรมสัญญาวา นี้เรียกวาธรรม อยูทายบริษัท ขณะนั้น คน
เลี้ยงลูกโคคนหนึ่งมายังที่นั้น เห็นพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรม และ
บริษัทกําลังฟงธรรมอยางสงบเงียบสงใจไปในเรื่องนั้น ยืนถือไม [สําหรับ
ตอนโค] ไมทันเห็นกบจึงไดยืนปกไมบนหัวกบเขา กบมีจิตเลื่อมใสดวย
ธรรมสัญญา ทํากาละตายในขณะนั้นเอง ไปบังเกิดในวิมานทอง ๑๒
โยชน ในสวรรคชั้นดาวดึงส เปนเหมือนหลับแลวตื่นขึ้น เห็นตนถูก
หมูอัปสรแวดลอม นึกดูวา เรามาแตไหนจึงบังเกิดในที่นี้ เห็นชาติกอน
นึกทบทวนดูวา เราเกิดในที่นี้ และไดรับสมบัติเชนนี้ เราทํากรรมอะไร
หนอ ไมเห็นกรรมอื่น นอกจากถือนิมิตในพระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจา เทพบุตรนั้นมาพรอมดวยวิมานในขณะนั้นเอง ลงจากวิมาน
ทั้งที่มหาชนเห็นอยูนั่นแล เขาไปถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา แลวยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู ดวยอานุภาพทิพยยิ่งใหญ ดวยบริวารหมูใหญ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 421

ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบเทพบุตรนั้น เพื่อจะทรง
ทําผลแหงกรรมและพุทธานุภาพใหประจักษแกมหาชน จึงตรัสถามวา
ใครรุงเรืองดวยฤทธิ์ ดวยยศ มีวรรณะงาม
ทําทิศทุกทิศใหสวางไสว กําลังไหวเทาของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก ไดแก บรรดาเทวดานาคยักษ
และมนุษยเปนตน ใคร ความวา เปนประเภทไหน. บทวา เม แปลวา
ของเรา. บทวา ปาทานิ แปลวา เทาทั้งสอง. บทวา อิทฺธิยา ไดแก
ดวยเทพฤทธิ์นี้ คือเชนนี้. บทวา ยสฺสา ไดแก ดวยบริวารและดวย
เกียรติที่กําหนดไวนี้ คือเชนนี้ บทวา ชล แปลวา โชติชวงอยู. วา
อภิกฺกนฺเตน ไดแก นารัก นาใคร คืองามเหลือเกิน. บทวา วณฺเณน
ไดแก ผิวพรรณ ความวา ประกายวรรณะของรางกาย.
ครั้งนั้น เทพบุตรเมื่อกระทําใหแจง ซึ่งชาติกอนเปนตนของตน
ไดทูลพยากรณดวยคาถาเหลานั้นวา
เมื่อชาติกอน ขาพระองคเปนกบอยูในน้าํ มี
น้ําเปนถิ่นที่หากิน กําลังฟงธรรมของพระองคอยู
คนเลี้ยงโคก็ฆาเสีย ขอพระองคโปรดดูฤทธิ์และยศ
ดูอานุภาพวรรณะและความรุงเรืองของความเลื่อมใส
แหงจิตเพียงครูเดียวของขาพระองค ขาแตทานพระโคดม ชนเหลาใด ไดฟงธรรมของพระองคตลอด
กาลยาวนาน ชนเหลานั้นก็ถึงฐานะที่ไมหวั่นไหว ซึ่ง
คนไปแลวไมเศราโศกเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุเร แปลวา ในชาติกอน. บทวา
อุทเก นี้ เปนบทแสดงที่เกิดของตนในกาลนั้น. ดวยบทวา อุทเก
มณฺฑูโก นั้น ยอมเปนอันเทพบุตรทําการกลับชาติของกบ ในเพราะ
ผลของซากที่ขึ้นพองเปนตน. ชื่อวา โคจร เพราะอรรถวา เปนที่เที่ยว
ไปของโคทั้งหลาย ชื่อวา โคจร เพราะเหมือนที่เที่ยวไปของโค คือที่
แสวงหาอาหาร ชื่อวา วาริโคจโร เพราะอรรถวา มีวารีคือน้ํา เปนที่
แสวงหาอาหารของกบนั้น ความจริง สัตวไร ๆ มีเตาเปนตน แมเที่ยว
ไปในน้ํา แตก็ไมใชเปนพวกวาริโคจร มีน้ําเปนถิน่ ที่กิน ดังนัน้ ทาน
จึงกลาวใหแปลกไปวา วาริโคจโร. บทวา ตว ธมฺม สุณนฺตสฺส ความวา
กําลังฟงธรรมของพระองคผูทรงแสดงอยู ดวยพระสุรเสียงเพียงดังเสียง
พรหม ไพเราะดังเสียงรองของนกการเวก ดวยถือนิมิตในพระสุรเสียงวา
นี้เรียกวาธรรม ถือนิมิตในพระสุรเสียง. ฉัฏฐีวิภัตตินั้น พึงทราบวาลง
ในอรรถอนาทร (แปลวา เมื่อ). บทวา อวชี วจฺฉปาลโก ความวา
เด็กเลี้ยงโค ชื่อวาคนเลี้ยงโค รักษาลูกโคทั้งหลาย มาใกลขาพระองค
ยืนถือทอนไม ปลอยทอนไมลงบนศีรษะขาพระองค ทําใหขาพระองค
ตาย.
บทวา มุหุตฺต จิตตฺ ปฺปสาทสฺส ความวา ความเลื่อมใสแหงจิต
ที่เกิดขึ้นชั่วครูในพระธรรมของพระองค เปนเหตุ. บทวา อิทฺธึ แปลวา
ความสําเร็จ ความวา ความสงาผาเผยอันเปนทิพย. บทวา ยส ไดแก
บริวารยศ. บทวา อานุภาว ไดแก อานุภาพอันเปนทิพยมีความเปนผูมี
วรรณะงามเปนตน. บทวา วณฺณ ไดแก ความพรั่งพรอมแหงรัศมีใน
รางกาย. บทวา ชุตึ ไดแก แสงวิเศษสามารถแผไปไดถึง ๑๒ โยชน.
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บทวา เย แปลวา สัตวเหลาใด จ ศัพทลงในอรรถพยติเรก.
บทวา เต แปลวา ของพระองค. บทวา ทีฆมทฺธาน ไดแก เวลามาก.
บทวา อสฺโสสุ แปลวา ฟงแลว. เทพบุตรเรียกพระผูมีพระภาคเจา
โดยพระโคตรวา โคตมะ. บทวา อจลฏาน ไดแก พระนิพพาน ใน
บทนี้มีเนื้อความดังตอไปนี้ ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูโคดม สัตวเหลา
ใด ทําบุญไวแลว มิไดฟงธรรมสิ้นเวลานิดหนอย เหมือนขาพระองค
ไดฟงแลว คือไดโอกาสที่จะฟงพระธรรมของพระองคตลอดเวลานาน
สัตวเหลานั้น ชื่อวาทําลายสังสารวัฏเดนชัดตลอดกาลนาน สัตวเหลานี้
ไปในที่ใดไมพึงเศราโศก สัตวเหลานั้นถึงที่นั้นที่ไมเศราโศก อันชื่อวา
ไมหวั่นไหว เพราะความเปนของเที่ยง คือสันติบท (พระนิพพาน)
เพราะถึงสันติบทนั้น สัตวเหลานั้นจึงไมมีอันตราย.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของเทพบุตรนั้น และของบริษัทที่ประชุมกันอยู แลวทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร
จบเทศนา เทพบุตรนั้นตั้งอยูในโสดาปตติผล สัตวแปดหมื่นสี่พันได
ตรัสรูธรรม เทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
ทําอัญชลีแดภิกษุสงฆ พรอมดวยบริวารกลับเทวโลก.
จบอรรถกถามัณฑูกเทวปุตตวิมาน
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๒. เรวตีวิมาน
วาดวยเรวตีวิมาน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
[๕๒] ญาติมิตรและสหายผูมีใจดี ยอมยินดี
ตอนรับบุคคลผูรางแรมไปนาน แลวกลับมาโดย
สวัสดีจากที่ไกล ฉันใด แมบุญที่ทําแลว ก็ฉันนั้น
บุญทั้งหลายยอมตอนรับบุคคลผูทําบุญ ผูไปจาก
โลกนีส้ ูโลกอื่น เหมือนญาติตอนรับญาติที่รักผูกลับ
มาฉะนัน้ .
ยักษสองคนกลาวกะนางเรวดีวา
ลุกขึ้น แมเรวดี ตัวชั่วรายผูไมปดประตู
(นรก) ผูมีปกติไมใหทาน เราจักนําเจาไปในที่ที่
พวกสัตวนรก ผูตกยาก เพียบดวยทุกข ตองถอน
ใจอยู.
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาววา
ยักษใหญนัยนตาแดงสองตนนั้น เปนทูตของ
พญายม กลาวดังนี้ทีเดียว แลวจับแขนนางเรวดี
คนละขาง นําเขาไปใกลหมูเทวดา.
นางเรวดีถามยักษสองตนวา
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วิมานงาม มีรัศมีดังดวงอาทิตย งามสวางจา
คลุมดวยขายทอง มีเทพอัปสรเกลื่อนกลาด นั่นเปน
วิมานของใคร รุงเรืองเพียงแสงอาทิตย หมูเทพนารี
ไลทาดวยแกนจันทน ทําวิมานใหงดงามทั้งสองดาน
วิมานนั้นปรากฏมีรศั มีเสมอดวงอาทิตย ใครขึ้น
สวรรคบันเทิงอยูในวิมาน.
ยักษเหลานั้นไดบอกแกนางเรวดีวา
ในกรุงพาราณสี มีอุบาสกชื่อนันทิยะ เปน
คนไมตระหนี่ เปนทานบดี เปนผูรูถอยคํา วิมานที่
มีอัปสรเกลื่อนกลาด รุงเรืองเพียงแสงอาทิตย นี้เปน
ของอุบาสกนั้น หมูเทพนารีไลทาดวยแกนจันทน
ทําใหวมิ านงดงามทั้งสองดาน วิมานนั้นปรากฏมี
รัศมีเสมอดวงอาทิตย นันทิยะอุบาสกนั้น ขึ้นสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
นางเรวดีกลาววา
ดีฉันเปนภรรยาของนันทิยะ เปนเจาของเรือน
เปนใหญของตระกูลทั้งหมด บัดนี้ ดีฉันจักยินดีใน
วิมานของสามี ไมปรารถนาเห็นนรก.
ยักษเหลานั้นกลาววา
แนะนางตัวชั่วราย นี่แหละนรกของเจา เจา
ไมทําบุญในมนุษยโลก ดวยวา คนตระหนี่ โกรธ
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เคือง มีบาปธรรม ยอมไมไดความเปนสหายของผู
ขึ้นสวรรค.
นางเรวดีถามนิรยบาลวา
คูถ มูตร และของไมสะอาด เห็นกันได
เฉพาะหรือหนอ อุจจาระนี้มีกลิน่ เหม็นหรือ มันฟุง
ไปไดหรือ.
นิรยบาลกลาววา
นรกนี้ชื่อสังสวกะ ลึกชัว่ รอยบุรษุ เปนนรกที่
เจาจะตองหมกไหมอยูหลายพันป นะเรวดี.
นางเรวดีถามวา
ดีฉันทํากรรมชั่วดวยกาย วาจา ใจ หรือหนอ
ดีฉันไดนรกสังสวกะ ลึกชั่วรอยบุรุษ เพราะบาป
กรรมอะไร.
นิรยบาลกลาววา
เจาหลอกลวงสมณะ พราหมณ และวณิพก
ทั้งหลาย ดวยมุสาวาท เจาทําบาปนั้นไว เพราะ
บาปนั้น เจาจึงไดนรกสังสวกะ ลึกชัว่ รอยบุรษุ
เจาจะตองหมกไหมอยูในนรกนัน้ หลายพันป นะเรวดี
นิรยบาลทั้งหลายตัดมือและเทา ตัดหูและจมูก และ
ยังมีฝูงกามารุมจิกกินเจาที่ดิ้นรนอยู.
นางเรวดีกลาววา
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โปรดเถิด ขอทานทั้งหลายชวยนําดีฉันกลับ
ดีฉันจักกระทําบุญใหมาก ดวยทาน สมจริยา สัญญมะ
และทมะ ที่คนทั้งหลายทําแลวจะมีความสุข และ
ไมตองเดือดรอนภายหลัง.
นิรยบาลกลาววา
เมื่อกอนเจาประมาทแลว บัดนีค้ ร่ําครวญอยู
เจาจักเสวยวิบากแหงกรรมทั้งหลาย ที่เจาทําไวเอง.
นางเรวดีกลาววา
ใครจากเทวโลกไปสูมนุษยโลก ถูกถามแลว
พึงกลาวคําของดีฉันอยางนี้วา ขอทานทั้งหลายจง
ถวายทาน ผานุงหม ที่นอน ขาว น้ํา ในสมณพราหมณ ผูวางอาชญาแลว ดวยวา คนตระหนี่
โกรธเคือง มีบาปธรรม ยอมไมไดความเปนสหาย
ของผูขึ้นสวรรค.
ดีฉันนั้นไปจากที่นี้ ไดกําเนิดเปนมนุษยแลว
จักเปนผูรูถอยคําของผูขอทาน สมบูรณดวยศีล จัก
กระทํากุศลใหมาก ดวยทาน สมจริยา สัญญมะ
และทมะแน.
ดีฉันจักปลูกตนไมใหรมรื่น จักตัดทางเขารูป
ในที่ที่เดินไปลําบาก จักขุดบอและตั้งนาดื่มไว ดวย
ใจที่ผองใส.
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ดีฉันจักเขาจําอุโบสถประกอบดวยองคแปด
ตลอด ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอด
ปาฏิหาริยปกษ สํารวมในศีลทุกเมื่อ และจักไม
ประมาทในทาน ผลกรรมนี้ ดิฉันเห็นแลวดวยตนเอง.
ลําดับนัน้ พวกนิรยบาลไดโยนนางเรวดีผูกําลัง
รําพันเพอดิ้นรนอยูอยางนั้น จากที่นั้น ลงนรกทีน่ ากลัว
หัวลงดินตีนชี้ฟา ดวยประการฉะนี้.
นางเรวดีกลาวในที่สุดวา
เมื่อกอน ดีฉันเปนคนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ และหลอกลวงสามีดวยเรื่องไมจริง จึง
หมกไหมในนรกที่นากลัว ดังนี้.
จบเรวตีวิมาน
อรรถกถาเรวตีวิมาน
เรวตีวิมาน มีความวา อุฏเหิ เรวเต สุปาปธมฺเม เปนตน
เรวตีวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุง
พาราณสี สมัยนั้น ตระกูลที่สมบูรณดวยศรัทธาในกรุงพาราณสี มีบุตร
ชื่อนันทิยะ เปนอุบาสก ถึงพรอมดวย ศรัทธา เปนทายก เปนทานบดี
เปนผูบํารุงพระสงฆ ครัง้ นั้น บิดามารดาของเขามีความประสงคจะนํา
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หญิงสาวชื่อ เรวดี ธิดาของลุงมาแตเรือนที่พวกญาติอยูกันพรอมหนา แต
นางเปนคนไมมีศรัทธา มีปกติไมใหทาน นันทิยะจึงไมตองการนาง
มารดาของนันทิยะพูดกะเรวดีวา แมหนู เจามาเรือนนี้แลว จงเอาโคมัย
สดไลทาที่นั่งของภิกษุสงฆ ปูลาดอาสนะ ทั้งเชิงรองบาตร เวลาภิกษุ
ทั้งหลายมา จงไหว รับบาตร นิมนตใหนั่ง เอาที่กรองน้ํากรองน้ําดื่ม
แลวลางบาตรเวลาพระฉันเสร็จแลว อยางนี้ จักเปนที่ยินดีของลูกฉัน
นางก็ไดทําตามคําสั่งสอน ลําดับนั้น บิดามารดาบอกนันทิยะวา เรวดีเปน
หญิงที่พอสั่งสอนได เมื่อนันทิยะรับวา ดีแลว จึงกําหนดวันแลวทําพิธี
อาวาหมงคล.
ครั้งนั้น นันทิยะกลาวกะนางวา ถาเธอจักบํารุงภิกษุสงฆและบิดา
มารดาของฉัน เมื่อเปนอยางนี้ เธอก็อยูในเรือนนี้ได อยาประมาทนะ
นางรับคําวา ดีแลว เปนเหมือนมีศรัทธาอยูตลอดเวลา อนุวตั รตามสามี
ตลอดบุตร ๒ คน บิดามารดาของนันทิยะไดทํากาละตายแลว ความเปน
ใหญทุกอยางในเรือนไดตกอยูแกนางคนเดียว แมนันทิยะก็ไดเปนมหาทานบดี เริ่มตั้งทานถวายภิกษุสงฆ เริ่มตั้งปากวัตร (หุงขาวเปนประจํา)
ที่ประตูเรือนไวสําหรับคนยากไรและคนเดินทางเปนตน เขาสรางศาลา
๔ หลัง ประดับดวยหอง ๔ หอง ที่อิสิปตนมหาวิหาร ใหจัดตั้งเตียง
ตั่งเปนตน ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลว
หลั่งน้ําทักษิโณทกลงในพระหัตถของพระตถาคต มอบถวาย. พรอมกับ
การถวายน้ําทักษิโณทก ไดมีปราสาททิพย ลวนแลวไปดวยรัตนะ ๗
ประการ ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน โดยรอบสูงรอยโยชน เอิกเกริกไป
ดวยหมูนางอัปสรพันหนึ่ง ไดผุดขึ้น ณ สวรรคชั้นดาวดึงส.
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ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไปเที่ยวเทวจาริกเห็นปราสาทนั้น
ถามพวกเทพบุตรที่มาไหววา นี้ปราสาทของใคร.
เทพบุตรทั้งหลายกลาววา ขาแตทานผูเจริญ เจาของปราสาทหลังนี้
ชื่อนันทิยะ เปนบุตรของกุฎมพี กรุงพาราณสี ในโลกมนุษย ไดสราง
ศาลา ๔ หลัง ที่อิสิปตนมหาวิหาร ถวายสงฆ ปราสาทหลังนี้บังเกิด
ขึ้นสําหรับนันทิยะนั้น แมเหลาเทพอัปสรที่บังเกิดในปราสาทก็ไหวพระเถระ กลาววา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ พวกดีฉันบังเกิดในปราสาทนี้
เพื่อเปนบริจาริกาของอุบาสกชื่อนันทิยะ กรุงพาราณสี ขอพระคุณเจา
โปรดบอกแกเขาอยางนี้วา เหลาเทพธิดาที่บังเกิดเพื่อเปนบริจาริกาของ
ทาน เมื่อทานชักชาอยู ก็งุนงาน ชือ่ วาสมบัติในเทวโลก ยอมเปนที่
พอใจยิ่ง เหมือนทุบภาชนะดินแลวรับเอาภาชนะทองฉะนั้น แลวกลาววา
ขอพระคุณเจาโปรดบอกแกเขา เพื่อใหเขามาในที่นี้ พระเถระรับคําวา
ดีแลว รีบมาจากเทวโลก ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาทามกลางบริษัทวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทิพยสมบัติยอมบังเกิดคอยทาคนที่ทําบุญแลวแต
ยังอยูในมนุษยโลกนี้หรือ พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติที่บังเกิดคอยทานันทิยะในเทวโลก เธอไดเห็น
เองแลวมิใชหรือ เหตุไรเธอจึงถามเรา พระโมคคัลลานเถระกราบทูลวา
ทิพยสมบัติ บังเกิดขึ้นคอยทาอยูอยางนั้น พระเจาขา ครั้งนั้น พระศาสดาเมื่อทรงแสดงแกพระเถระนั้นวา มิตรและพวกพองทั้งหลายยอมยินดี
ตอนรับคนที่จากไปนานแลวกลับมา ฉันใด บุญทัง้ หลายของตน ๆ ยอม
ตอนรับประดับประคองบุคคลที่ทําบุญไว ผูจากโลกนี้ไปปรโลก ฉันนั้น
ไดทรงภาษิตพระคาถาทั้งหลายวา
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ญาติมิตรและสหายผูมีใจดี ยอมยินดีตอนรับ
บุคคลผูรางแรมไปนาน แลวกลับมาโดยสวัสดีจากที่
ไกลฉันใด แมบุญที่ทําแลวก็ฉันนั้น บุญทั้งหลาย
ยอมตอนรับบุคคลผูทําบุญ ผูไปจากโลกนี้สูโลกอื่น
เหมือนญาติตอนรับญาติที่รักผูกลับมาฉะนั้น.
นันทิยะไดฟงดังนั้นแลว ถวายทานทั้งหลาย กระทําบุญทั้งหลาย
มากมายยิ่งขึ้น เมื่อเขาไปคาขายไดบอกกะเรวดีวา ที่รัก สังฆทานก็ดี
ปากวัตรเพื่อคนอนาถาก็ดี ที่ฉันตั้งไว เธออยาลืมเสีย จงใหดําเนินไป
นางรับคําวา ดีแลว.
แมเขาเดินทางไปพักอยูในที่ใด ๆ ก็คงถวายทานแกภิกษุทั้งหลาย
และใหทานแกคนอนาถาทานสมควรแกทรัพย ในที่นั้น ๆ เหมือนเดิม
พระขีณาสพทั้งหลายมารับทานแมแตที่ไกล เพื่ออนุเคราะหเขา.
ฝายนางเรวดี เมื่อนันทิยะไปแลว นางใหทานอยูสองสามวันเทานั้น
แลวงดอาหารสําหรับคนอนาถา แมสําหรับภิกษุทั้งหลาย นางไดถวาย
ขาวตมผสมน้ําตาลเปนภัตตาหาร มีน้ําสมเปนที่สอง นางไดโปรย
เมล็ดขาวสุกซึ่งเหลือจากที่คนบริโภค มีชิ้นปลาชิน้ เนื้อปนอยู มีกระดูก
เกลื่อนกลาด ในสถานที่ฉันอาหารของภิกษุทั้งหลาย แลวแสดงแกคน
ทั้งหลายวา ทานทั้งหลายจงดูการการทําของพวกสมณะ พวกสมณะ
ทิ้งขวางของที่เขาถวายดวยศรัทธากันอยางนี้.
ลําดับนั้น นันทิยะเสร็จการคาขายไดกําไรแลวกลับมา ไดทราบ
ความเปนไปดังนั้น จึงไลนางเรวดีออกจากเรือนแลวตนเขาเรือน ในวัน
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ที่สอง นันทิยะไดถวายทานเปนอันมากแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ไดใหนิจภัตรและอนาถภัตรดําเนินไปโดยชอบอยางเดิม เขาตั้ง
นางเรวดีที่พวกสหายของเขานํากลับมา ใหเปนใหญในการดูแลอาหาร
สมัยตอมา เขาทํากาละบังเกิดในวิมานของตนนั่นเอง ในสวรรคชั้นดาวดึงส.
ฝายนางเรวดีเลิกทานทุกอยาง แลวเที่ยวดาบริภาษภิกษุสงฆดวย
เขาใจวา เพราะสมณะเหลานี้ ฉันจึงเสื่อมลาภสักการะ ครั้งนั้น ทาวเวสวัณมีบัญชากะยักษสองตนวา พนาย ทานทั้งสองจงไปปาวประกาศ
ในนครพาราณสีวา จากวันนี้ไปเจ็ดวัน นางเรวดีจะถูกโยนใสนรกทั้งเปน
มหาชนไดฟงดังนั้นเกิดสลดใจ ทั้งกลัวและหวาดสะดุง.
ครั้งนั้น นางเรวดีขึ้นปราสาท ปดประตูแลวนั่งอยู ในวันที่เจ็ด
ทาวเวสวัณซึ่งถูกบาปกรรมของนางเรวดีเตือนบัญชาสั่งยักษสองตนผูมีผม
และหนวดสีดําปนแดงแสงเรือง มีจมูกเบี้ยวบิดผิดปกติ มีเขี้ยวโงง
นัยนตาแดง มีผิวพรรณเสมอดวยยางสน มีรูปรางนากลัวเหลือเกิน
เขาไปกลาวเปนตนวา ลุกขึ้น แมเรวดีผูชั่วราย จับแขนทั้งสองประกาศวา
มหาชนจงดู ทําใหลมลุกคลุกคลานไปจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งทั่ว
พระนคร และเหาะขึ้นนําไปสวรรคชั้นดาวดึงส แสดงวิมานและสมบัติ
ของนันทิยะใหนางไดเห็น แลวสงนางซึ่งกําลังเพอรําพันอยูนั่นแลไปใกล
อุสสทนรก บุรุษของพระยายมไดโยนนางลงอุสสทนรก. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา
ลุกขึน้ แมเรวดี ตัวชั่วราย ผูไมปดประตู
(นรก) ผูมีปกติไมใหทาน เราจักนําเจาไปในที่ที่
พวกสัตวนรกผูตกยาก เพียบดวยทุกขตองถอนใจอยู.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฏเหิ แปลวา จงลุกขึ้น ความวา
บัดนี้ ปราสาทหลังนี้ปกปกรักษาเจาจากภัยนรกไมไดดอก เพราะฉะนั้น
เจาจงรีบลุกขึ้นมา เรียกนางโดยชื่อวา เรวดี กลาวเหตุแหงการลุกขึ้นดวย
บทวา สุปาปธมฺเม เปนตน ความวา เพราะเธอมีบาปธรรมลามก
เหลือหลาย ดวยการดาการบริภาษพระอริยะทั้งหลาย และเพราะไมปด
ประตูนรกเพื่อเธอจะไดเขาไป ฉะนั้น จงลุกขึ้น. บทวา อทานสีเล
ไดแก มีปกติไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ เปนคนตระหนี่ถี่เหนียว แมบท
นี้ก็เปนคํากระทําการลุกขึ้นนั่นเอง อธิบายวา เพราะคนที่มีปกติใหทาน
ไมตระหนี่ เชนสามีของเจาอยูในสุคติ สวนคนมีปกติไมใหทาน มีความ
ตระหนี่ เชนเจาอยูในนรก ฉะนั้น จงลุกขึ้น เราจักไมใหเจาอยูในที่นี้แม
เพียงครูหนึ่ง. บทวา ยตฺถ ถุนนฺติ ทุคฺคตา ความวา ชื่อวา ถึงยาก
เพราะถึงความทุกข. บทวา เนรยิกา ความวา พวกสัตวนรก เพรียบพรอม
คือพรั่งพรอมดวยทุกขในนรก ถอนใจอยูในนรกใด ประกอบความวา
บาปกรรมยังไมสิ้นสุดเพียงใด สัตวนรกทั้งหลายเมื่อออกไปไมได ยอม
ทอดถอนอยูเพียงนั้น เราจักนํา คือพา คือใสเจาลงในนรกนั้น. ตอไปนี้
เปนคําของสังคีติกาจารยวา
ยักษใหญนัยตตาแดงสองตนนั้น เปนทูตของ
พระยายม กลาวดังนี้ทีเดียว แลวจับแขนนางเรวดี
คนละขางนําเขาไปใกลหมูเทวดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจฺเจว วตฺวาน ความวา กลาวดังนี้
ทีเดียว คือดวยคําวา จงลุกขึ้นเปนตน อธิบายวา ตอจากพูดนั้นนั่นแหละ.
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บทวา ยมสฺส ทูตา ความวา เชนทูตของพระยายม ผูเที่ยงธรรมที่
ใคร ๆ คานไมได. ความจริง ทาวเวสวัณสงเขาเหลานั้นไป จริงอยาง
นั้น พวกเขานํานางไปสวรรคชั้นดาวดึงส อาจารยบางพวกเชื่อม น อักษร
ในบทวา น ยมสฺส ทูตา กับบทวา ยมสฺส กลาวเนื้อความวา เปน
ทูตของทาวเวสวัณขอนั้นไมถูก เพราะไมสําเร็จความวา ไมใชทูตของ
ทาวเวสวัณ เพราะเปนทูตของพระยายม ชื่อวา ยักษ เพราะเปนที่บูชา
คือนําเขาไปซึ่งพลี. บทวา โลหิตกฺขา แปลวา มีนัยนตาแดง ความจริง
ยักษทั้งหลายยอมมีนัยนตาแดงจัด. บทวา พฺรหนฺตา แปลวา ใหญ.
บทวา ปจฺเจกพาหาสุ ความวา ที่แขนคนละขาง คือคนหนึ่งที่แขน
ขางหนึ่ง อีกคนหนึ่งที่แขนอีกขางหนึ่ง. บทวา เรวตึ แปลวา นางเรวดี
ชื่อของเธอวา เรวตาก็มี สมจริงดังที่กลาวไววา เรวเต ดังนี้. บทวา
ปกฺกามยึสุ แปลวา หลีกไปแลว ความวา นําเขาไปแลว. บทวา
เทวคณสฺส ไดแก หมูเทวดา ชั้นดาวดึงส เมื่อยักษเหลานั้นนําไป
สวรรคชั้นดาวดึงสแลวพักไวใกล ๆ วิมานของนันทิยะอยางนี้ นางเรวดี
เห็นวิมานนั้นสวางจาเหลือเกิน เหมือนดวงอาทิตย จึงถามยักษเหลานั้นวา
วิมานงามมีรัศมีดังดวงอาทิตยงามสวางจา คลุม
ดวยขายทองมีเทพอัปสรเกลื่อนกลาด นั่นเปนวิมาน
ของใคร รุง เรืองเพียงแสงอาทิตย หมูเทพนารีไลทา
ดวยแกนจันทน ทําวิมานใหงดงามทั้งสองดาน วิมาน
นั้นปรากฏมีรัศมีเสมอดวงอาทิตย ใครขึ้นสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
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แมยักษเหลานั้นก็ไดบอกแกนางเรวดีวา
ในกรุงพาราณสี มีอบุ าสกชื่อนันทิยะ เปนคน
ไมตระหนี่ เปนทานบดี เปนผูรูถอยคํา วิมานที่มี
อัปสรเกลื่อนกลาด รุงเรืองเพียงแสงอาทิตย นี้เปน
ของอุบาสกนั้น หมูเทพนารีไลทาดวยแกนจันทน ทํา
วิมานใหงดงามทั้งสองดาน วิมานนัน้ ปรากฏมีรศั มี
เสมอดวงอาทิตย นันทิยะอุบาสกนั้น ขึ้นสวรรค
บันเทิงอยูในวิมาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จนฺทนสารลิตฺตา แปลวา มีสรีระ
ไลทาดวยแกนจันทน. บทวา อุภโต วิมาน ความวา ทําวิมานใหงาม
ทั้งสองสวน คือ ทั้งภายในและภายนอก เพราะประกอบดวยสังคีตเปนตน.
ลําดับนั้น นางเรวดีกลาววา
ดีฉันเปนภรรยาของนันทิยะ เปนเจาของเรือน
เปนใหญของตระกูลทั้งหมด บัดนี้ ดีฉันจักยินดีใน
วิมานของสามี ไมปรารถนาเห็นนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคารินี แปลวา เปนเจาของเรือน
อาจารยบางพวกกลาววา ภริยา สคามินี ดังนี้ก็มี ความวา ภริยาผู
รวมทาง. บทวา สพฺพกุลสฺส อิสฺสรา ภตฺตุ ความวา ดีฉันเปนใหญ
คือเปนเจาของทรัพยทั้งหมด ของนันทิยะผูเปนสามีของดีฉัน ฉะนั้น
นางเรวดีจึงกลาววา แมในบัดนี้ ดีฉันจักเปนใหญในวิมาน. บทวา
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วิมาเน รมิสสฺ ามิ ทานาน ความวา ยักษเหลานั้นนํานางเรวดีไปที่นั้น
ก็เพื่อเลาโลมอยางนี้เอง. บทวา น ปตฺถเย นิรย ทสฺสนาย ความวา
นางเรวดีกลาววา ทานทัง้ หลายประสงคจะนําดีฉันมานรกใด ดีฉันไม
ปรารถนาแมจะเห็นนรกนั้น ที่ไหนเลาจะอยากเขาไป.
ยักษทงั้ สองนํานางผูกําลังกลาวอยูอยางนั้นแหละ ไปใกลนรก โดย
กลาววา เจาจะปรารถนาหรือไมปรารถนาก็ตาม ไมมีประโยชนอะไรดวย
การปรารถนาของเจา แลวกลาวคาถาวา
แนะนางตัวชั่วราย นี้แหละนรกของเจา เจาไม
ทําบุญในมนุษยโลก ดวยวาคนตระหนี่ โกรธเคือง
มีบาปธรรมยอมไมไดความเปนสหายของผูขึ้นสวรรค.
คาถานั้นมีเนื้อความวา นี้แหละนรกของเจา คือเปนสถานที่เจาจะ
พึงเสวยทุกขใหญตลอดกาลนาน เพราะเหตุไร เพราะเจาไมทําบุญใน
มนุษยโลก ประกอบความวา เพราะชื่อวาบุญแมมีประมาณนอย เจามิได
ทําไวในมนุษยโลก อนึ่ง สัตวเชนเจา ไมทําบุญอยางนี้แลวยังตระหนี่
คือประกอบดวยความตระหนี่ซึ่งมีลักษณะหวงแหนสมบัติของตน เปนผู
โกรธเคือง ดวยการใหความโกรธเคืองเกิดขึ้นแกผูอื่น เปนผูมีบาปธรรม
เพราะพรั่งพรอมดวยบาปธรรมมีความโลภเปนตน ยอมไมไดความเปน
สหาย คือภาวะรวมกัน ของเทวดาทั้งหลายผูเขาถึงสวรรค.
ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลว ยักษสองคนนั้นไดอันตรธานไปในที่
นั้นเอง ฝายนางเรวดีเห็นนิรยบาลสองนายคลาย ๆ กัน กําลังฉุดครานาง
เพื่อใสในคูถนรกชื่อสังสวกะ จึงถามถึงนรกนั้นวา
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คูถมูตรและของไมสะอาด เห็นกันไดเฉพาะ
หรือหนออุจจาระนี้มีกลิ่นเหม็นหรือมันฟุงไปไดหรือ.
เมื่อนิรยบาลกลาวคํานั้นวา
นรกนีช้ อื่ สังสวกะ ลึกชั่วรอยบุรุษ เปนนรกที่
เจาจะตองหมกไหมอยูห ลายพันป นะเรวดี.
นางถามถึงกรรมที่เปนเหตุใหตนบังเกิดในนรกนั้นวา
ดีฉันทํากรรมชั่วดวยกายวาจาใจหรือหนอ ดีฉัน
ไดนรกสังสรกะ ลึกชั่วรอยบุรุษ เพราะบาปกรรม
อะไร.
นิรยบาลบอกกรรมนั้นของเธอวา
เจาหลอกลวงสมณะ พราหมณ และวณิพก
ทั้งหลาย ดวยมุสาวาท เจาทําบาปนั้นไว
แลวกลาวอีกวา
เพราะบาปกรรมนั้น เจาจึงไดนรกสังสวกะ
ลึกชั่วรอยบุรุษ เจาจะตองหมกไหมอยูในนรกนัน้
หลายพันป นะเรวดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสวโก นาม ความวา ชือ่ วา
สังสวกะ เพราะของไมสะอาดมีคูถและมูตรเปนตน หลั่งไหล คือไหลออก
ตลอดกาลเปนนิจ สําหรับเจา มิใชไดนรกสังสวกะในที่นี้อยางเดียว
เทานั้น.
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ลําดับนั้น เพื่อแสดงวา นางหมกไหมในนรกนั้นหลายพันปมิใช
นอยแลวพนขึ้นมาได ยังถูกตัดมือเปนตนอีก นิรยบาลไดกลาวถึงเหตุการณที่นางจะตองไดในนรกนั้นวา
นิรยบาลทั้งหลายตัดมือและเทาตัดหูและจมูก
และยังมีฝูงกามารุมจิกกินเจาที่ดิ้นรนอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาโกลคณา แปลวา ฝูงกา เลากันวา
ฝูงกาเหลานั้นรุมกันใชจะงอยปากเหล็ก ประมาณเทาลําตาล มีปลายคม
จิกกินที่รางประมาณสามคาวุตของนาง
หลายรอยครั้งหลายพันครั้ง
เนื้อในที่ที่ถูกควักเอาไป ก็เต็มอยางเดิมดวยพลังกรรม เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา กาโกลคณา สเมจฺจ สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิผนฺทมาน
ดังนี้.
นางเรวดีไดรําพันเพอตอไปถึงเรื่องนั้น ๆ เชนขอกลับมนุษยโลก
เปนตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
โปรดเถิด ขอทานทั้งหลายชวยนําดีฉันกลับ
ดีฉันจักกระทําบุญใหมาก ดวยทาน สมจริยา
สัญญมะและทมะ ที่คนทัง้ หลายทําแลวจะมีความสุข
และไมตองเดือดรอนภายหลัง.
พวกนิรยบาลกลาวอีกวา
เมื่อกอนเจาประมาทแลว บัดนี้คร่ําครวญอยู
เจาจักเสวยวิบากแหงกรรมทั้งหลาย ที่เจาทําไวเอง.
นางเรวดีกลาวอีกวา
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ใครจากเทวโลกไปสูมนุษยโลก ถูกถามแลว
พึงกลาวคําของดีฉันอยางนี้วา ขอทานทั้งหลายจง
ถวายทาน ผานุงหม ที่นอน ขาว น้ํา ในสมณพราหมณผูวางอาชญาแลว ดวยวาคนตระหนี่ โกรธ
เคือง มีบาปธรรม ยอมไมไดความเปนสหายของ
ผูขึ้นสวรรค.
ดีฉันนั้นไปจากที่นี้ ไดกําเนิดเปนมนุษยแลว
จักเปนผูรูถอยคําของผูขอทานสมบูรณดว ยศีล จัก
กระทํากุศลใหมาก ดวยทาน สมจริยา สัญญมะ
และทมะแน.
ดีฉันจักปลูกตนไมใหรมรื่น จักตัดทางเขาไป
ในที่ทเี่ ดินไปลําบาก จักขุดบอ และตั้งน้ําดื่มไว
ดวยใจที่ผองใส.
ดีฉันจักเขาจําอุโบสถประกอบดวยองค ๘
ตลอด ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอด
ปาฏิหาริยปกษ สํารวมในศีลทุกเมื่อ และจักไม
ประมาทในทาน ผลกรรมนี้ ดีฉันเห็นแลวดวย
ตนเอง.
ลําดับนั้น พวกนิรยบาลไดโยนนางเรวดีผูกําลัง
รําพันเพอดิ้นรนอยูอยางนั้น จากที่นั้นลงนรกที่นา
กลัว หัวลงดินตีนชี้ฟา ดวยประการฉะนี้
นี้เปนคําของพระสังคีติกาจารย.
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นางเรวดีไดกลาวคาถาสุดทายอีกวา
เมื่อกอน ดีฉันไดเปนคนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ และหลอกลวงสามีดวยเรื่องไมจริง
จึงหมกไหมในนรกที่นากลัว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น คาถาวา อห ปุเร มจฺฉรินี นี้ นางเรวดีผู
บังเกิดในนรกกลาว นอกนี้ พึงทราบวานางยังไมบังเกิดในนรกกลาวไว
คําที่เหลือ เขาใจงายทั้งนั้นแล.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนางเรวดีถูกพวกยักษจับนําไป แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังนั้นแลว ตรัสเรื่องนี้
ตั้งแตตน ทรงแสดงพระธรรมโดยพิสดารยิ่งขึ้น จบเทศนา ชนเปนอัน
มากไดบรรลุโสดาปตติผลเปนตน เรือ่ งนี้ เรียกวา เรวตีวิมาน เพราะ
โดยมากเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับนางเรวดีโดยแท แตเพราะนางเรวดีไมใช
เทวดาที่มีวิมาน ทั้งเรื่องนี้ก็ประกอบดวยสมบัติมีวิมานของนันทิยเทพบุตร
เปนตน ฉะนั้น พระสังคีติกาจารยจึงยกขึ้นสูสังคายนาไวในฝายปุริสวิมาน
นั้นแล บัณฑิตพึงทราบดังนี้.
จบอรรถกถาเรวตีวิมาน
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๓. ฉัตตมาณวกวิมาน
วาดวยฉัตตมาณวกวิมาน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะฉัตตมาณพวา
[๕๓] บรรดาผูกลาวสอนอยู (ศาสดา) ผูใด
เปนผูประเสริฐในมนุษย เปนศากยมุนี เปนภควา
ผูทํากิจเสร็จแลว ถึงฝงแลว พรัง่ พรอมดวยพละและ
วิริยะ เธอจงเขาถึงผูนั้น ผูเปนสุคต เปนสรณะ เธอ
จงเขาถึงพระธรรมที่สํารอกราคะ ไมหวั่นไหว ไม
เศราโศก เปนอสังขตธรรม ไมปฏิกูล ไพเราะ
ซื่อตรง จําแนกไว นี้เปนสรณะ บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวทานที่ถวายในทานเหลาใดวามีผลมาก ทาน
เหลานัน้ คือ อริยบุคคลสี่คู เปนบุคคลแปด ผูแสดง
ธรรม เธอจงเขาถึงพระสงฆนี้เปนสรณะ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามเทพบุตรวา
พระอาทิตยในทองฟาก็ไมสวาง พระจันทรก็
ไมสวาง ดาวฤกษผุสสะก็ไมสวางเหมือนวิมานนี้ มี
รัศมีสวางมากไมมีทเี ปรียบ ทานเปนใคร จากดาวดึงสมาสูแผนดิน มีรัศมีเกิน ๒๐ โยชน ตัดรังสี
พระอาทิตย และทํากลางคืนใหเปนเหมือนกลางวัน
วิมานของทานงามบริสุทธิ์ผุดผอง มีดอกปทุมมาก
มีดอกบุณฑิกงาม
เกลื่อนกลาดไปดวยดอกไม
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ทั้งหลาย งามไมนอ ย คลุมดวยขายทองที่ปราศจาก
ละอองธุลี สวางอยูในอากาศ เหมือนดวงอาทิตย
วิมานของทานบริบูรณดวยเหลาอัปสร ผูท รงผาแดง
และผาเหลือง หอมตลบดวยกฤษณา ประยงค และ
จันทน มีองคและผิวพรรณเปลงปลั่งดังทอง เหมือน
ทองฟาเต็มไปดวยดวงดาวทั้งหลาย ทวยเทพบุตร
และเทพธิดาในวิมานนี้มีมาก หลายหลากวรรณะ มี
อาภรณประดับดวยดอกไม มีใจดี มีกรองทอง นุงหม
ดวยอาภรณที่เปนทอง โชยกลิ่นหอมลอยไปตามลม
นี้เปนวิบากแหงการสํารวมอะไร ทานเกิดในวิมานนี้
ดวยผลแหงกรรมอะไร และทานไดวิมานนี้โดยวิธีใด
ทานถูกเราถามแลว เชิญบอกตามสมควรแกวิธีนั้น
ดวยเถิด.
เทพบุตรกราบทูลวา
พระศาสดาเสด็จมาพบมาณพในทางนี้ ดวย
พระองคเอง เมือ่ ทรงอนุเคราะหไดตรัสสอนแลว
ฉัตตมาณพฟงธรรม ของพระองคผูเปนรัตนะ อัน
ประเสริฐ ไดกราบทูลวา ขาพระองคจักกระทําตาม
พระองคตรัสสอนวา เธอจงเขาถึงพระชินวรผูประเสริฐ ทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขาแต
พระองคผูเจริู ทีแรกขาพระองคไดกลาววา ไมรู
แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส ของพระองค
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อยางนัน้ ทีเดียว พระองคตรัสสอนวา จงอยาฆาสัตว
อยาประพฤติกรรมไมสะอาดตาง ๆ ผูม ีปญ
 ญา
ทั้งหลายไมสรรเสริญความไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย
เลย ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคได
กลาววา ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส
ของพระองคอยางนั้นทีเดียว พระองคตรัสสอนวา
อยาเปนผูมีความสําคัญของที่เจาของมิไดให แมที่
ชนอื่นรักษาไว วาเปนของควรถือเอา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทีแรกขาพระองคไดกลาววา ไมรู แตภาย
หลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองคอยางนั้น
ทีเดียว พระองคตรัสสอนวา อยาไดลวงเกินภริยา
ของคนอื่น ที่คนอืน่ รักษา นัน่ เปนสิ่งไมประเสริฐ
ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคไดกลาววา
ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค
อยางนัน้ ทีเดียว พระองคตรัสสอนวา อยาไดกลาว
เรื่องจริงเปนเท็จ ผูมีปญญาทั้งหลายไมสรรเสริญ
มุสาวาทเลย ขาแตพระองคผูเจริญ ที่แรกขาพระองค
ไดกลาววา ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองคอยางนั้นทีเดียว พระองคตรัส
สอนวา จงงดเวนน้ําเมา ซึง่ เปนเครื่องใหคน
ปราศจากสัญญานั้นทั้งหมด ขาแตพระองคผูเจริญ
ทีแรกขาพระองคไดกลาววา ไมรู แตภายหลังได
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กระทําตามพระดํารัสของพระองคอยางนั้นทีเดียว
ขาพระองคนั้นถือสิกขาบท ๕ ในศาสนานี้ ปฏิบัติใน
ธรรมของพระตถาคต ไดไปยังทางสองแพรง ทาม
กลางพวกโจร พวกโจรเหลานั้นฆาขาพระองคที่ทาง
นั้นเพราะโภคะเปนเหตุ.
ขาพระองคระลึกถึงกุศลนี้เพียงเทานี้ กุศลอื่น
นอกจากนั้น ของขาพระองคไมมี ดวยกรรมอัน
สุจริตนัน้ ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทวดาชาวไตรทิพย
พรั่งพรอมดวยสิ่งที่ปรารถนา ขอพระองคโปรดดู
วิบากแหงการสํารวมชั่วขณะครูห นึ่ง ดวยการปฏิบัติ
ธรรมตามสมควร ซึ่งเหมือนรุง เรืองอยูดวยยศ คน
เปนอันมาก ผูมีกรรมต่ําทรามเพงดูขาพระองค ก็นกึ
กระหยิม่ โปรดดูเถิด ขาพระองคถึงสุคติและถึง
ความสุขดวยเทศนาเล็กนอย ก็เหลาสัตวผูที่ฟงธรรม
ของพระองคติดตอกันเหลานั้น เห็นทีจะสัมผัสพระนิพพานอันเปนแดนเกษมเปนแน กรรมที่ทาํ แมนอย
ก็มีวิบากใหญ ไพบูลย เพราะธรรมของพระตถาคต
แท ๆ โปรดดูเถิด เพราะเปนผูไดทําบุญไว
ฉัตตมาณพจึงเปลงรัศมีสวางตลอดแผนปฐพี เหมือน
ดังดวงอาทิตย.
คนพวกหนึ่งประชุมปรึกษากันวา กุศลนี้เปน
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อยางไร พวกเราจะประพฤติกุศลอะไร พวกเรานั้น
ไดความเปนมนุษยแลว พึงปฏิบัติมนุษยธรรม มีศีล
กันอยูอีกทีเดียว พระศาสดาทรงมีอุปการะมาก ทรง
อนุเคราะหอยางนี้ เมื่อขาพระองคถูกโจรฆาชิงทรัพย
ยังกลางวันแสก ๆ อยูเลย ขาพระองคนั้น เปนผู
เขาถึงพระผูมีพระนามอันเปนสัจจะ ขอพระองค
โปรดอนุเคราะหเถิด พวกขาพระองคทั้งหลายขอฟง
ธรรมอีก ชนเหลาใดในศาสนานี้ละกามราคะอนุสยั
คือภวราคะ และโมหะ ละไดขาด ซนเหลานั้น
ยอมไมตองนอนในครรภ คือเกิดอีก เพราะถึง
ปรินิพพานดับทุกข เย็นสนิทแลว.
จบอัตตมาณวกวิมาน
อรรถกถาอัตตมาณวกวิมาน
ฉัตตมาณวกวิมาน มีคาถาวา โย วทต ปวโร มนุเชสุ เปนตน.
ฉัตตมาณวกวิมาณเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น มีมาณพพราหมณชื่อฉัตตะ เปนบุตรที่ไดมาโดยยาก ของพราหมณ
คนหนึ่ง ในเสตัพยนคร มาณพนั้นเจริญวัยแลว บิดาสงไปอุกกัฏฐนคร
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เรียนมนตและฐานวิชาทั้งหลายในสํานักของพราหมณชื่อโปกขรสาติ ไม
นานนักก็สําเร็จการศึกษาในศิลปพราหมณ เพราะเปนคนมีปญญาและไม
เกียจคราน เขากลาวกะอาจารยวา กระผมศึกษาศิลปะในสํานักของทาน
อาจารยแลว กระผมจะใหทักษิณาคาบูชาครูแกทานอาจารยอยางไร อาจารย
กลาววา ธรรมดาทักษิณาคาบูชาครู ตองพอเหมาะแกทรัพยสมบัติของ
อันเตวาสิก เธอจงนํากหาปณะมาพันหนึ่ง ฉัตตมาณพกราบอาจารยกลับ
ไปเสตัพยนคร ไหวบิดามารดา บิดามารดาก็ชื่นชมยินดีกระทําปฏิสันถาร
ตอนรับ เขาบอกความนั้นแกบิดา กลาววา โปรดใหของที่ควรจะใหแก
ฉันเถิด ฉันจักใหคาบูชาครูในวันนี้แหละแลวจักกลับมา บิดามารดา
กลาวกะเขาวา ลูก วันนีค้ ่ําแลว พรุงนี้คอยไป แลวนํากหาปณะทั้งหลาย
ออกมาผูกเปนหอแลววางไว.
พวกโจรรูเรื่องนั้น แอบอยูในปาชัฏแหงหนึ่ง ในทางที่ฉัตตมาณพ
จะไป ดวยคิดวา จักฆามาณพแลวชิงเอากหาปณะทั้งหลายเสีย.
เวลาใกลรุง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ
ทรงตรวจดูโลกอยู ทรงเห็นวา ฉัตตมาณพจะดํารงอยูในสรณะและศีล
เขาจักถูกพวกโจรฆาตายไปบังเกิดในเทวโลก มาจากเทวโลกกับวิมาน
และบริษัทที่ประชุมกันในที่นั้นจะตรัสรูธรรม จึงเสด็จไปกอนประทับนั่ง
ณ โคนคนไมแหงหนึ่ง ในทางเดินของมาณพ มาณพถือเอาทรัพยคาบูชา
อาจารย ไปจากเสตัพยนคร มุงหนาไปอุกกัฏฐนคร เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูในระหวางทาง จึงเขาไปเฝายืนอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจักไปไหน กราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคจักไปอุกกัฏฐนคร เพื่อใหทักษิณาคาบูชาครู แกโปกขรสาติ
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พราหมณผูเปนอาจารยของขาพระองค ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา มาณพ เธอรูสรณะ ๓ และศีล ๕ หรือ เมื่อมาณพกราบทูลวา
ขาพระองคไมรูสรณะ ๓ และศีล ๕ เหลานั้นวามีและเปนเชนไร ทรง
ประกาศผลานิสงสของการถึงสรณะและการสมาทานศีล ๕ วา นี้เปนเชนนี้
แลวตรัสวา มาณพ เธอจงเรียนวิธีถึงสรณะกอน มาณพทูลขอวา สาธุ
ขาพระองคจักเรียน ขอพระองคโปรดตรัสบอกเถิด พระเจาขา เมื่อทรง
แสดงวิธีถึงสรณะโดยประพันธเปนคาถา สมควรแกอัธยาศัยของมาณพนั้น
ไดตรัสคาถา ๓ คาถาวา
บรรดาผูกลาวสอนอยู [ ศาสดา ] ผูใดเปนผู
ประเสริฐในมนุษย เปนศากยมุนี เปนภควา ผูทํากิจ
เสร็จแลว ถึงฝงแลว พรั่งพรอมดวยพละและวิริยะ
เธอจงเขาถึงผูนั้น ผูเปนสุคต เปนสรณะ เธอจงเขา
ถึงพระธรรมที่สํารอกราคะ ไมหวั่นไหว ไมเศราโศก
เปนอสังขตธรรม ไมปฏิกลู ไพเราะ ซื่อตรง จําแนก
ไวดีนี้ เปนสรณะ บัณฑิตทั้งหลายกลาวทานที่ถวาย
ในทานเหลาใดวามีผลมาก ทานเหลานัน้ คือ อริยบุคคลสี่คู เปนบุคคลแปด ผูแสดงธรรม เธอจงเขา
ถึงพระสงฆนี้ เปนสรณะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย เปนคําไมกําหนดแน. ดวยบทวา ต
นี้ พึงทราบกําหนดแน ของบทนั้น. บทวา วทต แปลวา ผูก ลาวอยู.
บทวา ปวโร แปลวา ประเสริฐ อธิบายวา สูงสุดของผูกลาวทั้งหลาย
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คือประเสริฐในหมูนักพูด. บทวา มนุเชสุ เปนการแสดงไขอยางอุกฤษฏ
เหมือนบทวา สตฺถา เทวมนุสฺสาน ก็พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐ
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลายบาง ของพรหมทั้งหลายบาง ของเหลาสัตว
ทั้งปวงบาง. อนึ่ง บทวา มนุเชสุ ทานกลาวเพราะความที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติในหมูมนุษยในภพกอน เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจึง
กลาววา สกฺยมุนี. บทวา สกฺยมุนี ความวา ชื่อวา สักยะ เพราะเปน
โอรสของราชตระกูลสักยะ ชื่อวา มุนี เพราะประกอบดวยกายโมเนยย
( ความนิ่งทางกาย ) เปนตน และเพราะรูไญยธรรมหมดสิ้นไมเหลือเลย
เหตุนั้นจึงชื่อวา ศากยมุนี. ชื่อวา ภควา เพราะเหตุ ๔ ประการ
มีความเปนผูมีภาคยะเปนตน ชื่อวา ทํากิจเสร็จแลว เพราะทําคือให
สําเร็จกิจ ๑๖ อยาง ตางโดยมีปริญญากิจเปนตน ที่จะตองทําดวย
มรรค ๔ ชือ่ วา ปารคตะ ( ถึงฝงแลว ) เพราะถึง คือบรรลุดวย
ญาณของพระสยัมภู ผูตรัสรูเองซึ่งฝง คือฝงโนนของสักกายะ ไดแก
นิพพาน ชื่อวา พรั่งพรอมดวยพละและวิริยะ เพราะประกอบดวยพลังกาย
ซึ่งไมมีใครเหมือน ดวยพลังญาณอันไมสาธารณทั่วไปแกผูอื่น และดวย
ความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ อยาง ชื่อวา สุคต เพราะเสด็จถึงฐานะที่ดี
เพราะเสด็จไปโดยชอบ และเพราะตรัสโดยชอบ เธอจงถึง จงเขาถึง
ซึ่งทานผูนั้น ผูเปนสุคต เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนสรณะ คือเปน
ที่พึ่ง เปนที่เปนไปเบื้องหนา เปนทีช่ วยตอตานทุกขในอบายและทุกขใน
วัฏฏะ จําเดิมแตวันนี้ไป เธอจงคบคือจงเสพวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ เปนสรณะ เปนที่ชวยตอตาน เปนที่เรน เปนที่ไปในเบื้องหนา
เปนคติ เปนที่พึ่งอาศัย ของเรา ดังนี้ ดวยการกับจากสิ่งที่ไมเปน
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ประโยชน ดวยการพัฒนาเจริญแตสิ่งที่เปนประโยชน เธอจงรูอยางนี้
หรือจงคบหา [ เสพ ] เนื้อความมีดังนี้.
ทานกลาวอริยมรรค ดวยบทวา ราควิราค จริงอยู พระอริยะ
ทั้งหลายยอมสํารอกราคะแมที่อบรมมาตลอดกาลที่ไมมีเบื้องตน ดวยอริยมรรคนั้น. บทวา อเนฺชมโสก ไดแก อริยผล จริงอยู อริยผลนั้น
ทานเรียกวา อเนญชะ อโสกะ เพราะสงบตัณหากลาวคือความอยาก
เหลือเกิน และกิเลสทั้งหลายที่มีความโศกเปนนิมิตสวนที่เหลือได โดย
ประการทั้งปวง. บทวา ธมฺม ไดแก สภาวธรรมที่พึงถือเอา จริงอยู
ธรรมที่พึงถือเอาโดยสภาวะนี้ ก็คือมรรคผลและนิพพาน ไมพึงถือเอา
โดยเปนบัญญัติธรรม เหมือนอยางปริยัติธรรม. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ธมฺม ไดแก ปรมัตถธรรม อธิบายวา พระนิพพาน ที่ปจจัยเปนอันมาก
ประชุมกันกระทํา ชื่อ สังขตะ. ชื่อ อสังขตะ เพราะปจจัยเปนอันมาก
ประชุมกันทํามิได อสังขตะนั้นแหละ คือพระนิพพาน ชื่อวาไมเปนที่ปฏิกูล
เพราะเปนที่ไมมีสิ่งปฏิกูลแมอะไร ๆ ชื่อวาไพเราะ เพราะปรารถนากัน
นักแมทุกเวลา ไมวาเวลาฟง เวลาสอบสวน เวลาปฏิบัติ ชือ่ วา ซื่อตรง
เพราะทรงประกาศไวดี เหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศดวยปฏิภาณสัมปทาที่มีพระสัพพัญุตญาณเปนที่พึ่งพาอาศัยและเพราะเปนธรรมละเอียด
ออน ชื่อวา จําแนกไวดี เพราะจําแนกไดดวยดีซึ่งเนื้อความที่ควรจําแนก
โดยเปนขันธเปนตน โดยเปนกุศลเปนตน และเปนอุทเทสเปนตน ดวย
บททั้งสาม ก็ตรัสเฉพาะปริยัติธรรมเทานั้น ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ จึงตรัส
บทวา อิม เพื่อทรงแสดงใหประจักษทั้งสองฝาย ตอหนาเขาซึ่งแม
กําลังฟงอยูเหมือนที่พระองคตรัสอยู แมในเวลาที่โจรฆาชิงทรัพยเหมือน
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เวลาเหตุการณมาปรากฏในพระญาณ. บทวา ธมฺม ความวา ชื่อวาธรรม
เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งเหลาสัตวผูปฏิบัติจริง ไมใหตกไปสูทุกขในอบาย
บทนี้เปนคําทั่วไปแกธรรมทั้ง ๔ อยาง จริงอยู ถึงประยัติธรรมก็ทรงสัตว
ไวไมใหตกไปสูทุกขในอบาย เพราะการปฏิบัติจริง แมเพียงดํารงอยูใน
สรณะและศีลทั้งหลาย และวิมานนี้แหละ พึงทราบวา สาธกความขอนี้
เพื่อทรงแสดงธรรมตามที่กลาวแลวใหประจักษชัดโดยภาวะทั่ว ๆ ไป จึง
ไดตรัสวา อิม อีก.
บทวา ยตฺถ ไดแก ในอริยสงฆใด. บทวา ทินฺน ไดแก
ไทยธรรมมีขาวเปนตนที่บริจาคแลว. ในบทวา ทินฺนมหปฺผล ทาน
ลบนิคหิตเพื่อสะดวกในการผูกคาถา ในคูบุรุษสี่ ที่กลาวไวโดยคําเปน
ตนวา พระโสดาบัน พระผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดังนี้
ชื่อวาผูสะอาด เพราะหมดจดจากของไมสะอาดคือกิเลสอยางเด็ดขาดทีเดียว.
บทวา อฏ ไดแก บุคคลแปด เพราะกําหนดเปนคน ๆ โดยมิไดจัด
ทานที่ตั้งอยูในมรรคกับทานที่ตั้งอยูในผล เปนคู ๆ และในบทวา ปุคฺคลธมฺมทสา นี้ ทานทําใหสั้นแสดงไว ก็เพื่อสะดวกในการผูกคาถานั่นเอง.
บทวา ธมฺมทสา ไดแก ผูเห็นธรรมคืออริยสัจ ๔ และธรรมคือนิพพาน
โดยประจักษ ชื่อวาสงฆ เพราะเบียดเสียดไมใชเสียดสีดวยทิฏฐิสามัญญตา.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวิธีถึงสรณะพรอมดวยทรงชี้คุณของสรณะ
ดวยคาถา ๓ คาถาอยางนี้แลว มาณพเมื่อจะประกาศวิธีถึงสรณะตั้งอยูใน
หทัยของตน โดยมุขคือระลึกถึงคุณของสรณะนั้น ๆ ขึงนอมรับคาถา
นั้น ๆ โดยนัยเปนตนวา โย วทต ปวโร ในลําดับแหงคาถานั้น ๆ
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศสิกขาบท ๕ ทัง้ โดยปฐมทั้งโดยผลานิสงส

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 451

ไดตรัสวิธีสมาทานสิกขาบทเหลานั้น แกมาณพผูนอมรับอยางนี้แลว
มาณพนั้นทบทวนแมวิธีสมาทานนั้นดวยดี มีใจเลื่อมใส กราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคจักไปละ แลวระลึกคุณพระรัตนตรัย
เดินไปตามทางนั้นเอง แมพระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธดําริวา กุศล
เพียงเทานี้ของมาณพนี้ พอที่จะใหเกิดในเทวโลก แลวไดเสด็จไปพระวิหารเชตวันอยางเดิม.
เมื่อมาณพมีจิตเลื่อมใส ตั้งอยูในสรณะทั้งหลายดวยความเปนผูมี
จิตตุปบาทเปนไปวา ขาพเจาเขาถึงสรณะ ดังนี้ โดยกําหนดคุณพระรัตนตรัย และทิ้งอยูในศีลทั้งหลาย ดวยอธิฐานศีล ๕ ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนั้นแล กําลังเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยตามนัยนั่นแล
พวกโจรก็กรูกันมาที่หนทาง มาณพไมใสใจพวกโจรเหลานั้น เดินระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัยอยางเดียว โจรคนหนึ่งยืนซอนในระหวางพุมไม เอา
ลูกธนูอาบยาพิษแทงอยางฉับพลัน ทําใหเขาสิ้นชีวิต แลวยึดหอกหาปณะ
หลีกไปพรอมกับพวกสหายของตน ฝายมาณพทํากาละแลวตายไปบังเกิด
ในวิมานทอง ๓๐ โยชน ในสวรรคชั้นดาวดึงส เปนเหมือนหลับแลว
ตื่นขึ้น มีอปั สรพันหนึ่งแวดลอม มีอัตภาพประดับดวยเครื่องประดับ
มีภาระ ๖๐ เลมเกวียน รัศมีของวิมานนั้นแผไปกวา ๒๐ โยชน.
ครั้งนั้น พวกมนุษยชาวเสตัพยนครเห็นมาณพทํากาละแลว จึงไป
เสตัพยนคร บอกแกบิดามารดาของมาณพนั้น พวกชาวบานอุกกัฏฐะก็ไป
อุกกัฏฐนคร บอกแกโปกขรสาติพราหมณ บิดามารดาของมาณพนั้น
พวกญาติและมิตร และโปกขรสาติพราหมณพรอมดวยบริวาร มีน้ําตา
ไหลอาบหนารองไหไปประเทศนั้น สวนมากชาวเสตัพยะ ชาวอุกกัฏฐะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 452

และชาวอิจฉานังคละ ก็ไดประชุมกัน.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจามีพระดําริวา เมื่อเราไป ฉัตตมาณพเทพบุตรจะมาพบเรา เราจักใหเขาผูมาแลวกลาวถึงกรรมที่ทําไว ใหทํา
ผลแหงกรรมใหประจักษ แลวเราจักแสดงธรรม มหาชนจักตรัสรูธรรม
ดวยอาการอยางนี้ ครั้นมีพระดําริแลว พรอมดวยภิกษุหมูใหญเสด็จเขาไป
ยังประเทศนั้น ประทับนัง่ เปลงพระพุทธรังสีมีพรรณ ๖ ประการ ณ โคน
ตนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้น แมฉัตตมาณพเทพบุตรตรวจดูสมบัติของตน
ทบทวนเหตุแหงสมบัตินั้น เห็นการถึงสรณะและการสมาทานศีล เกิด
ความประหลาดใจ เกิดความเลื่อมใสมากในพระผูมีพระภาคเจา คิดวา
เราจักไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา และไหวภิกษุสงฆ ในบัดนี้แหละ
และจักทําคุณพระรัตนตรัยใหปรากฏแกมหาชน เทพบุตรอาศัยความเปน
ผูกตัญู กระทําประเทศแหงปานั้นทั้งหมดใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน
มาพรอมกับวิมาน ลงจากวิมาน ปรากฏองคใหเห็นพรอมดวยบริวาร
หมูใหญ เขาไปหมอบถวายบังคมดวยเศียรเกลาแทบพระยุคลบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาแลวยืนประคองอัญชลีอยู มหาชนเห็นดังนั้นมีความ
ประหลาดอัศจรรยวา นี้ใครหนอ เทวดาหรือพรหมพากันเขาแวดลอม
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงทําบุญกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทํา
ไวใหปรากฏ ไดตรัสไตถามเทพบุตรนั้นวา
พระอาทิตยในทองฟาก็ไมสวาง พระจันทรก็
ไมสวาง ดาวฤกษผุสสะก็ไมสวางเหมือนวิมานนี้ มี
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รัศมีสวางมาก ไมมีที่เปรียบ ทานเปนใคร จาก
ดาวดึงสมาสูแผนดิน รัศมีมีเกิน ๒๐ โยชน ตัดรังสี
พระอาทิตย และทํากลางคืนใหเปนเหมือนกลางวัน
วิมานของทานงามบริสุทธิ์ผุดผอง มีดอกปทุมมาก มี
ดอกบุณฑริกงามเกลื่อนกลาดไปดวยดอกไมทั้งหลาย
งามไมนอย คลุมดวยขายทองที่ปราศจากละออง
ธุลี สวางอยูใ นอากาศ เหมือนดวงอาทิตย วิมาน
ของทานบริบรู ณดวยเหลาอัปสรผูทรงผาแดงและผา
เหลือง หอมตลบดวยกฤษณา ประยงค และจันทน
มีองคและผิวพรรณเปลงปลั่งดังทอง เหมือนทองฟา
เต็มไปดวยดวงดาวทั้งหลาย ทวยเทพบุตรและเทพธิดา
ในวิมานนี้มีมาก หลายหลากวรรณะ มีอาภรณ
ประดับดวยดอกไม มีใจดี มีกรองทอง นุงหมดวย
อาภรณที่เปนทอง โชยกลิน่ หอมลอยไปตามลม นี้
เปนวิบากแหงการสํารวมอะไร ทานเกิดในวิมานนี้
ดวยผลแหงกรรมอะไร และทานไดวิมานนี้โดยวิธีใด
ทานถูกเราถามแลว เชิญบอกตามสมควรแกวิธนี ั้น
ดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตปติ แปลวา ยอมสวาง. บทวา
นภสฺมึ แปลวา ในอากาศ. บทวา ผุสโฺ ส แปลวา หมูดาวฤกษผุสสะ.
บทวา อตุล แปลวา ไมมที ี่เปรียบหรือประมาณไมได ทานอธิบายคํานี้
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ไววา วิมานของทานนี้ ไมมีที่เปรียบ ประมาณไมได สวางมาก คือสวาง
ไปในอากาศ จากวิมานนั้น ๆ แหละ เพราะผองใสฉันใด ดวงดาว
ทั้งหลายยอมไมสวางเหมือนฉันนั้น พระจันทรก็ไมสวาง ดาวเหลานั้น
ไมตองพูดถึง แมพระอาทิตยก็ยังไมสวางเทา ทานเปนใครถึงไดเปน
อยางนี้ จากเทวโลกมายังภูมิประเทศนี้ ขอจงบอกกลาวแกมหาชนนี้
ทําความขอนั้นใหปรากฏ.
บทวา ฉินฺทติ แปลวา ตัดขาด ความวา ตอตานไมใหเปนไป.
บทวา รสี แปลวา รัศมีทั้งหลาย. บทวา ปภงฺกรสฺส แปลวา ของ
ดวงอาทิตย ก็รัศมีของวิมานนั้น แผไปโดยรอบ ๒๕ โยชน เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา สาธิกวีสติโยชนานิ อาภา ดังนี้. บทวา รตฺติมฺป
จ ยถา ทิว กโรติ ความวา วิมานของทานกําจัดความมืดดวยรัศมีของ
ตน ทําแมภาคราตรีใหเปนเหมือนภาคกลางวัน ชื่อวา บริสทุ ธิ์ เพราะ
สะอาดทั้งภายในและภายนอก โดยรอบ ๆ ชื่อวา ผุดผอง เพราะไมมี
มลทินโดยประการทั้งปวง ชื่อวา งาม เพราะดี.
บทวา พหุปทุมวิจติ ฺรปุณฺฑรีก ไดแก ดอกบัวแดงหลายอยาง
มากมาย และดอกบัวขาวมีสีงดงาม อาจารยบางพวกกลาววา ดอกบัวขาว
ชื่อวาปทุม ดอกบัวแดงชื่อวา บุณฑริก. บทวา โวกิณฺณ กุสุเมหิ
ความวา เกลื่อนไปดวยดอกไมอื่น ๆ นานาชนิด. บทวา เนกจิตฺต
ความวา งามอยางตาง ๆ ดวยมาลากรรมและลดากรรมเปนตน. บทวา
อรชวิรชเหม ชาลจฺฉนฺน ความวา ปราศจากละอองเอง และคลุมดวย
ขายทองที่ปราศจากธุลี ไมมีโทษ.
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บทวา รตฺตกมฺพลปตวาสสาหิ แปลวา ดวยผาแดงทั้งหลาย และ
ดวยผาเหลืองทั้งหลาย จริงอยู เทพธิดาองคหนึ่งนุงหมผาทิพยสีแดง ยอม
ทําใหผาทิพยสีเหลือง เหลือยิ่งขึ้น อีกองคหนึ่งนุงหมผาทิพยสีเหลือง
ยอมทําใหผาทิพยสีแดง แดงยิ่งขึ้น ทานหมายความดังนั้น จึงกลาววา
รตฺตกมฺพลปตวาสสาหิ ดังนี้. บทวา อครุปยงฺคุจนฺทนุสฺสทาหิ ความวา
หอมฟุงดวยกลิ่นกฤษณา ดวยดอกประสงค และดวยกลิ่นจันทนทั้งหลาย
อธิบายวา อบอวลไปดวยกลิ่นกฤษณาอันเปนทิพยเปนตน. บทวา
กฺจนตนุนฺนิภตฺตจาหิ แปลวา มีผิวละเอียดออนคลายทอง. บทวา ปริปูร
ความวา เต็มไปดวยเทพธิดาผูเที่ยวไปในที่นั้น ๆ และขับรองเสียง
ประสาน.
บทวา พหุเกตฺถ แปลวา ในวิมานนี้มาก. บทวา อเนกวณฺณา
แปลวา มีรูปตาง ๆ. บทวา กุสุมวิภูสติ าภรณา ความวา มีทิพยาภรณ
ประดับดวยดอกไมทิพยทั้งหลาย เพื่อโชยกลิ่นหอมเปนพิเศษ. บทวา
เอตฺถ แปลวา ในวิมานนี้. บทวา สุมนา แปลวา มีใจดี คือมีจิต
เบิกบาน. บทวา อนิลปมฺุจิตา ปวนฺติ สุรภึ ความวา ยอมโชยกลิ่น
หอมของดอกไมทั้งหลายที่มีกลิ่นลอยไปตามลม เพราะเปนดอกไมแกและ
บานแลว เหมือนพวงกลีบหลุดดวยลม อาจารยบางทานกลาววา อนิลปธูปตา อันลมขจัดแลวดังนี้ก็มี ความวา ดอกไมทองถูกลมพัดแผว ๆ
ชื่อวา มีกรองทอง เพราะเครื่องประดับมีเปลือกไมทองเปนตนแผไปที่
ชองผมเปนตน ชื่อวา นุงหมดวยอาภรณที่เปนทอง เพราะมีสรีระปกปด
ดวยอาภรณอันเปนทองโดยมาก ดวยบทวา นรนาริโย ทรงแสดงวา
ในวิมานของทานนี้ มีเทพบุตรและเทพธิดามาก.
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บทวา อิงฺฆ เปนนิบาต ในอรรถวา เตือน. บทวา ปุฏโ
แปลวา อันเราถามแลว อธิบายวา เพื่อผลกรรมประจักษชัด แก
มหาชนนี้.
ลําดับนั้น เทพบุตรไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้วา
พระศาสดาเสด็จมาพบมาณพในทางนี้ ดวย
พระองคเอง เมื่อทรงอนุเคราะห ไดตรัสสอนแลว
ฉัตตมาณพฟงธรรมของพระองคผูเปนรัตนะอันประเสริฐ ไดกราบทูลวา ขาพระองคจักกระทําตาม
พระองคตรัสสอนวา เธอจงเขาถึงพระชินวรผู
ประเสริฐ ทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ เปนสรณะ
ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคไดกลาววา
ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของ
พระองค อยางนั้นทีเดียว พระองคตรัสสอนวา จง
อยาฆาสัตว อยาประพฤติกรรมไมสะอาดตาง ๆ ผูมี
ปญญาทั้งหลายไมสรรเสริญความไมสํารวมในสัตว
ทั้งหลายเลย ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคไดกลาววา ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค อยางนั้นทีเดียว พระองคตรัส
สอนวา อยาเปนผูมีความสําคัญของที่เจาของมิไดให
แมที่ชนอื่นรักษาไว วาเปนของควรถือเอา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคไดกลาววา ไมรู
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แตภายหลังไดกระทํา ตามพระดํารัสของพระองค
อยางนัน้ ทีเดียว พระองคตรัสสอนวา อยาไดลวงเกิน
ภริยาของคนอื่นที่คนอื่นรักษา นั่นเปนสิ่งไมประเสริฐ
ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคไดกลาววา
ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค
อยางนัน้ ทีเดียว พระองคตรัสสอนวา อยาไดกลาว
เรื่องจริงเปนเท็จ ผูมีปญญาทั้งหลายไมสรรเสริญ
มุสาวาทเลย ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองค
ไดกลาววา ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส
ของพระองค อยางนั้นทีเดียว พระองคตรัสสอนวา
จงงดเวนนําเมา ซึงเปนเครื่องใหคนปราศจากสัญญา
นั้นทั้งหมด ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคได
กลาววา ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของ
พระองค อยางนั้นทีเดียว ขาพระองคนั้นถือสิกขาบท ๕ ในศาสนานี้ ปฏิบัติในธรรมของพระตถาคต
ไดไปยังทางสองแพรง ทามกลางพวกโจร พวกโจร
เหลานัน้ ฆาขาพระองค ที่ทางนั้น เพราะโภคะเปน
เหตุ ขาพระองคระลึกถึงกุศลนี้เพียงเทานี้ กุศลอื่น
นอกจากนั้น ของขาพระองคไมมี ดวยกรรมอัน
สุจริตนั้น ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทวดาชาวไตรทิพย
พรั่งพรอมดวยสิ่งที่นาปรารถนา ขอพระองคโปรดดู
วิบากแหงการสํารวมชั่วขณะครูห นึ่ง ดวยการปฏิบัติ
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ธรรมตามสมควร ซึ่งเหมือนรุง เรืองอยูดวยยศ คน
เปนอันมากผูมีกรรมต่ําทรามเพงดูขาพระองค ก็นึก
กระหยิม่ โปรดดูเถิด ขาพระองคถึงสุคติ และถึง
ความสุข ดวยเทศนาเล็กนอย ก็เหลาสัตวผูที่
ฟงธรรมของพระองคติดตอกันเหลานั้น เห็นทีจะ
สัมผัสพระนิพพานอันเปนแดนเกษมเปนแน กรรม
ที่ทําแมนอย ก็มวี ิบากใหญไพบูลย เพราะธรรม
ของพระตถาคตแท ๆ โปรดดูเถิด เพราะเปนผูได
ทําบุญไว ฉัตตมาณพจึงเปลงรัศมีสวางตลอดแผน
ปฐพี เหมือนดังดวงอาทิตย คนพวกหนึ่งประชุม
ปรึกษากันวา กุศลนี้เปนอยางไร พวกเราจะประพฤติ
กุศลอะไร พวกเรานั้นไดความเปนมนุษยแลว พึง
ปฏิบัติมนุษยธรรม มีศีลกันอยูอกี ทีเดียว พระศาสดา
ทรงมีอปุ การะมาก ทรงอนุเคราะหอยางนี้ เมื่อขาพระองคถูกโจรฆาชิงทรัพย ยังกลางวันแสก ๆ อยู
เลย ขาพระองคนั้นเปนผูเขาถึงพระผูมีพระนามอัน
เปนสัจจะ ขอพระองคโปรดอนุเคราะหเถิด พวก
ขาพระองคทั้งหลายขอฟงธรรมอีก ชนเหลาใดใน
ศาสนานี้ละกามราคะ อนุสัย คือภวราคะ และโมหะ
ละไดขาด ชนเหลานั้นยอมไมตองนอนในครรภ คือ
เกิดอีก เพราะถึงปรินิพพานดับทุกข เย็นสนิทแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สยมิธ ปเถ สเมจฺจ มาณเวน
ความวา มาประชุมกัน คือรวมกันกับมาณพกุมารพราหมณ ผูเขาไปหา
เองทีเดียว ในที่นี้ที่ทางนี้ คือที่ทางใหญนี้ ประกอบบทวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ศาสดา เพราะทรงสั่งสอนเหลาสัตวดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน ตามควร
ทรงเอ็นดูอนุเคราะหสั่งสอนมาณพใด ตามธรรม มาณพนั้น ชื่อฉัตตะ
คือมาณพที่ชื่อวาฉัตตะ กลาวแลว กราบทูลแลววา ขาพระองคฟงธรรม
นั้น ของพระองคผูเปนรัตนะอันประเสริฐ คือของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูเปนรัตนะชั้นเลิศ จักกระทําตามธรรมนั้น คือปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน
ดังนี้อยางนี้.
เทพบุตรแสดงกรรมตามที่ถูกถาม โดยเหตุการณอยางนี้แลว เมื่อ
แสดงกรรมนั้นทั้งรวม ๆ ทั้งแยกเปนสวน ๆ จึงกลาววา ชินวรปวร
เปนตน เพื่อแสดงวาตนถูกพระศาสดาทรงชักชวน และที่ตนตั้งมั่นใน
สรณะและศีลนั้นภายหลัง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา โนติ ปม
อโวจห ภนฺเต ความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระองค
ถูกพระองคตรัสถามวา เธอรูสรณคมนหรือ ทีแรกไดกราบทูลวา ไม คือ
ไมรู. บทวา ปจฺฉา เต วจน ตเถวกาสึ ความวา ภายหลังขาพระองค
เมื่อทบทวนพระดํารัส ก็ไดกระทําคือปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค
อยางนั้นทีเดียว อธิบายวา ไดเขาถึงสรณะทั้งสาม.
บทวา วิวิธ ไดแก สูงและต่ํา ความวา มีโทษนอยและมีโทษ
มาก. บทวา มาจรสฺสุ ไดแก อยาไดกระทํา. บทวา อสุจึ ไดแก
ไมสะอาด เพราะเจือปนดวยของไมสะอาดคือกิเลส. บทวา ปาเณสุ
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อสฺต ไดแก ไมงดเวนจากการฆาสัตว. บทวา น หิ อวณฺณยึสุ
ไดแก ในปจจุบันก็ไมสรรเสริญ ความจริง บทนี้เปนคําอดีตกาล ลงใน
อรรถปจจุบันกาล อีกอยางหนึ่ง คําวา อวณฺณยึสุ เปนกําหนดกาล
ทั้งสิ้นแตโดยเอกเทศ เพราะฉะนั้น ทานจึงอธิบายวา ไมสรรเสริญมา
แลวในอดีตกาลฉันใด ก็ไมสรรเสริญอยูในปจจุบันกาล จักไมสรรเสริญ
แมในอนาคตกาลฉันนั้น.
บทวา ปรชนสฺส รกฺขิต ไดแก ของที่เจาของหวงแหน เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อทินฺน เขาไมให. บทวา มา อคมา แปลวา
อยาลวงละเมิด. บทวา วิตถ ไดแก ไมแท อธิบายวา เท็จ. บทวา
อฺถา แปลวา โดยประการอื่นเทียว อธิบายวา มีความสําคัญวาไมแท
คือรูอยูวาไมแทอยางนี้ อยาไดกลาวอยางนี้.
บทวา เยน ไดแก เพราะน้ําเมาใด อธิบายวา ที่ดื่มเขาไป
บทวา อเปติ แปลวา ไปปราศ. บทวา สฺา ไดแก ธรรมสัญญา
หรือโลกสัญญานั่นเอง. บทวา สพฺพ ความวา ไมเหลือเลย ตั้งแตพืช.
บทวา สฺวาห ความวา ขาพระองค คือเปนฉัตตมาณพครั้งนั้น.
บทวา อิธ ไดแก ในทีแ่ หงทางนี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา อิธ ไดแก ใน
ศาสนาของพระองคนี้ เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา ตถาคตสฺส ธมฺเม.
บทวา ปฺจ สิกขฺ า ไดแก สิกขาบท ๕. บทวา กริตฺวา ความวา
ถือ คืออธิษฐาน. บทวา เทฺวปถ ไดแก ทางที่อยูกลางเขตบาน ๒ ตําบล
อธิบายวา ทางระหวางเขต. บทวา เต ไดแก พวกโจรเหลานั้น. บทวา
ตตฺถ ไดแก ตรงทางระหวางเขตนั้น. บทวา โภคเหตุ ไดแก เพราะ
เห็นแกอามิส.
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ความวา ไมมี คือไมไดกุศลอื่น นอกเหนือไปจากนั้น คือจาก
กุศลตามที่กลาวแลว ทีข่ าพระองคระลึกได. บทวา กามกามี แปลวา
พรั่งพรอมดวยกามคุณตามที่ปรารถนา.
บทวา ขณมุหุตฺตสฺมสฺส ไดแก รักษาศีลชั่วขณะครูเดียว.
บทวา อนุธมฺมปฏิปตฺติยา ความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอ
พระองคโปรดดูวิบาก ของบุคคลผูปฏิบัติธรรมตามสมควรแกผลตามที่ได
บรรลุแลว อีกอยางหนึ่ง ขอพระองคโปรดดูวิบากแหงการถึงสรณะ และ
แหงการสมาทานศีล ดวยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม คือโอวาท
ของพระองค โดยทํานองที่กลาวแลวนั่นแล. บทวา ชลมิว ยสสา
ความวา เหมือนรุงเรืองอยูดวยฤทธิ์และดวยปริวารสมบัติ. บทวา
สเมกฺขมานา แปลวา เห็นอยู. บทวา พหุกา แปลวา มาก. บทวา
ปหยนฺติ ความวา ยอมปรารถนาวา ทําอยางไรหนอ พวกเราถึงจะเปน
เชนนี้. บทวา หีนกมฺมา ความวา มีโภคะเลวกวาสมบัติของเรา.
บทวา กติปยาย แปลวา นอย. บทวา เย ไดแก ภิกษุ
ทั้งหลายดวย อุบาสกเปนตนดวย เหลาใด จ ศัพทลงในอรรถพยติเรก.
บทวา เต แปลวา ของพระองค. บทวา สตต ไดแก ทุก ๆ วัน.
บทวา วิปุล ไดแก ผลโอฬาร อานุภาพไพบูลย. บทวา
ตถาคตสฺส ธมฺเม ประกอบความวา ตั้งอยูในโอวาทคําสอนของพระตถาคตกระทําตามแลว. เนื้อความที่กลาวไวในไดยกอะไรแสดงเลย อยางนี้
เทพบุตรเมื่อแสดงโดยยกตนขึ้นแสดง จึงกลาวคําเปนตนวา ปสฺส ดังนี้.
ดวยคําวา ปสฺส ในคํานั้น เทพบุตรกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา อีก
อยางหนึ่ง กลาวถึงตนเองนั่นแหละ แตทําเหมือนเปนผูอื่น.
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บทวา กิมิท กุสล กิมาจเรม ความวา ธรรมดาวากุศลนี้ มี
สภาพยางไร คือเปนเชนไร อีกอยางหนึ่ง พวกเราพึงประพฤติกุศลนั้น
อยางไร. บทวา อิจฺเจเก หิ สเมจฺจ มนฺตยนฺติ ความวา คนพวกหนึ่ง
มาประชุม คือมารวมกันปรึกษา คือวิจารณวาทําไดแสนยาก เหมือน
พลิกแผนดิน และเหมือนยกเขาสินรุ [ พระสุเมรุ ] อธิบายวา แตพวก
เราพึงประพฤติกันไดอีกโดยไมยากเย็นเลย เพราะเหตุนั้นแหละ เทพบุตร
จึงกลาววา มย เปนตน.
บทวา พหุกาโร แปลวา มีอปุ การะมาก หรือมีอุปการะใหญ.
บทวา อนุกมฺปโก ไดแก มีความกรุณา ม อักษรทําหนาที่เชื่อมบท.
บทวา อิติ แปลวา อยางนี้ เทพบุตรกลาวหมายถึงอาการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิบัติในตน. บทวา เม สติ ความวา เมื่อขาพระองค
มี คือมีอยู ถูกพวกโจรฆาทีเดียว. บทวา ทิวา ทิวสฺส แปลวา
กลางวันแมของวัน อธิบายวา ยังกลางวันอยู. บทวา สฺวาห ไดแก
ขาพระองคผูเปนฉัตตมาณพนั้น. บทวา สจฺจนาม ความวา ผูมีพระนาม
ไมเท็จ คือมีพระนามที่เปนจริง โดยพระนามวา ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน. บทวา
อนุกมฺปสฺสุ แปลวา โปรดอนุเคราะห. บทวา ปุนป ความวา พึง
ฟงแมยิ่ง ๆ ขึ้น อธิบายวา พึงฟงธรรมของพระองค.
เทพบุตรตั้งอยูในความเปนผูกตัญู เมื่อแสดงความไมอิ่มดวยดี
ดวยการเขาไปใกล และดวยการฟงธรรม จึงกลาวคํานั้นทั้งหมด ดวย
ประการฉะนี้ ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเทพบุตร และบริษัทที่ประชุมกันในที่นนั้ แลวทรงแสดงอนุปุพพิกถา ทรง
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ทราบวาชนเหลานั้นมีจิตสงบ จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่ทรงยก
ขึ้นแสดงเอง ( อริยสัจ ) จบเทศนา เทพบุตรและบิดามารดาตั้งอยูใน
โสดาปตติผลและมหาชนหมูใหญไดตรัสรูธรรม.
เทพบุตรตั้งอยูในปฐมผล เมือ่ ประกาศความเคารพหนักของตนใน
มรรคชั้นสูง และความที่การบรรลุมรรคนั้นมีอานิสงสมาก จึงกลาวคาถา
สุดทายวา เย จิธ ปชหนฺติ กามราค ดังนี้ เนื้อความของคาถานั้นวา
ชนเหลาใดดํารงอยูในศาสนานี้ ยอมละ คือยอมถอนกามราคะไดขาดไม
เหลือเลย ชนเหลานั้นยอมไมตองนอนในครรภอีก เพราะถอนโอรัมภาคิยสังโยชน [สังโยชนเบื้องต่ําไดแลว] อนึ่ง ชนเหลาใดละโมหะ คือ
เพิกถอนโดยประการทั้งปวง ชื่อวาละภวราคานุสัยไดดวย จึงไมมีคําที่จะ
ตองกลาววา ชนเหลานั้นยอมตองนอนในครรภอีก ดังนี้ เพราะเหตุไร.
เพราะถึงปรินิพพานดับทุกข เปนผูเย็นสนิทแลว. จริงอยู ชนเหลานั้น
เปนอุดมบุรุษถึงปรินิพพานดับทุกข ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดังนั้น
จึงเปนผูเย็นสนิทแลว เพราะความเรารอนทุกอยางที่สัตวทั้งปวงเสวยสิ้น
สุดไปในปรินิพพานนั้นนั่นเอง.
เทพบุตรเมื่อประกาศความที่ตนถึงกระแสอริยะแลว จับเอายอด
เทศนาดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา การทํา
ประทักษิณแลวแสดงความนับถือแกภิกษุสงฆ ลาบิดามารดาแลวกลับ
เทวโลกอยางเดิม แมพระศาสดาทรงลุกจากพุทธอาสนแลว เสด็จไปพรอม
ดวยภิกษุสงฆ บิดามารดาของมาณพ โปกขรสาติพราหมณ และมหาชน
ทั้งหมด สงเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลวพากันกลับ พระผูม ีพระภาคเจา
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เสด็จไปพระวิหารเชตวัน ตรัสวิมานนี้โดยพิสดารแกบริษัททีป่ ระชุมกัน
เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชนแล.
จบอรรถกถาฉัตตมาณวกวิมาน
๔. กักกฏกรสทายกวิมาน
วาดวยกักกฏกรสทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๔] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย
ลาดดวยเครื่องลาดที่ถูกใจ สวยงาม ทานอยู ดืม่
กิน ในวิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ มี
เบญจกามคุณ มีรสเปนทิพย และเทพนารีแตงองค
ดวยเครื่องทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร วรรณะของ
ทานจึงเปนเชนนั้น เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา ปูทอง
มีสิบขา ยืนอยูที่ประตูคอยเตือนสติใหระลึก (ถึง
กรรม) ไดสงางาม เพราะบุญนั้น วรรณะของ
ขาพเจาจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแก
ขาพเจา เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และรัศมีของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบกักกฏกรสทายกวิมาน
อรรถกถากักกฏกรสทายกวิมาน
กักกฏกรสทายกวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถฺณ วิมาน
เปนตน. กักกฏกรสทายกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเริ่มเจริญวิปสสนา เกิดโรคปวดหูขึ้นมา ไมอาจ
ที่จะขวนขวายวิปสสนาได เพราะมีรางกายไมสบาย แมประกอบยาตาง ๆ
ตามวิธีที่หมอทั้งหลายบอก โรคก็ไมสงบ ภิกษุนนั้ ไดกราบทูลความนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา โภชนะ
ที่มีรสปูเปนสัปปายะแกเขา จึงตรัสแกภิกษุรูปนั้นวา ภิกษุ เธอจงไปเที่ยว
บิณฑบาตที่นาของชาวมคธ.
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ภิกษุนั้นคิดวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นการณไกล คงจักทรง
เห็นอะไร ๆ เปนแน จึงทูลรับพระพุทธดํารัสวา สาธุ พระเจาขา
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ถือบาตรจีวรไปนาของชาวมคธ ไดยืน
บิณฑบาตที่ประตูกระทอมของคนเฝานาคนหนึ่ง คนเฝานานั้น ปรุงอาหาร
รสปูและหุงขาวแลว คิดวาพักเสียหนอยหนึ่งแลวจึงจักกิน นั่งอยู เห็น
พระเถระจึงรับบาตร นิมนตใหนั่งในกระทอม ไดถวายภัตตาหารที่มี
รสปู เมื่อพระเถระฉันภัตตาหารนั้นไดหนอยหนึ่งเทานั้น โรคปวดหูก็
สงบ เหมือนอาบน้ํารอยหมอ พระเถระนั้นไดความสบายใจเพราะอาหาร
เปนสัปปายะ นอมจิตไปโดยวิปสสนา ยังฉันไมทันเสร็จ ก็ทําอาสวะให
สิ้นไปโดยไมเหลือ ตั้งอยูในพระอรหัต กลาวกะคนเฝานาวา อุบาสก
โรคของอาตมาสงบ เพราะฉันบิณฑบาตของทาน กายและใจสบาย แม
ทานก็จักปราศจากทุกขกายทุกขใจ ดวยผลแหงบุญของทานนั้น ทํา
อนุโมทนาแลวหลีกไป.
สมัยตอมา คนเฝานาตายไปบังเกิดในหองแกวไพฑูรย ประดับ
ดวยหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง ในวิมานทองเสาแกวมณี ๑๒ โยชน ใน
สวรรคชั้นดาวดึงส อนึ่ง ที่ประตูของวิมานนั้น มีปูทองอยูในสาแหรก
แกวมุกดา ซึง่ พิสูจนถึงกรรมตามที่สั่งสมไว หอยอยู ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไปในดาวดึงสนั้น โดยนัยที่กลาวแลวกอน เห็นวิมาน
นั้นแลว ไดถามดวยคาถาเหลานี้วา
วิมานเสาแกวมณีนี้สงู ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย
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ลาดดวยเครื่องลาดที่ถูกใจ สวยงาม ทานอยู ดืม่
กิน ในวิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ มี
เบญจกามคุณ มีรสเปนทิพย และเทพนารีแตงองค
ดวยเครื่องทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร วรรณะ
ของทานจึงเปนเชนนั้น เพราะบุญอะไร ผลอันนีจ้ ึง
สําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางนี้
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรแมนั้นไดพยากรณแกพระเถระแลว เพื่อแสดงความนั้น
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาววา
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา ปูทองมี
สิบขา ยืนอยูท ี่ประตู คอยเตือนสติใหระลึก ( ถึง
กรรม) ไดสงางาม เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจา
จึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา
และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแกขาพเจา.
ขาแกภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอบอกแก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว เพราะ
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บุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุจจฺ  ไดแก ขึน้ สูงไป. บทวา
มณิถูณ ไดแก เสาแกวมณีมีปทมราคทับทิมเปนตน. บทวา สมนฺตโต
ไดแก ทั้ง ๔ ดาน. บทวา รุจกตฺถตา ไดแก ลาดดวยแผนทอง
บนพื้นที่นั้น ๆ.
บทวา ปวสิ ขาทสิ จ ทานกลาวหมายน้ําดื่มที่หอมและสุธาโภชน
ที่ใชตามระยะกาล. บทวา ปวทนฺติ แปลวา บรรเลง. บทวา ทิพฺพา
รสา กาม คุเณตฺถ ปฺจ ความวา เบญจกามคุณไมนอย มีรสเปน
ทิพยมีอยูในที่นี้ คือในวิมานของทานนี้. บทวา สุวณฺณฉนฺนา ไดแก
ประดับดวยอาภรณทอง.
บทวา สติสมุปฺปาทกโร ความวา ทําใหเกิดสติ คือทําใหเกิด
สติในบุญกรรม ซึ่งเปนเหตุใหขาพเจาไดทิพยสมบัตินี้ อธิบายวา ทําให
เกิดสติอยางนี้วา เจาไดสมบัตินี้เพราะถวายอาหารรสปู. บทวา นิฏิโต
ชาตรูปสฺส ไดแก สําเร็จแลวดวยทอง ชื่อวา ชาตรูปมยะ ปูชื่อวา
มีขา ๑๐ เพราะปูนั้นมีขา ๑๐ แบงเปนขางละ ๕ อยูที่ประตูยอมสงางาม
ปูนั้นแหละประกาศบุญกรรมของขาพเจา แกเหลาทานผูแสวงหาคุณใหญ
เชนทาน อธิบายวา ในเรื่องนี้ ไมมีคําที่ขาพเจาจะตองพูด ดวยเหตุนั้น
เทพบุตรจึงกลาววา เตน เม ตาทิโส วณฺโณ เปนตน. คําที่เหลือมี
นัยดังกลาวนาแลวนั้นแล.
จบอรรถกถากักกฏกรสทายกวิมาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 469

๕. ทวารปาลกวิมาน
วาดวยทวารปาลกวิมาน
วิมานที่ ๕ ตอจากนี้ พึงใหพิสดารเหมือนกักกฏวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๕] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร ฯ ล ฯ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา พันป
ทิพยเปนอายุของขาพเจา มีการขับกลอมดวยวาจา
ใหเปนไปดวยใจ ผูท ําบุญไวจักดํารงอยูไดดวยเหตุ
เพียงเทานี้ มีความพรั่งพรอมดวยกามอันเปนทิพย
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้ ฯ ลฯ
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทวารปาลกวิมาน
อรรถกถาทวารปาลกวิมาน
ทวารปาลกวิมาน มีคาถาวา อุจจฺ มิท มณิถณ
ู  เปนตน. ทวารปาลกวิมานเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
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สมัยนั้น อุบาสกคนหนึ่งในกรุงราชคฤหถวายนิจภัต ๔ ที่แดพระสงฆ เรือน
ของเขาอยูทายหมูบาน โดยมากตองปดประตู เพราะกลัวพวกโจร ภิกษุ
ทั้งหลายไปแลว บางคราวไมไดภัตก็พากันกลับ เพราะประตูปด อุบาสก
กลาวกะภริยาวา ที่รัก เธอถวายภิกษาแดพระคุณเจาทั้งหลายโดยเคารพ
หรือ ภริยากลาววา พระคุณเจาทั้งหลายไมไดมาหลายวันแลว เพราะ
เหตุไร เห็นจะเปนเพราะประตูปด อุบาสกไดฟงดังนั้น สลดใจจึงแตง
ตั้งบุรุษคนหนึ่งใหเปนคนเฝาประตู สั่งวา ตั้งแตวันนี้ไป ทานจงนั่งเฝา
ประตู พระคุณเจาทั้งหลายมาเวลาใด จงนิมนตทานใหเขาเรือนเวลานั้น
แลวจงรูกิจที่ตองจัดตองทําทั้งปวง มีรับบาตรและปูลาดอาสนะเปนตน
แกพระคุณเจาผูเขาเรือนแลว บุรุษนั้นรับคําวา สาธุ เมื่อการทําตามสั่ง
ไดฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย เกิดศรัทธาเชื่อกรรมและผลแหง
กรรม ตั้งอยูในสรณะและศีลทั้งหลาย ไดบํารุงภิกษุทั้งหลายโดยเคารพ.
เวลาตอมา อุบาสกผูถวายนิจภัตตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นยามะ
ฝายคนเฝาประตูบํารุงภิกษุทั้งหลายโดยเคารพ เกิดขึ้นในสวรรคชั้นดาวดึงส เพราะทําความขวนขวายในการบริจาคของผูอื่น และเพราะ
อนุโมทนา สมบัติทุกอยางมีวิมานทอง ๑๒ โยชน เปนตนของเขา พึง
ทราบตามนัยที่กลาวแลวในกักกฏวิมานนั่นแล. คาถาที่แสดงคําถามและ
คําตอบ มีมาอยางนี้
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกว
ไพฑูรย ลาดดวยเครื่องลาดที่ชอบใจ สวยงาม
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ทานอยู ดื่ม กิน ในวิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลง
ไพเราะ มีเบญจกามคุณ มีรสเปนทิพย และเทพนารี
แตงองคดวยเครื่องประดับทองฟอนรําอยู เพราะบุญ
อะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา พันปทิพย
เปนอายุของขาพเจา มีการขับกลอมดวยวาจา ใหเปน
ไปดวยใจ ผูทําบุญไวจักดํารงอยูไดดวยเหตุเพียง
เทานี้ มีความพรั่งพรอมดวยกามอันเปนทิพย เพราะ
บุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนั้น ฯ ล ฯ
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพพฺ  มม วสฺสสหสฺสมายุ ความวา
ตนเองเกิดในเทพหมูใด กลาวประมาณอายุของเทพหมูนั้น คือเทวดา
ในชั้นดาวดึงส ดวยวารอยปโดยการนับปของมนุษยทั้งหลาย เปนคืนหนึ่ง
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วันหนึ่ง (ของสวรรค) สามสิบราตรีโดยราตรีนนั้ เปนเดือนหนึ่ง
สิบสองเดือนโดยเดือนนั้น เปนปหนึ่ง พันปโดยปนั้นเปนอายุ อายุนั้น
สามโกฏิหกลานป โดยการนับของมนุษยทั้งหลาย. บทวา วาจาภิคีต
ไดแก ขับกลอมดวยวาจา คือเพียงกลาวดวยวาจาวา มากันเถิด พระผู
เปนเจาทั้งหลาย อาสนะปูลาดแลวในที่นี้ ขอทานทั้งหลายโปรดนั่งเหนือ
อาสนะนี้เถิด เปนตน และดวยวาจาเปนการปฏิสนั ถารวา รางกายของ
พระผูเปนเจาทั้งหลายไมมีโรคหรือ ที่อยูสบายดีหรือ เปนตน. บทวา
มนสา ปวตฺติต ความวา เพียงความเลื่อมใสที่ใหเปนไปดวยใจวา
พระผูเปนเจาเหลานี้เปนผูนารัก เปนผูประพฤติธรรม เปนผูประพฤติ
สมถะ เปนพรหมจารี เปนตน แตไมแสดงวา ของบริจาคบางอยาง
อันเปนสมบัติของขาพเจา มีอยู. บทวา เอตฺตาวตา ไดแก ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ คือเพียงกลาวและเพียงเลื่อมใสอยางนี้. บทวา สฺสติ
ปฺุกมฺโม ความวา ชือ่ วาเปนผูทําบุญไว จักตั้งอยู คือจักเปนไป
นาน ในเทวโลก อธิบายวา เมื่อตั้งอยู เปนผูพรั่งพรอมดวยกามอัน
เปนทิพย คือเปนผูพรั่งพรอมคือประกอบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย
โดยทํานองเปนของใชสอย สําหรับเทวดาทั้งหลายในหมูเทพนั้นแหละ
บํารุงบําเรออินทรียอยู. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
จบอรรถกถาทวารปาลกวิมาน
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๖. ปฐมกรณียวิมาน
วาดวยปฐมกรณียวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๖] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร ฯ ล ฯ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา บัณฑิตผูรู
แจงพึงกระทําบุญทั้งหลาย ในพระพุทธเจาผูเสด็จ
ไปแลวโดยชอบ ซึ่งเปนเขตที่ถวายทานแลวมีผลมาก
ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระองควา พระพุทธเจา
เสด็จจากปามาสูบานเพื่อประโยชนแกเราหนอ จึง
เขาถึงดาวดึงส เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจา
จึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ขาพเจา ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึงสวาง
ไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมกรณียวิมาน
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อรรถกถาปฐมกรณียวิมาน
ปฐมกรณียวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถณ
ู  เปนตน. ปฐมกรณียวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น อุบาสกชาวสาวัตถีคนหนึ่ง ถือเครื่องอุปกรณอาบน้ําไปแมน้ํา
อจิรวดี กําลังเดินมา เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาบิณฑบาตยังกรุง
สาวัตถี เขาไปถวายบังคมแลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ใครนิมนตแลวหรือยัง พระผูมีพระภาคเจาทรงดุษณี อุบาสกนั้นทราบวา
ยังไมมีใครนิมนต กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาโปรดอนุเคราะหรับภัตตาหารของขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ อุบาสกนั้นดีใจ นําพระผูมีพระภาคเจาไปเรือน ปูลาดอาสนะที่สมควรแกพระพุทธเจา แลวนิมนต
พระผูมีพระภาคเจาใหประทับนั่งบนอาสนะนั้น เลี้ยงดูจนอิ่มหนําดวยขาว
น้ําอันประณีต พระผูมพี ระภาคเจาเสวยเสร็จแลว ทรงทําอนุโมทนาแก
อุบาสกนั้น เสด็จหลีกไป เรื่องที่เหลือเชนกับวิมานกลาวมาติด ๆ กัน
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีหอ ง
รโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย ลาด
ดวยเครื่องลาดที่ชอบใจ สวยงาม ทานนั่งดื่มกิน ใน
วิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ มีเบญจกามคุณ
มีรสเปนทิพย และเทพนารีแตงองคดวยอาภรณทอง
ฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร วรรณะของทานจึงเปน
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เชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน และ
โภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอ นเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา บัณฑิต
ผูร ูแจงพึงกระทําบุญทั้งหลายในพระพุทธเจาผูเสด็จ
ไปแลวโดยชอบ ซึ่งเปนเขตที่ถวายทานแลวมีผล
มาก ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระองควา พระพุทธเจาเสด็จจากปามาสูบานเพื่อประโยชนแกเรา
หนอ จึงเขาถึงดาวดึงส เพราะบุญนั้น วรรณะของ
ขาพเจาจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ขาพเจา.
ขาแตภกิ ษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอบอก
แกทาน ครัง้ เกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิเตน ไดแก ผูมีปญญา. บทวา
วิชานตา ไดแก รูประโยชนและมิใชประโยชนของตน. บทวา สมฺมคฺคเตสุ
ไดแก ผูปฏิบตั ิโดยชอบ. บทวา พุทฺเธสุ ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา.
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บทวา อตฺถาย ไดแก เพื่อประโยชน อีกอยางหนึ่ง เพื่อความ
เจริญ. บทวา อรฺา ไดแก จากวิหาร ทานกลาวหมายถึงพระเชตวัน . บทวา ตาวตึสูปโค ความวา เขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส หรือ
ภพชั้นดาวดึงส โดยอุบตั ิ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาปฐมกรณียวิมาน
๗. ทุติยกรณียวิมาน
วาดวยทุติยกรณียวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๗] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร ฯ ล ฯ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา บัณฑิต
ผูร ูแจงพึงกระทําบุญทั้งหลายในภิกษุทั้งหลายผูไป
แลวโดยชอบ ซึ่งเปนเขตที่ถวายทานแลวมีผลมาก
ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุ
ทั้งหลายจากปามาสูบานเพื่อประโยชนแกเราหนอ จึง
เขาถึงดาวดึงส เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึง
เปนเชนนี้ ฯ ลฯ และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
จบทุติยกรณียวิมาน
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อรรถกถาทุติยกรณียวิมาน
วิมานที่ ๗ อยางเดียวกับวิมานที่ ๖ ในวิมานที่ ๖ นั้น อุบาสก
ถวายอาหารแดพระผูมีพระภาคเจาอยางเดียว แตในวิมานที่ ๗ นี้ ถวาย
แดพระเถระรูปหนึ่ง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นและ. เพราะเหตุนั้น
พระธรรมสังคาหกาจารยจงกลาววา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย
ลาดดวยเครื่องลาดที่ชอบใจ สวยงาม ทานนั่งดื่มกิน
ในวิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ มีเบญจกามคุณ มีรสเปนทิพย และเทพนารีแตงองคดวย
อาภรณทอง ฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร วรรณะของ
ทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา บัณฑิต
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ผูรูแจงพึงกระทําบุญทั้งหลาย ในภิกษุทั้งหลายผูไป
แลวโดยชอบ ซึ่งเปนเขตที่ถวายทานแลวมีผลมาก
ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุทั้งหลายจากปามาสูบาน เพื่อประโยชนแกเราหนอ จึง
เขาถึงดาวดึงส เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึง
เปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา
และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตภกิ ษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
จบอรรถกถาทุติยกรณียวิมาน
๘. ปฐมสูจิวิมาน
วาดวยปฐมสูจิวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๘] วิมานเสาแกวมณีนสี้ ูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร ฯ ล ฯ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
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ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา ใหสงิ่ ใด
สิ่งนั้นไมมีผล พึงใหสิ่งใด สิ่งนัน้ ประเสริฐกวา
ขาพเจาถวายเข็ม เข็มนั้นแลประเสริฐกวา เพราะ
บุญนั้น วรรณะของขาพเจาเปนเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมสูจิวิมาน
อรรถกถาปฐมสูจิวิมาน
ปฐมสูจิวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ เปนตน. ปฐมสูจิวิมาน
นั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรจะตองทําจีวรและมีความตองการเข็ม ทานจึง
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ไดยืนอยูที่ประตูเรือนของชางทอง ชาง
ทองเห็นดังนั้น จึงกลาววา ตองการอะไร เจาขา พระสารีบุตรตอบวา
มีจีวรกรรมที่ตองทํา ตองการเข็ม ชางทองมีใจเลื่อมใส ถวายเข็มสองเลม
ที่ทําไวเรียบรอย กลาววา ทานเจาขา เมื่อตองการเข็มอีก โปรดบอก
กระผมเถิด แลวไหวดวยเบญจางคประดิษฐ พระเถระอนุโมทนาแกเขา
แลวหลีกไป กาลตอมา ชางทองนั้นตายไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส.
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกถามเทพบุตรนั้น
ดวยคาถาเหลานี้วา
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วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย
ลาดดวยเครื่องลาดที่ชอบใจ สวยงาม ทานนัง่ ดื่มกิน
ในวิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ มีเบญจกามคุณ มีรสเปนทิพย และเทพนารีแตงองคดวย
อาภรณทอง ฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร วรรณะของ
ทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนีจ้ ึงสําเร็จ
แกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา ใหสิ่งใด
สิ่งนั้นไมมีผล พึงใหสิ่งใด สิง่ นั้นประเสริฐกวา
ขาพเจาถวายเข็ม เข็มนั่นแลประเสริฐกวา เพราะ
บุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้ และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอบอกแก
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไปทุกทิศ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ททาติ ความวา ใหไทยธรรม
เชนใด. บทวา น ต โหติ ความวา ไทยธรรมเชนนั้นแลของเขาไมมีผล
ไทยธรรมยอมมีผลไพบูลกวานั้น คือโอพารกวาทีเดียว ดวยเขตสมบัติ
( ผูรับ ) ดวย ดวยจิตสมบัติ ( ตั้งใจ ) ดวย โดยแทแล ฉะนั้น. บทวา
ยฺเจว ทชฺชา ตฺเจว เสยฺโย ความวา พึงให คือพึงถวายสิ่งที่มีอยู
อยางใดอยางหนึ่งนั่นแหละ การใหนนั้ ประเสริฐกวา คือการถวายไทย
ธรรมที่ไมมโี ทษอยางใดอยางหนึ่งนั่นแล ประเสริฐกวา เพราะเหตุไร
เพราะขาพเจาถวายเข็ม เข็มนั่นแลประเสริฐกวา คือการถวายเข็มของขาพเจา
นั่นแหละประเสริฐกวา อธิบายวา เพราะขาพเจาไดสมบัติเชนนี้ แล.
จบอรรถกถาปฐมสูจิวิมาน
๙. ทุติยสูจิวิมาน
วาดวยทุติยสูจิวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๕๙] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร ฯล ฯ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา ในชาติ
กอน ขาพเจาเกิดเปนมนุษย อยูในหมูมนุษย ใน
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มนุษยโลก ขาพเจาไดเห็นภิกษุปราศจากกิเลสมลทิน
ผองใส ไมขนุ มัว ก็เลื่อมใส ไดถวายเข็มแดภิกษุ
นั้นดวยมือของตน เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจา
จึงเปนเชนนี้ ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึงสวาง
ไปทุกทิศ.
จบทุติยสูจิวิมาน
อรรถกถาทุติยสูจิวิมาน
ทุติยสูจิวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ เปนตน. ทุตยิ สูจิวิมาน
เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ชางเย็บชาวราชคฤหคนหนึ่งมุงไปวิหาร ก็ไปถึงพระวิหารเวฬุวัน
ในพระเวฬุวันนั้น เขาเห็นภิกษุรูปหนึ่งกําลังเย็บจีวรดวยเข็มที่ทํากันเองใน
พระเวฬุวัน จึงไดถวายเข็มหลายเลมพรอมกลองเข็ม. คําที่เหลือทั้งหมดมี
นัยดังกลาวมาแลวนั่นแล.
ทานพระมหาโมคคัลลานะถามดวยคาถาเหลานี้วา
วิมานเสาแกวมณีนี้สงู ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ หอง โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย
ลาดดวยเครื่องลาดที่ชอบใจ สวยงาม ทานนั่งดื่มกิน
ในวิมานนั้น มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ มีเบญจ-
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กามคุณ มีรสเปนทิพย และเทพนารีแตงองคดวย
อาภรณทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร วรรณะของ
ทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันจึงสําเร็จ
แกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนัน้ ดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา ในชาติ
กอน ขาพเจาเกิดเปนมนุษย อยูในหมูม นุษยใน
มนุษยโลก ขาพเจาไดเห็นภิกษุปราศจากกิเลสมลทิน
ผองใส ไมขุนมัว ก็เลื่อมใส ไดถวายเข็มแดภิกษุนั้น
ดวยมือของตน เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึง
เปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา
และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
คําทั้งหมดมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาทุติยสูจิวิมาน
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๑๐. ปฐมนาควิมาน
วาดวยปฐมนาควิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๐] ทานเมื่อขึ้นชางตัวเผือกผอง ไมมีตําหนิ
มีงา มีพลัง เร็วมาก ก็ขับขี่ชางประเสริฐที่ตกแตง
ไวงาม เหาะเหินในอากาศมา ณ ที่นี้ ที่งาทั้งสอง
ของชาง เนรมิตสระปทุมมีน้ําใส มีดอกปทุมบาน
สะพรั่ง ในดอกปทุมทั้งหลายมีคณะเทพดนตรี
บรรเลงอยู และมีเหลาเทพอัปสรที่งามจับใจฟอนรํา
อยู ทานบรรลุเทพฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิด
เปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา ขาพเจา
เลื่อมใส ยกดอกไมกําแปดดอกขึ้นบูชาที่พระสถูป
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ ดวยมือ
ตนเอง เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปน
เชนนี้ ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
จบปฐมนาควิมาน
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อรรถกถาปฐมนาควิมาน
ปฐมนาควิมาน มีคาถาวา สุสุกฺกขนฺธ อภิรยุ ฺห นาค เปนตน.
ปฐมนาควิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริก ตามนัยที่กลาวแลว
ในหนหลังนั่นแล ไปถึงภพดาวดึงส ไดเห็นเทพบุตรองคหนึ่งในดาวดึงส
นั้น ขี่ชางทิพยใหญเผือกปลอดไปทางอากาศ ดวยบริวารเปนอันมาก
ดวยทิพยานุภาพยิ่งใหญ สวางไสวไปทุกทิศ เหมือนพระจันทรและพระอาทิตย ครั้นเห็นแลวจึงเขาไปหาเทพบุตรนั้น ครัง้ นั้น เทพบุตรนั้นลง
จากชาง กราบทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ยืนประคองอัญชลีอยู.
ลําดับนั้น พระเถระไดถามถึงกรรมที่ทําไว โดยมุงประกาศสมบัติ
ของเทพบุตรนั้นวา
ทานเมื่อขึ้นชางตัวเผือกผอง ไมมีตําหนิ มีงา
มีพลัง เร็วมาก ก็ขับขีช่ างประเสริฐที่ตกแตงไวงาม
เหาะเหินในอากาศมา ณ ที่นี้ ที่งาทัง้ สองของชาง
เนรมิตสระปทุมมีน้ําใส มีดอกปทุมบานสะพรั่ง ใน
ดอกปทุมทั้งหลายมีคณะเทพดนตรีบรรเลงอยู และ
มีเหลาเทพอัปสรที่งามจับใจฟอนรําอยู ทานบรรลุ
เทพฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษย ทาน
ไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพ
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รุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทานจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสกุ ฺกขนฺธ ไดแก มีตัวเผือกดี
ชางเชือกนั้นเวนอวัยวะเพียงเทานี้ คือ เทาทั้งสี่ อัณฑะ ปาก หูทั้งสอง
ขนหาง มีตัวเผือกหมดก็จริง ถึงอยางนั้น ทานก็กลาววา สุสุกกฺ ขนฺธ
เพราะที่ลําตัวเผือกผองอยางยิ่ง. บทวา นาค ไดแก พระยาชางทิพย.
บทวา อกาจิน ไดแก ไมมีโทษ อธิบายวา เวนจากโทษของผิว
เปนตนวา รอยดาง รอยแผล และตกกระ บาลีเปน อาชานีย ก็มี
อธิบายวา ประกอบดวยลักษณะของอาชาไนย. บทวา ทนฺตึ ไดแก
บรรดาชางมีงาทั้งหลาย ก็เปนชางมีงางามไพบูลย. บทวา พลึ
แปลวา มีกาํ ลัง คือกําลังมาก. บทวา มหาชว แปลวา มีความเร็วยิ่ง
คือไปไดเร็ว. ในบทวา อภิรุยฺห นี้ พึงทราบวาลบนิคหิตอีก ความวา
กําลังขึ้นอยู มีคําอธิบายวา นาขับขี่. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
เทพบุตรถูกพระเถระถามอยางนี้แลว เมื่อกลาวกรรมทีต่ นทํา ได
พยากรณดวยคาถาเหลานี้วา
ขาพเจาเลื่อมใส ยกดอกไมกําแปดดอกขึ้น
บูชาที่พระสถูปของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะดวยมือตนเอง เพราะบุญนั้น วรรณะของ
ขาพเจาจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแก
ขาพเจา.
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ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอบอก
แกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
คาถานั้นมีความวา ขาพเจาไดดอกไมแปดดอกที่หลุดจากขั้วหลนที่
โคนกอ มีจิตเลื่อมใส จึงยกขึ้นบูชาโดยถือดอกไมเหลานั้นบูชาที่พระสถูปทองโยชนหนึ่ง ของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ใน
ชาติกอน.
เลากันวา ในอดีตกาล เมื่อพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
ปรินิพพาน และมหาชนไดสรางพระสถูปทองโยชนหนึ่งแลว พระเจา
กาสีพระนามวากิงกิ พรอมดวยราชบริพาร ชาวนคร ชาวนิคม และชาว
ชนบท พากันบูชาดวยดอกไมทุก ๆ วัน เมื่อคนเหลานั้นกระทําอยางนั้น
ดอกไมจึงเปนของมีคามากและหายาก ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งเที่ยวไป
ในถนนชางรอยดอกไม หาซื้อดอกไมดอกละหนึ่งกหาปณะก็ไมได จึง
ถือเงินแปดกหาปณะไปสวนดอกไม กลาวกะนายมาลาการวา โปรดมอบ
ดอกไมแปดดอกแลกกับเงินแปดกหาปณะนี้นะจะ นายมาลาการกลาววา
นายจา ดอกไมที่จะเลือกคัดเอาแตที่ดี ๆ ใหไป ไมมีเลยจะ. ฉันจะเขาไป
ดูแลวเลือกเอานะจะ. เชิญเขาสวนหาเอาเองเถิดจะ. อุบาสกนั้นเขาไปหา
ไดดอกไมรวงแปดดอก จึงกลาวกะนายมาลาการวา โปรดรับแปดกหาปณะ
ไปเถิด พอคุณ นายมาลาการกลาววา ทานไดดอกไมดวยบุญของทาน
ฉันรับกหาปณะไมไดดอก อุบาสกกลาววา ฉันจักไมรับเอาดอกไม
ทั้งหลายเปลา ๆ ไปบูชาพระผูมีพระภาคเจา ดอกจะ แลววางกหาปณะไว
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ตรงหนาเขา รับเอาดอกไมไปลานพระเจดีย มีจิตเลื่อมใสบูชาแลว กาล
ตอมา อุบาสกนั้นตายไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส อยูในดาวดึงสนั้นชั่ว
กําหนดอายุ จากเทวโลกเกิดในเทวโลกสูงขึ้นไปอีก เที่ยวไปเที่ยวมาอยู
ในเทวโลกทัง้ หลายอยางนี้ ในพุทธุปบาทกาลแมนี้ เกิดในภพดาวดึงส
ดวยเศษวิบากของกรรมนั้นแล. คําวา ตตฺถ อทฺทส อฺตร เทวปุตฺต
เปนตนที่กลาวแลวในหนหลัง หมายถึงเทพบุตรนั้น.
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลับมามนุษยโลก กราบทูลเรื่องนี้นั้น
ถวายพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรงแสดงธรรมโปรดบริษัททีป่ ระชุมกันโดยพิสดาร
เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชนแล.
จบอรรถกถาปฐมนาควิมาน
๑๑. ทุติยนาควิมาน
วาดวยทุติยนาควิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๑] ทานขี่ชางใหญเผือกปลอดเปนชางอุดม
แวดลอมไปดวยหมูอัปสร เที่ยวไปตามอุทยานตาง ๆ
ทําใหสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา ขาพเจา
เกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ไดเปนอุบาสกของพระผู
มีจักษุ เปนผูงดเปนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทานในโลก ไมดื่มน้ําเมา ไมกลาวเท็จ และยินดี
ดวยภริยาของตน มีจิตเลื่อมใส เมื่อบริจาคขาวน้ํา
ไดถวายทานอยางไพบูลยโดยเคารพ เพราะบุญนั้น
วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้ ฯ ล ฯ และวรรณะ
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยนาควิมาน
อรรถกถาทุติยนาควิมาน
ทุติยนาควิมาน มีคาถาวา มหนฺต นาค อภิรยุ ฺห เปนตน. ทุติยนาค
วิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น อุบาสกคนหนึ่งในกรุงราชคฤห เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใสตั้งอยู
ในศีล ๕ สมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถ เวลากอนอาหาร ถวายทาน
แดภิกษุทั้งหลาย ทามสมควรแกสมบัติของตน แลวจึงบริโภคเอง นุงหม
ผาสะอาด เวลาหลังอาหาร โดยมากใหคนถือน้ําอัฐบานไปวิหาร มอบ
ถวายแดภิกษุสงฆแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรม เขา
สั่งสมสุจริตมากทั้งดานทานและดานศีล โดยเคารพดวยอาการอยางนี้ จุติ
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จากภพนี้ เกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ชางทิพยใหญเผือกปลอด ได
ปรากฏดวยบุญญานุภาพของเขา เขาขี่ชางนั้นไปเลนอุทยานเสมอ ๆ ดวย
บริวารเปนอันมาก ดวยทิพยานุภาพยิ่งใหญ.
ภายหลังวันหนึ่ง เทพบุตรนั้นถูกความกตัญูเตือน เวลาเที่ยงคืน
ขี่ชางทิพยนั้นมาจากเทวโลกดวยบริวารใหญ ดวยหวังวา จักถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา เปลงรัศมีสวางทั่วพระเวฬุวัน ลงจากคอชาง เขาไป
เฝาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนประคองอัญชลีอยู ณ ที่สมควร
สวนหนึ่ง ทานพระวังคีสะยืนอยูใกล ๆ พระผูมีพระภาคเจา ไดขอ
อนุญาตพระผูมีพระภาคเจาไดถามเทพบุตรนั้น ดวยคาถาเหลานี้วา
ทานขี่ชางใหญเผือกปลอดเปนชางอุดม แวดลอมไปดวยหมูอัปสร เที่ยวไปตามอุทยานตาง ๆ
ทําใหสวางไปทุกทิศ เหมือนดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไร วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน และโภคะทุกอยาง
ที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษย
ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทานจึงสวาง
ไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรแมนั้นถูกถามอยางนั้นแลว ไดพยากรณแกทานพระวังคีสะ
นั้นดวยคาถาหลายคาถาอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย
ทั้งหลายจึงกลาววา
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เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระวังคีสะถามแลว ก็
พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา ขาพเจา
เกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ไดเปนอุบาสกของพระผู
มีจักษุ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจาก
อทินนาทานในโลก ไมดมื่ น้ําเมา ไมกลาวเท็จ และ
ยินดีดวยภริยาของตน มีจิตเลื่อมใส เมื่อบริจาคขาว
น้ําไดถวายทานอยางไพบูลยโดยเคารพ เพราะบุญนั้น
วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผล
อันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารัก
จึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ครัง้ เกิดเปนมนุษย
ขาพเจาไดทําบุญใดไว เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึง
มีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของขาพเจาจึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
ในเรื่องนั้น ไมมีเรื่องที่ไมเคยมี คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวใน
หนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาทุติยนาควิมาน
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๑๒. ตติยนาควิมาน
วาดวยตติยนาควิมาน
บุรุษผูเปนบัณฑิตถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๒] ใครหนอมีชา งเผือกปลอดเปนยานทิพย
มีดนตรีประโคมกึกกอง เขาฉลองกันอยูในอากาศ
ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักกะผูให
ทานในกาลกอน พวกเราไมรู ขอถามทาน พวกเรา
จะรูจกั ทานไดอยางไร.
เทพบุตรกลาววา
เราไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาว
สักกะผูใหทานในกาลกอน ขาพเจาเปนเทพองคหนึ่ง
ในบรรดาเหลาเทพที่ชื่อสุธัมมา.
บุรษุ ผูเปนบัณฑิตถามวา
เราทั้งหลายกระทําอัญชลีกรรมอยางใหญ ขอ
ถามเทพพวกสุธัมมา คนทํากรรมอะไรในมนุษยโลก
จึงจะเขาถึงเทพพวกสุธัมมา.
เทพบุตรกลาววา
ผูใดถวายอาคารออย อาคารหญา และอาคาร
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ผา หรือถวายอยางใดอยางหนึ่ง ในสามอยางนั้น
ผูนั้นยอมเขาถึงเทพพวกสุธัมมา.
จบตติยนาควิมาน
อรรถกถาตติยานาควิมาน
ตติยนาควิมาน มีคาถาวา โก นุ ทิพฺเพน ยาเนน เปนตน.
ตติยนาควิมานเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น พระเถระขีณาสพ ๓ องค เขาจําพรรษาในอาวาสใกลหมูบาน
ครั้นออกพรรษาปวารณาแลว พระเถระเหลานั้นประสงคจักถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา จึงเดินทางมุงกรุงราชคฤห ในระหวางทาง ถึงที่
ใกลไรออยของพราหมณมิจฉาทิฏฐิ ในหมูบานแหงหนึ่ง ในเวลาเย็น
ถามคนเฝาออยวา พอคุณ วันนี้อาจถึงกรุงราชคฤหไหน คนเฝาออย
กลาววา ไมอาจดอก ขอรับ กรุงราชคฤหอยูหางจากที่นี้กึ่งโยชน นิมนต
ทานทั้งหลายอยูในที่นี้แหละ พรุงนี้คอยไป พระเถระถามวา พอคุณ
ที่นี้มีอะไร ๆ ที่พอจะทําเปนที่อยูไดบางเลา. ไมมี ขอรับ แตกระผมจัก
จัดที่อยูถวายพวกทาน พระเถระทั้งสามรับนิมนต.
คนเฝาออยนั้นผูกทอนไมเปนมณฑปกิ่งไม ในไรออยที่ยืนตนอยู
อยางเดิมนั่นแหละ ใชใบออยมุงขางบน ลาดฟางขางลาง ถวายแดพระเถระองคหนึ่ง เอาออยสามลําผูกเปนสังเขปวาไมสามเสา แลวมุงดวยหญา
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ลาดพื้นดวยหญา ถวายแดพระเถระองคที่สอง นําไมสองสามทอนใน
กระทอมของตนและกิ่งไมทั้งหลายแลวคลุมดวยจีวร ทํากลดถวายแดพระเถระอีกองคหนึ่ง พระเถระเหลานั้นอยูในที่นั้น.
พอราตรีสวาง ไดเวลา เขาหุงขาว ถวายไมสีฟนและน้ําลางหนา
แลว ถวายภัตตาหารกับน้ําออย เมื่อพระเถระเหลานั้นฉันแลวอนุโมทนา
แลว กําลังจะไป เขาไดถวายออยองคละลํา ดวยกลาววา จักเปนสวนของ
กระผม เขาไปสงพระเถระสิ้นระยะทางหนอยหนึ่งแลวก็กลับ เสวยปติ
โสมนัสอยางโอฬาร ปรารภการชวยขวนขวายและทานของตน กลับบาน.
ฝายเจาของไรเดินมาสวนทางกับภิกษุ ที่กาํ ลังเดินไป ถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ไดออยมาแตไหน ภิกษุทั้งหลายตอบวา คนเฝาออยถวาย
พราหมณไดฟงดังนั้นก็โกรธ ไมพอใจ ฮึดฮัดอยู ถูกความโกรธครอบงํา
วิ่งตามไปขางหลังคนเฝาออย เอาไมคอ นตีเขา ปลงชีพเขาดวยการตี
ทีเดียวเทานั้น คนเฝาออยระลึกถึงบุญกรรมที่ตนทําไวนั่นแหละ ตายไป
บังเกิดในสุธัมมาเทวสภา ชางพลายทิพยตัวประเสริฐ ใหญ เผือกปลอด
บังเกิดดวยบุญญานุภาพของเขา.
บิดามารดาและญาติมิตรของเขา ไดขาวทายของคนเฝาออยแลว
น้ําตาอาบหนารองไหพากันไปยังที่นั้น และชาวบานทั้งหมดไดประชุมกัน
บิดามารดาของเขาปรารภจะการทําฌาปนกิจตรงที่นั้น ในขณะนั้นเทพบุตร
นั้นขี่ชางทิพยตัวนั้น แวดลอมไปดวยเทพผูชํานาญฉิ่งทั้งหมด มีดนตรี
เครื่อง ๕ บรรเลงอยู มาจากเทวโลกดวยบริวารเปนอันมาก ดวยเทพฤทธิ์
ยิ่งใหญ ลอยอยูในอากาศปรากฏกายใหที่ประชุมนั้นเห็น ครั้งนั้นบุรุษผู
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เปนบัณฑิตในที่นั้น ไดถามเทพบุตรนั้นถึงบุญกรรมที่เขาทําไว ดวยคาถา
เหลานี้
ใครหนอมีชางเผือกปลอดเปนยานทิพย มี
ดนตรีประโคมกึกกอง เขาฉลองกันอยูในอากาศ
ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักกะผูให
ทานในกาลกอน พวกเราไมรู ขอถามทาน พวกเรา
จะรูจักทานไดอยางไร.
เทพบุตรแมนั้นไดพยากรณความนั้นแกเขา ดวยคาถาเหลานี้วา
เราไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาว
สักกะผูใหทานในกาลกอน ขาพเจาเปนเทพองคหนึ่ง
ในบรรดาเหลาเทพที่ชื่อสุธัมมา.
คนเปนบัณฑิตถามแมอีกวา
เราทัง้ หลายกระทําอัญชลีอยางใหญ ขอถาม
เทพพวกสุธัมมา คนทํากรรมอะไรในมนุษยโลก จึง
จะเขาถึงเทพพวกสุธัมมา.
เทพบุตรไดพยากรณอีกวา
ผูใดถวายอาคารออย อาคารหญา และอาคาร
ผา หรือถวายอยางใดอยางหนึ่ง ในสามอยางนั้น
ผูนั้นยอมเขาถึงเทพพวกสุธมมา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุริยตาฬิตนิคฺโฆโส ไดแก กึกกอง
ดวยทิพยดนตรีเครื่อง ๕ ที่ประโคมแลว คือเสียงทิพยดนตรีที่บรรเลง
สําหรับตน. บทวา อนฺตลิกฺเข มหิยฺยติ ความวา ลอยอยูในอากาศ
มีบริวารมากที่อยูในอากาศนั่นแหละบูชาอยู.
บทวา เทวตานุสิ แปลวา เปนเทวดาหนอ ความวา ทานเปน
เทวดาหรือหนอ. บทวา คนฺธพฺโพ ความวา เปนเทพเปนไปในพวก
คนธรรพเทพนักดนตรี. บทวา อาทู สกฺโก ปุรินทฺ โท ความวา หรือ
วาเปนทาวสักกะ ที่ปรากฏวา ปุรินททะ เพราะอรรถวา ใหทานใน
กาลกอน อธิบายวา หรือวาเปนทาวสักกเทวราช อนึ่ง เมื่อความที่
ทาวสักกะและคนธรรพทั้งหลายเปนเทวะแมมีอยู ก็พึงทราบเทวศัพทในที่
นี้วา กลาวถึงเทวะอื่นจากนั้น โดยโคพลิพัททนัย [ นัยอยางสูง ] เพราะ
เทวะเหลานั้นทานกําหนดไวแผนกหนึ่ง.
ครั้งนั้น เทพบุตรคิดวา ธรรมดาคําตอบ จําตองเขากันไดกับ
คําถาม เมื่อปฏิเสธความที่ตนเปนเทวดาคนธรรพหรือทาวสักกะ ที่พวก
เขาถามแลว จึงกลาววา ขาพเจาไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใช
ทาวสักกะผูใหทานในกอน ขาพเจาเปนเทวดาองคหนึ่งในบรรดาเทวดาที่
ชื่อสุธัมมา [ ประจําสุธัมมาเทวสภา ].
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นามฺหิ เทโว ความวา ขาพเจาไมใช
เทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกะองคใดองคหนึ่งที่ทานสงสัย
ขาพเจาเปนเทวดาองคหนึ่งในบรรดาเทวดาที่ชื่อสุธัมมา คือเปนเทพหมู
หนึ่งของทวยเทพชั้นดาวดึงส ชื่อวาเทวดาสุธัมมา โดยแทแล อาจารย
บางพวกกลาววา ไดยินวา คนเฝาออยนั้นไดฟงสมบัติของเทวดาเหลานั้น
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มาแลว จึงดังจิตมั่นอยูในสมบัติเหลานั้นกอน.
บทวา ปุถุ แปลวา ใหญ อธิบายวา ทําใหบริบูรณ ก็คํานี้
ทานกลาวเพื่อแสดงกิริยาเคารพ.
เทพบุตรถูกถามถึงหมูเทพสุธัมมา เมื่อบอกบุญที่ตนทําไว โดย
กําหนดสมบัติเทาที่เห็นเทานั้น เหมือนบอกนิมิตกิ้งกา จึงกลาวคาถาวา
อุจฺฉาคาร เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณฺณมฺตร ทตฺวา
ความวา เทพบุตรกลาวอยางนี้ โดยถือเอานัยวา แมถาขาพเจาถวาย
อาคารสามหลังไซร ก็จะสําเร็จเนื้อความนี้วา หลังใดหลังหนึ่งในสามหลัง
คําที่เหลือ เขาใจงายทั้งนั้น.
เทพบุตรนั้นตอบเนื้อความที่บุรุษบัณฑิตนั้นถามอยางนี้แลว เมื่อ
ประกาศคุณพระรัตนตรัย ชื่นชมกับบิดามารดาแลว ก็กลับไปยังเทวโลก
มนุษยทั้งหลายฟงคําของเทพบุตรแลว เกิดความเลื่อมใสเปนอันมากใน
พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ ตระเตรียมเครื่องอุปกรณใหทานมากมาย
บรรทุกเต็มหลายเลมเกวียนพากันไปพระวิหารเวฬุวัน ถวายมหาทานแด
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข กราบทูลเรื่องที่เปนไปนั้นถวายพระศาสดา พระศาสดาตรัสเรื่องนั้นเปนคําถามและคําตอบเหมือนอยางนั้น
นั่นแหละ ทรงทําขอความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรงแสดง
ธรรมโดยพิสดาร ใหมนุษยเหลานั้นตั้งอยูในสรณะและศีลทั้งหลาย คน
เหลานั้นมีศรัทธาตั้งมั่น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว กลับไปบาน
ของตนแลว ชวยกันสรางวิหาร ตรงที่ที่คนเฝาออยตาย แล.
จบอรรถกถาตติยนาควิมาน
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๑๓. จูฬรถวิมาน
วาดวยจูฬรถวิมาน
พระมหากัจจายนเถระทูลถามพระกุมารวา
[๖๓] ทานสอดธนูไวมั่น ยืนจองธนูไมแกน
อยู ทานเปนกษัตริย หรือราชกุมาร หรือเปนพราน
ปา.
พระกุมารตรัสตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนโอรสของพระเจาอัสสกะ เที่ยวไปในปา ขาแตภิกษุ ขาพเจาขอ
บอกนามของขาพเจาแกทาน คนทั้งหลายรูจักขาพเจา
วา สุชาต ขาพเจาแสวงหาเนื้อจึงหยั่งลงสูปาใหญ
ไมเห็นเนื้อ เห็นแตทาน จึงไดยินอยู.
พระเถระทูลวา
ทานผูมีบุญมาก ทานมาดีแลว ทานมาไมเลว
เลย ทานจงรับเอาน้ําจากที่นี้ลางเทาทั้งสองของทาน
เถิด นี้เปนน้ําดื่ม เย็น นํามาแตซอกเขา ทาน
ราชโอรส ครั้นเสวยน้ําแลว โปรดเสด็จเขาไป
ประทับนั่งบนสันถัดเถิด.
พระกุมารตรัสวา
ขาแตพระมหามุนี วาจาของทานงามหนอ นา
ฟง ไมมีโทษ มีประโยชน ไพเราะ ทานรูแลว
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โปรดกลาวแตสิ่งที่เปนประโยชนเถิด.
ทานอยูในปายินดีอะไร ขาแตทานฤษีผูประเสริฐสุด ทานถูกถามแลว โปรดบอกที่เถิด พวก
ขาพเจาพิจารณาคําของทานแลว พึงประพฤติโดย
เอื้อเฟอ ซึ่งบทที่ประกอบดวยอรรถและธรรม.
พระเถระทูลวา
ดูกอนกุมาร เราชอบใจการไมเบียดเบียนสัตว
ทั้งปวง การงดเวนลักขโมย งดเวนการประพฤติ
ลวงเกิน งดเวนดื่มน้ําเมา งดบาปธรรม ความ
ประพฤติสงบ ความเปนพหูสูต ความเปนคนกตัญู
ธรรมเหลานี้ กุลบุตรสรรเสริญในปจจุบัน อันวิญูชนพึงสรรเสริญ ดูกอนราชโอรส ทานจงรูเถิดวา
อีกหาเดือนขางหนา ทานจักสิ้นพระชนม ทาน
จงเปลื้องตนเถิด.
พระกุมารตรัสถามวา
ขาพเจาจะไปชนบทไหนหนอ จะทํากรรมอะไร
จะทํากิจของบุรษุ อะไร ๆ หรือจะใชวิชาอะไร จึง
จะไมแกไมตาย.
พระเถระทูลวา
ดูกอนราชโอรส ไมมีประเทศที่สัตวไปแลว
ไมแกไมตาย ไมมีกรรม วิชา และกิจของบุรษุ ที่
สัตวทําแลวไมแกไมตาย ผูมที รัพยมาก มีโภคะ
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มาก แมเหลากษัตริยครองแวนแควน มีทรัพยและ
ขาวเปลือกมาก แมทานเหลานั้น ไมแกไมตาย ก็
หาไม.
ทานที่เปนนักศึกษา เปนบุตรของชาวอันธกะ
และชาวเวณฑุ ผูสามารถแกลวกลา ประหารฝาย
ปรปกษ แมทานเหลานั้น เสมอดวยสิ่งยั่งยืนก็ตอง
พินาศ ถึงอายุขัยสิ้นอายุ.
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล
และปุกกุสะ และพวกชาติอื่น ๆ แมคนเหลานั้น
ไมแกไมตาย หามีไม ทานที่รา ยมนตพรหมจินดา
มีองค ๖ และทานที่ใชวิชาอื่น ๆ แมทานเหลานั้น
ไมแกไมตาย หามีไม อนึ่ง พวกฤษี ผูส งบ
สํารวมจิตบําเพ็ญตบะ แมทานผูบําเพ็ญตบะเหลานั้น
ก็ตองละทิ้งรางกายไปตามกาล แมพระอรหันต
ทั้งหลายผูอบรมตนแลว ทํากิจเสร็จแลวไมมีอาสวะ
สิ้นบุญและบาปแลว ก็ยังทอดทิ้งกายนี้.
พระกุมารตรัสวา
ขาแตพระมหามุนี คาถาทั้งหลายของทาน เปน
สุภาษิต มีประโยชน ขาพเจาเพงพินิจตามสุภาษิต
นั้นแลว และขอทานโปรดเปนสรณะ ของขาพเจา
ดวยเถิด.
พระเถระทูลวา
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ทานจงอยาถึงอาตมาเปนสรณะเลย อาตมาถึง
พระมหาวีรศากยบุตรใดเปนสรณะ ทานจงถึงพระมหาวีรศากยบุตรนั้นเปนสรณะเถิด.
พระกุมารตรัสถามวา
ขาแตทานผูนิรทุกข พระศาสดาของทานพระองคนนั้ ประทับอยูในชนบทไหน แมขาพเจาก็จักไป
เฝาพระชินะผูหาบุคคลเปรียบมิได.
พระเถระทูลวา
พระศาสดาผูเปนบุรุษอาชาไนย มีพระสมภพ
แตราชสกุลพระเจาโอกกากราช ในชนบททิศตะวันออก แตพระองคเสด็จปรินิพพานเสียแลว.
ราชโอรสตรัสวา
ขาแตทา นผูนิรทุกข ถาพระพุทธเจาผูเปน
ศาสดาของทานยังดํารงพระชนมอยู ถึงไกลหลาย
พันโยชน ขาพเจาก็จะไปเฝาใกล ๆ แตเพราะ
พระศาสดาของทานเสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจา
ขอถึงพระมหาวีระผูเ สด็จปรินิพพานแลวเปนสรณะ
ขอถึงพระพุทธเจา ทั้งพระธรรมอันยอดเยีย่ ม ทั้ง
พระสงฆ ผูเปนสรณะของมนุษยและเทวดา วาเปน
สรณะ.
ขาพเจาของดเวนปาณาติบาตทันที ของดเวน
อทินนาทานในโลก ไมดื่มน้ําเมา และไมกลาวเท็จ
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เปนผูยินดีดวยภริยาของตน.
พระเถระถามเทวบุตรวา
พระอาทิตยมีรัศมีมาก สองแสงไปในทองฟา
ตามลําดับตลอดทิศ ประการไร ๆ รถใหญของทานนี้
ก็มีประการอยางนั้น แผแสงไปโดยรอบกวางรอย
โยชน หุมดวยแผนทองโดยรอบ คานรถนั้นวิจิตร
ดวยแกวมุกดาและแกวมณี มีลายทองและเงินทําดวย
แกวไพฑูรย สรางไวอยางดีสงางาม งอนรถสรางดวย
แกวไพฑูรย แอกรถวิจิตรดวยแกวทับทิม แมมา
( เทียมรถ) ก็ประดับดวยทองและเงินสงางาม วิ่ง
เร็วทันใจ ทานนัน้ ยืนสงาอยูในรถทอง มีพาหนะ
เทียมมาพันหนึ่ง ดังทาวสักกะจอมทวยเทพ ดูราทาน
ผูมียศ อาตมาขอถามทานผูชาญฉลาด ยศอัน
โอฬารนี้ทานไดมาอยางไร.
เทวบุตรตอบวา
ขาแตทานผูเจริู ขาพเจาเปนราชโอรส ชื่อ
สุชาตในชาติกอน และทานไดอนุเคราะหใหขาพเจาได
ตั้งอยูในสัญญมะ ทานทราบวาขาพเจาหมดอายุ ได
มอบพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระศาสดา ดวยกลาววา
ดูกอนสุชาต เธอจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้ การ
บูชานัน้ จักเปนประโยชนแกเธอเอง ขาพเจาไดขวน-
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ขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นดวยของหอมและ
ดอกไมทั้งหลาย ครั้นละรางมนุษยแลว ไดเขาถึง
นันทนอุทยาน มีอัปสรหอมลอม รื่นรมยดวยการ
ฟอนรําขับรองอยูใ นนันทนอุทยานอันนารมรืน่ ประกอบดวยฝูงปกษานานาพรรณ.
จบจูปรถวิมาน
อรรถกถาจูฬรถวิมาน
จูฬรถวิมาน มีคาถาวา ทฬฺหธมฺมา นิสารสฺส เปนตน. จูฬรถวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว พรอมดวยแบงพระบรมธาตุ สถาปนาพระสถูปสําหรับพระศาสดาไวในที่นั้น ๆ เมื่อพระสาวก
ที่ไดคัดเลือกเพื่อสังคายนาพระธรรม มีพระมหากัสสปเถระเปนประมุข
อยูในที่นั้น ๆ กับบริษัทของตน ๆ ดวยเห็นแกเวไนยสัตว จนถึงวัน
เขาพรรษา ทานพระมหากัจจายนะอยูในเขตปาแหงหนึ่ง ในปจจันตประเทศ สมัยนั้น พระเจาอัสสกราชครองราชสมบัติอยูในโปตลินคร
แควนอัสสกะ กุมารพระนามวาสุชาต เปนพระโอรสของอัครมเหสีของ
พระเจาอัสสกราชนั้น มีพระชนมายุได ๑๖ ป ถูกพระบิดาเนรเทศจากแวน
แควนเพราะยื้อแยงราชสมบัติกับพระเทวีนอย จึงเขาปา อาศัยพวกพราน
อยูในปา เลากันมาวา กุมารนั้นบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
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พระนามวากัสสปะ ตั้งอยูในคุณเพียงศีล ตายอยางปุถุชน บังเกิดในสวรรค
ชั้นดาวดึงส อยูในดาวดึงสนั้นชั่วอายุ เที่ยวไปเที่ยวมาอยูในสุคตินั้นแล
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในครรภของอัครมเหสี ของพระเจาอัสสกราช
ในแควนอัสสกะ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูได ๓๐ ป เขาไดมีนามวา
สุชาต เจริญดวยบริวารเปนอันมาก.
เมื่อพระชนนีของสุชาตกุมารนั้นสิ้นพระชนมแลว พระเจาอัสสกราช
ไดตั้งราชธิดาองคอื่นไวในตําแหนงอัครมเหสี ตอมาพระนางไดประสูติ
พระโอรส พระราชาทอดพระเนตรเห็นโอรสของพระนาง ก็ทรงเลื่อมใส
ไดประทานพรวา ที่รัก เจาจงถือเอาพรที่เจาปรารถนา พระนางทําเปน
รับพรไวแตพักไวกอน (ยังไมกลาวขอพร ) เมื่อสุชาตกุมารมีพระชันษา
ได ๑๒ พรรษา พระนางจึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระองค
พระองคทอดพระเนตรเห็นลูกของหมอมฉันแลวมีจิตเลื่อมใส ไดพระราชทานพรไว บัดนี้ขอพระองคโปรดพระราชทานพรนั้นเถิด ตรัสวา
จงรับเอาเถิดเทวี พระนางกราบทูลวา ขอพระองคโปรดพระราชทาน
ราชสมบัติแกลูกของหมอมฉันนะเพคะ ตรัสวา ฉิบหายละอีถอย สุชาตกุมารลูกคนโตของฉัน ซึ่งเปนเสมือนเทพกุมาร ยังอยู เหตุไร เจาจึงกลาว
อยางนี้ ทรงปฏิเสธ พระเทวียืนคําบอย ๆ ก็ผูกพระทัยไมได วันหนึ่งทูลวา
ขาแตเทวะ ถาพระองคยังดํารงอยูในสัจจะ ก็ขอไดโปรดพระราชทานเถิด
พระราชาทรงเสียพระทัยวา เราไดพลั้งใหพรแกหญิงผูนี้ และนางก็มาพูด
อยางนี้ ตรัสเรียกสุชาตกุมารมาตรัสบอกความเรื่องนั้น น้ําพระเนตรไหล
พระกุมารเห็นพระบิดาทรงโศกเศรา ก็เสียพระทัยน้ําพระเนตรไหล กราบ
ทูลวา ขาแตเทวะ โปรดทรงอนุญาตเถิด ขาพระองคจักไปที่อื่น พระราชา
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ทรงสดับดังนั้นแลว ตรัสวา พอจักสรางเมืองใหมใหเจา เจาควรอยูใน
เมืองนั้น พระกุมารก็ไมปรารถนา เมือ่ พระราชาตรัสวา พอจักสงไปอยู
ในสํานักพระราชาสหายของพอดังนี้ ก็ไมทรงเห็นดวยแมขอนั้น กราบทูล
อยูอยางเดียววา ขาแตเทวะ ขาพระองคจักไปปา พระราชาสวมกอดพระโอรส จุมพิตที่พระเศียรตรัสวา เมือ่ พอลวงลับไปแลว เจาจงมาครอง
ราชสมบัติในนครนี้ ทรงปลอยไปแลว.
พระกุมารนั้นเขาปาอาศัยพวกพรานอยู วันหนึ่งไปลาเนื้อ เทพบุตร
องคหนึ่งเปนสหายที่ประเสริฐในครั้งที่เขาเปนสมณะ จําแลงรูปเปนเนื้อ
มาลอเขาดวยความหวังดี วิ่งไปใกลที่อยูของทานพระมหากัจจายนะแลว
หายไป พระกุมารนั้นคิดจักจับเนื้อตัวนี้ในบัดนี้ จึงวิ่งเขาไปถึงที่อยูของ
พระเถระ ไมเห็นเนื้อ เห็นแตพระเถระนั่งอยูนอกบรรณศาลา จึงไดยืน
กั้นปลายลูกธนูในที่ใกลพระเถระนั้น พระเถระแลดูเขา ทราบเรื่องที่เปน
ไปของเขาทั้งหมดตั้งแตตน เมื่อจะอนุเคราะห ทําเปนไมรู เมื่อทําการ
สงเคราะหไดถามวา
ทานสอดธนูไวมั่น ยืนจองธนูไมแกนอยู ทาน
เปนกษัตริย หรือราชกุมาร หรือเปนพรานปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฬฺหธมฺมา แปลวา สอดธนูไวมั่น
ธนูที่ใชสองพันแรงคน ทานเรียกวาสอดธนูไวมั่น และทีว่ าธนูที่ใช
สองพันแรงคน ไดแกธนูที่เมื่อยกขึ้น น้ําหนักแหงหัวโลหะเปนตนที่ผูก
ไวที่สาย จับคันธนูยกขึ้นพันดินชั่วแคลูกธนู. บทวา นิสารสฺส ไดแก
ธนูของตนไมที่มีแกนดียิ่ง คือมีแกนดีเลิศ อธิบายวา ธนูที่ทําดวยไมแกน.
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บทวา โอลุพฺภ ไดแก กั้น. บทวา ราชฺโ แปลวา ราชกุมาร. บทวา
วเนจโร แปลวา ผูเที่ยวไปในปา.
ลําดับนั้น พระกุมารนั้นเมื่อประกาศตน จึงตรัสวา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนโอรสของพระเจาอัสสกะ เที่ยวไปในปา ขาแตภิกษุ ขาพเจาขอ
บอกนามของขาพเจาแกทาน คนทั้งหลายรูจักขาพเจา
วา สุชาต ขาพเจาแสวงหาเนื้อจึงหยั่งลงสูปาใหญ
ไมเห็นเนื้อ เห็นแตทาน จึงไดยืนอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสกาธิปติสฺส แปลวา พระเจา
อัสสกะ ผูเปนใหญในอัสสกรัฐ พระกุมารเรียกพระเถระวา ภิกษุ. บทวา
มิเค คเวสมาโน ความวา แสวงหาเนื้อมีสุกรเปนตน คือเที่ยวลาเนื้อ.
พระเถระไดฟงดังนั้น เมื่อกระทําปฏิสันถารกับกุมารนั้น ทูลวา
ทานผูมีบุญมาก ทานมาดีแลว ทานมาไม
เลวเลย ทานจงรับเอาน้ําจากที่นี้ลางเทาทั้งสองของ
ทานเถิด นี้เปนน้ําดื่มเย็น นํามาแตซอกเขา ทาน
ราชโอรส ครั้นเสวยน้ําแลวโปรดเสด็จเขาไปประทับ
นั่งบนสันถัดเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทุราคต ความวา ทานผูมีบุญมาก
การมาในที่นี้ของทาน เวนจากการมารายชื่อวามาดีแลว อธิบายวา การ
มารายแมนอยของทานไมมี เพราะใหเกิดปติโสมนัสทั้งแกทานและแก
อาตมา. ปาฐะวา อธุนาคต มาไมนาน ดังนี้ก็มี ความวา มาในบัดนี้.
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บทวา สนฺถตสฺมึ อุปาวิส ความวา อยาประทับนั่งบนพื้นที่ไม
มีเครื่องลาด โปรดประทับนั่งบนเครื่องลาดหญาโนน.
ลําดับนั้น พระราชกุมารรับการปฏิสันถารของพระเถระตรัสวา
ขาแตพระมหามุนี วาจาของทานงามหนอ
นาฟง ไมมีโทษ มีประโยชน ไพเราะ ทานรูแลว
กลาวแตสิ่งที่เปนประโยชนเถิด.
ทานอยูในปา ยินดีอะไร ขาแตทานฤษีผู
ประเสริฐสุด ทานถูกถามแลวโปรดนอกทีเถิด พวก
ขาพเจาพิจารณาคําของทานแลว พึงประพฤติโดย
เอื้อเฟอซึ่งบทที่ประกอบดวยอรรถและธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลฺยาณี แปลวา ดี คือ งาม. บทวา
สวนียา แปลวา ควรทีจ่ ะฟง. บทวา เนลา แปลวา ปราศจากโทษ.
บทวา อตฺถวตี ความวา ประกอบดวยประโยชน คือประกอบดวยประโยชนมีประโยชนปจจุบันเปนตน. บทวา วคฺคุ แปลวา ไพเราะ. บทวา
มนฺตฺวา แปลวา รูแลว คือ กําหนดแลวดวยปญญา. บทวา อตฺถ ไดแก
ไมปราศจากประโยชน คือนํามาซึ่งประโยชนโดยสวนเดียว.
บทวา อิสินิสภ แปลวา ผูประเสริฐสุดในฤาษีทั้งหลาย เชนกับ
บุรุษอาชาไนย. บทวา วจนปถ แปลวา คํา ก็คํานั่นแล ทานกลาววา
วจนปถะ เพราะเปนอุบายใหบรรลุประโยชน. บทวา อตฺถธมฺมปท
สมาจเรมเส ความวา พวกขาพเจาจะปฏิบัติสวนแหงธรรมมีศีลเปนตน
ที่นํามาซึ่งประโยชนในภพนี้และภพหนา.
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บัดนี้ พระเถระเมื่อกลาวสัมมาปฏิบัติของตน ซึ่งสมควรแกพระราชกุมารนั้น จึงทูลวา
ดูกอนกุมาร เราชอบใจการไมเบียดเบียนสัตว
ทั้งปวง การงดเวนลักขโมย งดเวนการประพฤติ
ลวงเกิน งดเวนดื่มน้ําเมา งดบาปธรรม ความประพฤติสงบ ความเปนพหูสูต ความเปนคนกตัญู
ธรรมเหลานี้ กุลบุตรสรรเสริญในปจจุบัน อันวิญูชนพึงสรรเสริญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารติ สมจริยา จ ไดแก การงด
เวนขาดจากบาปธรรมตามที่กลาวแลว และความประพฤติสงบมีความสงบ
กายเปนตน. บทวา พาหุสจฺจ ไดแก ความเปนพหูสูตทางปริยัติ. บทวา
กตฺุตา ไดแก การรูอ ุปการะที่คนเหลาอื่นกระทําแกตน. บทวา
ปาสสา ความวา อันกุลบุตรทั้งหลายผูตองการประโยชนพงึ สรรเสริญ
โดยการกระทําทั่วไป. บทวา ธมฺมา เอเต ไดแก ธรรมมีอหิงสาเปนตน
ตามที่กลาวแลว. บทวา ปสสิยา แปลวา อันวิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ.
พระเถระกลาวสัมมาปฏิบัติที่สมควรแกพระราชกุมารนั้นอยางนี้แลว
ตรวจดูอายุสังขารดวยอนาคตังสญาณ เห็นวาอายุของเขาเหลือเพียงหา
เดือนเทานั้น เพื่อจะใหเขาสลดใจแลวทั้งอยูในสัมมาปฏิบัตินั้นมั่นคง จึง
กลาวคาถานี้วา
ดูกอนราชโอรส ทานจงรูเถิดวา อีกหาเดือน
ขางหนาทานจักสิ้นพระชนม ทานจงเปลื้องตนเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตาน ปริโมจย ความวา ทานจง
เปลื้องตนจากทุกขในอบาย.
ตอนั้น พระกุมารเมื่อถามอุบายหลุดพนสําหรับตน จึงตรัสวา
ขาพเจาจะไปชนบทไหนหนอ จะทําอะไร จะ
ทํากิจของบุรษุ อะไร ๆ หรือจะใชวิชาอะไร จึงจะไม
แกไมตาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตม สฺวาห ไดแก ขาพเจาจะไป
ชนบทไหน ความวา ไหนหนอ เพิ่มคําวา กตฺวา ในบทวา กึ กมฺม
กิฺจิ โปริส. บทวา โปริส แปลวา กิจของบุรุษ.
ตอนั้น พระเถระเพื่อจะแสดงธรรมแกเขา ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
ดูกอนราชโอรส ไมมีประเทศที่สัตวไปแลว
ไมแกไมตาย ไมมีกรรม วิชาและกิจของบุรษุ ที่
สัตวทําแลวไมแกไมตาย ผูมีทรัพยมาก มีโภคะมาก
แมเหลากษัตริยครองแวนแควน มีทรัพยและขาว
เปลือกมาก แมทานเหลานั้นไมแกไมตาย ก็หาไม.
ทานที่เปนนักศึกษา เปนบุตรของชาวอันธกะ
และชาวเวณฑุ ผูสามารถแกลวกลา ประหารฝาย
ปรปกษ แมทานเหลานั้น เสมอดวยสิ่งยั่งยืนก็ตอง
พินาศ ถึงอายุขัยสิ้นอายุ.
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
คนจัณฑาลและปุกกุสะ และพวกชาติอื่น ๆ แมคน
เหลานั้น ไมแกไมตาย หามีไม ทานที่รายมนต
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พรหมจินดามีองค ๖ และทานที่ใชวิชาอื่น ๆ แม
ทานเหลานั้น ไมแกไมตาย หามีไม อนึ่ง พวกฤษี
ผูสงบ สํารวมจิตบําเพ็ญตบะ แมทานผูบําเพ็ญตบะ
เหลานั้นก็ตองละทิ้งรางกายไปตามกาล แมพระอรหันตทั้งหลายผูอบรมตนแลว ทํากิจเสร็จแลว ไม
มีอาสวะ สิน้ บุญและบาปแลว ก็ยังทอดทิ้งกายนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยตฺถ คนฺตฺวา ความวา ไปประเทศ
ใด เขาถึง คือถึงกรรม วิชา และกิจของบุรุษดวยกายประโยค และ
ดวยประโยคนอกนี้ พึงเปนผูไมแกไมตาย.
ชื่อวา มีทรัพยมาก เพราะมีทรัพยที่รวบรวมเก็บไวมากประมาณ
รอยโกฏิเปนตนเปนอยางต่ํา ชื่อวา มีโภคะมาก เพราะมีโภคะที่เปน
เสบียงมาก คือ กหาปณะมีสามหมอเปนตน. บทวา รฏวนฺโต ไดแก
เจาของแวนแควน อธิบายวา ปกครองแวนแควนปริมาณหลายโยชน.
บทวา ขตฺติยา แปลวา ชาติกษัตริย. บทวา ปหูตธนธฺาเส ไดแก
สั่งสมทรัพยและขาวเปลือกมาก คือสั่งสมทรัพยและขาวเปลือกพอกินพอ
ใชไดเจ็ดแปดป สําหรับตนและบริวาร. บทวา โน เตป อชรามรา
ความวา มีความแกและความตายเปนธรรมดาทีเดียว อธิบายวา แม
ความเปนผูมีทรัพยมากเปนตน ก็หา มความแกและความตายที่อยูเหนือ
ทานเหลานั้นไมได.
บทวา อนฺธกเวณฺฑุปุตฺตา ความวา ปรากฏวาเปนบุตรของชาว
อันธกะและชาวเวณฑุ. บทวา สูรา ไดแก ผูมีความสามารถ. บทวา
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วีรา ไดแก ผูมีความกลา. บทวา วิกกนฺตปฺปหาริโน ความวา มี
ปกติขมครอบกําลังของขาศึก แลวประหารได ดวยความเปนผูสามารถ
และแกลวกลานั่นแล. บทวา วิทฺธสฺตา ไดแก ทําใหพินาศ. บทวา
สสฺสตีสมา ไดแก เสมอดวยของยั่งยืนทั้งหลาย มีพระจันทรและพระอาทิตยเปนตน โดยสืบตระกูลกัน ความวา แมทานเหลานั้นก็ไปตาม
ตระกูลที่เปนไปไดไมนานเลย.
บทวา ชาติยา ไดแก โดยชาติของตน ความวา แมชาติที่
ประเสริฐกวาก็หามชราและมรณะของคนเหลานั้นไมได.
บทวา มนฺต ไดแก เวท. บทวา ฉฬงฺค ไดแก มีองค ๖
โดยองคทั้ง ๖ กลาวคือ กัปปศาสตร พยากรณศาสตร นิรุตติศาสตร
สิกขาศาสตร ฉันโทวิจิติศาสตร และโชติศาสตร. บทวา พฺรหฺมจินฺติต
ไดแก อันพรหมฤษีทั้งหลายมีอัฏฐกฤษีเปนตนคิดแลว คือเห็นแลวดวย
ปญญาจักษุ.
บทวา สนฺตา ไดแก มีกายกรรมและวจีกรรมสงบระงับแลว.
บทวา สฺตตฺตา ไดแก มีจิตสํารวมแลว. บทวา ตปสฺสิโน ไดแก
ผูอาศัยตบะ.
บัดนี้ พระกุมารเมื่อตรัสสิ่งที่ตนพึงทํา จึงตรัสวา
ขาแตพระมหามุนี คาถาทั้งหลายของทาน
เปนสุภาษิต มีประโยชน ขาพเจาเพงพินิจตาม
สุภาษิตนั้นแลว และขอทานโปรดเปนสรณะของ
ขาพเจาดวยเถิด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 512

บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิชฌ
ฺ ตฺโตมฺหิ ไดแก เปนผูเพงพินิจ
คือไปแลว ดวยความเขาใจ ดวยสัญญาในโอชะแหงธรรม. บทวา สุภฏเน
แปลวา ที่กลาวแลวดวยดี.
ลําดับนั้น พระเถระเมื่อพร่ําสอนพระกุมารนั้น ไดภาษิตคาถานี้วา
ทานจงอยาถึงอาตมาเปนสรณะเลย อาตมาถึง
พระมหาวีรศากยบุตรใดเปนสรณะ ทานจงถึงพระมหาวีรศากยบุตรนั้นเปนสรณะเถิด.
ตอนั้น พระราชกุมารตรัสอยางนี้วา
ขาแตทานผูนิรทุกข พระศาสดาของทานพระองคนั้นประทับอยูในชนบทไหน แมขาพเจาก็จักไป
เฝาพระชินะผูหาบุคคลเปรียบมิได.
พระเถระทูลอีกวา
พระศาสดาเปนบุรุษอาชาไนย มีพระสมภพ
แตราชสกุลพระเจาโอกกากราช ในชนบททิศตะวันออก แตพระองคเสด็จปรินิพพานเสียแลว.
พระเถระกลาววา ปุรตฺถิมสฺมึ ชนปเท ในคาถานั้น เพราะ
มัชฌิมประเทศอยูทางทิศตะวันออก จากประเทศที่พระเถระนั่งอยู.
ราชโอรสนั้นฟงธรรมเทศนาของพระเถระอยางนี้แลว มีใจเลื่อมใส
ก็ตั้งอยูในสรณะและศีล เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย
จึงกลาววา
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ขาแตทานผูนิรทุกข ถาพระพุทธเจาผูเปน
ศาสดาของทานยังดํารงพระชนมอยู ถึงไกลหลาย
พันโยชน ขาพเจาก็จะไปเฝาใกล ๆ แตเพราะพระศาสดาของทานเสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาก็
ขอถึงพระมหาวีระผูเสด็จปรินิพพานแลวเปนสรณะ
ขอถึงพระพุทธเจา ทั้งพระธรรมอันยอดเยี่ยม ทั้ง
พระสงฆ ผูเปนสรณะของมนุษยและเทวดา วาเปน
สรณะ.
ขาพเจาของดเวนปาณาติบาตทันที ของดเวน
อทินนาทานในโลก ไมดื่มน้ําเมา และไมกลาวเท็จ
เปนผูยินดีดวยภริยาของตน.
พระราชกุมารตั้งอยูในสรณะและศีลอยางนี้แลว พระเถระก็ทูล
อยางนี้วา ดูกอนราชกุมาร ไมมีประโยชนที่ทานจะอยูปาในที่นี้ ทานจะมี
ชีวิตอยูไมนาน ภายใน ๕ เดือนเทานั้นทานจักสิ้นพระชนม ฉะนั้น ทาน
ควรไปยังสํานักพระราชบิดาของทาน ทําบุญทั้งหลายมีใหทานเปนตน พึง
เปนผูมีสวรรค เปนที่ไปในเบื้องหนา ดังนี้แลว แบงพระบรมสารีริกธาตุ
ในสํานักของตนให ราชกุมารนั้นเมื่อจะไป ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาจักไปจากที่นี้ตามคําของทาน แมทานก็พึงไปในที่นั้น เพื่อ
อนุเคราะหขาพเจา ทราบวาพระเถระรับนิมนตแลว ไหว ทําประทักษิณ
แลวเสด็จไปนครของพระบิดาเขาไปยังอุทยาน แจงใหกราบทูลพระราชา
ทรงทราบวา ตนมาแลว.
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พระราชาทรงสดับเรื่องนั้น พรอมดวยบริวารเสด็จไปอุทยาน สวม
กอดพระกุมาร นําเขาในเมือง มีพระราชประสงคจะอภิเษก พระกุมาร
ทูลวา ขาแตเทวะ ขาพระองคมีอายุนอย จากนี้ไป ๔ เดือน ก็จักทาย
ขาพระองคจะตองการอะไรดวยราชสมบัติ ขาพระองคจักอาศัยพระองค
ทําบุญเทานั้น แลวประกาศคุณของพระเถระ และอานุภาพของพระรัตนตรัย พระราชาทรงสดับดังนั้น ทรงสลดพระทัย เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
และพระเถระ โปรดใหสรางวิหารใหญ แลวทรงสงทูตไปสํานักของ
พระมหากัจจายนเถระ แมพระเถระก็ไดมาอนุเคราะหพระราชาและมหาชน
พระราชาพรอมดวยขาราชบริวารเสด็จไปตอนรับแตไกลทีเดียว นิมนต
พระเถระใหเขาวิหาร บํารุงดวยปจจัยสี่โดยเคารพ ตั้งอยูในสรณะและศีล
ทั้งหลาย พระกุมารสมาทานศีลทั้งหลาย บํารุงพระเถระและภิกษุทั้งหลาย
โดยเคารพ ใหทาน ฟงธรรม ลวงไปสี่เดือนก็สิ้นพระชนมไปบังเกิดใน
ภพดาวดึงส รถขนาดเจ็ดโยชนประดับดวยรัตนะเจ็ดเกิดขึ้นดวยบุญญานุภาพของเทวบุตรนั้น เทวบุตรนั้นมีอัปสรเปนบริวารหลายพัน.
พระราชาทรงทําสักการะสรีระของพระกุมาร และถวายมหาทาน
แดภิกษุสงฆ ทําการบูชาพระเจดีย มหาชนประชุมกันในที่นั้น แมพระเถระพรอมดวยบริวารก็ไดเขาไปยังประเทศนั้น ครั้งนั้น เทวบุตรตรวจดู
กุศลกรรมทีต่ นทําไว คิดดวยความเปนผูกตัญูวา เราจักไปไหวพระเถระ
และจักทําศาสนคุณใหปรากฏ ขึ้นรถทิพย มาปรากฏรูปใหเห็นพรอมดวย
บริวารเปนอันมาก ลงจากรถไหวแทบเทาพระเถระ ทําปฏิสนั ถารกับบิดา
เขาไปยืนประคองอัญชลีอยูใกลพระเถระ พระเถระไดถามเทวบุตรนั้น
ดวยคาถาเหลานั้นวา
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พระอาทิตยมีรศั มีมาก สองแสงไปในทองฟา
ตามลําดับตลอดทิศ ประการไร ๆ รถใหญของทาน
นี้ ก็มีประการอยางนั้น แผแสงไปโดยรอบกวาง
รอยโยชน หุม ดวยแผนทองโดยรอบ คานรถนั้น
วิจิตรดวยแกวมุกดาและแกวมณี มีลายทองและเงิน
ทําดวยแกวไพฑูรย สรางไวอยางดีสงางาม งอนรถ
สรางดวยแกวไพฑูรย แอกรถวิจิตรดวยแกวทับทิม
แมมา ( เทียมรถ ) ก็ประดับดวยทองและเงิน สงา
งาม วิ่งเร็วทันใจ ทานนัน้ ยืนสงาอยูในรถทอง มี
พาหนะเทียมมาพันหนึ่ง ดังทาวสักกะจอมทวยเทพ
กอนทานผูมียศ อาตมาขอถามทานผูชาญฉลาด
ยศอันโอฬารนี้ ทานไดมาอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺสรสี แปลวา พระอาทิตย
ก็พระอาทิตยนั้น ทานเรียกวา สหสฺสรสี เพราะมีรัศมีหลายพัน. บทวา
ยถา มหปฺปโภ ไดแก มีรัศมีเหมาะแกความใหญของตน เหมือน
อยางวา ดวงไฟที่เสมอเหมือนกับดวงอาทิตยโดยความใหญ ยอมไมมี
ฉันใด ที่เสมอเหมือน แมโดยรัศมี ก็ไมมีฉันนั้น จริงอยางนั้น ดวงอาทิตย
นั้นยอมแผแสงสวางถึงสามทวีปใหญในขณะเดียวกัน. บทวา ทิส ยถา
ภาติ นเภ อนุกฺกม ความวา พระอาทิตยเมื่อโคจรคลอยเคลื่อนไป
ตลอดทิศ อยางไรทีเดียว ยอมสองแสงสวางโชติชวงในทองฟา คือใน
อากาศ อยางไร คือดวยประการใด. บทวา ตถาปกาโร ไดแก มี
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อาการเชนนั้น. บทวา ตวาย ตัดบทเปน ตว อย แปลวา ของทานนี้.
บทวา สุวณฺณปฏเฏห แปลวา ดวยแผนที่สําเร็จดวยทอง. บทวา
สมนฺตโมตฺถโฏ ไดแก ถูกปดโดยรอบ. บทวา อุรสฺส ตัดบทเปน อุโร
อสฺส แปลวา คานของรถนั้น ทานเรียกโคนงอนรถ วาคานของรถ ก็ม.ี
บทวา เลขา ไดแก ลายมีมาลากรรมลายดอกไมและลดากรรมลายเครือ
เถาเปนตน ที่สําเร็จดวยแกวไพฑูรย ทานกลาววา สุวณฺณเสฺส จ
รูปยสฺส จ ดังนี้ เพราะลายเหลานั้นปรากฏบนแผนทองและแผนเงิน
ทั้งหลาย. บทวา โสเภนฺติ แปลวา ทํารถใหงาม.
บทวา สีส ไดแก หัวทูบรถ. บทวา เวฬุริยสฺส นิมมฺ ติ 
แปลวา สรางดวยแกวไพฑูรย ความวา สําเร็จดวยแกวไพฑูรย. บทวา
โลหิตกาย ไดแก ดวยแกวทับทิม หรือดวยแกวมณีแดงอยางใดอยาง
หนึ่ง. บทวา ยุตฺตา แปลวา ประกอบแลว. อีกอยางหนึ่ง บทวา
โยตฺตา สุวณฺณสฺส จ รูปย สฺส จ ความวา เชือกสําเร็จดวยทอง
และสําเร็จดวยเงิน อธิบายวา เครื่องผูกตีนชาง [ ตกปลอก ].
บทวา อธิฏิโต ความวา ยืนขมที่นี้เสียสิ้นดวยเทวฤทธิ์ของตน.
บทวา สหสฺสวาหโน แปลวา มีพาหนะเทียมดวยมาพันหนึ่ง อธิบายวา
มีรถเทียนดวยมาอาชาไนยพันหนึ่ง เหมือนทาวสักกะจอมทวยเทพ. บทวา
ยสวนฺต เปนอาลปนะคํารองเรียก ความวา ดูกอนทานผูมียศ. บทวา
โกวิท ไดแก มีกุศลญาณ หรือชาญฉลาดในกระบวนการขับรถ. บทวา
อย อุฬาโร อธิบายวา ยศอันโอฬารคือใหญ นี้.
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เทวบุตรถูกพระเถระถามอยางนี้แลว ไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้
วา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนราชโอรส ชื่อ
สุชาต ในชาติกอน และทานไดอนุเคราะหใหขาพเจา
ไดตั้งอยูในสัญญมะ ทานทราบวาขาพเจาหมดอายุ
ไดมอบพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาดวยกลาว
วา ดูกอนสุชาต เธอจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้
การบูชานั้นจักเปนประโยชนแกเธอเอง.
ขาพเจาไดขวนขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
นั้น ดวยของหอมและดอกไมทั้งหลาย ครั้นละราง
มนุษยแลว ไดเขาถึงนันทนอุทยาน มีอัปสรหอม
ลอม รื่นรมยดวยการฟอนรําขับรองอยูในนันทนอุทยาน อันเลิศนารมรื่น ประกอบดวยฝูงปกษานานาพรรณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สรีร ไดแก พระบรมสารีรกิ ธาตุ.
บทวา โหหิติ แปลวา จักเปน. บทวา สมุยฺยุโต โดยความวา ขวนขวาย
โดยชอบ คือ กระวีกระวาด.
เทวบุตรตอบเนื้อความที่พระเถระถามอยางนี้แลวไหวพระเถระ ทํา
ประทักษิณ ลาบิดามารดาแลวขึ้นรถกลับไปเทวโลกตามเดิม.
แมพระเถระก็ไดทําเนื้อความนั้น ใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง
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กลาวธรรมีกถาโดยพิสดารแกบริษัททีป่ ระชุมกัน ธรรนกถานั้นไดเปน
ประโยชนแกมหาชน ครั้งนั้น พระเถระไดบอกเรื่องทั้งหมดนั้น แก
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ในคราวปฐมสังคายนา โดยทํานองที่
ตนและเทวบุตรพูดกันนั่นเทียว พระธรรมสังคาหกาจารยเหลานั้นไดยก
เรื่องนั้นขึ้นสูสังคายนา อยางนั้นแล.
จบอรรถกถาจูฬรถวิมาน
๑๔. มหารถวิมาน
วาดวยมหารถวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทวบุตรวา
[๖๔] ทานขึ้นรถมางดงามมิใชนอยคันนี้ เทียม
ดวยมาพันหนึ่ง เขามาใกลพื้นที่อุทยาน รุงเรืองดัง
ทาววาสวะผูใหทานในกอน ผูเปนเจาแหงเทวดา
ทูบรถทั้งสองของทานก็ลวนแลวดวยทอง ประกอบ
ดวยแผนทองสองขางสนิทดี มีลูกกรงจัดไวไดระเบียบ
เรียบรอย เหมือนนายชางพากเพียรบรรจงจัด โชติวงดุจพระจันทรในวันเพ็ญ รถคันนี้คลุมดวยขาย
ทอง วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ เปนอันมาก เอิกอึง
นาเพลิดเพลินดี มีรัศมีรงุ รวง โชติชว งดวยหมูเทพ
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ผูถือพัดจามร อนึง่ ดุมรถเหลานี้ประดับตรงกลาง
ระหวางลอรถ อันจิตจัดเนรมิต วิจิตรไปดวยลาย
รอยลาย พรางพรายดังสายฟาแลบ รถคันนีด้ าดาษ
ดวยลวดลายวิจิตรมิใชนอย กงใหญมีรัศมีตั้งพัน
เสียงของกงเหลานั้นฟงไพเราะ ดุจดนตรีเครื่องหาที่
เขาประโคม ที่งอนรถงดงามตกแตงดวยดวงจันทร
แกวมณี วิจิตร บริสุทธิ์ ผุดผองทุกเมื่อ ประกอบ
ดวยลายทองเนียนสนิท โสภิตล้ําลายแกวไพฑูรย
มาเหลานี้ผูกสอด แลวดวยดวงจันทรแกวมณีสูงใหญ
วองไว อุปมาไดดังผูเติบใหญมีอํานาจมาก รางใหญ
มีกําลัง เร็วมาก รูใจของทาน วิ่งไปไดรวดเร็วดัง
ใจนึก มาทั้งหมดนีอ้ ดทน กาวไปดวยเทาทั้ง ๔ รูใ จ
ของทาน วิ่งไปไดรวดเร็วดังใจนึก เปนมาออนโอน
ไมลําพอง วิ่งเรียบ ทําใจผูขับขีใ่ หเบิกบาน เปนยอด
ของมาทั้งหลาย ผูกสอดเครื่องประดับที่ทําดีแลว
บางครัง้ สะบัดขน บางครั้งก็วิ่งเหยาะยางไปดวยเทา
บางครั้งก็เหาะไป เสียงของมาเหลานั้น ฟงไพเราะ
ดุจดนตรีเครื่องหาที่เขาประโคม เสียงรถ เสียงเครื่อง
ประดับ เสียงกีบมา เสียงรองคํารน และเสียงเทพผู
บรรเลงฟงไพเราะดี ดุจดนตรีของคนธรรพในสวน
จิตรลดา.
เหลาอัปสรที่ยืนอยูบนรถ มีดวงตาออนดัง
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ลูกตาเนื้อทราย มีขนตาดก มีรอยยิ้มจากดวงหนา
พูดจานารัก คลุมดวยขายแกวไพฑูรย มีผิวละเอียด
อันคนธรรพและเทวดาผูเลิศบูชาทุกเมื่อทีเดียว อัปสร
เหลานัน้ นุงหมผาแดงและผาเหลืองนายินดี มีเนตร
ไพศาล มีดวงตาออนนารักยิ่ง เปนผูดีมีสกุล มีองค
งาม สรวลเสียงใส อัปสรทัง้ หลายยืนประนมมือ
เดนอยูบนรถ เธอเหลานั้นสวมทองตนแขน แตง
องคดี เอวสวนกลางงาม มีขาและถันสมบูรณ นิ้ว
มือกลม หนาสวยนาชม อัปสรพวกอื่น ๆ ที่ยนิ ประนมมือเดนอยูบนรถ มีชองผมงาม เปนสาวรุน ๆ มี
ผมสอดแซมดวยแกวทับทิมและดอกไม จัดลอนผม
เรียบรอยมีประกาย อัปสรเหลานั้นมีกิริยาเรียบรอย
มีใจยินดีตอทาน เหลาอัปสรที่ยืนประนมมือเดนอยู
บนรถ มีดอกไมกรองบนศีรษะ คลุมดวยดอกปทุม
และดอกอุบล ตกแตงแลว ลูบไลดวยแกนจันทน
อัปสรเหลานั้นมีกิรยิ าเรียบรอย มีใจยินดีตอทาน
เหลาอัปสรที่ยืนประนมมือเดนอยูบนรถเหลานั้น สวม
พวงมาลัย คลุมดวยดอกปทุมและดอกอุบล ตกแตง
แลว ลูบไลดวยแกนจันทน อัปสรเหลานั้นมีกิริยา
เรียบรอย มีใจยินดีตอทาน เหลาอัปสรที่ยินประนม
มือเดนอยูบนรถ สองแสงสวางไปทั่วสิบทิศ ดวย
เครื่องประดับที่คอ ที่มือ ที่เทา และที่ศีรษะ เหมือน
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ดวงอาทิตยในสารทกาล กําลังอุทัยขึ้นมา ดอกไม
และเครือ่ งประดับที่แขนทั้งสอง ไหวพริ้วเพราะแรง
ลม ก็เปลงเสียงกังวานไพเราะเพราะจับใจ อันวิญู
ชนทุกคนพึงฟง ดูราทานจอมเทพ รถ ชาง (มา )
และดนตรีทั้งหลายที่อยูสองขางพื้นอุทยาน สงเสียง
ทําใหทานบันเทิงใจ ดุจพิณทั้งหลายมีรางและคันถือ
ที่ปรับไวเรียบรอย อันนักดีดพิณบรรเลงอยู ยอมทํา
ชนผูฟง ใหบันเทิงฉะนั้น เมื่อพิณเปนอันมากเหลานี้
มีเสียงไพเราะเจริญใจ อันอัปสรทั้งหลายบรรเลงอยู
สนิทสนมกลมกลืนซาบซึ้งตรึงใจ เหลาเทพกัญญา
ผูชํานาญศิลป พากันฟอนรําขับรองอยูในดอกปทุม
ทั้งหลาย เมื่อใดการขับรองการประโคมและการ
ฟอนรําเหลานี้ ผสมผสานเปนอันเดียวกัน เมื่อนั้น
อัปสรพวกหนึ่งก็ฟอนรําอยูในรถของทานนี้.
อีกพวกหนึง่ ซึ่งเปนเทพกัญญาชั้นสูง ก็สอง
รัศมีอยูส องขางในรถของทานนั้น ทานอันหมูดนตรี
ปลุกใหตื่น บันเทิงใจ อันทวยเทพทั้งหลายบูชาอยู
ดุจทาวสักกะผูทรงวชิราวุธ เมือ่ พิณเปนอันมากเหลา
นีม้ ีเสียงไพเราะเจริญใจ ซาบซึง้ ตรึงใจ อันอัปสร
บรรเลงอยู เมื่อกอนทานทํากรรมอะไรไวดวยตนเอง
ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทานไดรักษาอุโบสถ
หรือวาไดชอบใจการประพฤติธรรม และการสมาทาน
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วัตรอะไร นี้คงมิใชผลของกรรมเล็กนอยทีท่ านทําไว
หรือฤทธานุภาพอันไพบูลของทานนี้ คงมิใชวิบาก
ของอุโบสถที่ทานประพฤติดีแลวในชาติกอน ๆ ซึ่ง
เปนเหตุใหทานรุงโรจนขมหมูเทพเปนนักหนา นี้คง
เปนผลแหงทาน ศีล หรืออัญชลีกรรมของทาน ทาน
ถูกอาตมาถามแลว โปรดบอกกรรมนั้นแกอาตมาเถิด.
เทวบุตรนัน้ ดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูชนะอินทรียแลว
มีความเพียรไมทราม ผูสูงสุดแหงนระทั้งหลาย ทรง
พระนามวากัสสปะ เปนอัครบุคคล ผูเปดประตูแหง
อมตนคร ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา ผูมีบุญลักษณะ
ตั้งรอย ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา ผูมบี ุญลักษณะ
พระรูปงามเชนกับทองสิงคีและทองชมพูนุท ครั้นได
เห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นแลว ขาพเจาก็มใี จเลื่อม
ใสทันที ขาพเจาไดเห็นพระองคผูมีสุภาษิตเปนธง ได
ถวายขาวและน้ําอันสะอาด ประณีต ประกอบดวยรส
และจีวรในพระผูมพี ระภาคเจาพระองคนั้น ในที่อยู
ของตน อันเกลื่อนกลนไปดวยดอกไม ขาพเจานั้น
มีใจไมของในอะไร ๆ ไดอังคาส ( เลี้ยงดู ) พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูสูงสุดกวาเหลาสัตวสองเทา
ดวยขาว น้ํา จีวร ของเคี้ยว ของบริโภค และ
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ของลิ้ม จึงรื่นรมยอยูในสวรรคอันเปนเทวบุรี โดย
อุบายนี้ ขาพเจาไดบูชายัญชื่อนิรัคคฬะ ( มีลมิ่ สลัก
อันออกแลว เพราะไดบริจาคสมบัติของตนทั้งหมด )
อันบริสุทธิ์ ๓ อยางนี้ ละรางมนุษยแลว เปนผู
เสมอกับพระอินทร รื่นรมยอยูในเทวบุรี.
ขาแตทานพระมุนี บุคคลเมือ่ หวังอายุ วรรณะ
สุขะ พละ และรูปอันประณีต พึงตั้งขาวและน้ําที่
ปรุงแตงดีแลวเปนอันมาก ถวายแดพระพุทธเจาผูมี
พระทัยไมขอ งเกี่ยวอะไร ๆ ไมวาในโลกนี้หรือโลก
หนา ไมมีผปู ระเสริฐสุดหรือเสมอดวยพระพุทธเจา
พระพุทธเจาถึงแลวซึ่งความเปนผูควรบูชาอยางยิ่ง
บรรดาผูควรบูชาทั้งหลายสําหรับชนผูต องการบุญ ผู
แสวงผลอันไพบูล.
จบมหารถวิมาน
อรรถกถามหารถวิมาน
มหารถวิมาน มีคาถาวา สหสฺสยุตฺต หยวาหน สุภ เปนตน.
มหารถวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกโดยนัยทีก่ ลาวแลวใน
หนหลัง ไดปรากฏในทีไ่ มไกลเทวบุตรชื่อวาโคปาละ ในภพดาวดึงส ผู
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ออกจากวิมานของตน ขึ้นรถทิพยคันใหญเทียมมาพันหนึ่ง ไปเลนอุทยาน
ดวยบริวารยศใหญ ดวยเทวฤทธิ์ยิ่งใหญ เทวบุตรเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะแลวเกิดความเคารพมาก รีบลงจากรถเขาไปไหวดวยเบญจางคประดิษฐ แลวยืนประคองอัญชลีไวเหนือเศียร.
เทวบุตรนั้นมีบุพกรรมดังตอไปนี้. เลากันมาวา เทวบุตรนั้นเปน
พราหมณชื่อวาโคปาละ เปนอาจารยของพระราชธิดาผูเสมือนเทพกัญญา
เธอบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี ดวยพวงดอกไมทอง แลว
ตั้งความปรารถนาไววา ขอพวงดอกไมประดับอก ที่เปนทองจงเกิด
แกขาพเจาทุก ๆ ภพ ดวยอานุภาพแหงบุญนี้ เธอทองเที่ยวอยูในสุคติภพทั้งหลายนั่นแลหลายกัป ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ
เธอบังเกิดในครรภอัครมเหสีของพระเจากาสี พระนามวากิกิ ไดนามวา
อุรัจฉทมาลา เพราะไดพวงดอกไมทองตามปรารถนา เทวบุตรไดถวาย
มหาทานเชนอสทิสทานเปนตน แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ
พรอมดวยสงฆสาวก แมฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงเฉพาะตน และ
ราชธิดาก็ไมอาจทําคุณวิเศษใหเกิดไดเพราะอินทรียยังไมแกกลา ตายทั้งที่
เปนปุถุชนนัน่ เอง บังเกิดในวิมานทองรอยโยชน ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส
มีอัปสรหลายโกฏิเปนบริวาร ดวยอานุภาพแหงบุญตามที่สั่งสมไว อนึ่ง
รถเทียมมาอาชาไนยเปนทิพย สําเร็จดวยรัตนะเจ็ด เทียมมาพันหนึ่ง
วิจิตรดวยฝาที่จัดไวอยางดี เอิกอึงดวยเสียงไพเราะนุมนวล เหมือน
บุคคลกระหยิ่มอยูดวยการเกิดแหงรัศมีของตน ดังดวงทิพากร ก็บังเกิด
แกเทวบุตรนั้น.
เทวบุตรนั้นเสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสนั้นชั่วอายุแลวทองเที่ยวไป ๆ
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มา ๆ อยูในเทวโลกทั้งหลาย แมในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิดเปน
เทวบุตรนามวาโคปาละนั่นเอง เสวยสมบัติตามที่กลาวแลว ในสวรรคชั้น
ดาวดึงส ดวยเศษวิบากแหงกรรมนั้นแหละ ทานหมายเอาเทวบุตรนั้น
จึงกลาววา เตน จ สมเยน อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ เป ฯ
อฺชลึ สิรสิ ปคฺคยฺห อฏาสิ ดังนี้.
เทวบุตรนั้น เขาไปหาแลวยืนอยูอยางนี้ ทานพระมหาโมคคัลลานะ
จึงถามดวยคาถาเหลานี้วา
ทานขึ้นรถมางดงาม มิใชนอยคันนี้ เทียมดวย
มาพันหนึ่ง เขามาใกลพนื้ ที่อุทยาน รุงเรืองดังทาว
วาสวะ ผูใ หทานในกอน ผูเปนเจาแหงเทวดา
ทูบรถทั้งสองของทานก็ลวนแลวดวยทองประกอบ
ดวยแผนทองสองขางสนิทดี มีลูกกรงจัดไวไดระเบียบ
เรียบรอย เหมือนนายชางพากเพียรบรรจงจัด โชติ
ชวงดุจพระจันทรในวันเพ็ญ รถคันนี้คลุมดวยขาย
ทอง วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ เปนอันมาก เอิกอึงนา
เพลิดเพลินดี มีรัศมีรุงรวง โชติชวงดวยหมูเทพผู
ถือพัดจามร อนึ่ง ดุมรถเหลานี้ประดับตรงกลาง
ระหวางลอรถ อันจิตจัดเนรมิต วิจิตรไปดวยลาย
รอยลาย พรางพรายดังสายฟาแลบ รถคันนี้ดาดาษ
ดวยลวดลายวิจิตรมิใชนอย กงใหญมีรัศมีตั้งพัน
เสียงของกงเหลานั้นฟงไพเราะ ดุจดนตรีเครื่องหาที่
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เขาประโคม ที่งอนรถงดงามตกแตงดวยดวงจันทร
แกวมณี วิจิตร บริสุทธิ์ผุดผองทุกเมื่อ ประกอบ
ดวยลายทองเนียนสนิม โสภิตล้ําลายแกวไพฑูรย มา
เหลานีผ้ ูกสอดแลวดวยดวงจันทรแกวมณี สูงใหญ
วองไว อุปมาไดดังผูเติบใหญมีอํานาจมาก รางใหญ
มีกําลังเร็วมาก รูใจของทาน วิ่งรูปไดรวดเร็วดังใจนึก
มาทั้งหมดนี้อดทนกาวไปดวยเทาทั้ง ๔ รูใจของทาน
วิ่งไปไดรวดเร็วดังใจนึก เปนมาออนโอน ไมลําพอง
วิ่งเรียบ ทําใจผูขบั ขี่ใหเบิกบาน เปนยอดของมา
ทั้งหลาย ผูกสอดเครื่องประดับที่ทําดีแลว บางครั้ง
สะบัดขน บางครั้งก็วิ่งเหยาะยางไปดวยเทา บางครั้ง
ก็เหาะไป เสียงของมาเหลานั้น ฟงไพเราะดุจดนตรี
เครื่องหาที่เขาประโคม เสียงรถ เสียงเครือ่ งประดับ
เสียงกีบมา เสียงรองคํารน และเสียงเทพผูบรรเลง
ฟงไพเราะดี ดุจดนตรีของคนธรรพในสวนจิตรลดา.
เหลาอัปสรที่ยืนอยูบนรถ มีดวงตาออนดังตาลูก
เนื้อทราย มีขนตาดก มีรอยยิม้ จากดวงหนา พูดจา
นารัก. คลุมดวยขายแกวไพฑูรย มีผิวละเอียด อัน
คนธรรพและเทวดาผูเลิศบูชาทุกเมื่อทีเดียว อัปสร
เหลานัน้ นุงหมผาแดงและผาเหลืองนายินดี มีเนตร
ไพศาล มีดวงตาออนนารักยิ่ง เปนผูดีมีสกุล มีองคงาม
สรวลเสียงรส อัปสรทั้งหลายยืนประนมมือเดนอยูบน
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รถ เธอเหลานั้นสวมทองตนแขนแตงองคดี เอวสวน
กลางงาม มีขาและถันสมบูรณ นิ้วมือกลม หนาสวย
นาชม อัปสรพวกอื่น ๆ ที่ยืนประนมมือเดนอยูบนรถ
มีชองผมงาม เปนสาวรุน ๆ มีผมสอดแซมดวยแกว
ทับทิมและดอกไม จัดลอนผมเรียบรอย มีประกาย
อัปสรเหลานั้นมีกิรยิ าเรียบรอยมีใจยินดีตอทาน เหลา
อัปสรทีย่ ืนประนมมือเดนอยูบนรถ มีดอกไมกรองบน
ศีรษะ คลุมดวยดอกปทุมและดอกอุบล ตกแตงแลว
ลูบไลดว ยแกนจันทร อัปสรเหลานั้นมีกิริยาเรียบรอย
มีใจยินดีตอทาน เหลาอัปสรที่ยืนประนมมือเดนอยู
บนรถเหลานั้น สวมพวงมาลัย คลุมดวยดอกปทุม
และดอกอุบล ตกแตงแลวลูบไลดวยแกนจันทน
อัปสรเหลานั้นมีกิรยิ าเรียบรอย มีใจยินดีตอทาน
เหลาอัปสรที่ยืนประนมมือเดนอยูบนรถสองแสงสวาง
ไปทั่วสิบทิศ ดวยเครื่องประดับที่คอ ทีม่ ือ ที่เทา
และที่ศรี ษะ เหมือนดวงอาทิตยในสารทกาล กําลัง
อุทัยขึน้ มา ดอกไมและเครื่องประดับที่แขนทั้งสอง
ไหวพริว้ เพราะแรงลม ก็เปลงเสียงกังวานไพเราะ
เพราะจับใจ อันวิญูชนทุกคนพึงฟง ดูกอ นทาน
จอมเทพ รถชางมาและดนตรีทั้งหลายที่อยูสองขาง
พื้นที่อุทยาน สงเสียงทําใหทานบันเทิงใจ ดุจพิณ
ทั้งหลายมีรางและคันถือที่ปรับไวเรียบรอย อันนักดีด
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พิณบรรเลงอยู ยอมทําชนผูฟงใหบันเทิงฉะนั้น เมื่อ
พิณเปนอันมากเหลานี้มีเสียงไพเราะเจริญใจ อัน
อัปสรทั้งหลายบรรเลงอยูสนิทสนมกลมกลืน ซาบซึ้ง
ตรึงใจ เหลาเทพกัญญาผูชํานาญศิลป พากันฟอนรํา
ขับรองอยูในดอกปทุมทั้งหลาย เมื่อใดการขับรอง
การประโคมและการฟอนรําเหลานี้ ผสมผสานเปน
อันเดียวกัน เมื่อนั้น อัปสรพวกหนึ่งก็ฟอนรําอยูใน
รถของทานนี้.
อีกพวกหนึ่งซึ่งเปนเทพกัญญาชั้นสูง ก็สอง
รัศมีอยูสองขางในรถของทานนั้น ทานอันหมู
ดนตรีปลุกใหตื่น บันเทิงใจ อันทวยเทพทั้งหลาย
บูชาอยู ดุจทาวสักกะผูทรงวชิราวุธ เมื่อพิณเปนอัน
มากเหลานี้ มีเสียงไพเราะเจริญใจ ซาบซึง้ ตรึงใจ
อันอัปสรบรรเลงอยู เมื่อกอนทานทํากรรมอะไรไว
ดวยตนเอง ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทานได
รักษาอุโบสถ หรือวาไดชอบใจการประพฤติธรรม
และการสมาทานวัตรอะไร นี้คงมิใชผลของกรรม
เล็กนอยที่ทานทําไว หรือฤทธานุภาพอันไพบูลของ
ทานนี้คงมิใชวิบากของอุโบสถ ทีท่ านประพฤติดีแลว
ในชาติกอน ๆ ซึ่งเปนเหตุใหทานรุงโรจนขม หมูเทพ
เปนนักหนา นี้คงเปนผลแหงทานศีล หรืออัญชลีกรรม
ของทาน ทานถูกอาตมาถามแลว โปรดบอกกรรม
นั้นแกอาตมาเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺสยุตฺต แปลวา เทียมดวยมา
หลายพัน อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สหัสสยุตตะ เพราะรถมีมาพันหนึ่ง
เทียมคือประกอบไว. ถามวา จํานวนพันหนึ่งนั้นของอะไร. ใคร ๆ ก็
ยอมจะรูเนื้อความกันอยางนี้ทั้งนั้นวา ของมาทั้งหลาย เพราะทานจะกลาว
ตอมาวา หยวาหน. ชื่อวา หยวาหนะ เพราะรถนั้นมีมาเปนพาหนะ
เครื่องนําไป แตอาจารยบางพวกพรรณนาเปนบทสมาสบทเดียวกัน ลบ
นิคหิตเสียวา สหสฺสยุตตฺ หยวาหน เนื้อความในฝายนี้วา พาหนะ
เหมือนพาหนะมา ดังนี้ ก็ถูก เนื้อความจริง ๆ วา เทียนดวยพาหนะ
มาพันหนึ่ง คือมีพาหนะมาพันหนึ่งอันเทียมแลว แตอาจารยอีกพวกหนึ่ง
กลาววา บทวา สหสฺสยุตฺต แปลวา เทียมดวยมาอาชาไนยทิพยพัน
หนึ่ง. บทวา สนฺทน ไดแก รถ. บทวา เนกจิตฺต แปลวา งาม
มิใชนอย คือมีความงามหลายอยาง. บทวา อุยฺยานภูมึ อภิโต ไดแก
ในที่ใกลพื้นที่อุทยาน. ความจริง บทวา อุยฺยานภูมึ นี้เปนทุติยาวิภัตติ
ลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ เพราะเพงบท อภิโต แตอาจารยบางพวก
กลาววา อุยยฺ านภูมฺยา ก็มี ทานเหลานั้นกลาวโดยไมใครครวญถึงนัย
แหงศัพท. บทวา อนุกกฺ ม ไดแก ไปอยู เชื่อมความวา ทานรุงโรจน
ดังทาววาสวะผูใหทานในกอน ผูเปนเจาแหงเทวดา.
บทวา โสวณฺณมยา แปลวา ลวนแลวดวยทอง. บทวา เต
แปลวา ของทาน. บทวา รถกุพฺพรา อุโภ ไดแก ไพทีสองขางของรถ
รั้วใดที่ทําไวโดยอาการของไพทีที่สองขางรถ เพื่อความงามของรถ และ
เพื่อคุมกันคนที่อยูบนรถ คือสวนพิเศษที่ทําไวสําหรับมือยึด ตลอดงอน
รถทั้งสองขาง ตอนหนาของรถนั้น รั้วนั้นแหละ ทานประสงคเอาวา
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กุพพระ ในที่นี้ เพราะเหตุนั้นเอง ทานจึงกลาววา อุโถ แตในที่อื่น
งอนรถทานเรียกวา กุพพระ. บทวา ผเลหิ ความวา ปลายไมค้ํารถ
๒ งาม คือขางขวาและขางซาย ทานเรียกวา ผละในที่นี้. บทวา อเสหิ
ไดแก สวนลาง ที่ตั้งอยูบนตัวทูบ. บทวา อตีว สงฺคตา ไดแก
ปรับเรียบเหลือเกินคือดวยดี คือติดกันสนิท ไมมชี อง ก็คํานี้ทานยกเอา
ความวิเศษที่ไดในรถมีชอื่ เสียงซึ่งกวีศิลปนรจนาไวมากลาวในที่นั้น แต
รถคันนั้นไมมีชื่อเสียงเพราะไมใชของมนุษย เกิดเอง ใคร ๆ พยายามให
เกิดมิได. บทวา สุชาตคุมฺพา ไดแก มีลูกกรงจัดไวเปนระเบียบเรียบ
รอย. จริงอยู ลูกกรงเหลาใดมีสวนพิเศษมีปุมไมที่จัดไวเปนระเบียบ
เปนตน ตั้งอยูติด ๆ กับไพที ดวยอํานาจของลูกกรงเหลานั้นนั่นแล ทาน
จึงเรียกวา สุชาตคุมฺพา. บทวา นรวีรนิฏิตา ไดแก เหมือนอาจารย
ศิลปะสรางเสร็จแลว ความจริง พวกอาจารยศิลปะ ชื่อวา มีความเพียร
ในนระทั้งหลาย เพราะไมคิดถึงความลําบากกายของตน จัดศิลปะดวยดี
ดวยกําลังความเพียร เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา นรวีร ในที่นี้ อีก
อยางหนึ่ง คําวา นรวีร เปนคําเรียกเทวบุตร. บทวา นิฏิตา ไดแก
ใหเสร็จสิ้นแลว คือมีความงามอันดียิ่งบริบูรณ อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา
นรวีรนิมมฺ ิตา ความวา เหมือนที่คนผูสมบูรณดวยปญญาในนระทั้งหลาย
เนรมิตไว รถของทานนี้รุงโรจนเพราะมีงอนรถอยางนี้ รุงโรจนเหมือน
อะไร เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ คือราวกะพระจันทรในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เวลาเต็มดวง.
บทวา สุวณฺณชาลาวตโต ไดแก คลุม คือ ปกปดดวยขายทอง.
ปาฐะวา สุวณฺณชาลาวิตโต ดังนี้ก็มี ความวา เปลงปลั่ง. บทวา
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พหูหิ ไดแก ไมนอย. บทวา นานารตเนหิ ไดแก รัตนะหลายอยาง
มีปทมราคพลอยสีแดงและบุษราคัมพลอยสีเหลืองเปนตน. บทวา สุนนฺทีโฆโส ไดแก มีเสียงอึงคะนึงนาเพลิดเพลินอยางดี ความวา มีความ
กังวานไพเราะนาฟง. อีกอยางหนึ่ง บทวา สุนนฺทิโฆโส ไดแก มี
เอิกอึงนาเพลิดเพลินที่ทําไวอยางดี อธิบายวา เอิกอึงนาบันเทิงที่ทําดวย
อํานาจเสียงสาธุการที่เปนไปในเพราะการดูการฟอนรําเปนตน อาจารย
บางพวกกลาววา มีเสียงเอิกอึงนาเพลิดเพลินที่ประกอบดวยดีดวยอาเศียรวาทกลาวสรรเสริญเยินยอเสมอ ๆ ดังนี้ก็มี. บทวา สุภสฺสโร ไดแก
มีสภาพสวางไสวดวยดีคืออยางยิ่ง อีกอยางหนึ่ง ชื่อ สุภัสสระ เพราะ
เสียงขับรองและประโคมดนตรีที่ไพเราะ ของเทวดาทั้งหลายที่ดําเนินไป
อยูในรถนั้น. บทวา จามรหตฺถ พาหุภิ ความวา ยอมรุงโรจนดวย
แขนที่มือถือจามร คือดวยแขนของเหลาเทวดาที่มีกําขนหางเนื้อทราย
สะบัดปกไปขางโนนขางนี้ หรือดวยเทวดาทั้งหลายผูเปนอยางนั้น.
บทวา นาโภฺย ไดแก ดุมลอรถ. บทวา มนสาภินิมฺมติ า
ความวา เหมือนเนรมิตดวยใจวา ขอสิ่งเหลานี้จงเปนเชนนี้. บทวา
รถสฺส ปาทนฺตรมชฺฌภูสิตา ความวา ประดับดวยกงปลายของเทารถ
คือลอรถ และดวยทามกลางของชื่อทั้งหลายที่รุงโรจนดวยรัตนะตาง ๆ.
บทวา สตราชิจิตฺติตา ความวา งดงาม คือถึงความงดงามดวยแถวคือ
ลายหลายรอยหลายสี. บทวา สเตรตา วิชชฺ ุริว ความวา สองประกาย
โชติชวง เหมือนวิชชุลดาคือสายฟาแลบ.
บทวา อเนกจิตฺตาวตโต ความวา คลุม คือ ดาดาษ ดวยมาลา
กรรมลายดอกไมเปนตน อันวิจิตรมิใชนอย อาจารยบางพวกกลาววา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 532

อเนกจิตตาวิตโต ดังนี้ก็มี เนื้อความก็อยางนั้นนั่นแหละ แตทําใหยาว
ออกไปก็เพื่อสะดวกในการผูกคาถา. บทวา ปุถู จ เนมี จ แปลวา
กงใหญ อักษร จ ตัวหนึง่ เปนเพียงนิบาต. บทวา สหสฺสรสิโก แปลวา
มีรัศมีหลายพัน บาลีวา สหสฺสรสิโย ก็มี แตอาจารยบางพวกกลาววา
นตา รสิโย ก็มี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา นตา ไดแก ตัวกงรถ
โคงเหมือนคันธนูไมมีสาย. บทวา สหสฺสรสิโย ไดแก มีเปลวรัศมี
แผกระจายเหมือนดวงอาทิตย. บทวา เตส ไดแก ตัวกงทั้งหลายมี
กระดิ่งหอยอยู.
บทวา สิรสฺมึ แปลวา ที่หัว ความวา งอนรถ หรืองอนที่รถนั้น.
บทวา จิตฺต แปลวา วิจติ ร. บทวา มณิจนฺทกปฺปต ความวา แตง
เปนดวงจันทรแกวมณี คือ รอยดวยแกวมณีเหมือนดวงจันทร ดวยบทวา
รุจิร ปภสฺสร นี้ ทานแสดงวา งอนรถนั้นเหมือนดวงจันทรทีเดียว. แต
ดวยบทวา สทา วิสุทฺธ นี้ แสดงวา งอนรถนั้นวิเศษกวาดวงจันทร
ดวยซ้ําไป. บทวา สุวณฺณราชีหิ ไดแก ลายทองที่ทรวดทรงกลมใน
ระหวาง ๆ. บทวา สงฺคต แปลวา ประกบ. บทวา เวฬุริยราชีว
ความวา งามคลายลายแกวไพฑูรย เพราะดวงจันทรแกวมณีขจิตดวย
ลายทองในระหวาง ๆ อาจารยบางพวกกลาววา เวฬุริยราชีหิ ลายแกว
ไพฑูรย ก็ม.ี
บทวา วาฬี แปลวา มีขนหาง. ทานกลาวหมายเอามาทั้งหลาย
ที่มีขนหางสมบูรณ ปาฐะวา วาชี ก็มี. บทวา มณิจนฺทกปฺปตา ไดแก
แตงแกวมณีเปนรูปดวงจันทร ในที่ทหี่ อยขนหางจามร. บทวา อาโรหกมฺพู แปลวา ทั้งสูงทั้งใหญเหมาะแกมานั้น ความวา ถึงพรอมดวย
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ความสูงและความใหญ. บทวา สุชวา แปลวา เร็วดี คือมีความเร็ว
เร็วมาก อธิบายวา ไปไดสวย. บทวา พฺรหูปมา ไดแก พึงกําหนด
เหมือนใหญ ความวา ปรากฏเหมือนใหญโดยขนาดของตน. บทวา
พฺรหา ไดแกเจริญ คือมีอวัยวะนอยใหญทุกอยางเติบโต. บทวา มหนฺตา
ไดแก มีอานุภาพมาก มีฤทธิ์มาก. บทวา พลิโน ไดแก มีกําลัง
ทั้งกําลังกายและกําลังอุตสาหะ. บทวา มหาชวา ไดแก มีกําลังเร็ว.
บทวา มโน ตวฺาย แปลวา รูใจของทาน. บทวา ตเถว ไดแก
หมายใจทีเดียว. บทวา สึสเร แปลวา ไป ความวา เปนไป ( วิ่ง ).
ดวยบทวา อิเม ทานกลาวหมายเอามาตามที่กลาวแลว. บทวา
สพฺเพ ไดแก แมมีจํานวนถึงพัน. บทวา สหิตา ความวา พรักพรอม
ในการไปดวยความเร็วสม่ําเสมอและเดินสม่ําเสมอ อธิบายวา ระยะเดิน
ไมขาดไมเกิน ชื่อวา จตุกฺกมา เพราะกาวไป คือไปดวยเทาทั้งสี่.
บทวา สม วหนฺติ ยอมทําเนื้อความที่กลาวดวยบทวา สหิตา นั่นแล
ใหชัดขึ้น. บทวา มุทุกา แปลวา มีสภาพออนโยน ความวา เปนมา
ชั้นดี คือมาอาชาไนย เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อนุทฺธตา ความวา
เวนจากความฟุงซาน คือไมทําควานกําเริบ [ คะนอง ]. บทวา อาโมทมานา แปลวา ใหเบิกบาน ความวา ทําผูใชรถเปนตนใหรูสึกยินดี
กะกันและกัน เพราะไมใชมากระจอก.
บทวา ธุนนฺติ ความวา สะบัดพวงขน สรอยคอและขนหาง.
บทวา วคฺคนติ ความวา บางคราวก็ซอยเทาไป. บทวา ปวตฺตนฺติ
แปลวา บางคราวก็เปนไป ความวา โดดไป อาจารยบางพวกกลาววา
ปฺลวนฺติ ก็มี เนื้อความก็อยางนั้นแหละ. บทวา อพฺภุทฺธุนนฺตา ความวา
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สะบัดคือสลัดเครื่องประดับมามีระฆังเล็ก ๆ เปนตน ที่ผูชํานาญงานทํา
ไวดีแลว คือเนรมิตไวอยางดี. บทวา เตส ไดแก เครื่องประดับ
เหลานั้น.
บทวา รถสฺส โฆโส ไดแก เสียงกึกกองของรถตามที่กลาวแลว.
อ อักษร ในบทวา อปลนฺธนาน จ เปนเพียงนิบาต ความวา ของ
เครื่องประดับ คืออาภรณทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา บทวา
อปลนฺธน เปนปริยายคลายอาภรณ ความวา เสียงกึกกองของรถ ของมา
และของอาภรณทั้งหลาย. บทวา ขุรสฺส นาโท ไดแก เสียงกีบมา
กระทบ ทานกลาววา มาทั้งหลายไปทางอากาศก็จริง ถึงกระนั้นก็ยอม
ไดการกระทบในการเหยาะยางกีบของมาเหลานั้น ดวยกรรมอันเปนเหตุ
ใหไดเสียงกระทบของกีบที่ไพเราะ. บทวา อภิหึสนาย จ ไดแก เสียงน้ํา
ลําพอง ความวา เสียงคํารนรองที่มาทั้งหลายใหเปนไปในระหวาง ๆ
อาจารยบางพวกกลาววา อภิเหสนาย เสียงมาคะนอง. บทวา สมิตสฺส
ความวา เสียงของเทวดาที่บันเทิงฟงไพเราะเพราะพริ้ง เพื่อจะตอบคําถาม
วา เหมือนอะไร ทานกลาววา คนฺธพฺพตุริยานิ วิจิตฺตสวเน ความวา
เหมือนดนตรีเครื่อง ๕ ของเหลาคนธรรพเทวบุตรในสวนจิตรลดา ก็
เสียงที่อาศัยดนตรี ทานกลาววา ตุรยิ านิ โดยนิสสยโวหาร. ปาฐะวา
คนฺธพฺพตุริยาน จ วิจิตฺตสวเน ดังนี้กม็ ี. ทานนํานิคหิตมาประกอบ
เปน ตุริยานฺจ อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา คนฺธพฺพตุริยานิ วิจิตฺรปวเน ดนตรีของคนธรรพ ในสวนจิตรลดา.
บทวา รเถ ิตา ตา ไดแก อัปสรที่ยืนอยูบนรถเหลานั้น. บทวา
มิคมนฺทโลจนา ไดแก มีดวงตาออนนารักเหมือนตาของลูกเนื้อทราย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 535

บทวา อาฬารปมฺหา แปลวา มีขนตาดก ความวา มีขนตาเหมือนโค.
บทวา หสิตา แปลวา ราเริง ความวา มีหนาชวนใหรื่นเริง. บทวา
ปยวทา แปลวา มีวาจานารัก. บทวา เวฬุริยชาลาวตตา ไดแก มี
รางปกปดดวยขายแกวไพฑูรยและแกวมณี. บทวา ตนุจฺนิวา แปลวา
มีผิวพรรณละเอียด. บทวา สเทว แปลวา ทุกเมือ่ ทีเดียว คือตลอดกาล
ทั้งปวงนั่นแหละ. บทวา คนฺธพฺพสูรคฺคปูชิตา ความวา อันเทวดา
คนธรรพและเทวดาผูเลิศอื่น ๆ ไดบชู าแลว.
บทวา ตา รตฺตรตฺตมฺพรปตวาสสา ไดแก มีรูปนารักดวย มี
ผาแดงและผาเหลืองดวย. บทวา อภิรตฺตโลจนา ไดแก มีนัยนตางาม
ซึ้งดวยแนวสีแดงเปนพิเศษ. บทวา กุเล สุชาตา ไดแก เกิดดีใน
ตระกูลสินธพ คือเกิดในหมูเทพผูประเสริฐ. บทวา สุตนู แปลวา มี
รางงาม. บทวา สุจิมหฺ ติ า แปลวา ยิ้มแยมอยางบริสุทธิ์.
บทวา ตา กมฺพุเกยูรธรา ไดแก สวนกําไลแขนลวนแลวดวยทอง.
บทวา สุมชฺฌิมา แปลวา มีเอวนารัก. บทวา อูรุถนูปปนฺนา แปลวา
มีลําขาและถันสมบูรณ คือมีขาเหมือนตนกลวยและมีถันเหมือนผอบ.
บทวา วฏฏงฺคุลิโย ไดแก นิ้วมือกลมกลึง. บทวา สุมขุ า แปลวา
มีหนางาม หรือมีหนาเบิกบาน. บทวา สุทสฺสนา แปลวา นาทัศนา
[ ชม ] . บทวา อฺา ไดแก บางเหลา. บทวา สุเวณี แปลวา
มีชองผมงาม. บทวา สุสุ แปลวา สาวรุน. บทวา มิสฺสเกสิโย ไดแก
มีมวยผมสอดแซมดวยแกวทับทิมและพวงดอกไมเปนตน คืออยางไร
คือที่จัดไวเรียบรอยและมีประกายพรายพราว.
ประกอบความวา มีผมสอดแซมดวยเกลียวผม โดยจัดเปนแบบ
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ตาง ๆ เทา ๆ กัน เหมือน ๆ กัน ประดับดวยใยไมทองเปนตน
มีประกายพรายพราวดังดอกอินทนิลและแกวมณีเปนตน. บทวา อนุพ-ฺ
พตา ไดแก มีกิริยาอนุกลู . บทวา ตา ไดแก เหลาอัปสร.
บทวา จนฺทนสารวาสิตา ไดแก ไลทา คือลูบไล ดวยจันทนทิพย
ที่นํามาจากแกนจันทน ดวยบทวา กณฺเสุ เปนตน ทานแสดงถึง
เครื่องประดับสําหรับคอ สําหรับมือ สําหรับเทา และสําหรับศีรษะเปนตน.
บทวา โอภาสนนฺติ ประกอบความวา ยอมสวางไสวไปดวยเครื่องประดับ
ที่คอทั้งหลายเหลานั้น แมในบทที่เหลือก็อยางนี้. บทวา อพฺภุทฺทย
แปลวา กําลังอุทัยขึ้นไป. ปาฐะวา อพฺภุทฺทส ก็มี เนื้อความก็เหมือน
กันอยางนั้นแหละ. บทวา สารทิโก แปลวา ในสรทกาล. บทวา
ภาณุมา แปลวา พระอาทิตย ความจริง พระอาทิตยนั้น ยอมสวาง
ดวยดีตลอดทั้งสิบทิศ เพราะเวนโทษมีหมอกเปนตน.
บทวา วาตสฺส เวเคน จ ความวา อันกําลังของลมและกําลัง
ของมาเทียมรถ การทําการนํากลิ่นและเสียงเปนที่พอใจเขามา กระพือ
พัดเหมือนนําออกไป. บทวา มฺุจนฺติ ไดแก ปลอย [ กลิ่น ]. บทวา
รุจิร ไดแก ใหความชอบใจยิ่ง ๆ ขึน้ เหมือนดนตรีเครื่อง ๕. บทวา
สุจึ ไดแก หมดจด ไมมีอะไรเกี่ยวของ. บทวา สุภ ไดแก เปนที่
พอใจ. บทวา สพฺเพหิ วิฺูหิ สุตพฺพรูป ประกอบความวา ยอม
เปลงเสียงที่มีสภาพสูงสุด นาฟง อันวิญูชนที่รูลัทธิคนธรรพ [ วิชา
ดนตรี พึงฟง.
บทวา อุยฺยานภูมฺยา แปลวา เนื้อที่อุทยาน. บทวา ทุวทฺธโต
ไดแก กึ่งทั้งสองขางอุทยาน อาจารยบางพวกกลาววา ทุภโต จ ิตา
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ดังนี้ก็มี เนือ้ ความก็อยางนั้นแหละ. บทวา รถา แปลวา รถ. บทวา
นาคา แปลวา ชาง บทนี้เปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
บทวา สโร ไดแก เสียงที่อาศัย [ ซึ่ง ] รถ ชาง และดนตรีเกิด.
ทานเรียกเทวบุตรวา เทวินทะ. บทวา วีณา ยถา โปกฺขรปตฺตพาหุภิ
ความวา เหมือนพิณที่นักดนตรีถือรางและคันพิณที่ปรับไวอยางดีแลว
กําหนดใหเหมาะแกมุจฉนา [ ระดับเสียง ๓ คือ แข็งออนปานกลาง ]
ที่จะเปลงเสียงนั้น ๆ บรรเลงอยู ยอมทําชนผูพึงใหบันเทิง ฉันใด รถ
เปนตนยอมยังทานใหบันเทิงดวยเสียงของตน ฉันนั้น อธิบายวา พิณที่
บรรเลงดวยมือทั้งสองของนักบรรเลงพิณ ที่ชํานาญชองพิณและเสียงพิณ
เพราะตนชํานาญดีแลว ยอมทํามหาชนใหบันเทิง ฉันใด รถเปนตน
ยอมทําใหทานบันเทิงดวยเสียงของตน ฉันนั้น.
คาถาวา อิมาสุ วีณาสุ มีความยอดังตอไปนี้ เมื่อพิณเปนอันมาก
เหลานี้ ตางโดยเสียงเปนตนวา เสียงตรง เสียงปลา เสียงคด เสียงเพลิด
เพลินมาก ชื่อวา ไพเราะ เพราะมีเสียงหวานสนิท จากนั้น อัปสรได
บรรเลงคือประโคมอยางจับใจ ถึงใจ ติดใจ อิ่มใจ มีปติเปนนิมิต เหลา
อัปสร คือสาวสวรรคพากันรายรํา คือเที่ยวแสดงการฟอนรําอยูในดอก
ปทุมทิพยทั้งหลาย เพราะกําลังแหงปติพลุงขึ้น และเพราะคนชํานาญ
ดีแลว.
บทวา อิมานิ นี้ พึงประกอบเฉพาะบทวา อิมานิ คีตานิ การ
ขับรองเหลานี้ อิมานิ วาทิตานิ การบรรเลงเหลานี้ อิมานิ นจฺจานิ
จ การฟอนรําเหลานั้น ดังนี้. บทวา สเมนฺติ เอกโต ความวา ยอม
มีรสกลมกลืนกัน. อีกอยางหนึ่ง บทวา สเมนฺติ เอกโต ความวา
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ยอมกระทําใหผสมผสานเปนอันเดียวกัน คือรวมกัน ใหมรี สกลมกลืนกัน
อธิบายวา เทียบเสียงพิณกับเสียงขับรอง และเทียบเสียงขับรองกับเสียง
พิณ ไมลดรสมีรสหรรษาเปนตน ตามที่ไดแลวดวยการฟอนรํา ชื่อวา
ยอมผสมผสานกลมกลืนกัน. บทวา อเถตฺถ นจฺจนฺติ อเถตฺถ อจฺฉรา
โอภาสยนฺติ ความวา อัปสรเหลาอื่น บางพวกก็กระทําการขับรอง
เปนตน ใหมีรสเหมาะกันอยางนี้ ฟอนรําอยูในรถนี้ คือรถของทานนี้
อีกพวกหนึ่ง เปนอัปสรชั้นประเสริฐ เปนอัปสรชั้นสูงสุด ชมการ
ฟอนรํา ทําสิบทิศใหสวางไสว คือใหโชติชวงไปสิ้น ทั้งสองสวน คือ
ในทั้งสองขาง ในนั้น คือในที่นี้ ดวยแสงสวางแหงเรือนรางของตน
และดวยแสงสวางแหงพัสตราภรณ.
บทวา โส ไดแก ทานนั้นเปนอยางนั้น. บทวา ตุริยคณปฺปโพธโน ไดแก อันหมูทิพยดนตรีปลุกปลื้มแลว. บทวา มหียฺยมาโน
แปลวา อันทวยเทพบูชาอยู. บทวา วชิราวุโธริว แปลวา ราวกะ
พระอินทร.
บทวา อุโปสถ ก วา ตุว อุปาวสิ ความวา พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา แมคนอื่น ๆ ก็รักษาอุโบสถกัน ทานเลารักษา
อุโบสถอะไร คือเชนไร. บทวา ธมฺมจริย ไดแก บําเพ็ญบุญมีใหทาน
เปนตน. บทวา วต ไดแก สมาทานวัต. บทวา อภิโรจยิ แปลวา
ชอบใจยิ่ง ความวา ชอบใจบําเพ็ญ ปาฐะวา อภิราธยิ ก็มี ความวา
ใหเกิดประโยชน คือใหสําเร็จประโยชน.
บทวา อิท เปนเพียงนิบาต อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ผลนี้.
บทวา อภิโรจเส แปลวา โชติชวงขม.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 539

เทวบุตรนั้นถูกพระมหาเถระถามอยางนี้แลว ไดบอกเนื้อความนั้น
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
เทวบุตรนั้นดีใจ ลูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูชนะอินทรียแลว
มีความเพียรไมทราม ผูสูงสุดแหงนระทั้งหลาย
ทรงพระนามวา กัสสปะ เปนอัครบุคคล ผูเปด
ประตูแหงอมตนคร ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา ผู
มีบุญลักษณะตั้งรอย ผูเปนเชนกับกุญชร ผูขาม
โอฆะไดแลว ผูมีพระรูปงามเชนกับทองสิงคีและ
ทองชมพูนุท ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น
แลว ขาพเจาก็มีใจเลื่อมใสทันที ขาพเจาไดเห็น
พระองคผูมีสุภาษิตเปนธง ไดถวายขาวและน้ําอัน
สะอาด ประณีต ประกอบดวยรส และจีวรใน
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ในที่อยูของตนอัน
เกลื่อนกลนไปดวยดอกไม ขาพเจานั้นมีใจไมขอ ง
ในอะไร ๆ ไดอังคาส [ เลี้ยงดู ] พระพุทธเจา
พระองคนั้น ผูสูงสุดกวาเหลาสัตวสองเทา ดวยขาว
น้ํา จีวร ของเคี้ยว ของบริโภค และของลิ้ม จึง
รื่นรมยอยูใ นสวรรคอันเปนเทวบุรี โดยอุบายนี้
ขาพเจาไดบูชายัญ ชือ่ นิรัคคฬะ (มีลิ่มสลักอัน
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ออกแลว เพราะไดบริจาคสมบัติของตนทั้งหมด)
อันบริสุทธิ์ ๓ อยางนี้ ละรางมนุษยแลว เปนผู
เสมอกับพระอินทร รื่นรมยอยูในเทวบุรี ขาแต
ทานพระมุนี บุคคลเมือ่ หวังอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และรูปอันประณีต พึงตั้งขาวและน้ําที่ปรุงแตงดีแลว
เปนอันมากถวาย แดพระพุทธเจาผูมีพระทัยไมขอ ง
เกี่ยวอะไร ๆ ไมวาในโลกนี้หรือโลกหนา ไมมผี ู
ประเสริฐสุดหรือเสมอดวยพระพุทธเจา พระพุทธเจา
ถึงแลวซึ่งความเปนผูควรบูชาอยางยิ่ง บรรดาผูควร
บูชาทั้งหลาย สําหรับชนผูตองการบุญ ผูแสวงผล
อันไพบูล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชิตินทฺ ฺริย ความวา ชื่อวา มีอนิ ทรีย
อันชนะแลว เพราะทรงชนะอินทรียมีใจเปนที่หกดวยมรรคอันยอดเยี่ยม
ที่โคนโพธินั่นแล คือทรงทําใหหมดพยศแลว ชือ่ วา พุทธะ เพราะ
ตรัสรูธรรมที่ควรรูยิ่งเปนตน โดยความเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง เปนตน
ไมเหลือเลย ชื่อวา มีความเพียรไมทราม เพราะมีความเพียรบริบูรณ
อธิบายวา เพราะบริบูรณดวยความเพียรอันประกอบดวยองค ๔ (ความ
เพียรมีองค ๔ คือยอมเหลือแตหนัง ๑ เอ็น ๑ กระดูก ๑ เนื้อเลือดจะ
แหงไปก็ตาม ๑ ) และดวยความเพียรชอบ ๔ [ เพียร ๔ คือ สังวรปธาน
ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน]. บทวา นรุตฺตม ไดแก
สูงสุดแหงนระทั้งหลาย คือสูงสุดแหงสัตวสองเทา ทานเรียกพระผูมี-
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พระภาคเจาดวยพระโคตรวา กัสสปะ. บทวา อปาปุรนฺต อมตสฺส
ทฺวาร ความวา ทรงเปดอริยมรรค คือประตูมหานครนิพพาน ที่ปด
มาตั้งแตศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามโกนาคมนะอันตรธาน.
บทวา เทวาติเทว ไดแก เปนเทพยิ่งกวาเทพแมทั้งปวง. บทวา
สตปฺุลกฺขณ ไดแก มีลักษณะมหาบุรุษเกิดขึ้นดวยอํานาจบุญหลาย
รอย.
บทวา กฺุชร ไดแก เหมือนชาง เพราะย่ํายีขาศึกคือกิเลส ความวา
ชางยิ่งใหญ. ชื่อวา ขามโอฆะไดแลว เพราะขามโอฆะใหญคือสังสารวัฏ
แหงโอฆะทั้ง ๔. บทวา สุวณฺณสิงฺคนี ทพิมฺพสาทิส ไดแก เชนกับ
รูปทองสิงดีและทองชมพูนุท ความวา มีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดังทอง.
บทวา ทิสฺวาน ต ขิปฺปมหุ สุจมี โน ความวา ขาพเจาเห็นพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทันทีทันใดนั้นเอง ก็มีใจสะอาด คือมีใจ
หมดจด เพราะปราศจากมลทินคือกิเลส เหตุเลื่อมใสวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ภควา พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูเองโดยชอบ ดังนี้. ก็บทวา ตเมว
ทิสฺวาน นั้นแล ความวา ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นนั่นเทียว.
บทวา สุภาสิตทฺธช ไดแก ผูมีธรรมเปนธง.
บทวา ตมนฺนปาน ไดแก ซึ่งขาวและน้ํา ในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. บทวา อถ วาป จีวร ไดแก แมซึ่งจีวร. บทวา
รสสา อุเปต ไดแก ประกอบดวยรส คือมีรสอรอย ความวา โอฬาร
[ประณีต ]. บทวา ปุปฺผาภิกิณฺณมฺหิ ไดแก เกลื่อนกลนไปดวย
ดอกไมทั้งหลาย ทีร่ อยแลวก็มี ที่ไมไดรอยก็มี หอยไวก็มี ลาดไวก็มี.
บทวา ปติฏเปสิ ไดแก มอบใหแลว คือไดถวายแลว. บทวา
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อสงฺคมานโส ประกอบความวา ขาพเจานั้นมีจิตไมของในอะไร ๆ.
บทวา สคฺคโส ไดแก ทุก ๆ สรรค เพราะเกิดเที่ยวไปเที่ยวมา
ในเทวบุรี คือในสุทัศนมหานคร แมนั่นเอง. บทวา รมามิ ไดแก
เลนบันเทิงใจ.
บทวา เอเตนุปาเยน ความวา โดยอุบายที่ขาพเจาไดถวายอสทิสทานแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ พรอมดวยหมูพระสาวก ครั้งเปนโคปาลพราหมณ. บทวา อิม นิรคฺคฬ ยฺ ยชิตฺวา
ติวิธ วิสุทฺธ ความวา บูชายัญ เพราะจาคะใหญ เหตุบริจาคทรัพยนับ
ไมได คือ ถวายมหาทาน ชื่อวา นิรัคคฬะ มีลมิ่ สลักออกแลว เพราะ
ไมปดประตูเรือนดวย เพราะหลั่งจาคะดวย ชื่อวา สามอยาง เพราะถึง
พรอมดวยวิธีกระทําเอง วิธีใชใหเขากระทํา และวิธีระลึกถึง ตามทวาร
สาม ในกาลแมทั้งสาม ชื่อวา บริสุทธิ์ เพราะไมมีสังกิเลสในทานนั้น
เลย ก็เทวบุตรถือเอาทานแมทําไวนานแลวนั้น ทําใหปรากฏ ใกลชิด
ผุดขึ้นชัดแกตน ดวยระลึกถึงในระหวาง ๆ เพราะความที่สัมปทา คือ
เขต [ทักขิไณย ] วัตถุ [ ไทยธรรม ] และจิต [เจตนา] โอฬาร
จึงกลาววา อิม ดังนี้.
เทวบุตรครั้นกลาวถึงกรรมที่ตนทําไวแลวแกพระเถระอยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อประกาศความที่ตนปรารถนาจะใหผูอื่นตั้งอยูในสมบัติเชนนั้น
บาง และความเลื่อมใสมากของตนมีอยางสูงสุดในพระตถาคต จึงกลาว
สองคาถาดวยนัยวา อายฺุจ วณฺณฺจ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อภิกงฺขตา แปลวา เมื่อปรารถนา เทวบุตรเรียกพระเถระวา
มุนี ขาแตทานพระมุนี.
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ดวยบทวา นยิมสฺมึ โลเก เทวบุตรกลาวโลกที่ประจักษแกตน.
บทวา ปรสฺมึ แปลวา อื่นจากโลกนั้น. ดวยบทนี้ ทานแสดงโลก
พรอมทั้งเทวโลกไวหมด. บทวา สโมว วิชฺชติ ความวา คนที่
ประเสริฐสุด จงยกไวกอน คนที่เสมอกันเทานั้น ก็ไมม.ี บทวา
อาหุเนยฺยาน ปรมาหุตึ คโต ความวา ชื่อวา ผูท ี่ควรบูชาทั้งหลาย
มีประมาณเทาใดในโลกนี้ พระพุทธเจาทรงถึงแลวซึ่งการบูชาอยางยิ่ง
คือซึ่งความเปนผูควรบูชาอยางยิ่ง ในบรรดาผูควรบูชาเหลานั้นทั้งหมด
อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา ทกฺขิเณยฺยาน ปรมคฺคต คโต ดังนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ปรมคฺคต แปลวา ความเปนผูเลิศอยางยิ่ง ความ
วา ความเปนพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ เพื่อจะแกปญหาวา สําหรับใคร
ทานจึงกลาววา สําหรับชนผูตองการบุญ ผูแสวงผลอันไพบูลย ความวา
สําหรับชนผูมีความตองการดวยบุญ ผูปรารถนาผลแหงบุญอันไพบูลย
อยางใหญ ทานแสดงวา พระตถาคตเทานั้นเปนบุญเขตของโลก แต
อาจารยบางพวกกลาววา อาหุเนยฺยาน ปรมคฺคต คโต เนื้อความก็
อยางนั้นแหละ.
พระเถระรูวา เทวบุตรนั้นซึ่งกําลังกลาวอยูอยางนั้นแล มีจิตสบาย
มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตรื่นเริง และมีจิตเลื่อมใส จึงได
ประกาศสัจจะทั้งหลาย เวลาจบสัจจะ เทวบุตรนัน้ ก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล
ลําดับนั้น พระเถระกลับมามนุษยโลก ไดกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ตามทํานองที่ตนและเทวบุตรกลาวแลวนั่นแล พระศาสดา
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ทรงทําความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรงแสดงธรรมแกบริษัท
ที่ประชุมกัน เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชน แล.
จบอรรถกถามหารถวิมาน
กถาพรรณนาความแหงมหารถวรรคที่ ๕ ซึ่งประดับดวยเรื่อง
๑๔ เรื่อง ในวิมานวัตถุแหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อ ปรมัตถทีปนี
จบแลวดวยประการฉะนี้.
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ปายาสิกวรรคที่ ๖
๑. ปฐมอคาริยวิมาน
วาดวยอคาริยวิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๕] สวนจิตรลดาวันเปนวนะประเสริฐสูงสุด
ของทวยเทพชั้นไตรทศ สองแสงสวางไสว ฉันใด
วิมานของทานนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น สองแสงสวางไสว
อยูในอากาศ ทานบรรลุเทวฤทธิ์มีอานุภาพมาก
ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรวา เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
สองแสงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมมีผลอยางนี้วา
ในมนุษยโลก ขาพเจาและภรรยา อยูครอง
เรือน เปนดุจอูขาวอูน้ํา มีจิตเลื่อมใส ไดบริจาค
ขาวและน้ําอยางไพบูลโดยเคารพ เพราะบุญนั้น
ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และวรรณะของ
ขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมอคาริยวิมาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 546

ปายาสิกวรรคที่ ๖
อรรถกถาปฐมอคาริยวิมาน
ปฐมอคาริยวิมาน มีคาถาวา ยถา วน จิตฺตลต ปภาสติ
เปนตน. ปฐมอคาริยวิมานนั้น เกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ตระกูล [ ครอบครัว ] หนึง่ ในกรุงราชคฤห เปนผูเลื่อมใส
ทั้งสองฝาย พรั่งพรอมดวยศีลและจรรยา เปนดุจบอน้ําของภิกษุและ
ภิกษุณีทั้งหลาย ทั้งสองภริยาสามีนั้นอุทิศพระรัตนตรัย ทําบุญจนตลอด
ชีวิต จุติจากภพนั้น แลวไปบังเกิดในเหลาภพชั้นดาวดึงส เทพทั้งสอง
นั้น เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสนั้น. คําวา ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เปนตน พึงทราบ ตามนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง.
พระเถระถามวา
จิตรลดาวัน อุทยานอันประเสริฐสูงสุด ของ
เหลาเทพชั้นไตรทศ ยอมสองรัศมี ฉันใด วิมาน
ของทานนี้ ก็อุปมาฉันนัน้ สองรัศมีอยูในอากาศ.
ทานบรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิด
เปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทวบุตรไดพยากรณสมบัติของตนวา
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณ [ตอบ] ปญหาของกรรมทีม่ ีผล
อยางนี้วา
ในมนุษยโลก ขาพเจากับภริยา อยูครองเรือน
เปนดุจบอน้ํา มีจิตเลื่อมใสแลว เมื่อบริจาคขาวน้าํ
ไดถวายทานอยางไพบูล โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอ
บอกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใด
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
แมในคาถาทั้งหลาย คําที่ไมเคยกลาวไวไมมี คือกลาวมาแลว
ทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปฐมอคาริยวิมาน
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๒. ทุติยอคาริยวิมาน
วาดวยอคาริยวิมานที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๖] สวนจิตรลดาวันเปนวนะประเสริฐสูงสุด
ของทวยเทพชั้นไตรทศ สองแสงสวางไสว ฉันใด
วิมานของทานนี้ก็มีอุปมาฉันนัน้ สองแสงสวางไสว
อยูในอากาศ ทานบรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ในมนุษยโลก เรา คือ ขาพเจาและภรรยา
อยูครองเรือน เปนดุจบอขาวบอน้ํา มีจติ เลื่อมใส
เมื่อบริจาคขาวน้ําไดถวายทานอยางไพบูลย โดย
เคารพ เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยอคาริยวิมาน
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อรรถกถาทุติยอคาริยวิมาน
ทุติยอคาริยวิมาน. มีความวา ยถา วน จิตตฺ ลต เปนตน.
ในทุติยอคาริยวิมานนั้น อัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่อง ก็เชนเดียวกับปฐม
อคาริยวิมาน แล.
พระเถรถามวา
จิตรลดาวัน อุทยานอันประเสริฐสูงสุด ของ
ทวยเทพชั้นไตรทศ ยอมสองรัศมี ฉันใด วิมานนี้
ของทานก็อุปมาฉันนั้น สองรัศมีอยูในอากาศ.
ทานบรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครัง้ เกิด
เปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทวบุตรไดพยากรณสมบัติของตนวา
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
ถามแลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่นี้ผลอยางนี้วา
ในมนุษยโลก ขาพเจากับภริยา อยูครองเรือน
เปนดุจบอน้ํา มีจิตเลื่อมใสแลว เมื่อบริจาคขาวน้าํ
ไดถวายทานอยางไพบูลยโดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารัก จึงเกิดแกขาพเจา.
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เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และวรรณะของขาพเจา จึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
แมในคาถาทั้งหลาย ก็กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาทุติยอคาริยวิหาร
๓. ผลทายกวิมาน
วาดวยผลทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๗] วิมานแกวมณีนสี้ ูง ๑๒ โยชน โดย
รอบ มีหอ งรโหฐาน ๗๐๐ มีเสาแกวไพฑูรย
ปูลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม ทานนั่ง ดื่ม กิน
ในวิมานนั้น อนึ่ง พิณทิพยบรรเลงไพเราะ เทพอัปสร ชั้นไตรทศ ๖๔,๐๐๐ ชํานาญศิลป ลวนแตผู
พากันมาฟอนรําขับรองใหบันเทิงใจ ทานบรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานได
ทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพ
รุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทานจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
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ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ผูมีจิตเลื่อมใส เมื่อถวายก็ถวายผลมะมวงใน
หมูภ ิกษุผูปฏิบตั ิตรง ยอมไดผลอันไพบูลย ผูนั้นแล
ไปสูสวรรคบันเทิงอยูในสวรรคชั้นไตรทิพย เสวยผล
บุญอันไพบูลย ขาแตทา นมหามุนี ก็อยางนั้นเหมือน
กัน ขาพเจาไดถวายผลมะมวง ๔ ผล.
เพราะเหตุนั้นแล มนุษยผูตองการความสุข
ปรารถนาความสุข อันเปนทิพย หรือปรารถนาความ
สวยงามของมนุษย ควรถวายผลไมเปนนิตยทีเดียว.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ 1 ล ฯ
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบผลทายกวิมาน
อรรถกถาผลทายกวิมาน
ผลทายกวิมาน มีดาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ เปนตน. ผลทายกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห
สมัยนั้น พระเจาพิมพิสารเกิดความอยากจะเสวยผลมะมวง ในเวลาที่มิใช
ฤดูมะมวง ทาวเธอตรัสกะพนักงานเฝาสวนวา พนายเอย ขาเกิดอยากกิน
ผลมะมวงขึ้นมาแลว เพราะฉะนั้น เจาจงนํามะมวงมาใหขาทีเถิด. เจา
พนักงานกราบทูลวา ขาแตเทวะ ขณะนี้มะมวงทั้งหลายยังไมมีผล พระ-
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เจาขา แตถาหากพระองคจะโปรดรอคอยชั่วเวลาสักเล็กนอย ขาพระบาท
ก็จะทําใหมันออกผลใหได ไมนานเลย พระเจาขา. ตรัสวา ดีสิ พนาย
ลงมือทําอยางนั้นเลย. พนักงานเฝาสวนก็ไปสวน เอาดินละเอียด ทีโ่ คน
ตนมะมวงออกไปแลว เกลี่ยดินละเอียดเชนนั้นลงใหม รดน้ําลงตรงนั้น
จนตนมะมวงสลัดใบ ไมนานนัก ครัน้ แลว ก็เอาดินละเอียดนั้นออกไป
เกลี่ยดินละเอียดตามปกติ ผสมกับกากมะปรางแลวใสน้ํารสหวานลงไป.
ครั้งนั้น ไมนานเลย ตนมะมวงทั้งหลายก็ออกชอตามกิ่ง ตูมแลวก็บาน.
ออกผลดิบออนแลวก็แก. ในตนมะมวงเหลานั้น ตนหนึ่ง ก็สุกกอน
๔ ผล มีสีแดงเรื่อดังผงชาด มีกลิ่นรสหอมหวาน.
พนักงานเฝาสวนนั้น ก็ถือผลมะมวงเหลานั้นเดินไปหมายจะถวาย
พระราชา ระหวางทาง พบทานพระมหาโมคคัลลานะ กําลังบิณฑบาต
คิดวา มะมวงเหลานี้ เปนผลไมชั้นยอด จําเราจักถวายพระผูเปนเจาเสีย
เถิด พระราชาจะทรงฆา หรือเนรเทศเราก็ตามที. เพราะวา เมื่อเรา
ถวายพระราชา ก็จะพึงมีผลเล็กนอยเพียงดาตอบแทนในปจจุบัน แตเมื่อ
เราถวายพระผูเปนเจาแลว จักมีผลไมมีประมาณ ทั้งปจจุบันทั้งภายหนา
ครั้นคิดอยางนี้แลว ก็ถวายผลมะมวงเหลานั้นแกพระเถระ แลวเขาเฝา
กราบทูลเรื่องนั้นถวายแดพระราชา. พระราชาทรงสั่งราชบุรุษวา พนาย
พวกเจาจงสอบสวน อยางที่บุรุษผูนี้กลาวกอน. สวนพระเถระ นําผล
มะมวงเหลานั้น นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. ในผลมะมวงเหลานั้น
พระผูมีพระภาคเจาประทานแกทานพระสารีบุตรผล ๑ ทานพระมหาโมคคัลลานะผล ๑ ทานพระมหากัสสปะผล ๑ เสวยเองผล ๑ พวกราชบุรุษ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา
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พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงปลื้มพระทัยวา บุรุษผูนี้เปน
บัณฑิต ที่ยอมสละชีวิตคนขวนขวายแตบุญ และไดสรางฐานความลําบาก
ใจใหแกตนเอง แลวพระราชทานบานสวยตําบล ๑ และผาผอนเครื่อง
ประดับเปนตนแกเขาแลวตรัสวา พนาย เจาขวนขวายบุญ ดวยการถวาย
ผลมะมวงเปนทาน เจาจงใหสวนบุญจากทานนั้นแกเราบางสิ. เขากราบ
ทูลวา ขาแตเทวะ ขาพระบาท ขอถวาย โปรดทรงรับสวนบุญ ตาม
สมควรเถิด พระเจาขา. ตอมาพนักงานเฝาสวน ก็ตายไปเกิดในเหลา
เทพชั้นดาวดึงส วิมานทอง ๑๖ โยชน ประดับดวยหองรโหฐาน ๗๐๐
ก็บังเกิดแกเขา. ทานพระมหาโมคคัลลานะพบเทพบุตรนั้นแลวถามวา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูงขนาด ๑๖ โยชน โดย
รอบ มีหองรโหฐาน ๗๐๐ โอฬาร ลวนเสาแกว
ไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม ทานนั่ง
ดื่ม และกิน อยูในวิมานนั้น พิณทิพยบรรเลงไพเราะ
เหลาเทพกัญญา ชั้นไตรทศ ๖๔,๐๐๐ ลวนแตดี ผู
ชํานาญศิลป พากันฟอนรําขับรอง ทําความบันเทิง
อยางโอฬาร. ทานบรรลุเทวฤทธิ์ แลวมีอานุภาพ
มาก ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะ
*

* พระสูตร ๑๒ โยชน.
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ถามแลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
บุคคลผูมีใจเลื่อมใส ในทานผูปฏิบัติตรง เมื่อ
ถวายทานก็เปนผูถวายผลไม ยอมไดผลอันไพบูลย.
แตจริงผูถวายผลไมนั้น ถึงสวรรคแลว ก็บันเทิงใน
สวรรคชั้นไตรทิพย และเสวยผลบุญอันไพบูลย.
ขาแตทานมหามุนี ขาพเจาก็อยางนั้นเหมือน
กัน ไดถวายผลมะมวง ๔ ผล.
เพราะฉะนั้น มนุษยผูตองการสุข หรือ
ปรารถนาสุขทิพย หรือปรารถนาความสวยงามของ
มนุษย ก็ควรถวายผลไมเปนนิตยทีเดียว.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอ
บอกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใด
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพมากอยางนี้ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรองคนั้น ก็พยากรณแกทานแลวดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏกฏกา ไดแก หมู ๘ คูณ ๘
รวมเปน ๖๔ [ ๖๔,๐๐๐ ] ในหองรโหฐาน แตละหอง. บทวา
สาธุรูปา ไดแก มีสภาพงามดวยสมบัติคือรูป สมบัติคือศีลและจรรยา
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และสมบัติคือสิกขา. บทวา ทิพฺพา จ กฺา ไดแก เหลาเทพอัปสร.
บทวา ติทสจรา ไดแก ประพฤติเปนสุข อยูเปนสุข ในเหลาเทพชั้น
ไตรทศ. บทวา อุฬารา ไดแกมีสมบัติโอฬาร.
เทวบุตรกลาววา ผลทายu หมายถึงตนเพราะถวายผลมะมวงดวย
ตนเอง. บทวา ผล ไดแก ผลบุญ. บทวา วิปุล ไดแก ไดผลบุญมาก.
อธิบายวา ดํารงอยูในมนุษยโลก. บทวา ทท ไดแก เมื่อให มีทาน
เปนเหตุ. บทวา อุชุคเตสุ แปลวา ในทานผูปฏิบัติตรง. บทวา
สคฺคปฺปตฺโต ไดแก ไปสวรรค โดยอุบัติ และเสวยผลบุญอันไพบูลย
ในสวรรคชนั้ ไตรทิพย คือ ภพดาวดึงสอันเปนทิพยแมนั้น อธิบายวา
ถึงคนอื่นก็เหมือนขาพเจา.
บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะเหตุที่ประสบสมบัติเชนนี้ ดวยเหตุ
เพียงถวายมะมวง ๔ ผล. บทวา อลเมว แปลวา ควรโดยแท. บทวา
นิจฺจ ไดแก ทุกเวลา. บทวา ทิพฺพานิ ไดแก นับเนื่องในเทวโลก.
บทวา มนุสสฺ โสภคฺคต ไดแก ความสวยงามในหมูมนุษย. คําที่เหลือ
มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาผลทายกวิมาน
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๔. ปฐมอุปสสยทายกวิมาน
วาดวยปฐมอุปสสยทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๘] พระจันทรสองแสงสวาง อยูในนภากาศ
อันปราศจากเมฆฝนฉันใด วิมานของทานนี้ก็ฉันนั้น
สองแสงสวางอยูในอากาศ ทานบรรลุเทวฤทธิ์ มี
อานุภาพมาก ครัง้ เปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานเถระถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ขาพเจาและภรรยา เมื่อยังอยูในมนุษยโลก
ไดถวายที่อยูแกพระอรหันต มีจิตเลื่อมใส เมื่อ
บริจาคขาวและน้ํา ไดถวายทานอันไพบูลยเปนอัน
มากโดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมอุปสสยทายกวิมาน
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อรรถกถาปฐมอุปสสยทายกวิมาน
ปฐมอุปสสยทายกวิมาน มีคาถาวา จนฺโท ยถา วิคตพลาหเก นเภ
เปนตน. ปฐมอุปสสยทายกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง จําพรรษา ณ วัดใกลหมูบาน ออกพรรษาปวารณา
แลว ก็เดินทางไปกรุงราชคฤห เพื่อถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ระหวางทางก็เขาไปยังหมูบานตําบลหนึ่ง เวลาเย็น แสวงหาที่อยู พบอุบาสก
ผูหนึ่งจึงถามวา ทานอุบาสก หมูบานนี้มีที่พอบรรพชิตอยูไดบางไหม.
อุบาสกมีจิตเลื่อมใสอยูแลวจึงไปบานพรอมกับภริยา นิมนตแลวกําหนด
ที่พอพระเถระอยูได ตกแตงอาสนะในที่นั้น วางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
แลว นิมนตใหเขาไป เมื่อพระเถระกําลังลางเทา ก็จุดประทีป ปูเครื่อง
ลาดบนเตียงถวายและนิมนตฉันวันพรุงนี้ วันรุงขึ้นก็ใหพระเถระฉันและ
ถวายกอนน้ําออยงบ เพื่อใสน้ําดื่ม เดินไปสงพระเถระแลวก็กลับ ตอมา
อุบาสกนั้น ก็ตายพรอมกับภริยา ไปบังเกิดในวิมานทอง ๑๒ โยชน
ภพดาวดึงส. ทานพระมหาโมคคัลลานะ จึงสอบถามเทพบุตรนั้น ดวย
สองคาถาวา
ดวงจันทรโคจรอยูในอากาศ สองแสงกระจาง
ในทองฟา ทีป่ ราศจากพลาหก [ เมฆฝน ] ฉันใด
วิมานนี้ของทาน ก็เปรียบฉันนั้น ตั้งอยูในอากาศ
สองรัศมีอยู ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลว มีอานุภาพมาก
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ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ในมนุษยโลก ขาพเจากับภริยาไดถวายที่อยู
อาศัยแกพระอรหันต มีจิตเลื่อมใสแลว เมื่อบริจาค
ขาวน้ําไดถวายทานอยางไพบูลย โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา ฯ ล ฯ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นไดพยากรณดวยสองคาถาดังนี้.
คําที่จะพึงกลาวในคาถานั้น ก็มนี ัยที่กลาวมาแลวในหนหลังนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมอุปสสยทายกวิมาน
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๕. ทุติยอุปสสยทายกวิมาน
วาดวยทุติยอุปสสยทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานนะเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๖๙] พระอาทิตยสองแสงสวางอยูในนภากาศ
อันปราศจากเมฆฝน ฉันใด ฯ ล ฯ พวกเราคือ
ขาพเจาและภรรยา เมือ่ ยังอยูในมนุษยโลก ไดถวาย
ที่อยูแกพระอรหันต มีจิตเลื่อมใส เมื่อบริจาคขาว
และน้ําอันไพบูลยเปนทานโดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะอยางนี้ ฯ ล ฯ
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยอุปสสยทายกวิมาน

อรรถกถาทุติยอุปสสยทายกวิมาน
ทุติยอุปสสยทายกวิมาน มีคาถาวา สุริโย ยถา วิคตพลาหเก
นเภ เปนตน. ทุติยอุปสสยทายกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ภิกษุเปนอันมาก จําพรรษาวัดใกลหมูบาน พากันเดินทาง
หมายกรุงราชคฤห เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา เวลาเย็นก็มาถึงหมูบาน
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ตําบลหนึ่ง. คําที่เหลือ ก็เชนเดียวกับวิมานกอน.
ทานพระมหาโมคคัลลานะ สอบถามวา
ดวงอาทิตยโคจรไปในอากาศ สองแสงสวาง
ในทองฟา ที่ปราศจากพลาหก [ เมฆฝน ] ฉันใด
วิมานนี้ของทาน ก็เปรียบฉันนั้น ฯ ล ฯ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
วิมานนี้พึงทําใหพิสดารเหมือนวิมานกอนในหนหลัง.
แมในคาถานั้น ก็กลาวไวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาทุติยอุปสสยทายกวิมาน
๖. ภิกขาทายกวิมาน
วาดวยภิกขาทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๐] วิมานแกวมณีของทานนี้สูง ๑๒ โยชน
โดยรอบ มีหองรโหฐาน ๗๐๐ มีเสาแกวไพฑูรย
ปูลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม ทานบรรลุเทวฤทธิ์
มีอานุภาพมาก ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ขาพเจาได
เห็นภิกษุลําบากกาย หิวโหย ในกาลนั้น ขาพเจา
จัดกับขาวอยางหนึ่ง ถวายพรอมดวยขาวสวย เพราะ
บุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
วรรณะของขาพเจาจึงวางไสวไปทุกทิศ.
จบภิกขาทายกวิมาน
อรรถกถาภิกขาทายกวิมาน
ภิกขาทายกวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน เปนตน.
ภิกขาทายกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เดินทางไกลเขาไปบิณฑบาตยังหมูบานตําบลหนึ่ง
ยืนใกลประตูเรือนหลังหนึ่ง. บุรุษผูห นึ่งในเรือนหลังนั้น ลางมือเทาแลว
นั่งลงหมายจะบริโภคโภชนะ เมื่อเขาจัดโภชนะใสในภาชนะ เห็นภิกษุ
นั้น ก็เกลี่ยขาวสวยในภาชนะของตน ลงในบาตรของภิกษุนั้น แมภิกษุ
นั้นจะบอกวา ใหแตสวนเดียวเถิด แตก็เกลี่ยลงหมดเลย ภิกษุนั้น
อนุโมทนาแลวก็กลับไป. บุรุษผูนั้นกําลังระลึกวา เราไมกนิ แตถวาย
ขาวสวยนั้นแกภิกษุผูหิวจัด ก็ไดปติโสมนัสอันโอฬาร ตอมา เขาตาย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 562

ก็ไปบังเกิดในวิมานทอง ๑๒ โยชน ในภพชั้นดาวดึงส ทานพระมหา
โมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไป พบเทพบุตรนั้นรุงโรจนดวยเทวฤทธิ์ยิ่ง
ใหญ จึงสอบถามดวยสองคาถานี้วา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ โอฬาร ลวนเสาแกวไพฑูรย
ปูลาดดวยเครื่องลาดอันงามดี ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลว
มีอานุภาพมาก ฯ ล ฯ และวรรณะของทานก็สวาง
ไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ขาพเจาพบ
ภิกษุ ที่ลําบากกาย หิวโหย จึงปรุงกับขาวอยางหนึ่ง
โดยถวายพรอมกับขาวสวยในเวลานั้น. เพราะบุญ
นั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกาห ภิกฺข ไดแก ขาพเจาปรุง
อาหารพอเปนกับอยางหนึ่ง. อธิบายวา กับขาว อยางหนึ่ง. บทวา
ปฏิปาทยิสฺส ไดแก ปรุงถวาย. บทวา สมงฺคิ ภตฺเตน แปลวา
พรอมกับขาวสวย อธิบายวา อาหารที่ไดแลว เมื่อเทพบุตรนั้นประกาศ
สุจริตกรรมของตนอยางนี้แลว พระมหาเถระจึงแสดงธรรมแกเทพบุตร
นั้น พรอมกับบริวารแลวกลับมามนุษยโลก กราบทูลเรื่องนั้นถวายแด
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พระสัมมาสัมพุทธเจา พระศาสดาทรงทําเรื่องนั้นเปนอัตถุปปตติเหตุเกิด
เรื่องแลว ทรงแสดงธรรมแกมหาชนที่ประชุมกัน เทศนานั้น ก็ไดเกิด
ประโยชนแกมหาชนแล.
จบอรรถกถาภิกขาทายกวิมาน
๗. ยวปาลกวิมาน
วาดวยยวปาลกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๑] วิมานแกวมณีของทานนี้ ฯ ล ฯ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของธรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครัง้ เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ขาพเจาเปนคน
เฝานาขาวเหนียว ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสดุจธุลี
ผองใส ไมขุนมัว มีความเลื่อมใส จึงไดแบงขนม
สดถวายทานดวยมือของตน ครั้นแลวจึงบันเทิงอยู
ในสวนนันนทวัน เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะ
เชนนี้ ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
จบยวปาลกวิมาน
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อรรถกถายวปาลกวิมาน
ยวปาลกวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน เปนตน.
ยวปาลกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห
เด็กเข็ญใจคนหนึ่ง เฝานาขาวเหนียว. วันหนึ่ง เขาไดขนมสดอยางหนึ่ง
สําหรับเปนอาหารมื้อเชา คิดวาไปนาแลวจึงจักกิน ถือนมสดนั้นเดินไป
นาขาวเหนียว นั่งลงใกลโคนไม ขณะนั้น พระเถระขีณาสพรูปหนึ่งเดิน
ทางมาถึงที่นั้นในเวลากระชั้นชิด เขาไปยังโคนไมที่เด็กเฝานาขาวเหนียว
นั่งอยู. เด็กเฝานาขาวเหนียวดูเวลาแลวถามวา ทานไดอาหารแลวหรือ
ขอรับ พระเถระก็นิ่ง เขารูวา ทานยังไมไดฉัน จึงกลาววา ทานขอรับ
ใกลเวลาแลว ทานไปเที่ยวบิณฑบาตฉันไมไดแลวละ โปรดฉันขนมสดนี้
อนุเคราะหกระผมเถิด แลวถวายขนมสดนั้นแกพระเถระ. พระเถระเมื่อ
จะอนุเคราะหเด็กนั้น ก็ฉันขนมสดนั้น ทั้งที่เขาเห็นอยู อนุโมทนาแลว
ก็กลับไป. แมเด็กนั้นก็มีจิตเลื่อมใสวา เราเมื่อถวายขนมสดเปนทานแก
ภิกษุเชนนี้ ชื่อวาถวายดีแลวหนอ ตอมา เขาก็ตายไปบังเกิดในวิมาน
ภพดาวดึงส โดยนัยที่กลาวมาแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงสอบถาม
เทพบุตรนั้น ดวยคาถาหลายคาถาวา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ โอฬาร มีเสาแกวไพฑูรย
ลาดดวยเครื่องลาดอันงามดี.
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ทานนั่งดื่มและกินอยูในวิมานนั้น พิณทิพย
บรรเลงไพเราะ และเหลาเทพกัญญาชั้นไตรทศ
จํานวน ๖๔,๐๐๐ นาง ก็เปนผูดี ลวนชํานาญศิลป
ฟอนรําขับรอง ทําความบันเทิงอยางโอฬาร.
ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก ครั้ง
เกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญ
อะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
แมเทพบุตรนั้น ก็พยากรณแกทานดวยคาถาหลายคาถาวา
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ขาพเจาได
เปนคนเฝานาขาวเหนียว ไดเห็นพระภิกษุผูปราศจาก
กิเลสดุจธุลี ผองใสไมมัวหมอง ก็เลื่อมใส ไดแบง
ขนมถวายแกทานดวยมือตนเอง ครั้นถวายขนมสวน
หนึ่งแลว ก็บันเทิงอยูในนันทนวัน.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอ
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บอกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญใดไว
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
แมในคาถาเหลานั้น ที่ไมเคยกลาวไวไมมี คือกลาวไวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถายวปาลกวิมาน
๘. ปฐมกุณฑลีวิมาน
วาดวยกุณฑลีวิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๒] ทานแตงองค ทรงมาลัย ทรงพัสตราภรณสวย ใสตมุ หูอันงาม แตงผมและหนวดเรียบรอย
สวมอาภรณประดับมือ เรืองยศ อยูในวิมานทิพย ดุจ
พระจันทร อนึ่ง พิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ เทพอัปสร
ชั้นไตรทศจํานวน ๖๔,๐๐๐ ก็เปนผูดี ลวนชํานาญ
ศิลป พากันมาฟอนรําขับรองทําใหบันเทิงใจ ทาน
บรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษย
ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทานจึงสวาง
ไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
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ดีใจ พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นหมูม นุษย ขาพเจาได
เห็นสมณะทัง้ หลายผูมีศีล มีวิชชาและจรณะพรัง่ พรอม มียศ เปนพหูสูต บรรลุธรรมที่สิ้นตัณหา มี
จิตเลื่อมใส เมื่อบริจาคขาวและน้ํา ไดถวายทาน
อยางไพบูล โดยความเคารพ เพราะบุญนั้น ขาพเจา
จึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึง
สวางไสวไปทุกทิศ.
จบปฐมกุณฑลีวิมาน
อรรถกถาปฐมกุณฑลีวมิ าน
ปฐมกุณฑลีวิมาน มีคาถาวา อลงฺกโต มาลฺยธโร สุวตฺโถ
เปนตน. ปฐมกุณฑลีวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร กรุงสาวัตถี.
สมัยนั้น ทานพระอัครสาวกทั้งสองพรอมดวยบริวาร เที่ยวจาริกไปใน
แควนกาสี เวลาพระอาทิตยตก ก็ถึงวิหารแหงหนึ่ง. อุบาสกผูหนึ่งใน
โคจรคาม [ หมูบานที่พระเที่ยวบิณฑบาต ] ของวิหารนั้นไดยินเรื่องนั้น
แลว ก็ไปหาพระเถระไหวแลว นอมน้ําลางเทา น้ํามันทาเทา เตียงตั่ง
เครื่องปูลาด และเครื่องประทีป นิมนตฉันวันพรุงนี้ รุงขึ้นก็ถวาย
มหาทาน พระเถระทําอนุโมทนาแกอุบาสกนั้นแลวก็จาริกตอไป ตอมา
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อุบาสกนั้นก็ตายไปบังเกิดในวิมานทอง ๑๒ โยชน ภพดาวดึงส ทาน
พระมหาโมคคัลลานะจึงสอบถามเทพบุตรนั้น ดวยคาถาเหลานี้วา
ทานแตงองค ทรงมาลัย มีพัสตราภรณสวย
ใสตุมหูงาม แตงผมและหนวดเรียบรอย สวมอาภรณ
ประดับมือ มียศ [ เกียรติและบริวาร ] อยูในวิมาน
ทิพย เหมือนพระจันทร พิณทิพยกบ็ รรเลงเพราะ
และเหลาเทพกัญญาชั้นไตรทศจํานวน ๖๔,๐๐๐ ก็
เปนผูดี ลวนชํานาญศิลป พากันมาฟอนรําขับรอง
ทําความบันเทิงอยางโอฬาร.
ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก ครัง้ เกิด
เปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูม นุษย ขาพเจาเห็น
สมณะทั้งหลายมีศีล มีวิชชาและจรณะพรักพรอม
มียศ เปนพหูสูต เขาถึงธรรมที่สิ้นตัณหา ก็มีจิต
เลื่อมใส เมื่อบริจาคขาวน้ํา จึงไดถวายทายอยาง
ไพบูลย โดยเคารพ เพราะบุญนั้น วรรณะของ
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ขาพเจาจึงเปนเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแก
ขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารัก ฯ ล ฯ เพราะ
บุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุกณ
ุ ฺฑลี ไดแก มีหูประดับดวย
ตุมหูคูงาม ปาฐะวา สกุณฺฑลี ก็มี ตุมหูเชนนั้น ชื่อวา สกุณฑละ ตุมหู
เชนนั้นมีอยูแกเทพบุตรนั้น เหตุนั้น เทพบุตรนั้น จึงชื่อ สกุณฺฑลี
ผูมีตุมหู อธิบายวา ผูม ีตุมหูที่เหมาะ มีตุมหูที่สมกันและกันแกทาน.
บทวา กปฺปตเกสมสฺสุ ไดแก แตงผมและหนวดเรียบรอย. บทวา
อามุตฺตหตฺถาภรโณ ไดแก สวมเครื่องประดับมือ มีนิ้วมือเปนตน.
บทวา ตณฺหกฺขยูปปนฺโน ไดแก เขาถึงธรรมที่สิ้นตัณหา ไดแก
พระอรหัต หรือนิพพานนั่นเอง อธิบายวา บรรลุธรรมที่คายกิเลส.
คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปฐมกุณฑลีวิมาน
๙. ทุตยิ กุณฑลีวิมาน
วาดวยกุณฑลีวิมานที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๓] ทานแตงองคทรงมาลัย มีพัสตราภรณ
สวย ฯ ล ฯ ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
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เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ขาพเจาได
เห็นสมณะลวนแตดี ฯ ลฯ ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญนั้น ฯ ล ฯ และวรรณะของขาพเจาจึงสวาง
ไสวไปทุกทิศ.
จบทุติยกุณฑลีวิมาน
อรรถกถาทุติยกุณฑลีวิมาน
ทุติยกุณฑลีวิมาน มีคาถาวา อลงฺกโต มาลฺยธโร สุวตฺโถ
เปนตน. ทุติยกุณฑลีวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร กรุงสาวัตถี.
สมัยนั้น ทานพระอัครสาวกทั้งสอง เที่ยวจาริกไปในแควนกาสี. คําดัง
วามาเปนตนทั้งหมด ก็เชนเดียวกับวิมานกอนนั่นแหละ.
ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา
ทานแตงองค ทรงมาลัย ทรงพัสตราภรณอัน
สวย ตุมหูงาม แตงผมและหนวดเรียบรอย สวม
เครื่องประดับมือ มียศ อยูในวิมานทิพยเหมือน
พระจันทร.
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พิณทิพยบรรเลงไพเราะ และเหลาเทพกัญญา
ชั้นไตรทศจํานวน ๖๔,๐๐๐ ก็เปนผูดี ลวนชํานาญ
ศิลป พากันมาฟอนรําขับรอง ทําความบันเทิงอยาง
โอฬาร ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก ฯ ล ฯ
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ขาพเจาเห็น
สมณะทั้งหลาย ลวนแตดี มีวชิ ชาและจรณะพรักพรอม มียศ เปนพหูสูต มีศีลผองใส มีจิตเลื่อมใส
เมื่อบริจาคขาวน้ําไดถวายทานอยางไพบูล โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา ฯ ล ฯ เพราะบุญ
นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
แมในคาถาทั้งหลาย ก็ไมมีคําที่ไมเคยมี.
จบอรรถกถาทุติยกุณฑลีวิมาน
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๑๐. อุตตรวิมาน
วาดวยอุตตรวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๔] สภาใดของทาวสักกเทวราช ชื่อ
สุธรรมา หมูเทพนัง่ กันอยางพรอมเพรียงในสภาใด
วิมานของทานนี้ก็อุปมาดวยสภานั้น สองแสงสวาง
อยูใ นอากาศ ทานบรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
ครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว
ดีใจ ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นหมูม นุษย ขาพเจาเปน
มาณพรับใชของพระยาปายาสิ ไดทรัพยมาแลว ได
กระทําการแจกจาย อนึ่ง ทานผูมีศีลทั้งหลาย เปน
ที่รักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส เมือ่ บริจาค
ขาวและน้ําไดถวายทานอันไพบูลย โดยเคารพ
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ และ
วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบอุตตรวิมาน
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อรรถกถาอุตตวิมาน
อุตตรวิมาน มีคาถาวา ยา เทวราชสฺส สภา สุธมฺมา เปนตน.
อุตตรวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน แจกพระธาตุกันแลว พระสถูป
ทั้งหลาย ถูกสถาปนาไวในนครนั้น ๆ ครั้นพระมหาเถระมีพระมหากัสสปะเปนประมุข คัดเลือกพระเถระอรหันตเพื่อสังคายนาพระธรรมวินัย
แลว และเมื่อพระเถระอื่น ๆ กับบริษัทของตน ๆ อยูในที่นนั้ ๆ จน
เขาพรรษา ทานพระกุมารกัสสปะพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ถึงเสตัพยนคร
อยู ณ สีสปาวัน ครั้งนัน้ พระยาปายาสิ [ เจาเมืองเสตัพยะ ] ฟงวา
พระเถระอยูในที่นั้น มีหมูชนเปนอันมากแวดลอมแลว เขาไปหาพระเถระ
ทําปฏิสันถารกันแลวก็นงั่ ลง ประกาศทิฏฐิของตน พระเถระเมื่อประกาศ
วา ปรโลก [โลกอื่น] มีดวยอุทาหรณมีพระจันทรและพระอาทิตย
เปนตน ก็แสดงปายาสิสูตร อันวิจิตรดวยนัยตาง ๆ ประดับดวยเหตุและ
อุปมามากอยาง เปลื้องปมทิฏฐิ ทําพระยาปายาสินั้นใหดํารงอยูในทิฏฐิ
สัมปทา ถึงพรอมดวยความเห็นชอบ.
พระยาปายาสินั้น มีทิฏฐิความเห็นหมดจดแลว เมื่อใหทานแก
สมณพราหมณคนยากไรคนเดินทางไกลเปนตน ก็ใหแตของปอน ๆ คือ
ขาวปลายเกรียนกับน้ําสมพะอูม พอแกหิว และผาเนื้อหยาบ เพราะตนมี
อัธยาศัยไมโอฬาร [ คือใจแคบ ] ดังนั้น จึงใหทานโดยไมเคารพ
ครั้นแตกกายทําลายขันธ ก็เขาถึงหมูเทพชั้นต่ํา คือเปนสหายของเหลาเทพ
ชั้นจาตุมหาราช [ ต่ําสุดในสวรรค ๖ ชั้น ]. สวนมาณพชื่ออุตตระ ผู
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จัดการในกิจใหญกิจนอยของพระยาปายาสินั้น ไดเปนผูขวนขวายในทาน
เขาใหทานโดยเคารพ ก็เขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส. วิมาน ๑๒ โยชน ก็
บังเกิดแกเขา อุตตรเทพบุตร เมื่อจะประกาศความกตัญู. จึงเขาไปหา
ทานพระกุมารกัสสปะพรอมทั้งวิมาน ลงจากวิมานแลว ไหวดวย
เบญจางคประดิษฐ ยืนประคองอัญชลีอยู. พระเถระจึงสอบถามอุตตรเทพบุตรนั้น ดวยคาถาหลายคาถาวา
วิมานนี้ของทาน ตัง้ อยูในอากาศ สองรัศมี
เปรียบดวยสภาของทาวสักกเทวราช ชื่อสุธรรมา มี
หมูเทพนั่งอยูกันพรอมเพรียง.
ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก ฯลฯ
และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย ขาพเจาได
เปนมาณพรับใชของพระยาปายาสิ ไดทรัพยมาแลว
ก็เอามาจัดแจกเปนทาน ภิกษุทั้งหลายที่มีศีลเปนที่รัก
ของขาพเจา ขาพเจามีจติ เลื่อมใสแลว เมื่อบริจาค
ขาวน้ําก็ไดถวายทานอยางไพบูลย โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
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ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา ฯ ล ฯ เพราะบุญ
นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และวรรณะ
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรแมนั้น ไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทวราชสฺส ไดแก ทาวสักกะ. บทวา
สภา สุธมฺมา ไดแก สัณฐาคาร หองประชุมมีชื่ออยางนี้. บทวา ยตฺถ
แปลวา ในสภาใด. บทวา อจฺฉติ แปลวา นั่ง. บทวา เทวสงฺโฆ ไดแก
หมูเทพชั้นดาวดึงส. บทวา สมคฺโค ไดแก ไปดวยกัน คือ ชุมนุมกัน.
บทวา ปายาสิสฺส อโหสึ มาณโว ไดแก ชื่อวามาณพ เพราะ
เปนคนหนุม เปนผูกระทํากิจการใหญนอย ของพระยาปายาสิ แตโดย
ชื่อ เขาชื่อวา อุตตระ. บทวา สวิภาค อกาสึ ไดแก ขาพเจาไมใช
ทรัพยตามที่ได [ เปนสวนตัว ] หากไดทําการจําแนกแจกจายโดยสละใน
ทานเปนสําคัญ. พึงประกอบคําที่เหลือ [ซึ่งควรเพิ่ม ] วา เมื่อสละ
ขาวและน้ํา อีกอยางหนึ่ง ไดถวายเปนทานอยางไพบูลย ไดถวายทาน
อยางไพบูลยอยางไร ถวายทานเชนไร โดยเคารพ พึงประกอบวา เมื่อ
บริจาคขาวและน้ํา.
จบอรรถกถาอุตตรวิมาน
จบอรรถกถาปายาสิวรรคที่ ๖ ประดับดวยเรื่อง ๑๐ เรือ่ ง ในวิมานวัตถุ
แหงปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย ดวยประการฉะนี้.
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รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอคาริยวิมาน ๒. ทุติยอคาริยวิมาน ๓. ผลทายกวิมาน
๔. ปฐมอุปสสยทายกวิมาน ๕. ทุติยอุปสสยทายกวิมาน ๖. ภิกขาทายกวิมาน ๗. ยวปาลกวิมาน ๘. ปฐมกุณฑลีวิมาน ๙. ทุติยกุณฑลีวิมาน
๑๐. อุตตรวิมาน และอรรถกถา.
จบวรรคที่ ๖
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สุนิกขิตตวรรคที่ ๗
๑. จิตตลดาวิมาน
วาดวยจิตตลดาวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๕] สวนจิตรลดาเปนวนะประเสริฐที่สุด สูง
สุดของทวยเทพชั้นไตรทศ ยอมสวางไสว ฉันใด
วิมานของทานนี้ก็อุปมาฉันนั้น สวางไสวอยูในอากาศ
ทานไดเทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษย
ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของทานจึงสวางไสว
ไปทุกทิศ.
เทพบุตรนัน้ ดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้งแลวกพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ขาพเจา
เปนคนยากจน ไมมีที่พึ่ง ยากไรเปนกรรมกร เลี้ยง
ดูบิดามารดาผูแกเฒา อนึ่ง สมณะผูมีศีลไดเปนที่
รักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส เมือ่ บริจาค
ขาวและน้ํา ไดถวายทานอยางไพบูลย โดยเคารพ.
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เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา. ฯ ล ฯ เพราะบุญ
นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางนี้ และรัศมีของ
ขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบจิตตลดาวิมาน
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สุนิกขิตตวรรคที่ ๗
อรรถกถาจิตตลดาวิมาน
จิตตลดาวิมาน มีคาถาวา ยถา วน จิตฺตลต ปภาสติ เปนตน.
จิตตลดาวิมานนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ วิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี สมัย
นั้น ในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่ง เปนคนยากจน มีโภคะนอย รับ
จางทํางานของผูอื่นเลี้ยงชีพ เขาเปนคนมีศรัทธาปสาทะ เลี้ยงดูมารดาบิดา
ซึ่งแกเฒา เขาคิดวา ขึ้นชื่อวาผูหญิงมีสามีมักแสดงตัวเปนใหญ ที่
ประพฤติใหถูกใจแมผัวพอผัว หายาก หลีกเลีย่ งความรอนใจของบิดา
มารดาจึงไมแตงาน เลี้ยงดูทานเสียเอง รักษาศีลถืออุโบสถ ใหทานตาม
กําลังทรัพย ตอมาเขาทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในวิมาน ๑๒ โยชน
ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส ทานพระมหาโมคคัลลานะไปสวรรคตามนัยที่กลาว
แลวในหนหลัง ไดสอบถามเทพบุตรนั้นถึงกรรมที่ทําไว ดวยคาถา
เหลานี้วา
สวนจิตรลดาเปนสวนประเสริฐที่สุด สูงสุด
ของทวยเทพชั้นไตรทศ ยอมสวางไสวฉันใด วิมาน
ของทานนี้ก็อุปมาฉันนั้น สวางไสวอยูในอากาศ ทาน
ไดเทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษย ทาน
ไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพ
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รุง เรืองอยางนี้ และรัศมีของทานจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ขาพเจา
เปนคนยากจน ไมมีที่พึ่ง ยากไร เปนกรรมกร
เลี้ยงดูบิดามารดาผูแกเฒา อนึ่ง สมณะผูมีศีลไดเปน
ที่รักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส เมื่อบริจาค
ขาวและน้ําไดถวายทานอยางไพบูลย โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะทุก
อยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา. ฯ ล ฯ เพราะบุญนั้น
ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของ
ขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรแมนั้นไดกลาวตอบพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น ดวย
ประการฉะนี้ คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาจิตตลดาวิมาน
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๒. นันทนวิมาน
วาดวยนันทนวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๖] สวนนันทนวันเปนวนะประเสริฐที่สุด สูง
สุดของทวยเทพชั้นไตรทศ ยอมสวางไสว ฉันใด
วิมานของทานนี้ ก็อุปมาฉันนั้น สวางไสวอยูใน
อากาศ ทานไดเทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก ครัง้ เกิด
เปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ขาพเจา
เปนคนยากจน ไมมีที่พึ่ง เปนกําพรา เปนกรรมกร
เลี้ยงดูบิดามารดาผูแกเฒา อนึ่ง สมณะผูมีศีล ไดเปน
ที่รักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส เมือ่ บริจาค
ขาวและน้ํา ไดถวายทานอยางไพบูลย โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ผลอันนีจ้ ึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา ฯ ล ฯ เพราะบุญ
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นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบนันทนวิมาน
อรรถกถานันทนวิมาน
นันทนวิมาน มีคาถาวา ยถา วน นนฺทน ปภาสติ เปนตน.
นันทนวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
เรื่องทั้งหมดเปนตนวา สมัยนั้น ในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่ง ดังนี้
เหมือนกับเรื่องของวิมานติด ๆ กัน (ที่กลาวมาแลว ) แตอุบาสกคนนี้
แตงงานแลวเลี้ยงดูบิดามารดา ตางกันตรงนี้เทานั้น.
พระมหาโมคคัลลานเถระไดสอบถามเทพบุตรถึงกรรมทีท่ ําไว ดวย
คาถาเหลานี้วา
สวนนันทนวันเปนสวนประเสริฐสุด สูงสุดของ
ทวยเทพชั้นไตรทศ สวางไสวฉันใด วิมานของทาน
นี้ก็อุปมาฉันนั้น สวางไสวอยูในอากาศ ทานได
เทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปนมนุษยทานได
ทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพ
รุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของทานจึงสวางไสวไป
ทุกทิศ.
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เทพบุตรนั้นถูกพระโมคคัลลานะถามแลว ดีใจ
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นมนุษยโลก ขาพเจา
เปนคนยากจน ไมมีที่พึ่ง เปนกําพรา เปนกรรมกร
เลี้ยงดูบิดามารดาผูแกเฒา อนึ่ง สมณะผูมีศีล ได
เปนที่รักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส เมื่อ
บริจาคขาวและน้ํา ไดถวายทานอยางไพบูลย โดย
เคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จงึ สําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา. ฯ ล ฯ เพราะบุญ
นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรไดพยากรณดวยคาถาทั้งหลา ดวยประการฉะนี้ แมใน
คาถาเหลานั้น เรื่องที่ไมเคยมีมิไดมี คือมีมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถานันทนวิมาน
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๓. มณิถูณวิมาน
วาดวยมณิถูณวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๗] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๒ โยชน โดย
รอบ มีหองรโหฐาน ๗๐๐ ลวนเสาแกวไพฑูรย ปูลาด
ดวยเครื่องปูลาดที่งดงามโอฬาร ทานนั่งและดื่มกิน
ในวิมานนั้น และพิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ มีกามคุณหามีรสเปนทิพย และอัปสรเทพนารีที่แตงองค
ดวยทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะ
เชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน
และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ขาพเจา
ไดสรางที่จงกรมไวในทางที่ไมมีตนไม และปลูก
ตนไมไวรมรื่น อนึง่ สมณะผูม ีศีล ไดเปนที่รัก
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ของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส เมื่อบริจาค
ขาวและน้ํา ไดถวายทานอยางไพบูลย โดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จงึ สําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา. ฯ ล ฯ เพราะบุญ
นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบมณิถูณวิมาน
อรรถกถามณิถูณวิมาน
มณิถูณวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน เปนตน.
มณิถูณวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ภิกษุผูเถระเปนจํานวนมากอยูในที่อยูในปา ในทางที่พระเถระ
เหลานั้นไปบิณฑบาตยังหมูบานตําบลใกล ๆ อุบาสกคนหนึ่งปรับพื้นที่
ไมเรียบใหเรียบเอาหนามออกไป ถางกอไมพุมไมออก ผูกสะพานที่
เหมืองทั้งหลายในฤดูน้ํา ปลูกตนไมมีเงารมรื่นในที่ไมมีตนไม ลอกลําหวย
และทําใหกวางและลึก จัดทําทาน้ําไวพรอม และใหทานตามกําลังทรัพย
รักษาศีล ตอมา เขาทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในวิมานทอง ๑๒ โยชน
ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส.
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ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ เขาไปหาสอบถามเทพบุตรนั้นดวย
คาถาหลายคาถาวา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ ลวนเสาแกวไพฑูรย ปูลาด
ดวยเครื่องปูลาดที่งดงามโอฬาร ทานนั่ง และดืม่
กินในวิมานนัน้ และพิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ มี
กามคุณ ๕ มีรสเปนทิพย และอัปสรเทพนารีที่แตง
องคดวยทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
วรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพบุตร ผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอ
ถามทาน ครัง้ เกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นไดพยากรณแกพระมหาโมคคัลลานเถระ ดวยคาถา
หลายคาถาวา
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ดีใจ ครั้นถูกถามแลวก็พยากรณปญหาของกรรมที่
มีผลอยางนี้วา
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ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ขาพเจาได
สรางที่จงกรมไวในทางที่ไมมีตนไม และปลูกตนไม
ไวรมรื่น อนึ่ง สมณะ ผูมีศีล ไดเปนที่รักของขาพเจา
ขาพเจามีจติ เลื่อมใส เมื่อบริจาคขาวและน้ํา ไดถวาย
ทานอยางไพบูลยโดยเคารพ.
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ เพราะ
บุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา. ฯ ล ฯ เพราะบุญ
นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวเน ไดแก ในปา. บทวา
อารามรุกฺขานิ ความวา ขาพเจาไดปลูกตนไมทั้งหลายในที่นั้น ทํา
ตนไมทั้งหลายใหเปนที่รมรื่น หรือทําตนไมทั้งหลายเนอารามใหรมรื่น
คําที่เหลือทั้งหมดมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถามณิถูณวิมาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 588

๔. สุวรรณวิมาน
วาดวยสุวรรณวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๘] วิมานเหนือภูเขาทองของทานมีรัศมี
สวางไปทุกสวน ปกคลุมดวยขายทองผูกขึงขายกระดึงไว เสาวิมานทุกตนแปดเหลี่ยม ทําไวอยางดี
ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย ที่เหลี่ยมหนึ่ง ๆ สราง
ดวยรัตนะ ๗ ประการ มีพื้นอันนารื่นรมยใจ วิจิตร
ดวยแกวไพฑูรยกับทอง แกวผลึกกับเงิน แกวลาย
( เพชรตาแมว ) กับมุกดา และแกวมณีแดง ( กับทิม )
ที่วิมานนั้น ธุลีไมฟุง หมูจันทันมีสีเหลืองที่สรางไว
ก็รบั ชอฟา สราง ๔ บันไดไว ๔ ทิศ สวางไสวดวย
หองรัตนะตาง ๆ ดุจดวงอาทิตย ที่วิมานนั้นมีไพที
จัดไวเปนพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิมิตไวเปน
สัดสวน เมื่อสองแสงจึงสวางไปโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ.
ในวิมานอันประเสริฐนั้น ทานเปนเทพบุตร
ผูมีรศั มีมาก รุงโรจนดวยวรรณะดุจอาทิตยที่กําลัง
อุทัย นี้เปนผลแหงทาน หรือศีล หรืออัญชลีกรรม
ของทาน ทานถูกอาตมาถามแลว โปรดบอกผลกรรม
นั้นแกอาตมาทีเถิด.
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เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวจึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาพเจาอยูในเมืองอันธกวินทะ เลื่อมใสแลว
ไดสรางวิหารถวายพระพุทธเจา เผาพันธุพระอาทิตย
ผูเปนพระศาสดา ดวยมือของตน ขาพเจามีใจ
เลื่อมใสไดถวายของหอม ดอกไมปจจัย เครื่องลูบไล
และวิหาร แดพระศาสดาในเมืองอันธกวินทะนั้น
เพราะบุญนั้น ขาพเจาไดผลนี้ จึงมีสทิ ธิในนันทนวัน
ขาพเจามีหมูเ ทพอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอม รืน่ รมยอยูในนันทนวันอันประเสริฐ ทีน่ ารื่นรมยประกอบ
ไปดวยสกุณชาตินานาชนิด.
จบสุวรรณวิมานที่ ๔
อรรถกกถาสุวรรณวิมาน
สุวรรณวิมาน มีคาถาวา โสวณฺณคเย ปพฺพตสฺมึ เปนตน.
สุวรรณวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นครอันธกวินทะ สมัยนั้น
อุบาสกคนหนึ่งมีศรัทธาปสาทะ เปนผูสมบูรณดวยทรัพยสมบัติไดสราง
พระคันธกุฎีที่สมควรเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา ถึงพรอม
ดวยอาการทั้งปวง ที่ภูเขาโลนแหงหนึ่งไมไกลหมูบานนั้น อาราธนา
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พระผูมีพระภาคเจา ใหประทับอยูในพระคันธกุฎีนั้นแลวบํารุงโดยเคารพ
และตนเองก็ตั้งอยูในนิจศีล เปนผูมีศีลสังวรบริสุทธิ์ดี ทํากาลกิริยาตายไป
บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานที่รุงเรืองดวยขายรัศมีของรัตนะนานา
ชนิด มีไพทีอันวิจิตรแวดลอม งามพรอมไปดวยเครื่องอลังการประดับ
ยอดหลากหลาย มีฝา เสา และบันไดจัดไวเปนอยางดี เปนรมณียสถานที่นารื่นรมยสมที่ชถี้ ึงอานุภาพแหงกรรมของอุบาสกนั้น ไดเกิดขึ้น
เหนือยอดภูเขาทอง ทานพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปยังเทวโลก เห็น
เทพบุตรนั้นจึงไดถามดวยคาถาทั้งหลายวา
วิมานเหนือภูเขาทอง ของทานมีรัศมีสวางไป
ทุกสวน ปกคลุมดวยขายทอง ผูกขึงขายกระดึงไว
เสาวิมานทุกตน แปดเหลี่ยมทําไวอยางดี ลวนแลว
ดวยแกวไพฑูรย ที่เหลีย่ มหนึ่ง ๆ สรางดวยรัตนะ
๗ ประการ มีพื้นอันนารื่นรมยใจ วิจิตรดวยแกว
ไพฑูรยกับทอง แกวผลึกกับเงิน แกวลาย [ เพชร
ตาแมว ] กันมุกดา และแกวมณีแดง [ ทับทิม ]
ที่วิมานนั้น ธุลีไมฟุง หมูจันทันมีสีเหลือง ที่สรางไว
ก็รับชอฟา สราง ๔ บันไดไว ๔ ทิศ สวางไสวดวย
หองรัตนะตาง ๆ ดุจดวงอาทิตย ที่วิมานนั้นมีไพที่จัด
ไวเปนพิมพเดียวกัน ประหนึ่งเนรมิตไวเปนสัดสวน
เมื่อสองแสงจึงสวางไปโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ.
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ในวิมานอันประเสริฐนั้น ทานเปนเทพบุตร
ผูมีรัศมีมาก รุงโรจนดว ยวรรณะ ดุจดวงอาทิตย
ที่กําลังอุทัย นี้เปนผลแหงทาน หรือศีล หรืออัญชลีกรรมของทาน ทานถูกอาตมาถามแลว โปรดบอก
ผลกรรมนั้นแกอาตมาที่เถิด.
เทพบุตรแมนั้น ไดพยากรณแกพระมหาโมคคัลลานเถระดวยคาถา
เหลานี้วา
เทพบุตรนั้นถูกพระโมคคัลลานะถามแลว จึง
พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาพเจาอยูในเมืองอันธกวินทะ เลื่อมใสแลว
ไดสรางวิหารถวายพระพุทธเจา เผาพันธุพระอาทิตย
ผูเ ปนพระศาสดา ดวยมือของตน ขาพเจามีใจเลื่อมใส
ไดถวายของหอม ดอกไม ปจจัย เครื่องลูบไล
และวิหาร แดพระศาสดาในเมืองอันธกวินทะนั้น
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงไดผลนี้ จึงมีสิทธิใน
นันทนวัน ขาพเจามีหมูเ ทพอัปสรฟอนรําขับรองหอม
ลอม รื่นรมยอยูในนันทนวันอันประเสริฐ ที่นารื่นรมยประกอบไปดวยสกุณชาตินานาชนิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพโตปภ ไดแก สองรัศมี คือ
เปลงรัศมีออกไปจากทุกสวน. บทวา กิงฺกิณิชาลกปฺปต ไดแก มีขาย
กระดึงที่จัดไวเรียบรอย.
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บทวา สพฺเพ เวฬุริยามยา ความวา เสาทุกตนลวนแลวไป
ดวยแกวไพฑูรยและแกวมณี. ก็บทวา เอกเมกาย อสิยา ในคาถานั้น
ไดแก สวนที่เปนเหลี่ยมหนึ่ง ๆ ในเสาแปดเหลี่ยม. บทวา รตนา
สตฺต นิมฺมิตา ไดแก อันกรรมสรางดวยรัตนะ ๗ อธิบายวา เหลี่ยม
หนึ่ง ๆ สําเร็จดวยรัตนะ ๗.
ดวยบทวา เวฬุริยสุรณฺณสฺส เปนตน ทานแสดงถึงรัตนะตางๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬุริยสุวณฺณสฺส ไดแก สรางดวยแกว
ไพฑูรยและทอง. อีกอยางหนึ่ง ประกอบความวา วิจิตรไปดวยแกว
ไพฑูรยและทอง. ก็คํานี้เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.
แมในบทวา ผลิการูปยสฺส จ นี้ก็นัยนี้แหละ. บทวา มสารคลฺลมุตฺตาหิ
ไดแก เพชรตาแมว [ แกวลาย ]. บทวา โลหิตงฺคมณีหิ ไดแก
ทับทิม.
บทวา น ตตฺถุทฺธสตี รโช ความวา ธุลีไมฟุงในวิมานนั้น
เพราะมีพื้นทําดวยแกวมณี. บทวา โคปานสีคณา ไดแก ประชุมกลอน
[ จันทัน ]. บทวา ปตา ไดแก มีสีเหลือง อธิบายวา ทําดวยทองและ
ทําดวยมณีบุษราคัมเปนตน. บทวา กูฏ ธาเรนฺติ ความวา ทรงไวซึ่ง
ชอฟาที่สําเร็จดวยรัตนะ ๗.
บทวา นานารตนคพฺเภหิ ไดแก หองที่ลวนแลวไปดวยรัตนะ
ตาง ๆ. บทวา เวทิยา ไดแก ไพที (แทน) บทวา จตสฺโส
ไดแก มี ๔ ไพทีใน ๔ ทิศ ดวยเหตุนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ
จึงกลาววา สมนฺตา จตุโร ทิสา โดยรอบทั้ง ๔ ทิศ.
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บทวา มหปฺปโภ แปลวา รุงเรืองมาก. บทวา อุทยนฺโต
แปลวา ขึ้นไปอยู. บทวา ภาณุมา แปลวา พระอาทิตย.
บทวา สเกหิ ปาณิหิ ประกอบความวา ขาพเจาประสบบุญซึ่ง
เปนสาระของกาย เมื่อกระทํากิจนั้น ๆ ไดสรางวิหารถวายพระศาสดาดวย
มือของตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา สเกหิ ปาณิหิ ไดแก ดวยอํานาจ
บูชาของหอม ดอกไม ปจจัยและเครื่องลูบไล ในเมืองอันธกวินทะนั้น.
เหมือนอยางไร. ในขอนี้พึงทราบการประกอบความอยางนี้วา ขาพเจา
ไดถวาย คือบูชาและมอบถวายวิหารที่สรางแลว แดพระศาสดา ดวยใจ
เลื่อมใส.
บทวา เตน ไดแก ดวยบุญกรรมตามที่กลาวแลวนั้นเปนเหตุ.
บทวา มยฺห แปลวา อันขาพเจา. บทวา อิท ไดแก ผลบุญนี้
หรืออธิปไตยความเปนใหญอันเปนทิพยนี้. เพราะเหตุนั้น เทพบุตรนั้น
จึงกลาววา วส วตฺเตมิ ดังนี้.
บทวา นนฺทเน ไดแก ในเทวโลกนี้ อันเปนสถานที่เกิดขึ้น
แหงฤทธิ์ความสําเร็จ อันเปนทิพย ซึ่งเปนที่เพลิดเพลิน แมในที่นั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ ในสวนนันทนวันอันรื่นรมย ประกอบความวา
ขาพเจายินดีในนันทนวันนี้ ซึ่งเปนที่รื่นรมยอยางนี้. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
เมื่อเทวดาเลาแจงถึงบุญกรรมของตนอยางนี้แลว พระเถระได
แสดงธรรมแกเทพบุตรนั้นพรอมทั้งบริวาร แลวกราบทูลความนั้นถวาย
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุป-
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ปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรงแสดงธรรมโปรดบริษัททีป่ ระชุมกันอยู เทศนา
นั้นไดเกิดประโยชนแกมหา ชน ดังนี้แล.
จบอรรถกถาสุวรรณวิมาน
๕. อัมพวิมาน
วาดวยอัมพวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๗๙] วิมานเสาแกวมณีนสี้ ูง ๑๒ โยชน
โดยรอบ มีหอ งรโหฐาน ๗๐๐ ลวนเสาแกวไพฑูรย
ปลาดวยเครื่องปูลาดที่งดงามโอฬาร ทานนั่งและ
ดื่มกินในวิมานนั้น และพิณทิพยก็บรรลงไพเราะ
มีกามคุณหามีรสเปนทิพย และอัปสรเทพนารีที่แตง
องคดวยทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
วรรณะเชนนี้ เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ฯลฯ
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยาง
นี้ และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
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เมื่อพระอาทิตยกําลังแผดแสงในเดือนทายฤดูรอน
ขาพเจาเปนคนรับจางทํางานของผูอื่น กําลังรดน้ําสวน
มะมวงอยู ในขณะนั้น ภิกษุที่ปรากฏชื่อวา สารีบุตร
ลําบากกาย ไมลําบากใจ ไดเดินไปทางสวนมะมวงนั้น
ขาพเจากําลังรดน้ําตนมะมวง ไดเห็นทานกําลังเดิน
มาจึงไดกลาววา ขอโอกาสเถิดเจาขา กระผมขอให
ทานสรงน้ํา ซึ่งจะนําสุขใจมาให ทานพระสารีบุตร
วางบาตรจีวรไว เหลือจีวรผืนเดียวนั่งที่รมเงาโคนตน
ไม เพื่ออนุเคราะหแกขาพเจานั้น ขาพเจาเปนคน
มีใจเลื่อมใส เอาน้ําใสมาใหทาน ซึ่งมีจีวรผืนเดียว
นั่งที่รม เงาโคนตนไมสรงน้ํา มะมวงเราก็รดน้ําแลว
สมณะเราก็ใหทานสรงนําแลว เราขวนขวายบุญแลว
มิใชนอย บุรุษนั้นมีปติซาบซานไปทั่วกายของตน ดวย
ประการฉะนี้ ขาพเจาไดทํากรรมมีประมาณเทานี้นั้น
เองในชาตินั้น ละรางมนุษยแลวเขาถึงนันทนวัน
ขาพเจามีเหลาเทพอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอม
รื่นรมยอยูในอุทยานนันทนวันอันนารื่นรมย ประกอบ
ไปดวยฝูงสกุณชาตินานาชนิด.
จบอัมพวิมานที่ ๕
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อรรถกถาอัมพวิมาน
อัมพวิมาน มีคาถาวา อุจฺจมิท มณิถูณ เปนตน. อัมพวิมาน
นั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น ในกรุงราชคฤหมีบุรุษเข็ญใจคนหนึ่ง รับจางเฝาสวนมะมวงของ
คนอื่นแลกภัตตาหาร วันหนึ่ง เขาเห็นทานพระสารีบุตรมีเหงื่อทวมตัว
กําลังเดินไปตามทางใกล ๆ สวนมะมวงนั้น ในภูมิประเทศที่รอนดวย
แสงแดด ระอุดวยทรายรอน มีขา ยพยับแดดเปนตัวยิบ ๆ แผไปใน
ฤดูรอน เกิดความเคารพนับถือมาก เขาไปหาแลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา
ฤดูรอนนี้รอนมาก ปรากฏเหมือนรางกายลําบากเหลือเกิน ขอโอกาสเถิด
เจาขา ขอพระผูเปนเจาโปรดไปยังสวนมะมวงนี้ พักเสียสักครูหนึ่ง หาย
เหนื่อยในการเดินทางแลวคอยไป โปรดอนุเคราะหเถิด. พระเถระ
ประสงคจะเพิ่มพูนจิตเลื่อมใสของเขาเปนพิเศษ จึงเขาไปยังสวนนั้น นั่ง
ที่โคนมะมวงตนหนึ่ง.
บุรุษนัน้ กลาวอีกวา ทานเจาขา ถาทานตองการจะสรงน้ํา กระผม
จักตักน้ําจากบอนี้ใหทานสรง และจักถวายนาดื่มดวย. พระเถระรับ
นิมนตดวยดุษณีภาพ. เขาตักน้ําจากบอเอากรองแลวใหพระเถระสรง และ
ครั้นใหสรงแลว เขาลางมือเทาแลวนอมน้ําดื่มเขาถวายแดพระเถระผูนั่งอยู
พระเถระดื่มน้ําดื่มแลว ระงับความกระวนกระวายไดแลวกลาวอนุโมทนา
ในการถวายน้ําและใหสรงน้ําแกบุรุษนั้นแลวหลีกไป. ตอมา บุรุษนั้นได
เสวยปติโสมนัสอยางโอฬารวา เราไดระงับความเรารอนของพระสารีบุตรเถระผูเรารอนยิ่งเพราะฤดูรอน เราไดขวนขวายบุญมากหนอ. ภาย
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หลังเขาทํากาลกิริยาตายไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาเขา ถามถึงบุญที่เขากระทําดวยคาถาเหลานี้วา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบ
มีหองรโหฐาน ๗๐๐ ลวนเสาแกวไพฑูรย ปูลาดดวย
เครื่องปูลาดที่งดงาม ทานนั่งและดื่มกินในวิมานนั้น
พิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ ในวิมานนีม้ ีกามคุณหามีรส
อันเปนทิพย และอัปสรเทพนารีที่แตงองคดวยทอง
ฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญอะไร ผลอันนีจ้ ึงสําเร็จแกทาน และโภคะ
ทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ฯลฯ
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยาง
นี้ และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นถูกพระโมคคัลลานะถามแลว ดีใจ
ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางนี้วา
เมื่อพระอาทิตยกําลังแผดแสงในเดือนทายฤดูรอน ขาพเจาเปนคนรับจางทํางานของผูอื่น กําลัง
รดน้ําสวนมะมวงอยู ในขณะนั้น ภิกษุที่ปรากฏชือ่ วา
สารีบุตร ลําบากกาย ไมลําบากใจ ไดเดินไปทาง
สวนมะมวงนั้น ขาพเจากําลังรดน้ําตนมะมวง ได
เห็นทานกําลังเดินมา จึงกลาววา ขอโอกาสเถิด
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เจาขา กระผมขอใหทานสรงน้ํา ซึ่งจะนําสุขใจมา
ให ทานพระสารีบุตรวางบาตรจีวรไว เหลือจีวร
ผืนเดียวนั่งที่รมเงาโคนตนไม เพื่ออนุเคราะหแก
ขาพเจานั้น ขาพเจาเปนคนมีใจเลื่อมใส เอาน้ําใส
มาใหทาน ซึ่งมีจีวรผืนเดียวนั่งที่รมเงาโคนตนไม
สรงน้ํา มะมวงเราก็รดน้ําแลว สมณะเราก็ใหทา น
สรงน้ําแลว เราขวนขวายบุญแลวมิใชนอย บุรุษนัน้
มีปติซาบซานไปทั่วกายของตน ดวยประการฉะนี้
ขาพเจาไดทํากรรมมีประมาณเทานี้นั่นเอง ในชาติ
นั้น ละรางมนุษยแลวเขาถึงนันทนวัน ขาพเจา
มีเหลาเทพอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอมรื่นรมยอยู
ในอุทยานนันทนวันอันนารื่นรมย ประกอบไปดวย
ฝูงสกุณชาตินานาชนิด.
เทพบุตรแมนั้น ไดพยากรณแกพระโมคคัลลานเถระนั้น ดวย
คาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คิมหฺ าน ปจฺฉิเม มาเส ไดแก
ในอาสาฬหมาส (เดือน ๘ ). บทวา ปตปนฺเต ไดแก สองแสงจา.
อธิบายวา ปลอยออกซึ่งความรอนโดยประการทั้งปวง. บทวา ทิวงฺกเร
ไดแก พระอาทิตย. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้แหละ. บทวา อสิฺจติ
ไดแก รดน้ํา อ อักษรเปนเพียงนิบาต, ความวา รดน้ํา คือ ทําการ
รดน้ําเปนประจํา ที่โคนตนมะมวงทั้งหลาย ปาฐะวา อสิฺจถ ก็มี
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ความวา รดแลว. บางทานกลาววา อสิฺจห ก็มี ความวา ขาพเจา
เปนบุรุษรับจางของคนอื่น ไดรดน้ําสวนมะมวงในคราวนั้น.
บทวา เตน ความวา ไดไป คือ ไดเดินไปทางทิศาภาคที่สวน
มะมวงตั้งอยู (เดินไปทางสวนมะมวง). บทวา อกิลนฺโต ว เจตสา
ประกอบความวา พระเถระแมไมลําบากใจ เพราะละทุกขใจไดแลวดวย
มรรคนั่นเอง แตก็เปนผูลาํ บากกาย ไดเดินไปตามทางนั้น.
ประกอบความวา คราวนั้น ขาพเจากําลังรดน้ําตนมะมวง ได
กลาวแลว. อธิบายวา มีจีวร [ สบง ] ผืนเดียว ตองการจะสรงน้ํา.
บทวา อิติ ความวา บุรุษนั้นมีปติที่เปนไปโดยอาการนี้อยางนี้
คือวา มะมวงเราก็รดน้ําแลว สมณะเราก็ใหสรงน้ําแลว บุญมิใชนอย
เราก็ขวนขวายแลว ดวยประโยคพยายามอยางเดียวเทานั้น ก็ใหสําเร็จ
ประโยชนไดถึง ๓ อยาง ดังนี้ ซาบซานไปทั่วกายของตน ประกอบ
ความวา ทําใหมีปติถูกตองติดตอกัน. และบทนี้เปนคําปจจุบันกาล ใช
ในขอความที่เปนอดีตกาล อธิบายวา ซาบซานแผไปแลว.
บทวา ตเทว เอตฺตก กมฺม ความวา ขาพเจาไดทํากรรมมี
ประมาณเทานี้นั้น คือ เพียงถวายน้ําดื่มอยางนั้น. อธิบายวา ในชาตินั้น
ขาพเจามิไดระลึกถึงเรื่องอื่น. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอัมพวิมาน
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๖. โคปาลวิมาน
วาดวยโคปาลวิมาน
พระมหาโมคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๘๐] ภิกษุเห็นเทพบุตรผูสวมเครื่องประดับ
มือ ผูมียศ ในวิมานสูง ซึง่ ตั้งอยูสิ้นกาลนาน
รุงโรจนอยูในทิพยวิมาน ดุจพระจันทร จึงไตถาม
วา ทานเปนผูประดับองคทรงมาลัย มีพัสตราภรณ
สวย มีกุณฑลงาม แตงผมและหนวดแลว สวม
เครื่องประดับมือ มียศ รุงโรจนอยูในทิพยวิมาน
เหมือนพระจันทร พิณทิพยทั้งหลายก็บรรเลงไพเราะ
เหลาเทพอัปสรชั้นไตรทศ จํานวน ๖๔,๐๐๐ ลวน
แตคนดี ผูชํานาญศิลป พากันฟอนรําขับรอง ทํา
ความบันเทิงอยู ทานบรรลุเทพฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และ
รัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูใ นมนุษยโลก ขาพเจา
ไดรับจางเลี้ยงแมโคของคนเหลาอื่น ตอมามีสมณะ
มาหาขาพเจา โคทั้งหลายไดไปกินถั่วราชมาษ
ขาพเจาตองกระทํากิจสองอยางในวันนี้ ทานเจาขา
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ครั้งนั้นขาพเจาไดคิดอยางนั้น ภายหลังกลับได
สัญญาความสําคัญโดยแยบคาย จึงวางหอขนมสด
ลงในมือพระเถระ พรอมกับกลาววา ขาพเจาถวาย
เจาขา ขาพเจาไดรีบรุดไปไรถั่ว กอนที่ไรถั่วซึ่ง
เปนทรัพยของเจาของจะลูกฝูงโคทําลาย ณ ที่นั้น
งูเหามีพิษมากไดกัดเทาของขาพเจาผูกําลังเรงรีบไป
ขาพเจาลูกความทุกขเบียดเบียนบีบคั้น และภิกษุได
ฉันขนมสดที่ขาพเจาถวายนั้นเอง เพื่ออนุเคราะห
ใหขาพเจา ขาพเจากระทํากาลกิริยาตายไป จุติ
จากอัตภาพนั้น บังเกิดเปนเทวดา กุศลกรรมนั้นเอง
ขาพเจากระทําไว ขาพเจาจึงไดเสวยผลกรรมอันเปน
สุขดวยตนเอง ทานเจาขา พระคุณเจาอนุเคราะห
ขาพเจามากแลว ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย
ความเปนผูกตัญู ในโลกพรอมทั้งเทวโลกและมาร
โลก ไมมีมุนีอื่นที่อนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจา
ทานเจาขา พระคุณเจาอนุเคราะหขาพเจามากแลว
ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู
ในโลกนี้หรือโลกอืน่ ไมมมี ุนีอนื่ ที่อนุเคราะหยิ่งกวา
พระคุณเจา ทานเจาขา พระคุณเจาอนุเคราะห
ขาพเจามากแลว ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย
ความเปนผูกตัญู.
จบโคปาลวิมานที่ ๖
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อรรถกถาโคปาลวิมาน
โคปาลวิมาน มีคาถาวา ทิสฺวาน เทว ปฏิปจุ ฺฉิ ภิกฺขุ เปนตน.
โคปาลวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห
สมัยนั้น คนเลี้ยงโคชาวราชคฤหคนหนึ่ง ถือขนมสดที่หอดวยผาเกาเพื่อ
เปนอาหารเชา ออกจากเมืองไปถึงโคจรภูมิซึ่งเปนที่เที่ยวไปของแมโค
ทั้งหลาย ทานพระมหาโมคคัลลานะทราบวา เขาผูนี้จักตายในบัดนี้เอง
และจักเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเพราะถวายขนมสดแกเรา ดังนี้ จึงได
ไปใกลเขา เขาดูเวลาแลวประสงคจะถวายขนมสด แดพระเถระ ขณะนั้น
แมโคทั้งหลายเขาไปยังไรถั่ว ครั้งนัน้ คนเลี้ยงโคคิดวา เราควรจะถวาย
ขนมสด แดพระเถระ หรือวาควรจะไลแมโคทั้งหลายออกจากไรถั่ว
ตอนนั้นเขาคิดวา พวกเจาของไรถั่วจงทํากะเราตามที่ตองการเถิด แต
เมื่อพระเถระไปเสียแลว เราจะไมไดถวายขนมสด เอาเถิด เราจักถวาย
ขนมสด แดพระผูเปนเจากอนละ ไดนําขนมสดนั้นเขาถวายแดพระเถระ
พระเถระรับเพื่ออนุเคราะหเขา.
ขณะที่เขาวิ่งไปโดยเร็วเพื่อจะไลตอนแมโคทั้งหลายใหกลับ มิทัน
ไดพิจารณาถึงอันตราย งูพิษที่ถูกเขาเหยียบก็กัดเอา แมพระเถระเมื่อ
อนุเคราะหเขา ก็เริ่มฉันขนมสดนั้น คนเลี้ยงโคตอนแมโคทั้งหลายกลับ
มาแลว เห็นพระเถระกําลังฉันขนมอยู มีจิตเลื่อมใสนั่งเสวยปติโสมนัส
อยางยิ่ง พิษงูแลนทวมทั่วสรีระของเขาในขณะนั้นเอง เมื่อพิษแลนถึง
ศีรษะ เขาตายในครูนั้นแหละ ครั้นตายแลว เขาไปบังเกิดในวิมานทอง
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๑๒ โยชน ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส ทานพระมหาโมคคัลลานะไปพบเขา
จึงไดถามดวยคาถาเหลานี้วา
ภิกษุเห็นเทพบุตรผูสวมเครื่องประดับมือ ผู
มียศ ในวิมานสูง ซึ่งตั้งอยูสิ้นกาลนาน รุงโรจน
อยูในทิพยวิมาน ดุจพระจันทร จึงไตถามวา
ทานเปนผูประดับองค ทรงมาลัย มีพัสตราภรณสวย มีกุณฑลงาม แตงผมและหนวดแลว
สวมเครื่องประดับมือ มียศ รุงโรจนอยูในทิพยวิมาน เหมือนพระจันทร พิณทิพยทั้งหลายก็บรรเลง
ไพเราะ เหลาเทพอัปสรชั้นไตรทศ จํานวน ๖๔,๐๐๐
ลวนแตคนดี ผูชํานาญศิลป พากันฟอนรําขับรอง
ทําความบันเทิงอยู ทานบรรลุเทพฤทธิ์ มีอานุภาพ
มาก ครั้งเกิดเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว
เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรแมนั้น ก็ไดพยากรณแกพระมหาโมคคัลลานเถระนั้นวา
เทพบุตรนั้น ถูกพระโมคคัลลานะถามแลวดีใจ
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ขาพเจา
ไดรับจางเลี้ยงโคของคนเหลาอื่น ตอมามีสมณะมา
หาขาพเจา โคทั้งหลายไดไปกินถั่วราชมาษ ขาพเจา
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ตองกระทํากิจสองอยางในวันนี้ ทานเจาขา ครั้งนั้น
ขาพเจาไดคิดอยางนั้น ภายหลังกลับไดสัญญา
ความสําคัญโดยแยบคาย จึงวางหอขนมสดลงในมือ
พระเถระ พรอมกับกลาววา ขาพเจาถวาย เจาขา
ขาพเจานั้นไดรีบรุดไปไรถั่ว กอนที่ไรถั่วซึ่งเปน
ทรัพยของเจาของจะถูกฝูงโคทําลาย ณ ทีน่ ั้น
งูเหามีพิษมากไดกัดเทาของขาพเจาผูกําลังเรงรีบไป
ขาพเจาถูกความทุกขเบียดเบียนบีบคั้น และภิกษุได
ฉันขนมสดที่ขาพเจาถวายนั้นเอง เพื่ออนุเคราะห
ขาพเจา ขาพเจากระทํากาลกิริยาตายไปจุติจาก
อัตภาพนั้น บังเกิดเปนเทวดา กุศลกรรมนัน้ เอง
ขาพเจากระทําไว ขาพเจาจึงไดเสวยผลกรรมอัน
เปนสุขดวยตนเอง เจาขา พระคุณเจาอนุเคราะห
ขาพเจามากแลว ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย
ความเปนผูกตัญู ในโลกพรอมทั้งเทวโลกและ
มารโลก ไมมมี ุนีอนื่ ที่อนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจา
ทานเจาขา พระคุณเจาอนุเคราะหขาพเจามากแลว
ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู
ในโลกนี้หรือในโลกอื่น ไมมุนีอนื่ ที่อนุเคราะหยิ่งกวา
พระคุณเจา ทานเจาขา พระคุณเจาอนุเคราะห
ขาพเจามากแลว ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย
ความเปนผูกตัญู.
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ครั้งนั้น ทานพระโมคคัลลานะไดกราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา ตามทํานองที่ตนและเทพบุตรพูดกัน พระศาสดาทรงภาษิต
เนื้อความแลว ทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ตรัส
พระพุทธพจนวา ทิสฺวาน เทว ปฏิปุจฺฉิ ภิกขฺ ุ เปนตน เพื่อทรง
แสดงธรรมโปรดแดบริษัทที่ประชุมกันอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทว ไดแก โคปาลเทพบุตร. พระศาสดาตรัสวา ภิกฺขุ ทรงหมายถึงทานพระมหาโมคคัลลานะ ดวยวา
ทานพระโมคคัลลานะนั้น ชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลสโดยประการ
ทั้งปวง. ตรัสวา จิรฏิติเก เพราะวิมานตั้งมั่นตลอดกาลเปนอันมาก
หรือตั้งอยูชั่วกัปทีเดียว. บางทานกลาววา จิรฏิติก ก็มี. บทวา
จิรฏิติก นัน้ พึงเชื่อมกับบท เทว นี้ ความจริง เทวบุตรแมนั้น
ควรจะเรียกไดวา จิรฏิติเก เพราะดํารงอยูในวิมานนั้นถึงสามโกฏิหก
ลานป. บทวา ยถาป จนฺทินา ความวา เหมือนจันทเทพบุตรไพโรจน
อยูในทิพยวิมานของตน ซึ่งรุงเรืองดวยขายรัศมีที่นารักเย็นและเปนที่จับ
ใจ. พึงประกอบคําที่เหลือวา ไพโรจนอยูฉันนั้น.
บทวา อลงฺกโต เปนตน เปนบทแสดงอาการที่เทพบุตรนั้นถูก
พระเถระถาม. บทนั้นมีนัยดังกลาวแลวแมในหนหลังนั่นแล.
บทวา สงฺคมฺน ไดแก เกี่ยวของ. อีกอยางหนึ่ง บทวา สงฺคมฺน
ไดแก สงเคราะห แมจะมีอรรถวาเหตุในที่นี้ทานทําไวภายใน อธิบายวา
หลายคนรวมกัน. บทวา อาคา แปลวา มาแลว. บทวา มาเส ได
แก กลาถั่วราชมาษ.
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บทวา ทฺวยชฺช ความวา เราทํากิจสองอยางในวันนี้ คือเดี๋ยวนี้.
บทวา อุภยฺจ การิย เปนคําบรรยายเนื้อความที่กลาวแลวนั่นแล.
บทวา สฺ ไดแก สัญญาโดยธรรม. เพราะเหตุนั้นเทวดาจึงกลาววา
โยนิโส ดังนี้. บทวา ปฏิลทฺธา แปลวา กลับไดแลว. บทวา ขิป
ความวา วางในมือเพื่อใหรับ. บทวา อนนฺตก ไดแก ผาเปอน คือ
ผาเกาที่หอขนมสดวางไว. ก็ อ อักษรในที่นี้เปนเพียงนิบาต.
บทวา โส ไดแก ขาพเจานั้น. บทวา ตุริโต ไดแก หันไป
โดยดวน. บทวา อวาสรึ แปลวา เขาถึง หรือเขาไปแลว. บทวา
ปุราย ภฺชติ ยสฺสิท ธน ความวา กลาถั่วราชมาษนี้เปนทรัพยของ
เจาของไรคนใด ฝูงโคนี้จะทําลายทรัพยนั้น (ขาพเจาไดรีบไปยังไรถั่ว)
กอน คือกอนกวาฝูงโคจะทําลายคือย้ําเหยียบทรัพยของเจาของนั้นทีเดียว.
บทวา ตโต ไดแก ในที่นนั้ . บทวา ตุริตสฺส เม สโต อธิบายวา
เมื่อขาพเจากําลังหันไป คือไปโดยไมแลดูงูเหาที่หนทางเพราะรีบไป.
บทวา อฏโฏมฺหิ ทุกฺเขน ปฬิโต ความวา ขาพเจาอึดอัดมาก ทุรน
ทุราย คือถูกมรณทุกขเบียดเบียน เพราะถูกอสรพิษกัดนั้น. บทวา
อโหสิ ไดแก ไดฉัน อธิบายวา ไดบริโภค (ฉัน). บทวา ตโต
จุโต กาลกโตมฺหิ เทวตา ความวา จุติจากอัตภาพมนุษยนั้นเพราะถึง
เวลาตาย. อีกอยางหนึ่ง ในบทนั้นมีความวา ขาพเจาทํากาละ เพราะทํา
กาละกลาวคือสิ้นอายุสังขาร และเปนเทวดา คือเปนเทวดาเพราะถึง
อัตภาพของเทวดาในลําดับนั้นทีเดียว.
บทวา ตยา ความวา มุนีอื่น คือฤาษีที่ประกอบคุณคือความ
เปนผูรูเชนทาน ไมมี. อีกอยางหนึ่ง บทวา ตยา นี้ เปนตติยาวิภัตติ
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ลงในอรรถปญจมีวิภัตติ คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาโคปาลวิมาน
๗. กัณฐกวิมาน
วาดวยกัณฐกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๘๑] พระจันทรมรี อยรูปกระตายในเดือน
เพ็ญ อันหมูด าวแวดลอม เปนอธิบดีของดาวทั้งหลาย
ยอมโคจรไปโดยรอบ ฉันใด ทิพยวิมานนี้ก็อุปมา
ฉันนั้น ยอมรุง โรจนดวยรัศมีในเทพบุรี เหมือนดวง
อาทิตยกําลังอุทัยฉะนั้น พืน้ วิมานนารื่นรมยใจ วิจติ ร
ไปดวยแกวไพฑูรย ทอง แกวผลึก เงิน เพชรตาแมว แกวมุกดา และแกวทับทิม ปูลาดดวยแกว
ไพฑูรย หองรโหฐานงาม นารื่นรมยปราสาทของ
ทานอันบุญกรรมสรางไวอยางดี สระโบกขรณีของ
ทานนารื่นรมย กวางขวาง ประดับดวยแกวมณี มี
น้ําใสสะอาด ลาดดวยทรายทองดาดาษดวยปทุมชาติ
ตาง ๆ รายรอบดวยบัวขาว ยามลมรําเพยก็โชยกลิ่น
หอมฟุงจรุงใจ สองขางสระโบกขรณีของทานนั่น
มีพุมไมสรางไวอยางดี ประกอบดวยไมดอกและไม
ผลทั้งสองอยาง อัปสรทั้งหลายแตงองคดวยสรรพา-
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ภรณ ประดับดวยมาลัยพวงดอกไมตาง ๆ พากันมา
บํารุงบําเรอทาวเทวราชผูประทับนั่งเหนือบัลลังก
(พระแทน) เทาทองคําออนนุม ลาดดวยผาโกเชาว
ตางก็รนื่ รมย ทานทําทาวเทวราชผูมีมหิทธิฤทธิ์นั้น
ใหบันเทิงดังทาววสวัตดีเทวราช ทานพรั่งพรอมดวย
ความยินดีในการฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี
รื่นรมยอยูดว ยกลอง สังข ตะโพน พิณ และ
บัณเฑาะว รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ
มีอยางตาง ๆ อันเปนทิพยของทานที่ทานประสงค
แลว นารื่นรมยใจ.
ดูราเทพบุตร ทานเปนผูมีรัศมีมาก รุงโรจน
ยิ่งดวยวรรณะอยูในวิมานอันประเสริฐนั้น ดังดวง
อาทิตยกําลังอุทัยฉะนั้น นี้เปนผลแหงทานหรือศีล
หรืออัญชลีกรรมของทาน ทานถูกอาตมาถามแลว
โปรดนอกขอนั้นแกอาตมาทีเถิด.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาพเจาคือกัณฐกอัศวราช สหชาตของพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ ราชธานี
ของกษัตริยแควนศากยะ ครั้งใดพระราชโอรสเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณเพื่อโพธิญาณตอนเที่ยงคืน พระองคใชฝาพระหัตถอันนุมและพระนขาที่แดงปลั่ง
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คอย ๆ ตบขาขาพเจา และตรัสวา พาไปสิสหาย เรา
บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมแลว จักยังโลกใหขาม
โอฆสงสาร เมื่อขาพเจาฟงพระดํารัสนั้น ไดมีความ
ราเริงเปนอันมาก ขาพเจามีใจเบิกบานยินดีไดรับคํา
ในครั้งนั้น ครั้นรูวา พระศากโยรสผูมียศใหญ
ประทับนั่งเหนือหลังขาพเจาแลว ขาพเจามีใจเบิก
บานบันเทิง นําพระมหาบุรษุ ไปถึงแวนแควนของ
กษัตริยเหลาอื่น เมือ่ พระอาทิตยขึ้น พระมหาบุรุษ
นั้นมิไดทรงอาลัย ละทิ้งขาพเจาและฉันนอํามาตยไว
เสด็จหลีกไป ขาพเจาไดเลียพระบาททั้งสอง ซึ่งมี
พระนขาแดงของพระองค รองไหแลดูพระมหาวีระ
ผูกําลังเสด็จไป เพราะไมไดเห็นพระศากโยรสผูทรง
สิรินั้น ขาพเจาปวยหนักก็ตายอยางฉับพลัน ดวย
อานุภาพแหงบุญนั้นแหละ ขาพเจาจึงมาอยูวิมาน
ทิพยนี้ ซึ่งประกอบดวยกามคุณทุกอยางในเทวนคร
อีกอยางหนึ่ง ขาพเจาไดมีความราเริงเพราะไดฟง
เสียงเพื่อพระโพธิญาณวาเราจักบรรลุความสิ้นอาสวะ
ดวยกุศลมูลนั่นเอง ขาแตทานผูเจริญ ถาพระคุณเจา
จะพึงไปในสํานักของพระพุทธเจาผูศาสดาไซร ขอ
พระคุณเจา จงกราบทูลถึงการถวายบังคมดวยเศียร
เกลากะพระองคตามคําของขาพเจา แมขาพเจาก็จัก
ไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบมิได การได
เห็นพระโลกนาถผูคงที่หาไดยาก.
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พระสังคีติกาจารยไดแตงคาถาไวสองคาถาดังนี้วา
กัณฐกเทพบุตรนั้น เปนผูกตัญูกตเวที เขาไป
เฝาพระศาสดา ฟงพระดํารัสของพระพุทธเจามีจักษุ
แลว ชําระธรรมจักษุใหบริสุทธิ์ ชําระทิฏฐิวิจิกิจฉา
และศีลพตปรามาสใหบริสทุ ธิ์แลว ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลวหายไปในที่นั้นเอง.
จบกัณฐกวิมานที่ ๗
อรรถกถากัณฐกวิมาน
กัณฐกวิมาน มีคาถาวา ปุณฺณมาเส ยถา จนฺโท เปนตน. กัณฐกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไปในเทวโลก ไปสวรรคชนั้
ดาวดึงส ขณะนั้น กัณฐกเทพบุตรออกจากวิมานของตน ขึ้นยานทิพย
ไปอุทยานดวยเทพฤทธิ์อันยิ่งใหญพรอมบริวารเปนอันมาก เห็นทาน
พระมหาโมคคัลลานะเกิดความเคารพนับถือมาก รีบลงจากยานเขาไปหา
พระเถระ ไหวดวยเบญจางคประดิษฐแลวยืนประคองอัญชลีไวเหนือเศียร
ลําดับนั้น พระเถระไดถามเทพบุตรนั้นถึงกรรมที่ตนกระทํา โดยมุง
ประกาศสมบัติที่ไดบรรลุวา
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พระจันทรมรี อยรูปกระตายในเดือนเพ็ญอันหมู
ดาวแวดลอม เปนอธิบดีของหมูด าวทั้งหลาย ยอม
โคจรไปโดยรอบ ฉันใด ทิพยวิมานนี้ก็อุปมาฉันนั้น
ยอมรุงโรจนดวยรัศมีในเทพบุรี เหมือนดวงอาทิตย
กําลังอุทัยฉะนั้น พื้นวิมานนารื่นรมยใจ วิจิตรไป
ดวยแกวไพฑูรย ทอง แกวผลึก เงิน เพชรตาแมว
แกวมุกดา และแกวทับทิม ปูลาดดวยแกวไพฑูรย
หองรโหฐานงานนารื่นรมย ปราสาทของทาน อัน
บุญกรรมสรางไวอยางดี สระโบกขรณีของทานนา
รื่นรมยกวางขวาง ประดับดวยแกวมณีมีน้ําใสสะอาด
ลาดดวยทรายทองดาดาษดวยปทุมชาติตาง ๆ รายรอบ
ดวยบัวขาว ยามลมรําเพย ก็โชยกลิ่นหอมฟุงจรุงใจ
สองขางสระโบกขรณีของทานนั้น มีพุมไมสรางไว
อยางดี ประกอบดวยไมดอกและไมผลทั้งสองอยาง
อัปสรทัง้ หลายแตงองคดวยสรรพาภรณ ประดับดวย
มาลัยทองดอกไมตาง ๆ พากันมาบํารุงบําเรอทาว
เทวราชผูประทับนั่งเหนือบัลลังก [ พระแทน ] เทา
ทองคํา ออนนุม ลาดดวยผาโกเชาวอยางดี ตางก็รื่น
รมย ทานทําทาวเทวราชผูมีมหิทธิฤทธิ์นั้นใหบันเทิง
ดังทาววสวัตตีเทวราช ทานพรั่งพรอมดวยความยินดี
ในการฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี รื่นรมย
อยูดวยกลอง สังข ตะโพน พิณ และบัณเฑาะว
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รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะมีอยางตาง ๆ
อันเปนทิพยของทานที่ทานประสงคแลว นารื่นรมยใจ.
ดูกอนเทพบุตร ทานเปนผูมีรัศมีมาก รุงโรจนยงิ่
ดวยวรรณะอยูในวิมานอันประเสริฐนั้น ดังดวงอาทิตย
กําลังอุทัยฉะนั้น นีเ้ ปนผลแหงทาน หรือศีล หรือ
อัญชลีกรรมของทาน ทานถูกอาตมาถามแลว โปรด
บอกขอนั้นแกอาตมาทีเถิด.
เทพบุตรในดีใจ อันพระโมคคัลลานะถามแลว
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาพเจาคือกัณฐกอัศวราช สหชาตของพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ ราชธานี
ของกษัตริยแควนศากยะ ครั้งใดพระราชโอรสเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณเพื่อโพธิญาณตอนเที่ยงคืน
พระองคใชฝาพระหัตถอันนุมและพระนขาที่แดงปลั่ง
คอย ฯ ตบขาขาพเจา และตรัสวา พาเราไปเถิดเพื่อน
เราบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมแลวจักยังโลกให
ขามโอฆสงสาร [หวงน้ําใหญ คือสงสาร ].
เมื่อขาพเจาฟงพระดํารัสนั้น ไดมคี วามราเริง
เปนอันมาก ขาพเจามีใจเบิกบานยินดี ไดรบคําใน
ครั้งนั้น ครั้นรูวาพระศากโยรสผูมียศใหญประทับนั่ง
เหนือหลังขาพเจาแลว ขาพเจามีใจเบิกบานบันเทิง
นําพระมหาบุรษุ ไปถึงแวนแควนของกษัตริยเหลาอื่น
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เมื่อพระอาทิตยขึ้น พระมหาบุรษุ นัน้ มิไดทรงอาลัย
ละทิ้งขาพเจาและฉันนอํามาตยไว เสด็จหลีกไป
ขาพเจาไดเลียพระบาททั้งสองซึ่งมีพระนขาแดงของ
พระองค รองไหแลดูพระมหาวีระผูกําลังเสด็จไป
เพราะไมไดเห็นพระศากโยรสผูทรงสิรินั้น ขาพเจา
ปวยหนัก ก็ตายอยางฉับพลัน ดวยอานุภาพแหงบุญ
นั้นแหละ ขาพเจาจึงมาอยูวิมานทิพยนี้ ซึ่งประกอบ
ดวยกามคุณทุกอยางในเทวนคร.
อีกอยางหนึ่ง ขาพเจาไดมีความราเริงเพราะ
ไดฟงเสียงเพื่อพระโพธิญาณ วาเราจักบรรลุความ
สิน้ อาสวะ ดวยกุศลมูลนัน้ เอง ขาแตทานผูเจริญ
ถาพระคุณเจาจะพึงไปในสํานักของพระพุทธเจาผู
ศาสดาไซร ขอพระคุณเจาจงกราบทูลถึงการถวาย
บังคมดวยเศียรเกลากะพระองคตามคําของขาพเจา
แมขาพเจาก็จักไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบ
มิได การไดเห็นพระโลกนาถผูคงที่หาไดยาก.
กัณฐกเทพบุตรแมนั้นไดกลาวถึงกรรมที่ตนกระทําแลว เรือ่ งยอมีวา
เทพบุตรนี้ คือกัณฐกอัศวราช ผูเปนสหชาต [เกิดพรอม] กับพระโพธิสัตวของพวกเราในอัตภาพติดตอกัน อัศวราชนั้นใหพระโพธิสัตว
ประทับบนหลัง ในสมัยเสด็จมหาภิเนษกรมณพาพระมหาบุรุษลวงเลย
ราชอาณาจักรทั้งสาม ใหถึงฝงอโนมานที โดยราตรีนั้นยังไมสิ้นเลย
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ลําดับนั้น อัศวราชนั้น เมื่อพระอาทิตยขึ้น พระมหาสัตวทรงรับบาตร
และจีวรที่ฆฏิการมหาพรหมนอมถวาย ทรงผนวชแลวปลอยใหกลับกบิลพัสดุพรอมกับฉันนอํามาตย ใชลนิ้ ของตนเลียพระยุคลบาทของพระมหาบุรุษ ดวยหัวใจที่หนักดวยความรัก ลืมตาทั้งสองซึ่งมีประสาทเปนที่
พอใจ แลดูชั่วทัศนวิสัยที่จะเห็นได แตเมื่อพระโลกนาถ (ลับตา ) ไป
แลวมีใจเลื่อมใสวา เราไดพาพระมหาบุรุษผูเปนนายกชั้นยอดของโลกชือ่
อยางนี้ รางกายของเรามีประโยชนหนอ อดกลั้นวิโยคทุกขไวไมได
เพราะอํานาจความรักที่เกาะเกี่ยวกันมาชานาน ยังถูกธรรมดาเตือนดวย
อํานาจทิพยสมบัติที่นายกยองอยูอีก ก็ทํากาละตายไปบังเกิดในสวรรคชนั้
ดาวดึงส. คําวา ปุณฺณมาเส ยถา จนฺโท ฯ เป ฯ อห กปลวตฺถุสฺมึ
เปนตน ทานกลาวหมายถึงเทพบุตรนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุณณ
ฺ มาเส แปลวา ในดิถีเดือนเพ็ญ
คือในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา. บทวา ตารกาธิปตี แปลวา เปนอธิบดีใหญยิ่ง
ของดาวทั้งหลาย. บทวา สสี แปลวา มีตรากระตาย บางทานกลาววา
ปรากฏเปนใหญในหมูดาว นิทเทสชีแ้ จงไมประกอบวิภัตติของทานเหลา
นั้นวา ตารกาธิปา พึงประกอบความวา เปนใหญของดาวทั้งหลาย
ปรากฏและหมุนเวียนไป.
บทวา ทิพฺพ เทวปุรมฺหิ จ ความวา เปนทิพยแมในเทพบุรี
เทพบุรีสูงสุดกวาที่อยูของมนุษยทั้งหลายฉันใด แมเทพบุตรก็แสดงวา
วิมานของทานนี้สูงสุดฉันนั้น ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา อติโรจติ
วณฺเณน อุทยนฺโตว รสิมา เหมือนดวงอาทิตยกําลังอุทัย อธิบายวา
เหมือนพระอาทิตยกําลังขึ้น.
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บทวา เวฬุริยสุวณฺณสฺส ประกอบความดวยคําที่เหลือวา วิมาน
นี้สรางดวยแกวไพฑูรยและทอง ดังนี้. บทวา ผลิกา แปลวา แกวผลึก.
บทวา โปกฺขรณี แปลวา สระโบกขรณี.
บทวา ตสฺสา แปลวา ของสระโบกขรณีนั้น ดวยบทวา วนคุมฺพา
ทานกลาวหมายกอไมที่มีดอกงามในสวน. บทวา เทวราช ว ไดแก
เหมือนทาวสักกะ. บทวา อุปติฏนฺติ ไดแก กระทําการบํารุงบําเรอ.
บทวา สพฺพาภรณสฺฉนฺนา ความวา ปกปดดวยเครื่องประดับ
ของสตรีทุกอยาง อธิบายวา แตงสรีระโดยประการทั้งปวง. บทวา
วสวตฺตี วา ไดแก เหมือนทาววสวัตดีเทวราช. บทวา เภริสงฺขมุทิงฺคาหิ ทานกลาวผิดลิงค [ ทางไวยากรณ ] ประกอบความวา ดวย
กลอง ดวยสังข และดวยตะโพนทั้งหลาย. บทวา รติสมฺปนฺโน ความ
วา พรั่งพรอมดวยความยินดีอันเปนทิพย. บทวา นจฺจคีเต สุวาทิเต
ไดแก ในการฟอนรําดวย ในการขับรองดวย ในการประโคมดนตรีที่
ไพเราะดวย คือ เพราะการฟอนรําดวย เพราะการขับรองดวย เพราะ
การประโคมดนตรีที่ไพเราะดวย เปนเหตุ ดวยวา บทนี้เปนสัตตมี
วิภัตติใชในอรรถนิมิตสัตตมี [ วาเพราะ ] อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบ
คําพิเศษวา ที่ใหเปนไปแลว.
บทวา ทิพฺพา เต วิวิธา รูปา พึงนําบทกิริยานาประกอบวา
รูปที่พึงรูไดดวยจักษุมีประการตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเทวโลก ที่ทาน
ประสงคแลว คือ ตามที่ประสงครื่นรมย มีอยู. แมในบทวา ทิพฺพา
สทฺทา เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อห ในบาทคาถาวา กณฺโก สหโช อห นี้เปนเพียง
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นิบาต บางทานกลาววา อหุ ความวา กัณฐกอัศวราชไดเปนสหชาติ
เพราะเกิดในวันเดียวกันกับพระมหาสัตวทีเดียว.
บทวา อฑฺฒรตฺตาย แปลวา เทีย่ งคืน ความวา เวลามัชฌิมยาม
ม อักษร บทวา โพธายมภินิกฺขมิ ทําหนาที่เชื่อมบท ความวา
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณเพื่อพระอภิสัมโพธิญาณ ทานกลาวความมี
พระหัตถออนนุมซึ่งเปนลักษณะของพระมหาบุรุษ ดวยบทวา มุทูหิ
ปาณิหิ. บทวา ชาลิตมฺพนเขหิ ไดแก พระนขาแดงงามรุงเรือง ดวย
บทนั้น ทานแสดงลักษณะของพระมหาบุรุษ คือ ความมีพระหัตถรุงเรือง
และแสดงอนุพยัญชนะ คือ ความมีพระนขาแดง.
แขง ชื่อวา สัตถิ แตในที่นี้ ขาซึ่งมีที่ตั้งอยูใกลแขง ทานเรียก
วา สัตถิ. บทวา อาโกฏยิตฺวาน แปลวา ตบ [ ปรบ ]. บทวา วห
สมฺมาติ จพฺรวิ ความวา ก็พระมหาสัตวตรัสวา สหายกัณฐกะ ทาน
จงพาเราไปในวันนี้ราตรีเดียว ทานจงเปนพาหะของเรา ก็เมื่อตรัสถึง
ประโยชนในการนําไปซึ่งพระมหาสัตวทรงแสดงในคราวนั้น ไดตรัสวา
เราบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมแลว จักยังโลกใหขามโอฆสงสาร
หวงน้ําใหญ คือสงสาร ดังนี้ แตเมื่อจะตรัสที่พระมหาสัตวทรงแสดงไว
ในครั้งนั้น จึงตรัสวา อห โลก คารยิสฺส สมฺโพธิมุตฺตม
เราบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดแลว จักยังโลกใหขามโอฆสงสาร ดวย
เหตุนั้น จึงทรงแสดงความที่ถึงประโยชนในการพาไป ประโยชนในการ
ไปยอดเยี่ยมวา เราบรรลุคือสําเร็จพระอนุตรสมมาสัมโพธิญาณอันอุดม
แลว จักยังโลกพรอมทั้งเทวโลกใหขามพนจากโอฆสงสารหวงน้ําใหญ
คือสงสาร ฉะนั้น ทานไมพึงคิดวาการไปนี้มีประโยชนอะไร.
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บทวา หาโส ไดแก ความยินดี. บทวา วิปโุ ล ไดแก โอฬาร
มาก. บทวา อภิสีสึ ไดแก หวัง คือปรารถนา รับ [คํา]. บทวา
อภิรุฬฺหฺจ ม ตฺวา สกฺยปุตฺต มหายส ความวา รูวาพระมหาสัตวเปนพระโอรสศากยราช มีพระยศไพบูลยแผไปแลว ประทับนั่งขี่เรา.
บทวา วหิสสฺ  แปลวา พาไป คือนําไป.
บทวา ปเรส ไดแกพระราชาอื่น ๆ. บทวา วิชิต ไดแก ประเทศ
คือราชอาณาเขตของพระราชาอื่น. บทวา โอหาย ไดแก สละแลว.
บทวา อปกฺกมิ ไดแก เริ่มหลีกไป บางทานกลาววา ปริพฺพชิ บวช
ดังนี้ก็มี. บทวา ปริเลหึ ไดแก เลียโดยรอบ บทวา อุทิกฺขิส แปลวา
แลดูแลว.
บทวา ครุกาพาธ ไดแก ปวยหนัก คือมาก อธิบายวา ทุกข
ถึงตาย ดวยเหตุนั้น เทพบุตรจึงกลาววา ขิปปฺ  เม มรณ อหุ
ขาพเจาก็ไดตายอยางฉับพลัน ดวยวากัณฐกอัศวราชนั้น มีความภักดี
มั่นคงกับพระมหาสัตวมาหลาบชาติ จึงมิอาจอดกลั้นวิโยคทุกขไวได และ
พอไดยินวา ออกบวชเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็เกิดปติโสมนัส
อยางยิ่งปราศจากอามิส ดังนั้น พอตายจึงบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
และทิพยสมบัติไดปรากฏแกเขาเปนอันมาก เหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา
ตสฺเสว อานุภาเวน ดวยอานุภาพแหงบุญที่สําเร็จดวยความเลื่อมใสอัน
ถึงที่แลว บทวา เทโว เทวปุรมฺหิว ความวา เหมือนทาวสักกเทวราช
ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส.
บทวา ยฺจ เม อหุ วา หาโส สทฺท สุตฺวาน โพธิยา
ความวา ขาพเจามีความราเริงในคราวนั้น เพราะไดยินเสียงวา โพธิ
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เขากอน ในบทวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตตฺ ม ไดบรรลุพระสัมโพธิญาณ
อันอุดม ดังนี้ ความเกิดแหงความราเริง ชือ่ วาความยินดี. บทวา
เตเนว กุสลมูเลน ไดแก ดวยพืชคือกุศลนั่นเอง. บทวา ผุสิสฺส
แปลวา จักถูกตอง คือถึง ( สําเร็จ ).
เทพบุตรกลาวถึงกุศลกรรมของตน ซึ่งเปนเหตุแหงภวสมบัติสวน
อนาคตตามที่ไดบรรลุแลวอยางนี้ บัดนี้ ถึงตนเองประสงคจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็ฝากการไหวพระศาสดาไปกับพระเถระ จึงกลาวคาถา
วา สเจ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ คจฺเฉยฺยาสิ
แปลวา ถาทานจักไป บางทานกลาววา สเจ คจฺฉสิ ถาทานจะไป
เนื้อความอยางนั้นแล. บทวา มมาป น วจเนน ความวา มิใชตาม
สภาพของทานอยางเดียวเทานั้น ที่แทจงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาตาม
คําแมของขาพเจา. บทวา วชฺชาสิ แปลวา พึงกราบทูล ประกอบ
ความวา พึงกราบทูลถึงการถวายบังคมดวยเศียรเกลาแมของขาพเจา.
เมื่อเทพบุตรแสดงวา แมถึงขาพเจาจะฝากการถวายบังคมไปใน
บัดนี้ ครั้นฝากไปแลว ขาพเจาก็จะไมเฉยอยู ดังนี้ จึงกลาววา แม
ขาพเจาก็จักไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบมิได อนึ่ง เพื่อแสดง
เหตุในการไปใหสําคัญยิ่งขึ้น จึงกลาววา การไดเห็นพระโลกนาถผูคงที่
หาไดยาก. พระสังคีติกาจารยไดแตงคาถาไวสองคาถาดังนี้วา
กัณฐกเทพบุตรนั้น เปนผูกตัญูกตเวที เขาไป
เฝาพระศาสดา ฟงพระดํารัสของพระพุทธเจาผูมี
จักษุแลว ชําระธรรมจักษุใหบริสุทธิ์ ชําระทิฏฐิ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 619

วิจิกิจฉาและศีลพตปรามาสใหบริสุทธิแ์ ลว ถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลวหายไปในที่
นั้นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตฺวา คิร จกฺขุมโต ความวา
ฟงพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีจักษุดวยจักษุ ๕. บทวา
ธมฺมจกฺขุ ไดแก โสดาปตติมรรค. บทวา วิโสธยิ แปลวา บรรลุ
ความจริง การชําระธรรมจักษุใหบริสุทธิ์ คือการบรรลุนั่นเอง.
บทวา วิโสธยิตฺวา ทิฏิคต ไดแกถอนทิฏฐิ. บทวา วิจกิ ิจฺฉ
วตานิ จ ประกอบความวา ยังวิจิกิจฉาที่มีวัตถุ ๑๖ และมีวัตถุ ๘
และยังศีลพตปรามาสที่เปนไปวา คนจะบริสุทธิ์ไดดวยศีลพรตดังนี้ ให
บริสุทธิ์ ก็ปรามาสที่เปนไปอยางนั้น พรอมดวยปริยายทั้งหลาย ทาน
กลาววา วตานิ พรต ในคาถานั้น คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถากัณฐกวิมาน
๘. อเนกวัณณวิมาน
วาดวยเอนกวัณณวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๘๒] ทานอันหมูอ ัปสรแวดลอม ขึ้นวิมาน
อันมีวรรณะมิใชนอย เปนที่ระงับความกระวนกระวาย
และความโศก วิจิตรมาก บันเทิงอยู ดุจทาว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 620

สุนมิ มิตเทวราช ผูเปนใหญในเทวดา ไมมีใคร
เสมอเหมือน จะมีใครที่ไหนยิ่งกวาทานทางยศ
ทางบุญ และทางฤทธิ์ หมูทวยเทพชั้นไตรทศ
ทั้งหมด ชุมนุมกันไหวทาน ดุจเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ไหวพระจันทรฉะนั้น และเทพอัปสร
เหลานี้ ก็ฟอนรํา ขับรอง บันเทิงอยูรอบ ๆ ทาน
ทานเปนผูบรรลุเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิด
เปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถาม
แลว ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอนขาพเจาไดเปน
สาวกของพระชินพุทธเจาพระนามวา สุเมธ ขาพเจาเปนปุถุชน ยังมิไดตรัสรู บวชอยู ๗ พรรษา
เมื่อพระสุเมธชินพุทธเจาผูศาสดา ผูขามโอฆะได
แลวเปนผูคงที่ เสด็จปรินิพพานแลว ขาพเจานั้นได
ไหวรัตนเจดียที่คลุมดวยขายทอง ทําใจใหเลื่อมใส
ในพระสถูป ขาพเจามิไดใหทาน เพราะไมมีวัตถุ
ทานที่จะให แตขาพเจาไดชักชวนคนอื่น ๆ ใหให
ทานนั้นวา ทานทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระพุทธเจาผูควรบูชานั้นเถิด ไดยินวา ทานทัง้ หลาย
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ละอัตภาพนี้แลว จักไปสวรรคดวยอาการอยางนี้
ขาพเจาไดทํากุศลกรรมอยางนั้นแล จึงไดเสวยสุข
อันเปนทิพยดวยตน และบันเทิงอยูในทามกลางหมู
เทพชั้นไตรทศ ทั้งขาพเจาก็ยังไมสิ้นบุญนั้น.
จบอเนกวัณณวิมานที่ ๘
อรรถกถาอเนกวัณณวิมาน
อเนกวัณณวิมาน มีคาถาวา อเนกวณฺณ ทรโสกนาสน เปนตน.
อเนกวัณณวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไปในเทวโลก ตามนัยที่
กลาวแลวในหนหลัง ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ครั้งนั้น เทพบุตรผูมี
รัศมีมิใชนอย เห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั้น เกิดความเคารพนับถือ
มาก เขาไปหาแลวยืนประคองอัญชลีอยู พระเถระถามถึงกรรมที่เทพบุตร
กระทํา ดวยมุข คือ มุงประกาศสมบัติที่ไดแลววา
ทานอันหมูอัปสรแวดลอม ขึน้ วิมานอันมี
วรรณะมิใชนอย เปนที่ระงับความกระวนกระวาย
และความโศก วิจิตรมาก บันเทิงอยู ดุจทาว
สุนิมมิตเทวราช ผูเปนใหญในเทวดา ไมมีใคร
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เสมอเหมือน จะมีใครที่ไหนที่ยิ่งกวาทานทางยศ
ทางบุญ และทางฤทธิ์ หมูท วยเทพชั้นไตรทศ
ทั้งหลาย ชุมนุมกันก็ไหวทา น ดุจเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายไหวพระจันทรฉะนั้น และเทพอัปสรเหลา
นี้ ก็ฟอนรํา ขับรอง บันเทิงอยูรอบ ๆ ทาน ทาน
เปนผูบรรลุเทพฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งเกิดเปน
มนุษย ทานไดทําบุญอะไรไว เพราะบุญอะไร
ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีของทาน
จึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เพื่อแสดงกรรมนั้น ทานจึงกลาววา
เทพบุตรนั้นถูกพระโมคคัลลานะถามแลว ดีใจ
ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ผี ลอยางนี้.
เทพบุตรแมนั้นไดกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอนขางเจาไดเปน
สาวกของพระชินพุทธเจาพระนามวา สุเมธ ขาพเจาเปนปุถุชนยังมิไดตรัสรู บวชอยู ๗ พรรษา
เมื่อพระสุเมธชินพุทธเจาผูศาสดา ผูขามโอฆะได
แลว เปนผูคงที่ เสด็จปรินิพพานแลว ขาพเจานั้น
ไดไหวรัตนเจดียที่คลุมดวยขายทอง ทําใจให
เลื่อมใสในพระสถูป ขาพเจามิไดใหทาน เพราะ
ไมมีวัตถุทานที่จะให แตขาพเจาไดชักชวนคนอื่น ๆ
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ใหใหทานนั้นวา ทานทัง้ หลายจงบูชาพระธาตุของ
พระพุทธเจาผูควรบูชานั้นเถิด ไดยินวา ทาน
ทั้งหลายละอัตภาพนี้แลว จักไปสวรรคดวยอาการ
อยางนี้ ขาพเจาไดกระทํากุศลกรรมอยางนั้นแล
จึงไดเสวยสุขอันเปนทิพยดวยตน และบันเทิงอยู
ในทามกลางหมูเทพชั้นไตรทศ ทั้งขาพเจาก็ยังไม
สิ้นบุญนั้น.
เลากันมาวา นับจากนี้ถอยหลังไปสามหมื่นกัป พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงทําโลกนี้กับเทวโลก
ใหสวางเปนอยางเดียวกัน ทรงบําเพ็ญพุทธกิจแลวเสด็จปรินิพพาน เมื่อ
มนุษยทั้งหลายเก็บพระบรมธาตุของพระผูมีพระภาคเจาสรางรัตนเจดีย
บุรุษคนหนึ่งบวชในศาสนาของพระศาสดา ประพฤติพรหมจรรยอยู ๗
พรรษา มีความรําคาญเพราะจิตไมตั้งมั่นจึงสึก ครั้นสึกแลว โดยที่
เปนผูมีความสังเวชมากและมีฉันทะในธรรม จึงทําการปดกวาดและดูแล
ของใชเปนตนที่ลานพระเจดีย รักษานิจศีลและอุโบสถศีล ฟงธรรม
และเที่ยวชักชวนคนอื่น ๆ ใหทําบุญ
เขาทํากาละตายในเมื่อสิ้นอายุ
บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส เพราะความยิ่งใหญแหงบุญกรรม เขาเปน
เทพบุตรมีศักดิ์ใหญ มีอานุภาพมาก เปนผูที่เทวดาทั้งหลายมีทาวสักกะ
เปนตน สักการบูชา ดํารงอยูในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้นชั่วอายุ จุติจาก
ดาวดึงสนั้นทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงสดวยเศษวิบากแหงกรรม
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นั้นแหละ เทวดาทั้งหลายรูจักเทพนั้นวาเปนผูมีวรรณะมิใชนอ ย หมาย
เอาเทพบุตรองคนั้น มหาสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา อถ น
อเนกวณฺโถ เทวปุตฺโต ฯ เป ฯ น ตสฺส ปุ
ฺ สฺส ขยมฺป
อชฺฌคนฺติ กเถสิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกวณฺณ ความวา มีวรรณะ
หลายอยาง เพราะมีสีหลายอยางมีสีเขียวและสีเหลีองเปนตน และเพราะ
วิมานติด ๆ กันเปนตน มีสัณฐานหลายอยาง. บทวา ทรโสกนาสน
ความวา ชื่อวาเปนที่ระงับความกระวนกระวายและความโศก เพราะ
บรรเทาความกระวนกระวายและความเรารอนเพราะเปนวิมานที่เยือกเย็น
และเพราะไมเปนโอกาสแหงความโศกเพราะเปนวิมานที่นาปลื้มใจ เพราะ
เปนวินานที่นาชม. บทวา อเนกจิตฺต ไดแก มีรูปวิจิตรหลายอยาง.
บทวา สุนิมมฺ โิ ต ภูตปตีว ความวา ทานแมเปนหมูเทพชั้นดาวดึงส
ก็บันเทิง ยินดี รื่นรมยยิ่งเหมือนทาวสุนิมมิตเทวราช เพราะเปนผูมี
ทิพยสมบัติอยางโอฬาร.
บทวา สมสฺสโม ไดแก ผูเสมอเหมือนนั่นเอง พูดตรง ๆ ก็
คือ ไมมีเทพที่เหมือนทาน. จะมีใครที่ไหน คือดวยเหตุไร ที่เหนือกวา
คือยิ่งกวาเลา เพื่อจะเฉลยปญหาวา เสมอยิ่งกวาทางไหน ทานจึงกลาว
วา ยเสน ปฺุเน จ อิทฺธิยา จ ทางยศ ทางบุญ และทางฤทธิ์
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยเสน ไดแก บริวารยศ. บทวา
อิทฺธิยา ไดแก อานุภาพ อีกอยางหนึ่ง บทวา ยเสน ไดแก
อิสริยยศ ความเปนใหญ. บทวา อิทธฺ ิยา ไดแก เทวฤทธิ์ ฤทธิ์ของ
เทวดา อีกอยางหนึ่ง บทวา ยเสน ไดแก ความสมบูรณแหงสมบัติ.
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บทวา อิทฺธิยา ไดแก ความสําเร็จแหงกามคุณตามที่ตองการ. อีกอยาง
หนึ่ง บทวา ยเสน ไดแก เกียรติยศ ชื่อเสียง ทีง่ าม. บทวา อิทฺธิยา
ไดแก ความสําเร็จพรอม. บทวา ปฺุเน ไดแก ผลบุญทีเ่ หลือลง
ซึ่งกลาวไวในที่นั้น ๆ หรือบุญกรรมนั่นเอง.
บทวา สพฺเพ จ เทวา ทานกลาวทําเนื้อความที่ถือตามสามัญ
ใหวิเศษดวยบทนี้วา ติทสคณา. เทวดาทั้งหลายเมื่อจะกระทําความเคารพ
เฉพาะตนแกทานที่ควรเคารพ บางทาน ยอมไมกระทําทั้งที่กําลังบันเทิง
กัน สําหรับเทพบุตรนี้ ไมอยางนั้น ที่ทานกลาววา สเมจฺจ ชุมนุมกัน
เพื่อแสดงวา เทวดาทั้งหลายแมกําลังบันเทิงกัน ก็กระทําความเคารพแก
เทพบุตรนี้โดยแท. บทวา ต ต คือ ต ตฺว ทานนั้น.
บทวา สสึว เทวา ความวา มนุษยและเทวดาทั้งหลายเกิดอาทร
เอื้อเฟอขึ้นมาก็นอบนอมสสิสิ่งที่มีตรากระตาย คือพระจันทรที่ปรากฏ
ในวันเพ็ญและวันแรมหนึ่งค่ํา ฉันใด หมูเทพชั้นไตรทศแมทั้งหมด ยอม
นอบนอมทานนั้น ก็ฉันนั้น เทพบุตรเรียกพระเถระดวยความเคารพนับ
ถือมากวา ภทนฺเต. บทวา อหุวาสึ แปลวา ไดเปนแลว. บทวา
ปุพฺเพ ไดแก ในชาติกอน. บทวา สุเมธนามสฺส ชินสฺส สาวโก
ความวา เปนสาวกเพราะบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระนามปรากฏอยางนี้วา สุเมธ. บทวา ปุถุชฺชโน ไดแก ไมใชพระอริยะ
ชื่อวายังมิไดตรัสรู เพราะไมมีแมเพียงการตรัสรูสัจจะทั้งหลายแมในศาสนา
นั้น. บทวา โส สตฺต วสฺสานิ ปริพพฺ ชิสฺสห ความวา ขาพเจานั้น
เที่ยวไปโดยเพียงคุณคือบวช ๗ ป อธิบายวา ไมไดบรรลุอุตริมนุสธรรม คุณอันยิ่งของมนุษย.
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บทวา รตนุจฺจย ไดแก รัตนเจดียที่ยกขึ้นซึ่งสรางดวยรัตนะมี
แกวและทองเปนตน. บทวา เหมชาเลน ฉนฺน ความวา คลุมดวย
ขายทองทั้งรอบขางและชั้นบน. บทวา วนฺหิตฺวา ความวา กระทําการ
นอบนอมในที่นั้นๆ ดวยเบญจางคประดิษฐ. บทวา ถูปสฺมึ มน ปสาทยึ
ความวา ขาพเจายังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปวา นี้เปนพระสถูปบรรจุ
พระธาตุ ซึง่ เปนที่ตั้งมั่นแหงคุณของพระสัพพัญูหนอ.
บทวา น มาสิ ทาน ความวา มิไดมีทานที่ขาพเจากระทําเลย
เพราะเหตุไร เพราะไมมีวัตถุที่จะถวาย. บทวา น จ มตฺถิ ทาตุ
ความวา วัตถุทานที่กําหนดไว ของขาพเจาไมมีที่จะให คือสิ่งของที่ควร
จะใหอะไร ๆ ไมมี แตขาพเจาไดชักชวนสัตวอื่น ๆ ในการใหทานนั้น
บางทานกลาววา ปเรสฺจ ตตฺถ สมาทเปสึ ไดชักชวนคนอื่น ๆ ใน
การใหทานนั้น ดังนี้ก็มี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเรส พึงทราบวา
เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ. บทวา ปูเชถ น เปนตน เปนบท
แสดงอาการชักชวน ประกอบความวา ซึ่งพระธาตุนั้น กิร ศัพท ใน
บทวา เอว กิร มีอรรถความวาฟงตาม ๆ กันมา ดวยบทวา น ตสฺส
ปฺุสฺส ขยมฺป อชฺฌค เทพบุตรแสดงวา ขาพเจาไมถึงความหมด
สิ้นแหงบุญนั้น คือบุญกรรมที่กระทําอุทิศพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
สุเมธในครั้งนั้น ขาพเจายังเสวยเศษวิบากแหงกรรมนั้นแหละ ดังนี้ ขอใด
มิไดกลาวไวในที่นี้ ขอนั้น พึงทราบวา เขาใจงายทั้งนั้น เพราะมีนัย
ดังกลาวมาแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถาอเนกวัณณวิมาน
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๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน
วาดวยมัฏฐกุณฑลีวิมาน
พราหมณ ถามเทพบุตรนั้นวา
[๘๓] เจาแตงตัว มีตุมหูเกลี้ยง ทรงมาลัย
ดอกไม ทาตัวดวยจันทนแดง ประคองแขนคร่ําครวญ
อยูในกลางปา เจาเปนทุกขหรือ.
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรตอบวา
เรือนรถทําดวยทองคํางามผุดผอง เกิดขึ้นแก
ขา ขาหาคูลอรถนั้นยังไมได ขาจะสละชีวิตเพราะ
ความทุกขนั้น.
พราหมณกลาววา
พอมาณพผูเจริญ เจาอยากไดลอทองคํา แกวมณี ทองแดง หรือเงิน ก็จงบอกแกขา ขาจะจัด
คูลอใหเจา.
มาณพนั้นกลาวตอบพราหมณนั้นวา พระจันทรพระอาทิตยทั้งสอง ยอมปรากฏในทองฟานั้น
รถทองของขา ยอมงามดวยคูลอนั้น.
พราหมณกลาววา
พอมาณพ เจาเปนคนโง ที่มาปรารถนาสิ่งที่
ไมควรปรารถนา ขาเขาใจวาเจาจักตาย ( เสียกอน)
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จักไมไดพระจันทรและพระอาทิตยแน ๆ.
มาณพกลาววา
แมการไปการมาของพระจันทรพระอาทิตย ก็
ยังเห็นกันอยู รัศมีของพระจันทรพระอาทิตย ก็ยัง
เห็นกันอยูในวิถีทั้งสอง คนที่ตายลวงลับไปแลว ใคร
ก็ไมเห็น เราสองคนที่รองไหคร่ําครวญอยูในที่นี้ ใคร
โงกวากัน.
พราหมณกลาววา
พอมาณพ เจาพูดจริง เราสองคนที่รองไห
คร่าํ ครวญอยู ขานี้แหละเปนคนโงกวา ปรารถนา
คนที่ตายลวงลับไปแลว เหมือนทารกรองไหอยากได
พระจันทรฉะนั้น เจามารดาขาผูเรารอนใหสงบ ดับ
ความกระวนกระวายทั้งหมดได เหมือนเอาน้ํารดไฟ
ที่ราดเปรียงฉะนั้น เจาผูที่บรรเทาความโศกเศราถึง
บุตรของขาผูเฝาแตเศราโศก ชื่อวาไดถอนลูกศร
คือความโศกที่เกาะหัวใจของขาขึ้นไดแลว พอมาณพ
ขาเปนผูที่เจาถอนลูกศร คือความโศกขึ้นใหแลว ก็
เปนผูดับรอน เย็นสนิท ไมตองเศราโศก ไมตอง
รองให เพราะฟงเจา เจาเปนเทวดา หรือเปนคนธรรพ หรือเปนทาวสักกะผูใหหานในชาติกอน เจา
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เปนใคร หรือเปนบุตรของใคร เราจะรูจักเจาได
อยางไร.
มาณพตอบวา
ทานเผาบุตรที่ปาชาเองแลว คร่าํ ครวญรองไห
ถึงบุตรคนใด ขาคือบุตรคนนั้น ทํากุศลกรรมแลว
ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ.
พราหมณถามวา
เมื่อทานใหทานนอยหรือมากในเรือนของตน
หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนั้น เราก็มิไดเห็น เพราะ
กรรมอะไร ทานจึงไปเทวโลกได.
มาณพตอบวา
ขาปวยเปนไขไดรับทุกข มีกายกระสับกระสายอยูในที่อยูของตน ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ขามพนความสงสัย เสด็จไปดีแลว
มีพระปญญาไมทราม ขานั้นมีใจเบิกบานเลื่อมใสได
กระทําอัญชลีแดพระตถาคต ขาทํากุศลกรรมนั้น จึง
ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ.
พราหมณกลาววา
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีหนอ อัญชลีกรรม
มีผลเปนไดถึงเชนนี้ แมขาก็มใี จเบิกบาน มีจิต
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เลื่อมใส จึงขอถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะที่พึ่ง
ในวันนี้นี่แหละ.
มาณพกลาววา
ทานจึงมีจิตเลื่อมใส ถึงพระพุทธเจาพระธรรม
และพระสงฆวา เปนสรณะที่พึ่งในวันนี้นี่แหละ อนึ่ง
ทานจงสมาทานสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและดาง
พรอย จงรีบงดเวนจากการฆาสัตวเสีย จงเวนการ
ถือเอาสิ่งของที่เขามิไดใหในโลก จงไมดื่มน้ําเมา
และไมกลาวเท็จ จงยินดีดวยภรรยาของตน.
พราหมณกลาววา
ขาแตเทวดาผูนาบูชา ทานเปนผูปรารถนา
ประโยชน ปรารถนาเกื้อกูลแกขาพเจา ขาพเจาจะ
ทําตามคําของทาน ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา
เถิด. ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา และพระธรรมวา
เปนสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยม และขาพเจาขอถึงพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา ผูทรงเปนนรเทพวา เปน
สรณะที่พึ่ง.
ขาพเจางดเวนจากการฆาสัตวอยางฉับพลัน งด
การถือเอาสิ่งของที่เขามิไดใหในโลก ขาพเจาไมดื่ม
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น้ําเมา และไมกลาวเท็จ และเปนผูยินดีดวยภรรยา
ของตน ดังนี้.
จบมัฏฐกุณฑลีวิมานที่ ๙
อรรถกถามัฏฐกุณฑลีวิมาน
มัฏฐกุณฑลีวิมาน มีคาถาวา อลงฺกโค มฏกุณฺฑลี เปนตน.
มัฏฐกุณฑลีวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น พราหมณชาวสาวัตถีคนหนึ่ง เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก
เปนคนไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส เปนมิจฉาทิฏฐิ ไมใหอะไรแก
ใคร ๆ เพราะไมใหนั่นเอง เขาจึงเปนที่รูกันทั่วไปวา อทินนปุพพกะ
ไมเคยให เขาไมตองการเฝาพระตถาคต ไมตองการแมจะเห็นสาวกของ
พระตถาคต เพราะความเปนคนโลภโดยเปนมิจฉาทิฏฐิ เขาสอนบุตรของ
ตนชื่อมัฏฐกุณฑลีวา ลูก เจาไมพึงไปหา ไมพึงเห็นพระสมณโคดมและ
สาวกของพระองค แมตัวเขาเองก็ไดกระทําอยางนั้น คราวนั้น บุตรของ
เขาปวย พราหมณไมไดทํายารักษา เพราะกลัวเปลืองทรัพย เมื่อโรค
กําเริบขึ้นจึงเชิญหมอมาดู หมอทั้งหลายดูรางกายของเขาแลว รูว าเด็กนั้น
รักษาไมหายจึงหลีกไป พราหมณคิดวา เมื่อลูกตายในเรือน นําออก
ลําบาก จึงอุมบุตรใหนอนที่นอกซุมประตู.
ณ ราตรีปจจุสสมัยใกลรุง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระมหา-
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กรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูโลก ทรงเห็นมัฏฐกุณฑลีมาณพหมดอายุ จะ
ตองตายในวันนั้นเอง และทรงเห็นโอกาสที่มาณพนั้นการทํากรรมอันเปน
ในเพื่อนรก มีพระพุทธดําริวา ถาเราไปในที่นั้น มาณพนั้นจักทําจิตให
เลื่อมใสเรา จักบังเกิดในเทวโลก จักเขาไปหาบิดาที่รองไหอยูในปาชา
ใหบิดาสังเวช เมื่อเปนเชนนั้น ทั้งเขาและบิดาของเขาจักมาหาเรา หมู
มหาชนจักประชุมกัน เมื่อเราแสดงธรรม จักมีการตรัสรูธรรมกันมากใน
ที่นั้น ครั้นทรงทราบอยางนี้แลว รุงเชา ทรงนุงแลวทรงถือบาตรและ
จีวร เสด็จเขาบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ประทับยืนเปลงพระพุทธรังสีมี
วรรณะ ๖ ใกลเรือนบิดาของมาณพมัฏฐกุณฑลี มาณพเห็นพระฉัพพัณณรังสีเหลานั้นคิดวา นั่นอะไร เหลียวดูขางโนนขางนี้ ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจาผูฝกตนแลว คุมครองตนแลว มีพระอินทรียสงบโชติชวงอยู
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ และดวยพระเกตุมาลา
อันมีรัศมีวาหนึ่ง ทรงรุงโรจนดวยพระพุทธสิริอันเปรียบมิได ดวยพระพุทธานุภาพอันเปนอจินไตย ครั้นเห็นแลว มาณพนั้นไดมีความคิดอยาง
นี้วา พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จถึงที่นี้แลวหนอ ซึ่งพระองคมีรูปสมบัติ
ที่จะงําแมพระอาทิตย ดวยพระเดชของพระองค งําพระจันทร ดวยพระคุณที่นารัก งําสมณพราหมณทั้งหมด ดวยความเปนผูสงบระงับ อัน
ความสงบระงับพึงมีในที่นี้นี่แหละ อัครบุคคลในโลกนี้ ก็เห็นจะผูนี้นี่เอง
และก็เสด็จถึงที่นี้ ก็เพื่อทรงอนุเคราะหเราแนแลว มาณพนั้นมีเรือนราง
อันปติที่มีพระพุทธคุณเปนอารมณสัมผัสแลวตลอดกาล เสวยปติโสมนัส
ไมนอย มีจิตเลื่อมใสนอนประคองอัญชลี พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเขา
แลว มีพระดําริวา เพียงเทานี้ก็พอที่มาณพนี้จะเขาถึงสวรรค ดังนี้
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เสด็จหลีกไป.
แมมาณพนั้นไมละปติโสมนัสนั้นเลย ทํากาละตายไปบังเกิดใน
วิมานทอง ๑๒ โยชน ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส ฝายบิดาของเขา ใหทํา
สักการะสรีระแลว ในวันที่สองไปปาชาในเวลาเชามืด คร่ําครวญวา โธ
เอย มัฏฐกุณฑลี โธเอย มัฏฐกุณฑลี เดินพลางรองไหพลาง วนไป
รอบ ๆ ปาชา.
เทพบุตรตรวจดูความสมบูรณแหงสมบัติของตน ทบทวนดูวา เรา
ทํากรรมอะไร จากไหนจึงมาที่นี้ ไดรูอัตภาพกอนของตน และเห็นความ
เลื่อมใสแหงจิตที่เปนไปในพระผูมีพระภาคเจา เพียงทําอัญชลีที่นาจับใจ
ในเวลาจะตายในอัตภาพนั้น เกิดความเลื่อมใสและความนับถือเปนอัน
มากในพระตถาคตอยางดียิ่งวา โอ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงมี
อานุภาพมาก ใครครวญดูวา อทินนปุพพกพราหมณทําอะไรหนอ เห็น
มารองไหอยูในปาชา จึงคิดวา พราหมณนี้ เมื่อกอน ไมทําแมเพียงยา
รักษาเรา มาบัดนี้รองไหอยูในปาชา หาประโยชนมิได เอาเถอะ เรา
จักใหพราหมณนั้นสังเวชแลวใหดํารงอยูในกุศล ดังนี้แลว มาจากเทวโลก
แปลงตัวเปนมัฏฐกุณฑลีรองไหอยู ยืนประคองแขนคร่ําครวญอยูใกล ๆ
บิดาวา โอ พระจันทร โอ พระอาทิตย ครั้งนั้น พราหมณคิดวา นี้
มัฏฐกุณฑลีมาแลว ไดกลาวกะเขาดวยคาถาวา
เจาแตงตัว มีตุมหูเกลี้ยง ทรงมาลัยดอกไม
ทาตัวดวยจันทนแดง ประคองแขนคร่ําครวญอยูใน
กลางปา เจาเปนทุกขหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลงฺกโต แปลวา ประดับแลว.
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บทวา มฏกุณฺฑลี ไดแก มีตุมหูที่ทําอยางเกลี้ยง ๆ ไมแสดงลาย
ดอกไมและเครือเถาเปนตน เพื่อไมครูดสีรางกาย อีกอยางหนึ่ง บทวา
มฏกุณฺฑลี แปลวา ตุมหูที่บริสุทธิ์ อธิบายวา ตุมหูที่ตมแลวเช็ดลาง
ดวยหญิงคุธรรมชาติ แลวเช็ดดวยขนสุกร. บทวา มาลธารี ไดแก
ทัดทรงมาลัยดอกไม อธิบายวา ประดับมาลัยดอกไม. บทวา หริจนฺทนุสฺสโท ความวา เอาจันทนแดงไลทาทั่วตัว. บทวา กึ เปนคําถาม.
บทวา ทิกฺขิโต แปลวา ถึงความทุกข อีกอยางหนึ่ง บทวา กึ ทุกขิโต
เปนบทเดียวกัน ความวา ถึงทุกข ดวยความทุกขอะไร.
ลําดับนั้น เทพบุตรกลาวกะพราหมณวา
เรือนรถทําดวยทองคํางามผุดผองเกิดขึ้นแกขา
ขาหาคูลอรถนั้นยังไมได ขาจะสละชีวติ เพราะความ
ทุกขนั้น.
ลําดับนั้น พราหมณกลาวกะเทพบุตรนั้นวา
พอมาณพผูเจริญ เจาอยากไดคูลอทองคํา
แกวมณี ทองแดง หรือเงินก็จงบอกแกขา ขาจะจัด
คูลอใหเจา.
มาณพไดฟงดังนั้น คิดวา พราหมณนี้ไมทํายารักษาลูก เห็นเรา
คลายลูก รองไหพูดวา จะทําลอรถทองเปนตนให ชางเถอะ จําเราจัก
ขมเขา จึงกลาววา ทานจักทําคูลอแกขาใหญเทาไร เมื่อพราหมณกลาววา
ใหเทาที่เจาตองการ จึงขอวา ขาตองการพระจันทรและพระอาทิตย
ขอทานจงใหพระจันทรพระอาทิตยแกขาเถิด.
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มาณพนั้นกลาวตอบพราหมณนั้นวา พระจันทร
พระอาทิตยทั้งสองยอมปรากฏในทองฟานั้น รถทอง
ของขา ยอมงามดวยคูลอนั้น.
ลําดับนั้น พราหมณกลาวกะเทพบุตรวา
พอมาณพ เจาเปนคนโง ที่มาปรารถนาสิ่งที่
ไมควรปรารถนา ขาเขาใจวาเจาจักตาย [ เสียกอน ]
จักไมไดพระจันทรและพระอาทิตยแนนอน.
ลําดับนั้น มาณพกลาวกะพราหมณวา คนที่รองไหเพื่อตองการสิ่ง
ปรากฏอยูเปนคนโง หรือวาคนที่รองไหเพื่อตองการสิ่งที่ไมปรากฏอยู
เปนคนโง แลวกลาววา
แมการไปการมาของพระจันทรพระอาทิตย ก็
ยังเห็นกันอยู รัศมีของพระจันทรพระอาทิตย ก็ยงั
เห็นกันอยูในวิถีทั้งสอง คนที่ตายลวงลับไปแลว ใคร
ก็ไมเห็น บรรดาเราสองคนที่รองไหคร่ําครวญอยูใน
ที่นี้ ใครโงกวากัน.
พราหมณไดฟงดังนั้นแลว กําหนดในใจวา เจานี่พูดถูกจึงกลาววา
พอมาณพ ทานพูดจริง บรรดาเราสองคนที่
รองไหคร่ําครวญอยู ขานี่แหละเปนคนโงกวา
ปรารถนาบุตรที่ตายลวงลับไปแลว เหมือนทารกรองไห
อยากไดพระจันทรฉะนั้น.
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หายโศกเศราเพราะถอยคําของมาณพนั้น เมื่อจะชมเชยมาณพ จึงกลาว
คาถาเหลานี้วา
เจามารดาขาผูเรารอนใหสงบ ดับความกระวน
กระวายทั้งหมดได เหมือนเอาน้ํารดไฟที่ราดเปรียง
ฉะนั้น เจาผูที่บรรเทาความโศกเศราถึงบุตรของขาผู
เฝาแตเศราโศก ชื่อวาไดถอนลูกศรคือความโศกที่
เกาะหัวใจของขาขึ้นไดแลว พอมาณพ ขาเปนผูที่
เจาถอนลูกศร คือความโศกขึ้นไดแลว ก็เปนผูดับ
รอน เย็นสนิท ไมตองเศราโศก ไมตองรองให
เพราะฟงเจา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รถปฺชโร ไดแก ตัวรถ. บทวา
น วินฺทามิ แปลวา ยอมไมได. บทวา ภทฺทมาณว เปนคํารองเรียก.
บทวา ปฏิปาทยามิ แปลวา จะจัดให ประโยคสงคความวา ทานอยาสละ
ชีวิตเพราะไมมีคูลอ. บทวา อุภเยตฺถ ทิสฺสเร ความวา พระจันทร
และพระอาทิตย แมทั้งสอง ยังเห็นกันไดในทองฟานี้ ย อักษรทําหนาที่
เชื่อมบท อีกอยางหนึ่ง แยกบทเปน อุภเย เอตฺถ.
บทวา คมนาคมน ความวา การไปและการมาของพระจันทรและ
พระอาทิตย ยังเห็นกันได โดยลงและขึ้นทุก ๆ วัน บาลีวา คมโนคมน
ก็มี ความวาขึ้นและลง. บทวา วณฺณธาตุ ไดแก แสงสวางของวรรณะ
ที่เหลือแตความเย็น เปนแสงสวางนารัก [ พระจันทร ] ที่เหลือแตความ
รอน เปนแสงสวางที่กลา [ พระอาทิตย ]. บทวา อุภยตฺถ พึงประกอบ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 637

ความวา รัศมีแมในพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองก็ยังเห็นกันอยู.
บทวา วิถิยา ไดแก ในวิถีที่เปนไป หรือในวิถีมนี าควิถีเปนตน ใน
ทองฟา บาลีวา อุภเยตฺถ ก็มีบาง แยกบทวา อุภเย เอตฺถ. บทวา
พาลฺยตโร แปลวา โงกวา คือโงอยางที่สุด.
พราหมณฟงคาถานี้แลว ก็พิจารณาดูวา เราปรารถนาเรื่องที่ไมนา
จะไดแลวหนอ จึงถูกไฟคือความโศกเผาอยูอยางเดียว ทําไมเรายังจะตอง
การดวยความพินาศและความทุกขซึ่งไรประโยชน ครั้งนั้น เทพบุตร
คลายรูปมัฏฐกุณฑลีกลับเปนรูปทิพยของตนอยางเดิม แตพราหมณไมได
ตรวจดูเทพบุตรนั้น พูดโดยใชโวหารวามาณพอยูอยางเดิม กลาววา
สจฺจ โข วเทสิ มาณว เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จนฺท วิย
ทารโก รุท ความวา เหมือนทารกรองไหอยากไดพระจันทร. บทวา
กาลกตาภิปตฺถยึ ความวา ปรารถนาถึงคนที่ตายแลว บาลีวา อภิปฺตฺถย
ก็มี.
บทวา อาทิตฺต ไดแก เรารอนดวยไฟคือความโศก. บทวา
นิพฺพาปเย ทร ความวา ดับความกระวนกระวาย คือความเรารอน
เพราะความโศก. บทวา อพฺพุหิ แปลวา ถอน คือยกขึ้น.
ลําดับนั้น พราหมณบรรเทาความโศกไดแลว เห็นผูใหคําชี้แจง
แกตน อยูในรูปเปนเทวดา เมื่อจะถามวา ทานชื่ออะไร จึงกลาวคาถาวา
ทานเปนเทวดา หรือเปนคนธรรพ หรือเปน
ทาวสักกะผูใหทานในชาติกอน ทานเปนใคร หรือ
เปนบุตรของใคร เราจะรูจ ักทานไดอยางไร.
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เทพบุตรแมนั้นก็ไดชี้แจงตนแกพราหมณนั้นวา
ทานเผาบุตรที่ปาชาเองแลว คร่ําครวญรองไห
ถึงบุตรคนใด ขาคือบุตรคนนั้น ทํากุศลกรรมแลว
ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺจ กนฺทสิ ยฺจ โรทสิ ความ
วา ทานรองไห คือหลั่งน้ําตา ถึงมัฏฐกุณฑลีบุตรของทานคนใด.
ลําดับนั้น พราหมณกลาวกะเทพบุตรนั้นวา
เมื่อทานใหทานนอยหรือมากในเรือนของตน
หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนั้น พวกเราก็มิไดเห็น
เพราะกรรมอะไร ทานจึงไปเทวโลกได.
ในคาถานั้นประกอบความวา หรืออุโบสถกรรมเชนนัน้ เราก็
ไมเห็น.
ลําดับนั้น มาณพกลาวกะพราหมณวา
ขาปวยเปนไขไดรับทุกข มีกายกระสับกระสาย
อยูในที่อยูของตน ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลี ขามพนความสงสัย เสด็จไปดีแลว มี
พระปญญาไมทราม ขานั้นมีใจเบิกบานเลื่อมใส ได
กระทําอัญชลีแดพระตถาคต ขาทํากุศลธรรมนัน้ จึง
ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาพาธิโก แปลวา เพียบดวยความ
เจ็บปวย. บทวา ทุกฺขิโต ความวา เกิดทุกขเพราะความเปนคนเจ็บปวย
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นั้นแหละ. บทวา คิลาโน ไดแก กําลังจับไข. บทวา อาตุรรูโป แปลวา
มีกายอันทุกขเวทนาเสียดแทง. บทวา วิคตรช แปลวา มีกเิ ลสดุจธุลี
มีราคะเปนตนไปปราศแลว. บทวา วิติณฺณกงฺข ความวา ขามพนความ
สงสัย เพราะถอนความสงสัยไดทุกอยาง. บทวา อโนมปฺ ไดแก
มีปญญาบริบูรณ อธิบายวา เปนพระสัพพัญู. บทวา อกรึ แปลวา
ไดกระทําแลว. บทวา ตาห ตัดบทเปน ต อห.
เมื่อมาณพกําลังกลาวอยูอยางนี้นั่นแล ทั่วเรือนรางของพราหมณ
เต็มเปยมไปดวยปติ เมื่อเขาจะประกาศปตินั้น จึงกลาววา
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีหนอ อัญชลีกรรม
มีผลเปนไดถึงเชนนี้ แมขาก็มใี จเบิกบาน มีจิต
เลื่อมใส จึงขอถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะที่พึ่งใน
วันนี้นี่แหละ.
ในคาถานั้น ชื่อวา อัจฉริยะ เพราะควรปรบมือ โดยที่เปนไป
ไมบอยนัก ชื่อวา อัพภูตะ เพราะไมเคยมี พราหมณครั้นแสดงความ
ประหลาดใจดวยบททั้งสองแลวกลาววา แมขาก็มีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใส
จึงขอถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะที่พึ่งในวันนี้นี่แหละ.
ลําดับนั้น เทพบุตรเมื่อจะประกอบพราหมณนั้นไวในการถึงสรณะ
และสมาทานศีล จึงกลาวสองคาถาวา
ขอทานจงมีจิตเลื่อมใส ถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆวา เปนสรณะที่พึ่งในวันนี้นี่แหละ
อนึ่ง ทานจงสมาทานสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและ
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ดางพรอย จงรีบงดเวนจากการฆาสัตวเสีย จงเวน
การถือเอาสิ่งของที่เขามิไดใหในโลก จงไมดื่มน้ําเมา
และไมกลาวเท็จ จงยินดีดวยภรรยาของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเถว ความวา ทานมีจิตเลื่อมใสถึง
พระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง วาพระผูมีพระภาคเจาผูเปนสัมมาสัมพุทธะ ดังนี้
ฉันใด ทานจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระธรรมและพระสงฆวาเปนที่พึ่ง วา
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว ดังนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน อีกอยางหนึ่ง ทานมีจิตเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยวา
เปนที่พึ่ง ฉันใด ทานมีจิตเลื่อมใสวา นี้นําประโยชนและความสุขมาทั้ง
ในปจจุบันและอนาคตโดยสวนเดียว จงสมาทาน คือจงประพฤติถือมั่น
ซึ่งศีลหา อันเปนบท คือเปนสวนแหงสิกขาคืออธิศีลสิกขา หรือเปน
อุบายทางดําเนินถึงอธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ไมใหขาดและดาง
พรอย เพราะไมกําเริบและไมเศราหมอง ฉันนั้นเหมือนกัน.
พราหมณถูกเทพบุตรประกอบไวในการถึงสรณะและการสมาทาน
ศีลอยางนี้แลว เมื่อจะรับคําของเทพบุตรนั้นดวยเศียรเกลา จึงกลาวคาถา
วา
ขาแตเทวดาผูนาบูชา ทานเปนผูปรารถนา
ประโยชน ปรารถนาเกื้อกูลแกขาพเจา ขาพเจาจะ
ทําตามคําของทาน ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา
เถิด ดังนี้.
เมื่อดํารงอยูในคํานั้น ไดกลาวสองคาถาวา
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ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาและพระธรรมวาเปน
สรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยม และขาพเจาขอถึงพระสงฆ
สาวกของพระพุทธเจาผูทรงเปนนรเทพวา เปนสรณะ
ที่พึ่ง.
ขาพเจางดเวนจากการฆาสัตวอยางฉับพลัน
งดการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดใหในโลก ขาพเจาไม
ดื่มน้ําเมา และไมกลาวเท็จ และเปนผูยินดีดวย
ภรรยาของตน ดังนี้.
แมคํานั้น ก็รูงายเหมือนกัน.
แตนั้น เทพบุตรคิดวา กิจที่ควรกระทําแกพราหมณ เราก็กระทํา
เสร็จแลว บัดนี้พราหมณคงจักเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาเองดังนี้แลวได
อันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง แมพราหมณก็เกิดเลื่อมใสและนับถือมากใน
พระผูมีพระภาคเจา และถูกเทวดาเตือน จึงบายหนาไปวิหารดวยหมายใจ
จักเขาเฝาพระสมณโคดม มหาชนเห็นดังนั้น คิดวา พราหมณนี้ไมเขา
เฝาพระตถาคตตลอดกาลเทานี้ วันนี้เขาเฝาเพราะโศกถึงบุตร จักมีพระธรรมเทศนาเชนไรหนอ จึงพากันติดตามพราหมณนั้นไป.
พราหมณเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทําปฏิสันถารแลว กราบทูล
อยางนี้วา ขาแตทานพระโคดม คนไมใหทานอะไร ๆ หรือไมรักษาศีล
เพียงแตเลื่อมใสในพระองคอยางเดียว จะบังเกิดในสวรรคไดหรือ พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสวา ทานพราหมณ เมื่อย้ํารุงวันนี้ มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตรไดบอกเหตุที่เขาถึงเทวโลกของตน แกทานแลวมิใชหรือ ขณะ
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นั้น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรมาปรากฏองคพรอมกับวิมาน ลงจากวิมาน
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนประคองอัญชลีอยู ณ ที่สมควร
แหงหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงสุจริตที่เทพบุตรนั้นกระทํา
แลว ในทีป่ ระชุมนั้น ทรงทราบวาที่ประชุมมีความสบายใจ จึงทรง
แสดงสามุกกังสิกเทศนา ธรรมแบบยกขึ้นแสดงเอง.
จบเทศนา เทพบุตร พราหมณ และบริษัทที่ประชุมกัน รวมเปน
สัตวแปดหมื่นสี่พันไดตรัสรูธรรมแล.
จบอรรถกถามัฏฐกุณฑลีวิมาน
๑๐. เสริสสกวิมาน
วาดวยเสริสสกวิมาน
พระควัมปติเถระกลาววา
[๘๔] ขอทานทั้งหลายจงฟงคําของเทวดา
และของพวกพอคาในทางทะเลทราย ที่ไดมาพบกัน
ในเวลานั้น และฟงถอยคําที่เทวดาและพวกพอคา
โตตอบกันโดยประการใด ขอทานทั้งปวงจงฟงคํานั้น
๑

๑. สามุกฺกสิก แปลตามอรรถกถาวา พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงยกขึ้นถือเอาเอง คือ
ทรงเห็นดวยพระสยัมภูญาณ (ตรัสรูเอง) ไดแกอริยสัจจเทศนา , ตามแบบเรียน แปลวา
ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงยกขึ้นแสดงเอง คือ ไมตองปรารภคําถามเปนตนของผูฟง ไดแก
เทศนาเรื่องอริยสัจ.
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โดยประการนั้นเถิด ยังมีพระยานามวาปายาสิ มียศ
ถึงความเปนสหายของภุมเทวดา บันเทิงอยูใน
วิมานของตน เปนเทวดาไดมาสนทนากะพวกมนุษย.
เสริสสกเทพบุตรถามพวกพอคาดวยคาถาวา
ดูกอนมนุษยทั้งหลาย พวกทานกลัวทางคด
เคี้ยว ใจเสียอยูใ นที่นาสงสัยวามีภัยในปา ในถิ่น
อมนุษย ในทางกันดาร ไมมีน้ํา ไมมีอาหาร เดิน
ไปไดแสนยาก กลางทะเลทราย ในทะเลทรายนี้
ไมมีผลไม ไมมีเผือกมัน ไมมีเชื้อไฟในที่นี้ จะมี
อาหารแตที่ไหน นอกจากฝุน และทรายที่แดดแผด
เผาทั้งรอนทั้งทารุณ เปนที่ดอน รอนดังแผนเหล็ก
เผาไฟ หาความสุขมิได เทียบเทานรก (ในปรโลก)
เปนทีอ่ ยูของพวกมนุษยหยาบชายุคโบราณ เปน
ภูมิประเทศเหมือนถูกสาปไว เออก็พวกทานหวังอะไร
เพราะเหตุไรจึงไมพิจารณาใหถี่ถวน ตามกันเขามา
ยังประเทศถิ่นนี้พรอมกัน เพราะความโลภความกลัว
หรือเพราะความหลง.
พวกพอคาตอบวา
พวกขาพเจาเปนนายกองเกวียนอยูในแควน
มคธและแควนอังคะ บรรทุกสินคามามาก ตองการ
ทรัพยปรารถนากําไร จะพากันไปยังสินธุประเทศ
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และโสวีระประเทศเวลากลางวัน ขาพเจาทุกคนทน
ความระหายน้ําไมได ทั้งมุงหมายจะอนุเคราะห
สัตวพาหนะ รีบเดินทางมาในกลางคืน ซึ่งเปนเวลา
กาล ขาพเจาทั้งหลายจึงไดพลาดทาง ไปผิดทาง
หลงทางไมรูทิศ เดินเขาไปในปาที่ไปไดแสนยาก
กลางทะเลทราย วุน วายเหมือนคนตาบอด ขาแต
ทานเทวะผูควรบูชา พวกขาพเจาไดพบวิมานอัน
ประเสริฐ และตัวทานนี้ ซึ่งไมเคยพบมากอน จึง
หวังจะรอดชีวิตยิ่งกวาแตกอน เพราะพบกัน พวก
ขาพเจาจึงพากันราเริง ดีใจและปลื้มใจ.
เทพบุตรถามวา
ดูกอนพอทั้งหลาย พวกทานไปทะเลทราย
ทั้งฝงโนน ทั้งฝงนี้ และไปทางที่มีเชิงหวายและ
หลักตอ ไปหลายทิศที่ไปไดยาก คือมีแมน้ํา และ
ที่ขรุขระของภูเขา เพราะโภคทรัพยเปนตนเหตุ พวก
ทานไปยังแวนแควนของเพราะราชาอื่น ๆ ไดเห็นพวก
มนุษยชาวตางประเทศ เราขอฟงสิ่งอัศจรรย ที่พวก
ทานไดฟงหรือไดเห็นมาในสํานักของพวกทาน.
พวกพอคาตอบวา
ขาแตพอกุมาร สมบัติของมนุษยที่แลว ๆ มา
ทั้งหมด พวกขาพเจาไมเคยไดยินหรือไดเห็น
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อัศจรรยกวาวิมานของทานนี้เลย พวกขาพเจาดูวิมาน
ของทานอันมีรัศมีไมทรามแลวไมอิ่มเลย สระโบขรณี
เลื่อนลอยไปในอากาศ มีสวนปาไมมาก มีบุณฑริก
บัวขาวมาก มีตนไมออกผลเปนนิตย โชยกลิ่นหอม
ตลบไป เสาวิมานเหลานี้ เปนเสาแกวไพฑูรย
สูงรอยศอก สวนยาวประดับดวยศิลา แกวประพาฬ
แกวลายและแกวทับทิม มีรัศมีโชติชวง วิมานงาม
ของทานนี้มีเสาพันหนึ่ง มีอานุภาพหาที่เปรียบมิได
อยูบ นเสาเหลานั้น ประกอบดวยรัตนะภายใน ภาย
นอกลอมดวยไพทีทอง และกําบังอยางดีดวยแผน
ทอง วิมานของทานนี้สวางดวยทองชมพูนุท สวน
นั้น ๆ ของวิมาน เกลี้ยงเกลา ประกอบดวยบันได
และแผนกระดานของปราสาท มั่นคง งดงาม มี
สวนประกอบเขากันสนิทชวนพิศอยางยิ่ง นาลิงโลด
ใจ ภายในวิมานรัตน มีขาวน้ําอุดมสมบูรณ ตัว
ทานอันหมูเทพอัปสรหอมลอม เอิกอึงดวยเสียง
ตะโพน เปงมางและดนตรี อันทวยเทพมากราบไหว
ดวยการสดุดีและวันทนา ทานนั้นตื่นอยูดวยหมูเทพนารี บันเทิงอยูในวิมานปราสาท อันประเสริฐนา
รื่นรมยใจ มีอานุภาพเปนอจินไตย ประกอบไปดวย
คุณทุกอยาง ดังทาวเวสวัณในนลินีสถานมีดอกบัว
ทานเปนเทวดา หรือเปนยักษ หรือเปนทาวสักกะ
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จอมเทพ หรือเห็นมนุษย พวกพอคาเกวียนถามทาน
ขอทานโปรดบอกทีเถิด ทานเปนเทวดาชื่อไร.
เทพบุตรตอบวา
ขาพเจาเปนเทวดาชื่อเสริสสกะ เปนผูรักษา
ทางกันดาร คุมครองทะเลทราย ทําตามเทวบัญชา
คําสั่งของทาวเวสวัณ จึงดูแลรักษาประเทศถิ่นนี้อยู.
พวกพอคาถามวา
วิมานนีท้ านไดมาเอง หรือเกิดโดยความ
เปลี่ยนแปลง ทานทําเองหรือเทวดาทั้งหลายให
พอคาเกวียนทั้งหลายถามทาน วิมานที่นาภูมิใจนี้
ทานไดมาอยางไร.
เทพบุตรตอบวา
วิมานนี้ มิใชขาพเจาไดมาเอง มิใชเกิดโดย
การเปลีย่ นแปลง มิใชขาพเจาทําเอง มิใชเทวดา
ทั้งหลายให วิมานที่นาภูมิใจนี้ ขาพเจาไดมาดวย
บุญธรรมที่มิใชบาปของตน.
พวกพอคาถามวา
อะไรเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของทาน นี้
เปนวิบากแหงบุญอะไรที่ทานสั่งสมไวดีแลว พอคา
เกวียนทั้งหลายถามทาน วิมานนี้ทานไดมาอยางไร.
เทพบุตรตอบวา
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ขาพเจามีนามวาปายาสิ เมื่อครั้งรับราชการ
(เปนเจาเมืองเสตัพยะ) แควนโกศล ขาพเจาเปน
นัตถิกทิฏฐิ ( มีความเห็นผิดวาไมมีบุญบาป) เปน
คนตระหนี่ มีธรรมอันลามก มีปกติกลาววาขาดสูญ
ไดมีสมณะ นามวากุมารกัสสปะ ผูโอฬาร เปน
พหูสูต กลาวธรรมไดวิจิตร ทานไดแสดงธรรมกถา
โปรดขาพเจาในครั้งนั้น ไดบรรเทาทิฏฐิ ที่เปนขาศึก
ใจ (มิจฉาทิฏฐิ) ของขาพเจาได ขาพเจาไดฟง
ธรรมกถาของทานนั้นแลว ไดปฏิญาณตนเปนอุบาสก
งดเวนจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทานใน
โลก ไมดื่มน้ําเมาและไมกลาวมุสา ยินดีดวยภริยา
ของตน
ขอนัน้ เปนวัตรและเปนพรหมจรรยของ
ขาพเจา นี้เปนวิบากแหงบุญที่ขา พเจาสั่งสมไวดีแลว
วิมานนี้ขาพเจาไดมาดวยบุญกรรมที่ไมใชบาปเหลานั้นแหละ.
พวกพอคาถามวา
ไดยินวา คนทั้งหลายที่มีปญญา พูดแตคําจริง
คําของบัณฑิตทั้งหลาย จึงไมแปรปรวนกลับกลาย
เปนอยางอื่น คนทําบุญจะไปในที่ใด ๆ ยอมมีแต
ของที่นารักนาทานใคร บันเทิงอยูในที่นั้น ๆ ความโศก
ความร่ําให การฆา การจองจํา และเหตุเกิดเรื่อง
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เลวราย มีอยูใ นที่ใด ๆ คนทําบาปก็ยอมไปในที่
นั้น ๆ ยอมไมพนทุคติไปไดไมวาในกาลไร พอกุมาร
เพราะเหตุอะไรหนอ เทพบริวารจึงกลายเปนผูฟนเฟอนในชั่วครูนี้ เหมือนน้ําใสถูกกวนใหขุน โทมนัสความเสียใจจึงไดมีแกเทพบริวารนี้และตัวทาน.
เทพบุตรตอบวา
ดูกอนพอคาทั้งหลาย กลิ่นหอมทิพยเหลานี้
หอมฟุงจากปาไมซึก หอมตลบอบอวลทัว่ วิมานนี้
กําจัดความมืดไดทั้งกลางวันกลางคืน ลวงไปรอยป
เปลือกฝกของตนซึกเหลานี้จะแตกออกเปนฝก ๆ เปน
อันรูวารอยปของมนุษยลวงไปแลว ดูกอ นพอคา
ทั้งหลาย ตั้งแตขาพเจาเกิดในเทวดาหมูนี้ ดํารงอยู
ในวิมานนี้ ๕๐๐ ปทิพยแลวจึงจุติ เพราะสิ้นบุญ
เพราะสิ้นอายุ เพราะความโศกนั้นนั่นแล ขาพเจา
จึงซบเซา.
พวกพอคากลาววา
ทานไดวิมานซึ่งหาที่เปรียบมิไดเปนเวลานาน
ทานเปนเชนนั้นจะเศราโศกไปทําไมเลา ผูมีบุญนอย
เขาอยูในวิมานชั่วเวลาสั้น ๆ ควรเศราโศกแท.
เทพบุตรกลาววา
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ดูกอนพอคาทั้งหลาย ขอที่ทานทั้งหลายกลาว
วาจานารักตักเตือนขาพเจานั้น สมควรแกขา พเจา
ขาพเจาจะตามคุมครองพวกทาน ขอทานทั้งหลายจง
ไปยังที่ที่พวกทานปรารถนาโดยสวัสดีเถิด.
พวกพอคากลาววา
ขาพเจาทั้งหลาย มีความตองการทรัพย
ปรารถนากําไร จึงพากันไปยังสินธุประเทศ และ
โสวีระประเทศ พวกขาพเจาจักประกอบกรรมตาม
สมควร จักเสียสละอยางบริบรู ณ กระทําการฉลอง
เสริสสกเทพบุตรอยางโอฬาร.
เทพบุตรกลาววา
ทานทั้งหลายอยาไดทําการบูชาเสริสสกเทพบุตร
เลย สิ่งที่พวกทานพูดถึงทั้งหมด จักมีแกพวกทาน
ทานทั้งหลายจงงดเวนการกระทําที่เปนบาป และจง
ตั้งใจประกอบตามซึ่งธรรมเถิด ในหมูพอคาเกวียนนี้
มีอุบาสกผูเปนพหูสูต สมบูรณดวยศีลและวัตร มี
ศรัทธา มีจาคะ มีความละมุนละไม มีปญ
 ญา
ประจักษ เปนผูสันโดษ เปนผูมีความรู ไมพูดเท็จ
ทั้งรู ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น ไมพูดสอเสียดใหเขา
แตกกัน พูดแตวาจาออนหวานนารัก มีความเคารพ
มีความยําเกรง มิวนิ ัย ไมเปนคนเลว เปนผูบริสุทธิ์
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ในอธิศีล เปนคนเลี้ยงบิดามารดาโดยธรรม มีความ
ประพฤติประเสริฐ เขาแสวงหาโภคะทั้งหลายเพื่อ
เลี้ยงบิดามารดา มิใชเพื่อตน เมื่อบิดามารดาลวง
ลับแลว เปนผูนอมไปในเนกขัมมะ จักประพฤติ
พรหมจรรย เปนคนตรง ไมคดโกง ไมโออวด
ไมมีมายา ไมพูดมีเลศนัย เขาเปนผูทําแตกรรมดี
ตั้งอยูในธรรมเชนนี้ จะพึงไดความทุกขอยางไรเลา
เพราะอุบาสกนั้นเปนเหตุ ขาพเจาจึงไดปรากฏตัว.
ดูกอนพอคาทั้งหลายเอย เพราะฉะนั้น พวก
ทานจงเห็นธรรมเถิด เพราะเวนจากอุบาสกนั้นเสีย
แลว ทานทั้งหลายจะวุนวายเหมือนคนตาบอดหลง
เขารูปในปาเปนเถาถานไป อันคนอื่นทอดทิ้งสัตบุรุษ
(อุบาสก) นั้น กระทําไดงาย การคบหาสัตบุรุษ
นําสุขมาใหหนอ.
พวกพอคาถามวา
ขาแตเทวดา อุบาสกคนนั้น คือใคร ทํางาน
อะไร เขาชื่ออะไร เขาโคตรอะไร ทานมาในที่นี้
เพื่ออนุเคราะหอุบาสกคนใด แมขาพเจาทั้งหลายก็
ตองการจะเห็นอุบาสกคนนั้น ทานรักอุบาสกคนใด
ก็เปนลาภของอุบาสกคนนั้น.
เทพบุตรกลาววา
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ผูใดเปนกัลบกมีชื่อวาสัมภวะ อาศัยการตัดผม
เลี้ยงชีพ เขาเปนคนรับใชของพวกทาน ทานทั้งหลาย
จงรูผนู ั้นวาเปนอุบาสก ทานทั้งหลายอยาไดดูหมิ่น
อุบาสกนั้น อุบาสกนั้นเปนผูละมุนละไม ( นารัก ).
พวกพอคากลาววา
ขาแตเทวดา พวกขาพเจารูจักชางตัดผมคนที่
ทานพูดถึง แตไมรูวาเขาเปนเชนนี้เลย ขาแตเทวดา
ขาพเจาทั้งหลายไดฟงคําของทานแลว จักบูชาอุบาสก
นั้นอยางโอฬาร.
เทพบุตรกลาววา
มนุษยในกองเกวียนนี้ ไมวาคนหนุม คนแก
หรือคนปูนกลาง หมดทุกคนนั้นแหละจงขึ้นวิมาน
พวกคนตระหนี่จงดูผลของบุญทั้งหลาย.
พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวคาถาไวตอนจบเรื่องวา
พอคาเหลานั้นทั้งหมดในที่นั้น ตางคนตางเขา
หอมลอมกัลบกนั้น พากันขึ้นสูวิมาน ดุจภพดาวดึงส
ของทาววาสวะ (พระอินทร) พอคาเหลานั้นทั้งหมด
ในทีน่ ั้น ตางคนตางประกาศความเปนอุบาสก ได
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา และไมกลาวเท็จ ยินดี
ดวยภรรยาของตน.
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พอคาเหลานั้นทั้งหมดในที่นั้น ครั้นตางคน
ตางประกาศความเปนอุบาสกแลว บันเทิงอยูดว ย
เทพฤทธิ์เนือง ๆ ไดรบั อนุญาตแลวหลีกไป พอคา
เหลานั้นมีความตองการทรัพย ปรารถนากําไร ไป
ถึงสินธุประเทศและโสวีระประเทศ พยายามคาขาย
ตามปรารถนา มีลาภผลบริบูรณ กลับมาปาฏลิบุตร
อยางปลอดภัย พอคาเหลานั้นไปสูเรือนของตน มี
ความสวัสดี พรอมหนาบุตรภรรยา มีความ
เพลิดเพลิน ปลาบปลื้ม ดีใจ ชื่นใจ ไดทําการบูชา
เสริสสกเทพบุตรอยางโอฬาร ชวยกันสรางเทวาลัย
ชื่อเสริสสกะขึ้น การคบสัตบุรุษสําเร็จประโยชน
เชนนี้ การคบผูมีคุณธรรมมีประโยชนมาก เพือ่
ประโยชนของอุบาสกคนเดียว พอคาทั้งหมดก็ได
ประสบความสุข.
จบเสริสสกวิมาน
อรรถกถาเสรีสกวิมาน
เสรีสกวิมาน มีคาถาวา สุโณถ ยกฺขสฺส จ วาณิชาน จ
เปนตน. เสรีสกวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวทานพระกุมารกัสสปะพรอมดวยภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ไปถึงเสตัพยนคร ไดเปลื้อง
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พระยาปายาสิผูเขาไปหาตนในนครนั้น จากมิจฉาทิฏฐิ ใหดาํ รงอยูใน
สัมมาทิฏฐิ จําเดิมแตนั้นมา พระยาปายาสิเปนผูขวนขวายในบุญ เมื่อ
ถวายทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย ไดถวายทานโดยไมเคารพ เพราะ
มิไดเคยสรางสมในทานนั้น ในเวลาตอมาทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดใน
เสรีสกวิมาน [ ใกลตนซึก ] ในสวรรคชั้นจาตุมหาราช.
เลากันมาวา ในอดีตกาล ครั้งพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ พระเถระขีณาสพองคหนึ่ง เที่ยวบิณฑบาตในบานแหงหนึ่งแลว
ไดทําภัตกิจที่สวนแหงหนึ่งนอกบานทุกวัน คนเลี้ยงโคคนหนึ่งเห็นดัง
นั้น คิดวา พระผูเปนเจาลําบากเพราะแสงแดด มีจิตเลื่อมใสไดเอาเสา
ไมซีก ๔ ตน กระทํามณฑปกิ่งไมถวาย อาจารยบางพวกกลาววา ปลูก
ตนซีกใกลมณฑป ดังนี้ก็มี เขาทํากาละตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นจาตุมหาราช ดวยบุญกรรมนั้นเอง ทีป่ ระตูวิมานไดบังเกิดสวนไมซึกซึ่งมี
ดอกพรั่งพรอมดวยสีและกลิ่นงดงามอยูทุกเวลา สองถึงกรรมเกาของเขา
ดวยเหตุนั้น วิมานนั้นจึงรูกันทั่ววาเสรีสกะ อนึ่ง เทพบุตรนั้นเวียนวาย
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลายตลอดพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้
เปนพระควัมปติ ในคฤหัสถ ๔ คนมีวิมลเปนตนซึ่งเปนสหายของพระยสเถระ ตัง้ อยูในพระอรหัตดวยพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
เห็นวิมานวางนั้น จึงไปพักกลางวันอยูเนือง ๆ ดวยอํานาจบุญกรรมที่
สั่งสมไวในกาลกอน.
ตอมา พระควัมปติเถระพบปายาสิเทพบุตรในที่นั้น ถามวา ผูมี
อายุ ทานเปนใคร เมื่อปายาสิเทพบุตรตอบวา ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาคอพระยาปายาสิ มาเกิดในทีน่ ี้ จึงกลาววา ทานเปนมิจฉาทิฏฐิ
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มีทัศนะวิปริตมิใชหรือ มาเกิดในที่นี้ไดอยางไร ครั้งนั้น ปายาสิเทพบุตร
กลาวกะพระเถระวา พระผูเปนเจากุมารกัสสปเถระเปลื้องขาพเจาจาก
มิจฉาทิฏฐิ แตขาพเจาบังเกิดในวิมานวางก็ดวยบุญกิริยาที่กระทําโดยไม
เคารพ ดีแลวเจาขา เวลาทานกลับไปมนุษยโลก ขอทานโปรดบอก
กลาวแกชนบริวารของขาพเจาวา พระยาปายาสิถวายทานโดยไมเคารพ
มาเกิดในวิมานไมซึกซึ่งเปนวิมานวาง ทานทั้งหลายจงทําบุญโดยเคารพ จง
ตั้งใจใหแนวแน เพื่อมาเกิดในวิมานนั้น พระเถระก็ไดกระทําอยางวานั้น
เพื่ออนุเคราะหเทพบุตรนั้น แมพวกชนบริวารเหลานั้น ฟงคําของพระเถระแลว ตัง้ ใจทําบุญอยางนั้น ไดบังเกิดในเสรีสกวิมานไมซึก ทาว
มหาราชเวสวัณไดแตงตั้งเสรีสกเทพบุตรใหเปนเจาหนาที่ผูอารักขามรรคา
เพื่อจะปลดเปลื้องอันตรายแตอมนุษย แกพวกมนุษยที่เดินทางในทางที่
ขาดรมเงาและน้ํา ณ พื้นที่ทะเลทราย.
สมัยตอมา พวกพอคาชาวอังคะและมคธ เอาสินคาบรรทุกเกวียน
เต็มพันเลม เดินทางไปสินธุประเทศและโสวีระประเทศ ในทางทะเลทราย
ไมเดินทางในกลางวัน เพราะกลัวรอน เดินทางในกลางคืน เพราะใช
ดวงดาวเปนสัญญาณเครื่องกําหนดหมาย พวกเขาพากันเดินหลงทางไปยัง
ทิศทางอื่น ในระหวางพอคาเหลานั้น มีอุบาสกคนหนึ่งเปนคนมีศรัทธา
เลื่อมใส สมบูรณดวยศีล สมบูรณดวยอุปนิสัยที่จะไดบรรลุพระอรหัต
ไปคาขายเพื่อบํารุงเลี้ยงบิดามารดา เมื่อจะอนุเคราะหอุบาสกนั้น เสรีสกเทพบุตรจึงแสดงองคพรอมดวยวิมาน และครัน้ แสดงแลว ไดถามวา
เหตุไร พวกทานจึงเดินทางสายนี้ ซึ่งไมมีรมเงาและน้ํา ทั้งยังเปนทะเลทราย พวกเขาไดบอกถึงเรื่องที่พวกตนมาในที่นั้นแกเทพบุตรนั้น การ
แสดงขอความนั้น เปนคาถารวบรวมคํากลาวคําโตตอบของเทพบุตรและ
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ของพอคาทั้งหลายไว. เพื่อแสดงความสัมพันธของคาถาเหลานั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายไดเริ่มดังคาถาตนไวสองคาถาวา
ขอทานทั้งหลายจงฟงคําของเทวดา และของ
พวกพอคาในทางทะเลทรายที่ไดมาพบกันในเวลานั้น
และฟงถอยคําที่เทวดาและพวกพอคาโตตอบกันโดย
ประการใด ขอทานทั้งปวงจงฟงคํานั้น โดยประการ
นั้นเถิด ยังมีพระยานามวาปายาสิ มียศ ถึงความ
เปนสหายของภุมเทวดา บันเทิงอยูในวิมานของตน
เปนเทวดา ไดมาสนทนากะพวกมนุษย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุโณถ เปนคําบังคับใหฟง ความวา
ทานทั้งหลายจงพึงคําที่พวกเรากลาวอยูในบัดนี้. บทวา ยกฺขสฺส ไดแก
เทวดา ดวยวาเทวดา ทานเรียกวา ยักษ เพราะเปนผูควรบูชาของพวก
มนุษยและของเทวดาบางพวก อนึ่ง ทาวสักกะก็ดี ทาวจาตุมหาราชก็ดี
บริษัทของทาวเวสวัณก็ดี บุรุษก็ดี ทานก็เรียกวา ยักษ.
จริงอยางนั้น ทาวสักกะ ทานเรียกวา ยักษ ไดในประโยคเปนตน
วา อติพาฬฺห โข อย ยกฺโข ปมตฺโต วิหรติ ยนฺนูนาห อิม
ยกฺข สเวเชยฺย ทาวสักกะนี้อยูอยางประมาทหนักหนา อยากระนั้นเลย
เราพึงยังทาวสักกะนี้ใหสังเวช.
ทาวมหาราชทั้งหลาย ทานเรียกวา ยักษ ไดในประโยคเปนตนวา
จตฺตาโร ยกฺขา ขคฺคหตฺถา ทาวมหาราชทั้งสี่ถือพระขรรค.
บริษัทของทาวเวสวัณ ทานเรียกวา ยักษ ไดในประโยคเปนตน
วา สนฺติ หิ ภนฺเต อุฬารา ยกฺขา ภควโต อปฺปสนฺนา ขาแต
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พระองคผูเจริญ ยังมีบริษัทของทาวเวสวัณเปนอันมาก ไมเลื่อมใส
พระผูมีพระภาคเจา.
บุรุษ ทานเรียกวา ยักษ ไดในประโยคเปนตนวา เอตฺตาวตา
ยกฺขสฺส สุทธฺ ิ เพียงเทานี้ก็เปนความสุทธิ์ของบุรุษ.
แตในที่นี้ ทานประสงคเอาบริษัทของทาวเวสวัณ.
บทวา วาณิชาน จ ทานกลาวลบนิคหิต เพื่อสะดวกในการ
ผูกคาถา.
บทวา สมาคโม แปลวา มาพบกัน. บทวา ยตฺถ ไดแก ใน
ทะเลทรายใด. บทวา ตทา ไดแก ในเวลาที่หลงทางไปนั้น. บทวา
อิตริตเรน จาป ไดแก กันและกัน บทนี้ พึงประกอบกับบท ยถา
ในขอนี้มีเนื้อความดังตอไปนี้ เสรีสกเทพบุตรและพวกพอคาไดพบกัน
ณ ที่ใด [ทางทะเลทราย] ในคราวนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น
อีกอยางหนึ่ง ดวยคําที่พูดกันดี เจรจากันไพเราะ ที่เสรีสกเทพบุตรและ
พวกพอคาเหลานั้นใหเปนไปแลวโดยเรื่องใด ขอทานทั้งปวงจงตั้งใจฟง
เรื่องนั้น. บทวา ภุมมฺ าน ไดแก เหลาภุมเทวดา.
บัดนี้ เปนคาถาถามของเทพบุตร วา
ดูกอนมนุษยทั้งหลาย พวกทานกลัวทางคดเคี้ยว
ใจเสียอยูในที่นาสงสัยวามีภัยในปาในถิ่นอมนุษยใน
ทางกันดาร ไมมีน้ํา ไมมอี าหาร เดินไปไดแสนยาก
กลางทะเลทราย ในทะเลทรายนี้ไมมีผลไม ไมมี
เผือกมัน ไมมีเชื้อไฟ ในที่นี้ จะมีอาหารแตที่ไหน
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นอกจากฝุนและทราย ที่แดดแผดเผาทั้งรอนทั้ง
ทารุณ เปนที่ดอน รอนดังแผนเหล็กเผาไฟ หาความ
สุขมิได เทียบเทานรก [ในปรโลก] เปนที่อยูของ
พวกมนุษยหยาบชา ยุคโบราณ เปนภูมิประเทศ
เหมือนถูกสาปไว เออที่พวกทานหวังอะไร เพราะ
เหตุไรจึงไมพิจารณาใหถี่ถวน ตามกันเขามายังประเทศถิ่นนี้พรอมกัน เพราะความโลภ ความกลัว หรือ
เพราะหลงทาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วงฺเก ไดแก ทีน่ าสงสัย ซึ่งผูเขาไป
แลว มีความสงสัยในชีวิตวา จักเปน จักตายหนอ ในปาเชนนั้น.
บทวา อมนุสฺสฏาเน ไดแก เปนที่สัญจรของพวกอมนุษยมีปศาจเปนตน
หรือไมใชเปนทางโคจรของพวกมนุษย. บทวา กนฺตาเร ไดแก ทุงที่
ไมมีน้ํา ภูมิประเทศชื่อวา กันดาร เพราะอรรถวา เปนที่ใหขามน้ํา
นําน้ําไปดวย ไดแก ที่ทตี่ องถือเอาน้ําขามไป ดวยเหตุนั้น เทพบุตร
จึงกลาววา อปฺโปทเก ไมมีน้ํา. อปฺป ศัพทในทีน่ ี้ มีความวา ไมมี
เหมือนในประโยคเปนตนวา อปฺปจฺโฉ มีความปรารถนา อปฺปนิคฺโฆโส
ไมมีเสียงอึกทึก. บทวา วณฺณุปถสฺส มชฺเฌ ความวา ทามกลาง
ทะเลทราย. บทวา วงฺกมฺภยา แปลวา กลัวแตทางคดเคี้ยว เมื่อควรจะ
กลาววา วงฺกภยา เพราะอรรถวา พวกเขามีแตความกลัวแตทางคดเคี้ยว
กลาวเสียวา วงฺกมฺภยา ลงนิคหิต (แลวแปลงเปน ม) เพื่อสะดวก
ในการผูกคาถา และบทนี้ ทานกลาวหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นแกพวกเขา
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กอนที่จะเขาไปในทะเลทราย. บทวา นฏมนา ไดแก มีใจเสีย เพราะ
จําทางไมได อธิบายวา หลงทาง. บทวา มนุสฺสา เปนคําเรียกพอคา
เหลานั้น [ อาลปนะ ].
บทวา อิธ ไดแก ในทะเลทรายนี้. บทวา ผลา ประกอบความวา
ไมมีผลไมทั้งหลายมีมะมวง ชมพู ตาล และมะพราวเปนตน. บทวา
มูลมยา จ ความวา เหงานั่นแหละ ชือ่ วาสําเร็จแตเหงา ทานกลาวหมายเอา
เหงาที่เกิดแตไมเถาเปนตน. บทวา อุปาทาน นตฺถิ ความวา ไมมีอาหาร
อะไร ๆ อีกอยางหนึ่ง เชื้อ ชื่อวา อุปาทาน แมเพียงเชื้อไฟก็ไมมี
แลว จะมีอาหารในทะเลทรายนี้แตไหน คือเพราะเหตุไร ดังนี้ก็จริง ถึง
อยางนั้น ทานกลาวคําเปนตนวา อฺตฺร ปสูหิ ดังนี้ ก็เพื่อแสดง
สิ่งที่มีอยูในทะเลทรายนั้น.
บทวา อุชฺชงฺคล ความวา ภูมิประเทศเศราหมองสีเทามอ ๆ
ไมมีน้ํา เรียกวา ชังคละ ที่ดอน ก็ทตี่ รงนั้นเปนที่ดอนมากกวาที่ดอน
ทั่วไป ดังนั้นเทพบุตรจึงกลาววา อุชชฺ งฺคล. ดวยเหตุนั้น เทพบุตรจึง
กลาววา ตตฺตคมิว กปาล ความวา เหมือนแผนเหล็กถูกไฟเผา และใน
ที่นี้ทานกลาวลงนิคหิต เพื่อสะดวกในการผูกคาถา พึงทราบวา ตตฺตมิว
นั่นเอง. บทวา อนายส ความวา ชื่อวา อนายะ เพราะอรรถวา เปน
ที่ไมมีอายะคือความสุข ชื่ออนายสะ เพราะอรรถวา เสื่อมชีวิต คือให
ชีวิตพินาศ เพราะไมมีความสุขนั้นแหละ อีกอยางหนึ่ง ชื่อ อนายสะ
เพราะไมเปนสุข. บทวา ปรโลเกน ไดแก เปรียบดวยนรก จริงอยู
นรกเปนโลกปรปกษ คือเปนขาศึกของสัตวทั้งหลาย เพราะทําความพินาศ
ใหโดยสวนเดียว ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ปรโลก เปนพิเศษ อนึ่ง
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นรกนี้ ชื่อวา อายสะ เพราะทําดวยเหล็กโดยรอบ สวนที่ดอนนี้ ชื่อวา
อนายสะ เพราะไมมีเหล็กนั้น เทพบุตรแสดงวา คลายนรก เพราะเปน
ที่เกิดทุกขมาก บางพวกกลาววา อนสฺสย ความวา ไมเปนที่ตั้งแหง
ความสุข. บทวา ลุทฺทานมาวาสมิท ปุราณ ความวา ที่นี้ ตัง้ นาน
มาแลวเปนที่อยูของพวกมนุษยหยาบชาทารุณมีปศาจเปนตน. บทวา อภิสตฺตรูโน ความวา เหมือนถูกสาป เชนที่พวกฤาษีโบราณสาปวา จง
เศราหมอง มีอาการเลวรายอยางนี้.
บทวา เกน วณฺเณน ไดแก เพราะเหตุไร. บทวา กิมาสมานา
แปลวา หวังอะไร. บทวา หิ เปนเพียงนิบาต บางทานกลาว ปเทสมฺป
ความวา ประเทศแมชื่อนี้. บทวา สหสา สเมจฺจ ความวา ไมพิจารณา
ถึงโทษและคุณ ตามกันเขาไป คือเขาไปพรอมกัน. บทวา โลภา ภยา
ความวา ถูกผูไมหวังดีบางคนลอลวงเขาไปเพราะความโลภ หรือถูก
อมนุษยเปนตนบางคนทําใหตกใจ เขาไปเพราะความกลัว. บทวา อถ วา
สมฺปมุฬฺหา ไดแก เพราะไปผิดทาง ประกอบความวา เขาไปเรื่อย ๆ
ถึงประเทศถิ่นนี้.
บัดนี้ พวกพอคากลาววา
พวกขาพเจาเปนนายกองเกวียนอยูในแควนมคธ
และแควนอังคะ บรรทุกสินคามา ตองการทรัพย
ปรารถนากําไร จะพากันไปยังสินธุประเทศและ
โสวีระประเทศเวลากลางวัน ขาพเจาทุกคนทนความ
ระหายน้ําไมได ทัง้ มุงหมายจะอนุเคราะหสัตว
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พาหนะ รีบเดินทางมาในกลางคืนซึ่งเปนเวลาวิกาล
ขาพเจาทั้งหลายจึงไดพลาดทาง ไปผิดทาง หลงทาง
ไมรูทิศ เดินเขาไปในปาที่ไปไดแสนยาก กลาง
ทะเลทราย วุนวายเหมือนคนตาบอด ขาแตทานเทวะ
ผูควรบูชา พวกขาพเจาไดพบวิมานอันประเสริฐ
และตัวทานนี้ ซึ่งไมเคยพบมากอน จึงหวังจะรอด
ชีวิตยิ่งกวาแตกอน เพราะพบกัน พวกขาพเจาจึง
พากันราเริงดีใจและปลื้มใจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มคเธสุ องฺเคสุ จ สตฺถวาหา
ความวา เปนทั้งนายกองเกวียน เปนทั้งเจาของกองเกวียน นําสินคามา
แลกเปลี่ยนสินคา เปนผูเกิดเติบโตในแควนมคธและในแควนอังคะ เปน
ชาวแควนนั้น. บทวา ปณิย แปลวา สินคา. บทวา เต ไดแก พวก
ขาพเจานั้น. บทวา ยามเส แปลวา พากันไป. บทวา สินฺธุโสวีรภูมึ
ไดแก สินธุประเทศ และโสวีระประเทศ. บทวา อุทฺทย ไดแก
ผลประโยชนเปนรายไดสวนเกิน [ กําไร ]. บทวา อนธิวาสยนฺตา
แปลวา ทนไมได. บทวา โยคฺคานุกมฺป ไดแก อนุเคราะหสัตวทั้งหลายมีโคเปนตน . บทวา เอเตน เวเคน ไดแก ดวยความเร็ว ที่เปน
เหตุใหพวกขาพเจาพากันมา คือเปนผูมากอนพบทาน. บทวา รตฺตึ มคฺคึ
ปฏิปนฺนา ความวา เดินทางกลางคืน. บทวา วิกาเล ไดแก ไมถูกกาล
ไมถูกเวลา.
บทวา ทุปฺปยาตา ไดแก ไปไดโดยยาก คือไปไมถูกทาง เพราะ
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ไปไมถูกทางนั้นนั่นแหละจึงชื่อวาพลาดทาง. บทวา อนฺธาคุลา ความวา
ชื่อวาบอด เพราะไมมีจักษุคือปญญาที่สามารถรูทาง จึงวุนวายเหมือนคน
ตาบอด เพราะบอดนั้นแหละจึงชื่อวาวุนวาย และที่ชื่อวา ไปผิดทาง
เพราะเปนผูหลงทาง. บทวา ทิส ไดแก ทิศที่ควรจะไป คือทิศที่สินธุประเทศและโสวีระประเทศตั้งอยู. บทวา ปมุฬฺหจิตฺตา ไดแก มีจิตหลง
สนิทโดยไมสงสัยทิศ. บทวา ตฺวฺจ แปลวา ซึ่งทานดวย. บทวา ยกฺข
เปนคํารองเรียก [อาลปนะ]. บทวา ตตุตฺตรึ ชีวิตมาสมานา ความวา
ความสงสัยในชีวิตอันใดเกิดขึ้นวา ตอแตนี้ พวกเราคงไมรอดชีวิตกันละ
มาบัดนี้ พวกเราก็หวังจะรอดชีวิตแมยิ่งกวาความสงสัยในชีวิตอันนั้น.
บทวา ทิสฺวา แปลวา เพราะเหตุที่พบ. บทวา ปตีตา แปลวา ราเริง.
บทวา สุมนา แปลวา ถึงโสมนัส [ ดีใจ ]. บทวา อุทคฺคา แปลวา
ปลื้มใจ ดวยปติที่ฟูขึ้น.
เมื่อพวกพอคาเลาความเปนไปของตนอยางนี้แลว เทพบุตรไดถาม
ดวยคาถาสองคาถาอีกวา
ดูกอนพอทั้งหลาย พวกทานไปทะเลทราย
ทั้งฝงโนน ทั้งฝงนี้ และไปทางที่มีเชิงหวายและ
หลักตอ ไปหลายทิศที่ไปไดยาก คือมีแมน้ําและที่
ขรุขระของภูเขา เพราะโภคทรัพยเปนตนเหตุ พวก
ทานไปยังแวนแควนของพระราชาอื่น ๆ ไดเห็นพวก
มนุษยชาวตางประเทศ เราขอฟงสิ่งอัศจรรยที่พวก
ทานไดฟงหรือไดเห็นมา ในสํานักของพวกทาน.
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เนื้อความของสองคาถานั้น ดังตอไปนี้ บทวา ปาร สมุทฺทสฺส
เปนตน ความวา ไปทะเลทราย คือหนทางที่ประกอบดวยทรายทั้งฝงโนน
ฝงนี้ ชื่อวา ทางที่มีเชิงหวาย เพราะเถาหวายพันกันจะตองไปใหดี สูทาง
ที่มีหลักตอ เพราะจะตองกอนหลักตอทั้งหลายแลวจึงไปได ทิศเปนอันมาก
ที่ไปไดยาก อยางนี้คือแมน้ํามีแมน้ําจันทรภาคาเปนตน และประเทศที่
ไมเรียบราบของภูเขาทั้งหลาย เพราะโภคทรัพยเปนเหตุ และพวกทาน
เมื่อไปอยางนี้ ก็โลดแลนเขาไปถึงแวนแควนของพระราชาอื่น ๆ เห็น
พวกมนุษยชาวตางประเทศ คือผูอยูตางถิ่น ในแวนแควนนั้น สิ่งอัศจรรย
คือควรยกนิ้วใหอันใด ที่พวกทาน คือทานทั้งหลายผูเปนอยางนี้ ได
ฟงหรือไดเห็น ดูกอนพอคาทั้งหลาย เราขอฟงสิ่งอัศจรรยอันนั้น ใน
สํานักของพวกทาน เทพบุตรประสงคจะใหพอคาเหลานั้นกลาวถึงความ
อัศจรรยแหงวิมานของตน จึงถาม ดวยประการฉะนี้.
ถูกเทพบุตรถามอยางนี้แลว พวกพอคากลาววา
ขาแตพอกุมาร สมบัติของมนุษยที่แลว ๆ มา
ทั้งหมด พวกขาพเจาไมเคยไดยินหรือไดเห็น
อัศจรรยกวาวิมานของทานนี้เลย พวกขาพเจาดูวิมาน
ของทานอันมีรัศมีไมทรามแลวไมอิ่มเลย สระโบกขรณีเลื่อนลอยไปในอากาศ มีสวนปาไมมาก มีบุณฑริกบัวขาวมาก มีตนไมออกผลเปนนิจ โชยกลิ่นหอมตลบไป เสาวิมานเหลานี้เปนเสาแกว
ไพฑูรย สูงรอยศอก สวนยาวประดับดวยศิลา
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แกวประพาฬ แกวลายและแกวทับทิม มีรัศมีโชติ
ชวง วิมานงามนี้ของทานนี้มีเสาพันหนึ่ง มีอานุภาพ
หาที่เปรียบมิได อยูบ นเสาเหลานั้น ประกอบดวย
รัตนะภายใน ภายนอกลอมดวยไพทีทอง และกําบัง
อยางดีดวยแผนทอง วิมานของทานนี้สวางดวยทอง
ชมพูนุท สวนนั้น ๆ เกลี้ยงเกลาประกอบดวยบันได
และแผนกระดานของปราสาท มั่นคงงดงาม สวน
ประกอบเขากันสนิท ชวนพิศอยางยิ่ง นาลิงโลดใจ
ภายในวิมานรัตน มีขาวน้ําอุดมสมบูรณ ตัวทาน
อันหมูเทพอัปสรหอมลอมเอิกอึง ดวยเสียงตะโพน
เปงมางและดนตรี อันทวยเทพกราบไหวดวยการ
สดุดี และวันทนา ทานนั้นตื่นอยูดวยหมูเ ทพนารี
บันเทิงอยูในวิมานปราสาทอันประเสริฐนารื่นรมยใจ
มีอานุภาพเปนอจินไตย ประกอบไปดวยคุณทุกอยาง
ดังทาวเวสวัณในนลินีสถานมีดอกบัว ทานเปนเทวดา
หรือเปนยักษ หรือเปนทาวสักกะจอมเทพ หรือ
เปนมนุษย พวกพอคาเกวียนถามทาน ขอทานโปรด
บอกทีเถิด ทานเปนเทวดาชื่อไร.
บรรดาบทเหลานั้น ทานเรียกเทพบุตรดวยบทวา กุมาร เพราะ
อยูในปฐมวัย. บทวา สพฺพ ทานกลาวหมายเอาเทพบุตรและสิ่งที่เกี่ยว
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เนื่องดวยวิมานของเทพบุตรนั้น. บทวา โปกฺขรฺโ แปลวา สระโบกขรณี. บทวา สตมุสฺสิตาเส แปลวา สูงรอยศอก. บทวา สีลาปวาฬสฺส
แปลวา ดวยศิลาและแกวประพาฬ ความวา สําเร็จดวยศิลา สําเร็จดวย
แกวประพาฬ. บทวา อายตสา แปลวา สวนยาว อีกอยางหนึ่ง ความ
วา กวางออกไป ๘ สวน ๑๘ สวน และ ๓๒ สวน เปนตน.
บทวา เตสูปริ ไดแก เบื้องบนเสาเหลานั้น. บทวา สาธุมิท
ความวา วิมานของทานนี้งาม. บทวา รตนฺนตร ไดแก มีรัตนะภายใน
ภายนอกประกอบดวยรัตนะอื่น ๆ มีหลายอยาง ที่ฝาเสาและบันไดเปน
ตน. บทวา กฺจนเวทิมิสฺส ความวา ประกอบ คือลอมดวยไฟที่ทํา
ดวยทอง. บทวา ตปฺปนียปฏเฏหิ จ สาธุฉนฺน ความวา กําบังอยางดี
ในที่นั้น ๆ ดวยเครื่องกําบังที่สําเร็จดวยทอง และที่สําเร็จดวยรัตนะมิใช
นอย.
บทวา ชมฺโพนทุตฺตตฺตมิท ความวา วิมานของทานนี้ มีแสง
ทองชมพูนุทสองสวางโดยมาก. บทวา สุมฏโ ปาสาทโสปานผลูปปนฺโน
ความวา สวนนั้น ๆ ของวิมานนั้น เกลี้ยงดี คือขัดไวอยางดี และ
ประกอบดวยปราสาทติด ๆ กันนั้น ๆ มีบันไดวิเศษและแผนกระดานที่
นารื่นรมย. บทวา ทฬฺโห แปลวา มัน่ คง. บทวา วคฺคุ แปลวา งดงาม
สูงเดน. บทวา สุสงฺคโต ไดแก มีสว นประกอบเขากันไดดี มีสวน
ประกอบปราสาทเหมาะกันและกัน. บทวา อตีว นิชฺฌานขโม ความวา
ทนตอการพินิจอยางเหลือเกิน เพราะความเปนของผุดผอง. บทวา
มนฺุโ แปลวา เปนที่รนื่ รมยใจ.
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บทวา รตนนฺตรสฺมึ ความวา สําเร็จดวยรัตนะ คือ ภายในวิมาน
เปนรัตนะหรือเปนสาระ. บทวา พหุอนฺนปาน ความวา ขาวและน้ําที่
นารักเปนอันมาก ก็มี คือหาได. บทวา มุรชอาลมฺพรตูริยสงฺฆุฏโ
ความวา เอิกอึงอยูเปนนิจดวยเสียงตะโพน เปงมาง และดนตรีอื่น ๆ.
บทวา อภิวนฺทิโตสิ ความวา เปนผูอันหมูทวยเทพนมัสการแลว หรือ
ชมเชยแลว เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ถุติวนฺทนาย ดังนี้.
บทวา อจินฺตโย ไดแก มีอานุภาพเปนอจินไตยไมควรคิด. บทวา
นลินฺยา ประกอบความวา ทานบันเทิงอยูเหมือนทาวเวสวัณมหาราช
บันเทิงอยูในสถานที่เลนซึ่งมีชื่ออยางนี้วา นลินี.
บทวา อาสิ ไดแก อสิ ภวสิ แปลวา ทานเปน. บทวา
เทวินฺโท ไดแก ทาวสักกเทวราช. บทวา มนุสสฺ ภูโต ไดแก เกิดใน
หมูมนุษย คือเปนชาติมนุษย พอคาทั้งหลายแมจะถามความเปนเทวะ
เปนตน แตยังสงสัยความเปนยักษอยู จึงกลาววา ยกฺโข.
บัดนี้ เทพบุตรนั้นเมื่อจะใหพวกพอคารูจักตน จึงกลาวคาถาวา
ขาพเจาเปนเทวดาชื่อเสรีสกะ เปนผูรักษา
ทางกันดาร คุมครองทะเลทราย ทําตามเทวบัญชา
คําสั่งของทาวเวสวัณ จึงดูแลรักษาประเทศถิ่นนี้อยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหมฺหิ ยกฺโข ความวา ขาพเจาเปน
เทวดา. บทวา กนฺตาริโย ไดแก เปนเจาพนักงานในทางกันดารคอย
อารักขา. บทวา คุตฺโต แปลวา คุมครอง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วา อภิปาลยมิ ดูแลรักษา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 666

บัดนี้ พวกพอคาเมื่อถามถึงกรรมเปนตนของเทพบุตรนั้น กลาววา
วิมานนีท้ านไดมาเอง หรือเกิดโดยความ
เปลี่ยนแปลง ทานทําเองหรือเทวดาทั้งหลายให
พอคาเกวียนทั้งหลายถามทาน วิมานที่นาภูมิใจนี้
ทานไดมาอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิจฺจลทฺธ ไดแก เกิดขึน้ เอง
อธิบายวา ไดอยางที่ตองการ. บทวา ปริณามช เต ไดแก เปลี่ยนแปลง
ดวยโชคและสังคมความเกี่ยวของ หรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาล. บทวา
สยกต ความวา ทานทําเอง อธิบายวา ทานใชเทพฤทธิ์ใหบังเกิดขึ้น
เอง. บทวา อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน ความวา เทวดาทั้งหลายที่ทานทํา
ใหยินดี สละใหดวยอํานาจความเลื่อมใส.
บัดนี้ เทพบุตรเมื่อจะปฏิเสธประการทั้ง ๔ (ที่ถาม) แลวอาง
บุญเทานั้น ไดกลาวคาถาวา
วิมานนี้ มิใชขาพเจาไดมาเอง มิใชเกิดโดย
การเปลี่ยนแปลง มิใชขา พเจาทําเอง มิใชเทวดา
ทั้งหลายให วิมานที่นาภูมิใจนี้ ขาพเจาไดมาดวย
บุญกรรมทีม่ ใิ ชบาปของตน.
พวกพอคาไดฟงดังนั้นแลว ยกหลัก ๘ ประการเหลานั้น ในคาถา
วา นาธิจฺจลทฺธ เปนตน วาเปนบุญญาธิการทีเดียว และถามสรูปบุญ
อีกวา
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อะไรเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของทาน นี้
เปนวิบากแหงบุญอะไรที่ทานสั่งสมไวดีแลว พอคา
เกวียนทั้งหลายถามทาน วิมานนี้ทานไดมาอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วต ไดแก สมาทานวัตร. บทวา
พฺรหฺมจริย ไดแก ความประพฤติประเสริฐที่สุด.
เทพบุตรปฏิเสธคําถามเหลานั้นอีก เมื่อจะแสดงตนและบุญตามที่ได
สั่งสมไว กลาววา
ขาพเจามีนามวาปายาสิ เมื่อครั้งรับราชการ
[เปนเจาเมืองเสตัพยะ] แควนโกศล ขาพเจาเปน
นัตถิกทิฏฐิ (มีความเห็นผิดวาไมมีบุญบาป ) เปน
คนตระหนี่ มีธรรมอันลามก มีปกติกลาววาขาดสูญ
ไดมีสมณะนามวากุมารกัสสปะ ผูโอฬาร เปนพหูสตู
กลาวธรรมไดวิจิตร ทานไดแสดงธรรมกถาโปรด
ขาพเจาในครั้งนั้น ไดบรรเทาทิฏฐิที่เปนขาศึกใจ
[ มิจฉาทิฏฐิ ] ของขาพเจาได ขาพเจาไดฟงธรรมกถาของทานนั้นแลว ไดปฏิญาณตนเปนอุบาสก งด
เวนจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทานในโลก
ไมดื่มน้ําเมา และไมกลาวมุสา ยินดีดวยภริยาของ
ตน ขอนั้นเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของขาพเจา
นี้เปนวิบากแหงบุญที่ขาพเจาสั่งสมไวดีแลว วิมานนี้
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ขาพเจาไดมาดวยบุญกรรมที่มใิ ชบาปเหลานั้นแหละ.
ขอนั้น เขาใจงายทั้งนั้น.
ลําดับนั้น พวกพอคาไดเห็นเทพบุตรและวิมานของเทพบุตรนั้น
ชัดแจง จึงเชื่อผลแหงกรรม เมื่อประกาศความเชื่อในผลแหงกรรมของ
ตน ไดกลาวสองคาถาวา
ไดยินวา คนทั้งหลายที่มีปญญา พูดแตคําจริง
คําของบัณฑิตทั้งหลาย จึงไมแปรปรวนกลับกลาย
เปนอยางอื่น คนทําบุญจะไปในที่ใด ๆ ยอมมีแต
ของที่นารักน้ําใคร บันเทิงอยูในที่นั้น ๆ ความโศก
ความร่ําให การฆา การจองจํา และเหตุเกิดเรื่อง
เลวราย มีอยูใ นที่ใด ๆ คนทําบาป ก็ยอมไปในที่
นั้น ๆ ยอมไมพนทุคติไปไดไมวาในกาลไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสกปริทฺทโว แปลวา ความโศก
และความร่ําไห เหตุเกิดความพินาศ ทานเรียกวา ปริกิเลส.
เมื่อพวกเขากําลงพูดกันอยูอยางนี้แล เปลือกฝกซึก ที่แกจัด ขั้วหลุด
เพราะความแกจัด ก็หลนจากตนซึก ใกลประตูวิมาน ดวยเหตุนั้น
เทพบุตรพรอมดวยเทพบริวารก็โทมนัสเสียใจ พวกพอคาเห็นดังนั้น จึง
กลาวคาถาวา
พอกุมาร เพราะเหตุอะไรหนอ เทพบริวารจึง
กลายเปนผูฟนเฟอนในชั่วครูนี้ เหมือนน้ําถูกกวน
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ใหขุน โทมนัสความเสียใจ จึงไดมีแกเทพบริวารนี้
และตัวทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมฬ
ุ ฺหรูโปว ความวา เหมือนผูมี
สภาพหลงไปหมด เพราะความโศก. บทวา ชโน ไดแก ชนคือเทวดา.
บทวา อสฺมึ มุหุตฺเต ไดแก ในชั่วครูนี้. บทวา กลลีกโต ไดแก
ถูกทําใหเปนเหมือนเปอกตม อธิบายวา ขุนเหมือนน้ําที่อยูกับเปอกตม.
บทวา ชนสฺสิมสฺส ตุยหฺ ฺจ ไดแก แกเทพผูเปนบริวารของทานนี้
และแกตัวทาน. บทวา อปฺปจฺจโย ไดแก ความโทมนัส.
เทพบุตรไดฟงดังนั้นแลว กลาววา
ดูกอ นพอคาทั้งหลาย กลิน่ หอมทิพยเหลานี้
หอมฟุงจากปาไมซึก หอมตลบอบอวลทั่ววิมานนี้
กําจัดความมืด ไดทั้งกลางวันกลางคืน ลวงไปรอยป
เปลือกฝกของตนซึกเหลานี้ จะแตกออกเปนฝก ๆ
เปนอันรูวา รอยปของมนุษยลวงไปแลว ดูกอน
พอคาทั้งหลาย ตั้งแตขาพเจาเกิดในเทวดาหมูนี้
ดํารงอยูในวิมานนี้ ๕๐๐ ปทิพยแลวจึงจุติ เพราะ
สิ้นบุญ เพราะสิ้นอายุ เพราะความโศกนั้นนั่นแล
ขาพเจาจึงซบเซา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิรสี วนา ไดแก จากปาไมซึก
เทพบุตรเรียกพวกพอคาวา ตาตา กลิ่นหอมทิพยเหลานี้ คือที่ประจักษ
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แกพวกทานและขาพเจา มีกลิ่นหอมเหลือเกินทีเดียว ยอมฟุง คือตลบ
ไปโดยรอบ กลิ่นทิพยเหลานั้น เมื่อฟุงไปอยางนี้ ยอมฟุงตลบ
อบอวลทั่ววิมานนี้ ใหรับกลิ่นไดอยางดีทีเดียว มิใชแตหอมตลบ
อยางเดียวเทานั้น ที่จริงยังกําจัดความมืดดวยรัศมีของตนอีกดวย ดวยเหตุ
นั้น เทพบุตรจึงกลาววา ทิวา จ รตฺโต จ ตม นิหนฺตวา ดังนี้.
บทวา อิเมส ไดแก ตนซึกทัง้ หลาย. บทวา สิปาฏิกา ไดแก
เปลือกฝกผลซึก. บทวา ผลติ ความวา สุกแลวหลนจากขั้ว หรือวา
ฝกแตกแลว ก็รวงไป. บทวา มานุสฺสก วสฺสสต อตีต ความวา
เพราะลวงไปรอยป เปลือกฝกตนซึกนี้จะแตก และที่แตกแลวก็มี ฉะนั้น
รอยปมนุษยของขาพเจาจึงลวงไปแลว ตั้งแตคือจําเดิมแตขาพเจาเขาถึง
คือบังเกิด ในหมูนี้คือในเทพหมูนี้ ขาพเจามีอายุ ๕๐๐ ปทิพย เพราะฉะนั้น อายุของขาพเจากําลังสิ้น ดังนั้น ขาพเจาจึงซบเซาเพราะความโศก
ดังนี้ เทพบุตรชี้แจงดังกลาวมาฉะนี้ ดวยเหตุนั้น เทพบุตรจึงกลาววา
ทิพฺพานห วสฺสสตานิ ปฺจ ฯ เป ฯ เตเนว โสเกน ปมุจฉฺ ิโตสฺมิ
ดังนี้.
ลําดับนั้น พวกพอคาพากันพูดปลอบโยนเทพบุตรนั้นวา
ทานไดวิมานซึ่งหาที่เปรียบมิไดเปนเวลานาน
ทานเปนเชนนั้น จะเศราโศกไปทําไมเลา ผูมีบุญ
นอยเขาอยูวิมานชั่วเวลาสั้น ๆ ควรเศราโศกแท.
ในคาถานั้น อธิบายวา ใคร ๆ ก็ตามที่มีอายุนอยมีบุญนอย ควรจะ
เศราโศกเพราะอาศัยความตาย แตเทพบุตรเชนทานพรั่งพรอมดวยอานุ-
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ภาพทิพย มีอายุถึง ๙ ลานปอยางนี้ จะเศราโศกไปทําไมเลา คือไมควร
เศราโศกทีเดียว เทพบุตรสบายใจดวยคําปลอบโยนเพียงเทานั้นเอง รับ
คําพวกพอคาเหลานั้น และเมื่อชี้แจงแกพอคาเหลานั้นกลาวคาถาวา
ดูกอนพอคาทั้งหลาย ขอที่ทานทัง้ หลายกลาว
วาจานารักตักเตือนขาพเจานั้น สมควรแกขาพเจา
ขาพเจาจะตองคุมครองพวกทาน ขอทานทั้งหลายจง
ไปยังที่ที่พวกทานปรารถนาโดยสวัสดีเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุจฺฉวึ ไดแก สมควร คือ การ
กลาวตักเตือนของพวกทานนั่นแล สมควร. บทวา โอวทิยฺจ เม ต
ความวา คํานั้นอันพวกทานกลาวอยู คือพึงกลาวเปนโอวาท แกขาพเจา
ประกอบความวา เพราะทานทั้งหลายกลาววาจานารัก คือคําเปนที่รัก
ดวยคําวา กถ นุ โสเจยฺย เปนตน กะขาพเจาคือแกขาพเจาใด อีก
อยางหนึ่ง การพูด การกลาวดวยวาจานารัก ใด การกลาวนั้นของ
พวกทานนั่นแหละสมควร อีกอยางหนึ่ง เพราะทานทั้งหลายกลาววาจา
นารักใด ฉะนั้น การกลาววาจานารักของทานทั้งหลายนั้น เปนอันทาน
ทั้งหลายตักเตือนคือพึงกลาวสอนดวย ขาพเจาควรกระทําใหเหมาะแก
โอวาทดวย สมควรแกขาพเจา อันขาพเจากระทําแลว เพื่อจะตอบคําถาม
ที่จะมีขึ้นวา ทําขอนั้นอยางไร ดังนั้นเทพบุตรจึงกลาววา ตุมฺเห จ โข
ตาตา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มยานุคุตฺตา ความวา
ขาพเจาจะตามคุมครองรักษาพวกทาน จนกวาพวกทานจะลวงพนทาง
กันดาร ในทะเลทรายที่พวกอมนุษยยึดครองนี้ ไปคือถึง ทีท่ ี่ปรารถนา
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คือตามชอบใจ สูความสวัสดี คือโดยปลอดภัย.
ลําดับนั้น พวกพอคาเมื่อจะประกาศความเปนผูกตัญู ไดกลาว
คาถาวา
ขาพเจาทั้งหลายมีความตองการทรัพย ปรารถนากําไร จึงพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ พวกขาพเจาจักประกอบกรรมตามสมควร
จักเสียสละอยางบริบูรณ กระทําการฉลองเสรีสกเทพบุตรอยางโอฬาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาปโยคา ไดแก ประกอบกรรม
ตามสมควรแกปฏิญญาที่ทําไวในบัดนี้. บทวา ปริปุณฺณจาคา แปลวา
มีจาคะบริบูรณ คือบริจาคของที่นาใครเพื่องานฉลองอยางโอฬาร. บทวา
มห ไดแก การฉลองเปนการบูชา (บูชาดวยการฉลอง).
เทพบุตรปฏิเสธงานฉลองและชักชวนพอคาเหลานั้น ในสิ่งที่ควร
ทําอีก กลาวคาถาวา
ทานทั้งหลายอยาไดทําการบูชาเสรีสกเทพบุตร
เลย สิ่งที่พวกทานพูดถึงทั้งหมด จักมีแกพวกทาน
ทานทั้งหลายจงงดเวนการกระทําที่เปนบาป และจง
ตั้งใจประกอบตามซึ่งธรรมเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย วเทถ ความวา ทานทัง้ หลาย
หวังเดินทางถึงสินธุประเทศและโสวีระประเทศโดยปลอดภัย และหวัง
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กําไรรายไดอันไพบูลยในประเทศนั้น กลาวคําเปนตนวา คนฺตฺวา มย
ดังนี้ ใด ขอนั้นทั้งหมดจักมีแกพวกทาน คือแกทานทั้งหลายอยางนั้น
ทีเดียว ทานทั้งหลายจงอยาสงสัยในเรื่องนั้น แตจําเดิมแตนี้ไป ทาน
ทั้งหลายตองงดเวนการกระทําที่เปนบาปมีปาณาติบาตเปนตน. บทวา
ธมฺมานุโยค ไดแก ประกอบเนือง ๆ ซึ่งกุศลธรรมมีใหทานเปนตน.
บทวา อธิฏ หาถ ไดแก จงตามศึกษา นี้เปนการฉลองเสรีสกเทพบุตร
เสรีสกเทพบุตรชี้แจงดังกลาวมาฉะนี้.
เทพบุตรเมื่อจะอนุเคราะหอุบาสกผูใด ก็ประสงคจะรักษาและ.
ปองกันพอคาเหลานั้นไว เมื่อเทพบุตรระบุเกียรติคุณของอุบาสกผูนั้นแลว
แนะนําอุบาสกผูนั้นแกพอคาเหลานั้น ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
ในหมูพอคาเกวียนนี้ มีอุบาสกผูเปนพหูสูต
สมบูรณดวยศีลและวัตร มีศรัทธา มีจาคะ มีความ
ละมุนละไม มีปญญาประจักษ เปนผูสันโดษ เปน
ผูมีความรู ไมพูดเท็จทั้งรู ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น
ไมพูดสอเสียดใหเขาแตกกัน พูดแตวาจาออนหวาน
นารัก มีความเคารพ มีความยําเกรง มีวินัยไมเปน
คนเลว เปนผูบริสุทธิ์ในอธิศีล เปนคนเลี้ยงบิดา
มารดาโดยธรรม มีความประพฤติประเสริฐ เขา
แสวงหาโภคะทั้งหลาย เพื่อเลี้ยงบิดามารดา มิใช
เพื่อตน เมือ่ บิดามารดาลวงลับแลว เปนผูนอมไป
ในเนกขัมมะ จักประพฤติพรหมจรรย เปนคนตรง
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ไมคดโกง ไมโออวด ไมมมี ายา ไมพูดมีเลศนัย
เขาเปนผูทําแตกรรมดี ตั้งอยูในธรรมเชนนี้ จะพึง
ไดความทุกขอยางไรเลา เพราะอุบาสกนั้นเปนเหตุ
ขาพเจาจึงไดปรากฏตัว ดูกอนพอคาทั้งหลายเอย
เพราะฉะนั้น พวกทานจงเห็นธรรมเถิด เพราะ
เวนจากอุบาสกนั้นเสียแลว ทานทั้งหลายจะวุนวาย
เหมือนคนบอดหลงเขาไปในปา เปนเถาถานไป อัน
คนอื่นทอดทิ้งสัตบุรุษ อุบาสก] นั้น กระทําได
งาย การคบหาสัตบุรุษนําสุขมาใหหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺเฆ ไดแก หมูพอคาเกวียน. บทวา
วิจกฺขโณ ไดแก เปนผูฉลาดในสิ่งที่จะพึงทํานั้น ๆ. บทวา สนฺตุสฺสิโต
ไดแก เปนผูสันโดษ. บทวา มุติมา ความวา เปนผูมีความรู เพราะ
รูถึงประโยชนโลกนี้และประโยชนโลกหนา ดวยกัมมัสสกตาญาณเปนตน.
บทวา สฺชานมาโน น มุสา ภเณยฺย ความวา ไมพูดเท็จ
ทั้งที่รู. บทวา เวภูติก ความวา ไมพึงทํา คือไมพึงกลาวคําสอเสียด
ที่ไดชื่อวา เวภูติกะ เพราะกระทําผูที่เกื้อกูลกันตองพรากจากกัน.
บทวา สปฺปติสฺโส ไดแก มีความยําเกรง คือมีความสงบเสงี่ยม
เพราะมีความประพฤติออนนอมถอมตน ในบุคคลที่อยูในฐานะเปนครู
ชื่อวา สัปปติสสะ เพราะอรรถวา เปนไปกับดวยความยําเกรง. บทวา
อธิสีเล ไดแก ในอธิสลี สิกขาที่อุบาสกพึงรักษา. บทวา อริยวุตฺติ ไดแก
มีความประพฤติบริสุทธิ์.
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บทวา เนกฺขมฺมโปโณ ไดแก นอมไปในพระนิพพาน. บทวา
จริสฺสติ พฺรหฺมจริย ความวา จักบวชประพฤติศาสนพรหมจรรย.
บทวา เลสกปฺเปน ไดแก ใชเลศที่เหมาะ. บทวา น จ โวหเรยฺย
ความวา ไมพึงเปลงคําพูด ดวยอํานาจมายาสาไถย. บทวา ธมฺเม ิโต
กินฺติ ลเภถ ทุกขฺ  ความวา ผูตั้งอยูในธรรม คือผูประพฤติธรรม
ประพฤติสม่ําเสมอ โดยนัยที่กลาวแลวอยางนี้ จะพึงได คือพึงถึงความ
ทุกข อยางไร คือดวยประการไร.
บทวา ต การณา ไดแก อุบาสกนั้นเปนนิมิต คือเพราะเหตุ
แหงอุบาสกนั้น. บทวา ปาตุกโตมฺหิ อตฺตนา ความวา ขาพเจาเอง
นี่แหละ ไดปรากฏตัวแกทานทั้งหลาย ปาฐะวา อตฺตาน ก็มี ความวา
ขาพเจาไดทําตนของขาพเจาใหปรากฏแกทานทั้งหลาย. บทวา ตสฺมา
ความวา เพราะเหตุที่ขาพเจาประพฤติออนนอมซึ่งพระธรรม เมื่อรักษา
พระธรรมนัน้ ก็ชื่อวารักษาพวกทานดวย ฉะนั้น พวกทานจงเห็น
พระธรรม คือจงตรวจดูพระธรรมเทานั้นวาควรประพฤติ. บทวา อฺตฺร
เตนหิ ภสฺมิ ภเวถ ความวา ถาทานทั้งหลายเวนอุบาสกนั้นพากันมา
ก็จะกลายเปนผูไมมีที่พึ่ง ไมมีที่อาศัย ถึงความเปนเถาถานในทะเลทรายนี้.
บทวา ขิปฺปมาเนน ไดแก ทอดทิ้ง เยยหยัน บีบคัน้ อยูอยางนี้. บทวา
ลหุ แปลวา ทําไดงาย. บทวา ปเรน แปลวา ยิ่ง อีกอยางหนึ่ง
แปลวา ผูอนื่ เพราะเหตุนั้น การคบสัตบุรุษจึงเปนสุขแทแล อธิบายวา
ผูที่ตั้งมั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ถึงถูกใคร ๆ วากลาวอะไร ๆ ก็ไม
โตตอบ.
พวกพอคาประสงคจะทราบวา อุบาสกที่เทพบุตรกลาวถึงทั่วไป
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อยางนี้ [ เปนใคร ] โดยสรูปเจาะจง จึงกลาวคาถาวา
ขาแตเทวดา อุบาสกนั้น คือใคร ทํางาน
อะไร เขาชือ่ อะไร เขาโคตรอะไร ทานมาในที่นี้
เพื่ออนุเคราะหอุบาสกคนใด แมขาพเจาทั้งหลายก็
ตองการจะเห็นอุบาสกคนนั้น ทานรักอุบาสกคนใด
ก็เปนลาภของอุบาสกคนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินนฺ าม โส ความวา โดยชื่อ
สัตวเกิด คือสัตวผูนั้น คือใคร. บทวา กิฺจ กโรติ กมฺม ความวา
บรรดางานทั้งหลายมีกสิกรรมและวณิชยกรรมเปนตน เขาทํางานเชนไร.
บทวา กึ นามเธยฺย ความวา บรรดาชื่อมี ติสสะ ผุสสะ เปนตน
ชื่อที่บิดามารดาตั้งใหเขาชื่ออะไร หรือบรรดาโคตรมีภัคควะ ภารทวาชะ
เปนตน เขาโคตรอะไร. บทวา ยสฺส ตุว ปเหสิ ความวา ทานรัก
อุบาสกคนใด.
บัดนี้ เทพบุตรเมื่อแสดงอุบาสกนั้นโดยชื่อและโคตรเปนตน กลาววา
ผูใดเปนกัลบกมีชื่อวาสัมภวะ อาศัยการตัดผม
เลี้ยงชีพ เขาเปนคนรับใชของพวกทาน ทาน
ทั้งหลายจงรูผูนั้นวาเปนอุบาสก ทานทั้งหลายอยา
ไดดูหมิ่นอุบาสกนั้น อุบาสกนั้นเปนผูละมุนละไม
[ นารัก ].
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปฺปโก แปลวา ชางตัดผม. บทวา
สมฺภวนามเธยฺโย แปลวา มีชื่ออยางนี้วาสัมภวะ. บทวา โกจฺฉผลูปชีวี
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แปลวา ผูอาศัยเกาอี้หวายและผลเลี้ยงชีพ [ชางตัดผม] ที่ชื่อวา โกจฉะ
ในบทวา โกจฺฉผลูปชีวี นั้น ไดแก เครื่องสําเร็จการหวีผมเปนตน
เพื่อจัดระเบียบทรงผมเปนตน. บทวา เปสิโย ไดแก ผูรับใช คือผูทํา
การขวนขวายชวยเหลือ.
บัดนี้ พอคาทั้งหลายรูจักอุบาสกนั้นแลว กลาววา
ขาแตเทวดา พวกขาพเจารูจักชางตัดผมคนที่
ทานพูดถึง แตไมรูวาเขาเปนเชนนี้เลย ขาแตเทวดา
ขาพเจาทั้งหลายไดฟงคําของทานแลว จักบูชาอุบาสก
นั้นอยางโอฬาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชานามเส ความวา พวกขาพเจารูจัก
ผูที่ทานกลาวถึงนั้นโดยเฉพาะ. บทวา เอทิโส อธิบายวา พวกเราไม
รูเลยวา อุบาสกนั้นเปนเชนนี้ อยางที่ทานประกาศเกียรติคุณ คือมิไดรู
อยางที่ทานประกาศ.
บัดนี้ เพื่อจะยกพอคาเหลานั้นขึ้นสูวิมานของตนแลวสั่งสอน จึง
กลาวคาถาวา
มนุษยในกองเกวียนนี้ ไมวาคนหนุม คนแก
หรือคนปูนกลาง หมดทุกคนนั่นแหละจงขึ้นวิมาน
พวกคนตระหนี่จงดูผลของบุญทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหนฺตา แปลวา คนแก. บทวา
อาลมฺพนฺตุ แปลวา จงขึ้น. บทวา กทริยา แปลวา คนตระหนี่ คือ
คนมีปกติไมบริจาค.
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บัดนี้ พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาวคาถาไว ๖ คาถา
ตอนจบเรื่องวา
พอคาเหลานั้นทั้งหมดในที่นั้น ตางคนตางเขา
หอมลอมกัลบกนั้น พากันขึน้ สูวิมาน ดุจภพดาวดึงส
ของทาววาสวะ [ พระอินทร ] พอคาเหลานั้นทั้งหมด
ในที่นั้น ตางคนตางประกาศความเปนอุบาสก ไดเปน
ผูง ดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา และไมกลาวเท็จ ยินดี
ดวยภรรยาของตน พอคาเหลานั้น ทั้งหมดในที่นั้น
ครั้นตางคนตางประกาศความเปนอุบาสกแลว บันเทิง
อยูดวยเทพฤทธิ์เนือง ๆ ไดรับอนุญาตแลว หลีกไป
พอคาเหลานั้นมีความตองการทรัพย ปรารถนากําไร
ไปถึงสินธุประเทศ และโสวีระประเทศ พยายาม
คาขายตามปรารถนา มีลาภผลบริบูรณ กลับ
มาปาฏลิบุตรอยางปลอดภัย พอคาเหลานั้นไปสูเรือน
ของตน มีความสวัสดี พรอมหนาบุตรภรรยา มี
ความเพลิดเพลิน ปลาบปลืม้ ดีใจ ชืน่ ใจ ไดทํา
การบูชาเสรีสกเทพบุตรอยางโอฬาร ชวยกันสราง
เทวาลัย ชื่อเสรีสกะ การคบสัตบุรุษสําเร็จประโยชน
เชนนี้ การคบผูมีคุณธรรม มีประโยชนมาก เพื่อ
ประโยชนของอุบาสกคนเดียว พอคาทั้งหมดก็ได
ประสบความสุข.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อห ปุเร ความวา ตางชิงกันพูดวา
ฉันกอน ๆ. พระธรรมสังคาหกาจารยกลาววา เต ตตฺถ สพฺเพว พอคา
เหลานั้นทั้งหมดในที่นั้น ดังนี้แลวกลาวคําวา สพฺเพว เต พอคาเหลา
นั้นทั้งหมด ดังนี้อีก ก็เพื่อแสดงวา พอคาเหลานั้นทั้งหมดมีความขะมัก
เขมนในการขึ้นวิมานดวยประการใด พอคาทั้งหมดไดขึ้นวิมานนั้นดวย
ประการนั้น ไมมีอันตรายในการขึ้นแกใคร ๆ. บทวา มสกฺกสาร ใน
บาทคาถาวา มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส ทานกลาวหมายถึงสวรรคชั้น
ดาวดึงส อีกอยางหนึ่งหมายถึงสวรรคทั้งหมด แตในที่นี้ พึงทราบวา
ภพทาวสักกะ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส
ดังนี้.
ครั้งนั้น พอคาเหลานั้นเห็นวิมานแลวมีจิตเลื่อมใส ตัง้ อยูในโอวาท
ของเทพบุตรนั้น ดํารงอยูในสรณคมนและศีลหา ไดไปถึงประเทศที่ตน
ปรารถนา โดยความสวัสดี ดวยอานุภาพของเทพบุตรนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เต ตตฺถ สพฺเพว เปนตน ในคาถานั้นประกอบความวา
พอคาเกวียนบันเทิงอยูดวยเทพฤทธิ์เนือง ๆ ไดรับอนุญาตแลว หลีกไป
ถามวา ใครเปนผูอนุญาต ตอบวา เทพบุตร ความปรากฏดังนี้แล.
บทวา ยถาปโยคา แปลวา ทําความพยายามตามความมุงหมาย.
บทวา ปริปุณฺณลาภา แปลวา มีลาภสําเร็จแลว. บทวา อกฺขต ไดแก
ถึงกรุงปาลิบุตรโดยไมวุนวาย. อีกอยางหนึ่ง บทวา อกฺขต แปลวา
ไมปวยไข ไมถูกเบียดเบียน ความวา โดยไมมีอันตราย.
บทวา สงฺฆร แปลวา เรือนของตน. บทวา โสตฺถิวนฺโจ ไดแก
ประกอบดวยความสวัสดี คือมีความปลอดภัย ดวยบททัง้ ๔ บทวา
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อานนฺที เปนตน ทานกลาวถึงความเปนผูมีความสบายใจทั้งนั้น. บทวา
เสรีสก เต ปริเวณ มาปยึสุ ความวา เพื่อตั้งอยูในความเปนผูกตัญู
หลุดพนปฏิสวะการรับคํา พวกพอคาไดสรางเทวาลัย คือที่อยู ชื่อวา
เสรีสกะ ตามชื่อของเทพบุตร พรั่งพรอมดวยปราสาทเรือนยอดและที่พัก
กลางคืนเปนตน ลอมดวยกําแพง ประกอบดวยซุมประตู มีบริเวณโดย
เพงพิจารณาโดยแบบแผนที่กําหนดไวนั่นแหละ.
บทวา เอตาทิสา แปลวา เปนเชนนี้ คือปองกันสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน และใหสําเร็จประโยชนไดอยางนี้. บทวา มหตฺถิกา แปลวา
มีประโยชนใหญ มีอานิสงสมาก. บทวา ธมฺมคุณาน แปลวา มีคุณ
ความดีไมผิดเพี้ยน เพราะเพื่อสัตวผูเดียว สัตวทั้งหมด คือสัตวที่นับ
เนื่องในกองเกวียนเหลานั้นทั้งหมดทีเดียว ในทีน่ ั้น ก็พลอยมีความสุข
ประสบความสุขถึงความเกษมสําราญ.
ฝายสัมภวอุบาสกเรียนคาถาประพันธที่ดําเนินไปโดยคํากลาวคําโต
ตอบของปายาสิเทพบุตร และพอคาเหลานั้น โดยทํานองที่ไดฟงนั่นแหละ
และบอกกลาวแกพระเถระทั้งหลาย อาจารยบางพวกกลาววา ปายาสิเทพบุตร กลาวแกทานพระสัมภวเถระ. พระมหาเถระทั้งหลายมีพระยสเถระเปนประมุข ไดยกเรื่องนั้นขึ้นสูสังคายนาในคราวสังคายนาครั้งที่สอง
ฝายสัมภวอุบาสกบวชเมื่อบิดามารดาลวงลับไปแลว ไดดํารงอยูในพระอรหัต.
จบอรรถกถาเสรีสกวิมาน
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๑๑. สุนิกขิตตวิมาน
วาดวยสุนิกขิตตวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรองคหนึ่งวา
[๘๕] วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน
โดยรอบมีหองรโหฐานงามโอฬาร ๗๐๐ หอง ลวน
เสาแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องปูลาดที่งดงาม ทาน
นั่งและดื่มกินในวิมานนั้น และพิณทิพยก็บรรเลง
ไพเราะ มีกามคุณหา มีรสเปนทิพย และเทพนารีที่
แตงองคดวยทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนั้น เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จ
แกทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาพเจาไดจัดดอกไมที่เขาวางกันไวไมเรียบรอย
ใหเรียบรอย แลววางไวที่พระสถูปของพระสุคต จึง
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พรั่งพรอมไปดวย
กามทัง้ หลายอันเปนทิพย เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึง
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มีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกขาพเจา
เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้
และรัศมีของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
จบสุนิกขิตตวิมาน
จบภาณวารที่ ๔
อรรถกถาสุนิกขิตตวิมาน
สุนิกขิตตวิมาน มีคาถาวา อุจจฺ มิท มณิถณ
ู  เปนตน. สุนิกขิตตวิมานนั้นเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในเทวโลก ถึงสวรรคชั้น
ดาวดึงส ขณะนั้นเทพบุตรองคหนึ่งยืนอยูที่ประตูวิมานของตน เห็นทาน
พระมหาโมคคัลลานะเกิดความเคารพนับถือมาก เขาไปหาแลวไหวดวย
เบญจางคประดิษฐ ยืนประคองอัญชลีอยู.
เลากันมาวา เทพบุตรนั้น ในอดีตกาล ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะเสด็จดับขันธปรินิพพาน มหาชนไดสรางพระสถูปทอง
โยชนหนึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค บริษัท ๔ ไดพากัน
เขาไปบูชาพี่พระเจดียดวยของหอมดอกไมและธูปเปนตนเสมอ ๆ เมื่อคน
อื่น ๆ ไปบูชาดวยดอกไมที่พระเจดียนั้น อุบาสกคนหนึ่งเห็นดอกไมที่
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วางไวไมเรียบรอยในที่ทคี่ นทั้งหลายเหลานั้นบูชา จึงจัดวางดอกไมเหลา
นั้นอยางเรียบรอยทีเดียวในที่นั้นเอง ไดบูชาดวยดอกไมซึ่งจัดอยางวิเศษ
เปนสวน ๆ มีสัณฐานนาดูนาเลื่อมใส ครั้นแลวก็ยึดการบูชาดวยดอกไม
นั้นเปนอารมณ ระลึกถึงพระคุณของพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส ตั้งบุญ
นั้นไวในหทัย.
เวลาตอมา อุบาสกนั้นทํากาละตายไปบังเกิดในวิมานทอง ๑๒ โยชน
ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส ดวยอานุภาพแหงกรรมนั้นเอง เขาไดมีอานุภาพ
มากและบริวารมาก. คําวา ตสฺมึ ขเณ อฺตโร เทปุตฺโต ฯ เป ฯ
อฏาสิ ดังนี้ กลาวหมายถึงเทพบุตรนั้น.
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามถึงกรรมสุจริตที่เทพบุตรกระทํา โดยมุงประกาศสมบัติตามที่ไดไว ดวยคาถาเหลานี้วา
วิมานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบมี
หองรโหฐานงามโอฬาร ๗๐๐ หอง ลวนเสาแกว
ไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องปูลาดที่งดงาม ทานนัง่
และดื่มกินในวิมานนั้น และพิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ
มีกามคุณหา มีรสเปนทิพย และเทพนารีที่แตงองค
ดวยทองฟอนรําอยู เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนั้น เพราะบุญอะไร ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ทาน และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดแกทาน.
ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม
ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว เพราะ
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บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมี
ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
เทพบุตรนั้นไดกลาวถึงกรรมที่ตนการทําแกพระมหาโมคคัลลานเถระ
นั้นดวยคาถาหลายคาถา พระสังคีติกาจารยทั้งหลายเมื่อแสดงเรื่องนั้น
กลาววา
เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว
ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ ีผลอยางนี้วา
ขาพเจาไดจัดดอกไมที่เขาวางกันไวไมเรียบรอย
ใหเรียบรอย แลววางไวที่พระสถูปของพระสุคต จึง
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พรั่งพรอมไปดวย
กามทั้งหลายอันเปนทิพย เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึง
มีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น ผลอันนี้จึงสําเร็จแก
ขาพเจา และโภคะทุกอยางที่นารักจึงเกิดขึ้นแก
ขาพเจา.
ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอ
บอกทาน ครั้งเกิดเปนมนุษย ขาพเจาไดทําบุญ
ใดไว เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรือง
อยางนี้ และรัศมีของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุนฺนกิ ฺขิตฺต มาล ไดแก วางไวไม
เรียบรอย เพราะวางตามสะดวกใจ ไมวางโดยจัดแตงเปนพิเศษมีวาง
ติด ๆ กันเปนตน ในสถานที่กระทําการบูชาที่พระเจดีย อีกอยางหนึ่ง
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ดอกไมวางไวไมเรียบรอยเพราะถูกลมพัด. บทวา สุนิกขฺ ิปตฺวา ไดแก
วางไวเรียบรอย คือวางใหนาดูนาเลื่อมใส โดยจัดแตงเปนพิเศษ. บทวา
ปติฏเปตฺวา ไดแก ใหดอกไมตั้งอยูอยางวิเศษเปนสวน ๆ เปนตน
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา เมื่อวางดอกไมนั้น เพง
พระเจดียของพระศาสดา ใหกุศลธรรมตั้งอยูในสันดานของเรา. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสุนิกขิตตวิมาน
จบอรรถกถาสุนิกขิตตวรรคที่ ๗ ประดับดวยเรื่อง ๑๑ เรื่อง ใน
วิมานวัตถุ แหงปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปุริสวิมาน
รวมวิมานทีม่ ีในวรรคนี้คือ
๑. จิตตลดาวิมาน ๒. นันทนวิมาน ๓. มณิถูณวิมาน ๔. สุวรรณวิมาน ๕. อัมพวิมาน ๖. โคปาลวิมาน ๗. กัณฐกวิมาน ๘. อเนกวัณณวิมาน ๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน ๑๐. เสริสสกวิมาน ๑๑. สุนิกขิตตวิมาน และอรรถกถา.
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นิคมกถา
คําทายเรื่อง
ก็ดวยกถาเพียงที่กลาวมานี้
เทศนาอันใด อํานวยประโยชนแกโลกทั้งปวง
เมื่อจะประกาศสมบัติมีวิมานเปนตน ของเทวดาทั้งหลาย และเหตุของวิมานนั้นแกสัตวทั้งหลาย ยอม
ชี้ชัดถึงความที่บุญทั้งหลายแมจํานวนเล็กนอย ก็มี
ผลโอฬารเพราะเจตนา [ ของทายก ] และพระทักขิไณยบุคคลพรั่งพรอม. พระธรรมสังคาหกาจารย
ทั้งหลายผูฉลาดในกถาวัตถุ และรูเรื่องอยางดี รวม
กันสังคายนา เทศนาใดไววา วิมานวัตถุ เพื่อจะ
ประกาศความของวิมานวัตถุนั้น ขาพเจาไดอาศัย
นัยที่มาในอรรถกถาเกา จึงเริ่มแตงอรรถกถา ซึ่งมี
ชื่อวา ปรมัตถทีปนี เพราะประกาศปรมัตถอรรถ
อยางสูง ในวิมานวัตถุนั้น ตามสมควรในเรือ่ งนั้น ๆ
อรรถกถาปรมัตถทีปนีนั้น มีบาลีจํานวน ๑๗ ภาณวาร
มีวินิจฉัยอันไมสับสน ก็จบลงแลว ดังนั้น ขาพเจา
ผูแตงอรรถกถาปรมัตถทีปนีนั้น ไดประสบบุญอันใด
ดวยอานุภาพแหงบุญอันนั้น ขอสัตวผูมีเรือนรางจง
หยั่งรากมั่นคงลงสูคําสั่งสอนของพระโลกนาถ ดวย
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ขอปฏิบัติมีศีลเปนตนอันบริสุทธิ์ จงเปนภาคีมีสวน
แหงวิมตุ ติรสกันหมดทุกตัวสัตวเถิด. ขอศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา จงดํารงยั่งยืนอยูในโลก ขอ
หมูปราณสัตวทุกหมูเหลา จงมีความเคารพในศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนนิจเถิด ขอฝนจง
ตกตองตามฤดูกาล ขอพระราชาผูเปนเจาแผนดิน
ผูแนบแนนในพระสัทธรรม จงปกครองประชาชาว
โลก โดยธรรม เทอญ.
จบอรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ชื่อปรมัตถทีปนี ที่อาจารย
ธรรมปาละผูอยูในพทรติตถวิหารแตงไว ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวิมานวัตถุ

